
�ل�سنة �لثانية و�لع�سرون : �لعدد �ل�سابع و�لثمانون ــــ ذو �لقعدة 1435 هـ / �أيلول )�سبتمبر( 2014 م

�لدر��سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
و�لن�سر و�ل�سوؤون �لخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة �لــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة و�لـــــتـــــــــــــــــر�ث

�لورقة �لأولى من كتاب "�ل�سمائل �لنبوية و�لخ�سائل �لم�سطفوية", تاأليف �لترمذي:
محمد بن عي�سى بن �سورة �ل�سلمي �لبوغي, �أبو عي�سى 279هـ, ن�سخ في �سهر جمادى �لثانية �سنة 987هـ.

1st page of the book “al-Shamail al-Nbawiyyah wa al-Khasail al-Mustafiwiyyah”
By: Mohammed bin Eisa al-Tirmizi, D. 279 AH, Scribed in: Jumada al-Thaniya 987 AH.
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1st page of the book “al-Mukhtar min Nwadir al-Akhbar”
By: Mohammed bin Ahmad al-Maqqari al-Anbari, died after 701 AH, Scribed in 17th Safar 1198 AH.

�ل�سفحة �لأولى من كتاب "�لمختار من نو�در �لأخبار", 
تاأليف �لأنباري: محمد بن �أحمد �لمقري, �سم�س �لدين, �أبو عبد �هلل, بعد 701 هـ, ن�سخ بتاريخ 17 �سفر �سنة 1198 هـ.

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــر�ثــــــيــــــة



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.



اال�شتراك
ال�شــــــنوي

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

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

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

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

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

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

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير رقــــم الت�شجيل الدولي للمجلــة

مجــــــــــــــلة
ف�صـــــــــلية
ثقافيـــــــــة
تراثيــــــــــة

info@almajidcenter.orgالبريد االإلكتروني:
www.almajidcenter.org الموقع االإلكتروني:

ردمد 2081 - 1607

المجلة م�شجلة في دليــــل
اأولريخ الدولي للدوريات

تحت رقم 349378

مديــر التحرير
د. عز الدين بن زغيبة

�شكرتير التحرير
د. فاطمة نا�صر المخيني

هيئة التحرير 
اأ. د. فـــاطـــــمــــــــــة ال�صــــــــــــــايــــــــــــــغ
اأ. د. حمزة عبد اهلل الماليباري
اأ. د. �صالمة محمد الهرفي البلوي
الــقــر�ــصــي اأحــــمــــد  مـــحـــمـــد  د. 

ال�صنة الثانية والع�صرون : العدد ال�صابع والثمانون ــــ ذو القعدة 1435 هـ / اأيلول )�صبتمبر( 2014 م



الفهـــــــر�س

االفتتاحية
مكتبة المدر�سة اللطيفية - فيلور - تامل نادو - الهند

هذا كل ما اأمكن اإنقاذه!
مدير التحرير

المقـاالت
تاأ�سيل المفارقة لغوًيا )بحث تطبيقي في القراآن الكريم 

والحكاية التراثية العّبا�سية(
اأ. محمد ونَّان جا�سم

معار�سة  في  التلم�ساني ت776هـ  َحَجلَة  اأبي  ابن  َتائيُة 
تائيِة ابن الَفار�ضِ ت632هـ

اأ. د. مجاهد م�سطفى بهجت

الخليج  ومــوانــئ  ح�سرموت  بين  الح�ساري  التبادل 
العربي

اأ. محمد علوي عبد الرحمن باهارون

قراءة في الظاهرة الموري�سكية الآلم والآثام
اأ. د. م�سطفى الزباخ

القرن  في  والأندل�ض  وتون�ض  م�سر  م�ساجد  تاأ�سي�ض 
الأول الهجري/ ال�سابع الميالدي
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اللطيف  عبد  �صيد  العالمة  ال�صيخ  يد  على  1705م,  �صنة  اللطيفية  المدر�صة  تاأ�ص�صت  لقد 
القادري, وتقع في مدينة فيلور, التي تبعد نحو 150 كم عن عا�صمة الوالية مدرا�ص )ت�صناي(, 
الباقيات  فكلية  مختلفين,  منهجين  على  اأنهما  اإال  ال�صالحات,  الباقيات  كلية  من  قريبة  وهي 
فهي  اللطيفية  المدر�صة  اأما  والتبليغ,  الدعوة  جماعة  اأي  التبليغيين؛  اإلى  تنتمي  ال�صالحات 
تنتمي اإلى المدر�صة ال�صوفية في جنوب الهند, وكلها موؤ�ص�صات تعليمية خيرية, تقدم خدماتها 
التعليمية مجاًنا الأبناء الم�صلمين بالهند, واأما تمويلها فهو قائم على تبرعات رجال االأعمال 

الهنود, وزكوات االأغنياء من الم�صلمين. 

 320 على  عمرها  يــزيــد  حيث  الهند؛  جــنــوب  فــي  مدر�صة  اأقـــدم  اللطيفية  المدر�صة  وتــعــد 
الكتب  من  غــرف  ثــالث  بها  توجد  حيث  بــه؛  المخطوطات  مكتبات  اأكبر  من  ومكتبتها  �صنة, 
يمكن  ترتيب  حتى  وال  ت�صنيف,  وال  فهر�صة  بال  الرفوف  على  مكد�صة  لكنها  والمخطوطات, 
الي�صر؛ حيث يختلط المخطوط بالمطبوع  اإلى بغيته ب�صيء من  اأن ي�صل  من خالله للباحث 
فيها. كما وجدنا اأن عدًدا غير قليل من المخطوطات المتنوعة قد ُجعل اأكدا�ًصا في ركن اإحدى 
الغرف, وقد عبثت به عوادي الزمن عبًثا ما راأينا مثله في اأي منطقة من المناطق التي تمكنا 

من زيارتها في جنوب الهند, بل حتى المناطق الو�صطى والقريبة من �صمال البالد!

ا معنا, بل هو الذي  وقد قمنا بالتعاون مع الم�صوؤول االإداري للمدر�صة, الذي كان متعاوًنا جدًّ
ا  �صهل لنا الدخول اإلى المدر�صة, و�صعى معنا في الح�صول على الموافقة بالت�صوير, واأعاننا اأي�صً
بع�ص االأ�صاتذة والطلبة في فرز المخطوطات والكتب الموجودة بتلك الغرف وتنظيفها وف�صل 
بالده�صة,  خاللها  اأُ�صبنا  اأيــام  ثالثة  العملية  هذه  دامــت  وقد  المطبوع,  عن  منها  المخطوط 

مكتبة المدر�سة اللطيفية - فيلور - 
تامل نادو - الهند

هذا كل ما اأمكن اإنقاذه!



مكتبة 
المدر�سة 

اللطيفية – 
فيلور – تامل 

نادو – الهند
 هذا كل ما

اأمكن اإنقاذه!

5 اآفاق الثقافة والتراث

كان  وقــد  المخطوطات,  بتلك  حــل  الـــذي  وال�صياع  والتلف  االإ�ــصــابــات  لحجم  بال�صدمة  بــل 
االإتالف م�صير اأربعة اأكيا�ص كبيرة من االأوراق المخطوطة التي جمعناها خالل عملية الفرز 
والتنظيف؛ لعدم وجود اأي فائدة ترجى منها, اإ�صافة اإلى ثالثين مخطوًطا لم يكن من الممكن 
اال�صتفادة منها باأي حال من االأحوال؛ ل�صياع اأولها واآخرها واأوراق من و�صطها. واأحياًنا كثيرة 
كانت ت�صتغرق االأوراق ال�صائعة ن�صف المخطوط, وكان عدد اآخر منها ال يمكن فتحه باأي حال 
اإلى دبي  الو�صع, فنقلناه  واأ�صبحت اال�صتفادة منه م�صتحيلة على ذلك  االأحوال لتحجره,   من 

لمعالجته واإ�صالحه.

عددها  فــاق  فقد  �صليمة,  عليها  عثرنا  التي  اأو  اإنقاذها  من  تمكنا  التي  المخطوطات  اأمــا 
العلوم  واأكثر  واالأرديــة,  والفار�صية  العربية  باللغات  المخطوطات  تلك  كتبت  وقد  عنواًنا,   770
ح�صوًرا في تلك المخطوطات علم التف�صير الذي يوجد منه بالمكتبة نوادر باللغتين العربية 
والفار�صية, وكذلك كتب االأدب, وبخا�صة المكتوبة بالفار�صية, اإلى جانب كتب الفقه والت�صوف 

والمواعظ وعلم الفلك والعلوم التطبيقية وغيرها.

التي  المنقولة  المادية  واالآثـــار  التحف  من  عــدد  على  للكلية  االإداري  المدير  اأطلعنا  كما 
تحتفظ بها المدر�صة في خزائنها مثل النقود الذهبية والف�صية وعدد من االأختام ال�صلطانية, 
ا, وقد ُو�صعت في علب زجاجية �صغيرة, اإلى جانب بع�ص  وكذا بع�ص الم�صاحف ال�صغيرة جدًّ

الوثائق المزخرفة والجميلة.

من  كثير  فــي  مــوجــود  هــو  بــل  وحــدهــا,  اللطيفية  بــالــمــدر�ــصــة  ــا  خــا�ــصًّ لي�ص  هـــذا  مــثــل  واإن 
ا تلك المكتبات والكليات والمدار�ص االإ�صالمية, اإال اأن الو�صع في  المكتبات الهندية, وخ�صو�صً
ال�صيانة والرعاية الالزمة  االإهمال الطويل, وانعدام  اللطيفية كان متفاقًما نتيجة  المدر�صة 

للمخطوطات والكتب!

واهلل هو الحافظ والهادي اإلى ما فيه الخير وال�صداد. 

ين بن زغيبة الدكتور عزُّ الدِّ
مدير التحرير
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تاأ�صيل المفارقة لغوًيا
)بحث تطبيقي في القراآن الكريم 

والحكاية التراثية العّبا�سية(
اأ. محمد ونَّان جا�شم

بغداد - العراق

�صوؤاليِن هما؛ هل  االإجابِة عن  المفارقِة من خالل  َطلَِح  ُم�صْ ْيِل  َتاأ�صِ اإلى  الَبْحُث  َهَذا  َي�ْصَعى 
البالغية؟  درا�صاته  في  اأو  النقدي  الُمَفاَرَقِة في منجزه  َطلََح  ُم�صْ العربيُّ  اللغويُّ  التراُث  عرف 
َطلَِح المفارقِة في داللته الحديثة؟ اختار  َطلَحاُت البالغية التي تقترُب داللًيا من ُم�صْ وما الُم�صْ
ريَن للفعل )يفرقون(,  اآراِء الُمَف�صِّ َطلَِح من خالِل مقاربِة  البحُث القراآن الكريَم لتاأ�صيِل الُم�صْ
ِر الَعبَّا�ِصيِّ اأنموذًجا للتطبيق الّنقدي؛ لتراثيتِه, وتنّوع اأ�صكالِه, َوالأّنُه  ْرَد الحكائيَّ في الَع�صْ وال�صَّ

دة.  ُذْو اأَْغَرا�ٍص �َصْرِدَيٍة ُمَتَعدِّ

َوٍر هي: َدْت َمَعْاِجُم الُلَغِة اَلَعرِبَيِة َجْذَر الُمَفْاَرَقِة ِفْي اأَْرَبِع �صُ لقد َحدَّ

ِفي  اأْ�ِس  الرَّ ِمَن  الَمْفِرِق  ُع  َمْو�ضِ الَفْرُق:   -1
َفْرًقا،  �َضْيَئْيِن  َبْيَن  َتْفِرْيٌق  والَفْرُق:  ْعِر،  ال�ضَّ
الَجْمِع)))،  ِخاْلُف  والَفْرُق:  َيْفَتِرَقْا)))،  َحتَّى 
ُيَقْاُل  الَفْلُق  لكْن  الَفْلَق،  ُيَقْاِرُب  الَفْرُق  َوِقْيَل: 
بْاِعتَبْاِر  ُي��َق��ْاُل  وال��َف��ْرُق  االْن�ِضَقْاِق،  بْاِعتَبْاِر 
ِبَمْا  اأَْو  ْاُر،  االأَْب�ضَ َتْدُرُكُه  الِذْي  ْاِل)))  االْنِف�ضَ
��ْاُن)))،  ��ْي��َرُة)))، وال��َف��ْرُق: ال��ِك��تَّ َت��ْدُرُك��ُه ال��َب�����ضِ

ْخٌم الأَْهِل الَمِدْيَنِة))).  َوالَفْرُق: ِمْكَيْاٌل �ضَ

بْاِت:  2- الَفَرُق: الَخْوُف)))، والَفَرُق ِمَن النَّ

َبْيَن  َمْا  َتَبْاِعُد  والَفَرُق:  ا)))،  ِقَطَعً َق  َفرَّ َيتَّ اأْن 
َفَرًقا:  ال�ّضيِء  َع��ِن  له  َوَف��َرَق  الَمْن�َضَمْيِن)))، 

َنُه)1)).  َبيَّ

)- الِفْرُق: الَقَطْيُع ِمَن الَغَنِم، َوِمَن الَبَقِر، 
الَغَنِم  ِمَن  اأَْو  َفَقْط،  الَغَنِم  ِمَن  اأَْو  َبْاِء،  الظِّ اأَِو 
َلُة،  الُمْنَف�ضِ القطعُة  وال��ِف��ْرُق:  ِة))))،  ْالَّ ال�ضَّ
وِم��ْن��ُه ال��ِف��ْرَق��ُة ل��ل��َج��َم��ْاَع��ِة ال��ُم��ْن��َف��ِرَدِة ِم��َن 
الّنا�ِس))))، والِفْرُق: الِق�ْضُم ِمْن كلِّ �ضيٍء))))، 
يِء))))، والِفْرُق: الَجَبُل  والِفْرُق: الِفْلُق ِمَن ال�ضَّ
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َبُة والَمْوَجُة)))).  َوالَه�ضَ

4- الُفْرُق: االإناُء)))). 

وقد وردت لفظة )فرق) وا�ضتقاقاتها في 
اأكثر من �ضبعين مو�ضًعا في القراآن الكريم، 
اأْي: االبتعاد  اللغوي؛  جاءت جميعها بمعناها 

اإال مو�ضًعا واحًدا هو قوله تعالى: چ ٿ  
ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
ويفرقون  التوبة:)))،  )�ضورة  چ   ڤ 
)يخافون  المف�ضرين  اأغ��ل��ب  راأي  بح�ضب 
و)يتظاهرون  عليه))))،  هم  ما  يظهروا  اأْن 
بتوّقع  الّنف�س  و)ان��زع��اج  ب��االإ���ض��الم)))))، 
حالة  اإلى  االأمِن  مفارقِة  من  واأ�ضُله  َرِر،  ال�ضَّ
االنزعاج)))))، وهذه التفا�ضير الثالثة قريبة 
المخالفة  في  الحديث  المفارقة  معنى  من 
)المفارقَة)  بين الَمْظَهِر والَمْخَبِر، ونلحظ اأنَّ
ها:  ُز في َدالالٍت عديدٍة اأهمُّ عند اللغويين ُتَركَّ
ال��م��ب��اع��دة وال��م��ب��اي��ن��ة، واإظ���ه���ار االإن�����ض��اِن 
ِلعلَِّة  اأو  ال��َخ��ْوِف؛  لعّلِة  باطَنه؛  يخالُف  م��ا 
داللُة  تتطابق  الثالثة  داللتها  وفي  االنزعاِج، 
المفارقِة النقديُة الحديثُة مع داللِتها اللغويِة، 
َطَلِح، لكّنه  ومطابقُتها تدلُّ على اأ�ضالة الُم�ضْ
التف�ضير  حّيز  في  مح�ضوًرا  بقي  َطَلٌح  ُم�ضْ
والبالغيون  الّنقاد  ي�ضتفد منه  ولم  القراآني، 

العرُب. 

في  تجول  التي  داللتها  في  المفارقَة  اإنَّ 
ِمْن  م�ضتّقٌة  والغمو�ِس  والخفاِء،  المخالفِة 
ُيْفِرُق: ُمَفْاَرَقًة)، واأْفَرَق تعني اإظهار  )اأَْفَرَق: 
ِمْن  ٍة  ُم�ْضَتقَّ غيُر  وه��ي  الباطن،  يخالُف  ما 

)َفاَرَق: ُيَفْاِرُق: ُمَفْاَرَقًة). 

َطَلًحا نقدًيا ذا �ضمات  ُعِرفِت المفارقُة ُم�ضْ

الترجمة  َع��ْب��َر  العربي  النقد  اإل��ى  منهجية 
اآخرون  َطَلِح )paradox))1))، وقد جعل  لُم�ضْ
 (Irony( َطَلَح )المفارقة) مقاباًل للفظة ُم�ضْ
بين  داللًيا  ت�ضابًها  هناك  اأنَّ  بيان  مع   ،((((

َطَلَحين)))).  الُم�ضْ
متعددة،  وتقنيات  �ضّتى،  وللمفارقة حقول 
وم��ب��ت��ن��ي��ات م��خ��ت��ل��ف��ة، َوُي����َع����ُد )���ض��ل��ي��ج��ل)، 
و)اأوج�ضت فلهلم) و)�ضورن كيركيجور) من 
م�ضطلح  تحديد  اإلى  غربًيا  �َضَعوا  َمْن  اأوائل 
ال�ضلح))))،  بينما كان د. منح  المفارقة))))، 
ُثمَّ د. عبد الجبار المطلبي))))، وبعدهما د. 
نبيلة اإبراهيم)))) من اأوائل من حّددوا داللة 
المفارقة وبّينوا ح�ضورها في المنجز االأدبي 

العربي في العراق. 
ال�ضياق  حّيز  في  �ضياقية  بنية  والمفارقة 
المباينة  ها  واأ�ضُّ والمرجعية،  الن�ّس  الثنائي: 
وجوهها  في  واالنحراف  والمخالفة  والت�ضاد 
وتت�ضُم  ال��م��ب��ا���ض��رة،  وغ��ي��ر  ال��وا���ض��ح��ة  غير 
ها اأنَّها ال عالقة لها بالو�ضوح  بخ�ضائ�َس اأهمُّ
الت�ضابه  ك��ان  اإذا  اإال  والتَّماثِل،  التَّ�ضابِه  اأو 
يحمل ت�ضاًدا في الداللة كما يح�ضل في بع�س 
اأهّم  الخفاء  ُيَعدَّ  لذا  ال�ض��ردية؛  الحكايات 
ا�ضٌم  وللخفاء  المفارقة))))،  �ضمات  �ضمة من 
اآخُر هو )الكمون)))))، واأولى �ضمات المفارقة 
هي )الق�ضدية) التي يحقق ح�ضورها بجوار 
ت��اّم��ًة،  م��ف��ارق��ًة  )ال��خ��ف��اء)  الثانية  ال�ضمة 
الوظيفية  الق�ضدية  نّية  على  تغيب  قد  لكّنها 
َغة من خالل اأمرين هما: خيبة التوقع  الُم�َضوَّ
ركنها  على  المفارقة  واآث��ار  للده�ضة،  المثير 
اأرك��ان  وللمفارقة  المفارقة؛  �ضحية  الثالث 

ثالثة هي)))):
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)- ن�س المفارقة. 
)- �ضاحب المفارقة. 
)- �ضحّية المفارقة. 

ال�ضرد  ف��ي  ت��ت��واف��ر  اأرب��ع��ة  اأ���ض��ك��ال  ول��ه��ا 
الحكائي  ال�ّضرد  في  تتوافر  وق��د  الحديث، 
التراثي  في  توافرها  لكّن  التراثي،  العربي 
�ضيكوُن من دون ق�ضديٍة فنّية -على االأغلب-؛ 
تهتمُّ  منهجية  اعتمد  الحديث  رد  ال�ضَّ الأّن 
اإلى اإحدى المدار�س االأدبية، وهذه  باالنتماء 
يجمُعها  ق��واع��َد  لنف�ِضها  و�ضعت  المدار�س 
ومن  ال�ّضكِل،  في  اأو  الم�ضمون،  في  م�ضترٌك 
طابًعا  تّتخذ  معاييُر  هناك  َتكوَن  اأْن  الممكن 
االأربعة  المفارقِة  واأ�ضكال  بالّثابِت،  �ضبيًها 

هي:
االأخيولة )الفنتازيا) التي تت�ضاد مع   -(
الواقع بو�ضاطة الخرق المكاني اأو الزماني اأو 

المنطقي من خالل قبوله ذهنًيا اأو رف�ضه. 
)-  التغريب: وظيفته اإعادة المتلقي اإلى 
الذي  االإيهام  نفي  المقبول من خالل  العالم 
يت�ضمن: )جعل الماألوف غريًبا))1))، وبجوار 
في  الحكائي  ال�ضرد  في  ظهرت  االأم��ر  ه��ذا 
اأال  للتغريب  قريبة  ظاهرة  العّبا�ضي  الع�ضر 

وهي )جعل الغريب ماألوًفا). 
عن  الن�ضو�س  تداخل  وهو  التنا�ّس:   -(
اأو  التلميح  اأو  الت�ضمين  اأو  االقتبا�س  طريق 
المفارقة  وتحقق  االإ����ض���ارة))))،  اأو  التلميح 
العك�س  بو�ضاطة  �ضابق  ن�س  اإن��ت��اج  ب��اإع��ادة 
الداللي اأو تغيير الن�س االأ�ضلي تغييًرا كاماًل 
في  كثيًرا  ال�ّضكل  ه��ذا  ورد  وق��د  جزئًيا،  اأو 
المنجز ال�ضردي الحكائي العبا�ضي، وال�ضّيما 

التنا�ّس مع القراآن الكريم. 

لحظة  ينتج  �ضرديٌّ  فعٌل  ال�ضخرية:   -(
خلخلة الم�ضلمات، وهدفها يتمحور في اأمرين 
هما؛ االإ�ضعاد واال�ضتهانة ويدخل في تاأ�ضي�ضها 
كنبرة  يٍّ  ن�ضِّ غيُر  وتبنيٌن  قوليٌّ  ن�ضيٌّ  تبنيٌن 
ال�ضكل  وهذا  الج�ضدية،  الحركة  اأو  ال�ضوت 
ا للمفارقة على عموم  هو االأكثر ح�ضوًرا وَخْلَقً

المنجز االأدبي باختالف االأنواع واالأزمنة. 

�ضمات  من  الثالثة  ال�ضمة  التباين  وُي��َع��ّد 
المفارقة الذي قد يح�ضل في الموقف، اأو في 
�ضّديٍة،  ثنائيٍة  على  المبنية  الكالم  مقامات 
ومقاُم  التَّعزيِة  مقاِم  غيُر  التهنئِة  فمقاُم 
ْرِغْيِب  التَّ ومقاُم  ال�ّضكايِة  مقاِم  غيُر  التَّ�ضّكِر 
مقاِم  غيُر  الِجدِّ  ومقاِم  التَّْرهيِب  مقاِم  غيُر 
هو  للمفارقِة  الخالِق  التَّبايِن  َو�َضْرُط  الهزِل، 
اأو المخالفة لكينونة  االندماج بين المقامين 
ال�ضمة  هذه  )�ضليجل)  ي�ضّم  ولم  المقام))))، 
َعّدها  التي  بالنقي�ضة  اأ�ضماها  بل  بالتباين، 
اأطلق  بينما  المفارقة))))،  �ضروط  �ضرًطا من 
ال�ضدية  م�ضطلح  �ضبانة  نا�ضر  د.  عليها 
)االنقالب  فقال)))):  اإنتاجها  اآلية  َبّين  حين 
م��ن ال�����ض��دِّ اإل���ى ال�����ض��دِّ ه��و م��ا ي��وّل��د فكرة 
تختلف  ولم  االأول��ى)،  �ضورتها  في  المفارقة 
�ضليجل،  راأي  عن  للمفارقة  الفل�ضفية  الروؤية 
مع  يتناق�س  لقول  اإثبات  فل�ضفًيا  فالمفارقة 
الراأي ال�ضائع باالإ�ضناد اإلى اعتبار خفي على 

هذا الراأي العام حّتى وقت االإثبات)))). 

وللُمَفْاَرَقِة َقْبَل اأَْن تتاأ�ّض�س م�ضطلًحا نقدًيا 
�ضراحة  في  ال  التعاريف  اأقنوم  في  حا�ضًرا 
اأنَّ المفارقة من  اإلى  اأَ�َضْرُت  الم�ضطلح، وقد 
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)اأَْفَرَق: ُيْفِرَق: ُمَفْاَرقًة)؛ اأي: مباينًة ومباعدًة 
واللغويين  المف�ّضريَن  اأنَّ  واأظ��نُّ  ومخالفًة، 
و)االنزعاج)  )الخوف)  معنى  ذكروا  الذين 
ق��د ن��ق��ل��وا وظ��ي��ف��ة ال��ح��اف��ز )ال���خ���وف) اأو 
)تباين  ال��ف��ع��ل  وظ��ي��ف��ة  اإل���ى  )االن���زع���اج) 
خالف  يظهرون  فهم  والمخبر)؛  المظهر 
ينزعجون؛  اأو  يخاف��ون  الأنَّهم  ُيْبِطُنْوَن؛  ما 
في  المخالفة  على  مبنية  مفارقة  يخلق  مما 
اإذ  الم�ضلمين؛  توّقع  لخيبِة  الُمْنتِج  الموقِف 
ِل  الُمَحمَّ بقولهم  مقتنعيَن  الِحْلُف  جعلهم 
ل��ذا  وال��خ��ف��اِء؛  ال��م��خ��ال��ف��ِة  ف��ي  بالق�ضدية 
المذكورة  الثالثة  المفارقة  �ضمات  توافرت 
والتباين)،  والخفاء  )الق�ضدية  وهي  �ضابًقا 
بين  الوثيقَة  الَعالقَة  ت��وؤّك��ُد  الكريمة  واالآي���ُة 
والتمحيل  جهة  من  والمظهر  المخبر  تباين 
العرب  النقاد  ح��اول  ولقد  اأخ��رى،  جهة  من 
البالغي  التراثين  في  البحث  المعا�ضرون 
والنقدي عن م�ضطلحات تقترب داللتها من 
المفارقة فاأجاد بع�ضهم واأخفق اآخرون؛ الأّنهم 
لم�ضطلحي  الحرفية  الترجمة  على   اّت��َك��اأوا 
التطبيقات  وعلى   ،(Irony(و  (paradox(
االأدب��ي��ة  ن�ضو�ضهم  ف��ي  للغربيين  النقدية 
االأدب  ن�ضو�س  كبيًرا عن  اختالًفا  المختلفة 
ال��ع��رب��ي ف��ي م��راح��ل��ه ال��زم��ن��ي��ة واأج��ن��ا���ض��ه 
عند  االأمُر  التب�س  لذا  المتنوعة؛  وت�ضنيفاته 
مرادفين  والطباق  المقابلة  وا  فعدَّ بع�ضهم 
من  بالت�ضاد  م�ضّوران  الأنهما  للمفارقة))))؛ 
والخفاء  التباين  تقنيتي  اإل��ى  النظر  دون 
�ضمات  م��ن  م��ه��ّم��ت��ي��ن  �ضمتين  بو�ضفهما 
خلق  ف��ي  ال��ت�����ض��اّد  ذاك  واأث�����ِر  ال��م��ف��ارق��ة، 
من  المفارقة  مقاربة  اإنَّ محاولة  االندها�س. 

خالل م�ضمّيات اأخرى اأمر لي�س بالهّين، لكّنه 
اآٍن  في  والّن�س  ال��دالل��ة  تعتمد  حين  ي�ضهل 
واحد، هذا يجعل البحث عن مكنون المفارقة 
وعك�س  التباين  داللتها من خالل  على  مبنًيا 
التوقع واحتمالية المعنى المتعدد واأثر الن�س 
النَّ�سِّ  الفاعلِة في  خ�ضياِت  ال�ضَّ المفارق في 
اأو المتلقي، وفي اأدناه الم�ضطلحات البالغية 
المفارقة  معنى  من  اقتربت  التي  النقدية  اأو 
الح�ضوِر  ودالل��ِة  الّتعريف،  داللة  في  اقتراًبا 

 . يِّ النَّ�ضِّ
اأواًل - التهّكم:

هو اأن ُتعّبر بعبارة قا�ضًدا �ضّد معناها)))). 
وهنا فيها ترادف وا�ضٌح للمفارقة من خالل 
وباطُنه  ِجدٌّ  ظاهرُه  التهّكم  وقيل:  التباين، 
اال���ض��ت��ه��زاء))))  �ضبيل  على  لمجيئه  َه����َزُل؛ 
بِه  ُي��راُد  ال��ذي  ال��َه��َزِل  عن  يختلُف  والّتهّكم 
ف�ضاًل   ،(((( ِج��دُّ وباطنه  َهَزٌل  فظاهرُه  الجّد 
غير  والتهّكم  اال�ضتهزاء،  ي�ضترط  ال  اأّنه  عن 
وباطًنا،  ظاهًرا  ُكلُُّه  َه��َزٌل  فاالأخير  التندر. 
َي�ْضعى  ا. فالمتنّدُر  اأي�ضً الهدف  ويختلفان في 
ِمْن  التخّل�س  اأو  االقتراب  في  ْغَبِة  الرَّ اإل��ى 
م����اآرٍب)1))،  على  الح�ضول  اأو  ُم��ْرَت��َق��ٍب  �ضرٍّ 
ُم ي�ضعى اإلى الزراية واال�ضتهزاء  بينما المتهكِّ

واال�ضتخفاف من االآخر. 

ال��م��ح��ت��م��ل محّل  ت��ن��زي��ل غ��ي��ر  وال��ت��ه��ّك��م 
ال��م��ح��ت��م��ل))))، وه����ذا ا���ض��ت��راك اآخ����ر مع 
ومن  �ضيح�ضل،  ما  ا�ضت�ضراف  في  المفارقة 

ذلك الحكاية االآتية)))): 

و�ُضّلمة  المهدي  على  دخل  دالمة  اأبا  )اإّن 
دالمة:  اأبو  فقال  يديه،  بين  واقف  الو�ضيف 
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لي�س  مْهًرا  الموؤمنين  اأميَر  يا  لك  اأهديت  قد 
بقبوله،  ُت�َضّرَفني  اأْن  راأي��ت  ف��اإْن  مثله،  الأّح��ٍد 
الذي  فر�َضه  واأدخ��َل  فخرَج  باإِْدخاِلِه،  فاأََمَر 
اأعجُف  ٌم  ُمَحطَّ ب��رذون  هو  ف��اإِذا  تحته،  كان 
-ويلك-  �ضيٍء  اأيُّ  المهدي:  له  فقال  َه��ِرٌم، 
لي�س  اأو  اأّنه مهٌر؟!، فقال:  األم تزعم  هذا؟!، 
هذا �ُضّلمة الو�ضيف بين يديك؟ فاأنت ت�ضّميه 
عندك  بعُد  وههو  �ضنة  ثمانون  وله  الو�ضيف 
فهذا  و�ضيًفا  �ُضّلمة  عندك  كان  فاإن  و�ضيًفا، 

مهٌر). 

بو�ضيلة  الو�ضيف  ا�ضتهدف  التهكم  اإن 
االإهداء اإلى الخليفة المهدي الذي اأقحم في 
المو�ضوع اإقحاًما تنبيهًيا له من خالل اتخاذه 
�ضيخوخته،  من  الرغم  على  و�ضيًفا  ل�ُضّلمة 
وفعل االإهداء فعل عك�ضي تداولًيا، والعك�ضية 
لقد  اإليه؛  الموؤتى  من  التقرب  بطلب  تتحقق 
قّدم اأبو دالمة القولي على الفعل الحدثي؛ كي 
والتوّقع،  التوريط  حّيزي  في  الخليفة  ُيدخَل 
اأبو دالمة باأن المهدي قد وقع في  اأيقن  فلما 
هذين الحّيزين، اأدخل فر�ضه. وهنا كان الأداة 
ال�ضرط غير الجازمة )اإذا) وظيفة تو�ضيحية 
الحا�ضلين  واال���ض��ت��غ��راب  ْه�َضة  للدَّ خالقة 
المفارقة  �ضاحب  وداف��ع  الخليفة،  ذات  في 
بو�ضاطة  التهكمي  موقفه  عن  دالم��ة)  )اأب��و 
�ضار  مما  نف�ضه  لُيخرج  االإقناعي،  الِحجاج 
فيه، والمقاربة للحكاية تدّل على هيمنة فعل 
التوريط الذي تكرر مّرتين مّرة للخليفة ومّرة 
من  ناتٌج  االأول  وتوريط  دالم��ة،  الأب��ي  اأخ��رى 
التي  اال�ضت�ضرافي  العك�س  دائ��رة  في  الوقوع 
د؛  هي )خيبة التوقع)، والتوريط الثاني ُمَتَعَمّ
دالم��ة  اأب��ي  عند  حا�ضًرا  ال��ج��واُب  ك��ان  ل��ذا 

والمفارقة  للتهكم  الخالق  ال�ضردي  ال�ضوت 
على م�ضتوى واحد. 

تعالى:  ق��ول��ه  ��ا  اأي�����ضً التهّكم  اأمثلة   وم��ن 
�ضورة  چ  ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ 
الدخان:))). فالمُخاَطُب لم يكن م�ضت�ضرًفا 
فجاء  ك��ري��ٌم،  ع��زي��ٌز  اأّن���ه  ُم��ّدع��ًي��ا  م�ضيره 
ا�ضتخدم  وقد  به،  م�ضتهزًئا  تهّكمًيا  الخطاُب 
نكايًة  )ذق)  االأم���ر  فعل  َوَج���لَّ  َع��زَّ  ال��ب��اري 
ال�ضياقية  مجاورته  على  الحفاظ  مع  وعقوبًة 
اأنَّ  ع��ن  ف�ضاًل  وال��ك��رام��ة،  ال��ع��ّزة  ب��ادع��ائ��ه 
الخطاَب ات�ضم بغ�ضب وتكّبر وهذان؛ الغ�ضُب 
اللغوي))))،  التهّكم  لمعنى  موافقان  والتكبر 
بنيَته  الِجدُّ  وكان  واإذالٌل  واإهانٌة  ت�ضٍف  وفيه 
وهناك  العميقَة،  بنيَته  وال��َه��َزُل  الظاهرةَ 
م�ضطلحان  والتهكم،  ال�ضخرية  اأنَّ  راأى  من 
الداية  ر�ضوان  محمد  يقول  واح��د،  لمدلول 
في معر�س تحليله ل�ضعر خير الدين الزركلي: 
، لكّنها  )والمفارقة ال تخرج عن التهكم الحرِّ
اأو  ال�ضّدين  تظهر  التي  العبارات  على  تبنى 

الوجهين من الم�ضاألة«)))). 
ال�ضخرية، فقد  التهّكم غير  اأنَّ  اأرى  لكني 
يتهكم  ال  لكنُّه  نف�ضه،  من  االإن�����ض��اُن  ي�ضخر 
�ضحية  اإلى  حتًما  يحتاج  المتهّكم  لذا  منها؛ 
وكذلك  ال�ّضخرية،  تحتاجها  ال  قد  ٍة،  َغْيِريَّ
يختلف التهّكم عن الفكاهة، فالفكاهة - على 
االأغلب - ال األَم فيها وت�ضعى اإلى االإ�ضرار مع 
بديعي  منحى  ذو  التهّكم  اأنَّ  في  اختالفهما 
ال  وطبيعتها  والفكاهة  البالغة،  اإل��ى  منتٍم 
خ�ضوَع فيهما لنظريٍة ما))))، وهناك من ربط 
المعروفة:  وجوهها  في  بال�ّضخرية  المفارقة 
التهكم والَهَزل واال�ضتهزاء والطرفة والنادرة 
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هو  جميًعا  بينها  الم�ضترَك  لكنَّ  وغيرها))))، 
ِحُك، الذي قد يكون غايًة اأو نتيحة لفعٍل  ال�ضَّ

مق�ضوٍد اأو لفعٍل غير مق�ضوٍد. 

برج�ضون  ��َم��َه��ا  و���ضَ فل�ضفة  ول��ل�����ض��ح��ك 
حيوان  من  ال�ضحك  اأنَّ  فعنده  باالإن�ضانية. 
َع اإن�ضاٍن اأو تعبيًرا  مثاًل؛ الأننا لقينا عنده َو�ضْ
الّت�ضاد  لعّلِة  اإن�ضانًيا))))، وقد يكون ال�ضحُك 
في الذات اأو لنفاد القناعة الذاتية بالمحيط 

االجتماعي. 

واإنَّ ال�ضحك ينتج عن فعل غير اإرادي)))) 
اأو  ال��رائ��ي  ذه���ول  يثير  مما  م��ا  ل�ضخ�ضية 
الم�ضاهد اأو المتلقي، وقد ينتج ال�ضحك عن 
تغّير غير منطقي للهيئة االإن�ضانية اأو الإ�ضارة 
بع�س  في  كا�ضفة  م��ع��ه��ودة))))  غير  ج�ضدية 
اأو  االأحمق  �ضلوك  ال�ضّيما  لل�ضلوك  االأحيان 

�ضلوك المنحرف ذهنًيا. 
ثانًيا - اأ�سلوب الحكيم:

اأو  يترّقُب  ما  بغيِر  الُمَخْاِطَب  تلّقي  هو 
ال�ضائَل بغيِر ما يتطّلُب)1))، وا�ضتعملُه العرُب 
للتظّرِف، اأو التخّل�س ِمْن اإحراِج ال�ّضائِل))))، 
فيجيبه عن �ضوؤاٍل لم َي�ْضاأْلُه))))، وكانت العرُب 
َفاأََجْاَب َعْن  اإذا �ُضِئَل َعْن �َضيٍء،  تقول للرجِل 
غيره)))): اأَْعَر�َس َعْن َثْوِب الُمْلِب�ِس، اأي: اأَْبَدْى 

ِلْي َغْيَر ما اأُِرْيَد ِمْنُه. 

على  العمل  االأ���ض��ل��وب  ه��ذا  �ضمات  وم��ن 
الظاهر  ى  ُمْقَت�ضَ خ��الَف  الّن�سُّ  يحوي  اأن 
وال�ضائع والمتداول والمتوقع))))، وهذا العمُل 
ها المتعّلق  يجعله قريًبا من المفارقة في َحدِّ
عن  ف�ضاًل  ي،  الن�ضّ ه��ا  َحدِّ في  اأو  بالمتلقي 
اأنَّ فيه �ضيًئا من المفاجاأة))))، وُيَعدُّ الجاحُظ 

القول،  فن  النوع من  اإلى هذا  اأّوَل من فطن 
)اللغز  ا�ضم  عليه  اأطلق  ا  باًبا خا�ضً له  وَعَقَد 
ياأخذ  لم  الم�ضطلح  الجواب)، لكن هذا  في 
�ضهرَة م�ضطلح )اأ�ضلوب الحكيم)، ولم ُيْعِط 
الجاحُظ ُبْعًدا تحليلًيا ل�ضماته واكتفى باالأمثلة 
للمتلقي  �ضماته  وب��ي��ان  معرفته  اأَْم���َر  ت��ارًك��ا 
التوقع  لخيبة  مو�ضعين  اإلى  يوحي  والتعريف 
من  الُمَخْاُطُب  فاعله  مق�ضود  هما:مو�ضع 
ومو�ضع  ُم��راِدِه  الكالم على غير  خالل حمل 
غير مق�ضود فاعله الُمَخْاِطُب الذي قد يكون 

�ضحّيًة لذكاء الُمخاَطب وفطنته. 
لهذا  ْف�ِضيِّ  النَّ االأََث��ِر  اإلى  كاكيُّ  ال�ضَّ واأ�ضار 
االأ���ض��ل��وب  ه��ذا  )واإنَّ  ف���ق���ال)))):  االأ���ض��ل��وِب 
ِمْن  َك  َفَحرَّ المقام،  �ضادَف  لرّبما  الحكيم 
واأبرزُه  الوقور  ُحْكَم  �ضلبُه  ما  ال�ضامِع  ن�ضاِط 
في معر�س الم�ضحور)، ومن اأ�ضلوب الحكيم 
حوار خالد بن الوليد مع رجل من الحيرة)))):
ال��َح��ْي��َرِة:  الأَْه���ِل  الولْيِد  ب��َن  َخ��ْاِل��ُد  )َق���ْاَل 
فاأْخَرَجوا  واحًدا من عقالئكم،  اإليَّ  اأخرجوا 
اإليِه عبَد الم�ضيح ابن عمرو بن َقْي�ٍس بن َحّياٍن 
َر،  الَق�ضْ َبَنى  الذي  َوُهَو  الَغ�ّضاِني،  َبِقْيَلَة  بن 
�ضنة:  وثالثمائَة  َخْم�ِضْيَن  ابُن  -َيْوَمِئٍذ-  َوُهَو 
َقْاَل:  َثَرك؟  اأَ ي  اأُْق�ضَ اأَْيَن  ِمْن  َخْاِلٌد:  َلُه  َفَقْاَل 
ْيَن َخَرْجَت؟ َقْاَل:  اأَ اأَِبْي. َقْاَل: َفِمْن  ْلِب  ِمْن �ضُ
َعَلى  َق��ْاَل:  اأن��ت؟  قال: عالم  اأّم��ي،  َبْطِن  ِمْن 
ِثَياِبي.  في  َق��ْاَل:  اأَْن��َت؟  َفِفْيَم  َق��ْاَل:   . االأَْر���سِ
َقْاَل: ما �ُضنَُّك؟ َقْاَل: َعْظم. َقْاَل: اأََتْعَقُل؟ -ال 
َكْم  ابُن  ّقْاَل:  واأَُقّيُد،  واهلِل  اأي  َقْاَل:  عقلت-، 
اأَْنَت؟ َقْاَل: ابُن َرُجٍل واحٍد، َقْاَل: َلْو اأَتى َعليَّ 
اإاّل  َم�ْضاأََلُتَك  ُتِزْيُدِنْي  َمْا  َقْاَل:  َلَقَتَلِنْي،  �ضيٌء 

ا؟ َقْاَل: َمْا اأََجْبُتَك اإاّل َعْن َم�ْضاأَلِتَك). غمًّ
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كبيرًة  لغويًة  اإمكانيًة  الحوار  هذا  يك�ضُف 
اّت�ضَم بها كال المتحاورين، َحَفزها واأظهرها 
التباين بين مقام الِجِدّ في خطاب خالد بن 
الوليد ومقام الهزل واال�ضتخفاف في خطاب 
الغ�ّضاني، وقد َحَمَل الغ�ّضاني اأ�ضئلَة خالد بن 
الوليد على َمْحَمٍل اأراده هو، ال ما اأراده خالد 
المعاني؛  وتعدد  اللغة  ف�ضاء  من  م�ضتفيًدا 
ُه  اأَنَّ َعِلَم  ما  َتَرَك  الم�ضيِح  لذا قيل)))): )عبُد 
َغَر�ٌس لخالٍد وعدَل اإلى الَمْحَمِل االآخِر الذي 

ُه).  يعلُم اأّنه لي�س َغَر�ضَ

�ضعي  االأول���ى  االإج��اب��ة  م��ن  وا�ضًحا  وب��دا 
االنفالت  بغية  )التعميه)؛  نحو  الُمخاَطب 
والتََّخّل�س من االإجابة واإزعاج الُمخاِطب فكان 
ر خالد   ذاك حا�ضاًل من خالل الَغمِّ الذي �َضوَّ
َر قد خلق  َوتَّ ابن الوليد نف�ضًيا، والملحوظ اأنَّ التَّ
فجوًة بين قولي ال�ضخ�ضيتين اأ�ضهمت اإ�ضهاًما 
وك��ان  بينهما،  التحّدي  ديمومة  ف��ي  ف��اع��اًل 
الحواُر في هيئته التقابلية يعّبر عن م�ضتويين 
لهذا  فالحافز  ل��ذا  ال��ع��ق��ل؛  م��ن  متباينين 
االأولى،  المرتبة  في  ثقافي  التباين هو حافز 
المخاطب  ي�ضتطِع  لم  الحافز  هذا  وبو�ضاطة 
في  الحقيقَة  اأّن  ومعلوم  الحقيقة،  ا�ضتكناه 
اف��ت��را���ض��ي��ٌة))))،  االأغ��ل��ب-  -ع��ل��ى  الحكاية 
الرغم  الغ�ضاني على  الإجابات  ف�ضار �ضحّيًة 
عن  ك�ضفت  التي  وم��ج��اورات��ه��ا  اأ�ضئلته  م��ن 
ي، والطريُف  ا�ضتعالء ينتمي اإلى التفّوق المادِّ
مبداأ  على  اعتمد  الُمخاِطب  اأّن  االأم��ر  في 
توكيدي هو )الجمل المترادفة)، فقوله على 
�ضبيل المثال )ما �ضنُّك؟) و)ابن كم اأنت؟) 
بمعنى  كّلها  المده�س)  من  عليك  اأتى  و)كم 
بينما بنى  الزمني ح�ضًرا،  المعنى  واحد هو 

الغ�ضاني اإجاباته على مبداأ )المعنى الذاتي) 
ق  وحقَّ المقت�ضى  االقت�ضاء، فخالف  ال معنى 
االأخ��رى  ال�ضخ�ضية  عند  واندها�ًضا  خيبًة 
لم  الحوار  في  الذاتي  والمعنى  الن�س،  في 
يتحقق اإال بو�ضاطة التاأويل ف�ضارت في مثالنا 
ها )) = ))، وهذه  المعادلُة غيَر منطقية ن�ضّ
لطيفة تحققها المفارقة في اأغلب ن�ضو�ضها. 

من  ياأتي  وم��ا  الحكيم  اأ�ضلوب  اأنَّ  ويبدو 
القولية  المفارقة  لمدلول  قريبة  م�ضطلحات 
الحقيقي  الفاعل  ه��و  ال��ق��ول  الأنَّ  ح�����ض��ًرا؛ 
هناك  اأن  َنَر  ولم  والمفاجاأة،  الده�ضة  لخلق 
م�ضطلًحا قريًبا لمفارقة الموقف، اأو مفارقة 

الحركة. 

ه بع�ُس الدار�ضين اإلى اأنَّ م�ضطلح  وقد َنوَّ
المفارقة)1))،  من  قريٌب  العارف)  )تجاهل 
م�ضتندين في ذلك اإلى تعريفه، ف )تجاهل 
يعلُمُه  عما  المتّكلم  ���ض��وؤال  ه��و  ال��ع��ارف): 
الَمْدِح  َمْخَرَج  لُيْخَرَجُه  حقيقًة تجاهاًل منه، 
في  ال��ت��دّل��ه  ���ض��ّدِة  على  ُل��ُي��دلَّ  اأو  ال���ّذم،  اأو 
اأو  التقرير،  اأو  التعّجب،  لق�ضد  اأو  الُحّب، 
لتجاهل  عالقة  ال  اأْن  واأَُظ���نُّ  ال��ت��وب��ي��ح))))، 
العارف بالمفارقة؛ الأنه يح�ضر في المماثلة 
المثال  �ضبيل  على  فقولنا:  المخالفة  في  ال 
ونحن  مّنا  تجاهاًل  ب��ُدر؟  اأم  ه��ذا  اأوج��ه��ُك 
لتثبيت  ج��اء  اإنما  وج��ه،  اأن��ه  حقيقًة  نعرف 
في  وه��ك��ذا  وتر�ضيخه،  الجمالي  الت�ضابه 
ال�ضكاكي  رف�س  وق��د  االأخ���رى،  االأمثلة  ك��ّل 

ب� )التجاهل) في قوله)))): ت�ضميته 

�ضوق  ب��ل  بالتجاهل،  ت�ضميته  اأُِح����بُّ  )ال 
اأدّق  التعريف  وهذا  غيره)،  م�ضاق  المعلوم 
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من تجاهل العارف وهو يلغي راأي من قال:اإّن 
تجاهل  ب��اب  من  هي  ال�ضقراطية  المفارقة 
)خ��الف  بع�ضهم  �ضّماه  وق��د  ال���ع���ارف))))، 
ُمحّدٌد  فهو  له  تو�ضيع  وهذا  المقت�ضى)))))، 
لق�ضد  مختلفين؛  �ضيئين  بين  بالمماثلة 
�ضلًفا،  ُذك��ِر  كما  الذم  اأو  المدح  اأو  المبالغة 
والمخالفة  الكاملة  المباينة  المفارقة  َوَح��دُّ 
في  تدخل  ال  الت�ضابيه  فاأغلُب  ل��ذا  التاّمة؛ 
تت�ّضابه  االأ�ضياء  اأنَّ  المفارقة على الرغم من 
من وجوه وتتباين من وجوه اأخرى))))، فحين 
كما   - الت�ضابه  فوجه  كالبحر)،  )زيد  نقول 
اأجرومي  التباين  ووجه  ال�ضعة،   - معلوم  هو 
الفهم  وه��م  في  يقع  ما  ذل��ك  من  واأ�ضتثني 

الناتج من الترادف. 
ثالًثا - القول بالموجب: 

بكالٍم،  َمخاَطًبا  المتكّلُم  ُيَخاِطَب  اأْن  َوُهَو 
ُمْفردٍة من كالم  كلمٍة  اإلى  المخاَطُب  فيعمد 
المتكّلم، فيبني عليها من لفظه ما يوجُب عك�س 
معنى المتكلِّم))))، وذلك عين قول الموجب، 
من  خ�ضمه  ك��الَم  الخ�ضم  رّد  حقيقته  الأنَّ 
ي�ضترك  بالموجب  والقول  لفظه))))،  فحوى 
منهما  ك��ل  ك��ون  ف��ي  الحكيم  واالأ���ض��ل��وب  ه��و 
الظاهر،  مقت�ضى  على  ال  الكالم  اإخراج  من 
ويفترقان باعتبار الغاية))))، والقول الموجب 
باالعترا�ضات))))؛  مرتبط  االأ�ضوليين  عند 
اأي: الجدل، هذا يعني اأن )القول بالموجب) 
خالل  م��ن  قوتها  ت�ضتمد  حجاجية  و�ضيلة 
َثْغَرٍة  الخ�ضم من  راأي  اإ�ضعاف  اتكائها على 
بالُمْوَجِب  القوَل  اإنَّ  تتوافُر في كالمه، وقيل: 
كالم  ف��ي  �ضفة  تقع  اأن  اأح��ده��م��ا  ���ض��رب��ان: 
الغير كنايًة عن �ضيء اأُْثِبَت له حكٌم، فُتتْثبُتها 

عنها،  نفيه  اأو  لثبوته  تعر�س  غير  من  لغيره 
على  الغير  كالم  في  وقع  لفظ  حمل  والثاني 
متعلقة)1))،  بذكر  يحتمله  مما  مراده  خالف 

چژ  تعالى:  قوله  االأول  النوع  اأمثلة  ومن 
ک  ک  ک  ک  ڑ    ڑ  ژ 
ڳ   ڳ  ڳ  گ   گ  گگ 

ڳ  ڱ  ڱچ )المنافقون: )). 
الكريمة  االآي��ة  هذه  معنى  عر�س  في  قيل 

الراأي االآتي)))):

وباالأذّل  فريقهم،  عن  باالأعزُّ  كّنوا  )اإّنهم 
عن فريق الموؤمنين، واثبتوا لالأعزِّ االإخراَج، 
عليهم  الرّد  في  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  فاأثبت 
�ضفة العّزة هلل ولر�ضوله وللموؤمنين؛ من غير 
ب�ضفة  للمو�ضوفين  االإخ��راج  لثبوت  تعّر�س 

العّزة، وال لنفيه عنهم). 

في  الخ�ضم  لفظة  البالغيون  و�ضع  لقد 
ُقوا  تعريف القول بالموجب، واأرى اأنهم لم ُيْوفَّ
في هذا التحديد، واالأولى اأن يقولوا في كالم 
وو�ضيلة  المخالف،  واالآخ���ر  الموافق  االآخ��ر 
قول  االتكاء على  بالموجب)  �ضاحب )القول 
تاأوياًل  وتاأويله  كله  والم�ضار  المخالف  االآخر 
يالئمه - على االأغلب -، ويبدو اأنَّ البالغيين 
الحكيم  اأ�ضلوب  بين  وا�ضًحا  فرًقا  ي�ضعوا  لم 
بالموجب  القول  اأنَّ  واأرى  بالموجب  والقول 
يتاأ�ض�س على قول االآخر فهو منطلقه ال غير، 
اأّما اأ�ضلوب الحكيم فيتاأ�ض�س على قول ذاتي اأو 
الحكيم  اأ�ضلوب  �ضيكون  لذا  االآخر؛  على قول 
اأنَّ  يعني  وه��ذا  بالموجب،  القول  من  اأو�ضع 
الم�ضطلحات  ُلَجِج  في  وقعوا  قد  القدامى 

ا.  اأي�ضً
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رابًعا - المناق�سة: 

ممكن  نقي�ضين،  ع��ل��ى  ال�����ض��رط  تعليق 
دون  الم�ضتحيل  المتكّلم  وم��راد  وم�ضتحيل، 
الممكن، ليوؤثر التعليق عدم وقوع الم�ضروط، 

فكاأنَّ المتكلم ناق�س نف�ضه في الظاهر)))). 

اأم��ري��ن  ب��ي��ن  ال��ج��م��ع  تعني  فالمناق�ضة 
بالممكن  ال��ب��الغ��ة  ح��ددت��ه��م��ا  مختلفين 
لم  التوحيدي  حيان  اأب��ا  لكنَّ  والم�ضتحيل، 
للمناق�ضة  ال�����ض��ارم  التحديد  بهذا  يلتزم 
فقال)))): )اإّنا جمعنا بين الفل�ضفة وال�ضريعة؛ 
كانِت  واإْن  بال�ضريعة،  معترفٌة  الفل�ضفَة  الأنَّ 
مناق�ضة  فهذه  للفل�ضفة.  جاحدًة  ال�ضريعُة 
المفارقة  م��ن  قريبة  المناق�ضة  اأخ����رى)، 
ح�ضرت  م��ا  ف���اإذا  فقط،  التباين  �ضمة  ف��ي 
والخفاء)  )الق�ضدية  االأخريتان  ال�ضمتان 
التامة  المفارقة  ف�ضتحقق  اإح��داه��م��ا،  اأو 
ذو  القول  يكون  وقد  الجزئية،  المفارقة  اأو 
المناق�ضة  من  ج��زًءا  المختلفين  المعنيين 
اإلى  اأحدهم  كقول  المفارقة،  اإل��ى  القريبة 
ال�ضوء،  عنك  اهلل  �ضرف  الوجه:  قبيح  رجل 
َوْجَه  اأنَّ  فقوله يحتمل الخير وال�ضّر بح�ضبان 
التناق�س؛  غير  والمناق�ضة  �ضوٌء،   المخاَطب 
على  وهو  االألفاظ  في  يح�ضل  التناق�س  الأنَّ 
نوعين: تناق�س و�ضف نحو )مربع وم�ضتدير) 
وت��ن��اق�����س ل��ف��ظ��ي ن��ح��و )ن��ه��ار ول���ي���ل))))). 

والمناق�ضة تحدث في الفعل اأو الكالم. 
خام�ًسا - المغالطة: 

اأو  ال�����ض��ورة  جهة  م��ن  اإم��ا  فا�ضد  قيا�س 
ال�ضكل  ا من جهة  اإمَّ اأي  الماّدة))))؛  من جهة 
زائٌف))))،  وا�ضتدالٌل  الم�ضمون،  جهة  من  اأو 

له  المعاني  م��ن  معنى  يذكر  اأن  ه��و  وق��ي��ل: 
ِمْثٌل في �ضيء اآخر ونقي�س، والنقي�ُس اأح�ضن 
موقًعا وت�ضمى المغالطة المعنوية))))، واالأدّق 
)المغالطة  الجرجاني)))):  قول  تعريفها  في 
، وال يكون  مركبة من مقّدمات �ضبيهة بالحقِّ
اأو �ضبيهة بالمقدّمات  ى �ضف�ضطة  ا، وي�ضمَّ حقًّ
اللفظة  ع��ل��ى  ال��ع��ل��وي  ورّك����ز  ال��م�����ض��ه��ورة)، 
دون  بالنية  اإحداهن  المراد  المعنيين  ذات 
ب�)المغالطة  االأم��ر  ذاك  ى  و�ضمَّ اللفظ))))، 

المعنوية) واأورد قوَل ال�ضاعر)1)):
ــِه ــ�ــصِ ــْع ــَب ـــــَراِْن ِب ـــــِق َوَخـــلَـــْطـــُتـــُم َبـــْعـــ�ـــَص ال

ـــــــْاِم ـــــــَع ــــَعــــَراَء فــــي االأَْن ـــُم الــــ�ــــصُّ ـــت ـــْل ـــَع ـــَج َف

بف�ضل  ال��م��ت��ل��ق��ي  ع��ن��د  ال��م��ع��ن��ى  ال��ت��ب�����س 
ال��م��غ��ال��ط��ة ال��م��ق�����ض��ودة ف��ي اإي���ه���ام االآخ���ر 
)ال�ضعر)  لدالتي  ال�ضاعر  حمل  خ��الل  من 
اأحملهما على المبنى  و)االأنعام)، فما ندري 
ا ممكًنا اأم على المبني  االأجرومي ويكون حدًّ
ا م�ضتحياًل  اال�ضطالحي المقد�س؟ ويكوُن َحدًّ
وتنازعهما  المختلفين  يِن  الحدَّ خالل  ومن 
توافرت  مفارقة  وه��ذه  المفارقُة،  تحقّقِت 
فيها ال�ضمات الثالثة )تباين الداللة الكبرى 
المغالطة  تبدو  ل��ذا  والخفاء)؛  والق�ضدية 
اإلى  المنتمية  القولية  المفارقة  من  قريبة 
اإلى  المنتمية  الموقف  مفارقة  اإلى  ال  اللغة، 

التجربة اأو الحدث. 
�ساد�ًسا _ التوجيه:

محتماًل  ك��الًم��ا  المتكّلم  ي��ق��ول  اأن  ه��و 
اأحدهم  يتميز  ال  م��ت�����ض��ادي��ِن))))،  لمعنيين 
ع���ن االآخ������ر. وه��ن��ا م��وط��ن ال���خ���الف بين 
التوجيه والمناق�ضة، فحّدا المناق�ضة ممكن 
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وي�ضمى  ل��ه،  ح��ّد  ال  وال��ت��وج��ي��ه  وم�ضتحيل، 
ا))))، ومنه قول ب�ضار بن برد  )االإبهام) اأي�ضً

لرجل اأعور ا�ضمه قباء)))):
ـــــــاْء ــــــــ ـــــــَب ــــــــــــــــــــْاَط ِلـــــــــــــــْي َعــــــــــــْمــــــــــــٌرو ِق َخ

ـــــــــــــَواْء ـــــــــــــَت َعــــــــْيــــــــْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــِه �ـــــــــــــصَ ـــــــــــــْي َل

ــــــــــــــــْدَرِي ـــــــًرا َلـــــــْيـــــــ�ـــــــصَ ُي ـــــــْع ُقــــــــْلــــــــُت �ـــــــصِ

ـــــــــــاْء ـــــــــــَج ِه اأْم  ـــــــــــٌح  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــِدْي اأََم

الكالم يحتمُل اأمرين مت�ضادين هما؛ تمٍن 
موجٌب بعودة الب�ضر اإلى العين االأخرى غير 
ولعّل  التام  بالعمى  �ضالٌب  وتمٍن  المب�ضرة، 
على  ب�ضار  فعل  ردِّ  على  مبنٌي  نف�ضٌي  الحافَز 
به  �ضاأتيك  ل���ه)))):  ق��ال  ال��ذي  الخياط  ق��ول 
دواج)))).  اأْم  هو  اأق��ب��اٌء  ت��دري  ال  )القباء) 
مجاراة  ق��درة  ع��ن  معّبرين  البيتان  ف��ج��اَء 

�ضانع ال�ّضعر ل�ضانع الِحْرَفِة. 

التورية؛الأنَّ  عن  قلياًل  يختلف  والتوجيه 
معنيين،  الكلمُة  تحمَل  اأْن  تعني  ال��ت��وري��َة 
االآخ��ر  وَي��ْه��ِم��ُل  احتماليها،  اأح��د  في�ضتعمُل 
ومراده ما اأهمَلُه، ال ما ا�ضتعمله))))، وال اأَُظنُّ 
المفارقة  المفارقة الأنَّ  التوريَة قريبة من  اأنَّ 
الجزئية،  ال  ال��ك��ّل��ي��ة  ال��دالل��ة  ع��ل��ى  ت�ضتغل 
ِنّيَة  للمتلقي  يك�ضف  الذي  ال�ضّياق  ف�ضاًل عن 
�ضروط  من  �ضرط  �ضينتفي  لذا  الُمخاِطب؛ 

المفارقة وهو )الخفاء). 
�سابًعا - المواربة:

اأْن يقوَل الُمتكلِّم قواًل يت�ضّمن ما ُينكُر عليه 
بحذقِه  ا�ضتح�ضَر  االإنكار  له  ��َه  ُوجِّ ف��اإذا  به، 
بحمل  ��ا  اإمَّ ب��ه،  يتخّل�س  ال��وج��وه  ِم��َن  ��ا  َوْج��َهً
اأو  بتحريفها  اأو  معانيها  اأّح���ِد  على  الكلمِة 

بت�ضحيفها))))، وقد يفطن بنف�ضه له من غير 
ٍه عليه))))، منه قوُل عتبان الحروري)))): ُمنبِّ

َفـــــــاإْن َكـــــــْاَن مــنــكــم كـــــاَن مـــــــرواُن وابـــُنـــه

ـــــٌم وحـــبـــيـــُب ـــــْم َهـــــْا�ـــــصِ ـــــُك وَعــــــْمــــــٌرو َوِمـــــْن

َفــــِمــــّنــــا ُحـــ�ـــصـــيـــٌن والـــبـــطـــيـــُن َوَقــــْعــــنــــُب

ــــــا اأمــــــيــــــُر الــــمــــوؤمــــنــــيــــَن �ــصــبــيــُب وِمــــــّن

قال  ب��ه،  َوَظ��َف��َر  ه�ضاًما،  ال�ضعُر  بلغ  لما 
لم  َفَقْاَل  البيتيَن؟،  َلُه  َوَق��َراأَ  القائُل  اأَْن��َت  له: 
الموؤمنين  اأميَر  ُقْلُت:)وِمّنا  واإّنما  كذا  اأَُق��ْل 
ال�ضّمة  من  الحركة  نقل  اأنَّ  َنْلَحُظ  �ضبيُب)، 
اإلى الفتحة اأنقذ عتبان من الورطة التي وقع 
فيها، وجعل الخطاب من االفتخار والتباهي 
غير  االإخبار  اإلى  عائها  ادِّ اأو  الخالفة  وطلِب 
ذكي  اأ�ضلوٌب  وهذا  الّنداء،  بو�ضاطة  الموؤثر 
وينتمي في بع�س اأمثلته اإلى المفارقة القولية 

وباالأخ�سِّ �ضاحبها. 
ُن التعليل: ثامًنا - ُح�سْ

ه��و ال���خ���روج ال��م��ن��ق��ذ م��ن ورط����ة م��ا اأو 
قال  وقد  الده�ضة،  يثير  بما  ُمعّين،  اإح��راج 
عّلٍة  لو�ضف  عى  ُيدَّ اأن  )هو  البالغيون)1)): 
حقيقي).  غير  لطيف  باعتبار  له  منا�ضبة 
وهنا موطن التقارب من المفارقة في التحّول 
من الحقيقي الُمْقِنِع اإلى غير الحقيقي الُمْقِنِع 
اأو من االّدعاء غير الحقيقي اإلى التعليل غير 
العك�س  فيتحقق  لل�ضخرية  المثير  الحقيقي 
االنتقال،  هذا  بو�ضاطة  والمخالفة  والتباين 
ويح�ضر -على االأغلب- في النادرة والوم�ضة 
ِل،  ردية، ومنه)))): )َجْاَء َرُجٌل اإلى الُمتوكِّ ال�ضَّ
ْف  َر: �ضِ َة، َفَقْاَل َلُه َبْع�ُس َمْن َح�ضَ ُبوَّ َواّدَعى النُّ
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َفَقْاَل  ِجَنْاَحُه،  َيْذُكْر  َفُه ولم  َفَو�ضَ َلَنْا ِجْبرْيَل، 
َوَل�ْضَنْا  ِجَنْاِحِه،  َخَبَر  ُتْعِلْمَنْا  لم  َوْيَحَك،  له: 
اأَتاأِْني  اأظّنُه  فقال:  جناًحا،  له  اأنَّ  في  َن�ُضكُّ 
ِة)، اإنَّ تعليله َغْيَر الحقيقي  َوُهَو في الَقْرَف�ضَ
ذهنية؛  ُمَفْاَرَقًة  َوّل��َد  الحقيقي  َغْيِر   الدعائه 
والتعليل  االّدع����اء  اأنَّ  يعتقد  ال��م��ّدع��ي  الأنَّ 
ذهنه،  في  اإال  مقنعين  لي�ضا  وهما  مقنعات 
يرى  وم��ا  ال��ذه��ن  ي��رى  م��ا  بين  تبايٌن  فوقع 
المّدعي  فكان  واأعوانه)،  )المتوّكل  المتلقي 

�ضاحب المفارقة و�ضحيتها في االآن نف�ضه. 

وقد يدخل ح�ضن االإجابة جزًءا مهًما من 
وربما  البعيد،  التعليل في مداه  اأجزاء ح�ضن 
ق�ضد الُمخاِطُب اإزعاج االآخر بجوابه نحو ما 
َرُجٌل  َتَنْاَوَل  َقْد  اأََنُه  المديني:  مزبد  عن  روؤى 
ويحك  فقال:  عنه،  ف�ضكت  �ضيًئا،  لحيتِه  من 
َرَف  لم ال تدعو لي؟ فقال: كِرْهُت اأَْن اأَُقْوَل �ضَ

ْوَء، فتبقى بال وجه).  اهلُل َعْنَك ال�ضُّ

فكان  الفعل،  من  تاأثيًرا  اأكثر  االإَجْاَبَة  اإنَّ 
اأن  ح��اول  اأن  بعد  المفارقة  �ضحّية  ال��رج��ُل 
مزبد  فطنة  بف�ضل  وه��ذا  �ضاحبها،  يكون 
الذي �ضار يقوله �ضاحب المفارقة، وال بدَّ اأن 
اأ�ضير اإلى اأنَّ ح�ضن التعليل في كنهه الحقيقي 
تخل�س  التخّل�س،  بح�ضن  يرتبط  ُجّله  في  اأو 
الذات ال تخل�س الن�س، فتخل�س الن�س نوع 

اآخر مختلف)))). 
تا�سًعا - العك�س:

ال�ضكلي  هناك نوعان من العك�س؛ العك�س 
وهذا  اأول���ه)))).  اإل��ى  ال�ضيء  اآخ��ر  رّد  ومعناه 
والعك�س  البتة،  بالمفارقة  له  عالقة  ال  النوع 
في الكالم الذي ُيق�ضد به اال�ضتهزاء الزائد 

واغتمامه))))،  وتاألمه  به  الم�ضتهزاأ  غيظ  في 
واأ���ض��ار  ال��م��ف��ارق��ة،  يحاكي  التعريف  وه���ذا 
تعالى:  لقوله  تف�ضيره  في  الزمخ�ضري   اإليه 
اآل  )����ض���ورة  چ  ې   ې   ې   چ   
ت�ضتخدم  ت��داول��ًي��ا  فالب�ضرى  ع��م��ران:)))، 
هذا  يكون  وق��د  والتهديد،  للحزن  ال  للفرح 
يرى  م��ن  عند  �ضعيًفا  التف�ضير  ف��ي  ال���راأي 
للفرح  ت�ضتعمل  المترادفات  من  الب�ضرى  اأن 
والحزن بحكم االأثر الداللي االأول لال�ضتقاق. 

عا�سًرا - العدول:

ومخالفة  االأ�ضل))))،  عن  االن�ضراف  هو 
ومثله  والنمطيات  وال�ضنن  والماألوف  ال�ضائع 
االنزياُح واالنحراُف والخرُق، واأّن كلَّ مفارقة 
اإذا  اإال  مفارقًة،  عدول  كلُّ  ولي�س  عدول  هي 
التباين  بتوافر  والده�ضُة  المفاجاأُة  قِت  تحقَّ
الموافق  العدول  ومن  والخفاء،  والق�ضدية 

للمفارقة قول اأبي العيناء)))):

ْا َوَجْدَنْا في ِحْكَمِة اأَْهِل ال�ضام  )اأّما َقْبُل: َفنَّ
اأو  ى،  ��رِّ ���ضِ اإال  الَفْاِكَهَة  ��ْاٌن  اإِْن�����ضَ َي��اأِْك��ُل  اْل  اأّن��ُه 
في  َك��ْاَن  َوَم��ْن  �َضَرَقًة،  اأو  ��ًة،  َه��ِديَّ اأو  َدَقًة،  �ضَ
ُيْدُخُلوا  اأَْن  اإال  َيَرْوُه  َوَلْم  الّنْا�َس،  َيَر  َلْم  الَبْيِت 

اإِلْيِه، اأَْو َيْخُرَج اإليهم). 

خالل  م��ن  ال��ق��ول  ف��ي  تحقق  ال��ع��دول  اإنَّ 
ال�ضائع،  غير  اإل��ى  المتداول  اأو  ال�ضائع  نقل 
والفقرات الثالث التي حواها القول ال تحتاج 
اإلى بيان اأو اأْن تو�ضَف بالحكمة، اإال اإذا كاُن 
ا  انحرافها جمالًيا ذا انزياح مفارق، ف�ضاًل عمَّ
الّتهكمية)  )اال�ضتعارة  م�ضطلح  نجد  تقّدم، 
وال  الّتهكم،  خالل  من  بالمفارقة  عالقة  له 
اال�ضتعارة  تحمله  لما  بالمفارقة  له  عالقَة 
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يحمُل  م�ضطلٌح  فهو  لذا  الّت�ضابه؛  داللة  من 
اإ�ضكاليًة، واال�ضتعارة الّتهكمية تعني ا�ضتعارة 
بطريقة  لالآخر،  النقي�ضين  اأو  ال�ضّدين  اأحد 
اأحدهما  اّدع����اء  ُث���مَّ  التلميح،  اأو  التهكم، 
ون�ضب  بالذكر  واالإف���راد  االآخ��ر،  جن�س  من 
القرينة نحو:اإّن فالًنا تواترت عليه الب�ضارات 
ح اأّن  بالقتل ونهب المال)))) هذا المثال يو�ضّ
هذا الم�ضطلح قريب من المفارقة في جانب 
اآخر، فهو قريب  وبعيد عنها في جانب  منه، 
للتهكم،  الخالق  والتَّباين  التَّ�ضاد،  من خالل 
تعجًبا  اأو  ده�ضًة  يخلق  ال  ��ه  الأنَّ عنها؛  وبعيد 

والذي األغاهما توافر القرينة. 

اأ�ضير  اأْن  ُب��دَّ  ال  البحث  ه��ذا  ختام  وف��ي 
لها  ُذِك��َرْت  التي  الم�ضطلحات  اأغلب  اأنَّ  اإلى 
م�ضطلٌح  والقول  القولية،  بالمفارقة  عالقة 
ينجزه  ما  التي تطلق على  الم�ضطلحات  من 
يكون  ال  واللفظ  ال���ك���الم))))،  م��ن  المتكلُِّم 
كاأ�ضماء  وقليلة  محدودة  حاالت  في  اإال  قواًل 
اأو  التورية جزًءا  تكن  لم  لذا  االأم��ر))))؛  فعل 
م�ضطلًحا قريًبا من المفارقة؛ الأنها مبنية على 
اأخرى  م�ضطلحات  وهناك  االألفاظ.  ت�ضاد 
العارف  كتجاهل  التماثلي  لبنائها  اأهملت 
والرمز على الرغم من ا�ضتراكها مع المفارقة 
هو  الذي  التعري�س  وكذلك  الخفاء،  ب�ضفة 
الحال،  قرائن  على  يعتمد  مبا�ضر  غير  فن 
تماثلية)11))،  والقرائن  المقال  ال على قرائن 
القريبة  الم�ضطلحات  هذه  �ضيقرن  والبحث 
من المفارقة في م�ضتواه االإجرائي، م�ضتفيًدا 
من القاعدة النقدية التي تقول))1)): )ال�ضياق 
هو المعيار)، وعلى وقف هذه القاعدة يحتاج 

ر�ضد المفارقة اإلى ثالثة اأمور هي:

اأ - المعيار. 

ب - ال�ضياق. 

ج� - التعالقية. 

ُد المفارقُة عند فكِّ تعالقية المعيار  وُتْر�ضَ
اأو  العدول  اأو  االنحراف  بو�ضاطة  ال�ضياق  مع 
اأثبتناها  التي  الثالثية  من  ووا�ضح  االنزياح، 
تزاوج الخارجي مع الداخلي. فالمعيار مبداأ 
نقدي  م��ب��داأ  وال�ضياق  ن�ضي،  خ��ارج  نقدي 
داخل - ن�ضي والتعاليقة هي الربط بينهما، 
يخلق  االن���ح���راف  لحظة  ال�ضنن  وتفكيك 
�ضمات  ذات  اأ�ضلوبية  وحدة  بو�ضفها  مفارقة 
بالغية اأو جمالية، و�ضنحاوُل في هذا المقام 
ر�ضد المفارقة في بع�س االآيات القراآنية من 

�ضورة االأعراف قال تعالى:

ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  
ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ 
ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ 
حئ  جئ  ی   ی  ی  ی  ىئ 
جت  يب  ىب   مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 
ٱ  يث   ىث  مث    جث  يت  ىت    مت    خت  حت 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ. 

)�ضورة االأعراف: االآيات:))-))).

هيمن التوجيه الطلبي على االآيات الكريمة 
وكان  واال�ضتفهام،  والنهي  االأم��ر  خالل  من 
فعل االأمر )ا�ضكن) ذا داللة مكانية وا�ضحة 
تحمل طماأنينة م�ضتوحاة من جذره الثالثي، 
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مطلقة  غير  م�ضروعية  الطماأنينة  وج���اور 
وزوج��ه)،  )اآدم  للمخاَطبيِن  االأك��ل  باإباحة 
وكان ا�ضم االإ�ضارة ذا وظيفٍة تحديديٍة وكان 
ال�ضياق  خالل  من  زمنية  داللة  يحمل  النهُي 
في  اأي:  الظالمين)؛  م��ن  )فتكونا  الكريم 
المفارقة  �ضنع  بداأ  خالفتما،  اإن  الم�ضتقبل 
من قبل �ضاحب المفارقة )ال�ضيطان) الذي 
اختار فعل الو�ضو�ضة المالئم ل�ضمة المفارقة 
الفعل  ��َره��ا  َف�����ضّ ق�����ض��دي��ة  م��ع  )ال��خ��ف��اء)، 
من  نابًعا  منهًجا  التمحيل  و�ضلك  )لُيْبِدي)، 
اأن المحّفز كان نف�ضًيا  عّلة نف�ضية هذا يعني 
قد يكون التعالي اأو الح�ضد �ضورته الرئي�ضة، 
في  ه�سٍّ  ق��وٍل  على  مبنيٌة  ِحجاجّيٌة  وحيلته 
كينونته، ودعمه باأمرين؛ اأحدهما نف�ضي يتمّثل 
في الرغبة، وثانيهما اأ�ضلوبي مّثلته التوكيدات 
الثالثة االآتية: الق�ضم )قا�ضمهما)، والحرف 
الم�ضّبه بالفعل)اإّن)، والم التوكيد المزحلقة 
اآدم  اأقنعت  )َلِمَن)، وهذه التوكيدات الثالثة 
وزوجه بالمخالفة ؛ ليكونا �ضحّيتي المفارقة 
المفارقة  االإلهي)، ول�ضحية  النهي  )مخالفة 
ردُّ فعٍل بو�ضفه متلقًيا مركزًيا، فكان رّد فعلهما 
بعد عقوبة )الُعِري). التي اأعّدها االأولى على 
موؤلًما  م�ضهدًيا  ا  ردًّ االآدم��ي  الَخْلِق  م�ضتوى 
الخروج  محاولين  )طفقا)  الفعل  ترجمه 
حوت  المفارقة  ه��ذه  )ال��ُع��ِري)،  م�ضهد  من 
والحا�ضر  �ِضْتِرِهما  في  الما�ضي  بين  التباين 
وظيفة  ذات  وكانت  عريهما  في  والم�ضتقبل 

اعتبارية تن�ضح بالطاعة االإلهية. 

وقد اأ�ضارت د. نبيلة اإبراهيم اإلى المفارقة 
في هذه االآيات الكريمة، لكّنها قاربتها مقاربة 
اإذ  اإليه؛  ذهبت  ما  بع�س  مع  اأختلف  اأخ��رى 

تولَّدت  الكريم  الن�ّس  في  المفارقة  اأّن  بّينت 
اآثر  حينما  والجماِل  القبِح  بين  الخلِط  بفعِل 
الثمرة  باأكل  رغبتهما  تحقيق  وزوجته  اآدُم 
جميلة اللون قبيحة االأثر، وذلك بعد اأن تاأخر 

وعيهما الإدراك الحقيقة))1)). 
المفارقة  �ضحيتي  ُيْعِفي  الوعي  تاأخر  اإن 
القبح  ثنائية  تكن  ولم  االإلهية،  العقوبة  من 
وال���ج���م���ال ح��ا���ض��رة ق��ب��ل ال��ق��ن��اع��ة ب��ق��ول 
اأرى في هذا الجانب  ؛ لذلك ال  )ال�ضيطان) 
على  اأوردت��ه��ا  التي  المقاربة  في  نقدية  دّق��ة 
في  المفارقة  ر�ضد  في  ريادتها  من  الرغم 

هذه االآيات الكريمة. 
م�ضطلٌح  المفارقَة  اأنَّ  يّت�ضُح  تقّدَم  مّما 
هناك  واأّن  التف�ضيري،  االإج���راء  في  اأ�ضيٌل 
وداللتها  اللغوية  المفارقِة  داللة  بين  عالقٌة 
التباين  بينهما  والم�ضترك  اال�ضطالحية، 
خالل  من  الحقيقة  عن  واالبتعاد  والمخالفة 
اأّنه  الّتباين  وميزة  الكبير،  التغيير  اأو  الّتزّيد 
ويّتخُذ  لل�ضخرية  اأو  للغرابة،  ومثير  مده�س 

طابَع الخفاء - في اأغلب حاالته-. 

الحوا�صي

الخليل  الرحمن  عبد  اأب��و  الفراهيدي،  العين:   -(
اإبراهيم  د.  تحقيق:  ه���)،   (((( ت  اأحمد،  ابن 
ال�ضامرائي دار الهجرة، ُقْم، اإيران، ط )، )1)) 

ه�، ج): ))). )فرق). 
ل�ضان العرب: ابن منظور اأبو الف�ضل جمال الدين   -(
محمّد بن مكرم االأفريقي الم�ضري، ت ))))ه�)، 
اأمين  بت�ضحيحها  اعتنى  َحة،  ُمَنقَّ جديدة  طبعة 
العبيدي،  ال�ضادق  ومحمّد  الوهاب،  عبد  محمد 
 ،( لبنان، ط  بيروت،  العربي،  التراث  اإحياء  دار 

)))) ه� - )))) م، ج 1): ))) )فرق). 

الزبيدي،  القامو�س:  جواهر  من  العرو�س  ت��اج   -(
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تحقيق  ه�)  الح�ضيني ت ))1))  محمّد مرت�ضى 
عبد الكريم الغرباوي، راجعه م�ضطفى حجازي، 
مطبعة الحكومة، الكويت 1))) ه� - 1))) م، ج 

)): )))، )فرق). 

الم�ضدر نف�ضه: ج )): 1)) )فرق).   -(

ل�ضان العرب: ج 1): ))) )فرق).   -(

الم�ضدر نف�ضه: ج 1): ))) )فرق) وتاج العرو�س:   -(
ج )): ))). 

الجوهري،  العربية:  و�ضحاح  اللغة  تاُج  ال�ضحاح   -(
العلم  دار  ه���)،   (((( ت  ح��ّم��اد  ب��ن  اإ�ضماعيل 
 - ه�   ((1(  ،( ط  م�ضر،  القاهرة،  للماليين، 

)))) م �س: )))) )فرق). 

ل�ضان العرب: ج 1): ))). )فرق).   -(

ال�ضحاح: �س: )))) )فرق).   -(

ل�ضان العرب: ج 1): ))) )فرق).   -(1

الدين  مجد  اآب��ادي،  الفيروز  المحيط:  القامو�س   -((
مكتبة  تحقيق:  ه�)،   (((( ت  يعقوب  بن  محمد 
باإ�ضراف  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  في  التراث  تحقيق 
الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  العرق�ضو�ضي،  نعيم  محمد 
بيروت، لبنان، ط )، )))) ه� - )))) م �س:))) 

)فرق). 

))- المفردات في غريب القراآن: الراغب االأ�ضفهاني، 
ه�)،   (1(( ت  محمد،  بن  الح�ضين  القا�ضم  اأبو 
�ضركة  ك��ي��الن��ي،  �ضيد  محمد  و���ض��ب��ط:  تحقيق 
الطبعة  ال��ح��ل��ب��ي،  ال��ب��اب��ي  م�ضطفى  وم��ط��ب��ع��ة 

االأخيرة، )))) ه� - )))) م، �س: ))). 

))- تاج العرو�س: ج )): ))) )فرق). 

))- ل�ضان العرب: ج 1): ))) )فرق). 

))- الم�ضدر نف�ضه: ج 1): )))-))) )فرق). 

))- الم�ضدر نف�ضه: ج 1): ))). 

اهلل  عبد  اأبو  القرطبي،  القراآن:  الأحكام  الجامع   -((
ه���)،   (((( ت  بكر  اأب���ي  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  محمد 
التركي،  المح�ضن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  تحقيق 
))))ه�   ،( لبنان، ط  بيروت،  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة 

- )11)م، ج 1): 1)). 

وعيون  التنزيل  غوام�س  حقائق  عن  الك�ضاف   -((
االأقاويل في وجوه التاأويل: الزمخ�ضري، جار اهلل 
ه���)،   (((( ت  ع��م��ر،  ب��ن  محمود  القا�ضم  اأب���و 
اأحمد  الرحمن  عبد  فتحي  د.  اأ.  وتعليق:  تحقيق 
ال�ضعودية،  الريا�س،  العبيكان،  مكتبة  حجازي، 

ط)، )))) ه�، )))) م، ج): )). 

اأبو  الكريمالطو�ضي،  القراآن  تف�ضير  في  التبيان   -  ((
تحقيق:  ت)1))ه)  الح�ضن  ب��ن  محمد  جعفر 
الّتراث،  اإحياء  دار  العاملي،  اأحمد حبيب ق�ضير 

بيروت، لبنان د. ت. . : ج1)):). 

ال���روؤى  الح�ضر:  ال  ال��م��ث��ال  �ضبيل  على  ينظر   -(1
ال�ضعر  درا���ض��ة  ف��ي  بنيوي  منهج  نحو  المقّنعة 
ديب،  اأب��و  كمال  د.  وال��روؤي��ا)  )البنية  الجاهلي 
الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب، ))))م، �س:))، 
نوفل  د.  ترجمة  غيورغيغات�ضف،  والفن:  والوعي 
الكويت، 1)))م،  المعرفة )))))،  نيوف، عالم 
الدين  محي  ال��ب��ي��ات��ي:  �ضعر  ف��ي  وال���روؤي���ا   (((
العراق،  بغداد،  الثقافية،  ال�ضوؤون  دار  �ضبحي، 

))))م، 1)). 

ماكفارلن،  وجيم�س  بري  براد  مالكم  الحداثة:   -((
للترجمة  الماأمون  ترجمة موؤيد ح�ضن فوزي، دار 
والن�ضر بغداد، العراق )))) ج): )))، والمفارقة 
و�ضفاتها: دي. �ضي. ميويك، مو�ضوعة الم�ضطلح 
العراق،  ب��غ��داد،  الماأمون،  دار   ،(((( النقدي 

ط)، ))))م، )). 

�ضالمة  ترجمة  ه��ي��رن��ادي،  ب��ول  النقد:  ه��و  م��ا   -((
م:  بغداد، ))))  الثقافية،  ال�ضوؤون  دار  حجاوي، 

 .(((-(((

))- ينظر مقال )مفهوم المفارقة في النقد الغربي): 
ف�ضلية  مجلة   – )ن��زوى)  مجلة  علي،  نجاة  د. 
لل�ضحافة،  ُع��م��ان  موؤ�ض�ضة  ع��ن  ت�ضدر  ثقافية 

)11)م، ع: ))، ))-1). 

الجاهلية  العربي )من  النثر  في  ال�ضخرية  ينظر   -((
الدائرة  اإلى  قدمت  ر�ضالة  الرابع)،  القرن  حتى 
بيروت  علوم، جامعة  اأ�ضتاذ  �ضهادة  لنيل  العربية 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

20

االأمريكية، ))))م، )1). 

))- ينظر ال�ضعراء نقاًدا، دار ال�ضوؤون الثقافية، بغداد، 
العراق، 1)))م، ))). 

ع   ،( م  ف�ضول  مجلة  )المفارقة)  مقال  ينظر   -((
)-)، ))))م، ))). 

))- ينظرمقال )مفهوم المفارقة في النقد العربي): 
د. نجاة علي، مجلة نزوى، ع:)، )11)م: )). 

الترجمة  الخطابة،  اأر�ضطو،  الخطابة:  ينظر:   -((
بدوي،  الرحمن  تحقيق:عبد  القديمة،  العربية 
بيروت،  القلم،  دار  الكويت،  المطبوعات،  وكالة 

))))م: )))-1)). 

))- المفارقة و�ضفاتها: )). 

مجلي،  ترجمة:ن�ضيم  ج��راي،  رونالد  بريخت:   -  (1
الم�ضرية  الهيئة  زكي،  كمال  اأحمد  د.  مراجعة: 

العاّمة للكتاب، ))))م: )). 

)) - التنا�س )نظرًيا وتطبيقًيا):اأحمد الزغبي، مكتبة 
الكناني، اأربد، االأردن، ط)، ))))م:). 

)) - ينظر مفتاح العلوم: ال�ضكاكي، ابو يعقوب يو�ضف 
ابن اأبي بكر محمد بن علي ت )))) ه�) �ضبطه 
العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم  عليه:  وعلق 

بيروت، لبنان، ط )، )1)) ه� - ))))م: ))). 

))- المفارقة و�ضفاتها: )). 

)اأم��ل  ال��ح��دي��ث  ال��ع��رب��ي  ال�ضعر  ف��ي  ال��م��ف��ارق��ة   -((
نموذًجا)  دروي�س  محمود  يو�ضف،  �ضعدي  دنقل، 
بيروت،  والن�ضر،  للدرا�ضات  العربية  الموؤ�ض�ضة 
العربي، عمان االأردن،  الفار�س  لبنان، توزيع دار 

مطبعة الجامعة االأردنية، ط )، )11) م: )). 

اللغة  ف��ي  العربية  الم�ضطلحات  معجم  ينظر   -((
مكتبة  المهند�س،  وكامل  وهبة  مجدي  واالأدب: 

لبنان، بيروت، لبنان، ط )، ))))م: ))). 

البالغي  ال��ت��راث  ف��ي  )ال��م��ف��ارق��ة  بحث  ينظر   -((
فرغلي  علي  محمد  د.  واأدوات���ه���ا):  )���ض��وره��ا 
بالمن�ضورة،  العربية  اللغة  كلية  مجلة  ال�ضافعي، 

م�ضر)11) م العدد ))، الجزء الرابع، : )). 

وفل�ضفة  العربية:))،  في  الم�ضطلحات  معجم   -((
اأحمد،  ال�ضيد  عزت  د.  الجاحظ:  عند  االأخ��الق 
م،   (11( �ضورية،  دم�ضق،  العرب،  الكتاب  اتحاد 

 .(((

ت  االإ�ضبع  اأب��ي  اب��ن  الم�ضري،  ال��ق��راآن:  بديع   -((
نه�ضة  �ضرب،  محمد  حفني  تحقيق:  ))))ه����) 
 :( ج   ،(((( م�ضر،  القاهرة،  للطباعة،  م�ضر 
ال�ضعر  �ضناعة  في  التحبير  تحرير  وينظر   (((
والنثر: الم�ضري، ابن اأبي االإ�ضبع، تحقيق حفني 
االإ�ضالمية،  التراث  اأحياء  لجنة  �ضرف،  محمد 

القاهرة، م�ضر، ))))م، ): ))). 

في  )معجم  والكلّيات   ،(((  :( ال��ق��راآن  بديع   -((
اأبو  الكفوي،  اللغوية):  وال��ف��روق  الم�ضطلحات 
 (1((( ت  الح�ضيني،  مو�ضى  بن  اأي��وب  البقاء 
محمد  دروي�����س  عدنان  د.  فهار�ضه:  و�ضع  ه���)، 
الم�ضري، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت، لبنان ط )، 
النقد  معجم  وينظر  م:)1)،   ((((  - ه�   ((((
ال�ضوؤون  دار  مطلوب،  اأحمد  د.  القديم:  العربي 

الثقافية، بغداد، العراق، ط )، )))) م:)1). 

1)- مقال )تقنيات النوادر الهزلية في تراث العربية 
النف�ضية:  واآث���اره���ا  ال��ل��غ��وي��ة  ال��ف��ن��ي��ة:   )بنيتها 
د. محمد ك�ضا�س، مجلة المعرفة ت�ضدر عن وزارة 
الثقافة ال�ضورية، ال�ضنة االأربعون، ع: )))، كانون 

االأول، )11) م: )))-))). 

))- الكلّيات: )1). 

))- اأنوار الربيع: ج))):)

))- ل�ضان العرب: مادة »هّكم«. 

))- مقال »ال�ضخرية وروح المداعبة عند خير الدين 
الزركلي«: مجلة المعرفة ت�ضدر عن وزارة الثقافة 
اآذار،   ،((1 العدد  الخم�ضون،  ال�ضنة  ال�ضورية، 

 .((( ،(1((

االأدب  ف��ي  )درا����ض���ات  ال��ت��راث��ي  ال��ّن�����س  ب��ن��اء   -((
الم�ضرية  الهيئة  مالطى،  فدوى  د.  والتراجم): 

العامة للكتاب، ))))، )). 

))- ينظر على �ضبيل المثال: مقال »الفكاهة في االأدب 
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العبا�ضي«: د. وديعة طه نجم، مجلة عالم الفكر، 
الثالث،  العدد  ع�ضر،  الثالث  المجلد  عن  ت�ضدر 
اأكتوبر – نوفمبر – دي�ضمبر ))))م: )). ومقال 
علي  اأحمد  د.  كي�ضوت):  ودون  الثمري  )اأبو حية 
وزارة  عن  ت�ضدر  الكويت  المعرفة  مجلة  محمد، 
العدد   ،(((( ال�ضنة  دم�ضق،  ال�ضورية،  الثقافة 

))))) ت�ضرين الثاني: ))))م: ))). 

))- ينظر ال�ضحك: هنري برج�ضون، �ضل�ضلة االأعمال 
الفكرية، ترجمة: �ضامي الدروبي، وعبد اهلل عبد 
الدايم، الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب، القاهرة، 

))))م: )). 

))- الم�ضدر نف�ضه: )). 

))- الم�ضدر نف�ضه: 1). 

1)- مفتاح العلوم: ))). 

مطلوب،  اأحمد  د.  القديم:  العربي  النقد  معجم   -((
 ،( ط  ال��ع��راق،  ب��غ��داد،  الثقافية،  ال�����ض��وؤون  دار 
العربية )اأ�ض�ضها  البالغة  )))) م: )))، وينظر 
عبد  تطبيقاتها):  من  و�ضور  وفنونها  وعلومها 
ال�ضامية،  الدار  الميداني،  الرحمن ح�ضن حبنكة 
بيروت، دار القلم، دم�ضق، )))) ه� - )))) م، 

 .((( :(

العزيز  عبد  عبده  د.  اال�ضطالحية:  البالغة   -((
 - ه���   ((((  ،( ط  العربي،  الفكر  دار  قلقيلة، 
البنية  في  )العدول  وينظر مقال  م: )))،   ((((
التركيبية قراءة في التراث البالغي): د. اإبراهيم 
بن من�ضور التركي، مجلة جامعة اأم القرى لعلوم 
ال�ضريفة واللغة العربية واآدابها، ال�ضعودية، مجلد 
))))، العدد )1))، ربيع االأول، )))) ه�: ))). 

يزيد  بن  محمد  العبا�س  اأب��و  المبرد،  الكامل:   -((
الدالي،  اأحمد  محمد  د.  تحقيق  ه���)،   (((( ت 
موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت، لبنان، ط )، )))) م، 

ج ): ))). 

والعلوم:  الفنون  ا�ضطالحات  ك�ضاف  مو�ضوعة   -((
دحروج،  علي  د.  تحقيق:  التهانوي،  علي  محمد 
اهلل  عبد  د.  العربية:  اإل��ى  الفار�ضي  الن�ّس  نقل 
زيناني،  جورج  د.  االأجنبية  الترجمة  الخالدي، 

 ،( ط  لبنان،  ب��ي��روت،  ن��ا���ض��رون،  لبنان  مكتبة 
))))م، ج ): 1)). 

لم�ضائل  تحليلية  )درا�ضة  التراكيب:  خ�ضائ�س   -((
علم المعاني): د. محمد محمد اأبو مو�ضى، مكتبة 

وهبة، القاهرة، م�ضر، ط )، ج ): 1)). 

))- مفتاح العلوم: )))-))). 

بحر  بن  عثمان  اأب��و  الجاحظ،  والتبين:  البيان   -((
ال��خ��ان��ج��ي،  م��ك��ت��ب��ة  ه�����)،   (((( ت  ال��ج��اح��ظ 
ج  م،   ((((  - ه�   ((((  ،( ط  م�ضر،  القاهرة، 

 .(((-((( :(

)) - الفلك الدوار على المثل ال�ضائر: ابن اأبي الحديد، 
المعتزلي  اهلل  هبة  بن  الحميد  عبد  الدين  عز 
في  ملحًقا  مو�ضوع  الكتاب  للهجرة،   ((((( ت 
وال�ضاعر:  الكاتب  اأدب  في  ال�ضائر  المثل  كتاب 
اهلل  َر  َن�ضْ الدين  �ضياء  الفتح  اأب��و  االأث��ي��ر،  اب��ن 
المو�ضّلي  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  ابن 
عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق:  ه�)،   (((( ت 
الحميد، المكتبة الع�ضرية، �ضيدا، بيروت، لبنان 

)))) ه� - 1))) م.

)) - اأدب الفنتازيا )مدخل اإلى الواقع): ت. اأي. اأبتر، 
للترجمة  الماأمون  دار  ال�ضعدون،  �ضبار  ترجمة 

والن�ضر، بغداد، ))))م: )). 

1)- ينظر المفارقة في �ضعر الرواد: )، وبحث )نظرية 
االأردن،  ال��ي��رم��وك،  اأب��ح��اث  مجلة  ال��م��ف��ارق��ة)، 
والمفارقة   .((((:(( الثاني،  العدد   ((( مجلد 
في  والمفارقة   ،(( الحديث:  العربي  ال�ضعر  في 
�ضعر  في  والمفارقة  المعّري،  العالء  اأب��ي  �ضعر 
جديثاوي،  محمد  هيثم  د.  المعري:  العالء  اأبي 
والن�ضر  الجامعية  للدرا�ضات  ح��م��ادة  موؤ�ض�ضة 
عمان  ال��ي��ازوري،  ودار  االأردن  اأرب��د،  والتوزيع، 

االأردن، الطبعة العربية، ))1) م: ))-)). 

القراآن  بديع  ينظر   ،(((  :( ج  التحبير:  تحرير   -((
علوم  ف��ي  البديعية  الكافية  و���ض��رح   ،(1  :( ج 
الدين  �ضفي  الحلي  البديع:  ومحا�ضن  البالغة 
دار  ن�ضاري،  ن�ضيب  د.  تحقيق:  ه���)،   ((1( ت 
بدم�ضق،  العربية  اللغة  مجمع  مطبوعات  �ضادر، 
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م: )))  ه� - ))))  لبنان، ط )، )1))  بيروت، 
والمعجم المف�ضل في االأدب: د. محمد التونجي، 
 ((((  ،( ط  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 

ه� - ))))م: ))). 

))- مفتاح العلوم: ))). 

))- مقال )نظرية المفارقة): )). 

))- ينظر االإي�ضاح في علوم البالغة )المعاني والبيان 
اأبو  الدين  جالل  القزويني،  الخطيب  والبديع): 
اأب��و  ال��دي��ن  �ضعد  الق�ضاة  قا�ضي  اب��ن  اهلل  عبد 
محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، د. ت، د. ط: )). 

))- ينظر الكامل: ج ): ))). 

 :( ج  القراآن:  بديع   ،(((  :( ج  التحبير:  تحرير   -((
 .(((

))- مو�ضوعة ك�ضاف الم�ضطلحات: ج ): )))). 

))- اأنوار الربيع في اأنوار البديع: المدني، علي �ضدر 
الدين بن مع�ضوم ت )1))) ه�) تحقيق: �ضاكر 
االأ�ضرف،  النجف  النعمان،  مطبعة  �ضكر،  هادي 

العراق، ط )، )))) ه� - )))) م، ج ): )1). 

))- مو�ضوعة ك�ضاف الم�ضطلحات: ج ): )))). 

جالل  القزويني  البالغة:  علوم  في  التلخي�س   -(1
ه�)   (((( ت  الرحمن  عبد  ب��ن  محمد  ال��دي��ن 
دار  البرقوفي،  الرحمن  عبد  و�ضرحه:  �ضبطه 
م:   (((( ط)،  لبنان،  ب��ي��روت،  العربي،  الفكر 

 .(((-(((

))- اأنوار الربيع، ج ): )))-))). 

))- تحرير التحبير، ج ): )1). 

اأبو حيان علي بن  ))- االإمتاع والموؤان�ضة: التوحيدي، 
تغريد  تحقيق:  ه�)،  العبا�س ت )11)  بن  محمد 
الكتاب  دار  محمد،  ال�ضيخ  واإيمان  محمد  ال�ضيخ 
م:   (11(  - ه�   (((( لبنان،  ب��ي��روت،  العربي، 

 .(((

))- المعجم الفل�ضفي: مجمع اللغة العربية في م�ضر، 
القاهرة، م�ضر  االأميرية،  للمطابع  العامة  الهيئة 

)1)) ه� - )))) م: ))-)). 

))- التعريفات: الجرجاني علي بن محمد )ت )))ه�)، 
المطبعة الخيرية، جمالية م�ضر، )1)) ه�: )). 

))- مو�ضوعة الالند الفل�ضفية، ج ): ))). 

))- مفتاح العلوم: )))، واالإي�ضاح في علوم البالغة: 
)))، و�ضرح الكافية: )). 

))- الت�ضريفات: )). 

))- الطراز: ج ): ))-)). 

1)- الطراز: ج ): ))-)). 

))- اأنوار الربيع، ج ): ). 

))- مفتاح العلوم، ))). 

بن  الطاهر  محمد  �ضرح  ب��رد،  بن  ب�ضار  دي��وان   -((
عا�ضور، مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والن�ضر، 
 .( ج):  ))))ه���-))))م،  م�ض�����ر،  الق��اه�����رة، 

)البيتان وردا بقافية االألف ال الهمزة) 

))- اأنوار الربيع، ج ): ). 

))- دواج: لحاف، ينظر ل�ضان العرب، مادة )دوج). 

))- تحرير التحبير، ج ): ))). 

))- تحرير التحبير: ج ): )))-1))، واأنوار الربيع، 
ج ): ))). 

))- بديع القراآن: )). 

))-. تحرير التحبير:ج1)):). 

 1)- االإي�ضاح في علوم البالغة: )))، وينظر فن البديع: 
بيروت،  ال�ضروق،  دار  ح�ضين،  ال��ق��ادر  عبد  د. 
وينظر  م:))،   ((((-((1(  ،( ط  ال��ق��اه��رة، 
العاطي  عبد  د.  العربية:  البالغة  في  درا���ض��ات 
ليبيا،  بنغازي،  جامعة  من�ضورات  ع��الم،  غريب 

ط)، ))))م: ))). 

))- نثر الدر: ج ): ))). 

يهتم  م�ضطلح  البالغيين  عند  التخل�س  ح�ضن   -((
بال�ضكل ويعني عندهم االنتقال من المديح مثاًل. 
ينظر  ال�ضامع  ي�ضعر  اأن  دون  م��ن  الهجاء  اإل��ى 
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المعجم المف�ضل لالأدب: ))). 

)مقاربة  العربية  البالغة  في  ال��ع��دول  ظاهرة   -((
عبد  الطالب  قدمها  ماج�ضتير  ر�ضالة  اأ�ضلوبية) 
واآدابها،  العربية  اللغة  ق�ضم  اإلى  مراح  الحفيظ 
-(11( الجزائر،  جامعة  واللغات،  االآداب  كلية 

)11) م، )1). 

))- نثر الدر: ج ): ))). 

))- ظاهرة العدول: )1). 

))- نثر الدر:ج)): ))). 

))مقتاح العلوم:))). 

النحوية  النظرية  ف��ي  الخطاب  تحليل  اأ���ض��ول   -((
ال�ضاو�س،  الن�س): محمد  نحو  )تاأ�ضي�س  العربية 
العربية  الموؤ�ض�ضة  االآداب،  كلية  منوبة،  جامعة 
للتوزيع والن�ضر، تون�س، ط )، )))) ه� - )11)م، 

ج ): ))). 

)ت  عثمان،  الفتح  اأب��و  جني،  ابن  الخ�ضائ�س:   -((
))) ه�)، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب 
الم�ضرية، القاهرة، م�ضر، ط )، ))))م، ج ): 

 .((

11)- البالغة العربية، ج ): ))). 

 )1)- معايير تحليل االأ�ضلوب: ميكائيل ريفاتير، ترجمة: 
د. حميد الحمداني، من�ضورات درا�ضات �ضال، دار 
النجاح الجديدة، الداء البي�ضاء، المغرب، ط )، 

))))م: )). 

�ضل�ضلة  والتطبيق،  النظرية  بين  الق�ّس  ف��ن   -(1(
القاهرة،  غريب،  دار   ،((( النقدية  الدرا�ضات 

))))م: ))). 

الم�صادر والمراجع والدوريات:

الكريم القراآن  	•

اأدب الفنتازيا )مدخل اإلى الواقع): ت. اأي. اأبتر،   -(
للترجمة  الماأمون  دار  ال�ضعدون،  �ضبار  ترجمة 

والن�ضر، بغداد، ))))م. 

النحوية  النظرية  ف��ي  الخطاب  تحليل  اأ���ض��ول   -(
ال�ضاو�س،  الن�س): محمد  نحو  )تاأ�ضي�س  العربية 
العربية  الموؤ�ض�ضة  االآداب،  كلية  منوبة،  جامعة 
للتوزيع والن�ضر، تون�س، ط )، )))) ه� - )11)م. 

اأنوار الربيع في اأنوار البديع: المدني، علي �ضدر   -(
الدين بن مع�ضوم ت )1))) ه�) تحقيق: �ضاكر 
االأ�ضرف،  النجف  النعمان،  مطبعة  �ضكر،  هادي 

العراق، ط )، )))) ه� - )))) م. 

اأبو حيان علي بن  التوحيدي،  والموؤان�ضة:  االإمتاع   -(
تغريد  تحقيق:  ه�)،  العبا�س ت )11)  بن  محمد 
الكتاب  دار  محمد،  ال�ضيخ  واإيمان  محمد  ال�ضيخ 

العربي، بيروت، لبنان، )))) ه� - )11) م. 

والبيان  )المعاني  البالغة  علوم  في  االإي�ضاح   -(
اأبو  الدين  جالل  القزويني،  الخطيب  والبديع): 
اأب��و  ال��دي��ن  �ضعد  الق�ضاة  قا�ضي  اب��ن  اهلل  عبد 
محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، د. ت، د. ط، . 

بديع القراآن: الم�ضري، ابن اأبي االإ�ضبع ت ))))   -(
م�ضر  نه�ضة  �ضرب،  محمد  حفني  تحقيق:  ه�) 

للطباعة، القاهرة، م�ضر، ))))م. 

ب���������ري���������خ���������ت: رون�������������ال�������������د ج���������������راي،   -(
 ت����رج����م����ة:ن���������ض����ي����م م�����ج�����ل�����ي، م�����راج�����ع�����ة: 
العاّمة  الم�ضرية  الهيئة  زك��ي،  كمال  اأحمد  د. 

للكتاب، ))))م: )). 

العزيز  عبد  ع��ب��ده  د.  اال�ضطالحية:  البالغة   -(
 - ه���   ((((  ،( ط  العربي،  الفكر  دار  قلقيلة، 

))))م. 

االأدب  ف��ي  ال��ت��راث��ي )درا����ض���ات  ال��ّن�����س  ب��ن��اء   -(
الم�ضرية  الهيئة  مالطى،  فدوى  د.  والتراجم): 

العامة للكتاب، ))))م. 

ال��ب��ي��ان وال��ت��ب��ي��ي��ن: ال��ج��اح��ظ، اأب���و ع��ث��م��ان اب��ن   -(1
الخانجي،  مكتبة  ه���)،   (((( ت  الجاحظ  بحر 
القاهرة، م�ضر، ط )، )))) ه� - )))) م ))). 

الزبيدي،  القامو�س:  جواهر  من  العرو�س  ت��اج   -((
تحقيق  ه�)  الح�ضيني ت ))1))  محمّد مرت�ضى 
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عبد الكريم الغرباوي، راجعه م�ضطفى حجازي، 
مطبعة الحكومة، الكويت 1))) ه� - 1))) م. 

اأبو  الطو�ضي،  الكريم:  القراآن  تف�ضير  في  التبيان   -((
تحقيق:  ت)1))ه����)  الح�ضن  بن  محمد  جعفر 
الّتراث،  اإحياء  دار  العاملي،  اأحمد حبيب ق�ضير 

بيروت، لبنان د. ت. . 

التعريفات: الجرجاني علي بن محمد )ت)))ه�)،   -((
المطبعة الخيرية، جمالية م�ضر، )1))ه�.

جالل  القزويني  البالغة:  علوم  في  التلخي�س   -((
ه�)   (((( ت  الرحمن  عبد  ب��ن  محمد  ال��دي��ن 
دار  البرقوفي،  الرحمن  عبد  و�ضرحه:  �ضبطه 

الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط )، )))) م. 

وال��ن��ث��ر:  ال�ضعر  �ضناعة  ف��ي  التحبير  ت��ح��ري��ر   -((
الم�ضري، ابن اأبي االإ�ضبع، تحقيق حفني محمد 
�ضرف، لجنة اأحياء التراث االإ�ضالمية، القاهرة، 

م�ضر، ))))م. 

التنا�س )نظرًيا وتطبيقًيا):اأحمد الزغبي، مكتبة   -((
الكناني، االأردن، ط)، ))))م. 

اهلل  عبد  اأبو  القرطبي،  القراآن:  الأحكام  الجامع   -((
ه���)،   (((( ت  بكر  اأب���ي  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  محمد 
التركي،  المح�ضن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  تحقيق 
 ((((  ،( ط  لبنان،  بيروت،  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة 

ه� - )11)م. 

ماكفارلن،  وجيم�س  بري  ب��راد  مالكم  الحداثة:   -((
للترجمة  الماأمون  ترجمة موؤيد ح�ضن فوزي، دار 

والن�ضر بغداد، العراق، ))))م. 

لم�ضائل  تحليلية  )درا�ضة  التراكيب:  خ�ضائ�س   -((
علم المعاني): د. محمد محمد اأبو مو�ضى، مكتبة 

وهبة، القاهرة، م�ضر، ط )، ))))م. 

ال��ف��ت��ح عثمان،  اأب���و  اب���ن ج��ن��ي،  ال��خ�����ض��ائ�����س:   -(1
دار  النجار،  علي  محمد  تحقيق:  )ت)))ه����)، 
الكتب الم�ضرية، القاهرة، م�ضر، ط )، ))))م. 

القديمة،  العربية  الترجمة  اأر�ضطو،  الخطابة:   -((
المطبوعات،  وكالة  بدوي،  الرحمن  عبد  تحقيق: 

الكويت، دار القلم، بيروت، ))))م. 

العاطي  عبد  د.  العربية:  البالغة  في  درا���ض��ات   -((
ليبيا،  بنغازي،  جامعة  من�ضورات  ع��الم،  غريب 

ط)، ))))م. 

بن  الطاهر  محمد  �ضرح  ب��رد،  بن  ب�ضار  دي��وان   -((
عا�ضور، مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والن�ضر، 

القاهرة، م�ضر، ))))ه�-))))م. 

الروؤى المقّنعة نحو منهج بنيوي في درا�ضة ال�ضعر   -((
ديب،  اأب��و  كمال  د.  وال��روؤي��ا)  )البنية  الجاهلي 

الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب، ))))م. 

الروؤيا في �ضعر البياتي: محي الدين �ضبحي، دار   -((
ال�ضوؤون الثقافية، بغداد، العراق، )))) م. 

حتى  الجاهلية  )من  العربي  النثر  في  ال�ضخرية   -((
ال��ق��رن ال���راب���ع)، ر���ض��ال��ة ق��دم��ت اإل���ى ال��دائ��رة 
بيروت  علوم، جامعة  اأ�ضتاذ  �ضهادة  لنيل  العربية 

االأمريكية، ))))م. 

�ضرح الكافية البديعية في علوم البالغة ومحا�ضن   -((
 البديع: الحلي �ضفي الدين ت )1)) ه�)، تحقيق: 
مجمع  مطبوعات  �ضادر،  دار  ن�ضاري،  ن�ضيب  د. 
 ،( ط  لبنان،  ب��ي��روت،  بدم�ضق،  العربية  اللغة 

)1))ه� - ))))م. 

دار  المطلبي،  عبدالجبار  ن��ق��اًدا:د.  ال�ضعراء   -((
ال�ضوؤون الثقافية، بغداد، العراق، 1)))

الجوهري،  العربية:  و�ضحاح  اللغة  تاُج  ال�ضحاح   -((
العلم  دار  ه���)،   (((( ت  ح��ّم��اد  ب��ن  اإ�ضماعيل 
 - ه�   ((1(  ،( ط  م�ضر،  القاهرة،  للماليين، 

)))) م. 

االأع��م��ال  �ضل�ضلة  ب��رج�����ض��ون،  ه��ن��ري  ال�ضحك:   -(1
الفكرية، ترجمة: �ضامي الدروبي، وعبد اهلل عبد 
الدايم، الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب، القاهرة، 

))))م. 

)مقاربة  العربية  البالغة  ف��ي  ال��ع��دول  ظ��اه��رة   -((
عبد  الطالب  قدمها  ماج�ضتير  ر�ضالة  اأ�ضلوبية) 
واآدابها،  العربية  اللغة  ق�ضم  اإلى  مراح  الحفيظ 
-(11( الجزائر،  جامعة  واللغات،  االآداب  كلية 

)11)م. 
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الخليل  الرحمن  عبد  اأب��و  الفراهيدي،  العين:    -((
اإبراهيم  د.  تحقيق:  ه���)،   (((( ت  اأحمد،  ابن 
 ،( ط  اإي����ران،  ُق���ْم،  ال��ه��ج��رة،  دار  ال�ضامرائي 

)1))ه�. 

ال�ضيد  عزت  د.  الجاحظ:  عند  االأخ��الق  فل�ضفة   -((
�ضورية،  دم�ضق،  العرب،  الكتاب  اتحاد  اأحمد، 

)11) م.

ال�ضروق،  دار  القادر ح�ضين،  د. عبد  البديع:  فن   -((
درا�ضات   .((((-((1(  ،( ط  القاهرة،  بيروت، 
في البالغة العربية: د. عبد العاطي غريب عالم، 

من�ضورات جامعة بنغازي، ليبيا، ط )، ))))م. 

�ضل�ضلة  والتطبيق،  النظرية  بين  ال��ق�����سّ  ف��ن   -((
القاهرة،  غريب،  دار   ،((( النقدية  الدرا�ضات 

))))م. 

الدين  مجد  اآب��ادي،  الفيروز  المحيط:  القامو�س   -((
مكتبة  تحقيق:  ه�)،   (((( ت  يعقوب  بن  محمد 
باإ�ضراف  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  في  التراث  تحقيق 
الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  العرق�ضو�ضي،  نعيم  محمد 

بيروت، لبنان، ط )، )))) ه� - ))))م. 

وعيون  التنزيل  غوام�س  حقائق  ع��ن  الك�ضاف   -((
االأقاويل في وجوه التاأويل: الزمخ�ضري، جار اهلل 
ه���)،   (((( ت  ع��م��ر،  ب��ن  محمود  القا�ضم  اأب���و 
اأحمد  الرحمن  عبد  فتحي  د.  اأ.  وتعليق:  تحقيق 
حجازي، مكتبة العبيكان، الريا�س، ال�ضعودية، ط 

)، ))))ه�، ))))م. 

))-  ل�ضان العرب: ابن منظور اأبو الف�ضل جمال الدين 
محمّد بن مكرم االأفريقي الم�ضري، ت ))))ه�)، 
اأمين  بت�ضحيحها  اعتنى  َحة،  ُمَنقَّ جديدة  طبعة 
العبيدي،  ال�ضادق  ومحمّد  الوهاب،  عبد  محمد 
 ،( لبنان، ط  بيروت،  العربي،  التراث  اإحياء  دار 

)))) ه� - ))))م. 

يزيد  اب��ن  محمد  العبا�س  اأب��و  المبرد،  الكامل:   -((
الدالي،  اأحمد  محمد  د.  تحقيق  ه���)،   (((( ت 
موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت، لبنان، ط )، ))))م. 

وال��ف��روق  الم�ضطلحات  ف��ي  )معجم  ال��ك��ل��ّي��ات   -(1
مو�ضى  بن  اأي��وب  البقاء  اأب��و  الكفوي،  اللغوية): 

فهار�ضه:  و���ض��ع  ه����)،   (1((( ت  الح�ضيني، 
موؤ�ض�ضة  الم�ضري،  محمد  دروي�����س  د.ع��دن��ان 
الر�ضالة، بيروت، لبنان ط )، )))) ه� - ))))م. 

�ضالمة  ترجمة  ه��ي��رن��ادي،  ب��ول  ال��ن��ق��د:  ه��و  م��ا   -((
حجاوي، دار ال�ضوؤون الثقافية، بغداد، )))) م. 

المثل ال�ضائر في اأدب الكاتب وال�ضاعر: ابن االأثير،   -((
بن  محمد  بن  اهلل  َر  َن�ضْ الدين  �ضياء  الفتح  اأب��و 
))))ه����)،  ت  المو�ضّلي  الكريم  عبد  بن  محمد 
المكتبة  الحميد،  الدين عبد  تحقيق: محمد محي 
ال��ع�����ض��ري��ة، ���ض��ي��دا، ب��ي��روت، ل��ب��ن��ان ))))ه����� - 
المثل  على  الدوار  كتاب:الفلك  ذيله  وفي  1)))م، 
الحميد  الدين عبد  الحديد، عز  اأبي  ابن  ال�ضائر: 

بن هبة اهلل المعتزلي ت ))))ه�). 

معايير تحليل االأ�ضلوب: ميكائيل ريفاتير، ترجمة:   -((
د. حميد الحمداني، من�ضورات درا�ضات �ضال، دار 
النجاح الجديدة، الداء البي�ضاء، المغرب، ط )، 

))))م. 

المعجم الفل�ضفي: مجمع اللغة العربية في م�ضر،   -((
القاهرة، م�ضر  االأميرية،  للمطابع  العامة  الهيئة 

)1)) ه� - )))) م. 

واالأدب:  اللغة  في  العربية  الم�ضطلحات  معجم   -((
لبنان،  مكتبة  المهند�س،  وكامل  وهبة  مجدي 

بيروت، لبنان، ط )، ))))م. 

المعجم المف�ضل في االأدب: د. محمد التونجي،   -((
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط )، ))))ه� 

- ))))م. 

مطلوب،  اأحمد  د.  القديم:  العربي  النقد  معجم   -((
 ،( ط  الع��راق،  ب��غ��داد،  الثقافية،  ال�ضوؤون  دار 

)))) م. 

هيثم  د.  المعري:  العالء  اأبي  �ضعر  في  المفارقة   -((
للدرا�ضات  ح��م��ادة  موؤ�ض�ضة  ج��دي��ث��اوي،  محمد 
ودار  االأردن  اأرب��د،  والتوزيع،  والن�ضر  الجامعية 
العربي��ة،  الطبعة  االأردن،  ع��م��ان  ال���ي���ازوري، 

))1)م. 

المفارقة في �ضعر الرواد)درا�ضة في نتاج الّرواد   -((
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من ال�ّضعر الحّر- ر�ضالة ماج�ضتير): قي�س حمزة 
الم�ضتن�ضرية،  الجامعة  الّتربية،  كلّية  الخفاجي، 

))))م. 

)اأم��ل  ال��ح��دي��ث  ال��ع��رب��ي  ال�ضعر  ف��ي  ال��م��ف��ارق��ة   -(1
نموذًجا)  دروي�س  محمود  يو�ضف،  �ضعدي  دنقل، 
بيروت،  والن�ضر،  للدرا�ضات  العربية  الموؤ�ض�ضة 
العربي، عمان االأردن،  الفار�س  لبنان، توزيع دار 

مطبعة الجامعة االأردنية، ط )، )11) م)). 

مو�ضوعة  ميويك،  �ضي.  دي.  و�ضفاتها:  المفارقة   -((
بغداد،  الماأمون،  دار   ،(((( النقدي  الم�ضطلح 

العراق، ط )، ))))، . 

مفتاح العلوم: ال�ضكاكي، اأبو يعقوب يو�ضف بن اأبي   -((
وعلق  �ضبطه  ه�)   (((( ت  علي  بن  محمد  بكر 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم  عليه: 

لبنان، ط )، )1))ه� - ))))م. 

ال���م���ف���ردات ف���ي غ���ري���ب ال�����ق�����راآن: ال���راغ���ب   -((
ابن محمد، ت  الح�ضين  القا�ضم  اأبو  االأ�ضفهاني، 
))1) ه�)، تحقيق و�ضبط: محمد �ضيد كيالني، 
الطبعة  الحلبي،  البابي  �ضركة ومطبعة م�ضطفى 

االأخيرة، )))) ه� - )))) م. 

والعلوم:  الفنون  ا�ضطالحات  ك�ضاف  مو�ضوعة   -((
دحروج،  علي  د.  تحقيق:  التهانوي،  علي  محمد 
اهلل  عبد  د.  العربية:  اإل��ى  الفار�ضي  الن�ّس  نقل 
زيناني،  جورج  د.  االأجنبية:  الترجمة  الخالدي، 

 ،( ط  لبنان،  ب��ي��روت،  ن��ا���ض��رون،  لبنان  مكتبة 
))))م. 

نوفل  د.  ترجمة  غيورغيغات�ضف،  والفن:  الوعي   -((
الكويت، 1)))م.  المعرفة )))))،  نيوف، عالم 
الروؤيا في �ضعر البياتي: محي الدين �ضبحي، دار 

ال�ضوؤون الثقافية، بغداد، العراق، ))))م. 

الّدوريات:
مجلة اأبحاث اليرموك، االأردن، مجلد ))) العدد   -(

الثاني، ))))م. 
واللغة  ال�ضريفة  لعلوم  الُقرى  اأُمُّ  جامعة  مجلة   -(
العدد   ،(((( مجلد  ال�ضعودية،  واآدابها،  العربية 

)1))، ربيع االأول، )))) ه�. 
العدد  ع�ضر،  الثالث  المجلد  الفكر،  عالم  مجلة   -(

الثالث ))))م. 
 ،(-( ال��ع��ددان  ال�ضابع،  المجلد  ف�ضول  مجلة   -(

 .((( ،((((
العدد ))،  بالمن�ضورة،  العربية  اللغة  كلية  مجلة   -(

الجزء الرابعم�ضر)11) م. 
العدد   ،(((( ال�ضنة  ال�ضورية  المعرفة  مجلة   -(

))))) ))))م. 
االأرب���ع���ون،  ال�����ض��ن��ة  ال�����ض��وري��ة،  ال��م��ع��رف��ة  مجلة   -(

العدد))))) )11) م. 
العدد  الخم�ضون،  ال�ضنة  ال�ضورية،  المعرفة  مجلة   -(

1)) )اآذار) ))1)م. 
مجلة نزوى، ع ))، )11)م.   -(
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َتائيُة ابن اأبي َحَجلَة التلم�ساني ت776هـ
في معار�سة تائيِة ابن الَفار�ِس ت632هـ

اأ. د. مجاهد م�شطفى بهجت
االأ�ضتاذ بالجامعة االإ�ضالمية الماليزية )UIM( - ماليزيا

المقدمة:

و�صحبه  اآله  وعلى  المر�صلين  �صيد  على  وال�صالم  وال�صالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
اأجمعين, وبعد:  هذه تائية اأبي العبا�ص �صهاب الدين اأحمد بن اأبي َحَجلة التلم�صاني)1( في 
معار�صة التائية الكبرى الم�صماة بنظم ال�صلوك الأبي حف�ص عمر ابن الفار�ص)2(, وهو ن�ص 

مخطوط يحقق الأول مرة.

ويعد االإمام ابن اأبي حجلة من اأعالم اأدباء الع�صر العبا�صي في عهد المماليك, الزاخر 
بالتاأليف المو�صوعي وال�صعر واالأدب, وهو �صاحب الت�صانيف الكثيرة في العلوم والمعارف 

المتنوعة ف�صاًل عن االأدب �صعًرا ونثًرا. 

الق�صيدة,  هذه  اأهمية  بيان  اإلى  المخطوط  الن�ص  تحقيق  عن  ف�صاًل  البحث  ويهدف 
والدافع اإلى معار�صة ابن الفار�ص, واأق�صام ديوان الغيث العار�ص, واإ�صكالية الموقف من ابن 
الفار�ص, وعدم اإمكانية �صرف النظر عن الرد عليه, واأهمية تائية ابن الفار�ص و�صروحها, 

وم�صمونها ومعانيها, واأخيًرا و�صف ن�صختي المخطوط للتائية, ومنهج التحقيق.

اأهمية التائية ومكانتها:

اأهمية  التائية  المطولة  الق�ضيدة  لهذه 
غيث  ديوانه  في  العقد  وا�ضطة  الأنها  كبيرة؛ 
وتاألقه  لتفوقه  كتبه  بين  تمّيز  الذي  العار�س 

المتميز  ولم�ضمونه  ال�ضعرية،  ن�ضو�ضه  في 
من  والحلول  الوحدة  اأ�ضحاب  على  الرد  في 
اأهل الت�ضوف، فالغيث العار�س متميز ب�ضكله 
ا�ضمه  من  وله  ونثًرا،  �ضعًرا  وم�ضمونه  �ضعًرا 
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كالغيث على  قارئه  نف�س  يقع في  اإذ  ن�ضيب؛ 
االأر���س  م��وات  يحيي  ال��ذي  الطيبة  االأر����س 

وينبت النبات الح�ضن.

يثري  اأن  العالم  ال�ضاعر  موؤلفه  به  اأراد 
اأوتار  على  واأنغامه  باإيقاعه  ال�ضعري  التراث 
بالعاطفة  الحافل  الرقيق،  الوجداني  ال�ضعر 
ولكنه  واالأخيلة،  بال�ضور  والغني  الجيا�ضة 
الرفيعة  بالمعاني  يحفل  نف�ضه  ال��وق��ت  ف��ي 
ال�ضامية، والم�ضامين الحرة الكريمة المتفقة 
مع العقيدة االإ�ضالمية والمتوافقة مع الت�ضور 
الحقيقي  الزهد  مع  والمتواءمة  االإ�ضالمي، 

وال�ضلوك ال�ضوفي ال�ضوي.

الدافع اإلى المعار�سة:

اإذ  �ضعبة؛  م��غ��ام��رة  ي��خ��و���س  و���ض��اع��رن��ا 
يعار�س ابن الفار�س �ضاعر ال�ضوفية البارع، 
كان  »فلما  فيقول:  غبار،  له  ي�ضق  ال  ال��ذي 
ديواُن ابن الفار�ِس من اأَرقَّ الدواويِن �ضعًرا، 
ِللقلوِب  واأَ�ضرِعها  وَب��ًرا،  َبحًرا  ُدًرا  واأَنف�ِضها 
َجرًحا... وراأيُت الَنا�س َيلهجوَن بَقوافيه، وَما 
اَل  َمن  َقّل  َحتى  َوكُثَر  ِفيه،  الُقوى  ِمن  اأَودع��ه 
َناَنُة«،  َراأى ِديواَنه اأَو طّنْت باأُذنِه َق�ضائُده الَطّ
من  يجد  ولم  المثابة  بهذه  ديوانه  كان  لم�ّا 
وتهيًبا  �ضهرته،  لذيوع  معار�ضته  على  يجروؤ 
اأتباعه، يقول:  من نفوذه و�ضطوته في نفو�س 
من  اآن�س  وال  بحاره،  خا�س  من  اأر  لم  »فلما 
االحتراق  من  خوًفا  ن���اره،...  الطور  جانب 
على  عزم  بحاره«)))،  تّيار  في  والغرق  بناره، 
القدرة  نف�ضه  في  اآن�س  وقد  يفعل  اأن  نف�ضه 
اأّلف ديوانه غيث العار�س  على ذلك، وهكذا 

واأودعه ديوانه ن�ضمة القبول في مدح الر�ضول 
مع  وك���ّرم-  ومّجد  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى   -
ثم  المحمدية،  والمحامد  النبوية  الق�ضائد 
المنتخب،  الديوان  هذا  في  بالذكر  اأفردها 

ليكون كتاًبا م�ضتقاًل))).

اأق�سام الغيث العار�س:

يمكن تق�ضيم الغيث العار�س اإلى ق�ضمين: 
االأول المعار�ضة لديوان ابن الفار�س بق�ضائد 
والمقطعات  ال��ط��وي��ل��ة  ل��ق�����ض��ائ��ده  م��م��اث��ل��ة 
اأبي حجلة عار�س  ابن  الق�ضيرة؛ حيث نجد 
في  تزيد  الفار�س  الب��ن  طويلة  ق�ضيدة   ((
معظم الق�ضائد بعدد اأبياتها على عدد اأبيات 
ق�ضائد ابن الفار�س اإال التائية واليائية اللتين 
عار�ضهما باأقل منهما، اأما الق�ضم الثاني فهو 
في  العلماء  اأقوال  من  التي جمعها  الن�ضائح 
مع  ع��دده��ا  ف��ي  تتفق  وه��ي  نف�ضه،  ال�ضياق 
واأخيًرا  ن�ضيحة.   (( جاءت  الأنها  الق�ضائد 
وما  الفار�س  ابن  ترجمة  في  الخاتمة  تاأتي 
ورد في اأمثاله... تتمة هذه الن�ضائح الت�ضعة 
في  يف�ضدون  ره��ط  ت�ضعة  ترجمة  في  ع�ضر 
االأر�س وال ي�ضلحون وهم: ابن �ضبعين قطب 
الرومي  ال�ضدر  الطائي  عربي  واب��ن  الدين 
هود  واب��ن  وال�ض�ضتري  التلم�ضاني  والعفيف 

والحريري وابن اأحلى وابن الفار�س.

عن  النظر  ل�ضرف  ال��م��وق��ف  اإ�ضكالية 
المعار�ضة:

ت�ضادف ن�ضر هذا الديوان اإ�ضكالية موقف 
ال��ف��ار���س خا�ضة،  اب��ن  م��ن  اأب��ي حجلة  اب��ن 
الفار�س  اب��ن  منهج  على  الت�ضوف  واأع��الم 
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عامة اأمثال الحالج وال�ضوذي وابن اأحلى وابن 
والمعار�ضين  الموؤيدين  لوجود  و...؛  العربي 
اأبي  ابن  موقف  اأن  �ضك  وال  الت�ضوف،  الأهل 
اأ�ضل  في  واالعتدال  بالتوازن  يت�ضف  حجلة 
في  معتدلة  اأ�ضعاره  اأغلب  وج��اءت  الديوان، 
بل  واأمثاله،  الفار�س  البن  والمناق�ضة  ال��رد 
ا�ضتح�ضانه  في  الفار�س  الب��ن  من�ضًفا  ك��ان 
موافًقا  والكافية  والالمية  الفائية  لق�ضائده 
في ذلك ال�ضيخ كمال الدين االأدفوي، بل زاد 
الخمرية  الميمية  ق�ضيدته  م�ضتح�ضًنا  عليه 
بل  كالمه  واأح�ضن  نظامه  درر  م��ن  »فاإنها 
اأواني  وو�ضف  المبالغة،  في  قيل  ما  اأبلغ  هي 
بعار�ضتها  �ضّدرت  ولهذا  الفارغة؛  خمرها 
الق�ضم  وت�ضمن  ب��م��ع��ار���ض��ت��ه��ا«)))،  وب����داأت 
العلماء  م��واق��ف  الن�ضائح  �ضرائح  الثاني 
اأبي  مثل  واأمثاله  الفار�س  ابن  من  البارزين 
النقا�س  وابن  جماعة  وابن  االأندل�ضي  حيان 
والقا�ضي  المالكي،  الدين  �ضرف  والقا�ضي 
والقا�ضي  الدين،  بدر  والقا�ضي  الدين  زين 
وابن  الجزري،  الدين  و�ضم�س  الدين،  �ضعد 
�ضريحة  وه��ي  وغ��ي��ره��م،  وال��ذه��ب��ي  تيمية، 

ووا�ضحة ال تخلو من ال�ضدة والق�ضوة.

الرد  النظر عن  يناق�س فكرة �ضرف  وهو 
وغيره  واأف��ك��اره  ال��ف��ار���س  اب��ن  اأ���ض��ع��ار  على 
بين  لمكانتهم  وذل��ك  الت�ضوف؛  اأع��الم  من 
عليهم،  االأق���وال  انتحال  واحتمال  النا�س، 
واحتمال توبتهم ورجوعهم عما قالوا)))، لكنه 
اأقوال  على  معتمًدا  ذلك  بيان  �ضرورة  يقرر 
»هيهات  ويقول:  وال�ضافعي  ك�ضعبة  العلماء 

فاتك ال�ضنب وجهلت ال�ضبب، وهو يا م�ضكين: 
الملحدين...«  كبار  من  وه��وؤالء  دين،  االأم��ر 
)))، وهكذا نجد الدافع قوًيا للمعار�ضة �ضعًرا 

قواًل  والدليل  الحجة  واإث��ب��ات  قريحته،  من 
الم�ضائل  لتحقيق  االأعالم  العلماء  من  ا  ون�ضً
الم�ضوؤولية  واأداء  الذمة  واإب���راء  وتحريرها 
ه��وؤالء  اأ�ضماء  ���ض��ردت  »واإن��م��ا  ي��ق��ول:  فيها، 
و�ضفقة  ذلك-  اهلل  -يعلم  اهلل  لدين  ن�ضًحا 
�ضٌر  فهم  وليحذروا،  الم�ضلمين  �ضعفاء  على 
ور�ضوله،  اهلل  يكذبون  الذين  الفال�ضفة  من 
وقد  البعث،  فينكرون  العالم  بقدم  ويقولون 
اأولع جهلة من ينتمي للت�ضوف بتعظيم هوؤالء، 
وادعائهم اأنهم �ضفوة اهلل تعالى واأولياوؤه«))).

ولم يكن موقف ابن اأبي حجلة من ت�ضوف 
ابن الفار�س بدعا بين ال�ضعراء، فممن وقف 
الزيات  ابن  جعفر  اأب��و  االإم��ام  وقبله  موقفه 
ت��زل  ل��م  ق�ضيدة  ف��ي  )))ه�����  ت  ال��ك��الع��ي 
مخطوطة تزيد على األف بيت، واإن لم ي�ضرح 

�ضاحبها بالمعار�ضة))).

اأهمية تائية ابن الفار�س و�سروحها:

ابن  عن  عامة  مهمتان  درا�ضتان  هناك 
الفار�س للدكتور م�ضطفى محمد حلمي)1))، 
الخالق  للدكتورعبد  التائية  ع��ن  وخا�ضة 
االأول  بابها  في  الثانية  ت�ضمنت  محمود))))، 
في  واأورد  ومكانتها،  التائية  الأهمية  درا�ضة 
الباب الثاني �ضروح التائية، وعر�س في الباب 
الثالث مو�ضوع التائية وم�ضمونها، ف�ضاًل عن 

الدرا�ضة الفنية للتائية في الباب الرابع.

ابن  �ضعر  به  تميز  ما  حلمي  د.  ذكر  وقد 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

30

»االإ�ضراف  وهو  الفنية  الناحية  من  الفار�س 
في  االإغ������راق  اأو  ال��ل��ف��ظ��ي��ة  ال�����ض��ن��اع��ة  ف��ي 
المعنى  اأن  بحيث  البديعية...  المح�ضنات 
تركيب  يعنيه  ك��ان  م��ا  بقدر  يعنيه  يكن  ل��م 
بينها  يقع  التي  االأل��ف��اظ  من  الواحد  البيت 
لكنه   ،(((( المقابلة..«  اأو  الطباق  اأو  الجنا�س 
هذه  اأم��ر  من  يكن  »ومهما  قائاًل:  ي�ضتدرك 
المح�ضنات... فاإنه ال ينبغي مع ذلك اأن ننكر 
على �ضاعرنا ما يمتاز به �ضعره في كثير من 
وعمق  المعنى  ودقة  اللفظ  رقة  من  مواطنه 
ال�ضورة...«  وجمال  الخيال  وبعد  الفكرة، 
ابن  �ضعر  ا�ضتح�ضان  �ضياق  في  وي��ورد   ،((((

و�ضف  ف��ي   حجلة  اأب��ي  اب��ن  كلمة  ال��ف��ار���س 
في  االعتقاد  �ضيئ  قبل  من  وك��ان   - ديوانه 
اأن  د. حلمي  تعليق  ويفهم من  �ضاعرنا-))))، 
ابن اأبي حجلة تغّير راأيه اإلى اال�ضتح�ضان بعد 
ال�ضوء، ولي�س االأمر كذلك، فالحقيقة اإن كلمة 
ابن اأبي حجلة المن�ضفة لديوان �ضعره تقرير 
لجودة �ضعره فنًيا، لكنها ال تنفي موقف ابن 
م�ضمون  في  واأمثاله  ال�ضاعر  من  حجلة  اأبي 
مذهب الت�ضوف، والدليل الوا�ضح المعار�ضة 
وللتائية  عامة  العار�س  الغيث  كتابه  في  له 

خا�ضة.

مخطوطة  ن�ضخ  ال��ف��ار���س  اب��ن  ول��دي��وان 
كثيرة كتبت بين �ضنة )1)ه� و�ضنة ))))ه�، 
ثماني ن�ضخ منها بدار الكتب الم�ضرية، وطبع 
الديوان طبعات كثيرة �ضنة ))))ه� و)1))ه� 
و))))ه�، و))))م واأعيد )1))م)))). ولتائية 
الأنها  �ضعره؛  في  كبيرة  اأهمية  الفار�س  ابن 

تكاد تمثل �ضطر الديوان، فعدد اأبيات التائية 
))) بيًتا، وعدد اأبيات الق�ضائد االأخرى ))) 

بيتا. 

ال�ضروح  كثرة  من  ا  اأي�ضً االأهمية  وتاأتي 
لهذه التائية فقد ذكر د حلمي ع�ضرة �ضروح 
ثم  الم�ضرية،  الكتب  بدار  االأخيرة  ال�ضبعة 

ذكر �ضرحين من ال�ضروح المطبوعة)))).

وقّدم الدكتور عبد الخالق اأ�ضماء ال�ضراح 
وهم  خليفة))))  حاجي  عند  مجموعتين:  في 
ت  التلم�ضاني  الدين  عفيف  �ضراح:  ثمانية 
ه�،   ((( ت  الكا�ضي  ال��دي��ن  وع��ز  ه���،   ((1
و�ضدر  ه���،   ((( ت  الهندي  الدين  و���ض��راج 
الدين االأ�ضفهاني ت ))) ه�، وزين العابدين 
واإ�ضماعيل  ه�،   (1(( ت  الم�ضري  المناوي 
المولوي ت ))1) ه�. والمولى معروف، وركن 
من  �ضيء  ي�ضل  لم  ولكن  ال�ضيرازي.  الدين 

هذه ال�ضروح.

مع  �ضرًحا   (( بروكلمان  عند  ومجموعها 
مجموعة  االأول��ى  الخم�ضة  التبريزي:  �ضرح 
ه���،   ((( ت  ل��ل��ف��رغ��ان��ي  وه����ي:  اأ���ض��ا���ض��ي��ة 
ه�،   ((( ت  والقي�ضري  1))ه���،  والكا�ضاني 
ت  والنابل�ضي  ه���،   ((( ت  الهيتي  وع��ل��وان 
)))) ه�. والمجموعة الثانية )ثانوية): وهي 
خم�ضة: لموؤلف مجهول، واأمين اأمير باد�ضاه، 
والطيبي، وابن عربي، والتبريزي، والمجموعة 
ولم  وال��م��ع��ري)))).  والجامي  للعلمي  الثالثة 
بل  ال�ضروح  على  بالتائية  العناية  تقت�ضر 
ومنهم  الم�ضت�ضرقين  بع�س  بترجمتها  نه�س 
اأجنازيو دي ماتيو، ودفعت الترجمة نلينو اإلى 
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و�ضع بحث عن ابن الفار�س نقد فيه الترجمة 
ال�ضابقة)))).

اأق�سام التائية م�سمونها ومعانيها:

وال���ض��ت��ي��ع��اب م��ع��ان��ي م�����ض��م��ون ال��ت��ائ��ي��ة 
ومعانيها ينبغي معرفة اأق�ضامها، وقد ذكرها 
ال��م��وؤل��ف ف��ي ال�����ض��رح ال��م��وح��د ل��ل��ت��ائ��ي��ة)1))، 
اآالم   ،((-(( ال��خ��م��ري��ة  ال��م��ق��دم��ة  وه���ي: 
له  الحبيبة  اتهام   ،(((-(( واأهواله  الحب 
واالعتذار  الكذب  دفع   ،((1(-((( بالكذب 
 ،((((  -(1(( طريقها  في  وال�ضير  اإليها 
الطاعات  ترك  وع��دم  االتحاد  اإل��ى  الو�ضول 
وعالقته  التوحيد  ج��وه��ر   ،((((  -((((
بالحبيببة  تغزله   ،((((-(((( باالتحاد 
وغرائبه  االت��ح��اد  عجائب   ،((((  -((((
اهلل  الأ�ضماء  المعرفة  طريق   ،((((-((((
المقام   ،((((-(((( واأف��ع��ال��ه  و�ضفاته 
�ضحة  على  االأمثله   ،((((-(((( المحمدي 
الختام  م�ضك   ،((((  -((1( الجمع  طريق 

.((((-((((

الفار�س  ابن  تائية  الأهمية  البيان  وه��ذا 
اأق�ضامها وم�ضمونها لندرك  و�ضروحها وبيان 

مدى اأهمية معار�ضة ابن اأبي حجلة لها. 

و�سف المخطوط:

للكتاب ن�ضختان م�ضرية ومغربية:

اأواًل - الن�سخة الم�سرية :

التحقيق،  ف��ي  اع��ت��م��دن��اه  ال���ذي  االأ���ض��ل 
وهي من مكتبة بلدية �ضوهاج؛ الأنها الن�ضخة 
وقد  المغربية،  من  واالأتقن  واالأكمل  االأق��دم 

لمعهد  الكتاب  بطاقة  في  و�ضفها  في  ج��اء 
ا�ضم  االآتية:  المعلومات  المخطوطات  اإحياء 
المكتبة ورقم الكتاب: �ضوهاج )) اأدب، رقم 
الموؤلف:  ا�ضم   ،/((( من  ف)  الت�ضوير: 
اأحمد بن اأبي حجلة المغربي ت)))ه�، تاريخ 
 ،((1 االأوراق:  عدد  تاريخ،  بال  خط  الن�ضخ: 
عليها  المالحظات:   ،((  ×((( القيا�س: 
توقيع البدر الب�ضتكي وباآخرها فتاوى في حق 

ابن الفار�س.

الكتاب  عنوان  كتب  التالية  ال��ورق��ة  وف��ي 
بزخرفة  م���زوق  م�ضتطيل  ف��ي  كبير  بخط 
نباتية، وحا�ضية الم�ضتطيل باإطار من الزهور 
االأ�ضود واالأبي�س، وكتب تحت  بلونين بارزين 
الم�ضتطيل تاأليف الفقير اإلى رحمة اهلل تعالى 
اأحمد بن اأبي حجلة المغربي مولًدا الدم�ضقي 
وعلى  ال��م��ح��رو���ض��ة،  ال��ق��اه��رة  ن��زي��ل  من�ضاأ 
ال�ضفحة كتابات كثيرة بخط قديم مختلف، 
بع�ضه غير مقروء وال مفهوم، ومنها: »بحيث 
عار�ضه قد اأغرق القوم في اأحداث، وال تخف 

من الظلم، وتوكل على العزيز الرحيم«.

ختم  العنوان  وف��وق  ال�ضفحة  اأعلى  وف��ي 
غير مقروء، وم�ضتطيل �ضغير كتب فيه بخط 
االإ�ضالم  النا�ضخ...  نوبة...  في  وا�ضح:  غير 
عفا اهلل عنه ذنبه. وعلى ي�ضار العنوان كتابة 
بحدود ع�ضر كلمات االأغلب اأنها من التملكات 
واهلل  العنوان،  ف��وق  الختم  مثل  للمخطوط 

اأعلم.

وفي اآخر الكتاب بطاقة اأخرى كتب عليها: 
الكتب  ب��دار  ت�ضويرها  تمت  الن�ضخة  اآخ��ر 
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من   (( االأرب��ع��اء  ي��وم  ف��ي  ب�ضوهاج  البلدية 
اأغ�ضط�س  من   (( الموافق  ه�   (((( �ضوال 
))))م، وفي الجهة الثانية من الورقة بخط 
بع�س  ال��م��ر���س  ل��ع��الج  طبية  و�ضفة  ق��دي��م 
من  الم�ضاب  واآخ��ره��ا:  مطمو�ضة  كلماتها 
واهلل  تعالى  اهلل  ب��اإذن  يبراأ  فاإنه  الح�ضاف 
 (×( مربعات  فيه  كبير  مربع  ور�ضم   اأعلم، 
كتبت فيها اأرقام وحروف، وتحته مربع �ضغير 
في  كتب  وما  فقط،  اأرق��ام  فيه  ال�ضابق  مثل 
المربعين غير مفهومين. وتاأتي الورقة االأولى 
بعد الغالف بن�س الكتاب الم�ضتهل بالب�ضملة 

للق�صيدة التائية الورقة )22-21(

والديباجة.

والن�ضخة الم�ضرية في )1))) ورقة، كل 
]ب[،  و  ]اأ[  ب�  لهما  رمزنا  في �ضفحتين  ورقة 
�ضفحة،  كل  في  بيًتا  اأو  �ضطًرا   (((( بمعدل 
وقد ُكتبت بخط ن�ضخي جميل، بداأ المخطوط 
ب��ال��دي��ب��اج��ة ث���م ال��م��ق��دم��ة، ث���م ق�����ض��ائ��ده 
المعار�ضة، وهكذا حتى نهاية الديوان. اأوله: 
»ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، وهو ح�ضبي، اأما 
بعد حمًدا هلل الذي مدح نبيه في كتابه... »، 
واآخره: »فاإنه ي�ضتتاب فاإن تاب واإال قتل. واهلل 

اأعلم بال�ضواب«.
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الب�ضتكي  توقيع  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة  ويمكن 
لتحديد تاريخ ن�ضخ المخطوط؛ الأن الب�ضتكي 
اإب��راه��ي��م بن  اب��ن  ال��م�����ض��ري)))) ه��و محمد 
اأن  يعني  وه��ذا   ، ه�   ((1 �ضنة  توفي  محمد 
ع�ضر  م��ن  ق��ري��ب  ال��م��خ��ط��وط  ن�ضخ  ت��اري��خ 

الموؤلف المتوفى �ضنة ))) ه�.

ثانًيا - الن�سخة المغربية:

في  الملكية  الخزانة  في  محفوظة  وه��ي 
بخط  كتبت   (((( برقم  بالمغرب  الرباط 
مغربي وا�ضح على ورق قديم، وو�ضع النا�ضخ 
الحروف  ور�ضم  االأح��م��ر،  باللون  الفوا�ضل 
والقاف  كالفاء  المغربي  الخط  بخ�ضائ�س 
وا�ضح  الرطوبة  واأثر  الحروف،  من  وغيرها 

على اأوراق المخطوط وبخا�ضة على الحا�ضية 
على  اأّث��رت  وق��د  للورقة،  اليمنى  الجهة  من 
وق��د  م���ق���روًءا،  ي����زال  ال  ك���ان  واإن  ال��ن�����س 
اأوراق  من  محدودة  موا�ضع  االأر�ضة  اأ�ضابت 
وعدد  وي�ضارها.  الورقة  اأعلى  في  المخطوط 
�ضعف  ال��ورق��ة  ومقا�س  ورق���ة،   (( اأوراق��ه��ا 
»ب�ضم  اأولها:  الم�ضرية،  الن�ضخة  قيا�س ورقة 
الرحيم، �ضلى اهلل على موالنا  الرحمن  اهلل 
اأما بعد حمد اهلل  محمد واآله و�ضلم ت�ضليًما، 
الذي مدح نبيه في كتابه... »، يختلف الن�س 
قلياًل عن الن�ضخة الم�ضرية، واآخرها: »... ال 
اأتزوج الن�ضاء ويقول االآخر«، يتفق مع الن�ضخة 

الم�ضرية اإلى نهاية الن�ضائح.

نموذج للق�صيدة التائية الورقة )22-21(



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

34

ولي�ضت الورقتان االأوليان والورقة االأخيرة 
في الن�ضخة المغربية من الكتاب، وهي بخط 
مختلف عن خط الكتاب، ولعلها كتبت الحًقا، 
واالأولى والثانية تت�ضمن كالًما عاًما عن ابن 
اأبي حجلة وق�ضائده، ففي االأولى ذكر �ضعراء 
الت�ضوف؛ كابن هود والتلم�ضاني وابن �ضبعين 
عن  اأخبار  الثانية  وفي  ال�ض�ضتري،  وتلميذه 
الروؤيا،  في  موته  بعد  قاله  وما  الفار�س  ابن 
الفار�س،  ابن  ال�ضهروردي عن  لل�ضيخ  وكالم 
اأدعية  اأما ال�ضفحة االأخيرة فت�ضمنت جملة 
على  وال�����ض��الم  ال�����ض��الة  ف�ضل  ف��ي  م��اأث��ورة 
يوم  ودع��اء  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
ال�ضلف،  بع�س  البن عقيل عن  ورواية  عرفة، 

نموذج من مخطوطة الن�صخة المغربية اأول الكتاب )الورقة 3(.

ورواية عن الطبراني في الكبير.

الن�ضخة المغربية مح�ضوة بالكلمات ممتلئة 
ا�ضتغرقت  ال�ضعرية  الن�ضو�س  الأن  مزدحمة؛ 
وبخا�ضة  كذلك،  وهام�ضه  المخطوط  متن 
ت�ضتمل  حيث  بعدها،  وم��ا   (( االأوراق  ف��ي 
الق�ضيدة،  عمودي  من  اأكثر  على  ال�ضفحة 
وهي تتفق اإلى حد كبير مع الن�ضخة الم�ضرية 
اإال في اآخرها لعدم وجود الملحق، وهي تتميز 
بكتابة العناوين للق�ضائد بخط كبير مع ا�ضم 
ال�ضاعرين ابن الفار�س ومعار�ضه، ويالحظ 
الملكية  الخزانة  ختم  االأخ��ي��رة  ال��ورق��ة  في 

برقم المخطوط )))).
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منهج التحقيق :

ياأتي تحقيق هذه التائية لتكون على اأقرب 
معتمدين  اهلل،  رحمه  الموؤلف  اأرادها  �ضورة 
في  الدقيق  العلمي  المنهج  على  ذل��ك  ف��ي 
الن�ضخة  بعر�س  المخطوطتين  بين  المقابلة 
اتخذناها  ال��ت��ي  الم�ضرية  على  المغربية 
اأ�ضاًل؛  الأنها االأقدم واالأكمل واالأتقن، مبينين 
بداية كل ورقة في الن�ضخة الم�ضرية باإثبات 
الن�ضخة  وف��ي   ،]  [ ع�ضادتين  بين  رقمها 
وتقترن   ،}   { قو�ضين مزهرين  بين  المغربية 
و  اأ  بحرفي  الم�ضرية  الن�ضخة  في  ال��ورق��ة 
اأثبتنا  وقد  وقفاها،  الورقة  لوجه  اإ�ضارة  ب 

الفروق المهمة بين الن�ضختين في الهوام�س، 
وت�ضتوعب هذه الق�ضيدة قرابة ثالث ع�ضرة 
ورقة من المخطوطة الم�ضرية من ))ب اإلى 

))ب، وهي في ))) بيًتا.

يحقق  بما  بال�ضكل  الن�ضو�س  �ضبط  وتّم 
فهم  على  وي�ضاعد  ال�����ض��ع��ري،  البيت  وزن 
الن�ضو�س، ثم خدمة الن�س في بيان الم�ضكل 
والغريب من المفردات من المعاجم اللغوية، 
باإيجاز،  بهم  يعّرف  بما  االأع���الم  وترجمة 
تقت�ضي  التي  واالأمكنة  بالموا�ضع  والتعريف 
الكريم  ال��ق��راآن  الآي���ات  التخريج  ث��م  ذل��ك، 
اقتبا�ًضا  ورد  مما  واالآث��ار  النبوي  والحديث 

وت�ضميًنا في ال�ضعر.

نموذج للق�صيدة التائية )الورقة 27(
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باب  في  الن�س  هذا  تحقيق  اأهمية  وتاأتي 
المعار�ضة لقيمته الفنية �ضعًرا، واإبراز الوجه 
الناحية  م��ن  والت�ضوف  للزهد  ال�ضحيح 
واالت��ح��اد  الحلول  اأف��ك��ار  واإن��ك��ار  الفكرية، 
الت�ضوف  �ضعراء  من  كثير  على  غلبت  التي 
ال��روح  يجافي  مما  المتاأخرة  الع�ضور  ف��ي 
الم�ضيء  الم�ضرق  والوجه  ال�ضوية  االإ�ضالمية 
تحقيق  مكمالت  وم��ن  االإ���ض��الم��ي،  لتراثنا 
له  الفنية  الدرا�ضة  المخطوط  الن�س  ه��ذا 
اإنجازه  يقت�ضي  ما  وهو  العلمية  قيمته  وبيان 
هذه  في  الطريف  ومن  العاجل،  القريب  في 
ابن  �ضعر  من  فيها  اأورد  ال�ضاعر  اأن  التائية 
الفار�س )) بيًتا م�ضتداًل فيها على اأقواله ثم 
اأقوال  من  ثم  الغزالي،  تائية  من  اأبيات  �ضتة 
�ضبعين  واب��ن  عربي  كابن  الت�ضوف  �ضعراء 

وابن اأحلى وغيرهم)))). 

وقد اأعان على اإنجاز الكتاب من اأعان على 
الو�ضول اإلى مخطوطتي الديوان االأخ الدكتور 
خالد زهري للن�ضخة المغربية، واالأخ الدكتور 
الم�ضرية،  للن�ضخة  الجبالي  رجائي  محمد 
من  ولكل  واأجزله،  ال�ضكر  اأعظم  مني  فلهما 
ون�ضره.  واإحيائه  الم�ضروع  تنفيذ  على  اأعان 
العار�س  الغيث  ن�ضر  يتي�ضر  اأن  الأرج��و  واإن��ي 
في  هلل  والحمد  تحقيقه  اإن��ج��از  بعد  كاماًل 
القريب العاجل، ليكون عملنا مقارًبا للكمال، 
تراثنا  اإحياء  في  المطلوب  للغر�س  محقًقا 

االأدبي.

 الن�س المحقق: 
التائية من غيث العار�س

وقال ابن الفار�س

مقلتي راحــــــَة  الـــحـــبِّ  ــا  حــمــيَّ �ــصــقــتــنــي 
جلَِّت)23( الح�صن  عِن  مْن  محيَّا  وكاأ�صي 

فقال ابن اأبي حجلة:

ـــــِق ِمـــْن َنــحــِو َطــْيــَبــِة �ــَصــِرْبــَنــا َوَنــجــُم ااْلأُْف

ـــْعـــِد  ِفــــي ُكــــــِلّ َلـــْيـــلـَــِة ُيــَطــــــــاَلــُعــَنــا ِبـــالـــ�ـــصَّ

ِرَحـــــاَبـــــُه ـــا  ـــَن ـــَغـــْت ـــلَّ َب ـــيٌّ  ــــ َحــــ ــــِه  َفــــِلــــلَّ ]22اأ[ 
ـــــِة  ـــــيَّ ــــــِق ااْلأَْرَحـــــِب ــــــُن َرَكـــــاِئـــــُب ِعـــيـــ�ـــِص ااْلأَْي

ــٌة  ــَم ــ�ــْص َن ـــَة  ـــَب َطـــْي ِتـــْلـــَقـــاِء  ِمـــــْن  ـــبَّ  ــــ َه اإَِذا 

ــــِة َيــــــاِح اْلــــَقــــِويَّ ـــا ِمــــْثــــَل الــــــِرّ ـــَن ـــــَراَمـــــْت ِب َت

ِبــَهــا َيـــَدْيـــَهـــا الـــِتـــي  ــــَوى  اأَْقـــــ ـــا  َلـــَهـــا اهلُل َم

ــِت ـــْرِق ِحــيــَن َتــَمــطَّ ـــاَل الـــطُّ ــا ِجـــَب ــَن َقــَطــْع

ُطــَوى ِذي  �ــَصــْفــَح  ــَنــا  ِب ــــْت  اأَمَّ اإَِذا  َحــــُروٌف 
حيَفِة)24( ال�صَّ َطيَّ  اْلِبيِد  ُطُرو�َص  َطَوْيَنا 

ـــُفـــوُفـــَهـــا َو�ـــصُ الـــــُقـــــَرى  اأُمَّ  ــــا  ــــَن ِب ــــــــــوؤُمُّ  َت

ــِفــي َعـــْن َيــِمــيــِنــي َويــ�ــْصــَرَتــي اأََمـــاِمـــي َوَخــْل

ــْلــَبــُة اْلــَمــْتــِن َبــْكــَرٌة  ــو�ــٌص �ــصَ ــُل َوَتــْحــِتــي َق

ـــــلَّ ُبــــْكــــَرِة ـــَبـــا ُك ــــي ِريــــــَح الـــ�ـــصَّ ـــُق ِب ـــاِب ـــ�ـــَص ُت

ــــِرُق اْلــــَفــــال ــــَت ــــْخ ـــٌة َحـــــْرفـــــاُء َت ـــَي ـــا�ـــصِ ُخـــَم
ــــِة)25( ــُمــو َعـــلَـــى ُكـــــِلّ ِحــــقَّ ــ�ــْص ـــِحـــقُّ َلـــَهـــا َت َي

ــا ــَه ــ�ــصُّ ــَق َكــــــــاأَنَّ َيــــَدْيــــَهــــا ِفــــي اْلـــــَفـــــاَلِة ِم

ـــِة ـــقَّ ــــــلَّ �ـــصُ ــــْيــــِرَهــــا ُك ــــــِه ِفـــــي �ــــصَ َتـــُقـــ�ـــصُّ ِب
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َنْف�ُصَها ــاَوِة  ــَم الــ�ــصَّ اأَْر�ـــــصِ  ــــى  َل اإِ ــُمــو  َوَتــ�ــْص

ْيلَِة)26(  اأَ �َصْطِح  ِمْن  اْلَجْوَزاِء  اإَِلى  َوَتْرَقى 

َمــــَنــــاِزاًل ـــُتـــوِر  الـــ�ـــصُّ َذاِت  ــــــى  َل اإِ َوَتـــــْطـــــِوي 

ـــَل ُعـــْلـــَوِة َبـــلـَــْغـــُت ِمــــَن اْلـــَمـــَعـــال ِبـــَهـــا َو�ـــصْ

ــى َوَوْجـــُهـــَهـــا ــلَ ــْي َغـــــــَدْوُت ِبـــَهـــا َمـــْجـــُنـــوَن َل

ـــْيـــَنـــِة ـــَث ـــَن ُب َجـــِمـــيـــٌل َولـــــِكـــــْن َفـــــــاَق ُحـــ�ـــصْ

ــٍر ــَت ــْن َلــ�ــَصــْيــُل ُدُمــــوِعــــي ِفـــيـــِه َحــــْمــــاَلُت َع

ــِة َعــْبــلَ ُدوَن  ــا  ــَن ــَق اْل ــْمــُر  �ــُص ــَكــْت  ــَب ــَت ا�ــْص اإَِذا 

ــــَهــــا ِبــــُحــــِبّ يــــــــوٍم  ُكــــــــلَّ  ِعـــــــــًزا  ِلــــــــَي  اأََرى 

ِة َعـــــــزَّ ـــــُر  ُكـــــثـــــِيّ َمــــــا  ــــــْوًمــــــا  َي ـــزَّ  ــــ ــــ ــــ َع اإَِذا 

�ــَصــلَّــَمــْت ااْلأَْخـــَيـــِلـــَيـــَة  َلــْيــلَــى  اأَنَّ  ــْو  ــلَ َف  }26{

ـــــْن اأَْجــــــــِل َتــــْوَبــــِة دَّ ِم ـــــُت الـــــــرَّ ـــــْف ــــيَّ اأَِن َعــــلَ

ـــٌح ــَفــَتــى الــــُعــــْذِرِيّ ُعــــــْذُرَك َوا�ـــصِ َفـــُقـــْل ِلــْل

ـــِت ـــِيّ ـــَم َك ــــا  َحــــًيّ اْلـــــَحـــــِيّ  ُدوَن  ــــــــَت  اأَْن اإَِذا 

َوُدوَنَها ِحَماَها  ِمْن  ا  ــًوّ ُدُن اأََتــْرُجــو  ]22ب[ 
ـــِت ـــلَّ ــــــَواِرِم �ـــصُ ـــــــُع َبــــــــــْرٍق َكــــــالــــــ�ــــــصَّ ـــــــَواِم َل

ـــــَمـــــْوِت ُثـــــمَّ َتـــــُزوُرَهـــــا َتــــــَرى َغـــــَمـــــَراِت اْل
ـــِة)27( ـــنَّ ااْلأَ�ـــصِ َكـــَحـــِدّ  ـــاَلَن  ـــْي َغ اأُمِّ  ـــْوُك  َو�ـــصَ

ـــٍق  َعـــا�ـــصِ َدُم  ــــا  ــــَه اأَْطــــاَلِل ِفــــي  ُطـــــلَّ  َفــــَكــــْم 

ــِة ــَحــجَّ ــَم ـــي اْل ــاَجــَهــا ِف َوَكـــــْم َقـــَتـــلـَــْت ُحــجَّ

َحـــَمـــْتـــَهـــا ُكــــَمــــاٌة ِمـــــْن ُلــــــــوؤَِيّ ْبـــــِن َغـــاِلـــٍب

ـــِة ـــــْخـــــَوِة اْلـــَعـــَرِبـــيَّ ـــْمـــِر اْلـــَقـــَنـــا َوالـــــنَّ ـــ�ـــصُ ِب

ــــــَزاِل ُكـــَمـــاُتـــُهـــْم ـــــــْوِم الــــــِنّ اأَُتــــْغــــلَــــُب فـــي َي

ـــْجـــَدِة ـــاُن َن ـــْر�ـــصَ ـــْجـــَد ُف ـــُهـــْم ِفـــي َن ـــُب َوَغـــاِل

ـــٍم َهـــا�ـــصِ اآَل  ــــا  َي ـــَل  ـــي ِق اإِْن  ـــــُم  ُه ــــا  َم ـــــُم  ُه

َبِة َه�صْ ُكـــِلّ  ِمــن  ــاِء  ــَي ــْل ــَع اْل اإَِلــــى  ـــْوا  ـــَداَع َت

َجْي�ِصِهْم َراَيــــاُت  ْهِل  ال�صَّ ِفــي  ُنــ�ــِصــَرْت  اإَِذا 

ـــَرِة ــــــــاَلُم ُنـــ�ـــصْ ـــلُّ ِجــــَبــــاِل ااْلأَْر�ـــــــــصِ اأَْع ـــُك َف

ـــاَدٍة ـــَغ ـــي ِب ــهــَوى اْلـــــُعـــــْذِرِيّ َمــــْن ِل َفــَيــا لــلَ

ــَرى ُكـــلَّ ُغــــْدَوِة ــي الــ�ــصُّ ـــوؤَاِدي ِف ـــُف َغــــَدْت ِب

َدَرْت َوَلـــــْو  ـــي  َعـــِنّ اِر  الـــــدَّ ِبــُبــْعــِد  َتـــَجـــاَفـــْت 

ـــــِت ــــــِة َدْمـــــِعـــــي ِفـــــي َهـــــَواهـــــا َلـــــَرقَّ ــــــِرقَّ ِب

ــِنــي َوَبــْيــَنــَهــا ــْي ـــيـــُه َب ــَبــَحــْت َوالـــِتّ َلـــِئـــْن اأَ�ــصْ

ـــــِتـــــي ـــيـــِر اأَِدلَّ ـــَمـــ�ـــصِ ــــــا ِعــــنــــَد اْل ــــــَواُرَه ــــــاأَْن َف

با ال�صَّ َن�ْصَمُة  رى  ال�صُّ ِفي  َثْتِني  َحدَّ َفَكْم 
َفــاأَْمــ�ــَصــْيــُت َمــ�ــْصــلــوَب الـــُفـــوؤاِد ِبــَجــْذَبــِة)28(

ــِريــَعــٌة ــريــِق �ــصِ َفـــَغـــْوُر ُدمـــوِعـــي ِفـــي الــطَّ

َو�ــِصــْرَعــِتــي ِديــِنــي  ــُحــِبّ  اْل ِفــي  ــا  ــَوَف اْل اِلأَنَّ 

ـــا  ـــَه ْر�ـــصِ ـــــــاِرَد اأَ ــــِع َب ْم �ـــَصـــَقـــْيـــُت ِبــــَحــــِرّ الــــدَّ

ـــــْلـــــُتـــــُه ِفـــيـــَهـــا َعـــلَـــى ِحـــيـــِن َفــــْتــــَرِة َواأَْر�ـــــصَ

اْلــَهــَوى في  َو�ــَصــْيــِرَي  َمــاٍء  َعلَى  َفَم�ْصِيي 

َوِن�ْصَبتي ــريــِق  الــطَّ ِفــي  ُدُمــوِعــي  ِلَفْي�ِص 

ـــْيـــٍر ِبــــلـَـــْيــــٍل  َظــــاَلُمــــُه ـــــَك ِمـــــْن �ـــَص ـــا َل ـــَي َف

ــــِة ــــِويَّ ــــاَن ــــَم ـــــِة اْل ـــــْرَق ـــــِف ُب َقـــــــوَل اْل ــــــِذّ ــــــَك ُي

َو�َصبَُّهوا َوا�ــٍص  ُكــِلّ  ِمــْن  ِبــِه  �ُصِتْرُت  ]23اأ[ 
ــِويــلَــِة ــلــيــاِلــي الــطَّ ـــِه �ــِصــْعــَر َلــْيــلَــى ِفـــي الَّ ِب

ــَدَمــا ْمـــِع ِعــْن ــُت ِوَكـــــاَء اْلـــَعـــْيـــِن ِبـــالـــدَّ ــْل ــلَ َح

ـــــــاَم ِرْحــلَــِتــي ْحــــَل اأَيَّ ـــا الــــرَّ ـــَه ـــْي ــــَدْدُت اإَِل �ــــصَ
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ــْجــِري ُعــُيــوُنــُه ْر�ـــــصِ َت ــــُه ااْلأَ َفــ�ــِصــْرَنــا َوَوْج

ــِت ــلَّ ــَه ــَت ــْحــِب ِحـــيـــَن ا�ــْص ــالــ�ــصُّ ـــا َك ـــَن ـــِع ـــاأَْدُم ِب

ُنــــَقــــِلّــــُلــــَهــــا ِبـــــــــالـــــــــَوْرِد َوْهـــــــــــَي َكــــِثــــيــــَرٌة
ــــِت)29( َقــــلَّ ــــَي  ِه اإِْن  ـــِع  ْم ـــالـــدَّ ِب ـــُرَهـــا  ـــِث ـــْك َوُن

ٌة َثــــــرَّ ــــِع  ْم ــــالــــدَّ ِب َوْهــــــــَي  اإِالَّ  ــــَن  َعــــْي َواَل 

ـــــِت َرثَّ ِبـــــاْلـــــَوطء  ــــــَي  َوْه اإِالَّ  اأَْر�ــــــــصَ  َواَل 

َوْجـــَهـــَهـــا ــــُن  ــــْي ــــَب اْل َد  ـــــوَّ �ـــــصَ َلـــــَيـــــاٍل  َوُربَّ 

ـــِة ـــيـــِب ِبـــِلـــمَّ ـــبـــُح اْلـــَمـــ�ـــصِ ــــا �ـــصُ ــــَه اأََلــــــــــمَّ ِب

ــُه ــاَب ــا ِحــيــَن �ــَص ــَب ّ َنـــَدْبـــُت ِبــَهــا َعـــْهـــَد الــ�ــصِ

ـــِت ــــَي �ـــَصـــبَّ ــــِب ــــْل ـــــَواِئـــــُب ِمــــْنــــَهــــا َنــــــــاُر َق �ـــــصَ

ــِفــي َتــلَــهُّ ِبــــالــــُعــــَذْيــــِب  ِزْد  َظـــــَمـــــاإِي  َفـــَيـــا 

ـــَر َدْمــــِعــــي ِبـــــْت ِبـــَعـــْيـــٍن َقــــِريــــَرِة ـــْح ـــــا َب َوَي

ــَمــا ُكــلَّ ـــْوَم  الـــنَّ ـــِع  ـــْدَف َت َلــــْم  اإِْن  َجـــْفـــُن  ــــا  َوَي

ــــِة ــــــْرَجــــــى ِلـــــــَدْفـــــــِع ُمــــِلــــمَّ اأَلــــــــــمَّ َفـــــَمـــــا ُت

ِباْلُبَكا بَّ  ال�صَّ ُت�ْصِعِف  َلــْم  ْن  اإِ َطــْرُف  َوَيــا 

ـــِت ْمــِع ِمـــْن َحــْيــُث َرقَّ ــاَل الــدَّ ــَب َقــَطــْعــَت ِح

ُقوِط َعلَى الثََّرى }27{ َوَيا َدْمُع َباِدْر ِبال�صُّ

ِتــي ـــُحـــِبّ ُقــوَّ ِة اْل ـــْن ُقــــوَّ َفــَقــْد �ــَصــَقــَطــْت ِم

َما َغْيَر  اْلِج�ْصِم  ِمَن  َتْتُرْك  اَل  �ُصْقُم  َوَيــا 

ــــــــــــاَم َجــــْفــــَوِتــــي يَّ َيــــــــــِرقُّ ِلــــَمــــا اأَْلــــــــَقــــــــاُه اأَ

اْلَهَوى ِفي  �ِصَقاَمَك  َتْتُرْك  اَل  ِج�ْصُم  َوَيا 
ـــــِت)30( ــــكــــاِرِه ُحـــــفَّ ــــَم ــــاْل ــــــــْدٍن ِب ـــة َع َفـــَجـــنَّ

ــــِرَك ُكــلَّــَمــا ــــَجــــْم ـــي َمــــا ِل ـــِب ـــْل َوَيــــــا َنــــــاَر َق

ـــي ـــِت ُحـــْرَق َزاَد  ـــا  ِبـــاْلـــَغـــ�ـــصَ ـــــــْرٌق  َب ـــــَق  َتـــــاأَلَّ

ــُحــِبّ َكــْثــَرًة َوَيـــا َقــْلــُب اإِْن َلــْم ُتــْبــِد ِفــي اْل

ـــلـــيـــُل اْلـــــــُمـــــــُروَءِة ــــٍكّ َق ــــــاَل �ــــصَ ــــــَت ِب ــــــاأَْن َف

َعــِهــْدُتــُه َحــيٌّ  َبـــاَن  ْن  اإِ َكــِبــِدي  َوَيـــا  ]23ب[ 
ــِتــي ــتُّ ــَف ـــه َت ـــِي ـــِك ِف ـــِمـــ�ـــصْ َيـــِبـــيـــُن َفـــِتـــيـــُت اْل

َة ِفـــي اْلـــَهـــَوى  َوَيــــا اأََنـــــا َلـــْو َحــاَكــْمــَت َعـــــزَّ

ــِة ــيَّ ـــِل اْلــَقــ�ــصِ ــْيــَت َوَلـــــْم َتــْعــلَــْم ِبـــاأَ�ـــصْ َقــ�ــصَ

َدَعــْوُتــَهــا  ْذ  اإِ ــَدى  الــ�ــصَّ َردُّ  ــى  َقــ�ــصَ ــا  َم ـــا  َوَي

ــي ــِت ــْوِتــي َوَرْجــَع ــَم ــِل اْلــَجــْرَعــا ِل ــى َطــِل َعــلَ

ــِه ــْفــ�ــصِ ــَن ـــــَدا ِمـــْثـــِلـــي َيــــُجــــوُد ِب ـــــا َمــــْن َغ َوَي

اْلــَقــِطــيــَعــِة ـــــْوَم  َي اْلـــَقـــْلـــِب  ــِطــيــَع  َق اأََراَك 

ــٍة َمــكَّ َوْفـــــَد  اأََرى  َلــــْم  ْن  اإِ ُزْر  َمـــــْوُت  ــــا  َوَي
ــِت)31( ــِيّ ــَن ااْلإِْحـــــَراِم ِفــي َثـــْوِب َم ــا ِم َعــَراَي

ًفــا  ــِرّ ُمــَع اأَُنــــــاِدي  ـــْم  َل اإِْن  َحــــْرَف »يـــا«  َوَيــــا 
ُنْدَبِتي)32( َحــْرَف  َفاْرِجِعي  َعــَرَفــاٍت  َعلَى 

ِعْنَدَما َدْمــِعــَي  َفْي�ِص  ِمــْن  َجــَرى  َمــا  ــا  َوَي
ـــي)33( ـــِت ـــَن ـــْوِديـــِع اإِْبـــِنـــي واإِِْب ــــى َت َمــ�ــَصــْيــُت اإَِل

ْمـــــِع َيـــــــْوِم َوَداِعـــــَنـــــا ـــــا ِبـــَفـــْيـــ�ـــصِ الـــــدَّ َكـــــاأَنَّ

ــِة ـــِط ُلــجَّ ــاِج ِفـــي َو�ـــصْ ـــِة الــُحــجَّ ـــْرَك ــى ِب ــلَ َع

ــْحــٌب َلـــُكـــْم ِبــَهــا ــِعــيــ�ــِص �ــُص َكــــــاأَنَّ ُقـــُفـــوَل اْل

ـــــا ِمـــــْن َقـــــْطـــــَرٍة َبــــْعــــَد َقــــْطــــَرِة ـــــَن اِلأَْدُمـــــِع

ـــْيـــِل اأَْنـــُجـــٌم ْمــــِع ِفـــي الـــلَّ َكــــــاأََن ِنـــَثـــاَر الــــدَّ

ـــَرِة ـــْث ـــَن ـــــــــِق ِمـــْنـــَهـــا ِب ـــْهـــَب ااْلأُْف ُيـــَقـــاِبـــُل �ـــصُ

ٌد ـــيـــَل اْلــــــَخــــــِدّ َلـــــــــْوٌح ُمـــــَجـــــوَّ ـــِق َكــــــــــاأَنَّ �ـــصَ
ــِن ُمــْقــلَــِة)34( اِلإِْنــ�ــَصــاِن َدْمــِعــي ِفِيه َخــطُّ اْب
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ـــَمـــا ــــُب ُكـــلَّ ــــُت ــــْك ــــــــــفَّ اْلـــِعـــيـــ�ـــِص َي ــــــــــاأَنَّ اأَُك َك

ُكــِلّ َوْطـــاأَِة َم�َصْت ِمــْثــَل َحـــْرِف اْلــَهــاِء ِفــي 

ــــــْرِق ِحــــيــــَن ُتــــِثــــيــــُرُه ـــــاَر الــــــطُّ َكــــــــــاأَنَّ ُغـــــَب

ـــُه ِفــــي ُكــــــِلّ ُخـــْطـــَوِة ـــْت ـــــُل  َمــــا َخـــطَّ ـــــَرِمّ ُي

ْمـــِل ِطـــْر�ـــُص �ــُصــُطــوِرِه َكــــــاأَنَّ َبــَيــا�ــَص الـــرَّ

ــــِة ـــــــِلّ َثــــِنــــيَّ ـــــــُك ـــــــُدُه اْلـــــــــَبـــــــــاِدي ِب ـــــــَجـــــــِعّ ُي

َبـــــَدْت اإَِذا  ــــاِب  ــــَب ــــِق اْل َواِدي  ُرَبــــــا  َكــــــــاأََن 

ــى ِفــــي َبـــَيـــا�ـــصٍ َوِرْفــــَعــــِة ــلَّ ــ�ــصَ ــُم ِقــــَبــــاُب اْل

َيَزْل َلْم  ْمِل  اْلَخِدّ ِفي الرَّ َنَقّي  نَّ  ]24اأ[َكــاأَ
ــَرِة)35( ُحــْم �َصْكُل  اْلَح�َصى  َفـــْوَق  اِلأَْدُمـــِعـــِه 

ـــْيـــِر �ـــَصـــاَعـــًة ْمــــِل ِبـــالـــ�ـــصَّ َكـــــــاأَنَّ َفـــــــَراَغ الــــرَّ

ــــِت ــــوؤَقِّ ــــُم ـــــــــــــاَت ِمــــْثــــَل اْل ْوَق ُفــــَنــــا ااْلأَ ُتــــَعــــِرّ

ـــــاِت َحــــَمــــاِئــــٌم  اِقـــــ�ـــــصَ ــــــــــَداَة الـــــرَّ ــــــــــاأَنَّ ُح َك
ــْت َعــلـَـى اْلــِعــيــَداِن ِفــي ُكـــِلّ �ـــَصـــْرَوِة)36( َتــَغــنَّ

ــاُه ِفـــي َكــــــْوَرِة اْلـــَكـــَرى  ــ�ــَص ــْغ ـــــاأَنَّ الــــِذي َي َك

كـــــوِع ِبـــ�ـــَصـــْجـــَدِة ـــعـــْد الـــــرُّ ـــــــى َب ـــٍل اأََت ُمـــ�ـــصَ

َبـــــَدْت اإَِذا  ـــاِمـــَخـــاِت  الـــ�ـــصَّ ُروؤُو�ـــــــــصَ  ـــــــاأَنَّ  َك

ــْلــَمــاِء ُرْهــَبــاُن ِبيَعِة اْلــُبــْعــِد ِفــي الــظَّ َعــلَــى 

ــــٍة ــــلَ ــــاأَْي ـــِديـــَن ِب ـــصِ ـــ� ـــْف ـــُم َكـــــــــاأَنَّ ُروؤُو�ـــــــــــصَ اْل

ـــِة ـــبَّ ـــــــِلّ ُق ــــى ُك ـــاِطـــيـــٍن َعــــلَ ـــَي ُروؤُو�ــــــــــــصُ �ـــصَ

ــــــٌد  ــــُر َراِك ــــْح ــــَب ــــاَب اْلـــــَمـــــاِء َواْل ــــَب ــــــــاأَنَّ َح َك

ـــمـــاٍء ِفـــــي َبــــَيــــا�ــــصٍ َوُزْرَقـــــــــــِة ـــــُجـــــوُم �ـــصَ ُن

َمــِجــيــِئــِه َبــْعــَد  ـــْوِج  ـــَم اْل َكـــــاأَنَّ َذهــــاَب   }28{

ِت َكـــــرَّ ِهـــــَي  اإِْن  ِبــــاْلــــَفــــِرّ  ُتـــــرى  ُجـــيـــو�ـــٌص 

ـــٌم  ــــاِل ُمـــَتـــيَّ ــــِجــــَب ــــْيــــَن اْل ـــَدا َب َكــــــــاأَنَّ الـــ�ـــصَّ

ــــــــِة ــــْوٍت َواأَنَّ ـــــــْم َيــــْبــــَق ِمــــْنــــُه َغــــْيــــُر �ــــصَ َوَل

ـــٍم  ـــَهـــاِئ ــــُدو ِل ــــْب ــــــي ِحـــيـــَن َت ــــــاِف ــــــــاأَنَّ ااْلأََث َك
َوْجــــَنــــِة)37( ِخـــيـــاَلُن  ـــاِل  ـــَخ اْل َذاِت  ـــاآثـــاِر  ِب

ـــٍق  ــــا�ــــُص َعـــا�ـــصِ ــــَف ـــــِقـــــْدِر اأَْن ــــَخــــاَر اْل َكــــــــاأَنَّ ُب

ِت ــــــْت ُثــــــــمَّ َمــــــــرَّ ــــــــاًمــــــــا َجــــــلَ ــــــــَر اأَيَّ َتــــــــَذكَّ

ــــَرْت ِبـــِه  ـــَبـــاَب ااْلأُْفــــــــــِق َنـــــدٌّ �ــــصَ َكــــــــاأَنَّ �ـــصَ

ـــِة ااْلأَِحـــبَّ اأَْر�ــــصِ  َنــْحــِو  ِمـــْن  َبا  ال�صَّ َن�صيُم 

ــــــَدْت َب اإَِذا  ااْلأُْقـــــــــُحـــــــــَواِن  ُثــــغــــوَر  َكــــــــــاأَنَّ 

ـــــِة ــــِلّ ِتــــيــــَجــــاُن َرْو�ـــــصَ ــــالــــطَّ ــــَعــــًة ِب ُمــــَر�ــــصَّ

َع�ْصَكٌر  ااْلأَْر�ــِص  ِفي  ْهِر  الزَّ اْخِتاَلَف  َكــاأَنَّ 

ــِة ــقَّ ايـــــاِت ِمـــــْن ُكــــــِلّ �ــُص َوَقـــــــْد َنـــ�ـــَصـــَر الـــــرَّ

َجى الدُّ َع�ْصَكِر  ِفــي  الــّزْهــَر  النُّجوَم  َكـــاأَنَّ 

اْلَب�ِصيَطِة ـــْوَق  َف ْو�ــِص  الــرَّ ُبــ�ــْصــِط  اأََزاِهـــــُر 

ــٌة ــَمــاِء اأَِحــبَّ ــا ِفــي الــ�ــصَّ ــَريَّ ]24ب[َكـــــــاأَنَّ الــثُّ
ــِد ُفــْرَقــِة ــْع ــْمــِل ِمـــْن َب ــواْ ِبــَجــْمــِع الــ�ــصَّ ــَمــلَّ َت

َرى ِفــي ال�صُّ ــَمــاَوَة  الــ�ــصَّ ِجــْئــَنــا  َوَقـــْد  ــا  َكــاأَنَّ
ِة)38( ــَجــرَّ ــَم ــــِق َنــْهــَر اْل ــــا ِبــَهــا ِفــي ااْلأُْف َوَرْدَن

ـــُه ـــْهـــُب َحـــْوَل ــــــاأَنَّ ِهــــــاَلَل ااْلأُْفــــــــِق َوالـــ�ـــصُّ َك

ــــِة ــــَع ُرْق َذيـــــــِل  ِفـــــي  ـــــاِج  ـــــَع اْل ُرِخّ  َبــــــَيــــــاِدُق 

ـــِه ـــوِع ـــُل ـــَن اْلــــــَبــــــْدِر ِعــــنــــَد ُط ـــي ـــِب َكـــــــــاأَنَّ َج

ـــــِة ـــــَقـــــَمـــــِريَّ ــــْلــــَعــــِة اْل ــــُرَنــــا ِبــــالــــطَّ ُيــــَبــــ�ــــصِّ

َرى  ْعــِد ِفــي ال�صُّ ــْرِق َوالــرَّ ــَب اْل اأَِديــــَم  َكـــاأَنَّ 

َو�َصْطَوِتي �َصْوِطي  اْلِعي�َص  َزَجــْرُت  َما  اإَِذا 
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ُه َكــــــــاأَنَّ َومـــيـــ�ـــَص اْلـــــَبـــــْرِق �ـــَصـــيـــٌف َيــــُهــــزُّ

ــــــــْوَم اْلــــَكــــِريــــَهــــِة ــــاَء َي ــــَي ــــْل ــــٍة َع ــــمَّ اأَُخــــــــو ِه

ــــــُرٍق  ْب اأَ ُكـــــِلّ  ـــي  ِف ااْلآَِل  ـــِطـــَراَب  ا�ـــصْ ــــــاأَنَّ  َك

اأََفـــــــاٍع َمـــ�ـــَصـــْت َفــــــْوَق اْلـــَكـــِثـــيـــِب ِبــ�ــُصــْرَعــِة

ـــٌم  ـــْمـــ�ـــِص َقــــْلــــٌب ُمـــَتـــيَّ ــــــــاأَنَّ َهـــِجـــيـــَر الـــ�ـــصَّ َك

ـــاِر اأَْعــــَظــــَم ُحـــْرَقـــِة ــي ِبـــــــَواِدي الـــنَّ ــا�ــصِ ــَق ُي

ــ�ــَصــْت  ــْيــِل ِحــيــَن َتــَنــفَّ ــَبــا ِفـــي الــلَّ َكـــــاأَنَّ الــ�ــصَّ

ُكــْرَبــِتــي َتْنِفي�َص  يِن  ال�ِصّ ــَحــْرِف  ِب ــْت  ــَولَّ َت

ـــُمـــْجـــِرِمـــيـــَن ُدُعــــــوا اإَِلـــــى ـــــــاأَنَّ ُوفــــــوَد اْل َك

ــِة ــْرَب ِحــ�ــَصــاِبــُهــُم ِفـــي اْلــَعــْر�ــِص ِمـــْن ُكــــِلّ ُت

ــُهــُم  ــاِئــِقــي اْلــــَهــــْدِي ِمــْن َكــــــاأَنَّ ُدُمــــــوَع الــ�ــصَّ

ــــاِل اْلـــَجـــمـــيـــلـَــِة ــــَج ــــِح ـــــــــاِت اْل ـــــُد َربَّ ـــــاَلِئ َق

ـــًة ـــَن �ــــصــــاَهــــْدُت َمـــكَّ ـــي ــــــــاأَنَّ ُهـــمـــوِمـــي ِح َك

ــــْت َغــــْمــــَرًة َفــَتــَجــلَّــِت ـــى اْلـــُبـــْعـــِد َكــــاَن َعـــلَ

ــْيــَبــٍة ــــْرِب ِمــــْن َبـــــاِب �ــَص ــــَغ ــــــاأَنَّ َلــيــاِلــي اْل َك
بيَبِة)39( ُر ال�صَّ ي َوَع�صْ َبا اْلَما�صِ ّ َزماُن ال�صِ

َقـــْد َرَوْت  َكــــاأَنَّ ُدمــوِعــي- َحـــوَل َزمــــَزَم - 

ِت ـــــــَروَّ ــــِب َف ــــَذْي ــــُع ــــــاِديــــــَث ِجـــــيـــــَراِن اْل اأََح

ــٍة  ِبــَمــكَّ ــِريــِم  ــَك اْل ـــاِب  َب َعــلَــى  َوَقـــْفـــُت  ]25اأ[ 
ــــــــــــْزُت ِفــــــيــــــِه ِبــــــَوْقــــــَفــــــِة ـــــلـــــِه َحـــــــــجٌّ ُف َفـــــِل

ـــِقـــَرى ِفـــي َمــَقــاِمــِه  ــنَّ اْل َوُفــــــْزُت ِبــَمــْن �ــَص

ْت َمـــــــَواِئـــــــُد َرْحـــــَمـــــِة ـــــــِه ُمــــــــــدَّ َوَبـــــْيـــــًتـــــا ِب

ـــيَّ َهــــــَذا اآِخـــــــُر اْلــــَعــــْهــــِد ِبـــاْلـــَجـــَفـــا َخـــِلـــيـــلَ

ـــــِة ِبـــــَبـــــكَّ ـــــــوُه  ـــــــ�ـــــــصُ اأَ�ـــــــصَّ ـــــــٍت  ـــــــْي َب َواأََوُل 

ــّي َهـــــَذا َمـــْهـــِبـــُط اْلــــَوْحــــِي َفـــانـــِزاَل  ــيــلَ َخــِل

ـــِة ـــيـــَن ـــِك ـــ�ـــصَ ــــاِنــــِه ِب ــــكَّ َلـــــــــــى �ــــصُ ـــــَرا اإِ ـــــي ـــــصِ َو�

ــَفــا ْكـــُن َواْلــَبــْيــُت َوالــ�ــصَّ َخــِلــيــلَــيَّ َهـــَذا الـــرُّ

َوَزْمــــــــــَزُم َواْلـــــِمـــــيـــــَزاُب ِفــــي َخــــْيــــِر ِبـــْنـــَيـــِة

َلَنا َيـــَدْع  ــْم  َل َمــْن  َرْبـــُع  َهـــَذا  َخِليلَيَّ   }29{

ــــِت َلــــبَّ ــــا�ــــُص  الــــنَّ اإَِذا  ًّـــا  ُلـــبــــ ِبـــــِعـــــْرَفـــــاِنـــــِه 

ـــَمـــا  ِفـــيـــُك اهلُل  ــــــــــــاَرَك  َب ـــــا  َهـــــيَّ ــــيَّ  ــــيــــلَ َخــــِل

ــِت ـــَحـــِيّ َهــبَّ ــَبــا ِمــــْن َجـــاِنـــِب اْل َفـــــاإِنَّ الــ�ــصَّ

ـــِتـــي ـــُت َواْلـــَكـــْعـــِبـــة ُالَّ ـــْي ـــَب َخــِلــيــلَــيَّ َهـــــَذا اْل

ِة فَّ ُكـــِلّ �صُ ـــــاَلُك ِفــي  ــِت ااْلأَْم ــَطــفَّ ِبــَهــا ا�ــصْ

ُبــــْرَهــــًة اآَدَم  َقــــْبــــِل  ـــــْن  ِم ـــا  ـــَه ِب ـــــْت  َوَطـــــاَف

ــِفــيــَنــِة ــــوٌح َبــْعــَدَهــا ِفـــي الــ�ــصَّ ــا َطــــاَف ُن ــَم َك

الــِذي الَحَجَر  َطَفى  اْلُم�صْ ِمْنَها  ــَل  َوَقــبَّ

ـــْن �ـــُصـــَوْيـــَدا اْلــَقــْلــِب اأَْحـــ�ـــَصـــُن ُنــْكــَتــِة ـــُه ِم َل

الــــُز ِفـــــي  اِلأَنَّ  َخـــــــاٍف  ِفــــيــــِه  ــــرٌّ  �ــــصِ  ِ َوهلِلّ

ـــِة ـــلَ ــــَر ُقـــْب ــــْي ــــــــا َخــــَبــــاَيــــا َفــــاْغــــَتــــِنــــْم َخ َواَي

ـــِتـــاَلِمـــِه  ا�ـــصْ َبــــْعــــَد  اهلِل  ـــِت  ـــْي ـــَب ِب َفـــُطـــْفـــَنـــا 
ــــِة)40( ــــنَّ ــــ�ــــصُ ــــــَبــــــاًعــــــا ِل ــــٍد َواِتّ ــــْه ــــَع ــــــــــاًء ِب َوَف

ِعــنــَدَمــا اْلـــَوْقـــُت  َفا  ال�صَّ َفــــْوَق  َلــَنــا  َوَراَق 

ـــِة ـــَف ـــْيـــَت ِفـــي ُكـــــِلّ َوْق ـــَب ـــُه اْل ـــْن ُنـــ�ـــَصـــاِهـــُد ِم

ــــا ِعــــنــــَد اْلـــــــــــــُوُروِد ِبــــــَزْمــــــَزٍم ــــَن ــــــاَغ َل َو�ــــــصَ

ـــي ـــِت ـــ�ـــصَّ ـــُغ ِب ــــــــتُّ  ِم َلــــــــــــــْواَلُه  ــــــــِه  ِب ُزاَلٌل 

ــــــــــــُه اِلأَنَّ اْلــــــــــَغــــــــــَراِم  َداَء  ِبـــــــــِه  اأََزْلــــــــــَنــــــــــا 
ـــِة)41( ـــْرَب ـــِه ُكــــلُّ �ـــصُ ـــاِئ ــَفــا �ــَصــَقــٍم ِمــــْن َم �ــصِ
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]25ب[ َوِبي َمْن اإَِذا َما �ِصْرُت َعْنَها اإَِلى ِمنًى
ــِتــي ــــاِم َتــلَــفُّ ــــَمــــَق ـــــــى َنـــْحـــو اْل اأََطـــــالـــــت اإَِل

ــا ــَه ــِن ــي ــِب َج َفــــُنــــوُر  ــــاًل  ــــْي َل َبـــــــَدْت  َمــــا  اإَِذا 

ــــاِهــــُدُه َمـــــْن َحـــــجَّ ِفــــي ُكــــــِلّ َطـــْلـــَعـــِة ُيــــ�ــــصَ

ـــوِل اإَِلـــــى ِمــًنــى ْت َلـــَنـــا  َقـــْبـــَل اْلـــُو�ـــصُ ـــدَّ ـــَب َت

َفـــَمـــا َبـــاُلـــَهـــا َتــــْرِمــــي اْلـــُقـــُلـــوَب ِبـــَجـــْمـــَرِة

َجى الدُّ ِفي  َوْهَي  َوْجِهَها  َعْن  ِلي  اأَُت�ْصِفُر 

ــــِة ــــعَّ ــــــوِرَهــــــا ِبــــااْلأَ�ــــصِ ُمــــَبــــْرَقــــَعــــٌة ِمـــــــْن ُن

َلْحِظَها ـــَراَك  اأَ�ـــصْ ــِبّ  ِلــلــ�ــصَّ ــَبــْت  َنــ�ــصَ ــْن  ــِئ َل
ـــْم َواِقـــــــٍع ِمـــْثـــِلـــي ِبــــَبــــاِب �ــُصــِبــيــَكــة)42( ـــَك َف

ــَهــا ــاِل ــِطــيــِب ِو�ــصَ ــَمــى ِب ــْع ـــَعـــَمـــْت ُن َلـــِئـــْن اأَْن

ِنـــْعـــَمـــِة ـــــــــْوَق  َف ــــٌة  ــــَم ــــْع ِن اإِالَّ  ِهـــــــَي  ــــا  ــــَم َف

ِرّ َوْجـــُهـــَهـــا َتـــَجـــلَّـــى َلـــَنـــا ِفــــي َعــــاَلــــِم الـــــــذَّ

ــِن ِمــــْن ُكـــــِلّ ِوْجـــَهـــِة ــُحــ�ــْص ــاْل َفـــَواَجـــَهـــَنـــا ِب

اُح ِعــنــَدَمــا ــا الـــــرَّ ــِرَه ــْغ ـــْن َث ـــَكـــَرِنـــي ِم َواأَ�ـــصْ

ــِتــي ـــــة ُمــْقــلَ ــا الـــُحـــِبّ َراَح ــيَّ ــَم ــَقــْتــِنــي ُح �ــَص

ــي َوَلـــــْو �ــَصــَقــْت ــِنّ ــَغ �ــَصــَقــْتــِنــي َوَقــــاَلــــْت اَل ُت

ـــِت ـــنَّ ـــَغ ـــِنـــي َل ـــَقـــْت ـــــاَل ُحــــَنــــْيــــٍن َمـــــا �ـــَص ِجـــــَب

ِلَها َو�صْ حــاِن  ِفــي  الــُحــِبّ  ُكــوؤو�ــَص  �َصِرْبُت 

ــــــاِم �ــَصــْكــَرِتــي يَّ ــا َغـــْيـــَر اأَ ــَه ــْن ـــُح ِم َفـــلَـــْم اأَ�ـــصْ

َجى الدُّ ِفي  َفْهَي  َكاأْ�َصَها  ِبَدْمِعي  َمَزْجُت 

ـــِتـــي َوْجـــَن ـــــــاِري  َن ـــــَراُء  ـــــْم َح ُجـــِلـــَيـــْت  اإِْذا 

ــــَزْمــــَزٍم ـــاِم ِب ـــَق ـــَم َوَكــــــْم َمــــَزَجــــْت َحــــــْوَل اْل
ــــــِة)43( ــــِر ااْلأَِحــــــبَّ ــــِذْك ــا ِب ــيــَه ــاِق ـــــــــَزَم �ــَص َوَزْم

ــا ــَه ــِديــُم ــــواِف َن ـــَد الــــطَّ ـــْع َيــــُطــــوُف ِبـــَهـــا َب

ـــــْرَوِة ـــــَم ـــو َلــــــُه ِعــــنــــَد اْلــــــُمــــــروِر ِل ـــْحـــُل ـــَت َف

ــــا ــــَه ــــاأَنَّ ِب ـــــَجـــــُهـــــوُل  اْل َظـــــــنَّ  اإَِذا  ُمــــــــــَداٌم 

ــِت ــِبّ َحــلَّ ـــْت ِفـــي َحــ�ــَصــا الــ�ــصَّ َحـــــراٌم َوَحـــلَّ

ـــبـــاَبـــِة ِعـــنـــَدَمـــا  ــــــاِديــــــَث الـــ�ـــصَّ ـــــــــُت اأََح َرَوْي

ـــــــــــِة ـــــصِ ُروؤَْي ـــــاأْ� ـــــَك ــــاَهــــا ِب ــــّي ـــــِرْبـــــُت ُحــــَم �ـــــصَ

ُكوؤ�ِصَها اْرِت�َصاِف  ِفي  َوَداِئــي  َدَواِئــي  ]26اأ[ 
ــــِت ـــَفـــاًء َوَعــــلَّ ـــي �ـــصِ ـــِب ـــْل ْنــــَهــــَكــــْت َق َفــــَكــــْم اأَ

ِعنَدَما اْلــُقــْد�ــِص  َرِة  َح�صْ ِمــْن  ِبَها  ـــْوُت  َدَن

َرِتي َح�صْ َكــاأْ�ــَص  َغْيَبِتي  ِفــي  ِبَها  ــْوُت  َجــلَ

ــَهــا ـــْرِب ُكــوؤو�ــصِ ـــ�ـــصُ ـــِكـــَرْت َقـــــــْوٌم  ِب لــئــن �ـــَص

ــاأَِتــي ــَوٌة ِمـــْن ِذْكـــِرَهـــا َقـــْبـــَل َنــ�ــْص َفــلــي َنــ�ــصْ

}30{ َوِلي َعْبَرٌة َمْهَما اْلَتَفتُّ اإَِلى اْلِحَمى

ــــا ِبــــَقــــْلــــِبــــَي َعـــْبـــَرِتـــي ــــــَرْت َعــــمَّ ِبــــَهــــا َعــــــبَّ

ــْحــَر َمــَداِمــِعــي ــَت َب ـــْو ُخــ�ــصْ ـــُه َل ـــْت َل ـــاَل َوَق

ــــَراٍق ِلـــُحـــْرَقـــِتـــي ــــاْحــــِت ـــَت َنـــْبـــِلـــي ِب ـــْل َلـــَقـــاَب

َتــُرْب َوَلـــْم  ا  اأَْهــــَواُه َفْر�صً ــَرى ُحــبَّ َمــْن  َت
ـــــِة)44( ـــــنَّ �ـــــصُ ـــــــِة  يَّ ِبـــــــاأَ اأَْم  ــــــاٍب  ــــــَت ِك ـــــــــــــاأَِيّ  ِب

ــَبــاَبــًة �ــصَ ـــــــَواُه  َه ِفــــي  ـــِي  ـــِب َقـــْل َذاَب  َلـــِئـــْن 

ــــِت ــــصَّ ــــاأَ� ـــــي َت ــــى َكـــــِبـــــٍد ِبــــالــــَقــــْلــــِب ِمـــــِنّ َعــــلَ

ــٍر ّ ـــْرَنـــا َنـــْحـــَو َبـــْطـــِن ُمــَحــ�ــصِ ــِبــيــَحــَة �ـــصِ �ــصَ
ــــَرِة)45( ـــا َحــــْوَلــــُه ُكـــــلَّ َحــــ�ــــصْ ِلــــَنــــْدَفــــَع َعـــنَّ

ِعنَدَنا َخـــْوَف  اَل  الــَخــْيــِف  ــــَواِدي  ِب َفــِبــْتــَنــا 
ــــِة)46( ـــٍص ِبــــــِه ُمــــْطــــَمــــِئــــنَّ ـــ� ـــْف ـــِه َكــــــْم َن ـــل ـــِل َف
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ـــِذي ــْمــ�ــِص ِلــْلــَجــَبــِل الَّ ــا ُطــلــوَع الــ�ــصَّ ــْرَن َو�ــصِ

ــــــــْرِد ِطـــيـــَنـــِة ِجـــِبـــلَّـــُتـــُه َواْلـــــَعـــــْفـــــُو ِمــــــْن َف

ــًة ــيَّ ـــيـــِه َعــ�ــصِ ــــاِت اْلــــَعــــْفــــِو ِف ــــَب َقـــ�ـــَصـــْمـــَنـــا ِه

ــــِة ــــِويَّ ِبـــــاأَْجـــــَمـــــِعـــــَنـــــا َمــــــا َبــــْيــــَنــــَنــــا ِبــــالــــ�ــــصَّ

اْغَتَدى اْلَجَبِل  َعلَى  ِمْثِلي  ُمــْذِنــِب  َفَكْم 

ــِة ــِظــيــَم ــَع ـــاِل اْل ـــِجـــَب ـــاْل ــــــٍب َك ِبـــُغـــْفـــراِن َذْن

َوَكــــْم ِمـــْن ُذنــــوٍب َكــاْلــَقــَنــاِطــيــِر ُقــْنــِطــَرْت

ـــِة َحـــبَّ ـــاِل  ـــَق ـــْث ِم َوْزُن  ِمـــْنـــَهـــا  َيـــْبـــَق  َفـــلَـــْم 

ــــِو ِفــــيــــِه َمـــــَكـــــاِرٌم ــــْف ــــَع ــــِريــــِم اْل ــــَك ــــــــْم ِل َوَك

ـــــــِة ـــــــِلّ اأُمَّ ـــــاُج ِمــــــْن ُك ُيـــــــــوؤَمُّ ِبــــَهــــا اْلـــــُحـــــجَّ

ــــَيــــاُت َوَعــــْفــــُوُه ا�ــــصِ َتـــــــُزوُل اْلــــِجــــَبــــاُل الــــرَّ

ِفــِتــى ــى َحـــاِلـــِه َمـــا َزاَل َمـــا اْنـــَفـــكَّ َمـــا  َعــلَ

ـــاِدِه  ِعـــَب َعــــْن  َعـــْفـــُوُه  ـــِريـــٌم  َك اإِلـــــٌه  ]26ب[ 
ـــِظـــيـــٌم َوْلــــــــْو َجـــــــــاُءوا ِبـــــُكـــــِلّ َعـــِظـــيـــَمـــِة َع

ــــُه  ـــــــــٌه َعـــظـــيـــُم اْلـــــُمـــــْلـــــِك َجـــــــلَّ َجــــالُل اإِل

َجلَِّت ــِف  اْلــَو�ــصْ َعــِن  اْلُح�ْصَنى  ُه  ــاوؤُ ــَم َواأَ�ــْص

ـــن ـــُك ـــــاِد َفــــــــاَل َت ـــــَب ـــــِع ـــــاْل ـــٌر ِب ـــي ـــ�ـــص اإِلــــــــــٌه َب

يَرِة اْلَب�صِ اأَْعــَمــى  اْلُح�ْصِن  ياِء  �صِ َعــديــَم 

ـــــــــــُه َذاُت ـــــَه  ـــــبَّ ُتـــــ�ـــــصَ اأَْن  ـــــى  ـــــعـــــاَل َت اإِلـــــــــــــٌه 

ـــَتـــِحـــيـــلَـــِة ُمـــ�ـــصْ ــــــوَرٍة  �ــــــصُ اأَْو  ـــــَجـــــاِرَحـــــٍة  ِب

اإِلـــــــٌه َقــــديــــٌم َداِئــــــــُم اْلــــُمــــْلــــِك َلـــــْم َيـــــَزْل 

ــــــِة ــــــيَّ ــــي ااْلأََزِل ــــــاَن ِف ــــا َك ـــى َم ـــلَ ُمـــِقـــيـــًمـــا َع

ــــــِرِه ــــــاأَ�ــــــصْ ــــــــلُّ اْلـــــــــُوُجـــــــــوِد ِب ــــــــُه ُك اإِلـــــــــــٌه َل

ِلـــِحـــْكـــَمـــِة اإِالَّ  ِفــــيــــِه  �ـــَصـــْيـــًئـــا  ُيــــبــــِد  َولـــــــْم 

ــــــــــــُه  اإِلــــــــــــٌه َبــــــــــــــِريٌء ِمـــــــــْن ُحــــــــــــدوٍث اِلأَنَّ

ـــِة ـــِريَّ ـــَب ــــــاِري اْل ـــِق َب َقـــديـــٌم ُمــعــيــُد الـــَخـــْل

ــِه  ــْطــِف ـــاَعـــاُت ُل ــْنــِع �ـــَص اإِلــــــٌه َلــِطــيــُف الــ�ــصُّ

ــــــــــِدقُّ َعــــــــِن ااْلأَْفــــــــــَهــــــــــاِم ُكــــــــلَّ َدقــــيــــَقــــِة َت

ــا ــ�ــصً ــْخــِل ــــلَــــْمــــُت َوْجـــــِهـــــَي ُم ـــــُه اأَ�ــــصْ ـــــــٌه َل اإِل

ليَمِة ال�صَّ اْلـــُعـــَقـــوِل  ْهـــــُل  اأَ ــلَــَمــْت  اأَ�ــصْ ــا  ــَم َك

ـــٍه ـــِب ـــ�ـــصْ ــــِريــــٍك َوُم ــــــــٌه َتــــَعــــاَلــــى َعــــــْن �ــــصَ اإِل

ـــمـــِة َقـــدَي اأَْو  ــــٍة  ــــوَق ــــْخــــُل َم ــــاِحــــَبــــٍة  َو�ــــصَ

ـــْلـــطـــاِنـــِه َفـــــُهـــــَو َواِحــــــــٌد َد ِفـــــي �ـــصُ ــــــَفــــــرَّ َت
ــِة)47( ــَنــِويَّ ـــــَوَرى الــثَّ ـــاِل اْل ــى َرْغــــِم ُجـــهَّ َعــلَ

ـــــــــِه َفــــَعــــَرْفــــُتــــَهــــا ـــــــــَواِب َدَعــــــاِنــــــي اإَِلــــــــــى اأَْب

ــــــِة ــــــْوَب ـــــــــْوَم َعـــــْفـــــٍو َوَت ــــى َعـــــــَرَفـــــــاٍت َي ــــلَ َع

ــرُّ ِبــي ـــاَل َعــْثــَرِتــي َبــْعــَد اْلــــُوُقــــوِف َتــ�ــصُ َف

ـــــِت َزلَّ ـــُل  ـــْع ـــنَّ ال اإَِذ  ُتـــْخـــ�ـــَصـــى  ــــي  ــــِت َزلَّ َواَل 

ـــوَر َعــــْفــــِوِه  ـــــــــي اَلأَْرُجــــــــــو ِمــــْنــــُه َمـــنـــ�ـــصُ َواإِنَّ

ــحــيــَفــِتــي �ــصَ اْلـــَمـــَعـــاِد  َيــــــْوَم  ـــَرْت  ـــ�ـــصِ ُن اإَِذا 

ــــِر َعـــــاَلَمـــــٍة ــــْي ــــَغ ِلـــــُيـــــْخـــــِرَج َتــــْوِقــــيــــِعــــي ِب

ِتي ُموُن ِق�صَّ َوُح�ْصُن َرَجاِءي ِلي ِفيِه َم�صْ

]27اأ[}31{ َوُفْزَنا ِبِذْكِر اهلِل ِباْلَم�ْصَعِر الِذي
ـــِتـــي ــــْعــــَد َوْقـــَفـــِتـــَنـــا الَّ ـــَنـــا اإَِلـــــْيـــــِه َب اأََفـــ�ـــصْ

ـــٍة ـــيـــلَ َفـــَيـــا َلـــــَك ِمـــــْن َجــــْمــــٍع َعـــِظـــيـــٍم َوَل

ـــِة ـــَع ــــا َيــــــــْوُم ُجـــْم ــــَه ــــْوُم َكــــلَــــْيــــلـَـــِة َقــــــــْدٍر َي

ـــْحـــِر َمــا َوُعـــْدَنـــا اإَِلـــــى َرْمـــــِي اْلـــِجـــَمـــاِر َوَن
ُمــــــْخــــــِبــــــِت)48( ـــــــــــــَوِة  َدْع  ِ هلِلَّ ِبـــــــِه  اأُِهــــــــــــلَّ 
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اإَِلــــى ِمَنى ُجـــوِع  َفــِنــْلــَنــا اْلــُمــَنــى ِعــنــَد الـــرُّ

ــا اإَِلــــى اْلـــَجـــْمـــَراِت َنــْرِمــي ِبــُحــْرَقــِة َوُقــْمــَن

َكْثَرًة  ُتْح�َص  َلْم  َكاْلَخْذِف  ى  َح�صً َرَمْيَنا 
ِت)49( َفـــــرَّ اْلـــِجـــنُّ  َتــْكــِبــيــَرَهــا  �ــَصــِمــَعــْت  اإَِذا 

ــــُر ِنـــ�ـــَصـــاِئـــَنـــا ــــْي َوَحــــــــلَّ َلــــَنــــا ِبــــاْلــــَحــــْلــــِق َغ

َطْيَبِة ْهــِل  اأَ َعْن  َجــاَء  ُخْلٌف  يِب  الِطّ َوِفــي 

ــيــِر اَل َخــــْوَف ِعــنــَدَنــا  ــْقــ�ــصِ ــا َمـــَع الــتَّ ــَن ــْت َوِب

ـــــْعـــــَرِة ـــــِت �ـــــصَ ـــــِب ــــــــلُّ َمـــــْن ـــــا ُك َواآَمــــــــــــــَن ِمـــــنَّ

ــــْن َطـــــــَواِف ِزَيـــــــاَرٍة  ــي ِم ــْقــ�ــصِ ــَن ــــا ِل ــــْدَن َوُع
ــــــــاَرِة)50( ــَنــا اإَِلــــْيــــِه َمـــا َبــِقــي ِمــــْن ِزَي اأََفــ�ــصْ

ــوؤَْل َواْلــُمــَنــى  ــي ِمــَنــى الــ�ــصُّ ــا َبــلَــْغــَنــا ِف ــمَّ َوَل

ــــــْوِديــــــٍع َوَحــــــــــٍج َوُعـــــــْمـــــــَرِة ــــــَت َوُفــــــــْزَنــــــــا ِب

ـــِل اأَْحــــَمــــٌد  �ـــصْ ــــُم الـــرُّ ـــــِه َخــــاِت ـــــْي َدَعـــــاَنـــــا اإَِل

ِة ــــرَّ ــــــــــــاَم اْلــــَهــــَنــــا ِبــــاْلــــَمــــ�ــــصَ ــــَم اأَيَّ ــــْخــــِت ــــَن ِل

ــــا  ــــَن ــــــْوَم َوَداِع ـــاَك َي ـــَن ـــْي ــــاَهــــَدْت َع َفـــلَـــْو �ــــصَ

�َصْيَبِة َبـــاِب  ِفــي  ــيــَب  الــ�ــصَّ ــَك  ــْن ِم ــْرَت  ــفَّ ــَع َل

ــــٌق  ــــَة ُمــــوَث ــــَمــــكَّ ــــْرُت َوِلــــــــي َقـــــْلـــــٌب ِب َفــــ�ــــصِ
ــــِت)51( ـــاِن َطـــْيـــَبـــَة َحــــنَّ ـــكَّ ـــْفـــ�ـــٌص اإَِلــــــى �ـــصُ َوَن

ــِحــيــَحــٍة  َفــُكــنــُت ِكــــِذي ِرْجـــلَـــْيـــِن ِرْجـــــٍل �ــصَ
ــِت)52( ــلَّ َمـــاُن َفــ�ــُص ـــــٍل َرَمــــى ِفــيــَهــا الـــزَّ َوِرْج

ــَرى  َفــِلــلــِه ِعــيــ�ــٌص َتــْقــَطــُع اْلــِبــيــَد ِفــي الــ�ــصُّ

ِت َوَودَّ ـــيـــِب  ـــَحـــِب اْل ــــَل  َو�ــــصْ ـــا  ـــَه ِب َوِدْدَنــــــــــا 

ـــًة ـــِريـــَع ـــــي َبـــــْطـــــِن َمــــــــٍرّ �ـــصَ ــــا ِف ــــَن َتـــــُمـــــرُّ ِب
ِنيَِّة)53( الثَّ ِتْلَك  َظْهِر  َعــْن  انَثَنْت  َمــا  اإَِذا 

�صْت ]27ب[وَكْم َخلَّ�صْتَنا ِمْن ُخلَْي�ٍص وعرَّ
ـــا ِفــــي َقــــــاِع َبــــــْزَوة ـــَوْعـــ�ـــصَ ِعـــ�ـــصـــاًء ِمـــــَن اْل

ـــْيـــُل ُمــْقــُمــٌر  ـــــْدِر والـــلَّ �ــَصــِرْيــَنــا ِبـــَهـــا مـــن َب

ـــُل ااْلأَِهــــلَّــــِة ـــْث ـــهـــا ِفــــي ااْلأُْفــــــــِق ِم ـــاُق ـــَن َواأْع

ــْفــَرا َواآَثــــــــاَر َنــْخــِلــَهــا  ــــَجــــاَءْت ِبـــَنـــا الــ�ــصَّ َف
ــَرِة)54( ــاٍه َوُخــ�ــصْ ــٍر ِفــي ِمــَي ــِة ِمــ�ــصْ ــَرْو�ــصَ َك

اْلــِتــَفــاُتــَهــا  اْلــــَغــــَزال  َواِدي  فـــي  اأَيـــْفـــُتـــُر 
ـــِت)55( ـــفِّ ــــْظــــَرُة الـــُمـــَتـــلَ ـــْبـــي ِفــَيــهــا َن ِولـــلـــظَّ

ـــْحـــَو اْلــَعــِقــيــِق َوَدْمـــُعـــَهـــا  َوَكــــــْم َنــــَظــــَرْت َن

ــِبّ ِفـــي ُكــــِلّ َقـــْطـــَرِة َكـــُحـــْمـــَرِة َدْمـــــِع الــ�ــصَّ

ــٌر  ْرَقــــا َواْلـــَعـــْيـــ�ـــُص اأَْخــ�ــصَ َوَرْدَنـــــــا ِبــَهــا الــــزَّ
ـــــــِة)56( ـــــاُمـــــَنـــــا ِبـــيـــ�ـــٌص ِبــــُقــــْرِب ااْلأَِحـــــــبَّ َواأَيَّ

ـــــاِف َنـــْجـــٍد ِقـــَبـــاُبـــُهـــْم  ْكـــــَن ـــى اأَ ــــٌب َعـــلَ ــــَرْي ُع
ـــُدو َعــلَــى ُكــــِلّ َرْبــــــــَوِة)57( ـــْب ِبــــــَواِدي ُقــَبــا َت

ـــــاِرٍق ــــْوُء َب ــــي ِمــــْن َنـــْحـــِوِهـــْم �ــــصَ ــــِن ُق ــــوؤَِرّ ُي

ــــــِة ــــــِديَّ ْحــــــَم ــــي ِمـــــْنـــــُهـــــُم اأَ ــــِب ــــْل ــــَق ــــــاٍر ِب ــــــَن َك

ـــَل ِمــْنــُهــُم  ْرَتــــِجــــى اْلـــَو�ـــصْ اأََقـــْمـــُت َزمـــاًنـــا اأَ
ـــــي)58( ـــــِت ـــــالَّ ـــا َوَب ـــيَّ ـــَت ـــالـــلَّ ـــي ِب ـــِب ـــْل ــــــُل َق ــــــِلّ اأَُع

ـــاِلـــِهـــْم  ِو�ـــصَ َغـــْيـــَر  ـــَر  ـــْم ـــُع اْل ـــــــدَّ  اأَُع اَل  اأَاَل 

ـــِة ـــيَّ ـــِن ـــــــاَن اْلـــــَبـــــاُن َخــــْلــــَف الـــثَّ ـــَة َب ـــيَّ ـــ�ـــصِ َع

ــا َجـــَرى  ــَم ــوَن ِب ــُم ــلَ ــْع ــا َلـــْيـــَت َقـــْوِمـــي َي ــَي َف

ِجيَرِتي الــَحــِيّ  ِجــيــَرُة  اأَْمــ�ــَصــْت  ِبيَحَة  �صَ

ـــَنـــا  ــاِح اِلأَنَّ ــَب ــنــَد الــ�ــصَّ ــَرى ِع َحـــِمـــْدَنـــا الــ�ــصُّ

ــِريــِق اْلــَحــِمــيــَدِة ــَد �ــِصــْرَنــا ِفــي الــطَّ ــاأَْحــَم ِب
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َحِبيُبُكْم  َهــَذا  اِق  اْلُع�صَّ َمْع�َصَر  َفَيا   }32{

ِهـــْجـــَرِة َداِر  ِفــــي  ـــُه  ـــْن ِم ـــٍل  ـــَو�ـــصْ ِب ـــْوا  ـــَمـــلَّ َت

ـــْفـــ�ـــِص ُتـــــْرَبـــــُة َقــــْبــــِرِه  ـــِريـــُف الـــنَّ َنــــِبــــيٌّ �ـــصَ

ــِة ــَع ــْق ـــــَرُف ُب �ـــــصْ ـــِم اأَ ـــْل ـــِع ِبــــاإِْجــــَمــــاِع اأَْهــــــِل اْل

ــِه  ــ�ــصِ ــْف ــَن ــــَبــــاَق ِب ـــْبـــَع الــــِطّ َنـــِبـــيٌّ َعـــــاَل الـــ�ـــصَّ

ــِفــيــ�ــَصــِة ــُفــو�ــِص الــنَّ ــى َغــيــُر الــنُّ ــُعــلَ ــْل ــــا ِل َوَم

َوَخــْلــَفــُه  ــى  ــلَّ �ــصَ اهلُل  َعــلَــْيــِه  َنـــِبـــيٌّ  ]28اأ[ 
ــِت ــلَّ ـــمـــاواِت �ــصَ ـــْبـــِع الـــ�ـــصَّ َمــــاَلِئــــَكــــُة الـــ�ـــصَّ

َمـــْن َم�َصى  ــُل  اأَْفــ�ــصَ ـــْدِر  ـــَق اْل َجــِلــيــُل  َنــِبــيٌّ 

ــًعــا ِبــ�ــَصــِكــيــَنــِة ــى ااْلأَْر�ـــــــصِ َهـــْوًنـــا َخــا�ــصِ ــلَ َع

ـــَبـــاِغـــي - َعـــلَـــى اأَْهــــــِل ِديـــِنـــِه ــــُد اْل ـــيٌّ َي ـــِب َن
ـــِت)59( َتـــبَّ َواْلـــَفـــْتـــُح-  اهلِل  ــُر  َنــ�ــصْ َجــــاَء  اإَِذا 

ـــْت  ـــلَ ّ ـــ�ـــصِ ُف ــــيــــَم  َحــــاِم اآُي  ــــِه  ــــْي ــــلَ َع َنـــــِبـــــيٌّ 

ــــوَرِة ــــصُ ـــــــِلّ � ـــــــِت ااْلأَْحــــــــَكــــــــاُم ِفـــــي ُك ـــــــَب َوُرِتّ

ـــــِريـــــَرٍة �ـــــصَ َخــــــْيــــــَر  اهلُل  َحـــــــَبـــــــاُه  َنــــــِبــــــيٌّ 

ِة ـــرَّ ــى ااْلأَ�ـــصِ َواأَْعـــَطـــاُه ِفــي اْلــِفــْرَدْو�ــِص اأَْعــلَ

ِبـــَحـــاَجـــٍة  َتـــْحـــَظـــى  ـــْئـــَت  �ـــصِ َمــــا  اإَِذا  َنـــِبـــيٌّ 

ــي ــِت ــيــلَ َو�ــصِ اأَنـــــــَت  اهلِل  ـــــوَل  َر�ـــــصُ ــــا  َي َفــــُقــــْل 

ــــٌة  ـــَة َرْو�ــــصَ ـــَب ـــْي ــــِط َط ــــي َو�ــــصْ ـــــُه ِف َنــــِبــــيٌّ َل

ــِة ــيَّ َيـــا�ـــِص ااْلأَِريــ�ــصِ ــى ُكــــِلّ الـــِرّ َتـــُفـــوُق َعــلَ

ــــــِة َقـــــْبـــــِرِه ــــــْرَب َنـــــِبـــــيٌّ َغــــــــَدا َمــــــا َبـــــْيـــــَن ُت
ــــِة)60( َوِمــــْنــــَبــــِرِه ِفـــي َطـــْيـــَبـــٍة َرْو�ــــــصَ َجــــنَّ

ــَهــا  ــِل ـــاَعـــْت اأََحــــــاِديــــــُث َفــ�ــصْ ـــُه �ـــصَ ـــنـــُت َمـــِدَي

ـــي ُكـــــِلّ َبـــْلـــَدِة ـــاُن ِف ـــَب ْك ــــاَرْت ِبـــَهـــا الـــرُّ َو�ــــصَ

ــــَهــــا  اأَْر�ــــصِ ـــَن  ـــاِك �ـــصَ ـــــاُل  جَّ الـــــدَّ َع  َروَّ ـــا  ـــَم َف
ـــِة)61( ـــبَّ ـــَك ِب ِفــيــَهــا  ـــاُعـــوِن  ِبـــالـــطَّ َمـــــاَت  َواَل 

َوطـــــاِهـــــٍر  َزاٍك  ــــــــِلّ  ُك ِمـــــــْن  َواأَْواَلُدُه 

ــِة ــِحــيَّ ْحـــَمـــاِن اأَْزَكـــــــى َت َعــلَــْيــُهــْم ِمــــَن الـــرَّ

ـــَنـــا ــــبــــِة الـــثَّ َواأَْزَواُجـــــــــــــــــــُه ِمـــــــْن ُكــــــــِلّ َطــــيِّ

ـــْيـــَهـــا اإِلـــــــُه اْلــــَعــــْر�ــــِص اأَْثـــــَنـــــى َواأْثـــــَنـــــِت َعـــلَ

ــِهــْم ــِل ـــْت اأََحـــــاِديـــــُث َفــ�ــصْ ـــمَّ َواأَْعــــَمــــاُمــــُه َع

َرَويــــنــــا َعــــن الـــَعـــبـــا�ـــِص ِمـــْنـــهـــُم وَحــــْمــــَزِة 

ِبــَوْجــِهــِه اْلـــَغـــَمـــاُم  ُيــ�ــْصــَتــ�ــْصــَقــى  َذاَك  َفــَهــا 

ـــيـــَرِة اْلـــَعـــ�ـــصِ َحـــــاِمـــــي  اهلِل  ــــــُد  اأَ�ــــــصَ َوَذا 

ــــْم  ــــِه ــــاأَِيّ ــــُجــــوِم ِب ــــَحــــاُبــــُه ِمــــْثــــُل الــــنُّ َواأَ�ــــصْ
ـــالٍل َوِبـــــْدَعـــــِة)62( ـــا ِمــــْن �ـــصَ ــا اأَِمـــنَّ ــَن ُهــِديـــ

ــِدِه  ــْه ُبـــوَبـــْكـــٍر َخــِلــيــَفــُة َع ]28ب[َفـــِمـــْنـــُهـــْم اأَ
ــِقــيــَفــِة ــــُل َمــــْن َنــــاَجــــاُه َيـــــْوَم الــ�ــصَّ َواأَْفــــ�ــــصَ

ـــِه ـــُم اْلــــــَفــــــاُروُق َمـــــْن ُفــــِرَقــــْت ِب ـــِه ـــي ـــاِن َوَث

ــِة ــْرَق ــْرِك ِمـــْن ُكــــِلّ ِف ّ ْهـــــِل الــ�ــصِ ــُب اأَ ــاِئ ــَت  َك

َوْجـــِهـــِه  َطـــْلـــَعـــُة  ـــِن  ـــوَرْي الـــنُّ ُذو  َوُعـــثـــَمـــاُن 

ــِهــيــَرِة الــظَّ ِعــنــَد  ــْمــ�ــِص  َكــالــ�ــصَّ َظـــَهـــَرْت  اإَِذا 

ِلــ�ــَصــْيــِفــِه ــــيٌّ  َعــــلَ ـــا  ـــَي ـــْل ـــُع اْل ــــِة  اْلــــِهــــمَّ َوُذو 

ــــــــِلّ َوْقـــــَعـــــِة ــــاِر ِفــــــي ُك  َوَقـــــــاِئـــــــُع ِلــــْلــــُكــــفَّ

اْلَوَرى حاَبِة ِفي  َخْيَر ال�صَّ َبُحوا  اأَ�صْ َلِئْن 

ـــِة ــــُر َبـــِقـــيَّ ــــَحــــاُبــــُه اْلـــــَبـــــاُقـــــوَن َخــــْي َفــــاأَ�ــــصْ

ــَذْت ـــْوا َعــلَــى ُحــــِبّ اْلـــِجـــَهـــاد َفــَنــفَّ ـــَوا�ـــصَ َت

ــِة ــيَّ ــَو�ــصِ ــَهــاُمــُهــُم ِفـــي اْلـــُكـــْفـــِر ُحـــْكـــَم اْل �ــصِ
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ــَمــا ـــُة الــ�ــصَّ ـــَك ـــْت َمـــاَلِئ َفـــَكـــْم َغـــــــْزَوٍة اأَْمـــ�ـــَص

ُتـــــَطـــــاِلـــــُعـــــُهـــــْم ِفــــيــــَهــــا ِبــــــُكــــــِلّ َطـــِلـــيـــَعـــِة

ــَفــاِحــِهــْم ـــاَر ِبــيــ�ــُص �ــصِ ـــِت اْلـــُكـــفَّ َوَكـــــْم َجـــلَّ

ِت ـــدَّ ـــ�ـــصَ ــــِجــــاَلِد َقـــــْد َت ــــْل َفـــِلـــّلـــِه ِبـــيـــ�ـــصٌ ِل

اْمَتَطوا اإَِذا  اْلَقِويَم  يَن  الِدّ َن�َصُروا  َوَكــْم 

ــــِة ــــيَّ ــــَوِج ـــِر ااْلأَْع ـــمَّ ـــاِد الـــ�ـــصُّ ـــتـــوَن الـــِجـــَي ُم

َفاِحِهْم َبْت ِفي اهلِل ِبي�ُص �صِ }33{ َوَكْم َغ�صِ

ِة ـــاغـــيـــَن ِمــــْنــــُهــــْم ِبــــِحــــدَّ ـــــَمـــــِت الـــطَّ َوَكـــــلَّ

ــُيــوِفــِهــْم ـــاَر ُبـــــْرُق �ــُص ـــفَّ ـــُك َوَكـــــْم �ـــَصـــاَمـــِت اْل

ـــْرَزِة ــاِم ِفــي اأَْر�ــــصِ َب ـــْد َبــــرُزوا ِفــي الــ�ــصَّ َوَق

ـــوا ُن ـــوَّ ــَب اْلــــَمــــَراِم َوَه ــْع ــُلــوا �ــصَ ــهَّ َوَكـــــْم �ــَص

ـــِة ـــقَّ وِم ُكــــــــلَّ َمـــ�ـــصَ ــــــــــــرُّ ِد ال ــــقِّ بـــــــــــاِلَ ِبــــ�ــــصِ

ــًة ــِمــيــَع �ــَص ــــْت  اأَْمــــ�ــــصَ ـــُكـــْفـــِر  ـــْل ِل اأُْذٍن  َوَكـــــــْم 

ــِت ــمَّ �ــصُ ااْلأََنـــــاِبـــــيـــــِب  ـــمَّ  �ـــصُ َقـــــَرُعـــــوا  اإَِذا 

ـــــِن ِذْكــــــَر ِجـــَهـــاِدِهـــْم ـــــي ــَع ااْلأُِذَن َوَكــــــْم �ــَصــمَّ
ـــِة)63( ـــَع ـــْم ــــْن ِريــــــاٍء َو�ـــصُ ـــا ِم َحـــِديـــًثـــا َخـــِلـــًيّ

َوَكـــــْم اأَْبــــَرُمــــوا اأَْمــــــًرا َوَكـــــْم ِمـــْن َعــِزَيــمــٍة

ـــِة ـــِمـــيَّ ـــَتـــْعـــ�ـــصِ ُمـــ�ـــصْ اهلِل  ِبـــــِحـــــَبـــــاِل  َلـــــُهـــــْم 

َباأْ�ِصِهْم ُة  ُقوَّ اِغيَن  َعَف الطَّ اأَ�صْ َوَكْم  ]29اأ[ 
ـــِة ـــَوى ِبـــَنـــْفـــ�ـــٍص َقـــِويَّ ـــْق َوَبـــــاُتـــــوا ِمـــــَن الـــتَّ

ــِهــْم ــاُر ِمـــْن َحــــِرّ َحــْرِب ــِت اْلــُكــفَّ ــــْم َقــا�ــَص َوَك

ُكـــــْرَبـــــِة َكــــــرَّ  ــــا  ــــَق ــــِلّ ِل ـــــــَداَعـــــــْوا  َت ـــــا  َم اإَِذا 

َكــاِفــٍر ــلُّ  ُك َحــْرِبــِهــْم  ــْن  ِم َحا  �صَ َمــا  َحا  �صَ

ــِة ـــِه  ِفــي اْلـــَحـــْرِب َكــاأْ�ــُص اْلــَمــِنــيَّ ــُطــوُف ِب َي

ــٍر َعــلَــى اْلـــِعـــَدى ــ�ــصْ ــــــاُت َن ـــــْم َراَي ـــــاآَراوؤُُه َف
ــــــَدِة)64( ــــــْج ــــُب َن ــــاِئ َوُكــــْتــــُبــــُهــــُم ِفـــيـــَهـــا َكــــَت

�ْصَرَقْت اأَ النَّْقِع  ُظْلَمِة  ِفــي  اُنُهْم  َوُخْر�صَ
ــِة)65( ــيــَئ ــُمــ�ــصِ ــجــوِم اْل ــالــنُّ ـــــْدٍر َك ــــْزَوِة َب ــــَغ ِب

ِذْكُرَها �َصاَع  التِي  اْلُكْبَرى  اْلَبْط�َصُة  ِهَي 

ـــِر اأَْعـــــَظـــــُم ِنــْقــَمــِة ـــْف ـــُك َوِنـــْقـــَمـــُتـــَهـــا ِفــــي اْل

ــــًدا ــــمَّ ــــَح ُم ـــــَبـــــيَّ  الـــــنَّ اهلُل  ــــَر  ــــ�ــــصَ َن ِبـــــَهـــــا 

ـــِد اأُْلــــَفــــِة ـــْع ـــْفـــِر ِمــــْن َب ـــُك َد �ـــَصـــْمـــَل اْل َوَبـــــــدَّ

ـــِرِهـــْم ـــاأَ�ـــصْ ــا اْلـــَقـــِلـــيـــَب ِب ــيــَه َواأَْوَرَدُهـــــــــــــْم ِف

ــــُث اأَْلـــــَقـــــِت َواأَْلــــــَقــــــاُهــــــُم ِفــــيــــِه اإَِلــــــــى َحــــْي

ــــٌد ُمــــَحــــمَّ َيــــــُكــــــوَن  اأَْن  اإِالَّ  اهلُل  اأََبــــــــــى 

ْهـــِر ِفـــي اأَْمــــــٍن َوِعــــــٍزّ َوِرْفـــَعـــِة ــــَدى الـــدَّ َم

ــــْن َنـــِبـــٍيّ ِفـــي اْلـــِقـــَيـــاَمـــِة َخـــاِئـــٍف َوَكــــــْم ِم

ـــِتـــي اأُمَّ َرِبّ  َيـــا  َقــــــاَل:  ــي  ــْفــ�ــصِ َن َقـــــاَل  اإَِذا 

ـــــقُّ َجــــــلَّ َجـــــاَلُلـــــُه ـــــَح ُهـــــنـــــاَك َيـــــقـــــوُل اْل
اْلــَو�ــِصــيــلَــِة)66( َربُّ  ْنـــَت  اأَ ْع  ُت�َصفَّ ا�ــْصــَفــْع  ــُه  َل

ــــِل َتــــْحــــَت ِلــــواِئــــِه �ــــصْ ـــــــلُّ الــــرُّ َيــــِجــــيُء َوُك

ـــِة ـــَبـــِعـــيَّ ــــا�ــــِص ِبـــالـــتَّ َوَتـــــْنـــــَجـــــرُّ َبــــاِقــــي الــــنَّ

ِة ـــوَّ ـــُب ـــِق َقــــْبــــَل الـــنُّ ـــْل َوَفــــــــاَق َجـــِمـــيـــَع الـــَخ

َبْعِثِه َبــْعــِد  ِمـــْن  �ــْصــِل  ُكـــِلّ الــرُّ ِعــْلــَم  َحـــَوى 

ـــــِرِه الــــِذي ـــــْوَث ــــــِرَب َقـــْلـــِبـــي ُحـــــبَّ َك َواأُ�ــــــصْ

ِت ـــدَّ ُع ـــَي  ِه اإَِذا  ــا  ــَن َل ــى  ُتــْحــ�ــصَ اَل  اأََواِنــــيــــِه 

ــيــِه ِمـــْن َمــــاِء َزْمـــــَزٍم �ــَصــِرْبــُت ِلــَمــْدِحــي ِف

ــِة ــــِلّ ُلــجَّ ــْظــِم ِفـــي ُك ـــُت ِبــِبــْحــِر الــنَّ َوُغـــ�ـــصْ
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َنْظُمُه ِرّ  َكالدُّ ِفيِه  َمِديِحي  َفَجاَء  ]29ب[ 
ــيــَدِة ــَقــ�ــصِ َوِفـــــي ُكـــــِلّ َبـــْيـــٍت ِمـــْنـــُه َبـــْيـــُت اْل

ـــْعـــِري اْلـــَقـــِديـــَم ُرَواُتـــــــُه ـــْت �ـــصِ ـــْن َنـــَقـــلَ ـــِئ َل

ُعــْمــَدِتــي ِفــيــِه  َطَفى  اْلُم�صْ َحــِديــَث  َفــــاإِنَّ 

ُت َعلَى اْبِن اْلَفاِر�ِص النَّْظَم َفاْغَتَدى  َفَر�صْ

ـــِة ـــَم ـــْل ـــــــِلّ ِك ـــــاَءاِت ِفـــــي ُك ُيــــَتــــْمــــِتــــُم ِبـــــالـــــتَّ

ِبــَنــْظــِمــِه ِمــْثــِلــي  ــوِر  ــَف الــطُّ َراَم َو�ــصْ ــْو  َفــلَ

ــــــــِت ــــْظــــِم ِفــــيــــِه َوُدكَّ ْت ُبـــــُيـــــوُت الــــنَّ ـــــَخـــــرَّ َل

ـــْم اأَْطـــــَرَبـــــْت اأَْبـــــَيـــــاُت َنــْظــِمــي ُبــُيــوَتــُه ـــَك َف

ــــــِة ــــــِويَّ ـــــــٍة ُمــــــو�ــــــصَ ـــــــوِحـــــــيَّ ـــــٍة ُن ـــــيَّ ـــــيـــــِل ـــــِل َخ

ــٍد  ـــَنـــى َمـــْديـــُح ُمــَحــمَّ ــوُدَهــا ااْلأَ�ـــصْ َوَمــْقــ�ــصُ

ـــِت ـــنَّ ـــَم َت َمـــــا  ــــــِه  ِب َعـــْيـــِنـــي  َراأَْت  ِبــــِبــــْحــــٍر 

يَدٍة َق�صِ َوُح�ْصِن  ٍد  َق�صْ َمْن  َلَك  َفَيا   }34{

ــوِر اْلــَمــ�ــِصــيــَدِة ــُقــ�ــصُ ــا ِمـــْثـــَل اْل ــَه ــي ِب ــوِت ــُي ُب

َثـــــَوْت  َواَل  اْلــــُحــــُلــــوِل  ِذْكــــــُر  ـــَهـــا  َحـــلَّ َفـــَمـــا 

ـــــــَحـــــــاٍد َوَوْحــــــــــــَدِة ِبــــاأَْبــــَيــــاِتــــَهــــا اأَْهــــــــــُل اِتّ

َنْظِمَها ُح�ْصِن  ِمْن  ِطْرُت  اإِْن  َتْعَجُبوا  َواَل 

ـــِة ـــيَّ ــــَهــــا َحـــَجـــِل ــــــْن ِطــــْر�ــــصِ ِبـــــاأَْجـــــِنـــــَحـــــٍة ِم

ـــاُن َوُكـــلَّـــَمـــا  ـــَي ـــَب ــا اْل ــيــَه ـــْن َمـــْذَهـــِبـــي ِف ـــِم َف

ـــــن َمـــــعـــــاٍن َلـــِطـــيـــَفـــِة ــــِديــــًعــــا ِم ـــــوُن َب ـــــُك َي

ــــــــِه ــــِيّ َواآِل ــــِب ــــي ُحــــــبُّ الــــنَّ ــــِب ــــْذَه ــــــــْن َم َوِم

ـــــــِة ــــيــــَن ااْلأَِئـــــــمَّ ــــِع ــــاِب ـــــِه َوالــــتَّ ـــــاِب ـــــَح َواأَ�ـــــصْ

ُكِلِّهْم َواِفــ�ــِص  الــرَّ َرْفــ�ــُص  َمــْذَهــِبــي  َوِمـــْن 

�ِصيَعِة ُكـــِلّ  ِمـــْن  ــا�ــِص  الــنَّ ِفــي  َواأَْتـــَبـــاِعـــِهـــْم 

َد�َصاِئ�ًصا َكَغْيِري  َنْظِمي  ِفــي  ْخــ�ــَص  اأَ َوَلــْم 

ــِة ــِويَّ ــا َوْيـــــَل َمـــْن اأَْمــ�ــَصــى ِمـــَن اْلــَحــ�ــَص ــَي َف

ــم ــِه ــصِ ــو� ــُف ــــي ُن ُروا ِف ـــــوَّ ـــا ِلـــــَقـــــْوٍم �ـــــصَ َفـــَتـــبًّ

ـــوَرِة ـــــِلّ �ـــصُ ـــْر�ـــِص ِفــــي ُك ـــَع ُحــــُلــــوَل اإِلــــــِه اْل

ــــحــــاِدِهــــْم ــــاِتّ ـــــوا ِب ـــــَرُك ـــــْوٍم اأَ�ـــــصْ ـــــَق َوَتـــــًبـــــا ِل

ــِقــيــَدِة ــَع ــوِء �ـــُصـــوُء اْل َواأَْوَقــــَعــــُهــــْم فــي الــ�ــصُّ

ُع اْلَقْول اأَْظَهَرْت ]30اأ[ َوَلْو َكاَن هَذا َمْو�صِ
ــــــلَّ ِبـــــْدَعـــــِة ــــُهــــُم ُك ــــــُع َنــــْظــــِمــــي َعــــْن ــــــَداِئ َب

ــِرِهــْم ــِحــِديــَن ِبــاأَ�ــصْ ــْل ــُم ــــْفــــُت َقـــــْوَل اْل  َوَزيَّ

ــيــَنــِة ــوِن اْلــَحــ�ــصِ ِبـــاأَْبـــَيـــاِت َنــْظــٍم َكــاْلــُحــ�ــصُ

وِنَها  ُغ�صُ َفــــْوَق  َكـــاْلـــُوْرِق  َهــْمــَزَهــا  َتـــَرى 

ـــِة ـــٍن اأَْعـــَجـــِمـــيَّ ـــصُ ـــ� ـــــْت َعــــْن اأَْل ـــــَرَب َوَقــــــْد اأَْع

ِبــ�ــَصــْيــِفــِه ِفــيــِهــْم  ـــاَل  �ـــصَ َغـــْيـــِري  اأَنَّ  ــى  ــلَ َع

ــيــَدِة ــــَد ِفـــيـــِهـــْم َقــــْوَلــــه ِمـــــْن َقــ�ــصِ ــــ�ــــصَ َواأَْن

َكــاِذًبــا  الــُحــِبّ  َعــلـَـى  َيْم�ِصي  َكــَمــْن  َوَلــ�ــْصــُت 

ــِخــيــَفــِة ـــوِل الــ�ــصَّ ـــُق ـــُع ـــــــــاِب اْل ــاًل اِلأَْرَب ُمــ�ــصِ

ــاِل ِمــْن �ــِصــْرَعــِة اْلــَهــَوى َيــُمــتُّ َعلَى اْلــُجــهَّ

ــَبــِتــِه ِفـــي الـــُحـــِبّ ِمــــْن َغـــْيـــِر ِنــ�ــْصــَبــِة ِبــِنــ�ــْص

ـــــــــُه َعــــْيــــُن َعـــْيـــِنـــَهـــا  َفـــــَيـــــْزُعـــــُم َطـــــــــْوًرا اأَنَّ

ــــِت ــــــَهــــــا ِفــــيــــِه َحــــلَّ َوَيــــــــْزُعــــــــُم َطـــــــــــْوًرا اأَنَّ

ــْيــِن َقـــْوُلـــُه  ــِقــيــ�ــصَ ـــا َبـــْيـــَن الــنَّ َفــَيــْجــَمــُع َم

ِحيَحِة ال�صَّ ــُعــُقــوِل  اْل ِفــي  ــَحــاٌل  ُم َوَذاَك 

ـــِتـــي  اأََلــــــــْم َتـــــَر َمــــا َتــــْحــــِويــــِه اأَْبـــــَيـــــاُتـــــُه الَّ

ــــــى َغـــْيـــِر ِقــْبــلَــِة َل ـــَهـــا َجـــْهـــاًل اإِ ــلَّــي ِب ُيــ�ــصَ
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ــاَلِتــَي َنــاِظــِري  ـــي ِفـــي �ــصَ ـــاِم َم ـــا اإِ ـــَراَه ]َي
ــــي)67( ــــِت ــــمَّ َمــــــــاُم اأَِئ ـــِهـــُدِنـــي َقـــْلـــِبـــي اإِ ـــ�ـــصْ َوُي

اأَْن  اإَِلـــــــيَّ  َنـــــــــاُم  ااْلأَ ــى  ــلَّ �ــصَ اإِْن  َغــــــْرَو  َواَل 

ـــُة ِقــْبــلَــِتــي ـــلَ ـــْب ــــــوؤَاِدي َفــــْهــــَي ِق ــــــُف ـــــــَوْت ِب َث

ــَهــْت ــِتّ َنــْحــِوي َتــَوجَّ ّ ــاِت الــ�ــصِ ــِجــَه َوُكــــلُّ اْل

ـــــَرِة ـــــْم ـــٍك َوَحــــــــٍج َوُع ـــ�ـــصْ ِبــــَمــــا َتــــــمَّ ِمــــــْن ُن

ــــاِم اأَِقـــيـــُمـــُهـــا ــــَق ــــَم ــــاْل ــــَواِتــــي ِب ــــلَ ــــَهــــا �ــــصَ َل

ـــِت ـــلَّ ـــــــَي �ـــصَ ـــــــَهـــــــا ِل ــــــَهــــــُد ِفــــيــــَهــــا اأَنَّ َواأَ�ــــــصْ

ــــاِجــــٌد اإَِلــــــى   ــــٍلّ َواِحـــــــــٌد �ــــصَ ِكـــــاَلَنـــــا ُمــــ�ــــصَ

ـــاْلـــَجـــْمـــِع ِفــــي ُكـــــِلّ �ـــَصـــْجـــَدِة َحــِقــيــَقــِتــِه ِب

ــُكــن ْ ـــَواي َولــــْم َت ــًلــى �ـــصِ َوَمــــا َكــــاَن ِلـــي �ــصِ

ـــِة ـــَع َرْك ـــــِلّ  ُك اأََدا  ِفــــي  ـــِري  ـــْي ـــَغ ِل ـــاَلِتـــي  �ـــصَ

ــَزْل ــــاَي لــْم َت ــاَهــا َواإِيَّ ]30ب[ َوَمــا ِزْلـــُت اإِيَّ
ــــِت ــــبَّ اأََح ِلـــــَذاِتـــــي  ـــــــي  َذاِت ـــــْل  َب ـــــــْرَق  َف َواَل 

ــــاًل  ــــــواًل ُكـــــْنـــــَت ِمـــــِنـــــيَّ ُمــــْر�ــــصَ اإَِلــــــــــيَّ َر�ــــــصُ

ــــِت ــــَدلَّ ــــَت ـــــيَّ ا�ــــصْ ـــــلَ َوَذاِتـــــــــــــي ِبـــــاآَيـــــاِتـــــي َع

ـــْن اأَُك ْن   َواإِ اْلــُمــِجــيــَب  ــُت  ــْن ُك ُدِعـــَيـــْت  ــــاإِْن  َف

ـــِت ـــــْت َمـــــْن َدَعــــاِنــــي َوَلـــبَّ ُمــــَنــــادًى اأََجـــــاَب

َبْيَنَنا اْلــُمــَخــاَطــِب  َتـــاُء  ُرَفــَعــْت  َوَقـــْد   }35{

ــِة اْلــَفــْرِق ِرْفــَعــِتــي ــْرَق َوِفـــي َرْفــِعــَهــا َعــْن ِف

ـــًمـــا  ُمـــَتـــِهـــِكّ ـــــِه  ـــــْوِل َق ِفـــــي  َغـــــــَدا  اأَْن  اإَِلــــــــى 

ــِريــَفــِة ْهــــــِل اْلـــُعـــُلـــوِم الــ�ــصَّ ُمــ�ــِصــيــًئــا َعــلَــى اأَ

ــــــُه  ُدُرو�ــــــصُ ـــْتـــُه  ـــ�ـــصَ َطـــيَّ ـــــْن  ِمـــــمَّ َتـــــــُك  َواَل 

ِت ـــزَّ ـــَف ـــَت ـــُه َوا�ـــصْ ـــْت َعـــْقـــلَ ـــَتـــَقـــلَّ ـــُث ا�ـــصْ ـــَحـــْي ِب

َعــــْن  َيــــــــِدقُّ  ــــٌم  ــــْل ِع ــــْقــــِل  الــــنَّ َوَراَء  ــــمَّ  ــــَث َف

ــِلــيــَمــِة ـــُعـــُقـــوِل الــ�ــصَّ ــــاٍت ِلـــْل َمـــــــــَداِرِك َغــــاَي

ــــــــُه  ـــــــي اأََخــــــــْذُت ـــــــِنّ ــــــي َوَع ــــْيــــُتــــُه ِمــــــِنّ َتــــلَــــقَّ

ِتــي ــي َكـــاَنـــْت ِمــــْن َعــَطــاِئــي ُمــِمــدَّ ــ�ــصِ ــْف َوَن

ـــــــــْدُت ِبـــــــاأَْمـــــــَداِدي َعـــلَـــى ُكــــــِلّ َعـــاِلـــٍم  َوُع

ِة ـــــِلّ ُمــــدَّ ـــى َحـــ�ـــَصـــِب ااْلأَْمـــــــــــَداِد ِفــــي ُك َعـــلَ

ــَفــاِت اَلأُْحـــِرَقـــْت   ّ َوَلــــْواَل اْحــِتــَجــِابــي ِبــالــ�ــصِ

ــِتــي ــِخــيَّ ـــاِء �ــَص ـــَن َمـــَظـــاِهـــُر َذاِتـــــــي ِمـــــْن �ـــصَ

ــــــَحــــــاِدَي َثـــاِبـــٌت  َوَجــــــــاَء َحــــِديــــٌث ِفــــي اِتّ

ــِة ــيــَف ــِع ـــْقـــِل َغــــْيــــُر �ــصَ ِرَواَيــــــُتــــــُه ِفــــي الـــنَّ

ــــــــاَرِة َظــــاِهــــٌر ـــيـــِه ااْلإِ�ــــــــصَ ـــِب ـــْن ـــــُع َت َوَمـــــْو�ـــــصِ

ـــِهـــيـــَرِة َفــــُكــــْنــــُت َلــــــُه �ـــَصـــْمـــًعـــا َكـــــُنـــــوِر الـــظَّ

ـــِدي ـــَوى َي ــــار ُحــْكــًمــا �ـــصِ نَّ َوَمـــــا َعــقــد الــــزُّ

ــِتــي ُحــلَّ ـــَو  ـــُه َف ِبــــي  ــــــَراِر  ْق ــــــااْلإِ ِب ــــلَّ  َح َواإِْن 

َمــ�ــْصــِجــٍد   ِمــــْحــــَراُب  ــِزيــِل  ــْن ــالــتَّ ِب ــــاَر  َن َواإِْن 

ــي ــِت ــَع ــْي ـــُل َب ـــَك ـــَمـــا َنــــــاَر ِبــــااْلإِْنــــِجــــيــــِل َهـــْي َف

ــٌف ــاِك َع الـــُبـــِدّ  ِفـــي  ْحـــَجـــاِر  ـــاَلأْ ِل َخـــرَّ  َواإِْن 
ـــِة)68( ـــِبـــيَّ َفـــــاَل َتـــْغـــُد ِبــــاالإِْنــــَكــــاِر ِبـــاْلـــَعـــ�ـــصَ

ٌه   ــزَّ ُمــَن َمــْعــًنــى  ــاَر  يــَن الــِدّ ــَد  َعــَب ـــا  َوَم ]31اأ[ 
ــِة ـــــَراِك ِبــاْلــَوَثــِنــيَّ ـــي ااْلإِ�ـــــصْ َعــــِن اْلــــَعــــاِر ِف

اْنَطَفْت ــا  َوَم اْلَمُجو�ُص  ــاَر  الــنَّ َعــَبــَد  َواإِْن 

ــِة ــــِف ُحــجَّ َكــَمــا َجـــاَء ِفــي ااْلأَْخـــَبـــاِر ِفــي اأَْل

ُدُهْم  َق�صْ ــاَن  َك ْن  َواإِ َغــْيــِري  َق�َصُدوا  َفَما 

ــِتــي ِنــيَّ َعـــْقـــَد  ُيـــْظـــِهـــُروا  َلــــْم  ْن  َواإِ ـــَواَي  ـــصِ �
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ـــُمـــو  ـــَوهَّ ـــَت َف ًة  َمــــــــرَّ ُنـــــــــوِرَي  ـــــْوَء  �ـــــصَ َراأَوا 

ــِة ــعَّ ـــُهـــَدى ِبــااْلأَ�ــصِ ــوا ِفـــي اْل ــلُّ َنـــــاًرا َفــ�ــصَ ُه 

ــــَمــــا َفــــلَــــْواَل ِحــــَجــــاُب اْلـــــَكـــــْوِن ُقــــْلــــُت َواإِنَّ

ُم�ْصِكِتي)69([ اْلَمَظاِهِر  ــاِم  ــَك اِلأَْح ِقَياِمي 

ــــَمــــٍة َلــــُه  ـــــــاَل ِفـــــي ِكــــْل َواآَخـــــــــــُر ِمــــْنــــُهــــْم َق
ــِة()70( ِدْحــَي )اْبــُن  ااْلإَِمــــاُم  َعْنُه  َلَنا  َرَواَهـــا 

ـــْرَت ِلــي  ـــَه ــــَيّ َحــَتــى َظ ـــي ِف ]َتــَجــلَّــْيــَت ِمـــِنّ
ــــَرِة ــــْك ِف ـــــــِلّ  ُك َعــــــْن  َدقَّ  َخـــــَفـــــاًء  َخـــِفـــيـــَت 

َراأَى ــــٌل  َجــــَب ِلــــي  ــــَق  ــــْب َي َلـــــْم  ــــــــُه  اأَنَّ َعـــلَـــى 

ـــِة ـــَق ـــْع ـــ�ـــصَ ِب َوُدكَّ  اإِالَّ  ِلــــــي  ــــيــــَك  ــــَجــــِلّ َت

ــَحــْت ــَب ــاأَ�ــصْ ـــي َف ــِرّ ِمـــِنّ ّ َوَنــاَجــْيــَتــِنــي ِبــالــ�ــصِ

ـــِتـــي ـــــَواَك َطـــِويَّ ـــا �ـــــصِ ـــمَّ ـــــــْد ُطـــــِوَيـــــْت َع َوَق

ــٌل َعــنــَك َيــْخــُطــُر ِفــيــِه ِلي َفــَمــا ِفـــَيّ َفــ�ــصْ

ــــِت ـــيـــَك َغــــْيــــُر ُمــــوؤَقَّ ـــــَواَك َفــــَوْقــــِتــــي ِف �ـــــصِ

ــــــــاَء َفــَيــْنــَتــِهــي َوَقـــــْد َيــــْمــــاَلأُ اْلـــَقـــْطـــُر ااْلإَِن

ـــْطـــَرِة ـــَق ِل َمــــِزيــــَد  ـــى اَل  َحـــتَّ اْلـــــِمـــــْلُء  ِبـــــِه 

ـــي ِبــــــاإِْدَخــــــاِل ِمــْحــَنــٍة ـــي َعـــِنّ ـــِن ـــَت ـــَرْج ـــاأَْخ َف

ـــِة)71([ ـــي ِبـــاأُْنـــ�ـــِص َمـــَحـــبَّ ـــَتـــِنـــي ِمـــِنّ َواأَْوْحـــ�ـــصْ

ُم�ْصِلٌم   ــااَلِت  ــَق ــَم اْل هـــِذي  ــى  َيــْرَتــ�ــصِ َفــَهــْل 

ِليَمِة ال�صَّ اْلــُقــُلــوِب  اأَْهـــــَل  َجـــَرَحـــْت  ــــْد  َوَق

ــــُهــــْم  نَّ ـــــــَحـــــــاِد َفــــاإِ ــــا َوْيـــــــــَل اأَْهــــــــــِل االِتّ ــــَي َف

يَئِة اْلُم�صِ الــلَّــَيــاِلــي  ِفــي  ــوا  ــلُّ َو�ــصَ ــوا  ــلُّ اأَ�ــصَ

و�ِص( َعلَى َعمًى  َوَلْو َلْم َيِبيُتوا ِبـ )اْلُف�صُ
ِة)72( ـــوا ِبـــاْلـــَهـــَوى ِفـــي ُكــــِلّ ُهــــــوَّ ـــُع ــا َوَق ــَم َل

َحاَطِة ِفي َغٍد   ]31ب[}36{َو�َصْوَف َتَراُهْم ِبااْلإِ
َحـــْوَطـــِة اأَِيّ  َحـــْوَطـــٍة  ِفـــي  ـــوا  ـــُع َوَق ـــــْد   َوَق

ـــٌث  ـــْمـــِع َجـــْمـــٌع ُمـــوؤَنَّ ـــاُح َغـــْيـــٍب الـــَجَ ـــَت َوِمـــْف

ــــِة وِم ِمــــْن اأَْهــــــِل ُروَم ــــاَت َكـــْلـــُب الــــــرُّ ِبــــِه َب

َما َفْتُح  )اْلُفُتوَحاِت(  ــَواِب  اأَْب َبْع�ِص  َوِفي 
ـــِريـــَعـــِة)73( الـــ�ـــصَّ اأَْهــــــُل  ااْلآَذاَن  ــــُه  َل َتــ�ــُصــدُّ 

َناُم )اْبِن �َصْبِعيَن( َقْد َبَدْت ( اأَ�صْ َوِفي )اْلُبِدّ
ِت)74( ُمــــدَّ ِهــَي  اإِْن  ْبِعيَن  ال�صَّ َعــلَــى  َتــِزيــُد 

َعْلَقٌم   ْوِق  الذَّ ِفي  اْلُمرُّ   اأْحلَى  اْبِن  َوَقْوُل 
ِة)75( ــــُمــــرُّ ِفــــي ُكــــــِلّ َمــــــــرَّ َن ِمــــْنــــُه اْل َتــــَكــــوَّ

ــى ــاِنــي َفـــاأَْبـــَداِنـــي َوَغــــــاَب ِبــَمــا َقــ�ــصَ َقــ�ــصَ

ــِة ــيَّ اْلــَقــ�ــصِ َكـــهـــِذي  َيـــْوًمـــا  َراأَى  َذا  َفـــَمـــْن 

َنْظِمِه  َبْع�ِص  ِفي  �ْصَراِئيَل(  اإِ )اْبِن  َوَقــْوُل 
ْعــَظــُم ِفـــْرَيـــِة)76( َوَمـــا اأَْنــــَت َغــْيــُر اْلــَكــْوِن اأَ

ــٌح ــاِئ ــَب ــاِنــي( َق ــِمــ�ــَص ــْل ــَعــِفــيــِف الــِتّ ــْل َوَكـــــْم )ِل
ـــــِة)77( ــــاٍء َوِعـــــفَّ ـــا َبــــــاَت َعــــــاٍر َعـــــْن َحــــَي ـــَه ِب

اأََقـــــاُمـــــوا ِبـــَغـــْيـــِر الـــَحـــِقّ َبـــاِطـــَل َقـــْوِلـــِهـــْم

ــــِة ـــــْم ِفــــــي َبــــِلــــيَّ ـــــاُه ـــــاَلَي ـــــَب ـــــــْوا ِب َواأَْمـــــــ�ـــــــصَ

ــــــــــــــُلــــوا ـــــي َتــــَو�ــــصَّ ـــــِبّ َفـــــِلـــــلـــــِه َقــــــــــــْوٌم ِبـــــالـــــنَّ

َخـــْلـــَوِة ُكــــِلّ  ِفـــي  ـــِر  ْك ـــالـــِذّ ِب ـــْوا  َخـــلَ َمـــا  اإَِذا 

ــْدَر ُكــْتــُبــُهــْم ــَرُح الــ�ــصَّ ــ�ــْص َفــِمــْنــُهــْم ِرَجــــاٌل َت

اْلــَحــِقــيــَقــِة ِفـــي  اأَْقــــَواُلــــُهــــْم  ـــِرَحـــْت  �ـــصُ اإَِذا 

ُروا  َتَبحَّ اْلُعُلوِم   ِفي  ِرَجــاٌل  َوِمْنُهْم   }37{

ــِريــَعــِة �ــَص ُكـــــِلّ  َخـــْو�ـــَص  فـــي  �ـــَصـــَرُعـــوا  اإَِذا 



اآفاق الثقافة والتراث

َتائيُة ابن 
اأبي َحَجلَة 
التلم�ساني 

ت776هـ
في معار�سة 
تائيِة ابن 
الَفار�ِض 
ت632هـ

49

ــي ِجــَهــاِدِهــْم  ــوا ِف ــ�ــصُ ــْم ِرَجــــاٌل اأَْخــلَ ــُه ــْن َوِم

ــــِة ااْلأَِعــــنَّ َطـــْلـــُق  اْلـــَهـــْيـــَجـــاِء  ـــي  ِف َعــــنَّ  اإَِذا 

َرى ْدَق ِفي ال�صَّ ّ َوِمْنُهْم ِرَجاٌل َباَيُعوا ال�صِ

ــَعــِة ــْل ـــُع �ــصِ ـــْي َوَلــــــْم ُيـــْلـــِهـــِهـــْم َعــــْن ِذْكـــــــِرِه َب

ــوا ِف اأَْخــلَــ�ــصُ ــوُّ ــ�ــصَ َوِمــْنــُهــْم ِرَجــــاٌل ِفــي الــتَّ

ـــِة ـــفَّ ْقــــــــــــــَداَم ِفـــــي ُكـــــــِلّ �ـــصُ ـــُم ااْلأَ ـــِه ـــِفّ ـــ�ـــصَ ِب

َفِقَياُمُهْم ْكَماُمُهْم  اأَ َرْت  َق�صُ َلِئْن  ]32اأ[ 
ــِة ــِويــلَ ــاِلــي الــطَّ ــَي ُيــِطــيــُل ُبــَكــاُهــْم ِفـــي الــلَّ

ــــًمــــا  ـــِد َداِئ ـــُج ـــَه َتـــــــَرى ِمــــْنــــُهــــُم ِعــــنــــَد الـــتَّ

َبِة َن�صْ اأَ�ــْصــَعــَد  ــْيــِل   الــلَّ ِفــي  ــُبــوا  اْنــَتــ�ــصَ اإَِذا 

ُعــُيــوُنــُهــْم  ــْت  ــ�ــَص اأَْم ــْيــِل  الــلَّ ــُح  ُجــْن َجـــنَّ  اإَِذا 

ـــــــِة َحـــــــواِمـــــــَل ِفـــــيـــــِه ُمـــــْلـــــَقـــــَيـــــاِت ااْلأَِجـــــــنَّ

َفـــَكـــْم َذاِكــــــٍر ِفـــي اْلـــَحـــِجّ ِمــْنــُهــْم َوَدْمـــُعـــُه 

ــِة ــَف ــِر َوْق ــْعــِي ِمـــْن َغــْي ُيــ�ــَصــاِبــُقــُه  ِفــي الــ�ــصَّ

ــٌل ــاِئ �ــَص ْمــــُع  َوالــــدَّ ـــْر�ـــِص  ـــَع اْل َربَّ  ــُح  ُيــ�ــَصــِبّ

ــَحــِة ــْب ــُص ــ� مـــــوِع ِب ــــي بـــْحـــِر الـــــدُّ ـــَح ِف َفـــ�ـــَصـــبَّ

ِمْثلَُهْم   اْلــَمــَداِمــِع  َبــْحــِر  ِفــي  َت  ُغ�صْ َفــلَــْو 

ـــَتـــْخـــَرْجـــَت  ُكـــلَّ َيــِتــيــَمــِة ِرّ اَل�ـــصْ ـــــدُّ ــى ال ــلَ َع

َجى   ْبَر ِفي الدُّ َف�ُصْبَحاَن َمْن اأَْعَطاُهُم ال�صَّ

ــــِة ِمــــلَّ ــــــــِلّ  ُك ِمـــــــْن  ـــــاُد  ـــــبَّ ـــــُع اْل ـــــِت  َمـــــلَّ اإَِذا 

ــَة الــِتــي ــَجــنَّ ــَحــاَن َمـــْن اأَْعـــَطـــاُهـــُم اْل ــْب َو�ــُص

ــِة ــا  اْغــَتــَرُفــوا ااْلإِْنــــَعــــاَم ِفــي ُكـــِلّ ُغــْرَف ــَه ِب

َلـــــُهـــــْم َفــــــَهــــــا  َعــــــرَّ َواهلُل  اأَُتـــــــْنـــــــِكـــــــُرَهـــــــا 

ـــَرِة ـــْه �ـــصُ اأَيَّ  ــــُهــــوَرٌة  َمــــ�ــــصْ ـــــاُفـــــَهـــــا  َواأَْو�ـــــصَ

ْكـــــــُل َداِئــًمــا ــَهــا اْلـــُحـــوُر َواْلــــِوْلــــَداُن َوااْلأَ ِب

ــْفــ�ــُص ِمـــْن ُكــــِلّ �ــَصــْهــَوِة َوَمــــا َتــ�ــْصــَتــِهــيــِه الــنَّ

ــــٍة  ــــــِلّ َرْو�ــــصَ ـــــــى ُك َل ــــو اإِ ــــْرُن ـــــٌن َت ـــــُي ْع ـــا اأَ ـــَه ِب

ــــــــِلّ َحــــِديــــَقــــِة ـــــــــُر ُك ُق ِفـــيـــَهـــا َزْه ُتـــــــَحـــــــِدّ

ـــَجـــٍد ـــــْن ُلـــَجـــْيـــٍن َوَعـــ�ـــصْ َوفـــيـــَهـــا ِبــــنــــاٌء ِم

ــَهــا َفــــْرَد ُطــوَبــِة ْعـــِطـــي ِب ــْن اأُ ــَم َفــُطــوَبــى ِل

ــِن َفـــْوَقـــُه  ــِم ــْي ــَه ــُم ـــا َعـــْر�ـــُص اْل ـــَه ـــْرَدْو�ـــصُ َوِف

ـــِك اأَْعـــــَظـــــُم ُتــــْرَبــــِة ـــِمـــ�ـــصْ ـــاْل ــــَهــــا ِب ــــُت َوُتــــْرَب

ـــاَن َرْوِحـــَهـــا  ْغـــ�ـــصَ يـــِح اأَ ُك َكــــفُّ الـــِرّ ُتــــَحــــِرّ

ـــَمـــُع ِمــــــْن اأَْوَتــــــــاِرَهــــــــا ُكــــــلَّ ِنـــْغـــَمـــِة َفـــَتـــ�ـــصْ

ــِتــي ـــَواِت اأَْطـــَيـــاِرَهـــا الَّ ـــْطـــَرُب ِمـــْن اأَ�ـــصْ َوَي

ـــــِلّ اأَْيــــَكــــِة ـــى اْلـــِعـــيـــداِن ِفــــي ُك ـــي َعـــلَ ُتـــَغـــِنّ

اَلِل َذِوي اْلهَدى ]32ب[َوَكْم َح�َصَدْت اأَْهُل ال�صَّ
ــِة ــيــلَ ِبـــَمـــا اْمــــَتــــدَّ ِفــيــَهــا مـــن ِظــــــاَلٍل َظــِل

َوَقــــاُهــــْم ِبـــَهـــا َحــــرَّ اْلــَجــِحــيــِم الـــِتـــي ِبــَهــا

ـــِمّ َلــْحــَظــِة ـــاِت ِفــــي �ـــصُ ـــَحـــيَّ ـــاْل َعـــــَقـــــاِرُب َك

اْلــُكــْفــِر َعاِكًفا َعــلـَـى  ْمــ�ــَصــى  اأَ ِلــَمــْن  َوِفــيــَهــا 

ــــاِر الــَجــِحــيــِم اْلــَعــِظــيــَمــِة ــى َن ــلَ ــا َع ــوًف ــُك ُع

ـــَعـــاَرُه ـــَفـــاُق �ـــصِ َوَفـــيـــَهـــا ِلـــَمـــْن اأَْمـــ�ـــَصـــى الـــِنّ

ــــِة ــــَقــــاُت اْلــــْمــــَحــــجَّ ــــِيّ ــــــــــــات �ــــصَ ِبــــَهــــا َدَرَك

ـــا  ـــَه ـــِلّ ــــــــاِت ُك ــــــــِواَلَي ــــا اِلأَْرَبـــــــــــــــاِب اْل ــــيــــَه َوِف

ــَمــِة ُظــْل َحـــنـــاِد�ـــُص  ِفــيــَهــا-  َظـــلَـــُمـــوا  -اإَِذا 

�صا  َوالِرّ َواْلَمْك�ِص  ْحِت  ال�صُّ اِلأَْهـــِل  َوِفيَها 

ــِة ــــــوَم( اأَْعـــــَظـــــُم ُغــ�ــصَّ قُّ ــــِهــــِم )الــــــزَّ ِبــــاأَْكــــِل
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ــــا ــــًم َوِفــــيــــَهــــا َوِفــــيــــَهــــا ِلـــْلـــُمـــِقـــيـــِمـــيـــَن َداِئ

ِة ـــــدَّ ـــــُم ـــــــْت ِب ــــيــــٌم لــــــْم ُيـــــــَوقَّ ــــِق َعــــــــــــَذاٌب ُم

ُمــَخــاِلــٌف َتــْفــَنــى  ـــاَر  الـــنَّ اإِنَّ  َقـــــاَل  َوَمــــــْن 

ــِة( ــَعــِريَّ ــَحــاِبــَنــا )ااْلأَ�ــْص ــْن اأَ�ــصْ ِلــَمــْن َجـــاَء َع

َعــــْفــــَوُه اهلَل  ــــــاأَِل  َوا�ــــــصْ ـــــــــاِرْب  َوَق ْد  ــــِدّ َفــــ�ــــصَ

ــيــَبــِة ـــْبـــَر ِعـــنـــَد اْلــُمــ�ــصِ َوَتـــْوِفـــيـــَقـــُه َوالـــ�ـــصَّ

ــَفــْت  َتــَوقَّ َعــلَــْيــَك  ــــاٍل  َح ِمــــْن  ــْخــ�ــَص  َت َواَل 

اْلَم�ِصيَئِة َتــْحــَت  ــا�ــِص  الــنَّ َجميُع  َفــَمــ�ــْصــُي 

ِحـــْكـــَمـــٌة ــــَمــــَقــــاِديــــِر  اْل َجــــــــْرِي  ِفـــــي  َوهلِلِ 

ِة ـــــدَّ َعــــلَــــى ُكـــــــِلّ َحـــــــاٍل ِمــــــْن َرَخـــــــــاٍء َو�ـــــصِ

َتـــُكـــْن َواَل  لـــــــــــِه  ااْلإِ ْحـــــــَكـــــــاِم  اِلأَ ــــْم  ــــِلّ َفــــ�ــــصَ

ـــــِة ـــــَدِريَّ ـــــَق ــــى ُكــــــــِلّ َتـــــْقـــــِديـــــٍر ِمـــــــَن اْل ــــلَ َع

ــوِف َوُكــْتــِبــِه ــ�ــُص ــلَ ــْي ــَف َوِحـــــْد َعــــْن َمـــَقـــاِل اْل

ــِتــيــَجــِة ـــيـــُل الــنَّ ـــِل ـــِطـــُقـــُهـــْم ِفـــيـــَهـــا َق َفـــَمـــْن

ــْم ــُه ــيــُن ــِع ـــْحـــَو َفـــْهـــَو ُي ـــــْم َبـــِنـــيـــَك الـــنَّ َوَعـــــِلّ

ـــِة ـــنَّ ـــيـــٍر َوِفـــــْقـــــٍه َو�ـــصُ ــــِم َتـــْفـــ�ـــصِ ــــْه َعــــلَــــى َف

َواْغـــَتـــَدى َراَح  َمـــْن  ــِجــيــَراِن  اْل ِمـــَن  َوَداِر 

ــــــــــِة ِذيَّ ـــيـــُر ااْلأَ ـــِث ـــْم َك ـــيـــِه ـــا ِف ـــيـــُل الـــَحـــَي ـــِل َق

ــُه ــُل ــْق َن َك  ـــرُّ َيـــ�ـــصُ اأَْن  ــــــا  مَّ اإِ ــــدَّ  ُب ]33اأ[َفــــــــاَل 
ِمــــيــــَتــــِة)78( ـــرُّ  �ـــصَ َمـــــْوَتـــــٌة  َواإِالَّ  �ـــَصـــِريـــًعـــا 

ــِه  ــِت ــْي ــَب ـــــاَف اْلــَحــجــيــُج ِب ــــي َوَمــــــْن َط َفــــاإِِنّ

ُغــــْرَبــــِة َداِر  ــــي  ِف ِمــــْنــــُه  ِبــــاأَْهــــِلــــي  ُمـــقـــيـــٌم 

ـــا  ـــًي ـــاِل ـــَي ـــــْرَن َل ـــــــــــــاُم �ـــــصِ يَّ ـــــَهـــــا ااْلأَ ــــى اأَنَّ َعــــلَ

َعـــِجـــيـــَبـــِة ُكــــــلَّ  االآََن  َيــــــِلــــــْدَن  ُحــــبــــاَلــــى 

َواْحَت�ِصْب ْجــَر  ااْلأَ َواْغَنِم  اِبْر  َو�صَ َفَراِقْب 

ُمِت َوا�صْ اْلــَمــْوَت  َواْذُكـــِر  َوَحــاِيــْد  َوَراِبـــْط 

ــًدا ــــــاِر َواْذُكـــــْر ُمــَحــمَّ َوَواِظـــــْب َعــلَــى ااْلأَْذَك

ـــــِة ـــــلَ ـــــْي ـــــــــــْوٍم َوَل ــــــــلَّ َي ـــــِه ُك ـــــْي ـــــلَ ـــــــلِّ َع َو�ـــــــصَ

ــــُمــــُه  ــــَمــــا ُذِكــــــــــَر ا�ــــصْ ــــلَّ ــــــلِّ َعـــــلـَــــْيـــــِه ُك َو�ــــــصَ

ـــــِة ُجــــْمــــَعــــِة ـــــْيـــــِه ُكــــــــلَّ َلـــــْيـــــلَ ــــــلِّ َعـــــلَ َو�ــــــصَ

ــــا  ــــًم ــــَك َداِئ ــــاَلِت ـــــلِّ َعــــلَــــْيــــِه ِفـــــي �ــــصَ َو�ـــــصَ

التَِّحيَِّة ِفــي  َطَفى  اْلُم�صْ ــِر  ــِذْك ِب ِلــَتــْحــَيــا 

َبـــــــــاِرٌق اَلَح  َمــــــا  اهلِل  ـــــالُة  �ـــــصَ َعـــــلـَــــْيـــــِه 

ـــِة ـــيَّ ـــِن ـــــــوَق الـــثَّ ـــَم َكــــاْلــــَمــــْحــــبــــوِب َف ـــ�ـــصَّ ـــَب َت

الحوا�صي

حياته  المت�ضمنة  حجلة  اأب��ي  اب��ن  ترجمة  راج��ع   .(
دي��وان��ه  م��ق��دم��ة  ف��ي  الفنية  وال��درا���ض��ة  واآث�����اره 
بتحقيقنا �س))- ))، ط جامعة اأبي بكر بلقائد، 

تلم�ضان بالجزائر �ضنة ))1)م.
راجع ترجمة ابن الفار�س في الدرا�ضات الكثيرة   .(
التي كتبت عنه ومنها: عمر ابن الفار�س لمي�ضال 
وابن  ))))م،  بيروت  الحياة،  مكتبة  ط  غريب، 
�ضلطان  الفار�س  واب��ن  االإلهي  والحب  الفار�س 
دار  ط)  حلمي  محمد  لم�ضطفى  العا�ضقين: 
الفار�س  اب��ن  وتائية  ))))م،  بم�ضر  المعارف 
ودرا�ضة  تحقيق  العربية  في  و�ضروحها  الكبرى 
عين  ط.  عبدالخالق  محمود  ال��خ��ال��ق  د.ع��ب��د 
للدرا�ضات والبحوث القاهرة )11) في 1)) �س، 
ال�ضوفي  ال�ضعر  فن  في  الفار�س  بن  عمر  و�ضعر 
لعاطف جودة ن�ضر، وحقق ديوانه فوزي عطوي، 
وحققه  ))))م،  بيروت  اللبنانية،  ال�ضركة  ط 
عمان،  الفكر  دار  ط  ال�ضامرائي  اإبراهيم  ا  اأي�ضً

))))م.
غيث العار�س �س)).   .(
غيث العار�س �س)).  .(
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غيث العار�س �س)).  .(
راجع: اليواقيت والجواهر لل�ضعراني، �س).  .(

غيث العار�س �س ))).  .(
غيث العار�س �س))).  .(

ورد ذلك �ضمن المحا�ضرة التي قدمها د محمد   .(
عن  بال�ضارقة  االإ�ضالمي  المنتدى  في  الطبراني 
التراث المخطوط الأبي جعفر بن الزيات الكالعي 

يوم ال�ضبت ))/ )/ ))1)م.
محمد  م�ضطفى  د.  االإلهي  والحب  الفار�س  ابن   .(1
في  ))))م  بم�ضر  ال��م��ع��ارف  دار   ( ط  حلمي 
االأول:  كتب  ثالثة  اإلى  مق�ضم  والكتاب  )))���س، 
واأربعة ف�ضول:  تمهيد  في  وت�ضوفه  الفار�س  ابن 
واآثاره، وبين خ�ضومه  �ضيرته، وحياته ال�ضوفية، 
واأط��واره  الفار�س  ابن  حب  والثاني:  واأن�ضاره. 
االإن�ضاني والحب  في تمهيد وف�ضلين: بين الحب 
المنازع  والثالث:  االإلهي.  الحب  واأط��وار  االإلهي، 
الفل�ضفية في حبه في تمهيد واأربعة ف�ضول: الحب 
والقطبية،  الحب  وال��وح��دة،  الحب  والمعرفة، 
البحث  لنتائج  الخاتمة  االأدي���ان.  ووح��دة  الحب 

وم�ضادر وقيمة مذهبه.
ت��ائ��ي��ة اب���ن ال��ف��ار���س ال��ك��ب��رى و���ض��روح��ه��ا في   .((
محمود  الخالق  د.عبد  ودرا�ضة  تحقيق  العربية 
وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ض��ات  ع��ب��دال��خ��ال��ق ط. ع��ي��ن 
القاهرة )11)م في 1)) �س. والكتاب في خم�ضة 
وع�ضره  حياته   -( ف�ضلين  في  االأول:  اأب���واب: 
الكبرى.  والتائية  التائية  ومكانة  ال��دي��وان   -(
 والباب الثاني في ثالثة ف�ضول: )- �ضروح التائية 
)- الن�س الكامل للتائية، )- �ضرح موحد للتائية. 
والباب الثالث في ف�ضلين: )- مو�ضوع التائية )- 
التائية  مقومات  الرابع:  والباب  التائية،  م�ضمون 
وخ�ضائ�ضها وهي: )- ال�ضدق الفني )- الرمز 
 -( الفنية  ال�ضياغة   -( الق�ض�ضي  العن�ضر   -(

ال�ضورة ال�ضعرية )- الثقافة االإ�ضالمية.
ابن الفار�س والحب االإلهي �س)) -)).  .((

ابن الفار�س والحب االإلهي �س)).  .((
اب��ن ال��ف��ار���س وال��ح��ب االإل��ه��ي ����س))، وو�ضف   .((

الديوان ورد في مقدمة غيث العار�س �س)).
ابن الفار�س والحب االإلهي �س)).  .((

اب���ن ال��ف��ار���س وال���ح���ب االإل���ه���ي ������س))- ))،   .((

والكا�ضاني،  للفرغاني  المطبوعان  وال�ضرحان 
الخمرية  لق�ضيدته  �ضروح  �ضبعة  كذلك  وذك��ر 

الميمية �س11)- )1).
ابن  تائية  ع��ن   ،(((/( ال��ظ��ن��ون  ك�ضف  راج���ع   .((

الفار�س الكبرى و�ضروحها �س1).
تائية ابن الفار�س الكبرى و�ضروحها �س))- )).  .((

ابن الفار�س والحب االإلهي �س)1)- )1).  .((
 -((( �س  و�ضروحها  الكبرى  الفار�س  ابن  تائية   .(1

.(((
ترجمته في االأعالم )/11).   .((

اقتبا�ضه واإيراده لن�ضو�س ابن الفار�س والغزالي   .((
نبهنا عليه في الهام�ضين )) و)).

ديوان ابن الفار�س �س))، وهو من الطويل.  .((
تها  يُة التي اأَن�ْ�ضَ ِجيبة الما�ضِ الَحْرُف من االإبل: النَّ  .((
م�ضائها  ف��ي  ال�ضيف  بحرف  �ضبهت  االأَ���ض��ف��ار، 
ْلَبُة،  ال�ضُّ اِمرُة  ال�ضّ هي  وقيل:  تها،  وِدقَّ ونجائها 
البتها.  و�ضَ تها  �ِضدَّ ف��ي  الجبل  بحرف  �ضبهت 

]ل�ضان العرب[.
وفي  ال��وزن،  بها  ي�ضتقيم  ال  )حرفا)  االأ�ضل  في   .((
ِبالك�ضِر   ، وال��ِح��قُّ )ح��رف��اء).  المغربية  الن�ضخة 
َتِحقُّ  ْت  َحقَّ وقد  الراِبَعِة،  في  الداِخَلُة  االإِِب��ِل:  من 
َنُة  بيِّ ��ٌة،  وِح��قَّ ِح��قٌّ  وه��ي  بك�ضِرِهما،  ��ا،  وِح��قًّ ًة  ِحقَّ
ا، وال َنظيَر لها،.. ]القامو�س  ِة، بالك�ضر اأي�ضً الِحقَّ

المحيط[.
الأنها  ال�ضماوة  �ضميت  اإنما  اأول��ه،  بفتح  ال�ضماوة   .((
م��اءة  وال�����ض��م��اوة  ب��ه��ا،  حجر  ال  م�ضتوية  اأر����س 
فكان  بها  �ضميت  النعمان  اأم  وك��ان��ت  بالبادية 
ا�ضمها »ماء«، ف�ضمتها العرب ماء ال�ضماء، ]معجم 
في  معروف  مو�ضع  وال�ضماوة   .](((/( البلدان 
بحر  �ضاحل  على  مدينة  واأي��ل��ة  ال��ع��راق.  جنوب 
القلزم )االأحمر) مما يلي ال�ضام، وقيل هي اآخر 
مدينة  اأيلة  زي��د:  اأب��و  قال  ال�ضام،  واأول  الحجاز 
�ضغيرة عامرة بها زرع ي�ضير، وهي مدينة لليهود 
الذين حّرم اهلل عليهم �ضيد ال�ضمك يوم ال�ضبت، 

]معجم البلدان )/)))[.
َغْيالَن  اأُمِّ  �ضجُر  ْل�ُح  الطَّ الل�يث:  قال  للطلح.  تقال   .((
وو�ضفه بهذه ال�ضفة، ]ل�ضان العرب، مادة طلح[.
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ر  ال�ضِّ ِفي  َجَذَبْتِني  )وك��م  المغربية  الن�ضخة  في   .((
َبا). اأَْن�ِضَمُة ال�ضَّ

في الن�ضخة المغربية )تقللها بالورد.. ).  .((
في العجز اقتبا�س من الحديث ال�ضريف: “حفت   .(1
الجنة بالمكاره، وحفت النار بال�ضهوات” �ضحيح 

م�ضلم، حديث رقم: )))).
ل�ضرورة  بلم  )اأرى)  في  العلة  حرف  يحذف  لم   .((

الوزن ال�ضعرية.
لم يحذف حرف العلة في )اأنادي) بلم ل�ضرورة   .((

الوزن ال�ضعرية.
قطعت همزة ابني وابنتي واإن كانت و�ضلة ل�ضرورة   .((

الوزن ال�ضعرية.
محمد بن علي بن مقلة، اأبو علي )ت: ))) ه�):   .((
وزير، من ال�ضعراء االأدباء، ي�ضرب المثل بح�ضن 

خطه. ]االأعالم  )/)))[.
في االأ�ضل: )نقى الخد...) وال�ضواب من الن�ضخة   .((

المغربية، وفي الن�ضخة المغربية )...خمرت).

ّحاح  ال�َضْرُو: �ضجٌر معروف، الواحدة �َضْرَوٌة. ]ال�ضّ  .((
في اللغة، مادة �ضرو[.

القدر  التي تن�ضب وتجعل  االأثافي: هي الحجارة   .((
االأثافي،  على  جعلها  واأثفاها  القدر  وثفى  عليها، 
اأن  واأ�ضلها  االأث��اف��ي،  بثالثة  اهلل  رم��اه  وي��ق��ال: 
الثالثة  يجد  ولم  لقدره  اأثفيتين  وجد  اإذا  الرجل 
العرب:  ]ل�ضان  االأثفيتين.  ثالثة  الجبل  جعل ركن 
في  يكون  الذي  الخال  وِخيالٍن جمع  اأثف[.  مادة 

الج�َضد. ]ال�ضحاح في اللغة: مادة خيل[.
في الن�ضخة المغربية )جئنا ال�ضماوات). الَمجّرُة:   .((
باب ال�ضماء وهي البيا�س المعتر�س في ال�ضماء، 
م��ادة  ال��ع��رب:  ]ل�ضان  ال��م��ع��روف.  البيا�ُس  وه��و 

جرر[.
في الن�ضخة المغربية )عهد).  .((

َبْع�َس  )اأَنَّ  الحديث:  اإلى  اإ�ضارة  البيت  عجز  في   .(1
َيا  َق��اَل:  َو�َضلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �ضَ ِبيِّ  النَّ َحاِب  اأَ�ضْ
ِ َكْيَف َنُقوُل اإَذا ا�ْضَتَلْمَنا َقاَل: ُقوُلوا ِب�ْضِم  َر�ُضوَل اهللَّ
ِبِه  ِديًقا ِبَما َجاَء  ِ َوَت�ضْ اأَْكَبُر اإيَماًنا ِبَاهللَّ  ُ ِ َوَاهللَّ اهللَّ

ٌد) اأخرجه ال�ضافعي في االأم )/))). ُمَحمَّ
في عجز البيت اإ�ضارة اإلى الحديث في و�ضف ماء   .((

زمزم »زمزم طعام طعم و�ضفاء �ضقم« المطالب 
العالية البن حجر الع�ضقالني )/)).

�ُضِبيَكة: ا�ضم مو�ضع معروف بمكة، وهو قريب من   .((
الحرم المكي.

الن�ضخة  من  وال�ضواب  ��اِق��َه��ا)،  )���ضَ االأ���ض��ل  في   .((
المغربية.

من  ت��رب  ول��م  )ت��ه��واه)،  المغربية  الن�ضخة  في   .((
الريبة اأي: لم تكذب. وفي ال�ضطر الثاني اقتبا�س 
ديوانه �س)))، ت: د. محمد  الكميت،  �ضعر  من 

نبيل طريفي، ط) دار �ضادر، بيروت 111)م.
وت�ضديد  الحاء  وفتح  الميم  ب�ضم  مح�ضر  بطن   .((
كتاب  وفي  المزدلفة  وادي  هو  وك�ضرها،  ال�ضين 
المزدلفة كلها  اأنه من منى، وفي الحديث  م�ضلم 
موقف اأال وادي مح�ضر. ]معجم البلدان )/)))[.

الخيف الوادي وخيف بني كنانة بمنى، نزله ر�ضول   .((
]معجم  الخيف.  م�ضجد  �ضمي  ومنه   ،�  اهلل 

البلدان )/)))[.
في الن�ضخة المغربية )النبوية).  .((
في الن�ضخة المغربية )عودة).   .((

ال�ضغار  بالح�ضى  ْم���ُي  ال���رَّ ب��ال��خ��اء،  ال��َخ��ْذف   .((
باأَْطراف االأَ�ضابع. يقال: َخَذَفه بالح�ضى خذًفا. 

]ل�ضان العرب[.
في الن�ضخة المغربية )فري�ضة).  .(1
في الن�ضخة المغربية )ف�ضرنا).  .((

اقتبا�س من �ضعر كثير عزة، ديوانه �س))، جمع   .((
الثقافة، بيروت  اإح�ضان عبا�س، ط دار  و�ضرح د. 

))))م.
نواحي  الراء، من  وت�ضديد  الميم  بفتح  مر:  بطن   .((
مكة، عنده يجتمع وادي النخلتين في�ضيران وادًيا 

واحًدا. ]معجم البلدان )/)))[.
ال�ضفراء: واٍد من ناحية المدينة وهو كثير النخل   .((
ر�ضول  و�ضلكه  الحاج  طريق  في  والخير،  وال��زرع 
اهلل � غير مرة، وبينه وبين بدر مرحلة. ]معجم 

البلدان: )/)))[.
في الن�ضخة المغربية )فيه).  .((

الزرقا: العين الزرقاء هي العين التي ي�ضرب منها   .((
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بن  م��روان  العين  هذه  اأج��رى  وقد  المدينة،  اأهل 
على  واليا  مروان  وكان  معاوية،  من  باأمر  الحكم 

المدينة عام )) ه� تقريًبا.
بها،  القرية  عرفت  بئر  ا�ضم  واأ�ضله  بال�ضم  قبا   .((
وهي م�ضاكن بني عمرو بن عوف من االأن�ضار...، 
هاجر ر�ضول اهلل � وورد قباء و�ضلى بهم فيه. 

]معجم البلدان )/)1)[.
في الن�ضخة المغربية )نف�ضي).   .((

االإ�ضارة اإلى �ضورتي الن�ضر والم�ضد.  .((
بيتي  بين  »م��ا  ال�ضريف  الحديث  اإل��ى  االإ���ض��ارة   .(1

ومنبري رو�ضة من ريا�س الجنة«.
اِر:  ُة النَّ ْيِء وُمْعَظُمه. وَكبَّ ة ال�ضَّ ة، ِباْلَفْتِح: �ِضدَّ الَكبَّ  .((

ْدَمُتها. �ضَ
باأيهم  كالنجوم،  )اأ�ضحابي  حديث  من  اقتبا�س   .((
عبد  البن  العلم  بيان  جامع  اهتديتم)،  اقتديتم 

البر )/))، واالإحكام البن حزم )/)).
في الن�ضخة المغربية )االأذنين).  .((

في الن�ضخة المغربية )اآيات ن�ضر).  .((
ة  الُجبَّ على  ما  وقيل: هو  ْمح،  الرُّ �ِضناُن  الخر�س:   .((
]ل�ضان  نف�ضه.  ْم��ح  ال��رُّ ه��و  وق��ي��ل:  نان،  ال�ضِّ م��ن 

العرب[.
ال�ضفاعة  ف��ي  ال�ضريف  الحديث  اإل���ى  االإ���ض��ارة   .((

الكبرى. 
في الن�ضخة المغربية )وي�ضهد لي).  .((

دريد:  ابن  قال  وت�ضاوير،  اأَ�ضنام  فيه  بيت   : الُبدُّ  .((
الُبدُّ ال�ضنم نف�ضه الذي يعبد.

االأبيات من )يراها اأمامي... اإلى فلوال حجاب...)   .((
وعددها )) بيًتا البن الفار�س في ديوانه ))))-

 ،((( ،((( -((( ،((( ،((( ،((( ،((( ،(((
 -((1 ،((( ،((( ،((( ،((( ،((( ،((( ،(((

.((((
بن  علي  بن  الح�ضن  بن  عمر  الكلبي  دحية  اب��ن   .(1
)ت:  الكلبي  دحية  اب��ن  الخطاب،  اأب��و  محمد، 
اأديب، موؤرخ، حافظ للحديث، من اأهل  )))ه�): 
من  المطرب  ت�ضانيفه:  م��ن  باالأندل�س.  �ضبتة 

اأ�ضعار اأهل المغرب. ]االأعالم )/))[.
َفاأَْخَرْجَتِني  اإلى   ... ِفَيّ ي  ِمِنّ )َتَجلَّْيَت  من  االأبيات   .((

حامد  الأبي  اأبيات   ( وعددها  ِب��اإِْدَخ��اِل...)  ي  َعِنّ
العقيدة  ق�ضم  ط)  بتحقيقنا  ديوانه  في  الغزالي 
والفكر االإ�ضالمي، اأكاديمية الدرا�ضات االإ�ضالمية 

بجامعة ماليا )11)م، �س1)، )).
الف�ضو�س: عنوان كتاب من موؤلفات ابن عربي.  .((

موؤلفات  من  كتاب  عنوان  ا   اأي�ضً وهو  الفتوحات:   .((
ابن عربي.

�ضبعين  اب��ن  ن�ضر  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ب��ن  الحق  عبد   .((
من  )))ه���):  )ت:  الرقوطي  المر�ضي  االإ�ضبيلي 
الوجود.  بوحدة  القائلين  ومن  الفال�ضفة،  زهاد 
وحج،  �ضبتة،  اإلى  وانتقل  واالآداب،  العربية  در�س 
وا�ضتهر اأمره. من موؤلفاته ر�ضائل ابن �ضبعين ط، 
ور�ضالة الن�ضيحة طبع �ضحيفة المعهد الم�ضري 
بمدريد، م)، في ))�س، و�ضنف كتاب البّد وكتاب 
الم�ضرقية خ، وغير ذلك.  واأ�ضرار الحكمة  اللهو، 
وكّفره كثير من النا�س، له مريدون واأتباع يعرفون 

بال�ضبعينية. ]االأعالم، )/1))[.
محمد بن علي بن اأحلى )ت: )))ه�): من اأمراء   .((
االأندل�س، تاأمر في لورقة منتقال من الدرا�ضة اإلى 
الريا�ضة. وكان من علماء الكالم، وله فيه تاآليف. 
ولما احتل الروم مر�ضية �ضنة 1)) ه� قاومهم ابن 
اأحلى، فق�ضدوه بال�ضر، ف�ضالمهم، وتوفي في مقر 

اإمارته. ]االأعالم  )/ )))[.
اأبو  الخ�ضر،  بن  اإ�ضرائيل  بن  �ضوار  بن  محمد   .((
)))ه���):  )ت:  ال�ضيباني  الدين  نجم  المعالي، 
ت�ضوف  دم�ضق،  في  ووف��ات��ه  مولده  غ��زل  �ضاعر 
وحذا في بع�س �ضعره حذو ابن الفار�س، وطاف 
البالد، ومدح الروؤ�ضاء والق�ضاة وغيرهم، وعلت 
�ضهرته. له )ديوان �ضعر - خ). ]االأعالم )/)))[.
�ضليمان بن علي بن عبد اهلل الكومي التلم�ضاني،   .((
قبيلة  من  �ضاعر،  1))ه����):  )ت:  الدين  عفيف 
كومة تنقل في بالد الروم و�ضكن دم�ضق، فبا�ضر 
فيها بع�س االأعمال. وكان يت�ضوف ويتبع طريقة 
ابن العربي في اأقواله واأفعاله. واتهمه فريق برقة 
الدين والميل اإلى مذهب الن�ضيرية. و�ضنف كتبا 
و�ضرح  ط،  النفري  مواقف  �ضرح  منها:  كثيرة، 
للهروي،  ال�ضائرين  منازل  و�ضرح  الف�ضو�س، 
ال�ضاب  واب��ن��ه  ط،  دي����وان  ف��ي  م��ج��م��وع  و���ض��ع��ره 

الظريف اأ�ضعر منه. ]االأعالم  )/1))[.
في الن�ضخة المغربية )واإما).   .((
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الم�صــادر والمراجع

ابن الفار�س والحب االإلهي: د. م�ضطفى محمد   -
حلمي، ط) دار المعارف بم�ضر ))))م.

تائية ابن الفار�س الكبرى و�ضروحها في العربية،   -
عبد  محمود  الخالق  عبد  د.  ودرا���ض��ة  تحقيق 
الخالق ، ط. عين للدرا�ضات والبحوث، القاهرة، 

)11)م.
العلم  دار   (( ط  الزركلي،  الدين  خير  االأع��الم:   -

للماليين، بيروت )11)م. 
جامع بيان العلم وف�ضله: ابن عبد البر القرطبي،   -

ط دار الكتب العلمية، بيروت ))))م. 
جامعة  ط  التلم�ضاني:  حجلة  اأب���ي  اب��ن  دي���وان   -

بلقائد، تلم�ضان، ))1)م.
بيروت،  ���ض��ادر،  دار  ط)  الفار�س:  اب��ن  دي��وان   -

)11)م.
اإح�ضان عبا�س،  د.  ديوان كثير عزة: جمع و�ضرح   -

ط دار الثقافة، بيروت ))))م.
دار  ط)  طريفي،  نبيل  محمد  د.  الكميت:  �ضعر   -

�ضادر، بيروت 111)م. 
ّحاح في اللغة: اأبو ن�ضر اإ�ضماعيل الجوهري. ال�ضّ  -

دار  ط)  الم�ضري،  منظور  اب��ن  ال��ع��رب:  ل�ضان   -
�ضادر، بيروت.  

معجم البلدان: ياقوت الحموي، تحقيق فريد عبد   -
العزيز، ط) دار الكتب العلمية، بيروت، 1)))م. 
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التبادل الح�ضاري
بين ح�ضرموت وموانئ الخليج العربي

اأ. محمد علوي عبد الرحمن باهارون
باحث بدار الحامي للدرا�ضات والن�ضر - ح�ضرموت - اليمن

مقدمة

الحمد هلل رب العالمين القائل: )وجعلناكم �صعوًبا وقبائل لتعارفوا( وال�صالة وال�صالم على 
�صيدنا محمد وعلى اآله و�صحبه اأجمعين. اأما بعد:

العربي  الخليج  وموانئ  ح�صرموت  موانئ  بين  الم�صترك  والتاريخ  الح�صاري  التبادل  فاإن 
قديم جًدا وموغاًل في القدم, وال�صبب الرئي�ص في توثيق تلك العالقات الح�صارية التاريخية 
هي مهنة المالحة البحرية, واالأ�صفار في حو�ص المحيط الهندي والخليج العربي, وعبر اأمواج 
البحر المتالطمة تالقت ال�صعوب وتبادلت المعارف وتالقحت الثقافات و�صكلت قا�صًما م�صترًكا 

فيما بينها. 

وق���د ا���ض��ت��ه��ر ال��ح�����ض��ارم��ة وال��خ��ل��ي��ج��ي��ون عبر 
ع�ضور التاريخ بن�ضاطهم المالحي المجيد الحافل 
اأبرزها  من  ولعل  البحرية،  والبطوالت  بالمغامرات 
القرن  في  البرتغاليين  ال��غ��زاة  وج��ه  في  موقفهم 
الذين  الميالدي،  ع�ضر  ال�ضاد�س  الجري  العا�ضر 
ولكن  وح�ضرموت،  الخليج  موانئ  في  ف�ضاًدا  عاثوا 
اأولئك االأبطال لم يقفوا مكتوفي االأيدي فقد ت�ضدوا 
لهم باأ�ضلحتهم الب�ضيطة وبكل ما ا�ضتطاعوه من قوة 
دح��روا  حتى  وحرماتهم  ممتلكاتهم  عن  محامون 
اإال  اآمًنا  البحري  ميدانهم  وابقوا  االأع���داء  اأولئك 
والطوافات  كالعوا�ضف  طبيعية  ق��وة  من  ياأتي  ما 

وغيرها التي لي�س القدرة على دفعها، ويقول الموؤرخ 
ميناء  بحارة  دور  عن  بامطرف  القادر  عبد  محمد 
»اأما  البرتغاليين:  مواجهة  في  بح�ضرموت  الحامي 
على  البرتغالية  الوطاأة  ا�ضتداد  اأي��ام  به  قاموا  ما 
كانوا  حيث  م�ضرف؛  دور  فهو  اليمن  جنوب  موانئ 
ال�ضراعية،  ال�ضفن  بحارة  االأكبر من  الجزء  يمثلون 
الحامي  واأهل  البرتغاليين  القرا�ضنة  تناو�س  والتي 
التي  الع�ضكرية  النجدة  نقل  في  �ضاركوا  الذين  هم 
بعث بها ال�ضلطان محمد بن عبد اهلل الكثيري حاكم 
اإلى االأمير مرجان الظافري لال�ضتراك  ح�ضرموت 
�ضنة  البرتغالي  ال��غ��زو  �ضد  ع��دن  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي 
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التي  المدمرة  االأخ��ط��ار  ورغ��م  -))))م،  )))ه��� 
ثم  البرتغاليين  القرا�ضنة  اأيدي  على  لها   تعر�ضوا 
البحار  يجوبون  الحامي  اأه���ل  ظ��ل  الهولنديين، 
خليج  اإل��ى  البنغالي  خليج  في  ال�ضراعية  ب�ضفنهم 
اإلى  اإفريقيا  بجنوب  ناتال  م�ضارف  ومن  ال�ضوي�س، 
ميناء الب�ضرة. وبذلك اأبقوا الخط المالحي ال�ضهير 
مفتوًحا  المخاء  -ال�ضحر-  م�ضقط  بخط  المعروف 
للتجارة بين جنوب بالد العرب والعالم الخارجي... 
لقد  غيرهم.  دون  التاريخ  لهم  �ضجله  �ضرف  وذلك 
واالإح���راق  واالإغ����راق  للقتل  الحامي  اأه��ل  تعر�س 
البرتغاليين،  اأي��دي  على  واال�ضترقاق  واالختطاف 
ال�ضعبي  ال�ضاعر  قال  وفيهم  قناة  لهم  تلن  لم  ولكن 

�ضالمين بن عمر بن م�ضلم ال�ضحري:
�صاعية خايل  بالناظور  قال  م�صلم  ابن 

ـــــت مــــــــــــن زنـــــــجـــــــبـــــــار ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ نـــــتـــــخــــــ

التالية يح�صبون  ما  ذي  �صبان  و�صطها 
ــــلــــو قــــــــــــــار)1( ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ يـــــطـــــعـــــمـــــون الــــحـــــ

المعلم  الجليلين  ال�ضيخين  يعرف  ال  منا  من 
والمعلم  الخليجي،  ال��ج��ل��ف��اري  م��اج��د  ب��ن  اأح��م��د 
وثقا  اللذان  الح�ضرمي،  المهري  اأحمد  بن  �ضليمان 
لنا ذلك التبادل الح�ضاري العلمي بين المنطقتين 
�ضار  وفلكية  بحرية  م�ضنفات  م��ن  و���ض��ع��اه  بما 
في  والخليجيون  الح�ضارمة  اأجدادنا  هديها  على 
اأي��دي  تلقفتها  ثم  ال�ضهيرة،  المالحية  رحالتهم 
بها  واه��ت��م��وا  ال��غ��رب  منها  وا���ض��ت��ف��اد  االأورب��ي��ي��ن، 
جهلناها  اأحفادهم  العرب  ونحن  كبيًرا،  اهتماًما 
يتقدم  اأن  الغرب  وا�ضتطاع  ولالأ�ضف،  وتجاهلناه 
اأج��دادن��ا  ح�ضاب  على  والفلك  المالحة  علوم  في 
العلوم، وبخا�ضة في  فنبغوا في  العلمية  وبجهودهم 

المالحة البحرية والفلك الريا�ضي.
لقد ترك لنا الربانان ابن ماجد والمهري ثروة 
جديرة  العلمية،  والمنظومات  الكتب  م��ن  ثمينة 

االإم��ارات  دول��ة  اهتمت  وقد  واالهتمام،  بالدرا�ضة 
ون�ضر  ماجد  ابن  المعلم  بالربان  المتحدة  العربية 
واآث���اره  حياته  ع��ن  ال��ن��دوات  بع�س  وع��ق��دت  ت��راث��ه 
ابن  تراث  الإحياء  العلمية  )الندوة  ومنها  العلمية، 
ماجد) التي نظمها اتحاد كتاب واأدباء االإمارات في 
يناير ))))م، وذلك جهد ي�ضكر عليه. ولكننا نريد 
العلمية  القامات  تلك  الإب��راز  االهتمام  من  مزيًدا 
وروجوا  اأحمر  خط  تحتها  البع�س  و�ضع  ربما  التي 
لتلك الفرية التي األحقت بالمعلم ال�ضالح اأحمد بن 
والبرتغاليين  جاما  دي  لفا�ضكو  اإر�ضاده  من  ماجد 
الفرية  لهذه  ت�ضدى  وقد  الهند،  اإل��ى  اأفريقيا  من 
بن  �ضلطان  الدكتور  مقدمتهم  وفي  الباحثين  بع�س 
كتابه  في  ال�ضارقة  اإم��ارة  حاكم  القا�ضمي  محمد 
)بيان للموؤرخين االأماجد في براءة ابن ماجد) بما 
ال مزيد فيه عن القول واأو�ضح فيه بالن�س الوا�ضح 
المر�ضد  اأن   - اأنف�ضهم  البرتغاليين  كتب  وم��ن   -
يدعى  م�ضيحي  رجل  هو  ديجاما  فا�ضكوا  الأ�ضطول 
وا�ضمه  الهندو�ضية  الطوائف  اإح��دى  من  غجراتي 
دي  يوميات  رحلة  كتاب  في  ذلك  جاء  كما  كاناكا 
ولكن  ف��ي��ران،)))  غبرييل  الفرن�ضي  للباحث  غاما 
التهمة  تلك  بهم  األحقت  المالحية  العرب  �ضهرة 
قمي�س  من  الذئب  براءة  براء  منها  وهم  الزائفة، 

يو�ضف.
الخليج  م��الح��ي  ب��ي��ن  ال��ت��وا���ض��ل  ا���ض��ت��م��ر  ل��ق��د 
اإلى �ضرق اإفريقيا والهند  وح�ضرموت في رحالتهم 
ولم  البع�س،  بع�ضهم  من  وم�ضتفيدين  م�ضتر�ضدين 
البحري  المالحي  الجانب  في  التبادل  ذل��ك  يكن 
واالجتماعي  العلمي  الجانب  اإلى  تعداه  بل  فح�ضب، 
و�ضنركز  عنه،  �ضنتحدث  كما  وال�ضيا�ضي  والثقافي 
التبادل  على  المخت�ضرة  الدرا�ضة  هذه  في  حديثنا 
واالإم��ارات  عمان  وبين  ح�ضرموت  بين  الح�ضاري 

العربية المتحدة والكويت.
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ب�سلطنة عمان: ح�سرموت  عالقة   - •	اأواًل 
اأما عن عالقة ح�ضرموت ب�ضلطنة عمان وموانئها 
 - مرباط   - �ضور  �ضحار-   - م�ضقط   ( المتعددة 
�ضاللة - ري�ضوت) فهي عالقة متينة متعددة الجوانب 

مالحية واجتماعية وعلمية و�ضلطانية وخيرية.
ح�ضرموت  بين  الجغرافية  الرقعة  قرب  وبحكم 
اإلى  الح�ضرمية  القبائل  بع�س  انتقلت  فقد  وعمان، 
منا�ضب  فيها  وتربعت  ظفار  باإقليم  و�ضكنت  عمان 
مرت  التي  االأو�ضاع  ب�ضبب  وذلك  و�ضيا�ضية؛  علمية 
بها ح�ضرموت مثل فتنة عثمان الزنجيلي الذي غزا 
 ح�ضرموت �ضنة )))ه� )))))م) وقام بقتل العلماء، 
ومن تلك االأ�ضر الح�ضرمية اآل ال�ضبتي فقهاء وق�ضاة 
مدينة ال�ضحر، فقد تديروا مرباط ثم ظفار، منهم 
اأبو العبا�س احمد بن محمد بن يحيى ال�ضبتي الذي 
بها،  الق�ضاء  وتولى  ال�ضحر  اإل��ى  ذل��ك  بعد  انتقل 
علوي  ب��ن  علي  ب��ن  محمد  ال�ضيخ  العالمة  ومنهم 
باعلوي الح�ضيني من علماء مدينة تريم كان يتردد 
وقد  والتجارة،  اإلى اهلل  للدعوة  على مدينة مرباط 
وظفار  وح�ضرموت  اليمن  بجهات  علومه  انت�ضرت 
انت�ضاًرا عظيًما، وكانت القوافل ت�ضير من تريم اإلى 
اأ�ضهر من  مرباط في خفارته،ويمكث بمرباط عدة 
العام ثم يعود اإلى مدينة تريم، وكان هذا داأبه حتى 
�ضنة  وفاته  اإل��ى  بها  ا�ضتقر  حياته  اأي��ام  اأواخ��ر  في 
)))ه� )1)))م)، وا�ضتهر ب�ضاحب مرباط وبالولي 
ابن علي وما زال بيته ومقا مه معروًفا اإلى اليوم في 

مدينة مرباط.

بيت و�صريح االإمام �صاحب مرباط

ح�ضرموت  توطنت  التي  العمانية  االأ�ضر  وم��ن 
واأ�ضلهم  تريم  مدينة  توطنوا  الذين  الحب،  اأبي  اآل 
من �ضكان ظفار، منهم العالمة عمر بن اأبي الحب 
الم�ضارك في ق�ضاء ظفار، والعالمة محمد بن احمد 
ابن اأبي الحب التريمي المتوفى )))ه� )))))م).

عمان  �ضلطنة  في  ال�ضافعي  الق�ضاء  تولى  وقد 
العلماء  العديد من  في كل متن واليتي �ضور وظفار 
ع�ضر  ال��ح��ادي  ال��ق��رن  منذ  الح�ضارمة  والفقهاء 
في  تيمور  بن  �ضعيد  ال�ضلطان  عهد  اإل��ى  الهجري 
الن�ضف الثاني من القرن الرابع ع�ضر من اأبرزهم:

بارجا  الرحيم  عبد  بن  عمر  العالمة  ال�ضيخ  	•
في  ح�ضرموت  ب��وادي  �ضيون  مدينة  علماء  من 
انتقل  الهجري،  ع�ضر  الحادي  القرن  منت�ضف 
اأيام  في  بها  ال�ضافعي  الق�ضاء  وتولى  ظفار  اإلى 
ال�ضلطان جعفر بن عبد  اآل كثير في عهد  حكم 

اهلل الكثيري.

ال�ضيد العالمة اأحمد بن علوي بن ح�ضن عيديد  	•
ح�ضرموت  ب�ضاحل  الحامي  مدينة  علماء  من 
الق�ضاء  وتولى  )1))ه���،  �ضنة  ظفار  اإلى  انتقل 
تركي،  بن  في�ضل  ال�ضيد  ال�ضلطان  من  بطلب 
ومكث في الق�ضاء اإلى حكم ال�ضلطان تيمور بن 
ا له في جميع  في�ضل الذي جعله م�ضت�ضاًرا خا�ضً
ق�ضاياه حتى توفي عام ))))ه�، والزال اأحفاده 
من  وظفار،  م�ضقط  من  كل  في  عمان  ب�ضلطنة 
اأبرزهم ال�ضيد ال�ضفير محمد بن عمر بن اأحمد 
عيديد عمل في وزارة الخارجية �ضفيًرا ل�ضلطنة 
عمان في �ضوي�ضرا وبروناي دار ال�ضالم وملحًقا 

ثقافًيا في وا�ضنطن حتى تقاعده عام )11)م. 

تولى  لحمدي  اأحمد  بن  �ضعيد  الفقيه  العالمة  	•
الق�ضاء بظفار في عهد ال�ضلطان �ضعيد بن تيمور 
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في حوالي عام ))))ه�.

اأما في مجال العالقة االجتماعية الخيرية، فقد 
تردد على ح�ضرموت الكثير من العمانيين، و�ضارك 
الم�ضاجد ووقف االأوقاف الخيرية  بع�ضهم في بناء 

عليها ومنهم:

قام  ال��ذي  الهاجري  �ضالح  بن  �ضلطان  ال�ضيخ   -
القديمة  الحامي  ببلدة  الجامع  م�ضجد  بتجديد 
من  ال��ع��دي��د  عليه  واأوق����ف  ))))ه�����،  �ضنة  ف��ي 

االأرا�ضي الزراعية. 

من  الزرافي  حاجي  بن  حليمة  المح�ضنة  المراأة   -
�ضكان م�ضقط، وفدت اإلى ميناء الحامي، و�ضعت 
اإلى تجديد م�ضجد ال�ضيد محمد بن هارون جمل 
مزرعة  منها  المزارع  بع�س  عليها  وقفت  الليل، 

الظاهرة))).

�صورة م�صجد باهارون

�ضالطين  م��ع  ح�ضرموت  رب��اب��ن��ة  ارت��ب��ط  وق��د 
حميمة،  تجارية  بعالقات  عمان  وت��ج��ار  ورب��اب��ن��ة 
وتبرز  المتين،  الح�ضاري  التبادل  ذلك  لنا  توؤكد 
والم�ضنفات  المعارف  تبادل  فمن  �ضورة  اأبهى  في 

البحرية اإلى �ضراء ال�ضفن اإلى نقل ب�ضائع �ضالطين 
بنا  يطول  جوانب  وهي  المتفانية،  وخدمتهم  عمان 
ب�ضيء  بع�ضها  و�ضنذكر  فيها،  الخو�س  في  الحديث 

من االقت�ضاب:

الربان  كان  الهجري  ع�ضر  الثالث  القرن  ففي 
الفلكي �ضعيد بن �ضالم باطايع - المولود في ميناء 
1)))ه�  �ضنة   - ح�ضرموت  موانئ  اأحد   - الحامي 
 ،- )))))م)  ))))ه���  �ضنة  والمتوفى   )))))م) 
اإل��ى  ح�ضرموت  م��ن  ال�ضراعية  ب�ضفينته  ي��رت��اد 
التمور  �ضحنات  ظ��ه��ره��ا  ع��ل��ى  وي��ح��م��ل  م�ضقط، 
تجارًيا  مركًزا  كان  الذي  المخاء  ميناء  بها  قا�ضًدا 
العالقة  تلك  لنا  اأرخ  وقد  الفترة،  تلك  في  مزدهرا 
اأبحر  التي  ال�ضهيرة  البحرية  رحلته  في  الحميمة 
في  بنظمها  وق��ام  ))1))م)،  1)))ه����  �ضنة  بها 
�ضارت  الجنوبية،  البحرية  باللهجة  منظومة �ضعرية 
بها الركبان وتداولها النواخذة والربابنة في موانئ 

جنوب الجزيرة العربية، يقول فيها:

�صيره جــد  قــد  الفلك  �صيرة  تحت  مــن 

ربـــــه خـــبـــيـــره يـــنـــظـــره بــالــعــيــن الــعــنــيــة

هـــــذي مـــ�ـــصـــيـــره فــيــهــا جـــبـــــــــــال كــبــيــرة

ـــــي جــــــزيــــــرة مـــقـــطـــعـــة مـــ�ـــصـــتـــويـــة وهــــــ

البحرية  والمعلومات  ال��م��ع��ارف  فيها  واأودع 
فمن  وال�ضيا�ضية  بل  واالأدبية،  والتاريخية  والفلكية 
يحدثنا عن بع�س االأمور ال�ضيا�ضية في �ضلطنة عمان 

بقوله:

راأ�ـــــــــص الـــحـــنـــانـــي والـــــبـــــر كـــلـــه اأمــــــان

قــــــول الـــلـــ�ـــصـــانـــي مـــربـــاطـــهـــم ديـــولـــيـــة

بعمان  ال�ضلطة  على  ال�ضراع  اإل��ى  فيها  م�ضيًرا 
بين الوهابيين واالإيرانيين والح�ضارمة والم�ضريين 
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واالإنجليز، حتى اآلت ال�ضلطة اال�ضمية فيه في النهاية 
اأحمد  بن  �ضلطان  االإم��ام  ابني  و�ضعيد  �ضالم   اإل��ى 
البو�ضعيد عام ))))ه� ))1))م)، فلم يكن بر راأ�س 
الحديث  واإنما  واال�ضتقرار،  االأمن  يعرف  الحناني 
ما  و�ضعيد في مرباط  �ضالم  �ضلطة  االأمن وعن  عن 
هو اإال من لغو الحديث ) قول ل�ضان ) على حد تعبير 

المالح باطايع رحمه اهلل ))).

بينهم  وح�ضرموت  ع��م��ان  ربابنة  ت���داول  كما 
ومن  والبتيل،  العمانية  كالغنجة  ال�ضراعية  لل�ضفن 
بن  �ضعد  بن  �ضعيد  الربان  به  قام  ما  ذلك  نماذج 
عروة ب�ضراء غنجة عمانية من اأحد ربابنة �ضور في 
اأطلق  الميالدي،  الع�ضرين  القرن  مطلع  في  عمان 
عليها فيما بعد )غنية ال�ضعد)، ثم جاء بعده الربان 
عمر علوي عيديد المتوفى �ضنة ))))ه� )))))م)، 
وقام ب�ضراء �ضفينة من نوع البتيل ت�ضمى )تي�ضير)، 
عو�س  ب��ن  عي�ضى  ب��ن  علي  ال��رب��ان  م��ن  ا�ضتراها 
الموافق  ))))ه����  �ضنة  ف��ي  ذل��ك  وك��ان   ، المهري 
محمد  القا�ضي  وبتوثيق   ، م�ضقط  بميناء  1)))ه��� 
األفان  ال�ضفينة  تلك  ال�ضاوي، وكان ثمن  اأحمد  ابن 

وخم�ضمائة 11)) ربيه ف�ضة))). 

اإه��داء  الح�ضاري  التبادل  ذل��ك  مالمح  وم��ن 
ال��ب��ح��ري��ة. فمن ذل��ك ك��ت��اب )دالي��ل  ال��م��ر���ض��دات 
اأحمد  اأبي  العماني  للربان  والمبحرين)  المبحرات 
محمد باماجد الظاهري ال�ضوري من ربابنة القرن 
المعلم  الفلكي  ال��رب��ان  اإل��ى  اأه���داه  ع�ضر،  الثامن 
�ضنة  المتوفى  عيديد  محمد  بن  عو�س  بن  محمد 
ميناء  رب��اب��ن��ة  م�ضاهير  م��ن  )))))م)  ))))ه����� 

الحامي بح�ضرموت))). 

ومنها: كتاب )تنبيه الغافل في معرفة علم البحر 
�ضنة  األفه  �ضور  ربابنة  الأح��د  ومجاريه)  وق��واع��ده 
)1))ه� وقام بكتابته الربان العماني نا�ضر بن علي 
الخ�ضوري المتوفى عام ))))م، الذي امتلكه وعلق 
عليه الربان اأحمد بن علي بن بركات ال�ضاطري من 
ربابنة الحامي )))))ه� � ))))م)، وقد انتقل ذلك 
الكتاب اإلى ملكه عن طريق �ضديقه الربان ال�ضوري 

�ضالح بن عبد اهلل بن قا�ضم ال�ضناني))). 

توثيق  في  كبير  دور  ح�ضرموت  لربابنة  وك��ان 
اإفريقيا،  التبادل التجاري بين عمان والهند و�ضرق 
ي��اأت��وا  عندما  ف��ك��ان��وا  نف�ضها  ع��م��ان  م��وان��ئ   وب��ي��ن 
على  ب�ضائعم  بحمل  ظفار  تجار  يقوم  ظفار  اإل��ى 
�ضفنهم وال�ضفر معهم اإلى م�ضقط لغر�س المتاجرة، 
لبيعها ويرفق  االآخر ير�ضل معهم ب�ضائعم  والبع�س 
بها طلباته في ماي�ضمى بالتذاكر، وهي مثل الر�ضائل 
يكتب فيها مايطلبه من اأقم�ضة وحلوى وتمر، وغيره 
ويعطي  تعبيرهم،  حد  على  الم�ضكتية  الب�ضائع  من 
مقابل  عليه  يح�ضل  الذي  بالمال  اأو  المال  م  مبلًغا 

بيعه ب�ضاعته ال�ضابقة.
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واأما عالقة ربابنة ح�ضرموت ب�ضالطين عمان، 
فهي عالقة وطيدة منذ عهد ال�ضيد �ضعيد بن �ضلطان 
حفيده  عهد  اإلى  )))))م)  ))))ه�  �ضنة  المتوفى 
�ضعيد ابن تيمور )))))ه� - ))))م)؛ حيث كانت 
�ضفنهم ال�ضراعية ت�ضحن بالب�ضائع من موانئ الهند 
ويقوموا  عمان،  ل�ضالطين  التابعة  اإفريقيا  و�ضرق 
اأبرز من  اإلى موانئ م�ضقط وظفار، ومن  بتو�ضيلها 

ات�ضل باأولئك ال�ضالطين:

المتوفى  م��ب��ارك��وت  ع��ب��ي��د  م��ب��ارك  ال���رب���ان  	•
وطيدة  عالقة  ل��ه  كانت  ))))م،  ع��ام  ح��وال��ي 
ال�ضلطان  نجله  ثم  تركي  بن  في�ضل  بال�ضلطان 

 ر�صالة من التاجر الظفاري �صالم اأحمد ال�صيل الغ�صاني للربان الح�صرمي عمر علوي عيديد 
في عام 1328 – 1910.

بن  �ضعيد  ال�ضلطان  ابنه  ثم  في�ضل  بن  تيمور 
تيمور، وكان يقوم بتموين الق�ضر ال�ضلطاني في 
م�ضقط وظفار بالب�ضائع التي يجلبها من الهند 
وال�ضداقة  العالقة  لهذه  وت��اأك��ي��ًدا  والب�ضرة، 
المتينة فقد اأمر ال�ضلطان تيمور بن في�ضل عام 
في  عماله  جميع  اإل��ى  مر�ضوًما  بكتابة  ))))ه��� 
لمبارك  ي�ضمح   : االآتي  على  ين�س  عمان  موانئ 
عبيد مباركوت بالمرور في اأي بندر من بنادرنا 
البيع  في  االإذن  وله  م�ضيره،  اإل��ى  �ضوقرة  من 
وال�ضراء والم�ضير والمجيء، وله االإذن واالإباحة 
في طلق المدفع كما هو يعتاد في �ضاير البلدان 
وله اأن يرمي من المدفع اإلى ع�ضرين مدفع عند 
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و�ضوله مع المر�ضى واالإقالع وال عليه حرًجا؛ الأنه 
من اأعز االأ�ضحاب واالأ�ضدقاء، وكل من ي�ضاهده 
وي�ضاعده  يكرمه  اأن  االأماكن  هذه  في  به  ويتفق 

والقيام به المقام التام))).

الربان اأحمد �ضعيد باهيال المتوفى عام 1)))م،  	•
تيمور،  بن  �ضعيد  ال�ضلطان  قام في خدمة  الذي 
اإلى ظفار وم�ضقط ومن  ونقل ب�ضائعه من عدن 
م�ضقط اإلى ظفار، وفي عام 1)))م قام ب�ضحن 
الال  علي  الحاج  وكالة  من  ال�ضيارات  من  ثالث 
واحدة  واأو�ضل  �ضعيد،  ال�ضلطان  با�ضم  في عدن 
وقد  م�ضقط،  اإل��ى  واثنتين  بظفار  �ضاللة  اإل��ى 
�ضهدتا ظفار وم�ضقط عند و�ضول تلك ال�ضيارات 
االأهالي  فيه  خرج  حافاًل  يوًما  باهيال،  برفقة 
اإلى ال�ضاطئ ينظرون اإلى ال�ضيارات التي جلبها 
قبل،  من  يعرفونها  يكونوا  ولم  �ضعيد،  ال�ضلطان 
على  ال�ضفينة  من  ال�ضيارات  تلك  حملت  وق��د 
اأكتاف الرجال اإلى الق�ضر ال�ضلطاني في كل من 

ظفار وم�ضقط))).

ثانًيا - عالقة ح�سرموت باالإمارات العربية  	•
المتحدة:

اإن عالقة ح�ضرموت بموانىء االإمارات العربية 
المتحدة وبنواخيذها االأفذاذ عالقة متينة وقديمة، 

من  باأحرف  التاريخ  جبين  على  ت�ضطر  باأن  جديرة 
نور.

اإل��ى  المتجهة  الح�ضرمية  ال�ضفن  ت�ضتطيع  ال 
تر�ضي  اأن  دون  تمر  اأن  الكويت  اأو  الب�ضرة  مينائي 
في اإحدى موانئ االإمارات اإما راأ�س الخيمة اأو دبي 
اأو ابوظبي اأو ال�ضارقه اأو عجمان اأو الفجيرة، وكان 
ميناء دبي مر�ضى للعديد من ال�ضفن الح�ضرمية التي 
في ح�ضرموت  الم�ضمى  ال�ضمك  بزيت  تاأتي محملة 
كطالء  وي�ضتخدم  بال�ضل،  الخليج  وفي  بال�ضيفه 
وكذلك تحمل  اال�ضطياد،  وقوارب  الخ�ضبية  لل�ضفن 
مادة الجير االأبي�س المعروف بالنورة التي ت�ضتخدم 

كطالء لل�ضفن والبيوت من الدخل والخارج.

ن��واخ��ذة ح�ضرموت  م��ن  ال��ع��دي��د  ارت��ب��ط  وق��د 
ومنهم  االإم����ارات  م��وان��ئ  ف��ي  اجتماعية  بعالقات 
النواخيذ  من  حبي�ضان  اهلل  عبد  �ضالم  النوخذة 
والفجيرة  دبي  موانئ  على  بترددهم  عرفوا  الذين 
وعجمان، وقد تزوج في عجمان عند اآل محي�ضي في 
موطنه  اإلى  معه  زوجته  ونقل  االأربعينيات  منت�ضف 

بميناء الحامي بح�ضرموت.

وقد عرف نواخذة االإمارات ب�ضوالتهم وجوالتهم 
اليوم  الح�ضارمة  ِمن  وَمن  ح�ضرموت،  موانئ  في 
اليعرف النوخذة ابن �ضيفان الذي تغنت به الق�ضائد 
بن  محمد  النوخذة  وهو  ح�ضرموت،  في  ال�ضعبية 
علي ابن �ضيفان من اأهالي راأ�س الخيمة، الذي كان 
جالًبا  ح�ضرموت  موانئ  على  العام  ط��وال  يتردد 
معه التمور من الب�ضرة ويبيعها في موانئ الحامي 
وال�ضحر والمكال وبروم، ثم بعد تفريغ تلك ال�ضحنة 
اإلى  المتجهين  بالركاب  ال�ضهير  بومه  ب�ضحنه  يقوم 

الكويت اأو دبي.

اأبوبكر  ح�ضين  الكبير  ال�ضاعر  اإليه  اأ�ضار  وقد 
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المح�ضار منها ق�ضيدة الغنائية ال�ضهيرة التي يقول 
فيها:

ال�صلمان اإلـــى  الــ�ــصــتــري  مــن  و�ــصــرنــاهــا 

و�ــصــبــحــت جــاحــبــه عـــا يـــد بـــن �ــصــيــفــان

نـــواخـــيـــذ الـــ�ـــصـــفـــايـــن مــــا عــلــيــهــم مـــان

اأمـــــانـــــه الـــــــديـــــــرة  ــــاحــــب  �ــــص فــــــي  وال 

عــ�ــصــى بــعــد الـــزعـــل بــحــر الـــهـــوى يــهــداأ

ـــــه وطـــــان ال  غــــــايــــــب  كــــــــل  ــــــع  ويــــــرجـــــــ

وقد فتح العديد من التجار الح�ضارمة لهم وكاالت 
تجارية في مينائي دبي واأبو ظبي، وكانت �ضفنهم ترتاد 
موانئ االإمارات محملة بالب�ضائع كالتمور واالأخ�ضاب 
وزيت ال�ضيفة )ال�ضل)، وغيرها من الب�ضائع؛ حيث 
يتم ت�ضويقها هناك عبر وكالوؤهم ومن اأمثال اأولئك 

التجار ال�ضيخ عبد الرحمن محمد بازرعة.

ومن اأ�ضهر الح�ضارمة الذين عملوا في التجارة 
في ميناء دبي ال�ضيخ �ضالم بن حيدر، وكان بيته في 
اإلى  الح�ضارمة  والم�ضافرين  للبحارة  مق�ضدا  دبي 
دبي  الخا�ضة مع حكام  له عالقاته  وكانت  الخليج، 

من اآل مكتوم وغيرهم من االأعيان.

ح�ضرموت  من  الم�ضافرين  ب�ضيافة  يقوم  وكان 
وربما  ال�ضفينة  باأجرة  يزودهم  ثم  وغيرهم  وعمان 
اأخذها البع�س منه كقر�ضة، فاإذا عمل يدفع له ماله 

عن طريق اأحد وكالئه كالنوخذة ابن �ضيفان.

ا النوخذة االإماراتي ال�ضيخ محمد  وال نن�ضى اأي�ضً
ابن �ضالح القا�ضمي، الذي تولى قيادة البوم الكويتي 
ال�ضهير بالداو بعد اأن ا�ضتراه من مالكه، وقد ربطته 
ح�ضرموت  ربابنة  من  بالعديد  ورفقة  زمالة  عالقة 
نذكر منهم الربانين المعلم محمد عبد اهلل باعباد 
والمعلم اأحمد �ضعيد باهيال، وقد �ضافر معهم مرات 

اإلى  كثيرة من ميناء كاليكوت، ومن ميناء الب�ضرة 
ح�ضرموت وعدن)1)). 

ومما يح�ضن بنا ذكره في هذه الدرا�ضة ما قام 
اآل  به ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
دور  من  المتحدة  العربية  االإم���ارات  حاكم  نهيان 
اأثر  اإخوانه الح�ضارمة المنكوبين من  اإن�ضاني تجاه 
االأمطار الغزيرة وال�ضيول التي اجتاحت ح�ضرموت 
بل  ال��م��ن��ازل،  م��ن  العديد  وه��دم��ت  )11)م،  ع��ام 
النخيل  اأ�ضجار  من  االآالف  وجرفت  كاملة،  ق��رى 
والمحا�ضيل الزراعية.فقد قام حفظه اهلل بالمبادرة 
لجنة  و�ضكل  المت�ضررين،  اأولئك  الإغاثة  الكريمة 
األف وحدة  ببناء  وتكفل  الح�ضارمة،  اإخوانه  الإغاثة 
�ضكنية في ح�ضرموت بوا�ضطة هيئة الهالل االأحمر 
االإماراتي، وقد �ضاهدت بنف�ضي الطائرات المروحية 
االإماراتية التي حلقت في �ضماء مدينة تريم الإنقاذ 
�ضاه  وادي ح�ضرموت؛ مثل  المت�ضررين في مناطق 
اجتاحها  التي  المناطق  وغيرها من  وم�ضطه،  وثبي 
وقد  عين،  بعد  اأثر  وتركها  العظيم،  الطوفان  ذلك 
تم بناء منازل لهم تاأويهم بداًل عن بيوتهم الخاوية.

اآل  حمدان  بنت  �ضالمة  ال�ضيخه  �ضاهمت  كما 
ببناء  وتكفلت  المت�ضررين،  اأولئك  نجدة  في  نهيان 
بتكلفة  ح�ضرموت  مديريات  في  �ضكنية  11)وح��دة 
الجمعية  وتنفذه  اإماراتي،  درهم  مليون   (1 ب�  تقدر 

االإ�ضالمية الخيرية بالمكال.

ومكرمة  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  مدينتا  وهاهي 
من  كل  في  نهيان  اآل  حمدان  بنت  �ضالمه  ال�ضيخة 
بتعاقب  حيًّا  �ضاهًدا  وال�ضاحل  ال���وادي  ح�ضرموت 
بين  الخيري  الح�ضاري  التبادل  ذلك  على  االأجيال 
االإمارات وح�ضرموت، واإن ذلك ال�ضنيع ي�ضكر عليه 
من قبل اإخواننا في االإمارات العربية المتحدة حكومة 

و�ضعًبا �ضائلين اهلل اأن يجعله في ميزان ح�ضناتهم.
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بالكويت: ح�سرموت  عالقة   - •	ثالًثا 

والكويت  ح�ضرموت  البلدين  م��ن  ك��ل  ارتبطت 
وثقافي  وتجاري  مالحي  وتبادل  ح�ضارية،  بعالقات 
موانئ  بين  تنتقل  الكويتية  ال�ضفن  فكانت  مجيد. 
ح�ضرموت جالبة تمور الب�ضرة لغر�س بيعها في تلك 
الموانئ، بقيادة نواخذتها من اأمثال النوخذة معيوف 
البدر و عبد الوهاب و عبد العزيز القطامي وغيرهم.

محطات  ح�ضرموت  م��وان��ئ  بع�س  �ضكلت  وق��د 
ترانزيت لتلك ال�ضفن الكويتية، وغيرها من ال�ضفن 
الخليجية، ومنها ميناء الحامي التي عرفها الكويتيون 
العديدة  االأي��ام  بها  ويمكثوا  دار،  ودار  �ضارع  �ضارع 
المالحية  �ضجالتهم  في  عنها  وكتبوا  لال�ضتجمام، 
الماء-؛  من  اال�ضتقاء  مكان  اأي   - ماء  ممزر  باأنها 
من  حاجتها  وتاأخذ  بها،  تر�ضو  �ضفنهم  كانت  حيث 
مياه ال�ضرب من العيون المعدنية والبرك المنت�ضرة 

بها، وتتزود منها بالحطب والزاد وغيره)))).

�صورة لمدينة ال�صيخ خليفة بن زايد بوادي ح�صرموت

من اأحوا�س الحامي التي ت�ستقي منها 
ال�سفن الخليجية 

الح�ضرمية  بالبالد  الكويتية  المعرفة  بلغت  وقد 
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حتى اأنهم ا�ضتطاعوا اأن يميزوا بين لهجات مناطق 
ح�ضرموت واأتقنوا الكالم بها؛ وذلك لكثرة ترددهم 
اأحد المالحين من  عليها، ومن ذلك ما حدثني به 
قال:  اأم��ان  محفوظ  فرج  العم  وهو  الحامي،  اأبناء 
لما �ضافرت اإلى الكويت في الخم�ضينات الميالدية، 
اأحد المالحين الكويتيين  كان في منقطة المرقاب 
واأدوات  الحبال  مثل  البحر  اآالت  يبيع  دك��ان  معه 
وجل�ضت  يوم  ذات  عنده  فجئت  وغيرها  ال�ضفينة، 
الحديد  من  دائرية  اآلة  وهو   - باأ�ضبعي  عيار  اأدير 
وقال  انتهرني  راآني  فلما   - ال�ضراع  حبال  بها  يرفع 
هل  العّيار  قفية  افح�س  اإنني  فقلت  ت�ضنع،  ذا  ما 
التي  القطعة  ه��و  والقفيه   - خ�ضب  اأم  حديد  ه��و 
يدور حولها ذلك العيار-، فا�ضتغرب الحاج الكويتي 
من  قال  ثم  نعم،  له  فقلت  ذل��ك؟  تعرف  هل  وق��ال 
منطقة  اأي  من  فقال  اليمن  من  له  فقلت  اأنت  اأين 
ح�ضرموت  من  عرفتك  قال  ح�ضرموت  من  فقلت 
من اأي مناطقها فقلت له من المكال، قال اأنت ل�ضت 
من  ل�ضت  فقال  ال�ضحر  من  له  فقلت  المكال؟  من 
ال�ضحر؟ فقلت من الدي�س فقال قفزت على بالدك 
اأنت من الحامي فقلت له كيف عرفتني قال بلهجتك 
على  ترددهم  عن  يحدثني  جل�س  قال  ثم  البحرية، 
الحامي لمزر الماء؛ اأي اال�ضتقاء من العيون والبرك 
وي�ضاألني عن جابية اأم ب�ضير وجابية اأبو �ضالم واأفا�س 
الحديث عن تلك االأيام الجميلة التي مرت لهم في 
من  واإعطائهم  معهم  المزارعين  وتعاون  الحامي، 
مرة  ذات  في  اأنه  وحدثه  والبقوليات،  الخ�ضروات 
االأرا�ضي  زرعت  وقد  الحامي  اإلى  عمان  من  جاءوا 
حرارته،  ب�ضدة  المعروف  )التبغ)  التنباك  ب�ضجرة 
فلما راأوها ظنوها �ضجرة الفجل )البقل)، فاأخذوا 
ياأكلونها  وب��داأوا  التراب،  عنها  ونظفوا  كمية  منها 
فالتهبت اأفواههم من �ضدة الحرارة ولم ينقذهم اإال 

ماء جابية اأبو �ضالم، وكانت تلك الحادثة الم�ضحكة 
مثار حديثهم الأبنائهم لما و�ضولوا اإلى الكويت)))).

وق�����������د ع���م���ل 
العديد من مالحي 
ح�������ض���رم���وت ف��ي 
باأموال  المتاجرة 
الكويتيين  التجار 
منهم  ون��ذك��ره��م 
المثال  �ضبيل  ع��ل 

الربان المعلم محمد بن عبد اهلل باعباد المعروف 
))))م،  عام  المتوفى  والفلكية  المالحية  بخبرته 
الكويت في  كانت له عالقات تجارية حميمة بتجار 
الب�ضرة والكويت وعدن، ومنهم ال�ضيخ عبد العزيز 
الذكير بالب�ضرة، وعائلة اآل عبد اللطيف الحمد في 
واإخوانه  اللطيف  عبد  خالد  منهم  والكويت  عدن، 
فلك  الم�ضماة  �ضفينته  ي�ضحن  وك��ان  وعلي،  حمد 
لهم  ببيعه  ويقوم  الب�ضرة،  من  بالتمر  المح�ضار 
يحمل  وك��ان  وع��دن،  وح�ضرموت  الهند  موانئ  في 
االأبي�س)  )الجير  وال��ن��ورة  الفحم  ح�ضرموت  من 
النوخذة  زميله  مع  الكويت  اإلى  )ال�ضل)  وال�ضيفة 

�ضيخ بن محمد باعباد المتوفى عام ))))م)))).

الذي  الكاللي  مبارك  عو�س  النوخذة  ومنهم 
اإلى  بالهند  كاليكوت  ميناء  من  الخ�ضب  يجلب  كان 
عبد  اأم��ث��ال  الخ�ضب  تجار  على  ويبيعها  الكويت، 

الرحمن ال�ضاهين وغيره. 

والح�ضارمة  الكويتيين  بين  العالقة  توثقت  وقد 
في رحالتهم مًعا اإلى موانئ �ضرق اإفريقيا والحب�ضة 
ويجل�ضون  يتالقون  كانوا  الموانئ  تلك  وفي  والهند، 
في المكاتب التجارية في حلقات يتبادلون المعارف 
والخبرات، ومن تلك المكاتب مكتب التاجر الكويتي 
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ومكتب  بالهند  كاليكوت  ميناء  في  ال�ضقر  يو�ضف 
زنجبار  ميناء  في  باهارون  هارون  اهلل  عبد  ال�ضيد 
العالقات  بينهم  توثقت  وب��ذل��ك  اإفريقيا،  ب�ضرق 
الثقافات، كما نالحظ  وتبادلت المعارف وتداخلت 
ذلك بامتالك العديد من مالحي ح�ضرموت لموؤلف 

وبالمثل فقد تناقل الربابنة الكويتيون الموؤلفات 
البحرية لمالحي ح�ضرموت ومنه منظومتي المالح 
المتقدم ذكره،فقد حفظوا  باطايع  �ضالم  �ضعيد بن 
�ضرق  اإلى  رحالتهم  في  بها  وا�ضتر�ضدوا  منها  نتفا 
اإفريقيا والى موانئ اليمن كما يدلنا على ذلك كتاب 

دليل المحتار للربان ابن قطامي)))).

ب�ضراء  الح�ضارمة  والنواخذة  التجار  قام  كما 
ال�ضفن الكويتية مثل البوم والجالبوت واأبحروا عليها 

مالحين وتجارا ومنهم:

بوم  ا�ضترى  حبي�ضان  اهلل  عبد  �ضالم  النوخذة  	•
كويتي في منت�ضف االأربعينيات الميالدية �ضماه 
اإفريقيا  موانئ  اإل��ى  قيادته  وتولى  الي�ضر)  ب�) 

والخليج العربي.

من  بوًما  ا�ضترى  باهرمز  الرحمن  عبد  التاجر  	•

نماذج من كتاب دليل المحتار المخطوط والمطبوع

القطامي  ال��وه��اب  عبد  عي�ضى  الكويتي  ال��رب��ان 
وقد  البحار)،  علم  في  المحتار  )دليل  الم�ضمى 
تداولوه بينهم مخطوطا ومطبوعا، كما قام بع�ضهم 
– ومنهم الربان محمد عبد اهلل باعباد – باخت�ضار 

وتلخي�ضه في عدة اأبواب.

اهلل  عبد  �ضالم  النوخذة  قيادته  وتولى  الكويت 
حبي�ضان.

ا�ضماه  كويتًيا  ب��وًم��ا  ا���ض��ت��رى  باقعر  ال��ت��اج��ر  	•
اأحمد  حيدرة  النوخذة  قيادته  تولى  "الكوثر"، 
في طريقه  وهو  ))))م  عام  وقد غرق  حيدرة، 

اإلى الهند ومات جميع ركابه ما عدا ربانه.

اأبوبكر  ال�ضيخ  ب��ن  اأب��وب��ك��ر  ح�ضين  ال��ن��وخ��ذة  	•
وتولى  الجالبوت،  نوع  من  كوتية  �ضفينة  ا�ضترى 

قيادتها)))).

طريق  عن  والح�ضارمة  الكويتيون  اندمج  وق��د   
ا  البحر بعالقات اجتماعية متينة. فقد تزوج بع�ضً
منهم بح�ضرميات، كما تزوج الح�ضارمة ببع�س 

الن�ضاء الكويتيات، ومنهم على �ضبيل المثال:

ال��م��رور  م��دي��ر  �ضبيح  علي  الكويتي  ال��ق��ائ��د  	•
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بالكويت في مطلع الخم�ضينيات، كان يتردد في 
الكويتية،  ال�ضفن  مع  الحامي  ميناء  على  �ضبابه 
ال��زواج  ذل��ك  �ضهرة  اأح��ي��اء  وق��د  بها،  ت��زوج  ثم 
خان  جمعة  محمد  ال�ضهير  الح�ضرمي  الفنان 

رحمه اهلل تعالى.

ثابت  م�ضعود  عو�س  المالح  الح�ضارمة  ومن  	•
من اأبناء ميناء الحامي، الذي كان يعمل في بوم 
الع�ضعو�ضي مع النوخذة عبد الوهاب الع�ضعو�ضي، 
الع�ضرينات  م��ط��ل��ع  م��ن��ذ  ال��ك��وي��ت  ت��وط��ن  ث��م 
و�ضكن  كويتية  امراأة  بها على  وتزوج  الميالدية، 
في منطقة المرقاب، ويعد من اأوائل الح�ضارمة 
�ضارك  وقد  الفترة،  تلك  في  بالكويت  المقيمين 
في حرب الجهراء عام 1)))م التي حدثت بين 
االأمير عبد العزيز بن �ضعود وبين ال�ضيخ مبارك 
اإحدى  في  بر�ضا�ضة  فيها  اأ�ضيب  وقد  ال�ضباح، 

ذراعيه)))). 

وق���د ���ض��ارك ال��ك��وي��ت��ي��ون ح��ك��وم��ة و���ض��ع��ًب��ا من   
المن�ضئات  العديد من  بناء  موؤ�ض�ضات وتجار في 
االجتماعية والدينية في ح�ضرموت؛ كالمدار�س 
والم�ضت�ضفيات وبناء الم�ضاجد وتجديدها منها:

بالمكال. الدولي  الريان  مطار  	•
فوة  منطقة  في  التعليمي  �ضينا  ابن  م�ضت�ضفى  	•

بالمكال.

1)))م  ع��ام  في  بالحامي  ال�ضحي  المركز  	•
الذي �ضارك فيه الكويتيون بن�ضبة 1)%، وقدموا 

111)) )خم�ضة ع�ضر األف) دينار كويتي.

بن�ضبة  ))))م  عام  بالحامي  الجامع  م�ضجد  	•
و�ضبعمائة  اآالف  خم�ضة   (((((( وقدموا   ،%(1

واثنان وت�ضعون دينار كويتي.

الر�ضاد بالحامي )))) )))). م�ضجد  	•
هذا،  يومنا  اإلى  الخيرية  االأعمال  من  وغيرها 
ع��ل��ى ذل��ك  ي��دل  ف��اإن��م��ا  ���ض��يء  ع��ل��ى  اإن دل  وه���ذا 
المنطقتين.  بين  المتين  ال��ح�����ض��اري  ال��ت��راب��ط 
وهناك العديد من المعلومات في المجال الخيري 
في  الحديث  بنا  يطول  الفني  والثقافي  االجتماعي 
االإيجاز،  �ضبيل  على  هو  اإنما  ذكرناه  وما  ذكرها، 

التوفيق.  وباهلل 

خاتمة

و�ضرق  موانئ جنوب  بين  الح�ضاري  التبادل  اإن 
ود�ضمة  خ�ضبة  م���ادة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ج��زي��رة  �ضبه 
هذه  ت�ضعها  ال  العريقة،  التاريخية  بالمعلومات 
قديمة  وه��ي  مجلدات،  اإل��ى  تحتاج  بل  ال�ضفحات 
المناطق،  هذه  توطن  الذي  العربي  االإن�ضان  بقدم 
ب�ضفنه  العاتية  بحارها  اأم��واج  يرو�س  اأن  وا�ضتطاع 
ال�����ض��راع��ي��ة ال��ب�����ض��ي��ط��ة، ول��ك��ن ن��ق��ول - ك��م��ا ق��ال 
تراثنا  على  التعرف  اإن   « بامطرف:  محمد  الموؤرخ 
التاريخية  الناحيتين  من  واج��ب  اأم��ر  الح�ضاري 
يولينا  التعرف  ذل��ك  مثل  اأن  ذل��ك  واالجتماعية؛ 
من  الع�ضر  طبيعة  مجاراة  على  االأخالقي  الدافع 
حيث مالمحه التقدمية بالثبات وال�ضبر والمثابرة 
في  التقدم  معالم  اأ�ضالفنا  بها  واكب  التي  نف�ضها 
ع�ضرهم  اأ�ضالفنا  واكب  لقد  ال�ضابقة.  اأع�ضرهم 
اأو  متهورين  يكونوا  ولم  وال�ضجاعة  المغامرة  بروح 
مندفعين انفعاليا، كانوا يقدرون للعنا�ضر الطبيعية 
قوتها ودقة ح�ضابها، وكانوا في الوقت نف�ضه يعملون 
على ما يمكنهم من ا�ضتخدام تلك القوة وتلك الدقة 
اأمواج  ركبوا  ذلك  اأجل  ومن  ل�ضالحهم،  الح�ضابية 
البروج  مع  وعا�ضوا  الب�ضرة  اإلى  المو�ضمية  الرياح 

ال�ضم�ضية في هدنة م�ضتديمة«)))).



اآفاق الثقافة والتراث

التبادل 
الح�ضاري

بين 
ح�ضرموت 

وموانئ 
الخليج 
العربي

67

اإنما هو غي�س  الدرا�ضة  اإن ما ذكرناه في هذه 
ح�ضرموت  بين  الح�ضاري  التبادل  واإن  في�س،  من 
تلك  بقدم  ج��ًدا  قديم  العربي  الخليج  ومناطق 
الوثائق  من  العديد  اإن  له  يوؤ�ضف  ومما  المناطق، 
من  بع�ضا  لنا  دونت  التي  المخطوطة  والمذكرات 
الأ�ضباب  وفقدت  طم�ضت  الم�ضترك،  التاريخ  ذلك 
لالأر�ضة  اأكلة  جعلت  وبع�ضها  وب�ضرية،  طبيعية 
عر�ضنا  التي  الوثائق  تلك  ومنها  عليها،  تتغذى 
انت�ضلتها من  فقد  الدرا�ضة،  منها في هذه  نماذًجا 
المخطوطة  والر�ضائل  الوثائق  من  الع�ضرات  بين 
وهي  ع��دي��دة،  �ضنينا  االأر���س  داب��ة  عليها  عا�ضت 
بلدتنا  في  مهجورة  �ضبه  البيوت  بع�س  في  مرمية 

ح�ضرموت. ب�ضاحل  الحامي 

الح�ضاري  التبادل  ذل��ك  من  ذك��رن��اه  ما  واإن 
ال��ت��اري��خ��ي ب��ي��ن ح�����ض��رم��وت وع��م��ان واالإم�����ارات 
جميع  فاإن  واإال  فقط،  كنموذج  هو  اإنما  والكويت، 
ارتبطت  وغيرها،  وقطر  كالبحرين  الخليج  موانئ 
بعالقات  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ج��زي��رة  ج��ن��وب  م��وان��ئ  م��ع 
تاريخية وطيدة، ناأمل اأن يي�ضر اهلل لها من يبرزها 

اإلى حيز الوجود.

للقارئ  قدمنا  قد  نكون  اأن  نرجو  الختام  وفي 
اأكثر  اأردنا التو�ضع  الكريم ما فيه الفائدة، وقد كنا 
ولكن  العريق،  الح�ضاري  التراث  ذل��ك  في  واأكثر 

ح�ضبنا من القالدة ما اأحاط بالعنق. 

الحوا�صي
ال�ضهداء ال�ضبعة، دار الحرية بغداد ))))م، �س )).- )  
د. �ضلطان بن محمد القا�ضمي، بيان للموؤرخين االأماجد - )  

111)م،  ال�ضارقة  االولى،  الطبعة  ماجد،  ابن  براءة  في 
�س1).

العمانية - ) الح�ضرمية  العالقة  ب��اه��ارون،  علوي  محمد   

ندوة  اإل��ى  مقدمة  عمل  ورق��ة  نموذًجا،  الحامي  مدينة 
1)1)م،  م�ضقط  اليمني،  العماني  الح�ضاري  التبادل 

�س))، )).
دروب - ) على  النافع  الرفيق  بامطرف،  عبدالقادر  محمد   

ع��دن،   - ال�ضالم  مطبعة  ب��اط��اي��ع،  ال��م��الح  منظومتي 
))))م، �س))،)) .

نموذًجا، - ) الحامي  مدينة  العمانية  الح�ضرمية  العالقة   
مرجع �ضابق، �س)).

عبدالرحمن المالحي، مالمح من التداخل المعرفي بين - )  
�ضلطنة   - والثقافة  التراث  وزارة  وعمان،  اليمن  ربابنة 

عمان )11)م، �س 1)، )).
المرجع نف�ضه، �س )1)، )1).- )  
المرجع نف�ضه، �س)))، ))).- )  
محمد علوي باهارون، �ضفحات من حياة الربانين محمد - )  

عبداهلل باعباد واأحمد �ضعيد باهيال، �س )).
ح�ضرموت - 1) بين  الح�ضارية  العالقات  باهارون،  محمد   

واالإمارات العربية، بحث غير من�ضور.
البحار، - )) علم  في  المحتار  دليل  القطامي،  عي�ضى  انظر:   

�س )).
يوم - )) عاما)،   ((( اأمان  محفوظ  فرج  المالح  مع  مقابلة   

ال�ضبت ))/))/)11)م. 
الكويت - )) من  ن��واخ��ذة  الك�ضادي،  اأحمد  د.ع���ادل  انظر:   

 ( ال�ضاعية،  مجلة  ال�ضندباد،  رح��الت  في  وح�ضرموت 
العدد )))) يوليو )11)م، �س).

انظر: دليل المحتار �س )).- ))  
محمد باهارون، العالقات الح�ضرمية الكويتية "الحامي - ))  

نموذجا" �س ))، ))، تحت الطبع.
المرجع نف�ضه، �س ))، )). - ))  
المرجع نف�ضه، �س )))، )))، ))).- ))  
اأبوظبي - )) هيئة  الك�ضادي،  لبدر  البحري  القامو�س  مقدمة   

للثقافة والتراث )11)م، �س 1).

الم�صــادر والمراجع
اأبوظبي  هيئة  البحري،  القامو�س  الك�صادي,  اأحمد  بدر   -

للثقافة والتراث، الطبعة الثانية، )11)م.
االأماجد  للموؤرخين  بيان  القا�صمي,  محمد  بن  �صلطان   -

في براءة ابن ماجد، ال�ضارقة، الطبعة االأولى، 111)م.
وح�ضرموت  الكويت  من  نواخذة  الك�صادي,  اأحمد  عادل   -
في رحالت ال�ضندباد، مجلة ال�ضاعية، العدد )))) يوليو 

)11)م، جمعية التراث بالحامي.
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عبد الرحمن عبد الكريم المالحي, مالمح من التداخل   -
المعرفي بين ربابنة اليمن وعمان، وزارة التراث والثقافة 

�ضلطنة عمان )11)م.
علم  في  المحتار  دليل  القطامي,  الــوهــاب  عبد  عي�صى   -
االول��ى،  الطبعة  ب��غ��داد،  ال�ضالم  دار  مطبعة  البحار، 

))))ه�.
محمد عبد القادر بامطرف:  -

باطايع،  المالح  منظومتي  دروب  على  النافع  الرفيق  	•
مطبعة ال�ضالم � عدن، ))))م.

))))م. بغداد  للطباعة،  الحرية  دار  ال�ضبعة،  ال�ضهداء  	•
محمد علوي باهارون:  -

العالقات الح�ضرمية الكويتية "الحامي نموذجا"، تحت  	•
الطبع.

العالقات الح�ضارية بين ح�ضرموت واالإمارات العربية،  	•
بحث غير من�ضور.

نموذًجا،  الحامي  مدينة  العمانية  الح�ضرمية  العالقة  	•
العماني  الح�ضاري  التبادل  ندوة  اإلى  مقدمة  عمل  ورقة 

اليمني بجامعة ال�ضلطان قابو�س، م�ضقط 1)1)م.
باعباد  اهلل  عبد  محمد  الربانين  حياة  من  �ضفحات  	•
والن�ضر،  للدرا�ضات  الحامي  دار  باهيال،  �ضعيد  واأحمد 

الطبعة االأولى ))1)م. 
يوم  �ضخ�ضية،  مقابلة  عاًما)،   ((( اأمان  فرج محفوظ   -

ال�ضبت ))/))/)11)م. 
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قراءة في الظاهرة الموري�سكية
الآلم والآثام

اأ. د. م�شطفى الزباخ
الرباط - المملكة المغربية

باأبعادها  �صا�صعة  مواطن  باأن  القول  يمكن  الموري�صكية  للظاهرة  ومتاأنية  جديدة  بقراءة 
ال�صواب,  جادة  عن  التحامل  قبل  يبعدها  ال  مو�صوعية,  قراءات  اإلى  بحاجة  مازالت  المختلفة 
الفاعلة في  القوانين  الوقوف على  الهوى في مناأى عن الحق وال�صواب, وقبل  وال يم�صي بها 

�صياغتها والتجليات التي اآلت اإليها. يجدر بنا اأواًل اأن ن�صير اإلى المالحظات االآتية:

لم  االأندل�س  من  الموري�ضكيين  تهجير  اإن  اأواًل: 
يكن مجرد هجرة لمجموعة ب�ضرية عابرة، بل الأقلية 
م�ضجعة،  ومهارات  مبدعة  ولعقول  ق��ارة،  مواطنة 
فكانت  وال��ع��رق��ي.  ال��دي��ن��ي  التع�ضب  ا�ضطهدها 
عقواًل  اإ�ضبانيا  معها  فقدت  ح�ضارية  خ�ضارة  بذلك 
مدها  ج�ضور  االإن�ضانية  وفقدت  بانية،  ح�ضارية 
ن�ضخة  عدها  يمكن  ثم  وم��ن  وال�ضنائع،  بالعلوم 
والح�ضارية  الب�ضرية  االإب����ادة  لمخطوط  قديمة 
واألوان  مختلفة،  بتحقيقات  طبعه  اإعادة  تمت  الذي 
متباينة حديًثا في االإبادة االأمريكية النووية والدينية 
واأفغان�ضتان  هيرو�ضيما  من  كل  في  واالأيديولوجية 
ال�ضربية  والدينية  العرقية  واالإب����ادة  وال��ع��راق، 

لم�ضلمي البو�ضنة.

ع��ام��ة،  ال��م��وري�����ض��ك��ي  ال����ت����راث  اإن  ــــا:   ثــــانــــًي

مما  على  ينل  لم  خا�ضة،   Aljamiado والخميادو))) 
تختزنه اآثاره من كنوز، وما تحتفظ به مكتباته من 
ظل  فقد  والتقدير.  الدر�س  من  حقه  مخطوطات 
اأذى من وطنهم  لقوا  الذين  منبوًذا كالموري�ضكيين 

وفي مهاجرهم.

من  الرغم  على  الموري�ضكيين  ماأ�ضاة  اإن  ثالًثا: 
كتاب  تيهها  وظلمات  اآهاتها  واأم��واج  جروحها  �ضعة 
ي�ضتحق اأن يقراأ، لي�س من اأجل البكاء على قبورهم 
والنهو�س  اأحداثهم  من  العبر  ال�ضتخال�س  ولكن 
فوق عثراتهم، وبخا�ضة في هذا الزمن الذي تنتهك 
لالأقليات  واالإن�ضانية  واللغوية  الدينية  الحقوق  فيه 

الم�ضلمة في كثير من البلدان الغربية.

اإن ه��ن��اك م��ح��ط��ات ف��ي ح��ي��اة واآث���ار  رابــــًعــــا: 
فيها  بما  الباحثين  اأقالم  ترتدها  لم  الموري�ضكيين 
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الكفاية، فقد اأ�ضدل ال�ضتار على الكثير من االأ�ضماء 
التي بقيت في االأندل�س، متن�ضرة ظاهًرا  الم�ضيئة 
المهجرين  حيوات  الموؤرخون  يتتبع  ولم  باطًنا،  اأو 
في المهاجر الجديدة لمعرفة حجم غربتهم ودروب 

اإنتاجهم واآثارهم.

االأندل�س  من  الموري�ضكيين  طرد  اإن  خام�ًصا: 
من  االإ����ض���الم  �ضم�س  وغ����روب  خ��ا���ض��ة،  ب�ضفة 
بع�س  يذهب  كما   - يكونا  لم  عامة  ب�ضفة  اإ�ضبانيا 
تجلى  فقط  �ضيا�ضي  عامل  نتيجة   - الدار�ضين 
الكاثوليكيين  للملكين  غرناطة  مفاتيح  ت�ضليم  في 
االأخ��رى  المعاقل  و�ضقوط  واإي��زاب��ي��ال،  ف��رن��ان��دو 
وال فقط  اإلخ،  واإ�ضبيلية  وبلن�ضية  وطليلطة  كقرطبة 
واإنما  وتفرقهم،  عندهم  الع�ضبية  النحالل  ثمرة 
قيم  �ضعف  لقانونين:  حتمية  هذا  جانب  اإلى  كان 
العقدية  بمكوناتها  االإ�ضالمية،  للهوية  االنتماء 
البانية  االأخ��الق  وانحالل  واالجتماعية  والفقهية 

ال�ضاعر احمد �ضوقي: التي قال فيها 
ولـــــــيـــــــ�ـــــــص بـــــــعـــــــامـــــــر بـــــــنـــــــيـــــــان قـــــــوم

خــــــرابــــــا ـــــــت  كـــــــان اأخــــــــالقــــــــهــــــــم  اإذا 

الذي  اإيمانهم  منهم  اأخلع  اأنني  ذلك  يع�ني  وال 
 ،Alpujarras الب�و�ضارات)))  ثورة  في  �ضالح�هم  ظل 
وفي الهجرة حفاًظا على دينهم، واإنما اأعني حتمية 
الما�ضوية  العوامل  ت��داف��ع  جعلت  التي  القوانين 
ب�ضكل حتمي عن �ضياغة ماأ�ضاة  والجديدة م�ضوؤولة 

طرد الموري�ضكيين من االأندل�س.

ا اأن الم�ضاألة الموري�ضكية  وال يعني مما تقدم اأي�ضً
لم تحظ بقدر من االهتمام، فمن االإجحاف اإغفال 
الدرا�ضات التي اأنجزت والجهود التي بذلت للتعريف 
قيا�ًضا  كافية  غير  تظل  ولكنها  واآثارهم،  بماأ�ضاتهم 
في  و�ضعت  فقد  اآث��اره��م.  وغنى  معاناتهم  بحجم 

ذلك موؤلفات، مثل كتاب ذ. محمد عبد اهلل عنان)))، 
رزوق)))  د.محمد  اأطروحة  مثل  جامعية  واأطاريح 
واأن�ضئت مراكز متخ�ض�ضة في ق�ضايا الموري�ضكيين 
مثل المركز الذي اأن�ضاأه د. عبد الجليل التميمي)))، 
ق�ضايا  اأه���م  كا�ضفة  ون���دوات  م��وؤت��م��رات  وع��ق��دت 
الموري�ضكين منها الندوتان اللتان عقدتهما اأكاديمية 
عنوان  تحت  �ضف�ضاون  بمدينة  المغربية  المملكة 
الم�ضاألة  نالت  كما  المغرب«)))،  في  »الموري�ضكيون 
مقدًرا  جهًدا  التاريخية  جوانبها  في  الموري�ضكية 
ذ. محمد  كتبه  ما  منها  نذكر  الباحثين  بع�س  لدى 
ق�ضتيليو«)))، ود. عبد الكريم التواتي)))، ود. ح�ضين 
الذين  االإ�ضبان  ومن  بو�ضارب)))،  واأحمد  بوزينب 
األفوا عن الموري�ضكيين نذكر منهم ميكيل دي اأپالثا 
التهجير«)1))،  وبعد  قبل  »الموري�ضكيون  كتابه  في 
وردريگوثياس في كتابه »الموري�ضكيون وعن�ضرية 

الدولة«)))).

في  الم�ضهمة  االهتمام  مواقع هذا  ما هي  ولكن 
بناء �ضكل الوعي الدار�س للظاهرة الموري�ضكية؟ ال 
يمكننا ا�ضتعرا�س اأ�ضكال الوعي كافة التي ا�ضتندت 
اإليها الدرا�ضات المنجزة في هذا العر�س الموجز، 

واإنما نلخ�ضها في ثالثة مواقف رئي�ضة:

دفعها  التي  االإ�ضبانية  الدرا�ضات  بع�س  موقف   -(
 والوؤه�����ا ال��دي��ن��ي وال��وط��ن��ي ال�����ض��ي��ق، وع��ق��دة 
الت�ضفي  موقف  اإل��ى  المتفوق  العربي  الموروث 
تمجدًيا  وعماًل  دينًيا  واجًبا  طردهم  المعتبر 
الموري�ضكي  الح�ضاري  للمنتج  عدائًيا  وموقًفا 
وال��ت��ط��ور،  للغنى  المف�ضي  االخ��ت��الف  ول��ح��ق 
حركة  اأحقاد  األهبتها  التي  الروؤية  بذلك  كا�ضفة 
العباد  اأب��ادت  التي   la reconquista اال�ضترداد 

وح�ضارة البلد.
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موقف بع�س الدرا�ضات االإ�ضالمية الغا�ضبة التي   -(
والنعوت  ال�ضتائم  من  باألوان  خطاباتها  امتالأت 
العلمية  والمو�ضوعية  االإن�ضانية  للقيم  الم�ضيئة 

�ضد ملك غرناطة وملوك الن�ضارى مًعا.

البغ�س  بها  يذهب  لم  التي  الدرا�ضات  موقف   -(
في غير الحق، ولم يذهب بها الحب والهوى في 
الموري�ضكيين  ماأ�ضاة  في  فراأت  ال�ضواب،  غير 
ح�ضونها  فقدت  التي  للذاتية  داخلية  هزيمة 

ھ   ھ   چ   تعالى:  قوله  اإلى  ا�ضتناًدا  االإيمانية 
اأن  قبل  چ))))  ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
الزالقة  معركة  وف��ي  خارجًيا،  انت�ضاًرا  تكون 
تاأكيد  واالأرك)))ه�����/))))م  )))ه����/))1)م 
العقاب  معركة  وف��ي  المح�ضنة،  ال���ذات  لهذه 
المنحنية  ال��ذات  لهذه  موؤ�ضر  )1)ه�����/))))م 
التي عوقبت بالهزيمة كما قال ال�ضاعر اإبراهيم 

ابن الدباغ:
ـــرا  ــــ ــــ ـــفـــك ت تــــطــــيــــل  اأراك  وقــــــائــــــلــــــة 

ـــــك قـــــد وقـــــفـــــت لـــــــدى الـــحـــ�ـــصـــاب  كـــــاأن

فـــــقـــــلـــــت لـــــهـــــا اأفــــــــكــــــــر فــــــــي عــــقــــــــــــــاب

ــــة الــــعــــقـــــــــاب ــــا لــــمــــعــــركـــــ ــــًب ــــب ــــص غـــــــــدا �

ف���ك���ان ����ض���ق���وط غ���رن���اط���ة ف����ي ه�����ذا ال���وع���ي 
من  ت��ق��دم��ه  ل��م��ا  طبيعية  »نتيجة  اال���ض��ت��رات��ي��ج��ي 

الحوادث االأندل�ضية«)))).

الدار�ضة  الخطابات  تحرير  وجوب  هذا  ويعني 
والم�ضطلحات  الجائرة  االأحكام  من  للموري�ضكيين 
الم�ضينة التي ال تليق بالمعجم القيمي االإ�ضالمي)))).

المناهج  لخلفيات  ال��ق��راءة  ه��ذه  بنا  تف�ضي 
الت�ضاوؤل  اإل���ى  الموري�ضكية  للظاهرة  ال��دار���ض��ة 
المتالحمة  والعوامل  المو�ضوعية  القوانين  عن 

ال  مما  الموري�ضكية؟  الماأ�ضاة  لم�ضهد  ال�ضانعة 
ي�ضك فيه اثنان اأن �ضوكة الن�ضارى قد تقوت ب�ضبب 
في  االإ�ضالمية  الممالك  بين  دبت  التي  الخالفات 
في  الر�ضى  »جنة  كتاب  في  نجد  كما  االأندل�س، 
الت�ضليم لما قدر اهلل وق�ضى« ل�ضاحبه اأبي يحي بن 
عا�ضم الذي يقول فيه باأن الن�ضارى لم ي�ضتاأ�ضدوا 
واجتهادهم  الخالف،  الأ�ضباب  تمكينهم  بعد  »اإال 
واالختالف«))))،  الم�ضلمين  بين  االفتراق  وقوع  في 
اإ�ضرائيل  ق��ادة  اأح��د  ب��ه  اأج���اب  بما  ه��ذا  يذكرنا 
على  به  يتفوقون  ال��ذي  ال�ضالح  عن  �ضئل  عندما 
جانب  اإل��ى  تفرقهم«  ���ض��الح  »اإن���ه  ف��ق��ال:  ال��ع��رب 
القيمة  بمنظومتها  الدينية  الهوية  ت�ضدع  ذل��ك 
اأو  ظاهًرا  تن�ضروا  الذين  البع�س  عند  واالإيمانية 
باأبعادها  االأندل�ضية  وطنيتهم  �ضيادة  اأمام  باطنا 
نقي�س  على  واالقت�ضادية،  واالجتماعية  الترابية 
اآث��روا  عندما  منهم  كثير  ارت�ضاه  ال��ذي  االختيار 
متن�ضرين،  البقاء  على  الهجرات  اأو  الثورات)))) 
الجمال  اأرع��ى  »لئن  عباد  بن  المعتمد  ق��ال  كما 
على  ه��ان  ثم  وم��ن  الخنازير«  اأرع��ى  اأن  من  خير 
زي��اد  ب��ن  ط��ارق  ق��ال  كما  اأ�ضبحوا  ال��ذي��ن  ه���وؤالء 
اللئام«  ماأدبة  في  االأي��ت��ام  من  »اأ�ضيع  ق��رون  قبل 
وكاأنه كان يتنباأ في خطبته ال�ضهيرة بهذا الم�ضير 
ممالكم  تناثرت  الذين  اإ�ضبانيا  لم�ضلمي  المحزن 
)))ه���  وق��رط��ب��ة  )))ه����  �ضنة  طليطلة  ب�ضقوط 
وبلين�ضية)))ه� واإ�ضبيلية ))) وا�ضتيالء الن�ضارى 
على جبل طارق �ضنة )1)ه�/1)))م، وغيرها من 
عبد  اأبي  بت�ضليم  انتهت  والتي  االإ�ضالمية  المواقع 
مفاتيح  ن�ضر  بني  �ضالطين  اآخر  االأحمر  بن  اهلل 
فردنياندو  الكاثوليكي  ق�ضتالة  ملك  اإلى  غرناطة 
وطردهم  )))ه�/))))م))))  في  اإيزابيال  وزوجته 
نهائيا عام )1))ه�، لت�ضود اإرادة الحتمية الناطقة 
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الرندي: البقاء  اأبو  بل�ضانها  التي يقول 
نـــقـــ�ـــصـــان تــــــم  مــــــا  اإذا  �ـــــصـــــيء  لــــكــــل   

فـــال يـــغـــرَّ بــطــيــب الــعــيــ�ــص اإنــــ�ــــصــــان)18(

من  المتحدرة  الداخلية  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  اأم���ام 
اأ�ضحت  التي  الم�ضلمة  االأندل�ضية  ال�ضخ�ضية  وهن 
وال��وح��دة  ال��ق��وة  تعاظم  وم��ن  المري�س،  كالرجل 
المتدهور))))  المغرب  و�ضع  نغفل  ال  الم�ضيحية، 
والبرتغاليين  االإ�ضبان  ت�ضلط  اأمام   - يعد  لم  الذي 
من  الم�ضتغيثين  ن�ضرة  على  ق��ادًرا   - ثغوره  على 
الموري�ضكيين وحتى االأتراك الذين كانوا اأملهم كما 
يجروؤوا  لم  الوهراني)1))  المغراوي  ر�ضالة  في  نجد 
االأندل�س،  اإلى  العبور  والموحدين على  كالمرابطين 
اإلى  اأر�ضلت  التي  اال�ضتغاثة  �ضفارات  اإل��ى  اإ�ضافة 
نظًرا ال�ضطراب  نفعا  بالتالي  تجد  لم  والتي  م�ضر 

ا)))).  �ضوؤونها الداخلية اأي�ضً

ولم يقف اعتداء الن�ضارى على ممالك الم�ضلمين 
عند م�ضادرة اأمالكهم، بل اأ�ضدروا مرا�ضيم واأن�ضاأوا 
مر�ضوم  �ضدر  فرناندو  عهد  ففي  للتفتي�س،  محاكم 
بابوي باإن�ضاء محاكم التفتي�س �ضنة )))ه�/))))م 
تكتف  ول��م  وطليطلة،  وج��ي��ان  قرطبة  م��ن  ك��ل  ف��ي 
كما  الموري�ضكيين  جميع  بطرد  ال�ضادرة  القرارات 
اأ�ضدرت  بل  ال��ث��ال��ث))))،  فيليب  مر�ضوم  في  نجد 
مرا�ضيم اأخرى بت�ضليم الكتب العربية واإحراقها))))، 
يوًما))))،  ثالثين  خالل  االأندل�س  من  وباإخراجهم 
وبتحريم مخاطبة االأبناء باللغة العربية)))) وفر�ضت 
ترك  على  واأجبرتهم  االأندل�س  في  بقي  من  تن�ضير 
ون�ضيان  ولبا�ضهم،  وعاداتهم  و�ضننهم  فرائ�ضهم 
الديني  بتع�ضبها  مدفوعة  واأعرا�ضهم  اأعيادهم 
والعرقي، وبالحب للم�ضيح الذي ا�ضتباح المتطرفون 
با�ضمه االآثام قديًما وحديًثا، وفي ذلك يقول ال�ضاعر 

اأحمد �ضوقي:
ـــلـــك رحــــــمــــــة ومـــحـــبـــة ـــي ـــب ـــص عــــيــــ�ــــصــــى �

فــــــي الــــعــــالــــمــــيــــن وعــــ�ــــصــــمــــة و�ــــصــــالم

امــــــرًءا الــــدمــــاء وال  �ـــصـــفـــاك  كـــنـــت  مــــا 

هـــــــــان الـــــ�ـــــصـــــعـــــاف عــــلــــيــــه واالأيــــــــتــــــــام

الــــــورى  هــــــذا  عـــــن  االآالم  حــــامــــل  يـــــا 
االآالم)26( بــــا�ــــصــــمــــه  عــــلــــيــــه  ــــرت  كــــثـــــ

البيا�س  نا�ضعة،  التناق�س  تبدو �ضور  ومن هنا 
االإبادة  �ضور  اأبرز  تمثل  التي  المرا�ضيم  هذه  بين 
واللغوية،  الدينية  االإن�����ض��ان  لحقوق  واالن��ت��ه��اك 
وعقدتها  االختالف،  لحق  عداءها  بذلك  كا�ضفة 
المتفوق  االإ���ض��الم��ي  ال��ح�����ض��اري  ال��م��ي��راث  م��ن 
حياة  وبين  اال�ضتعمارية،  الفرانكفونية  ونزعتها 
الحكم  ظل  في  والن�ضارى  اليهود  من  الذمة  اأهل 
ممار�ضة  ح��ق��وق  ل��ه��م  ���ض��م��ن  ال����ذي  االإ���ض��الم��ي 

ی   چ   تعالى:  بقوله  التزاما  الدينية))))  �ضعائرهم 
على  االإن�ضان  كرامة  واحترام  چ))))  مئىئ   حئ   جئ  
لجنازة    الر�ضول  قام  فعندما  اأ�ضله،  اختالف 
فاأجاب:  يهودي،  اإنه  له:  قيل  اأمامه  مرت  يهودي 

اإذا راأيتم الجنازة فقوموا)))).

مظاهر  باأب�ضع  الناطقة  المرا�ضيم  ه��ذه  اأم��ام 
التاريخ،  عبر  االأندل�س  لم�ضلمي  الجماعية  االإب��ادة 
لم يجد الموري�ضكيون مخرًجا لما اآلت اإليه اأحوالهم 
الهجرة،  وظلمة  البقاء  بين  االختيار  اإال  البائ�ضة 
عندهم،  �ضرعًيا  �ضنًدا  وجدتا  جاذبيتان  فتوزعتهم 
غير  بين  العي�س  الفتاوى  بع�س  لهم  اأجازت  فبينما 
تقية  الدينية  الن�ضارى  اإكراهات  وقبول  الم�ضلمين 
قول  اإل��ى  ا�ضتناًدا  بقلوبهم،  واإن��ك��اًرا  ظاهرهم  في 
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الر�ضول : »اإن اهلل ال ينظر اإلى اأج�ضادكم وال اإلى 
�ضوركم ولكن ينظر اإلى قلوبكم«)1)). 

ومن هذه الفتاوي فتوى اأحمد بوجمعة المغراوي 
على  الموري�ضكيين  فيها  ي��ح��ث  ال��ت��ي  ال��وه��ران��ي 
في  ونكرانها  الن�ضارى  اإم��الءات  بقبول  التظاهر 
وال�ضالم  وال�ضالة  هلل  »الحمد  مطلعها  داخلهم، 
ت�ضليًما،  و�ضلم  و�ضحبه  واآل��ه  محمد  �ضيدنا  على 
اإخواننا القاب�ضين على دينهم كالقاب�س على الجمر 
الت�ضبت  اإل��ى  فيها  داع��ًي��ا  ثوابهم«  اهلل  اأج��زل  من 
الكرة  اهلل  »ي��دي��ر  اأن  اإل��ى  االإ�ضالمية  بعقيدتهم 
من  اهلل  بحول  ظاهًرا  اهلل  تعبدوا  حتى  لالإ�ضالم 

غير محنة وال وحلة«)))).

في  الموري�ضكيين  بقاء  اأجاز  بع�ضهم  كان  واإذا 
خروجهم  وج��وب  راأى  من  هناك  ف��اإن  الكفر،  دي��ار 
في  �ضاعر  فقال  خطاأ،  فيها  وبقاءهم  �ضرًعا،  منها 

ذلك:
يـــــا اأهـــــــــل اأنـــــدلـــــ�ـــــص �ـــــصـــــدوا الـــــرحـــــال

الـــغـــلـــط)32( مــــن  اإال  بـــهـــا  الـــمـــقـــام  فـــمـــا 

الون�ضري�ضي  ف��ت��اوى  نحت  المنحى  ه��ذا  وف��ي 
الهجرة  اأوجب  الذي  المعرب«  »المعيار  كتابه  في 
�ضرًعا قائاًل: »فالواجب على كل موؤمن يوؤمن باهلل 
واليوم االآخر ال�ضعي في حفظ راأ�س االإيمان بالبعد 
الرحمان«)))).  حبيب  اأعداء  م�ضاكنة  عن  والفرار 
اأكد مثل هذا الموقف قرار »المجل�س االأوربي  وقد 
لالفتاء والبحوث« حديًثا بالن�ضبة لالأقلية الم�ضلمة 
اأن  للم�ضلم  يحل  »ال  اأن��ه  بين  حيث  ال��غ��رب؛  ف��ي 
االإ�ضالمية  هويته  بغير  الم�ضلمين  غير  بين  يعي�س 
�ضبياًل  يجد  ول��م  الحيل  ب��ه  تقطعت  الإن�����ض��ان  اإال 

للخال�س«)))).

المنحى  ه��ذا  في  المتجهة  الفتاوى  اأن  ويبدو 
على  الهجرة  معظمهم  فاختار  تاأثيًرا  اأكثر  كانت 
بتفريطهم في معتقداتهم عذابا  يعني  الذي  البقاء 
االختيار  وتقوى هذا  االآخرة.  في  وعقاًبا  الدنيا  في 
التي  اال�ضتجارة  ور�ضائل  اال�ضتغاثة  �ضرخات  مع 
بعثها االندل�ضيون اإلى اإخوانهم في المغرب))))، ومع 
الفتاوى التي دبحت واال�ضعار التي قيلت داعية اأهل 
المغرب اإلى اإكرام الموري�ضكيين المطرودين، ومن 

ذلك ما قاله اأبو العبا�س الدقون:
مـــنـــزلـــنـــا يـــــنـــــزل  مــــــن  االآن  فـــلـــنـــكـــرم 

الأمــــثــــال فـــا�ـــصـــمـــع  دول  ذو  فــــالــــدهــــر 

اإلى  الهجرة  في  الموري�ضكيين  اآالف  بداأ  وهكذا 
في  ي�ضاقون  كانوا  »واإن  وتون�س،  والجزائر  المغرب 
حالة مزرية اإلى م�ضير مظلم ينتظرهم« بل هناك 
من هاجر اإلى فرن�ضا واإيطاليا اأي�ضا))))، واإذا كانت 
اأو�ضاعهم في البلدان االأوربية قد لفها الغمو�س فاإن 
الذين ق�ضدوا المغرب وتون�س تركوا لنا اآثاًرا فكرية 
على  فنية  ولوحات  دبلوما�ضية  وثائق  تمثل  واأدبية 
االأهمية، ومن ذلك ر�ضالة اال�ضتغاثة  قدر كبير من 
التي قدمها اأبو عبد اهلل بن االحمر �ضلطان غرناطة 
محمد  اهلل  عبد  اأب��ي  فا�س  �ضلطان  اإل��ى  المخلوع 
من  نف�ضه  ومبرًئا  به  م�ضتنجًدا  الوطا�ضي،  ال�ضيخ 
تهمة الخيانة بعنوان: »الرو�س العاطر االأنفا�س في 
التو�ضل اإلى المولى االإمام �ضلطان فا�س«)))) قدم لها 

بق�ضيدة مطلعها:
الــعــرب والعجم الــمــلــوك مــلــوك  مــولــى 

رعــيــا لــمــا مــثــلــه يــرعــى مـــن الـــذمـــم)38(
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اأخ��رى  �ضعرية  ر�ضالة  نجد  ه��ذا  م��ع  وم���وازاة 
لمحمد بن االأبارالق�ضاعي الذي هاجر اإلى تون�س، 
يقول  الحف�ضي  زكريا  اأب��ي  ب�ضلطانه  م�ضتنجًدا 

فيها:
اأنـــدلـــ�ـــصـــا اهلل  خـــيـــل  بـــخـــيـــلـــك  اأدرك 

ـــا  ـــص در� مـــنـــجـــاتـــهـــا  اإلــــــــى  الـــ�ـــصـــبـــيـــل  اإن 

اإلى اأن يقول:
مـــــدائـــــن حـــلـــهـــا االإ�ـــــــصـــــــراك مــبــتــ�ــصــمــا

جــــذالن وارتـــحـــل االإ�ـــصـــالم مــبــتــئــ�ــصــا)39(

محطات  ف��ي  المت�ضائلة  ال��وق��ف��ات  ه��ذه  ب��ع��د 
ق��راءة  االأهمية  م��ن  اأرى  الموري�ضكية  الظاهرة 
ال�����ض��ف��ح��ة االأخ�������رى م���ن ت��ج��ل��ي��ات ال��م��اأ���ض��اة 
فقدوا  قد  الموري�ضكيون  كان  ف��اإذا  الموري�ضكية، 
اإ�ضبانيا  ف��اإن  وا�ضتقرارهم،  اأمالكهم  بطردهم 
فاأقول  اأبالغ  لم  اإن  تقدمها  بهجرتهم  خ�ضرت  قد 
االإ�ضبان  الموؤرخين  من  كثير  اعترف  فلقد  عقلها، 
وتدهور  العلوم  تراجع  من  االأندل�س  اإليه  اآلت  بما 
في  تفوق  ممن  كبير  عدد  هاجر  حيث  االقت�ضاد؛ 
االإ�ضبان  بع�س  دعا  ما  وه��ذا  الطبية)1)).  العلوم 
قرار  معار�ضة  اإل��ى  بلدهم  تطور  على  الغيورين 

فيليب الثالث بطرد الموري�ضكيين، وما حدا بقرار 
بغرناطة  الرملة  ميدان  في  العربية  الكتب  اإحراق 

الطبية)))). المراجع  ا�ضتثناء  اإلى 

تاألقها  فتور  واالأدبية  الفكرية  الحياة  و�ضهدت 
المغربية  المدن  اإل��ى  المفكرين  من  عدد  بهجرة 
قطرالي  بن  اهلل  عبد  بن  كعلي  وفا�س  كمراك�س 
وعلي   ((( ع��ام  المتوفى  القرطبي  االأن�����ض��اري 
المتوفى  القرطبي  الفهري  يو�ضف  بن  محمد  ابن 
الذي  االأثر  هنا  نن�ضى  وال  واآخرين))))،   ((( عام 
في  تفننوا  الذين  المهرة  ال�ضناع  هجرة  خلفته 
مختلف ال�ضناعات، حتى غدت كل مدينة من مدن 
فعرفت  معينة،  �ضناعة  في  متميزة  بهم  االندل�س 
بالحرير  وغ��رن��اط��ة  ال�����ض��ج��اد  ب�ضناعة  ق��رط��ب��ة 
ومالقة  بالر�ضا�س  وال��م��ري��ة  ب��ال��خ��زف  وم��ال��ق��ة 

المذهب)))). بالفخار 

ومن هنا يمكن القول باأن ماأ�ضاة االأندل�س بقدر 
االأندل�س،  في  االإ�ضالمي  للوجود  خ�ضارة  كانت  ما 
االأوروبية  وللدول  اإ�ضبانية  ح�ضارية  خ�ضارة  كانت 
في  معارفهم  باأنواع  ت�ضتدفئ  كانت  التي  المجاورة 
الح�ضاري  م�ضروعها  عليها  اأ�ض�ضت  التي  الجهود 

وتقدمها الثقافي والعلمي.
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الملحق 
�سور ناطقة لعملية االإبادة

التي �سملت الموري�سكيين واآثارهم العلمية في االأندل�س

ونموذج مكتوب باالإخميادو

�صورة لعملية اإحراق الكتب العربية االإ�صالمية من قبل محاكم التفتي�ص
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�صور الأ�صاليب التعذيب
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�صور لعمليات التعذيب

نموذج من ن�ص مكتوب باالإخميادو
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نموذج من ن�ص مكتوب باالإخميادو

الحوا�صي

بها  عبر  ال��ت��ي  ال��ك��ت��اب��ات  وه��ي  االأع��ج��م��ي��ة  اأو  ال��خ��م��ي��ادو   ((
بالخط  المكتوبة  باالإ�ضبانية  اأفكارهم  عن  الموري�ضكيون 

العربي.
)) ثورة قام بها الموري�ضكيون في Alpujarras بناحية غرناطة 

عام 1)))م، طمًعا في ا�ضتعادة ممالكهم وحقوقهم. 
)) في كتابه »نهاية االأندل�س وتاريخ العرب المتن�ضرين«.

خالل  المغرب  اإل��ى  وهجراتهم  »االأندل�ضيون  كتابه  في   ((
القرنين:))-))«.

)) »مركز الدرا�ضات والبحوث العثمانية والموري�ضكية والتوثيق 
والمعلومات« بتون�س.

)) عقدت االأولى خالل يومي )-) اأبريل ))))م، والثانية في 
))-)) �ضتنبر 111)م.

)) من موؤلفاته »الموري�ضكيون في االأندل�س وخارجها«. وكتاب 
»محنة الموري�ضكيين في اإ�ضبانيا«.

)) في كتابه »ماأ�ضاة انهيار الوجود العربي في االأندل�س«.
وفي   (( ع��دد  »االأك��ادي��م��ي��ة«  مجلة  ف��ي  متنوعة  درا���ض��ات   ((

مطبوعات �ضل�ضلة ندوات االأكاديمية �ضنة )11)م.
10( Losmoriscosantesydesquesde aExpulsion/MikeldeEpalza.

11( LesMorisquesetleracismed’Etat/RodrigodeZayas.

))) �ضورة الرعد/اآية:)).
))) »نهاية االأندل�س وتاريخ العرب المتن�ضرين/�س:))).

))) لقد اأ�ضار اإلى هذا الموقف بامتعا�س الدكتور عبد الجليل 
الموري�ضكية  ال��درا���ض��ات  »و�ضعية  كتابه  ف��ي  التميمي 

االأندل�ضية خالل الثالثين �ضنة الما�ضية«.
))) ازهار الريا�س في اأخبار عيا�س/المقري/ج )�س:1).

))) كثورة البو�ضرات المذكورة �ضابًقا.
))) اأزهار الريا�س/ج )�س:)).

))) نفح الطيب/ج) �س ))) وازهار الريا�س/ج �س )).
))) انظر: »الموري�ضكيون قبل الطرد وبعده«، �س: 1)).

وخ���ارج���ه���ا،  االأن���دل�������س  ف���ي  ال��م��وري�����ض��ك��ي��ون  ان���ظ���ر   ((1
ق�ضتيليو�س:))).

))) انظر »نهاية االأندل�س« �س ))).
))) عام )) �ضتنبر )1))م.
))) عام )) �ضتنبر ))))م.
))) عام )) �ضتنبر 1)))م.
))) عام )) �ضتنبر ))))م.

))) ديوان »ال�ضوقيات« اأحمد �ضوقي: ج ) �س: ))).
االإ�ضالم«  ب��الد  في  الم�ضلمين  غير  »حقوق  كتاب  انظر   (((

�ضالح بن حميد العابد/�س:)).
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))) �ضورة البقرة، اآية:))).
))) �ضحيح البخاري /كتاب الجنائز.

في  وم�ضلم   ،(((( رقم  الخيل  البخاري/كتاب  اأخرجه   ((1
كتاب االأق�ضية رقم )))).

»نهاية  كتاب  في  الر�ضالة  وانظر  الفاتيكان،  مخطوط   (((
في  »الموري�ضكيون  وكتاب  ع��ن��ان/)))-)))  االأندل�س« 

االأندل�س وخارجها« ق�ضتيليو/))).

))) انظر/ازدهار الريا�س/ج)�س:)).
))) المعيار المعرب/ج)�س:))).

والبحوث«  لالإفتاء  االأورب���ي  المجل�س  وفتاوى  »ق���رارات   (((
�س:)).

ا�ضطراب  وا�ضًفا  الخطيب  اب��ن  ر�ضالة  ذل��ك  في  انظر   (((
اأحوال الم�ضلمين باالأندل�س: نفح الطيب/ج) �س ))).

مهاجر  »ال��م��غ��رب  بن�ضريفة  محمد  د.  درا���ض��ة  ان��ظ��ر   (((
االأن��دل�����ض��ي��ن« االأك��ادي��م��ي��ة ع����دد:)) ����س: )). وك��ت��اب 
اأپالثا/�س:  دي  مكيل  وبعده«  الطرد  قبل  »الموري�ضكيون 

.(((
العربي  اهلل  عبد  بن  محمد  وزي��ره:  اإن�ضاء  من  الر�ضالة   (((

العقيلي.
ونهاية  ج)/�����س:)))،  الطيب  نفح  في  الر�ضالة  انظر   (((

االأندل�س:))).
))) اأزهار الريا�س/)/)1)، ونفح الطيب/)/))).

1)) انظر كتاب: Los moriscos y la medicina الموري�ضكيون 
.Garcia Ballesterوالطب لموؤلفه گرسيابلستير

نهاية  ك��ت��اب  ف��ي  العربية  الكتب  اإح���راق  ق�ضية  ان��ظ��ر   (((
االأندل�س/)1)، و�ضورها في الملحق.

االعالم/ من  واأغمات  مراك�س  حل  بمن  االعالم  انظر:   (((
العبا�س بن ابراهيم/ج ) ال�ضفحات: ))، 1)، 1)، ))).

))) انظر /نفح الطيب/م)ال�ضفحات:1))، )))، ))).

الم�صــادر والمراجع
الم�صادر:  - 1

القراآن الكريم  -
محمد  ب��ن  عيا�س/اأحمد  اأخ��ب��ار  ف��ي  ال��ري��ا���س  اأزه���ار   -
المقرى التلم�ضاني/�ضندوق التراث االإ�ضالمي الم�ضترك 

)المغرب واالإمارات):))))م.
واأغمات من االعالم/العبا�س  االإعالم بمن حل مراك�س   -
ابن ابراهيم/تحقيق عبد الوهاب بن من�ضور/المطبعة 

الملكية/1)))م.

تاريخ ال�ضعيف )تاريخ الدولة ال�ضعدية) محمد ال�ضعيف   -
ال��م��اأث��ورات/ ال��ع��م��اري/دار  اأح��م��د  الرباطي/تحقيق 

ط)/))))م.
اال�ضتقامة/ �ضوقي/مطبعة  ال�ضوقيات/اأحمد  دي��وان   -

م�ضر/))))م.
اأه��ل  ف��ت��اوي  ع��ن  ال��م��غ��رب  وال��ج��ام��ع  ال��م��ع��رب  المعيار   -
اأحمد بن يحي  العبا�س  والمغرب/اأبو  واالأندل�س  افريقية 

الون�ضري�ضي/وزارة االأوقاف المغربية/))))م.
الرطيب/المقرى/ االأن��دل�����س  غ�ضن  م��ن  الطيب  نفح   -

تحقيق اإح�ضان عبا�س/دار �ضادر بيروت/))))م.

المراجع:  - 2
القرنين  خالل  المغرب:  اإل��ى  وهجراتهم  »االأندل�ضيون   -

))-))« د. محمد رزوق/ط اإفريقيا ال�ضرق ))))م.
االأكاديمية: مجلة اأكاديمية المملكة المغربية/ ع )) �ضنة   -

))))م.
بن  �ضالح  االأندل�س/د.  بالد  في  الم�ضلمين  غير  حقوق   -
ح�ضين العابد، كنوز اإ�ضبيلية للن�ضر والتوزيع، ط)/)11).
دار  القر�ضاوي/  يو�ضف  الم�ضلمة/د.  االأقليات  فقه  في   -

ال�ضروق/ط)/)11)م.
والبحوث/دار  لالفتاء  االأوربي  المجل�س  وفتاوى  قرارات   -

التوزيع والن�ضر/م�ضر/)11)م.
وح��وار  االأن��دل�����س  درا���ض��ات  اأندل�ضية/مركز  ك��را���ض��ات   -

الح�ضارة/ع:)) �ضنة )11)م.
ق�ضتيليو/ محمد  وخارجها«  االأندل�س  في  »الموري�ضكيون   -
من�ضورات مركز درا�ضات االأندل�س وحوار الح�ضارات/ط 

)/)11)م.
المملكة  اأكاديمية  ال��م��غ��رب/ن��دوة  ف��ي  الموري�ضكيون   -

المغربية/مطبعة المعارف الجديدة/)11)م.
عبد  المتن�ضرين/محمد  العرب  وتاريخ  االأندل�س:  نهاية   -

اهلل عنان/مطبعة م�ضر/ط/)/))))م.
و�ضعية الدرا�ضات الموري�ضكية االأندل�ضية خالل الثالثين   -
�ضنة الما�ضية/اإ�ضراف د. عبد الجليل التميمي/))))م.
Losmoriscosantesydesquesde 
Expulsion/MikeldeEpalza/Madrid/1992.
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تاأ�صي�س م�صاجد م�صر وتون�س والأندل�س
في القرن الأول الهجري/ ال�صابع الميالدي

اأ. د. محمد كريم اإبراهيم ح�شين
جامعة بابل - جمهورية العراق

الخال�سة:

عمليات  اإكمال  بعد  واالأندل�ص  وتون�ص  م�صر  في  الم�صاجد  تاأ�صي�ص  لدرا�صة  البحث  ُخ�ص�ص 
بدًءا  الميالدي,  ال�صابع   - الهجري  االأول  القرن  االإ�صالمي,خالل   - العربي  والفتح  التحرير 
ثم  ومن  اأفريقيا,  �صمال  بوابة  م�صر,  الأر�ص  االإ�صالمي  العربي  التحرير  عمليات  بدرا�صة 
ا�صتقرار العرب الم�صلمين فيها و�صروعهم في عمليات البناء واالإعمار, واأبرزها: تاأ�صي�ص م�صجد 
ال�صيطرة  اأكمل تحرير م�صر كلها من  الذي  العا�ص,  بـ: م�صجد عمرو بن  الم�صمى  الف�صطاط, 

البيزنطية.
خط����ط  م����ن  خط����ة  اأول  الم�ضج����د  ُيع����د 
المدين����ة العربي����ة - االإ�ضالمي����ة، فه����و محور 
باق����ي  تتف����رع  ومن����ه  ومركزه����ا  المدين����ة 
 خط����ط المدينة؛ ل����ذا بداأنا بدرا�ض����ة تاأ�ضي�س 
م�ضج����د الف�ضط����اط، المع����روف ب�:الم�ضج����د 
الجامع، الذي ُيعد داللة وا�ضحة على الوجود 
ه����ذا  اختط����اط  وكان  االإ�ضالم����ي،  العرب����ي 
الم�ضج����د وال�ض����روع في تاأ�ضي�ض����ه �ضنة ))ه�: 
وق����د اأو�ضحنا جلًي����ا في البح����ث موا�ضفاته، 
واأبرز معالم����ه المعمارية والفنية، ف�ضاًل عن 
درا�ض����ة الزي����ادات والتغيي����رات الت����ي ج����رت 

علي����ه، كم����ا ت�ضمن البحث درا�ض����ة وافية عن 
م�ضج����د القي����روان، المدين����ة الت����ي اختطه����ا 
القائد العرب����ي عقبة بن نافع الفهري، وترك 
ب�ضمات وا�ضحة ف����ي بنائها واإعمارها خالل 
خم�����س �ضن����وات 1)-))ه�����، ف����كاأنَّ م�ضج����د 
القي����روان اأول خط����ط هذه المدين����ة العربية 
- االإ�ضالمية، وقد اأو�ضحنا عمليات التجديد 
واالإ�ضاف����ة والتغيير التي ج����رت عليه، ف�ضاًل 
عن التفا�ضيل الخا�ضة بموا�ضفاته المعمارية 
والفني����ة، واالأمر ذات����ه ينطبق �ضمن درا�ضتنا 
لكل من: جامع الزيتونة في مدينة تون�س،الذي 
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اأ�ض�ض����ه القائ����د العرب����ي الم�ضل����م ح�ض����ان بن 
النعمان الغ�ضاني، وم�ضجد مدينة قرطبة في 
االأندل�س، الذي ترتبط ق�ض����ة بداية تاأ�ضي�ضه 
بم����ا ي�ضبه ق�ضة تاأ�ضي�س جامع مدينة دم�ضق، 
كون����ه ُبني ف����ي مو�ضع كني�ض����ة اآَلَ ن�ضفها اإلى 
الم�ضلمي����ن عن����د فتحهم مدين����ة قرطبة �ضنة 
))ه�����، وق����د در�ضنا درا�ضة ُم�ضهب����ة ومف�ضلة 
اأبرز موا�ضفاته المعماري����ة والفنية وعمليات 
التجدي����د واالإ�ضاف����ة والتو�ضي����ع والتغيي����رات 
الت����ي جرت علي����ه وعل����ى الم�ضاج����د االأخرى 
ال�ضابق����ة ل����ه، بع����د الق����رن االأول الهج����ري-
ال�ضاب����ع الميالدي، مما يوؤك����د اهتمام العرب 
الم�ضلمين به����ذه المن�ضاآت المعمارية الدينية 
ب�ض����كل وا�ضح،كونها تمثل الوج����ود العربي - 
االإ�ضالمي في كل من: م�ضر وتون�س واالأندل�س 

وفي كل بقعة من بقاع المعمورة.

تحرير م�سر وتم�سير الف�سطاط:
ا�ضتقرارهم  بعد  الم�ضلمون  العرب  فكر 
الجنوبية  حدودهم  بتاأمين  ال�ضام  بالد  في 
�ضيطرة  من  م�ضر  بتحرير  وذل��ك  الغربية، 
تهديد  من  ال�ضيطرة  هذه  ت�ضكله  لما  الروم؛ 
العربية  الدولة  وا�ضتقرار  اأم��ن  على  خطير 
ال�ضام والحجاز،  االإ�ضالمية في كل من بالد 
�ضرورة  ُي��َع��د  م�ضر  تحرير  اأن  ع��ن  ف�ضاًل 
االإ�ضالمي؛  العربي  التحرر  حركة  اقت�ضتها 
وتتمتع  اأفريقيا،  �ضمال  بوابة  بمثابة  الأنها 
للم�ضلمين  توفر  متميزة  اقت�ضادية  بمكانة 
االندفاع  موا�ضلة  لهم  وتتيح  القوة  اأ�ضباب 
بن  عمرو  يقول  اإذ  االإفريقي؛  ال�ضمال  نحو 
"اإنك   :(( عمر  الخليفة  مخاطًبا  العا�س 
لهم  وعوًنا  للم�ضلمين  قوة  كانت  فتحتها  اإن 

وهي اأكثر االأر�س اأموااًل واأعجزها عن القتال 
والحرب")))

م�ضر  اإل��ى  العا�س  بن  عمرو  م�ضير  ك��ان 
الفرما،  اأت��ى  ثم  العري�س  فنزل  ))ه���،  �ضنة 
قتالهم  بعد  فيها  الروم  مقاومة  على  وق�ضى 
ثم م�ضى  وا�ضتولى على ع�ضكرهم،  فهزمهم 
قدًما اإلى الف�ضطاط فنزل جنان الريحان وقد 
المدينة:  ا�ضم  وكان  الف�ضطاط،  اأهل  خندق 
الأنهم  ف�ضطاًطا؛  الم�ضلمون:  ف�ضماها  األيونة 
وقيل  ومجمعهم،  القوم  ف�ضطاط  هذا  قالوا 
اأنَّ عمًرا �ضرب بها ف�ضطاًطا ف�ضميت بذلك، 
ولم يلبث عمرو بن العا�س وهو محا�ضًرا اأهل 
الف�ضطاط اأن ورد عليِه الزبير بن العوام بن 
خويلد في ع�ضرة اآالف مقاتل، وُيقال في اثني 
ع�ضر األًفا، وكان الزبير ُيقاتل في جهة وعمرو 
تمكنا من  اأخرى، حتى  العا�س في جهة  ابن 

فتح ح�ضن بابليون عنوة ))).
وذكر البالذري))) في رواية له عن جماعة 
عمرو  اأن  مفادها  م�ضر  تحرير  �ضهد  ممن 
ابن العا�س لما فتح الف�ضطاط وجه عبداهلل 
اإلى عين �ضم�س، فتغلب  ال�ضهمي  ابن حذافة 
مثل  على  ق��راه��ا  اأه���ل  و���ض��ال��ح  اأه��ل��ه��ا  على 
حذافة  بن  خارجة  ووج��ه  الف�ضطاط،  حكم 
واأخميم  واالأ�ضمونين  الفيوم  اإل��ى  ال��ع��دوي 
عمير  ووج��ه  ذل��ك،  مثل  فعل  ال�ضعيد  وق��رى 
وتونة  تني�س ودمياط  اإلى  الجمحي  ابن وهب 
ففعل  وبو�ضير،  وبنا  ودقهلة  و�ضطا  ودميرة 
الجهني  عامر  ب��ن  عقبة  ووج��ه  ذل��ك،  مثل 
وردان  �ضوق  )�ضاحب  م��واله  وردان  وُي��ق��ال: 
ففعل  االأر�س  اأ�ضفل  قرى  �ضائر  اإلى  بم�ضر) 
العا�س  ا�ضتجمع عمرو بن  مثل ذلك، وهكذا 
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تحرير م�ضر و�ضارت اأر�ضها اأر�س خراج.
لم�ضر  العا�س  بن  عمرو  تحرير  اأن  وقيل 
العوام،  بن  الزبير  بم�ضاركة  1)ه�  �ضنة  كان 
من  معلوم  مقدار  على  البلد  اأه��ل  ف�ضالَح 
واأعفى  رج��ل،  كل  على  ديناران  وهو  المال، 
ال��ن�����ض��اء وال�����ض��ب��ي��ان م��ن ذل����ك، وق��ي��ل اأن 
المقوق�س حاكم م�ضر من قبل الروم �ضالَح 
عمرو بن العا�س، على اأن يفر�س على القبط 
اأ�ضد  �ضخط  هرقل  ذلك  بلغ  ولما  دينارين، 
االإ�ضكندرية  اإل��ى  الجيو�س  وبعث  ال�ضخط، 
عنوة؛  العا�س  بن  عمرو  فدخلها  واأغلقها، 
وهكذا  الروم.  قتال  في  القوة  با�ضتخدام  اأي 
تمَّ  م�ضر  تحرير  اأنَّ  اإل��ى  ال��رواي��ات  ذهبت 

عنوة بغير عهد وال عقد.)))
�ضار عمرو بن العا�س اإلى االإ�ضكندرية �ضنة 
حذافة  بن  خارجة  م�ضر  على  تارًكا  ))ه���، 
العدوي، وكان الروم والقبط قد و�ضعوا خطة 
ا�ضتهدفت غزو الم�ضلمين في الف�ضطاط قبل 
عمرو  لكن  الإ�ضقاطها،  االإ�ضكندرية   و�ضولهم 
ابن العا�س التقى اأعدائه في الكريون فهزمهم 
حتى  �ضار  ث��م  كبيرة،  اأع����داًدا  منهم  وقتل 
م�ضتعدين  اأهلها  فوجد  االإ�ضكندرية،  و�ضل 
في  راغ��ب��ي��ن  ك��ان��وا  القبط  اأن  اإال  للقتال، 
ال�ضلح، فاأر�ضل اإليه المقوق�س طالًبا ال�ضلح 
والمهادنة، لكن عمرو بن العا�س رف�س ذلك، 
اأ�ضهر،  ثالثة  لمدة  المدينة  محا�ضرة  وت��م 
بالقوة وغنم  تمكن بعدها عمرو من دخولها 
ما فيها، وا�ضتبقى اأهلها ولم يقتل ولم ي�ضِب، 
مع  فعل  كما  ال��ذم��ة  اأه��ل  معاملة  وعاملهم 
اأهل األيونة )الف�ضطاط)، وروي اأن المقوق�س 
بن  الروم �ضالَح عمرو  حاكم م�ضر من قبل 

ب�ضرط  دينار،  األف  ع�ضر  ثالثة  على  العا�س 
اأن ُيخرج من االإ�ضكندرية من يريد مغادرتها 
فيها،  البقاء  يرغب  لمن  وي�ضمح  الروم،  من 
على اأن يفر�س على كل رجل بالغ �ضن الر�ضد 
كتاًبا  بذلك  لهم  وكتب  دينارين،  القبط  من 
بعد  االإ�ضكندرية  عمرو  غ��ادر  ثم  )ع��ه��ًدا)، 
بن  حذافة  بن  اهلل  عبد  عليها  ا�ضتخلف  اأْن 
الم�ضلمين،  من  )مع�ضكًرا)  رابطة  في  قي�س 
وعاد اإلى الف�ضطاط، وقيل اإن ق�ضطنطين بن 
االتفاق،  هذا  من  ا�ضتاء  ال��روم  ملك  هرقل 
فاأر�ضل رجاًل من اأ�ضحابه ا�ضمه )منويل) في 
فدخل  بالمقاتلين،  م�ضحونة  مركب  ثلثمائة 
الم�ضلمين  من  فيها  من  وقتل  االإ�ضكندرية 
ف�ضار  الخبر  عمًرا  وبلغ  ونجا،  هرب  من  اإاّل 
فوجد  مقاتل،  األ��ف  ع�ضر  خم�ضة  في  اإليهم 
ف�ضاًدا  وعاثوا  االإ�ضكندرية  غادروا  قد  الروم 
فالتحموا  االإ�ضكندرية،  بعد  م�ضر  قرى  في 
معهم في الحرب وبعد قتال �ضديد ولى الروم 
ون�ضبوا  باالإ�ضكندرية  فتح�ضنوا  منهزمين، 
العرادات، فقاتلهم عمرو اأ�ضد القتال ون�ضب 
المجانيق ففتح اأ�ضوار االإ�ضكندرية ثم دخلها 
ال��روم  م��ن  م��ن ه��رب  ال�ضيف وه���رب  ب��ق��وة 
وقتل عدو اهلل منويل، واختلفت الروايات في 
�ضنة  بين  االإ�ضكندرية  تحرير  تاريخ  تحديد 
)) و))ه�)))، والمرجح اأن تحريرها تمَّ �ضنة 

))ه�. 

تاأ�ضي�����س  م�ضاأل����ة  ح����ول  االآراء  اختلف����ت 
وتم�ضي����ر الف�ضط����اط، وال�ضن����ة الت����ي اتخ����ذ 
اخت����الف  وه����و  الف�ضط����اط،  الع����رب  فيه����ا 
يرتب����ط بحقيق����ة االأم����ر باالخت����الف ال�ضائد 
بي����ن الموؤرخي����ن ح����ول �ضن����ة تحري����ر م�ض����ر 
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واالإ�ضكندري����ة، فمنهم من جعل تحرير م�ضر 
�ضن����ة 1)ه�، بينما َذَك����َر اآخرون اأنه����ا ُحِرَرت 
�ضنة ))ه�، واأنَّ االإ�ضكندرية تمَّ تحريرها بعد 
عام اأي �ضنة ))ه�����، وفي الوقت الذي تجتمع 
في����ه اآراء هوؤالء ال����رواة والموؤرخي����ن على اأن 
تحري����ر م�ضر ت����مَّ في حوال����ي الع�ضرين �ضنة 
بعد الهجرة، فاإن اإح����دى الروايات))) ذكرت 
اأن عمرو ب����ن العا�س اأ�ضار على الخليفة عمر 
)) عندم����ا ق����دم اإلى الجابي����ة �ضنة ))ه� 
باأن ياأذن له بالتوج����ه نحو م�ضر وتحريرها، 
م�ضيًرا علي����ه باأن فتحها قوة للم�ضلمين وعوًنا 
لهم، وهي اأكثر االأر�����س اأموااًل واأعجزها عن 
القت����ال والحرب، في حي����ن روى البالذري))) 
اأن عم����رو ب����ن العا�����س �ضار نح����و م�ضر �ضنة 
))ه�����، وبذل����ك ن�ضتطي����ع الق����ول اأن اختي����ار 
مو�ضع الف�ضطاط وتاأ�ضي�س الم�ضر وتم�ضيره 

امتد من �ضنة 1)ه� اإلى ))ه� اأو ))ه� ))). 

ال�َضَعر  من  خيمة  العا�س  بن  عمرو  اتخذ 
)ب��م��ع��ن��ى ف�����ض��ط��اط) ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ق��وات��ه 
اتخاذ  واأنَّ  ال�ضمع،  ق�ضر  ح�ضن  تحا�ضر 
فيه  يتجمع  الذي  المو�ضع  يعني  الخيمة  هذه 
المقاتلون العرب ويمثل مقر القيادة، واأعقب 
واقتحامهم  العرب  انت�ضار  الح�ضار  ذل��ك 
ذلك  اأث��ر  م��ن  وك��ان  ال�ضمع،  ق�ضر  ح�ضن 
تراجع قوات العدو اإلى االإ�ضكندرية، المدينة 
اإليها  عمرو  توجه  وبعد  الكبيرة،  القديمة 
اأُهمل ذلك الف�ضطاط؛ الأنه اليمثل اأية وحدة 
ُيتخذ  لم  واأنه  ثابتة،  عمرانية )طبوغرافية) 
الذي  االنت�ضار  اأن  عن  ف�ضاًل  بعد،  ا  م�ضرًّ
حققه العرب على العدو في االإ�ضكندرية التي 
على  حَتَم  عقد،  وال  عهد  بغير  عنوًة  ُح��ِرَرت 

باتخاذ  يفكر  اأن  العا�س  بن  عمرو  القائد 
ت  ُعِر�ضَ وقد  العرب،  للمقاتلين  مكان محدد 
االإ�ضكندرية؛  اأهمها خيار  عليه عدة خيارات 
وذلك الأنها تتمتع بموقع جغرافي وا�ضتراتيجي 
مهم، كما اأنها مدينة م�ضتقرة، وح�ضب رواية 
راأى  العا�س  اأن عمرو بن  الحكم)))  ابن عبد 
بيوتها وبنائها وجمالها فاأُعجب بها واأراد اأن 
كفيناها))،  قد  ))م�ضاكن  فقال:  ي�ضكنها 
غير اأن القرار لم ُيَنَفذ وذلك الأن االإ�ضكندرية 
الع�ضكري  والتفكير  تتالءم  ال  قديمة  مدينة 
العربي، كما انها غير اأمينة اتجاه اأي هجوم 
العدو  به  يقوم  قد  مفاجيء  نهري   - بحري 
 (( عمر  الخليفة  وك��ان  كارثة،  فتح�ضل 
قد كتب اإلى عمرو بن العا�س حول موا�ضفات 
التي  القاعدة  خ�ضو�ضية  واأكد  االإ�ضكندرية، 
عدم  وهي  والكوفة،  الب�ضرة  باتخاذ  تمثلت 
اتخاذ منزل يحول الماء بين الم�ضلمين وبين 
وجود  عدم  اأي  �ضيف؛  وال  �ضتاء  في  الخليفة 
مانع مثل النهر والبحر يحول بين الم�ضلمين 
لذلك  المنورة؛  المدينة  في  الخالفة  ومركز 
عر�س عمرو بن العا�س م�ضورة الخليفة على 
جماعته الختيار مو�ضع اآخر. وهنا ظهر راأي 
بالعودة اإلى الخيمة االأولى )الف�ضطاط) التي 
اأن�ضار  و�ضدد  للقيادة،  مقًرا  كانت  اأن  �ضبق 
هذا الراأي على عدة اأمور؛ اإذ قالوا: ))ترجع 
على  فيكون  ف�ضطاطك  اإل��ى  االأم��ي��ر[  ]اأي��ه��ا 
وال�ضحراء  الماء  الأن  و�ضحراء)))1))؛  ماء 
يمثالن  ال��ل��ذان  ال��ب��ارزان  العن�ضران  هما 
اأي  االم�ضار؛  اتخاذ  في  العرب  �ضتراتيجية 
اأن المو�ضع الُمنتخب يكون قريًبا من م�ضارب 
ومت�ضل  ال��ب��ر  ط��رف  على  وك��ذل��ك  ال��م��ي��اه، 
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بال�ضحراء)))).
ى انتقال عمرو بن العا�س من االإ�ضكندرية   اأدَّ
كر�ضي  انتقال  اإلى  بال�ضرورة  الف�ضطاط  اإلى 
ا، وبذلك �ضارت  االدارة من االإ�ضكندرية اأي�ضً
الف�ضطاط المركز االإداري وال�ضيا�ضي بعد اأْن 
االأولى  المرحلة  وبخا�ضة  االإ�ضكندرية،  كانت 
في  تفهًما  هنالك  كان  الف�ضطاط،  لتاأ�ضي�س 
ع�ضوائًيا،  االأمر  يكن  ولم  تخطيطها،  م�ضاألة 
الب�ضرة  تخطيط  ف��ي  ال��ح��ال  ك���ان  وك��م��ا 
مهمة  اأول��ى  العا�س  بن  عمرو  ف��اإن  والكوفة، 
اإ�ضكان العرب وو�ضع خطط محالتهم - وفًقا 
للقاعدة القبلية - اهتماًما كبيًرا، وعهَد اإلى 
دراي��ة  لهم  ممن  اال�ضخا�س  م��ن  مجموعة 
العرب  واأن�ضاب  الهند�ضية  باالأمور  ومعرفة 
بنفوذ  يتمتعون  ك��ان��وا  ممن  ذل���ك،  لتنفيذ 
بن  معاوية  اأ�ضهرهم:  قبائلهم،  على  �ضيا�ضي 
الغطيفي  �ضمي  ابن  و�ضريك  الُتجيبي  حديج 
الخوالني  مخرم  بن  وعمرو  مراد  قبيلة  من 
وحيويل )وقيل جبريل) بن نا�ضرة المعافري، 
القبائل  توزيع  على  اأ�ضرفوا  قد  ه��وؤالء  وكان 
بين  دارت  التي  النزاعات  على  وال�ضيطرة 
المالءمة،  الموا�ضع  ات��خ��اذ  ح��ول  االأف����راد 
وبنى  خططهم  العرب  اختط   لذلك  ونتيجة 
خطة  كل  وعرفت  والم�ضاجد،  ال��دور  النا�س 
تها،  اختط  التي  والجماعة  القبيلة  با�ضم 
اأ�ضماء  الخطط  حملت  االأح��ي��ان  بع�س  وف��ي 

اأ�ضخا�س متنفذين قاموا باختط اطها)))). 
كان  اإذا  فيما  تماًما  الوا�ضح  من  ولي�س 
ثانية  ق��دوم��ه  عند  اتخذ  العا�س  ب��ن  عمرو 
المعروف  ق�ضره  اأو  داره  ف�ضطاطه،   اإل���ى 
اأو  الف�ضط��اط  ال�ضغرى مكان ذلك  الدار  ب�: 

الجامع  الم�ضجد  اطه  اختط  قبل  اتخاذه  تمَّ 
عبد  اب��ن  رواي��ة  اإل��ى  وا�ضتناًدا  العك�س،  اأم 
عودته  بعد  العا�س  بن  عمرو  اأن  الحكم)))) 
واأ�ضحابه من االإ�ضكندرية فكروا في المو�ضع 
مكان  ينزلوا  اأن  واتفقوا  قيه،  ينزلون  الذي 
م�ضروًبا  وكان  تركه  الذي  االأول،  الف�ضطاط 
في مو�ضع الدار التي ُعرفت ب�: دار الح�ضى 

عند دار عمرو ال�ضغيرة.

ن�ضتنتج مما �ضبق اأن دار عمرو بن العا�س 
ُبنيت في مو�ضع الف�ضطاط؛ اأي خيمة ال�َضعر 
التي ن�ضبها بعد تحرير ح�ضن بابليون؛ لتكون 
اإليها  وعاد  تركها  ثم  العرب  لمقاتلة  ُمجمًعا 
ثانية بعد رجوعه واأ�ضحابه من االإ�ضكندرية، 
اأن  اأي  الف�ضطاط،  مو�ضع  في  ال��دار  فبنيت 
الدار بنيت بعد اتخاذ مو�ضع الف�ضطاط، لكن 
تخطيط  اأ�ضبق:  اأيهما  لنا  تحدد  ال  الرواية 
ال�ضغرى،  العا�س  اأم دار عمرو بن  الم�ضجد 
بناء  اأقدم من  كان  الم�ضجد  بناء  اأن  ونرجح 
الدار؛ الأنَّ الم�ضجد  هو الوحدة الطبوغرافية 
)العمرانية) االأولى عند التفكير وال�ضروع في 

بناء المدينة العربية - االإ�ضالمية.

1- الم�سجد الجامع في الف�سطاط:

عمرانية  وحدة  اأول  الجامع  الم�ضجد  يعد 
االإ�ضالمية،   - العربية  المدينة  في  تاأ�ض�ضت 
ويت�ضح لنا مما ذكره ابن عبد الحكم)))) في 
حديثِه عن الخطط اأن عمرو بن العا�س بنى 
اأول  كان  الم�ضجد   اأنَّ  يعني  وهذا  الم�ضجد. 
المو�ضع  وو�ضف  الف�ضطاط،  مدينة  خطط 
حدائق  ك��ان  ح��ول��ه  م��ا  ب���اأن  فيه  بني  ال���ذي 
حتى  الحبال  الم�ضلمون  فن�ضب  واأع��ن��اًب��ا، 
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ا�ضتقام لهم وو�ضعوا اأيديهم، وكان عمرو بن 
العا�س قائًما حتى و�ضعوا القبلة، اأي حددوا 
مو�ضعها، واأنَّ عمرو وبم�ضاركة �ضحابة ر�ضول 
في  المنبر  واتخذ  حددوها،  قد   (�( اهلل 
بن  عمر  الخليفة  اأن  وقيل  الم�ضجد،  ذل��ك 
وكتب  المنبر  اتخاذ  رف�س   (( الخطاب 
بعد  بما ن�ضه: ))اأما  العا�س  ابن  اإلى عمرو 
اأنك اتخذت منبًرا ترقى به على  بلغني  فانه 
رقاب الم�ضلمين اأو ما بح�ضبك اأن تقوم قائًما 
لما  عليك  فعزمُت  عقيبك  تحت  والم�ضلمون 

ك�ضرته)).
يت�ضح لنا مما كتبه الخليفة عمر )) اأن 
المنبر لم يكن ُمحبًذا في الم�ضجد ؛ الأنَّ االأمير 
اإمام  واأنَّ  النا�س،  من  اأعلى  موقع  في  يكون 
ال�ضالة يتقدم الم�ضلمين وهم يقفون وراءه؛ 
لذا اأمره بك�ضر المنبر وعدم اتخاذه، كما اأنَّ 
بالحدائق  مليًئا  ب�ضتاًنا  كان  الم�ضجد   مكاأنَّ 
واالأعناب، فاختط  الم�ضلمون مو�ضع الم�ضجد 
وقبلته با�ضتخدام الحبال تحقيًقا لال�ضتقامة 
ا على دقة  ومنًعا لالنحراف والَمَيالن، حر�ضً

الهند�ضة وانتظام البناء.
اأول  كان  الم�ضجد  مو�ضع  اأن  اأ�ضرنا  وكما 
الموا�ضع التي خططت في مدينة الف�ضطاط، 
في  ق�ضره  اأو  داره  العا�س  بن  عمرو  واتخذ 
واأنَّ  الخيمة)،  )اأي  الف�ضطاط  ذلك  مو�ضع 
تلك الدار التي كانت ت�ضمى اأواًل: دار الح�ضى 
ال�ضغرى،  ال���دار  ب���:  بعد  فيما  �ضميت  ث��م 
الجامع؛  الم�ضجد  بحذاء  مو�ضع  في  اتخذت 
التي  الكبرى  داره  واأنَّ  الم�ضجد،  بامتداد  اأي 
اإلى جنبها،  كانت  الدار  تلك  بعد  بنيت  ربما 
في  اأُ�ض�ضا  والدار  الم�ضجد  اأنَّ  المحتمل  ومن 

اآن واحد. ففي رواية)))) اأن مكان الجامع كان 
جبانة)مقبرة)، وقد حاز مو�ضعه قي�ضبة بن 
منزاًل  واتخذه  �ضوم  بني  اأحد  التجيبي  كلثوم 
االإ�ضكندرية  م��ن  الم�ضلمون  رج��ع  فلما  ل��ه، 
يجعلُه  اأن  منزله  في  هذا  قي�ضبة  عمرو  �ضاأل 
العا�س  بن  عمرو  طلب  لقي  وق��د  م�ضجًدا، 
ا�ضتجابة  التجيبي  كلثوم  اب��ن  قي�ضبة  م��ن 
اختاره  اأْن  �ضبق  مو�ضع  عن  بالتنازل  �ضريعة 
اأو نزله اأثناء ح�ضار الم�ضلمين لح�ضن ق�ضر 
اأو  الف�ضطاط  بجوار  كان  اأنه  ويبدو  ال�ضمع، 
قائاًل:  ه��ذا  قي�ضبة  واف��ق  وق��د  منه،  قريًبا 
وتم  الم�ضلمين))،  على  به  اأت�ضدق  ))فاإني 
فعاًل ت�ضليمه للم�ضلمين وتحول مع قومه بني 
�ضوم في خطة تجيب، وبذلك اختط الم�ضجد 
اأنَّ  يعني  �ضنة ))ه� / ))) م. وهذا  الجامع 
وقريب  بل  مو�ضع مجاور  في  اأُ�ِض�َس  الم�ضجد 
فيه  بنى  ال��ذي  الف�ضطاط  مو�ضع  من  ا  ج��دًّ
عمرو داره ال�ضغرى، وكان اأبو م�ضلم الغافقي 
بن  لعمرو  ي��وؤذن   (�( اهلل  ر�ضول  �ضاحب 

العا�س، وقد �ضوهد وهو ُيبخر للم�ضجد)))).

وبلغ  ))ه�،  �ضنة  الجامع  الم�ضجد  اختط  
طوله خم�ضون ذراًعا وعر�ضه ثالثون ذراًعا، 
ثمانون  قبلته  اإق��ام��ة  على  وق��ف  اأن���ه  وق��ي��ل 
العوام  رجاًل من ال�ضحابة بينهم الزبير بن 
ال�ضامت  بن  وعبادة  اال�ضود  بن  والمقداد 
واأبو الدرداء واأبو ذر الغفاري وغيرهم؛ االأمر 
الجوامع))))،  تاج  ا�ضم:  ي�ضتحق  جعله  الذي 
عمرو  ا�ضتخدام  من  قيل  مما  الرغم  وعلى 
ابن العا�س للحبال في التخطيط وفي تحديد 
جًدا؛  م�ضرقة  كانت  قبلته  فاإن  القبلة،  اتجاه 
نحو  المعتاد  م��ن  اأك��ث��ر  منحرفة  اإن��ه��ا  اأي 
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فيها  ُب��ن��َي  التي  المنطقة  وك��ان��ت  الم�ضرق، 
بالحدائق واالأعناب؛ لذلك  الم�ضجد محاطة 
حتى  الحبال  ن�ضب  اإل��ى  الم�ضلمون  ا�ضطر 

ا�ضتقام لهم وحددوا قبلته)))).

اأنَّ  ذكرنا  فقد  الجامع  و�ضف  وبخ�ضو�س 
ذراًع���ا،   (1 وعر�ضه  ذراًع���ا   (1 ك��ان  طوله 
بيت  بذلك  والمق�ضود  ج��ًدا،  واط��ئ  و�ضقفه 
ال�ضالة الذي كان يحيط به الطريق من كل 
جهة، بداًل من ال�ضحن؛ اإذ لم يكن للم�ضجد 
ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ���ض��ح��ن، وك����ان ال��ن��ا���س 
اأب��واب،  �ضتة  وللم�ضجد  فنائه،  في  ي�ضلون 
بابان يقابالن دار عمرو بن العا�س، وهي دار 
في  اآخران  وبابان  ال�ضرق،  اتجاه  في  االإمارة 
جانبه البحري وبابان في جانبه الغربي)))). 

اأما الم�ضافة التي كانت تف�ضل بينه وبين 
دار عمرو بن العا�س، فقد قدرت ب�ضبعة اأذرع، 
الجامع  الم�ضجد   اأنَّ  اإل��ى  اال���ض��ارة  وتجدر 
ذكر  فقد  المدينة،  في  مركزًيا  محوًرا  اتخذ 
اأن الطريق الرئي�س كان محيًطا به من جميع 
وغفار  واأ�ضلم  واالأن�ضار  قري�ًضا  واأنَّ  جوانبه، 

وجهينة اتخذوا خططهم حول الم�ضجد)1)).

ولما بداأ النا�س باختط اط منازلهم حول 
الم�ضجد الجامع في الف�ضطاط، كتب عمرو بن 
 ((الخطاب الخليفة عمر بن  اإلى  العا�س 
مجاورة  داًرا  له  وا  اختط  انهم  فيها  يخبره 
هذا  رف�س  الخليفة  لكن  الجامع،  للم�ضجد 
االأمر، م�ضيًرا اإلى اأنه ال يجوز اأن يكون لرجل 
ابن  عمرو  واأم��ر  بم�ضر،  داًرا  الحجاز  في 
و�ضميت  للم�ضلمين،  �ضوًقا  يجعلها  اأن  العا�س 

تلك الدار: دار البركة)))). 

عرف الم�ضجد الجامع في الف�ضطاط بعدة 
العا�س،  بن  عمرو  م�ضجد  منها:  م�ضميات، 
ب�:  المتاأخرة  التاريخية  الع�ضور  في  و�ضمي 
ذلك  ولعل  العتيق))))،  الجامع  اأو  الم�ضجد 
الجامع  الم�ضجد  ه��ذا  بناء  ِق��َدم  اإل��ى  يعود 
الذي بني �ضنة ))ه�، قرب ح�ضن بابليون في 
الكبير  وكانت خلف محرابه  واأعناب،  جنات 
�ضجرة الزنزلخت العريقة في القدم من عهد 
�ضنة  قطعت  التي   ،(÷( مو�ضى  النبي 

)))ه� / )))) م)))).

الم�ضجد  ه��ذا  اأنَّ  اإل���ى  اال���ض��ارة  وت��ج��در 
الف�ضطاط،  مدينة  في  الوحيد  كان  الجامع 
بل حتى  الرا�ضدي فح�ضب،  الع�ضر  في  لي�س 
لمدة  نموذًجا  واتخذ  االأم���وي،  الع�ضر  في 
االأولى  الم�ضاجد  بناء  في  بالق�ضيرة  لي�ضت 
اإذ  الب�ضاطة؛  طابع  عليها  يطغى  ك��ان  التي 
م�ضاجد  ع��ل��ى  ت�ضتمل  ال��ع��م��وم  ع��ل��ى  ك��ان��ت 
م�ضتطيلة محاطة باأروقة وا�ضعة ذات �ضقوف 
االأعمدة،  من  كثيرة  �ضفوف  على  م�ضتندة 
للعبادة،  االأربعة  االأروقة  اأكبر هذه  ُيخ�ض�س 

وتوجد في ال�ضاحة بركة للو�ضوء)))). 

له  اتخذ  العا�س  بن  عمرو  اأن  ذكرنا  لقد 
اإليه الخليفة عمر  منبًرا في الم�ضجد، فكتب 
فك�ضره))))،  يك�ضره  اأن   (( الخطاب  ابن 
ب�ضيًطا  كان  لكنه  محراب  للم�ضجد  كان  كما 
الحال  هو  كما  مئذنة  له  تكن  ولم  ا))))،  ج��دًّ
في م�ضجدي الب�ضرة والكوفة))))؛ لذلك ظل 
عند  الم�ضجد  في  قائًما  الناقو�س  ا�ضتخدام 

الفجر حتى �ضنة ))ه�)))). 

  وقيل  اأنَّ لم�ضجد عمرو بن العا�س ثلثمائة 
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محاريب،  وثالثة  عموًدا،  و�ضبعون  وثمانية 
وثالثة ع�ضر باًبا، وخم�س ماآذن، تقع ثالثة من 
هذه االأبواب في الجدار البحري، وخم�ضة في 
الغربي  الجدار  في  واأربعة  ال�ضرقي،  الجدار 
اأن  والراجح  القبلي)))).  الجدار  في  وواح��د 
هذا الو�ضف ال ينطبق على حال الم�ضجد في 
على  واإنما  االأول��ى  العا�س  بن  عمرو  �ضنوات 
حاله في الع�ضور الالحقة، والثابت تاريخًيا 
الزينة  �ضفة  الف�ضطاط  لم�ضجد  تكن  لم  اأنه 
كانت  التي  الرقائق،  اأو  البارزة  النقو�س  اأو 
 - العربية  العمارة  فن  مميزات  اأهم  اإح��دى 

االإ�ضالمية في الع�ضور التالية)1)). 

ال���زخ���رف���ة م��ك��روه��ة عند  ول��م��ا ك��ان��ت 
الم�ضلمين، فاإنَّ م�ضجد الف�ضطاط لم ي�ضتمل 
على اأية زخرفة. ومن هنا فاإن جدراأنَّ الم�ضجد  
قد بنيت باللبن، وفر�ضت اأر�ضيته بالح�ضى، 

وكانت اأعمدته من جذوع النخيل)))). 

البناء  ف��ي  الب�ضاطة  لنا  تت�ضح  وه��ك��ذا 
بناء  في  المتوفرة  االأولية  المواد  وا�ضتخدام 
كان  الذي  الف�ضطاط،  في  الجامع  الم�ضجد 
العربية  التحرير  ح��روب  ثمرات  من  ثمرة 
الخطاب  بن  عمر  خالفة  في  االإ�ضالمية   -
))، اأ�ضوة بم�ضجدي الب�ضرة والكوفة في 
العراق، حيث تمَّ اإنجاز هذه الم�ضاجد الثالثة 
في مرحلة تاريخية متقاربة وفي ظل ظروف 

مت�ضابهة اإلى حد كبير.

الزيادات والتغييرات على الم�سجد الجامع 
في الف�سطاط:

�ضهد الم�ضجد الجامع في الف�ضطاط عدة 
وزي��ادات  وتح�ضينات  اإ�ضافات  من  تطورات 

في  ك��ان  م��ا  اأه��م��ه��ا  وب��ن��اء،  ه��دم  وعمليات 
والية َم�ضلمة بن مخلد بن �ضامت االأن�ضاري 
�ضفيان  اأبي  بن  اأيام معاوية  ولي م�ضر  الذي 
يتعلق  فيما  اأعماله  ب��داأت  وقد  ه�،   (( �ضنة 
َم�ضلمة  اأم��ر  ))ه���،  �ضنة  الجامع  بالم�ضجد 
ماكان  فهدم  الجامع  الم�ضجد  في  بالزيادة 
الم�ضجد  ف��ي  وزاد  العا�س،  ب��ن  عمرو  بناه 
في  رح��ب��ة  ل��ه  وات��خ��ذ  البحري  الجانب  م��ن 
ُيغير  لم  لكنه  وزخرفُه  ه  وبّي�ضَ الجانب  هذا 
من  ا  اأي�ضً الم�ضجد  وو�ضع  القديم،  بنائه  في 
الذي  الطريق  �ضاق  حتى  ال�ضرقي،  جانبه 
اأر�ضه  العا�س، وفر�س  يربطه بدار عمرو بن 
بالح�ضر، وكان مفرو�ًضا بالح�ضى. وقيل اأنه 
لالأذان  )ماآذن)  �ضوامع  اربع  للم�ضجد  جعل 

في اأركانه االأربعة)))). 
ا االأذان في الم�ضجد من  ونظم َم�ضلمة اأي�ضً
ا�ضتخدام  الموؤذنين، ومنع  زيادة عدد  خالل 
هذا  في  منارة  ببناء  اأم��ر  اأْن  بعد  الناقو�س 
ا  اأي�ضً واأم��ر  الم�ضاجد،  �ضائر  وفي  الم�ضجد 
اأن يكتب ا�ضمه على المنائر، كما اأمر موؤذني 
اإذا م�ضى  اأن يوؤذنوا للفجر  الم�ضجد الجامع 
ن�ضف الليل، فاإذا فرغوا من اآذانهم اأذن كل 
وكان  واح��د،  وقت  في  الف�ضطاط  في  م��وؤذن 

الآذانهم دوي �ضديد)))) 
البلوي  عدي�س  بن  الرحمن  عبد  واختط 
الدار البي�ضاء، ويقال كانت تلك الدار �ضحًنا 
العا�س  بن  عمرو  ودار  الم�ضجد،  ي��دي  بين 
الم�ضجد،  باب  على  الم�ضلمين  لخيل  موقًفا 
�ضنة  م�ضر  اإلى  الحكم  بن  مروان  قدم  ولما 
)) ه� ابتناها لنف�ضه داًرا، وقال: ))ما ينبغي 
للخليفة اأن يكون ببلد ال يكون له بها دار))، 
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فبنيت له في �ضهرين)))). 

)اأخي  م��روان  بن  العزيز  عبد  والي��ة  وفي 
للهدم  الجامع  الم�ضجد  تعر�س  الملك)  عبد 
واأعيد بناوؤه �ضنة ))ه�))))، وقيل �ضنة ))ه�، 
واأدخل  الغرب،  ناحية  م�ضاحته من  فزاد في 
ولم  البحري،  الواقعة في جانبه  الرحبة  فيه 
الجانب  ف��ي  الم�ضجد  لتو�ضيع  م��ج��ااًل  يجد 

ال�ضرقي منه)))). 

واأم����ر ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��م��ل��ك وال��ي 
برفع  ))ه�  �ضنة  في  العزيز  عبد  بعد  م�ضر 
واطًئا،  كان  ال��ذي  الف�ضطاط  م�ضجد  �ضقف 
ب�ضقف  ال��ك��ن��دي)))): ))واأم���ر عبد اهلل  ق��ال 
الم�ضجد الجامع اأن يرفع �ُضمكه وكان �ضقفه 

مطاأًطاأ وذلك في �ضنة ت�ضع وثمانين)))))).

ُعزل عبد اهلل عن والية م�ضر، وتم تعيين 
قرة بن �ضريك العب�ضي والًيا من قبل الخليفة 
االثنين  يوم  فو�ضلها  الملك،  عبد  بن  الوليد 
يقول  ذل��ك  وف��ي  1)ه���،  �ضنة  االأول  ربيع   ((

ال�ضاعر:
عــــــجــــــًبــــــا مـــــاعـــــجـــــبـــــت حــــــيــــــن اأتـــــــانـــــــا

�ـــصـــريـــك بـــــــن  قـــــــــرة  اأمـــــــــــــرت  قـــــــد  اأن 

ــــــــَت الـــــفـــــتـــــى الــــــمــــــبــــــارك عـــنـــا وعــــــــزل
اأبـــــــــيـــــــــك)39( راأي  فـــــيـــــه  فــــيــــلــــت  ثـــــــم 

الف�ضطاط  ف��ي  ال��ج��ام��ع  الم�ضجد  �ضهد 
الوليد  خالفة  في  عليه  ط��راأت  مهمة  زي��ادة 
االأم�ضار  �ضهدت  ال���ذي  الملك،  عبد  اب��ن 
خا�ضة  عناية  عهده  في  واالإ�ضالمية  العربية 
في العمارة؛ اإذ اأمر باإعادة بناء اأكثر م�ضاجد 
االأم�ضار، منها اأمره اإلى واليه على م�ضر قرة 

ابن �ضريك بهدم الم�ضجد الجامع في م�ضتهل 
�ضنة )) ه�، وابتداأ في بنائه في �ضهر �ضعبان 
منها، فاأ�ضند مهمة اال�ضراف على البناء اإلى 
لوؤي،  ابن  عامر  بني  مولى  حنظلة  بن  يحيى 
الَع�َضل  قي�ضارية  في  الجمعة  يجمعون  وكانوا 
�ضنة  رم�ضان  �ضهر  في  بنائه  من  فرغ  حتى 
ه�،   (( �ضنة  الجديد  المنبر  ون�ضب  ))ه���، 
ونزع المنبر الذي كان في الم�ضجد، وذكر اأن 
فيه  ُو�ضع  ولعله  فيه،  العا�س جعله  بن  عمرو 
 ،(( بعد وفاة الخليفة عمر ابن الخطاب
الذي منع عمرو من و�ضع المنبر- كما ذكرنا 

مروان)1)). بن  العزيز  عبد  منبر  – وهو 
الم�ضجد  بناء  باإعادة  �ضريك  بن  قام قرة 
روؤو�س  ��ب  وذَهّ وزوق��ه  الف�ضطاط  في  الجامع 
االأعمدة، ولم يكن في الم�ضجد عمود مذّهب 
الراأ�س اإال في مجال�س قي�س، وَحّول قرة المنبر 
الَع�َضل،  قي�ضارية  اإل��ى  الم�ضجد  ه��دم  حين 
فكان النا�س ي�ضلون ال�ضلوات ويجمعون فيها 
في  القبلة  وكانت  بنيانه،  اأكمل  حتى  الجمع 
الجزيرة  و�ضط  في  التي  والقبة  القي�ضارية، 

بين الج�ضرين في الم�ضجد الجامع)))).

بن  ع��م��رو  م�ضجد  قبلة  اأنَّ  ذك��رن��ا  لقد 
ا؛ اأي  العا�س في بداية بنائه كانت ُم�َضرقة جدًّ
 منحرفة نحو الم�ضرق، وبعد اأْن هدم قرة بن 
�ضريك الم�ضجد المذكور واأعاد بنائه في عهد 
الوليد بن عبد الملك تيامَن بها قلياًل، وكان 
ال�ضالة  عند  يتيامنون  الم�ضلين  من  كثير 
بن  عمرو  بناه  الذي  للم�ضجد  يكن  ولم   فيه، 
العا�س محراب مجوف، فجعل قرة بن �ضريك 

المحراب المجوف فيه)))). 
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في  ال��ج��ام��ع  الم�ضجد  م�ضاحة  ازدادت 
اأمكن  ما  باإ�ضافة  تو�ضيعه  وت��م  الف�ضطاط 
بن  عمرو  دار  بع�س  اأخذ  فقد  اإليه،  اإ�ضافته 
العا�س وابنه عبد اهلل فاأدخله في الم�ضجد، 
الم�ضجد  بين  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق  منهما  واأخ���ذ 
وبينهما، وَعّو�َس اأوالد عمرو من الرباع التي 

في زقاق مليح في النحا�ضين وق�ضرة)))). 

زي��ادة  على  �ضريك  بن  ق��رة  عمل  وهكذا 
وتو�ضيعه،  الف�ضطاط  في  الجامع  الم�ضجد 
وتح�ضينه،  وزخرفته  بتنميقه  كذلك  واأم��ر 
�ضاأنه في ذلك �ضاأن الم�ضاجد التي اأمر الوليد 

ابن عبد الملك باإعادة بنائها)))). 

لقد �ضملت الزيادة والتو�ضع الجانبين القبلي 
بالف�ضطاط،  الجامع  الم�ضجد  في  وال�ضرقي 
وهو  المجوف،  المحراب  بعمل  ق��رة  واأم���ر 
الأنه  عمرو؛  محراب  ب�:  المعروف  المحراب 
الذي  القديم  الم�ضجد  محراب  �َضمت  في 
 بناه عمرو، وكانت قبلة الم�ضجد القديم عند 
الُعَمد المذهبة في �ضف التوابيت، وهي اأربعة 
ُعَمد: اثنان منها في مقابلة اثنتين، وكان قرة 
قد َذَهَب روؤو�ضها، ولم يكن في الم�ضجد عمد 
َبة غيرها، ثم زوق اأكثر العمد، ولم يكن  مّذَهَ

للم�ضجد اأيام قرة غير هذا المحراب.

اأما المحراب االو�ضط فيعرف ب�: محراب 
عمر بن مروان اأخي عبد الملك، ولعله اأحدَثُه 
في الجدار بعد قرة، وقيل اأن قرة عمل هذين 
اأبواب في  اأربعة  للجامع  واأ�ضبح  المحرابين، 
وفي غربيه  النحا�ضين،  باب  اآخرها  �ضرقيه، 
اأربعة اأبواب �ضارعة في زقاق يعرف ب�: زقاق 
البالط، وفي جانبه البحري ثالثة اأبواب)))). 

عبد  اأم��ر  محمد  بن  م��روان  خالفة  وف��ي 
ال��م��ل��ك ب��ن م����روان اب���ن م��و���ض��ى ب��ن ن�ضير 
اللخمي واإليه على م�ضر �ضنة )))ه� باتخاذ 
المنابر في القرى، وكان اأقدم منبر في م�ضر 
هو منبر قرة بن �ضريك في الم�ضجد الجامع 
 ،(�( اهلل  ر�ضول  منبر  بعد  الف�ضطاط  في 

وا�ضتمر كذلك في الع�ضور الالحقة)))). 

البد من القول اإنَّ العرب الم�ضلمين اأخذوا 
اإلى  ونظرتهم  الحياة،  تطور  االعتبار  بعين 
الجمال والزينة وميلهم لالإكثار من الزخرفة 
في الم�ضاجد، �ضيما اأنهم وجدوا في البلدان 
التي حرروها اأبنية غاية في الفخامة واالأبهة، 
مما دعاهم اإلى االهتمام اأكثر ببيوت اهلل)))). 
مع اأن زخرفة الم�ضاجد وتزويقها غير ُمحبذة 

من الناحية ال�ضرعية.

وتجدر اال�ضارة اإلى اأنَّ وجود م�ضجد عمرو 
ابن العا�س في االإ�ضكندرية، الذي ذكره ابن 
م�ضاجد  خم�ضة  �ضمن  كان  الحكم))))  عبد 
الكبير.  العا�س  بن  عمرو  م�ضجد  وهو  فيها، 
الم�ضجد  ذلك  العا�س  بن  عمرو  اأ�ض�س  وقد 
ومعه  اأقبل  عندما  االإ�ضكندرية،  تحرير  بعد 
عبادة ابن ال�ضامت، ونزل عمرو بن العا�س 
اأبي  بن  �ضعد  بن  اهلل  لعبد  �ضار  الذي  الدار 
ولي  لما  ل��ه  وه��ب��ه  ع��م��ًرا  اأنَّ  وُي��ق��ال  ���ض��رح، 
البلد، ونزل اأبو ذر الغفاري منزاًل كان غربي 
الم�ضلى الذي عند م�ضجد عمرو بن العا�س 
انهدم ونزل معاوية بن  البحر، وقد  يلي  مما 

حديج مو�ضع داره)))). 

العا�س  بن  عمرو  م�ضجد  ذك��ر  ورد  لقد 
في االإ�ضكندرية خالل الع�ضر الفاطمي �ضنة 
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كان  الذي  القديم  المنبر  اإليه  ونقل  )))ه�، 
الحاكم  اأي��ام  بالف�ضطاط  عمرو  م�ضجد  في 
باأمر اهلل الفاطمي في �ضهر ربيع االأول �ضنة 

)1) ه�)1)). 

دور  الف�ضطاط  في  الجامع  للم�ضجد  كان 
�ضاأنه  المختلفة،  الحياة  ���ض��وؤون  ف��ي  كبير 
التي بنيت في االأم�ضار  الم�ضاجد  �ضاأن بقية 
العربية - االإ�ضالمية، ولم يقت�ضر دوره على 
وبقية  الجمعة  �ضالة  ومنها  ال�ضالة  اإقامة 
له  كان  واإنما  الدينية،  والمنا�ضبات  ال�ضعائر 
الكثير  فيه  انعقدت  اإذ  معروف؛  علمي  دور 
الدينية  وبخا�ضة  العلوم  لتدري�س  الزوايا  من 
من  غيره  فاق  اأن��ه  قلنا  اإذا  نبالغ  وال  منها، 

الم�ضاجد في هذا المجال)))). 

ومن الجدير بالذكر اأنَّ م�ضجد الف�ضطاط 
اأروقته و�ضاحاته وزواياه العديد  الذي �ضمت 
من حلقات درو�س علوم الفقه والحديث، كان 
للوعظ  وداًرا  ثقافًيا  مركًزا  ا  اأي�ضً ي�ضتخدم 
دار  وتخ�ضي�س  ا�ضتقالله  قبل  والق�ضاء 

له)))).

على  لل�ضالة  الم�ضجد  ا���ض��ت��خ��دم  وق���د 
اأب��و  عليه  ��ل��َي  ���ضُ م��ن  واأول  داخ��ل��ه،  ال��م��وت��ى 
الح�ضين �ضعيد ابن عثمان �ضاحب ال�ضرطة، 
خلف  عليه  لَي  و�ضُ فاأخرج  فجاأة،  توفي  الذي 
اأحًدا  وُكِبَر عليه خم�ًضا، والنعلم  المق�ضورة، 
لَي عليه قبل ذلك داخل الم�ضجد الجامع،  �ضُ
ويبدو اأن هذا االأمر لقي معار�ضة النا�س)))). 

واتخذ الم�ضجد مكاًنا لحل م�ضاكل الرعية 
عبد  االأمير  اأنَّ  فقيل  اأحياًنا،  الوالة  قبل  من 
الم�ضجد  بناء  اإكمال  بعد  م��روان  بن  العزيز 

واإع��ادة  هدمه  اإث��ر  الف�ضطاط،  في  الجامع 
عند  الذهب  دار  من  خرج  ))ه�،  �ضنة  بنائه 
عدم  واأدرك  الم�ضجد  فدخل  الفجر  طلوع 
فاأمر  ت�ضرفهم،  وخفة  فيه  كان  من  التزام 
بغلق االأبواب عليهم، ثم دعاهم رُجاًل رُجاًل، 
اإن كان له زوجة، فيقول:  وكان ي�ضاأل الرجل 
ال، فياأمر بزواجه، وي�ضاأل من هو بحاجة اإلى 
خادم فياأمر بخدمته، ومن لم يحج اإلى بيت 
الحج،  اأدائه  اأمر  بت�ضهيل  ياأمر  الحرام  اهلل 
الأحد،  مديًنا  كان  من  دّين  بق�ضاء  اأمر  كما 
لزمن  ع��ام��ًرا  الم�ضجد  ذل��ك  اأق���ام  وه��ك��ذا 

طويل)))). 

كان  الم�ضج����د  اأنَّ  �ضب����ق  مم����ا  ن�ضتنت����ج 
مكاًن����ا مالًءا لحل م�ض����اكل الم�ضلمين وق�ضاء 
حاجاته����م، وم����ن االأدل����ة على ذلك م����ا فعله 
االأمي����ر عبد العزيز بن م����روان، الذي اجتمع 
بالنا�����س داخل م�ضجد الف�ضط����اط واأمر بحل 
تلك الم�ضاكل، مما يوؤكد اأنه كان مكاًنا يتخذه 
الوالة لالط����الع على م�ض����اكل النا�س وق�ضاء 

حاجاتهم.

2- م�سجد القيروان:

ا�ضتكمال  بعد  الم�ضلمون  العرب  وا���ض��َل 
برقة  باتجاه  غ��رًب��ا  �ضيرهم  م�ضر  تحرير 
وزويلة بقيادة عمرو بن العا�س، ف�ضالَح اأهل 
اإل��ى  عمرو  وكتب  ال��ج��زي��ة،  دف��ع  على  برقة 
اأنه  يعلمه   (( الخطاب  بن  عمر  الخليفة 
فبلغ  المغرب  الفهري  نافع  ب��ن  عقبة  ول��ى 
�ضيطرة  وزويلة تحت  برقة  بين  و�ضار  زويلة، 
واأقَر  ال�ضدقة  اأدى م�ضلمهم  الم�ضلمين، وقد 
ُمعاِهدهم الجزية، ثم �ضار عمرو بن العا�س 
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تحرير  وتم  ))ه���،  �ضنة  طرابل�س  نزل  حتى 
طرابل�س بعهد من عمرو، ولم يوافق الخليفة 
االإ�ضالمي  العربي  الجي�س  توجه  على  عمر 

لتحرير اإفريقية )تون�س))))). 

 (( بعد تولي الخليفة عثمان بن عفان
عن  العا�س  ب��ن  عمرو  بعزل  اأم��ر  الخالفة 
م�ضر، ووّلى عليها عبد اهلل بن �ضعد بن اأبي 
والمغرب  م�ضر  اهلل  عبد  ول��ي  ولّما  �ضرح، 
كما  الخيل  جرائد  في  الم�ضلمين  يبعث  كان 
كانوا يفعلون اأيام عمرو بن العا�س، فاأ�ضابوا 
اهلل  عبد  وكان  وغنموا  اإفريقية  اأط��راف  من 
دخول  في   (( عثمان  الخليفة  ي�ضتاأذن 
اإفريقية وتحريرها من ال�ضيطرة البيزنطية، 
الجي�س  ق��ي��ادة  واأُ���ض��ن��دت  ذل��ك  على  ف��واف��ق 
اإلى  المنورة  المدينة  في  االإ�ضالمي  العربي 
الحارث بن الحكم بن اأبي العا�س حتى يلتحق 
وي�ضبح  �ضرح  اأب��ي  ب��ن  �ضعد  ب��ن  اهلل  بعبد 
موافقة  ال��ب��الذري))))  وح��دد  قيادته،  تحت 
الجي�س  اإر�ضال  على   (( عثمان  الخليفة 
ال�ضنوات  بين  ال�ضحابة  كبار  ا�ضت�ضارة  بعد 
من  اإفريقية  �ضلطان  وك��ان  ))ه���،   ،((  ،((
قبل الروم ي�ضمى: جرجير م�ضتقًرا في مدينة 
قرطاجنة، لكنه خرج عن �ضلطة هرقل وخلع 
�ضلطته ممتدة  وكان  الدنانير  طاعته و�ضرب 
اهلل  عبد  فبَث  طنجة،  اإل��ى  طرابل�س  مابين 
ال�ضرايا وفّرقها فح�ضلوا على غنائم كثيرة، 
عبد  م��ن  اإفريقية  روؤ���ض��اء  طلب  ذل��ك  واإث���ر 
اأن  على  م��ااًل،  منهم  ياأخذ  اأن  �ضعد  بن  اهلل 
يخرج من بالدهم فوافق على ذلك وعاد اإلى 
يكن  ولم  اأح��ًدا  افريقية  على  يوِل  ولم  م�ضر 
بها  يتخذ  لم  اإنه  اأي  ق��ي��روان))))؛  يومئذ  لها 

بعد  تمَّ ذلك  قيرواًنا وال ِم�ضًرا جامًعا، وقد 
قتل جرجير، وكان تعداد جي�س عبد اهلل بن 
تحرير  وكان  مقاتل،  اآالف  ع�ضرة  نحو  �ضعد 
اإفريقية في خالفة عثمان ابن عفان )ر�س) 

�ضنة ))ه�)))).

تولى عمرو بن العا�س والية م�ضر ثانيًة في 
عهد معاوية بن اأبي �ضفيان، وتوفي عمرو �ضنة 
))ه� ويقال �ضنة ))ه�، فتوّلى بعده ابنه عبد 
حديج  بن  معاوية  بعده  معاوية  وّلى  ثم  اهلل، 
قدم  ثم  �ضنوات،  اأرب��ع  بها  ف��اأق��ام  التجيبي 
م�ضر فوجه عقبة بن نافع بن قي�س الفهري، 
وقام  المغرب  واّله  معاوية  اأن  عنه  قيل  الذي 
وكان  قيروانها،  واخ��ت��ط   اإفريقية  بتحرير 
الُي��رام  و�ضجر،  طرفاء  ذات  غي�ضة  مو�ضع 
من ال�ضباع والحيات والعقارب القتالة، وكان 
فدعا  الدعوة  م�ضتجاب  �ضالًحا  رجاًل  عقبة 
ال�ضباع  اأن  درج��ة  اإل��ى  ذل��ك  كل  واأبعد  رّب��ه، 

كانت تحمل اأوالدها هاربة بها)))).

ت�ضمية  اأ����ض���ل  ح���ول  ال��ل��غ��وي��ون  اخ��ت��ل��ف 
تعني  الكلمة  اأن  ذكر  من  فهناك  القيروان، 
اأن  اآخ��رون  ذكر  حين  في  الخيل،  من  جمًعا 
المق�ضود من الكلمة معظم الكتيبة اأو معظم 
الجي�س اأو القافلة، وي�ضت�ضهدون ب�ضعر المرئ 

القي�س، ورد فيه:
قـــــــــــــــيـــــــــــــــروان ذات  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

ــــــــــرعــــــــــال ــــــــــهــــــــــا ال ــــــــــراب ــــــــــص كــــــــــــــــــــاأن اأ�

تعني  القيروان  اأن  يرى  ثالث  راأي  وهناك 
القافلة، فيقول اأبو عبيدة اأن كل قافلة قيروان، 
العربي  الكلمة  اأ�ضل  الرغم من و�ضوح  وعلى 
من  هناك  فاإن  اللغوية،  التف�ضيرات  هذه  في 
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يرجع  معربة،  اأعجمية  كلمة  القيروان  يجعل 
ويق�ضد  الفار�ضية  ك��اروان  كلمة  اإلى  اأ�ضلها 
ا، لكن ابن منظور والزبيدي  بها القافلة اأي�ضً
عن  ف�ضاًل  للكلمة،  العربي  االأ�ضل  عن  دافعا 
اأن ورود الكلمة في �ضعر امرئ القي�س له داللة 
في ا�ضتعمالها العربي القديم، ويراد بها جمع 

من الجي�س اأو الخيل)1)).
اأن  والبلدانيين  الموؤرخين  معظم  يتفق 
ترد  ولم  1)ه���،  هي  القيروان  تاأ�ضي�س  �ضنة 
اأخرى تخالف ذلك، على الرغم من  روايات 
توّلى  ال��ذي  التجيبي  حديج  ب��ن  معاوية  اأن 
قونية  اإلى  و�ضل  ))ه�  �ضنة  اإفريقية  تحرير 
في المغرب واتخذ مو�ضًعا هناك اأطلق عليه: 
تاأ�ض�س  ال��ذي  المو�ضع  ذلك  لكن  القيروان، 
التي  القيروان  مو�ضع  غير  ))ه���  �ضنة  قبل 
بن  عقبة  موؤ�ض�ضها  واأنَّ  1)ه�،  �ضنة  تاأ�ض�ضت 
معاوية  بعثه  ال��ذي  الفهري  قي�س  ب��ن  نافع 
والظاهر  اإفريقية،  لتحرير  �ضفيان  اأبي  ابن 
مترادفين  والقيروان  اإفريقية  اال�ضمين:  اأنَّ 
اإذ  التاريخية؛  المرحلة  تلك  في  ما  حد  اإلى 
حّرَر  نافع  بن  عقبة  اأنَّ  اإلى  الموؤرخون  اأ�ضار 
فيها  وا�ضتقروا  الم�ضلمون  وملكها  اإفريقية 
هي  اإفريقية  فكاأن  القيروان،  مدينة  واختط 

كالقيروان اأو بمعنى اأو�ضع: تون�س)))).
اأ�ضه����ب د. عب����د الجبار ناجي ف����ي درا�ضة 
�ضه����دت  اإذ  القي����روان))))؛  تاأ�ضي�����س  عوام����ل 
القي����روان بع����د تاأ�ضي�ضه����ا تط����ورات عمرانية 
واجتماعي����ة �ضريع����ة، وبخا�ض����ة بع����د ات�ض����اع 
نطاق هذه الجبهة ع�ضكريًّا، ف�ضارت القبائل 
العربي����ة تتوافد على المنطق����ة، مما اأدى اإلى 
زي����ادة حجمه����ا ال�ضكاني، وق����د ا�ضتغرق بناء 

القي����روان خم�س �ضنوات 1) - ))ه�، و�ضارت 
عا�ضم����ة اإفريقي����ة؛ اإذ �ضم����ت دي����واأنَّ جميع 
المغرب وبها دار ال�ضلطان، وكانت مقر والية 

الوالي.
ومنها  ال���ق���ي���روان،  خ��ط��ط  وب��خ�����ض��و���س 
اأنه  اإلى  ن�ضير  اأن  من  البد  الجامع  م�ضجدها 
االأ�ض�س  ع��ن  واف��ي��ة  معلومات  هناك  لي�ضت 
عليها  ا�ضتند  التي  والعمرانية  الهند�ضية 
العمرانية،  ووحداتها  القيروان  خطط  توزيع 
ب�ضاأن  معلومات  م��ن  نملك  م��ا  عك�س  على 
من  مالدينا  وكل  االأخرى،  االإ�ضالمية  المدن 
بعد  نافع  بن  عقبة  اأنَّ  اإل��ى  ت�ضير  معلومات 
االإم��ارة،  ودار  الجامع  الم�ضجد  اطه  اختط 
م�ضاكنهم،  التخاذ  الموا�ضع  النا�س  اأقطع 
وامتدت  المدينة،  اإعمار  في  ه��وؤالء  فاأ�ضهم 
كما   - المو�ضع  في  والعمران  البناء  حركة 
ذكرنا - خم�س �ضنوات 1) - ))ه�، ومع كل 
ما�ضبق ن�ضتطيع القول اأن عقبة تاأثر بتخطيط 
المدن العربية االأخرى ال�ضابقة التي ا�ضتندت 
توافقه  ا�ضتناد  وه��و  القبلي،  االأ�ضا�س  على 
التكوين  وطبيعة  التاريخية  المرحلة  طبيعة 

االجتماعي للجي�س المرافق لعقبة)))).
اأول  خ��ّط  عقبة  اأن  على  ال��رواي��ات  تتفق 
ا�ضتقر  اأْن  بعد  المنتخب  المو�ضع  في  خطة 
االإم��ارة،  ودار  الجامع  الم�ضجد  وه��و  راأي��ه، 
بنائه  قبل  عقبة  حيرة  تبين  ق�ضة  وهناك 
الوجهة  بتحديد  تتعلق  ال��ج��ام��ع  الم�ضجد 
مهموم،  وهو  ليلته  فبات  للقبلة،  ال�ضحيحة 
ادخل  غد  ))في  يقول:  قائاًل  ي�ضمع  به  فاإذا 
ف��اأي  فاتبعه  تكبيًرا  ت�ضمع  ف��اإن��ك  ال��ج��ام��ع 
التي  القبلة  فهناك  ال�ضوت  انقطع   مو�ضع 
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االأر�����س))،  ب��ه��ذه  للم�ضلمين  اهلل  ر�ضيها 
الجامع  مو�ضع  دخ��ل  ال�ضباح  اأ�ضبح  فلما 
لنا  وتو�ضح  القبلة))))،  وو�ضع  ال�ضوت  و�ضمع 
واأنَّ  قائًما،  يكن  لم  البناء  اأنَّ  الق�ضة  هذه 
اأن  حين  ف��ي  ب��ع��د،  ينته  ل��م  القبلة  تحديد 
رواية البالذري)))) ال ت�ضير اإلى م�ضاألة القبلة 
الفهري  نافع  بن  اأن عقبة  اإنما ذكرت  فقط، 
مو�ضع  في  فكر  القيروان  تم�ضير  اأراد  لما 
ن  اأَذَََََّ رج��اًل  ك��اأن  منامه  في  ف��راأى  الم�ضجد، 
فلما  مئذنته،  فيه  جعل  ال��ذي  المو�ضع  في 
اأ�ضبح بنى المنابر في موقف الرجل ثم بنى 
واختط   الم�ضجد.  بناء  بداأ  وهكذا  الم�ضجد، 

النا�س م�ضاكنهم حوله. 
اأن  يبدو  الم�ضجد،  بناء  مادة  وبخ�ضو�س 
وذلك  والطين،  الِلبن  مادتي  ا�ضتخدم  عقبة 
كان  القيروان  �ضور  باأن  ماُذكر  على  اعتماًدا 
اهلل  زيادة  هدمه  حين  والطين  باللبن  مبنًيا 
اإلى  المقد�ضي  واأ�ضار  االأغلبي،  ابراهيم  ابن 
من  كانت  ال��ق��ي��روان  ف��ي  االأه��ال��ي  بيوت  اأنَّ 
مدر واآجر، اآخذين بنظر االعتبار اأن ا�ضارته 

تخ�س القرن الرابع الهجري)))).
القيروان  لم�ضجد  عقبة  بناء  ي�ضتمر  لم 
بن  ح�ضان  اإفريقية  وال���ي  ق��ام  اإذ  ط��وي��اًل؛ 
بن  الملك  عبد  قبل  من  الغ�ضاني  النعمان 
مروان بهدم الم�ضجد الجامع عدا المحراب 
و�ضوله  بعد  وذلك  جديد،  من  بنائه  واإع��ادة 
واإعادة  الهدم  اأن  وقيل  ))ه�،  �ضنة  اإفريقية 
اأن  وقيل  ))ه���،   -  (( �ضنتي  بين  تمَّ  البناء 
ح�ضاًنا هذا حمل اأثناء عملية تجديد الم�ضجد 
الجامع �ضاريتين حمراوتين من كني�ضة كانت 
في مو�ضع ُعرف في القرن الخام�س الهجري 

ب�: القي�ضارية، وكانتا �ضاريتين عجيبتين )لم 
جعل  وق��د  بهما)،  يقترن  ما  البالد  في  ُي��ر 
المحراب  مقابل  ال�ضاريتين  هاتين  ح�ضان 

وعليهما القبة المت�ضلة بالمحراب)))).
تعر�س الم�ضجد الجامع في القيروان اإلى 
والتو�ضيع  والبناء  الهدم  من  عمليات  ع��دة 
والتح�ضين، ففي خالفة ه�ضام بن عبد الملك 
كتب اإليه عامل القيروان )ب�ضر بن �ضفوان) 
الجامع  الم�ضجد  ب�ضيق  فيه  يخبره  كتاًبا 
تعود  منه  قريًبا  مو�ضًعا  هناك  واأنَّ  بالنا�س، 
فاأمره  بهره،  قبيلة  من  جماعة  اإل��ى  ملكيته 
الم�ضجد  ف��ي  واإدخ��ال��ه��ا  ب�ضرائها  الخليفة 
الجامع، كما بنى هذا العامل ماجاًل )مخزن 
ب�:  المعروف  وهو  الم�ضجد  �ضحن  في  مياه) 
وبنى  البالطات  غرب  يقع  القديم،  الماجل 
بع�س  اأن  ويبدو  الجنان))))،  بئر  في  �ضومعة 
الفقهاء كرهوا ال�ضالة في هذه الزيادة ؛ الأن 

العامل اأكره )اأجبر) اأهلها على بيعها)))). 
م�ضاجد  اأب��دع  من  القيروان  م�ضجد  يعدُّ 
االأم�ضار االأولى من الطراز العربي، وقد بني 
الفهري،  نافع  بن  عقبة  قبل  من  1)ه���  �ضنة 
على ن�ضق الم�ضجد النبوي في المدينة، مثلُه 
في ذلَك َمثل م�ضاجد االأم�ضار ذات ال�ضحن 
الم�ضتطيل  والم�ضلى  المك�ضوف،  االأو���ض��ط 
الممتد اأفقًيا على طول جدار القبلة، ومحرابه 
من اأقدم المحاريب االإ�ضالمية؛ اإذ يوجد بناء 
قديم خلف ك�ضوة الرخام المحزم التي تغ�ضي 
محراب  اأن  ويقال  الحالي  القيروان  محراب 
دون  عليه  ح��وف��َظَ  ال��ذي  الوحيد  ك��ان  عقبة 
االأول  االأمير زيادة اهلل  ُيهدم عندما قرر  اأن 
وكما  �ضنة )))ه���،  عقبة  م�ضجد  بناء  اإع��ادة 
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التعديل  اأي��ادي  تناولته  الم�ضجد  ف��اأنَّ  نوهنا 
اأنهم  اإال  اأمراء دم�ضق،  عدة مرات على عهد 
كانوا يتركون المحراب تبرًكا ببناء عقبة)1)).

كان م�ضجد القيروان م�ضتطيل ال�ضكل، بلغ 
عر�ضه )) متًرا وطوله ))) متًرا وفيه ف�ضحة 
اأب��واب))))،  خم�ضة  وله  لل�ضالة،  وبيًتا  كبيرة 
وكان هذا الم�ضجد ي�ضابه في تخطيطه العام 
م�ضجد الف�ضطاط))))، ولئن اأظهر الواقع فيما 
بعد اإنحراف قبلة م�ضجد القيروان عن القبلة 
الحقيقية، فاإن اأي تغيير لم يحدث فيها؛ الأن 
الم�ضجد  نظام  في  تغييًرا  يعني  التغيير  هذا 
فمن  الم�ضجد  لزخرفة  بالن�ضبة  اأما  كله)))). 
الموؤكد اأن محراب الم�ضجد لم يكن مزخرًفا 

في اأول االأمر)))).
في  ال��ج��ام��ع  الم�ضجد  و���ض��ف  ورد  وق���د 
البناء،  وعظمة  الم�ضاحة  ِبكبر  ال��ق��ي��روان 
ذكر  بنائه،  بعد  الالحقة  الع�ضور  في  وذلك 
بن  اأحمد  جامع  اأكبرمن  اأن��ه  المقد�ضي)))) 
فكاأنَّ  الف�ضطاط،  ف��ي  الع�ضكر  ف��ي  ط��ول��ون 
م�ضجد القيروان يحتوي على اأعمدة رخامية 
من  وم��رازي��ب��ه  مفرو�ًضا  ك��ان  واأن���ه  بي�ضاء، 
الر�ضا�س، واأنه ماثل للعيان حتى هذا الع�ضر 
)القرن الرابع الهجري)؛ حيث ينبهر الزائر 
من عظمة بنائه وكثرة اأ�ضاطينه، واأما موقعه 
في  الحال  هو  كما  االأ�ضواق  و�ضط  في  فكان 
عدة  له  وكانت  االأخ��رى،  الجامعة  الم�ضاجد 
ال�ضرافين  وباب  ال�ضماط  باب  منها:  اأبواب 
وباب  الخمي�س  �ضوق  وباب  الحواريين  وباب 
في  يقع  )وك���ان  الخا�ضة  وب���اب  المي�ضاأة 
الف�ضوليين  وباب  الرهادنة  وباب  التمارين) 
وب����اب ال��م��ئ��ذن��ة وب����اب ال�����ض��ب��اغ��ي��ن، وه��ي 

االأ���ض��واق  ت��وزي��ع  بو�ضوح  لنا  تعك�س  اأ�ضماء 
وبذلك  الجامع،  الم�ضجد  حول  المتخ�ض�ضة 
بمثابة  العمرانية  الوحدة  هذه  اعتبار  يمكن 
ت��ت��وزع خططها  ح��ي��ث  ال��م��رك��زي��ة  ال���وح���دة 

واأ�ضواقها ومحالتها.
الحميد))))  عبد  زغلول  �ضعد  د.  اأ�ضهب 
القيروان، فو�ضف منارته  في درا�ضة م�ضجد 
اإلى حوالي ))))   ترتفع  اإذ  تف�ضيلًيا؛  و�ضًفا 
ال�ضكل،  المربع  ال��ب��رج  �ضكل  وت��اأخ��ذ  م��ت��ًرا 
قبة،  تعلوها  ال�ضكل  مربعة  الثالث  وطبقاتها 
والطبقة ال�ضفلى تكّون بدن المنارة الرئي�س، 
م�ضحوبة  ال�ضكل  مربعة  عظيمة  كتلة  وه��ي 
 (( حوالي  الجانبي  �ضلعها  طول  اأعلى،  اإلى 
متًرا وارتفاعها حوالي 1) متًرا دون �ضرفاتها 
الم�ضننة، ويظن اأنها ترجع اإلى �ضنة )1)ه�. 
من  لنا  الباقية  ال��م��اآذن  اأق��دم  فهي  وبذلك 
الثاني  والطابق  االأول��ى،  االإ�ضالمية  العمارة 
ارتفاعه خم�ضة اأمتار والثالث ارتفاعه حوالي 
م�ضحوبين  غير  معتدالن  وهما  اأمتار،  �ضبعة 
ال��ب��دن))))،  في  الحال  هو  كما  الداخل  اإل��ى 
بناها والي  التي  المنارة هي  اأن هذه  ونرجح 
الخليفة  عهد  في  �ضفواأنَّ  بن  ب�ضر  القيروان 

ه�ضام بن عبد الملك �ضنة )1)ه�.
ال��خ��ارج،  م��ن  للم�ضجد  و���ض��ف  وه��ن��ال��ك 
المنتظم،  غير  الم�ضتطيل  �ضكله  ت�ضمَن 
بف�ضل  ال��خ��ارج  م��ن  االنتظام  ع��دم  وي���زداد 
المختلفة  واالأن��واع  االأ�ضكال  ذات  الدعامات 
في  االأب���واب  وتقوم  بالم�ضجد،  تحيط  التي 
ومن  دعامتين،  بين  دائًما  الغربي  الجنوب 
ال�ضمات البارزة من الخارج القباب الخم�ضة 
الجامع  اأب����واب  اأم���ا  ال�ضخمة.  وال��م��ئ��ذن��ة 
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منها  فاإثنان  الجانبية،  الحوائط  في  ال�ضبعة 
اأروقة  على  واالأخرى  الُم�ضلى  على  ينفتحان 

ال�ضحن)))).

غابة  عن  عبارة  ال��داخ��ل  من  والم�ضجد 
من االأعمدة؛ لذا اأطلق اال�ضتاذ اأحمد فكري 
ا�ضم: ))االإ�ضكوب)) وجمعها: اأ�ضاكيب على 
في  القبلة  لجدار  ال��م��وازي  االأف��ق��ي  البالط 
الم�ضلى، وذلك ت�ضبيًها ب�ضوارع النخيل. ففي 
الجامع ))) عموًدا تحف ب�: )) رواًقا معظمها 
من الطراز الروماني اأو البيزنطي التي اأعيد 
من  االأقل  على  منها  اثنين  واأنَّ  ا�ضتخدامها، 
نق�ضين  يحمالن  الأنهما  االإ�ضالمي؛  الع�ضر 
ال�ضهادة:  عن  ُيعبر  اأحدهما  بارزين  كوفيين 
ر عن الر�ضالة:  ))ال اإله اإال اهلل))، والثاني يعَبِ
عمودية  واالأروق���ة  اهلل))،  ر�ضول  ))محمد 
العر�ضية  البالطات  وعلى  القبلة  جدار  على 
االأو�ضط  ال��رواق  كان  ولما  ثمانية،  وعددها 
لبالط  بالن�ضبة  االأم��ر  وكذلك  ات�ضاًعا  اأكثر 
المحراب، فاإنهما يلتقيان عند المحراب في 

. (((( T ضكل حرف�

تتراوح  ال�ضحن فهو عبارة عن مربع  اأما 
متًرا،   (1 و   (( مابين  الطول  في  اأ�ضالعه 
اأعمدة  على  قائمة  ال�ضمال  والعقود من جهة 
اأربعة،  دعامات  على  االأخ��رى  الجهات  وفي 
وتختلف  الواجهة،  في  م�ضتقلين  عمودين  مع 

العقود بين مدببة و�ضكل حدوة الفر�س.

بها  اأع��م��دة  قاعة  ع��ن  ع��ب��ارة  والم�ضلى 
�ضبعة ع�ضر رواًقا، وال باأ�س اأن ُتّكون القواطع 
حدود الزيادات التي طراأت على بيت ال�ضالة 
القديم مرتين، وارتفاع االأعمدة حوالي )ر) 

�ضنتيمتًرا   ((  –  (( مابين  وقطرها  متر، 
لها  منها  وكثير  االأ�ضكال،  مختلفة  وتيجانها 

قواعد، ومعظمها بدون قاعدة.

فارتفاعها  االأو�ضط  ال��رواق  اأعمدة  اأم��ا    
التي  االأعمدة  كانت  واإْن  متًرا،   (،(( حوالي 
منها،  اأط���ول  ال��م��ح��راب  اأم���ام  القبة  تحمل 
وبع�ضها ملون، والعقود كلها حدوة الفَر�س مع 
دورة خفيفة، وعقود القبة حدوية مدببة، وبين 
تاج العمود و�ضقوط العقد ثالثة عنا�ضر، هي: 
العار�ضة، وتكون من حجر اأو خ�ضب، والجبهة 
)الكورني�س)؛  واالأف��ري��ز  العقد،  جبهة   –
ال��رواق  وه��ذا  العمود.  ارتفاع  لزيادة  وذل��ك 

اأكثر ات�ضاًعا من باقي االأروقة)1)). 

 وبخ�ضو�س المحراب والقبة اأمامه فهما 
اإبراهيم  اأب��ي  عهد  في  وم�ضافان  متاأخران 
اأحمد االأغلبي �ضنة )))ه�؛ لذلك اأ�ضرنا اإليهما 
اأما  درا�ضتهما))))،  في  الخو�س  دون  فقط، 
المنبر والمق�ضورة فهما متاأخران وم�ضافان 
القيروان  جامع  منبر  ويعد  نف�ضه،  العهد  في 
م�ضاجد  في  حالًيا  الموجودة  المنابر  اأق��دم 
ابراهيم  اأبي  االأمير  عمل  من  فهو  االإ�ضالم، 
كان  واإْن  بغداد،  �ضناعة  ومن  ا،  اأي�ضً اأحمد 
االأم��وي،  الع�ضر  اإل��ى  يرجع  الخ�ضبي  حفره 
بمعنى اأن طراز النحت االأموي على الخ�ضب 
قرن  م��ن  اأك��ث��ر  اإل��ى  الع�ضر  ف��ي  �ضارًيا  ظ��ل 
المق�ضورة  �ضنع  تاريخ  ويرجع  الزمان.  من 
تقريًبا،  1))ه�  �ضنة  اإلى  القيروان  في جامع 
ويالحظ فيها ا�ضتمرار التقاليد العبا�ضية مع 

.(((( التقاليد الفاطمية في �ضكل متواٍزٍ

اأن زخرفة جامع القيروان تن�ضجم  المهم 
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وا�ضتمرت  ب��داأت  التي  الم�ضاجد  عمارة  مع 
فهي  ت��ك��ام��ل��ت.  اأنَّ  اإل���ى  ق��رن��ي��ن  ط���ول  ع��ل��ى 
الثاني  القرن  فن  مع  تتفق  ب�ضيطة  عموًما 
القرن  في  وثقاًل  غنًى  ازدادت  ثم  الهجري، 
القيروان  جامع  بداأ  وهكذا  الهجري.  الثالث 
واأخذ  الهجري،  االأول  القرن  منت�ضف  منذ 
الثالث  القرن  منت�ضف  في  النهائي  �ضكله 
اأن��ج��زت  ال��ه��ج��ري، فهو م��ن االأع��م��ال ال��ت��ي 
لكنه  والعبا�ضية،  االأموية  الدولتين  عهد  على 
النابع  العربي  الم�ضجد  ط��راز  �ضمن  يو�ضع 
تاأثر  اأن��ه  كما  النبوي،  الم�ضجد  ط��راز  م��ن 
بالطة  اأن  في  دم�ضق،  في  االأم��وي  بالجامع 
العري�ضين  االأو�ضط  وال��رواق  االأفقية  القبلة 
نوًعا مايعطيان عند تالقيهما عند المحراب 
مما   - اال�ضارة  �ضبقت  كما   -  T حرف  �ضكل 
اأ�ضبه  الجامع  ف��ي  الم�ضلين  ترتيب  يجعل 
بطائر، راأ�ضه االإمام في المحراب، وجناحاه 
جماعة الم�ضلين باالمتداد االأفقي على طول 
االإم��ام،  وي�ضار  يمين  عن  المحراب  بالطة 
والج�ضد والذيل جماعة الم�ضلين بامتدادهم 
اأوالقاطع  االأو�ضط  الرواق  على طول  الراأ�ضي 
المحراب.  وراء  القبلة  جدار  على  العمودي 
القيروان  العبا�ضية في م�ضجد  التاأثيرات  اأما 
في  ولي�س  ال��زخ��رف��ة  ف��ي  فتظهر  ال��ج��ام��ع، 
كل  على  ا  اأي�ضً ينطبق  االأم��ر  وهذا  العمارة، 

من جامعي: تون�س )الزيتونة) وقرطبة)))).

 وبخ�ضو�س الفعاليات الوظيفية للم�ضجد 
الجامع في القيروان، فقد اأدى نف�س الوظائف 
في  الجامعة  الم�ضاجد  توؤديها  كانت  التي 
االأم�ضار العربية واالإ�ضالمية، وفي مقدمتها 
اأداء الواجبات الدينية واالحتفال بالمنا�ضبات 

م��رك��ًزا  وات��خ��اذه  الجمعة،  ���ض��الة  واإق��ام��ة 
�ضوؤونهم  في  وتداولهم  الم�ضلمين  الجتماع 
كما  والدنيوية،  )الفقهية)  الدينية  المختلفة 
بين  الخالفات  وح��ل  للق�ضاء  م��رك��ًزا  اتخذ 
الجتماع  مركًزا  الم�ضجد  وك��اأنَّ  الم�ضلمين، 
الم�ضلمين وخروجهم لجهاد اأعدائهم، ف�ضاًل 

عن اتخاذه مركًزا للتعلم والتعليم.

منارة  الجامع  القيروان  م�ضجد  اأ�ضبح    
فهو  قاطبة.  االإ���ض��الم��ي  المغرب  ف��ي  للعلم 
االإ�ضالمية،  الجامعات  اأهم  من  لواحدة  نواة 
العالم  بهم  يفخر  كثيرون  علماء  منه  َج  تخرَّ
اأ�ضهر  وم��ن  الع�ضور،  م��ر  على  االإ���ض��الم��ي 
ال��ع��ل��م��اء وال�����ض��ي��وخ ال��ذي��ن ب����رزوا ف��ي ه��ذا 
الم�ضجد بعلمهم: علي بن زياد تلميذ االإمام 
اأقام  واأ�ضد بن الفرات الذي  اأن�س،  مالك بن 
مدة طويلة في المدينة المنورة، ثم ذهب اإلى 
�ضعيد  بن  �ضحنون  القا�ضي  اأن  كما  العراق، 
من  لال�ضتزادة  المنورة  المدينة  اإلى  �ضافر 
في  درو�ضه  ليلقي  القيروان؛  اإلى  وعاد  العلم 
جامعها ولي�ضبح فيما بعد اإماًما وقا�ضًيا في 
دوًرا  القيروان  جامع  اأدى  وهكذا  القيروان. 
وثقافته  بعلومه  اأغنى  ومتميًزا،  رائًدا  علمًيا 
خا�ضة،  ب�ضورة  اأفريقيا  �ضمالي  في  الحياة 
ب�ضورة  االإ�ضالمية  العربية  الفكرية  والحياة 

عامة)))).

3- جامع الزيتونة: 

اأفريقيا  ���ض��م��ال  لتحرير  ال��ع��رب  ت��ق��دم 
الن�ضر  وجاء  الروم،  �ضيطرة  من  وتطهيرها 
المبين والفتح العظيم لتون�س على يد القائد 
البطل ح�ضان بن النعمان الغ�ضاني �ضنة ))ه� 
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داراإم��ارة  تون�س  واتخذ  االأم��وي،  الع�ضر  في 
كبديل للعا�ضمة االإفريقية القديمة قرطاجة، 
ولتكون قاعدة بحرية عربية م�ضاعدة للقاعدة 
دقيق  تحديد  دون  القيروان))))،  في  البرية 

لل�ضنة التي بنيت فيها مدينة تون�س.

قاعدة  تون�س  مدينة  ح�ضان  اتخاذ  بعد    
دار  وتاأ�ضي�س  اأفريقيا،  �ضمال  في  لفتوحاته 
فيها،  جامًعا  م�ضجًدا  اأ�ض�س  فيها،  االإم���ارة 
الجامع  والم�ضجد  الزيتونة،  جامع  ب�:  ُعرف 
بناء  تون�س من  تون�س، وبذلك كان جامع  في 
الذي  النعمان  بن  ح�ضان  المدينة  ُمن�ضىء 
في   - ذك��رن��ا  كما   - ال��ق��ي��روان  جامع  ج��دد 

الوقت نف�ضه في حدود �ضنة ))ه�)))).

تاأ�ضي�ضه  ب��داي��ة  ف��ي  ال��م�����ض��ج��د   ك����اأنَّ    
مو�ضع  ف��ي  ُب��ن��ي  وق��د  م��ظ��ه��ره،  ف��ي  ب�ضيًطا 
على  الم�ضجد  وبقي  للم�ضيحيين))))،  كني�ضة 
الوالي  اأم��ر  حيث  )))ه����؛  �ضنة  حتى  حاله 
العربي عبيد اهلل بن الحبحاب باعادة بنائه 
مو�ضع  ك��ان  اأن���ه  على  ي��دل  مما  وت��ج��دي��ده، 
التغييرات  توالت  ثم  الكبير))))،  اهتمامه 
الع�ضور  في  الزيتونة  على جامع  واالإ�ضافات 
الالحقة))))، وعلى الرغم من اأن هذا الجامع 
كان مو�ضع تح�ضينات كثيرة، اإال اأن المتعارف 
منذ  عليه  ماكان  على  بقي  الجامع  اأنَّ  عليه 
م�ضاجد  �ضف  في  يجعله  مما  االأول،  بنائه 

الطراز العربي االأول كجامع القيروان)1)).

اأما بخ�ضو�س ت�ضميته ب�: جامع الزيتونة، 
زيتونة  وج��د  النعمان  ب��ن  ح�ضان  اأن  فقيل 
متفردة في مو�ضعه اأو اأنه �ضمي كذلك ب�ضبب 
اتخذ  وهكذا  بالزيتون))))،  المنطقة  �ضهرة 

�ضمال  في  لواليته  مركًزا  تون�س  من  ح�ضان 
اأفريقيا، واأ�ض�س على �ضاحل البحر المتو�ضط 
وقرر  قرطاجة،  مدينة  قرب  بحرية  قاعدة 
العرب بناء داٍر ل�ضناعة ال�ضفن فيها؛ لتزويد 
بحرية  بقطع  ال��ن��ا���ض��ئ  ال��ع��رب��ي  االأ���ض��ط��ول 
على  العرب  �ضيادة  وتحقيق  للروم  للت�ضدي 
البحر، فراحت هذه المدينة تنمو وتكبر حتى 

اأ�ضبحت مدينة عظيمة)))). 
يتكون الم�ضجد من �ضحن مركزي محاط 
ت�ضعة  له  االأع��م��دة  ذو  والُم�ضلى  ب��االأروق��ة، 
ال�ضمال  من  الجامع  لمحور  م��وازي��ة  اأروق���ة 
اإل���ى ال��ج��ن��وب، وال�����رواق االأو����ض���ط وك��ذل��ك 
من  وارتفاًعا  ات�ضاًعا  اأكثر  المحراب  بالطة 
وهما  )العر�ضية)،  والبالطات  االأروقة  بقية 
في  1))ه�  �ضنة  بنيت  التي   - القبة  يحمالن 
وعلى  التقائهما،  مو�ضع  في   - االأغالبة  عهد 
الطرف االآخر للرواق االأو�ضط تقوم قبة ثانية 

تعادل قبة البهو في القيروان)))). 
  �ضم الم�ضجد خم�ضة ع�ضر رواًقا ترتكز على 
القبلة،  مع حائط  تتعامد  عموًدا  ع�ضر  اأربعة 
االأروق��ة،  تلك  اأف�ضل  المحراب  رواق  وك��ان 
فقد بني من الرخام االأحمر الجميل، عر�ضه 
اأربعة اأمتار وهو اأكثر ات�ضاًعا من بقية االأروقة 
اأعمدة  اأُخذت  وقد  ارتفاًعا،  واأكثر  الجانبية 
القديمة،  والمباني  المعابد  من  الرخام هذه 
فكانت  ال�ضالة)  )مكان  الحرم  اأعمدة  اأما 
من الرخام االأبي�س البديع ال�ضكل، لكنها اأقل 
�ُضمًكا وارتفاًعا من اأعمدة رواق القبلة، وكان 
الجدران،  في  فتحت  اأب��واب  اأربعة  للم�ضجد 
بابان منها في حائط القبلة الجنوبي ويقعان 
االآخران في  والبابان  المحراب،  على جانبي 
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الجهة الغربية للم�ضجد)))).

َر�س، وتقوم  اأما العقود فلها �ضكل حدوة الَفَ
عنا�ضر  ثالثة  قديمة عن طريق  اأعمدة  على 
االإف��ري��ز  وه���ي:  ال��ق��ي��روان،  ف��ي  بما  �ضبيهة 
قبة  عن  القبة  وتختلف  والعار�ضة،  والجبهة 
بطاقية  اأ�ضبه  مثلها  ك��ان��ت  واإنَّ  ال��ق��ي��روان 
م�ضتديرة  قبة  على  ترتكز  لكنها  لعة،  ُم�ضّ
النوافذ  بفتح  ي�ضمح  وه��ذا  مثمنة،  ولي�ضت 
على طول ا�ضتدارة الرقبة، والمنطقة الرابعة 
في  الحنايا  منطقة  يعادل  مما  ذل��ك  تحت 
القيروان، محالة بم�ضكاوات ُم�ضطحة وحنايا 
ويعد  ال��م��ح��ارة،  �ضكل  لها  اإ�ضطوانية  �ضبه 
م�ضجد الزيتونة من نف�س نمط جامع دم�ضق، 
والحجارة  مختلفين  بلونين  البناء  حيث  من 

المتبادلة من بي�ضاء وحمراء)))).

التي  الوظيفية  للجوانب  بالن�ضبة  اأم���ا 
ك�ضائر  متعددة  فهي  الزيتونة.  م�ضجد  اأداها 
االأم�����ض��ار  ف��ي  االأخ����رى  الم�ضاجد  وظ��ائ��ف 
يتعلم  مركًزا  كان  فقد  واالإ�ضالمية،  العربية 
فيه  ويتدار�ضون  دينهم  اأ�ضول  االأهالي  فيه 
م�ضجد  وكاأنَّ  االإ�ضالم،  واأ�ضول  العرب  ثقافة 
ن�ضرة  اإلى  والدعوة  للجهاد  مركًزا  الزيتونة 
الم�ضلمين، فكان قلعة وح�ضًنا ومركًزا للدفاع 
المجاهدون  فيه  يتجمع  الحربية،  والخطط 
عن  للذود  ا�ضتعداًدا  الم�ضلمون  فيه  ويرابط 

بالدهم ون�ضرة دينهم.

در�س  علمًيا  معهًدا  الزيتونة  م�ضجد  كاأنَّ 
فيه الم�ضلمون الت�ضريعات االإ�ضالمية وتف�ضير 
يد  على   ،(�( الر�ضول  واأح��ادي��ث  ال��ق��راآن 
العلم  تلقوا  ممن  والمجتهدين  التابعين  كبار 

على كبار ال�ضحابة والمحّدثين االأوائل، وقد 
اأ�ضيفت للم�ضجد مكتبة �ضخمة �ضمت اأنف�س 
لتكون  والتف�ضير؛  الحديث  وكتب  الم�ضاحف 
الأ�ضول  ا  اأي�ضً ومرجًعا  العلم  لطلبة  مرجًعا 

اللغة وقواعدها.

4- م�سجد قرطبة:

تحرير  الم�ضلمون  العرب  ا�ضتكمل  اأْن  بعد 
البيزنطي،  النفوذ  من  العربي  المغرب  بالد 
با�ضتثناء مدينة �ضبتة ذات القالع الح�ضينة 
التي كان يحكمها )جوليان) من قبل القوط 
الغربيين، ومن خالل جوليان ولدت رغبة لدى 
العرب في فتح اإ�ضبانيا؛ اإذ اأدى هذا الحاكم 
العرب وم�ضاعدتهم على  دوًرا مهًما في حث 
دخول اإ�ضبانيا انتقاًما من لذريق ملك القوط 
بن  مو�ضى  و���ض��ع  وق��د  �ضخ�ضية،  الأ���ض��ب��اب 
واأُقرت  اإ�ضبانيا،  لفتح  متكاملة  خطة  ُن�ضير 
بن  الوليد  االأم��وي  الخليفة  قبل  من  الخطة 
عبد الملك في دم�ضق، وقام ابن ن�ضير بعدة 
من  تبين  النب�س،  لج�س  ا�ضتك�ضافية  غارات 
اأعد  لذا  االإ�ضبانية؛  المقاومة  �ضعف  خاللها 
و�ضع  محارب،  اآالف  �ضبعة  من  كبيًرا  جي�ًضا 
قيادته بيد طارق بن زياد، ليعبر به الم�ضيق 
اإلى اإ�ضبانيا، ثم تبعه بجي�س اآخر بلغ تعداده 
اإ�ضبانيا  فتح  ليتم  محارب  األف  ع�ضر  ثمانية 
ح��دود  عند  ال�ضمالي  البحر  �ضاطئ  حتى 

فرن�ضا الجنوبية)))).

يرجع تاريخ مدينة قرطبة في اإ�ضبانيا اإلى 
و�ضلها  وعندما  جًدا،  قديمة  تاريخية  اأزمان 
الرومي  مغيث))))  بقيادة  الم�ضلمون  العرب 
�ضنة  الملك  عبد  بن  الوليد  الخليفة  مولى 
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))ه�، وجدوها مدينة متكاملة محاطة ب�ضور 
ويحيط  اأب���واب،  ع��دة  يحتوي  ح�ضين  متين 
كبيرة  قنطرة  بال�ضور  تربطه  خندق  بال�ضور 
كني�ضة  فوجدوا  المدينة  داخل  اأما  م�ضهورة، 
العظمى،  المحجة  ب���:  تعرف  كبيرة  و�ضكة 
اأن  ن�ضتنتج  ل��ذا  النا�س؛  م��ن  كثير  ي�ضكنها 
العرب لم يكونوا الموؤ�ض�ضين االأوائل للمدينة، 
ال��ح��ال في  – كما ه��و  ات��ب��ع��وا  اأن��ه��م  وي��ب��دو 
– اأ�ضلوب الزيادات واالإ�ضافات  مدينة حلب 
العمرانية التي ت�ضفي ال�ضمات العربية عليها 

وتوافق روؤيتهم التمدنية)))).

على  الرومي  مغيث  زي��اد  بن  ط��ارق  وج��ه 
فار�س  �ضبعمائة  حوالي  من  تتاألف  قوة  راأ�س 
اإليها  العرب  و�ضول  وعند  قرطبة،  باتجاه 
البناء  متين  ب�ضور  مح�ضنة  مدينة  وجدوها 
يحيط بها من كل جانب، ومع تلك الح�ضانة 
ووجود الخندق، فقد َمنَّ اهلل على الم�ضلمين 
بالن�ضر واأفلحوا في اقتحام ال�ضور من ثغرة 
موجودة فيه، ودخل مغيث واأ�ضحابه المدينة 
الحامية  ف��رار  بعد  حاكمها،  ق�ضر  فاحتل 
القوطية المكلفة بحماية المدينة اإلى كني�ضة 
مغيث  فاتخذ  منها،  الغربي  الجانب  في  تقع 
وبقي  له  اإم���ارة  دار  الحاكم  ق�ضر  ال��روم��ي 
فيها حتى تحول عنها باأمر من القائد مو�ضى 
اأن ذلك  اإلى دار خا�ضة، باعتبار  ابن ن�ضير 
اأ�ضبح داًرا الأمير  اأي ق�ضر الحاكم  الق�ضر؛ 
االأحداث  مجريات  من  لنا  ويت�ضح  المدينة، 
هذه  في  الجامع  الم�ضجد  اختار  مغيًثا  اأن 
المرحلة التاريخية المبكرة في مو�ضع جاهز، 
دار  الحاكم  ق�ضر  اتخاذ  في  الحال  هو  كما 
لم  الرومي  مغيث  اأن  المحتمل  ومن  اإم��ارة، 

جامع  م�ضجد  ببناء  االن�����ض��غ��ال  ف��ي  ي��رغ��ب 
اإلى  يعود  ذلك  �ضبب  اأنَّ  ونرجح  جديد))))، 
وتر�ضيخ  واال�ضتقرار  االأمن  بتوطيد  اهتمامه 
هيمنة العرب الم�ضلمين على مدينة قرطبة.

حدد بع�س الباحثين المحدثين وجود كثير 
دم�ضق  جامع  بين  الم�ضتركة  العنا�ضر  من 
مقبول؛  اأم��ر  وه��و  الجامع،  قرطبة  وم�ضجد 
االأمويين،  بناء  من  الم�ضجدين  من  كاًل  الأن 
بغ�س النظر عن االختالف المكاني والزماني 

لبنائهما من ال�ضام اإلى االأندل�س.
  ترتبط بداية تاأ�ضي�س جامع قرطبة بق�ضة 
بني  اأن��ه  وه��ي  دم�ضق،  جامع  بق�ضة  �ضبيهة 
الم�ضلمين  اإلى  ن�ضفها  اآل  كني�ضة  مو�ضع  في 
عند دخولهم قرطبة �ضنة ))ه�، وهي كني�ضة 
قد  الجامع  هذا  فكاأن  ب�ضنت))11))،  )�ضان 
تاأثر منذ ن�ضاأته بالطراز الم�ضيحي ذي الرواق 
العري�س  االأو�ضط  والقاطع  الكبير  المركزي 
والرواقين الجانبيين ال�ضغيرين ن�ضبًيا، لكن 
وجامع  دم�ضق  جامع  بين  اختالًفا  هنالك 
قرطبة وغيره من م�ضاجد الطراز العربي ذي 
ال�ضحن االأو�ضط المك�ضوف على غرار نظام 
االأمر  المنورة،  المدينة  في  النبوي  الم�ضجد 
تمَّ  بناء م�ضجد دم�ضق  اأن  يتلخ�س في  الذي 
الملك  عبد  بن  الوليد  عهد  في  واحدة  دفعة 
بين ))- ))ه�، وفق خطة مو�ضوعة متكاملة 
على عك�س م�ضاجد االأم�ضار العربيِة الطراز، 
وقرطبة،  والقيروان  الف�ضطاط  في  وبخا�ضة 
الم�ضر  لتنا�ضب  الحجم  �ضغيرة  بداأت  التي 
نمو  مع  تكبر  اأخ��ذت  ثم  فيه،  اأن�ضاأت  ال��ذي 
الم�ضر وتعاظمه حتى اأخذت �ضكلها النهائي 
خالل ع�ضرات العقود من ال�ضنين عندما بلغ 
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مثلت  وبذلك  العمران،  من  منتهاه  الم�ضر 
يمكن  لذا  بالدها؛  تاريخ  االأم�ضار  م�ضاجد 
الدولة  تاريخ  يمثل  قرطبة  جامع  اأن  القول 

االأموية الثانية في االأندل�س))1)).

قرطبة  كني�ضة  الرومي  مغيث  اختيار  كان 
ليكون ق�ضًما منها م�ضجًدا جامًعا، ووكل رجل 
اأ�ضحابه ا�ضمه: حن�س ال�ضنعاني لتعيين  من 
تاأ�ضي�س  اأمر  اأناط  كما  الم�ضجد،  قبلة  وجهة 
اآخر  �ضخ�س  اإلى  الجامع  الم�ضجد  محراب 
الجزء  وبقي  الحبلي،  الرحمن  عبد  اأب��و  هو 
للن�ضارى،  كني�ضة  يمثل  المو�ضع  من  االآخ��ر 
وتقع هذه الكني�ضة داخل مدينة قرطبة تحت 
ال�ضبب  نرجح  يجعلنا  ال��ذي  االأم��ر  ال�ضور، 
على  ال��روم��ي  مغيث  �ضجع  ال���ذي  الرئي�س 
تقريًبا،  المدينة  و�ضط  تقع  الأنها  اختيارها؛ 
الم�ضجد  اتخاذ  في  المتبعة  الطريقة  وه��ي 
الجامع في المدن العربية، في�ضبح الم�ضجد 
بمثابة المحور المركزي للمدينة الذي تتوزع 
وكان  داخلها،  تربط  التي  الطرق  اأه��م  منه 
موقع الجزء الذي �ضار الم�ضجد الجامع من 
الكني�ضة يحتل الجانب الغربي في حين ظلت 
الكني�ضة في الجانب ال�ضرقي منه، ولم ين�ضغل 
التفنن  في  المرحلة  تلك  خ��الل  الم�ضلمون 
وعمرانه،  وزخرفته  الجامع  الم�ضجد  ببناء 
فكان بناوؤه ب�ضيًطا م�ضتخدمين الِلبن و�ضقف 
متعاقبة؛  بمدد  اتخذت  متال�ضقة  ب�ضقائف 
من  والم�ضلين  الم�ضلمين  عدد  لتزايد  نظًرا 
جهة، و�ضيق البناء الب�ضيط الذي اتخذ عند 
اأخ��رى،  جهة  من  المدينة  الم�ضلمين  دخ��ول 
اأن  اإلى  مرة  كل  �ضقائفه  في  يزيدون  فكانوا 
بوجه  عائًقا  ال�ضقائف  في  الزيادات  �ضارت 

ارتفاًعا  اأق��ل  ال�ضقائف  هذه  الأن  الم�ضلين؛ 
من �ضابقاتها، وقد اقت�ضرت االإ�ضافات على 
تتدرج  التي  الم�ضجد،  من  ال�ضمالية  الجهة 
اأنَّ تكون ال�ضقائف  اإلى  اأدى  في االرتفاع مما 
ال�ضقائف  تلك  من  ارتفاًعا  اأق��ل  الم�ضافة 
اأحوال  وبقيت  االأمر،  بداية  في  اأ�ض�ضت  التي 
عبد  ق��ام  اأنَّ  اإل���ى  ه��ك��ذا  الجامع  الم�ضجد 
ببناء  ه�   ((( اأو   ((( �ضنة  الداخل  الرحمن 

الم�ضجد الجامع وتو�ضيع فنائه))1)).
اإن ماقام به االأمير عبد الرحمن الداخل 
بناء  اإع��ادة  في  تتمثل  جديدة  مرحلة  يمثل 
الخو�س  نريد  وال  وتو�ضيعه،  قرطبة  م�ضجد 
في تفا�ضيل تلك االإ�ضافات؛ الأنها تقع خارج 
�ضقوط  بعد  هذه  لدرا�ضتنا  الزمني  ال�ضقف 
)))ه�،  �ضنة  ال�ضام  بالد  في  االأموية  الدولة 
في  الجامع  الم�ضجد   اأنَّ  اإل��ى  ن�ضير  لكننا 
عهد  في  كبيًرا  عمرانًيا  تطوًرا  �ضهد  قرطبة 
اأمجاد  م��ع  يتنا�ضب  ال��داخ��ل  الرحمن  عبد 
كلفة  وبلغت  ال�ضام،  بالد  في  االأموية  االأ�ضرة 
وامتدت  دينار)،  األف  )ثمانين  بنائه  اإع��ادة 
عمليات التعمير والتو�ضيع هذه اأكثر من �ضنة، 
فقيل اأنَّ الم�ضجد الجامع �ضار مهيًئا لل�ضالة، 
في  النواق�س  بع�س  وج��ود  من  الرغم  على 
�ضنة  اكتمل في  اأنه  وقيل  �ضنة 1))ه�،  البناء 
في  واالإ�ضافات  الزيادات  وا�ضتمرت  )))ه�، 
عهود االأمراء االأمويين من بعده، وقد اأ�ضهب 
القرن  اأواخ���ر  حتى  درا�ضتها  في  الموؤلفون 

الرابع الهجري))1)).
بعد  ق��رط��ب��ة  م�ضجد  ���ض��ورة  ول��ت��و���ض��ي��ح 
�ضمله،  الذي  والتو�ضيع  المتالحقة  الزيادات 
للفائدة  اإتماًما  له  المقري))1))  و�ضف  ننقل 
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))والجامع  يقول:  اإذ  االإي�ضاح؛  في  وزي��ادة 
الذي لي�س في معمور االأر�س مثله وطوله مائة 
ال�ضواري  من  وفيه  ثمانين،  عر�س  في  ذراع 
ع�ضر  وثالثة  مائة  وفيه  �ضارية،  األف  الكبار 
األف  تحمل  اأكبرها  )ال�ضياء)  للوقود  ا  ثريًّ
م�ضباح، وفيه من النقو�س والرقوم ما ال يقدر 
تده�س  �ضناعات  وبقبلته  و�ضفه،  على  اأح��د 
ق�ضي  �ضبع  المحراب  فرجة  وعلى  العقول، 
القامة  فوق  قو�س  كل  طول  ُعَمد  على  قائمة 
قد تحير الروم والم�ضلمون في ُح�ضن و�ضعها، 
اثنان  اأعمدة  اأربعة  المحراب  ِع�ضادتي  وفي 
قيمة  لها  لي�س  الزوردي��ان،  واثنان  اأخ�ضران 
لنفا�ضتها، وبه منبر لي�س على معمور االأر�س 
اأنف�س منه والمثله في ُح�ضن �ضنعته، وخ�ضبه 

�ضاج واأبنو�س...)).

الحميد))1))  عبد  زغلول  �ضعد  د.  اأ�ضهب 
اأن  واأو�ضح  وعنا�ضره،  الم�ضجد  و�ضف  في 
اأيام  اأواخر  في  قرطبة  بم�ضجد  انتهى  االأمر 
فاأ�ضبح  االأندل�س،  في  المروانيين  االأمويين 
يحتل م�ضاحة م�ضتطيل عظيم طوله )))متًرا 
من ال�ضمال اإلى الجنوب، وعر�ضه ))) متًرا 
من ال�ضرق اإلى الغرب، اأي اأن م�ضاحته زادت 
جوامع  ثالث  فكان  مربع،  متر  األف   (( على 
االإ�ضالم ات�ضاًعا بعد كل من جامعي �ضامراء 
األف   (( دلف  )اأب��و  و  مربع)  متر  األ��ف   (((
الم�ضتطيل  ه��ذا  �ضمال  وف��ي  م��رب��ع).  متر 
ثلث  بحدود  ي�ضغل  يكاد  ال��ذي  ال�ضحن  يقع 
نحو  االت��ج��اه  وك��ان  فقط،  الجامع  م�ضاحة 
بالن�ضبة  المك�ضوف  ال�ضحن  م�ضاحة  تقليل 
طبيعة  من  نابع  اأمر  وهو  ال�ضالة،  بيت  اإلى 
البالد الباردة اإلى حٍد ما في ال�ضمال، وهذا 

من  الباردة  االأنا�ضول  م�ضاجد  في  ماحدث 
الطراز العثماني.

وم����ن ع��ن��ا���ض��ر ال��م�����ض��ج��د ال��ج��ام��ع في 
قرطبة  في  ُيعرف  ال��ذي  ال�ضحن،  قرطبة: 
اأروق��ة  به  وتحيط  البرتقال،  �ضاحة  با�ضم: 
وفيه  ع��ق��ود،  على  محمول  ب�ضقف  مغطاة 
على  وتنفتح  دعامة،  مع  عمودين  كل  يتبادل 
اأن  ذلك  حدوية؛  عقًدا   (( ال�ضحن  واجهة 
مو�ضع العقدين الباقيين يوجد في الرواقين 
الجانبيين، وكل من تلك العقود يقع بين اإطار 

م�ضتطيل يحده))1)). 

مقابل  لل�ضحن  ال�ضمالي  ال���رواق  وف��ي    
واج��ه��ة ب��ي��ت ال�����ض��الة، ك��م��ا ف��ي ال��ق��ي��روان 
عبد  اأن�ضاأها  التي  المنارة  توجد  ودم�ضق، 
معمارًيا  ابتكاًرا  وتحوي  النا�ضر،  الرحمن 
ك��ان  ال��ل��ذي��ن  ال��درج��ي��ن  ف��ي  يتمثل  ج��دي��ًدا 
وتجدر  للنزول،  واالآخ���ر  لل�ضعود  اأحدهما 
يعادل  قرطبة  منارة  ارتفاع  اأنَّ  اإلى  اال�ضارة 

ثالثة اأمثال طول �ضلعها المربع ال�ضفلي.

الم�ضلى  كان  ال�ضالة،  بيت  وبخ�ضو�س 
غابة من االأعمدة العجيبة في كل اتجاه، فهو 
الجرانيت  من  مختلفة  عموًدا   (((( يحوي 
والبنف�ضجي  االأخ�����ض��ر  وال��رخ��ام  والي�ضب 
وغيرهما من المرمر الثمين، واالأعمدة التي 
في  القواعد  مدفونة  اأمتار  ثالثة  طولها  يبلغ 

االأر�س، وهي ذوات تيجان متنوعة))1)). 

هذه  كل  اأن  يالحظ  الزخرفة  مجال  وفي 
األواح  ذات  خ�ضبية  �ضقوف  تغطيها  العنا�ضر 
وجوائز منحوتة وملونة باألوان زاهية، وزخرفة 
بيت ال�ضالة مده�ضة تثير االعجاب، وبخا�ضة 
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كل  الزخرفة في  وتوجد  واالأبواب،  المحراب 
مزخرفة  العقود  فحجارة  بالجامع.  مكان 
باأفاريز محفورة عنا�ضرها بالنقو�س الكتابية 
بالن�ضبة  االأم��ر  كذلك  المنتظمة،  والزهرية 
القرن  منذ  بالزخرفة  المغطاة  للواجهات 

الرابع الهجري))1)).

اأما المحراب فياأخذ �ضكل م�ضكاة عميقة، 
االأ�ضالع  متعدد  م�ضتطيل  في  مخطط  وه��و 
بمحارة،  م�ضقوف  ال�ضكل،  ح���دوي  ع��ق��ده 
في  اإ�ضراف  يالحظ  المحراب  منطقة  وفي 
جانبي  وعلى  المف�ض�ضة،  العقود  ا�ضتخدام 
ال��م��ح��راب ل��وح��ت��ان رخ��ام��ي��ت��ان ُم��ح��الت��ان 
بتفريعات المراوح النخيلية واأ�ضجار الحياة، 
من  الخالية  الم�ضاحات  اختفاء  اأ�ضفى  وقد 
)الدانتال)  الم�ضتنات  وتفريعات  الزخرفة 
في  رائ��ًع��ا  �ضكاًل  ال��م��ح��راب  على  الدقيقة، 
الفنية  القطعة  المحراب  ويعد  النحت،  فن 

النوذجية في كل الم�ضجد.

ال��م��ح��راب،  اأم���ام  القبة  بخ�ضو�س  اأم���ا 
الرقبة  اإلى  المربعة  القاعدة  من  تنتقل  فهي 
اإلى الطاقية الم�ضتديرة، وهي تقدم  المثمنة 
اإلى  تق�ضمها  متقاطعة،  �ضلوًعا  النهاية  في 
تنتج  وبذلك  بديعة،  ونجمية  مثلثية  اأ�ضكال 
بزخارف  ُتمالأ  هند�ضية  ح�ضوات  من  اأ�ضكااًل 
المحاوالت  ت�ضل  وهكذا  بديعة.  و�ضم�ضيات 
القيروان  في  الم�ضلعة  القبة  بناء  في  االأولى 

وتون�س اإلى ختام ذروتها))1)). 

تمثلت في جامع قرطبة مراحل ن�ضج كثير 
ف�ضاًل  والزخرفية،  المعمارية  العنا�ضر  من 
اأو  المداميك  مثل:  اأخرى  عن ظهور عنا�ضر 

االأبلق،  ب�:  يعرف  مما  لونين  من  ال�ضنجات 
وكذلك العقد المف�ض�س والعقود المتقاطعة 
العقد  اأنَّ  ال��ق��ول  يحق  لذلك  والمت�ضابكة؛ 
�ضقف  اأن  ون��رج��ح  اأ���ض��اًل،  ���ض��وري  ال��ح��دوي 
)الَجملون)  الجمالون  من  المكون  الجامع 
نموذًجا  يمثل  بالقرميد  المغطى  الخ�ضبي 
اأما بخ�ضو�س  االأق�ضى،  الم�ضجد  في  �ضابًقا 
ال��م��زدوج��ة  ال��ع��ق��ود  تحمل  ال��ت��ي  ال��دع��ائ��م 
جامع  م��ن  م�ضتوحاة  فهي  م�ضتويين،  على 

دم�ضق)1))).

جامع  بناء  تاأثر  مدى  �ضبق  مما  ن�ضتنتج 
ق��رط��ب��ة وزخ��رف��ت��ه ب��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ع��ن��ا���ض��ر 
�ضواء  ال�ضام،  بالد  في  ال�ضائدة  المعمارية 
اأم الم�ضجد االأق�ضى، مما  اأفي جامع دم�ضق 
يوؤكد قوة ال�ضلة بين تراث االأمويين في بالد 

ال�ضام �ضابًقا وتراثهم في االأندل�س الحًقا.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��اأخ��ر ع��م��ارة م�ضجد 
اإذ  العبا�ضي؛  الع�ضر  اإل��ى  الجامع  قرطبة 
تمت اأواخر القرن الرابع الهجري، فاإنه بقي 
ومثل  العربية،  الم�ضاجد  ال�ضلة بطراز  وثيق 
في  االأموية  المدنية  العمارة  عن  يقال  هذا 
الزهراء  مدينة  في  ذلك  ويتمثل  االأندل�س، 
المدنية  العمارة  عقب  تاأتي  اأن  يمكن  التي 
االأموية في بالد ال�ضام كتطور اأخير لها))))). 

بعد  قرطبة  في  الجامع  الم�ضجد  اأ�ضبح 
الرحمن  عبد  االأم��ي��ر  قبل  من  بنائه  اإع���ادة 
ك��ل جوانبه  ف��ي  ال��روع��ة  اآي���ة م��ن  ال��داخ��ل 
المعمارية. فقد جعل له ع�ضرين باًبا مغطاة 
ب�ضكل  تخريمها  ج��رى  االأندل�ضي  بالنحا�س 
اأعمدة  ثالثة  على  الم�ضجد  وا�ضتمل  بديع، 



اآفاق الثقافة والتراث

ت�أ�سي�س 
م�س�جد 

م�سر وتون�س 
والأندل�س
في القرن 

الأول 
الهجري/ 

ال�س�بع 
الميالدي

103

مميزة حمراء، ُكتب على االأول ا�ضم الر�ضول 
محمد �، وعلى الثاني ر�ضمت �ضورة لع�ضا 
�ضورة  الثالث  وعلى  الكهف،  واأه��ل  مو�ضى 

ُغراب نوح. 

�ضطرها  ال��ت��ي  االأو�����ض����اف  خ����الل  م���ن 
الموؤرخون والبلدانيون القدامى عن الم�ضجد 
ع��ن درا���ض��ات  ق��رط��ب��ة، ف�ضاًل  ف��ي  ال��ج��ام��ع 
اأن  علماء االآثار المحدثين، يتبين لنا بجالء 
الم�ضجد  اأنهم جعلوا  الرغم من  على  العرب 
اإال  الكني�ضة،  م��ن  ج���زًءا  الب�ضيط  الجامع 
اأنهم بمرور الزمن ن�ضطوا في مجال تعميره 
االإ�ضافات  من  الكثير  وزي��ادة  بنائه  واإع��ادة 
داللة  ت��دل  التي  التزيين،  واأن���واع  والنقو�س 
الفني،  المعماري  ذوقهم  �ُضمو  على  وا�ضحة 
اإلى  قائًما  مازال  الذي  ال�ضامخ  البناء  ذلك 
العرب  االآن، يحكي ق�ضة واقعية لتطور فهم 
واهتمامهم المتزايد برفع �ضاأن هذه الوحدة 
العمرانية المهمة التي ارتكزت عليها خطط 

المدينة))))).

مو�ضًعا  ال��ج��ام��ع  الم�ضجد  ه��ذا  ات��خ��ذ    
منها  االإداري��ة،  المن�ضاآت  بع�س  حوله  تجمع 
على �ضبيل المثال دار الُقومة الخا�ضة بقومة 
وهناك  م��ن��ه،  ال�ضمال  اإل���ى  وت��ق��ع  ال��ج��ام��ع، 
الم�ضجد  من  الغرب  اإل��ى  وتقع  ال�ضنعة  دار 

الجامع، ف�ضاًل عن وجود الق�ضر.

  اأ�ضبح جامع قرطبة منذ البدايات االأولى 
اإليها  وفد  العلم،  وجامعة  مدر�ضة  لتاأ�ضي�ضه 
واأروب���ا،  العربي  المغرب  م��ن  العلم  ط��الب 
وكان - كما هو الحال في الم�ضاجد الجامعة 
اإلى  ال�ضالة  اأوق��ات  بعد  يتحول   - االأخ��رى 

مدر�ضة يتحلق العلماء حول اأعمدته، ي�ضكلون 
واالآداب،  العلوم  �ضتى  في  للدرا�ضة  حلقات 
ق�ضائية  وظ��ائ��ف  م��ن  ب��ه  يقوم  عما  ف�ضاًل 
جوانبه  يكمل  وبذلك  و�ضيا�ضية))))).  واإدارية 
مقدمتها  ف��ي  وت��اأت��ي  ال��م��ت��ع��ددة،  الوظيفية 
ال�ضالة  الأداء  المقد�ضة  الدينية  وظيفته 
و�ضالة الجمعة وغيرها من الطقو�س الدينية 
ومرا�ضيم  كاالأعياد  االأخ��رى  المنا�ضبات  في 
والتجمع  المبارك،  العبادة في �ضهر رم�ضان 
لواء  تحت  االإ�ضالم  اأعداء  لمقارعة  للخروج 

الجهاد في �ضبيل اهلل.

الحوا�صي

بن  الرحمن  عبد  القا�ضم  اأب��و  الحكم  عبد  اب��ن   (( 
عبد اهلل، فتوح م�ضر واأخبارها، )ليدن، 1))))، 

�س)).
الم�ضدر نف�ضه، �س ))-))، البالذري، اأبو الح�ضن   ((
 اأحمد بن يحيى بن جابر، )ت: ))) ه�/)))م). 
التراث،  تحقيق  لجنة  باإ�ضراف:  البلدان،  فتوح 
))))م)،  )ب��ي��روت،  ال��ه��الل،  مكتبة  من�ضورات 
�س1)) – )))، عمر فروخ. تاريخ �ضدر االإ�ضالم 
والدولة االأموية �س )1)- )1). انظر عن تحرير 
البلدان  فتوح  البالذري.  اأخ��رى:  رواي��ات  م�ضر 

�س))) - ))).
فتوح البلدان، �س ))).  ((

الم�ضدر نف�ضه، �س ))).  ((
د.عمر  وذكر   .((( –  ((( �س  نف�ضه،  الم�ضدر   ((
�ضنة  �ضلًحا  االإ�ضكندرية  حرروا  العرب  اأن  فروخ 
اأرب��ع  وبعد  فا�ضتردوها،  ال���روم  ع��اد  ث��م  ))ه����، 
�ضنوات حرر العرب االإ�ضكندرية نهائًيا )اأي �ضنة 
))ه�)، واأ�ضبحت م�ضر كلها في حكمهم. تاريخ 

�ضدر االإ�ضالم والدولة االأموية �س)1). 
ابن عبد الحكم، فتوح م�ضر، �س)).  ((

فتوح البلدان، �س1)).  ((
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المدن  تاريخ  في  درا�ضات  ناجي،  الجبار  د.عبد   ((
العربية االإ�ضالمية، �س )))-))).

فتوح م�ضر، �س)).  ((

عبد  بن  الموؤمن  عبد  الدين  �ضفي  ال��ب��غ��دادي،   ((1
االأمكنة  اأ���ض��م��اء  على  االط���الع  مرا�ضد  ال��ح��ق. 
ال��ب��ج��اوي،  محمد  علي  تحقيق   ،( ج  وال��ب��ق��اع، 
االأول��ى،  الطبعة  والن�ضر،  للطباعة  المعرفة  دار 

)بيروت، ))))م)، �س ))1).

انظر: ابن عبد الحكم، فتوح م�ضر �س))، ناجي.   (((
درا�ضات، �س)))-))).

 ،(1(( ���س   ( ج  االط���الع،  مرا�ضد  ال��ب��غ��دادي،   (((
ناجي. درا�ضات �س )))، عن خطط االأهالي في 

الف�ضطاط، انظر: المرجع نف�ضه �س )))-))).

فتوح م�ضر، �س )).  (((

الم�ضدر نف�ضه، �س ))-)).  (((

الحموي، معجم البلدان مج ) �س )))، مرا�ضد   (((
اأبو  ب��ردي،  تغري  اب��ن  )���س ))1)،  ج  االط��الع، 
ملوك  في  ال��زاه��رة  النجوم  يو�ضف.  المحا�ضن 
ن�ضخة م�ضورة عن طبعة   ،( ج  والقاهرة،  م�ضر 
م)،   ((((  / ))))ه����  )ال��ق��اه��رة،  الكتب،  دار 
خاًنا)،  اأ�ضاًل  كان  المو�ضع  اأنَّ  )وذك��ر  ���س)). 

ا: ناجي. درا�ضات، �س ))). راجع اأي�ضً

ابن عبد الحكم. فتوح م�ضر واأخبارها �س )).  (((

د.�ضعد زغلول عبد الحميد، العمارة والفنون في   (((
دولة االإ�ضالم، �س )).

المدن  تاريخ  في  درا�ضات  ناجي،  الجبار  د.عبد   (((
زعلول. �ضعد  د.  ����س)))،  االإ�ضالمية  العربية 

العمارة، �س )).

 ،((( ���س   ،( ال��ب��ل��دان.م��ج  م��ع��ج��م  ال��ح��م��وي،   (((
البغدادي.   ((( ���س  ال��ب��الد  اأخ��ب��ار  القزويني. 
مرا�ضد االطالع ج ) �س ))1)، ابن تغري بردي. 
ال��ن��ج��وم ال��زاه��رة ج)�����س))، د.���ض��ع��د زغ��ل��ول. 

العمارة، �س ))، ناجي. درا�ضات، �س ))).

ابن عبد الحكم، فتوح م�ضر، �س )) )عن تف�ضيل   ((1
 ،((((-(( �س  نف�ضه  الم�ضدر  انظر:  خططهم 

ناجي. درا�ضات، �س ))).

ابن عبد الحكم، فتوح م�ضر، �س )).  (((

ناجي، درا�ضات، �س ))).  (((

د.�ضعد زغلول، العمارة، �س )).  (((

لوبون، ح�ضارة العرب، �س ))).  (((

ابن عبد الحكم. فتوح م�ضر، �س ))، ابن تغري   (((
بردي، النجوم الزاهرة ج )/)). 

لوبون، ح�ضارة العرب، �س1)).  (((

الم�ضرية،  ال���م���اآذن  ال��ع��زي��ز،  د.ع��ب��د  ���ض��ال��م،   (((
والن�ضر  للطباعة  ال�ضباب  موؤ�ض�ضة  من�ضورات 

)بيروت، د.ت)، �س 1).

�س))،   ( ج  الزاهرة  النجوم  ب��ردي.  تغري  ابن   (((
�ضالم. الماآذن الم�ضرية، �س 1).

ان��ظ��ر ع���ن و���ض��ف ج��ام��ع ع��م��رو ب���ن ال��ع��ا���س:   (((
بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �ضم�س  المقد�ضي، 
اأحمد بن ابي بكر، )ت: 1))ه� / 1))م). اأح�ضن 
وو�ضع  عليه  علق  االأقاليم،  معرفة  في  التقا�ضيم 
حوا�ضيه: محمد اأمين ال�ضناوي، من�ضورات محمد 
االأولى،  العلمية، الطبعة  الكتب  علي بي�ضون، دار 
حوري   ،((( �س  )11)م)،   / ))))ه�  )بيروت، 

يا�ضين. الم�ضجد، �س )).

لوبون، ح�ضارة العرب، �س ))).  ((1

علي الطنطاوي، الجامع االأموي في دم�ضق، �س)).  (((

الكندي،  الحكم، فتوح م�ضر �س )))،  ابن عبد   (((
الق�ضاة،  وكتاب  ال��والة  كتاب  يو�ضف.  بن  محمد 
الي�ضوعيين،  االآب��اء  مطبعة  گست،  رڤن  باعتناء: 
)بيروت، )1)) م)، �س ))- ))، الحموي. معجم 
 البلدان مج ) �س )))، ابن تغري بردي. النجوم 

الزاهرةج) �س ))، ناجي. درا�ضات، �س))).

بردي.  تغري  ابن   ،(( �س  الوالة  كتاب  الكندي،   (((
النجوم الزاهرة، ج) �س )).

ابن عبد الحكم. فتوح م�ضر، �س )1).  (((

الم�ض����در نف�ضه �س )))، الكن����دي. كتاب الوالة،   (((
�س)).

 ،(( �س  ج)  الزاهرة،  النجوم  بردي،  تغري  ابن   (((
ناجي. درا�ضات، �س ))).
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كتاب الوالة، �س 1).  (((

ابن مروان  العزيز  اأنَّ عبد  ابن تغري بردي  ذكر   (((
مطاأطاأً  وكان  الجامع  �ضقف  برفع  اأمر  الذي  هو 

�ضنة )) ه. النجوم الزاهرة، ج) �س )).

ابن عبد الحكم، فتوح م�ضر، �س))).  (((

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)�س)).  ((1

ابن عبد الحكم، فتوح م�ضر، �س )))- ))).  (((

 ،(( �س  ج)  الزاهرة  النجوم  ب��ردي،  تغري  ابن   (((
.(1

بن  قرة  زي��ادة  وكانت   ،(1 �س  نف�ضه،  الم�ضدر   (((
�ضريك من الجانبين القبلي وال�ضرقي.

الحموي، معجم البلدان، مج ) �س ))).  (((

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)/1) – )).  (((

كذلك  المنبر  يزل  ولم   ،(1 �س  نف�ضه،  الم�ضدر   (((
الفاطمي  نزار  باهلل  العزيز  اأيام  وُك�ضر  ُقلع  حتى 

�ضنة ))) ه�، وجعل مكانه منبر مذهب.

الزخرفية  الفنون  العزيز،  عبد  محمد  م��رزوق،   (((
الطبعة  الفاطميين،  قبل  م�ضر  في  االإ�ضالمية 
)القاهرة،  الحديثة،  الفنية  المطبعة  االأول���ى، 

)))) م)، �س )).

فتوح م�ضر واأخبارها، �س )) – )).   (((

الم�ضدر نف�ضه، �س 1)).  (((

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)/1).  ((1

اهلل  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  اب��و  بطوطة،  اب��ن   (((
رحلة  ))))م)   / )ت:)))ه���  الطنجي،  اللواتي 
الطبعة  ���ض��ادر،  دار  م��ن�����ض��ورات  ب��ط��وط��ة،  اب��ن 
االأول��ى، )بيروت، ))))ه��� / )11)م)، �س )). 
الع�ضور  في  العربي  المجتمع  وليم.  اأدوارد  لين، 
الو�ضطى، ترجمة: علي ح�ضني الخربوطلي، الدار 
القومية للطباعة والن�ضر، )القاهرة، د.ت)، �س 
اإ�ضماعيل  و�ضعيد  اأحمد  مر�ضي  �ضعد   ،((-((

علي، تاريخ التربية والتعليم، �س ))). 

الب�ضري،  حبيب  بن  محمد  بن  علي  الماوردي،   (((
ال�ضلطانية  االح��ك��ام  ))1)م)   / 1))ه����  )ت: 
 ،(( ���س  د.ت)،  )ب��ي��روت،  الدينية،  وال��والي��ات 

 ،(( ���س  االإ���ض��الم  ف��ي  والتعليم  التربية  طل�س. 
�ضلبي. تاريخ التربية االإ�ضالمية �س )). 

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ج)/)).  (((
الم�ضدر نف�ضه، ج ) / )).  (((

– )))، وروى  البالذري، فتوح البلدان �س )))   (((
اأفريقي�س بن قي�س بن �ضيفي  اأن  الكلبي  ابن  عن 
الحميري غلب على اإفريقية في الجاهلية، ف�ضميت 
به وهو الذي قتل جرجير ملكها. الم�ضدر نف�ضه، 

�س ))).
الم�ضدر نف�ضه، �س ))).  (((

الفار�ضية  من  معربة  ))اإنها  الحموي:  عنها  قال   (((
ال�ضعر  في  قيروان  لفظة  وردت  وقد  ك��اروان))، 

الجاهلي، قال اأمرئ القي�س: 
وغارة ذات قيروان

كاأن اأ�ضرابها الرعال.
  معجم البلدان، مج ) �س 1)).

م�ضر  فتوح  الحكم؛  عبد  اب��ن  انظر:  للتف�ضيل   (((
فتوح  ال��ب��الذري.   ،((( –  ((( �س  واأخ��ب��اره��ا، 

البلدان، �س ))) - ))).
ابن عبد الحكم، فتوح م�ضر، �س )))، البالذري،   (((
تاريخ  �ضالم.   ،(((  -  ((( �س  البلدان،  فتوح 

المغرب الكبير، �س )1).
العربية  ال��م��دن  ت��اري��خ  ف��ي  درا����ض���ات  ن��اج��ي،   ((1

االإ�ضالمية، �س ))).
 ،((( –  ((( �س  م�ضر  فتوح  الحكم،  عبد  ابن   (((
الحموي،   ،((( ���س  ال��ب��ل��دان  فتوح  ال��ب��الذري، 
درا�ضات  ناجي،   ،((( )�س  مج  البلدان  معجم 
االإ�ضالم  �ضدر  تاريخ  ف��روخ،   ،(((  –  ((( �س 
حمودي.  خليل  خالد  ينظر:  للتف�ضيل   ،((( �س 
مدينة القيروان وم�ضجدها الجامع، مجلة الموؤرخ 
))))م)،  )بغداد،  ع�ضر،  ال�ضابع  العدد  العربي، 

�س ))) – ))).
االإ�ضالمية،  العربية  المدن  تاريخ  في  درا���ض��ات   (((
المو�ضع،  ذلك  مميزات  وعن   ،(((  – ���س))) 

راجع: المرجع نف�ضه، �س ))) – ))).
�ضدر  ت��اري��خ  ف���روخ،   ،((( ���س  نف�ضه،  المرجع   (((
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االإ�ضالم، �س ))).
الحموي،   ،((( �س  البلدان،  فتوح  ال��ب��الذري،   (((
درا�ضات،  ناجي،  ) �س )))،  مج  البلدان  معجم 
�س )))، �ضالم، تاريخ المغرب الكبير، �س )1) 

.(1(-
فتوح البلدان، �س ))).  (((

ناجي. درا�ضات، �س ))).  (((
فكري، اأحمد، م�ضجد القيروان، مطبعة المعارف،   (((
زغلول.  د.�ضعد   ،(( �س  ))))م)،  )القاهرة، 
 ،((( �س  االإ���ض��الم،  دول��ة  في  والفنون  العمارة 

ناجي، درا�ضات �س ))) – 1)).
ين�ضب  اأن���ه  الحميد  عبد  زغ��ل��ول  �ضعد  د.  ذك��ر   (((
�ضنة  الحالية  المئذنة  بناء  �ضفواأنَّ  بن  ب�ضر  اإلى 
 )1)ه����، ال��ع��م��ارة وال��ف��ن��ون ف��ي دول���ة االإ���ض��الم، 
القيروان،  م�ضجد  فكري.  ا:  اأي�ضً انظر  �س)))، 

�س)) - )). 
وهناك من ذكر اأن المئذنة التي بناها ح�ضان بن   
االآن  اإلى  قائمة  ماتزال  والتي  الغ�ضاني  النعمان 
الملك،  عبد  بن  ه�ضام  الخليفة  عهد  اإل��ى  تعود 
انظر: حوري يا�ضين ح�ضين. الم�ضجد، �س )1)، 

وهذا غير �ضحيح.
عملية  اأنَّ  اإل��ى  واأ�ضار   ،((1 �س  درا�ضات  ناجي.   (((
والي  عهد  في  تمت  القيروان  م�ضجد  وبناء  هدم 
القيروان يزيد بن حاتم �ضنة )))ه�، وعملية هدم 
اأخرى في عهد زيادة اهلل بن ابراهيم بن االأغلب. 
 ،(( - القيروان، �س  م�ضجد  فكري.  ا:  اأي�ضً انظر 
د. �ضعد زغلول. العمارة والفنون، �س ))) - ))).

والفنون،  العمارة  الحميد.  عبد  زغلول  �ضعد  د.   ((1
�س)))-))).

اأحمد فكري، م�ضجد القيروان، �س 1).  (((
وذكر د. ناجي اأن طول الم�ضجد 1)) ذراًعا )حوالي   
11)م) وعر�ضه 1)) ذراًعا )))م). درا�ضات في 
ويبدو   ،((1 �س  االإ�ضالمية،  العربية  المدن  تاريخ 

اأن ذلك بعد الزيادة والتو�ضع في عهد االأغالبة.
ابراهيم  ترجمة:  العربية،  الح�ضارة  هي.  هل،   (((
ال��م�����ض��ري��ة،  االأن��ج��ل��و  مكتبة  ال���ع���دوي،  اأح��م��د 
ا:  اأي�ضً انظر   ،((( ���س  ))))م)،  )ال��ق��اه��رة، 

فكري، م�ضجد القيروان، �س 1).

اأحمد فكري، م�ضجد القيروان، �س )).  (((

هل. الح�ضارة العربية، �س ))).  (((

ناجي.  ا:  اأي�ضً انظر   ،((( �س  التقا�ضيم  اأح�ضن   (((
االإ�ضالمية،  العربية  المدن  تاريخ  في  درا���ض��ات 

�س1)) - ))).

ا:  اأي�ضً انظر   ،((( – والفنون، �س )))  العمارة   (((
فكري. م�ضجد القيروان، �س )) – )).

����ا: فكري.  المرج����ع نف�ض����ه، �����س )))، انظر اأي�ضً  (((
م�ضجد القيروان، �س )).

المرجع نف�ضه، �س ))).  (((

والفنون،  العمارة  الحميد.  عبد  زغلول  �ضعد  د.   (((
�س))) - )))، فكري. م�ضجد القيروان، �س )).

– )))، فكري. م�ضجد  المرجع نف�ضه، �س )))   ((1
القيروان، �س ))، )).

– )))، فكري. م�ضجد  المرجع نف�ضه، �س )))   (((
القيروان، �س )).

المرجع نف�ضه، �س ))).  (((

حوري يا�ضين، الم�ضجد، �س ))) – ))).  (((

العلمية  الحياة  العزيز،  عبد  الح�ضيني  محمد   (((
زغلول  �ضعد  د.   ،((( �س  االإ�ضالمية،  الدولة  في 
عبد الحميد، العمارة والفنون في دولة االإ�ضالم، 

�س))).

 ،((( ���س  وال��ف��ن��ون،  ال��ع��م��ارة  زغ��ل��ول،  �ضعد  د.   (((
ح�ضان  تجديد  تاريخ  ح��ول  اختالفات  وهنالك 
ناجي.  ه���.   (( �ضنة  فقيل  ال��ق��ي��روان،  لجامع 
درا�ضات، �س )))، وقيل �ضنة ))ه�. �ضعد زغلول. 
العمارة والفنون، �س )))، وقيل بين )) - ))ه�. 

اأحمد فكري. م�ضجد القيروان، �س )).

محمد الح�ضيني. الحياة العلمية، �س )))، ويذكر   (((
الميالدي؛  الثامن  القرن  في  �ضيدت  الكني�ضة  اأن 
�ضحيح  غير  وه��ذا  الهجري،  الثاني  القرن  اأي 
فكيف �ضيد ح�ضان مكانها الجامع في القرن االأول 

الهجري؟ 

 ،((( ���س  العلمية،  الحياة  الح�ضيني.  محمد   (((
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ربي�س،  والفنون، �س )))،  العمارة  زغلول.  �ضعد 
في  االإ�ضالمية  االآث���ار  بين  م�ضطفى.  �ضليمان 

تون�س، )تون�س، ))))م)، �س )).
اأعيد البناء في عهد الخليفة العبا�ضي الم�ضتعين   (((
اأبي  تون�س  على  واليه  قبل  من  1))ه���  �ضنة  باهلل 
اإبراهيم اأحمد بن محمد االأغلبي وعهد اأخيه ابو 
محمد زيادة اهلل. انظر: محمد الح�ضيني. الحياة 
العلمية، �س ))) ونف�س المرجعين االآخرين اأعاله 

في الهام�س ماقبله.
د. �ضعد زغلول، العمارة والفنون، �س ))).  (((

حوري يا�ضين، الم�ضجد، �س )1). ٍ ((1
محمد الح�ضيني، الحياة العلمية، �س ))).   (((

د. �ضعد زغلول، العمارة والفنون، �س ))) - 11).  (((
محمد الح�ضيني، الحياة العلمية، �س ))).  (((

د. �ضعد زغلول، العمارة والفنون، �س 11) - )1).  (((
 -  ((( �س  العلمية،  الحياة  الح�ضيني،  محمد   (((

)))، حوري يا�ضين، الم�ضجد، �س ))) - 1)).
تاريخ  في  درا���ض��ات  مختار.  اأحمد  د.  العبادي،   (((
))))م)،  )االإ�ضكندرية،  واالأن��دل�����س،  المغرب 

�س) - )).
�ضماه ابن عبد الحكم: معتب الرومي غالم الوليد   (((

ابن عبد الملك. فتوح م�ضر، �س )1).
العربية  ال��م��دن  ت��اري��خ  ف��ي  درا����ض���ات  ن��اج��ي،   (((
درا�ضة  ف��ي  اأ�ضهب  وق��د   ،((( ���س  االإ���ض��الم��ي��ة، 
دوافع اتخاذ العرب مدينة قرطبة مركًزا للجيو�س 
 -  ((( �س  نف�ضه،  المرجع  االإ�ضالمية.  العربية 

.(((
المرجع نف�ضه، �س ))).  (((

�ضنت  كني�ضة  ن��اج��ي:  الجبار  عبد  د.  �ضماها   ((11
بنجنت. درا�ضات، �س ))).

)1)) د. �ضعد زغلول عبد الحميد، العمارة والفنون في 
دولة االإ�ضالم، �س )1) - )1).

)1)) ناجي، درا�ضات، �س ))) - ))).

محمد  ب��ن  اأح��م��د  المقري،  للتف�ضيل:  راج��ع   ((1(
غ�ضن  م��ن  الطيب  نفح  التلم�ضاني.  المغربي 

العربي،  الكتاب  دار  ج)،  ال��رط��ي��ب،  االأن��دل�����س 
)بيروت، د. ت)، �س )) – 11)، د. �ضعد زغلول 
عبد الحميد. العمارة والفنون، �س )1) – )1)، 
العزيز  عبد   ،((( –  ((( �س  درا�ضات،  ناجي. 
الماآذن الم�ضرية، �س )، مرزوق، محمد  �ضالم. 
في  االإ�ضالمية  الزخرفية  الفنون  العزيز.  عبد 

المغرب واالأندل�س، �س )).

)1)) نفح الطيب، ج ) �س )).

 – )1)) العمارة والفنون في دولة االإ�ضالم، �س )1) 
.(1(

)1)) المرجع نف�ضه، �س )1).

االأع��م��دة  وع��ن  وال�ضفحة،  نف�ضه،  ال��م��رج��ع   ((1(
والعقود، راجع: المرجع نف�ضه، �س )1).

)1)) المرجع نف�ضه، �س )1).

)1)) المرجع نف�ضه، �س )1).

1))) المرجع نف�ضه، �س )1) – )1).

)))) المرجع نف�ضه، �س )1).

العربية  ال��م��دن  ت��اري��خ  ف��ي  درا���ض��ات  ن��اج��ي،   ((((
االإ�ضالمية، �س ))) – )))، وقد اأفا�س في نقل 
وجهات نظر الموؤرخين والبلدانيين عن الم�ضجد 
الجامع في قرطبة وموا�ضفاته الفنية والمعمارية.

ا:  المرجع نف�ضه، �س ))) - )))، انظر اأي�ضً  ((((
حوري يا�ضين ح�ضين. الم�ضجد، �س )))- ))).

الم�صــادر والمراجع

للماوردي،  الدينية،  والواليات  ال�ضلطانية  االأحكام   -
 / 1))ه�  )ت:  الب�ضري،  حبيب  بن  محمد  بن  علي 

))1)م) )بيروت، د.ت)،

تاريخ �ضدر االإ�ضالم والدولة االأموية، لعمر فروخ.   -

ح�ضارة العرب، للوبون.   -

درا�ضات في تاريخ المدن العربية االإ�ضالمية، للدكتور   -
عبد الجبار ناجي.
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اأب���ي عبد اهلل  رح��ل��ة اب��ن ب��ط��وط��ة، الب��ن ب��ط��وط��ة،   -
)ت:)))ه���  الطنجي،  اللواتي  اهلل  عبد  بن  محمد 
االأولى،  الطبعة  �ضادر،  دار  من�ضورات  ))))م)،   /

)بيروت، ))))ه� / )11)م.

�ضعد  للدكتور.  االإ�ضالم  دول��ة  في  والفنون  العمارة   -
زغلول عبد الحميد. 

فتوح البلدان، للبالذري، اأبو الح�ضن اأحمد بن يحيى   -
ابن جابر، ت: ))) ه�/)))م، با�ضراف: لجنة تحقيق 

التراث، من�ضورات مكتبة الهالل، بيروت، ))))م.

فتوح م�ضر واأخبارها، البن عبد الحكم اأبو القا�ضم   -
عبد الرحمن بن عبد اهلل، ليدن، 1))).

ال��ف��ن��ون ال��زخ��رف��ي��ة االإ���ض��الم��ي��ة ف��ي م�����ض��ر قبل   -
الطبعة  العزيز،  عبد  محمد  لمرزوق،  الفاطميين، 
االأولى، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، )))) م.

المجتمع العربي في الع�ضور الو�ضطى، للين، اأدوارد   -

وليم. ترجمة: علي ح�ضني الخربوطلي، الدار القومية 
للطباعة والن�ضر، )القاهرة، د.ت).

خليل  لخالد  الجامع،  وم�ضجدها  القيروان  مدينة   -
حمودي. مجلة الموؤرخ العربي، العدد ال�ضابع ع�ضر، 

)بغداد، ))))م).
اأ���ض��م��اء االم��ك��ن��ة وال��ب��ق��اع،  م��را���ض��د االط���الع على   -
للبغدادي. �ضفي الدين عبد الموؤمن بن عبد الحق. 
ج )، تحقيق علي محمد البجاوي، ط)، دار المعرفة 

للطباعة والن�ضر، بيروت، ))))م. 
معجم البلدان، للحموي.  -

النجوم الزاهرة في ملوك م�ضر والقاهرة، للبردي،   -
اأبو المحا�ضن يو�ضف. ج )، ن�ضخة م�ضورة عن طبعة 

دار الكتب، القاهرة، ))))ه� / )))) م.
�ضم�س  للمقد�ضي،  العا�س،  بن  عمرو  جامع  و�ضف   -
الدين اأبو عبد اهلل محمد ابن اأحمد بن ابي بكر، ت: 

1))ه� / 1))م.
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الر�سائل الديوانية بالأندل�س
في القرن الخام�س الهجري

اأ. جميلة مفتاح
اأكدال - المغرب

الهجري  الخام�ص  القرن  في  باالأندل�ص  الطوائف  ملوك  ع�صر  في  الر�صائل  اأدب  تطور 
 تطوًرا كبيًرا, وت�صعبت موا�صيعه واتجاهاته, واأغرا�صه؛ تبًعا لت�صعب اأمور الحياة في المجتمع 
للر�صائل  تهياأت  وقد  وفنونه.  اأغرا�صه  في  و�صاركه  ميدانه  ال�صعر  على  واقتحم  االأندل�صي, 
ال�صيا�صي  باالنهيار  يتعلق  ما  العوامل  هذه  ومن  رفيعة,  منزلة  بواأتها  عوامل  عدة  الديوانية 
وما  دويالت �صغيرة م�صتقلة,  اإلى  البالد  وتجزوؤ  الخالفة,  �صقوط  بعد  االأندل�ص  اأ�صاب  الذي 
الحروب  ن�صوب  من  كان  وما  ملوكها,  بين  والخ�صومات  الم�صاحنات  كثرة  من  ذلك  عن  نجم 
الداخلية, وا�صتعال الفتن... اإ�صافة اإلى انق�صام االأمة واختالف كلمتها)1(؛ اإذ كانت هذه الدول 
واالقت�صادية  واالجتماعية  ال�صيا�صية  االأغرا�ص  لتوؤدي  الكتابة؛  اإلى  ة  ُملحَّ بحاجة  النا�صئة 
الكاتب  الكتابة  عماد  وكان  الدولة.  تتطلبها  التي  المهام  من  وغيرها  والت�صريعية  واالإدارية 
اجتذاب  في  يتناف�صون  والملوك  االأمراء  اأخذ  ولهذا  المهام,  هذه  لتاأدية  ا  خا�صً اإعداًدا  الُمعّد 
مراتبهم  من  ويرفعون  يقربونهم  وكانوا  المهام,  هذه  لتاأدية  ملكهم  عوا�صم  اإلى  الكتاب 

وال�صالت. العطايا  عليهم  ويغدقون  وي�صجعونهم 

حق  �ضاحبها  تمنح  الكتابة  واأ�ضبحت 
اإذ  الدولة؛  في  العليا  المراتب  اإلى  الو�ضول 
بالكتابة.  �ضيء  كل  قبل  تت�ضل  ال���وزارة  اإن 
وابن  االأ�ضغر  برد  ابن  الكاتب مثل  فاإذا كان 
مقدرة  على  عبدون  وابن  عمار  وابن  زيدون 
ال���وزارة،  يبلغ  اأن  ل��ه  �ضح  ممتازة،  �ضعرية 
لو  لكنه  ذلك،  على  تعينه  ميزة  �ضعره  ويكون 

اأن  ا�ضتطاع  لما  الكتابة  دون  بال�ضعر  انفرد 
م�ضادر  في  نظرنا  ول��و  الوظيفة،  تلك  يبلغ 
ال��وزارة  طبقة  اأن  لوجدنا  االأندل�ضي  االأدب 

غالبا ما تت�ضل بالكتابة))).

الكتابة،  ق��در  لجليل  �ضاهد  اأع��ظ��م  واإن 
تعالى  اأن اهلل  �ضاأنها،  رفعة  دليل على  واأقوى 
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وافر  من  واعتّده  نف�ضه،  اإل��ى  تعليمها  ن�ضب 
چ  چ   چ  واأف�ضاله فقال عز ا�ضمه:  كرمه 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
هذه  اأن  يروى  ما  مع  چ)))،  گ  ک   ک   ک  
االآية والتي قبلها مفتتح الوحي، واأول التنزيل 
وفي   (�( مر�ضل  واأك��رم  نبي،  اأ�ضرف  على 
ذلك من االهتمام ب�ضاأنها ورفعة محلها ما ال 

خفاء فيه))).

هي:  اأرب��ع��ة  اأم���ور  م��ن  لها  الب��دَّ  والكتابة 
االألفاظ والخط والقلم والغاية))). اأما الملك 
اإلى  �ضلطانه  اأم��ور  انتظام  في  يحتاج  فاإنه 
خلل  وق��وع  مع  ملكه  ينتظم  ال  اأ�ضياء  ثالثة 
فيها: اأحدها ر�ضم ما يجب اأن ير�ضم لكل من 
العمال والمكاتبين عن ال�ضلطان ومخاطبتهم 
اأمر ونهي وترغيب  بما تقت�ضيه ال�ضيا�ضة في 
ووع���د ووع��ي��د واإح���م���اد واإذم������ام، وال��ث��ان��ي 
وا�ضتيفاء  وجوهها،  من  االأم���وال  ا�ضتخراج 
الحقوق ال�ضلطانية فيها، والثالث تفريقها في 
الذين  واأوليائها  الدولة  اأعوان  م�ضتحقها من 
ويحفظون  ثغورها  وي�ضدون  حوزتها،  يحمون 
وغير  رعاياها،  ويذبون عنها وعن  اأطرافها، 
والعامة،  الخا�ضة  النفقات  وج��وه  من  ذلك 
ومعلوم اأن هذه االأعمال ال يقوم بها اإال كتاب 
اإلى الكتابة فيها  ال�ضلطان، وال �ضبيل للكتاب 
اإًذا  فهي  الكتابة،  �ضناعة  ف��ي  بالتدبر  اإال 
على  عائدتها  لعظيم  ال�ضنائع  اأ�ضرف  من 

ال�ضلطان والدولة))). 

فما معنى الر�سالة الديوانية؟

للر�ضالة:  تعريفه  في  الزمخ�ضري  يقول 

»ال��ر���ض��ال��ة م��ن ر���ض��ل، اأي را���ض��ل��ه ف��ي ك��ذا، 
وترا�ضلوا،  ومكاتبات،  مرا�ضالت  وبينهما 
اأن  اإليه  واأر�ضلت  وبر�ضول،  بر�ضالة  واأر�ضلته 
»را�ضله  منظور:  اب��ن  ويقول  ك���ذا)))«؛  افعل 
مرا�ضلة، فهو مرا�ضل ور�ضيل... وجمع الر�ضالة 
���ض��ول  ���ض��ال��ة وال��رَّ ال��ر���ض��ائ��ل... واال���ض��م ال��رِّ
يوؤنث  الر�ضالة،  بمعنى  والر�ضول  �ضيل.  والرَّ
ويقول جورج  ر�ضولك)))«؛  ويقال هي  ويذكر، 
ما  الم�ضيحي  العرف  في  »الر�ضائل  غريب: 
�ضوؤون  في  الم�ضيحيين  اإل��ى  الر�ضل  به  كتب 

الن�ضرانية)))«.
وال��ر���ض��ال��ة ه��ي م��ج��م��وع ال��م��ع��ان��ي ذات 
التاأثير  بغر�س  المر�ضل  ير�ضلها  التي  الهدف 
في  ا�ضتجابة  واإح����داث  اإل��ي��ه  المر�ضل  ف��ي 
التي  اللغوية  المادة  وهي  واتجاهه،  �ضلوكه 
اإليه،  المر�ضل  اإلى  باإر�ضالها  المر�ضل  يقوم 
ال��رم��وز  م��ن  مجموعة  ���ض��ورة  ع��ل��ى  وت��اأت��ي 
طرفي  عند  للتاأويل  تخ�ضع  التي  والمعاني 
اأن  لها من  والبّد  اللغوي)1)).  التوا�ضل  عملية 
تحقق هدفين: هدف اإبالغي وهدف بالغي، 
المر�ضل  ال��خ��ط��اب:  مثلث  ع��ن  ت��خ��رج   وال 

- الر�ضالة - المر�ضل اإليه.
بالن�ضبة لالأندل�س فالباحث فايز عبد النبي 
االأندل�ضيين  »االأدب��اء  اأن  يرى  القي�ضي  فالح 
الكاتب  ين�ضئه  ما  على  ر�ضالة  لفظ  يطلقون 
�ضخ�س  اإل��ى  ويوجهه  جميل،  فني  ن�ضق  في 
والخطاب...،  ال��ج��واب  ذل��ك  وي�ضمل  اآخ��ر، 
ا يطلقون لفظ ر�ضالة اأحياًنا على  وكانوا اأي�ضً
الق�ضائد والمقطوعات ال�ضعرية التي ينظمها 
اإلى �ضديق  �ضكل خطاب موجه  ال�ضاعر على 

اأو غيره في اأي مو�ضوع))))«.
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ومن االأمثلة على ا�ضتعمالهم لفظ »ِكتاب«، 
اإ�ضماعيل  الوليد  الأبي  ر�ضالة))))  في  جاء  ما 
بن  المعت�ضد  بها  خ��اط��ب  بحبيب  الملقب 
عباد، كتبها على ل�ضان االأزهار، يف�ضل فيها 
البهار على الورد؛ اأي اإنه يف�ضل المعت�ضد بن 
وباالأخ�س  الطوائف،  ملوك  �ضائر  على  عباد 
ابن جهور الذي �ضبهه ابن برد في ر�ضالة)))) 
من  »ف���اأّول  ذل��ك:  في  يقول  ب��ال��ورد،  �ضابقة 
نواوير  الخطاب،  وعاين  الِكتاب،  ذلك  راأى 
ف�ضل الربيع التي هي جيرة الورد في الوطن، 
ما  اأنكرْت  قراأته  ولما  الزمن،  في  و�ضحابته 
فيه، وبنْت على هدم مبانيه، ونق�س معانيه، 
اإليه،  ن�ضب  فيما  عليه،  بما  ال��ورد  وع��ّرف��ت 
اإلى  فكتبت  ي�ضتحقه...  ال  ما  ا�ضتحقاقه  من 
فيه:  قالت  كتاًبا  االأ�ضفر  والخيري  االأقحوان 
خالفة،  وا�ضتوجب  اإمامة،  ال��ورد  ا�ضتحق  لو 
لبادرتها اآباوؤنا، ولعقدها اأوائلنا...«، وكذا ما 
يو�ضف  اإلى  المتوكل  عن  ر�ضالة))))  وفي  ورد 
ابن تا�ضفين، يقول فيها: »وكتابي هذا جملة، 
ال�ضيخ الفقيه الواعظ يف�ضلها، وم�ضتمل على 
توجه  لما  فاإنه  ويبينها،  يو�ضحها  هو  نكتة 
طالًبا  اإليك  الم�ضقة  وتكلف  احت�ضاًبا،  نحوك 
عر�س  في  ووثقت  بيانه،  على  عّولت  ثواًبا، 

الحال عليك بف�ضاحة ل�ضانه...«.

اأخذها  اأعجمية  كلمة  فهو  ال��دي��وان  اأم��ا 
العرب عن الفر�س، ويق�ضد به المو�ضع الذي 
يحفظ فيه ما يتعلق باأمر ال�ضلطنة من االأعمال 
واالأموال، وقد عرف تطوًرا ملحوًظا، وبزغ فيه 
وكان  الكاتب،  الحميد  عبد  مثل  كبار  كتاب 
ال�ضالطين ينتقون ُكّتابهم من خيرة العلماء، 
وي�ضترطون فيهم عدة �ضروط، وينتقدون عليه 

اأرفع  عالية  فمكانتهم  الهفوات،  اأب�ضط  في 
محل واأ�ضرف قدر. فكانت العناية بالر�ضائل 
كبيرة؛ حيث كان االأندل�ضيون كثيري االنتقاد 
فيما  معه  يت�ضاهلون  ال  الر�ضائل،  كاتب  على 
له  يغفرون  وال  مقوماتها،  من  ب�ضيء  اأخّل  لو 
متمكًنا  مادام  واإكبار  اإجالل  محل  فهو  زلة، 
لم  واإن نق�س عن ذلك »درجة«  اأدوات��ه،  من 
من  �ضلطانه،  من  مكانه  وال  جاهه،  ينفعه 
عليه  والطعن  المحافل،  في  االأل�ضن  ت�ضلط 

وعلى �ضاحبه)))).
عن  حديثه  ف��ي  ب�ضام  اب��ن  ي��ق��ول  ل��ذل��ك 
الوزير الكاتب عبد العزيز بن محمد بن اأرقم 
الجزيرة  كتاب  »اأح��د  الواديا�ضي:  النميري 
في  نه�س  ممن  ال�ضعرة،  والنقدة  المهرة، 
ال�ضناعة بالباع االأ�ضد، واأخذ فيها بال�ضاعد 
على  واقت�ضر  معاناتها،  ف��ي  وج��د  االأ���ض��د، 
في  وارت��ا���س  اأدوات��ه��ا،  وجمع  اآالت��ه��ا،  ك�ضب 
اأغرا�ضها  اإلى  ورمى  ومبدًيا،  معيًدا  طرقها 
مدراجها،  في  تدرج  حتى  ومخطًيا،  م�ضيبا 
من  واط��ل��ع  مناهجها،  جميع  ع��ل��ى  وخ���رج 
بينه  واأ�ضرف على خباياها، وجرت  ثناياها، 
ذلك  في  ال�ضاأن،  هذا  اأهل  من  طائفة  وبين 
الزمان هنات، في ما انتقدوه عليه من األفاظ 

وكلمات، وتقعير وا�ضتعارات بعيدة...«)))).
الباحث  فاإن  الديوانية  للر�ضالة  وبالن�ضبة 
الديواني  للنثر  تعريف  ل��ه  محمد  ب��ن  علي 
»كل  ب��ه  ويعني  ال��دي��وان��ي��ة،  للر�ضائل  ولي�س 
وغيرها  والوثائق  والمخاطبات  المرا�ضالت 
الر�ضمي  الطابع  ذات  االإن�ضاء  �ضروب  من 
التي تدخل في باب من اأبواب ترتيب الحكم، 
االإدارة،  ���ض��وؤون  و�ضبط  المملكة،  وتنظيم 
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معها  التعامل  يكون  التي  االأطراف  ومرا�ضلة 
على وجه من الوجوه داخل البالد وخارجها، 
جزًءا من الن�ضاط ال�ضيا�ضي))))، كما يرى اأن 
»كل اإن�ضاء ذو طابع ر�ضمي ي�ضدر من اإحدى 
تمثيلياتها  عن  اأو  المركزية  الدولة  م�ضالح 
النواحي  م�ضتوى  في  المختلفة  وامتداداتها 
اأو  المعلومات  تبليغ  به  ويق�ضد  والجهات، 
المتعاملة  باالأطراف  الحكم  عالقات  �ضبط 
ن�ضترط  اإننا  وخارجها...  الحدود  داخل  معه 
ال�ضيا�ضية  الهيئات  ع��ن  ���ض��ادًرا  ي��ك��ون  اأن 
واالإدارية وغيرها من الت�ضكيالت التي كانت 
حتى  وقتئذ،  الدولة  تنظيمات  اإليها  ت�ضتند 
ولو انح�ضرت - اأحياًنا - في �ضخ�س واحد، 
اإل��خ...  قائًدا  اأو  والًيا  اأو  قا�ضًيا  يكون  ك��اأن 
ب�ضرط اأن يت�ضل اإن�ضاوؤه بغر�س من اأغرا�س 
ومن  الحكم.  �ضوؤون  وتنظيم  الدولة،  ت�ضيير 
عنه  ي�ضدر  من  هوية  على  نعول  فل�ضنا  هنا 
بقدر  ال��دول��ة،  رج��ال  م��ن  دام  م��ا  الخطاب 

تعويلنا على م�ضمون الخطاب نف�ضه))))«.
الر�ضائل  اأن  القي�ضي  فالح  الباحث  ويرى 
االإدارة  ���ض��وؤون  تعالج  ال��ت��ي  ه��ي  ال��دي��وان��ي��ة 
بالحياة  يتعلق  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي  والتنظيم 

العامة، و�ضوؤون الرعية)))).
الديوانية هي كل  الر�ضائل  فاإن  راأيي  وفي 
ما ورد من اأو اإلى ال�ضالطين من ر�ضائل، �ضواء 
اأكانت من قبل ال�ضالطين اأم من قبل من هم 
الطرفين  يكون  اأن  المهم  منهم،  رتبة  اأدنى 
اأات�ضمت  و�ضواء  �ضلطاًنا،  اأحدهما  اأم  مًعا 
الدولية،  بطابع  اأم  المحلية  بطابع  الر�ضالة 
مو�ضوًعا  ال��ر���ض��ائ��ل  ه��ذه  ت�ضمنت  و���ض��واء 
اأكانت  و���ض��واء  اآخ��ر،  مو�ضوًعا  اأم  �ضيا�ضًيا 

تواقيع)1))؛  عن  عبارة  اأم  �ضعرية  اأم  نثرية 
الأن هذه الر�ضائل واإن كان لها �ضكل الر�ضائل 
االإخوانية، فهي تكون موجهة من طرف اأعلى 
اأنه  كما  اإل��ي��ه،  موجهة  اأو  البالد  في  �ضلطة 
الق�ضائد  على  اأحياًنا  ر�ضالة  »لفظ  يطلق 
والمقطوعات ال�ضعرية، التي ينظمها ال�ضاعر 
اأو غيره  اإلى �ضديق  على �ضكل خطاب موجه 
من  النوع  ه��ذا  اإن  ثم  م��و���ض��وع))))«،  اأي  في 
الر�ضائل ال�ضعرية يقت�ضي اأن يجيب المر�ضل 
اإليه �ضعًرا. وهناك ر�ضائل زاوجت بين ال�ضعر 
والنثر، فالر�ضائل الديوانية مثاًل هي ر�ضائل 
الدولة  اأمور  ت�ضيير  لغر�س  اأر�ضلت  �ضيا�ضية 
في غالبها، فعندما نجدها تتزين باألوان من 
ينّم  اإنما  ال�ضعر. فهذا  اأهمها  االأدبية  الفنون 
والجمع  التوفيق  فيح�ضن  الكتاب  مقدرة  عن 
ال  بطريقة  و�ضياغته  ال�ضيا�ضي  االأم��ر  بين 
ت�ضعر القارئ بالملل))))، منبئين عن قدرتهم 
جلًبا  والمنثور،  المنظوم  بين  الجمع  على 
النتباه القارئ واإظهاًرا لثقافتهم االأدبية، وقد 
الو�ضوح  اإلى  الديوانية  الّر�ضائل  كتاب  »عمد 
الر�ضالة  توؤدي  حتى  واأفكارهم  معانيهم  في 
اإلى  وت�ضل  اأجله،  من  اأن�ضئت  الذي  الغر�َس 

النا�س في ي�ضر و�ضهولة«)))).

اأن  ي���رى  محمد  ب��ن  ع��ل��ي  ال��ب��اح��ث  اأم���ا 
ال��م��ج��ام��الت االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ض��ادرة عن 
الديواني  االإن�ضاء  �ضميم  من  هي  ال�ضلطان 
نعد  اأننا  اإلى  ن�ضير  اأن  »وينبغي  يقول:  حين 
ال��م��ج��ام��الت االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ض��ادرة عن 
االإن�ضاء  �ضميم  في  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  قمة 
الديواني؛ الأن كل ما ي�ضدر عن الرجل االأول 
له  والر�ضائل،  المخاطبات  من  المملكة  في 
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بت�ضيير  ما  وعالقة  ال�ضيا�ضة،  وجوه  من  وجه 
البالد«)))). وهي تفيد في ك�ضف النقاب عن 
الر�ضمية  عالقاتهم  وع��ن  ال�ضالطين  حياة 
بعًدا  تحمل  الر�ضائل  ه��ذه  الأن  والخا�ضة؛ 
فمهما  اإليه،  المر�ضل  طبيعة  بحكم  �ضيا�ضًيا 
اإليه  والمر�ضل  المر�ضل  بين  العالقة  كانت 
قريبة جًدا، فاإنه ال يمكن للكاتب اإال ا�ضتح�ضار 
تنوعت  »ولقد  الكتابة،  اأثناء  ال�ضلطان  �ضورة 
الر�ضائل،  هذه  عالجتها  التي  المو�ضوعات 
وتباينت مقا�ضدها، وتعددت اأ�ضكالها بح�ضب 
ما تقت�ضيه طبيعة الحكم، فكانت م�ضامينها 
واالجتماعية  ال�ضيا�ضية  الحياة  معالم  تعك�س 
ال�ضراع  طبيعة  تعك�س  كانت  كما  والثقافية، 
القائم اآنذاك، �ضواء اأكان داخلًيا على ال�ضلطة 
ال��ج��وار))))«.  دول  مع  كال�ضراع  خارجًيا  اأم 
ال�ضّيق  ومهما غلفت الر�ضالة بالطابع االأدبي 
في  تحمل  تبقى  اأنها  اإال  مثاًل،  كالمحاورات 
طياتها »عنا�ضر اأخرى غير جلية لكل قارئ. 
اإقامة  في  اأ�ضحابها  عند  يكن  لم  فالهدف 
والورود  واالأزه��ار  االأ�ضجار  بين  خيالي  حوار 
يخفون  ك��ان��وا  واإن��م��ا  وغ��ي��ره��ا،  ال��ط��ي��ور  اأو 
راأوا عدم  اأهداًفا �ضيا�ضية واجتماعية  خلفها 
اإليها«)))).  بالتلميح  واالكتفاء  بها  الت�ضريح 
اأنها  ه��و  الر�ضائل  ه��ذه  ف��ي  الجديد  اأن  اإال 
الذي  واالأزه��ار...  الورود  الحديث عن  نقلت 
وب�ضورة  النثر،  اإل��ى  ال�ضعر  على  حكًرا  كان 
فجعلتها  واالأن�ضنة،  اال�ضتعارة  على  اعتمدت 

تتكلم وتتحاور وتقتنع وتقرر وتنفذ...

ملوك  ع�ضر  ف��ي  ال��ر���ض��ال��ة  �ضكلت  وق��د 
فنية  خ�ضو�ضيات  ذات  ظاهرة  الطوائف، 
م�ضتوى  على  االأندل�ضية  النثرية  الكتابة  في 

البناء العام وعلى م�ضتوى العبارة وال�ضياغة 
االأدبية، واأ�ضبحت �ضلعة وا�ضعة االنت�ضار بين 
في  ال�ضعراء  الكتاب  وبخا�ضة  الكتاب،  كبار 
�ضكال  اأ�ضبحت  اإذ  ب��ع��ده؛  وم��ا  ال��ق��رن  ه��ذا 
على  ب��ه  ت��ح��اورت  لديهم  مف�ضاًل  تعبيرًيا 
األ�ضنتهم المدن واالأقاليم والق�ضور، واالأدوات 
كال�ضيف والقلم، اإ�ضافة اإلى الورود واالأزهار، 

واأنواع الطيور التي منها الزرزور)))). 

وت��ح��ّدد ال��ب��اح��ث��ة اآم��ن��ة ده���ري وج��ه��ات 
اإل��ى  ال�ضلطان  م��ن  اأرب�����ع))))،  ف��ي  الر�ضائل 
الرعية، من الرعية اإلى ال�ضلطان، في الجهاد 
الر�ضائل  خارجيات  واأخ��ي��ًرا  ال��ب��الد،  واأم��ن 

ال�ضلطانية، اأي اإلى خارج اأر�س االأندل�س. 

»والر�ضالة �ضواء اأكانت مر�ضلة اأم م�ضتقبلة 
ي�ضعر  فهو  و�ضخ�ضيته،  الملك  �ضطوة  تحمل 
الذات  هذه  �ضلطة  ب�ضط  اإلى  ويرمي  بذاته، 
العالقات  في  ال�ضيما  غيره،  على  المتعاظمة 
جميع  ف��ي  ال��ط��وائ��ف  م��ل��وك  بين  ال��م��ت��وت��رة 
ويت�ضح  وا�ضتمرارها،  الممالك  تكون  مراحل 
ذلك من الر�ضائل التي تنطوي على التهديد 
المعلن اأو المبطن اأو فر�س ال�ضيطرة بالحيلة 
اأخرى  ر�ضائل  حملت  التي  تلك  اأو  بالقوة  اأو 

كال�ضعف والهوان واال�ضت�ضالم...«.))))

من  اإم��ا  ع��ادة  فيكون  الر�ضالة  كاتب  اأم��ا 
اأو  دواوينهم  كتاب  من  اأو  الملوك  اأ�ضدقاء 
في  وي�ضترط  مجال�ضهم)1)).  في  اأدب��اء  اأنهم 
 - االإ���ض��الم  وه���ي)))):  �ضفات  ع�ضر  الكتاب 
 - العدالة   - التكليف   - الحرية   - الذكورة 
البالغة - وفور العقل وجزالة اللفظ - العلم 
االأدب��ي��ة  والفنون  ال�ضرعية  االأح��ك��ام  ب��م��واد 
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 - النف�س  و�ضرف  الهمة  وعلّو  العزم  قوة   -
ر�ضالة  اأي  اأجد  لم  واإن��ي  يتواله.  لما  الكفاية 
ديوانية اأندل�ضية في القرن الخام�س الهجري 
�ضرط  لوجود  نظًرا  امراأة؛  فيها  الكاتب  كان 
لم  �ضهيد  ابن  اأن  كما  الكتابة،  في  الذكورة 
اأبي  بن  المظفر  عند  كاتبا  يكون  اأن  ي�ضتطع 
عامر في ع�ضر الخالفة ب�ضبب بطالته وثقل 
عن  كتبها  ر�ضائل  له  اأج��د  لم  لذلك  �ضمعه، 
ر�ضائل  ثالث  له  وجدت  واإنما  الملوك،  اأحد 
دانية  اأمير  مجاهد  اإل��ى  بعثها  اإح��داه��ن)))) 
من  اإليه  ن�ضب  مما  ب��ريء  اأن��ه  له  فيها  يبين 
اأكاذيب، والر�ضالتان االأخرتان)))) بعث بهما 

اإلى الموؤتمن ابن عبد العزيز بن اأبي عامر.
ق��دره،  و���ض��رف  الكاتب  محل  رفعة  واأم���ا 
يكون  ال  اأن  يكاد  قدر،  واأ�ضرف  محل  فاأرفع 
لمجال�ضته،  األزم  وال  منه  اأخ�ّس  الملك  عند 
عند  معظًما  الديوان  هذا  �ضاحب  يزل  ولم 
على  لديهم  م��ق��ّدًم��ا  زم��ن،  ك��ل  ف��ي  الملوك 
من عداه، يلقون اإليه اأ�ضرارهم، ويخ�ضونهم 
يطلع  لم  ما  على  ويطلعونه  اأمورهم،  بخفاًيا 
واالأه��ل  ال���وزراء  من  اء  االأخ�ضّ اأخ�ّس  عليه 

والولد، وناهيك برتبة هذا محلها!))))
بني  زم���ن  ف��ي  ك��ان��وا  ف��اإن��ه��م  لقبه  واأم����ا 
فلما  بالكاتب...  عنه  يعّبرون  قبله  وما  اأمية 
جاءت الدولة العبا�ضية، وا�ضتقر ال�ضفاح اأول 
�ضلمة  اأبا  كاتبه  لقب  الخالفة،  في  خلفائهم 
الخالل بالوزارة وترك ا�ضم الكاتب، وا�ضتقر 
لقب الوزارة على من يليها من اأرباب ال�ضيوف 
واالأقالم اإلى انقرا�س الخالفة من بغداد)))). 
االأندل�ضية  الر�ضائل  في  يطالعنا  اللقب  وهذا 
التي ال ينفّك الكتاب عن ذكر األقاب الكتاب 

وفي  كتاًبا  كانوا  والذين  ال��وزارة،  باأ�ضحاب 
الوزارتين،  بذوي  يلقبون  �ضعراء  االآن  نف�س 

اأمثال ابن زيدون وابن عمار... 
اأنه يوقع على الر�ضائل  ومن مهام الكاتب 
وَي��ردُّ  عليه  َت���رُد  التي  الر�ضائل  ف��ي  وينظر 
االجتماعية  المراتب  باأمر  واالهتمام  عليها، 
ف��ي ال��م��ك��ات��ب��ات وال��م��را���ض��الت، وذل���ك في 
االف��ت��ت��اح وال��دع��اء واالأل���ق���اب وق��ط��ع ال��ورق 
ويت�ضفحه  يكتب  ما  يتتبع  كما  ذل��ك،  ونحو 
اأم��ر  ف��ي  وينظر  دي��وان��ه،  م��ن  اإخ��راج��ه  قبل 
اأمر  وفي  ومتعلقاته،  الحمام  واأب��راج  البريد 
رجاله  باختيار  وذلك  والجوا�ضي�س،  العيون 
البن  ر�ضالة))))  وتوجد  وت�ضريفهم...)))). 
ي�ضتدعي  قلبيرة،  �ضاحب  اإل��ى  بعثها  طاهر 
قطره،  في  متوفرة  غير  الأنها  اأق��الًم��ا؛  منه 
تكون  اأن  �ضرط  �ضبعة،  في  عددها  ويحدد 
ح�ضنة التقليم، ف�ضية االأديم، طويلة االأنابيب. 
ال��ذي  الكاتب  ب��دور  يقوم  الفعل  بهذا  وه��و 
والمداد  واالأقالم  الورق  يهتم بجلب  اأن  عليه 
لم  الأن��ه  الكتابة؛  في  يحتاجه  مما  وغيرها 
الكتابة،  في  عنه  ينوب  كاتًبا  ي�ضتعمل  يكن 
هنا  المطروح  وال�ضوؤال  نف�ضه،  كاتب  كان  بل 
هو: هل كان باإمكان عبد الرحمن بن طاهر 
تهم  التي  الق�ضايا  كل  في  الكتابة  يتولى  اأن 
مملكته؟ اأو اأنه كان يفرق في مهامه، فاختار 
والخزائن  االأموال  كتابة  واأما  االإن�ضاء،  كتابة 
والنفقات  وال��خ��راج  والجبايات  ال�ضلطانية 
وكتابة الجيو�س ونحوها، فربما خ�ض�س لها 

كاتبا اآخر هو الم�ضوؤول عنها. 
اأو  ال�ضلطان  ل�ضان  ه��و  الكاتب  اأن  وبما 
الر�ضائل،  كتابة  في  عنه  ينوُب  الوالي حينما 
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مرتبطة  تبقى  المملكة  اأو  الملك  �ضمعة  فاإن 
بما يدّبجه، واأية عثرة منه قد تنق�س من قدر 
�ضاحبه، ولعل مثال حريز الذي كان له كاتب 
تغفل  فيه  الط��ون،  بن  الحميد  عبد  له  يقال 
�ضديد، عندما اأمره اأن يكتب اإلى الماأمون بن 
الن�ضارى،  دخله  ح�ضن  �ضاأن  في  النون  ذي 
ال�ضلطان.  عنها  ير�س  لم  ر�ضالة  فكتب)))) 
فجاوب)))) الماأموُن حريَز على ر�ضالته، �ضفه 
وو�ضفه  �ضرخته،  من  وحّط  كاتبه،  من  فيها 
»وق��د  فيها:  يقول  الجلف.  االأب��ل��ه  بالكاتب 
ل�ضغيرك  نقادا  الأم���ورك،  منتقًيا  عهدناك 
الكاتب  اأمر هذا  وكبيرك، فكيف جاز عليك 
االأبله الجلف، واأ�ضندت اإليه الكتب عنك دون 
الرجل  عنوان  اأن  علمت  وقد  عليه،  تطلع  اأن 
كتابه، ورائد عقله خطابه، وما اأدري من اأي 
�ضيء يتعجب منه، هل من تعليقه اإن �ضاء اهلل 
تعالى بالما�ضي اأو من ح�ضن تف�ضيره للقراآن 
اإال  تاأويله  تورعه عن  اأو من  وو�ضعه موا�ضعه 
بتوفيق من �ضماع عن اإمام اأم تهويله لما طًرا 

على من يخاطبه؟ اأو من...؟«

بارز  دور  لهم  كان  اآخ��رون  كتاب  وهناك 
البر  عبد  اب��ن  مثل  ال�ضيا�ضية،  الحياة  في 
للنا�س  الت�ضفع  في  ر�ضائل  له  ال��ذي  النمري 
عند ال�ضالطين، ور�ضائل عن االأندل�ضيين في 
الدعوة اإلى الجهاد حينما هجم الم�ضيحيون 
اأهل  ل�ضان  على  ر���ض��ال��ة)1))  ومثاله  عليهم، 
اإلى  ه�   ((( �ضنة  رم�ضان  في  برب�ضتر))))، 
والمروؤو�ضين،  الروؤ�ضاء  الم�ضلمين من  مع�ضر 
اأميرهم  اأ�ضلمهم  لما  الجهاد،  اإلى  يدعونهم 
يو�ضف بن �ضليمان ابن هود لخطبهم، ووكلهم 
منازاًل  العدّو  عليهم  فاأقام  اأنف�ضهم...  اإل��ى 

على  ت��ن��ازع  اأهلها  بين  ووق��ع  ي��وًم��ا؛  اأربعين 
في  جّد  بذلك  العدو  علم  ولما  لقلته،  القوت 
القتال، وكان الخطب في هذه النازلة اأعظم 
ى)))). وفي �ضنة )))ه�   من اأن يو�ضف اأو ُيتق�ضّ
هود  ب��ن  اأح��م��د  �ضعى  االأول���ى  ج��م��ادى  عقب 
الملقب بالمقتدر مع مدد المعت�ضد بن عباد 
حتى  الن�ضارى  وحارب  برب�ضتر،  اإلى  حليفه 

انت�ضر عليهم. 
اإلى  بعثها  ر�ضالة))))  �ضاحب  نف�ضه  وهو 
 - �ِضلب  ب��اأخ��ذ  يهنئه  ع��ب��اد  ب��ن  المعت�ضد 
المواقف  في  ازدواج��ي��ة  هو  هنا  والمالحظ 
يتغنون  كانوا  الذين  الكتاب  �ضاكلة  على   -
�ضد  ملوكهم  يحرزها  التي  باالنت�ضارات 
بع�ضهم البع�س، ال يبالون بعواقب ذلك على 
بن  �ضاعد  اأب��ي  اللغوي  االأدي��ب  مثل  اأمتهم، 
بعثها  التي  ر�ضالته))))  في  البغدادي  الح�ضن 
اإلى مجاهد �ضاحب دانية والجزائر، ويهنئه 
واأ���ض��ره  خ��ي��ران  على  ظ��ه��وره  وي�ضف  فيها 
�ضعوره  وي�ضف  ال�ضقلب)))).  من  لجماعة 
المليء بالفرح والب�ضرى بالن�ضر، �ضائاًل اهلل 
تعالى اأن ير�ضيه ويخيمه عنده. واأبي الف�ضل 
جعفر بن محمد بن �ضرف في ر�ضالته)))) اإلى 
المعت�ضم �ضاحب األمرية يهنئه بالفتح. وكذا 
ر�ضالة)))) من اأبي مروان بن حيان خاطب بها 
النون  ذي  ابن  على  بظهوره  يهنئه  عباد  ابن 
ومثل  الدولة،  �ضراج  الحاجب  ابنه  بم�ضاعدة 
الخالفات  عمق  مدى  تعك�س  الر�ضائل  هذه 
ملوك  بين  ومتف�ضية  م�ضت�ضرية  كانت  التي 

الطوائف.
الديوانية  ال��ر���ض��ائ��ل  ك��ت��اب  اأ���ض��ه��ر  وم��ن 
ابن  الطوائف  ملوك  ع�ضر  في  االأندل�ضية 
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وبني  جهور  لبني  كتب  ال��ذي  زي����دون)))))) 
 عباد. وابن برد االأ�ضغر)))) الذي كتب لمعن بن 
األمرية. واأبو عمر عبد اهلل بن  اأمير  �ضمادح 
موفق  عن  كتب  ال��ذي  النمري)1))  البر  عبد 
عن  وك��ذا  مجاهد،  ب��ن  علي  واب��ن��ه  مجاهد 
عبد  واأبو  المعتمد،  وابنه  عباد  بن  المعت�ضد 
بن  عمر  واأب��و  الخ�ضال،  اأبي  بن  محمد  اهلل 
مجاهد  ب��ن  لعلي  كتب  ال��ذي  ال��ت��اك��رن��ي)))) 
�ضعيد  بن  العزيز  عبد  بكر  واأبو  وللمن�ضور، 
االأفط�س  ابن  للمتوكل  الذي كتب  البطليو�ضي 
ثم البن تا�ضفين، وقد توفي بعد �ضنة 1))ه�. 
الذي  االإ�ضالمي))))  الف�ضل بن ح�ضداي  واأبو 
ك��ت��ب ع��ن ال��م��وؤت��م��ن وال��م��ق��ت��در اب��ن��ي ه��ود. 
الح�ضن  بن  عمر  حف�س  اأبو  الفقيه  والوزير 
الهوزني )))) ه�- 1)))))))، واأبو عبد اهلل 
الدولة  تاأييد  عن  كتب  ال��ذي  البزلياني)))) 
وعن حبو�س، والوزير الفقيه اأبو عبيد اهلل بن 
للمعت�ضد  كتب  الذي  البكري))))  العزيز  عبد 
الذي  اأرق����م))))  بن  االأ�ضبغ  واأب��و  عباد،  بن 
ثم  مجاهد،  بن  علي  الدولة  اإقبال  عن  كتب 
�ضار اإلى المعت�ضم محمد بن �ضمادح، وابن 
عمار))))  وابن  للمتوكل،  كتب  الذي  اأيمن)))) 
وابن الق�ضيرة)))) وابن الجد)1)) الذين كتبوا 
للمعتمد بن عباد، وابن الوكيل)))) الذي كتب 
البن �ضمادح. واأبو عمر بن القال�س)))) الذي 

كتب للمقتدر بن هود...

تناوب  ال�ضالطين  بع�س  اأن  والمالحظ 
اأكثر من كاتب، مثل علي  الكتابة عنهم  على 
البر،  عبد  اب��ن  ل��ه  كتب  ال��ذي  مجاهد  اب��ن 
واأب��ي عبد اهلل  التاكرني،  واب��ن  اأرق��م،  واب��ن 
عباد  بن  المعتمد  ا  اأي�ضً ال�ضرير..؛  خل�ضة 

كتب عنه كل من ابن عمار، وابن عبد البر، 
 ... الق�ضيرة  واب��ن  طريف  بن  الوليد  واأب��ي 
�ضلطانين  عن  كتب  من  الكتاب  ه��وؤالء  ومن 
الذي  التاكرني،  بن  عامر  اأبي  مثل  اأكثر،  اأو 
كتب عن المن�ضور وعن ابن مجاهد... وابن 
عبد البر الذي تولى الكتابة عن ابن مجاهد، 

والمعت�ضد، والمعتمد...

من  ا�ضتفادوا  الكتاب  اأن  ا�ضتنتاج  ويمكن 
وجود عدة ممالك متطاحنة في هذا الع�ضر؛ 
ما  مملكة  في  الخناق  عليهم  �ضّيق  متى  الأنه 
ل�ضبب من االأ�ضباب، اإال ودّبروا الخروج منها 
الحركة  بذلك  فانتع�ضت  اأخ��رى،  مملكة  اإلى 

العلمية واالأدبية...

ما  تجاوزت  الكتاب  اأن وظيفة  والمالحظ 
هو ر�ضمي اإلى ما هو �ضخ�ضي، كما هو ال�ضاأن 
القول  اإل��ى  يدفعني  مما  الهجاء،  ر�ضالة  في 
اإلى  اإن الكتاب كانوا مقربين من ال�ضالطين 
وما  النف�ضية،  اأحوالهم  على  االإط��الع  درجة 
ف���رح...  اأو  األ���م  اأو  غي�س  م��ن  ب��ه  ي�ضعرون 
بما  عنهم  التخفيف  االآن  نف�س  في  محاولين 

ينا�ضب ذلك.

ولقد اتخذ الملوك كتاًبا ينوبون عنهم في 
يعبر  كتبه  في  »الكاتب  الأن  ر�ضائلهم؛  كتابة 
على  يكتب  اآخ��ر  بمعنى  اأو  الحاكم  راأي  عن 
اأن يقوله، وما يتمنى  ل�ضان الخليفة ما يجب 
وكاأنه  عنه،  يعبر  اأن  يريد  وم��ا  ي�ضمعه،  اأن 
ل�ضان الخليفة الناطق وفكره وقلمه، ومر�ضده 
في  التحول  مجريات  وي�ضجل  ير�ضد  ال��ذي 
يقول  ذلك  وفي  و�ضيا�ضتها))))«.  الدولة  اأمور 
الحكماء  ك��الم  »م��ن  الح�ضرمي:  ال��ُم��رادي 
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المتقدمين: كاتبك ل�ضانك، وحاجبك وجهك، 
ول�ضاًنا  وجًها  لنف�ضك  فاختر  ي��دك،  وعونك 
ويًدا، واأقل ما يحتاج اإليه في الكاتب اأن يكون 
ف�ضيح الل�ضان، ح�ضن الخط، عارًفا باالآداب، 
ال�ضفات،  به من هذه  اأخل  لل�ضر، فما  كاتًما 
كان و�ضمة في م�ضتكتبه واإخالال بكاتبه))))«. 
اإعداًدا  كاتًبا معًدا  الكتابة  يتولى  الذي  فكان 
ا، »فاأخذ االأمراء والملوك يتناف�ضون في  خا�ضً
اجتذاب الكتاب اإلى عوا�ضم ملكهم... وكانوا 
يقربونهم ويرفعون من مراتبهم، وي�ضجعونهم 
ولما  وال�ضالت،  العطايا  عليهم  ويغدقون 
اأ�ضبحت الكتابة هي االأداة االأولى التي كانت 
المنا�ضب  اإل��ى  الو�ضول  حق  �ضاحبها  تمنح 
قبل  تت�ضل  ال��وزارة  اإن  اإذ  الدولة؛  في  العلًيا 

كل �ضيء اآخر بالكتابة«)))).

الحر�س  ال��ك��ات��ب  ف��ي  ي�ضترط  ك��ان  كما 
تليق  التي  والعبارات  االأل��ف��اظ  اختيار  على 
والتاأدب  باالأدب  وااللتزام  ال�ضلطان،  بمقام 
اأب��ي  الفقيه  ر���ض��ال��ة  ف��ف��ي  ال�����ض��الط��ي��ن.  م��ع 
اأحد  عن  القروي  ال��ُم��رادي  الح�ضن  بن  بكر 
بع�س  من  ورد  كتاب  عن  جواًبا  ال�ضالطين، 
االأدب  يلتزم  ولم  فيه،  يهّول  الجّهال  العمال 
»وقفنا  فيها:  يقول  �ضلطانه،  مخاطبة  في 
جرمه  وكبر  فق�ضر،  طال  الذي  كتابك  على 
و�ضطرته  التعظيم،  بنون  �ضّدرته  ف�ضغر، 
فيه  وخاطبتنا  والقديم،  الحديث  بمجدك 
باالألفاظ الحّجابية، التي تخاطب بها غوغاء 
هذا  عن   - اهلل  اأ�ضلحك   - ارج��ْع  الرعية، 
االأدب، وتاأّدب في خطابك لذوي الّرتب، فقد 
اإلى  النت�ضابك  الحكم؛  �ضلطان  فيك  اأطعنا 

ا�ضم العلم«)))).

عن  ك��ت��ب��وا  ال�����ض��الط��ي��ن  ب��ع�����س  اأن  ك��م��ا 
عنهم،  ينوبون  كتاًبا  ي�ضتعملوا  ولم  اأنف�ضهم، 
بن  الرحمن  عبد  اأب��ي  ال��وزارت��ي��ن،  ذي  مثل 
يقول  وال��ذي  طاهر،  بن  اإ�ضحاق  بن  اأحمد 
القديم  جمع  من  »اأح��د  اإن��ه  ب�ضام  اب��ن  عنه 
اإلى الحديث، وارتقى من ريا�ضة االأقالم اإلى 
الرحمن  عبد  اأبو  فكان  االأقاليم...  �ضيا�ضة 
بن  كال�ضاحب  االأفق،  بهذا  نف�ضه  عن  يكتب 
بف�ضله،  ت�ضهد  ر�ضائل  وله  بالم�ضرق،  عباد 
ر�ضائله  ير�ضل  وك��ان  نبله...))))«  على  وت��دل 
مع اأ�ضخا�س كان ي�ضميهم في ر�ضائله، اهتم 
اأنه  بالحديث عن الكتاب واالأقالم مما يعني 
وزاوج  الثقافة.  من  عالية  درج��ة  على  ك��ان 
بع�س ال�ضالطين بين االأمرين، فتارة يكتبون 
عن اأنف�ضهم وتارة يكتب عنهم الكتاب الكبار، 
بن  عمر  والمتوكل  عباد،  بن  المعتمد  مثل 

المظفر...
مرا�ضالتهم،  في  بالكتاب  ينّوهون  وكانوا 
طاهر  بن  الرحمن  عبد  اأبي  ر�ضالة))))  مثل 
الدرجة  فيها  ي�ضف  ه��ود،  بن  المقتدر  اإل��ى 
اأبو الف�ضل  اإليها الكاتب  والمرتبة التي و�ضل 
والعلم.  االأدب  في  االإ�ضالمي  ح�ضداي  اب��ن 
ميورقة  �ضاحب  اإلى  منه  اأخ��رى  ور�ضالة)))) 
نا�ضر الدولة، ي�ضيد فيها ببالغة الكاتب اأبي 
جعفر بن البني. وكذا ر�ضالة)1)) من المقتدر 
بن  الف�ضل  اأبي  الكاتب  اإن�ضاء  من  هود،  ابن 
ح�ضداي االإ�ضالمي، ي�ضيد فيها بالمكانة التي 
و�ضل اإليها الح�ضري في االأدب، بالرغم من 

كيد الكائدين، وتقوُّل الكا�ضحين.
فاإن  ال�ضلطان  المر�ضل  يخ�س  فيما  واأما 
�ضلطان  من  و�ضلطته  و�ضطوته  تختلف  قوته 
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�ضخ�ضيته  وق��وة  موقفه  ق��وة  بح�ضب  الآخ��ر، 
ومدى ثقته بنف�ضه، وامتالكه للعتاد والجيو�س، 
ومدى �ضيطرته على المال واالأر�س والجي�س. 
اإن هذا االختالف هو الذي اأّدى اإلى اختالف 
طريقة كتابة الر�ضائل الديوانية، فكلما كانت 
موازًيا  موقفه  وك��ان  قوية  الملك  �ضخ�ضية 
ال��ق��وة  ه���ذه  ال��ر���ض��ال��ة  اأب����رزت  كلما  ل��ق��وت��ه 
طريقة  بين  فالعالقة  اإًذا،  �ضحيح.  والعك�س 
طردية  عالقة  هي  والملك  الر�ضالة  كتابة 
الملك  ق��وة  هما  طرفين  على  تعتمد  بحتة، 
واأ�ضلوب �ضياغة محتوى الر�ضالة)))). ال�ضيما 
الواحد  لل�ضلطان  يجتمع  قد  اأنه  اأ�ضفنا  اإذا 
اأن يكون حاكًما وكاتًبا و�ضاعًرا وناقًدا في اآن 

واحد، بحكم ن�ضاأته العلمية.
لذلك كانت العناية بالر�ضائل كبيرة؛ حيث 
كاتب  على  االنتقاد  كثيري  االأندل�ضيون  كان 
اأخ��ّل  ل��و  فيما  معه  يت�ضاهلون  ال  الر�ضائل، 
ب�ضيء من مقوماتها، وال يغفرون له زلة. فهو 
محّل اإجالل واإكبار ما دام متمكنا من اأدواته، 
واإن نق�س عن ذلك »درجة« لم ينفعه جاهه، 
وال مكانه من �ضلطانه، من ت�ضلط االأل�ضن في 

المحافل، والطعن عليه وعلى �ضاحبه)))).
ف��اإن  ال��ر���ض��ول،  اأو  الر�ضائل  حامل  واأم���ا 
اأن �ضاحب  اأو  ا�ضمه  ت�ضمنت  الر�ضائل  بع�س 
بلغت  ب��ه��ا  ال��ت��ي  ال��و���ض��ي��ل��ة  ذك���ر  الم�ضنف 
جاء  م��ا  مثل  اإل��ي��ه،  المر�ضل  اإل���ى  الر�ضالة 
تا�ضفين  بن  يو�ضف  اإل��ى  المتوكل  ر�ضالة  في 
ال�ضيخ  جملة،  هذا  »وكتابي  فيها:  يقول  التي 
نكتة  على  وم�ضتمل  يف�ضلها،  الواعظ  الفقيه 
نحوك  توجه  لما  فاإنه  ويبينها،  يو�ضحها  هو 
ثواًبا،  طالًبا  اإليك  الم�ضقة  وتكلف  احت�ضاًبا، 

الحال  عر�س  في  ووثقت  بيانه،  على  عّولت 
ا  اأي�ضً ويقول  ل�ضانه...))))«.  بف�ضاحة  عليك 
في ر�ضالة اأخرى اإلى المعتمد: »وعند الوزير 
ما  النكتة  هذه  ب�ضط  من  طالب  اأبي  الكاتب 
وتاأتي  وت�ضتوفيه،  منه  تقت�ضيه  بمعاليك  اأنت 
كان  كما  فيه...«)))).  االإيجاب  من  متف�ضاًل 
ما  مثل  الر�ضائل  فهم  في  المترجم  ي�ضتعمل 
اأ�ضارت اإليه ر�ضالة)))) المقتدر باهلل بن هود 
اإلى راهب فرن�ضي، يقول في بع�س ف�ضولها: 
اإال  اأوردا  فما  كتابك))))  متحّماًل  ورًدا  »وقد 
ال�ضعف  اأهل  عادة  جرت  الذي  الب�ضر  كالم 
باإيراده عند العجز والف�ضل، والتبلد والخور، 
في  واال���ض��ط��راب  واالن��ق��ط��اع،  التحّير  م��ع 
اأول االأمر من  الّدعاوى واالأقوال، واّدعًيا في 
قبلهما))))،  الوارد  ادعى  مما  قريًبا  المحال 
اآل��ت  ث��م  عنك  نقل  فيما  ل��ه  تكذيبهما  م��ع 
حالها اإلى مثل ما اآلت حاله اإليه من تكذيب 
نقل  فيما  عنهما  المعّبر  وتكذيب  اأنف�ضهما، 
عنهما، وترجمه من قولهما«. ويدل هذا على 
اأن الحديث بين ر�ضل الراهب وبين ابن هود 

كان يتمُّ عن طريق مترجم.

دوًرا  لعبوا  الفقهاء  ف���اإن  ن��الح��ظ  وك��م��ا 
ا في حمل ر�ضائل اال�ضتغاثة واال�ضتنجاد،  مهمًّ
يو�ضف  اإل��ى  وجهت  التي  الر�ضائل  وبخا�ضة 
التي  الفترة  لح�ضا�ضية  نظًرا  تا�ضفين،  ابن 
تقت�ضي اأن يكون الر�ضول عالًما باأمور الّدين، 
وب��االأخ�����س ف��ي ج��ان��ب ال��ج��ه��اد وال�����ض��ه��ادة 
والدفاع  الم�ضلمين  لن�ضرة  اهلل  �ضبيل  في 
عليهم  يعقدون  فكانوا  ال��ّدي��ن...  ح��وزة  عن 
اأخ��رى  واأح��ي��اًن��ا  �ضفارتهم.  لنجاح  االآم���ال 
االإن�ضان،  عن  بداًل  ر�ضواًل  الحمامة  ت�ضتعمل 
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ر�ضالة  في  الحلل  �ضاحب  ذل��ك  اإل��ى  وي�ضير 
ابنه  اإلى  الزالقة،  معركة  موقع  من  المعتمد 
الر�ضيد باإ�ضبيلية، يب�ضره فيها بالن�ضر، يقول 
وقرئت  يومه،  من  الحمام  »فو�ضل  الموؤلف: 
وربما  اإ�ضبيلية...))))«،  بم�ضجد  النا�س  على 
الر�ضائل  لتبادل  �ضائعة  و�ضيلة  الحمام  كان 

في هذا الع�ضر.
تطرقت  ال��ت��ي  ال��م��وا���ض��ي��ع  ت��ن��وع��ت  ل��ق��د 
الع�ضر،  ه��ذا  ف��ي  الديوانية  الر�ضائل  لها 
التي  الجوانب  مختلف  ثناياها  في  وحملت 
التي �ضغلت  الق�ضاًيا  ي�ضت�ضف منها  اأن  يمكن 
بين  ما  المرحلة،  ه��ذه  في  ال�ضالطين  ب��ال 
ال�ضيا�ضية المح�ضة والثقافية وال�ضخ�ضية... 
ولهذا  المناظرة،  اأو  المحاورة  مو�ضوع  مثل 
تتناول  اأ�ضول مرعية  الفنية  االأطر  اللون من 
وح�ضن  والدليل،  والمقدمة  وال�ضند،  المتن 
ه��ذا  معها  يت�ضم  ر���ض��وم  وه���ي  التق�ضيم، 
مًعا...  اآن  في  والمعنوية  بالمو�ضوعية  القول 
االأل��ف��اظ  ا���ض��ت��خ��دام  اإل���ى ح�ضن  ب��االإ���ض��اف��ة 
المحاورة  مو�ضوع  تخدم  التي  اال�ضطالحية 
وتحديًدا  للفهم  ت�ضهياًل  ال��م��ن��اظ��رة...  اأو 
للفكرة، وكلما كانت العبارة دقيقة ووا�ضحة، 
غير  والتكرار  الممل  االإ�ضهاب  عن  وبعدت 
واالبتكار  بالطرافة  ات�ضمت  كلما  المفيد، 
اأو  المتناظرين  من  موقعها  ووقعت  والجدة، 

المتحاورين، واأدت الق�ضد من ورائها.
وقرت هذه المفاهيم في خاطر االأندل�ضي 
فالتزم بها، وو�ضح ذلك جلًيا في مناظراتهم 
الخيالية كالمناظرة بين ال�ضيف والقلم البن 
برد االأ�ضغر، والمناظرة بين الورد والنواوير 
الأبي حف�س بن برد وابن االأّبار والحميري... 

االأزه��ار، ومن  للورد على جميع  فمن مف�ضل 
م�ضتح�ضن  وم��ن  غ��ي��ره،  على  للبهار  مقدم 

للنرج�س على �ضواه... 
الجديد  التعبير  من  اللون  ه��ذا  اأن  على 
القرن  في  االأندل�س  لكتاب  ع��رف  بابه،  في 
ال�ضاحرة  الطبيعة  ومرده  الهجري،  الخام�س 
مكنون  واإظ��ه��ار  حية،  اأو  ج��ام��دة  الموحية 
النف�س من تف�ضيل الإقليم على اآخر اأو مدينة 
التمّهر  مظاهر  م��ن  اأن��ه  ف��وق  غيرها،  على 
نزعة  وفيه  فيه،  والتفوق  القول  �ضناعة  في 
قومية وطنية لالأندل�ضيين عامة والأهل القرن 
الخام�س بخا�ضة))))... حّملوه م�ضامين تقًرا 
�ضيا�ضية  اأب��ع��اًدا  تحمل  ال�ضطور،  وراء  مما 

عديدة.
ال��م��ن��اظ��رات مناظرة  ه��ذه  ن��م��اذج  وم��ن 
ال�����ض��ي��ف وال��ق��ل��م الب����ن ب����رد االأ����ض���غ���ر في 
الجي�س مجاهد،  اأبي  الموفق  اإلى  ر�ضالته)1)) 
والمناظرات بين النواوير، مثل مناظرة ابن 
بن  الوليد  اأب��ا  بها  خاطب  االأ���ض��غ��ر))))  ب��رد 
جهور، على �ضكل محاورات يف�ضل فيها الورد 
باقي  على  ابن جهور  اأي  االأن��وار؛  �ضائر  على 
اإ�ضماعيل  الوليد  اأبو  عار�ضها  وقد  الملوك. 
بها  خ��اط��ب  ب��ر���ض��ال��ة))))  بحبيب  الملقب 
على  البهار  فيها  يف�ضل  عباد،  بن  المعت�ضد 
ابن  المعت�ضد  تف�ضيل  بها  ويق�ضد  ال���ورد، 
وثالثة))))  الطوائف؛  ملوك  �ضائر  على  عباد 
هود  ب��ن  ب��اهلل  المقتدر  اإل���ى  ال��ب��اج��ي  الب��ن 
والأبي  الورود،  �ضائر  على  البهار  فيها  يف�ضل 
الف�ضل ابن ح�ضداي االإ�ضالمي ر�ضالة)))) اإلى 
المقتدر على ل�ضان النرج�س، يتمنى فيها اأن 
يف�ضله المقتدر على باقي الكتاب، واأن يبعد 
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وي�ضتغرب  ب�ضدهم،  وذلك  الحا�ضدين  عنه 
اإلى  اإ�ضافة  عليه،  ال��ورد  الملك  تف�ضيل  من 
بين  كالمفا�ضالت  المفا�ضالت  اآخر من  نوع 
الأن  باالأف�ضلية؛  ي�ضرح  ال  وال��ت��ي  الق�ضور 
مثل  والقرار،  الراأي  �ضاحب  يبقى  ال�ضلطان 
اأحمد:  بن  اأبو جعفر  كتبها  التي  الر�ضالة)))) 
وهو  المبارك،  الق�ضر  ل�ضان  على  اأن�ضاأها 
للرئا�ضة  مركًزا  كان  عباد،  القا�ضي  ق�ضر 
الحفيد  عنه  انتقل  اإذ  بالف�ضل؛  اأ�ضبقية  وله 
من  المكرم  الق�ضر  اإل��ى  عباد  بن  المعتمد 
المبارك  الق�ضر  فيفتخر  اإ�ضبيلية،  ق�ضور 
بكونه كان مركًزا للحكم، وملجاأ كل محتاج، 
بين  خ��ل��د  ا���ض��م��ه  واأن  خ��ائ��ف،  ك��ل  وم����اأوى 
الق�ضور، كما اأنه يفتخر بتجديد معالمه لما 
نف�ضه  يعزي  ثم  فيه،  ال�ضكن  المعتمد  اأراد 
ب�ضدر  ذل��ك  ويتقبل  عنه  المعتمد  بتحّول 
رحب؛ الأن هذا هو حال الدنيا. والجواب عن 
ا)))) على ل�ضان الق�ضر  ذلك من اإن�ضائه اأي�ضً
المبارك  الق�ضر  ب�ضكر  يبداأه  الذي  المكّرم، 

على تقبله ب�ضدر رحب تحّول المعتمد عنه.

وهي  المعار�ضات،  ظاهرة  انت�ضرت  ا  اأي�ضً
ال�ضال�ضل  ظ��اه��رة  م��ن  ا  مهمًّ ج���زًءا  ت�ضكل 
االأدبية التي كانت ماألوفة في االأدب االأندل�ضي 
تثير  واحدة  ر�ضالة  كانت  اإذ  القرن؛  في هذا 
كتابة ر�ضائل اأخرى، ال�ضيما حين يدخل حلبة 
براعتهم  اإظهار  بق�ضد  اآخرون  كتاب  النزال 
الر�ضالة  مجاراة  ثم  القول،  في  واقتدارهم 
ومثاله  عليها)))).  التفوق  ومحاولة  االأ�ضل 
ر�ضالة))))  الكتاب  بها  عار�س  التي  الر�ضائل 
عامر،  اأبي  ابن  اإلى  عباد  بن  المعت�ضد  من 
من اإن�ضاء الكاتب ابن عبد البر، ي�ضرح فيها 

الظروف ال�ضعبة التي جعلته يقدم على قتل 
من  لمكانه  المر�ضح  خليفته،  اإ�ضماعيل  ابنه 
هّم  اأن  بعد  هجرية،   ((( �ضنة  وذلك  بعده، 
في  وثقفه  فاأخذه  االأول���ى،  المرة  في  بغدره 
اإلى التدبير عليه ثانية من  ق�ضره، ثم ذهب 
على  �ضاعده  ومن  هو  فقتله  اعتقاله،  مكان 

ذلك.
محمد  اأبو  اأن�ضاأ  »ولما  ب�ضام:  ابن  ويقول 
ر�ضالته المتقدمة الذكر، تناغْت لّمة من كتاب 
الع�ضر في معار�ضتها، وقد ذكرت بع�س من 
لمن  ف�ضواًل  ا  اأي�ضً واأذك��ر  عنها))))،  اأج��اب 
منهم  منها،  بالمعار�ضة  زعمه  على  انت�ضف 
لم  من  ومنهم  ذكره،  في  ف�ضاًل  اأفردت  من 
اإلى ذكره  اأجد  فلم  اأمره،  من  �ضيء  اإلّي  يقع 
اآخ��ر:  مو�ضع  في  يقول  كما  ���ض��ب��ي��اًل...)1))«. 
عار�س  ر�ضالة))))  هذا  الوليد  الأبي  »ووجدت 
في  ر�ضالته))))  في  ب��رد  بن  حف�س  اأب��ا  بها 
تقديم الورد على �ضائر االأزهار، فخرج فيها 
� على  برد  بن  اأبي حف�س  � خروج  الوليد  اأبو 
الورد، ودعا اإلى البهار، واأ�ضمع �ضائر االأنوار، 
فن�ضبه اإماًما، ولوال ا�ضتهار ف�ضل الورد لكان 
قب�س  الر�ضالتين  من  اقت�ضبت  وقد  لزاًما، 
لل�ضمل،  وجمًعا  للتثقيل،  تخفيًفا  ف�ضول، 

ومقابلة لل�ضكل«)))).  
التدخل  بر�ضائل  ُي�ضتهان  اأن  يمكن  وال 
ق��راءة  ف��ي  ال��ط��وائ��ف  ملوك  بين  ل��الإ���ض��الح 
ملوك  بين  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����ض��راع��ات  حجم 
عندما  واأخ��ط��ره��ا  ن�ضاأتها،  منذ  الطوائف 
من  مبكرة  مراحل  في  بالن�ضارى  ا�ضتعانوا 
هذا القرن، ومثاله ر�ضالة)))) من حبو�س اإلى 
عبد  اأب��ي  الكاتب  اإن�ضاء  من  م��ن��ذر))))،  ابن 
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اهلل البزلياني، ينّبه فيها ابن منذر من خطر 
اال�ضتعانة بالن�ضارى �ضد جيرانه، يقول فيها: 
»وات�ضل بي ما وقع بينك وبين الموؤتمن واأبي 
الح�ضن،  اأبي  الدولة  وع�ضد  والموفق  المنذر 
واأنكم ا�ضطررتم اإلى اإخراج كل فريق منكم 
فنظرت  الم�ضلمين،  ب��الد  اإل���ى  ال��ن�����ض��ارى 
بحقيقة  وتاأولته  التح�ضيل،  بعين  االأم��ر  في 
الم�ضلمين  على  وكثر  قلقي،  فعظم  التاأويل، 
�ضفقي، في اأن يطاأ اأعداوؤهم بالدهم، ويوتموا 
اأوالدهم، ويت�ضع الخرق على الراقع، وينقطع 
ًيا   � تكن  لم  ولو  الطامع.  على  التالقي  طمع 
اإال بين الم�ضلمين، والت�ضاجر  � الفتنة  �ضّيدي 
العظمى،  القارعة  لكانت  الموؤمنين،  بين  اإال 
بالم�ضركين،  تاأيدنا  فاإذا  الكبرى،  والداهية 
حرمتنا،  واأبحناهم  بالكافرين،  واعت�ضدنا 
باأيدينا،  اأنف�ضنا  وقتلنا  قّوتنا،  ومنحناهم 
الدائرة  كانت  م�ضاعينا،  الّندم  اإل��ى  واأّدتنا 
اأ���ض��ّد،  والفتنة  اأرم�����س،  وال��ح��ي��رة  اأم�����س، 
واالأح��وال  اأحبط،  واالأع��م��ال  اأه��ّد،  والمحنة 
اأ�ضمل.  والم�ضار  اأث��ق��ل،  واالأوزار  اأ�ضقط، 
اأجمل  بنا  وي�ضلك  البوائق،  من  يعيذنا  واهلل 

الطرائق«.

لكن ر�ضالة)))) الت�ضفيه التي كتبها الحميد 
بن  الماأمون  اإلى  نيابة عن حريز  ابن الطون 
الن�ضارى،  دخله  ح�ضن  �ضاأن  في  النون  ذي 
عليها،  النون  ذي  بن  الماأمون  راجعه  والتي 
م�ضفًها فيها من �ضرخته. تبين مدى ا�ضتهتار 
مباالتهم  وع���دم  ال��ط��وائ��ف،  م��ل��وك  بع�س 
اأيديهم،  تحت  كانت  التي  الح�ضون  ب�ضقوط 
مملكة  اأول  �ضاحب  نف�ضه  هو  هود  ابن  فكان 
�ضنة ))) هجرية،  الن�ضارى  يد  �ضقطت في 

بعد ح�ضار دام ت�ضعة اأ�ضهر.
كما ظهرت في هذه الفترة بع�س االأ�ضوات 
خارج  اأخ��رى  ممالك  اإل��ى  الخبر  تبث  التي 
اأر�����س االأن���دل�������س، ف��ت��ن��دد ب��ال�����ض��راع بين 
بالخطر  اكتراثهم  وعدم  الم�ضلمين  الملوك 
الن�ضراني المحدق بهم، مع ا�ضتعماله �ضمير 
التي  الم�ضوؤولية  من  يخليه  ال  ال��ذي  »نحن« 
يتقا�ضمها مع باقي الملوك في هذا التخاذل 
مجاهد  بن  علي  ر���ض��ال��ة))))  ففي  وال��ه��وان. 
اإفريقية،  �ضاحب  اإلى  اأرقم،  ابن  اإن�ضاء  من 
حلت  التي  والنكبات  الم�ضائب  فيها  ي�ضف 
بالم�ضلمين في االأندل�س من طرف الن�ضارى: 
»ومما وجب التعريف به ما عم اأقطار ثغرنا، 
الن�ضارى  تمالوؤ  من  اأفقنا،  مجامع  وغ�ضي 
اإلينا، بجمع ال عهد  اأوب  وت�ضافرهم من كل 
و�ضغلنا  االأرجاء،  وطبق  الف�ضاء،  مالأ  بمثله، 
بالفتنة بيننا عن تخفيف وطاأتهم، وت�ضعيف 
خالل  وجا�ضوا  االآث���ار،  فطم�ضوا  �ضورتهم، 
لهم  دافع  وال  لهم،  مانع  ال  موفورين  الديار، 
اأقل  ب��اأن  دينه  الأه��ل  تعالى  اهلل  التفاتة  اإال 
فائدتهم، وخّيب مرامهم، واأطا�س �ضهامهم، 

والحمد هلل على منحته ومحنته«.
ثم اإن ملوك الطوائف اأثقلوا عاتق الرعية 
عندما كانوا يبعثون بر�ضائل ي�ضتعجلون فيها 
قب�س االأموال منهم، حتى تقدم جزية اإلى ملك 
اإليهم  الخروج  على  عزم  بعدما  الن�ضارى، 
لمنازعتهم  م�ضتعًدا  الجيو�س،  من  بجموع 
مقابل  ومهادنته  م�ضالمته  فجرت  ملكهم، 
من  الرغم  على  اإليه،  يقدم  المال  من  مبلغ 
البالد،  عمت  التي  والجراد  القحط  جائحة 
التي  عباد  بن  المعتمد  ر���ض��ال��ة))))  في  كما 
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خاطب بها عماله. وفي ر�ضالة)))) اأخرى منه 
اإلى قواد بالده.

مهددة  ج��اءت  التي  الر�ضائل  هي  وقليلة 
للن�ضارى، كما في ر�ضالة)11)) من بع�س اأمراء 
الثغور اإلى قوم من الن�ضارى، يهددهم فيها 
و�ضرف  �ضاأفتهم  ال�ضتئ�ضال  الحرب  باإعمال 
جعفر  اأبي  الكاتب  اإن�ضاء  من  وهي  معرتهم، 
ابن اأحمد اأو ر�ضائل التهديد التي كتبت قبيل 

معركة الزالقة.
بين  والخ�ضومات  ال��ح��روب  كثرت  وق��د 
 م��ل��وك ال��ط��وائ��ف، وت���ع���ددت ال��م��ع��ارك مع 
مملكته  ح��دود  تو�ضيع  منهم  واح��د  كل  طمع 
لحرمة  م��راع��اة  دون  جيرانه،  ح�ضاب  على 
الدين واالأخوة. ووثقت لنا الر�ضائل الديوانية 
ال��ع��دي��د م��ن م��ظ��اه��ر ه���ذه ال���ح���روب. ففي 
اإن�ضاء  المعتمد بن عباد، من  ر�ضالة))1)) من 
الكاتب ابن عمار )كتبت قبل �ضنة ))) ه�)، 
نتيجة  الثائرين  اأحد  ت�ضرف  فيها  ي�ضتنكر 
نتيجة  اأعمالها،  و�ضائر  للح�ضرة  تعر�ضه 
فاأر�ضل  والطمع.  وال�ضره  والعجب،  الح�ضد 
اإليه المعتمد ابنه الظافر مع جي�س في �ضهر 
رم�ضان، فحاربه ومن معه حتى هزموا العدو، 
النهر،  حتى  الخيل  تبعتهم  ف���روا  وال��ذي��ن 
فقد  الفتنة  راأ���س  اأم��ا  اأكثرهم؛  فيه  ف�ضقط 
له  اأ�ضحابه  تدارك  ولوال  مركبه،  عن  �ضقط 
لوقع في االأ�ضر عند المعتمد اإلى اآخر عمره. 
ور�ضالة))1)) اأخرى للمعتمد من اإن�ضاء الكاتب 
ابن عمار، ي�ضرح فيها �ضبب قيامه على اأهل 
اإلى  دع��وه  حينما  هادنهم  بعدما  غرناطة، 
الح�ضون  اأحد  في  به  غ��دروا  الأنهم  الهدنة؛ 
ولم يتراجعوا عن فعلتهم، ولما راأى المعتمد 

اأن ر�ضادهم ال يرجع، �ضقاهم بمثل ما �ضقوه 
كما  حليفه.  الن�ضر  وك��ان  وجيزة،  مدة  في 
المدينة  عليها  اأ�ضبحت  التي  الحال  ي�ضف 
من نهب وحرق وتدمير على يديه اأحالها اإلى 

خراب. 
وغيرها كثير من الر�ضائل التي تبين كثرة 
يديرها  المعتمد بن عباد  التي كان  الحروب 
وتارة  غرناطة  اأهل  �ضد  فتارة  جيرانه،  �ضد 
الحال  وك��ذا  طليطلة،  �ضاحب  �ضد  اأخ���رى 
هذه  وتبين  وقرطبة...  وبيا�ضة  مر�ضية  في 
في  اأ�ضاليب  م��ن  يعتمده  ك��ان  م��ا  الر�ضائل 

تخريب المدن ال�ضت�ضالم اأهلها. 
ال�ضلم  ونكث  ال��م��وؤام��رات  مو�ضوع  واأم���ا 
اإلى  مجاهد  بن  علي  من  ر�ضالة))1))  فمثاله 
عبد  ابن  الكاتب  اإن�ضاء  من  عامر،  اأبي  ابن 
البر، يعلمه فيها بغدر اأخيه ح�ضن له، بعد اأن 
واأخوه  النا�س  وبايعه  العهد،  والية  والده  واله 
بتاآمر  به  العهد وغدر  ثم نكث  ح�ضن كذلك، 
ف�ضل  من  ك��ان  وم��ا  عباد،  بن  المعت�ضد  مع 
اأنجاه.  ال��ذي  ولطفه  اهلل  بعناية  ال��م��وؤام��رة 
اإلى  عباد  بن  المعت�ضد  من  ر�ضالة))1))  وكذا 
ابن  الكاتب  اإن�ضاء  من  ع��ام��ر))1))،  اأب��ي  ابن 
التي  الخا�ضة  ظروف  فيها  ي�ضرح  البر،  عبد 
ولي  خليفته،  اإ�ضماعيل  اب��ن��ه  يقتل  جعلته 
اأن هّم  بعد  �ضنة ))) هجرية،  وذلك  عهده، 
في  وثقفه  فاأخذه  االأول���ى،  المرة  في  بغدره 
اإلى التدبير عليه ثانية من  ق�ضره، ثم ذهب 
على  �ضاعده  ومن  هو  فقتله  اعتقاله،  مكان 
ذلك. ور�ضالة))1)) من المعتمد بن عباد، من 
اإن�ضاء كاتبه ابن الق�ضيرة، ي�ضرح فيها نكث 

ال�ضلم من طرف اأحد جيرانه. 
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واال�ضتنجاد  اال�ضتغاثة  ر�ضائل  وبخ�ضو�س 
بل�ضانهم  الكتاب  بعثها  كثيرة  ر�ضائل  فتوجد 
يرون  من  اإل��ى  االأندل�س،  اأه��ل  عن  نيابة  اأو 
فيهم القدرة على منا�ضرتهم، ي�ضتغيثون فيها 
ويطلبون النجدة من خطر الن�ضارى المحدق 
اأن هناك ر�ضائل كتبت قبل الحدث  اإال  بهم، 
طليطلة  على  األفون�ضو  ا�ضتولى  بعدما  البارز 
�ضنة ))) ه�؛ ذلك اأنه منذ عهد المعت�ضد بن 
عباد كان النا�س ي�ضتنجدون باأمرائهم للدفاع 

عنهم. 

الفقيه  الوزير  من  ر�ضالة))1))  ذلك  مثال 
اأب����ي ح��ف�����س ع��م��ر ب���ن ال��ح�����ض��ن ال��ه��وزن��ي 
بن  المعت�ضد  بها  خاطب   ،(((1 ))))ه���- 
عباد من مر�ضية، ي�ضف فيها اأحوال الحرب 
الإنجادهم.  التدخل  على  المعت�ضد  ويح�س 
اإن�ضاء  م��ن  ب��ر���ض��ال��ة))1))  المعت�ضد  يجيبه 
عبد  بن  محمد  الوليد  اأب��ي  ال��وزي��ر  الكاتب 
اإنه بعث ر�ضله في  العزيز المعلم، يقول فيها 
جميع اأنحاء البالد، لكن الم�ضامع �ضمت عن 
اال�ضتجابة. ور�ضالة))1)) اأخرى البن عبد البر 
برب�ضتر1)))1))) في  اأهل  ل�ضان  النمري على 
الم�ضلمين  مع�ضر  اإلى  ه�   ((( �ضنة  رم�ضان 
يدعونهم اإلى الجهاد، واالنتباه اإلى خطورة ما 
ور�ضالة)))))  االأندل�س،  في  االأو�ضاع  اإليه  اآلت 
من الوزير اأبي بكر محمد بن ذي الوزارتين 
كتبها  العزيز،  عبد  بن  مروان  اأبي  الم�ضرف 
اإلى الم�ضتعين بن هود)))))،  عن اأهل قرطبة 
الذي اأكد لهم حلوله عن اأحد البلدان وتركها 
ذلك،  في  راأي��ه  عن  ع��دل  ثم  تا�ضفين  الب��ن 
تا�ضفين،  ابن  بذلك  اأنهم خاطبوا  ويخبرونه 
الثغر  هذا  من  يده  ينف�س  اأن  يخ�ضون  وهم 

عنه  الدفاع  ي�ضتطيع  ال  الأنه  المحظور؛  فيقع 
�ضّد الن�ضارى.

كان  ما  الر�ضائل  من  النوع  ه��ذا  يك�ضف 
يحيط بمدن االأندل�س ومعاقله من خطر المّد 
خطاب  على  معتمًدا  بها،  المحدق  ال�ضليبي 
وا�ضتنفار  اأغ��ل��ب��ه،  ف��ي  الجهاد  روح  اإذك���اء 
من  اأخ��ذ  ما  ال�ضترجاع  وم��وؤي��دي��ه،  اأن�ضاره 
الح�ضار  لرفع  اأو  وقالع  مدن  من  الم�ضلمين 
نلم�س  كما  المدن،  بع�س  على  �ضرب  ال��ذي 
خ��ط��ورة ال��ح��دث ال���ذي خ��ي��م ب��ظ��الل��ه على 
بلورة  في  �ضي�ضهم  ال��ذي  ال�ضيء  االأندل�س، 
المنطقة  �ضتعرفه  ال���ذي  الجديد  الم�ضار 
والمتمثل اأ�ضا�ضا في اال�ضتنجاد بالمرابطين.

اإل��ى  ال�ضالطين  كتبها  ر���ض��ائ��ل  وت��وج��د 
ويطلبون  به  ي�ضتنجدون  تا�ضفين  بن  يو�ضف 
بن  المعتمد  راأ�ضهم  وعلى  الم�ضاعدة،  منه 
يو�ضف  اإل��ى  منه  ر���ض��ال��ة)))))  ومثاله  عباد، 
ويدعوه  فيها  ي�ضتغيثه  ت��ا���ض��ف��ي��ن)))))،  اب��ن 
الم�ضيحي  الخطر  من  االأندل�س  نجدة  اإل��ى 
من  اأخ��رى  ور���ض��ال��ة)))))  االأذفون�س،  بقيادة 
االأذفون�س  خرج  حينما  كتبها  اإليه،  المعتمد 
بالد  يتخلل  االإف���رن���ج،  م��ن  كبير  جمع  ف��ي 
اإلى  لجوؤوا  الذين  النا�س  فاأجفل  االأندل�س، 
المعاقل، وخاف ملوك الطوائف على البالد، 
يدعوه  اإليه،  المعتمد  من  اأخرى  ور�ضالة))))) 
اأذفون�س،  اإلى نجدة االأندل�س من العدو  فيها 
بعدما اأ�ضبحت مهددة بزوال االإ�ضالم منها، 
الجد.  بن  بكر  اأب��ي  الكاتب  اإن�ضاء  من  وهي 
اإلى  االأفط�س  بن  المتوكل  عن  ور���ض��ال��ة))))) 
اأيمن،  اب��ن  اإن�ضاء  من  تا�ضفين،  بن  يو�ضف 
اأح��اط  ِلما  به  وي�ضتغيث  فيها،  ي�ضت�ضرخه 
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ت�ضلط  عند  ب��الء،  من  االأندل�ضية  الجزيرة 
مدنها،  امتالك  في  وبداأوا  عليها،  الن�ضارى 
مدينة  �ضقوط  بعد  واأ�ضروا  الم�ضلمون  فقتل 
المح�ضنة  بقلعتها  �ضرته  مدينة  اأما  قورية، 
فهي تحاول ال�ضمود، واإن لم يدركها يو�ضف 
يد  في  �ضت�ضقط  فاإنها  بجي�ضه،  تا�ضفين  ابن 

العدو.

يكاد  عنها  ال��ح��دي��ث  ف���اإن  ال��م��راأة  واأم���ا 
ه��ذا  ف��ي  ال��دي��وان��ي��ة  ال��ر���ض��ائ��ل  ف��ي  يختفي 
الع�ضر، وال توجد �ضمن الكتاب. والموا�ضيع 
هذه  �ضمن  تنعدم  تكاد  اإليها  تتطرق  التي 
الر�ضائل، فقط هناك بع�س الر�ضائل تناولت 
ر�ضائل  ف��ي  كما  ال��م��راأة  مو�ضوع  متنها  ف��ي 
التي  الر�ضائل  تلك  اأي  والتعزية؛  التهنئة 
نجد  ول��م  لل�ضلطان،  ال���زواج  وت��ب��ارك  تهنئ 
اإال وال��د ال��ع��رو���س، وهو  ي��ب��ارك زواج���ه  م��ن 
هذا  بمثل  يراد  وكان  الملوك،  فئة  من  ا  اأي�ضً
اأن  بعد  بينهم  فيما  العالقات  توطيد  الزواج 
عن  ر�ضالتان  وجدت  كما  اأ�ضهارا،  ي�ضبحوا 
علي بن مجاهد اإلى ابن �ضمادح، االأولى))))) 
بن  اأبي محمد  الكاتب  اإن�ضاء  من  عنه   وردت 
عبد اهلل بن عبد البر، بمنا�ضبة تزويج ابنته 
في  وابنته  الر�ضالة  وكتب  �ضمادح،  ابن  من 
اأن  اهلل  فيها  يدعو  اإل��ي��ه،  عرو�ًضا  طريقها 
حتى  عنده،  مكرمة  تكون  واأن  �ضالمة،  ت�ضل 
الثانية  والر�ضالة)))))  نف�ضه.  وت�ضّر  تقّر عينه 
عبد  ابن  الكاتب  اإن�ضاء  من  وهي  اإليه،  منه 
اأ�ضبح  الذي  الو�ضع  فيها  ي�ضف  ا،  اأي�ضً البر 
ونلم�س  �ضهرين،  �ضارا  اأن  بعد  حالهما  عليه 
فراق  على  حزين  الأب  �ضادًقا  اإح�ضا�ًضا  فيها 
ابنته بعد اأن زوجها، ولكن في العمق ن�ضت�ضف 

اأن  يريد  الذي  ال�ضعيف  مجاهد  ابن  موقف 
ال��زواج.  بهذا  �ضمادح  بابن  عالقته  يقوي 
ور�ضالة اأخرى عن المعت�ضد بن عباد اإلى ابن 
طولون، في ف�ضل)1))) كتبه ابن ثوابة في ذكر 
ابنته قطر الندى التي تزوج بها، يو�ضيه فيه 

اأن يح�ضن معاملتها.
وت��وج��د ر���ض��ائ��ل ف��ي م��و���ض��وع ال��ت��ع��زي��ة، 
محمد  اهلل  عبد  الأب��ي  ر�ضالتان)))))  ومثاله 
اأخت  بوفاة  فيها  يعزي  ر�ضالة  الخ�ضال،  بن 
اأن  االأول����ى  ف��ي  اهلل  دع��ا  ال�ضالطين،  اأح���د 
ودعا  والحوادث.  والرزايا  الّنْوب  يذهب عنه 
بر  بال�ضّ التم�ضك  اإل��ى  الثانية  في  ال�ضلطان 
حتى  مبا�ضرة،  غير  موؤدبة  بطريقة  والحلم 
ي��ح��ف��ظ م��ق��ام ال�����ض��ل��ط��ان ال����ذي ه��و اأ���ض��وة 
بن  الرحمن  عبد  من  ور���ض��ال��ة)))))  لرعيته، 
خبر  بلغه  لما  ال�ضالطين،  اأح��د  اإل��ى  طاهر 
دون  بالطاهرة  و�ضفها  التي  وال��دت��ه  وف��اة 
اأو  �ضفاتها  عن  اأخ��رى  تفا�ضيل  في  الخو�س 
ويدعو  فيها  فيعزيه  مثاًل،  الحميدة  اأخالقها 

لها بالرحمة ودخول الجنة.
الوزير  من  التظلم)))))  في  ر�ضالة  وتوجد 
اأب���ي ب��ك��ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن �ضعيد  ال��ك��ات��ب 
منه  يطلب  ال�ضالطين،  اأحد  اإلى  البطليو�ضي 
اهلل  عبد  ا�ضمه  الأخته  ابنا  لُيعيد  يتدخل؛  اأن 
بن طاهر، بعد اأن �ضرقه منها والده وقربه اإلى 
ح�ضرة ال�ضلطان، ور�ضالة))))) على ل�ضان من 
العزيز  عبد  بكر  الأبي  اعتقال  مو�ضع  فّر من 
ال�ضالطين،  اأحد  اإلى  البطليو�ضي  �ضعيد  ابن 
وتطهير  ب��راءت��ه،  اإظ��ه��ار  خاللها  م��ن  اأراد 
�ضاحته، واأنه فر منه لما خافه، واأن الن�ضوان 
كما يورد من اأ�ضر خلق اهلل في االأر�س، يطول 
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اأحدثن  فيما  واالأن��ب��اء  االأح��ادي��ث  ا�ضتق�ضاء 
من بلوى، وجلبن من �ضكوى، منذ ع�ضر اأمنا 
انتق�ضت  التي  الوحيدة  الر�ضالة  وهي  حّواء، 
من �ضاأن المراأة. وهناك بع�س الر�ضائل التي 
تناولت مو�ضوع المراأة في جملة االأحداث التي 
وقعت لالأندل�ضيين ب�ضفة عامة، منهم المراأة 
على وجه الخ�ضو�س، كالر�ضائل التي تناولت 
مو�ضوع اال�ضتنجاد وو�ضف اأحوال الم�ضلمين، 
طرف  م��ن  بهم  التنكيل  وط���اأة  تحت  وه��م 
المراأة  و�ضع  عن  تحدثت  والتي  الن�ضارى، 
الذي �ضارت عليه جراء الهجوم الذي ي�ضنه 
البن  ر���ض��ال��ة)))))  ومثاله  عليهم.  الن�ضارى 
عبد البر النمري على ل�ضان اأهل برب�ضتر، في 
الم�ضلمين  مع�ضر  اإلى  ه�،   ((( �ضنة  رم�ضان 
اإلى  يدعونهم  والمروؤو�ضين،  الروؤ�ضاء  من 
اإليه  اآل��ت  ما  خطورة  اإل��ى  واالنتباه  الجهاد، 
االأو�ضاع في االأندل�س، »من انتهاك تلك الّنعم 
المحجبات،  الحرم  �ضتر  وهتك  المدخرات، 
تلك  م��ن  تك�ّضف  وم��ا  ال��م��ح��ذرات،  والبنات 
االآذان،  �ضمت  وقد  الم�ضّترات...  العورات 
وبكاء  الن�ضوان،  ونياح  ال�ضبيان،  ب�ضراخ 
الولدان... وال المر�ضعة تلوي على ر�ضيعها، 
�ضيقت  وقد  ل�ضجيعها...  ترثي  ال�ضجيعة  وال 
الن�ضاء والولدان، ما بين عارية وعريان...«. 
اأبي  الفقيه  الوزير  من  اأخ��رى  ور���ض��ال��ة))))) 
حف�س عمر بن الح�ضن الهوزني، التي خاطب 
بها المعت�ضد بن عباد من مر�ضية ي�ضتنجد به 
الن�ضاء  »تذر  والعباد:  البالد  اأحوال  وي�ضف 

اأيامى... فال اأّيمة اإذا لم تبق اأنثى...«. 

ثم ر�ضالة))))) في التهنئة بالن�ضر لالأديب 
اإل��ى  ال��ب��غ��دادي  الح�ضن  ب��ن  �ضاعد  اللغوي 

مجاهد يهنئه فيها وي�ضف ظهوره على خيران 
قلب: »ولوال اأّني ثبُت  واأ�ضره لجماعة من ال�ضّ
اأبي  كاأّم  لكنت  المريرة،  ومح�ضد  الّنحيرة، 
غالًما،  خالد  بن  يحيى  اإليه  بعث  اإذ  مزّبد؛ 
قالت:  »ُغ«  يحيى  لي  وهب  اأّمه!  ًيا  لها:  فقال 
»ْم«  ق��ال  »ال«؟  وم��ا  قالت  ال،  ق��ال:  »غ«؟  وم��ا 
فقال:  ف�ضرطْت،  �ضفتيه،  على  الميم  وطبق 

الحمد هلل، لوال تقطيع الحروف لخريِت«.
اإن الت�ضبث بالدين االإ�ضالمي والدفاع عنه 
اإعطاء حرية التدين للن�ضارى يبرز مدى  اأو 
يحيى  كان  الذي  والتعاي�س  الديني  الت�ضامح 
يج�ضدون  الملوك  فكان  االأندل�ضيون،  عليه 
فحينما  ال��واق��ع،  اأر����س  على  التعاي�س  ه��ذا 
اأم����ره في  م��ج��اه��د  ب��ن  ع��ل��ي  ال��م��ل��ك  يعطي 
ر�ضالة))))) بال�ضماح للن�ضارى المعاهدين في 
اأ�ضقفهم في  اأن يذكروا ا�ضم  اأعمال مملكته، 
احترام  يدل على  ومواعظهم، فهذا  خطبهم 
خ�ضو�ضيات العن�ضر الم�ضكل لفئة من فئات 
المجتمع، وعدم اإجبارها على اعتناق الدين 

االإ�ضالمي.
اأن هناك بع�س الرهبان الذين كانوا  كما 
الملوك  و�ضط  الن�ضرانية  بدين  يب�ضرون 
كما حدث مع المقتدر باهلل بن هود �ضاحب 
حينما  ))1)م،   - )))ه���  �ضنة  �ضرق�ضطة، 
يدعوه  ر�ضالة)))))  فرن�ضي  راه��ب  اإليه  وجه 
فيها اإلى اعتناق دين الم�ضيحية، فاأجابه)1))) 
الوليد  اأبو  الفا�ضل  الجليل  القا�ضي  الفقيه 
اأنه  الباجي نيابة عن المقتدر باهلل بن هود، 
له  ويبين  الدين،  بهذا  االإيمان  فيه  يرف�س 
فيها  يدعوه  كما  والدليل،  بالحجج  نواق�ضه 
واالإي��م��ان  االإ�ضالمية،  الديانة  اعتناق  اإل��ى 
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باآخر الر�ضل محمد عليه ال�ضالة وال�ضالم.
اإل��ى  ت��ط��رق��ت  ال��ر���ض��ائ��ل  اأغ��ل��ب ه���ذه  اإن 
اال�ضتقرار  من  نوع  تحقيق  اإلى  تروم  ق�ضايا 
و�ضع  وف��ي  نائية،  منطقة  ف��ي  واال���ض��ت��م��رار 
���ض��ي��ا���ض��ي وع�����ض��ك��ري واإق��ل��ي��م��ي م��ح��ف��وف 
بالمخاطر، توؤطرها عالقات متداخلة قائمة 

على المّد والجزر تبًعا لموازين القوى.
لقد دمرت االأندل�س على اأيدي اأهلها قبل 
اأن ُيدمرها الن�ضارى، ففي الوقت الذي كانت 
فيه الممالك الن�ضرانية تتحالف وتتحد، مع 
لهم  بالن�ضبة  ه��دف  اأج��ل  من  اختالفاتها، 
تتفرق  االإ�ضالمية  الممالك  كانت  اأ�ضمى،  هو 
الطائفية،  خالفاتها  وراء  وت�ضيع  وتتجزاأ، 
وج��وده��م  ع����دو  ب��ال��ن�����ض��ارى  م�ضتعينين 
الموالية  الفر�ضة  يرتقب  كان  الذي  االأكبر، 
لحال  واإن���ه  عليهم.  والق�ضاء  لالنق�ضا�س 
ع�ضرنا  في  الطوائف  ممالك  بحال  يذكرنا 
بين  فيما  الكلمة  ت��ف��رق��ت  ح��ي��ث  ال��ح��ال��ي؛ 
اإلى  ت�ضعى  جغرافية  قطعة  وكل  الم�ضلمين، 
م�ضتعينين  الم�ضير،  وت��ق��ري��ر  اال�ضتقالل 
االأج��واء  ُيهيئ  فتئ  ما  ال��ذي  االأكبر  بالعدو 
م�ضميات  تحت  الطائفية  ال��ن��ع��رات  لخلق 
عديدة جديدة. اإننا اإذا لم ن�ضتفد من تاريخنا 
العالم  اإن  فيه.  والبحث  قراءته  جدوى  فما 
الوحدة،  ي�ضمن  ال��ذي  االختالف  على   ُبني 
فاإننا  ال�ضبيه  بها  يق�ضد  التي  الوحدة  واأم��ا 
نف�س  داخل  ولو  البع�س  بع�ضنا  مع  نت�ضابه  ال 
ونحن  يجتمع  فالعالم  ال���واح���دة.  االأ���ض��رة 
القادمة  االأج��ي��ال  ت��ق��راأ  اأن  اأخ�ضى  نفترق، 
يوم،  ذات  هنا  كنا  اأننا  اأ�ضا�س  على  تاريخنا 
واأن يبكينا ال�ضعراء، واأن ن�ضير فردو�ًضا ثان 

مفقوًدا، فكم من الجنان �ضيبكيها الباكون اإن 
بقي منهم بقية؟

الحوا�صي

الخام�س  القرن  في  االأندل�س  في  الر�ضائل  اأدب   -(
دار  القي�ضي،  ف��الح  النبي  عبد  فايز  الهجري، 
الب�ضير، عّمان، االأردن، ط)، ))))م، �س: ))).

الم�ضدر نف�ضه، �س: ))).  -(

�ضورة العلق: )  -(

بن  اأح��م��د  االإن�����ض��ا،  �ضناعة  ف��ي  االأع�����ض��ى  �ضبح   -(
 ((((( )))ه����  ت  القلق�ضندي  اأح��م��د  ب��ن  علي 
�ضم�س  ح�ضين  محمد  وتعليق  �ضرح  ))))م)،   -
الدين، ج )، دار الكتب العلمية، دار الفكر، بيروت 

لبنان، ط )، )1)) ه�- )))) م، �س: )).

الم�ضدر نف�ضه، �س: )).  -(

الم�ضدر نف�ضه، �س: ))- )).  -(

اأ�ضرار البالغة، الزمخ�ضري، تعليق محمد اأحمد   -(
ط)،  بيروت،  �ضيدا،  الع�ضرية،  المكتبة  قا�ضم، 

)11)م، �س:))).

اأحمد  عامر  تحقيق  منظور،  ابن  العرب،  ل�ضان   -(
 ،(،(11( ط  بيروت،  بي�ضون،  من�ضورات  حيدر، 

المجلد ))، �س: ))) - ))).

الثقافة، بيروت،  اللغة، جورج غريب، دار  اأ�ضرار   -(
ط )، ))))م، �س: )).

من  اللغوي  التوا�ضل  لمهارات  منهجية  مقاربة   -(1
)ع�ضر  باالأندل�س  ال�ضلطانية  الر�ضائل  خ��الل 
الجعدي،  �ضالم  بنت  جميلة  الطوائف)،  ملوك 
ر�ضالة جامعية لنيل �ضهادة الدكتوراة من جامعة 
محمد الخام�س اأكدال الرباط. اإ�ضراف د. قا�ضم 

الح�ضيني. ))1)م، �س: )).

الخام�س  القرن  في  االأندل�س  في  الر�ضائل  اأدب   -((
هجري، �س: ))-1).

ب�ضام  ابن  الجزيرة،  اأهل  محا�ضن  في  الذخيرة   -((
اإح�ضان  تحقيق   .( الجزء   ( الق�ضم  ال�ضنتريني، 
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)، �س:  االإ�ضالمي 111)، ط  الغرب  دار  عبا�س، 
.(1( -(1(

))- الذخيرة، )/)، �س: )1)- )1).

))- الذخيرة، )/)، �س: ))).

))- النثر الفني عند ل�ضان الدين ابن الخطيب، عبد 
الحليم ح�ضين الهروط، دار جرير، االأردن، ط)، 

)11)م، �س:)).

))- الذخيرة، )/)، �س: 1)).

الخام�س:  ال��ق��رن  ف��ي  االأندل�ضي  االأدب���ي  النثر   -((
الغرب  دار  محمد،  بن  علي  واأ�ضكاله،  م�ضامينه 
 -  (1( �س:  1)))م،   ،( ط  بيروت،  االإ�ضالمي، 

.(1(

الخام�س:  ال��ق��رن  ف��ي  االأندل�ضي  االأدب���ي  النثر   -((
م�ضامينه واأ�ضكاله، �س: ))).

الخام�س  القرن  في  االأندل�س  في  الر�ضائل  اأدب   -((
الهجري، �س: ))).

1)- التواقيع هي التعليقات التي يرد بها اأمراء االأندل�س 
ترفع  كانت  التي  وال�ضكاوى  الر�ضائل  بع�س  على 
والب�ضاطة  االإي��ج��از  اإل��ى  فيها  مالوا  وق��د  اإليهم، 
والتكلف.  التعقيد  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  التعبير،  ف��ي 
الخام�س  القرن  في  االأندل�س  في  الر�ضائل  »اأدب 
الهجري«، �س: ))). واأ�ضل ت�ضميتها من التوقيع 
على حوا�ضي الق�ض�س وظهورها، كالتوقيع بخط 
ديوان  �ضاحب  اأو  الوزير  اأو  ال�ضلطان  اأو  الخليفة 
ومن  ال��دي��وان)  )اأي  الد�ضت  كتاب  اأو  االإن�ضاء 
جرى مجراهم بما يعتمد في الق�ضية التي رفعت 
االإن�ضاء  كتابة  على  اأطلق  ثم  ب�ضببها،  الق�ضة 
جملة. انظر)ي) كتاب »�ضبح االأع�ضى«، �س: )).

الخام�س  القرن  في  االأندل�س  في  الر�ضائل  اأدب   -((
هجري، �س: )) -1).

الديوانية  الر�ضائل  في  الجاهلي  ال�ضعر  توظيف   -((
ريم  الخام�س،  القرن  في  االأندل�ضية  واالإخوانية 
الماج�ضتير  لنيل  الغامدي، ر�ضالة جامعية  �ضالح 
تحت اإ�ضراف الدكتور عبد اهلل الزهراني. جامعة 
اأم القرى � المملكة ال�ضعودية. )11)م، �س: )1).

�ضعد  فوزي  الهجري،  الثالث  القرن  في  التر�ضل   -((

اال�ضكندرية،  الجامعية،  المعرفة  دار  عي�ضى، 
))))م، �س: )).

الخام�س:  ال��ق��رن  ف��ي  االأندل�ضي  االأدب���ي  النثر   -((
م�ضامينه واأ�ضكاله، �س: ))).

))- النثر الفني عند ل�ضان الدين ابن الخطيب، عبد 
الحليم ح�ضين الهروط، �س: )).

قا�ضم  د:  والظواهر،  الق�ضايا  االأندل�ضي:  االأدب   -((
)11)م،   ،( ط  الح�ضنية،  المطابع  الح�ضيني، 

�س: ))).

))- االأدب االأندل�ضي: الق�ضايا والظواهر، �س: ))).

))- التر�ضل االأدبي بالمغرب: الن�س والخطاب، اآمنة 
االإن�ضانية  والعلوم  االآداب  كلية  من�ضورات  دهري، 

بالمحمدية، ط )، )11)م، �س: )))- ))).

من  اللغوي  التوا�ضل  لمهارات  منهجية  مقاربة   -((
)ع�ضر  باالأندل�س  ال�ضلطانية  الر�ضائل  خ��الل 
الجعدي،  �ضالم  بنت  جميلة  الطوائف)،  ملوك 

�س: )).

ورد  كما  توفي  والزوابع،  التوابع  ر�ضالة  �ضاحب   -(1
اآخر  الجمعة  يوم   ،((( �س:   (/( الذخيرة،  في 
انظر)ي)  ه�.   ((( �ضنة  االأولى  جمادى  من  يوم 
هذه الر�ضائل في الذخيرة، )/، �س: )))- ))). 

و�س: )))- 1))، و�س: )))- ))).

))- �ضبح االأع�ضى، �س: ))- )).

))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

 -((( و���س:   ،(((  -((( �س:   ،(/( الذخيرة،   -((
.((1

))- �ضبح االأع�ضى، �س: ))).

))- �ضبح االأع�ضى، �س: ))).

))- الم�ضدر نف�ضه، �س: )))- ))).

�س:   ،( ج  االأ�ضفهاني،  العماد  الق�ضر،  خريدة   -((
.((1

 .( م  عبا�س،  اإح�ضان  تح:  المقري،  الطيب،  نفح   -((
�س: 1)).

))- نفح الطيب، م )، �س: 1)).
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1)- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

�ضنة  النا�ضر  ال��رح��م��ان  عبد  الخليفة  فتحها   -(( 
)))ه�.

))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: 11)- )1).

))- الذخيرة، )/)، �س: ))- )).

وخيران  والجزائر  دانية  �ضاحب  مجاهد  ك��ان   -((
�ضاحب األمرية )ُبعيد الفتنة حتى �ضنة ))) ه�)، 
العامريين  الفتيين  هاذين  بين  تدور  كانت  وقد 
ح����روب اأع���ر����س ع��ن ذك��ره��ا ���ض��اح��ب ال��ب��ي��ان 

المغرب، )/ ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

))- ت�ضبب في �ضجنه عبد اهلل بن اأحمد المكوي اأحد 
حكام قرطبة، الذي ولي ما بين ) محرم ))) ه� 
و) بقين من ربيع االأول ))) ه�، انتقل اإلى ح�ضرة 
ابن عباد �ضنة ))) ه�، الذخيرة، )/)، �س: ))).

))- ابن برد االأ�ضغر، هو اأبو حف�س من اأ�ضرة قرطبية 
البن  الر�ضالة  ولعل  ه�،   ((( �ضنة  توفي  كبيرة، 

�ضمادح.

1)- جاء في ال�ضلة اأنه توفي �ضنة ))) ه�.

اإلى  ن�ضبة  التاكرني،  �ضعيد  بن  محمد  عامر  اأبو   -((
ابن  قال عنها  رندة.  كورة  وكانت ق�ضبة  تاكرنا، 

�ضعيد في »المغرب« اإنها قد خربت.

ح�ضداي  ب��ن  يو�ضف  ب��ن  ح�����ض��داي  الف�ضل  اأب���و   -((
بيت  من  باالأندل�س  يو�ضف  اأبوه  كان  االإ�ضرائيلي، 
جارية  اأحب  هود،  ابن  بدولة  ن�ضاأ  اليهود،  �ضرف 
عليا  رتبة  بلغ  ذك��ره،  فح�ضن  وتزوجها  فاأ�ضلم 
في البالغة وال�ضعر واالأدب. انظر)ي) الذخيرة، 

)/). �س: ))).

))- اأبو حف�س عمر بن الح�ضن الهوزني، »طلب العلم 
)))ه���،  �ضنة  ارت��ح��ل  ث��م  االأن��دل�����س،  �ضيوخ  على 
عن  واأخ���ذ  ه���)،   ((1 �ضنة  يقول  ب�ضام  )واب���ن 
ولما  العلوم،  في  متفننا  واأ�ضبح  الم�ضرق،  علماء 
اأم��ر  �ضتين  �ضنة  بيده  عباد  ب��ن  المعت�ضد  قتله 

بدفنه بثيابه وقلن�ضوته، وهيل عليه التراب داخل 
الق�ضر من غير غ�ضل وال �ضالة«. الذخيرة، )/)، 

�س:)).

))- اأبو عبد اهلل محمد بن اأحمد البزلياني، اأ�ضله من 
مالقة، كان في خدمة حبو�س اأوال، ثم انتقل اإلى بني 
عباد �ضنة ثالث واأربعين، وقد عزا اإليه ابن حيان 
اأبيه،  على  المعت�ضد  بن  اإ�ضماعيل  ث��ورة  في  دوًرا 

وذكر اأن المعت�ضد قتله. 

))- )- ))) ه�) �ضاحب الموؤلفات اللغوية البارعة مثل 
الجغرافية  والكتب  المقال،  وف�ضل  االأمالي  �ضرح 
مثل »الم�ضالك والممالك« و»معجم ما ا�ضتعجم«. 

الذخيرة، )/)، �س: ))).

))- الوزير اأبو االأ�ضبغ عبد العزيز بن اأرقم النميري 
مدة  بدانية  واأق���ام  المرية،  �ضكن  ال��وادي��ا���ض��ي، 
اإلى  الدولة علي بن مجاهد، ثم �ضار  اإقبال  عند 
المعت�ضم محمد بن �ضمادح، اأعجب به المعتمد 
عليه  �ضاحبه  اآثر  لكنه  لنف�ضه،  واأراده  عباد  ابن 
ونبهائه،  رجاله  وجوه  من  وكان  به،  ثقته  لح�ضن 
وقد توجه عنه ر�ضواًل اإلى المعت�ضد بعد 1)) ه�، 
توفي في اإمارة المعتمد بن عباد. نفح الطيب، ج 

)، �س: ))).

فاخر،  بن  الرحمان  عبد  المطرف  اأب��و  الكاتب   -((
اإلى  المعروف بابن الدباغ، فّر من عند ابن هود 
المعتمد بن عباد، الذي �ضفر بينه وبين المتوكل، 
ثم ت�ضاد مع ابن عمار الذي كان يقدح فيه، ففر 
اإلى المتوكل، الذي وجد عنده ترحاًبا كبيًرا، اإلى 
بن  اهلل  عبد  اأب��ي  الوزير  وبين  بينه  ا�ضتعلت  اأن 
اأيمن �ضراعات، ففر راجًعا اإلى �ضرق�ضطة، فقتل 
�س:   ،(/( الذخيرة،  ب�ضاتينها.  من  ب�ضتان  في 

.((( - ((( - (((

))- ذو الوزارتين اأبو بكر بن عمار، من قرية �ضنبو�س، 
العجب،  داخله  اأن  اإلى  ووزي��ره  المعتمد  �ضاحب 
فوثب على مر�ضية لما اأخذها للمعتمد من يد ابن 
طاهر، ولم ثار عليه ابن ر�ضيق عدل اإلى الموؤتمن 
�ضاحب  الدولة  عتاد  يد  في  ح�ضل  ثم  هود،  ابن 
ق�ضره  في  ف�ضجنه  للمعتمد،  �ضلمه  الذي  �ضقورة 
)المغرب،  راأ�ضه.  به  �ضق  بطبرزين  قتله  اأن  اإلى 

ج)، �س: 1))- )))).
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))- اأبو بكر محمد �ضليمان الكالعي االإ�ضبيلي، ن�ضاأ في 
�ضفيًرا  �ضار  الذي  المعتمد  ومع  المعت�ضد،  دولة 
له، نكب مع المعتمد، ثم كتب البن تا�ضفين �ضنة 

)1) . )المغرب، ج )، �س: 1))).

1)- اأبو القا�ضم محمد بن عبد اهلل بن فرخ بن الجد 
ابن  اإ�ضبيلية، يقول  االأ�ضل، �ضكن  �ضلبي  الفهري، 
وا�ضطر  المعتمد،  بن  يزيد  وزارة  تقلد  اإنه  ب�ضام 
لبلة،  ببلده  يفتي  فكان  ال�ضورى،  خطة  تولي  اإلى 
اأي  ه�؛  �ضنة )))  توفي  اإنه  يقول  واإح�ضان عبا�س 
قبل ع�ضر ملوك الطوائف، فاالأكيد اأنه ثمة خطاأ، 

انظر)ي) كتاب الذخيرة، )/)، �س: 1)).«  

))- يقول اإح�ضان عبا�س لعله اأبو بكر عي�ضى بن الوكيل 
المرابطين  دولة  اأي��ام  اإلى  عا�س  الذي  اليابري، 

وا�ضتعمل على الكتابة بغرناطة.

))- قال المقري في النفح اإن بني القال�س من اأعيان 
ح�ضرة بطليو�س.

اأ�ضلوبية  درا�ضة  الوزير،  الكاتب  يو�ضف  بن  اأحمد   -((
دار  زي��د،  اأب��و  اإبراهيم  علي  النثرية،  اآث���اره  في 

المعارف، ط )، ))))م، �س: )).

االإم��ارة،  تدبير  في  االإ���ض��ارة  اأو  ال�ضيا�ضة  كتاب   -((
�ضامي  تحقيق  الح�ضرمي،  المرادي  الح�ضن  اأبو 
))))م،   ،( ط  البي�ضاء،  الثقافة،  دار  الن�ضار، 

�س: )).

الخام�س،  القرن  في  االأندل�س  في  الر�ضائل  اأدب   -((
�س: ))).

الغرب  دار  عبا�س،  اإح�ضان  تح:   .(/( الذخيرة،   -((
االإ�ضالمي، ط )، 111)م، �س: ))).

عبا�س،  اإح�ضان  تح:  ب�ضام.  ابن   .(/( الذخيرة،   -((
 (( �س:  ))))م،  ليبيا،  للكتاب،  العربية  ال��دار 

.(( -

))- الذخيرة، )/)، �س: ))) - )))

))- الخريدة، ج )، �س: ))) -)))

1)- الذخيرة، )/)، �س: ))).

من  اللغوي  التوا�ضل  لمهارات  منهجية  مقاربة   -((
)ع�ضر  باالأندل�س  ال�ضلطانية  الر�ضائل  خ��الل 

ملوك الطوائف). �س: )).

))- النثر الفني عند ل�ضان الدين ابن الخطيب، عبد 
الحليم ح�ضين الهروط، �س: )).

))- الذخيرة، )/)، �س: ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: ))).

مطبعة  عي�ضى،  �ضعد  ف��وزي  اأندل�ضية،  ر�ضائل   -((
 -((( �س:  ))))م،  ط  باالإ�ضكندرية،  المعارف 

.(((

كانا  ال��راه��ب  ك��ت��اب  حمل  م��ن  اأن  اإل���ى  اإ���ض��ارة   -((
�ضخ�ضين اثنين.

ال��راه��ب  بين  ال��ر���ض��ائ��ل  ت��ك��رار  على  ي��دل  ه��ذا   -((
والمقتدر باهلل.

))- الحلل المو�ضية في ذكر االأخبار المراك�ضية، موؤلف 
تحقيق  الهجري،  الثامن  القرن  اأهل  من  اأندل�ضي 
الر�ضاد  دار  زم��ام��ة،  ال��ق��ادر  وعبد  زك��ار  �ضهيل 

الحديثة، البي�ضاء، ط )، ))))م، �س: )).

القرن  في  االأندل�ضي  النثر  في  التجديد  مالمح   -((
علي  اأحمد  محمد  م�ضطفى  الهجري،  الخام�س 
ال�ضيوفي، عالم الكتب، ط)، )1)) ه�- ))))م، 

�س: )))- ))).

1)- الذخيرة، )/)، �س: )1)- )1)

))- الذخيرة، )/)، �س: )1)- )1).

))- الذخيرة، )/)، �س: )1)- )1). قال ابن ب�ضام 
في الذخيرة، ق ). ج )، �س: )1): »ووجدت الأبي 
اأبا حف�س بن برد  الوليد هذا ر�ضالة عار�س بها 
االأزهار،  �ضائر  على  الورد  تقديم  في  ر�ضالته  في 
ابن  حف�س  اأبي  خروج   - الوليد  اأبو  فيها  فخرج 
واأ�ضمع �ضائر  البهار،  اإلى  الورد، ودعا  برد- على 
الورد  ا�ضتهار ف�ضل  ولوال  اإماًما،  االأنوار، فن�ضبه 
قب�س  الر�ضالتين  من  اقت�ضبت  وقد  لزاًما،  لكان 
ومقابلة  لل�ضمل،  وجمعا  للتثقيل،  تخفيفا  ف�ضول، 
لل�ضكل.« اأ�ضجل هنا اعتراًفا من الموؤلف ابن ب�ضام 
باقت�ضابه ف�ضواًل من الر�ضائل بحجة التخفيف.     

))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

130

))- الذخيرة، )/)، �س: 1))- ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

الخام�س  القرن  في  االأندل�س  في  الر�ضائل  اأدب   -((
هجري، �س: )))- ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

))- انظر)ي) ر�ضالة مجهولة الم�ضدر في الذخيرة، 
)/)، �س: )))- ))). ور�ضالة عن ابن اأبي عامر 
في الذخيرة، )/)، �س: )))- 1))، ور�ضالة من 
اأرقم في  ابن  الكاتب  اإن�ضاء  بن مجاهد من  علي 

الذخيرة، )/)، �س: 1))- ))).

 .(/( الذخيرة،  في  الر�ضائل  ه��ذه  ان��ظ��ر)ي)   -(1
االإ�ضالمي  الغرب  دار   .( ط  عبا�س،  اإح�ضان  تح: 

111)م، �س: )))- ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: )1)- )1). 

))- الذخيرة، )/)، �س: )1)- )1).

))- الذخيرة، )/)، �س: 11)- )1).

))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

الجند،  عر�س  من  رجال  كان  يحيى،  بن  منذر   -((
عامر،  اأب��ي  اب��ن  دول��ة  اآخ��ر  القيادة  اإل��ى  وترقى 
�ضنة  قتل  االإم��ارة،  اإل��ى  الفتنة  في  اأم��ره  وتناهى 
بعبد  يعرف  عمه،  بني  من  رجل  يد  على  ه�   (((
وكان  االإم���ارة،  بعده  تولى  ال��ذي  حكم،  بن  اهلل 
عاهًرا فاأنكر النا�س فعله وهموا بقتله، فخرج فاًرا 
على  فولوه  هود  بن  �ضليمان  اإل��ى  فبعثوا  بنف�ضه، 

اأنف�ضهم. )اأعمال االأعالم، �س: 1)) - )))).

))- النفح، تح: اإح�ضان عبا�س، م )، �س: 1)) .

الغرب  دار  عبا�س،  اإح�ضان  تح:   .(/( الذخيرة،   -((
االإ�ضالمي 111)م، ط )، �س: )))- ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: ))).

))- الذخيرة، )/)، �س: ))) - ))).

11)- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))). 

)1)- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

انظر)ي)   .(((  -((( �س:   ،(/( الذخيرة،   -(1(
و)/).   .(((  -((( �س:   ،(/( الذخيرة،  كذلك 

�س: )))- ))). و)/)، �س: )))- ))). و)/). 
�س: )))- ))). و)/)، �س: )))- ))). 

)1)- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

)1)- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

اأبي  بن  النا�ضر  الرحمان  عبد  بن  العزيز  عبد   -(1(
عامر العامري، يكنى اأبا الح�ضن، ولد في جمادى 
�ضنة  الحجة  ذي  في  ببلن�ضية  وبويع  ه�   ((( �ضنة 

))) ه� وتوفي في ذي الحجة �ضنة ))) ه�.

�س:  و)/)،   .(((  -((( �س:   ،(/( الذخيرة،   -(1(
.(((

)1)- الذخيرة، )/)، �س: ))- )).

)1)- الذخيرة، )/)، �س: )))- )))- 1)).

وانظر)ي)   .(((  -((( �س:   ،(/( الذخيرة،   -(1(
كذلك الذخيرة، )/)، �س: ))- )). و)/). �س: 

))- )). و)/)، �س: )). 

فروع  اأح��د  على  و�ضقة  ناحية  في  تقع  برب�ضتر   -((1
�ضرق�ضطة،  من  ال�ضرقي  ال�ضمال  اإلى  اإيبرة  نهر 
�ضنة  وفي  ه��ود؛  ابن  �ضليمان  بن  يو�ضف  اأميرها 
بن  اأح��م��د  �ضعى  االأول���ى  ج��م��ادى  عقب  ه���   (((
اإلى  حليفه  عباد  مدد  مع  بالمقتدر  الملقب  هود 

برب�ضتر، وحارب الن�ضارى حتى انت�ضر عليهم.

)))- الذخيرة، )/)، �س: )1)- )1). الر�ضالة كتبت 
اأخذ  هود  بن  الم�ضتعين  الأن  الزالقة  معركة  بعد 

الخالفة بعد وفاة والده الموؤتمن �ضنة ))) ه�.

بن  المقتدر  بن  الموؤتمن  بن  الم�ضتعين  اأحمد   -(((
والده  وفاة  بعد  الخالفة  اأخذ  هود،  بن  �ضليمان 
الموؤتمن �ضنة ))) ه�، وقد حا�ضره الن�ضارى في 
المرابطون  قدم  حتى  االأعلى  الثغر  اأو  �ضرق�ضطة 

�ضنة ))) ه� فرفع الح�ضار.

)))- الحلل، �س: ))- )).

ملوك  من  تا�ضفين،  بن  يو�ضف  الم�ضلمين  اأمير   -(((
الدولة المرابطية، توفي �ضنة 11) ه�.

)))- وفيات االأعيان، م )، �س: )))

)))- الحلل، �س: ))- )).
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)))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

)))- الذخيرة، )/)، �س: )1)- )1).

)))- الذخيرة، )/)، �س: ))- )).

1))- الذخيرة، )/)، �س: )1)- )1).

)))- الذخيرة، )/)، �س: )1). و )/). �س: )1)- 
.(1(

)))- الذخيرة، )/)، �س: )).

)))- الذخيرة، )/)، �س: 1))- ))).

)))- الذخيرة، )/)، �س: )))- ))).

دار   ،( اإح�ضان عبا�س، ط  تح:  الذخيرة، )/)،   -(((
الغرب االإ�ضالمي 111)م. �س: )))- ))).

)))- الذخيرة، )/)، �س: ))- )).

 -(( �س:  عبا�س،  اإح�ضان  تح:   ،(/( الذخيرة،   -(((
.((

)))- محفوظات مكتبة الفاتيكان، روما، عن عبد اهلل 
عنان، دول الطوائف، �س: ))).

)))- ر�ضائل اأندل�ضية، �س: 1))- ))).

1))- الم�ضدر نف�ضه، �س: )))- ))).

الئحة الم�صادر والمراجع

الم�شادر:
- القراآن الكريم

- الذخيرة في محا�ضن اأهل الجزيرة، اأبو الح�ضن علي 
اإح�ضان  تحقيق  ه�)،  )ت)))  ال�ضنتريني  ب�ضام  ابن 
عبا�س، الدار العربية للكتاب، ليبيا � تون�س، ))))م.

- الذخيرة في محا�ضن اأهل الجزيرة، اأبو الح�ضن علي 
اإح�ضان  تحقيق  ه�)،  )ت)))  ال�ضنتريني  ب�ضام  بن 

عبا�س، دار الغرب االإ�ضالمي، ط )، 111)م.

الح�ضن  اأب��و  الجزيرة،  اأه��ل  محا�ضن  في  الذخيرة   -
علي بن ب�ضام ال�ضنتريني )ت))) ه�)، تحقيق �ضالم 
بي�ضون،  علي  محمد  من�ضورات  البدري،  م�ضطفى 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط )، ))))م.

موؤلف  المراك�ضية،  االأخبار  المو�ضية في ذكر  الحلل   -
تحقيق  الهجري،  الثامن  القرن  اأه��ل  من  اأندل�ضي 
�ضهيل زكار وعبد القادر زمامة، دار الر�ضاد الحديثة، 

البي�ضاء، ط )، ))))م.

الدين  ع��م��اد  الع�ضر،  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة   -
االأ�ضبهاني الكاتب، تحقيق اأذرتا�س اأذرنو�س، نقحه 
العرو�ضي  محمد   � ال��م��رزوق��ي  محمد  عليه:  وزاد 
المظوي � الجيالني ابن الحاج يحيى، الجزء الثالث.

اأبو  االإم��ارة،  تدبير  في  االإ�ضارة  اأو  ال�ضيا�ضة  كتاب   -
الح�ضن المرادي الح�ضرمي، تحقيق �ضامي الن�ضار، 

دار الثقافة، البي�ضاء، ط )، ))))م.

المغربي،  �ضعيد  اب��ن  المغرب،  حلى  في  المغرب   -
ذخائر  المعارف، م�ضر،  دار  �ضيف،  �ضوقي  تحقيق 
العرب 1)، الطبعة االأولى، )))). الجزءان: ) -).

المقري  الرطيب،  االأندل�س  غ�ضن  من  الطيب  نفح   -
التلم�ضاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 
الطبعة االأولى، )))) ه� �)))) م. المجلدان: )-).

- �ضبح االأع�ضى في �ضناعة االإن�ضا، اأحمد بن علي بن 
))))م)،   -  ((((( )))ه���  ت  القلق�ضندي  اأحمد 
دار   ،( الدين، ج  �ضم�س  وتعليق محمد ح�ضين  �ضرح 
الكتب العلمية، دار الفكر، بيروت لبنان، ط )، )1)) 

ه�- )))) م.

خلكان  اب��ن  ال��زم��ان،  اأبناء  واأن��ب��اء  االأع��ي��ان  وفيات   -
))1)- )))ه�)، دار �ضادر، بيروت، لبنان، ))))م، 

الجزء ال�ضابع.

المراجع:
- اأحمد بن يو�ضف الكاتب الوزير، درا�ضة اأ�ضلوبية في 
المعارف،  اأبو زيد، دار  اإبراهيم  النثرية، علي  اآثاره 

ط )، )))). �س: )).

الخام�س  ال��ق��رن  ف��ي  االأن��دل�����س  ف��ي  الر�ضائل  اأدب   -
الهجري، فايز عبد النبي فالح القي�ضي، دار الب�ضير، 

عّمان، االأردن، ط)، ))))م. 

- اأ�ض����رار البالغ����ة، الزمخ�ضري، تعلي����ق محمد اأحمد 
قا�ض����م، المكتب����ة الع�ضري����ة، �ضيدا، بي����روت، ط )، 

)11)م. 
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بيروت،  الثقافة،  دار  غريب،  ج��ورج  اللغة،  اأ�ضرار   -
ط)، ))))م. 

الديوانية  الر�ضائل  ف��ي  الجاهلي  ال�ضعر  توظيف   -
ريم  الخام�س،  ال��ق��رن  ف��ي  االأندل�ضية  واالإخ��وان��ي��ة 
الماج�ضتير  لنيل  جامعية  ر�ضالة  الغامدي،  �ضالح 
تحت اإ�ضراف الدكتور عبد اهلل الزهراني. جامعة اأم 

القرى � المملكة ال�ضعودية. )11)م. 

�ضعد  ف��وزي  الهجري،  الثالث  ال��ق��رن  ف��ي  التر�ضل   -
عي�ضى، دار المعرفة الجامعية، اال�ضكندرية، ))))م.

المرابطي،  الفتح  حتى  قيامها  منذ  الطوائف  دول   -
في  االإ���ض��الم  دول��ة  كتاب  م��ن  الثاني  الع�ضر  وه��و 
لجنة  مطبعة  ع��ن��ان،  اهلل  عبد  محمد  االأن��دل�����س، 
التاأليف والترجمة والن�ضر، القاهرة، الطبعة االأولى، 

1))) ه� - 1)))م.

- ر�ضائل اأندل�ضية، فوزي �ضعد عي�ضى، مطبعة المعارف 
باالإ�ضكندرية، ط ))))م.

القرن  ف��ي  االأندل�ضي  النثر  ف��ي  التجديد  مالمح   -
علي  اأح��م��د  محمد  م�ضطفى  ال��ه��ج��ري،  الخام�س 

ال�ضيوفي، عالم الكتب، ط)، )1)) ه�- )))) م.

- ل�ضان العرب، ابن منظور، تحقيق عامر اأحمد حيدر، 
من�ضورات بي�ضون، بيروت، ط )، )11)م، المجلد )).

من  اللغوي  التوا�ضل  ل��م��ه��ارات  منهجية  مقاربة   -
ملوك  )ع�ضر  باالأندل�س  ال�ضلطانية  الر�ضائل  خالل 
ر�ضالة  ال��ج��ع��دي،  �ضالم  بنت  جميلة  ال��ط��وائ��ف)، 
محمد  جامعة  من  الدكتوراة  �ضهادة  لنيل  جامعية 
الخام�س اأكدال الرباط. اإ�ضراف د. قا�ضم الح�ضيني. 

))1)م.

عبد  الخطيب،  ابن  الدين  ل�ضان  عند  الفني  النثر   -
 ،( ط  االأردن،  جرير،  دار  الهروط،  ح�ضين  الحليم 

)11)م. 

- النثر االأدبي االأندل�ضي في القرن الخام�س: م�ضامينه 
االإ�ضالمي،  الغرب  دار  محمد،  بن  علي  واأ�ضكاله، 

بيروت، ط )، 1)))م.
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مظاهر التعليل النحوي عند المبرد
)210-285هـ(

د. اأحمد اإ�شماعيل عبد الكريم 
باحث اأكاديمي - م�ضر

فى  اال�صتداللي  االحتجاج  مظاهر  من  مظهر  فهو  العربى.  النحو  فى  وا�صح  اأثٌر  للتعليل 
تثبيت  فى  الرئي�ص  المعول  وهو  عليه,  قامت  الذى  واالأ�صا�ص  االأول  ومرتكزها  النحو,  اأ�صول 
االأدلة يحتاج  اأدلتها ي�صتحيل, ومعرفة  االأحكام بدون  اإذ معرفة  االأحكام وتقوية االحتجاج بها؛ 
نزوع  واقع  من  الظاهرة,  هذه  وجود  النحوي  والدر�ص  اللغوي  الواقع  فر�ص  وقد  التعليل,  اإلى 
االأمر  اأنَّ  اإًذا-   - فالبدَّ  وراءها,  وما  العلة  اأو  والم�صببات  االأ�صباب  معرفة  اإلى  الب�صرية  النف�ص 
دفعهم اإلى الت�صاوؤل ما الذى جعل هذه اللفظة مرفوعة, وفى موقع اآخر من�صوبة, وهكذا يتغير 
اإعراب الكلمة فى الجملة ح�صب موقعها, ويظهر العامل اأثره فيها »ولذلك فلي�ص غريًبا اأن يكون 
ال�صوؤال عن العلة قديًما, واأن يكون التعليل مرافًقا للحكم النحوي منذ ُوجد, وغر�ص التعليل هو 
اأن ُيظهر خ�صوع الظاهرات لقواعد العلم واأحكامه, ثمَّ اإنَّ النحو لم يلبث اأن تاأثر بعلوم الدين 

والكالم, فا�صتمد منها رغبة البحث عن العلة, واأ�صلوب النظر فيها«)1(. 

مرافقًة  النحوي  التعليل  ن�ضاأة  كانت  وقد 
هذا  ظل  فقد  معه.  متزامنًة  النحو  لن�ضاأة 
التى  المنهجية  االأ�ضول  اأع��رق  من  المبحث 
نظرياته؛  بها  ور�ضخ  العربية،  علم  بها  وطن 
العربية  فى  اللغوي  االأداء  �ضالمة  اأنَّ  ذل��ك 
ال��ق��اع��دة  ب�ضحة  اإال  ين�ضجم  ال  وغ��ي��ره��ا 
ت�ضتخل�س  ال�ضحيحة  والقاعدة  و�ضالمتها، 
بتوظيف الدليل العلمى والبرهان العقلى، ومن 
ثمة تالزمت هذه االأ�ضياء، فالقاعدة مرتبطة 

بالنحو والنحو مرتبط باللغة، واللغة مرتبطة 
بالفكر، والفكر مت�ضل بالواقع، والواقع يقوم 
على التقنين والتقعيد؛ الأنَّ اأ�ضا�ضه االنتظام، 
وفى هذه المتواليات يوؤكد اأحد منظري العلل 
اأنَّ النحو علم قيا�ضي وم�ضبار الأكثر العلوم، ال 
يقبل اإال ببراهين وحجج))). وقد �ضاء للدر�س 
اأ�ض�س منطقية  على  ُيبتنى  اأن  العربى  اللغوي 
معللة؛ لذلك نجد اأن دار�س اللغة العربية قد 
اإيجاد عّلة لكل ما يراه من اأحكام  اإلى  ذهب 
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عّلة،  وللمن�ضوب  �ضبب،  فللمرفوع  وقواعد، 
وقد  ه��دف«))).  وللمجزوم  غاية،  وللمجرور 
الفقري  العمود  العّلة)  )مبداأ  الباحثون  عّد 
الّنحو  اأب��ح��اث  م��ن  كثيٌر  حوله  ت��دور  اّل���ذي 

الرئي�ضة والفرعية.

العّلة لغًة وا�سطالًحا:
- العلة لغًة:

عدد  على  تدل  فاإنَّها  اللغة،  حيث  من  اأما 
اللغويون،  ذكرها  فى  اأ�ضهب  المعاني)))  من 
و�ضنكتفي منها بما ذكروه مما يدخل فى نطاق 
ال�ّضبب،  بمعنى  تاأتي   « اأنَّها:  من  مو�ضوعنا 
جاء  �ضببه،  ال�ضيء  وعلة  ال�ضبب،  هي  فالعلة 
فى ل�ضان العرب: »هذا علة لهذا اأي �ضبب«)))، 
في  وجاء  �ضبُبُه«))).  ِعّلُتُه:  »وهذه  قيل:  وقد 
الم�ضباح المنير: »واعتّل: اإذا تم�ضك بحجٍة، 
ِعّلٍة،  ذا  جعلُه  واأعّلُه:  الفارابي،  معناه  ذكَر 

ومنُه اعتالالت الفقهاء واعتالالتهم«))). 

- العّلة في اال�سطالح الّنحوّي:
هذا  النحاة  ا�ضتقى  اللغوي  المدلول  ومن 
)ت:  الجّرجاني  عند  فالتعليل  الم�ضطلح، 
ال�ّضيء  وج��ود  عليه  يتوقف  ما  )))ه���):«ه��و 
ويكون خارًجا موؤثًرا فيه«))). وقيل هو: »تغيير 
المعلول عما كان عليه«))) اأو: »هو االأمر الذي 
حين  الحظته  ال��ع��رب  اأن  النحويون  ي��زع��م 
التعبير  من  معيًنا  وجًها  كالمها  في  اختارت 
مختلف  في  الّنظر  ه��و:  اأو  وال�ضياغة«)1)) 
االأ�ضباب  من  يرونه  وم��ا  الّنحوية  االأح��ك��ام 
�ضروري  اأم��ر  وه��و  االأح��ك��ام،  لتلك  الّداعية 
الّركن  هي  العّلة  كانت  لذلك  قيا�س؛  كل  في 
القيا�س:  الأّن  القيا�س))))؛  اأرك��ان  من  الّرابع 

»هو حمل غير المنقول على المنقول اإذا كان 
في معناه))))، وعّرفها الّدكتور مازن المبارك 
الحكمة  وجه  مظّنة  يكون  اّل��ذي  »الو�ضف  ب� 
الّدكتور علي  وعّرفها  الحكم«))))،  اتخاذ  في 
في  تحقق  اّلذي  ال�ضبب  »باأنها  المكارم:  اأبو 
في  وتحقق  حكًما،  له  فاأوجب  عليه  المقي�س 
حكمه«))))،  فاأخذ  به  فاألحق  ا  اأي�ضً المقي�س 
باأنها:  الحلواني  محمد  ال��ّدك��ت��ور  وع��ّرف��ه��ا 
ما  اإل��ى  والنفوذ  اللغوية،  الظاهرة  »تف�ضير 
وراءها، و�ضرح االأ�ضباب التي جعلتها على ما 
الحقائق  االأمر  يتجاوز  ما  وكثيًرا  عليه،  هي 
الذهنية  المحاكمة  اإل���ى  وي�ضل  ال��ل��غ��وي��ة، 

رف«)))). ال�ضّ

بين  الفرق  اأنَّ  ان  ح�ضَّ ام  تمَّ الّدكتور  وبّين 
العّلة وال�ّضبب فرق في التاأثير، »فالحكم يدور 
مع  ي��دور  ال  ولكنه  وع��دًم��ا،  وج��وًدا  العّلة  مع 
ال�ضبب  هي  اإًذا  النحوية  فالعلة  ال�ّضبب«)))). 
الذي اأدى اإلى الحكم واأوجبه. وبذلك يت�ضح 
وهو  اأ���ض��ل  م��ن  ف��رع  النحوية  العلة  اأن  لنا 
ولكن  ب��ذات��ه  قائًما  اأ���ض��اًل  ولي�س  القيا�س، 
النحاة اهتموا بها اهتماًما بالًغا واأعقبوا بها 
االأحكام النحوية تف�ضيًرا اأو تعزيًزا، واأفردوا 
فعوملت  النظرية  والموؤلفات  الم�ضنفات  لها 
من  اأ�ضل  كاأنها  فاأ�ضبحت  االأ���ض��ل،  معاملة 
بين  عليها  خالف  وال  العربي،  النحو  اأ�ضول 
النحاة، بل معمول بها باالإجماع عند العلماء 

كافة)))).

- اأق�سام العلل النحوية:

��م ال��ّن��ح��اة ال��ع��ل��ل وب��ي��ن��وا اأن��واع��ه��ا  ق�����ضّ
نتطرق  لن  الجزئية  هذه  وفى  وخ�ضائ�ضها، 
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اإلى تق�ضيمات النحاة، فاأنواع العلل من حيث 
اإنها  ق���ال:  فمن  كثيرة،  ال��خ��ارج��ي  االإط���ار 
منها  الم�ضهور  المدار  اأن  اإاّل  ال�ضعب  »وا�ضعة 
على اأربعة وع�ضرين نوًعا«))))، ومنهم من قال 
علل الّنحو على ثالثة اأ�ضرب))))، ومنهم من 
يرى اأن اعتالالت النحويين �ضنفان)1))، واأّما 
على  الّنحويين  علل  اأنَّ  ذكر  فقد  الّزّجاحي 
قيا�ضية  وعلل  تعليمية  »علل  اأ���ض��رب:  ثالثة 

وعلل جدلية نظرية«)))).

العبيدي  ���ض��ع��ب��ان  ال��دك��ت��ور  اأح�����ض��ن  وق���د 
درا�ضته  فى  النحوية،  للعلل  بتق�ضيمه  �ضنًعا 
الكتاب  في  النحو  لم�ضائل  التعليلية  للو�ضائل 
ل�ضيبويه))))، وجعلها تحت خم�ضة اأ�ضناف هي:

- العلل اال�صتعمالية.

- العلل التحويلية.

اال�صتعمالية  بــيــن  تــتــرجــح  الــتــي  الــعــلــل   -
والتحويلية.

- العلل القيا�صية.

- العلل الداللية:

العلل  اأهم  اإلى  الورقة �ضنتطرق  وفى هذه 
التي اعتمد عليها المبرد فى درا�ضة الظواهر 

النحوية، ومظاهرها في تراثه النحوي: 

)اأ( العلل اال�ستعمالية: 

يق�ضد بها التي تعلل اال�ضتعمال من مثل: 
الثقل والخفة وكثرة اال�ضتعمال واال�ضتغناء.

- علة التخفيف:
تت�ضل هذه العلة بطبائع العرب في القول؛ 
لم  اإذا  االأخ��ف  اختيار  اإل��ى  يميلون  كانوا  اإذ 

يف�ضلون  بكالمهم)))). فهم  يكن ذلك مخاًل 
وي�ضتثقلون  وي�ضتحبونه  الكالم  من  خفَّ  ما 
المبذول  بالجهد  اقت�ضاًدا  ويتجنبونه  الثقيل 
هذه  بين  ن��رب��ط  اأن  الممكن  »م��ن  فلذلك 
بقانون  الحديث  اللغة  علم  ي�ضميه  وما  العلة 
المتكلم  اأن  ب��ه  ويعني  ال��ل��غ��وي،  االقت�ضاد 
يحاول اأْن يو�ضل ما في ذهنه من اأفكار اأو ما 
في نف�ضه من اإح�ضا�ضات مع اأقل جهد ع�ضلي 
مبذول، وقد عبر عنه القدماء باال�ضتخفاف؛ 
باختالف  تختلف  العلمية  الم�ضطلحات  الأنَّ 
اأحد  الخفة  النحاة  جعل  وقد  االأزم��ن��ة«)))). 
لقلة  فعللوا  اللغة،  فى  اال�ضتعمالية  المطالب 
من  اأ�ضا�س  على  وكثرتها،  النحوية  االأب��واب 
الخفة  اإلى  اللغة  جنحت  لذا  والثقل؛  الخفة 
حين  جنى  ابن  ذلك  ويوؤكد  الثقل،  واجتنبت 
على  المفعول،  ون�ضب  الفاعل  رف��ع  يف�ضر 
»وذل��ك  ق��ائ��اًل:  التخفيف  طلب  م��ن  اأ�ضا�س 
واح��ٍد،  فاعٍل  من  اأكثر  له  يكون  ال  الفعل  اأنَّ 
الفاعُل  فُرفع  كثيرة،  مفعوالٌت  له  يكون  وقد 
ليقّل  وذلك  لكثرته؛  المفعوُل  وُن�ضب  لقلته، 
في كالمهم ما ي�ضتثقلون، ويكثر في كالمهم 

ما ي�ضتِخّفون«)))).
وعلة التخفيف من العلل التي كان النحاة 
اللغوية، في�ضفون  الظواهر  بها بع�س  يعللون 
ت�ضرف العرب حيالها بالخفة اأو طلب الخفة؛ 

الأنَّ اللغة تكره الثقل وترغب عنه.
فى  المبرد  عند  العلة  ه��ذه  وردت  وق��د 
اإظهار  في  الخفة  منها  نذكر  ع��دة،  موا�ضَع 
الفتحة في اال�ضم المنقو�س في حالة الن�ضب 
قال: »اإنَّ ُكلَّ ا�ضٍم بنيَتُه من )ِفعل) من هذه 
االأفعال التي هي )َفَعَل) فبناء اال�ضم )فاعل) 
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كما يجري في غيرها، فتقول من غزوت: هذا 
غاٍز، ومن رميت: هذا راٍم، ومن خ�ضيت: هذا 
راأيت  فتقول:  الن�ضب  مو�ضع  في  ا  اأمَّ خا�ٍس. 
تقول  الفتحة، كما كنت  قا�ضًيا وغازًيا لخفة 
في الفعل لن يغزَو، ولن يرمَي«)))). وقد ُيعَدل 
من ال�ضمة اإلى الك�ضرة لخفتها في نحو ِعتّي 
وِغزّي واالأ�ضل ُعِتّي وُغِزّي؛ الأنهما جمع عاٍت 
اإن الك�ضر في  وغاٍز على وزن )ُفُعول)، وقال 

هذا اأكثر لخفتِه)))).

في  قولهم  عندُه  ا�ضتخفاًفا  يحذف  ومّما 
�ضحاري  واأ�ضُلُه  �ضحاٍر،  )�ضحراء)  جمع 
رابعة  وقعت  اإذا  االأل��ف  الأنَّ  االإث��ب��ات؛  ز  وج��وَّ
فيما عّدته خم�ضة اأحرف تثبت في الت�ضغير 
والتك�ضير، ومثل هذا الحذف قولهم: لم اأَُبْل، 
ُه ال يطرد في بابِه)))). ولم َيُك، وال اأَْدر اإال اأنَّ

الم�ضارع  الفعل  بناء  المبرد  علل  وكذلك 
التوكيد  ن��ون��ا  ب��ه  ات�ضلت  اإذا  الفتح  على 
 - االأفعال  اأنَّ  ذكر  فقد  الثقيلة.  اأو  الخفيفة 
مرفوعة كانت اأو من�ضوبة اأو مجزومة- ُتبنى 
ذلك  وعلة   .(((( الفتح  على  النون  دخول  مع 
اختاروا  »واإنَّما  يقول:  اإِذ  الفتحة؛  عنده خفة 
قولك  وذلك  الحركات.  اأخفُّ  الأنها  الفتحة، 
لت�ضرَبنَّ  واهلِل  زي��ًدا؟  ت�ضرَبنَّ  هل  للرجل: 

زيًدا«)1)). 

وك��اأنَّ  )اأنَّ  في  الوقاية  ن��ون  ح��ذف  وعلل 
تلحق  ال��ن��ون  ه��ذه  اأنَّ  االأ���ض��ل  اإذ  )؛  ول��ك��نَّ
االأفعال، ولكنها لحقت االأحرف الم�ضبهة بها 
حماًل عليها فلحقت )اإنَّ واأخواتها)؛ لذا نجد 
اأنَّها غير مت�ضلة بها مرة، وذلك على االأ�ضل 
ونجدها اأخرى مت�ضلة بها حماًل على ال�ضبه 

باالأفعال، وال�ضر في حذفها من )اإِّن واأَّن وكاأّن 
ولكّن) هو ورود الت�ضعيف في هذه االأحرف.

ز �ضيبويه حذف نون الوقاية مع )اإنَّ  وقد جوَّ
بقوله:  ذلك  المبرد  وعلل  ولكّن))))).  وك��اأّن 
اإّنني،  قولك:  يحذف  مما  ذكرنا  ومّما   ...«
م�ضبهة  الحروف  هذه  الأنَّ  ولعلّني؛  وكاأنني، 
النون،  فيها  فزدت  االأواخر.  مفتوحة  بالفعل 
حركاتها«)))).  لت�ضلم  الفعل  في  زدتها  كما 
اآخ����ر: »وي��ج��وز فيهنَّ  ث��م ق���ال ف��ى م��و���ض��ع 
واإنما  ولكّني.  وكاأّني،  ��ي،  اإنِّ فتقول:  الحذف 
ثقيلة،  و)ك���اأّن)  )اإّن)  في  النون  الأنَّ  ج��از، 
وهي مع ذلك ُم�ضّبهة بالفعل ولي�ضت باأفعال. 
و�ضياق  ال��ت�����ض��ع��ي��ف«))))  ك��راه��ي��ة  ف��ح��ذف��ت 
هذا  فى  ورد  الحذف  اأن  يوؤكد  المبرد  كالم 
العربية  اإن  حيث  التخفيف؛  لغر�س  ال�ضياق 
تكره توالى االأمثال، فورود الت�ضعيف فى هذه 
نوًنا  يحتمل  ال  ال��واردة  الكلمات  فى  النونات 
فلذلك  اآخر؛  ت�ضعيًفا  الت�ضعيف  تزيد  اأخرى 
كراهية  يعي�س  اب��ن  وي��وؤك��د  حذفها.  ج���ّوزوا 
كالمهم  فى  ا�ضت�ضاغته  وعدم  التكرار  اللغة 
ل لهذه العلة  لذلك جّوزوا حذفها)))). وقد اأ�ضَّ

جمهور النحاة)))).

- علـة الثقــل:
التراث  في  دورانها  يكثر  التي  العلل  من 
النحوي، وموؤداها اأنَّ العرب ي�ضتثقلون عبارة 
فيما  ذلك  يكون  ما  واأكثر  حركة  اأو  حرًفا  اأو 
ما  اإلى  منه  فيفرون  في كالمهم  دورانه  كثر 
العلة  اأخف عليهم)))). فالق�ضد من هذه  هو 
موؤداهما  الأنَّ  التخفيف؛  علة  من  كالق�ضد 
ترى  اإذ  الكالم؛  في  الخفة  طلب  وهو  واحد 
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العلة  »ه��ذه  اأّن  الحديثي  خديجة  الدكتورة 
اأو  التخفيف  علة  النتيجة عين  هي من حيث 

اال�ضتخفاف«)))) 

اال�ضتثقال،  عّلة  اال�ضتخفاف  عّلة  ويقابل 
فقد ذكر لجمع االأجنا�س على )ِفْعلة) ثالثة 
اأوجه، نكتفي منها بالحديث عن الوجه الذي 
ِفِعالت  ي��ق��ال:  الثالث  ال��وج��ه  ففى  يعنينا. 
باتباع الك�ضرة الك�ضرة، ويجوز ِفَعالت باإبدال 
الفتحة من الك�ضرة، ويجوز ِفْعالت بالت�ضكين، 
كما يجوز في اإبل: اإْبل، وفي َفِخذ: فْخذ وذلك 

ال�ضتثقال الك�ضرة)))).

فى  ال��م��ب��رد  ع��ن��د  التعليل  ه���ذا  وي��ظ��ه��ر 
اأو  تحركه  حين  العلة  حرف  ثقل  عن  حديثه 
الياء  حركة  ُت�ضتثقل  حيث  قبله  ما  تحرك 
فاأما  قبلها،  ما  وتحرك  تحركت  اإذا  وال��واو 
الأنَّ  ت�ضتثقل؛  ال  فاإنها  قبلها  م��ا  �ضكن  اإذا 
بها  فُينطق  كاال�ضتراحة،  قبلها  يقع  ال�ضكون 
متحركة بعد اأن ُا�ضتريح دونها، ف�ُضهل النطق 
بها لذلك. ففي حديثه عن جمع »م�ضطفى« 
وقبل  م�ضطفيون،  على  االأ�ضل  »وك��ان  ق��ال: 
�ضارت  لما  ولكنها  م�ضطفوون،  تنقلب:  اأن 
األًفا، لم يجز اأن ترد اإلى �ضمة وال اإلى ك�ضرة 
والك�ضرة  ال�ضمة  ا�ضتثقال  اإحداهما:  لعلتين؛ 
فيه  وال��ي��اء  ال��واو  تنقلب  ال��ذي  المو�ضع  في 
األفين للفتحة قبلهما، والثانية: اأنه ال نظير له 
كان  فاإن  واالأفعال.  االأ�ضماء  حد  عن  فيخرج 
في مو�ضع فتح ثبت؛ الأن الفتحة اأخف، والأن 

له نظيًرا في االأ�ضماء واالأفعال)))).

دون  مو�ضعها  فى  الفتحة  ثبوت  يف�ضر  ثم 
فيقول:  اأخ����رى،  ح��رك��ة  الأى  عنها  ال��ع��دول 

اأمرها.  لك  بان  قد  اأخ��ف.  الفتحة  »وقولنا: 
تعو�س  فال  بزيد،  وم��ررت  زي��د،  هذا  تقول: 
�ضمة.  اأو  ك�����ض��رة  قبله  الأن  ال��ت��ن��وي��ن؛  ع��ن 
اأجل  األًفا من  وتقول: راأيت زيًدا، فتبدل منه 
الياء  وت�ضكن  قا�ضًيا،  راأيت  وتقول:  الفتحة. 
في الخف�س والرفع، في الوقف والو�ضل، ثم 
تذهب؛ اللتقاء ال�ضاكنين، وهو التنوين الذي 

يلحقها وهن �ضاكنة)1)).

وعلل المبرد حذف حرف العلة فى �ضيغة 
هروًبا  الياء  اأو  بالواو  االآخ��ر  ُمعَتل  )َف��َع��ل) 
)يد)  بقولهم  ذلك  على  وا�ضتدل  الثقل،  من 
عندهم  واالأ���ض��ل  ي��اء،  المهما  الأنَّ  )دم)؛  و 
)َيْدٌي) والمحذوف ياء يدّل على ذلك قولهم 
وكذلك  اأي��دي  الجمع  وف��ي  ي��ًدا،  اإليه  يديت 
)دميت). ومثله ما كان منتهًيا بحرف الخفاء 
الأنك  و)�ضنة)؛  )�ضفة)  ومثاله  الهاء  وه��و 
تقول �ضافهته و�ُضنيهه، ومن قال في ت�ضغير 

)�ضنة) )�ُضنّية) فقد جعل المه واًوا)))). 

يقول �ضيبويه : »وقولهم لي�س اأحد اأي لي�س 
هنا اأحد، فكل ذلك ُحِذف تخفيًفا وا�ضتغناًء 

بعلم المخاَطب بما يعني«)))). 

الظاهرة  االأ�ضباب  من  كثيًرا  نجد  وهكذا 
ها التخفيف، فكثرة اال�ضتعمال  للحذف غر�ضُ
وهذا  الثقل.  من  والهروب  التخفيف  ت�ضتلزم 
التعليل كثير عند النحاة، وهو اأكثر االأ�ضباب 

التي يف�ضرون بها الظواهر النحوية)))). 

- عّلة كثرة اال�شتعمال:
الغالب  ف��ي  بها  ي�ضتدّل  التي  العلل  م��ن 
لبيان ب�ضعة اأحكام منها الحذف)))). ولكثرة 
ورد  وق��د  ال��ت��غ��ي��ي��ر)))).  ف��ي  اأث���ر  اال�ضتعمال 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

138

�ضتى،  موا�ضع  فى  المبرد  عند  بها  التعليل 
الم�ضادر على  »انت�ضاب  ل�  تعليله  ومن ذلك 
يقول:  اإذ  اإظهاره«؛  المتروك  الفعل  اإ�ضمار 
»ومن ذلك: »�ضقًيا لزيد«، الأنَّ الدعاء كاالأمر 
�ضقًيا«  زيًدا  اهلل  »�ضقى  اأردت:  واإنما  والنهي 
»لزيد«  قولك:  اإل��ى  تحتج  لم  ذلك  قلت  ف��اإن 
»لفالن«،  بعده:  من  قلت  »�ضقًيا«.  قلت:  واإن 
ف��اإن  تعني.  َم��ْن  ُع��ِل��َم  واإْن  تعني،  م��ا  لتبّين 
»علة  في  وقال  حذفتُه«)))).  تحذفُه  اأن  �ضئت 
اإذا  ��ك  اأنَّ »اعلم  ال��ن��داء«:  في  العامل  ح��ذف 
دعوت م�ضاًفا ن�ضبته، وانت�ضابه على اإ�ضمار 
»يا  قولك:  وذل��ك  اإظ��ه��اره،  المتروك  الفعل 
»اأدعو  قولك:  من  بدل  )يا)  الأنَّ  اهلل«؛  عبَد 
اأنَّك  تخبر  الأنك  اهلل«  عبَد  واأريُد  اهلل«،  عبَد 
فعاًل،  اأوقعت  قد  ��ك  اأنَّ وقع  بها  ولكن  تفعل، 
دع��اوؤك  وقع  فقد  اهلل«،  عبد  »يا  قلت:  ف��اإذا 
ب�)عبد اهلل)، فانت�ضب على اأنه مفعول تعدى 

اإليه فعلك«)))). 
- عّلة اال�شتغناء: 

لدن  م��ن  العلة  ه��ذه  على  العلماء  ن�س 
�ضيبويه فقد جاء في الكتاب: »الأن من كالمهم 
ق��ال:  ال�����ض��يء)))).  ع��ن  بال�ضيء  اال�ضتغناء 
وقد  غيرها)))).  عن  بمْفعلة  ا�ضتغنوا  »وربما 
ظواهر  من  كثيًرا  العّلة  بهذه  النحويون  علل 
قد  العرب  اأنَّ  »واعلم  �ضيبويه:  قال  العربية 
ي�ضير  حتى  ال�ضيء  ع��ن  بال�ضيء  ت�ضتغني 
الم�ضتغنى عنه م�ضقًطا من كالمهم األبتة«)1)) 
اأنَّ  اال�ضتغناء-  -اأي  اللفظ  ه��ذا  من  ُيفهم 
واأنَّ هذا  عنه،  وم�ضتغنى  به،  م�ضتغنى  هناك 
ا�ضتبدالي  ُمعَطى  ا�ضتغنى به عنه، فهو  الذي 
ونظًرا  التركيب،  يم�س  كما  ال�ضيغة،  يم�س 

له  خ�ض�س  والتف�ضير  التعليل  فى  الأهميته 
فقال:  الخ�ضائ�س  كتابه  فى  باًبا  جنى  ابن 
»باب اال�ضتغناء بال�ضيء عن ال�ضيء))))، ومثَّل 
لهذه العلة االإمام اللغوي اأبي عبد اهلل محمد 
المبتداأ  من  كل  »ح��ذف  ب�  الفا�ضي   الطيب 
ا�ضتغناء  ف��ي��ه،  ح��ذف��ه  يجب  فيما  وال��خ��ب��ر 
الخبر  عن  كاال�ضتغناء  مقامه،  قام  بما  عنه 

بمرفوع ال�ضفة«)))).

لهذه  واللغويين  النحاة  ا�ضتخدام  ويظهر 
ال��ظ��واه��ر  لبع�س  ع���دة  م��وا���ض��ع  ف��ي  ال��ع��ل��ة 
اللغوية، فعّللوا كثيًرا من ظواهر العربية بعلة 
اال�ضتغناء))))؛ حيث جعلوا من هذه العلة اأداًة 
ا�ضتبدال  اأو  الوحدات  بع�س  حذف  لت�ضويغ 
بهذه  د  المبرِّ ُعني  وقد  بها،  اأخ��رى  وح��دات 
ما  ��ا  »واأمَّ قولُه:  منها  م�ضائل،  عّدة  في  العلة 
كان من المعتل متحرًكا، نحو: باب ودار وقاع 
وتاج - فاإنَّ اأدنى العدد في ذلك اأن تقول فيه: 
واأت��واج، وجار  وتاج  واأب��واب  باب  نحو:  اأفعال 
ا دار فاإنَّهم ا�ضتغنوا  واأجوار وقاع واأقواع. فاأمَّ
الأّنها  اأف��ع��ال  يقولوا  اأن  ع��ن  اأُْدُور  بقولهم: 
ال��وزن  ه��ذا  على  يقع  والموؤنث  العدد  الأدن��ى 
واأْذُرع،  ذراع  قالوا:  تراهم  اأال  الجمع،  في 
وُكراع واأكُرع، و�ِضمال واأ�ْضُمل، وِل�ضان واأل�ُضن 
ومن ذّكر الل�ضان قال: اأْل�ِضَنة ومن اأّنثها قال: 
األ�ُضن وكذلك نار واأنُور«)))). وا�ضتدل بما قال 

به ال�ضاعر:
ــئــْت فــلــّمــا فــقــدُت الــ�ــصــوَت مــنــهــم واأُطــِف

ــ�ــصــاء واأنــــــــــُوُر)55( ـــْت بــالــِع ـــبَّ مــ�ــصــابــيــح �ـــصُ

في  )ُفعال)  جمع  االأخ��رى  الم�ضائل  ومن 
اأدنى العدد كجمع )َفِعل)، وكذلك ُكلُّ ما كان 
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تقول:  لين  حرف  وثالثُه  اأح��رف  اأربعة  على 
غ��راب واأغ��رب��ة، وُذب��اب واأِذّب���ة، ف��اإذا اأردت 
)غالم)  فاأّما  وِعقبان،  ِغربان  قلت:  الكثير 
بقولهم:  اأغ��ِل��م��ة  ف��ي��ه:  ُي��ق��ال  اأن  في�ضتغنى 
اأخ��رى  م�ضائل  ع��ن  ف�ضاًل  ه��ذا  ِغ��ْل��َم��ة)))). 

د في هذا ال�ضدد)))). تناولها المبرِّ

)ب( العلل التحويلية:
فكرة  من  تنطلق  التي  التعليل  اأوج��ه  هي 
خطوات  بافترا�س  بها  التعليل  فيتم  االأ�ضل، 
واالأ���ض��ل،  التمكن،  منها:  تحويلية.  لغوية 

والعو�س، والقوة. 

- علة التمّكن اأو الت�شّرف: 
اللغة  داخل  من  تتم  الأنها  لغوية؛  علة  هي 
ومفادها  ذل��ك،  عن  تخرج  وال  نظامها  وفق 
عند �ضيبويه هو اأنَّ هناك بع�س االأ�ضياء تفوق 
بمزية،  عليها  تمتاز  اأو  الت�ضرف  في  غيرها 
علة  وهي  ت�ضرفها،  اأو  تمكنها  هو  وال�ضبب 
�ضيبويه؛  كتاب  في  تلقانا  التي  العلل  اأَُوِل  من 
من  الكلم  اأواخ��ر  مجاري  »باب  في  يقول  اإذ 
لتمكنها  جزم  االأ�ضماء  في  »ولي�س  العربية«: 
وللحاق التنوين فاإذا ذهب التنوين لم يجمعوا 
ال��ح��رك��ة«)))).  وذه���اب  ذه��اب��ه  اال�ض�م  على 
بع�س  »اأنَّ  اإلى:  اآخر  ا فى مو�ضع  اأي�ضً وي�ضير 
من  اأثقل  فاالأفعال  بع�س،  من  اأثقل  الكالم 
اأ�ضدُّ  االأ�ضماء؛ الأنَّ االأ�ضماء هي االأولى، وهي 
تمكًنا، فمن ثم لم يلحقها الجزم وال�ضكون، 

واإنَّما هي من االأ�ضماء«)))). 

المبرد عندها؛  التي وقف  العلل  وهي من 
»ما  قولك:  حدَّ  على  قّدمت  »فاإنما  يقول:  اإذ 
قولك:  التقديم على  اأردت  ولو  زيد منطلق«، 

يجوز:  ال  كما  يجز،  لم  منطلًقا«،  زي��د  »م��ا 
ُمغٍن في جميع  »اإن منطلق زيًدا«، وهذا قول 
العربية: كل ما كان مت�ضرًفا عمل في المقّدم 
يفارق  لم  مت�ضرًفا  يكن  لم  واإْن  والموؤّخر، 
وقال  غ��ي��ره«)1))،  على  ُمدخل  ��ُه  الأنَّ مو�ضعه، 
»اإن  نحو:  والتاأخير،  التقديم  ا  »فاأمَّ ا:  اأي�ضً
منطلق زيًدا« - فال يجوز؛ الأنها حرف جامد، 
تقول  َفَعَل، وال فاعل، كما كنت  فيه:  تقول  ال 
في )كان): يكون، وهو: كائن. وغير هذا من 
االأمثلة. ولكن اإْن كان الذي يليها ظرًفا فكان 
خبًرا اأو غير خبٍر جاز؛ وذلك: »اإنَّ في الدار 

زيًدا«، و»اإنَّ في الدار زيًدا قائم«)))).

- عّلة االأ�شل:
بنية  داخل  من  ا  اأي�ضً تتم  لغوية،  علة  هى 
اللغة وفق نظامها، ومفادها عند النحاة، اأن 
لكل باب نحوي خ�ضائ�ضه، التى يمتاز بها عن 
االإعراب  اأ�ضل  اأنَّ  ال�ّضّراج  ابن  فيذكر  غيره، 
والحروف،  لالأفعال  البناء  واأ�ضل  لالأ�ضماء 
اإنما هو  االأ�ضماء  الذي ح�ضل في  البناء  واأنَّ 
لم�ضابهة الحروف معلاًل ذلك بقوله: »واعلم 
يكون  اأن  حقه  ��م��ا  اإنَّ عندهم،  االإع���راب  اأنَّ 
لالأ�ضماء دون االأفعال والحروف، واأن ال�ضكون 
اأو حرف،  يكونا لكل فعل  اأن  والبناء  حقهما 
واأنَّ البناء الذي وقع في االأ�ضماء عار�س فيها 
االأفعال  على  دخل  الذي  االإع��راب  واأنَّ  لعلة، 
التي  فالعلة  لعلة،  فيها  دخل  اإنما  الم�ضتقبلة 
ُبنيت لها االأ�ضماء هي وقوعها موقع الحروف 

وم�ضارعتها لها«)))).

وقال ال�ضيوطى: »وعلة »اأ�ضل« ك�: »ا�ضتحوذ« 
وهذه  ين�ضرف))))،  ال  ما  و�ضرف  و»يوؤكرم« 
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كثيًرا  العلماء  اعتمَدَها  التى  العلل  من  العلة 
في احتجاجاتهم وتعليقاتهم النحوية ومنهم 
علة  ل��ذك��ر  يتعر�س  م��ا  ك��ث��ي��ًرا  اإذ  د؛  ال��م��ب��رِّ
النحوية  الم�ضائل  على  تعليقاته  في  »االأ�ضل« 
التنكير:  االأ�ضماء  في  االأ�ضل   : اأنَّ ذلك  من 
�ضيء  كلِّ  على  الواقع  هو  َر  الُمنكَّ اال�ضَم  »الأنَّ 
ِتِه، ال يخ�س واحًدا دون �ضائره، وذلك  من اأُمَّ
نحو رج��ل وف��ر���س وح��ائ��ط واأر����س، وك��ل ما 
فغير  �ضاحبه  ا�ضم  في  بالبنية  داخ��اًل  ك��ان 
قد جمعهما«)))).  اال�ضم  كان  اإذا  منه،  ُمَميَّز 
ال  »الأن��ه��ا  االأ���ض��ل  ه��ي  هاهنا  النكرة  وجعل 
الذي و�ضعت  المعنى  تحتاج في داللتها على 
تحتاج  فاإنَّها  المعرفة  بخالف  قرينة  اإلى  له 
اإلى القرينة وما يحتاج اإلى �ضيء فرع عما ال 

يحتاج اإليه«)))).
االأ�ضل في االأ�ضماء اأن تن�ضرف »فالتنوين 
في االأ�ضل لالأ�ضماء كلها عالمة فا�ضلة بينها 
ي�ضاأل:  اأن  لل�ضائل  لي�س  ��ه  واأنَّ غيرها،  وبين 
لم  عما  الم�ضاألة  فاإنَّما  اال�ضم؟  ان�ضرف  ِلَم 
ين�ضرف، ما المانع من ال�ضرف؟ وما الذي 
اإذا كانا  اأزاَلُه من منهاج ما هو ا�ضم مثُلُه؟، 
ُه  في اال�ضمية �ضواء«)))). وقوله ال ين�ضرف باأنَّ

ال يدخُلُه خف�س وال تنوين.
المتاأ�ضلة  الخ�ضائ�س  العلماء  جعل  وقد 
فى كل باب نحوي هى االأ�ضا�س الم�ضيطر على 
هذا الباب. فاالأدوات المخت�ضة  بعمل محدد 
فى الدر�س النحوي ال تحتاج اإلى تقدير عامل 
معها يقوم بوظيفة نحوية،  فقد ذكر النحاة 
اختلف  وق��د  مخت�ضة،  غير  اأدوات  ثمة  اأنَّ 
اإلى  الب�ضريون  فذهب  اإعمالها،  فى  النحاة 
بقبيل،  اخت�ّس  اإذا  اإِال  اليعمل  الحرف  اأن 

بعمل؛  المخت�س  غير  ينه�س  ال  ث��م  وم��ن 
معتبرين  م�ضمر،  عامل  بتقدير  تاأولوا  ولذا 
م�ضمرة  )اأْن)  هو  عندهم  الحقيقي  العامل 
 بعدها. واأدوات الن�ضب هي: الم التعليل والم 
واأو  المعية  وواو  ال�ضببية  وف���اء  ال��ج��ح��ود 
فى  )اأْن)  الإ�ضمار  المبرد  وعلل  وح��ت��ى)))). 
من  الالم  الأنَّ  »وذل��ك  بقوله:  الموا�ضع  هذه 
عوامل االأ�ضماء وعوامل االأ�ضماء ال تعمل في 
بها  ن�ضبَت  )اأْن)  اأ�ضمرت  فاإذا  االأفعال... 
والفعل  )اأْن)  الأن  الالم  عليه  ودخلت  الفعل 
ا�ضم واحد، كما اأنَّها والفعل م�ضدر فالمعنى: 
جئُت الأْن اأكرمك؛ اأي: جئت الأكرمك، كقولك: 
 - الأ�ضربك  ماكنت  قلت:  ف��اإن  لزيٍد.  جئُت 
من  ويفهم  الفعل«))))  لهذا  ماكنُت  فمعناه: 
الجر،  ح��روف  م��ن  ال��الم  اأنَّ  المبرد  ك��الم 
ولذلك  االأفعال  في  التعمل  االأ�ضماء  وعوامل 

ا�ضمرت )اأْن). 

ال  اأن  ال��ج��ر  ح���روف  ف��ي  االأ���ض��ل  اأنَّ  كما 
ز  د ال ُيَجوِّ تعمل مع الحذف اإال بعو�س، والمبرِّ
الواو  يريد   ، الأفعلنَّ اهلِل  العرب:  بع�س  قول 
القيا�س  لي�س جيًدا في  ُه  باأنَّ فيحذفها وينعتُه 
وال معروًفا في اللغة وال جائًزا عند كثير من 
اإال  عندُه  يحذف  ال  الجر  فحرف  النحويين، 
بعو�س)))). وهناك م�ضائل كثيرة تبّين تم�ضك 
د بهذا االأ�ضل النحوي في تعليقاته على  المبرِّ
الم�ضائل النحوية المختلفة)1)). وهكذا الحال 
يوؤكد  حيث  اآنًفا  المذكورة  االأدوات  بقية  مع 
ذلك ابن الوراق؛ اإذ يقول: »واأما )حتى والفاء 
والواو) فالداللة قد دلت على )اأَْن) م�ضمرة 
حكمها  ثبت  ق��د  حتى  )اأّن)  وذل��ك  بعدها 
اال�ضم  لعامل  واليجوز  االأ�ضماء  تخف�س  اأن 
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بعد  الفعل  وجدنا  فلما  الفعل،  في  يعمل  اأن 
لها،  الخف�س  ا�ضتّقر  وقد  من�ضوًبا  )حتى) 
بابها  المو�ضع على  ُتجَعَل في هذا  اأن  واأمكن 
والفعل  )اأْن)  الأن  )اأْن)؛  بعدها  ُتقّدر  ب��اأن 
بمنزلة الم�ضدر، فت�ضير )حتى) في المعنى 
خاف�ضًة ل�)اأْن) وما تعّلق بها، وجب ان تقّدر 
)اأن) بعدها، لئال ُيخرجها عن اأ�ضلها، وعن 

اأحكام العوامل«)))). 

- علة العو�ض: 
الدينوري  ذكرها  التي  العلل  من  علة  هي 
العرب  كالم  على  تطرد  والتي  الجلي�س))))، 
»وعلة  بقوله:  مكتوم))))  بن  التاج  و�ضرحها 
) من  تعوي�س مثل تعوي�ضهم الميم في )اللهمَّ
المبرد  عند  اأمثلتها  ومن  النداء«)))).  حرف 
تعليله فيما اأورد من )ات�ضال الميم الم�ضدّدة 
بلفظ الجاللة) عند النداء؛ اإذ يقول: »وزعم 
في  الم�ضدّدة  الميم  اإنما  )اللهم)  ِمْثله  اأن 
والهاء  للتنبيه،  التي  )يا)  عن  عو�ٌس  اآخ��ره 
ذك��ره  م��ا  ومنها  ن�����داء«))))،  الأن��ه  م�ضمومة 
من  النحوي،  تراِثِه  من  متفرقة  موا�ضع  في 
الجمع:  وفي  �ضفيرج  �ضفرجل:  ت�ضغير  ذلك 
ا مّما ُحذف  الياء عو�ضً �ضفاريج فُتجعل هذه 
�ضيء)))).  اال�ضم  من  ُحذف  اأّنُه  على  ودلياًل 
فاإذا  االأ�ضماء  )َفْعَلَة) من  على  كان  ما  ومنه 
ُج��م��َع ب��االأل��ف وال��ت��اء ح��رك اأو���ض��ط��ه لتكون 
وتكون  المحذوفة  الهاء  من  ا  عو�ضً الحركة 
في  قولك  وذل��ك  والنعت،  اال�ضم  بين  فرًقا 
وفي  جفنات،  جفنة:  وف��ي  َطَلحات،  طلحة: 
حفات، وكذلك جميع هذا الباب،  ْحفة: �ضَ  �ضَ

قال ال�ضاعر:         ]الطويل[

ال�صحى في  َيْلَمعَن  الغرُّ  الَجَفناُت  لنا 
ــــا)77( واأ�ــصــيــافــنــا َيــْقــُطــْرَن مــن نــجــدٍة دَم

وقال االآخر:     ]الخفيف[ 
َدفــــــنــــــوهــــــا ـــــــا  اأعـــــــظـــــــًم اهلُل  نــــــ�ــــــصــــــَر 

ــــحــــاِت)78( ــــْل ــــَحــــَة الــــطَّ ــتــاَن َطــــْل بــ�ــصــجــ�ــص

ذكره  ما  بالعو�س  له  علل  ما  اأمثلة  ومن 
فى »باب ما كان فاوؤه واًوا من الثالثة« قائاًل: 
»اعلم اأنَّ هذه الواو اإذا كان الفعل على َيْفِعل 
َوَع��َد  قولك:  وذل��ك  الم�ضارع.  في  �ضقطت 
و�ضقوطها؛  َي�ِضُم.  وَو�َضَم  َيِجُد،  وَوَج��َد  َيِعُد، 
الواوات. وذلك  الأنَّها وقعت موقًعا تمتنع فيه 
اأنها بين ياء وك�ضرة وجعلت حروف الم�ضارع 
والأنه  الباب  يختلف  لئاّل  للياء؛  توابع  االأخ��ر 
كان  اإذ  منها؛  حرفا  لزم  ما  الحروف  يلزم 
اعتل  الفعل  اعتل  اإذا  ��ه  الأنَّ واح��ًدا؛  مجازها 
الم�ضدر اإذا كان فيه مثل ما يكون في الفعل. 
مثال  على  الفعل  هذا  من  الم�ضدر  كان  فاإن 
وذل��ك  فيها،  علة  ال  الأن���ه  واوه؛  ثبتت  َف��ْع��ٍل 
واإن  و���ض��اًل.  وو�ضلته  وع���ًدا،  وعدته  قولك: 
ال��واو؛  حذف  لزمه  ِفْعَلة  على  الم�ضدر  ُبني 
واأن��ه م�ضدر  ال��واو،  في  للك�ضرة  ذل��ك  وك��ان 
وعدته  ق��ول��ك:  وذل��ك  م��ح��ذوف.  معتل  ِف��ْع��ل 
عدًة، ووزنته زنة. وكان االأ�ضل وعدة، ووزنة، 
الأن  العين؛  على  ال��واو  حركة  األقيت  ولكنك 
العين كانت �ضاكنة، وال يبتداأ بحرف �ضاكن. 
والهاء الزمة لهذا الم�ضدر؛ الأنها عو�س مما 
اإكراما،  اأكرمته  تقول:  اأنك  ترى  اأال  حذف؛ 
واأح�ضنت اإح�ضانا. فاإن اعتّل الم�ضدر لحقته 
قولك:  وذل��ك  منه.  ذه��ب  لما  عو�ضا  الهاء 
اأردت اإرادًة، واأقمت اإقامًة)))). وكذلك قا�ٍس 
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في  الن�ضرف  ام���راأة  ب��ه  �ضميت  ل��و  فاعلم. 
ا  عو�ضً يدخل  التنوين  الأن  والخف�س؛  الرفع 

مما حذف منه.

- علة القوة:
هذه العلة توجب اأ�ضاًل وفرًعا، وقد توجب 
»ما«  مع  الحال  هو  كما  القيا�س  ك�ضر  القوة 
»ما  على  »لي�س«  عمل  ل��ق��وة  المبرد  فيعلل 
التى  الحروف  من  ي�ضاويها  وما  الحجازية« 
تعمل عملها، فيقول: »وما الحجازية بمنزلة اإنَّ 
في العمل واإن اختلف عمالهما. وا�ضتواوؤهما 
في اأنهما حرفان لي�ضا بفعل. تقول: ما القوم 
فيها اإال زيد؛ الأن فيها م�ضتقر، وتقديره: لي�س 
القوم فيها. اإال اأن لي�س يجوز اأن تن�ضب بها 
ما بعد اإال الأنها فعل، فتقدم خبرها وتوؤخره. 
ولو قلت: ما اإال زيًدا فيها اأحد لم يجز؛ الأن ما 
لي�ضت بفعل. وتقول: لي�س اإال زيًدا فيها اأحد؛ 
الأن لي�س فعل«)1)). ويوؤكد ذلك التعليل ما قال 
به ابن الحاجب: وذلك الأّنهم يزعمون اأنَّ كل 
االأ�ضماء  من  بواحد  له  اخت�ضا�س  ال  ح��رٍف 
و»ال«  و»ما«  اأحدهما  فى  له  عمل  ال  واالأفعال 
على  الفعل  عمل  ترجيحه  وكذا  ك��ذل��ك«)))). 
الحرف وتقول: »ما علمت اأن اأحًدا يقول ذاك 
اإال زيًدا؛ الأن المعنى: ما علمت اإال اأن اأحًدا اإال 
زيًدا يقول ذاك. ف� »زيد« بدل من اأحد الذي 
عملت فيه اإن، ولو جعلت اإال تلي اأن لم ي�ضلح؛ 

الأن الحروف ال تقوى قوة االأفعال«)))).

)جـ( العلل التى تترجح بين اال�ستعمالية 
والتحويلية: وهي: الحذف، وطول الكالم.

- الحذف: 
اأحد  ��ه  الأنَّ اللغة؛  فى  الحذف  اأهمية  تاأتى 

لبناء  يعر�س  فقد  اال�ضتعمالية،  المطالب 
الجملة اأْن ُيحذف منها اأحد العنا�ضر المكونة 
لهذا البناء، وذلك ال يتم اإال اإذا كان الباقى 
فى بناء الجملة بعد حذفها مغنًيا فى الداللة، 
اأح��د  ُي��ح��ذف  وق��د  المعنى،  اأداء  ف��ى  كافًيا 
العنا�ضر؛ الأنَّ هناك قرائن معنوية، اأو مقالية 

ت�ضير اإليه)))).

وقد اأجاز النحاة حذف الفعل من االأ�ضماء 
اأُجريت مجرى الم�ضادر في  وال�ضفات التي 
الدعاء نحو: ترًبا وجنداًل، اأو ما اأ�ضبهها، فقد 
اللفظ  من  بًداًل  ُجعلت  الأنَّها  اأفعالها  حذفت 
بقوله:  ذل��ك  المبرد  وعلل  ب��ه��ا)))).  بالفعل 
عليه،  ت��دل  للفعل  عت  ُو�ضِ اأ���ض��م��اٌء  »ولكنها 
موا�ضعها،  ف��ي  كانت  م��ا  م��ج��راه  ف��اأُج��ري��ت 
والي���ج���وز ف��ي��ه��ا ال��ت��ق��دي��م وال��ت��اأخ��ي��ر الأن��ه��ا 
�ضْه  قولك:  وذلك  الفعل  ت�ضّرف  التت�ضرف 
بمتعٍد،  فلي�س  واكفف،  ا�ضكت،  بمعنى:  وَمْه، 
زي��ًدا«،  »عليك  قولك:  وهو  يتعدى  ما  ومنها 
قوله  ف��اأم��ا  اأغ��ري��ت��ُه...  اإذا  زي���ًدا«،  و»دون���ك 
تعالى: چ... ڀ  ڀ  ڀ...چ ]الن�ضاء: ))[ 
فلم ينت�ضب )كتاب) بقوله: )عليكم)، ولكن 
چ  ہ   ۀ   ۀ   چ   تعالى:  قال  لما 
عليهم،  مكتوب  هذا  اأنَّ  اْعَلم   ](( ]الن�ضاء: 
هذا  الأنَّ  للم�ضدر،  اهلل)  )ك��ت��اب  فن�ضب 
في  ل  االأوَّ ك��ان  اإذ  بالفعل؛  اللفظ  من  ي��دل 
عليكم«))))  وُكتَب  عليكم،  اهلل  كتب  معنى: 
وُيفهم من كالم المبرد اأنَّ هذه االأ�ضماء التي 
ُو�ضعت للفعل قد دّلت عليه فا�ضتغني بها عن 
القرينة م�ضوٌغ  الأنَّ قوة  بالفعل؛ وذلك  اللفظ 
لجواز الحذف؛ حيث يميل المتكلم اإلى حذف 
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من  فهمه  يمكن  ما  وحذف  مكررة،  عنا�ضر 
ال�ضياق.

- علة طول الكــالم:
هو  ما  العرب  اختيار  اإلى  توؤدي  علة  وهي 
الطول؛  ذلك  مع  ليتنا�ضب  الكالم  في  اأخف 
اأنَّ  يعني  ال��ك��الم  بطول  »التعليل  اإنَّ  حيث 
ما  اأ�ضلوًبا  في�ضتخدم  الجهد  يخفف  الناطق 
من االأ�ضاليب اأو يف�ضل حركة تكون اأخَفّ من 
�ضائر حركات االإعراب كحركة الن�ضب«)))). 
اإليه،  بالم�ضاف  ط��ال  الم�ضاف  فالمنادى 
والنكرة  بعده،  بما  طال  بالم�ضاف  وال�ضبيه 
فاختارت  بالتنوين  طالت  المق�ضودة  غير 
ال��ع��رب ل��ه��ذه االأق�����ض��ام م��ن ال��م��ن��ادى اأخ��ّف 
طول  م��ع  تنا�ضًبا  الفتحة  وه��ي  ال��ح��رك��ات 
ل�)حذف  المبرد  تعليل  اأمثلتها  ومن  الكالم، 
اأو  ��ا)  ب���)اإيَّ التحذير  في  به  المفعول  عامل 
»وقد يحذف  يقول:  اإذ  العطف)؛  اأو  التكرير 
قولك:  وذل��ك  العطف  اأو  التكرير  في  الفعل 
لالإطالة  الفعل  فاإنَّه حذف  والحائط«  راأ�ضك 
بما  المحذوف  الفعل  على  ودّل  والتكرير، 

ي�ضاهد من الحال«)))). 

فاأما  بقوله:  العلة  لهذه  المبرد  مثَّل  وكذا 
 قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  چ ]ال�ضم�س: )[، 
الق�ضم  وق���ع  »ف��اإن��م��ا  و���ض��ح��اه��ا  وال�����ض��م�����س 
م��ن زك��اه��ا« وحذفت  اأف��ل��ح  »ق��د  ق��ول��ه:  على 
طال  اإذا  الكالم  الأن  الق�ضة؛  لطول  ال��الم 
ال  النحويين  اأن  ترى  اأال  اأجمل.  الحذف  كان 
يقولون: قام هند، وذهب جاريتك، ويجيزون: 
ح�ضر القا�ضي اليوم امراأٌة يا فتى، فيجيزون 
الحذف مع طول الكالم؛ الأنهم يرون ما زاد 

ا مما حذف)))).  عو�ضً

)د( العلل القيا�سية:

عليها  يقوم  التى  الركيزة  القيا�س  ُيعدُّ 
معظم  »وه��و  ال�ضيوطى:  ق��ال  النحو،  �ضرح 
عليه،  م�ضائله  ُل فى غالب  والمعوَّ النحو  اأدلة 
كما قيل: »اإنَّما النحو قيا�س ُيتَّبُع«))))، ويق�ضد 
بالعلل القيا�ضية؛ اأي التي كان يعلل بها النحاة 
والحمل  ال�ضبه،  وه��ي:  الم�ضابهة  بمالحظة 

والتوهم والمجاورة واال�ضتئنا�س. 

- عّلة ال�شبه: 
ب�ضرب  االأ�ضل  على  الفرع  ُيحمل  »اأن  هو 
الحكم  اّلتي علق عليها  العّلة  ال�ضبه غير  من 
اإعراب  على  يدل  اأن  مثل  وذلك  االأ�ضل،  في 
الفعل الم�ضارع، باأنه يتخ�ض�س بعد �ضياعه، 
فكان  �ضياعه،  بعد  يتخ�ض�س  اال�ضم  اأن  كما 
معرًبا كاال�ضم اأو باأّنه دخل عليه الم االبتداء 
اأو �ضكونه،  اأو باأّنه على حركة اال�ضم  كاال�ضم 
ولي�س �ضيء من هذه العلل هي اّلتي وجب لها 
االإعراب في االأ�ضل اإّنما هو اإزالة اللب�س«)1)). 
النحاة،  كتب  به  تزخر  بالم�ضابهة  التعليل 
تكاد  لغوية  علة  وهي  ومتاأخرين،  متقدمين 
تكون راأ�س االأمر فى مرتكزات التعليل و�ضوره؛ 
والمقي�س  المقي�س  بين  ال�ضبه  وجد  اإذا  الأنه 
الم�ضابهة  اإذ  القاعدة؛  و�ضحت  فقد  عليه 
في  ب�ضبيهه  ال�ضيء  تلحق  النحاة  عند  علة 
قائاًل:  �ضيبويه  اأكدها  حقيقة  وهذه  الحكم، 
بال�ضيء  ال�ضيء  ي�ضبهوا  اأن  كالمهم  »وم��ن 
واإْن لم يكن مثله في جميع االأ�ضياء«))))، وهي 
حكًما  المت�ضابهين  اإك�ضاب  على  تقوم  علة 

واحًدا)))).
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المنادى المفرد  اأمثلتها تعليل )بناء  ومن 
المنادى  ك��ان  »ف���اإن  ي��ق��ول:  اإذ  ال��م��ع��رف��ة)؛ 
واحًدا مفرًدا معرفة - ُبني على ال�ضم- ولم 
يلحقه تنوين، واإنما ُفعل ذلك به لخروجه عن 
وذلك  معرًبا،  يكون  ماال  وم�ضارعته  الباب، 
اأنك قلت: »يا زيد«، و»يا عمرو«، فقد اأخرجته 
من بابه؛ الأنَّ حّد االأ�ضماء الظاهرة اأن تخبر 
عنه  والمخبر  غائب،  واح��د  عن  واح��ًدا  بها 
غيرك  ف���)زي��د)  زي��د«  »ق��ال  فتقول:  غيرها 
واأنت  زيد«  »قال  تقول  وال  المخاطب،  وغير 
زيد«  »يا  قلت  فلما  المخاطب.  اأعني  تعنيه، 
ما  ب��اب  في  فاأدخلته  اال�ضم،  بهذا  خاطبته 
والتاء  واإي��اك.  اأنت،  نحو:  مبنًيا،  اإال  يكون  ال 
في )قمُت) والكاف في )�ضربتك)، ومررُت 
بك، فلما اأُخرج من باب المعرفة، واأُدخل في 
باب المبنية -لزمه مثل حكمها، وبنيتُه على 
ال�ضم، لُتخالف به جهة ما كان عليه ُمعرًبا، 

الأنه دخل في باب الغايات«)))).
ا ل�)عدم بناء الما�ضي  ومن ذلك تعليله اأي�ضً
اإذ قال: »وكان حق كل مبني  على ال�ضكون)؛ 
لم�ضارعته  اآخ��ره،  ك  ُفحرِّ اآخ��ره،  َن  ُي�ضكَّ اأن 
ُينعت  كما  ب��ه  ُينعت  اأن���ُه  وذل���ك  ال��م��ع��رب��ة، 
تقول:  كما  �ضربنا«،  رجل  »ج��اء  تقول:  بها، 
مواقع  وتقع  و�ضاربنا،  ي�ضربنا«.  رجل  »هذا 
فعلَت  »ِاْن  قولك:  في  الجزاء  في  الم�ضارعة 

فعلُت«، فالمعنى: »اإْن تفعْل افعْل«...«)))).
على  الم�ضارع  الفعل  بناء  المبرد  وعلل 
الفتح اإذا ات�ضلت به نونا التوكيد الخفيفة اأو 
-مرفوعة  االأفعال  اأنَّ  المبرد  وذكر  الثقيلة، 
مع  ُتبنى  مجزومة-  اأو  من�ضوبة  اأو  كانت 
ذلك  علل  وقد  الفتح)))).  على  النون  دخ��ول 

واح��د،  ك�ضيء  وال��ن��ون  اأن��ه��ا  »وذل���ك  بقوله: 
فُبنيت مع النون بناء خم�ضة ع�َضر«)))). وبهذا 

ياأخذ المت�ضابهان الحكم النحوي نف�ضه. 

- علة الحمل على المعنى:
العام  المفهوم  على  بها  التعليل  يعتمد 
للكالم؛ اأي على معناه الذي يفهم من خالل 
على  الكالم  ُيحمل  فقد  فيه.  ال��وارد  ال�ضياق 
اب��ن ج��ن��ي: »هو  ي��ق��ول  معنى م��ا ف��ي غ��ي��ره، 
المعنى«)))). فلذلك  اللفظ على معقود  حمل 
وال  المعنى،  توجيه  ف��ى  ال��ق��رائ��ن  تت�ضافر 
واإنما  المكتوبة  الكلمة  على  المعنى  يتوقف 
ومالب�ضاتها،  المنطوقة  الكلمة  اإلى  يتعداها 
د عن هذا، فقد وّجه كثيًرا من  ولم يغفل المبرِّ
المعنى،  على  فحملها  التوجيه  هذا  م�ضاِئِلِه 
فى  جاء  ما  العلة،  بهذه  تعليالته  اأمثلة  ومن 
قوله تعالى: چ جخ  حخ  مخ  جسحس چ ]يون�س: 
فاإنَّ  اللفظ  د  موحَّ كان  واإن  )َمن)  الأنَّ   ،]((

گ   چ  تعالى:  قوله  ومثُلُه  الجمُع)))).  معناُه 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ ]الحاقة: ))[، فمعنى 
و�ضاق  اللفظ.  مفرد  كان  واإن  الجمع  )اأحد) 
الكريم  القراآن  من  اآخرين  �ضاهدين  د  المبرِّ
بن  عمر  قول  في  ثالث  العدد  تذكير  لتوجيه 

اأبي ربيعة:
ـــقـــي اأتَّ كـــنـــُت  َمــــــْن  دون  ـــي  ـــَجـــنِّ ِم فـــكـــان 

ــُر)99( ثـــالَث �ــُصــُخــو�ــٍص كــاِعــبــاِن وُمــعــ�ــصِ

التذكير؛  ب�ضيغة  ورد  )ث���الث)  فالعدد 
وج��ع��ل  ام�������راأة،  ع��ل��ى  واق�����ع  ال��م��ع��ن��ى  الأن 
يق�ضدها  كان  اإذ  ام��راأة  من  ب��داًل  ال�ضخ�س 
وقع  كما  ومع�ضر،  ك��اع��ب��ان  ق��ول��ه:  ب��دالل��ة 
تعالى:  ق��ول��ه  ف��ي  )ح�ضنات)  على   المعنى 
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]االأنعام:  چ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ  چ 
العدد  ��ر  ذكَّ المعنى  على  فبالحمل   ،]((1
في  ع�ضرة)  )اثنتا  العدد  َث  اأُنِّ كما  )ع�ضر)، 

ٿ   ٿ   ٿ   چٿ   ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه 
ٹٹچ ]االأعراف: 1))[، لوقوِعِه على معنى 
وهناك  االأ�ضباط)11)).  على  ولي�س  جماعات 

توجيهات اأخرى غير ما ذكرناُه))1)). 

على  الحمل  علة  اأن  ال��درا���ض��ة  وتلحظ 
توجيهات  فى  كبير  بن�ضيب  تحظى  المعنى 
المبرد النحوية التى تتعدد فيها اأقوال النحاة 
يحمل  »ما  قوله:  ذلك  فى  وله  والمف�ضرين، 

على المعنى وحمله على اللفظ اأجود«))1))، 

- علة القـرب اأو المـجـاورة:
���ض��ي��ب��وي��ه  ع��ن��د  ال���م���ج���اورة  اأو  ال���ق���رب 
على  يجري  ال�ضيء  تجعل  علة  والب�ضريين 
اإياه حتى واإْن كان ذلك  �ضيء اآخر لمجاورته 
خارًجا على القيا�س »ومما يدل على رعايتهم 
جحر  قالوا:  اأنهم  والمجاورة  القرب  جانب 
ما  اإع���راب  االأو���ض��اف  فاتبعوا  خ��رب،  �ضب 
اأنَّ  ترى  اأال  عليه،  المعنى  يكن  لم  واإن  قبلها 
من  هي  واإنما  بالخراب،  ُيو�ضف  ال  بَّ  ال�ضَّ

�ضفات الجحر. 

دون  ع��ام��ل  عمل  العلة  ه��ذه  ت��رج��ح  وق��د 
اأنَّ  ذلك  مثال  للمعمول،  ج��واره  لقرب  غيره 
الثاني  الفعل  يعملون  والب�ضريين  �ضيبويه 
ج���واره  ل��ق��رب  ال��م��ت��ن��ازع��ي��ن؛  الفعلين  م��ن 
الفاعلين  باب  »هذا  �ضيبويه:  يقول  لال�ضم، 
يفعل  منهما  واح��د  كل  اللذين  والمفعولين 
بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك 
و�ضربني  زيد  و�ضربني  �ضربت  قولك:  وهو 

و�ضربت زيًدا، تحمل اال�ضم على الفعل الذي 
لقرب  اأول��ى  يليه  ال��ذي  ك��ان  ��م��ا  واإنَّ  ... يليه 
جواره واأنَّه ال ينق�س معنى واأنَّ المخاطب قد 
عرف اأن االأول قد وقع بزيد، كما كان خ�ضنت 
كان  الكالم، حيث  زيد، وجه  ب�ضدره و�ضدر 
الجر في االأول، وكانت الباُء اأقرَب اإلى اال�ضم 
من الفعل، وال تنق�س معنى، �ضووا بينهما في 

الجر كما ي�ضتويان في الن�ضب))1)).

وقد عللوا بهذه العلة فى الدر�س النحوي، 
على القرب والمجاورة، حتى �ضاع بين النحاة 
�ضمهم  وك��ذا  خ���ِرٍب«،  �ضٍب  »ُج��ْح��ر  قولهم: 
لمجاورتها  هلل)))1))  )الحمد  في  )هلل)  الم 

الدال))1)).

اإعمال  ل�)علة  المبرد  تعليل  ذلك  ومثال 
»واإنما  ق��ال:  اإذ  المتنازعين)؛  من  الثاني 
اختاروا اإعمال االآخر الأنه اأقرب من االأول. اأال 
ب�ضدِرك،  ْنُت  »َخ�ضَّ تقول:  اأْن  الوجه  اأن  ترى 
اأق��رب«))1))،  الأنها  الباء  فُتعمل  زيٍد«،  و�ضدِر 
اأن  على  العامل  قرب  حملهم  »وقد  قال:  ثم 
واإنما  خ��رب،  �ضب  جحر  هذا  بع�ضهم:  قال 
ال�ضفة للجحر. فكيف بما ي�ضح معناه؟ ولو 

اأعملت االأول كان جائًزا ح�ضًنا))1)).

)هـ( العلل الداللية:
يق�ضد بها التي يعلل بها النحاة بالرجوع 
الهدف  هو  المعنى  ُيَعد  حيث  المعنى؛  اإل��ى 
ُعنى  ول���ذا  ل��غ��ة؛  اأى  درا���ض��ة  ف��ى  االأ���ض��ا���س 
علًما  له  وجعلوا  المعنى،  بدرا�ضة  اللغويون 
»علم  باأنَّه  العلماء  عند  ُيعرف  بذاته  ا  خا�ضً
دار�ضة المعنى«))1)). اأطلقوا عليه علم الداللة 

.(Semantics(
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يخ�ضع  الداللة  علم  في  المعنى  وتق�ضيم 
لمبداأ عام ملخ�ضه اأن القيمة الداللية للوحدة 
اإنما  ق��ارة،  دالل��ة  ها  عدُّ يمكن  ال  المعجمية 
يخ�ضع تحديد تلك القيمة لمجموع ا�ضتعماالت 
ولقد  المختلفة،  ال�ضياقات  في  ال�ضيغة  هذه 
معايير  على  اعتماًدا  ال��دالالت  العلماء  م  ق�ضَّ
العالقة  لطبيعة  االإدراك  على  ترتكز  اأخ��رى 
الداللي، وهو ال يخرج عن  الفعل  بين قطبي 
اأو  الطبيعة  اعتبار  اأو  العرف  اعتبار  ثالث: 
اعتبار العقل، وعلى ذلك فالداللة اإما عرفية 
الداللة  علماء  واأخ�ضع  عقلية.  اأو  طبيعية  اأو 
ال�ضياق  اأداء  على  بناء  ال���دالالت  ت�ضنيف 
على  ليدل  ي�ضاق  اأن  اإم��ا  »فالكالم  للمعنى، 
بع�س  على  ليدل  ي�ضاق  اأن  واإما  معناه،  تمام 
اآخر،  معنى  على  ليدل  ي�ضاق  اأن  واإما  معناه، 
اأو  عقاًل  ل��ه  الزم  اأن��ه  اإال  معناه  ع��ن  خ��ارج 
عرًفا«))1))، وتدور معظم العلل الداللية حول 
ق�ضية اأمن اللب�س، اأو الخوف منه، ومن هذه 
اأمن  اإلى  باالإ�ضافة  تحتها  تندرج  التى  العلل 
اإلى المعنى، والفرق،  اللب�س وخوفه: الرجوع 

وعلم المخاطب، واالإبهام، والتوكيد. 
- عّلة اأمن اللب�ض:

تكن  لم  اإن  اللغة  في  العلل  اأه��م  من  هي 
االلتبا�س  دفع  اإنَّ  اإذ  االإط��الق؛  على  اأهَمها 
ال��ن��ح��و)1))).  اأ���ض��ول  في  الوجيهة  العلل  من 
ومق�ضد اللغة هو تو�ضيل الر�ضالة االإعالمية 
اإلى المتلقى دون لب�س اأو غمو�س. ففى �ضوء 
النحاة  ز  ي��ج��وِّ ال  اللغوية،  القرائن  ت�ضافر 
اإذا  الجملة  بنية  فى  الترتيب  فى  الترخ�س 
غياب  عند  اأو  االإعرابية  العالمة  تتبين  لم 
اأ�ضول  فى  قاعدة  وهناك  االأخ��رى،  القرائن 

اللغة و�ضعها ابن مالك فى خال�ضته النحوية 
مفادها اأن اللب�س محذور: 

يــجــتــنــب)111( لــبــ�ــص  خــيــف  بــ�ــصــكــل  واإْن 

اللفظ  »اح��ت��م��ال  ب��اأن��ه:  اللب�س  ُف  وُي���ع���رَّ
المق�ضود  غير  تبادر  مع  اأكثر  اأو  لمعنيين 
ال�ضامع«))))). وهي من علل  اإلى ذهن  منهما 
د عنايًة كبيرًة دفًعا  القيا�س التي اأوالها المبرِّ
اأربعة  على  كان  ما  اأنَّ  ذكر  فقد  لاللتبا�س. 
اأحرفها  اأك��ان��ت  �ضواء  االأ�ضماء  من  اأح��رف 
مثال  على  جمعها  فاإن  مزيد  فيها  اأم  اأ�ضلية 
فلعّلة  �ضيء  ذلك  من  خرج  ف��اإن  ت�ضغيرها، 
مثال  على  باأن جمعها  المراد  وف�ّضر  موجبة. 
حرف  زدت  جمعت  اإذا  »اأن���ك  ت�ضغيرها 
عو�ضت  ف��اإن  بعدُه  ما  وك�ضْرت  ثالًثا  اللين 
تركته  واإن  الجمع  في  عو�ضت  الت�ضغير  في 
االآخر  في  هو  فكذلك  اأحدهما  في  محذوًفا 
ثالًثا  اللين  حرف  األحقت  �ضغرت  اإذا  ��ك  الأنَّ
ُه ُيعتر�س  وك�ضرت ما بعده«))))). وقد اأدرك اأنَّ
وت�ضغيره  جمعه  ف��اإن  )�ضارب)  بنحو  عليه 
والحذف،  الزيادة  حيث  من  ذكر  كما  لي�س 
ذلك  وعّلل  )�ضوارب).  جمعه  في  يقال  فال 
باأنهم اجتنبوا ذلك الأمن اللب�س بين المذكر 
ا  واأمَّ �ضوارب.  الأنَّ جمع )�ضاربة)  والموؤنث؛ 

قول الفرزدق: ]الكامل[
ــــُهــــْم راأيــــَت يــــزيــــَد  راأوا  الـــــرجـــــاُل  واإذا 

ــــَع الـــــرقـــــاِب نــــواكــــ�ــــَص االأبــــ�ــــصــــاِر ُخــــ�ــــصُ

 فهو عنده �ضرورة م�ضتطرفة))))).
التي  الخف�س  الم  االأخ��رى  الم�ضائل  ومن 
مك�ضورة  فهي  الملك.  الم  النحويون  ي�ضميها 
االأ�ضماء  مع  ومفتوحة  الظاهرة  االأ�ضماء  مع 
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يقع  كما  الفتح  ع��ن��َدُه  واأ�ضلها  الم�ضمرة، 
لنا،  وال��م��ال  ل��ك،  ال��م��اُل  نحو:  الم�ضمر  مع 
ِلزيد  الماُل  قلت:  فاإذا  ولهم،  لكم  والدراهم 
تكن  ولم  االبتداء  بالم  تلتب�س  لئال  ك�ضرتها؛ 
اأنَّك  االلتبا�س  ومو�ضع  اإعراًبا،  فيها  الحركة 
لو قلت: اإن زيًدا لهذا، واإنَّ عمًرا لذاك، واأنت 
تريد الم الملك، لم يدر ال�ضامع اأيَّهما اأردت: 
ذاك؟  زي��ًدا  اإنَّ  اأو  ذاك،  ملك  في  زي��ًدا  اإنَّ 
عليها  وقفت  اإذا  المعربة  االأ�ضماء  وكذلك 
هو  اأم  زيٌد  اأهو  يدر  لم  لزيد  هذا  اإنَّ  فقلت: 

لُه؟))))).

التركيب  فى  الترخ�س  المبرد  ي�ضوغ  ولم 
غياب  ف��ى  التاأخير،  اأو  بالتقديم  النحوي 
»فالوجه  فيقول:  االإعرابية.  العالمة  ظهور 
اأن  اللب�س  يدخلها  م�ضاألة  كل  وف��ي  ه��ذا  في 
يقر ال�ضيء في مو�ضعه؛ ليزول اللب�س. واإنما 
يجوز التقديم والتاأخير فيما ال ي�ضكل. تقول: 
الأن  عمرو؛  زي��ًدا  و�ضرب  عمًرا،  زيد  �ضرب 
قلت: �ضرب هذا هذا،  فاإن  مبين.  االإع��راب 
الفاعل  يكن  لم  الحبلى،  الحبلى  �ضربت  اأو 
العلة  ه��ذه  حظيت  وق��د  ال��م��ت��ق��دم«))))).  اإال 
وذلك  ومحدثين،  قدامى  النحاة،  باهتمام 
االأم��ن  م��دار  عليها  اللب�س  اأم��ن  ق�ضية  الأن 
اللغوي - اإن �ضح التعبير- وهكذا كان موقف 
ورد  فقد  وا���ض��ًح��ا،  العلة  ه��ذه  م��ن  المبرد 
اإذا  اأبالغ  ال  حتى  كثيرة،  موا�ضع  فى  ذكرها 
الدر�س  فى  التعليل  ب��وؤرة  العلة  هذه  اإنَّ  قلت 

النحوي؛ الت�ضالها بكل ما يعلل له.

- عّلة فرق:
ُيعطى  اإذ  االإبانة؛  وهي علة تت�ضل بق�ضد 

مختلفان،  مظهران  المت�ضابهين  للُحكمين 
ال�ضيوطي:  يقول  ال���دالل���ة)))))  لدقة  توخًيا 
الفاعل  رف��ع  م��ن  اإل��ي��ه  ذه��ب��وا  فيما  »وذل���ك 
وك�ضر  الجمع  ن��ون  وفتح  المفعول،  ون�ضب 
اللغوي  االإم��ام  لها  ومثَّل  المثنى«)))))،  ن��ون 
ب�:  الفا�ضي   الطيب  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبي 
وكثرة  »اأْن«  من  ال�ضروع  اأفعال  خبر  »تجرد 
ال  ال�ضروع  فاإنَّ  الرجاء،  اأفعال  لخبر  لحاقها 
المنافاة،  من  بينهما  لما  اال�ضتقبال،  يجامع 
اال�ضتقبال، وال  ال�ضروع حالٌي، ال يجامع  فاإنَّ 
كذلك الرجاء«))))). وهذه العلة التى اعتلَّ بها 
الأنَّ  الواو؛  دون  باالألف  المثنى  لرفع  �ضيبويه 
الواو  دون  باالألف  المثنى  رفعت  اإنما  العرب 
ام  اأ�ضتاذنا الدكتور تمَّ ر  ليفرقوا بينهما، وعبَّ
عن هذه العلة بالقيم الخالفية، فقال: »وهى 
المعنى  بين  الخالف  نواحي  اأو  المقابالت 
والمعنى، اأو بين المبنى والمبنى، اأهم بكثير 
من  اأقدر  الأنها  الرابطة؛  العالقات  من  ا  جدًّ
وهو  اللب�س،  اأمن  تحقيق  على  العالقات  تلك 
فاإنه  اللغوي،  لال�ضتعمال  الق�ضوى  الغاية 
ليمكن الزعم اأن كل نظام لغوي ينبني اأ�ضا�ًضا 
على مجموعة من القيم الخالفية التى بدونها 
ال يكون اللب�س ماأموًنا وال الكالم مفهوًما«)1))) 

نون  فتح  في  العلة  بهذه  المبرد  علل  وقد 
اإذ  التثنية؛  نون  وك�ضر  ال�ضالم  المذكر  جمع 
يقول: واإنما حركت نون الجمع، ونون االثنين 
اللتقاء ال�ضاكنين، فّحركت نون الجمع بالفتح؛ 
وال�ضم ال ي�ضلحان فيها، وذلك  الك�ضر،  الأنَّ 
ياء  اأو  قبلها  ما  م�ضموم  واو  بعد  تقع  اأنها 
مك�ضور ما قبلها، وال ي�ضتقيم توالي الك�ضرات، 
والواو، ففتحت، وك�ضرت  الياء  وال�ضّمات مع 
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ما  اأ�ضل  على  ال�ضاكنين  اللتقاء  االثنين  نون 
مثل  فيها  تكن  ولم  التقيا،  اإذا  فيهما  يجب 
»واأم��ا  ا:  اأي�ضً وق��ال  فتمتنع«))))).  العلة  هذه 
فاإنما فتحت على  للم�ضتغاث،  التي  المفتوحة 
االأ�ضل ليفرق بينهما، وبين هذه التي و�ضفنا، 
االأخرى في  األزم؛ الأن هذه  لها  التغيير  وكان 
مو�ضعها الذي تلحق هذه الالم له. وتلك اإنما 
مددت  اإذا  زي���داه«  »ي��ا  قولك:  من  ب��دل  هي 
ال�ضوت وت�ضتغيث به، ف�)يالزيد) بمنزلة: »يا 

زيداه« اإذا كان غير المندوب«))))).

- علة علم المخاطــب:
يتيح  المتكلم  يعنيه  بما  المخاطب  معرفة 
لالإيجاز  توخًيا  الكالم،  من  المفهوم  حذف 
�ضير  قلت  »اإذا  المبرد:  يقول  واالخت�ضار. 
بزيد فر�ضًخا، اأ�ضمرت ال�ضير وجاز اأن يكون 
عليه  �ضير  ق��ال:  فكاأنَّه  الطريق؛  الم�ضمر 
الطريق فر�ضًخا، فحذف لعلم المخاطب بما 

يعنى«))))).

المعنى،  بيان  بارز فى  ال�ضياق بدور  يقوم 
فالحقيقة  الجملة،  فى  المحذوف  وتقدير 
ودلَّ  ال�ضياق،  من  ُفهمت  تقديرات  هناك  اأنَّ 
واأح�سَّ  واإثابتها  حذفها  وجاز  الكالم  عليها 
المتكلم اأنَّ المحذوف جزء من المعنى كاأنَّما 
المرتبط  ال��ح��ذف  ذل��ك  وم��ن  ُن���ط���ق«)))))، 
المخاطب  فهم  اأو  اللغوي  وال�ضياق  بالمعنى 
لما يدور فى ال�ضياق التركيبي للجملة، وتظهر 
فى  جلية  وا�ضحة  المبرد  عند  العلة  ه��ذه 
الموا�ضع التى تدخل فى نطاق ظاهرة االت�ضاع 
النحوي)))))؛ حيث تعتمد هذه الظاهرة على 
الن�س  اأو  الجملة  تحويه  بما  المخاطب  فهم 

منطوقة  اأكانت  �ضواء  اللغوية  المعطيات  من 
لتف�ضير  العلة  هذه  وتاأتي  منطوقة،  غير  اأم 
اال�ضتغناء عن بع�س االأ�ضياء في الكالم؛ الأنها 
معلومة لدى المخاطب. فهي اإذن »تعتمد على 
وعلى  اللغوي  اال�ضتعمال  في  العام  ال�ضياق 

التوا�ضل بين المتكلم والمخاطب«))))). 
ومن اأمثلة ما علل له المبرد لعلم المخاطب 
بما  المخاطب  لعلم  ي��ح��ذف  »وم��م��ا  ق��ول��ه: 
ال  يريدون:  اإنما  عليك  ال  قولهم:  له  يق�ضد 
غير.  ولي�س  اإال،  لي�س  وقولهم  عليك.  باأ�س 
اإنما يريدون لي�س اإال ذلك. ويقول القائل: اأما 
بقي لكم اأحد فاإنَّ النا�س األب عليكم، فتقول: 
االأع�ضى:     قال  لنا.  اأي:  عمًرا؛  واإنَّ  زيًدا،  اإنَّ 

]المن�ضرح[
ــــاًل ـــــ ـــــ ــــحـــــ مــــرت واإن  مــــــــحــــــــاًل  اإنَّ 

مــهــال مـــ�ـــصـــى  اإذ  الـــ�ـــصـــفـــر  فـــــي  واإن 

ويروى: اإذ م�ضوا.
واإنما  واح��د،  هنا  ها  والنكرة  والمعرفة، 
تحذف اإذا علم المخاطب ما تعني باأن تقدم 
كما  ل�ضانه  على  القول  يجري  اأو  خ��ب��ًرا،  له 
و�ضفت لك))))). فمن المعرفة قول االأخطل:                 

]الطويل[
تــفــ�ــصــلــوا قـــريـــ�ـــص  مــــن  حـــًيـــا  اأن  خــــال 

نــهــ�ــصــال االأكـــــــــارم  اأن  اأو  الـــنـــا�ـــص  عـــلـــى 

- علة التوكيـد:
بها  التعليل  يعتمد  التي  العلل  م��ن  وه��ي 
ال�ضياقات  اإط��ار  في  المعنى  مالحظة  على 

المختلفة عند تقعي�د القاع�دة))))). 
غيره  عند  هي  -كما  المبرد  عند  وتاأتي 
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االألفاظ  بع�س  لزيادة  تف�ضيًرا  النحاة-  من 
وم��ن ذل��ك قوله:  ال��ك��الم،  ف��ي  ال��ح��روف  اأو 
اأ�ضبه  وما  وهم  وهما،  هو،  يكون  واإنما   ...«
من  قاربها  وما  المعرفتين،  بين  زوائد  ذلك 
ال  مما  اأ�ضبهه  وما  منُه  خيٍر  نحو:  النكرات، 
هذا  في  زي��دت  واإنما  وال��الم،  االأل��ف  تدخله 
توؤكدِّ  اأن  اإال  الأنها معرفة فال يجوز  المو�ضع؛ 
ال  ا�ضمين  بين  زائ���دة  ت��ك��ون  وال  المعرفة، 
كان  ا�ضم  نحو:  االآخ��ر،  عن  اأحدها  ي�ضتغني 
اأ�ضبه  وما  وعلمُت  مفعولي ظننُت  او  وخبرها 

ذلك، واالبتداء والخبر، وباب )اإّن)«))))).

الخاتمة:

العربى  النحو  ب��اأنَّ  القول  يمكن  وختاًما 
قام على اأُ�ض�س علمية قويمة، واأ�ضول منطقية 
م�ضتمدة من اأ�ضول الفقه وعلوم الدين، وقد 
التعليل همزة الو�ضل بين المرحلتين:  اأعتبر 
المقي�س  ب��االأح��رى  اأو  والمعيارية  الو�ضفية 
والمقي�س عليه، ولقد راأينا من خالل درا�ضة 
العلل  اأ�ضهر  اأنَّ  المبرد  عند  التعليل  ظاهرة 
اأمن  مفادها  النحو،  لم�ضائل  بها  علل  التى 
مراعاة  مع  االإعالمية  الر�ضالة  وتبليغ  اللب�س 
الثقل  دون  والحيلولة  والتخفيف،  التي�ضير 
غير  اأخ��رى  علاًل  هناك  اأن  على  والغمو�س، 
ما ذكرنا علل بها المبرد، لكنها لم ترد كثيًرا 
كما هو �ضاأن هذه العلل، وتلحظ هذه الدرا�ضة 

على مظاهر التعليل عند المبرد ما يلي:

كثرة اأوجه التعليل فى المو�ضع الواحد.  -

علة؛  من  باأكثر  الواحدة  للم�ضاألة  التعليل   -
اأمن  اأو  الثقل  اأو  الخفة  بعلة  لها  يعلل  كاأن 

اللب�س اأو غيرها.

الهدف  فى  وتقاربها  العلل  بع�س  تداخل   -
العلل  ف��ى  ذل���ك  يلحظ  ك��م��ا  وال��م��غ��زى، 
الثقل. ويبدو ذلك  اأو  اال�ضتعمالية، الخفة 
ا فى العلل القيا�ضية: كالحمل  وا�ضًحا اأي�ضً
لف  مما  وغيرها  وال�ضبه،  المعنى،  على 
فيما  تتقارب  العلل  وهذه  العلل،  من  لفها 
علل  من  تحته  تندرج  بما  لتت�ضل  بينها 
النحوية  العلل  فى  االأم��ر  وك��ذا  قيا�ضية، 

االأخرى.

عن  المبرد  عند  دوران��ه��ا  كثر  علل  ثمة   -
من  كثير  ���ض��اأن  ذل��ك  ف��ى  �ضاأنه  غيرها، 
ا  النحاة، كما قلَّ ذكر بع�ضها، ومنها اأي�ضً
ما ندر وجوده عنده، وعلى راأ�س هذه العلل 
لم  حيث  االخت�ضار؛  وعلة  »التوهم«  علة 

يجد البحث لهما ذكًرا. 

قد  اأو  �ضراحة  المعلل  الحكم  يذكر  قد   -
يتركه ليفهم من ال�ضياق. 

عى لنف�ضها اأنها جمعت  وهذه الورقة ال تدَّ
�ضتات هذا المو�ضوع اأو األّمَت به؛ ولذلك فاإن 
هذه العلل التي جاء ذكرها فى هذه االأ�ضطر 
لي�ضت كل العلل، التي علل بها المبرد، واإنما 
وكل  منها،  الم�ضهور  على  الحديث  اقت�ضر 
بالعلة  المبرد  اهتمام  على  تدلنا  العلل  هذه 
النحوية، وا�ضتفادته منها في تثبيت االأحكام 
الحجة  من  اأ�ضا�س  على  النحوي  والتوجيه 

واالإقناع.

د النحوي يلم�س  اإنَّ الناظر في تراث المبرِّ
فقّلما  به،  وعنايته  بالتعليل  واهتمامه  �ضغَفُه 
الم�ضطلحات  حتى  تعليل  دون  حكًما  يترك 
تعليالته  في  يظهر  كما  لها،  عّلل  النحوية 
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تاأثره بالفل�ضفة التي اأّدت اإلى تعقيد الم�ضائل 
اهتمامه  فى  جليُة  ات�ضحت  وق��د  النحوية، 
النظرية...  الجدلية  والعلل  القيا�ضية  بالعلل 
على  الغالب  اأنَّ  اإل��ى  نخل�س  النهاية  وف��ى 
تعليالت  عن  تخرج  لم  اأنَّها  د  المبرِّ تعليالت 

الب�ضريين.

الهوام�ص

ن�����ض��اأت��ه��ا وت���ط���وره���ا، د. م���ازن - ) ال��ن��ح��وي��ة  ال��ع��ل��ة 
المبارك،))- ))، والعالمة االإعرابية، د: محمد 

حما�ضة/))) 
الكتاب - ) خ��الل  م��ن  الخليل  عند  التعليل  اأ���ض��ول 

ل�ضيبويه واالإي�ضاح للزجاجي، ر�ضيد حليم، مجلة 
العلوم االإن�ضانية، جامعة محمد خي�ضر، ب�ضكرة، 
الجزائر، ع )، اأكتوبر )11)م، �س )))، وينظر: 

االإي�ضاح للزجاجي، �س: )).
درا�ضات في كتاب �ضيبويه: ))).- )
ل�ضان العرب، ))/ )، مادة "علل".- )
الم�ضدر نف�ضه.- )
القامو�س المحيط، مادة "علل" )/ )).- )
الم�ضباح المنير، المكتبة الع�ضرية، �س 1)).- )
الّتعريفات: )). - )
الحدود في النحو للرماني:)).  - )

وتطورها، - 1) ن�ضاأتها  النحوية،  العلة  العربي،  النحو 
د. مازن المبارك، �س1).

عبد - )) ط��ه  تحقيق:  لل�ضيوطي،  االق��ت��راح،  ينظر: 
الروؤوف �ضعد، مكتبة ال�ضفا، 1)))ه� / ))))م: 

 .((
الم�ضدر نف�ضه: ))، وينظر: لمع االأدّلة: )). - ))
الّنحو العربي العّلة الّنحوية: 1). - ))
اأ�ضول التفكير الّنحوي: ))). - ))
الحلواني، - )) خير  محمد  د.  العربي،  الّنحو  اأ�ضول 

))))م، �س: )1). 

االأ�ضول، د. تمام ح�ضان:))).- ))

ينظر: لمع االأدلة: )1). - ))

االقتراح: )1)، نقاًل عن الّدينوري. - ))

ينظر: االإي�ضاح في علل الّنحو: )). - ))

ينظر: االقتراح: )1).- 1)

االإي�ضاح في علل الّنحو: )). - ))

التعليل اللغوي في كتاب �ضيبويه: ))، )))-))).- ))

ينظر: علل النحو البن الوراق، تحقيق د. محمود - ))
الدروي�س:)).

الحلواني، - )) خير  محمد  ال��ع��رب��ي،  النحو  اأ���ض��ول 
�س))).

الخ�ضائ�س البن جني، )/)).- ))

المقت�ضب: )/))).- ))

الم�ضدر نف�ضه: )/))).- ))

الم�ضدر نف�ضه: )/))) و )/))) واأ�ضول التفكير - ))
النحوي: ))). 

ينظر: المقت�ضب، )/ )).- ))

الم�ضدر نف�ضه.- 1)

ينظر: كتاب �ضيبويه: )/ ))).- ))

المقت�ضب: )/ ))).- ))

المقت�ضب، )/ 1)).- ))

ينظر: �ضرح المف�ضل، )/ )))- ))).- ))

المف�ضل: )/ )))، - )) اللباب: )/))، �ضرح  ينظر: 
االي�ضاح في �ضرح المف�ضل: )/ )))، �ضرح جمل 
 ((/( الم�ضالك:  اأو���ض��ح   ،(((  /( الزجاجي: 
االأ���ض��م��ون��ي:)/)1)، �ضرح  ���ض��رح  )ال��ه��ام�����س)، 

الت�ضريح:)/ ))).

الحاجب، - )) اب��ن  عند  ال��ن��ح��وى  التعليل  مظاهر 
للباحث، مجلة كلية االآداب، ع))/ ))1)، �س))) 

درا�ضات في كتاب �ضيبويه: )1).- ))

المقت�ضب: )/1)).- ))

المقت�ضب، )/ ))).- ))
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المقت�ضب، )/ 1)).- 1)

الم�ضدر نف�ضه: )/1)) و )/))) – ))).- ))

الكتاب، )/))).- ))

ينظر: اآراء الب�ضريين النحوية فى كتاب "اإعراب - ))
القراآن، الأبي جعفر النحا�س" فى �ضوء الدرا�ضات 
للباحث، ر�ضالة دكتوراه مودعة  الحديثة،  اللغوية 
بمكتبة كلية االأل�ضن، جامعة عين �ضم�س، �س))).

ن�ضار: - )) محمد  د.محمود  تح:  النحو،  علل  ينظر: 
 .((

ينظر: �ضرح المف�ضل: )/ )1).- ))

المقت�ضب، )/ )))- ))).- ))

الم�ضدر نف�ضه: )/ )1).- ))

الكتاب )/ ))).- ))

الكتاب )/ )).- ))

الكتاب )/).- 1)

الحكيم - )) عبد  تحقيق:  جني،  البن  الخ�ضائ�س، 
ت،  د.  القاهرة،  التوفيقية،  المكتبة  محمد،  ابن 

.((( /(

االق��ت��راح، - )) طي  رو���س  من  االن�ضراح  ن�ضر   في�س 
.((( /(

اأ�ضول النحو العربي: ))).- ))

ال�ضرف - )) وي��ن��ظ��ر   ،(1(-(1(/( المقت�ضب: 
الوا�ضح: عبد الجبار علوان النايلة: )))-))).

الديوان: - )) �ضرح  ينظر  ربيعة،  اأبي  بن  لعمر  البيت 
)))، وفي �ضرح الديوان مهموز )اأَْنوؤر).

المقت�ضب: )/))).- ))

الم�ضدر نف�ضه: )/)))، )1)، 1)).- ))

الكتاب )/ )).- ))

الكتاب )/ 1)- )).- ))

المقت�ضب: )/ 1)).- 1)

الم�ض����در نف�ض����ه، وينظ����ر: العل����ة النحوي����ة تاريخ - ))
وتطور: ))).

االأ�ضول، البن ال�ضراج )/1)، وينظر �ضرح الجمل - ))
)ابن ع�ضفور) )/)1)، المقت�ضد )/)1).

االقتراح، �س: )1).- ))
المقت�ضب: )/))).- ))
وينظر - ))  ،( رقم  هام�س   (1/( الم�ضالك:  اأو�ضح 

 ((/( المف�ضل:  و�ضرح   (1( العربية:  اأ���ض��رار 
واال�ضت�ضحاب في الدرا�ضات النحوية: ))).

المقت�ضب: )/)1) وينظر اللمع في العربية: ابن - ))
العكبري:  برهان  ابن  اللمع:  و�ضرح   ((1 جني: 
للزجاج:  ين�ضرف  ال  وما  ين�ضرف  وما   (((/(
القاهر  االإي�ضاح: عبد  �ضرح  والمقت�ضد في   (-(
الجرجاني: )/1)) واال�ضت�ضحاب في الدرا�ضات 

النحوية: 1)).
التي�ضير: )).- ))
المقت�ضب، )/ )، )).- ))
ينظر المقت�ضب: )/))) واالأ�ضول في النحو: ابن - ))

ال�ضراج: )/))) واالإغراب في جدل االإعراب: )) 
وال�ّضاهد واأ�ضول النحو: 1)).

(1 - ،(((  ،(((  ،((/( و   (1/( المقت�ضب:  ينظر 
 .(1( ،(((

علل النحو البن الوراق، ))).- ))
الح�ضين بن مو�ضى بن هبة اهلل الدينوري الجلي�س - ))

في  ال�ضناعة  ث��م��ار  ك��ت��اب  ل��ه  االإم����ام،  النحوي 
ق�ضمين:  على  النحاة  علة  اأنَّ  فيه  ذك��ر  النحو، 
قانون  اإل��ى  وتن�ضاق  العرب  ك��الم  في  تطرد  علة 
وتك�ضف  اأ�ضوله  في  حكمتهم  تظهر  وعلة  لغتهم، 
مقا�ضدهم  �ضحة  وع��ن  اأغرا�ضهم،  �ضحة  عن 
في مو�ضوعاته، ولكن االأولى اأكثر ا�ضتعمااًل واأ�ضد 
اأن  اإال  االأفنان  كثيرة  ال�ضعب  وا�ضعة  وهي  تداواًل، 
مدارها على ثالثة وع�ضرين نوًعا، وهي علة �ضماع 
وعلة ت�ضبيه وعلة ا�ضتغناء وعلة ا�ضتثقال وعلة فرق 
وعلة توكيد وعلة تعوي�س وعلة نظير وعلة نقي�س 
وعلة حمل على المعنى وعلة م�ضاكلة وعلة معادلة 
تغليب  وعلة  وج��وب  وعلة  وم��ج��اورة  ق��رب  وعلة 
وعلة اخت�ضار وعلة تخفيف وعلة داللة حال وعلة 
وعلة  ت�ضاد  وعلة  اإ�ضعار  وعلة  تحليل  وعلة  اأ�ضل 
في:  ترجمته  ينظر  �ضنة 1)).  بعد  ُتوفي  اأولى... 
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 /( الموؤلفين  ومعجم  �س)))،  الجنات  رو�ضات 
تراجم  فى  والبلغة  الظنون �س))).  وك�ضف   ،((
الفيروزاآبادى،  يعقوب  محمد  واللغة،  النحو  اأئمة 
التراث  اإحياء  جمعية  الم�ضرى،  محمد  تحقيق: 

االإ�ضالمي، الكويت، ط )، )1))ه�، برقم ))).
مكتوم - )) بن  اأحمد  بن  ال��ق��ادر  عبد  بن  اأحمد  هو 

ابن اأحمد بن محمد بن �ضليم بن محمد القي�ضي 
في  جاء  النحوي،  الحنفي  محمد  اأبو  الدين  تاج 
ثنتين  �ضنة  الحجة  ذي  اآخر  في  ولد  "الدرر": 
بن  البهاء  عن  النحو  واأخ��ذ  و�ضتمائة،  وثمانين 
واأخ��ذ  طوياًل،  ده��ًرا  حيان  اأب��ا  والزم  النحا�س، 
والنحو  الفقه  في  وتقدم  وغيره،  ال�ضروجي  عن 
من  �ضمع  وكان  الحكم،  في  وناب  ���س  ودرَّ واللغة، 
على  اأقبل  ثم  يطلب،  اأن  قبل  اتفاقًا  الدمياطي 
�ضماع الحديث ون�ضخ االأجزاء فاأكثر عن اأ�ضحاب 
والرواية عنه عزيزة،  وابن عالق.......  النجيب 
معجمه،  ف��ي  وذك���ره  راف���ع.  اب��ن  منه  �ضمع  وق��د 
ومن ت�ضانيفه: �ضرح كافية ابن الحاجب، و�ضرح 
�ضافيته، و�ضرح الف�ضيح، الدر اللقيط من البحر 
اأب��ي  مباحث  ع��ن  ق�ضره  م��ج��ل��دات،  المحيط، 
حيان مع ابن عطية والزمخ�ضري. التذكرة ثالث 
مجلدات، �ضماها قيد االأوابد، وقفت عليها بخطة 
منها  االنتفاع  اإل��ى  اهلل  اأع��ادن��ا  المحمودية،  في 
تاج  ال�ضيخ  توفي  واآل���ه.  بمحمد  قريًبا  كنا  كما 
ت�ضع  �ضنة  رم�ضان  في  العام  الطاعون  في  الدين 
واأربعين و�ضبعمائة. وقد اأثنى عليه كّل من ترجم 
اللغويين  طبقات  فى  الوعاة  بغية  له....ينظر: 
الف�ضل  اأبو  محمد  تحقيق:  لل�ضيوطي،  والنحاة، 
))))ه����،  ط)/  ب��ي��روت  الفكر،  دار  اإب��راه��ي��م، 
 ))))م، الترجمة »)))«، )/ )))- ))) ، راجع: 
الدرر الكامنة ) / )))، وح�ضن المحا�ضرة )/))، 
في  الم�ضّية  وال��ج��واه��ر   (1/( ال��ق��ّراء  وطبقات 

طبقات الحنفّية )/)) وغيرها.   
االقتراح، )1)، )1).- ))
المقت�ضب: )/ ))).- ))
الم�ضدر نف�ضه: )/))).- ))
الم�ضدر نف�ضه: )/)))، وينظر النكت في تف�ضير - ))

كتاب �ضيبويه: )/)))، والبيت لح�ضان بن ثابت، 
ينظر �ضرح الديوان: )))، وروايته بال�ضحى.

قي�س - )) بن  اهلل  لعبيد  والبيت   (((/( المقت�ضب: 
الُرقيات في رثاء طلحة، ينظر ديوانه: 1).

المقت�ضب، )/ )) .- ))
المقت�ضب: )/ )1).- 1)
االإمالء "))" �س )))، ومطاهر التعليل عند ابن - ))

الحاجب، للباحث، مرجع �ضابق، �س: ))).
المقت�ضب: )/ )1).- ))
دكتوراه، - )) ر�ضالة  النحوية،  الب�ضريين  ينظر:اآراء 

للباحث، �س )))، ال�ضرورة ال�ضعرية، �س )))، 
الرد على النحاة، �س)).

 ينظر: الكتاب ل�ضيبويه: )/ )))، و�ضرح المف�ضل:- ))
.((( /(

المقت�ضب: )/ )1).- ))
�ضعبان - )) د.  �ضيبويه،  كتاب  ف��ى  اللغوي  التعليل 

العبيدى، �س ))).
المقت�ضب: )/ ))).- ))
المقت�ضب: )/ ))).- ))
االقتراح، �س: ))، وفي�س ن�ضر االن�ضراح من طي - ))

رو�س االقتراح، )/ ))).
لمع االأدلة: )1)، )1)، واالقتراح: ))). - 1)
 الكتاب: ل�ضيبويه )/ ))) .- ))
تاريخ - )) النحوية  العلة   ،((( النحو،  علل  ينظر: 

وتطور، �س ))).
المقت�ضب: )/ )1)-)1)، وينظر: )/ )).- ))
المقت�ضب: )/)، وينظر: )/ ))-)).- ))
ينظر: المقت�ضب، )/ )) .- ))
ينظر: االقتراح، )) .- ))
المحت�ضب: )/ ))) .- ))
المقت�ضب: )/)))-)))، وينظر ال�ضواهد القراآنية - ))

في النحو: ))).
ينظر ديوانه: ))).- ))

المذكر والموؤنث: )1)-)1) وينظر المقت�ضب: - 11)
)/))) وال�ضواهد القراآنية في النحو: )))-))).
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الم�ضدر نف�ضه: )/))) و )/))) و )/)1).- )1)
المقت�ضب: )/))) و ))).- )1)
الكتاب ل�ضيبويه: )/ )) .- )1)
ينظر: - )1) عبلة)،  اأب��ي  بن  )اإبراهيم  ق��راءة  وهي 

في  ال��ب��ي��ان  ج��ام��ع   ،((1/( ال���ق���راءات:  معجم 
 ،(((/( ال��دان��ي:  عمرو  الأب��ي  ال�ضبع  ال��ق��راءات 

الك�ضاف: )/). 
محمد - )1) محمود  د.  تحقيق:  النحو،  علل  ينظر: 

ن�ضار، �س: ))) .
المقت�ضب: )/ )) .- )1)
الم�ضدر نف�ضه.- )1)
علم الداللة، جون ال ين�ز: )، ))، اللغة والمعنى - )1)

وال�ضياق، جون ال ين�ز:)، علم الداللة، بيار غيرو: 
.(1

�ضوابط المعرفة واأ�ضول اال�ضتدالل والمناظرة، - )1)
عبد الرحمن حبنكة، �س:)) .

خير - 1)) محمد  ال��ع��رب��ي،  ال��ن��ح��و  اأ����ض���ول  ي��ن��ظ��ر: 
الحلواني، �س ))).

�ضرح ابن عقيل، )/ )1) .- )))
�ضرح ابن عقيل، )/ ))) .- )))
ال��ك��ت��اب: - ))) وي��ن��ظ��ر   ،((1/( نف�ضه:  ال��م�����ض��در 

)/)))، و�ضرح ابن الناظم: ))).
((( - ،((/( الكامل:  وينظر   ،(((/( المقت�ضب: 

وديوان الفرزدق: )/)1).
في - ))) الداني  والجنى   ،(((-(((/( المقت�ضب: 

حروف المعاني: المرادي: )).
المقت�ضب، )/ ))) .- )))
ينظر: علل النحو، البن الوراق: )). - )))
االقتراح، �س )1).- )))
االقتراح، - ))) طي  رو�س  من  االن�ضراح  ن�ضر  في�س 

 ((( /(
اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام ح�ضان، - 1))

�س )).
 المقت�ضب: )/ ))).)))- 

الم�ضدر نف�ضه: )/ )))، وينظر: )/ ))).- )))
حتى - ))) الب�ضريين  ل��دى  النحوى  الخالف  اأوج��ه 

محمد  فكرى  د1  الهجرى،  الثالث  القرن  نهاية 
كلية  بمكتبة  مودعة  ماج�ضتير،  ر�ضالة  �ضليمان، 
�ضم�س، )1))ه�- ))))م   االأل�ضن / جامعة عين 
 -((/( للمبرد  والمقت�ضب   ،(((  -((( ���س: 
دكتوراه  ر�ضالة  النحوية،  الب�ضريين  واآراء   ،((
جامعة   / االأل�ضن  كلية  بمكتبة  مودعة  للباحث، 

عين �ضم�س، �س ))).
�ضوء - ))) على  العربي  النحو  درا�ضة  اإل��ى  المدخل 

اللغات ال�ضامية، د: عبد المجيد عابدين، �س:)).
ينظر: المقت�ضب على �ضبيل المثال ال الح�ضر: - )))

. ((( /( ،((( /( ،((1 /(
الكتاب، ل�ضيبويه: )/ )) .- )))
المقت�ضب: )/ 1)) .- )))
ينظر: التعليل اللغوي فى كتاب �ضيبويه، �س:)1).- )))
المقت�ضب: )/)1).- )))

الم�صــادر والمراجع

المكارم، مطابع  اأبو  النحوي: د.علي  التفكير  اأ�ضول   -
دار القلم، بيروت،))))م.

االأ�����ض����ول ف���ي ال���ن���ح���و: اأب�����و ب��ك��ر ب���ن ال�����ض��راج   -
الح�ضين  د.ع��ب��د  تحقيق:  )ت)))ه�����)،  ال��ب��غ��دادي 
النعمان،النجف  مطبعة  االأول:  ال��ج��زء  الفتلي، 
�ضلمان  مطبعة  الثاني:  االأ���ض��رف،))))م،ال��ج��زء 

االأعظمي، بغداد،))))م.
اأ�ضول النحو، محمد خير الحلواني، حلب، ))))م.  -

ح�ضان،  تمام  د.  اأب�ضتمولوجية،  درا���ض��ة  االأ���ض��ول،   -
الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب، ))))م.

عبد  طه  ال�ضيوطي،تحقيق:  الدين  جالل  االقتراح،   -
))))م،  القاهرة،  ال�ضفا،  مكتبة  �ضعد،   ال��روؤوف 

1)))ه�.
االأمالي النحوية: اأبو عمرو عثمان بن عمر المعروف   -
فخر  وتحقيق:  درا�ضة  ه�)   ((( )ت  الحاجب  بابن 
�ضالح قدارة،  دار الجيل، بيروت، )1)) ه�، ))))م.
اأو�ضح الم�ضالك اإلى األفية ابن مالك: اأبو محمد عبد   -
اهلل بن ه�ضام االأن�ضاري )ت ))) ه�)، ومعه كتاب 
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محمد  الم�ضالك:  اأو�ضح  تحقيق  اإلى  ال�ضالك  عدة 
دار  ال�ضاد�ضة،  الطبعة  الحميد،  عبد  الدين  محي 

الفكر، ))))م.
ابن الحاجب، تحقيق:  المف�ضل:  االإي�ضاح في �ضرح   -
د. مو�ضى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، الجزء 

االأول: ))))م، الجزء الثاني: ))))م.
الرحمن  عبد  القا�ضم  اأبو  النحو:  علل  في  االإي�ضاح   -
تحقيق:  ه����)   ((( )ت  ال��زج��اج��ي  اإ���ض��ح��اق   اب���ن 
النفائ�س،  دار  الثالثة،  الطبعة  المبارك،  م��ازن  د. 

بيروت ))))م.
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة، لل�ضيوطي،   -
الفكر،  دار  اإبراهيم،  الف�ضل  اأب��و  محمد  تحقيق: 

بيروت ط)/ ))))ه�، ))))م.
يعقوب  واللغة، محمد  النحو  اأئمة  تراجم  فى  البلغة   -
جمعية  الم�ضرى،  محمد  تحقيق:  الفيروزاآبادى، 

اإحياء التراث االإ�ضالمي، الكويت، ط )، )1))ه�.
تحقيق:  الجرجانى،  محمد  ب��ن  علي  التعريفات،   -
اإبراهيم االإبياري، دار الكتاب العربى، بيروت، ط)، 

)1)) ه�. 
عو�س  �ضعبان  د.  �ضيبويه:  كتاب  في  اللغوي  التعليل   -
محمد العبيدي، من�ضورات جامعة قاريون�س، بنغازي، 

ليبيا  ))))م.
التوهم عند النحاة، د. عبد اهلل اأحمد جاد الكريم،   -

مكتبة االآداب، القاهرة، ط)/ ))))ه�، )11)م.
ال���ح���دود ف���ي ال��ن��ح��و، ع��ل��ي ب���ن ع��ي�����ض��ى ال��رم��ان��ي   -
ويو�ضف  ج��واد،  د.م�ضطفى  تحقيق:  )ت)))ه����)، 

م�ضكوني، بغداد، ))))م.
القادر  عبد  العرب:  ل�ضان  لباب  ولب  االأدب  خزانة   -
ابن عمر البغدادي )ت ))1) م) تحقيق و�ضرح: عبد 
الحديثة،  العربية  المطبعة  ه��ارون،  محمد  ال�ضالم 

القاهرة،))))م.
عبد  تحقيق:  )))ه�)  )ت:  جني  البن  الخ�ضائ�س،   -
القاهرة،  التوفيقية،  المكتبة  محمد،  بن  الحكيم 

د.ت.
درا�ضات في كتاب �ضيبويه: د. خديجة الحديثي، دار   -

غريب للطباعة القاهرة 1)))م.
اأحمد بن  المعاني:  �ضرح حروف  المباني في  ر�ضف   -
اأحمد  تحقيق:  ه���)،   (1( )ت  المالقي  النور  عبد 
العربية في  اللغة  الخراط، مطبوعات مجمع  محمد 

دم�ضق، مطبعة زيد بن ثابت، دم�ضق، ))))م.
الدين  بهاء  مالك:  ابن  األفية  على  عقيل  ابن  �ضرح   -
عبد اهلل بن عقيل العقيلي )ت ))) ه�) ومعه كتاب: 
منحة الجليل بتحقيق �ضرح ابن عقيل: محمد محي 
مطبعة  ع�ضر،  الرابعة  الطبعة  الحميد،  عبد  الدين 
الجزء  االأول،))))م،  ال��ج��زء  بم�ضر،  ال�ضعادة 

الثاني:))))م.
�ضرح الت�ضريح على التو�ضيح: ال�ضيخ خالد بن عبد   -
با�ضل  محمد  تحقيق:  ه�)   (1( ت   ( االأزه��ري  اهلل 

عيون ال�ضود، دار الكتب العلمية، بيروت،111)م.
االأ�ضبيلي  ع�ضفور  اب��ن  ال��ّزّج��اج��ي،  جمل  ���ض��رح   -
�ضاحب  د.  تحقيق:  الكبير،  ال�ضرح   )ت)))ه�����)، 

اأبو جناح، 1))).
تحقيق:  جماعة،  اب��ن  الحاجب:  اب��ن  كافية  �ضرح   - 
د. محمد عبد النبي عبد المجيد  مطبعة دار البيان 

العربي، م�ضر ))))م.
الوراق،  الح�ضن محمد بن عبد اهلل  اأبو  النحو:  علل   -
الحكمة،  بيت  الدروي�س،  جا�ضم  محمود  د.  تحقيق: 

بغداد،)11)م.
الحليم  عبد  مجيد  ترجمة:  بالمر،  ال��دالل��ة،  علم   -
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  الما�ضطة، 

الجامعة الم�ضتن�ضرية، )))) م. 
في�س ن�ضر االن�ضراح من رو�س طي االقتراح، لالإمام   -
الفا�ضي،  الطيب  بن  محمد  اهلل  عبد  اأب��ى  اللغوى 
ال، دار البحوث  تحقيق و�ضرح: د. محمود يو�ضف فجَّ
العربية،  الدرا�ضات  �ضل�ضلة  االإ�ضالمية،  والدرا�ضات 

دبي، د.ت.
ال�ضعادة  مطبعة  الفيروزاآبادي،  المحيط:  القامو�س   -

بم�ضر )د.ت).
الكتاب ل�ضيبويه: اأبو ب�ضر عمرو بن عثمان بن قنبر،   -
الثانية؛  الطبعة  هارون،  محمد  ال�ضالم  تحقيق:عبد 

الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب ))))م.
بن  محمد  الدين  جمال  الف�ضل  اأب��و  العرب:  ل�ضان   -
التراث  اإحياء  دار  )))ه���)  )ت  منظور  بن  مكرم 

العربي ))))م.
اللغة والمعنى وال�ضياق، جون الينز، ترجمة، عبا�س   -
�ضادق الوهاب، مراجعة: د. يوئيل عزيز، دار ال�ضوؤون 

الثقافية العامة، بغداد، ط)، ))))م.  
اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام ح�ضان، عالم   -
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الكتب، القاهرة، ط)، ))))ه�، ))))م. 
لمع االأدلة في اأ�ضول النحو: اأبو البركات بن االأنباري،   -
الفكر  دار  الثانية،  الطبعة  االأفغاني،  �ضعيد  تحقيق: 

بيروت ))))م.
المدار�����س النحوي����ة: د. خديج����ة الحديث����ي، مطبعة   -

جامعة بغداد، ))))م.
المدار�س النحوية: د. �ضوقي �ضيف، الطبعة الرابعة،   -

دار المعارف بم�ضر ))))م.
الم�ضباح المنير، اأحمد بن محمد بن علي الفيومي   -
محمد،  ال�ضيخ  يو�ضف  وتحقيق:  درا���ض��ة  المقري، 

المكتبة الع�ضرية، د.ت.
المقت�ضد في �ضرح االإي�ضاح، عبد القاهر الجرجانّي   -
المرج����ان،  بح����ر  ك���اظم  د.  تحقي��ق:  )ت)))ه�) 
من�ضورات وزارة الثقافة واالأعالم، المطبعة الوطنية، 

عمان، االأردن، ))))م.
وتطورها:  ن�ضاأتها  النحوية،  العلة  العربي،  النحو   - 

د. مازن المبارك، الطبعة الثالثة، دار الفكر بيروت 
))))م.

عبد  البركات  اأبو  االأدب��اء:  طبقات  في  االألّباء  نزهة   -
ال�ضامرائي،  اإبراهيم  د.  االنباري، تحقيق:  الرحمن 

الطبعة الثانية، بغداد،1)))م.
الر�شائل الجامعية والدوريات:

القراآن" الأبي  "اإعراب  فى  النحوية  الب�ضريين  اآراء   -
جعفر النحا�س، فى �ضوء الدرا�ضات اللغوية الحديثة، 
عين  جامعة  االأل�ضن،  كلية  بمكتبة  مودعة  للباحث، 

�ضم�س، 1)1)م.  
نهاية  حتى  الب�ضريين  لدى  النحوي  الخالف  اأوجه   -
�ضليمان،  محمد  فكري  د1  الهجري،  الثالث  القرن 
ر�ضالة ماج�ضتير، مودعة بمكتبة كلية االأل�ضن، جامعة 

عين �ضم�س، )1))ه�- ))))م 
مظاهر التعليل النحوي عند ابن الحاجب، للباحث،   -

مجلة كلية االآداب، ع))/ ))1) 
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جهود عبد الملك مرتا�ض في ترجمة 

الم�سطلح الل�ساني وال�سيميائي
د. فريد اأمع�ش�شـو

الناظور - المغرب

اأ�صبحت الترجمة اليوم من اأكثر االآليات التوليدية التي يعتمدها الدار�صون العرب في نقل 
بذل  وقد  وال�صيميائيات.  لّل�صانيات  �صة  المتمحِّ تلك  وال�صيما  لغتهم,  اإلى  االأجنبية  المفاهيم 
العربية؛  اللغة  اإلى  معانيها  واإْدخال  المفاهيم,  تلك  ترجمة  �صبيل  في  وا�صحة  جهوًدا  باحثونا 
الملك  عبد  د.  الكبير  الجزائري  الناقد  يقول  المعا�صر.  نقدنا  في  وا�صتثمارها  منها,  لالإفادة 
الفائ�ص من  الفي�ص  هذا  يْنَبهر من  وال�صيمائيات  الل�صانيات  اإلى حقلي  يعود  "الذي  مرتا�ص: 
اأن  من  الرغم  على  التي  الجديدة  للمفاهيم  واالألمانية  والفرن�صية  االإنجليزية  الم�صطلحات 
تنقل  اأن  ا�صتطاعت  اليوم,  اإلى  اأنها,  اإال  تعريبها  اأو  نقلها  في  تْنَكر  ال  �صعوبات  تجد  العربية 
فاقترح  الو�صيلة,  هذه  اإلى  مرتا�ص  َرَكن  وقد  اإليها")1(.  الم�صطلحات  هذه  معظم  تترجم  اأو 
ا من الم�صطلحات, وولَّد جملة من الم�صطلحات للتعبير عن مفهوماتها  بوا�صطتها عدًدا ُمهمًّ
في لغاتها االأ�صلية. وَح�ْصُبنا في هذا االإطار اأن نقدم بع�َص متْرَجماته التي اجتهد في �صياغتها 
غيُر  المقام  عليها جميِعها في هذا  االإتيان  الأن  االأجنبية؛  النقدية  المفاهيم  لتكون في مقابل 
اأ�صاًل. وقد وقع اختياُرنا - من بين هذه المترجمات - على م�صطلحات  َدنا  ممكن, ولي�ص ق�صْ

"الِبَنوية" و"التقوي�ص" و"ال�صمة" و"الُمماِثل" و"الُموا�ِصم" و"التنا�ص" و"االإْرجاء".

."Structuralisme" اأواًل: ترجمة م�سطلح

اأبرز  يعد م�ضطلح "Structuralisme" من 
التي  الحديثة  الغربية  النقدية  الم�ضطلحات 
في  ًنا  بيِّ اختالًفا  العرب  الدار�ضون  اختلف 
ناَهَزت  بحيث  العربية،  اللغة  اإلى  ترجمتها 

م��وه��ا لذلك  ال��ت��ي ق��دَّ ال��ل��غ��وي��ة  ال��ُم��ك��اِف��ئ��ات 
م�ضطلح  وي��ظ��ل  ال��ع�����ض��ري��ن))).  الم�ضطلح 
واأكثَرها  اأْذَيعها  الباء)  )بك�ضر  "الِبنيوية" 
انت�ضاًرا في نقدنا المعا�ضر، تبّناه عدٌد كبير 
ا من الدار�ضين العرب منذ اأن تعّرفوا على  جدًّ
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عَرفهما  اللذين  البنيوَيْين  واالتجاه  المنهج 
اأوا�ضط  خالل  اأْجلى،  ب�ضورة  الغربي،  النقد 
القرن الما�ضي. ويكفي اأن ن�ضير ها هنا اإلى 
بع�س االأ�ضماء المعروفة في نقدنا، التي اآثَرت 
"البنيوية"؛  بلفظ  الم�ضطلح  ذلك  ترجمة 
وعبد  دي��ب  اأب��ي  وك��م��ال  العيد  يمنى  اأم��ث��ال 
وذلك  ع�ضفور...،  وجابر  ح��ّم��ودة  العزيز 
الدرا�ضة  م�ضمار  ف��ي  كتبوه  م��ا  مجَمل  ف��ي 
بم�ضطلح  التونجي  محمد  وترجمه  االأدبية، 
اأ�ضحَّ  ه  ب��ع��دِّ ال��ب��اء))))  )ب�ضم  ""الُبنيوية" 
اأن  ذلك  ال�ضابق؛  العربي  المقابل  من  لغوًيا 
تخت�س  العربية  في  الباء)  "البنية" )بك�ضر 
بالمح�ضو�ضات، على حين اأن "البنية" )ب�ضم 
راأْي��ن��ا  ل��ذا  ال���م���ج���ّردات)))؛  تُخ�س  ال��ب��اء) 
اأحد  ي�ضمي  الجابري  عابد  محمد  المرحوَم 
العربي"  العقل  "ُبنية  با�ضم  المعروفة  كتبه 
العنوان  تركيبة  في  االأول��ى  الكلمَة  �ضابًطا 
الم�ضري  الناقد  وت��رج��م  اأول���ه���ا)))،  ّم  ب�ضَ
االأج��ن��ب��ي  الم�ضطلح  ذل���ك  ف�����ض��ل  ���ض��الح 
"بالبنائية"، جاعاًل اإياه �ضمن ت�ضكيلة عنوان 
مقتَرحه  عن  ومدافًعا  النقدية،  كتبه  اأح��د 
كلمة  َي�ضتخدم  الباحثين  "بع�س  بقوله:  ذاك 
ا�ضتقاٌق  وه��و   - البنية  اإل��ى  ن�ضبة   - بنيوية 
�ضائب لوال اأنه يْجرح الن�ضيج ال�ضوتي للكلمة 
على  يترتب  بما  �ضّرتْيها،  بين  ال��واو  بوقوع 
ق َحنكي عند النطق، وهذا ما  ذلك من ت�ضدُّ
ل عليها  جعلنا َنْعِدل عن هذه الت�ضمية، ونف�ضّ
"البنائية" ل�َضال�ضتها وقْرب ماأَخذها، راجين 
اأن تكون هذه ال�ّضيولة اللفظية ذريعة ل�ضيولة 
الفكرية  ال�ضيولة  وه��ي  واأْغ��ل��ى،  اأع��ّز  اأخ��رى 
"بالبنيانية"؛  اآخرون  وترجمه  والداللية)))"، 

ل  مثل مي�ضال زكريا)))، وب�ضام بركة)))، وف�ضّ
ب  مركَّ با�ضطالح  ترجمته  �ضليبا  جميل 
تركيًبا َنْعتًيا، هو "المذهب البيني")))، ونقله 
تحت  التون�ضيين  النقاد  بع�ُس  العربية  اإل��ى 
م�ضطلح ماأخوذ من �ضيغة اأخرى غيِر �ضيغة 
الم�ضطلح ال�ضالف، هو "الهيكلية"؛ كما نجد، 
ال�ضالم  وعبد  ال���واد)1))،  ح�ضين  لدى  مثاًل، 
الم�ضّدي الذي نْلفيه َي�ضتخدم، اإلى جانب هذا 
الم�ضطلح، م�ضطلًحا اآخَر، هو البنيوية)))). 
ومما نالحظه في كتابات الواد اأنه لم يكتِف 
َعمد  بل  اآنًفا،  اإليه،  اأ�ضْرنا  الذي  بالم�ضطلح 
هنا،  الَمْعني  االأجنبي  المفهوم  ترجمة  اإلى 
"بالَهْيكالنية" طوًرا))))،  اأخرى،  موا�ضَع  في 
جرًيا  اآخر))))؛  الهيكالني" طوًرا  و"بالمنهج 
"البنيوية"  م�ضطلح  مقترحو  يفعله  ما  على 
م�ضطلح  ج��ان��ب��ه  اإل����ى  َي�����ض��ت��ع��م��ل��ون   ح��ي��ن 
اآخ����رون،  وي��ت��رج��م��ه  البنيوي"،  "المنهج 
"التركيبية"))))،  بلفظ  وهبة،  مجدي  منهم 
حقل  اإل���ى  اأق����رب  الم�ضطلح  يجعل  ال���ذي 
الل�ضانيات التركيبية منها اإلى البنيوية. ومن 
اإيثاُر  الُمتََّجه  هذا  في  عليه  وقفنا  ما  اأْغ��َرب 
 "Structuralisme" م�ضطلح  تْعريب  اأحدهم 
ثقيلة  لفظة  وه��ي  ب�"ال�ضتروكتورالية"))))، 
على الل�ضان، لم تْحَظ بالمقبولية ا�ضتعمالًيا، 
لتفادي  اأْوفر  خياراٌت  ُمقتِرحها  اأمام  وكانت 
يخ�س  وفيما  الغريب.  الم�ضطلح  هذا  مثل 
�س  ا، فقد األَفْيناه �ضديَد التحمُّ ناقدنا مرتا�ضً
لترجمة ذلك الم�ضطلح ب�"الِبَنوية"، واإ�ضاعته 
�ضنوات  منت�ضف  بعد  النقدية  كتاباته  في 
فيما  ي�ضتخدم  ك��ان  الأن��ه  بخا�ضة؛   الت�ضعين 
يوًما  ع  َيدَّ ولم  قبُل، م�ضطلح "البنيوية))))"، 
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البنيوية  مفهوم  بترجمة  عربًيا،  البادئ،  اأنه 
مع  فعل  ما  بخالف  "البنيوية"؛  بم�ضطلح 
اأخرى لم يكن يتردد في  ا�ضطالحات نقدية 
اإلى قامو�س  اأْدخلها  اأوَل من  الت�ضريح بكونه 
"الَحْيَزَزة"  كم�ضطلحات  النقدي؛  العربية 
التمثيل.  �ضبيل  و"الَمْمثلة" و"الَقْرَنَنة" على 
اأنه م�ضبوٌق  اأنه كان يدرك  وال�ضبُب في ذلك 
يكون  "قد  اإذ  االإط��ار؛  �ضابق - في هذا  - ال 
العالم اللغوي الجزائري عبد الرحمن الحاج 
�ضالح اأول م�ضتْعِمل لهذه "الِبَنوية" بوْعي لغوي 
كبير، حين كتب �ضنة )))) في مجلته الرائدة 
و"و�ضائل  بنوية"  "مناهج  "الل�ضانيات": 
بنوية"، م�ضيًرا في الهام�س اإلى اأنه اتبع راأَي 
يون�س بن حبيب في الن�ضبة اإلى "بنية" قيا�ًضا 
تاأليف  في  ا�ضتراكه  وبُحكم  "ظبية".  اإل��ى 
الل�ضانيات"  لم�ضطلحات  الموحد  "المعجم 
ُي�ضيع  اأن  الطبيعي  من  ك��ان  فقد  -الح��ًق��ا- 
المعجم")))).  اأخرى في هذا  "البنوية" مرة 
و"البنوية على االإْعدال، واأ�ضلها -نحوًيا- هو 
كما  "البنيوية"،  اأن  حين  على  البْنيية"))))، 
لغوي  لْحٌن  بعد،  فيما  مرتا�س  يقول  �ضار 
وال  العربية  يعرفون  ال  وم�ضتْعِمليه  فاح�س، 
الم�ضطلح:  يقول عن هذا  نْحَوها في نظره. 
اللفظية  ال�ضورة  حول  من  الحديث  "كُثر 
هذا  عليها  ي��ك��ون  اأن  يجب  ال��ت��ي  ال�ضليمة 
رار، لدى نهاية االأمر، على  اللفظ، ووقع االإ�ضْ
ال  ِمّمن  المعا�ضرون  العرب  النقاد  يطلق  اأْن 
ّفى  ا لغوًيا راقًيا م�ضَ يملكون، فيما نعتقد، ح�ضًّ
على هذا المفهوم، اال�ضتعمال الخاطئ، وهو 
النحوي  اال�ضتعمال  عن  ا  عو�ضً "بنيوية"، 
ال�ضليم الذي هو اإما "ِبْنِيية" )وذلك كما تقول 

في الن�ضبة اإلى "فتية" "ِفْتِيي" على القيا�س؛ 
وهو  يعتّل،  ال  ما  ُمجرى  ُتجريه  الأن��ك  وذل��ك 
اأبي َعْمرو بن العالء)، كما يمكن اأن  مذهب 
نطًقا،  اأخ��ّف  راأينا  في  وهو  "ِبَنوي"،  يقال: 
بن  يون�س  وهو مذهب  لغوًيا،  اقت�ضاًدا  واأكثر 
حبيب. ويمكن العودة اإلى �ضيبويه، في "باب 
د  والتاأكُّ الم�ضاألة،  هذه  لتحقيق  االإ�ضافة"، 
اأن  اإّما  يقت�ضي  الذي  ال�ضليم  اال�ضتعمال  من 
"الِبْنية"  هو  ال��ذي  اللفظ  اأ�ضل  على  يكون 
فُيقال: "ِبْنَيِيّي"... وهو ثقيل في النطق، واإما 
وهذا  "ِبَنوي".  فيقال:  القلب  على  يكون  اأن 
االإطالق، باالإ�ضافة اإلى �ضالمته من الخطاأ، 
الل�ضان،  على  نطُقه  بال�ضرورة  االأخ���ّف  هو 

واالأْجَمل حتًما َوقُعه في االآذان))))." 

."Déconstruction" ثانًيا: ترجمة م�سطلح

قرائيٌّ  اإْج��راء   "Déconstruction" ال�  اإن 
النقد  في  ي�ضّمى  حى  اأ�ضْ ما  �ضمن  يندرج 
بعد  م��ا  ال��ن��ق��دي��ة  "بالتيارات  ال��م��ع��ا���ض��ر 
من  ع���دٌد  ال��غ��رب  ف��ي  ل��ه  ��ر  ن��ظَّ البنيوية"، 
المفكرين الكبار، وفي طليعتهم جاك دريدا 
)J. Derrida). ولي�س ق�ضُدنا في هذا ال�ضدد 
الحداثي،  التحليلي  االإج��راء  بهذا  نعّرف  اأن 
له،  �س  يتمحَّ مما  ذلك  ونحو  اأ�ضوله،  ونتتّبع 
نتبيَّن  اأن  هو  االأول��ى،  بالدرجة  نا  ُيِهمُّ ما  بل 
كيفية نقل مفهومه اإلى اللغة والنقد العربَيْين 
المعا�ضرين، واإ�ْضهام عبد الملك مرتا�س في 

هذا ال�ضياق.

واحد  مقابل  على  العرب  النقاد  يتفق  لم 
 "Déconstruction" مفهوم  ب��ه  يترجمون 
وا�ضًحا،  اختالًفا  اختلفوا  بل  لغتهم،  اإل��ى 
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وت�����ض��ارب��ت م��ق��ت��َرح��ات��ه��م ف��ي ه���ذا االإط���ار 
محمد  اهلل  عبد  فهذا  �ضنرى.  ما  نحو  على 
نقدنا  ف��ي  درا���ض��ة  اأول  ���ض��اح��ُب  ال��غ��ذام��ي، 
في  االإج��راء  هذا  توظيف  حاولت  المعا�ضر 
يو�ضف  يقول  كما  العربي)1))،  ال�ضعر  ق��راءة 
يقترح  اأن  قبل  كثيًرا  ت���رّدد  وغ��ل��ي�����ض��ي))))، 
اإذ  ب�"الت�ضريحية"؛  المفهوم  ه��ذا  ترجمة 
الم�ضطلح  هذا  تعريب  في  "اْحتْرُت  يقول: 
قبُل  من  له  �س  تعرَّ العرب  من  اأح��ًدا  اأَر  ولم 
)على حّد اطالعي)، وفّكرت له بكلمات مثل 
يحمالن  وجْدتهما  ولكْن  الفّك)،  )النق�س/ 
فّكرت  ثم  الفكرة،  اإلى  ُت�ضيء  �ضلبية  دالالت 
م�ضدر  م��ن  )التحليلية)  كلمة  با�ضتخدام 
تلتب�س  اأن  َخ�ضيت  ولكنني  نق�س،  اأْي  )َحّل)؛ 
مع )حّلل)؛ اأْي در�س بتف�ضيل. وا�ضتقر راأيي 
ت�ضريح  اأو  )الت�ضريحية  كلمة  على  اأخ��ي��ًرا 
الن�س). والمق�ضود بهذا االتجاه هو تفكيُك 
و�ضيلة  وه��ذه  بنائه،  اإع��ادة  اأج��ل  من  الن�س 
يتفاعل  كي  الِقرائي  لالإبداع  المجال  تفتح 
الم�ضطلَح  ا�ضتعمل  وقد  الن�س..."))))  مع 
عْيَنه في درا�ضته الثانية المو�ضومة ب�"ت�ضريح 
ا �ضعرية  الن�س"))))، التي قاَرب فيها ن�ضو�ضً
وفي  الت�ضريحي،  المنهج  بركوب  معا�ضرة 
غيرها من درا�ضاته واأبحاثه في مجال النقد 

االأدبي.

ُيوؤِْثرون  داِر�ِضينا  اأكثر  اأن  المالَحظ  ولكن 
اآخر  بم�ضطلح  الت�ضريحية  مفهوم  ترجمة 
الغذامي  ل��ه  ج  روَّ ال��ذي  ال�ضابق  م��ن  ��َي��ع  اأ���ضْ
ه  وا�ضتقر عليه، هو لفظ "التفكيكية" الذي َعدَّ
ال�ضائع  الم�ضتقّر  "المقابل  عزت محمد جاد 
الذي لم يختلف عليه اإال "الت�ضريحية"".)))) 

اأخرى، غير هذا  اأن ثمة م�ضطلحات  والحق 
وكانت  المذكور،  للمفهوم  اقُتِرَحت  االأخير، 
 مختلفة عن التفكيكية، خالًفا لما زعمه جاد، 
ح الحًقا. وممن ا�ضتخدم  على نحو ما �ضنو�ضِّ
�ضبيل  على  ن��ذك��ر،  "التفكيكية"  م�ضطلح 
اأحَد  تعريبه  في  الحاج  اأ�ضامة  فقط،  المثال 
و�ضالح   ،(((((P. V. Zima( زيما  بيير  كتب 
هم هذا الم�ضطلح  ف�ضل))))... وا�ضتعمل بع�ضُ
جابر  فعل  مثلما  )تفكيك)،  من�ضوب  غير 
ع�ضفور في ترجمته كتاَب رامان �ضلدن حول 
النظرية االأدبية المعا�ضرة))))، وقَرنه اآخرون 
بمو�ضوفه الذي يتبادر اإلى اأذهاننا َلّما نطلق 
هذا الم�ضطلح، ونق�ضد هنا عبارة "المنهج 
الدرا�ضين  بين  ال�ضائعة  وه��ي  التفكيكي"؛ 

اليوم.
ترجمة  م��ا���ض��ي  ع��زي��ز  ���ض��ك��ري  واق��ت��رح 
بلفظ   "Déconstruction" م�����ض��ط��ل��ح 
بلفظة  خ���زن���دار  وع��اب��د  "الالبناء"))))، 
بتعبير  بوطاجين  وال�ضعيد  "النق�س"))))، 
الوهاب  وعبد  "الَهْدبناء")1))،  هو  منحوت 
م؛  تقدَّ ما  كل  عن  غريبة  بُمفردة  الم�ضيري 
بم�ضطلحات  وغيُرهم  "االإنزالِقّية"))))،  هي 
اأخرى بلغت ع�َضرة، ح�ضبما ذكر وغلي�ضي)))).

وقِد اهتدى عبد الملك مرتا�س اأخيًرا اإلى 
ا�ضتخدامه؛  يمكن  عربي  م�ضطلح  اأْن�ضب  اأّن 
هو  االأج��ن��ب��ي،  اللفظ  لذلك  مقاباًل  ليكون 
"التقوي�س" اأو "التقوي�ضية"، ال الت�ضريح وال 
مما  الم�ضطلحات  من  غيرهما  وال  التفكيك 
يقول:  بحيث  نذكر؛  لم  مما  اأو  اآنًفا  ذكرنا 
الَحداثيين  العرب  النقاد  لدى  �ضاع  "لقد 
من  واالأ�ْضَيع  "التفكيك"،  م�ضطلح  ا�ضتعمال 
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م�ضطلح  وهو  "التفكيكية"؛  م�ضطلح  ذلك 
ي�ضتند  ال  الأن��ه  عليه؛  نوافق  اأن  ال�ضعب  من 
داللية  عالقة  اأي  اإل��ى  اال�ضتعمال  اأ�ضل  في 
َيوّدون... من اأجل ذلك نقترح ا�ضتعمال  مما 
للم�ضطلحين  مقاباًل  "التقوي�س"  م�ضطلح 
 Deconstruction -( والفرن�ضي  االإنجليزي 
م�ضطلح  ع��ن  ��ا  ع��و���ضً  ،(Déconstruction

"التفكيك" الذي بداأ ي�ضيع بين النقاد العرب؛ 
ي�ضتطيع  اأحد  وال  يحتمل،  اأن  ي�ضتطيع  ال  الأنه 
االأجنبي  الم�ضطلح  داللة  يحتمل،  يجعله  اأن 
من الوجهة المعرفية))))."وكان مرتا�س، في 
النقاد  جمهور  ي�ضاير  ل��ه،  �ضابقٍة  درا���ض��اٍت 
العرب في ترجمته ذلك الم�ضطلح االأجنبيَّ 
في  نقراأ  ما  نحو  على  ب�"التفكيكية"،  الوافد 

العناوين الفرعية لُكتبه االآتية:

تفكيكي  �ضيميائي  )تحليل  وليلة  ليلة  األف  ٭ 
لحكاية "حّمال بغداد") - ط.)، ))))م/ 

ط.)، ))))م.

اأ-ي )درا�ضة �ضيميائية تفكيكية لق�ضيدة  ٭ 
العيد) - ))))م. "اأين ليالي؟" لمحمد 

تحليل الخطاب ال�ضردي )معالجة تفكيكية  ٭ 
بة لرواية "زقاق المدق") -  �ضيمائية مركَّ

))))م.

"الت�ضريحية"  ل��ف��ظ  ك��ذل��ك  وا���ض��ت��خ��دم 
مثلما  كتاباته؛  م��ن  ع��دد  ف��ي  و"الت�ضريح" 
اإح���دى  ع��ن  االأول  ك��ت��اب��ه  ع��ن��وان  ف��ي  نلفي 
عبد  المعا�ضر  اليمني  ال�����ض��اع��ر  ق�ضائد 
ه "بنية الخطاب  العزيز المقالح، والذي ن�ضُّ
ال�ضعري: درا�ضة ت�ضريحية لق�ضيدة "اأ�ضجان 
يمانية"". ولعل هذا ما جعل الدار�ضين يقولون 

"الت�ضريحية"  م�ضطلح  ا�ضتعمل  ا  مرتا�ضً اإن 
يزعم  الذي  اال�ضطالح  على  ي�ضتقّر  اأن  قبل 
المعا�ضر.  نقدنا  في  ووا�ضُعه  مقتِرُحه  اأن��ه 
ا�ضطنع  ب��اأن��ه  نف�ُضه  م��رت��ا���س  ���ض��رح  وق���د 
الحياتي  م�ضاره  بداية  في  الم�ضطلح  ذاك 
م�ضطلحه  اإل��ى  ينتقل  اأن  قبل  ال��ن��ق��دي))))، 
يكن  لم  ولكنه  ب��ه،  ًكا  متم�ضِّ ي��زال  ما  ال��ذي 
يريد به ما يق�ضد به في النقد الغربي، وال ما 
ق�ضده الغذامي ب�"الت�ضريح" الن�ضي. يقول: 
ا�ضتعملُت  اأنني  االأ���ض��دق��اء))))  بع�س  "يرى 
م�ضطلح  اأ�ضطنع  اأن  قبل  اأواًل،  الت�ضريحية 
كنت  فقد  ذلك؛  غيُر  والحق  "التقوي�ضية". 
بت�ضريح  ي��راد  ما  اإل��ى  الن�س  بت�ضريح  اأري��د 
تحلياًل مجهرًيا  تحليله  اأي  الطب؛  الجثة في 

دقيًقا. ذاك ما كان في ذهني اأواًل))))." 

تالميذ  اأح��ُد  وغلي�ضي؛  يو�ضف  ع  تتبَّ وق��د 
درا�ضة  في  عوا  تو�ضَّ الذين  الناِبهين  مرتا�س 
ليخُل�س  اأ���ض��ت��اذه،  كتابات  مرتا�س،  ُن��ق��ود 
بين  ل  الفْي�ضَ كانت  ))))م  �ضنة  اأن  اإل��ى 
ينت�ضر  الذي  م�ضطلَحه  مرتا�س  ا�ضتعمال 
اللذين  الم�ضطلَحْين  اأو  الم�ضطلح  له، وبين 
ا�ضتخدَمهما فيما قْبُل. والذي يلِفت انتباهنا، 
�ضدور  عرفت  نف�ضها  ال�ضنة  ه��ذه  اأن  هنا، 
"دليل  هو  العربي،  الوطن  م�ضرق  في  كتاب 
خم�ضين  من  الأكثر  اإ���ض��اءة  االأدب���ي:  الناقد 
تياًرا وم�ضطلًحا نقدًيا معا�ضًرا"، ترَجم فيه 
�ضاحباه ال� "Deconstruction" "بالتقوي�س"، 
ي�ضّرح  اأن  ودون  ه��م��ا،  ي�ضّرحا  اأن  دون 
اطالع  اأو  وتاأثير  تاأثر  اأي  بُح�ضول  مرتا�س 
اأحد الطرفين على مقتَرح االآخر، وذكرا اأنه 
"الم�ضطلح الذي اأطلقه الفيل�ضوف الفرن�ضي 



اآفاق الثقافة والتراث

جهود عبد 
الملك 

مرتا�ض في 
ترجمة 

الم�صطلح 
الل�صاني 

وال�صيميائي

161

النقدية  القراءة  على  دريدا  جاك  المعا�ضر 
)المزدوجة) التي اّتبعها في مهاجمته الفكر 
الغربي الماورائي منذ بداية هذا الفكر حتى 
حاول  "وقد  قائَلْين:  هذا))))." واأْرَدفا  يومنا 
بع�ضهم نقل هذا الم�ضطلح اإلى العربية تحت 
م�ضّمى "التفكيك"، لكن مثل هذه الترجمة ال 
تقترب من مفهوم دريدا، حاُلها في هذا حال 
"التقوي�س"  اأن  على  "التقوي�س"،  م�ضطلح 
اأقرب من "التفكيك" اإلى مفهوم دريدا))))." 
اإن  اأم  ُترى َمِن االآِخذ؟! وَمِن الماأخوذ منه؟! 
دفة هي التي َفَعلت ِفْعلها في هذا االإطار! ال�ضّ

)اأو  "التقوي�س"  م�ضطلح  اأن  وال��ح��ق 
نقدنا قبل  اإلى  طريقه  عرف  "التقوي�ضية") 
ال�ضعودي  الناقد  واأن  الت�ضعينيات،  اأوا�ضط 
اأوَل  يكون  قد  البازعي  الرحمن  عبد  �ضعد 
اأْن  ل  ف�ضّ نف�ضه  ه��و  ك��ان  واإْن  ُم�ْضتعِمليه، 
ُي�ضاير جمهور نقادنا في ا�ضتخدام م�ضطلح 
"التفكيك". يقول في بحٍث له حول تحيُّزات 
ن�ضره،  ق��د  ك��ان  ال��غ��رب،  ف��ي  االأدب���ي  النقد 
للعلوم  العربية  "المجلة  ف��ي  االأم���ر،  ب���ادَئ 
))))م:  عام  الكويت)،  االإن�ضانية" )جامعة 
"تفكيك" هي  الُمفتر�س هنا اأن عبارة  "من 
 ،"Deconstruction" لكلمة  الدقيق  المقابل 
ولكنها لي�ضت كذلك. فبما اأن الكلمة االأجنبية 
 De–Construction تعني نق�س البناء اأو هْدمه
"التقوي�ضية"  عبارة  فلعل  الاّلبنائية)،  )اأي 
في  ذل��ك  م��ع  �ضن�ضتمّر  ولكننا  االأدّق،  ه��ي 
على  ل�ُضيوعها،  "تفكيك"  عبارة  ا�ضتخدام 
بها،  اال���ض��ط��الح��ي  ال��م��ق�����ض��ود  ي��ف��ه��م  اأْن 
و�ضندرك اأهمية تحديد التفكيك باأنه النق�س 
"العدمية"  اإلى  تعود  العبارة  اأن  ندرك  حين 
فريدريك  و�ضعه  ال��ذي  بالمفهوم   Nihilism

الم�ضطلح  ل��ذي��وع  نيت�ضه))))."ومراعاًة 
ا على تقبُّله من لدن م�ضتعِملي  واألفته، وحر�ضً
اللغة، رف�س بع�ضهم المقابل العربي لمفهوم 
اأنه  له مرتا�س، مع  ب  يتع�ضَّ الذي  التفكيكية 
قْباًل.  بّيّنا  كما  اقتراحه؛  اإل��ى  م�ضبوًقا  كان 
النقد  "الأن  المعا�ضرين:  باحِثينا  اأحد  يقول 
في  والتاأنق  بها،  فاالهتمام  اللغة،  على  يقوم 
ا�ضتعمالها من غير اإ�ْضفاٍف اأو ابتذال، يقّرب 
األفة  وبينها  بينه  ويخلق  اأكثر،  منها  القارئ 
المنا�ضب  اللفظ  تخيُّر  ينبغي  لذلك  ومحبة؛ 
نتخّلى عن  اأن  ُيعقل -مثاًل-  للم�ضطلح. فال 
"التفكيكية" -كما فعل عبد المالك مرتا�س- 

ونتعّلق ب�"التقوي�ضية")1))."
."Signe" ثالًثا: ترجمة م�سطلح

عن  الُم�ْضِهب)  )ال  الُم�ْضَهب  حديثنا  بعد 
ومنهم  المعا�ضرين،  نقادنا  تعاُمل  كيفية 
ال��واف��د  االأج��ن��ب��ي  الم�ضطلح  م��ع  م��رت��ا���س، 
والمناهج  النقدية  التيارات  ببع�س  المت�ضل 
اأن نقف وقفات عند بع�س  باأ�س  القرائية، ال 
م�ضطلحات تيار نقدي اأو منهج قرائي اآخر، 
الغربية،  ال��دي��ار  في  وا�ضًعا  انت�ضاًرا  ع��رف 
ك��االأدب   - اأخ��رى  ثقافية  ِبيئات  اإل��ى  وامتّد 
ح�ضوًرا  فيها  ف�ضّجل   - المعا�ضر  العربي 
بع�س  هنا  ونق�ضد  م�ضى،  وق��ت  ف��ي  ق��وًي��ا 
البداية  وْلَتُكن  ال�ضيميائيات.  ا�ضطالحات 

 ."Signe" بم�ضطلح
اأ�ضا�ضية  مكانة  الم�ضطلح  ه��ذا  ي��ت��ب��ّواأ 
تجعل  التي  ال�ضو�ضيرية  ال�ضيميولوجيا  في 
داّل  قواُمها  الطابع  ثنائية  اللغوية  العالمة 
البير�ضية  ال�ضيميوطيقا  وف���ي  وم���دل���ول، 
ممثل  قواُمها  الطابع  ثالثية  تجعلها  التي 
اأن  نلَحُظه  ال��ذي  ولكن  وم���وؤّول؛  ومو�ضوع 
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�َس له))))." اإلى المعنى المادي فتمحَّ

على حين اأن ا�ضطالح "الدليل"، في نظر 
ر  وُمَحيِّ االإي��ذاء،  حد  اإل��ى  "ُمْزعج  مرتا�س، 
�ضرًبا  يكون  اأن  ولعله  ال�ضالل،  درج��ة  اإل��ى 
ا�ضتعمال  ف��ي  ع  والت�َضرُّ العبث  ���ض��روب  م��ن 
على  وع�����الوًة  النقدي))))."  الم�ضطلح 
اأ�ضله  من  وقربه  المقتَرح،  م�ضطلحه  دق��ة 
لغتنا  ف��ي  ج���ذره  وت��َج��ذر  ُنطقًيا،  االأج��ن��ب��ي 
ب�"ال�ضمة"،   "Signe" ترجمة  ف��اإن  كذلك، 
اأخ��راة  م�ضكلة  لنا  "�ضتحّل  مرتا�س،  ح�ضب 
العالمة،  اأن  وه��ي  الم�ضطلح،  م�ضاكل  من 
 .((((""Marque" لمفهوم  �ضتتمّح�س  حينئٍذ، 
لما  �ضادَفْته  الم�ضكلة  ه��ذه  ب��اأن  ح  �ضرَّ وق��د 
�ضيميوطيقا  ح��ول  مقاٍل  ترجمة  على  اأْق���َدم 
م�ضطلًحا  فيه  ورد  بير�س،  �ضاندر�س  �ضارل 
َتَروٍّ  وبعد  "La Marque" و"Le signe" مًعا. 
اأولهما  ترجمة  اإل��ى  اه��ت��دى  تفكير،  وط��ول 

ب�"ال�ضمة")1)). والثاني  "بالعالمة"، 

في  العالمة  ال�ضمة/  اأن  المعلوم  وم��ن 
�ضيميوطيقا  في  وال�ضيما  ال�ضيميائي،  الحقل 
تتوّزع على ثالثة محاور  ت�ضعة،  اأنواٌع  بير�س، 
العالقات،  من  �ضبكة  َوف��ق  وتنتظم  ثالثية، 

يجمعها الجدول االآتي)))):

الم�ضطلح  ه��ذا  اإل���ى  ج���اءوا  حين  ال��ع��رب 
"حاروا  لغتهم  اإل��ى  مفهومه  نقل  محاِولين 
فترَجَمه  االأمر"))))؛  عليهم  والتب�س  وماروا، 
واآخرون  "العالمة"))))،  بم�ضطلح  اأكثُرهم 
المرتجي))))،  اأن��ور  ل��دى  كما  ب�"الدليل"؛ 
وحّنون  الفهري))))،  الفا�ضي  القادر  وعبد 
العرب  الدار�ضين  اأكثر  وترجمه  مبارك)))). 
نجد  مثلما  اأكثر؛  اأو  بمقاِبلين  المعا�ضرين 
في  ُد  تتردَّ الذي  الم�ضدي  ال�ضالم  عبد  لدى 
لم�ضطلح  عربية  مقاِبالت  �ضبعة  كتاباته 
"Signe"، كما ذكر موالي علي بوخاتم))))، 
الم�ضطلح  هذا  ترجمة  اآَث��َر  ا  مرتا�ضً ولكّن 

اأهمها: اأ�ضباب؛  لعدة  ب�"ال�ضمة"، 

الفكر  في  ا�ضُتْعِملت  "العالمة"  اأن   -("
تلحق  الح��ق��ة  بمعنى  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ح��وي 
االأ�ضماء،  من  ا�ضًما  اأو  االأفعال،  من  فعاًل 
وا�ضطناُع  ح��ال،  اإل��ى  حال  من  في�ضتحيل 
في  ال��ق��دي��م  ال��ن��ح��وي  الم�ضطلح  ذل���ك 
االأمر  هذا  َيزيد  قد  ال�ضيمائية  المفاهيم 

ا�ضطراًبا والتبا�ًضا.

م�ضطلح  ا�ضطناع  اأن  الثاني  وال�ضبب   -(
"ال�ضمة" يبدو اأدنى ما يكون اإلى ما يطلق 
من   (Signe( الغربيون  ال�ضيمائيون  عليه 
ان�ضرف  ربما  "العالمة" الذي  م�ضطلح 

الثالثـيةالثانـويةاالأولـية
العالمة الُعرفيةالعالمة الفرديةالعالمة الو�ضفيةالثالثـية التـقابلية للممثل

الرم��زالق��رينةاالأيق�ونةالثالثية التقابلية للمو�صوع

ال�برهانالعالمة االإخباريةالِف�ْدليلالثالثـية التقابلية للمـوؤول
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."Icône" رابًعا: ترجمة م�سطلح

لق����د اختلف دار�ُضون����ا الُمْحَدثون اختالًفا 
كبيًرا في نقل مفاهي����م هذه االأنواع الَعاَلمية 
الت�ضعة اإلى العربية، مثلما اختلفوا في ترجمة 
اأكثر الم�ضطلح����ات ال�ضيميائية ذات المن�ضاأ 
الغربي. و�ضنكتفي من هذه االأ�ضناف بال�ضْرب 
اأكثر  اإّن   ."Icône"�ر عنه ب الَعاَلم����ي الذي يعبَّ
ل����ون تْعري����ب ه����ذا الم�ضطل����ح  باِحِثين����ا يف�ضّ
بلفظ����ة "اأْيقون����ة"، م����ن منطلق اأن����ه "مقبول 
م����ن زمن طويل في العربية، وال داعي الإيجاد 
ترجمة له"))))، وبع�ضهم يك�ّضر اأوله )اإيقونة)؛ 
كعادل الفاخ����وري))))، وبع�ضهم َيحذف ياَءه 
)اإقونة)؛ كب�ض����ام بركة))))، وبع�ضهم يحذف 
عالمة تاأنيث����ه، ويفتح اأوله )اأْيقون)؛ كمحمد 
)اإيقون)؛  اأوله  يك�ضر  وبع�ضهم  الماگري))))، 

كمحم����د مفت����اح))))، ويقابل اآخ����رون مفهوم 
االأيقون����ة بمكاِفئات لغوية عربية اأخرى؛ منها 
"ال�ضمة" و"العالم����ة"!))))، و"ال�ضورة"))))، 
و"الرم����ز  )ال�ضع����ري)))))،  و"الت�ضوي����ر" 
و"الُمماثلة"))))،  و"المثل"))))،  ر")1))،  المعبِّ

و"المثيلة"))))، و"االأْمثولة")))).

االأخيرة،  االأرب��ع��ة  المقاِبالت  ج��ذر  وم��ن 
ليكون  "الُمماِثل"؛  م�ضطلح  مرتا�س  �ضاغ 
مكاِفئه العربي الذي يقترحه ترجمًة لمفهوم 
االأيقونة. يقول: "نحن االآن ن�ضطنع م�ضطلح 
الذي  الغربي  للم�ضطلح  ترجمًة  "ُمماثل" 
ُتْرجم اإلى العربية، اأوَل االأمر، تحت م�ضطلح 
اللغة  داللة  في  �ضيًئا  يعني  ال  وهو  "اإقونة"، 
نحن  ِجئنا  وق��د  تْعريبه.  ��ى  اأنَّ وق��د  العربية، 
مرتا�س  جاءه  الذي  اأن  والحق  ذلك))))". 

ال�ضائع  الدقيق  بالمفهوم  تعريٌب  ال  ترجمٌة 
ويعّرف  الم�ضطلحية.  الدرا�ضة  حقل  في  له 
دالة  حا�ضرة  "�ضمة  باأنه  "الُمماثل"  الناقد 
على �ضمة غائبة. فال�ضورة الحا�ضرة لل�ضمة 
اإذن ُتماِثل ال�ضورة الغائبة لل�ضمة؛ فهي اإذن 
ال�ضورة  وي�ضّمي  م�ضاِبهة")))).  ال  لها  مماِثلة 
ب�"الُمماَثل  والثانية  ب�"الُمماِثل"))))،  االأولى 
المقتَرح  م�ضطلحه  م��ن  وا���ض��ت��ق  له")))). 
"ُمماِثلية")))). وال منا�س من  ال�ضفة، فقال 
ا، قبل ا�ضتقراره على  اأن ن�ضير اإلى اأن مرتا�ضً
االأيقونة؛  ب مفهوم  ُيعرِّ الم�ضطلح، كان  هذا 
مثلما يفعل اأغلب الدار�ضين العرب، فيْر�ُضمه 
بال�ضورة التي راأْيناها �ضابًقا لدى ب�ضام بركة 
االأول  الفرعي  العنوان  في  كما  )االإق��ون��ة)؛ 
"�ضعرية  كتابه  من  الخام�س،  الم�ضتوى  في 
الق�ضيدة"، الذي اأْفَرَده لقراءة ن�س المقالح 
بة.  مركَّ �ضيميائية  قراءة  يمنية"  "اأ�ضجان 
هي  اأخ���رى،  �ضيغة  اللفظة  ه��ذه  من  و�ضاغ 
متروك  اأثر  "كل  بها  يريد  التي  "االأيقونية"، 
ق�ضد؛  ب���دون  اأو  بق�ضد  اآخ���ر،  ���ض��يء  على 
اأثر  اأو  ماء  عين  �ضفحة  في  وجه  كانعكا�س 
على  ج�ضم  ظهور  اأو  ثلج  اأو  رم��ل  ف��وق  ق��دم 
نعرفه  ل�ضخ�سٍ  �ضورة  وجود  اأو  كبيرة  مراآة 
ا...")1))  جرًّ وه��ل��م  ق��ب��ل،  م��ن  نعرفه  ال  اأو 
ب�"النظرية"،  اآخ���ر،  مو�ضع  ف��ي  وو�ضفها، 
وا�ضتق  ال�ضيميائيات))))،  من  فرًعا  ها  وَعدَّ
هو  اآخر  "االأيقونة" م�ضطلًحا  م�ضطلح  من 
"الت�ضاكل"  مع  "لَيزدوج  وذلك  "التقاُين"، 
اإعطاء  لمحاولة  ثم  وجهة،  من  و"التباين" 
ال�ضيميائي؛  الم�ضطلح  لهذا  جديدة  دالل��ة 
بحيث ال تكون االأيقونية مجرد �ضيء له قابلية 
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�ضيٌء  هي  واإنما  فقط،  والخ�ضوع  اال�ضتقبال 
عبر  ب  والتخا�ضُ والتقاُين  التفاُعل  قابلية  له 
الخطاب االأدبي بعامة، وال�ضعري بخا�ضة، مع 
اأن  االأخرى))))."ويبدو  ال�ضيميائية  العنا�ضر 
ا، منذ ))))م، بداأ ي�ضت�ْضِعر �ضرورة  مرتا�ضً
االقت�ضار  بدل   ،"Icône" م�ضطلح  ترجمة 
ُيذكر  �ضيًئا  يفيد  ال  بلفظ  تعريبه  على مجرد 
ب�ضورته اللفظية. يقول عن هذا الم�ضطلح: 
"كان هذا الم�ضطلح دينًيا، م�ضيحًيا، اأ�ضاًل، 
الذي  ال�ضيميائي  المعنى  ه��ذا  اإل��ى  ُنقل  ثم 
ال�ّضَبهية  العالقة  يعني،  ما  اأْب�ضط  في  َيعني، 
ما  بع�ُس  اأْم���ُره  واإذا  الخارجي.  العالم  مع 
ترجمة  له  نقترح  اأن  لنا  َي���اأِْن  اأَف��َل��ْم  ذكرنا؛ 
عربية تْنف�س عنه هذه الُعْجَمة التي ظل ي�ضكو 
اإننا  المعا�ضرة؟  العربية  الكتابات  في  منها 
ب�ضدد التفكير في م�ضطلح الئق، وْلَيُكن على 
والمالَحظ  "الُمماِثل"")))).  االقِتراح:  �ضبيل 
اأن تحوُّله من الم�ضطلح االأول )االإقونة) اإلى 
الثاني )المماثل) كان تدريجًيا وَحِذًرا؛ لذا، 
راأْيناه - في اأول االأمر - ُيورد الم�ضطلح الذي 
واأحياًنا  الفرن�ضي،  بمقابله  مقروًنا  يقترحه 
اأخيًرا  ي�ضتقر  اأن  قبل  ب))))،  الُمعرَّ بمرادفه 
على م�ضطلحه الُمتْرِجم في كتاباته التالية.

."Sémiose" خام�ًسا: ترجمة م�سطلح
التي  ال�ضيميائيات  م�ضطلحات  وم���ن 
�َضغلِت الدار�ضين واللغويين الغربيين والعرب 
اقتراح  في  مرتا�س  واجتهد  �ضواء،  حد  على 
ترجمة عربية لها، م�ضطلح اإ�ضكالي له �ضلة 
ال�  باالثنين ال�ضابقين؛ اإنه ال� "Sémiosis" اأو 
ب�"العنكبوت  اأ�ْضَبه  يبدو  الذي   ،"Sémiose"
ثالثة  بين  العالقات  �ضبكة  ط  يتَو�ضَّ ال��ذي 

هي:  التثليثية)،  بير�س  فل�ضفة  )في  عنا�ضر 
 ،(Representamen( الممثل"  اأو  "العالمة 
عليه،  تحيل  ال��ذي   (Objet( و"المو�ضوع" 
ويحدده   ((((  "…(Iinterprétant( وموؤّولها 
باأنه   (G. De Ledalle( ل���ودال  دو  ج��ي��رار 
ثالثة  ت�ضاُرك  تفتر�س  �ضيرورة  اأو  "حركة 
وال��ع��الم��ة  ال��م��م��ث��ل،  ال��ع��الم��ة  ه��ي  عنا�ضر 
الحركة  وهذه  الموؤول.  والعالمة  المو�ضوع، 
ال  ال��ث��الث��ة  العنا�ضر  ه��ذه  بين  المتداخلة 
ر في  يمكن باأيِّ �ضكل من االأ�ضكال اأن ُتخت�ضَ

عالقات زوجية")))).

حاروا  المعا�ضرين  العرب  الدار�ضين  اإن 
اإلى  ال�ضيميائي  الم�ضطلح  هذا  ترجمة  في 
في  التخبُّط  كثيري  األَفْيناهم  لذا  العربية؛ 
اأكثرهم  َح��دا  ال��ذي  االأم���ُر  الم�ضمار؛  ه��ذا 
العربية  اإلى  اإْدخاله  اأو  بتْعريبه  على االكتفاء 
ان�ضجاًما  بنيته  في  تْحوير  اأي  اإج���راء  دون 
فمن  وال�ضرفي.  ال�ضوتي  العربية  نظام  مع 
نذكر،  ُك��ْث��ٌر،  وه��م  تْعريبه،  اإل��ى  العاِمدين 
ومن  العالي))))،  بنعبد  ال�ضالم  عبد  مثاًل، 
من  ع��دًدا  اأق��لُّ  وهم  اإْدخاله،  اإلى  العاِمدين 
بوعلي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ن��ذك��ر  م��ي��ن،  ال��م��ت��ق��دِّ
"ال�ضيميوز"))))،  م�ضطلح  له  اقتَرح  ال��ذي 
تحت  العربية  اإلى  نقله  الذي  علو�س  و�ضعيد 
اأن��ور  وقاَبله  "�ضيميوزي�س")))).  م�ضطلح 
�ضيميائي")1))  هو  ما  "كل  بعبارة  المرتجي 
الالتينية  باأْحُرفه  ثانًيا،  واأثبته، طوًرا  طوًرا، 
عن  البحث  اأْع��ي��اه  َل��ّم��ا   (Sémiosis( فقّط 
االأقل،  على  ُمنا�ِضب،  اأو  اأْن�ضب  عربي  مقابل 
ل��م��ف��ه��وم��ه)))). واق��ت��رح ال��ن��اق��د ال��ج��زائ��ري 
بتعبير  المفهوم  هذا  ترجمة  خمري  ح�ضين 
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ال�ضيميائية"))))؛  "الوظيفة  ه��و  ��ف��ي،  َو���ضْ
ما  بقدر  المفهوم  ذاك  ت�َضّمي  ال  �ضيغة  وهي 
اأن  ويبدو  ب��ه،  تعرف  اأو  وظيفته  اإل��ى  ت�ضير 
معجم  م��ن  ه��ذا  تعبيَره  ا�ضتقى  ق��د  الناقد 
راَدف  الذي  الم�ضهور،  وكورتي�س  غريما�س 
ال�ضيميائية"   بين ال� "Sémiosis" و"الوظيفة 
اأم��ر  بمثابة  وجَعلهما   ،(F. sémiotique(
واحد يحيل على "العملية التي ت�ضّيد العالقة 
التعبير  �ضكل  بين  المتباَدلة  االفترا�ضية 
هلم�ضليف،  با�ضطالحات  المحتوى  و�ضكل 
دو  با�ضطالحات  وال��م��دل��ول  ال���دال  بين  اأو 
ال�ضيميوز،  مفهوم  ويترَجم  �ضو�ضير")))). 
عربًيا، "بالتاأ�ضير"))))، و"بعمل االإ�ضارة"))))، 

وبم�ضطلحات اأخرى غيرهما.

َي�ْضَلم  ل��م  ف��اإن��ه  م��رت��ا���س،  وبخ�ضو�س 
ُيقابل  وه��و  ال��َح��ْي��رة،  في  ال��وق��وع  من  كذلك 
اأول  في  وجْدناه  لذا  االأجنبي؛  المفهوم  هذا 
ات�ضال له بهذا االأخير يكتفي بتْعريبه ُمقتفًيا 
باإ�ْضقاطه  ولكنه خالفهم  �ضبقه،  َمن  ُجّل  اأثَر 
لم  الأنه  )�ِضْمُيوزة)))))؛  الكلمة  ياَءِي  اإحدى 
ي��َر ف��ائ��دة ف��ي م��دِّ ال��ح��رف االأول م��ا دام��ت 
ثانية  مرحلة  وفي  الياء.  عن  ُمْغِنيًة  َك�ْضرته 
مقرونًة  بة  المَعرَّ الكلمة  هذه  يذكر  األفْيناه 
بالم�ضطلح الذي يقترحه ترجمًة لمفهومها، 
في  الن�س،  "لي�س  يقول:  "الُموا�ضم".  وهو 
النهاية، اإال �ضبكة العالقات القائمة على تبادل 
ال�ضمات الب�ضيطة: المواقع، والتي ُتف�ضي اإلى 
تف�ضي  التي  المركبة  ال�ضمات  ُمثول  ن�ضوء 
التي  المنطوقات  اأو  الملفوظات  ُمثول  اإل��ى 
"ُموا�ِضم"  اأو  "�ِضْميوزة"  حقيقتها،  في  هي، 
ترجمتنا  م��ن  وه��و  االأول����ى،  الميم  )ب�ضم 

ين�ضاأ  "�ضميوزة"...)  لم�ضطلح  ال�ضخ�ضية 
في  م  متحكِّ اإج��راء  هي  التي  ال�ضيمائية  عن 
ال�ضرامة")))).  العنا�ضر على غايٍة من  هذه 
طول  بعد  ا،  مرتا�ضً راأينا  ثالثة  مرحلة  وفي 
االأْن�َضب  العربي  المقابل  عن  وتنقيب  تفكر 
م�ضطلح  على  ي�ضتقر  ال�ضيميوز،  لمفهوم 
دون  وحَده  كتابته  اإلى  ويْعِمد  "الُمَوا�ِضم"، 
اأن ُيْرِفقه بُمراِدِفه الفرن�ضي اأو الُمَعّرب. وقد 
"ال�ضمة"  كتاب  ق��راءة  "بعد  ذل��ك  له  ت��اأّت��ى 
)Le signe, Labor, Bruxelle,1988) الأمبرتو 
لفظة  اأن  له  ى  تبدَّ اأن  وبعد   ،(U. Eco( اإكو 
العربية  اللغة  في  �ضيًئا  تعني  "ال�ضميوزة" ال 
يكون  عربي  مقابل  اإيجاد  عن  ور  الُق�ضُ غير 
له الحد االأدنى من العالقة بالمعنى االأ�ضلي 
الغربية)))).  ال�ضيمائية  اللغة  في  الم�ضتْعَمل 
يدل  بما  ذاك  مقتَرَحه  مرتا�س  علَّل  "وقد 
على اأنه كان واعًيا ومدرًكا اأبعاَد م�ضطلحه، 
العربية  اإْتحاف  في  الف�ضل  اإليه  ُيْعزى  الذي 
يلَق  لم  اأخ��رى  م�ضطلحات  جانب  اإل��ى  ب��ه، 
اإذ  منها!؛  ينتظره  كان  الذي  الرواج  اأكثُرها 
يقول: "لقد اقترْحنا "الُموا�ِضم" على اأ�ضا�س 
الَبْلَوَرة  بل  الم�ضاركة،  على  قادر  مفهوم  اأنه 
التي  الثالثة))))  االأط��راف  هذه  بين  والربط 
ن هذا النظام ال�ضيمائي")1)). وا�ضتقَّ من  تكوِّ
 - "الّتوا�ُضم"  لفظ  هنا  الَمْعني  م�ضطلحه 
معنى  غالًبا  تفيد  التي  "التفاعل"  زنة  على 
ال�ضرف  علماء  ذلك  يقرر  كما  الم�ضاركة، 
الرابطة  ال��ع��الق��ات  "�ضبكة  ب��ه  ق��ا���ض��ًدا   -
وال�ضيمائيات  مظهًرا،  بو�ضفها  ال�ضمة  بين 

بو�ضفها اإجراًء))))." 

بعد كل هذا الت�ضاُرب واالختالف الحا�ضل 
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وهم  المعا�ضرين،  ال��ع��رب  الدار�ضين  بين 
يواجهون م�ضطلًحا اأجنبًيا بعْيِنه، وانق�ضامهم 
ب ومترِجم له، يقول يو�ضف وغلي�ضي  بين معرِّ
َيْدعونا  "اأال  مت�ضائاًل ومجيًبا في االآن نِف�ضه: 
كل ذلك اإلى اإحياء م�ضطلح تراثي اآخر، قد 
يليق بهذه "ال�ضميوزة"، وهو "الّت�ْضويم" الذي 
اقترحه حازم القرطاجّني قديًما لُيطِلقه على 
حين  القديم  ال�ضاعر  بها  يقوم  التي  العملية 
ومن  حال  اإل��ى  حال  من  االنتقال  في  يتَفنَّن 
اآخر  اإلى  مو�ضوع  من  اأو  مق�ضد  اإلى  مق�ضد 
داخل الق�ضيدة الواحدة، لكنه َي�ضطنع براعة 
وُتْعِلم  باالنتقال  َت�ِضي  مقطع،  كل  في  خا�ضة 
المتلقية...  بالنفو�س  راأف��ًة   ، تخل�سٍ بُح�ْضن 
كاأن الق�ضيدة هنا "ممثل"، وتغّير اأحوالها اأو 
تعدد االأغرا�س التي تلتئم �ضمنها "مو�ضوع"، 
"موؤول"،  لها كنلها  المتلقية  النفو�س  ون�ضاط 
بين  للربط  ال�ضاعر  بها  يقوم  التي  والعملية 

هذه االأطراف كلها "ت�ْضويم))))"."
."Intertextualité" ساد�ًسا: ترجمة م�سطلح�

التي  االأخ��رى  ال�ضيميائية  المفاهيم  ومن 
تتواتر في كتابات مرتا�س، وال�ضيما الَحداثية 
اقتراح  ف��ي  ك��ع��ادت��ه،  اجتهد،  وال��ت��ي  منها، 
نجد  داللتها،  ت�ضتوعب  لها  عربية  مقابالت 
نقا�س  حوله  اأثير  ال��ذي  "التنا�ّس"  مفهوم 
وجديد  قديم  نقدي  "نقا�س  وهو  م�ضتفي�ٌس، 
والخلفيات  الروؤية  في  اختالٍف  مع  اآٍن،  في 
التي  ية  التنا�ضّ واالأ���ض��ك��ال  منها  المنَطَلق 
في  الف�ضل  وَيرجع  عليها))))."  التركيز  تم 
النقد  في  له  والتْمكين  المفهوم،  هذا  بلورة 
 ،(J. Kristeva( الغربي، اإلى جوليا كري�ضتيفا
 (((( بين  ما  المكتوبة  اأبحاثها  خ��الل  من 

كيل"  "تيل  مجلتْي  في  والمن�ضورة  و))))، 
 ،(Critique( و"كريتيك"   (Tel Quel(
�ضدرت  التي  كتبها  من  جملٍة  في  نة  مَّ والُم�ضَ
"�ضيميوتيك"،  كتاباها  راأ�ضها  وعلى  الحًقا؛ 
ب�"االإنتاجية  ربطته  وقد  الرواية".  و"ن�س 
التعالق  تَجلِّيات  اأحد  به  وَو�َضَمت  الن�ضية"، 
بين الن�ضو�س. فهو "مرتبط عندها بالن�س 
المولِّد الذي يهتم بالكيفية التي يتم بها تواُلد 
بناء  َبٍن على  ُمَنْ َوفق عمل  وَخلقها  الن�ضو�س 
غيُرها؛  اآخرون  م�ضبَّق))))."وتناوله  اأو  �ضابق 
ال��ذي   ،(G. Génette( جينيت  ك��ج��ي��رار 
جانب  اإل��ى  الن�ضية،  الُمتعاليات  اأح��َد  ه  َع��دَّ
و"الميتاَن�ّس"   ،(Paratexte( "الُمنا�ّس" 
الن�س"  و"مْعمارية   ،(Métatextualité(
الّن�ضي"  و"التعلق   ،(Archetextualité(
النقد  ا�ضتقَرْينا  واإذا   .(Hypertextualité(
العربي المعا�ضر، وحَفْرنا في ما�ضيه الممتّد 
اإلى الوراء ب�ضعة عقود، األفْيناه كثيَر الُحفول 
واإجراًء  لغوية  "اآلية  بو�ضفه  التنا�س  بمفهوم 
مفاهيم  مع  ويت�ضاكل  منه،  الق�ضد  يتباَين 
اأخرى؛ كاالأدب المقارن، والُمثاقفة، ودرا�ضة 
هذا  في  نا  وال�ضرقات))))."وُيهمُّ الم�ضادر، 
مرتا�س  تعاُمل  كيفيَة  ف  نتعرَّ اأن  المجال 
ترجمته،  اإل��ى  َعْمده  حين  المفهوم  هذا  مع 
نقادنا  من  غيره  بترجمات  ذلك  نقارن  واأن 

المعا�ضرين.

بهذا  َعْهده  بداية  في  �ضاَير مرتا�س،  لقد 
فاأطلق  ال��ن��ق��اد،  ه���وؤالء  ج��م��ه��وَر  ال��م��ف��ه��وم، 
اأو  اآخر  ون�س  ن�س  بين  القائم  التعالق  على 
ن�ضو�س اأخرى �ضابقة اأو معا�ضرة له ا�ضطالَح 
�س"  �س  "ن  مادة  من  وغ  "التنا�س" الَم�ضُ
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الزبة  خ�ضي�ضة  ه  وَعدَّ "التفاُعل"،  ِزَنة  على 
االأمر،  هذا  في  ف�ضّبهه،  كتابة؛  اأو  ن�س  الأي 
ومع  ُيرى،  وال  ُي�َضّم  ال  الذي  ب�"االأوك�ضيجين 
ذلك ال اأحد من العقالء ُينكر باأن كل االأمكنة 
تْحتويه، واأن انعداَمه في اأّيها يعني االختناق 
فقد  ه��ذا،  من  الرغم  وعلى  المحتوم")))). 
�ضيرة  في  النْب�س  ب��اأن  مقتنًعا  مرتا�س  كان 
االأدب العربي القديم من �ضاأنه اأْن يقودنا اإلى 
ا�ضتْخَدَمها  اأ�ضيلة  الوقوف على ا�ضطالحات 
اأ�ضالُفنا للتعبير عن مفهوم "التنا�س" اأو عّما 
ُيقاربه؛ نحو ال�ضرقات االأدبية، واالقتبا�س)))). 
ولكنه اآثر ا�ضتعمال الم�ضطلح المعا�ضر، بدل 
واأدّل  "اأدّق  الأنه  العربي؛  التراثي  الم�ضطلح 
التنا�س  هنا،  ها  وَيق�ضد،  الحال")))).  على 
المبا�ضر اأو الوا�ضح ذا المرجع الظاهر الذي 
"االقتبا�س"  م�ضطلح   - راأي��ه  في   - ل  َيْف�ضُ

المعروف في البالغة العربية منذ القدم.
وبعد توظيفه م�ضطلَح "التنا�س"، واإجالته 
النظَر في مفهومه، وتمعُّنه في داللته، اّت�ضح 
بمقابل  عنه  اال�ضتعا�ضة  فاقترح  ُق�ضوره؛  له 
اأنه  منَطَلق  من  "التكاتب"؛  هو  اآخر،  عربي 
اأعمُّ ي�ضمل اللغة واالأ�ضلوب واالأفكار، على حين 
ومع  التاأدُّب.  اإلى  واأدن��ى  اأخ�سُّ  التنا�س  اأن 
ذلك، يظل المقابالن المقتَرحان متقاطعين 
التفاعل  "اإن  يقول:  "التفاُعل".  �ضمة  في 
والموؤثرات  الكاتب  كتابة  بين  يحدث  ال��ذي 
تحت  تْن�ضوي  والعامة،  ال�ضفوية  االأخ���رى، 
مفهوم  تحت  تْن�ضوي  كما  التنا�س،  مفهوم 

التكاتب))))".
يجد  مرتا�س  كتابات  ح  فَّ يت�ضَ َم��ن  اإن 
تاأ�ضيل  التاأ�ضيل؛  بهاج�س  م�ضكوٌن  ناقد  اأنه 

النظريات والمفاهيم التي َتِفُد علينا من وراء 
البحر، ولطالما عاب على نقادنا المعا�ضرين 
انبهارهم بالنقد الغربي، وتْرديدهم نظرياته 
يكلفوا  اأن  دون  َبْبغاوًيا،  ترديًدا  ومفهوماته 
اأنف�َضهم عناء البحث فيما قد يكون في تراث 
االأقل-  اأو -على  النقدي من ذلك  اأْجدادهم 
"هم  عنهم:  يقول  واإره��ا���ض��ات.  اأ�ضول  من 
الم�ضطلحات  من  م�ضطلًحا  ُيطلقون  حين 
اإذا  فيما  البحث  يحاولون  يكادون  ال  النقدية 
المعنوي،  بُمعاِدله  اأو  بلفظه،  موجوًدا  كان 
اإال  منهم  يْلقى  ال  ال��ذي  العربي  التراث  في 
ين�ضحب  ال  وحتى  العناية")11)).  من  قلياًل 
نقادنا  من  غيره  عن  قاله  ال��ذي  ه��ذا  عليه 
الُمْحَدثين والمعا�ضرين، راح ينّقب في تراثنا 
النقدي عّما يمكن اأن ي�ضتوعَب داللة التنا�س 
اأ�ضالفنا،  ا�ضطالحات  من  التنا�ضية)  )اأو 
هذا  في  كتبها  مقالٍة  ختام  في   - ليخل�س 
كما  "التنا�ضية،  اأن  اإلى   - ا  خ�ضي�ضً االإطار 
نف�ِضه،  الم�ضطلح  ا�ضتقاق  ذلك  على  يبْرهن 
اأدبي  ن�س  بين  والعالقات  التاأثر  تباُدل  هي 
الفكرة  وه��ذه  اأُْخ���راة.  اأدب��ي��ة  ون�ضو�س  م��ا، 
معرفة  عرفها  العربي  النقدي  الفكر  ك��ان 
ال�ضعرية"))1)).  ال�ضرقات  �ضكل  تحت  معّمقة 
يقترحه  الذي  االإْحيائي  الم�ضطلح  هذا  اإن 
اأ�ضا�س  على  هم،  بع�ضَ ي��ُرْق  لم  هنا  مرتا�س 
ال  وغيرهما  واالقتبا�س  ال�ضرقة  مفاهيم  اأن 
مع  راج  ال��ذي  "التنا�س"  مدلول  ت�ضتوعب 
تنامي الدر�س ال�ضيميائي الحديث في اأوربا، 
ال�ضقوط  َخ�ْضيته من  اأحَدهم عّبر عن  اإن  بل 
وهي  �ضبقناهم"))1))؛  "ظاهرة  اأ�ْضماه  فيما 
ال��ذات،  خيم  ت�ضْ على  قائمة  َمَر�ضية  حالة 
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المختِلف عنا  االآخر  وعدم االعتراف بجهود 
ح�ضارًيا. وتظل درا�ضة مرتا�س للتنا�س، على 
ما  اأف�ضل  "من  عنها،  ُيقال  قد  مّما  الرغم 
حيث  من  المعا�ضرون؛  العرب  النقاد  كتبه 
بو�ضفه  التنا�س،  م�ضطلح  لجوهر  فهُمها 
حد  على  الن�ضو�س"،  بين  تفاُعلية  عالقة 

تعبير اأحد الدار�ضين))1)).

االإْلمام  بنا  يْح�ُضن  مرتا�س،  جانب  واإلى 
�س  بُجهد محمد مفتاح في هذا ال�ضياق، وتلمُّ
اأْوُجه تعامله مع مفهوم التنا�س. فعلى الرغم 
"نواة نظرية التنا�س موجودة  اأّن  من تاأكيده 
في االآراء االنطباعية التي كان ُيْدلي بها متلقو 
الثقافة  ومنها  الثقافة؛  مختِلف  في  االآداب 
"رْف�س  اإل��ى  َي���اأِدب  اأن��ه  اإال  العربية"))1))، 
المطاَبقة بين نظرية التنا�س المعا�ضرة وبين 
العربي"))1))،  االأدب  في  ال�ضرقات  مقاَرَبة 
على اأ�ضا�س اأن االأولى وليدة القرن الع�ضرين، 
وَنتاج �ضياق ثقافي وح�ضاري يختلف اختالًفا 
كلًيا عن تاريخ الثانية و�ضياقها. وقد ا�ضتخدم 
مفتاح م�ضطلح "التنا�س" في عدة موا�ضع، 
درا�ضته  اأق�����ض��د  كتبه،  اأح���د  ع��ن��وان  منها 
 - ال�ضعري  الخطاب  ب�"تحليل  المو�ضومة 
َي�ضتعمل  نراه  ولكننا  التنا�س".  ا�ضتراتيجية 
م�ضطلًحا اآخَر يْح�ِضبه اأْنَجَع من ال�ضابق، هو 
مفهوم  "اإن  يقول:  "الحوارية".  "الحوار" اأو 
اأ�ضبح فيه خْلط،  الحالي  الوقت  التنا�س في 
كتاباتي  لذا تالِحظون في  اإجرائًيا؛  يعد  ولم 
"الحوار"؛  مفهوم  ا�ضتعملُت  اأنني  االأخيرة 
الناقد  وَيقترح  الن�س""))1)).  "حوار  اأي 
نف�ُضه م�ضطلًحا اآخر َيْحوي بين َطّياته داللة 
م�ضَدُرها  اأخ��رى  ومعانَي  الدقيقة،  التنا�س 

الن�س،  اإل��ى  قيا�ًضا  الخطاب  مفهوم  ُعموم 
كما راأينا اآنًفا. وَنْعني هنا لفظة "التخاطب"، 
عالقي  "وجود  باأنها  تحديَدها  يقترح  التي 
خارجي بين اأنواٍع من الخطاب، وداخلي بين 
من  العالقة  درجة  وتتراوح  اللغة.  م�ضتويات 
")" اإلى عدد ما. والوجود العالقي قد يكون 
هذه  ونجد  �َضلبًيا."))1))  يكون  وقد  اإيجابًيا، 

الحوارية كذلك لدى طه عبد الرحمن))1)). 
التنا�س  مفهوم  عن  يقطين  �ضعيد  ر  وعبَّ
اإلى  الن�ضي"  "التفاعل  هو  و�ضفي  بتركيب 
جانب م�ضطلحه ال�ضائع بين دار�ِضينا، ولكنه 
َيميل اإلى االأول. يقول: "اإننا ن�ضتعمل "التفاعل 
مفهوم  تحت  ���ض��اع  لما  م���راِدًف���ا  الن�ضي" 
كما  الن�ضية"،  "الُمتعاليات  اأو  "التنا�س" 
"التفاعل  ل  نف�ضّ باالأخ�ّس.  جنيت  ا�ضتعملها 
في  "التنا�س"  الأن  ؛  ب��االأخ�����سّ الن�ضي"، 
تحديدنا - الذي ننطلق فيه من جنيت - لي�س 
اإاّل واحًدا من اأنواع التفاعل الن�ضي... وُنوؤِْثره 
على "المتعاليات الن�ضية" اأو "عْبر الن�ضية" 
واإن كانت عامة،  كما ي�ضتعملها جنيت؛ الأنها 
الن�ضية،  المتعاليات  اإل��ى  اأميل  اأن��ي  ورغ��م 
قد   (Transendance( التعالي   معنى  ف��اإن 
مُنها لمعنى  يوحي ببع�س الدالالت التي ال َن�ضْ
في  اأْع��َم��ق  ن��راه  ال��ذي  الن�ضي"  "التفاعل 
َحْمل المعنى الُمراد واالإيحاء به ب�ضكل �ضوّي 

و�ضليم"))1)).
المفهوم  ذلك  الغذامي  اهلل  عبد  وترجم 
�ضبيل  اإل��ى  واأْوَم����اأ  الن�ضو�س"،  ب�"تداخل 
يتم  الن�ضو�س  "تداخل  ب��ال��ق��ول:  ُح��دوث��ه 
ع��ب��ر ن�����س واح����د م���ن ج��ه��ة، وي��ق��اب��ل��ه في 
ُتْح�ضى")1))).  ال  ن�ضو�س  االأخ���رى  الجهة 
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كفريد  اآخرين؛  لدى  نف�ُضها  الترجمة  وَت��رد 
حول  كري�ضتيفا  كتاَب  ترجمته  في  الزاهي 
العرب،  بع�س  له  واقترح  ال��ن�����س))))).  علم 
مثلما  الغائب"؛  "الن�س  ع��ب��ارة  م��ق��اِب��اًل، 
باأنه  ده  ح��دَّ الذي  رماني  اإبراهيم  لدى  ُنلفي 
َيحتويها  التي  الُمت�َضّترة  الن�ضو�س  "مجموع 
باطني  ب�ضكل  وتعمل  بنيته،  ف��ي  ال��ن�����س... 
وت�ضكل  الن�س،  ه��ذا  تحقيق  على  ع�ضوي 
اجتهاداٌت  العرب  وللدار�ضين  داللته"))))). 
لغتنا،  اإلى  التنا�س  اأخرى في ترجمة مفهوم 
مقابالته  اأذَي��ع  "التنا�س"  لفظ  يبقى  ولكْن 
نقدنا  وانت�ضاًرا في  �َضْيرورًة  واأكثرها  العربية 

المعا�ضر. 
 ."Différance" سابًعا: ترجمة م�سطلح�

اأن نختم حديثنا عن جهود مرتا�س  ونودُّ 
ال��واف��د  االأج��ن��ب��ي  الم�ضطلح  ت��رج��م��ة  ف��ي 
التفكيك  م�ضطلحات  اأح��د  عند  بالوقوف 
في  دار�ُضونا  حار  ال��ذي  الجديدة  المركزية 
 ،"Différance" نقله اإلى لغتهم، وهو م�ضطلح
د كتابة حرفه  الذي و�ضعه جاك دريدا، وتعمَّ
اإل��ى  الِي�ضار  م��ن  ُح��روف��ه  بترتيب  ال�ضابع، 
اليمين، كتابًة مكّبرة )Majuscule) في عدة 
"De la grammatologie"؛  مواطن من كتابه 
 .(DifférAnce( االآت��ي��ة:  ال�����ض��ورة  على  اأي 
 (Différer( الفعل  من  ماأخوذة  اللفظة  فهذه 
ذي اال�ضتعمال المزدوج؛ بحيث اإنه ُي�ضتخدم 
داللة  ذاُت  الالزمة  ف�ضيغُته  ًيا؛  ومتعدِّ الزًما 
المغاَيرة  باالأ�ضا�س، تحيل على معنى  مكانية 
المتعدية  �ضيغته  اأن  حين  على  واالختالف، 
ذات داللة زمانية، ُيراد بها اإرجاء اإنجاز اأْمر 
هذه  دري��دا  ا�ضتثمر  وقد  اآخ��ر.  زمن  اإل��ى  ما 

الفرن�ضي،  اللفظ  ُيتيحها هذا  التي  االإمكانية 
ال  جديًدا  م�ضدًرا  الثانية  �ضيغته  من  لي�ضتقَّ 
ِقَبل للغة الفرن�ضية به، هو الذي ذكْرناه �ضابًقا، 
�ضيغته  من  الم�ضتق  الم�ضدر  اإل��ى  ين�ضاف 
الفرن�ضية  اأب��ن��اء  بين  معروف  وه��و  االأول���ى، 
ًقا بين  )Différence). يقول رامان �ضلدن مفرِّ
 (Différence( االختالف  "اإن  َدرين:  الَم�ضْ
َن�َضٍق  من  العالمة  فيه  تنبثق  مكاني  مفهوم 
اأما  الن�ضق.  داخ��ل  ع  تتوزَّ التي  لالْختالفات 
االإْرجاء )Différance) فمفهوم زمني تفر�س 

فيه الدواّل اإرجاًء ال نهائًيا للُح�ضور"))))).
اإل��ى  االأول  ال��م�����ض��در  م��ف��ه��وم  ن��ق��ل  اإن 
اإ���ض��ك��ااًل ك��ب��ي��ًرا بين  َي��ط��رح  ل��م  ال��ع��رب��ي��ة 
على  ُيجمعون  كادوا  الذين  وباحِثينا  نقادنا 
ا منهم  اأن بع�ضً ب�"االختالف"، لوال  ترجمته 
علو�س  ك�ضعيد  اللفظ؛  ه��ذا  بغير  ترجمه 
ب�"المباَينة")))))، على  اقترح ترجمته  الذي 
ترجمة  في  واختلفوا  ا�ضطربوا  اأنهم  حين 
الم�ضطلح  اأي  ال��ث��ان��ي؛  الم�ضدر  مفهوم 
الفرن�ضية  معاجم  َي��ِل��ْج  لم  ال��ذي  ال��دري��دي 
محمد  ترجمه  فقد  وه��ك��ذا،  م��وؤخ��ًرا.  اإال 
العزيز  وع��ب��د  ب�"الفارق")))))،  ال��ب��ْك��ري 
الحاج  واأ�ضامة  "بالتاأجيل")))))،  ح��ّم��ودة 

"باالإرجاء"))))).
��ح  دبَّ فقد  م��رت��ا���س،  ناقدنا  وبخ�ضو�س 
تناَول  الت�ضعين،  �ضنوات  اأواخ��َر  ًما،  قيِّ مقااًل 
اإليه،  ُعْدنا  وحين  التقوي�ضية.  النظرية  فيه 
بلفظه  دري���دا  م�ضطلح  فيه  يذكر  َوج��ْدن��اه 
عربي  مقابل  ب��اأي  اإْرف��اق��ه  ُدوَن��م��ا  الفرن�ضي 
اجتهاد  اأم من  ثمرات جهده  اأكان من  �ضواء 
قد  اإّذاك  الم�ضطلح  ه��ذا  يكن  ول��م  غيره، 
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"َمن  المكتوب. يقول:  الفرن�ضي  المعجم  َولج 
بالفرن�ضية  قال: اإن لفظ "Difference" )وهو 
نف�ضه؛ ولكن باإ�ضافة عالمة نطق الفْرق فوق 
 "é" ي�ضبح  لكي   "e" ال�ضوتي  ال��ح��رف 
ثم  وم��ن  ال�ضوتية،  ال��دالل��ة  تغيير  اأج��ل  من 
هذه  تغير  اإلى  الُمف�ضي  ال�ضوتي  االختالف 
االإنجليزي هو مطابق  لغتهم...)  في  الداللة 
الفرن�ضي؟   "Différance" دري��دا  لم�ضطلح 
المعاجم  ف��ي  ي��وج��د  ال  دري����دا  فم�ضطلح 
وقد  ماألوفة،  فرن�ضية  لي�س  الأن��ه  الفرن�ضية؛ 
اللغة  مجمع  عليه  لُي�ضاِدق  وقت  اإلى  يحتاج 
هذا  �ضادق  وق��د  بباري�س"))))).  الفرن�ضية 
المجمع على ذاك الم�ضطلح، فْعاًل، فاغتدى 
 ،(11( �ضنة  وف��ي  االأدب.  نقاد  بين  ماألوًفا 
ُن�ضرت  ف�ضوله  بع�ُس  كتاًبا  مرتا�س  اأ�ضدر 
�ضابًقا في �ضكل مقاالت؛ منها المقال المذكور 
منها  خال  اأخ��رى  اأ�ضياء  اإليه  اأ�ضاف  ال��ذي 
اقتراحه  منها  مرة؛  اأوَل  ن�ْضره  حين  المقال 
يقول:  حيث  دريدا؛  لم�ضطلح  عربًيا  مكاِفًئا 
"نقترح ترجمًةً لهذا الم�ضطلح الجديد )اأي: 
"التاأجيل" )اأو  عليه:  نطلق   (La différAnce

يريد  كان  دريدا  اأن  يبدو  الذي  "االإْرجاء") 
الذي ال يرى بح�ضوره  المعنى  تاأجيل  اإلى  به 
يقول...  كما  الحًقا،  وال  �ضابًقا  ال  ال��دال  في 
مالزم   "différAnce" اأي  "التاأجيل"  فهذا 
 ((((("...(Différence( اأي  "اختالف"  لكل 
" ولم نَر اأحًدا  ح مرتا�س عقب ذلك:  وي�ضرِّ
في  ق���راءات  م��ن  لنا  وق��ع  فيما  النقاد،  م��ن 
اقترح  المعا�ضرة،  العربية  النقدية  الكتابات 
العربي"!)1)))  المقابل  هذا  دريدا  لم�ضطلح 
واحًدا،  ال  معا�ضرين،  عرًبا  نقاًدا  اأن  والحقُّ 

يّدعي  اللذين  مًعا،  بالمقابلين  اأَتوْا  اأن  �ضبق 
ناقُدنا ِحيازته ق�ضَب ال�ّضْبق في اقتراحهما، 
وقد تقدم ِذكر بع�ضهم. وكتب مرتا�س، عام 
))))م، درا�ضة ن�ضرها في ثاني اأعداد مجلة 
لية ي�ضدرها  "اللغة العربية"؛ وهي مجلة ف�ضْ
بالجزائر، مما  العربية  للغة  االأعلى  المجل�س 
نقراأه في اأحد هوام�ضها قوله: "كنا اأوَل االأمر 
ال��دري��دي)))))  الم�ضطلح  ه��ذا  على  اأطلْقنا 
جامعة  في  الراأي،  تباُدل  وبعد  "التاأجيل". 
ا�ضتقرَّ  يو�ضف،  اأحمد  الدكتور  مع  وه��ران، 
اأن  قبل  "االإْرجاء"،  م�ضطلح  على  ال���راأي 
قانون  م�ضطلحات  م��ن  م�ضطلًحا  يغتدَي 
اإن  الجزائر"))))).  ف��ي  الَمَدني"  "الوئام 
على  الم�ضطلَحْين  ُمطِلق  يكن  لم  ا  مرتا�ضً
مفهوم اللفظة الدريدية، حتى واإن اأ�ضرَّ على 
ا�ضتخدام كلمتي "االقتراح" و"االإطالق"، بل 
بل  القيل،  اأ�ضلفنا  كما  اإلى ذلك؛  َم�ضبوٌق  هو 
في  مًعا،  الم�ضطلحين  ا�ضتعمل  اأحدهم  اإن 
هو  الزمن؛  من  عقدْين  قبل  واح��دة،  درا�ضة 
في  به  �ضارك  بحٍث  في  اإبراهيم  اهلل  عبد 

موؤلَّف نقدي جماعي))))).

هذا  ف��ي  ز  متميِّ اج��ت��ه��اٌد  جهاد  ولكاظم 
اقتراح  في  -فاأ�ضاب-  تفنَّن  بحيث  ال�ضدد؛ 
الفعل  �ضيغتِي  دالل��ة  ت�ضتْوِعب  واح��دة  كلمة 
هي  قْباًل،  اإليهما  اأ�ضْرنا  اللتين   "Différer"
)تاء)  ِعنا  "بو�ضْ يقول:  "االخ�)ت)�الف". 
فعل  اإب���راز  نحاول  قو�ضين،  بين  االخ��ت��الف 
موعده)  فالن  اأخلف  تقول:  )كما  االإْخ��الف 
واالإح��ال��ة  المغايرة  فعلي  على  لال�ضتدالل 
َنتْين في الُمفَرَدة الدريدية المذكورة.  مَّ المت�ضَ
اإلى  ع-  -بتوا�ضُ ندعو  )الحيلة)  ه��ذه  عبر 
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ت�ضمح  العربية  للُمفردة  )الع��ب��ة)  معالجة 
بتوظيف معانيها المتعددة)))))".

المجهود  لنا  يّت�ضح  �ضبق،  مما  ِانطالًقا 
مرتا�س  الملك  عبد  د.  بذله  الذي  الوا�ضح 
�ضعًيا وراء اإيجاد الُمكافئ العربي للم�ضطلح 
هًدا ال  االأجنبي، وهي مكافئات نلَم�س فيها َجُ
اإن  ث��م  عنها،  ي��ق��ال  ق��د  م��ا  ك��ل  رغ��م  ينكر 
لها  ُمالزمة  تم�ضي  تكاد  اال�ضطراب  �ضمة 
تطَبع   - الحقيقة  ف��ي   - اإن��ه��ا  ب��ل  برّمتها، 
االأجنبي  الم�ضطلح  نقل  في  داِر�ِضينا  جهود 
وفي   ، تَجلٍّ اأظهر  ولعل  العربية،  اللغة  اإل��ى 
المقاِبالت  د  تعدُّ لذلك  نتيجة؛  نف�ِضه  االآن 
ال��ذي  االأم����ُر  الم�ضطلح؛  ل��ذل��ك  ال��ع��رب��ي��ة 
النقدي  ال��خ��ط��اب  تلّقي  حقيقة  "يعك�س 
وهي  الجديدة،  الغربية  للمفاهيم  العربي 
االن�ضجام  روُح  تْعوُزه  ُم�ضتَّت  فْردي  تلقٍّ  اأنه 
الفردية  الجهود  َجهل  على  قائٌم  والتنا�ضق، 
فاإنه  العك�س،  حالة  وف��ي  ببع�س.  بع�ضها 
لالأنا  ب  بالتع�ضُّ  - الُعموم  على   - مطبوع 
م�ضاحات  مع  اللغوية...،  القبيلة  اأو  الفردي 
المطلوب"))))). المعرفي  جال  لل�ضِّ محدودة 

الهوام�ص

"اللغة  مجلة  العربية،  ف��ي  الم�ضطلح  �ضناعة   .(
العربية"، المجل�س االأعلى للغة العربية بالجزائر، 

ع.)، ))))م، �س1).

"اإ�ضكالية الم�ضطلح في الخطاب النقدي العربي   .(
العربية  ال����دار  وغ��ل��ي�����ض��ي،  ل��ي��و���ض��ف  الجديد" 
االختالف  من�ضورات  )بيروت)،  نا�ضرون  للعلوم 

)الجزائر)، ط.)، )11)م، ))).

الكتب  دار  االأدب"،  ف��ي  المف�ضل  "المعجم   .(
العلمية، بيروت، ط.)، ))))م، )/))).

"القامو�س المحيط" للفيروزاآباذي، تح: اأبو الوفا   .(
ن�ضر الهويني، دار الكتب العلمية، ط.)، )11)م، 

�س))))، ها.

"نقد  �ضل�ضلة  للجابري،  العربي"  العقل  "ُبنية   .(
العربي،  الثقافي  ال��م��رك��ز   ،( العربي"  العقل 
البي�ضاء، ط.)، ))))م. )))) �ضفحة من الِقطع 

المتو�ضط).

"نظرية البنائية في النقد االأدبي"، دار ال�ضروق،   .(
القاهرة، ط))))م، �س)).

ق���راءات   - ال��ح��دي��ث)  اللغة  )ع��ل��م  "االأل�ُضنية   .(
ل��ل��درا���ض��ات،  الجامعية  الموؤ�ض�ضة  تمهيدية"، 

بيروت، ط.)، ))))م، �س))).

بر�س،   - جرو�س  من�ضورات  الل�ضانية"،  "معجم   .(
طرابل�س - لبنان، ط.)، ))))م، �س))).

"المعجم الفل�ضفي"، دار الكتاب اللبناني، بيروت،   .(
ط.)، ))))م، )/))).

الدار  الغفران"،  ر�ضالة  في  الق�ض�ضية  "البنية   .(1
))))م،  ط.)،  ليبيا،   - تون�س  للكتاب،  العربية 
هو  ي�ضتخدم،  ال���ذي  ب��ك��ار  توفيق  ت��ق:  ����س))، 

االآخر، م�ضطلح "الهيكلية".

للكتاب،  العربية  ال��دار  واالأ�ضلوب"،  "االأ�ضلوبية   .((
ط.)، د.ت، �س)1).

للن�ضر،  �ضرا�س  االأدبية"،  الدرا�ضات  مناهج  "في   .((
تون�س، ط))))م، �س)). وكذلك �س)).

نف��ضه، �س)).  .((

لبنان،  مكتبة  االأدب"،  م�ضطلحات  "معجم   .((
بيروت، ط))))م، �س1)).

"الل�ضان  مجلة  اهلل.  بنعبد  ال��ع��زي��ز  عبد  وه��و   .((
العربي"، مكتب تن�ضيق التعريب، الرباط، ع.))، 

))))م، �س))).

مجلة  الخرافية"،  الحكاية  في  البحث  "مناهج   .((
))))م،  �س.)،  ع.)،  بغداد،  ال�ضعبي"،  "التراث 
ديوان  الجزائرية"،  ال�ضعبية  "االأمثال   - �س)) 
ط)11)م،  ال��ج��زائ��ر،  الجامعية،  المطبوعات 
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د.م.ج،  الجزائرية"،  ال�ضعبية  "االألغاز   - �س) 
اأين؟ واإلى  "الن�س االأدبي: من  ط)11)، �س) - 

اأين؟"، د.م.ج، ط.)، ))))م، �س))... اإلخ.

�س  ���س  لوغلي�ضي،  الم�ضطلح..."  "اإ�ضكالية   .((
.(((-(((

"البيان"،  مجلة  الحداثة"،  ق��راءة   في  "مدخل   .((
رابطة االأدباء في الكويت، ع.)))، دجنبر))))م، 

�س))، بت�ضرف.

للثقافة،  االأع��ل��ى  المجل�س  ال��ن��ق��د،  نظرية  ف��ي   .((
القاهرة، ط.)، )11)م، �س �س )))-))).

نق�ضد درا�ضته المو�ضومة ب�"الخطيئة والتكفير"،   .(1
التي �ضدرت عام ))))م.

"التفكيكية في الخطاب النقدي المعا�ضر"، مجلة   .((
مج.)، ))))م، �س)). ع.)،  "قوافل" ال�ضعودية، 

"الخطيئة والتكفير: من البنيوية اإلى الت�ضريحية"،   .((
))))م،  ط.)،  ب��ُج��ّدة،  الثقافي  االأدب��ي  النادي 

�س1).

ط.)،  بيروت،  الطليعة،  دار  الن�س"،  "ت�ضريح   .((
))))م. )))) �ضفحة من الِقطع المتو�ضط)

الهياأة  جاد،  النقدي" لعّزت  الم�ضطلح  "نظرية   .((
ط)11)م،  القاهرة،  للكتاب،  العامة  الم�ضرية 

�س)1).

"التفكيكية: درا�ضة نقدية" لبيير زيما، تر: اأ�ضامة   .((
والن�ضر  للدرا�ضات  الجامعية  الموؤ�ض�ضة  الحاج، 
�ضفحة   (((( ))))م.  ط.)،  بيروت،  والتوزيع، 

من الِقطع المتو�ضط تقريًبا)

ال�ضرق،  افريقيا  المعا�ضر"،  النقد  "مناهج   .((
الدار البي�ضاء، ط)11)م، �س)1)...

"النظرية االأدبية المعا�ضرة" لرامان �ضلدان، تر:   .((
ط))))م،  القاهرة،  قباء،  دار  ع�ضفور،  جابر 

�س))).

"من اإ�ضكاليات النقد العربي الجديد"، الموؤ�ض�ضة   .((
ب��ي��روت، ط.)،  ل��ل��درا���ض��ات وال��ن�����ض��ر،  ال��ع��رب��ي��ة 

))))م، �س))).

"اإ�ضكالية  وغلي�ضي  ي��و���ض��ف  ك��ت��اب  م��ن  ن��ق��اًل   .((
الم�ضطلح..."، �س))).

�ضيميائية"،  درا���ض��ة   - ال��ع��اِم��ِل��ي  "اال�ضتغال   .(1
�س  ط111)م،  الجزائر،  االختالف،  من�ضورات 

.((1

وفتحي  للم�ضيري  الحداثة"  بعد  وما  "الحداثة   .((
دار  )ب��ي��روت)،  المعا�ضر  الفكر  دار  التريكي، 

الفكر )دم�ضق)، ط.)، )11)م، �س))).

"اإ�ضكالية الم�ضطلح..." لوغلي�ضي، �س1)).  .((

المفهمة  ف���ي  )م��ق��دم��ة  ال��ت��ق��وي�����س  "نظرية   .((
والتاأ�ضي�س)"، مجلة "عالمات في النقد"، ُجّدة، 
-((( �س  �س  ))))م،  دجنبر  م��ج.)،  ج.))، 

1))، بت�ضرف.

مدخل في قراءة الحداثة، م.�س، �س)).  .((

"عبد  مقاله  ف��ي  البنكي  اأح��م��د  محمد  منهم   .((
الملك مرتا�س وم�ضطلحه الم�ضطِرب"، جريدة 
�س)). ع.)1/)111/1)م،  البحرين،  "االأيام"، 

"اأوان"،  مجلة  االإن�ضانية"،  والعلوم  "االأدب...   .((
���س.)،  ع.)،  ال��ب��ح��ري��ن،  بجامعة  االآداب  كلية 

)11)م، �س ))، ها.).

و�ضعد  الرويلي  لميجان  االأدبي"  الناقد  "دليل   .((
 - ب��ي��روت  العربي،  الثقافي  المركز  ال��ب��ازع��ي، 

البي�ضاء، ط.)، ))))م، �س)).

نف��ضه.  .((

"ما وراء المنهج: تحيُّزات النقد االأدبي الغربي"   .((
"اإ�ضكالية  موؤلَّف  �ضمن  من�ضور  بحث  للبازعي، 
التحيز: روؤية معرفية ودعوة لالجتهاد"، تحرير: 
الم�ضيري، ط.)، ))))م، �س1)).  الوهاب  عبد 
الجماعي  الكتاب  لهذا  االأول��ى  الطبعة  )�ضدرت 

عام ))))م).

الحديث"  النقدي  الم�ضطلح  ترجمة  "م�ضاكل   .(1
كتاب  �ضمن  درا���ض��ة  ال��ع��ب��دون��ي،  الحميد  لعبد 
"ق�ضايا الم�ضطلح في االآداب والعلوم االإن�ضانية" 
البو�ضيخي  الدين  عز  اإع���داد:  ن��دوة)،  )اأ�ضغال 
ومحمد الوادي، من من�ضورات كلية اآداب مكنا�س، 
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111)م،  ط.)،  المحمدية،  ف�ضالة،  مطبعة  طبع 
.((/(

مرتا�س،  الملك  لعبد  وال�ضيمائية"  ال�ضمة  "بين   .((
مار�س))))م،  م.)،  ج.))،  النقد،  في  عالمات 

�س1)).

اإلى  باالإ�ضارة  ف�ضنكتفي  كثيرين،  هوؤالء  كان  ا  وَلمَّ  .((
مقاالتهم  اأو  كتبهم  اإيراد  دونما  بع�ضهم،  اأ�ضماء 
الَمْعني.  المترجم  الم�ضطلح  فيها  ورد  التي 
الم�ضدي،  ال�ضالم  وع��ب��د  ب��رك��ة،  ب�ضام  ومنهم 
وحميد لحميداني، ون�ضر حامد اأبو زيد، ومحمد 
وقا�ضم  الفهري،  الفا�ضي  القادر  وعبد  مفتاح، 

المقداد، ومحمد نظيف.

ال�ضرق،  اإفريقيا  دار  االأدبي"،  الن�س  "�ضيميائية   .((
�ضل�ضلة "البحث ال�ضيميائي"، رقم )، ط ))))م، 

�س).

"الل�ضانيات واللغة العربية"، من�ضورات عويدات،   .((
بيروت - باري�س، ط))))م، �س)1).

"درو�س في ال�ضيميائيات"، دار توبقال، البي�ضاء،   .((
ط.)، ))))م، �س)).

"م�ضطلحات النقد العربي ال�ضيماءوي: االإ�ضكالية   .((
واالأ�ضول واالمتداد" لموالي علي بوخاتم، اتحاد 

الكتاب العرب بدم�ضق، ط)11)م، �س1)).

"بين ال�ضمة وال�ضيمائية"، �س1))، بت�ضرف.  .((

"بين ال�ضمة وال�ضيمائية"، �س1)).  .((

المرجع نف��ضه.  .((

ختام  في  اأثبته  الذي  الم�ضطلحات  َم�ْضرد  انظر   .(1
"االأ�ضول  �ضافان  دافيد  الكندي  الباحث  مقال 
ال�ضيميائية في فكر �ضارل بير�س"، الذي تْرجمه 
"عالمات في النقد"،  مرتا�س، ون�ضره في مجلة 
ج.)، م.)، يونيه))))م، من �س))) اإلى �س))).

دو  لجيرار  العالمات"  نظرية  اأو  "ال�ضيميائيات   .((
النجاح  مطبعة  بوعلي،  الرحمن  عبد  تر:  لودال، 
ُانظْر  البي�ضاء، ط.)، 111)، �س )).  الجديدة، 
الكتاب،  هذا  في  الت�ضعة  االأن��واع  هذه  تعريفات 

�س))-)).

لمحمد  الحديثة"  االأدب���ي���ة  "الم�ضطلحات   .((
ال�ضركة  )بيروت)،  نا�ضرون  لبنان  مكتبة  عناني، 
الم�ضرية العالمية للن�ضر )لونجمان)، ط))))م، 

�س))).

)ال�ضيمياء)"،  ال�ضيميولوجيا  اإ�ضكالية  "حول   .((
مجلة "عالم الفكر"، الكويت، ع.)، مج.))، �ضتاء 

))))م، �س))).

"معجم الل�ضانية"، �س)1).  .((

ظاهراتي"،  لتحليل  مدخل  والخطاب:  "ال�ضكل   .((
المركز الثقافي العربي، ط.)، ))))م، �س))).

�ضمولية"،  منهجية  نحو  واالخ��ت��الف:  "الت�ضابه   .((
المركز الثقافي العربي، ط.)، ))))م، �س1)).

"الم�ضطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية"   .((
للن�ضر  التون�ضية  الدار  الحمزاوي،  ر�ضاد  لمحمد 
)تون�س)، الموؤ�ض�ضة الوطنية للكتاب )الجزائر)، 

ط))))م، �س))).
ف�ضل،  ل�ضالح  الن�س"  وعلم  الخطاب  "بالغة   .((
ع.)))،  ال��ك��وي��ت،  المعرفة"،  "عالم  �ضل�ضلة 

))))م، �س))).
واالأدب"  اللغة  العربية في  الم�ضطلحات  "معجم   .((
لبنان،  مكتبة  المهند�س،  وكامل  وهبة  لمجدي 

بيروت، ط.)، ))))م، �س))). 
"معجم الم�ضطلحات االأل�ُضنية" لمبارك مبارك،   .(1
))))م،  ط.)،  ب��ي��روت،  اللبناني،  الفكر  دار 

�س))).

الخطيئة والتكفير، �س)).  .((

"الت�ضابه واالختالف" لمحمد مفتاح، �س))).  .((

"معجم الل�ضانية" لب�ضام بركة، �س)1).  .((

لعبد  الل�ضانيات"  لم�ضطلحات  الموحد  "المعجم   .((
العربية  المنظمة  واآخرين،  �ضالح  الحاج  الرحمن 
للتربية والثقافة والعلوم، تون�س، ط))))م، �س)).

اتحاد  �ضعرية"،  درا���ض��ة   - المعلقات  ْبع  "ال�ضَّ  .((
م.�س،  ))))م،  ط.)،  بدم�ضق،  العرب  الكتاب 

�س1))، ها.)).

دار  ال�ضعري"،  للخطاب  ال�ضيمائي  "التحليل   .((
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���س1))،  ط)11)،  الجزائر،  العربي،  الكتاب 
ها.).

العربي،  المنتخب  دار  الق�ضيدة"،  "�ضعرية   .((
بيروت، ط.)، ))))م، �س))).

المرجع نف�ض�ه.  .((

التحليل ال�ضيمائي للخطاب ال�ضعري، �س1)).  .((

"التحليل ال�ضيميائي للخطاب ال�ضعري" )مقال)،   .(1
�ضتنبر))))م،  مج.)،  ج.)،  النقد،  في  عالمات 

�س �س )))-))).

نقدية )بين  اأدب: ثالثة مفاهيم  "نظرية، ن�س،   .((
كتاب  �ضمن  من�ضور  بْحٌث  والحداثة)"،  التراث 
النادي  َن�ْضر  النقدي"،  لتراثنا  جديدة  "قراءة 

ة، 1)))م، �س ))). االأدبي الثقافي بُجدَّ

)مقال)،  ال�ضعري  للخطاب  ال�ضيميائي  التحليل   .((
�س ))).

�ضعرية الق�ضيدة، �س �س )))-))).  .((

المرجع نف�ض�ه، �س))).  .((

"اإ�ضكالية الم�ضطلح..." لوغلي�ضي، �س �س 1))-))).  .((

عبد  ت��ر:  العالمات"،  نظرية  اأو  "ال�ضيميائيات   .((
الرحمن بوعلي، م.�س، �س1).

توبقال  بارط، دار  ال�ضيميولوجيا" لروالن  "در�س   .((
للن�ضر، ط.)، ))))م، �ضل�ضلة "المعرفة االأدبية"، 

ع. ))، �س)).

"ال�ضيميائيات اأو نظرية العالمات"، �س1).  .((

معجم "الم�ضطلحات االأدبية المعا�ضرة )عر�س   .((
مطبوعات  علو�س،  ل�ضعيد  وترجمة)"  وتقديم 
))))م،  البي�ضاء،  ال���دار  الجامعية،  المكتبة 

�س)).

�ضيميائية الن�س االأدبي، م.�س، �س).  .(1

المرجع نف�ض�ه.  .((

�ضيميائية  اإلى  المعنى  بنية  من  الن�س:  "نظرية   .((
الداّل"، الدار العربية للعلوم نا�ضرون، من�ضورات 

االختالف، ط.)، ))))م، �س ))).

83. ,"Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la 
théorie du langage )1("- A. J. Greimas et J. 
Courtés: Hachette, Paris, 1979, P339.

العربي  االإب��داع  في  نقدية  مقاربات  "مجازات:   .((
بيروت،  االآداب،  دار  القمري،  المعا�ضر" لب�ضير 

ط.)، ))))م، �س)).

"معجم الل�ضانية"، �س))).  .((

بير�س"،  �ضارل  فكر  في  ال�ضيميائية  "االأ�ضول   .((
�س))).

اإلى  التقفية  عن  التخلي  من  االأَج��ّد:  "الق�ضيدة   .((
االأدبي"،  "الموقف  مجلة  التعمية"،  في  االإيغال 
ت�ضرين  ع.)1)،  بدم�ضق،  العرب  الكتاب  اتحاد 

الثاني ))))م، �س )).

ها.))،  م.�س، �س )1)،  التقوي�س..."،  "نظرية   .((
بت�ضرف.

يق�ضد بها الممثل، ومو�ضوعه، وموؤّوله.  .((

"التاأويلية بين المقد�س والمدن�س"، عالم الفكر،   .(1
ع.)، مج.))، �ضيف 111)، �س)))، ها.)).

اال���ض��ت��ع��م��ال  م��ح��دودي��ة  ب��ي��ن  ال��ن�����س  "قراءة   .((
لق�ضيدة  �ضيميائياتي  تحليل   - التاأويل  والنهائية 
الريا�س،  اليمامة،  موؤ�ض�ضة  �ضيراز""،  "قمر 
اأكتوبر/   ،((/(( ع.  الريا�س"،  "كتاب  �ضل�ضلة 

نونبر))))م، �س)).

"اإ�ضكالية الم�ضطلح..."، �س))).  .((

"التنا�س في الخطاب النقدي والبالغي: درا�ضة   .((
افريقيا  بق�ضي،  القادر  لعبد  وتطبيقية"  نظرية 

ال�ضرق، ط)11)م، �س)).

نف�ض�ه، �س )).  .((

ال�ضيماءوي..."  العربي  النقد  "م�ضطلحات   .((
لموالي علي بوخاتم، م.�س، �س1))، بت�ضرف.

المطبوعات  دي���وان  ال�����ض��ردي،  الخطاب  تحليل   .((
الجامعية، ط))))م، �س))).

المرجع نف��ضه، �س ))).  .((

المرجع نف�ض�ه.  .((



اآفاق الثقافة والتراث

جهود عبد 
الملك 

مرتا�ض في 
ترجمة 

الم�صطلح 
الل�صاني 

وال�صيميائي

175

"بين التنا�س والتكاتب: الماهية والتطور"، مجلة   .((
�س11)،  ))))م،  �س.)،  ع.)،  ُجّدة،  "قوافل"، 

بت�ضرف. 

11). "نظرية، ن�س، اأدب..."، �س1)).

التنا�س"،  ونظرية  االأدب��ي��ة  ال�ضرقات  "فكرة   .(1(
))))م،  مايو  م��ج.)،  ج.)،  النقد،  في  عالمات 

�س)).

)1). "مالحظات وتعقيبات على ال�ضرقات والتنا�س" 
النقد،  في  عالمات  الغامدي،  معي�س  ل�ضالح 

ج.)، مج.)، دجنبر))))م، �س))).

"التنا�س بين النظرية والتطبيق" الأحمد طعمة   .(1(
حلبي، وزارة الثقافة ال�ضورية، ط)11)م، �س1).

"االإبداع" والتحليل"،  في  الخلفية  المعرفة  "دور   .(1(
ل�ضانية" )�ضال)،  اأدبية  �ضيميائية  "درا�ضات  مجلة 
فا�س، ع.)، خريف/ �ضتاء ))))م، �س �س ))-)).

)1). المرجع نف�ض�ه.

)حوار  واأبعاده"  اأدوات��ه  ال�ضيميائي:  "التحليل   .(1(
اأدبية  �ضيميائية  "درا�ضات  مجلة  مفتاح)،  مع 

ل�ضانية"، ع.)، خريف))))م، �س)).

�ضمولية،  منهاجية  نحو  واالخ��ت��الف:  الت�ضابه   .(1(
�س)).

لطه  الكالم"  علم  وتجديد  الحوار  اأ�ضول  في   .(1(
عبد الرحمن، الموؤ�ض�ضة الحديثة للن�ضر والتوزيع، 

البي�ضاء، ط))))م، �س)).

المركز  ليقطين،  الروائي"  الن�س  "انفتاح   .(1(
الثقافي العربي، ط.)، ))))م، �س �س ))-)).

1)). الخطيئة والتكفير، �س1).

فريد  ت��ر:  كري�ضتيفا،  لجوليا  الن�س"  "علم   .(((
))))م،  ط.)،  البي�ضاء،  توبقال،  دار  الزاهي، 

�س)).

الحديث"  العربي  ال�ضعر  في  الغائب  "الن�س   .(((
ال��رب��اط،  "الوحدة"،  مجلة  رم��ان��ي،  الإب��راه��ي��م 

ع.))، اأكتوبر ))))م، �س)).

))). "النظرية االأدبية المعا�ضرة"، م.�س، �س))).

المعا�ضرة"،  االأدبية  "الم�ضطلحات  معجم   -((  .(((
م.�س، �س1).

�ضتاء  ع.)،  العالمي"،  والفكر  "العرب  مجلة   .(((
))))م، �س)).

))). "المرايا المحّدبة - من البنيوية اإلى التفكيك"، 
))))م،  اأبريل  ع.)))،  العرفة"،  "عالم  �ضل�ضلة 

�س))).

))). "التفكيكية"، م.�س، �س)).

))). نظرية التقوي�س، م.�س، �س �س )))-))).

))). في نظرية النقد، م.�س، �س)1)، بت�ضرف.

1)). مجلة "العرب والفكر العالمي"، ع.)، �س)).

.La différAnce :يق�ضد .(((

))). "�ضناعة الم�ضطلح في العربية"، م.�س، �س)).

النقدية  المناهج  اإل��ى  مدخل  االآخ���ر:  "معرفة   .(((
المركز  واآخرين،  اإبراهيم  اهلل  لعبد  الحديثة" 

الثقافي العربي، ط 1)))م، �س)))-)))-1)).

كاظم  تر:  دري��دا،  واالختالف" لجاك  "الكتابة   .(((
جهاد، دار توبقال، ط ))))م، �س))).

م.�����س،  الم�ضطل����ح..." لوغلي�ض����ي،  "اإ�ضكالي����ة   .(((
�س1))
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�صرقة الآثار العراقية
في القرن التا�صع ع�صر للميالد

اأ. عمر ج�شام العزاوي
كلية االآثار / جامعة المو�ضل

مقدمة:

اإلى االأذهان ب�صكل مبا�صر  اأو بالد الرافدين في العالم حتى يتبادر  اإْن يذكر ا�صم العراق  ما 
القدماء  العراقيون  اأبدع  التي  االآثار  تلك  والقيمة,  الرائعة  واآثارها  القديم  العراق  ح�صارات 
اأوجه اال�صتخدام الحياتي, وكانت  اإنتاجها وت�صنيعها لتزدان بها حياتهم اليومية على كافة  في 
اإليه  تو�صلت  ما  وم�صتوى  لقيمة  موازية  وفكرية  و�صناعية  فنية  وقيمة  ذات عظمة  االآثار  تلك 

الح�صارات العراقية القديمة في حينها ومعبرًة عنها.

و�صنتناول جوانب من حال هذه االآثار العراقية التي تمت �صرقتها على اأيدي االأجانب الذين 
قدموا للعراق, ونقلوا اأعداًدا هائلة من االآثار العراقية ذات القيمة االأثرية والح�صارية والفنية 
اأوربا والعالم؛ لت�صجن هناك بعيًدا عن موطنها االأم, ولتكون تلك االآثار  اإلى متاحف  والمادية 
�صنة  كاإيراد  جمعها  حين  تفوق  بميزانيات  تحويها  التي  للمتاحف  هائلة  مالية  لمبالغ  م�صدًرا 

ميزانية دولة نامية اأو ربما اأكثر.

اأوائل البعثات االأجنبية وحفرياتها:

ع�ضر  التا�ضع  القرن  في  العراق  اإلى  قدم 
االأجنبية  ال�ضخ�ضيات  من  العديد  للميالد 
اهتماماتها  م��ن  ك��ب��ي��ًرا  ج���زًءا  �ضبت  ال��ت��ي 
االآث���اري.  الجانب  على  ال��ع��راق  في  وعملها 
البعثات  تتوافد  بداأت  القرن  هذا  بداية  فمع 
والفرن�ضية  االإنجليزية  وتحديًدا  االأجنبية، 

منها، اإلى العراق للبحث عن اآثار ح�ضاراته، 
العثمانية  ال�ضلطات  من  وت�ضهيل  وبتخويل 
االأوروبية  الرحالت  تنظيم  ب��داأ  اإذ  اآن��ذاك؛ 
وال��ع��راق  ع���ام،  ب�ضكل  ال�ضرق  منطقة  اإل���ى 
االأوروبية  الحكومات  بوا�ضطة  خا�س،  ب�ضكل 
تاأهيلهم،  تم  �ضخ�ضيات  اختيار  خالل  من 
تاأهياًل  كثيرة،  وموؤ�ض�ضات  جمعيات  بجهود 
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ا�ضت�ضراقًيا في اللغة والتاريخ والثقافة، ناهيك 
بروح  تت�ضف  التي  ال�ضخ�ضيات  اختيار  عن 
يراأ�س  كان  االأحيان  اأغلب  وفي  المغامرة)))، 
وال�ضيا�ضيون  الدبلوما�ضيون  البعثات  تلك 
من  اإليه  المبعوثون  اأو  العراق  في  المقيمون 
وعدد  دين  ورجال  الخارج من �ضباط جي�س 
عن  يف�ضح  مما  االأج��ان��ب،  المغامرين  من 
االآث��ار  جمع  من  اأكبر  هي  وغ��اي��ات  اأه���داف 
ال�ضكلية-  -ال�����ض��ورة  الغاية  اأم��ا  ف��ق��ط)))، 
الرئي�ضة من تلك البعثات، والتي ال تخلو هي 
بالن�ضبة  وقيمة  مهمة  م�ضالح  من  االأخ��رى 
االآثار  يمكن جمعه من  ما  فكانت جمع  لهم. 
واأقلها  الطرائق  باأ�ضهل  والمتنوعة  المختلفة 
كانت  لذلك  وقًتا؛  واأ�ضرعها  وجهًدا  تكلفًة 
ال�ضمة البارزة لعمل هذه البعثات هي النب�س 
اأو الحفر الع�ضوائي في المواقع االأثرية فكان 
ومنها  العلمية،  االأ�ضاليب  عن  بعيًدا  عملهم 
اآخرون  باحثون  اتبعها  التي  تلك  االأق��ل  على 
�ضواًء  العالم  من  اأخ��رى  مواقع  في  حفروا 
االآثار  ت�ضجيل  قبلها، مثل  اأم  المدة  تلك  اأفي 
المختلفة  واأحجامها  باأنواعها  المكت�ضفة 
االأث��ري��ة  بالطبقات  وااله��ت��م��ام  وم��ع��اث��ره��ا، 
البعثات  تلك  ُتْعنى  تكن  لم  حيث  وت�ضل�ضلها؛ 
في عملها بت�ضجيل الطبقات االأثرية واالأدوار 
الح�ضارية التي تعود اإليه ا االآثار عالوًة على 
ذلك اإهمال االآثار ال�ضغيرة القابلة للتلف وال 
تمثل قيمة اأثرية بنظرهم، كما اأهملت بع�س 
الرقم الطينية المه�ضمة ومخططات المباني 
التي اختلطت جدرانها، بخا�ضة منها المبنية 
و�ضعبت  احت�ضنتها  التي  باالأر�س  الطين  من 
فكان  بها  المحيط  الطين  عن  تمييزها  اأمر 
االأبنية  معالم  من  العديد  لالأ�ضف  اأزيلت  اأّن 
القديمة، ناهيك عن تلف وفقدان اأعداد كبيرة 

من االآثار المكت�ضفة اإما ب�ضبب عدم المعرفة 
وخ�ضائ�ضها  ومخططاتها  المباني  بطبيعة 
الحفاظ  باأ�ضاليب  االإلمام  عدم  اأو  العمارية 
كان  اإذا  وال�ضيما  اكت�ضافه،  حين  االأث��ر  على 
تعر�ضها  ح��ي��ن  تتلف  م���ادة  م��ن  م�ضنوًعا 
للهواء اأو لل�ضوء بعد اأّن كانت مندر�ضًة تحت 
عملية  �ضوء  ب�ضبب  اأو  ال�ضنين  مئات  التراب 
اأ�ضف  نقلها)))،  وو�ضائل  وتغليفها  حفظها 
الذين  المحليين  الحفارين  جهل  ذلك  اإل��ى 
في  عاملة  كاأيدي  االأجنبية  البعثات  وظفتهم 
مدربين  غير  كونهم  اآن��ذاك  االأثرية  المواقع 
اأو موؤهلين لمثل تلك االأعمال اأ�ضا�ًضا، حالهم 
الحفريات  على  الم�ضوؤولين  ح��ال  ذل��ك  في 
بين  اللغة  اختالف  عن  ف�ضاًل  االأجانب،  من 
العرب واالأجانب وفقدان التفاهم بينهم وان 

كان هناك من يجيد العربية من االأجانب.
البعثات  لهذه  الرئي�س  ال��ه��دف  اأّن  وم��ع 
االآثار  على  الح�ضول  هو  وروؤ�ضائها  االأجنبية 
واالأل����واح  كالتماثيل  ال�ضخمة  ال��ح��ج��ري��ة 
الفنية  القيمة  ذات  االآثار  ا  واأي�ضً المنحوتة، 
عملوا  التي  االأث��ري��ة  المواقع  م��ن  وال��م��ادي��ة 
اأوروبا ومتاحفها ال�ضهيرة  اإلى  بها؛ الإر�ضالها 
وذل��ك  ال��ب��ع��ث��ات)))؛  ه���ذه  لبع�س  ال��م��م��ول��ة 
اأنه  اإال  منها،  االأم��وال  وجني  هناك  لعر�ضها 
اآثار  الك�ضف عنه من  تم  ما  تجاهل  يمكن  ال 
يوم  ذات  كانت  اأثرية  ومواقع  مهمة  اأخ��رى 
كان  اإذ  القديم؛  العالم  مدن  اأ�ضهر  تحت�ضن 
جرت  التي  والتنقيبات  الحفريات  نتائج  من 
هي  االآن  وحتى  ب���داأت،  اأّن  منذ  ال��ع��راق  في 
درجة  على  ومتنوعة  كثيرة  اآثار  عن  الك�ضف 
كبيرة من االأهمية والقيمة الح�ضارية والفنية 
��ا ال��ف��ك��ري��ة. وق��د ع��ب��رت ه��ذه االآث���ار  واأي�����ضً
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القديم  العراق  تاريخ  عن  بو�ضوح  وتحدثت 
من  لكثير  اأولية  م�ضادر  لتكون  وح�ضاراته؛ 
العراق  تناولت  التي  وال��درا���ض��ات  البحوث 

وتاأريخه بمختلف اللغات.
اأبرز ال�سخ�سيات االأجنبية واأولى المكت�سفات:

اأما اأبرز ال�ضخ�ضيات االأجنبية التي حملت 
الطابع ال�ضيا�ضي �ضواًء اأقدمت من فرن�ضا اأم 
بريطانيا، كان اأ�ضهرهم الفرن�ضي )بول ايميل 
)اأو�ضتن  والبريطاني   (P. E. Bota  / بوتا 
هنري اليارد / A. H. Layard)، وهم مجرد 
�ضخ�ضيات لها مهام �ضيا�ضية وا�ضتخباراتية، 
مهمتهم الرئي�ضة هي تثبيت �ضلطة حكوماتهم 
ال�ضراع  �ضل  في  يزورونا  التي  المناطق  في 
ال�ضيا�ضي بين فرن�ضا من جهة وبريطانيا من 

جهة اأخرى اأبان تلك المدة. 
- الثور المجنح:

على  ك��ان��ت  االآث��اري��ة  االكت�ضافات  اأول���ى 
�ضروكين  دور  مدينة  في  الفرن�ضيين  اأي��دي 
نينوى  محافظة  في  االآ���ض��وري��ة  )خر�ضباد) 
بم�ضاعدة  )بوتا)  عثر  حينما  العراق،  �ضمال 
المجنحة  الثيران  على  المحليين  ال�ضكان 
)اللما�ضو)، ذلك الكائن االأ�ضطوري المركب 
والميثولوجيا  الفكر  عن  الوا�ضح  والمعبر 
القديمة، والتي كانت تزين مداخل  العراقية 
وبوابات عا�ضمة االآ�ضوريين حينها، والمنحوتة 
بطريقة فنية رائعة ودقة عالية محفوظًة في 
رحم تراب وطنها الذي حافظ عليها ما يزيد 

عن الفي �ضنة ونيف.
الثيران  الفرن�ضيون  ا�ضتظهر  اإْن  فما 
المجنحة حتى �ضرعوا في انتزاعها من اأر�س 
االخ�ضاب  وبوا�ضطة  عديدة  بطرق  موطنها 

والحبال؛ ليتم جرها اإلى نهر دجلة ومنه اإلى 
نقل  )وا�ضطة  االأكالك  بوا�ضطة  العرب  �ضط 
ال�ضفن  بوا�ضطة  ثم  قديًما)،  معروفة  نهرية 

والبواخر اإلى اأوربا مبا�ضرة))).
البريطاني  ق���ام  )ب��وت��ا)  ف��ع��ل  م��ا  وم��ث��ل 
العراق  في  حفرياته  ب��داأ  اأن  بعد  )الي���ارد) 
بحًثا عن االآثار، بنقل الثيران المجنحة التي 
اكت�ضفها في الق�ضور االآ�ضورية لمدينتي نمرود 
محافظة  في  الواقعتين  االآ�ضوريتين  ونينوى 
الطريقة  وب����ذات  ال���ع���راق،  ���ض��م��ال  ن��ي��ن��وى 
وبم�ضاعدة االأهالي الذين كانوا على م�ضتوى 
ثقافي متدني جاهلين القيمة الحقيقية لتلك 
االآثار وتبعات نقلها اإلى خارج العراق في �ضل 
عدم وجود القوانين الرادعة وال�ضابطة لتلك 
الحاكمة  العثمانية  ال�ضلطة  و�ضعف  االأعمال 

وقتذاك.
بعد  المجنحة  ال��ث��ي��ران  )الي�����ارد)  ن��ق��ل 
ا�ضتظهارها وانتزاعها من االأر�س على الرغم 
ذات  كانت  عملية  في  الكبيرة  اأوزان��ه��ا  من 
مخاطر كبيرة، وبخا�ضة في ظل عدم وجود 
االأوزان،  لتلك  وحاملة  رافعة  واأدوات  اآالت 
والمنحوتات  النقو�س  م��ن  رب��م��ا  م�ضتفيًدا 
نقل  كيفية  تو�ضح  التي  االآ���ض��وري��ة  االأث��ري��ة 
االآ�ضوريون الثيران المجنحة حين نحتها اإلى 

مكانها في الق�ضور االآ�ضورية.
التو�ضيحية  ال�ضور  في  مو�ضح  هو  وكما 
من  المجنحة  الثيران  نقل  عملية  اأدن��اه  في 
اأوروبا، وهذه  اإلى متاحف  االآ�ضورية  الق�ضور 

ال�ضور هي من ر�ضم البريطانيين اأنف�ضهم:
االآثار  ل�ضرقة  تو�ضيح موجز  تقدم من  ما 
والمثال  العراق  خ��ارج  اإل��ى  ونقلها  العراقية 
االبرز لتلك االآثار، وهو الثور المجنح ينطبق 
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�ضواء  االأخ���رى  العراقية  االآث���ار  ك��اف��ة  على 
الكبيرة  المنقولة،  غير  اأم  المنقولة  اأكانت 
اأم ال�ضغيرة، والمختلفة باأنواعها، وبدون اأي 
االفعال  تلك  ت�ضبط  �ضلطة  اأو  قانوني  رادع 
الكنوز  تلك  لعائدية  مهتمين  غير  حينها، 
والمادية. وبهذه الطرق  وحقوقها الح�ضارية 
على  العراقية  االآث���ار  من  الكثير  �ضرقة  تم 

مختلف انواعها واأحجامها.
- مكتبة اآ�سورپان اأپلي )اآ�سوربانيبال( 

والرقم الطينية:
لم يقت�ضر االأمر على المنحوتات االأثرية، 
بل تعداه اإلى مجموعات الرقم الطينية التي 
ومعارف  علوم  الم�ضمارية  كتاباتها  حملت 
واأفكار العراقيين القدماء، والتي حوتها اأغلب 
بتاريخها  والعائدة  العراقية  االأثرية  المواقع 
المواقع  تلك  واأبرز  التاريخية،  الع�ضور  اإلى 
)اآ�ضوربانيبال)  اأپل��ي  اآ�ضورپان  مكتبة  مثااًل 
المو�ضل  مدينة  ف��ي  قوينجق  ت��ل  موقع  ف��ي 
اآ�ضورپان  مكتبة  اأّن  نينوى،  محافظة  �ضمن 
وموروثها  االإن�ضانية  تاريخ  لنا  حفظت  اأپل��ي 
ال��ذي  ال��م��وروث  ذل��ك  ال��ق��دي��م،  الح�ضاري 
اجتهد بجمعه الملك االآ�ضوري اآ�ضورپان اأپلي 
واأمن  اأه��م  في  وحفظه  ق.م)،   (((-((((
حينها،  االآ�ضوريين  عا�ضمة  نينوى  في  مكان 
اآثاره في موقع  وهو ق�ضره الملكي المكت�ضفة 

تل قوينجق.
وتعد مكتبة اآ�ضورپان اأپلي )اآ�ضوربانيبال) 
الملوك  اهتمام  يبرز  وم��ه��م،  وا���ض��ح  دليل 
الح�ضاري  ب��ال��م��وروث  القدماء  العراقيين 
�ضبقتهم،  التي  والح�ضارات  لل�ضعوب  القديم 
االإن�ضان  رغبة  في  ب��داأ  ال��ذي  االهتمام  ذلك 
هم  م��ن  ومعرفة  الما�ضي،  اأخ��ب��ار  بمعرفة 

اأعمالهم  تركته  وما  وح�ضارتهم  منه  اأق��دم 
والدينية  وال�ضيا�ضية  االجتماعية  وماآثرهم 
واالق��ت�����ض��ادي��ة م���ن اآث�����ار م���ادي���ة وف��ك��ري��ة 
الحياة  جلًيا  يو�ضح  ح�ضارًيا  م��وروًث��ا  تّعد 
هذا  وارتبط  يعي�ضونها،  كانوا  التي  اليومية 
االهتمام بغريزة النف�س الب�ضرية، التي تحب 
اأ�ضرار  وك�ضف  المجهول  ومعرفة  اال�ضتطالع 
وجود  في  ا  اأي�ضً �ضبًبا  نف�ضها  وه��ي  ال��ك��ون، 
وتطور العلوم والمعارف لدى االإن�ضان. فكان 
االهتمام باالأ�ضياء القديمة ومحاولة اقتناءها 
بتلك  مرتبًطا  بامتالكها  واالفتخار  والتباهي 
بجمع  االإن�ضان  اهتمام  ويعود  ا،  اأي�ضً الغريزة 
اأزمنة  اإلى  االأ�ضياء القديمة الغريبة والنادرة 
بدء  المنطلق  ه��ذا  وم��ن  ق��دي��م��ة.  وع�����ض��ور 
في  حيزه  ياأخذ  القديم  بالموروث  االهتمام 
القديم  العراق  في  ومنها  قديًما  المجتمعات 

ب�ضكل خا�س.
االهتمام  هذا  نرى  اأّن  الغريب  من  لي�س 
عند القدماء في البحث عن االأ�ضياء المادية 
والفكرية ذات ال�ضلة بتاريخهم عندما نعلم 
الملوك  من  وال�ضيما  �ضعى،  من  هناك  ب��اأن 
وال��ح��ك��ام ال��ق��دم��اء، ب��ال��ب��ح��ث ع��ن ك��ل ما 
كالوثائق  فكرية  اأ�ضياء  من  ع�ضرهم  �ضبق 
كاالأبنية  م��ادي��ة  اأو  التاأريخية  وال��م��دون��ات 
ومنهم  االأخ����رى،  والم�ضنوعات  وال��ت��ح��ف 
ا�ضتهروا  الذين  القدماء  العراقيون  الملوك 
باهتمامهم بالموروث الح�ضاري لمن �ضبقهم 
اأر�س  في  ال�ضكن  �ضبقهم  لمن  اأو  الحكم  في 
تركته  بما  يهتمون  فكانوا  الرافدين.  ب��الد 
اأكانت هذه  تلك االأجيال الما�ضية لهم �ضواء 
تدفعهم  وك��ان��ت  فكرية،  اأم  م��ادي��ة  التركة 
كانوا  حيث  مختلفة؛  وغ��اي��ات  دواف��ع  لذلك 
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الباقي لمن  الموروث الح�ضاري  يبحثون عن 
كتابية  مدونات  اأو  قديمة  اأبنية  من  �ضبقهم 
واالآداب  وال��م��اآث��ر  وال��م��ع��ارف  العلوم  تحمل 
ليقوموا  ال��ق��دي��م��ة  ال��دي��ن��ي��ة  وال��م��ع��ت��ق��دات 
وذلك  عليها؛  والحفاظ  وترميمها  ب�ضيانتها 
خالل  ومنجزاتهم  اأعمالهم  وتمجيد  لتخليد 
ا حفاًظا منهم على تراثهم  مدة حكمهم واأي�ضً
لم  العالي  التاأريخي  ح�ضهم  اأّن  كما  القديم، 
الح�ضاري  بالموروث  االهتمام  اإلى  يدفعهم 
لمن �ضبقهم فح�ضب بل كانوا يثبتون اأعمالهم 
على  ا  اأي�ضً القادمة  لالأجيال  ومنجزاتهم 
الفخارية  والموا�ضير  والن�ضب  الم�ضالت 
والرقم الطينية المختلفة ف�ضاًل عن الكتابات 
التي حفظوها في اأ�ض�س المباني التي بنوها اأو 
رمموها اأو اأعادوا بناَءها، ودونوا فيها و�ضايا 
لمن  ووعيد  عليها  يعثر  لمن  بها  باالهتمام 
يحرف فيها اأو ال يهتم بها، واإن دل هذا على 
القديم  االهتمام  مدى  على  يدل  فاإنه  �ضيء، 
الفكرية  باالآثار  القدماء  العراقيين  للملوك 

والمادية الأي مدة ت�ضبح من الما�ضي.
القدماء  العراقيين  الملوك  اأب���رز  وم��ن 
وحفظوه  القديم  بالموروث  اهتموا  الذين 
اجتهد  ال��ذي  اأپل��ي،  اآ���ض��ورپان  الملك  هو  لنا 
لعهده  ال�ضابقة  الم�ضمارية  الن�ضو�س  بجمع 
من خالل اإر�ضال مبعوثيه اإلى اأي مكان يوجد 
اأو ا�ضتن�ضاخه  فيه ن�س نادر ومهم)))؛ لجلبه 
في  بق�ضره  مخ�ض�ضة  قاعة  في  حفظه  ثم 
ورثها  قد  كان  اأخ��رى  طينية  رقم  مع  نينوى 
عن من �ضبقه من الملوك ومنهم ا�ضرحدون 
و�ضروكّين  )�ضنحاريب)  و�ضين-اأخي-اريبا 
تلك  بتنظيم  وق��ام  ال��ث��ان��ي)))،  )���ض��رج��ون) 
من  فريد  ب�ضكل  محتوياتها  وفهر�ضة  القاعة 

نوعه وي�ضبه المكتبة اليوم))).  
واإْن ما يوؤ�ضف عليه اأّن مكتبة اآ�ضورپان اأپلي 
العراقي  للموروث  ن�ضو�س  لنا  حفظت  التي 
القديم، والتي تعد دليل بارز الهتمام الملوك 
ال��ع��راق��ي��ي��ن ال��ق��دم��اء ب���ذاك ال���م���وروث قد 
�ضرعية  غير  �ضرقة  اإلى  محتوياتها  تعر�ضت 
بعد اكت�ضافها في القرن التا�ضع ع�ضر للميالد 
غياب  و�ضط  وعمالئهم  االأجانب  اأيدي  على 

ال�ضلطة والقانون الرادع لهذه االأعمال. 
هذه  ح��ول  �ضطور  اأي��ة  ق���راءة  يمكن  كما 
كتبها  وفهر�ضة  تنظيمها  واأ�ضلوب  المكتبة، 
االأول:  اإنتاج على جانبين هما  وما حوته من 
واالأدب��ي��ة  الثقافية  وال��م��ع��ارف  ال��ع��ل��وم  ه��و 
والدينية المثبتة على رقمها الطينية بالكتابة 
جهد  نتاج  هو  الثاني  والجانب  الم�ضمارية 
وباالأخ�س  االآ�ضوريين  الملوك  وفكر  واهتمام 
الملك اآ�ضورپان اأپلي في اإن�ضاء المكتبة وجمع 
ما  على  ح�ضرة  �ضيولد  ذلك  فاإن  الن�ضو�س، 
مر  م��ا  حيث  م��ن  ال  المكتبة،  ح��ال  اإل��ي��ه  اآل 
عليها من ال�ضنوات، وهي تقريًبا األفان ونيف 
مندر�ضًة  المكتبة  خاللها  كانت  ال�ضنين  من 
تحت التراب، واإنما حين راأت رقمها الطينية 

ورفوفها الحاملة لها النور حين اكت�ضافها.
حين  اأپل���ي  اآ����ض���ورپان  مكتبة  وتعر�ضت 
الميالدي  ع�ضر  التا�ضع  القرن  في  اكت�ضافها 
اإلى عملية نهب و�ضرقة منظمة لرقمها الطينية 
اإلى ما  الكثيرة، والبالغ عدد المكت�ضف منها 
يقارب ال� 111.)) رقيم طيني، منها ال�ضليم 
ومنها ما بقي على �ضكل ك�ضر طينية، حملت 
وطقو�س  وم��ع��ارف  لعلوم  م�ضمارية  كتابات 
الح�ضاري،  وموروثهم  القدماء  العراقيين 
اأيدي  وح�ضلت عمليات النهب وال�ضرقة على 
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المحليين  م��ن  معهم  عمل  وم��ن  االأج��ان��ب 
اأبرزهم »هرمز ر�ضام« وهو من �ضكنة مدينة 
اأپلي  اآثار ق�ضر اآ�ضورپان  المو�ضل، ومكت�ضف 
ودعم  بتمويل  قوينجق)))،  تل  في  ومكتبته 
بريطاني وبالتن�ضيق مع الحكومة العثمانية في 
االنجليز  عمل  دبلوما�ضًيا  �ضهلت  التي  حينها 
العراق  االآثاري داخل  وعمالئهم في الجانب 

ب�ضكل عام وفي نينوى ب�ضكل خا�س)1)).
اإحدى  في  المكتبة  اآث��ار  اكت�ضفت  اإن  وما 
قاعات ق�ضر اآ�ضورپان اأپلي حتى بداأت عمليات 
وبعيدة  �ضرعية  غير  ب�ضورة  محتوياتها  نقل 
كل البعد عن العلمية االأكاديمية االآثارية في 
التعامل مع االآثار المكت�ضفة ومواقعها، فكان 
المدعو »هرمز ر�ضام« ينقل �ضًرا وعالنية في 
و�ضح النهار تارة وفي الليل تارة اأخرى اآالف 
الق�ضر  في  اكت�ضفها  التي  الطينية  الرقم 
المذكور، يتناف�س بذلك مع الفرن�ضيين الذين 
قوينجق  تل  موقع  �ضيا�ضي  باتفاق  تقا�ضموا 
»فكتور  ممثلهم  خ���الل  م��ن  االإن��ج��ل��ي��ز  م��ع 
بال�س«)Victor place) الذي ا�ضتغل �ضداقته 
الم�ضماريات  وعالم  البريطاني  القن�ضل  مع 
)Rawlinson)، الذي وافق على  "رولن�ضون" 
اأّن  لظنه  الفرن�ضيين؛  م��ع  الموقع  اقت�ضام 
�ضابًقا  عمل  ال��ذي  اليارد"  "هنري  مواطنه 
في نف�س الموقع قد اكمل عمله، ولم يبق في 
ب�ضكٍل  به  االنجليز  تم�ضك  ي�ضتحق  ما  التل 
"هرمز ر�ضام" م�ضاعد  اأنَّ  كامل عالوة على 
الموقع  ن�ضف  ل��ه  خ�ض�س  ق��د  "اليارد" 

الإكمال عمليات البحث عن االآثار فيه)))).
في  الحفر  بعمليات  يقوم  »ر���ض��ام«  ك��ان 
نهاًرا  قوينجق  تل  من  له  المخ�ض�س  الجزء 
وفي الجزء المخ�ض�س للفرن�ضيين لياًل، كما 

و�ضح ذلك �ضراحة في كتابه م�ضتغاًل غياب 
تعبر  ح��ادث��ٍة  في  ل��ي��اًل))))،  عنه  الفرن�ضيين 
والكيفية  قبله،  من  المتبع  العمل  طبيعة  عن 
اإلى  المكت�ضفة  االآثار  علىاأ�ضا�ضها  نقلت  التي 
من  االأمتار  ع�ضرات  وراءه  تارًكا  بريطانيا، 
والهادمة  التل  باطن  في  المحفور  الخنادق 
ت��م��ك��ن��ت هيئة  وال���ت���ي  االأث����ري����ة،  ل��ط��ب��ق��ات��ه 
االآثار/كلية  لق�ضم  التابعة  االآثارية  التنقيبات 
االآثار/جامعة المو�ضل من ا�ضتظهارها خالل 
خالل  الموقع  نف�س  في  التنقيبية  اإعمالها 
حفريات  على  كدليل   ،(1((/(1(( المو�ضم 

النب�س الع�ضوائية االأجنبية في الموقع.
بريطاني  قوينجق  تل  اإلى  َق��ِدم  ذلك  بعد 
 (George Smith(»ضمث� »جورج  يدعى  اآخر 
كان "�ضميث"، مهتًما كثيًرا بمو�ضوع التاريخ 
المكت�ضفة  االآ�ضورية  االآث��ار  وعالقة  التوراتي 
في  "رولن�ضون"  ل��  م�ضاعًدا  التاريخ،  بذلك 
االأخ��ي��ر  ع��م��ل  خ���الل  ال��ب��ري��ط��ان��ي  المتحف 
الن�ضو�س  ع��ن  م��ج��ل��دات  �ضل�ضلة  الإ���ض��دار 
المتحف  عليها  ح�ضل  ال��ت��ي  ال��م�����ض��م��اري��ة 
"�ضميث"  عمل  فكان  نينوى.  من  البريطاني 
للرقم  ال��م�����ض��م��اري��ة  ال��ك��ت��اب��ات  ل�����ض��ق  ه���و 
واإعادة  عليها،  عثر  التي  المك�ضورة  الطينية 
ق��راءة  تعلم  العمل  ه��ذا  فاأك�ضبه  ترتيبها، 
))))م  عام  تعيينه  ليتم  الم�ضماري،  الخط 
م�ضاعًدا في ق�ضم االآثار ال�ضرقية في المتحف 
ال��رق��م  ي�ضتن�ضخ  ك���ان  ح��ي��ث  ال��ب��ري��ط��ان��ي، 

للن�ضر)))).
نجاًحا  »�ضميث«  حقق  ))))م  عام  وفي 
الطينية  ال��رق��م  الأح���د  بت�ضخي�ضه  ك��ب��ي��ًرا 
ال��م��ك�����ض��ورة م��ن ت��ل ق��وي��ن��ج��ق؛ ح��ي��ث كانت 
الكتابة الم�ضمارية المدونة عليه تتناول ق�ضة 
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مياه  الغرق في  لالأ�ضف م�ضير  بع�ضها  القت 
الذين  الفرن�ضيين  اأي��دي  على  العرب  �ضط 
نقلوها  التي  االآثار  على  الحفاظ  يح�ضنوا  لم 
لقت  بينما  النهرية))))،  االأك���الك  بوا�ضطة 
الطينية  والرقم  االآث��ار  من  اأخ��رى  مجموعة 
التي تتاألف منها المكتبة طريقها اإلى متاحف 
مكاًنا  الن�ضو�س  تلك  غالبية  لتلقى  اأوروب��ا 
لها في ظلمات مخازن تلك المتاحف، و�ضط 
تلك  خاللها  م��ن  عملت  �ضيا�ضية  م�ضالح 
القوانين  غياب  تحت  االأجنبية  ال�ضخ�ضيات 
عمليات  لمنع  المتنفذة؛  وال�ضلطة  الرادعة 
اأولئك  اأي���دي  على  ال�ضريع  والنب�س  الحفر 
�ضرعي  غير  ب�ضكٍل  وع��م��الئ��ه��م،  االأج��ان��ب 
متجاهلين بذلك ما تعنيه تلك العمليات من 
طينية  رقم  من  المكتبة  محتويات  �ضرقة  اأنَّ 
�ضرقة  لي�ضت  اأورب��ا هي  اإلى  نقلها  من خالل 
واإنما  فح�ضب،  احت�ضنها  ال��ذي  البلد  الآث��ار 
جمعه  قد  كان  ح�ضاري،  لموروث  �ضرقًة  هي 
العالم  ملوك  اأب��رز  اأحد  بلده  الأبناء  وحفظه 

القديم.
التناف�س االأجنبي للح�سول على االآثار 

العراقية:
الفرن�ضي- االأجنبي  التناف�س  يقت�ضر  لم 
االإنجليزي على مواقع �ضمال العراق االآ�ضورية 
فح�ضب، بل امتد جنوًبا اإلى بالد بابل والمواقع 
االأثرية المحيطة بها)))). فقد كان )اأرني�ضت 
دي �ضارزيك / Ernest De Sarzec) قن�ضاًل 
بداأ  حين  ))))م  عام  الب�ضرة  في  فرن�ضيا 
ب�ضراء وجمع القطع االأثرية التي ا�ضتخرجها 
اأثري ي�ضمى كر�ضو  ال�ضكان المحليون من تل 
)تلو) مركز دولة لك�س، وهي مدينة �ضومرية 
تقع في جنوب العراق على بعد ))كم �ضمال 

التوراتية،  الطوفان  لق�ضة  م�ضاهية  اآ�ضورية 
االكت�ضاف  هذا  اإع��الن  اإلى  »�ضميث«  ف�ضارع 
على جمعية االآثار التوراتية م�ضتغاًل االهتمام 
وقتذاك،  اإنجلترا  في  ال�ضائد  العام  التوراتي 
الإث��ارة  كبيًرا  داف��ًع��ا  االكت�ضاف  ه��ذا  فكان 
اإل��ى  دع��وا  ال��ذي��ن  المهتمين  ل��دى  الحما�س 
للعثور  نينوى  الحفريات في  ا�ضتئناف  وجوب 
للرقم  والمكملة  ال��م��ف��ق��ودة  االأج����زاء  على 
الم�ضمارية لحادثة الطوفان، فكان اأن عر�ضت 
 (Daily Telegraph( تلغراف«  »ديلي  جريدة 
اللندنية على "�ضميث" مبلًغا من المال )قدره 
تل  اإلى  ذهابه  لقاء  وقتها؛  في  111)جنية) 
المفقودة  الرقم  تلك  عن  والبحث  قوينجق 
التي  اليومية  باالأحداث  تزويدهم  ف�ضاًل عن 
ي�ضادفها في رحلته وعمله، وبجدية ومثابرة 
عالية وافق "�ضميث" على هذا العر�س وهرع 
اإلى المو�ضل التي و�ضلها عام  من دون تردد 
))))م؛ لي�ضرع اأعماله في تل قوينجق الذي 
االأي��ام  من  اأ�ضبوعا  فيه  اأم�ضى  اأّن  لبث  ما 
المفقود  الرقيم  اأو  ال��ج��زء  على  عثر  حتى 
العراقية  الملحمة  كلكام�س  ملحمة  رقم  من 
القديمة، والتي عاد بها م�ضروًرا اإلى اإنجلترا 
الكبيرين  واالهتمام  الحما�ضة  هناك  ليلقى 
تثير  الزال��ت  حادثة  في  المهتمين))))،  من 
بها  تم  التي  بحيثياتها،والكيفية  اال�ضتغراب 
مئات  تحت  يقع  من�ضود  رقيم  على  العثور 
االأطنان من التراب في ظل اأ�ضبوع واحد من 

العمل!.
وم����ا ب��ي��ن اأع���م���ال »ر�����ض����ام« و»ب���ال����س« 
و«�ضميث«، ومن كان قبلهم ومن جاء بعدهم، 
كبيرة  اأع��داد  نقلت  بالتحديد،  االأجانب  من 
والتي  المختلفة،  باأنواعها  االآث���ار  من  ج��ًدا 
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الحكومة  �ضجع  مما  قار،  �ضرق محافظة ذي 
اإقامة الحفريات  اإناطة مهمة  الفرن�ضية على 
في المنطقة ل�"دي �ضارزيك" الذي بدء عمله 
بعثتين  بواقع  )تلو)  بموقع  ))))م  عام  في 
االأولى عام ))))م والثانية عام ))))م)))).

الذي �ضرع في عمله  وكان »دي �ضارزيك« 
في  العثمانية  ال�ضلطات  م��ن  اإذن  دون  م��ن 
قيمة  اآث��ار  عن  ك�ضف  قد  المو�ضمين  هذين 
وفريدة �ضرعان ما اأر�ضلها اإلى فرن�ضا وباعها 
 ((111 بمبلغ  باري�س  في  اللوفر  متحف  اإلى 
اآن���ذاك))))،  �ضخم  مبلغ  وه��و  وقتها،  فرنك 
التي  ال�ضهرة  ليرى  باري�س  اإلى  يعود  اأّن  قبل 
اكت�ضفها  التي  االآث���ار  ب�ضبب  تنتظره  كانت 
التي  االآث��ار  ت�ضبه  ال  اإنها  اإذ  )�ضرقها)))))؛ 
العراق  �ضمال  م��واق��ع  ف��ي  عليها  العثور  ت��م 
االآ�ضورية. فاالأ�ضلوب الفني للتماثيل المكت�ضفة 
هي  الطينية  الرقم  على  دون��ت  التي  واللغة 
في  المكت�ضفة  �ضابقتها  م��ن  تاريًخا  اأق���دم 
�ضمال العراق، و�ضرعان ما حددت الدرا�ضات 
اأخرى  ح�ضارة  عليها  جرت  التي  واالأبحاث 
اأقدم من الح�ضارة االآ�ضورية وهي الح�ضارة 
دفع  مما  ال��ع��راق)1))،  جنوب  في  ال�ضومرية 
»دي �ضارزيك« اإلى العودة مجدًدا اإلى جنوب 
مواقعه  في  والعمل  1)))م))))،  عام  العراق 
االأثرية وا�ضتخراج وا�ضتح�ضال ما اأمكن من 
�ضابًقا،  ك�ضفه  لما  الم�ضابهة  االأثرية  القطع 
جنوب  ف��ي  ���ض��ارزي��ك«  »دي  ع��م��ل  وا���ض��ت��م��ر 
العراق اإلى عام 11))م وبتمويل فرن�ضي كان 
الطينية))))،  الرقم  من  االآالف  نقل  نتاجه 
ناهيك عن ع�ضرات اآالف من الرقم الطينية 
االأخرى، والتي ا�ضتخرجت في غيابه من قبل 
تجار االآثار المحليين الذين تنبهوا باالهتمام 

االأجنبي لتلك القطع االأثرية التي غزت اأ�ضواق 
بغداد اآنذاك حيث قدر عددها باأكثر من )) 
األف رقيم طيني، كما اكت�ضف مجموعة كبيرة 
الفنية  واالأع��م��ال  والمنحوتات  التماثيل  من 
لتزين  فرن�ضا  اإل��ى  جميًعا  نقلها  ال�ضومرية 

قاعات متحف اللوفر هناك)))).
وفي ظل التناف�س االأجنبي على اآثار العراق 
البريطانيين  اأبرز  اأحد  قدم  عليه،  و�ضاهًدا 
وهو )وال�س َبج / Wallis Budge) الذين كان 
عبر  والمخطوطات  االآثار  تهريب  في  دوٌر  له 
وبالتحديد  العراقية،  االآث��ار  من  الكثير  نقل 
خ��زان��ات  اإل���ى  الم�ضمارية  ال��ك��ت��اب��ات  رق���م 
المتحف البريطاني من خالل ثالث رحالت 
االأعوام )))))- العراق مابين  اإلى  بها  قام 

واأكثر  جديًدا  اأ�ضلوًبا  متبًعا  ))))م)))))، 
االآثار  على  الح�ضول  في  �ضابقيه  من  تو�ضًعا 
االآث��ار  تجار  مع  اأقامها  عالقات  عبر  وذل��ك 
الرقم  م��ن  ب���اآالف  زودوه  ال��ذي��ن  المحليين 
اأثرية  مواقع  من  انتزعت  التي  الم�ضمارية، 
جنوب  حبة)  )اأب���و  ���ض���پار  موقع  مثل  مهمة 
العراق، ناهيك عن ا�ضتماله لبع�س المحليين 
الذين عملوا ل�ضالح المتحف البريطاني في 
المواقع االأثرية في العراق، والذين كان لهم 
على  الح�ضول  ت�ضهيل  عملية  في  ا  اأي�ضً دور 
االآثار ونقلها اإلى بريطانيا بوا�ضطة »َبج« بعد 
اأْن كان بع�ضهم يتاجر بهذه االآثار محلًيا عقب 
»َب��ج«  وا�ضتطاع  �ضًرا،  المواقع  من  تهريبها 
القطع  اآالف  على  يح�ضل  اأّن  االأ�ضلوب  بهذا 
االأثرية، وجلها كتابات م�ضمارية كذلك بع�س 
اإلى  و�ضحنها  القديمة  العربية  المخطوطات 

بريطانيا)))). 
وم���ع ت��وا���ض��ل ال��ح��ف��ري��ات االأج��ن��ب��ي��ة في 
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الدولة  اأخيًرا  تنبهت  المختلفة  العراق  مواقع 
العثمانية اإلى اأهمية اأّن يكون لها دور في هذا 
تحت  تقع  االأثرية  المواقع  اأّن  كون  المجال 
التدخل  هذا  اأّن  اإال  ال�ضيا�ضية))))،  �ضيطرتها 
المتاأخر لم يكن ايجابًيا، بل على العك�س من 
ذلك زاد في الطين بلة فبدل من اأّن يحافظ 
تحويه  وما  االأثرية،  المواقع  على  العثمانيون 
اآن���ذاك،  الحاكمة  ال��دول��ة  كونهم  اآث���ار،  م��ن 
االأجنبية  للبعثات  كمناف�ضين  ه��م  دخ��ل��وا 
اال�ضتحواذ  عملية  في  االأوروب��ي��ة  وللمتاحف 

على االآثار المكت�ضفة. 
ح��ي��ث ظ��ه��ر ع��ل��ى م�����ض��رح االأح�����داث في 
�ضبعينيات القرن التا�ضع ع�ضر للميالد المدعو 
الوزراء  اأحد  ابن  وهو  )عثمان حمدي بك)، 
ال�ضابقين في الدولة العثمانية، وكان »عثمان 
اآثار  اقتناء  في  اأوروبا  لمتاحف  مناف�ًضا  بك« 
العراق والمنطقة العربية. فقد در�س »عثمان 
بعد  وعمل  باري�س  في  الجميلة  الفنون  بك« 
تخرجه في ال�ضلك الدبلوما�ضي لمدة ق�ضيرة 
العثماني  المتحف  بتاأ�ضي�س  يقوم  اأّن  قبل 
تم  وقد  له،  مدير  اأول  ويكون  االأمبراطوري 
في  العثماني  ال�ضلطان  ق�ضر  حدائق  اختيار 

اإ�ضطنبول مكاًنا لبناية المتحف)))).
لتمويل  محكمة  خطة  بك«  »عثمان  واتبع 
غرف المتحف باالآثار النفي�ضة والقيمة، فقد 
قام با�ضتخدام نفوذه ال�ضخ�ضي لت�ضريع اأول 
نظام لالآثار في اأرجاء االإمبراطورية العثمانية 
من  المكت�ضفة  االآث��ار  عائدية  م�ضاألة  ي�ضبط 
االأقطار  في  العاملة  االأجنبية  البعثات  قبل 
دعا  كما  العثمانية))))،  الدولة  لنفوذ  التابعة 
للعمل  اأجنبية  �ضخ�ضيات  عدة  بك«  »عثمان 
الحفريات  واإق��ام��ة  بالتحديد  ال��ع��راق  ف��ي 

�ضخ�ضًيا،  منه  وم�ضاركة  وم�ضاندة  بت�ضهيل 
دعاها  التي  ال�ضخ�ضيات  تلك  اأب��رز  وك��ان 
هو الراهب الفرن�ضي المتخ�ض�س بالكتابات 
دعوة  له  وج��ه  اإذا  »�ضايل«،  االأب  االآ�ضورية 
حبة)  �ض�پار)ابو  موقع  في  حفريات  الإقامة 
ال��دع��وة  ق��ب��ول  اإال  الفرن�ضي  م��ن  ك���ان  وم���ا 
في  وال�ضروع  العراق  اإلى  والمجيء  الكريمة 
))))م،  ع��ام  ���ض���پار  ف��ي  الحفريات  اإق��ام��ة 
حيث تم العثور على كميات كبيرة من االآثار، 
كانت  وال��ت��ي  الطينية  ال��رق��م  منها  بخا�ضة 
توقف  كبيرة.  منها  العثماني  المتحف  ح�ضة 
وكان  �ضهور،  ثالثة  بعد  عمله  عن  »�ضايل« 
بك«  »عثمان  دع��ا  مما  مكثًفا  فيها  ن�ضاطه 
باأن يوجه دعوًة ثانيًة له لكن الفرن�ضي رف�س 
حكومته  من  باأمر  فرن�ضا  اإلى  وعاد  الدعوة 
اأّن »�ضايل« وفي طريق عودته  اآنذاك، ويذكر 
له  كان  فما  خر�ضباد  بموقع  مّر  فرن�ضا  اإل��ى 
ب�ضمه  ل��ه  ي��ك��ون  اأّن  دون  م��ن  ه��ن��اك  ليمر 
لتماثيل  م�ضاهدته  عند  بخا�ضة  الموقع،  في 
في  منت�ضبة  وهي  االآ�ضوري،  �ضرجون  الملك 
ياأتي: »لعدم  الموقع حيث يورد عن كتابه ما 
في  �ضرجون  للملك  خا�ضة  منحوتات  وج��ود 
فقد  اإ�ضطنبول  في  االأم��ب��راط��وري  المتحف 
المنحوتة  لق�س  المن�ضار  با�ضتخدام  قمت 
اإلى حد الكتابة واإي�ضالها اإلى الب�ضرة، ولكن 
ا  ل�ضوء الحظ فاإن القارب الذي كان مخ�ض�ضً
لنقلها اإلى اإ�ضطنبول ناء بحمله خالل عبوره 
البحر االأحمر فلم يجد ربابنته اأف�ضل من رمي 
كتلة التمثال الم�ضنوع من الحجر وهكذا تم 
اإنقاذ ال�ضفينة«!!.)))). وبهذا �ضارت مجاميع 
االآثار ت�ضل تباًعا اإلى المتحف في اإ�ضطنبول 
العالمية  المتاحف  اأغنى  من  واحًدا  لي�ضبح 

باآثار العراق واالأقطار العربية االأخرى)1)).
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البعثة االألمانية وبوابة ع�ستار:
االآثار  ل�ضرقة  اأخير  مثال  تناولنا  ما  واإذا 
كانت  التي  ع�ضتار  بوابة  هي  فتلك  العراقية، 
االأثرية  بابل  مدينة  في  الموكب  �ضارع  تزين 
بناية  ف��ي  ال��ي��وم  ت�ضخ�س  ال��ع��راق  ج��ن��وب 
بعد  األمانيا  في  )البركامون)  برلين  متحف 
تجزئة  تم  حيث  كبير؛  بدهاٍء  نقلها،  تم  اأّن 
قطعها وترقيمها وو�ضعها في �ضناديق خا�ضة 
عملية  هناك  لتتم  األمانيا؛  اإلى  �ضحنها  قبل 
ح�ضب  جديد  من  وتنظيمها  ترتيبها  اإع��ادة 
اآالف  عن  ف�ضاًل  بال�ضبط،  القديم  �ضكلها 
االأخ��رى  والملونة  المزججة  الفنية  القطع 
مدينة  في  الق�ضور  تزين جدران  كانت  التي 
العراق، وي�ضاف لها مجموعات  اآ�ضور �ضمال 
مع  عنها  الك�ضف  ت��م  التي  الطينية  ال��رق��م 
وراَءه��م  تاركين  االأخ���رى)))).  االأثرية  اللقى 
الحرب  ب���داأت  حين  اأعمالهم  ان��ت��ه��اء  بعد 
عملوا  التي  االأثرية  المواقع  االأول��ى  العالمية 
من  والطين  باللبن  الم�ضيدة  واأبنيتها  بها 
دون حفظها معر�ضًة لعوامل التعرية الطبيعة 
لعبث  وم�ضرًحا  الحيوانات  فيه  ترتع  ومكاًنا 

ال�ضراق.
العراقية  ااًلأث���ري���ة  ال��م��واق��ع  ع��ان��ت  وق���د 
و�ضرقة  نهب  عمليات  من  ال�ضنين  مر  على 
)11)م  عام  اأح��داث  بعد  كان  اآخرها  وعبث 
الع�ضكرية، ومال اإليه حال المتاحف العراقية 
من  عانى  ال��ذي  العراقي  المتحف  واأب��رزه��ا 
�ضرقة وعبث وتخريب. واليوم تتالحق الجهود 
العراقية  االآث��ار  اإع��ادة  على  للعمل  الم�ضنية 
العراق من خالل  االأم  اإلى وطنها  الم�ضروقة 
التي  والقانونية  وال�ضيا�ضية  العلمية  الدعوات 
منه،  الم�ضلوبة  ب��اآث��اره  العراق  بحق  تطالب 

الم�ضتمرة  المحاوالت  محاربة  عن  ف�ضاًل 
العراقية  االأثرية  المواقع  تحويه  ما  ل�ضرقة 

والمطالبة بحمايتها �ضد عبث العابثين.
خاتمة:

اإن �ضرقة االآثار العراقية في القرن التا�ضع 
ع�ضر هي جريمة دولية ال يغفر لها غياب الوعي 
الثقافي والقوانين ال�ضابطة، والم�ضيطرة على 
فر�ضنا  ولو  المدة،  تلك  في  االآثاري  الجانب 
جداًل اأنه كانت هناك قوانين اأعطت امتيازات 
واأجازت نقل االآثار من العراق باتجاه اأوروبا. 
مائة  من  اأكثر  القوانين  ه��ذه  على  مر  فقد 
معروف  هو  ما  بحكم  الغية  فهي  لذا  �ضنة؛ 
االآثار  تلك  كانت  واإن  الدولية،  القوانين  في 
حبي�ضة المتاحف االأجنبية وبعيدة عن وطنها 
الباحث  يعطى  ال  َف��ِل��َم  علمي..  بهدف  االأم 
العراقي المخت�س بعلم االآثار الحقوق االأولى 
كانت  وِلَم  االآث��ار؟  تلك  درا�ضة  في  واالأ�ضيلة 
حكًرا  هي  لها  واالأكاديمية  العلمية  الدرا�ضة 
الحجة  كانت  اإذا  اأما  فقط؟،  االأجنبي  على 
هي نقل تلك االآثار لغر�س �ضيانتها، وترميمها 
ل�ضيانة  ج��ًدا  كافية  �ضنة  مائة  ب��اأن  فنعتقد 
اإلى  اإعادتها  وج��ب  ل��ذا  االآث��ار  تلك  وترميم 
الحفاظ  ا م�ضاألة  واأي�ضً االأ�ضل،  بلدها  ح�ضن 
الحجة  فهي  بها  واالهتمام  االآث��ار  تلك  على 
ومثالية  ع�ضرية  متاحف  بوجود  تنتهي  التي 
واالآثار  لل�ضياحة  وزارة  وجود  مع  العراق  في 
مخت�ضة  واأكاديمية  علمية  واأق�ضام  وكليات 
بعلم االآثار منت�ضرة اليوم في جامعات العراق 
لكنوز  ومهتمة  ومحافظة  راعية  خير  �ضتكون 

وموروث بلدها الح�ضاري.
حول  االآراء  فيه  تتباين  ال��ذي  الوقت  في 
اأكانت  �ضواًء  الم�ضروقة،  االآثار  وحال  م�ضير 
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الم�ضخ�ضة وغير  اأم  برقم متحفي  المعروفة 
من  العراق  خارج  اإلى  المنقولة  الم�ضخ�ضة 
العالمية  المتاحف  في  االآثار  تلك  حال  حيث 
االآث��ار  ح��ال  م��ع  مقارنة  بها  العناية  وط��رق 
بها،  العناية  وط��رق  ال��ع��راق  ف��ي  ال��م��وج��ودة 
تحت�ضنها  التي  االأث��ري��ة  المواقع  اأف��ي  �ضواًء 
اأّن  القول  يبقى  العراقية..  المتاحف  في  اأم 
اأنها  اإال  االآث���ار  تلك  ح��ال  عليه  كانت  مهما 
تبقى عراقية، وي�ضار لها باأ�ضالتها الح�ضارية 
للعراق، متمنين اأْن تعود اإلى موطنها االأ�ضلي 
ال��م��الءم��ة،  ال��ظ��روف  ت��وف��ي��ر  ي��ت��م  اأّن  ب��ع��د 
والمتاحف ذات الموا�ضفات العالية والممتازة 
والتوعية  الثقافة  عن  ف�ضاًل  العراق،  داخ��ل 
لتهيئة  المجتمع  في  بثها  ال��واج��ب  االآث��اري��ة 

مالذ اآمن للحفاظ عليها.
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الآلت والأدوات الطبية التي ِا�ستحدثها
الأطباء العرب والم�سلمون

د. محمود الحاج قا�شم محمد
طبيب اأطفال - المو�ضل

ال ي�صتطيع اأي باحث في مو�صوع الجراحة اإال اأن ينذهل بما حققه االأطباء العرب والم�صلمون 
في �صنع االآالت واالأدوات الجراحية وغيرها, والتي ))تحدت الزمن وبقيت لنا منها ر�صوم عديدة 
هذه  بع�ص  وحرفت  والمترجمون,  الموؤلفون  ا�صتن�صخها  التي  المخطوطات  عدد  بين  توزعت 

الر�صوم عن ق�صد اأو عن غير ق�صد, حتى كاأنها تجردت من عروبتها واإ�صالمها. 

وتطالبنا  الدهر  تتحدى  اليوم  وهي  االزدهار,  بذلك  ت�صهد  اليوم  اإلى  االأدوات  هذه  وبقيت 
بالتحاور معها علنا ن�صتلهم من وجودها قناعة واإيماًنا وبع�ص الثقة في النف�ص بالم�صتقبل(()1(.

وبناًء عليه, �صنتناول المو�صوع من خالل محاور: 

المحور االأول: االآالت واالأدوات الم�ستعملة 
في الجراحة.

اأواَل - اآالت واأدوات اال�ستك�ساف: 

لم   :(vaginoscope( الــمــهــبــل  مــنــظــار   -  1
بجهاز  الفح�س  والم�ضلمون  العرب  االأطباء  يعرف 
الحالي،  بمفهومنا  الناظورية  والجراحة   الناظور 
اإليه في هذا الباب كانت  التو�ضل  وكل ما ا�ضتطعنا 
االآلة التي ابتكرها وا�ضتعملها اأبو القا�ضم خلف ابن 

فح�س  في  ))1)م)   -  (((( ال��زه��راوي  العبا�س 
المهبل،  فح�س  منظار  وه��و  الن�ضاء،  في  المهبل 
هذا  االآل��ة  ه��ذه  اأعطى  وربما  لولًبا،  �ضماه  وال��ذي 
اال�ضم؛ الأنها تتحرك على لولب هو محور انفتاحها 
وغلقها، وهي تختلف اختالًفا وا�ضًحا عن نظيرتها 

التي �ضممها �ضوران�س.

وال�ضبعون))):  ال�ضابع  ))الف�ضل  في  ذلك  جاء 
فيه �ضور االآالت التي يحتاج اإليها في اإخراج الجنين: 
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�ضورة لولب يفتح به فم الرحم)) )�ضورة )).

العمل  بنف�س  تقوم  اأخرى  الآلة  �ضورة  ير�ضم  ثم 
)�ضورة ))

2- مثقاب الجمجمة غير الغائ�ص: الزهراوي 
في  الجمجمة  ك�ضور  كيفية عالج  الحديث عن  عند 
كتابه الت�ضريف ذكر ما �ضماه مثاقب غير غائ�ضة، 
فقد  اختراعه.  من  تعّد  التي  االآالت  بين  من  وهي 
اأْن  من  المثقاب  تمنع  و�ضيلة  القا�ضم  اأب��و  و�ضف 
يخترق تجويف الجمجمة، وهذه الو�ضيلة تتكون من 
قطعة من المعدن، وهي اأو�ضع من قطر الثقب الذي 
ال�ضدادة  بمفعول  فتقوم  الجمجمة  مثقاب  يحدثه 

لمنع )انث�قاب االأم الجافية والمخ)))).

3- اآلة المد�ص = م�صبار )اإبرة طويلة(: ا�ضتعملها 
الزهراوي قبل اإجراء عمليات قيلة الحلقوم )الغذة 

الدرقية)، وعالج االأكيا�س الدهنية )�ضورة )).

ثانًيا - اأدوات التفريغ والتفتيت:

البطن:  في  اال�صت�صقاء  مــاء  �صحب  اأنــبــوب   .1
اإّن و�ضف الرازي لعملية البزل في حالة اال�ضت�ضقاء 
م�ضاعفاتها،  وبع�س  لها  الواجبة  واالح��ت��ي��اط��ات 

و�ضف جيد))).

2. اآالت تفتيت الح�صاة: 

تفتيت  و���ض��ف  م��ن  اأول  ال����رازي  ك��ان  لقد   - اأ 
 ال��ح�����ض��اة ب��ت��ك�����ض��ي��ره��ا، وال���ت���ي ن��ع��رف��ه��ا ب��ا���ض��م

الح�ضوة  كانت  اإذا  ما  حالة  في   (lithotripsy(
كبيرة))).

ا،  اأي�ضً ذلك  بتف�ضيل  الزهراوي  تبعه  وقد   - ب 
ح�ضاة  تفتيت  في  ا�ضتعملها  اآلة  له  كانت  اإنه  حيث 
المثانة وا�ضتخراجها، ف�ضاًل عن طريقته في تفتيت 

ح�ضاة مجرى البول التي لم ي�ضبق اإليها اأحد))).

فتحة  لفتح  الـــزهـــراوي   ا�صتعملها  اأنــبــوبــة   .3
((((Imporforate Anus( ال�صرج غير المثقوبة
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4. م�صمار ا�صتعمله الزهراوي لمعالجة ان�صداد 
مجرى البول الوالدي))).

الرازي  كان  والقثاطير:  الفتايل  ا�صتخدام    .5
اأول من ا�ضتعمل الفتائل في العمليات الجراحية كما 
 = )القثاطير  ا�ضتعمال  طريقة  دقيًقا  و�ضًفا  و�ضف 
االأنابيب  Catheter التي يمر منها القيح واالإفرازات 
ال�ضامة)، وهو الذي اأدخل عليها الفتحات الجانبية 

حتى ال ت�ضد بالدم اأو ال�ضديد))). 

العليل  على  االأمر  ا�ضتد  »اإذا  الزهراوي:  ويقول 
التي  االآل��ة  ت�ضتعمل  اأن  فينبغي  البول  ينطلق  ول��م 
)���ض��ورة))  �ضورتها«  ه��ذه  التي  قاثاطير  ت�ضمى 
ويقول: »ت�ضنع من ف�ضة وتكون رقيقة مل�ضاء مجوفة 
نحو  في  طويلة  الميل  رقة  في  الطير  ري�س  كاأنبوب 
�ضبر ون�ضف لها قمع لطيف في راأ�ضها«)1)). ويوؤكد 
الزهراوي على �ضرورة ا�ضتخدام الفتيلة في االأورام 

االلتهابية)))).

ثالثَا - اأدوات الحقن:

كيفية  ال��زه��راوي  ي�ضف  العادية:  المحقنة   .(
المحقنة  ه��ي  اآل��ة  لذلك  ويخترع  المثانة،  غ�ضيل 
الأول  تعّد  والتي  ال��ي��وم،  ن�ضتخدمها  التي  العادية 
االإبرة  اإليها  اأ�ضيف  فاإذا  الجراحة؛  تاريخ  في  مرة 
الج�ضم،  اإلى داخل  بوا�ضطتها  االأدوية  اإدخال  يمكن 
يقول الزهراوي: »الف�ضل التا�ضع والخم�ضون: كيف 

تحقن المثانة بالزراقة …. وهذه �ضورتها )�ضورة 
لها  مجوفة  ع��اج  م��ن  اأو  ف�ضة  م��ن  ت�ضنع   …((
اأنبوبة طويلة على رقة الميل مجوفة كلها اإال الطرف 
فاأنه م�ضمت فيه ثالث ثقب …، والمو�ضع االأجوف 
الذي فيه المدفع يكون على قدر ما ي�ضده بال مزيد، 
انجذبت،  الرطوبات  من  �ضيًئا  به  جذبت  اإذا  حتى 
واإذا دفعت به اندفعت اإلى بعد … فاإذا اأردت طرح 
في  الزراقة  طرف  اأدخلت  المثانة  في  الرطوبات 
الرطوبة  فاإن  فوق،  اإلى  بالمدفع  وجذبت  الرطوبة 
في  طرفها  تدخل  ثم  ال��زراق��ة  ج��وف  في  تنجذب 
تلك  ف��اإن  بالمدفع  الرطوبة  تدفع  ثم   … االإحليل 

الرطوبة ت�ضل اإلى المثانة …«)))).

يعود   :(Bulb syringe( ال�ضرجية  المحقنة   .(
ا. فهو اأول من و�ضف  ف�ضل اكت�ضافها للزهراوي اأي�ضً
محقنة �ضرجية مربوطة عليها جلدة وقد ا�ضتعملها 

لحقن االأطفال)))) )�ضورة )) .

رابًعا - االأدوات الم�ساعدة في التنف�س 
والتغذية: 

الطرائ���ق  م���ن  والتغذي���ة:  التنف����س  ). ق�ضب���ة 
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 االأخ���رى التي عالج���وا ان�ضداد المج���اري التنف�ضية 
)االختناق الحنجري) بها هي اإدخال ق�ضبة معمولة 
م���ن الذه���ب اأو الف�ض���ة، وال زال���ت ه���ذه الطريق���ة 
وكذل���ك  االختن���اق،  مر�ض���ى  الإنق���اذ  م�ضتخدم���ة 
تو�ضي���ل الغ���ازات المخدرة واالأوك�ضجي���ن اإلى �ضدر 
المري����س، واإن كانت ت�ضنع اإلى االآن من المطاط اأو 

البال�ضتك)))).

تغذية  في  جديدة  طرائق  زهر  ابن  اأدخ��ل  كما 
في  تدخل  الف�ضة  من  اأنبوبة  طريق  عن  المر�ضى 
كما  المعدة  الأنبوبة  و�ضف  اأول  هذا  ويعّد  البلعوم، 
طريق  عن  المر�ضى  بتغذية  اأو���ض��ى  من  اأول  ك��ان 

ال�ضرج في حالة �ضيق المريء)))).

عرفوا  قد  العرب  اأن  تثبت  قرائن  هناك   -  (
من  كميات  دفع  طريق  عن  التنف�ضي  االإنعا�س  مبداأ 
في  واأنهم  المتناوب،  بال�ضغط  الرئتين  عبر  الهواء 
طليعة من ا�ضتعمل المنفاخ لهذا الغر�س، كما ت�ضير 
الإنعا�س  المنفاخ  ا�ضتعمال  بهلة في  بن  ق�ضة �ضالح 

اإبراهيم ابن عم الر�ضيد)))). 

المحور الثاني: مبتكراتهم في طب العيون.

الـــــبـــــارزة  بـــالـــكـــتـــابـــة  الــــــقــــــراءة  ـــــراع  اخـــــت  .1
باأن  المعا�ضرون  الموؤرخون  يذكر  للمكفوفين: 
االأ�ضلوب  ه��ذا  ا�ضتنبط  ))))م  �ضنة  )ب��راي��ل) 
بينما  وال��ك��ت��اب��ة،  ال���ق���راءة  ال��م��ك��ف��وف��ي��ن  لتعليم 
الحقيقة غير ذلك؛ حيث اإن اأول من ا�ضتنبط هذه 
االآم��دي  اأحمد  بن  علي  الدين  زي��ن  هو  الطريقة 
للب�ضر )عا�س في حدود 11) ه�  الذي كان فاقًدا 
= 11))م)؛ وذلك الأنه كان اإذا ا�ضترى كتاًبا اأخذ 
قطعة ورق خفيفة وفتل بها فتيلة و�ضنعها حرًفا اأو 

اأكثر من حروف الهجاء لعدد ثمن الكتاب بح�ضاب 
الكتاب  يل�ضق ذلك على طرف جلد  ثم  الحروف، 
اأمّر  الكتاب  ثمن  �ضذ عن ذهنه  فاإذا  الداخل.  من 
المل�ضقة)))).  االأحرف  من  ثمنه  فيعرف  يده  عليه 
الخا�ضة  البارزة  الكتابة  هو  بعينه  االأ�ضلوب  وهذا 

بالمكفوفين.

2 - النـظـارة )العينيـة(: لقد ثبت اأن ال�ضرق 
ما  اأو  النظارة  معرفة  اإل��ى  ال��غ��رب  م��ن  اأ�ضبق 
ي�ضمى ب� )العينية). فاإن اأول من عرف العد�ضة، 
العالم ابن الهيثم )ت 1)) ه� = ))1) م) )))). 
وال�ضائع اأن رجاًل اإيطالًيا اخترع )النظارة) بعد 
اأنه  الواقع  ولكن  للميالد،  ع�ضر  الثالثة  المائة 
ديار  من  كانت  بها  النا�س  معرفة  فاأول  ح�ّضنها  
اإلى  انتقلت  ومنه  االإ�ضالمي)،  )العربي  ال�ضرق 

الغرب.

بابن  ال�ضهير  محمد  ب��ن  ال��دي��ن  �ضهاب  اأن�ضد 
العطار الم�ضري )ت ))) ه� = )))) م):

ــــى بـــــــعـــد الــ�ــصــبـــــا �ــصــيــبــي ودهـــــــــري اأتـــــ

ـــــــاعـــــــوجـــــــاج رمـــــــــــى بــــعــــد اعـــــتـــــدالـــــي بــــ

حـــديـــد ـــ�ـــصـــر  بــــ لـــــــــي  كـــــــــــان  اأن  ـــى  كـــفــــ

ـــي مــــــن  زجـــــاج ــــارت عـــيـــونــــ ــــد �ــــصـــــ وقـــــ

ال��زج��اج  ب��ال��ع��ي��ون  اأراد  ال�����ض��اع��ر  اأن  وال���ض��ك 
)النظارة)، وكان ذلك قبل 11) �ضنة.

العين:  جــراحــة  فــي  الم�صتعملة  االأدوات   -  3
الكحالة  في  العرب  االأطباء  كتب  من  كتاب  يخلو  ال 
)اأمرا�س العين) من �ضور لمجاميع االآالت التي كانوا 
ي�ضتعملونها، على �ضبيل المثال هذه �ضور االآالت التي 

وردت في كتاب الكافي في الكحل )�ضورة )) 
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المحور الثالث: التعويـ�س ال�سناعي لالأع�ساء 
واالأطراف.

حينما  لالإن�ضان  الم�ضنعة  االأع�ضاء  تركيب  اإن 
واالأ�ضابع  اأع�ضائه؛ كالرجل  الفرد ع�ضًوا من  يفقد 
واالأنف واالأ�ضنان وال�ضعر واللحية لي�س جديًدا، واإنما 
نجد له اإ�ضارات في كتب التراث العربي االإ�ضالمي. 
ذكر  الم�ضنعة  الرجل  عن  المثال  �ضبيل  على 
 / ه�   ((( )ت  ال�ضهير  اللغوي  الفقيه  الزمخ�ضري 
))))م) اأنه اأ�ضيب في رجله فقطعت، واتخذ رجاًل 

من خ�ضب.
قتيبة  ابن  ذكر  الم�ضنعة  واالأ�ضابع  اليد  وعن 
الدينوري )ت ))) ه� / ))) م) في ترجمة خلف بن 
خليفة، اأنه كان ))اأقطع اليد، وله اأ�ضابع من جلود 

وكان �ضاعًرا ظريًفا)))))).
الحرب  في  انقطعت  اإذا  االأن��ف  تعوي�س  وك��ان 
وقديًما  معروًفا  اأم��ًرا  ذهب  من  اأو  ف�ضة  من  باأنف 
هو  معدن  من  اأنًفا  له  �ضنع  من  اأول  اأن  ))وي��ق��ال 

يوم  وقعة  في  اأنفه  اأ�ضيب  فقد  �ضعد،  بن  عرفجة 
كالب، وقد �ضنع له اأنف من ورق )اأي من ف�ضة). 
يتخذ  اأن   � الر�ضول  فاأمره  اأنفه،  وتعفن  ف�ضدوء 

اأنًفا من ذهب الأن الذهب ال ي�ضداأ)))1)).
وعن تعوي�س االأ�ضنان المفقودة في حالة �ضقوطها 
ين�ضح الزهراوي باإعادة تثبيتها وت�ضبيكها باأ�ضالك 
م�ضنعة  باأ�ضنان  تعوي�ضها  اأو   (( )�ضورة  الذهب 
الواحد  ال�ضر�س  ترد  »وقد  يقول:  البقر  عظام  من 
كما  وت�ضبك  مو�ضعها  في  �ضقوطها  بعد  االثنين  اأو 
دقيق،  َدِرب  �ضانع  ذلك  يفعل  واإنما  وتبقى،  و�ضفنا 
وقد ينحت من عظام البقر في�ضنع كهيئة ال�ضر�س 
ويجعل في المو�ضع الذي ذهب ال�ضر�س وي�ضد كما 

قلنا فيبقى وي�ضتمتع بذلك«)))).



اآفاق الثقافة والتراث

االآالت 
واالأدوات 

الطبية التي 
ِا�ستحدثها
االأطباء 
العرب 

والم�سلمون

193

اإن ما جاء في هذا القول اأول و�ضف في التاريخ 
لمحاولة نقل االأع�ضاء وت�ضنيع االأ�ضنان)))).

المجارد  من  العديد  بر�ضم  الزهراوي  قام  كما 
كان  التي   ((1 )���ض��ورة  والمنا�ضير   ،(( )���ض��ورة 

ي�ضتعملها لجرد االأ�ضنان وتعديلها. 

المحور الرابع: االأدوات واالآالت المختبرية
وال�ضيادلة  واالأطباء  الكيمياء  علماء  ا�ضتخدم 
المختبرية؛  االأج��ه��زة  من  كبيرة  مجموعة  العرب 
�ضاعدهم  وقد  والم�ضتح�ضرات،  العقاقير  لتح�ضير 
االأدوات  وت�ضكيل  الزجاج  �ضناعة  تطور  ذل��ك  في 
واأنبيقات  ودوارق  اأنابيب  هيئة  على  منه  المختلفة 
اأو  االآالت  واختلفت  ذل��ك،  وغير  زجاجية   واأقماع 
فمنها  االأغ��را���س.  باختالف  الم�ضتعملة  االأدوات 
ومنها  الفخار،  اأو  المعدنية  المواد  من  الم�ضنوع 

الم�ضنوع من الخزف.
اإن كتب العلماء العرب والم�ضلمين في علم الكيمياء 
حافلة ب�ضروح م�ضهبة لالأجهزة التي كانوا ي�ضتعملونها. 
ومما يدعو للعجب اأن الغربيين قد اأخذوا عنهم هذه 
االأجهزة التي هي من ابتكارات العرب ون�ضبوها اإلى 
اأنف�ضهم مع العلم باأن ق�ضًما من هذه االأجهزة الزالت 

تعرف عندهم با�ضطالحها العربي)))).
و�ضع  من  اأول  ال��رازي  كان  المثال  �ضبيل  على 
المختبرات  في  ال�ضرورية  لالأجهزة  كاملة  قائمة 
كتابه  في  ذكرها  التي  االأجهزة  واأن  الكيميائية، 
وقد  جهاًزا)))).   (( على  تربو  االأ�ضرار))  ))�ضر 
تلك  مو�ضًحا  وا�ضتعمالها  �ضنعها  طريقة  ذك��ر 
االأجهزة عن طريق ر�ضمها بعناية فائقة، واختلفت 
اختالف  على  ب��ن��اًء  العلمية  االأج��ه��زة  م��ف��ردات 
حفظه  يمكن  كان  فما  واآثارها،  الكيماوية  المواد 
ال  الزجاج  من  م�ضنوعة  اأدوات  في  ا�ضتخدامه  اأو 
اأدوات م�ضنوعة من  في  وا�ضتخدامه  يمكن حفظه 

والخزفيات. المعادن 
البحث  هذا  في  ق�ضدي  يكن  لم  اأقول  واأخيًرا 
بالم�ضاهمة  واعتزازي  فخري  على  �ضاهد  تقديم 
االإ�ضالمي  العربي  ال��ت��راث  من  جانب  اإح��ي��اء  في 
من  ال�ضادقة  الهمم  اأ�ضحاب  لدفع  بل  فح�ضب، 
منواله  على  لين�ضجوا  �ضبابنا؛  من  ال�ضاعد  الجيل 
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البحث  م�ضيرة  تواكب  مماثلة  باأعمال  وي��ب��ادروا 
تكبل  التي  النق�س  عقدة  وترفع  الحديث  العلمي 
تن�ّس  التي  المقولة  اأن  وتزيل  منا،  الكثير  عزائم 
حازها  قد  واالإب��داع  واالكت�ضافات  العبقرية  ب��اأن  

غيرنا من دونا.

الحوا�صي
اأدوات الح�ضارة، من�ضورات جيم  اأحمد:  ذياب، الدكتور   .(

/ تون�س ))))م، �س ). 
الت�ضريف لمن عجز عن  القا�ضم خلف:  اأبو  الزهراوي،   .(
))))م،  ويلكم  معهد   - الثالثون  المقالة   - التاأليف 

�س))) - ))).
الزهراوي: الت�ضريف، �س )1).   .(

الحاوي: ج ) �س )1) – )1).   .(
الحاوي: ج 1) �س ))).  .(

الزهراوي: الت�ضريف، �س 1)).  .(
الم�ضدر نف�ضه �س )1).  .(

الم�ضدر نف�ضه، �س ))).   .(
عبد العزيز بن عبد اهلل: الطب واالأطباء بالمغرب، �س).  .(

الزهراوي: الت�ضريف، �س )1).  .(1
الم�ضدر نف�ضه، �س ))).   .((

الم�ضدر نف�ضه، �س )))- ))).  .((
مقال الدكتور �ضامي حمارنة باالإنكليزية:  .((

 Drwings and pharmacy in Al – Zahrawis 
10 Th century.  surgical treatise - by SAMI  
HAMARNEH Paper 22, pages 81-84 Fram 
contribution from museum of History and 
Technology 

 UNITED STATES NATIONAL MUSEUM 
BULLETIN 228

 SMITHSONIAN INISTITUTION WASHINGTON, 
D.C.,1961

د. م�ضطفى  االإ�ضالمي:  الطب  في  واأمرا�ضها  الحنجرة   .((
االإ�ضالمي  الطب  موؤتمر  اأبحاث  من   – �ضحاتة  اأحمد 

االأول - الكويت )1)) ه� - ))))م.
الطب  ف��ي  ال��م��وج��ز  ك��ام��ل:  محمد  ال��دك��ت��ور  ح�ضين،   .((
وال�ضيدلة عند العرب، �س )1)، ابن اأبي اأ�ضيبعة: عيون 

االأنباء ج) �س ))- )).
ابن اأبي اأ�ضيبعة: عيون االأنباء ج) �س ))- )).  .((

ال�ضفدي، �ضالح الدين: نكت الهميان في نكت العميان.   .((

 - الغرب  في  ال�ضرق  اأث��ر  من  لمحات  ميخائيل:  ع��واد،   .((
ني�ضان   ( ج   (( مجلد  العراقي،  العلمي  المجمع  مجلة 

))))م، �س ))) - 1)). 
الدينوري، ابن قتيبة: ال�ضعر وال�ضعراء - تحقيق م�ضطفى   .((

ال�ضقا، �س ))). 
م�ضند بن حنبل، �ضنن البخاري.    .(1

الزهراوي، اأبو القا�ضم خلف بن العبا�س: الت�ضريف لمن   .((
عجز عن التاأليف مع الترجمة االإنجليزية - طبعة معهد 

ويلكم، لندن ))))م، �س )). 
كتاب  على  وتعليق  درا�ضة  مقال  مختار:  اأحمد  من�ضور،   .((
معهد  مجلة  للزهراوي،   - الثالثون  الجزء   - الت�ضريف 
المخطوطات العربية، الكويت، المجلد ))، ج )، �س ))). 
محمد، الدكتور محمود الحاج قا�ضم: الموجز لما اأ�ضافه   .((
العرب في الطب والعلوم المتعلقة به - مطبعة االإر�ضاد، 

بغداد ))))م، �س )). 
للتو�ضع في البحث يراجع  قنواتي، الدكتور �ضحاتة: كتاب   .((

تاريخ ال�ضيدلة والعقاقير - �س ))).

الم�صــادر والمراجع
اأدوات الح�صارة, للدكتور اأحمد ذياب، من�ضورات جيم /   -

تون�س ))))م. 
خلف  القا�ضم  الأبي  التاأليف,  عن  عجز  لمن  الت�صريف   -

الزهراوي، المقالة الثالثون، معهد ويلكم ))))م.
الطب واالأطباء بالمغرب, لعبد العزيز بن عبد اهلل.  -

للدكتور  االإ�ــصــالمــي,  الــطــب  فــي  واأمــرا�ــصــهــا  الحنجرة   -
الطب  موؤتمر  اأب��ح��اث  م��ن   - �ضحاتة  اأح��م��د  م�ضطفى 

االإ�ضالمي االأول - الكويت )1)) ه� - ))))م.
الــمــوجــز فــي الــطــب والــ�ــصــيــدلــة عــنــد الــعــرب للدكتور   -

محمد كامل ح�ضين.
عيون االأنباء, البن اأبي اأ�ضيبعة: ج).  -

نــكــت الــهــمــيــان فـــي نــكــت الـــعـــمـــيـــان, ل�����ض��الح ال��دي��ن   -
ال�ضفدي..

لمحات من اأثر ال�صرق في الغرب, لميخائيل عواد، مجلة   -
المجمع العلمي العراقي، مجلد )) ج ) ني�ضان ))))م. 

تح. م�ضطفى  الدينوري،  قتيبة  البن   , وال�صعراء  ال�صعر   -
ال�ضقا. 

م�صند بن حنبل.  -
�صنن البخاري.    -

الموجز لما اأ�صافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة   -
به للدكتور محمود الحاج قا�ضم محمد، مطبعة االإر�ضاد، 

بغداد ))))م. 
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Medical equipments and instruments invented  
by Arab and Muslim doctors 

Dr. Mahmud al-Hajj Qasim
This research raises the subject of the surgery, and the achievements of Arab and Muslim doctors 

in inventing equipments and surgical instruments, which still exist between us despite they are not 
know by their origin. 

The researcher has divided the subject into main themes displayed successively in the course of 
his research; he dealt in them the title and analyzed it, as well as presenting many images in order 
to promote this kind of researches. 

The bottom line is that the detailed explanations of the instruments and equipments used by Arab 
and Muslim doctors for different purposes can be found in the books of Arab and Muslim scholars. 
Some of them are made of metal or ceramic and some other are made of pottery. 



A
bs

tra
ct

s 
of

 A
rti

cl
es

A
bs

tra
ct

s 
of

 A
rti

cl
es

اآفاق الثقافة والتراث 196

 Manifestation of grammatical reasoning near al-Mubarrid

Dr. Ahmed Ismail Abdulkarim
This research is intended to display the famous reasoning’s of al-Mubarrid as he benefited 

from them in the installation of grammatical rules and guidance on the basis of argument and 
persuasion. The one who peeps in the grammatical heritage of al-Mubarrid can realize his interest 
and fondness in reasoning. He rarely leaves any rule without reasoning even he has given reasons 
to the grammatical terms. The influence of philosophy can also be seen in his reasoning that led to 
complexity of grammatical issues.  

In the end, we can conclude that the most of the reasoning’s of al-Mubarrid could not come out 
from the reasoning’s of the grammarians of al-Basra. 

Efforts of Abdul Malik Murtaadh in the translation of the lingual  
and semiotic terms

Dr. Farid sAmadsho
This research seeks to shed light on the translation; as it has become one of the most generative 

mechanisms adopted by Arab scholars in the transfer of foreign concepts to their own language, 
especially those specialized in linguistics and semiotics. This is what Dr. Abdul Malik tried to do as 
he proposed a significant number of terms, and coined number of names to express their meanings 
in their original language. This is a clear effort to find the Arabic equivalent to the foreign terms.

Theft of Iraqi works in the nineteenth century

Prof. Omar Jassam al-Azzawi
This research revolves around the theft of Iraqi works that were present in the nineteenth 

century. The west has raised its importance as it is scattered throughout the territory of Iraq without 
any protection. This is what called foreigners to steal and transfer them to their museums to earn 
treasures to those museums through the missions that carried the archaeological face behind their 
actual political face. 

Finally, the researcher notes that these works – in whatever condition they are – will remain 
Iraqi, and they will be referred to as the cultural originality of Iraq.
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A reading in Moresque phenomenon – pains and misdeeds

Prof. Mustafa al-Zabbakh
This research deals with new and careful reading of the Moresque phenomenon regarding the 

pains and misdeeds. It says pointing out that the expulsion of the Moriscos from Andalusia was not 
just a fleeting migration of human group but a migration of stable minority citizens persecuted by 
religious and ethnic intolerance. There are stations in the life and works of Moriscos which were not 
explored well by researchers. Curtain has been brought down on a lot of names that have remained 
bright in Andalusia. Historians did not trace the life of migrant in their new Diasporas to know 
the size of their foreignness and the paths of their production and works. This is what has been 
described in this research based on the evidence of Quran and Hadith.

The establishment of mosques in Egypt, Tunisia and Andalusia in the 
first century AH / seventh century AD

Prof. Muhammad Karim Ibrahim Husain
This study was to shed light on the establishment of mosques in Egypt, Tunisia and Andalusia 

after the completion of the process of liberalization and the Arab-Islamic conquest, during the first 
century AH / seventh century AD. Starting from the study of the process of liberalization by Arab-
Muslim to the land of Egypt, the North African gate, and then the stability of the Arabs and Muslims 
there where they started the operations of the construction and reconstruction. Most notably: the 
establishment of Fustat mosque, named: Mosque of Amr ibn al-Aas, who completed the liberation 
of the whole of Egypt from the Byzantine control. 

And the conclusion of the study came to stress the interests of Arab Muslims in these religious 
architectural structures very clearly; as they represent the Arab-Islamic presence in: Egypt, Tunisia, 
Andalusia, and in every corner of the globe.

Official letters in Andalusia in the fifth century AH

Mr. Jamila Miftah
This research aims to describe official letters in Andalusia in the fifth century AH. There were 

several factors that gave it the highest stature, among these factors some are related to the political 
collapse that hit the Andalusia after the fall of the Caliphate, and the division of the country into 
small independent states.

Finally the research concluded that most of these letters touched the issues intending to achieve 
the kind of stability and continuity in a remote area, in a political, military and regional situation 
that is surrounded by risks regulated by overlapping relationships based on the tides of power.
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Rooting irony linguistically: Applied Research in the Koran and the 
traditional tale of the Abbasid

Mr. Mohammad Wannan Jasim
This research seeks to consolidate the term ‘Irony’ by answering the two questions which are: 
1. Did Arab linguistic heritage know the term ‘Irony’ in its critics or rhetorical studies?
2. What are the rhetorical terms that are close to ‘Irony’ in their significance? 
The researcher chose the Holy Quran in order to root the term ‘Irony’ by analyzing commentators’ 

views for the verb “Yufarriqun”, also he chose the narrative tales in Abbasid era as an example for 
applied criticism.

Taiyyah (the poem ending with letter “Taa”)  
of Ibn Abi Hajla al-Tilimsani (D 776 AH) in the contraposition of the 

Taiyyah of Ibn al-Faridh (D 632 AH) 

Prof. Mujahid Mustafa Bahjat
This research deals with the Taiyyah of Ibne Abi Hajla al-Tilimsani in the contraposition of 

the big Taiyyah which is named “Nazm al-Suluk” by Ibn al-Faridh. The research also elucidates 
the significance of this poem and motivation behind penning it. As well as stating different views 
held by scholars with regards to Ibn al-Faridh, the significance of the Taiyyah of Ibn al-Faridh and 
commentaries on it, also its contents and meanings. At last the researcher described the two copies 
of the manuscript of Taiyyah, and the method of editing. 

Cultural exchange between Hadramaut and the ports of Arabian Gulf 

Mr. Mohammed Alawi Abdul Rahman Baharoun
The cultural exchange and shared history between the ports of Hadramout and Arabian Gulf 

is very old, and the main reason behind the strengthening those historical and cultural relations 
is a profession of maritime navigation and travel between them. The researcher started the topic 
with a brief introduction about the nature of this exchange as it presents the unique pillar to the 
understanding of economical achievements and the researches and studies that have come forth, 
which earned it the reputation and good fame among the scientific and research community, inside 
and outside the Gulf.
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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.



�ل�سنة �لثانية و�لع�سرون : �لعدد �ل�سابع و�لثمانون ــــ ذو �لقعدة 1435 هـ / �أيلول )�سبتمبر( 2014 م

�لدر��سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
و�لن�سر و�ل�سوؤون �لخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة �لــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة و�لـــــتـــــــــــــــــر�ث

�لورقة �لأولى من كتاب "�ل�سمائل �لنبوية و�لخ�سائل �لم�سطفوية", تاأليف �لترمذي:
محمد بن عي�سى بن �سورة �ل�سلمي �لبوغي, �أبو عي�سى 279هـ, ن�سخ في �سهر جمادى �لثانية �سنة 987هـ.

1st page of the book “al-Shamail al-Nbawiyyah wa al-Khasail al-Mustafiwiyyah”
By: Mohammed bin Eisa al-Tirmizi, D. 279 AH, Scribed in: Jumada al-Thaniya 987 AH.
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1st page of the book “al-Mukhtar min Nwadir al-Akhbar”
By: Mohammed bin Ahmad al-Maqqari al-Anbari, died after 701 AH, Scribed in 17th Safar 1198 AH.

�ل�سفحة �لأولى من كتاب "�لمختار من نو�در �لأخبار", 
تاأليف �لأنباري: محمد بن �أحمد �لمقري, �سم�س �لدين, �أبو عبد �هلل, بعد 701 هـ, ن�سخ بتاريخ 17 �سفر �سنة 1198 هـ.

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــر�ثــــــيــــــة
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