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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث

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

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

�لثقافية.

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

�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 

نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.

�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

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

4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5

و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.

ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.

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

من �لورقة.

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

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.

�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.

10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 

و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 

�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

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

مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.

2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 

�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة

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

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

�لثقافية.

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

�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 

نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.

�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

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

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5

و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.

ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.

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

و�حد من �لورقة.

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

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.

�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ

10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات

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

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.

هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.

4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.

6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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ال  ف�إنه  كت�به,  العق�د«  »عب��س محمود  المفكر  عنون  كم�  اإ�سالميًة  فري�سًة  التفكير  ك�ن  اإذا 

من  وق��دراً  الطبيعية,  وظيفته�  ت��وؤدي  وج��وارح  وحوا�س�ً  عقاًل  يمتلك  اإن�س�ن  يت�سور  اأن  يمكن 

المعرفة, اأن يعي�س بدون تفكير حتى ولو ك�ن على الم�ستوى الب�سيط, بل اإن كل حرك�ته و�سكن�ته 

�سوء,  اأو  التفكير من ح�سن  اإليه نتيجة ذلك  اآلت  النظر عم�  �س�بق منه, بغ�س  تتم وفق تفكير 

واإنم� الذي نعنيه هن� هو اأنه م� من عمل يقوم به االإن�س�ن اإال وقد ك�ن فكرة قبل ذلك في عقل 

بتحليله�  ق�موا  معينة  اجتم�عية  ظ�هرة  درا�سة  اأرادوا  اإذا  االجتم�ع  علم�ء  اأن  ترى  اأال  ف�عله, 

االأولى  الفكرة  ورود  اأ�سب�ب  ف��ي  البحث  ال��درا���س��ة  عن��سر  وم��ن  واأح��وال��ه���,  عن��سره�  ودرا���س��ة 

للظ�هرة وكيفي�ته� ثم االأفك�ر الالحقة التي اأدت اإلى التعديالت التي طراأت عليه� حتى و�سلت 

اإلى الح�لة الموجودة عليه�, ف�أول االأمر فكرة وبعده� ال�سوؤال. 

األوانهم  اختالف  على  ت�سوراتهم  في  الن��س  يحمله�  التي  االأف��ك���ر  مقدار  اإن  نقول:  وهن� 

واأل�سنتهم واأعم�رهم وم�ستوي�تهم المعرفية ومواقعهم الجغرافية ال يح�سيه� عدد, وم� يعلمه 

الن��س عن بع�سهم من تلك االأفك�ر ال ي�س�وي اإال ن�سبة ب�سيطة مم� هو م�ستتر في نفو�س ح�مليه 

وت�سوراتهم؛ وذلك للعجز ال�س�مل اأو الجزئي في تج�سيده� على الواقع, والخوف من اختط�فه� 

عند اإذاعته� مع العجز على االإنج�ز, وقد تطوي نفو�س كثيرة كت�به� وم� في جعبته� من اأفك�ر 

لم تر النور بعد. 

هن� تكمن اأهمية االإنج�ز والتنفيذ والتج�سيد لالأفك�ر على اأر�س الواقع؛ الأن اأية فكرة مهم� 

ك�نت قيمته� العلمية واالجتم�عية وع�ئده� الم�دي من الن�حية النظرية فهي ال ت�س�وي �سيئ�ً اإذا 

قون  لم ي�س�حبه� اإنج�ز وتنفيذ في الواقع؛ الأن الن��س ال يتجولون في عقول الن��س, واإنم� ي�سِدّ

الو�س�ئل  في حي�تهم من  به  يتمتعون  وم�  للعي�ن,  م�ثلة  اإنج�زات  من  يب�سرونه  بم�  ويوؤمنون 

ُر مجري�ت حي�تهم, وتخفف عليهم من اأعب�ئه� وتك�ليفه�.  والخدم�ت التي ُتَي�ِسّ

بـين

الفكــرة والإنجــاز
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والمجتمع  المتنوعة,  وموؤ�س�س�ته�  الدولة  ع�تق  على  الملقى  الج�سيم  الواجب  يكمن  وهن� 

وموؤ�س�س�ته االأهلية وهيئ�ته وجمعي�ته وغيره� من التجمع�ت والتنظيم�ت والهي�كل؛ الأن كثيراً 

من االأفك�ر االإبداعية والمتطورة والمفيدة للمجتمع وللدولة تكون لدى ف�قدي الج�نب الم�دي 

الواقع,  في  وتج�سيده�  تنفيذه�  وبين  االأف��ك���ر  تلك  بين  قوي�  ح�جزا  الغ�لب  في  يقف  ال��ذي 

وهن� يكمن الدور الح��سم للدولة ب�لدرجة االأولى والمجتمع بجميع مكون�ته ب�لدرجة الث�نية 

االأفك�ر وت�سجيع  الالزمة الإنج�ح تلك  الو�س�ئل  الط�ق�ت واحت�س�نه� وتوفير كل  في دعم هذه 

المواهب المبدعة له�, ف�إن في ذلك فوائد جمة للدولة والمجتمع حيث ي�ستفيد الن��س من اآث�ر 

اأ�سح�به� من الدعم ال�سروري الإنج�زه� مم� يحفزهم للبذل  تلك االأفك�ر ونت�ئجه� وي�ستفيد 

والعط�ء ب�سكل اأكثر بقوة واإخال�س, كم� يكون ذلك الدعم م�نع�ً لهم من التفكير في اال�ستج�رة 

ومدى  اأبن�ئه�  قوة  ومك�من  اكت�س�ف ط�ق�ته�  في  للدولة  مواتية  فر�سة  يعطي  كم�  ب�الأجنبي, 

قدرتهم في النهو�س ب�لبالد ومدى التعويل عليهم في ذلك, كم� يقوي روح االجته�د والبحث 

الوطني  والتع�ون  الجم�عي  المجهود  في  للم�س�ركة  منهم  �سعي�ً  الن��س  لدى  وا�سع  نط�ق  على 

للنهو�س ب�الأمة ودفعه� نحو التقدم واالزده�ر. 

االأفك�ر  �سن�ع  بين  الم�سترك  والتع�ون  الجم�عي  العمل  لهذا  والرائعة  الفريدة  والمح�سلة 

قوة  وتعزيز  الوطنية  ال��روح  تر�سيخ  هي؛  المتنوعة  المجتمع  مكون�ت  وبينهم�  القرار  و�سن�ع 

ب�لكرامة  االإح�س��س  وتوطيد  واأبن�ئه,  الوطن  تج�ه  ب�لم�سوؤولية  ال�سعور  درجة  ورفع  االنتم�ء, 

وعزة االنتم�ء للوطن واالأمة, نتيجًة نتطلع لروؤيته� في كل بلد عربي وم�سلم اأمين. 

واهلل الموفق لم� فيه الخير وال�سواب

الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير
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وال�سالة وال�سالم على نبينا محمد القائل: 

لالأول  تق�سين  فال  رجالن  اإليك  تقا�سى  )اإذا 

حتى ت�سمع كالم الآخر، ف�سوف تدري كيف تق�سي( 

.
(((

رواه الترمذي

ور�سي اهلل عن ال�سحابة والتابعين، ومن تبعهم 

باإح�سان اإلى يوم الدين، وبعد:

فيقول ابن تيمية:

اإلى  الحق  ي�سل  اأن  الق�ساء  من  )فالمق�سود 

العلماء، فو�سول  يقول  المخا�سمة كما  هله، وقطع 
َ
اأ

المخا�سمة  وقطع  الم�سلحة  هو  اأهلها  اإلى  الحقوق 

اإزالة المف�سدة، وو�سول الحقوق هو من العدل الذي 

هو  الخ�سومة  وقطع  والأر����ض.  ال�سموات  به  تقوم 

اإلى  ينق�سم  وال�سرر، وكالهما  الظلم  دفع  باب  من 

 اإبقاء موجود ودفع مفقود، ففي و�سول الحقوق اإلى 

مق�سودها،  ويح�سل  موجودها  يحفظ  م�ستحقها 

مفقودها،  ويدفع  موجودها  يقطع  الخ�سومة  وفي 

فاإذا ح�سل ال�سلح زالت الخ�سومة التي هي اإحدى 

 .
(((

المق�سودين(

الحوا�ض  وظيفة  ب��ي��ان  ف��ي  القيم  اب��ن  وي��ق��ول 

الخم�ض الظاهرة: 

على  ت�سرف  منها  التي  الحوا�ض  اإل��ى  )وان��ظ��ر 

كالم�سابيح  الراأ�ض  في  اهلل  جعلها  كيف  الأ�سياء 

الأ�سياء...  مطالعة  من  بها  لتتمكن  المنارة،  فوق 

في  خم�سًا  الحوا�ض  جعل  اأن  في  الحكمة  تاأمل  ثم 

بخم�ض،  خم�سًا  ليلقى  الخم�ض  المح�سو�سات  مقابل 

كي ل يبقى �سيء من المح�سو�سات ل يناله بحا�سة؛ 

في  وال�سمع  المب�سرات،  مقابلة  الب�سر  فجعل 

الروائح  اأنواع  مقابلة  في  وال�سم  الأ�سوات،  مقابلة 

 المختلفات، والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات، 

�ضالمة الحوا�س الخم�س للقا�ضي

في مجل�س الق�ضاء

درا�ضة فقهية مقارنة
اأ. م. د. قا�صم �صالح علي محمد العاني

كلية التربية للعلوم الإن�سانية/ جامعة الأنبار

ق�سم علوم القراآن

المقدمة:

الحمد هلل القائل:

چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ

الإ�سراء: ٣6



�سالمة 

الحوا�س 

الخم�س 

للقا�سي

في مجل�س 

الق�ساء

درا�سة 

فقهية 

مقارنة

7 اآفاق الثقافة والتراث

واللم�ض في مقابلة الملمو�سات، فاأي مح�سو�ض بقي 

.
(((

بال حا�سة(

لها  الحوا�ض  اآلت  هي  التي  الأع�ساء  هذه  وكل 

ات�سال بالمخ باأع�ساب اأو بغير اأع�ساب. 

اأهمية المو�سوع:

تاأتي اأهمية المو�سوع من عدة نواح، هي:

�ساحبها  عنها  ي�ساأل  الحوا�ض  اأمانة  اإنها  اأول: 

لج�سامتها  ال��وج��دان  يرتع�ض  اأم��ان��ة  القيامة،  ي��وم 

ودقتها كلما نطق الل�سان بكلمة، وكلما اأ�سدر حكما 

على �سخ�ض اأو اأمر اأو حادثة، قال تعالى: 

  چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ
ٱ  ٻ   ىئ  يئ  جب  حب  خب   
ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  
ٿ ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ  
  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 .ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ �سورة ف�سلت

والروا�سع  كالجداول  الخم�ض  الحوا�ض  ثانيا: 

ما  وتاأخذ  تالب�سها  التي  الأ�سياء  اأث��داء  من  تر�سع 

القلب  اإل��ى  وتوؤديها  واأو�سافها  معانيها  من  فيها 

.
(((

»المخ« وتنهيها

ثالثا: التثبت من كل خبر اأو كل ظاهرة ومن كل 

الكريم،  القراآن  دعوة  هو  عليها  الحكم  قبل  حركة 

ومنهج الإ�سالم الدقيق، ومتى ا�ستقام القلب والعقل 

في  والخرافة  للوهم  يبق  لم  والحوا�ض  وال��ج��وارح 

في  وال�سبهة  للظن  مجال  يبق  ولم  العقيدة،  عالم 

 .
(((

عالم الحكم والق�ساء والتعامل

خطة البحث: 

الخم�ض  ال��ح��وا���ض  »���س��الم��ة   : البحث  �سميت     

للقا�سي في مجل�ض الق�ساء« درا�سة فقهية مقارنة.

واقت�ست خطة البحث المنهج الآتي:

وحكم  الخم�ض  الحوا�ض  الأول:حقيقة  المبحث 

�سالمتها للقا�سي عند الفقهاء في مجل�ض الق�ساء. 

ويت�سمن مطلبين:

عند  الخم�ض  الحوا�ض  حقيقة  الأول:  المطلب 

العلماء وحكم �سالمتها للقا�سي في مجل�ض الق�ساء. 

المطلب الثاني: مجل�ض الق�ساء عند الفقهاء. 

المبحث الثاني: �سوابط حا�سة الب�سر للقا�سي 

في مجل�ض الق�ساء، 

ويت�سمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم تولي الأعمى« فاقد الب�سر 

كليا« الق�ساء. 

في  للقا�سي  الروؤية  م�سكالت  الثاني:  المطلب 

مجل�ض الق�ساء. 

المطلب الثالث: حكم نعا�ض القا�سي في مجل�ض 

الق�ساء. 

ال��م��ط��ل��ب ال����راب����ع: ح��ك��م ن��ظ��ر ال��ق��ا���س��ي اإل��ى 

الخ�سمين في مجل�ض الق�ساء. 

المبحث الثالث: �سوابط حا�سة ال�سمع للقا�سي 

في مجل�ض الق�ساء، 

ويت�سمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم تولي الأ�سم الق�ساء. 

المطلب الثاني: حكم ال�ستماع للخ�سمين في 

مجل�ض الق�ساء.

اأم  المطلب الثالث:حكم القا�سي ينفذ ظاهرا 

باطنا.
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للقا�سي  ال�سم  الرابع: �سوابط حا�سة  المبحث 

في مجل�ض الق�ساء.  

التذوق  حا�سة  �سوابط  ال��خ��ام�����س:  ال��م��ب��ح��ث 

والنطق للقا�سي في مجل�ض الق�ساء، 

ويت�سمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم تولي الأبكم الق�ساء. 

المطلب الثاني:حكم ق�ساء القا�سي وهو جائع 

اأو �سبعان في مجل�ض الق�ساء. 

اللم�ض  حا�سة  ���س��واب��ط  ال�����س��اد���س:  ال��م��ب��ح��ث 

للقا�سي في مجل�ض الق�ساء

ويت�سمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم ق�ساء القا�سي في مجل�ض 

بارد �سديد البرودة، اأو حار �سديد الحرارة. 

القا�سي  م�سافحة  حكم  ال��ث��ان��ي:  ال��م��ط��ل��ب 

للخ�سمين. 

ثم الخاتمة والمراجع

داعيا اهلل تعالى ال�سداد في الراأي اإنه هو ال�سميع 

الب�سير..

المبحث االأول:

حقيقة الحوا�ض الخم�ض وحكم �سالمتها للقا�سي 

عند الفقهاء في مجل�ض الق�ساء. 

ويت�سمن مطلبين:

المطلب الأول: حقيقة الحوا�ض الخم�ض وحكم 

�سالمتها للقا�سي عند الفقهاء في مجل�ض الق�ساء. 

الأع�ساء  اأكثر  توجد  فران�سي�سكاباينز:  يقول 

الح�سية الخارجية كالعينين والأذن والأنف والل�سان 

الخا�سة  الح�سية  المراكز  توجد  بينما  الراأ�ض،  في 

من  ع�سو  كل  ي�ستجيب  الجلد،  في  اللم�ض  بحا�سة 

الأع�ساء الح�سية للتغيرات التي في البيئة المحيطة 

به والتي تعرف بالمثيرات وقد يكون المثير عبارة عن 

تغير في ال�سوء اأو ال�سوت اأو المذاق فيعمل المثير 

يمكننا  اإ�سارات  لير�سل  الح�سية،  المراكز  دفع  على 

المذاق.  اأو  ال�سوت  اأو  كالروؤية  وفهمها  معرفتها 

لير�سل  الح�سية،  المراكز  دفع  على  المثير  فيعمل 

اإلى  اإلى المخ، فيحول المخ هذه الإ�سارات  اإ�سارات 

ال�سوت  اأو  كالروؤية  وفهمها  معرفتها  يمكننا  اأ�سياء 

اأو المذاق.

مهمة  الحوا�ض  عن  ال�سادرة  المعلومات  تعد 

للغاية، لأنها ت�ساعدنا في حماية اأنف�سنا، وال�ستمتاع 

والنكهات  والأ�����س����وات  ال��ب�����س��ري��ات  م���ن  ب��ع��ال��م 

حوا�ض  خم�ض  منا  اإن�سان  لكل  اإذن   .
(((

وال���روائ���ح

رئي�سة تتمثل في:

1. حا�صة الب�صر:

به  ويراد  العين،  اللغة: ح�ض  الب�سر عند علماء 

 .
(((

حا�سة الروؤية، وقد يراد به العين

الجارحة  به  تدرك  الذي  النور  هو  ا�سطالحًا: 

والب�سر  والأ�سكال  والأل��وان  الأ�سواء  المب�سرات 

 .
(((

�سد العمى

ال�سم�ض  م��ن  المنعك�ض  ال�����س��وء  العين  ت��ح��ول 

ع�سبية،  نب�سات  اإلى  ال�سوء  م�سادر  من  وغيرها 

ن�ستطيع  �سور  اإلى  النب�سات  تلك  تتحول  ذلك  بعد 

»الق�سرة  ي�سمى  بالمخ  يوجد  ج��زء  بف�سل  روؤيتها 

المرئية«، وت�ستمر طول مدة اليقظة. 

ف�ساًل عن حركة العين الم�ستمرة عند النظر في 

في  بالنظر  العينان  ت�ستمر  حيث  ما،  �سخ�ض  وجه 

.
(((

    �سكل الوجه متجولتين تجمع المعلومات
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2. حا�صة ال�صمع:

لغة: ح�ض الأذن، ويراد به الأذن، وقيل: هي قوة 

.
((1(

فيها تدرك بها الأ�سوات

ا�سطالحًا: وبنف�ض المعنى اللغوي عرفت حا�سة 

ال�سمع باأنها قوة تدرك بها الأ�سوات. 

وتنظيمه  وتكوينه  ت�سويره  اأتقن  جهاز  ف��الأذن 

ودرجاتها  الأ����س���وات  ت��ع��رف  طريقها  ع��ن  وال��ت��ي 

دقيقة  �سعيرات  على  داخلها  في  تحتوي  و�سدتها، 

.
((((

ح�سا�سة لل�سوت بدونها تمنع ال�سوت

3. حا�صة ال�صم:

.
((((

لغة: ح�ض الأنف، فعله �سم

بالأنف  تعالى  اهلل  اأودعها  قوة  هي  ا�سطالحًا: 

والنافعة  والخبيثة  الطيبة  الروائح  اأنواع  بها  تدرك 

.
((((

وال�سارة، ولي�ستن�سق به الهواء

عند التنف�ض من الأنف، فاإن ال�سعيرات الدقيقة 

تمييز  من  الإن�سان  تمكن  ب��الأه��داب  تعرف  التي 

الروائح المنت�سرة في الجو. 

4. حا�صة التذوق:

ب�سوت  التكلم  وال��ن��ط��ق:  ال�����س��يء،  طعم  ل��غ��ة: 

.
((((

وحروف تعرف بها المعاني

يتميز  الل�سان  في  قوة  هي  التذوق:  ا�سطالحًا: 

اللغوي  المعنى  الفقهاء  وا�ستعمل   .
((((

الطعم بها 

للنطق. 

5. حا�صة اللم�س:

من  اأمكن  ال�سيء:  ولم�ض  باليد،  الج�ض  لغة: 

.
((((

لم�سه

على  التعرف  في  ت�ساعد  ا�سطالحًا: هي حا�سة 

طريا  اأم  �سلبا  اأكان  الأ�سياء  خ�سائ�ض  من         الكثير 

اأم  اأم �ساخنا اأم باردا اأم خفيفا اأم ثقيال اأم ناعما 

.
((((

خ�سنا

فالجلد  ح�سا�سة،  جلد  بطبقة  مغطى  الج�سم 

تحته مراكز ح�سية ت�ساعد في لم�ض الأ�سياء وال�سعور 

بالحرارة والبرودة والألم.

من  العالم  معرفة  يمكن  الحوا�ض  هذه  بو�ساطة 

مهمة  الحوا�ض  عن  ال�سادرة  والمعلومات  حولك، 

وال�ستمتاع  النف�ض،  ت�ساعد في حماية  لأنها  للغاية، 

والنكهات  والأ�����س����وات  ال��ب�����س��ري��ات  م���ن  ب��ع��ال��م 

والروائح.

اإ�سارات  الج�سم  داخل  الح�سية  الأع�ساء  تر�سل 

اإلى مركز التحكم في الج�سم المخ بما يحدث داخل 

الح�سي  الع�سو  اأجزاء  الج�سم وخارجه، يطلق على 

الم�ستقبلة«،  »الخاليا  المعلومات  ت�ستقبل  التي 

ت�ستقبل كل خلية مثيرا معينا مثل ال�سوء ال�ساطع اأو 

الأج�سام ال�ساخنة اأو ال�سوت المرتفع. 

يتحكم المخ في الج�سم، لأنه يت�سل بهذه الخاليا 

.
((((

الم�ستقبلة المنت�سرة في الج�سم كله

مجل�ض  ف��ي  للقا�سي  ال��ح��وا���ض  ���س��الم��ة  ح��ك��م 

الق�ساء عند الفقهاء:

 
((((

ال�سروط من  الفقهاء  عند  الحوا�ض  �سالمة 

اأو  واإح��ك��ام��ه  واإت��ق��ان��ه،  ال�����س��يء،  لكمال  ال��الزم��ة 

من  وا���س��ح  وه���ذا  ال�سرطية  غير  ال��واج��ب��ات  م��ن 

تق�سيماتهم:

 .
((1(

قال الحنفية

فيه  تتوافر  من  للق�ساء:  ي�سلح  من  في  ف�سل   

الحرية،  الإ�سالم،  البلوغ،  العقل،  منها:  �سرائط: 

    الب�سر، النطق،... 
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ال�سمع  ال��ح��وا���ض:  �سالمة  القا�سي:  �سرط  اأو 

والب�سر والنطق...

اأو�سفات القا�سي: واجبة. . . وذكروا الحوا�ض، 

ال�سمع...

 .
((((

قال المالكية

ثالثة  القا�سي  في  تعتبر  التي  الق�ساء  �سروط 

اأق�سام:

): ق�سم واجب على جهة ال�سرطية، كونه عدل، 

مقلد،  فاأمثل  واإل  وج��د  اإن  مجتهدا  فطنا،  ذك��را، 

ويجب عليه العمل بم�سهور اإمامه. 

): ق�سم واجب على غير ال�سرطية، كونه ب�سيرا، 

�سميعا، متكلما، فال تجوز تولية اأ�سدادها 

وعلق الخر�سي قائال: لأن عدم هذه الأمور لي�ض 

واإنما  دوامها  في �سحة  ول  وليته  في �سحة  �سرطا 

ولذلك  ودوام��ا،  ابتداء  وليته  ج��واز  في  �سرط  هو 

 .
((((

وجب عزله

): ق�سم م�ستحب، كونه غنيا، بلديا، ورعا، حليما، 

م�ست�سيرا للعلماء، غير مدين وكونه معروف الن�سب، 

من  وخاليا  محدود،  وغير  الدهاء،  في  زائد  وغير 

بطانة ال�سوء. 

.
((((

قال الحنابلة

اأحدهما:  �سروط،  ثالثة  القا�سي  في  ي�سترط 

الأح���ك���ام، وكمال  ك��م��ال  ن���وع���ان:  ال��ك��م��ال، وه���و 

الخلقة...

�سميعا،  متكلما،  ي��ك��ون  اأن  ال��خ��ل��ق��ة:  وك��م��ال 

ب�سيرا...

قال ال�سافعية:

عدل،  ح��ر،  مكلف،  م�سلم،  القا�سي:  و���س��رط     

((((

�سميع، ب�سير، ناطق، مجتهد. . . . 

المطلب الثاني: مجل�ض الق�ساء عند الفقهاء:

قال الفقهاء: ي�ستحب للقا�سي اأن يجل�ض للق�ساء 

في مو�سع بارز ي�سل اإليه كل اأحد، واأن يكون ف�سيحا 

وا�سعا، ل يتاأذى فيه الخ�سوم، ول يوؤدي اإلى التاأثير 

�سلبيا على حكم القا�سي. 

والخلفاء   ،� النبي  عهد  في  للق�ساة  والمتتبع 

في  للنظر  مخ�س�ض  مكان  لهم  يكن  لم  بعده  من 

فيه،  وج���دوا  مكان  اأي  ف��ي  يق�سون  ب��ل  الق�سايا، 

وغالبا في الم�سجد، وهذا ما جعل الفقهاء يختلفون 

على  الم�سجد  ف��ي  الق�ساء  حكم  ف��ي  بينهم  فيما 

قولين:

اإلى   
((((

ال��ف��ق��ه��اء جمهور  ذه��ب  الأول:  ال��ق��ول 

كراهية الق�ساء في الم�سجد، وحجتهم:

�سبيانكم  م�ساجدكم  ))جنبوا   :� قوله   :(

ومجانينكم ورفع اأ�سواتكم وخ�سوماتكم وحدودكم 

ابن  رواه  وبيعكم((.  و�سراءكم  �سيوفكم  �سل  اأو 

.
((((

ماجه

وال�سفه   اللغط  يح�سرها  الخ�سومة  دللته:لأن 

الخ�سم  يكون  قد  ولأنه  ذلك،  عن  الم�سجد  فينزه 

الم�سجد  في  المقام  يمكنه  فال  حائ�سا،  اأو  جنبا 

للخ�سومة. 

في  �سالته  ين�سد  رج��ال  �سمع   � النبي  اأن   :(

الم�سجد، فقال: ))ل وجدتها(( اإنما بنيت الم�ساجد 

 .
((((

لذكر اهلل وال�سالة. رواه م�سلم

ينهى  وال�سالة  اهلل  ذكر  هذين  عدا  دللته:ما 

عنه في الم�ساجد. 

): لأن الخ�سوم تجري منهم التكاذب والت�ساتم 

فنزه الم�سجد عن ذلك ف�سال عن ح�سور الم�سرك 

 .
((((

     النج�ض
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اأبو  ومنهم  الفقهاء  بع�ض  الثاني:ذهب  القول 

يعلم  اأن  القا�سي  وعلى  الكراهية،  عدم  اإلى  حنيفة 

لعبادة  ل  الخ�سومات  لف�سل  جل�ض  اأن��ه  النا�ض 

اأخرى، وحجتهم:

بن  وعلي  عفان  بن  عثمان  بعده  ومن   ،� اأن��ه 

اأبي طالب ر�سي اهلل عنهما، وغيرهم قد ق�سوا في 

 .
((((

الم�سجد

اأذن  فاإن  فيه،  والق�ساء  داره،  في  جلو�سه  واأما 

للنا�ض في الدخول اإذنا عاما ل يمنع اأحدا، لأن لكل 

اأحد حقا في مجل�سه فال باأ�ض به، لأن الحكم عبادة 

الدار  تكون  اأن  الأول���ى  ولكن  بمكان،  تخت�ض  فال 

 .
((1(

و�سط المدينة اأو البلد

وي�ستحب في مجل�ض الق�ساء اأي�سا:

الخ�سوم،  �سبط  مهمته:  بوابا،  له  يختار  )اأن 

. ف�ساًل 
((((

يعلمهم بوقت راحته، يمنع النا�ض عنه(

عن اتخاذه مترجما عالما بالفقه. 

عالما  يكن  ل��م  اإن  العلم  اأه��ل  معه  يجل�ض  اأن 

 ول�سيما في ع�سرنا 
((((

باأحوال الق�ساء والم�ساهدة

باأحوال  لهم  علم  ل  الق�ساة  من  الكثير  لأن  ه��ذا، 

الكبير  جهلهم  ع��ن  ف�سال  والم�ساهدة  الق�ساء 

باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 

والراأي الراجح:

للق�ساء  مكان  تعين  تقت�سي  اليوم  الم�سلحة 

معروفا  المحكمة  مكان  يكون  حتى  كالمحاكم، 

ومحددة  معلومة  اأوقات  في  الق�ساء  ويكون  للنا�ض، 

ي�سل  حتى  البلد  و�سط  في  يكون  واأن   ، ق�سية  لكل 

مكيفا،  ف�سيحا،  يكون  اأن  عن  ف�سال  الجميع،  اإليه 

في  الق�ساء  وتجنب  م��وؤث��رة،   غير  جيدة  اإن��ارت��ه 

    الم�ساجد للخروج من الخالف، وللحفاظ على هيبة 

الم�ساجد، تما�سيا مع قول الجمهور. 

المبحث الثاني: �سوابط حا�سة الب�سر للقا�سي 

في مجل�ض الق�ساء:

ويت�سمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم تولي الأعمى » فاقد الب�سر 

كليا« الق�ساء:

يقع  ول  كله،  الب�سر  ذهاب  هو   :
((((

لغة العمى 

العمى اإل على العينين جميعا. 

على  التعرف  على  القدرة  عدم  هو  ا�سطالحًا: 

المرئيات العادية بالنظر اإليها ب�سبب اآفة في الق�سرة 

.
((((

الب�سرية للمخ

اأو هو الذي ل يميز بين الأ�سياء اإل بال�سوت، ول 

 .
((((

يميز ال�سورة واإن قربت

حكم تولي االأعمى الق�ساء:

المذهب الأول: 

تولية  اأنه ل يجوز  اإلى   
((((

الفقهاء ذهب جمهور 

الأعمى الق�ساء، وعلى النحو الآتي:

الأعمى  تولية  يجوز  )ف��ال  الحنفية:  ق��ال  اأول: 

، وحجتهم:
((((

والمجنون والكافر والعبد(

): قال الكا�ساني: )لأن الق�ساء من باب الولية، 

بل هو اأعظم الوليات، وهوؤلء ومنهم الأعمى لي�ست 

.
((((

لهم اأهلية اأدنى الوليات(

): وقال الغينمي الحنفي:)لأن الأداء يفتقر اإلى 

يميز  ول  عليه،  والم�سهود  له  الم�سهود  بين  التمييز 

 .
((((

الأعمى اإل بالنغمة، والنغمة ت�سبه النغمة(

ثانيا: وقال ال�سافعية: )فال يولى اأعمى ومن يرى 

، وحجتهم:
((1(

        ال�سبح، ول يميز ال�سورة واإن قربت(
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منها  الحوا�ض  هذه  فقد  )لأن  النووي:  قال   :(

الب�سر يمنع ا�ستيفاء الحكم بين الخ�سمين، ولأنه 

 .
((((

ل يعرف الخ�سوم وال�سهود (

من  الطالب  يعرف  ل  )لأن��ه  ال�سربيني:  قال   :(

 .
((((

المطلوب( 

مذهب  ف��ي  خ��الف  )ل  المالكية:  وق��ال  ثالثا: 

في  م�سترطة  وال��ك��الم  والب�سر  ال�سمع  اأن  مالك 

.
((((

ا�ستمرارية وليته(

 وقال القرافي: )ما يقت�سي عدمه الف�سخ واإن لم 

 .
((((

ي�سترط في ال�سحة كونه �سميعا ب�سيرا(

معرفة  من  يمنع  الحوا�ض  ع��دم  لأن  وحجتهم: 

 .
((((

المق�سي له اأو عليه

 
((((

والزيدية  
((((

الحنابلة قال  نف�سه  بالقول  و 

وحجتهما:

ولأنه  عليه،  المدعى  من  المدعي  يعرف  ل  لأنه 

يمكن  وال�سوت  بال�سوت،  اإل  الأ�سياء  بين  يميز  ل 

تقليده، وكونه ب�سيرا ليتعرف على المدعي والمدعى 

.
((((

عليه والمقر له وال�ساهد عليه

مناق�صة اأدلة الجمهور:

): اإن الأعمى ل يعرف المدعي من المدعى عليه 

.
((((

ول ال�ساهد من الم�سهود له

ويرد عليه:

معاينتهم،  اأو  الخ�سوم  لمعرفة  حاجة  ل  اأن��ه 

البينات  على  بل  ذل��ك  على  يتوقف  ل  الحكم  لأن 

.
((1(

والأدلة

): عدم الإب�سار يوؤثر في قبول ال�سهادة فكذلك 

.
((((

           يوؤثر في تولي الق�ساء

ويرد عليه:

ال�سهادة  لأن  ال�����س��ه��ادة،  م��ن  اأو���س��ع  الق�ساء 

فال،  الق�ساء  اأم��ا  ال�سماع،  اأو  ال��روؤي��ة  اإل��ى  تحتاج 

بال�سهود  والتعريف  بالترجمة  فيه  يعمل  اأنه  بدليل 

وتزكيتهم ونحو ذلك من الأمور التي لي�ست قطعية 

.
((((

كال�سهادة

اأو  الخ�سوم  اأحد  ربما يخدع من  الأعمى  اإن   :(

 .
((((

ال�سهود بالنغمة اأو ال�سوت

ويرد عليه:

يمكن للقا�سي اأن يتخذ اأعوانا من كتاب وحجاب 

ومترجمين ونحوهم كما ذكرنا في مجل�ض الق�ساء 

.
((((

ممن يخبرون القا�سي بمثل هذا الأمر لو وقع

المذهب الثاني: 

ال�سافعية  بَع�ض  اأن  اإلى  وغيره  قدامة  ابن  ن�سب 

يجوزون تولي الأعمى الق�ساء، وحكي عن الجرجاني 

قول  وه��و  توليته،  ي�سح  اأن��ه  بعيد  قديم  ق��ول  ف��ي 

.
((((

غريب

وحكي عن بع�ض الفقهاء جواز تولية الأعمى عند 

الإمام مالك وهو غير �سحيح، اأورده ابن فرحون ردا 

قاطعا، و نقل في ا�ستراط الب�سر الإجماع عن مالك 

وغيره. قال الباجي: ل خالف في منع ولية الأعمى، 

.
((((

ول ن�ض لأ�سحابنا

كون  ا���س��ت��راط  ب��ع��دم  الحنابلة  لبع�ض  ون�سب 

.
((((

القا�سي مب�سرا، وهو اختيار ابن تيمية

وحجتهم:

اأعمى، والق�ساء  اأن �سعيبا عليه ال�سالم كان   :(

بع�ض وظائف الر�سول. 

ورد: 

اأعمى،  �سعيب  عن  ذك��روه  وما  قدامة:  ابن  قال        
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فال ن�سلم فيه، فاإنه لم يثبت اأنه كان اأعمى، ولو ثبت 

 :
((((

اأنه كان اأعمى فال يلزم لحتمالت

فال  قليال  كانوا  النا�ض  من  معه  اآم��ن  من  اأ - 

يحتاجون اإلى حكم بينهم لقلتهم. 

يكون  فال  التنازع  وجود  وعدم  تنا�سفهم،  ب - 

حجة. 

العلماء في  هو �سرع من قبلنا وقد اختلف  ج - 

عده �سرعا لنا.

): اختير �سحة ولية الأعمى، »لأنه � ا�ستخلف 

ابن مكتوم على ال�سالة وغيرها من اأمور المدينة« 

 .
((((

رواه اأبو داوود

ورد:

المروي في ال�سيرة اأنه اإنما وله اإمامة ال�سالة، 

واأ�سند الإمارة اإلى اأبي لبابة. 

وقيل: هو خا�ض بابن اأم مكتوم. 

ورود  �سحة  ت�سليم  بعد  ويجاب  الهيتمي:  وقال 

في  للنظر  ا�ستخلفه  اأنه  باحتمال  فيه  الذي  العموم 

في  ل  بها  يتعلق  وما  الحرا�سة  من  العامة  اأمورها 

 .
((1(

خ�سو�ض الحكم الذي الكالم فيه

): القيا�ض على ال�سهادة. 

ورد:

خا�سة،  ولي��ة  وال�سهادة  عامة،  ولي��ة  الق�ساء 

.
((((

والآفات تنافي الق�ساء وقد ل تنافي ال�سهادة

): اإن الق�ساء على الغائب �سحيح، فيقا�ض عليه 

ق�ساء الأعمى، بجامع اأن كال منهما ل يرى المدعي 

 .
((((

بل يق�سي على مو�سوف

القول الراجح:

اإذا وجد من هو اأهل للق�ساء من المب�سرين فال       

المب�سر  ولأن  الخالف،  من  للخروج  الأعمى  يولى 

اأولى حينئذ، لأنه ي�ساهد الخ�سوم ويعرف اأحوالهم، 

ولكن لو احتيج لتولية الأعمى للق�ساء، باأن كان اأهال 

فاإنه  المب�سرين  من  يكفي  من  يوجد  ولم  لذلك، 

ت�سح توليته من وجوه:

للق�ساء  الأعمى  تولية  بجواز  قال  من  هناك   :(

ومنهم ابن تيمية وبع�ض ال�سافعية، وذكروا اأدلة على 

ذلك كما بينا واإن اعتر�ض عليها اأكثر الفقهاء. 

بح�سه  وي���درك  بالعمى  اأ�سيب  م��ن  ه��ن��اك   :(

ال�سمعي،  بح�سه  الب�سير  يدرك  مما  اأكثر  ال�سمعي 

ويعرف  ال�سمع  بحا�سة  اإدراك���ا  اأق��وى  يجعلها  مما 

اأن  لطفه  كمال  )من  القيم:  ابن  يقول  الأ���س��وات، 

النا�ض  اأق��وى  فهو  ب�سيرته  اإل��ى  ب�سره  ن��ور  عك�ض 

ب�سيرة وحد�سا. . . وجمع عليه همه فقلبه مجموع 

 .
((((

غير م�ستت( 

من  الأك��ف��اء  بع�ض  ب��وج��ود  ي�سهد  ال��واق��ع   :(

الق�ساة الذين ل يب�سرون ممن لديهم من الذكاء 

ما  الإدراك  وقوة  والفطنة  الفهم  و�سرعة  والعلم 

يوؤهلهم  مما  المب�سرين  م��ن  كثيرا  ب��ه  يفوقون 

اأن  ال�سافعية:  ذكر  فقد  الق�ساء،  من�سب  لتولي 

اآخر  في  عمي  ال�سام  ق�ساة  قا�سي  ع�سروف  اأبا 

واألف كتابا في جواز ق�ساء  عمره وا�ستمر قا�سيا، 

.
((((

الأعمى

عزل القا�سي االأعمى عند الفقهاء:

اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول:

وعدم  الأعمى،  عزل  اإل��ى  الفقهاء  بع�ض  ذهب 

 
((((

تنفيذ حكمه، لنعزاله بالعمى، وهو قول الحنفية

، فقالوا:
((((

    وال�سافعية
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ذهبت  اأو  َقَمَي  اأو  عليه  اأغمي  اأو  قا�ض  جن  اإذا 

اأهلية اجتهاده و�سبطه بغفلة اأو ن�سيان. . . لم ينفذ 

من  تمنع  الأم��ور  هذه  ولأن  بذلك،  لنعزاله  حكمه 

ولية الأب فالحاكم اأولى. 

وقال اأبو حنيفة ومحمد: لأن قيام الأهلية �سرط 

وقت الق�ساء، و�سار كما اإذا خر�ض اأو جن اأو ف�سق 

بخالف ما اإذا مات اأو غاب. 

القول الثاني:

حكم  اإذا  التف�سيل:  اإل��ى   
((((

المالكية ذه��ب 

القا�سي وهو اأعمى فحكمه ينفذ حيث كان �سوابا، 

و�سواء تولى وهو على تلك الهيئة اأو طراأ عليه ويجب 

عزله، لتعذر غالب الأحكام منه. 

وعلق الخر�سي قائاًل:اإنما نفذ حكمهم، لأن عدم 

في  ول  وليته  �سحة  في  �سرطا  لي�ض  الأم���ور  ه��ذه 

�سحة دوامها واإنما هو �سرط في جواز وليته ابتداء 

 .
((((

ودواما، ولذلك وجب عزله

المالكية  زي���دان:  الكريم  عبد  الدكتور  يقول 

ولكن  الق�ساء،  ف��ي  ال��ح��وا���ض  �سالمة  ي�سترطون 

وبا�سر   . الأع��م��ى.  وعين  ال�سرط  ه��ذا  خولف  ل��و 

لالأمور،  وا�ستقرارا  للم�سلحة،  فرعاية  الق�ساء 

النا�ض  للق�ساء ينفذ حكمه، حتى ل يتحمل  وحرمة 

اأخطاء من بيدهم �سلطة تعيين الق�ساة، اإل اأن هذه 

 .
((((

المراعاة ل تعني ا�ستمرارهم بالق�ساء

القا�سي  ع��زل  م�ساألة  الفقهاء  بقية  يبين  ول��م 

واهلل  وال�سافعية  الحنفية  مع  يتفقون  هم  والظاهر 

اأعلم.

�سعف   « ال��روؤي��ة  م�سكالت  ال��ث��ان��ي:  ال��م��ط��ل��ب 

الب�سر« للقا�سي في مجل�ض الق�ساء:

بع�ض  ال�سافعية  ومنهم  الفقهاء  بع�ض  ذك��ر     

الم�ساكل التي ت�سيب العين مما ي�سعفه، ومنها:

): الإ�سابة بعمى الألوان:

الأحمر  ال��ل��ون��ي��ن  ب��ي��ن  ي��خ��ل��ط��ون  ال��ذي��ن  وه���م 

باللون  جميعها  الأ�سياء  ي��رون  اأنهم  اأو  والأخ�سر، 

ويكثر  فقط،  والأخ�سر  والأبي�ض  والأبي�ض،  الأ�سود 

حدوثها في الأ�سا�ض بين الذكور. 

): الإ�سابة بطول النظر وق�سره :

ي�ستطيعون  النظر  بطول  الم�سابون  الأ�سخا�ض 

البعيدة بو�سوح، بينما ي�سعب عليهم  روؤية الأ�سياء 

روؤية الأ�سياء القريبة، فتكون غير وا�سحة. 

يرون  النظر  بق�سر  الم�سابون  والأ���س��خ��ا���ض 

الأ�سياء القريبة بو�سوح دون البعيدة. 

):الإ�سابة بالع�سو الليلي:

دون  النهار  ف��ي  يب�سرون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض 

الليل.

): الإ�سابة بالعور:

وهو فقدان لإحدى العينين. 

): نزول الماء الأبي�ض والأزرق على العين. 

يقول الفقهاء:

الأ���س��ب��اح ول  ي��رى  م��ن  الأع��م��ى ول  يولى  )ف��ال 

يعرف ال�سور، لأنه ل يعرف الطالب من المطلوب، 

.
((1(

فاإن كان يعرف ال�سور اإن قربت منه �سح(

وقال بع�سهم:

)الأعمى من ل يميز ال�سورة واإن قربت بخالف 

بتكلف  ول��و  يعرفها  بحيث  قربت  اإذا  يميزها  من 

ومن  المكتوب،  قراءة  عن  عجز  واإن  تاأمل،  ومزيد 

 .
((((

  يب�سر نهارا فقط(
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وقال بع�سهم: )فاإذا كان اأعور وهو فاقد لإحدى 

 .
((((

عينيه فال يكون اأعمى، فت�سح وليته للق�ساء(

فهذه الم�ساكل يمكن معالجتها طبيا ول�سيما في 

ع�سرنا ع�سر التقنيات، مما ل تمنع تولي القا�سي 

للق�ساء. 

المطلب الثالث: حكم نعا�ض القا�سي في مجل�ض 

الق�ساء:

َنُة من غير نوم،  حقيقة النعا�ض عند العلماء: ال�سِّ

 .
((((

اأو هو فتور في الحوا�ض تح�سل من ثقل النوم

اأنه ل ينبغي للقا�سي  ل خالف بين الفقهاء في 

القلب  يغمر  النعا�ض  لأن  نع�سان،  وه��و  يق�سي  اأن 

اأجمع  يكون  تيقظه  في  ولأن��ه  الفهم،  عن  وي�سغله 

لل�سواب،  تيقظه  في  واأبلغ  لذهنه،  واأح�سر  لقلبه، 

 .
((((

وفطنته لمو�سع الراأي

فاأي  بنف�سه،  اأعلم  )والحاكم  ال�سافعية:  وق��ال 

فينبغي  خلقه  اأو  عقله  فيها  يتغير  عليه  اأت��ت  ح��ال 

واأي حال كان فيها  اأن ل يق�سي حتى يذهب ذلك، 

اجتماع العقل وال�سكون حكم فيها �سواء كان التغير 

لجوع اأو غ�سب اأو ماللة اأو مر�ض اأو نعا�ض اأو حزن 

 .
((((

اأو فرح( 

تمنعه  النعا�ض  منها  الأ�سياء  هذه  اأن  وحجتهم: 

من التوفر على الجتهاد. . واإن حكم �سح عند اأكثر 

الفقهاء، لأن النبي � حكم بين الزبير والأن�ساري 

 .
((((

في حالة الغ�سب، وقيل: هذا خا�ض بالنبي �

ويحيل  العقل،  يغير  الخطابي:)الغ�سب  وق��ال 

ال�سالة  عليه  اأم��ر  ولذلك  الع��ت��دال،  عن  الطباع 

به  م��ادام  الحكم  في  يتوقف  اأن  الحاكم  وال�سالم 

قيا�ض  النعا�ض  منه  معناه  في  ما  فقيا�ض  الغ�سب، 

 .
((((

      الغ�سب في المنع من الحكم( 

و�سئل الإمام مالك: هل يكره للقا�سي اإذا دخله 

وهم اأو نعا�ض اأو �سجر اأن يق�سي وقد دخله �سيء من 

جدا،  يكثر  اأن  للقا�سي  ينبغي  ل  فقال:  ؟.  الأ�سياء 

 .
((((

اإذا تخلط، يريد بهذا األ يحمل على نف�سه

ال��م��ط��ل��ب ال����راب����ع: ح��ك��م ن��ظ��ر ال��ق��ا���س��ي اإل��ى 

الخ�سمين في مجل�ض الق�ساء:

وميل  للعدل،  مو�سوع  الحكم  من�سب  اأن  ل�سك 

القا�سي عن ذلك جور وظلم، ولهذا يقرر الفقهاء: 

يجب على القا�سي العدل بين الخ�سمين في ثالثة 

اأمور:  المجل�ض، اللفظ، اللحظ. 

بين  العدل  القا�سي  )على  ق��دام��ة:  اب��ن  يقول 

والخطاب  المجل�ض  من  �سيء  كل  في  الخ�سمين 

.
((((

واللحظ واللفظ. . . ول اأعلم فيه مخالفا(

وحجتهم:

): قوله تعالى: چ ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ  

ې  ې  چ �سورة المائدة. 
بين  ي�سوي  اأن  فيجب  بالعدل،  ت��اأم��ر  اآي��ة  وك��ل 

اإلى  النظر  اقت�سار  وع��دم  بالنظر،  الخ�سمين 

اأحدهما. 

الم�سلمين  بين  بالق�ساء  بلي  قوله �: )من   :(

فليعدل بينهم في لحظه واإ�سارته ومقعده( وفي رواية 

.
((1(

)َفْلُي�َسوِّ بينهم في النظر والمجل�ض والإ�سارة(

دللته:

يقول المناوي: )َوْلُي�َسوِّ وجوبا بينهم اأي الخ�سوم 

اأو الخ�سمين المتقا�سيين عنده بدللة ال�سياق... في 

.
((((

    النظر اإليهما معا اأو عدم النظر اإليهما معًا( 
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الخ�سمين...  بين  )والت�سوية  الزيدية:  ويقول 

 .
((((

والإقبال، لقوله �: »فيعدل بينهم« ( 

: ٍَّبي
ُ
): كتب عمر بن الخطاب  اإلى اأ

ل  حتى  وعدلك،  مجل�سك  في  النا�ض  بين  )�سوِّ 

في  �سريف  يطمع  ول  عدلك،  من  ال�سعيف  يياأ�ض 

 .
((((

حيفك( 

ومن ذلك الت�سوية في النظر اإليهما معًا، وعدم 

القت�سار على اأحدهما. 

المبحث الثالث: �سوابط حا�سة ال�سمع للقا�سي 

في مجل�ض الق�ساء:

ويت�سمن ثالثة مطالب، وهي:

المطلب الأول: حكم تولي الأ�سم للق�ساء:

: الذي ذهب �سمعه. والمعنى نف�سه 
((((

الأ�سم لغة

يقرره الفقهاء، باأن الأ�سم الذي ذهب �سمعه ب�سبب 

.
((((

اآفة اأ�سابته

اأما حكم توليه الق�ساء عند الفقهاء فقد ذهب 

جمهور الفقهاء اإلى اأنه ل يجوز تولي الأ�سم للق�ساء، 

التف�سيل  وعلى   .
((((

ذل��ك على  الإجماع  نقل  حتى 

الآتي:

):قال ال�سافعية: )و�سرط القا�سي:. . . . �سميع، 

بالكلية  اأو  اأ�سال  ي�سمع  ل  اأ�سم  الق�ساء  يتولى  فال 

 .
((((

بخالف من ي�سمع بال�سياح( 

: لأنه ل يفرق بين اإقرار واإنكار، ول 
((((

وحجتهم

ي�سمع قول الخ�سمين. 

وقال النووي: لأن فقد هذه الحا�سة يمنع ا�ستيفاء 

الحكم بين الخ�سمين. 

وقالوا: لم ينفذ حكمه في حال مما ذكر لنعزاله 

       بذلك، لأنها تمنع من الولية. 

واإن  الف�سخ  يقت�سي عدمه  المالكية:)ما  قال   :(

 .
((((

لم ي�سترط في ال�سحة: كونه �سميعا ب�سيرًا(

�سماع  ي��م��ن��ع  ال��ح��ا���س��ة  ع����دم  وح���ج���ت���ه���م:لأن 

من  نف�سه  في  ما  لنظر  متكلما،  ال�سرعية  الحجج 

يقت�سي  هذه  بع�ض  وعدم  والأحكام،  ال�ستف�سارات 

بعده، فينفذ ما  اأو طراأت  العقد تقدمت عليه  ف�سخ 

م�سى من اأحكامه اإلى حين العزل. 

وقال الخر�سي: )ونفذ حكم اأعمى واأبكم واأ�سم 

مت�سفا  ك��ان  اإذا  القا�سي  اأن  يعني  عزله،  ووج��ب 

ب�سفة من هذه ال�سفات فاإن حكمه ينفذ حيث كان 

�سوابا و�سواء تولى وهو على تلك الهيئة اأو طراأ بعده، 

و�سبق   
((1(

عنه( الأحكام  غالب  لتعذر  عزله  ويجب 

بيان ذلك في حا�سة الب�سر في عزل القا�سي. 

ثالثة  القا�سي  في  ي�سترط  الحنابلة:  ق��ال   :(

�سروط، اأحدهما: الكمال لالأحكام، وكمال الخلقة، 

 .
((((

وكمال الخلقة يعتبر فيه ال�سمع والب�سر

وحجتهم:

اأ�سمع  ما  نحو  على  له  )فاأق�سي   :� قوله  اأ-  

.
((((

منه( 

فيه دللة:

الحكم بين النا�ض بالظاهر واهلل يتولى ال�سرائر، 

فيحكم بما �سمع من البينة واليمين. 

الدعوى  الخ�سمين،  ق��ول  ي�سمع  ل  ولأن��ه  ب- 

.
((((

والإنكار والبينة والإقرار

اأّما فقهاء الحنفية فلم يذكروا في كتبهم �سرط 

لها  للق�ساء  ي�سلح  )من  الكا�ساني:  فقال  ال�سمع، 

�سرائط، منها: العقل، والبلوغ، والإ�سالم، والحرية، 

. و بالقول نف�سه ذكر �ساحب 
((((

الب�سر، والنطق ( 

      كتاب الهداية ، ملتقى الأبحر، اللباب، رد المحتار، 
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اكتفوا  وربما  المعتمدة  الحنفية  كتب  من  وغيرها 

بذكر الأخر�ض لدللته على الأطر�ض. 

واأقول:

الذي  اأي:  اأ�سم،  القا�سي  اأن يكون  الفقهاء  منع 

�سوت  اأق��وى  اأذنيه  في  وقع  لو  حتى  اأب��دا،  ي�سمع  ل 

اأنه ل  الجمهور  والحجة عند   ، ي�سمعه  الدنيا ل  في 

والإقرار  والبينة  كالدعوى  الخ�سمين  كالم  ي�سمع 

المراد فقد  الإ�سارة ل تكفي في فهم  لأّن  والإنكار، 

يت�سوره  �سيء  اإل��ى  ي�سير  قد  لأن��ه  فهمها،  ي�سيء 

القا�سي �سيئا اآخر. 

ي�ستعين  اأن  للقا�سي  فيمكن  نظر،  فيه  وه��ذا 

كالم  �سماع  بعدم  العلة  تنتفي  وب��ذل��ك  بالكتابة، 

الخ�سمين. 

تعذر  واإذا  ال�سميع،  الق�ساء  يتولى  اأن  فالأولى 

الأ�سم  تولي  والم�سلحة  لل�سرورة  فيجوز  ذل��ك 

وا�سحة  ب�سورة  الكتابة  من  يتمكن  اأن  �سرط  على 

ومقروءة واهلل اأعلم. 

ال���م���ط���ل���ب ال�����ث�����ان�����ي: ح���ك���م ال����س���ت���م���اع من 

الخ�سمين:

اأجمع الفقهاء على وجوب العدل بين الخ�سمين 

الخ�سمين  من  ال�ستماع  ذلك  ومن  �سيء،  كل  في 

معا، وعلى النحو الآتي:

): قال الحنفية:

والخلوة،  والنطق  النظر  في  بينهما  ي�سوي  )اأن 

 .
((((

ول يكلم اأحدهما بل�سان ل يعرفه الآخر( 

وفي قول اآخر:)واإذا تكلم اأحدهما اأ�سكت الآخر 

الآخر، حتى  ي�ستنطق  ثم  ويفهم  ي�سمع كالمه  حتى 

.
((((

  يكون اأقرب اإلى الفهم(

): قال ال�سافعية:

)واإذا ح�سر الخ�سمان بين يديه جل�سا اأو وقفا 

يتكلما،  ي�سكت عنهما، حتى  اأن  فله  الغالب  هو  كما 

له: تكلم...  اأن يقول  اإن عرفه  لأنه ربما هاباه، وله 

وتحرير  هيبة  من  �سبب  بغير  �سكوتهما  ط��ال  ف��اإن 

كالم ونحوهما، قال: فما خطبكما؟.

والأولى بالخ�سم اأن ي�ستاأذن القا�سي في الكالم، 

دعوى �سحيحة طالب خ�سمه  اأحدهما  ادعى  فاإذا 

المق�سود  لأن  المدعي،  ي�ساأله  لم  واإن  بالجواب 

.
((((

ف�سل الخ�سومة، وبذلك تنف�سل(

وفي قول اآخر: )لي�سو بين الخ�سمين في دخول 

وجواب  وجه،  وطالقة  وا�ستماع،  لهما،  وقيام  عليه 

�سالم ومجل�ض،...، وا�ستماع لكالمهما ونظر اإليهما، 

وليكون  ليتميزا  ويندب  اأول��ى،  يديه  بين  والجلو�ض 

.
((((

ا�ستماعه اإلى كل منهما اأ�سهل(

اأن  الحاكم  )وعلى  المجموع:  كتاب  في  وقيل 

ي�سوي بين الخ�سمين في ال�ستماع منهما؛ لأنه اإذا 

في  بينهما  ي�سوِّ  لم  اأو  الآخر  دون  لأحدهما  ا�ستمع 

من  يمكن  ول  الآخ��ر،  انك�سار  اإل��ى  ي��وؤدي  ال�ستماع 

 .
((((

ا�ستيفاء الحكم( 

وقيل اأي�سا: )واإن �سمع من اأحدهما لددا التواء 

الخ�سم في محاكمته اأو �سوء اأدب- نهاه، فاإن عاد 

 .
((11(

زبره زجره  ، فاإن عاد عزره ( 

): قال المالكية:

)ولي�سو بين الخ�سمين واإن م�سلما وكافرا، يعني 

والقيام ورفع ال�سوت عليهما  الجلو�ض  القا�سي في 

ولو كان اأحدهما م�سلما والآخر كافرا، ويجعل نظره 

 .
((1((

وفكره و�سمعه لهما على حد �سواء( 

اأنه واجب  اأجمعوا على  وقال ابن ر�سد: )فاإنهم       
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واأل  المجل�ض،  في  الخ�سمين  بين  ي�سوي  اأن  عليه 

بالمدعي  يبداأ  واأن  الآخر،  دون  اأحدهما  من  ي�سمع 

يكن  لم  واإن  عليه،  المدعى  اأنكر  اإن  البينة  في�ساأله 

المدعى عليه  فاإن كان في مال وجبت على  بينة  له 

 .
((1((

باتفاق ( 

): قال الحنابلة :

كل  في  الخ�سمين  بين  العدل  القا�سي  )على 

�سيء من المجل�ض والخطاب واللحظ والدخول عليه 

 .
((1((

والإن�سات اإليهما وال�ستماع منهما ( 

): قال الزيدية:

)والت�سوية بين الخ�سمين في المجل�ض والإ�سغاء 

 .
((1((

والتعظيم والإقبال، لقوله  »فيعدل بينهم«(

الق�ساء  قبل  منهما  )وال�سماع  بع�سهم:  وق��ال 

لحديث علي عند اأحمد واأبي داود والترمذي وح�سنه 

وابن حبان و�سححه اأن ر�سول اهلل  قال:

تق�ض  فال  الخ�سمان  اإليك  جل�ض  اإذا  علي  يا   «

بينهما حتى ت�سمع من الآخر، كما �سمعت من الأول، 

وللحديث  الق�ساء«  لك  تبين  ذلك  فعلت  اإذا  فاإنك 

 .
((1((

طرق اأخرى( 

ل  الحاكم  اأن  على  دلل��ة  فيه  الخطابي:  ق��ال 

الغائب  مع  يكون  اأن  لإمكان   . الغائب.  على  يق�سي 

 .
((1((

حجة تبطل دعوى الآخر وتدح�ض حجته

اأنه لم يجرب �سماع  اأراد به  اإنما  وقال بع�سهم: 

المرافعة بين الخ�سماء، وكيفية دفع كالم كل واحد 

يق�سي  ل  اأن  وبين   .  .  . ومكرهما.  الخ�سمين  من 

لالأول من الخ�سمين. . فاإنه اأحرى واأجدر اأن يتبين 

 .
((1((

لك الق�ساء وجهه

ظاهرا  ينفذ  القا�سي  ق�ساء  الثالث:  المطلب 

      اأو باطنا:

الأ�سل فيه قوله : )اإنما اأنا ب�سر، واأنه ياأتيني 

الخ�سم، فلعل بع�سهم اأن يكون اأبلغ من بع�ض، فاأح�سب 

م�سلم  بحق  له  ق�سيت  فمن  له،  فاأق�سي  �سادق  اأنه 

 .
((1((

فاإنما هي قطعة من النار فليحملها اأو يذرها(

دللته:

واأن  الب�سرية،  حالة  على  النووي:)التنبيه  يقول 

�سيئا  الأم��ور  وبواطن  الغيب  من  يعلمون  ل  الب�سر 

اإل اأن يطلعهم اهلل تعالى على �سيء من ذلك، واأنه 

اإنما  واأنه  عليهم،  يجوز  ما  الأحكام  اأمور  في  يجوز 

ال�سرائر،  يتولى  واهلل  بالظاهر،  النا�ض  بين  يحكم 

اأحكام  من  ذل��ك  ونحو  وباليمين  بالبينة  فيحكم 

ذلك،  خالف  الباطن  في  كونه  اإمكان  مع  الظاهر 

النفو�ض  ولتطيب  بالظاهر،  الحكم  كلف  اإنما  ولكنه 

للعباد لالنقياد لالأحكام الظاهرة من غير نظر اإلى 

 .
((1((

الباطن. .( 

وقال اأي�سا:

حكم  اأن  الفقهاء  لجمهور  دللة  الحديث  )وفي 

الحاكم ل يحل الباطن ول يحل حراما، فاإذا �سهد 

�ساهدا زورا لإن�سان بمال فحكم به الحاكم لم يحل 

للمحكوم له ذلك المال. . . 

وقال اأبو حنيفة:

الأموال....  دون  الفروج  في  الحاكم  حكم  يحل 

 .
(((1(

وبذلك يخالف الجمهور( 

ويقول الطحاوي:

ما  نفذ  الظاهر  في  كما  الباطن  في  ك��ان  )اإن 

حكم به، واإن كان خالف ما ا�ستند عليه الحاكم من 

للتمليك  موجبا  الحكم  يكن  لم  غيرها  اأو  ال�سهادة 

ول الإزالة ول النكاح ول الطالق ول غيرها وهو قول 

 .
(((((

    الجمهور(
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وقوله �: »فاإنما اأقطع له به قطعة من النار«

معناه: اإن ق�سيت له بظاهر يخالف الباطن فهو 

 .
(((((

حرام يوؤول به اإلى النار

للقا�سي  ال�سم  الرابع: �سوابط حا�سة  المبحث 

في مجل�ض الق�ساء:

ي�ستحب عند الفقهاء للقا�سي اأن يكون المجل�ض 

فقد  ومنفرة،   كريهة  رائحة  كل  من  خاليًا  ف�سيحًا 

جاء في كتاب المجموع:

لي�ض  مكان  في  يق�سي  اأن  للقا�سي  )ي�ستحب 

تده�ض  رائحة  واأي  منها،  ينفر  كريهة  رائحة  فيه 

 .
(((((

فكره(

مجل�ض  في  القا�سي  حكم  كراهية  في  وال�سبب 

ذي رائحة كريهة منفرة:

الأ�سعري  مو�سى  اأب���ي  اإل���ى    عمر  كتب   :(

قائاًل:

.
(((((

» واإياك والقلق وال�سجر و�سوء الخلق«

والرائحة الكريهة تف�سي اإلى ال�سجر. 

): فقد جاء في كتاب المجموع: )يمنع ذلك من 

 .
(((((

ا�ستيفاء الحكم ( 

يحكم  اأن  للقا�سي  )ي��ك��ره  الخر�سي:  ق��ال   :(

والحقن  كالحزن  فكره  تمام  ع��ن  يده�ض  م��ا  م��ع 

ونزل  وقع  واإذا  النف�ض،  وهو �سيق  والق�ض  والغ�سب 

 .
(((((

م�سى(

): وقال ابن قدامة:ل ينبغي له القا�سي اأن يخرج 

اأجمع  ليكون  الفهم،  عن  ي�سغله  لأمر  الق�ساء  اإلى 

لل�سواب،  تيقظه  في  واأبلغ  لذهنه،  واأح�سر  لقلبه، 

 .
(((((

وفطنته لمو�سع الراأي( 

): قال بع�ض ال�سافعية:       

خلقه،  ول  عقله  فيها  يتغير  ل  حالة  في  )يحكم 

والحاكم اأعلم بنف�سه. . . . فاأي حال اأتت عليه يتغير 

فيها عقله اأو خلقه فينبغي اأن ل يق�سي حتى يذهب 

 .
(((((

ذلك(

الق�ساء  الكريهة في مجل�ض  الرائحة  ومن ذلك 

المنفرة والمذهبة للفكر والعقل. 

التذوق  حا�سة  �سوابط  ال��خ��ام�����س:  ال��م��ب��ح��ث 

والنطق للقا�سي في مجل�ض الق�ساء:

ويت�سمن ثالثة مطالب، هي:

المق�سد الأول: حكم تولي الأبكم الق�ساء:

اأن يولد ول ينطق، وبكم:  الأبكم لغة: الأخر�ض، 

.
(((((

امتنع عن الكالم

ول  ال��ن��ط��ق  م��ن  يتمكن  ل  ال���ذي  ا���س��ط��الح��ًا: 

للمعنى  ا�ستعمالهم  على  ي��دل  مما   .
(((1(

ي��ت��ك��ل��م

اللغوي. 

حكم تولي االأبكم للق�ساء:

 اإلى اأنه يجب اأن يكون 
(((((

ذهب جمهور الفقهاء

فال  النطق،  منها  وع��دوا  الحوا�ض،  �سالم  القا�سي 

يجوزون تولي الأبكم للق�ساء. 

الأ�سم  تولية  فيه  اأجازوا  لل�سافعية  رواية  هناك 

للق�ساء، اعتمادا على اإ�سارته. 

 .
(((((

وال�سحيح في المذهب اأنه ل يجوز

ونبين تف�سيل الفقهاء:

): قال الحنفية:)من ي�سلح للق�ساء له �سرائط، 

، وحجتهم:
(((((

منها: النطق(

اأعظم  ه��و  ب��ل  ال��ولي��ة،  ب��اب  م��ن  الق�ساء  لأن 

اأدنى  لهم  لي�ست  الأ�سم  ومنهم  وه��وؤلء  الوليات، 

      الوليات. 
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فال  الخلق  في  الكمال  )واأما  ال�سافعية:  قال   :(

.
(((((

يجوز اأن يكون القا�سي اأ�سم ول اأخر�ض(

اإ�سارته،  تعقل  ل  اأخر�ض  تقليد  يجوز  ل  وقالوا:   

 .
(((((

وكذا اإن عقلت على الأ�سح

ا�ستيفاء  يمنع  الحوا�ض  هذه  فقد  وحجتهم:لأن 

تنفيذ  ع���ن  ول��ع��ج��زه  ال��خ�����س��م��ي��ن،  ب��ي��ن  ال��ح��ك��م 

الأحكام. 

اأن يكون القا�سي �سالم  ): قال المالكية:)يجب 

الحوا�ض الثالث: ال�سمع والب�سر والنطق، فال يجوز 

.
(((((

تولية اأعمى ول اأ�سم ول اأبكم(

معرفة  من  يمنع  الحوا�ض  ع��دم  وحجتهم:لأن 

المق�سي له اأو عليه. 

كان  حيث  ينفذ  حكمه  ف���اإن  ال��خ��ر���س��ي:  وق���ال 

الهيئة  تلك  على  وهو  الق�ساء  تولى  و�سواء  �سوابا، 

الأحكام  غالب  لتعذر  عزله،  ويجب  عليه،  ط��راأ  اأو 

 .
(((((

منه

): قال الحنابلة: )واأما كمال الخلقة فاأن يكون 

.
(((((

متكلما، �سميعا، ب�سيرا( 

وحجتهم:لأن الأخر�ض ل يمكنه النطق بالحكم، 

اإ�سارته، وهذه الحوا�ض توؤثر  ول يفهم جميع النا�ض 

في ال�سهادة فيمنع فقدها ولية الق�ساء، والقا�سي 

فاإذا  النا�ض عامة،  وليته عامة، ويحكم في ق�سايا 

 .
(((((

لم تقبل �سهادته فالق�ساء اأولى

العمى  م���ن  )وال�����س��الم��ة  ال���زي���دي���ة:  ق���ال   :(

 .
(((1(

والخر�ض...(

اإلى ال�سمع ل�سماع كالمهم  وحجتهم:لأنه يحتاج 

الأعمى والأخر�ض  وما يوردونه لهم وعليهم، فولية 

اإنما هي بالء م�سوب على الخ�سم، وتعذيب لهم مع 

       عدم الركون على ما يفعالنه لهذا النق�ض الظاهر 

اأنهما  مع  الحيثية  هذه  من  مانعان  فهما  الوا�سح، 

 .
(((((

فاقدان لأعظم ما ل يتم المقت�سى اإل به

القول الراجح:

والأهيب  الأف�سل  هو  متكلما  القا�سي  كان  اإذا 

للق�ساء بخالف الأخر�ض الذي يحتاج لإنفاذ حكمه 

اإلى ت�سريح مفهوم، والإ�سارة قد تكون مفهومة وقد 

ل تفهم، ولكن اإذا وجد قا�ض موؤهل للق�ساء ل يتكلم 

فيجوز توليته الق�ساء ب�سروط هي:

اأ-  اأن تكون اإ�سارته مفهومة. 

اأن يكون ذا كتابة وا�سحة مقروءة.  ب - 

فال يمكن اأن نمنع من الق�ساء من ل يتكلم وهو 

الكتابة  من  اأ�سرع  النطق  اأن  �سحيح  لذلك،  موؤهل 

لكن اإذا وجدناه موؤهال للق�ساء فال يمنع، والإن�سان 

نطق  يعرف  كما  اإ�سارته  يعرف  لل�سخ�ض  المالزم 

مترجم  القا�سي  بجانب  يكون  اأن  فيمكن  ل�سانه، 

يترجم الإ�سارة كما اأن هناك مترجما للعبارة، كما 

ال�سريعة  في  الق�ساء  من  اأخطر  عقودا  هناك  اأن 

فهمت  اإذا  والنكاح  كال�سهادتين  بالإ�سارة،  ت�سح 

اإ�سارته.  

اأو  جائع  وهو  القا�سي  حكم  الثاني:  المطلب 

�سبعان)التذوق(:

تخرج  حال  كل  بالغ�سب  ويلتحق  الفقهاء:  قال 

الحال،  وا�ستقامة  النظر،  �سداد  عن  فيها  القا�سي 

كال�سبع المفرط، والجوع المقلق..... كل هذه الأحوال 

 .
(((((

يكره له الق�ساء فيها، خوفا من الغلط

وقال بع�سهم:ويكره اأن يق�سي في كل حال يتغير 

فيه حاله، ويت�سو�ض فيه فكره وفهمه، مثل اأن ي�سيبه 

 .
(((((

الجوع ال�سديد، لمنافاته التثبت

فاإن ق�سى فيها �سح ق�ساوؤه، لأن النبي � ق�سى     
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من  وقيل:هذا  غ�سب،  حالة  في  وك��ان  اللقطة  في 

 .
(((((

خ�سو�سياته �

في  الخ�سمين  بين  الم�ساواة  الثالث:  المطلب 

الخطاب )النطق(:

يجب على القا�سي اأن ي�ساوي بين الخ�سمين في 

واللفظ..  والخطاب  عليهما،  ال�سوت  ورفع  الكالم 

من  ويمنعه  يك�سره  ذل��ك  لأن  خ�سما،  ينتهر  ول 

 .
(((((

ا�ستيفاء الحجة، وهو قول الجمهور

وف�سل الحنفية القول:

اأن ي�سوي بينهما في النظر والنطق والخلوة، ول 

وقال   ..،
(((((

الآخ���ر يعرفه  ل  بل�سان  اأحدهما  يكلم 

بع�سهم:

يرفعه على  لم  ما  اأحدهما  يرفع �سوته على  ول 

الآخر، واإذا تكلم اأحدهما اأ�سكت الآخر حتى ي�سمع 

كالمه ويفهم عبارته، ثم ي�ستنطق الآخر حتى يكون 

 .
(((((

اأقرب اإلى الفهم

وحجة الفقهاء: 

والمجل�ض  النظر  في  بينهم  »َفْلُي�سوِّ   : قوله 

 .
(((((

والإ�سارة«

اأدب  �سوء  اأو  خ�سومة  �سدة  لدود  من  راأى  واإن 

نهاه، فاإن عاد زبره زجره واإن عاد عزره، ول يزجر 

�ساهدا ول يطلب زلته، لأن ذلك يمنعه عن ال�سهادة 

 .
(((((

على وجهه

اللم�ض  حا�سة  ���س��واب��ط  ال�����س��اد���س:  ال��م��ب��ح��ث 

للقا�سي في مجل�ض الق�ساء:

ويت�سمن مطلبين:

�سديد  جو  في  القا�سي  حكم  الأول:  المطلب 

      البرودة اأو الحرارة اأو العوا�سف   الترابية:

في  الم�ستقبالت  من  الكثير  اإث��ارة  تتم  ما  عادة 

وقت واحد، تقوم الم�ستقبالت باإر�سال اإ�سارات اإلى 

عن  كاملة  �سورة  ت�سكيل  في  المخ  وي�ساعد  المخ، 

ال�سيء الذي تلم�سه. 

وغالبا الفاقد لحا�سة الب�سر يمتاز بحا�سة لم�ض 

�سديدة، ويتعلم هوؤلء كيفية التعرف على الأ�سخا�ض 

من  يتمكنون  كما  الوجه،  مالمح  لم�ض  خ��الل  من 

المكونة  الأبجدية  الحروف  لم�ض  بو�ساطة  القراءة 

من نقاط ظاهرة. 

وتتميز بع�ض اأجزاء الج�سم باأنها اأكثر ح�سا�سية 

من غيرها من الأجزاء، وذلك لأنها تحتوي على عدد 

اأكبر من المراكز الح�سية، كما اأن جزء المخ الذي 

يتعامل مع الإ�سارات ال�سادرة عن هذه الأجزاء يعد 

 .
(((1(

اأكثر اأجزاء الج�سم ح�سا�سية

الإح�صا�س بال�صخونة والبرودة:

الجلد  في  الموجودة  الح�سية  المراكز  تتمكن 

ت�ست�سعر  وعندما  ال��م��ادة،  ب�سخونة  اإخ��ب��ارك  م��ن 

الم�ستقبالت الخا�سة بالبرودة اإح�سا�سا بالبرد فاإن 

اإلى  بحاجة  اأنها  اعتبار  على  الر�سالة  يترجم  المخ 

الج�سم  ح��رارة  درجة  في  التحكم  ويمكن  ال��دفء، 

عن طريق ارتداء المالب�ض الثقيلة عندما يكون الجو 

 .
(((((

باردا اأو تخفيفها اإذا كان الجو حارا

يكون  اأن  للقا�سي  ي�ستحب   :
(((((

الفقهاء ق��ال 

القا�سي  ب�سيقه  ي��ت��اأذى  ل  حتى  ف�سيحا  مجل�سه 

اأو  فيه بحر  يتاأذى  ل  يكون مو�سعا  واأن  والخ�سوم، 

برد اأو عوا�سف ترابية. . . 

اأو  غ�سبان  كان  اإذا  كراهة  للق�ساء  يخرج  ول 

ما  وكل  المزعج،  والحر  الموؤلم  والوجع  جائعا... 

   يده�ض العقل عن تمام فكره. لأن هذه الأمور توؤدي 
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اإلى ال�سجر وتمنع الحاكم من التوفر على الجتهاد، 

وتمنع من ا�ستيفاء الحكم. 

ولهذا  البدن،  يقل�ض  البرد  بع�سهم:لأن  وق��ال 

البدن  لأن  المزعج،  والحر  فيه،  الإن�سان  يت�سنج 

يمتد، ولكنه يزعج الإن�سان، فربما كان الحر �سديدا 

الق�ساء  مجل�ض  في  التبريد  و�سائل  من  يوجد  ول 

الترابية  العوا�سف  عن  ف�سال  ال�سجر،  اإلى  فيوؤدي 

كان  من  ول�سيما  الخم�ض،  الحوا�ض  على  توؤثر  التي 

م�سابا بح�سا�سية في ج�سمه يزعجه الحر والتراب 

مما يوؤثر في حكم القا�سي. 

القا�سي  م�سافحة  حكم  ال��ث��ان��ي:  ال��م��ط��ل��ب 

للخ�سمين في مجل�ض الق�ساء:

بين  ي�ساوي  اأن  القا�سي  على   :
(((((

الفقهاء قال 

الم�سافحة،  ع��دم  اأو  الم�سافحة  في  الخ�سمين 

اأنه  لأن عدم الم�ساواة يك�سر قلب الآخر ف�سال عن 

�سوف يتهم.

وو�سع اليد من القا�سي على اأحدهما دون الآخر 

غير جائز لل�سبب الذي ذكرناه. 

: والدليل على الم�ساواة في كل �سيء قوله

»فلي�سو بينهم في النظر والمجل�ض والإ�سارة«

وفي رواية:

 .
(((((

» فليعدل في لحظه واإ�سارته ومقعده«

اأهم نتائج البحث:

كثيرا  فيهم  واأودع  النا�ض  تعالى  اهلل  خلق  اأول: 

ول  والجتماعية،  الفردية  وال��غ��رائ��ز  الميول  م��ن 

اإلى  بحاجة  فهو  منفردا  العي�ض  الإن�سان  ي�ستطيع 

غيره والعك�ض، وكثيرا ما يف�سي ذلك بباعث الأثرة 

  وحب الذات اإلى الخ�سومة والتنازع، ولذا ا�ستحال 

بقاوؤهم فو�سى دون حاكم يزع بع�سهم عن بع�ض. 

تحت  ال��داخ��ل��ة  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  الق�ساء  ث��ان��ي��ا: 

الخ�سومات  في  النا�ض  بين  الف�سل  لأنه  الخالفة، 

ح�سما للتداعي وقطعا للتنازع، ولتحقيق العدل و�سع 

الزلل  عن  القا�سي  تبعد  محكمة  �سوابط  الفقهاء 

والخطاأ. 

النق�ض  من  الخم�ض  الحوا�ض  �سالمة  ث��ال��ث��ا: 

والإن�ساف  بالعدل  يحكم  القا�سي  يجعل  والعلل 

ويبعده عن الزلل والظلم. 

وعلى  حا�سة  لكل  �سوابط  الفقهاء  و�سع  رابعا: 

النحو الآتي:

تولي  الفقهاء  اأكثر  يجوز  لم  الب�سر:  حا�سة   :1

الأعمى للق�ساء، وجوز بع�سهم ذلك، وعلى القا�سي 

بينهما،  تمييز  غير  من  الخ�سمين  اإل��ى  ينظر  اأن 

ويكره له الق�ساء وهو نع�سان. 

الأ�سم  تولي  الفقهاء  منع  ال�سمع:  حا�سة   :2

الق�ساء، وعلى القا�سي �سماع الخ�سمين بالت�ساوي 

من غير تمييز بينهما. 

٣: حا�سة ال�سم: ي�ستحب للقا�سي اأن يحكم في 

مجل�ض خال من الروائح الكريهة المنفرة ف�سال عن 

الأتربة نتيجة العوا�سف الرملية. 

الفقهاء  يجوز  لم  والنطق:  ال��ت��ذوق  حا�سة   :4

في  يحكم  األ  القا�سي  وعلى  الق�ساء،  الأبكم  تولي 

فيه  المفرط  ال�سبع  اأو  الموؤلم  المفرط  الجوع  حالة 

بين  ي�ساوي  اأن  وعليه  الخطاأ،  في  الوقوع  من  خوفا 

الخ�سمين في المحادثة والكالم. 

5: حا�سة اللم�س: على القا�سي اأن يتجنب الحكم 

في مجل�ض �سديد الحرارة اأو �سديد البرودة، وعليه 

اأن ي�ساوي بين الخ�سمين بالم�سافحة واللم�ض. 
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خام�سا: �سالمة الحوا�ض، تحقق:

): اإثبات الحقوق، وا�ستيفاء الحكم. 

المقر  وال��م��ط��ل��وب،  ال��ط��ال��ب  بين  التمييز   :(

والمنكر، الحق والباطل. 

المحاباة  وعدم  الخ�سمين  قلب  ك�سر  عدم   :(

لأحدهما. 

): ح�سور القلب، وعدم الغفلة. 

اأحكام  يفقهوا  اأن  اليوم  الق�ساة  على  �ساد�سا: 

بالحوا�ض  يتعلق  ما  في  ول�سيما  الإ�سالمي  الق�ساء 

عليه  ذل��ك  بين  كما  الق�ساء  لخطورة  الخم�ض، 

ال�سالة وال�سالم بقوله:

)الق�ساة ثالثة: واحد في الجنة واثنان في النار، 

فاأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فق�سى به، 

النار،  في  فهو  الحكم  في  وجار  الحق  عرف  ورجل 

.
(((((

ورجل ق�سى للنا�ض على جهل فهو في النار( 

 

الحوا�سي :

 .  قال: حديث ح�سن، ينظر: تحفة الأحوذي: )/ )))- )

 .  مجموع الفتاوى، لبن تيمية: ))/ )1)- )

 .  مفتاح دار ال�سعادة: ) / )))- )

 الجواهر الح�سان في تف�سير القراآن: ) /)))- )

 في ظالل القراآن: )/ ))))- ) . 

 .  حت المجهر الحوا�ض: )، )- )

 .  تاج العرو�ض: 1) / )))- )

 ، ( -(( ال��خ��ال��ق:  توحيد   ،(((  /  ( ال�����س��ع��ادة:  دار  مفتاح   

المو�سوعة الفقهية: ) / )). 

 .  تحت المجهر الحوا�ض: ))- )

 . تاج العرو�ض: )) / )))- 1)

 . مفتاح دار ال�سعادة: ) / 1))- ))

 . ل�سان العرب: ) / )))- ))

 . مفتاح دار ال�سعادة: ) / 1))- ))

 . ل�سان العرب: ) / ))). القامو�ض المحيط: ))))- ))  

 . مفتاح دار ال�سعادة: ) / )))- ))

 . القامو�ض المحيط: ) / )))- ))

 . تحت المجهر الحوا�ض: )) & ، توحيد الخالق: ))- ))

 . تحت المجهر الحوا�ض: ) )، توحيد الخالق: ))- ))

في  داخال  يكون  ول  به  اإل  ال�سيء  يتم  ل  ما  هو  ال�سرط:  (( -

يجب  ما  الوجوب:  �سرط  منها:  اأن��واع  على  وهو  ماهيته، 

ال�سالة،  لوجوب  العقل  كا�ستراط  ال�سيء،  لوجوب  وجوده 

وال�ستطاعة لوجوب الحج، ومنها �سرط ال�سحة: ما يجب 

العبادة،  ل�سحة  النية  كا�ستراط  ال�سيء  ل�سحة  وج��وده 

ال�سيء  للزوم  وج��وده  ي�سترط  ما  ال��ل��زوم:  �سرط  ومنها 

كاأهلية الت�سرف فهي �سرط للزوم البيع، ينظر: معجم لغة 

الفقهاء: )/ 1)). 

بدائع ال�سنائع: )/ )- 1)

 . الذخيرة: )/ ))- ))

 . حا�سية الخر�سي:) / )))- ))

 . المغني: ))/ )))- ))

مغني المحتاج: )/ )))- ))

المجموع: )) /))) )))، حا�سية قرة عيون الأخيار: ))- )) 

/ )))، مجمع الأنهر: ) /))). 

رواه ابن ماجه باإ�سناد �سعيف كما قال البو�سيري، ينظر  (( -

�سنن ابن ماجه: )). 

 . ينظر �سحيح م�سلم: )))- ))

 . ، المجموع:)) / )))- ))

 . ملتقى الأبحر: ) / )))- ))

 . المجموع: )) / )))، ملتقى الأبحر: ) / )))- 1)

 . المجموع: )) / )))- ))

 . ملتقى الأبحر: ) / )))- ))

 . كتاب الم�سباح المنير: ) / )))- ))

 . معجم العين واأمرا�سها: )- ))

، مغني المحتاج:  زاد الم�ستقنع: ) / )))، اللباب: )/ 1)- ))

 .((( /(

الكافي:   ، (( -((  /  (( المجموع:   ،((  /  ( ال�سنائع:  بدائع 

)))، الذخيرة: ) / ))، ال�سيل الجرار:) / ))). 

 . بدائع ال�سنائع:) /))، اللباب: ) /1)- ))

 . بدائع ال�سنائع:) /))- ))

 . اللباب: ) / 1)- ))
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 . مغني المحتاج: ) / )))- 1)

 . المجموع:)) / )))- ))

 . مغني المحتاج: ) / )))- ))

 . بداية المجتهد: ) / )))- ))

 . الذخيرة: ) / ))- ))

الم�سدر نف�سه.  (( -

 . زاد الم�ستقنع: ) / )))- ))

 . البحر الزخار:) / )))- ))

 . زاد الم�ستقنع:) / )))، الكافي: )))- ))

، اللباب:  المجموع: )) / )))، مغني المحتاج: ) / )))- ))

 .(1 / (

 . اختيارات �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: 1) / )1)- 1)

 . المحلى: )/ )))- ))

 . اختيارات �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: 1) / )1)- ))

 . زاد الم�ستقنع: ) / )))، اللباب: ) / 1)- ))

 . اختيارات �سيخ الإ�سالم ابن تيمية:1) / )1)- ))

 . كتاب اأدب الق�ساء لبن اأبي الدم: )) ))- ))

 . حا�سية الد�سوقي: ) /1))، حا�سية الخر�سي:) / )))- ))

 . اختيارات �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: 1) / )1)- ))

 . المغني: ) /1)- ))

 . ب�سند �سعيف، ينظر �سنن اأبي داوود: ) / )))- ))

 . تحفة المحتاج: ) / )))- 1)

 . المغني:) /1) ))- ))

اأي�سا  اإن كانت الأ�سوات ت�ستبه فال�سور  يقول ابن حزم:  (( -

بما  اإل  ي�سهد  اأن  اأعمى  ول  لمب�سر  يجوز  وما  ت�ستبه،  قد 

في ظلمة  اأو  اأ�سهد خلف حائط  ومن  فيه،  ي�سك  ول  يوقن 

فاأيقن بال �سك بمن اأ�سهده ف�سهادته مقبولة في ذلك. ولو 

لم يقطع الأعمى ب�سحة اليقين على من يكلمه لما حل له 

اأن يطاأ امراأته اإذ لعلها اأجنبية، ول يعطي اأحدا دينا عليه 

قبل  وقد  ي�ستري.  ول  اأحد  من  يبيع  اأن  ول  غيره،  لعله  اإذ 

ينظر  الحجاب،  خلف  من  الموؤمنين  اأمهات  كالم  النا�ض 

المحلى: ) /))). 

فاإنهم يقبلون �سهادة الأعمى ولم يذكروا �سرط ال�سالمة  (( -

تولي  اأنهم يجوزون  والظاهر  الق�ساء،  باب  العمى في  من 

الأعمى للق�ساء. 

 . مفتاح دار ال�سعادة: ) / )))- ))

 . طبقات ال�سافعية: ) / )))- ))

 . اللباب: ) / 1)- ))

)))، المعتمد في الفقه ال�سافعي:)- ))   / ( مغني المحتاج: 

 .(((/

 . مواهب الجليل: ) / ))، الذخيرة: ) / ))- ))

 . حا�سية الخر�سي:) / )))- ))

 . نظام الق�ساء في ال�سريعة الإ�سالمية: ))- 1)

 . مغني المحتاج: ) /))) )))- ))

 . تحفة المحتاج: ) / )))- ))

 . مغني المحتاج: ) / )))- ))

 . تاج العرو�ض: )) / )))- ))

 . المغني: )) / )))- ))

 . المجموع: )) / 1))- ))

. وقيل: هذا من خ�سو�سيات الر�سول  المجموع: ))/ 1))- ))

. فاإنه ل يقول اإل حقا واإن كان غ�سبان. 
 . عون المعبود: ) / )1)- )1)- ))

 . المغني: )) / )))- ))

اأبي  م�سند  في  وروي   . (1 -(1(  (1(  /  ( الدارقطني:  �سنن 

يعلى، وهو حديث �سعيف، ينظر في�ض القدير:) / )1). 

 . في�ض القدير: ) / )1)- ))

 . البحر الزخار: ) /)))- ))

 . �سنن الدارقطني: ) / )1)- ))

 . المعجم العربي الأ�سا�سي: )))- ))

 . مفتاح دار ال�سعادة: ) /1))- ))

، مغني المحتاج:  المغني: )) / )))، المجموع: )) / )))- ))

الفقه  من  م�سائل   ،(1( ال�سلطانية:  الأح��ك��ام   ،(((/  (

المقارن »المعامالت«: ))). 

 . مغني المحتاج:) / )))، تحفة المحتاج: ) / )))- ))

الم�سدران اأنف�سهما.  (( -

 . الذخيرة: ) / ))- ))

 . حا�سية الخر�سي: ) / )))- 1)

 . المغني: )) / )))- ))

 . �سحيح م�سلم ب�سرح النووي: ) / )))- ))

 . ))المغني: )) / )))- ))

بدائع ال�سنائع: ) / ))). - ))

الم�سدر نف�سه.  (( -
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 . تحفة الفقهاء:) / )))- ))

 . مغني المحتاج: ) / 11)- ))

الم�سدر نف�سه.  (( -

 . المجموع: )) / )))- ))

الم�سدر نف�سه ، (11 -

 . حا�سية الخر�سي: ) )1)- )1)

 . بداية المجتهد: ) / )))- )1)

 . المغني: )) / )))- )1)

 . البحر الزخار: ) / ))))- )1)

 . الرو�سة الندية: ) / )))- )1)

 . تحفة الأحوذي: ) / 1))- )1)

 . عون المعبود: ) / )))- )1)

، �سحيح  (1( -(((  /  (( الع�سقالني:  �سرح  البخاري  �سحيح 

م�سلم �سرح النووي: ) /))) ،

 . �سرح النووي ل�سحيح م�سلم: ) / )))- )1)

 . �سرح النووي ل�سحيح م�سلم: ) / )))- 1))

 . فتح الباري: )) / )1)- )))

 . �سرح النووي ل�سحيح م�سلم: ) / )))- )))

 . المجموع: )) / ))) )))- )))

 . المجموع: )) / )))- )))

الم�سدر نف�سه.  ((( -

 . حا�سية الخر�سي: ) / )))- )))

 . المغني: )) )))- )))

 . المجموع: )) / )))- )))

 . القامو�ض المحيط: )))- )))

 . المغني: ) / ))- 1))

الفقه  مدونة   ، ((( -(((  /  (( المجموع:   ،((  /  ( المغني: 

المالكي: ) / ))). 

 . المجموع: )) / )))- )))

 . بدائع ال�سنائع: ) / )))، اللباب: ) / 1)- )))

 . المجموع: )) / )))، مغني المحتاج: ) / )1)- )))

الم�سدران اأنف�سهما.  ((( -

 . مدونة الفقه المالكي: ) / ))) )))- )))

 . حا�سية الخر�سي: ) / )))- )))

 . المغني: ) / ))- )))

الم�سدر نف�سه.  ((( -

 . البحر الزخار: ) / )))، ال�سيل الجرار: ) / )))- 1))

الم�سدران اأنف�سهما.  ((( -

 . �سرح النووي ل�سحيح م�سلم: ) / )))- )))

 . البحر الزخار: ) / )))- )))

 . �سرح النووي ل�سحيح م�سلم: ) /)))- )))

 . المجموع: )) / )))- )))

 . بدائع ال�سنائع: ) / )))- )))

 . تحفة الفقهاء: ) / )))- )))

، ب�سند �سعيف.  �سنن الدارقطني: ) / )1)- )))

 . المجموع: )) /)))- )))

 . المجموع:)) / )))- 1))

الم�سدر نف�سه.  ((( -

 ، الم�سدر نف�سه : )) / 1))، حا�سية الخر�سي: ) / )))- )))

المغني: )) / )))، عون المعبود: ) / )1) )1). 

، عون المعبود:  ((( -(((  /( 1))، الخر�سي:   / (( الجموع: 

 .(1( (1(

، ب�سند �سعيف.  �سنن الدارقطني: ) / )1)- )))

والترمذي،  والن�سائي،  داود،  واأب��و  ماجه،  ابن  اأخرجه  ((( -

والحاكم و�سححه، ينظر: الرو�سة الندية: )/))). 

الم�سادر والمراجع :

القراآن الكريم. 

اأول: كتب التف�صير:

ط))،  القاهرة،  ال�سروق  دار  قطب،  �سيد  القراآن،  ظالل  في 

�سنة )))) ه�=)11)م. 

ثانيا: كتب الحديث ال�صريف:

عبد  محمد  لالإمام  الترمذي،  جامع  �سرح  الأحوذي  تحفة  ( -

الحديث  دار  المباركفوري،  الرحيم  عبد  اب��ن  الرحمن 

القاهرة، ط)، �سنة ))))= )11). 

�سنن اأبي داود، لأبي داود �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاني،  ( -

المكتبة  ط  الحميد،  عبد  ال��دي��ن  محي  محمد  تحقيق: 

الع�سرية، بيروت. بال �سنة. 

يزيد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبي  ت�سنيف:  ماجة،  ابن  �سنن  ( -

لبنان،  الدولية،  الأفكار  بيت  فريق  به  اعتنى  القزويني، 

�سنة )11). 
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�سنن الدارقطني، لل�سيخ الحافظ علي بن عمر الدارقطني،  ( -

عالم الكتب، ط)، �سنة )1)) )))). 

�سحيح م�سلم، ت�سنيف الإمام الحافظ اأبي الح�سين م�سلم  ( -

�سهيب  اأبو  به  اعتنى  الني�سابوري،  الق�سيري  الحجاج  ابن 

الكرمي، بيت الأفكار الدولية، �سنة )))) =)))).

�سحيح م�سلم ب�سرح النووي، لالإمام محي الدين اأبي زكريا  ( -

محمد  محمد  د.  اأحاديثه  خرج  النووي،  �سرف  بن  يحيى 

تامر، دار الفجر للتراث، القاهرة. 

الطيب  اأب��ي  للعالمة  داود،  اأب��ي  �سنن  �سرح  المعبود  عون  ( -

العلمية،  الكتب  دار  اآب��ادي،  العظيم  الحق  �سم�ض  محمد 

بيروت، ط)، �سنة ))))=  )11).

حجر  ابن  للحافظ  البخاري،  �سحيح  ب�سرح  الباري  فتح  ( -

الباقي، دار الحديث  الع�سقالني، ترتيب محمد فوؤاد عبد 

القاهرة، �سنة ))))= )11). 

�سححه:  ال����روؤوف،  عبد  محمد  للمناوي  القدير،  في�ض  ( -

اأحمد عبد ال�سالم، دار الكتب العلمية، ط)، �سنة ))))= 

 .(11(

ثالثا: الكتب الفقهية:

اأ. كتب الفقه الحنفي:

بدائع ال�سنائع في ترتيب ال�سرائع، للكا�ساني عالء الدين  ( -

اأبو بكر بن م�سعود، دار الكتب العلمية. 

تحفة الفقهاء، لعالء الدين ال�سمرقندي، تحقيق: د. محمد  ( -

�سنة  ط)،  القاهرة،  التراث،  دار  مكتبة  البر،  عبد  زكي 

.((((= ((((

عبد  اأحمد  ع��ادل  ال�سيخ  تحقيق:  عابدين،  اب��ن  حا�سية  ( -

العلمية،  الكتب  دار  معو�ض،  محمد  علي  وال�سيخ  الموجود 

بيروت لبنان، ط)، �سنة ))))= )))). 

الدم�سقي  الغينمي  عبد  لل�سيخ:  الكتاب،  �سرح  في  اللباب  ( -

الميداني الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 

مطبعة  اأفندي،  لداما  الأبحر،  ملتقى  ل�سرح  الأنهر  مجمع  ( -

الحاج محرم اأفندي، �سنة )))). 

ب. كتب الفقه ال�سافعي:

الح�سن  لأب��ي  الدينية،  وال��ولي��ات  ال�سلطانية  الأح��ك��ام   ( -

مطبعة  الحديثي،  جا�سم  محمد  د.  تحقيق:  ال��م��اوردي، 

المجمع العلمي، �سنة ))))= )11). 

بن  اأحمد  الدين  ل�سهاب  المنهاج،  ب�سرح  المحتاج  تحفة   ( -

جامعة  تامر،  محمد  محمد  ن�سه:  �سبط  الهيثمي،  حجر 

القاهرة. 

الأق�سية  المنظومات في  الدرر  القا�سي وهو  اأدب  )- ) كتاب 

تحقيق: ال�سافعي،  الحموي  ال��دم  اأب��ي  لبن   والحكومات، 

د. محمد م�سطفى الزحيلي، دار الكتب الثقافية. 

اإبراهيم بن  اإ�سحاق  اأبي  المهذب، لالإمام  المجموع �سرح   ( -

علي بن يو�سف ال�سيرازي، للنووي، لمجموعة من العلماء، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، �سنة ))))= )11). 

- ) المعتمد في الفقه ال�سافعي، د. محمد الزحيلي، دار القلم، 

دم�سق، ط)، ))))= )11). 

- ) مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج، للخطيب 

خرج  ال��ب��ارودي،  زك��ي  عماد  ل��ه:  ق��دم  ال�سربيني،  محمد 

عزت،  محمد  راجعه:  �سعد،  ال��روؤوف  عبد  طه  اأحاديثه: 

المكتبة التوفيقية، طبعة دار المعرفة، �سنة )11). 

- ) نهاية المحتاج اإلى �سرح المنهاج للرملي، مطبعة م�سطفى 

البابي الحلبي، �سنة ))))= )))). 

ج. كتب المالكية:

القرطبي،  ر�سد  لبن  المقت�سد،  ونهاية  المجتهد  بداية   ( -

دار الفكر. 

الكتب  دار  خليل،  �سيدي  مخت�سر  على  الخر�سي  حا�سية   ( -

العلمية، بيروت لبنان، ط)، �سنة ))))= )))).

عي�سى  للدردير،  الكبير  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية   ( -

البابي الحلبي. 

- ) الذخيرة في فروع المالكية، لالإمام القرافي، تحقيق: اأبي 

بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الرحمن،  عبد  اأحمد  اإ�سحاق 

لبنان، ط)، �سنة ))))= )11).

الرحمن  عبد  ���س��ادق  د.  واأدل��ت��ه  المالكي  الفقه  م��دون��ة   ( -

الغرياني، موؤ�س�سة الريان، �سنة ))))= )11). 

الجزار  عامر  تحقيق:  مالك،  لالإمام  الكبرى،  المدونة   ( -

وعبد اهلل المن�ساوي، دار الحديث القاهرة، �سنة ))))=  

 .(11(

مكتبة  للحطاب،  خليل،  مخت�سر  ل�سرح  الجليل  مواهب   ( -

النجاح، ليبيا. 

د. كتب الفقه الحنبلي:

- ) اختيارات �سيخ الإ�سالم ابن تيمية الفقهية، تاأليف: د. زيد 

ابن �سعد بن مبارك الغنام، كنوز اأ�سبيليا للن�سر والتوزيع، 

ط)، �سنة 1)))= )11).

المقنع،  اخت�سار  في  الم�ستقنع  زاد  على  الممتع  ال�سرح   ( -

للن�سر، بيروت،  العالمي  الكتاب  لل�سيخ: محمد بن �سالح، 

�سنة )))) = )11). 
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المقد�سي،  قدامة  لب��ن  اأح��م��د،  الإم���ام  فقه  في  الكافي   ( -

دار  ال�سعدني،  الحميد  و م�سعد عبد  فار�ض  حققه: محمد 

الكتب العلمية، بيروت، ط)، �سنة )))) =)))). 

- ) مجموع الفتاوى، ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية، خرج اأحاديثها: 

 =(((( �سنة  الوفاء، ط)،  دار  الباز،  واأنور  الجزار  عامر 

 .(11(

 المغني، لبن قدامة، دار الكتب العلمية ن ط)، �سنة ))))- ) 

 .(11( =

ه�. كتب الزيدية:

للمرت�سى،  الأم�سار،  لمذاهب  الجامع  ال��زخ��ار  البحر   ( -

العلمية،  الكتب  دار  ت��ام��ر،  محمد  محمد  ن�سه:  �سبط 

بيروت، ط)، �سنة )))) =)11).

الطيب  اأبي  للعالمة:  البهية،  الدرر  �سرح  الندية  الرو�سة   ( -

ط)،  الجديدة،  الندوة  دار  البخاري،  القنجوي  الح�سيني 

�سنة )1)) =)))). 

- ) ال�سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لل�سيخ: محمد 

ح�سن  بن  �سبحي  محمد  تحقيق:  ال�سوكاني،  علي  اب��ن 

حالق، دار ابن كثير، ط)، �سنة )))) = )11). 

و كتب الظاهرية: ( -

- ) المحّلى، لبن حزم الظاهري، تحقيق: اأحمد محمد �ساكر، 

دار اإحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط)، �سنة )))) 

 .(11(

رابعا: كتب اللغة:

- ) تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، لل�سيد محمد مرت�سى 

الح�سيني الزبيدي، تحقيق: عبد ال�ستار اأحمد فراج، �سنة 

 .((((= ((((

- ) ل�سان العرب، لبن منظور، دار الحديث، القاهرة. 

- ) كتاب الم�سباح المنير في غريب ال�سرح الكبير، للرافعي، 

دار  الفيومي،  المقري  علي  بن  محمد  بن  اأحمد  تاأليف: 

القلم، بيروت لبنان.

ومتعلميها،  بالعربية  للناطقين  الأ�سا�سي  العربي  المعجم   ( -

المنظمة  من  بتكليف  اللغويين،  كبار  من  جماعة  تاأليف 

العربية للتربية والثقافة والعلوم، لرو�ض. 

الهاللي ���س��ادق  د.  اإع����داد:  واأم��را���س��ه��ا،  العين  معجم    ( -

و د. محمد حكمت وليد، منظمة ال�سحة العالمية، المكتب 

الإقليمي ل�سرق البحر المتو�سط، �سنة )))). 

خليل  ترتيب:  اآب��ادي،  للفيروز  المحيط،  القامو�ض  معجم  ( -

ماأمون �سيحا، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط)، �سنة )))) 

 .(11(=

خام�صا: كتب عامة:

دار  فران�سي�سكاباينز،  تاأليف:  الحوا�ض،  المجهر  تحت   ( -

الفاروق، م�سر، ط)11). 

مكتبة  ب��غ��داد،  ال��زن��دان��ي،  المجيد  عبد  الخالق،  توحيد   ( -

المثنى، �سنة 1))). 

- ) القواعد الكلية وال�سوابط الفقهية، د. محمد عثمان �سبير، 

دار الفرقان، الأردن، �سنة 111). 

- ) م�سائل في الفقه المقارن »المعامالت«، د. ها�سم جميل، 

دار ال�سالم، ط)، �سنة)11). 

- ) مفتاح دار ال�سعادة، لبن قيم الجوزية، دار الفكر للطباعة 

والن�سر. 

 .  المقدمة، لبن خلدون، دار الهالل، �سنة ))))- )

�سنة   ، ط)- ) الكويت،  الأوق��اف  وزارة  الفقهية،  المو�سوعة   

 .(((( ((1(

الكريم  عبد  د.  الإ�سالمية،  ال�سريعة  في  الق�ساء  نظام   ( -

زيدان، مطبعة العاني، بغداد، ط)، �سنة )1)). 



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 28

ُمالَحًقا  ال�شعري  ال��ت��راث  في  الباحث  يفتاأ  ال 

هذا  �شعث  للم  الجهود  تت�شاعف  مهما  بالياأ�س 

التراث، اإذ كلما ينتابه �شعور وثقة باأن هذا التراث 

التمام،  م��ن  ل��ه  ينتظر  وم��ا  ي��رام  م��ا  على  ���ش��ارف 

اإلى درا�شته مقبولة   بحيث ت�شبح درجة االطمئنان 

ال�شعور  هذا  من  وت�شائل  ت�شدمه،  بحقائق  يفاجاأ 

اإلينا  ت�شل  لم  التي  الدواوين  تلك  تجاه  ا  خ�شو�شً

في اأ�شولها المخطوطة، والتي ي�شطر الباحثون اإلى 

وناهيك  الم�شادر،  بطون  من  جمًعا  مادتها  جمع 

عما يحيق بهم من اأعباء مم�شة، وما يجابههم من 

اأ�شعار  ومالحقة  الم�شادر،  على  الح�شول  �شعوبة 

تلك  االأع��ب��اء  ه��ذه  م��ن  وي�شاعف  فيها،  ال�شعراء 

مت�شمنة  الدواوين  ن�شر  بعد  ت�شدر  التي  الم�شادر 

اإلى  جامعيها  ان�شراف  بعد  اإليها،  ت�شاف  الأ�شعار 

اأعمال عليمة اأخرى، ومن ثم تفتقر هذه االأ�شعار اإلى 

اال�شتدراك لتظل الديوان الم�شتدرك عليها في حيز 

اأذهان الباحثين والدار�شين.

النتائج  اأن  في  يتمثل  للقلق  االأول  المكمن  ولعل 

محل  تظل  المجموعة  ال��دواوي��ن  من  الم�شتخل�شة 

ما  ح�شب  عليها  واالإ�شافة  للتغيير،  بتعر�شها  ريبة 

هذه  اإلى  االإ�شافات  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  ي�شتجد، 

تراثنا،  م�شادر  في  الم�شتمر  والتقليب  الدواوين، 

الدواوين  ه��ذه  محتوى  على  تت�شمنه  م��ا  وع��ر���س 

اإلى  والمبادرة  جديدة،  بن�شو�س  لرفدها  تطلًعا 

المطابع  تخرجه  وما  المحققون  يحققه  ما  ت�شفح 

لياًل ونهاًرا من نوادر التراث ال�شعري، اإلى اأن ت�شنح 

الفر�شة الإعادة بنائها وطبعها من جديد بعد اإدراج 

هذه االإ�شافات فيها.

اإن اأهمية االإ�شافات اإلى تراثنا ال�شعري ال تتمثل 

والتامة  ال�شديدة  النتائج  اإلى  التو�شل  محاولة  في 

في مكتبة التراث ال�شعري:

مراجعات واإ�شافات

د. عبد الرازق حويزي

جامعة الطائف، كلية االآداب

التعريف بالبحث:

يتناول هذا البحث مراجعة لت�شعة مجاميع �شعرية بهدف االرتقاء بها درجة نحو الكمال، اإذا ربما 

اأو  اإليها،  التو�شل  تم  التي  النتائج  بع�ض  تغيير  اإلى  اإ�شافات  يرافقها من  المراجعات وما  توؤدي هذه 

اإ�شافة نتائج اأخرى حول اإبداع اأ�شحاب هذه المجاميع ومنازلهم ال�شعرية بين �شعراء اللغة العربية.



في مكتبة 

التراث 

ال�شعري:

 مراجعات 

واإ�ضافات
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فقط، واإنما تتعدى ذلك اإلى التنويه بما يلزم اإعادة 

بع�س   - الركون  واإل��ى  الدواوين،  هذه  من  طباعته 

التي  بال�شورة  ال�شعري  تراثنا  ظهور  اإلى   - ال�شيء 

تليق ب�شاعرية االأجداد.

االأح��وال من  بحال من  تقلل  ال  االإ�شافات  وه��ذه 

تراثنا  بجمع  المهتمون  بذله  الذي  الم�شكور  الجهد 

ال�شعري وتن�شيقه، ون�شره منقًحا مهذًبا ب�شورة تتواءم 

لي  اأف��رز  ال��ذي  ه��ذا،  ع�شرنا  في  العلمي  والتقدم 

ولغيري من الباحثين تقنيات حديثة اأ�شبح توظيفها 

تتاأخر  ال  حتى  ��ا  ���ش��روريًّ اأم���ًرا  العلمي  البحث  ف��ي 

الدرا�شات االإن�شانية عن مواكبة اأختها التطبيقية. 

الجهود  من  تقلل  ال  االإ���ش��اف��ات  ه��ذه  اإن  قلت: 

تكون  ربما  الأن��ه��ا  ال��دواوي��ن،  لجامعي  المخل�شة 

ملتقطة من م�شادر ن�شرت بعد ن�شرهم الأعمالهم، 

الوقوف  لهم  يت�شن  لم  التقاطها من م�شادر  تم  اأو 

عليها لبعدها عن متناول اأيديهم. 

وتكت�شب هذه االإ�شافات اأهمية اإذا كانت من�شبة 

مدى  وتتوقف  مفقودة،  اأ���ش��ول  ذات  دواوي���ن  على 

اأهميتها على ح�شيلة الديوان المجموع، فاإذا كانت 

هذه الح�شيلة �شئيلة بات الديوان في حاجة ما�شة 

الوقوف  يمكن  حتى  جديدة  �شعرية  ن�شو�س  اإل��ى 

والت�شكيل  والم�شمونية،  الفكرية  االتجاهات  على 

الجمالي ل�شعر �شاحبه، اإذن فعلى قدر قلة ح�شيلة 

ومن  ديوانه،  اإلى  االإ�شافات  اأهمية  تكون  ال�شاعر 

لم  ال��ذي��ن  ال�شعراء  بع�س  على  التركيز  ك��ان  ث��م 

تتواءم ح�شيلة اأ�شعارهم واإعالء النقاد القدماء من 

منزلتهم ال�شعرية.

الع�شر  في  ال�شعري  بالتراث  الهتمامي  ونظًرا 

فقد  م�شادره  تقليب  على  وم��داوم��ت��ي  العبا�شي، 

الدواوين   لبع�س  تتمة  تعد  اإ�شافات،  على  وقفت 

والم�شتدركات عليها، من دواوين هوؤالء ال�شعراء:

)1( ديوان » علي بن الجهم ت 249هـ «: 

تناول رهط من النقاد هذا الديوان في درا�شات 

هذه  كاتب  منهم  متباعدة،  ف��ت��رات  على  متعددة 

ال�شطور، ويجد القارئ الكريم ح�شًرا لمعظم هذه 

الربيعان   10  ،9 ج  ال��ع��رب  مجلة  ف��ي  ال��درا���ش��ات 

الباحثين  اأحد  ن�شر  2005م، وقد   ،4 1425ه�، ج1، 

بع�س االأبيات على اأنها م�شتدركة على هذا الديوان 

من  1429ه����  الحجة،  ذو  القعدة،  ذو   6  ،5 ج  في 

بع�شها  اإذ  ا�شتدراكها،  ي�شح  وال  نف�شها،  المجلة 

من�شور من قبل في مجلة العرب ج9، 1425 وما بعده 

لل�شاعر،  الن�شبة  خال�س  غير  وبع�شها  اأجزاء،  من 

ومن االإ�شافات الجديدة التي ربما لم ي�شبق ن�شرها 

في نطاق االهتمام بديوان هذا ال�شاعر :

)1( البيتان التاليان:        �من الكامل[

ها َف�شدَّ ال��رق��ي��ِب  ُم��اح��ظ��َة  خ��اف��ْت   -1

ع�����ن�����ه ال���������ح���������ذاُر وق�����ل�����ُب�����ه�����ا َم�����ع�����م�����وُد

َتِف�ض ول��م  الجفوُن  بَعبرِتها  دارْت   -2

�����م�����ا ب�����ي�����ن ال������ج������ف������وِن ُم������ري������ُد ف�����ك�����اأنَّ

التخريج: اعتالل القلوب 213.

)2( البيت التالي:           �من الكامل[

اأح�������م�������ٌد راآه���������������ا  اإذ  ك�������ذل�������ك  ب�����ي�����ن�����ا 

���اف���ِر ����ع����اِم ال���نَّ ����اَع َي���ج���ف���ُل ك����ال����نَّ ف����ان���������شَ

التخريج: المن�شف 594/2 

)3( البيت التالي:     �من الكامل[

�������م�������ا ث�������م ان������ث������ن������وا ي�����ت�����م�����لَّ�����ُق�����وَن واإنَّ

������َغ������ار ����������ٌة َو�������شَ م������ل������ُق ال���������ع���������ُدوِّ َم����������َذلَّ
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التخريج: المن�شف 100/2، ورجح محققه اأنه له.

)4( البيت التالي:                  �من الطويل[

وب��������ادرْت ال����ق����ن����اَة  اأرع�����ف�����ُت  ����ش���ئ���ُت  اإذا 

َمكاُنها ي��ْخ��َف��ى  ل��ي�����ض  ِرج�����اٌل  ل��ن�����ش��ري 

رقم  والبيت  ولعله   ،18/2 المن�شف  التخريج: 

)175(، �س 222 من ق�شيدة واحدة.

)5( ون�شب اإليه ولي�س له:     �من الخفيف[

اأن������ا�������ٌض ال�����ق�����واف�����ي  ع�����ال�����ج  رب�����م�����ا   -1

ت�������ل�������َت�������وي َت��������������������ارًة ل������ه������م وَت�������ِل�������ي�������ُن

وَع���ي���ٌن وع����ي����ٌن  َع����ي����ٌن  ط����اَوَع����ْت����ه����م   -2

�����ْت�����ه�����م ُن������������وٌن وُن��������������وٌن ون��������وُن َوَع�����������شَ

التخريج: �شرف العين 146/2، وينظر تدافعهما 

البن  اإياهما  ن�شبته  في  الموؤلف  ووهم  وتخريجهما، 

الجهم في هام�شه.

)2( اأبو هفان المهزمي )ت257هـ(:

�شبق لي اأن اأثبت بع�س التعقيبات واالإ�شافات على 

ديوان هذا االأديب الم�شهور في العدد ع 68،2010م 

محاوالت  هناك  وذك��رت  الغراء،  المجلة  هذه  من 

جمع �شعره، ومنذ ذلك الحين والديوان ال يزال في 

لي  كان  التي  الدواوين  من  كغيره  اهتمامي  دائ��رة 

اأ�شفرت متابعة البحث عن العثور  اهتمام بها، وقد 

على بع�س النتف والمقطعات التي لم ي�شبق ن�شرها 

راأيت  عليه،  واال�شتدراك  �شعره  جمع  محاوالت  في 

اإثباتها هنا لتكون تتمة لما ن�شر من �شعر ال�شاعر.    

)1( النتفة التالية:         �من الوافر[

َخليا �����ِخ�����ًذا  ُم�����تَّ ُك�����ن�����َت  م�����ا  اإذا   -1

َف�����ِب�����ْع�����ُه ُم��������واَف��������َق��������ٍة  ذا  ي���������ُك  ول���������م 

ِمْنُه ���َت  َوَل�������شْ ِم���ن���َك  اأُخ������وَك  ف��ل��ي�����ض   -2

ُت�����ِط�����ْع�����ُه ول��������م  ي����ط����ع����ك  ل������م  م������ا  اإذا 

التخريج: الف�شو�س 42/4.

)2( النتفة التالية:         �من الوافر[

الَتاقي ف����اَت����ُه����ُم  االإِخ������������واُن  اإِذا   -1

��������رُّ ِم���������َن ال�����ِك�����ت�����اِب ���������شَ
َ
�������يٌء اأ َف�����م�����ا ��������شَ

ديٍق �شَ اإِل�����ى  ��دي��ُق  ال�����شَ َك���َت���َب  َواإِن   -2

ال���������َج���������واِب َردُّ  ِك��������ت��������اِب��������ِه  َف���������َح���������قُّ 

المدارك  ترتيب  االأول  البيت  ورد  الرواية: )1( 

برواية: »فال �شيء«، وورد في كتاب االزدهار برواية: 

»فال �شيء اأعز من الكتاب«.

المدارك  ترتيب  في  الثاني  البيت  وورد   )2(

برواية: »اإلى اأخيه«، وورد في كتاب االزدهار برواية: 

»اإذا كتب ال�شديق اإلى اأخيه«. 

اآداب الع�شرة وذكر ال�شحبة واالأخوة  التخريج: 

عقده  م��ا  ف��ي  االزده����ار  ف��ي  ن�شبة  ب��ال  وه��م��ا   ،59

وترتيب   ،107 واالآث����ار  االأح���ادي���ث  م��ن  ال�����ش��ع��راء 

مذهب  اأعالم  لمعرفة  الم�شالك  وتقريب  المدارك 

مالك 362/3، وذكر في ديباجتها ما ن�شه: »وذكر 

�شعيد  )بن  قيتبة  اإلى  كتب  راهويه  بن  اإ�شحاق  اأن 

ابن جميل البلخي ت 240ه�( مرة وثانية فلم يجبه، 

فكتب اإليه في الثالثة...«، وذكر البيتين.  

)3( النتفة التالية:        �من الكامل[

مماِته      ق���ب���ل  اإب����راه����ي����ُم  م������اَت  ق����د   -1

��ب��ِر ب���ع���َد َوف���اِت���ِه َف�����ُرِزق�����ُت ح�����ش��َن ال�����شَّ

ِغلماِنِه م���ن  ال��ُخ��ل��ق��اَن  وا���ش��ت��خ��دم   -2

وا�����ش����ت����ول����َد ال�����َخ�����لَ�����َق�����اِت م�����ن داي�����اِت�����ِه
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ج�����ي�����راِن�����ِه ع����ل����ى  ك��������لٌّ  ِغ�����ل�����م�����اُن�����ه   -2

ون�������������������ش���������اوؤه ك�����������لٌّ ع������ل������ى ج����������اراِت����������ِه

ِكاِبه ِط����اب  ف��ي  ال��ث��ع��ال��ُب  ت��ع��ُدو   -4

وي����ط����ي����ر ط����ي����ر ال�����م�����اء ف�������وق ب�����زاِت�����ِه

من  »ال�شبان  نوا�س:  اأبي  ديوان  في  ورد  ال�شرح: 

بخيل،  اأن��ه  معناه  فيهم...  خير  ال  الذين  الغلمان: 

يعدو  اإنه �شاد من هزاله، بحيث  الكلب حتى  يجيع 

عد  ال�شُّ من  بزاته  وكذلك  في�شيده،  الثعالب  عليه 

بحيث ي�شطاده طير الماء، ي�شير اإلى بخله«. 

التخريج: ديوان اأبي نوا�س 152/2 - 153، واأفاد 

اإلى  المن�شوب  ال�شعر  من  اأنها  االأ�شفهاني  حمزة 

جماعة  اأن�شدنيها  االأبيات:  بعد  قال  ثم  نوا�س،  اأبي 

اأهل  �شعراء  بع�س  يقولها  المدبر،  بن  اإبراهيم  في 

زمانه، وقيل هي الأبي هفان«.

)3( ديوان »يحيى بن علي المنجم ت 300هـ«:

بع�س  ِقَبل  من  المبذولة  الجهود  بع�س  اأث��رت 

الباحثين للنهو�س باإعادة بناء ديوان هذا ال�شاعر 

لهذه  ح�شًرا  ال��ق��ارئ  يجد  عليه،  واال���ش��ت��دراك 

وتنظر  المجلة،  هذه  من   )57( العدد  في  الجهود 

ذو  القعدة،  ذو   6  ،5 ج   ،393 ���س  ال��ع��رب  مجلة 

ال  م�شتدركة  ق�شيدة  ففيها  1429ه�����،  الحجة، 

في  هنا  قبل  من  من�شورة  الأنها  ا�شتدراكها،  ي�شح 

لكاتب  المتتابع  االهتمام  اأ�شفر  وقد   ،)57( العدد 

االإ�شافات  عن  ال�شاعر  هذا  ب�شعر  ال�شطور  هذه 

التالية: الجديدة 

)1( وقال:                �من الوافر[

�شعِري ال����م����م����روُر  االأح������م������ُق  ي���ع���ي���ُب 

وه��������ج��������وي ف��������ي ب����������ادِت����������ِه َي���������ش����ي����ُر

������������اُد �����ش����ع����ٍر ���������������������ُه َن������������قَّ وي�����������زع�����������ُم اأنَّ

ه�������و ال����������َح����������اِدي ول�����ي�����������ض ل�������ه َب����ع����ي����ُر

المتنبي  �شعر  م�شاوئ  ع��ن  الك�شف  التخريج: 

واأن�شدني   « مقدمتها:  وفي   ،33 عباد  بن  لل�شاحب 

)اأبو اأحمد يحيى بن علي النديم(  في معنى خبر اأبي 

عبادة مع عبيد اهلل عبد الرحمن بن اأبي عبد الرحمن 

االأهوازي لنف�شه ». ولذكر االأهوازي هنا ن�شب الراغب 

االأ�شفهاني البيت الثاني منهما في كتابه محا�شرات 

االأدباء 193/1 لالأهوازي، وهذا خطاأ.

)2( وقال:          �من الطويل[ 

���������ه ل�����ي ُم������واِف������ٌق ن����ي ل�����و اأنَّ ����رَّ وم������ا �����شَ

ُم����واف����ِق غ����ي����َر  ك������ان  اأن  ن����ي  ����رَّ �����شَ وال 

 ،4754 حلب  تاريخ  في  الطلب  بغية  التخريج: 

المذكورة  المقطعة  نهاية  في  البيت  ه��ذا  ويو�شع 

تحت رقم )20( ، �س 212 من الديوان، والمخرجة 

االأوالن  البيتان  ورد  وقد  ال�شعراء،  معجم  على  فيه 

الطلب،  بغية  فيه محرفين، على عك�س ما وردا في 

لذا اأورد روايتهما ال�شحيحة من هذا الم�شدر:

���ْن���ع���ٍة  وف������ي ال���ح���ل���ب���ي ك������لُّ ن���ح�������ٍض و����شَ

الحقائِق ع���ن���َد  االأخ���������واِن  اأخ�����و  ون���ع���َم 

��������ه �������ن ي��������ج��������وُر ربَّ ����������������ه م�������مَّ ع������ل������ى اأنَّ

وي���ن���ح���ُل���ه م������ذم������وَم ف����ع����ِل ال����َخ����ائ����ِق

الطلب،  بغية  في  االأب��ي��ات  لبقية  رواي���ات  وثمة 

وديباجة المقطعة في الديوان.

بن عبيد اهلل«:            »القا�شم  قلب  اإلى  تقرًبا  وقال   )3(

�من الكامل[

االإن������َع������اَم������ا ي�������ش���ك���ُر  ل����م����ن ال  ُب�������ْع�������ًدا 

وي��������������رى ل���������م���������واله ع�����ل�����ي�����ه ِذم�������ام�������ا
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 ،151 الخلفاء  ت��اري��خ  ف��ي  االإن��ب��اء  ال��ت��خ��ري��ج: 

الديوان.  من   216 �س   ،30 لرقم  البيت  وي�شاف 

العرب  ل�شان  والحرمة«.  الحق  والمذمة:  ماُم  و»الذِّ

)ذمم( 1517/3.

)4( قال »اأبو بكر ال�شولي«: »حدثني يحيى بن علي 

ابن المنجم قال: جاذبني محمد بن القا�شم بن 

مهرويه يوًما، فزعم اأن دعباًل اأ�شعر من اأبي تمام، 

فقلت له: يا بني باأي �شيء تقدمه؟ فلم ياأت بمقنع، 

فجعلت اأن�شده محا�شنهما فاإذا محا�شن اأبي تمام 

واأفح�س،  اأعظم  دعبل  عيوب  واإذا  واأطرف  اأكثر 

فاأقام على تع�شبه فقلت:           �من الخفيف[

المح� م���ن  ال���ق���دي���ُم  ي���ع���رُف  اإن���م���ا   -1

الُح�شاِم ع���ر����ضِ  وق�����ِت  ف���ي  َق���ي���ٌن  �����دث 

بحبيٍب ِدع�������ب�������ًا  َت����ق����ي���������ش����نَّ  ال   -2

���ن���اِم ل���ي�������ض ُخ�������فُّ ال���ب���ع���ي���ِر م���ث���ل ال�������شّ

اأن�شف� اإذا  ال����روؤو�����ِض  م���ن  ه���ذا  اإن   -3

االأق����������������������داِم م����������ن  وذا  ف�������ي�������ه  ��������������َت 

ي� 4- اأنت اإن لو لم تكْن من الَعمي ما �شوَّ

�������������َت ب������ي������ن ال��������ج��������ب��������اِل واالآك���������������������اِم

بالنَّق�ض عقلَك  و�شفَت  َلَعْمري  قد   -5

���������اِم ول��������������م ت������ن������ت������ِق�������������ضْ اأب�����������������ا ت���������مَّ

وارِج�������ْع ���ع���ِر  ال�������شِّ ت���خ���ّي���ر  ف���ت���ن���ّك���ْب   -6

الن������ت�������������ش������اخ االأخ������������ب������������ار واالأي��������������������اِم

الرواية: )1( ورد البيت االأول في وفيات االأعيان 

برواية: »العتيق من«.

)2( ورد البيت الثاني فيه برواية: »ال تق�س«.

�س5   ،1  / ق6  ن��وا���س  اأب���ي  دي���وان  ال��ت��خ��ري��ج: 

)الفهار�س(، ووفيات االأعيان 20/2، وفيه البيتان 1، 

2 مع االأبيات الثالثة الواردة في الديوان ولم اأوردها 

هنا. وت�شاف هذه االأبيات اإلى اأبيات المقطعة رقم 

39 �س 222 من الديوان.

ق�شيدة  اآمد من  اإلى  �شار  لما  للمعت�شد  وقال   )5(

طويلة اأولها:        �من المن�شرح[

ت���ك���ل���م���ه���ا م��������ن  ال�������������در  ي����ن����ت����ث����ر   -1

وي������ل������م������ع ال��������ب��������رق م��������ن َت����َب���������ش����م����ه����ا

ب����ه����م����ت����ه ع�����������ا  ��������ا  ع��������ل��������يًّ اإن   -2

ح����ي����ث ال�����ث�����ري�����ا ف������ي ُب�������ْع�������ِد اأن���ج���م���ه���ا

وغ�������دا ب����ف���������ش����ِل����ه  اأب��������������اه  ح������َك������ا   -3

م��������ن ال��������ع��������رى اآخ������������������ًذا ب�����اأح�����زم�����ه�����ا

التخريج: االإنباء في تاريخ الخلفاء 152.

)6( وقال يرد على » محمد بن القا�شم بن مهرويه 

ه للنحو:              �من الطويل[ « في ذمِّ

للنَّحو ب��ال��ث��ل��ِب  ال���ق���راآُن  ُث���ِل���َب  ل��ق��د   -1

اللَّغو َي���ْدُخ���ل ف��ي  ال��لَّ��ْح��َن  راأي�����ُت  الأن����ي 

الِحًنا ك��ن��َت  اإن  ال���ق���راآَن  ت��ق��راأ  ف��ا   -2

َعْفو ذا  َي���ْل���َح���ُن  ف��ي��ه  ���ن  َع���مَّ اهلل  َف���َم���ا 

تحقيق:   226/28 بالوفيات  الوافي  التخريج: 

بيروت،  االإ���ش��الم��ي��ة،  الن�شرات  �شبوح،  اإب��راه��ي��م 

برلين، ط1، 1424ه�، 2004م.

)4( ديوان » ابن هندو ت423هـ«:

في  ون�شرته   ،» هندو  اب��ن   « دي��وان  بناء  اأع��دت 

القاهرة عام 2000م، ثم ن�شرت تتمة له في الحلقة 

االأولى من �شل�شلة »تتمة واإ�شالح الدواوين ال�شعرية« 

و�شعت  ومنذ  2004م،  عام  القاهرة  في  ال�شادرة 
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ل  اأح�شِّ �شعر هذا ال�شاعر في حيز اهتمامي جعلت 

ما يقع تحت يدي من جديد، ومن ثم تجمعت لدي 

بع�س االإ�شافات، منها:

)1( قوله:              �من الطويل[

ظله ب����ع����ادَي  م����ن  ���ش��ل��م��ى  ت���ع���ّج���ب   -1

يبعِد ال����ق����رَب  ي��ح��م��د  ال  م���ن  روي�������دِك 

ركائبي ت��خ��فَّ  اأن  اإال  ال���ح���زُم  وم���ا   -2

اأ���ش��ت��ط��ْب م��ن م���وردي ل��م  اإذا م��وط��ن��ي 

التخريج: رو�شة البالغة 78/1.

)2( وقوله:             �من الطويل[

ِجماُمه َط�����اٍم  ي���ِت  ك���ال���زَّ َم��ْن��ه��ٌل  ب��ه��ا   -1

ثماني ب���ع���د  ����ِف  ال����ِخ���������شْ َل�����ه�����اَة  ي�����ُب�����لُّ 

��ع ف���ي َخ����ز ال���َغ���اِف���ق وارت�����َدى 2- ت��ل��فَّ

ب�������اأدَك�������َن م�����ن َرْن�����������ِق ال�����م�����ي�����اِه ُم����ه����اِن

وفيه   ،820/2 ال��زن��د  �شقط  ���ش��روح  التخريج: 

يِطّم  ال��م��اُء  »َط���مَّ  و  الطحالب،  ه��ي  الغالفق  اأن 

)طمم(  العرب  ل�شان  وغمر«.  عال  وطموًما:  ا  طمًّ

2705/4، و» يقال َجمَّ الماُء َيُجمُّ وَيِجمُّ ُجمومًا: اإِذا 

كثر في البئر واجتمع بعدما ا�ْشُتِقَي ما فيها«. ل�شان 

ن 
َ
اأ ْبُي بعد  686/1، و»الِخ�ْشُف: الظَّ العرب )جمم( 

هو  وقيل  يولد  ما  َل  وَّ
َ
اأ ِخ�ْشٌف  هو  وقيل  يكون جدايًة 

ل َم�ْشِيه«. ل�شان العرب )خ�شف( 1166/2  وَّ
َ
خ�شف اأ

الَقذى«. ل�شان العرب  ْنق: تراب في الماء من  و»الرَّ

)رنق( /1744. 

)5( ديوان اأبزون العماني )ت 430هـ(:

ذكرت في العدد ع 68،2010م من هذه المجلة 

واأثبت  واال�شتدراكات عليه،  ديوانه  بيانات  الزاهرة 

هذا  على  واالإ���ش��اف��ات  الملحوظات  بع�س  هناك 

�شعر  عن  اأنقب  واأن��ا  الحين  ذل��ك  ومنذ  ال��دي��وان، 

جديد له، وهداني التنقيب اإلى  العثور على المقطعة 

التالية:      �من الكامل[

االأن���������واُء ن����وال����ك  ط����ري����َق  ����ش���ل���ك���ْت   -1

����ي����ف����َك ال���ع���ل���ي���اُء ����َم����ْت ع�����ن �����شَ وت����ب���������شَّ

كواكٌب ُل���ه���اَك  م���ن  ع��ل��ي��ك  ط��ل��ع��ْت   -2

�����م�����اُء ������شَ ُع�������������اَك  اإال  ل�����ه�����ا  اإن  م�������ا 

اآي�������ٌة ل������ُج������ودك  م���م���ل���ك���ة  ك�����ل  ف�����ي   -3

���ت���ه���ا ل�����ك االأع�����������داُء ���حَّ ������ِه������َدْت ب�������شِ �������شَ

المحقق  وق��ال   ،74 الطرف  طرائف  التخريج: 

في تخريجها �س 140: » والمقطعة لي�شت في ديوان 

اأبزون العماني بتحقيقنا«.

)6( ديوان »ابن ال�ضيد البطليو�ضي ت521هـ«:

العميق  باهتمامه  العالم  هذا  الباحثون  يعرف 

في  الغزيرة  وموؤلفاته  وفروعها،  العربية  باللغة 

�شاعرية  تظهر  ولم  االإن�شانية،  الدرا�شات  مختلف 

الجلية  بال�شورة  الحديث  الع�شر  ال�شيد« في  »ابن 

عن  المخل�شين  الباحثين  بع�س  �شمر  اأن  بعد  اإال 

عالم  في  منزلته  ال�شاعر  لهذا  لرد  الجد  �شاعد 

بجمع  النهو�س  خالل  من  وذلك  ال�شعري  االإب��داع 

كي  المختلفة،  ال��م��ظ��ان  ف��ي  �شعر  م��ن  تناثر  م��ا 

ثم  ومن  اآث��اره؛  في  الأالًء  ال�شعري  الجانب  يظهر 

وبعدما  النطاق،  هذا  في  المحاوالت  بع�س  اأثرت 

خراج ديوانه عرفه كثير من الباحثين المعا�شرين 

وفي  الهجري،  ال�شاد�س  القرن  �شعراء  من  ك�شاعر 

وا�شح  جهد  ديوانه  بناء  الإعادة  القاهرية  الن�شرة 

في مالحقة اأخباره وح�شر موؤلفاته، وجمع اأ�شعاره 

�شورة  في  الديوان  فاأتى  المتباينة،  الم�شادر  من 

دقيقة اأنيقة، وعاد لل�شاعر حقه، وتبواأ مكانته بين 
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الم�شادر  لبع�س  ت�شفحي  واأثناء  ع�شره،  �شعراء 

)ت911ه�(،  لل�شيوطي  كتاب  على  وقفت  التراثية 

اللبيب«،  مغني  نحاة  في  االأدي��ب  »تحفة  عنوانه: 

ما  �شمن  ترد  لم  التي  االأبيات  بع�س  فيه  وج��دت 

�شعره،  جمع  م��ح��اوالت  بع�س  ف��ي  لل�شاعر  ن�شر 

اأثناء  المتناول  في  تكون  لعلها  هنا  اإثباتها  فراأيت 

اإعداد طبعة ثانية لهذا الديوان.

»االإعالم  كتابه  نهاية  في  ال�شيد«  »ابن  قال   )1(

بمعرفة نبوة محمد ÷«: �من الطويل[

الحقِّ ن�شرِة  في  االأج��ِر  ابتغاَء  اأردَت   -1

الف�شِق ذوي  الملحدين  ق��ول  واإب��ط��اَل 

بالذي ات  ���ب���وَّ ال���نُّ اإث���ب���اَت  ف��ل��ّخ�����ش��ُت   -2

دِق ال�شِّ َذوو  الموؤمنوَن  الحكماُء  ى 
َ
راأ

محمٍد ال���ن���ب���ي  ف�����ش��ل  واأت���ب���ع���ت���ه���ا   -3

الَخلِق ع��ل��ى  م��ب��ي��ًن��ا  ���ا  َف�������شْ ل���ه  ف������اإنَّ 

اآخ���ًرا ك���اَن  واإن  االأول�����ى  ت��ب��ُة  ال��رُّ ل��ه   -4

بِق بال�شَّ ���رائ���ِع  ال�������شَّ اأْول�������ى  ���رع���ت���ه  و����شِ

اإذا امَتَحن االأديان ذو اللُّبِّ لم يجْد  -5

المذِق م���ن  ���ش��ل��ي��م��ا  دي���ًن���ا  دي���ِن���ه  ����ش���وى 

اَل على الُهدى 6- فقْل ِللَّذي اختار ال�شَّ

لِق الطَّ بحه  �شُ �َشنا  ع��ن  اأع��م��ى  واأ���ش��ب��َح 

كهانًة  ال�����ك�����رام  اِت  ال�����ن�����ب�����وَّ وظ�������نَّ   -7

بالفرِق اأت���ي���ن���اك  ق����د  ���ْه  ت���َن���بَّ و����ش���ح���ًرا 

َخْلَقه اأه���م���ل  ال���َخ���ل���ِق  اإل������َه  اأِخ����ل����َت   -8

بالغلِق جئَت  لقد  ُغفًا  �ُشدى  فاأ�شحى 

لَّة �شِ بالهجن  ال��م��ي��زاِن  م��ن  وع���دت   -9

ال��وي��ل ف��ارت��ْق م��ا جنيت م��ن الفتِق ل��ك 

ب�ُشنٍَّة اإال  االأزم�������ان  ت�����ش��ل��ح  وه����ل   -10

فِق والرِّ ب��ال��ُع��ْن��ِف  االأق������واُم  ب��ه��ا  ُي�����ش��ا���ُض 

الهَدى عن  قوِم  اأب�شاُر  ُعِميت  وما   -11

ُت�شقي اأو  ت�����ش��ع��ُد  االأق�����������داُر  ���ه���ا  ول���ك���نَّ

اللبيب  مغني  نحاة  في  االأدي��ب  تحفة  التخريج: 

.476 - 475

ما  ال�شابق  الم�شدر  في   » ال�شيوطي   « واأورد   )2(

في  الترجمة  �شاحب  ال�شيد  ابن  قال   « ن�شه: 

م�شترك  لفظ  الخال  الزند:  �شقط  �شرح  كتاب 

ثعلًبا  ووجدت  كثيرة،  معاني  على  يت�شرف 

ع�شر  ثالثة  ان�شدوا  قد  مق�شم  وابن  والمف�شل 

بيًتا، اآخر بيت منها )خال( بغير معنى االآخر، 

ينبغي  كان  اأخر  األفاًظا  اأغفل  قد  قائلها  وراأيت 

�شمنتها  اأبيات  فيها  فوردت  لها،  ت�شم  اأن 

وع�شرين  اثنين  فبلغت  ال�شاعر،  يذكره  لم  ما 

ما  منها  ذكرت  اختالف،  الروايات  وفي  بيًتا، 

هذا  في  اإثباتها  وراأيت  ا�شتح�شاني،  عليه  وقع 

وهي...«.  الفائدة،  في  زيادة  لتكون  المو�شع 

قلت االأبيات بهذا العدد ذكرها ال�شيوطي، وقد 

اقت�شرت هنا على اإيراد االأبيات التي لم تن�شر 

في بع�س محاوال جمع �شعر »ابن ال�شيد« وهي:   

الطويل[ �من 

َجْبُته
َ
اأ ��ري��ُخ  ال�����شَّ َن�����ادى  اإذا  �����ي  واإنِّ  -9

ع��ل��ى خاِل اأو  ال�����ّش��وا  َع��ْب��ل  ���ش��اب��ح  ع��ل��ى 

حاوؤها وُذّم  ع��ن��ز  ُق���ط���ف���ْت  اإذا   -10

ف��م��ا ه���و ب���ال���وان���ي ال���ت���ط���رِف وال���خ���اِل

ِعيالنا دوَن  ال��َخ��ي��َل  ل��ن��ن��ِف��ي  واإن����ا   -11

ف��م��ن ع���ائ���ٍر ط���رًف���ا ت��م��ي�����ُض وم���ن خاِل
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يرى وال  َفات  الَعا�شِ ُت��َب��اري  ج��ي��اٌد   -12

���ت���ب���ي���ُن وال خ����اِل َي�������شْ ل����ج����ان  م����ن  ب���ه���ا 

الوغى اإل����ى  ل��ل��ُك��م��اة  ل��ح��اد  واإن�����ي   -13

خ������اِل وال  ل�����ل�����ع�����روج  ب�����ح�����اد  ول�����������ش�����ُت 

اأ  م�������رزَّ ���ِدي���ق  ل���ل�������شَّ ل���ح���ل���و  واإن��������ي   -14

ال���رج���ال وال خاِل ف���ي  ب��ح��ي�����ض  ول�����ش��ُت 

ي��وًم��ا بغليه ال��م��رِء  َخ���اُل  ��نَّ  ���شَ واإن   -15

ف��������اإنَّ ن�����دى ك����ّف����ي م����غ����ّز ع���ل���ى ال����خ����اِل

�َشميدٍع ك���لُّ  ال��ع��ل��ي��اِء  اإل����ى  ن��ه��ان��ي   -16

كالخاِل ال����ق����وِم  ُح���ب���ا  ج���ّل���ت  اإذا  ت�����راه 

ُج��وًدا ونجدًة  المجِد  17- جرينا جميع 

ل��ي��ث ه�����ش��ور وم���ن خاِل ف��م��ا �شئت م��ن 

�شيًدا ق��ط  لنا  ع��ي��ٌن  اأب�����ش��رْت  وم��ا   -18

ال��م�����ضِّ بالخاِل اإل���ى  ي��زج��ي  ع��ل��ى ج���رح 

�َشراتنا خ��دع  ه��َر  ال��دَّ عليك  ح���رام   -22

اأو خ���اِل ال���ق���وم  ف���ا ق��ي��م ف���ي م��ج��م��ع 

اللبيب  مغني  نحاة  في  االأدي��ب  تحفة  التخريج: 

المت�شل�شل  بترقيمها  االأبيات  واأثبت   ،475  –  473

�س  هام�س  في  االأدي��ب  تحفة  محقق  قال  وقد  فيه، 

ت�شعة  ال�شعادة  �شفر  ف��ي  ال�شخاوي  »ذك��ر   :473

فيها،  )الخال(  كلمة  معاني  اختلفت  بيًتا  وع�شرين 

اإلى �شفر ال�شعادة  893 «. فرجعت   - 886/2 انظر 

فوجدت  الجديدة  االأبيات  تحديد  لي  يت�شنى  حتى 

ال�شعراء  م��ن  ل��ع��دد  الق�شيدة  خ��رج  ق��د  محققه 

ا�شتركوا في نظمها حتى كثرت اأبياتها، وراأيت لي�س 

�شفر  محقق  قال  اأن  بعد  تخريجها  الإعادة  داع  ثمة 

»قوله   :8889  -  888/2 �س  هام�س  في  ال�شعادة 

االأبيات  اأن�شد  اأن��ه  يوهم  ثعلب  اأن�شد  )ال�شخاوي( 

جميًعا، ولي�س كذلك. فقد اأن�شدها اأبو الطيب اللغوي 

37 ثالثة ع�شر بيًتا   - 33 في مراتب النحويين �س 

عن ثعلب، ونظم هو االأبيات 14 - 29، وعن المراتب 

نقل الموؤلف الق�شيدة وتف�شيرها، ون�س ابن ال�شيد، 

اأنها  على   263/1 باء  األ��ف  �شاحب  عنه  نقل  فيما 

ثالثة ع�شر بيًتا في رواية ثعلب، واأنه زاد فيها فبلغت 

ما  توافق  بيًتا  ع�شر  اأحد  منها  بيًتا  وع�شرين  اثنين 

الكلمة عن ابن بري  الموؤلف، ونقل في ل هذه  رواه 

وهي ثالثة ع�شر بيًتا توافق ما رواه الموؤلف بترتيبها 

ا، واأن�شدها اأبو هالل الع�شكري في ال�شناعتين  اأي�شً

438 - 440 ب�شنده عن ثعلب اأحد ع�شر بيًتا تنق�س 

الرابع والثالث ع�شر، وفيها مكان ال�شابع:

����ه����ا ل����ي����ال����ي ����ش���ل���م���ى ت�������ش���ت���ب���ي���َك ب����َدلِّ

والخاِل وال��ج��ي��ِد  ���اِن  ال���َف���تَّ وب��ال��م��ن��ظ��ِر 

واأوردها �شاحب ن�شرة االإغري�س 94 �شتة اأبيات 

مكان  ه��الل  اأب��و  رواه  ال��ذي  البيت  فيها  ثعلب  عن 

ال�شابع، وفي روايتها اختالف«. قلت: هذا التخريج 

يفيد باأن االأبيات التي اأ�شافها ت�شعة اأبيات اأما مجموع 

فيمثل  »ال�شيوطي«  رواه  ما  على  ال�شيد  ابن  زاده  ما 

النحويين  مراتب  اإلى  رجعت  وقد  بيًتا،  ع�شر  اأحد 

64 -65، ون�شرة االإغري�س 94، وكتاب ال�شناعتين 

وفي  �شلًفا،  اأثبته  مما  اأبياًتا  اأجد  فلم   337 –  336

في  المكررة  )ال��خ��ال(  لكلمة  �شرح  االأدي��ب  تحفة 

البعير  التا�شع  البيت  »وف��ي  هكذا:  االأبيات  قوافي 

ال�شخم، وفي العا�شر ا�شم فاعل من خالأ البعير اإذا 

حرث، خففت همزته، وفي الحادي ع�شر ا�شم فاعل 

منقو�س من خليت الخال اإذا قطعته، وخليت الدابة 

الثاني  النبات، وفي  اأطعمتها الخال، وهو رطب  اإذا 

ع�شر ظلع يعتري الدابة واللجان البطء في الم�شي، 

وخائل  مال  خال  هو  قولهم  من  ع�شر  الثالث  وفي 
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مال اإذا كان يرعى االإبل ويح�شن القيام عليها، وفي 

ويخلد  باأمره،  يعنى  ال  الذي  منقو�س  ع�شر  الرابع 

اإلى الراحة والحي�س الح�شي�س، وفي الخام�س ع�شر 

الجواد،  الرجل  ال�شاد�س ع�شر  وفي  ال�شحاب،  خال 

�شبه بخال ال�شحاب، وفي الثامن ع�شر ثوب ي�شجى 

به الميت يريد اأنهم اإنما يموتون في الحرب ال على 

اإذا  اأمر من خاليته  اإذا فعل  فر�شهم، وقوله: فخال 

بالخال  وذبيان  عب�س  وقوله:  عنه،  وتخليت  تاركته 

هو مو�شع غير المو�شع الذي ذكره امروؤ القي�س في 

قوله:

ديار ل�ضلمى عافيات بذي خال

ولذلك كرر في مو�شعين، وقوله في اآخر ال�شعر 

اإذا  وخالء  مخاالة  الرجل  خاليت  قولك  من  وخال 

ي غليظ 
َ
اأ َوى:  ال�شَّ انفردت به على خلو » . و » عْبُل 

القوائم «. ل�شان العرب )عبل( 2789/4. 

)3( وقال:                       �من الطويل[

تعدُم �����ك  اأنَّ ال���م���وِت  ع��ن��َد  اأت��ح�����ش��ُب   -1

تفهُم ك��ن��ت  ل���و  ال���ح���ّق  ال���وج���ود  وذاك 

له ما  الفرَد  الجوهَر  فِخلَت  جهلَت   -2

التج�ّشُم اإال  م������وج������وُد  وال  وج��������ود 

يقظٌة ل���ك  َدى  وال��������رَّ ن�����وٌم  ح��ي��اُت��ك   -3

تحلُم اأن��������َت  �����م�����ا  اإنَّ )روي������������ًدا(  ������ْل  ت������اأمَّ

�����ة اأب�����ديَّ ����ة  ح����يَّ ف����اع����ل����م  ون���ف�������ش���ك   -4

المتج�ّشُم ��ه��ا  ���ش��خ�����شُ ع��ن��ه��ا  ب����ان  واإن 

ج�شَمها ت��ف��ارَق  اأن  اإال  ال��م��وُت  وم���ا   -5

اإل���������ى اأم�����������ٍد م������ن ع����م����ره����ا ي����ت���������ش����ّرُم

بعَده ت���وق���ُن  ع��ن��ك  غ���ط���اًء  وُت��ج��ل��ي   -6

�����ُم ب����م����ا ل�����م ت����ك����ن م�����ن ق����ب����ِل����ه َت�����َت�����َوهَّ

َب���ْدِئ���ه���ا ع���ن���َد  ت���رك���ي���ِب���ه���ا  ف����ي  وهلِل   -7

����ُم ������رٌّ ُم����ك����تَّ وَع������ودت������ه������ا ل���ل���ج�������ش���ِم �������شِ

والِبلَى والنَّ�شر  واالإيعاِد  الَوْعِد  8- وفي 

����ُم ل��������ه ن������ب������اأ ج�����ه�����ل وخ������ط������ب م����ع����ظَّ

هْم فبع�شُ ف��ي��ه  االأل���ب���اب  ذوو  ي��ح��اُر   -9

ي�شلُِّم وب���ع�������ض  ج���ه���ل  م����ن  ُي����ع����ار�����ضُ 

عقله ب���ج���زئ���يِّ  ل���ج���زئ���يٍّ  واأّن���������ي   -10

����������ُم ت����������رّن����������م ب�������ال�������ُك�������ّل�������ي�������ة ُم����������َت����������َرنِّ

لًَّة اأ�شاويَت بين النَّف�ِض والج�شِم �شِ  -11

اأعجُم ال��ف�����ش��اح��ِة  ذا  ي�������ش���اوي  وك���ي���ف 

12- وهل كان هذا الج�شُم يعقُل ما حوى

َتَتَكلَُّم اأو  ال���ن���ف�������ُض  ل�����وال  ال���ِع���ل���م  م����ن 

ميًتا  ك��ان  ال��ذي  الج�شم  َح��ي��َي  بها   -13

وُيجزُم م�������ور 
ُ
االأ ف���ي  ي�����رّوي  واأ����ش���َح���ى 

دونه للنَّف�ِض  وج��دان  قلَت: ال  ف��اإن   -14

تعزُم اأن�������َت  ال������ذي  ت������دِر  ول�����م  ن��ق�����ش��َت 

لذاِتِه ح��يٌّ  الج�شَم  اإن  ق��ل��َت:  ف���اإن   -15

ف��ق��ول��ك اأده������ى ف���ي ال���م���ُح���اِل واأع���ظ���ُم

ًة م����رَّ ت���ع���دم  ال��ج�����ش��ِم  ح���ي���اَة  الأنَّ   -16

������ه������ا ل������ل������ذاِت ل�����م ت�������ُك ت����ع����َدُم ول�������و اأنَّ

17- لذلَك لم يعدم من النَّف�ض فاغتدْت

ُم َت��������َت��������َح��������رَّ وال  ت����ب����ق����ى  ������������دة  ُم������������وؤَبَّ

18- فاإن قلت: نف�ض الج�شم فاعلم ِمَن اأوجِه

اأح�شُم وُر  ف����ال����زُّ ج��ال��ي��ن��و���َض  ق����ال  ك��م��ا 

ُمغّيًرا ال��م��ج��اِز  ����ش���وَء  ن���رى  �����ا  الأنَّ  -19

اأفهُم ذاك  اإذ  وال���م���رُء  ال��ف��ن��اء  ل��ج�����ش��ِم 
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20- وتب�شُر ج�شَم المرِء ي�شِوي وعقُله

ي�شخُم والج�شُم  العقُل  وي�شوي  يزيُد 

مقالًة الحجاِج  اأق��وى  جعلوا  وق��د   -21

�������ُم ُم�������َت�������َوهِّ َغ�������ْف�������لَ�������ٍة  ُذو  �����م�����ه�����ا  ت�����وهَّ

فَل ت�شُعُف نف�ُشُه 22- فقالوا: راأينا الطِّ

تحلُم اأزم���ان  يب  ال�شَّ ذي  م��ن  وي�شعف 

َنا َفَدلَّ ��َب��اب  ال�����شَّ ح���اُل  ل��ذا  وي��ق��وى   -23

�������ه�������ا ل���ل���ِج�������ش���م ت�����ل�����وٌّ م�����ل�����ّزُم ع����ل����ى اأنَّ

اآلٌة ال��ج�����ش��ُم  ��م��ا  اإنَّ وه��م��ت��م  فقلنا:   -24

وتحكُم االأم���������وَر  ال��ن��ف�����ض  ت���ف���ع���ُل  ب���ه���ا 

فعُلها الَح  اآالُت����ه����ا  ق����ِوي����ْت  ف�����اإن   -25

متّمُم وْه������و  ال���ج�������ش���ِم  ذاك  ب���اأع�������ش���اء 

َعْجُزها ك���ان  اآالُت���ه���ا  �شعفْت  واإن   -26

فتَفّهُم ذاِت�����ه�����ا  م����ن  ال  ال���ج�������ش���م  م����ن 

مقَعٌد هو  ومن  االأعمى  يعجُز  كما   -27

اأج����ذُم ال���ب���ادي وم���ن ه���و  ��م��م  ال�����شَّ وذو 

الآلة  ل��ك��ن  ��ف�����ض  ال��نَّ ل��ع��ج��ِز  ول��ي�����ض   -28

ُمَخيَُّم ع���ج���ٌز  ال���ف���ع���ِل  ق���ب���ول  ع���ن  ب��ه��ا 

29- وُروُح الفتى �شيٌء �ِشَوى النَّف�ِض هالٌك

ويزعُم ق����وٌم  ذاك  ي����روي  ال��ج�����ش��م  م���ع 

ُه ويمدُّ ع��ن��ده  َم���ْث���وى  ال��ق��ل��ُب  ل���ه   -30

ُم المتَن�شَّ ال��م�����ش��ت��ن�����ش��ُق  ال���ه���وى  ن�����ش��ي��ُم 

وح والنَّف�َض واحٌد اإنَّ الرُّ 31- وقد ِقيل: 

م����ت���������ش����ّرُم وال  ع������������دٌم  ل����ه����م����ا  وم���������ا 

اأ�شرُف عن�شٍر وَح  ال��رُّ اإنَّ  32- وقد قيل: 

المتكلُِّم ���اط���ق  ال���نَّ وه����و  ��ف�����ض  ال��نَّ م���ن 

َدى 33- فدع قوَل من يق�شي على النَّف�ِض بالرَّ

التَّ�شّرُم ف���ي���ه  ال����م����وت  اأنَّ  وي��ح�����ش��ب 

ائٌر  �شَ ������َك  اأنَّ ِم����تَّ  م���ا  اإذا  واأي���ق���ْن   -34

����ُم ُم����َن����عَّ اأو  �����ق�����وٌة  ������شِ اإم���������ا  ل���ح���ال���ي���ن 

ثاَثٌة   ال���ُع���ل���وِم  اأ����ش���َن���اِف  وج��م��ل��ُة   -35

ُم ُتَق�شَّ اإذ  ت��ق�����ش��ي��ِم��ه��ا  ف����ي  ق���ي���ل  ك�����ذا 

طبيعٍة وع����ل����ُم  ت���ع���ال���ي���ٍم  ف���ع���ل���ُم   -36

�����ُم �����������ش�����لُّ وع�������ل�������م اإل���������ه���������يٌّ اإل��������ي��������ه ال�����تَّ

له قبلَه  وم��ا  االأق�شى  الغر�ُض  هو   -37

ُم م������ق������دم������ة ل������ل������ن������اظ������ري������ن ُت����������َق����������دَّ

النُّهى ذو  ق��ال  كما  فعٌل  ل��ه  – وك��لٌّ   38

وح�������������ضّ ع����ل����ى اإث�����ب�����ات�����ه م������ن ُي����ع����ل����ُم

من�شٌك ال�����ش��ري��ف  االإل���ه���ّي  وف���ع���ُل   -39

وك���ي���ف ت�����رى ال���ف���ع���ل ال���خ���ن���اَء وت����اأث����ُم

اإنَّهْم ��ون  ال��ن��ب��يِّ ق���ال  ل��م��ا  وح���ف���ٌظ   -40

واأع������ل������ُم ب���������االأم���������وِر  واأدرى  األ������������بُّ 

وهديهم ال��ع��ارف��ي��َن  بو�شايا  فخذ   -41

ت�شلَُم ت���ن���ج���و  ال������م������وِت  ع���ن���د  ل���ع���لَّ���ك 

اللبيب  مغني  نحاة  في  االأدي��ب  تحفة  التخريج: 

في  و»األ��ب«  »لج�شم«،  كلمتا  وو�شعت   ،478  -  477

و)40(،   ،)19( البيتين  في  االأول  ال�شطر  نهاية 

روي��دك«،  »تاأمل  هكذا:  الثالث  البيت  عجز  وورد 

ما  وال�شواب  ال��رواي��ة،  ه��ذه  على  مك�شور  والبيت 

اأثبت، والبيت العا�شر م�شطرب في عجزه.

)4( وقال:          �من مجزوء الرمل[

ك���������ي���������َف ُت�����������ْع�����������ُط�����������ون م�����������ن ال��������َب��������ا

��������ون ؟ ��������نُّ ق���������ي وب��������ال��������َف��������ان��������ي َت�����������������شِ
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التخريج: زهر االأكم 26/2، ونظم الدر والعقيان 

في محا�شن الكالم 312، ومعه فيهما بيتان اآخران، 

وفي   ،161 ���س  مقطعة  �شمن  ال��دي��وان  ف��ي  هما 

وكذا  منها،  االأخير  البيت  تدافع  الدر  نظم  هام�س 

وتخريجه.

)7( ديوان »البارع البغدادي ت 524هـ«: 

من  م�شهور  وعالم  �شاعر  البغدادي«  »ال��ب��ارع 

�شعراء الع�شر العبا�شي وعلمائه، �شاع ديوان �شعره؛ 

الحديث  الع�شر  ف��ي  الباحثين  بع�س  نه�س  ل��ذا 

وللدكتور  الم�شادر،  بطون  في  منه  تناثر  ما  بجمع 

المجال،  هذا  في  ال�شبق  ف�شل  ال�شامرائي«  »يون�س 

ثانية، فقد  « بمحاولة  ناجي  » هالل  االأ�شتاذ  وتاله 

ووجد  البارع،  »لهذا  الطرف  طرائف  كتاب«  حقق 

لنف�شه،  الموؤلف  ن�شبها  التي  االأ�شعار  بع�س  فيه 

فاأ�شافها اإلى ما جمع »يون�س ال�شامرائي«، واأ�شاف 

التي  الم�شادر  بع�س  في  عليها  عثر  اأخرى  اأ�شعاًرا 

اكتملت  وبالتالي  »ال�شامرائي«،  بعد محاولة  طبعت 

له ح�شيلة �شعرية، بلغت على يده )434( بيًتا، بعد 

للديوان �س  قوله في مقدمته  - على حد  كانت  اأن 

كتابه  في  »ال�شامرائي«  يد  على  بيًتا   )112(  -  42

العبا�شي  الع�شر  في  االأدبية  االأ�شر  من  وهب  »اآل 

�س388- 409.

المتوا�شعة لتحاول االرتقاء  ال�شطور  وتاأتي هذه 

عليه  ا�شتقر  ما  اآخ��ر  ب�شفته  ناجي«  »ه��الل  بعمل 

جمع  ف��ي  اأو  بال�شاعر،  التعريف  ف��ي  ���ش��واء  االأم���ر 

ال�شعرية  المكانة  ال�شاعر  ياأخذ  ثم  وم��ن  دي��وان��ه، 

وقد  العربية،  �شعراء  بين  ال�شعري  باإبداعه  الالئقة 

بخ�شو�س  لديه  ما  توزيع  ال�شطور  هذه  كاتب  راأى 

هذا االأمر اإلى عدة عنا�شر، هي:

)1( ملحوظات على مقدمة الديوان.

)2( تتمة الديوان. 

)3( اإخراج ال�شعر المخلوط ب�شعر ال�شاعر.

هذه  وُتفتتح  الديوان،  على  عامة  ملحوظات   )4(

ال�شطور ب� :

)1( ملحوظات على مقدمة الديوان:

ف فيها  بداأ المحقق تحقيقه بمقدمة موجزة َعرَّ

واآث��اره،  وطالبه،  و�شيوخه،  البغدادي«،  ب�»البارع 

ومكانته العلمية، واأطراف من �شيرته، و�شيخوخته، 

لكتاب »طرائف  افتتح تحقيقه  وبمثل هذا  وديوانه. 

الطرف« المن�شور قبل ن�شر الديوان ب�شنوات طويلة، 

يبدو  الديوان  في  موؤخًرا  المن�شورة  اأن مقدمته  بيد 

لها  كان  ما  مهمة،  باأ�شياء  واالإخالل  الت�شرع  عليها 

المن�شورة من  المقدمة  لم تزد عن  اإن  بها  اأن تخل 

قبل في كتاب »طرائف الطرف«، و�شيتم هنا تناول 

االأمر  ه��ذا  وقبل  ب��ه،  اأخلتا  ما  الإتمام  المقدمتين 

»علي  كتبه  بما   - المحقق  نوه  كما   - التنويه  يلزم 

جواد الطاهر« في كتابه »ال�شعر العربي في العراق 

وبالد العجم في الع�شر ال�شلجوقي«، ط2، 1985م، 

كتابه  في  ال�شامرائي«  و»يون�س   ،219  - ���س217 

�شافية  ترجمة  منهما  كل  كتب  فقد  اآنًفا،  المذكور 

9 من طرائف   - 8 لل�شاعر، قال »هالل ناجي« �س 

جامعيان  اأ���ش��ت��اذان  للبارع  ترجم  »وق��د  ال��ط��رف: 

عراقيان: اأحدهما الدكتور علي جواد الطاهر، لكنه 

جهل اأمر كتابنا هذا فلم يذكره، والثاني هو الدكتور 

يون�س اأحمد ال�شامرائي، فقد ذكر ما قاله  الحاجي 

بقوله:  ذل��ك  اأردف  لكنه  ه��ذا،  كتابنا  عن  خليفة 

اأن  وال��واق��ع  م��ف��ق��ود...  ال��ط��رف  ط��رائ��ف  كتاب  اإن 

البارع  اأن  اإلى  اأ�شار  اأول من  م�شنف معجم االأدباء 

الهروي هو �شاحب كتاب طرائف الطرف لكن هذه 

فخفيت  الزوزني  البارع  ترجمة  في  وردت  االإ�شارة 
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على مترجميه وعلى اأ�شاتذة الجامعة«.

1- ومن اأ�شاتذة الجامعة المق�شودين هنا »علي 

جواد الطاهر« الذي ر�شد في ترجمته لهذا ال�شاعر 

وقف  وقد   ،103/8 هي  المنتظم،  في  �شفحة  رقم 

»طرائف  مقدمة  كتب  عندما  ناجي«  »هالل  عليها 

بجمع  نه�َس  عندما  عنها  �شها  ولكنه  ال��ط��رف«، 

الديوان بعد ذلك، ولو لم ين�شها لما فاتته ق�شيدة 

الت�شرع  على  ي��دل  االأم��ر  ه��ذا  اإن  بيًتا،   )49( في 

الظاهر في محاولته لجمع �شعر هذا ال�شاعر ؛ ف�شاًل 

المن�شورة  لترجمته  كتابته  في  الوا�شح  الت�شرع  عن 

ا  اأي�شً الت�شرع  اأدلة  ومن  ديوانه،  مقدمة  في  موؤخًرا 

ق�شيدة  ال��ط��رف«  »ط��رائ��ف  مقدمة  في  اأثبت  اأن��ه 

»البارع البغدادي« التي ردَّ بها على �شابن الهبارية« 

حيث  اإح�شان(،  )ط.  االأدب��اء  معجم  على  اعتماًدا 

قال في الهام�س �س 13: »الن�س اأثبتناه عن معجم 

 ،)1145 اإح�شان عبا�س )�س1144 -  االأدباء طبعة 

مرجليوث  طبعتي  ف��ي  )ك���ذا(  كبيًرا  ناق�س  فهو 

والرفاعي«.

وي��ق��ول ال��ب��اح��ث: وه���ذا ال��ن��ق�����س ح��ا���ش��ل في 

الق�شيدة في ن�شرة الديوان، اإذ لم يرجع المحقق في 

جمعه اإياه اإلى طبعة اإح�شان عبا�س من ناحية، ون�شي 

في  الق�شيدة  تمام  من  اأورده  ما  اأخرى  ناحية  من 

ل�»طرائف الطرف«، ولو دقق وهو يخت�شر  مقدمته 

لما  ال�شابقة  مقولته  في  الطرف«  »طرائف  مقدمة 

رجع  كان  ولو  الديوان،  في  ناق�شة  الق�شيدة  اأورد 

لما  الديوان  يجمع  وهو  عبا�س«  »اإح�شان  طبعة  اإلى 

فاته بع�س ما تم ا�شتدراكه هنا. 

2- وهناك اأمر اآخر ال يقل عن هذا خطورة، لو 

فاته  ولما  محاولته،  الأثرى  ناجي«  »هالل  اإليه  تنبه 

يت�شل  االأم��ر  هذا  هنا،  ا�شتدراكه  تمَّ  مما  الكثير 

الطرف«  »طرائف  لكتاب  بتحقيقه  وثيًقا  ات�شااًل 

باأعوام  للديوان  ن�شره  قبل  ُذِك��َر  كما  ن�شره  ال��ذي 

مديدة، اأما تف�شيل هذا االأمر فيت�شح في االآتي:

احتوى متن كتاب »طرائف الطرف« على اأ�شعار 

ما  منها  ال��ب��غ��دادي«،  »ال��ب��ارع  �شعر  من  قليلة  غير 

جمعه  م��ا  وه��ذا  الكتاب،  داخ��ل  اإل��ي��ه  من�شوب  ه��و 

بع�س  ف��ي  من�شوب  ه��و  م��ا  ومنها  ف��ق��ط،  المحقق 

اإذ  التحقيق،  ف��ي  المعتمدة  المخطوطة  الن�شخ 

الكتاب على  لهذا  ناجي« في تحقيقه  اعتمد »هالل 

ب�  اإليها  رمز  مخطوطة  منها  المخطوطات،  بع�س 

كثيرة  مقطعات  تن�شب  المخطوطة  وه��ذه  )م��ج(، 

للم�شنف، ون�س هو على ذلك في هوام�س تحقيقه 

الطويلة  الفترة  هذه  اأن�َشْته  وقد  المقطعات،  لهذه 

اأمر  للديوان  جمعه  وبين  الكتاب  لهذا  تحقيقه  بين 

هذه المقطعات المن�شوبة في بع�س الن�شخ ل�شاحب 

على  جمعها  ففاته  ال��ط��رف«،  و»ط��رائ��ف  ال��دي��وان 

الرغم من اعترافه �شراحة باأنها »للبارع البغدادي«، 

وقد تم هنا التاأكد من عدم ن�شبة هذه االأ�شعار اإلى 

غيره من ال�شعراء، ومن منطلق هذين االأمرين، اأمر 

واعتراف  المخطوطة  الن�شخ  بع�س  في  اإليه  ن�شبتها 

المحقق باأنها لل�شاعر، واأمر خلو�س ن�شبتها اإليه تم 

ا�شتدراكها هنا على الديوان. 

بفوائد  عَمَليه  في  المحقق  مقدمة  اأخلت   -3

مهمة - لعل بع�شها يذكر هنا الأول مرة - منها: اأنه 

�شيرته«،  من  »اأط��راف  عنوان:  تحت  عن�شًرا  عقد 

هي  »نزرة  الطرف«:  »طرائف  من   10 �س  فيه  قال 

االأخبار التي و�شلتنا عن �شيرة البارع، فنحن ال نعلم 

الم�شادر  �شوى ما ذكرته  االأ�شرية  �شيًئا عن حياته 

عن اأخ الأمه هو اأبو الكرم المبارك ابن فاخر وكان 

نحويًّا...«، وينظر مقدمة الديوان �س 39. 
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التراث  م�شادر  اأن  ال�شطور  ه��ذه  كاتب  وي��رى 

اأموًرا لو وقف عليها المحقق الأثبتها  اأوردت  العربي 

بتقرير  ال�شلة  وثيقة  الأنها  ؛  االأط��راف  هذه  �شمن 

مكانة ال�شاعر ب�شكل اأكثر دقة وعمًقا، واإلقاء ال�شوء 

على ن�شيب اأوالده من الحياة العلمية واالأدبية، مما 

من  البحث  لموا�شلة  انطالق  نقطة  يكون  اأن  ي�شح 

جديد من حيث انتهى »ال�شامرائي« في كتابه ال�شابق 

وحياتها  االأ���ش��رة  ه��ذه  اإب���داع  درا���ش��ة  متابعة  ح��ول 

بعده،  وم��ا  الهجري  ال�شاد�س  ال��ق��رن  ف��ي  العلمية 

ا�س«،  بَّ الدَّ اهلل  عبيد  بن  »القا�شم  ذري��ة  ا  خ�شو�شً

فمن ذلك اأن »البارع البغدادي«:

التمام«،  »ب��در  ا�شمها  �شاعرة،  بنًتا  اأنجب  اأ- 

من  الم�شتفاد  كتاب  في  اأ�شعارها  وبع�س  ترجمتها 

اأ�شعار  في  الجل�شاء  ونزهة   ،266 بغداد  تاريخ  ذيل 

»بدر  الكتاب:  »ال�شيوطي« في هذا  قال   .31 الن�شاء 

الوهاب  عبد  بن  محمد  بن  الح�شين  بنت  التمام 

الحافظ  ذكرها  بالبارع،  والدها  يعرف  ا�س،  بَّ الدَّ

محب الدين بن النجار في تاريخ بغداد وقال: كانت 

�شاعرة رقيقة ال�شعر مح�شنة«.

ما  على  »اأح��م��د«  ا�شمه  عالم  اآخ��ر  اأخ  له   - ب 

ذه��ب »ال��ذه��ب��ي« ف��ي ق��ول��ه: »اأح��م��د ب��ن محمد بن 

ا�س، اأخو ال�شيخ اأبي  بَّ عبد الوهاب. اأبو البركات الدَّ

اء، والَح�َشن  عبداهلل البارع، �شمع  اأبا يعلى ابن الَفرَّ

اأحمد  بن  المبارك  عنه  روى  المقريء،  غالب  ابن 

تاريخ  َب��و���س«.  واب��ن  كامل،  بن  وذاك��ر  االأن�شاري، 

االإ�شالم 366/11.  

»محمد«  ا�شمه  عالم  اب��ن  له  ه��ذا  واأح��م��د  ج- 

االإ�شالم  تاريخ  في  ا  اأي�شً »الذهبي«  ذك��ر  ما  على 

اأحمد  بن  »محمد  عنه:  قوله  في   151  -150/12

اأبي  اأخ��ي  اب��ن  ه��و  المقرئ،  ��ا���س  بَّ ال��دَّ محمد  اب��ن 

�َشِمَع  وراق��ًا،  مقرئًا،  �شالحًا  كان  البارع،  عبداهلل 

، وعنه ابن االأخ�شر«. عاليَّ ، والنِّ مالكًا الباِنيا�شيَّ

ل��ه قدم  اآخ��ر  اأخ  اب��ن  ال��ب��غ��دادي«  و»ل��ل��ب��ارع  د- 

ا، ا�شمه »اأحمد«، قال »الذهبي«  را�شخة في العلم اأي�شً

عنه: »اأحمد بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب. 

من  ��ا���س.  بَّ ال��دَّ اب��ن  ن�شر  اأب��ي  اب��ن  الَمَحا�ِشن  اأب��و 

القا�شم ُذرية  ومن  ببغداد،  الكبار  البيوتات   اأرباب 

ابن ُعبيد اهلل الوزير. اأديٌب، كاتٌب، �شاعٌر، قعَد به 

عالّي، وِطراًدا  الوقُت، و�شار ين�شُخ باالأجرة. �شمع النِّ

. روى عنه ابن �ُشَكينة، ويو�شف بن المبارك  ينبيِّ الزَّ

اف«. تاريخ االإ�شالم 108/12 الَخفَّ

رواي��ة  ف��ي  ب���ارز  لها دور  ك��ان  اأخ���ت  ول��ه  ه��� - 

العلم، ا�شمها: »ب�شارة بنت محمد بن عبد الوهاب 

ا�س«. ينظر تاريخ دم�شق 272/59. بَّ الدَّ

ك��اأم��ه��ا في  ك��ان��ت  ب��ن��ت  ه���ذه  ول��ب�����ش��ارة   - و 

وقد  يا�شر«،  بنت  »مهيار  ا�شمها:  العلمية،  الرواية 

دم�شق  ت��اري��خ  كتابه  ف��ي  ع�شاكر  اب��ن  عنهما  روى 

 .386/36 ،136/272،63/59

وهناك اأعالم اآخرون يت�شلون بحياة هذا ال�شاعر 

الخا�شة، وقف الباحث على بع�شهم، ولم يدرجهم 

اإلى  يفتقرون  اآخرون  اأعالم  اخت�شاًرا، وهناك  هنا 

اأوالده؛  تتبع �شل�شلة ن�شبهم؛ الأنهم ربما يكونون من 

منهم على �شبيل المثال واال�شتدالل: 

الح�شين  بن  الواحد  عبد  البارد،  تمام  »اأبو  ز- 

الملقب  الفقيه،  تمام  اأب��و  ��ا���س،  بَّ ال��دَّ محمد  اب��ن 

بالبارد،كان يقول ال�شعر... �شمع الحديث من جده 

وروى  الوكيل.  يحيى  بن  محمد  البركات  اأبي  الأمه 

عنه ولده«. الوافي بالوفيات 169/19، وما بهام�شه 

من م�شادر

ا�س«.  بَّ ح - »اأبو الف�شل هبة اهلل بن الح�شين الدَّ
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ينظر بغية الطلب في تاريخ حلب �س 2686.

�شيرة  ف��ي  االأخ��ب��ار  ه��ذه  اإدراج  اأن  ف��ي  �شك  ال 

ا  عمَّ الباحث  نظر  وجهة  من  تقل  ال  اأهمية  ال�شاعر 

اأثبته المحقق من المداعبة التي جرت بين ال�شاعر 

وبين »ابن الهبارية«، ثم اإن هذه المعلومات ال تنتهي 

اإلى   - المحقق  انتهى  كما   - باحث  اأي   - بباحث 

العالم  التي و�شلتنا عن هذا  االأخبار  باأن  اأن يحكم 

الكبير وال�شاعر المجيد قليلة الأن في هذا الت�شريح 

عدم اإظهار لمكانته على ما �شورتها الم�شادر.

 - 7 ط- اأثبت المحقق في طرائف الطرف �س 

8 اأ�شماء �شيوخ البارع البغدادي وطالبه، ثم اأثبتها 

وقد   ،37  -36 �س  ال��دي��وان  مقدمة  في  ثانية  م��رة 

اأردفها في طرائف الطرف بمقولة »ياقوت الحموي 

عنه  وروى  كثيًرا  خلًقا  »واأق��راأ  ال�شاملة:  626ه���«  ت 

كما  عبارة  وهي  ع�شاكر«،  بن  القا�شم  اأبو  الحافظ 

تبدو �شاملة، ولو كانت مثبتة على �شموليتها هذه في 

اإلى  اأ�شيفْت  لما  موؤخًرا  المن�شور  الديوان  مقدمة 

هذه االأ�شماء بع�س اأ�شماء اأخرى لطالبه على النحو 

التالي، فمنهم:

بن  اأحمد  بن  اأحمد  المقرئ،  حمدي  »اب��ن  اأ-  

حمدي  ب��ن  الح�شن  ب��ن  عمر  ب��ن  علي  ب��ن  محمد 

قراأ  المقرئ،  ال�شاهد  جعفر  اأب��ي  بن  المظفر  اأب��و 

القراآن بالروايات على اأبي عبد اهلل البارع«. الوافي 

بالوفيات 144/6، وما بهام�شه من م�شادر.

ب- »ابن �شاقي الماء، �شعد اهلل بن م�شعب بن 

محمد... قراأ بالروايات على اأبي عبد اهلل الح�شين 

الوافي  ��ا���س«.  بَّ ال��دَّ ال��وه��اب  عبد  ب��ن  محمد  اب��ن 

بالوفيات 115/15، وما بهام�شه من م�شادر.

ج- »ابن الباقالني المقرئ، عبد اهلل بن من�شور 

المقرئ  بكر  اأب��و  الربعي،  ربيعة  ب��ن  ع��م��ران  اب��ن 

المعروف بابن الباقالني، من اأهل وا�شط«. الوافي 

بالوفيات 342/17 – 343.

بن  فتيان  بن  ن�شر  الحنبلي،  المَنّي  »اب��ن  د-  

مطهر النهرواني، نا�شح الدين، اأبو الفتح الحنبلي«. 

الوافي بالوفيات 51/27.

�ُشَبيبا المقرئ، هبة اهلل بن رم�شان  ه� - »ابن 

ابن اأبي العالء.. قراأ بالروايات على البارع اأبي عبد 

ا�س«.  بَّ الدَّ الوهاب  بن عبد  بن محمد  الح�شين  اهلل 

الوافي بالوفيات 161/27.

اأحمد بن علي بن محمد بن عبد  بن  و - »علي 

الملك الدامغاني«. ذيل تاريخ بغداد 115/3.

ز - �شعلي بن عبيد اهلل بن الح�شن بن الح�شين 

ابن بابويه«. التدوين في اأخبار قزوين 373/3.

بن  اهلل  عبد  ع�شُرون،  اأب��ي  ابن  »القا�شي  ح- 

على  ال�شبع  قراأ  المطهر...  بن  اهلل  هبة  بن  محمد 

اأبي عبد اهلل البارع«. الوافي بالوفيات 17/ 309.

ط - »اإبراهيم بن علي بن اإبراهيم بن محفوظ 

يعرف  البغدادي  ثم  االآم��دي  ال�شلمي  اإ�شحاق  اأب��و 

بالظهير ابن الفراء، قراأ ب�شيء من القراءات على 

من  اإليه  المحتاج  المخت�شر  البارع«.  اهلل  عبد  اأبي 

تاريخ الحافظ ابن الدبيثي232/1.

علي«.  ب��ن  بختيار  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  »محمد  ي- 

ابن  الحافظ  تاريخ  من  اإليه  المحتاج  المخت�شر 

الدبيثي  18/1.

اأحمد  بن  المبارك  بن  محمد  بن  »اأحمد  ك- 

ابن بْكُرو�س، اأبو العبا�س البغدادي، الحنبلي الفقيه 

اهلل  عبد  اأبي  على  القراءات  ا  اأي�شً قراأ  الزاهد... 

البارع«. تاريخ االإ�شالم 521/12.

ل- »َمُنوجهر بن محمد بن تركان�شاه، اأبو الف�شل 
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اأبي  عن  المنطق  اإ�شالح  بكتاب  وحّدث  الكاتب... 

عبد اهلل البارع«. تاريخ االإ�شالم 567/12.

اأحمد بن  بن  اأحمد  بن  اأحمد  بن  م- »عبد اهلل 

عبد اهلل بن ن�شر، العالمة اأبو محمد ابن الخ�شاب 

النحوي«. تاريخ االإ�شالم 363/12 

ال�شريف  اهلل،  هبة  بن  اأحمد  بن  »المبارك  ن- 

الَمْك�ُشوط«.  بابن  المعروف   ، الها�شميُّ ر  المظفَّ اأبو 

تاريخ االإ�شالم 423/13.

هذا قليل من كثير االأخبار المتعلقة بهذا االأديب 

وقف  وق��د  ال�شطور،  ه��ذه  كاتب  عليها  وق��ف  التي 

في  ا  خ�شو�شً طالبه  من  لكثير  اأخ��رى  اأ�شماء  على 

مجال درا�شة القراءات القراآنية، اأعر�س - مراعاة 

هذا  كل  اأن  �شك  وال  هنا،  اإثباتها  عن   - لالإيجاز 

من  ناجي«  »هالل  اإليه  ذهب  ما  �شحة  من  ي�شائل 

التراث  م�شادر  في  بمكان  القلة  من  اأخ��ب��اره  اأن 

ُوِقَف  مما  هنا  زِجَي 
ُ
الأ االإطالة  خ�شية  ولوال  العربي، 

يكفي  ولكن  اأكثر من هذا،  االأخبار ما هو  عليه من 

اأمًرا  هناك  اأن  بيد  بالعنق.  اأح��اط  ما  القالدة  من 

اأن  على  التاأكيد  وه��و  هنا،  اإليه  االإ���ش��ارة  من  الب��د 

المقدمة التي كتبها المحقق عام 1418ه� - 1998م 

من  واأ�شمل  اأدق  الطرف«  ل�»طرائف  تحقيقه  في 

ترجمة  ومثلها  ال��دي��وان،  بها  �شدر  التي  المقدمة 

ال�شابق،  كتابه  في  المذكورة  الطاهر«  جواد  »علي 

ال�شالف  كتابه  ف��ي  ال�شامرائي«  »يون�س  وترجمة 

»طرائف  قبل  مطبوعان  الكتابان  وه��ذان  الذكر، 

ترجمة  في  االعتماد  ينبغي  ل��ذا  ؛  بزمن  الطرف« 

اخت�شر  المحقق  الأن  الم�شادر،  هذه  على  ال�شاعر 

هذا  واأدرج  ال��ط��رف«،  »ط��رائ��ف  لكتاب  مقدمته 

االخت�شار  اإن  ثم  للديوان،  مقدمته  في  االخت�شار 

المهم  اختيار  اأم��ام  التريث  وع��دم  الت�شرع،  �شابه 

الإدراجه في مقدمة الديوان، فاأدى هذا الت�شرع اإلى 

مقدمة  في  القارئ  يجدها  باأبيات  الديوان  اإخالل 

اإخالل  ع��ن  ف�شاًل  اآن��ًف��ا،  ُذِك���ر  كما  الكتاب،  ه��ذا 

تم  مما  جديد  باإ�شافة  موؤخًرا  المن�شورة  المقدمة 

ذكره في ال�شطور ال�شابقة. 

)2( تتمة الديوان:

ُذكر اآنًفا اأن اأول من التفت اإلى جمع �شعر ال�شاعر 

ثم  ال�شامرائي«،  »يون�س  هو   - المحقق  ذكر  كما   -

تاله بمحاولة ثانية »هالل ناجي« الذي فاته من �شعر 

»البارع« ال�شيء الكثير، اإذ اأ�شيفت اإليه هنا ح�شيلة 

�شعرية غير قليلة، تم التقاطها واإدراجها هنا لتكون 

تتمة للديوان، ومن ثم تظهر �شاعرية ال�شاعر ب�شورة 

اأن�شع، وعلى الرغم من هذا ال ي�شرح الباحث اأنه 

باأن  الم�شادر، كما ي�شرح  ته  ما �شمَّ ا�شتدراك كل 

ما اأ�شافه هنا قد فات »هالل ناجي« الأنه ملتقط من 

بع�س الم�شادر التي رجع اإليها واأفاد منها، وبع�س 

الم�شادر التي حققها بنف�شه، وبع�س الم�شادر التي 

هي  وها  بزمن،  للديوان  ن�شره  قبل  مطبوعة  كانت 

ذي بقية الديوان:

)1( وقال:

فا�شاأال ال��رم��ل  على  ب��ي  ا  م��رَّ خليلي   -1

الكْثبا هاتيكما  )بالجرعاِء(  الحي  عن 

فحييا االأراك  وادي  ع��ل��ى  وُع���وج���ا   -2

القْلبا ب��ه��ا  )َرَدْدُت(  اأط������ااًل  ه��ن��اِل��َك 

واأعقا َرحلي  عِب  ال�شِّ ب��َذاك  ا  وُحطَّ  -3

�ِشْعبا اأب�������رُح�������ه  اآل������ي������ُت  ���ك���م���ا  ق���ل���و����شَ

���ن���ي َف���اإنَّ ث�������َراه  َل���ث���ِم���ي  ُت���ن���ِك���را  وال   -4

ب������ه ذاك�����������ٌر ع�������ْه�������ًدا ف���م�������ش���ت���ل���ٌم ت����ْرب����ا
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َوق���ف���ًة ت���م���ن���َح���اِن���َي  اأن  َن�����ش��ْدُت��ك��م��ا   -5

نْحبا ب��ه��ا  واأق�������ش���ي  ���ش��وق��ي  ب��ه��ا  اأب������ّل 

َلَعلَّه ال���ب���ك���اِء  ف���ي  ت���ل���وَم���ا  ال  واأن   -6

كربا ل����ي  ي��ن��ف�����ض  اأو  غ��ل��ي��ا  ب���ه���ا  ي���ب���ل 

الغرام  مثير  في  االأول  البيت  ورد   )1( الرواية: 

محمد  اهلل  عبد  اأبو  )ط.  االأماكن  اأ�شرف  ال�شاكن 

اإ�شماعيل( برواية: »عن الحمى«، وهي رواية  ح�شن 

بطبعتيه  نف�شه  الم�شدر  في  وورد  ب��ال��وزن،  مخلة 

برواية: »بالجرعا«، وهي رواية مخلة بالوزن. 

نف�شه  الم�شدر  ف��ي  الثاني  البيت  وورد   )2(

بطبعتيه برواية:« ردت بها »، وال�شواب ما تم اإثباته 

ال�شتقامة الوزن.

ال�شمع  ت�شنيف  في  الخام�س  البيت  وورد   )5(

بان�شكاب الدمع برواية: » بها �شوًقا ».   

اأ�شرف  اإل��ى  ال�شاكن  ال��غ��رام  مثير  التخريج: 

 198 �س  الذهبي(،  م�شطفى  )ط.   358 االأماكن 

)ط. اأبو عبد اهلل محمد ح�شن اإ�شماعيل(، والبيتان: 

5، 6 له في ت�شنيف ال�شمع بان�شكاب الدمع 62.

)2( وقال:

ال�����َج�����ن�����وَب�����ا ������ُم  َت������َن�������������شَّ ال������م������َط������اَي������ا  َدِع   -1

َع������ج������ي������ب������ا ل�����������ن�����������ب�����������اأً  َل��������������َه��������������ا  اإنَّ   -2

ُل������غ������وَب������ا ا�������ش������ت������ك������ْت  وم������������ا  َح�����ن�����ي�����ن�����ه�����ا   -3

َح����ب����ي����َب����ا َف������������اَرَق������������ْت  ق�������د  اأن  ������َه������ُد  َي�������������شْ  -4

ك�����ئ�����ي�����َب�����ا ف���������ت���������ًى  اإال  َح���������َم���������ل���������ْت  م����������ا   -5

�����ي�����ب�����ا َن�����������شِ اأع���������ل���������ن���������ْت  ���������ا  م���������مَّ ي���������������ش�������رُّ   -6

َك����������ُذوب����������ا ب�����������ارًق�����������ا  ب������ن������ج������د  ���������ش��������ام��������ْت   -7

َق������ري������ب������ا ه��������������وى  ع���������ه���������َد  ذك�����������������َره�����������������ا 
َ
اأ  -8

)ن�����ح�����ي�����ب�����ا( ل������ه������ا  ���������وُق  ال�������������������شَّ ف�����������غ�����������ادَر   -9

ل����ه����ي����َب����ا ف��������������وؤاِده��������������ا  ف����������ي  ي�����������������ش��������رُم   -10

كثيَبا ا�����ش����ت���������ش����َرف����ْت  م������ا  )اإذ(  ت�����������روُم   -11

������ش�����ُق�����وب�����ا ل�������ه�������ا  م����������ِل  ب����������ال����������رَّ ك�����������������اأن   -12

ُم����ج����ي����َب����ا ل�����ه�����ا  ���������ْت  َح���������نَّ اإذا  �����ي  ي�����م�����������شِ  -13

ُق�����ل�����وَب�����ا َل�������َن�������ا  �������وُق  ال���������������شَّ َغ�������������������اَدَر  ل�������و   -14

)ن�������ي�������َب�������ا( ب���������ه���������نَّ  الأث������������رن������������ا  اإذن   -15

ال������َغ������ِري������َب������ا ُي�����������ش�����ِع�����د  ال��������َغ��������ري��������َب  اإن   -16

)ط.  المده�س  في  ال�شطر  ورد   )3( ال��رواي��ة: 

مروان قباني، وط. حامد الب�شيوني ( محرًفا هكذا: 

»لوبا«.

الطبعتين  في  المده�س  في  ال�شطر  ورد   )4(

ال�شابقتين محرًفا وم�شحًفا هكذا: »ي�شهدان«، وفي 

)ط حامد الب�شيوني: » ت�شحيف: »قارقت«.

)9( وورد قافية ال�شطر في مثير الغرام ال�شاكن 

البائية،  االأرج���وزة  ه��ذه  في  »حنينا«  هكذا:  نونية 

وال�شواب ما تم اإثباته. 

ال�شاكن  ال��غ��رام  مثير  ف��ي  ال�شطر  ورد   )11(

برواية: »اإذا«، وال�شواب ما تم اإثباته.

»لهنَّ  برواية:  م�شادره  في  ال�شطر  ورد   )15(

يَبا«، وال�شواب ما تم اإثباته. النِّ

ال�شاكن  الغرام  مثير  في  االأرج���وزة  التخريج: 

الذهبي(،  114 )ط.م�شطفى  االأماكن  اأ�شرف  اإلى 

اإ�شماعيل(  57 )ط.اأبو عبد اهلل محمد ح�شن  و�س 

 - 14  ،6 –  1 10، واالأ�شطر   ،6  ،5 االأ�شطر  ماعدا 

16 بال ن�شبة في المده�س �س 145 )تحقيق مروان 

�س125)ط.  الجيل(،  دار  )ط.  ���س140  قباني(، 

حامد الب�شيوني(.
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)3( وقال:

َعِدمُتُكْم ال  ����َش���اَدت���ي  ي���ا  ُع�����ُك�����م  َودِّ
ُ
اأ  -1

يُب َخ�شِ م�����اِء  ب�����ال�����دِّ َع���ي���ن���ي  ون������اِظ������ُر 

َمِطيَُّكْم ي��ْق��ُف��و  ����َش���اَر  ُف�������وؤاِدي  واإنَّ   -2

َغ�����ِري�����ُب ف���ه���و  َم�����ث�����واه  اأْك��������ِرُم��������وا  اأال 

الن�شخة  عن   89 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

)مج(، حيث قال »هالل ناجي« في هام�س تحقيقها 

وما  قبلها«.  ما  وقال: معطوفة على  148: »مج:  �س 

قبلها هو من �شعر موؤلف الكتاب، البارع البغدادي.

)4( وقال:

ول����ي به ف��ام��ت��َث��ل��ُت  ب����اأم����ٍر  ������ش�����ْرَت 
َ
اأ  -1

���اع���ِت �������������اٍم م�����ن ال����ع����م����ِر ����شَ يَّ
َ
ث�����اث�����ُة اأ

���ٍة ِم���نَّ اإِه�����������داَء  َم���������والَي  ب�����ِه  اأردَت   -3

اإل�������يَّ ف���ا����ش���ت���ْح���لَ���ى َم���ج���ي���َع َم���َج���اَع���ِت���ي

َبْعَدما َراَعِة  ال�شَّ ��ْرَع  ���شَ اأْم��َت��ِري  وال   -3

الَقَناَعِة ِق����َن����اُع  َوْج����ِه����ي  َع�����ْن  ��ف  َت��َك�����شَّ

 ،47 –  46 ���س  ال��ط��رف  ط��رائ��ف  ال��ت��خ��ري��ج: 

المقطعة رقم )66(، وقال »هالل ناجي« في هام�شها 

وما  قبلها«.  ما  وقال: معطوفة على  127: »مج:  �س 

االأ�شتاذ  قال  كما  البغدادي،  للبارع  �شعر  هو  قبلها 

في هام�س المقطعة ال�شابقة عليها برقم )65( من 

هذا الكتاب.

)5( وقال:

َمَطالبي اأْدن�������ى  ��������اُم  االأيَّ اأَف���اَت���ت���ن���ي   -1

���ي وال���لِّ���ي���ال���ي ع��ل��ى ال���َف���ْوِت واأب����َع����َد َه���مِّ

لحَياِتِهْم ُحبِّهم  اأق�شى  النَّا�َض  اأرى   -2

الموِت اإل����ى  َح��ي��ات��ي  ل��ُت�����ش��ي��ب��ن��ي  ������ي  واإنِّ

َخ�َشا�َشٍة ُذو  ��ه��م  ُك��لُّ زم���ان���ي  واأه������ُل   -3

وِت ال�شَّ م��ن  اأْول�����ى  ك���ان  ���ُش��ك��وِت��ي  ف����اإنَّ 

الن�شخة  عن   95 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

)مج(، حيث قال » هالل ناجي « في هام�س تحقيقها 

مقطعات  على  معطوفة  وق���ال،  م��ج:   «  :  150 ���س 

ف الكتاب «. لم�شنِّ

)6( وقال:

ُغ����ْن����ٍج ل�����َن�����ْب�����ِل  �����ْب�����ًرا  ������شَ ق����ل����ب  ي�����ا   -1

�������اِدن ال����م����ل����ي����َح����ْه م������ن ُم�����ق�����ل�����ِة ال���������������شَّ

م���������ش����اٍء ف������ي  ك�����ن�����ُت  ال����������ذي  ه��������ذا   -2

اأن�����������ه�����������اَك ع������ن������ه وف�����������ي �����ش����ب����ي����َح����ْه

فيه وق��������ع��������َت  َم����������ا  اإذا  ح�����ت�����ى   -3

و�����������ش����������رَت ف���������ي ح���������ال���������ٍة ق�����ب�����ي�����َح�����ْه

ُم�ْشتغيًثا ال�����ح�����بِّ  م�����ن  ج�����ئ�����َت   -4

��������ل��������وَة ُم�������ري�������َح�������ْه ُل�������ن�������ي ���������شَ
َ
َت���������������ش�������اأ

اأْع�����َم�����ى ع����ن����د  ال����ر�����ش����د  ك�����َط�����ال�����ِب   -5

��������اِر ف������ي ال����ب����ط����ي����َح����ْه وق������اب�������������ضِ ال��������نَّ

����ى َح����تَّ ع����ل����ي����َك  َن�������������������اِدي 
ُ
اأ ������ش�����وف   -6

����ي����َح����ْه ت���������ش����ي����َر ب������ي������َن ال������م������ا َف���������شِ

جهِدي ن�������ش���ح���ُت  َم�����ن  ج�����زا  ه�����ذا   -7

������ي������َح������ْه �������������شِ ل���������ه ف������ل������م ي������ق������ب������ِل ال������نَّ

الثاني  البيت  وكتب   ،254 الهوى  ذم  التخريج: 

فيه مدوًرا، ولي�س كذلك.

)7( �شقطت من الق�شيدة رقم )8( من الديوان 

اأثبت المحقق هذه الق�شيدة تامة  اأبيات، وقد  �شتة 

في مقدمته تحقيقه لكتاب طرائف الطرف �س 12 

- 13 المن�شور عام 1998م، و�شها عن اإثباتها كاملة 
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الق�شيدة  ظهرت  وبالتالي  للديوان،  تحقيقه  في 

ن�شرها من قبل كاملة،  اأن  بعد  ناق�شة  الديوان  في 

واالأبيات التي لم ترد في الديوان هي: 

ُتل� اإذ  ل�����ك  ث����ان����ًي����ا  ك����ن����ُت  م�����ا  اأو   -1

ي ����دِّ �����ِح����ُم ف����ي ال���������ش����وق َح����ل����َف����ًة وُت���������شَ

بتدفي� واق�����ت�����ن�����ع�����ُت  ف����ت����ع����ف����ف����ُت   -2

�������ع زم������ان������ي وق�������ل�������ُت: اإن����������ي وح��������ِدي

تق� ف�������اإن  اإل�����ي�����َك  ع�������ذٌر  ه������ذا  ك������لُّ   -3

ق�����رِدي راأ����������ضِ  ع���ل���ى  ف���اق���ع���د  واإال  ����ب���ل 

ال� اإل�����ى  ال����م����زاِح  ف���ي  ت��ن��اه��ي��َت  ق���د   -4

��������ه ع������ي������ُن ح����ق����ِد ������غ�����اي�����ة ح�����ت�����ى ك��������اأنَّ

ْ اأن������� م����ا  ك  ���ا����ض ج�������دِّ ال���ع���بَّ 5- ووَح���������ّق 

����ُب ����ش���ي���ًئ���ا م����ن����ه اإل���������ى غ����ي����ر َج�����دِّ ����������شَ

ِمن� ب���ي���ن���َن���ا  م�����ا  ب����ح����قِّ  ِق�����ل�����ن�����ي 
َ
َف�����اأ  -6

����������ه ف��������ه��������ذا ن�������ه�������اي�������ٌة ف���������ي ال��������ب��������رِد

طرائف  مقدمة  ف��ي  تخريجها  اإل���ى  وي�����ش��اف 

الطرف: جمهرة االإ�شالم ذات النثر والنظام 563، 

والق�شيدة  االأب��ي��ات،  بع�س  رواي���ة  ف��ي  باختالف 

�شبق  وقد  الم�شدر،  هذا  في  ا  اأي�شً كاملة  مذكورة 

الحديث عنها.

)8( وقال: 

َزارن��������ي ال��������ذي  ي������م  ال������رِّ ب�����اأب�����ي  ي�����ا   -1

�������وُد ك�����ال�����ب�����دِر ي�����ج�����ُل�����وُه ال����ق����ب����ا االأ��������شْ

به َل�����ي�����ًا  ����ك����ُر  ال���������شّ اإل����������يَّ  واف��������ى   -2

ول���������م ي�����ك�����ن ِع�������ن�������دي َل������������ُه َم��������ْوِع��������ُد

َك�����ري�����ح�����ان�����ٍة َي�������ْه�������َت�������زُّ  َف����������َج����������اَء   -3

ي�����������َك�����������اُد ِم�������������ن ل�������ي�������ن�������ِت�������ِه ُي�������ع�������َق�������ُد

ب���ه اأه�������ا ً ُق�����ل�����ُت:  ����ش���ي���ف  وق���������اَل:   -4

ي��������دخ��������ُل ف�����ال�����ع�����ي�����������ُض ب����������ِه اأْرَغ������������������ُد 

ف����ن����اول����ت����ه ب������ال������َج������ذر  ���������ضَ  ع��������رَّ  -5

ف����ي ال�����وق�����ِت م����ا ام�����ت�����دْت اإل����ي����ه ال���ي���ُد

َن������ْق������ده اأوَف��������ي��������ُت��������ه  اإذا  ������ى  ح������تَّ  -6

�������اٌع ل�������ه ال����ج����ل����َم����ُد �������مَّ وال�������ن�������ق�������ُد ��������شَ

َواح��������ٍد َم�������ْرق�������ٍد  ف�����ي  م����ًع����ا  ب����ْت����ن����ا   -7

���ج���ُد َج�������ى َم�������شْ ي�������ش���ّم���ُن���ا ت����ح����َت ال�������دُّ

َف�����َم�����ا ل�������������ش������اٍة  ال  ���������ِن���������ي  َي���������وؤُمُّ  -8

ي���������ش����ج����ُد م���������ا  ب������ع������د  اإال  اأرك���������������������ُع 

ولم ��ب��ٍح  ِب�����شُ ال���ل���ي���ُل  ان���ج���لَ���ى  ���ى  ح���تَّ  -9

َي��������رق��������ُد َخ�������لَّ�������ي�������ت�������ه  وال  اأرق�����������������������ْد 

التخريج: معجم االأدباء 1142 – 1143.

)9( وقال:

النُّهى م��ن  اأ���ْش��َه��ى  ف��ي��َك  لجهِلي  يميًنا 

ُدُه َق�شْ َج�����اَر  ال����ذي  ��ي��ِب  ال�����شَّ م���ع  اإل�����ّي 

من  �شقط  وق��د   ،2762 الطلب  بغية  التخريج: 

اإن  حيث   ،51  -  48 ���س   )19( رق���م:  الق�شيدة 

م�شدره هو نف�س م�شدرها، ويو�شع بعد البيت رقم 

)58( في ترقيم المحقق الأبيات الديوان.

)10( وقال: 

���ي اأرَت�������شِ ال  م���ذم���وم���ًة  ع��ي�����ش��ًة  ي����ا   -1

َف������اِئ������َدْه ف���ي���ه���ا  ل���ي�������َض  اإْذ  ب�����دواِم�����ه�����ا 

ب���م���واع���ٍد َت�����ِف�����ي  ال  ُع������ْم������ٍر  ������������اُم  اأيَّ  -2

����َدْه ����ل����ُت����ه����ا ف�����ِه�����َي ال����ح����ي����اُة ال����َف����ا�����شِ اأمَّ

َج����اُل����ُه َج������لَّ  اهلل  ق������وَل  وق����������راأُت   -3

َواِرَدْه ع����ل����ي����َن����ا  ِح�������َك�������م  وك��������اُم��������ه 
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ُن�����َدا اأي��������اٌم  ����ا�����ِض  ال����نَّ ب���ي���ن  ت���ل���َك  اأْن   -4

ِوُل�������َه�������ا ف�����ب�����ادي�����ٌة َوَط�����������������ْوًرا َع������اي������َدْه

ْه������ِل������ِه
َ
َواأ َم������اِن  ال������زَّ ذا  ف����ي  ��ن��ي  ل��ك��نَّ  -5

ك������ال������َواِو ف����ي َع�����ُم�����ٍرو َت������َراَه������ا َزاِئ����������َدْه

َفاُتُهْم �شَ تب�ضُّ  ال  ��ِري  َع�����شْ ���َش��اَداُت   -6

������بَّ االإل������������ُه َع���������َواِئ���������َدْه وع����ل����ي����ه����ُم �������شَ

َمَجاَعٍة ���َش��دي��ُد  م��ن��ه��ْم  ��ي��ب��ن��ا  ف��َن�����شِ  -7

�������َن�������ا اأن��������������ِزْل َع����ل����ي����َن����ا َم�������اِئ�������َدْه ي������ا َربَّ

عن   96  -  95 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

الن�شخة )مج(، واحتلت هذه المقطعة رقم )259( 

قبلها،  ما  على  معطوفة  متنه  في  وهي  الكتاب،  في 

وهو �شعر من�شوب ل�شاحب الكتاب كما قال المحقق 

برقم:  مقطعة  بعدها  واأتت   ،150 �س  هوام�شه  في 

)260(، وقال »هالل ناجي« في هام�س تحقيقها �س 

مقطعات  وهي  قبلها،  ما  على  »معطوفة  اإنها   :151

ل�شاحب الكتاب«.

)11( وقال:

����ِت����َع����ارا ا�����شْ اإال  ق���ل���ب���َك  ن�������اُر  اأب���������ْت   -1

ان������ه������َم������اَرا اإال  ��������وؤوِن��������َك  ���������شُ وم�������������اُء 

ال�����ِف�����راِق ق���ب���ي���َل  ����ب����وًرا  �����شَ وك����ن����َت   -2

ف�����ه�����ا اأط��������ق��������َت ع����ل����ي����ه ا������ش�����ط�����َب�����اَرا

�����َوى ال�����نَّ داع���������ي  ب���ق���ل���ب���َك  اأه������������اَب   -3

ِف��������������راَرا ال  اأال  ال������������������������َوَداِع  غ��������������داَة 

ِن�����ي�����ًة اأزَم�����������ُع�����������وا  اإْذ  ف���������اأزم���������َع   -4

�����اَرا ���������اُروا َف�����������شَ �����اَك و����������شَ ف����������راَق ح�����������شَ

ب���ع���َده���ا ����ن����ًي  �����شَ ت����������راَك  ف���ل�������ش���َت   -5

������ى ت�����م�����اَرى ع������ي������وُن ال�������َع�������وائ�������ِد َح������تَّ

الهوى ����َواَك  ب���������شِ ُي����ِط����ْف  ل����م  ك������اأن   -6

َداَرا ������َوي������داك  �������شُ غ����ي����ر  اح������ت������لَّ  وال 

َه�����اِئ�����ًم�����ا ب������ه  ق����ي���������ٌض  م���������اَت  وق�������د   -7

ف�����َم�����ا اأْدرك������������������ْت َع�������ام�������ٌر م����ن����ه ث��������اَرا

َق����ْب����ِل����ِه ِم�������ن  ب���������ُع���������ْرَوَة  واأْوَدى   -8

�����اَرا ف����ل����م َت������ْغ������ُز ع����������ذرُة ع����ن����ه ان�����ِت�����������شَ

َت��������ْوب��������ٌة ِب��������َداِئ��������ِه��������َم��������ا  وم���������������اَت   -9

�������و ِك���������َراًم���������ا وم��������اُت��������وا ِح������������راَرا اأح�������بُّ

����اِل����ٌك �����شَ اإث�������ِره�������م  ع����ل����ى  واأن�����������َت   -10

�����ش����ب����ي����لَ����ه����م ف��������ال��������ِف��������راَر ال����������ِف����������راَرا

َه����وى َر����ش���ي���َع���ْي  ول���ي���لَ���ى  وك����ن����َت   -11

����َف����ا م�����ا َت�����������ُذمُّ ال������ج������واَرا وج�����������ارْي �����شَ

ال الو�شَ َح���ْب���ُل  ُج����دَّ  ق���د  ف��اأ���ش��ب��ح   -12

�����ْت َم������������َزاَرا �����طَّ وَج����������دَّ ال��������ِف��������راُق َف�����������شَ

ُجو النُّ اأْرَع����������ى  خ���لَّ���َف���ت���ن���َي  وق�����د   -13

غ���������اَرا اأي�����������ن  وذا  ذا  ب���������دا  اأي�����������ن  م 

التخريج: ذم الهوى 255. 

)12( وقال:  

قْد ���ِن  ال���ُح�������شْ م���ل���ُك  ع���ل���يٌّ  ق����ال����وا:   -1

ال�����َخ�����م�����َرا َي�����������ش�����رَب  ال  اأن  اأق�����������ش�����َم 

ري����ِق����ِه ف�����ي  ي���ج���ع���ُل  َف�����َم�����ا  ق�����ل�����ُت:   -2

ا ق��������د ح��������ِن��������َث ال������������َب������������ْدُر وَم�������������ا َب����������رَّ

ال� ���َف  ���فَّ ����شَ ل��م��ا  االأج�������َر  َط����لَ����َب  ل���و   -3

�����َرا ال�����َخ�����������شْ ������������َر  زنَّ م������ا  اأو  اأ���������ش��������داغ 

ُن�ْشِكِه م���ن  اِح  ال��������رَّ ���ش��م�����ُض  ل��ت��ب��ِك   -4

ف��������اإن��������َه��������ا ق������������ْد َف������������ارق������������ْت َب������������������ْدَرا

التخريج: تاريخ االإ�شالم للذهبي 688/11. 
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)13( وقال:

َرى
َ
اأ وال  ب��خ��ي��ٍر  ْح����َي����ا 

َ
اأ اأْن  ��ي��ُت  ت��م��نَّ  -1

بَرا ال�شَّ فاأ�شت�شفُع  خيًرا  لي  ْهِر  الدَّ من 

َنْكَبٌة ْه���ِر  ال���دَّ م��ن  ���ش��اَب��ْت��ن��ي 
َ
اأ ��ا  ف��اإمَّ  -2

ْم�������َرا
َ
اأ ل���ي  ُي�����ْح�����ِدُث   

َ
َل����َع����لَّ اهلل اأق��������وُل: 

الن�شخة  عن   96 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

)مج(، حيث قال »هالل ناجي« في هام�س تحقيقها 

�س 151 : »مج: وقال، معطوفة على ما قبلها، وهي 

مقطعات ل�شاحب الكتاب«. 

)14( وقال:

ال����َخ����ْم����ر ل����َن����ا  ح�����لَّ�����ْت  ق�����د  ال�����ي�����وم   -1

�����ْه�����َب�����اُء وال�����َج�����ْم�����ُر َف������ِع������ْن������َدَن������ا ال�����������شَّ

َخ�������ْل�������َوة َل������ف������ي  َوم���������������والي  اإن�����������ي   -2

َع��������ْم��������ُرو وال  َزي���������������ٌد  وال  َط���������اب���������ْت 

»هالل  وق��ال   ،60 ال��ط��رف  ط��رائ��ف  التخريج: 

وقال،  »مج:   :134 �س  تحقيقها  هام�س  في  ناجي« 

معطوفة على مقطعات من�شوبة اإلى موؤلف الكتاب«.

)15( وقال:

َق�������������َراُر ل�������ه  َي��������ِق��������رُّ  َم���������ا  ُف�����������������وؤاٌد   -1

ل������ن������ي������َران ال���������َغ���������رام ب�������ه ا������ش�����ِت�����َع�����اُر

ُغ���������ُروٌب ل���ه���ا  َي������ِج������فُّ  م�����ا  وع�����ي�����ٌن   -2

������ُح������ٌب ِغ�����������زاُر ������وؤوَن������ه������ا �������شُ ك�������������اأنَّ �������شُ

����وٍق �����شَ ُب�������َرح�������اُء  ����ُه  ����فَّ �����شَ وج���������ش����ٌم   -3

������ٍو م������ن������ُه َن���������اُر ل���������ُه ف�������ي ُك�����������لِّ ُع�������������شْ

عليِه الئ�����ح�����ٌة  ال������ُح������بِّ  �����َم�����اُت  ������شِ  -4

ف����ل����ي���������َض ل����م����ا ب��������ِه م����ن����ه����ا ا������ش�����ِت�����َت�����اُر

التخريج: تاريخ االإ�شالم للذهبي 121/13.

)16( وقال:

ُم����ت����َرَع����ًة ال�����َك�����اأْ������َض  ُي�����دي�����ُر  �����ش����اٍق   -1

وب�����ه�����ا َي��������ُط��������وُف ك������ُخ������وَط������ِة االآ�����������ضِ

َي������ِدِه ف����ي  ال�����َك�����اأْ������ِض  ب����ري����َق  ف���ت���رى   -2

وت��������رى �����ش����ف����اَء ي����دي����ه ف�����ي ال����َك����ا�����ِض

الن�شخة  عن   59 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

)مج(، حيث قال »هالل ناجي« في هام�س تحقيقها 

133 : »مج: وقال، معطوفة على المقطعة التي  �س 

قبلها المن�شوبة اإلى الموؤلف«.

)17( وقال:  

ٍة
َ

َخْطاأ اأك���ب���ُر  ����داِد  �����شْ
َ
االأ ��اح��َب��ُة  ُم�����شَ  -1

الجن�ِض اإل��ى  َي�شُبو  الجن�َض  واإن  ل��ديَّ 

2- وج�ْشِمَي من ُدنياي في �شيق محَب�ض

�شيِق الحْب�ِض
َ
ونف�شَي من ج�ْشِمي ففي اأ

ها
َ
َوِعباأ الحياَة  نْف�شي  �شئَمْت  لقد   -3

الُقْد�ِض ��َرِة  َح�����شْ اإل���ى  ط���ارت  ليَتها  فيا 

الن�شخة  عن   95 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

)مج(، حيث قال »هالل ناجي« في هام�س تحقيقها 

من  قبلها  ما  على  معطوفة  وق��ال،  »مج:   :  150 �س 

�شعر �شاحب الكتاب«.

)18( وقال:  

زائ������ًرا واأك����������رَم  َط���������ْواًل  ����َدن����ي  َت����َف����قَّ  -1

النَّا�ِض طوُل المدى ُمْن�شي واأبطَل َقوَل 

����َم����ا َب���ع���ُد واإنَّ ال���ُب���ع���َد  َدن�����ا واأخ��������اُف   -2

ْك�ِض النُّ من  المري�ض  ُب��رِء  على  ُي��خ��اُف 

الن�شخة  عن   89 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

)مج(، حيث قال »هالل ناجي« في هام�س تحقيقها 

�س 148 : »مج: وقال، معطوفة على مقطعة �شاحب 

الكتاب«.



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 48

)19( وقال:

الَمَعالي م��ج��َد  ال���ه���َدى  ���ش��رَف  اأي����ا   -1

لحِظ َخ����ي����َر  ال����م����ك����ارِم  اإل�������ى  اأع�����������ْدَت 

ا َغ�شًّ ي���ِن  ال���دِّ ��ُن  ُغ�����شْ ع���اَد  ب�َشْعيك   -2

ي التَّ�َشظِّ م������اأم������وَن  ال����ُم����ل����ِك  وُع����������وُد 

����و ْك���������شُ
َ
اأ ِظ����ل����ُت  ل�����َك  َم���������ادٌح  ���������ي  واإنِّ  -3

َث��������َن��������اءك ُح������لَّ������َت������ْي َم�����ع�����ن�����ًى وَل�����ف�����ِظ

بحظِّ َت���ع���ل���ي���ل���ي  م����ن����َك  وي�����ق�����ُب�����ُح   -4

ب���ح���ظِّ ح��������َظ��������ى 
َ
اأ اأن  ُع����������اك  وح����������قِّ 

ُه����ُب����وب ف����ي  ع�������زِّك  ب���ِق���ي���َت وري��������ُح   -5

����ي ����لَ����ظِّ �����ط�����اك َدائ��������م��������ُة ال����تَّ ون������������اُر ������شُ

التخريج: طرائف الطرف 81، وقال »هالل ناجي« 

144: »مج: وقال، معطوفة  في هام�س تحقيقها �س 

على ما قبلها من مقطعات �شاحب الكتاب«.

)20( وقال:

ب���َق���ْدري ا����ش���ت���َخ���فَّ  1- ك����لُّ م���ن خ���ل���ُت���ُه 

ج����وَع����ا ال����رُّ َت�����اأب�����ى  اإل�����ي�����ه  ن���ف�������ش���ي  اإنَّ 

اإليه َق�����طُّ  ج����وَع  ال����رُّ ْه�������وى 
َ
اأ ل�����ش��ُت   -2

ُج����وع����ا م�������تُّ  واإْن  ال����ُع����ل����ى  وح��������قِّ  ال 

الن�شخة  عن   46 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

)مج(، حيث قال »هالل ناجي« في هام�س تحقيقها 

�س 127 : »مج: وقال: معطوفة على مقطعة لموؤلف 

الكتاب«. 

)21( وقال:

ْ ُي���������ش����ت����ح����� ال�������لَّ�������ح�������ِظ  و�������ش������ه������ام   -1

���������لَ��������ي��������ْن ف����������ي َوْق�����������������������ِت ال������������ُوُق������������وع

ُي������ْق������� َف���������َم���������ا  ي�������������ش������رف������ن  ث���������م   -2

��������ِري��������ع ���������شَ َع����������������ن  اإال  ������������ِل�����������ْع�����������َن 

التخريج: ذم الهوى 88.

)22( وقال:

ق َتَرفَّ ل��و  ال��م��ط��اي��ا  ح���ادي  ع��ل��ى  م��ا   -1

َري�����ث�����م�����ا اأ������ش�����ك�����ُب دم������ِع������ي ث������م اأع����ت����ق

َي����ْع����رُف����ه����ا ال�����ت�����ي  اُر  ال����������������دَّ ه��������ذه   -2

����َوق �����شْ
َ
ب���ال���ه���وى م���ن اأه���ل���ه َم����ن ك����ان اأ

اأ�شرف  اإل��ى  ال�شاكن  ال��غ��رام  مثير  التخريج: 

 57 و�س  الذهبي(،  م�شطفى  )ط.   114 االأماكن 

وورد  اإ�شماعيل(،  ح�شن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  )ط. 

البيت مع خم�شة اأبيات اأخرى بال ن�شبة في المده�س 

 423 ���س   ،) قباني  م���روان  تحقيق:   (  518 ���س 

)ط. حامد الب�شيوني(، �س 540 )ط. دار الجيل(، 

واالأبيات هي: 

ق ل��و ترفَّ ال��م��ط��اي��ا  ع��ل��ى ح����ادي  م��ا   -3

َري����ث����م����ا اأ������ش�����ُك�����ُب َدم�����ع�����ي ث�����م اأع����ن����ق

َخ����َب����ْت ُق������ْل������ُت  ك����لَّ����م����ا  ُف���������������وؤاًدا  ي�����ا   -4

ن��������������اُره األ������ه������َب������ه ال��������وج��������ُد ف������اأح������رق

به َف����������اَت  ال��������ذي  ال����ع����ي���������ُض  ذل��������َك   -5

يلحق اأي�������ن  ������ى  َف������َولَّ ه������ِر  ال������دَّ �����ش����ائ����ُق 

ِذك����������ِره م������ن  خ������ط������رًة  اإال  زاَل   -6

ي�شرق م����ِع  ب����ال����دَّ ل���ه���ا  اإن�������ش���ان���ي  ك������اد 

على �����ى  َغ�����نَّ اإذا  ال����ق����ل����َب  ي�����ل�����ذع   -7

ُم������َط������وَّق ُق���������ْم���������ِريٌّ  َن�����������اَح  اأو  َف�������َن�������ٍن 

وورد البيت االأخير من هذه االأبيات في المده�س 

ناخ«،  »ع��ن��ى...  هكذا:  م�شحًفا  الب�شيوني(  )ط. 



في مكتبة 

التراث 

ال�شعري:

 مراجعات 

واإ�ضافات

49 اآفاق الثقافة والتراث

من  عداها  ما  في  وردت  ما  هي  ال�شليمة  والرواية 

طبعات هذا الكتاب. 

)23( وقال:

دوِد ُقدوُمهْم 1- لم يق�ِض من �َشفِر ال�شُّ

���ْل �����وى ي���ت���ح���مَّ ������ى َت���������ن���������اَدوا ِل�����ل�����نَّ َح������تَّ

و�شاأنها َح��زي��ُن  ي��ا  ع��ي��ن��ِك  ���َش��اأن  َدْع   -2

وتَمْلَمْل ال��َح�����َش��ا  ع��ل��ى  ال���ي���َدي���ِن  و���ش��ع 

َوَل����َق����لَّ����َم����ا َع����ه����ِده����م  اآخ��������ُر  ال����ي����وم   -3

المنزْل ف����ي  ���اع���ًة  ����شَ ُوق�����وُف�����ك  ُي���ْغ���ن���ي 

الرواية: )2( ورد البيت الثاني في مثير الغرام 

وهي  ودع«،   ∗ و�شاأنهم  �شوق  »يا  برواية:  ال�شاكن 

رواية تك�شر الوزن لذا اعتمدت رواية المده�س.

)3( وورد البيت الثالث في المده�س: »هذا واإن 

فراقهم ولقل ما«.

اأ�شرف  اإل��ى  ال�شاكن  ال��غ��رام  مثير  التخريج: 

 242 و�س  الذهبي(،  م�شطفى  431)ط.  االأماكن 

)ط. اأبو عبد اهلل محمد ح�شن اإ�شماعيل(، والبيتان 

مروان  )ط   467 �س  المده�س  في  ن�شبة  بال   3  ،2

قباني(، �س 385 )ط. حامد الب�شيوني(، �س 485 

)ط. دار الجيل(. 

)24( وقال:

���ا م���نَّ االأح���������������ش�������اُء  ت�����ك�����ّل�����ُم  َت�������ك�������اُد   -1

ال���رح���ي���ِل ع���ل���ى  ال����رف����ي����ُق  َع�����������َزَم  اإذا 

منها ����َع����اُد  �����شُ ال�������َغ�������َداَة  ت����ودِّع����ن����ي   -2

�����ي�����ِل ������شِ
َ
م�������ِع ف������ي خ�������دٍّ اأ م�������ش���ي���ُل ال�������دَّ

َق����ْف����ٍر ُك�������لِّ  ف����ي  َرْك�����َب�����َه�����ا  َف�����اأْق�����ُف�����و   -3

����ب����ي وج�������ه َم����اِل����َك����ت����ي َدل����ي����ِل����ي َوَح���������شْ

َه�����واَه�����ا م�����ن  ����ى  َت����لَ����ظَّ ن��������اٌر  وب������ي   -  4

ه���������ا َب������������������ْرُد ال�����َغ�����ل�����ي�����ِل ول��������ك��������ْن َح���������رُّ

َوَف����������اٌء ل����ه����ا  ال���ع���ا����ش���ق���ي���َن  ون����������اُر   -  5

الخليِل َن����������اِر  اإل��������ى  ����ب����ْت  ان����َت���������شَ ق�������ِد 

الن�شخة  عن   67 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

)مج(، حيث قال »هالل ناجي« في هام�س تحقيقها 

137 : »مج: وقال، معطوفة على المقطعة التي  �س 

�شبقتها«، والتي �شبقتها من�شوبة للبارع البغدادي في 

متن الكتاب.

)25( وقال: 

َتَراني اأن  ال���َع���ج���ائ���ِب  م���ن  ول��ي�����َض   -1

ك����ث����ي����َر ال�������خ�������رِج ل������ي َدْخ��������������ٌل ق���ل���ي���ُل

��������ي نِّ
َ
اأ االأ������ش�����ي�����اِء  اأع������َج������ُب  ول�����ك�����ْن   -2

ك�����م�����ا األ������َف������ي������َت������ِن������ي َع����������������ْزٌب ُم�����ِع�����ي�����ُل

الن�شخة  عن   95 �س  الطرف  طرائف  التخريج: 

)مج(، حيث قال »هالل ناجي« في هام�س تحقيقها 

من  قبلها  ما  على  معطوفة  وق��ال،  »مج:   :  150 �س 

�شعر �شاحب الكتاب«.

الم�شافري  من�شور  »اأب���ا  ي��رث��ي  وق���ال   )26(

ت468ه�«:

ال���������ش����ام ي��������رد  ����������������ى  نَّ
َ
واأ �������اٌم  ��������شَ  -1

ِرَماَم��ا م�������ش���وا 
َ
اأ ����رِب  ال����تُّ ف���ي  َم��ع��ا���ش��ُر 

الِحَمام ك���اأن  ��رع��ى  ���شَ ال��ِب��ي��ِد  ل���َدى   -2

����َق����اه����ْم ب����ك����اأ�����ِض ال����م����َن����اَي����ا ُم�����َداَم�����ا �����شَ

�����َرى ال�����ثَّ ُب�������ُط�������وِن  ف�����ي  اأح�����ب�����اءن�����ا   -3

����اَم����ا ف����اأب����ل����ي����َن ِت�����ل�����َك ال������ُوج������وه ال����و�����شَ

فيح ال�شَّ ف��ي  م��ا  ال��ع��ي��ُن  تب�شُر  فلو   -4

َت������َن������اَم������ا اأن  ُف������ه������ا  ت������خ������وُّ ن������ه������اَه������ا 
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وب�������������ة
َ
اأ ل�������ك�������ُم  اأرى  ه��������ل  اأال   -5

���م���ِل ب�����ْع�����َد ال�������ِف�������راِق ال���ت���ئ���اَم���ا ول���ل�������شَّ

ال���م���ُن���ون َم����َط����اي����ا  َي���������وٍم  ك������ّل  اأال   -6

ُت��������وؤَاَم��������ا اأو  م��������ْوح��������ًدا  ب����ك����م  ت�����ح�����فُّ 

اإن�����ه�����ا ������رائ������َح������ك������م  �������شَ ن������ُح������ي������ّي   -7

�����ُن ق������وًم������ا ع���ل���ي���ن���ا ِك�������َراَم�������ا �����مَّ َت�����������شَ

ب����ال����ِع����را ج������������َدٍث  ع�����لَ�����ى  �������ش������اٌم   -8

ُح�َشاَما ف���ي���ِه  ب����االأم���������ِض  اأغ�����م�����دُت  ِق 

َط��������ا
َ
اأ ل�����و  َم������ن  ي������ْف������ِدَك  اأن�����ا������ش�����ُر   -9

وح�����اَم�����ى ال����م����ن����اي����ا  ع����ن����ك  داَف�������������َع  ق 

وال���َع���َف���ا ����َق����ى  وال����تُّ ال����ُع����ا  دف����ن����ُت   -10

ِح���م���اَم���ا ف���ي���ه  وال����ع����ل����َم  وال�����ِح�����ل�����َم  َف 

ن����ا�����ش����ًرا ل�����ي  اأنَّ  ل�����و  اأن�����ا������ش�����ُر   -11

����ش���ب���ب���ُت ع���ل���ى ال�����م�����وِت َم�����وًت�����ا زوؤاَم��������ا

�َشيُمُه ����َق����ى  ُي����تَّ ال  ه�����ُر  ال�����دَّ ه����و   -12

اَما ُي�شَ ال  ِب��������ِه(  )واأْح�������������َرى  ل�������ش���يٍء 

َع����اْء ال����دُّ ِح���ي���َن  الَت  اإذ  اأن�����ادي�����َك   -13

َط��������ق��������ُت ال����ك����اَم����ا
َ
����َم����ِع����ِه ل������و اأ ب����م���������شْ

با ال�شَّ ق����ري����َن  ي����ا  ���ن���ي  َخ�������شَّ ل���ق���د   -14

ن������اَم������ا
َ
االأ َوَع����������مَّ  ال����م���������ش����اُب  ف����ي����َك  ِب 

المُنو َرْي���������َب  م���ن���َك  واأوج������دن������ي   -15

اأ������ش�����ِف م���ن���ك االأواَم���������ا ن ظ�����م�����اآَن ل����م 

الجنا  م���ه���ي�������ُض  ي���ط���ي���ُر  وك����ي����ف   -16

���ُه���و����ضِ ال���ق���َداَم���ى ح خ���ان���ت���ه ع���ن���َد ال���نُّ

الَح�َشا ن������اَر  م����ع  ب����ال����دَّ واأط�����ف�����ُئ   -17

����راَم����ا �����شِ اإال  ال�������َوْج�������ُد  ل���ه���ا  وَي�������اأْب�������ى 

اأْدُم��������ِع��������ي ع����ل����ى  الُم 
ُ
اأ وك������ن������ُت   -18

الَم������������ا
ُ
اأ ال  اأن  ب��������ْع��������َدَك  ف�����اأي�����ق�����ن�����ُت 

ُلّو  ال�شُّ عنَك  القلُب  ا�شت�شعَر  ف��ا   -19

ُه�����ي�����اَم�����ا اإال  ب�������ع�������َدك  ازَداد  وال 

فيه ت���م���ث���ل���َت  ����ب����ًرا  �����شَ راَم  اإذا   -20

ال����م����راَم����ا َذاك  َخ�����ي�����اِل�����َك  َف����اأق���������ش����ى 

اليِقي� ع���ل���ٍم  َب����ع����ِد  م����ن  اأن������ا  وم�����ا   -21

َم�����َن�����اَم�����ا اإال  َي��������ْوَم��������ك  اأح�������������ش������ُب  ن 

م����ان ال����زَّ وج������ِه  َة  ُغ��������رَّ ك���ن���َت  ل���ق���د   -22

ف���ق���د ع��������اَد َم������ن َع��������اد ب�������ش���ٌر ج���َه���اَم���ا

ة ُدرَّ ت��������اج��������ِه  ع�����ل�����ى  وك��������ن��������َت   -23

ج�����ى وت������ِزي������ُن ال���ّن���ظ���اَم���ا ت�������ش���يُء ال�����دُّ

ا ���َت���اأث���ِرً ُم�������شْ  
ُ
اهلل ب����ك  ف���اأ����ش���ح���ى   -24

وج�������ّل�������ل�������ن�������ا ب�������ع�������د ُن�������������������وٍر ظ�������اَم�������ا

اأه����ِل����ِه َع�����ن  ه�����ُر  ال�����دَّ ب�����َك  و�����ش����نَّ   -25

ف�����ن�����ل�����َت ح�����م�����ي�����ًدا ول���������م ت������ل������َق ذاَم���������ا

ل���ل���َف���َن���ا ال�������ّدن�������ا  اأن  واأي�����ق�����ن�����ت   -26

ء ف��اع��ت�����ش��َت ف��ي ال��خ��ل��ِد َع��ي�����ًش��ا َدواَم����ا

ام�������روؤ ال�����������زالل  ب�����ب�����رد  ف����غ���������ضَّ   -27

اأم������اَم������ا ال����م����ن����اي����ا  ِورَد  اأن  ي����������َرى 

العلوم ُف������ن������وُن  ع���ل���ي���َك  ل���ت���ب���ِك   -28

ف����ق����د ُك������ن������َت ف������ي ُك����������لِّ َف����������نٍّ اإم������اَم������ا

َم�����ان ال�����زَّ ق����ري����َع  اإال  ُك����ن����َت  وم�����ا   -29

�����َواَم�����ا ������شَ اإال  ب�����ع�����َدك  �����ا������ُض  ال�����نَّ وم�������ا 

الُعلو ����ِك����اِت  ُم���������شْ اأرى  ال  اأال   -30

ان����ِف����ح����اَم����ا اإال  ب������ع������َدك  ي���������������ْزددَن  م 
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الهموم ����ا  َع����نَّ ُج  ُي������َف������رِّ ذا  َف�����َم�����ْن   -31

ازدح���اَم���ا ���دوِر  ال�������شُّ ف���ي  ازدح����م����ْت  اإذا 

�شواك ����ْدٌر  �����شَ ل��ل��َم��َج��ال�����ِض  وَم�����ن   -32

َع���اَم���ا ال���ع���ل���ِم  اأب����ح����ُر  ا����ش���ط���رم���ْت  اإذا 

�ِشواك اأه������ٌل  ل���ل���م���َح���اري���ِب  وَم�����ن   -33

م������َت ف����ي����ه����ا ُغ������اَم������ا وق��������دًم��������ا ت������ق������دَّ

ال�شيوخ َح���دَّ  ال��ِع��ل��ِم  ف��ي  ت���ج���اوزت   -34

������ِن������ي������َك ث��������اث��������وَن َع������اَم������ا وك������������لُّ �������شِ

�شوا ب����������دًرا  ك�����ال�����ي�����وِم  اأَر  ول�������م   -35

����َم����اَم����ا  ال����تِّ �����راُر  ال�����������شِّ ف���ي���ه  ك ع�����اَج�����َل 

اأرى ال  �������ِن�������ي  اأنَّ ح������زًن������ا  َك������َف������ى   -36

ل����م����اَم����ا اإال  ي�������������������زَداُد  ������ش�����ري�����َح�����ك 

ال���وف���اء ب�����االإخ�����اِء  َي���ف���ي  ل����و  واإن   -37

ا����ش���ِت���اَم���ا َث�����������َراه  ����َق����ْي����َن����ا(  )ل���������شَ اإًذا 

ِفيح ال�شَّ ُدون  الأن�����ظ�����ُر  واإن��������ي   -38

ب�������ح�������اَر ال�������ُع�������ل�������وِم َل���������َدي���������ِه ِن�����َظ�����اَم�����ا

اإل������ى َت�������ْح�������ُدو  زف�������رات�������َي  اأرى   -39

�����ش����ري����ِح����ك م�����ن َع������َب������َراِت������ي غ���م���اَم���ا

ث����راه ����ا  ح����يَّ ال����َق����ب����ِر  ����ش���اك���َن  ف���ي���ا   -40

�������ش���ي���ِم ِب����ري����ِح ال����َخ����َزاَم����ى م���ري�������ُض ال���نَّ

ال�ّشمال ب����ال����ُغ����ُدوِّ  ب�����رَح�����ْت  وال   -41

ال�����ّن�����ع�����اَم�����ى ف�����ي�����ه  ب������االأ�������ش������ائ������ِل  وال 

فكاكه )ال���غ���ي���وث(  اأ���ش��ي��ل  وج�����اد   -42

�������َرى وت��������������َروِّي ال����ِع����َظ����اَم����ا ت�����ب�����لُّ ال�������ثَّ

الُجُفون ت��ل��َك  ال����ّت����ْرَب  َك���َح���َل  وال   -43

ال���َق���َواَم���ا َذاك  ال���لَّ���ْح���ُد  ا����ش���َم���َح���َل  وال 

َت����لَ����ْو م�����ا  َت������ا  ِل���������ش����اًن����ا  وح����ا�����ش����ا   -44

َط����َع����اَم����ا َي�����وًم�����ا  ������دوِد  ل������لُّ ُي�������ش���ب���ُح  َت 

ال���ُع���ل���وم ي����خ����طُّ  ِل�����َك�����فٍّ  وح����ا�����ش����ا   -45

�����اَم�����ى ى اأ������ش�����اج�����ُع�����ه�����ا وال�����������شُّ ت������ع������رَّ

االأول�����ي�����اء ُج�����َث�����َث  اأرى  ف���ل�������ش���ُت   -46

َح���راَم���ا اإال  االأر��������ض  ف���ي  ال�������دوِد  ع��ل��ى 

غ������ًدا اأن����������ي  َوج��������������ِدي  ُي���������َه���������ّوُن   -47

ك�����َم�����ا َق���������ْد ل����ق����ي����ُت ُم�����������اٍق ِح�����َم�����اَم�����ا

َم����وِق����ٌف َي���ج���م���ُع���ن���ا  �����وَف  ������شَ واأن   -48

َت�������رى ال����َخ����ل����َق ف����ي َح����اف����َت����ي����ِه ِق���َي���اَم���ا

ام�������روؤٌ ������ي  َف������اإِنِّ ����اُم  ال���������شَّ ع���ل���ي���ك   -49

اَما ال�شَّ اأه����دي  وال��ُب��ْع��ِد  ال���ُق���ْرِب  ع��ل��ى 

واالأمم:  الملوك  تاريخ  في  المنتظم  التخريج: 

177/16- 179، وذكر »علي جواد الطاهر« في كتابه 

»ال�شعر العربي في العراق وبالد العجم �س217 رقم 

�شفحتها على طبعة حيدر اآباد للمنتظم. ورد عجز 

اَما«،  ُي�شَ ال  اأن  فاأجدر  »ل�شيٍء  هكذا:   )12( البيت 

وهو م�شطرب، ولعل ال�شواب ما تم اإثباته، وكذلك 

ورد عجز البيت )37( م�شطرًبا هكذا:« اإذا ل�شقى 

وورد  اإثباته،  تم  ما  ال�شواب  ولعل  ا�شتالما(،  ثراه 

�شدر البيت )42( م�شطرًبا هكذا: »اأ�شيل الغيث«، 

ولعل ال�شواب ما تم اإثباته.

)27( وقال:

�������ُم�������وَل�������ٌة َم���������������شْ َق������������ْه������������وٌة  ل���������ي   -1

���������ِم ���������ِف���������ي َغ���������ل���������ي���������َل ُم���������َت���������يَّ َت�������������������شْ

َوَح���������َب���������اُب���������َه���������ا  ي���������اُق���������وُت���������َه���������ا   -2

ُت�������ن�������ظ�������ٍم ل������������م  َب����������������������������َدْت  ُدَرٌر 
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����َح����ى ال���������شُّ �����ش����م���������ُض  �������َه�������ا  نَّ
َ
َف�������َك�������اأ  -3

ْن��������������ُج��������������ِم
َ
َم������������ْح������������ُف������������وف������������ٌة ب��������������االأ

الن�شخة  ع��ن   ،60 ال��ط��رف  ط��رائ��ف  التخريج: 

تحقيقها  هام�س  في  ناجي«  »هالل  قال  فقد  )مج( 

قبلها«، وما  133: »مج: وقال، معطوفة على ما  �س 

قبلها هو �شعر لموؤلف الكتاب البارع البغدادي، وهي 

كما  التام  الكامل  من  ولي�س  المجزوء،  الكامل  من 

ذهب محقق الكتاب.

)28( وقال:                   �من المديد[

ب���ه ف�����������������اإنَّ  ال��������������������وادي  ���������ِب  ج���������نِّ  -1

ت������ق������ن�������������ض االآ�������������������ش������������������اَد غ����������������زالُن

ب�����اأي�����م�����ن�����ه ال��������������������وادي  وان�����������������زل   -2

م��������������ع م���������������������اآُن اإن���������������������������ه ب��������������ال��������������دَّ

فلي ال����ع����ق����ي����ِق  �����رِف  ب�����ال�����طَّ وارم   -3

ث����������������م اأوط�������������������������������������ار واأوط�������������������������������������اُن

ع�شى ال���م�������ش���وق  ال���ق���ل���ب  وان�������ش���د   -4

ي���������رج���������ع ال�������م�������ف�������ق�������ود ُن�������������������ش���������داُن

اإذا ا����ش���ت���ط���ع���ت  م�����ا  ع����ن����ي  واب��������ك   -5

م�����������ا َب������������������دا ل���������ل���������ط���������رِف ن������ع������م������اُن

ف����ك����اأن �����ام  ال�����������شَّ ع����ن����ي  واق�������������ِره   -6

��������������اُن ��������������كَّ ق����������ل����������ب����������ي ف������������ي������������ه ���������������شُ

ج�����وى َع��������������ذول  ي�������ا  ت�������زدن�������ي  ال   -7

���������ك���������راُن اأن������������������ا ب������������االأ�������������ش������������واق ����������شَ

ال�شمع  ت�شنيف  في  الثاني  البيت  ورد  ال��رواي��ة: 

برواية: »الوادي ياأتمنه«.

البغدادي  للبارع   5  ،2  ،1 االأب��ي��ات  التخريج: 

في  وهي   ،138 الدمع  بان�شكاب  ال�شمع  ت�شنيف  في 

ن�شبة  بال  قباني(  م��روان  )تحقيق:   147 المده�س 

ومعها بقية االأبيات.

)29( وقال:

غيَّرني ك���ان  اإن  ���ش��ا  ال��رِّ م��ن��ك  ُح���ِرْم���ُت 

���ُرن���ي ُي���َغ���يِّ اأو  �����ش����يٌء  َع����ِه����ْدت����ي����ه  ����ا  َع����مَّ

بعد  ويو�شع   ،1143 االأدب���اء  معجم  التخريج: 

البيت رقم )426( في الق�شيدة )35(. 

البارع  ب�شعر  المخلوط  ال�شعر  اإخراج   )3(

البغدادي.

جمع  في  االعتبار  في  يو�شع  مهم  اأم��ر  وهناك 

اأخذ  في  يتمثل  المفقودة،  االأ�شول  ذات  الدواوين 

الحيطة في عملية جمع �شعر ال�شاعر، وهذه الحيطة 

جمع  ما  على  ينعطف  المحقق  تجعل  ب��اأن  حقيقة 

له  يجمع  الذي  لل�شاعر  ن�شبته  خلو�س  مدى  ليتدبر 

تو�شع  ال  وحتى  غيره،  ب�شعر  �شعره  يخلط  ال  حتى 

االأحكام بعد ذلك على �شعر لي�س لل�شاعر �شراحة. 

هذا  في  هنا  ظاهر  وهو  المحقق،  فات  اأم��ر  وه��ذا 

والمقطعات  النتف  خ��الل  م��ن  يت�شح  ال���دي���وان، 

المدرجة فيه دون اإ�شارة اإلى تدافعها، لذا باتت هذه 

الديوان  نهاية  في  و�شعها  اإلى  مفتقرة  المقطعات 

والنتف  ال�شعر،  م��ن  ال��ن��وع  بهذا  خا�س  ق�شم  ف��ي 

والمقطعات المدرجة في الديوان دون وجود موقف 

من المحقق هي:  

)1( النتفة رقم )11(، �س 52، وهي: 

َم������ق������ُروُر ال����ّزم����ه����ري����ر  م�����ن  ي�������وم   -1

������ب������اِب م�����������زروُر ع����ل����ي����ه َث�������������وُب ال�������������شَّ

اإَِب��������������ٌر ه  ج������������وِّ ������ُو  َح�������������شْ ك������اأن������م������ا   -2

������ه������ا َق����������واري����������ُر ���������������ُه ف������ر�������شُ واأر����������������شُ
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رٌة ُم��������خ��������دَّ ٌة  ُح����������������رَّ �����ُه  و������ش�����م�����������شُ  -3

������ب������اب������ِه ن��������وُر ل�����ي�����������َض ل�����ه�����ا م��������ن �������شَ

الرواية: )1( ورد البت االأول في اأمالي الزجاجي 

برواية: »عليه جيب ال�شحاب«.

برواية:   ال��زه��رة  ف��ي  الثاني  البيت  وورد   )2(

»ورو�شة ح�شوها قوارير«، وورد في اأمالي الزجاجي 

برواية: »كاأنما الجو ح�شوه... واالأر�س من تحته«. 

)3( وورد البيت الثالث في �شرور النف�س برواية: 

»لي�س لها من �شيائها نور«.

ولم  ال��دي��وان،  في  المحقق  اأدرج��ه��ا  التعقيب: 

يذكر اأنها متدافعة، وهذا يفيد باأنها خال�شة الن�شبة 

للبارع، ولي�س االأمر كذلك، واإال الختلط �شعره ب�شعر 

في  الهمذاني  لوهب  فالمقطعة  ال�شعراء،  من  غيره 

�شرور النف�س بمدارك الحوا�س الخم�س 243، وانظر 

المعنوي  غانم  اأن��و  واأن�شدها  م�شادر،  من  به  ما 

الزجاجي )ت340ه�( �س124 باختالف  اأمالي  في 

 ،832/2 الزهرة  في  ن�شبة  بال  وهي  الترتيب،  في 

ووجودها  الزجاجي،  اأمالي  على  هناك  وخرجت 

للبارع،  لي�شت  باأنها  يقطع  الم�شدرين  هذين  في 

الأنه ُولد بعد وفاة موؤلفيهما بزمن طويل، والمقطعة 

ما  �شمن  ا  اأي�شً التدافع  عن  اإف�شاح  دون  مدرجة 

جمعه »يون�س ال�شامرائي« من �شعر البارع البغدادي 

في كتابه ال�شالف الذكر �س 401.

)2( النتفة رقم: )19(، �س 61، وهي:

مقاِم ْع�����ل�����ى 
َ
اأ ���ْف�������ُض  ال���نَّ ُت���ن���اِزُع���ن���ي   -1

�����������ُط ْن�������شَ
َ
اأ ال����َع����ْج���������ِز ال  ِم�������َن  َوَل���������ش����ت 

الَمَك��اِن ع���ل���و  ِب���ِم���ْق�����������داِر  َوَل�����ِك�����ْن   -2

���ُق�����������ُط ُ���������وُن ه�����ب�����وط ال���������ذي َي�������شْ ي����ك�����

ابن  دي��وان  في  االأول  البيت  ورد   )1( ال��رواي��ة: 

ر�شيق برواية: »اأعلى االأمور ∗ ولي�س« 

)2( وورد البيت الثاني فيه برواية:»ُقْرِب الَمَكاِن 

∗ يكون �شالمة من«.
ديوان  في  النتفة  هذه  المحقق  اأدرج  التعقيب: 

البارع البغدادي دون اإ�شارة منه اإلى تدافعها، ويفهم 

وهذا  ال�شاعر،  لهذا  الن�شبة  خال�شة  اأنها  هذا  من 

بمختلف  ديوانه  في  ر�شيق  البن  فهي  �شحيح،  غير 

الميمني(،  )ط.   )  74( برقم  فيه  فهي  طبعاته، 

وبرقم   ،) ياغي  الرحمن  عبد  )ط.   )91( وبرقم 

)93( )ط. �شالح الدين الهواري(، وبرقم )109( 

)ط. محيي الدين ديب(، وانظر التعقيب عليها في 

البحث المو�شوم ب� » �شنع الدواوين ال�شائعة الواقع 

اأنموذًجا«،  القيرواني  ر�شيق  ابن  ديوان  والماأمول: 

– ع   123 �س  االأردن��ي  العربية  اللغة  مجمع  مجلة 

والنتفة   ،304/2 الك�شكول  في  ن�شبة  بال  وهي   ،75

ما  �شمن  ا  اأي�شً التدافع  عن  اإف�شاح  دون  مدرجة 

جمعه »يون�س ال�شامرائي« من �شعر البارع البغدادي 

في كتابه ال�شالف الذكر �س 402.

)3( النتفة رقم )24(، �س 67، وهي:

وح�شِنها الريا�ض  اإل��ى  ه��ي��ُم 
َ
اأ ال  ِل��ْم   -1

واأظ��������������لُّ م����ن����ه����ا ت����ح����ت ظ��������لٍّ ����ش���اف���ي

���ٍم ب���ا����شِ ب����ث����ْغ����ٍر  ����ان����ي  َح����يَّ وال������زه������ُر   -2

����اف����ي وال��������م��������اُء واف�������ان�������ي ب�����ق�����ْل�����ٍب �����شَ

الرواية: )1( ورد البيت االأول في ديوان ابن لوؤلوؤ 

برواية: »اأميل وطيبها....واأعي�س منها«.

نف�شه  ال��دي��وان  ف��ي  ال��ث��ان��ي  البيت  وورد   )2(

برواية:»يلقاني بقلب يلقاني«.

ا ينبغي اإخراجها مما  التعقيب: وهذه النتفة اأي�شً
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ال�شاعر،  �شعر  من  الخال�س  �شمن  المحقق  اأدرجه 

فهي البن لوؤلوؤ الذهبي في ديوانه 119 �شمن ال�شعر 

لمجير  ا  اأي�شً ن�شبتها  على  محققه  ون�س  المتدافع، 

ا، والنتفة  الدين بن تميم، وخرجها على ديوانه اأي�شً

ما  �شمن  ا  اأي�شً التدافع  عن  اإف�شاح  دون  مدرجة 

جمعه »يون�س ال�شامرائي« من �شعر البارع البغدادي 

في كتابه ال�شالف الذكر �س 402.

)4( النتفة رقم )27(، �س 68، وهي:

���ْرِف���ِه ف����ي ����شَ ه�����َر  ال�����دَّ راأي��������ُت  اإن������ي   -1

ي�����م�����ن�����ُح ح���������ظَّ ال������ع������اق������ِل ال�����َج�����اِه�����ا

ث����������روًة َن���������اِئ���������ا  اأران������������������ي  وم����������ا   -2

�������������ه ي������ح�������������ش������ُب������ن������ي َع��������اق��������ا اأظ�������������نُّ

الوافي  ف��ي  االأول  البيت  ورد   )1( ال���رواي���ة: 

بالوفيات برواية: »اإني راأيت«. 

التعقيب: اأدرجها المحقق في الديوان دون ذكر 

لتدافعها، وهي الأبي تمام البارد في الوافي بالوفيات 

التدافع  عن  اإف�شاح  دون  مدرجة  وهي   ،170/19

ال�شامرائي« من �شعر  ا �شمن ما جمعه »يون�س  اأي�شً

البارع في كتابه المذكور �شلًفا �س 404.

)5( النتفة رقم )28(، �س 69، وهي:

1- اإذا المرُء اأعَطى نْف�َشه كلَّ ما ا�شتهت

ول������م ي��ن��ه��ه��ا َت�����اق�����ْت اإل�������ى ُك�������لِّ ب���اط���ِل

االإث����َم وال���َع���اَر بالذي اإل��ي��ه  2- و���ش��اق��ْت 

دع������ْت������ه اإل������ي������ه م������ن َح������������اوِة َع������اِج������ِل

اعتماًدا  الديوان  في  المحقق  اأدرجها  التعقيب: 

على معجم االأدباء، بيد اأنها في �س 2640 من الكتاب 

ذاته لمحمد بن محمد بن القا�شم االأخ�شيكائي، اأبي 

دون  مدرجة  وهي  المناقب،  باأبي  المعروف  الوفاء 

»يون�س  جمعه  ما  �شمن  ا  اأي�شً التدافع  عن  اإف�شاح 

ال�شامرائي« من �شعر البارع في كتابه ال�شالف الذكر 

�س 404.

)6( النتفة رقم )30(، �س 69، وهي:

واحًدا كنت  اإذ  ْه��ِر  ال��دَّ وحيَد  وكنَت   -1

فوافى ابُنك المحموُد يحكيَك في الف�شِل

فغالُه غ�������اَر  ه�����ر  ال�����دَّ راآُه  ���ا  ف���ل���مَّ  -2

���ُروف ال��ل��ي��ال��ي ك���ي ت���ك���وَن ب���ا مثِل ����شُ

ديوان  في  النتفة  هذه  المحقق  اأدرج  التعقيب: 

الطرف  طرائف  على  وخرجها  البغدادي،  البارع 

اإليه ال  اأنها لم تن�شب  ُوِجَد  اإليه  �س108، وبالرجوع 

في متن الكتاب، وال في هام�س النتفة �س 157، وهي 

فوق ذلك �شاقطة - كما قال المحقق - من الن�شخة 

ولم  اأ�شحابه،  اإلى  عادة  ال�شعر  تن�شب  التي  )مج( 

تن�شب لل�شاعر في اأي ن�شخة من الن�شخ المخطوطة، 

فلي�س هناك مبرر اإذن لعزوها للبارع البغدادي، واإال 

كتاب  في  الن�شبة  العارية  االأ�شعار  كل  اإليه  لُن�شبْت 

طرائف الطرف.

)7( النتفة رقم )32( �س 70، وهي:

ج������اِن������ُب������ُه م������������اَل  غ�����������ش�����ٍن  ُك������������لُّ   -1

���������ْك���������راُن َف��������������َك��������������اأنَّ ال�������غ���������������ش�������َن ����������شَ

������ِل������ِه ُم������ق������بَّ م���������ن  غ���������ِدي���������ر  ل���������ي   -2

�������دغ�������ي�������ِن ُب�������������ش������ت������اُن وم�������������ن ال���������������شُّ

الرواية:)1( ورد البت االأول في ديوان ال�شريف 

الر�شي، والتذكرة الفخرية برواية: »كل فرع.. فكاأن 

االأ�شل...«.

برواية:  االإ�شالم  تاريخ  في  الثاني  البيت  وورد   )2(

»في غدير«.
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اأبيات من�شوبة  االأول �شمن  البيت  التعقيب: ورد 

للبيا�شي في التذكرة الفخرية 275، وهما لل�شريف 

الر�شي في ديوانه 431/2 - 432 �شمن ق�شيدة في 

 ،400/11 االإ�شالم  تاريخ  للبارع في  بيًتا، وهما   24

ا في ما  والنتفة مدرجة دون اإف�شاح عن التدافع اأي�شً

جمعه »يون�س ال�شامرائي« من �شعر البارع البغدادي، 

في كتابه ال�شالف الذكر �س 405.

)4( ملحوظات عامة على الديوان:

اأما المحور الرابع في هذه ال�شطور فهو يدور حول 

والتخريجات،  بالروايات  تت�شل  عامة،  ملحوظات 

وغير ذلك، فمثاًل 

- البيت التالي:

ي�������ا��������ضِ ال�������رِّ اإل������������ى  اأه���������ي���������ُم  ال  ِل������������ْم 

���اف���ي واأظ�����������لُّ ِم�����ْن�����َه�����ا ت����ح����َت ظ�������لٍّ ����شَ

لحقه  بما  مك�شور  وه��و  ه��ك��ذا،  المحقق  اأثبته 

�شدره  ن��ه��اي��ة  م��ن  �شقطت  ح��ي��ث  ت��ح��ري��ف،  م��ن 

البيت  لتمام  تثبت  اأن  وال�شواب  »وح�شنها«،  كلمة 

وا�شتقامته على ما ورد في معجم االأدباء �س 1142، 

واآل وهب من االأ�شر االأدبية في الع�شر العبا�شي �س 

.402

- والبيت التالي:

���و اأَف��������ه��������ذا اإل����������ى ال�����ت�����ب�����رظ�����ِم م���ْن�������شُ

ت�شتعدي وك�������ْم  ت���ج���ِن���ى  َك�������ْم  اإل�������ى  ٌب 

المحقق محرًفا في مقدمة تحقيقه  اأثبته  هكذا 

الديوان  واأثبته في   ،13 الطرف �س  لكتاب طرائف 

�س 48 هكذا: »التغرم«، وال�شواب اأن يرد كما ورد 

في معجم االأدباء �س 1445 هكذا: 

من�شوب ال�����ت�����ب�����ظ�����رِم  اإل����������ى  اأف�������ه�������ذا 

ت�شتعدي وك������م  ت���ج���ِن���ى  ك�����م  اإل�������ى  ٌب 

في  نف�شه  المحقق  اأثبته  ما  ذلك  على  والدليل 

في  1429ه�����   –  6 ج5،   -400 ���س  ال��ع��رب  مجلة 

عنها  اأج��اب  التي  الهبارية  ابن  ق�شيدة  ا�شتدراكه 

م��ن هذه  ال��ث��ام��ن  البيت  وف��ي  ال��ب��غ��دادي،  ال��ب��ارع 

الق�شيدة هناك تحريف في كلمة )التبظرم(، حيث 

حرفت اإلى )التب�شرم( 

تخريجات جديدة: 

ا في معجم  - الق�شيدة رقم )8( هي للبارع اأي�شً

التي  اإح�شان عبا�س(  – 1445 )ط.   1144 االأدباء 

الطرف،  طرائف  مقدمة  في  عليها  المحقق  خرج 

ال�شامرائي«  »يون�س  ا  اأي�شً ناق�شة  الق�شيدة  وخرج 

االأ�شر  من  وه��ب  اآل  كتابه  في  الم�شدر  ه��ذا  على 

االأدبية في الع�شر العبا�شي �س 399 - 400، ولكن 

والق�شيدة  االأدب���اء،  معجم  من  اأخ��رى  طبعة  على 

والنظام  النثر  ذات  االإ�شالم  جمهرة  في  كذلك  له 

562 - 563، والبيت رقم )43( في الديوان ناق�س 

منه عجزه في محاولتي جمع الديوان على حين هو 

وجمهرة   ،13 الطرف  طرائف  مقدمة  في  بتمامه 

االإ�شالم ذات النثر والنظام 563.

ذوات  االأبيات  وردت   :)34( رقم  الق�شيدة   -

له   )  377،391،393  ،374  ،371  ،370( االأرق��ام: 

به  ما  وينظر   ،400  -  399/11 االإ�شالم  تاريخ  في 

 ،374  ،373  ،370( االأبيات  ووردت  م�شادر،  من 

376 - 379، 381 - 383، 391، 394( بال ن�شبة في 

444 )تحقيق مروان قباني(،    - 443 المده�س �س 

رواية  في  باختالف  الب�شيوني(  حامد  )ط.   368

بع�س االألفاظ في بع�س هذه الم�شادر.

والتخريجات  االأخ���رى،  االأوه���ام  بع�س  وهناك 

المجموع  يت�شمنها  لم  التي  وال��رواي��ات  الجديدة 

تم ذكره هنا،  بما  يكتفي  الباحث  اأن  بيد  ال�شعري، 
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هذا  ن�شرة  اأن  مفادها  حقيقة  لتقرير  ك��اف  وه��و 

ال�شاعر  ُتظهر  لم  م�شوهة،  ناق�شة  جاءت  الديوان 

العربي،  التراث  م�شادر  له  ر�شمتها  التي  بال�شورة 

تدل على ذلك الح�شيلة الم�شتدركة هنا التي لم اأقف 

2010/10/28م  االآن  البحث - حتى  - رغم  عليها 

فالديوان  لذا  ؛  الف�شالء  بع�س  بحوث  قي  من�شورة 

يمكن  علمية،  ن�شرة  اإل��ى  ما�شة  حاجة  في  ي��زال  ال 

االطمئنان اإليها في الدرا�شات االأدبية واالأكاديمية، 

وما تم ت�شطيره هنا اأمر ال يقلل من الجهد الم�شكور 

ال�شاعر، فيكفيه  الذي بذله المحقق في جمع �شعر 

في   - ذلك  بعد   - الحق  وله  ووقًتا،  جهًدا  بذل  اأنه 

اأن ياأخذ بما ُطرح هنا في طبعة تالية للديوان اأو ال 

ياأخذ.

)8( ديوان ابن الم�شتوفي الإربلّي:

نه�س » هالل ناجي« بجمع �شعر ابن الم�شتوفي 

االإربلي في محاولتين متباعدتين، جاءت االأولى في 

»مجلة المورد« العراقية مج26- ع3- 1998م، وكانت 

مع ن�شره لر�شائله تحت عنوان: »ر�شائل المبارك بن 

اأحمد ...«، ثم ن�شره مع ن�شر هذه الر�شائل مرة ثانية 

الكتب،  عالم  عن  �شدر  كتاب  في  واح��د  ع��ام  بعد 

بيروت، 1999م، كما اأف�شح هو في م�شتهل محاولته 

8، �س44،   ،7 الثانية التي �شمتها »مجلة العرب« ج 

على  ب�»ا�شتدراكات  المو�شوم  بحثه  �شمن  1430ه�، 

جملة من الدواوين )2(«، وهذه المحاولة عبارة عن 

في  وقف  قد  وكان  االأول��ى.  على محاولته  ا�شتدراك 

في  الجمان  »قالئد  مخطوطة  على  االأولى  محاولته 

المو�شلي  ال�شعار  البن  الزمان«  هذا  �شعراء  فرائد 

ل�»ابن  �شعر  من  بها  ما  على  ووق��ف  )ت654ه�����(، 

الم�شتوفي«، ولكنه اأعر�س عن تحقيقه ون�شره �شمن 

هذا  مخطوطة  الأن  ؛  االأول��ى  محاولته  في  ن�شره  ما 

في  قوله  من  يت�شح  ما  على  الخط  �شيئة  الكتاب 

في  اأورد  ال�شعار  ابن  »اإن   :109 �س  المورد«  »مجلة 

كتابه« قالئد الجمان »باقة منتقاة من �شعره الذي 

اأن�شده ابن الم�شتوفي لنف�شه، اإال اأن الم�شورة التي 

بين اأيدينا بالغة ال�شوء رديئة الخط �شعبة القراءة 

اقتطعنا  وقد  غوام�شها،  لفك  �شخًما  جهًدا  تحتاج 

منها المقطعات التالية مما ا�شتطعنا قراءته«.

ال�شعار«  »ابن  كتاب  مخطوطة  على  وقفت  وقد 

حين جمعي ل�شعر »ابن الظهير االإربلي« )ت677ه�(، 

ه هذا الكتاب وغيره البن الم�شتوفي،  فجمعت ما �شمَّ

عام  وفي  عنايتي،  اأوليته  هنا  ومن  كثيًرا،  وراأيته 

الجبوري«  »كامل  الفا�شل  االأ�شتاذ  التقيت  2005م 

الذخائر«  »مجلة  تحرير  رئي�س   - اهلل  �شلمه   -

الم�شتوفي«  »ابن  ب�شعر  اهتمامي  واأبلغته  البيروتية، 

بعدما  مجلته  في  و�شين�شره  ديوانه  �شنع  اإنه  فقال: 

يدي  نف�شت  ثم  وم��ن  ال�شعار«،  »اب��ن  كتاب  حقق 

الما�شي  العام  وقفت  اأن  اإل��ى  المو�شوع  ه��ذا  من 

على  1430ه���   ،8 ج7،  ���س517  العرب«  »مجلة  في 

ا�شتدراك لالأ�شتاذ »هالل ناجي« على نف�شه، التقطه 

بتحقيق  ال�شابق  ال�شعار«  »اب��ن  كتاب  م��ن  برمته 

ناجي«:  »ه��الل  يقول  ال��ج��ب��وري«،  »كامل  االأ�شتاذ 

كتاب  من  االأول��ى  الطبعة  2005م  عام  �شدرت  »ثم 

فرائد  في  الُجمان  قالئد   « المو�شوم  ال�شّعار،  ابن 

ل�ِشعر  ا  َثرًّ فيه منبًعا  » فوجدت  الزمان  �شعراء هذا 

االأ�شيل �شنعت  الم�شدر  ومن هذا  الم�شتوفي؛  ابن 

بيًتا«   )346( �شمَّ  وقد  ذا  هو  وها  هذا،  م�شتدركي 

بتحقيق  الم�شتوفي  ابن  ثم وقفت على ديوان  اأ. ه�، 

االأ�شتاذ »كامل الجبوري« من�شوًرا في مجلة الذخائر 

ع21، 22 �شنة 2005م، �س 135 - 179، والحق اأن 

�شنعته جيدة، وفيها زيادات كثيرة عن االأخرى. وقد 

حدا اهتمامي ب�شعر »ابن الم�شتوفي« منذ زمن اإلى 

ما  اإ�شالح  لمحاولة  المتوا�شعة  ال�شطور  كتابة هذه 
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»ابن  لديوان  ناجي«  »هالل  االأ�شتاذ  �شنعة  في  وقع 

الم�شتوفي«، ب�شبب العجلة الذي قادته اإلى: 

اأن  له  �شبق  �شعًرا  نف�شه  على  ي�شتدرك  اأن   -1

و�شاأر�شد  ال�شاعر،  �شعر  مجموع  في  بنف�شه  ن�شره 

المقطعات المن�شورة في الديوان ثم عاد وا�شتدركها 

على نف�شه في مجلة العرب.

ا�شتدراكه  في  التحريفات  بع�س  تت�شرب  اأن   -2

»قالئد  وهو  منه،  المنقول  الم�شدر  في  نجدها  ال 

لهذه  ت�شحيحي  �شيكون  اأ�شا�شه  وعلى  الجمان«، 

ا. التحريفات، مع االإحالة على مجلة الذخائر اأي�شً

3- اأن يفوته �شعر في الم�شدر الوحيد المطبوع 

الذي ا�شتقى منه مادة ا�شتدراكه، وهو كتاب »قالئد 

ال�شفحات  في  وارد  ال�شعر  هذا  وبع�س  الجمان«، 

التي ا�شتدرك هو منها كما �شيت�شح. 

م�شادر  في  وارد  قليل  غير  �شعر  يفوته  اأن   -4

اأخرى.

اأمر  اإن  اأق���ول:  االأول���ى  للنقطة  وبالن�شبة   -1

االأ�شتاذ في ا�شتدراكه على �شعر »ابن الم�شتوفي« ال 

يختلف في قليل اأو في كثير عن اأمره في ا�شتدراكه 

من  بنف�شه  بن�شرها  قام  االأ�شعار،  بع�س  نف�شه  على 

منها  عليها،  ي�شتدرك  التي  اأعماله  بع�س  في  قبل 

العرب«  »مجلة  في  ا�شتدراكه  المثال  �شبيل  على 

معاذ  بن  االأقرع  »�شعر  على  1429ه�   ،6 ج5،   ،374

المورد  »مجلة  في  قبل  من  ن�شره  ال��ذي  الق�شيري« 

»االأقرع  عنوان:  تحت  1978م  ع3، �س187،   ،7 مج 

ابن معاذ الق�شيري: حياته وما تبقى من �شعره«، ثم 

ا�شتدرك عليه في »مجلة المورد مج 15، ع2، 1986م 

�س 220، ففي ا�شتدراكه المن�شور موؤخًرا في »مجلة 

العرب« مقطعتان هما: )2(، )3( يجدهما القارئ 

في ا�شتدراكه المن�شور في مجلة المورد عام 1986م 

هذا  وعلى  لهما،  ا�شتدراكه  �شبق  اإلى  االإ�شارة  دون 

المجموع اأ�شياء اأخرى ال مجال للحديث عنها االآن. 

بن  علي  »دي���وان  على  ا�شتدراكه  بهذا  و�شبيه 

 -386 العرب«  »مجلة  في  موؤخًرا  المن�شور  الجهم« 

387، ج5، 6، 1429ه� حيث ا�شتدرك ثالث مقطعات، 

واحد  بيت  منها  ي�شلم  لم  اإذ  ا�شتدراكها،  ي�شح  ال 

لعلي بن الجهم. )اأ( فالن�س االأول منها مطلعه:

به ت���غ���ت���رر  ف�����ا  خ���ي���ر  ف�����ي  ك���ن���ت  اإذا 

ول������ك������ن ق�������ل ال�����ل�����ه�����م �����ش����ل����م و�����ش����ل����م

المجلة   هذه  في  قبل  من  م�شتدرك  الن�س  هذا 

اأن������ه  ع����لى  1428ه���   ،12 ج11،   ،849  -  848 �س 

متدافع، ولي�س خال�س الن�شبة.

�شوائر  من  بيت  في  وهو  الثاني،  والن�س  )ب( 

اأبيات »علي ابن الجهم«، وهو:

ل�����������ون�����������ا وَّ
َ
َب اأ ب���������ن���������ا َوَج�������������������������رَّ َوَج���������رَّ

َع����������������زُّ ِم����������َن ال�������َوف�������اِء
َ
�������يٌء اأ َف��������ا ��������شَ

الجهم«  ابن  »ديوان علي  البيت موجود في  هذا 

فال  ط3،   ،59 �س   )4( الق�شيدة  في   )14( برقم 

ي�شح ا�شتدراكه.

)ج( والن�س الثالث، ومطلعه:

ل������ق������ل������ع ��������ش�������ر��������ض ون������������������زع ن����ف���������ض

اأم���������������ض ورد  ح������ب�������������ض  و��������ش�������ن�������ك 

متدافع، ولم يذكر المحقق هذا، فهو لل�شافعي في 

ديوانه 52 )ط. الزغبي( �شمن مقطعة في 6 اأبيات، 

وتنظر ن�شرة مجاهد م�شطفى بهجت �س 131، فقد 

والن�س  النفي�س.  الجوهر  في  اإليه  ن�شبته  اإلى  اأ�شار 

لعبد المح�شن ال�شوري في ديوانه 140/2 باختالف 

ي�شير في رواية بع�س االألفاظ في هذين الديوانين، 
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والن�س بال ن�شبة في »المحا�شن والم�شاوئ« 268/1 

- 269، ومن هنا فال ي�شح ا�شتدراكه على اأنه خال�س 

الن�شبة البن الجهم مرة واحدة.

واأعود اإلى ما جمعه »هالل ناجي« من �شعر »ابن 

الم�شتوفي« الأذكر اأنه ا�شتدرك على نف�شه هنا �شعًرا 

مجموع  في  �شنة  ع�شرة  اثنتي  منذ  ن�شره  اأنه  ن�شي 

وهذا  عليه،  ي�شتدرك  الذي  الم�شتوفي«  »ابن  �شعر 

ا�شتدراكه  في  وردت  التي  المقطعات  باأرقام  بيان 

هنا، و�شبق اأن ن�شرها في �شعر »ابن الم�شتوفي« في 

»مجلة المورد«:

في  ال��م��ق��ط��ع��ة  رق�����م 

اال�شتدراك

17263359394837

في   ال��م��ق��ط��ع��ة  رق�����م 

المجموع ال�شعري

19م���ن���ه���ا5اأب���ي���ات 28 41418

مكررة في المقال

15منهابيتان مكرران في 

المقال

تخ�س  التي  الثانية  للنقطة  بالن�شبة  واأم��ا   -2

في  وقع  مما  وغيرهما  والت�شحيف  التحريف  اأمور 

ا�شتدراكه ف�شاأتناول هذه االأمور بالت�شحيح اعتماًدا 

على الم�شادر مع العزو اإليها، فمن ذلك:

1- البيت التالي الوارد في �س 518:

�َشدا اإذا  ال����َح����َم����اُم  ل��ي�����ش��ُج��ون��ي  واإن������ي 

���بُّ ال��م��ن�����ش��وُق َط�����روُب ف����اأط����رُب وال�������شَّ

كذا وردت كلمة » المن�شوق « محرفة، وبها انك�شر 

م�شدره  في  ورد  ما  على  وال�شواب  البيت،  وزن 

»قالئد الجمان« 44/5: »الم�شوق«.

2- يت التالي الوارد في �س 523، وهو:

ل�������و رم�������ي�������َت به ب��������غ��������راٍم  َوَك��������ْل��������َت��������ُه 

َم������ُدُه الن  اأو  ����ْل����ُدُه  �����شَ وه�����ي  �����وى  َر������شْ

كذا وردت كلمة »مده« محرفة، وبهذا التحريف 

انك�شر وزن البيت، وال�شواب على ما ورد في م�شدره 

53/5: »جلمده«.

3- البيت التالي الوارد في �س 525، وهو:

ينق�شي غ����رام����ي  ُت���ب���ل���ي  ال  ف����دي����ُت����ِك 

ُر َفُيْق�شِ ق��ل��ب��ي  ع���ن���ِك  ي���ت���ن���اه���ي  وال 

كذا وردت كلمة »ينق�شي«، وبها ا�شطرب البيت، 

وال�شواب على ما ورد في م�شدرها: »فينق�شي«.

4- البيتان التاليان الواردان في �س 527، وهما:

وب���م�������ش���ِق���ِط ال���َع���لَ���م���ي���ِن ُع���������ضُ اأراك��������ٍة

����ِرِه م���ل���َك ال����ج����م����اَل ل��خ��م�����ش��ِه وِل����َع���������شْ

����م����ا ِة وال��������وف��������اِء ك����اأَنّ واه���������ي ال��������م��������ودَّ

ُرِه َخ�شْ م���ن  َع����ْه����ِده  َوث���ِي���ق���ُة  ُع�����ِق�����َدْت 

الم�شتدرك )ُع�س( في  الكلمتان في  كذا وردت 

البيت االأول، و )خ�شُره ( - بال�شاد المعجمة وبهذا 

وهو  القافية،  عيوب  من  عيًبا  يجلب  الذي  ال�شبط 

االإقواء - في البيت الثاني بالتحريف والت�شحيف، 

معنى  غ��اب  وبالثانية  البيت،  وزن  اختل  وب��االأول��ى 

البيت، وال�شواب على ما ورد في الم�شدر المخرج 

في  »غ�شن«   :25/5 الجمان«  »قالئد  وه��و  عليه، 

البيت االأول، و »خ�شره« في البيت الثاني.

5- البيت الوارد في �س 529، وهو:

��ِن بل ي���ا����ضِ ف���ي ال��ُح�����شْ م��ث��َل زه����ر ال���رِّ

يا�ِض الرِّ ب���َزْه���ر  ُح�����ْش��ِن��ه��ا  ع��ل��ى  اأزرْت 

كذا ر�شم البيت غير مدور، وال�شواب اأنه مدور 
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على ما ورد في الم�شدر المنقول عنه 60/5، فتكون 

نهاية ال�شطر االأول عند حرف الزاي.

6- وورد في الق�شيدة نف�شها �س 529 البيت التالي 

هكذا:

فهي من دقة المعاني )...(

حاِح المرا�ِس �ِشحر اأجفاِنك ال�شِّ

من  الرغم  على  ا  ناق�شً البيت  �شدر  ورد  ك��ذا 

وروده تاًما في الم�شدر الذي نقل عنه 60/5، ويتم 

النقاط،  مكان  وو�شعها  منه،  الكلمة  بجلب  البيت 

والكلمة هي: »تخال«.

7- وورد البيت التالي في �س 532 هكذا:

����َم����ا  ����رى ي���م���اأ االآف����������اَق ط���ي���ًب���ا َك����اأنَّ �����شَ

ِع ���رِّ ����ِرك ال���م���َت�������شَ ي���ح���م���ُل َزاِك���������ي َن���������شْ

محرفة،  وه��ي  )المت�شرع(،  كلمة  وردت  ك��ذا 

دون  عنه  المنقول  الم�شدر  ف��ي  الكلمة  ووردت 

ع(. وِّ تحريف هكذا: )الُمَت�شَ

والت�شحيف  بالتحريف  التاليين  البيتين  واأورد   -8

في �س 532 هكذا:

�شعبة خ�����ط�����������ة  ب��������ي  ه��������ّج��������رت  اأو 

ل������م ُي���������ش����ح����ن����ي ع������ن ظ�����ّل�����ه ال�����واف�����ي

ن������اب������ْت ُم�����ط�����������اَع االأم���������������ر َم�����ْق�����ُب�����وَل�����ُه

م�����ا اخ����ت����ل���������َف ال����ُم����ْث����ِب���������ُت وال���ن�������اف���ي

ومن يرجع اإلى الم�شدر الذي نقل عنه المحقق 

تحريف  من  البيتين  في  ما  على  يقف  ����س61/5، 

فيهما  القافية  كلمة  فيه  وردت  فقد  وت�شحيف، 

هكذا: )ال�شافي(، ووردت الكلمة االأولى في البيت 

الثاني فيه هكذا: )فابق(.

التالية  ال�شورة  على  محرًفا  التالي  البيت  ورد   -9

�س 537:

والندى ال��ب��اأ���ُض  ي���وَج���ُد  م��ن��ه��ا  م��خ��اي��ُل 

َما متب�شِّ اأو  غ�������ش���ب���اَن  ب������دا  م����ا  اإذا 

كذا وردت كلمة )بدا( محرفة وال�شواب على ما 

وردت في م�شدرها 42/5: )غدا(.

10- واأورد االأبيات التالية �س 538 محرفة وم�شحفة 

هكذا:

با ال�شِّ م���ق���ت���ب���َل  اأغ���������نَّ  ب�����ُك�����لِّ  ن���ل���ُه���و 

����اِم َي�����ْف�����َت�����رُّ م�����ن ع�������ذب ال�����لَّ�����َم�����ى َب���������شّ

ن�����ت�����ن�����اَه�����ُب ال��������ل��������ذات ف�������ي اأف������ن������ان������ِه

ه�������ي�������ن ب���������ه ع���������ن االآث�����������������اِم ُم�������َت�������َن�������زِّ

َغ����َدا ف��ي��َم��ا  ال���ِح���َم���ى  َم���ه���ج���وَر  ب�����اَت  اإن 

م�����������اأَوى ال�����ع�����َت�����اِة وَم��������ْوِئ��������َل االأي������ت������اِم

فكل بيت من هذه االأبيات فيه تحريف، ف�شواب 

البيت االأول على ما ورد في م�شدره »قالئد الجمان« 

الثاني  البيت  و���ش��واب  ع��ن(،  )يفتر   :53-52/5

اأفنائه(،  )ف��ي  نف�شه:  الم�شدر  ف��ي  ورد  م��ا  على 

و�شواب البيت الثالث على ما ورد في الم�شدر ذاته: 

العتاة  بين  هنا  المنا�شبة  وجه  فما  واإال  )العفاة(، 

واالأيتام؟.

»مجلة  في  الم�شتدرك  في  التالي  البيت  وورد   -11

العرب« �س 520، ج 7، 8، 1430ه� محرًفا هكذا:

���ِت���ه���ا ه����ي ال������ح������وادُث ت���ج���ري ف����ي اأِع���نَّ

اإل������ى م���داه�������ا وف�����ي اأع���ت���اب���ه���ا ال�����َف�����َرُج

وال�شواب: )اأعقابها( على ما ورد في مخطوط 

خطاأ  المن�شوب  االآداب«  ومحا�شن  االألباب  »ريا�س 

للنواجي 10.
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»قالئد  على   )2( رق��م  النتفة  خ��رج��ت   -13

 ،55/5 وال�شواب  كذلك،  ولي�س   58/5 الجمان« 

ابن  دي����وان  ف��ي  الت�شحيحات  ه���ذه  ف��ي  وي��ن��ظ��ر 

ال�شفحات   22 ع21،  الذخائر  مجلة  في  الم�شتوفي 

 ،162  ،161  ،158  ،158  ،156  ،153  ،145،151

168، 167، 156، 144 على الترتيب.

3 - واأما بالن�شبة للنقطة الثالثة فاأقول: �شقطت 

الم�شتوفي«  »اب��ن  ترجمة  م��ن  االأب��ي��ات  بع�س  منه 

مادة  منه  ينقل  وهو  الجمان«  »قالئد  في  المذكورة 

ا�شتدراكه، وهذا بيان بهذه االأبيات:

البيت التالي:

�����ائ�����ي ب�����َح�����رِّ ُت������راِب������ِه واأل�����������ش�����ُق اأْح�����������شَ

ب�����َب�����ْرِدِه َغ�����راًم�����ا  ُروِح���������ي  َت���ل���ف���ْت  واإن 

فرائد  ف��ي  الجمان  »ق��الئ��د  ف��ي  ال��ق��ارئ  يجده 

�شعراء هذا الزمان« 49/5، وال يجده في ا�شتدراكه، 

رقم  المقطعة  في   )74( رق��م  البيت  بعد  ويو�شع 

)15( في ا�شتدراكه.

والبيتان التاليان: 

ُي����وِف����ِه ل����م  واإْن  ل����م����اِدِح����ِه  ُط����وب����ى   -1

م���ا َي�����ش��ت��ح��قُّ ف���ق���ْد َزَه�������ْت اأ�����ش����ع����اُرُه...

للنََّدى ب�����ش��ُرك  ف����اَت  ذل����َك  َه��ي��ه��اَت   -2

������اُرُه اأن����������������واَره ف�����ق�����ِد ا�����ش����ت����ب����اَن َخ�������������شَ

فرائد  في  الجمان  »قالئد  في  القارئ  يجدهما 

في  عليهما  يقف  وال   ،59/5 الزمان«  هذا  �شعراء 

رقم  البيت  بعد  منهما  االأول  ويو�شع  ا�شتدراكه، 

البيت رقم )120( في  الثاني بعد  )116(، ويو�شع 

من  لي�شت  الثالثة  واالأبيات   ،)22( رقم  الق�شيدة 

ا�شتدراكي، بل هي في ديوان ابن الم�شتوفي المن�شور 

في مجلة الذخائر �س 156، 152؛ لذا اأثبتها هنا.

ا�شتدراكها،  فاته  االأخرى  االأبيات  بع�س  وهناك 

في  الم�شتوفي«  »ابن  ترجمة  في  واردة  لي�شت  وهي 

الجزء الخام�س من »قالئد الجمان« الذي ا�شتدرك 

في  واردة  واإنما  ا�شتدراكه،  مادة  كل  المحقق  منه 

الجزء االأول، و�شاأثبتها في ال�شطور التالية. 

اإن  ف��اأق��ول:  الرابعة  للنقطة  بالن�شبة  واأم��ا   -4

منها:  ملتقطة من عدة م�شادر،  الديوان هنا  بقية 

كتاب »قالئد الجمان« الم�شدر الوحيد للمحقق في 

قليلة  غير  ح�شيلة  ت�شم  البقية  وه��ذه  ا�شتدراكه، 

في  اأوال  ن�شر  فقد  المحقق،  جمعه  ما  اإلى  بالقيا�س 

نف�شه  على  ا�شتدرك  ثم  بيًتا،   72 ال��م��ورد«  »مجلة 

في�شير  بيًتا،   346 قوله  ح�شب  العرب«  »مجلة  في 

�شبق  كما   - ات�شح  بيًتا،   418 ا�شتدركه  ما  مجموع 

المقطعات  بع�س  هناك  اأن   - ال�شابق  الجدول  في 

 32 المقطعات  هذه  وح�شيلة  العملين،  في  مكررة 

بيًتا، وبعد اإخراج هذه االأبيات من الح�شيلة الكلية 

يتبقى 386 بيًتا، والم�شاف هنا لي�س قلياًل بالقيا�س 

اإلى هذه الح�شيلة. ومعظم هذا الم�شتدرك ملتقط 

وربما  اأكثرها،  اأمتلك  ال  مخطوطة،  م�شادر  من 

الف�شالء  بع�س  بحوث  في  من�شور  منه  �شيء  يكون 

اأقف  ل��م  مما  المعمورة  اأرج���اء  ف��ي  هناك  اأو  هنا 

عليه رغم كثرة التنقيب، ولو كنت وقفت حتى هذه 

اللحظة الأ�شقطت المن�شور كما اأ�شقطت من قبل من 

ال�شطور التالية:

)1( قال »ابن الم�شتوفي »من ق�شيدة: �من الطويل[

الَقَنا وانَق�َشَد  الَجْمَعاِن  الَتَقى  ولما   -1

ْرِب وال�شَّ عِن  الطَّ ِة  �شدَّ ِمن  َبا  الظُّ وَف��لَّ 

َدَما ُم��ْم��ِط��َرًة  النَّْقِع  �َشَماُء  ْم�����َش��ْت 
َ
َواأ  -2

ِب الع�شْ ورِق  م��ن  ِر  الن�شْ ث��م��اَر  جنيُت 
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التخريج: » طراز المجال�س « 209، وربما يح�شن 

الع�شب(  )رون��ق  االأخير:  العجز  يقراأ  اأن  للقارئ 

المثبت كما نقلته من  التعبير، والتعبير  ل�شيوع هذا 

ولمعانه،  ال�شيف،  رهافة  على  دالل��ة  فيه  م�شدره 

ح�شن 
َ
اأ »وما  قولهم:  في  ورد  ما  على  حدته،  و�شدة 

الت�شبيه  على  و�شارتُه  ِلْب�شته  اأي  ْوَراق����ُه: 
َ
واأ َوَراُق���ُه 

 : ِبُ و»الَع�شْ  ،)4815 )ورق  العرب  ل�شان  ب��ال��َوَرِق«. 

 .)2682 )ع�شب  العرب  ل�شان  القاطُع«.  يُف  ال�شَّ

قوله -�شبحانه  اقتبا�س من  االأول  البيت  وفي �شدر 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  وتعالى-: 

پ  پ  پ  چ. �شورة اآل عمران، االآية رقم 
.)166(

)2( وقال:                 �من الطويل[

َمواِهُب �ِشواَك  من  لي  َعر�شْت  وكم   -1

َقْلِبي اإل���ى  َط��ري��ًق��ا  �َشْمِعي  ُيْعِطها  فلم 

الِغنى اأن���اِم���ِل���َك  م���ن  اإالَّ  اأرُج  ول���م   -2

ْحِب ال�شُّ م��ن  اإال  ال��غ��ي��ُث  ُي��رت��َج��ى  وه���ْل 

هذه  ولعل   ،209  » المجال�س  طراز   « التخريج: 

النتفة والنتفة ال�شابقة من ق�شيدة واحدة التحادهما 

في الوزن والقافية وحركة حرف الروي 

وقال:                 �من الكامل[  )3(

َماِئَه م��ن  ي��رَت��وي  ب���ج���وِدَك  َع��ه��ِدي   -1

م������لَ������ي وي������رَت������ُع ف�����ي َع����ِم����ي����ِم ن���ب���اِت���ِه
َ
اأ

���َت���ه َغ���َر����شْ واأن���������َت  ت����ت����رُك����ُه  ف����ع����اَم   -2

ُب������وُل ع��ل��ي��ه ف����ي َع����َذب����اِت����ِه ي����ب����ُدو ال������ذُّ

ه�����ُل�����ُه
َ
اأ وم����ث����ُل����َك  ���ًن���ا  ُح�������شْ ْدَت������ه  َع������وَّ  -3

ف�������ارِج�������ْع ب�������ِه َك�������َرًم�������ا اإل��������ى َع�������اَدات�������ِه

التخريج: » طراز المجال�س « 203.

)4( وقال:                  �من الكامل[

َجَماِلِه ج��م��ي��ُع  َع��ن��ه  ان��م��َح��ى  ق��ال��وا   -1

���ْه ب���ثُّ َق�����ْل�����َب�����َك  َراَح 
َ
َواأ ال����َت����َح����ى  ل���م���ا 

ليُنه َك  َق���دِّ ِع��ْط��ِف  م��ن  التَحى  فهل   -2

وه���ِل ان��م��َح��ى م��ن ���ِش��ْح��ِر َط���ْرِف���َك نفُثْه

الرواية: )1( ورد البيت االأول في » الدر الم�شون 

الم�شمى ب�شحر العيون » برواية: » وراح قلبك« 

الم�شون  »ال���در  ف��ي  الثاني  البيت  وورد   )2(

العيون« برواية: »من قد عطفك...  الم�شمى ب�شحر 

من طرف �شحرك«. 

ومحا�شن  االألباب  ريا�س   « مخطوط  التخريج: 

االآداب » المن�شوب خطاأ للنواجي الورقة 27، والدر 

الم�شون الم�شمى ب�شحر العيون « 2/ 104.

)5( وقال:                 �من الب�شيط[

ُهَما ال��لَّ��َت��ي��ِن  َعينيه  ���ِش��ح��َر  ي��ا  ب���اهلل   -1

الحَجِج اأك���ب���ِر  ِم����ن  َدِم�����ي  ���ش��ي��اِع  ع��ل��ى 

بِه �شمحَت  َقْد  َما  َرَمِقي  من  ا�شتبِق   -2

َح��������َرِج ف�����ي  ن�����������َت 
َ
اأ واإالَّ  ف���ع���ل���َت  ف��������اإن 

التخريج: »الدر الم�شون الم�شمى ب�شحر العيون« 

.106/2

)6( وقال:               �من الكامل[

اأطعُتُه الِل  ال��������دَّ ���وِق  َم���ع�������شُ ربَّ  ي���ا   -1

���اِح���ي وَع�������ش���ي���ُت ف����ي َك����لَ����ِف����ي ب����ه ُن�������شَّ

وْجهِه َمَحا�شِن  على  الجماُل  غَر�َض   -2

االأْرواِح َدِم  م�����ن  �����َق�����اه  ������شَ �������ا  َرو��������شً

نبُته �����ش����يٍء  اأيَّ  اأع�����ل�����ُم  واأرْدُت   -3

���������اِح ف����������������اأَذاَب����������������ُه اآ�������������������ضٌ ع������ل������ى ُت���������فَّ



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 62

ُمَعاِنقي ف���ب���اَت  ب���ه  م����اُن  ال����زَّ ���ش��م��َح   -4

ٍر َوج������َم������اِح م�����ن ب�����ْع�����ِد ُط����������وِل َت��������َع��������ذُّ

ِري����ِق����ِه ����َف  َم����َرا�����شِ ج����ن����ي 
َ
اأ ع���ان���ق���ُت���ه   -5

َراِح ������اَف������َة  �������شُ ج�������ن�������ي 
َ
اأ �������َم�������ا  نَّ

َ
َف�������َك�������اأ

َع�����������َذاِرِه ن����ب����َت  ف���ل���ث���ْم���ُت  وث���ن���ي���ُت���ه   -6

ْدُت ُغ��������لَّ��������َة ق�����ل�����ب�����َي ال�����م�����ل�����َت�����اِح ب������������������رَّ

ا�شتجليَتُه اإذا  َق���َم���ٍر  م���ن  ون���ِع���ْم���ُت   -7

����َب����اِح اأغ�����َن�����ْت�����ك ط���ل���ع���ُت���ه ع�������ِن ال����م���������شْ

اأطراَفَها ال���َه���َوى  َج���َم���َع  ل��ي��ل��ٍة  ف���ي   -8

�����اُء واالإ�����ش����ب����اِح ح���ت���ى ال����َت����َق����ى االإْم�����������شَ

ونجومها ن��ج��وِم��َه��ا،  ���َش��م��اُء  تحكي   -9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرواية: )1( ورد البيت االأول في »ريا�س االألباب 

برواية:« اأطلعته.

التخريج: مخطوط »المرج الن�شر واالأرج العطر« 

94، واالأبيات 1- 3 له في مخطوط »ريا�س االألباب 

 ،51 للنواجي  خطاأ  المن�شوب  االآداب«  ومحا�شن 

ولم  االإ�شكندرية،   161 الغزالن«  »مراتع  ومخطوط 

تتوجه لي قراءة عجز البيت االأخير.

)7( وقال:                  �من الب�شيط[

َك من ِج�ْشِمي �ِشَوى �َشبٍح 1- لم ُيْبِق ُحبُّ

ْب�������������������راِدي
َ
ٍد ب����ي����ن اأث��������واب��������ي واأ م��������������ردَّ

ُح�َشا�َشَتَها فا�شتدِرْك  ُروِح��ي  اأتلفَت   -2

بميَعاِدي اأو  ���ٍل  ب���و����شْ ال����َم����َم����اِت  َق����ْب����َل 

انبعَثْت التي  عينيَك  َع�َشاكَر  واكفْف   -3

��������اٍء َواأك��������ب��������اِد ْح�����������������شَ
َ
م�����غ�����ي�����رًة ب����ي����ن اأ

ُده  وُّ
َ
َت�����������اأ َف���ل���ي���رف���ْق  َك  ِل������َق������دِّ َوُق���������ْل   -4

����اِد ���ن َرِخ����ي����م ال����َع����ْط����ِف َم����يَّ ب���ك���لِّ ُغ�������شْ

َتلَِفي من  اأر�َشاَك  ما  بجْهِدَك  وابلْغ   -5

اِدي ُح�شَّ ����َم����تَّ  �����شْ
َ
اأ اأن   

ُ
اهلل ���ُب���َك  َوَح�������شْ

ف لفظ »�شبح«  الرواية: )1( في البيت االأول ُحرِّ

في المخطوط اإلى »�شح«.

َف لفظ »ح�شا�شتها«  الثاني حرِّ البيت  )2( وفي 

اإلى »ح�شا�شها«.

)3( وورد البيت الثالث هكذا: »اأح�شا«.

اإلى  تاأوده  »لفظ«  ف  الرابع حرِّ البيت  وفي   )4(

«تاوده«.

ومحا�شن  االألباب  »ريا�س  مخطوط  التخريج: 

االآداب« المن�شوب خطاأ للنواجي 24.

)8( وقال:                     �من الكامل[

بِه َك���لَ���ِف���ي  ع���ل���ى  اأج����اِن����ُب����ه  َم�����ن  ي����ا   -1

�������ُل ع������ْن������َك واإن������م������ا اأَت������َج������لَّ������ُد ل������م اأ��������شْ

��ُل��وِع َح����َرارٌة 2- ل���َك ب��ي��ن )اأث���َن���اِء( ال�����شُّ

َف����ت����ب����ُرُد ُم�������وُع  ال�������دُّ ُت���َغ���ال���ُب���ه���ا  ب�����ك ال 

فاإنَّني َف���ع���ْل���َت  م���ا  ���ن���ك(  )الأوح�������شَّ  -3

����ُد را�������������ضٍ ب����م����ا َت�������اأت�������ى وَم����������ا ت����َت����َع����مَّ

بِر منَك َفهل منعت 4- قريب َدواعي ال�شَّ

َي�������ُد م�����ن�����ه  َدَن���������������ْت  اأو  اإل�������ي�������ه  ق�����������دٌم 

طرِفِه ف���ي  ال����ذي  َن����اِظ����ِرك  وح���ي���اِة   -5

ه��������اروُت ي���ن���ف���ُث ف����ي ال����ُع����ُق����وِد َوي���ْع���ِق���ُد

ُخْنَتِني ����ك  اأنَّ ع��ن��ك  ع��ن��ِدي  ��حَّ  ���شَ م��ا   -6

َتعَهُد ����ا  َع����مَّ ُح������وُل 
َ
ف������اأ ال����ه����وى  َع����ه����َد 
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التخريج: مخطوط »المرج الن�شر واالأرج العطر« 

الورقة 80، وكذا ورد البيت الرابع.

)9( وقال:               �من المن�شرح[

ُدُه ُع��������������وَّ ع����ل����ي����ه  ب������ك������ى 
َ
ف������اأ َب������َك������ى   -1

�����َدُه ْف���������َن���������ى ال������ه������َوى َت�����َج�����لُّ
ََ
ول������ه������اُن اأ

���اِج���ُع���ه َم�������شَ ب�����ه  ْت  ا������ش�����َت�����َق�����رَّ اإذا   -2

ْق��������������َع��������������َدُه
َ
��������ْوُق��������ه واأ َق��������������اَم��������������ُه ���������شَ

َ
اأ

َل����َه ����َع����ُت  َخ���������شَ ُك����لَّ����َم����ا  ي����ا ظ����ال����ًم����ا   -3

َدُه �����������������رَّ ���������������َرُه ِت���������ي���������ُه���������ُه َو������������������شَ َن���������������فَّ

َنَف�ٍض ���َوى  ����شِ ��َب��ا  ال�����شّ ِم��نِّ��ي  ي��ب��ِق  ل��م   -4

َدُه َردِّ
ُ
اأ ْن 

َ
اأ ����ي����ُف  ال���������شَّ َي����ْم����َن����ُع����ِن����ي 

)َل���ي���ل���َت���ه( ي���ب���ي���ُت  ����بٌّ  �����شَ ُي���ف���دي���ك   -5

َي���������َدُه �����ًط�����ا  َب�����ا������شِ  
ُ
اهلل َل���������َك  َي��������ْدُع��������و 

التخريج: مخطوط »المرج الن�شر واالأرج العطر« 

الورقة 34، وورد �شدر االأخير فيه هكذا: »ليله«.

)10( وقال:               �من المجتث[

���������ى َي���������َت���������َث���������نَّ َب�����������������������دا  اإذا   -1

�����������واَن م����������ن َغ����������ي����������ِر َخ��������ْم��������ِر َن�����������������������شْ

َوج�������ه ������ْب������ِح  �������شُ ِم�����������ْن  َع�������ِج�������ْب�������ُت   -2

َي���������������ُل���������������وُح ِم���������������ن َل�������������ْي�������������ِل َث����������ْغ����������ِر

بي� م������ا  َت������ْل������َع������ُب  �����ْم�����������ُض  َف�����ال�����������شَّ  -3

�����������ن����������َن����������ا ِب��������������������������������������������������َداَرِة َب�������������������������ْدِر

التخريج: »قالئد الجمان في فرائد �شعراء هذا 

الزمان« 218/1، وهو الم�شدر الوحيد للمحقق في 

ا�شتدراكه.

)11( وقال:              �من المجتث[

ف������ي������ِه ي���������������َك  َخ���������������دَّ ع���������������������������َذاُر   -1

���������ا����������ضِ ُع������������������������ْذِري ي������������ق������������وُم ل���������ل���������نَّ

ُج��������ُن��������وِن��������ي َط�������������������اَب  وف����������ي����������َك   -2

�����������رِّي ت�������������������ي َه���������������ْت���������������ُك ������������شِ َوَل�������������������ذَّ

التخريج: » قالئد الجمان في فرائد �شعراء هذا 

الزمان » 218/1، ولعلهما تابعان لما قبلهما.

)12( وقال:                 �من الب�شيط[

لَهم َوكَّ الِع�شِق  اأه��َل  الليُل  اأن�شَف  ما   -1

هِر وال�شَّ بالتنغي�ِض  وال��ق��رِب  البعِد  في 

اإن ُر  ويق�شُ ُط��واًل  قاطعوا  اإن  ي��زداُد   -2

َق�����دِر َي�����اأْت�����ي ع���ل���ى  َت���ع���اط���ُف���وا ف���ه���و ال 

يعامُلهْم ل���ي���ًا  ���وا  ُع���ّو����شُ ف��ل��ي��َت��ه��م   -3

وِل اأو في الَهْجِر بالق�شِر ِل بالطُّ في الَو�شْ

التخريج: »مخطوط المرج الن�شر واالأرج العطر« 

ا 63 - 64، وورد  64، والبيتان 1، 3 ملفقان فيه اأي�شً

البيتان 1، 3 في »ريا�س االألباب« لمجهول 34 هكذا:

َبُهم عذَّ ��ِق  ال��ِع�����شْ اأْه������َل  اأن�������ش���َف  م���ا   -1

ِل بالِق�َشِر وِل اأو في الَو�شْ ِل بالطُّ في الَو�شْ

ُيَعاِملهم َل���ي���ًا  ُرِزُق���������وا  ف��ل��ي��َت��ه��م   -2

ب���ال���َع���ْدِل ف��ي��ه��م َف��ل��ي��ل��َق��اُه��م ع��ل��ى َق����َدر

)13( وقال:                �من الكامل[

ْم������ِره
َ
1- ���ش��ب��ًرا َع��ل��ى َن��ه��ي ال����َع����ُذوِل واأ

وِر�����ش����ًى ب����ه����ْج����َراِن ال��ح��ب��ي��ِب َوع��������ْذِرِه

ُف���������وؤاِدِه ِم�������لُء  اأن�������َت  ���ٍب  ب�������شَ ارف�������ْق   -2

ِه �����رِّ َق�������ِل�������ٌق ُخ�����ل�����ق�����َت ِل�����َن�����ف�����ِع�����ِه ول�����������شَ
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َوَن��������ارُه َه����������َواَك  ���ل���ي���ِه  ُي�������شْ ك������اَن  ل����و   -3

ِه َم��������ان ب������َم������رِّ ��������اُه ال��������زَّ �������ش������يٌء الأ���������شْ

الَهَوى ِب���ِه  ���رَّ  ����شْ
َ
اأ َق���ْد  ��َك  ُم��ِح��بُّ ه���ذا   -4

ْم���������ِرِه
َ
اأ َع������ْن  ���ْل  َف�������شَ ْق����ُه  ����دِّ ُت���������شَ ل����م  اإن 

ٌع َمْو�شِ ِل��َغ��ي��ِرَك  َق��ل��ب��ي  ف��ي  ك���اَن  اإن   -5

وا�����ش����َت����ب����رِه ����ّق����ُه  َف���������شُ َذاَك  وَظ����ن����ن����َت 

بِليَّتي ب��م��ث��ل  ت���ْب���لَ���ى  اأن  ����اَك  َح����ا�����شَ  -6

ِه و����َش���ل���ْم���ت ِم�����ن ُح����ل����ِو ال������َغ������َراِم َوُم��������رِّ

الرواية:)3( ورد البيت االأول في »المرج الن�شر 

واالأرج العطر« برواية:»يثني ال �شاله«.

االألباب  »ري��ا���س  ف��ي  ال��راب��ع  البيت  وورد   )4(

ومحا�شن االآداب« برواية: »به النوى«. 

االألباب«  »ريا�س  في  الخام�س  البيت  ورد   )5(

وورد  مو�شًعا«،  »لغيرك  هكذا:  االآداب  ومحا�شن 

»ف�شقه  برواية:  العطر«  واالأرج  الن�شر  »المرج  في 

وا�شبره«.

االألباب«  »ريا�س  في  ال�شاد�س  البيت  وورد   )6(

هكذا: »طوى الغرام«.

التخريج: مخطوط »المرج الن�شر واالأرج العطر« 

االألباب«  »ريا�س  ومخطوط  الكتب،  دار   74 الورقة 

لمجهول 48 - 49. 

)14( وقال:               �من الكامل[

َظ���اَم���ُه َه���َت���ْك���ُت  ق����ْد  ل���ي���ٍل  ربَّ  ي���ا   -1

ْزَراِرِه
َ
اأ ِم�������ْن  ال������َب������ْدُر  ي����ب����ُدو  ب�����اأغ�����نَّ 

���َم���ا  نَّ
َ
ك���اأ َع����لَ����يَّ  َم�������ش���اَف���ُت���ُه  ���رْت  ق�������شُ  -2

�����َح�����اِرِه ������شْ
َ
�����اِئ�����ُل�����ُه اإل�������ى اأ ������شَ

َ
ِخ����ي����َط����ْت اأ

التخريج: مخطوط »المرج الن�شر واالأرج العطر« 66. 

)15( وقال:               �من الكامل[

�َشاعاُته ��ي  َ�����شِ وَت��ْن��َق��� َم���اُن  ال���زَّ ي��ب��لَ��ى   -1

����ُر َي����ت����غ����يَّ وال  َي������ْب������ل������ى  ال  وه����������������واَك 

َباَبتي �شَ عليَك طوَل  الو�شاُة  )عاَب(   -2

���َب���اب���َة َي����غ����ِدُر ب�����َك وال�������ذي َج����ِه����َل ال�������شَّ

»ريا�س  ف��ي  الثاني  البيت  ورد   )2( ال��رواي��ة: 

االألباب ومحا�شن االآداب« برواية: »غاب«.

ومحا�شن  االألباب  »ريا�س  مخطوط  التخريج: 

االآداب« المن�شوب خطاأ للنواجي الورقة 57، ولعلهما 

والمقطعة ال�شابقة من ق�شيدة واحدة.

)16( وقال:             �من ال�شريع [

����ْف اأن���������شَ َوَم���������ا  َج���������اَر  ظ����ال����ًم����ا  ي�����ا   -1

�������َل وك��������م ُت����خ����ِل����ْف ك������م َت�����ع�����د ال�������َو��������شْ

ق�����اِت�����ٌل ط�����رُف�����ه  ب���������اٍن  غ���������ش����َن  ي�����ا   -2

ُه اأْه�����������َي�����������ْف وَب�������������������������ْدَر ِت����������������مٍّ َق����������������������دُّ

�����اَغ�����ه ������شَ ال�����������ذي   
ُ
اهلل ت�������ب�������ارك   -3

������ْف ������ِن ل��������ه ي������و�������شُ ي�������ق�������رُّ ب������ال������ُح�������������شْ

����َت����ْه����ِت����ًرا ُم���������شْ ق����ل����ُب����ك  ����اأُل����ن����ي  َي���������شْ  -4

ْع��������������َرْف
َ
�����اأُل�����ن�����ي اأ َف�����ُق�����ل�����ت: َم�������ن َي�����������شْ

َظالمي ي�����ا  اأف������ت������اَك  ال�������ذي  َم�������ِن   -5

ن�����ْت�����ل�����ْف ؟ م������ا  �����ِم�����ُن  َت�����������شْ ��������������َك ال  اأنَّ

التخريج: مخطوط »المرج الن�شر واالأرج العطر« 

.73

)17( وقال:                �من الطويل[

فاإنَّه َم�����اِن  ال�����زَّ َري������ِب  ع��ل��ى  ت���ج���لَّ���ْد   -1

���ي���ِف���ي���ُق ����شَ �����ش����ك����رًة  َخ�����ال�����َط�����ْت�����ه  واإْن 
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َتَرى َمن  ُكلِّ  اإلى  ْكوى  ال�شَّ ُتْكثر  وال   -2

�َشِفيُق اإل����ي����ِه  ���ُك���و  َت�������شْ َم�����ن  ُك������لُّ  َف����َم����ا 

التخريج: » طراز المجال�س « 209.

)18( وقال:               �من الرمل [

َوق�����ْد َل���ي���ل���ِت���ي م���ن���ه  َ���ى  ن�������ش����
َ
اأ ���ُت  ل�������شْ  -1

اأن������ج������َز ال������وع������َد ال��������ذي َك��������ان َم����َط����ْل

َرق���������َدْت َح����ت����ى  ْع��������ي��������َن 
َ
االأ َراق�����������َب   -2

������ى َغ������َف������ْل ��������ُه ح������تَّ وَرَع�����������������ى َح��������ار���������شَ

به َم���������ال���������ْت  ُك�������لَّ�������َم�������ا  ب�����������َق�����������َواٍم   -3

����ي����ِه ان����ث����َن����ى ث�����م اْع������َت������َدْل ن���������ش����وُة ال����تِّ

َم���ْع�������ش���وق���ٍة َل����ي����ل����ٍة  م�����ن  ل�����َه�����ا  ي�����ا   -4

ل��������م ت��������ُك��������ْن غ������ي������َر ِع���������ن���������اٍق وُق��������َب��������ْل

ومحا�شن  االألباب  ريا�س   « مخطوط  التخريج: 

االآداب المن�شوب « خطاأ للنواجي الورقة 43.

)19( وقال:              �من الب�شيط[

اجتَماَعُهَما  
ُ
اهلل ��ى  َق�����شَ وعا�شقيِن   -1

ف����ل����م ي����ِل����ي����َم����ا ب����م����ا َق��������اال وَم��������ا َف����َع����ا

وم����ع����ذرٍة َع����ت����ٍب  ط����َرف����ي  ت����ج����اَذب����ا   -2

َخَجا ذا  واح����َم����رَّ  َف����َرًق����ا  ذا  ف��ا���ش��َف��رَّ 

ومحا�شن  االألباب  »ريا�س  مخطوط  التخريج: 

وفيه:  ل��ل��ن��واج��ي15،  خ��ط��اأ  ال��م��ن�����ش��وب  االآداب« 

»تجادبا«.

)20( وقال:              �من الب�شيط[

نهبْت اإذا  َورٌد  ه  َخ������دِّ ع��ل��ى  ي���زُه���و   -1

ال���َخ���َج���ُل ُه  َردَّ ���ش��ي��ًئ��ا  �����واِف�����ُر  ال�����نَّ م���ن���ه 

التخريج: » طراز المجال�س « 204.

)21( وقال:                  �من الطويل[

َنْظَرة َردَّ  ول����و  َي���ْه���وى  اأن  ت��م��ن��ي��ُت   -1

َتْفَعُل )ك���ي���َف(  ال���ه���َوى  اأ���ش��ب��اَب  ل��ي��ع��ل��َم 

َقلَبُه اأن يعطَف الوجُد  2- وقلُت: ع�شى 

ع���ل���ى ع���ا����ش���ٍق م����ن َه������ْج������ِرِه َي���َت���َم���ْل���َم���ُل

َق�ْشَوٍة َغ��ي��َر  ال���ه���َوى  ذلُّ  زاَده  ف��َم��ا   -3

����وُق����ُه ال����م����َت����َدّل����ُل َح������َب������اُه ب���ه���ا َم����ْع���������شُ

وَع�����اِف�����ِه ه��������َواه  ���ل���ن���ي  ح���مِّ رّب  ف���ي���ا   -4

ْح����ِم����ُل
َ
ف���اإن���ي الأ����ش���ج���اِن ال����َه����َوى ِم���ْن���ُه اأ

التخريج: مخطوط »المرج الن�شر واالأرج العطر« 

الورقة 34.

)22( وقال:             �من الكامل[

اإن������ج������اَزه وع����������َده  ُي����ت����ب����ُع  وت����������راه   -1

ف������ي������َك������اُد َي������ع������ُث������ُر ق�������وُل�������ُه ب�����َف�����َع�����اِل�����ِه

َعاِقًدا ع��ل��ي��ه  ي����ِدي  ����ش���ددُت  َم���ن  ي���ا   -2

���ًك���ا ب���ح���ب���اِل���ِه ���َت���ْم�������شِ َط����َم����ع����ي ب�����ه ُم�������شْ

ِبَنْبَوٍة ال��َح��ُروُر  ه��ُر  ال��دَّ ِحني  ُي�شْ لم   -3

ِظ������اِل������ِه َم��������ِدي��������َد  ن��������ي 
َ
��������اأ َوَف��������يَّ اإالَّ 

االأول  والبيت   ،205 المجال�س«  التخريج: »طراز 

له فيه 209.

)23( وقال:             �من الب�شيط[

ِمنٍن ع��ل��ى  ���ا  َم���ط���ِويًّ ك��ت��اُب��ك  واف�����ى   -1

َي����َم����ا اأدن��������ى َرغ����ائ����ِب����ه����ا َي�������ش���ت���غ���رُق ال����دِّ

واأل����ُث����ُم����ُه َط�����ْرف�����ي  اأْم����ت����ُع����ه  ف����ِب����تُّ   -2

واإن�����م�����ا األ�����ث�����ُم ال�����م�����ْع�����ُروَف وال����َك����َرَم����ا

التخريج: » طراز المجال�س » 208
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)24( وقال:          �من الب�شيط[

ْهُر من ُخُلِقي 1- اأنا الذي كاَد يْجِري الدَّ

َدى( الموَتى اإلى َكِلِمي ماًء وي�شغي )�شَ

َمِلى
َ
هَر في مبغى َمَدى اأ 2- ال تتعب الدَّ

همِمي به  ت�شُمو  ما  االأر����ضِ  في  فلي�ض 

البيت  وورد   ،208 المجال�س«  »طراز  التخريج: 

تم  ما  وال�شواب  الموتى«،  »�شد  هكذا:  فيه  االأول 

قتيبة  »اب��ن  عليه  اأت��ى  هنا  ال�شدى  ومعنى  اإثباته، 

الدينوري « في اإتيانه على اإحدى معتقدات الجاهلية 

من خالل �شرحه لبيت »اأبي دوؤاد االإيادي« - ال�شاعر 

الجاهلي - الذي يقول فيه: » 

عليهم وال�����م�����ن�����ون  ال�������م�������وُت  �����لَّ�����ط  ������شَ

ف���ل���ه���م ف������ي �������ش������َدى ال����م����ق����اب����ِر ه������اُم

خرج   دفن  اإذا  الميت  اأن  يزعمون  كانوا  فاإنهم 

على  ي�شيح  ي��زال  فال  الهامة  مثل  طائر  قبره  من 

قبره بالليل حتى يقتل من قتله ويدرك بثاأره، ويقال: 

هامة  ت�شير  الموتى  عظام  اأن  يزعمون  كانوا  اإنهم 

الطائر  ذلك  ي�شمون  وكانوا  قال  عمر  اأب��و  فتطير. 

الكبير  المعاني  واحد«.  وال�شدى  والهام  ال�شدى، 

�س 305، وبناًء على معنى ال�شدى هنا يت�شح معنى 

بيت ابن الم�شتوفي.

)25( وقال:                    �من الب�شيط[

ِغَيٍر ذو  ه��ُر  وال��دَّ ْح�����َش��ُب��ُك��ْم 
َ
اأ كنُت  م��ا   -1

���ْب���َغ ُودِّه������م م���م���ن ُت���ح���ي���ُل ال���ل���ي���ال���ي ����شَ

���َش��ِم��ْع��ُت به َق���ْد  ب��ك��ْم م��ا  2- وال ظ��ن��ن��ُت 

ال وال������ذي اأوَج�������َد االأ����ش���ي���اَء م���ن َع����َدم

ومحا�شن  االألباب  »ريا�س  مخطوط  التخريج: 

ف  االآداب« المن�شوب خطاأ للنواجي الورقة 15، وحرِّ

البيت  عجز  وورد  الم�شتوي،  اب��ن  اإل��ى  فيه  اال�شم 

والنتفة  النتفة  هذه  ولعل   ،» االأ�شيا   « هكذا:  الثاني 

ال�شابقة من ق�شيدة واحدة.

)26( وقال:     �من المتقارب[

م�����واع�����ي�����ُده َط�������ال�������ْت  ي������ُق������وُل������ون   -1

وذل���������ك م������ن ِف������ْع������ِل ِغ������ي������ِر ال�����َك�����ِري�����ِم

������ُه ول������ك������نَّ ب�������ع�������دُت�������م  ف�������ق�������ل�������ُت:   -2

����ي ال�����َغ�����ِري�����ِم �����َم�����اِع َت����َق����ا�����شِ ي����ح����بُّ ������شَ

التخريج: » طراز المجال�س » 203 – 204.

)27( وقال:      �من المجتث[

ب����������ِغ����������ي
َ
اأ ع������ي������ن������ي������َك  ف�������ق�������ل�������ُت   -1

������������َف������������اَء ��������ش�������ق�������اِم�������ي! م�������ن�������ه�������ا �������������شِ

ج�������ري�������ًح�������ا راأي���������������������������َت  وه����������������ل   -2

���������َه���������اِم ؟ ي�����������ش�����ف�����ي�����ه َل�����������ْث�����������ُم ال�������������������شِّ

التخريج: مخطوط »المرج الن�شر واالأرج العطر« 

.102

)28( وقال:            �من الب�شيط[

1- واهلل لو قيِل لي والخوُف قد اأخذْت

َنواِحينا اأْدن������ى  م���ن  َن���َواِح���ي���ِه  ���ى  اأق�������شَ

ان�َشَرَفْت لما  ُتعَطه  �شئَت  ما  َت��َم��نِّ   -2

َماِنيَنا
َ
اأ ن��ل��َق��ى  م���ا  َه������ْوِل  ع��ل��ى  َع��ْن��ك��م 

َعهَد �شاحِبِه َيْرعى  باَت  َمن  فالحرُّ   -3

ال��َع��ْه��ِد َوافيَنا ف��ي ال��ق��رِب َراج��ي��َن��ا وف��ي 

َفُمْر اأرواُح�����َن�����ا  ت��ل��ٍف  ع��ل��ى  ���َف���ْت  اأ����شْ  -4

فيحييَنا ���ن���ا  م���ح���يِّ ال�����خ�����ي�����اِل  ط����ي����َف 

»رو�س  ف��ي  الثاني  البيت  وورد   )2( ال��رواي��ة: 
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تلقاه....ما  �شئت  »تمني )كذا( ما  برواية:  االآداب« 

تلقى...«.

االآداب«  »رو����س  ف��ي  الثالث  البيت  وورد   )3(

برواية: »فاختر بقربك اأو في«.

االألباب«  »ريا�س  في  الرابع  البيت  وورد   )4(

برواية: »طيف الخيال تحيينا«. 

ومحا�شن  االألباب  »ريا�س  مخطوط  التخريج: 

االآداب« المن�شوب خطاأ للنواجي الورقة 44، و»رو�س 

االآداب« 151.

)29( وقال:         �من المجتث[

���������ُدو َي�������������������شْ اأق�������������ط�������������َع  وربَّ   -1

ُع������������������وِن������������������ي �����������������ش����������������اُروا وم����������������ا َودَّ

ُودِّي ه���������������ل 
َ
اأ �������ُف�������وا  اأن���������������شَ م��������ا   -2

وا����������ش���������ل���������ُت���������ه���������م َق����������َط����������ُع����������وِن����������ي

النجوم  ف��ي  االأول  البيت  ورد   )1( ال���رواي���ة: 

الزاهرة برواية:

اأف���������������دي���������������ه اأق���������������ط���������������َع َي�������������������ش���������ُدو

ُع����������������ون����������������ي ودَّ وال  ���������������������اُروا  ����������������������شَ

التخريج: مخطوط »مراتع الغزالن« الورقة 133، 

وهما بال ن�شبة في النجوم الزاهرة 156/8.

)30( وقال:         �من الكامل[

رُت من 1- اأنفقُت عمري في هواَك و�شِ

ع�������������ضُّ اأن�������اِم�������َل ال����م����ْغ����ُب����وِن
َ
ن�����دِم�����ي اأ

���ِن���ي ��ن��ع��ُت الأنَّ ن����ُب ل���ي ف��ي��َم��ا ���شَ 2- ال����ذَّ

اأودع�������������ُت ق���ل���ب���ي ع�����ن�����َد َغ�����ي�����ِر اأم�����ي�����ِن

التخريج: » طراز المجال�س « 203.

)31( وقال:      �من الكامل[

1- مْذ ِغبَت َغاَب الجوُد وانقطَع النََّدى

َمعيُن وه����و  وغ����ا�����ضَ  ال�������ش���م���اُح  وع���َف���ا 

����ش���اع���ٌة ع���ل���ي���ِه  ت�����اأت�����ي  ام�����������راأً  اإنَّ   -2

وي�������ف�������وُت َم�������وِق�������ُع َط�������رِف�������َه َل���غ���ب���ي���ُن

التخريج: » طراز المجال�س » 201.

)32( وقال:      �من ال�شريع[

على ُف��������اًن��������ا   
ُ
اهلل اأب��������ع��������َد  ال   -1

��������اٍل ُج�������ِم�������ع�������ْت ف����ي����ِه ُل������������������وؤِم ِخ�����������������شَ

ال������ذي َم����������اَن  ال����������زَّ  
ُ
اهلل واأب��������ع��������َد   -2

����������������������ى( ُن������������َداِري������������ِه اأْح���������وج���������َن���������ا )اأنَّ

وال�شطر   ،208  » المجال�س  ط��راز   « التخريج: 

االأخير فيه )اأنا(، واأنَّى نداريه:كيف نداريه. 

)33( وقال:           �من الب�شيط[

َوا�شيِه ��ِدي��ِق  َت�����شْ اإل���ى  وَم����اَل  اأ���ش��َغ��ى   -1

��������ا وي�����ث�����ِن�����ي�����ِه ف�������ظ�������لَّ ُي������ل������ف������ُت������ه َع��������نَّ

ِلِه تمثُّ ف��ي  ُح�شًنا  ال��َب��ْدَر  مخجَل  ي��ا   -2

تثنيِه ف����ي  ل���ي���ًن���ا  ���ِن  ال���ُغ�������شْ ����َح  وَف����ا�����شِ

َي�شمُعها وه��و  �شَكاتي  عن  ا  وُمْعِر�شً  -3

واله�����ًي�����ا ع����ن َح����ِدي����ث����ي وه������و َي�����ْروي�����ِه

َتْعَهُدُه ك��ن��َت  َوْج����ًدا  ال��ب��ع��ُد  ��َر  غ��يَّ م��ا   -4

َتَنا�ِشيِه ف���ي  َي���وًم���ا  ْه����ُر  ال����دَّ ���َش��َع��ى  وال 

ُدُه ُي����َج����دِّ ����اأٌْن  ����يٍء ل���ه �����شَ ُك�����لِّ �����شَ 5- ف���ي 

������يٍء م�����ن َدَواِع��������ي��������ِه �����َم�����ا ُك���������لُّ �������شَ ك�����اأنَّ

َدَواِئ�����������ُرُه زال�������ْت  َي���������ُزوُل ول�����و  ف���م���ا   -6

وم�������ا ي�����ح�����وُل َوَل����������و َح������ال������ْت َل���ي���ال���ي���ِه
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ُمَكاَفاة فُتْخِفيني  ���ُش��ُج��ون��ي  اأخ��ِف��ي   -7

فُتْخفيِه ي��خ��ف��ي��ه��ا  ال���َج���ْل���ُد  وال���ع���ا����ش���ُق 

ك�����اِب�����ُده
َ
اأ َم�����ا  ُي����َك����اب����ْد ج���م���ي���َل  ف���ل���م   -8

َع������ان������ي������ِه
ُ
ول��������م ُي�������ع�������اِن ك����ث����ي����َر َم��������ا اأ

ي�شَرُه
َ
اأ انَّ  َل��َو  ما  وِق  ال�شَّ من  عنِدي   -9

َدَياجيِه ان��ج��اب��ْت  م��ا  ال��ل��ي��ِل  ع��ل��ى  يلقى 

اأ�����ش����َوَده ا����ش���ت���قَّ  َح���ظ���َي م��ن��ه  ك������اأنَّ   -10

ُت����ْب����ل����ي����ِه االأي���������������اُم  وال  ي������ح������وُل  َف������َم������ا 

11- ما كاَن ما َنَقَل الوا�شوَن-ال �شِلموا-

وَت����ْم����وي����ِه ُزوٍر  ِم�����ن  ال��ق��ط��ي��ع��ي��ِن  اإال 

وبينهم َبْيني  ما  ف��رٍق  اإل��ى  فانظر   -12

َدع������اوي������ِه ف�����ي  وَزاٍك  ك�����اذب�����ي�����َن  م�����ن 

ويثنيه يمحوهم  الواحد  تجرادي   -13

وُم������وؤْل������م ال������لَّ������وِم ف���ي���ه���ا َه�������ّم ُم���غ���ري���ِه

الرواية: )12( ورد البيت الثاني ع�شر في »المرج 

الن�شر« برواية:»وفراك في دعاويه«.

واالأرج«  الن�شر  »ال��م��رج  مخطوط  التخريج: 

العطر الورقة 116، واالأبيات 1، 2، 11، 12 من هذه 

الق�شيدة له في مخطوط »ريا�س االألباب ومحا�شن 

وكذا   ،58 الورقة  للنواجي  خطاأ  المن�شوب  االآداب« 

ورد �شدر البيت االأخير.

)34( وقال:     �من الب�شيط[

َغلًَطا وال  ًدا  عَمْ ال  ُب  ويغ�شَ َيْر�َشى   -1

����ي����ِه ت����ج����نِّ ف��������ي  ُف����������ُن����������وٍن  ذو  �����ه  ل�����ك�����نَّ

���ُن���ه م���َح���ا����شِ ����ي  م����نِّ ُب�����ه  ت�����ق�����رِّ ف����َم����ا   -2

�������اِوي�������ِه َم���������������شَ �������ي  ع�������نِّ ُت�������ب�������ع�������ُده  وال 

التخريج: »طراز المجال�س« 208، ولعلهما تابعان 

للق�شيدة ال�شابقة .

)35( وقال:     �من الخفيف[

)م( اإال    َيُعْد  لم  ال��ذي  يُد  ال�شَّ ها  اأيُّ  -1

������َج������ا وال���������َوَف���������ا( ���������ا َع������ل������ى ال������نَّ )َول���������يًّ

َف�َشلبي َوع����ْدَت  م��ا  ���ِر  االأ����شْ ف��ي  اأن���َت   -2

�����������������ا ِف������������َدا( ���������ا واإمَّ ��������������ا )َم���������نًّ ل����������َك اإمَّ

عجز  وورد   ،208  » المجال�س  طراز   « التخريج: 

البيت االأول فيه هكذا: »وليٌّ َعلى النَّجاِح والَوَفاء«، 

ثنا  اإم��ا   « ال�شطر:  وورد  اأثبت،  ما  ال�شواب  ولعل 

واإما فداء«، ولعل ال�شواب ما اأثبت، لنزوع ال�شاعر 

اإلى االقتبا�س من قوله -�شبحانه وتعالى -: چ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  
�شورة  چ  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
محمد - -، االآية رقم )4(. »ال�شلب: ما ي�شلب«. 

ل�شان العرب )�شلب 2057(. 

)36( ون�شب اإليه واإلى غيره:     �من الب�شيط[

َرَها َق�شَّ ال��ج��ْف��ِن  كاْغتَما�ِض  وليلٍة   -1

َمِل
َ
االأ َع��ن  ْر  تْق�شُ ول��م  الحبيِب  ��ُل  َو���شْ

���اِم بها ال���ظَّ اأْه�������َداَب  ُن���ج���اِذُب  ب��ت��َن��ا   -2

���دِّ وال���ِم���لَ���ِل ك����فَّ ال����م����اَل وذك������َر ال�������شَّ

ُمَعاتبتي ف���ي  ن��ط��ًق��ا  راَم  وك���لَّ���َم���ا   -3

والُقَبِل ال���لَّ���ْث���ِم  ب��ط��ي��ِب  َف������اُه  �����َدْدُت  ������شَ

معاهد  ف��ي  الثالث  البيت  ورد   )3( ال��رواي��ة: 

التن�شي�س برواية: » بنظم اللثم «.

لمجهول   » االألباب  ريا�س   « مخطوط  التخريج: 
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للقا�شي  اأبيات  اأربعة  3 في   ،1 والبيتان   ،37 الورقة 

اأبي الفتح بن قادو�س في معاهد التن�شي�س 170/1، 

ن َتَملَّ �شيئًا وُتْعِر�س«. »ل�شان 
َ
و»الَمَلُل الَمالُل: وهو اأ

العرب« )ملل �س 4269(.

)9( عبد الرحيم العبا�شي )867 هـ - 963هـ(:

من  كبير  اأدي���ب  ه��ذا  العبا�شي  الرحيم  عبد 

كان  الهجريين،  والعا�شر  التا�شع  القرنين  اأدب��اء 

ناثًرا من طراز فريد له بع�س الر�شائل االإن�شائية، 

و»اأن�س  الر�شائل«،  اأبدع  اإلى  الو�شائل  »اأنفع  منها 

بتحقيقهما،  قمت  وقد  االأف���راح«،  بعر�س  االأرواح 

ن  �شمَّ ناقًدا،  »العبا�شي«  كان  ذلك  اإلى  وباالإ�شافة 

على  التن�شي�س  ب�»معاهد  المو�شوم  القيم  موؤلفه 

النقدية،  طروحاته  من  كثيًرا  التخلي�س«  �شواهد 

االإ�شالمية،  الثقافة  االأدب  اإلى  »العبا�شي«  وجمع 

وعمق  اطالعه  ب�شعة  له  ت�شهد  اآث��ار  ذلك  في  وله 

له  كانت  ال�شعرية  الحياة  �شعيد  وعلى  ثقافته، 

في  ت�شلنا  ل��م  ال��ت��ي  ال�شعر  نظم  ف��ي  م��ح��اوالت 

ون�شرته  وتحقيقه،  �شعره  بجمع  نه�شُت  لذا  ديوان، 

2006م، وال يزال  في مكتبة االآداب بالقاهرة عام 

المتوا�شع،  اهتمامي  دائرة  في  »العبا�شي«  تراث 

فاأتتبعه في م�شادره، وكان من اآثار ذلك اأن عثرت 

ال�شعرية  المقطعة  هذه  منها  جديدة  اأ�شياء  على 

التي ت�شتدرك على ما ن�شرته:

ف�������وؤادي؟ واأي�������ن م���ن���ي  ف��������وؤادي  ي����ا   -1

وادي! اأي  ف�����ي  ����ش���ل  اأدري�����������ه  ل�������ش���ت 

قلبي ت�����ش��ع��ب  ق����د  ال����ح����ب  ����ش���ع���ب   -2

ف������ي ذراه������������ا وغ����������اب ع����ن����ه����ا ال�����ه�����ادي

ب���ل���ع���ٍل ت������م������را  اإن  خ����ل����ي����ل����ي  ي�������ا   -3

ف�����اأن�����������ش�����داه م������ا ب����ي����ن ت����ل����ك ال�����وه�����اد

اأ�شير ال�����غ�����رام  ق��ب�����ش��ة  ف����ي  ف���ه���و   -4

واأد دون  وه���������ال���������ك  ف���������������اٍد  دون 

ي�����رد ج����واب����اً ال�������ش���دا  غ���ي���ر  ل���ي�������ض   -5

ل��������ي م������ن������ه ف��������ي ح�������ال�������ة االإن���������������ش�������اد

ف�������وؤادي؟ اأي������ن غ�����اب  ق���ل���ت:  ك��ل��م��ا   -6

ف������������وؤادي؟ غ��������اب  اأي����������ن  م����ن����ه  ل������ي  رد 

التخريج: الك�شكول للعاملي مج 2/�س 252. 

عن  وم��ا  المراجعة،  ف��ي  اإثباته  تي�شر  م��ا  ه��ذا 

اأقف  لم  لما  اأنني  فاأكرر  واأع��ود  هنا،  اإ�شافته  لي 

الرغم  على  من�شور  بحث  في  االإ�شافات  هذه  على 

يكون  وربما  هنا،  اأثبتها  والتنقيب  البحث  كثرة  من 

هناك من طرق بع�شها مما لم اأهتد اإليه، وال اأقطع 

باأنها كل ما في الم�شادر بخ�شو�س ما تناولته في 

المراجعة، فربما تكون هناك اأ�شياء اأخرى جانبني 

التوفيق في االهتداء اإليها، واأعترف باأن كل ما تقدم 

ال يغ�س اأبًدا من جهود المحققين الف�شالء اأ�شحاب 

من  الهدف  ولي�س  هنا،  المراجعة  مناط  االأعمال 

اإثبات ما تقدم اإال الدعوة المخل�شة الأ�شحاب هذه 

االإ�شافات  هذه  واإ�شافة  مراجعتها،  اإل��ى  االأعمال 

اأعمالهم  ولوال  واإليهم  منهم  فهي  ثانية،  طبعة  في 

 . ال�شابقة  ال�شطور  لما كانت  الم�شكورة، وجهودهم 

واالأمر ال يعدو من كاتب هذه ال�شطور �شوى العناية 

اإظهاره  المتوا�شعة في محاولة  والم�شاركة  بالتراث 

على الوجه الذي يليق بما بذله االأجداد من معاناة 

هدف  ه��و  ه��ذا  اأن  وال��ظ��ن  وتدبيجه،  اإب��داع��ه  ف��ي 

الباحثين جميًعا، واإن كان ثمة تق�شير اأو خطل غير 

وهو  ال�شابقة  ال�شفحات  اأو هناك في  مق�شود هنا 

اأمر وارد ومتوقع، فاإنما الأن كاتبها ب�شر، والعزاء اأنه 

اجتهد وما ق�شر، وعلى اهلل ق�شد ال�شبيل.
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الم�شادر :

اآداب الع�شرة وذكر ال�شحبة واالأخوة: الأبي البركات الغزي  1 -

دم�شق،  مجمع  با�شا،  مو�شى  عمر  تحقيق  ه�(،   984 )ت 

1968م.

ليون�س  العبا�شي:  الع�شر  في  االأدبية  االأ�شر  من  وهب  اآل  2 -

ال�شامرائي، مطبعة المعارف، بغداد،  ط1، 1979م.

الخطيب  بن  الدين  لل�شان  غرناطة:  اأخبار  في  االإحاطة  3 -

مكتبة  ع��ن��ان،  اهلل  ع��ب��د  محمد  تحقيق:  )ت776ه�������(، 

الخانجي، القاهرة، ط1، 1974م.

واالآث���ار:  االأح��ادي��ث  من  ال�شعراء  عقده  ما  في  االزده���ار  4 -

البواب،  ح�شين  علي  تحقيق:  ه���(،   911 )ت  لل�شيوطي 

المكتب االإ�شالمي، دار الخاقاني، بيروت، الريا�س، ط1، 

1991م. 

�شمير  بعناية:  ه���(،  )ت327- 5  للخرائطي  القلوب:  اعتالل 

ط1،  بيروت،  الع�شرية،  المكتبة  مرعي،  وكمال  رب��اب، 

2005م.

ه�(،  )ت340- 6  الزجاجي  اإ�شحاق  الأب��ي  الزجاجي:  اأمالي 

ط2،   بيروت،  الجيل،  دار  ه��ارون،   ال�شالم  عبد  تحقيق: 

1987م.

ه�(،  )ت580- 7  العمراني  البن  الخلفاء:  تاريخ  في  االإنباء 

القاهرة،  العربية،  االآفاق  دار  ال�شامرائي،  قا�شم  تحقيق: 

ط1، 1999م.

748- 8 ه�(، تحقيق: ب�شار عواد  تاريخ االإ�شالم: للذهبي )ت 

معروف، دار الغرب االإ�شالمي، ط 1، 1424ه�.

محب  تحقيق:  ه���(،  )ت571- 9  ع�شاكر  البن  دم�شق:  تاريخ 

الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1416ه�

ه�(،  تحفة االأديب في نحاة مغني اللبيب: لل�شيوطي )ت911- 10

درا�شة تحقيق: ح�شن الملخ، وغيره، عالم الكتب الحديث، 

االأردن.

القزويني  ال��ك��ري��م  لعبد  ق��زوي��ن:  اأخ��ب��ار  ف��ي  ال��ت��دوي��ن  11 -

الكتب  دار  العطاردي،  اهلل  عزيز  تحقيق:  )ت623ه����(، 

العلمية، بيروت، ط1، 1987م.

ه���(،  12 -692 )ت  االإرب��ل��ي  الدين  لبهاء  الفخ�ري�ة:  التذك�رة 

تحقيق: حاتم ال�شامن، دار الب�شائر، دم�شق، ط1، 2004م.

ترتيب المدارك وتقريب الم�شالك لمعرفة اأعالم مذهب  13 -

عبد  تحقيق:  ج3،  ه���(،  )ت544  عيا�س  للقا�شي  مالك: 

االإ�شالمية،  وال�شوؤون  االأوقاف  وزارة  ال�شحراوي،  القادر 

المغرب، 1995م.

ه�(،  )ت764- 14 لل�شفدي  الدمع:  بان�شكاب  ال�شمع  ت�شنيف 

تحقيق: محمد داود، دار الوفاء االإ�شكندرية، 2000م.

لل�شفدي  زي���دون:  اب��ن  ر�شالة  �شرح  ف��ي  المتون  تمام  15 -

دار  اإبراهيم،  الف�شل  اأب��ي  محمد  تحقيق:  ه���(،  )ت746 

الفكر العربى، مطبعة المدنى، 1969م.

ه�(،  جمهرة االإ�شالم ذات النثر والنظام: لل�شيزري )ت622- 16

اأبو ظبي،  الثقافي،  اإبراهيم حور، المجمع  تحقيق: محمد 

2005م. 

درا�شة تحقيقية نقدية لخم�شة دواوين �شعرية: عبد الرازق  17 -

حويزي، ن�شر مكتبة االآداب،  القاهرة 2004م .

الدم�شقي  للبدري  العيون:  ب�شحر  الم�شمى  الم�شون  الدر  18 -

)894 ه�(، ن�شره: �شيد �شديق عبد الفتاح، ط دار ال�شعب، 

1998م.

ديوانا القا�شم بن يحيى بن معاوية المريمي، والح�شين بن  19 -

محمد البارع البغدادي: حياتهما و�شعرهما: جمع وتقديم 

وتحقيق: هالل ناجي، دار الهالل، دم�شق.  

وتحيق:  جمع  ه�(،  )ت463- 20  القيرواني  ر�شيق  ابن  ديوان 

ابن  �شعر  من  النتف  كتابه:  �شمن  الميمني،  العزيز  عبد 

ال�شلفية،  المطبعة  القيروانيين،  �شرف  ابن  وزميله  ر�شيق 

1343ه�، وجمع وترتيب: عبد الرحمن ياغي، دار الثقافة، 

بيروت، و�شرح: �شالح الدين الهواري، دار الجيل، بيروت، 

1996م، وجمع وتحقيق و�شرح:  محيي الدين ديب، المكتبة 

الع�شرية، بيروت، 1998.

طبعة  الزغبي،  عفيف  محمد  تحقيق:  ال�شافعي،  دي��وان  21 -

1391 ه�، وتحقيق: مجاهد م�شطفى بهجت،  دار القلم، 

دم�شق، ط1، 1420ه� 

عليه  وعلق  �شرحه  ه�(:  )ت406- 22  الر�شي  ال�شريف  ديوان 

و�شبطه وقدم له: محمود م�شطفى حالوي ، �شركة االأرقم 

ابن االأرقم، بيروت، ط1، 1999م.

ديوان ال�شبابة: البن اأبي حجلة التلم�شاني )ت776- 23 ه�(، 

تحقيق: محمد زغلول �شالم، االإ�شكندرية، 1987م.

ه�(،   24 -419 ت  غلبون  بن  المح�شن  )عبد  ال�شوري  ديوان 

تحقيق: �شاكر هادي �شكر، واآخر، بغداد، 1981م.

الجهم )ت249- 25 ه�(: تحقيق: خليل مردم  بن  ديوان علي 

بك، دار �شادر، بيروت، ط3، 1996م.

وتحقيق:  423- 26 ه�(: جمع  بن هندو )ت  الفرج  اأبي  ديوان 

عبد الرازق حويزي، ن�شر مكتبة االآداب، القاهرة، 2000م، 

درا�شة  عنوان:  تحت  ن�شرته  الذي  كتابي  في  عليه  وعلقت 

االآداب،  مكتبة  �شعرية،  دواوي��ن  لخم�شة  نقدية  تحقيقية 

2004م، و�شدرت ن�شرة خا�شة جديدة من هذا  القاهرة، 

العرب  مجلة  ال��ع��رب  مجلة  وف��ي  2007م،  ع��ام  ال��دي��وان 

على  تعقيب  1428ه���  �شعبان  و  رجب  1�س42  ج2،  �س63، 

االأخيرة  الن�شرة  وفي  العلمية،  عن  بعيد  االأول��ى  الن�شرة 
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وقد  التعقيب،  �شاحب  ي�شتدركها  لم  جديدة  اأبيات  �شتة 

الوردية  والحدائق   ،111 طبر�شتان  تاريخ  على  خرجتها 

رواية  في  االختالف  مع   ،25/4 البدور  ومطلع   ،168/2

بع�س األفاظها لذا لم اأثبتها هنا.

وتحقيق:  جمع  ه���(:   27 -680 )ت  الذهبي  لوؤلوؤ  اب��ن  دي��وان 

د.عبا�س هاني الجراخ، بغداد، 2006م.

فاغنر،  اإيفالد  تحقيق:   :) ه���  28 -197 ت  نوا�س)  اأبي  دي��وان 

م�شر،  الثقافة،  لق�شور  العامة  الهيئة  �شولر،  وغريغور 

2000م.

ديوان يحيى بن علي المنجم )ت 300- 29 ه�(: جمع وتحقيق: 

دار  عبا�شيون،  �شعراء  اأربعة  كتاب  �شمن  ناجي،  ه��الل 

الغرب االإ�شالمي، ط1، 1994م.

اأحمد  (، �شححه:  ه�   30 -597 )ت  الجوزي  البن  الهوى:  ذم 

عبد ال�شالم عطا، دار الكتب العلمية، ط2، 1993م.

تحقيق:  ه���(:   31 -643 )ت  النجار  البن  بغداد:   تاريخ  ذيل 

قي�شر فرح، دار الكتب العلمية، بيروت.  

درا�شة   ،) ه�  الحجازي ) ت875- 32  لل�شهاب  االآداب:  رو�س 

كلية  ماج�شتير،  ر�شالة  عابدين،  البا�شط  عبد  وتحقيق: 

االآداب، جامعة اأ�شيوط، 1992م.

عبد  تحقيقي:  المعافى،  بن  الملك  لعبد  البالغة:  رو�شة  33 -

المنعم الرجبي، المكتبة الع�شرية، بيروت، ط1، 2010م 

�شعر  الم�شرية،  الكتب  دار  لمجهول،  االأل��ب��اب:  ريا�س  34 -

تيمور 867.

ريا�س االألباب ومحا�شن االآداب: المن�شوب خطاأ للنواجي،  35 -

859 ه�(، المكتبة االأزهرية،  وهو لل�شريف االأ�شيوطي )ت 

برقم 279. 

 ،) زهر االأكم في االأمثال والحكم: للح�شن اليو�شي )ت ق11- 36

تحقيق: محمد حجي، دار الثقافة،  المغرب 1981م.

الزهرة: لمحمد بن داود االأ�شفهاني )ت 296- 37 ه�(، تحقيق: 

اإبراهيم ال�شامرائي، واآخر، االأردن، ط2، 1985م. 

للتيفا�شي  الخم�س:  ال��ح��وا���س  ب��م��دارك  النف�س  ���ش��رور  38 -

العربية  الموؤ�ش�شة  عبا�س،  اإح�شان  تحقيق:  )ت651ه���(، 

للدرا�شات والن�شر، بيروت، ط1، 1980م.

ه�(،  )ت642- 39 لل�شخاوي  االإف��ادة:  و�شفير  ال�شعادة  3�شفر 

ط2،  بيروت،  �شادر،  دار  الدالي،  اأحمد  محمد  تحقيق: 

1995م.

عبد  تحقيق:  وغ��ي��ره،  للبطليو�شي  ال��زن��د:  �شقط  �شروح  40 -

للكتاب،  العامة  الم�شرية  الهيئة  وغيره،  ه��ارون  ال�شالم 

1986م.

وتحقيق:  جمع  ه�(:  العبا�شي)ت963- 41 الرحيم  عبد  �شعر 

عبد الرازق حويزي، مكتبة االآداب، القاهرة، 2006م.

الع�شر  ف��ي  العجم  وب���الد  ال��ع��راق  ف��ي  ال��ع��رب��ي  ال�شعر  42 -

ال�شلجوقي: علي جواد الطاهر، دار الرائد،  بيروت،  ط2، 

1405ه�.

محمد  بن  الح�شين  البغدادي،  للبارع  الطرف:  طرائف  43 -

بيروت،  الكتب،  عالم  ناجي،  تحقيق: هالل  524ه�(،  )ت 

ط1، 1998م.

ه������(،  )ت1069- 44 الخفاجي  لل�شهاب  المجال�س:  ط���راز 

المطبعة الوهبية، م�شر، 1284ه�.

الفرج بعد ال�شدة:المح�ّشن بن علي التنوخي - تحقيق:عبود  45 -

ال�شالجي، دار �شادر، بيروت 1978.

الوهاب  عبد  تحقيق:  ال��ب��غ��دادي،  ل�شاعد  الف�شو�س:  46 -

التازي �شعود، وزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية، المغرب، 

1995م.

قالئد الجمان في فرائد �شعراء هذا الزمان: البن ال�شعار  47 -

المو�شلي )ت654ه�(، تحقيق: كامل الجبوري، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 2005م.

ه���(،  )ت395- 48 الع�شكري  هالل  الأب��ي  ال�شناعتين:  كتاب 

االأ�شتانة، 1320ه�.

عباد  بن  لل�شاحب  المتنبي  �شعر  م�شاوئ  عن  الك�شف  49 -

مكتبة  يا�شين،  اآل  ح�شن  محمد  تحقيق:  ه���(،  )ت385 

النه�شة، بغداد، ط1، 1965م.

تحقيق:  ه����(  )ت1031- 50 العاملي  الدين  لبهاء  الك�شكول: 

الطاهر الزاوي، طبعة عي�شى الحلبي، 1961م.

ه�(، تحقيق: عبد اهلل  ل�شان العرب: البن منظور )ت711- 51

الكبير، واآخرين، دار المعارف، القاهرة. 

الجوزي  البن  االأماكن:  اأ�شرف  اإلى  ال�شاكن  الغرام  مثير  52 -

الحديث  دار  الذهبي،  م�شطفى  تحقيق:  ه���(:   597 )ت 

محمد  اهلل  عبد  اأبو  وتحقيق:  1995م،  ط1،  -القاهرة- 

ط1،  ب��ي��روت،  العلمية،  الكتب  دار  اإ���ش��م��اع��ي��ل،  ح�شن 

1996م.

مجلة اآفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد للثقافة  53 -

والتراث، دبي، العدد ع 68،2010م  .

�شلمان  كامل  االأ�شتاذ  تحريرها  رئي�س  الذخائر،  مجلة  54 -

)ديوان  العدد  ه��ذا  وف��ي  1426ه����،   ،22 ع21،  الجبوري، 

ابن الم�شتوفي االإربلي )ت637ه�(: جمع وتحقيق وتقديم: 

كامل �شلمان الجبوري (.  

ه�  مجلة العرب: ج 5 - 8، �س44، 1430ه�، ج11، 12، 1428- 55

)ا�شتدراكات على جملة من الدواوين: هالل ناجي(.  

ه�. مجلة العرب، ج5، 6، 1429- 56

معاذ  ب��ن  )االأق����رع  م  57 -1978 ع3،   ،7 م��ج  ال��م��ورد:  مجلة 

ع2،   ،15 م��ج  �شعره(،  م��ن  تبقى  وم��ا  حياته  الق�شيري: 
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1986م )الم�شتدرك على �شعر االأقرع بن معاذ الق�شيري(، 

اأحمد،  بن  المبارك  ر�شائل  وفيه:  1998م،  ع3،   ،26 مج 

في  �شرح  كما   - ناجي  هالل  ون�شر  �شعره،  مجموع  وفيها 

م�شتهل ا�شتدراكه المن�شور في مجلة العرب - هذا العمل 

1999م  �شنة  بيروت  الكتب،  عالم  عن  �شدر  كتاب  في 

=1420ه�  اأي بعد ن�شره في مجلة المورد بعام واحد، ولم 

اأقف على هذا الكتاب، وعلى العموم ال زيادة في ما �شمه 

�شم  اإذ  المورد،  في  ن�شر  عما  الم�شتوفي  البن  �شعر  من 

بحثه  في  بهجت  م�شطفى  مجاهد  ذكر  ما  على  بيًتا   72

 -  236 �س  ال�شعرية  المكتبة  على  ب�»الم�شتدرك  المو�شوم 

237 المن�شور في مجلة مجمع اللغة العربية االأردني ع 66«، 

وعدد االأبيات هو نف�شه المن�شور في مجلة المورد.

م. مجلة مجمع اللغة العربية االأردني، ع 75، 2009- 58

اأبي  محمد  تحقيق:  للبيهقي،  وال��م�����ش��اوئ:  المحا�شن  59 -

الف�شل، نه�شة م�شر ،1961م.

محا�شرات االأدباء ومحاورات البلغاء وال�شعراء: الراغب  60 -

الحميد  عبد  ريا�س  تحقيق:  ه���(،   505 )ت  االأ�شفهاني 

مراد، دار �شادر، بيروت، ط1، 2004م .

عبداهلل  اأبي  الحافظ  تاريخ  من  اإليه  المحتاج  المخت�شر  61 -

الذهبي  اأحمد  بن  محمد  انتقاه:  الدبيثي،  بن  محمد  ابن 

بغداد،  ال��م��ع��ارف،  مطبعة  ج���واد،  م�شطفى  تحقيق:   -

1951م.  

المده�س: البن الجوزي )ت597- 62 ه�(:

1- تحقيق: مروان قباني، دار الكتب العلمية، بيروت.  

القاهرة،  الحديث،  دار  الب�شيوني،  حامد  تحقيق:   -2

2004م.

3- وطبعة دار الجيل، بيروت، ط1، 1977م.

محمد  تحقيق:  اللغوي،  الطيب  الأب��ي  النحويين:  مراتب  63 -

اأبوالف�شل اإبراهيم، دار الفكر، القاهرة.

مراتع الغزالن في و�شف الح�شان من الغلمان: للنواجي،  64 -

مخطوط مكتبة االإ�شكندرية برقم 229 اأدب.

معهد  االأ�شيوطي،  لل�شريف  العطر:  واالأرج  الن�شر  المرج  65 -

المخطوطات العربية، برقم 759 اأدب، وفيه 86 دوبيت.

البغدادي  النجار  البن  بغداد:  تاريخ  ذيل  من  الم�شتفاد  66 -

تحقيق:  )ت749ه�(،  الدمياطي  ابن  انتقاه  643ه�(،  )ت 

قي�شر فرح، دار الكتب العلمية، بيروت.  

م�شتوفى الدواوين: لمحمد بن عبد اهلل االأزهري، تحقيق:  67 -

 2003 – الم�شرية  الكتب  دار  وزميلتها،  القو�شي،  زينب 

وما بعدها.

دار  ه���(:  )ت276- 68 الدينوري  قتيبة  البن  الكبير:  المعاني 

الكتب العلمية، بيروت،ط1، 1984م.

الرحيم  لعبد  التلخي�س:  �شواهد  على  التن�شي�س  معاهد  69 -

الم�شرية،  البهية  المطبعة  )ت963ه�������(،  ال��ع��ب��ا���ش��ي 

1316ه�.

تحقيق:  ه����(،  )ت626- 70 الحموي  لياقوت  االأدب���اء:  معجم 

اإح�شان عبا�س، دار الغرب االإ�شالمي، 1993م.

الجوزي  الب���ن  واالأم�����م:  ال��م��ل��وك  ت��اري��خ  ف��ي  المنتظم  71 -

عطا،  القادر  عبد  محمد  وتحقيق:  درا�شة  )ت597ه����(، 

وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1992م.

تحقيق:  393ه����(،ج2- 72   ( التني�شي  وكيع  الب��ن  المن�شف: 

الريا�س،  في�شل،  الملك  مركز  العزام،  اهلل  عبد  محمد 

2008م.

اأبوظبي   - الثقافي  المجمع  73 - –  )cd( ال�شعرية المو�شوعة 

- 2003م.

تغري  البن  والقاهرة:  م�شر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم  74 -

ح�شين  محمد  عليه:  وعلق  له  ق��دم  )ت874ه�����(،  ب��ردي 

�شم�س الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1992م.

للتيفا�شي  ك��ت��اب:  ف��ي  ي��وج��د  ال  م��ا  ف��ي  االأل��ب��اب  ن��زه��ة  75 -

الري�س  ريا�س  مكتب  جمعة،  جمال  تحقيق:  )ت651ه���(، 

للن�شر، الريا�س، قبر�س، ط1، 1992م.

ه�(،  اأ�شعار الن�شاء: لل�شيوطي )ت911- 76 نزهة الجل�شاء في 

تحقيق: م�شطفى عا�شور، مكتبة القراآن، القاهرة. 

ن�شرة االإغري�س في ن�شرة القري�س: للمظفر بن الف�شل  77 -

العلوي )ت 656ه�(، تحقيق: نهى عارف الح�شن، دم�شق، 

1976م.

نظم الدر والعقيان في محا�شن الكالم لمحمد بن عبداهلل  78 -

للتن�شي ، تحقيق: نوري �شودان، �شتاينر،  ابن عبد الجليل 

بيروت، 1980م.

تحقيق:  ه���(،  )ت1041- 79 التلم�شاني  للمقري  الطيب:  نفح 

اإح�شان عبا�س، دار �شادر، 1986م.

القادر  لعبد  العا�شر:  القرن  اأخ��ب��ار  عن  ال�شافر  النور  80 -

العيدرو�س )ت 108ه�(، تحقيق: اأحمد حالو، واآخرين، دار 

�شادر، بيروت، ط1، 2001م.

نخبة  تحقيق:  ه���(  81 -764 )ت  لل�شفدي  بالوفي�ات:  الوافي 

من المحققين، دار ن�شر فرانز �شتاينر، في�شبادن، وطبعة 

اأخرى بتحقيق: تركي م�شطفى، واآخر، دار اإحياء التراث 

العربي، بيروت، ط1، 2000م. 
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بد�أ  �لذي  �لحمادية  للدولة  �ل�سيا�سي  و�لتاريخ 

ع�سر  /�لحادي  �لهجري  �لخام�س  �لقرن  مطلع  مع 

بالمغرب  بلكين  بن  حماد  ��ستقالل  بعد  ميالدي 

 ،
(((

�لأو�سط، متخذ� من �لقلعة �أبي طويل عا�سمة له

ل يعدو �أن يكون ف�سال من 

من  كغيره  وفيه  �لطويل،  �أمتنا  تاريخ  ف�سول 

�لم�سرق  في  �لإ�سالمية  �لدويالت  �أو  �لدول  تو�ريخ 

و�أخ��رى  �إيجابية  �لإ�سالميين،جو�نب  و�ل��م��غ��رب 

عنها  �لك�سف  �لتاريخ  د�ر���س��ي  على  بد  ل  �سلبية، 

تاريخنا  در��سة  لنا  يت�سنى  حتى  �إغفالها،  وع��دم 

�لإ�سالمي ب�سدق ومو�سوعية، دون زيادة �أو مبالغة، 

�أو تحريف للن�سو�س.

وقد تناولت مختلف �لم�سادر �لتاريخية �لو�سيطة 

با�ستفا�سة  �لحمادية  للدولة  �ل�سيا�سي  �لتاريخ 

�لم�سادر  �أن  بيد  منها،  �لمغربية  �لم�سادر  خا�سة 

�لقريبة  �أو  للحدث،  �لمعا�سرة  �لمغربية  �لتاريخية 

�سمن  �لعلمية  مادتها  و�سلتنا  بل  ت�سلنا،  لم  منه 

م�سادر تاريخية �أخرى متاأخرة عنها نوعا ما.

وياأتي في طليعة �لم�سادر �لتاريخية �لتي ��ستوفت 

�لبيان  كتاب  �لحمادية،  للدولة  �ل�سيا�سي  �لتاريخ 

وقفات مع التاريخ ال�سيا�سي للدولة 

الحمادية بالقلعة من خالل 

كتاب الكامل في التاريخ لبن الأثير

�أ. طاهر �سبع �أبو مالك

جامعة �لم�سيلة - �لجز�ئر

الإيجابية، كما  الجوانب  الكثير من  ال�سيا�سي منه - فيه  الإ�سالمي خا�سة  تاريخنا  اإن  توطئة: 

فيه اأي�سا جوانب ال�سلبية، خا�سة فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية، وال�سراع على ال�سلطة الذي حدث 

كثيرا بين اأفراد الأ�سرة الواحدة اأو مجموعة من الأ�سر، اأو القبيلة الواحدة اأو مجموعة من القبائل، 

ال�سيا�سي لأمتنا، لهذا لبد  التمزق  اإلى   - الع�سور  الأحيان وعلى مر  اأدى - في كثير من  الذي  وهو 

اأبرزنا الجوانب  اإن  اأن يدر�س تاريخنا ب�سلبياته واإيجابياته معا، ول يمكن درا�سة التاريخ بمو�سوعية 

الم�سيئة في هذا التاريخ، دون اإبراز الجوانب ال�سلبية اأو »المظلمة« فيه، وذلك لأن الفائدة من التاريخ 

اأخذ العبرة وال�ستفادة منه باإيجابياته و�سلبياته في حا�سرنا وم�ستقبلنا، واإل اأ�سبح هذا التاريخ بال 

فائدة، واأ�سبه �سيء بالحكايات التي تروى في مجال�س ال�سمر. 
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�لمر�ك�سي  �لمغرب لبن عذ�رى  �أخبار  �لمعرب في 

�لعبر لعبد �لرحمن بن  )2)7ه���/2)3)م(، وكتاب 

في  �لكامل  وكتاب  808ه�����/405)م(،  )ت  خلدون 

�لتاريخ لبن �لأثير )ت 630ه�/232)م(. 

 ،
(2(

وُيَعدُّ �لكامل في �لتاريخ لبن �لأثير �لجزري

من �أهم �لم�سادر �لتاريخية �لم�سرقية �لتي تناولت 

�لجزء  ذلك  في  بما  كله،  �لإ�سالمي  �لعالم  تاريخ 

�لغربي منه، حيث �حتوى هذ� �لكتاب على معلومات 

�لإ�سالمي  �لمغرب  �أخبار  من  ودقيقة،  م�ستفي�سة 

�لموحدية  �لدولة  �أي��ام  �إل��ى  �لإ�سالمي  �لفتح  منذ 

. ومما يميز كتابه �لكامل، 
(3(

�لذي كان معا�سر� لها

�أنه و�زن فيه تقريبا بين �أحد�ث �لم�سرق و�لمغرب 

�هتمامه  على  بهذ�  �هتمامه  يطغ  فلم  �لإ�سالميين 

.
(4(

بذ�ك

في  �لإ���س��الم��ي  �ل��م��غ��رب  ب��ت��اري��خ  يتعلق  وفيما 

»�لكامل«، ن�سير �إلى �أن �لم�ست�سرق �لفرن�سي فانيان 

�لمتعلقة  �لعلمية  �ل��م��ادة  بجمع  ق��ام  قد   Fangan

�لأثير،  �ب��ن  تاريخ  من  �لإ�سالمي  �لمغرب  بتاريخ 

:
(5(

ون�سرها في �لجز�ئر �سنة )90) تحت عنو�ن

»Annals du Maghreb et de L’Espagne du 

tarikh d’ibn al-athir«.

وقد �عتمد �بن �لأثير على �لكثير من �لم�سادر 

�لمكتوبة و�لتي �أكثرها لم ي�سل �إلينا، ومن �لمرجح 

�لمغرب  ع��ن  �لعلمية  م��ادت��ه  جمع  ف��ي  �عتمد  �أن��ه 

معا�سرة  مغربية  تاريخية  م�سادر  على  �لإ�سالمي 

للدولة �لحمادية �أو قريبة منها، و�لتي كانت متوفرة 

نقل  بحيث   - بذكرها  ي�سرح  لم  و�إن   - زمانه  في 

ليدعم  �لعلمية  �لمادة  من  �لكثير  منها،  �نتخب  �أو 

كتاب  بذلك  ونق�سد  �لتاريخ،  في  �لكامل  كتابه  بها 

�لذي  �لقيرو�ني  للرقيق  و�لمغرب«  �إفريقية  »تاريخ 

�لحمادية  للدولتين  �لمعا�سرين  �لموؤرخين  من  يعد 

�لخام�س  �ل��ق��رن  منت�سف  توفي  حيث  و�ل��زي��ري��ة، 

�لهجري.

و يتميز �بن �لأثير في كتابه �لكامل على �لعموم، 

�إلى  يرجع  ك��ان  حيث  كبيرة،  نقدية  علمية  ب��روح 

ذلك  �إل��ى  ��ستطاع  ما  و�لن�سو�س،  �لرو�يات  �أوث��ق 

بل  عو�هنها،  على  �لأخبار  ياأخذ  ل  بحيث  �سبيال، 

�أمام  ي�سمد  ل  م��ا  منها  ويرف�س  يمح�سها  ك��ان 

تاريخ  تقديم  بمحاولة  منهجه  يت�سم  كما  �لنقد، 

�لأمة �لإ�سالمية كوحدة متنا�سقة، مما ي�سفي �سبغة 

ما  ذل��ك  �إل��ى  ي�ساف  �لإ���س��الم��ي،  للتاريخ  عالمية 

�ت�سم به �أ�سلوبه من �سال�سة وو�سوح، ودقة وب�ساطة 

.
(6(

و�خت�سار

وتاأتي �أهمية �لكامل في �لتاريخ بالن�سبة لأحد�ث 

�لميالدي  ع�سر  /�لحادي  �لهجري  �لخام�س  �لقرن 

�لدولة  وتاريخ  �لإ�سالمي ب�سفة عامة،  �لمغرب  في 

�لم�سادر  معظم  �أن  خ��ا���س��ة،  ب�سفة  �ل��ح��م��ادي��ة 

�لقريبة  �أو  للحدث،  �لمعا�سرة  �لمغربية  �لتاريخية 

منها على �لأقل لم ت�سلنا، وح�سب �لترتيب �لزمني 

تناولت  و�لتي  لدينا،  �لمتوفرة  �لتاريخية  للم�سادر 

و��ستفا�ست  �لحمادية  للدولة  �ل�سيا�سية  �لأح��د�ث 

في �لحديث عنها، فاإن �لكامل في �لتاريخ ُيَعدُّ �أقدم 

مغربيين  م�سدرين  هنا  ونق�سد  �لم�سادر،  هذه 

�لمعرب  �لبيان  وهما:  �أل  �إليهما  �لإ���س��ارة  �سبقت 

لبن عذ�ري �لمر�ك�سي، وكتاب �لعبر لبن خلدون، 

لوفرة مادتيهما و�عتماد �لباحثين في تاريخ �لمغرب 

�لإ�سالمي عليهما كثير�. 

�لتحليل  م��ن  ب�سيء  �ل��در����س��ة  ه��ذه  و�ستتناول 

�لأثير  �ب��ن  �أورده���ا  �لتي  فالمعلومات  �لتاريخي، 

بالقلعة  �لحمادية  للدولة  �ل�سيا�سي  �لتاريخ  ح��ول 

�لتاأ�سي�س، ومنذ  �أي في مرحلة  460ه�(،  )408ه�- 

قيام هذه �لدولة حتى بناء مدينة بجاية ثم �نتقال 
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من  نتوقف  و�سوف  هذ�  ؛  �إليها  �لحمادية  �ل�سلطة 

خالل هذه �لدر��سة عند بع�س �لأحد�ث �لهامة في 

بع�س  م�سلطين  بالقلعة،  �لحمادية  �لدولة  تاأ�سي�س 

�لأحد�ث  بع�س  تف�سير  ومحاولين  عليها،  �لأ�سو�ء 

�لدولة  ن�ساأة  و�أ�سباب  �أي�سا، مثل ظروف  �لتاريخية 

�لحمادي،  �ل��زي��ري  �ل�سر�ع  وم��ر�ح��ل  �لحمادية، 

�لك�سف  �لأو�سط، ومحاولة  للمغرب  �لهاللي  و�لغزو 

لنت�سار�تهم  �لرئي�سية  �لأ�سباب  �أو  �ل�سبب  عن 

و�كت�ساحهم للمغرب �لإ�سالمي، و�سبب بناء �لنا�سر 

و�أ�سباب  ِعلنا�س)454-)48ه�( لمدينة بجاية،  �بن 

�بن  عند  ورد  بما  ذل��ك  مقارنين  �إليها،  �لنتقال 

عذ�ري �لمر�ك�سي، �أو عند �بن خلدون �أو غيرهما.

�إن  الحمادية:  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  ظ��روف  اأول: 

قامت  �لتي  �لحمادية  للدولة  �ل�سيا�سي  �لتاريخ 

بتاريخ  وثيقا  �رتباطا  يرتبط  �لأو���س��ط  بالمغرب 

قرن  ن�سف  بنحو  قبلها  قامت  �لتي  �لزيرية  �لدولة 

ثم  و�ح��دة  دول��ة  �لأ���س��ل  في  كانتا  لأنهما  تقريبا، 

تاريخ  في  معروف  هو  كما  دولتين  �إل��ى  �ن�سطرت 

�لدويالت �لنف�سالية في �لتاريخ �لإ�سالمي.

وقد تناول �بن �لأثير �سبب قيام �لدولة �لزيرية 

وطرفا من �أخبارها، كما تناول ظروف قيام �لدولة 

بع�س  في  ل  يف�سّ لم  و�إن  مر�حلها،  بكل  �لحمادية 

�لأحد�ث و�لجزئيات.

عن  �لحديث  عند  �لدر��سة  منا  تقت�سي  لهذ� 

�لدولة �لحمادية، �لحديث عن قيام �لدولة �لزيرية، 

ثم �نق�سام هذه �لدولة �إلى دولتين و�أ�سباب ذلك.

)- رحيل الفاطميين وقيام الدولة الزيرية في 

عن  �لكالم  �سدد  في  �لأثير  �بن  يخبرنا  المغرب: 

�لموؤرخين  باقي  غر�ر  على   - )36ه���  �سنة  ح��و�دث 

�سبب  ب��اأن  �ل��دول��ة-  ه��ذه  قيام  عن  تحدثو�  �لذين 

�لفاطمية  �لخالفة  �نتقال  هو  �لزيرية  �لدولة  قيام 

�لفاطمي  لدين �هلل  �لمعز  �لخليفة  و�أن  �إلى م�سر، 

على  ��ستعمل  م�سر،  يريد  �إفريقية  من  �نتقل  لما 

�إفريقية يو�سف بلكين �بن زيري بن مناد �ل�سنهاجي 

حكما   « هذ�  لنائبه  يجعل  لم  ولكن   ،
(7(

�لحميري«

على جزيرة �سقلية ول على مدينة طر�بل�س و ل على 

.
(8(

�أجد�بية و�ِسرت«

بن  بلكين  بن  يو�سف  خبر  �لأثير  �ب��ن  ذك��ر  ثم 

على  �سنهاجة  و�جتماع  �ل�سنهاجي  مناد  بن  زيري 

طاعته، وذكر في معر�س حديثه هذ� بناء بلكين بن 

 �سنة 324ه� في موقع ح�سين 
(9(

زيري لمدينة �أ�سير

.
((0(

بعيد� عن متناول �لأعد�ء

�لدولة  �أخ��ب��ار  لبع�س  �لأث��ي��ر  �ب��ن  تعر�س  وق��د 

بلكين  وفاة  ذكر  حيث  تاأ�سي�سها،  ذكر  بعد  �لزيرية 

فا�س  �إلى  طريقه  في  وهو  373ه���،  �سنة  زيري  �بن 

، ثم ذكر 
((((

متاأثر� بالمر�س، وولية �بنه �لمن�سور

�لجي�س  �أم��ام  بلكين  بن  �لمن�سور  جي�س  �ن��ه��ز�م 

�ساحبا  عطية  بن  وزي��ري  خ��زرون  بقيادة  �لزناتي 

حو�دث  عن  حديثه  معر�س  في  وفا�س،  �سجلما�سة 

.
((2(

�سنة 375ه�

وفي حو�دث �سنة 377 ه� تعر�س �بن �لأثير �إلى 

 ،
((3(

كتامة قبيلة  لحرب  بلكين  بن  �لمن�سور  خروج 

لمحاربة  م�سيره  379ه���  �سنة  ح��و�دث  في  ذكر  ثم 

عمه �لذي كان و�ليا على مدينة تهارت بعد �أن �سق 

بن  بزيري  هذ�  عمه  و�حتماء  عليه،  �لطاعة  ع�سا 

.
((4(

عطية �لمذكور �ساحب فا�س

�لأثير وفاة  �بن  386 ه� ذكر  و في حو�دث �سنة 

�لمن�سور بن بلكين وولية �بنه بادي�س وذكر �سمن 

هذ� �لحادث، �أّن بادي�س لما �آل �إليه �لحكم ��ستعمل 

م�ساركة  ذكر  ثم  ؛ 
((5(

�أ�سير مدينة  على  حماد  عمه 

تغلب  ب�سبب  زناتة  محاربة  في  �أخيه  �بن  مع  حماد 

زيري بن عطية على مدينة تهارت �لتابعة للزيريين، 
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�أي�سا في معر�س حديثه هذ� �نت�سار بادي�س  وذكر 

.
((6(

على قبيلة زناتة

2- ال�سراع الزيري الحمادي ومراحله: �سوف 

�لعنا�سر  ومر�حله ح�سب  �ل�سر�ع  هذ�  �إلى  نتطرق 

�لآتية: 

- �سبب ا�ستعال الحرب بين الطرفين وبدايتها: 

ن�ساأة  ظ��روف  عن  حديثنا  معر�س  في  هنا  ن�سير 

�لدولة �لحمادية، �أن �بن �لأثير لم يتعر�س لحادثة 

و�إنما  398ه���.  �سنة  ح��و�دث  في  �لقلعة  مدينة  بناء 

تعر�س مبا�سرة لنار �لفتنة �لتي ��ستعلت بين بادي�س 

�بن �لمن�سور، وعمه حماد بن بلكين �سمن حو�دث 

�سنة 406ه�، وذكر �بن �لأثير �أن �سبب ��ستعال هذه 

�لحرب �أن بادي�س طلب من عمه حماد �لتنازل عن 

�لتي   - �لأو�سط  �لمغرب  في  �ل�سرقية  �لمدن  بع�س 

�لمن�سور،  �بنه  نائب  �إلى   - قبل  من  �إياها  �أقطعه 

حماد  �أخ��ا  ولكن  جعفر،  بن  ها�سم  ذل��ك  وت�سليم 

بادي�س،  مع  مقيما  ك��ان  و�ل��ذي  �إبر�هيم  �لم�سمى 

حماد  على  مقبال  ك��ان  �ل��ذي  �ل��وف��د  ع��ن  �نف�سل 

و�أ���س��رع �إل��ى �أخ��ي��ه، وزي��ن ل��ه �ل��خ��روج ع��ن �لحكم 

ومحاربته  بادي�س  على  �لع�سيان  و�إع��الن  �لزيري 

�نف�سال حماد بن  �أّن  �لأمر، مما يف�سر  �إن �قت�سى 

وذلك  له،  مخططا  كان  �لزيرية  �لدولة  عن  بلكين 

ربما ر�جع �إلى �سخ�سية حماد وطموحه �ل�سخ�سي 

و �ل�ستقالل بالحكم، ولو كلف  لل�سلطة و�لنف�سال 

.
((7(

ذلك قتل �لكثير من �لأبرياء

اإلى  ان�سحابه  ثم  باجة  مدينة  حماد  دخ��ول   -

�بن  يحدثنا  ثم  القلعة:  اإل��ى  بادي�س  وتوجه  اأ�سير 

على جي�س  �نت�ساره  بعد   - دخول حماد  �لأثير عن 

-ح�سب  قام  حيث  باجة  مدينة  �إل��ى  بادي�س-  عمه 

لبث  ما  لكنه  باأهلها،  و�لتنكيل  بالبط�س   - �لرو�ية 

قيادته  تولى  �لذي  �لزيري  �لجي�س  �أمام  تر�جع  �أن 

بادي�س بنف�سه، و�ن�سحب �إلى مدينة �أ�سير لالحتماء 

بها، بينما توجه بادي�س بجي�سه �إلى مدينة �لم�سيلة 

مدينة  �إل��ى  �نتقل  ومنها  بحفاوة،  �أهلها  و��ستقبله 

 .
((8(

�لقلعة ليقوم بتخريبها

ويحدثنا �بن �لأثير في هذ� �ل�سدد عن �ن�سمام 

تحت  بالقلعة  تركهم  �لذين  �لكثير من جنود حماد 

�إلى  عنها-  �لدفاع  بق�سد   - �إبر�هيم  �أخيه  قيادة 

هذ�-  �إب��ر�ه��ي��م  �نتقم  وك��ي��ف  �ل��زي��ري،  �لجي�س 

�أو  رحمة  بال  ذويهم  من  �لأثير��  �بن  رو�ي��ة  ح�سب 

.
((9(

�سفقة

�بن  ينتقل  ذل��ك  وبعد  �سلف:  وادي  معركة   -

�لأثير لينقل �إلينا وقائع معركة و�دي �سلف بالمغرب 

�لأو�سط في حو�دث �سنة 406ه�، بين حماد وبادي�س 

حيث  �لقلعة،  �إلى  و�ن�سحابه  حماد  جي�س  و�نهز�م 

هذه  خ���الل  �لأغ����الل  ف��ي  مكبال  ي��ق��ع  �أن  �أو���س��ك 

�لمعركة. حيث قال:« وتقارب بادي�س وحماد و�لتقو� 

و�أعظمه،  �أ�سد قتال  �لأولى و�قتتلو�  م�ستهل جمادى 

�أو  �ل�سبر  على  �أنف�سهم  بادي�س  �أ�سحاب  ووط��ن 

�لموت لما كان حماد يفعله لمن يظفر به، و�ختلط 

�لنا�س بع�سهم ببع�س وكثر �لقتل، ثم �نهزم حماد 

بادي�س  ع�سكر  وغنم  �سيء،  على  يلوي  ل  وع�سكره 

�آلف  و�أمو�له وفي جملة ما غنم منه ع�سرة  �أثقاله 

حماد  لأخ��ذ  بالنهب  �لع�سكر  ��ستغال  ول��ول  درق��ة، 

جمادى  تا�سع  قلعته  �إل��ى  و�سل  حتى  و�سار  �أ�سير�، 

.
(20(

�لأولى«

ون�سير هنا �إلى �أن �بن �لأثير لم يذكر ��سم هذه 

ورد  و�إنما  فيه،  ج��رت  �ل��ذي  �لمكان  ول  �لمعركة، 

ذكرها بتف�سيل �أكثر عند �بن عذ�رى �لمر�ك�سي في 

.
(2((

�لبيان �لمغرب

ثم ذكر �بن �لأثير خالل عودة حماد �إلى �لقلعة 

دكامة  مدينة  �إلى  ذلك  بعد  بها، خروجه  للتح�سن 
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باأهلها،  �لتنكيل  ق�سد   
(22(

�لم�سيلة من  �لقريبة 

تلك  �إح����د�ث  ور�ء  �ل�سبب  ي��ذك��ر  �أن  دون  ول��ك��ن 

.
(23(

المذبحة

بعد  بالقلعة:  ح��م��اد  على  الح�سار  ا���س��ت��داد   -

�لحمادي  �لجي�س  وتر�جع  �سلف  في  حماد  �نهز�م 

جي�س  تعقب  بها،  و�لحتماء  للتح�سن  �لقلعة  �إل��ى 

بادي�س فلول هذ� �لجي�س، وو�سل �إلى �لقلعة �ساربا 

حتى  �لح�سار  وط��ال  �أي���ام،  لعدة  عليها  �لح�سار 

.
(24(

��ستد ذلك على حماد وتو�لت عليه �لم�سائب

- وفاة بادي�س وفك الح�سار عن حماد: كان من 

�ساعدته  �لظروف  �أن  بلكين،  بن  حماد  حظ  ح�سن 

�لتي  �لمحنة  تجاوز  على  �لع�سيب  �لوقت  ذلك  في 

ب�سبب  ذلك  وكان  �لح�سار،  عنه  ُفّك  حيث  كانت، 

وهو  �لح�سار  خ��الل  بادي�س  �لزيري  �لأمير  وف��اة 

قادة  من  �ثنين  فا�سطر  �لم�سيلة،  بمدينة  مقيم 

بن  بادي�س  و  �سعيد  �أبي  بن  حبيب  وهما   - �لجي�س 

�أبي حمامة- �إلى ترك خالفاتهما �ل�سابقة، و�تخذ� 

بدل  للعهد  وليا  بادي�س  �أخي  كر�مة  بمبايعة  قر�ر� 

ظروف  لأن  �لعهد،  ولية  �ساحب  بادي�س  بن  �لمعز 

�لحرب  �نتهت  ما  �إذ�  حتى  ذلك،  تقت�سي  �لحرب 

فتتفرق  بوفاته  �لجند  يعلم  �أن  قبل  وذل��ك  بايعوه، 

�لكلمة، ويعلم حماد �أي�سا بالأمر في�ساعده �ختالف 

�لكلمة وتفرق �لجي�س على فك �لح�سار.

وقد تناول �بن �لأثير خبر وفاة بادي�س وتاأبينه، 

�سمن  وذكر  بالتف�سيل،  �لمعز  �بنه  مبايعة  وكيفية 

�إليه  �آل  لما  بادي�س  ب��ن  �لمعز  �أن  �لحديث  ه��ذ� 

�لمالكي  �لمذهب  تقوية  �إع��ادة  على  عمل  �لحكم، 

�لمذهب  عليها  يغلب  كان  �أن  بعد  �لأدن��ى  بالمغرب 

.
(25(

�لحنفي

الزيري  ال�������س���راع  ت���ج���دد  و  اأ���س��ي��ر  م��ع��رك��ة   -

�بن  تطرق  �لوقائع  ه��ذه  �سرد  وخ��الل  ال��ح��م��ادي: 

عنه  ف��ك  �أن  بعد  حماد  خ��روج  �إل��ى  �أي�سا  �لأث��ي��ر 

ل�سترجاعها،  �أ�سير  مدينة  نحو  متوجها  �لح�سار، 

وكانت هذه �لمدينة قد دخلت تحت حكم �لزيريين 

�أخو  كر�مة  عليها  ��ستولى  حيث  �لح�سار،  �أث��ن��اء 

كر�مة  و�سلها  لما  �أنه  �لأثير  �بن  ذكر  وقد  بادي�س، 

فجاءه   ،
(26(

وغيرهم« �سنهاجة  قبائل  عليه  »�جتمع 

حماد في »�ألف وخم�سمائة فار�س فتقدم �إليه كر�مة 

�سديد�،  قتال  و�قتتلو�  فالتقو�  مقاتل  �آلف  ب�سبعة 

فرجع بع�س �أ�سحاب كر�مة �إلى بيت �لمال فانتهبوه 

وهربو�، فتمت �لهزيمة عليه وعلى �أ�سحابه، وو�سل 

�إلى مدينة �أ�سير فاأ�سار عليه قا�سيها و�أعيان �أهلها 

، وذكر �بن �لأثير 
(27(

بالمقام ومنع حماد عنها ففعل«

�أي�سا �أنه لما دخل حماد �لمدينة وحا�سرها ��ستدعى 

�بن �أخيه كر�مة للتفاو�س معه حول ت�سليم �لمدينة 

لما خرج منها كر�مة  ولكن  �لأمان،  �إعطائه  مقابل 

باأهلها،  بالتنكيل  �لأخير  ه��ذ�  ق��ام  حماد  ودخلها 

لكونهم �أ�سارو� على كر�مة بحكمها ورف�س ت�سليمها 

لحماد »وقتل حماد من �أهل �أ�سير كثير� حيث �أ�سارو� 

�أما   ،
(28(

منه« حماد  ومنع  �لبلد  بحفظ  كر�مة  على 

كر�مة فقد و�سل »�إلى �لمعز في �لمحرم هذه �ل�سنة 

.
(29(

)�أي �سنة 407ه�( فاأكرمه و�أح�سن �إليه«

�لمعز  �أن  �لأثير  �بن  ذكر  �لحديث  هذ�  و�سمن 

�بن بادي�س خرج لمحاربة حماد بن بلكين في �أو�خر 

هذه  نتائج  من  وكان   ،
(30(

408ه���  �سنة  �سفر  �سهر 

حماد  ونجا  حماد  �أخو  �إبر�هيم  »�أ�سر  �أن  �لمعركة 

ورجع  �أ�سحابه  عنه  وتفرق  جر�حة  �أ�سابته  وق��د 

.
(3((

�لمعز«

- تاأ�سي�س �لدولة �لحمادية �سنة408 ه�: بعد هذه 

�لمعركة �لتي �نهزم فيها حماد �أمام �لجي�س �لزيري 

بني  ي��ه��ادن  �أن  �لنا�سئة  دول��ت��ه  م�سلحة  م��ن  ر�أى 

عمومته، و ي�سل رباط �لود بينه وبين �لأمير �لزيري 
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�لمعز بن بادي�س، فاأر�سل بر�سالة �إلى �لمعز معتذر� 

 ،
(32(

له عما بدر منه، ومقر� له بالخطاأ ر�جيا عفوه

فاأجابه �لمعز: »�إن كنت على ما قلته فاأر�سل ولدك 

�لعرب  جميع  على  �لمعز  و��ستعمل  �إلينا،  �لقائد 

فعاد جو�ب حماد  كر�مة،  لإبر�هيم عمه  �لمجاورة 

�لتي  بالعالمات  �إبر�هيم  �أخيه  كتاب  و�سله  �إذ�  �أنه 

بينهم �أنه قد �أخذ له عهد �لمعز بعث ولده �لقائد �أو 

ح�سر هو بنف�سه، فح�سر �إبر�هيم و�أخذ �لعهود على 

على  �لمعز  وي�سكر  ذلك  يعرفه  �إليه  و�أر�سل  �لمعز 

.
(33(

�إح�سانه �إليه«

بن  �لمعز  �أن  �لأثير  �بن  ذكر  �ل�سدد  هذ�  وفي 

بادي�س رجع بعد ذلك �إلى ق�سره بالمن�سورية �آخر 

جمادى �لأولى �سنة 408 ه�، ولما و�سل �أطلق �سر�ح 

عمه �إبر�هيم من �لأ�سر » وخلع عليه و�أعطاه �لأمو�ل 

هذه  وردت  فلما  �إليه«،  يحتاج  ما  وجميع  و�ل��دو�ب 

�لمعز  �إل��ى  �لقائد  ول��ده  »�أر�سل  حماد  �إل��ى  �لأخبار 

و�أعطاه  فاأكرمه  �سعبان  من  للن�سف  و�سوله  وكان 

وغيرهما،   
(34(

طبنة و  �لم�سيلة  و�أقطعه  كثير�  �سيئا 

�ل�سلح  ور�سي  رم�سان  �سهر  في  �أبيه  �إل��ى  وع��اد 

وت�ساهر�،  بينهما  �لأم��ور  و��ستقرت  عليه،  وحلف 

وزوج �لمعز �أخته بعبد �هلل بن حماد فازد�دو� �تفاقا 

 .
(35(

و�أمنا«

وبهذ� �لتفاق تكون �لظروف قد تهياأت لحماد بن 

بلكين كي يوطد دعائم دولته �لنا�سئة، حيث �أ�سبح 

بعد  ليركن  �لأو�سط،  �لمغرب  على  م�ستقال  حاكما 

ذلك �إلى �لهدوء ن�سبيا، وذلك بعد �سر�ع مرير - مع 

بني عمومته �لزيريين- ر�ح �سحيته �لكثيرون.

وبعد �لحديث عن هذ� �ل�سر�ع �لزيري �لحمادي 

�لدولة  ع��ن  بلكين  ب��ن  ح��م��اد  و�نف�سال  �ل��م��ري��ر، 

�لزيرية، وتكوين دولة م�ستقلة هي �لدولة �لحمادية 

في �لمغرب �لأو�سط، يمكننا �لقول -ح�سب رو�يات 

�بن �لأثير وغيره - �أن حماد بن بلكين لما خامرته 

فكرة �لنف�سال عن �لدولة �لزيرية وعزم على ذلك، 

تاأخذه  لم  حيث  �ل��ذ�ت،  باإثبات  �سعور  عليه  �سيطر 

ر�أفة �أو �سفقة بخ�سومه، وكل من �عتر�سو� طريقه، 

�لإن�سمام  برف�س  �أنف�سهم  حدثتهم  ممن  حتى  �أو 

ذلك  كلفه  قد  وربما  بذلك،  يقومو�  �أن  دون  �إليه، 

�لمنطق و�ل�سعور، �إبادة قرى ومدن باأهلها، كما مر 

بنا خالل �لحديث عن مجريات �لحرب.

بن  حماد  وفاة  بعد  الحمادية  الدولة   - ثانيا: 

�لحمادي  �ل��زي��ري  �ل�سلح  م��ن  م��دة  بعد  بلكين: 

حماد  و��ستقالل  بينهما  تمت  �لتي  و�لم�ساهرة 

موؤ�س�س  بلكين  بن  حماد  توفي  �لأو�سط،  بالمغرب 

�إثر  على  �لأثير��  �بن  رو�ية  ح�سب  �لحمادية  �لدولة 

مر�س �أ�سابه وهو يقوم بنزهة خارج عا�سمة ملكه، 

على  فحمل   ،
(36(

7)4ه��� �سنة  في  خا�سته  بع�س  مع 

�إبنه  بعده  وُول��ّي   ،
(37(

ب��ه��ا ودف��ن  �لقلعة  �إل��ى  �إثرها 

و�سلت  لما  �أنه  �لأثير  �بن  وذكر  حماد،  بن  �لقائد 

لأن  �لمعز موته  �لمعز »عظم على  �إلى  �لوفاة  �أنباء 

�لأمر بينهما كان قد �سلح و��ستقامت �لأمور للمعز 

 .
(38(

بعده و�أذعن له �أولد عمه حماد بالطاعة«

ون��ف��ه��م م��ن ع��ب��ارة �ب���ن �لأث��ي��ر �لأخ���ي���رة، �أن 

�لحماديين عادو� -مجدد�- بعد وفاة حماد لالن�سو�ء 

تحت �لدولة �لزيرية، ويوؤيد ما ذهبنا �إليه ما ذكره 

�بن �لأثير نف�سه في مو�سع �آخر �سمن حو�دث �سنة 

432ه�، حيث ذكر تجدد �ل�سر�ع �لحمادي �لزيري 

��ستدعى  مما  للمعز،  طاعتهم  �لحماديين  خلع  بعد 

و�سرب  �لقلعة  �إلى  بحملة  �لقيام  بادي�س  بن  �لمعز 

.
(39(

عليها �لح�سار مجدد� لمدة �سنتين تقريبا

وفيما يتعلق بالحو�دث �ل�سيا�سية و�لع�سكرية في 

يتحدث  لم  �لأثير  �بن  ف��اإن  حماد  بن  �لقائد  عهد 

في  �لقائد  وف��اة  عن  ذك��ر  ما  �سوى  �إط��الق��ا،  عنها 
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�لوفاة  قبيل  �لمح�سن  لبنه  وو�سيته  446ه���،  �سنة 

لهذه  �لمح�سن  ومخالفة  عمومته،  �إل��ى  بالإح�سان 

بلكين بن  ت�سّبب في مقتله من طرف  �لو�سية، مما 

محمد بن حماد و�نتقال ل�سلطة �إلى هذ� �لأخير في 

 .
(40(

نف�س �ل�سنة

وموقف  لإفريقية)تون�س(  الهاللي  ثالثا:الغزو 

الحماديين منه:

بني هالل  �أعر�ب  �سبب دخول  �لأثير  �بن  �أرجع 

�لوزير  �إل��ى  )ت��ون�����س(،  �إفريقية  �إل��ى  442ه����  �سنة 

�لفاطمي �أبو محمد �لح�سن بن علي �ليازوري �لذي 

ولءه  �أظهر  لما  بادي�س  �بن  �لمعز  على  كثير�  حنق 

للخالفة �لعبا�سية وخلع طاعة �لعبييدين، ولما كان 

ًيبّيته هذ� �لوزير من حقد دفين للمعز بن بادي�س، 

�لوز�رة  بلقب  يخاطبه  ولم  يحتقره،  كان  �لمعز  لأن 

�لولء  �لد�لة على  �لت�سريفية  بالألقاب  �أو  ك�سابقيه، 

ي�سبح  �أن  قبل  �ل�سابقة  بمهنته  خاطبه  و�إنما  له، 

وزير�، فبّيت �ليازوري �لنتقام من �لمعز، وقد ذكر 

.
(4((

�بن �لأثير ذلك في حو�دث �سنة 442ه�

ف�سرع �لفاطميون على �إثرها » في �إر�سال �لعرب 

بينهم  وكان  ورياح  زغبة  بني  فاأ�سلحو�  �لغرب  �إلى 

بق�سد  و�أم��روه��م  م��ال  و�أعطوهم  وحقود،  ح��روب 

ووعدوهم  يفتحونه  ما  كل  وملكوهم  �لقيرو�ن  بالد 

�إفريقية وكتب  �إلى  �لعرب  ؛ فدخلت  و�لعدد  بالمدد 

�إليكم  �أر�سلنا  فقد   « بعد:  �أما  �لمعز  �إلى  �ليازوري 

خيول فحول وحملنا عليها رجال وكهول ليق�سي �هلل 

.
(42(

�أمر� كان مفعول«

ويذكر �بن �لأثير �أن �لمعز لما بلغته �أنباء �لزحف 

معتمد�  بالأمر  ��ستهان  دولته  �أر��سي  على  �لهاللي 

على فرق �لعبيد فقط، و�لبالغ عددهم ثالثون �ألف 

من  خذله  �ل�سنهاجي  �لجي�س  لأن  فقط،  مقاتل 

قبل في كثير من �لمو�قف مع زناتة، فكان من غير 

.
(43(

�لم�ستبعد �أن يخذله في حربه مع �لهالليين

�لقبائل  �لأثير-�أن  �بن  رو�ية  -ح�سب  ونالحظ 

�لهاللية �كت�سحت �لمغرب �لإ�سالمي بدء� من برقة 

قاعا  وجعلته  �إل  �سيء  على  تمر  ل  خاطفة  ب�سرعة 

�لأر��سي  خيولهم  حو�فر  وطئت  حتى  �سف�سفا، 

لهم:  قال  �لقيرو�ن  دخ��ول  �أر�دو�  ولما  �لتون�سية، 

عندي  �لمبادرة  لي�س  �لمرد��سي  يحيى  بن  »موؤن�س 

ب�ساطا  فاأخذ  ت�سنع  �أن  تحب  كيف  فقالو�:  ب��ر�أي، 

من  �لب�ساط  و�سط  �إلى  يدخل  من  قال  ثم  فب�سطه 

قال:  ذلك  على  لنقدر  قالو�:  عليه  يم�سي  �أن  غير 

يبقى  ل  حتى  ف�سيئا  �سيئا  خ��ذو�  �لقيرو�ن  فهكذ� 

ل�سيخ  �إن��ك  فقالو�:  حينئذ  فخذوها  �لقيرو�ن  �إل 

نقطع  ول�سنا  علينا  �لمقدم  �أن��ت  و�أميرها،  �لعرب 

.
(44(

�أمر� دونك«

ولما دخل �أعر�ب بني هالل �إفريقية �أر�د �لمعز 

�أباطرة  فعل  كما  جي�سه  بهم  ويعزز  ي�سطنعهم  �أن 

�لرومان مع �لقبائل �لجرمانية وخلفاء بني �لعبا�س 

، ولكن �لهالليين جاوؤو� �إلى 
(45(

مع �لديلم و�لأتر�ك

�لمغرب للتمتع بال�سلطة ل ليكونو� في خدمة �لغير، 

لكن �سرعان ما �ت�سح �أن �لتفاق بينهم وبين �لأمير 

بالقوة  مو�جهتهم  �لمعز  فقرر  م�ستحيل،  �لزيري 

، وذلك 
(46(

ليوقفهم عند حدهم فكانت �لد�ئرة عليه

 .
(47(

في معركة حيدر�ن

�لهالليون  حا�سر  �لمنهكة  �لحرب  ه��ذه  وبعد 

على  يحيى  بن  موؤن�س  و��ستولى  �لقيرو�ن،  مدينة 

مدينة باجة، وفي هذه �لظروف �لع�سيبة �لتي �ألمت 

بالجي�س �لزيري �لذي عجز في �لدفاع عن �لقيرو�ن 

�لمهدية  �إل��ى  بالنتقال  �لرعية  على  �لمعز  »�أ�سار 

«، فدخلت �لقبائل 
(48(

لعجزه عن حمايتهم من �لعرب

�لهاللية مدينة �لقيرو�ن و�سرعت -ح�سب رو�ية �بن 

وقطعو�  و�لق�سور،  �لح�سون  ه��دم  في   « �لأث��ي��ر- 
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�لثمار وخربو� �لأنهار، و�أقام �لمعز و�لنا�س ينتقلون 

�نتقل  فعندما  و�أربعين،  ت�سع  �سنة  �إلى  �لمهدية  �إلى 

تميم  �بنه  فتلقاه  �سعبان  في  �لمهدية  �إل��ى  �لمعز 

�سنة  �لمهدية  وله  قد  �أبوه  وكان  يديه،  بين  وم�سى 

�لآن،  �أبوه  قدم  �أن  �إلى  بها  فاأقام  و�أربعين،  خم�س 

�لعرب  نهبت  و�أربعين  ت�سع  �سنة  من  رم�سان  وفي 

بلكين ومعه من  �سنة خم�سين خرج  �لقيرو�ن، وفي 

وقتل  زناتة  فانهزمت  فقاتلهم  زناتة  لحرب  �لعرب 

.
(49(

منها عدد كثير«

بني  قبائل  دخول  تم  و�ل�سورة  �لطريقة  وبهذه 

تخاذلت  �أن  بعد  و��ستباحوها،  �لقيرو�ن  �إلى  هالل 

�لزيري،  �لأمير  ن�سرة  عن  وزناتة  �سنهاجة  قبيلتا 

�ن�ساحت  ذلك  وبعد  �لظهر،  في  طعنة  له  ووجهت 

و��ستولو�  �لتون�سية،  �لأر��سي  في  �لهاللية  �لقبائل 

ور�حو�  و�لمدن،  و�لقرى  �ل�سياع  من  �لكثير  على 

�إليه  و�سلت  وم��ا  وك��ل  و�ل�سبي،  �لغنائم  يقت�سمون 

، وبد�أو� يتقدمون رويد� رويد� 
(50(

�أيديهم فيما بينهم

حتى و�سلو� �إلى حدود �لدولة �لحمادية في �لمغرب 

�لأو�سط.

- موقف الحماديين من الغزو الهاللي: وفيما 

يخ�س موقف �لحماديين من هذه �لحو�دث، فاإن �بن 

�لأثير لم يقدم لنا �أي خبر عن �لأحد�ث �لتي جرت 

في �لمغرب �لأو�سط �أثناء حديثه عن �لزحف �لهاللي 

بموقف  يتعلق  فيما  خا�سة  )تون�س(،  �إفريقية  على 

في  ذكر  لكن  حيدر�ن،  معركة  من  حماد  بن  �لقائد 

حو�دث �سنة 457ه�، �أن �لقائد بن حماد كان » ي�سمر 

ذلك  من  يمنعه  و�لعجز  �لمعز  طاعة  وخلع  �لغدر 

فلما ر�أى �لقائد قوة �لعرب وما نال �لمعز منهم خلع 

، ونفهم من قول �بن �لأثير هذ� �أن �لقائد 
(5((

�لطاعة«

قامت هذه  فلّما  للمعز  �لطاعة  و  �لولء  كان مظهر� 

�لحرب ��ستب�سر خير� بذلك و�أعلن �لع�سيان.

�أما �بن خلدون، فقد ذكر عند �لحديث في تاريخ 

�إلى �بن  �لقبائل �لعربية �أن �لمعز: »بعث بال�سريخ 

بلكين،  بن  حماد  بن  �لقائد  �لقلعة  �ساحب  عمه 

�إليه  �سرحهم  فار�س  �أل��ف  من  بكتيبة  �إليه  فكتب 

�لم�ستن�سر بن خزرون �لمغر�وي في �ألف فار�س من 

�أولئك  في  �لمعز  »و�رتحل  قائال:  �أردف  ثم  قومه«. 

و�لأولياء  و�لح�سم  �لأتباع  من  لفهم  لف  ومن  �لنفر 

ومن في �إيالتهم من بقايا عرب �لفتح وح�سد زناتة 

يناهز  تح�سى  ل  �أمم  في  نحوهم  و�سمد  و�لبربر، 

عددهم فيما ذكر ثالثين �ألفا« �إلى �أن يقول: »ولما 

تز�حف �لفريقان �نخذل بقية عرب �لفتح وتحيزو� 

زناتة  وخانته  �لقديمة،  للع�سبية  �لهالليين  �إل��ى 

و�سنهاجة، وكانت �لهزيمة على �لمعز، وفر بنف�سه 

(52(

وخا�سته �إلى �لقيرو�ن.«

ل  متناق�ستين  رو�يتين  �أمام  �أنف�سنا  نجد  وهنا 

من  �لحماديين  موقف  معرفة  بال�سبط  لنا  ت�سمح 

�لغزو �لهاللي لأر��سي �لدولة �لزيرية، ولكننا نرجح 

ذكرها  �لتي  �لتاريخية  للدلئل  �لأثير،  �بن  رو�ي��ة 

�لحمادية  و�لعالقات  �لحمادية،  �لدولة  قيام  حول 

حماد  بني  لأن  وبادي�س،  حماد  عهد  منذ  �لزيرية 

ظنو� في �لبد�ية �أن �لأهو�ل و�لم�سائب �لتي لحقت 

بني عمومتهم �ستفيدهم، فعاد �لقائد بن حماد �إلى 

�لدعوة �لفاطمية �ل�سيعية، عندما دعا �لمعز للدولة 

�لعبا�سية �ل�سنية �عتقاد� منه �أن بني هالل �سيقفون 

، وكذلك �لأخبار �لتي ذكرها 
(53(

عند حدود �إمارته

�بن �لأثير حول تحالف تميم بن �لمعز مع �لهاليين 

عند  هذ�  و�سيت�سح  علنا�س،  بن  بالنا�سر  لالإيقاع 

ذكر �لغزو �لهاللي للمغرب �لأو�سط.

رابعا: الغزو الهاللي للمغرب الأو�سط ومعركة 

�لقائد  �لحمادي  �لأمير  وف��اة  بعد  457ه����:  �سبيبة 

447ه� �نق�سم �لبيت �لحمادي على  �بن حماد �سنة 
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حماد  بن  علنا�س  بن  �لنا�سر  �لحكم  وو�سل  نف�سه 

)45-)48ه�، فارتكب خطاأ قاتال بتحالفه مع قبيلتي 

�نهزم  لكن  و�سليم  وزغبة  رياح  �سد  وعدي  �لأثبج 

حلفاوؤه و�نهزم معهم في معركة �سبيبة �سنة 457ه�، 

ف�سمح مرغما لقبائل �لأثبج بعد طردهم من تون�س 

له  بالطبع ح�سل  ق�سنطينة،و  ي�ستوطنو� منطقة  �ن 

ما ح�سل للمعز بن بادي�س قبله، فا�سطر هو �لآخر 

.
(54(

�إلى مغادرة �لقلعة و�لنحياز �إلى �ل�ساطئ

�سنة457ه�،  حو�دث  �سمن  �لأثير  �بن  ذكر  وقد 

له  مهد  �أن  بعد  �لأو���س��ط  للمغرب  �لهاللي  �لغزو 

�أعانت  و�لتي  ذل��ك،  �إل��ى  �لد�عية  �لأ�سباب  بذكر 

�بن  �أورده���ا  �لتي  �ل��رو�ي��ة  �لأم���ر، وه��ذه  على ه��ذ� 

�لرئي�سية  �لأ�سباب  على  �لأ�سو�ء  تلقي   ،
(55(

�لأث��ي��ر

للغزو �لهاللي للمغرب �لأو�سط، حيث نرى �أن تميم 

بن �لمعز هو �لذي �سجع �لهالليين على غزو �لمغرب 

�لأو�سط و�أعانهم بالمال و�ل�سالح، ربما �نتقاما من 

حربهم  �أثناء  �ساكنا  يحركو�  لم  �لذين  �لحماديين 

مع �لهالليين، ولو تحالف �لحماديون مع �لزيريين 

�لهاللي  �لزحف  وقف  بالإمكان  لكان  �لبد�ية  منذ 

و�لأي���ام  ���س��وؤون  خلقه  ف��ي  هلل  ولكن  �لمغرب  على 

�لحماديين  بين  �ل��ع��الق��ات  ت�سبيه  ويمكن  دول، 

بين  كانت  �لتي  بالعالقات  �لمغرب  في  و�لزيريين 

�لملوك �لطو�ئف في وقت كان �لن�سارى يتحالفون 

�سمال  م��ن  �ل��ق��ادم��ون  و�ل��ن��ورم��ان  قوتهم،  وت���زد�د 

�أوربا يتو�سعون في غرب �لمتو�سط، م�ستفيدين من 

 .
(56(

تطاحن �لدويالت �لإ�سالمية في �لمغرب

 :
(57(

خام�سا: تجديد بناء مدينة بجاية و�سبيبه

تاأ�سي�س  �لأثير  �بن  ذكر  457ه�  �سنة  �سمن حو�دث 

�أن  بعد  وذل��ك  بجاية،  لمدينة  علنا�س  بن  �لنا�سر 

�بن  و�أرج��ع   ،- تون�س  ق��رب   - �سبيبة  معركة  ذك��ر 

�إلى  بجاية  مدينة  بناء  تجديد  �إع��ادة  �سبب  �لأثير 

ي�ساف  �لبحر،  على  �لمنفتح  �ل�ستر�تيجي  موقعها 

�لدولة  �نتهجتها  �لتي  �لتو�سعية  �لأ�سباب  ذلك  �إلى 

�لزيرية، لكون بجاية  �لدولة  �لحمادية على ح�ساب 

تلك  عا�سمة  �لمهدية  من  �لبحر  جهة  من  قريبة 

عبر  �لمدن  �أن  د�ر���س  �أي  على  يخفى  ول  �ل��دول��ة، 

�لتاريخ كانت تتخذ عو��سم لعدة �أ�سباب من جملتها 

ذكر  وق��د  للمدينة،  �ل�ستر�تيجي  �لموقع  و�أهمها 

�أ�سار على �لنا�سر ببناء مدينة  �أن �لذي  �بن �لأثير 

بجاية رجل يدعى محمد بن �لبعبع، وهو �ل�سخ�س 

�إلى  �ل��زي��ري  �لمعز  بن  تميم  �لأم��ي��ر  �أر�سله  �ل��ذي 

�لبين،  ذ�ت  �إ���س��الح  بق�سد  علنا�س  ب��ن  �لنا�سر 

و�إيقاف �لحرب �ل�سرو�س �لتي كانت بينهما، فخان 

�لحمادي  �لأمير  على  و�أ�سار  �أميره،  �ل�سخ�س  هذ� 

�لنا�سر بن علنا�س بتغيير �لعا�سمة �إلى بجاية حتى 

ي�سهل عليه غزو �لمهدية - عا�سمة �لزيريين - عن 

طريق �لبحر.

ونحن هنا نورد رو�ية �بن �لأثير بكاملها لأهميتها، 

حيث ذكر �بن �لأثير هذه �لحادثة قائال: » لما كانت 

�لعرب  وقويت  و�لعرب  حماد  بني  بين  �لوقعة  هذه 

�سديد،  حزن  و�أ�سابه  لذلك  �لمعز  بن  تميم  فاهتم 

بن  بكر  �أبو  ��سمه  وزير  له  وكان  �لنا�سر  ذلك  فبلغ 

بينهم  �لتفاق  يحب  جيد�  رجال  وكان  �لفتوح،  �أبي 

ويهوى دولة تميم، فقال للنا�سر: �ألم �أ�سر عليك �أن 

ل تق�سد �بن عمك و�أن تتفقو� على �لعرب �يق�سد 

�لعرب؟  لأخرجتما  �تفقتما  لو  فاإنكما  ه��الل[  بنو 

ر،  ُقدِّ لما  مرد  ل  ولكن  �سدقت  لقد  �لنا�سر:  فقال 

فاأ�سلح ذ�ت بيينا.

يعتذر  تميم  �إلى  ر�سول من عنده  �لوزير  فاأر�سل 

�أن  و�أر�د  قوله  تميم  فقبل  �لإ���س��الح،  في  ويرغب 

ير�سل ر�سول �إلى �لنا�سر فا�ست�سار �أ�سحابه فاجتمع 

رجل  هذ�  له:  وقالو�  �لبعبع،  بن  محمد  على  ر�أيهم 
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�لأمو�ل  منك  له  وح�سل  �إليه  �أح�سنت  وقد  غريب 

وعبيد�،  ودو�ب  مال  و�أعطاه  فاأح�سره  و�لأم��الك، 

و�أر�سله ف�سار مع �لر�سول حتى و�سل �إلى �لنا�سر.

للنا�سر:  قال  �لر�سالة  و�أدى  �لكتاب  �أو�سل  فلما 

فقال  �لمجل�س  تخلّي  �أن  و�أح��ب  �إليك  و�سية  معي 

فقال:  �سيئا،  وزي���ري  ع��ن  �أخ��ف��ي  ل  �أن���ا  �لنا�سر: 

بكر  �أب��و  �ل��وزي��ر  فقام  تميم،  �لأم��ي��ر  �أم��رن��ي  بهذ� 

و�ن�سرف.

�لوزير  �إن  م��ولي  يا  �لر�سول:  ق��ال  خ��رج  فلما 

مخامر عليك هو�ه مع �لأمير تميم ل ُيخفي عنه من 

�أمورك �سيئا وتميم م�سغول مع عبيده، قد ��ستبد بهم 

بع�سكرك  ولو و�سلت  و�طرح �سنهاجة وغير هوؤلء، 

و�أنا  لتميم،  و�لرعية  �لجند  لبغ�س  فيها  �إل  بت  ما 

وذكر  وغيرها،  �لمهدية  به  تملك  بما  عليك  �أ�سير 

دار ملك  اأن يتخذها  واأ�سار عليه  له عمارة بجاية 

ويقرب من بالد اإفريقية، وقال له: �أنا �أنتقل �إليك 

ذلك  �إل��ى  �لنا�سر  فاأجابه  دول��ت��ك،  و�أدب���ر  باأهلي 

�إلى بجاية وترك  �لر�سول  و�رتاب بوزيره، و�سار مع 

�لوزير بالقلعة.

�أر�ه  بجاية  �إل��ى  و�لر�سول  �لنا�سر  و�سل  فلما 

مو�سع �لميناء و�لبلد و�لد�ر �ل�سلطانية وغير ذلك، 

فاأمر �لنا�سر من �ساعته بالبناء و�لعمل، و�سر بذلك 

و�سكره وعاهده على وز�رته �إذ� عاد �إليه ورجعا �إلى 

�لقلعة فقال �لنا�سر لوزيره: �إن هذ� �لر�سول محب 

�إلينا،  �لنتقال  ويريد  بجاية  ببناء  �أ�سار  وقد  لنا، 

فاكتب له جو�ب كتبه ففعل.

تجدد  حيث  تميم  به  �رت��اب  وقد  �لر�سول  و�سار 

بناء بجاية عقيب م�سيره �إليهم وح�سوره مع �لنا�سر 

فيها، وكان �لر�سول قد طلب من �لنا�سر �أن ير�سل 

معه بع�س ثقاته لي�ساهد �لأخبار ويعود بها. فاأر�سل 

�جتمعت  لما  �إنني  معه  فكتب  به  يثق  ر�سول  معه 

بناء  عن  �سوؤ�له  قبل  �سيء  عن  ي�ساألني  لم  بتميم 

�إلى  فانظر  و�تهمني  عليه  �أمرها  وقد عظم  بجاية، 

من تثق به من �لعرب تر�سلهم �إلى مو�سع كذ�، فاإني 

�سائر �إليهم م�سرعا، وقد �أخذت عهود زويلة وغيرها 

على طاعتك، و�سير �لكتاب فلما قر�أه �لنا�سر �سلمه 

و�أثنى  و�سكره  ذلك  �لوزير  فا�ستح�سن  �لوزير  �إلى 

توؤخر  فال  �لخدمة  في  وبالغ  ن�سح  لقد  وقال  عليه، 

عنه �إنفاذ �لعرب ليح�سر معهم.

�لكتاب  ن�سخة  وكتب  د�ره  �إل��ى  �ل��وزي��ر  وم�سى 

و�أر�سل �لكتاب �لذي بخط �لر�سول �إلى تميم وكتابا 

وقف  فلما  �آخره،  �إلى  �أوله  من  �لحال  له  يذكر  منه 

له  يتوقع  وبقي  ذلك،  من  عجب  �لكتاب  على  تميم 

في  يحر�سه  من  عليه  جعل  �أن��ه  �إل  به  ياأخذه  �سببا 

�لليل و�لنهار من حيث ل ي�سعر.

و�أخبره  تميم  �إل��ى  �لحر�س  �أولئك  بع�س  فاأتى 

�ل�سريف  عنده  و�أح�سر  طعاما  �سنع  �لر�سول  �أن 

�لفهري وكان هذ� �ل�سريف من رجال تميم وخو��سه 

�أن  �إليك وحدثه  و��سال  كنت  فقال:  تميم  فاأح�سره 

�لبعبع �لر�سول دعاني فلما ح�سرت عنده قال: �أنا في 

ذمامك �أحب �أن تعرفني مع من �أخرج من �لمهدية 

فمنعته، وهو خائف فاأوقفه تميم على �لكتاب �لذي 

بخطه و�أمره باإح�ساره فاأح�سره �ل�سريف.

بكتاب  رجل  لقيه  �ل�سلطان  باب  �إلى  و�سل  فلما 

�لعرب �لذين �سيرهم �لنا�سر ومعهم كتاب �لنا�سر 

وخرج  �لكتاب  فاأخذ  عنده  بالح�سور  ياأمره  �إليه 

�لكتب  �سقطت  �لبعبع  �ب��ن  ر�آه  فلما  تميم  �لأم��ي��ر 

منه فاإذ� عنو�ن �أحدها من �لنا�سر بن علنا�س �إلى 

ف�سكت  �لكتب  ه��ذه  �أي��ن  من  تميم:  له  فقال  ف��الن 

فاأخذها وقر�أها، فقال �لر�سول �بن �لبعبع �لعفو يا 

مولنا فقال: ل عفا �هلل عنك و�أمر به فقتل وغرقت 

.
(58(

جثته«
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�أن  ن��رى  �لأث��ي��ر  �ب��ن  ذك��ره  ما  �إذن فمن خ��الل 

موقعها  ب�سبب  ك��ان  بجاية  مدينة  ب��ن��اء  تجديد 

�ل�ستر�تيجي على �ساحل �لبحر �لمتو�سط، ولأ�سباب 

بجاية،  �إلى  �لعا�سمة  نقل  ��ستدعت  �أي�سا  تو�سعية 

بعد �أ�سبحت �لقلعة ل تفي بذلك �لغر�س وتر�جعت 

�ل�سبب  جعلو�  �لباحثين  من  �لكثير  ولكن  مو�ردها، 

�لرئي�سي لنتقال �لنا�سر بن علنا�س �إلى بجاية بعد 

�ل�سنة  في  �إليها  �لنتقال  ثم  460ه���،  �سنة  بنائها 

على  �لمتتالية  بني هالل  �أعر�ب  �لمو�لية، هجمات 

�لمعز،  بن  تميم  �لزيري  �لأمير  من  بدعم  �لقلعة 

في  يفكر  وجعله  علنا�س،  بن  �لنا�سر  �أزع��ج  مما 

خيل  ح��و�ف��ر  �إليها  ت�سل  ل  ح�سينة  مدينة  بناء 

�ل�ستر�تيجي  �لجغر�في  �لموقع  �لهالليين،مغفلين 

بن  للنا�سر  �لتو�سعية  و�لأغ��ر����س  بجاية  لمدينة 

ب�سبب  ذلك  ولعل  �لزيريين،  ح�ساب  على  علنا�س 

�عتمادهم على رو�ية �بن خلدون في �لعبر، مهملين 

.
(59(

رو�ية �بن �لأثير

ونحن هنا ل ننكر ما �سببته هجمات �لهالليين 

�لتخريبية من �إزعاج للنا�سر بن علنا�س في عا�سمته 

بالقلعة، لكننا نرى بعد قر�ءتنا �لمتفح�سة للرو�ية 

�لتاريخية  وللمالب�سات  �لأث��ي��ر  �ب��ن  �أورده���ا  �لتي 

�لمحيطة ب�سرورة تغيير عا�سمة �لدولة، �أن تجديد 

بناء بجاية من طرف �لنا�سر بن علنا�س كان لأ�سباب 

تو�سعية و��ستر�تيجية، ولي�س كما و�سفته رو�ية �بن 

رو�ية  ترجيح  من  �إليه  ذهبنا  ما  ويوؤيد   ،
(60(

خلدون

وهو  �لحموي-  ياقوت  �أي�سا  ذك��ره  ما  �لأث��ي��ر  �ب��ن 

معا�سر لبن �لأثير- في معجم �لبلد�ن حول �أ�سباب 

بناء مدينة بجاية حيث ذكر نف�س �ل�سبب �لذي ذهب 

.
(6((

�إليه �بن �لأثير، وذلك بنوع من �لخت�سار

على  ك��ان  بجاية  �إل���ى  �لن��ت��ق��ال  �أن  �إل���ى  زي���ادة 

�لقلعة  تخربت  ولو  و�ح��دة،  دفعة  يتم  ولم  مر�حل 

�أيدي �لهالليين لتم �لنتقال ب�سرعة،  بالكامل على 

�لمهدية  �إل��ى  �نتقل  عندما  �لمعز  مع  ح�سل  كما 

�ل�سدد  هذ�  في  نو�سح  كما  �لقيرو�ن،  خر�ب  بعد 

�نتقال  برغم  �لقلعة  مدينة  �لتاريخية،�أن  للحقيقة 

�أنها  �إل  بجاية،  مدينة  �إلى  منها  �لحمادية  �ل�سلطة 

�أن  �إل��ى  طويلة  لفترة  ح�ساري  �إ�سعاع  مركز  بقيت 

عبد  بقيادة  547ه�  �سنة  �لموحدين  جيو�س  دخلتها 

 .
(62(

�لموؤمن بن علي ونهبت ما فيها

�لتي  �لمعلومات  �أن  نرى  للدر��سة،  لهذه  وختاما 

�أوردها �بن �لأثير في �لكامل عن �لتاريخ �ل�سيا�سي 

للدولة �لحمادية خا�سة، و�لمغرب �لإ�سالمي ب�سفة 

�لأثير  �بن  معلومات  �أن  ة، خ�سو�سا  ُمهمَّ عامة جد 

حول  معلومات  من  �إلينا  و�سل  ما  �أق��دم  من  تعد 

تاريخ �لمغرب في هذ� �لعهد بالذ�ت، وهذ� ل يعني 

�لإنقا�س من قيمة �لم�سادر �لمغربية وما فيها من 

.
(63(

معلومات وفيرة وقيمة معا

الحوا�سي:

القلعة:- 1 وت�سمى قلعة �أبي طويل، �أو قلعة بني حماد، وت�سمية 

�لمكان  تعني  �لو�سيطة،  �لإ�سالمية  �لع�سور  في  �لقلعة 

�لدولة،  لحماية  ي�سلح  �لذي  �لحربي  �لمكان  �أو  �لح�سين 

عجي�سة  جبل  على  تقع  ح�سينة  مدينة  �لمذكورة  و�لقلعة 

بالجز�ئر،  �لح�سنة  جبال  �سل�سلة  �سمن  عظيم  جبل  وهو 

يمتاز هذ� �لجبل بمناعته حيث بنى حماد بن بلكين موؤ�س�س 

تقربو�ست ح�سنا  ت�سمى  �لتي  �لحمادية على قمته  �لدولة 

وكان  �لم�سيلة،  بمدينة  �لح�سنة  �سط  �أو  �سهل  على  يطل 

بناء �لقلعة من �أجل �لتدعيم �لمادي و�لع�سكري و�ل�سيا�سي 

ل�ستقالل دولته، حيث كان حماد يبحث عن مكان ح�سين 

يحمي من خالله دولته �لنا�سئة، وقد بقيت �لقلعة عا�سمة 

للدولة �لحمادية و��ستبحرت في �لعمر�ن، كما �زدهرت من 

عليها  تو�فد  حيث  و�لثقافية،  �لقت�سادية  �لنو�حي  جميع 

�لتجار و�لحرفيون،و�أهل �لعلم من �لنو�حي �لمجاورة،حتى 

�آن���ذ�ك،  �لمنطقة  ف��ي  هاما  �قت�ساديا  قطبا  �أ�سبحت 

�إ�سعاع  ومركز  �لتجارية،  �لقو�فل  ت�سلكه  تجاريا  وم�سلكا 
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ح�ساري،�إلى �أن نقل �لحاكم �لحمادي �لنا�سر بن علنا�س 

460ه�، وي�سمى مكان  �إلى بجاية �سنة  عا�سمة �لحماديين 

�سرقي  �سمال  تقع  �لتي  �لمعا�سيد  بمدينة  حاليا  �لقلعة 

للتو�سع   . 40كم  �لم�سيلة بالجز�ئر على بعد حو�لي  مدينة 

حول تاريخ �لقلعة وموقعها �لجغر�في ح�سارتها و و�آثارها 

�هلل  عبد  بن  ياقوت  �هلل  عبد  �أب��ي  �لدين  �سهاب  �نظر: 

بيروت،  �سادر،  د�ر  ال��ب��ل��دان،  معجم  �ل��روم��ي،  �لحموي 

لبنان، ط2، 995)، ج 4، �س389 -390؛ �أبو عبيد �لبكري: 

من  جزء  وهو  والمغرب  اإفريقية  ب��الد  ذك��ر  في  المغرب 

كتاب �لم�سالك و�لممالك، د�ر�لكتاب �لإ�سالمي، �لقاهرة، 

�لحميري:  �لمنعم  عبد  بن  محمد  م�����س��ر،د،ت،���س59؛ 

�إح�سان  تحقيق:  الأق���ط���ار،  خ��ب��ر  ف��ي  ال��م��ع��ط��ار  ال��رو���س 

بيروت،لبنان،ط984)،2،�س469؛  لبنان،  عبا�س،مكتبة 

وح�سارتها،  تاريخها  الحمادية  ال��دول��ة  بوروبة:  ر�سيد 

ديو�ن �لمطبوعات �لجامعية - �لمركز �لوطني للدر��سات 

دولة  عوي�س:  �لحليم  عبد  977)؛  ط  �لجز�ئر  �لتاريخية، 

د�ر  ال��ج��زائ��ري،  ال��ت��اري��خ  ف��ي  رائ��ع��ة  ح��م��اد �سفحة  بني 

 ،(99( ط2،  م�سر،  و�لتوزيع،�لقاهرة  للن�سر  �ل�سحوة 

�س99-89.

بن  محمد  �لكرم  �أبي  بن  علي  �لح�سن  �أبو  هو  الأثير:- 2  ابن 

محمد بن عبد �لكريم بن عبد �لو�حد �ل�سيباني �لمعروف 

�لأثير  �بن  ولد  ؛  �لدين  بعز  �لملقب  �لجزري،  �لأثير  بابن 

باإقليم �لجزيرة �لفر�تية �لمعروفة بجزيرة �بني عمر �سنة 

555ه� وتوفي �سنة 630ه� بمدينة �لمو�سل.

ولقد كان �بن �لأثير �إماما في حفظ �لحديث ومعرفته وما   

خبير�  و�لمتاأخرة  �لمتقدمة  للتو�ريخ  وحافظا  به،  يتعلق 

ذكر  كما   - ووقائعهم  و�أيامهم  و�أخبارهم  �لعرب  باأن�ساب 

تلميذه �بن خلكان -، وقد �ألف �بن �لأثير �لعديد من �لكتب 

�لتو�ريخ  من  وهو  �لتاريخ  في  �لكامل  �أهمها:  �لتاريخ  في 

�ل�ساملة، وكتاب �لباهر في �لدولة �لأتابكية، وكتاب �للباب 

في تهذيب �لأن�ساب، �خت�سر فيه كتاب �لأن�ساب لل�سمعاني، 

وكتاب �أ�سد �لغابة في معرفة �ل�سحابة. �نظر ترجمته في: 

�أبي بكر بن  �أبو �لعبا�س �سم�س �لدين �أحمد بن محمد بن 

�لثقافة،  الزمان، د�ر  اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات  خلكان: 

بيروت لبنان، د،ت، ج3،�س348 وما بعدها؛ مجموعة من 

�لموؤلفين: مو�سوعة اأعالم الفكر الإ�سالمي تحت �إ�سر�ف 

وتقديم: محمود حمدي زقزوق، مطبوعات �لمجل�س �لأعلى 

لل�سوؤون �لإ�سالمية، �لقاهرة، ط994)م، �س36.

هذه  في  �عتمدنا  وقد  �لتاريخ،  في  �لكامل  طبعات  تعددت  3 -

�لعربي  �لكتاب  ب��د�ر  �لمطبوعة  �لن�سخة  على  �لدر��سة 

ببيروت.

�لإ�سالمي،  �لفكر  �أعالم  مو�سوعة  �لموؤلفين:  من  مجموعة  4 -

�س 36.

الدولة  بين  ال�سيا�سية  ال��ع��الق��ات - 5 فياللي:  �لعزيز  عبد 

للن�سر  �لفجر  د�ر  المغرب.  ودول  الأندل�س  في  الأموية 

و�لتوزيع، �لقاهرة، م�سر ط2، 999)،�س23. 

والموؤرخون  لتاريخ  6 -� �سالم،  �لعزيز  عبد  �ل�سيد  �نظر: 

 ،(967 و�لن�سر،  للطباعة  �لعربي  �لكتاب  د�ر  ال��ع��رب، 

�س79.

�بن  �لدين  ..ع��ز  محمد  �لكرم  �أب��ي  بن  علي  �لح�سن  �أب��و  7 -

بيروت،  لعربي،  �لكتاب  د�ر  التاريخ،  في  الكامل  �لأثير: 

لبنان، ط 6، د ت، ج7،�س 45.

نف�س �لم�سدر، نف�س �لمو�سع. 8 -

بناها  �أول من  كان  �لأو�سط  �لمغرب  في  تقع  اأ�سير:- 9 مدينة 

- ح�سب ياقوت �لحموي- زيري بن مناد �ل�سنهاجي �سنة 

�لنا�س  فق�سدها  مانعا  ح�سنا  جبلها  على  وعمل  324ه��� 

��ستولى  ثم  م�سهورة،  مدينة  ف�سارت  و�ل�سالمة  لالأمن 

قبل  لملكهم  عا�سمة  و�تخذوها  بعد  فيما  بنو حماد  عليها 

�لنتقال �إلى �لقلعة و��ستولو� على جميع �لنو�حي �لمجاورة 

�إلى  باقية  و�أطاللها  �لزيريين،  مع  �ل�سر�ع  خ��الل  لها 

�لمدية  بولية  بو�سيف  عين  مدينة  بالقرب من  يومنا هذ� 

ج)،  �لبلد�ن،  معجم  �لحموي،  ياقوت  �نظر:  بالجز�ئر. 

�س203-202 .

. �بن �لأثير، نف�س �لم�سدر، ج7، �س47- 0)

. نف�س �لم�سدر، ج7،�س )2)- ))

. نف�س �لم�سدر،ج7، �س28)- 2)

. نف�س �لم�سدر، ج7،�س 33)- 3)

نف�س �لم�سدر، ج7،�س )4)- 4) .

»وفيها  �لأث��ي��ر:  �ب��ن  ق��ال   . ���س82)- 5) ج7،  �لم�سدر،  نف�س 

�أ�سير  على  بلكين  يو�سف  بن  حماد  عمه  بادي�س  ��ستعمل 

�سيئا  و�لعدد  و�ل�سالح  �لخيل  من  و�أعطاه  �إياها،  و�أقطعه 

كثير� فخرج �إليها«.

. نف�س �لم�سدر، ج7، �س 99)- 6)

.يقول �بن �لأثير ب�سدد ذكر  نف�س �لم�سدر، ج7، �س 276- 7)
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هذه �لحرب: »ف�سار� �إلى �أن قارب حماد� ففارق �إبر�هيم 

له  ح�سن  �إليه  و�سل  فلما  حماد،  �أخيه  �إلى  وتقدم  ها�سما 

�لطاعة  وخلعا  ذل��ك  على  وو�ف��ق��ه  بادي�س  على  �لخالف 

ثالثين  فكانو�  �لكثيرة  �لجموع  وجمعا  �لع�سيان،  و�أظهر� 

�ألف مقاتل، فبلغ ذلك بادي�س فجمع ع�ساكره و�سار �إليهما، 

ورحل حماد و�أخوه �إبر�هيم �إلى ها�سم بن جعفر و�لع�سكر 

حرب  بينهم  فكان   - �سقنبارية  بقلعة  وه��و   - معه  �ل��ذي 

�نهزم �بن جعفر ولجاأ �إلى باجة وغنم حماد ماله وعدده، 

جمع  فاأتاه  �ل�سهيد  قبر  ي�سمى  مكان  على  بادي�س  فرحل 

كثير من ع�سكر عمه حماد، وو�سلت كتب حماد و�إبر�هيم 

�إلى بادي�س �أنهما ما فارقا �لجماعة ول خرجا عن �لطاعة 

وقتل  �لدماء  �سفك  من  �أفعالهما  من  ظهر  ما  فكذبهما 

�لأطفال، و�إحر�ق �لزروع و�لم�ساكن و�سبي �لن�ساء«.

. نف�س �لم�سدر، ج7، �س277-276- 8)

هذ�  في  �لأثير  �بن  يقول   . ���س277- 9) ج7،  �لم�سدر،  نف�س 

�ل�سدد: »وهرب �إلى بادي�س جماعة كثيرة من جند �لقلعة 

�أبناءهم  �إبر�هيم  فاأخذ  �إبر�هيم،  �أخ��وه  وفيها  له،  �لتي 

�ستين  بيده  ذبح  �إنه  فقيل:  �أمهاتهم  �سدور  على  وذبحهم 

طفال فلما فرغ من �لأطفال قتل �لأمهات«.

نف�س �لم�سدر، نف�س �لمو�سع . 20 -

�ن��ظ��ر: �ب��ن ع���ذ�رى �ل��م��ر�ك�����س��ي، ال��ب��ي��ان ال��م��غ��رب في- )2 

لبنان، ط950)، ج)،  بيروت،  د�ر �سادر،  المغرب،  اأخبار 

�س380-)38.وقد ذكر �بن عذ�رى في هذ� �ل�سدد حديثه 

عن �لمعركة �أن �لنا�س �أخذو�: »من �لأمو�ل و�لغنائم ما ل 

عند  �لذي  �أن  فيهما:  رقعتان  ووجد  وكثرة  عدد�  يح�سى 

و�سبعمئة،  دينار  �ألف  خم�سون  فيه  �سندوق  فالن  �لقائد 

�لأمتعة  ومن  درهم،  �ألف  وخم�سمئة  �ألف  �ألف  �لورق  ومن 

وخز�ئنه«.  حماد  بيت  في  كان  ما  غير  �سندوقا،  خم�سون 

ج)، �س380 .

�لحموي،  ثانيه،  و�سكون  �لأول  بفتح  :وت�سمى دكمة  دكامة- 22 

معجم �لبلد�ن، ج2،�س 459.

قال:  حيث   . ج7،����س277- 23 �ل�سابق،  �لم�سدر  �لأثير،  �بن 

فو�سع  �أهلها  �هكذ�[ فتجنى على  �إلى مدينة دكمة  »وجاء 

منها  فقيه  �إليه  فخرج  رجل،  ثالثمئة  فقتل  فيهم  �ل�سيف 

وقال له: يا حماد �إذ� لقيت �لجيو�س �نهزمت و�إذ� قادمتك 

�لجموع فررت، و�إنما قدرتك و�سلطانك على �أ�سير ل قدرة 

طعام  من  �لمدينة  في  ما  جميع  وحمل  فقتله،  عليك  له 

وملح وذخيرة �إلى �لقلعة �لتي له«. وللمقارنة فقد ذكر �بن 

�أكثر �سبب نهب حماد لمدينة  �لمر�ك�سي بتف�سيل  عذ�رى 

�أهلها وقتله لثالثمائة رجل، و�أنه نقم  دكامة و�نتقامه من 

عليهم ب�سبب ميلهم �إلى بادي�س من جهة، ومن جهة �أخرى 

�أّن حماد�  �بن عذ�رى  بالقلعة، حيث ذكر  �لموؤونة  لنق�س 

»لما و�سل �إلى قلعته تح�سن فيها مع �أخيه �إبر�هيم فاأقاما 

كان  ومن  دو�بهما  و�أر�ح��ا  ��ستر�حا  حتى  �أي��ام  ثالثة  بها 

من  �لزدي��اد  �إل��ى  بحاجته  �إبر�هيم  �أخ��وه  فعرفه  معهما، 

�لطعام و�لملح«. ج)، �س )38، فخرج حماد مع �أخيه �إلى 

و�سلها  »فلما  �لم�سيلة  من  مرحلتين  بعد  على  وهي  دكامة 

وقتل  بال�سيف  فاعتر�سهم  ب�ساقته،  �لمو�سع  �أهل  ت�سايح 

عذ�رى  �ب��ن  وذك��ر  384؛  �س  ج)،  رج��ل«.  ثالثمئة  منهم 

�أفعاله تلك  �أن رجال �سالحا وعظ حماد ونهاه عن  �أي�سا، 

قائال له: »يا حماد �تق �هلل، فاإني حججت حجتين، فقال 

ف�سربت  به  و�أم��ر  �ل�سهادة  عليهما  �أزي��دك  �أن��ا  حماد:  له 

عنقه. « ج)، �س384. كما ذكر �أي�سا �أن جماعة من �لتجار 

�لعابري �ل�سبيل كانو� متو�جدين بمدينة دكامة �أثناء �لغزو 

ل  غرباء،  قوم  له:»نحن  قائلين  حماد  من  �لأم��ان  وطلبو� 

ندري ما جنى �أهل هذه �لمدينة عليك، فقال لهم �جتمعو� 

في  طمع  ممن  غيرهم  معهم  ودخل  فاجتمعو�  و�أعرفكم، 

�لخال�س معهم، فلما و�سلو� �إليه �أمر بهم ف�سربت رقابهم 

�أجمعين .«ج)، �س384.

. ويحدثنا �بن  �بن �لأثير، �لم�سدر �ل�سابق، ج7، �س277- 24

على  وع��زم  خلفه  بادي�س  »و�سار  قائال:  ذل��ك  عن  �لأثير 

�لمقام بناحيته و�أمر بالبناء وبذل �لأمو�ل لرجاله، فا�ستد 

وتفرق  نف�سه،  و�سعفت  رج��ال��ه،  و�أن��ك��ر  حماد  على  ذل��ك 

منه �أ�سحابه، ثم مات َورْو بن �سعيد �لزناتي �لمغلب على 

مع  فرقة  فمالت  زناتة،  كلمة  و�ختلفت  طر�بل�س  ناحية 

على  �أي�سا  ذلك  فا�ستد  َورْو  �إبن  مع  وفرقة  خزرون  �أخيه 

حماد وكان يطمع �أن زناته تغلب على بع�س �لبالد في�سطر 

بادي�س �إلى �لحركة �إليهم«.

�لأثير  �ب��ن  ذك��ر   . 25 -278 ����س277-   ،7 ج  �لم�سدر،  نف�س 

ذي  �سلخ  �لثالثاء  يوم  كان  »لما  قائال:  بتف�سيل  ذلك  كل 

�لع�ساكر  بعر�س  بادي�س  �أمر  و�أربعمائة  �ست  �سنة  �لقعدة 

من  جماعة  ومعه  ونزل  �لنهار  �آخر  وركب  �سره،  ما  فر�أى 

�لليل  منت�سف  كان  فلما  خيامهم  �إل��ى  ففارقوه  �أ�سحابه 

�سعيد  �أبي  بن  �إلى حبيب  �لوقت  في  �لخادم  وخرج  توفي، 

�أكبر  وهم   - يطوفت  بن  و�أيوب  �أبي حمامة،  بن  بادي�س  و 
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بن  وبادي�س  حبيب  بين  وك��ان  بوفاته  فاأعلمهم   - ق��و�ده 

وخرج  بادي�س،  �إل��ى  م�سرعا  حبيب  فخرج  ع��د�وة  حمامة 

بادي�س �إليه �أي�سا فالتقيا في �لطريق فقال كل و�حد منهما 

على  نتفق  �أن  و�لأول���ى  بيننا  �ل��ذي  عرفت  قد  ل�ساحبه، 

�لمناف�سة.  �إلى  رجعنا  �نق�سى  ف��اإذ�  �لخلل،  هذ�  �إ�سالح 

و�ساحبنا  منا  قريب  �لعدو  �إن  وقالو�:  �أي��وب  مع  فاجتمعا 

لم  �أمورنا  في  �إليه  نرجع  ر�أ�سا  نقدم  لم  ومتى  منا  بعيد 

ناأمن �لعدو ونحن نعلم ميل �سنهاجة �إلى �لمعز، وغيرهم 

�إلى كر�مت �هكذ�[ بن �لمن�سور �أخي بادي�س . فاجتمعو� 

على تولية كر�مت ظاهر� فاإذ� و�سلو� �إلى مو�سع �لأمن ولو� 

�لمعز بن بادي�س وينقطع �ل�سر، فاأح�سرو� كر�مت وبايعوه 

�لع�سكر  من  �أح��د  عند  ولي�س  و�أ�سبحو�  �لحال  في  وول��وه 

بادي�س  :�إن  بكرة  للنا�س  يقولو�  �أن  وعزمو�  ذلك  من  خبر 

�أهل مدينة �لمحمدية  �أغلق  �أ�سبحو�  قد �سرب دو�ء، فلما 

�لخبر،  ف�ساع  بادي�س  بموت  فيهم  ن��ودي  وكاأنما  �أبو�بها 

وخاف �لنا�س خوفا عظيما و��سطربو� لموته و�أظهرو� ولية 

�أنكروه،  معهم  ومن  بادي�س  عبيد  ذلك  ر�أى  فلما  كر�مت، 

وم�سى  ؛  ف�سكنو�  �لحال  وعرفهم  باأكابرهم  حبيب  فخال 

وغيرهم  وتلكانة  �سنهاجة  ليجمع  �أ�سير  مدينة  كر�متاإلى 

فاإنه  �لمعز  و�أما  �ألف دينار،  و�أعطوهم من �لخز�ئن مائة 

كان عمره ثمان �سنين و�ستة �أ�سهر و�أياما تقريبا،لأن مولده 

كان في جمادى �لأولى �سنة ثمان وت�سعين وثلثمائة . ولما 

في  ركب  ثم  للعز�ء  عنده  �أجل�سه من  �أبيه  �إليه خبر  و�سل 

�لنا�س  ويطعم  يوم  كل  يركب  فكان  �لنا�س  وبايعه  �لموكب 

مدينة  من  رحلو�  فاإنهم  �لع�ساكر  و�أما  يديه،  بين  يوم  كل 

يدي  بين  تابوت  في  بادي�س  وجعلو�  �لمعز،  �إلى  �لمحمدية 

تتبعه  و�لع�ساكر  =ر�أ�سه  على  و�لبنود  و�لطبول  �لع�سكر 

ميمنة ومي�سرة، وكان و�سولهم �إلى �لمن�سورية ر�بع محرم 

�سنة �سبع و�أربعمائة، وو�سلو� �إلى �لمهدية و�لمعز بها ثامن 

له  ويذكر  بهم  يعلمه  حبيب  ووقف  �لمعز  فركب  �لمحرم 

من  �لمعز  فرحل  و�أكابرهم  بقو�دهم  ويعرفه  �أ�سماءهم 

وهذ�  �لمحرم،  منت�سف  �لمن�سورية  �إلى  فو�سل  �لمهدية 

مالك  مذهب  على  بافريقية  �لنا�س  حمل  من  �أول  �لمعز 

وكان �لأغلب عليهم مذهب �أبي حنيفة«

 . نف�س �لم�سدر،ج 7، �س 278- 26

نف�س �لم�سدر، نف�س �لمو�سع . 27 -

نف�سه. 28 -

نف�سه. 29 -

نف�سه . 30 -

في  ي��ذك��ر-  ل��م  �لأث��ي��ر  �ب��ن  �أن  �إل��ى  هنا  ون�سير   . نف�سه  3( -

حو�دث هذه �ل�سنة - �لأحد�ث �لتي كانت تجري في تون�س 

�آنذ�ك مما ��ستدعى �لمعز بن بادي�س لالإيقاف �لحرب مع 

يتوقف  �لتي جعتله  للحكم هي  توليته  ولعل ظروف  حماد، 

�لمذهب  �لحكم،  توليه  منذ  �إع��الن��ه  �إل��ى  �إ�سافة  عنها، 

بال�سيعة،  وتنكيله  للدولة  ر�سميا  مذهبا  �لمالكي  �ل�سني 

حيث ذكر �بن خلدون �أن �لمعز بن بادي�س كان: »منحرفا 

لأول وليته  فاأعلى بمذهبه  �ل�سنة،  �لر�ف�سة ومنتحال  عن 

�نظر:  منهم«.  وجد  من  قتل  �إلى  �سار  ثم  �لر�ف�سة  ولعن 

المبتداأ  ودي���وان  العبر  كتاب  خلدون،  �بن  عبد�لرحمن 

العرب والعجم والبربر ومن عا�سرهم  اأيام  والخبر في 

بيروت،  �لعلمية  �لكتب  د�ر  الأك��ب��ر،  ال�سلطان  ذوي  م��ن 

لبنان، ط )، 992)، ج6، �س87) .

. �بن �لأثير، نف�س �لم�سدر، ج7، �س278- 32

نف�س �لم�سدر، نف�س �لمو�سع. 33 -

: مدينة بالمغرب �لأو�سط تقع على �سفة �لز�ب، قال  طبنة- 34

�سجلما�سة  �إلى  �لقيرو�ن  بين  لي�س  �لحموي  ياقوت  عنها 

�أكبر منها، وتقع �لآن بالجز�ئر بالقرب من مدينة  مدينة 

�لحموي،  ياقوت  �نظر:  باتنة.  �لأور�����س-  باأر�س  بريكة 

معجم �لبلد�ن، ج4، �س)2.

. ويذكر �بن خلدون في هذ�  نف�س �لم�سدر، ج7، �س279- 35

�لمفاو�سات-  -ه��ذه  بعد  ��ستقل  قد  حماد�  �أن  �ل�سدد 

يفتح  وما  وتهارت،  و�أِ�سير  و�لز�ب  وطبنة  �لم�سيلة  »بعمل 

طبنة  على  حماد  بن  للقائد  �لمعز  عقد  �لغرب،  بالد  من 

ومر�سى �لدجاج وبالد زو�وة ودكامة وبلزمة و�سوق حمزة«. 

�بن خلدون، �لم�سدر �ل�سابق، ج6، �س87).

ه�،  36 -4(9 �سنة  في  كانت  حماد  وف��اة  �أن  خلدون  �بن  ذكر 

�لم�سدر �ل�سابق، ج6،�س203. 

. �بن �لأثير، �لم�سدر �ل�سابق، ج 7،�س326- 37

نف�س �لم�سدر، نف�س �لمو�سع. 38 -

قائال:  ذلك  �لأثير  �بن  ذكر   . �لم�سدر،ج8،�س29- 39 نف�س 

بادي�س  بن  �لمعز  على  �أولد حماد  �ل�سنة خالف  »في هذه 

�لع�سيان  من  عليه  كانو�  ما  �إلى  وعادو�  �إفريقية  �ساحب 

و�لخالف عليه ف�سار �إليهم �لمعز وجمع �لع�ساكر وح�سدها 

وح�سر قلعتهم �لمعروفة بقلعة حماد و�سيق عليهم و�أقام 

بن  �لمعز  خ��روج  خلدون  �بن  وذك��ر  �سنتين«.  نحو  عليهم 
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بن حماد  �لقائد  �أن  434ه�،و  �سنة  كان  �لقلعة  �إلى  بادي�س 

�سرف  ولقبوه  �لمعز  عليه  نقم  لما  �لعبيدين  طاعة  »ر�جع 

�لدولة«. �لم�سدر �ل�سابق، ج6،�س203. 

�لأثير:  �بن  قال   . �لم�سدر،ج8،�س68- 40 نف�س  �لأثير،  �بن 

و�أو�سى  حماد  بن  �لقائد  توفي  رجب  في  �ل�سنة  هذه  »في 

�إلى ولده مح�سن و�أو�ساه بالح�سان �إلى عمومته فلما مات 

خالف ما �أمره و�أر�د عزل جميعهم، فلما �سمع عمه يو�سف 

�بن حماد بما عزم عليه خالفه، وجمع جمعا عظيما وبنى 

قلعة في جبل منيع و�سماها �لطيارة، ثم �إن مح�سنا قتل من 

عمومته �أربعة فازد�د يو�سف نفور� وكان �بن عمه بلكين بن 

�إليه مح�سن ي�ستدعيه ف�سار  �أفريون فكتب  محمد في بلده 

�إليه فلما قرب منه �أمر مح�سن رجال من �لعرب �أن يقتلوه 

بلكين  �إن  مكن:  بن  خليفة  �أميرهم  لهم  قال  خرجو�  فلما 

به  �أمرهم  ما  فاأعلموه  نقتله  فكيف  �إلينا  مح�سنا  يزل  لم 

مح�سن فخاف، فقال له خليفة: ل تخف و�إن كنت تريد قتل 

�إليه،  و�سار  لقتاله  بلكين  فا�ستعد  لك،  �أقتله  فاأنا  مح�سن 

هاربا  عاد  �لقلعة  فارق  قد  وكان  بذلك  مح�سن  علم  فلما 

وكان  �لأمر  وولي  �لقلعة  وملك  فقتله  بلكين  فاأدركه  �إليها 

ملكه �لقلعة �سنة �سبع و�أربعين و�أربعمائة«.

»في  قال:  حيث   . ج8،���س55- )4 �لم�سدر،  نف�س  �لأثير،  �بن 

�لمعز  �أن  ذلك  و�سبب  �إفريقية،  �لعرب  دخلت  �ل�سنة  هذه 

�بن بادي�س كان خطب للقائم باأمر �هلل �لخليفة �لعبا�سي، 

وقطع خطبة �لم�ستن�سر �لعلوي �ساحب م�سر �سنة �أربعين 

�لعلوي  �لم�ستن�سر  �إليه  كتب  ذلك  فعل  فلما  و�أربعمائة 

يتهدده فاأغلظ �لمعز في �لجو�ب، ثم �أن �لم�ستن�سر ��ستوزر 

�إنما  �لوز�رة،  �أهل  �ليازوري ولم يكن من  �لح�سن بن علي 

�لمعز  يخاطبه   =  = فلم  و�لفالحة،  �لتبانة  �أهل  من  كان 

كما كان يخاطب من قبله من �لوزر�ء كان يخاطبهم بعبده، 

فلم  وعاتبه  ب�سنيعته فعظم ذلك عليه  �ليازوري  فخاطب 

به  و�أغ��رى  �لمعز  في  �لوقيعة  فاأكثر  يحب،  ما  �إلى  يرجع 

على  �لهاللي  �لزحف  خلدون  �ب��ن  و�أرج��ع  �لم�ستن�سر«. 

�لمغرب �لإ�سالمي �إلى نف�س �ل�سبب �لذي ذكره �بن �لأثير، 

�أنظر:�بن خلدون، كتاب �لعبر، ج6،�س7). 

�بن  ذك��ر  �لمو�سع.  نف�س  �لم�سدر،  نف�س  �لأث��ي��ر،  �ب��ن  42 -

���س��ن��ة)44 ه����، نف�س  ف��ي  ك���ان  �ل��زح��ف  �أن ه���ذ�  خ��ل��دون 

ن��رى �لأ���س��ح م��ا ذك���ره �بن  �ل��م�����س��در،ج6،���س7)، لكن 

�لأثير. 

نف�س �لم�سدر، نف�س �لمو�سع. 43 -

. نف�س �لم�سدر، ج8،�س56- 44

في  )�لمغرب  المغرب- 45  تاريخ  مجمل  �لعروي،  �هلل  عبد 

عهد �لوحدة و�ل�سيطرة (، �لمركز �لثقافي �لعربي، �لد�ر 

�لبي�ساء، �لمغرب،ط2، 2000، �س98 .

نف�س �لمرجع، نف�س �لمو�سع . 46 -

»ثم  بقوله:  ح��ي��در�ن  معركة  وقائع  �لأث��ي��ر  �ب��ن  وي�سف  47 -

�سيئا  لهم  وبذل  فاأكرمهم  �لمعز  على  �لعرب  �أم��ر�ء  قدم 

من  فعل  بما  ي��ج��ازوه  ل��م  عنده  م��ن  خ��رج��و�  فلما  كثير�، 

�لإح�سان �إليهم بل �سنو� �لغار�ت وقطعو� �لطريق و�أف�سدو� 

بالنا�س  ف�ساق  �لمدن  وحا�سرو�  �لثمار  وقطعو�  �ل��زروع 

�لأمر و�ساءت �أحو�لهم و�نقطعت �أ�سفارهم ونزل باإفريقية 

وجمع  �لمعز  �حتفل  فحينئذ  قط،  مثله  بها  ينزل  لم  بالء 

�لعرب  ر�أت  فلما  ف��ار���س،  �أل��ف  ثالثين  فكانو�  ع�ساكره 

عليهم،  وعظم  ذلك  هالهم  �لمعز  مع  و�لعبيد  �سنهاجة 

فقال موؤن�س بن يحي: ما هذ� يوم فر�ر، فقالو�: �أين نطعن 

هوؤلء وقد لب�سو� �لكاذغند�ت و�لمغافر؟ قال: في �أعينهم 

و��ستدت  �لقتال  و�لتحم  �لعين  ي��وم  �ل��ي��وم  ذل��ك  ف�سمي 

مع  �لمعز  وترك  �لهزيمة  على  �سنهاجة  فاتفقت  �لحرب 

�لعبيد حتى ترى فعلهم ويقتل �أكثرهم، فعند ذلك يرجعون 

على �لعرب فانهزمت �سنهاجة وثبت �لعبيد مع �لمعز فكثر 

�لقتل فيهم، قتل منهم خلق كثير و�أر�دت �سنهاجة �لرجوع 

على �لعرب فلم يمكنهم ذلك و��ستمرت �لهزيمة، وقتل من 

�لقيرو�ن مهزوما على  �لمعز  ودخل  �أمة عظيمة  �سنهاجة 

كثرة من معه و�خذت �لعرب �لخيل و�لخيام وما فيها من 

مال وغيره، وفيه يقول بع�س �ل�سعر�ء: 

م���ال���ك ف�������س���ل  ل  ب���ادي�������������������س  اب��������ن  واإن 

ول����ك�������������������ن ل�����ع�����م�����ري م�������ا ل������دي������ه رج����������اُل

غلبت����هم م����ن����ه����م  األ��������ف��������ا  ث������الث�������������ون 

ل�����م�����ح�����اُل ذا  اإّن  اآلف  ث���������������������������الث 

ولما كان يوم �لنحر من هذه �ل�سنة ��أي �سنة442ه�[ جمع   

�لمعز �سبعة وع�سرين �ألف فار�س و�سار �إلى �لعرب جريدة، 

فركبت  �لعيد  �سالة  في  وهم  عليهم  وهجم  خبره  و�سبق 

منهم  فقتل  �سنهاجة،  فانهزمت  وحملت  خيولهم  �لعرب 

عالم كثير ثم رجع �لمعز وخرج بنف�سه في �سنهاجة وزناتة 

في جمع كثير فلما ��سرف على بيوت �لعرب وهو قبلي جبل 

وكانت  �لحرب،  نير�ن  و��ستعلت  �لقتال  �نت�سب  جندر�ن 

كل  وول��ى  �سنهاجة  فانهزمت  فار�س  �آلف  �سبعة  �لعرب 
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فيمن  �لمعز  وثبت  زناتة  و�نهزمت  منزله  �إلى  منهم  رجل 

معه من عبيده ثباتا عظيما لم ي�سمع بمثله، ثم �نهزم وعاد 

�إلى �لمن�سورية و�أح�سى من قتل من �سنهاجة ذلك �ليوم 

�أقبلت �لعرب حتى نزلت  �آلف وثالثمائة، ثم  فكانو� ثالثة 

�لمن�سورية  من  فقتل  �لحرب  ووقعت  �لقيرو�ن  بم�سلى 

دخول  �أباحهم  �لمعز  ذلك  ر�أى  فلما  كثير،  خلق  ورق��ادة 

�لقيرو�ن لما يحتاجون �إليه من بيع و�سر�ء«. قارن ذلك: مع 

ما ذكره �بن خلدون حول وقائع هذه �لمعركة، �بن خلدون، 

�لم�سدر �ل�سابق، ج6، �س8)-9) . 

�بن �لأثير، نف�س �لم�سدر، نف�س �لمو�سع. 48 -

�بن خلدون،  ب�:  وقارن  ؛  �لم�سدر، ج8،�س56 -57- 49  نف�س 

نف�س �لم�سدر، �س9).

�نظر: �بن خلدون، نف�س �لم�سدر، نف�س �لمو�سع . 50 -

. �بن �لأثير، نف�س �لم�سدر، ج8، �س)0)- )5

. �بن خلدون، نف�س �لم�سدر،ج6، �س8)- 52

عبد �هلل �لعروي، �لمرجع �ل�سابق، �س 94- 53 .

�لعروي، �لمرجع �ل�سابق، �س 94- 54 .

�ل�سنة  هذه  »في  قال:  �ل�سابق،حيث  �لم�سدر  �لأثير،  �بن  55 -

كانت حرب بين �لنا�سر بن علنا�س بن حماد ومن معه من 

�سببها  وكان  زناتة...  ومن  �سنهاجة  من  �لمغاربة  رجال 

�أن حماد بن بلكين جد �لنا�سر كان بينه وبين بادي�س بن 

بني  قلعة  محا�سر�  بادي�س  وم��وت  �لخلف  من  �لمن�سور 

و�إنما  �سريعا  لأخذ  �لقلعة  تلك  ولول  مذكور،  هو  ما  حماد 

�متنع هو و�أولده بعده بها وهي من �أمنع �لح�سون وكذلك 

ما ��ستمر بين حماد وبين �لمعز بن بادي�س ودخول حماد 

في طاعته ما تقدم ذكره، وكذلك �أي�سا ما كان بين �لقائد 

�بن  وبعده  مح�سن  ولده  وبعده  �لمعز...  وبين  حماد  �بن 

عمه بلكين بن حماد وبعده �بن عمه �لنا�سر بن علنا�س بن 

بالقلعة وقد جعلوها  محمد بن حماد وكل منهم متح�سن 

�إلى  و�سبرة  �لقيرو�ن  من  �لمعز  رحل  فلما  ملكهم،  د�ر 

�لمهدية تمكنت �لعرب ونهبت �لنا�س وخربت �لبالد و�نتقل 

وعرة  جبال  لكونها  حماد  بني  بالد  �إل��ى  �أهلها  من  كثير 

وكثرت  بالدهم  فعمرت  �لعرب،  من  بها  �لمتناع  يمكن 

�أمو�لهم وفي نفو�سهم �ل�سغائن و�لحقود من بادي�س ومن 

بن  تميم  وول��ي  كبير،  عن  �سغير  يرثه  �أولده��م  من  بعده 

�لمعز بعد �أبيه فا�ستبد كل من هو ببلد وقلعة بمكانه وتميم 

�سابر يد�ري ويتجلد و�ت�سل بتميم �أن �لنا�سر بن علنا�س 

�إليه  �لم�سير  على  عزم  و�أن��ه  ويذمه  مجل�سه  في  فيه  يقع 

ليحا�سره بالمهدية، و�أنه قد حالف بع�س �سنهاجة وزناتة 

ذلك  �سح  فلما  �لمهدية  ح�سار  على  ليعينوه  هالل  وبني 

عنده �أر�سل �إلى �أمر�ء بني رياح فاأح�سرهم �إليه وقال: �أنتم 

�لبحر ل يقاتل  �أكثره في  �لمهدية ح�سن منيع  �أن  تعلمون 

منه في �لبر غير �أربعة �أبر�ج يحميها �أربعون رجال، و�إنما 

تقوله  �لذي  له:  فقالو�  �إليكم  �لع�ساكر  هذه  �لنا�سر  جمع 

من  و�ل�سالح  �لمال  فاأعطاهم  �لمعونة  منك  ونحب  حق 

�لرماح و�ل�سيوف و�لدروع و�لدرق فجمعو� قومهم وتحالفو� 

و�تفقو� على لقاء �لنا�سر و�أر�سل )�أي تميم( على من مع 

�لنا�سر من بني هالل يقبحون عندهم م�ساعدتهم للنا�سر 

زناتة  من  معه  بمن  يهلكهم  �أنه  قوي  �إن  منه  ويخوفونهم 

على  و�ل�ستالء  �لمقام  لهم  ي�ستمر  �إنما  و�أنهم  و�سنهاجة 

�لبالد �إذ� تم �لخلف و�سعف �ل�سلطان فاأجابهم بنو هالل 

علينا  تحملونها  حملة  �أول  �جعلو�  وقالو�:  �لمو�فقة.  على 

فنحن نهزم بالنا�س ونعود عليهم، ويكون لنا ثلث �لغنيمة 

زيري  بن  �لمعز  و�أر�سل  �لأمر  و��ستقر  ذلك  �إلى  فاأجابهم 

فوعدوه  ذلك،  بنحو  بزناتة  �لنا�سر  مع  من  على  �لزناتي 

�أي�سا �أن ينهزمو�«، وذكر �بن �لأثير في هذ� �ل�سدد �أي�سا 

�أن �لغنائم و�لأ�سالب ردها �لأمير �لزيري تميم بن �لمعز 

�لعرب  فاأر�سى  عمي  �بن  �سلب  �آخذ  �أن  بي  »يقبح  وق��ال: 

بذلك«. ج8، �س )0)- 02). وقارن بابن خلدون، �لم�سدر 

�ل�سابق، ج6، �س26.

حول �لتو�سع �لنورماني في �لحو�س �لغربي للمتو�سط في  56 -

تلك �لفترة �نظر:عزيز �أحمد، تاريخ �سقلية الإ�سالمية، 

ترجمة: �أمين توفيق �لطيبي، �لد�ر �لعربية للكتاب، تون�س، 

طر�بل�س، ليبيا،ط 980)، �س57 - 62.

�ل�سرقي  بال�ساحل  تقع  م�سهورة،  �ساحلية  مدينة   : بجاية- 57

تقريبا  250ك��م  بعد  على  �لجز�ئر-   - �لأو�سط  بالمغرب 

�لفنيقيون  �لأمر  �أول  �أن�ساأها  �لجز�ئرية،  �لعا�سمة  �سرق 

في نهاية �لألف �لثانية قبل �لميالد وعرفت با�سم �سالد�ي 

�لمدينة  هذه  وكانت  ن  �لح�سين  �لبحري  لموقعها  نظر� 

نقطة لتبادل �ل�سلع و�لب�سائع �لتجارية �لمختلفة �لتي �عتمد 

�لرومان  ج��اوؤء  وعندما  تجارتهم،  في  �لفينيقيون  عليها 

�أنقا�سها  على  م�ستعمرة  بناء  �أع��ادو�  �لمدينة،ثم  دم��رو� 

حدود  في  موريطانيا  مملكة  �إلى  و�سموها   Salday �سميت 

�أعد بناءها  �لو�سيط  �لإ�سالمي  �لع�سر  33 ق.م وفي  �سنة 

�لنا�سر بن علنا�س و�تخذها عا�سمة لدولته وبقيت بجاية 

بعد عا�سمة للدولة �لحمادية �إلى �أن دخلها �لموحدون في 
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عهد عبد �لموؤمن بن علي �سنة547ه�. �نظر: يحي بوعزيز، 

ديو�ن  والو�سيط(،  )القديم  الجزائر  تاريخ  في  الموجز 

�س27.؛  ج)،  ط999)،  �لجز�ئر،  �لجامعية،  �لمطبوعات 

في  المعجب  �لمر�ك�سي،  علي  �لو�حد  عبد  �أي�سا:  و�نظر 

بيروت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  ال��م��غ��رب،  اأخ��ب��ار  تلخي�س 

دولة  �لعربي،  �إ�سماعيل  ����س45)؛   ،(998 ط)،  لبنان، 

للن�سر  �لوطنية  �ل�سركة  القلعة وبجاية،  بني حماد ملوك 

و�لتوزيع،�لجز�ئر،ط 980)،�س86). 

. �بن �لأثير، نف�س �لم�سدر،ج8، �س02)- 58

حول �سبب �نتقال �لنا�سر بن علنا�س من �لقلعة �إلى بجاية  59 -

و�ختالف �لم�سادر حول ذلك �نظر: عبد �لحليم عوي�س، 

دولة بني حماد، �س99ـ 00) .

خلدون:  �بن  قال   . 60 -24 �لم�سدر،ج6،  نف�س  خلدون،  �بن 

»ثم لحق بالقلعة )�أي �لنا�سر( فنازلوها وخربو� جنباتها 

و�أحبطو� عرو�سها ...�إلى �أن قال: »ولم يزل هذ� د�أبهم حتى 

بال�ساحل  و�ختط  �لقلعة،  �سكنى  علنا�س  بن  �لنا�سر  هجر 

مدينة بجاية، ونقل �إليها ذخيرته و�أعدها لنزله«، ثم قال: 

»نزلها �لمن�سور �بنه من بعده فر�ر� من �سيم هذ� �لجيل 

�لم�سالك  وتوعر  �لجبال،  منعة  �إلى  بال�سو�حي  وف�سادهم 

على رو�حلهم، و��ستقرو� بها بعد وتركو� �لقلعة«.

 . �نظر: ياقوت �لحموي، معجم �لبلد�ن، ج )، �س 339- )6

�لمر�ك�سي،  ؛  62 -3( �س  ج9،  �ل�سابق،  �لم�سدر  �لأثير،  �بن 

�لمعجب، �س45).

الم�سادر:

�بن �لأثير، �أبو �لح�سن علي بن �أبي �لكرم محمد بن محمد:  ( -

لبنان،  بيروت،  لعربي،  �لكتاب  د�ر  التاريخ،  في  الكامل 

ط6، د،ت.

المبتداأ  ودي��وان  العبر  كتاب  �لرحمن، - 2 عبد  خلدون،  �بن 

العرب والعجم والبربر ومن عا�سرهم  اأيام  والخبر في 

بيروت،  �لعلمية  �لكتب  د�ر  الأك��ب��ر،  ال�سلطان  ذوي  م��ن 

لبنان، ط )، 992).

�أحمد بن محمد بن  �لدين  �لعبا�س �سم�س  �أبو  �بن خلكان،  3 -

�أبي بكر: وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، د�ر �لثقافة، 

بيروت لبنان، د،ت.

�لبكري، �أبو عبيد: المغرب في ذكر بالد اإفريقية والمغرب- 4 

�لكتاب  د�ر  و�لممالك،  �لم�سالك  كتاب  م��ن  ج��زء  وه��و 

�لإ�سالمي، �لقاهرة، م�سر،د،ت.

المعطار  ال���رو����س  �لمنعم: - 5 عبد  ب��ن  محمد  �لحميري، 

لبنان،  عبا�س،مكتبة  �إح�سان  تحق:  الأق���ط���ار،  خبر  ف��ي 

بيروت،لبنان،ط984)،2.

�لمر�ك�سي، �بن عذ�رى: البيان المغرب في اأخبار المغرب،- 6 

د�ر �سادر، بيروت، لبنان، ط950).

المعجب في تلخي�س اأخبار  �لمر�ك�سي، عبد �لو�حد علي: - 7

المغرب، د�ر �لكتب �لعلمية، بيروت، لبنان، ط)، 998).

بن  ي��اق��وت  �هلل  �أب��ي عبد  �ل��دي��ن  �سهاب  �ل��روم��ي،  ي��اق��وت  8 -

بيروت،  �سادر،  د�ر  ال��ب��ل��دان،  معجم  �لحموي:  عبد�هلل 

لبنان، ط2، 995).

المراجع:

�أمين  ترجمة:  الإ���س��الم��ي��ة،- )  �سقلية  ت��اري��خ  �أحمد،عزيز: 

طر�بل�س،  ن  تون�س  للكتاب،  �لعربية  �لد�ر  �لطيبي،  توفيق 

ليبيا،ط 980).

�لعربي، �إ�سماعيل: دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية،- 2 

�ل�سركة �لوطنية للن�سر و�لتوزيع،�لجز�ئر،ط 980).

في  )�لمغرب  المغرب- 3  ت��اري��خ  مجمل  �هلل:  عبد  �لعروي، 

�لد�ر  �لعربي،  �لثقافي  �لمركز  و�ل�سيطرة(،  �لوحدة  عهد 

�لبي�ساء، �لمغرب،ط2، 2000.

وح�سارتها،- 4  تاريخها  الحمادية  ال��دول��ة  ر�سيد:  بوروبة، 

ديو�ن �لمطبوعات �لجامعية - �لمركز �لوطني للدر��سات 

�لتاريخية، �لجز�ئر ط 977).

)القديم  ال��ج��زائ��ر  ت��اري��خ  ف��ي  ال��م��وج��ز  يحي: - 5 بوعزيز، 

�لجز�ئر،  �لجامعية،  �لمطبوعات  دي���و�ن  وال��و���س��ي��ط(، 

ط999).

�سالم، عبد �لعزيز: التاريخ والموؤرخون العرب،- 6 د�ر �لكتاب 

�لعربي للطباعة و�لن�سر، ط967).

في  رائعة  �سفحة  حماد  بني  دول��ة  الحليم:  عبد  عوي�س،  7 -

التاريخ الجزائري، د�ر �ل�سحوة للن�سر و�لتوزيع،�لقاهرة 

م�سر، ط2، )99).

الدولة  بين  ال�سيا�سية  العالقات  �لعزيز: - 8 عبد  فياللي، 

للن�سر  �لفجر  د�ر  المغرب،  ودول  الأندل�س  في  الأموية 

و�لتوزيع، �لقاهرة، م�سر ط2، 999).

مجموعة من �لموؤلفين: مو�سوعة اأعالم الفكر الإ�سالمي،- 9 

زقزوق، مطبوعات  وتقديم: محمود حمدي  �إ�سر�ف  تحت 

�لمجل�س �لأعلى لل�سوؤون �لإ�سالمية، �لقاهرة، ط994)م.
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يت  �صِ حول  ي��دور  الحديث  وك��ان  زارتني،  فعاًل 

وحديثه  ال�صين،  في  بطوطة  ابن  المغربي  الرحالة 

النظار«،  »ُتحفة  رحلته  في  ال�صين  عن  المتميز 

موؤخرًا  بكين،  في  اال�صت�صراق  رج��ال  اأح��د  وقيام 

ال�صينية،  للغة  ك��ام��ل��ة  ت��رج��م��ة  الرحلة  بترجمة 

ن�صرتها  التي  الن�صخة  على  العمل  ذلك  في  معتمدًا 

اأكاديمية المملكة المغربية بتحقيقي عام 1997...

)لي  االأ���ص��ت��اذ  ال�صيني  الم�صت�صرق  ق��رر  لقد 

اللغة  مجمع  في  مرا�صل  ع�صو  وه��و   - ْقواْنْغِبين( 

اإلى  ال��رح��ل��ة  ي��ت��رج��م  اأن  ق���رر  بم�صر-  ال��ع��رب��ي��ة 

لما  واعتبارًا  الأهميتها  نظرًا  بكاملها  ال�صينية،  

تتمتع به من م�صداقية ... وبما اأنه احتار حول: اأي 

م�صر،  في  �صدر  ما  هل  يعتمد.  المطبوعة  الن�صخ 

كان  لهذا  فيه!  ما  فيه  وك��لٌّ  المغرب،  اأو  لبنان،  اأو 

بالمغرب  الخارجية  وزارة  كاتب  عندما  ح�صيفًا 

المملكة  اأكاديمية  الوزارة  وكاتبت  راأيها،  لي�صتمزج 

المغربية التي ن�صحت باعتماد الن�صخة التي ن�صرتها 

االأكاديمية عام 1997 على ما اأ�صلفنا.

حول  كانت  ال�صفيرة  ال�صيدة  زيارة  فاإن  وهكذا 

هذا التراث المغربي العظيم الذي لم يعد ملكًا لنا 

يهم  عالميًا  تراثًا  عاد  ولكنه  المغرب،  في  وحدنا 

تاريخ كل الدول التي زارها ابن بطوطة والتي كانت 

ال�صين منتهاها حيث نقف على معلوماٍت جد هامة 

عن العبقرية ال�صينية، ونقف على مظاهر ح�صارية 

ال�صين  عن  م��وؤرخ  يقدمها  لم  بالغٍة  اأهمية  ذات 

)مروج  مو�صوعته.  في  الم�صعودي  اأولئك:  في  بمن 

)معجم  مدونته:  في  الحموي  وياقوت   ،
)1(

الذهب(

تاأليفه  في  الدين  ر�صيد  وال��وزي��ر   ...  
)((

ال��ب��ل��دان(

... 
)((

باللغة الفار�صية: )جامع التواريخ(

وقد انتهت هذه االت�صاالُت اإلى دعوٍة كريمٍة من 

اأن هذه  �صميا  وال  ال�صين،  لزيارة  ال�صفيرة  ال�صيدة 

الكبير  الدولي  المعر�ض  تنظيم  ت�صادف  الفترة 

ابتداًء  اأ�صهر  �صته  الذي �صهدته �صنغهاي على مدى 

من اأول ماي اإلى نهاية اأكتوبر 010).

لقد اأ�صهم قادة العالم، كّل ح�صب ا�صتطاعته، في 

ال�صيني  الثغر  هذا  �صهدها  التي  الكبرى  التظاهرة 

ا�صم  يحمل  وال��ذي  الهادئ  المحيط  على  يقع  ال��ذي 

)�صنغهاي(. تتاألف )�صانغ هاي( من كلمتين، تعني 

فوق البحر، لم يكن لها �صاأٌن يذكر في الما�صي، واإنما 

تعج  مدينة  اإل��ى  انتقلت  لكنها  لل�صيد،  قرية     كانت 

ال�صين بين الأم�س واليوم

الأ�ستاذ الدكتور: عبد الهادي التازّي

ع�صو اأكاديمية المملكة المغربية

 كان قلم التحرير في جريدة »العلم« �صادقاً في تعليقه على �صورٍة ن�صرتها الجريدة بتاريخ

16 مار�س 2010 رفقة ال�صفيرة ال�صينية بالمغرب ال�صيدة ت�صو تينُغه  XU JIN GHU عندما قال: 

اإّن ابن بطوطة �َصَرَب موعداً للدكتور التازي مع �صفيرة ال�صين.
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باالآالف من ناطحات ال�صحاب على اختالف االأ�صكال 

ال�صابع  القرن  منت�صف  واالأنماط...وقبل  واالأحجام 

ع�صر كان عدد �صكانها ي�صل اإلى مائتي األف ن�صمه..

الذين  ال��غ��رب  ل���دن  م��ن  ال��م��دي��ن��ة  بنيت  وق���د 

الحرير  في  للتجارة  قاعدًة  وا�صتعملوها  احتلوها 

ب�صبب  للتناف�ض  وك��رًا  واأم�صت  واالأف��ي��ون،   وال�صاي 

هذه  مثل  في  يتاجرون  الذين  من  الع�صرات  وجود 

اأن  االأج��ان��ب  ا�صتطاعة  ف��ي  واأ�صبح  ال�صناعات! 

ال�صلطة...  رج��ال  من  م�صايقٍة  دون  فيها  يعي�صوا 

نف�صها  على  ال�صين  فيه  عكفت  ال��ذي  الوقت  وفي 

خالل ال�صبعينات من القرن الما�صي فقدت )�صانغ 

تنتظر  اأن  عليها  وكان  االقت�صادية،  مكانّتها  هاي( 

على  كبيرة  كمدينٍة  مكانتها  لت�صترجع  الت�صعينات 

مقربه من هانك زهو Hangzhou، المدينة العظمى 

الو�صيط  الع�صر  في  المغربي  الرحالة  و�صلها  التي 

جوابًا  حاماًل  االأعظم،  القان  اإلى  طريقه  في  وهو 

)74ه�  عام  القان  خطاب  على  الهند  �صلطان  من 

41)1م.

بطوطة  ابن  �صماها  التي  العظيمة  المدينة  هذه 

وت�صاءل:  اأذن���اه،  التقطْته  ما  نحو  على  بالخْن�صاء 

العربية  بال�صاعرة  عالقة  لال�صم  كان  اإذا  ما  هل 

ح�صب  كانت  التي  المدينة  هذه  الخن�صاء!  ال�صهيرة 

الجغرافية،  االأ���ص��م��اء  ف��ي  ال�صيني  الخبير  راأي 

الجغرافية  لالأ�صماء  العالمي  الموؤتمر  في  زميلنا 

زهو   هانك  مدينه  هي  دوْك�ِصيانكينك،  البروفي�صور 

 .Hangzhou

وهي المدينة التي تعتبر - منذ التاريخ الو�صيط 

- عا�صمًة لبالد الِخطا على ما يذكره الوزير ر�صيد 

الدين �صابق الذكر، ويذكره الرحالة ابن بطوطة في 

. 
)4(

 رحلته

بالتحركات  حافاًل  للمدينة  زيارتي  برنامج  كان 

عن  ال�صيء-معلوماتي  وحيَّنت-بع�ض  نت  ح�صَّ التي 

ال�صين التي كنت قمت بزيارٍة اأولى لها �صيف عام 

1980 عندما عزمت على القيام بجولٍة حول العالم 

وقد قمت  فران�صي�صكو...  �صان  اإلى  كونغ  من هوؤنك 

تراأ�صه  وفد  رفقة   1988 عام  لل�صين  ثانية  بزيارة 

االأ�صتاذ محمد بنعي�صى وزير الثقافة وقتئٍذ بمنا�صبة 

بين  الثقافية  لالتفاقية  التنفيذي  البرنامج  توقيع 

. 
)((

المغرب وال�صين

الثالثة  الزيارة  هذه  في  ي�صركني  اأن  راأيت  وقد 

لل�صين، التي تعددت جوانب المتعة فيها، اأن ي�صركني 

على  الرحالت،  بجدوى  يوؤمنون  الذين  من  ُقرائي 

تنمية المعلومات في ع�صر ازدهار الموا�صالت...

مكت�صٌب ب����الأ�����ص����ف����ار  ال����ف����واِئ����د  ج������لُّ 

مناِكبها(! ف��ي  )فاْم�صوا  ق��ال  ق��د  واهلل 

ال اأتحدث، عن الم�صافات، فقد اأ�صبحت بف�صل 

من  م��ع��دودًة  ال�صركات،  بين  تناف�ض  م��ن  ج��د  م��ا 

كان  لقد  »المعجزات«!  اأقل  لم  اإن  »الكرامات«  بين 

ال�صين  بين  الم�صافة  يقطع  اأن  بطوطة  اب��ن  على 

والمغرب في �صتَة ع�صَر �صهرًا تعددت فيها الموا�صم 

ول... بينما تم قطع الم�صافة بين مطار )كازا  والُف�صً

بالنكا( ومطار )�صانغ هاي( )PUNDONG( في 

تابعٍة  �صخمة  طائراٍت  وعلى  �صاعة!!  ع�صرة  �صّت 

ما  على  تتوفر  المتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة 

كذلك...!  )دو���ض(  وعلى  )�ْصِويت(  اليوم  ي�صمى 

تقا�صمت الطريَق مع طائرة اأخرى عند الو�صول اإلى 

دبي... المعلومات عن الطائرة اأودعتها موؤلفي حول 

)رحالتي بالطائرة( التي بلغت اليوم الفًا ومائتين 

و�صتًا وت�صعين رحلة!!

كاطر�صيزون  بفندق  �صنغهاي  ف��ي  راح��ة  بعد   
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�صباح  اإل���ى  ام��ت��دت   )QUATRE SAISON(

الثالثاء )010/10/1) ق�صدنا )متحف �صانغهاي(، 

فهو  عدة،  متاحف  ولكنه  بالمفرد  متحفًا  اأقول  وال 

اأنواع  بنوع من  اأدوار، وكل دور يخت�ض  يحتوي على 

المعرو�صات ... هنا اأقاليم ال�صين التي تتكون من 

�صت وخم�صين قومية!

هنا نقود ال�صين كما كانت، ومنها العملة الورقية 

هنا   !!  
)((

بطوطة اب��ن  رحالتنا  عنها  تحدث  التي 

اأدوار خا�صة بالخزف ال�صيني مرتبة ح�صب الدول 

التي تعاقبت على حكم ال�صين ... مع العلم اأن كل 

دليل مطبوع  وله  ومر�صدة،  مر�صد  اأكثر من  له  دور 

لمحتوياته بمختلف اللغات...

كنت اأ�صعُر باأنني بحاجٍة ما�صٍة اإلى الوقوف على 

وعن  ال�صين  عن  قراأته  ما  اأتتبع  واأنا  الزوايا  هذه 

واأنا  بالفرحة  اأ�صعُر  كنت  والعوالم،  المعالم  تلك 

اأقارن واأفارق بين ما نراه خلف الزجاج وما عرفناه 

عن  ال�صين عْبر الكتب...

من  لكل  �صروريًة  �صانغهاي  متحف  زيارُة  تكون 

تاريخ  على  نافذة  فهو  ال�صين،  على  التعرف  يريد 

الالفت  وكان  الغد،  وتطلعات  اليوم،  وواقع  االأم�ض، 

الكثيرة  الح�صوَد  هذه  اأ�صتعر�ض  اأن  عندي  للنظر 

اآتية  اأنها  اإ�صاراٍت على  َق�َصَمات وجوهها  التي تحمل 

عن  للبحث  ال��ج��وار  دول  وم��ن  نف�صها  ال�صين  من 

الذات وهناك ح�صود من اأوربا واأميركا اأتت للوقوف 

التي  ال�صين  ف��ي  االآث���ار  وه��ذه  المعالم  ه��ذه  على 

انفتحت اليوم على الدنيا!!

الوطني:  اللبا�ض  اأرت��دي  الجولة  هذه  في  كنت 

اإلى جانب  وكنت  اأبهاها!  ما  ويا  المغربية  الجالبة 

»ذوو  ب��ه  ي�صتعين  م��ت��ح��رك��ًا  ك��ر���ص��ي��ًا  اأرك���ب  ه��ذا 

يعفيني من خطواٍت طويلٍة  الخا�صة«،   االحتياجات 

الزائرين  بع�ض  انتباه  اأثير  فكنت  اأ�صتطيعها،  ال 

عن  ال�صوؤال  في  يترددون  ال  الذين  من  والزائرات 

جن�صيتي حيث كنت اأغتنم الفر�صة بدوري لمعرفة 

الكر�صي  هذا  بف�صل  وكنت  وم�صادرهم!  اأ�صولهم 

القادرون،  ي�صلكها  ال  م�صالك  اأ�صلك  المتحرك 

الم�صرفين  قدرة  مدى  بذلك  اأي�صًا  اأكت�صف  فكنت 

مدى  اأكت�صف  وكنت  ال���زوار...  كل  م�صاعدة  على 

في  النظام  �صبط  على  كذلك  ال�صين  اأهل  هيمنة 

هذا المتحف الذي يعتبر القلَب الناب�ض للح�صارة 

الع�صور. عبر  ال�صينية 

الغداء  نتناول طعام  اأن  المفرو�ض  وقد كان من 

حال  ف��ي  ك��ان  اأن��ه  ل��وال  ا�صطامبول(  )مطعم  ف��ي 

المرافقة مطعمًا  ال�صيدة  لنا  اختارت  ت�صليح حيث 

ذا طابع �صرقي كذلك، يحمل ا�صم )األف ليلة وليلة( 

ي�صرف عليه اأحد ال�صادة من اأ�صل �صوري... وهناك 

التقينا بوفٍد ورد من طهران فتذكرنا ما كنا نحفظه 

من كلماٍت فار�صية...!

اإك�صبو  زي��ارة  اإل��ى  اتجهنا  ق�صيرة  قيلولة  وبعد 

تقول  كما  بالذات«  »المق�صود  كان  الذي  �صانغهاي 

ال�صيني  ال���رواق  االأخ�����ض  وعلى  الفقهاء«  ع��ب��ارة 

والرواق المغربي...

اإثر  اإلينا مفاجئاٍت  المعر�ض تحمل  زيارة  كانت 

ال�صيدة  من  ن�صمع  كنا  عندما  وخا�صة  مفاجئات... 

الالفتة  االأرق����ام  ن�صمع  كنا  ال��ع��ارف��ة،  ال��م��راف��ق��ة 

وال�صادمة، اأواًل لم�صاحة المعر�ض التي كانت تعدها 

م�صاحة  وخا�صة  الميترات!  ولي�ض  بالكيلومترات  لنا 

الم�صاحات  �صائر  تفوق  كانت  التي  ال�صيني  الرواق 

وخا�صة منه الق�صم الثقافي الذي كان يغطي اأر�صًا 

�صا�صعة...

وقد انت�صب في قلب المعر�ض �صبه �صاروخ على 
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لون اأحمر في �صكل ميزان حرارة كبير ظهرت فيه 

المعر�ض  ا�صتقطب  الم�صاء!  لذلك  الطق�ض  اأح��وال 

راأ�صها  على  دولية  منظمة  و0)  دولة   19( من  اأكثر 

منظمة االأمم المتحدة ومجل�ض االأمن...

المملكة  رواق  نخ�ص�ض  اأن  علينا  ك��ان  وق��د 

ال�صيدة  ا�صتقبلتنا  م�صتوعبة...  بزيارة  المغربية 

)مريم( التي فاجاأتنا باأنها تتحدث اللغة ال�صينية 

وقادتنا  �صانغهاي!!  مواليد  م��ن  وكاأنها  بطالقٍة 

ال�صيدة مريم اإلى ال�صيد م�صطفى المدير الم�صاعد 

المعر�ض  زوايا  على  تعرفنا  بوا�صطته  الذي  للجناح 

هذا  زواي��ا  عن  دقيقة  فكرًة  تعطي  كانت  التي   ...

في  مرافقه  �صيدت  ال��ذي  االأن��ي��ق  الجميل  الق�صر 

ي�صتحق كل �صروب  والذي كان  �صنٍة واحدة،  ظرف 

التنويه واالإ�صادة ... كان الجناح المغربي يمتد على 

م�صاحة األفي ميتر مربع. وفي اأناقٍة الفتة!

لكن ما بهرني حقيقة و�صعرت اإزاءه باعتزاز كبير 

على  تتهافت  كانت  التي  المتوالية  الوفود  هذه  هو 

ومنعرجاته  زواياه  كل  وعلى  المغربي،  الرواق  باب 

المغربية،  الحياة  اأوج��ه  مختلف  تمثل  كانت  التي 

فهنا نماذج من المخطوطات المغربية، وهنا مهنة 

تجليد الكتب، وهنا �صائر ال�صناعات، و�صائر اأنماط 

الفالحية...  المنتوجات  و�صائر  الثقافي،  الموروث 

»كنز  اأرك����ان  زي��ت  فيها  بما  ال��زي��وت  ع��ن  عرفنا 

المغاربة« كما ينعتها العالمة ال�صهير ابن البيطار، 

وكنت اأالحظ الزائرين ي�صعرون بالمتعة وهم يقفون 

على ما ت�صنعه االأيادي المغربية من ُتَحف وُطَرف، 

اإلى جانب هذا ما توؤديه ال�صور والر�صوم من دالالٍت 

في  المثل  المغاربة  ال�صناع  �صرب  لقد  وحموالت، 

االإبداع واالإمتاع ... كانوا َيخلقون من الخ�صب ومن 

الجب�ض ومن الزليج لوحاٍت فنيًة رائعة...

الدرجة  في  بترتيبه  المغربي  الجناح  ظفر  كان 

بعد  اال�صتحقاق  هذا  في  الفائزين  بين  من  الثالثة 

مع  االت�صال  اإل��ى  دعاني  مما  وبريطانيا  ال�صين 

مما  وكان  الترتيب،  هذا  اأمر  في  المحكمين  بع�ض 

)اإك�صبو  ر���ص��االت  اأه��م  اأن  اأ�صمع  اأن  �صدري  اأثلج 

�صانغهاي( عند ال�صين، هي تحمي�ض النا�ض بقيمة 

البيئة والحفاظ عليها، وقد كان رواق المغرب اأ�صدَق 

معبر عن بيئته، دون َدَعاوى ال ُتعبر عن واقع البيت 

يظهر  اأن  على  فعاًل  المغرب  حر�ض  لقد  المغربي، 

كان  تراٍث  من  عليه  يتوفر  بما  العالم  اأمام  ب�صدٍق 

اأ�صالفه يحافظون عليه بغيرة َطوال الع�صور.

بعد هذه الجولة الممتعة في رواق المغرب قدمت 

اإلينا البعثة المغربية عددًا من الن�صرات اإلى جانب 

ال�صريط الخا�ض بالجناح D.V.D وزودتنا بمظالتها 

كان  الذي  المطر  زخات  من  تحمينا  التي  الحمراء 

يداعبنا!

بع�ض  زيارة  على  المغربية  البعثة  �صاعدتنا  لقد 

قمنا  حيث  وال�صديقة  ال�صقيقة  ل��ل��دول  االأروق����ة 

بزيارة عدد من الرواقات التي كانت محل اإعجاب،  

واأذكر بالخ�صو�ض رواق المملكة العربية ال�صعودية 

للحجاج  مالذًا  فقط  لي�صت  اأنها  على  برهنت  التي 

للمفكرين  م�صنع  اأي�����ص��ًا  ولكنها  والمعتمرين، 

والمبدعين وبناة الم�صتقبل الذين ُيعدون لحاجيات 

الغد...!

ال�صعودية  وال  ال�صين  وال  المغرب  رواق  يكن  لم 

دولة  رواق  زرن���ا  ولكننا  زي��ارت��ه،  م��ن  تمكنا  مما 

بالرغبة  �صعرت  ال��ذي  المتحدة  العربية  االإم��ارات 

في روية معر�صها نظرًا لما يربطني باالإمارات التي 

في  »مطارها«  بمدرج  يحل  مغربي  �صفير  اأوَل  كنت 

“طائرة” لي�صْت  1970-1971ع��ل��ى  عام  ظبي  اأب��و 
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البالد!! حللُت لرفع دعوة كريمة  اأ�صحاب  في ملك 

من العاهل الراحل الملك الح�صن الثاني اإلى ال�صيخ 

زايد بن �صلطان رحمهما اهلل... زرت رواق االإمارات 

بدافع من ف�صول الأعرف الفرق بين اأم�ض االإمارات 

اإلى  وحا�صرها الذي ي�صجل كلًّ يوم خطواٍت قافزة 

التي  »طائراتها«  اإلى  قليل  قبل  اأ�صرت  وقد  االأمام، 

اأقلتنا من البي�صاء اإلى �صانغهاي...

وزرنا اأي�صا رواق فرن�صا حيث اأم�صينا نعي�ض في 

عاَلم وافر بلغته الخا�صة ومخترعاته الجديدة، اإلى 

جانب اأروقٍة اأخرى �صمح الوقت باإلقاء نظرة خاطفة 

عليها...

وقت  لكن  ال��زي��ارة  في  ن�صتمر  اأن  العزم  وك��ان 

قو�صين  اأفتح  اأن  لي  بّد  وال  حان،  المعر�ض  اإغ��الق 

بالمنظمين  م�صتحقة  اإ�صادة  اأخرى  مرة  الأ�صيد  هنا 

المعر�ض  ه��ذا  وم��واق��ع  منافذ  على  وبالم�صرفين 

رغم  فائقٍة  ب�صهولٍة  فيه  نتجول  كنا  الذي  العمالق 

دروبه وم�صالكه...

�صانغهاي  اإك�صبو  في  المغاربة  ح�صور  اأرى  واأنا 

متِحّدين ُبعد الم�صافات وتعدد اللغات، ا�صتح�صرت 

حر�ض بالدنا، قبل اأكثر من قرن ون�صف القرن، اأيام 

المعار�ض  في  ت�صارك  اأن  على  الرابع  الملك محمد 

ي�ْصُكنها  الذي كان  التطلع  تعبيرًا منها على  الدولية 

لمواكبة الركب العالمي حيث تذكَر ال�صيخ النا�صري 

�صاحب اال�صتق�صا قول المتنبي:

������������ٍة ������ٍن واأمَّ َت������َج������ّم������ع ف����ي����ه ك��������ّل ِل�������������صْ

���راج���م!! ال���تَّ اإل  ال����ح����داَث  ُت���ِف���ه���م  ف��م��ا 

اج قبل  كان ذلك المعر�ض في اأوروبا برئا�صة القبَّ

اأن ينعقد معر�ٌض اآخر اأيام الملك الح�صن االأول عام 

... 
)7(

 1878 برئا�صة المزامزي

وكان اليوم الموالي: االأربعاء )010/10/1) هو 

اأعدته  والذي  ينتظرنا  كان  الذي  االأكاديمي  اليوم 

ال�صيدة ال�صفيرة بالت�صاور مع جامعة �صانغهاي:

)معهد  اإلى  بال�صيارة  نرحل  اأن  علينا  كان  لقد 

بخبراء  لالت�صال  ل�صانغهاي(  الدولية  الدرا�صات 

يهتم  التي  ال�صوؤون  حول  معهم  والمحادثة  المعهد 

ال�صينية،  العربية  العالقات  وخا�صة  المعهد،  بها 

بم�صاركة ثالثٍة من خبراء المعهد المذكور...

وال بد اأن اأذكر هنا اأن معهد الدرا�صات الدولية 

هذا اأ�ّص�ض بمبادرة من الرئي�ض ال�صيني �ُصو اأْن الآّي 

الذي ُعرف باأنه يهتم بعالقات اآ�صيا باإفريقيا، هذا 

الرئي�ض الذي ال نن�صى اأنه زار المملكة المغربية بعد 

ا�صترجاع ا�صتقاللها حيث وجدنا اأن الملك الح�صن 

بخطاٍب   19(( دجنبر   (7 ي��وم  يخاطبه  ال��ث��ان��ي 

بين  تربط  التي  التاريخية  بالعالقة  فيه  اأ�صاد  هام 

ابن  المغربي  بالرحالة  مذكرًاَ  ال�صديقين  البلدين 

و�صفًا  الو�صيط،  الع�صر  في  م  ق��دَّ  - ال��ذي  بطوطة 

المغرب  لها  يحتفظ  التي  العظيمة  لل�صين  جيدًا 

بذكر جميل، موؤكدًا اأي�صًا  برغبة المغرب ال�صادقة 

... 
)8(

في التعاون بين البلدين

وقد اأجاب الرئي�ض �ُصو اأْن الآّي بخطاب هام كذلك 

اأجل  من  وقاعدة  قمًةَ  المغرب  بن�صال  فيه  اأ�صاد 

للموؤتمر  المغرب  لدعم  م�صيرًا  ا�صتقالله  ا�صترجاع 

باندونك  في  انعقد  الذي  االإفريقي  االأ�صيوي  االأول 

والذي  ال�صيني،  الرئي�ض  والذي ح�صره   19(( عام 

نذكر اأن ممن �صارك فيه من رجاالِت العالم الزعيم 

. 
)9(

المغربي عالل الفا�صي

الملك  اأن  َيْذكر  اأن  ال�صيني  الرئي�ض  يفت  ولم 

الراحل محمد الخام�ض هو الذي قام 1)19 باتخاذ 

  المبادرة الداعية اإلى الموؤتمر االإفريقي االأول بالدار 
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اإفريقية،  دول  روؤ�صاء  �صتة  ح�صره  ال��ذي  البي�صاء 

وك��ان��ت ه��ذه ال��م��ب��ادرة ف��ي ال��واق��ع دع��م��ًا لل�صالم 

القارتين  بين  الج�صور  بناء  في  واإ�صهامًا  العالمي 

اآ�صيا واإفريقيا.

الآّي  اأْن  �ُصو  ال�صيني  الرئي�ض  اأ���ص��اد  اأن  وبعد 

التي  المغرب وال�صين  بين  الدبلوما�صية  بالعالقات 

منذ  العالم  �صهدها  والتي  الجهات  بع�ض  فاجاأت 

عام 8)19 باإعجاٍب كبير، تمنى للمغرب كل ازدهار 

وتقدم...

ولعل من الطريف اأن ن�صمع اأن الرئي�ض ال�صيني 

تحيًة  طنجة  زي��ارة  في  اأمنيته  عن  اأع��رب  المذكور 

لهذه التربة التي اأنجبْت ابن بطوطة الذي كان اأ�صبق 

العرب للتعريف بال�صين!!

من  الح�صا�صة  المرحلة  تلك  ا�صتح�صرت  لقد 

كنت  الأنني  وال�صين  المغرب  بين  العالقات  تاريخ 

الدولية  الدرا�صات  معهد  رج��ال  على  �صيفًا  اأح��ل 

�صادفنا  والذي  المذكور  الرئي�ض  ذلك  اأن�صاه  الذي 

االحتفال بذكرى اإن�صائه قبل خم�صين �صنة...

تعتمد  ال��ذي  العلمي  ال�صرح  ه��ذا  ع��ن  ف��م��اذا 

الدبلوما�صية؟  اأطرها  في  ال�صين  جمهوريُة  عليه 

المعهد  رئي�ض  اأن  االأجالء  االأ�صاتذة  لقد علمت من 

تقديمي  �صيتولى  ال��ذي  واأن  ال��ب��الد،  خ��ارج  يوجد 

�صياو دونك  �صين  االأ�صتاذ  نائبه  هو  المعهد   الأركان 

.)Chen Dongxiao(

كنت  جلياًل  اأ�صتاذًا  هنا  اأج��د  اأن  ني  �صرَّ ولقد   

تعرفت عليه في ندوة الحوار بين الح�صارتين العربية 

وال�صينية التي انعقدت برئا�صة زميلنا االأ�صتاذ عبد 

الوهاب بوحديبة في )بيت الحكمة بتون�ض( في مايه 

جيان وي  لي  ال�صيد  هو  االأ�صتاذ  هذا  كان   ،(009 

...LI WEIJIAN 

ال�صيدات  وبع�ض  الرئي�ض  نائب  تطرقنا:  وق��د 

في  المماثلة  الموؤ�ص�صات  ح��ول  للحديث  وال�صادة 

المغربية  المملكة  اأكاديمية  ذكرُت  حيث  المغرب، 

التي ا�صتقبلنا فيها ع�صر يوم 0) �صتنبر )00) بعثة 

درا�صات  معهد  مدير  يراأ�صها  االجتماعية  للعلوم 

وكان  الهدايا،  وتبادلنا   ...  
)10(

واإفريقيا اآ�صيا  غرب 

االنجليزية  الترجمة  المذكور  للمعهد  اأهديتُه  فيما 

الدولي  ال��ت��اري��خ  ف��ي  »الو�صيط  االأخ��ي��ر:  لتاأليفي 

. 
)11(

للمغرب« في ثالث مجلدات

وقد فهمت اأن المعهد المذكور الذي اأ�ص�ض - كما 

0)19- يهتم بكل ما يت�صل بعالقات  قلنا منذ عام 

واآ�صيا،  اإفريقيا  وخا�صة  العالم  اأط��راف  مع  ال�صين 

واأن اأطره تهتم، في �صدر ما تهتم به بتكوين تراجمة 

والعبارات  الكلمات  بترجمة  فقط  يهتمون  ال  اأكفاء 

ولكنهم يتعمقون في المو�صوعات المت�صلة بالقارتين 

اأو  اإبالغه،  حتى يكونوا على خبرة تامة بما يريدون 

يتوقعون �صماعه ... اإن المعهد ي�صاعد الحكومة على 

وفي  اآ�صيا  في  »االآخ��ر«  عن  معرفته  تريد  ما  معرفة 

والمواقف  االإ�صتراتيجية  حيث  من  مثاًل...  اإفريقيا 

ال�صيا�صية المتبعة اإزاء ما يجد في العالم اقت�صاديًا، 

بالن�صبة  ال�صين  ي�صاعد  المعهد  فاإن  كذلك  واأمنيًا، 

لعملها الدبلوما�صي، فهو يجعل هذه المعلومات رهن 

اإلى تبادل  اإ�صارة الحكومة المحلية والمركزية، هذا 

والخارج،  الداخل  �صعيد  على  واالأبحاث  المعلومات 

اأجل  م��ن  المن�صودة  الم�صبوطة  المعرفة  ل�صالح 

التخطيط للم�صاريع ذات المدى الطويل والمتو�صط.

وباخت�صار فاإن المعهد يكون و�صيلًة للتوا�صل بين 

ال�صين وبين اأجهزة المعرفة في الداخل والخارج، 

وهو - اأي المعهد - يتوفر اليوم على اأكثر من ت�صعين 

ع�صوًا من بينهم اأكثر من ثالثين باحث وباحثة من 

  درجات عالية.



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 96

�صالة  في  الحديث  تبادل  بعد  علينا  ك��ان  وق��د 

االجتماعات مع االأ�صاتذة الذين عهد اإليهم بتن�صيط 

والعرب...  ال�صين  بين  العالقات  ح��ول  الحديث 

الغنية  الف�صيحة  المكتبة  في  نتجول  اأن  علينا  كان 

بالتاآليف التي تحت�صنها الرفوف .

االإلمام  من  بالرغم   . الحديث  لغة  اأن  ويالحظ 

االأولى  بالدرجة  العربية - كانت باالنجليزية  باللغة 

اللغتين  بهاتين  ن�صتعين  جميعا  كنا  الفرن�صية،  اأو 

واأجدى  نفعًا  اأكثر  وتوا�صلنا  تفاهمنا  يكون  حتى 

فائدة.

دعانا  عمل  غ��داء  ماأدبة  اإل��ى  انتقلنا  هنا  وم��ن 

م�صتديرة  المائدة   كانت  المذكور...  المعهد  اإليها 

تجدد  وك���ان  ال�صينية،  الطريقة  على  متحركة 

الحديث!  تجدد  في  ب��دوره  ي�صاعد  المائدة  حركة 

منا  اأخ��ذت  وقد  وال�صين،  المغرب  بين  يوجد  لما 

من  ن�صيبًا  بالمغرب  “ال�صينية” الم�صتعملة  كلمة 

االأدوات  من  تعتبر  بالفعل  ال�صينية  الأن  الحديث، 

تجري  فهي  االأخ�صر  ال�صاي  تقديم  عند  االأ�صا�صية 

على األ�صنة المغاربة كل وقت وحين...

تقارب  من  تزيد  كانت  المناق�صات  ه��ذه  وك��ّل 

بع�صنا بع�صا، وتقوي من الرغبة في اأن نعمل جميعًا 

بيننا،  تف�صل  التي  الم�صافة  بعد  على  التغلب  على 

يخفى  ال  الذي  الثاني  الم�صكل  على  والتغلب  كذلك 

على اأحد هو م�صكل اللغة!!

من  كاًل  اأن  معنا  زمالوؤنا  والح��ظ  الحظنا  لقد 

اإلى عناية  اللغة العربية واللغة ال�صينية تحتاج منا 

على  اأك��ون  ولعلي  اأك��ث��ر...  ممار�صات  واإل��ى  زائ��دة، 

اأكثر  اإن زمالءنا يبذلون جهدًا  اإذا ما قلت:  �صواب 

ن�صبة  يبدو ذلك من  العربية،  التعرف على  في  منا 

اأقول هذا  اإْذ  واإني  اللغة...  يقبلون على هذه  الذين 

بالذات،  �صانغهاي  في  العربية  باللغة  االهتمام  عن 

اأعرف اأن معظم المدن ال�صينية تهتم هي االأخرى 

جدًا  واعية  ال�صين  اإن  ومعاهد.  جامعات  بالعربية 

اللغة  اأهمية  م��دى  تعرف  وه��ي  ال��دول��ي  بمركزها 

العربية في هذا العالم، ولذلك فهي ما تنفك ت�صجع 

الدرا�صات العربية في االأو�صاط الثقافية...

لهذا كان مجرى الحديث على المائدة هو �صرورة 

جهة،  م��ن  العربية  تعليم  اأج��ل  م��ن  المنابر  تعدد 

العربية  البالد  في  لل�صين  ثقافية  مراكز  واإن�صاء 

لمعرفة  يتوقون  الذين  اأم��ام  االآف��اق  فتح  اأج��ل  من 

اإقدام  كبير  بارتياٍح  �صجلنا  وقد   ... ال�صينية  اللغة 

من  طائفٍة  نقل  على  ال�صينيين  االأ�صاتذة  من  عدد 

تاآليف  وفيها  ال�صينية،  اللغة  اإلى  العربية  الموؤلفات 

في  خ�صو�صية  معار�ض  لها  اأقيم  مغاربة  الأ�صاتذة 

عدد من الدول العربية كان منها ترجمة رحلة ابن 

بطوطة مو�صوع حديثنا!

)المطبخ  ع���ن  ال��ح��دي��ث  ج���رى  ه���ذا  وخ����الل 

باالآالف  تعد  التي  �صحونه  وتنوع  وغناه  ال�صيني( 

االأر�صيف  يفيده  ما  على  والمئات  بالع�صرات  ولي�ض 

التاريخي، واأعترف هنا باأن تناول الطعام باالأعواد 

اإلى  نعود  جعلنا  مما  تعلمه!  من  يئ�ْصنا  مما  ك��ان 

اأ�صابعنا و�صوكة االآخرين!!

اأ�صتاذة  الغذاء  ماأدبة  في  معنا  ح�صرت  ولقد 

ح�صرت  اأنها  فهمت  جيدًا  العربية  اللغة  تح�صن 

لموؤان�صتنا اأواًل والأنها �صتكون رفيقتنا للن�صاط الموالي 

تتوفر على ملف �صخم  في جامعة �صانغهاي، كانت 

اأ�صماء  التاريخ المعا�صر لبالدنا! بمن فيهم  يتناول 

عدٍد من الكتاب المغاربة وال�صعراء والموؤرخين...

ولقد كان علينا اأن نتحرك في ال�صاعة المحددة 

اأ�صرت،  كما  وردت،  التي  الفا�صلة  االأ�صتاذة  �صحبة 
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اأَع�����رق  م���ن  ج���ام���ع���ٍة  اإل���ى  لمرافقتنا  خ�صي�صًا 

الجامعات في �صانغهاى. جامعة الدرا�صات الدولية، 

حيث  فيها،  ال�صرقية  اللغات  كلية  اإل��ى  وبال�صبط 

ما  بقدر  الجامعية،  المرافق  بع�ض  بزيارة  �صعدت 

ت�صمح به الظروف!

مع  الثالثة  ال�صاعة  ف��ي  م��وع��د  على  كنا  وق��د 

الذين  الطلبة  للكلية:  العليا  االأق�صام  وطوالب  طلبة 

الجامعة  هذه  من  الماج�صتير  لنيل  رون  ُيح�صّ كانوا 

)جامعة �صانغهاي للدرا�صات الدولية( قدمني لهذه 

الدورة ال�صابعة ع�صرة من دورات الجامعة االأ�صتاذ 

العميد ال�صيد وانك كوانكدا.

WANG GUANGDDA مخاطبًا الطلبة: اإنه 

قلما ت�صنح الفر�صة بلقاء من هذا النوع، وعلى هذا 

الم�صتوى، موؤكدًا باأنه على يقين من اأن هذا الزميل 

وهو  الغامرة  بالفرحة  كذلك  هو  ي�صعر  المغربي 

يرى نف�صه بين طلبة يعرفون عنه الكثير عن طريق 

االإعالم رغم بعد الدار!.

طلبتي  اإلى  اأ�صاف  الأنه  اللقاء  بهذا  معتزًا  كنت 

وطوالبي الئحًة طويلًة من اأبناء ال�صين ممن يتكلمون 

بلغة م�صر!! وبلثغة ما كان اأوقعها!!

للطلبة  ق��دم��ت  اأن��ن��ي  اأذك���ر  �صديد  باخت�صار 

تاريخ  عن  وتحدثت  المغرب،  خارطة  الحا�صرين 

طنجة، وترجمُت البن بطوطة ... وحاولت اأن األخ�ض 

في  ال�صين  تاريخ  اأن  وجيزة  كلماٍت  في  ولهم  لهّن 

�صاملٍة  بطريقة  مكتوبًا  يكون  لن  الو�صيط  الع�صر 

المغربي!!  ابن بطوطة  يعتمد على معلومات  لم  اإذا 

ومن ثم فاإن على طلبتنا في ال�صين اأن يتتبعوا رحلة 

ابن بطوطة التي تحتوي على معلومات عن ال�صين 

ال�صين...!!  تاريخ  تناولت  التي  الكتب  في  توجد  ال 

ا�صتاأثر  مما  واح��د  مو�صوع  ذك��ر  على  واقت�صرت 

الة المغربي، وهو اأمر ال�صفارة التي بعث  بذكره الرحَّ

تغلق،  ابن  محمد  الهند  ل�صلطان  ال�صين  ق��اُن  بها 

يتولى  كقا�ٍض  بدلهي  مقيمًا  بطوطة  ابن  كان  حيث 

الحكم في البالد..

لقد ق�صدت اإبراز هذا الحدث الدولي الذي كان 

من  بالرغم  فيه  الع�صر  على  �صاهدًا  بطوطة  ابن 

اإهمال الم�صادر ال�صينية والهندية له، الأنها لم تكن 

تعرفه، اإنما كان يعرفه ابن بطوطة الذي كان يراأ�ض 

الموافقة   74( �صنة  ال�صين  اإلى  الهندية  ال�صفارة 

لعام 41)1م.

وقد اأهديت بهذه المنا�صبة ن�صخة من رحلة ابن 

لكي  منا�صبة  كانت  كما  الجامعة،  لمكتبة  بطوطة 

اأقدم للحا�صرات والحا�صرين ت�صكيلة من )حلوى( 

وكنت  ابتهاج  اأيما  بها  ابتهجوا  بطوطة!  ابن  بالد 

م�صرورًا بذلك!!

�صاعدتني  حيث  المناق�صة  باب  فتح  هذا  وبعد 

هذه  ف��ي  ترافقني  كانت  التي  اأ�صمهان  حفيدتي 

باأ�صماء  جْرد  كتابة  على  ت�صاعدني  وكانت  الرحلة، 

بع�ض المتدخالت  والمتدخلين...

ال اأكتم قرائي اأنني فوجئت ببع�ض االأ�صئلة التي 

الطالب  م��ن  ف��وج  اأم���ام  اأن��ن��ي  خاللها  م��ن  �صعرت 

الواقع المغربي  يعي�ض في قلب الوطن العربي، ومع 

ب�صفة اأدق بل وفي داخل االأ�صرة المغربية!

ولمعلوماتكم اأذكر اأن النظام المتبع في ال�صين 

اإلى  العربية،  يتكلم  ال��ذي  الطالب  يحمل  اأن  ه��و 

ما  نحو  على  عربيًا  ا�صمًا  ال�صيني،  ا�صمه  جانب 

يحمل الطالب الذي يعرف الفرن�صية ا�صمًا فرن�صيًا، 

ا�صمًا  االإنجليزية  على  يتوفر  الذي  الطالب  ويحمل 

اإنجليزيًا الخ، ومن هنا �صن�صمع عن ُجمانة وَريانة، 

وحميد والمعتز!!
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غرابة االأ�صئلة وطرافتها تقت�صي مني اأن اأ�صرك 

فيها القراء حتى يعرفوا عن مدى تغلغل اال�صت�صراق 

وق�صايا  واالإ���ص��الم،  العروبة  ق�صايا  في  ال�صيني 

البالد التي تربطها بال�صين عالقة..

كان من االأ�صئلة �صوؤال الباحثة )حنان(:

بطوطة  اب��ن  ي��روي��ه  ك��ان  م��ا  ك��ّل  اأن  تعتقد  ه��ل 

ال�صفارتين  ق�صية  �صيما  وال  ف��ي��ه...  �صادقًا  ك��ان 

المتبادلتين بين ال�صين والهند عام 41)1؟

وكان من االأ�صئلة �صوؤال الباحثة )ريانة(:

بولو  ماركو  معلومات  بين  المقارنة  عن  م��اذا 

من  وك���ان  ال�صين؟  ع��ن  بطوطة  اب��ن  ومعلومات 

االأ�صئلة التي قدمتها الباحثة )جمانة(:

تقوم  واأنت  واجهتك  التي  ال�صعوبات  عن  ماذا 

يوجد  وهل  بطوطة،  ابن  رحلة  مخطوطات  بتحقيق 

ما  نحو  على  المخطوطات  تلك  بين  الف��ٌت  خ��الٌف 

يوجد بالن�صبة لماركو بولو؟

باالأمازيغ  يتعلق  �صوؤاله  كان  فقد  )حميد(  اأم��ا 

بالمغرب:

و�صوؤال  االآخرين؟  اإخوانهم  مع  يتفاهمون  كيف 

هل تعرف اأنَت االأمازيغية؟

وكان �صوؤال )المعتز(:

ما هي اللغة ال�صائدة في التعامل ببالد المغرب، 

هل العربية اأم الفرن�صية، وبماذا تن�صحنا اأن نتفاهم 

ونحن في زيارة و�صيكة للمغرب؟

وكان �صوؤال )ناريمان(:

لماذا تف�صل بع�ض الطبقات اأن تتكلم فيما بينها 

�صوؤال  وكان  القومية؟  لغتها  عو�ض  االأجنبية  باللغة 

المغربية  والتقاليد  العادات  عن  )مفيدة(  الباحثة 

بالن�صبة  قوانين  هناك  وهل  بالزواج،  يت�صل  فيما 

لتنظيم اإنجاب االأ�صرة؟

وكان �صوؤال الباحثة )نجيبة(:

فاأين   ... بطنجة  ول��د  بطوطة  اب��ن  اأن  نعرف 

اأعقاب  في  اأخباره  انقطعت  اأن  بعد  الوفاة  اأدركْته 

في  ذري��ًة  له  ترك  وهل  عنان،  اأب��ي  ال�صلطان  موت 

البالد التي زارها؟

اأما الباحثة )�صالحة( فقد �صاألت:

ابن  بمركز  واعين  اأنف�صهم  المغاربة  اإذا  ما  هل 

بطوطة ومكانته في بالدهم، وفي خارج بالدهم وما 

هو الدليل عندك على هذا الوعي؟

الجنوبية  االأقاليم  تناول  ما  االأ�صئلة  في  وك��ان 

التعامل  لمو�صوع  ال�صوؤال  اأ�صلمنا  حيث  للمغرب 

تتوجه  كانت  ولمن  المنطقة،  مع  باالأم�ض  الدولي 

الدول في خطاباتها؟ اإلى اآخر االأ�صئلة التي طالت.

وعرفُت من خالل النقا�ض اأن لبع�ض هوؤالء الطلبة 

ر�صائل يهتمون بها الإعداد بحوثهم للجامعة.  

العميد  ال�صيد  كان  عندما  جميعا  �صفقوا  ولقد 

�صهادة زمالة فخرية موقعًة  لي  ي�صلم   Wang وانك 

�صين  ال�صيد  الذكر  �صالف  المعهد  رئي�ض  نائب  من 

 1( تاريخ  تحمل   Chen Dongxiag زياكو  دون��ك 

اأكتوبر010)، كما الحظت ف�صول بع�صهم واأنا اأحرر 

كلمتي في ال�صجل الذهبي للجامعة.

اأن هذا الفوج من الطلبة  وكان مما لفت نظَرنا 

والطالبات الذي كان يمالأ قاعة المحا�صرات انت�صر 

الدراجات  وق�صد  التذكارية،  ال�صور  التقاط  بعد 

هناك،  ال�صاكنة  بين  ا�صتعمالها  يكثر  التي  الهوائية 

من  النوع  هذا  على  وت�صاعد  منب�صطة  االأر���ض  اإن 

التحرك..
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االأربعاء  اليوم  لهذا  المكثف  الن�صاط  هذا  بعد 

المقرر  من  كان  حيث  �صانغهاي  مدينة  اإل��ى  عدنا 

لدن  ُيق�صد من  عتيق  في مطعم  الع�صاء  نتناول  اأن 

الذين يهتمون بالتاريخ واالآثار!! اإنه البناية القديمة 

)يونكفو�ض  ا�صم  تحمل  التي  البريطانية  للقن�صلية 

اإيليت( )Yongfos –Elite(. وهي عبارة عن فيال 

فاخرة تجمع بين مالمح الما�صي ومباهج الحا�صر، 

تعي�ض  واأنت  العتيقة  ال�صين  بر�صوم  جنباتها  اأثثت 

خافتة  م�صابيح  اأوروب���ي،  ت�صميم  من  مباني  بين 

تريح اأع�صابك واأنت تعي�ض على مقربة من �صجيج 

�صانغهاي، واأنت تعي�ض مع مطبخها العتيق بتنوعاته 

الطعام  اأن��واع  بين  يجمع  �صيني  وبمذاق  واأ�صكاله، 

مظاهر  كل  الجامعة،  في  ونحن  قلته  ما  نحو  على 

الراحة هنا... اطلب ما ت�صاء تجده اأمامك في اأرقى 

تقديم واأبهاه اأحاله... 4)�صفحة من الورق ال�صميك 

الرفيع تلخ�ض لك المعلومات المتعلقة بهذا المبنى 

مبنًى  اإقامًة  االأي��ام  من  يوم  في  كان  ال��ذي  العتيق 

دبلوما�صيًا...!

ونحن في حديث مع ال�صيدة المحترمة التي ترافقنا 

ذكرت لها فيما ذكرت عن قطعتين �صغيرتين توجدان 

يك، يتهاداهما اال�صدقاء، تحمالن  في نهاية ظهر الدِّ

ا�صم  وزان  اأه��ل  عند  وخا�صًة  المْلُحون  �ِصْعرنا  في 

يَمة( المعروفة با�صم: )Sot L’y-Laisse( عند  )العزِّ

الفرن�صيين، فطلبت ال�صيدة نوعًا من ال�صمك يحمل 

اللتين  اللوزتين  على  يحتوي   )Qui yo( كويو  ا�صم 

يتهاداهما اأهل ال�صين كذلك من هذا ال�صمك! لعلَّ 

ثقافَة الطعام ال تختلف بين بني اآدم!!

فيه  نت�صلى  مت�صعًا  وقتًا  الع�صاء   19 في  اأم�صينا 

الذهبية  االأ�صماك  فيها  ت�صبح  التي  ال�صواقي  بروؤية 

وكنا  الحديقة،  توؤثث  التي  االأح��وا���ض  بين  تتجول 

الزوايا،  هذه  تق�صد  التي  العوالم  بتلك  ن�صتاأن�ض 

الذين  من  ولغًة،  �َصْحنًة  تختلف  العوالم  تلك  كانت 

يرومون هذه االأماكن للراحة واال�صتجمام... 

وكان �صباح يوم الخم�ض الموالي 010/10/14) 

البرنامج  ف���ي  ي�����ص��م��ى  م���ا  ل���زي���ارة  م��خ�����ص�����ص��ًا 

ال�صهيرة  الحديقة  لزيارة  وك��ذا  االآلهة(،  )مْقبرة 

با�صم)Yuyan( وهي تحفة عالمية رائعة ا�صتع�صى 

التجوال  دون  تحول  االأم��ط��ار  كانت  و�صفها.  عليَّ 

الكامل ال �صيما ونحن م�صغولون بالكر�صي المتحرك 

الذي يمكن اال�صتعانة به حينًا واال�صتغناء عنه اأحيانًا 

اأخرى ب�صبب الج�صور الحجرية التي تربط بين جهة 

واأخرى!!

»ال�صاي  ت���ذوق  ال��ج��ول��ة  ب��رن��ام��ج  ف��ي  ك��ان  وق��د 

فيه  ت�صمع  ال��ذي  االأنيق  ال�صوق  ذلك  في  ال�صيني« 

باقتناء  اإليك  يوحي  ما  كذلك  وت�صرب  اأي�صًا  وترى 

ونحن  �صيما  ال  النا�ض!!  الإر���ص��اء  االأكيا�ض  عينات 

الوطني:  الم�صروب  مع  المغرب  في  يوميا  نعي�ض 

اإلى  االأك��واب  تزينها  التي  »ال�صينية«  ومع  ال�صاي، 

اأ�صواق  بها  ت���زدان  ال��ت��ي  الف�صية  االأوان����ي  ج��ان��ب 

ال�صفارين في القواعد المغربية! كان تذوقنا الأنواع 

اأي�صًا يحتاج الحتفاليٍة خا�صة تقت�صي منك  ال�صاي 

�صيدة  تقوم  حيث  المتجر  ف��ي  مقعدك  ت��اأخ��ذ  اأن 

م�صتعينة في ذلك  ال�صاي  اأنواع  با�صتعرا�ض  اأمامك 

باأباريق �صاخنة واأكواب خا�صة في مختلف االأحجام 

األوانها على تفهم  ت�صجعك من خالل ما يظهر من 

الدر�ض الذي يلقى عليك!

اأو  النوع  هذا  من  تتناول  وذاك  هذا  بين  واأن��ت 

ذاك م�صتمتعًا بما يقدم اإليك من �صروح علمية، بما 

باقتناء  ذلك  كل  ينتهي  حيث  الطبية  الفوائد  فيها 

بتقديمه  النف�ض  تمني  وبما  االختيار،  عليه  يقع  ما 

ل�صيوفك واأنت في بيتك بين اأهلك وذويك!
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وب�صبب ا�صتغراقنا في الوقوف عند هذه المواقع 

الروائع �صّيعنا موعدنا مع مطعم Lubolong الذي 

كان اأبرَع ما راعني فيه، عند مدخله، طريقة حوار 

ال�صيدة  مع  الزبناء  اإجال�ض  على  الم�صرفة  ال�صيدة 

المرافقة، طريقة الكالم وطريقة التلقي التي كانت 

بعيدة كل البعد عن الطريقة التي نتحاور بها نحن 

في اأحاديثنا!

تمكنت  م��ج��اور  مطعم  ف��ي  غ��داءن��ا  وت��ن��اول��ن��ا 

المرافقة الن�صيطة من الحجز فيه بوا�صطة هاتفها 

مع  اأخرى  مرًة  اأنف�صنا  وجدنا  وهكذا  المتحرك... 

الذي  العود  عو�صت  ال�صوكة  لكن  م�صتديرة  مائدة 

ظل م�صتع�صيًا علينا!!

)متحف  اإل��ى  رحلتنا  كانت  المطعم  ه��ذا  وم��ن 

الحرير( الواقع جنوب يانكط�ِصي )Yangtse( حيث 

وراأينا  القّز  دودة  تاريخ  اإلى  الم�صرفة  من  ا�صتمعنا 

بالعين �صورها حية مع ثمار التوت، اإلى اأن تعطي ما 

بالحرير،  معروفا  اأ�صبح  مما  ال�صين  به  اهلل  اأغنى 

مو�صوعته  في  الم�صعودي  به  اأمتعنا  ما  نحو  على 

مروج الذهب �صالفة الذكر...

هذا الحرير الذي كثر في ال�صين حتى قال عنه 

ابن بطوطة:

تتعلق  ال��دود  الأن  ج��دًا؛  كثير  عندهم  والحرير 

موؤنة،  من  لكثير  تحتاج  فال  منها  وت��اأك��ل  بالثمار 

ولذلك َكُثَر، وهو لبا�ض الفقراء والم�صاكين بها ولوال 

الواحد من  الثوب  ويباع  قيمة،  له  كانت  لما  التجار 

.
)1((

القطن عندهم باالأثواب الكثيرة من الحرير 

كان الأحاديث ال�صيدات التواجر من �َصعة الخاطر 

التمتع  على  ال��زائ��ر  يحمل  م��ا  الجميل،  وال�صبر 

المجل�ض  يحفه  لمن  الهدايا  في  والتفكير  بالتب�صع! 

 من �صاحبٍة وابنٍة وحفيدٍة!! 

جعلنا  مما  الحرير  لمتحف  زيارتنا  طالت  لقد 

نعتذر عن ماأدبة الع�صاء ونكتفي بما يختزنه “البار” 

في الغرفة من مك�ّصرات ومقبالت...

وقد كان يوم الجمعة موعدًا للتحليق اإلى العا�صمة 

)بكين( على الخطوط الجوية ال�صينية من المطار 

هو  ك��ان  ال��ذي   )Hongjiao( هونكجياو  الداخلى 

المطار الدولي باالأم�ض!

الناحية  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال��م��دي��ن��ة  ب��ك��ي��ن  تعتبر 

لها  التي  المدينة  اأوهي  �صانغهاي  بعد  االقت�صادية 

الموؤتمر  في  زميلنا  يفيدنا  كان  كما  عديدة  اأ�صماء 

العالمي لالأ�صماء الجغرافية.

عندما  )111م  ع��ام  من  بيكين  تاريخ  ويبتدئ 

بيكين عا�صمًة لهم  ال�صمال )Jin( من  َجَعل �صكان 

واأعطوها ا�صم Zhongdo قبل اأن تحمل ا�صما اآخر 

.Dado هو دادو

باإحراق  خان  جنكيز  قام  )1)1م  �صنة  وحوالي 

دادو، وفي �صنة 4))1 قام حفيد جنكيز خان باإعادة 

المدينة واأعطاها ا�صم خان بالق Khan Baliq وهو 

اال�صم الذي نجده في رحلة ابن بطوطة.

على   Ming المينك  ا�صتولى    1((8 �صنة  وفي 

 . Beiping خان بالق حيث اأخذت المدينة ا�صم

 Yongl يونكل  قام  ع�صر  الخام�ض  القرن  وفي 

معلمتين  ببناء  الدولة  هذه  في  الثالث  االإمبراطور 

الق�صر  هي  التي  المحرمة«  »القرية  عظيمتين: 

مربع  متر   7(0000 يغطي  ال���ذي  االإم��ب��راط��وري 

ال�صيف  ق�صر  وهناك  قطعة،   8704 على  ويحتوي 

الذي يحتوي على حدائق ومرافق...

اإن كلَّ �صيء كان على ما يرام عند اأهل ال�صين، 

وجدنا في مطار بيكين من ي�صتقبلنا ال�صيد لي يان 
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Hyatt فندق �صخم،  )Li Yan( فاإلى فندق حيات 

باأي  ت�صاعدك  اإن�صانة  اأو  اإن�صاٌن  منعرج  كل  وعلى 

ل�صان تريد، ل�صان �صك�صبير اأو ل�صان موليير اأو بل�صان 

م�صر اإذا اأردت ...!! وفي وقٍت �صريٍع، كانت خدمة 

رائعة ومتقنة...

لي  البروفي�صور  االأ�صتاذ  مع  موعد  على  كنت 

لرحلة  تحقيقي  بترجمة  قام  كان  ال��ذي  قوانغبين 

ابن بطوطة اإلى ال�صينية، في األف ورقة من الحجم 

الكبير... حيث اأم�صى من الممكن اأن تدخل الرحلة 

اإلى كل بيت في ال�صين التي تحت�صن اليوم - مليارًا 

وثالثمائة مليون ن�صمة - كل هوؤالء اأ�صبحوا يقراأون 

في  ب��الده��م  ع��ن  االإف��ري��ق��ي  بطوطة  اب��ن  كتبه  م��ا 

اآ�صيا!

ليلي  برنامج  اإلى  اأخذنا  يعتزم  دليلنا  كان  لقد 

مع  ال��ح��دي��ث  ف��ي  ا�صتغراقي  لكن  )االأوب�����را(  ف��ي 

اأنباء  وكالة  ممثل  ُعَمر  االأ�صتاذ  ومع  البروفي�صور 

 حال دون ذلك...
)1((

المغرب العربي

ع�صنا  هام  مكاٍن  زيارة  من  نحرم  لم  ذلك  ومع 

زيارة   (008 عام  اأولمبياد  �صنتين:  قبل  ذك��ره  مع 

تلك المواقع . �صطاد ع�ض الطائر، المركز الوطني 

ر�صالة  اأ�صدق  كانت  التي  االألعاب  هذه  لل�صباحة... 

عن  بالمك�صوف  تعبر  كله  للعالم  ال�صين  وجهتها 

قدرة ال�صين على اأن تفعل ما تريد فعله!!

في  برنامج  مع  ال�صبت  �صباح  موعدنا  كان  وقد 

غايٍة من االكتظاظ لكن دليلنا كان يتوفر على اإرادٍة 

قوية لتنفيذه بالحرف!

الق�صر  م��ت��ح��ف  ن�����زور  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ك����ان  ل��ق��د 

القرن  1988من  الذي كنت زرته عام  االإمبراطوري 

الما�صي... لكن هل اإن االنطباع عن هذه الزيارة كان 

 على نحو الزيارة التي تمت قبل، نحو من ربع قرن؟

لقد كانت الجماهير الحا�صدة التي تتوانى على 

زيارة هذه المعالم تفوق العد والح�صر، وكان ذلك 

هناك  باأن  الدنيا  جهات  ل�صعور  تعبير  خيَر  عندي 

�صينًا جديدًة يجب اأن تزار! ويجب اأن تعرف! وكنت 

ِوْرِدهم  عن  الزائرين  اأ�صاأل  العادة،  على  ف�صوليًاَ 

َدرهم، فاأجد النا�ض من كل حدب و�صوب، ومن  و�صَ

ا�صت�صالم  ه��ذا  من  اأكثر  ال�صن،  درج��ات  مختلف 

الم�صرفين وتوفير و�صائل الراحة  الزائرين لتنظيم 

لهم..

الجهات  �صائر  من  ال���زوار  اأع���داد  تعاظم  لقد 

القوميات  �صائر  من  لبيكين،  والمجاورة  القريبة 

التي تبلغ كلنا. يعلم )) قومية تتوفر عليها جمهورية 

ال�صين، من هوؤالء واأولئك من يحملون معهم لوافَت 

من  ال�صائحين  اإل��ى  هذا  ي�صيعوا!  ال  حتى  وراي��اٍت 

اليابانيين والكوريين والمنغوليين...

تموج الممرات بهوؤالء الزوار الذين يوؤدون واجب 

الزيارة، وينتظمون في اأفواٍج ي�صمعون �صروح االأدلة 

عما ي�صهدونه من معالم اأ�صبحت تحمل في الغالب 

ترجمه باالإنجليزية لكِل ما يعر�ض... 

م�صجد  بزيارة  نقوم  اأن  برنامجنا  من  كان  وقد 

الذي  نيوِجيه  �صارع  في  يقع  ال��ذي  االأع��ظ��م  بكين 

اأكثر من ِعقدين في حاله  كان عند زيارتنا له قبل 

الم�صاهد،  �صمن  مدرجًا  يكْن  فلم  وترميم  ت�صليٍح 

اأما اليوم فاإن الم�صجد مفتوح اأمام الزوار...

وقد كان من ح�صن الحظ اأن اأجده اليوم مبرمجًا 

على  والتعرف  بتحيته  اأق��وم  واأن  ال��م��زارات  �صمن 

ا�صتقبااًل  ا�صتقبلونا  الذين  عليه  الم�صرفين  �َصَدنته 

وترتيب  نظافٍة  من  حال  على  والم�صجد  حميمًا... 

من  عليه  ي�صتمل  ما  �صيما  وال  بالتنويه،  جديرين 

يعبر  ما  واالأ�صكال:  االأحجام  مختلف  فى  م�صاحف 
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التراث  يعتبر زاوية من زوايا  الم�صجد  اأن هذا  عن 

اأزيد  العا�صمة ال�صينيه، عالوة على  االإ�صالمي في 

ال�صين  اأنحاء  في  منت�صر  م�صجد  األف  ثالثين  من 

ومن المهم جدًا اأن نذكر هنا اأن )م�صجد ْنُيوِجيه( 

بتاريخ  المهتمة  التاآليف  بع�ض  في  ذك��ره  ورد  هذا 

بيكين، ذكروه مقترنًا با�صم �صخ�صيٍة مغربيٍة تيمنوا 

ال�صين،  ت��اري��خ  ف��ي  ه��ام  ج��دُّ  ���ص��اأن  لها  وك��ان  بها 

ال�صبتي(  الدين  )ِقَوام  ا�صم  تحمل  ال�صخ�صية  هذه 

الذي ورد على البالد ال�صينية في الع�صر الو�صيط، 

مدينة  ف��ي  بطوطة  اب��ن  ال�صهر  بالرحالة  والتقى 

المدينة  مغادرة  عند  رافقه  الذي  وهو  )َقْنَجْنفُو( 

...
)14(

في اتجاه عا�صمة القان

في  عتيقًا  م�صجدًا  نيوجيه(  )م�صجد  يعتبر 

اإذن من  القديم فهو  وبنائه  الطويل  بتاريخه  بيكين 

ينبغي  التي  اأي�صًا،  العالم  في  ال�صهيرة  الم�صاجد 

بطوطة  ابن  ا�صم  يحفظون  �َصَدنته  نتفقدها...  اأن 

ويرددونه على نحو ما يرددون ا�صم �صهر ال�صيام!

، وقد 
)1((

لقد بني الم�صجد قديمًا ح�صب ما قلنا

م�صاحة  يغطي  اأ�صبح  بحيث  تو�صيٍع  عمليات  عرف 

اآالف ميتر مربع، تناولت عملية التو�صيع قاعة  �صتة 

ال�صالة، وبناء منارة لرفع االأذان ومراقبه الهالل، 

خا�ض  ق�صم  جانب  اإلى  للو�صوء،  بيوت  بناء  كذلك 

بال�صيدات، ويقوم الم�صجد اإلى جانب ال�صالة بدور 

الموؤمنين  تلقين  ال�صينية،  العا�صمة  في  تثقيفي 

الق�صايا،  بع�ض  في  الفتوى  واإعطاء  دينهم،  مبادئ 

وم�صالحه  ال��ج��ن��ائ��ز،  وم��را���ص��م  ال����زواج،  وع��ق��ود 

الن�صاطات  و���ص��ائ��ر  وال��م��ح��ا���ص��رات،  ال��خ�����ص��وم، 

االجتماعية التي تنظم منا�صك الحج للراغبين..

لبع�ض  القبور  بع�ض   الم�صجد  ب�صاحية  وتوجد 

منذ  بالنا�ض  االإمامة  يمار�صون  كانوا  الذين    االأئمة 

عهد يوان Yuyan 79) - 770ه� = 71)1 - 8))1م 

وهو العهد الذي �صهد زيارة الرحالة المغربي لبالد 

ومن  اأ�صلفنا  كما  الدين  بقوام  اجتمع  ال�صين حيث 

التي  الوثيقة  ت��ق��ول  الم�صجد  محفوظات  �صمن 

تاريخها  يرجع  لوحة  الم�صجد،  اأمانة  بها  تحتفظ 

الم�صجد  يحتفظ  كذلك  94)1م،  ه�   110( �صنه 

العود  لتجمير  كمباخر  ت�صتعمل  كانت  بقطٍع خزفية 

الم�صجد  ويقوم  البخور...  في  الم�صتعمل  القماري 

اإلى اليوم بوظيفته حيث �صادفنا وقت الزوال هناك 

ووجدنا طائفة من الم�صلمين والم�صلمات حا�صرين 

يقومون بفري�صة الو�صوء ا�صتعدادًا لل�صالة، هناك 

دنة الذي اأهديناه بع�ض الحلويات  رحب بنا كبير ال�صَّ

المغربية...

لدن  من  بها  بوغتنا  التي  المفاجاأة  كانت  وقد 

بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  عن  حديثهم  ال�صدنة  اأح��د 

 ...(00( عام  ال�صاد�ض  محمد  الملك  لم�صجدهم 

بطوطة  اب��ن  رحلة  م��ن  ن�صخًا  فيها  اأح�صر  وال��ت��ي 

اأح�صرها  المغربية،  المملكة  اأكاديمية  ن�صرته  مما 

العا�صمة  في  الوطنية  الخزانة  رف��وف  بها  ليوؤثث 

...
)1((

ال�صينية

في  موعدنا  ك��ان  للم�صجد  ال��زي��ارة  ه��ذه  وبعد 

َطَبٍق  بتقديم  المعروف  )قْنجود(  بمطعم  الغداء 

البط  ا���ص��م  ي��ح��م��ل  ال�����ص��ي��ن  ف��ي  �صهير  م��ع��روف 

المجّمر)Canard laque( حقيقة كانت »احتفالية« 

الُطهاة  وقف  عندما  بها  ا�صتمتعنا  اأخ��رى  طريفًة 

اأنوفهم  على  يجعلون  النا�صعة  البي�صاء  ببذلهم 

غ�صاوات، وفي اأيديهم قفازات �صفافة لي�صعوا البطة 

- بعد �صلخها طبعًا- بين اأعواد ملتهبة ... يراقبونها 

حتى ال يبقى منها جانب دون اأن ي�صله ن�صيبه من 

 النار...
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الثاني  الفريق  ُيح�صر  األطف عندما  لكن ما هو 

من  حال  على   - الفريق  اأي   - وهو  ال�صحن،  هذا 

مغطاة   - قلنا  كما   - اأنوفهم  للخدمة:  اال�صتعداد 

بخفة  ال�صكاكين  تتحرك  واإن��م��ا  مغلفة،  واأيديهم 

يتعمدون  التي  المجمرة  البطة  اأطراف  لتوزيع  وفن 

ال  »زه��وم��ة«  م��ن  مذاقها  ف��ي  م��ا  ورغ��م  تقديمها، 

تقبلها بع�ض االأذواق، لكن القوم بطريقتهم الذكية، 

�صغيرة،  �صحون  على  متنوعة  توابل  معها  يقدمون 

ذات مذاقات لذيذة واألوان متعددة، كل هذا التقديم 

التي  رة  المجمَّ البطة  لتناول  �صهوتك  من  ي�صاعف 

هذه  ك��ل  المغرب  غير  وال  المغرب  ف��ي  نعيرها  ال 

على  معروفًا  �صحنًا  منها  جعلت  التي  »االحتفالية« 

ال�صعيد العالمي...!

البطة  »زه��وم��ة«  اأت���ذوق  واأن��ا  ا�صتح�صرت  وق��د 

ترك  يتعمدون  وهم  االأوروبيين  بع�ض  به  يقوم  ما 

اللحم  متغيرًا عن طعم  يك�صب طعمًا  �صيدهم متى 

اللحم  على  نحن،  اأذواق��ن��ا  تف�صله  ال��ذي  ال��ط��ري 

يختلف  قد  ال��ذي  ذوق��ه  ولكلٍّ   ... الرائحة  المتغير 

عن االآخر، وبين اأيدينا مثل »االأْجَبان« التي تختلف 

نكهتها ويتعدد ع�صاقها...

المجمرة«  »البطة  ان  اأعترف  فاإني  يكن  مهما 

خلقت فينا رغبًة لتجربة اإعدادها فى البيت بالرغم 

مما تحمله من ُزُهومة!!... وقد لفت نظري اأن بع�ض 

البطة  بقية  فيها  ليجعلوا  اأكيا�صًا  يطلبون  الزبائن 

مما لم يقدروا على تناوله في المطعم... ي�صحبون 

االأكيا�ض معهم انتظارًا لتجدد الرغبة في العودة اإلى 

البطة المجمرة!!

وبعد زيارة لمبنى االأمير كونك Gong قمنا بجولة 

�صياحية ممتعة في اأزقة بيكين ال�صيقة القديمة على 

متن عربٍة اإنما ت�صع ل�صخ�صين ال ثالث لهما! تجرها 

دراجة هوائية )Cyc1o pouss( ي�صوقها �صاحبها، 

في  الم�صهد  ه��ذا  رني  ذكَّ لقد  عونه!  في  اهلل  ك��ان 

على  النا�ض  ركوب  ظاهرة  عن  بطوطة  ابن  حديث 

!
)17(

رقاب العبيد

اختتام  ح��ف��ل��ة  ح�����ص��رن��ا  ال�����ص��اي  ت��ن��اول  وب��ع��د 

في  الفولكلورية  للفنون  الثامن  الدولي  المهرجان 

اأنه  اأعتقد  كنت  ال��ذي  لل�صين  ال��وط��ن��ي  الم�صرح 

لكني  روؤيتها،  على  تعودنا  التي  الم�صارح  حجم  في 

هذا  فيها  يقع  التي  ال�صا�صعة  بالم�صاحات  فوجئت 

المتحرك«  »الكر�صي  ك��ان  والتي  الهائل  الم�صرح 

و�صيلتي الوحيدة للو�صول اإلى مكان الفرجة ...!

جهات  مختلف  من  ج��دًا  �صيقة  عرو�صًا  كانت 

الجوار،  ودول  ال�صين  مقدمتها  وعلى  ال��دن��ي��ا... 

والفرقة القومية الم�صرية الرائعة التي كانت تقابل 

بت�صفيقاٍت من الجماهير الحا�صرة...

كان  ال���ذي  االأخ��ي��ر  ال��ي��وم  ف��ي  ن�صاطنا  واب��ت��داأ 

وبتوجيه  اأواًل   (010/10/17 االأح��د  يوم  ي�صادف 

حقائبنا  لحزم  باال�صتعداد  الدليلة،  ال�صيدة  من 

ل�ُصور  نتجه  ونحن  ال�صباح  منذ  معنا  وا�صطحابها 

دون  ال�صين  زي��ارة  تجوز  ال  الذي  العظيم  ال�صين 

لكّني  زرت��ه  كنت  لقد  بع�صه!!  اأو  ت�صّلقه  اأو  روؤي��ت��ه 

هذه  روؤي��ة  من  اأحرمها  ال  حتى  الحفيدة  �صاحبُت 

الظاهرة الكبرى التي التب�صْت على فريٍق من النا�ض 

ب�صد  عليهم  التب�صت   - الوقت  لبع�ض   - القديم  في 

باهلل  ال��واث��ق  الخليفة  بعث  ال��ذي  وم��اأج��وج  ي��اأج��وج 

ب�صفيره �صاّلم الترجمان لل�صين لمعرفة موقعه على 

ما يذكره ابن ُخْرَداْذَبه، والذي قال ابن بطوطة عنه 

َيَر  ولم  ال�صين  في  يره  لم  اإن��ه  و�صدق:  ب�صراحٍة 

ال�صين  )�صور  هو  لي�ض  ال�صّد  اأن  يعني  ما  راآه!  َمن 

.
)18(

  العظيم(
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في  زميلنا  الف�صاء،  رائ���د  ل��ي  ذك��ر  وق��د  ه��ذا 

ن �صور 
َ
اأكاديمية المملكة المغربية نيل اآْرم �صتُرونك اأ

لهم  الذي ظهر  الوحيد  ال�صيء  هو  العظيم  ال�صين 

من �صنع االإن�صان من القمر!!

وبعد تناول الغداء قمنا بزيارة )ق�صر ال�صيف( 

الطلبة  من  اأف��واج��ًا  �صاهدنا  حيث  الرفيع  الجميل 

يطربون ويرق�صون... ويتناول بع�ض المتنزهين هنا 

الذرة الم�صلوقة اللذيذة التي تباع من قبل اأ�صحاب 

مكانًة  ال�صينيين  لدى  تحتّل  والتي  متنقلة،  عربات 

غذائية هامة...

فهل انتهينا من عملنا هذا اليوم؟

هياأ  قواْنْغبين  لي  البروفي�صور  زميلنا  كان  لقد 

لقاًء  العلج  المغربي  ال�صفير  ال�صيد  مع  بتعاوٍن  لنا، 

ال�صفير  جانب  اإل��ى  ح�صرته  بمنزله  تلفزيونياً 

اللغة   تتقن  كانت  التي  ال�صفارة  م�صت�صارة  ال�صيدة 

وكالة  مندوب  ُعَمر  ال�صيد  ح�صره  كما  ال�صينية، 

كان  حيث  الذكر،  �صالف  لالأنباء  العربي  المغرب 

ال�صيني  لل�صعب  فكرة  لتقديم  منا�صبة  الملتقى 

�صالٍت  م��ن  وال��م��غ��رب  ال�صين  ب��ي��ن   ي��رب��ط  عما 

ت�صرب في جذور التاريخ باالأم�ض، وتعك�ض بظاللها 

تظل  اأن  اإلى  فيه  نتطّلع  الذي  اليوم  حا�صرنا  على 

البلدين  ل�صالح  وازده��اٍر  نمٍو  في  ال�صالت  تلك 

ال�صديقين.

وبعد، فقد ق�صدت من ت�صجيل هذه الخواطر عن 

زيارتي االأخيرة لل�صين اأن اأوؤدي �صهادًة �صادقة عن 

مغتنمًا  قوية،  و�صائج  اإليها  �صدتنا  التي  البالد  هذه 

الجادة،  بخطواتها  ال�صين  الأهنئ  الفر�صة  ه��ذه 

موؤماًل اأن تتذّكر - با�صتمرار، ا�صَم ابن بطوطة الذي 

نظل نحن المغاربة معتزين با�صمه الأنه عّرفنا منذ 

تحمل  اآ�صيا  في  دول��ٍة  اأكبر  علي  الو�صطى  الع�صور 

ا�صم ال�صين ظلت ت�صق طريقها نحو م�صتقبل م�صرٍق 

زاهٍر مليء بالمفاخر.

اإن ما يجمع بين المغرب وال�صين ال نجد مثياًل 

له في عالقات الدول الثنائية اأو المتعددة االأطراف، 

وهذا ر�صيد يجعل من المغرب ومن ال�صين حليفين 

ازدهار  على  للعمل  بالما�صي  ي�صتر�صدان  دائمين 

الم�صتقبل.

الحوا�صي 

Macoudi: les praires d’or, trad. Socite asiatique, 1- 
T.I.P. 286- Paris 1861.

العزيز  ع��ب��د  ف��ري��د  تحقيق  ال��ب��ل��دان،  معجم  ال��ح��م��وي.  ( -

الجندي رقم )770 دار الكتب - بيروت - طبعة اأولى عام 

.1990-1910

ترجمه عن الفار�صية لمقدمة ر�صيد الدين لجامع التواريخ  ( -

الم�صت�صرق  ن�صرها  التي  الطبعة  م�صر،  هوالكو  وتاريخ 

الكتب  اإحياء  دار   ...  CATREMERE كاترمير  الفرن�صي 

الثقافة  وزارة  ون�صر  الحلبي  ال��ب��اب��ي  عي�صى  العربية، 

0)19-المجلد  للثقافة  العامة  االإدارة  القومي،  واالإر�صاد 

الثاني الجزء االأول 111 تعليق 1.

المجلد  التازي،  الهادي  ابن بطوطة. د. عبد  تحقيق رحلة  4 -

)7، مطبوعات اأكاديمية المملكة  84) التعليق  الرابع، �ض 

المغربية ، رقم االإيداع القانوني )))/1997(.

، رقم  د. التازي: التاريخ الدبلوما�صي للمغرب ج10 تعليق 9)- )

االإيداع القانوني ))/)198، مطابع ف�صالة - المحمدية - 

المغرب.

بطوطة  اب���ن  رح��ل��ة  تحقيق  م��ن  ال��راب��ع  المجلد  ي��راج��ع  ( -

�ض0)1-1)1.

 7 -(9-(8 �ض  ج10  للمغرب  الدبلوما�صي  التاريخ  التازي:  د. 

م�صدر �صابق..

- وكذا  8 -19(( MAP دجنبر  وكالة المغرب العربي لالأنباء  

الوكالة ال�صينية لالأنباء في ذلك التاريخ.

�صريط  ال��ف��ا���ص��ي،  ل��ع��الل  ال��دول��ي  ال�����ص��دى  ال��ت��ازي:  د.  9 -

ال�صاد�ض  محمد  �صارع   - الفا�صي  عالل  موؤ�ص�صة  بمكتبة 

- الرباط.
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ن�ض  يوجد  حيث  المغربية،  المملكة  اأكاديمية  اأر�صيف  10 -

اتفاقية التعاون.

. ن�صره البنك المغربي للتجارة الخارجية ربيع 010)- 11

اأكاديمية  ن�صر  بطوطة  اب��ن  رح��ل��ة  تحقيق  ال��ت��ازي:  د.  1( -

القانوني  االإي���داع  9))رق���م  ���ض   4 ج  المغربية  المملكة 

.)1997/((1(

 . جريدة العلم عدد الثالثاء ) نونبر 010)- )1

اأكاديمية  طبع  بطوطة،  اب��ن  رحلة  تحقيق  ال��ت��ازي.  د.  14 -

 ((0  -(79 �ض   4 ج  �صابق،  م�صدر   . المغربية  المملكة 

تعليق رقم 70.

د. محمد بن عبد الرحمن الب�صر: �صفير ال�صعودية بال�صين  1( -

0ح�صارة ال�صين، �ض 98- )0)، طبعة دار الهالل االأزرق 

هونغ كونغ 4)14ه� 004)م.

م. وكالة المغرب العربي لالأنباء 4-10 يبراير )00)- )1

حلة ابن بطوطة ج 4 �ض ))- 17 م�صدر �صابق. 

د. التازي. تحقيق رحلة ابن بطوطة، ج 4 �ض 74) تعليق 4)- 18 

الذي يذكر اأن �صور ال�صين بني منذ 1))-11) قبل الميالد 

من قبل موؤ�ص�ض االإمبراطورية ت�صي �صي هوانك تي.

Tim mackintosh smith: The travels of ibn Battutah, 
London 2002 p 265 - 322.
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بمعنى  لي�س  فنا،  النقد  عد  من  راأي��ن��ا  ولذلك 

ال�صنف، واإنما بالمعنى الذي تحوزه الفنون الجميلة 

النقدية  العملية  في  اأ�صا�صي  على عن�صر  باالعتماد 

على  الرت��ك��ازه  علما  ع��ده  من  وهناك  ال���ذوق،  وه��و 

المنهج وال�صرح والتعليل والتحليل اأو الدر�س عموما. 

راأينا من كانت نظرته توفيقية بين هذا وذاك  كما 

وهو  ال�صابقة  لالعتبارات  فنا  النقد  من  جعل  حين 

من  عليها  اعتمد  التي  االعتبارات  لذات  علم  اأي�صا 

قال باأنه علم ومن ثمة جمع بين الفنية والعلمية. 

ولكننا  للنقد  والتنظير  المفهوم  حيث  من  هذا 

اأحيانا - وعندما نغير وجهة النظر الج�صتالتية اإلى 

النقد من حيث هو ن�صاط ثقافي مكتوب، اإننا اإذا قلنا 

ذلك ونحن واعون بالفرق بين الن�س العلمي والن�س 

النقدية،  الن�صو�س  بع�س  نجد   - العلمي  االأدب��ي 

بها  كتب  التي  اأدب��ي��ا  الراقية  اللغة  من  وانطالقا 

الن�س النقدي الدرا�صي، اأو العتمادها- وهي ت�صرح 

كاالأ�صلوب  اأدبية  عنا�صر  على  وتقّيم،  وتقوٌّم  وتعلل 

االعتماد  ذلك  كان  واإن  اأحيانا  والعاطفة  والخيال 

يمكن  �صاعتئٍذ  قليال،  جميعها  المعطيات  هذه  على 

اكت�صب  الأنه  فن؛  باأنه  النقدي  الن�س  عن  نقول  اأن 

النثر  واأ�صلوب  بلغة  يكتف  ولم  الفن  ميكانيزمات 

العلمي التقريري. 

النموذج  غلبة  نفتر�س  اأن  ع��ن  وناهيك  ه��ذا 

ال�صعري في اإنتاج النقد وال اأق�صد بع�س الخطرات 

النقدية التي ولدت ووجدت �صعرا عند بع�س ال�صعراء 

حول المذهب االأدبي اأو التجديد االأدبي اأو غير ذلك 

الحدود الفا�صلة بين الن�ص التاريخي 

وال�صيرة الأدبية عند المّقري التلم�صاني

) درا�صة في مبداأي الموافقة والتوفيق في نفح الطيب(

الدكتور/ عبد العزيز �شويط

جامعة جيجل - كلية االآداب - ق�صم اللغة واالأدب العربي

الجزائ�ر 

مقدمة 

م� زلن� ن�سمع عن النقد هل هو فن اأم علم وم� زلن� نجد الن��س مختلفين ب�س�أن هذه الم�س�ألة 

في  منه�  ي�ستف�د  اأ�سئلة  �سكل  في  م�سكال  معرفي�  ان�سغ�ال  تطرح  دامت  م�  والعلمية  المعرفية 

تزويد العقل الب�سري بمفهوم اأو حد اأو تعريف مج�ل ون�س�ط ب�سري ثق�في على درجة كبيرة من 

يندرج  بم�  الف�ئدة مق�سدا من مق��سده،  يراعي  الذي  واالأدب  والفن  ب�لجم�ل  لتعلقه  االأهمية 

�سمن الف�ئدة المتحدث عنه� من متعة. 
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الق�صائد  �صياق  النقدية، وقد وردت في  الروؤى  من 

اأن  اعتبار  على  الروايات  اأو  الق�ص�س  اأو  ال�صعرية 

االإن�صانية في حده  التجربة  تعبير جميل عن  االأدب 

اإن�صانية  تجربة  والنقد  اأي�صا،  والمدر�صي  الم�صهور 

فما الذي يمنع من ات�صافه بذلك ؟ هذا عن الن�س 

االأدباء  بع�س  نقد  اعتبار  ويمكن  الناقد  ال�صعري 

الجامعيين فنا واأدبا كطه ح�صين والعقاد واأدوني�س 

وغيرهم كثير. 

�صالفة،  ع�����ص��ور  ف��ي  االأم����ر  ذات  ح���دث  ل��ق��د 

قال  من  القدماء،  والنقاد  العلماء  عند  وبال�صبط 

يطبعه  حتى  �صاحبه  في  يوؤثر  ال  االخت�صا�س  ب��اأن 

حين  العالم  االأدي���ب  حق  من  األي�س  ثم  بطابعه؟، 

يتعامل مع النا�س اأن ال يظهر اأثر علمه واأدبه فيهم؟ 

ذلك تح�صيل حا�صل. ومن هنا �صوف لن نرى بين 

اأ�صلوب العالم في تعامله مع طلبته وبين اأ�صلوبه في 

تعامله مع النا�س اختالفا كثيرا، كما �صوف لن نجد 

يخو�س  حين  العالم  االأديب  اأ�صلوب  في  تبدل  كثير 

التاأريخ لتحكمه في  في م�صائل العالم بما في ذلك 

زمام اللغة الراقية واالأ�صلوب الجميل.

مبررات الموافقة والتوفيق في نفح الطيب 

نعم - ومثلما �صوف نرى - اأن االأ�صلوب العلمي ال 

بد اأن ال يكون هو نف�صه االأ�صلوب الفني االأدبي، ولكن 

االأديب يجد �صعوبة في تبديل م�صار ونوعية كتابته 

وخو�س غمار التب�صيط حين يتناول مو�صوعا علميا، 

االأدب  اأ�صلوب  اآث��ار  بع�س  ف�صتبقى  ذل��ك  رام  واإن 

الراقي �صاء اأم اأبى. 

البون  معرفيين  مجالين  بين  ينتقل  حين  هذا 

من  قريبين  يكونا  حين  اأم��ا  ج��دا،  �صا�صع  بينهما 

بع�صهما، وليكن ذلك مثال االأدب والفل�صفة اأو االأدب 

والتاريخ، اأو االأدب وعلم الكالم وعلوم الدين، وهو 

ما من �صاأنه اأن يقّل حدة كلما ابتعدنا عن التقارب 

بين المجالين المعرفيين وليكونا مثال االأدب والطب 

اأو االأدب والفلك... الخ. ومع ذلك فهذان المجاالن 

المعرفيان - في حال مداخلتنا هذه - لي�صا ال�صعر 

ثمة  وم��ن  وال��ت��اري��خ،  ال�صيرة  هما  واإن��م��ا  والتاريخ 

الموؤرخ  اإذا كان  واحد  �صيئا  يكونان  ليكادان  فاإنهما 

اأديبا كالمقري رحمه اهلل. 

واأما المدعاة الثانية للتوفيق اإلى جانب ما �صبق 

ذكره من الطبع الراقي في التعبير فهو الجمع بين 

كتاب  في  التاريخ  اأو  ال�صيرة  اأو  االأدب  المجالين: 

اقترانهما  جانب  اإلى  الح�صوري  فاقترانهما  واحد 

التوفيق  �صرورة  اإلى  الميل  للمقري  عزز  المفهومي 

ال�صيرة  ف��ي  ت��وف��ره  ال��واج��ب  الفني  النثر  لغة  بين 

والترجمة النتمائهما اإلى الفن واالأدب وبين التاأريخ 

لي�س  كونه  رغم  العلم  اإلى  يكون  ما  اأقرب  هو  الذي 

من العلوم البعيدة عن االأدب.

قد يجتهد الموؤلف ق�صدا و�صناعة وتكلفا اأحيانا 

من  لقامة  ي��وؤرخ  وه��و  وفنية  راقية  لغته  تكون  لكي 

الخطيب،  بن  الدين  ل�صان  والقلم  ال�صيف  قامات 

فردو�س  الح�صن  وال��وج��ه  والخ�صرة  ال��م��اء  ولبلد 

العرب المفقود االأندل�س ليوافق بلغة تعبيره هاذين 

له  ق�صد  وهو  واالأندل�س،  الدين  ل�صان  االأنموذجين 

وفي  الطيب  نفح  في  هنا  المقري  اأن  اإال  يبرره،  ما 

اأي  اإلى  وال  تكلف  اأي  اإلى  يعمد  لم  ذاته  هو  �صيرته 

تمحل اأو �صناعة، فالرجل من خالل اإيجاده القبول 

في بالده والح�صوة في م�صر والمنزلة الرفيعة في 

بالد ال�صام لعلمه وتاأدبه وتبحره في مجال الخطابة 

يقول  من  وجدنا  حتى  الدين  علوم  وخا�صة  والعلم 

عنه نقال عن المحبي في خال�صة االأثر: ))... ونزل 

ولم  يده،  تقبيل  على  النا�س  فازدحم  الكر�صي،  عن 

يتفق لغيره من العلماء الواردين اإلى دم�صق ما اتفق 
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اأن  اأدري  ول�صت  النا�س((.  واإقبال  الحظوة  من  له 

والترجمة  بالدرا�صة  المقري  اإلى  تعر�س  من  جميع 

الرغم من  بالنفح على  يبداأ  تاآليفه  اإلى  حين ي�صل 

اأن هذا الكتاب لي�س هو اأول كتاب األفه المقري، اإن 

ميالدية   1039 �صنة  األفه  فقد  كتبه،  اآخر  يكن  لم 

وتوفى �صنة 1041 ميالدية، واإنما مرد الت�صبيق اإلى 

االأهمية وال�صهرة والذيوع وهو كتاب �صيرة اأدبية. 

األف المقري هذا الكتاب ا�صتجابة لرغبة �صامية 

تكون  فقد  اأي�صا،  مغربية  نف�صية  ورغبة  دم�صقية 

اأهماها العالقة بين الم�صرق  اأفكار من  في خاطره 

والمغرب وال�صراع الخفي بينهما منذ مقولة » هذه 

بالده  اإل��ى  ال�صوق  قلبه  وف��ي   « لنا  ردت  ب�صاعتنا 

والمفاخرة اإبراز ف�صل المغرب واالأندل�س برجالهما 

واأر�صهما، ثم اإن الحالة التي يعي�صها المقري لي�صت 

ولكنها  اأغ��م��ات  اإل��ى  ال��دي��ن  ل�صان  نفي  حالة  ه��ي 

ت�صابهها من حيث كونها غربة عن الوطن االأول وهو 

ت�صهد  االأندل�س  اإن  ثم  باالأندل�س،  المرتبط  المغرب 

فهذا من  دون رجعة  منها من  االإ�صالم  راية  خروج 

�صاأنه اأن يكون دافعا للمقري لكي يكتب هذا الكتاب. 

باالإ�صافة اإلى اأ�صباب اأخرى ذكرها الدكتور اإح�صان 

اإعجابه  منها  للكتاب  تحقيقه  مقدمة  في  عبا�س 

الغربة  في  نف�صه  كرب  عن  والتنفي�س  الدين  بل�صان 

اأهو  الكتاب  ي�صنف  ال  المحقق  اأن  .غير 
)1(

وغيرها

تاريخ اأم �صيرة، بل ي�صعه �صمن المو�صوعات فيقول 

عنه باأنه مو�صوعة، و�صوف لن يتحدث عنه في كتابه 

يبتره  اأن  يريد  ال  اأنه  اعتبار  على  بتاتا  ال�صيرة  فن 

ويف�صله عن ال�صياق الذي كتب فيه مجموعا، كتاب 

تاريخ وكتاب �صيرة ل�صان الدين وهما معا لي�صا �صيئا 

واحدا. 

دافع  ك��ان  ه��ل  نت�صاءل:  اأن  حقنا  فمن  وب��ع��د، 

 المقري اإلى تاأليف النفح العقل والمعرفة اأم االأ�صواق 

اأن  اأراد  اأنه  والحق  ؟  العاطفة  اأو  القلبية  والنوازع 

�صدور  في  واح��د،وك��ان  بحجر  ع�صفورين  ي�صرب 

الكتاب عن القلب اأقرب واأميل رغم اأنه األفه ليعرف 

به من ال يعرفه،ولكنه اأي�صا األفه تنفي�صا عن نف�صه 

لدواعي  ونفيا  لحقه  واإثباتا  وبلده  باأهله  ومفاخرة 

اإنكار قدره وكل ذلك من �صاأن االأدب. 

اأن  على  وال��دار���ص��ي��ن  النقاد  اآراء  تجمع  اإذن 

ال  لكي  المحترم  الطراز  من  واأديب  �صاعر  المقري 

باعه  طول  اإلى  اأوال  بالنظر  فالرجل  الراقي،  اأقول 

في ممار�صة االأدب والنقد اكت�صب لغة راقية واأ�صلوبا 

كما  الكبار  العلماء  كونه من  اإلى جانب  فهو  جميال 

من  وال�صيما   
)((

المتاأخرون الباحثون  عليه  ي�صهد 

في  والمغربية  االأندل�صية  الدرا�صات  في  تخ�ص�س 

عن  قيل  ما  برغم  ذلك  والنثر،كل  ال�صعر  ميداني 

ميدان  في  المقري  فيه  عا�س  الذي  الع�صر  �صمات 

االأدب باأنه ع�صر ال�صناعة والتكلف وتبعيته لطريقة 

القا�صي الفا�صل �صواء عند ل�صان الدين بن الخطيب 

اأو عند من كتب له ترجمة وهو المقري،ومع ذلك فهم 

اأدباء فنانون افتقروا اإلى التجديد وانتهجوا التقليد 

المقري  االأدب ومنهم  ولم يخرجهم ذلك من حيز 

في كتابه النفح،الأن هذا الكتاب هو اأقرب الكتب اإلى 

االأدب،بل هو االأدب عينه اإذا نظرنا اإلى بقية تاآليفه 

هي  وما  الموزونة  العلمية  منظوماته  ذلك  في  بما 

باالأدب وال بال�صعر. وبما في ذلك �صيرته التي كتبها 

للقا�صي عيا�س » اأزهار الريا�س في اأخبار القا�صي 

عيا�س « وال حتى » رو�س االآ�س العاطر االأنفا�س، في 

ذكر من لقيته من اأعالم مراك�س وفا�س « وال عيب 

العثماني  الع�صر  فالع�صر هو  للمقري في كل ذلك 

بكل ما يميز هذا الع�صر من تقهقر في جميع العلوم 

العربية واآدابها.

�صمات  اأي�صا عن  �صيف  �صوقي  الدكتور  يتحدث   
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النثر في هذا الع�صر والمقري �صمنه فيقول مثبتا 

اإنما   ...(( عنهم:  التجديد  ونافيا  عليهم  االأدبية 

 
)3(

اأ�صاليبه(( ك��ررت  قد  معادا،  مكررا  اأدب��ا  تجد 

ولي�س معنى هذا - كما اأ�صلفنا - اأنهم لي�صوا اأدباء 

نتاجهم  عن  ينف  فلم  اأدب��ا«  »تجد  ق��ال:  اأن��ه  بدليل 

ذلك �صفة االأدبية. 

لقد كتب المقري في النفح �صيرة وترجمة ل�صان 

ال  المجال  بين  والفرق  تاريخه،  يكتب  ولم  الدين 

يخفى على دار�س، وكان باإمكانه اأن يكتب تاريخا له 

)المقري(  فالرجل  التاريخ،  خلدون  ابن  كتب  كما 

وفنيا،  ل��غ��وي��ا  فيها  ي�صقط  ل��م  ك��ت��ب،  ع���دة  ك��ت��ب 

االحتكاك  هو  وال�صبب  اأدبيا،  اأرقاها  النفح  ولكن 

عن  الكتابة  فعل  مزاولة  اأثناء  االأدب��ي  بالمو�صوع 

�صاعر اأديب والثاني الرقي الحا�صل في لغة المقري 

الوطيدة  ال�صام  اأر���س  في  المقام  به  ا�صتقر  حين 

عمره  م��ن  زمنية  مرحلة  ف��ي  ب��االأن��دل�����س  العالقة 

تختلف تاأخرا عن بقية المراحل العمرية التي كتب 

التي  الموافقة  ليحقق  ذل��ك  وك��ل  كتبه،  بقية  فيها 

الذي  الخطيب  ب��ن  ال��دي��ن  ل�صان  ق��در  ف��ي  نجدها 

كان: ))نفي�س العدوتين ورئي�س الدولتين باالطالع 

 ،
)4(

النقلية(( بالفهوم  واالإمتاع  العقلية  العلوم  على 

ولي�س بنا من حاجة هنا اأن ن�صتفي�س في ذكر قيمة 

وقدر ل�صان الدين بن الخطيب، واإنما يكفي اأن ننبه 

ارتبط  كما  بالنفح  ارتبط  قد  اال�صم  هذا  اأن  اإل��ى 

بالقا�صي  الدين  الملك �صالح  ارتبط  بالمقري كما 

له  ))وخ�ص�س  يقول:  من  وجدنا  وحتى  الفا�صل، 

فيهما  عر�س  الطيب  نفح  م��ن  مجلدين  المقري 

ال�صيا�صية واالأدبية.  عر�صا وا�صعا الأ�صاتذته وحياته 

واإذا كان ل�صان الدين لم ينجح في حياته ال�صيا�صية 

وهي  االأدب��ي��ة  حياته  في  عظيما  نجاحا  نجح  فقد 

نذكر  باأن  باأ�س  ال  والكتاب   
)((

كانت منوعة((    حياة 

بعنوانه الكامل وهو »نفح الطيب من غ�صن االأندل�س 

الخطيب«  بن  الدين  ل�صان  وزيرها  وذكر  الرطيب 

بكل ما يعنيه الجمع بين االأندل�س ول�صان الدين في 

اأن  غير  منطقيين  ومالزمة  جمع  وهو  واحد  كتاب 

اإلى البروز بجالليهما  المزية في كونهما يت�صابقان 

في هذا الكتاب بحيث ال يكاد يغلب اأحدهما االآخر 

قدر  في  بلد  ذك��ر  ح��ال  في  تختلف  قد  والمفارقة 

م�صر مثال اإلى جانب كافور االإخ�صيدي االأ�صتاذ مع 

احترامي ال�صديد لهذا الرجل. 

الفرق بّين بين هذا وذاك على اختالف مرتبتهما 

وظروف  ومكانيهما  زمنيهما  واختالف  ال�صيا�صية 

محمد  الدكتور  ي�صهد  فكما  مركزيهما،  اعتالئهما 

))اأعجوبة  ك��ان  الدين  ل�صان  اإن  ال��داي��ة:  ر�صوان 

زمانه... ومن اأ�صهر مو�صحاته مو�صحته التي يعار�س 

من  كثير  عن  يقل  لم  ما  وهو   
)((

�صهل(( ابن  فيها 

النا�س ممن تولى ال�صلطان وحتى الوزارة غيره، كما 

تثبت لنا هذه ال�صهادة علو همة الرجل في ال�صيا�صة 

واالأدب، القلم وال�صيف. ولي�س بنا من حاجة هاهنا 

اأي�صا اأن نتحدث بالدليل عن جمال االأندل�س وف�صلها 

على كثير من البلدان بخيرها. 

قد نجد خطرات نقدية عند الكثير ممن يوؤرخون 

من  اأديبا  فيهم  كان  اإن  والملوك  والممالك  للدول 

العامة اأو من الخا�صة، وهي قليلة جدا )الخطرات 

النقدية ( اإذا ما قي�صت بكتاب نقدي ككتاب العمدة 

البن ر�صيق مثال، ولكن المعطى النقدي يكبر ويكبر 

ل�صخ�س  �صيرة  كتاب  التاأليف  اأو  العمل  ك��ان  اإذا 

العمل  اأدبية  التاأليف  يعطي  كثر مما  ال�صعراء حوله 

من  �صيرة  عنه  يكتب  من  واأدبية  ال�صيرة  كتابة  وهو 

خالل من حوله من االأدباء وال�صعراء ولو في �صرح 

غريب ق�صيدة اأو ت�صجيل خطبة له اأو لغيره، اأما اإذا 

في  اأديب  لرجل  و�صيرة  ترجمة  كتاب  التاآليف   كان 
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ولو  لالأدب  ازدهار  ع�صر  وفي  االأدب  فيها  كثر  بلد 

بال�صنعة التي تحدث عنها الدار�صون فاالأمر مختلف 

ل�صرورة  التوفيق،  ويقت�صي  الموافقة  يقت�صي  جدا 

الجمع بين الرجل وبالده والأن ال�صيرة اأ�صال تختلف 

والبلد  بالمجتمع  تعلقها  خ��الل  من  الترجمة  عن 

والع�صر وذكر خ�صائ�س كل ذلك ومميزاته. 

وال�صيما  التاريخي  المعطى  النفح  في  نجد  نعم 

في ال�صق االأول من الكتاب وهو غالب، ولكن المقري 

اأي  من  اأكثر  الدين  ل�صان  واأدبية  ب�صاعرية  اعتنى 

ويعد  بل  �صيرة،  كونه  لدينا  يرجح  مما  اآخ��ر  �صيء 

عند  وردت  التي  المعلومات  من  لكثير  اأ�صال  النفح 

هذا  يعر�س  حين  وال�صيما  المراك�صي  �صعيد  اب��ن 

الترجمة  من  المقري  اإليه  عر�س  ما  اإل��ى  االأخير 

 وفي هذا التخ�صي�س ما يغني 
)((

لالأدباء وال�صعراء

محمد  اإن  ثم  الذكر،  ال�صالف  الترجيح  اإثبات  من 

�صعيد العريان ومحمد العربي العلمي في تحقيقهما 

الواحد  لعبد  المغرب  اأخبار  تلخي�س  في  للمعجب 

المراك�صي يكثران من المقارنة بين عبارات المقري 

وبين  واالأندل�س  المغرب  في  االأح��داث  بع�س  حول 

تف�صيل  اإل��ى  كثيرا  ويميالن  المراك�صي  به  عبر  ما 

الكتاب مما  المقري وكل ذلك في هوام�س  عبارات 

المراك�صي  عند  تاريخي  ن�س  بين  ال��ف��وارق  يثبت 

وهو   
)((

المقري عند  والفن  االأدب  اإلى  اأقرب  ون�س 

اأديب  عن  ليكتب  المقري  اأدبية  من  اإثباته  رمنا  ما 

وفار�س قلم. 

علم التاريخ ) المفهوم والمنهج ( 

من  ومنهم  الم�صلمين  االإخ��ب��اري��ي��ن  اأن  ال��ح��ق 

الذهب  م���روج  كمقدمة  كتابه  مقدمة  ت�صفحت 

والكامل  كثير  الب��ن  والنهاية  والبداية  للم�صعودي 

ت��ك��ن �صورة  ل��م  ال��ع��رب    ل��ل��ط��ب��ري وال��م��ح��ن الأب���ي 

كاتب  اأي  لدى  وا�صحة  التاريخ  مفهوم  اأو  التاريخ 

االأخبار  عطفهم  م��ن  راأي��ن��ا  م��ا  �صوى  ه���وؤالء،  م��ن 

تاريخ  كتاب  الكتاب  اأن  على  والتنويه  التاأريخ  على 

جاء  حتى  بالما�صي،  وللعلم  وللت�صجيل  لالعتبار 

بدقة  والعلم  المفهوم  فحدد  خلدون  ابن  العالمة 

راأيناه  التي  الحظوة  ن��ال  حتى  االأم���ر  ف��ي  وتبحر 

مقدمة  ب�صبب  والغربي  العربي  العالمين  في  نالها 

تاريخه التي هي اأ�صهر من نار على علم، والم�صكلة 

التاريخ  كتابة  حاولوا  الذين  المحدثين  االأوائ��ل  اأن 

بتعريف  لموؤلفاتهم  يقدموا  لم  واالإ�صالمي  العربي 

ولو  ال��ت��اأري��خ  لعلم  تنظيري  مبحث  وذك��ر  التاريخ 

نقال عن هيرودوت بالن�صبة للم�صت�صرقين الغربيين 

وارثي الثقافة االإغريقية واأعني حتى تاريخ ال�صعوب 

االأدنى  ال�صرق  وتاريخ  بروكلمان  لكارل  االإ�صالمية 

العرب  حتى  وال  مثال،  مرتكات  الأن��ط��وان  القديم 

والحق  الثقافة  اأن  على  الخلدونية،  الثقافة  وارث��ي 

هيرودوث  عند  �صواء  اإن�صاني  ب�صري  م��وروث  يقال 

في  برو  توفيق  الدكتور  حا�صا  خلدون.  ابن  عند  اأم 

القديم فقد تحدث عن  العرب  تاريخ  كتابه  مقدمة 

باأنه  عنه  عبر  حين  مفهومه،  اأو  التاريخ  تعريف 

علم من العلوم االجتماعية ذو قواعد خا�صة يبتعد 

عن  نقال  وهذا  ال�صك،  على  وينبني  االأ�صطورة  عن 

ما  وهو   
)9(

التاريخ قيمة  كتابه  في  هورا�س  ج��وزف 

تفاداه قبله اآرنولد توينبي في مقدمة كتابه » تاريخ 

الب�صرية« حين تحدث عن مجريات التاأريخ الحديث 

 
)10(

الحديثة القديمة  العلوم  بين  طريقه  ي�صق  كعلم 

التاريخ،  علم  هو  لي�س  التاريخ  اإن  القول  مجمل  و 

الفقه  اأن  االأدب، كما  لي�س هو علم  االأدب  اأن  مثلما 

اللغة،  علم  ه��ي  اللغة  وال  الفقه  اأ���ص��ول  ه��و  لي�س 

التاأريخ  لعملية  التنظير  هو  التاريخ  علم  كان  فاإذا 

  مفهومها واأهميتها ودوافعها واأ�صبابها وما اإلى ذلك، 
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االأحداث  ت�صجيل  هو  التاريخ  كتابة  اأو  التاأريخ  فاإن 

))عملية  ر�صد  وتعمقا  دقة  اأكثر  وبقول  الما�صية، 

المجموعة  تطور  مثل  م��ا،  ل�صيء  الفعلية  التطور 

الب�صري  المجتمع  وتاريخ  االإن�صان  ون�صوء  ال�صم�صية 

كلها  فهذه  والعلوم  والفكر  واللغة  التكنيك  وتطور 

تمثل التاريخي، اأي عمليات مو�صوعية، تمت اأو تتم 

التكلم  في  الحق  له  اإلى من  ونرجع  بل   ،
)11(

االآن((

بن  الرحمن  العالمة عبد  التاريخ  التاريخ وعلم  في 

خلدون الذي يقول: ))اعلم اأن فن التاريخ فن عزيز 

المذهب، جم الفوائد، �صريف الغاية،اإذ هو يوقفنا 

من  ذلك  اإلى  وما   
)1((

الما�صين...(( اأح��وال  على 

كالم ابن خلدون في الف�صل الذي تال خطبة الكتاب 

وتحقيق مذهبه  التاريخ  علم  ف�صل  في  مقدمة  وهو 

وذكر  المغالط  من  للموؤرخين  يعر�س  لما  واالإلماع 

اأن ابن خلدون  اأ�صبابها، والجدير بالذكر  �صيء من 

لم يعد الحديث عن التاريخ حين حديثه عن العلوم 

قدم  قد  الأن��ه  ذل��ك  ال�صناعات،و  من  فراغه  بعد 

لكتابه التاريخي في مقدمته بمقدمة تتعلق بالتاريخ 

اأثناء  قاله  ما  اإعادة  فاأغنى ذلك عن  التاأريخ  وعلم 

حديثه عن مختلف العلوم. 

درا�صة  فهو ))مدخل في  التاريخية كمبداأ  واأما 

الواقع وتف�صيره، يتطلب النظر في االأ�صياء والظواهر 

لن�صوئها  الملمو�صة  التاريخية  الظروف  �صوء  في 

اأ�صياء  كافة  اأن  على  المبداأ  هذا  ويقوم  وتطورها. 

ومتغيرة  مترابطة  وظ��واه��ره  المو�صوعي  العالم 

ال�صحيح  التف�صير  ال  التاريخية  مبداأ  ويتيح  اأبدا... 

فح�صب،  وحا�صرها،  )الظواهر(  االأ�صياء  لما�صي 

بل ور�صد نزعة تطورها م�صتقبال... وال يقت�صر هذا 

المبداأ على درا�صة االأ�صياء والظواهر، واإنما ين�صحب 

على نتائج المعرفة. فهو يعني اأن اأية مو�صوعة عن 

  الطبيعة اأو المجتمع يجب اأال توؤخذ على نحو مجرد، 

واإنما في ارتباطها بتطور مجمل المعارف في مجرى 

 كما 
)13(

التغيير التاريخي لنطاق التجربة الب�صرية((

اأن المبداأ التاريخي هو ))م�صطلح يا�صبرز، يعني به 

االآنية،  وبين  التاريخي  االأنا  بين  والوحدة  الت�صامن 

التاريخي،  ال�صعور  الوحدة  بهذا  ال�صعور  وي�صمى 

وعنده اأن التاريخ خالف التاأريخ، وال�صعور التاريخي 

اأو التاريخية بخالف ال�صعور التاأريخي اأو التاأريخية 

Historismus فالتاأريخ هو العلم بحوادث الما�صي 

�صعور  هو  والتاريخ  للعالم،  الزمني  الت�صل�صل  خالل 

الذات بما حققته من مظاهر ن�صاطاتها المختلفة. 

تاريخية  يو�صح  الذي  النور  هو  التاريخي  وال�صعور 

االآنية ويتبدى في كل حالة اأريد فيها اأن اأدرك العلو، 

اأي اأن اأدرك اأنني اأريد من خالل المواقف التي اأوجد 

فيها، الخروج من هذه المواقف والعلو عليها، ابتغاء 

 ولذلك نجد الحقيقة 
)14(

تحقيق اإمكانيات جديدة((

التاريخية هي المق�صد من التاريخ وما تعلق به من 

الروائي  للمجال  وال  للخيال  دخل  وال  التاريخ،  علم 

 
)1((

ال�صرف التاريخ  مجال  في  االأدبية(  )الرواية 

ومن ثمة فالتاريخ اأقرب ما يكون اإلى علم االآثار منه 

اإلى االأدب الذي منه ال�صيرة والترجمة االأدبيتين. 

والخيال،  )اللغة  االأدب��ي��ة  وال�صيرة  الترجمة 

والمكان  الع�صر  وظ��روف  وال�صخ�صانية  العاطفية 

والزمان(.

نحاول اأن نتلم�س مفهوم جن�س اأدبي من اأجنا�س 

النقد  اأقطاب  اأح��د  نظرة  خالل  من  العربي  النثر 

كان  الذي  اإح�صان عبا�س  الدكتور  المعا�صر  العربي 

من  لها  ويا  للمقري  الطيب  نفح  تحقيق  �صرف  له 

�صدفة غريبة.

يبداأ الدكتور اإح�صان عبا�س اأول ف�صل من كتابه 

))القدرة  باأنها:  فيها  يقول  فقرة  باأول  ال�صيرة     فن 
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على االإح�صا�س بالتاريخ، ك�صائر المزايا االإن�صانية، 

فيه  تتباين  ومجال  االأف���راد،  بين  للتفاوت  موطن 

�صنتغافل  اأننا  والحق   
)1((

واالأم���ام...(( الجماعات 

فطنة  ثلثنا  ونجعل  قي�س  بن  االأحنف  ن�صيحة  على 

الفقرة: ما  اأمام هذه  ونت�صاءل جدال  تغافال  وثلثينا 

دخل هذا الكالم بكتاب ككتاب فن ال�صيرة ؟ لنجيب 

ال�صيرة  تكن  لم  اإن  وطيدة  جد  بينهما  العالقة  باأن 

تاريخًا وتاريخًا ممتازًا بلغته واأ�صلوبه وبع�س الخيال 

�صكل  على  ول��و  الخيال  يفارقه  ال  االأدب  الأن  فيه، 

والكناية  كالت�صبيه  المختلفة  والبيان  البالغة  �صور 

واال�صتعارة والمجاز. 

الحديث  يوا�صل  عبا�س  اإح�صان  الدكتور  اإن  ثم 

في هذا الكتاب عن التاريخ عبر �صفحتين ليقرر في 

االأب  هو  التاريخي  ))الح�س  باأن  الثالثة  ال�صفحة 

المنجب لل�صير يوم كانت ال�صير جزءا من التاريخ، 

ويوم كانت حياة الفرد تمثل جانبا هاما من ت�صور 

النا�س للتاريخ، واإيمانهم باأن الفرد هو الذي يكيف 

االأحداث وير�صم الخطط، ويقوم بالتفكير والتنفيذ، 

وتت�صاءل اإلى جانبه - اأعني جانب الفرد العظيم - 

كل حقيقة اأر�صية اأخرى.

ال�صيرة  ن�صاأت  -اإذن-  التاريخ  اأح�صان  ففي 

وترعرعت واتخذت �صمتا وا�صحا، وتاأثرت بمفهومات 

النا�س عنه على مر الع�صور، وت�صكلت بح�صب تلك 

واالأح��داث  لالأعمال  ت�صجيال  فكانت  المفهومات، 

يعني  مما   
)1((

ب��ال��م��ل��وك...(( المت�صلة  وال��ح��روب 

وال  �صيرة  التاريخ  من  تجعل  التي  ال�صفات  ر�صد 

وليكن  منها  خال  اإذا  �صيرة  الن�س  يكون  اأن  يمكن 

اأو  االأ�صا�س  هو  ال�صيرة  في  والفرد  �صاء.  اإن  تاريخا 

المركز والفلك الذي تدور حوله االأحداث، اأال ترى 

اأن هذا ال�صرط غير محقق في التاريخ �صواء التاأريخ 

حتى  القديم،  العربي  التاريخ  اأو  الحديث،    العربي 

العناوين  الم�صلمين تراهم يحددون  االإخباريين  اأن 

بال�صنوات والتواريخ، فمثال اأحداث عام كذا وتعقبها 

الدولة  يتغير عن ع�صر  لم  مهما  كذا  عام  اأح��داث 

اأو  الملك،  اأو  الخليفة  االأكثر من ذلك  بل  الواحدة، 

الوالي واالأمير الواحد. 

بل  اإذن،  وال�صيرة  التاريخ  بين  فروقا  هاهنا  اإن 

ال�صيرة  اأن  ))اأحقا  م�صاألة  يناق�س  نف�صه  الدار�س 

راأينا  ما  ح�صب  ليخل�س   
)1((

التاريخ؟((  من  جزء 

اإلى اأن ال�صيرة وطيدة العالقة بالتاريخ ولكنها �صيء 

وال�صيما  ال�صابقة  لالعتبارات  اآخر  �صيء  والتاريخ 

النظرة  هما  مهمين  ب�صيئين  االأم���ر  يتعلق  حين 

بخ�صو�س  الحديثة  والنظريات  للتاريخ  الحديثة 

االأجنا�س االأدبية ومنها فن ال�صيرة الغربي والعربي. 

فهم  في  الحديثة  النظرة  ا�صتبعدنا  اإذا  اأنا  ))على 

عملية  ناحية  من  كانت  ال�صيرة  اأن  وجدنا  التاريخ، 

اأن  نريد  حين  واإننا  وغايتها،  ن�صاأتها  في  تاريخا 

كانت  كلما  القول:  ن�صتطيع  جديد  بمقيا�س  نقي�صها 

وتعر�س  المجتمع،  نطاق  في  للفرد  تعر�س  ال�صيرة 

اأعماله مت�صلة باالأحداث العامة اأو منعك�صة منها اأو 

متاأثرة بها فاإن ال�صيرة – في هذا الو�صع – تحقق 

غاية تاريخية.، وكلما كانت ال�صيرة تجتزئ بالفرد، 

الكبرى،  الحقيقة  وتجعله  مجتمعه،  عن  وتف�صله 

فاإن  م�صتقلة،  نظرة  عنه  ي�صدر  ما  كل  اإلى  وتنظر 

وعلى   
)19(

�صعيفة(( واهية  بالتاريخ  تكون  �صلتها 

الكل فهي �صيرة في الحالتين القت�صارها على الفرد 

كل  ي��دور  ال��ذي  والكوكب  والمركز  المحور  وجعله 

الأهل  يكتب  اأن  اأراد  المقري  اأن  بدليل  حوله،  �صيء 

اأح�س  فلما  الخطيب  بن  الدين  ل�صان  عن  ال�صام 

باأزمنة  متعلقة  الوقائع  من  كثيرا  لهم  �صيروي  باأنه 

الدم�صقيين  لل�صاميين  معرفة  ال  وح��وادث  واأماكن 

  بها، فا�صطر اإلى �صرد الوقائع التاريخية والحديث 
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االأندل�صية  للطبيعة  الكوزموغرافية  الجوانب  عن 

وحتى المغربية وكل اأر�س وطئتها رجل ل�صان الدين 

ابن الخطيب في اأيام عزه وفي اأيام نفيه. 

اإذا متعلقة ب�صخ�س واحد كمركز  ال�صيرة  تكون 

البيان  عنا�صر  فيها  تتوفر  اأدب��ي��ة  لغتها  وت��ك��ون 

والخيال، كما ال تغفل المكان والزمان وال�صياق الذي 

له - على  المترجم  ال�صخ�س  نما وترعرع هذا  فيه 

االآراء  اأخف  على  مطولة  ترجمة  ال�صيرة  اأن  اعتبار 

المحدثون  والنقاد  ال��دار���ص��ون  افتر�صه  ما  ثم   -

اإل��ى ذل��ك م��ن ���ص��روط كون  م��ن وح��دة البناء وم��ا 

ال�صيرة �صيرة، على االأقل اليوم ويمكن تلم�س بع�صها 

اإلى  باالإ�صافة  كثيرا.  اأم  قليال  القديمة  ال�صير  في 

�صعور  يظهر  اأن  ب��د  ال  حيث  وال�����ص��دق،  العاطفة 

وال  اأدب��ا،  االأدب  ليكون  �صيرته  في  لل�صيرة  الكاتب 

يجب اأي�صا االنجراف نحو الخيال المنافي لل�صدق 

الكبيرة،  عن  ف�صال  ال�صغيرة  االأح��داث،  واختالق 

خا�صة اإذا افتقدت اإلى المنطقية. 

نفح الطيب بين هذا وذاك 

للنفح تحقيقان علميان بين يدي:تحقيق محمد 

اإح�صان  الدكتور  الدين عبد الحميد وتحقيق  محيي 

النفح  يجعل  االأخير  هذا  تحقيق  كان  واإن  عبا�س، 

محيي  محمد  ف��اإن  ت�صنيفا  الدين  بل�صان  تعريفا 

الدين عبد الحميد ي�صنفه على اأنه تعريف بالمقري 

وال�صيرة،على  الترجمة  باب  من  والتعريف  اأي�صا، 

التفكير  تم  الأجلها  التي  االأولى  للنية  بالن�صبة  االأقل 

في تاأليف الكتاب كداع، والتي تمت المحافظة على 

ن�صفها واأ�صيفت اإليها اأ�صياء اأخر. والحجة في ذلك 

الت�صمية  نف�صه من خالل  المقري  الموؤلف  ما ذكره 

االأولى للكتاب والتي تنازل عنها وغيرها وهي » عرف 

الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب » ولك اأن 

تت�صور تعريفا ب�صخ�س ما في مجلدات �صخمة ماذا 

.
)(0(

يمكن اأن يكون اأو ي�صمى اأو ي�صنف؟

والحق اأننا ال يجب اأن نتغافل عن اإ�صارة اإح�صان 

وال�صيما  والعلوم  المعارف  تطور  بخ�صو�س  عبا�س 

حديثة  بنظرات  االأم��ر  يتعلق  اإذن  التاريخ.،  علم 

اأن  يعني  مما  واالآداب،  والعلوم  والفنون  للمعارف 

يمكن  ومنه  الزمان،  بتغير  وتتغير  تتبدل  النظرة 

النفح  جعل  حين  زي��دان  جرجي  على  االجتراء  لنا 

عن  الغبار  لنك�صف  النظر  بنا  يجدر  وهنا  تاريخا. 

اأم  هو  اأتاريخ  فن؟  اأم  هو  اأعلم  ونوعه  النفع  جن�س 

كتب  ه��ل  نت�صاءل:  اأن  �صيرة؟  ه��و  ه��ل  ومنه  اأدب 

للمقري تحديدا  المعا�صرون  الم�صلمون  االإخباريون 

المقري  بها  كتب  التي  الطريقة  بنف�س  تواريخهم 

الكتابة  ف��ي  وق�صدا  ومنهجا  واأ�صلوبا  لغة  النفح 

اأنه تاريخ كبقية التواريخ؟ بما  اأن نقول عنه  لي�صح 

ال�صلف برجال الخلف؟  في ذلك الطبقات وتعريف 

وهل النفح اأقرب اإلى �صيرة عمر بن عبد العزيز وما 

�صالح  النا�صر  الملك  عن  الفا�صل  القا�صي  كتبه 

ذلك  كل  التاريخ؟  كتب  اإل��ى  اأق��رب  هو  اأم  الدين 

تجيبنا عنه حقيقة الن�س.

اأمر  عن  الحال  هذه  مثل  في  نتغافل  اأن  يجب  ال 

تاأليف  من  والني�ة  الق�صد  وه��و  م��رات  ع��دة  كررناه 

الكتاب وهو الذي �صرح به المقري ذاته وهي التعريف 

ثم  بال�صيرة،  التعريف  اأ�صبه  وم��ا  الخطيب،  بابن 

خرج بعد ذلك اإلى اال�صتطراد الذي عابه عليه �صيخ 

المحققين محمد محيي الدين عبد الحميد وال اأرى 

اإال مطلعا على هذا التحقيق  الدكتور اإح�صان عبا�س 

بينهما في  للت�صابه  بنوره  الذي �صبق تحقيقه ومهتد 

واحد  العلمي  فالمنهج  التحقيق  منهج  وفي  االأحكام 

 واإنما االختالف في مقدمة التحقيق نف�صها.
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 - النفح  كتاب  اإح�صان عبا�س - محقق  الدكتور 

ال�صيرة، ول�صت  لم يتحدث عن النفح في كتابه فن 

التمثيل  باب  من  الخاطر  عفو  ذلك  كان  هل  اأدري 

في  بجذوره  ال�صارب  الفن  هذا  على  واال�صت�صهاد 

عنده  ذكره  اإغفال  كان  اأم  العربي؟  االأدبي  التراث 

خا�صة  �صيرة،  النفح  معتبر  غير  الموقف،  باب  من 

واأنه جعله وفق ما جعله �صاحبه تعريفا، وقد اأكدنا 

الدين  بل�صان  تعريفا  �صماه  ذات��ه  المقري  اأن  على 

من  العظيم  الرجل  ذكر  اقت�صاه  وما  الخطيب  ابن 

اإلحاق االأندل�س به، ثم اأ�صبح الملحق �صابقا من باب 

تحديد المفاهيم واإعطاء المفاتيح. 

عليها  اأك��د  طالما  حقيقة  نغفل  اأن  يجب  ال  ثم 

وهي  ال�صيرة  فن  كتابه  في  عبا�س  اإح�صان  الدكتور 

التاريخية وربما كان  ال�صيرة  الحديث عن ما �صماه 

فيقول  ذل��ك  يقل  لم  اأن��ه  رغ��م  �صيرة  النفح  يعتبر 

تعميم،باأن  غير  من  نقرر  اأن  ))ون�صتطيع  عنها: 

ال�صيرة التاريخية ظلت حتى الع�صر الحديث اأقوى 

بين  اأحيانا  الم�صلمين،وهي تجمع  ال�صير عند  اأنواع 

ال�صير  تحققها  التي  المتعة  وغاية  الخلقية  الغاية 

الرغبة  ولكنها قد تكون منبعثة عن مجرد  االأدبية، 

في التاأريخ، اأي تكون غاية في نف�صها،الأن الموؤرخين 

الم�صلمين كانوا يرون ال�صيرة جزءا من التاريخ بل 

 وهو 
)(1(

يرون اأن التاريخ لي�س اإال �صير الحاكمين((

نف�صه ما فعله المقري لوال ما �صغل به نف�صه واأثار به 

بع�صهم  جعل  حتى  والمحققين  والدار�صين  النقاد 

بل  ي�صنفه  فلم  عنه  البع�س  و�صكت  تاريخا  النفح 

ا�صتعا�س عن ت�صنيفه بذكر ما ذكره هو نف�صه وهي 

كلمة تعريف، واأعني بذلك اال�صتطراد والحديث عن 

وهذا  اأي�صا  م�صتقل  وب�صكل  مطول،  ب�صكل  االأندل�س 

وعلل  بالنية  �صرح  الرجل  اأن  لوال  ج��دا،  مهم  اأم��ر 

في  وه��و  ال�صكل  بهذا  االأندل�س  عن  يتحدث   لماذا 

�صدد التعريف ب�صخ�صية ل�صان الدين. 

لو تعلق االأمر بال�صيرة الحديثة كفن ذي قواعد 

ورواية  ق�صة  من  االأدبية  اليوم  فنون  عليه  هي  كما 

لوجدنا  وربما  تاريخا  جعله  لمن  ل�صلمنا  وم�صرحية 

ال�صير  كبقية  �صيرة  جعله  ع��ن  �صكت  لمن  ع��ذرا 

والبحث  اال�صتطراد  وتجنبت  النفح  �صابهت  التي 

ولكن  االأندل�س  وغير  االأندل�س  عن  الكوزموغرافي 

غير  متطور،  غير  فن  قديما،  بال�صيرة  يتعلق  االأمر 

مكتمل النمو والخ�صائ�س الفنية والقواعد المنهجية 

لكتابته كما هي اليوم، اأال ترى اأن كثير من الدار�صين 

قد اأحجم عن جعل األف ليلة وليلة ق�صة وعن جعل 

خيال الظل العربي م�صرحا وهكذا؟ فلقد ))ظل اأكثر 

االأخبار  من  مجموعة  االإ�صالمي  العالم  في  ال�صير 

وال  البناء  وحدة  فيها  لي�س  والم�صاهدات،  الماأثورة 

النمو  مراحل  تتبع  وال  الزمني،  بالتطور  االإح�صا�س 

والتغير في ال�صخ�صية المترجمة، وباالخت�صار ظلت 

 
)(((

ال�صير دون �صكل تام، ودون محتوى واف كامل((

مما يعني اأن ما ين�صحب على هذه االأعمال ين�صحب 

نحا�صب  اأن  يجب  فال  للمقري،  النفح  على  اأي�صا 

عا�صره  ممن  غيره  به  نحا�صب  لم  ما  على  الرجل 

وا�صعا  الباب  فتح  ما  اللهم  هو،  كتب  مثلما  وكتب 

والخروج  اال�صتطراد  وهو  غيره  دون  عليه  للت�صديد 

اإلى ذكر االأندل�س. 

يجعل  باأن  زيدان  مع جرجي  اإذن  ن�صلم  ال  نحن 

لي�س  -وه��ذا  حينما  وال�صيما  م��وؤرخ��ا  المقري  من 

عن  الحديث  ف��ي  خ��ل��دون  اب��ن  م��ع  يجعله  دل��ي��ال- 

محتويا ت بع�س مكتبات االأندل�س وبلوغها اأربعمائة 

�صوقي  الدكتور  اأن  من  الرغم  فعلى   
)(3(

مجلد األف 

في  جمود  ع�صر  المقري  ع�صر  من  يجعل  �صيف 

اإلى  ذل��ك  في  ال�صبب  ويجعل  العربي  الفني  النثر 

عن  يقول  الفني  بالنثر  الممتزج  العلمي    الجانب 
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المن�صئين الفقهاء اأ�صال: ))وطبعوا النثر بطابعهم 

العلمي الجامد، وكانوا ي�صجعون في كتابتهم، ويحلون 

�صجعهم بالت�صنع لبع�س الم�صطلحات العلمية التي 

ال�صجع  يعممون  واأخ��ذوا  درا�صتهم...  في  عرفوها 

تت�صل  التي  تلك  وخا�صة  التاريخية،  الكتابة  في 

الذخيرة  ف��ي  نجد  م��ا  نحو  على  االأدب����اء  بترجمة 

البن  االأنف�س  ومطمح  العقيان  وقالئد  ب�صام  البن 

بع�س  في  ال�صجع  اإلى  الخطيب  ابن  وجنح  خاقان، 

جوانب كتبه، وكذلك �صنع المقري في نفح الطيب 

ب�صروب  فيها  االإن�����ص��ان  يح�س  االأع��م��ال  ه��ذه  وك��ل 

التلفيق والت�صنع واللف والدوران حول  مختلفة من 

المعاني وال�صور التي يجترها االأدباء اجترارا. وقد 

باالأ�صاليب  التعبير  هي  هامة  ظاهرة  حينئد  �صرت 

 
)(4(

المحفوظة التي ال تف�صح عن فكرة محدودة((

يمكن  �صيف  �صوقي  الكريم  للدكتور  القول  وه��ذا 

منها  تعلق  ما  �صيما  وال  جوانبه  بع�س  عن  التجاوز 

هم  لكاأنهم  حتى  الحقبة  ه��ذه  نثر  على  بتحامله 

كان  واإن  ارتكابه  عليهم  ثبت  اإن  الت�صنع  ابتدع  من 

كان  باأكمله  ع�صرا  طبع  اأنه  العلم  مع  اأ�صال  جرما 

في  الإ�صرابهم  تابعين  واالأندلو�صيون  المغاربة  فيه 

الم�صرق العربي، ول�صت اأدعي اأن عقدة الم�صرق من 

المغرب تظهر هاهنا ومرد ذلك اإلى التبعي�س الذي 

له  اأوردت  فيما  المقري  ت�صنع  الدكتور  به  و�صف 

ال�صمني  من قول �صابق، والمهم هنا هو االعتراف 

بالحدود الفا�صلة بين التاأريخ وفن الترجمة وال�صيرة 

بال�صرورة  اأدبي وهو  بالت�صنع كم�صطلح نقدي  ولو 

االأمر  هذا  اأن  جانب  التاريخ،اإلى  بعلم  له  عالقة  ال 

لم يحدثنا به الدكتور موجودا عند ابن خلدون وال 

عند غيره من موؤرخي واإخباريي االأمة االإ�صالمية في 

كامل تاريخها وخا�صة في ع�صر المقري،ثم ال نن�صى 

 باأن النفح لم ي�صنف عند كثير من الدار�صين على 

اأنه كتاب كوزموغرافيا وال تاريخ وال حتى رحلة،الأن 

هذه االأخيرة تتوفر لديها بع�س الخ�صائ�س االأدبية 

التي تقربها اإلى فن ال�صيرة والترجمة،ول�صت اأدري 

لماذا لم ي�صنف محمد ماهر حمادة الكتاب تحت 

والوزراء«  والخلفاء  والملوك  الحكام  »�صير  عنوان 

المحلي«؟  االإ�صالمي  »التاريخ  عنوان  تحت  و�صنفه 

اإلى ال�صق االأول من الكتاب  اأن يكون ذلك مرده  اإال 

 .
)(((

المتعلق باالأندل�س

عليه  ا�صتغل  ال���ذي  العلم  اأن  لدينا  ثبت  لقد 

ال�صريف  النبوي  الحديث  علم  هو  اأكثر  المقري 

الحديث  وكتب  البخاري  �صحيح  حفظه  خالل  من 

 وهو المجال العلمي الذي يمكن اأن يدخل 
)(((

ال�صتة

التاريخ  من  لتقترب  الترجمة  اإلى  العلم  اأ�صلوب  به 

ف�صال عن التاريخ ذاته العتماده على الرواية، وهذا 

�صواء  بالتاريخ،  المرتبط  الترجمة  فن  جانب  اإلى 

للرجال االأندل�صيين وحتى المغاربة بمن فيهم جده 

والمتعلقة  الكتاب  من  االأول��ى  الثمانية  االأب��واب  في 

بن  الدين  لل�صان  المفرد  بالحديث  اأو  باالأندل�س 

الت�صنع  ولعل  �صيرة،  به  جعلناه  وال��ذي  الخطيب 

على  المقري  ليحافظ  التوازن  اإلى  الكفة  ُيميل  كان 

اإلى  اإ�صافة  االأدبيين  والترجمة  ال�صيرة  اأ�صلوبي 

من  كثير  اإل��ى   - طبعا  الثاني  �صقه  في   - م�صابهته 

و�صميت  مو�صوعه  نف�س  في  قبله  األفت  التي  الكتب 

ذي  و�صيف  كالمهلهل  منها  الخرافية  �صواء  �صيرا 

يزن اأو الحقيقية ك�صيرة النبي  والطبقات ورجال 

وغيرها  وابن طولون  العزيز  بن عبد  وعمر  ال�صلف 

من ال�صير المعروفة في التاريخ االأدبي العربي.

�صوف لن نحا�صب - اأذن ومثلما اأ�صلفنا - المقري 

ال�صيرة  فنية  �صوط  من  زمانه  في  يتاأت  لم  ما  على 

على  الوا�صح،  والهيكل  الكامل  الفني  البناء  وهي 

  اعتبار اأنها �صذرات مناقب، ولكننا نختبر المقري- 
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ما  فيما   - تاريخية  اأم  فنية  �صيرة  عمله  هل  لنرى 

اإلى ما �صبق من  اإ�صافة  اإح�صان عبا�س  تحدث عنه 

اأنه ))يقت�صي كاتب ال�صيرة اأن يدير االأحداث حول 

االأ�صخا�س  لحياة  ي�صمح  وال  المترجم،  ال�صخ�س 

يعر�س  وال  ال�صيرة،  منحى  في  بالتحكم  االآخرين 

بطل  حياة  يو�صح  ال��ذي  المقدار  اإال  حياتهم  من 

نحو  طريقته  في  الكاتب  يتجه  وقد  نف�صه.  ال�صيرة 

التحليل، وقد يتجه نحو التركيب، ولكنه �صواء �صار 

االأحكام  ي�صخر  اأال  عليه  تلك،  اأو  الطريق  هذا  في 

ازدياد  فاإن  لعاطفته،  الحياة  ومالب�صات  واالأحداث 

الطبيعي،  و�صعها  عن  بال�صيرة  ينحرف  العاطفة 

اأ�صا�س  على  يكتبه  م��ا  يبيني  اأن  م��ن  ل��ه  ب��د  ال  ب��ل 

عن�صر  �صعف  ف��اإذا  التاريخي،  ال�صدق  من  متين 

ال�صدق في ال�صيرة لم تعد ت�صمى �صيرة، الأن الخيال 

منمقة  ق�صة  ويجعلها  جديدا  مخرجا  يخرجها  قد 

الطيب  نفح  في  المقري  فعله  ما  وهو   
)(((

ممتعة((

الأمرين:  راجع  وذلك  وال�صدق  الدقة  تحرى  حين 

ل�صان  �صخ�صية  حول  التاأليف  عن  اإحجامه  االأول 

الدين وهو في ال�صام حتى ي�صتعد، واال�صتعداد يكون 

بالعزم والنية والمراجعة واال�صتذكار وحتى بالبحث 

عن المواد االإخبارية وهو االأمر الثاني، حيث اعتمد 

عن  تحدثت  التي  الكتب  من  الكثير  على  المقري 

الخطيب،  بن  الدين  ل�صان  الوزير  وع��ن  االأندل�س 

نقل  في  المقري  تحراه  ال��ذي  التدقيق  نن�صى  وال 

الرجل،فهو  وعن  الزمان  وعن  المكان  عن  االأخبار 

بكل  ال�صريف  النبوي  الن�س  على  الم�صتغلين  من 

وعظيم  كبير  منهجي  علمي  ت��راث  م��ن  يعنيه  م��ا 

الخطر كالرواية واالإ�صناد ونقد المتن ونقد الرجال 

واالأ�صانيد وما اإلى ذلك. 

االأدب  في  و�صرورية  مهمة  م�صاألة  الخيال  نعم 

ال�صيرة  م�صاألة  في  الخيال  اأن  غير  اأدب،   وال�صيرة 

الذي  الحد  اإل��ى  ذكيا  ا�صتخدامه  يكون  اأن  بد  ال 

المبنية  الوقائع  ويربط  ببع�صها  الحلقات  ي�صل 

درجة  اإل��ى  ل��ه  المترجم  بحياة  �صديد  وع��ي  على 

يكون  وال  والحقيقي  المتخيل  بين  بالمطابقة  القول 

الخيال اإلى حين تعوز الكاتب الحاجة في�صطر اإليه 

لم  التي  الفنية  لل�صيرة  بالن�صبة  ه��ذا  ا�صطرارا، 

تكن ال�صيرة القديمة مطابقة لها واإنما كان يعوزها 

البناء الفني المتكامل. 

وقبل  النفح،  به  كتب  الذي  االأ�صلوب  م�صاألة  في 

تارة  الت�صابه  لنثبت  بغيره  مقارنته  اإل��ى  ننتقل  اأن 

واالختالف تارة اأخرى ل�صيئين مختلفين هما ال�صيرة 

االلتبا�س  وزال  وجهته  تحددت  من  عند  والتاريخ 

طبقا  للمقري  المعا�صرة  الن�صو�س  من  هويته  في 

والعلم،  الفن  من  كل  لمقت�صيات  طبقا  اأم  للقواعد 

اأو االأدب، قبل ذلك يمكن اال�صت�صهاد بقول  التاريخ 

م�صطفى ال�صكعة عن اأ�صلوب المقري في نفح الطيب: 

))والكتاب في جملته مكتوب باأ�صلوب م�صرق جذاب 

من  والعديد  ال�صنعة  م��ن  الكثير  ي�صم  ك��ان  واإن 

العثماني،  الع�صر  في  ن�صاأ  فالرجل   
)(((

االأ�صجاع((

عنها  قيل  ما  بكل  العثمانية  الدولة  �صيطرة  ع�صر 

وانحطاط  �صعف  ع�صر  باأنه  االأدبي  ع�صرها  وعن 

وتكلف و�صنعة واأ�صجاع وال�صيما امتداد �صلطان هذه 

الدولة اإلى المغرب واإلى تلم�صان و�صقوط دولة بني 

زيري على يدها. 

عند  االأ�صجاع  وه��ذه  التكلف  هذا  نجد  لم  فلم 

�صنرى  مثلما  الجواب  اأن  اأعتقد  العلماء؟  الموؤلفين 

من خالل واقع الن�س يرجع اإلى الق�صد الذي األف 

االأ�صلوب  كان  علمي  لغر�س  األف  فاإن  الكتاب،  اإليه 

دون  من  خلدون  واب��ن  الم�صعودي  كاأ�صلوب  علميا 

ورونق  اللغة  و�صحة  االأ�صلوب  دقة  من  ننتق�س  اأن 

اإذا   التعبير عند هذين وعند غيرهما ب�صيء، ولكن 
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كان الق�صد التاأليف االأدبي اأو �صيرة، �صاعتها يكون 

التفنن واالأ�صجاع. 

قد يقول قائل ولم لم يكن ذلك في �صيرة النبي 

هذا  اأن  والجواب  �صيرة؟  اأ�صميناها  ذلك  ومع  �س 

ولم  تاريخا  كانت  �صاعتئذ  ال�صيرة  واأن  كذاك  لي�س 

ينف�صال بعد عن بع�صهما. 

لغة  الن�س،  واق��ع  في  والت�صابه  التمايز  ثنائية 

واأ�صلوبا وفنا.

اإليه  اأ�صار  االأهمية  من  كبيرة  درجة  على  بحث 

الدكتور عمرو مو�صى با�صا في كتابه »االأدب العربي 

يتعلق  العثماني«  والع�صر  المملوكي  الع�صر  ف��ي 

اأنجزت  دكتوراه  ر�صالة  وهو  الطيب  ونفح  بالمقري 

في جامعة الجزائر من قبل الباحث محمد بن عبد 

لنا  تي�صر  لو  اأهميته -  نعثر عليه - على  لم  الكريم 

العثور عليها لراأينا وجهة نظر �صاحب هذا البحث 

تحديد  ومحاولة  الكتاب  طبيعة  تلم�س  م�صاألة  في 

جن�صه.

الحق اأنه ال يمكن االعتماد على الترتيب والت�صل�صل 

الزمني في �صرد االأحداث وو�صف الظواهر للحكم 

هذا  اأن  ذل��ك  �صيرة،  اأم  ه��و  اأت��اري��خ  الن�س  على 

الت�صل�صل وهذا الترتيب خا�صية م�صتركة بين ال�صيرة 

القربى  و�صائج  اإثبات  الم�صوؤولة عن  والتاريخ، وهي 

والعالقة بينهما، ولكن لالإجابة عن �صوؤال طرحناه 

�صالفا باالعتماد على المقارنة بين النفح ون�صو�س 

كتبت في ع�صر تاأليفه من الجانبين التاريخ وال�صيرة 

نقول: باأنه قد بان لنا باأن النفح ي�صبه اإلى حد بعيد 

في منهج تاأليفه وفي مو�صوعه وبابه وفي لغته ال�صير 

التي كتبت في زمانه،لقد اختلف النفح عن التواريخ 

فح�صب،  التاأليف  طريقة  في  القديمة،لي�س  العربية 

بل حتى في اللغة واالأ�صلوب.

لالأدب  القدير  ال��دار���س  اإ�صماعيل،  الدين  عز 

النفح  اعتبار  اإلى  نراه مياال  العربي قديمه وحديثه 

يذكر  اأن  اأراد  حين  اأن��ه  من  الرغم  على  تاريخا، 

وذكره  ب��االأدب  ذكره  اإط��راء  ذكر  اأو  بخير  المقري 

وخا�صة  اأكثر  باالأدب  اإياه  ذكره  ولكن  اأخر،  باأ�صياء 

في  االأث��ر  »خال�صة  كتاب  عن  نقال  عنه،  قال  حين 

))حافظ  ن�صه:  ما  ع�صر«  الحادي  القرن  اأعيان 

جودة  في  نظيره  ير  ولم  البيان،  حافظ  المغرب، 

اآية  وك��ان  البديهة  وق��وة  الذهن  و�صفاء  القريحة 

والتف�صير والحديث ومعجزا  باهرة في علم الكالم 

 وال يخفى على 
)(9(

باهرا في االأدب والمحا�صرات((

العبارات االأخيرة  لبيب هذا االإطراء المت�صمن في 

وهي متعلقة باالأدب اإلى حد االنبهار واالإعجاز. وكل 

ا�صتحق  ال��ذي  الطيب  كنفح  كتاب  خالل  من  ذلك 

وهذا  ال��ع��ب��ارات  ه��ذه  خالله  وم��ن  الأج��ل��ه  المقري 

الباحث  الدكتور  اأن �صرح  بعد  االإطراء.، وكل ذلك 

 .
)30(

تاريخ كتاب  النفح  باأن  اإ�صماعيل  الدين  )عز 

تابع  التاريخ  باأن  الداللة  لن�س قطعي  اإيراده  ورغم 

وال�صيرة متبوعة، واأن ل�صان الدين هو االأ�صا�س واأن 

نقال  فيقول  طال  واإن  تمهيد  مجرد  االأندل�س  تاريخ 

))فينجر  النفح:  وخطبة  مقدمة  في  المقري  عن 

بنا الكالم والحديث ذي �صجون... اإلى ذكر البالد 

الدين   بل وينقل هو نف�صه )عز 
)31(

االأندل�صية...((

ال�صهيي  اإط��راء  على  ردا  المقري  قول  اإ�صماعيل( 

واأعني  الثاني،  �صقه  في  الكتاب،  اإليه  اأهدى  الذي 

االأندل�س  ذكر  عن  مجردا  الخطيب  بابن  التعريف 

هذه  اأن  يعني  مما  النفح  ف��ي  الطويلة  وف�صولها 

ل�صان  عن  للحديث  وتالية  وتابعة  متممة  الف�صول 

الدين من حيث زمن التاأليف: ))وح�صل الت�صميم 

بعد  لي  فحدث  والتتميم...  والتاأليف  التكميل  اإلى 

 
)3((

    ذلك عزم على زيادة ذكر االأندل�س جملة...((
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الفراغ  اإث��ر  على  ال�صهيي  اإط��راء  و�صول  بعد  متى؟ 

من تاأليف الجزء االأول من الكتاب والمتعلق بل�صان 

يقول  الرجل.  اإعجاب ور�صا هذا  نال  والذي  الدين 

الجزء  باأ�صبقية  االعتراف  في  اإ�صماعيل  الدين  عز 

الجزء  عن  للكتاب  الحالي  الواقع  حيث  من  الثاني 

المقري  حقق  ))فلما  ال��واق��ع:  ذات  بح�صب  االأول 

الكتاب  ع��ن��وان  يغير  اأن  عليه،  يتحتم  ك��ان  ذل��ك 

وكان قد �صماه » عرف الطيب في التعريف بالوزير 

الخا�س  الجزء  اإليه  اأ���ص��اف  فلما  الخطيب،  اب��ن 

الطيب  نفح   » �صماه  وعلمائها  وتاريخها  باالأندل�س، 

ل�صان  وزيرها  وذك��ر  الرطيب  االأندل�س  غ�صن  من 

المقري،  اأن  يعني  مما   
)33(

الخطيب(( بن  الدين 

تاريخا  منه  يجعل  ال��ذي  عبا�س  اإح�صان  باعتراف 

االأول  بالق�صم  بحثه  ا�صتكمل  قد  العبارة،  ب�صريح 

الخطيب  بابن  والخا�س  التاأليف  زم��ن  حيث  من 

والذي يعد في الحقيقة مبحثا اأ�صا�صي وهو الممهد 

له بالق�صم الثاني تاأليفا والخا�س باالأندل�س بكل ما 

واإن  له  الممهد  اأو  واالأ�صا�صي  الممهد  كلمتا  تعنيه 

جاء التمهيد بعد الممهد له من حيث زمن التاأليف 

بو�صع  المنهجي  الخلل  ذل��ك  ال��م��ق��ري  وت����دارك 

االأندل�س اأوال والتعريف بابن الخطيب ثانيا لي�صتقيم 

الكتاب وفق منطق معقول ومرت�صى من قبل  منهج 

يعتبر  ال  اإ�صماعيل  الدين  عز  اأن  والم�صكلة  العقل.، 

و�صرحا  تمهيدا  اأو  ف�صلة  باالأندل�س  المتعلق  الق�صم 

لمفاهيم بل يعده اأ�صا�صي، حتى قوي عنده االعتقاد 

�صيرة،  اأو  اأدب  كتاب  ولي�س  تاريخ  كتاب  النفح  باأن 

يقول  نراه  وحتى  قاله،  ما  قال عنه  اأجل ذلك  فمن 

كذلك: ))ومن ثّم يمكننا اأن نقول اأن اإ�صافة الق�صم 

كما  اال�صتطراد  قبيل  من  تعد  ال  الكتاب  من  االأول 

يزعم كثير من الدار�صين )م�صيرا اإلى عمر الدقاق 

بل هو  العربي �س:))1(  التراث  كتابه م�صادر   في 

حتى  تاأليفه  في  موؤخرا  الكاتب  �صرع  اأ�صا�صي  جزء 

بو�صفه  الخطيب  بن  الدين  ل�صان  في  بحثه  يكون 

 وهنا 
)34(

ثمرة من ثمار البيئة االأندل�صية متكامال((

نت�صاءل بجدية: فلم بداأ بل�صان الدين اإذن؟ ولماذا 

لم يكتب عن االأندل�س حتى دعت الحاجة اإلى ذلك 

بكثير  جاهلون  الكتاب  لهم  األف  من  باأن  اأح�س  لما 

بل�صان  تتعلق  التي  والحوادث  والبيئات  المواقع  من 

اأن  المعقول  من  هل  ثم  االأندل�س؟.  وببيئته  الدين 

كانت  مهما  عنده  وتنتهي  بال�صخ�س  التواريخ  تبداأ 

ت�صمى  للنفح  الم�صابهة  الكتب  وهل  اال�صتطرادات؟ 

عز  ب�صهادة  نذكر  اأن  باأ�س  وال  تواريخًا؟  اأم  �صيرًا 

الدين اإ�صماعيل عن المقري اأنه اأديب واأديب معجز 

اأي�صا؟ كل هذه االأ�صئلة ترجح االإجابة عنها اأن من 

نظري  في  االأح��ق  وهو  قوله  عليه  واأنكر  اإليه  اأ�صار 

واأعني عمر الدقاق الذي عّد الحديث عن االأندل�س 

اقت�صته  ا�صتطراد  مجرد  هو  بل  االأ�صا�س  هو  لي�س 

هو  االأ�صا�س  واأن  واالإي�صاح  وال�صرح  ال�صرورة  ربما 

الق�صم المتعلق بل�صان الدين بن الخطيب.

باأن  للقول  اإح�صان عبا�س  الدكتور  اأغرى  لعل ما 

تبدو  التي  الم�صابهة  تلك  هو  تاريخ  كتاب  النفح 

�صارخة بين اأ�صلوب النفح واأ�صلوب الرواية لالأحداث 

ما  وه��و  العرب  االإخباريين  عند  التاريخ  كتب  في 

الحظناه حقا ولكن الناظر اإلى ال�صير القديمة وعلى 

البن  النبي  و�صيرة  كثير  البن  النبي  �صيرة  راأ�صها 

الرواية  اأ�صلوب  وهو  ذاته  االأ�صلوب  يرى   
)3((

ه�صام

التاريخية، نظرا لما قدمنا الحديث عنه باأن ال�صيرة 

بالن�صبة  ذلك  كل  التاريخ.  اأح�صان  في  ن�صاأت  قد 

للنفح على االأقل في جزئه المتعلق بل�صان الدين بن 

الخطيب.

نفح  بكتابه  المقري  اأن  اإل��ى  ننبه  اأن  باأ�س  وال 

ولي�س  كاأديب  به  االعتراف  حظوة  نال  قد    الطيب 
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ك��م��وؤرخ م��ن خ��الل م��ا روي م��ن م��اأث��ور ال��ق��ول عند 

فلي�س  الطيب  نفح  يقراأ  لم  »من  قولهم:  المغاربة 

باأديب، وهنا ننبه باأن كلمة االأدب كانت تن�صحب على 

كثير من المعارف والعلوم في القديم ولكن في ظل 

العالم والفقيه واالإمام وغيرها  وجود م�صطلحات: 

اختار المتكلم المغربي للتعبير عن قيمة نفح الطيب 

باالأدب الأنه تلم�س فيه االأدب، لي�س من منطلق تعلقه 

كتاب  الكتاب  الأن  واإنما  الخطيب  بن  الدين  بل�صان 

�صيرة وال�صيرة اأدب زادها اأدبية تعلقها برجل اأديب 

ناثر و�صاعر مو�صح هو ل�صان الدين بن الخطيب. وال 

نن�صى االإ�صافة المهمة التي اأ�صافها من اأخذنا منه 

هذا القول وهو محمد محفوظ حين ذكر اأن النفح 

الثاني  كتابه  المقري  به  �صابه  التاأليف  منهج  في 

»اأزه��ار  عيا�س  بالقا�صي  متعلق  وه��و  ال�صيرة  في 

اأن للمقري  اإلى  الريا�س في اأخبار عيا�س« وتنبيهه 

كتب عديدة لها عميق ال�صلة لي�س بالتاريخ فح�صب 

جدا  مهمة  اإ�صارة  وهي  اأي�صا،  النبوية  بال�صيرة  بل 

بينه  ال  وِلَم  وال�صيرة  النفح  بين  العالقة  اإثبات  في 

وبين التاريخ ما دامت ال�صيرة قد ن�صاأت في اأح�صان 

.
)3((

التاريخ، فنحن ال ننكر �صيئا من ذلك

ووفق منهج المقارنة اأي�صا ي�صدر االأ�صتاذ اأحمد 

ال  حين  الطيب  نفح  بخ�صو�س  حكمه  المال  علي 

نفح  في  لالأندل�س  التاأريخي  الجانب  كثيرا  يغريه 

الطيب فيعتبر النفح ترجمة للرجال، وخا�صة حين 

))ويعد  »ال��ن��ف��ح«:  الكتاب  ه��ذا  بخ�صو�س  يقول 

المقري مترجما لالأحوال اأكثر منه موؤرخا، فقد اأفرد 

جزاأين من اأثره، اإفرادا تاما، لالأعيان والعلماء من 

الم�صرق،  اإلى  االأندل�س  الذين ذهبوا من  الم�صلمين 

 وال نن�صى ما جعله 
)3((

ومن الم�صرق اإلى االأندل�س((

الخطيب  بن  الدين  لل�صان  ورق��ي  وف�صاء  حيز  من 

  الذي األف الكتاب اأ�صال الأجله كما تقت�صيه ال�صيرة 

عادة وتتطلبه.

 
)3((

هذا واأخيرا وجدنا جراأة االأ�صتاذ اأحمد اأمين

رحمه اهلل توؤازرنا حينما اعتمد م�صطلح »الترجمة« 

وموؤلف  الخطيب  بن  الدين  ل�صان  عن  يتحدث  وهو 

كتاب النفح المقري، وقد اأورد االأ�صتاذ اأحمد اأمين 

عنوان  في  مثبتة  اأنها  اعتبار  على  الترجمة  كلمة 

»نفح  مزدوجين  بين  هكذا  فجعله  »النفح«  الكتاب 

ل�صان  ترجمة  الرطيب في  االأندل�س  الطيب وغ�صن 

هل  م�صاألة  عن  النظر  وبغ�س  الخطيب«  بن  الدين 

هذه الت�صمية للكتاب �صحيحة اأم غير �صحيحة فاإن 

في  ف�صل  قد  االأ�صتاذ  اأن  لنا  بالن�صبة  هنا  المهم 

الخطيب  البن  ترجمة  الكتاب  يعتبر  واأن��ه  الم�صاألة 

ولم يكتف بما قاله المقري وتبعه فيه اإح�صان عبا�س 

وحتى محمد محيي الدين عبد الحميد باأن الكتاب 

تعريف. ثم ال نن�صى باأن اأحمد اأمين قد تحدث عن 

المقري من خالل حديثه عن ابن الخطيب االأديب 

االأدبية  الحركة  ب���«  معنون  ف�صل  وف��ي  ال�صاعر، 

ظهر  م��ن  الثالث  ال��ج��زء  �صمن  والنثر-  -ال�صعر 

االإ�صالم وهو طبعا متعلق باالأندل�س، فلم يجعل من 

والمقري  الطرف  الدين  ول�صان  المركز  المقري 

مغربي ول�صان الدين اأندل�صي والف�صل متعلق اأ�صال 

باالأندل�س؟.

مالحظات  من  الن�س  به  ي�صرخ  ما  عنك  دع 

اإلى  اأق��رب  وه��ي  اللغة  وعلم  االأدب��ي  بالنقد  تتعلق 

من  كتاب  في  وروده��ا  معقولية  مع  وال�صيرة  االأدب 

بها  التي تميز  المو�صوعية  اإلى  بالنظر  التاريخ  كتب 

هو  كله  ذل��ك  من  االأه��م  ولكن  القدامى،  علماوؤنا 

تلك الالزمة التي ما فتئ المقري يكررها من حين 

بن  الدين  بل�صان  المتعلق  الجزء  في  وال�صيما  الآخر 

هذه  النفح  كتاب  من  الثاني  الق�صم  وهو  الخطيب 

وتعتبر  اال�صتطراد  بها من  يهرب  التي   الالزمة هي 
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لديه ح�صن تخل�س من اال�صتطراد الذي عابه عليه 

ل�صان  اأخبار  اإلى  الكثير حديثا وهي قوله.. ))رجع 

وذلك   
)39(

تعالى(( اهلل  رحمه  الخطيب  بن  الدين 

الهدف  عن  ال�صيء  بع�س  ابتعد  قد  اأنه  اأح�س  كلما 

التعريف  وهو  الكتاب  الأجله  و�صع  الذي  االأ�صا�صي 

يكفك  األ���م  نف�صه  ي�����ص��األ  وك��اأن��ه  الخطيب،  ب��اب��ن 

بن�صف  تقريبا  يقدر  كامل  ج��زء  ف��ي  اال�صتطراد 

من  الهدف  وه��و  الدين  ل�صان  عن  �صغلك  الكتاب 

فيه  ال��واردة  المعلومات  اإلى  الحاجة  ولوال  الكتاب 

لما  به  والتعريف  الدين  لل�صان  االأندل�س خدمة  عن 

اأوردتها؟ واأح�صبه هكذا كان يعزي نف�صه. 

الق�صم الثاني من الكتاب هو الذي رجح لدينا اأن 

الكتاب �صيرة واأ�صياء اأخرى بدل ال�صيغة التي تقول 

هي  التراجم  بع�س  ولتكن  اأخرى  واأ�صياء  تاريخ  اأنه 

اإلى قوله في الباب  هذه االأ�صياء االأخرى. ثم انظر 

الثاني من الكتاب: ))الباب الثاني في ن�صاأته وترقيه 

ووزارته ، وم�صاعدته ، وم�صاعدة الدهر له ، ثم قلبه 

ومنافاته  المجن على عادته في م�صافاته  له ظهر 

اإحن الحا�صد ذي  وارتباكه في �صباكه وما لقي من 

واآفاته،  الم�صتاأ�صد  الكائد  الفا�صد، ومحن  المذهب 

في  اأحواله  من  ذلك  وغير  واأم��وال��ه  ق�صوره  وذك��ر 

بدنه  في  ب��اأح��وال��ه،  ال��زم��ان  قابله  عندما  تقلباته 

واإعادته اإلى وفاته. 

كما  الخطيب  بن  الدين  ل�صان  مولد  كان  اأق��ول 

في االإحاطة في الخام�س والع�صرين من �صهر رجب 

 وهذا عين ال�صيرة. 
)40(

عام ثالثة ع�صر و�صبعمائة((

�صواء من خالل النقاط التي حددها المقري للحديث 

غنها في مقدمة الق�صم الثاني هذا اأو في حديثه عن 

مولد ل�صان الدين بن الخطيب نقال عن االإحاطة في 

  اأخبار غرناطة البن الخطيب ذاته. 

الكتاب اأ�صال مملوء بالتراجم للرجال و�صوال اإلى 

ترجمة ل�صان الدين بن الخطيب النموذج واالأ�صا�س، 

كانت اأهم ترجمة فيه هي ترجمة جد المقري وهو 

اأبو عبد اهلل المقري التلم�صاني قا�صي ق�صاة فا�س، 

الدين  محيي  محمد  المحقق  جعل  الترجمة  ه��ذه 

دقة  من  كبيرة  درجة  على  عنوانا  لها  الحميد  عبد 

اأنها  قال عنها  فيه وحين  والوعي  والق�صد  الو�صف 

»ترجمة م�صتفي�صة« وهي تتربع على مدار ما يقارب 

اعتمدناها  التي  الطبعة  ح�صب  �صفحة  الع�صرين 

بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. وهي تقع 

في الق�صم الثاني من الكتاب وفي الجزء ال�صابع منه 

�صفحة 9)1 .

البيان واإن مال اإلى ال�صجع على عادة اأدباء ع�صر 

ال�صعف واالنحطاط في االأدب، الع�صر العثماني. 

النفح  يعد  االأول  بفريقين:  م��ررن��ا  ولقد  ه��ذا 

هو  االأندل�س  عن  الحديث  جعل  خالل  من  تاريخا 

جعل  خالل  من  �صيرة  منه  يجعل  والثاني  االأ�صا�س، 

االأ�صا�س  الخطيب هو  الدين بن  ل�صان  الحديث عن 

اإلى  اأن��ا  وملت  مطول،  ا�صتطراد  الف�صول  وباقي 

الأمور  تنا�صيه  االأول  الفريق  معيبا على  الفريق  هذا 

ن�صاأت  ال�صيرة  اأن  بينها  من  ح�صاب  األف  لها  يعمل 

الن�س وواقع �صاحبه  واأن واقع  التاريخ  اأح�صان  في 

وواقع الن�صو�س الم�صابهة للنفح والقريبة منه زمانا 

الكتاب  اأن  توؤكد  االأمور  هذه  كل  ومو�صوعا،  ومكانا 

الم�صطلح  ه��ذا  عن  ن�صتعي�س  اأن  ب��اأن  وال  �صيرة، 

اأن  دون  وهذا  الترجمة.  وهو  منه  قريب  بم�صطلح 

بين  الم�صتركة  العنا�صر  من  لكثير  ح�صابا  نعمل 

�صرد  في  والترتيب  الت�صل�صل  ومنها  وال�صير  التاريخ 

االأحداث، الأنها م�صتركة بينهما. 

المعا�صرين  للرجال  ترجمته  في  المقري  لكاأن 
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و�صيا�صة  وعلما  ن�صال  ال��دي��ن  لل�صان  والمن�صئين 

ومحالفة...  وم�صالمة  و�صحبة  عداء  وحتى  ووزارة 

الخ اأراد اأن ي�صع اللبنات المترا�صة لبنة لبنة لين�صاأ 

الدين  ل�صان  وهو  الهرم  راأ�س  اإلى  لي�صل  اأو  الهرم 

ابن الخطيب. 

الرجل  ب��اأن  اإيحاء  منه  التركيب  ذلك  كان  هل 

وال  عبقريات  نتاج  العبقرية  واأن  الرجال،  ي�صنعه 

من  بقدرهم  االعتراف  بل   ، بهم  اال�صتهانة  يمكن 

اأدرك  الرجال  قدر  اأدرك  ومن  بقدره،  االعتراف 

جداول.  عدة  يكونه  النهر  اأن  كما  ق��دره،  الرجال 

والبحر تغذيه االأنهار؟ ربما يكون ذلك مق�صده. 

ولكن اأهم اإيحاء في الكتاب ال�صيرة اأو الترجمة اأو 

حتى التاريخ ح�صب ما يدعيه البع�س هو اأن العبقرية 

نتاج المكان ولتكن االأندل�س وحتى المغرب، والزمان 

والرجال  الخطيب،  بن  الدين  ل�صان  زم��ان  وليكن 

وهو جميع من ترجم لهم المقري اأ�صحابا اأكانوا اأم 

اأعداء ولكنه لم يذكر الحياديين الذين ال �صلة لهم 

ب�صاحبه ل�صان الدين بن الخطيب. 

اإن �صاحبنا )المقري( قد وفى ل�صاحبه )ل�صان 

بابها  اعتبارية  ال�صحبة  ه��ذه  كانت  ول��و  ال��دي��ن( 

االإعجاب واالقتداء واالعتراف باأقدار الرجال ممن 

ي�صتحقون الذكر والتخليد كحق لهم علينا وكحاجة 

منا اإلى ذلك فاأوفى ووفى. 
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محمد  تحقيق  ه�صام،  البن  النبي  �صيرة  ذلك  في  راج��ع  3( -

محيي الدين عبد الحميد و�صيرة النبي البن كثير تحقيق 

م�صطفى عبد الواحد وحتى الخ�صائ�س الكبرى لل�صيوطي. 

وال �صيما في م�صاألة اال�صتطرادات والخروج اإلى اأ�صياء لها 

والزمان  المكان  في  اال�صتراك  حيث  من  بالنبي  عالقة 

 . ولكنها تتعلق بغيره

محمد محفوظ: جولة بين الكتب، الدار التون�صية للن�صر،  3( -

تون�س، د ط، 9)19، �س: 41). 

الثقافة  ف��ي  الم�صلمين  العلماء  اأث��ر  ال��م��ال:  علي  اأح��م��د  3( -

الفكر  دار  لبنان،  بيروت  المعا�صر  الفكر  االأورب��ي��ة،دار 

�صورية، ط 3، )199، �س: ))1، ))1. 

بيروت  العربي،  الكتاب  دار  االإ�صالم،  اأمين:ظهر  اأحمد  3( -

لبنان، ط )، ))19، ج 3، �س: )1). 

اأحمد بن محمد المقري التلم�صاني: نفح الطيب ، تحقيق  39 -

العربي،  الكتاب  دار  الحميد  عبد  الدين  محيي  محمد 

بيروت لبنان، د ط، د ت، ج ) ، �س: 3). 

 ، 40 -( ج  الطيب،  نفح  التلم�صاني:  المقري  محمد  بن  اأحمد 

�س: 4.
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جويلية   - يوم:10يوليو  �شريط  اهلل  عبد  رح��ل 

تكون  المو�شوعي  العاّلمة  ه��ذا  وبرحيل  2010م، 

قد  العربي  والوطن  الجزائر  في  الثقافية  ال�شاحة 

ال  ثلمة  وف��ات��ه  اأح��دث��ت  فقد  ف���ادح،  ب��رزء  اأ�شيبت 

ت�شد، وثغرة ال تردم، كما كانت حياته �شعلة و�شاءة 

الدنيا  مالأ  اإذ  تنطفئ،  ال  متوقدة  وجذوة  تخبو،  ال 

و�شغل النا�س ردحًا من الدهر، فقد مات عن ت�شعة 

عامًا  �شتين  من  اأكثر  منها  ق�شى  عامًا  وثمانين 

والمعرفة،  والفكر،  العلم،  محاريب  في  ُمتن�شكًا 

في  اإدراج���ه  اأو  ت�شنيفه  ك��ان  بما  ال�شعوبة  وم��ن 

ومتنوع  االهتمامات،  متعدد  كان  فقد  معينة،  زاوية 

واأديب  رقيق،  رومان�شي  �شاعر  فهو  االخت�شا�شات، 

ُعرف باأ�شلوبه المب�شط، وال�شهل الممتنع، اإذ يتميز 

في  الكلمات  في�شع  بالدقة،  الكتابة  ف��ي  اأ�شلوبه 

واالخت�شار  الُممل،  االإطناب  عن  بعيدًا  موا�شعها، 

درا�شات  عدة  اأنجز  ناقد  اأنه  اإلى  اإ�شافة  الُمخل، 

اللغة  يتقن  اإنه  حيث  بارع،  مترجم  اأنه  كما  نقدية، 

الفرن�شية بامتياز، اإال اأنه ال يهجر اإليها فكرًا ول�شانًا، 

اللغة  عن  الُمدافعين  اأب��رز  من  حياته  ط��وال  ظل 

معارك  خا�س  �شبيلها  وفي  الجزائر،  في  العربية 

فكرية عاتية �شد دعاة الفرن�شة والتغريب، كما قدم 

اأفكارًا وروؤى معمقة في �شبيل النهو�س بها، وترقيتها 

الدكتور  ع�شق  وقد  العربي،  والوطن  الجزائر  في 

المنهجية  فتبنى  خ��ل��دون،  اب��ن  ال��ع��اّلم��ة  �شريط 

وعلى  االجتماعية،  للظواهر  ر�شده  في  الخلدونية 

الجزائرية،  الثورة  مواثيق  من  عددًا  در�س  �شوئها 

وميثاق  الوطني،  والميثاق  ال�شومام،  مثل:ميثاق 

االأ�شتاذ  �شديقه  و�شف  اأدق  و�شفه  وكما  طرابل�س. 

المفكرين  كبار  من  واحداً  )1921-2010م(  �شريط  اهلل  الدكتور عبد  الجزائري  المفكر  ُيعدُّ 

العربية  الثقافة  اأعمدة  اأحد  فهو  الجزائر،  في  الفل�سفي  التفكير  رواد  اأبرز  ومن  المعا�سرين، 

الجزائرية، ومن رواد الفكر النه�سوي العربي، تميز بفكره ال�سامل، ون�ساله الم�ستمر، نجد له 

الجمعية  التي عقدتها  الندوة  اأعمال  ففي  المعا�سرة،  العربية  الفل�سفة  عالم  في  بارزاً  ُح�سوراً 

الفل�سفية قبل �سنوات قليلة في القاهرة عن الفل�سفة العربية في مائة عام ورد ذكر ا�سم المفكر 

عبد اهلل �شريط 25 مرة اإلى جانب المفكرين زكي نجيب محمود، وعبد الرحمن بدوي...

عـبـد اهلل �شـريـط

الـمفكر الـرائد والـفيـل�ضوف الـمنا�ضل
اأ. محمد �سيف الإ�سالم بـوفـالقـة

عنابة - الجزائر
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المجاهدين  عبا�س؛وزير  ال�شريف  محمد  الدكتور 

ُمتعدّد  رجل  �شريط  عبداهلل  بقوله:»  الجزائريين 

جمع  العلوم،  في  ُمتبحر  الثقافات،  ُمتنّوع  االأبعاد، 

لقد  الفكر،  حداثة  وبين  المعرفّية  الم�شارب  بين 

حباه المولى عّز وجل قدرة على التح�شيل المعرفي 

الن�شال  اختار  رج��ل  والتحليل،  اال�شتقراء  وعلى 

كاتبًا  ك��ان  فقد  �شبابه،  منذ  والمعرفي  الفكري 

عن  ُيدافع  التون�شية،  ال�شباح  جريدة  في  �شحافيًا 

وُمنا�شاًل  بقلمه، فُمجاهدًا فذًا  الجزائرية  الق�شية 

ُمخل�شًا، واأ�شتاذًا بجامعة الجزائر بعد اال�شتقالل. 

الثورة  عن  كاملة  مو�شوعة  اأنجز  اأن  فخرًا  يكفيه 

اأجزاء،  عدة  في  الدولية  ال�شحافة  في  الجزائرية 

ال  الم��ع،  وباحث  و�شحفي،  وم��وؤرخ،  فيل�شوف،  فهو 

تراه اإال جلي�س العلماء، اأو و�شط كوكبة من الطلبة، 

اأو �شفوة الذكر في الملتقيات والندوات، وباخت�شار 

هو واحد من اأبرز فر�شان القلم الجزائريين الذين 

الجوانب  واإبراز  والتدوين،  الكتابة،  م�شاق  تج�ّشموا 

.
(1(

الح�شارية لهذه االأمة«

ُعرف الدكتور �شريط باأعماله الفكرية الر�شينة، 

وكتاباته الفل�شفية المعمقة التي حلل فيها اأهم ق�شايا 

العربية، وقد انطلق في رحلته مع  الجزائر، واالأمة 

الن�شال بالقلم مع بداية االأربعينيات، وذلك بغر�س 

تحرير وطنه الجزائر، الذي كان يرزح تحت ويالت 

اال�شتدمار الفرن�شي، واإ�شافة اإلى عمله االأكاديمي، 

فهو  ال��م��ع��رف��ي��ة،  ال��م��ي��ادي��ن  مختلف  ف��ي  وب��ح��ث��ه 

االإعالمية  التجربة  اإثراء  في  اأ�شهم  متميز  اإعالمي 

الثقافية  البرامج  من  لعدد  بتقديمه  الجزائرية، 

المرحوم  »لقد جمع  الجزائرية  االإذاعة  في  الهامة 

بين عّزة النف�س بال غرور، و�شرعة البديهة، وكاأنه 

من  ثرية  ذخيرة  له  كانت  و  محاوريه،  اأفكار  يقراأ 

واال�شتدالل،  للعبرة  اإما  اإليها  يرجع  الحياة  تجارب 

فمن  وال��ي��وم،  االأم�����س  بين  مفارقة  لمعاينة  واإّم���ا 

الكينونة  اأفعال  الرجل  خطاب  في  تجد  اأن  النادر 

الما�شوية من نوع كنُت، وُكنا، وكانوا، اإنه في البدء 

العاّلمة  اإلى  البادي�شي)ن�شبة  النهج  على  والمنتهى 

باإ�شالم  الموؤمنين  ومن  بادي�س(،  ابن  الجزائري 

االإعالم،  منابر  التنوير على  اأن�شار  ومن  البرهان، 

�شريط  االأ�شتاذ  العام.تميز  الخطاب  فر�س  وف��ي 

وما  والمنقول،  المعقول  التراث  اإطالعه على  ب�شعة 

والمعا�شر، فهو  الحديث  الفكر  اأدبيات  ا�شتجد من 

الفيل�شوف البارع في التنظير بال لفظيات �شطحية، 

الخلدوني  االجتماع  عالم  وه��و  مفتعل،  تعقيد  اأو 

جديدة  مفاهيم  واأ�شاف  وحلل  در�س  فقد  الهوى، 

مثل:بنية  االأهمية،  من  كبيرة  درج��ة  على  لم�شائل 

اإلى  المواطن  م��ن  ال��دول��ة  واأخ��الق��ي��ات  المجتمع، 

التي  الق�شايا  اأهم  ومن  الدولة،  وموؤ�ش�شات  اأجهزة 

انهيار  ثم  وانحدار،  �شريط ظهور،  االأ�شتاذ   �شغلت 

االجتماعي  التطور  بين  العالقة  وم�شاألة  ال��دول��ة، 

وال�شيا�شي، واأخالقيات ال�شيا�شة وال�شا�شة، وازدهار 

الجمهور،  بين  نطاق  اأو�شع  على  والتثاقف  الثقافة 

ال�شامل  بالمثقف  �شريط  االأ�شتاذ  و�شف  ويمكن 

والمقاربات  المعارف  من  جملة  يوظف  ال��ذي  اأي 

النخبة  ت�شغل  التي  الق�شايا  في  للتعمق  المنهجية 

.
(2(

الفكرية وال�شيا�شية«

مـوجـز تـرجـمتـه:

بلدة  ف��ي  ���ش��ن��ة:1921م  �شريط  اهلل  عبد  ول��د 

ب�شرق  البواقي  اأم  لوالية  اإداري���ًا  التابعة  م�شكيانة 

لحفظ  القرية  بكتاب  �شباه  في  والتحق  الجزائر، 

القراآن الكريم كعادة اأبناء الجزائر في ذلك الزمن، 

الفرن�شية  االبتدائية  المدار�س  اإحدى  في  تعلم  ثم 

مدينة  اإل��ى  �شنة:1932م  وانتقل  م�شكيانة،  ببلدة 

جمعية  مدار�س  باإحدى  هناك  التحق  حيث  تب�شة، 
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العلماء الم�شلمين الجزائريين، والتي كانت معروفة 

هذه  وف��ي  والبنات،  البنين  تهذيب  مدر�شة  با�شم 

الكبير  الجزائري  العاّلمة  يد  على  تتلمذ  المدر�شة 

عبد  العاّلمة  درب  رفيق  التب�شي؛  العربي  ال�شيخ 

االإبراهيمي،  الب�شير  وال�شيخ  بادي�س،  بن  الحميد 

وبعد  للدرا�شة،  تون�س  اإلى  ذهب  �شنة:1938م  وفي 

فترة وجيزة توقف ب�شبب الحرب، وعاد اإلى مدينة 

وفي  بها،  ودر���س  ال��ج��زائ��ري،  بال�شرق  ق�شنطينة 

توجه  العالمية  الحرب  انتهت  عندما  �شنة:1945م 

اإلى تون�س مرة اأخرى، وح�شل على �شهادة التطويع 

من جامع الزيتونة �شنة:1946م.

المرور  بعد  ال�شام،  اإلى  �شريط  اهلل  عبد  انتقل 

وقد  م��زور،  �شفر  بجواز  �شنة:1947م  فرن�شا  على 

النواب  من  مجموعة  بم�شاعدة  العملية  هذه  تمت 

الجزائريين في باري�س، من بينهم المنا�شل الكبير 

محمد خي�شر الذي كان ي�شغل من�شب ممثل حركة 

انت�شار الحريات الديمقراطية في المجل�س الوطني 

الفرن�شي، وبعد اأن ذهب اإلى لبنان التحق بالجامعة 

فترة  وبعد  عربي،  اأدب  اأولى  �شنة  و�شجل  ال�شورية، 

غير التخ�ش�س، وانتقل اإلى ق�شم الفل�شفة بالجامعة 

تخ�ش�س  لي�شان�س  �شهادة  على  وح�شل  نف�شها، 

فل�شفة �شيا�شية �شنة:1951م، وفي نف�س ال�شنة عاد 

الفرن�شي  اال�شتعمار  لمحاربة  ونظرًا  الجزائر،  اإلى 

ظل  فقد  يتعلمها،  من  لكل  وتجريمه  العربية،  للغة 

عبداهلل �شريط بدون عمل، مما ا�شطره اإلى ال�شفر 

التدري�س في   تولى  �شنة:1952م، وهناك  تون�س  اإلى 

ا�شتحدث  ال��ذي  الجديد  بالمعهد  الزيتونة  جامع 

كان  الوقت  نف�س  وف��ي  الحديثة،  العلوم  لتدري�س 

ثورة  اندالع  وبعد  التون�شية،  ال�شباح  بجريدة  يعمل 

بالق�شية  للتعريف  الجزائرية كثف جهوده  التحرير 

الجزائرية، وان�شم �شنة: 1955م اإلى اأ�شرة تحرير 

جريدة المجاهد الجزائرية؛ل�شان حال حزب جبهة 

اأع�شاء  من  ع�شوًا  واأ�شحى  الجزائرية،  التحرير 

فقدم  الوطني،  التحرير  لجبهة  ال�شيا�شية  البعثة 

ال�شعيد  على  الجزائرية  للثورة  جليلة  خ��دم��ات 

االإعالمي، حيث ترجم ع�شرات المقاالت التي كانت 

ُتكتب عن الثورة الجزائرية اإلى اللغة العربية، وبعد 

اإ�شدار جريدة المقاومة ُكلف بتحرير افتتاحياتها، 

ال�شحافة  ف��ي  المن�شورة  المقاالت  ُيترجم  وظ��ل 

وبعد  العربية،  اإل��ى  الجزائرية  الثورة  عن  الدولية 

الجزائر  وا�شتقالل  الوطنية،  ال�شيادة  ا�شترجاع 

الجزائر،  بجامعة  اأ���ش��ت��اذًا  عمل  1962م،  �شنة: 

�شنة:  وح�شل  وال�شيا�شي،  الفكري  ن�شاله  ووا�شل 

1972م على �شهادة الدكتوراه باأطروحة عن: »الفكر 

االأخالقي عند ابن خلدون«، كما �شاهم  في مرحلة 

في  واف��ر  بمجهود  الجزائرية  الدولة  وت�شييد  بناء 

النف�س  علم  في  والتربوية  الفل�شفية  الثقافة  ن�شر 

من  وذل��ك  التربوي،  االجتماع  وعلم  االجتماعي، 

وح�شة  اإذاعية،  ح�شة  تقديم  على  مداومته  خالل 

تلفزيونية لقيت نجاحًا كبيرًا، واأعجب بها المثقفون 

الجزائريون اأيما اإعجاب، اإ�شافة اإلى تمثيله الجزائر 

في عدد من الندوات والملتقيات الدولية، كما ناق�س 

واأطر مئات الر�شائل الجامعية، وتخرجت على يديه 

اآالف الكفاءات في مختلف المراتب، والم�شتويات.

عديدة  م��رات  �شريط  اهلل  عبد  الدكتور  م  ُك���رِّ

ُكرم  كما  العلمية،  الموؤ�ش�شات  من  ع��دد  قبل  من 

اأواخر  من قبل الرئي�س الراحل هواري بومدين في 

التقديرية  الدولة  ال�شبعينيات، وح�شل على جائزة 

االأولى منا�شفة مع االأديب الراحل الروائي الطاهر 

الجزائرية  الحكومة  رئي�س  قبل  من  وُك��رم  وط��ار، 

محمد  المجاهدين  ووزير   ، فلي�س  بن  علي  االأ�شبق 

لمو�شوعته  اإن��ج��ازه  على  تقديرًا  عبا�س  ال�شريف 
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ال�شحافة  في  الجزائرية  »ال��ث��ورة  ع��ن:  ال�شخمة 

علمية  وندوات  ملتقيات  عدة  ُنظمت  وقد  الدولية«. 

وطنية ودولية حول م�شروعه الفكري المتميز، ومن 

بين هذه الندوات نذكر الندوة العلمية التي نظمها 

بجامعة  والفل�شفية  التاريخية  ال��درا���ش��ات  مخبر 

اآثاره الفل�شفية واالأدبية  منتوري بق�شنطينة لدرا�شة 

كبير  عدد  ح�شرها  وقد  2004م،  �شنة:  والتاريخية 

في  اأعمالها  و���ش��درت  والمفكرين،  الباحثين  من 

مجلد كبير.

اأعماله وموؤلفاته:

الدكتور عبد اهلل �شريط ب�شالمة منهجه،  تميز 

يتبدى  ما  وه��ذا  ثقافته،  ومو�شوعية  فكره،  وعمق 

للمتاأمل في اأعماله المتنوعة، ونظرًا الت�شاعها ال ُيمكن 

لنا اأن نحيط بها اإحاطة �شاملة، بل �شنكتفي بالتطرق 

الكاملة قد  اأعماله  اأن  بالذكر  اأهمها، والجدير  اإلى 

�شدرت في طبعة فاخرة في �شبعة مجلدات �شخمة 

احتفالية  بمنا�شبة  الجزائرية  الثقافة  وزارة  عن 

2007م،  �شنة:  العربية  للثقافة  عا�شمة  الجزائر 

احتوت جميع اأعماله الفكرية وكتاباته الفل�شفية التي 

العربية. واالأم��ة  الجزائر،  ق�شايا  اأهم  فيها  ناق�س 

والواقع اأن المتاأمل في اأعمال الدكتور �شريط ُيدرك 

واأدبية  وفل�شفية،  فكرية،  مكتبة  لنا  قدم  قد  باأنه 

مجندة  اأب��ح��اث  ف��رق  بها  القيام  عن  تعجز  ُكبرى 

اهلل  عبد  المفكر  واأعمال  مختلفة،  تخ�ش�شات  في 

تنوعت  بل  الكتب،  تاأليف  على  تقت�شر  لم  �شريط 

وتقديم   االإع��الم،  و�شائل  في  الم�شاركة  خالل  من 

برنامجه  اأ�شهرها  وتلفزيونية،  اإذاع��ي��ة،  ح�ش�س 

الحواري مع االإعالمي م�شطفى عبادة، اأ�شف اإلى 

ع�شرات  في  وم�شاركته  ال�شحافة،  في  كتابته  ذلك 

الملتقيات، والندوات العلمية، ومن اآخر الن�شاطات 

حالته  تدهور  قبل  �شريط  الدكتور  بها  ق��ام  التي 

التي  التكريمية  الندوة  في  لكلمة  اإلقاوؤه  ال�شحية 

العربية بالجزائر،  للغة  له بالمجل�س االأعلى  اأقيمت 

تحدث فيها عن �شخ�شيته، واهتماماته، ومما قاله 

في تلك الكلمة:»ما نحن في حاجة اإليه منذ �شنوات 

اال�شتقالل اإلى اليوم، وخا�شة في ال�شنوات االأخيرة 

تكونها  اأن  ال�شهل  من  الدولة  الأن  الدولة؛  لي�س  هي 

وبال�شجون  االقت�شادية  وب��االإج��راءات  بالقوانين 

تكون  اأن  تتطلب  التي  الدولة  ثقافة  ولكن  وغيرها، 

موجودة عند الحاكم وعند المحكوم، لذلك ق�شُيت 

ما يقرب من ع�شر �شنوات في تاأليف كتاب انتهيت 

من كتابته في خم�شة ع�شر ف�شاًل عن م�شكلة ثقافة 

الدولة، كيف كانت؟ لماذا كنا محرومين من الدولة 

في الما�شي؟ وماذا كان مفعول هذا الحرمان على 

تكون  لكي  نفعل  وم��اذا  ه��ذا؟  يومنا  اإل��ى  االأج��ي��ال 

تطور  الزمن،  على  اأواًل  نعتمد  الدولة؟  ثقافة  لدينا 

فكري،  مجهود  م��ن  الب��د  لكن  م��ن��ه،  الب��د  ال��زم��ن 

وثقافي، وتعليمي، و�شيا�شي بالخ�شو�س، واأخالقي، 

لكي تتكون لدينا ثقافة الدولة هذه.ربما على ع�شر 

�شنوات على ع�شرين �شنة على ثالثين �شنة ال اأعرف، 

التجربة  هذه  �شوء  على  االآن  ي�شغلني  ما  اأن  المهم 

كلها التي قراأتها مع اإخواني، التجربة التي خرجنا 

و�شعها  التي  هي  الحقيقية  الم�شكلة  اأن  هي  منها 

عليها  تقوم  التي  هي  قال:االأخالق  عندما  �شقراط 

الدولة، ولي�س الدولة بمعنى الحاكمين فقط، ولكن 

ين�شرف  لو  اأتمنى  لذلك  والمحكومين،  الحاكمين 

الكثيرون من جيلنا، وحتى من االأجيال القادمة اإن 

�شاء اهلل اإلى معالجة تكوين ثقافة الدولة، الأن فيها 

.
(3(

حل لكل الم�شاكل التي نعاني منها اليوم«

األقاها  التي  الهامة  المحا�شرة  اإل��ى  اإ�شافة 

»البعد  عنوان:  تحت  الجزائرية  الوطنية  بالمكتبة 

الم�شلمين  ال��ع��ل��م��اء  جمعية  ف��ك��ر  ف��ي  االإن�����ش��ان��ي 
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العلماء  جمعية  اأن  فيها  اأك��د  حيث  الجزائريين« 

الحركات  من  واح��دة  هي  الجزائريين  الم�شلمين 

الرائدة في العالم االإ�شالمي، فقد تكفلت بالجانب 

في  واالإ���ش��الح��ي  وال��دي��ن��ي،  والتثقيفي،  ال��ت��رب��وي، 

وذلك  الفرن�شي،  اال�شتعمار  �شيطرة  اإبان  الجزائر 

ت�شبق  اأن  والبد  كان  التي  االإ�شالح  عملية  اإطار  في 

كما  المجيدة،  الجزائرية  التحرير  ث��ورة  تواكب  و 

دخلوا  الجزائر  في  االإ�شالح  رج��ال  اأن  اإل��ى  اأ�شار 

المعترك ال�شيا�شي مدفوعين بروح القومية العربية، 

فا�شتخدموا الثقافة الدينية لالإعداد لمعركة تحرير 

�شريط  واختتم  الفرن�شي،  اال�شتخراب  من  الوطن 

الم�شلمين  العلماء  اأن جمعية  بتاأكيده على  مداخلته 

الكبير  التحول  ُتحدث  اأن  ا�شتطاعت  الجزائريين 

من خالل الفهم ال�شحيح لالإ�شالم الذي ُعرف به 

موؤ�ش�س الجمعية العاّلمة عبد الحميد بن بادي�س.

اأهم  اعتبار  ُيمكن  العلمي،  البحث  م�شتوى  على 

مو�شوعته  �شريط  اهلل  عبد  الدكتور  اأن��ج��زه  عمل 

في  ال��ج��زائ��ري��ة  »ال��ث��ورة  ب:  المو�شومة  ال�شاملة 

ال�شحافة الدولية«، فقد غطى من خاللها ما ُكتب 

عن الثورة الجزائرية ما بين �شنوات:1955-1962م 

في ال�شحافة العالمية، وقد �شدرت في ثمانية ع�شر 

بالجزائر،  المجاهدين  وزارة  من�شورات  عن  جزءًا 

عبد  الجزائرية  الجمهورية  رئي�س  تقديمها  وكتب 

العمل  بهذا  ُم�شيدًا  تحدث  حيث  بوتفليقة،  العزيز 

قاله  ومما  العمالق،  المفكر  وب�شاحبه  الجليل، 

الرئي�س بوتفليقة في المقدمة:»لقد اأ�شاب �شاحبنا 

وحقق  مو�شوعه،  اختيار  �شريط  اهلل  عبد  الدكتور 

هدفه في رفع اللب�س، وااللتبا�س العالق في االأذهان، 

باب  من  الدليل  بتقديم  ه��ذه،  اأيامنا  في  خا�شة 

�شهد �شاهد من اأهلها على عظمة رجالها، الأنه من 

الثابت اأن ال�شحافة الدولية في كل الع�شور، ومهما 

اإلى الم�شائل المهنية، وال  كانت الظروف، ال تلتفت 

تواظب على تخ�شي�س الم�شاحات الكبرى لها على 

اإذا  االأن��ب��اء،  وك��االت  وبرقيات  الجرائد،  �شفحات 

كانت من حجم االأحداث العابرة، لقد فر�شت الثورة 

الدولية،  ال�شحافة  في  ُمكثفًا  ح�شورًا  الجزائرية 

اأخبار  الواحدة  ال�شفحة  في  تجاور  جعلها  ح�شورًا 

.
(4(

الدول الكبرى«

وعن منهجه في جمع، وترتيب، وترجمة المقاالت 

اإلى  �شريط  الدكتور  ي�شير  المو�شوعة  حوتها  التي 

قام  المو�شوعة  في  �شمها  التي  المقاالت  جميع  اأن 

االأجنبية،  ال�شحف  ف��ي  ُيكتب  ك��ان  ع��ّم��ا  بنقلها 

وبع�س المجالت ال�شيا�شية المتخ�ش�شة عن حرب 

التحرير الجزائرية، وقد تابعها بحر�س وان�شباط، 

ال�شباح  ج��ري��دة  ف��ي  حفيًا  �شُ يعمل  ك��ان  عندما 

التون�شية، وقام بن�شر عدد كبير منها في ال�شحافة 

وقد  ال��ج��زائ��ري��ة،  المجاهد  وج��ري��دة  التون�شية، 

المو�شوعة  لهذه  مقدمته  في  �شريط  المفكر  عر�س 

على  االأ�شواء  و�شلط  ال�شيا�شية،  االأحداث  لمختلف 

تلك  في  الفرن�شية  الدولة  عرفتها  التي  التحوالت 

المرحلة»و�شيا�شتها في ال�شمال االإفريقي اإثر الروؤية 

في  يظهر  قد  ما  دخانًا  اأن  توؤكد  بداأت  التي  القوية 

المنطقة.الأن رائحة الحريق بداأت تت�شلل وبقوة الأنوف 

الموؤلف  ُيبرزه  ما  وهذا  والع�شكريين،  ال�شيا�شيين 

تحت عنوان: »عام:1955م الجو العام اإثر ا�شتقالل 

اإفريقيا-ومفاو�شات  �شمال  في  فرن�شا  ليبيا-مركز 

من  التحذير  ومغربية-بداأ  تون�شية  وفرن�شية  ليبية 

اأن تتحول الجزائر اإلى هند �شينية جديدة بالن�شبة 

اختزال  على  �شريط  الدكتور  عمل  وق��د  لفرن�شا، 

مقاالت  تتميز  اإذ  �شفحات،  في  الجزائرية  الثورة 

االأجواء  يعر�س  الذي  الدقيق  بت�شل�شلها  المو�شوعة 

لنا  ينقله  عنوان  ف��اأول  الفعل،  وردود  ال�شيا�شية، 
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الكاتب في الجزء االأول من المو�شوعة هو: »فرن�شا 

وهو  اإف��ري��ق��ي��ا)1955/01/04م(«  و�شمال  وليبيا 

تعليق على ما ن�شره ال�شحفي م.اإيدوار في �شحيفة 

لوموند، �شل�شلة من البحوث الطويلة عن الحالة في 

ليبيا، والتطورات التي جدت عليها منذ ا�شتقاللها، 

االأح��داث  ح�شب  مت�شل�شلة  المقاالت  تاأتي  وهكذا 

هذه  ليختتم  ���ش��ن��ة:1955م،  عرفتها  التي  ال��ب��ارزة 

المقاالت المنتخبة لهذه ال�شنة بمقال تحت عنوان: 

وما  بتاريخ:1955/08/11م،  النا�شر«  عبد  »جمال 

يمكن قوله اإن المو�شوعة التي اأعدها الدكتور �شريط 

مو�شوعة �شاملة، وقد قدم من خاللها خدمة جليلة 

للتاريخ الجزائري، والعربي حيث اإنها تختزل الوقت 

في  اال�شتغراق  بدل  والدار�شين،  للباحثين  بالن�شبة 

الباحث  يجد  واالأر�شيفات،  ال�شحف  عن  البحث 

المهمة،  بهذه  تكفل  �شريط  الدكتور  اأن  والدار�س 

وتحمل م�شقة البحث والجمع، والترتيب، والترجمة، 

والتعليق عليها، وهذا ما ي�شهل لغيره العمل باعتبار 

الحاجة،  وق��ت  اإليها  يرجع  م�شدرًا  ه��ذه  �شل�شلته 

.
(5(

الأنها �شهادة حية ووثيقة م�شجلة«

الدكتور  بتاأليفها  قام  التي  الهامة  الكتب  ومن 

عند  االأخالقي  »الفكر  ب:  المو�شوم  كتابه  �شريط 

الدرا�شات  �شل�شلة  �شمن  �شدر  الذي  خلدون«  ابن 

الكبرى بالموؤ�ش�شة الوطنية للكتاب، وهو في االأ�شل 

اأطروحته التي قدمها لنيل �شهادة دكتوراه الدولة في 

تاأليفه  �شبب  وعن  واالأخالقية،  ال�شيا�شية  الفل�شفة 

لهذا الكتاب يقول الدكتور �شريط :»بعد اال�شتقالل 

وفي  الثقافي  الم�شتوى  في  اأخرى  دخلنا في مرحلة 

الم�شتوى االأخالقي، وب�شفة عامة، علماء االجتماع 

يقولون اإن كل المجتمعات التي تدخل الحرب تخلف 

غريبًا  نف�شه  المجتمع  يجد  بحيث  اأخالقية،  هوة 

االأطوار،  وغريب  االأخ��الق،  غريب  فهو  نف�شه،  عن 

ال�شنوات  منذ  االأي��ام  من  يوم  في  دفعني  ما  وه��ذا 

االأولى لال�شتقالل اأن اأبحث في هذا المو�شوع عند 

ابن خلدون، وو�شعت فيه ر�شالة الدكتوراه، فالنا�س 

كانوا مهتمين بال�شيا�شة عند ابن خلدون، واالجتماع 

عند ابن خلدون، واالقت�شاد عند ابن خلدون، ولكن 

على �شوء ما الحظته من انقالبنا االأخالقي، فرحت 

االأخالقية  الهوة  هذه  عن  خلدون  ابن  عند  اأبحث 

.
(6(

التي وقعنا فيها«

ومن خالل كتاب:»معركة المفاهيم« الذي �شدر 

طبعه  ع��ي��د 
ُ
واأ ال�شبعينيات،  اأواخ���ر  ف��ي  م��رة  الأول 

مجموعة  �شريط  الدكتور  لنا  ُيقدم  �شنة:1981م، 

ق�شية  على  ترتكز  التي  والمناق�شات  الحوارات  من 

اإدراك المفاهيم بدقة، فهو يرى اأن �شبط المفاهيم 

المعركة  باأنها  ويوؤكد  االأهمية،  تعد غاية في  م�شاألة 

روؤى  اأجلها  من  المرء  ُيقدم  اأن  البد  والتي  االأه��م، 

اختلطت  ق��د  المفاهيم  م��ن  الكثير  الأن  معمقة، 

و�شاعت و�شط الزحام، والبد من ت�شويبها وفرزها 

بغر�س  الكتاب  ه��ذا  األ��ف  وق��د  بدقة،  وتمحي�شها 

ما  اأن  ي��رى  اإذ  الت�شورات،  من  مجموعة  اإي�شاح 

تتميز به المجتمعات العربية عمومًا هو االتجاه اإلى 

العمل مبا�شرة، دون و�شع ت�شورات ُم�شبقة، واأفكار 

ُموجهة، وخطط مر�شومة، الأننا ال ن�شتطيع اأن نبني 

بيتًا من الحجر، ونحن ال نحمل روؤية ُم�شبقة عنه في 

االأفكار،  اإذا �شبقه بيت من  اإال  ت�شوراتنا الذهنية، 

وي�شير المفكر الم�شري الدكتور محمود قا�شم في 

تقديمه لهذا الكتاب اأن المفكر عبد اهلل �شريط قد 

تاأقلمًا مع المجتمع الجزائري،  الم�شاألة  اهتم بهذه 

واأو�شاعه ال�شيا�شية، فمعركة المفاهيم بالجزائر قد 

بلغت الذروة في حدتها، ولن تجد جزائريا يحدثك 

المعركة،  �شميم  اإلى  ينقلك  حتى  الوقت  من  قليال 

المعركة  بنيران  ن�شطلي  اأن  دائما  نرحب  ونحن 
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من  الهروب  ع�شر  اأن  ذلك  منها  نفر  اأن  من  بدال 

في  ذلك  اأكان  �شواء  غبر،  قد  الواقعية  الم�شكالت 

الم�شرق اأو المغرب.وتلك عالمة �شحية، وهي تب�شر 

�شريط  المفكر  حر�س  فقد  ال�شبب  لهذا  و  بخير، 

على بذل جهد خا�س يلح فيه كما يقول: على قيمة 

وال�شيا�شية  والثقافية  العلمية  حياتنا  في  المفاهيم 

عموما، والمفاهيم في المجتمعات النا�شئة كثيرا ما 

تاأخذ طابع المعركة.

الجزائرية«عالج  الثقافة  واق��ع  »من  كتاب:  في 

والم�شكالت  الق�شايا  من  الكثير  �شريط  الدكتور 

التي تت�شل بواقع الثقافة الجزائرية في فترة ما بعد 

ال�شفر  اأبحاث هذا  اال�شتقالل، وقد ركز من خالل 

من  واالجتماعية  والخلقية  النف�شية  الجوانب  على 

وال�شراحة،  بال�شفافية،  وتميز  الثقافة،  هذه  واقع 

والنقد الذاتي في طرحه للم�شكالت، وكعادة الدكتور 

�شريط فاإنه ال يكتفي بطرح الم�شكالت وح�شب، بل 

بهدف  وعملية  ناجعة،  حلول  تقديم  اإلى  ي�شعى  اإنه 

ويتحدث  والعربية،  الجزائرية  بالثقافة  النهو�س 

تاأليفه  ودواف��ع  الكتاب،  ه��ذا  عن  �شريط  الدكتور 

على  حر�شنا  هو  لذلك  الحقيقي  »دافعنا  فيقول: 

ك�شب معركة الوقت الذي يلعب دورًا كبيرًا، اإن �شلبًا 

بما  المعا�شرة،  المجتمعات  حياة  في  اإيجابًا،  اأو 

فيها م�شكالت الثقافة في العالم المتخلف.اأما حكم 

القيمة فاأمر اأتركه للنقاد، ولالأجيال ال�شاعدة التي 

ال نفكر فيها، ونحن نطرح الم�شكلة، ونبحث لها عن 

حل، اإننا في هذه الف�شول:

نعالج ق�شايا بالد، وال نتبجح بع�شالت قلم.  -

عن  نبحث  وال  اأم��ة،  لم�شاكل  حلول  عن  نبحث   -

اأعذار لم�شوؤولينا.

جزائريين،  ب��ي��ن  ف��ي��ه��ا  ن��ف��رق  ال  االأم����ة  ه���ذه   -

وعمانيين، وال بين فل�شطينيين، وتون�شيين. الأننا 

الراهن  ال��دول��ي  ال��وزن  خ��الل  من  اإليها  ننظر 

فنجدها حتى اإذا اجتمعت خفيفة ال تكاد تذكر.

اأما اإذا افترقت فهي هباء ال يكاد ُترى.

اأن  نود  بل  علينا،  الرد  من  الأحد:احذر  نقول  ال   -

يكون حديثه ُمكماًل لنق�شنا، فمن الم�شتحيل اأن 

يرى واحد منا كل الحقيقة، وال يرى منها االآخر 

�شيئًا.

فال  اأنف�شنا،  عن  االإمكان  بقدر  �شريح  حديثنا   -

والحديث  غيرنا.  مع  كذلك  نكون  ال  لكي  مبرر 

اأنف�شهم،  من  الواثقين  للرجال  يوجه  ال�شريح 

لذلك ال نخاف الم�شاكل وال ُنخفيها.

نعتقد اأن ت�شخي�س المر�س اأهم من البحث عن   -

في  اأمرا�شنا  خطر  اإلينا.الأن  بالن�شبة  ال��دواء 

مرحلتنا الراهنة هو اأننا نعي�شها، ولكننا ال ن�شعر 

بها.

نحاول بقدر االإمكان اأن ال نتحدث عن ق�شية ال   -

نعرفها.الأننا حتى في قول ما نعرفه نحاول اأن ال 

.
(7(

يكون جارحًا ولو كان موؤلمًا«

ومن اأهم الق�شايا التي عالجها الدكتور �شريط 

والتعريب،  االأع��راب  بين  الكتاب:المعركة  هذا  في 

وال�شعب،  المعرفة  واإ�شكالية  الجامعي،  واالإ�شالح 

اللغة  وم�شكلة  ال�شعب،  اإل���ى  وطريقها  والثقافة 

والمجتمع.

على  كتبها  التي  مقاالته  �شريط  الدكتور  جمع 

على  ردًا  الجزائرية  »ال�شعب«  ج��ري��دة  �شفحات 

�شيا�شة  بخ�شو�س  االأ���ش��رف  م�شطفى  المفكر 

في  كبيرة  �شجة  اأحدثت  والتي  والتعليم،  التعريب 

اأو�شاط المثقفين الجزائريين، وعمقت ال�شرخ بين 

الفرنكفونية في كتاب  العربية، ودعاة  اللغة  اأن�شار 

والتعريب«،  التعليم  �شيا�شة  حول  »نظرية  اأ�شماه: 
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روؤى  المقاالت  ه��ذه  في  �شريط  الدكتور  ق��دم  وق��د 

الفكري  وال�����ش��راع  التعريب،  ق�شية  ع��ن  معمقة 

العربية،  اللغة  اأن�شار  بين  الجزائر  في  المعهود 

المعركة  هذه  وب�شبب  والتغريب،  الفرن�شة  واأن�شار 

الفرنكفونيين،  قبل  من  �شعواء  لحمالت  تعر�س 

الع�شرنة  �شد  رجعي  وباأنه  بالتع�شب،  اتهموه  فقد 

والتطور، وي�شير الدكتور �شريط اإلى اأن �شراعه مع 

هذا  في  يقول  حيث  �شباه،  منذ  بداأ  الفرنكفونيين 

ال�شاأن: »يظهر اأن المفرن�شين يحملون �شدي حقدًا 

تاريخيًا منذ اأن كنت بتب�شة لموقف عائلتنا الوطني 

من فرن�شا اال�شتعمارية«.

اللغوي  لل�شراع  روؤيته  �شريط عن  الدكتور  يعبر 

في الجزائر، من خالل مقدمة هذا الكتاب بقوله: 

مو�شوع  �شنوات طويلة  بالدنا ظل  في  التعريب  »اإن 

فكان  االآخ��ر،  اأحدهما  يفهم  ال  طرفين  بين  نقا�س 

ي�شمع  الذين ال  ال�شم  بنقا�س  يقولون-  �شبيهًا-كما 

بما  االآخر  يرد على  واحد  كل  ولكن  بع�شًا،  بع�شهم 

يتوهم من اأفكاره، اأو ما يظن اأنه قاله، اأو ما يعتقد 

لحد  يح�شل  لم  اأنه  الموؤكد  ولكن  بقوله،  خليق  اأنه 

االآن نقا�س هادئ بين معربين ومفرن�شين في ق�شية 

التعريب بالخ�شو�س، وما يكتنفها من جوانب، وما 

وفكرية. و�شيا�شية،  ح�شارية،  اأبعاد  من  اإليه  تمتد 

فبقيت ق�شية يقنع فيها المعّربون معّربين اأمثالهم، 

في  عاطفية  بحجج  مثلهم  مفرن�شين  والمفرن�شون 

عن  الجميع  فيها  ومدفوع  الطرفين،  لدى  الغالب 

عامة،  م�شلحة  يتوهمه  بما  وع��ي  غير  وع��ن  وع��ي 

غير مباٍل بما قد تكون عليه م�شلحة الطرف االآخر 

الذي ال ي�شع منها �شيئًا في الح�شاب.ونقا�س ال�شم 

وكنت  االإطالق،  على  النقا�س  عدم  من  اأخطر  هذا 

على  اإطالقًا  النقا�س  هذا  يحدث  لم  لو  اأن  اأف�شل 

واحد  كل  فيه  ُيكلم  ال��ذي  ال�شكل  بهذا  يحدث  اأن 

نف�شه فال يعرف �شيئًا عن اأفكار �شاحبه.وكان الذي 

عدم  اأو  الطرفين،  بين  النقا�س  منع  اأن  هو  حدث 

وقوعه ب�شورة طبيعية، كون فجوة بينهما ا�شتغلتها 

اأطراف اأجنبية عن الطرفين، وعن الق�شية نف�شها، 

�شوء  في  تبادل  اإلى  بينهما  المبهم  النقا�س  وحولت 

الجو  ه��ذا  وف��ي  ف��راغ.  على  تع�شب  اإل��ى  ثم  النية، 

اإلى  النظرة  والتع�شب �شاعت  النية،  ب�شوء  المفعم 

الم�شلحة الوطنية، واأ�شبح الُمتكلم اأو الكاتب يتخذ 

من مو�شوع التعريب �شالحًا يقاوم به عدوه الجديد.

كو�شيلة  اإليه  منظورًا  عدمه  اأو  التعريب  يعد  ول��م 

لنهو�شنا بل اأ�شبح غايًة في ذاته حّلت محل الغايات 

.
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االأخرى الوطنية وال�شيا�شية في الق�شية«

لقد دافع الدكتور �شريط من خالل مقاالته التي 

ُمزدوجًا  ُم�شتميتًا  دفاعًا  الكتاب  هذا  في  جمعها 

من  ُمحا�شرًا  نف�شه  وجد  فقد  العربية،  اللغة  عن 

الفرنكفوني،  التيار  توجهاتهما  في  قريبين  تيارين 

الذي يدعو اإلى �شرورة فرن�شة االإدارة والتعليم في 

العامية،  اإ�شاعة  اإلى  يدعو  الذي  والتيار  الجزائر، 

وتر�شيخ اللهجات المحلية، و قد ظل طوال م�شيرته 

ال  الجزائرية،  الدولة  نه�شة  اأن  على  يوؤكد  �شامدًا 

يمكن اأن تتحقق اإال بتعميم التعريب، في�شير اإلى اأن» 

اللغة  بوا�شطة  تتحقق  اأن  ُيمكن  ال  ال�شعبية  الثقافة 

هي  التي  نف�شه  ال�شعب  لغة  بوا�شطة  بل  االأجنبية 

اللغة العربية، ومقاومة االأمية في هذا ال�شعب، التي 

هي الخطوة االأولى للثقافة ال�شعبية ال تتم بوا�شطة 

لغة  هي  التي  العربية  اللغة  بوا�شطة  بل  اأجنبية  لغة 

ما  الثقافة.اأما  لغة  هي  تكون  اأن  يجب  اأو  الثقافة، 

تعبير  هي  والتي  ال�شعبية،  بالثقافة  اليوم  ُي�شمى 

لي�شت  فهي  المحلية،  اللهجات  عن  الحقيقة  في 

من  وطنية  لغة  ولي�شت  م�شتواها،  في  ثقافة  بلغة 

حيث امتدادها الجغرافي.اإن لغة الثقافة من حيث 
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عـبـد اهلل 

�شـريـط

الـمفكر 

الـرائد 

والـفيـل�سوف 

الـمنا�سل

ال�شمول  الثقافي واللغة الوطنية من حيث  الم�شتوى 

في  انف�شال  وقع  العربية.واإذا  اللغة  هي  الجغرافي 

قطعت  عابرة  تاريخية  ظ��روف  في  الحقيقة  ه��ذه 

فلي�س  الزمن  من  قرنًا  والوطني  الثقافي  التوا�شل 

ذلك حجة ي�شبح بها اال�شتثناء قاعدة، وتتحول به 

االرتباط  ُنغفل  اأن  ُيمكن  وال  ا�شتثناء.  اإلى  القاعدة 

وبين  عندنا،  ال�شعبية  بالثقافة  �ُشمي  ما  ظهور  بين 

ال��راأي  م��ن  ه��ام  قطاع  ف��ي  الفرن�شية  اللغة  تمكن 

.
(9(

العام، وحرمانه من اللغة الوطنية طيلة قرن«

المو�شوم  القيم  كتابه  ك��ذل��ك  اأم��ام��ن��ا  ون��ج��د 

عن  ترجمة  وه��و  االإن�����ش��ان«،  �شعادة  اأج��ل  »م��ن  ب: 

االنجليزي»برتراند  الفيل�شوف  لكتاب  الفرن�شية 

ويت�شمن  العالم«،  اأفهم  »كيف  ب:  المو�شوم  را�شل« 

دارت  التي  ال��ح��وارات  م��ن  مجموعة  الكتاب  ه��ذا 

جرت  وق��د  قرائه،  واأح��د  الفيل�شوف»را�شل«،  بين 

من  نوق�شت  وو���ش��وح،  �شال�شة  في  الجل�شات  ه��ذه 

فيه  وتناول  االإن�شانية،  الم�شاكل  من  جملة  خاللها 

ق�شايا تت�شل بالفل�شفة والدين، والحرب، وال�شلم، 

وال�شيا�شة،  واالأخ��الق،  والراأ�شمالية،  وال�شيوعية، 

وال�شعادة التي ُيرجى تحقيقها للجماعة، ودور الفرد 

االإن�شانية،  وم�شتقبل  والتع�شب،  والوطنية،  فيها، 

وي�شف عبد اهلل �شريط هذا الكتاب باأنه يحوي كل 

ما يهم المثقف العادي، وبعبارة اأ�شح كل ما ال يجوز 

ومجتمعه  ق�شايا ع�شره،  يجهله من  اأن  الأي مثقف 

الدكتور  �شجع  وم��ا  ال��ع��ام،  واالإن�����ش��ان��ي  ال��وط��ن��ي، 

الكتاب»و�شوح  ه��ذا  ون�شر  ترجمة،  على  �شريط 

حديث  عن  عبارة  فهو  تعابيره،  وب�شاطة  اأف��ك��اره، 

فيه  ي�شت�شهد  كتابًا  ولي�س  رجلين،  بين  يجري  ممتع 

بينها،  وُيقارن  ويحللها،  االآخرين،  باأقوال  �شاحبه 

ما  التي  الق�شايا  من  كثير  على  يتحدث  ف�شاحبه 

اأن �شاحبه قد تعمد  اإلى اليوم، ويظهر  تزال قائمة 

تب�شيطه، وتعمد اإخراجه في هذا االأ�شلوب-ال�شوؤال 

والجواب-وهو يق�شد تمكين اأو�شع طبقة ممكنة من 

القراء لال�شتفادة منه.اإنه عبارة عن»�شعبية«فل�شفة 

ال  العالم  في  التقدميين  ككل  فهو  را�شل.  برتراند 

طبقة  على  وقفًا  تبقى  اأن  يجب  الفل�شفة  باأن  يوؤمن 

يجب  واإنما  الفكري،  القطاع  في  االحتكاريين  من 

كما  القراءة  على  قادر  كل  منها  وي�شتفيد  تعمم  اأن 

القطاعات  بقية  في  الح�شارة  مزايا  من  ي�شتفيد 

لهذا  وبترجمته   .
(10(

والفنية« ال�شيا�شية  اأو  المادية 

ُكبرى  قدم خدمة  قد  �شريط  الدكتور  يكون  الكتاب 

للقارئ العربي، فاختياره لهذا الكتاب اختيار ذكي، 

وموفق اإلى اأبعد الحدود، يك�شف لنا عن عمق روؤاه، 

وات�شاع ثقافته، ودقة اختياره ، اإذ اأنه كتاب ال غنى 

على  كذلك  ينطبق  الكتاب  هذا  عن  ُقلناه  عنه.وما 

ترجمته لكتاب:»مذكرات الماجور طوم�شون«لموؤلفه 

:»اأخالقيات  عنوان  تحت  دانينو،  بيار  الفرن�شي 

غربية في الجزائر«، وقد اختار ترجمة هذا الكتاب 

لما فيه من الطرافة، والمتعة، والفن الرفيع ولعالقته 

لف الكتاب على 
ُ
الوثيقة بالمجتمع الجزائري، فقد اأ

االأخالقية  االأمرا�س  ُيحلل  انكليزي  ُمالحظ  ل�شان 

�شريط  الدكتور  ويتحدث  الفرن�شي،  المجتمع  في 

ال�شفر،  ه��ذا  القتبا�س  دفعته  التي  االأ���ش��ب��اب  ع��ن 

تقروؤه  اأن��ك  هو  الكتاب  ه��ذا  في  »الغريب  فيقول: 

فت�شعر باأنه في كثير من الحاالت ُيحلل لك المجتمع 

الجزائري، ولي�س معنى هذا اأن المجتمع الجزائري 

اأعتقد  هو وحده الذي ي�شبه المجتمع الفرن�شي، بل 

بقلة في  اأو  بكثرة  توجد  العيوب  الكثير من هذه  اأن 

من  ثم  ناحية،  من  هذا  الب�شرية،  المجتمعات  كل 

ناحية اأخرى الأن طول معا�شرتنا للمجتمع الفرن�شي 

الذي عا�س معنا اأكثر من قرن قد ترك فينا عادات 

ال ن�شعر بها اإال عندما نقروؤها في مثل هذا الكتاب.
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ومما يزيد هذه النقائ�س بروزًا، مقارنة الكاتب لها 

بمثيالتها عند االنكليز، بحيث اإن القارئ الجزائري 

مثاًل يخرج من قراءته بتحليل دقيق لما تركه فينا 

الوقت  نف�س  وفي  وع��ادات،  اأخالق  من  الفرن�شيون 

المقارنة  من  بنوع  االنكليز  اأخالق  عن  فكرة  يكون 

حتى  والملح،  والنوادر  الذكية،  والدعابة  الطريفة، 

األذ  التعب، هي  تعبًا بل راحة من  اأن قراءته ال تعد 

ناجح... فيلم  م�شاهدة  من  واأروع  المو�شيقى،  من 

تف�شل  التي  المجتمعات  عن  �شيحدثك  الموؤلف  اإن 

وقتها  وت�شيع  الب�شاطة،  حياة  على  التعقيد  حياة 

في الجزئيات، وتهمل المبادئ واالأمهات، ويحدثك 

وعن  فل�شفة»عميقة«،  �شكل  تاأخذ  التي  االأنانية  عن 

في  تعي�س  المجتمعات  اأو  االأ�شخا�س  من  نماذج 

عقل  وال  لها  مبرر  ال  مجازفات  اأو  وهمية،  مخاوف 

الده�شة-  تثير  بالخ�شو�س-وبدقة  ويحلل  ُيقرها، 

ما في حياة النا�س من تناق�شات عجيبة ال يتفطن 

االإن�شان ل�شخفها اإال عندما ُيقدمها له م�شور دقيق 

المالحظة عميق االإدراك.والفن الرفيع في الكتابة 

هو من ينقل لك الواقع الذي تعي�شه بظالله واأ�شوائه 

اإ�شبعك  اأمامك، وت�شع  تلم�شها  اإلى �شورة  الدقيقة 

اآخر  �شخ�س  عيوب  عن  ويحدثك  جزئياتها.  على 

اأنه ي�شرح لك اأعماق ما في نف�شك اأنت من  فت�شعر 

عيوب، وقد ف�شل اأن يتحدث فيه على ل�شان مالحظ 

الفرن�شيين وي�شجلها ويحللها،  اإنكليزي يرقب حياة 

االنكليزية  الطبيعة  ف��ي  م��ا  تبني  ف��ي  فعاًل  ونجح 

القارئ  اأن  كبرياء حتى  وبرودة  و�شخرية  تهكم  من 

االأ�شلوب  اإن  ثم  فرن�شي،  كاتبه  اأن  اأب��دًا  يتوهم  ال 

باأن  بحق مدر�شة جديدة جديرة  يعتبر  اتبعه  الذي 

.
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ُتحتذى«

ال�شفر  ه��ذا  خ��الل  م��ن  �شريط  الدكتور  وي��رى 

معركة  ه��ي  نخو�شها  اأن  الب��د  ال��ت��ي  المعركة  اأن 

هذه  في  ننت�شر  اأن  علينا  وي�شتوجب  االن�شجام، 

نعي�س  ال��م��ق��دم��ة:»اإن��ن��ا  ف��ي  ي��ق��ول  حيث  المعركة، 

اأ�شد فترات  اليوم معركة مهولة ال تقل خطورة عن 

تاريخنا في الما�شي البعيد اأو القريب، وهي معركة 

ن�شيبًا  تعاني  االأر�س  �شعوب  كل  اإن  االن�شجام.نعم 

المتخلفة  ال�شعوب  ن�شيب  ولكن  المعركة،  هذه  من 

من  نتمكن  لن  اأننا  واعتقادنا  واأعنف،  اأعظم  منها 

اإليها  �شلكنا  اإذا  اإال  المعركة،  ه��ذه  في  االنت�شار 

فيها  جهادنا  نق�شم  اأن  وهو  وا�شحًا،  علميًا  طريقًا 

ثم  اأواًل،  المر�س  الك�شف عن  اإلى مرحلتين:مرحلة 

مرحلة البحث عن الدواء بعد ذلك.ولقد كان هدف 

ما كتبناه حتى االآن داخاًل في نطاق المرحلة االأولى، 

تطرقنا اإلى الك�شف عن بع�س اأوجه نقائ�شنا �شواًء 

ال�شيا�شية  االنحرافات  اأو  الدينية،  المعتقدات  في 

المغلوطة،  الثقافية  المفاهيم  اأو  واالجتماعية، 

في  والجديد  المري�شة،  النف�شية  االعوجاجات  اأو 

�شفحات هذا الكتاب هي الدقة في الو�شف، والتعمق 

العاديون،  النا�س  لها  يتفطن  ال  التي  الجزئيات  في 

 .
(12(

وباأ�شلوب فيه من المتعة قدر ما فيه من الفائدة«

كما ُي�شدد الدكتور �شريط من خالل هذا ال�شفر على 

�شرورة عالج االأمرا�س التي ُتعاني منها المجتمعات 

�شرورة  يرى  فهو  مجاملة،  اأي��ة  عن  بعيدًا  العربية 

وطرح  بدقة،  اأرجلنا  مواقع  وتلم�س  م�شاكلنا،  تبين 

بالو�شوح  يت�شم  ُو�شجاعًا  �شحيحًا  طرحًا  ق�شايانا 

والدقة، وهذا ما ُيمكننا من العثور على حلول ناجعة 

�شليمة في النهاية، وهذا ما عبر عنه بقوله:»ال ُعذر 

عيوبه  عنه  نخفي  اأو  ُمجتمعنا،  ُنجامل  اأن  في  لنا 

اأو  مبا�شرة،  عنه  الم�شوؤول  هو  كان  ما  منها  �شواء 

ما ورثه اإرثًا، وال حيلة له فيه، اأو ما انتقل اإليه عن 

طريق لم يت�شبب في فتحها على نف�شه، واإذا �شكتنا 

عن بع�س الحقائق، فالأننا ال نرى الوقت مواتيًا الأن 
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واأنه البد من  بالثمرة المطلوبة،  ياأتي حديثنا عنها 

انتظار الف�شل المنا�شب لزرع نباتات بعينها، بل اإن 

بع�شًا اآخر من اإخواننا في اأقطار اأخرى يوؤاخذوننا 

وباأننا  بمجتمعنا،  ترفقنا  وع��دم  ا�شتعجالنا،  على 

نريد اأن نحمله على التح�شن والنهو�س ب�شرعة غير 

طبيعية.كل هذه المالحظات كا�شفنا بها اإخوان لنا 

يحملنا على  ما  باأن  بدورنا  وكا�شفناهم  مخل�شون، 

هذا اال�شتعجال هو �شعورنا باأننا نعي�س في فم االأ�شد 

واحدة  �شاعة  م�شافة  على  نوجد  واأننا  يقولون،  كما 

من اأوربا التي تخطو مائة خطوة عندما نخطو نحن 

اإلى االأمام، واأننا ال نقي�س م�شوؤوليتنا  خطوة واحدة 

في التقدم بن�شبة من هو اأ�شعف منا، اأو اأكثر ُبطئًا، 

بل نقي�شها بن�شبة من هو اأقوى منا واأ�شرع، وباأنه ال 

اختيار لنا، و ال حيلة في هذا القيا�س.اإن كل واحد 

هذا  معالجة  اإلى  الحاجة  اأ�شد  في  باأننا  ي�شعر  منا 

الميدان، واالإلحاح عليه، والتحيل ال�شاغته بكل حيلة 

وو�شيلة.اإننا خرجنا من حرب طويلة االأمد، والحرب 

في كل مجتمع تخلف هوة اأخالقية خطيرة، ثم اإننا 

ورثنا عادات اأخالقية مت�شاربة بع�شها من اأجدادنا 

االآخر  وبع�شها  الما�شية،  االنحطاط  ع�شور  في 

الأن  بعد  نن�شج  لم  حياة  علينا  فر�شوا  اأق��وام  من 

مجتمعنا  اأ�شبح  اأن  ذلك  جراء  من  فكان  نحياها، 

وجوده:في  ثنايا  كل  في  متناق�شًا  مت�شاربًا  يعي�س 

تفكيره، وم�شاعره، وذوقه، وفي اقت�شاده، وتجارته، 

بيته،  في  وميوله،  وعاداته،  اإدارت��ه،  في  وفالحته، 

يتغذى في طريقة  اأوالده، ومركز عمله.والعقل  ومع 

وعقلنا-الجماعي  به،  الُمحيطة  الحياة  من  تفكيره 

والتناق�س  الت�شارب  بهذا  ُمحاطًا  والفردي-يعي�س 

تجد  فال  الم�شو�س،  بلونهما  ويتلون  بهما،  فينطبع 

الواحد  عملنا.الفرد  في  وال  تفكيرنا،  في  ان�شجامًا 

اأقاربه،  مع  من�شجم  وغير  نف�شه،  مع  من�شجم  غير 

عمله،  في  ي�شتعملها  التي  االآالت  مع  من�شجم  وغير 

واالإدارة الواحدة غير من�شجمة مع نف�شها، والمجتمع 

غير من�شجم مع المدينة التي يعي�س فيها، والخطر 

في كل ذلك اأننا نعي�شه، وال ن�شعر به، فنراه طبيعيًا 

كما نرى ا�شطراب االأمواج طبيعيًا في البحر.وهذا 

و�شع  في  واالجتماعية  االأخالقية،  حياتنا  يجعل  ما 

به،  وي�شعر  يح�شه،  لمن  ج��دًا  وم��وؤل��م  ج��دًا،  دقيق 

.
(13(

ويدركه ويفكر فيه، ويحاول عالجه«

التي  االأخرى  االأ�شفار  اإلى  ننتقل  اأن  اأردنا  واإذا 

اأمامنا مجموعته  ُنلفي  فاإننا  الدكتور �شريط،  األفها 

من  مختارة  »ن�شو�س  وكتاب:  ال�شعرية»الرماد«، 

من  مجموعة  فيه  انتقى  الذي  خلدون«  ابن  فل�شفة 

بن  الرحمن  عبد  العاّلمة  مقدمة  من  الن�شو�س 

خلدون، وقدم قراءات متنوعة لها، وهو يهدف من 

خالل هذا الكتاب اإلى تقديم تف�شيرات، و�شروحات 

الكاتب  مع  وباال�شتراك  الخلدوني،  للفكر  متنوعة 

محمد الميلي األف كتاب: »مخت�شر تاريخ الجزائر 

ال�شيا�شي والثقافي واالجتماعي«، اإ�شافة اإلى كتاب: 

والمغرب«،  الم�شرق  ف��ي  واالأدب  الثقافة  »ت��اري��خ 

في  المحا�شرات  م��ن  مجموعة  على  يحتوي  وه��و 

طلبة  على  األقاها   العربي   واالأدب  الثقافة  تاريخ 

بتون�س  الزيتونة  بجامع  اهلل  عبد  بن  محمد  كلية 

اإيديولوجي  »حوار  الخم�شينيات.وكتاب:  بداية  في 

الفل�شطينية«،  والق�شية  ال�شحراوية  الم�شاألة  حول 

والنقا�شات  الحوارات  من  عبارة عن مجموعة  وهو 

المفكر  مع  �شريط  االأ�شتاذ  اأجراها  التي  الفكرية 

اإلى  باالإ�شافة  العروي،  اهلل  عبد  الكبير  المغربي 

وكتاب»الم�شكلة  والتنمية«،  »االإيديولوجية  كتاب: 

الفل�شفية  و»المنابع  الجزائر«،  في  االأيديولوجية 

الفكر  وكتاب»مع  الجزائر«،  في  اال�شتراكي  للفكر 

في  االأي��دي��ول��وج��ي  والمجهود  الحديث  ال�شيا�شي 
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الجزائر«، وقد تحدث الدكتور عبد اهلل �شريط يوم 

تكريمه بالمجل�س االأعلى للغة العربية بالجزائر، عن 

ع�شر  خم�شة  في  يقع  هام  كتاب  تاأليف  من  انتهائه 

�شنوات، عن م�شكلة  تاأليفه ع�شر  ف�شاًل، ق�شى في 

ثقافة الدولة.

عبد اهلل �سريط بعيون نخبة من معا�سريه 

وتالميذه:

بذلها  ال���ت���ي  ال���م���ح���اوالت  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 

الفرنكفونيون بغر�س تهمي�س، واإنكار جهود الدكتور 

���ش��ري��ط، و���ش��رف اأن��ظ��ار االأج��ي��ال ال��ج��دي��دة عن 

ُيفلحوا في ذلك، فقد  لم  اأنهم  اإال  وفل�شفته،  فكره، 

والمثقفين  المفكرين  قبل  من  كبير  باهتمام  حظي 

فكتبوا  االأجيال،  مختلف  من  والعرب،  الجزائريين 

�شهادات  وقدموا  المتميزة،  ب��روؤاه  واهتموا  عنه، 

هامة تبرهن على مكانته المرموقة، وُتبرز االهتمام 

الكبير الذي حظي به م�شروعه الفكري والفل�شفي.

خليفة؛  ولد  العربي  محمد  الدكتور  �شهادة  اإن 

العربية بالجزائر، لهي  للغة  رئي�س المجل�س االأعلى 

�شهادة ثرية حقًا، فهو اأحد تالمذته الذين نهلوا من 

عجبوا اأيما اإعجاب بن�شاله، 
ُ
علمه، وع�شقوا فكره، واأ

حيث يقول: »اإن عبد اهلل �شريط ينتمي اإلى �شل�شلة 

ذهبية من رجاالت التنوير الذين ا�شتوعبوا معطيات 

ال�شل�شلة  في  يبرز  الم�شتقبل،  ورهانات  ع�شرهم، 

الذهبية المغاربية عباقرة تجاوز تاأثيرهم ع�شرهم، 

مثل ابن ر�شد الحفيد، وابن خلدون، وعبد الحميد 

اهلل  عبد  ح�شل  وقد  نبي،  بن  ومالك  بادي�س،  ابن 

اأولئك  بين  المعا�شرة  تحجبه  ال  موقع  على  �شريط 

المجتمع،  ظواهر  في  باحث  فهو  الفاتحين،  القادة 

التاريخية،  ا�شتمراريته  وف��ي  الكلي،  واق��ع��ه  وف��ي 

اأثرى المفاهيم الخلدونية في فل�شفة التاريخ، وعلم 

العمران، و�شيا�شات الدولة بين النظرية والتطبيق، 

البادي�شي  المنهج  من  �شريط  االأ�شتاذ  ا�شتلهم  لقد 

واالإ�شالح، وخا�شة  النه�شة،  اأفكاره في  الكثير من 

التنظير  في  االإغ��راق  يتجنب  الذي  العملي  الجانب 

حلقات  في  النا�س  عن  االنعزال  وع��دم  والتجريد، 

اأهل الفكر، فنجد االأ�شتاذ في مدرجات  �شيقة من 

الجامعة، وفي مختلف و�شائط التبليغ يحاور اأقرانه، 

النقد،  ميزان  في  الوقائع  وي�شع  الأفكاره،  ويتحم�س 

 .
(14(

ويخرجها من العنعنة عن فالن، وعن ال�شردية«

�شريط   المفكر  اأن  اإلى  خليفة  ولد  الدكتور  وي�شير 

العظيم  االنت�شار  اأن  المبكر  �شبابه  منذ  اأدرك  قد 

على العدو الفرن�شي هو المفتاح والبداية التي تمهد 

الطريق ال�شتكمال م�شروع التحرير، ومواجهة التخلف 

الذي  وال�شلوكات  االأذهان  والمتراكم في  الموروث، 

الروح،  وتلويث  العقل،  اعتقال  م�شاعفاته  من  كان 

ويوؤكد على اأن �شخ�شية الدكتور �شريط تقترب من 

المو�شوعية، وقد �شجلت ح�شورًا ن�شيطًا في ال�شاحة 

الثقافية وال�شيا�شية الأكثر من ن�شف قرن، وال�شيما 

من  باالنطالق  االأفكار،  وتوليد  الحوار،  مجال  في 

والت�شخي�س،  التو�شيف،  بعد  اإليه  والعودة  الواقع، 

واقتراح و�شفات العالج ، وي�شير اإلى اأنه �شواء اتفقنا 

اأم اختلفنا مع طروحات المفكر �شريط فاإنه يفر�س 

على القارئ والمتلقي لخطابه االهتمام واالحترام، 

نظرًا لما يتميز به من �شجاعة في خو�س المعارك 

الفكرية التي �شغلت النخبة الوطنية، وما زالت تثير 

الجدل اإلى اليوم، مثل: ق�شايا االإيديولوجية، واللغة 

المجتمع  و�شيرورة  والحداثة،  واالأ�شالة  العربية، 

واالإ�شالمية،  العربية  االأم���ة  وو���ش��ع  ال��ج��زائ��ري، 

واالأ�شباب الراهنة والتاريخية للعجز واال�شتالب عن 

طريق التقوقع في الما�شي اأو االندماج اال�شتهالكي 

في حداثة الغرب.

الحكومة  رئي�س  فلي�س؛  بن  علي  االأ�شتاذ  واأم��ا 
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ون�شال  بخ�شال،  اأ�شاد  فقد  االأ�شبق،  الجزائرية 

الذي  اإياه»بالطود  وا�شفًا  العمالق،  المفكر  ه��ذا 

ن�شتظل بظله، فهو واحٌد ممن اأخل�شوا للوطن، ذرع 

المعرفة  باأرجاء  وتطوف  الفكر،  حقول  �شبيله  في 

وخال�س  اآرائ���ه،  ب�شالح  االأج��ي��ال  وغمر  النافعة، 

ويعتبر   ،
(15(

ن�شاله« وقويم  و�شادق جهاده،  اأعماله، 

االأ�شتاذ بن فلي�س اأن عبد اهلل �شريط هو واحد من 

والوطن  الجزائر،  في  ال�شيا�شي  الفكر  كتاب  اأهم 

العربي، حيث اإنه اأغنى الم�شهد الفكري، والفل�شفي 

مختلف  في  الر�شينة،  االأبحاث  لع�شرات  بتقديمه 

مظاهر المعرفة وفنونها، عالوة على ف�شله في اإثراء 

ُم�شتخل�شًا  وبثًا،  واإذاع��ة،  كتابة،  االإعالمي  الحقل 

اأنه يكفي هذا المفكر الرائد فخرًا اأنه �شاحب تلك 

المجلدات ال�شخمة التي ُكتبت عن الثورة الجزائرية 

في ال�شحافة الدولية.

الرزاق  عبد  الدكتور  الباحث  تلميذه  وي�شفه 

ق�شوم، باأنه فيل�شوف المعاني الذي يهزج في بالغة 

واالأدب،  الفل�شفة  بين  وعميقة  دقيقة  منطقية 

وينحت ب�شياغة فقهية ثمينة، وبراعة لفظية اأمينة 

بين المبنى والمعنى، ويت�شاءل الدكتور ق�شوم:»باأي 

المو�شوعية،  م��ن  حقه  الأف��ي��ه  اأ���ش��ف��ه؟  الكلمات 

العاطفية،  وع��ن  ينبذها،  التي  الذاتية  عن  بعيدًا 

في  بالجبل  اأاأ�شفه  نرف�شها،  التي  والمح�شوبية 

بالنخلة  اأ�شفه  اأم  مبادئه؟  وثبات  مواقفه  �شالبة 

وت�شامحه  اإنتاجه،  وخ�شوبة  وعلوه  �شموخه،  في 

في  البحر  باأنه  عنه،  اأق��ول  هل  اأم  مخالفيه؟  مع 

مفاهيمه؟  وعمق  اأف��ق��ه،  و�شعة  علمه،  مو�شوعية 

و�شفًا  �شريط،  اهلل  عبد  الأ�شتاذنا  تجد  اأن  ي�شعب 

فهو  وخ�شو�شياته،  بخ�شائ�شه،  يفي  مانعًا  جامعًا 

اأخذ  بفيل�شوف  ظنك  وما  االأو�شاف،  منتهى  �شيغة 

اهتماماته  كل  على  فطبقه  منهاجًا  الفل�شفة  من 

العقلية، واأخذ من االأدب المقفى، والم�شجوع �شال�شة 

فانعك�س  الجمال،  االأ�شلوب، وم�شحة  اللغة، وعذوبة 

اأخذ  والفل�شفية.كما  ال�شاعرية  لغته  على  ذلك  كل 

اأح�شن،  من الحكمة، والت�شامح، والجدل بالتي هي 

ف�شال ذلك على منهجه في االختالف، فكان عنده 

اأدب الخالف، الذي تحلى به اأئمة الفقه، كما نلم�س 

يحتمل  �شواب  »راأي��ي  ال�شافعي:  االإم��ام  عند  ذلك 

هو  ذل��ك  ال�شواب«،  يحتمل  خطاأ  وراأي��ك  الخطاأ، 

اأ�شول  تعددت  مثقف  �شريط-  اهلل  اأ�شتاذي-عبد 

اأديب، وفيل�شوف،  مواهبه، وتلونت ينابيع عبقريته، 

و�شحافي، وعالم اجتماع، وفقيه ديني، واإن يتلم�س 

وحتى  خلدون  واب��ن  الجاحظ،  من  كل  عند  فتواه 

اأوغ�شت كونت، عندما يتعلق االأمر باأفقية المجتمع، 

واحد-  �شكل  -في  تجمع  اأن  ولك  التخلف،  ون��وازل 

.
(16(

مجموع هذه االهتمامات«

اأب���ي عمران  ال��دك��ت��ور  ال��م��ف��ك��ر  ���ش��ه��ادة  وع���ن 

ال�شيخ؛رئي�س المجل�س االإ�شالمي االأعلى بالجزائر، 

فقد ا�شتعاد من خاللها ذكرياته مع المفكر الراحل 

بقوله»اأول معرفتي بالدكتور عبد اهلل �شريط كانت 

في ق�شم الفل�شفة االإ�شالمية بجامعة الجزائر، حيث 

در�شنا معًا، واأهم ما كان ُيعجبني في الزميل المحترم 

هو النكتة الخفيفة، اإذ كنا في ق�شم الفل�شفة ال نبداأ 

التدري�س اإال اإذا التقينا على نكتة، واأول ن�شاط فكري 

قمنا به في ق�شم الفل�شفة بم�شاعدة وزارة االإعالم 

والثقافة، هو مهرجان ابن ر�شد �شنة:1978م، وكان 

وجود  ه��ذا  كل  في  وك��ان  القمة،  في  الن�شاط  ه��ذا 

لقد  العميد،  نعتبره  الذي  �شريط  اهلل  عبد  الدكتور 

ُكنا ثمرة فريق تربط بيننا اأ�شياء قوية:حب الوطن، 

والدين ال�شحيح، ون�شر الثقافة، والنهو�س بثقافتنا 

الوطنية، واإظهار الجزائر في المحافل الدولية، وقد 

�شاركُت معه اأحيانًا في ن�شاطات بمنظمة اليون�شكو، 
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واأحيانًا في حوارات بالجامعة التون�شية، وغيرها من 

واحد  فكل  ُمت�شامنًا،  متينًا  فريقًا  فكنا  الجامعات، 

.
(17(

منا له �شخ�شيته الخا�شة، والمميزة«

واأما �شيخ الموؤرخين الجزائريين؛العاّلمة الدكتور 

اأبو القا�شم �شعد اهلل، فيرى في �شهادته اأن الدكتور 

هادئة،  رزي��ن��ة  ب�شخ�شية  تميز  �شريط  اهلل  عبد 

اآرائه،  وُعرف بتوا�شعه الجم، وقد كان ُمتوازنًا في 

وقد غلبت العقلنة على تفكيره كونه اأ�شتاذًا للفل�شفة، 

والموؤتمرات  الفكرية،  ال��ن��دوات  في  يتدخل  فكان 

�شعد  الدكتور  وي�شير  لراأيه،  يتحم�س  وال  العلمية، 

اهلل اإلى اأنه طوال م�شيرته وقف  م�شاندًا ورادًا على 

على  ال��رد  في  واأ�شهم  المترددين،  اأو  المخالفين 

من اعتقد اأنهم اأ�شاوؤوا للمنظومة التربوية، وكذلك 

فعل في م�شاألة فل�شطين، والق�شايا العربية االأخرى 

حيث يلب�س �شريط عباءة الوطني الغيور الذي عناه 

المترددين  خاطب  حين  خليفة  اآل  العيد  محمد 

قف  بقوله:  فرن�شا  عن  واالنف�شال  االندماج  بين 

حيث �شعبك مهما كان موقفه···، كما عار�س دعاة 

كان  وقد  حولها،  الر�شمي  الخط  والتزم  البربرية 

عك�شت  وقد  وثوابته،  الوطن  بوحدة  ُملتزمًا  وطنيًا 

موؤلفاته، واأحاديثه نمط تفكيره، ووفقًا لروؤية الدكتور 

اأبو القا�شم �شعد اهلل فعبد اهلل �شريط لي�س فيل�شوفًا 

واجتماع،   اأخ��الق  عالم  ولكنه  النقدي،  بالمعنى 

ُمالحظًا  يجده  الفكري  �شيره  خط  في  والمتاأمل 

رائدًا  يعُد  وهو  لنظرية،  موؤ�ش�شًا  منه  اأكثر  وا�شفًا 

ال�شيا�شية،  التربية  مجال  في  الباحثين  من  لجيل 

الدكتور  اختتم  وق��د  االإن�شانية،  ال�شخ�شية  وبناء 

اأن عبد اهلل �شريط  اإلى  �شعد اهلل �شهادته باإ�شارته 

والتدري�س  ال�شحافة،  في  بالكتابة  ع�شره  مالأ  قد 

بالجامعة، والحديث في االإعالم الم�شموع والمرئي، 

وثقافي،  اجتماعي  مجال  من  اأكثر  في  والم�شاركة 

من  طويلة  مرحلة  على  ب�شماته  ترك  فقد  وهكذا 

الهادئة  �شخ�شيته  النا�س  و�شيذكر  الجزائر،  تاريخ 

الر�شينة، ونقا�شه ال�شريح والجريء مع اأ�شدقائه، 

كما  الم�شرب،  في  معه  يتفقون  ال  الذين  مع  وحتى 

والراأي  للنقد  وتقبله  الكبير،  توا�شعه  �شيذكرون 

االآخر.

ال�شيا�شي  والمنا�شل  للمفكر،  اأخ��رى  �شهادة 

ال�شابق  العام  مهري؛االأمين  الحميد  عبد  الكبير 

على  فيها  رك��ز  الوطني،  التحرير  جبهة  لحزب 

�شريط،  اهلل  عبد  �شخ�شية  في  الن�شالي  الجانب 

من  واح��دًا  ك��ان  �شريط  اهلل  عبد  اأن  يذكر  حيث 

المنا�شلين الكبار، دخل ميدان االإعالم منذ �شبابه، 

وكان يحر�س على اللقاء بالمنا�شلين الجزائريين 

الجزائري  ال�شعب  لحزب  ال�شرية  التنظيمات  في 

في تون�س، كما كان ُمداومًا على الح�شور في لجنة 

وتوا�شع  �شاٍم،  بُخلق  ات�شم  وقد  ال�شرية،  االإعالم 

المفكر  عمل  اأن  مهري  الحميد  عبد  ويذكر  جٍم، 

المقاالت  تحرير  على  يتركز  كان  �شريط  اهلل  عبد 

تلك  في  الجزائرية  االأو�شاع  وعن  الجزائر،  عن 

وت�شحيح  بمراجعة  التكفل  تولى  وق��د  المرحلة، 

الجزائريون  المنا�شلون  يكتبها  التي  المقاالت 

جريدة  في  عمله  التون�شية»وكان  ال�شحافة  في 

خا�شة  ب�شفة  ال�شحافة  معر�س  وفي  ال�شباح، 

والعربية  الجزائرية،  للق�شية  مفتوح  باب  بمثابة 

ي�شدر  ما  كل  وُيلخ�س  يطلع،  وكان  عامة،  ب�شفة 

الجزائر،  وعن  العربية،  المنطقة  عن  العالم  في 

ويقدمها اإلى القراء في لغة عربية متينة، وممتازة 

التون�شية،  اليومية  على  نف�شه  فر�س  قالب  ف��ي 

واأ�شبح النا�س ي�شترون جريدة ال�شباح، وباالأخ�س 

معر�س ال�شحافة، لقد كان ُمنا�شاًل �شامتًا، قدم 

اأثناء الثورة  العديد من الخدمات، وا�شتمر عطاوؤه 
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عـبـد اهلل 

�شـريـط

الـمفكر 

الـرائد 

والـفيـل�سوف 

الـمنا�سل

الثورة،  م��ن�����ش��ورات  وف��ي  ال��م��ج��اه��د،  ج��ري��دة  ف��ي 

عن  ُم�شرقة  �شورة  تقديم  على  حري�شًا  كان  كما 

.
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الجزائر«

االأول  ب�شي�شي؛النائب  االأمين  االأ�شتاذ  ويذكر 

لجامعة  للمو�شيقى  ال��ع��رب��ي  ال��م��ج��م��ع  ل��رئ��ي�����س 

الوطنية  لالإذاعة  العام  والمدير  العربية،  ال��دول 

الدكتور  اأن 
ً
�شابقا  االت�شال  ووزي��ر  الجزائرية، 

كبيرة،  بدبلوما�شية  يتمتع  كان  �شريط  اهلل  عبد 

وقد  فيه،  واآنية  غريزية،  دبلوما�شية  تكون  وتكاد 

�شاحب  فهو  الفكري،  وزنه  رغم  ظله  بخفة  ُعرف 

زمالئه،  توجيه  على  حري�شًا  دائمًا  وك��ان  نكتة، 

وما  حنكة،  م��ن  لديه  بما  ويمدهم  واأ���ش��دق��ائ��ه، 

االأول قبل ت�شكيل  العهد  لديه من �شبر، �شواًء قبل 

ما  وهذا  بعدها،  اأم  الموؤقتة،  الجزائرية  الحكومة 

اأ�شار  كما  الجميع،  وتقدير  بمحبة  يحظى  جعله 

�شريط  الدكتور  اأن  �شهادته  في  ب�شي�شي  االأ�شتاذ 

التي  ال�شيا�شية  التعليقات  يكتب  ك��ان  ال��ذي  ه��و 

عي�شى  المعروف  الجزائري  االإعالمي  يذيعها  كان 

نفو�س  ف��ي  كبير  تاأثير  لها  ك��ان  وق��د  م�شعودي، 

العربية. ال�شعوب  وباقي  الجزائريين، 

البرامج  التدري�س، وفي تقديم  وعن منهجه في 

االإذاعية ي�شير تلميذه الناقد الدكتور اأحمد منور في 

�شهادته اإلى اأن عبد اهلل �شريط »هو ال�شخ�س الذي 

الطريقة  وهي  مهمة،  تربوية  جد  طريقة  ا�شتدعى 

ال�شوقراطية، فقد اتبع فكرة الحوار، االأخذ، والرد، 

�شنوات  ولمدة  عنها،  االإج��اب��ة  ثم  االأ�شئلة  وط��رح 

طويلة، وهو ُيقدم برنامجًا في االإذاعة بهذا ال�شكل، 

اإعجاب  نالت  المبتكرة  الطريقة  اأن هذه  فالحقيقة 

نهاية  في  الجامعة  اإل��ى  دخلنا  لما  لكن  الجميع، 

االأ�شتاذ  اكت�شفنا  ال�شبعينيات  وبداية  ال�شتينيات، 

اآخ����ر، وه���و الجانب  ���ش��ري��ط م��ن ج��ان��ب  ع��ب��داهلل 

االأ�شتاذ  اإن��ه  واأق��ول  الفل�شفي،  والجانب  الفكري، 

ُكنا  التي  النظريات  واأفهمنا  الفل�شفة،  اأفهمنا  الذي 

و�شعبة،  غام�شة،  ونعتبرها  ونخ�شاها،  نخافها، 

اإي�شال هذه  وُمعقدة.كانت له طريقته الخا�شة في 

االأفكار، واأ�شتطيع اأن اأف�شر هذا باأن االأ�شتاذ �شريط 

لم يكن اأ�شتاذًا للفل�شفة فقط، كان متعدد الجوانب، 

في  كتاباته  الجانب  ه��ذا  على  وي�شهد  اأدي��ب��ًا  ك��ان 

كتبوا  الذين  الرجال  اأهم  من  يعتبر  فهو  المقالة، 

على  ويدل  الجزائر،  في  عندنا  ال�شحفية  المقالة 

�شماه»الرماد«حيث  ال��ذي  ال�شعري  دي��وان��ه  ذل��ك 

وكان  ال�شعر،  قوافي  في  ُمتحكمًا  �شاعرًا  اكت�شفناه 

با�شتطاعته اأن يكون ا�شمًا كبيرًا لو ا�شتمر في هذا 

المجال، وقد كان االأ�شتاذ �شريط ُيحدثنًا كثيرًا عن 

خلدون،  ابن  عن  ويحدثنا  مثل:الجاحظ،  االأدب��اء، 

وعن مختلف المفكرين العرب والم�شلمين، رغم اأن 

واالأوروبية،  اليونانية،  الفل�شفة  حول  كان  البرنامج 

اأح�شن  ا�شتطراداته من  ي�شتطرد، وكانت  لكنه كان 

 .
(19(

ما ُيقدم لنا«

ويقول عنه الروائي الدكتور اأمين الزاوي؛المدير 

»هو  الجزائرية:  الوطنية  للمكتبة  ال�شابق  العام 

وهو  الجزائر،  في  والفكر  الثقافة،  اأهرامات  من 

اأدب،  فقد  االإذاع���ة،  واأخ��ل��ق  الفل�شفة،  ب  اأدَّ من 

وث��ق��ف، اأخ��ل��ق االإذاع����ة وال��ج��ام��ع��ة، وال��ح��وارات 

التي  وح��ل��ق��ات��ه  ُين�شطها،  ك���ان  ال��ت��ي  وال���ن���دوات 

في  وثيقة  هي  الوطنية،  االإذاع���ة  في  ُت��ذاع  كانت 

وفي  الجزائرية،  الدولة  وفي  الجزائري،  المجتمع 

المجتمع  واأخ��الق  الجزائري،  المجتمع  دهنيات 

فقد  الجزائري،  الحوار  طريقة  وفي  الجزائري، 

اأديبًا،  كان  الأنه  الجامعة،  وثقف  ال�شيا�شة،  ثقف 

الجامعة  كانت  ُمحاورًا،  دائمًا  الجامعة  في  وكان 

فهي  زج��اج،  من  عنده  الجامعة  وكانت  معالمه، 
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الثقافة،  على  ومفتوحة  المجتمع،  على  مفتوحة 

ومفتوحة على االإعالم، وهو �شاحب ديوان الرماد 

اأكبر  من  وهي  »االآداب«،  مجلة  به  احتفلت  الذي 

الذي  اأنه هو  واأعتقد  العربي،  العالم  المجالت في 

اإلى حد  �شبيهًا  فكان  واالآداب،  الفل�شفة،  بين  جمع 

.
(20(

المعري« العالء  باأبي  كبير 

فـذلـكـة:

اهلل  عبد  الدكتور  العاّلمة  اأ�شتاذنا  ك��ان  لقد 

�شريط اأحد عمالقة الفكر في الوطن العربي، ترك 

ب�شمات خالدة في تاريخ الفكر الجزائري والعربي، 

المعرفة،  عالم  في  الفاتحين  طراز  من  مفكر  اإنه 

في  و�شجاعته  بجراأته  ُعرف  �شامل،  فكر  �شاحب 

المفاهيم،  وتحليل  في طرح،  وبُعمقه  اآرائه،  اإبداء 

وعر�شها،  االإ�شكاالت،  بمناق�شة  يكتفي  يكن  ولم 

و�شافية  ناجعة،  حلول  ع��ن  لها  يبحث  ُتلفيه  ب��ل 

والفل�شفة،  الفكر،  بين  جمع  منطقية،  وجهة  من 

واالأدب، والتاريخ، واالإبداع، وجميع الميادين التي 

طرقها الدكتور �شريط لم يكن يلج اأبوابها من باب 

بثراء عطائه»ر�شد  تميز  ُمجددًا،  كان  بل  التقليد، 

الواقع الثقافي في الجزائر بعد اال�شتقالل، فخا�س 

معركة التعريب بروؤية مثقف، اأراد اأن يكون فاعاًل، 

الفكر  في  عا�شروه  رج��ااًل  ناظر  ذل��ك،  له  وك��ان 

اليوم  اإلى  يزال  ال  نقا�شًا  معهم  واأحيا  واالهتمام، 

عرج  يتجدد،  ب��ل  ي��م��وت،  ال  الفكر  الأن  مت�شاًل، 

الفكرية،  االأولوية  ذات  الق�شايا  من  الكثير  على 

والمدر�شة،  الجامعة،  اإ�شالح  اإلى  بالتعريب  بدءًا 

تميز  هامة،  ب�شرية  تنمية  باعتبارها  الثقافة  اإلى 

التي  ال�شجاعة  االإيجابية  بتلك  الراحل  اأ�شتاذنا 

ظل  لقد  الفكر،  عمالقة  عالمات  من  عالمة  هي 

الثقافة  حماية  �شرورة  على  يوؤكد  م�شواره  طوال 

الجزائر  فعروبة  الجزائر،  في  العربية  الوطنية 

الوطنية  والثقافة  ال��ت��اري��خ،  م��دى  على  را���ش��خ��ة 

لروؤيته  ووف��ق��ًا  واالأ���ش��ا���س،  الرئي�س،  المرجع  هي 

تم�شخ  الح�شاري  واال�شتالب  التخريب،  فاأفكار 

ب�شرية  ا�شتفهام  اإلى عالمات  وُتحيله  الفرد،  هوية 

والح�شاري  االأخالقي  الجانب  وعن   .
(21(

كبيرة«

اأنموذجًا  كان  فقد  �شريط،  الدكتور  �شخ�شية  في 

وهذا  والعقالني،  الح�شاري  ال��ح��وار  في  ف��ري��دًا 

وقوة  الهادئة،  طبيعته  اإلى  االأولى  بالدرجة  يرجع 

ُعرف  كما  ثقافته،  وعمق  معرفته،  و�شعة  منطقه، 

برحابة �شدره، وتوا�شعه الجم، وت�شامحه الكبير، 

التي  الكبيرة  الفكرية  المعركة  من  الرغم  فعلى 

اأنه  بيد  االأ�شرف،  م�شطفى  المفكر  مع  خا�شها 

منها،  واال�شتفادة  كتبه  بقراءة  طلبته  ُيو�شي  كان 

واأ�شدقائه،  ط��الب��ه،  اأم���ام  بالقدح  يتناوله  ول��م 

ككل  �شريط  الدكتور  م�شيرة  في  نلم�شه  ما  وهذا 

تكت�شف  فاإنك  ُتجال�شه  وعندما  النا�س،  عامة  مع 

ق�ش�شًا،  لك  يروي  اإنه  حيث  الرجل،  ذلك  عظمة 

فكرية  ق�شايا  ويثير  ومتنوعة،  مف�شلة،  ون��وادر 

�شردية  بطريقة  عليك  يعر�شها  اأن��ه  بيد  معمقة، 

ال  وتجعلك  اهتمامك،  ت�شتلب  ودق��ي��ق��ة   ج��ذاب��ة 

طريقته  في  ُنلفيه  ما  وهذا  اأب��دًا،  حديثه  من  تمل 

على  المعلومات  ي�شرد  فهو  التعليم،  في  المتميزة 

وت�شغفهم  باألبابهم،  تاأخذ  م�شوقة،  بطريقة  طالبه 

له  واأوفياء  ُمحبين  ُطالبه  جعل  ما  وهذا  بالمادة، 

مجموعة  مع  واقفًا  تلمحه  ما  فكثيرًا  القوه،  حيثما 

هرعوا  راأوه  كلما  ال��ذي��ن  ال��ُق��دام��ى،  ط��الب��ه  م��ن 

الأداء  ا�شتعدادهم  واأبدوا  معه،  والحديث  الإيقافه، 

ذكرياتهم،  معه  ي�شتعيذون  ما  وكثيرًا  خدمة،  اأية 

لهم  وقعت  وجليلة  طريفة،  بمواقف  وي��ذك��رون��ه 

الجدية  بين  تناق�شًا  �شخ�شيته  في  ُتلفي  وال  معه، 

واالن�شباط، والُمزاح، والُفكاهة، وهذا ما اكت�شفه 
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عـبـد اهلل 

�شـريـط

الـمفكر 

الـرائد 

والـفيـل�سوف 

الـمنا�سل

والدعابة  المرح  روح  فيخبر  خ��ام��ره،  من  جميع 

عنده...

ذلكم هو العاّلمة الجليل عبد اهلل �شريط، مفكر 

من الجزائر، �شتظل اأفكاره، وروؤاه �شداحة، ومملوءة 

االأف�شل،  الم�شتقبل  وا�شت�شراف  التغيير،  بمعاني 

ق�شى حياته فيل�شوفًا منا�شاًل مع الفال�شفة، ومفكرًا 

رائدًا مع رواد الفكر العربي، وُمجاهدًا في �شاحات 

والقلم،  بال�شالح،  الفرن�شي  اال�شتعمار  �شد  الوغى 

العلم،  محاريب  في  ُمتن�شكًا  م�شيرته  ط��وال  ظل 

وكفاح،  وبحث،  جد،  حياة  حياته  كانت  والمعرفة، 

وقد ترك لنا موؤلفات هامة �شتبقى االأجيال العربية 

ت�شتنير بم�شامينها، فهي �شاهدة على مراحل زاهرة 

من تاريخ الفكر العربي.

الهوام�ش:

�شريف  الجزائريين:محمد  المجاهدين  وزير  كلمة  ُينظر  1 -

اهلل  عبد  للدكتور  التكريمي  اليوم  في  األقاها  التي  عبا�س 

الكتاب،  مجلة  ال��ج��زائ��ري��ة،  الوطنية  بالمكتبة  �شريط 

عدد:02، 2005 م، �س:38.

د.محمد العربي ولد خليفة:عبد اهلل �شريط:المفكر والمنا�شل  2 -

وتالميذه، جريدة �شوت  معا�شريه  نخبة من  باأقالم  الحر 

االأحرار، العدد:3780، 18جويلية2010م، �س:11.

ُينظر كلمة الدكتور عبد اهلل �شريط يوم تكريمه بالمجل�س  3 -

محمد  الدكتور  عن  نقاًل  بالجزائر،  العربية  للغة  االأعلى 

والمنا�شل  المفكر  �شريط  اهلل  خليفة:عبد  ول��د  العربي 

جريدة  وت��الم��ي��ذه،  معا�شريه  م��ن  نخبة  ب��اأق��الم  ال��ح��ر 

ال�شعب:العدد:15242، 17 جويلية2010م، �س:11. 

»الثورة  لكتاب:  بوتفليقة  العزيز  الرئي�س عبد  ُينظر تقديم  4 -

الجزائرية في ال�شحافة الدولية«للدكتور عبد اهلل �شريط، 

عن  نقاًل  ج:01،  بالجزائر،  المجاهدين  وزارة  من�شورات 

مجلة الكتاب، عدد:02، 2005م، �س:37.

ال�شحافة  ف��ي  الجزائرية  »ال��ث��ورة  مو�شوعة:  ف��ي  ق���راءة  5 -

الدولية«للدكتور عبد اهلل �شريط، مجلة الكتاب، عدد:02،  

2005م، �س:38-37. 

ُينظر كلمة الدكتور عبد اهلل �شريط يوم تكريمه بالمجل�س  6 -

محمد  الدكتور  عن  نقاًل  بالجزائر،  العربية  للغة  االأعلى 

العربي ولد خليفة:عبد اهلل �شريط المفكر والمنا�شل الحر 

ال�شابق،  الم�شدر  وتالميذه،  معا�شريه  من  نخبة  باأقالم 

�س:11.

ال�شركة  الجزائرية،  الثقافة  واقع  �شريط:من  اهلل  د.عبد  7 -

الوطنية للن�شر والتوزيع، الجزائر، د، ت، �س:6-5.

والتعريب،  التعليم  �شيا�شة  �شريط:نظرية حول  اهلل  د.عبد  8 -

الموؤ�ش�شة الوطنية للكتاب، الجزائر، د، ت، �س:6.

 . د.عبد اهلل �شريط:الم�شدر نف�شه، �س:08- 9

ال�شركة  االإن�شان،  �شعادة  اأج��ل  �شريط:من  اهلل  د.عبد  10 -

الوطنية للن�شر والتوزيع، الجزائر، د، ت، �س:9-8.

د.عبد اهلل �شريط:اأخالقيات غربّية في الجزائر، ال�شركة  11 -

الوطنية للن�شر والتوزيع، الجزائر، د، ت، �س:10-8.

 . د.عبد اهلل �شريط:الم�شدر نف�شه، �س:7- 12

الم�شدر نف�شه، �س:5- 13 وما بعدها. 

جريدة  ُينظر  خليفة،  ولد  العربي  محمد  الدكتور  �شهادة  14 -

ال�شعب، العدد:15240، 14جويلية2010م، �س:07. 

محمد.ب:عبد اهلل �شريط:و�شام تقدير لعمر من الن�شال  15 -

الثقافي،  الق�شم  الم�شاء،  ج��ري��دة  ال��ف��ك��ري،  وال��ع��ط��اء 

24دي�شمبر2002م، �س:03.

�شوت  جريدة  ُينظر  ق�شوم،  الرزاق  عبد  الدكتور  �شهادة  16 -

االأحرار، العدد:3780، 18 جويلية2010م، �س:11.

�شوت  جريدة  ُينظر  ال�شيخ:  عمران  اأبو  الدكتور  �شهادة  17 -

االأحرار، العدد:3779، 17 جويلية2010م، �س:11.

ُينظر  مهري،  الحميد  عبد  وال�شيا�شي  المنا�شل  �شهادة   18 -

جويلية2010م،   17 العدد:3779،  االأحرار،  �شوت  جريدة 

�س:11.

ال�شعب،  ج��ري��دة  ُينظر  م��ن��ور،  اأح��م��د  الدكتور  �شهادة   19 -

العدد:15242، 17 جويلية2010م، �س:11.

�شهادة الدكتور اأمين الزاوي، الم�شدر نف�شه، وال�شفحة  20 -

نف�شها.

وال�شفحة  ال�شابق،  ولد خليفة:الم�شدر  العربي  د.محمد  21 -

نف�شها.
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�أ�شكالها  بجميع  �لتجارية  �لمن�شاآت  �حتلت 

�لمدينة  قلب  و�أ����ش���و�ق(،  خ��ان��ات،  )ق��ي�����ش��اري��ات، 

�لمدينة  ح��ي��اة  ف��ي  مهمًا  دورً�  ولعبت  �لقديمة، 

�القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية.

�لخانات  من  كبيرً�  ع��ددً�  حلب  مدينة  ح�شنت 

�لمملوكية كباقي �لمدن �لعربية �الأخرى   )دم�شق، 

وكانت   .).... ب��غ��د�د  و  ف��ا���س،  تون�س،  �ل��ق��اه��رة، 

�لعمل  لممار�شة  مكانًا  مر�حلها  بجميع  �لخانات 

�لمدينة  و�لتجاري، وكان تخطيطها �شمن  �لحرفي 

�آمنًا الإنتاج وحفظ �لب�شائع  يحقق موقعًا وت�شميمًا 

�لثمينة �إ�شافة �إلى دورها �ل�شكني.

2 - اأهمية البحث:

�أنه خطوة في تر�شيخ  �أهمية في  �إن لهذ� �لبحث 

�لمعلومات �لعلمية في مجال �الإن�شاء �لهند�شي لعمارة 

�لخانات في مدينة حلب �لتي تعود �إلى �لعهد �لمملوكي 

�لكتب  في  �ل��و�ردة  �لمعلومات  فيها  �شتطابق  و�لتي 

مع  �لمملوكي  �لع�شر  خانات  تتناول  �لتي  �لتر�ثية 

�لو�شع �لر�هن، �آخذة بعين �العتبار نوعية مو�د �لبناء 

من  �لبحث  هذ�  �أهمية  تنبع  كما  تنفيذها.  وطر�ئق 

�لمحافظة على عمارة خانات حلب، وخا�شة  �أهمية 

�أن كثيرً� من هذه �لخانات �أ�شبح بحاجة �إلى �لترميم 

و�الإ�شالح، بعد تدهور هذ� �لتر�ث �لثمين، و�لذي بد�أ 

يبرز بحدة ويخلق م�شكلة محلية ودولية. 

ف��ي م�شمونه  ه��و ج��دي��د  �ل��م��ط��روح  �ل��م��و���ش��وع 

و�شيوؤمن للمكتبة �لعربية و�الإ�شالمية در��شة نظرية 

مو�شوعية عن طر�ئق �الإن�شاء�ت �لهند�شية �لعربية 

�الإ�شالمية �لتي ��شتخدمت في بناء �لخانات بحلب 

خالل �لع�شر �لمملوكي. 

»طرائق الإن�ساء الهند�سي

في خانات حلب خالل الع�سر المملوكي«
الدكتورة المهند�سة وفاء النع�سان

مدر�شة �لدر��شات �لعليا في ق�شم تاريخ �لعلوم �لتطبيقية وعلم �الآثار

 معهد �لتر�ث �لعلمي �لعربي، جامعة حلب

1 - مقدمة:

القدم  منذ  به  تميزت  والحرفي،  التجاري  الن�شاط  ذات  العربية  المدن  من  حلب  مدينة  اإن 

على الم�شتويين المحلي والعالمي، بحكم الموقع الجغرافي والتجاري الذي يربط بين ال�شرق 

والغرب، وبين ال�شمال والجنوب، مما اأك�شب هذه المدينة طابعاً تجارياً وحرفياً، ودفع اإلى اإن�شاء 

الكثير من المن�شاآت التجارية، واأ�شبحت عن�شراً اأ�شا�شياً في تكوين المدينة التراثية. 
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3 - الهدف من البحث:

يهدف �لبحث �إلى ما يلي:

لعبته  �لذي  �لح�شاري  �لدور  �أهمية  �إلى  •�الإ�شارة  	
مدينة حلب عمومًا و�لخانات خ�شو�شًا، كمر�كز 

للتبادل �القت�شادي و�لثقافي، وقدرة هذه �لمر�كز 

على مو��شلة هذ� �لدور في �لحا�شر و�لم�شتقبل. 

�لتي   ) حلب  )خانات  �لتر�ثية  �لمن�شاآت  •توثيق  	
للع�شر  تعود  و�ل��ت��ي  �الآن  حتى  باقية  ت��ز�ل  ال 

مكتبية  در����ش��ات  بو��شطة  وذل���ك  �لمملوكي، 

وميد�نية. 

للع�شر  تعود  �لتي  حلب  لخانات  تحليلية  •در��شة  	
و�لمر�جع  للم�شادر  بالعودة  وذلك  �لمملوكي، 

�لمباني  ه���ذه  وج���ود  م��ن  للتحقق  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

ومقارنتها مع �لو�شع �لر�هن.

�لمملوكية،  للخانات  �لهند�شية  �لتقنيات  •در��شة  	
ومعرفة  تنفيذها،  وطر�ئق  بنائها  مو�د  ومعرفة 

مقترحات ترميمها للحفاظ عليها.

تاريخية  تمهيدية  در��شة  يتطلب  �لعمل  هذ�  �إن 

خ�شائ�س  وعن  �لمملوكي،  �لع�شر  عن  مخت�شرة 

�لعمارة �الإن�شائية في ذلك �لع�شر، ودر��شة بد�يات 

�لحجري  �لبنيان  در��شة  مع  �لخانات  هذه  ظهور 

مو�د  وخ�شائ�س  نوعية  معرفة  �إل��ى  �إ�شافة  لها، 

�الإن�شاء  ط��ر�ئ��ق  وم��ع��رف��ة  �لم�شتخدمة،  �ل��ب��ن��اء 

�لم�شتخدمة في تنفيذها. وبعد �نتهاء عملية �لتوثيق 

عندها  يمكننا  �لخانات،  لتلك  �لتحليلية  و�لدر��شة 

معرفة �لو�شائل �لتدعيمية �لمطلوبة لترميمها بغية 

�لمحافظة عليها.

4 - حلب مدينة تجارية:

�الألف  منذ  مدينة حلب حا�شرة مزدهرة  كانت 

على  مهمة  مكانة  ذ�ت  وبقيت  �لميالد،  قبل  �لثالث 

على  �ال�شتر�تيجي  موقعها  خ��الل  من  �لقرون  مر 

�الأمر  و�لغرب،  �ل�شرق  بين  �لتجارية  �لطرق  ملتقى 

�لمنطقة  تاريخ  في  مميز  ب��دور  تقوم  جعلها  �ل��ذي 

منذ �لممالك �الأكادية و�لعمورية وحتى �الآن، ولذلك 

�لو��شعة  لمملكتهم  عا�شمة  �لعموريون  جعلها  فقد 

)يمحا�س( في �لقرن �لثامن ع�شر قبل �لميالد.

��شتمرت �أهمية مدينة حلب �لتجارية بعد �لفتح 

طريق  محطات  �أهم  �إح��دى  كانت  فقد  �الإ�شالمي، 

�أك�شبها  �أوربا، مما  �إلى  �ل�شين  �لقادم من  �لحرير 

و�ل�شناعية،  �لتجارية  �لناحية  من  كبيرة  �أهمية 

من  مهمًا  م��رك��زً�  �أ�شبحت  �لمملوكي  �لعهد  وف��ي 

�لعالمية،  �لمتو�شط  �الأبي�س  �لبحر  تجارة  مر�كز 

�لف�شتق  ل�شر�ء  �لبندقية  تجار  �إليها  ياأتي  كان  �إذ 

و�لقطن و�لعقاقير �لطبية، كما �شارت �شوقًا كبرى 

��شم  يحمل  خان  حلب  في  والز�ل  �لحرير،  الأقم�شة 

)خان �لبنادقة ( و�آخر يحمل ��شم )خان �لحرير(، 

�لقديمة  �لتجارية  �لخانات  ع�شر�ت  من  وه��ذ�ن 

تقوم  تز�ل  ال  و�لتي  �لمدينة  �أ�شو�ق  في  �لمنت�شرة 

�لعثماني  �لعهد  وفي  �ليوم،  حتى  �لتجاري  بدورها 

��شتانبول،  �إلى  �لمتجهة  للتجارة  مركزً�  �أ�شبحت 

لحلب  �أ�شبحت  ع�شر  �ل�شاد�س  �لقرن  �أو�خ��ر  ومنذ 

وهولند�  و�نكلتر�  فرن�شا  مع  مهمة  تجارية  عالقات 

ومن هنا �نتقلت �إليها �أنماط �لعمارة �الأوربية.

�لتي  �ل��م��دن  م��ن  و�ح���دة  حلب  مدينة  تعد  كما 

�لعمل  م��ج��ال  ف��ي  ط��وي��ل  وب���اع  ك��ب��ي��رة،  �شهرة  لها 

جملة  لنا  يقدم  فالتاريخ  ومفرد�ته،  �القت�شادي 

حلب  �قت�شاديات  ح��ول  �الأهمية  بالغة  معطيات 

ومركزً�  عالميًة،  �شوقًا  تعد  كانت  �لمدينة  فهذه 

لذلك  �القت�شادية،  �لمقايي�س  بكل  دوليًا  تجاريًا 

�أرقامًا  و�الأجانب  �لعرب  و�لرحالة  �لموؤرخون  �أورد 
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و�إح�شائيات تدل ب�شكل و��شح على كبر حجم �لعمل 

ما  ذلك  ومن  حلب.  مدينة  في  و�شخامته  �لتجاري 

�إنه  ت�شن�شي،  فرن�شي�س  �الإنكليزي  �لم�شت�شرق  �أورده 

خرجت  �لتي  �لِجمال  مجموع  بلغ  �ل�شنين  �أحد  في 

من حلب باتجاه �الأنا�شول و�لعر�ق �أكثر من خم�شين 

�الأ�شكال  مختلف  من  �لب�شائع  تحمل  َجمل،  �أل��ف 

و�الأنو�ع، عد� �لقو�فل �الأخرى �لتي كانت تتجه �إلى 

�إنكليزي )هو ر�لف في�س  بالد �ل�شام. وو�شف ز�ئر 

1583م ( حلب، فقال: »باأنها �ل�شوق �لرئي�شي  عام 

لكل �ل�شرق«، وقال و�ندولو قن�شل �لبندقية في حلب 

بخاناتها  �ل�شغيرة  �لهند  »حلب  م(:  ع��ام)1599 

�لو��شعة وتجارها �الأغنياء ومبانيها �لجميلة«.

وهكذ� فاإن مدينة حلب قد تركت �نطباعًا لدى 

لتنوع  ده�شو�  �لذين  �الأوربيين  وخا�شة  زو�ره��ا  كل 

�لتي وجدوها  �لب�شائع  ووفرة  �شمعوها  �لتي  �للغات 

و�لخانات  �لبيوت  و  �الأزق���ة  وجمال  �الأ���ش��و�ق،  في 

.
)1(

�لم�شرقة

كما تعتبر حلب مدينة تجارية قديمة، ولها �أهمية 

كبيرة ب�شبب موقعها �الإ�شتر�تيجي �لهام، الأنها كانت 

تربط بين �شرق وغرب بالد �ل�شام، لذلك �زدهرت 

�لمملوكي،  �لعهد  ف��ي  خا�شة  حلب  ف��ي  �ل��خ��ان��ات 

ب�شبب  �لعثماني،  �لعهد  في  �الأهمية  هذه  و�زد�دت 

موقع حلب على طرق �لتجارة �لعالمية �آنذ�ك، �الأمر 

�الأقطار  بين  �لتجارية  �لتبادالت  على  �شاعد  �لذي 

و�لبعيدة عنها حتى بالد  �ل�شلطنة،  لهذه  �لخا�شعة 

�ل�شين.

ومدينة حلب تتميز بمكانة جغر�فية ذ�ت �أهمية 

دولية  ط��رق  تقاطع  نقطة  على  لوقوعها  عظيمة 

من  �لطبيعي  مركزها  لها  ه��ي��اأه  ولما  ناحية  م��ن 

�أخرى  ناحية  م��ن  مرموقة  ومكانة  خالبة   طبيعة 

دعاها  ما  وه��ذ�  �آ�شيا،  د�خ��ل  �لتجارة  مفتاح  فهي 

�لو�فدين  و�ل��رو�د  �لتجار  الإي��و�ء  �لخانات،  الإن�شاء 

لغايات عديدة �أهمها و �أبرزها �لتجارة، ففيها غرف 

ورو�حلهم،  دو�بهم  الإي��و�ء  و�أم��اك��ن  لمبيتهم،  تعد 

وم�شتودعات لحفظ ب�شائعهم.

�إننا عندما نتحدث عن �القت�شاد فمن �لبديهي �أن 

نحدد �الإطار �لمكاني لممار�شة �لحياة �القت�شادية 

�لبحث  يتركز  و�لخانات. و�شوف  �الأ�شو�ق  وهي هنا 

و�لدور  ومعناها  و�أهميتها  حلب،  خانات  حول  هنا 

�لذي قامت به وما �آلت �إليه. خا�شة خانات �لع�شر 

�لمملوكي مو�شوع �لبحث.

5 - الخان في التراث العلمي العربي:

ظهر هذ� �لنوع من �لعمارة خالل �الإمبر�طورية 

�لمتجه  �لفر�ت  نهر  طريق  طول  وعلى  �لرومانية، 

لياأخذ  �لو�شطى  �لع�شور  في  تطور  ثم  �ل�شرق،  �إلى 

�لمماليك،  عهد  في  �الإ�شالمية  �لعمارة  من  حيزً� 

من  عدد  باإن�شاء  قامو�  �لذين  �لعثمانيون  ثم  ومن 

�لخانات �لمهمة في �لوطن �لعربي، ومنها حلب لما 

لها من �أهمية تجارية.

تعود �لخانات في ن�شاأتها �إلى عهود قديمة ولعل 

�إقامة �الآبار، وما  بد�ية ظهورها كانت �نطالقًا من 

تطورت  ثم  �لقو�فل،  طريق  على  �شياج  من  حولها 

يغلق بباب  �الآجر  �أو  بناء �شخم من �لحجر  م�شكلة 

�شغير  ب��اب  على  �أحيانًا  يحوي  �لحديد  من  كبير 

ح�شن  كاأنه  �لخارج  من  يظهر  �لخوخة(،  )ب��اب 

غالبًا  فيها  مك�شوفة،  كبيرة  د�خلية  باحة  له  منيع 

في  طابقين  م��ن  �ل��خ��ان  يتاألف  وق��د  م��اء،  حو�س 

وفوقه طابق  وم�شتودعات،  �الأر�شي مخازن  �لطابق 

منه  ج��زء  �الأح��ي��ان  بع�س  في  و��شتخدم  لالإقامة، 

الإقامة �لقن�شل. 
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وكثير� ما كانت تزود بدو�ب �ل�شدقة �لتي تعطى 

لكل من نفقت د�بته �أثناء �ل�شفر. كما �أقيمت د�خل 

�لهام  دورها  لها  فكان  �أي�شا  �أطر�فها  وعلى  �لمدن 

و�لثقافية،  و�الجتماعية  �القت�شادية  �لحياة  في 

ويتقابل  �ل�شلع،  يتبادلون  �لتجار  يلتقي  كان  ففيها 

ويجتمع  و�لق�ش�س،  �الأخبار  فيتبادلون  �لم�شافرون 

فتكون  الآخ���ر،  بلد  م��ن  �لم�شافرون  �لعلماء  فيها 

�أحاديثهم عن �شوؤون �لدين و�لعلم.

�الأولى،  �الإ�شالمية  �لع�شور  في  �لخانات  عرفت 

هو  �الإ�شالمي،  �لعهد  في  �أن�شئ  خ��ان  �أق��دم  ولعل 

�لخان �لذي بناه �لخليفة �الأموي ه�شام بن عبد�لملك 

ق�شر  من  مقربة  على  728م(،   / ه�   109( ع��ام 

، وقد �زدهرت 
)2(

�لحير �لغربي في �لبادية �ل�شورية

�لخانات في �لعهد �لمملوكي، لكن �لعناية �لخا�شة 

�لعثماني،  �لعهد  ف��ي  كانت  و�الأ���ش��و�ق  بالخانات 

وذلك ب�شبب تو�شع و�زدياد �لمبادالت �لتجارية بين 

�الأقطار �لخا�شعة لالإمبر�طورية �لعثمانية.

تعددت �آر�ء �لباحثين و�لموؤرخين في �أ�شل كلمة 

�لخان، وذهبو� مذ�هب �شتى فيها، فبع�شهم يجدها 

بالفار�شية  وتعني   
)((

و  
)3(

تركية �أو  فار�شية  كلمة 

�أو  �لحانوت  تعني  �أنها  ق��ال  من  ومنهم  �لحانوت، 

�أ�شرة  �أو منزل �لم�شافرين، فهو قد يحتوي  �لمتجر 

كلمة  ��شتقت  ومنها  بفروعها،  ع�شيرة  �أو  كبيرة 

خانة وتعني منزل �الإن�شان، وبلغة �ليوم �لحي �لذي 

�إليه، و�شجلت والدته فيه ثم تفرعت �لكلمة  ينت�شب 

�إلى �لرئي�س �لكبير مثل كلمة جنكيز خان. 

�للفظ  وهو  �لوكالة،  �أي�شًا  �لخان  كلمة  وتر�دف 

�لذي �أطلق على �لخان في م�شر، و�لقي�شارية وهي 

بناء �أ�شغر من بناء �لخان وقد تخ�ش�شت باحتو�ئها 

 « مو�شوعته  في  �الأ�شدي  يقول  �لمهن،  �إح��دى     على 

�أعني  �لخان  يبنيه  الأنه  بالخان  �لمنزل  هذ�  و�شمي 

من�شوبة  الأنها  �لقي�شارية،  بعده  �شميت  كما  �لملك، 

�إلى �لقيا�شرة فهي دون �لخان«. 

وكلمة خان �أ�شلها �أر�مي حيث يطلق على �لدّكان 

و�لمخدع، وتعني بالتركية د�ر �لعمل و�لتجارة. كما 

�شالطين  ب��ه  لقب  حيث  �ل�شيد،  �أو  �الأم��ي��ر  تعني 

. و�أطلق على محطات �لقو�فل �لتجارية، 
)5(

ترك�شتان

وقد   ،
)((

�لتجار ي�شكنها  �لتي  �لد�ر  على  �أطلق  كما 

�لكبرى،  باأن �لخانات تعني �لمخازن  �آدم متز  ذكر 

�لمخزن  وتعني  تيما  �آ�شيا  �أو��شط  في  �شميت  فقد 

.
)7(

�لكبير

5 -1 - اأنواع الخانات:

5 -1 - 1- الخانات خارج المدن: 

�ل�شفر  ط��رق  على  �ل��م��وج��ودة  �ل��خ��ان��ات  وه��ي 

�لم�شافرين  �لتجار  �إيو�ء  هي  منها  و�لغاية  �لقاحلة 

لذ�  رحلتهم،  طول  من  و�لمنهكين  �ل�شحر�ء  عبر 

عبر  �لمنت�شرة  �لخانات  في هذه  للمبيت  ي�شطرون 

�لطرق �لممتدة بين �لمدن ليحافظو� على �أنف�شهم 

وهذه  �ل��ط��رق،  وق��ط��اع  �لل�شو�س  م��ن  وب�شائعهم 

تهتم  ت�شميمها  وطبيعة  مح�شنة  تكون  �لخانات 

و�لحر�س  وب�شائعهم  ودو�بهم  �لم�شافرين  باإيو�ء 

على �أمنهم، دون �الهتمام بحو�نيت عر�س �لب�شائع، 

ومن هذه �لخانات، خان �لع�شل وخان �شيخون وخان 

على  �لمنت�شرة  �لخانات  من  �لكثير  وغيرها  �ل�شبل 

.
)8(

طول طرق �ل�شفر

�لطرقات  وعلى  �لمدن  خ��ارج  �لخانات  بنيت 

ظهرت  �أن  تلبث  ل��م  ث��م  �ل��ق��و�ف��ل،  الإي���و�ء  بينها 

وقد  و�أ�شو�قها.  �لمدينة  �شمن  كبيرة  وب��اأع��د�د 

بنيت �لخانات خارج �لمدن كما بنيت على �أطر�ف 

للقو�فل  و�الإق��ام��ة  لال�شتر�حة،  كاأماكن      �لمدينة 
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�لتي هدفها بلد �آخر عندما تكون �لمدينة مغلقة، �أو 

�لمدينة،  �لتي تعي�س على هام�س  �لفعاليات  لمبيت 

�لتجارية  �لطرق  على  �لخانات  هذه  وجدت  حيث  

�الإ�شالمي،  �لع�شر  في  �نتع�شت  �إنها  �إال  �لقديمة 

وقد �أقيمت لخلق مكان الإقامة �لم�شافرين و�لتجار 

�لل�شو�س، كما  تتعر�س لهجمات  �لتي  �الأماكن  في 

�لعقائد.  ون�شر  �الأفكار  لتبادل  مركزً�  �أي�شًا  كانت 

�ل�شابع  �لقرن  في  �لخانات  �إن�شاء  �زده��ار  وك��ان 

�لهجري/ �لثالث ع�شر �لميالدي في كل من �إير�ن 

و�الأنا�شول. و�شورية 

ي��ت��ك��ون م��ب��ن��ى �ل���خ���ان م���ن ح���ج���ر�ت الإق��ام��ة 

من  �لمبنى  ويتاألف  حمام،  مع  و�أحيانًا  �لم�شافرين 

�لد�خل من م�شقط مربع �ل�شكل و�شحن كبير يحتوي 

�الأر�شي  �لطابق  في  بال�شحن  ويحيط  بئر،  على 

غرف )مخازن( لحفظ وتخزين �لب�شائع، باالإ�شافة 

�إ�شطبل خ�ش�س لكل نوع من �لحيو�نات مكانًا  �إلى 

�أو  م�شجد  �ل�شحن  و�شط  في  ويلحق   .
)9(

ب��ه خا�شًا 

، و�أقدم مثال على ذلك هو خان �لعط�شان 
)10(

م�شلى

�شنة   
)11(

كريزويل �أرخه  حيث  �لعر�ق،  في  �لموجود 

 
)12(

كونل �أرن�شت  �أرخ��ه  بينما  )1)1ه������/778م(. 

بمنت�شف �لقرن)7ه�/ 13م(. كذلك وجدت خانات 

�لباردة،  �لمناطق  في  �أقيمت  د�خلية  �أحو��س  بدون 

بها  �أروق��ة  ع��دة  من  تتكون  �شالة  عن  عبارة  وه��ي 

فتحات  لها  دعائم،  �أو  �أعمدة  على  محمولة  عقود 

با�شم  �لمن�شاآت  هذه  �ل�شام  �أهل  عرف  وقد  علوية، 

قول  حد  على  �لهجري  �لخام�س  �لقرن  قبل  �لخان 

هذه  ��شتخدمت  قد  و   ،
)13(

جبير و�بن  بطوطة  �بن 

كمحطات  �ل�شلم  �أي��ام  ح�شون  هيئة  على  �لخانات 

غار�ت  من  وحمايتهم  و�لبريد  �لتجارية،  للقو�فل 

�أربطة  �لحرب  �أي��ام  ��شتخدمت  بينما  �لل�شو�س، 

 .
)1((

      الإقامة �لمجاهدين فيها

5 -1 - 3- الخانات المبنية على اأطراف المدينة:

�رتبط هذ� �لنوع من �لخانات بطبيعة �لفعاليات 

�القت�شادية �لتي تتم في �لخان، فغالبا ما تكون هذه 

كالخ�شار  و�الأري���اف،  بالقرى  مرتبطة  �لفعاليات 

وجودها  تحتم  لذلك  و�الأغنام،  و�لحبوب  و�لفو�كه 

و�ليها  منها  �لحركة  ل�شهولة  �لمدينة  �أطر�ف  على 

�لباعة  ي�شببها  �لتي  �لمزعجة  �ل�شو�شاء  ولمنع 

للجو�ر وهم ينادون ويدعون �لمارة ل�شر�ء ب�شائعهم 

�لمتنوعة. 

وهذه �لخانات ذ�ت ت�شميم يختلف عن خانات 

و�شط �لمدينة، �إذ تخلو من غرف �لمبيت الأن �لقادم 

�إلى قريته �لقريبة في نهاية �ليوم، ومن  �إليها يعود 

هذه �لخانات )خان �ل�شبيل، خان �وج خان ( و�لتي 

تقع خارج �أ�شو�ر �لمدينة مبا�شرة .             

5 -1 - 3- الخانات داخل المدينة: 

مركز  في  الإن�شائها  �لخانات  �أن��و�ع  �أرق��ى  وهي 

�القت�شادي  فالن�شاط  للمدينة،  �لتجارية  �لحركة 

تبعا  �لمركز  �ت�شاعا حول  تزد�د  ينتظم في حلقات 

لالأهمية، وفي �لمركز تزد�د �لتخ�ش�شية للفعاليات 

�لتجارة  �لخانات  ه��ذه  في  وتنت�شر  �القت�شادية، 

�لدولية كالتو�بل و�لبن و�الأقم�شة و�ل�شابون و�لعطور 

وغيرها، وب�شبب هذه �لخا�شية نجد بع�س �لخانات 

�لمتوفرة و�لمخت�شة فيها،  �لمادة  �لتي تحمل ��شم 

مثل خان �ل�شابون، وخان �لقطن، وخان �لعطارين، 

�أن  �أو  وغيرها،  �لنحا�شين،  وخ��ان  �لحرير،  وخ��ان 

�أمر  �ل��ذي  �ل�شلطان  �أو  �لو�لي  ��شم  �لخان  يحمل 

ببنائه مثل خان خاير بك، وخان كورت بك، وغيرها 

من �لخانات �الأخرى.               

حيث  �لمدينة،  د�خ��ل  �لخانات  �نت�شرت   

و�لم�شافرين،  للتجار  كفنادق  �لخانات  ��شتعملت 
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بها  ويحيط  م��رك��زي��ة،  ب��اح��ة  م��ن  ي��ت��األ��ف  ف��ال��خ��ان 

طابقين �أر�شي وعلوي، فالطابق �الأر�شي ي�شم غرفًا 

�لعلوي  �لطابق  �أما  و�إ�شطبالت،  تجارية  ومحالت 

 ،
)15(

في�شم غرفًا لتجارة و�إقامة �لتجار و�لم�شافرين

وقد �أطلق على �لخان ��شم �شاحبه مثل خان قورت 

بك في حلب، وخان �لخليلي في �لقاهرة. وفي كثير 

من �لحاالت يحمل �لخان ��شم �ل�شلعة �لمتخ�ش�س 

في بيعها، مثل خان �ل�شابون في �لقاهرة و�لحرير 

في حلب، وغيرها من �لمدن �الإ�شالمية، وبلغ عدد 

�لثامن  �لقرن  نهاية  �لخانات في دم�شق خم�شة في 

�لهجري / �لر�بع ع�شر ميالدي، وفي �لقرن �لعا�شر 

��شم  ��شتعمال  ميالدي  ع�شر  �ل�شاد�س   / �لهجري 

. وكانت بع�س 
)1((

خان بداًل من �لفندق و�لقي�شارية

. ويمكن 
)17(

�لخانات تو�شف باأنها حارة �أوربية مغلقة

�لقول �أن كلمة خان تعني �لمن�شاأة �لتجارية �لتي ياأوي 

�إليها �لتجار، ومن هذ� نجد �أن �لمقريزي يقول: �أن 

كانت  كما   ،
)18(

و�ل��خ��ان��ات �لفنادق  بمعنى  �لوكالة 

و�قت�شاديًا  ثقافيًا  �جتماعيًا  مركزً�  �لمن�شاآت  هذه 

.
)19(

ن�شطًا

على  قديمًا  حلب  مدينة  في  �لخانات  عدد  وز�د 

في  خانًا  وع�شرين  للبيع  منها  خانًا  وخم�شين  مائة 

خانات  �إلى  �لخانات  هذه  وتق�شم  �لمدينة،  �أ�شو�ق 

بك  قورت  خان  مثال  �لمملوكي،  �لع�شر  �إلى  تعود 

تعود  وخانات  �لق�شابية،  وخ��ان  �ل�شابون،  وخ��ان 

للع�شر �لعثماني، كخان �لجمرك و�لعلبية و�لوزير، 

وفي مدينة �ل�شهباء عدد من �لخانات �ل�شخمة في 

و  تاريخها.  وفي  �لقديم  بنائها  في  و�لفخمة  �شعتها 

ي�شوه  �أو  وظيفيًا،  يتحول  �أو  يندثر  بع�شها  �أخذ  قد 

��شتعمااًل، �أو ي�شاف �إليها �أق�شام جديدة ال تتنا�شب 

يجب  وكتر�ث  �لمعمارية.  �لوجهة  من  �لخان  وبناء 

     �لمحافظة عليه.

وما ز�لت خانات حلب تحتفظ بقوة بنائها وجمال 

باالأ�شل  فهي  �لر�ئعة،  هند�شتها  ور�شاقة  زخرفتها 

للبائعين  و�ل�شوق  للم�شافرين،  �لر�حة  لتاأمين  بنيت 

بقي  ما  ونعدد  �أهمها  عند  نقف  و�شوف  �ل�شارين، 

��شمه في ذ�كرتنا وفي حو�ري حلب �لقديمة. 

خانًا  �شبعين  من  �أكثر  على  حلب  وتحتوي   

نذكر منها:

– خاير  – �لوزير  – �ل�شابون  �لجمرك  خان 

بك – قورت بك – �لق�شابية – �لقا�شي – �لحرير 

 – – �لعادلية  – �لنحا�شين  – �لنقر  – �لبرتقال 
�لحبال – �لخي�س - �أبرك - �لحاج مو�شى �ل�شاوي 

 – – �الأكنجي  – �لهز�بين  �شعر  �أبو  – فركلو�س 
 – – �ل��ح��وت  خ���ان  – �أوج  – �ل��ح��ن��ة  �ل��ف��اخ��ورة 

 – �لقد�س   – �لباكية   – �لحو��شرة   – ��شتنبول 

– �لدب�س  – �لب�شل  – قرمان  – قرطبة  �لبرغل 

 – – �لقطن  – �لدجا�شرة  – �لبيرقد�ر  – �لقولي 
�لبي�س – �لدوه لك – �لكتان – �لبنادقة – �لدرج 

– كنجو – باب �لمقام – �ل�شمك – �لمجني – بني 
�شولة – �ل�شهيل – �لمركوبولي – �لتتن – �ل�شيدة 

– �لمرة - �لجاكي – �ل�شبيل – �لملقية – �لجلبي 
 – – �لحزين  – �ل�شوفي  – �لجورة  – �شالحية 
�لحاج ح�شين – خزنة – �لعب�شي – �لفحم – �لحاج 

مو�شى �الأعوج – �شالحية – فن�شة – �ل�شيباني – 

دّر��شاني – حّبايا – �لزعيم – �أوج خان – محوك 

 – – مرجي  – �لم�شاطية  – �الأفندي  – �لحلو�ني 
.

)20(

�الأكنجي – �ل�شف�شافة – مكتبي

�الإن�شاء  طر�ئق  عن  تف�شيلية  در��شة  والإعطاء 

من  خ��ان��ات  �خ��ت��رت  حلب،  خ��ان��ات  ف��ي  �لهند�شي 

�لمملوكي  �لع�شر  �إل��ى  تعود  �لقديمة  حلب  مدينة 

 مو�شوع �لبحث. 



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 146

6 - طرائق االإن�ساء الهند�سي لعمارة الخانات 

المملوكية في حلب:

6 - 1 - نبذة تاريخية عن �لعمارة �لمملوكية 

في حلب )658-922هـ/1259-1516م (: 

خطر  �ن��ت��ه��اء  بعد  مملوكية  والي���ة  حلب  غ��دت 

�لمغول، و�أبرز حكام هذه �لفترة قايتباي �لذي تميز 

باهتمامه بالعمر�ن، وترك �آثارً� عديدة.

ثالثة  قر�بة  ل�شورية  �لمملوكية  �لفترة  د�م��ت 

بين عامي )58)-922ه����/1259-)151م(،  قرون 

و��شعة  مناطق  �آنذ�ك  تحكم  �لمماليك  دولة  وكانت 

و�لجزيرة  و�ل�شام  م�شر  ت�شمل  �لعربية  �لبالد  من 

�لفترة  ه��ذه  وخ��الل   ،
)21(

وليبيا و�لحجاز  و�ليمن 

كانت  حيث  و�لتجارية،  �لعمر�نية  �لحركة  �زدهرت 

�لمخطط  ��شتعمال  وقل  �لحجم،  �شغيرة  �لمباني 

كما  �لباحة،  حول  �لمتعامدة  �الأربعة  �الأو�وي��ن  ذو 

�ألغي �ل�شحن في بع�س �الأبنية �أو �شقف في �لبع�س 

�الآخر، وندر وجود �الأروقة، وظهرت �أبنية وم�شاجد 

�شميت بالمعلقة، نظرً� الرتفاعها عن �شطح �الأر�س، 

وذلك لال�شتفادة من �لق�شم �ل�شفلي من �لو�جهات 

�لمماليك  �هتم  كذلك  كدكاكين.  و��شتخد�مها 

كذلك  و�ل��م��زرر�ت،  باالأبلق  وزخرفتها  بالو�جهات 

�إ�شافة  �لو�جهات،  �أعلى  �ل�شر�فات  ��شتخد�م  �شاع 

�إلى �نت�شار �لرنوك �لمملوكية على مد�خل �لمباني. 

من  �أعلى  مرتفع  �إي��و�ن  �شمن  �الأب��و�ب  فتحت  كما 

على  �لو�جهات  في  �لفتحات  عدد  وز�د  �لو�جهة، 

في  م�شتديرة  و�شبابيك  م�شتطيلة،  �شبابيك  �شكل 

�لطابق �لعلوي.

حافظت �لمباني �لمملوكية في مدينة حلب على 

ناحية  من  �أما   ،
)22(

فيها �لمملوكي  �الإن�شاء  عنا�شر 

  �لعنا�شر �الإن�شائية فقد بقيت �الأ�شقف �لجمالونية، 

�ل�شائع  �لعن�شر  هي  و�الأقبية  �لمعقودة  �الأقباء  و 

في  مت�شاويتين  قبتين  �أحيانًا  ونجد  �لتغطية،  في 

موؤلفة  و�لقبة  �لمباني،  �أب��و�ب  جانبي  على  �لحجم 

و�لخارج،  �لد�خل  من  بالكل�شة  وغطيت  �الآجر،  من 

وهذه �شفة �ت�شفت بها مباني مدينة دم�شق، �أما في 

مدينة حلب فقد بنيت �لقباب بالحجارة �لمنحوتة، 

فلم  �لد�ئرة  �إل��ى  �لمربع  من  �النتقال  طريقة  �أم��ا 

و�لحنايا  بالمقرن�شات،  تمالأ  �لزو�يا  وبقية  تتغير 

�إ�شافة  �لركنية )�لتي ت�شبه �لمحاريب �ل�شغيرة(، 

في  �أكثر  �شائعة  بقيت  �لتي  �لكروية  �لمثلثات  �إل��ى 

مباني مدينة حلب، �أما �الأقو��س �أو �لعقود فقد �شاع 

و��شتمر  �لموتور،  �لعقد  �إلى  �إ�شافة  �لمدبب،  �لعقد 

�لف�شو�س(،  )ثالثي  �لمف�ش�س  �لقو�س  ��شتخد�م 

و�جهات  ف��ي  ون��ج��ده  و�ل��زخ��رف��ة،  �لتنويع  بغر�س 

�لمباني و�لماآذن، كذلك ��شتمر ��شتخد�م �الأقو��س 

�لعاتقة �إال �أنها �أ�شبحت قليلة �الرتفاع، �أما �الأعمدة 

وندر  �لمقرن�شة.  �لتيجان  ��شتعمال  فيها  �شاع  فقد 

�شاع  كما  �لمتطور،  �أو  �لكورنثي  �لتاج  ��شتخد�م 

�شريط  �شكل  على  �لكتابية  �لن�شو�س  ��شتخد�م 

�للوحات  �إل��ى  �إ�شافة  �لو�جهة،  ط��ول  على  ي�شتمر 

ت�شم  �لتي  �ل��د�ئ��ري��ة  �أو  �لمربعة  �أو  �لم�شتطيلة، 

من  �لهند�شية  )�لمخرمات  �لهند�شية  �ل��زخ��ارف 

�لقا�شاني،  ��شتخد�م  �شاع  كما  و�لخ�شب(،  �لج�س 

�شاع  )حيث  �لكتابية  �ل��زخ��ارف  �نت�شرت  كذلك 

��شتخد�م �لخط �لكوفي �شمن لوحة مربعة قطرية(، 

��شتعملت  كذلك  �لنباتية.  �ل��زخ��ارف  �إل��ى  �إ�شافة 

حليات  �أو  مد�ميك  �شكل  على  �لملونة  �ل��م��زرر�ت 

و�لف�شيف�شاء  بالقا�شاني  �الإك�شاء  ظهر  كما  د�ئرية. 

�لرخامية. كما �شاع ��شتخد�م �الإطار�ت �لتي تحيط 

بعقود �الأبو�ب، و �لع�شاد�ت �لبارزة في �لو�جهات. 

في  كما  �لمد�خل  بو�بات  تعلو  �لمقرن�شات  وبقيت 
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�لعهد �الأيوبي، �إال �أن �لمقرن�شات �أ�شبحت �أ�شغر. 

كما  �رتفاعًا.  �أق��ل  �أ�شبحت  �لحجرية  و�لمد�ميك 

عديدة  نو�فذ  ت�شم  �لخارجية  �لو�جهات  �أ�شبحت 

مرتفعة  جد�ريه  تجاويف  �شمن  غالبًا،  م�شتطيلة 

�لطرفين  وعلى  بمقرن�شات،  �الأع��ل��ى  ف��ي  تنتهي 

باأ�شكال  مزخرفة  بالجد�ر  ملتحمة  �شغيرة  �أعمدة 

�لمماليك  �هتم  كما  غالبًا.  �شفائر  �أو  حلزونية 

�لجامع  في  عنها  نماذج  ونجد  �الأخ�شاب،  بزخرفة 

متعددة  �ل��م��اآذن  �أ�شبحت  كما  حلب.  في  �الأم���وي 

�الأ�شكال ومزخرفة، وغلب �ل�شكل �لمثمن في حلب، 

وظهر �ل�شكل �الأ�شطو�ني الأول مرة في حلب في جزء 

باب  في  �أوغلبك  جامع  وفي  �لمهمند�ر،  مئذنة  من 

�الأحمر. و��شتمر ��شتخد�م �لقباب �لمخمو�شة ذ�ت 

�لرقبة من طابق و�حد، �أو طابقين، كما ��شتخدمت 

�لعقود �لمتقاطعة �لمبنية من �لحجر غير �لم�شذب 

)�لحجر �لغ�شيم(، وغطيت بالكل�شة �لحلبية )�أ�شقف 

من  �لم�شتوية  �الأ�شقف  �نت�شرت  وكذلك  �لغم�س(، 

�لبالطات  ��شتخد�م  �شاع  كما  �لمزخرف،  �لخ�شب 

�لمت�شابكة من �لرخام �لملون. 

6- 2- نبذة تاريخية عن �لخانات �لمملوكية 

في مدينة حلب: 

تعود  حلب  مدينة  في  �لباقية  �لخانات  �أقدم  �إن 

من  �لخانات  ه��ذه  وتتكون  �لمملوكي،  �لعهد  �إل��ى 

�لتجار،  الإقامة  �لعلوي  �لطابق  يخ�ش�س  طابقين 

ويخ�ش�س  �لغرف  من  عدد�  وي�شم  كالفنادق  فهي 

و�إجر�ء  وعر�شها  �لب�شائع  لو�شع  �الأر�شي  �لطابق 

كال  ف��ي  �ل��غ��رف  وي��ت��ق��دم  �ل��ت��ج��اري��ة،  �ل�شفقات 

�لطابقين �أروقة محمولة على ركائز.

كان ت�شميم �لخان منذ �لعهد �لمملوكي ي�شاعد 

ب�شورة  �لخان  تتو�شط  �إذ  �لتجارة،  ممار�شة  في 

عامة باحة م�شتطيلة كبيرة، وتقوم �لمحالت حولها 

تخترقها  �الأول،  و�لطابق  �الأر�شي  م�شتويين،  على 

�أروقة ذ�ت �أعمدة. ولقد ��شتعملت غرف و قاعات 

منها  فال�شغيرة  وم�شاحتها،  موقعها  ح�شب  �لخان 

�أو  ونافذة  بباب  جهزت  وقد  �الأر�شي،  �لطابق  في 

مخازن  �أو  تجارية  كمكاتب  ��شتعملت  نافذتين، 

�الأكبر  �ل��غ��رف  �أم��ا  �الأج��ان��ب،  �لتجار  ل�شكن  �أو 

�أعمدة.  على  �شقوفها  حملت  ق��د  و  و��شعة  فهي 

�أو  ��شطبالت  �الأر�شي  �لطابق  في  ��شتعملت  وقد 

��شتقبال،  قاعات  �الأول  �لطابق  وفي  م�شتودعات، 

وفي و�شط �لباحة يوجد عادة جامع �شغير و �شبيل 

بجانبه.

من خانات �لعهد �لمملوكي في مدينة حلب نذكر 

، وخان �لق�شابية )�أبرك(، 
)23(

منها: خان خاير بك

وخان �ل�شابون، وخان �أوج خان)العط�شان( ، وخان 

�ل�شكل  يبين  �لقا�شي.  وخان  )قرطبة(،  بك  قورت 

)1( تو�شع �لخانات �لمملوكية )مو�شوع �لدر��شة( 

�شمن �لن�شيج �لعمر�ني في مدينة حلب �لقديمة.

6 - 2- 1- خان ال�شابون: و�شناأتي على در��شته 

في  �لمملوكية  �لخانات  عن  كاأنموذج  بالتف�شيل 

مدينة حلب وذلك الإي�شاح �لدر��شة.

يقع في  ق��ورت بك )قرطبة(:  2- خان   -2  -  6

�لقديمة،  �لمدينة  �أ�شو�ر  د�خل  علي،  �شويقة  محلة 

�لعقارية  �لمنطقة  �شمن  حلب،  قلعة  �شرق  �شمال 

علي،  �شويقة  منطقة  �ل��ف��ر�ف��رة،  ح��ي  �ل�شابعة، 

�أوقاف  جملة  من  وهو   ،
)2((

)1(88( رقم  مح�شر 

�لمدر�شة �لخ�شروية �لتي بنيت في بد�ية فترة حكم 

�ل�شرق،  من  �لمو�زين  �شوق  يحده   ،
)25(

�لعثمانيين

حاليًا  �لمعروف  بليط  مقهى  �ل�شرقية  �لجهة  ومن 

�لمنطلق  �لقديم  �ل�شجن  و�شارع  �لبرتقال،     بمقهى 
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من �ل�شبع بحر�ت، �أما من �لغرب و�لجنوب فيحده 

عدد من �لعقار�ت �ل�شكنية.

خ���ان ق���ورت ب��ك ����ش��م��ه �ل��ح��ال��ي خ���ان قرطبة 

وم�شاحته   ،
)2((

ق���رط���ب���اي خ���ان  �ل��ع��ام��ة  وت�شميه 

)3800مترً� مربعًا(، بناه في مطلع �لقرن �ل�شاد�س 

ع�شر �لميالدي و�لي حلب قورت بك بن خ�شرو با�شا 

 
)27(

1531م(  / )938ه���  عام  �لمدينة  حكم  �ل��ذي 

بك  قورت  خان  ويعتبر  �لخ�شروية.  �لمدر�شة  باني 

�أن  �شبق  خ��ان  وه��و   ،
)28(

ب��ا���ش��ا �أوق���اف خ�شرو  م��ن 

�الأمير  �أي��ام  93)1م(،  )899ه���/  عام  ببنائه  بدئ 

في  يوجد  �أق�شام،  ثالثة  من  �لخان  يتاألف  �زدم��ر، 

غرفتان  جانبيه  على  �الرت��ف��اع  بالغ  �إي���و�ن  د�خله 

�لمملوكية  �لطريقة  على  مزخرفان  �شباكان  لهما 

�لخان  ري���ازة  �إن  ق�شر.  �إي���و�ن  وك��اأن��ه  �ل��م��األ��وف��ة، 

وعنا�شره �لمعمارية و�لزخرفية و�لرنوك �لمنقو�شة 

�ل�شباك  �لمنقو�شة على حديد  و�لكتابة  على جد�ره 

�إلى  �لخان  هذ�  نن�شب  يجعلنا  ذلك  كل  �ل�شرقي، 

ت�شم  �لمملوكية  �لرنوك  وه��ذه  �لمملوكي.  �لعهد 

ويبدو  بالتو�شيط،  �لقتل  عملية  منفذ  رمز  �لبلطة 

جزء  وكان  �أي�شًا،  �لمملوكية  �لفترة  من  �الإيو�ن  �أن 

�أما   .
)29(

ي�شتعمل فندقًا عام )1908م(  �لخان  من 

في  معين  �شكل  حقول:  ثالثة  من  ف��د�ئ��رة  �لرنك 

�لحقل �لعلوي، وكاأ�س كبير عليه بلطة وعلى جانبيه 

في  �شغير  وكاأ�س  �الأو�شط،  �لحقل  في  �شيف  قر�با 

في  �لم�شتعمل  بالرنك  �شبيه  وهو  �ل�شفلي،  �لحقل 

�أيام �ل�شلطان �لظاهر جقمق و�لرنك �لمنقو�س على 

�لغريب  ولكن  )857ه�(،  �شنة  �لموؤرخ  �شرف  جامع 

 و�لطباخ 
)30(

�أن كتب �لتاريخ )�لغزي في نهر �لذهب

و�لي حلب  �إلى  بناءه  تن�شب   )
)31(

�لنبالء �أعالم  في 

حكم  �ل��ذي  با�شا  خ�شرو  ب��ن  ب��ك  ق��ورت  �لعثماني 

�ل�شبب في ذلك  يكون  قد  1531م(،        �شنة)938ه�/ 

�أن �لخان �شيد في �لعهد �لمملوكي، ثم �أتمه �لو�لي 

�أزيل �لق�شم  . وقد 
)32(

�إليه �لعثماني �لمذكور فن�شب 

�ل�شمالي منه عند فتح �شارع �ل�شبع بحر�ت - �شارع 

�لذي  �لمدبب  �ل�شورة )1(�لقو�س  تو�شح  �ل�شجن. 

�ل�شورة  تو�شح  كذلك  بك.  قورت  يعلو مدخل خان 

خان  في  �الإي���و�ن  يعلو  �ل��ذي  �لمدبب  )2(�ل��ق��و���س 

قورت بك.

حلب  قا�شي  �أن�شاأه  القا�شي:  خ��ان   -3  -2  -  6

جمال �لدين �لمعري �شنة ))85ه�/50)1م(، ويقع 

�لبيمار�شتان  من  بالقرب  قن�شرين  باب  محلة  في 

�لخ�شبي  �لك�شك   )3( �ل�شورة  تبين   
)33(

�الأرغ��ون��ي

�ل�شورة  تبين  كما  �لقا�شي،  خان  مدخل  باب  يعلو 

))( �الأقبية �لمتقاطعة في مدخل خان �لقا�شي.

6 - 2- 4- خان اأبرك )الق�شابية(: يقع �لخان 

�لقلعة  غربي  �لقديمة،  حلب  مدينة  �أ���ش��و�ر  د�خ��ل 

�أ�شد  جب  محلة  في  �ل�شابعة  �لعقارية  �لمنطقة  في 

 ،
)35(

، مح�شر رقم )3095(
)3((

�هلل �شوق �لق�شابية

 ،
)3((

�لهو� �شوق  ف��ي  يقع  ب��اأن��ه  �ل��غ��زي  و�شفه  وق��د 

يجاوره من �ل�شمال خان �لحرير، ومن �لجنوب �شوق 

من  جزء  وهو  �لحبال،  خان  �ل�شرق  ومن  �لمدينة، 

مجموعة �أ�شو�ق �لمدينة �لم�شقوفة. بناه نائب �أمير 

قلعة حلب �الأمير )�أبرك( في عهد �ل�شلطان �لغوري 

في  مثبت  ه��و  كما   ،
)37(

1510م( ���ش��ن��ة))91ه���/ 

�لمنقو�شة  �لباب  م�شر�عي  على  �لمنقو�شة  �لكتابة 

على �لحجر فوق �لباب، )�أن�شاأ هذ� �لخان في �أيام 

موالنا �ل�شلطان �لغوري �بتغاًء لوجه �هلل تعالى وذلك 

.
)38(

في �شعبان �شنة �شتة ع�شر وت�شعمائة هجرية(

�الأمير  �ل��ى  ن�شبة  �أب���رك  �ل��ق��دي��م  ��شمه  ك��ان 

قان�شوه  �أي��ام  �لقلعة  نائب  �أب��رك  وك��ان   ،
)39(

�أب���رك

مقرً�  ي�شم  �لق�شابية  خ��ان  وك���ان   ،
)(0(

         �ل���غ���وري
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�لنرويجية  �لد�نماركية  �ل�شويدية  للقن�شليات 

�لمقد�شة  �الأر���س  دير  ي�شم  كان  كما  �لنم�شاوية، 

 )5( �ل�شورة  تبين  للكاثوليك.  كني�شة  �أكبر  وفيه 

تبين  كما  �لق�شابية.  لخان  �لخارجية  �لو�جهة 

للم�شجد و�شط باحة  �لم�شافة  �لكتلة  �ل�شورة ))( 

خان �لق�شابية.

�لخان  ه��ذ�  يقع  ب���ك:  خ��اي��ر  خ���ان   -5  -2  -  6

�لقديمة،  �لمدينة  �أ���ش��و�ر  د�خ��ل  حل�ب  مدينة  في 

حي  �ل�ش�ابعة،  �لعقارية  �لمنطقة  في  �لقل�عة،  غرب 

 ،
)(1(

�لفر�فرة )�شويقة علي(، مح�شر رقم )3058(

�شوق  �لغرب  من  و  حلب،  قلعة  �ل�شرق  من  يجاوره 

�لده�شة، و�شوق �لزرب من �لجنوب، �أما من �ل�شمال 

ف�شارع جامع �لحياة ومن �لجهة �ل�شمالية �ل�شرقية 

مديرية �لخدمات �لفنية بحلب. ويعتبر هذ� �لخان 

�لخان  بنا هذ�   ،
)(2(

�لخانات في حلب من م�شاهير 

�الأمير خاير بك بن مال باي بن عبد �هلل �لجرك�شي 

، وه�����و �آخ��ر �الأمر�ء 
)(3(

�الأ�ش�������رفي ع���ام/ 928/ه�

على  �لعثمانيين  �ل��والة  و�أول   ،
)(((

بحلب �لمماليك 

عندما  �لغوري  قان�شوه  �شلطانه  خان  �لذي  م�شر 

�الأول  �شليم  �لعثماني  �ل�شلطان  مع�ش�كر  �إلى  �نحاز 

في معركة مرج د�بق عام / )151/ م، و�شمي خائن 

�لعثمانية  لل�شلطنة  و�ليًا  بعد  فيما  عين  قد  و  بك، 

بين  مخ�شرمًا  �لخان  هذ�  يعد  لذلك  م�شر.  على 

�لفترتين �لعثمانية و�لمملوكية. تو�شح �ل�شورة )7( 

�لو�جهة �لخارجية لمدخل خان خاير بك.

ويمتاز بناء هذ� �لخان �شهولة �لحركة و�الرتباط 

�لت�شميم  ب�شيط  للز�ئر. فهو  بالن�شبة  �لخان  د�خل 

حول  موزعة  ومتماثلة،  متقابلة  محالته  و�لتوزيع، 

�شحن �لخان �لذي يتيح �شهولة �لحركة و�ال�شتخد�م 

بعد  �الإي��و�ن   )8( �ل�شورة  وتبين  �لتجار.  قبل  من 

    تحويله �إلى محل تجاري في خان خاير بك.

وكلمة  )العط�شان(:  خ��ان  اأوج  خ��ان   -6  -2  -6

خاير  �الأم��ي��ر  بناه  خ��ان��ات،  ث��الث  تعني  خ��ان  �أوج 

�شوق  في  ويقع  �لعط�شان،  بخان  �ليوم  ويعرف  بك، 

ببو�بته  يحتفظ  �لمدينة،  �شور  �شمالي  �لنحا�شين 

.
)(5(

�لغنية بالنقو�س

�الإن�شاء  طر�ئق  عن  تف�شيلية  در��شة  والإعطاء 

�لهند�شي في خانات حلب، خالل �لع�شر �لمملوكي، 

�لدر��شة.  الإي�شاح  كاأنموذج  �ل�شابون  خان  �خترت 

حيث يعتبر هذ� �لخان من �أهم �لخانات �لمملوكية 

في حلب لكثرة زخارفه، وتنوع �لرنوك �لتي �نت�شرت 

للعمارة  رم��زً�  �لرنوك  تعتبر  حيث  ج��در�ن��ه،  على 

. تبين �ل�شورة )9(�لو�جهة �لخارجية 
)(((

�لمملوكية

لمدخل خان �أوج خان. كما تبين �ل�شورة )10(�لقبو 

�لباحة  عن  �الأول��ى  �لباحة  يف�شل  �ل��ذي  �ل�شريري 

�ل�شورة  تبين  كذلك  خ��ان.  �أوج  خ��ان  في  �لثانية 

فيها  وتبدو  خان  �أوج  لخان  �لد�خلية  )11(�لباحة 

�الأ�شقف �لجمالونية للم�شبنة.

7 - خان ال�سابون:

7 -1- الموقع: 

�أ�شو�ر  د�خل  حلب  مدينة  في  �لخان  هذ�  يقع 

�لمنطقة  ف��ي  �لقلعة  غ��رب��ي  �ل��ق��دي��م��ة  �ل��م��دي��ن��ة 

علي،  �شويقة  �ل��ف��ر�ف��رة  ح��ي  �ل�شابعة،  �لعقارية 

)2( �ل�شكل  ي��ب��ن   ،
)(7(

/2387/ رق���م  مح�شر 

�ل�شكل  ويو�شح  �ل�شابون،  لخان  �الأفقي  �لم�شقط 

خان  يجاور  �لقديمة،  حلب  في  �لخان  )3(موقع 

�لغرب  ومن  �ل�شابون،  �شوق  �ل�شرق  من  �ل�شابون 

للغزل  �لعامة  و�ل�شركة  �لجديد  ��شطنبول  �شوق 

يقع  وعليه  �لجنوب،  �لمناديل من  و�شوق  و�لن�شيج، 

�لجامع  ف�شارع  �ل�شمال  من  �أم��ا  �ل��خ��ان،  مدخل 

قلعة حلب.     �لكبير، 
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7ـ2ـ نبذة تاريخية:

 ،
)(8(

�لمناديل ب�شوق  �لمعروف  �ل�شوق  في  يقوم 

�أن�شاأه �ل�شلطان �لمملوكي  يقع د�خل �شوق �لمدينة، 

�لتا�شع  �ل��ق��رن  �أو�خ����ر  ب��ن م��زي��د،  �الأم��ي��ر �زدم���ر 

�لهجري/ �أو�خر �لقرن �لخام�س ع�شر وبد�ية �لقرن 

والية حلب  �زدمر  �الأمير  تولى  وقد  �ل�شاد�س ع�شر، 

�أيام  79)1 و)8)1م(،  مرتين عام ))88و889ه���/ 

، وكانت فيه مدر�شة الأيتام �ليهود، ثم 
)(9(

�لمماليك

بخان  و�شمي   ،
)50(

�لفاروقية �لمدر�شة  فيه  �شارت 

بو�بة غنية  له  �ل�شابون.  �شوق  لقربه من  �ل�شابون 

من  جميل  �شبك  ل��ه  �شبيل  بجانبها  ب��ال��زخ��ارف، 

بو�جهة  ويمتاز  �شنو�ت،  عدة  منذ  �شرق  �لنحا�س 

و�لنباتية  �لهند�شية  و�أ�شكالها  بزخرفتها  ر�ئعة 

�لح�س  �ل�شنعة ورهافة  �لتي تدل على دقة  �لبديعة 

ي�شار  �إل��ى  �لقائم  و�ل�شبيل  وكتابتها   ،
)51(

�ل��ف��ن��ي

�لو�جهة، وقد تم �إز�لة �لق�شم �ل�شمالي من �لخان، 

قلعة  �إل��ى  �لكبير  �لجامع  من  �ل�شارع  فتح  ب�شبب 

ظاهرة  �لمملوكية  �ل��رن��وك  بع�س  ت��ز�ل  ال  حلب، 

�إز�لة  ويجب   ،
)52(

�زدم���ر لالأمير  رنوك  وعليه  فيه، 

في  و�جهة  الأجمل  �لم�شوهة  و�لطفيليات  �الأخ�شاب 

خانات �الأ�شو�ق �لمختلفة.

7ـ3ـ �لو�سف �لهند�سي: 

اأ - المدخل: 

ويتميز  �ل��خ��ان،  م��ن  �لجنوبية  �لجهة  ف��ي  يقع 

�لر�ئعة  �لخارجية  مدخله  بو�جهة  �ل�شابون  خان 

و�لمزخرفة باإطار�ت هند�شية، ور�شوم نباتية بديعة، 

على  تدلنا  ورن��وك  م�شبكة،  و�أل��و�ح  عربية  وكتابات 

مهارة �لفن �لمعماري �لحلبي، باالإ�شافة �إلى تناوب 

�لحجر �الأ�شفر و�الأ�شود، و�لمدخل على �شكل قو�س 

     مدبب كما هو مبين في �ل�شورة )12(، تعلو �لمدخل 

ر�ئعة  مجموعة  تتو�شط  �شغيرة   نافذة  تعلوه  نافذة 

من �لزخارف �لهند�شية و�لنباتية غاية في �الإبد�ع، 

و�الأ�شود(،  )�الأ�شفر  �للونين  تناوب  �إل��ى  �إ�شافة 

وعلى جانبي �لنافذة عمودين م�شفرين من �لحجر 

�الأ�شود  باللونين  م��زرر�ت  �لنافذة  وف��وق  �لكل�شي 

كتب  بديعة  كوفية  كتابة  �لمزرر�ت  ويعلو  و�الأ�شفر 

يتكون   ..  ) �هلل  ر�شول  محمد  �هلل  �إال  �له  )ال  فيها 

عليه  يتركز  مدبب  قو�س  من  �ل�شابون  خان  مدخل 

باب �لمدخل )5)2 * 00)�شم(، مكون من درفتين 

�لباب  درفتي  �أما  )13.5�شم(،  ب�شماكة  خ�شبيتين 

�لخ�شب  من  وهو  �لمدبب،  �لقو�س  �شكل  فتاأخذ�ن 

�لم�شفح بالحديد بو��شطة م�شامير حديدية كبيرة. 

و�إحدى درفتي �لباب تحتوي على )خوخة ( لدخول 

وهو  �لمدخل،  دهليز  يليه  �لخان.  �إلى  لياًل  �الأفر�د 

عبارة  و�لمدخل  �لفناء،  �إلى  يو�شل  منك�شر  مدخل 

عن �شاحة م�شتطيلة م�شقوف بعقد متقاطع. 

وتعتبر و�جهة خان �ل�شابون من �أجمل ما تركه 

�ل�شورة  تبين  حلب.  عمارة  في  �لمملوكي  �لطر�ز 

كما  �ل�شابون،  لخان  �ل��خ��ارج��ي  �لمدخل   )13(

�لخارجية  �لو�جهة  زخ��ارف   )1(( �ل�شورة  تبين 

للورد  �أ�شي�شان  على  تحتوي  و  �ل�شابون،  لخان 

حفر� على �لحائط، ويظهر على �لو�جهة �لخارجية 

و�جهته  �شورة  وجدت  �شل�شبيل  �آثار  �لمدخل  يمين 

�لمعدنية �لمزخرفة في م�شور�ت �شوفاجيه، ولكنها 

�ل�شل�شبيل.  و�جهة  �شرقت  فقد  موجودة  غير  �الآن 

تبين �ل�شورة )15( �شبيل �لماء �لمال�شق �لم�شاف 

لمدخل خان �ل�شابون.

ب - الفناء الداخلي )الف�شحة ال�شماوية (: 

وهو  قائمتين،  بز�ويتين  �لمنك�شر  �لمدخل  يلي 

فناء و��شع، م�شتطيل �ل�شكل تتو�شطه كتلة �لم�شجد 
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وتم  �لتجارية،  �لمحالت  محله  لتحل  غ��اب  �ل��ذي 

و�أ�شيفت  �ل�شماوية  �لف�شحة  في  ماء  بركة  �إ�شافة 

بع�س �لكتل �لطفيلية على ح�شاب هذه �لف�شحة كما 

منفذ  هو  ما  فمنها   ،)1(( �ل�شورة  في  مبين  هو 

منفذ  هو  ما  ومنها  �الأ�شمنتي  و�لبلوك  �لبيتون  من 

وباحة  �لمدخل  الأر�شية  بالن�شبة  �أما  �لحديد.  من 

�لخان فقد تم ر�شفها بالحجارة �لكل�شية �ل�شفر�ء 

�الأر�شية  وماز�لت هذه  تقل عن12�شم  ال  ب�شماكات 

�لفر�غات  ملء  وتم  �لحالي  و�شعها  على  موجودة 

بمونة من )�لق�شرمل(.

يتو�شطها  يتو�شط �لخان �شاحة م�شتطيلة كبيرة 

�لم�شجد، وكانت تحيط به �الأروقة قديمًا، �أما حاليًا 

على  �لم�شتودعات  و  �ل��ور���س  و  �لمحالت  تنت�شر 

و�شبابيك  باأبو�ب  �لفناء  على  و�نفتحت  �الأط��ر�ف، 

ب�شكل ع�شو�ئي، حيث يتجاوز عددها )25 (محاًل، 

طابق  و  �أر�شي  طابق  طابقين:  من  �لخان  يتكون  و 

�لطرفين  على  و  �الأر�شي  �لطابق  نهاية  في  و  �أول، 

�لطابق  و  �الأول،  �لطابق  �إل��ى  يو�شل  درج  يوجد 

�الأول م�شقوف بالخ�شب. و يحتوي �لخان على بع�س 

�لرنوك �لمملوكية في ق�شمه �ل�شرقي. وقد تم �إ�شافة 

بركة ماء �شغيرة في �إحدى زو�يا �لفناء.

ج - الرواق:

يحيط بالفناء في �لطابق �الأول من جميع جهاته 

�أ�شلفنا،  كما  �أزيلت  �لتي  �ل�شمالية  �لجهة  ماعد� 

وهذ� �لرو�ق م�شقوف بالخ�شب من كافة جهاته، كما 

�الأ�شقف  هذه  وحالة   ،)17( �ل�شورة  في  مبين  هو 

مقبولة. ولقد عانى �لرو�ق في �لطابق �الأر�شي من 

�إلى محالتهم،  �شمه  وتم  �لمحالت  �أ�شحاب  ج�شع 

ز�ل محافظًا على و�شعه  فما  �الأول  �لطابق  �أما في 

على  �لمطلة  �لفتحات  بع�س  �إغ��الق  عد�  كان  كما 

�لباحة كفتحة �الإيو�ن. 

د - الإ�شطبل: 

مدخله  �ل�شمالي،  �لجناح  ف��ي  �الإ�شطبل  يقع 

�لحركة،  ي�شهل  مما  �ل��خ��ان  م��دخ��ل  م��ع  يتمحور 

في  �آخ��ر  مدخل  ول��ه  �لخان،  عر�س  على  ويتطاول 

هذ�  �إ�شطبل  �لو�جهة.  نف�س  من  �لمقابلة  �لجهة 

�لجهة  وكان موجودً� في  �لخان غير موجود حاليًا، 

�أزيل  �ل�شمالية من �لخان على محور �لمدخل، وقد 

مع �لجانب �ل�شمالي من �لخان.

ه� - الطابق الأول: 

يتكون من حجر�ت موزعة حول �لف�شحة يتقدمها 

�لطابق  ز�ل  وم��ا  للنوم،  ت�شتعمل  كانت  �ل����رو�ق، 

�الأ�شلي  و�شعه  على  �الإم��ك��ان  ق��در  محافظًا  �الأول 

كما  طفيفة  تعديالت  و  لت�شويهات  تعر�س  �أن��ه  �إال 

وهذه  �ل�شيء،  بع�س  مقبولة  �لخ�شبية  �أ�شقفه  �أن 

من  �لمبنية  �لغرف  و�جهات  على  �الأ�شقف محمولة 

�لحجر �لكل�شي من ناحية، وعلى �أقو��س مطلة على 

�الأقو��س  وهذه  �الأخ��رى،  �لناحية  من  �لخان  باحة 

حو�لي  �إل��ى  مقاطعها  ت�شل  �أع��م��دة  على  محملة 

عن  عبارة  فهو  �ل��رو�ق  �شقف  �أما  �شم.   )90*90(

�شقف خ�شبي. 

ز - الإيوان: 

�إيو�ن هذ� �لخان جميل ومزخرف كما هو مبين 

�ل�شمالية،  �لو�جهة  ويتو�شط   ،)18( �ل�شورة  في 

�أر�شية  من�شوب  ع��ن  تعلو  �الإي����و�ن  ه��ذ�  و�أر���ش��ي��ة 

وله  �الأول،  �لطابق  م�شتوي  في  موجود  فهو  �لخان، 

على  مركب  �لدرج  وهذ�  �إليه،  لل�شعود  جميل  درج 

قو�س حجري لت�شهيل حركة �لمرور من تحته، وعدم 

�إعاقة �لحركة في �أر�شية �لخان، وقد تم �شد و�جهة 

هذ� �الإيو�ن بحجر �للبن، كما هو مبين في �ل�شورة 
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)19(، و�شمت م�شاحته �إلى بناية �الأوقاف. 

قو�س  �شكل  على  وهو  بالزخرفة،  غني  �الإي��و�ن 

زخرفي،  �إط���ار  �شمن  نباتية  زخ��رف��ة  ذو  م��دب��ب 

م�شتطيل يحتوي على رنكين من كل طرف، وحاليًا 

وي�شتخدم  بالحجارة،  مغلقة  �الإي���و�ن  قو�س  فتحة 

�الإيو�ن كم�شتودع.

ط - الأدراج:

ثانوية،  و�أدر�ج  رئي�شة  �أدر�ج  من  �الأدر�ج  تتكون 

�لدرجة  �رتفاع  يبلغ  حجرية،  قطع  من  مبنية  وهي 

يبلغ  �لرئي�شي  �ل�شاحط  �شم، وعر�س  حو�لي )35( 

�لثانوي  �ل�شاحط  عر�س  يبلغ  كما  �شم،   )135(

�أقو��س  �أن�شاف  على  �الأدر�ج  وت�شتند  )90(�شم، 

لت�شهيل �لحركة و�لمرور من �أ�شفلها. تبين �ل�شورتان 

)20( و)21( �لدرج �لذي ي�شل �لطابق �الأر�شي مع 

�لطابق �الأول في خان �ل�شابون.

7-3- �ل�ستخد�م �لأ�سلي للخان: 

�لخانات  م��ن  ك��غ��ي��ره  �ل��خ��ان  ه���ذ�  ����ش��ت��خ��دم 

��شتخد�مًا تجاريًا، وكان فيما م�شى من�شاأة متكاملة 

بحد ذ�ته يلبي كافة �حتياجات قاطنيه دون �لحاجة 

للخروج خارجه، وفي �لليل كانت تغلق �أبو�ب �لخان 

لينغلق على ما بد�خله حتى تفتح �الأبو�ب في مطلع 

نهار �ليوم �لتالي، ويتم �لدخول ليال �إلى �لخان عن 

�شمن  موجود  �شغير  باب  وهي   « �لخوخة   « طريق 

�لباب �لرئي�شي للخان.

�لخان  حافظ  �لوقت  ومرور  �الأزم��ان  تعاقب  مع 

كفندق،  وظيفته  وفقد  فقط  �لتجارية  وظيفته  على 

�أو  تجار  من  �ل��زو�ر  الإقامة  مكانًا  يعد  لم  �أنه  حيث 

عابري �شبيل ب�شبب ظهور �لفنادق بال�شكل �لمعروف 

وتو�شع  �لتجارية  ميزته  على  حافظ  ولكن  حاليًا، 

فيها، حيث تحولت �لغرف في �لطابق �الأر�شي �إلى 

دكاكين ومحالت تجارية، باالإ�شافة �إلى م�شتودعات 

فقد  �الأول  �لطابق  �أم��ا  �ل��م��ح��الت،  تلك  لتخديم 

و�أما  تجارية،  ومكاتب  م�شتودعات  �إلى  �أكثره  تحول 

�الإيو�ن فقد �شدت و�جهته وتم �شمه لبناء �الأوقاف 

�شاحة  تحولت  كما  �لوزير،  خان  �شارع  على  �لمطل 

�لخان �إلى مرتعًا للمتطفلين عليها من خالل بع�س 

�لتجاوز�ت. 

7-4- �ل�ستخد�م �لحالي للخان: 

تحول  فقد  تجاريًا،  م�شتغل  يعد  لم  �لخان  �إن 

بع�س  تتخللها  و�لتي  �لم�شتودعات  من  كتلة  �إل��ى 

�لب�شط  كتجارة  �ل��ت��ج��اري��ة،  �الأخ���رى  �لفعاليات 

ب�شيطة  بن�شب  لكن  �لخياطة،  وور���س  و�ل�شجاد 

ت�شويه  عملية  تقليل  من  �شاعد  قد  ذلك  �إن  جدً�، 

�لخان، فالم�شتودع ال يتطلب �إز�لة جدر�ن و �إقامة 

�أخرى �أو فتح نو�فذ و�أبو�ب �أو �إغالقها، و�أغلب ما 

ي�شغل �لخان هي �لم�شتودعات. لكن ذلك �أدى �إلى 

�شرف �لنظر عن ذلك �لخان، فتمادى �لتجار في 

ال�شتخد�مها  �لخان  كتل  على  طفيلية  كتل  �إقامة 

�أي�شًا. كم�شتودعات 

�أبنية  �إ�شافة  تم  فقد  �الأر�شي،  للطابق  بالن�شبة 

كالكتل �لبيتونية و�لخ�شبية في باحة �لخان لت�شبح 

�لطابق  ��شتغل  كما  �لتجار.  لب�شائع  م�شتودعات 

�لموجود  �ل���رو�ق  �شم  فقد  كامل  ب�شكل  �الأر���ش��ي 

وتم  �لمحالت،  تلك  �إل��ى  �لمحالت  �أم���ام  �شابقًا 

�إقامة  �أج��ل  من  �لخان  في  �لزو�يا  بع�س  ��شتغالل 

محالت تجارية. 

نف�شه  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  ف��ق��د  �الأول  �ل��ط��اب��ق  �أم���ا 

تحولت  فقد  وظيفيًا،  ي�شمد  لم  لكن  معماريًا، 

�لتجار،  بب�شائع  خا�شة  تجارية  م�شتودعات  �إلى 

دكاكين  �إلى  �الأول  �لطابق  في  �لغرف  تحولت  كما 
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�لب�شائع،  لو�شع  كم�شتودعات  تجارية،  ومحالت 

تجارية  م��ح��الت  �إل���ى  �لم�شجد  ت��ح��وي��ل  ت��م  ك��م��ا 

�إلى  تحويله  ت��م  �الإ�شطبل  كذلك  وم�شتودعات، 

�أي�شًا. تجارية  محالت 

ب��ج��د�ر حجري  �إغ��الق��ه  ت��م  �الإي����و�ن فقد  �أم���ا 

�ل�شمالي  �لجزء  �إن  حتى  م�شتودع،  �إل��ى  وتحويله 

كامال من �لطابق �الأول من هذ� �لخان لم يعد جزء� 

من �لخان، بل �شار ي�شتخدم من خارج �لخان عن 

�آخر فوق  �إن�شاء طابق  تم  طريق درج خارجي، كما 

�شكل  عن  �لبعد  كل  بعيد  ب�شكل  �ل�شمالي،  �لق�شم 

�لخان. 

�لإن�سائية  و�لــجــمــل  �لــبــنــاء  مـــو�د   -5-7

�لم�ستخدمة في �لخان:

اأ - الجدران: 

تنفيذ  ف��ي  �لمنتظمة  �الأح��ج��ار  ��شتخدمت 

للخان،  و�ل���خ���ارج���ي���ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل���و�ج���ه���ات 

و�الأبي�س  باالأ�شفر  �لملونة  �الأحجار  و��شتخدمت 

مبنية  �لخان  جدر�ن  �لو�جهات،  لتزين  و�الأ�شود 

و�لمنحوت  �لم�شذب  �الأبي�س  �لكل�شي  �لحجر  من 

تقل عن  ن�شبيًا ال  وب�شماكات كبيرة  بدقة وعناية، 

�لم�شوي.  �أو  �لعادي  �لغ�شار  من  �أو  �شم،   /  80/

�لخارج  م��ن  �ل��م��دخ��ل  ب��و�ج��ه��ة  �ل��خ��ان  وي��م��ت��از 

�إن�شاوؤها من �لحجارة �لكل�شية  و�لد�خل و�لتي تم 

متناوب،  وب�شكل  �ل�شود�ء  و�لبازلتية  �ل�شفر�ء 

فقد  و�لكتابات  و�لرنوك  �لهند�شية  �لزخارف  �أما 

�أما زريقة  �لكل�شي.  تم نق�شها جميعًا على �لحجر 

بي�شاء  زري��ق��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  كانت  فقد  �ل��ج��در�ن 

ق�شرها  تم  وقد  مل،  �لق�شر  مادة  من  م�شنوعة 

و��شتبد�لها  �الأم��اك��ن  من  كثير  في  �شقوطها  �أو 

د�خل  وباالأخ�س  �لحديثة  �الإ�شمنتية  بالزريقة 

�لتجارية.  �لمحالت 

ب - الأ�شقف:

�أنو�ع  �لخان  في  �لفتحات  ت�شقيف  في  ��شتخدم 

�لمتقاطعة  �الأقبية  فهناك  �الأ�شقف،  من  مختلفة 

باتجاهين و�لتي غالبًا ما تغطي �لفتحات �لمربعة. 

و�أ�شقف  �الأروق���ة،  �أ�شقف  في  �الأ�شقف  ه��ذه  ون��رى 

محالت �لطابق �الأر�شي. وهناك �الأ�شقف �لخ�شبية 

هو  كما  �الأول،  �لطابق  �أروقة  تغطي  �لتي  �لم�شتوية 

مبين في �ل�شورة )22(.

ج - الفتحات:

��شتخدمت �الأقو��س �ل�شغيرة �لموتورة في ت�شكيل 

��شتخدمت  كذلك  معًا،  و�الأب���و�ب  �لنو�فذ  فتحات 

كما  �لجدر�ن،  فتحات  معظم  في  �لمدببة  �الأقو��س 

�لذي  �لمدبب  �لقو�س   )23( �ل�شورة  في  مبين  هو 

يعلو �أحد فتحات خان �ل�شابون. وفي و�جهات �أروقة 

�لطابق �الأول، كما ��شتخدمت �لجو�ئز ذ�ت �لقطعة 

�لحجرية �لو�حدة لتختيم �لنو�فذ. 

د - الأعمدة:

�لمقطع  ذ�ت  �ل�شخمة  �الأع��م��دة  ��شتخدمت 

با�شتخد�م  و�لمبنية  (�شم   90*90( باأبعاد  �لمربع 

�لكل�شية،  بالمونة  متر�بطة  �شغيرة  حجرية  قطع 

ومهمتها  �ل�شاحة  محيط  على  �الأعمدة  هذه  ونجد 

حمل �أروقة �لطابق �الأر�شي و�الأول، وتبين �ل�شورتان 

))2( و)25( �الأعمدة �لمربعة �لمقطع في �لطابق 

�الأول للخان. 

ه� - زريقة الجدران:

زريقة  عن  عبارة  للجدر�ن  �لقديمة  �لزريقة 

تم  وق��د  م��ل،  �لق�شر  م��ادة  من  م�شنوعة  بي�شاء 

ق�شرها �أو �شقوطها في كثير من �الأماكن و��شتبد�لها 
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د�خل  وب��االأخ�����س  �لحديثة  �الإ�شمنتية  بالزريقة 

�لمحالت �لتجارية.

ز - الأر�شيات: 

�لكل�شية  ب��ال��ح��ج��ارة  �ل��خ��ان  ب��اح��ة  ر���ش��ف  ت��م 

�ل�شفر�ء ب�شماكات ال تقل عن )12(�شم، وماز�لت 

�أجز�ء من بالط �لباحة على و�شعه �لحالي،  بع�س 

�لغ�شار  من  م�شنوعة  بموءنة  �لفر�غات  ملء  وتم 

و�لكل�س. كما هو مبين في �ل�شورة ))2(، وتم ملء 

�لفر�غات بمونة م�شنوعة من �لغ�شار و�لكل�س.

�لخان  باحة  من  كبير  جزء  ��شتبد�ل  تم  حاليًا 

الأه���و�ء  وف��ق��ًا  �ل��ب��الط وذل���ك  م��ن  ب��اأن��و�ع مختلفة 

�أ�شحاب �لمحالت �لتجارية. 

7-6- �لتعديالت و�لم�ساكل �لمعمارية و�لإن�سائية 

في خان ال�سابون:

تعر�س هذ� �لخان مع مرور �الأيام �إلى مجموعة 

�أدت  وه��ذه  �لمختلفة،  و�الإ�شافات  �لتعديالت  من 

�لخان،  في  �الأ�شعدة  كل  على  مختلفة  م�شاكل  �إلى 

هذه  وتبويب  بت�شنيف  �لدر��شة  هذه  في  و�شنقوم 

�لم�شاكل مع �قتر�حات لحلها، ولمحاولة ترميم هذ� 

مع  يتنا�شب  �لذي  �لالئق  بال�شكل  و�إخر�جه  �لخان 

ما�شيه �لعريق، وهذه �لم�شاكل هي:

اأ - الم�شاكل الإن�شائية: 

هذه �لم�شاكل ناتجة عن عدم �ل�شيانة �لدورية 

للخان مما �أدى لتك�شر �الأخ�شاب �لحاملة لالأ�شقف 

�لم�شلح،  �لبيتون  ب�شبات  ��شتبد�لها  �أو  و�إهمالها 

وكذلك �إهمال �لبنية �لتحتية للخان وت�شرب �لمياه 

على  ك��ل  يعالجها  �لتي  �ل�شقوق  ظهور  �إل��ى  �أدت 

�لخان  �شاغلي  بع�س  قيام  ثم  �لخا�شة،  طريقته 

�الأروق��ة  �لطابق  ف��وق  مخالف  ثاني  طابق  ب�شب 

�لجدر�ن  ع��ل��ى  ز�ئ���دة  ح��م��والت  �إل���ى  ي���وؤدي  م��م��ا 

و�الأ�شا�شات.

ب - الم�شاكل المعمارية )ج�شع التجار(:

�لخان  �شاغلي  �إقد�م  في  تتمثل  �لم�شاكل  هذه 

و�شمها  �لخان  �أروق��ة  كامل  على  �ال�شتيالء  على 

معدنية  م��ظ��الت  و���ش��ع  وك��ذل��ك  محالتهم،  �إل���ى 

و�شع  من  ليتمكنو�  محالتهم  �أم��ام  �لتوتياء  من 

حجرية  �شتار�ت  �إن�شاء  وكذلك  تحتها،  ب�شائعهم 

تمهيد�  �لخان  �شاحة  في  �لمتر  على  يزيد  بارتفاع 

يبين  لال�شتيالء عليها وتملكها ب�شمها لمحالتهم، 

�ل�شكل ))( �لم�شقط �الأفقي للطابق �الأر�شي لخان 

 )5( �ل�شكل  يبين  كما  �لت�شويه،  قبل  �ل�شابون 

�لم�شقط �الأفقي للطابق �الأول لخان �ل�شابون قبل 

�لت�شويه. 

ج - م�شاكل التلوث الب�شري )مثال الم�شجد(: 

�شاغلي  من   )...( �لطيبة  �لنو�يا  �أ�شحاب  قام 

�شديدً�  ت�شويهًا  �لقديم  �لم�شجد  بت�شويه  �لخان، 

عندما قامو� بتلبي�س جدر�نه من �لد�خل بالمرمر، 

�شيئ  جملوني  ب�شقف  زجاجية  كتلة  �أ�شافو�  ثم 

يتنا�شب مع طبيعة �لخان معماريًا. وم�شوه، وال 

د - م�شاكل الأدراج:

جديدة  �أدر�ج  باإقامة  �لمتمثلة  �لم�شكلة  ه��ذه 

تم  �أن  بعد  �الأول  �لطابق  غرف  بع�س  �إلى  للو�شول 

لهذه  طريق  هناك  يعد  ولم  �الأروق���ة،  كافة  �إغ��الق 

�لغرف �إال بهذه �الإ�شافات.

ه� - الديكورات المعا�شرة الغريبة:

�الألمنيوم  من  ونو�فذ  �أب��و�ب  بتركيب  و�لمتمثلة 

من  وجدر�ن  �أ�شقف  مع  �ل�شير�ميك  من  و�أر�شيات 

�ل�شر�ئح �لبال�شتيكية. 
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و - تركيب المكيفات والد�شات:

ود�س  مكيف  بتركيب  �لخان  في  �شاغل  كل  قام 

خا�س به، مما �أدى �إلى م�شهد م�شوه للخان. 

ز - دخول ال�شيارات: 

تحولت باحة �لخان �إلى مر�آب لل�شيار�ت وخا�شة 

�شيار�ت �لنقل �ل�شغيرة �لتي تخرب زو�يا �لجدر�ن 

في �لدخول و�لخروج.

8 - النتائج والمناق�سة: 

ك���ان �ل��ه��دف م��ن ه���ذ� �ل��ب��ح��ث ت��وث��ي��ق خانات 

بو��شطة  وذلك  �لمملوكي،  للع�شر  تعود  �لتي  حلب 

لهذه  تحليلية  ودر��شة  وميد�نية.  مكتبية  در��شات 

�لخانات �لتي تعود للع�شر �لمملوكي، وذلك بالعودة 

وجود  من  للتحقق  �لتاريخية،  و�لمر�جع  للم�شادر 

هذه �لخانات، ومقارنتها مع �لو�شع �لر�هن. ودر��شة 

ومعرفة  �لمملوكية،  للخانات  �لهند�شية  �لتقنيات 

مقترحات  لمعرفة  تنفيذها.  وطر�ئق  بنائها  مو�د 

�لهدف  تحقيق  �أمكن  وقد  عليها.  للحفاظ  ترميمها 

حلب،  مدينة  في  مملوكية  لخانات  �أمثلة  بو�شاطة 

ذكرت في كتب تر�ثية. وبالر�شد �لمكتبي، وبالم�شح 

و�شفية  در��شة  �إلى  �لتو�شل  �أمكن  �أي�شًا  �لميد�ني 

تحليلية �شمن �إطار هند�شي. 

ح�سب  �لــبــحــث  نــتــائــج  تلخي�ص  ويــمــكــن 

�لمو��سيع �لتي جرت مناق�ستها في �لآتي:

•�إن مدينة حلب من �لمدن �لعربية ذ�ت �لن�شاط  	
على  �لقدم  منذ  به  تميزت  و�لحرفي  �لتجاري 

�لموقع  بحكم  و�لعالمي،  �لمحلي  �لم�شتويين 

�ل�شرق  بين  يربط  �ل��ذي  و�لتجاري  �لجغر�في 

�أك�شب  مما  و�لجنوب،  �ل�شمال  وبين  و�لغرب، 

�إلى  ودفع  وحرفيًا،  تجاريًا  طابعًا  �لمدينة  هذه 

�إن�شاء �لكثير من �لمن�شات �لتجارية، و�أ�شبحت 

عن�شرً� �أ�شا�شيًا في تكوين �لمدينة �لتر�ثية.

قلب  �أ�شكالها  بجميع  �لتجارية  �لمن�شات  •�حتلت  	
حياة  في  مهمًا  دورً�  ولعبت  �لقديمة،  �لمدينة 

�لمدينة �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية.

�لحجرية،  �الأقبية  بو��شطة  �لت�شقيف  •��شتخدم  	
وبذلك حقق �لت�شقيف �لحماية من �لعو�مل �لجوية 

كالمطر و�ل�شم�س، وقد كان �رتفاع �شقف �ل�شارع 

�أكبر بكثير من �رتفاع �لمحالت �لتجارية.

د�خلي  �شحن  عن  عبارة  للخانات  �لعام  •�ل�شكل  	
على  و�ل��غ��رف  �الأروق���ة  حوله  ت��ت��وزع  م�شتطيل، 

تحوي  �أن  ويمكن  و�حد،  طابق  و�أحيانًا  طابقين 

على قبو وبئر وبركة ماء.

�لبناء  ف��ي  �أ�شا�شية  ك��م��ادة  �لحجر  •��شتخدم  	
)�أر�شيات، جدر�ن، �أ�شقف (.

•��شتخدمت �لجدر�ن �لحمالة في �لبناء. 	

كما  و�لم�شتوية،  �لمعقودة  �الأ�شقف  •��شتخدمت  	
��شتخدمت �الأخ�شاب بكثرة في �لت�شقيف.

�لد�ئرية  ن�شف  و�الأق��و����س  �لعقود  •��شتخدمت  	
ب�شكل عام.

�لخانات  عمارة  في  �لمناخية  �لظروف  •مر�عاة  	
)�أروقة،  �لمنا�شبة  و�الأبعاد  �لعنا�شر  با�شتخد�م 

لطبيعة  و�لق�شرمل(  �لكل�س،  �شميكة،  ج��در�ن 

مناخ مدينة حلب.

و�لنقو�س  بالزخارف  �لو�جهات  مد�خل  •�أ�شبعت  	
كما هو �لحال في خان �ل�شابون، وخاير بك.

�أو  •�أغلب م�شاجد �لخانات �شقفت بقبة حجرية،  	
�لمد�ميك  هي  الإن�شائها  �الأ�شا�شية  و�لمادة  قبو 
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�لحجرية �لمنتظمة.

�لفوالذية  �لعنا�شر  بع�س  �لمعمار  •��شتخدم  	
�لحجرية  �لجدر�ن  �الأحجار، وخا�شة في  لربط 

�لكبيرة،  �لحموالت  ذ�ت  و�الأع��م��دة  �ل�شخمة، 

مما يدل على در�ية �إن�شائية وفهم دقيق الأ�شول 

�الإج��ه��اد�ت  ت���وزع  ومخططات  �ل��ق��وى  تحميل 

و�لحموالت.

تتحمل  �لتي  �لعنا�شر  من  �الأعمدة  الأن  •نظرً�  	
�أو  �شد  لقوى  تخ�شع  وال  �الأفقي  �ل�شغط  قوى 

فاإن  وبالتالي  �أفقية،  دف��ع  ق��وى  �أو  فتل  ع��زوم 

�الأعمدة �لد�خلية ال تتحمل �أي قوى �شد �أو دفع 

ناتجة عن تحلل حمولة �لعقود �إلى قوة ناظميه 

�لمطبقتين  �الأفقيتين  �لقوتين  الأن  �أفقية  وقوة 

على �لعمود تفنيان بع�شهما �لبع�س في حين �أن 

�أفقية  دفع  قوى  �إلى  تتعر�س  �لطرفية  �الأعمدة 

ب�شماكات  تكون  �لطرفية  �الأعمدة  فاإن  لذلك 

�أو  �شخمة  �أك��ت��اف  ع��ن  ع��ب��ارة  تكون  �أو  �أك��ب��ر 

جدر�ن.

بين  ر�بطة  ف��والذي��ة  عنا�شر  ��شتعمال  •لوحظ  	
�لحجرية.  �لجدر�ن  بع�س  في  �لحجرية  �لقطع 

�إن عدم �شيانة �لقطع �لفوالذية وتعر�شها لمياه 

�الأمطار ولرطوبة �لجو �أدى �إلى �إهتر�ئها وتاآكلها 

مع �لزمن. 

�لجدر�ن  بناء  في  �لخ�شبية  �لعنا�شر  •��شتعملت  	
�الأر�شية  �لهز�ت  كعنا�شر المت�شا�س  �لحجرية 

ول��م��ن��ع �ن��ه��ي��ار �ل��ج��د�ر ف��ي ح���ال ه��ب��وط �أحد 

�لجدر�ن ب�شكل كامل.

�لجدر�ن  بناء  ��شتخد�م  رو�بط حجرية في  •تم  	
لربط  وذلك  �لكبيرة  �ل�شمكات  ذ�ت  �لحجرية 

�لوجه �لد�خلي و�لخارجي للجد�ر.

•��شتخدمت �الأعمدة �ل�شخمة ذ�ت �لمقطع �لمربع  	
باأبعاد )90*90 �شم(، و�لمبنية با�شتخد�م قطع 

حجرية �شغيرة متر�بطة بالموؤنة �لكل�شية، ونجد 

هذه �الأعمدة على محيط �ل�شاحة ومهمتها حمل 

�أروقة �لطابق �الأر�شي و�الأول.

9 - التو�سيات المقترحة: 

�لهند�شية  للمكونات  و�لتحليل  بالتوثيق  �لتو�شل 

�لهند�شية  �لمن�شاآت  على  ط��ر�أ  لما  �لتو�شيف  مع 

�لمملوكية من تغير�ت، �شو�ء ب�شبب �لعو�مل �لجوية، 

طر�ئق  و�ق��ت��ر�ح  �ال�شتخد�م،  �شوء  �أو  �الإه��م��ال  �أو 

لحمايتها و�لحفاظ عليها.  

للخانات،  �لوظيفي  �لتوزيع  في  �لنظر  •�إع���ادة  	
بالوظائف  ت�شر  �لتي  �لدخيلة  �لمهن  و��شتبعاد 

ت�شكل  �لتي  خا�شة  للخان  ت�شيء  �أو  �لتر�ثية، 

بع�س  توظيف  و�إع���ادة  للجو�ر.  �إزع��اج  م�شدر 

�لخانات مثل خان قورت بك.

•�إغالق �لفتحات �لعري�شة في �لجدر�ن �لحمالة  	
دمج  �أجل  من  �لمحالت  �أ�شحاب  بها  قام  �لتي 

محلين �إلى محل و�حد، هذه �لفتحات �لتي توؤثر 

على �شالمة �لمبنى. 

و�إعادة  �لب�شرية،  و�لملوثات  �لطفيليات  •�إز�ل��ة  	
�لخانات �إلى حالتها �الأ�شلية.

�إ�شمنتية،  مونه  من  �لحديثة  �لك�شاء  مو�د  •�إز�لة  	
�ألمنيوم،  و�أبو�ب  ملون،  وحجر  وجب�شين  مرمر 

مو�د  طبيعة  نف�س  من  بمو�د  عنها  و�ال�شتعا�شة 

�لخانات �الأ�شلية.

طبيعة  على  توؤثر  �لتي  �الأ�شمنتية  �لزريقة  •�إز�لة  	
�لحجارة، و��شتبد�لها بالزريقة �لكل�شية. 

•�إز�لة �الأ�شقف �لمعدنية في كل �لخانات، ودر��شة  	
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�لمبنى  مع  يتالءم  ب�شكل  �لجديد  �ل�شقف  و�شع 

بناء  با�شتخد�م مو�د متجان�شة مع مو�د  �الأثري 

�لخان �الأ�شلية كالخ�شب مثاًل.

�لخان،  في  للمحالت  �لد�خلي  �لك�شاء  •توحيد  	
ك�شاء  طريق  عن  معمارية  وح��دة  ت�شكل  الأنها 

�لجدر�ن من �لد�خل بالزريقة �لكل�شية �لبي�شاء، 

وتوحيد �لبالط بالحجر �الأ�شفر.

�لعنا�شر  م��ن  �ل��خ��ارج��ي��ة  �ل��و�ج��ه��ات  •تنظيف  	
�أو  نباتات  �أو  معمارية  كتل  من  عليها  �لمتطفلة 

للو�جهات  �لزخرفي  �لجمال  و�إظهار  طفيليات، 

و�لرنوك �لموجودة فيها.

�لتقليدية،  �لن�شيج  حرفة  الأهل  �لدولة  •ت�شجيع  	
�الإعالن،  و�شائل  عبر  منتجاتهم  بترويج  وذلك 

و�إقامة �لمعار�س.

د�ئ��رة  وج���ود  قبل  م��ن  �لنظافة  ن��ظ��ام  •تطوير  	
م�شتقلة بالمدينة �لقديمة. 

•�شيانة جدر�ن و�شطح �لخانات، باإز�لة �لنباتات  	
و�الأو�شاخ، وو�شع نظام ت�شريف لل�شطح والأ�شطح 

مباني �لمدينة ككل. 

كاإحدى  �الإن�شائية  �لهند�شة  در����ش��ات  •تو�شيع  	
بد  ف��ال  �لتر�ثية،  للمباني  �لمميزة  �لقر�ئن 

�الإن�شائية  و�الأخ��ط��ار  �لم�شاكل  معالجة  م��ن 

ذلك  ويكون  �لخانات،  هذه  لها  تعر�شت  �لتي 

و�لتقيد  �لمنا�شبة،  �لترميمية  باالأعمال  بالقيام 

ينا�شب  ما  �أخذ  �أو  �لدولية  و�لمبادئ  بالمو�ثيق 

منها.

�لعرب  �لبّنائين  بر�عة  �أّن  �لبحث  نتائج  •بينت  	
في  بر�عتهم  تقل عن  ال  �الإن�شائية  �لهند�شة  في 

�لهند�شة �لمعمارية.

•�لمحافظ���ة عل���ى �لجمل �الإن�ش���ائية في �لمباني  	
�لتر�ثية و�إظهار �أ�ش���التها، وكذل���ك �لمحافظة 

�ل�ش���ماح  وع���دم  �لبن���اء،  م���و�د  نوعي���ة  عل���ى 

و��ش���تخد�م  �لم�ش���لح،  بالبيت���ون  با�ش���تبد�لها 

�لطر�ئق �لحديثة في �ش���يانتها وترميمها، لكن 

با�ش���تعمال مو�د بناء �شبيهة بالمو�د �لم�شتعملة 

�الإن�ش���ائية  �لعنا�ش���ر  ف���ي  خا�ش���ة  �لقديم���ة، 

�لظاهرة للعيان، بحيث تتحول �إلى مبنى �أف�شل 

م���ن �لجديد في بع����س �لنو�حي، وهذه �لمباني 

�لتي ترمم �ش���تحافظ على خ�شو�ش���ية طر�زها 

�الإن�ش���ائي و�لفني.

للمباني  �الإن�شائية  �ل��خ��و����س  در����ش��ة  •متابعة  	
�لتر�ث  معهد  ف��ي  متقدمة  ب��اأب��ح��اث  �لتر�ثية 

�لعلمي �لعربي بجامعة حلب. 
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ذات  القديمة  والرومانية  اليونانية  الرقوق  تعد 

جودة عالية )الأنها رقيقة وخفيفة لدرجة كبيرة(، اإال 

اإنه في الفترة من القرن الخام�س اإلى القرن الثامن 

االإمبراطورية  اأرا�ضي  في  الرق  �ضناعة  فن  تراجع 

الرومانية، في حين لم تكن �ضناعته قد بداأت بعد 

في �ضمال اأوروبا وو�ضطها. ولذلك فاإن المخطوطات 

العائدة اإلى القرن من ال�ضاد�س اإلى العا�ضر مكتوبة 

ال�ضميك  بالورق  �ضبيه  اللون  اأ�ضفر  قا�س  رق  على 

الالمع.

العلماني في القرنين الرابع  عندما ظهر االأدب 

ع�ضر والخام�س ع�ضر انتقلت �ضناعة الرق من اأيدي 

االأديرة اإلى اأيدي الحرفيين في المناطق الح�ضرية، 

الرقيقة  بينها  ومن  الرقوق،  اأنواع  مختلف  وظهرت 

من  ع  ي�ضنَّ ك��ان  ال��رق  اأن  معلومًا  وب��ات  والناعمة. 

واأكثر  والغزالن.  والعجول  واالأغنام  الخراف  جلود 

جلود  من  ت�ضنيعها  يتم  التي  تلك  هي  رقة  الرقوق 

الحمالن والعجول التي تولد ميتة.

بغية اإعداد الرق للكتابة تخ�ضع الجلود لعمليات 

ال�ضعر والطبقة  اإزالة  البداية  مختلفة حيث تتم في 

العليا عن الجلد )االأدمة(، ثم تزال الطبقة الدهنية 

ذلك  وبعد  الجير،  ماء  في  بو�ضعه  الجلد  تحت  من 

يتم جلخ الجلد وكي �ضطحه. يتم في بع�س المناطق 

ت�ضنيع جانب واحد فقط من الجلد - من الجانب 

غير المرئي. وبغر�س االقت�ضاد والتوفير يجري في 

ما  وغالبًا  الجانبين،  كال  ت�ضنيع  ال�ضمالية  اأوروب��ا 

يتم دلك �ضطح الرق بالطبا�ضير الم�ضبعة بالدهون. 

اإن المادة التي نطلق عليها ا�ضم »رق« هي مادة 

متباينة جدًا في تركيبها الكيميائي والفيزيائي غير 

المحدد، االأمر الذي ي�ضتوجب ا�ضتخدام مواد وطرق 

منهجية غير محددة في ترميم وحفظ المخطوطات 

على الرق.

بنية الرق:

الرئي�س  المركب  اأن  المجهرية  الدرا�ضات  تبين 

بروتين  ه��و  الحيوانات  اأدم���ة  م��ن  الم�ضنع  للرق 

وزن  من   ٪  90 نحو  على  يحتوي  الذي  الكوالجين، 

المواد الجافة في االأدمة. وت�ضكل جزيئات الكوالجين 

المت�ضكلة على �ضكل الفايبر األيافًا تتخللها فراغات. 

يتكون �ضطح الرق �ضواء من جهة ال�ضعر اأو من جهة 

تعتمد طرق ترميم المخطوطات بدرجٍة كبيرة على نوعية الرق المخطوط المراد ترميمه والذي 

يحدد بدوره طريقة �شنع الرق المخطوط ومكان وزمان �شناعته، وكذلك �شروط التخزين. 

الرق المخطوط والمواد الم�ستخدمة في ترميمه 

درا�سة مترجمة عن اللغة الرو�سية

ترجمة: �سمير نجم الدين �سطا�س

دبي - االإمارات العربية المتحدة
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تاأخذ  التي  والفايبر  الكوالجين  األياف  من  االأدم��ة 

اتجاهات مختلفة.

االأ�سرار التي ت�سيب الرق:

على الرغم من اأن الرق يعد من المواد المتينة 

اأنه يمكن اأن ي�ضاب  جدًا والتي تبقى الأمد بعيد اإال 

بت�ضوهات وت�ضققات ميكانيكية. يعود ال�ضبب الرئي�س 

اإلى  االأحيان  اأغلب  في  بالرق  تلحق  التي  لالأ�ضرار 

االأمر  والميكروبات،  للجراثيم  الحيوي  الن�ضاط 

الذي يوؤدي اإلى فقدان كلي للجزء الالبلوري وتمزق 

االألياف الكوالجينية.

تعد قلوية الرق وامت�ضا�ضه العالي لرطوبة الهواء 

من الخ�ضائ�س المميزة له. يعود ال�ضبب في الثبات 

اأن  اإذ  قلويته،   - االأول��ى  خا�ضيتة  اإلى  للرق  العالي 

اأقل تعر�ضا  المادة في ظروف القلوية العالية تكون 

لتاأثير الو�ضط الحم�ضي، الذي يحتوي على اأكا�ضيد 

ب�ضكل  وتقاوم  والنيتروجين،  الكبريت  من  حم�ضية 

اأف�ضل تاأثير الجراثيم والميكروبات المدمر. 

تعد الخا�ضية الثانية - االمت�ضا�س العالي لرطوبة 

المخطوطات  تلف  في  الرئي�س  ال�ضبب   - ال��ه��واء 

والوثائق، اإذ اأن رطوبة الهواء، �ضواء كانت عالية اأو 

منخف�ضة تعد ال�ضرر المهلك للرق.

عندما تكون الرطوبة منخف�ضة )اأقل من ٪40( 

لتغير  تتعر�س  ال��م��ادة  ف��اإن  ال��م��اء،  لفقدان  نتيجة 

تحدث  لذلك  ونتيجة  )تتقل�س(،  حجمها  في  كبير 

غالبًا  الذي  االأم��ر  المخطوط،  اأوراق  في  ت�ضوهات 

وتكون  الملونة.  والطبقة  الحبر  انتثار  اإلى  يوؤدي  ما 

النتائج اأكثر �ضررًا عند فقدان ما ال يمكن تعوي�ضه 

المرتبط بالهيدرات.

تكون  عندما  اأي�ضًا  المخطوط  ال��رق  يتاأثر  كما 

ونظرًا   :)٪  70 من  )اأك��ث��ر  عالية  الرطوبة  ن�ضبة 

لتباين خوا�س الرق فاإن الرطوبة تتوزع ب�ضكل غير 

مت�ضاو في الحجم، االأمر الذي يوؤدي اإلى ت�ضوه اأوراق 

المخطوط، واإ�ضابتها بالتجاعيد، واأحيانا بالت�ضاق 

عندما  االأح��ي��ان،  م��ن  كثير  وف��ي  ببع�س.  بع�ضها 

يتعر�س الرق المخطوط لتاأثير رطوبة الهواء فاإنه ال 

يطوى كما ينبغي، اإذ اأن اأوراقه تتعر�س اإلى االنتفاخ 

اأن  لها، كما  الداخلي  الجزء  اأكثر من  اأطرافها  من 

ارتفاع ن�ضبة الرطوبة في الهواء  يجعل الميكروبات 

اإ�ضالحها  يمكن  ال  اأ�ضرارًا  تلحق  التي  والجراثيم، 

في المخطوطات تزيد من ن�ضاطها الموؤثر.

يمكن تق�ضيم اأنواع االإ�ضابات التي كثيرًا ما تلحق 

اإ�ضابات ميكانيكية وبيولوجية وكيميائية  اإلى  بالرق 

والتي يالحظ من نتائجها:

فقدانه  دون  ال�����ورق  وت��ج��ع��د  ان��ك��م��ا���س   • 	
للمرونة.

بع�ضه  الت�ضاق  مع  الورق  وتجعد  انكما�س   • 	
ببع�س وفقدان مرونته.

ال�ضفافية.  • 	
و�ضيالن  المنمنمات  األ��وان  طبقة  �ضيالن   • 	

االأحبار.

البيولوجية  واالإ�ضابات  المقاطع  بع�س  فقدان 

بفعل  ال��رق  على  بالزرك�ضات  اأ�ضبه  وبقع  والتمزق 

الحديد،  وعقد  االأحما�س  على  المحتوية  االأحبار 

تحتوي  التي  وال�ضفراء  الخ�ضراء  االأ�ضباغ  وكذلك 

على النحا�س.

تقنية طبخ غراء الرق:

االأ�ضا�ضية  الال�ضقة  ال��م��ادة  ال���رق  غ���راء  يعد 

النوع من  اأن هذا  وُيذكر  المخطوطات.  لترميم رق 

وهناك  الميالدي.  العا�ضر  القرن  اإلى  يعود  الغراء 

القرن  قبل  ما  اإل��ى  يعود  ا�ضتخدامه  اأن  ي��رى  من 

في  التو�ضيل  كرمال  ي�ضتخدم  كان  حيث  ال�ضاد�س 

المنمنمات اأو الر�ضوم الم�ضغرة. 

اأجريت اأبحاث منهجية للوقوف على خوا�س غراء 
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الرق تبعًا لتقنية اإعداده. وقد جرى في هذه االأبحاث 

طبخ غراء الرق الم�ضنوع حديثًا من جلد العجل.

عملية النقع:

دلت االأبحاث على اأنه عند نقع الرق في الماء فاإن 

�ضماكته فقط هي التي تزداد )ينتفخ( في حين تبقى 

مقايي�ضه الطولية على حالها؛ واأن �ضرعة امت�ضا�س 

المياه تختلف ح�ضب مدة النقع: فخالل ال�ضاعة االأولى 

من  االأ�ضا�ضية  الكمية  امت�ضا�س  يتم  ال��رق  نقع  من 

الماء )90 - 100 ٪ من الوزن االأ�ضا�ضي للعينة(، وتقل 

�ضرعة االنتفاخ في الفترة الزمنية التالية وي�ضل اإلى 

قيمة ثابتة بعد 4-6 �ضاعات.

درجة الحرارة ومدة طبخ الغراء:

ورد في اأطروحة علمية اأن المدة المثالية لطبخ 

ثلث  بمروره  يبقى  ال��ذي  بالوقت  تقدر  ال��رق  غ��راء 

حجم الماء االأولي، ويرى الدكتور »في�ضتير« اأن مدة 

وبدرجة  �ضاعة   24 ل�  ت�ضتمر  اأن  يجب  الغراء  طبخ 

.°С 70 حرارة

مارغاتيفا«  ر.  »ا.  اأج��رت��ه��ا  اأب��ح��اث  دل��ت  كما 

على  الح�ضول  يمكن  اأن��ه   )Margoteva A. R.(

اأف�ضل خ�ضائ�س الل�ضق من خالل طبخ الرق لمدة 

عملية  وتتم   .°С  70 ح��رارة  وبدرجة  �ضاعات  �ضت 

اأو  ال�ضيراميك  م��ن  اأو  زج��اج��ي  وع��اء  ف��ي  الطبخ 

الخزف في حو�س ماء.

يتوقف الح�ضول على الغراء على درجة الحرارة 

غراء  لطبخ  نتيجة  يمكن  ف��م��ث��اًل،  طبخه:  وم���دة 

 5 لمدة  مئوية  درج��ة   40 ح��رارة  درج��ة  على  ال��رق 

تركيزه  ن�ضبة  وتكون  الغراء  على  الح�ضول  �ضاعات 

لنف�س  مئوية  درج��ة   50 ح��رارة  درج��ة  وفي   ،٪0.3

 ،٪  0.5 تركيزه   ن�ضبة  تكون  �ضاعات(   5( المدة 

المدة لنف�س  مئوية  درجة   60 الحرارة  درجة   وفي 

)5 �ضاعات( تكون ن�ضبة تركيزه  0.95 ٪. 

اأن درج��ة ح���رارة تحول  اإل��ى  االإ���ض��ارة  وت��ج��در 

االنحالل(  )حالة  ال��ذوب��ان  حالة  اإل��ى  الكوالجين 

تختلف بح�ضب نوع الجلد: فمثاًل تبلغ بالن�ضبة لجلد 

العجل 63 درجة مئوية، ولجلد البقر 65 درجة مئوية 

الماعز  62 درجة مئوية، ولجلد   - 58 الغنم  ولجلد 

64-66 درجة مئوية، ولجلد االأرنب 59 - 60 درجة 

الطبخ،  مدة  مع  يتنا�ضب  الغراء  اإنتاج  واأن  مئوية؛ 

فكلما زادت مدة  طبخ كل 6-7 غ من المادة الجافة 

كلما ح�ضلنا على غراء  الماء،  مليلتر من   100 في 

عالي التركيز. 

ال��رق مع  ب��اإع��داد مركب غ��راء  »د. فيختر«  ق��ام 

بذلك  وللقيام  االإيثيلي.  والكحول  العنب  خل  اإ�ضافة 

الرق  تغمر قطع من  التالية:  الطريقة  باإتباع  ين�ضح 

لمدة  وت�ضخن  م��اء  وع��اء  ف��ي  م��م   2 x  10 اأب��ع��اده��ا 

اأيام  ثالثة  على  مق�ضمة  �ضاعة   24 ت�ضاوي  اإجمالية 

ثالثة  مدى  على  يوم  كل  �ضاعات   8 )اأي  بالت�ضاوي 

اأيام( - لكل 30 غرامًا من الرق 500 مل ماء، وبعد 

ذلك ي�ضاف اإلى جزاأين من المحلول ال�ضاخن 1 غرام 

 .)٪96( اإيثيلي  كحول  وجزء   )٪5( العنب  خل  من 

وبذلك يتم الح�ضول على غراء يمتاز باأنه منخف�س 

اللزوجة بدرجة حرارة الغرفة، واأكثر جودة من الغراء 

الذي تتم عملية طبخه بالطريقة المعتادة. 

مادة  ت�ضاف  طويلة  لفترة  ال��غ��راء  حفظ  بغية 

النمطي،  الرق  غراء  اإلى   ٪  5  -3 ب  اأ.  الكيتامين 

الال�ضقة  المواد  اأن��واع  جميع  �ضاأن  ذلك  في  �ضاأنه 

الجيالتينية. 

الزجر  �ضمك  غ���راء  ا�ضتخدام  عند  اأن���ه  كما 

اأن  �ضاأنه  من  ذل��ك  ف��اإن  الكيتامين  بمادة  المعقم 

ي�ضعف من قوة الغراء على االلت�ضاق. يمكن حفظ 

المحلول المائي من غراء الرق غير المخلوط بمادة 

ثالثة  اإل��ى  اأ�ضبوعين  لمدة  ثالجة  في  الكيتامين 

الغراء  وع��اء  اإغ��الق  ينبغي  ال  ذلك  وعند  اأ�ضابيع، 
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من  بطبقة  تغطيته  تكفي  اأن��ه  حتى  محكم؛  بغطاء 

ال�ضا�س اأو ورق التر�ضيح.

ويمكن تخزين الطبقات الرقيقة )االأغ�ضية( في 

طويلة.  زمنية  لفترة  المنخف�ضة  الرطوبة  ظ��روف 

وبغية التقليل من لزوجة الغراء وتح�ضين قدرته على 

الل�ضق يف�ضل اأن ي�ضاف اإليه  محلول االإيثيل. 

القواعد االأ�سا�سية الإعداد غراء الرق:

الرق  ا�ضتخدام  يف�ضل  الغراء  تح�ضير  اأجل  من 

وبغية  ميكرون(.   90-70 )�ضماكة  المرن  الرقيق 

الح�ضول على غراء بتركيز عملي )3 - 4 ٪( يجب 

 100 لكل  7 غرام  الجاف عن  الرق  وزن  يقل  ال  اأن 

ملل ماء. 

بغية الح�ضول على اأف�ضل الخوا�س اال�ضتثمارية 

لو�ضلة غراء ال�ضقة يجب طبخ قطعة رق رقيقة في 

و80   75 بين  ما  تتراوح  ح��رارة  بدرجة  ماء  حو�س 

الرق  قطع  اأم��ا  �ضاعات،  خم�س  لمدة  مئوية  درج��ة 

متو�ضطة ال�ضماكة وكذلك ال�ضميكة والقا�ضية فيجب 

طبخها في نف�س درجة الحرارة )اأي 75 - 80 درجة 

مئوية( لمدة 4 �ضاعات يوميًا على مدى يومين.

مع  العالية  اللزوجة  ال��رق  غ��راء  �ضلبيات  م��ن 

الهالمي،  ال�ضكل  اإلى  والميل  المنخف�س،  التركيز 

المطبوخ  الغراء  واحتواء  الت�ضخين،  اإلى  والحاجة 

على ن�ضبة عالية من المياه.

المواد الالزمة لترميم لوحة المنمنمات 

على الرق: 

ا�ضتخدامًا  ال��م��واد  اأك��ث��ر  م��ن  ال��رق  غ��راء  يعد 

لتثبيت  واالأجنبية  المحلية  العملية  التطبيقات  في 

المنمنمات -  لوحة  الزاهية على  االألوان  طبقة من 

الر�ضومات الم�ضغرة والمخطوطات المزخرفة.

فينا  في  الوطنية  المكتبة  من  فيختر  د.  يقترح 

الزاهية  االأل��وان  من  طبقة  لتثبيت  اأن��ه  )النم�ضا( 

بالخل  المعدل  ال��غ��راء  بن�ضح  القيام  لمنمنمات 

والكحول على لوحة المنمنمات با�ضتخدام الن�ضاحة 

وتغطيته بطبقة من القما�س الحريري وو�ضعه على 

المكب�س.

المواد  م��ن  )ن���وع  التمبرا  طبقة  تثبيت  بغية 

لفترات  وت��دوم  المنمنمات  لر�ضم  ع��ادة  ت�ضتخدم 

طويلة( اأو التق�ضيرات على اللوحة، والتي كان يجري 

ال�ضمعي  المعجون  با�ضتخدام  ال�ضابق  في  تثبيتها 

الدمري، اأوجد ف. فيالتوف في عام 1963 طريقة 

معدلة لتثبيت طبقة االألوان الزاهية للمنمنمات على 

الرق با�ضتخدام مركبات راتنجية )�ضمغية( �ضمعية 

بعد تغيير الورني�س )اللكر( الدمري بالف�ضتقي. 

لكنها  جيدة  نتائج  الطريقة  ه��ذه  اأعطت  وق��د 

تتطلب مهارة مهنية عالية من المرمم؛ اإذ اأنَّ هناك 

خطورة اأْن يخترق المعجون اإلى ظهر المنمنمة؛ ومن 

اإلى  اللوحة  كي  عملية  ت��وؤدي  اأن  يمكن  ثانية  ناحية 

اإحداث لمعان على �ضطحها. اإلى جانب غراء الرق 

الم�ضتحلبات  ت�ضتخدم  ال�ضمعي  الراتنج  ومكونات 

من  وغيرها  ال�ضمغ  ومحاليل  وال��زالل��ي��ة  المحية 

المواد الطبيعية كمواد ال�ضقة والحمة لطبقة االألوان 

الزاهية.

غير اأنه بات من الوا�ضح حتى بداية ال�ضبعينات 

ترميم  لم تحل م�ضكلة  المعروفة  الطرق  اأّيًا من  اأن 

وغالبًا  بل  لي�س هذا فح�ضب  الرق؛  الر�ضومات على 

تمازج  في  كتغيير  �ضلبية  اآث��ار  اإل��ى  ذل��ك  ي��وؤدي  ما 

التقنية  خ�ضائ�س  اأو  واأ�ضالة  ال�ضورة  في  االأل��وان 

الطرق  ا�ضتخدام  اأن  عن  عدا  الفني.  للعمل  الفنية 

اآنفة الذكر معقدة وغير ناجحة. 

الكفاءة  ذوي  من  المرممين  من  البع�س  ي��رى 

العمل  اأن  بيكوفا  ب.  اأم��ث��ال  من  العالية  المهنية 

التركيز  ذات  حتى  ال��ك��والج��ي��ن،  �ضمغ  بمحاليل 

المنخف�س، غير مجد ب�ضبب لزوجته وقابليته العالية 
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والمواد 

الم�ستخدمة 
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درا�سة 

مترجمة 

عن اللغة 

الرو�سية

على الت�ضكل الهالمي، و�ضرورة ت�ضخينه با�ضتمرار. 

التي تظهر  النتائج  في  تتجلى  االأكبر  ال�ضلبية  ولكن 

على اللوحة المخطوطة عند حفظها لفترات طويلة 

فيها  تكون  ظ��روف  في  عر�ضها  اأو  ا�ضتخدامها  اأو 

الرطوبة متغيرة.

العالية  القدرة  الكوالجين  من خ�ضائ�س �ضمغ 

على الل�ضق وامت�ضا�س الرق للماء اأو بخار الماء، 

التمدد  الرقيقة عند  للطبقة  الال�ضقة  القوة  )تبلغ 

ح�ضب د. ماركاتيفا80-90 ميغابا�ضكال(، والثبات 

والرطوبة  ال���ح���رارة  درج���ة  ظ���روف  ف��ي  ال��ع��ال��ي 

ال�ضيئة.

معهد  ف��ي  العمل  ب��داأ  ال�ضبعينيات  ب��داي��ة  ف��ي 

على  قادرة  تركيبية  مواد  عن  البحث  في  الترميم 

االأمد  والطويل  الم�ضمون  الترميم  م�ضاألة  ح��ل 

للر�ضوم الموجودة على الرق دون الم�ضا�س بالح�س 

ال�ضلبيات  تتجاوز  الوقت  نف�س  وفي  لها  الجمالي 

الذكر.  اآنفة 

للترميم  المنا�ضبة  المكت�ضفة  المواد  اأوائ��ل  من 

 البوليمر الحاوي على الفلور )والبوليمر اأو المتماثر

ووح��دات  بناء  وح���دات  من  يتكون  طويل  ج��زيء  هو 

كيميائية.  رواب���ط  طريق  عن  معا  مربوطة  متكررة 

وت�ضمى عملية تحويل هذه الوحدات اإلى بوليمر بلمرة( 

الت�ضاهمية البوليمرات  وهي   Ftorlon ي�ضمى  ما   اأو 

  gesaftorpropilenom من الفلوريد الفينيليدين مع

اأو   )32 اإف   ( triftorhloretilenomاأو  ،)26 )اإف 

tetrafluoroethylene )اإف 42(.

منمنمة،  على  االأل���وان  م��ن  طبقة  تثبيت  بغية 

الملونة  االأح��رف  واأوائ��ل  للذوبان  القابلة  واالأحبار 

بفعل  المت�ضرر  ال��رق  ترميم  بغية  وكذلك  عليها، 

با�ضتخدام  ين�ضح  )الجراثيم(  المجهرية  االأحياء 

محاليل Ftorlon من نوع ف 1-2 ٪ - 26 )لتثبيت 

للذوبان  القابلة  واالأح��ب��ار  لوحة  على  األ��وان  طبقة 

)لترميم   ٪  5  -3 و  الملونة(؛  االأول���ى  واالأح���رف 

الرق المت�ضرر بفعل المواد الحيوية( في مزيج من 

المذيبات - االأ�ضيتون، واإيثيل خالت بيوتيل اأو اأميلي 

خالت في ن�ضبة 1:1:1؛

اأو االأحرف االأولى  يمكن معالجة ح�ضا�ضية ن�س 

الملونة للماء بمحلول 1-2 ٪ من Ftorlon ومن ثم 

اأوراق الرق با�ضتخدام  اأو التلوث من  اإزالة االأو�ضاخ 

م�ضتح�ضرات مائية.

الفتورلون  با�ضتخدام  تم  ذل��ك  اإل��ى  باالإ�ضافة 

من  جزئيًا  متبلورة  مجموعة  وه��ي   -  Ftorlon(

على  الحاوية  الم�ضتركة  والبوليمرات  البوليمرات 

ابتكار  والهيدروجين(  الكلور  وكذلك  الفلور  ذرات 

طريقة لتقوية الرق المت�ضرر بفعل االأحياء المجهرية 

واالأحبار اأو االأ�ضباغ. وبغية التخل�س من هذا النوع 

المتكون  اللب  ملء  طريقة  ت�ضتخدم  االإ�ضابات  من 

الفراغية.  الطاوالت  ا�ضتخدام  مع  الرق  فتات  من 

في هذه الحالة ي�ضتخدم غراء الرق، ومحاليل اأثير 

ال�ضليلوز وغيرها. وهذه الطريقة تعطي نتائج جيدة 

ولكنها ال تطبق في الحالة التي يكون فيها الرق قد 

اأ�ضيب بتعتيم بفعل الماء اأو بقيت عليه هاالت بفعل 

الماء اأي�ضًا.

لتقوية رق يتم خلط برادة الرق مع 5٪ من محلول 

الق�ضم  يتم طالء  ثم  26 ل، ومن  اإف  الفلور ماركة 

المت�ضرر من الرق بهذا الخليط وتو�ضع طبقة رقيقة 

الثغرات  اأما  ثقل.  فوقها  ويو�ضع  التفلون  مادة  من 

بوا�ضطة  ل�ضقها  فيمكن  الرق  �ضحائف  طيات  في 

الفتورلون بدون اإ�ضافات. وي�ضاعد ا�ضتخدام الغراء 

الالمائي على اإزالة الت�ضوهات.

تثبيت  الفتورلون  با�ضتخدام  يمكن  ال  اإن��ه  غير 

االأ�ضرار  بع�س  بها  لحقت  لوحة  على  االألوان  طبقة 

في  المحاليل   الأن  القا�ضية،  الق�ضرة  ك��اإ���ض��اب��ة 

االألوان  طبقة  تليين  ت�ضتطيع  ال  الع�ضوية  المذيبات 
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القا�ضية - طبقة التمبرا Poster paint على اللوحة 

يمكن  ال  كما  بالتعتيق،  ي�ضمى  ما  اأو  التذهيب  اأو 

ال�ضيئة  الل�ضق  خوا�س  نتيجة  الل�ضق  جودة  �ضمان 

لهذا النوع من المركبات. 

مادة  با�ضتخدام  ين�ضح  الم�ضكلة  ه��ذه  لحل 

 Polymers )بوليمرات اأ�ضيتات الفينيل مع االثيلين(

اأن  وبما   .)of vinyl acetate with ethylene(

والكحول  الماء  من  مزيج  في  يذوب  البوليمر  هذا 

طبقة  اإزال��ة  المحلول  من   ٪ ب�3  فيمكن   ،)30:70(

اللوحة  لون  نف�س  على  االإبقاء  مع  الجافة  االأل��وان 

ون�ضيجها. 

مادة  اأن  ويو�ضوبوفا  اي��ف��ان��وف��ا،  اأع��م��ال  تبين 

 Polymers بوليمرات اأ�ضيتات الفينيل مع االثيلين(

مثل  مثلها   )of vinyl acetate with ethylene(

امت�ضا�س  على  الرق  قدرة  على  توؤثر  ال  الفتورلون 

من  تمنع  وال  ال��م��اء  ط��رح  على  اأو  ال��ه��واء  رط��وب��ة 

اإعادة ترميم الرق اأو اإزالة الت�ضوهات عنه بطريقة 

الترطيب االأولي.

اأجريت في ال�ضابق تجربة ا�ضتخدام مادة »ت�ضتت 

 Dispersion( »كوبوليم��ر خ���الت الف�ي�ن�ي�ل اي�ث�ي�ل��ين

)of ethylene vinyl acetate copolymer 

و) VA -2 EGA ( كمواد ال�ضقة لترميم المنمنمات 

على  قدرتها  اأثبتت  وقد  الم�ضغرة(.  )الر�ضومات 

ولكن  الرق،  على  التمبرا  لطبقة  الم�ضمون  الل�ضق 

ارتفاع ن�ضبة الماء في المحتوى المخفف حتى ٪5-1 

الرق.  في  ت�ضوهات  اإلى  اأدى  ما  كثيرًا  التباين  من 

مخطوطات  ترميم  ال�ضبعينات  في  جرى  ذلك  ومع 

من القرون الو�ضطى با�ضتخدام هذه المواد وهي ال 

تزال حتى االآن بحالة ممتازة.

لل�ضمغ  التكنولوجية  الخ�ضائ�س  تح�ضين  جرى 

من حيث  �ضيما  ال  النواحي،  اال�ضطناعي من جميع 

خف�س �ضرعة تبخر الكحول عند التعامل مع محاليل 

تحتوي على ماء وكحول. ونتيجة لتبخر الكحول تت�ضكل 

على ري�ضة اأو فر�ضاة الر�ضم فورًا طبقة بوليمر رقيقة، 

مما يخلق بع�س ال�ضعوبات في العمل. يمكن تخفيف 

تعوي�ضه  خ��الل  م��ن  االإثيلي  الكحول  تبخر  �ضرعة 

الجزئي باالثيل اأو الميثيل �ضليولوزي )1:1(.

المواد الم�ستخدمة لترميم االأغلفة 

الجلدية:

 )МПС-1( الغراء  اأن  االأبحاث  بع�س  اأظهرت 

ل�ضق  م��رك��ب��ات  م��ن  يت�ضكل   )PFE-2/10(و

للماء. وفي  ن�ضبيًا، ومقاومة  قوية ومرنة  )�ضمغية( 

عملية التعتيق ت�ضفر هذه البوليمرات وت�ضبح غير 

قابلة للتحلل.

وقد تو�ضل اإلى هذه النتيجة عدد من الكيميائيين 

جاركوفا«.  ف.  و«ل.  اندرييفا«  »ك.ي.  اأمثال  من 

عند ل�ضق الجلد على الخ�ضب اأو الورق المقوى عادة 

ما ي�ضتخدم غراء البولي فينيل اأ�ضيتات )بوفادين(. 

على  العالية  بقدرته  يمتاز  الغراء  من  النوع  وه��ذا 

االلت�ضاق على اأي ركيزة، كما اأنه �ضهل اال�ضتعمال. 

والمقاومة  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي،  ال��رق��م  قيمة  اأن  اإال 

هذا  ل��درزة  المتزايدة  والق�ضاوة  للمياه  ال�ضعيفة 

اأمرًا غير مرغوب فيه  الغراء يجعل من ا�ضتخدامه 

لهذا الغر�س.

اأجريت  الال�ضقة  ال��م��واد  ه��ذه  اإل��ى  باالإ�ضافة 

للبولي  المائية  المحاليل  اختبار  تم خاللها  اأبحاث 

فينيل الكحولي و الميثيل �ضليولوزي ) بتركيز ٪10( 

وغراء الن�ضاء  واالأدمة. 

وقد اأظهرت الدرا�ضات اأن اأكبر قوة ل�ضق يوؤمنها 

واالأدمة.  )بوفادين(  اأ�ضيتات  فينيل  البولي  غ��راء 

االلت�ضاق  قوة  تكون  الن�ضاء  غراء  ا�ضتخدام  فعند 

اأقل ب�10-15 مرة مما هي عليه عند ا�ضتخدام غراء 

مرة  وب�30  واالأدمة،  بوفادين  اأ�ضيتات  فينيل  البولي 

عند ا�ضتخدام ميثيل ال�ضيلولوز.
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على الرغم من اأهمية قوة التما�ضك للغراء، اإال 

التي من خاللها  اأن ذلك ال يعد الخا�ضية الوحيدة 

يتم الحكم على مدى جودة هذه المادة الال�ضقة؛ اإذ 

وقدرتها  المركبة  المادة  اأو طبيعة  نوع  اأي�ضًا  هناك 

الال�ضق  )و�ضلة(  درزة  كانت  ف��اإذا  البقاء.  على 

عالي   ميكانيكي  جهد  اإل��ى  تتعر�س  ال  )ال��غ��راء( 

فيمكنك عندها ا�ضتخدام غراء الن�ضاء.

اأ�ضيتات  فينيل  البولي  غ��راء  ا�ضتخدام  يف�ضل 

)بوفادين( عند ت�ضنيع االأغلفة )الجلود( الجديدة. 

ا�ضتخدام هذا  االأف�ضل  اأن من  اخت�ضا�ضيون  ويرى 

الغراء مع غراء الن�ضاء.

ت�سكيل درزات )و�سالت( الغراء عند 

ا�ستخدام المواد الال�سقة اال�سطناعية

خ�ضائ�س  بع�س  تحديد  بهدف  اأب��ح��اث  اأج��ري��ت 

ت�ضكيل طبقات رقيقة من الغراء على �ضطح رقوق مختلفة 

البوليمر  لمواد  المكاني  التوزيع  درا�ضة  تمت  التكوين. 

االثيلين  م��ع  الفينيل  اأ�ضيتات  )بوليمرات  الال�ضقة 

 )Polymers of vinyl acetate with ethylene(

على رقوق من مختلف االأعمار والمن�ضاأ.

اأثبت���ت االأبح���اث اأن���ه عن���د معالج���ة �ض���طع رق 

يك�ض���وه ال�ض���عر من القرن التا�ض���ع ع�ض���ر ب� 3 ٪ من 

 محل���ول بوليم���رات اأ�ض���يتات الفيني���ل م���ع االثيلين

 )Polymers of vinyl acetate with ethylene(

لمرة واحد فاإنه تت�ضكل على �ضطحه طبقة رقيقة من 

م���ادة ال تنفذ اإلى داخل الرق، وان زيادة عدد مرات 

المعالجة بالت�ض���بع )النقع( توؤدي اإلى زيادة �ضماكة 

درزة الغراء.

عند معالجة الرق من جهة االأدمة يبنفذ البوليمر 

اإلى داخله. وكلما زاد عدد مرات المعالجة بالت�ضبع 

طبقات  تبداأ  اأن  اإل��ى  وذل��ك  النفاذ  عمق  زاد  كلما 

الل�ضق الرقيقة بالت�ضكل.

اأ�ضيتات  ب��ول��ي��م��رات  محلول  تركيز  زاد  كلما 

الفينيل مع االثيلين كلما زادت �ضرعة ت�ضكل الطبقة 

الرقيقة. وفي حالة هذا الرق ب�ضفة خا�ضة، عندما 

مرات  وعدد   )٪5( للمحلول  االأول��ي  التركيز  يكون 

االإ�ضباع )5( تت�ضكل على الجهة ال�ضعرية للرق طبقة 

 57 االأدمة  وعلى جهة  ميكرون   135 ب�ضماكة  رقيقة 

ميكرون.

اأظهرت الدرا�ضات اأي�ضا اأن توزيع مواد الترميم 

فعلى  حفظه:  درج��ة  وعلى  ال��رق،  ن��وع  على  يعتمد 

ورقوق  اليونانية،  الرقوق  في  لوحظ  المثال،  �ضبيل 

ع�ضر،  الرابع  للقرن  تعود  الغربية  اأوروب��ا  دول  من 

ورقوق رو�ضية قديمة تعود للقرن الثالث ع�ضر تغلغل 

عميق للبوليمر فيها. 

اإزالة االأو�ساخ عن الرق:

عند ترميم مخطوطات الرق تتكرر عادة عملية 

المخطوط.  هذا  على  من  ال�ضطحية  االأو�ضاخ  اإزالة 

تتطلب  التي  االأعمال  اأكثر  من  تعد  العملية  وه��ذه 

اإذ عادة ما تحمل كل ورقة من  المرمم؛  جهدًا من 

اأو  المخطوط  اأو�ضاخًا تجعل ن�س  المخطوط  اأوراق 

اأجزاًء منه �ضعبة القراءة.

الرق  عن  االأو�ضاخ  اإزال��ة  طريقة  اختيار  يتوقف 

على نوع هذا الرق؛ فمثاًل االأو�ضاخ التي تتواجد على 

االألياف  �ضطح  على  تتو�ضع  االأمل�س  اليوناني  الرق 

ولهذا فاإنه من غير المتبع اإزالة االأو�ضاخ من على مثل 

هذا الرق بالطرق الميكانيكية با�ضتخدام الم�ضرط؛ 

اإذ من الممكن هنا اأن يتم التاأثير على ن�ضيج �ضطح 

الرق؛ ومن ناحية اأخرى يمكن ب�ضهولة اإزالة االأو�ضاخ 

اأو التلوث عن مثل هذا الرق با�ضتخدام المحاليل اأو 

المذيبات الع�ضوية والمحاليل الع�ضوية المائية. 

الغربي  االأورب������ي  ال����رق  تنظيف  عملية  ت��ع��د 

الأن  نظرًا  �ضعوبة  اأكثر  المت�ضخ  القديم  والرو�ضي 

تخترق  وال�ضمع  االأت��رب��ة  وغبار  وال�ضخام  الدهون 

بين األياف الكوالجين م�ضكلة و�ضالت قا�ضية؛ االأمر 
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الذي يتطلب، قبل كل �ضيء، اإ�ضعاف هذه الو�ضالت 

اأو  الممحاة  با�ضتخدام  الميكانيكية  بالمعالجة 

الفعالية  ع��دم  من  الرغم  على  القا�ضية  الفر�ضاة 

الق�ضوى لهذه الطريقة.

هذه  مثل  لتنظيف  المياه  ا�ضتخدام  يجوز  ال 

�ضاأن  من  اإذ  عنها؛  االأو�ضاخ  اإزال��ة  اأو  المخطوطات 

الزيتية  والر�ضوم  الحبر  �ضيالن  اإلى  يوؤدي  اأن  ذلك 

فركه  تم  الذي  الرق  عن  االأول��ى  الملونة  والحروف 

بالطبا�ضير.

التلوث  اأو  واالأو�ضاخ  وال�ضخام  الغبار  اإزالة  بغية 

عن الرق جرى اإعداد مذيبات مختلفة وهي مركبات 

لتنظيف  فعالة  م��واد  على  تحتوي  مائية  ع�ضوية 

وال�ضموع  الدهنية  البقع  اإزال���ة  وبغية  االأ���ض��ط��ح. 

مثل  ومذيبات  محاليل  ت�ضتخدم  الرق  عن  والزيوت 

»�ضبيرتو   - البي�ضاء  والروح  والبنزين،  النفط  اأثير 

م�ضرة  غير  وهي  المياه  مع  تختلط  ال  التي  واي��ت«، 

ب�ضحة المرمم. 

الكحول  المذيبات  اأن���واع  بع�س  ف��ي  ت�ضتخدم 

حيث  عديدة؛  اأغرا�س  في  )ي�ضتخدم  االإيثانول   -

اللك  ولورني�س  كيميائية  لتفاعالت  مذيًبا  يعمل 

مهم  عن�ضر  اأن����ه  ك��م��ا  واالأ����ض���ب���اغ.  وال���ط���الءات 

الم�ضتخدمة-  الكيميائية  ال��م��واد  تح�ضير  ف��ي 

واالأي�ضوبروبانول  ومعطرات(  ومنكهات  مطهرات 

االآي�ضوبروبيلي،  الكحول  اأو  ال��ب��روب��ان��ول-2  )اأو 

-88°م. ع���ن���د  وي��ت��ج��م��د  83°م  ع���ن���د   ف��ي��غ��ل��ي 

ي�ضنع البروبانول العادي تجاريا من االإثيلين والغاز 

واأول  الهيدروجين  من  خليط  وه��و  اال�ضطناعي، 

اأو  ال��رودي��وم  هو  حّفاز  وج��ود  في  الكربون  اأك�ضيد 

تح�ضير  في  البروبيلي  الكحول  ي�ضتخدم  الكوبالت. 

للمواد  مذيًبا  ي�ضتخدم  كما  اأخ��رى،  كيميائية  مواد 

الال�ضقة المعروفة با�ضم الراتينج(، وهذه الكحول 

لقد  بالماء.  االختالط  على  العالية  بقدرتها  تمتاز 

بمذيبات  الرق  لتنظيف  معروفة  محاوالت  اأجريت 

عادة  ت�ضتخدم  والتي  الكلور(  على  )تحتوي  مكلورة 

المذيبات  وه��ذه  المنزلية.  التنظيف  اأع��م��ال  ف��ي 

تختلط ب�ضكل جيد مع الكحول والمذيبات االأخرى.

التي  الكيميائية  الكوا�ضف  عن  الحديث  عند 

 - الفريون  ذك��ر  من  الب��د  ال��رق  لتنظيف  ت�ضتخدم 

التي  الفلوروكربونية  المواد  تكوينه  في  تدخل  الذي 

ال تنحل في الماء، وتختلط ب�ضكل جيد مع المذيبات 

اإذابة الدهون وال  الع�ضوية االأخرى. وهي فعالة في 

من  اأن  ظهر  وقد  الرق؛  األياف  تخريب  في  تت�ضبب 

على  من  جيد  ب�ضكل  الدهنية  البقع  اإزال��ة  الممكن 

تت�ضكل  االأثناء  هذه  في  ولكن  م�ضبقًا.  المبلل  الرق 

خطورة من اأن ي�ضيل الحبر، وال يمكن اإزالة االأو�ضاخ 

- التلوث من الرق الجاف.

لقد تبين اأن طريقة التنظيف تعد فعالة لدرجة 

اإذا ما تم ا�ضتخدام بركلورات االإيثيلين التي  جيدة 

تاأخذ باالعتبار ت�ضرب ورقة التر�ضيح للمذيبات والتي 

�ضيتم و�ضعها فيما بعد بين اأوراق المخطوط.

تو�ضع االأوراق في حاوية محكمة االإغالق بعد اأن 

ي�ضب في قاعها بركلورات االإيثيلين ويتم االحتفاظ 

بهذه االأوراق في الحاوية مدة 4 اإلى 5 �ضاعات. يتم 

التجفيف با�ضتخدام اأوراق تر�ضيح جافة في خزانة 

�ضحب.

اأو  ال�ضحوم  تزيل  اأن  المعالجة  ه��ذه  �ضاأن  من 

اأو  ال�ضحوم  هذه  طالتها  التي  الزوايا  من  الدهون 

اآثار  تبقى  الحالة  ه��ذه  مثل  في  اإن��ه  اإال  ال��ده��ون. 

الورق  على  يحدث  الذي  والتعتيم  ال�ضمع،  قطرات 

بفعل الماء، وكذلك بع�س اأنواع االأو�ضاخ اأو التلوثات 

معالجة  اإمكانية  هي  الطريقة  هذه  وميزة  االأخرى. 

عدة اأوراق في اآن واحد، والحفاظ على لون ون�ضيج 

الرق وعدم ظهور ال�ضفافية وال�ضالبة.

بم�ضح  القيام  يجب  المعالجة  هذه  بعد  اإن��ه  اإال 
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ببركلورات  مبلل  قطني  بفتيل  ال��رق  على  اإ�ضافي 

االإيثيلي  والكحول  البنزين  من  بمزيج  اأو  االإيثيلين 

)االإثانول(.

االأو�ضاخ  الإزال��ة  االآن  فعالية  االأكثر  المادة  تعد 

الم�ضبع  الهالمي  ال�ضيليكون  ال��رق  من  التلوث  اأو 

بالمذيبات. 

اأك�ضيد  ث��ان��ي  ه��و  ال���ه���ام���ي«:  »ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ون 

المراجع  ت�ضف  والمكل�س.  المجفف  ال�ضيليكون 

العلمية المركبات الكيميائية في المنتجات االأجنبية 

الهالمي  ال�ضيليكون  من  المكون  االآي��روزي��ل  باأنه 

�ضطح  على  المركب  و�ضع  بعد  الكربون.  وكلوريد 

من  يزال  ثم  تن�ضيفه  يتم  الملوث  اأو  المت�ضخ  الرق 

على �ضطح الرق با�ضتخدام فر�ضاة قا�ضية وبذلك ال 

يتغير لون الرق. وال يجوز ت�ضاقط االأو�ضاخ المكنو�ضة 

من على �ضطح الرق على الن�س المكتوب. ومثل هذا 

المركب من ال�ضناعة الوطنية �الرو�ضية[ ينتج على 

�ضكل معجون »ماركة مينوتكا �لحظة[«، الذي يدلك 

بعدها  يتم  دقيقة،   15 اإل��ى   10 من  لمدة  ال��رق  به 

تن�ضيفه وكن�ضه بالفر�ضاة. 

تم با�ضتخدام ال�ضيليكون الهالمي اإيجاد طريقة 

فعالة الإزالة الزيوت الجافة التي ت�ضتخدم لتح�ضير 

االألوان الزيتية من على اأوراق الرق.

٭ ٭ ٭ 

الخال�سة 

العمليات  ال��م��خ��ط��وط��ات  ت��رم��ي��م  يت�ضمن   -

التلوث،  اأو  االأو����ض���اخ  اإزال����ة  االآت��ي��ة:  االأ���ض��ا���ض��ي��ة 

المادة  وتقوية  والل�ضق،  الت�ضوهات،  والق�ضاء على 

المخطوطات  طالء  طبقة  وتقوية  للرق،  المكونة 

المزخرفة.

لترميم  الرئي�ضة  االأن��واع  من  الرق  غراء  يعد   -

جديد  اأو  قديم  رق  من  اإعداده  ويتم  المخطوطات. 

درجة   80-75 حرارة  بدرجة  ماء  حو�س  في  بغليه 

مئوية لمدة 5-8 �ضاعات، وبغية الح�ضول على غراء 

بتركيز عملي )3 - 4 ٪( يجب اأن ال يقل وزن الرق 

الجاف عن 7 غرام لكل 100 ملل ماء.

- من اأجل تح�ضير الغراء يف�ضل ا�ضتخدام الرق 

الرقيق المرن )�ضماكة 70-90 ميكرون(. 

واالأحبار  لوحة  على  األ��وان  طبقة  تثبيت  بغية   -

وكذلك  الملونة،  االأول��ى  واالأح��رف  للذوبان  القابلة 

بغية ترميم الرق المت�ضرر بفعل االأحياء المجهرية 

نوع م��ن   Ftorlon محاليل  ب��ا���ض��ت��خ��دام   ين�ضح 

لوحة  على  األ���وان  طبقة  لتثبيت   )٪1-2(  26 اإف 

الملونة؛  االأولى  واالأحرف  للذوبان  القابلة  واالأحبار 

و3-5٪ لترميم الرق المت�ضرر بفعل المواد الحيوية 

واإيثيل خالت  االأ�ضيتون،  المذيبات -  في مزيج من 

بيوتيل اأو اأميلي خالت في ن�ضبة 1:1:1

ا�ضتخدام  ت��ج��رب��ة  ال�����ض��اب��ق  ف���ي  اأج���ري���ت   -

ايثيلين«  الفينيل  خ��الت  كوبوليمر  »ت�ضتت  م��ادة 

 Dispersion of ethylene vinyl acetate(

copolymer( و)VA 33 -2 EGA( كمواد ال�ضقة 

لترميم المنمنمات )الر�ضومات الم�ضغرة(. اأثبتت 

تمبرا  األوان  لطبقة  الم�ضمون  الل�ضق  على  قدرتها 

المحتوى  في  الماء  ن�ضبة  ارتفاع  ولكن  ال��رق،  على 

المخفف حتى 1-5 ٪ من التباين كثيرا ما اأدى اإلى 

ال�ضبعينات  في  جرى  ذلك  ومع  الرق.  في  ت�ضوهات 

ترميم مخطوطات من القرون الو�ضطى با�ضتخدام 

هذه المواد وهي ال تزال حتى االآن بحالة ممتازة. 

تمت الترجمة بعون اهلل.
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ف.  اأكونكوف،  و  ب.  ف.  كوليكوف،  ف.،  ز.  جاريكوفا،  5 -

البوليمرية  الترميم  لمواد  المكاني  التوزيع  تحليل   - �س. 

الع�ضور  مخطوطات  وترميم  وحفظ  درا�ضة  ال��رق.  على 

 ،1990 مو�ضكو   - للمعلومات.  ال�ضريع  القطار  الو�ضطى.  

االإ�ضدار الثاني. )باللغة الرو�ضية(.

لتثبيت  التركيبية   البوليمرات  ا�ضتخدام  ب.  اأ.  اإيفانفنا.  6 -

المنمنمات على رق الع�ضور الو�ضطى. االإعالم. - مو�ضكو 

1972. )باللغة الرو�ضية(.

ماركوتيفا، اأ. ر. المواد الم�ضتخدمة في ترميم المخطوطات  7 -

الع�ضور  مخطوطات  وت��رم��ي��م  وح��ف��ظ  درا���ض��ة  ال��رق��ي��ة. 

 ،1990 مو�ضكو   - للمعلومات.  ال�ضريع  القطار  الو�ضطى.  

االإ�ضدار الثاني. )باللغة الرو�ضية(.

واأ�ض�س  الجلدية  االأغ��ل��ف��ة  كوالجين  ن.  اأ.  ميخائيلوف،  8 -

معالجته. - مو�ضكو 1973. )باللغة الرو�ضية(. 

ماكريت�ضوفا، ي. ب. م�ضكل ترميم المخطوطات الرقية من  9 -

الع�ضور الو�ضطى. ترميم ودرا�ضة وحفظ التحف الفنية. - 

المعلومات، مو�ضكو 1977. )باللغة الرو�ضية(. 

طرق  ن.  ي���و.  وب��ي��ت��و���ض��ك��وف��ا،  ك.  ف.  نيت�ضيبيروفا،  10 -

)باللغة   .1983 الكوالجين،  على  الحاوية  المواد  معالجة 

الرو�ضية(.

ربريكوفا، ن. ل. و مولدياروق، ب. يا. الدرا�ضة االإلكترونية  11 -

االختبارية.  والبيولوجيا  الطب  ن�ضرة  للرق.  المجهرية 

1982. )باللغة الرو�ضية(.

بيرمينوفا، ن. ل. طريقة جديدة لحفظ االأغلفة الجلدية  12 -

للكتب القديمة. درا�ضة وحفظ وترميم مخطوطات الع�ضور 

 ،1990 مو�ضكو   - للمعلومات.  ال�ضريع  القطار  الو�ضطى. 

االإ�ضدار الثاني. )باللغة الرو�ضية(.

وبع�س  الرق  اأ.   . اإي  غارادنيت�ضيفا،  و  ل.  ن.  بيرمينوفا،  13 -

التاريخية  ال��م��ع��ال��م  وت��رم��ي��م  ح��ف��ظ  ح��ف��ظ��ه..  م�ضاكل 

القطار  ال��ن��ادرة.  الكتب  على  الحفاظ  ق�ضية  والثقافية. 

الثالث.  االإ�ضدار   ،1990 مو�ضكو   - للمعلومات.  ال�ضريع 

)باللغة الرو�ضية(.

Wachter- Restaurierung und Erhaltung von 14- 
Buchern Archivalien und Graphiken- Wien-
KcJn-Graz، 1975.

الم�سدر

http://art-con.ru/node/981#1
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ر�سالة في الطريق اإلى اهلل

لل�شيخ العالمة نجم الدين الكُْبرى -رحمه اهلل-

) 618هـ-1221م (

تحقيق

د. اأبو الُي�ْشر ر�شيد ُكُهو�س

كلية اأ�صول الدين - جامعة القرويين - المغرب
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تقديم:

الحمد هلل رب العالمين، خالق الخالئق اأجمعين، وال�صالة وال�صالم الأتمان الأكمالن 

المبعوث  محمد  �صيدنا  والالحقين،  ال�صابقين  واأك��رم  والآخرين  الأولين  �صيد  على 

رحمة للعالمين، وعلى اآله الطيبين الطاهرين، واأ�صحابه الغر الميامين، وعلى اأزواجه 

المهديين. الرا�صدين  الموؤمنين وعلى خلفائه  اأمهات  الطاهرات 

وبعد؛ فهذه ر�سالة في التربية الإيمانية لل�سيخ العالمة المحدث ال�سهيد �سيخ خرا�سان اأبوالجناب 

نجم الدين الكبرى رحمه اهلل، تناول فيها الطرق المو�سلة اإلى اهلل تعالى؛ ول �سك اأن اأقرب الطرق 

تعالى  هلل  وال�سريفة  والعالية  الغالية  المحبة  اإن  المحبة،   طريق  هي  العظيمة،  الغاية  هذه  لتحقيق 

واإلى  العاملون،  �سخ�ص  واإليها  المتناف�سون،  يتناف�ص  فيها  التي  المنزلة  هي    الكريم  ولر�سوله 

ح القانتون، فهي نور القلوب وغذاء  علمها �سمر ال�سابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح ن�سيمها تروِّ

فما  الأفئدة،  وحياة  الباطني،  البيت  وعمارة  العقول،  و�سياء  النفو�ص،  وراحة  العيون  وقرة  الأرواح، 

اإدراكها مقام. بعد 

وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في ظلمات ثالث، 

التي من  واللذة  الأمور،  والثبور وعظائم  بالويل  وابتلي  الأ�سقام  بقلبه  الذي من عدمه حلت  وال�سفاء 

لم يظفر بها عي�سه كله هموم واآلم، فهي روح الإيمان والأعمال والمقامات التي متى خلت منها فهي 

كالج�سد بال روح، وكالقفل على خربة، وكالباب بال دار.

اأوتي خيرا كثيرا، ومن  اأوتيها فقد  الكبرى، من  وال�سعادة  العظمى،  والمنزلة  الوثقى،  العروة  هي 

ول  خلق  كان  ما  لولها  اأجلها،  من  وجدنا  التي  الغاية  هي  ونعمة،  وف�سل  خير  كل  حرم  فقد  حرمها 

اأكوان.

تحمل اأثقال ال�سائرين اإلى بالد لم يكونوا بالغيها اإل ب�سق الأنف�ص، وتو�سلهم اإلى منازل لم يكونوا 

اأبدا وا�سلها، وتبوءهم من مقاعد ال�سدق عند مليك مقتدر لم يكونوا لولها داخليها، وهي  بدونها 

اإلى  اإلى الحبيب الطبيب، و�سبيلهم الأقوم الذي يبلغهم  التي م�سراهم على ظهرها  اإلى  القوم  مطية 

منازلهم من قريب.
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تاهلل وباهلل وواهلل لقد فاز اأهلها ب�سرف الدنيا والآخرة اإذ لهم معية محبوبهم اأوفر ن�سيب واأقرب 

بحكمته  الخالئق  مقادير  قدر  يوم  عاله  في  جل  ربنا  ق�سى  وقد  منزلة  واأح�سن  مقام  واأقرب  مقام 

اأبدية،  �سعادة  من  لها  فيا  زمرتهم،  في  اهلل  ح�سره  قوما  اأحب  ومن  اأحب،  من  مع  المرء  اأن  البالغة 

اإلهية. ونعمة خالدة ومنة ربانية ونعمة 

�سمعت  قال:    هريرة  اأبي  �سيدنا  عن  عليا.  مقاما  العبد  وترفع  العجائب،  ت�سنع  المحبة  اإن 

�سيدنا ر�سول اهلل  يقول: )من اأنفق زوجين من �سيء من الأ�سياء في �سبيل اهلل ُدعي من اأبواب 

الجنة: يا عبد اهلل هذا خير، فمن كان من اأهل ال�سالة دعي من باب ال�سالة، ومن كان من اأهل 

من  كان  ومن  ال�سدقة،  باب  من  دعي  ال�سدقة  اأهل  من  كان  ومن  الجهاد،  باب  من  دعي  الجهاد 

اأهل ال�سيام دعي من باب ال�سيام، وباب الريان«، فقال اأبو بكر: ما على هذا الذي ُيدعى من تلك 

اأن تكون  واأرجو  يا ر�سول اهلل؟ قال: نعم،  اأحد  الأبواب من �سرورة، وقال: وهل يدعى منها كلها 

.
(((

اأبا بكر( منهم يا 

وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنه قال �سيدنا ر�سول اهلل : )اأجل واأنت 

هو يا اأبا بكر(.

ما ال�سر الذي جعل ال�سديق الأكبر  يدخل من اأبواب الجنان كلها ؟ اإنها حب ال�سديد ل�سيدنا ر�سول 

يق. دِّ اإيمانه لأنه محب �سادق �سِ ، دخل من باب المحبة ففتحت له جميع الأبواب، ا�ستكمل  اهلل 

اأ�سل وت�سيدته الأفاعي والذئاب... هذا هو طريق الحب الغالي والعالي ومن تنكبه 

ظله  وراء  يجري  الذي  كحال  حاله  كان  غيره  م�سلكا  وي�سلك  الحب  طريق  عن  يزيغ  الذي  واإن 

اإل على عمل باطل و�سعي �سائع... ليم�سكه؛ فال يح�سل في النهاية 

في  عا�ص  اإذا  اإل  فرحا  م�سرورا  �سعيدا  يكون  ل  والإن�سان  القلب،  غنى  والغنى  الحب  قوة  فالقوة 

فتقع  ال�سنان  بحد  لُي�سرب  والأن�سار  المهاجرين  من  بالإيمان  �سبقنا  من  كان  ولقد  الحب...  ظالل 

ويعانقونه  يالقونه  المالئكة  من  اأ�سدقاء  ُقبل  كاأنها  اإل  يح�سها  فما  فتقطعه،  ج�سده  على  �سرباته 

ليو�سلوه اإلى الحبيب الطبيب... والخير وال�سعادة في الحب ال�سرمدي الغالي والعالي، ول خير فيمن 

ل ي�سلك اإل الحب طريقا...

اآله و�سحبه والحمد هلل رب العالمين. و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا محمد وعلى 

. ))) اأخرجه الإمام البخاري وم�سلم -رحمهما اهلل- في ف�سائل اأ�سحاب النبي 
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اب نجم الدين الُكْبرى: اأبو الِجنَّ ترجمة ال�صيخ 

ون�صاأته: ون�صبه  ا�صمه 

الخيوقي  اب  الَجنَّ اأبو  الكبرى  الدين  نجم  الكبير  الزاهد  الإمام  ال�سيخ  محمد  بن  عمر  بن  اأحمد 

جمع  الكبراء  فيقول  يمد  من  ومنهم  كعظمى  فعلى  �سيغة  على  والكبرى  خ��وارزم،  �سيخ  ال�سوفي 

.
(((

كبير

رحل الأقطار راكبا وما�سيا، واأدرك من الم�سايخ ما ل يح�سى كثرة، ولب�ص خرقة الت�سوف النهر 

يا�سر،  بن  عمار  نا�سر  اأبي  ال�سيخ  من  للتبرك  وال�سهروردية  الق�سري،  اإ�سماعيل  ال�سيخ  من  جوربة 

ا�ستعماله  كثر  ثم  الكبرى،  الطامة  فلقبوه  والغوام�ص؛  الم�سكالت  فهم  اإلى  �سغره  في  اأقرانه  و�سبق 

.
(((

الكبرى واأبقوا  الطامة  فحذفوا 

وم�سيخته: للعلم  طلبه 

طاف في طلب الحديث، و�سمع من:

ال�سلفي،  اأبي طاهر 

بنيمان،  بن  ومحمد 

وعبد المنعم ابن الفراوي،

اأبي العالء، و�سمع بهمذان من الحافظ 

ال�سلفي، اأبي طاهر  وبالإ�سكندرية من 

اأبي محمد المبارك ابن الطباخ،  و�سمع بمكة من 

اأبي علي الحداد،  اأ�سحاب  وباأ�سبهان من طائفة من 

الفراوي،  المعالي  اأبا  وبني�سابور 

وعني بمذهب ال�سافعي والأ�سول. والتف�سير وله تف�سير في اثنتي ع�سرة مجلدة واجتمع به الإمام 

الرازي فاعترف بف�سله. الدين  فخر 

الم�ستبه،  بتحرير  المنتبه  تب�سير   .((/8 ال�سبكي،  الكافي  عبد  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  الكبرى،  ال�سافعية  طبقات   (((

ابن َحَجر الع�سقالني، المكتبة العلمية - بيروت - لبنان، تحقيق: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي. 

.(9(/(

.79/5 ))) �سذرات الذهب في اأخبار من ذهب، عبد الحي بن اأحمد العكري الدم�سقي، دار الكتب العلمية، 
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قال عمر بن الحاجب: طاف البالد و�سمع بها الحديث وا�ستوطن خوارزم و�سار �سيخ تلك الناحية 

اأقام ثمان ع�سرة  وكان �ساحب حديث و�سنة ملجاأ للغرباء عظيم الجاه ل يخاف في اهلل لومة لئم، 

�سنة يختم القراآن في كل ليلة قائما في �سالته.

حدث عنه عبد العزيز بن هاللة، وخطيب داريا �سمخ، ونا�سر بن من�سور العر�سي، و�سيف الدين 

واآخرون. تلميذه،  الباخرزي 

قال ابن نقطة: هو �سافعي اإمام في ال�سنة.

يخاطبني  و�سمعت من  اأمورا عجيبة،  و�ساهدت  مرارا،  الخلوة  في  ابن هاللة: جل�ست عنده  وقال 

.
(((

ح�سنة باأ�سياء 

.
(5(

اإمامًا، زاهدًا، �سوفيًا، فقيهًا، مف�سرًا، له عظمة في النفو�ص، وجاه عظيم كان 

ا�شت�شهاده:

خرج  فيمن  الكبرى  الدين  نجم  فخرج  8)6ه���،  �سنة  الأول  ربيع  في  خ��وارزم  على  التتار  نزلت 

.
(6(

للجهاد، فقاتلوا على باب البلد حتى قتلوا ر�سي اهلل عنهم

ال�سيخ  جمع  قد  لما  �سلطانها  اأن  وذلك  التتار؛  فتنة  في  بخوارزم    ا�ست�سهد  الأهدل:  ابن  قال 

اأ�سحابه وكانوا نحو �ستين فقال لهم: ارتحلوا اإلى بالدكم فاإنه قد خرجت نار من الم�سرق تحرق اإلى 

قرب المغرب وهي فتنة عظيمة ما وقع في هذه الأمة مثلها، فقال له بع�سهم: لو دعوت برفعها فقال: 

اأ�سحابه،  اأقتل ههنا فخرج  اإني  له تخرج معنا، فقال:  الدعاء؛ فقالوا  ينفع فيه  هذا ق�ساء محكم ل 

فلما دخل الكفار البلد نادى ال�سيخ واأ�سحابه الباقون ال�سالة جامعة ثم قال: قوموا نقاتل في �سبيل 

بالنبل... ثم مات  العدو فرماهم بالحجارة ورموه  البيت ولب�ص خرقة �سيخه وحمل على  اهلل، ودخل 

ودفن في رباطه رحمه اهلل تعالى.

 .
(7(

الثمانين ال�سيخ وهو في ع�سر  وقتل 

79/5. �سير اأعالم  ))) �سذرات الذهب في اأخبار من ذهب، عبد الحي بن اأحمد العكري الدم�سقي، دار الكتب العلمية، 

الدين  نا�سر  ابن  وكناهم،  واألقابهم  واأن�سابهم  الرواة  اأ�سماء  �سبط  في  الم�ستبه  تو�سيح   .(((-(((/(( النبالء،  

الر�سالة -  العرق�سو�سي، موؤ�س�سة  نعيم  الدم�سقي، تحقيق: محمد  القي�سي  الدين محمد بن عبد اهلل بن محمد  �سم�ص 

.((/8 )/5). طبقات ال�سافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ال�سبكي  بيروت ط)/)99)م. 

.70/( )5) طبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة. 

.70/( )6) طبقات ال�سافعية، ابن قا�سي �سهبة. 

79/5-80. تو�سيح  )7) �سذرات الذهب في اأخبار من ذهب، عبد الحي بن اأحمد العكري الدم�سقي، دار الكتب العلمية، 

.(5/( واألقابهم وكناهم، ابن نا�سر الدين  واأن�سابهم  اأ�سماء الرواة  الم�ستبه في �سبط 
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من موؤلفاته:

اإلى اهلل (وهي الر�سالة التي اخترتها للتحقيق(. ر�سالة في الطريق   -(

فوائح الجمال وفواتح الجالل )مطبوع(.  -(

)) مجلدا. النجمية« تف�سير في  »التاأويالت   -(

الرباعيات.  -(

ال�سفينة. ر�سالة   -5

التنوير. طوالع   -6

ال�سائرين منازل   -7

هذا اأهم ما ذكرته الكتب التي ترجمت له..

مخطوط:«ر�سالة في اأقرب الطرق اإلى اهلل«

ا�سم المخطوط: ر�سالة في اأقرب الطرق اإلى اهلل.

الكبرى. الدين  ال�سيخ نجم  الموؤلف: 

بالقاهرة. الأزهر  مخطوطات مكتبة 

عدد الأوراق: 5.

الدين. �سعد  النا�سخ: 

.(((6( الرقم العام: 

.8(7 الرقم الخا�ص: 

ت�سوف. الفن: 

.(5 عدد الأ�سطر في كل ورقة: 

عدد الأوراق: 6.

.(0 عدد ال�سفحات: 
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للمخطوط: الأولى  ال�صفحة 
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للمخطوط: الأخيرة  ال�صفحة 
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الن�ص المحقق:

$

الحمد هلل اأوًل واأخيرًا؛ 

و�صلى اهلل على �صيدنا محمد نبيه ظاهرًا وباطنًا.

بن  محمد  بن  عمر  بن  اأحمد  اب  الِجنَّ اأبو  الدين  نجم  المحققين  قدوة  العالم  الإمام  ال�سيخ  قال 

الطرق  ونور �سريحه:  روحه  قد�ص اهلل  الُكْبرى  الدين  بنجم  المعروف  ال�سوفي   
(8(

الَخْيَوقي عبداهلل 

اهلل  اإلى  الطرق  اأقرب  �سرحه  في  ن�سرع  الذي  فطريقنا  الخالئق  اأنفا�ص  بعدد  كثيرة  تعالى  اهلل  اإلى 

اأنواع: تعالى واأو�سحها واأر�سدها؛ وذلك لأن الطرق مع كثرة عددها مح�سورة في ثالثة 

من  وغيرها  والجهاد  والحج  القراآن  وت��الوة  وال�سالة  ال�سوم  بكثرة  المعامالت  طريق  اأولها: 

اأقل من القليل. الأعمال وهو طريق الأخيار، فالوا�سلون بهذا الطريق في الزمان الطويل 

القلب  وت�سفية  النف�ص  وتزكية  الأخالق  وتبديل  والريا�سات  المجاهدات  اأرباب  طريق  وثانيها: 

اأكثر  الباطن، وهو طريق الأبرار؛ فالوا�سلون بهذا الطريق  وتحلية الروح وال�سعي فيما يتعلق بعمارة 

اإبراهيم   
(9(

من�سور ابن  �َسَئَل  لما  وذلك  النوادر؛  من  منهم  النوادر  و�سول  ولكن  الفريق؛  ذلك  من 

 في مقام ترو�ص نف�سك؟ قال: »اأرو�ض نف�سي في مقام التوكل منذ ثالثين �سنة، قال: 
((0(

الخوا�ص

َخْيَوُق: بلد عن نواحي خوارزم وح�سن، بينهما نحو خم�سة ع�سر فر�سخًا، واأهل خوارزم يقولون  اإلى  )8) الخيوقي: ن�سبة 

الواو  لأن  الكالم  �سذوذ  من  وهو  فاإنهم حنفية،  بالد خوارزم  دون جميع  �سافعية  واأهلها  الخيوقي  اإليه  وين�سبون  خيوه 

البلدان،  اأعلم. معجم  ا�سم رجل واهلل  َحيَوة  ال�سذوذ  تقلب وتدغم ومثله في  اأن  والأ�سل  �ساكنة  ياء  �سحت فيه وقبلها 

.((5/( ال�سيخ ياقوت بن عبد اهلل الحموي اأبو عبد اهلل، دار الفكر - بيروت، 

بوا�سط،  ون�ساأ  بفار�ص،  بلدة  وهي  البي�ساء  اأهل  من  هو  مغيث.  اأبو  وكنيته  الحالج،  من�سور  بن  الح�سين  وهو  هو:   (9(

والعراق.و�سحب الجنيد، واأبا الح�سين النوري، وعمرا المكي، والفوطي وغيرهم ، قال محمد بن خفيف: ))الح�سين 

وثلثمائة..  ت�سع  �سنة  القعدة،  لذى  بقين  ل�ست  الثالثاء،  يوم  الطاق،  بباب  ببغداد  قتل  رباني((.  عالم  من�سور  ابن 

طبقات ال�سوفية، اأبو عبد الرحمن ال�سلمي، �ص90 وما بعدها. الأعالم للزركلي، )/60). وفيات الأعيان، اأبو العبا�ص 

.((0/( �سم�ص الدين اأحمد بن محمد بن اأبي بكر بن خلكان، تحقيق: اإح�سان عبا�ص، دار �سادر - بيروت، 

المغربي،  اهلل  عبد  اأبا  �سحب  الم�سايخ.  اأحد  م(،  ه�-)90  اإ�سحاق)ت)9)  اأبو  الخوا�ص  اأحمد  بن  اإبراهيم  هو:   ((0(

وكان من اأقران الجنيد والنووي. مات بالري �سنة اإحدى وت�سعين ومائتين. قيل: مر�ص بالجامع، وكان به علة القيام، 

وله  فيه.  روحه  فخرجت  الماء،  مرة  فدخل  ركعتين،  ويركع  الم�سجد،  اإلى  ويعود  يغت�سل  الماء،  يدخل  قام  اإذا  وكان 

ريا�سيات و�سياحات وتدقيق في التوكل. وكان ل يفرقه اإبرة وخيوط، وركوة ومقار�ص. طبقات الأولياء، حرف الألف، 

ابن الملقن، �ص).
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.
((((

اأفنيت عمرك في عمارة الباطن فاأين اأنت من الفناء في اهلل؟«

ال�سالكين   
((((

المحبة اأهل  ال�سطار من  وهو  باهلل،  والطائرين  اإلى اهلل،  ال�سائرين  وثالثها: طريق 

بالجذبة، فالوا�سلون منهم في البدايات اأكثر من غيرهم في النهايات، فهذا الطريق المختار مبني 

.
((((

على الموت بالإرادة كما اأن الموت رجوع بغير اإرادة. لقول النبي : )موتوا قبل اأن تموتوا(

وهو مح�سور في ع�سرة ف�سول:

 اأولها: التوبة؛ وهو الرجوع اإلى اهلل تعالى بالإرادة، كما اأن الموت رجوع بغير اإرادة لقوله تعالى:

، وهو الخروج عن الذنوب كلها، والذنب ها يحجبك عن اهلل من 
چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ))))

مراتب الدنيا والآخرة، فالواجب على الطالب الخروج عن كل مطلوب �سواه، حتى الوجود كما قيل: 

.
((5(

»وجودك ذنب ل يقا�سيه ذنب«

اأهل الآخرة، والآخرة حرام  �الدنيا حرام على   :   الدنيا والآخرة؛ لقوله  الزهد في  وثانيها: 

.
((6(

على اأهل الدنيا وهما حرامان على اأهل اهلل تعالى[

.((7/( )))) اإحياء علوم الدين، حجة الإ�سالم اأبو حامد الغزالي، دار المعرفة – بيروت، 

)))) المحبة هي اأقرب طريق اإلى اهلل تعالى.

والمعنى:  ال�سوفية،  كالم  من  هو  القاري:  وقال   ، ثابت  غير  هو  حجر:  ابن  الحافظ  قال  تموتوا«.  اأن  قبل  »موتوا   ((((

ا�ستهر  عما  الإلبا�ص  ومزيل  الخفاء  ك�سف  الحقيقي.  بالموت  ا�سطرارا  تموتوا  اأن  قبل  ال�سهوات  بترك  اختيارا  موتوا 

)/)9)، رقم:  العربي،  التراث  اإحياء  دار  العجلوني،  الجراحي  اإ�سماعيل بن محمد  النا�ص،  األ�سنة  الأحاديث على  من 

.(669

.(8 )))) �سورة الفجر: الآية 

له:  قيل  �سمعتها،  باأبيات  انتفاعي  ب�سيء  انتفعت  ما  الجنيد:  ال�سيخ  قال  اأهل اهلل.  �سعري، معروف عند  بيت  �سطر   ((5(

وما هي قال: مررت بدرب القراطي�ص ف�سمعت جارية تغني من دار فاأن�ست لها ف�سمعتها تقول:

البلى ح��ل��ل  ل��ي  ال��ه��ج��ر  اأه����دى  ق��ل��ت  ي��ط��ب الحباإذا  ل���م  ال��ه��ج��ر  ل����ول  ت��ق��ول��ي��ن 

الهوى اأح����رق����ه  ال��ق��ل��ب  ه����ذا  ق��ل��ت  القلبواإن  ����س���رف  ال���ه���وى  ب���ن���ي���ران  ت���ق���ول���ي 

مجبية ق����ل����ت  اأذن������ب������ت  م�����ا  ق����ل����ت  ذن�������ب«. واإن  ب������ه  ي����ق����ا�����ض  ذن�������ب ل  ح����ي����ات����ك 

 .(7(/( وفيات الأعيان،   

اأورده  �سليمان  بن  جبلة  فيه   :  )5((/(( المناوى  قال   .  )(((0 رقم   ،  ((0/(( عبا�ص  ابن  عن  الديلمى  اأخرجه   ((6(

.((667 اأو الجامع الكبير لل�سيوطي، ح:  الذهبى فى ال�سعفاء ، وقال ابن معين : لي�ص بثقة . مع الجوامع 
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بالموت  هو  كما  تعالى  باهلل  ثقة  وال�سبب  الأ�سباب  عن  الخروج  وهو  اهلل:  على  التوكل  وثالثها: 

لقوله تعالى: ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه.

اإل  ؛  بالموت  الحيوانية، كما هو  والتبعات  النف�سانية  ال�سهوات  القناعة: وهو خروج عن  ورابعها: 

ل  ما  ويقت�سر على  والم�سكن،  والملبو�ص  الماأكول  في  ُي�سرف  الإن�سان فال  اإليه من حاجة  ا�سطر  ما 

بد له من قوته.

: وهي الخروج عن مخالطة الخلق بالنزواء والنقطاع، اإل عن خدمة �سيخ 
((7(

وخام�سها: العزلة

اأن يكون بين يديه كالميت بين يدي الغا�سل يت�سرف فيه  ال للميت ينبغي  وا�سل مرب له وهو كالغ�سَّ

الحوا�ص عن  العزلة عزل  واأ�سل  الحدوث،  ولوث  الأجنبية  الولية عن جنابة  بماء  ليغ�سله  ي�ساء  كيف 

�سفاتها  وتربية  النف�ص  تقوية  وكانت  بها  الروح  ابتلي  وفتنة  اآفة  كل  فاإن  المح�سو�سات  في  الت�سرف 

وقيدته  ال�سافلين،  اأ�سفل  اإلى  النف�ص  الروح  ا�ستتبعت  وبها  الحوا�ص   
((9(

َرْوَزنة من  دخلت   ،
((8(

�فيها[

بها وا�ستولت عليه، وبالخلوة وعزل الحوا�ص ينقطع مدد النف�ص من الدنيا وال�سيطان، واإعانة الهوى، 

اأول بالحتماء عما ي�سره ويزيد في علل مر�سه؛ فينقطع  اأن الطبيب في معالج المري�ص  �سغله  كما 

بذلك عنه مدد المواد الفا�سدة التي منها ينبعث المر�ص، وينقى به المواد: وقد روي: »الحمية راأ�ص 

 .
((0(

كل دواء«

عنه  ليزول  الغريزية  والحرارة  الطبيعة  به  ويقوي  الفا�سدة  المواد  عنه  يزيل  بم�سهل  يعالجه  ثم 

هو  الفا�سدة  المواد  وتنقية  الحتماء  بعد  هاهنا  فالم�سهل   . ال�سحة  ويجذب  الطبيعة  بدفع  المر�ص 

الدائم.  الذكر 

ا�َص  َذاُهْم َخْيٌر ِمَن اْلُم�ْسِلِم الَِّذى َل ُيَخاِلُط النَّ
َ
ِبُر َعَلى اأ ا�َص َوَي�سْ ِبيِّ  َقاَل: »اإِنَّ اْلُم�ْسِلَم اإَِذا َكاَن ُمَخاِلًطا النَّ )7)) َعِن النَّ

َذاُهْم «. رواه الإمام الترمذي في �سننه، كتاب �سفة القيامة، باب مخالطة الم�سلم للنا�ص.
َ
اأ ِبُر َعَلى  َوَل َي�سْ

وقرناء  والأغيار  بال�سوء  الأمارة  النف�ص  اعتزال  العزلة  تعني  بل  الجبال،  اإلى  والهرب  النا�ص  اعتزال  العزلة  تعني  فال   

ال�سوء، وكل ما ي�سد عن �سبيل اهلل تعالى، والعتماد على اهلل تعالى ل على النا�ص.

اأجل  فمن  والحلم  والعلم  الف�سيلة  وقيم  والخير  المحبة  على  ودللتهم  دينهم  اإل��ى  ودعوتهم  النا�ص  مخالطة  اأم��ا   

اإلى الجنة. اأهل المحبة فاإنها تعين على الطريق وتو�سل  الواجبات... كذلك مخالطة  واأ�سرف  المطلوبات 

�ساقطة.  ((8(

)9)) روزنة: كلمة فار�سية تعني: كوة. المحيط في اللغة، ال�ساحب بن عباد، مادة: فزر.

العرب )الحارث بن كلدة( وكان  الأغلب من كالم طبيب  واإنما هو على  نبويًا  لي�ص حديثًا  راأ�ص كل دواء«:  »الحمية   ((0(

يقول: )راأ�ص الطب الحمية(.
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تعالى: اهلل  قال  بالن�سيان.  تعالى  اهلل  �سوى  ما  عن  الخروج  وهو  ال��ذك��ر:  م��الزم��ة   و�ساد�سها: 

بالذكر  الم�سهلة  فاأما  بالموت،  هو  كما  اهلل  غير  ن�سيت  اإذا  اأي   .
چ)))) ھ   ہ   ہ   ہ   چ  

الفا�سدة  المواد  يزيل  فبالنفي  والإثبات؛  النفي  فاإنه معجون مركب من  اهلل«،  اإل  اإله  »ل  كلمة  وهي: 

الذميمة  الأخالق  وهي  �سفاتها،  وتربية  النف�ص  وتقوية  الروح  وقيود  القلب  مر�ص  منها  يتولد  التي 

القلب  �سحة  يح�سل  وبنوره  اهلل«  »اإل  وباإثبات  الكونين،  وتعلقات  ال�سهوانية  والأو�ساف  والنف�سانية 

و�سالمته عن الرذائل من الأخالق الذميمة بانحراف مزاجه الأ�سلي وا�ستواء مزاجه وتنور روحانيته 

ربها،  بنور  النف�ص  اأر�ص  واأ�سرقت  و�سفاته:  ذاته  وتتجلى  الحق  ب�سواهد  الروح  فيتجلى  اهلل؛  بنور 

ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   چ   �سفاتها؛  ظلمات  عنها  وزال��ت 

والمذكورية  بالمذكورية  الذاكرية  تتبدل   
چ)))) ائ   ى   چ   ق�سية  فعلى   ،

چ)))) ھ  
وجدت  الذاكر  طلبت  ف��اإذا  للذاكر،  خليفة  المذكور  ويبقى  الذكر  في  الذاكر  فيفنى  بالذاكرية، 

المذكور، واإذا طلبت المذكور وجدت الذاكر:                                              �الرمل[

ف������������اإذا اأب�����������س�����رت�����ن�����ي اأب���������س����رت����ه
(24(

اأب�س���������رت����ن����ا اأب�س��������رت���������ه  واإذا 

و�سابعها: ال�سدق اإلى اهلل تعالى بكلية وجوده، وهو الخروج عن كل داعية تدعوه اإلى غير الحق، 

ولو عر�ص  تعالى.  اهلل  اإل  ول مق�سد  ول مق�سود  ول مطلوب  له محبوب  يبقى  فال  بالموت،  هو  كما 

قال  كما  لحظة.  تعالى  اهلل  عن  بااإعرا�ص  اإليها  يلتفت  فال  والمر�سلين  الأنبياء  مقامات  جميع  عليه 

اأكثر  فاته  فما  لحظة  عنه  اأعر�ض  ثم  �سنة  األف  اهلل  على  يق  دِّ �سِ اأقبل  »لو  اهلل:  رحمه   
((5(

الجنيد

.
((6(

ناله« مما 

.(( )))) �سورة الكهف: من الآية 

.(8 )))) �سورة اإبراهيم: الآية 

.(5( )))) �سورة البقرة: من الآية 

)))) ديوان الحالج.

من  اأ�سله  الم�سهور؛  الزاهد  القواريري،  الخزاز  الجنيد  بن  محمد  بن  الجنيد  القا�سم  اأبو  ال�سوفي  الجنيد  هو:   ((5(

نهاوند، ومولده ون�ساأته العراق، وكان �سيخ وقته وفريد ع�سره، وكالمه في الحقيقة م�سهور مدون، وتفقه على اأبي ثور 

�ساحب الإمام ال�سافعي ر�سي اله عنهما، وقيل: بل كان فقيها على مذهب �سفيان الثوري ر�سي اهلل عنه. و�سحب خاله 

�سريج  ابن  العبا�ص  اأبو  و�سحبه  عنهم.  اهلل  ر�سي  الم�سايخ  جلة  من  وغيرهما  المحا�سبي  والحارث  ال�سقطي  ال�سري 

الفقيه ال�سافعي، واآثاره كثيرة م�سهورة. وتوفي يوم ال�سبت - وكان نيروز الخليفة - �سنة �سبع وت�سعين ومائتين، وقيل: 

�سنة ثمان وت�سعين اآخر �ساعة من نهار الجمعة ببغداد، ودفن يوم ال�سبت بال�سونيزية عند خاله �سري ال�سقطي، ر�سي 

.(7(-(7(/( اهلل عنهما. وفيات الأعيان، 

)6)) جاء في حلية الأولياء:« قال الجنيد لو اأقبل �سادق على اهلل األف األف �سنة ثم اأعر�ص عنه لحظة كان ما فاته اأكثر 

.(78/(0 مما ناله«. اأبو نعيم اأحمد بن عبد اهلل الأ�سبهاني، دار الكتاب العربي - بيروت، ط)/ 05))ه�، 
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بالموت،  هو  كما  والمكابدة،  بالمجاهدة  النف�ص  حظوظ  عن  الخروج  وهو  ال�سبر:  وثامنها: 

على  وال�ستقامة  و�سهواتها،  وخمودها  بتزكيتها  ومحبوباتها،  ماألوفاتها  عن  فطامها  على  والثبات 

چ   چ   چ   چ   چ   تعالى:  الروح: قال اهلل  القلب وتخلية  المثلى، فت�سفية  الطريقة 

.
چ)7)) ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

الحق،  لمواهب  مراقبا  بالموت،  هو  كما  وقوته،  حوله  عن  الخروج  وهو  المراقبة:  وتا�سعها: 

اإليه يحن  لقائه،  اإلى  �سواه، م�ستغرقا في بحر هواه، م�ستاقا  األطافه، معر�سا عما  لنفحات  معتر�سا 

ل مم�سك  باب رحمة رحمة  له  يفتح  اإليه؛ حتى  ي�ستغيث  وبه  عليه،  ي�ستعينه  به  روحه  بان  لديه  قلبه، 

تزول ظلمة  النف�ص  �ساطع من اهلل رحمة اهلل على  بنور  له، فيفوز  باب عذاب ل فتح  ويغلق عليه  لها 

تعالى: اهلل  قال  كما  والريا�سات،  بالمجاهدات  �سنة  ثالثين  في  تزول  ل  ما  لحظة،  في   اأماراتها 

تعالى:  لقوله  الروح،  بح�سنات  النف�ص  �سيئات  تبدل  بل  الأخيار،  وهم   .
((8(

چ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   چ  
�سيئات  الأبرار  ح�سنات  تكون  بل  الأبرار،  وهم   .

چ)9)) چڇ   چ   چ   چ   ڃ   چ  
األطاف الحق ذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء. المقربين بح�سنات 

وعا�سرها: الر�سا: وهو الخروج عن ر�سى النف�ص بالدخول في ر�سا اهلل تعالى بالت�سليم لالأحكام 

 الأبدية بال اإعرا�ص ول اعترا�ص كما هو بالموت.
((0(

�تدابيره[  الأزلية، والتفوي�ص اإلى 

قال بع�سهم:                                                                                     �الطويل[

اأم����رَي كله اإل���ى ال��م��ح��ب��وب  اأتلفاوك��ل��ت  ���س��اء  واإن  اأح��ي��ان��ي  ���س��اء  ف���اإن 

ڳ   چ   تعالى:  بنور عنايته كما قال  الظلمانية يحييه اهلل  الأو�ساف  باإرادة عن هذه  فمن يموت 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
باأو�سافنا  اأحييناه  الإن�سانية  �سجرة  في  الظلمانية  نف�سه  باأو�ساف  ميتا  كان  من  اأي   .

چ)))) ہ  
 النا�ص يم�سي بالفرا�سة 

((((

چ، اأي: بذلك النور في ��سائر[ الربانية چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ہ   چ   الإن�سانية  اأي كمن بقي في ظلمات �سجرة  چ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   چ   اأحوالهم  وي�ساهد 

چ ل بزهرية الموؤمنية، ول بثمار الولية والنبوة. ہ  ہ  

.(( )7)) �سورة ال�سجدة: الآية 

.5( )8)) �سورة يو�سف: من الآية 

.70 )9)) �سورة الفرقان: من الآية 

ي�ستقيم ب:تدابيره. المعنى  )0)) في المخطوط: تدبير. لكن 

.((( )))) �سورة الأنعام: من الآية 

ب�«�سائر«. ي�ستقيم  المعني  المخطوط: »�سرائر«، لكن  )))) في 
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ر�سالة في 

 الطريق

اإلى اهلل

لل�شيخ 

العالمة 

نجم الدين 

الُكْبرى 

-رحمه اهلل-

) 618هـ- 

1221م (

تمت الر�سالة بحمد اهلل تعالى وعونه.

وعلى حا�سية ال�سفحة الأخيرة من المخطوطة هذه الأبيات:                    �الرمل[

وحدتي ف���ي  اإخ����وت����ي  ي���ا  وب��������الئ��������ي ك������ل������ه م��������ن رف����ق����ت����يراح���ت���ي 

�سحبتيك����ل����م����ا ع������ا�������س������رت ق������وم������ا م�����دة وخ��ان��وا  ع��ه��دي  ن��ق�����س��وا 

م�����ع�����ت�����ذرا ج����ئ����ت����ه����م  م��������ا  خرقتيواإذا  وب����اع����وا  راأي�������ي  ك�������س���ف���وا 

ملل م�����ن  ع���ن���ه���م  اع�����ت�����زال�����ي  ف��ي عزلتي.م�����ا  ل��ي  ال��ع��ز  ب��ل وج���دت 
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اآفاق الثقافة والتراث

The manuscript bouklet “the way to the God” 
by Sheikh Najm Al-Deen Al Kubra (618 A.H. -1221)

Verified by: Dr. Abu Al Yusr Rashid Kuhous

This is a manuscript booklet in the education of faith to Sheikh Khorasan Abu Al 
Jannab Najm Al-Deen AL Kubra, in which he addressed the ways to God Almighty; 
The verification presents a brief introduction of the author of the manuscript in which 
he mentions his name and lineage and upbringing, and his request for science and 
his sheikhs, and his death, and his writings, also described the version adopted by 
the researcher on his verification committed to the rules of the verification; adjusting 
the script, making footnote, and some comments on them.
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Methods of construction engineering in the khanat of Aleppo during the 
Mamluk period

Dr. Wafa Al Naasan

This research includes engineering study documentary and analytical uses of 
building materials and construction techniques in the khanat heritage dating back 
to building the Arab-Islamic during the Mamluk period in the city of Aleppo, in 
order to point the importance of the role of civilization in the city in general, and 
khanat, especially as centers of economic exchange, cultural, and the ability of these 
centers to continue this role in the present and future, and trying to monitor this 
serious deterioration in the structure of these khanat and heritage sites, and began to 
damage and collapse in the recent times due to negligence, ignorance and absence 
of repair and maintenance and absence of sense of responsibility. This research will 
conclude to some proposals to preserve the heritage of these Khanat remaining after 
the extinction of most of them, and rehabilitation of those Khanat to the functions 
and appropriate activities to re-enter the spirit of life, having been abandoned or 
distorted or misused.

Parchment manuscript and the used materials in its 
renovation / translated from Russian language study

Translated by: Samir Najm Al-Din Stas

This research includes some topics related to materials used in the restoration of 
manuscripts; including: the structure of parchment, and the damage of parchment, 
purification of the cooking glue of the parchment and the process of soaking, 
the temperature and the duration of glue cooking, and the basic rules for the 
preparation of parchment glue, and materials needed to restore the panel miniatures 
on parchment, and materials used for the restoration of leather bindings, and the 
formation of connections when using artificial glue adhesives, and the removal of 
dirt from parchment
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The limits separating between the text and the historical literary 
biography at Mokri Telmesany- (A study of the principles of consent and 

success in Nafh Al Teeb)

Dr. Abdul Aziz Chrait

This article handles the issue of limits Between the two manifestations of genres 
among the Arabs literature, and exactly between the sorts: Literary Biography and 
the history of scientific and literary to historical events, with a full conscious of 
scientific of the history and the literacy of the biography, which obliges us to search 
in literary of literature through the conditions leading to the formation of the text 
literary art and the difference between it and the text of scientific history, but the 
period of the script called Nafh Al Tayb is different to our period which means a 
marked difference in the conditions achieved in a literary of literature, especially the 
reality of refined style and artistic impact of this beautiful script which tends more to 
literature than to scientific history like the rest of the histories to historians Muslims. 
The access to this information was just by re-reading this script in a new way, by 
focusing on its re-classification, the script is not related to encyclopedia nor to the 
history, it is a biography of altruism to the scholar Lisan Al Deen Ibn Al Khateeb.

Abdullah Shrayet - the leading thinker and philosopher struggler

Mohamed Saif Al-Islam Boufellaga

This scholar born in 1921 in the town named Mskiana on the state Oum Al Bwaqi 
in the eastern of Algeria, he died in 2010, the Algerian thinker Dr. Abdullah Chrait 
is considered as one of the leading contemporary thinkers and the most prominent 
pioneers of philosophical thinking in Algeria, he is one of the pillars of Algerian 
Arab culture and thought Arab leaders renaissance, marked by his comprehensive 
thought and his continuous struggle, he had a significant presence in the philosophy 
of contemporary Arab world, as in the seminar held by the philosophical Society 
a few years ago in Cairo for Arab philosophy in a hundred years they mentioned 
the name of the scholar Abdullah Chrait 25 times as well as thinkers Zaki Najib 
Mahmoud, Abdul-Rahman Badawi, and others, this research shows a brief summary 
of this of his scientific and philosophical impact.
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other results which go around the creativity of the producers of these collections and 
to specify their position among other poets of the Arabic Language.

Glimpses with political history of Hammadia state in the castle 
Through a book “Complete history” to Ibn AL Atheer

Taher Sabaa

This research treats this subject through five topics, first: the conditions of 
establishment of the Hamadia state, wherein: the departure of the Fatimids and the 
establishment of the Zirid state in Morocco, and the conflict of Zirid and Hammadia 
and its phases and the cause of the outbreak of the war between the parties, and the 
entry of Hamad to Beja city then his withdrawal to Asheer and Badis went to the 
castle, and the Battle of the Valley of shelf, the intensification of the siege on Hamad 
in the castle, and the death of Badis lifting the siege on Hamad. The battle of Asheer 
and the renewed conflict between Zirid and Hammadia, and the establishment of the 
Hammadia state in 408 AH. Second: The Hammadia State after the death of Hamad 
Bin Belkin. Third; the invasion of Al Hilali to Africa (Tunisia) and the position of 
Hammadit from Hilali invasion. Fourth: Hilali invasion of Morocco and the battle of 
East Sbiba in 457AH. Fifth; renewal construction of Bejaia city and its reason.

China between past and present

Dr. Abdelhadi AL-Tazi

This research contains thoughts of trip to China by the Moroccan scholar Dr. Abdul 
Hadi Al-Tazi; writing by the same way as the traveler Ibn Battuta, he mentions in 
his article all details starting from boarding the plane passing Through taking a cup 
of tea and how he works in China until to return to where the event began; even he 
said at the end of his article: I intended to record these thoughts on my recent visit to 
China to perform a honest certificate about this country that attract us with a strong 
connections.
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The safety of the five senses of the judge in the
Judicial Council - doctrinal compared study 

Dr. Qassim Saleh Ali Al-Ani

This research Includes six topics: the first topic contains the fact of the five senses 
and the rule of their safety to the judge –mentioned by the scholars- in the Judicial 
Council, this topic is divided into two chapters: the first one: the fact of the five senses 
among the scholars and the rule of their integrity to the judge in the Judicial Council, 
and the second chapter: the Judicial Council among scholars. The second topic in 
the rule of the sense of vision to the judge in the Judicial Council, divided into four 
chapters: The rule on a completely blind judge, the problems of vision of the judge 
in the Judicial Council, the rule of drowsiness judge in the Judicial Council, and the 
rule of the judge to rivals in the judiciary. The third topic: the sense of hearing to the 
judge in the Judicial Council, and contains three chapters: Ruling on deaf judiciary 
and the rule of listening to the adversaries in court, the Judge performs apparently 
or inwardly. The fourth topic treats the controls of the sense of smell to the judge in 
the Judicial Council; and the fifth topic treats the controls of the sense of taste and 
pronunciations to the judge in the Judicial Council, in which there are two chapters: 
rule of dumb appointed as a judge, rule of the judge judicature when he is hungry 
or replete in the Judicial Council. The sixth topic treats the controls of the sense of 
touch to the judge in the Judicial Council, in which contains two chapters: rule of 
the judge judicature in very cold or very hot council, judgment of shake hands of the 
judge with the adversaries.

In the Library of the Poetic Tradition: Revisions and Additions

Prof. Dr. Abd Al Razeek Heweizy

This research deals with a revision for six poetic collections aiming at elevating 
them to the degree of perfection. This is due to the possibility of the consequences that 
accompany this revision through additions or changes in the given results or adding 
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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث

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

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

�لثقافية.

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

�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 

نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.

�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

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

4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5

و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.

ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.

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

من �لورقة.

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

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.

�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.

10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 

و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 

�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

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

مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.

2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 

�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة

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

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

�لثقافية.

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

�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 

نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.

�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

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

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5

و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.

ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.

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

و�حد من �لورقة.

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

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.

�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ

10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات

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

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.

هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.

4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.

6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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