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Nafhaturraihana Wa Rashhatu Tilail Hanah.
By. Muhammad Amin bin Fadlullah bin Muhibbullah Al Hamawi Al Dimashqi, Al Hanafi (D 1111 AH)

 نفحة الريحانة ور�سحة طالء الحانة: المحبي : 
محمد اأمين بن ف�سل اهلل بن محب اهلل الحموي الدم�سقي ، الحنفي ) ت: 1111 هـ (.

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة



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.



ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته، و بعد ،
فاإنه ي�سرنا اأن نبعث اإليكم بن�سخة من العدد )84( من مجلة اآفاق الثقافة و التراث.

راجين التف�سل باإر�سال اإ�سعار الت�سلم المرفق بالمجلة اإلينا.
مع خال�ص �سكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا

و تف�سلوا فائق االحترام و التقدير
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Thank you for your kind cooperation
We remain
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اال�شتراك
ال�شــــــنوي

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

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

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

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

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

خــــارج االإمــــــارات داخـــل االإمــارات   
150 درهــــــــــــــــــــــــٍم 100 درهــــــــــــــــــــــــمٍ  الموؤ�ص�صـــــات 
100 درهــــــــــــــــــــــــٍم 70   درهمـــــــــــــــــــــاً  االأفـــــــــــــــــــــراد 
75  درهمـــــــــــــــــــــاً 40  درهمـــــــــــــــــــــاً  الطــــــــــــــــالب 
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اإن مفهوم الم�صلحة في ال�صريعة ال يعني ح�صول النفع اأو بلوغ لذة يجنيها الفرد اأو الجماعة من 
وراء عمل ما فقط, واإنما هي غاية الت�صريع واأ�صا�ص اأحكامه جملة وتف�صياًل, وهي عن�صر المعقولية 
في جانب المعامالت منه. وبهذا تكون الرباط الوثيق الذي ي�صّد الواقع اإلى الن�ّص, ويجعله محكوماً 

به, كيفما كان الع�صر والم�صر, ومثل هذا ال يترك تف�صيره وتحديده لعبث االأهواء. 
وبناًء عليه, يجب على ممار�ص الخطاب االإ�صالمي اأن يعرف اأن التعاطي مع جلب الم�صالح ودرء 
المفا�صد لي�ص اأمًرا اعتباطًيا اأو ع�صوائًيا ي�صير فيه على هواه ورغبات �صهواته, واإنما هو اأمر تتحكم 
المخاطبين  واأحــوال  الواقعية,  والمعطيات  المرعية,  وال�صوابط  ال�صرعية,  القواعد  من  جملة  فيه 
الجماعة  مع  المن�صجمة  وم�صالحه  الفرد  لحقوق  المراعية  الجماعي  التعاون  وجهة  وظروفهم, 

ويمكن تلخي�ص هذه القواعد وال�صوابط فيما ياأتي:-
م�صلحة  فيه  مــا  كــل  ينطوي  وتحتها  واأعــظــمــهــا,  كّلها  الم�صالح  اأعــلــى  الــديــن  م�صلحة  اإن   -  1
للمكّلفين, قال تعالى: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ ] االأنعام: 162 [, وبهذه االآية 
اأ�صا�ص الم�صالح كلها؛ ولذلك لم يقبل من الكفار والملحدين ما عملوا من ال�صالحات,  يعّد الدين 

چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   الفتقادهم االأ�صا�ص الذي تقوم عليه تلك الم�صالح, وهو االإيمان, قال تعالى: 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ] الفرقان: 23 [, قال القرطبي في تف�صير هذه االآية: » تاأويله: اإن اهلل تعالى 
اأحبط اأعمالهم, حّتى �صارت بمنزلة الهباء المنثور« بينما يرى ابن عا�صور اأن االآية ظاهرة فيما كان 
اآيات  اأنف�صهم عندما ي�صمعوا من  لت�صلية  البّر  اأعمالهم من  الم�صركين من االعتماد على  في نفو�ص 
اأّن الم�صركين اإذا �صمعوا اآيات الوعيد يقولون في اأنف�صهم  الوعيد الذي ينتظرهم, فقال: »فالّظاهر 
لئن كان البعث حّقا لنجدن اأعماال عملناها من البّر, تكون �صببا لنجاتنا, فعلم اهلل ما في نفو�صهم, 

فاأخبر باأن اأعمالهم تكون كالعدم يومئذ«.
2 - يجب في الم�صلحة المعتبرة اأن ال تخالف ن�ّص الكتاب اأو ال�صّنة اأو االإجماع المتيقن اأو القيا�ص 

الذي قام الدليل على �صحّته.
ويقول الغزالي في هذا ال�صدد: »كل م�صلحة ال ترجع اإلى حفظ مق�صود فهم من الكتاب وال�صّنة 
ال�صرع, فهي باطلة مطروحة, ومن  واالإجماع, وكانت من الم�صالح الغريبة التي ال تالئم ت�صّرفات 

�صار اإليها فقد �صرع«.
3 - ال تعد الم�صلحة كذلك اإال من جهة ال�صرع, فما عده ال�صرع م�صلحة, فهو الم�صلحة قطعاً, 
وما عّده مف�صده, فهو كذلك, قطعاً, والخروج عن هذا القانون يعّد دخواًل في �صلطان الهوى, وهو اأمر 

مراعاة الم�صالح في الخطاب 
الإ�صالمي وقواعده



مراعاة 
الم�صالح 

في الخطاب 
الإ�صالمي 
وقواعده
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ممنوع في الدين, قال تعالى: چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب  حب  خبمب  چ ] �ص: 26 [, وهذا الح�صم من ال�صريعة �صروري وغاية في الوقاية للمكلفين من الوقوع 
في فو�صى المدلوالت الّتي ينطوي عليها لفظ الم�صلحة, ويقول عالل الفا�صي في هذا ال�صدد: »اإن 
و�صع االإ�صالم لمقيا�ص تقا�ص به الم�صلحة, �صروري لعدم الوقوع في فو�صى المدلوالت التي تدل 
اأفكار ومذاهب«؛ الأن ما  عليها كلمة م�صلحة, والّتي يفهمها منها كل واحد بح�صب ما ي�صتمله من 
تقوم به اأحوال العباد من الم�صالح ال يدركها اإال خالقهم, واإن ح�صل لهم علم ببع�ص وجوهها, فاإّنه ال 
يعّد في الجانب الخفي منها �صيء, ويقول االإمام ال�صاطبي في هذا ال�صياق: »اإن كون الم�صلحة تق�صد 
بالحكم, والمف�صدة مف�صدة كذلك مّما يخت�ص بال�صارع ال مجال للعقل فيه .... فاإذاً كون الم�صلحة 
م�صلحة هو من قبيل ال�صارع, بحيث ي�صدقه العقل, وتطمئن اإليه النف�ص, فالم�صالح من حيث هي 

م�صالح قد اآل النظر فيها, اإلى اأنها تعبديات, وما انبنى على التعبّدي ال يكون اإال تعّبدياً«.
4 - ال يعد ال�صرع الم�صلحة المجلوبة والمف�صدة المدفوعة من مقا�صده اإال اإذا تعلق بها غر�ص 
�صحيح, ويقول المقري في هذا: »ال يعتبر ال�صارع من المقا�صد اإال ما تعلق به غر�ص �صحيح, من 

جلب م�صلحة اأو درء مف�صدة؛ ولذلك ال ي�صمع الحاكم الدعوى في االأ�صياء التافهة الحقيرة«. 
5 - اإن الم�صالح والمفا�صد ال يرجح منها �صيء اإال من جهة ال�صرع؛ الأن اهلل �صبحانه وتعالى منزه 
ال�صر  يعود  واإنما  باإطالق,  الغني  الأنه  تلحقه م�صرة؛  وال  اأي منفعة  يحتاج  وال�صر, فال  النفع  عن 
وكذلك  ال�صرع  في  لها  اعتبار  ال  م�صلحة  تقبل  ال  ثم  ومن  ذلــك,  اإلــى  يفتقر  فهو  لالإن�صان  والنفع 

المف�صدة. 
6 - قال الباقوري: »اعلم اأنه لي�ص كل الم�صالح يوؤمر بك�صبها وال كل المفا�صد ينهى عن فعلها, بل 
الم�صالح والمفا�صد منها ما يكت�صب, ومنها ماال يكت�صب, فما يكت�صب يقع االأمر به والنهي عنه, وماال 
يكت�صب كح�صن ال�صورة وجودة العقل ووفور الحوا�ص و�صدة القوى والرقة والرحمة والغيرة وما اأ�صبه 
ي�صبهها,  مما  ذلك  وغير  والغلظة  الحوا�ص  و�صعف  العقل  و�صخافة  ال�صورة  كقبح  هذا  ومثل  ذلــك, 
فهذه اأ�صياء ال طاقة على اكت�صابها للعبد فهو ال يوؤمر ب�صيء من ذلك وال ينهى عنه, ولكنه يقع االأمر 

باآثارها والنهي عن اآثارها ال�صد االآخر فمن اأطاع بح�صب ذلك فقد اأ�صاب, ومن ع�صى فقد خاب«.
7 - الظاهر اأن االعتماد في جلب معظم م�صالح الدنيا واالآخرة, ودرء معظم مفا�صدها مبني على 
الظن؛ الأن المقطوع به منها قليل, و لو فات الم�صنون به منهما لف�صد اأمر الدارين ولهلك اأهلهما, 
واعتمادنا على الظن هنا قائم على اأن اهلل �صبحانه وتعالى تعبدنا به, كما اأن الغالب �صدقه عند قيام 

اأ�صبابه. 
هذه �صبعة قواعد و�صوابط في وجوه الم�صالح والمفا�صد. فعلى المت�صدي للخطاب االإ�صالمي 

اأن ي�صت�صحبها معه دائًما ويجب اأن ال تفارق فكره ونظره. 
واهلل الموفق لما فيه الخير وال�صواب

ين بن زغيبة الدكتور عزُّ الدِّ
مدير التحرير
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تعليم اللغـة العربيـة
بين الروؤى الفنية والنظريات العلمية

د. محمد �شيف االإ�شالم بوفـالقـة
كلية الآداب، جامعة عنابة، الجزائر

تمهيد:

ال ريب في اأن الممار�صات التعليمية المتعلقة باللغة العربية ال�صائدة في الموؤ�ص�صات التربوية 
اآلية ع�صوائية, في ظل غياب تحديد خطط تدري�صية وا�صحة, ومناهج تربوية  تغدو ممار�صات 
اأن  علمنا  اإذا  وال�صيما  العربية,  اللغة  تعليم  في  الزاوية  حجر  هي  التدري�ص  فطرائق  �صليمة, 
تعليم اللغة العربية اأمر �صعب وخ�صب في االآن ذاته, فهو �صعب من حيث اإن هناك الكثير من 
الت�صارب, والتباين في طرائق تدري�ص اللغة العربية, وكذلك من حيث دقة تحديد الم�صامين 

التي يتوجب تعليمها, واالقت�صار عليها.

الكثير  تلق  لم  كونها  خ�صب  ميدان  وه��ي 
باهتمام  تحظ  ول��م  والتنقيب،  البحث  م��ن 
والباحثين،  الدار�صين  مختلف  لدن  من  كبير 
الح�صم  يمكن  ل  ق�صية  فهي  اآخر  جانب  ومن 
فيها؛ لأنها قابلة للتجدد، ول�صيما في ع�صرنا 
والتكنولوجي  العلمي  النفجار  ع�صر  ه��ذا، 
وتعلم  تعليم  ق�صايا  ف��اإن  ث��م  وم��ن  والتقني، 
من  المزيد  اإل��ى  حاجة  في  هي  العربية  اللغة 
تلو  الأب��ح��اث  وت�صتحق  وال��ب��ح��ث،  ال��درا���ص��ة 
بالعملية  والنهو�ض  الرتقاء  بغر�ض  الأبحاث، 

المبذولة،  الجهود  تقويم  وبهدف  التعليمية، 
وال�صتفادة  نجاحها،  اأ�صباب  على  وال��وق��وف 
اإلى نجاحات، وكذلك  اأخطائها، وتحويلها  من 
التي  المجهولة  المجالت  بع�ض  ل�صتك�صاف 
اإليها، واإيجاد الحلول الناجعة  لم يتم التطرق 
تعليم  بمو�صوع  المت�صلة  الق�صايا  من  للكثير 

اللغة العربية.

لأجل كل ذلك، ي�صعى هذا البحث المو�صوم 
الفنية  ال���روؤى  بين  العربية  اللغة  ب�»تعليمية 
على  ال�صوء  ت�صليط  اإلى  العلمية«  والنظريات 
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بالبحث  جديرة  اأنها  يرى  التي  الق�صايا  بع�ض 
والتنقيب، ول يمكن تجاوزها من خالل الوقوف 
التي  المتنوعة  الفنية  ال��روؤى  من  مجموعة  مع 
بع�ض  اإلى  اإ�صافة  العربية،  اللغة  بتعليم  تت�صل 
هذا  ف��ي  بها  اأدل���ي  ال��ت��ي  الناجحة  ال��ت��ج��ارب 
الميدان من قبل الم�صتغلين بتعليم اللغة العربية 
واأ�صاتذة  وتربويين  ومفت�صين  مدر�صين  م��ن 
من  جملة  على  ينفتح  كما  التربوية،  المعاهد 
التي  المعا�صرة  اللغوية  والنظريات  الدرا�صات 
وظفت ق�صد خدمة اللغة العربية وتقريبها من 

المتلقي.

في  بالغة  اأهمية  يكت�صي  المو�صوع  هذا  اإن 
العربية  لغتنا  اأن  ول�صيما  ال��راه��ن،  ع�صرنا 
تعتر�صها جملة من التحديات مثل غزو اللغات 
الأخرى في ع�صر العولمة وزحف العامية وتعدد 

اللهجات.

والباحثين  ال��دار���ص��ي��ن  على  يتوجب  ل��ذا 
النهو�ض  �صاأنها  من  التي  ال�صبل  �صتى  تلم�ض 
من�صجمة  وجعلها  العربية،  بلغتنا  والرت��ق��اء 
ت�صخي�ض  خ��الل  من  الع�صر،  متطلبات  مع 
انخفا�ض  ظ��اه��رة  ب��دق��ة»ودرا���ص��ة  الو�صعية 
النف�صية  ال���ج���وان���ب  ���ص��ت��ى  م���ن  ال��م�����ص��ت��وى 
ق�صد  وال��ح�����ص��اري��ة  والبيئية  والج��ت��م��اع��ي��ة 
وانعكا�صاتها  الكثيرة،  م�صبباتها  على  الوقوف 
العالجية«))).  الو�صفة  تقديم  قبل  الخطيرة 
عتبة  على  من�صغلة  المعا�صرة   فالمجتمعات 
وترقيتها؛  بلغتها  بالنهو�ض  الجديد  القرن 
البرامج  على  الهتمام  تركز  جعلها  ما  وهذا 
والمعلم  التدري�ض  وطرائق  التعليمية  والكتب 

اأن  كما  الع�صر،  لمواكبة  وذل��ك  والمتعلم، 
زمننا هذا اأ�صبح يعرف اهتماًما كبيًرا بطرائق 
�صتى:  عوامل  اإلى  يعود  وهذا  والتعلم،  التعليم 
»لقد  واجتماعية.  وعلمية  وثقافية  ح�صارية 
�صبق العرب والم�صلمون غيرهم من الأمم في 
تاأليف المعاجم وتدوين اللغة والمحافظة على 
لغتهم، ولكن عملهم كان في النطاق الفردي.
دون��ه  مما  الحديثة  الأج��ي��ال  انده�صت  وق��د 
المعاجم. مو�صوع  في  ال�صابقة  الأجيال  نوابغ 
ال�صبق  لهم  وي�صجل  اإليهم  يرجع  ف�صل  وهذا 
في �صفحات الثقافة الإ�صالمية.وقد بقي على 
واأن  الم�صيرة،  يوا�صل  اأن  المعا�صر  الجيل 
العربية  اللغة  به  يخدم  جديد  لمنهج  يوؤ�ص�ض 

اأجداده«))). كما خدمها 

و ل جدال في اأن تعليم اللغة العربية تعتر�صه 
مجموعة من العوائق، مما يحول دون انت�صارها 

في اأنظمة التوا�صل العالمية، من بينها:

)- عوائق ذاتية خا�صة بنظام اللغة العربية 
القواعدي)، فهو يبرز مجموعة  نف�صه)النظام 
تعليمية  م�صاكل  عنها  تنجم  الإ�صكالت،  من 
حقيقية، منها ما نراه في �صوابط اللغة ونظام 

قواعدها، وذلك بغر�ض تي�صير تعليمها.

بق�صايا  تت�صل  وه��ي  خارجية،  عوائق   -(
التي  العربية  الأم��ة  واق��ع  اإل��ى  ترجع  خارجية 
ال�صعبة،  الأزم���ات  من  مجموعة  في  تتخبط 
وهذا ما يكون له جملة من النعكا�صات؛ فعندما 
فهذا  وثقافية،  ح�صارية  غربة  الأم���ة  تعاني 
ثقافية  وتظهر معه غربة  اللغة،  �صينعك�ض على 

للذات العربية نف�صها))).
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الأ�صا�ض  الركيزة  هي  التدري�ض  طرائق  اإن 
معظم  اتفق  ولقد»  العربية،  اللغة  تعليم  في 
الباحثين العرب المهتمين باإ�صالح تعليم اللغة 
العربية، وتذليل �صعوباتها، وحل م�صكالتها، اأن 
تعليم نحوه�ا اأحد هذه الم�صكالت الكبرى، فهو 
ال�صبب الرئي�ض في �صعف لغة النا�صئة العرب، 
في جميع مراحل التعليم؛ لذلك تعددت دعوات 
اإ�صالحه منذ زمن بعيد.ويمكن اأن نميز في هذه 
هدام،  مغر�ض  �صنفين:�صنف  بين  الدعوات 
الإع��راب،  عن  التخلي  واإلى  العامية،  اإلى  دعا 
العربية،  اأرك���ان  م��ن  اأ�صا�صًيا  رك��ًن��ا  ليقو�ض 
وه��ذا  وال���ص��ط��راب،  الفو�صى  فيها  وي��ح��دث 
و�صنف  بعيد،  اأو  قريب  من  يعنينا  ل  ال�صنف 
جاد غيور على عربيته وموؤمن بعبقريتها، دعا 
مفاهيمه  بتب�صيط  نحوها،  تي�صير  اإلى  بع�صهم 
وحذف  اأبوابه  بع�ض  اختزال  اأو  وم�صطلحاته، 
اإ�صالح  اإلى  اآخ��رون  ودعا  م�صائله،  من  الكثير 
اإج��رائ��ي��ة،  ط��رائ��ق  ب��اع��ت��م��اد  تعليمه  ط��رائ��ق 
الأولوية  وتعطى  النظرية،  ال�صروح  فيها  تقلل 
في  واقترحت  الإنتاجية،  والتمارين  للتدريبات 
التبليغية. المقاربات  بع�ض  الأخ��ي��رة  ال��م��دة 
من  للكثير  الحرفي  التطبيق  من  الرغم  وعلى 
الإ�صالحات على هذا الم�صتوى اأو ذاك، اإل اأن 
عند  متف�صية  زالت  ما  اللغوي  ال�صعف  م�صكلة 
مع  وتتعمق  تتو�صع  فتئت  وما  العرب،  الطالب 
مالزمة  �صفة  اأ�صبحت  اأن  اإل��ى  الزمن،  م��رور 
لبع�ض  وحتى  الجامعات،  ول��ط��الب  للنا�صئة 

المتخ�ص�صين في اللغة العربية«))).

1-اأهداف تدري�س اللغة العربية:

اأب��رز  من  واح��دة  التعليمية  الأه���داف  تعد 
النف�ض  علم  لها  يت�صدى  التي  المو�صوعات 
في  الأول����ى  المرحلة  ت�صكل  وه��ي  ال��ت��رب��وي، 
ن�صاط  توجيه  في  وُت�صهم  تعليمية،  عملية  اأي��ة 
ف الهدف  المعلم والمتعلم على حد �صواء، ويعرَّ
في  الرغبة  بو�صوح  تبين  مكتوبة  باأنه:»عبارة 
عملية  نتيجة  المتعلم  �صلوك  في  متوقع  تغيير 
قابلة  ال��ع��ب��ارة  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��م، 
معرفة  من  نتمكن  حتى  والقيا�ض  للمالحظة 
�صلوك  على  طراأ  الذي  والكمي  النوعي  التغيير 
المتعلم لكي يمكن اأن نن�صبه اإلى �صلوك المتعلم 
عبارات  هي  التعليمية  فالأهداف  التدري�صي، 
ال�صلوك  لو�صف  وو�صوح  بدقة  مكتوبة  جمل  اأو 
الوحدة  نهاية  في  المتعلم  عن  �صي�صدر  الذي 
من  ُيتوقع  ما  ت�صف  فهي  ثم  ومن  التعليمية، 
الوحدة  لدرا�صة  اإكماله  بعد  به  القيام  المتعلم 
التعليمية، اأي اأن الأهداف التعليمية هي عبارة 
اإلى  والتعليم تترجم  التعلم  عن ح�صيلة عملية 

�صلوك يمكن مالحظته وقيا�صه«))).

في  التعليمية  الأه�����داف  اأه��م��ي��ة  وتتجلى 
اخت�صار الوقت، وتجنب الع�صوائية والرتجال، 
وتوجه  والمتعلم  المعلم  على  بالفائدة  وتعود 
اأعمالهم واإمكانياتهم، فهي �صرورية لكل عمل 
من  والتعليم  التعلم  تقويم  في  وتفيدنا  تربوي، 
والقوة،  ال�صعف  مواطن  على  الوقوف  خ��الل 
وت��ف��ي��د ك��ذل��ك ف��ي ت��ج��زئ��ة م��ح��ت��وى ال��م�����ادة 
خطوات  وفق  وتدري�صها  وتو�صيحها  الدرا�صية 
منهجية �صليمة، كما تفيد في تحديد الخبرات 
الالزمة للمتعلم، وت�صاعده في التكيف الإيجابي 
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مع مجتمعه في حا�صره وم�صتقبله))).

ويمكن اأن ُنقدم في هذا المجال نماذج من 
من  المرجوة  الأه��داف  لبع�ض  تربوية  مناهج 
تعليم اللغة العربية؛ حيث اإنها ُتق�صم عادة اإلى 
يذهب  ما  نحو  وعلى  وخا�صة،  عامة  اأه��داف 
اإليه معروف زريق، فالأهداف العامة من تعليم 

اللغة العربية هي:

»اأ-العتزاز باللغة العربية.

بو�صفها  العربية  اللغة  بين  ب-ال��م��الءم��ة 
تحقق  بحيث  للمعرفة،  وم���ادة  ال��در���ض  م��ادة 
العروبة  واأمجاد  العربية،  بالقومية  العتزاز 
الوطن  فكرة  واإب��راز  وحا�صرها،  ما�صيها  في 
العربي الكبير، وطبع التالميذ على الُمثل العليا 
وبيان  ال�صتعمار،  ومناه�صة  الخالدة،  العربية 
دور الأمة العربية في خدمة الح�صارة بفروعها 

المختلفة.

الأدبي  بتراثهم  العرب  التالميذ  ج-تعريف 
والعلمي تعريًفا وا�صًحا.

اللغة  تعليم  م��ن  الخا�صة  الأه����داف  واأم���ا 
العربية فهي:

اأ-النطالق في التعبير ال�صفهي.

العامة  الفكرة  ال�صريعة مع فهم  ب-الكتابة 
من المقروء.

الفكرة،  فيها  تت�صح  عبارات  في  ج-الكتابة 
وتتما�صى مع نظام الجملة العربية.

د-الكتابة بخط وا�صح مقروء.

ه�-الإح�صا�ض بالوطن العربي الكبير عامة، 

ال��وط��ن  م��ن  ج����زًءا  بو�صفه  خ��ا���ص��ة  وب��وط��ن��ه 
العربي«))).

ويمكن اأن ن�صرب مثاًل بمنهاج اللغة العربية 
بالجمهورية  الأ�صا�ض  التعليم  من  الثاني  للطور 
اأن الأه����داف  اإل���ى  اأ���ص��ار  ف��ق��د  ال��ج��زائ��ري��ة، 
تحقيقها  اإلى  الأ�صتاذ  ي�صعى  التي  والمهارات 

في تعليمه للغة العربية تتلخ�ض في:

»)-اأن يكون للتلميذ معرفة كافية بالقواعد 
اللغة،  لفهم نظام  الالزمة  وال�صرفية  النحوية 

وممار�صتها ممار�صة �صحيحة نطًقا وكتابة.

)-اأن يكون التلميذ ُملًما بالتراكيب والألفاظ 
الأ�صا�صية التي تغطي اهتماماته، وحاجاته في 

مجال ال�صتعمال اللغوي.

بين  ال��ت��ف��رق��ة  ع��ل��ى  ق�����ادًرا  ي��ك��ون  )-اأن 
ال�صتعمالت الحقيقية وال�صتعمالت المجازية، 

وُمدرًكا لمعانيها.

)-اأن يكون متمكًنا من ا�صتخال�ض المعارف 
التي يت�صمنها الن�ض المقروء، وتقديم قيمتها.

وا�صتخال�ض  التحليل،  على  يتدرب  )-اأن 
النتائج والأحكام«))).

ينتظر  وال��ت��ي  ال��م��رج��وة،  الأه����داف  واأم���ا 
تحقيقها في نهاية ال�صنة ال�صاد�صة من التعليم 
وال�صرف،  النحو  بتعليم  يتعلق  فيما  الأ�صا�ض 

فهي:

»)-تمكين التلميذ من الإلمام بالمو�صوعات 
اإدراك��ه  وتعميق  المقررة،  وال�صرفية  النحوية 
كل  يحدثه  وم��ا  ووظائفها،  الجملة  لعنا�صر 

عن�صر من اأثر في المعنى والمبنى.
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ال�صحي�ح،  للفهم  و�صيل�ة  القواعد  )-ع��دُّ 
ال�صبط،  �صحة  على  التلميذ  ت�صاعد  واأداة 
لغوية  ع���ادات  تك�صبه  واآل���ة  النطق،  و�صالمة 

�صليمة.

تنمي  لغوية  و�صيغ  بتراكيب،  )-ت��زوي��ده 
قدراته على التعبير الجيد.

وا�صتنباط  العلمي  التفكير  على  )-تدريبه 
الأحكام من ال�صواهد«))).

ومن الأهداف العامة لتعليم اللغة العربية:

عام  ب�صكل  اللغوي  الأداء  م�صتوى  )-رف��ع 
فيما يت�صل بالألفاظ والمجالت الخا�صة.

محدد  بمجال  الخا�صة  الأنماط  )-تر�صيخ 
اأو  القانون  اأو  التعليم  اللغوية  الأ�صكال  مثل: 

التجارة اأو الزراعة اأو غير ذلك.

لغوًيا  تكويًنا  والأ�صاتذة  المعلمين  )-تكوين 
اأداء  في  والإب��داع  النجاح،  من  يمكنهم  ا  خا�صً
خا�ض  وذل��ك  والتعليمية،  التربوية  مهامهم 

بالمدار�ض العليا لالأ�صاتذة.

)-اإعداد الطلبة، وتمكينهم من الإفادة من 
القديمة  العربية  ال�صرفية  والموؤلفات  التراث 

والحديثة.

ا-اإلى الأهداف-تقوية  ويمكن اأن ن�صيف اأي�صً
الملكة ال�صرفية وت�صحيح النحرافات«)1)).

اللغة  تعليم  في  واأهميته  2-التقويم 
العربية:

روؤي��ة  لتقديم  م�صتمرة  بحاجة  التعليم  اإن 
وتعرفنا  النقائ�ض،  بتجلية  ت�صمح  تقويمية 

والتح�صيل  التعليمية،  العملية  تقدم  مدى  على 
نتمكن  التي  العملية  هو  فالتقويم  الدرا�صي، 
العملية  ن��ج��اح  م��دى  معرفة  م��ن  بو�صاطتها 
التربوية التعليمية، وي�صمح لنا في مجال تعليم 
الفعلي  اللغوي  النمو  بمتابعة  العربية  اللغة 
الملكة  اكت�صاب  على  قدراته  واإدراك  للمتعلم، 
اللغوية، وقد ا�صتق التقويم لغة من جذر)ق، و، 
م)، فقد» جاء في ل�صان العرب: قوم الأمر، اأزال 
وعماده،  نظامه،  الأمر  وقوام  واأقامه،  عوجه، 
ال�صيء  ثمن  والقيمة،  ق��دره��ا،  ال�صلعة  وق��وم 
وفي  والعتدال،  ال�صتقامة  والتقويم  بالتقويم، 
المعجم الو�صيط قوم العود، عدله واأزال عوجه، 

وتقوم ال�صيء تعدل وا�صتوى.

طرف  من  التقويم  تعريفات  تعددت  ولقد 
الباحثين، واإذا عدنا اإلى بع�ض ما ذكره علماء 
الل�صان،  فاإن بلومفيلد يذكر اأن التقويم مجموعة 
منظمة من العمليات التي تبين فيما اإذا جرت 
مع  المتعلمين  مجموعة  على  تغيرات  بالفعل 
ويعرفه  التغير.  ذلك  ودرجة  المقدار،  تحديد 
جون ماري ديك اتل باأنه فح�ض، ومعاينة درجة 
المعايير  من  اإعالمية  مجموعة  بين  التوافق 

لالأهداف المحددة من اأجل اتخاذ قرار.

الباحثين  بع�ض  المعاني  ه��ذه  على  ويقف 
يذكر  حيث  التقويم؛  مفهوم  لتحديد  العرب 
���ص��رح��ان ال��دم��ردا���ض ف��ي ك��ت��اب��ه »ال��م��ن��اه��ج 
من  بلغناه  م��ا  م��دى  تحديد  اأن��ه  المعا�صرة« 
اإليها  ن�صعى  التي  الأه��داف  تحقيق  في  نجاح 
بحيث يكون عوًنا للنا�ض في تحديد الم�صكالت 
وت�صخي�ض الأو�صاع ومعرفة العقبات والمعوقات 
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بق�صد تح�صين العملية، ورفع م�صتواها، وتحقيق 
وغيرها  التعريفات  هذه  خالل  اأهدافها.ومن 
مفهوم  اأن  لنا  يت�صح  الأخ���رى  المفاهيم  من 
عن  معيارية  اأحكام  اإ�صدار  به  يق�صد  التقويم 
�صخ�ض اأو مجموعة من الأ�صخا�ض لغر�ض من 
اأو اأفكار اأو طرائق  الأغرا�ض على قيمة اأعمال 

اأو و�صائل ومواد«)))).

ويقترب التقويم مع مفهوم التقييم من حيث 
اإن التقييم يهتم باإدراك المظهر العام للمتعلم، 
المرجوة،  الأه��داف  تحقيق  مدى  على  ويركز 
والتقويم  لها،  ا�صتيعابه  م��دى  ع��ن  ويت�صاءل 
التحليل،  اإلى  يعمد  اإنه  حيث  من  عنه  يختلف 
واإيجاد حلول لأ�صباب التراجع اأو ال�صعف، كما 

ي�صعى اإلى تف�صير اأ�صباب النجاح والقوة.

ويعد التقويم اأمًرا �صرورًيا في تعليمية اللغة 
العربية، كونه:

طاقاتهم  بح�صب  المتعلمين  »)-ي�صنف 
الفردية، وي�صتغل  العقلية، ويميز بين قدراتهم 
البيئة  م��ع  تكييفهم  لأج���ل  المعطيات  ه���ذه 
الجتماعية، ويحدد م�صتويات الفهم وحدوده. 

)- يزيد من الن�صاط والجهد المبذول، اأي 
والم�صتوى  للمتعلم،  العام  الن�صاط  في  الزيادة 
�صلوك  تغيير  ه��و  ال��ه��دف  دام  م��ا  التعليمي، 

المتعلم.

الفعلي  ال��ل��غ��وي  ال��ن��م��و  بمتابعة  )-ي��ع��ن��ى 
اأثناء  ا�صتخدامه  من  لبد  كان  لذلك  للمتعلم؛ 
العملية التعليمية، ل في اأعقاب نهاية الف�صول 

الدرا�صية الثالثة فح�صب.

الل�صان  اك��ت�����ص��اب  م��ن  المتعلم  )-ي��م��ك��ن 
ومجانبة  الجماعي،  الجمالي  والذوق  العربي، 

اللحن والف�صاد«)))).

بين  ال��ع��رب��ي  النحو  تعليم  )-اإ���ص��ك��ال��ي��ات 
الإن�صاف والتجني:

ق�صايا  ناق�صت  التي  الدرا�صات  اأغلب  اإن 
تعليم اللغة العربية ركزت على م�صاألة القواعد 
عرفت  حيث  تدري�صها؛  وط��رائ��ق  ال��ن��ح��وي��ة، 
والدار�صين  الباحثين  قبل  من  وا�صًعا  ج��دًل 
والمهتمين، وذلك في اإطار �صعيهم اإلى تحديد 
ولعل  العربي،  النحو  تدري�ض  في  وا�صح  منهج 
الأولى  بالدرجة  تعود  والجدل  الختالف  كثرة 
النحوية،  الق�صايا  في  التف�صيالت  كثرة  اإلى 
القوانين  النحوية  القواعد  وتعني  والأح��ك��ام، 
اللغة،  اأ�صا�صها  على  ُبنيت  التي  والمقايي�ض 
اللغة،  عليه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال��ن��ظ��ام  تمثل  فهي 
القواعد  ت��دري�����ض  اأن  ف��ي  ري��ب  ول  وبنيتها، 
معرفًيا  زاًدا  المعلم  اكت�صاب  النحوية»يتطلب 
في علوم النحو وال�صرف، وعلم المعاني، كما 
يتطلب من المعلم نف�صه توظيف هذه القواعد 
منه  ويتطلب  بالتالميذ،  وات�صاله  لغته،  في 
تقدم  التي  المنا�صبة  الطريقة  اختيار  ا  اأي�صً
بف�صلها  يمار�ض  اإ�صاءة  بو�صفها  القاعدة  بها 
ال�صيغ،  وا�صتعمال  التراكيب،  بناء  التالميذ 
والحر�ض على الإكثار من الممار�صة وتكرارها 
اإل  ذلك  يتحقق  والتر�صيخ.ول  التثبيت  بهدف 
والكتاب  كالأمثلة  المنا�صبة  الو�صيلة  با�صتعمال 
والمتنوعة  المتدرجة  والتمارين  وال�صبورة 
والأجهزة ال�صمعية والب�صرية في حال توفرها 
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والر�صوم وغيرها.

علوم  قواعد  من  والمتمكن  المعلم  على  اإن 
اللغة:

-اأن يميز بين درا�صة اللغة لذاتها، والتعمق 
وبين  علومها،  ف��ي  التخ�ص�ض  ق�صد  فيها 
ا�صتعمالها  اأج��ل  م��ن  للغة  العلمية  ال��درا���ص��ة 
من  الأ�صمى  الغر�ض  اإذ  اليومية؛  الحياة  في 
تدري�ض القواعد هو تمكين المتعلم من التعبير 
ال�صليم الوا�صح وفق هذه القواعد في الحالت 

الخطابية.

-األ يكتفي بتحفيظ القواعد تحفيًظا جاًفا، 
واأن يعمل على تنمية قدرات التالميذ التعبيرية 

والتبليغية، وذلك بتكثيف التدريبات العملية.

علم  بتدري�ض  النحو  تدري�ض  ُي��دع��م  -اأن 
المعاني ل كقواعد ُتحفظ، بل كاأ�صاليب يدرب 
ربط  على  فيدربون  التالميذ،  ا�صتعمالها  على 
هذه القواعد بما توؤديه من معان واأغرا�ض«)))). 

ذاتها،  في  مق�صودة  غاية  لي�صت  والقواعد 
النطق،  و�صحة  الكالم،  ل�صبط  و�صيلة  اإنها  بل 
والكتابة، ومن ثم فال داعي اإلى المغالة فيها؛ 
مجموعة  من  يت�صكل  ل  العربي  النحو  اأن  ذلك 
من القواعد الجامدة اأو القوالب ال�صاكنة التي 
بالمرونة»  يت�صم  ه��و  واإن��م��ا  التغيير،  تقبل  ل 
المواكبة  على  وطواعيتها  اللغة  ه��ذه  كمرونة 
اأن يبلغ غايته  والتطور.ول يمكن للنحو العربي 
اإل اإذا كان مي�صًرا، والتي�صير لي�ض حذًفا لل�صروح 
والتعليقات، ول اخت�صاًرا، ولكنه عر�ض بمنهج 
للنا�صئين  يي�صر  النحو،  لمو�صوعات  جديد 

مفيًدا  التي�صير  يكون  وتمثلها.ولن  ا�صتيعابها 
ما لم ي�صبقه اإ�صالح �صامل لمنهج هذا البحث 
اإل  هذا  يتم  ولن  وفروًعا،  اأ�صوًل  ومو�صوعاته 
بتحديد الدر�ض النحوي وتنقيته مما علق به من 

�صوائب جرها عليه المنهج الفل�صفي.

الطريقة  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  ينبغي  ول���ذا 
بالتركيز  وذلك  والتفكير،  والمنهج  والأ�صلوب 
على الفهم العميق لبنية لغتنا العربية، ولمعنى 
اأن  يعني  وتركيبها.وهذا  و�صياغتها  الجملة 
وغايات  باأهداف  مرتبطة  اللغة  قواعد  تكون 

محددة«)))). 

من  ك��ل  روؤي���ة  الق�صية  ه��ذه  ف��ي  ون��ع��ر���ض 
الباحث عبد العليم اإبراهيم، عميد تفتي�ض اللغة 
العربية بوزارة التربية، والتعليم بم�صر �صابًقا، 
في  تربوي  باحث  وهو  ُزريق،  والباحث معروف 
من�صب  �صغل  وكذلك  ب�صورية،  المعلمين  دور 
اأ�صتاذ بكلية التربية في الريا�ض ، يقول الباحث 
المجال:»وقد  ه��ذا  في  اإبراهيم  العليم  عبد 
اأخطاأ كثير من المعلمين حين غالوا بالقواعد، 
بتفا�صيلها،  والإلمام  �صواردها،  بجمع  واهتموا 
والإثقال بهذا كله على التالميذ، ظًنا منهم اأن 
اقداًرا  و  لغتهم،  للتالميذ من  تمكيًنا  في ذلك 
بع�ض  ويرى  والبيان،  التعبير  اإج��ادة  على  لهم 
اإمكان ال�صتغناء عن تدري�ض القواعد  المربين 
في ح�ص�ض م�صتقلة، والكتفاء بكثرة التدريب 
وكتابة،  ق���راءة  ال�صحيحة  الأ���ص��ال��ي��ب  على 
فيكون  التدري�ض،  في  الكالم  باأ�صلوب  والعناية 
للمحاكاة اأثر في تقويم الأل�صنة؛ لأن تخ�صي�ض 
من  �صرب  القواعد  لتدري�ض  الح�ص�ض  بع�ض 
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تعود  ثمرة  ب��دون  للجهود  تبديد  وفيه  العبث، 
على التلميذ«)))).

ال��ت��ي  ال��ح��ج��ج  م���ن  م��ج��م��وع��ة  اأدرج  وق���د 
اأن  بينها  من  الت��ج��اه  ه��ذا  اأ�صحاب  ي�صوقها 
القواعد،  ن�صاأة  قبل  ن�صاأت  قد  العربية  اللغة 
وعا�صت اأزمنة طويلة �صليمة غنية، وكان اأعراب 
البادية على الرغم من اأنهم ل يعرفون للغتهم 
اأ�صوًل وقواعد، هم المرجع الذي بف�صله و�صع 
اإلى  يلجاأ  فالطفل  وكذلك  القواعد،  العلماء 
فيها  يبداأ  التي  الأول��ى  المراحل  في  المحاكاة 
تعليمه  يمكن  ثم  وم��ن  اللغة،  باألفاظ  النطق 
تلك  تدري�ض  دون  اللغة،  قواعد  يراعي  كيف 
القواعد في �صن مبكرة، كما يرى اأ�صحاب هذا 
التوجه اأن القواعد �صعبة وجافة، وهي ت�صيب 
التالميذ بال�صاأم، وُتنفرهم، وهي اأمور معنوية 
تجريدية، ونوع من التحليل الفل�صفي المنطقي، 
وقد ثبت اأنها قليلة الجدوى في توجيه التالميذ 
الكثير منهم  فاإننا نرى  ولذلك  �صليًما؛  توجيًها 
ركيكة،  اأ�صاليبهم  ولكن  القواعد،  يحفظون 
فاح�صة،  اأخطاًء  الكتابة  في  ُيخطئون  واأحياًنا 
قد  غاية  بو�صفها  القواعد  فتدري�ض  وكذلك 
ُيخطئ التالميذ، ويجعلهم يعتقدون باأنها غاية 
في ذاتها، و يهملون جانبها التطبيقي، وغايتها 

العملي)))).

ُزريق  معروف  الباحث  اإليه  يذهب  ما  وهذا 
في حديثه عن القواعد النحوية، حيث يقول:

»)-اإن القواعد و�صيلة ل غاية، ومن الخطاأ 
كما  لذاتها  مق�صودة  غاية  اأنها  على  درا�صتها 
و�صيلة  القواعد  اإن  قريب.  اإلى عهد  متبًعا  كان 

العبارة،  و�صحة  والنطق،  الكتابة  ل�صتقامة 
ال��م��در���ص��ة  ف��ي  ال��ق��واع��د  تعليم  وي�����ص��ت��ه��دف 
العملية  الفوائد  الأول���ى  بالدرجة  البتدائية 

التطبيقية قبل الفوائد المنطقية النظرية.

اللغة،  ظل  في  القواعد  ُتدر�ض  اأن  )-يجب 
الن�صو�ض  من  وتمريناتها  اأمثلتها،  ُتختار  اأي 
والعبارات الجيدة ذات المعاني الثقافية؛ ولذا 
المبتذلة  الكال�صيكية  الأمثلة  عن  البعد  يجب 

مثل )�صرب زيد عمًرا).

)-اأن يكتفي المعلم من القواعد بما ي�صون 
مع  وكتابته،  كالمه  في  الأخطاء  عن  التلميذ 
عدم التاأكيد على التعريفات والأمور المجردة؛ 
القاعدة في مواقف  تطبيق  القدرة على  اإن  اإذ 
من  خير  التلميذ  لها  يتعر�ض  واقعية  لغوية 

مجرد ا�صتظهار القاعدة فقط.

)-يجب الكتفاء باأي�صر الوجوه فيما يحتمل 
اأكثر من وجه لالإعراب، وقد قيل: )اإذا ا�صتوى 

التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير اأولى).

)-ل لزوم لالإعراب المحلي لأنه ل ُيقدم و ل 
يوؤخر في فهم الجملة، وقراءتها قراءة �صحيحة 

بالن�صبة لتالميذ المدر�صة البتدائية«)))). 

القاعدة  اأن  اإل��ى  ُزري��ق  معروف  ي�صير  كما 
وذلك  للتلميذ،  ثابًتا  مقيا�ًصا  ُتعطى  اأن  بد  ل 
لأنها  والنادرة؛  ال�صاذة  الحالت  عن  بالبتعاد 
ُتعطيه  ول  التلميذ،  ذه��ن  ت�صوي�ض  في  ُت�صهم 
ويذكر  له،  يكون مرجًعا  ثابًتا  مقيا�ًصا �صحيًحا 
مجموعة من الموا�صيع  التي ل يرى قيمة من 
تدري�صها في المرحلة البتدائية، ومن ثم فمن 
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الأح�صن اإهمالها مثل:

والأج��وف  كالمثال  المعتل  الفعل  »)-اأن��واع 
ونكتفي  المفروق،  واللفيف  المقرون  واللفيف 
من اأنواع الفعل المعتل بالفعل المعتل الناق�ض، 
معرفة  على  يترتب  ل  اإذ  لمه؛  اعتلت  ما  وهو 
التلميذ لالأنواع المتقدمة اأية فائدة في قراءته 

اأو كتابته.

لأن  ال��ف��اع��ل؛  م��ع  الفعل  مطابقة  )-ب��ح��ث 
ذلك اإنما ياأتي بالتمرين والقراءات المتعددة، 

وب�صكل غير مبا�صر.

الفعل،  بها  ُيعرف  التي  العالمات  )-بحث 
وعالمة  دخول)لم)عليه،  الم�صارع  فعالمة 
الما�صي دخول)التاء) عليه، �صواء اأكانت التاء 
هي تاء الفاعل، اأم تاء التاأنيث ال�صاكنة، وعالمة 
الأمر �صحة دخول)اإحدى نوني التوكيد)عليه.
ويجب  ل��ه،  قيمة  ل  ال��ع��الم��ات  ه��ذه  وت��دري�����ض 
هو  ه��ل  الفعل  لنوع  التلميذ  معرفة  تكون  اأن 
ما�ٍض، اأم م�صارع، اأم اأمر، اإنما هو تابع لفهمه 

للمعنى«)))).

ولي�ض من المبالغة القول:اإن م�صكالت النحو 
يت�صل  فبع�صها  ومعقدة،  ومت�صعبة  متعددة 
يتعلق  وبع�صها  اللغوي،  والم�صدر  بالمنهج 
بجملة  يرتبط  ما  وهناك  والمتعلم،  بالمعلم 
وبالمحيط،  بالواقع    المت�صلة  الظروف  من 
بتعليم  تت�صل  التي  العوائق  من  الكثير  ولعل 
النحو العربي تعود-وفق ما يراه الدكتور نا�صر 

لوحي�صي-اإلى:

وا�صطرابها،  التعليمية  المناهج  »-�صعف 

وابتعادها عن اأ�صلوب التدرج في عر�ض اأبواب 
تراعي-غالًبا-الم�صتويات  ل  اإنها  اإذ  النحو؛ 
العقلية الإدراكية، بل اإن بع�ض الم�صائل النحوية 

مكررة معادة.

-ميل الدر�ض النحوي عن الغايات المتوخاة، 
المنطق  دوائ�����ر  و���ص��ط  ت��ط��وي��ق��ه  خ���الل  م���ن 
مادة  منه  وجعل  جفوفه،  زكى  مما  والفل�صفة، 

م�صتغلقة.

موا�صيعه  وك��ث��رة  النحو  اأب����واب  -ات�����ص��اع 
وت�صابك قواعده، واختالف المدار�ض النحوية، 

ومن ثم تعدد اأوجه الإعراب و�صوره.

وتعقيد  وم��راج��ع��ه  النحو  م�صادر  -ك��ث��رة 
���ص��واه��ده��ا  وغ��م��و���ض  واأ���ص��ل��وب��ه��ا،  منهجها 
ومنطلًقا  اأ�صلوًبا  والحوا�صي  المتون  واعتمادها 

وغاية.

-غ��ل��ب��ة ال��ج��ان��ب ال��ن��ظ��ري ع��ل��ى ال��ج��ان��ب 
النحو- م��ادة  تدري�ض  ف��ي  العملي  التطبيقي 
اللغوي  ال��واق��ع  ب��ي��ن  ال��خ��ل��ط  عموًما-ب�صبب 

والمنطق العقلي.

عن  وان�صرافهم  المتعلمين  همم  -�صعف 
في  الرغبة  والأدب-بعامة-وغياب  اللغة  مادة 

تعّلم النحو، وقلة ر�صيدهم اللغوي.

النحو،  مادة  الكفاءة)الكفايات)في  -قلة 
و�صعف اإعداد المعلمين واختالف طرائقهم في 
التدري�ض، واتخاذهم المتحانات غاية ل و�صيلة، 
و�صدوفهم،  المتعلمين  نفور  غذى  الذي  وهذا 
�صالح  ذلك:محمد  عنى  وقد  زهدهم.  ونمى 
اإلى  النحو  م�صكالت  اأرجع  حين  مجاور  الدين 
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الم�صدر العلمي الذي يك�صف افتقار المعلم اإلى 
المعلومات الكافية الدقيقة عن اللغة وطبيعتها 
ط��رائ��ق  اإل���ى جملة  اأي:اف���ت���ق���اره  ووظ��ي��ف��ت��ه��ا، 
ما  المهنية).واأما  )القدرة  لنقل:  اأو  التدري�ض 
تعلق بالواقع والمحيط في�صعب حده وح�صره؛ 
حيث حلت العامية محل الف�صحى في مختلف 
اللغات  مزاحمة  والفظيع  والمواطن،  المواقع 

الأجنبية اللغة العربية.

-غ���ي���اب ال��و���ص��ائ��ل ال��م��ع��ي��ن��ة ال��م��و���ص��ح��ة 
ي�صهل  مما  وغيرها)  والب�صرية  )ال�صمعية 

ال�صتيعاب ويي�صره.

النحوي  اللغوي،  تراثنا  يقال:اإن  اأن  ويجب 
الم�صكالت  ه��ذه  من  الرغم  وال�صرفي-على 
وتقعيده  تاأ�صيله  وجب  خطير  المعوقات-تراث 
العربية  بنية  خ�صائ�ض  بتبيان  وذلك  و�صونه، 
درا�صة  بتقديم نظرة جديدة في  ب�صكل علمي، 
العربية  ال��ل��غ��ة  رب���ط  تعيد  ال��ع��رب��ي  ال��ل�����ص��ان 

الف�صحى بالواقع والحياة.

النحو،  ع��ن  ال�صتغناء  اإل��ى  ال��دع��وة  ولعل 
واإحالل العامية محل الف�صحى-وهي دعوة غير 
والحمل  فادًحا  العبء  جعلت  التي  بريئة-هي 
ومن  المحدثين،  واللغويين  النحاة  على  ثقياًل 

ثم �صار تي�صير النحو �صرورة ملحاحة.

لكتاب)النحو  تقديمه  ف��ي  ح�صن  فعبا�ض 
ما  وك��ل  النحو  م��ادة  تجمع  اأن  ال��واف��ي)ي��رى 
يتعلق بها من الت�صريف في كتاب واحد، حتى 
اأمهات  في  تفرق  ما  يجمع  اأجزاوؤه  تعددت  واإن 
في  يراعى  اإليها،  الرجوع  يغنينا عن  و  الكتب، 
بتوخي  ودللتهما،  والنقل  التعبير  و�صوح  ذلك 

اللغة الي�صيرة الماأنو�صة التي ل تعقيد فيها و ل 
غمو�ض و ل ح�صو ول ف�صول و ل مناق�صة اأمر، 
على  الحر�ض  ول  اعترا�ض،  و�صع  ول  لفظ  اأو 

اأ�صاليب القدامى  وتعبيراتهم «)))).

ميدان  في  ُتطرح  التي  الأ�صئلة  بين  من  و 
عامة:  ب�صورة  العربية  واللغة  النحو،  تعليم  
في  ال��ت�����ص��اوؤل  ي��ت��م  ال��ن��ح��و؟ح��ي��ث  نعلم  ك��ي��ف 
الطرائق  على  العتماد  يتم  هل  المجال  هذا 
والمناهج العربية القديمة؟اأم يتم التركيز على 
منهجيات، وطرائق التحليل الل�صانية الحديثة، 
كون  الن��ت��ق��ادات  من  جملة  لها  ُوجهت  والتي 
مفاهيمها قد ل تن�صجم في الكثير من الأحيان 
اأحد  يت�صاءل  العربية؟كما  لغتنا  خ�صائ�ض  مع 
ال�صرف  نعلم  الميدان، هل  الباحثين في هذا 
مع  نعلمه  اأم  منف�صلة،  ح�ص�ض  في  ُم�صتقاًل 

النحو؟

تعليم  يتم  اأن  �صامية  اأحمد  الدكتور  يقترح 
ال�صرف مع النحو، وذلك في اإطار علوم العربية 
والبرامج  المناهج  و�صع  ويتم  ع��ام،  ب�صكل 
الأمر  هذا  اأن  اإل��ى  وي�صير  الطرح،  لهذا  وفًقا 
من  النطالق  يتم  اإنه  بحيث  تناق�ض  فيه  لي�ض 
الواقع للو�صول اإلى الُمبتغى، من خالل اإمكانية 
في  المبرمجة  ال�صرفية  الم�صائل  اإلى  التطرق 
ح�ص�ض التطبيق النحوية»وربما تكون الطريقة 
العتماد  طريقة  ال�صرف  تعليم  في  الناجعة 
والمواقف  الممار�صة  خالل  من  المحاكاة  على 
وهي  ال�صرفية،  الملكة  لتكوين  الحية  اللغوية 
النحوية،  الملكة  من  اأكثر  را�صخة  ملكة  غالًبا 
اأجريت  التي  الختبارات  بع�ض  من  تبين  وقد 
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الثانوية  المرحلة  طالب  من  مجموعات  على 
خالل  من  باأنواعها  ال�صيغ  يعرفون  الطلبة  اأن 
الممار�صة اللغوية، ولكنهم ل يعرفون التحويالت 
التحليالت  م��ن  ج���ًدا  وي��ن��ف��رون  وال��ق��واع��د، 
من  ولعله  وي�صتثقلونها،  ال�صرفية  والتعليالت 
المفيد اأن ُيدر�ض اأ�صتاذ النحو النحو وال�صرف 
مًعا، اإن لم ُيهمل الأبحاث ال�صرفية. واإذا تعذر 
في الوقت الراهن تكوين اأ�صتاذ واحد لتدري�ض 
مواد العربية مجتمعة، فعلى الأقل ينبغي اأن يتم 
اأ�صاتذة هذه المواد، ولتظل مادة  التن�صيق بين 
الم�صائل  فتدر�ض  بالنحو،  مرتبطة  ال�صرف 
من  وبخا�صة  النحو،  ح�ص�ض  في  ال�صرفية 
الن�ض  فيختار  التطبيقية  الن�صو�ض  خ��الل 
عدد  على  النحوي-مثاًل-م�صتماًل  التطبيقي 
من الأ�صئلة حول التذكير والتاأنيث، وفق اأو�صاع 
الن�ض  ذلك  وليكن  م�صبًقا،  الأ�صتاذ  يحددها 
والفاعل)،  )الفعل  مثل  نحوي  مو�صوع  ح��ول 

وهكذا ح�صب المخطط الُمعّد«)1)).

التعليمي  البرنامج  يقت�صر  اأن  يقترح  كما 
لل�صرف على:»المفاهيم والم�صطلحات، والميزان 
والمثنى  والمفرد  والتاأنيث،  والتذكير  ال�صرفي، 
الأفعال  واإ�صناد  والم�صتقات،  والم�صدر  والجمع، 
قرارات  بع�ض  اإدراج  اإلى  بالإ�صافة  ال�صمائر،  اإلى 
المجامع اللغوية الخا�صة بالم�صائل ال�صرفية  في 
والأدب  الخت�صا�ض)اللغة  ذات  والأق�صام  ال�صعب 
الكتفاء  فيتم  الأخ���رى  ال�صعب  واأم���ا  ال��ع��رب��ي)، 
بالتركيز على بع�ض الم�صائل ال�صرفية التي ندرك 
الطلبة  اأن  اللغة  وح�ص�ض  الختبارات،  خالل  من 

بحاجة اإليها«))))

اإلى �صرورة  لوحي�صي  نا�صر  الباحث  وي�صير 
ربط الم�صطلحات النحوية و التعاريف بالمعاني 
ال��وق��اي��ة،  ي���ردد:ن���ون  م��ن��ا  فكثير  وال�����دللت، 
ُتدر�ض  اأن  يجب  كما  ذلك،  معنى  يعلم  ل  وهو 
بطريقة  والت�صريفية  النحوية  الم�صطلحات 
والم�صائل  الأب��واب  ترتيب  خالل  من  متكاملة، 
وفق منهجية منطقية مدرو�صة، تراعي قدرات 
ال�صتغناء  يمكن  كما  وم�صتوياتهم،  المتعلمين 
عن بع�ض الم�صطلحات والفروع التي ل اأثر لها 

في تقويم الل�صان اأو القلم، ويقترح كذلك:

» -انتقاء ال�صواهد والأمثلة التي تك�صف عن 
بالباحثين  فخليق  القاعدة،  وُتجلي  الغام�ض، 
تت�صل  ال��ت��ي  ال�����ص��واه��د  اخ��ت��ي��ار  والمعلمين 
حبذا  ويا  المعي�ض.  الواقع  وتخدم  بالمحيط، 
ُيريح  جًوا  النحو  در�ض  على  المعلم  ُي�صفي  لو 
كاأن  وي�صوقه،  ال�صتزادة  اإلى  ويحفزه  المتعلم 
تبعث  ُطرفة  اأو  بيًتا  اأو  مثاًل  اأو  حكمة  ي�صوق 

الروح وال�صرور.

واآرائ��ه��م  النحاة  اخ��ت��الف  ع��ن  -الب��ت��ع��اد 
العلل  وع��ن  ال��واح��دة،  الم�صاألة  في  المت�صعبة 
التي ل تجدي نفًعا، وذلك بالحتكام اإلى اللغة 

الجامعة ل المفرقة.

على  العملي  التطبيقي  ال��ج��ان��ب  -تغليب 
النحو  ح�ص�ض  وتو�صيع  ال��ن��ظ��ري،  ال��ج��ان��ب 

واللغة.

تدري�ض  ف��ي  الطبيعي  الأ���ص��ل��وب  -اع��ت��م��اد 
الن�صو�ض  اإلى  بالرجوع  العربي،  النحو  قواعد 
العربية  اللغة  باأ�صاليب  النحو  وربط  الم�صرقة، 
النحو  ارت��ب��اط  يخفى  ل  اإن��ه  حيث  البالغية؛ 
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بالبالغة في در�ض ال�صتفهام مثاًل.

المو�صحة،  الحديثة  بالو�صائل  -ال�صتعانة 
والأج���ه���زة  ال��ب�����ص��ري��ة  ال�صمعية  ك��الأج��ه��زة 
الت�صريف  فروع  اإي�صاح  في  ل�صيما  العاك�صة، 
واأق�صامه.ونحن نهيب بو�صائل الإعالم المرئية 
بمهمتها،  ت�صطلع  اأن  والمكتوبة،  والم�صموعة 
وب��رام��ج  ح�ص�ض  ف��ي  العربي  النحو  فتقدم 
النفو�ض؛  اإلى  الثقة  تعيد  كي  م�صوقة،  ودرو���ض 
ذلك اأن كثيًرا منا ل يكاد ي�صمع كلمة النحو اإل 

اأح�ض بالثقل والنفور وال�صجر«))))

النحوية  القواعد  تدري�ض  لطريقة  وبالن�صبة 
يتم  اأن  زريق  معروف  الباحث  يقترح  لل�صغار 
الأ�صاليب  ا�صتعمال  على  التدريب  من  الإكثار 
اإلى  الطفل  ي�صل  اأن  على  ويوؤكد  ال�صحيحة، 
القاعدة بنف�صه في �صبيل التخل�ض من الم�صكلة 
يجب  القاعدة  ا�صتنباط  وبعد  بها،  ي�صعر  التي 
اأن  اإلى  وي�صير  وكتابًيا،  �صفوًيا  عليها  التطبيق 
في  ال�صتقراء  ات��ب��اع  ه��ي  الناجحة  الطريقة 
في  القيا�ض  اتباع  ثم  القاعدة،  اإل��ى  التو�صل 
ال�صتقرائية تجعل  الطريقة  اأن  التطبيق؛ ذلك 
التلميذ ي�صعر بلذة الكت�صاف ل�صيء له قيمته، 
اأن  المعلم  فعلى  والنجاح،  لالجتهاد  ويدفعه 
العامة،  القاعدة  اإل��ى  الو�صول  في  يتعجل  ل 
ال�صتنباط،  ل��ذة  من  التالميذ  يحرم  ل  حتى 
وقيمته ، كما يذكر اأن اأحدث اتجاه في تدري�ض 
من  والإكثار  العر�ض،  من  التقليل  هو  القواعد 
والكثير من  القواعد  اأي )القليل من  التطبيق، 
القواعد  اأمثلة  اأن تكون  التمارين)))))، ويقترح 
بحياته،  ومتعلقة  التلميذ،  خبرة  من  م�صتقة 

وقريبة مما يقروؤه في ال�صحف والمجالت، واأن 
ت�صتثير الأمثلة المقدمة �صوقه واهتمامه، وتكون 
قريبة من الناحية الح�صية، وتكون متالءمة مع 
جوانب  على  وتتوفر  والزمني  العقلي  م�صتواه 

اأخالقية واجتماعية ووطنية.

الــروؤى  بين  العربية  اللغة  تعليم   -4
الفنية والعلمية:

التي  المع�صالت  م��ن   الكثير  اأن  ج��رم  ل 
المعلم  تواجه  والتي  التعليمية،  العملية  تعرفها 
بقدر  المقدمة،  المادة  اإلى  ترجع  ل  والمتعلم؛ 
وعنا�صر  م��راح��ل،  مختلف  اإل��ى  تعود  اأنها  ما 
ط��رائ��ق  اإن  ق��ي��ل  ل��ذل��ك  التعليمية،  العملية 
اللغة  تعليم  في  ال��زاوي��ة  حجر  هي  التدري�ض 
مجموعة  هي  الطريقة  اأن  والمعروف  العربية، 
�صياق  في  المعلم  ي�صلكها  التي  الأ�صاليب  من 
بغر�ض  الأ�صتاذ  بها  ويقوم  لدر�صه،  تقديمه 
تتجلى  فالطريقة  معين،  ه��دف  اإل��ى  الو�صول 
اأهميتها انطالًقا من ال�صوؤال الكبير الذي ينبغي 
اأن يطرحه الأ�صتاذ على نف�صه قبل ال�صروع في 
العملية التعليمية التربوية، وهو)كيف اأعلم؟)، 
ومن ثم فالبد من و�صع خطة تدري�صية محكمة، 
وينبغي اأن ُيدرك اأن الطريقة البيداغوجية هي 
يعتمدها  التي  المنظمة  التقنيات  مجموعة من 
المعلم من اأجل تحقيق اأهداف بيداغوجية، ول 

بد من مالحظة ما ياأتي:

اإل��ى  المدر�صي  المنهاج  ي�صير  اأن  -لب���د 
الو�صول  بغر�ض  وذلك  يتبناها،  التي  الطريقة 

اإلى الأهداف المر�صومة.

الطريقة  ت��ك��ون  اأن  الخ��ت��ي��ار  عند  -ي��ج��ب 
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مع  ومتطابقة  التالميذ،  م�صتوى  مع  من�صجمة 
اأن  فينبغي  الُمتاحة))))،  والو�صائل  الإمكانيات، 
ُتكيف حتى تكون ُمن�صجمة مع متطلبات المتعلم، 
المراحل  باختالف  يختلف  الذي  الغر�ض  ومع 
العمرية، فما ُينا�صب الكبار، ل يتفق مع قدرات 
ال�صغار، فتدري�ض اللغة العربية للكبار هو بمثابة 
اإ�صكال م�صتقل، وقائم بذاته، ويكاد ينف�صل عن 
المدر�صة،  في  العربية  اللغة  تدري�ض  م�صكالت 
وفي �صتى المراحل، وهذا يعود بالدرجة الأولى 
التي  وال��ق��درات  والإم��ك��ان��ات،   ، الخبرات  اإل��ى 
وكذلك  ال��درو���ض،  اإل��ى  معهم  الكبار  يجلبها 
اإن  المحلية  بلهجاتهم  معارفهم  لثراء  نظًرا 
طبيعة  عن  طبيعتهم  واختالف  اأميين،  كانوا 
التي  الكبار  تعليم  برامج  اإلى  اإ�صافة  ال�صغير، 
ق�صيرة،  ولفترة  مكثفة  تكون  الغالب  في  هي 
تنق�صم  التي  ال�صغار  تعليم  برامج  نقي�ض  على 
اإلى مراحل وفًقا لمنهج محدد، وتكون متدرجة 

البتدائي والمتو�صط والثانوي)))).

الناجحة  الطريقة  اأن  على  الجميع  ويتفق 
اأقل  في  المق�صودة  الغاية  توؤدي»اإلى  التي  هي 
والمتعلم،  المعلم  يبذله  جهد  وباأي�صر  وق��ت، 
يتعلق  التالميذ-فيما  اهتمام  تثير  التي  وهي 
بتعليم اللغة العربية لل�صغار-، وتحفزهم على 
والم�صاركة  الذاتي،  والن�صاط  الإيجابي،  العمل 
على  ت�صجع  التي  وه��ي  ال��در���ض،  ف��ي  الفعالة 
ُيطلب  كما  الم�صتقل  والحكم  الحر،  التفكير 
ومن  الأدب��ي،  والتذوق  التعبير  درو�ض  في  مثاًل 
التالميذ  ت�صجيع  الناجحة  الطريقة  مقومات 
على العمل الجماعي التعاوني، وتت�صم بالتقليل 

�صغار  م��ع  وبخا�صة  والإل���ق���اء،  التلقين  م��ن 
الناجحة-كذلك-هي  والطريقة  التالميذ، 
الطريقة المرنة المنوعة، فت�صير تارة في �صورة 
في  وتارة  تعيينات،  �صورة  في  وتارة  مناق�صة، 
ا�صتمرار  لأن  وذلك  وهكذا؛  م�صكالت،  �صورة 
الأح��وال  جميع  في  والتزامها  واح��دة،  طريقة 
�صيحولها مع الزمن اإلى طريقة �صكلية عقيمة، 
وتنوع  للتالميذ،  والملل  ال�صاآمة  ُي�صبب  وه��ذا 
الف�صل  في  عنه  مندوحة  ل  واج��ب  الطريقة 
الواحد؛ وفي المادة الواحدة، بل في المو�صوع 
الواحد؛ ذلك لأن التعلم ل يتم بطريقة واحدة، 
فالفرد يتعلم عن طريق ال�صتماع، وعن طريق 
اأو  ال��ق��راءة  اأو  التحدث  طريق  وع��ن  ال��روؤي��ة، 
تتيح  اأن  ينبغي  ول��ه��ذا  ذل��ك؛  نحو  اأو  ال�صور 
هذه  بكل  لالنتفاع  الفر�ض  التدري�ض  طريقة 
فنية،  عملية  اأنها  كما  وغيرها«)))).  الو�صائل 
ولذلك  اإليها؛  النظر  في  النظر  وجهات  تتعدد 
ظهرت مجموعة من الطرائق المختلفة، ا�صتهر 
الم�صروع،  بينها:طريقة  م��ن  منها،  الكثير 
وطريقة هاربارت، وطريقة الوحدات، وغيرها.

التربوي  التفكير  تاريخ  يتابع  من  اأن  والحق 
�صبيل  في  مت�صلة  »محاولت  عن  عبارة  يجده 
مرجع  ولعل  ال�صالحة،  الطريقة  اإلى  الو�صول 
اأهم  من  ركن  الطريقة  اأن  اإل��ى  الن�صاط  هذا 
العملية  اأن  ت�صورنا  ف���اإذا  التدري�ض،  اأرك���ان 
التعليمية تتطلب مدر�ًصا يلقي الدر�ض، ومدر�ًصا 
مع  المدر�ض  يعالجها  وم��ادة  ال��در���ض،  يتلقى 
التلميذ، فاإن هناك ركًنا رابًعا له اأهميته، وهو 
هذا  عالج  في  المدر�ض  ي�صلكها  التي  الطريقة 
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الدر�ض، ونجاح التعليم يرتبط-اإلى حد كبير-
ال�صديدة  الطريقة  وت�صتطيع  الطريقة،  بنجاح 
و�صعف  المنهج،  ف�صاد  م��ن  كثيًرا  تعالج  اأن 
التلميذ، و�صعوبة الكتاب المدر�صي، وغير ذلك 
المدر�صون  ك��ان  واإذا  التعليم،  م�صكالت  من 
يتفاوتون بمادتهم و�صخ�صياتهم، فاإن التفاوت 
واأج��ل  اأث���ًرا  اأب��ع��د  الطريقة  حيث  م��ن  بينهم  

خطًرا«)))).

اإن ال�صعي اإلى النهو�ض بتعليم اللغة العربية، 
خالل  م��ن  اإل  يتحقق  اأن  يمكن  ل  وترقيتها 
و�صائل  وتحقيق  تدري�صية منظمة،  و�صع خطط 
ول�صمان  وترقيتها،  بن�صرها  كفيلة  ومناهج 
اكت�صاب لغوي �صليم للطفل ينبغي تي�صير قواعد 
الكريم،  القراآن  على  والتركيز  العربية،  اللغة 
وال�صنة النبوية ال�صريفة، وذلك من خالل اإكثار 
تف�صيًرا  وتف�صيره  الكريم،  القراآن  ت�صجيالت 
النبوية  لل�صنة  بالن�صبة  ال�صاأن  وكذلك  ُمب�صًطا، 
الأحاديث  على  التركيز  يتم  بحيث   ، ال�صريفة 
وتكون  معانيها،  ب�صهولة  تت�صم  التي  النبوية 
مب�صط،  ب�صرح  اتباعها  مع  مفهومة  مقا�صدها 
بهدف  الجهود  من  المزيد  ب��ذل  اإل��ى  اإ�صافة 
الكتب  وتطوير  العربية،  اللغة  مدر�صي  اإع��داد 
المدر�صية، وتقويم اأ�صاليب تعليم اللغة العربية 

تقويًما �صليًما.

وقد جرت العادة في تدري�ض القواعد اللغوية 
على تق�صيمها اإلى ق�صمين: الطرائق التقليدية، 
والطرائق الحديثة، ومن اأهم الطرائق التقليدية 
ال�صتجوابية  والطريقة  الإلقائية،  الطريقة 
وال�صتنباطية  وال��ج��واب،  ال�صوؤال  خ��الل  من 

الكل،  اإلى  الجزء  من  النطالق  فيها  يتم  التي 
العرب  النحاة  اعتمدها  التي  الطريقة  وه��ي 
فرعية  اأحكام  من  ينتقلون  حينما  الُقدامى، 
اأحكام عامة  اإلى  وال�صواهد،  الأمثلة  من خالل 

و�صاملة تمثل القاعدة الرئي�صة.

ومن اأهم ما تت�صم به الطرائق الحديثة اأنها 
العملية  محور  اأن��ه  اأ�صا�ض  على  للمتعلم  تنظر 
الجهد  هو  التعلم  اأ�صا�ض  باأن  وترى  التعليمية، 
الم�صكالت  طريقة  بينها  ومن  للفرد،  الذاتي 
ل�صاحبها  الم�صروع  وط��ري��ق��ة  دي���وي،  ل��ج��ون 

كليباتريك.

الطرائق  هذه  ا�صتثمار  مدى  ما  هو  والمهم 
في تعليم  لغتنا العربية؟

ن�صتثمرها  اأن  يمكن  الإلقائية  الطريقة  اإن 
من خالل تقديم ن�ض ق�ص�صي، وذلك بغر�ض 
اأن  ويمكن  ال���ص��ت��م��اع،  على  المتلقي  تعويد 
مثاًل  معينة  غاية  لتحقيق  موجًها  يكون»الن�ض 
ُدر�صت،  اأن  �صبق  معينة  قواعد  على  ي�صتمل  اأن 
وبذلك يغدو الإلقاء و�صيلة للتمرين. وقد يطلق 
على  التركيز  بهدف  النتقائي  ال�صتماع  عليه 
النحوية. الم�صطلحات  اأو  القواعد  من  عدد 
من  ع��دد  ذل��ك  يتبع  اأن  ينبغي  العموم  وعلى 

الأ�صئلة من نوعين:

)-اأ�صئلة حول الأفكار العامة لما تم الإ�صغاء 
له.

اأفكار خا�صة محددة، وردت  )-اأ�صئلة حول 
في الن�ض«)))).

وبما اأننا نعي�ض في زمن العولمة والمعلوماتية، 
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اأغلب  ف��اإن  والتقني،  التكنولوجي  والنفجار 
الدار�صين ين�صحون با�صتثمار الو�صائل التقنية 
العربية  اللغة  بتعليم  الرتقاء  بغر�ض  الحديثة 
لحمل  تدري�صها  ط��رائ��ق  وتح�صين  وتعلمها، 
الكثير  اأُنتجت  فقد  بها،  الهتمام  على  النا�ض 
تعود  والتي  التعليمية،  الحا�صوب  برامج  من 
اأن  يمكن  كما  الأم،  اللغة  تعلم  على  بالفائدة 
الطالب،  لدى  اللغة  وتنمية  تطوير،  في  ُت�صهم 
التاأليف،  �صرعة  على  تعين  ت�صهيالت  وُتقدم 
حيث يمكن تزويد الحا�صوب ببرامج لكت�صاف 
الأخطاء المطبعية والإمالئية، وقد تكون هناك 

برامج لت�صحيح الأخطاء ت�صحيًحا فورًيا.

للحا�صوب  اأن  الدار�صين  من  الكثير  وي��رى 
قدرة كبيرة على تنمية اللغة عند الطفل، ويمكن 
اأن يقدم خدمة كبيرة للغة العربية الف�صيحة، 
بد  ل  لالأطفال  اللغة  تعليم  اأن  به  الم�صلم  ومن 
اأن يتم   وفق نماذج لغوية مرنة، ومنظمة على 
من  النطالق  يتم  حيث  اللغوي  التدرج  اأ�صا�ض 
الأكثر معيارية اإلى الأقل معيارية، فيكون لدينا:

»)-العربية المعيارية وهي ال�صابط الأعلى 
ومثلها لغة القراآن الكريم.

الأدب  ل��غ��ة  وه���ي  ال��ن��م��ط��ي��ة  )-ال��ع��رب��ي��ة 
وال�صحافة..اإلخ.

)-العربية تحت النمطية وهي لغة التوا�صل 
كالتدري�ض،  الر�صمية  اللقاءات  )لغة  ال�صفوي 

والجتماعات، والموائد الم�صتديرة).

)-ع���رب���ي���ة ال��م��ت��م��در���ص��ي��ن، وه����ي ال��ل��غ��ة 
بالمدر�صة،  ر�صمية  ل  و�صعيات  في  الم�صتعملة 

والمعهد والجامعة خارج قاعات الدرا�صة.

الحي،  لغة  العامية)الدارجة)وهي  )-اللغة 
القرية، المدينة.

وحتى ل يح�ض الطفل بالقطيعة بين مختلف 
يبداأ  اأن  المربي  على  بد  ل  اللغوية  الم�صتويات 
الطفل، ول  القريب من  الم�صتوى  ا�صتعمال  في 
يتمثل دور الم�صتويات اللغوية في التقلي�ض من 
اأهمية لغة الطفل اأو تعوي�صها باأخرى، بل يتمثل 

في:

-العتراف بثراء لغة الطفل وتعقيدها.

عليها  تقوم  قاعدة  اللغوي  الم�صتوى  -ع��دُّ 
المعارف المدر�صية.

والبنى  القامو�ض  الطفل  تعليم  -ت��ف��ادي 
بل  ف��ق��ط،  وال��ت��ك��رار  ب��ال��م��ح��اك��اة  التركيبية 
اإنجاز  خالل  من  اللغة    بتعليمه  الأم��ر  يتعلق 
ونق�صد  الم�صاريع،  لمختلف  الأب��ع��اد  متعدد 
التوا�صلي،  والبعد  التحاوري،  بالأبعاد:البعد 
كل  بلوغ  والو�صفي.ويمكن  ال�صردي،  والبعد 
فيها  ي��ك��ون  تفاعلية  و�صعيات  ف��ي  الأه����داف 
كاأن  الطفل،  لغة  احترام  اأ�صا�ض  على  التعلم 
الطاقات  مع  تدري�صها  بتكييف  المربية  تقوم 
اللغوية والمكت�صبات الجديدة المتجددة عنده.
وقد تو�صلت اإحدى الدرا�صات المتميزة اإلى اأن 
يتكلمون  الأطفال  من  بالمائة  ثمانين  من  اأكثر 
العامية في و�صطهم العائلي والجتماعي، يعني 
هذا اأن لالأطفال ر�صيًدا م�صترًكا هو ال�صتعمال 
الحديثة. العربية  اإل��ى  ن�صبة  معيارية  الأق���ل 
التي  اللغة  لهذه  الدقيقة  الدرا�صة  وخال�صة 
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الجتماعي  محيطه  اإط��ار  في  الطفل  اكت�صبها 
هي:

-ر�صيد لغوي هام)اأ�صماء، اأفعال، حروف).

-تركيب جمل ب�صيطة ومرنة.

-�صقوط حركات الإعراب.

-الختزال والإدغام «)))).

التعليمية  الحا�صوبية  البرامج  بين  وم��ن   
المتعلقة باللغة العربية نذكر:

الخ�صو�صي:  والتدري�ض  التدريب  اأ-برامج 
الطلبة  ق��ي��ام  اإل����ى  ال��ب��رام��ج  ه���ذه  وت���ه���دف 
م�صبًقا،  درا�صتها  تمت  وممار�صات  بتدريبات 
حيث  الأم؛  للغة  اللغوية  المفردات  مثل:تعلم 
للطالب،  ال�����ص��وؤال  بتقديم  ال��ح��ا���ص��وب  ي��ق��وم 
ويقوم  الإج���اب���ة،  يعطي  ذل��ك  بعد  وال��ط��ال��ب 
الإجابة  مع  الطالب  اإجابة  بمقارنة  البرنامج 
المخزنة فيه، وقد تكون الإجابة �صح، اأو خطاأ، 
الطالب  من  الحا�صوب  يطلب  خطاأً  كانت  واإذا 
ي�صتطع  لم  واإذا  جديد،  من  المحاولة  اإع��ادة 
اإذا  واأما  ال�صحيحة،  الإجابة  البرنامج  ُيقدم  
كانت الإجابة �صحيحة ُيقدم الحا�صوب تعزيًزا 

للطالب، مثل: �صحيح، اأح�صنت.

والتدري�ض  التدريب  برامج  مميزات  وم��ن 
متنوعة  اأ�صئلة  بتقديم  ت�صمح  اأنها  الخ�صو�صي 
مثل:اأ�صئلة  �صتى،  لغوية  موا�صيع  في  للطالب 
ق��راءة  بعد  تتم  وال��ت��ي  متعدد،  م��ن  الخ��ت��ي��ار 
ال�صحيحة،  الإج��اب��ة  رم��ز  واختيار  الجملة، 
الطلبة  بتعليم  تقوم  التي  الفراغ  مالأ  واأ�صئلة 
الأحرف  بع�ض  لغوية، من خالل حذف  ق�صايا 

وتكليف  الجملة،  على  تاأثير  لها  يكون  التي 
حرف  اأدخ��ل  القول:  مثل  بتعوي�صها،  الطالب 
التالية.وتهدف  الجملة  في  المنا�صب  ال�صرط 
بثروة  الطالب  تزويد  اإل��ى  المزاوجة  تمارين 
على  التركيز  خ��الل  من  وذل��ك  كبيرة،  لغوية 
من  اللغوية  ال��م��ف��ردات  معاني  الطلبة  تعليم 
خالل عر�صها في عمودين تو�صع الكلمات في 
المقابل،  العمود  في  ومعانيها  الأول،  العمود 
لكل  المنا�صب  المعنى  بانتقاء  المتعلم  ويقوم 

كلمة.

ب-برامج القراءة وال�صتيعاب: وهي برامج 
اللغة  معلمي  بع�ض  قبل  من  ا�صتخدامها  يتم 
حيث  وال�صتيعاب؛  القراءة  تعليم  في  العربية 
من  مجموعة  بعر�ض  الحا�صوب  برنامج  يقوم 
الحروف اأو الكلمات اأو الجمل، وتكون م�صممة 
بطريقة ت�صمح بزيادة �صرعة القراءة، وح�صاب 
لما  الطالب  ا�صتيعاب  م��دى  و�صبط  معدلها، 
قام بقراءته، والهدف  من هذه البرامج قيا�ض 
على  الأمثلة  بين  ومن  الطالب،  اأداء  تح�صيل 
وهو  المخفي،  الن�ض  ك�صف  النوع:برنامج  هذا 
برنامج ي�صمح للطالب باأن يتنباأ بالن�ض اللغوي 
اإظهار بع�ض الحروف في  الم�صمر، من خالل 
وقد  منها،  تبقى  ما  الطالب  ويكمل  الن�ض، 
اأدبية  قطع  عن  عبارة  الن�صو�ض  ه��ذه  تكون 
ت�صميم  يكون  واأحياًنا  و�صعرية،  نثرية  �صائقة 
هذه البرامج التربوية التعليمية على �صكل لعبة، 
اأكثر،  نقاط  على  ح�صل  الطالب  تنباأ  وكلما 
خ�صر  الحا�صوب  من  الم�صاعدة  طلب  وكلما 
الك�صف  اإلى غاية  النقاط، وذلك  مجموعة من 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

22

على الن�ض المخفي)1)).

ال�صعرية  الن�صو�ض  تعليم  اإل��ى  وبالن�صبة 
يذهب الباحث محمد حمود اإلى اأن ال�صعوبات 
اأثناء عملية فهم  التلميذ  التي يواجهها  اللغوية 
الن�ض ال�صعري تعود في حقيقة الأمر اإلى جملة 
العمل  ُيقيم  التي  البنائية  الخ�صائ�ض  م��ن 
ومن  اأ�صا�صها»  على  اللغوي  �صرحه  ال�صعري 
تم فاإن التفكير في الحلول التي يمكن اأن تذلل 
اإل من خالل  يتم  اأن  يمكن  ل  ال�صعوبات  هذه 
تعميق وعي التلميذ بالخ�صو�صيات ال�صتعمالية 
وم�صاع،  بها عما هو م�صترك  تنزاح  التي  للغة، 
لملكية  ممكنة  نظرية  عمق  ف��ي  بها  لت�صتقر 
ب���الأدوات  التلميذ  م��د  اأ���ص��ا���ض  على  ال��ك��الم، 
الدرا�صات  اأثبتت  التي  التحليلية  والمفاهيم 
من  القتراب  في  نجاعتها  النقدية  والمناهج 
الت�صبث  واأم���ا  الإب��داع��ي��ة.  الن�صو�ض  مغالق 
يراهن على  الذي  المغلوط،  الإ�صكالي  بالطرح 
فهم التلميذ على ح�صاب خيانة الن�ض ال�صعري 
في األزم خ�صو�صياته اللغوية، فهو اأمر مرفو�ض 
من اأ�صا�صه ل�صبب ب�صيط، وهو اأن اللغة ل يمكن 
من  انطالًقا  الهيكلية  م�صتوياتها  تدر�ض  اأن 
قواعدها  لها  ثانية،  لغة  تتكلم  اأدبية،  ن�صو�ض 

وقوانينها، كما لها بالغتها وو�صوحها.

نف�صه  الأ�صتاذ  يجد  الذي  فالماأزق  وعليه، 
لغة  لطبيعة  الوفاء  �صرورة  بين  محا�صًرا  فيه 
مقت�صيات  وبين  جهة،  م��ن  ال�صعرية  الن�ض 
ثانية،  التعليمية من جهة  الفهم  مهارة  تحقيق 
يعد ماأزًقا تتواطاأ على تكري�صه بع�ض الأهداف 
الأدبية،  الن�صو�ض  لتدري�ض  المر�صومة  اللغوية 

�صبيل  في  المنتهجة  التعليمية  الطرائق  وك��ذا 
تحقيق هذه الأهداف:

هذه  ب��اأن  نالحظ  الأول،  الم�صتوى  -فعلى 
تظل  المفرطة،  عموميتها  ب�صبب   الأه���داف 
الإجرائية  ترجمتها  تك�صف  ل  �صبابية،  غائمة 
اإل عن مقا�صد اختزالية، تطمح اإلى ح�صر الآثار 
النوعية،  طبيعتها  في  المتجان�صة  غير  الأدبية 
الم�صتويات  فيها  تت�صاوى  واح��دة  دائ��رة  داخل 
نف�صر  اأن  يمكن  كيف  واإل  واللغوية،  الإبداعية 
تارة  ت�صتغل  التي  المعجمية،  الحوا�صي  تلك 
�صرح مفردات ن�ض فكري خطابي، وطوًرا  في 
المعا�صر  ال�صعر  م��ن  ن�ض  كلمات  �صرح  ف��ي 
من  ال�صياقية  للمقت�صيات  اعتبار  دون  مثاًل، 
لغة  تميز  التي  الوظائفية  ولالختالفات  جهة، 
اأخرى؟من  لها من جهة  تبًعا  الأدبية  الأجنا�ض 
على  الوقوف  يمكن  اإذن،  الأولي  المنظور  هذا 
تلك المفارقة التي تن�صاأ عن تعار�ض الأهداف 
ال�صعري،  الن�ض  تدري�ض  من  المرجوة  اللغوية 
تخنق  اأن  يقبل  ل  ال��ذي  الأخ��ي��ر  ه��ذا  وطبيعة 
لغوية،  وقواعد  معايير  بربقة  الإبداعية  اأبعاده 

يوؤ�ص�ض نف�صه على خرقها وانتهاكها.

-واإذا ما نحن انتقلنا اإلى الم�صتوى الثاني، 
المتعلق بالطرائق التعليمية المتبعة في تدري�ض 
من  ح�صتها  �صنكت�صف  فاإننا  ال�صعري،  الن�ض 
اأن  ذل��ك  الأخ��ي��ر؛  ه��ذا  طبيعة  على  الت�صوي�ض 
التلقين  اأ�صاليب  على  الطرائق  هذه  جل  قيام 
بالعمل  الخروج  اإلى  يوؤدي  والإخبار،  والتو�صيل 
الجمالية،  الفنية  وظيفته  رحابة  من  ال�صعري 
التي  ال�صيقة،  التوا�صلية  الوظيفة  دائ��رة  اإلى 
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تميز  التي  بالحدود  التحليل  نهاية  في  تع�صف 
من  غ��ي��ره  لغة  ع��ن  بعامة  الأدب���ي  العمل  لغة 
الناحية  ه��ذه  الأدب��ي��ة.وم��ن  غير  الن�صو�ض 
مجموعة  في  ال�صعري  الن�ض  ُيختزل  كذلك، 
من المعارف اللغوية والتاريخية، يعمل الأ�صتاذ 
نثر  عملية  خ��الل  م��ن  للتالميذ  تلقينها  على 
لها  ب��اردة  اأق��وال  مجرد  اإلى  وترجمته،  الن�ض 

الهجانة والبتذال«)))).

نتيجة  اإل��ى  حمود  محمد  الباحث  ويخل�ض 
مفادها اأن التلميذ ل يتحمل في �صيء، م�صوؤولية 
لأن  ال�صعرية؛  الن�صو�ض  غمو�ض  اأو  �صعوبة 
الأ�صباب الفعلية لذلك، تبقى اأ�صباًبا خارجية، 
ت�صتوجب اإعادة النظر في الأهداف المر�صومة 
وال�صعرية  بعامة  الأدب��ي��ة  الن�صو�ض  لتدري�ض 
ب�صفة خا�صة، كما ت�صتلزم �صرورة البحث عن 
حل لالإ�صكاليات التي يطرحها الن�ض ال�صعري 
والتي  المنتهجة،  التدري�ض  طرائق  وج��ه  في 
تعددية  احتواء  عن  ق�صورها  التجربة  اأثبتت 

الن�صو�ض واختالفها.

والروؤى،  التجارب،  بع�ض  نعر�ض  يلي  وفيما 
والحلول والقتراحات التي قدمها مجموعة من 
الدار�صين في اإطار �صعيهم لإيجاد حلول ناجعة 
اأحد  يرى  العربية، حيث  اللغة  بتعليم  لالرتقاء 
الدار�صين اأن على النخب»اأن تعمل على اإيجاد 
التي  المبدئية  الم�صكالت  لبع�ض  جريئة  حلول 

تتعلق ب�:

)-�صرورة تي�صير منظومة القواعد العربية 
الوظيفة  على  بالتركيز  التعليمية  العملية  في 
والتحديد الكمي، والغر�ض التداولي لال�صتعمال 

اللغوي.

وكيفية  اللغة،  م�صائل  تعليم  بين  )-الف�صل 
ا�صتخدام اللغة في التوا�صل.

التعليمي  الن�ض  نوعية  في  النظر  )-اإعادة 
الأوان  اآن  العربية، وقد  اللغة  بنية  الذي يعك�ض 
للن�صو�ض  والكمي  النوعي  العتبار  يعاد  لكي 
والمحادثة  التعليمية  العملية  ف��ي  الأ���ص��ي��ل��ة 
في  به   معمول  هو  كما  الم�صتويات  جميع  في 

البيداغوجيا الغربية.

�صارمة  تنموية  في �صبط خطة  )-الإ�صراع 
الح�صارة  األفاظ  من  المجموع  تنقيح  مهمتها 
والم�صطلحات المختلفة، واإيجاد اآلية اإجرائية 
في  ال��ث��روة  ه��ذه  ا�صتعمال  تعميم  على  تعمل 

التعليم والتكوين))))

في  الإ�صالمية  الدرا�صات  معهد  نظم  وقد 
مدريد �صنة:))))م بم�صاعدة منظمة اليون�صكو 
ندوة عالمية، وذلك بغر�ض ترقية تدري�ض اللغة 
الذين  الخبراء  راأى  وق��د  لالأجانب،  العربية 
التي  الم�صاكل  اأن  الندوة  لتلك  ا�صتدعاوؤهم  تم 
مجملها  في  تعود  العربية  اللغة  متعلم  تواجه 

اإلى:

تعليم  في  الحديثة  الطرائق  اتباع  »)-عدم 
اللغة العربية.

علمًيا  موؤ�ص�صة  منهجية  وج���ود  )-ع����دم 
وبيداغوجًيا.

)-عدم وجود الكتاب المقرر والموحد الذي 
والتعليمية  الل�صانية  ال�صروط  كل  فيه  تتوافر 

والبيداغوجية.
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يمتلك  الذي  الكفء  الأ�صتاذ  وجود  )-عدم 
المهارات والخبرات الكافية لال�صطالع بمهمة 

التدري�ض.

وقد انتهت اللجنة المنظمة لهذه الندوة اإلى 
بع�ض التو�صيات منها:

خا�ض  ل��غ��وي  ر���ص��ي��د  بجمع  )-اله��ت��م��ام 
ال�صحف  في  وال�صائعة  المتداولة  بالمفردات 

والمجالت والإذاعة واأنظمة التوا�صل اليومي.

بعين  ي���اأخ���ذ  ت��ع��ل��ي��م��ي  ك���ت���اب  )-ت���األ���ي���ف 
جهة،  من  العربية  اللغة  خ�صو�صيات  العتبار 
وخ�صو�صيات المتعلم الأجنبي من جهة اأخرى، 
العلمية  ال��ت��ج��ارب  ب��الإف��ادة م��ن  وي��ك��ون ذل��ك 
لغير  اللغة  تعليم  في  ال�صابقة  والبيداغوجية 

الناطقين بها«))))

على  ح�صاني  اأحمد  الدكتور  الباحث  ويوؤكد 
الرئي�صة  الأبعاد  من  مجموعة  مراعاة  �صرورة 

للنهو�ض بتعليمية اللغة العربية، من بينها: 

وهو  اللغة،  لتعليم  الم�صتقبلي  »)-ال��ب��ع��د 
اللغة،  تعليم  طرائق  لترقية  م�صتقبلي  ت�صور 
درا�صات  على  قائًما  تحديًدا  اأهدافها  وتحديد 
التحولت  العتبار  بعين  تاأخذ  م�صتقبلية جادة 
المتوقعة لأنظمة التوا�صل الب�صري اللغوي وغير 

اللغوي.

العملية  في  والإبداعي  البتكاري  )-البعد 
وتلك  بخا�صة،  اللغة  وتعليم  بعامة،  التعليمية 

�صرورة يقت�صيها الحا�صر والم�صتقبل مًعا.

لل�صيا�صة  الم�صتمر  ال��ت��ط��وري  )-ال��ب��ع��د 
العلمي  التطور  ت�صاير  اأن  ينبغي  التي  التعليمية 

العلمي  التف�صير  اإيجاد  ومحاولة  تجلياته،  بكل 
الكافي لكثير من الم�صاكل لتحقيق التكيف مع 

الم�صتحدثات الجديدة.

للمعطيات  والتجريبي  التطبيقي  )-البعد 
�صبل  تي�صير  ف��ي  عملًيا  با�صتثمارها  العلمية 
اللغات  تعدد  ف�صاء  في  اللغة  مناهج  تطوير 

والثقافات«)))).

الذين  الجزائريين  الباحثين  اأب���رز  ولعل 
التحكم  واأث��ر  اللغات،  تدري�ض  مو�صوع  تناولوا 
الحاج  الرحمن  عبد  العاّلمة  ذلك  في  اللغوي 
�صالح؛ رئي�ض المجمع الجزائري للغة العربية، 
الأبحاث،  ن�صره مجموعة من  وذلك من خالل 
مقاًل  ال�صبعينيات  في  كتب  فقد  والمقالت، 
مو�صوًما ب�: »اأثر الل�صانيات في النهو�ض بم�صتوى 
مدر�صي اللغة العربية« �صلط فيه الأ�صواء على 
اللغوية،  المادة  الكالم»بتحليل  اأطوار  مختلف 
و���ص��وًل  والتحويلية  النحوية  البنى  واإظ��ه��ار 
طريق  عن  اللغة  ملكة  اكت�صاب  اإل��ى  بالطالب 
ال�صليم  التعبير  اإنتاج  على  القدرة  اأي  المران، 
عن طريق التجريب والدربة، وفي مقالة اأخرى 
تحدث فيها عن)التحليل العلمي للن�صو�ض بين 
علم الأ�صلوب وعلم الدللة والبالغة العربية)، 
وجماليات  ال��دلل��ة،  م�صتويات  في  بحث  وه��و 
كثيًرا  الطالب  وي�صاعد  للغة،  الأدبية  ال�صياغة 
الإيحائية،  الأدب���ي  ال��ك��الم  طبيعة  فهم  على 
وبنيته التركيبية البالغية المعقدة، كما تحدث 
وكيف  اللغات« ب�صفة عامة،  تدري�ض  »علم  عن 
له  ينبغي  وم��ا  ب��اأوروب��ا،  الأب��ح��اث  فيه  راج��ت 
اللغوية،  الأ�صوات  لتمييز  المخبري  العتاد  من 
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كان  الل�صانية«الذي  العلوم  قدمه»معهد  وم��ا 
ُي�صرف عليه الحاج �صالح من البحوث في هذا 
المجال. وفي بحث قدمه اإلى اتحاد الجامعات 
العربية في ندوة خا�صة بتدري�ض اللغة العربية، 
اللغة  تدري�ض  لتطوير  العلمية  »الأ�ص�ض  اأ�صماه: 
العربية« اأكد فيه الحاج �صالح على اأن انخفا�ض 
ال��م�����ص��ت��وى ف��ي ا���ص��ت��ع��م��ال ال��ع��رب��ي��ة ي��ع��د من 
وتتقا�صم  مجتمعاتنا،  في  العوي�صة  الم�صكالت 
ما  فمنها  موؤ�ص�صات،  عدة  ذلك  في  الم�صوؤولية 
في  للعربية  النا�ض  ا�صتعمال  بكيفية  يرتبط 
العامة،  الحياة  وفي  الجامعة،  وفي  المدار�ض، 
الأجنبية  واللغات  العاميات  م�صاركة  مدى  ثم 
ومنها  والبيئات،  الم�صتويات  مختلف  في  اإياها 
ما يت�صل بالمحتوى اللغوي ونوعيته في مناهج 
التدري�ض، اأي بحجم الذخيرة اللغوية ال�صالحة 
لال�صتعمال، الموجهة لالكت�صاب في كل مرحلة 
من مراحل التعليم. وقد لحظ في هذا ال�صدد 
الأق�صى  بالمغرب  التعريب  مكتب  في  باحث 
تقدم  التي  المعارف  حجم  في  كبيًرا  ا  نق�صً
بمثيلتها  قيا�ًصا  العربي  العالم  في  التلميذ  اإلى 
اإح�صاًء  وذك��ر  اأوروب���ا،  اأط��ف��ال  اإل��ى  المقدمة 
والمدركات  الم�صطلحات  ح�صيلة  اأن  ُيفيد 
في  )البتدائية  المدر�صية  الكتب  جميع  في 
م��درك،  ثمانمائة  تتجاوز  ل  العربي)  الوطن 
األف  الغرب  في  التلميذ  في ذهن  يتجمع  بينما 
اأن  م��درك.وي��م��ك��ن  اأو  م�صطلح  وخم�صمائة 
مراحل  في  ُيقدم  ما  الفارق  هذا  على  ُيقا�ض 
التعليم الأخرى، فتتبين بذلك اأ�صباب انخفا�ض 
واأ�صاف  الكاتب.  �صرح  كما  عندنا  الم�صتوى 
الكم  هذا  على  اأخ��رى  مالحظة  �صالح  الحاج 

بناًء  و�صبابنا  اأطفالنا  اإل���ى  المقدم  القليل 
المادة  وه��ي»غ��زارة   ، ا  اأي�صً الإح�����ص��اء  على 
المتعلم«كالألفاظ  اإليه  يحتاج  ل  فيما  اللغوية 
التي  العقيمة  والألفاظ  الكثيرة،  المترادفات 
في  الفادح  النق�ض  ال�صتعمال.وهذا  هجرها 
الم�صوؤولة  هي  العربية  اللغة  لي�صت  الذخيرة 
منهم  اع��ت��ن��اء  و���ص��ع��ف  اأه��ل��ه��ا  ك�صل  ب��ل  ع��ن��ه 
�صالح،  الحاج  بتعبير  اأنف�صهم  في  ل�صعفهم 
الأ�صياء  م�صميات  باأل�صنتهم  ُي��رددون  فراحوا 
الأجنبي  بلفظها  الوافدة  والمو�صات  الجديدة، 
قانعين  الأعجمية،  رطانته  م��ن  ال��رغ��م  على 
بذلك عو�ض اأن ي�صتقوا اأو ينحتوا  من العربية، 
عن  ونتج  اللغوية،  القواعد  ح�صب  يعربوها  اأو 
معيب  لغوي  وخلط  ال�صتعمال،  فو�صى  ذل��ك 
وجدت-وكذا  اللغوية-اإن  المجامع  تاأدية  في 
الو�صع،  الإعالم لر�صالتها في ت�صحيح  و�صائل 
فيجمعون  حديثهم  في  يخلطون  النا�ض  و�صار 
اأو اإنجليزي في  بين لفظ عربي، واآخر فرن�صي 
فيها  لي�ض  واح��دة  وجملة  واح��د،  لغوي  مركب 
بنية نحوية وا�صحة، فاأنى لهذه اللغة اأن ت�صوغ 

وجداننا، وتعبر عن فكر �صديد؟ «)))). 

وي�����رى ال���ع���اّلم���ة ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ح��اج 
البحث  م��ردود  م�صاعفة  من  لبد  اأن��ه  �صالح  
من  مجموعة  خالل  من  وذل��ك  ال�صطالحي، 

الطرائق والو�صائل من بينها:

الحقيقي،  ال���ص��ت��ع��م��ال  اإل����ى  )-ال���رج���وع 
والتركيز على ما قد و�صع من لفظ عربي لنف�ض 

المفهوم في جهة اأخرى اأو بلد اآخر.

ي�صعه  لما  والم�صتمر  الكامل  )-الح�صر 
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�صائر  في  م�صطلحات  من  با�صتمرار  العلماء 
اأقطار الوطن العربي.

العربي،  العلمي  ال��ت��راث  اإل���ى  )-ال��رج��وع 
ومحاولة م�صحه م�صًحا كاماًل.

الن�صو�ض  م��ن  م��دون��ة  على  )-الع��ت��م��اد 
العلمية، حتى يتراءى فيها ال�صتعمال الحقيقي 
ميدان  كل  في  العربية،  للغة  والحديث  القديم 
الم�صدر  تكون  وبذلك  العلمية،  الميادين  من 
ب�صورة  واللغوي  ال�صطالحي،  للبحث  الرئي�ض 

عامة، وت�صبح مرجًعا مو�صوعًيا.

التكنولوجية  ال��و���ص��ائ��ل  اإل����ى  )-ال��ل��ج��وء 
الحديثة، وتطوير الت�صور للعمل ال�صطالحي، 

وذلك بما يقت�صيه العمل على الحا�صوب.

الم�صطلحات  بترويج  الكتفاء  يتم  ل   -(
وذلك  التدخل،  من  لبد  بل  فح�صب،  الجديدة 
لن�صرها على نطاق وا�صع بطرائق ناجعة، وعلى 

نطاق وا�صع.

)-�صرورة خلق هيئة قومية تهتم بالإ�صراف 
العربية،  ال�صطالحية  الأع��م��ال  جميع  على 
العلمي  والتقويم  والمتابعة  بالتخطيط  وذلك 
م�صروعة  �صالحيات  لها  وت��ك��ون  والتن�صيق، 
بالتدخل  لها  وُي�صمح  الأه��داف،  هذه  لتحقيق 

المبا�صر.

ال��ل��غ��وي��ة  ال���ث���روة  ال�����ص��ع��ي ل���ص��ت��ث��م��ار   -(
اأبنيتها،  في  العربية  لغتنا  بها  تخت�ض  التي 

وجذورها«))))). 

اللغة  لترقية  ُقدمت  التي  القتراحات  ومن 
والبيداغوجي  التعليمي  الم�صتوى  على  العربية 

والح�صاري: 

والطرائق  المناهج  في  النظر  اإعادة  »اأوًل: 
للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  في  الم�صتخدمة 
على  ال�صديد  والحر�ض  الناطقين،  ولغير  بها، 
المتغيرات  على  ب��ن��اء  وع�صرنتها  تحديثها 

المت�صارعة في العلوم والمعارف الإن�صانية.

المتكلم  لدى  العلمي  التفكير  تنمية  ثانًيا: 
ال�صبل  ك��ل  لتوطئة  ال��ع��رب��ي،  لل�صان  المثالي 
المعلومات  م�����ص��ادر  اإل���ى  ال��و���ص��ول  اأج���ل  م��ن 
الفاعلة  عنا�صرها  وفرز  وتقويمها،  ومعالجتها 
لالإ�صهام  الجديد  المعرفي  التوالد  حركة  في 

فيه اأو ت�صحيح معارف �صابقة.

مجال  في  الهائل  التطور  ا�صتثمار  ثالًثا: 
والمعلوماتية  الإعالمية  وال�صبكات  الت�صال، 
اأف��راد  بين  التوا�صل  اآل��ي��ات  وترقية  العالية، 
المعلومات  اإل��ى  للو�صول  الب�صري  المجتمع 
�صحيًحا؛  ت��وظ��ي��ًف��ا  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ال�صحيحة، 
تعتر�ض  التي  والعوائق  ال�صعوبات  كل  لتذليل 

الم�صتخدم لل�صان العربي.

رابًعا: تجنب الجدل العقيم الذي يتبدى في 
تعيق  التي  وال�صرفية  النحوية  الخالفات  تلك 

العملية التعليمية ال�صحيحة.

بربطه  النحوي  ال�صاهد  اإح��ي��اء  خام�ًصا: 
بالواقع اللغوي الذي يحيط بالعملية التعليمية؛ 
ومادامت كذلك  وممار�صة،  ا�صتعمال  اللغة  لأن 
لبد من التخل�ض من ال�صواهد الميتة المحنطة 

التي ل �صلة لها بالواقع العربي الحديث«)))).

ومن بين المقترحات التي يقترحها العاّلمة 
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المجل�ض  رئي�ض  مرتا�ض،  الملك  عبد  الدكتور 
الأعلى للغة العربية بالجزائر �صابًقا، لالرتقاء 
مختلف  ف��ي  بها  والنهو�ض   ، العربية  باللغة 
الموؤ�ص�صات التربوية في الوطن العربي ، وذلك 
العربية  »اللغة  ب���  مو�صومة  ل��ه  محا�صرة  ف��ي 
الموؤ�ص�صات  في  والع�صرين   الحادي  القرن  في 
الواقع  الجزائرية،  الجمهورية  في  التعليمية 
األقاها  الم�صتقبل«  وا�صت�صراف  والتحديات 

بمجمع اللغة العربية الأردني بعّمان:

لترقية  �صة  متخ�صّ ندوات  عقد  �صرورة   .(
وتي�صيره  وتح�صينه  ال��ع��رب��ّي��ة  ال��ّل��غ��ة  ت��دري�����ض 
الن�صو�ض  مع  بالتعامل  واإغرائهم  للنا�صئة، 
التي  الروايات  ن�صو�ض  ل  الحقيقّية،  الأدبّية 
كثيٌر من لغتها ل يرَقى اإلى الأ�صلوب الف�صيح، 
خالل  من  النحو  بتدري�ض  وذل��ك  الراقي،  بْله 
ا  وتاريخيًّ ا  نقديًّ المعتَرف  الأدب��ّي��ة  الن�صو�ض 

بقيمتها الأدبّية.

اأدباء  تحت  هة  الموجَّ للقراءة  ن��واٍد  فْتح   .(
متخ�ص�صين في المدار�ض الكبرى على الأقّل، 
وذلك تحت اإ�صراف اأدباء م�صهود لهم بمعرفة 
ا، ل تحت اإ�صراف المعّلمين  العربّية وحّبها اأي�صً
اأجل  من  وذل��ك  الّلغوّية،  الثقافِة  المحدوِدي 
المتعّلمين منذ  العاّم لدى  الأدبّي  الذوق  ترقية 

نعومة اأظافرهم.

بالمدار�ض  ملحقة  تكون  ن��واٍد  تاأ�صي�ض   .(
ارت��ج��ال  على  وال��ت��م��ّر���ض  للخطابة،  ال��ث��ان��وّي��ة 
الكالم بالعربّية الف�صحى، وتخ�صي�ض جوائز 
الجيُل  َي���ِرَث  ل  حّتى  للمتفّوقين،  ت�صجيعّية 

الجديُد رعونة الأّمّية، وِعيَّ الّل�صان. 

الّن�صو�ض  بع�ض  ف��ي  ال��ّن��ظ��ر  اإع�����ادة   .(
في  رة  ال��م��ق��رَّ المطالعة  كتب  ف��ي  ال��م��خ��ت��ارة 
ال��ّل��غ��وّي،  ال���ذوق  ترقية  اأج���ل  م��ن  ال��م��دار���ض، 

واإ�صاعة العربّية العالية بين الّنا�صئة.

ثّم  ولئّية،  ت�صجيعّية:  جوائز  ).تخ�صي�ض 
والمقالة،   وال�صعر  ة  الق�صّ كتابة  في  وطنّية، 

لتالمذة المدار�ض الثانوّية.

في  لالأوائل  ت�صجيعّية  جوائز  تخ�صي�ض   .(
�صنويًّا،  البكالوريا  امتحانات  في  العربّية  الّلغة 

وتكريمهم مع الأوائل في المواّد العاّمة. 

الّلغة  ماّدة  في  النجاح  جْعل  على  العمل   .(
في  التلميذ  ينجح  ل  بحيث  اإجباريًّا،  العربّية 
ل  �صهادة البكالوريا، مهما تكن النتائج المتح�صَّ
المائة  في  خم�صين  على  يح�صل  لم  ما  عليها، 
من عالمة الّلغة العربّية يوم المتحان، كما هو 
لغتها  تحترم  التي  البلدان  كثير من  في  ال�صاأن 

ومنها األمانيا.

في  ماّدة  بما هي  العربّية،  الّلغة  تدري�ض   .(
ين�َصى  ل  حّتى  العلمّية  الجامعّية  التخ�ص�صات 
الطالب، المتخ�ص�ض في غير الّلغة العربّية، ما 
يح�صن،  فال  والثانوّي  البتدائّي  في  تعّلمه  كان 
بالّلغة  البحث  ول  الّتدري�ض  ل  التخّرج،  بعد 

العربّية...)))). 

�صالح  ال��دك��ت��ور  يقترح  اأخ���رى  جهة  وم��ن   
بلعيد اأن يتم تر�صيح مجمع لغوي في بلد عربي 
العربية من جانبها  اللغة  ترقية  يتكفل بق�صايا 
يكون  جديدة،  لغوية  ت�صريعات  وو�صع  اللغوي 
اللغة  على  بالمحافظة  جميًعا  ُيلزمنا  مرجًعا 
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ين�صح  كما  ال�صليمة،  قواعدها  وف��ق  العربية 
جديدة؛  تخ�ص�صية  نحوية  قواعد  و�صع  بعدم 
اإليها، بقدر ما نحن  اإننا ل�صنا في حاجة  حيث 
في حاجة اإلى اإبداع طرائق حديثة للتبليغ، كما 
يرى اأننا ل�صنا في حاجة اإلى مزيد من التاأليف 
في النحو المدر�صي، بقدر ما نحن بحاجة اإلى 
بحيث  لأبنائنا  مب�صطة  حديثة  طرائق  اإب��داع 
ي�صير  كما  عليه،  ويقبلون  النحو  ي�صت�صيغون 
المتدرج  الوظيفي  هو  المبتغى  النحو  اأن  اإل��ى 
تحفظ  واللغة  نا�صئتنا،  ل�صان  به  نقّوم  ال��ذي 
النحو  ق��راءة  ل  روائعها  ا�صتظهار  طريق  عن 
اإلى جعل  يدعو كذلك  كما  م�صائله،  وا�صتظهار 
الكريم  القراآن  من  ي�صتخل�ض  �صمنًيا  النحو 
القدامى  العرب  وكالم  العربي  ال�صعر  وروائ��ع 
ال�صرف  ع��ن  ف�صله  وع���دم  وال��م��ع��ا���ص��ري��ن، 
والبالغة، مع التركيز على الأ�صاليب النحوية، 
وعدم قيا�ض الحا�صر على الما�صي اأو الغائب؛ 
الحا�صر،  على  الحا�صر  قيا�ض  ي��ك��ون  حيث 
والأهم هو جعل النحو ملًكا للم�صتعمل وتحيينه 

وتحبيبه للنا�صئة عن طريق الممار�صة. 
التو�صيات المقترحة:

وف���ي ال��خ��ت��ام ي��م��ك��ن اإي���ج���از ال��م��ع��ل��وم��ات 
م�صبًقا  ُقدمت  التي  والتحاليل  والأط��روح��ات 
الفنية  ال��روؤى  بين  العربية  اللغة  تعليمية  عن 
والنظريات العلمية في التو�صيات والمقترحات 

الآتية:

)-ع�����دم اإه���م���ال ال��ج��ان��ب ال��وظ��ي��ف��ي في 
ال�صتخدام النحوي، فهو الذي يعمل على تنمية 
المهارات اللغوية المطلوبة في الحياة العملية، 

اللغة  لماآثر  التذوق  غياب  ُي�صبب  وجوده  وعدم 
اإقامة  �صرورة  مع  والنثرية،  ال�صعرية  العربية 
ج�صور توا�صل بين الجانب النحوي، والن�صو�ض 
خاللها،  من  والتمثيل  التدري�ض،  في  المعتمدة 
يح�ض  ل  حتى  النحوية،  القواعد  وا�صتخراج 
كما  النحوية،  ال��م��ادة  ع��ن  بالعزلة  ال��ط��ال��ب 
اأ�صلوبية،  جماليات  ذات  ن�صو�ض  انتقاء  اأن 
الطالب  معرفة  ف��ي  ُي�صهم  بديعة،  وبالغية 
ذلك  الأفكار؛  وا�صتيعاب  المق�صودة،  للمعاني 
لأن المعنى هو الهدف الأول من و�صيلة النحو، 
يعرب  اأن  له  يمكن  ل  المعنى  يعرف  ل  فالذي 

اإعراًبا �صليًما. 

)-الحر�ض على اأن النحو هو و�صيلة لإدراك 
معاني الن�صو�ض، ولن يتمكن المتعلم من ذلك 
اللغوية،  لالأ�صاليب  الجيد  الفهم  اإل من خالل 
ولي�ض  ال�صحيحة،  الل�صانية  الملكة  وتكوين 
الكثير  اأكد  فلطالما  المجردة،  القواعد  حفظ 
عامل  بمثابة  هو  النحو  اأن  على  الدار�صين  من 
الأر�صية  يمهد  وه��و  الكت�صاب،  على  م�صاعد 

للتعلم، ولي�ض ركيزة اأ�صا�صة.

)-التفريق بين مختلف الم�صتويات النحوية، 
الذي  النحو  م�صتوى  بين  جمة  ف��وارق  فهناك 
والم�صتوى  المتعمق،  والباحث  بالعالم  يتعلق 

الذي يخ�ض المتعلم المبتدئ.

)- العمل على اأن تكون مناهج تعليم وتعلم 
اللغة العربية قائمة على تجارب دقيقة، ونتائج 
البحث  م��ن  وم�صتنتجة  م�صتخرجة  معمقة 
وتحديث  ت��رق��ي��ة  ب��ه��دف  وذل���ك  وال��ت��ج��ري��ب، 
العربية،  للغة  الدرا�صية  والبرامج  المقررات 



اآفاق الثقافة والتراث

تعليم اللغـة 
العربيـة

بين الر�ؤى 
الفنية 

�النظريات 
العلمية

29

بها  المعمول  بالطرائق  الرت��ق��اء  اإل��ى  اإ�صافة 
وتطويرها من مرحلة اإلى اأخرى، وفًقا لمتطلبات 

ومقت�صيات الع�صر وحاجات المتعلمين.

مختلف  بين  تكامل  خلق  اإل���ى  )-ال�����ص��ع��ي 
العربية،  اللغة  تعليم  لترقية  والمعارف  العلوم 
في  العربية  اللغة  ا�صتعمال  تقويم  يتم  بحيث 
الموؤ�ص�صات التعليمية التربوية في ظل الحقائق 
في  لي�ض   ، الم�صتخل�صة  والنتائج  المكت�صفة 
بين  الجهود  ت�صافر  خالل  من  بل  واح��د  علم 
علوم  في  المتخ�ص�صين  الباحثين  من  جملة 
متنوعة مثل:علم تدري�ض اللغات، وعلم الل�صان 
اأ�ص�ض  على  العتماد  اإل��ى  اإ�صافة  التطبيقي، 
عدة  اأك��دت  التي  الوظيفية  النظرية  ومفاهيم 
درا�صات نجاحها؛ كونها ُت�صهم في تي�صير النحو 

والبتعاد به عن التعقيدات والقيود المختلفة.

تدري�ض  في  الحوارية  الطريقة  )-اعتماد 
النحو العربي، فقد بينت التجارب اأن الطريقة 
من  تتم  التي  الحوارية  الطريقة  هي  الناجعة 
�صائقة  ن�صو�ض  من  الأمثلة  ا�صتخراج  خ��الل 
القاعدة  اإل���ى  ال��و���ص��ول  غ��اي��ة  اإل���ى  ت��دري��ج��ًي��ا 
النحوية، وُين�صح بالتركيز على ن�صو�ض حديثة 
واليومية  الع�صرية،  الحياة  مع  من�صجمة  تكون 
اأمثلة  اإي��راد  ينبغي  ل  و  الطالب،  يراها  التي 
عتيقة ل وجود لها في الحياة اليومية للطالب، 
كما ل يجب الإغراق في الأمثلة النحوية العلمية 
بين  وج��دال  خ��الف،  محل  هي  التي  العوي�صة 

المتخ�ص�صين. 

)-النتقاء من القواعد النحوية العربية ما 
الكالم  في  عملية  وفائدة  وظيفية،  اأهمية  له 

التف�صيالت،  كثرة  تجنب  على  الحر�ض  م��ع 
يوؤدي  المختلفة، مما  الآراء  والإغراق في �صرد 

اإلى تذبذب الطالب، ونفوره من المادة.

)-عدم اعتماد المنهج التخزيني في تدري�ض 
ويع�د  الحفظ،  اأ�صا�ض  يق�وم على  الذي  النح�و، 
باعتماد  وُين�صح  التعلم،  اأ�صا�ض  الحفظ  اأن 
التحليل،  على  ُي��رك��ز  ال���ذي  العقلي  المنهج 
التفكير  وتنظيم  المالحظة،  تنمية  في  وُي�صهم 

لدى المتعلم.

اللغة  تعليم  ف��ي  الل�صانيات  )-ا���ص��ت��ث��م��ار 
التي  التطبيقية  الل�صانيات  ول�صيما  العربية، 
التعليمية  العملية  تحليل  في  هامة  وظيفة  لها 
الت�صاوؤلت  ع��ن  تجيب  التي  فهي  وترقيتها، 
اللغة،  معلم  تواجه  التي  والبيداغوجية  العلمية 
اإليه  تو�صلت  ما  على  ُمطلًعا  يكون  اأن  وعليه 
اللغة  و�صف  ميدان  في  الل�صانية  النظريات 

وتحليلها.

ال�صروط   من  مجموعة  توفر  1)-���ص��رورة  
اأبرزها:الإلمام  ومن  العربية،  اللغة  معلم  في 
بمجال البحث، ومعرفة تطورات التعليمية، وما 
تو�صلت اإليه من اأبحاث جديدة في ميدان تعليم 
التي  اللغوية  للكفاية  ُممتلًكا  يكون  واأن  اللغات، 

تجعله ي�صتعمل اللغة ا�صتعماًل �صحيًحا.

على  كبير  ب�صكل  بالتركيز  ))-ُي��ن�����ص��ح   
مع  المهم،  الجانب  كونه  ال�صفوي،  الجانب 
التوا�صلية،  للعملية  والفعلي  الح�صي  التج�صيد 
من  وخ��ل��وه��ا  اللغة  ف�صاحة  على  وال��ح��ر���ض 
من  وه��ذا  العربية،  اللغة  تلقين  في  الأخ��ط��اء 

�صاأنه اأن ُيثري الح�صيلة اللغوية للمتعلم.
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))-ا����ص���ت���ث���م���ار ال���و����ص���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
والتكنولوجية الحديثة في تعليم اللغة العربية، 
ول ينبغي اإهمال دورها فهناك حاجة �صرورية 
ُيمكن  حيث  ال��راه��ن؛  زمننا  في  ل�صتغاللها 
اللغة  بتعليم  النهو�ض  في  مهًما  دوًرا  تلعب  اأن 
تقوم  برامج  لإنتاج  ال�صعي  من  ولبد  العربية، 
العتماد  يتوجب  ما  اأب��رز  ومن  المهمة،  بهذه 
عليه: ال�صابكة )الإنترنت)، والأفالم التعليمية، 
الحا�ص�وب  علم  تطورات  متابعة  اإل��ى  اإ�صافة 
لال�صتفادة منه وتوظيفه في العملية التعليمية 

بطرائق متنوعة.

))-اإقامة عالقات وطيدة بين اأق�صام اللغة 
بغر�ض  وذلك  والتعليم،  التربية  وعلم  العربية، 
ا�صتثمار  مع  الدار�صين،  مختلف  بين  التن�صيق 
انفتاح  من  بد  فال  اإليها،  المتو�صل  المناهج 
مدر�صي  اللغة العربية على تخ�ص�صات اأخرى، 
خلق  اإل��ى  وال�صعي  ج��دي��دة،  علمية   وميادين 
عالقة و�صيجة بين تعليم اللغة العربية، والعلوم 

الأخرى مثل:تكنولوجيات الت�صال والإعالم. 

المنطلقات  ع��ل��ى  اله��ت��م��ام  ت��رك��ي��ز   -((
خاللها  م��ن  تبنى  ال��ت��ي  الرئي�صة  والأ���ص�����ض 
اأكانت  �صواًء  العربية  للغة  التعليمية  الأه��داف 
اأم خا�صة من خالل تحديد الحتياجات  عامة 
مع  وتتما�صى  تن�صجم  والتي   ، للمتعلم  التربوية 
الذي  الثقافي  والم�صتوى  يعي�صه،  الذي  الع�صر 

هو عليه.

اللغة  تعليم  تقويم  باأ�صاليب  ))-العناية 
العربية، والحر�ض على التكامل والن�صجام بين 
تعليم  مناهج  في  والعملية  النظرية  الجوانب 

اللغة العربية. 

تعليمية  برامج  �صياغة  على  ))-الحر�ض 
فيها  يعي�ض  التي  بالبيئة  عميقة  �صلة  لها  تكون 
التلميذ، مع ال�صتعانة بو�صائل الإي�صاح والفهم 
مثل:الر�صومات التخطيطية، وال�صور والأ�صكال 
في  ُي�صهم  ما  وه��ذا  والمخططات،  البيانية، 
اأذهان  اإلى  دللتها   وتقريب  المعاني  اإي�صاح 

المتعلمين.

ال�صليم  العلمي  النتقاء  على  ))-الحر�ض 
الأنماط  طريقة  تطبيق  مع  النحوية،  للمادة 
الو�صف،  عملية  تي�صير  في  ُت�صهم  التي  اللغوية 
التراكيب  مختلف  اأنواع  اكت�صاف  على  وت�صاعد 
المنهج  على  التركيز  ينبغي  كما  و�صماتها، 

الل�صاني الو�صفي في تعليم النحو العربي.

))- و�صع عنا�صر وا�صحة ومحددة لدرا�صة 
المرجوة  والأه����داف  النحو،  تي�صير  مو�صوع 
من  تحقيقها  في  يرغب  التي  والأغرا�ض  منه، 

التي�صير.

))-الب����ت����ع����اد ع���ن ال���ح���ل���ول ال��م��رت��ج��ل��ة 
تعليم  ق�صايا  معالجة  في  التقريبي  والتخطيط 

اللغة العربية.

الهوام�ص

تح�صيل  اأ�صا�ض  اللغوي  التمكن  ح�صالف:  د.عثمان   (((
المعلم،  بر�صالة  للقيام  و�صرط  الإن�صانية،  العلوم 
جويلية-دي�صمبر))))م،  العدد:))،  المبرز،  مجلة 

�ض:)).

د.اأبو القا�صم �صعد اهلل: ح�صاد الخريف، من�صورات   (((
1)1)م،  الجزائر،  والتوزيع،  للن�صر  المعرفة  عالم 



اآفاق الثقافة والتراث

تعليم اللغـة 
العربيـة

بين الر�ؤى 
الفنية 

�النظريات 
العلمية

31

�ض:)1)وما بعدها.

لتعليمية  الل�صانية  ح�صاني:المرتكزات  د.اأح��م��د   (((
واللغات،  الثقافات  تعدد  و�صط  في  العربية  اللغة 
العربية  اللغة  الدولية مكانة  الندوة  اأعمال  ن�صو�ض 
بين اللغات العالمية، المنعقدة بالجزائر اأيام:1)-
�صعبان))))ه�-الموافق)-)نوفمبر111)م،   ((
بالجزائر،  العربية  للغة  الأعلى  المجل�ض  من�صورات 

)11)م، �ض:)).

التع�صير  ب��ي��ن  ال��ع��رب��ي  بعيطي�ض:النحو  يحيى   (((
المنعقدة  النحو  تي�صير  ن���دوة  والتي�صير:اأعمال 
من�صورات  بالجزائر،  اأب���ري���ل)11)م  ف����ي:))-)) 
)11)م،  الجزائر،  العربية،  للغة  الأعلى  المجل�ض 

�ض:))). 

التعليمية  الأه���داف  بوحمامة:اأهمية  د.جياللي   (((
مجلة  والتعليم،  التعلم  عملية  اإنجاح  في  ودوره��ا 
العلوم الإن�صانية ، مجلة ت�صدر عن جامعة منتوري 
ج���وان)11)م،  ال��ع��دد:))،  الجزائر،  بق�صنطينة، 

�ض:).

التعليمية  الأه���داف  بوحمامة:اأهمية  د.جياللي   (((
المرجع  والتعليم،  التعلم  عملية  اإنجاح  في  ودورها 

نف�صه، �ض:)1.

دار  من�صورات  ��ا،  در���صً تلقي  زري��ق:ك��ي��ف  )))م��ع��روف 
بدم�صق،  الإن�صاء  ومطبعة  ببيروت،  العربية  اليقظة 

ط:)1، ))))م،   �ض:)1).

العربية  اللغة  قواعد  تعليمية  عميار:في  العيا�صي   (((
لل�صنة ال�صاد�صة من التعليم الأ�صا�صي نموذًجا، مجلة 
حوليات جامعة قالمة للعلوم الجتماعية والإن�صانية، 
ج��ام��ع��ة)1م��اي))))  ع��ن  ت�صدر  محّكمة  مجلة 

بقالمة، العدد:)1، )11)م، �ض:1)).  

العربية  اللغة  قواعد  تعليمية  عميار:في  العيا�صي   (((
نموذًجا،  الأ�صا�صي  التعليم  من  ال�صاد�صة  لل�صنة 

المرجع نف�صه، وال�صفحة نف�صها.

الجامعة  ف��ي  ال�صرف  تعليم  �صامية:  د.اأح��م��د   ((1(
عدد  المبرز،  مجلة  لالأ�صاتذة،  العليا  والمدار�ض 
العلوم  تعليميات  ف��ي  ال��وط��ن��ي  بالملتقى  خ��ا���ض 

الإن�صانية، جويلية-دي�صمبر، 111)م، �ض:)).

قواعد  تعليم  في  عي�صاني:التقويم  المجيد  عبد   ((((
اللغة  مجلة  والنجاح،  الف�صل  بين  العربي  النحو 
تعليم  علم  مخبر  ي�صدرها  علمية  مجلة  العربية، 
ببوزريعة،  لالأ�صاتذة  العليا  بالمدر�صة  العربية 
وما  �ض:)))  ال�صنة:)11)م،  العدد:)1،  الجزائر، 

بعدها.
العلوم  لتقويم  بديل  منهج  علوي:نحو  �صفيقة   ((((
نف�صه،  المرجع  اأن��م��وذًج��ا-،  النحو  اللغوية-علم 

�ض:)).
ندوة  اأعمال  النحو،  خديجة:تعليميات  ل�صنامي   ((((
اأبريل)11)م  ف��ي:))-))  المنعقدة  النحو  تي�صير 
بالجزائر، من�صورات المجل�ض الأعلى للغة العربية، 

الجزائر، )11)م، �ض:1)) وما بعدها. 
القواعد  و�صف  اإع���ادة  ح��ول  دف����ة:اآراء  بلقا�صم   ((((
المنعقدة  النحو  تي�صير  ن���دوة  اأع��م��ال  النحوية، 
من�صورات  بالجزائر،  اأب���ري���ل)11)م  ف����ي:))-)) 
)11)م،  الجزائر،  العربية،  للغة  الأعلى  المجل�ض 

�ض:))). 
)))) عبد العليم اإبراهيم:الموجه الفني لُمدر�صي اللغة 
))))م،  ط:)1،  بم�صر،  المعارف  دار  العربية، 

�ض:)1).
))))عبد العليم اإبراهيم: الموجه الفني لُمدر�صي اللغة 

العربية، �ض:)1) وما بعدها.  
وما  ����ض:)))  ��ا،  در���صً تلقي  زري��ق:ك��ي��ف  ))))م��ع��روف 

بعدها. 
))))معروف زريق:المرجع نف�صه، �ض:))) وما بعدها.

م�صكالته  ال��ن��ح��وي  ل��وح��ي�����ص��ي:ال��در���ض  ))))ن���ا����ص���ر 
النحو  تي�صير  ن��دوة  اأع��م��ال  تي�صيرية،  ومقترحات 
بالجزائر،  اأب���ري���ل)11)م  ف����ي:))-))  المنعقدة 
الجزائر،  العربية،  للغة  الأعلى  المجل�ض  من�صورات 

)11)م، �ض:)1) وما بعدها. 
الجامعة  ف��ي  ال�صرف  تعليم  �صامية:  اأح��م��د  )1))د. 
ال�صابق،  المرجع  ل��الأ���ص��ات��ذة،  العليا  وال��م��دار���ض 

�ض:)) وما بعدها.
وما  ����ض:))،  نف�صه،  �صامية:المرجع  اأح��م��د  د.   ((((

بعدها. 
م�صكالته  ال��ن��ح��وي  ل��وح��ي�����ص��ي:ال��در���ض  ))))ن���ا����ص���ر 
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���ض:)1)  ال�صابق،  المرجع   ، تي�صيرية  ومقترحات 
وما بعدها. 

وما  ����ض:)))  ال�صابق،  المرجع  زري��ق:  معروف   ((((
بعدها.

العربية  اللغة  قواعد  تعليمية  عميار:في  العيا�صي   ((((
نموذًجا،  الأ�صا�صي  التعليم  من  ال�صاد�صة  لل�صنة 

المرجع ال�صابق، �ض:))) وما بعدها.

))))د.خير اهلل ع�صار:المرجع ال�صابق، �ض:)).

)))) عبد العليم اإبراهيم:المرجع ال�صابق ، �ض:)).  

))))عبد العليم اإبراهيم:المرجع نف�صه، �ض:)).

وما  �ض:))  ال�صابق،  ع�صار:المرجع  اهلل  د.خير   ((((
بعدها.

اللغة  وتعّلم  ثقافي  ال�صو�صيو  حبيبة.ل:المحيط   ((((
الأ�صبوع  الجزائر،  الجامعة،  اأنباء  مجلة  العربية، 

من:))اإلى))نوفمبر))))م، �ض:1). 

وتعلم  الهر�ض:الحا�صوب  �صليمان  حمدان  د.عايد   ((1(
اللغة العربية، المرجع ال�صابق، �ض:))) وما بعدها.
القراءة  ا�صتراتيجية  الأدب،  حمود:تدري�ض  ))))محمد 
الخطابي  دار  ديداكتيكا،  من�صورات  والإق�����راء، 
للطباعة والن�صر، الدار البي�صاء، المغرب الأق�صى، 

))))م، �ض:)) وما بعدها. 
الل�صاني  الم�صهد  ب��وق��رة:  الحميد  عبد  ))))د.ن��ع��م��ان 
واآفاق، مقاربات  الثقافي:تحديات  والراهن  العربي 
في اللغة والأدب، �صل�صلة علمية ت�صدر عن ق�صم اللغة 
بالريا�ض،  �صعود  الملك  واآدابها في جامعة  العربية 
من�صورات جمعية اللهجات والتراث ال�صعبي بجامعة 
الملك �صعود))))ه�/)11)م، �ض:))) وما بعدها. 

لتعليمية  الل�صانية  ح�صاني:المرتكزات  د.اأحمد   ((((
واللغات،  الثقافات  تعدد  و�صط  في  العربية  اللغة 

المرجع ال�صابق، �ض:)).

)))) د.اأحمد ح�صاني:المرجع نف�صه، �ض:)) وما بعدها.

))))د. عثمان ح�صالف: التمكن اللغوي اأ�صا�ض تح�صيل 
المعلم،  بر�صالة  للقيام  و�صرط  الإن�صانية،  العلوم 

المرجع ال�صابق، �ض:)) وما بعدها. 

البحث  ����ص���ال���ح:اأدوات  ال��ح��اج  ال��رح��م��ن  ))))د.ع���ب���د 
العلمي في علم الم�صطلح الحديث، مجلة المجمع 
ال�صنة  ال�صابع،  ال��ع��دد  العربية،  للغة  ال��ج��زائ��ري 
ال��ث��ان��ي))))ه���-ج��وان)11)م،  ج��م��ادى  الثالثة، 

�ض:)) وما بعدها. 

العربية  ���ص��ال��ح:ال��ل��غ��ة  ال��ح��اج  ال��رح��م��ن  ))))د.ع���ب���د 
الع�صر،  تحديات  اأم��ام  المعا�صر  العلمي  والبحث 
لغوية  العربية، مجلة  للغة  الجزائري  المجمع  مجلة 
العربية  للغة  الجزائري  المجمع  عن  ت�صدر  علمية 
القعدة))))ه�- ذو  الأولى،  ال�صنة  الثاني،  العدد   ،

دي�صمبر)11)م، �ض:)).

)))) مقترحات مقتب�صة من محا�صرة للعاّلمة الدكتور 
للغة  الأعلى  المجل�ض  رئي�ض  مرتا�ض،  الملك  عبد 
العربية  »اللغة  ب�  مو�صومة  �صابًقا  بالجزائر  العربية 
الموؤ�ص�صات  ف��ي  والع�صرين،  ال��ح��ادي  ال��ق��رن  ف��ي 
ال��واق��ع  ال��ج��زائ��ري��ة،  ال��ج��م��ه��وري��ة  ف��ي  التعليمية 
بمجمع  الم�صتقبل«األقاها  وا�صت�صراف  والتحديات 
اللغة العربية الأردني بعّمان  يوم: الثالثاء ) جمادى 

الأولى ))))ه�- )) حزيران )11)م.

الم�صــادر والمراجع

االإن�صانية,  العلوم  اأ�صا�ص تح�صيل  اللغوي  التمكن   -
للدكتور/عثمان  المعلم,  بر�صالة  للقيام  و�ــصــرط 
جويلية- ال���ع���دد:))،  ال��م��ب��رز،  مجلة  ح�����ص��الف: 

دي�صمبر))))م.

ح�صاد الخريف, لأبو القا�صم �صعد اهلل: من�صورات   -
عالم المعرفة للن�صر والتوزيع، الجزائر، 1)1)م.

في  العربية  اللغة  لتعليمية  الل�صانية  المرتكزات   -
ح�صاني:  د.اأحمد  واللغات,  الثقافات  تعدد  و�صط 
العربية  اللغة  الدولية مكانة  الندوة  اأعمال  ن�صو�ض 
بين اللغات العالمية، المنعقدة بالجزائر اأيام:1)-
�صعبان))))ه�-الموافق)-)نوفمبر111)م،   ((
بالجزائر،  العربية  للغة  الأعلى  المجل�ض  من�صورات 

)11)م.

النحو العربي بين التع�صير والتي�صير:اأعمال ندوة   -
اأبريل)11)م  في:))-))  المنعقدة  النحو  تي�صير 
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ـــى للغة  الــمــجــلــ�ــص االأعـــل بـــالـــجـــزائـــر, مــنــ�ــصــورات 
العربية, ليحيى بعيطي�ض، الجزائر، )11)م. 

اإنــجــاح  فــي  ودورهــــا  التعليمية  االأهـــــداف  اأهــمــيــة   -
عملية التعلم والتعليم د.جياللي بوحمامة:، مجلة 
منتوري  ت�صدر عن جامعة  الإن�صانية، مجلة  العلوم 

بق�صنطينة، الجزائر، العدد:))، جوان)11)م.

دار  من�صورات  زري��ق،  لمعروف  ــا,  در�ــًص تلقي  كيف   -
بدم�صق،  الإن�صاء  ومطبعة  ببيروت،  العربية  اليقظة 

ط:)1، ))))م.

في تعليمية قواعد اللغة العربية لل�صنة ال�صاد�صة   -
من التعليم االأ�صا�صي نموذًجا للعيا�صي عميار، مجلة 
حوليات جامعة قالمة للعلوم الجتماعية والإن�صانية، 
ج��ام��ع��ة)1م��اي))))  ع��ن  ت�صدر  محّكمة  مجلة 

بقالمة، العدد:)1، )11)م.

العليا  والــمــدار�ــص  الجامعة  فــي  الــ�ــصــرف  تعليم   -
عدد  المبرز،  مجلة   ، �صامية:  د.اأحمد  لالأ�صاتذة 
العلوم  تعليميات  ف��ي  ال��وط��ن��ي  بالملتقى  خ��ا���ض 

الإن�صانية، جويلية-دي�صمبر، 111)م.
اللغوية-علم  الــعــلــوم  لتقويم  بــديــل  منهج  نــحــو   -

النحو اأنموذًجا-، ل�صفيقة علوي: المرجع نف�صه.
العليم  لعبد  العربية،  اللغة  لُمدر�صي  الفني  الموجه   -

اإبراهيم: ، �ض:)1) وما بعدها.  

تي�صيرية,  ومقترحات  م�صكالته  النحوي  الدر�ص   -
لنا�صر لوحي�صي: المرجع ال�صابق

د.عايد  العربية,  اللغة  وتعلم  الحا�صوب  الهر�ص:   
حمدان �صليمان المرجع ال�صابق.

ا�صتراتيجية القراءة واالإقراء محمد حمود، تدري�ض   -
الأدب، من�صورات ديداكتيكا، دار الخطابي للطباعة 
والن�صر، الدار البي�صاء، المغرب الأق�صى، ))))م. 
الم�صهد الل�صاني العربي والراهن الثقافي:تحديات   -
في  مقاربات  بوقرة:  الحميد  عبد  د.نعمان  واآفــاق, 
اللغة  ق�صم  ت�صدر عن  �صل�صلة علمية  والأدب،  اللغة 
بالريا�ض،  �صعود  الملك  واآدابها في جامعة  العربية 
من�صورات جمعية اللهجات والتراث ال�صعبي بجامعة 

الملك �صعود))))ه�/)11)م.
اأدوات البحث العلمي في علم الم�صطلح الحديث,   -
المجمع  مجلة  ���ص��ال��ح:  ال��ح��اج  ال��رح��م��ن  د.ع��ب��د 
ال�صنة  ال�صابع،  ال��ع��دد  العربية،  للغة  ال��ج��زائ��ري 

الثالثة، جمادى الثاني))))ه�-جوان)11)م.
اأمــام  المعا�صر  العلمي  والــبــحــث  العربية  اللغة   -
�صالح:  الحاج  الرحمن  د.عبد  الع�صر,  تحديات 
لغوية  العربية، مجلة  للغة  الجزائري  المجمع  مجلة 
العربية،  للغة  الجزائري  المجمع  علمية ت�صدر عن 
القعدة))))ه�- ذو  الأول��ى،  ال�صنة  الثاني،  العدد 

دي�صمبر)11)م.
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التربية والتعليم بالمغرب 
خالل الع�صر الو�صيط

الدكتور يحيى بولحية
المغرب

مقدمة

ال�صلطة  المنا�صب لتمرير خطاب  الثقافية, والمنطلق  الوعاء الحا�صن للقيم  تعدُّ المدر�صة 
اإنتاج  في  المجتمعي  االنخراط  درجة  قيا�ص  خالله  من  يمكن  الذي  النب�ص  وهي  والمجتمع, 
المعرفة والتقدم. وكلما حملت الموؤ�ص�صة التعليمية خا�صيات التراكم االإيجابي الممتدة تقاليده 
في عمق التاريخ وتحوالته, كلما كانت موؤهلة لالنطالق بعد الجمود, والتجديد بعد التقليد, 

والتاأ�صي�ص لمجتمع متحفز ل�صناعة التنمية واالنخراط في �صيرورة االإ�صالح والتغيير.

االأولية  �صورها  وجدت  فقد  ا,  خال�صً مغربًيا  اإبداًعا  الموؤ�ص�صاتي  ب�صكلها  المدر�صة  تكن  لم 
وارتبطت  و�صلم-,  عليه  اهلل  -�صلى  الر�صول  زمن  في  الجنينية  مراحلها  وبرزت  بالم�صرق, 
بالتوجيهات العامة التي ت�صمنها الوحي القراآني, وهو يوجه االإن�صان اإلى رحاب المعرفة والعلم 
بمختلف اأ�صنافه الدنيوية واالأخروية, ويوؤ�ص�ص الآليات التنزيل وممار�صة اال�صتخالف االإن�صاني 

بو�صع الموؤ�ص�صات, واالنت�صار الختيارات اال�صتمرارية الح�صارية.

خالل  بالمغرب  �صادا  الذين  التعليم  وطرائق  م�صمون  على  رئي�ًصا  �صاهًدا  خلدون  ابن  ويعد 
�صاحب  �صهادة  قراءة  يمكننا  فكيف  والمرينيين.  والموحدين  المرابطين  اأيام  الو�صيط  الع�صر 

المقدمة على اإ�صكاالت التعليم والمدر�صة بالغرب االإ�صالمي خالل الفترة مو�صوع الدرا�صة؟

الإ�صالم والمدر�صة: المفهوم والتحولت.
ال��دور  في  الت�صكيك  الباحثين  اأح��د  ح��اول 
مدر�صة  اأ�ص�ض  تقعيد  في  الإ�صالم  اأداه  ال��ذي 
معلومات  على  »نتوفر  قائاًل:  والتعليم،  العلم 

البلدان  في  التعليم  وتطور  بداية  ح��ول  قليلة 
القراآن  �صم  فقد  �صك  دون  ومن  الإ�صالمية، 
اأهمية  على  تدل  متعددة،  اإ���ص��ارات  والحديث 
التعليم، وعلى المكانة المتميزة للعلم والعلماء. 
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اإل اأنه -التعليم الإ�صالمي- مقارنة مع التعليم 
عوي�صة،  م�صاكل  يثير  والروماني،  الإغريقي 

كما يكتنف تاريخه بع�ض الغمو�ض«))).

بنظرة توؤطرها المرجعية الم�صيحية، يتابع 
قائاًل: »لم يميز الإ�صالم، كعقيدة غزو، مابين 
ما لقي�صر وما هلل، ودخل في مواجهات حربية 
مع المجتمعات التي واجهها، بخالف الم�صيحية 
وبميزة  ال�صلمي  بتب�صيرها  الأنظار  لفتت  التي 

الت�صحية«))).

المقابلة  في  وا�صح  ال�صطراب  اأن  ويبدو 
الق�صايا  ع��ل��ى  رك���ز  ك��ن��ظ��ام  الإ����ص���الم،  ب��ي��ن 
الدين  مفهوم  اعتبر  وال��ج��م��اع��ي��ة،  ال��ف��ردي��ة 
والدنيوية،  الدينية  للم�صائل  وم�صتغرًقا  �صاماًل 
مجموعة  و�صفها  يمكن  التي  الم�صيحية  وبين 

من التعاليم الأخالقية البحتة.

عن  الموؤ�ص�صاتية  �صفة  ن��زع   Paye ح��اول 
اأن ذلك  الإ�صالم، وظن  والمدر�صة في  التعليم 
لم ين�صجم مع »الإطار النظري« الذي دعت اإليه 
التوجيهات الإ�صالمية. لكن من حقنا الت�صاوؤل 
�صهدتها  التي  الدائبة  الحركية  م�صدر  ع��ن 
اأوج��ه��ا  وبلغت  الإ���ص��الم��ي��ة،  وال��ع��ل��وم  الثقافة 
النحطاط  فترات  في  وحتى  العبا�صيين،  زمن 
اأنتجت  التي  والمقدمات  العوامل  ال�صيا�صي؟ما 
العلوم  م��ج��الت  ف��ي  الإ���ص��الم��ي��ة،  العبقرية 
الر�صالة  فترة  ت�صكل  األم  المختلفة؟  باأ�صنافها 
الذي  ال�صتراتيجي  والعمق  الأ�صا�ض  الحا�صن 
منح الفكرة واأطر العلم واأهمية التلقين، وحول 
المجتمع اإلى مدر�صة كبيرة عجز الم�صجد عن 

ا�صتيعاب تدفقاتها ووهجها الإ�صعاعي؟

مدر�صة  واأي���ة  تعليم  اأي  ذل��ك  مقابل  ف��ي 
�صاكنة  تكن  األم  الرومانية؟  الح�صارة  اأنتجتها 
موبوًءا،  ثقافًيا  زمنا  تعي�ض  الفيودالية  اأورب��ا 
ارتبطت فيه المدر�صة والتعليم، اإن وجدا، ببوؤ�ض 
الكني�صة الثقافي والعلمي؟ ومن جهة اأخرى األ 
يمكن القول اإن بروز المدر�صة الغربية، كو�صيلة 
للنه�صة، ارتبط بالإرث العربي الإ�صالمي، من 

خالل معابر الأندل�ض و�صقلية وبالد ال�صام؟

انتقل مفهوم المدر�صة كالعديد من المفاهيم 
اإلى  الإ�صالمي  الم�صرق  بالد  من  والموؤ�ص�صات 
الغرب الإ�صالمي، وظهرت المدار�ض بالم�صرق 
»في مناخ متعدد المذاهب ال�صنية، فكان هناك 
ال�صافعية  ومدار�ض  الحنفية  مدار�ض  بالطبع 
المالكية  مدار�ض  وبع�ض  الحنابلة،  ومدار�ض 
على قلتها«)))، وبالمقابل ارتبط ظهور المدار�ض 
والمذهبية،  ال�صيا�صية  بال�صراعات  بالمغرب 
في  اأ�صهمت  التي  الدعامات  اإح��دى  واعتبرت 
بناء الدولة ودعم خياراتها ال�صيا�صية والفكرية.

المدار�س والتعليم بالمغرب.

ال�صلطان عبد الحفيظ بين  وبالتركيز ربط 
»ولم  ق��ائ��اًل:  الأم���راء،  و�صالح  العلم  ازده���ار 
يزل العلماء يترحمون على من اأحيا اهلل العلم 
مع  �صيرته  كانت  اإن  �صيما  ول  ي��دي��ه...،  على 
ملوك  وكذا  الدين...،  ك�صالح  محمودة  ذلك 
عبد  وبني  والمرابطين  الأدار�صة  من  المغرب 

الموؤمن...، وبني عبد الحق«))).

بنية  درا�صة  على  المبحث  ه��ذا  يقت�صر  ل 
التعليم ومواده الدرا�صية، بل يمتد اإلى ما يمكن 
داخل  الموؤ�ص�صاتي  النتظام  بتقاليد  ت�صميته 
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المنابر التعليمية المختلفة التوجهات والأدوار. 
تاريخ  ف��ي  ارت��ب��ط  النتظام  ه��ذا  اأن  �صك  ول 
الدول  ع�صور  منذ  ال�صيا�صة  بتحولت  المغرب 

الع�صبية.

اأ�صا�ض دعوة المرابطين العلم، وعليه  »كان 
في  زرع  اأب��ي  اب��ن  ويف�صل  دول��ت��ه��م«)))،  قامت 
المقدمات التي ت�صببت في اختيار عبد اهلل بن 
يا�صين ليقوم بتعليم �صنهاجة ال�صحراء؛ فقد 
�صوؤال  عن  الجدالي،  اإبراهيم  بن  يحي  اأج��اب 
»اإنهم  الفا�صي، وا�صًفا حال قومه:  اأبي عمران 
قوم غلب عليهم الجهل، ولي�ض لهم كثير علم، 
ذلك  مع   وهم  القراآن،  يقراأ  من  فيهم  ولي�ض 
من  وج��دوا  لو  اإليه،  وي�صارعون  الخير  يحبون 
يقرئهم القراآن ويدر�ض لهم العلم ويفقههم في 
وال�صنة  بالكتاب  العمل  اإلى  ويدعوهم  دينهم، 

ويعلمهم �صرائع الإ�صالم«))).

اأ�صا�ًصا في  �صكل مطلب العلم والتعليم ركًنا 
م�صروع قيام الدولة المرابطية، ومنح الع�صبية 
الوحدة،  بتحقيق  الكفيلة  حلة  النِّ ال�صنهاجية 
والتجاه  ال��دول��ة  بناء  في  اأ�صا�ض  �صرط  وه��ي 
بالمجتمع نحو الفعالية والنخراط الطوعي في 

م�صل�صل اإنتاج �صروط التنمية.

مدر�صة  بفا�ض  تا�صفين،  بن  يو�صف  اأ�ص�ض 
بمدر�صة  بعد  فيما  �صميت  التي  ال�صابرين 
الخام�ض  القرن  اأوائل  في  ذلك  وكان  بومدين، 
النخب  م��ن  مجموعة  والتحقت  ال��ه��ج��ري))). 
وتندر  الأن��دل�����ض.  ب��ع��دوة  والثقافية  العلمية 
طبيعة  عن  تف�صح  التي  التاريخية،  الإ�صارات 
غياب  ب�صبب  المرابطية،  المدر�صة  وم�صمون 

دولة  لإن��ج��ازات  المحترف  التاريخي  التوثيق 
بداوة  بفعل  اأخرى  ومن جهة  لمتونة من جهة، 
مطلب  جعل  مما  خلدون،  ابن  بتعبير  الدولة، 
التعليم يحتل موقًعا هام�صًيا، مقارنة مع عمليات 
التعبئة لإتمام الوحدة ال�صيا�صية والنطالق في 

عمليات الجهاد والقتال على جبهات مختلفة. 

نخبة  تكوين  الموحدون  حاول  جهتهم،  من 
تعليمية قادرة على حمل اأمانة الفكر المهدوي. 
الآمن  المعنوي  المالذ  الحفاظ  طبقة  وكانت 
الذي رام من خالله عبد الموؤمن اإزاحة طبقة 
الأ�صياخ، وتعوي�صهم بالفئة المتعلمة الجديدة. 
ويح�صرنا في هذا المجال ن�ض �صاحب الحلل 
المدر�صة  يتحدث عن  وهو  فيه،  قال  المو�صية، 
العامة لتخريج الموظفين بمراك�ض: »وربى عبد 
وهو  الموطاأ،  كتاب  بحفظ  الحفاظ  الموؤمن 
تواليف  من  ذلك  وغير  يطلب،  ما  اأع��ز  كتاب 
جمعة  ي��وم  ك��ل  ف��ي  يدخلهم  وك���ان  ال��م��ه��دي، 
الحفاظ  فيجتمع  الق�صر،  داخل  ال�صالة  بعد 
ليلة  اأبناء  كاأنهم  اآلف،  ثالثة  نحو  وهم  فيه؛ 
�صرعة  بهم  ق�صد  وغيرهم،  الم�صامدة  من 

الحفظ، والتربية على مايريده.

فياأخذهم يوًما بتعليم الركوب، ويوًما بالرمي 
بالقو�ض، ويوًما بالعوم في بحيرة �صنعها خارج 
من  موؤونتهم   و�صائر  نفقتهم  وكانت  ب�صتانه، 

عنده وخيلهم وعددهم كذلك«))).

اأن هوؤلء  اإلى  اأ�صباخ  يو�صف  الأ�صتاذ  واأ�صار 
في  كتب  ع��دة  ا  اأي�صً يدر�صون  كانوا  الحفاظ 
درا�صة  الدولة  �صوؤون  ومزاولة  الوليات  اإدارة 

ح�صنة))).
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موؤ�ص�صة  وج��وَد  ذك��ره،  �صبق  مما  ون�صتنتج 
بدقة  التنموية  اأدواره����ا  لها  ُح���ددت  تربوية 
وتف�صيل، وكانت الغاية من اإحداثها مد الدولة 
الإداري���ة  مرافقها  لت�صيير  ال��الزم��ة  ب��الأط��ر 
الم�صامدة  باأ�صياخ  والإط��اح��ة  وال�صيا�صية 
وعزلهم عن ولية الأعمال والمنا�صب ال�صيا�صية 

والإدارية. 

الكبير  الم��ت��داد  وب�صبب  اآخ��ر،  جانب  من 
ال�صلطة  ح��اول��ت  ال��ج��غ��راف��ي،  ال��دول��ة  لمجال 
مختلف  على  الإج���راء  ه��ذا  تعميم  ال�صيا�صية 
الأ�صقاع الخا�صعة للنفوذ الموحدي، فا�صتدعى 
اأبناء  من  ال�صغار..  »ال�صبيان  المومن  عبد 
اإ�صبيلية، وقرطبة، وفا�ض وتلم�صان اإلى الح�صرة 
وحديث  ال��ق��راآن  ويحفظهم  ليعلمهم  العلية 
النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم-، فانتخب الأولد 
النجباء الحفاظ من كل بلد... فكان عدد من 

توجه من اإ�صبيلية خم�صين �صبًيا«)1)).

برنامج  ف��ي  ب��ق��وة  التعليم  مطلب  يح�صر 
الدولة الموحدية، وهي الدولة التي قامت على 
الفكرة،  وج��راأة  الحجة،  وق��وة  العلم،  اأ�صا�ض 
كما  وال��ج��دل،  المناظرة  باأ�صاليب  وال��دراي��ة 
واإ���ص��الح  وتكوين  �صخ�صية  ف��ي  ذل��ك  ت��رك��ب 

محمد بن تومرت.

وتتجلى اأهمية هذا المطلب في جعل التعليم 
راية  ان�صوى تحت  »كل من  اإجبارًيا فكان على 
الموحدين اأن يتعلم ال�صروري من العقائد وما 
في  المومن  عبد  بالغ  وق��د  بال�صالة،  يتعلق 
مكلف  كل  على  لزم��ا  حتما  فجعله  الأم��ر  هذا 

-الرجال والن�صاء والأحرار والعبيد-«)))).

النتظام  م�صاألة  المبحث  هذا  في  ويهمنا 
في  المدر�صة  باأهمية  وال��وع��ي  الموؤ�ص�صاتي 
ق�صية  هنا  ونثير  المجتمعية،  التنمية  تحقيق 
تتعلق اأ�صا�ًصا بالظروف التي انبثقت من خاللها 
الموؤ�ص�صات التعليمية الم�صار اإليها اآنًفا. واأثناء 
الوثيق  ارتباطها  نكت�صف  والتق�صي  البحث 

بفل�صفة الدولة وتوجهاتها الفكرية والع�صبية.

يعقوب  وحفيده  المومن  عبد  ا�صم  »يقترن 
فقد  المن�صاأة.  المدار�ض  من  بكثير  المن�صور 
اأ�ص�ض عبد المومن مدار�ض بمراك�ض وا�صتدعى 
ابن ر�صد الثاني لي�صتعين به على تنظيمها«)))).

تاأثر الموحدون، اأثناء بنائهم لنمط وم�صمون 
التعليم، بما اأورده الإمام الغزالي في الإحياء، 
وذلك بالتركيز على اأ�صلوب التدريج، ومراعاة 
المعرفية،  وم�صتوياتهم  المتعلمين  ق���درات 
مواد  في  الريا�صة  اأدمجوا  اأنهم  كما  والعقلية، 
الع�صكرية  بالخدمة  ذل��ك  ورب��ط��وا  التعليم، 
»وكانوا يراعون وحدة ال�صن في التالميذ.«)))) 
ونبغ في عهدهم العديد من الفال�صفة والعلماء 
والمفكرين، وظهرت حركة ثقافية عزَّ نظيرها 

في تاريخ المغرب خالل الع�صر الو�صيط.

المدار�ض  بع�ض  الموحدي  العهد  اأنتج  كما 
والنت�صار  الب��ت��ك��ار،  ذهنية  ع��ن  تنم  ال��ت��ي 
الإن�صان  ي�صتهدف  الذي  المحايد،  العلم  لمبداأ 
الديني؛  اأو  المذهبي  انتمائه  عن  النظر  بغ�ض 
نموذًجا  م�صمودية،  كمقاطعة  الأندل�ض  ومثلت 
الدين  ل�صان  ذكر  فقد  المجال؛  هذا  في  بارًزا 
العالم  الإح��اط��ة...،  كتابه  في  الخطيب،  ابن 
الغرناطي عبد اهلل بن �صهل، وكانت له مدر�صة 
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)))ه������/))))م  ع��ام  ف��ي  بيا�صة  مدينة  ف��ي 
والعلوم  الفل�صفة  ف��ي  درو���ص��ه  يح�صر  »وك���ان 
الريا�صية جمع كبير من الم�صلمين والن�صارى 

واليهود«)))).

التلم�صاني  المقري  اأورد  اآخ��ر  جانب  ومن 
القرموطي  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  محمد  ا�صم 
الذي كان له مجل�ض بمر�صية يح�صره الم�صلمون 
والن�صارى واليهود على ال�صواء، يلقن فيه األوان 
والطب  والهند�صة  كالمنطق  القديمة  العلوم 

والمو�صيقى.

الم�صيحيين  حكم  اإل��ى  مر�صية  ع��ادت  ولما 
قدر الحاكم الجديد لالأ�صتاذ القرموطي الدور 
مدر�صة  ل��ه  فبنى  ي��وؤدي��ه،  ك��ان  ال��ذي  العظيم 
والن�صارى  الم�صلمين  تلقين  في  عملها  تابعت 

واليهود)))).

 وع����اد اب���ن ال��خ��ط��ي��ب اإل����ى ال��ح��دي��ث عن
»كان  عنه:  قائاًل  المر�صي،  اأحمد  بن  محمد 
المنطق  القديمة،  بالفنون  المعرفة  في  طرًفا 
والهند�صة والعدد والمو�صيقى والطب، فيل�صوًفا 
بالأل�صن،يقرئ  المعرفة  في  اهلل  اآي��ة  ماهًرا، 
حقه  ال��روم  طاغية  ع��رف  باأل�صنتهم..  الأم��م 
فبنى له مدر�صة يقرئ فيها الم�صلمين والن�صارى 

واليهود«)))).

الغاية  معاني  الموحدية  المدر�صة  حملت 
ذلك  �صكل  وربما  التعليمي،  والهدف  التربوية 
اإطاًرا حكم من خالله ابن خلدون على »انقطاع 
دول��ة  ف��ي  ك��ان  قلياًل  اإل  المغرب  م��ن  التعليم 
المدر�صة  م��ق��ارن��ة  ويمكن  ال��م��وح��دي��ن«)))). 
الموحدية بما �صاد في موؤ�ص�صات التراكويا٭ في 

عهود الفيودالية اليابانية، وما كانت تعنيه من 
ان�صباط في اإطار التقاليد الكونفو�صيو�صية.

المدر�صة  اإن  القول  يمكن  ذلك،  مع  موازاة 
كلما  والحرية  ال�صتقاللية  نحو  تجنح  كانت 
نحو  الموحدي  الإداري  المركز  م��ن  اتجهت 
بنيتها  ب�صبب  بالأندل�ض  وبخا�صة  الأط���راف 
وموقعها  الثقافية،  وخ�صو�صيتها  المجتمعية 
الفكرية  النخب  لإن��ت��اج  اأهلها  و���ص��ل  كحلقة 

المتميزة.

لذلك  مبكرة؛  �صن  في  يبتدئ  التعليم  كان 
ال�صباب:  من  وعلماوؤه  الع�صر  هذا  نوابغ  كان 
وابن  عطية  وابن  والمزدغي  المراك�صي  اأمثال 
وات�صع  البلن�صي..  غالب  وابن  زهر  وابن  ر�صد 
منكًرا  المعارف،  اأنواع  لكل  الموحدي  التفكير 
العلوم  بع�ض  من  المرابطين  الفقهاء  موقف 
العقلية، كما �صجع الموحدون الحركة الفل�صفية 
الأ�صتاذ  وي��وؤك��د  اليونانية))))  ع��ن  والترجمة 
ي�صبق  ل��م  »اأن���ه  على  اهلل  بنعبد  العزيز  عبد 
للفكر العلمي اأن تحررفي المغرب كما وقع في 
القرنين الخام�ض وال�صاد�ض الهجريين في عهد 
اأولها  التي  العناية  بف�صل  وذلك  الموحدين، 

الخلفاء للبحث العلمي ولتجارب العلماء«)))).

ن�صق  في  تنظيمية  م�صاكل  ط��راأت  وعندما 
الدولة وعالقتها باأطياف المجتمع في المغرب 
والأندل�ض، »�صعر عبد المومن بعد وقوع �صل�صلة 
من  الأندل�ض،  بالد  في  الموؤلمة  الأح��داث  من 
الأندل�صيون،  لقيها  التي  المعاملة  �صوء  جراء 
من قبل قادة ينتمون اإلى فئة الأ�صياخ الأوائل، 
ب�����ص��رورة ا���ص��ت��ب��دال��ه��م ب����ولة ج���دد م��ن فئة 
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اإلى  المدر�صة  تتحول  هنا  ومن  الحفاظ«)1)). 
ملحقة تابعة وداعمة ل�صيا�صة وتوجهات الدولة، 
وهو ما اأثار لحًقا مجموعة من التحديات اأمام 

الدولة والمجتمع.

اإنتاج  اإع��ادة  في  الحفاظ  موؤ�ص�صة  اأ�صهمت 
العامة  المدر�صة  وكانت  الموحدية،  النخبة 
الو�صائل   اإحدى  بمراك�ض،  الموظفين  لتخريج 
تداعت  »ولما  الهدف.  هذا  لتحقيق  الأ�صا�صية 
اأ�صباب  اأحد  كان  ال�صعف،  فيها  ودب  الدولة، 
تكوين  في  ال�صتمرار  عن  ال�صتغناُء  هو  ذلك 
هذه الفئة بعد مطلع القرن ال�صابع الهجري«)))).

ويبدو اأن المدر�صة الموحدية افتقدت للعمق 
بالوقود  ت��زوي��ده��ا  يمكنه  ال���ذي  المجتمعي، 
اأن  كما  وال�صتمرارية،  التطور  لتحقيق  الالزم 
الدولة،  خدمة  هدفت  الإيديولوجية  مقدماتها 
المعرفي  الإنتاج  على  المجتمع  تحفيز  ولي�ض 
تموت  اأن  الطبيعي  من  فكان  التنموي.  والبذل 
بنية  تميز  �صمة  وتلك  الدولة،  بزوال  المدر�صة 
وهي  الو�صيط.  الع�صر  خالل  المغربية  الدولة 
المقدمة،  �صاحب  ي�صجلها  التي  النتيجة  نف�ض 
ذهب  فقد  الأن��دل�����ض،  اأه��ل  ع��ن  يتحدث  وه��و 
عنايتهم  وذه��ب��ت  بينهم  م��ن  التعليم  »ر���ص��م 
منذ  بها  الم�صلمين  عمران  لتناق�ض  بالعلوم 
مئين من ال�صنين«)))). في حين لم ينقطع �صند 
التعليم في الم�صرق »لت�صال العمران الموفور 
وات�صال ال�صند فيه«)))). واأورد ابن جبير اإ�صارة 
الدين  �صالح  زمن  م�صر،  في  بالتعليم  تتعلق 
الأيوبي، قائاًل: »ومن مناقب هذا البلد العائدة 
في الحقيقة اإلى �صلطانه: المدار�ض والمحار�ض 

المو�صوعة فيه لأهل الطلب والتعبد، يفدون من 
الأقطار النائية، فيلقى كل واحد منهم م�صكًنا 
ياأوي اإليه ومدر�ًصا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه، 
ول  اأح���وال���ه.«))))  جميع  في  به  يقوم  واإج���راء 
منذ  بالم�صرق،  التعليمية  الموؤ�ص�صات  اأن  �صك 
الع�صر  خالل  الترجمة  و�صيوع  التدوين  عهد 
المدر�صة  لأدوار  ال�صتمرارية  منحا  العبا�صي 
الالحقة  الفترات  خ��الل  والتعليمية  التربوية 

فيما ي�صمى بعهود النحطاط.

»اأمام حمالت  الثبات  الموحدون  يتمكن  لم 
ي��ن��ت��ق��دون عليهم  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ب��ن��ي م��ري��ن، 
اإق�صاوؤهم لالأئمة والخطباء الذين ل يحفظون 
للمذهب  ومعاداتهم  البربر  بل�صان  التوحيد 

المالكي..وت�صجيعهم للمذهب الظاهري«)))).

التعليمية  التركة  ت�صفية  المرينيون  حاول 
ال��م��وح��دي��ة، وال��ت��اأ���ص��ي�����ض ل��ن��م��ط ج��دي��د من 
واج��ه��وا  اأن��ه��م  ويظهر  التعليمية،  ال��م��دار���ض 
واأبدى  التجاه؛  هذا  في  الم�صاكل  من  العديد 
اأحد الباحثين)))) رف�ض العلماء و�صاية الدولة 
على هذه المنابر الثقافية، واأثار ت�صاوؤلت تحفز 
اإ�صكالية  في  حفريات  ممار�صة  على  الباحثين 
اتجه  فقد  المرينية؛  المدر�صة  وخ�صو�صيات 
المدار�ض  بناء  اإل��ى  اتجهوا  ما  اأول  »بنومرين 
من  العلم  طالب  من  المزيد  لتقبل  الداخلية، 
المدار�ض  اأن  )ب�صبب)..  المملكة  �صائر جهات 
التي  المبادئ  لن�صر  �صالحة  تعد  لم  الموحدية 
قامت عليها الدولة المرينية الجديدة«)))). ويبدو 
التعليمية  بالموؤ�ص�صات  تو�صلوا  المرينيين  اأن 
ل�صناعة ع�صبية ثقافية تدعم م�صروع الدولة، 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

40

والمثقفين.  العلماء  فئة  خاللها  من  وت�صتميل 
في  و�صبقها  الموحدية  الدولة  تركة  اأن  والأكيد 
تقعيد منابر تعليمية ملحقة بالدولة، تعمل على 
مدها بالأطر الالزمة، لم تكن غائبة عن �صناع 
ن�صج  الزناتيون  ح��اول  فقد  المريني؛  القرار 
�صورة تعليمية، ت�صتلهم اإطار التجربة التعليمية 
جديد،  ومذهبي  فكري  بم�صمون  الموحدية، 

يوؤ�ص�ض لقواعد المذهب المالكي.

العلماء؛  موافقة  ب��دون  ليتم  الأم��ر  يكن  لم 
فقد كانت الخطوة محفوفة بالأخطار، واعُتِبر 
اإن�صاء المدار�ض لدى البع�ض اإلغاء لثمرة العلم، 
المنوني  الأ�صتاذ  واأورد  المدر�صة.  لحياد  ونفًيا 
ا لأحمد المقري، قال فيه عن جده محمد  ن�صً
يقول:اإنما  الأب��ل��ي  ال�صيخ  »�صمعت  ال��م��ق��ري: 
اأف�صد العلم كثرة التواليف، واإنما اأذهبه بنيان 
فيما  �صيخه  مع  المقري  واتفق  المدار�ض«)))). 
من  ا�صت�صكل  ما  وف�صر  اأحكام،  من  اإليه  ذهب 
قال:  المدار�ض،  فبخ�صو�ض  ظاهري،  غمو�ض 
مايترتب  اإلى  الطلبة  يجذب  فاإنه  البناء  »واأما 
يعينه  من  على  بها  فيقبل  الجرايات  من  فيه 
من  اأو  منهم  والإق��راء  لالأجراء  الريا�صة  اأهل 
وي�صرفها  الدخول في حكمهم،  لنف�صه  ير�صى 
اإلى  يدعون  ل  الذين  حقيقة  العلم  اأه��ل  عن 
المالكي  ال�صوداني  العالمة  ونا�صر  ذلك..«)))) 
لقد  »ولعمري  ق��ال:  الت�صور،  هذا  بابا  اأحمد 
�صدق )المقري) في ذلك وبر؛ فلقد اأدى ذلك 
هي  التي  المغربية  المدن  بهذه  العلم  لذهاب 
وغيرها  كفا�ض  الزمان  قديم  من  العلم  بالد 
من  كرا�صيها  على  الإق��راء  يتعاطى  �صار  حتى 

اأ�صاًل ف�صاًل عن غيرها، بل  ل يعرف الر�صالة 
لم يفتح كتاًبا للقراءة قط ف�صار ذلك �صحكة. 
والرئا�صات  بالتوارث  �صارت  اأنها  ذلك  و�صبب 
اأعاذنا اهلل حتى خلت ال�صاعة ممن يعتمد عليه 

في علمه«)1)).

وهكذا، ت�صبح المدر�صة في منظور النخب 
المعار�صة نوًعا من الإلحاق ال�صيا�صي للع�صبية 
تدعيم  �صبل  عن  تبحث  كانت  التي  الزناتية، 
ح�صاب  على  والمجتمعية  ال�صيا�صية  خياراتها 
من  لنا  ويت�صح  والمحايد.  ال�صحيح  العلم 
ثنايا الن�ض الأخير، باأن ذلك كان على ح�صاب 
تعليمية  ل�صيا�صة  بدل ذلك  والتاأ�صي�ض،  الجودة 
لقيم  والتنكر  ال��دول��ة  م�صالح  خدمة  تتوخى 

العلم ومقا�صده النبيلة والمحايدة.

ال�صلطان،  بموؤ�ص�صة  المدار�ض  بناء  ارتبط 
مع  م��ا لح��ظ��ن��اه  وا���ص��ت��ث��م��اًرا؛ ذاك  ت��م��وي��اًل 
ال��م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��رب��وي��ة ال��م��وح��دي��ة، وح���اول 
وتغيير  وال�صورة،  الإط���ار  اقتفاء  المرينيون 

المذهب والفكرة.

الوقت  في  المدار�ض،  من  العديد  وتاأ�ص�صت 
الأفكار  »يقاومون  المرينيون  فيه  كان  الذين 
في  ظهيًرا  ملوكهم  اأح��د  واأ���ص��در  الموحدية، 
بن  المهدي  اأتباع  من  طائفة  اأم��ر  عن  البحث 
التحلية  كانت  ذلك  مقابل  وفي  تومرت..«))))، 
المالكي  المذهب  مقومات  على  تركز  التربوية 

ال�صني.

وقد حاول الأ�صتاذ القبلي التقاط الإ�صكالت 
الكبرى التي رافقت تاأ�صي�ض المدار�ض المرينية، 
والدينية  ال�صيا�صية  القوى  تعدد  اأهمها«  ولعل 
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التي كان عليهم مواجهتها، وما فر�صته عليهم 
ال�صيا�صية.«))))  تحالفاتهم  تقويم  اإع��ادة  من 
ت�����ص��م جامع  ب��م��دي��ن��ة ف��ا���ض، ال��ت��ي  وخ��ا���ص��ة 
القرويين، والنخب الفكرية والعلمية المعار�صة. 

ال�صراع  ثوابت  اإلى  ن�صاط  الأ�صتاذ  واأ�صار 
بناء  »اإن  وقال  المرينية،  الفترة  �صهدته  الذي 
المعار�صة  ح��دة  م��ن  ليخفف  ج��اء  ال��م��دار���ض 
ثم  ومن  القرويين«)))).  ياأويها جامع  كان  التي 
يتحول التعليم اإلى اآلية لإعادة ترتيب التوازنات 
الم�صهد  رقعة  في  الغلبة  ولإظهار  ال�صيا�صية، 
المعار�صة/ اأقطاب  اأمام  الداخلي،  ال�صيا�صي 
العلماء، الذين راأوا في الخطوة المرينية قطيعة 
جلية في ن�صق احتكار اأهل فا�ض لإدارة وت�صيير 
المرابطين  اأي���ام  بالمدينة،  التعليم  ���ص��وؤون 

والموحدين.

وما يهمنا هنا، على الرغم من اعترا�صات 
ال��م��ق��ري وت��ل��م��ي��ذه ال��م��ق��ري وال��ع��الم��ة اأح��م��د 
درا�صية  مواد  ذات  قائمة  مدار�ض  وجود  بابا، 
ال�صيا�صية  وال�صلطة  الأوق��اف  تكلفت  محددة، 
اأبو  بنى  فقد  ا�صتمرارها؛  و�صمان  بتمويلها 
فيها  ورتب  ومراك�ض،  بفا�ض  يو�صف«المدار�ض 
لهم  واأج���رى  والعلم،  ال��ق��راآن  ل��ق��راءة  الطلبة 

المرتبات في كل �صهر«)))).

اأ�صار  زرع،  لأب��ي  ا  ن�صً المنوني  اأورد  كما 
مدر�صة  بت�صييد  الأول  �صعيد  اأبي  قيام  اإلى  فيه 
العطارين، ورتب لها الفقهاء، واأ�صكنها بالطلبة 
والمئون،  المرتبات  منهم  الكل  على  »واأج��رى 

وا�صترى الأمالك ووقفها عليهم«)))).

و»لما عزم اأمير الم�صلمين يعقوب على بناء 

مدينة يتخذها دار ملكه، وقرار �صلطانه.. ولى 
فا�ض  مدينة  ق�صاء  ال��دلئ��ي  اأمية  اأب��ا  الفقيه 
واأ�صكنها  العلم..  لطلبة  المدر�صة  ببناء  واأمره 
بالطلبة والمقرئين واأجرا عليهم المرتبات من 

جزية اليهود«)))).

المدار�ض،  »ك��ل  اإن  القبلي  الأ�صتاذ  يقول 
التي ظهرت في المغرب خالل القرنين الثالث 
ومرتبطة  ر�صمية  كانت  ع�صر  وال��راب��ع  ع�صر 
المرينيين  وع��ي  اأن  �صك  ول  ب���ال���دول���ة«)))). 
مقارنة  لدولتهم،  المذهبي  البناء  به�صا�صة 
اإلى  دفعتهم  وم�صمودة،  �صنهاجة  ع�صبية  مع 
ذلك  اأن  اإل  والتعليم.  المدر�صة  على  المراهنة 
ومحوري.  فاعل  يتاأ�ص�ض من عمق مجتمعي  لم 
يكن  لم  الر�صمية  المدار�ض  اإن�صاء  اأن  ويبدو 
خالل  من  تبين  فقد  ا،  خال�صً مرينًيا  اإبداًعا 
الجهد  الموحدين،  زمن  في  للتعليم،  تطرقنا 
المدر�صة  رب��ط  ف��ي  المومن  عبد  بذله  ال��ذي 

بالأغرا�ض ال�صيا�صية والأمنية الكبرى للدولة.

مدر�صة  اإل��ى  الحفيظ  عبد  المولى  واأ���ص��ار 
الوادي قائاًل عنها: »وهي اليوم خربة، يقال اإن 

فيها �صبعمائة اأو �صبعة اآلف اأ�صتاذ«)))).

من  العديد  في  المرينية  المدار�ض  تناثرت 
واأغمات  واأنفا،  وتازة  كفا�ض  المغربية،  المدن 
وطنجة))))  ومكنا�ض  الكبير  والق�صر  ومراك�ض 
من  عطل  ال�صيا�صي،  التوظيف  َدَخ���َن  اأن  اإل 

امتداداتها المجتمعية.

منخرًطا  وفئاته  بنخبه  المجتمع  يكن  لم   
انخراًطا كلًيا في اإنتاج المعرفة ومخارج القوة 
والنت�صار، ولم يتمكن من تاأ�صي�ض منابر تعليمية 
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والمقا�صد،  الأهداف  محدد  تربوي  ن�صق  ذات 
ياأخذ بعين العتبار معطيات الداخل وتحديات 
الفعلي  ال��ح��ا���ص��ر  ال���دول���ة  وك��ان��ت  ال���خ���ارج. 
�صيا�صة  معالم  ر�صم  في  والوحيد  والمحوري 
حول  تتمحور  واأه��داف  ت�صورات  ذات  تعليمية 

مد الدولة بعنا�صر الحياة وال�صتمرار.

ويكاد الأ�صتاذ القبلي يجزم بتبعية المدر�صة 
في  مايف�صر  وه��و  ال��دول��ة،  لمذهبية  المرينية 
التربوي،  م�صروعهم  تجاه  ال�صكان  حياد  نظره 
ما  لكن  �صيا�صي...)1))  تاأثير  و�صيلة  بو�صفها 
ن�صر  في  الخا�صة  المبادرات  اأدته  الذي  الدور 

المعرفة المحايدة؟
المدار�س الخا�صة والحلقة المفقودة في 

تاريخ المدر�صة بالمغرب

�صنة  ب�صبتة  ال�صاري  الح�صن  مدر�صة  تمثل 
)))ه�، ح�صب الأ�صتاذ  الح�صين اأ�صكان، »اأقدم 
والغرب  المغرب  الدقيق في  مدر�صة بمفهومها 
ال��م��ادي،  للدعم  تطلبها  وب�صبب  الإ���ص��الم��ي؛ 
اأمالكه، وحب�ض  اأح�صن  موؤ�ص�صها  لها  فقد عين 
م�صنفات  على  م�صتملة  للكتب،  خزانة  عليها 
في العلوم.. اقتناها الموؤ�ص�ض لهذا الغر�ض«)))) 
اإنها  فيه  قال  ال�صبتي،  لالأن�صاري  ا  ن�صً واأورد 
»اأول خزانة وقفت بالمغرب على اأهل العلم«)))).

المبادرة  بحجم  يتعلق  اإ�صكال  اأمامنا  ويثار 
انخراط  المدار�ض، ودرجة  اإن�صاء  الخا�صة في 
اإنتاج  في  المثقفة  والنخب  المي�صورة،  الفئات 
العلم بال�صكل الذي يجعل منها خياًرا مجتمعًيا 
اإح��داث  في  التربوية  الموؤ�ص�صات  ب��دور  واعًيا 
اأ�صكان  مع  نتفق  الزاوية، ل  التغيير. ومن هذه 

ال�صاري،  الح�صن  اأب���ي  م��ب��ادرة  عمم  عندما 
الخوا�ض  تزعم  »هكذا  قائاًل:  ذل��ك،  مجماًل 
يتبناه  اأن  قبل  بالمغرب،  ال��م��دار���ض  م�صروع 
نختلف  كما  ذل��ك«)))).  بعد  المغربي  المخزن 
قائاًل:  ذكر  كنون عندما  اهلل  العالمة عبد  مع 
»ويعد بناء المدار�ض في هذا العهد من مظاهر 
حتى  متبًعا  تقليًدا  اأ�صبح  وقد  العلمي،  التقدم 
من اأفراد ال�صعب، ون�صير هنا بالخ�صو�ض اإلى 
مدر�صة اأبي الح�صن ال�صاري... التي اأن�صاأها في 

مدينة �صبتة وكان لها �صيت بعيد«)))).

اأهميتها  من  الرغم  على  المحاولة  مثلت 
تقعيد  م�صاألة  في  وا�صتثنائية  معزولة،  مبادرة 
اأ�ص�ض مدر�صة وطنية خا�صة، خالل هذه الفترة 
موؤ�ص�صات  اإح���داث  يرافقها  ول��م  التاريخية. 
اأخرى، تعم مختلف المدن الرئي�صة في المغرب 
الو�صيط بال�صكل الذي يمكنها من ت�صكيل لحظة 
تعليمي  نظام  قواعد  تاأ�صي�ض  في  فاعل  تراكم 
ت�صكل  بداية  في  ذلك  تم  مثلما  وموؤثر،  فاعل 
النه�صة الإيطالية على قوائم وموؤ�ص�صات تربوية 
باأهم  ممتدة و�صاملة وبرعاية نخب بورجوازية 

المدن/ الدول الإيطالية. 

العالئق  »بجمع  �صغوًفا  الح�صن  اأب��و  ك��ان 
حل  اأينما  العلمية  الدواوين  واأمهات  والنفائ�ض 
وارتحل... كما كان غنًيا يملك من وفره المالي 

ما يوؤدي به ثمن هذه الكتب«)))).

ي�صتح�صن و�صع مبادرة اأبي الح�صن ال�صاري 
ظهرت  فقد  المنا�صب؛  التاريخي  �صياقها  في 
عندما خلع ال�صبتيون دعوة الموحدين، واأمروا 
اأهل  بيعة  و�صلت  ثم  اليان�صتي  اأحمد  عليهم 
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واأعيانهم  �صبتة  اأه��ل  وج��وه  بها  و�صل  �صبتة، 
لمدينة مراك�ض للر�صيد))))، كما �صهدت الفترة 
هجوم جنوة على �صبتة، ولم تنج من قب�صتهم 
قبول  على  اأجبرتهم  �صديدة  مقاومة  بعد  اإل 
ال�صلح واأخذ مال معلوم. »وكان عام جنوة عند 
اأهل �صبتة م�صهوًرا، وفي تواريخهم مذكوًرا«)))).

اأثر  تتبع  القادر زمامة  الأ�صتاذ عبد  وحاول 
الأحداث على اأبي الح�صن ال�صاري ومدر�صته، اإل 
اأن قلة الم�صادر في نظره حالت دون المعرفة 
التي  الإ���ص��ارات  وتف�صح  الدقيقة.  بتفا�صيلها 
تغريب  عن  الإحاطة  في  الخطيب  ابن  اأورده��ا 
قائاًل:  عنه،  ذك��ر  فقد  الأندل�ض؛  اإل��ى  الرجل 
بالواثق  الملقب  اليان�صتي  �صبتة  اأمير  »غربه 
قد  وكونه  واأهليته،  لجاللته  به  ا  غا�صً باهلل... 
عر�صت عليه فاأباها فدخل الأندل�ض في �صعبان 

عام اأحد واأربعين و�صتمائة)))).

بوجود مبادرات خا�صة  القطع  ال�صعب  من 
لها  ي��ك��ف��الن  مجتمعي،  وام���ت���داد  ع��م��ق  ذات 
م�صتويات  على  والفعالية  ال�صتمرار  خا�صية 
ال�صلطة  اإن  ال��ق��ول  ويمكن  وال��م��ج��ال.  ال��زم��ن 
من  النمط  لهذا  مرتاحة  تكن  لم  ال�صيا�صية 
المبادرات؛ فنجاح العالم في ا�صتقطاب العديد 
من التالميذ والمريدين يجعل منه رقًما �صعًبا 
حقيقًيا،  ومناف�ًصا  ه�صة،  �صيا�صية  معادلة  في 
في نظر ال�صلطة، لرموزها الإدارية والثقافية. 
الح�صن  اأب��ي  تغريب  اإل��ى  دفعها  ما  ذلك  ولعل 
ال�صاري نحو الأندل�ض ب�صبب الحرج الذي �صببه 
لها في فترات الثورات ال�صيا�صية بمدينة �صبتة 

خالل الفترة المذكورة.

بوجودها  واعية  مجتمعية  فئة  غياب  اأ�صهم 
وبدورها التاريخي في اإحداث فراغ في عالقات 
ومثل  والمجتمع.  ال��دول��ة  بين  وال��ج��زر  ال��م��د 
نموذج المدار�ض حالة، يمكن، من خاللها، عد 
الدولة الفاعل المحوري في ر�صم معالم �صيا�صة 
المخزن  لختيارات  تنت�صر  وا�صحة،  تعليمية 

ال�صيا�صية والفكرية. 

لم تكن المدار�ض ملًكا للمجتمع، ولم تنبثق 
ارتبطت  بل  المعالم،  محددة  تنموية  روؤية  من 
بنفقات الدولة ورعايتها، وبتعيينات الأحبا�ض، 
فكان  تلقيها.  الواجب  العلوم  اأنواع  قيدت  التي 
وتفنى  ال�صلطة  بهرم  ت�صعف  اأن  الطبيعي  من 
الرائد  العلمي  الم�صروع  تراجع  فقد  بفنائها؛ 
اأع��وان  وا�صتحواذ  الفتن  ب�صبب  للمرينيين، 
الطلبة  ع��ط��اءات  »فنق�صت  عليها،  ال�صلطة 
عن  بالتالي  رغبوا  الذين  الأ�صاتذة،  وروات��ب 

تكبد م�صاق طلب العلم وتلقينه«)))).

واأ�صار ابن خلدون اإلى بع�ض معاني التراجع 
العلم  تعليم  �صند  اأن  »فاعلم  قائاًل:  التربوي، 
المغرب  اأه��ل  عن  ينقطع  ك��اد  قد  العهد  لهذا 
ف��ي��ه«)1)).  ال���دول  وتناق�ض  عمرانه  باختالل 
التعليم  انقطع   ..« م�صتدرًكا:  هذا  حكمه  وقيد 
الموحدين  دولة  في  كان  قلياًل  اإل  المغرب  من 
نظره  في  القلة  ه��ذه  وترتبط  ب��م��راك�����ض«)))). 
وق��رب  اأول��ه��ا  ف��ي  الموحدية  »ال��دول��ة  ب��ب��داوة 
اأح��وال  تت�صل  فلم  بمبدئها،  انقرا�صها  عهد 

الح�صارة فيها اإل في الأقل«)))).

التربية  عبر  الو�صيطية،  ال��دول��ة  اهتمت 
الفردية،  القبلية  »الت�صامنات  بك�صر  والتعليم، 
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كان  فما  �صمولية،  اأكثر  بت�صامنات  وتعوي�صها 
كان  وم��ا  المرابطين،  عند  بالفقهاء  ي�صمى 
عنا�صر  هي  الموحدين،  عند  بالطلبة  ي�صمى 
كانت  ال��ت��ي  بالقبائل  رواب��ط��ه��ا  ف��ق��دت  قبلية 
م�صتقلة  وحدات  ت�صكل  واأ�صبحت  اإليها،  تنتمي 
�صك  ول  القبلي«))))،  محيطها  عن  اإيديولوجيا 
الع�صبية  ل��دى  ب���ارزة  مكانة  احتل  الأم���ر  اأن 
�صرعية  تبرير  جاهدة  حاولت  التي  الزناتية 
من  ونخبه،  المجتمع  اإزاء  ال�صيا�صية  �صلطتها 
على  بالتركيز  وغيرهم  وزواي��ا  قبائل  زعماء 
اإن�صاء المدار�ض ورعاية فقهائها وطلبتها، وبذِل 
وقد  ودعمها،  الخزانات  توفير  في  المجهود 
�صان�صو  دون  على  يعقوب  يو�صف  اأب��و  »�صرط 
ا�صترجاع  �صرورة  ))))م/1))ه�����،  �صنة  في 
القوات  عليها  ا�صتولت  التي  العربية  الموؤلفات 
وا�صتجاب  غ��زوات��ه��ا.  اإح���دى  ف��ي  الإ�صبانية، 
الأم��ي��ر  وتمكن  ال��م��غ��رب��ي،  لل�صرط  الإ���ص��ب��ان 
من  اأحمال  ثالثة  على  يده  و�صع  من  المغربي 
وطنية  خزانة  نواة  ذلك  و�صكل  المخطوطات. 

عمومية«)))).

م�صمون التعليم واأزمة المنهج والبرامج

التعليم  م�صامين  تكن  لم  اآخ��ر،  جانب  من 
وروؤي��ة  معرفي،  تراكم  باإنتاج  كفيلة  والتلقين 
ق�صايا  تبني  اتجاه  في  تدفع  وا�صحة،  تنموية 
وطنية، والدفاع عنها، وبخا�صة اأن بداية الأفول 
المريني توازى مع حركة ال�صترداد الم�صيحي، 
اأوربية، توؤمن بلغة  وبروز مالمح نه�صة تنموية 
القوة والتاأ�صي�ض لفل�صفة العلم وقواعد الحروب 

والمواجهات.

في  ت��دور  مجملها  في  العلم  حلقات  كانت 
محور المخت�صرات، ويجمل المقري انطباعاته 
المائة  هذه  اأهل  كّل  »ثم  بقوله:  الم�صاألة  حول 
المخت�صرات  حفظ  من  قبلهم:  من  حال  عن 
و�صق ال�صروح، والأ�صول الكبار، فاقت�صروا على 
حفظ ما قل حفظه، ونزر حظه، واأفنوا اأعمارهم 
اإلى  ي�صلوا  ولم  رم��وزه،  وفهم  لغوزه،  حل  في 
عن  ف�صاًل  بالت�صحيح،  اأ�صوله  اإلى  فيه  ما  رد 
هو  بل  وال�صحيح،  ذلك  من  ال�صعيف  معرفة 
حل مقفل، وفهم اأمر مجمل، ومطالعة تقييدات 
نف�ض  وهو  النفو�ض..«))))  ت�صتنه�ض  اأنها  زعموا 
ما ذهب اإليه ابن خلدون، عندما قال: اإن »مما 
اأ�صر بالنا�ض في تح�صيل العلم، والوقوف على 
ال�صطالحات  واختالف  التاآليف  كثرة  غاياته 
المتعلم  ثم مطالبة  وتعدد طرقها  التعليم،  في 
له  ي�صلم  حينئذ  ذل��ك،  با�صتح�صار  والتلميذ 
من�صب التح�صيل، فيحتاج المتعلم اإلى حفظها 
كلها اأو اأكثرها، ومراعاة طرقها ول يفي عمره 
بما كتب في �صناعة واحدة اإذا تجرد لها، فيقع 

الق�صور ول بد من مرتبة التح�صيل«)))).

وفي اإ�صارة متميزة، التقط ابن خلدون زخم 
نرى  العهد  لهذا  »ونحن  يقول:  فنراه  التراكم، 
بالد  من  بالقاهرة  هو  اإنما  والتعليم  العلم  اأن 
وح�صارتها  م�صتبحر  عمرانها  اأن  لما  م�صر، 
م�صتحكمة منذ اآلف من ال�صنين، فا�صتحكمت 
تعليم  جملتها  وم��ن  وتفننت،  ال�صنائع  فيها 
ارتحال  في  �صبًبا  ذلك  كان  وربما  العلم«)))). 
ال��ن��ا���ض اإل��ي��ه��ا »ف���ي ط��ل��ب ال��ع��ل��م م��ن ال��ع��راق 

والمغرب«)))).
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التي  ال�صيا�صية،  الإب���ادة   دورات  اأح��دث��ت 
من  �صبقها  م��ن  ���ص��د  ال����دول  ه���ذه  مار�صتها 
ع�صبيات، قطائع  جلية في ن�صق هذا النتظام. 
�صالفتها،  وتن�صخ  تنفي  تعليمية  دورة  فكل 
من�صجمة مع حلقات النفي ال�صيا�صي المتداول 

خالل الع�صر الو�صيط.

تطرقت  ق��د  المدر�صة  العلوم  كانت  واإذا 
العقلية والتجريبية،  النقلية والدرا�صات  للعلوم 
يتلخ�ض  اأن  المغرب  في  التعليم  »ي�صتطع  فلم 
عقول  على  جثمتا  خطيرتين  ظاهرتين  م��ن 
كل  وعرقلتا  النحطاط  ع�صر  في  الدار�صين 
والحفظ«)))).  الخت�صار  وهما  فكري،  تطور 
على  يحمل  وه��و  خ��ل��دون،  اب��ن  �صجله  م��ا  وه��و 
المدر�صة  عرفتها  التي  التعليمية،  الأ�صاليب 
غابت  حيث  الو�صيط؛  الع�صر  خالل  المغربية 

قدرات التحليل والنقد والحوار.

تمد  مفرغة،  حلقات  في  يدور  التعليم  كان 
والق�صائية،  الإداري��ة  بالأطر  اأحياًنا،  المخزن 
ت�صهم  التي  المعرفة  اإنتاج  له  مقدًرا  يكن  ولم 

في التغيرات التاريخية الكبرى.

من  تم  الكريم  القراآن  مع  التعامل  اأن  ويبدو 
جثمت  التي  والجمود  النحطاط  عقلية  خ��الل 
اأمام  تراجعه  فترات  في  الإ�صالمي  العالم  على 
طاقة الغرب المادية والع�صكرية. وربما كان ذلك 
راأت في  اأنتجت �صورة نمطية،  التي  الأوجه  اأحد 
بحقيقة  الوعي  واأغفلت  للحفظ،  م��ادة  ال��ق��راآن 
التعاليم الإ�صالمية المحفزة على البذل والكدح 
والنفتاح الإيجابي على المقا�صد الكونية الكبرى 

واإنتاج المعرفة ومخارج القوة التنموية.

ارتبط نمط التعليم الذي �صاد المغرب خالل 
له  تعد  ول��م  النحطاط،  باأزمنة  الفترة  ه��ذه 
الإ�صالمية  الثقافة  اأنتجتها  التي  الفعالية  �صفة 
الإط����ار، كان  ال��ت��دوي��ن. وف��ي ه��ذا  ف��ي ع�صر 
يتابعون درا�صتهم في جامعة  الأفاقيون  الطلبة 
القرويين للبحث عن بع�ض المعلومات الب�صيطة 
معلم  وظائف  قريتهم  في  ليزاولوا  ال�صرورية 
القراآن اأو كاتب عمومي اأو عدل اأوكاتب للقا�صي 
اأو القائد. وبناء عليه لم يكن منتظًرا من هذا 
والقادة  الكفاءات  ينتج  اأن  التعليم  من  النمط 
الدولة  اأو�صاع  من  وي�صلحون  يغيرون  الذين 

والمجتمع.

التي  المفاهيم  ه��ذه  على  الحكم  ويمكن 
ب�صياقها  بربطها  العلم،  لمدلولت  اأُعطيت 
بخا�صية  ات�����ص��ف  ال����ذي  ال���ع���ام،  ال��ت��اري��خ��ي 
مار�صته  ال���ذي  والعلمي  ال�صيا�صي  الن��غ��الق 
على  المغربية  والفكرية  ال�صيا�صية  النخب 
نف�صها منذ فترات طويلة، وهو موقف ل ين�صجم 
توؤ�ص�ض  التي  الكبرى،  ال�صرعية  المقا�صد  مع 
الكفاية  وفرو�ض  الوقتية  الفرائ�ض  لمفاهيم 
الإ�صالمي،  الفقه  �صروط  �صمن  تتحول،  التي 
والهند�صة  الطب  كعلوم  عينية،  فرائ�ض  اإل��ى 
وال�صناعات الع�صكرية والمدنية المختلفة. ول 
العلم  لمراتب  الجزئية  النظرة  هذه  اأن  �صك 
المجتمع  اأطياف  اختيارات  طبيعة  في  اأث��رت 
المادي  بالدعم  تخ�صي�صها  الواجب  للعلوم 
فقد  والأوق���اف؛  الأحبا�ض  منظومة  خالل  من 
ثرواتهم  من  جزء  وقف  اإلى  المحب�صون  انحاز 
اأف�صليتها  راأوا  التي  العلوم  على  الغالب-  -في 
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والعقيدة  والفقه  التف�صير  كعلوم  الآخ��رة  في 
وغيرها.

ُدعي  التي  المادية  القوة  مفاهيم  اأن  ويبدو 
اإلى  القراآني  الن�ض  ثنايا  من  الإ�صالمي  العقل 
حيازتها وامتالكها، ومنها قوة العلم التطبيقي 
ظلت  معرفية،  تخ�ص�صات  من  به  يرتبط  وما 
والعلمي  الثقافي  الفعل  �صياق  وخارج  مهجورة 
الذي انخرطت في اإنتاجه نخب العلم والمعرفة.

تتنكر  مطلقة،  اأح��ك��ام  اإ���ص��دار  يمكنني  ل 
العلم  �صماء  في  الم�صيئة  النتوءات  تلغي  اأو 
والنبوغ المغربيين؛ فقد اأنتجت تربتنا الثقافية 
العديد من قمم العلم والثقافة منذ زمن الدول 
والعلمية  الأ�صولية  كتاباتها  اأ�صهمت  الع�صبية، 
متميزة  نوعية  اإ���ص��اف��ات  ف��ي  والمنطقية... 
يهمني،  ما  اأن  بيد  الإ�صالمية؛  العربية  للثقافة 
درج��ة  ر���ص��د  ب��ال��م��غ��رب،  التعليم  م�صاألة  ف��ي 
اإليه �صالًفا  اأ�صرت  النتظام الموؤ�ص�صاتي، الذي 
وانكفاء الموؤ�ص�صات الموجودة على اإعادة اإنتاج 
والندية مع  التفاعل  والناأي عن  التقليد،  ثقافة 
التي  العلمية  ورم��وزه��ا  الغربية  القوة  فل�صفة 

بداأت تهدد الكينونة المغربية والإ�صالمية.

لم تكن التنظيرات الفقهية تعي�ض زمانها ولم 
تكلف نف�صها عناء المكابدة في مطلب الجتهاد، 
والتاأ�صي�ض لآليات المغالبة والتحديث. واأنى لها 
القيام بهذا الدور، في غياب الأدوات ال�صيا�صية 
وفي  المحت�صنة،  المجتمعية  والفئات  الداعمة 
مطلب  م��ن  وال��دن��ي��وي��ة  الدينية  ال��غ��اي��ة  اأف���ول 

التعليم؟

اع��ت��م��د ال��ن��ظ��ام ال��ت��رب��وي »ع��ل��ى ال��ذاك��رة 

في  وه��و  المحفوظات،  وا�صتظهار  والحفظ، 
يتعداه  ل  ذل���ك  ع��ن��د  ي��ت��وق��ف  الأع����م  ال��غ��ال��ب 
ما  على  الجيد  والتعرف  الفهم،  مرحلة  اإل��ى 
يحفظ«)1)). وهي نف�ض الأ�صاليب التي انتقدها 
التلقين  خا�صيات  يحلل  وه��و  خ��ل��دون،  اب��ن 
نوؤمن  يجعلنا  مما  الو�صيط،  بالمغرب  التربوي 
وباأهمية  وال�صيا�صية،  التعليمية  الأزمة  ببنيوية 
مختلف  على  العمرانية  بقواعده  ال�صت�صهاد 
الفترات التاريخية، وفي هذا قال: »وبقيت فا�ض 
التعليم  ح�صن  من  خلوا  المغرب  اأقطار  و�صائر 
والقيروان،  قرطبة  تعليم  انقرا�ض  ل��دن  من 
عليهم  فع�صر  فيهم،  التعليم  �صند  يت�صل  ولم 
ح�صول الملكة والحذق في العلوم«)))). ويو�صح 
الل�صان  فتق  الملكة  »واأي�صر طرق هذه  مف�صًرا، 
العلمية،  الم�صائل  في  والمناظرة  بالمحاورة 
مرامها«)))).  ويح�صل  �صاأنها  يقرب  الذي  فهو 
اإل��ى  ينتقل  ول��وازم��ه،  المفهوم  تحديد  وبعد 
العلم  ط��ال��ب  »فتجد  وال��م��اآل،  ال��ح��ال  و���ص��ف 
في  اأعمارهم،  من  الكثير  ذه��اب  بعد  منهم، 
ينطقون  ل  �صكوًتا  العلمية،  المجال�ض  مالزمة 
من  اأك��ث��ر  بالحفظ  وعنايتهم  يفاو�صون.  ول 
الحاجة، فال يح�صلون على طائل من الت�صرف 
في العلم ول تعليم«)))). ويف�صل معبًرا: »ومما 
المعينة  المدة  اأن  المغرب،  في  بذلك  ي�صهد 
�صت  عندهم  بالمدار�ض  العلم  طلبة  ل�صكنى 
ع�صرة �صنة... فطال اأمدها...لهذه المدة لأجل 
ل  التعليم خا�صة،  في  الجودة  قلة  ع�صرها من 

مما �صوى ذلك«)))).

لم�صير  ق��ات��م��ة  ���ص��ورة  اب���ن خ��ل��دون  ر���ص��م 
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ببداية  ذلك  وربط  الو�صيط،  بالمغرب  التعليم 
خراب العمران الب�صري، الذي مثلت فيه الدولة 
الفاعل الرئي�ض والمحوري، وهي نف�ض ال�صورة 
اإنتاجها  في  المغربية  المدر�صة  ا�صتمرت  التي 

خالل مرحلة ما قبل الحماية.

النظرة  ه��ذه  اأن��ت��ج��ت  اأخ����رى،  جهة  وم��ن   
عنا�صر  ومطالبه  العلم  لمدلولت  الجزئية 
اإذا  اإن��ه  الإ���ص��الم:  اأم��ة  على  الوجودي  الخطر 
كانت العلوم ال�صرعية ركًنا اأ�صا�ًصا للحفاظ على 
التعاليم  عن  والنحراف  الختراق  من  الذات 
ال��ع��ق��دي��ة وال�����ص��ل��وك��ي��ة، ف���اإن ال��ع��ل��وم الأخ���رى 
اأمام  والمعنوي  المادي  الدفاع  مقومات  تمنح 
العلم  بمقومات  والمت�صلحة  المترب�صة،  القوى 
وعنا�صر القوة التنظيمية والإدارية وال�صيا�صية 
نف�صها،  ال�صرعية  العلوم  اإن  بل  والع�صكرية، 
ت�صبح �صعيفة الجدوى والفعالية عندما يتغلب 
ثقافة  ويفر�ض  الإ���ص��الم،  دار  على  الدخيل 

الغالب على الأمة.

على  الحفاظ  ال�صرعية  العلوم  ت�صتهدف 
ال��ه��وي��ة وال��خ�����ص��و���ص��ي��ة ال��ع��ق��دي��ة وال��ف��ك��ري��ة 
المختلفة  الدنيوية  العلوم  وتمثل  وال�صلوكية، 
الداعمة  القوة  المادية وخزان  الحماية  قاعدة 
اإلى  الوحي  ن�صو�ض  ت��دع  األ��م  الأول���ى.  للعلوم 
العلم  ب��زم��ام  والأخ�����ذ  ال���ص��ت��ع��داد  ����ص���رورة 
عمق  الأوائ��ل  الم�صلمون  ي��درك  األ��م  واأ�صبابه؟ 
التوجيهات القراآنية فاأبدعوا في مجالت العلم 
ت�صوراتهم  يحملون  وهم  والمتنوعة،  المختلفة 
وعالقتها  ال��وج��ود  مكنونات  ح��ول  الأ���ص��ي��ل��ة 

»بواجب الوجود«؟

في  التعليمية  الم�صاألة  ف�صل  يمكننا  ل 
ال�صيا�صية  ال��ت��ح��ولت  مجمل  ع��ن  ال��م��غ��رب 
التي  الجديدة  العالقة  وطبيعة  والجتماعية، 
القبول  موقع  من  الغربية  القوى  عليه  فر�صتها 

بالأمر الواقع.

و�صيلتين  والقلم  ال�صيف  ابن خلدون  اعتبر   
اأمره،«))))  ي�صتعين بهما على  الدولة  »ل�صاحب 
كانت  واإذا  والرعايا.  النا�ض  اأمور  �صيا�صة  في 
مبتداأ  ف��ي  مة  ومَحكَّ حا�صرة  ال�صيف  �صطوة 
على  تقت�صر  القلم  ميزة  فاإن  وهرمها،  الدولة 
ال�صيء  الدولة في�صتغني �صاحبها بع�ض  »و�صط 

عن ال�صيف لأنه قد تمهد اأمره«)))).

الدولة من منظور الن�ض بالجوانب  اهتمت 
ال�صيا�صية،  وكينونتها  وجودها  وحماية  الأمنية 
م�صتعملة في ذلك لغة الحديد والنار. واأ�صحت 
والثقافية  المعرفية  وتجلياته  القلم،  ثقافة 
ومعينة على  الملك،  بتمهيد  والتربوية مرتبطة 
وال�صبط  الجباية  من  الملك  ثمرات  »تح�صيل 

ومباهاة الدول وتنفيذ الأحكام«)))).

الخلدونية،  القاعدة  ه��ذه  ا�صتعارة  يمكن 
وملحقاته  القلم  اأوج  ارتباط  على  دال  كموؤ�صر 
من  ن�صتنتج  كما  الدولة،  به  تمر  الذي  بالطور 
الدولة  بموؤ�ص�صة  القلم  �صطوة  ارتباط  خاللها 

و�صيوفها. 

ن�صق  ع���ن  ال��ف��ق��ه��ي  الإن����ت����اج  ي���خ���رج  ل���م 
العالم  يعي�صه  ب��داأ  ال��ذي  ال��ع��ام،  الن��ح��ط��اط 
طاقة  اأم���ام  تراجعه  مرحلة  ف��ي  الإ���ص��الم��ي، 
يعد  ول��م  والفاعلة.  المنظمة  الغربية  العنف 
عمر  اجتهد  كما  ويبدعون،  ينتجون  الم�صلمون 
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ن�صو�ض  تنزيل  في  وم�صت�صاروه،  الخطاب  ابن 
الإ�صالمي،  الو�صع  م�صتجدات  على  ال��وح��ي، 
وال��روم،  الفر�ض  بالد  في  الفتح  مراحل  اأثناء 
اإ�صالمي،  عقل  اأم��ام  تحديات  من  اأنتجته  وما 
والتاأ�صي�ض  تجاوزها،  من  وحكمة  بحنكة  تمكن 

لمخارج تنموية متقدمة واإيجابية.

خاتمة

في  الإ�صالم  ثقافة  اأن  اإل��ى  الإ�صارة  تنبغي 
عهد النبوة والخالفة الرا�صدة، و بع�ض فترات 
لقواعد  توؤ�ص�ض  وه��ي  والعبا�صيين،  الأمويين 
المجتمع الفكرية وال�صيا�صية والرمزية، وتدمج 
توجهاتها  �صمن  الإ�صالمي  ال��خ��ارج  مكونات 
ذلك  تنتج  ك��ان��ت  ال��داخ��ل��ي��ة،  الإ�صتراتيجية 
تكن  ول��م  تتوقف.  ل  دائ��ب��ة  حركة  خ��الل  م��ن 
م�صيرتها  لتكبح  اأو  والعثرات،  للطوارئ  لتلتفت 
اأنتجها  التي  والم�صتجدات  التحديات  حجم 

ال�صا�صانيون والروم.

التي  الفت�اوى  اإذاك  الم�صلمون  ينت�ج  لم   
اأدمجوا  بل  ذاك،  اأو  الموقف  هذا  نحو  تجنح 
نظم الدواوين، وغيرها �صمن هويتهم وثقافتهم 
ب�صكل �صل�ض واآلي؛ فكانت حركتهم ت�صبه الرحى 
كان  ما  وهو  والم�صتمرة،  الدائبة  حركتها  في 
ي�صمح لها بمعالجة مختلف المكونات واإخراجها 

في �صورة �صل�صة ولئقة وفاعلة. 

تجنب  على  الإ�صالمية  التوجيهات  وتوؤكد 
الأزمة.  على  ودليل  عنوان  فهي  ال�صوؤال،  كثرة 
اأنتجها  الذي  المجتمع  يجنح  عندما  وبخا�صة 
انتظارية  اإلى  فتتحول  والجمود،  ال�صكون  اإلى 
قاتلة اأمام الآخر الذي ي�صتغل ذلك في اقتطاع 

في  الأم���ة  تهديد  وف��ي  ال��ج��ي��وب،  م��ن  المزيد 
كينونتها واأ�صباب وجودها.  
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العربي، . )) الأدب  في  المغربي  النبوغ  كنون،  اهلل  عبد 
دار الثقافة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، �ض: ))).

ال�صاري، . )) الغافقي  الح�صن  اأبو  زمامة،  القادر  عبد 
 ،(((( )1))/يوليوز  رم�صان  العدد:))  المناهل، 

من �ض: )1)-)))، �ض: 1)).
اأحمد بن محمد بن عذاري، البيان المغرب في اأخبار . ))

بالموحدين،  الخا�ض  الجزء  والمغرب،  الأندل�ض 
ومحمد  الكتاني  اإبراهيم  محمد  الأ�صاتذة  تحقيق 
دار  زمامة،  القادر  وعبد  زنيبر  ومحمد  تاويت  بن 
الطبعة  البي�صاء،  ال��دار  والتوزيع،  للن�صر  الثقاف 

الأولى، )1))ه�/))))م، �ض:))).
المرجع نف�صه، �ض: 1)).. ))
اأخبار . )) ف��ي  الإح��اط��ة  الخطيب،  اب��ن  ال��دي��ن  ل�صان 

غرناطة، الجزء الرابع �ض: ))).
حول . )) ال�صدة،  بعد  ال��ف��رج  ال�صغير،  المجيد  عبد 

الثامن  القرن  مغرب  في  والأزم���ة  العلم  اإ�صكالية 
الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كلية  من�صورات  ع�صر، 
البي�صاء،  الدار  الجديدة،  النجاح  بالرباط، مطبعة 
الطبعة الأولى، )11)م، من �ض: ))-))، �ض: )).

عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق . 1)
عبد الواحد واافي، م�صدر �صابق...، �ض: 1)1).

الم�صدر نف�صه،  �ض: 1)1).. ))
الم�صدر نف�صه، �ض: 1)1).. ))
بالمغرب، . )) ال�صيا�صية  التنظيمات  �صقير،  محمد 

من�صورات المجلة المغربية لعلم الجتماع ال�صيا�صي، 
مطبعة المعارف الجديدة، الدار البي�صاء، ))))م، 

�ض: )).
54. Mohamed Benchkroun.La vie intellec-

tuelle marocaine sous les Mérinides et les 
Wattassides, Imprimerie Mohammed5, Fés, 
1974. page:56.

�صابق...، . )) مرجع  ورق��ات...،  المنوني،  محمد  اأورده 
�ض:)))

عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، م�صدر . ))
�صابق، الجزء الثالث، م�صدر �صابق...، �ض: 1))).

الم�صدر نف�صه، �ض: ))1).. ))

الم�صدر نف�صه، �ض: ))1).. ))

الم�صدر نف�صه، �ض: )).. ))

ثقافة . 1) مكونات  جوانب  بع�ض  العلوي،  الفالح  محمد 
علماء المغرب في نهاية القرن التا�صع ع�صر، مجلة 
اإلى �ض:  الثاني، ))))م، من �ض: ))  العدد   اأمل، 

))، �ض: )).

عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الجزء . ))
الثالث، م�صدر �صابق...، �ض: ))1).

الم�صدر نف�صه، �ض: ))1).. ))

الم�صدر نف�صه، �ض: ))1).. ))

الم�صدر نف�صه، �ض.�ض: ))1)-))1).. ))

الجزء . )) �صابق،  م�صدر  خ��ل��دون،  بن  الرحمن  عبد 
الثاني، �ض: ))).

الم�صدر نف�صه، �ض: ))).. ))

الم�صدر نف�صه، �ض: )))-))).. ))

الم�صــادر والمراجع

وتاأمالت,  مالحظات  المرينية:  المدار�ص  ق�صية   -
�صمن: في النه�صة والتراكم, لمحمد القبلي، دار 

توبقال للن�صر، الدار البي�صاء، )))).
الحفيظ  لعبد  وتحقيق,  درا�صة  قديم,  العطب  داء   -
لنيل  اأطروحة  عبا�صي،  العلوي، محمد  الح�صن  ابن 
كلية  الأول،  محمد  جامعة  الآداب،  في  الدكتوراه 
الآداب والعلوم الإن�صانية، وجدة، المو�صم الجامعي، 

))))-))))ه�/)11)-)11)م.
النبوغ المغربي في االأدب العربي, لعبد اهلل كنون،   -

دار الثقافة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
االأني�ص المطرب برو�ص القرطا�ص في اأخبار ملوك   -
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زرع  اأب��ي  ابن  لعلي  فــا�ــص,  مدينة  وتــاريــخ  المغرب 
الفا�صي راجعه، عبد الوهاب بن من�صور، المطبعة 
الملكية، الرباط، الطبعة الثانية، 1)))ه�-))))م

القادر  ال�صماك, الحلل المو�صية, تحقيق عبد  ابن   -
الدار  الحديثة،  الر�صاد  دار  زك��ار،  و�صهيل  زمامة 

البي�صاء، )))).
المنوني،  محمد  ل��دى  ل��ورد  الــمــوحــديــن,  حــ�ــصــارة   -
الأولى  الطبعة  البي�صاء،  الدار  للن�صر،  توبقال  دار 

))))، �ض: )).
نظم الجمان لترتيب ما �صلف من اأخبار الزمان,   -
علي مكي،  تحقيق محمد  المراك�صي،  القطان  لبن 

تطوان، بدون تاريخ.
ال��دي��ن بن  لل�صان  اأخــبــار غــرنــاطــة,  االإحـــاطـــة فــي   -
الخانجي  مكتبة  عنان،  اهلل  تحقيق:عبد  الخطيب، 

بالقاهرة، الطبعة الأولى، ))))، الجزء الأول.
نفح الطيب من غ�صن االأندل�ص الرطيب, للمقري   -

التلم�صاني، تحقيق اإح�صان عبا�ض، 
الــفــكــر الــعــلــمــي ومــنــهــجــيــة الــبــحــث عــنــد عــلــمــاء   -
المغرب, لعبد العزيز بن عبد اهلل، مجلة المناهل، 

العدد))، ربيع الثاني ))))/مار�ض ))))
الع�صر  في  ال�صيا�صية  النخبة  نموذج  »الحفاظ«   -
العدد  اأم���ل،  مجلة  ال��ع��رب��ي،  لمحمد  الــمــوحــدي, 

الرابع، ال�صنة الثانية، )))).
المجلد  ال��ت��ازي،  ال��ه��ادي  لعبد  الــقــرويــيــن,  جــامــع   -
الثاني، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، 

.((((
بالمغرب  والــثــقــافــة  الــمــجــتــمــع  حـــول  مــراجــعــات   -
الدار  للن�صر،  القبلي، دار توبقال  لمحمد  الو�صيط, 

البي�صاء، الطبعة الأولى )))).
اإطــــــالالت عــلــى تـــاريـــخ الــمــغــرب خــــالل الــعــ�ــصــر   -
الآداب  كلية  من�صورات  ن�صاط،  م�صطفى  المريني, 

والعلوم الإن�صانية، وجدة، )11)م.

المرينية,  الــدولــة  تــاريــخ  فــي  ال�صنية  الــذخــيــرة   -
للطباعة  من�صور  دار  الفا�صي،  زرع  اأبي  ابن  لعلي 

والوراقة، الرباط، )))). 
االآثار,  �صني  ب�صبتة من  االأخبار عما كان  اخت�صار   -
لالأن�صاري ال�صبتي، تحقيق عبد الوهاب بنمن�صور، 

الرباط)))).
الو�صيط,  الع�صر  خــالل  بالمغرب  التعليم  تاريخ   -
للح�صين اأ�صكان، من�صورات اللمعهد الملكي للثقافة 

الأمازيغية، الطبعة الأولى، )11)م.
حول  ال�صدة،  بعد  الفرج  ال�صغير,  المجيد  عبد   -
الثامن  القرن  مغرب  في  والأزم���ة  العلم  اإ�صكالية 
الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كلية  من�صورات  ع�صر، 
بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي�صاء، 
الطبعة الأولى، )11)م، من �ض: ))-))، �ض: )).

�صقير،  محمد  بالمغرب،  ال�صيا�صية  التنظيمات   -
من�صورات المجلة المغربية لعلم الجتماع ال�صيا�صي، 
مطبعة المعارف الجديدة، الدار البي�صاء، ))))م.
في  المغرب  علماء  ثقافة  مكونات  جوانب  بع�ص   -
العلوي،  الفالح  محمد  ع�صر,  التا�صع  القرن  نهاية 
مجلة اأمل، العدد الثاني، ))))م، من �ض: )) اإلى 

�ض: )).
- Mohamed Kably.Société, pouvoir et religion 

au Maroc à la fin du Moyen-Age.XIV-XV 
siécle.Edition Maisoonneuve et Larose.Paris 
1986

- Mohamed Kably.Société, pouvoir et religion 
au Maroc à la fin du Moyen-Age.XIV-XV 
siécle.Edition Maisoonneuve et Larose.Paris 
1986.
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�شارل ِبالَّ
اأ�شجاع الأنواء ومنازل القمر عند العرب

ترجمه وقدم له وعلَّق عليه
اأ.د. محمد خير محمود البقاعي

جامعة الملك �صعود-كلية الآداب-ق�صم اللغة العربية

)1) مقدمة المترجم

م بع�ص االأ�صجاع ذات العالقة بالطق�ص,  اإْن اأن�َص ال اأن�َص رنة �صوت الوالد, يرحمه اهلل, وهو ينغِّ
وقد كان المزارَع المتقَن الذي اعتاد التعامل مع الظواهر المناخية تعاماًل �صعبًيا وراثًيا اعتادت 
بين  تنت�صر  التي  ال�صفهية  الثقافة  من  االأ�صجاع  تلك  اأظن  كنت  فيها.  عا�ص  التي  البيئة  عليه 
التح�صيل  �صنوات  اإبَّان  التراث  كتب  على  اطلعت  ولما  كابر,  عن  كابًرا  يتوارثونها  المزارعين, 
ا�صتطعت  التي  االأنواء  كتب  ا  وخ�صو�صً غ�صونها,  في  مدرج  �صمعته  كنت  ما  بع�ص  اأن  وجدت 
الثقافة,  وزارة  طبعته  الذي  االأجدابي  ابن  وكتاب  قتيبة  ابن  كتاب  اأولها  ولعل  عليها,  االطالع 

وكانت ن�صخه تباع بدريهمات قليلة. 

جمعت  الذين  ال�صعراء  من  وغيره  ال�صمة  بن  دريد  �صعر  عن  بحًثا  الكتب  هذه  اإلى  عدت 
اأ�صعارهم في المرحلة الجامعية االأولى )1976-1980م(, ففرحت بتلك الكتب وباأ�صجاعها التي 

ما زال وقعها يرنُّ في اأذني.

لي  اهلل  �صاء  ما  وتقلَّْبُت  ال�صنون،  وتتالت 
العباد  من  كثيًرا  وخالطت  البالد،  في  التقلُّب 
المقام  بي  ا�صتقر  ولما  وال�صرق،  الغرب  في 
في المملكة العربية ال�صعودية بعد طول تجوال 
غربيين  اأو  لعرب  وب��ح��وث  كتب  على  اطلعت 

كتب  ذلك  من  وكان  تهمني.  التي  الق�صايا  في 
ال��ت��راث  م��ن  طريفة  ب��ج��وان��ب  تتعلق  وب��ح��وث 
لت العمل فيها حتى ترجمت  العربي والعالمي اأجَّ
من  لكوكبة  وطقو�ض«  اأ�صاطير  »القمر،  كتاب 
الإ���ص��الم��ي  ال��غ��رب  دار  ون�صرته  ال��م��وؤل��ف��ي��ن، 
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ف�صل  على  الكتاب  واحتوى  ))))ه���/)11)م، 
كتبه  الإ���ص��الم،  وف��ي  ال��ع��رب  عند  القمر  ع��ن 
الم�صت�صرق الفرن�صي الكبير مك�صيم رودن�صون، 
الغربيين  كتب  من  كثير  م�صادره  بين  وك��ان 
يتحدث  التي  بالظاهرة  اهتمت  التي  وبحوثهم 
اليوم  نقدم  الذي  بالَّ  �صارل  بحث  وكان  عنها، 
عاد  التي  البحوث  تلك  من  واح��ًدا  له  ترجمة 

اإليها.

وبالجهد  واأ�صالته،  بطرافته  البحث  �صدني 
ظاهرة  تتبع  ف��ي  م��وؤل��ف��ه  ب��ذل��ه  ال���ذي  الكبير 
وف�صر  وحلَّل  فجمع  فيها،  األَّفوا  ومن  الأن���واء، 
جوانب  كل  ا�صتوعب  مفيًدا  بحثه  فجاء  ل  واأوَّ

المو�صوع المدرو�ض. 

عزمت على ترجمته وتقديمه للقارئ العربي 
نموذًجا للترجمة العلمية الجادة، ال�صاملة التي 
لأفكارها  ا�صتيعاًبا  الفائدة  كل  قارئها  ي�صتفيد 
المتنوعة  بم�صادرها  واإح��اط��ة  ال��وا���ص��ح��ة، 

الغنية.

وعندما  م�صتفيد،  ق���راءة  البحث  ق���راأت 
ال�صيف  ه��ذا  ف��ي  ال��وق��ت  م��ن  �صانحة  وج��دت 
دم�صق  معر�ض  من  اقتنيت  ))))ه�����/)11)م 
الدولي للكتاب )مكتبة الأ�صد )-)) اآب )11)م) 
ن�صخة من كتاب الزجاج اأبي اإ�صحاق اإبراهيم بن 
ال�صري بن �صهل )ت. )))ه�) »الأنواء« )البقية 
ناق�صة  مغربية  ن�صخة  عن  اأخرجه  وقد  منه)، 
الدكتور عزة ح�صن، ون�صره مجمع اللغة العربية 
اإليَّ  اأعادت  وقد  ))))ه���/)11)م.  دم�صق  في 
قراءة الكتاب »ال�صوق القديم وقد كنت �صاليا«، 
من  �صرًبا  لأج��د  ب��الَّ  �صارل  بحث  اإل��ى  فعدت 

الت�صابه في المعلومات بين ما جاء في مقدمة 
كتاب »الأنواء« وفي بحث بالَّ الذي نقدم اليوم 
ترجمة له. وقد اأعادني هذا الت�صابه اإلى مقدمة 
اأبي  كتاب »الأزم��ن��ة والأن���واء« لب��ن الأج��داب��ي 
بن  اأحمد  بن  اإ�صماعيل  بن  اإبراهيم  اإ�صحق 
)ت.  الإفريقي  المغربي  الطرابل�صي  اهلل  عبد 
حوالي 1))ه�)، وهو كتاب حققه الدكتور عزة 
ال�صورية ))))م،  الثقافة  ون�صرته وزارة  ح�صن 
بينما ُن�ِصر بحث �صارل باّل))) في مجلة اأرابيكا 
عام ))))م. وراأيت في كتاب الزجاج المحقق 
في  ُن�صَر  بحث  في  عليها  فنبهت  الهنات  بع�ض 
المنا�صب  من  ولعله  اء.  الغرَّ »العرب«)))  مجلة 
 ، بالَّ ل�صارل  ترجمة  اأقدم  اأن  التقديم  هذا  في 

؟ فمن �صارل بالَّ

كاتب البحث))):

: ولد في �صوق اأهرا�ض))) )الجزائر)  �صارل ِبالَّ
بتاريخ ))/)/))))م، تلقى تعليمه الثانوي في 
الدار البي�صاء، وح�صل على لي�صان�ض في اللغة 
 ،(((((-((((( ب��وردو  جامعة  من  العربية 
و�صهادة العربية من معهد الدرا�صات المغربية 
اأهلية  �صهادة  وعلى   ،(((((( بالرباط  العليا 
التعليم بالعربية وعلى الدكتوراه في الآداب من 
جامعة باري�ض ))))) و1)))). عمل في عدد 
وزارة  وفي  الثانوية،  والمدار�ض  المعاهد  من 
ال�صرقية  اللغات  مدر�صة  في  ثم  الخارجية، 
))))م،  ال�صوربون  وف��ي  )))))-))))م)، 
ومديًرا لق�صم الدرا�صات الإ�صالمية في جامعة 
لدائرة  وم��دي��ًرا   (((((( باري�ض-ال�صوربون 
الفرن�صية  ن�صرتها  ف��ي  الإ�صالمية  المعارف 
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))))م. وانتدب لبعثات علمية كثيرة في عدد 
والوليات  والغرب  ال�صرق  في  الدول  من  كبير 
على  موؤلفاته  اأرب��ت  وقد  الأمريكية.  المتحدة 
))) عنواًنا خال التقارير التي تجاوزت المائة، 
المختلفة مادة  المجالت  ون�صرت في عدد من 
الطبعة  في  مقاًل   ((1 وكتب  وزم��اًن��ا،  ومكاًنا 
وقد  الإ�صالمية.  المعارف  دائرة  من  الجديدة 
المتنوعة  المجالت  في  موؤلفاته  العقيقي  ذكر 
اآثار  اأدب العرب وح�صارتهم،  التي بحث فيها: 
الجاحظية،  الن�صو�ض  ن�صر  بالجاحظ،  خا�صة 
ال�صعرية،  الآث���ار  بالم�صعودي،  خا�صة  اآث���ار 
العربية،  اللغة  والمغرب،  الإ�صالمية  اإ�صبانيا 
القول  ويمكن  البربر.  اأدب  المغربية،  اللهجة 
تحلياًل  الجاحظية  الدرا�صات  رائد  اإنه  بحق: 
زالت  وم��ا  واآث���اره،  لكتبه  واكت�صاًفا  وتحقيًقا 
اأبحاثه عن الجاحظ م�صادر ي�صتخدمها العرب 
اأ�صتاذنا  عمل  وقد  �صواء.  حد  على  والغربيون 
على  اهلل  رحمه  الكيالني  اإب��راه��ي��م  الدكتور 
الجاحظ  عن  واأبحاثه  كتبه  من  ع��دد  ترجمة 

على وجه الخ�صو�ض))).

اأ.د. محمد خير محمود البقاعي
الن�س المترجم

وج����د ال���ع���رب اأن��ف�����ص��ه��م ف���ي ج��زي��رت��ه��م 
في  موغلة  اأزم��ن��ة  منذ  بال�صرورة  مدفوعين 
القدم اإلى التمييز بين الكواكب الكبرى الثابتة 
ت�صميتها)))، وجعلوا من  واإلى  بها  يهتدون  التي 
ناهيك  دون اهلل)))،  يعبدونها من  اآلهة  بع�صها 
جلية  تظهر  التي  النجوم  بع�ض  مواقع  اأن  عن 
لل�صنة  غام�ض  لتق�صيم  ت�صتخدم  ال�صماء  في 

ا لإر�صاء التقويم  ال�صم�صية، كما ا�صتخدمت اأي�صً
في اأولياته.

�صاأن  ذل��ك  ف��ي  �صاأنهم  ال��ع��رب،  ك��ان  ولما 
على  معتادين  بالرعي،  تهتم  التي  ال�صعوب  كل 
القدم  منذ  لحظوا  فاإنهم  ال�صماء)))،  مراقبة 
طلوع  وبين  المناخية  التغيرات  بين  العالقة 
لديهم  ثبت  كما  وغيابها،  المعروفة  النجوم 
عند  اأحدها  يغيب  اأزواج  المذكورة  النجوم  اأن 
اأن  حين  في  الغرب  جهة  من  ال�صم�ض  �صروق 
الآخر يظهر في الوقت نف�صه من جهة ال�صرق، 
ويحدث ذلك مرة في ال�صنة. ودفعتهم التجربة 
التعقيد  ن�صبي  اأ�ص�ض نظام  اإر�صاء  اإلى  الدقيقة 
)جمع  الأنواء  ي�صمونه  الأقوال  اأرجح  في  كانوا 

مفرده نوء).

اأما مفهوم »المنازل« القمرية فقد كان قبل 
الإ�صالم معروًفا لدى العرب الذين كانوا يجمعون 
ويجرون  والقمري،  ال�صم�صي  النظامين  بين 
بع�ض التعديل على قائمة الأنواء حتى �صار من 
الم�صتحيل اإعادة تكوين التقويم القديم بالدقة 
تطور  اأن  عن  ناهيك  الباحث.  يتمناها  التي 
علم الفلك وعلم التنجيم خالل القرون الأولى 
لالإ�صالم، وهو تطور اأ�صبغ كثيًرا من الدقة على 
ولكنه  الخ�صو�ض،  وجه  على  »المنازل«  نظرية 
د الم�صكلة؛ لأنه مهما كانت  في الوقت نف�صه عقَّ
درجة جهل الموؤلفين الذين نحن مجبرون على 
العودة اإلى كتبهم بعلم الفلك فاإنهم لم يكونوا 
اأ�صحاب  يقدمها  التي  المعطيات  عن  بمعزل 

الح�صاب)1)).

الموؤلفين  تنتاب  التي  البينة  الحيرة  اإن 
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كلمة  �صرح  الذين يحاولون  المعاجم  واأ�صحاب 
الت�صال  ف��ق��دوا  اأن��ه��م  ف��ع��اًل  تبرهن  )ن���وء) 
وا�صح  غير  ت��ط��وًرا  واأن  القديمة،  بالحقيقة 
المعالم األقى في م�صيرته على المفاهيم الأولية 
ترتبط  الكلمة  ول��ك��ن  الغمو�ض.  م��ن  حجاًبا 
»القيام  )ناء)  بالجذر  حال  اأي  وعلى  عموًما، 
ن�صتطيع  ل  ثقيل  حمل  تحت  ال��رزوح  ب�صعوبة 
وي�صير  النحناء«))))  كبيرة  ب�صعوبة  اإل  حمله 
من  كوكبة  اأو  نجم  �صقوط  اإلى  اأ�صا�صية  اإ�صارة 
النجوم ت�صكل »منزًل«، مع طلوع النجم المقابل 
له الذي ي�صمى الرقيب لأنه كما يقول اللغويون 
الجمع  اأما  هو)))).  ليطلع  »اأخيه«  غياب  يرقب 
»اأنواء« فاإنه، قبل اأن يظهر في عناوين عدد من 
اأدبًيا قائًما  التي ت�صكل جن�ًصا  الكتب والتقاويم 
على  القائم  كله  النظام  اإلى  ي�صير  كان  بذاته، 
ولكن  وطلوعها،  للنوء  المقدرة  النجوم  �صقوط 
المعنى  في  ت�صييق  اإل��ى  تعر�ض  »ن��وء«  المفرد 
النجم  على  يطلق  اأن  الأف�صل  من  معه  اأ�صبح 
الذي ي�صقط، وعلى الأمطار التي ي�صببها، وعلى 
واأ�صبحت كلمة نوء في  تتلو غيابه.  التي  المدة 
الع�صر  وفي  المتاأخرة،  الو�صطى  الع�صور  لغة 
والزوابع  والمطر  »ال�صحاب  على  تدل  الحديث 
والعوا�صف«)))) مما يوؤكد اخت�صا�ض الكلمة في 

الع�صر القديم.

اإن تردد الباحثين هذا م�صدره بالبداهة من 
ال�صتقاق الذي يعتمدونه))))، ومن ربط الأنواء 
اأن  يمكن  الأ�صجاع  جمع  ولكن  القمر،  بمنازل 
الذي  القديم  النظام  وا�صحة عن  يعطي فكرة 

يتمثل في مظهر مزدوج:

مجموعات  اأو  النجوم  م��ن  ع��دد  )-ط��ل��وع 
النجوم يعطي عدًدا من ال�صور لتقدير م�صيرة 
لمن  واإن���ه  التقويم.  اأ���ص��ا���ض  وي�صكل  ال��زم��ن، 
بال  ولكنه  النجوم،  تلك  عدد  تقدير  ال�صعب 
نجًما.   (( اأي  المنازل  عدد  من  يقترب  �صك 
ومهما يكن من اأمر فاإن موؤلفي القرون الو�صطى 
حر�صوا على تبني هذا العدد، وربما يكونون قد 
اأعر�صوا عن اأنواء قديمة لم ت�صل اإليهم لأنها 
كانت بعيدة عن البرج القمري؛ واإننا مع ذلك 
نجد بع�ض الأ�صجاع )انظر ما �صياأتي رقم ))، 
�صمن  لي�صت  نجوم  على  تنطبق   ((((  (((  ،((
نوؤكد  اأن  ويمكننا  والع�صرين،  الثماني  المنازل 
وفي  المنازل.  مفهوم  �صيوع  على  �صابقة  اأنها 
نجد   (((((((  ،((  ،((  ،((( اأخ���رى  ح��الت 
هناك �صجعتين اإحداهما بجانب الأخرى: الأول 
يحمل ال�صم القديم نوء، والثاني ي�صتخدم ا�صم 
المنزل الذي يحل محل النوء. ويبدو اأن واحًدا 
مرحلة  اإلى  يعود  الأقل  على  الأ�صجاع  تلك  من 
ما بعد ظهور الإ�صالم لأنه يتحدث عن الب�صرة 
على  بالتحديد  يحتوي  ولكنه   ،((((((( )رق��م 
تحت  تن�صوي  ل  النجوم  م��ن  مجموعة  ا�صم 
الخا�صة  الموؤ�صرات  تكون  وقد  المنازل،  لواء 
بالب�صرة قد اأ�صيفت اإليه لحًقا. ومع ذلك فاإن 
تماًما  يتقاطعان  والمنازل  الأن��واء  م�صطلحي 

في اأغلب الحالت.

بعبارة  كلها  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  الأ���ص��ج��اع  وت��ب��داأ 
من  عدد  اأو  موؤ�صر  على  وتحتوي  طلع)،  )اإذا 
البدوية  الحياة  خ�صو�صية  على  الموؤ�صرات 
)ت��رب��ي��ة ال��م��وا���ص��ي، زراع����ة ال��ن��خ��ي��ل)، وع��ن 
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عن  فقط  واحدة  ومرة  اإلخ.  والنبات،  المن���اخ 
النظام الغذائي.

اأن ابن �صيدة )المتوفى  واإنه لمن المده�ض 
)الذي  المرزوقي  ومعا�صره  )))ه���/))1)م) 
عن  ينقالن  )))ه����/))1)م)  عام  كتابه  كتب 
تبداأ  الأ�صجاع  من  قائمة  الدينوري  حنيفة  اأبي 

كلها بمجموعة الثريا)))).

ولكنها  )الثريا،  هذه  النجوم  مجموعة  اإن   
الواقع  في  تحتل  بامتياز«)))))  »النجم  ا  اأي�صً
لعدد  م�صدر  وهي  النظام،  في  مميزة  مكانة 
المجموعات  ببقية  مقارنة  الأ�صجاع  من  اأكبر 
التقويم  اإن  ال��ق��ول:  ال�صحيح  م��ن  اإن���ه  حتى 
بما  م��ت��اأث��ًرا  الأي��م��ان  اأ�صعف  ف��ي  ك��ان  الأول���ي 
للنظام  تخ�صع  التي  الجنوبية  العربية  قدمته 
الثريا«  لمجموعة  »تقويًما  واأر�صت  المو�صمي، 

يبداأ مع مو�صم الأمطار)1)).

)-اإن �صقوط النجوم نف�صها بعد �صتة اأ�صهر 
عن  دقيقة  موؤ�صرات  للبدو  يقدم  طلوعها،  من 
اإلى  يوم  بين  تتراوح  مدة  خالل  الطق�ض  حالة 

�صبعة اأيام)))).

ت�صبب  التي  هي  نف�صها  الأن���واء  تلك  كانت 
عند  باأ�صمائها  يذكرونها  النا�ض  وكان  المطر، 
كانت  معرفتها  اأن  عن  ناهيك  ال�صت�صقاء))))، 
في  �صاأنه  الأن��واء  علم  ولكن  بالتنبوؤات،  ت�صمح 
تكهنات  مجال  ظل  الأن�صاب،  علم  �صاأن  ذلك 
كما هي الحال في علم تف�صير الأحالم والعلوم 
بع�ض  اخت�صا�ض  واإن  الأخ��رى)))).  التنجيمية 
اأفراد القبيلة اأو ا�صتثنائًيا بع�ض الجماعات)))) 
بعبارات  عنه  التعبير  اإل��ى  ي��وؤد  لم  العلم  بهذا 

تنطبق  جمعناها  التي  الأ�صجاع  لأن  �صعبية؛ 
األبتة  تخ�ض  ول  البدوية،  الحياة  على  ح�صًرا 

التنبوؤات المناخية)))).

م�صيرين  بالأ�صجاع  قائمة  يلي  فيما  ونقدم 
النجوم  ل��ط��ل��وع  ال��ت��ق��ري��ب��ي))))  ال��ت��اري��خ  اإل���ى 

المذكورة في ال�صجعة)))).

اأ-الثريا/النجم )يطلع نحو ) مايو»اأيار«):

ة )-اأ) اإذا طلع النجم ُغديَّ

ب) ابتغى الراعي �ُصَكيَّة)))).

الم�صادر: ابن قتيبة )) اأ و ب. المخ�ص�ض 
ب.  و  اأ   ،((1/( المرزوقي  ب.  و  اأ-   :((/(

موتيل ))، اأ. ب)))).

ب:  اإذا؛  المرزوقي:  اأ:  ال��رواي��ة:  اختالف 
المخ�ص�ض  وي���ذك���ر  واب��ت��غ��ى؛  ال���م���رزوق���ي: 
اأ: غدية؛ ب: �صقية وهي في  ا:  اأي�صً والمرزوقي 

ن�ض المرزوقي ت�صحيف: �صقية.

)-اأ) اإذا طلع النجم

-ب) اتُّقي اللحم

-ج) وخيف ال�صقم.

-د) وجرى ال�صراب على الأكم)1)).

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة:  اب��ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ المرزوقي )/1))؛ موتيل ))، اأ و ج.

)-اأ) اإذا طلع النجم

-ب) فالحر في حْدم

-ج) والع�صب في حْطم

-د) والعانات في كْدم.
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المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ القزويني ))؛ والمرزوقي )/1). 

طلع  اإذا  المرزوقي:  في  الرواية:  اختالف 
النجم جعلت الهواجر تحتدم والعانات تكتدم. 

وهذا �صرح لل�صجع على الأغلب.

وي�صاف اإلى هذه الأ�صجاع الثالث الأ�صا�صية 
في  الثريا  مجموعة  موقع  تحدد  اأخ��رى  اأرب��ع 
اإلى  ت�صير  ا�صتثنائية  اأ�صجاع  وهي  الليل.  بداية 
المجموعة  هذه  تمثلها  التي  الخا�صة  الأهمية 

الفلكية.

)-اأ)اإذا طلع النجم ع�صاء

-ب)ابتغى الراعي ك�صاء.

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة))))  ابن  الم�صادر: 
)/))؛ المرزوقي )/)))، )/1)).

اخ��ت��الف ال���رواي���ة: ي��ذك��ر ال��م��رزوق��ي في  
راعي  قبع  ع�صاء  طلعت  الثريا  اإذا   :((1/(

الغنم ك�صاء.

في  الليل  اأول  ف��ي  الثريا  تطلع  مالحظة: 
بداية مو�صم البرد.

)-اأ) اإذا اأم�صى النجم بَقَبل

-ب) ف�صهر فتى و�صهر جمل.

المخ�ص�ض  )1)؛  قتيبة  اب��ن  الم�صادر: 
)/))؛ المرزوقي )/1)).

راأي��ت.  اإذا  قتيبة:  اب��ن  ال��رواي��ة:  اخ��ت��الف 
المرزوقي: يقبل. ب في المخ�ص�ض: حمل.

الليل  اأول  الثريا في  مالحظة. عندما تكون 
مو�صم  قبل  ال�صماء  من  ال�صرقي  الق�صم  في 

البرد ال�صديد تكون الذكور في حالة نزو.

)-اأ) اإذا اأم�صت الثريا ِقمَّ راأ�ض

-ب) ففي الدثار فاخن�ْض

-ج) وُعْظماهن فاحد�ْض

-د) واإذا)))) �صئلت فاعب�ْض ثم اعب�ْض.

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ المرزوقي )/1)).

بعد  المخ�ص�ض  يذكر  ال��رواي��ة:  اخ��ت��الف 
واهَن�ض  المرزوقي:  واهَن�ض.  بنيك  واهِن�ض  ج: 

فقط.

اعب�ض.  ثم  والمرزوقي:  المخ�ص�ض  في  د: 
يروي المخ�ص�ض والمرزوقي: اإذا اأم�صت الثريا 

قم راأ�ض فليلة فتى وليلة فاأ�ض.

اأعلى ال�صماء في  مالحظة: تكون الثريا في 
)الرابع  ال�صديد  البرد  مو�صم  خالل  الليل  اأول 

اء، �ض)). من كانون الثاني؛ ابن البنَّ

)-اأ) اإذا اأم�صى النجم ِبَدَبر

-ب) ف�صهر نتاج ومطر.

المخ�ص�ض  )1)؛  قتيبة  اب��ن  الم�صادر: 
)/))؛ المرزوقي )/1)).

في  الليل  اأول  ف��ي  الثريا  تكون  مالحظة: 
مار�ض  �صهر  في  ال�صماء  من  الغربي  الق�صم 

»اآذار«.

ب-الدبران )تطلع نحو )) مايو«اأيار«).

)-اأ) اإذا طلع الدبران

ب) توقدت الحّزان
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ج) وكرهت النيران

د) وا�صتعرت الذبان

ه�) ويب�صت الغدران

و) ورمت باأنف�صها حيث �صاءت ال�صبيان.

المخ�ص�ض،  ))؛  قتيبة  اب��ن  ال��م�����ص��ادر: 
))؛  ال��ق��زوي��ن��ي  )/)))؛  ال��م��رزوق��ي  )/))؛ 

موتيل، )).

يونيو  من  الأول  نحو  )طلوعها  ج-الهقعة 
»حزيران«).

)-اأ) اإذا طلعت الهقعة

ب) تقو�ض النا�ض للُقْلعة

ج) ورجعوا عن النُّجعة

د) واأردفتها الهنعة.

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ المرزوقي )/ )))؛ القزويني )).

النا�ض  يقوم  القزويني:  ال��رواي��ة:  اختالف 
)ت�����ص��ح��ي��ف). ال���م���رزوق���ي: ت��ح��م��ل ال��ن��ا���ض 
)ت�صحيف). المرزوقي: اإلى النجعة. والقراءة 

ال�صحيحة وردت عند المرزوقي )/))). 

من  ع�صر  الرابع  نحو  )طاوعها  د-الجوزاء 
يونيو«حزيران«).

1)-اأ) اإذا طلعت الجوزاء

دت الَمعزاء ب) توقَّ

ج) ووافى على عوٍد الحرباء

 د) وكن�صت الظباء

ه�) وعرقت الِعْلباء

 و) وطاب الخباء.

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ المرزوقي )/)))؛ القزويني )).

المغراء  المرزوقي:  ب:  الرواية:  اختالف 
)ت�صحيف) ج: المرزوقي: على عوده.

َد-العذرة )طاوعها نحو )) يونيو»حزيران«).

))-اأ) اإذا طلعت العذرة

ب) فعكة)))) بكرة

 ج)على اأهل الب�صرة

 د) ولم يبق بعمان ُب�ْصرة

ه�) اإلَّ رطبة اأو تمرة

و) ول لأكار بها بها بذرة.

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ المرزوقي )/))).

ولي�ض.  المخ�ص�ض:  د:  ال��رواي��ة:  اختالف 
ب��رة.  المخ�ص�ض:  و:  ولي�صت.  ال��م��رزوق��ي: 

المرزوقي: لأكاريها.

يوني���و   (( نح���و  )طلوع��ه����ا  ه���-ال��ذراع 
»حزيران«).

))-اأ) اإذا طلعت الذراع

ب) ح�صرت ال�صم�ض القناع

ج) واأ�صعلت في الأفق ال�صعاع

د) وترقرق ال�صراب في كل قاع.

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
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المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل 1).

م�صحفة  ال�����ص��ج��ع��ة  ال����رواي����ة:  اخ���ت���الف 
ه��ارب  ال����ذراع،  طلع  )اإذا  موتيلن�صكي  عند 
»ك��ذا«  النقاع  اهلل  وح�صرة  ال��ك��راع،  ال�صم�ض 
ال�صراب  ورق��رق  ال�صعاع،  الأر���ض  في  وا�صتعل 
كما  ال�صجعة  �صواب  ولعل  ق����اع))))).  كل  في 
ال�صنا�صن  ه���راأت))))   :(((/( المرزوقي  في 

والُكراع. اأي الظهر والرجالن.

ن���ح���و ))  ه�����َ-ال���������ص����ع����رى )ط���ل���وع���ه���ا 
يونيو«حزيران«).

))-اأ) اإذا طلعت ال�صعرى

ب) ن�صف الثرى

رى ج) واأُجن ال�صَّ

د) وجعل �صاحب النخل يرى.

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))، المرزوقي )/))).

عرى �صفرا ))-اأ) اإذا طلعت ال�صِّ

ب) ولم تَر مطرا

رًة ول اإٍّمرا ج) فال تغذونَّ اإمَّ

د) ول �صقًبا ذكرا

ه�) واأر�صل الُعرا�صات اأثرا

و) َيْبغينك في الأر�ض َمْعمرا

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  ابن  الم�صادر)))): 
)/))؛ المرزوقي )/))).

عن  المخ�ص�ض  في  ب:  الرواية:  اختالف 
اأبي عمرو ابن العالء: ترى فيها. ج: فال تلحق. 

العرا�صات  واأر���ص��ل  ال��م��رزوق��ي:  ف��ي  –و:  ه��� 
ببغيتك في الأر�ض معمرا.

و-النثرة )طلوعها نحو 1) يوليو«تموز«).

))-اأ) اإذا طلعت النثرة

ب) قناأت الُب�صرة

ج) وُجني النخل بكرة

د) واأوت الموا�صي َحْجرة

ه�) ولم تترك في ذات َدرٍّ قطرة.

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل )).

ت�صقحت  المخ�ص�ض  ال���رواي���ة:  اخ��ت��الف 
الُب�صرة، م�صحفة عند المرزوقي اإلى: ت�صفحت. 
ج: المرزوقي )/))): التقط البلح بكرة. ه: في 

المخ�ص�ض: تترك.

مالحظة:ه: لأنهم �صي�صتنف�صون �صروعها.

ز-الطرف )طلوعها نحو )) يوليو«تموز«)

))-اأ) اإذا طلعت الطرفة

ب) بكرت الخرفة

ج) وكثرت الطرفة

د) وهانت لل�صيف الكلفة.

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل )).

كبرت؛  القزويني:  ب:  ال��رواي��ة:  اخ��ت��الف 
موتيل: كثرت، ت�صحيف، المرزوقي ))/)))): 

�صقح الطرف.
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الطرف  واأن���ث  قتيبة:  اب��ن  ق��ال  مالحظة: 
و�صائر  ال�صجع.  له  ولي�صتوي  موؤنثة،  العين  لأن 
ال�صرفة.  اإلى  ال�صجع  هذا  ين�صبون  الم�صادر 
وما رواه المرزوقي )/))) والمخ�ص�ض )/)): 
 (( وال�صجعة  الطرف.  �صقح  الطرف  طلع  اإذا 
هي في مكانها في الطرف اأما �صجعة ال�صرفة 
لقراءة:  �صحة  ل  وبذلك  مكانها  في  ف�صتاأتي 

ال�صرفة مكان الطرفة.

ح-الجبهة )طلوعها نحو ) اأغ�صط�ض »اآب«).

))-اأ) اإذا طلعت الجبهة

ب) تحانَّت الَوَلهة

ج) وتنازت ال�صفهة

َفهة. د) وقلت في الأر�ض الرَّ

المخ�ص�ض  1)؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ المرزوقي )/))).

اختالف الرواية: ب: المرزوقي ))/)))): 
تزينت النخلة، ثم في )/))): تزينت البنهة. 

لأن  ال��ول��ه��ة  ت��ح��ان��ت  اإن��م��ا  م��الح��ظ��ة: ب: 
اأولدها قد ميزت عنها وف�صلت فت�صمح حنين 
ا عند الف�صال الموت في  الأمهات.، ويكثر اأي�صً

الأولد والأمهات تحن.

اأغ�صط�ض   ((-( بين  )طلوعه  َح-�صهيل 
»اآب/«).

))-اأ) اإذا طلع �صهيل

ب) برد الليل

ج) وخيف ال�صيل

د) وامتنع القيل

ه�) ولأُمِّ الحوار الويل

و) ورفع الكيل

ز) وو�صع الكيل.

المخ�ص�ض  )))؛  قتيبة  اب��ن  الم�صادر: 
)/))؛ المرزوقي )/))).

طاب  المخ�ص�ض:  ب:  ال��رواي��ة:  اختالف 
وحار  الثرى  ط��اب  ال��م��رزوق��ي:  ويذكر  الليل، 
ورفع  كيل،  وو�صع  الويل،  للف�صيل  وكان  الليل، 
ابن  ه���:  النيل.  وج��رى  المخ�ص�ض:  ج:  كيل. 
وللف�صيل  والمخ�ص�ض:  للحوار،  وكان  قتيبة: 

الويل.

مالحظة: و. ز: اإ�صارة اإلى تبدل الف�صل)))).

اأغ�صط�ض   (( نحو  )طلوعها  ط-الخراتان 
»اأب«). )تتفق مع الزبرة).

))-اأ) اإذا طلعت الخراتان

  ب) اأُكلت اأم الجرذان.

المرزوقي  )/))؛  المخ�ص�ض  الم�صادر: 
.(((/(

اختالف الرواية: ب: المرزوقي: طابت.

متاأخرة  ت�صمية  ال��ج��رذان:  اأم  مالحظة: 
ل�صرب من التمر في الحجاز.

ي-ال�صرفة )طلوعها نحو الأول من �صبتمبر 
»اأيلول«).

1)-اأ) اإذا طلعت ال�صرفة

ب) احتال كل ذي حرفة
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ج) وجفر كل ذي نطفة

د) وامتيح عن المياه زلفة.

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ المرزوقي )/)))؛ القزويني )). 

ذي  المخ�ص�ض:  في  ب:  الرواية:  اختالف 
خرفة. المرزوقي: اختال كل ذي خرفة )؟)

نطفة:  ذي  كل  وجفر  )ج):  قوله  مالحظة: 
لأن  الوقت  ه��ذا  في  ال�صراب  عن  ع��دل  يريد 
المخا�ض فيه، وهي الحوامل من الإبل قد ظهر 
منها  يدنو  فلي�ض  بطونها،  وعظمت  الحمل  بها 

الفحل. 

اء )طلوعها نحو )) �صبتمبر»اأيلول«). ك-العوَّ

))-اأ) اإذا طلعت العواء

ِرب الخباء ب) �صُ

ج) وطاب الهواء

د) وُكِره العراء

ن ال�صقاء. ه�) و�صنَّ

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل 1).

اختالف الرواية: ب: المرزوقي: �صربت.

�صبتمبر   (( نحو  )طلوعها  ��م��اك  ل-ال�����صِّ
»اأيلول«)

))-اأ) اإذا طلع ال�صماك

ب) ذهبت العكاك

ج) وا�صتفاهت الأحناك

د) وقل على الماء اللكاك.

الم�صادر: ابن قتيبة )) بدون ج؛ المخ�ص�ض 
)/))؛ المرزوقي )/)))؛ القزويني )) اأ. ب. 

ومثله موتيل )).

ال��ع��ق��اق  م��وت��ي��ل  ال����رواي����ة: ب:  اخ���ت���الف 
الحر  ذه���ب  ال��م��رزوق��ي:  ب:  )ت�����ص��ح��ي��ف). 

والعكاك)))).

اأكتوبر«ت�صرين   (1 نحو  )طلوعها  م-الغفر 
الأول).

))-اأ) اإذا طلع الغفر

ب) اق�صعرَّ ال�صفر

ج) وتربَّل الن�صر

د) وح�صن في العين الجمر.

الم�صادر: ابن قتيبة 1)؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل )).

ال�صقر.  المخ�ص�ض:  ب:  الرواية:  اختالف 
تزيَّل.  المرزوقي:  ج:  حر.  ول  برد  فال  موتيل: 
ال��ق��زوي��ن��ي: ي��زي��ل، م��وت��ي��ل: ذب���ل، وه���ي غير 

منا�صبة. وزاد في المخ�ص�ض: جاد القطر.

ن-الزبانى )طلوعها نحو )) اأكتوبر«ت�صرين 
الأول«).

))-اأ) اإذا طلعت الزبانى
ب) اأحدثت لكل ذي عيال �صانا))))

ج) ولكل ذي ما�صية هوانا

د) وقالوا: »كانا وكانا«

ه�) فاجمع لأهلك ول توانا.
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الم�صادر: ابن قتيبة 1)؛ المخ�ص�ض )/))، 
المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل )). 

المخ�ص�ض  ف���ي  ج:  ال����رواي����ة:  اخ���ت���الف 
والمرزوقي بال: ذي.

مالحظة: د: يريدون كثر الحديث والقول.

نوفمبر«ت�صرين   ( نحو  )طلوعه  �ض-الإكليل 
الثاني«).

))-اأ) اإذا طلع الإكليل

 ب) هاجت الفحول

 ج) و�صمرت الذيول

فت ال�صيول.  د) وُتُخوِّ

الم�صادر:ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/)))؛ القزويني )). 

هبت.  المخ�ص�ض:  ب:  ال��رواي��ة:  اختالف 
وق��رُّ  ب��رد  لهو  الإك��ل��ي��ل،  طلع  اإذا   :(( موتيل 

ْيل )؟). ح�صيل، و�صال ال�صيل، وكره النَّ

نوفمبر«ت�صرين   (( نحو  )طلوعه  ع-القلب 
الثاني«).

))-اأ) اإذا طلع القلب

ب) جاء ال�صتاء كالكلب

ج) و�صار اأهل الوادي في كرب

ن الفحَل اإل ذات َثْرب. د) ول ُتمكَّ

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل 1).

اأه��ل  اخ��ت��الف ال���رواي���ة: ج: اب���ن ق��ت��ي��ب��ة: 
البوادي؛ القزويني وترى اأهل البوادي؛ موتيل: 

و�صار اأهل الداء. 

والن�صر  القلب  مع  )طلوعهما  اران  ف-الهرَّ
الواقع).

اران ))-اأ) اإذا طلع الهرَّ

ب) هَزَلت ال�صمان

ج) وا�صتد الزمان

د) ووحوح الولدان.

المرزوقي  )/))؛  المخ�ص�ض  الم�صادر: 
.(((/(

المخ�ص�ض:  ف��ي  اأ.  ال���رواي���ة:  اخ��ت��الف 
الهداران. ت�صحيف.

اأنهم  اأي  ال��ول��دان:  وح��وح  قوله:  مالحظة: 
ينفخون على اأ�صابعهم من �صدة البرد.

�ض-ال�صولة )طلوعها نحو ) دي�صمبر«كانون 
الأول«).

))-اأ) اإذا طلعت ال�صولة

ب) اأعجلت ال�صيَخ البولة

ج) وا�صتدت على العائل العولة

د) وقيل: »�صتوة زولة«.

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل )).

اختالف الرواية: ب: �صقطت كلمة ال�صيخ من 
المخ�ص�ض؛ ج: مخ�ض، المرزوقي، القزويني، 
موتيل: العيال. ويزيد موتيل بعد اأ: وطال الليل 
طولة وبعد ب و ج: وكان البرد دولة. وفي رواية 

اأخرى: للبرد.
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)دي�صمبر«كانون  نحو  )طلوعها  ق-العقرب 
الأول«).

))-اأ) اإذا طلع العقرب

ب) جم�ض المذنب

ج) وقرَّ الأ�صيب

د) ومات الجندب

ه�) ولم ي�صرَّ الأحطب)1)).

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ المرزوقي )/))).

المخ�ص�ض  ف���ي  ج:  ال����رواي����ة:  اخ���ت���الف 
والمرزوقي: وقرب.

ر-النعائم )طلوعها نحو )) دي�صمبر«كانون 
الأول«).

1)-اأ) اإذا طلعت النعائم

فت التهائم ب) تو�صَّ

ج) وخل�ض البرد اإلى كل نائم

د) وتالقت الرعود بالنمائم.

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل )).

البهائم.  القزويني:  ب:  الرواية:  اختالف 
ت�صحيف. موتيل: تو�صعت البهائم. ت�صحيف. 

ج: موتيل: ق�صد النار ال�صائم.

))-اأ) اإذا طلع النعام

ب) كثر الغمام

ج) وذلك ليل التمام.

الم�صدر: المرزوقي )/))).

))-اأ) اإذا طلعت النعائم

ب) التاطت البهائم

ج) من ال�صقيع الدائم

د) واأيقظ البرد كل نائم.

المرزوقي  )/))؛  المخ�ص�ض  الم�صادر: 
.(((/(

اختالف الرواية: ب: المخ�ص�ض: انقب�صت 
د:  ال��ب��ه��ائ��م.  ت  ابي�صَّ ال��م��رزوق��ي:  ال��ب��ه��ائ��م؛ 
المرزوقي: يورد ال�صجعتين ج. د. من رقم 1).

دي�صمبر«كانون   (( نحو  �ض-البلد )طلوعها 
الأول«).

))-اأ) اإذا طلعت البلدة

مت الجعدة ب) حمَّ

ج) واأُكلت الق�صدة

د) وزعلت كل تلدة

ه�) وقيل للبرد ِاْهده.

الم�صادر: ابن قتيبة )) عدا د؛ المخ�ص�ض 
)/))؛ المرزوقي )/)))، القزويني )) بدون 

د. وه�.

وعلت  المخ�ص�ض  د:  ال��رواي��ة:  اخ��ت��الف 
النا�ض بلده.

ال�صمن  ما خل�ض من  الق�صدة  ج:  ملحوظة: 
عن الزبد في اأ�صفل القدر. د: يق�صد الما�صية.

ت-�صعد الذابح )طلوعه نحو ) يناير«كانون 
الثاني«).
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))-اأ) اإذا طلع �صعد الذابح

ب) حمى اأهله النابح

ج) ونفع اأهله الرائح

د) وت�صّبح ال�صارح

ه�) وظهرت في الحي الأنافح

و) ولم تهَد النوابح

ز) من ال�صتاء البارح.

ز؛   . و  ع���دا   (( ق��ت��ي��ب��ة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
و.  عدا   (((/( المرزوقي  )/))؛  المخ�ص�ض 
اأ. ب؛  اأ. و. ز؛ القزويني ))  اأورد  ز، وفي ))) 

موتيل )) اأ. ب.

وي�صيح  القزويني:  د:  ال��رواي��ة:  اخ��ت��الف 
وي�صيف  وظهر؛  المرزوقي:  ه:  )ت�صحيف)؛ 
في المخ�ص�ض: انحجزت الذوابح؛ المرزوقي: 

. لذوابح )ت�صحيف). و: المرزوقي: ولم يَهرَّ

مالحظة: ب: يريدون اأن الكلب يلزم حينئذ 
اأهله فال يفارقه ل�صدة البرد، وكثرة اللبن فهو 

يحميهم وينبح دونهم.

يناير«كانون   (( نحو  )طلوعه  ُبَلع  ث-�صعد 
الثاني«).

))-اأ) اإذا طلع �صعد بلع

بع ب) اقتحم الرُّ

ج) ولحق اأهل الهبع

د) و�صيد المرع

ه�) و�صار في الأر�ض ُلمع.

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))، 

المرزوقي )/)))؛ القزويني 1)؛ موتيل ))، اأ. 
ه�.

و  ال��م��خ�����ص�����ض  ال����رواي����ة: ب:  اخ���ت���الف 
قتيبة،  اب��ن  ج:  ُرب���ع؛  ك��ل  ت�صكى  ال��م��رزوق��ي: 
المرزوقي، القزويني: بدون اأهل؛ ه: المرزوقي: 

بقع.

خ-����ص���ع���د ال�������ص���ع���ود )ط���ل���وع���ه ن���ح���و ) 
فبراير«�صباط«).

))-اأ) اإذا طلع �صعد ال�صعود

ب) ن�صر العود

ج) ولنت الجلود

د) وذاب كل مجمود

ه�) ون�صر كل م�صرود

و) وكره النا�ض في ال�صم�ض القعود.

الم�صادر: ابن قتيبة 1)؛ عدا ه�؛ المخ�ص�ض 
)/)) بترتيب مختلف: اأ، ب، ج، و، اأ، د، ب، و؛ 
المرزوقي )/))) اأ، ب، ج، و؛ القزويني 1)، اأ، 

ب، ج، و؛ موتيل ))، اأ، و، اأ، ب.

اخ�صر  المخ�ص�ض:  ب:  الرواية:  اختالف 
كل عود؛ د: المخ�ص�ض: جُمد

))-اأ) اإذا طلع ال�صعد

  ب) كُثر الثعد)))).

المرزوقي  )/))؛  المخ�ص�ض  الم�صادر: 
.(((/(

ذ-����ص���ع���د الأخ����ب����ي����ة )ط����ل����وع ن���ح���و )) 
فبراير«�صباط«).
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))-اأ) اإذا طلع �صعد الأخبية

ب) ُدِهنت الأ�صقية

ج) وتدلت الأحوية

د) وتجاورت الأبنية.

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/ )))؛ القزويني 1)؛ موتيل )).

زمت،  المخ�ص�ض:  ب:  ال��رواي��ة:  اختالف 
قتيبة،  ابن  ج:  )ت�صحيف)؛  ذهبت  المرزوقي 
وتجاوزت  القزويني:  د:  وُن��زل��ت؛  المرزوقي: 
الآن��ي��ة؛  ت��ح��اورت  ال��م��رزوق��ي:  )ت�صحيف)؛ 

موتيل: خلت من النا�ض الأبنية.

�ض-الدلو )طلوع بين ) و )) مار�ض«اآذار). 
)يتوافق مع الفرغ الول والثاني).

))-اأ) اإذا طلع الدلو
ب) ِهْيب الجزو))))

ج) واأن�صل العفو

د) وطلب الهوى الخلو.

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))؛ 
المرزوقي )/)))؛ القزويني ))؛ موتيل )).

اختالف الرواية: اأ: المخ�ص�ض طلعت. ب: 
 ((((/( في  )ولكن  الجزو  ينيب  المرزوقي 
هيب؛ د: المخ�ص�ض: الخلو اللهو؛ موتيل: ُطِلب 

اللهو.

1)-اأ) اإذا طلع الدلو

ب) فالربيع والبدو

ج) وال�صيف بعد ال�صتو.

المرزوقي  )/))؛  المخ�ص�ض  الم�صادر: 
.(((/(

والقيظ؛  المرزوقي:  ج:  الرواية:  اختالف 
وي�صيف: وكان فيه كل نو )ء).

ظ-الحوت )طلوعه نحو )) مار�ض اآذار«).

))-اأ) اإذا طلع الحوت

ب) خرج النا�ض من البيوت.

المرزوقي  )/))؛  المخ�ص�ض  الم�صادر: 
)/)))؛ موتيل )).

اختالف الرواية: اأ: موتيل: بطن الحوت.

))-اأ) اإذا طلعت ال�صمكة

بت ال�صبكة  ب) ُن�صِ

 ج) واأمكنت الحركة

 د) وتعلقت بالثوب الح�صكة

�َصكة. ه�) وطاب الزمان للنَّ

الم�صادر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/)) 
بدون ب؛ المرزوقي )/))) بترتيب مختلف اأ، 

ج، د، ب، ه�؛ القزويني ))؛ موتيل )) اأ، ج.

اختالف الرواية: د: المخ�ص�ض و المرزوقي 
بدون: بالثوب.

ن���ح���و 1)  غ-ال���������ص����رط����ان )ط���ل���وع���ه���م���ا 
اأبريل«ني�صان«).

))-اأ) اإذا طلع ال�صرطان

ب) ا�صتوى الزمان

رت الأغ�صان ج) وَخ�صِ
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د) وتوافت الأ�صنان

ه�) وتهادت الجيران

و) وبات الفقير بكل مكان

ز) واأُْلقيت الأوتاد في الأعطان.
الم�صادر: ابن قتيبة )) اأ-ج و ه�؛ المخ�ص�ض 
)/))؛ المرزوقي )/)))؛ القزويني )) اأ-ب، 

ج، ه�.
هنا  المخ�ص�ض:  ب:  ال���رواي���ة:  اخ��ت��الف 
الأوط���ان  ��رت  وُح�����صِ قتيبة:  اب��ن  ج:  ال��زم��ان؛ 
الأعطان،  ح�صرت  المرزوقي:  )ت�صحيف)؛ 
القزويني:  الأعطان؛  في  اأوبارها  الإب��ل  األقت 
المخ�ص�ض:  د:  الأوط��ان؛  اإلى  النا�ض  وع��ادت 
وت����واق����دت؟ ه����: ال��ق��زوي��ن��ي: ال���ج���ي���ران؛ و: 

المخ�ص�ض: واألقيت الأوتاد في الأغ�صان؟
))-اأ) طلعت الأ�صراط

ب) ونق�صت النباط.
المرزوقي  )/))؛  المخ�ص�ض  الم�صادر: 

.(((/(

اأ-اأ-البطين )طلوعه نحو )) اأبريل«ني�صان«)

))-اأ) اإذا طلع البطين

ب) اقت�صي الدين

ج) وظهر الزين

د) واقتفي بالعطار والقين.

المخ�ص�ض  ))؛  قتيبة  اب���ن  ال��م�����ص��ادر: 
)/))؛ المرزوقي )/)))؛ القزويني )) بدون 

ج؛ موتيل ) اأ-ب.

فقد  ال��ق��زوي��ن��ي:  ب:  ال���رواي���ة:  اخ��ت��الف 
الأر�ض  تزينت  ا:  اأي�صً يذكر  موتيل  ج:  اقت�صي؛ 

ا: امتيز بالعين؛  كل زين؛ المرزوقي يذكر اأي�صً
د: المخ�ص�ض: بالعطاء؛ القزويني: العطاَر.

�صجعة  با�صتثناء  التي ذكرناها  الأ�صجاع  اإن 
واحد )رقم )) اأ و ب) هي قديمة على ما يبدو؛ 
ا منها ُين�صب اإلى لقمان))))، واإنه  حتى اإن بع�صً
نظام  عن  تعبر  اأنها  هذه  والحالة  الموؤكد  لمن 
لمن  واإن��ه  الزمن،  غياهب  في  ج��ذوره  �صاعت 
اأننا  ا  خ�صو�صً اأ�صله))))،  نحدد  اأن  الم�صتحيل 
نلمح في الت�صمية العربية لبع�ض النجوم-الثريا 

على وجه الخ�صو�ض- تاأثيرات اأجنبية)))).

النظامين  على  نف�صه  الأم���ر  ينطبق  ول 
مقتب�صان:  اأنهما  جلًيا  يبدو  اللذين  الآخرين 
اأغلب  في  العرب،  تعلم  الإ�صالم  قبل  ما  فمنذ 
يق�صموا  اأن  ال��ب��اب��ل��ي��ي��ن))))  م��ن  الح��ت��م��الت 
اإلى اثني ع�صر  الحزام الخا�ض بدائرة البروج 
على  الهنود  عن  اأخ���ذوا  اأنهم  كما  ب��رًج��ا))))، 
وجه الرجحان تحديد منازل القمر)))). فالآية 
جعل  ال��ذي  )ه��و  ال��ع��ا���ص��رة))))  ال�صورة  م��ن   (
ال�صم�ض �صياء والقمر نوًرا وقدره منازل لتعلموا 
اإل  ذلك  اهلل  خلق  ما  والح�صاب  ال�صنين  عدد 
تخ�ض  يعلمون).  لقوم  الآي��ات  ُيف�صل  بالحق 
الهند  ف��ي  لها  اكت�صف  ب��دور  القمر  »م��ن��ازل« 
وال�صين اللتين كان فيهما لفلك البرج القمري 
بو�صاطة  ال�صنوية  المواقيت  تحديد  »وظيفة 
الإ�صارة  ووظيفة  ب��دًرا،  للقمر  الفلكي  المكان 
المقابلة  بوا�صطة  لل�صم�ض  الفلكي  المكان  اإلى 
اختيارها  يتم  التي  المجموعات  بين  الدقيقة 
اأزواًجا قطرية«)1)). وهذا النظام اأكثر دقة من 
نظام الأنواء، ومن الم�صكوك فيه اأن يكون عرب 
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الجاهلية قد اعتمدوه. واإذا كانت كلمة الأنواء 
ال�صكوت  هذا  فاإن  الكريم  القراآن  في  تظهر  ل 
عنها يمكن اأن يعلل برغبة في اجتثاث المعتقد 
الذي ين�صب بغير وجه حق لبع�ض النجوم ميزة 
اأن العرب قد وجدوا في  نزول المطر، وب�صبب 
الت�صابه  الهندية ما يكفي من  »المنازل«  قائمة 
مع قائمتهم الخا�صة في الأنواء لكي يوؤلفوا بين 
ال�صل�صلتين مقيمين ف�صاًل عن ذلك ترابًطا مع 

برج الفلك ال�صم�صي كما و�صل اإليهم. 

اأن �صياغة �صل�صلة موحدة  وعلى الرغم من 
اقت�صى  والأن��واء  والقمرية  ال�صم�صية  للمنازل 
الرابع  القرن  من  فلكي  عنها  ك�صف  ترتيبات 
الرحمن  عبد  هو  الميالدي  العا�صر  الهجري/ 
عندما  )))ه���/)))-)م)  )المتوفى  ال�صوفي 
على  الفلك  دور  »ق�صمت  العرب  اأن  لح��ظ)))) 
مقدار الأيام التي يقطع القمر فيها الفلك، وهو 
وطلبت  التقريب،  على  يوًما  وع�صرون  و  ثمانية 
في كل ق�صم منها عالمة  اأبعاد ما بينها في راأي 
العين مقدار �صير القمر في يوم وليلة…. ولم 
تلتفت اإلى البروج واأق�صامها«، واأدخلوا في عداد 
المنازل نجوًما تقع خارج منطقة البرج الفلكي.

لم  الم�صهور  الفلكي  اأن  له  يوؤ�صف  ما  واإن 
اإليه.  ي�صير  ال��ذي  التعديل  لهذا  تاريًخا  يذكر 
ولكنه من الممكن القول: اإن ال�صتيعاب الكامل 
تطور  نتائج  من  نتيجة  هي  »المنازل«  لنظام 
علم التنجيم الذي ل يعود اإلى اأبعد من القرن 
حينئذ  الميالدي)))).  الثامن  الهجري/  الثاني 
من  ك��ان  وق��د  قمرًيا،  �صم�صًيا  النظام  اأ�صبح 
دور  تق�صيم  ك��ان  ولما  ح�صًرا؛  �صم�صًيا  قبُل 

الفلك القديم محدًدا بوا�صطة نجوم ل تت�صاوى 
الم�صافات بينها فاإن العرب عملوا على خف�ض 
القمري  الفلكي  الدور  وق�صموا  الت�صاوي،  عدم 
قو�ض  م��ن  ج��زء  ك��ل  يتكون  ج����زًءا))))  اإل��ى )) 
قيا�صه  ‘1) ˚)) درجة تقريًبا، محدًدا بنجم اأو 
اأو بفراغ، هذا من جهة، ومن  بمجموعة نجوم 
جهة اأخرى ُخ�ص�ض لكل برج من اأبراج الفلك 
المنازل.  من   (/( اأي  ؛  منزل  ال�صم�صي)))) 
اإلى  منزل  من  ليلة  كل  في  القمر  يعبر  وبذلك 
حين  في  قمري  �صهر  في  كلها  ويقطعها  اآخ��ر، 
اأن ال�صم�ض تحيط بكل منزل منها خالل ثالثة 
ع�صر يوًما ))) للمنزل العا�صر) وتقطعها كلها 
 ((((=((  +  ((  X  ((( �صم�صية  �صنة  ف��ي 
كانوا  القدماء  العرب  اأن  يثبت  ما  ولكن   .((((

يعتمدون على م�صار ال�صم�ض الظاهر وحده اأنه 
عليها  ت�صيطر  متاأخرة  كتب  اإلى  العودة  ينبغي 
لنجد  تنجيمية  ح�صابات  اإج���راء  ف��ي  الرغبة 
و�صيلة ح�صاب هي المنازل التي يحددها القمر 
الكتب القديمة،  اأن  في تاريخ محدد، في حين 
وكتاب ابن قتيبة الأنواء على وجه الخ�صو�ض ل 
اإل نظاًما �صم�صًيا فقط على الرغم من  ت�صف 
اأن تلك الكتب تعود اإلى ع�صر كان فيه التطور 
قد بداأ يطل براأ�صه. واإليكم طريقة عمل النظام 

كما و�صفها ابن قتيبة: 

هذه  من  منزل  في  بالغداة  تحل  »وال�صم�ض 
المثال)  �صبيل  على  الثالث  )بالمنزل  المنازل 
فت�صتر المنزل الذي حلت به وت�صتر منزًل قبله. 
فترى ما قبل هذين المنزلين ظاهًرا بالغداة. 
وهذا المرئي هو الطالع، وال�صاقط في المغرب 
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بالغداة اإذا طلع هذا هو رقيبه، والنوء من�صوب 
به  الذي تحل  المنزل  ال�صم�ض في  اإليه، ومقام 
بعده  ال��ذي  المنزل  اإل��ى  وت�صير  تفارقه  حتى 
ال�صم�ض  به  حلت  منزل  فكل  يوًما.  ع�صر  ثالثة 
يوًما.  وع�صرين  �صتة  بعد  بالغداة  يطلع  فاإنه 
به وبين طلوعه هذا  ال�صم�ض  فيكون بين حلول 

المقدار. وهو نواآن«))))، وهكذا دواليك.

بالمنازل  قائمة  التالي  الجدول  في  ونجد 
ح�صب الترتيب التقليدي مع الإ�صارة اإلى:

)-النجوم المقدرة اقتبا�ًصا من بحث اأ. ابن 
 ،AIEO في  للنجوم،  العربية  الأ�صماء  حمودة، 

الجزائر ))))م، ))-1)).

ح�صب  �صقوطها  وتاريخ  طلوعها  )-ت��اري��خ 
اء ثانًيا، وح�صب  ابن قتيبة اأوًل، وح�صب ابن البنَّ
البيروني ثالًثا، وهو الذي ح�صب متو�صط التواريخ 
التي قدمها الموؤلفون القدماء، ثم ذكر التواريخ 
ل�صنة  الرابع  الجدول  في  المذكورة  ال�صحيحة 
الإ�صكندر=)))ه�/1)1)م.  تقويم  من   ((11
اأما الأرقام الرومانية فت�صير اإلى الأ�صهر ح�صب 

تقويم جوليان.

وابن  اأوًل،  قتيبة  اب��ن  عن  ن��وء  كل  )-م��دة 
اأبي  وعن  البيروني)،  عن  )نقاًل  ثانًيا  كنا�صة 
ابن  وعن  ا)  اأي�صً البيروني  )عن  ثالًثا  حنيفة 
البناء رابًعا )عن هذا الموؤلف انظر ما �صياأتي 

�ض )) وما بعدها).

ال��ت��واري��خ  اأن  ال��ج��دول  ون��الح��ظ ف��ي ه���ذا 
تعتمد  التي  وحدها  هي  البيروني  قدمها  التي 
ا�صتمرار  م��دة  اأن  )اأي  بدقة  الأن���واء  نظرية 

وهي  الجبهة،  نوء  عدا  ما  يوًما   (( هي  النوء 
مع  المتفقة  الكواكب  من  مجموعة  طلوع  مدة 
ع�صر،  والخام�ض  الأول  رقيبها:  وغياب  النوء 
اأما  دواليك).  وهكذا  ع�صر  وال�صاد�ض  الثاني 
من  الأخطاء  كانت  فربما  الأخرى  القوائم  في 
م�صوؤولين  يظلون  الموؤلفين  ولكن  الن�صاخ،  فعل 
التي  الأرق���ام  تدقيق  على  يحر�صوا  لم  لأنهم 
الو�صول  على  ا  اأي�صً يحر�صوا  ولم  يقدمونها، 
كانوا  عندما  علمية  بطريقة  التواريخ  تلك  اإلى 

هم اأنف�صهم منجمين.

وا�صًحا  تحريًما  الكريم  القراآن  في  نجد  ل 
يرى  عبا�ض  ابن  كان  واإن  ب��الأن��واء،  لالعتقاد 
تحريم ذلك في قوله تعالى: )اأفبهذا الحديث 
الآي��ة 1)  اأن  الأم��ر  وواق��ع  م��ده��ن��ون)))).  اأنتم 
الثالثة  ال�����ص��ورة  م��ن   ((( الآي����ة  )ال�����ص��واب 
رب  ه��و  )واأن���ه  النجم):  )���ص��ورة  والخم�صين 
عرى) تحدد موقف الم�صلمين الذين يمكن  ال�صِّ
ا بحالة الجو اعتماًدا على موقع  اأن يتنبوؤوا اأي�صً
اهلل،  اأن  ي��وؤم��ن��وا  اأن  ���ص��رط  النجم  ه��ذا  مثل 
التغييرات؛  م�صدر  ه��و  النجم،  ذل��ك  ولي�ض 
الذين  الموؤلفون  عليه  للبرهنة  يجهد  ما  وهذا 
لي�صوا فقهاء، ولكن الفقهاء يتم�صكون بالحديث 
الذي يهاجم الممار�صات الجاهلية: الطعن في 

الأن�صاب، والنياحة، والأنواء)))). 

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل����ك ف����اإن ال��م��ع��رف��ة 
البدو  قبائل  عند  ا�صتمرت  بالأنواء  التجريبية 
كثير  اأو  وبقليل  المالحين))))،  وعند  ل،  حَّ الرُّ
من التحريف)1)) في البالد التي فتحها العرب. 
اإن ا�صتمرارية هذا المفهوم عند المثقفين يعود 
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حينها  ويكون  تنجيمية-  اهتمامات  اإل��ى  اإم��ا 
واإما  المنازل-  مترافًقا بهيمنة وا�صحة لنظام 
يلي  فيما  �صنحاول  مخت�صة  اأدبيات  وجود  اإلى 

متابعة تطورها.

الهيئة  علم  مظاهر  اأول���ى  ب���داأت  عندما 
المج�صطي))))،  انت�صار  اإثر  العرب  عند  تنت�صر 
واللغويون  اللغة  فقهاء  ووجد  ْندَهْند))))،  وال�صَّ
ما  التي  العنا�صر  لجمع  يجهدون  كانوا  الذين 
وجدوا  العربية،  »الإن�صانيات«  من  حية  زال��ت 
يهملوا  ل  اأن  اإل��ى  مدفوعين  بالطبع،  اأنف�صهم 
المظاهر الخا�صة للفلكلور الذي تمثله الأ�صجاع 
كما  ال�صابقة،  ال�صفحات  في  ذكرناها  التي 
م�صطلحات  على  تحتوي  التي  الأ�صعار  تمثله 

تتعلق بال�صماء والمناخ. 

اأن  �صبق  عما  ف�صاًل  المنا�صب  م��ن  ولعله 
العربية في هذا  للمعارف  �صاماًل  ا  نقدم عر�صً
يكونوا  ل��م  ال��ع��رب  غير  اأن  لنبرهن  المجال 
وحدهم هم الذين يهتمون بعلم الفلك)))). اإًذا 
الأولى  المجموعات  تكون  اأن  بالم�صتغرب  لي�ض 
اإلى  من�صوبة  الأن��واء  كتاب  عنوان  تحمل  التي 
لغويين)))) كانوا يتبعون فيها النظام من وجهة 
نظر اأدبية ولغوية ح�صًرا. ومهما يكن من اأمر، 
وفي الوقت نف�صه اأو في وقت مقارب، كان هناك 
موؤلفون اآخرون اأكثر تعمًقا في المعارف الفلكية 
يحاولون الجمع بين نظامْي المفاهيم )ال�صم�صي 
والقمري)، ثم ي�صتفيدون من التقاليد ال�صائدة 
عند ال�صعوب القديمة فخرجوا من ذلك بكتب 
هي تقاويم فلكية حقيقية. كل هذه الكتب تحمل 
كتاب  في  التنقيب  واإن  الأن���واء،  كتاب  عنوان 

ي�صفر  �صوتر))))  وكتاب  للنديم))))،  الفهر�صت 
عن قائمة طويلة.

واأك��ث��ره��ا  الأن����واء  كتب  اأق���دم  اأح���د  اأ-اإن 
كتاب  هو  الالحقين  الموؤلفين  عند  ا�صتخداًما 
اأب���و يحيى  ال��ك��وف��ة، وه��و  اأ���ص��د م��ن  اأح���د بني 
كنا�صة  ب��اب��ن  ال��م��ع��روف  اهلل  عبد  ب��ن  محمد 
))))-)1)ه�/1))-)))م)، وقد كان �صاعًرا 
ونحوًيا وراوية، و�صيد قينة م�صهورة من القيان 
المغنيات ا�صمها دنانير)))). ونجد بين النحويين 
الذين ن�صبت اإليهم كتب في الأنواء ا�صم موؤرج 
بن  والن�صر  )))ه����/1))-)))))))،  )المتوفى 
�ُصميل )المتوفى نحو )1)ه���/)))-))م)))))، 
/1))-)))م))1))،  ))))-)))ه���  والأ�صمعي 
الأع��راب��ي )متوفى )))ه�����/)))م)))))،  واب��ن 
ال�صيباني  ه�����ص��ام  ب���ن  م��ح��م��د  م��ح��ل��م  واأب�����و 
والمبرد  )))ه��������/)))م)))))،  نحو  )متوفى 
كتبهم  وكل  )1))-)))ه�����/)))-)))م))))). 
�صائعة، ولكنه من المرجح اأنها احتوت جوهرًيا 
في  اختالفات  مع  الأن���واء  لنظام  عر�ض  على 
التفا�صيل، وعلى قائمة المنازل، وتواريخ طلوع 
تلك  ت�صمها  التي  الكواكب  من  مجموعة  كل 
التو�صيحات  بع�ض  وعلى  وغيابها،  المنازل 
بها،  الهتداء  وطريقة  الرئي�صية  الكواكب  عن 
وعلى نظام المطر والريح؛ وكان ذلك العر�ض 
يعتمد في جانب كبير منه على الأ�صجاع وعلى 
الكتب  تلك  كانت  با�صتفا�صة.  ُت�صرح  اأ�صعار 
في  حقيقية  مباحث  الأ���ص��ي��اء  لطبيعة  تبًعا 
كانت  اأنها  يبدو  ولكن  ال�صعبي،  التنجيم  علم 
كونها  من  اأكثر  للظاهرة  ت�صجيل  كتب  ا  اأي�صً
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كتب  كانت  مذكرات،  كتب  بو�صفها  ت�صتخدم 
المعجميين  منهج  ح�صب  فيها  ت�صجل  ت�صجيل، 
ومفردات  مفاهيم  وغيرها،  المطر  كتب  في 
موؤلفي  اأن  ف�صاًل عن  الزوال،  اإلى  في طريقها 
و�صف  اإل��ى  يعمدون  كانوا  الذين  الأن��واء  كتب 
ا ب�صبب تحديد  نظام لم يعد موجوًدا، وخ�صو�صً
اأي  باأنف�صهم  يجروا  لم  العتداَلْين))))،  مو�صم 
في  يكتبون  وه��م  ك��ان��وا،  فلكية،بل  مالحظة 
اإلى  العراق، يكتفون بتاأليف كتب يعمدون فيها 
يفكروا  اأن  دون  البدوية،  الحياة  نتائج  و�صف 
اأبًدا بالهتمامات المعتادة للمزارعين الح�صر.

تفح�ض  من  ن�صتنتجه  ما  الأق��ل  على  ه��ذا 
الكتب العامة التي و�صلت اإلينا من هذا التراث، 
نحو  )المتوفى  قتيبة  لبن  الأن��واء  كتاب  ومن 
اإلينا  و�صل  الذي  الوحيد  وهو  )))ه�/)))م)، 
الأن��واء  كتب  قائمة  في  الكتب  وثاني  تاًما)))). 
بعد  )المتوفى  الدينوري  حنيفة  اأبي  كتاب  هو 
اللغة  فقه  بتاريخ  اهتم  الذي  )))ه���/)))م)، 
النبات  في  كتاباه  وك��ان  الطبيعي؛  وبالتاريخ 
والأنواء مو�صع اهتمام محمد حميد اهلل الذي 
من  جمعه  ي�صتطيع  ما  ن�صر  ي�صتطيع  اأن  ياأمل 
هذين الكتابين؛ وياأخذ عبد الرحمن ال�صوفي 
على اأبي حنيفة اأنه لم ي�صمن كتابه مالحظات 
الأنواء  في  كتابه  اأهمية  يوؤكد  ولكنه  �صخ�صية، 
بحتة)))).  اأدبية  نظر  وجه  من  اإليه  نظرنا  اإذا 
فيرى  الكتاب  ن�صخ  ال��ذي  خليفة  حاجي  اأم��ا 
اأن  ح��ي��ن  ف��ي  عظيمة،  قيمة  ذو  ال��ك��ت��اب  اأن 
ب�صر  بن  اأحمد  اأب��ي  كتاب  يمتدح  النديم  اب��ن 
واأم��ا  ت��رج��م��ة)))).  له  نجد  لم  ال��ذي  المرثدي 

الموؤلفون الآخرون الذين األفوا في هذا المجال 
هم: الأخف�ض الأ�صغر )ت. )))ه�/)))م)))))، 
واب��ن  1))ه�����������/)))م)))))،  )ت.  وال���زج���اج 
ثالثة  وه��م  )))ه��������/)))م))1))،  دري��د )ت. 
)ت.  وكيع  والقا�صي  م�صهورون،  لغة  علماء 
)ت.  الثقفي  عمار  وابن  1))ه�����/)))م)))))، 
)))ه�/)))م)))))، والمدعو ابن الأجدابي)))).

القرن  منذ  هناك  ك��ان  فقد  ذل��ك  ب-م��ع 
منجمون  الميالدي  التا�صع  الهجري/  الثالث 
اإنهم  بل  المنازل))))،  عن  يتحدثون  وفلكيون 
التي  العلمية  المفاهيم  بين  الجمع  ح��اول��وا 
النظام  وب��ي��ن  ال��ع��رب  عند  ح��دي��ًث��ا  انت�صرت 
القديم في الأنواء دون اأن تكون لديهم القدرة 
واإح��داث  التجريبية  المعطيات  ت�صحيح  على 
اندماج نافع بين المنهجين. وقد اأ�صار اإلى هذا 
العجز ال�صوفي الذي ان�صرف اإلى نقد �صارم 
لعلماء  الأف�صل  من  اأنه  واأعلن  العلمي،  للو�صع 
اأن  عملية  معرفة  اأي  لديهم  لي�ض  الذين  الفلك 
في  ح�صاباتهم،  مجال  في  مح�صورين  يظلوا 
حين اأن موؤلفي كتب الأنواء الذين لي�ض لديهم 
في  فاح�صة  اأخطاء  في  يقعون  علمي  تاأهيل  اأي 
في  علمي  عمل  اأول  ولعل  المخت�ض)))).  راأي 
))))-1))ه����  البيروني  به  قام  المجال  هذا 
ذي  ب��ادئ  ا�صتعر�ض  ال��ذي  /)))-))1)م) 
ثم  الأخ��رى،  ال�صعوب  عند  المنازل  نظام  بدء 
واأ�صلح  ال��ع��رب  لنظرية  ف�����ص��اًل))))  خ�ص�ض 
ارتكبوها  التي  الأخطاء  الخ�صو�ض  وجه  على 
المنجمين  عدد  اإن  النجوم.  مواقع  تحديد  في 
الأنواء  في  كتب  اإليهم  ن�صبت  الذين  والفلكيين 
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الح�صن  الأوائل  ونجد  النحويين،  اأقل من عدد 
البلخي  مع�صر  واأب��و  نوبخت))))،  بن  �صهل  ابن 
اإنه األف  )ت. )))ه���/)))-)))))) الذي يقال 
نعلم  ول�صنا  المنازل،  مبداأ  على  تقوم  تقويًما 
قرة  ب��ن  لثابت  الأن���واء  كتاب  ك��ان  �صكل  ب��اأي 
)ت.)))ه�/)1)م)))))، ول كتاب ابن خرداذبه 
اأن  الرغم من  )ت. 11)ه����/)))-)))1)) على 
اأن  على  يدل   REINAUD رينو))))  كالم  ظاهر 

كتاب هذا الأخير كان تقويًما فلكًيا.

ج-لما كان ا�صتخدام التقويم الفلكي منت�صًرا 
الم�صريين  القدم عند  في  �صاحقة  اأزمنة  منذ 
كل  ول��دى  وال��روم��ان،  والإغ��ري��ق  وال�صينيين 
معها  احتكاك  على  العرب  كان  التي  ال�صعوب 
التقويم  نوع  يدخل  اأن  الطبيعي  من  كان  فقد 
يدعو  �صيء  وكل  العربية.  الأدبيات  في  الفلكي 
العربية  الأدب��ي��ات  في  وج��د  اأن��ه  العتقاد  اإل��ى 
نرى  ونحن  التنجيم،  علم  لحاجة  ا�صتجابة 
المن�صوبين  الفلكيين  التقويمين  في  ذلك  دليل 
للح�صن بن محمد الطو�صي ولمحمد بن الجهم 
الأنواء  في  العربي  النظام  ولكن  البرمكي))))، 
لم يتاأخر في دخول هذه التقاويم. ن�صتند دون 
من  ذلك  فعل  كما  �صم�صي،  تقويم  اإلى  �صعوبة 
ال�صهور  اأ�صماء  ون�صتخدم  اللغة،  فقهاء  قبُل 
ال�صريانية في العراق، والقبطية في م�صر التي 
طويل  زمن  منذ  فيها  األفت  قد  تكون  اأن  يمكن 

تقاويم بالعربية.

معلومات  م��ن  ا�صتنتاجه  يمكن  م��ا  وه���ذا 
وردت عند ابن قتيبة تتعلق بفي�صان النيل))))، 
لأن  التقاويم؛  تلك  و�صف  ن�صتطيع  نكاد  ول 

الذي  الأول  والتقويم  يثبت قطعًيا،  لم  وجودها 
نحن متاأكدون من وجوده هو كتاب الأنواء الذي 
)ت.  ق��رة  بن  ثابت  بن  �صنان  للمعت�صد  األفه 
)))ه���/)))م))))). وهو تقويم يمكننا لح�صن 
الحظ اأن نكون فكرة عنه بف�صل البيروني الذي 
فيه  تحدث  ال��ذي  الف�صل  في  جزئًيا))))  نقله 
اأننا  من  الرغم  وعلى  الإغريقية،  الأ�صهر  عن 
فاإنه  الموؤلَفْين  كالم  بين  الف�صل  ن�صتطيع  ل 
يبدو اأن �صناًنا تو�صل بعد والده الذي يقال اإنه 
ان�صرف خالل ثالثين عاًما اإلى اإجراء بحوث 
�صاملة  فر�صيات  اإل��ى  الأن���واء  تاأثير  لتحديد 
والقبطية؛  الإغريقية  ال�صابقة  المعطيات  من 
التقويم  من  ي��وم  كل  اأم��ام  الإ���ص��ارة  لي�صتطيع 
توقعها-غالًبا  التي  الظواهر  اإل��ى  ال�صم�صي 
الذين  الموؤلفون  متعار�صة-  قطرية  باتجاهات 

اعتمد عليهم.

اأهمية فائقة؛ لأنه يمثل حجر  واإن بحثه ذو 
كان  وق��د  نتابعها،  التي  ال�صل�صلة  في  ال��زاوي��ة 
بع�ض  اإ�صبانيا مع  الأنواء معروًفا في  كتابه في 
واأب��و حنيفة  قتيبة  اب��ن  الأخ���رى:  الأن���واء  كتب 
خرداذبه))))،  وابن  قرة  بن  وثابت  دريد  وابن 
ناهيك عن اأنه لي�ض من الم�صكوك فيه اأن بع�ض 
اإ�صبانيا)))).  اإلى  التقاويم الم�صرية قد و�صلت 
اإ�صبانيا  من  موؤلفين  راأينا  الوقت  ذلك  ومنذ 
ال�صرقي  العنوان  تحمل  فلكية  تقاويم  يوؤلفون 
الذي  التقويم  التقاويم  اأ�صهر تلك  نف�صه، ولعل 
ن�صره دوزي وعنوانه تقويم قرطبة ل�صنة )))م، 
ليدن، ))))م. ونجد في المقدمة نقا�ًصا طوياًل 
يكون  اأن  يمكن  ال��ذي  الموؤلف  �صخ�صية  حول 
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اأحدهما  اأنجز  لتقويمين  ا  تلخي�صً ا�صتخدم  قد 
)القرن  �صعد  بن  عريب  الطبري  تاريخ  مكمل 
والآخر  الميالدي)،  الهجري/العا�صر  الرابع 
 .(Recemundo( زيد بن  ربيع  لأ�صقف قرطبة 
بين  يجد  ل��م  التقويم  ن�صر  دوزي  اأراد  ولما 
عبرية  بحروف  مكتوًبا  عربًيا  ا  ن�صً اإل  يديه 
وترجمة لتينية عنوانها Liber anoe=)اأنواء)، 
ولكنها  الأ�صل،  كليتها  في  توازي  ترجمة  وهي 
ليفي  ذل��ك  يظن  كما  عنه  متاأخرة  بالتاأكيد 
معنى  ب�صبب    Lévi-provençal بروفن�صال 
خاطئ اأورده المترجم))))؛ ولكنها على اأي حال 
الأندل�صيون  كان  التي  الكبيرة  الأهمية  تثبت 
يولونها لهذا التقويم النتقائي. والكتاب مرتب 
نظرة  اإلقاء  وبعد  ال�صهور))))،  ت�صل�صل  ح�صب 
الأب���راج  الأي����ام،  )ع���دد  ال�صهر  على  �صاملة 
فاإن  اإل��خ)،  الطبي،  النظام  المنازل،  الفلكية، 
عن  المالحظات  من  لعدد  مجال  هو  ي��وم  كل 
والظروف  المو�صمية،  والأعمال  الحقول،  حياة 
الدينية،  والحياة  الإدارية،  والحياة  المناخية، 
قيمة  الم�صيحيين)11))وتكمن  عند  ا  وخ�صو�صً
يحتويها  التي  المعطيات  اأن  في  التقويم  هذا 
ول�صنا  عنه.  كتبت  الذي  البلد  مبا�صرة  تخ�ض 
نعلم اإن كنا ن�صتطيع قول ال�صيء نف�صه عن كتب 
اآخرون:  اأندل�صيون  موؤلفون  األفها  التي  الأن��واء 
عبد اهلل بن ح�صين بن عا�صم )اإليا�ض الغربال، 
والخطيب  )1)ه������������/))1)-))م)))1))،  ت. 
الأموي القرطبي )ت. )1)ه�/)1))-)م)))1)) 
الكتاب  اإن  قرطبة))1)).  تقويم  ا�صتخدم  الذي 
عن  ف�صاًل  مبا�صرة،  اإلينا  و�صل  الذي  الوحيد 
كتاب  ه��و  قتيبة  اب��ن  وك��ت��اب  ال�صابق  الكتاب 

اء المراك�صي  الأنواء للريا�صي المغربي ابن البنَّ
الذي  /))))-))))م)))1))،  ))))-)))ه���� 
اعتمد على التقاويم الموؤلفة في اإ�صبانيا »واأعاد 
بع�ض المعطيات العددية التي نجدها في تقويم 
ف�صاًل  يحتوي  وهو  تغيير«،  اأدن��ى  دون  قرطبة 
الدينية  الحياة  عن  اأخرى  معلومات  �صبق  عما 
اأن  الم�صتغرب  للم�صيحيين، وهي معلومات من 
ت�صدر عن موؤلف في اإ�صبانيا الإ�صالمية فكيف 

الحال بموؤلف من مدينة مراك�ض.

كتب  م��ع  ن�صير  اأن  ��ا  اأي�����صً المنا�صب  وم��ن 
الأنواء اإلى كتب اأخرى، وهي كتب اأكثر عمومية 
موؤلفوها  ي�صتمد  ف�صاًل  ل��الأن��واء  تخ�ص�ض 

معلوماته من كتب قديمة هي اليوم مفقودة. 

لبن  المخ�ص�ض  معجم  بذكر  هنا  ونكتفي 
للمرزوقي،  والأمكنة  الأزم��ن��ة  وكتاب  �صيدة، 
وكتاب عجائب المخلوقات للقزويني، وهي كتب 
اقتب�صنا منها مادة كثيرة في الق�صم الأول من 

هذا البحث))1)).

العرب  فاإن  �صحيًحا  تف�صيرنا  كان  اإذا  اإًذا، 
بال�صرورة  قديًما-ولي�ض  نظاًما  يمتلكون  كانوا 
اأ�صياًل- محتوًيا �صل�صلة من النجوم ومجموعات 
لتقويم  عنا�صر  يقدم  طلوعها  ك��ان  النجوم 
�صماتها  لها  مدة  بداية  يعلن  و�صقوطها  اأول��ي، 
�صاع  ولما  مناخية.  نظر  وجهة  من  الخا�صة 
الختالف  اأدى  المنازل،  العرب م�صطلح  لدى 
م���وازاة  اإل���ى  وال��م��ن��ازل  الأن����واء  قائمتي  بين 
في  خلط  اإلى  اأدى  ذلك  ولكن  بالثانية،  الأولى 
اإن  النظريتين؛  بين  الح�صر  العلماء  اأذه��ان 
واقع  في  عليهم  اأخفى  الم�صطلحات  توحيد 
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الأمر الفرق العميق، وجعلهم ين�صون اأنه ينبغي 
التنجيمية  للح�صابات  المنازل  ُت�ْصتخدم  اأن 
نظرية  فر�صية  الخلط  هذا  عن  ونتج  ح�صًرا. 
موجوًدا  القديم  النظام  دام  ما  لأنه  خال�صة؛ 
توثيقي  ولغر�ض  ال��ب��دو،  ل��دى  الممار�صة  ف��ي 
التقاويم  موؤلفي  فاإن  المعجميين  عند  خال�ض 
ا بالمنازل والأنواء  الفلكية كانوا ي�صتعينون اأي�صً
الخ�صو�ض  وجه  على  �صواء-م�صيرين  على حد 
مع  الم�صوؤومة،  والأي���ام  الميمونة  الأي���ام  اإل��ى 
حين  في  ولكنه  المناخية،  الختالفات  تحديد 
الأن���واء  تخ�ض  ال��ت��ي  العملية  المعطيات  اأن 
اأن  يبدو  ف��اإن��ه  قتيبة  اب��ن  كتاب  على  ت�صيطر 
التقاويم الفلكية كانت ذات طبيعة اأكثر نظرية 
الحياة  عن  المعلومات  ا�صتثنينا  اإذا  وتقليدية 
القيمة  تمنح  التي  والدينية  والإدارية  الزراعية 
ا الأ�صالة،  لتقويم قرطبة. في هذا المجال اأي�صً
وهي ال�صتثناء واحترام التقاليد الذي هو يحوز 

ق�صب ال�صبق. 
الهوام�ص

ن�صخة  على  عثر  اأنه  �صم�ض  عزير  الدكتور  اخبرني   .(
ولعله  الأن��واء،  في  كنا�صة  ابن  كتاب  من  مخطوطة 
اأنه يعمل على ن�صره.  األف فيها، واأفادني  اأول كتاب 

وفقه اهلل لإخراجه.
العنوان الفرن�صي والتوثيق كالتالي:  .(

 CH. PELLAT, DICTONS RIMÉS, ANWA‘ 
ET MANSIONS LUNAIRES CHES LES 
ARABES, ARABICA 2, 1955, PP. 17-41.

وت���رج���م ال���ع���ن���وان ن��ج��ي��ب ال��ع��ق��ي��ق��ي ف���ي ك��ت��اب��ه:   
بال  القاهرة،  المعارف،  دار  ط)،  الم�صت�صرقون، 
عن  م�صجع  �صعبي  ك��الم  كالتالي:   (((/( تاريخ، 

الأنواء جمعه ابن قتيبة )اأرابيكا )/)، ))))). 
ج) و 1)، �ض))، الربيعان ))))ه� )مار�ض-اإبريل/  .(

اآذار-ني�صان )11)م)، �ض)))-))).

الم�صت�صرقون  كتاب:  عن  مخت�صرة  �صيرته  ننقل   .(
لنجيب العقيقي، م. �ض، )/)))-))).

�صوق  وال�����ص��واب:  اأخ��ر���ض.  ���ص��وق  العقيقي:  عند   .(
جبلية  منطقة  لأنها  الأ�صود؛  �صوق  وتعني  اأهرا�ض، 

كانت تكثر فيها الأ�صود.]المترجم[.
دم�صق  ال��ج��اح��ظ،  ون�����ص��اأة  الب�صرية  البيئة  مثل:   .(

))))م؛ الجاحظ في بغداد و�صامراء وغيرهما.
اإن الن�ض الذي يذكره الجاحظ في الحيوان )/1)   .(
 (( الآية  وكذلك  ال�صياق،  هذا  في  الدللة  كل  دال 
قوله  هي  المعنية  والآية  ]قلت:   .( رقم  ال�صورة  من 

ڇڇ   ڇ    * ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   {ڄ   تعالى: 
اأما   .»](( ]الأنعام:  ڌ}  ڍ  ڍ  ڌ   ڇ  
عرفوا  الجهة  هذه  )ومن  قوله:  فهو  الجاحظ  ن�ض 
ونجوم  الأن��واء  وعرفوا  والرمل،  الأر���ض  في  الآث��ار 
الأمالي�ض،  بال�صحا�صح  كان  من  كل  لأن  الهتداء؛ 
حيث ل اأمارة ول هادي مع حاجته اإلى بعد ال�صقة، 
م�صطٌر اإلى التما�ض ما ينجيه ويوؤديه، ولحاجته اإلى 
الغيث وفراره من الجدب، و�صنه بالحياة، ا�صطرته 
حال  كل  في  ولأنه  الغيث،  �صاأن  تعرف  اإلى  الحاجة 
ويرى  كوكب،  من  فيها  يجري  وم��ا  ال�صماء،  ي��رى 
ي�صير  ما  فيها،  الثوابت  والنجوم  بينها،  التعاقب 
منها مجتمًعا، وما ي�صير منها فارًدا، وما يكون منها 
للبيروني  الباقية  الآث��ار  وانظر  م�صتقيًما).  راجًعا 

))).]المترجم[.
ط)،  العرب،  تاريخ  مخت�صر   ،Pococke ب�.  قارن   .(

))) وما بعدها؛ وفولهاوزن
 .Wellhausen, Reste, passim  

]ومن ذلك اأنهم �صموا ال�صم�ض الإلهة، ويقال: لهة   
بغير األف ولم، قال ال�صاعر:

الـــلـــعـــبـــاء قـــ�ـــصـــًرا تــــروحــــنــــا مـــــن    
تـــــوؤوبـــــا اأن  االإالهـــــــــــــة  فــــاأعــــجــــلــــنــــا 

اأُله��ة- ال�صم�ض  اأ�صماء  من  اأن  المرزوقي  وذك��ر   
اإلهة- قطرب  وروى  واأَلهة-بالفتح-.  بال�صم-. 

اأف�صح  ال�صم  واأُلهة-بال�صم- قال ثعلب:  بالك�صر. 
اأنه  حنيفة  اأبي  عن  المرزوقي  ونقل  عليه.  والعمل 
حكى اأن اإلهة تاأنيث اإله، واأح�صب اأن ال�صم�ض �صميت 
الجاهلية  وتلبية  الأزمنة  انظر  تعبد.  به لأنها كانت 
 ،(1/( و   ،((/( والأمكنة  الأزمنة  ))؛  لقطرب، 
دم�صق،  ح�صن،  عزة  د.  تح.  الأجدابي،  ابن  واأن��واء 
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))))م. �ض )). والبيت الذي ذكره المرزوقي وابن 
الأجدابي هو عند قطرب ))، وهو في الل�صان »األه« 
لمية بنت اأم عتيبة بن الحارث وقيل لغيرها. وانظر 
اإبراهيم  تح.  وال�صهور،  والليالي  الأي��ام  في  الفراء 
الأبياري، القاهرة-بيروت، ط)، 11))ه�/1)))م، 

�ض )).المترجم[.
قارن بمالحظة البيروني، الآثار الباقية، ط. �صاخو،   .(
المرزوقي  ا  اأي�صً وان��ظ��ر  )))؛  ))))م،  لي��ب��زغ، 

.(((/(
اأولئك الذي يجرون الح�صابات حول حركة الكواكب.  .(1
الآي��ة  الق�ص�ض،  ���ص��ورة  الكريم،  ال��ق��راآن  )ان��ظ��ر   .((

ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    }  .  ((
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  

ې}  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  

نولدكه  نقد  وانظر  المترجم[.   . تعالى  قوله  ]وهي 
على  ن��ق��دي��ة  م��الح��ظ��ات  ك��ت��اب��ه،  ف��ي    Nöldeke

بو�صكيه ج.-ه���.  ترجمة  وتراكيبه،  القراآن   اأ�صلوب 
G.-H. Bousquet، ))، الهام�ض رقم ).

 ((( الآث���ار...،  والبيروني،  )ن��وء)،  الل�صان  انظر   .((
وي�صمي  "المنازل" ن��وًءا،  اأح��د  ظهور  ي�صمي  ال��ذي 
ولكنه  ب��ارًح��ا،  النوء  ذل��ك  يمار�صه  ال��ذي  التاأثير 
التاأثير الحا�صل من  اإلى  اأن كلمة نوء ت�صير  ي�صيف 

غياب نظيره.
قارن ب� دوزي، تكملة المعاجم. و   .((

S. v. BEAUSSIER, S. V. WEHR, WÖRTERBUCH, 
S. V..

)القرن  ماجد  )ابن  المتاأخرين  الموؤلفين  اأحد  اإن   .((
التا�صع الهجري/الخام�ض ع�صر الميالدي) في كتابه 
الفوائد، ن�صخة محققة غير مطبوعة اأنجزها فيران 
نوء  كلمة  يجعل   ،((-(((( باري�ض،   ،FERRAND

م�صتقة من ناأى بمعنى ابتعد، ويعطي للكلمة دللت 
ما�صينيون،  لوي�ض  يقدمه  الذي  وال�صتقاق  مختلفة. 
في الدليل ال�صنوي للعالم الإ�صالمي )) وما بعدها: 
المعاجم،  تقرها  ول  �صعرية،  دللة  هي  »ممطورة« 
ت�صحيًفا  هناك  اأن  نفتر�ض  اأن  الأف�صل  من  ولعله 
وت�صكل  اأن��واء،  اإلى  تحولت  التي  اأن��داء  كلمة  اأ�صاب 

العالمة نوء، وهذا قليل الحتمال.
وخيف  الليل،  ب��رد  �صهيل،  طلع  اإذا   :(( ال�صجعة   .((
ورفع  الويل،  الحواري  ولأم  القيل،  وامتنع  ال�صيل، 
المخ�ص�ض  )))؛  قتيبة  ابن  الكيل.  وو�صع  الكيل، 

)/))؛ المرزوقي )/))). وانظر اختالف الرواية.
اأُم  اأُك��ل��ت  ال��خ��رات��ان،  طلعت  اإذا   :(( ال�صجعة   
المرزوقي )/))).  الجرذان. المخ�ص�ض )/))|؛ 
في  الحجاز  في  عرف  التمر  من  نوع  الجرذان  واأم 

وقت متاأخر.
واأن�صل  الجزو،  هيب  الدلو،  طلع  اإذا   :(( ال�صجعة   
ال��ع��ف��و، وط��ل��ب ال��ه��وى ال��خ��ل��و. اب���ن ق��ت��ي��ب��ة، ))؛ 
القزويني  )/)))؛  المرزوقي،  )/))؛  المخ�ص�ض 

))؛ موتيلين�صكي )).
)).ال�صجعة )):اإذا طلعت ال�صعرى، ن�صف الثرى، واأجن 
ال�صرى، وجعل �صاحب النخل يرى. ابن قتيبة ))؛ 

المخ�ص�ض )/))؛ المرزوقي )/))). 
ال�صجعة )): اإذا طلع ال�صعرى �صفرا، ولم تر مطرا،   
فال تغذون اإمارة ول اإمرا، ول �صقيًبا ذكرا، واأر�صل 
ابن  معمرا.  الأر���ض  في  يبغينك  اأث��را،  العرا�صات 
قتيبة ))؛ المخ�ص�ض ))/))؛ المرزوقي )/))). 

وانظر خالف الرواية بين الم�صادر.
ال�صمان،  هزلت  ال��ه��راران،  طلع  اإذا   :(( ال�صجعة   
وا�صتد الزمان، ووحوح الولدان. المخ�ص�ض ))،)؛ 
المرزوقي )/))). وفي المخ�ص�ض: الهداران بدل 

الهرران.
ال�صجعة )): اإذا طلع العقرب، غم�ض المذنب، وقرَّ   
ابن  الأحطب.  ي�صرَّ  ولم  الجندب،  ومات  الأ�صيب، 
قتيبة ))؛ المخ�ص�ض ))/))؛ المرزوقي، )/))). 

وانظر خالف الرواية.
ال�صجعة القائلة: اإذا طلعِت العذرة، فعكة بكرة، على   .((
الب�صرة، ولم يبق بعمان ُب�صرة، اإل رطبة وتمرة، ول 

لأكاربها بذرة.
انظر: ابن قتيبة ))؛ المخ�ص�ض )/))، المرزوقي   
الم�صادر  بين  الروايات  اختالف  وينظر   .(((/(

المذكورة.
قدوم  في  كامًنا  ال�صبب  ي��رى   ((1  ،( المرزوقي   .((

الحر.
وابن   .( الآية  النجم،  �صورة  الكريم   القراآن  انظر   .((

قتيبة، الأنواء.
ال�صرقية،  �صينا  ابن  فل�صفة  لوي�ض ما�صينيون،  انظر   .(1
القاهرة،  �صينا،  اب��ن  ع��ن  ال��ت��ذك��اري  الكتاب  ف��ي 

))))، )-). والم�صادر المذكورة هناك.
 (( هي  متتاليين  نوئين  بين  تف�صل  التي  المدة  اإن   .((
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يوًما، واإذا كان بع�ض الموؤلفين يجعلون المدة التي 
بو�صوح  تظهر  التجربة  فاإن  يوًما   (( نوًءا  ي�صمونها 
اأن الحالة المناخية ل تتغير خالل )) يوًما، ولهذا 

كانت مدة النوء ق�صيرة كل الق�صر.
قارن بالمرزوقي )/1)) على وجه الخ�صو�ض.  .((

قارن ب�:بوكوك، م�صدر �صابق، ))).  .((
بنو ماوية في قبيلة كلب، وبنو مرة في قبيلة �صيبان،   .((
انظر ابن قتيبة، اأنواء، )، والمرزوقي )/))). ]قال 
ابن قتيبة ): " ويقال اإن اأعلم العرب بالنجوم كلب 
وبنو �صيبان،  واإن العلم من كلب في بني ماوية، ومن 

�صيبان في مرة. المترجم[. 
بل يمكننا القول: اإننا لم نجد كلمة نوء مذكورة في   .((
الوحيدة  التي جمعناها، وال�صيغة  الأ�صجاع  اأي من 
التي يمكننا ذكرها هي قولهم: ما مطلع واٍد من نوء 
الجبهة ماء اإل مطلع ع�صًبا. ابن قتيبة ))؛ القزويني 

اء )؛ موتيلين�صكي )). ))؛ ابن البنَّ
في  الدقيق  التاريخ  نح�صب  اأن  بديهًيا  ن�صعى  لن   .((
عن  ناهيك  الموؤلفين،  اأن  ا  خ�صو�صً معينة،  �صنة 
الربيعي  العتدالين:  مواعيد  بدقة  اهتمامهم  عدم 
و�صنرى  �صابقه.  عن  ينقل  لحقهم  كان  والخريفي، 
اأج��راه  ال��ذي  الح�صاب  البحث  هذا  من  ياأتي  فيما 
ولكننا  الإ�صكندر.  تاريخ  من   ((11 ل�صنة  البيروني 
ن�صتخدم هنا التاريخ  الو�صطي الذي يقدمه البيروني 
ح�صب كتب الأنواء لموؤلفين قدامى )انظر ما �صياأتي 
هو  المق�صود  اأن  اإلى  اأخيًرا  ون�صير   .(((-(( �ض 

التقويم الجولياني. 
منها  اأخذنا  التي  الم�صادر  ذكر  عند  ا�صتخدمنا   .((

الأ�صجاع المخت�صرات التالية:
اهلل  حميد  محمد  ط.  الأن���واء،  كتاب  قتيبة=  ابن   

، طور التح�صير.  و�صارل بالَّ
بولق  �صيدة،  المخ�ص�ض لبن  المخ�ص�ض=معجم   

))))-))))ه�، )) جزًءا في خم�صة مجلدات. 
اآب��اد  حيدر  والأم��ك��ن��ة،  الأزم��ن��ة  المرزوقي=كتاب   

))))ه�، جزاآن في مجلد واحد. 
القزويني=عجائب المخلوقات، طبعة وي�صتنفلد؛ 

موتيل=موتيلن�صكي، منازل القمر عند العرب، الجزائر، 
.((((

قال ابن قتيبة، �ض)): و�صكية ت�صغير �صكوة، وهي   .((
ُقَرْيبة �صغيرة. يريد اأنه ل ي�صتغني عن الماء ل�صدة 

الحر اإذا خرج للرعي.]المترجم[.
ول�صان العرب "نجم"]المترجم[.  .((

اأمرهم بالحمية، واأخبرهم  قال ابن قتيبة، �ض)):   .(1
قبل  يجري  ول  طلوعها،  عند  يجري  ال�صراب  اأن 

ذلك.]المترجم[.
ل يبداأ ال�صجع عند ابن قتيبة باإذا.]المترجم[.  .((

عند ابن قتيبة، )): اإن…]المترجم[.  .((
ي�صيبهم  كرب  بالب�صرة  "والعكة  �صيدة:  ابن  قال   .((
اأيام �صدة الحر في وجه ال�صبح معه ندى يكاد ياأخذ 

الأنفا�ض.]المترجم[.
ما بين قو�صين اإ�صافة من المترجم عن حوا�صي ابن   .((

قتيبة )).]المترجم[.
قال المرزوقي )/)))-))): هراأت بمعنى: ن�صجت   .((
الظهر،  وال�صنا�صن: فقار  من قولهما: لحم مهراء. 

والواحد: �صن�صن]المترجم[.
يقول  كما  النبات  كتاب  في  اأبو حنيفة  ال�صجع  اأورد   .((
علي بن حمزة الب�صري )ت. )))ه�) في تنبيهاته 
اأبي حنيفة. انظر بقية التنبيهات على اأغالط  على 
الرواة، تح. د. خليل اإبراهيم العطية، ط)، ))))م، 
ر: الذكر من اأولد ال�صاأن والأنثى  �ض)))-)). والإمَّ
رة، والعرا�صات اأثرا: هي الإبل، والمعمر: المنزل  اإمَّ
على  حمزة  بن  علي  تعليقات  وانظر  معا�ض.  ب��دار 

خطاأ اأبي حنيفة وغيره.]المترجم[.
قال ابن قتيبة ))): يراد ذهب زمان وجاء زمان اأي   .((

ذهب الحر وجاء البرد.
قال ابن قتيبة )): العكاك: الحر.]المترجم[.  .((

مطبوعة  ف��ي  وت�صحفت  ���ص��اأن��ا.  قتيبة:  اب��ن  ف��ي   .((
المرزوقي اإلى �صبانا.]المترجم[.

الأخ��ط��ب.  ال��ح��ي��در-اآب��ادي��ة:  قتيبة  اب��ن  طبعة  ف��ي   .(1
الكلمة  وترجمة  الأحطب.  اإلى  الم�صححان  واأ�صار 
اإلى الفرن�صية تدل على اأن معناها: الرجل ال�صعيف. 
مذانب  في  الماء  جمد  اأي  المذنب  جم�ض  ومعنى 
ابن  مطبوعة  وانظر  الجرادة.  والجندب:  الأودي��ة. 

قتيبة، �ض )) الحا�صية.]المترجم[.
الع�صب.]المترجم[.  .((

يعني  الجزو  قوله:   :(( قتيبة  ابن  كتاب  في هام�ض   .((
ولكنه  الجزء،  واأ�صله  الماء.  بالرطب عن  الجتزاء 
لمزاوجة  اإل  علة  لغير  اعتباًطا  واًوا  الهمز  اأب��دل 

الدلو.]المترجم[.
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المخ�ص�ض )/))، وهي الأ�صجاع: ) و ) و )، و 1).  .((
تواريخ  واأما   :((( الباقية  الآثار  في  البيروني  قال   .((
وترتيبهم  فيها،  الن�صيء  واأينية  و�صهورهم،  العرب 
ولم  اأميين،  وكانوا  اأُهمل،  فاأمر  لها  الجاهلية  في 
والأ�صعار  الحفظ  على  اإل  الآث��ار  تخليد  في  يعولوا 
�صبيل  ول  ذكرها  انقطع  م�صتعملوها  انقر�ض  فلما 

اإلى علم مثل ذلك. ]المترجم[.
اإن جميع اللغويين العرب ي�صتقون الثريا من الثروة   .((
ابن حمودة )�ض ))  الأ�صتاذ  الثرى. وذهب  اأو من 
الثريا  اأن  العرب)  عند  النجوم  اأ�صماء  بحثه  من 
Athyor )اأو  لي�صت بكلمة عربية بل هي مركبة من 
Athyr ) و Ea وهما من الآلهة عند القدماء. وانظر 

ابن قتيبة )). ]المترجم[.
انظر:  .((

P. Kunitzsch: Untersuchungen zur sternnomen-
klatur der araber, Wiesbaden, 1961, p. 23.

ذكر الموؤلف ال�صم العربي: برج جمعه بروج، وال�صم   .((
القراآن  اإلى  واأحال   .  burgus والالتيني  الإغريقي 
الآي��ة   ،(( وال�صورة   ،(1 الآي��ة   ،( ال�صورة  الكريم 
 .( الآية   ،(( وال�صورة   ،(( الآية   ،(( وال�صورة   ،((
والآيات بالترتيب المذكور هي: �صورة الن�صاء، الآية 
)) )ولي�ض 1) كما ذكر الموؤلف) وهي قوله تعالى: 
بروج  في  كنتم  ولو  الموت  يدرككم  تكونوا  )اأينما 
وهي   (( الآي��ة  الحجر،  و�صورة  الآي��ة)؛  م�صيدة... 
قوله تعالى: )ولقد جعلنا في ال�صماء بروًجا وزيناها 
 (( )ولي�ض   (( الآي��ة  الفرقان  و�صورة  للناظرين)؛ 
كما ذكر الموؤلف)، وهي قوله تعالى: )تبارك الذي 
وقمًرا  �صراًجا  فيها  وجعل  بروًجا  ال�صماء  في  جعل 
تعالى:  قوله  )، وهي  الآية  البروج،  و�صورة  منيًرا). 
)وال�صماء ذات البروج). وقد ترجمت كلمة البروج 
الفرن�صية  بالكلمة  الأخ��ي��رة  الثالثة  الموا�صع  في 
Constellations . بينما ترجمت في �صورة الن�صاء 

وهي   ،tours imprenables الفرن�صية  بالكلمة 
معنى  وهو  بحثه.  في  بالَّ  ا�صتخدمها  التي  الكلمة 
الكلمة قبل اأن ت�صبح م�صطلًحا فلكًيا. انظر القراآن 
الكريم وترجمة معانيه اإلى اللغة الفرن�صية، ترجمة 
وطبع مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�صريف 
المدينة المنورة، 1)))ه�. ومقدمة م�صححي كتاب 

ابن قتيبة، �ض “ط”.]المترجم[.
 .(( الآي��ة   ،(( وال�صورة   ،( الآي��ة  العا�صرة  ال�صورة   .((
والمعني �صورة يون�ض في قوله تعالى: )الآية المذكورة 

الثانية  وال�صورة   .(( ال�صورة  في  ورقمها  المتن  في 
هي ي�ض، الآية )) وهي قوله تعالى: )والقمر قدرناه 

منازل حتى عاد كالعرجون القديم).]المترجم[.
�صورة يون�ض.]المترجم[.  .((

ج. فيران، مدخل اإلى علم الفلك المالحي العربي،   .(1
باري�ض ))))، ))).

51.G. FERRAND, Introduction a l‘astronomie 
nautique arabe, Paris, 1928, 144.

ن�صره  والأرب��ع��ي��ن،  الثمانية  الكواكب  �صور  كتاب   .((
وترجم مقدمته كو�صان دو بير�صفال، في مالحظات 
)وق��د   (((  ،((((  ،(( مخطوطات،  م��ن  وق��ط��ع 
ظهرت طبعة اأخرى لهذا الكتاب المهم عام ))))م 
���ض))-)).  الطبعة،  هذه  ]انظر  اآب��اد).  حيدر  في 
�صورة  الجديدة-بيروت  الآف��اق  دار  اأ�صدرت  وقد 
)1))ه����/))))م  اآب��اد،  حيدر  طبعة  عن  م�صروقة 

وزعمت اأنها الطبعة الأولى. المترجم[.
K. al-Suwar al-sama‘iyya, ed. Et trad. De 

l‘introduction par CAUSSIN DE   

PERCEVAL, dans Notice et extraits des mss., 
XII, 1831, 245.

قارن ب� رينو، مدخل عام لجغرافية ال�صرقيين )مج.   
)، في جغرافية اأبي الفداء)، باري�ض، ))))م، �ض 
ال�صفحة  الخ�صو�ض  وجه  وعلى  بعدها.  وما   (((
)))، حيث يقول الموؤلف اإن العرب بعد اأن اختاروا 
نجوًما جديدة  لين�صقوا بينها وبين قائمة “المنازل” 

اأطلقوا عليها اأ�صماء النجوم القديمة.
Cf. REINAUD, Introduction generale a la geog-

raphie des orientaux (t. 1 de la 

geographie d‘Aboulfeda), Paris, 1848, CLXXXIII 
sqq. Et particulierement 

Der Ursprung des Alphabets und die 
Mondstationen, Leipzig, 1913, CLXXXVII.

ال�صهر  في  الأي��ام  عدد  مع  يتفق  ال��ذي  العدد  هذا   .((
البرج  حزام  �صبه  وقد  قديًما،  يكون  ربما  القمري 
الفلكي بدائرة من )) �صامًتا من الأبجدية العربية 
التذكاري  الكتاب  في  ما�صينيون،  لوي�ض  ب�.  )قارن 
 ،((  ،( ))))م،  اأرابيكا  مجلة  و   (-( �صينا،  لبن 
اأن  ينبغي  الأبجدية  اأ���ص��ول  اأن  في  �صتوكي  وزع��م 
ابن  �صمن  القمرية.]وقد  المنازل  في  عنه  يبحث 
حل  في  الم�صتهام  “�صوق  كتابه  النبطي  وح�صية 
الفكر،  دار  الطباع،  خالد  اإياد  ن�صر  الأقالم،  رموز 
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في  ف�صاًل   (((( �ض  ))))ه������/)11)م،  دم�صق، 
معرفة اأقالم الكواكب ال�صبعة من زحل اإلى القمر، 
وجعل لكل برج قلًما، ثم قال )�ض )))): تم الباب 
ال�صاد�ض في ذكر اأقالم البروج الثني ع�صر باأ�صولها 
كما قد ا�صطلح عليه القدماء مما وجدناه )الأ�صل: 
في  وو�صعناه  وذخائرهم،  كتبهم  في  وجدناهم) 
ما  الباب  لبيب  طالب  كل  منه  ليقتب�ض  الباب  هذا 

يخ�صه من الأ�صرار والنكت.المترجم[.
�ض في الجنوب ال�صرقي من مدغ�صقر ثالثة  ُيَخ�صَّ  .((
اأبراج الفلك، ومنزلين للنجوم  منازل لكل برج من 
العرب.  من  ال�صكان  اقتب�صه  نظام  وه��و  الأخ���رى، 
المدغ�صقري  التقويم  تعاليقة على  ب�. فيران،  قارن 
والفاندوروان، في المجلة الإتنولوجية والإثنوغرافية 

والجتماعية، )1))م، �ض )-)).
Cf. FERRAND, Note sur le calendrier malgache 

et le Fandruana, dans la revue 

1.Et. ethn. Et sociol., 1908, 1-33.

انظر بخ�صو�ض المنازل م. �صتين�صنيدر،   .((
Ueber die Mondstationen (Naxatra), und das 

Buch Arcandam, dans ZDMG, 1864, 

118-201; le meme, Zur Geschichte der 
Uebersetzungen aus dem Indischen in›s 

Arabische, dans ZDMG, 1870, 325-392 (special-
ement, 359); 

نلينو،  وترجمة ك.  تحقيق  للبتاني،  ال�صابئ  الزيج   
اآثار…،  ال��ب��ي��رون��ي  ال��ك�����ص��اف��ات؛  )1))م،  روم���ا 

الك�صافات.
لتزداد  قلُت  ما  لك  "و�صاأمثِّل   :(1 قتيبة  ابن  قال   .((
ف�صترت  بالغداة  الثريا  ال�صم�ض حلت  كاأن  فهًما.  له 
الثريا الُبطين قبلها فيكون الطالع بالغداة ال�صرطين 
ال�صرطين وهو الغفر.  الغارب بالغداة رقيب  ويكون 
ثالثة  بالثريا  ال�صم�ض  وتقيم  للغفر.  النوء  ويكون 
وت�صتر  فت�صتره  الدبران  اإلى  تنتقل  ثم  يوًما،  ع�صر 
به  حلت  ال��ذي  المنزل  ت�صتر  لأنها  ا.  اأي�صً الثريا 
ومنزًل قبله على ما اأعلمتك. فتقيم بالدبران ثالثة 
ع�صر يوًما، ثم تنتقل اإلى الهقعة فتنك�صف الثريا بعد 
بالغداة  الطالع  الثريا  فتكون  يوًما.  وع�صرين  �صتة 
النوء  ويكون  الإكليل.  وه��و  الثريا  رقيب  وي�صقط 

لالإكليل. ]المترجم[.
ال�صورة ))، الآية )). ]وهي �صورة الواقعة[. وانظر   .((

ابن قتيبة 1)؛ والمرزوقي )/)).

وما   (1/( المرزوقي   ،(1 اأن��واء  قتيبة،  ابن  انظر   .((
حول  المختلفة  الآراء  الموؤلف  يجمع  حيث  بعدها، 
هذا المو�صوع. ]يورد ابن قتيبة قول ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم: "ثالث من اأمور الجاهلية: الطعن 
ل�صان  وان��ظ��ر  والأن����واء«  والنياحة،  الأن�����ص��اب،  ف��ي 
وتعليقات   ((-(( �ض  قتيبة،  واب��ن  »ن��وء«،  العرب 

الم�صححين. المترجم[.
ابن ماجد، فوائد، الورقة )اأ؛ تقويم قرطبة، )1)،   .((
اأن تاريخ )) نوفمبر"ت�صرين الثاني" هو  اإلى  ي�صير 
)؟).  الحند�ض  وي�صميه  المالحين  عند  معتمد  نوء 

]جمعها حناد�ض وهي: الليلة المظلمة.المترجم[.
قارن ب�. لوي�ض ما�صينيون،  دليل العالم الإ�صالمي،   .(1
لغوية  وثائق  بوري�ض،  ج.  وب�.  ))-))؛   ،(((( ط)، 
التون�صي،  الجنوب  من  منطقة  عن  واثنوغرافية 
باري�ض ))))م، )1)-))): اإن الأنواء التي ما زالت 
كل  المدة  متفاوتة  المرازيق  قبيلة  عند  موجودة 
تمثياًل جزئًيا حالة من  تمثل  وربما كانت  التفاوت، 
النظام الذي �صبق التغييرات التي اأ�صرنا اإليها فيما 
ابن �صنب في كتابه،  �صبق )انظر �ض )))؛ ويذكر 
الجزائر،  وال��م��غ��رب،  الجزائر  م��ن  عربية  اأم��ث��ال 
في  وي�صترمارك  و  مجلدات،   ( )1))-)1))م، 
لندن، 1)))  المغرب،  في  والحكمة  الفطنة  كتابه، 
اأقواًل ماأثورة ذات �صبغة زراعية تظهر فيها اأ�صماء 
الأ�صهر في تقويم جوليان؛ لذلك ينبغي اأن نعد تلك 
فاإن  ذلك  مع  القديم،  النظام  عن  م�صتقلة  الأقوال 
جمع   ((((-((( والحكمة،  )الفطنة  وي�صترمارك 
مختلفة  بالتاأكيد  هي  الماأثورة،  الأق��وال  من  ع��دًدا 
عما ذكرناه في هذا البحث، ولكنها تثبت ا�صتمرارية 
مفهوم الأنواء، وت�صم ا�صم المنازل التالية: البطين، 
�صعد  البلد،  النعائم،  ال�صولة،  ال��دب��ران،  الثريا، 
بلع،  �صعد  داب��ح)،  بن  �صعد  اأ�صبح  )ال��ذي  الدابح 
اأما ابن  ال�صعود، �صعد الأخبية، بطن الحوت؛  �صعد 
�صنب فهو من ناحيته يذكر �صجعتين يتعلق اأحدهما 
))، رقم 1)))) ببطن الحوت، والآخر ))، )))) 
 (( رقم   ،(( البناء،  )اب��ن  رينو  ويذكر  بالبطين، 
قوًل يتعلق ب�صعد ال�صعود؛ وهناك ا�صتمرارية للمنزل 
في  عليها  عثر  )باختالف)  النطح  الم�صمى  الأول 
والعادات  الأعياد  دي�صتنج،  ب�.  )قارن  البربر  بالد 
)1))م  ال��ج��زائ��ر،  �صنو�ض،  بني  عند  المو�صمية 
بعدها؛  وما   ((( الإفريقية)،  المجلة  من  )م�صتلة 
ووي�صترمارك، طقو�ض ومعتقدات في المغرب، لندن 
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))))م، )، )))).
في  بحثه  وي�صترمارك  اأج���رى  ال��ت��ي  القبائل  اإن   
وجود  بذكرى  �صك  اأدن��ى  ب��دون  احتفظت  ربوعها 
�ض   ،(((( رقم  ال�صجعة  )انظر  مختلفة  مدة   ((
ما  ال��م��رازي��ق  اأن  حين  )ف��ي  م��ن��ازل  ت�صمى   ((((
زالوا يقولون: نوة وجمعها نواوي)، ولكنهم بال �صك 
عاجزين عن تحديد مواقعها. وفي المقابل ا�صتطاع 
يجد  اأن   (((1-(((/( )طقو�ض..،  نف�صه  الباحث 
من يملي عليه في فا�ض القائمة ال�صحيحة للمنازل 
اإلى تاريخ طلوعها )))  الثمانية والع�صرين، وي�صير 
تاريخ  وهو  النطح=ال�صرطين)  لنوء  مار�ض"اآذار" 
يتاأخر )) يوًما بالن�صبة اإلى المتو�صط الذي احت�صبه 
البيروني؛  والأمر يتعلق هنا بالتاأكيد بوثيقة اأخذها 
الباحث عن رجل مثقف، ولكنه من المهم اأن ن�صجل 
هذه  ف��ي  ن��ح��ن،  ن��رى  كما  ي���رى،  وي�صترمارك  اأن 
"المنازل" تق�صيم لل�صنة ال�صم�صية اإلى )) مدة، كل 

منها )) يوًما.
لكتاب  ال��ع��رب  علماء  ابتكره  ا�صم  "المج�صطي"   .((

بطليمو�ض الرئي�صي في الفلك، وعنوانه الأ�صلي هو
)He  Mothematike Syntaxis=ال���م���ج���م���وع   
ك�صف  في  خليفة  حاجي  �صبطه  وقد  الريا�صي)، 
الترتيب.  معناه  يوناني  لفظ  اإن��ه  وق��ال:  الظنون، 
اأما  لغتهم.  في  الأعظم  فمعناها  المج�صطي  واأم��ا 
باأنه  هذا  ويف�صر  �صينطا�صي�ض،  في�صميه  البيروني 
ا�صم  اأن  والمهم  المقدمات«.  ترتيب  في  »الفكر 
المج�صطي الذي ابتكره العرب لزم الكتاب عندما 
ترجم اإلى الالتينية ثم اإلى اللغات الأوروبية. ويتاألف 
داخل  مو�صوعاتها  معظم  مقالة  ع�صرة  ثالث  من 
نطاق المفهوم الإغريقي للجغرافية. مثل: البرهان 
اإلى كروية الأر�ض، وثبوت الأر�ض في مركز العالم، 
وما  البلدان  عرو�ض  واختالف  البروج،  فلك  وميل 
عند  الفلك  بين  الرتباط  هنا جاء  ومن  ذلك.  اإلى 
بين  الو�صطى. من  الع�صور  في  الجغرافيين  معظم 
اخت�صره  كما  ح��ات��م،  ب��ن  الف�صل  �صرحوه  ال��ذي��ن 
في  البيروني  ح��ذوه  وح��ذا  البتاني،  جابر  محمد 
اأبو محمد جابر  الم�صعودي«، ونقده  »القانون  كتابه 
وهما  البطروجي  اإ�صحاق  اأبو  الدين  ونور  اأفلح  ابن 
الإ�صالم،  تراث  انظر  الفلك.  في  اأندل�صيان  علمان 
ت�صنيف: جوزيف �صاخت وكليفورد بوزورث، ترجمة 
د. ح�صين موؤن�ض، د. اإح�صان �صدقي العمد، مراجعة 
د. فوؤاد زكريا، عالم المعرفة الكويتية، العدد )))، 

ط.)، ))))ه�/))))م، ج)، �ض1))-)))؛ و )))؛ 
الرويح،  اأحمد  فوزية محمد  د.  فلكية،  اآفاق  وانظر 

جامعة الكويت،))))م، �ض )).]المترجم[.
الجوهر،  الذهب ومعادن  الم�صعودي في مروج  قال   .((
خليفة  اأول  "…وكان)المن�صور)   :(((( الفقرة 
العربية،  اإلى  العجمية  اللغة  من  الكتب  له  ترجمت 
وقد  ال�صندهند".  وكتاب  ودمنة  كليلة  كتاب  منها 
)))ه�����/)))م)  )ت.  المقفع  اب��ن  الكتاب  ترجم 
والثقافة  اليوناني  الفكر  كتاب  انظر  وال��ف��زاري. 
نقول  د.  وتقديم  ترجمة  غوتا�ض،  ديمتري  العربية، 
و مركز درا�صات  للترجمة  العربية  المنظمة  زيادة. 
.((-(( ���ض  )11)م،  ب��ي��روت  العربية،  ال��وح��دة 

]المترجم[.
ياأخذ البيروني في هذا ال�صياق، الآثار... )))، على   .((
ابن قتيبة تحيزه للعرب، وهو اأمر ل يظهر جلًيا في 
-((( الآث��ار...  في  البيروني  ]يقول  الأن��واء.  كتاب 
))): "…واإْن كان اأبو محمد عبد اهلل بن م�صلم بن 
وخا�صة  كتبه  جميع  في  ل  وُيطوِّ ل  ُيهوِّ الجبلي  قتيبة 
اأن  في كتابه في تف�صيل العرب على العجم. وزعم 
العرب اأعلم الأمم بالكواكب ومطالعها وم�صاقطها، 
اعون والأََكرة  ول اأدري اأجهل اأم تجاهل ما عليه الزرَّ
في كل مو�صع وبقعة من علم ابتداء الأعمال وغيرها 
ومعرفة الأوقات على مثل ذلك فاإن من كان ال�صماء 
الكواكب  طلوع  عليه  ودام  غيرها،  َيكنُّه  ولم  �صقفه 
وغروبها على نظام واحد علَّق مبادئ اأ�صبابه ومعرفة 
الأوقات بها، بل كان للعرب ما لم يكن لغيرهم وهو 
تخليد ما عرفوه اأو حد�صوه حًقا كان اأو باطال، حمًدا 
وكانوا  والأ�صجاع.  والأرج��وزة  بالأ�صعار  ذًما  اأو  كان 
يتوارثونها فتبقى عندهم اأو بعدهم. ولو تاأملتها من 
كتب الأنواء وخا�صة كتابه الذي و�صمه بعلم مناظر 
الكتاب  هذا  اآخر  في  بع�صه  اأوردن��ا  ومما  النجوم، 
لعلمت اأنهم لم يخت�صوا من ذلك باأكثر مما اخت�ض 
به فالحو كل بقعة ولكن الرجل مفرط فيما يخو�ض 
فيه، وغير خاٍل من الأخالق الجبلية في ال�صتبداد 
بالراأي. وكالمه في هذا الكتاب المذكور يدل على 
اإحن وترات بينه وبين الفر�ض؛ اإذ لم ير�ض بتف�صيل 
واأخ�صها  الأم��م  اأرذل  جعلهم  حتى  عليهم  العرب 
باأكثر  الإ�صالم  ومعاندة  بالكفر  وو�صفهم  واأنذلها، 
مما و�صف اهلل به الأعراب في �صورة التوبة. ون�صب 
اإليهم من القبائح ما لو تفكر به قلياًل وتذكر اأوائل 
في  قاله  ما  اأكثر  في  نف�صه  ب  لكذَّ عليهم  ل  ف�صَّ من 
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الفريقين تفرًطا وتعدًيا…المترجم[.
في  تحمل  التي  الكتب  اإل  درا�صتنا  في  نعتمد  لم   .((
األفها  اأخ��رى  كتًبا  واأهملنا  الأن���واء  كلمة  عنوانها 
للن�صر بن  والقمر  ال�صم�ض  ا مثل كتاب  اأي�صً لغويون 
�ُصميل، وكتاب الأزمنة لُقْطرب )الموجود مخطوًطا 
]ن�صره  اإل���خ.  فرن�صا).  ف��ي  الوطنية  المكتبة  ف��ي 
الأزم��ن��ة  بعنوان:  ال�صامن  �صالح  حاتم  الدكتور 
الم�صتنير  ب��ن  محمد  علي  لأب��ي  الجاهلية  وتلبية 
قطرب، )ت بعد )1)ه�)، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت 

)1))ه�/))))م. المترجم[.
ما  �صوابه  خطاأ  وه��و  خليفة  لحاجي  الأ���ص��ل  ف��ي   .((
 ،( فلوغل،  طبعة  اإل��ى  الموؤلف  ع��اد  وق��د  اأثبتناه. 

.((-((
العرب  عند  والفلكيون  الريا�صيون  �صوتر،  هينري�ض   .((
وم��وؤل��ف��ات��ه��م، ل��ي��ب��زغ، 11))م.]األ���م���ان���ي ب��رز منذ 
منذ  وان�صرف  للريا�صيات،  موؤرًخا  ))))م  عام 
من  فترجم  العربية  الريا�صيات  اإلى  ))))م  عام 
الفهر�صت لبن النديم الجزء الخا�ض بالريا�صيين 
في  عقدها  اأب��ح��اث  ثمانية  نحو  وبعد  والفلكيين، 
�صامل  بعر�ض  ا�صطلع  بذلك،  متعلقة  مو�صوعات 
�صمل  وم�صنفاتهم  والفلكيين  الريا�صيين  لتراجم 
اأن واجبه  اآنئٍذ  راأى  نحًوا من خم�صمائة عالم. وقد 
الأ�صا�ض  يي�صر  اأن  الم�صائل  بتاريخ  ال�صتغال  قبل 
عن  وذل��ك  التاريخي،  التطور  لدرا�صة  ال�صروري 
طريق التمكين من المادة المتعلقة بال�صير والتراجم 
بعد  كتابه  زود  اأن  �صوتر  لبث  وما  الكتب.  وفهر�صة 
وبلغ  واإ�صالحات.  با�صتدراكات  ظهوره  من  �صنتين 
في  نافعة  درا�صات  من  ))))م  عام  حتى  ن�صره  ما 
المجال نف�صه اأكثر من ع�صرين درا�صة. انظر كتاب 
تاريخ التراث العربي، الريا�صيات حتى نحو 1))ه�، 
فوؤاد �صزكين، ترجمة د. عبد اهلل عبد اهلل حجازي 
عبد  محمد  ود.  حميدة  الدين  محيي  ح�صن  د.  و 
المجيد علي، جامعة الملك �صعود ))))ه�/)11)م، 

�ض)-). المترجم.[.
والبيروني،  والك�صافات؛   ،(1 الفهر�صت،  انظر   .((
ال�صندوبي،  ط.  بيان،  والجاحظ،  )))؛  الآث��ار...، 
الجراح،  وابن  الك�صافات؛  ط)،  والحيوان،  )/))؛ 
واب��ن  ))/)1)-1))؛  الأغ��ان��ي  ))-))؛  ال��ورق��ة 
عمرو�صي،  )/)))؛  دو���ص��الن،  ترجمة  خ��ل��ك��ان، 
الجواري المغنيات، القاهرة، بال تاريخ، )))-1). 
مجلة  في  م�صطفى  قا�صم  محمد  الأ�صتاذ  ]ون�صر 

الآداب،  المو�صل-كلية  جامعة  الرافدين،  اآداب 
بحًثا  ))))ه�����/))))م،  ال�صاد�ض  العدد  ال��ع��راق، 
�صعره،  حياته،  الأ�صدي،  كنا�صة  بن  محمد  بعنوان: 

ن�صو�ض باقية من كتاب: الأنواء. المترجم[.
الفهر�صت، ))، الأنباري، نزهة، )))-1).  .((

فهر�صت، ))، اأنباري، نزهة، ))) وما يليها.  .((
دائرة المعارف الإ�صالمية، الملحق ).  .(1

فهر�صت، ))، وبروكلمان، ملحق )، ))).  .((
فهر�صت )).  .((
فهر�صت )).  .((

والع�صرون  ال��ح��ادي  اليوم  هو  الربيعي:  الع��ت��دال   .((
الليل  فيه  ويت�صاوى  عام.  كل  مار�ض"اآذار" من  من 
في  يقع  مماثل  خريفي  اع��ت��دال  وهناك  والنهار. 

الثالث والع�صرين من �صبتمبر"اأيلول".]المترجم[.
انظر مجلة اأرابيكا، ))))، )، )) وما بعدها.  .((

عبد  ]يقول  بعدها.  وم��ا   (((  ،(( وقطع،  تعاليق   .((
الثماني  الكواكب  �صور  كتابه  في  ال�صوفي  الرحمن 
الأنواء كتًبا كثيرة  "ووجدنا في  و والأربعين، �ض): 
الدينوري  حنيفة  اأبي  كتاب  فنه  في  واأكملها  اأتمها 
عن  ال��واردة  بالأخبار  تامة  معرفة  على  يدل  فاإنه 
فوق معرفة  واأ�صجاعها  واأ�صعارها  العرب في ذلك، 
اأدري  ول  الفن.  ه��ذا  في  الكتب  األفوا  ممن  غيره 
العرب  مذهب  على  بالكواكب  معرفته  كانت  كيف 
كنا�صة  واب��ن  الأع��راب��ي  ابن  عن  يحكي  فاإنه  عياًنا 
وغيرهما اأ�صياء كثيرة من اأمر الكواكب تدل على قلة 
معرفتهم بها…. وقد كنت اأظن باأبي حنيفة اأن له 
ريا�صة بعلم الهيئة والر�صد. فقد كنت بالدينور في 
الهجرة  �صني  من  مائة  وثالث  وثالثين  �صنة خم�ض 
بن  محمد  الف�صل  اأبي  الرئي�ض  الأ�صتاذ  �صحبة  في 
حجرته.  في  نازًل  وكان  بقاءه،  اهلل  اأطال  الح�صين 
ير�صد  ك��ان  اأن��ه  الم�صايخ  م��ن  جماعة  ل��ي  وحكى 
الكواكب على �صطح هذه الحجرة �صنين كثيرة. فلما 
ظهر تاأليفه وتاأملت ما اأودعه كتابه علمت اأن الذي 
من  الم�صهور  الظاهر  طلب  كان  اإنما  يراعيه  كان 
ذكر  من  الأن��واء  كتب  في  يجده  كان  وما  الكواكب، 

المنازل وما اأ�صبهها.المترجم[.
فهر�صت ))).  .((

فهر�صت )).  .((
وجد  وق��د   .((( الآث���ار...،  بيروني،   ،(( فهر�صت   .((
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الكتاب  لهذا  ناق�صة  الدكتور عزة ح�صن مخطوطة 
دم�صق،  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  مجمع  ف��ي  فن�صرها 

))))ه�/)11)م.
فهر�صت، )).  .(1

فهر�صت، ))، بروكلمان، ملحق )، ))).  .((
فهر�صت، ))، ))).  .((

حاجي خليفة، )/)).  ]وا�صمه اإبراهيم بن اإ�صماعيل  .(( 
ابن اأحمد بن عبد اهلل الطرابل�صي المغربي الإفريقي 
المعروف بابن الأجدابي، وكنيته اأبو اإ�صحاق، توفي 
ح�صن  عزة  الدكتور  كتابه  ن�صر  1))ه�  �صنة  حوالي 
في وزارة الثقافة والإر�صاد القومي ال�صورية، دم�صق، 

))))م، بعنوان: الأزمنة والأنواء.]المترجم[.
ال�صماوية  ال��ح��رك��ات  ف��ي  كتاب  ف��رغ��ان��ي،  منهم،   .((
غوليو�ض  ج.  وت��رج��م��ة  ن�����ص��ر  ال��ن��ج��وم،  وج���وام���ع 
J.GoLIUS  في )مبادئ فلكية) اأم�صتردام، ))))، 

.((-((
�ض  والأربعين،  الثمانية  الكواكب  �صور  كتاب  انظر   .((

)-).]المترجم[.
الآثار...، ))) وما بعدها.  .((
فهر�صت، )))؛ �صوتر، )).  .((
فهر�صت )))؛ �صوتر، 1).  .((

فهر�صت، )))؛ �صوتر، )).  .((
فهر�صت، ))).  .(1
مدخل…،)).  .((
�صوتر، )، )).  .((

لم نجر بحوًثا معمقة عن هذه النقطة. اإل اأنه مهما   .((
المقريزي  وبعده  مماتي،  اب��ن  ف��اإن  اأم��ر  من  يكن 
 ((((-((1  ،( واي��ت،  غا�صتون  ن�صرة  )م��واع��ظ، 
بع�ض  ترجع  قبطية  تقاويم  كتابيهما  ف��ي  اأدرج���ا 
العربية  للتاآليف  ويمكن  بعيد.  زمن  اإلى  عنا�صرها 
اأن تعود هي نف�صها اإلى القرن الأول لالإ�صالم. ومن 
المنا�صب على اأي حال المالحظة اأن الم�صتخدم في 
جنًبا  القبطية  ال�صهور  اأ�صماء  هي  الن�صو�ض  هذه 
اإلى جنب معلومات تهم م�صر على وجه الخ�صو�ض، 
وهناك مكان المخ�ص�ض لطلوع مجموعات النجوم، 
ي�صير  قتيبة  ابن  اأجد  ]ولم  المنازل.  بذلك  م�صكلة 
اأن  اإل��ى   (( �ض  في  ي�صير  بل  النيل،  في�صان  اإل��ى 
ال�صفحة  ف��ي  وذك��ر  م�صر.  اأه��ل  قطاف  ال��ط��رف 
ابن  كتاب  م�صححا  وذك��ر  القبط.   ح�صاب   :(1(

المقريزي  اأن  بالَّ  و�صارل  قتيبة )محمد حميد اهلل 
احتفظ في )المواعظ، طبعة وايت Wiet، ج)، �ض 
1))-)))) بتقويم قديم يظهر اأنه اأخذ معظمه عن 

ابن مماتي.المترجم[.
�صوتر، )).  .((

الآثار...، )))-))).  .((
.((( ،((( ،((( ،( ،BAH ،ابن خير، فهار�ض  .((

انظر  ما �صياأتي في الحا�صية 1).  .((
تاريخ اإ�صبانية الإٌ�صالمية، )، )))، رقم).  .((

وال�صريانية  بالالتينية  م��ذك��ورة  ال�صهور  اأ�صماء   .((
والقبطية مما ي�صمح بافترا�ض وجود تقويم ُكتب في 
م�صر. و�صنجد التاأثير نف�صه في الن�ض الذي يورده 

موتيلين�صكي، منازل.
الأل��م��ان[،  الم�صت�صرقين  ]مجلة    ZDMG ب�  11). ق��ارن 
))))؛ وليفي بروفن�صال، اإ�صبانيا في القرن العا�صر 
ا تاريخ اإ�صبانيا  الميالدي، ))) وما بعدها، وله اأي�صً

الإ�صالمية، )، 1)).
 .((-(((  ،(  ،BAH التكملة،  ���ار،  الأبَّ بابن  )1). ق��ارن 
اإلينا  و�صل  وقد   .((( القاهرة ))))م، �ض  ]طبعة 
مكتبة  في  محفوظة  وحيدة  مخطوطة  في  الكتاب 
 ((1( رقم  الثالث،  اأحمد  ق�صم  �صراي،  قابو  طوب 
في  �صزكين  فوؤاد  بالت�صوير  ون�صرها  ورقة.   (( في 
ثم حققها  التراث )1))ه���/))))م.  عيون  �صل�صلة 
نايف  ومحمد  القي�صي  حمودي  ن��وري  د.  ون�صرها 
))))ه�����/))))م.  بيروت  الجيل،  دار  الدليمي، 
في  قتيبة  اب���ن  ك��ت��اب  م�صححي  تعليق  وان��ظ��ر 

المقدمة، �ض. يح. المترجم[.
)1). ال�صابق )، 1)؛ و�صوتر، 1)).

ال�صاد�ض  القرن  اأحد مزارعي  ا  اأي�صً ا�صتخدمه  )1). وقد 
في  العوام  ابن  الميالدي،  ع�صر  الثاني  الهجري/ 

كتابه الفالحة.
رينو  ون�صر  الأول، )))).  الف�صل  ِه�صبيِر�ض،  )1). انظر 
الفرن�صية  اإلى  وترجمه  الأنواء  اء في  البنَّ ابن  كتاب 
تقويم  بعنوان:   ،(((( باري�ض،   ،((  ،PIHEM في 
اء المراك�صي. ]وهناك كتاب الفالحة لبن  ابن البنَّ
يح.  ���ض.  قتيبة،  اب��ن  كتاب  مقدمة  انظر  ال��ع��وام. 

المترجم[.
ا فاإنه  )1). اأما كتاب موتيلين�صكي الذي ا�صتخدمناه اأي�صً
]اأرج��وزة  الأن��واء،  في  متاأخرة  اأرج��وزة  من  ينطلق 
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انظر  المقري.  القمر" لمحمد  منازل  "تعريف  في 
ي��ح[  ����ض.  قتيبة،  اب���ن  ك��ت��اب  م�صححي  م��ق��دم��ة 
م�صائل  تخ�ض  ن�صو�ض  على  ا  اأي�صً يحتوي  ولكنه 
ا  اأي�صً ونذكر  الخ�صو�ض.  وجه  على  التنجيم  علم 
ب�. ج.  الحديثة )قارن  التقاويم  التذكار  �صبيل  على 

هوي�صت 
G.HOEST, Nachrichten von Marokos und Fes, 

;,fkihykK 1781)

بعنوان:  الإ�صالمية  البالد  في  تطبع  التي  وال�صعبية   
جولي  اأ.  ن�ص����ر  وقد   ( ورعدية  وتقويم،  روزنامة، 
مجلة   .Arch. Mar في  لرعدية  ترجمة   ،A.JOLY

]وذكر   (.(1(-(1( )1))م،   ،( المغربية،  الآث��ار 
كتًبا  )ك)  المقدمة  في  قتيبة  ابن  كتاب  م�صحًحا 
اأخرى تبحث في الأنواء بعناوين اآخرى مثل: “الزيج 
على �صني العرب” للفزاري المتوفى 1))ه�؛ وكتاب 
ال��ي��ه��ودي )ت.  ���ص��اء اهلل  ل��م��ا  الأم���ط���ار وال���ري���اح 
)1)ه���)؛  )ت.  لقطرب  الأزم��ن��ة  وكتاب  )1)ه����)؛ 
ال�صكيت )ت. )))ه�)،  والليالي لبن  الأيام  وكتاب 
في  )))ه����)  )ت.  ال�صج�صتاني  حاتم  اأب��ي  وكتب 
والقمر  وال�صم�ض  والبرد  والحر  وال�صيف  ال�صتاء 
والليل والنهار اإلى غير ذلك مما ذكره ابن النديم.

المترجم[.

الم�صــادر والمراجع

االآثار الباقية, للبيروني، �صاخو، ليبزغ، ))))م  -
ار، طبعة القاهرة ))))م التكملة, لبن الأبَّ  -

اإياد  ن�صر  االأقـــالم,  رمــوز  حل  في  الم�صتهام  �صوق   -
خالد الطباع، دار الفكر، دم�صق، ))))ه�/)11)م.
عجائب المخلوقات, للقزويني= طبعة وي�صتنفلد.  -

اإبراهيم  تح.  وال�صهور,  والليالي  االأيام  الفراء في   -
الأبياري، القاهرة-بيروت، ط)، 11))ه�/1)))م.

التذكاري  الكتاب  في  ال�صرقية  �صينا  ابــن  فل�صفة   -
عن ابن �صينا, لوي�ض ما�صينيون، القاهرة، ))))م.

الفهر�صت, لالأنباري.  -
القراآن الكريم.   -

اآباد  حيدر  للمرزوقي=  واالأمــكــنــة,  االأزمــنــة  كتاب   -
))))ه�، جزاآن في مجلد واحد. 

اهلل  حميد  محمد  ط.  قتيبة،  لب��ن  االأنــــواء,  كتاب   -
، طور التح�صير.  و�صارل بالَّ

ديمتري  العربية,  والثقافة  اليوناني  الفكر  كتاب   -
المنظمة  زيادة.  نقول  د.  وتقديم  ترجمة  غوتا�ض، 
العربية للترجمة و مركز درا�صات الوحدة العربية، 

بيروت )11)م.
كو�صان  واالأربعين,  الثمانية  الكواكب  �صور  كتاب   -
ال��ج��دي��دة-ب��ي��روت،  الآف����اق  دار  ب��ي��ر���ص��ف��ال،.  دو 

)1))ه�/))))م
الك�صافات؛ للبيروني.  -

مــدخــل اإلــــى عــلــم الــفــلــك الــمــالحــي الــعــربــي, ج.   -
فيران، باري�ض ))))،.

الم�صت�صرقون, لنجيب العقيقي، ط)، دار المعارف،   -
القاهرة، بال تاريخ.

-(((( ب��ولق  �صيدة،  لب��ن  المخ�ص�ص,  معجم   -
))))ه�.

موتيلن�صكي،  لموتيل  الــعــرب,  عند  القمر  مــنــازل   -
الجزائر، ))))م.

الم�شادر االأجنبية:
-  Cf. REINAUD, Introduction generale a la 

geographie des orientaux (t. 1 de la  geog-
raphie d‘Aboulfeda), Paris, 1848, CLXXXIII 
sqq. Et particulierement 

- G. FERRAND, Introduction a l‘astronomie 
nautique arabe, Paris, 1928.

- K. al-Suwar al-sama‘iyya, ed. Et trad. De 
l‘introduction par CAUSSIN DE   

- P. Kunitzsch: Untersuchungen zur stern-
nomenklatur der araber, Wiesbaden, 1961.

- PERCEVAL, dans Notice et extraits des 
mss., XII, 1831. le meme, Zur Geschichte 
der Uebersetzungen aus dem Indischen in›s 

- Arabische, dans ZDMG, 1870, 325-392 (spe-
cialement, 359); 

- Cf. FERRAND, Note sur le calendrier 
malgache et le Fandruana, dans la revue  
CLXXXVII.

- Der Ursprung des Alphabets und die 
Mondstationen, Leipzig, 1913,  

- Et. ethn. Et sociol., 1908.

- Ueber die Mondstationen (Naxatra), und das 
Buch Arcandam, dans ZDMG, 1864,
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خ�صائ�ص النقد الأدبي 
عند ابن عبد الملك المراك�صي)٭(

الدكتور محمد بن محمد الحجوي
اأ�صتاذ التعليم العالي

�صال - المغرب

اإن الحديث عن ثقافة ابن عبد الملك المراك�صي, وتكوينه ال�صامل في معارف وعلوم ع�صره 
يقت�صي  الكالم,  وعلم  والتاريخية  واللغوية  واالأدبية  الدينية  العلوم  وبخا�صة  والعقلية  النقلية 
االإ�صالمي حتى  الغرب  ازدهرت في  التي  العلوم  بكل  �صاماًل وعميًقا  اإلماًما  يلَم  اأن  الباحث  من 
القرن ال�صابع الهجري, ولقد مثل ابن عبد الملك ثقافة ع�صره ال�صمولية, فكان فقيًها محدًثا 
�صاعًرا  انه كان  اإلى  باالإ�صافة  والقافية, هذا  العرو�ص  دار�ًصا بعمق لعلمي  تاريخًيا لغوًيا نحوًيا 
اأغرا�ص عديدة مما  مطبوًعا موهوًبا جادت قريحته باأ�صعار تعدُّ من عيون ال�صعر المغربي في 
جعله من �صعراء ع�صره المبرزين, واإذا كانت ثقافته بهذه ال�صعة في علوم اللغة العربية واآدابها 
فال ن�صتغرب اأن يكون اأحد نقاد ع�صره الم�صهود لهم بالدقة في ملحوظاته على معاني االأ�صعار 
اإبراز جزء من  فاإننا حاولنا  ولذلك   . الفنية  التي تح�صن �صوره  وبالو�صائل  واأغرا�صها,  ولغتها 
ثقافة هذا العالم االأديب الموؤرخ ومن تكوينه المو�صوعي في علوم ع�صره بدرا�صة تناولنا فيها 
منهجه في التاأريخ لالأعالم)1(, وبدرا�صة اأخرى تعر�صنا فيها لجوانب اإبداعه بر�صد الخ�صائ�ص 
منهجه  لبيان  فخ�ص�صناها  الدرا�صة  هذه  واأما  فيها)2(.  نظم  التي  واالأغرا�ص  �صعره  في  الفنية 
وجهوده في النقد االأدبي, وهي درا�صة مكملة للجوانب االإبداعية واالأدبية واللغوية في تكوينه 
في علوم العربية واآدابها؛ الأن النقد هو الفن والعلم الذي يبرز بعمق ثقافة الناقد في العلوم 
االأدبية,  ع�صورها  مختلف  في  العرب  اأ�صعار  ومعاني  اأغرا�ص  وفي  والنحوية,  واللغوية  االأدبية 
وكذا في الطرق والو�صائل التي كان ي�صتعين بها ال�صعراء لتجويد �صعرهم في م�صامينه و�صكله 

و�صوره الفنية.

اأثر ثقافة ابن عبد الملك في منهجه النقدي:

اإن من يَطلع على المعارف والعلوم ال�صمولية التي 
اكت�صبها ابن عبد الملك في اللغة والنحو والعرو�ض، 
والمحدثين  القدماء  اأ�صعار  من  عليه  اطلع  وفيما 
بعلوم  العميقة  معرفته  وكذلك  ل��ه،  والمعا�صرين 

متنوعة  معارف  وهي  لهم،  ترجم  الذين  ومعارف 
والتف�صير  ال�صريف  الحديث  في  دينية  علوم  من 
وتاريخية  ونحوية  ولغوية  اأدب��ي��ة  وع��ل��وم  وال��ف��ق��ه، 
هذا  اأن  يالحظ  ال��ك��الم،  علم  وبخا�صة  وفل�صفية 
العالم كان يجول في كل مظاهر الثقافة في ع�صره 
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من  يديه  بين  كان  مما  تعجبوا  الباحثين  اإن  حتى 
مخطوطات ووثائق نادرة في علوم ومعارف ع�صره، 
قال الدكتور محمد بن �صريفة محقق كتابه: »ولقد 
كنا نعجب للكم الهائل الذي وقف عليه من الموؤلفات 
وبخطوط  الأ�صلية  ن�صخها  في  التاريخية  والوثائق 
والقافية  والعرو�ض  والنحو  اللغة  اأما  اأ�صحابها«)3(. 
والبالغة والإحاطة باأغرا�ض ال�صعر ومعانيه و�صوره 
على  الناقد  تعين  التي  المجالت  وه��ي   - الفنية 
الإ�صابة في اإ�صدار الأحكام - فكان فار�ض ميدانها 
اأغمات  والي  الملياني  علي  اأبو  له  قال  منازع،  بال 
في  ال�صحاب  ي�صارك  اأن  منه  طلب  حينما  اأوريكة 
 « ذلك:  من  ا�صتعفاءه  طلب  قد  وكان  �صعر،  تذييل 
عتيدة  عندك  كلها  النظم  ومواد  يمنعك  الذي  وما 
ال�صحاب  م�صاركة  بد من  ول  ل�صتعفائك  وجه  فال 

فيما خا�صوا فيه.«)4(

واللغوية  الأدبية  ثقافته  عمق  الباحث  ويالحظ 
فيما اأورد من اأ�صعار ل�صعراء مغاربة واأندل�صيين في 
ع�صور مختلفة، وفي بيان محا�صنها وم�صاوئها، وفي 
والعرو�ض  والبالغة  والنحو  اللغة  لق�صايا  مناق�صته 
الأدب��ي��ة  الثقافة  ف��ي  المو�صوعية  ؛ه���ذه  والقافية 
واللغوية وال�صعرية هي التي جعلت منه ناقدا ب�صيًرا 
بالمعاني والأغرا�ض، ي�صدر اأحكامه عن بينة وعلم 
بطرق الإجادة في المعاني والت�صوير الفني، يعينه 
في ذلك ذوق �صليم وطبع متاأ�صل ودربة م�صتحكمة 
باأجود ال�صعر، وهي من ال�صمات الأ�صا�صية في ثقافة 
الأديب والناقد، فال تغني المعرفة وحدها عن الطبع 
النقاد  ذل��ك  اإل��ى  اأ�صار  كما  والممار�صة،  وال��درب��ة 
القاهر  وعبد  والآمدي  الأحمر  خلف  اأمثال  المهرة 
الجرجاني، وغيرهم من نقاد الأدب العربي الذين 
اأر�صوا قواعد هذا الفن،ذكر ابن �صالم اأن قائال قال 
اأ�صتح�صنه  بال�صعر  اأنا  �صمعت  اإذا   « الأحمر:  لخلف 

اإذا  ق��ال:  واأ�صحابك.  فيه  اأن��ت  قلت  ما  اأبالي  فما 
اإنه  ال�صراف  لك  فقال  فا�صتح�صنته  درهما  اأخذت 

ردئ فهل ينفعك ا�صتح�صانك اإياه ؟«)5( 

على  تقوم  ال�صعر  معرفة  اأن  تبين  القولة  ه��ذه 
عليها  يقوم  التي  بالقواعد  العلم  اأ�صا�ض عن�صرين: 
وبالدربة  والأغ���را����ض،  والمعاني  اللغة  ف��ي  الفن 
والممار�صة الدائمة باأجود ال�صعر. والعرب القدماء 
كانوا  الف�صاحة  بيئة  في  ن�صاأتهم  من  الرغم  على 
كبار  يد  على  ويتتلمذون  الجيد  ال�صعر  يحفظون 
الفن  يتعلمون  ب��ذل��ك  ف��ك��ان��وا  ع�صرهم،  ���ص��ع��راء 

ال�صعري من منابعه واأ�صوله . 

ال�صعراء  لنقد  تعر�ض  حينما  الملك  عبد  وابن 
العلمية  المعرفة  النقد هي  المعتمدة في  اآلته  كانت 
اأوًل:  وه��ي  ال�صعر،  عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  بالعنا�صر 
اللغة والنحو والعرو�ض والقوافي  النظر في �صالمة 
طريقة  وفي  ال�صعراء  فيها  ينظم  التي  والأغرا�ض 
جلبهم للمعاني. ثانًيا: النظر فيما يوجد في ال�صعر 
من معان طريفة عن طريق الأمثال ال�صائرة والحكم 
الماأثورة والمجازات النادرة. ثالًثا: النظر في موهبة 
ال�صعراء وغنى تجربتهم والطرق التي يح�صنون بها 
ال�صعر  اآلة  على  الناقد  يتوفر  اأن  رابًعا:  اأ�صعارهم. 
والطبع  الموهبة  وهي  بها،  اإل  �صعر  يح�صن  ل  التي 

والإح�صا�ض الفني.

وبهذا المنهج كان ابن عبد الملك يقوم الأ�صعار 
لغة  من  العلمية  النقد  اآل��ة  له  فتوفرت  وينقدها، 
يعرف  ال��ذي  ال�صاعر  وموهبة  بالأ�صعار،  ومعرفة 
هذه  فيه  اجتمعت  ومن  ال�صعر،  في  الح�صن  مكامن 
ال�صروط فال ريب اأن يكون نقده اأدق ممن لم تتوفر 
اأب�صر  ال�صعر  �صناعة  »واأهل  ر�صيق:  ابن  قال  فيه، 
وخبر  ومثل  وغريب  نحو  من  باآلته  العلماء  من  به 
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وما اأ�صبه ذلك، ولو كانوا دونهم درجات، فكيف اإن 
قاربوهم اأو كانوا منهم ب�صبب«)6(

منهجه النقدي :
بمراحل  الملك  عبد  ابن  قبل  العربي  النقد  مَر 
عديدة حتى ا�صتوى على منهج محدد وروؤية وا�صحة 
با�صتثناء  النقاد  �صائر  عند  م��وح��دة  ت��ك��ون  ت��ك��اد 
بمذهب  والإعجاب  والميول  التكوين  في  الختالف 
وقد  تعليل،  بغير  اأو  بتعليل  اإم��ا  اآخ��ر  دون  �صاعر 
ذكر ابن �صالم الكثير من هذه الملحوظات للعلماء 
الرواة وبخا�صة اأبي عمرو بن العالء المازني وخلف 
الذين  ال�صعراء  مذاهب  في  اختلفوا  اإذ  الأح��م��ر؛ 
امرئ  مثل  الأول��ى  الطبقة  في  �صالم  ابن  و�صعهم 
لكن  الذبياني،  والنابغة  والأع�صى  وزهير  القي�ض 
ال�صعراء  ه��وؤلء  مكانة  من  يغير  لم  الختالف  هذا 
النقد  وكان  الجاهلية.  �صعراء  �صائر  على  وتقدمهم 
موجزة  ملحوظات  عن  عبارة  الجاهلي  الع�صر  في 
من  الغالب  في  ت�صدر  فنية  اأو  لغوية  معللة  وغير 
الإ�صالمية  الدعوة  ع�صر  في  ارتبط  ثم  ال�صعراء، 
بالمعاني الدينية التي دعا اإليها الكتاب وال�صنة حيث 
كان الناقد يعجب بال�صعر الذي تذكر فيه الف�صائل 
الإيمان  وهي  الإ�صالم  اإليها  دعا  التي  العليا  والمثل 
وفي  الخلق.  وح�صن  والإح�صان  والبر  والتقوى  باهلل 
ال��رواة  العلماء  ب��داأ  حينما  الهجري  الثاني  القرن 
والأ�صمعي  المازني  العالء  بن  عمرو  اأب��ي  اأم��ث��ال 
وي�صنعون  وي�صرحونه  ال�صعر  يجمعون  عبيدة  واأبي 
دقيقة  نقدية  ملحوظات  لهم  ���ص��درت  ال��دواوي��ن 
والعرو�ض  والأغ��را���ض  والمعاني  والنحو  اللغة  في 
تاأ�صي�ض  بداية  الملحوظات  هذه  وكانت  ؛  والقوافي 
علوم اللغة العربية والنقد العربي على اأ�ص�ض علمية 
والنقد  والنحو  اللغة  في  اآراءه���م  لأن  ومو�صوعية 
كانت معللة تعليال علميا من �صواهد القراآن الكريم 

اأعّدوه حجة في  الذي  والإ�صالمي  الجاهلي  وال�صعر 
والعرو�ض  الفنية  وال�صور  والمعاني  اللغة  �صالمة 
اأج��ل  م��ن  ال�صعراء  ب��ه  ا�صتعان  م��ا  وف��ي  وال��ق��واف��ي 
والكنايات.  والمجازات  كالت�صبيهات  ا�صعر  تح�صين 
ولذلك نجد العلماء الذين األفوا في الع�صور التالية 
الجاحظ  اأمثال  والبالغة  والنقد  والنحو  اللغة  في 
وابن قتيبة وقدامة بن جعفر الكاتب والآمدي وابن 
ومن  الجرجاني،  القاهر  وعبد  والخفاجي  جني 
المتاأخرين في الغرب الإ�صالمي حازم القرطاجني 
وال�صريف ال�صبتي وال�صجلما�صي، كانوا يرجعون اإلى 
�صادرة  بو�صفها  بها  لال�صتدلل  الملحوظات  هذه 
واأخبارها  العرب  واأ�صعار  اللغة  النا�ض في  اأعلم  من 
اطلع  ق��د  الملك  عبد  اب��ن  اأن  ري��ب  ول  واأي��ام��ه��ا. 
على هذا التراث اللغوي والنحوي والنقدي والأدبي، 
والموؤلفات  الدواوين  اأهم  مكتبته  �صمت  الذي  وهو 
مختلف  ف��ي  والأن��دل�����ص��ي��ة  وال��م��غ��رب��ي��ة  الم�صرقية 
كل  في  جليلة  فائدة  منها  وا�صتفاد  المعرفة،  فنون 
في  الأثر  هذا  ويظهر  والأدبية؛  النقدية  ملحوظاته 
والقوافي)7(،  العرو�ض  وفي  والنحوي  اللغوي  نقده 
وهو النقد الذي ظهر في ملحوظات العلماء الرواة 
الذين عا�صوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين. 
التاأثير في نقده النطباعي الذي  وكذلك نجد هذا 
يعتمد فيه الناقد على الذوق والدربة والمداومة على 
النقد هو  اأن هذا  نعلم  ونحن  الجيد،  ال�صعر  قراءة 
الذي ازدهر في القرن الثالث على يد الجاحظ وابن 
الهجريين  والخام�ض  الرابع  القرنين  وفي  قتيبة، 
القاهر  وعبد  الجرجاني  والقا�صي  الآم���دي  عند 
ملحوظات  لهم  �صدرت  النقاد  فهوؤلء  الجرجاني، 
لل�صعر  عميقة  ودرا���ص��ة  دائ���م  تمر�ض  بعد  نقدية 
مكامن  فعرفوا  والمحدث،  والإ���ص��الم��ي  الجاهلي 
اللغة  في  ال�صعراء  اإليها  يعمد  ك��ان  التي  الح�صن 
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�صعرهم،  تجويد  اأجل  من  الفنية  وال�صور  والمعاني 
عيوب  من  ال�صعراء  هوؤلء  فيه  وقع  ما  اإلى  واأ�صاروا 
قال  فيها،  الوقوع  النا�صئون  ال�صعراء  يتجنب  لكي 
العلم  لتعدي على  المدار�صة  كثرة  »واإن  �صالم:  ابن 

به، فكذلك ال�صعر يعلمه اأهل العلم به.«)8( 

اإن لفظة »المدار�صة« عند ابن �صالم تعني الدربة 
الملكات  تنمو  وبذلك  ال�صعر،  في  الدائم  والنظر 

اللغوية والذوق والإح�صا�ض بالجمال.
نقده اللغوي والنحوي:

ظهرعند  ال��ن��ق��د  م��ن  ال��ل��ون  ه���ذا  اأن  ع��رف��ن��ا 
الجاهليين والإ�صالميين وازدهرعند العلماء الرواة 
الذين عا�صوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين، 
ومن الطبيعي اأن يظهر هذا النقد مبكًرا؛ لأن العرب 
يحافظون  لغوية،  و�صليقة  ف�صاحة  اأ�صحاب  كانوا 
النحوية  ال��ت��راك��ي��ب  ف��ي  ال��ع��ي��وب  م��ن  لغتهم  على 
وال���دللت،  المعاني  في  الإح��ال��ة  وم��ن  وال�صرفية 
فلذلك كان التجاه اإلى هذا النقد طبيعيا في نف�ض 
كل عربي ن�صاأ في بيئة الف�صاحة والبالغة والبيان، 
الأعراب  بلغة  تمر�صوا  الذين  والنقاد  العلماء  وعند 
الذين  هم  العلماء  وه��وؤلء  وخطابتهم،  و�صعرهم 
قواعد  وو���ص��ع  اللغة  �صبط  ف��ي  الف�صل  لهم  يعود 
و�صرحها  العرب  اأ�صعار  وجمع  و�صرفها،  نحوها 
اأجل  من  النقد  هذا  اإل��ى  فلجاأوا  ال��دواوي��ن،  و�صنع 
يدب  ب��داأ  ال��ذي  الخلل  م��ن  العربية  اللغة  حماية 
اأخرى وبعدهم عن  باأمم  اإليها بعد اختالط العرب 
موطن الف�صاحة والبالغة، فتف�صى اللحن في ال�صنة 
واإنما  العامة  على  الآف��ة  هذه  تقت�صر  ولم  النا�ض، 
البيان  في  المثل  بهم  ي�صرب  كان  من  بع�ض  م�َصت 

والخطابة والتر�صل)9(.

يرتبط  اآخ��ر  ل��ون  النقد  ه��ذا  بجانب  ك��ان  كما 

لون  وهو  والقوافي،  العرو�ض  في  ال�صعر  بمو�صيقى 
والموهوبون  المطبوعون  اإل  اإليه  يفطن  ل  دقيق 
الذين لهم اأذن مو�صيقية تتذوق النغم ال�صعري لكون 
بحور ال�صعر تتكَون من تفعيالت تخ�صع لنغم موحد 
اأو  فاأي زحاف  المنثور،  الكالم  تجعلها متميزة عن 
عَلة تفطن اإليها الأذن المو�صيقية المتمر�صة باأ�صعار 
واأغرا�ض  م�صامين  العرب  عند  ال�صعر  اإذ  العرب؛ 
والخلقية  والنف�صية  الجتماعية  ق�صاياهم  تعالج 
وغناء يترنم به ال�صاعر للترويح عن النف�ض كما قال 

ح�صان بن ثابت، ر�صي اهلل عنه:
قائله« اأنـــت  �صعر  بــكــل  »تــغــن 

بال�صعر  التغني  رب��ط  وق��د  اآخ��ر  بيت  ف��ي  وق��ال 
بالمعاني ال�صادقة لكون ال�صعر كان عندهم �صجاًل 

ومراآة لحياتهم الجتماعية وال�صيا�صية والنف�صية:
قــــائــــلــــه اأنــــــــــــت  ـــــت  ـــــي ب اأ�ــــــصــــــعــــــر  واإن 

�ــصــدقــا  - اأنـــ�ـــصـــدتـــه  اإذا   - يـــقـــال  بـــيـــت 

كانوا  ال�صعر  ينظمون  ب���داأوا  اأن  منذ  وال��ع��رب 
تعطي  التي  ال�صوتية  ال��ت��وازن��ات  على  يحر�صون 
القوافي  وفي  التفعيالت  في  منتظًما  نغًما  ل�صعرهم 
�صوتية  وح��رك��ات  ب��ح��روف  تكوينها  ارت��ب��ط  ال��ت��ي 
والتنظيم  الدقة  في  غاية  مهمو�صة  وغير  مهمو�صة 
ال�صاعرية،  قوة  على  دليال  القافية  اعتبروا  ولذلك 
الأم��م  اأ�صعار  بقية  ع��ن  �صعرهم  تميز  وبالقافية 
العرب  بع�ض  قول  القرطاجني  الأخرى، ذكر حازم 
القوافي؛  �صالمة  على  الحفاظ  بوجوب  بنيه  يو�صي 
الرماح  »اطلبوا  فقال:  ال�صعر،  �صحة  عنوان  لأنها 
حوافر  فاإنها  القوافي  واأجيدوا  الخيل،  قرون  فاإنها 
مواقفه،  وهي  واط��راده،  جريانه  عليها  ال�صعر،اأي 
مواقفه  وح�صنت  جريته  ا�صتقامت  �صحت  ف���اإن 

ونهاياته.« )10(
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و�صرًفا  نحًوا  باللغة  يرتبط  النقد  هذا  ولكون 
ارتبطت  التي  ال�صعر  وبمو�صيقى  ودلل��ة،  وتركيًبا 
العرو�ض  ف��ي  ن�صاأتها  منذ  العربية  بالق�صيدة 
العرب  ن��زح  حينما  حتى  تفارقها  ول��م  وال��ق��واف��ي، 
هذه  ف��اإن  الكبرى،  فتوحاتهم  ف��ي  جزيرتهم  ع��ن 
الخ�صائ�ض ال�صعرية التي تقوم على العلم والدربة 
والرواية عدت من مقومات ال�صعر العربي وارتبطت 
بالنقد في جميع ع�صوره، قال القا�صي الجرجاني: 
» اإن ال�صعر علم من علوم العرب ي�صترك فيه الطبع 
والرواية والذكاء، ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل 
اأ�صبابه ؛ فمن اجتمعت له هذه الخ�صال  واحد من 
تكون  منها  ن�صيبه  وبقدر  ؛  المبرز  المح�صن  فهو 

مرتبته من الإح�صان«)11(
اإن العربي اأينما وجد يجتهد في تعلم لغة العرب 
الأدب��ي  لنبوغه  م��ادة  لتكون  وخطابتهم  و�صعرهم 
والفكري، يبدع بها كما اأبدع العرب نتاجهم الأدبي 
تجعل  التي  والمباني  المعاني  �صالمة  اأ�صا�ض  على 
واأخالقية  اجتماعية  اأهدافا وغايات  والفكر  لالأدب 
اإلى  عمد  حينما  الملك  عبد  واب��ن  المجتمع.  في 
البليغ  الف�صيح  العربي  النقد - وهو  اللون من  هذا 
الذي تمر�ض بال�صعر في جميع ع�صوره، وبالكتابات 
لم�صاهير  الر�صينة  والعلمية  البليغة  الأدبية  النثرية 
في  ي�صير  كان  فاإنه   - والعلماء  والخطباء  الأدب��اء 
العرب وعلمائهم،  نقاد  �صار عليه كل  الذي  التجاه 
في  عريق  ت��اري��خ  لها  اللغة  ه��ذه  ب��اأن  منه  ���ص��ع��وًرا 
الحفاظ  ينبغي  فلذلك  واأ�صولها،  قواعدها  تثبيت 
بكل  وال��دلل��ة  وال�صرف  النحو  في  قواعدها  على 
الطرق والو�صائل التي تجعلها لغة قادرة على التطور 
بل  والعقلية،  النقلية  العلوم  في  يجد  ما  ومواكبة 
اعتبر بع�ض الباحثين الحفاظ عليها واجًبا ح�صارًيا 
ل  خ�صارة  و�صياعها  عالمي،  تراث  لأنها  واإن�صانًيا 
تقَدر بثمن لي�ض للعرب فقط واإنما لالإن�صانية كلها، 

القارئ  واج��ب  »وم��ن  العقاد:  محمود  عبا�ض  ق��ال 
ل  اأنه  يذكر  اأن  لغته  على  غيرته  اإلى جانب  العربي 
ولكنه  ذلك،  على  مزيد  ول  ل�صانه  بحماية  يطالب 
ت�صيبه  فادحة  خ�صارة  من  العالم  بحماية  مطالب 
المنطق  اأدوات  العالمية من  الأداة  بما ي�صيب هذه 
التطور  من  الرفيع  مبلغها  بلغت  اأن  بعد  الإن�صاني، 

والكمال.«)12(

من  اللون  ه��ذا  في  الملك  عبد  لب��ن  �صدر  وم��ا 
اللغة  �صالمة  على  حر�صه  مدى  على  يبرهن  النقد 
ال�صالمة  وجه  على  لت�صتقيم  وتراكيبها  نحوها  في 
ملحوظاته  فمن  ذل��ك،  على  العرب  حر�ض  ما  مثل 
التي وقف عندها في النقد اللغوي والنحوي الخطاأ 
ال�صليم  اللغوي  التركيب  في  يجوز  ل  الذي  النحوي 

في قول ال�صاعر:
ومـــــــــــن يـــــــــك هـــــــكـــــــذا عـــــــبـــــــدا مـــحـــبـــا

ـــــر طـــيـــب يـــــطـــــيـــــب تــــــــرابــــــــه مــــــــن غـــــي

قال: »قال الم�صنف، عفا اهلل عنه: رفع »يطيب« 
مع جزم »يك« غير م�صتقيم، واإ�صالحه: تطب اأثوابه، 

اأو ما هو على وزنه وفي معناه اأو ما ينا�صبه.«)13(

في  تدخل  كانت  واإن  النقدية  الملحوظة  ه��ذه 
في  العلماء  اأمثالها  اأج��از  التي  ال�صعرية  ال�صرائر 

�صعر الفحول مثل قول النابغة الذبياني:
ـــــــده ولـــــــَب اأقــــــا�ــــــصــــــيــــــه  عـــــلـــــيـــــه  ردت 

�ــصــرب الــولــيــدة بــالــمــ�ــصــحــاة فـــي الــثــاأد

بن�صب  اأقا�صيه،  يقول:  اأن  ال�صليم  الوجه  اإذ 
الياء، لكنه �صَكنها لل�صرورة ال�صعرية.)14(

فاإن ابن عبد الملك اأ�صار اإلى هذه الملحوظة لأنه 
كان من الممكن اأن يتجنبها ال�صاعر بتغيير العبارة 
التي تالئم المعنى، وهذا ما نفهمه من قوله: اأو ما 
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اللغة  لكون  ينا�صبه،  ما  اأو  معناه  وفي  وزنه  على  هو 
التي  المفردات  من  كبير  عدد  على  تتوفر  العربية 
عبارة  ي�صع  اأن  لل�صاعر  فتتيح  المعنى  في  ت�صترك 
ال�صرورة  في  الوقوع  يتجنب  وبذلك  اأخ��رى،  مكان 
العلماء  ذك��ره  م��ا  ذل��ك  وم��ن  ال�صعر،  ف��ي  المعيبة 
عن  بال�صيء  ال�صتغناء  وفي  اللغوي،  ال�صتقاق  في 
ال�صيء، فهذه ال�صعة في اللغة تتيح لل�صاعر التو�صعة 
تبليغها  يريد  التي  المعاني  ينا�صب  بما  الكالم  في 

للمتلقي)15(.

اإل  اأن يقع في �صرورة �صعرية  لل�صاعر  ول يجوز 
اإذا عجز عن التو�صل اإلى العبارة المالءمة للمعنى 
اأجود  المو�صع  ذاك  في  ال�صرورة  كانت  اأو  والوزن، 
الفني  والت�صوير  الخيال  في  ال�صعة  من حيث  واأبلغ 
والبياني ، وغيرها من ال�صروب التي ت�صتح�صن في 
لها العلماء على ال�صواب مثل ظاهرة  ال�صعر وقد ف�صَ
ف�صيح  وفي  الكريم  القراآن  في  جاءت  التي  التباع 

كالم العرب.

لأكبر  ق�صيدة  ف��ي  ذك��ره  م��ا  النقد  ه��ذا  ومثل 
�صعراء الغرب الإ�صالمي وهو مالك بن المرحل)16(، 

مطلعها:

خد  ونمنم  ناظمه  ال�صعر  ط��َرز  حبيبي  بو�صف 
الطر�ض بالنق�ض راقمه

ابن  �صعر  ق�صائد  اأجود  من  تعد  الق�صيدة  هذه 
المرحل، وقد اأ�صار اإلى ذلك ابن عبد الملك نف�صه 
اإل اأنه راأى فيها عيوًبا ل تليق بمكانة ال�صاعر، منها 
الت�صمين والإيطاء)17(، وهما من عيوب ال�صعر، وقد 
جاءت في �صعر فحول الجاهلية والإ�صالم ،لكن مثل 
عيوبها.  عرف  بعدما  لمولد  تجوز  ل  العيوب  هذه 
وكذلك لحظ في هذه الق�صيدة عيوًبا في التراكيب 
النحوية التي ل ينبغي اأن يقع فيها ال�صاعر وهو من 

هو في مكانته الأدبية واللغوية.

النظم  النحو وطريقة  اللغة وقواعد  اإن ت�صحيح 
العرب في الأعاري�ض والقوافي هو  ا�صتح�صنها  التي 
المرحلة  منذ  العرب  النقاد  كل  اتبعه  ال��ذي  النهج 
الأولى من تاأ�صي�ض النقد العربي؛ لأن في هذا النقد 
اأن  ا�صتطاعت  التي  العربية  اللغة  على  محافظة 
ت�صتوعب كل العلوم التي دَونها العرب، كما ا�صتطاعت 
بف�صل ما تتوفر عليه من خ�صائ�ض تركيبية دقيقة 
اأن ت�صمد طيلة هذه القرون على الرغم ما تعر�صت 
العربي  الحكم  �صعف  مرحلة  ف��ي  اإه��م��ال  م��ن  ل��ه 
قيمة  ول  مكانتها  تعرف  ل  اأمم  لهيمنة  وخ�صوعهم 
الع�صر  في  اللغة  بهذه  دَون���وه  ال��ذي  العرب  ت��راث 
في  والإدارة  العلم  لغة  اأ�صبحت  وبعدما  الجاهلي 
والغرب  الم�صرق  في  العربي  الحكم  ازدهار  ع�صور 
النقد  ه��ذا  يظل  اأن  �صرر  فال  ولذلك  الإ�صالمي. 
قائًما حتى في ع�صرنا الحديث على الرغم من تقدم 
متعددة  مدار�ض  وظهور  الحديثة  النقدية  المناهج 
والمذاهب  والنحوي  اللغوي  الدر�ض  في  التجاهات 
لل�صعر  الأ�صا�صي  بالمكون  يرتبط  نقد  لأنه  الأدبية؛ 
تراكيب  �صالمة  وهي  الإب��داع،  مجالت  وكل  والفكر 
والمفكرون في نحوها  ال�صعراء  بها  يبدع  التي  اللغة 
و�صرفها. والأمم المتقدمة في ع�صرنا الحديث على 
الرغم من �صبقها في الميادين التقنية والعلمية فاإنها 
تولي عناية كبيرة للغتها في بحث قواعدها النحوية 
وعنوان  ح�صارتها  وجه  لأنها  والدللية؛  وال�صرفية 
ا�صتمرارها وبقائها، اإذ اللغة بالن�صبة لكل الأمم هي 
الما�صي المعبر عن ح�صارة ال�صلف، والحا�صر الذي 
تطمح به الأمة اإلى فر�ض وجودها بين �صائر الأمم 
اإنجازاتها  به  تحقق  ال��ذي  والم�صتقبل  وال�صعوب، 
التي  والميادين  المجالت  كل  في  والعلمية  الفكرية 

تبووؤها المكانة التي تليق بها بين �صعوب الأر�ض.
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نقده النطباعي
عما  النقاد  به  يعبر  كان  النقد  من  اللون  هذا 
ودللة  التراكيب  ح�صن  في  اإعجاب  من  به  �صعروا 
التي  الممتعة  الفنية  ال�����ص��ور  وط��راف��ة  المعاني 
الت�صبيهات  بح�صن  اإم��ا  اآخ��ر  عن  �صاعر  بها  يتفرد 
في  النقد  ه��ذا  وي�صدر  ال��ن��ادرة،  ال�صتعارات  اأو 
الح�صن،  مكامن  لبيان  معلل  غير  الأح��ي��ان  غالب 
وعدم التعليل ل يعني اأن هذا النقد لي�ض له معايير 
عن  عبارة  هو  واإنما  مو�صوعية  ومقايي�ض  م�صبوطة 
خلط وا�صطراب في الآراء،اإن هذه الروؤية ل تنطبق 
اأنه  عرفنا  اإذا  ل�صيما  النقد  من  اللون  ه��ذا  على 
ي�صدر من كبار العلماء بال�صعر واللغة والنحو، وممن 
الإب��داع  �صروب  كل  في  العرب  باأ�صاليب  تمَر�صوا 
ال�صعر والخطابة خا�صة، فهوؤلء العلماء لهم ر�صيد 
الأحكام  اإ���ص��دار  من  يمكنهم  المعرفة  من  ثمين 
ال�صائبة– ولو كانت غير معللة - لكونها �صادرة عن 
تجربتهم وتمر�صهم ب�صروب الكالم، وعمق تكوينهم 
في علوم اللغة العربية واآدابها ؛وجواب خلف الأحمر 
لمن ادعى اأنه ل يبالي بما يقول العلماء في ال�صعر اإن 
ا�صتح�صنه هو فيه دللة قوية على اأن الآراء النقدية 
وروؤي��ة  علم  عن  و�صادرة  محكمة  اآراء  هي  للعلماء 
اأو  الجودة  ال�صعر من خ�صائ�ض  في  لما  مو�صوعية 
مثل  عبارات  النقد  هذا  في  نجد  وحينما  ال��رداءة. 
والعذوبة  الكامل  والطراز  والرونق  والماء  الديباج 
واللفظ  العبارة  وحالوة  ال�صبك  وح�صن  وال�صال�صة 
روؤية  على  النقاد  عند  تدل  الم�صطلحات  هذه  فاإن 
اأن  ينبغي  التي  والفنية  الجمالية  للعنا�صر  محددة 
وت�صويًرا،  و�صكاًل  الجيد م�صموًنا  ال�صعر  في  تتوفر 
المتنافر  مثل  عبارات  نجد  عندما  الحال  وكذلك 
المخارج  ف��ي  المتباعدة  ل��الأل��ف��اظ  �صفة  وه��ي   -
في�صعب قراءتها في ال�صعر - )18(، وال�صعر المهلهل 

تدل  فاإنها  والتمحل،  والتعمل  والتكلف  والم�صطرب 
في  بال�صعر  لئق  وغير  قبيًحا  يرونه  كانوا  ما  على 
جميل  فن  ال�صعر  لأن  ومعانيه؛  الفنية  و�صوره  لغته 
تكلف  يكدره  ل  الزلل  كالماء  المطبوعين  ينبع من 
وتمحل، فينبغي لل�صاعر اأن يجعله لوحة فنية بديعة 
وخياله  ومعناه  بلغته  والفكر  وال�صمع  العين  تمتع 
المجال  ال�صعر  يعتبرون  العرب  كان  وقد  ال�صليم، 
الحياة،  في  وتجربتهم  ثقافتهم  فيه  يفرغون  الذي 
قبيح،  لكل  وا�صتهجانهم  جميل  لكل  وا�صتح�صانهم 
فهو بحق ديوانهم الذي �صجلوا فيه كل خواطرهم، 
الذين  الفحول  ب�صعر  تمر�صهم  بعد  اإل  ينظموا  فلم 
من  جارحة  كل  يمالأ  ال�صعر  باأن  و�صعروا  �صبقوهم، 
جوارحهم مثل الهواء والماء، وال�صعر - كما يقولون 

- غاَلب يفي�ض مثل الينبوع .

الذين  العلماء  هوؤلء  من  كان  الملك  عبد  وابن 
اأ�صعار  ف��ي  والأغ��را���ض  والمعاني  باللغة  تمر�صوا 
مناهجهم  وع��رف  الفني،  ونثرها  وخطبها  العرب 
وطرقهم في الأداء والتعبير، وكان �صاعًرا مطبوًعا 
النفو�ض،  في  واأثرها  ال�صعرية  الكلمة  اأ�صرار  يدرك 
والبز  البديع  النظم  مثل  عبارات  له  وجدنا  ف��اإذا 
بحكم  دال��ة  فاإنها  الح�صن  والكامل  الرفيع  الغالي 
في  الطويلة  وتجربته  وال�صعرية،  الأدب��ي��ة  ثقافته 
من  الأ�صعار  هذه  ت�صمنت  ما  على  الإب��داع،  مجال 
باإمعان  فيها  والنظر  بروية  تدبرها  ينبغي  محا�صن 
في  اأو  الفنية،  �صورها  اأو  لغتها  اأو  معانيها  في  اإما 
طريقة النظم عند ال�صاعر التي تميزه عن غيره من 

�صعراء ع�صره اأو من �صبقه. 

ومن هذا اللون من النقد قوله في اأبيات ال�صاعر 
اأبي جعفر بن عبيد اهلل بن هريرة القي�صي التطيلي 

يمدح بها حواء بنت اإبراهيم بن تيفلويت: 
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قـــ�ـــصـــدوا اإن  االأر�ـــــــــص  خـــيـــر  اأخـــــــت  يــــا 

نــ�ــصــبــوا واإن  �ــصــمــوا,  واإن  اأعـــــــدوا,  واإن 

مــــــحــــــمــــــد واأبـــــــــــــــــــــو بـــــــكـــــــر وعـــــــزهـــــــم

يـــحـــيـــى, وحـــ�ـــصـــبـــك عـــــزا كــلــمــا نــ�ــصــبــوا

ثــــــالثــــــة هـــــــم مـــــــــــدار الـــــنـــــا�ـــــص كـــلـــهـــم 

كـــالـــدهـــر مـــا�ـــص ومــــوجــــود ومــرتــقــب

بنقد  الأب���ي���ات  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقه  ف��ي  اك��ت��ف��ى 
المعنى  ج��ودة  مكمن  لبيان  تعليل  دون  انطباعي 
هذه  جعلت  التي  الألفاظ  وح�صن  ال�صورة  وجمال 
فقال:  والكمال،  الح�صن  ب�صفات  تو�صف  الأبيات 
النظم  م��ن  ه��ذا  عنه:  اهلل  عفا  الم�صنف،  »ق��ال 

البديع، والبز الغالي الرفيع« )19(.

هذه  ا�صتح�صن  قد  الملك  عبد  اب��ن  ك��ان  واإذا 
الق�صيدة  في  اأخ��رى  اأبياًتا  ا�صتهجن  فاإنه  الأبيات 
نف�صها ذكر فيها ال�صاعر األفاًظا يقبح ا�صتعمالها في 
ال�صعر وبخا�صة مخاطبة الن�صاء ، وال�صاعر قد مدح 
بهذه الأبيات امراأة فا�صلة من اأ�صرة الملك، وعالمة 
الأ�صعار  وتتطارح  الأدب���اء  تحا�صر  كانت  واأدي��ب��ة 

معهم، وذلك في قوله:
ذكــر وكـــم  الـــنـــادي,  با�صمها  �ــصــمــا  اأنــثــى 

يــــدعــــى كـــــان ا�ـــصـــمـــه مــــن لــــوؤمــــه لــقــب

وقوله في بيت اآخر ختم به الق�صيدة:
قــــد عــــم بــــــرك اأهـــــــل االأر�ـــــــــص قــاطــبــة

فـــكـــيـــف اأخـــــــــرج عـــنـــه جــــــــارك الــجــنــب

البيتين: »وال�صتراك  األفاظ هذين  قال في نقد 
في  ول�صيما  ا�صتعماله،  يقبح  »الجنب«  لفظ  في 
في  الواقع  »الذكر«  لفظ  وكذلك  الن�صاء،  مخاطبة 

البيت الذي اأوله اأنثى، فتاأمله« )20(.

معناها  في  تدل  التي  الألفاظ  في  ال�صتراك  اإن 
من  كثير  ا�صتهجنه  ب��ال��ع��رف  ك��ان  ول��و  قبح  على 
اأن  ينبغي  التي  ال�صعر  عيوب  من  واعتبروه  النقاد، 
الفحول  العيب  هذا  في  وقع  وقد  ال�صاعر،  يتجنبها 
ع�صد  نقده  ال��ذي  ال�صاحب  منهم  ال�صعراء،  من 

الدولة في قوله:  
�ـــصـــمـــمـــت عــــلــــى اأبــــــنــــــاء تـــغـــلـــب تــــاءهــــا

ـــــدان تــغــلــب ـــــجـــــدي فـــتـــغـــلـــب مـــــا كـــــر ال

فقال: »يقي اهلل«. وكان العيب اأ�صنع بوقوع اللفظة 
في القافية؛ لأنها اأ�صد تاأثيًرا في ال�صامع لكون القافية 
اآخر ما ي�صمع مثل خواتم الأبيات فيكون تاأثيرها اأكثر 

من تاأثير ما ياأتي في ح�صو البيت.)21(

وفي بع�ض الأحيان ل يكتفي ابن عبد الملك بنقده 
النطباعي، واإنما نجده يدلي براأيه في الق�صيدة اأو 
كما  التغيير  اأو  الزيادة  اأو  بالتعديل  منها  اأبيات  في 
و�صنذكره في  ابن حبو�ض -  ال�صاعر  اأبيات  فعل في 

هذا البحث - في قوله:
واأر�ــــــــصــــــــل قــــلــــو�ــــصــــك طــــــــــورا �ـــصـــمـــاال

ــــــــــورا وطـــــــــــــــورا جـــــنـــــوبـــــا وطـــــــــــــــورا دب

فقد راأى اأن ال�صاعر اأغفل جهات كان ينبغي اأن 
الم�صنف  »قال  فقال:  المعنى،  له  ليكتمل  يذكرها 
قلو�صك)  )واأر���ص��ل  بيت  من  اأغفل  عنه:  اهلل  عفا 
نق�صه،  بذلك  فبان  ف�صالها،  وهي  ال�صرق  ناحية 

واأرى اأنه لو قال في بيتين:
ـــا واأر�ـــــــصـــــــل قـــلـــو�ـــصـــك طـــــــوال وعـــر�ـــص

مــ�ــصــيــرا اأو  �ــــصــــرى  ـــيـــاء  �ـــص اأو  دجــــــى 

فـــــــــطـــــــــورا �ــــــصــــــمــــــاال وطـــــــــــــــــورا �ـــصـــبـــا
وطـــــــــورا جـــنـــوبـــا وطـــــــــورا دبـــــــــــــورا«)22(
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معرفة  م��ن  تمكنه  على  ب��ه  دل  التعديل  وه��ذا 
�صعرا  اأ���ص��اف  حيث  النظم  ف��ي  المعاني  طريقة 
التو�صع  ال�صاعر مع  بها  التي نظم  وبالقافية  موزونا 
يغير  ل  التعديل  ه��ذا  لكن  ق��ال.  كما  المعنى  ف��ي 
الإب��داع  لأن  معناه،  ال�صاعر  فيه  نظم  الذي  الوجه 
معاناة  فيها  ذات��ي��ة  روؤي���ة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  ال�صعري 
ال�صاعر وتجربته في الحياة وما اكت�صبه من ثقافة، 
فلذلك ت�صدر ال�صورة في �صعره وقد اأخذت من كل 
هذه العنا�صر الممتزجة امتزاج المادة الكيميائية، 
فاإذا راأى ابن عبد الملك اأن المعنى ينبغي اأن يكون 
على ال�صورة التي غَير بها التركيب فقد يكون ابن 
حبو�ض، وهو ال�صاعر المفلق الذي اأجاد واأح�صن في 
في  بتف�صيل  ذلك  و�صنذكر   - فيه  نظم  غر�ض  كل 
في  البديعة  ال�صورة  ب��اأن  اأح�َض  قد   - البحث  هذا 

ذاك المعنى هي على التركيب الذي اأورده.
مالحظاته النقدية في مذاهب ال�صعراء:

عبد اب��ن  فيه  ب���َرز  النقد  م��ن  ال��ل��ون  ه��ذا   ف��ي 
النظم  بطرق  الوا�صعة  معرفته  عن  واأب���ان  الملك 
ينظمون  ك��ان��وا  ال��ت��ي  وب��الأغ��را���ض  ال�صعراء  عند 
كانوا  التي  والو�صائل  يجيدونها  التي  والمعاني  فيها 
ي�صتعينون بها من اأجل ذلك، وبخا�صة فنون البيان 
على  وقدرتهم  وكنايات،  وا�صتعارات  ت�صبيهات  من 
فيها  ما  وتجنب  للمعاني،  المالئمة  الألفاظ  اختيار 
من ا�صتراك وتنافر ؛ ومثل هذه الملحوظات النقدية 
العلماء  عند  العربي  النقد  عليها  تاأ�ص�ض  التي  هي 
وابن  والجاحظ  الجمحي  �صالم  اب��ن  مثل  الأوائ���ل 
قتيبة، فم�صادر هوؤلء العلماء غنية بالإ�صارات اإلى 
بقية  عن  يميزه  �صاعر،وما  كل  عند  النظم  ط��رق 
�صالم  اب��ن  ق��ال  طبقته،  ف��ي  ه��م  ال��ذي��ن  ال�صعراء 
القي�ض  امرئ  ال�صاعر  عند  النظم  طريقة  بيان  في 
»ما  زم��ان��ه:  ف��ي  ال�صعراء  م��ن  غيره  ب��ه  �صبق  وم��ا 

اأ�صياء  اإل��ى  العرب  �صبق  ولكنه  يقولوا،  لم  ما  قال 
ابتدعها وا�صتح�صنتها العرب واتبعته فيها ال�صعراء: 
اإ�صتيقاف �صحبه، والتبكاء في الديار، ورقة الن�صيب 
والبي�ض،  بالظباء  الن�صاء  و�صَبه  الماأخذ،  وق��رب 
و�صَبه الخيل بالعقبان والع�صي، وقَيد الأوابد، واأجاد 

في الت�صبيه، وف�صل بين الن�صيب والمعنى.«)23(
اهلل  ر�صي  الخطاب  بن  عمر  قول  ا  اأي�صً وذك��ر 
عنه، في بيان طريقة زهير بن اأبي �صلمى في النظم 
يتبع  ول  ال��ك��الم،  بين  يعاظل  ل  ك��ان   « ق��ال:  حيث 

وح�صَيه ول يمدح الرجل اإل بما فيه.«)24(

اللغة  ف��ي  النظر  يقت�صي  ال��ذي  المنهج  بهذا 
في  النقاد  كان  الأداء  وطريقة  والفنون  والمعاني 
ليظهروا  المحدثين  اأ�صعار  يقومون  التالية  الع�صور 
ما فيها من �صالمة في التراكيب والمعاني والأغرا�ض 
هذا  اتبع  قد  الملك  عبد  واب��ن  ؛  الفنية  وال�صور 
النهج في تقويم اأ�صعار المغاربة والأندل�صيين - وهي 
اأ�صعار غزيرة ومتنوعة في م�صامينها واأغرا�صها - 
وكانت له اآراء خ�صبة وغنية في تحديد مذهب كل 
والقدرة  الفنية  وال�صور  والمعاني  اللغة  في  �صاعر 
على التبريز وال�صبق في ذلك ؛ واإذا كانت ملحوظاته 
في هذا اللون من النقد مثل ما راأينا �صابًقا معبرة 
اأنه  اإل  ال�صتهجان،  اأو  ال�صتح�صان  عن  عام  ب�صكل 
من  باأبيات  الملحوظات  تلك  يعزز  الغالب  في  كان 
ال�صعري،  مذهبه  ف��ي  قيل  مما  اأو  ال�صاعر  �صعر 
من  ذكر  لما  قوية  حجة  عنده  ال�صعر  كان  وبذلك 
من  هي  اأورده��ا  التي  الأ�صعار  اأن  كما  ملحوظات، 
الغزل  غر�ض  في  والأندل�صي  المغربي  ال�صعر  اأجود 
والمدح والو�صف والنبويات، وتعد موؤلفاته م�صدًرا 
لهذه الأ�صعار ل�صيما اأنه يذكر في كثير من الأحيان 
الذين  اأنف�صهم  ال�صعراء  خط  من  ال�صعر  نقل  اأن��ه 
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رحالته  ف��ي  بهم  التقى  اأو  مراك�ض  ف��ي  عا�صروه 
و�صال؛  �صبتة  مثل  المغربية  العوا�صم  في  العلمية 
الأثر  النقدي  المنهج  بهذا  الملك  عبد  لبن  وكان 
بع�ض  اأغفل  كثيرين  ب�صعراء  التعريف  في  الكبير 
الموؤرخين ذكرهم وذكر اأ�صعارهم، فكانت اآراوؤه في 
اأ�صعارهم م�صدًرا  اأورد من  ال�صعراء وفي ما  هوؤلء 
وبمذهبهم  وبع�صرهم  بهم  التعريف  في  اأ�ص�ا�ًصا 
فيها.  نظموا  التي  والظروف  وبالأغرا�ض  ال�صعري 
الأندل�صي  الأدب  در���ص��وا  ال��ذي��ن  الباحثين  وك��ل 
اعتمدوا  الهجري  ال�صابع  القرن  حتى  والمغربي 
م�صدر ابن عبد الملك لتقويم هذا الأدب واإ�صدار 

اأحكامهم.

في  قوله  ال�صعراء  في  النقدية  ملحوظاته  ومن 
معا�صرا  وكان  اإ�صماعيل،  بن  الح�صن  اأبي  ال�صاعر 
اأغمات  اأ�صدقائه و�صاعًرا من �صعراء والي  واأحد  له 
في  يجتمعون  كانوا  حيث  الملياني  علي  اأبي  اأوريكة 
اأ���ص��رع من  اإل��ى  ب��الأخ��ذ ف��ي ذل��ك  مجل�صه: »وب��ع��ث 
بديهة،  واأ�صرعهم  حينئذ  اأغ��م��ات  عليه  ا�صتملت 
واأ�صهرهم اإجادة وتفنًنا اأبو الح�صن بن اإ�صماعيل.«)25(

وهذه الملحوظة لها اأهمية ودللة في النقد لكون 
التي  الخ�صائ�ض  على  فيها  ين�ض  الملك  عبد  ابن 
البديهة  �صرعة  تتوفر في كل مبدع، وهي  اأن  ينبغي 
ال�صعر.ومما  اأغرا�ض  جميع  في  والإج��ادة  والتفنن 
يجعل لهذه الملحوظة اأهميتها في النقد اأن ال�صاعر 
فكان  له،  و�صديًقا  الملك  عبد  لبن  معا�صرا  كان 

بذلك على اطالع فيما يبدع �صعراء ع�صره. 

اأبا محمد  ال�صاعر  اأن  اآخر  لنا في مو�صع  وذكر 
اأبياًتا  نظم   - ا  اأي�صً له  معا�صر  وهو   - المراك�صي 
ولهج  بها  اعجب  ال��ذي  علي  اأب��ا  ال��وال��ي  بها  م��دح 
ير  لم  الملك  عبد  ابن  لكن  فيها،  والنظر  بذكرها 

ال�صاعر،  هذا  �صعر  في  عهده  الذي  الإح�صان  فيها 
فقال: » ولما وقفت عليها لم اأر فيها كبير م�صتح�صن 
ومنحطة  اإح�صانه،  من  عهد  عما  نازلة  راأيتها  بل 
اأبي علي في  اإفراط  اأتى به غيره، وعجبت من  عما 

ا�صتجادتها على براعة نقده وجودة تمييزه.« )26(
والأبيات التي اأ�صار اإليها هي:))))

وولـــــــــــــوع هــــمــــتــــكــــم بــــ�ــــصــــرعــــة اأحـــــمـــــد

اأجــــــلــــــى واأبـــــــهـــــــر مــــــن هــــــــالل طـــالـــع

فـــابـــعـــث بـــطـــابـــعـــك الــ�ــصــعــيــد لــتــقــتــفــي

�ـــصـــنـــن الـــــهـــــدايـــــة كــــــف هــــــــذا الـــطـــبـــع

ـــــــوارهـــــــا حــــكــــم الــــ�ــــصــــريــــعــــة بـــــاهـــــر اأن

ــــعــــقــــول كـــــبـــــدر تـــــــــَم  طـــالـــع لـــــــــذوي ال

الـــعـــال ذا  يـــــا  تـــفـــيـــدنـــا  تــــــــزال  اإن  مـــــا 

حــــــكــــــمــــــا واآدابـــــــــــــــــــــــــا بــــــحــــــكــــــم نـــــافـــــع

اأو�ـــــصـــــحـــــت لـــــــالأدبـــــــاء نــــهــــج �ــصــبــيــلــهــم

ـــــــت مــــهــــيــــع كــــــل فــــ�ــــصــــل جـــامـــع ـــــــن واأب

ــــــــل( ......)بــــــــــــيــــــــــــا�ــــــــــــص فــــــــي االأ�ــــــــص

مــنــهــا تــــــوؤم اإلــــــى الــــمــــدى الــمــتــ�ــصــا�ــصــع 

اإن نقد ابن عبد الملك لهذه الأبيات ل ينفي عن 
لقوله:  اأخرى  اأ�صعار  في  واإجادته  اإح�صانه  ال�صاعر 
النقد  وهذا  اإح�صانه«،  من  عهد  عما  نازلة  »راأيتها 
تكون  اأن  دون  لالأ�صعار  المو�صوعية  روؤيته  لنا  يبرز 
التناف�ض  لكون   - يقولون  كما   - حجاًبا  المعا�صرة 
اإلى  بع�صهم  فيدفع  وال�صعراء  الأدب���اء  بين  ي�صتد 
رجاء  اأو  وغيرة  حقًدا  يعا�صره  من  حق  اإغما�ض 
كان  الملك  عبد  وابن  الأم��ر،  ولة  اإلى  التقرب  في 
�صاعًرا ومدح الوالي اأبا علي بق�صيدة تعد من اأجود 

اأ�صعاره، مطلعها:
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حــــــــرر مــــــن الــــتــــقــــريــــظ حــــــر بــــدائــــع 
)28( بــحــ�ــصــن مــطــالــع ومــقــاطــع  تـــزهـــى 

حق  في  �صدق  كلمة  ق��ول  من  ذل��ك  يمنعه  ول��م 
الذين  ال�صعراء  مجموعة  ومن  له،  معا�صر  �صاعر 

يجتمعون في مجل�ض الوالي. 

وهذا النهج في النقد اأي ذكر الملحوظات بجانب 
الملحوظة  �صحة  على  ال�صتدلل  اأجل  من  الأ�صعار 
هو المنهج الذي �صار عليه كل نقاد العرب، فموؤلفات 
وغيرهم  وقدامة  قتيبة  وابن  والجاحظ  �صالم  ابن 
تمتلئ بالأ�صعار بجانب الآراء النقدية التي تظهر ما 
اأو  في تلك الأ�صعار من محا�صن وم�صاوئ اإما معللة 

غير معللة.

الملك  عبد  ابن  عند  النقد  من  اللون  هذا  ومن 
»وكان   )29( الفا�صي  ابن حبو�ض  ال�صاعر  قاله في  ما 
في  متفنًنا  ال�صعراء،  فحول  جلة  من  مفلًقا  �صاعًرا 

معارف �صوى ذلك من كالم ونحو ولغة.« )30(

لقد اعتبر هذا ال�صاعر فحاًل من فحول �صعراء 
والنحو  اللغة  في  البارزين  العلماء  ومن  المغرب، 
وعلم الكالم، وهي خ�صائ�ض تميز بها بع�ض �صعراء 
العرب مثل اأبي نوا�ض واأبي تمام واأبي العالء المعري 
يبرهن  ولكي  ال�صعراء.  بفيل�صوف  ينعت  كان  الذي 
ه��وؤلء  مثل  ك��ان  حبو�ض  اب��ن  اأن  الملك  عبد  اب��ن 
ال�صعراء في البراعة والتفنن في فنون ال�صعر، وفي 
اإتقانه للعلوم التي ذكرها اأورد له اأ�صعاًرا دالة على 
كان  التي  المعارف  ومن  ال�صعر،  �صنعة  من  تمكنه 
يتقنها بالإ�صافة اإلى ما اكت�صب من تجارب وخبرات 
في الحياة ظهرت في �صعره على �صكل حكم ر�صينة 
�صمة  وهذه  الغافلين،  تنبه  ومواعظ  �صائرة  واأمثال 
ينعتون  النقاد  كان  فقد  الجيد،  ال�صعر  �صمات  من 
وال�صور  والحكم  الأم��ث��ال  من  يخلو  ال��ذي  ال�صعر 

ال�صعر  اإذ  المغ�صول«)31(؛  ب�»ال�صعر  البديعة  الفنية 
متميز عن الكالم المنثور ب�صوره الفنية. ومما ذكر 
على  الدال  المدح  غر�ض  في  حبو�ض  ابن  �صعر  من 
والعظمة  الرفعة  على  والدللة  المعاني  في  ال�صمو 
التي تبرز �صخ�صية الممدوح قوله في عبد المومن 
واإن��ج��ازات  فتوحات  من  حقق  ما  يذكر  الموحدي 
عظيمة في عهده، وكان من خلفاء الدولة الموحدية 

الذين اأر�صوا دعائم هذه الدولة:
الــبــحــر جـــــــــاورك  الـــبـــحـــر  اأيـــــهـــــذا  اأال 

وخـــيـــم فـــي اأرجــــائــــك الـــنـــفـــع  والــ�ــصــر

والحجا الحلم  اأمــواجــك  على  وجــا�ــص 

وفــا�ــص عــلــى اأعــطــافــك االأمــــر واالأمــــر

و�ــــصــــال عـــلـــيـــك الــــبــــر خــــيــــال  كــمــاتــهــا
الن�صر)32( وجــب  فقد  غــزوا  حاولت  اإذا 

في هذا ال�صعر جلجلة وقوة في الألفاظ والمعاني، 
وربما كانت المعاني اأبرز واأظهر من الألفاظ بحكم 
�صعة ثقافته، وهذا ما لحظه الكثير من الدار�صين 
محمد  المرحوم  الجليل  الباحث  ومنهم  المحدثين 
حبو�ض  فابن   « �صعره:  ف��ي  ق��ال  ال��ذي  ت��اوي��ت  اب��ن 
�صاعر معان اأكثر منه �صاعر األفاظ، وي�صح اأن نعده 
فالمزية  كثيرا،  يقلده  ال��ذي  المتنبي  مدر�صة  من 
الحقيقية في �صعره لي�صت الألفاظ الخداعة، ولكنها 
عن  وتعلن  قيمتها،  عن  تبرهن  التي  المعاني  في 

نف�صها بواقعها.«)33(

في  ثقافته  عمق  على  يدل  �صعًرا  له  اختار  كما 
اإلى  الو�صول  من  مكنته  والعقلية،  الدينية  العلوم 
وهي  م�صلم  كل  بها  يلتزم  اأن  ينبغي  التي  الحقيقة 
وجوب التم�صك بما جاء في الكتاب وال�صنة، لأنهما 
اإلى اليقين الذي تطمئن به القلوب وترتاح  يهديان 
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له النفو�ض بعد العناء والبحث في ما وراء المجهول، 
اإلى جعل العقل في�صال في الحكم على  اأما الدعاة 
لكون  و�صديم  ظ��الم  ف��ي  يهيمون  فهم  الأم���ور  ك��ل 
يدرك  فكيف  حوله  بما  حتى  علما  يحيط  ل  العقل 
و�صنة  اهلل  كتاب  اأم��ا  ؟  عنه  غابت  التي  الأ���ص��ي��اء 
عنه  يبحث  ما  كل  ال  ف�صَ فقد  ال�صالم  عليه  ر�صوله 
اإلى  واأر���ص��دا  الوجود،  وراء  وما  الوجود  في  العقل 
اليقين والتقوى والإيمان الذي ي�صعد به الإن�صان في 

الدارين.

حقيقة  في  روؤيته  فيها  يو�صح  ق�صيدة  في  يقول 
ال�صريعة وما احتوت من تعاليم �صمحة:

اأقـــ�ـــصـــر ظــــمــــاءك فــــي �ــصــريــعــة اأحـــمـــد
)34( مــ�ــصــَرد  غــيــر  �ــصــئــت  مـــا  اإذا  تــ�ــصــقــى 

ـــهـــا وتـــــــــــــوَخ اأعــــــــطــــــــان الـــــــديـــــــانـــــــة  عـــلَ
)35( محمد  النبي  حــو�ــص   مــن  تدنيك 

لـــــذ بــــالــــنــــبــــَوة واقـــتـــبـــ�ـــص مـــــن نـــورهـــا

وا�ـــصـــلـــك عـــلـــى نـــهـــج الــــهــــدايــــة  تــهــتــد

عـــ�ـــصـــَيـــة  ـــــادريـــــن  الـــــ�ـــــص راأيــــــــــــت  واإذا 

عــــن مـــنـــهـــل الــــديــــن الـــحـــنـــيـــف فـــــــاأورد

بــمــبـــ ــــاأ  ــــعــــب ي ــــــم  ل اهلل  ديــــــــن  ــــــديــــــن  ال

ـــــتـــــدع, ولـــــــم يـــحـــفـــل بــــ�ــــصــــلـَـــة  مــلــحــد ـ

يـــــــدرك مـــــا ورا الـــعـــقـــل  بــــنــــور  قـــــالـــــوا 

الــدعــوى قد مــن  قــدى  الغيب, قلت:  ء 

بــــالــــ�ــــصــــرع يـــــــــدرك كــــــل �ـــــصـــــيء غـــائـــب

والــــعــــقــــل يـــنـــكـــر كـــــل مـــــا لـــــــم  يــ�ــصــهــد

مـــــن لـــــم يـــحـــط عـــلـــمـــا بـــغـــايـــة نــفــ�ــصــه 
وهـــي الــقــريــبــة, مــن لـــه  بــاالأبــعــد؟ )36(

الذي  النهج  هذا  في  ت�صير  طويلة  ق�صيدة  وهي 
ال�صريعة  في  جاء  ما  ينكرون  من  عقول  فيه  ي�صفه 
اأكثر  وبخا�صة بع�ض الفال�صفة الذين يعطون للعقل 

مما ي�صتحق، ولهذا قال فيهم:

قـــالـــوا الــفــال�ــصــف قــلــت:تــلــك عــ�ــصــابــة

جـــــــاءت مــــن الـــــدعـــــوى بـــمـــا لــــم يــعــهــد

خـــــدعـــــت بـــــاألـــــفـــــاظ تــــــــــــروق  لـــطـــافـــة 

فـــــــــــــاإذا طــــلــــبــــت حــــقــــيــــقــــة لـــــــم تــــوجــــد

ما  على  دَل��ت  التي  ال�صاعر  ه��ذا  اأ���ص��ع��ار  وم��ن 
اكت�صبه من تجارب وخبرات في الحياة والمعامالت 
ي�صلم من  لكي  الفرد  يتبعه  اأن  ينبغي  الب�صرية، وما 
في  ج��اء  ما  ؛  يرحم  ل  ال��ذي  الزمان  ه��ذا  مخالب 
�صعره من حكم واأمثال ومواعظ بالغة الدللة، يَتعظ 
اأهله،  �صلوك  و  الزمان  تقلب  يعرف  لم  من  كل  بها 

وذلك قوله:
الـــنـــمـــيـــرا تـــــوافـــــي  حــــتــــى  الـــــطـــــرق  رد 

ـــــــــــاح الــــيــــ�ــــصــــيــــرا)37( ـــيـــر اأت فــــــــرب عـــ�ـــص
واأر�ــــــــصــــــــل قــــلــــو�ــــصــــك طــــــــــورا �ـــصـــمـــاال

ــــــــــورا وطـــــــــــــــورا جـــــنـــــوبـــــا وطـــــــــــــــورا دب
ــــــــــات الــــــبــــــالد و�ـــــــــصـــــــــَن عــــــلــــــى غــــــــــازي

ـــــل جــيــ�ــصــا مــغــيــرا مــــن الـــنـــ�ـــص والـــــذَم
وفـــــــــــر مـــــــــــاء وجـــــــهـــــــك حــــــتــــــى تــــجــــَم 

)38( والـــهـــجـــيـــرا  بــــه  الـــ�ـــصـــمـــوم  واأطـــــــف 
ـــــــــــــت قـــــــــــوي الــــجــــنــــا وطـــــــــــر حــــــيــــــن اأن

تـــطـــيـــرا ال  اأن  عـــــنـــــدك  عــــــــذر  ال  ح, 

ـــــ ــــي ــــل ــــص ــــ� ال واأنــــــــــــــــــــت  تــــــــقــــــــعــــــــَن   وال 

ــــم حــيــن تــ�ــصــاهــي الــمــهــيــ�ــص الــكــ�ــصــيــرا
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فــــــــــــــاأم الــــــــتــــــــرحــــــــل  تـــــــدعـــــــى ولـــــــــــودا

ـــــــــــزورا ن ـــــــدعـــــــى  ت االإقـــــــــــامـــــــــــة  واأُم 

جــــــدودا ثــــديــــا  يـــر�ـــصـــع  الـــعـــجـــز  وذو 

درورا ثـــــديـــــا  ــــع  يــــر�ــــص الــــــعــــــزم  وذو 

يــــــعــــــز عــــــلــــــى الــــــنــــــبــــــل اأنـــــــــــــــي غــــــدو

فـــقـــيـــرا واأ�ـــــصـــــمـــــى  اأديـــــــبـــــــا  اأكــــــنــــــى  ت 

ـــــــكـــــــف الـــــــــزمـــــــــان واإنـــــــــــــــــــــي ثـــــــــبـــــــــُت ل

يــــــــعــــــــرق عــــــظــــــمــــــي عــــــــرقــــــــا مـــــبـــــيـــــرا

هـــــــيـــــــابـــــــة اأنـــــــــــــــــــــــــي  ذاك  ومــــــــــــــــــــا 

ــيــرا  اأخــــــــاف الــــرحــــيــــل واأ�ــــصــــنــــا الــمــ�ــص

ـــــــحـــــــكـــــــم زمـــــــــــــــــــــان غـــــــــدا ولـــــــــــكـــــــــــن ب
يــحــط الـــجـــيـــاد ويــ�ــصــمــي الـــحـــمـــيـــرا)39(

ملحوظة  عمق  يدرك  الأ�صعار  لهذه  القارئ  اإن 
بالفحولة  ال�صاعر  هذا  و�صف  في  الملك  عبد  ابن 
والتفنن في معارف ع�صره النقلية والعقلية، وفيما 
على  تدل  الحياة  في  وتجارب  خبرات  من  اكت�صب 
اأنه ذاق المر والحلو وعرك الحياة وعرف رخاءها 
ال�صابقة:  ال�صاعر في الأبيات  و�صدائدها، ففي قول 
»يعز على النبل.....البيت« دللة قوية على ما عانى 
واأ�صحاب  الأدب��اء  يعاني  وما  بوؤ�ض،  من  حياته  في 
الفكر في كل زمان ومكان من �صظف العي�ض و�صيق 
الحال، بينما الجهال يعي�صون في نعيم و�صعة وهناء 
بال، وهذا هو حال ذوي الفكر في كل زمان ومكان، 
منهم  اأقل  هم  من  بينما  وفكرهم  بعقولهم  ي�صقون 
في  ينظر  وكاأنه  العي�ض،  من  وطاب  لَذ  بما  ينعمون 

هذا المعنى اإلى قول اأبي الطيب المتنبي:

ذو العقل ي�صقى في النعيم بعقله  واأخو الجهالة 
في ال�صقاوة ينعم

و�صعة  الفكر  �صمو  في  ابن حبو�ض  ال�صاعر  ومثل 
ابن  ال�صاعر  عن  ذكره  ما  يبدع  ما  كل  في  الخيال 
في  الإ�صالمي  الغرب  اأعجوبة  كان  الذي  خَبازة)40( 
التفنن في �صروب الكالم نظًما ونثًرا حيث قال فيه: 
»وكان اأديًبا �صاعًرا مفلًقا من اأكبر اأعاجيب الدهر 
التي  الإجادة  مع  ناثًرا،  ناظًما  البديهة،  �صرعة  في 
الكالم معربه  اأ�صاليب  والتفنن في  فيها،  ل يجارى 

وهزله.«)41(

وقال في مو�صع اآخر: »وقطع مدًدا من عمره في 
الرت�صام بامتداح ملوك ع�صره، فكان ياأتي في ذلك 
�صرعة  اإلحاقه،  في  يطمع  ول  ذك��ره  ي�صمع  لم  بما 

ارتجال، وح�صن تفنن، وبراعة اإن�صاء.« )42(

اإن و�صف ابن خبازة بهذه الأو�صاف التي جعلته 
نظمه  في  البديهة  �صرعة  في  الدهر  اأعاجيب  من 
ونثره، وما يجود به فكره من روائع ل يجاريه فيها 
على  ال�صتدلل  الملك  عبد  ابن  من  تقت�صي  اأح��د، 
في  اأب��ي��اًت��ا  ل��ه  ف���اأورد  ق��ول��ه،  �صحة  يثبت  بما  ذل��ك 
المن�صور، وكان  اأبا العالء  غر�ض المدح، مدح بها 
في كنفه باإ�صبيلية، وهي اأبيات تدل على اإح�صانه في 
هذا الغر�ض، فبدا المدح فيها و�صًفا بديًعا للطبيعة 

الجميلة التي ازدانت باأنوار عدله، منها قوله:
االأمـــال بــك  نــالــت  لــقــد  �صعد حم�ص  يــا 

الحمال بــهــا  ــت  حــلَ قــد  ال�صم�ص  كــاأنــك 

فـــــكـــــل فـــــ�ـــــصـــــل ربـــــــيـــــــع نـــــــاثـــــــر زهــــــــرا

تـــخـــالـــه فــــــوق  اأعــــطــــاف الــــربــــى حــلــال

مـــنـــحـــرفـــا فـــــيـــــه  تـــــجـــــلَـــــت  جـــــــو  واأي 

اأنــــــوار عــدلــك فـــي الــدنــيــا فــمــا اعــتــدال

ـــعـــادة اأحـــظـــتـــهـــا بـــمـــا �ـــصـــاألـــت هــــي الـــ�ـــص

�صاال بما  يحظى  اأن  ال�صوؤل  ذي  وح�صب 
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ومما قال في جوده وعدله وحلمه:
جــــــودا وعـــلـــمـــا واإقــــــدامــــــا ونــــــور هـــدى 

وطــــيــــب ذكــــــر وعـــلـــمـــا بـــالـــتـــقـــى كــمــال

ــــا حــــامــــال زهــــرا تـــــــراه بـــالـــخـــيـــر رو�ــــص

مـــحـــتـــفـــال االآداب  زهــــــــــــر  لـــــكـــــنـــــه 

اأدب الـــطـــرف غــ�ــصــنــا حـــف مـــن  يـــهـــزه 

والــحــلــم يــر�ــصــيــه طـــــودا بــالــنــهــى ثقال 

تــــهــــوى مـــحـــا�ـــصـــنـــه الـــدنـــيـــا لــيــمــنــحــهــا

و�ـــصـــال فــيــعــر�ــص هـــجـــرانـــا لـــهـــا وقـــال 

مــهــابــتــه  مـــــن  مـــقـــيـــمـــا  كــــــان  �ــــصــــار  اإن 

مــرتــحــال بــــالــــعــــزم  يــــــرى  اأقـــــــــام  واإن 

وعـــــدلـــــه الـــ�ـــصـــمـــ�ـــص لــــكــــن غــــيــــر اآفــــلــــة
وفــ�ــصــلــه الــظــل لــكــن لــيــ�ــص مــنــتــقــال)43(

في  تبدو  الأبيات  هذه  في  ال�صاعرية  �صمات  اإن 
وفي  ربيع،  اأزه���ار  كاأنها  بدقة  المختارة  الأل��ف��اظ 
على  وال��دال��ة  وال��رق��ة  بالعذوبة  المت�صمة  المعاني 
وعدله  واأف�صاله  خلقه  و�صماحة  الممدوح  عظمة 
الخيال  وفي  الرا�صيات،  الجبال  يزن  الذي  وحلمه 
ع��وال��م  ف��ي  ي�صبح  ال�����ص��ام��ع  ج��ع��ل  ال����ذي  ال��رح��ب 
بالزهور  م��زدان��ة  رب��ى  في  والأغ�صان  الأن���وار  من 
الح�ض  في  و  الممدوح،  بها  تميز  التي  وبالمحا�صن 
الفني الجميل بالطبيعة التي ترتاح لها النفو�ض وقد 
ازدانت بوجود الممدوح ؛ كل ذلك يدل على ما اأوتي 
هذا ال�صاعر من موهبة فنية متفردة، وجودة قريحة 
فيا�صة بالمعاني التي ت�صتح�صن في ال�صعر بال�صورة 

البديعة والخيال الرحب.

بكر  اأبي  اأبي محمد بن  رثاء  اأبياًتا في  له  واأورد 
الفطر؛والمعاني  عيد  ي��وم  توفي  ال��ذي  الجد  اب��ن 

ال�صادقة في �صعر الرثاء تدل على ما ي�صمر ال�صاعر 
اأحا�صي�ض مرهفة وم�صاعر فيا�صة  بين جوانحه من 
�صاعريته  ال�صادق، فتفي�ض  والألم  الدفين  بالحزن 
به  الذي �صعر  الم�صاب  الدالة على عظم  بالمعاني 
في  الخن�صاء  �صعر  في  نجد  ما  مثل  فقد عزيز  نحو 
رثاء  في  الرومي  ابن  �صعر  وفي  �صخر،  اأخيها  رثاء 
ابنه، وفي ا�صعار كثيرة عَبر فيها ال�صعراء عن �صدق 
النقاد  بع�ض  يذكر  كما  الرثاء  و�صعر  م�صاعرهم. 
فهو  رهبة،  ول  رغبة  يعمل  ل  لأن��ه  غر�ض؛  اأ�صعب 
النف�ض  تختزنه  عما  معبًرا  ال�صافي  كالنبع  يفي�ض 
في  عظيم  اأو  عزيز  فقد  نتيجة  وج��روح  كلوم  من 
اللون  الرثاء من هذا  في  ابن خبازة  واأبيات  قومه. 
التعبير  في  ال�صدق  حيث  من  العربي  ال�صعر  في 
والرقة في الأحا�صي�ض وو�صف م�صاعر الحزن بدون 
الملك  عبد  اب��ن  اأورده���ا  ول��ذل��ك  تعمل،  اأو  تكلف 
للدللة على ما يمتلك ال�صاعر من موهبة فنية مكنته 
من الإجادة في �صروب متعددة من القول، والأبيات 

هي قوله:
اأرَجـــــة الــ�ــصــعــق يـــوم الــنــفــخ فــي الــ�ــصــور

الطور فــي  ال�صعق  يــوم  الــطــور  دَكـــة  اأم 

اإظـــهـــارا لــمــا زجـــرت اأم هــــَدت االأر�ــــــص 

بـــــه الـــخـــلـــيـــفـــة مـــــن اإيــــــقــــــاع مــــحــــذور

انـــتـــثـــرت اآفــــاقــــهــــا  فـــــي  الــــكــــواكــــب  اأم 

وبـــــاتـــــت الـــ�ـــصـــمـــ�ـــص فـــــي طـــــي وتـــكـــريـــر

مـــــا لـــلـــنـــهـــار تـــــعـــــَرى مـــــن ثــــيــــاب �ــصــنــا

و�ــــصــــابــــه الـــلـــيـــل فـــــي اأثـــــــــــواب ديـــجـــور

قـــــد كــــــان لـــلـــ�ـــصـــبـــح طــــــرف زانــــــــه بــلــق

ـــور ـــَن ــم الــخــلــق بــيــن الـــدجـــن وال مــقــ�ــَص
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ـــى بــدهــمــتــه ـــصَ ـــم الــــــــذي غـــ� فـــمـــا الـــمـــل

اأديــــــــمــــــــه عـــــنـــــبـــــرا مـــــــن بـــــعـــــد كـــــافـــــور

اأ�ــــــصــــــخ لـــتـــ�ـــصـــمـــع مــــــن اأنـــــبـــــائـــــهـــــا نــبــا

يـــطـــوى مـــن االأنــــ�ــــص فــيــهــا كـــل مــنــثــور

وانـــظـــر فـــــاإن بــنــي عـــدنـــان مـــا حــ�ــصــروا

مـــ�ـــصـــهـــور الـــــقـــــدر  عـــظـــيـــم  لـــــــــرزء  اإال 

م�صا�صته عــــادت  ال  الــعــيــد  مـــع  وافــــى 

ــالــه االأ�ــــصــــفــــى بــتــكــديــر ــ�ــص ــل فـــ�ـــصـــاب �ــص

الــ�ــصــبــق جــمــهــرة فـــي  لــهــا  دارا  واعـــتـــام 
بــالــجــمــاهــيــر)44( اأزرت  الــمــفــاخــر  مـــن 

في  الرثاء  ق�صائد  باأجود  تذكرنا  المعاني  هذه 
ال�صعراء،  من  الفحول  عند  ول�صيما  العربي  الأدب 
وقد تحقق فيها قول ابن عبد الملك في هذا ال�صاعر 
اإذ  ال��ك��الم؛  ���ص��روب  ف��ي  التفنن  يح�صن  كونه  ف��ي 
اآخر  دون  �صرب  في  يجيد  ك��ان  من  ال�صعراء  من 
برغم مكانته في ال�صعر. لقد عبر ال�صاعر في هذه 
الق�صيدة عن عظيم الرزء الذي اأ�صاب هذه الأ�صرة 
جلل  م�صاب  اإن��ه  والأم��ج��اد،  بالمفاخر  المو�صومة 
الحزن كل  النهار، وعم  واأظلم فيه  الكون،  له  اهتز 
دار، لكن ما يهون من ذلك اأن هذه الأ�صرة العريقة 
اإل لتحمل ال�صدائد وال�صبر  في الأمجاد ما وجدت 
النفو�ض  ذوي  الكرام  �صمات  من  وهي  الآلم،  على 
العظيمة التي ت�صمو فوق كل ال�صدائد مهما عظمت. 
ال�صمو  من  المبلغ  هذا  بلغت  الق�صيدة  هذه  ولكون 
في المعاني فقد و�صفها ابن عبد الملك باأنها مثال 
الح�صن والكمال في معانيها ولغتها و�صورها، ل ياأتي 
»وهذا  فقال:  الفذة،  المواهب  اأ�صحاب  اإل  بمثلها 
كما تراه من النمط العالي، والطراز الكامل الح�صن 

الغالي.«)45(

له  ح��د  ل  ال���ذي  الملك  عبد  اب��ن  اإع��ج��اب  اإن 
هذا  فيها  ينظم  ك��ان  التي  والأغ��را���ض  بالمعاني 
بنماذج  ال�صت�صهاد  ف��ي  ي�صتر�صل  جعله  ال�صاعر 
اإبداعه  على  للدللة  �صعره  اأغ��را���ض  من  متعددة 
ق�صيدة  له  اأورد  ولهذا  ينظم،  ما  كل  في  وجودته 
ثالثة في مدح الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم لتكون 
بها  يزين  نادرة  ودرة  لأ�صعاره،  ثمين  عقد  وا�صطة 
ترجمة هذا ال�صاعرالذي كان اآية في زمانه ويعرف 
فقال:   ، المتفردة  ومواهبه  وطبعه  المتنوع  باأدبه 
بق�صيدته  الق�صيدتين  هاتين  تثليث  راأي��ت  »وق��د 
البارعة التي نظمها في مدح �صيد الب�صر الم�صطفى 
محمد �صلى اهلل عليه و�صلم، و�صَماها » الميمونية« 
عن  وي��ع��دل  ال��ف��ائ��ق،  بكمال  ال��رائ��ق  جمال  ليعزز 
اهلل  الحقائق،نفع  حقائق  اإلى  المجازات  مجازات 
و�صامعها  وم�صتجيدها  ومن�صدها  ورا�صمها  ناظمها 

وم�صتعيدها.« )46(

الملك  عبد  اب��ن  و�صفها  التي  الق�صيدة  وه��ذه 
بهذه ال�صفات تعد من اأجود ق�صائد المدح النبوي 
في الأدب العربي، وغَرة من غرر اأ�صعار هذا ال�صاعر 
الذي تعددت محا�صنه، فكان بحق اأعجوبة ع�صره، 

ومنها قوله:
الــمــعــالــيــا  نـــجـــيـــب  اأن  عــلــيــنــا  حـــقـــيـــق 

لــنــفــنــي فــــي مـــــدح الــحــبــيــب الــمــعــانــيــا

ـــتـــات االأعــــاريــــ�ــــص حــ�ــصــبــة ونـــجـــمـــع اأ�ـــص

الـــقـــوافـــيـــا االإلـــــــــه  ذات  فـــــي  ونـــحـــ�ـــصـــد 

ونــــــقــــــتــــــاد لــــــالأ�ــــــصــــــعــــــار كــــــــل كـــتـــيـــبـــة

تـــردي االأعــاديــا الــهــدى والــديــن  لن�صر 

فــــاألــــ�ــــصــــن اأربــــــــــــاب الـــــبـــــيـــــان  �ـــــصـــــوارم

الموا�صيا الــ�ــصــيــوف  تن�صي  مــ�ــصــاربــهــا 
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لـــنـــطـــلـــع مـــــن اأمــــــــــداح اأحـــــمـــــد اأنـــجـــمـــا

تــــلــــوح فــتــجــلــو مــــن �ـــصـــنـــاه الـــديـــاجـــيـــا

كـــــــواكـــــــب اإيــــــــمــــــــان تــــنــــيــــر فـــيـــهـــتـــدي

بـــاأ�ـــصـــوائـــهـــا مـــــن بــــــات يــــدلــــج �ـــصـــاريـــا

�ــصــهــوت بـــمـــدح الــخــلــق دهــــــري, وهـــذه

كــنــت �صاهيا كــل مــا  لــجــبــري  �ــصــجــودي 

بـــمـــديـــحـــه لــــــلــــــذي  اإال  مــــــــــدح  فــــــــال 

عــا�ــصــيــا بـــالـــمـــدح  كـــنـــت  مــــا  اإذا  تــطــيــع 

نـــــوره  �ـــصـــفـــو  مـــــن  اهلل  بــــــــراه  ر�ـــــصـــــول 

واألـــبـــ�ـــصـــه بــــــردا مـــــن  الـــــنـــــور   �ــصــافــيــا

اآدم عـــهـــد  مــــن  الــــنــــور  ذاك  زال  ومـــــا 
الـــخـــوالـــيـــا)47( الــعــ�ــصــور  بـــه اهلل  يــنــيــر 

ملحوظاته  ي��ع��زز  الملك  عبد  اب��ن  ك��ان  ه��ك��ذا 
اأو  غر�ض  في  ال�صاعر  �صعر  من  ب�صواهد  النقدية 
اأغرا�ض متعددة لكي يظهر البيئة الفكرية والأدبية 
الم�صتوى  رفيع  اأدًبا  فاأنتج  ال�صاعر  فيها  عا�ض  التي 
في فكره و�صوره الفنية وخياله الرحب ؛ اإن ال�صاعر 
مناخ  في  اإل  ب�صعر جيد  قريحته  تجود  ل  بيئته  ابن 
والفكر  الأدب  اأثر  اأدبي وفكري يرعاه كل من يقدر 
في النهو�ض بالمجتمعات وفي تهذيب اأخالق النا�ض 
م��راآة  هو  والأدب  بفكرهم،  وال�صمو  وم�صاعرهم 
بلغت من رقي فكري وح�صاري  ال�صعوب، يعك�ض ما 

واإن�صاني. 

ونجد في بع�ض ملحوظات ابن عبد الملك و�صف 
التي  والخ�صائ�ض  بالمميزات  الأدي��ب  اأو  ال�صاعر 
والفطنة  الذكاء  ك�صفات  الجيد  الإبداع  من  تمكنه 
و�صرعة البديهة والجواب ال�صريع والتمثل بالأ�صعار 

البليغة والأمثال ال�صائرة في مو�صعها، وهي خا�صية 
ا�صتدل  وق��د  النا�ض،  من  القالئل  في  اإل  تتوفر  ل 
نزهون  الغرناطية  الأديبة  عن  روي  بما  ذلك  على 
ذكاء  مع  الجمال  في  اآي��ة  كانت  التي  القليعي  بنت 
من  ك��ل  بها  �صهد  ن���ادرة،  �صعرية  وموهبة  وفطنة 
�صاعرة  اأدي��ب��ة  »كانت  فيها:  ق��ال  حيث  عا�صرها، 

�صريعة الجواب، �صاحبة فكاهة ودعابة«)48(

في  ج��رى  م��ا  ذل��ك  يثبت  م��ا  على  ا�صتدل  وق��د 
حيث  الأعمى  المخزومي  بكر  اأب��ي  الأدي��ب  مجل�ض 
كانت نزهون تتلقى عليه الأدب وال�صعر، فدخل ذات 
يوم عليهما الأديب اأبو بكر الكتندي، فقال يخاطب 

المخزومي:
تجال�صه مــن  تب�صر  كنت  لــو 

فرَدت نزهون ب�صرعة جواب وبديهة:

لــغــدوت اأخــر�ــص مــن خالخله

الـــــبـــــدر يـــطـــلـــع مـــــن اأزَرتــــــــــه
والغ�صن يمرح في غالئله. )49(

ومن ذلك ما حكاه عن الأديب وال�صاعر والعالم 
عالمات  اأن  ذك��ر  فقد  الأغ��م��ات��ي)50(،  حف�ض  اأب��ي 
وهو  عليه  بدت  ال�صعرية  والموهبة  والنجابة  النبوغ 
طفل ذو ذوؤابة، وا�صتدل على ذلك بما روي عنه اأنه 
خرج مع اأبيه، وهو طفل �صغير، اإلى �صواحي مدينة 
فا�ض للقاء عبد المومن بن علي الموحدي في بع�ض 
قدماته على هذه المدينة، فلقيا القا�صي اأبا يو�صف 

حجاجا الذي قال لأبي حف�ض اأجز:
و�ــصــمــتــك الــ�ــصــمــ�ــص يــــا عــمــر

وكان ذلك عند الأ�صيل، وقد ظهر تاأثير ال�صم�ض 
في وجهه، فاأجاز اأبو حف�ض بديهة بقوله:
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ـــــمـــــة لــــــنــــــا فـــــيـــــهـــــا عـــبـــر �ـــــص

عـــرفـــت قـــــدر الــــــذي �ــصــنــعــت

فـــــــاأتـــــــت �ــــــصــــــفــــــراء تــــعــــتــــذر

قال ابن عبد الملك: » فا�صتنبله القا�صي، وعد 
ذلك من م�صتغرباته.«)51(

عن  تنبئ  بديعة  اأبياًتا  ال�صاعر  لهذا  اأورد  وقد 
من  قوله  منها  المرهف،  واإح�صا�صه  وموهبته  طبعه 

اأبيات في الغزل و�صفها بال�صعر المطرب:
هـــــــم نـــــــظـــــــروا لـــــواحـــــظـــــهـــــا فــــهــــامــــوا

وتـــــ�ـــــصـــــرب عــــقــــل �ــــصــــاربــــهــــا الـــــمـــــدام

ـــتـــهـــا �ــــصــــواهــــا يـــــخـــــاف الـــــنـــــا�ـــــص مـــقـــل

ــــــــذعــــــــر قـــــلـــــب حـــــامـــــلـــــه الــــحــــ�ــــصــــام اأي

ــــمــــا طــــــرفــــــي اإلــــــيــــــهــــــا وهــــــــــو بـــــاك ــــص �

ــــحــــت الـــ�ـــصـــمـــ�ـــص يـــنـــ�ـــصـــكـــب الـــغـــمـــام وت

ــــــر قــــــدهــــــا فـــــــــاأنـــــــــوح  �ـــصـــوقـــا ــــــ�ــــــص واأب

عــــلــــى االأغــــــ�ــــــصــــــان تــــنــــتــــدب الـــحـــمـــام

واأعـــــــقـــــــب بـــيـــنـــهـــا فــــــي الـــــ�ـــــصـــــدر غــمــا
)52( الـــــظـــــالم  ذكـــــــاءاأتـــــــى  غــــربــــت  اإذا 

ون��ث��ره  ���ص��ع��ره  م��ن  ك��ث��ي��رة  ب��ن��م��اذج  وا�صت�صهد 
المتنوعة  واأغرا�صه  معانيه  في  الف�صول  الم�صبوك 
»ومحا�صنه  قال:  ثم  والتوجيه،  والحكم  الوعظ  في 
ولول  دي��وان،  في  وت�صطر  بل�صان،  توثر  اأن  من  اأجل 
الكتاب لجتلبنا  والخروج عن ق�صد  الإطالة  خوف 
غيره  عن  المروي  ويف�صح  العقول،  يبهر  ما  منها 

والمنقول« )53(

وفي �صرعة التمثل والفطنة اأي�صا ذكر ال�صاعرة 
اأم  غالب  بن  الحق  عبد  بنت  الرحمن  اأمة  الأديبة 

الفهم  اأهل  اإنها كانت » من  هانئ، غرناطية، وقال 
�صريعة  ال��ن��ادرة،  حا�صرة  الخط،  جيدة  والعقل، 

التمثل.« )54(
لأبيها حينما  قولها  تمثلها  �صرعة  ومما ذكر في 
بغرناطة  داره  دخ��ل  قد  وك��ان  األمرية،  ق�صاء  قلد 

وعيناه تدمعان اأ�صفا لمفارقة وطنه:
يــــاعــــيــــن �ـــــصـــــار الــــــدمــــــع عـــــنـــــدك عــــاد

تــــبــــكــــيــــن فــــــــي فــــــــــرح وفــــــــــي اأحــــــــــــزان

اهلل  عفا  الم�صنف  ق��ال  الملك:  عبد  اب��ن  ق��ال 
عنه:

وهذا البيت من اأبيات هي:
جـــــــاء الـــــكـــــتـــــاب مــــــن الــــحــــبــــيــــب بــــاأنــــه

�ــــصــــيــــزورنــــي فـــا�ـــصـــتـــعـــبـــرت اأجــــفــــانــــي

ــــــرور عــــــلــــــَي حـــــتـــــى اإنـــــــه غـــــلـــــب الــــــ�ــــــص

مـــــن فــــــرط عـــظـــم مـــ�ـــصـــرتـــي اأبـــكـــانـــي

يــــا عـــيـــن �ــــصــــار الــــدمــــع عــــنــــدك عــــادة

تــــبــــكــــيــــن فــــــــي فــــــــــرح وفــــــــــي اأحــــــــــــزان

ـــتـــقـــبـــلـــي بــــالــــبــــ�ــــصــــريــــوم لـــقـــائـــه فـــا�ـــص
االأحـــــــــــــــزان«)55( لــلــيــلــة  الـــــدمـــــوع  ودع 

وال��ذك��اء  الفطنة  على  ت��دل  التمثل  �صرعة  اإن 
والحفظ الجيد للماأثور من النثر الم�صبوك وال�صعر 
في  ال�صاهد  ا�صتح�صار  يجعل  ذل��ك  وك��ل  البليغ، 
يتم  ول  ال�صامع،  في  تاأثيرا  واأ���ص��د  اأي�صر  مو�صعه 
ذلك اإل لمن توفرت فيهم �صفات النجابة و�صالمة 
ال�صواهد  اأج���ود  وتختزن  ت�صتوعب  التي  ال��ذاك��رة 
البليغة في ال�صعر والأمثال والحكم ؛ وقد عرف عن 
بع�ض عباقرة العرب اأنهم كانوا يحفظون الدواوين 
الجاحظ  كتب  مثل  الأدبية  والم�صنفات  ال�صعرية 
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وابن قتيبة والمبرد وغيرها من الم�صنفات والروائع 
التي األفها جهابذة الفكر والأدب في ع�صور ازدهار 
الفكر العربي. ولذلك وجدنا ابن عبد الملك يذكر 
وتمكنهم  فطنتهم  لبيان  وال�صعراء  الأدب��اء  ه��وؤلء 
اتبعه في ذكر  النهج  الأدب، وهذا  روائع  من حفظ 
كانوا  فقد  والتف�صير  والفقه  الحديث  علماء  تراجم 
بالإ�صافة اإلى حفظهم كتاب اهلل بالرويات المتواترة 
يحفظون كتب الحديث ال�صريف والمتون والأ�صعار، 
الفكرية  والحركة  الثقافي  الم�صهد  يبين  هذا  وكل 
والأدبية التي ازدهرت في ع�صرهم في هذا الجناح 
من العالم الإ�صالمي الذي اعتبر الثقافة الإ�صالمية 

والعربية من مقومات الفكر والنه�صة.

يكتفي  الأحيان  بع�ض  الملك في  ابن عبد  وتجد 
يورد  لكنه  والأدب��اء  ال�صعراء  عن  موجزة  بملحوظة 
قليلة  اأب��ي��اًت��ا  اأو  مقطعة  الملحوظة  تلك  بجانب 
لتعبر  جلي  ب�صكل  الملحوظة  تلك  خ�صائ�ض  تبرز 
اأ�صدق تعبير عن مكانة ال�صاعر والأديب، فقد ذكر 
الموؤدب،  ال�صاعرة حمدة بنت زياد بن بقي العوفي 

وادي اآ�صية، وقال: »كانت اأديبة �صاعرة«)56(

ويعزز  البليغ،  و�صعرها  الجيد  اأدبها  يثبت  ولكي 
لها  ي�صهد  بما  ذك��ره��ا  التي  الموجزة  الملحوظة 
بال�صاعرية اأورد لها قطعة بديعة في و�صف الطبيعة 
م�صاعره  بكل  اأح�ض  �صاعر  قريحة  اإل  بها  تجود  ل 
مظاهرها،  ك��ل  ف��ي  الطبيعة  بجمال  واأحا�صي�صه 
من  بالرملة  متنزهة  خ��رج��ت  ق��د  ح��م��دة  وك��ان��ت 
فيها  تعبر  بديعة  باأبيات  فتغنت  اآ�صي،  وادي  نواحي 
عن روعة الطبيعة واإح�صا�صها بجمالها، ودلت بهذه 
للطبيعة  وع�صقها  �صاعريتها  ق��وة  على  المقطوعة 

الجميلة، فقالت:

ــــــــواد ــــــــــــراري ب ــــــــدمــــــــع اأ�ــــــــــــص اأبــــــــــــــــاح ال

ــــــن اآثـــــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــواد ــــــص ــــــحــــــ� ــــــل بـــــــــــــه ل

ـــــكـــــل رو�ــــــــص ـــــهـــــر يــــــطــــــوف ب فـــــمـــــن ن

واد بــــــكــــــل  يـــــــطـــــــوف  رو�ـــــــــــــص  ومـــــــــــن 

ومــــــــــن بـــــيـــــن الــــــظــــــبــــــاء مــــــهــــــاة رمـــــل

�ــــصــــبــــت لـــــبـــــي, وقــــــــد مــــلــــكــــت قــــيــــادي

لـــــــــهـــــــــا لـــــــــحـــــــــظ تـــــــــــــرقـــــــــــــده الأمـــــــــــــر

رقــــــــادي يـــمـــنـــعـــنـــي  الـــــلـــــحـــــظ   وذاك 

ـــيـــهـــا عـــل ذوائــــــــبــــــــهــــــــا  �ــــــصــــــدلــــــت  اإذا 

 راأيـــــــــــت الــــــبــــــدر فــــــي جــــنــــح الـــــــــــداآدي

كــــــــــــاأن الـــــ�ـــــصـــــبـــــح مــــــــــات لــــــــه �ـــصـــقـــيـــق 
ـــربـــل بــــــالــــــحــــــداد)57( فــــمــــن حـــــــزن تـــ�ـــص

ونختم هذه الملحوظات بما ذكره عن ال�صاعراأبي 
زيد الفازازي، فقد مدح الفقيه الأديب اأبا المعالي 
بارعة  بق�صيدة  الدين  �صم�ض  الملقب  الخر�صاني 
هذه  الملك  عبد  اب��ن  واأورد  بتون�ض،  لقيه  حينما 
من  المغرب  اأه��ل  بلغ  م��ا  على  للدللة  الق�صيدة 
اإح�صان في نظم ال�صعر، فقال: »وامتدحه بق�صيدة 
وتنبيها  لالإفادة،  تكمياًل  هنا  اإثباتها  راأينا  فريدة 
الح�صنى  م��ن  الف�صل  ف��ي  المغرب  لأه��ل  م��ا  على 

والزيادة.«)58(

والق�صيدة - كما و�صفها ابن عبد الملك - من 
اأجود ق�صائد الأدب العربي، مطلعها:

قـــــــربـــــــوا وفـــــــــــرط دنـــــــوهـــــــم يـــغـــريـــنـــي

ـــــــــــاأوا وفــــــــرط �ـــصـــبـــابـــتـــي يـــدعـــونـــي ون

ومنها هذه الأبيات البديعة في المقدمة الغزلية:
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فــنــ�ــصــوا �ــصــجــوف الــخــز عــن اأحــداجــهــم

فــــبــــدت لــــــي  االأقــــــمــــــار فــــــوق غــ�ــصــون
وفــــهــــمــــت �ــــصــــر الـــحـــ�ـــصـــن وهـــــــو مــكــتــم

فـــــي لــــيــــل �ـــصـــعـــر فـــــــوق �ـــصـــبـــح جــبــيــن
ورهـــــــنـــــــت لـــــبـــــي والـــــــحـــــــيـــــــاة بــــوقــــفــــة

ـــعـــد قـــبـــ�ـــص رهـــــون ـــهـــا مـــــن ب ـــنـــوا ب �ـــص
ــلــمــوا �ــص اإن  ومــــــــا   رهــــنــــي  وتـــ�ـــصـــلـــمـــوا 

تـــيـــهـــا فــــبــــوؤت بــ�ــصــفــقــة الــــمــــغــــبــــون)59(

والأدي���ب  ال��ن��اق��د  الملك  عبد  اب��ن  ك��ان  ه��ك��ذا 
فيختار  والأدباء  لل�صعراء  يترجم  والموؤرخ  وال�صاعر 
ملحوظاته  على  بها  ي�صت�صهد  التي  الأ�صعار  اأج��ود 
والتعريف  وال�صعراء،  الأدباء  مكانة  لإبراز  النقدية 
ب��ال��ح��رك��ة الأدب���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي ازده����رت في 
ع�صرهم ؛ والأ�صعار التي اختارها تدل على ما كان 
واإح�صا�ض  رقيق  و�صعور  مرهف  ذوق  من  به  يتميز 
فائق بالجمال وبقوة الكلمة في التاأثير على المتلقي، 
واللغوية  الأدبية  ثقافته  يبرز  عليها  تعليقه  اأن  كما 
ال�صعراء،  على مذاهب  الوا�صع  واطالعه  والنحوية، 
والأغرا�ض التي كانوا يجيدون القول فيها، و لذلك 
عن  معبرة  �صاعر  لكل  اختارها  التي  الأبيات  كانت 
المرهف  والإح�صا�ض  العذبة  بالكلمة  ال�صاعرية  قوة 
الرفيع؛ فلم يكن قوله عن  والذوق  الرقيق  وال�صعور 
تعبير ل  و�صاعرة مجرد  اأديبة  اإنها  ال�صاعرة حمدة 
ال�صعر،  ب��اأروع  والبرهان  الدليل  �صدق  عليه  يملك 
ح��ازت  باأنها  ال��ف��ازازي  لق�صيدة  و�صفه  وك��ذل��ك 
دليل  على  ي�صتند  ل  تعبير  مجرد  وزي���ادة  الف�صل 
من �صعره واأدبه، وكاأنه بذلك كان يحاول اأن ير�صم 
يكن  فلم  بهم،  المترجم  ع�صر  عن  مكتملة  �صورة 
يكتفي بالتعريف بهم مثل ما فعل الكثير من العلماء 

ل  والأدي����ب،  والناقد  ال��م��وؤرخ  وظيفة  ه��ي  وه��ذه  ؛ 
اإل  تعليقا  يعلق  ول  راأي���ا  يبدي  ول  حكما  ي�صدر 
وال�صاعر،  الأدي��ب  اإنتاج  في  النظر  ي�صتوفي  بعدما 
والمعاني  اللغة  والنقدية في  الأدبية  الأحكام  وبهذه 
ت�صمنت  وما  الفنية،  وال�صور  والقوافي  والعرو�ض 
بالأحا�صي�ض  فيا�صة  م�صاعر  م��ن  الأ���ص��ع��ار  تلك 
يقوم  تقويما  الأدب  يقومون  النقاد  كان  ال�صادقة 
على معايير ومقايي�ض ترتبط باأ�صول الفن وقواعده، 
يبرز  بمنهج  والأدب��اء  ال�صعراء  على  الحكم  فيكون 
في  والفكرية  الأدبية  النه�صة  �صورة  اأو�صح  ب�صكل 
ع�صر اأولئك ال�صعراء والأدباء، كما اأن هذا المنهج 
الذي  الطريق  النا�صئين  والأدب���اء  لل�صعراء  ير�صم 
في  �صام  وفكر  رفيع  اأدب  لإنتاج  ي�صلكوه  اأن  ينبغي 
م�صتوى ما اأنتج ال�صلف اأو يفوقه، وهذا المنهج يفتح 
در�ض  اأج��ل  من  والدار�صين  الباحثين  اأم��ام  الباب 
م�صبوطة  اأ�ص�ض  على  ع�صر  كل  في  الأدب  تاريخ 

و�صليمة.

الهوام�ص

هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن �صعيد الأن�صاري  ٭ 
وتوفي  بمراك�ض  )))ه��ج  �صنة  ولد  المراك�صي،  الأو�صي 
زمانه  اأعلم  من  وكان  الجديدة،  بتلم�صان  )1)هج  �صنة 

بالتاأريخ لالأعالم، فقيًها محدًثا لغوًيا �صاعًرا ناقًدا.
في  ل��الأع��الم  ال��ت��اأري��خ  ف��ي  منهجه  ع��ن  درا���ص��ة  ن�صرنا   -(
التاأليف  »منهج  بعنوان  وال��ت��راث«  الثقافة  »اآف��اق  مجلة 
ال�صلة  لكتابي  والتكملة  »الذيل  كتاب  في  التراجم  في 

والمو�صول« عدد )) مار�ض ))1)م
كتبنا درا�صة عن خ�صائ�ض �صعره بعنوان » الخ�صائ�ض   -(

اللغوية والفنية في �صعر ابن عبد الملك المراك�صي«
انظر المقدمة )/)  -(

الذيل والتكملة )/))). وكان الوالي اأبو علي الملياني قد   -(
طلب من �صعرائه تذييل �صعر قيل في الطابع، فقد حكى 
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حكاية  الوالي  هذا  �صعراء  اأح��د  الجنان  بن  يعقوب  اأب��و 
تاأمره  اأيام  زنون  بن  بن علي  جرت في مجل�ض عبد اهلل 
اأبي  مع  زنون  ابن  كتاب  ثالث  الجنان  ابن  وكان  بمالقة، 
عبد اهلل الأ�صتجي واأبي علي ابن �صت الدار، وكان لبن 
زنون خاتم يطبع به كتبه ل يفارقه، فا�صتعجل ذات يوم 
بكتب  اإخباره  اأرادوا  ذلك  من  انتهوا  فلما  بكتب،  كتابه 
اإنه ليقبح بنا اأن نكون  بطاقة نثرا، فقال لهم الأ�صتجي: 
اأدباء �صعراء مع اأن مخدومنا ي�صتح�صن ال�صعر ونخاطبه 
في مثل هذا بالنثر، فاأجمعوا على مخاطبته في المو�صوع 

باأبيات من ال�صعر،فقال الأ�صتجي:
نــ�ــصــجــت بــــــرود الـــكـــتـــب وفـــــق مـــرادكـــم

ـــــــخـــــــط بـــــــــــارع فـــــــــــاأتـــــــــــت مـــــــفـــــــوفـــــــة ب
     وقال ابن �صت الدار:

وجـــــمـــــالـــــهـــــا طـــــــــرز لـــــكـــــي تــــــزهــــــى بـــه
بـــالـــطـــابـــع الــــعــــلــــى  ذا  يـــــا  وطـــــــرازهـــــــا 

      وقال ابن الجنان:
فــــالــــخــــتــــم لــــلــــمــــكــــتــــوب تـــــكـــــرمـــــة لـــه

وكــــــــــذا رويـــــــنـــــــاه عــــــن اأكــــــــــــرم �ـــصـــافـــع
في  ح�صر  لمن  ق��ال  الحكاية  ه��ذه  علي  اأب��و  �صمع  فلما   
كان  ل��و  �صعري  ليت  والأدب�����اء:  ال�����ص��ع��راء  م��ن  مجل�صه 
ال��زي��ادة على  تمكن  وه��ل  ؟  يقول  ك��ان  م��اذا  راب��ع  معهم 
ومنع  كمل  قد  المعنى  اإن  الجميع  فقال  الأبيات؟،  هذه 
الزيادة، فقال: من المحال اأن يكون معهم رابع ول يجري 
مجراهم، فخذوا في الزيادة عليها. ولذلك طلب من ابن 
الزيادة. هذه  في  ال�صحاب  مع  ي�صارك  اأن  الملك  عبد 

انظر: الذيل والتكملة )/)))-)))
اأعلم  كان  الأحمر  وخلف   .(/( ال�صعراء  فحول  طبقات   -(
النا�ض بال�صعر، وكان ابن �صالم يوثقه، قال فيه » اجتمع 
واأ�صدقه  �صعر،  ببيت  النا�ض  اأفر�ض  كان  اأن��ه  اأ�صحابنا 
ل�صانا. كنا ل نبالي اإذا اأخذنا عنه خبًرا اأو اأن�صدنا �صعًرا 
1))هج  طبقات  �صنة  وتوفي  �صاحبه.  من  ن�صمعه  ل  اأن 

فحول ال�صعراء )/))
العمدة في محا�صن ال�صعر واآدابه )/1))  -(

�صماه  العرو�ض  علم  درا�صة  في  كتاب  الملك  عبد  لبن   -(
»الجامع في العرو�ض«، وهو مفقود، وقد اأ�صار اإليه عندما 
القول في  اأ�صبعت  تعر�ض لم�صاألة عرو�صية، فقال: »وقد 
الجامع  كتابي:  من  مو�صعه  في  العرب  عمل  وبينت  هذا 

في العرو�ض.« 
طبقات فحول ال�صعراء )/)  -(

كان اللحن قد وجد طريقه حتى في األ�صنة البلغاء، ومنهم   -(
اأف�صح  من  وك��ان  الثقفي،  يو�صف  بن  الحجاج  الأم��ي��ر 
الجمحي  ابن �صالم  بليغة، ذكر  النا�ض، و�صاحب خطب 
اأن يون�ض بن حبيب ال�صبي اأخبره باأن الحجاج قال لبن 
»اأت�صمعني   :- والنحو  باللغة  النا�ض  اأعلم  وكان   - يعمر 
يون�ض: وكذلك  النا�ض - قال  اأف�صح  الأمير  األحن؟ قال: 
كان - ولم يكن �صاحب �صعر. قال: ت�صمعني األحن. قال: 
اأ�صنع  ق��ال: ذلك  ال��ق��راآن.  ق��ال: في  ؟  اأي��ن  ق��ال:  حرفا. 
واأبناوؤكم  اآباوؤكم  كان  اإن  »قل  تقول:  قال:  ؟  هو  فما  له، 
اقترفتموها  واأم���وال  وع�صيرتكم  واأزواج��ك��م  واإخوانكم 
اإليكم  اأحب  تر�صونها  وم�صاكن  ك�صادها  تخ�صون  وتجارة 

من اهلل ور�صوله.«  �صورة التوبة )).
كان يقراأ –اأحب - بالرفع، لما طال عليه الكالم ن�صي ما   

ابتداأ به.
انظر: طبقات فحول ال�صعراء )/))  

منهاج البلغاء )))  -(1
الو�صاطة بين المتنبي وخ�صومه ))  -((

مقدمة اللغة ال�صاعرة   -((
الذيل والتكملة )/)))  -((

انظر: رفع الحجب الم�صتورة )/)))  -((
انظر: الخ�صائ�ض )/))) و )/)))  -((

هو مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن   -((
الأديب،  النحوي  المالقي  المرحل  بن  الحكم  اأبو  الفرج 
كان �صاعرا رقيقا مطبوعا، �صريع البديهة. ولي الق�صاء 
بجهات غرناطة، وتوفي �صنة )))هج. انظر: بغية الوعاة: 

(((/(
الت�صمين هو تمام وزن البيت قبل تمام المعنى، اأو افتقار   -((
اأو بعده. انظر: المنزع البديع  اإلى غيره مما قبله  البيت 
الموافقة،  لغة،  والإي��ط��اء،   .((1 البديع:  تجني�ض  في 
واح��د،  بمعنى  القافية  ال�صاعر  اإع��ادة  هو  وا�صطالحا 
عدم  على  دليل  وه��و  الأب��ي��ات.  فيه  تقاربت  ما  ل�صيما 
اقتدار ال�صاعر لكونه يعجز عن تنويع الألفاظ والمعاني، 
العمدة  انظر:  ال�صاعر من عي.  يوطئ  اإنما  الفراء:  قال 

(((/(
ذكر الأ�صمعي قول ال�صاعر:  -((

وقـــــــــــبـــــــــــر حـــــــــــــــــرب بـــــــــمـــــــــكـــــــــان قـــــفـــــر
لــــــيــــــ�ــــــص قـــــــــــــرب قـــــــبـــــــر حـــــــــــــرب قــــبــــر

ببع�ض  اإل  اإن�����ص��اده  المن�صد  ي�صتطيع  ل  ال�صعر  ف��ه��ذا   
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ال�صتكراه لتنافر األفاظه.
وقال خلف:  

ـــــة عـــــلَ اأوالد  الــــــــــقــــــــــوم  قـــــــريـــــــ�ـــــــص  وبـــــــعـــــــ�ـــــــص 
بع�صها  يقع  ل  ال�صعر  من  البيت  األ��ف��اظ  كانت  اإذا  اأي   
مماثال لبع�ض كان بينها من التنافر ما بين اأولد العالت.

انظر: البيان والتبيين: )/ ))-))  
الذيل والتكملة )/)))  -((
الذيل والتكملة )/)))  -(1

منهاج البلغاء )))  -((
الذيل والتكملة )/)))  -((

طبقات فحول ال�صعراء )/))  -((
الم�صدر نف�صه )/))  -((

الم�صدر نف�صه )/))). قال هذه الملحوظة حينما طلب   -((
الوالي تذييل اأبيات في الطابع.انظر هام�ض )

الذيل والتكملة )/)))  -((
انظر هام�ض )  -((

الذيل والتكملة )/)))  -((
عبد  اأبو  حبو�ض  ابن  اهلل  عبد  بن  ح�صين  بن  محمد  هو   -((

اهلل، فا�صي، توفي �صنة 1))هج 
الذيل والتكملة )/ )))  -(1

الإح�صان  على  دليل  ال�صائر  بالأمثال  ال�صاعر  اإتيان  اإن   -((
هوؤلء  من   تمام  اأبو  ال�صاعر  وكان  والذكاء،  والعبقرية 
ال�صعراء، فاأ�صبحت اأمثاله في �صعره تتردد على الأل�صنة 

مثل قوله:
مــــــن دونــــــه لــــــه  �ــــصــــربــــي  تـــــنـــــكـــــروا  ال 

مـــثـــال �ـــــصـــــرودا فــــي الــــنــــدى والـــبـــا�ـــص
فـــــــــاهلل قـــــــد �ــــــصــــــرب االأقــــــــــــــل لـــــنـــــوره

مــــثــــال مــــــن الــــمــــ�ــــصــــكــــاة والــــنــــبــــرا�ــــص
الذيل والتكملة )/)))  -((

الوافي بالأدب العربي في المغرب الأق�صى )/11)  -((
غير م�صرد: اأي غير مقطوع وممنوع  -((

الأع��ط��ان: ج ع��ط��ن، وه��و اأن ت��ن��اخ الإب���ل ح��ول ال���ورد،   -((
اإلى  الإن�صان  يبلغ  الذي  الدين  والمق�صود معرفة حقيقة 

اليقين والطمئنان النف�صي 
الذيل والتكملة )/)))-)))  -((

ي�صبر  اأن  وق�صده  الإبل،  فيه  بالت  الذي  الماء  الطرق:   -((

الإن�صان على القليل النزر حتى ينال مق�صوده.
فر ماء وجهك: اأي �صن عر�صك من كل ما يعيبه .  -((

الذيل والتكملة )/)))  -((
هو ميمون بن علي بن عبد الخالق ال�صنهاجي الخطابي   -(1
في  وك��ان  مراك�ض  �صكن  فا�صي،  خبازة،  ابن  عمرو  اأب��و 
�صحبة الخليفة الر�صيد من بني عبد المومن، توفي ب�صال 

�صنة )))هج
الذيل والتكملة )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)1)  -((

�صميت  اإ�صبيلية،  هي  وحم�ض   .(((/( نف�صه  الم�صدر   -((
بذلك لأن جند ال�صام بحم�ض هم الذين فتحوها. 

الم�صدر نف�صه  )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((

الم�صدر نف�صه  )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((

عمر  ب��ن  محمد  ب��ن  محمد  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  عمر  ه��و   -(1
توفي  بمراك�ض،  اأوريكة  اغمات  من  حف�ض،  اأبو  ال�صلمي 
�صنة )1)هج، وكان �صاعًرا اأديًبا فقيًها ورئي�ًصا من روؤ�صاء 

النحو.
الذيل والتكملة)/)))  -((

الم�صدر نف�صه )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/1))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((
الم�صدر نف�صه )/)))  -((

الم�صــادر والمراجع

م�صر  نه�صة  العقاد.  محمود  ال�صاعرة.عبا�ض  اللغة  	•
للطباعة والن�صر والتوزيع.

جالل  وال��ن��ح��اة.  اللغويين  طبقات  ف��ي  ال��وع��اة  بغية  	•
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الدين عبد الرحمن ال�صيوطي. تحقيق محمد اأبو الف�صل 
اإبراهيم ط) دار الفكر.))))م.

ل�صاحب  نقدية.  درا�صة  تاأ�صيلها:  وطرق  القافية  بناء  	•
المقال،ط) الرباط )11)م.

الجاحظ.  بحر  بن  عثمان  عمرو  اأبو  والتبيين.  البيان  	•
الجيل  دار  ه��ارون.  محمد  ال�صالم  عبد  و�صرح  تحقيق 

بيروت - لبنان.
محمد  تحقيق  جني.  بن  عثمان  الفتح  الخ�صائ�ض.اأبو  	•
).بيروت-  ط  والن�صر  للطباعة  الهدى  دار  النجار.  علي 

لبنان.
عبد  لأبي  وال�صلة.  المو�صول  لكتابي  والتكملة  الذيل  	•
اهلل محمد بن محمد بن عبد الملك الأن�صاري الأو�صي 
�صريفة.  بن  محمد  الدكتور  وتعليق  تحقيق  المراك�صي. 

مطبوعات المملكة المغربية .
طبقات فحول ال�صعراء. محمد بن �صالم الجمحي. �صرح  	•

محمود محمد �صاكر.مطبعة المدني - القاهرة.
لأبي  المق�صورة.  محا�صن  عن  الم�صتورة  الحجب  رفع  	•

القا�صم ال�صريف ال�صبتي. تحقيق و�صرح �صاحب المقال.
مطبوعات وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية المغربية - 

الرباط ط) ))))م.
العمدة في محا�صن ال�صعر واآدابه. لأبي علي الح�صن بن  	•
ر�صيق القيرواني. تحقيق و�صرح الدكتور محمد قرقزان. 

دار المعارف ط) بيروت - لبنان.
محمد  اأبو  البديع.  اأ�صاليب  تجني�ض  في  البديع  المنزع  	•

ال�صجلما�صي.تحقيق و�صرح الدكتور عالل الغازي. ط).
القرطاجني.  ح��ازم  الأدب���اء.  و���ص��راج  البلغاء  منهاج  	•
الغرب  دار  الخوجة.  بن  الحبيب  محمد  الدكتور  تحقيق 

الإ�صالمي ط) ))))م.
بن  محمد  الأق�صى.  المغرب  في  العربي  بالأدب  الوافي  	•

تاويت. دار الثقافة ط) ))))م الدار البي�صاء.
بن عبد  للقا�صي علي  المتنبي وخ�صومه.  بين  الو�صاطة  	•
الف�صل  اأب��و  محمد  و�صرح:  تحقيق  الجرجاني.  العزيز 
بيروت-  القلم.  دار  البجاوي.  محمد  وعلي  اإبراهيم. 

لبنان.
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�شعرية االنزياح
)قراءة في المنجز النقدي العربي القديم(

الدكتور اأحمد بوزيان
تيارت - جامعة عبد الرحمن بن خلدون

ق�صم اللغة والأدب العربي - كلية الآداب واللغات- الجزائر

اإنَّ البحث في اإ�صكالية مفهوم االنزياح في المنجز النقدي العربي القديم ت�صعنا في مواجهة 
معرفة  اإلى  الباحث  يدفع  مما  القديم,  العربي  النقدي  الخطاب  وفقها  تاأ�ص�ص  التي  المفاهيم 
االإطار النظري الذي �صكل مفهوم المجاز في مقاربة االإعجاز, انطالًقا من ت�صور البالغة وفن 
العام,  ال�صعرية في ت�صورها  الت�صور نظرًيا وتنظيًرا عن موؤثرات  اإذ ال يمكن عزل هذا  القول؛ 

لنظرية االأدب التي تمحورت راأ�ًصا حول البحث عن الخ�صو�صية ال�صعرية, و�صياغة ال�صعر.

لقد كان هاج�ص النقاد البحث عن معيار قار ثابت, به تقا�ص درجة الجمالية- اأو االأدبية, اأو 
االإعجاز, يتجاوز معيار الذوق وردود االأفعال االآنية, وبذلك ظهرت قواعد البالغة, مفرقة بين 
من  الحقيقة  مفهومين:  البالغة  فاأ�صلت  اال�صتعمال,  خ�صو�صية  عن  بحًثا  اللغة  ا�صتخدامات 
اإال  اال�صتعمال,  هذا  عن  انحراف  هو  حيث  من  والمجاز  توا�صعها,  في  االألفاظ  ا�صتخدام  حيث 
دينية  اإ�صكالية  والنقاد, في مواجهة  النقد  والمجاز( و�صعت  الحقيقة  )ثنائية  الثنائية  اأن هذه 
مذمومة  داللة  اإلى  المجاز  فا�صتحال  المخالفة,  بداللة  الكذب  يقابلها  الحقيقة  اإذ  عوي�صة؛ 

يحبب نفيها عن القراآن الكريم, وحا�صاه ذلك.

ل���م ي��ج��د ال��ن��ق��اد ال���ع���رب ال���ق���دام���ى من 
م�صطلح  اإّل  الخيال  لمقاربة  الم�صطلحات 
)الكذب) كونه يفارق الواقع؛ لذلك ا�صطلحوا 
لي�ض  ه��ن��ا  ه��ا  وال��ك��ذب  ال���دلل���ة،  ب��ه��ذه  عليه 
بمعناه الأخالقي، واإنما بمعناه الفني، اأي عدم 
اللغة  اأن  ذلك  ومعنى  للواقع،  الكالم  مطابقة 
معها،  تتماهى  ول  وتغايرها،  الأ�صي�اء  تفارق 

اأي اأن النزياح يقيم هّوة وفجوة، وم�صافة توتر 
عالم  في  والموجود  اللغة،  في  الموجود  بين 
جمالية،  م�صافة  عنه  تتولد  ذلك  وكل  الح�ض، 
ذاته  الآن  وف��ي  ت�صميها،  ول  الأ�صياء  تقول  ل 
تقول  اللغة  يجعل  فالنزياح  وتقاربها،  تقولها 
ذلك  تفعل  فهي  تقوله،  اأن  تعودت  مما  اأكثر 
تلميًحا ل ت�صريًحا، واإ�صارة ل تو�صيًحا؛ لذلك 
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وجائز،  مباح  كذب  ولكنه  كّذابا،  ال�صاعر  كان 
الكالم  ي�صتحيل  وبدونه  الأدب،  في  واجب  بل 

الى تقرير ل جمال فيه.
زال��ت  وم��ا  كانت  الم�صطلح  اإ�صكالية  اإن 
هاج�ض التنظير النقدي عند العرب؛ حيث تحول 
م�صطلح الكذب من مفهوم فني وجمالي- من 
حرمان  عامل  اإلى  للخيال-  م��رادف  هو  حيث 
خ�صو�صية  عن  البحث  اإلى  �صعى  الذي  للنقد، 
مقولة  كانت  لهذا  التركيبية.  وجماليتها  اللغة 
الخيال،  لمفهوم  »مرادفة  اأكذبه  ال�صعر  اأجمل 
المقولة  هذه  في  الكذب  لفظة  ا�صتعمال  ولعل 
غير  على  وفهمها  غمو�صها،  ف��ي  ال�صبب  ه��و 
لغويا  اللفظة  هذه  اأن  ذلك  ال�صحيح؛  وجهها 
جعل  مما  واأخالقية،  دينية  باعتبارات  متعلقة 
ا�صتعمالها الجديد في معنى »التجاوز الدللي« 
هذا  ربط  تم  اإذا  وبخا�صة  التمثيل«)))  �صعب 
حيث  القراآنية؛  الدرا�صات  مجال  في  الفهم 
القراآن  في  المعنى-  -بهذا  وج��وده  ي�صتحيل 
الكريم، وحتى واإن قارب م�صطلح الكذب معنى 
المعنى  ثناياه  في  يحمل  يظل  اأنه  اإّل  المجاز، 
الم�صطلح  محتفًظا  يظل  حيث  الأخ��الق��ي؛ 
العملية  اأن  على  التاريخية،  الدللية  بحمولته 
وما  المعيار  مفهوم  على  اأ�صا�ًصا  ترتكز  كانت 

يفارقه.
تلك  ُتظهر  والإن��زي��اح  المعيار  ثنائية  اإن 
بينهما؛  الجدل  ذلك  يفر�صها  التي  المفارقة 
خالل  م��ن  و�صع  اإن��م��ا  »ال��ن��ظ��ام«  المعيار  لأن 
اأن  حين  في  اللغوي،  التوا�صل  نظام  ا�صتقراء 
�صقط  واإّل  المعيار،  هذا  عن  خروج  هو  ال�صعر 
ثمة  ومن  والتكرار،  والجترار  الرتابة  فخ  في 
-بفعل  ال��ق��اع��دة  تحولت  اأن��ه  على  الب��ت��ذال، 

به،  ومعيار  قيا�ض  اإل��ى  وال�صتعمال-  التقادم 
النحويين  اأئمة  »فاإن  لذلك  اإب��داع؛  كل  يحاكم 
بما  الكالم،  في  يجوز  ما  على  ي�صتدلون  كانوا 
ي�صّح  ل  لذلك  وال�صتدلل،  النظام  في  يوجد 
اإّل بعد معرفة الأحكام التي يخت�ض بها ال�صعر 
فيها  يخت�ض  ال��ت��ي  الأح��ك��ام  ع��ن  وتمييزها 
»للناظم  فيها  يجوز  �صرورات  وهي  النثر«)))، 
معين  من  يمتح  ال�صاعر  لأن  ال��ن��اث��ر«)))؛  دون 
الكذب  المعنى خا�صيته  بهذا  وال�صعر  الخيال، 
هو  »كذب  بل  عليه،  المتعارف  الفني  بالمعنى 
ال�صعر، ولول ذاك ما كان ال�صاعر �صاعًرا، وما 

كان ال�صعر �صعًرا«))).
عن  بحًثا  اللغة  مغالبة  في  ال�صاعر  �صيظل 
تكن  لم  لغوية  عالقات  بعقد  التجديد  ينابيع 
من  المجاز  وطبيعة  يتالءم  ما  وهو  معهودة، 
ربط  اأن  على  اأخ��رى،  من جهة  ووظيفته  جهة، 
المجاز بالكذب في النقد العربي القديم جنى 
الإ�صكالية  وه���ذه  كبيرة،  جناية  النقد  على 
ال�صطالحية حّفزت على قرن الكذب بالمجاز 
تقابله  فالمجاز  يناق�صها،  وما  الكلمة  بدللة 
في  الكذب،  مفهوم  تقابل  ،والحقيقة  الحقيقة 
والتجاوز  المبالغة  قرين  فنًيا-   - ه��و  حين 
ال�صعر  »خير  المقولة  كانت  ولهذا  وال��ع��دول، 
يقارب  ا�صطالحي  بديل  محاولة  اأك��ذب��ه«))) 

الظاهرة
للنقد  لقد كان هذه المقاربة عامل حرمان 
الم�صطلح في خ�صم  تاأ�صيل دللة  والنقاد في 
لكن  ال�صعرية،  اللغة  خ�صو�صية  عن  البحث 
اإلى معنى الإق�صاء  هذا الربط انحاز بالدللة 
اأخالقًيا من جهة، و�صوغ الرف�ض الى عدم �صبط 
العقل من  المتناق�صة من منظور  المعاني  تلك 
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التناق�ض،  مبداأ  يرف�ض  بو�صفه  ثانية،  جهة 
وذلك اأننا لنحاكم الن�ض الدبي ل اأخالقًيا ول 
منطقًيا؛ لأنه بنية لغوية مفارقة حيث »يتعاطف 
ال��دلل��ة  و�صعوبة  ناحية،  م��ن  يتعاطف  ل  م��ا 
التركيبية  النحرافات  من  تعدد  عن  الناجمة 
من ناحية اأخرى، وحتى بع�ض ال�صور الجزئية 
التي تتخلله ل تم�صى وفقا للن�صق الماألوف«))).
دون  ال�صاعر  بها  ُخ�ّض  التي  المكانة  هذه 
الناثر، جعلت حتى كبار اأئمة اللغة-وهم ما هم 
عليه من معرفة بدقائق اللغة و�صواردها-ويقفون 
معترفين لل�صعراء بالإمارة على مملكة الكالم؛ 
لن القاعدة في معياريتها م�صاع ومتداولة يمكن 
خا�صية  هو  حيث  من  الكالم  واأم��ا  تداركها، 
فيه  توافرت  اإذا  اإّل  فنًيا  يكون  ل  فاإنه  فردية، 
وهو  راأ�صها،  النزياح  يعّد  ال�صروط  من  جملة 
ما دفع بالخليل بن اأحمد الفراهيدي- وهو َمْن 
اأم��راء  هم  »ال�صعراء  ب��اأن  العتراف  اإل��ى  هو- 
ما  لهم  ويجوز  �صاوؤوا،  اأن��ى  ي�صرفونه  الكالم 
وتقييده  المعنى  اإط��الق  في  لغيرهم  يجوز  ل 
بهم  فيحتج  وتعقيده...  اللفظ  ت�صريف  ومن 
�صورة  في  الباطل  ي�صّورون  عليهم،  يحتّج  ول 

الحق، والحق في �صورة الباطل«))).
كان  فما  قار،  عدول  ثمة  فلي�ض  ذلك  وعلى 
حقيقة  اإل��ى  التقادم  بفعل  يتحول  ق��د  ع���دوًل 
من  العالقة  تتحول  ول��ذا  ال��ت��داول؛  كثرة  من 
اإ�صكال والتبا�ض))). اإلى عالقة طبيعية، وتتحول 
على  تنبني  العملية  واإنما  اعتياد،  اإلى  الده�صة 
من  كائن  ه��و  لما  والتخطي  التجاوز  مفهوم 
بعد  يتحقق  ل��م  ك��الم  اإل���ى  المتحقق،  ال��ق��ول 
يقوم  الكالم  من  نوع  ال�صعر  اإن  هذا  »ومعنى 
المنجز  للمتحقق  الدائم  التخطي  مبداأ  على 

بالعمل  ال�صاعر محكوم  اإن قدر  العدولت.  من 
فهو  ثمَّ  ومن  بعد،  ينجز  لم  ما  مالحظة  على 
اللغوي بطاقات جديدة  النظام  ي�صهم في رفد 
في التعبير وطرقه والعدول عنها«))) في الوقت 
نف�صه، حتى ل تتحول تلك العدولت اإلى قوالب 

جامدة.
في  المكانة  تلك  ال�صاعر  ا�صتحق  ول��ه��ذا 
للكالم،  اأم��ي��ًرا  النقاد  �صّنفه  حين  ال��ت��راث 
بو�صفه منتًجا له ول ين�صب معينه في اإنتاجه، 
من خالل ربطه عالقات جديدة- ل تنتهي بين 
اأجزاء الكالم، وبما يمنحه الخيال من فاعلية 
حيث يماهي، ويّوحد، ويجمع بين عنا�صر لي�ض 
بينها رابط، وهو ما لم ي�صتوعبه النقد العربي 
القديم حين ربط الخيال وبالكذب، من خالل 
هذا  يبرر  ما  ثمة  اأن  اإّل  الأخالقية،  المقاي�صة 
م�صطلح  ثمة  يكن  لم  اأنه  اعتبار  على  الربط، 
الكذب  ك��ان  ول��ذا  ي��ق��ارب��ه؛  اأو  الخيال  ي��ع��ادل 
�صياغة  اإع��ادة  على  يقوم  لأنه  للخيال  مرادًفا 
الأ�صياء ل كما هي عليه في الواقع، واإنما ي�صفي 
عليها ال�صاعر ما لم يكن موجوًدا، اأو ي�صتدرك 
عليها باإ�صافة اأ�صياء لي�ض لها وجود في الواقع، 
ولذلك تم ربط المجاز بالكذب، على اأنه قيمة 

تجاوز.
لل�صاعر  ال��ع��رب��ي  النقد  نظر  ذل��ك  وع��ل��ى 
اللغة.  نظام  يحرق  كائًنا  بو�صفه  نظرة خا�صة 
ويك�صر المعيار - لكن النقد حول ذلك الإبداع 
بنية  نظام  خالل  من   - ملزم  ثابت  معيار  اإلى 
اللغة، بما يمنحه النحراف من اإقامة عالقات 
جديدة، فيكون ما ي�صمى التحول الدللي، والذي 
الّلغة �صماٍت  يفجر اللغة وبذلك يعطي ال�صاعُر 
بن  الخليل  جعل  ما  وذل��ك  قبل،  من  تكن  لها 
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اأمراء الكالم)1)). وكان الخليل  اأحمد ال�صعراء 
على وعي كبير باإ�صكالية ثنائية اللغة والكالم، 
اللغة؛  دون  الكالم  اإم���ارة  لل�صاعر  اأعطى  اإذ 
المرء  من  يجعل  ل  وحفظها  اللغة  اتقان  لأن 
واللغويين،  للنحاة  يكون  ذلك  واإنما  �صاعرا، 
اأن  حين  في  ال��ك��الم،  ل  اللغة  يمتلكون  لأنهم 

ال�صعراء يمتلكون الكالم ل اللغة.
اأن  الألمعيون  القدامى  النقاد  اأدرك  لقد 
فيه  تقف  نمط عادي  التعبير،  نمطين من  ثمة 
فيه  تتعدى  ونمط  الألفاظ،  ظواهر  عند  اللغة 
عن  ينم  ما  وهو  الظاهرية،  الحرفية  الدللة 
بوجود  يوؤمنون  كانوا  حيث  بالإ�صكالية؛  وعيهم 
تتحقق  معياري  م�صتوى  الكالم:  من  م�صتويين 
فيه التوا�صل به والإفهام، وم�صتوى تنحرف فيه 
الجمال،  وغايتها  عليه،  التعرف  تم  عما  اللغة 
لذلك  الكالم؛  فيه  يتحقق  ال��ذي  م�صتوى  وهو 
يرى اأبو حيان التوحيدي اأن حد الإفهام للعوام، 
وحد الإفهام مع زيادة الإمتاع للخوا�ض، اأي اأن 
النحراف  ،وم�صتوى  للعوام  العادي  الم�صتوى 
»الإفهام  اأن  التوحيدي  ي��رى  حيث  للخوا�ض، 
النا�ض؛  ل�صفلة  ف��الأول  وجيد،  رديء  اإفهامان: 
لأن ذلك جامع لل�صالح والنافع. فاأما البالغة 
فاإنها زائدة على الإفهام الجيد بالوزن والبناء 
وال�صجع. فاأما والتقفية والحلية الزائفة وتخير 
لأن  النا�ض؛  لخا�صة  الفن  وه��ذا  اللفظ)...) 

الق�صد: الإطراب بعد الإفهام«)))).
النقدي  بح�صه  اأدرك  فالتوحيدي  وعليه 
غايته   - الأول  الكالم:  من  م�صتويين  ثمة  اأن 
فهو  الثاني  واأم��ا  للعوام،  وهو  فقط  الإفهام   -
اأو  المتعة  فيه  يزيد  الإف��ه��ام  اإل��ى  بالإ�صافة 
تنحاز غاية  »وبذلك  للخا�صة  )الإطراب) وهو 

ليظل  اللغة،  من  العادي  الم�صتوى  اإلى  الإفهام 
الفني«))))  للم�صتوى  خال�صة  غاية  الإط���راب 

بحيث يمكن �صرح ذلك بهذه الخطاطة:
الكالم العادي )المعياري) ← للعوام ← غايته   

الإفهام )التوا�صل فقط). 
← للخوا�ض← غايته  الفني )ال�صعري)  الكالم   

الإفهام+الإطراب )الإمتاع).

يختلف  اللغة  مع  ال�صاعر  تعامل  فاإن  لذلك 
عن طبيعة التعامل اللغوي اأو الراوي اأو النحوي 
منطق  وفق  اللغة  مع  يتعامل  ال�صاعر  اإذ  معها، 
اإخراًجا  الموجود  المعنى  الذات، حيث »يخرج 
ا، وي�صيف اإليه تف�صيالت لم تكن معلومة  خا�صً
ال�صاعر  ف���اإن  وب��ذل��ك  ق���ب���ل«))))  م��ن  وا���ص��ح��ة 
يعزف عن ظاهر في�صيف للواقع من ذاته، كاأن 
ي�صتدرك عليه، فيبدو المعنى غير ما هو عليه 
زيادات وغرابة طراأت  اأن هناك  »ومعنى ذلك 

عليه«)))). وهي مناط المتعة الفّنية.

بها  يتمتع  التي  الأ�صطورية  القدرة  هذه  اإن 
ال�صاعر جعلته قرين ال�صاحر والكاهن، والنبي 
في منظور التقليدي القديم، وهو ما تفطن اإليه 
القدرة  من  ال�صاعَر  منح  الذي  القديم،  النقد 
الأ�صياء،  مفاهيم  ُر  ُيغِيّ لأّن��ه  لغيره؛  لي�ض  ما 
البعيد  ُب  ُيَقِرّ اأو  البخيل  ُم  وُيَكِرّ الكريم  ُل  فُيبِخّ
فهو  القاهر،  عبد  يرى  مثلما  القريب،  ُد  ُيَبِعّ اأو 
المعهودة،  الم�صتقرات  حقائق  يقلب  كال�صاحر 
ال�صاعر  كان  لذلك  والمفاهيم.  الأع��راف  من 
به  بما ل يحظى  القدرة-  يحظى -ب�صبب هذه 
غيره وكانت وظيفته من الخطورة بمكان، لأنه 
ما  وهو  عالقاتها،  ونظام  الأ�صياء  �صنن  يغير 
ال�صعري  الكالم  ي�صمون  القدامى  النقاد  جعل 
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ارتباط  تتر�صخ فكرة  الكالم« ومن هنا  ب�»فتنة 
الكالم بال�صحر والغواية والفتنة، فاعترفوا باأن 
والغواية  الفتنة  �صلطان  �صلطاًنا  »يمتلك  ال�صعر 

وال�صحر«)))).

ي�صتطع  لم  ما  المفاهيمي  الإ�صكال  وه��ذا 
مدركاتهم  خ���ارج  تف�صيره  ال��ق��دام��ى  ال��ن��ق��اد 
نقدية  م�صطلحات  غ��ي��اب  وف���ي  ال��م��ع��رف��ي��ة، 
فكان  والجمالية،  النقدية  المفاهيم  ت�صخ�ض 
توفره  بما  عليه  تعارفوا  ما  التف�صير من �صمن 
اآنذاك، فرخ�صوا لل�صاعر الخروج عن  الثقافة 
معايير القواعد، و هي جوازات تمنحه خروقها 
وانحرافات، وهو اعتراف �صمني اأن »الق�صيدة 
اإلى  دع��وة  هي  ما  بقدر  المعني  حاملة  لي�صت 
التخطي والتجاوز، وكاأن كلماتها تحري�ض على 
�صاهد   - فقط   - وه��ي  وراءه��ا  ما  ا�صتك�صاف 

ودليل على حتمية التجاوز«)))).

اإن النقد القديم حينما ربط ال�صعر بالكذب 
اإنما كان ي�صعى اإلى البحث عن م�صطلح بديل، 
خيال  من  فيها  بما  ال�صعرية  الظاهرة  يعاين 
يجتمع،  ل  ما  بين  يجمع  الخيال  اإذ  واإي��ح��اء؛ 
تعورف  كما  الأ�صياء  بحقائق  يقنع  ل  وال�صاعر 
وعالقاتها  وواقعيتها  مو�صوعيتها  في  عليها، 
�صياغة  يعيد  واإن��م��ا  وال�صببية،  المنطقية 
التنا�صب  يرف�ض  اآخر،  وفق منطق  الموجودات 
المجاز  ي�صمى  ول��ه��ذا  والمماثلة.  والمنطق 
تمّكن  حيث  للواقع؛  مفارقته  بو�صفه  ك��ذًب��ا، 
»بالمجاز  ينتج  اأن  من  ال�صاعر  الخا�صية  هذه 
�صوًرا لأ�صياء تبدو اأنها في اآن نف�صها وغيرها. 
في  ويدخله  ذات��ه  من  ال�صيء  يخرج  فالمجاز 

غيره«)))) وهو تفطن اإليه البحتري في قوله:
ـــم ــــــــدود مـــنـــطـــقـــكــــ ــــونــــا حـــــــــ كــــلــــفــــتــــمـــــ

كــذُبــه)18( �صدقه  عــن  يكفي  ال�صعر  فـي 

اإن لفظ »الكذب« واإن �صّح م�صطلًحا نقدًيا 
اعتماده  اأن  اإل  الأدب��ي��ة،  الدرا�صات  حقل  في 
القراآنية  الدرا�صات  حقل  في  نقدًيا  م�صطلًحا 
العقيدة  في  �صمنًيا  »ت�صكيًكا  ثمة  اأن  يوحي 
عن  يعدل  ل  المتكلم  اأن  اأ�صا�ض  على  نف�صها؛ 
الحقيقة اإلى المجاز اإّل اإذا �صاقت به الحقيقة. 
-وهو  تعالى  اهلل  كالم  يو�صف  اأن  يمكن  فهل 
ال�صفة؟  ه��ذه  تمثل  ���ص��يء-  ك��ل  على  ال��ق��ادر 
رف�ض  اإل��ى  البع�ض  الماكر  الت�صاوؤل  هذا  دفع 
تحرًجا  اأ�صلها  من  ال��ق��راآن  في  المجاز  فكرة 
يوؤدي  قد  لب�ض  من  فيه  يوقع  اأن  يمكن  ما  من 
الكيفية  بهذه  الت�صّور  فهذا  ال�صرك«)))).  اإلى 
تنتج  بال�صرورة  الطرح،  في  مغالطة  هو  اإنما 
المقدمات  ت��وؤدي  وحيث  مثلها،  مغالطة  عنها 
الخاطئة الى نتائج خاطئة بال�صرورة. فالمجاز 
واإنما هو مظهر  العبارة،  نتيجة ل�صيق  ل يكون 
من مظاهر لت�صاع اللغوي حيث »يتفق اأ�صالفنا 
على اأن اأكثر اللغة مجاز«)1)) بو�صفه مكوًنا لبنية 
نظام اللغة وهو من اأهم مظاهرها وتجلياتها. 
ولهذا  الحقيقة،  من  وقًعا  اأكثر  المجاز  اإن  ثم 
المجاز  في  اأن  على  البالغيون  يجمع  »يكاد 
توكيًدا للمعاني في نف�ض المتلقي، والتاأثير فيها 

واأَ�ْصرها اأو ادها�صها ما لي�ض للحقيقة«)))).

يثبت  انزياحية ل  لغة  فال�صعر من حيث هو 
فطبيعته  ح��ّد،  كل  من  وينفلت  تعريف،  على 
القاهر  عبد  يقّر  وبذلك  المنطق،  طبيعة  غير 
ح��دود  على  ال�صعر  مقايي�ض  تجري  »ل  ب��اأن��ه 
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خاطئة  المقاي�صة  ه��ذه  اإن  اإذ  ال��م��ن��ط��ق«))))، 
المنطق  لأن  ومغالطة؛  مفارقة  على  تنبني 
بينما  والتراتبية،  الموا�صفات  ال�صنن  يحترم 
هذه  ب��خ��رق  اإّل  �صعريته  تتحقق  ل  ال�صاعر 
ال�صعر  فطبيعة  والقوانين،  والتقاليد  الأعراف 
الت�صور،  المنطق من حيث  تختلف عن طبيعة 
في  يختلفان  وبالجملة  واللغة  والهدف،  والآلية 
طبيعة نظامهما المعرفي؛ اإذ »ال�صعر يكفي فيه 
التخيل والذهاب بالنف�ض اإلى ما ترتاح اإليه من 
التعليل«))))، وتعليل النف�ض مفارق لتعليل العقل، 
فما ترتاح له النف�ض ل يقبله العقل. وعلى ذلك 
فال�صعر بما هو انزياح »يفارق البرهان والجدل 
والمحاكاة،  التخيل  م��ن  فيه  بما  والخطابة 

ويخت�ض بالمقدمات المموهة الكذب«)))).

تتعاطى  ل  ال�صعرية  الح�صا�صية  فاإن  ولهذا 
مع حقائق الأ�صياء كما هي في واقعيتها، واإنما 
تتجاوزها وتتخطاها، لتقلب المفاهيم، اأو ت�صّور 
الواقع على غير ما هو عليه، فت�صتدرك وت�صيف 
وتكّمل، وُتقّبح وُتجّمل »فكم جواد بّخله ال�صعر، 
وجبان  بالجبن،  و�صمه  و�صجاع  �صّخاه،  وبخيل 
تتماهى  ل  اللغة  هنا  فها  الليث«)))).  به  �صاوى 
مع الوجود، بل تظل تلك الفجوة قائمة، فت�صمي 
الأ�صياء بغير اأ�صمائها. اإذ ال�صعر »من �صاأنه اأن 
يحبب اإلى النف�ض ما ق�صد تحبيبه اإليه، ويكّره 
اإليها ما ق�صد تكريهه؛ لتعمل بذلك على طلبه 
تخيل  ح�صن  من  يت�صمن  بما  منه  الهرب  اأو 
غير طبيعة  ال�صعر  فاإن طبيعة  وبذلك  ل��ه«)))). 
المنطق  مجال  كان  واإذا  والحقيقة،  المنطق 
ال�صعر  »مجال  فاإن  والكالم،  الواقع  مو�صوعية 
هو الكذب والالمعقول اأو هو مجال الح�صا�صية 
والمتعة ال�صعرية، بعبارة ثانية نق�ض اأو عن�صر 

�صلبي في مفارقة اأ�صياء العالم واأ�صراره«)))).

اإن مفهوم الكذب اأو المجاز في ال�صطالح 
تراثًيا، هو ما  النقدي وقتذاك  والوعي  القديم 
التوّتر حداثًيا  الفجوة وم�صافة  يتالءم ومفهوم 
وال��واق��ع.  اللغة  بين  القائمة  الهوة  خ��الل  من 
وبذلك فاإن اللغة في ال�صعر ل تنقل الواقع كما 
المتحقق،  العيني  الموجود  ُتق�صي  واإنما  هو، 
»ال�صعر  منطق  لأن  جديد؛  من  �صياغته  وتعيد 
يطغى عليه التخيل )الكذب))...) وهذا يعني 
اأن ل �صعر بدون تخييل؛ لأن التخييل هو القانون 
لي�ض  م��ا  ف��ي  التال�صي  م��ن  ال�صعر  يقي  ال��ذي 

منه«)))) من الأجنا�ض الأدبية الأخرى. 

لقد كان ال�صوؤال عن ال�صدق والكذب �صوؤاًل 
فر�صه المنحى الكالمي، من خالل المناظرات 
على  القائمة  وال��ن��ح��ل،  الملل  بين  الكالمية 
اإلى  ذل��ك  وت�صرب  والمنطق))))،  المحاججة 
ال�صعر  رب��ط  اأن  اإّل  بال�صعر،  فاقترن  النقد، 
من  اإّل  ال�صعر  قيمة  م��ن  ينتق�ض  ل  بالكذب 
حيث اإنه يفارق الواقع، فيقلب مفاهيم الأ�صياء 
تنحرف  ا�صتخداًما  الألفاظ  »ت�صتخدم  حيث 
المبا�صر، فت�صبح  الحرفي  ال�صتعمال  فيه عن 
خالل  من  متنوعة،  متعددة  ب��دللت  م�صحونة 
ب��ي��ن��ه��ا«)1)) بخالف  اإق��ام��ة ع��الق��ات ج��دي��دة 
ما  ت�صور  التي  المنطقية  البرهانية  العبارة 
اأن  يمكن  ما  اإلى  تتعداه  ل  بالفعل،  موجود  هو 
المتعين  ح��دود  عند  تقف  فهي  ولهذا  يوجد، 
وتنعدم  وال��واق��ع،  اللغة  فتتطابق  المح�صو�ض، 

الفجوة اإلى درجة ال�صفر

العمل  تمنح  التي  هي  التركيب  طريقة  اإن 
�صفة النزياح من عدمه، فاإذا ما كان التركيب 
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العالقة  في  توتًرا  يحدث  ذلك  ف��اإن  انزياحًيا 
التي  والفراغات،  الفجوات  خالل  من  البنائية 
بدون  فيها  الم�صمرة  الدللة  ق��راءة  ي�صتحيل 
تكون  اأن  يمكن  ل  ال�صعرية  اأن  ذل��ك  ملئها؛ 
يفر�صها  ما  بقدر  الخارجية  الفترا�صات  من 
الروؤية  هذه  اأن  من  الرغم  على  ذات��ه،  الن�ض 
لها وجاهتها، والتي تمّكن المتلقي من اإمكانية 
خطورتها  اأن  اإّل  الم�صمر،  المعنى  عن  البحث 
الجيدة  الن�صو�ض  بين  الم�صاواة  في  تتجلى 
والن�صو�ض الرديئة؛ ذلك اأنه فيما اإذا اجتهدت 
�صلطة  من  لها  بما  البارعة-  القراءات  بع�ض 
،فت�صعى  الفراغات  ملء  منطق  من  معرفية- 
القارئ  ات�صل  اإذا  ا  خ�صو�صً الإ�صقاطات،  اإلى 
ا مبدًعا  »بن�ض رديء ليجعل منه بالقراءة اأي�صً
بحجة اإكمال الن�ض من قبل القارئ، وفي هذا 
للن�ض  ي�صمن  الذي  الأ�صلوبي  للتمّيز  اإ�صاعة 
يحّول  اأن  مثقف  ق��ارئ  باإمكان  اإذ  ديمومته؛ 
الع�صر  في  مغمور  ل�صاعر  الفل�صفية  الإ�صارات 
نظرية  اإلى  مثقًفا  �صاذًجا  ا�صتخداًما  العبا�صي 
فل�صفية عميقة يجد لها من الم�صّوغات ما يبدو 

مقنعا في قراءته لها في الن�ض«)))).

ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن وج���اه���ة ه���ذا ال�����راأي، 
اأنه  اإّل  والمبالغة في التخّوف من الإ�صقاطات، 
يمكن  ل  اإذ  الكثير؛  ال�صيء  التجّنى  من  فيه 
اإلى  الجيدة  ال��ق��راءة  تحوله  اأن  رديء  لن�ض 
تنك�صف  ما  �صرعان  اإذ  فنية،  جدارة  ذي  ن�ض 
نظام  فاإّن  ولهذا  العورات،  وتظهر  الإ�صقاطات 
اأو  ال��ج��دارة  �صمة  يمنح  ال��ذي  ه��و  ال��ع��الق��ات 
بحيث  النزياح من جدة.  يعطيها  بما  ي�صلبها، 
»وللنفو�ض  النفو�ض  وت��ح��ّرك  وت�صدم  تده�ض 
تحّرك �صديد للمحكيات الم�صتغربة؛ لأن النف�ض 

اإذا خّيل لها في ال�صيء ما لم يكن معهوًدا من 
ما  ا�صتغراب  من  وجدت  مثله  في  معجب  اأمر 
خّيل لها مما لم تعهده من ال�صيء«))))، وذلك ل 
يكون اإّل بوجود عالقة جديدة بين ال�صيء، وما 
يقال  الذي  »الت�صبيه  في  اأكثر  ويتجلى  يفارقه 
فيه اأنه مخترع وهذا اأ�صد تحريًكا للنفو�ض«)))).
هو  الفطن  المبدع  ال�صاعر  فاإن  ذلك  وعلى 
-الغائبة-  العالقة  هذه  باأريحيته  يدرك  الذي 
فيكون  عالقة.  بينها  لي�صت  التي  الأ�صياء  بين 
وقلد  اّت��ب��ع  اإذا  واأم����ا  الإب���داع���ي،  ال�صبق  ل��ه 
يحّول  م��ا  ال��رت��اب��ة،  م��ن  فيها  العملية  ���ص��ارت 
مكرورة  �صور  اإلى  الإبداعية  النزياحات  تلك 
مبتذلة)المجازات الميتة) التي فقدت ن�صارتها 
�صارت  حتى  وال�صتعمال،  ال��ت��داول  كثرة  من 
العريان«))))  الكالم  الزمخ�صري  ي�صميها  كما 
ال�صفر  )درج��ة  المعا�صرة  البالغة  وت�صميها 
ل��ل��ب��الغ��ة«) ،وع��ن��دم��ا ي��خ��ل��و ال��خ��ط��اب »م��ن 
ب�صكل  الأ�صياء  ت�صمى  حيث  التلميحات،  جميع 
الفن،  من  عارًيا  الخطاب  فيكون  مبا�صر«)))) 
في  افترا�صية  ه��ذه  ال�صفر  درج��ة  »اأن  على 
اللغة، ولي�ض لها وجود فعلي في غالب الأحيان، 
اأو لنقل اأنه ل وجود لدرجة ال�صفر المطلقة«)))) 
على اعتبار اأنه يتحول ما كان عدوًل في يوم ما 
اإلى درجة �صفر، من خالل التكرار والجترار. 
تلك  مادامت  بكارتها  على  تحافظ  فال�صورة 
تداولها  »ف��اإذا  المعتاد  ت�صدم  فيها  العالقات 
الرتابة  اإلى  و�صارت  بينهم  و�صاعت  ال�صعراء 
وت�صبح  العدول  �صفة  تفقد  وبذلك  والبتذال، 
كالكالم العادي وي�صبح ال�صعر مطالبا بالعدول 

عنها من جديد«)))).
بمفهوم  الكذب  ارتبط  تقّدم  ما  �صوء  وفي 
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الخيال عند البالغيين. ولهذا اأعلنوا دون حرج 
اأن  اأكذبه« مع علمهم  ال�صعر  »اأن خير  اأخالقي 
وهو  دينًيا،  ومرفو�ض  لالأخالق،  مناف  الكذب 
ما يعني اأن الم�صطلح كان نا�صًجا في اأذهانهم 
وعي  على  كانوا  لأنهم  للخيال؛  م��رادف  وان��ه 
�صعر  هو  حيث  من  يكت�صب  ل  »ال�صعر  اأن  كبير 
ينّحل  باأن  وارتفاًعا  وانحطاًطا  ا  ونق�صً ف�صاًل 
ي�صف  اأو  عار،  منها  وهو  الرفعة  من  الو�صيع 
ال�صريف بنق�ض وهو عار«)))). ولهذا فاإن قرن 
المجاز بالكذب هو قرن �صياقي، ل يق�صد منه 
ما  بالكذب  يق�صد  اأو  بالعقل،  ال�صعر  محاكمة 
يكن  لم  واإنما  المخالفة،  بدللة  ال�صدق  يقابل 
ثمة م�صطلح يقارب الحالة التي تحدث التاأثير 
والن�صوة والنفعال، وهذا ل يكون اإّل بما ي�صمى 

تجاوزا الكذب اأي الخيال.
يهدف  ل  ال�صعر-  منطق  -ف��ي  الكذب  اإن 
في  هو  مثلما  بطالنه،  اأو  العتقاد  �صحة  اإل��ى 
ولهذا  كالفل�صفة.  البرهاني  الكالم  اأو  المنطق 
»منغلًقا  يكون  الفل�صفة  في  المعرفة  اأف��ق  ف��اإن 
منتهًيا؛ لأنه يقين، ويكون اعتقاًدا ومذهًبا. اأما 
في اأفق المعرفة ال�صعرية، اأي المجازية فيكون 
احتمال،  لأنه  نهاية،  بال  منفتًحا،  العك�ض  على 
ما  بخالف  دائمين«))))  واكت�صاًفا  بحًثا  ويكون 

يقت�صيها منطق البرهان.
هذين  ب��ي��ن  ال��م��ع��رف��ة  ن��ظ��ام  اخ��ت��الف  اإن 
التفكير  في  اختالف  عنه  يترتب  الت�صورين، 
اإلى  والإح�صا�ض والروؤية ومن ثم طريقة النظر 
اللغة وطريقة ا�صتعمالها. ولهذا ل ي�صح منطًقا 
تع�صفية  القراءة  كانت  واإّل  بذاك،  هذا  قراءة 
مجحفة؛ ولذا كان ال�صدق بمفهومه الأخالقي 
ال�صعر  خ��ارج  يعي�ض  واأن��ه  ال��دائ��رة  »�صيق  قد 

والبالغيين  النقاد  دف��ع  ما  وه��ذا  غ��ال��ًب��ا«)1))، 
ف��ي كثير من  »ال��م��ج��از  ب���اأن  الع���ت���راف  اإل���ى 
من  موقًعا  واأح�صن  الحقيقة  من  اأبلغ  الكالم 
القلوب والأ�صماع«)))). وهو ما دفع بعبد القاهر 
اأن  على  الجميع  اأجمع  »ق��د  باأنه  الجزم  اإل��ى 
الكناية اأبلغ من الإف�صاح والتعري�ض واأوقع في 
واأن  وف�صاًل،  مزية  لال�صتعارة  واإن  الت�صريح، 
المجاز اأبدا اأبلغ من الحقيقة«))))؛ لأن الحقيقة 
الكالم  فيتطابق  بالفعل،  كائن  هو  ما  ت�صّور 
معها اأما المجاز فُي�صّور ما يجب اأن يكون عليه 
ال�صيء، بالإ�صافات وال�صتدراكات، مما يجعله 

اأجمل مما هو عليه.

اإل����ى حركة  اأ����ص���ار ال��ج��اح��ظ ق��ب��اًل  ول��ق��د 
في  ده�صة  من  تثيره  وم��ا  الجمالية  الن��زي��اح 
ال��م��ت��ل��ق��ي، م��ن خ���الل ال��ع��الق��ة ال��ت��ي ت��ن��زاح 
�صّرح  حيث  الحقيقية؛  دوالها  عن  بالمدلولت 
باأن »ال�صيء من غير معدنه اأغرب، وكلما كان 
اأبعد  ك��ان  كلما  ال��وه��م،  في  اأبعد  ك��ان  اأغ��رب 
اأط���رف، وكلما ك��ان اأط��رف،  ف��ي ال��وه��م ك��ان 
اإذن  فالنزياح  واأب����دع«.))))  اأعجب  ك��ان  كلما 
التي  الجمالية  التوا�صل  عملية  من  جزًءا  يولد 
تعّود على ذائقتها المتلقي العربي؛ لأن النزياح 
اللغة  اإبداعية متجددة ل تقولها  يكتنز طاقات 
الت�صور-  -بهذا  النزياح  اأن  على  المعياريّة، 
ندر  اإلى ما  للقواعد حيًنا ولجوًءا  يكون »خرًقا 
من  اإًذا  فالنزياح  اآخ��ر«)))).  حيًنا  ال�صيغ  من 
ال�صياغة  اإع���ادة  على  يقوم  تركيب  هو  حيث 
يعيد  بو�صفه  اللغة،  عنا�صر  بين  العالئقية 
خالل  من  القوامي�ض  في  الجامدة  للغة  الحياة 
اإعادة التراتبية بين الدوال ومدلولتها، ما دام 
بمو�صوعها  ال�صعرية  ي��زّود  »وح��ده  فهو  كذلك 
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الحقيقي«))))

بمفهومه  ال��ك��ذب  م��ع  يتنافى  ال��م��ج��از  اإن 
الفني؛  بمفهومه  ي��ق��ارب��ه  واإن��م��ا  الأخ���الق���ي، 
ح��ي��ث ت��ن��ع��ق��د ����ص���الت ب��ي��ن اأ����ص���ي���اء -ت��ب��دو 
»المجاز قد  اإّن  اأي  بينها �صلة،  لي�ض  ظاهرًيا- 
الحدود  فيه  تنعدم  وق��د  التنافر،  على  يقوم 
الفهم  على  ع�صيًرا  تجعله  درجة  اإلى  والن�صب 
بنية  يخالف  وبذلك  المحايد«.))))  المنطقي 
التفكير البالغي العربي القائمة على الإي�صاح 
على  ،القائمة  ال�صورة  طرفي  بين  والمقاربة 
ا�صتح�صار  خ��الل  من  ومنطقي  عقلي  اأ�صا�ض 
»اإن  ذل��ك  ومعنى  بينهما.  المنا�صبة  مفهوم 
تحّد  اأن  �صاأنها  من  عقلية  وجهة  ُوج��ه  البحث 
ان�صغل  لذلك  وتلّونها.  النظرية  اندفاعات  من 
والمجاز  الحقيقة  بم�صاألتي  العرب  الدار�صون 

اأي �صدق الت�صبيه وكذبه«)))). 

الدر�ض  متن  في  حا�صرة  الإ�صكالية  ظلت  و 
اإلى  حتى  امتد  بل  العربي؛  والبالغي  النقدي 
الإ�صكال،  تحل  لم  والتي  الحداثية،  الدرا�صات 
جديدة  قوالب  في  القديم  الطرح  اأع��ادت  بل 
تهذيًبا  كونها  ع��ن  محملها  ف��ي  تزيد  ل  فهي 
عن   Ecart انحراف  فيه  فالمجاز  الحّد،  لهذا 
اإّل  المجاز  معرفة  يمكن  ل  اأي  ال��م��ع��ي��ار))))، 
حيث  م��ن  المعيار  على  مقاي�صته  خ��الل  م��ن 
تقويم  خ�صع  ولذا  جاهزة؛  قوالب  المعيار  اأن 

المجاز للمعيار، اأي قي�ض المتحول بالثابت.

بتعدد  الم�صطلحات  ه���ذه  ت��ع��ددت  ل��ق��د 
الترجمات والقراءات، واختالف وجهات النظر، 
واختالف الم�صارب والتوجهات والقناعات، واإن 
الك�صف  خالل  من  المدلول  في  تتقارب  كانت 

عما في اللغة ال�صعرية من خ�صو�صية، فهو عند 
»�صارل  وعند  تجاوز،   P.Valery فاليري«  »بول 
انحراف  »ليو�صبت�صر«  وعند  خطاأ   Bally بالي« 
وعند »ثيري« ك�صر، وعند »جان كوهين« اإ�صهار 
»تودروف«  وعند  ف�صيحة،  بارت«  »رولن  وعند 
الجنون،))))  يرادف  »اأرج��وان«  عند  اأما  �صذوذ 
فالتالعب باللغة يعطي م�صوًغا ومبرًرا حين تّم 
قرن ال�صاعر بالمجنون كما يورد كذلك بمعنى 
»المخالفة والتنافر وال�صذوذ عن القاعدة«)1)).

على  اإ�صرار  في  الدار�صين  بع�ض  اأّل��ح  كما 
كلمة العدول بو�صفها معادًل بالغًيا قديًما))))، 
في  ت��داول  ال�صتعمالت  اأكثر  من  واح��د  وه��و 
ل��وروده  نظًرا  المعا�صرة؛  النقدية  الدرا�صات 
اإجماع  يحوز  يكاد  كونه  التراث،  موؤلفات  في 
لحاجاتها  تلبية  اأكثر  كونه  اأو  جهة  من  النقاد 
اأكثر  كونه  ثم  ثانية،  جهة  من  ال�صطالحية 

مقاربة لم�صطلح ال�صعرية بمعناها المعا�صر.
النزياح  ظاهرة  القديم  النقد  تناول  لقد 
والتحذير  تارة،  وال�صطراب  القلق  من  ب�صيء 
تارة  والّريبة  وال�صك  اأخ���رى،  ت��ارة  والتخوف 
الأدب��ي��ة،  اللغة  ع��ن  البحث  ثنايا  ف��ي  ث��ال��ث��ة، 
مفارقة  خ��الل  من  م�صوًقا  البحث  ه��ذا  وك��ان 
اللغة  اأن  باعتبار  المعيارية،  للغة  الأدبية  اللغة 
المعيارية هي الأ�صل، والك�صف عنها يكون من 
اإليها  تحتكم  التي  القوانين  عن  البحث  خالل 
اإّل  اللغتين،  بين  مفارقة  ثمة  فاإن  اللغة،  هذه 
ومفارقة  المعيارية،  اللغة  وليدة  ال�صعرية  اللغة 
ال�صعرية  اللغة  تكون  وبذلك  الآن ذاته.  لها في 
»نتاًجا طبيعًيا لعملية التحول من البنية المثالية 
التاأليف«)))).  يحدثها  التي  الواقعية  البنية  اإلى 
وكان لذلك التخوف ما يبرره اذا ما انتقل هذا 
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بابن  ح��دا  ،مما  العقيدة  مجال  ال��ى  الت�صور 
تيمية ومن ذهب مذهبه من تالميذه واأن�صاره 

الى انكار المجاز)))).

وف���ي ���ص��وء ه���ذا ال��وع��ي ظ��ل��ت اإ���ص��ك��ال��ي��ة 
الأ���ص��ل،  بو�صفه  بالمعيار  مرتبطة  الن��زي��اح 
مجانبة  من  �صيء  فيه  اإليه  الحتكام  اأن  مع 
مغايرة  المجاز  لأن  ال�صعرية؛  اللغة  لطبيعة 
الو�صع لال�صتعمال، وهذا الفهم ينم عن ت�صور 
و�صع  »ت�صور  فهو  ولذلك  للغة.  ميتافيزيقي 
ال�صتعمال  عليه  يطراأ  ثم  الزمن.  خارج  اللغة 
اأو مجاًزا«)))) بو�صفهما طرفي  في�صير حقيقة 
،ل  محايد  ا�صتعمال  وج��ود  ويفتر�ض  نقي�ض، 
يكون اإّل في الميتافيزيقا ،يظل اأبًدا بعيًدا عن 
انزياح  اأن  في حين  بعد،  تتحقق  ولم  ا�صتعمال 
هو المنجز الحقيقي لفعل اللغة. ولهذا ل يكون 

النزياح اإّل من خالل ال�صتعمال ذاته.

وبهذا الّت�صّور ظلت ال�صعرية تبحث لها عن 
مواقع داخل نظرية الأدب، لتتموقع با�صتقاللية 
الخ�صو�صية  مواطن  تتر�صد  بذاتها،  قائمة 
مختلف  عبر  اأدًبا  الأدب  يجعل  ما  اأي  الأدبية، 
ال��ت��ن��ظ��ي��رات ال��ت��ي ت��ع��زل ك���ل م���ا ه���و خ���ارج 
من  ومالب�صاتها  حيثياتها  الن�ض،وتتر�صد 
المنجز الن�صي. وهو ما اختزل ذلك في جعل 
بو�صفها  والمحطة  المنطلق  هي  الأدبية  اللغة 
الباحثين  جعل  م��ا  وذل���ك  ال��ل��غ��ة،  داخ���ل  لغة 

ينق�صمون اإلى ق�صمين:
ق�صم يرى اأن هذه اللغة خروج عن المعيار، وعن   -(

القواعد المعهودة والقوالب النمطية المعروفة.
اإّل  لي�صت  اللغة  هذه  طاقة  اأن  يرى  ق�صم   -(
المعيارية  اللغة  وقواعد  النحو  لطاقة  ا�صتغالل 

واإمكانيتها)))).

ال�صعراء  ب��ي��ن  ال�����ص��راع  ج�����ّص��د  م��ا  وه���ذا 
ال��ذي��ن ي��ب��ح��ث��ون ف��ي الن���ح���راف ع��م��ا يجدد 
الذين  واللغويين  النحاة  وبين  ال�صعرية،  لغتهم 
يكر�صون البحث عن القاعدة والمثال، مما وّلد 
المعيار والنزياح. على  خطين متوازيين هما: 
مرجعية،  خلفية  من  ينطلق  كان  ال�صراع  اأن 

وتمثل هذا ال�صراع بين:

توا�صل  هو  بما  الــعــادي:  الكالم  م�صتوى   -(
غايته  والأع����راف،  والمعيار  للقواعد  يخ�صع 
الكالم  فيه  يتطابق  حيث  والتوا�صل؛  التبليغ 
والأ�صياء،  اللغة  بين  فيه  الهوة  وتغيب  والواقع، 
التوا�صعية  دللتها   على  الألفاظ  فيه  تحافظ 

القامو�صية.

ي��خ��رج عن  الـــفـــنـــي:  الــــكــــالم  مــ�ــصــتــوى   -(
القواعد المعيارية، تحدث فيه فجوة بين اللغة 
الكالم  بين  التجان�ض  عدم  فيكون  والأ�صياء، 
وتخرق  توا�صعها،  عن  فيه  فتنحرف  والواقع، 

نظام المعيار.

من  ينطلق  الم�صتويين  ت�صادم  ك��ان  لقد 
ت�صادم ت�صورين مختلفين لبنية اللغة. ولذلك 
يمثلونه  بما  النحاة  بين  محتدًما  ال�صراع  كان 
يمثلونه من  بما  وال�صعراء  الأول،  الم�صتوى  من 
النحويين  مقاي�صة  فكانت  الثاني.  الم�صتوى 
وهي  وال��ق��اع��دة،  المعيار  ق��واع��د  على  لل�صعر 
مقاي�صة مع الفارق، لم يتفطن اإليها النحويون. 
ولهذا كان احتكام ال�صعراء في تقويم ال�صعرية 
تهكم  النحاة، وهو ما عك�ض  ال�صعراء دون  اإلى 

ال�صعراء على النحويين وازدراءهم.

وهو ما اأف�صى بعبد القاهر اإلى ا�صتخال�ض 
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�صربين من الكالم)))) اأو م�صتويين من طريقة 
التركيب:

)))- م�صتوى توا�صلي: الغر�ض منه اإحداث 
المعنى  فيكون  الإبالغية،  التوا�صلية  الوظيفة 

جليا في ظاهر دللة الألفاظ.

فيه  لألفاظ  تخرج  انزياحي:  م�صتوى   -(((
»اأن  اأي  الثاني،  المعنى  اإلى  الأول  المعنى  عن 
بالمعنى  وتعني  المعنى،  ومعنى  المعنى  تقول 
اإليه  ت�صل  وال��ذي  اللفظ  ظاهر  من  المفهوم 
من  تعقل  اأن  المعنى  وبمعنى  وا�صطة.  بغير 
اإلى  المعنى  ذل��ك  بك  يف�ض  ثم  معنى  اللفظ 

معنى اآخر«)))).

وتاأ�صي�ًصا على هذين الم�صتويين من التعبير 
تم الولوج من مفهوم المعنى باعتبار اأّن الدللة 
تطفو على ال�صطح والق�صرة اإلى معنى المعنى؛ 
حيث الدللت غائرة تحت الق�صرة الظاهرية، 
العميقة.  البنية  اإل���ى  ال�صطحية  البنية  م��ن 
وبذلك يكون عبد القاهر قّو�ض - دون ت�صريح 
- اأركان ما كان �صائًدا من الف�صل بين اللفظ 
والمعنى، هادًما ما �صاد من القواعد الرا�صخة 
التي كر�صها النقاد القدامى فيما ي�صمى بعمود 
معنى  بين  ع�صوية  وح��دة  على  »م��وؤك��ًدا  ل�صعر 

العبارة وبنيتها النحوية«)))).

في  م��وج��وًدا  الإح�صا�ض  ه��ذا  ك��ان  ولطالما 
بين  النقاد  تفريق  حيث  م��ن  العربي  ال���ذوق 
بليغ.  وك��الم  ع��ادي  كالم  الكالم:  من  نمطين 
ما  وه��و  الآخ����ر،  ع��ن  منهما  ك��ل  يميز  م��ا  م��ع 
اأي  بال�صعرية،  ا�صطالًحا  بعد-  -فيما  ي�صمى 
الخ�صائ�ض التي تجعل من القول يت�صم بالفنية 
والجمالية، ولكن النقاد القدامى كانت تعوزهم 

الم�صطلحات للدللة عليها. فقد كانوا يدركون 
ويجهلونها  وخ�صائ�ض،  م�صموًنا  ال�صعرية 
ذلك  ومع  ب��الإدراك،  العبرة  ولكن  م�صطلًحا، 
فقد �صموها بم�صميات كثيرة)٭) وكثيًرا ما كانوا 
في  ذل��ك  وتجلى  الإ�صكالية،  بهذه  وع��ي  على 
معر�ض حديثهم عن الفرق بين ال�صعر والنظم، 
بن  الملك  عبد  النميري  ال��راع��ي  اأن�صد  فقد 

مروان هذين البيتين فقال:
ــر  ـــ ــــــا مــعــ�ــص ــــن اإنـــــــ اأخــــلــــيــــفـــــــــة الــــرحــــمـــــ

ــــرة واأ�ــــصــــيــــال ـــد بــــكـــــ حــــنــــفـــــــــاء نـــ�ـــصـــجــــ

ـــــوالـــــنـــــا اأمــــــ ـــــي  فــــــ هلل  ــــــرى  نـــــــ ــــــرب  عـــــــ
ــــزيــــال)59( ـــــ ــــن ــــزال ت ـــــاة مــــنـــــ ــــق الـــــزكــــــ حـــــ

لم  النقدي  الفني  بح�صه  الملك  عبد  ولكن 
�صيًئا؛  ال�صعرية  من  البيتين  هذين  في  يجد 
فكان  الكتابة  في  ال�صفر  درجة  يمثالن  لأنهما 
اإ���ص��الم  ���ص��رح  ه��ذا  ���ص��ع��ًرا  ه��ذا  »لي�ض  حكمه 

وقراءة اآية«)1)).

عن  ينم  الن�ض  على  ّب  المن�صَ النقد  فهذا 
وعي بالح�صا�صية ال�صعرية، واإن عبد الملك كان 
تفريقه  الفني ،من حيث  بالم�صتوى  على دراية 
على  العادي،  الكالم  وما عداه من  ال�صعر  بين 
الرغم مما في هذين البيتين من وزن وقافية، 
فلم  النثرية،  من  عالية  درجة  على  كانا  ولكن 
اكت�صاب  في  القافية  ول  ال��وزن  ل  لهما  ي�صفع 

�صمة ال�صعرية.

ال�صعر  مقاربة  في  النقاد  هاج�ض  كان  لقد 
عن  ال�صعر  يميز  ما  خ�صو�صية  عن  والبحث 
راحوا  ولهذا  يفارقه.  وما  المعيار  من  غيره، 
تفرقة  معيار  لتكون  م�صطلحات  عن  يبحثون 



اآفاق الثقافة والتراث

�شعرية 
االنزياح
)قراءة 

في المنجز 
النقدي 
العربي 
القديم(

115

الأخ��رى،  الأدب  اأجنا�ض  من  غيره  وبين  بينه 
التعقيد  من  كانت  ال�صعرية  اللغة  طبيعة  لكن 
القدامى،  النقاد  اإدراك  يفوق  ما  والتركيب 
على  وذوًقا  فطرة  لل�صعر  ينفعلون  كانوا  الذين 
الرغم من وعيهم بجوهر الفرق، وبذلك جعلوا 
ال�صعر اأرقى فنون القول، فجعلوه مقيا�ض اإدراك 

اإعجاز القراآن الكريم.
لقد حظى ال�صعر بمكانة من خالل ارتباطه 
والجن،  ال�صياطين  كعالم  ميتافيزيقي  بمعنى 
من  ه��ال��ة  عليه  ت�صفى  باأ�صاطير  ق��رن��ه  فتم 
ولذلك  بالنّبوة،  ربطه  ت��م  ول��ه��ذا  القدا�صة. 
اأجاز النقاد لل�صاعر ما لم يجيزوه للناثر، تلك 
�صرائر،  اأو  ���ص��رورات  ت�صمى  التي  ال��ج��وازات 
وتلك  عليه.  وتمرد  للمعيار،  خروقات  هي  اإنما 
اإليها  م�صطرا  ال�صاعر  اأكان  �صواء  ال�صرورات 
اأم غير م�صطر، فهي واقعة في دائرة الممكن 
في  وهي  ارتكابها،  على  ال�صاعر  يعاب  ل  حيث 
يقع  لم  مما  ال�صعر  في  وقع  »ما  النقاد  عرف 
اأم  اأكان ال�صاعر عنه مندوحة  النثر، �صواء  في 

ل«)))).
اإن ال�صاعر في تعامله مع اللغة ال�صعرية، لي�ض 
قارة  قوالب جاهزة، محنطة جامدة،  بو�صفها 
واإنما  �صواهد،  بو�صفها  اأو  القوامي�ض،  متن  في 
،يعيد  م�صبوق  غير  ا  خا�صً ا�صتعماًل  بو�صفها 
التراتبية  العالقة  ،باإعادة  جديد  من  �صحنها 
فجوة  يقيم  بحيث  وم��دل��ولت��ه��ا،  ال���دوال  بين 
�صحنه�ا  ليعيد  العرفية؛  معانيها  وبين  بينها 
الن��زي��اح،  بفعل  �صعرية  ط��اق��ة  يمنحها  بما 
بمدلولت  ترتبط  جديدة  اإي��ح��اءات  فتكت�صب 
فتكون  ح�صابه.  في  التوا�صع  ي�صعها  لم  اأخرى 
والثبات،  المعيارية  عن  تناأى  موا�صفات  ذات 

وتكت�صي �صمة التحول الدللي، ل تقف عند حد 
معين، واإنما تختلف من �صاعر اإلى اآخر، قدرة 
ال�صعر  »ب��اأن  ذلك  وا�صتيعاًبا،  تمثاًل  وتفاعاًل، 
النعتاق  اأر�ض  وهو  الذاتي،  الإب��داع  مملكة  هو 
الذات  اإليها  ت�صل  والتي  القواعد  اأغ��الل  من 
اللغة  ب�صنف  تفجيرها  طريق  عن  ال�صاعرة 

وتمردها �صد القوالب المعهودة«)))).

واإنما  �صيًئا،  تعني  ل  القامو�ض  في  فاللغة 
اإلى  اللغة  تحول  التي  هي  ال�صعر  داخ��ل  اللغة 
وتفرده  ال�صاعر  خ�صو�صية  تكمن  وهنا  كالم. 
»اإن  البحتري  عن  روى  ما  ذلك  ومن  وتميزه، 
عبد اهلل بن عبد اهلل بن ظاهر �صاأله عن م�صلم 
واأبي نوا�ض اأيهما اأ�صعر؟ فقال: اأبو نوا�ض، فقال 
اإن اأبا العبا�ض ثعلًبا ل يوافقك على هذا، فقال: 

لي�ض هذا �صاأن ثعلب وذويه«)))).

عن  يختلف  اللغة  م��ع  ال�صاعر  تعامل  اإن 
اإذ  النحوي؛  اأو  الراوي  اأو  اللغوي  تعامل  طبيعة 
ال��ذات،  منطق  وفق  اللغة  مع  يتعامل  ال�صاعر 
ا،  خا�صً اإخرًجا  الموجود  المعنى  »يخرج  حيث 
وي�صيف اإليه تف�صيالت لم تكن معلومة وا�صحة 
عن  يعزف  ال�صاعر  فان  وبذلك  قبل«)))).  من 
ي�صتدرك  كاأن  للواقع من ذاته،  ظاهر في�صيف 
ومعنى  عليه«  هو  ما  غير  المعنى  فيبدو  عليه، 
ذلك اأن هناك زيادات وغرابة طراأت عليه«)))).

العملية  ي�صو�ض  المعيار  ع��ن  الن��زي��اح  اإن 
ل  بل  ذاتها،  في  غاية  يجعلها  ول  التوا�صلية 
وهو  الجمالية،  للغاية  تابعة  غاية  اإل  يجعلها 
الدللي  التحول  بفعل  غمو�ض،  عنه  يترتب  ما 
الذي يترتب عنه خلخة ثبات المعاني في ذهن 
الخطاب،  �صفرة  غياب  عنه  فيتولد  المتلقي، 
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وبذلك  النتظار،  اأف��ق  في  تنافًرا  يحدث  مما 
يكون الغمو�ض في طبيعة بناء اللغة، ل في اللغة 
ذاتها. وبذلك تكون الإ�صارة ولإيحاء، والتلميح 
دون الت�صريح، وهو ما دفع اأبا حيان التوحيدي 
والو�صوح  النا�ض  لخا�صة  الغمو�ض  جعل  اإل��ى 
يتعامل  ل  ال�صاعر  اإن  ذلك  والدهماء؛  للعامة 
مع الواقع اأو مع المعطى الح�صي، بل يتجاوزه؛ 
عليه،  وي�صتدرك  ذات��ه،  من  اإليه  ي�صيف  حيث 
وقد  ال��م��وج��ود،  اإل��ى  م��وج��وًدا  لي�ض  م��ا  ويلحق 
الحقيقة  تلك  اإل��ى  المرت�صى  ال�صريف  تفطن 
وذهب اإلى » اأن ال�صاعر ل يجب اأن يوؤخذ عليه 
متى  دلك  فاإن  والتحديد،  التحقيق  كالمه  في 
وا�صتحالت  جمعه«))))،  بطل  �صعر  في  اأعتبر 
وظيفته اإلى كالم تقريري يطابق الواقع، ويعيد 

ن�صخه باللغة.

الن��زي��اح  عملية  لمحا�صرة  محاولة  اإن��ه��ا 
العادي.  ال�صتعمال  من  يفارقه  ما  خالل  من 
وبذلك فاإن ال�صعرية اأ�صحت تبحث عما يجعل 
الأدب اأدًبا، اأو ما يحقق اأدبيته)))) وهي محاولة 
�صمت،  في  تعمل  التي  القوانين  تلك  اكت�صاف 
الخطاب  في  مند�ّصة  بو�صفها  عنها،  م�صكوت 
المنجز  العمل  ف��ي  عنها  البحث  اأي  نف�صه، 

بالفعل.

تكن  لم  ال�صعر  درا�صة  من  -اإًذا-  فالغاية 
درا�صة  هي  اأخ��رى،  لغاية  كانت  واإنما  لذاته، 
الحاجة  في  يتمثل  اآخ��ر،  هدف  اأجل  من  اللغة 
ال���دي���ن، م��ن ح��ي��ث ه��ي �صاهد  ل��ف��ه��م  اإل��ي��ه��ا 
الجاحظ  تفطن  وقد  والتاأويل.  التف�صير  على 
بح�صا�صيته المفارقة حين راح ي�صاأل عن ال�صعر 
ال�صعر عند  اأهله، يقول: »طلبت علم  عند غير 

الأ�صمعي فوجدته ل يح�صن اإل غريبه، فرجعت 
اإع��راب��ه،  اإل  يتقن  ل  فوجدته  الأخ��ف�����ض  اإل���ى 
اإل  ينقل  ل  فوجدته  عبيدة  اأب��ي  على  فعطفت 
والأن�صاب،  بالأيام  وتعلق  بالأخبار  ات�صل  ما 
الُكّتاب  اأرب��اب  عند  اإل  اأردت  بما  اأظفر   فلم 
كالح�صن بن وهب ومحمد بن عبد الملك«)))).

طبيعة  في  الفارق  اإلى  الجاحظ  تفّطن  لقد 
ذلك  ع��ن  وان��ج��ّر  وال�صعر،  اللغة  اإل��ى  ال��روؤي��ا 
الختالف في المفهوم والوظيفة المنوطة بكّل 
بح�صب  ال�صعر  مع  يتعاملون  الذين  ه��وؤلء  من 
اختالف زوايا النظر؛ ذلك اأن طبيعة اللغة في 
ال�صعر ل تتماهى مع اأ�صياء الواقع، واإنما تكون 
بالتفا�صيل،  فجوة بينها وبينه، بحيث ل تحفل 
الذات،  منطق  وفق  الواقع  �صياغة  تعيد  واإنما 
الواقع«  اإعطاء  اإلى  ي�صعى  ال�صاعر  فاإن  وبذلك 
ودللية  رمزية  تداولية،  �صيغة  تكت�صب  قيمة 
للعالم  احتواء  المعنى  بهذا  ال�صعر  يعود  فال 
وج��دي��دة  م��غ��اي��رة،  �صياغة  واإن��م��ا  ال��م��ع��ا���ض، 
والح�صي  ال��روؤي��وى  الموقف  من  انطالًقا  ل��ه، 
ال�صعرية؛  �صمه  فيه  تال�صت  واإّل  والنف�صي«)))) 
المرت�صى،  يقول  كما  بنوا،  اإنما  ال�صعراء  لأن 
�صعرهم« على التجوز والتو�صيع والإ�صارة الخفية 
والإيماء على المعاني تارة من ُبعد واأخرى من 
الفال�صفة  ب�صعرهم  يخاطبوا  لم  لأنهم  ُقرب؛ 
يعرف  من  خاطبوا  واإنما  المنطق،  واأ�صحاب 
والخيال؛  الذوق  اأ�صحاب  من  اأو�صاعهم«)1))، 
الكفاءة  يمتلك  نخبوًيا  متلقًيا  ا�صترطوا  لذلك 

الجمالية والوجدانية.

تجاوزية،  فاعلية  من  لها  بما  الخيال  فقوة 
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التي  الدللي  التبادل  بعملية  ي�صمى  ما  تمنح 
ال�صعر  يك�صب  الذي  وهو  النحراف،  تتولد عن 
ا�صتحال  واإّل  )ال�صعرية)  الفنية  الجدارة  �صمة 
الفن اإلى مجرد كالم تقريري، ف�صمة النزياح 
تخلق عالقات جديدة لم تكن معروفة فتتوالد 
ال�صور، وتتنا�صل الدللت؛ ذلك اأن »النحراف 
الذي يحققه الخيال اأمر مق�صود لذاته، ويكاد 
ال�صعر بدونه ي�صبه الإدراك الماألوف اأو الت�صور 

العلمي«)))).
الت�صوي�ض  تمار�ض  اأن  للغة  يتيح  النزياح  اإن 
بين  ت��اآل��ف  بعقد  ال��م��األ��وف  وخ���رق  ال���دلل���ي 
متنافرات ال�صورة »ول يكون لل�صورة قوة تهز 
وتحّرك اإّل اإذا كان الت�صبيه مقرًرا بين �صيئين 
بين  التباعد  كان  فكلما  الجن�ض.  في  مختلفين 
النف�ض  اإل���ى  ال�����ص��ورة  ك��ان��ت  اأ���ص��د،  ال�صيئين 
والقاعدة  اأطرب،  لها  النفو�ض  وكانت  اأعجب، 
في ذلك اإيجاد الئتالف في الأ�صياء المختلفة، 
�صدة  م��ن  اإئ��ت��الف  ���ص��دة  اأدق  بتحديد  وه��ي 

اختالف«)))). 

ظاهرة  م��ع  ال��ق��دي��م  النقد  تعامل  وه��ك��ذا 
جهة،  من  ين�صب  ل  اإم��ك��ان  بو�صفه  الن��زي��اح 
ثانية،  ال�صعرية من جهة  اللغة  وبو�صفها طاقة 
جهة  من  الن�ض  في  جمالي  عامل  اأنها  وعلى 
مباحث  خ��الل  م��ن  تمظهر  ذل��ك  وك��ل  ثالثة. 
مجالت  بو�صفها  وال�صعرية،  والمجاز  الإعجاز 
تبحث في اللغة من خالل المعيار وما يفارقها، 
العربية،  اللغة  لت�صاع  مظهًرا  المجاز  فكان 
والتمايز  للفرادة  مظهًرا  لل�صاعر،  ومتنف�ًصا 
الفني  وج���وده  ال�صاعر  ب��ه  يحقق  والإب�����داع، 
وال�صرط الجمالي، ويحقق كذلك اإمكان الإبداع 

والنفالت من القاعدة والمعيار؛ ذلك اأنه كلما 
ا�صتحقت  م�صلكها  وخفي  الإن��زي��اح��ات  دق��ت 
الجرجاني))))،  القاهر  الف�صل كما يراها عبد 
من  الإب��داع  لمعنى  ل  توؤ�صّ مفارقة  نظرة  وهي 
المختلفات،  بين  عالئقي  ج��دل  اإقامة  خ��الل 
�صعت  ما  وهو  المتناق�صات،  بين  ق��ران  وعقد 
والجمالية  الأ�صلوبية  الدرا�صات  اكت�صافه  اإلى 

الحديثة.

االإحاالت والهوام�ص:

النقدي - ) الت�راث  في  الأدبية  مفهوم  الزيدي:  توفيق   
الدار  المقالت-  عي�ون  الراب�ع-  القرن  نهاية  اإلى 

البي�صاء- المغرب ط)- ))))م.- �ض: ))).
-تحقيق - ) ال�صعر  �صرائر  الإ�صبيلي:  ع�صفور  اب��ن   

-بيروت-  الأندل�ض  دار  اأح��م��د-  اإبراهيم  ال�صيد 
لبنان- د.ط-د.ت- �ض:)).

الم�صدر نف�صه -�ض )).- )  
واإنتاج - ) النثر  ق�صيدة  ح�صن،  الكريم  عبد  الدكتور   

الدللة- اأن�صي الحاج اأنموذًجا- دار ال�صاقي، ط)، 
)11)م، �ض))).

علم - ) في  البالغة  اأ�صرار  الجرجاني:  القاهر  عبد   
ر�ص�ا- ر�صي�د  محم�د  ح��وا�صيه-  على  علق  البيان- 

دار العودة- بيروت- د.ط-د.ت.- �ض: ))).
دار - ) المعا�صرة-  ال�صعرية  اأ�صاليب  ف�صل:  د.�صالح   

م�����ص��ر-د.ط-))))م.-  وال��ت��وزي��ع-  للن�صر  قباء 
�ض:))).

الأدباء- - ) و�صراج  البلغاء  منهاج  القرطاجني:  حازم   
ال��غ��رب  دار  ب��ل��خ��وج��ة-  ال��ح��ب��ي��ب  م��ح��م��د  تحقيق 

الإ�صالمي- بيروت-ط:)-))))م-�ض:))).
دار - ) الكتاب�ة-  واآف�����اق  الق�راآني  الن��ض  اأدون��ي�����ض:   

الآداب- بيروت- د.ط- د.ت.- �ض: ))).
محمد لطفي اليو�صفي: ال�صعر وال�صعرية: الفال�صفة - )  

والمفكرون العرب- ما اأنجزوه وما هفوا اإليه- لدار 
العربية للكتاب- تون�ض- د.ط-))))م. - �ض))
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و�صراج - 1) البلغاء  منهاج   - القرطاجني  حازم   ينظر 
الأدباء-�ض: ))).

عبد - )) عن  نقال  المقاي�صات  التوحيدي:  حيان  اأب��و   
مجلة  التراث-  في  اللغوي  النقد  را�صي-  الحكيم 
يناير،   -  ( العدد:   -  ( المجلد:   - ج:)  ف�صول- 

فبراير مار�ض - ))))م - �ض: )).
المرجع نف�صه- �ض: )).- ))  
 د م�صطفى نا�صف: نظرية المعنى في النقد العربي- - ))

ط)-))))م.  ل��ب��ن��ان-  ب��ي��روت-  الأن��دل�����ض-  دار 
�ض:1). 

المرجع نف�صه- �ض:1).- ))  
 محمد لطفي اليو�صفي : ال�صعر وال�صعرية، �ض )).- ))
معا�صرة- - )) منظورات  ال�صعري-  القول  عيد:   رجاء 

د.ط-د.ت.-  الإ���ص��ك��ن��دري��ة-  ال��م��ع��ارف-  من�صاأة 
�ض)).

اأدوني�ض: الن�ض القراآني واآفاق الكتابة -�ض: ))).- ))  
 عبد القاهر الجرجاني: اأ�صرار البالغة -�ض: ))).- ))
التراث - )) الفنية في  ال�صورة  اأحمد جابر ع�صفور:  د   

والن�صر-  للطباعة  الثقافة  دار  والبالغي-  النقدي 
القاهرة- د.ط- ))))م.-�ض: ))).

اأدوني�ض: الن�ض القراآني واآفاق الكتابة -�ض: ))).- 1)  
)) - اأحمد محمد وي�ض: النزياح في التراث النقد - ))

-د.ط  -دم�صق  ال��ع��رب  كتاب  -ات��ح��اد  والبالغي 
-د.ت -�ض: ))). 

 عبد القاهر الجرجاني: اأ�صرار البالغة -�ض: ))).- ))
الم�صدر نف�صه-�ض: ))).- ))  
الأدباء - )) و�صراج  البلغاء  منهاج  القرطاجني:   حازم 

-�ض: )). 
 عبد القاهر الجرجاني: اأ�صرار البالغة -�ض: ))).- ))
الأدباء - )) و�صراج  البلغاء  منهاج  القرطاجني:   حازم 

-�ض: )). 
بيروت- - )) الآداب  دار  العربية-  ال�صعرية  اأدوني�ض:   

ط)-111).-�ض: )).
 محمد لطفي اليو�صفي: ال�صعر وال�صعرية-�ض:))).- ))
للدللة - )) الإن�صانية  ال�صيغة  عن  نا�صف:   م�صطفي 

-مجلة ف�صول -ج: ) -المج�د: ) -العدد: ) -يناير 
-فبراير -مار�ض -))))م -�ض: 1).

األفت كالل الروبي: مفهوم ال�صعر عند ال�صلجما�صي - 1)  
-فبراير -مار�ض  يناير  ) -ي  �صول -ج:   с -مجلة 

-�صنة ))))م-�ض: 1).
ال�صعر - )) عمود  مقومات  غ��رك��ان:  ال��ردم��ن  عبد   د. 

الأ�صليبية- �ض: )).
البلغاء- - )) و�صراج  الأدباء  منهاج  القرطاجني:   حازم 

�ض:)).
الم�صدر نف�صه-�ض:)).- ))  
الزمخ�صري: - )) القا�صم جار اهلل محمود بن عمر  اأبو   

في  الأق��اوي��ل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الك�صاف 
التاأويل- دار المعرفة- بيروت لبنان- د.ط-  وجوه 

د.ت- ج:)- �ض: )))- ))).
 �صالح ف�صل، بالغة الخطاب وعلم الن�ض- ال�صرك��ة - ))

القاهرة-  لونجمان-  للن�صر-  العام�ة  الم�صرية 
م�صر- ط)- ))))م.، �ض: )).

المرجع نف�صه-�ض:)).- ))  
 محمد لطفي اليو�صفي: ال�صعر وال�صعرية- �ض: )).- ))
 عبد القاهر الجرجاني: اأ�صرار البالغة -�ض: ))).- ))
اأدوني�ض: ال�صعرية العربية -�ض: )). - ))  
للدللة - 1) الإن�صانية  ال�صيغة  عن  نا�صف:   م�صطفى 

-�ض: )).
في - )) العمدة  القيرواني:  ر�صيق  بن  الح�صن  علي  اأبو   

عبد  د.  تحقيق   - ون��ق��ده  واآداب���ه  ال�صعر  محا�صن 
 - بيروت   - الع�صرية  المكتبة   - هنداوي  الحميد 

ط:) - ))))ه�/)11)م-ج: ) -�ض: ))).
تقديم - ))  - الإعجاز  دلئ��ل  الجرجاني:  القاهر   عبد 

د.ط-  - الجزائر   - للن�صر  موفم   - بوزقية  علي 
))))م. - �ض: )).

والتبيين- تحقيق - )) البيان  اأبو بحر عثمان الجاحظ:   
القاهرة-  الخانجي-  مكتبة  هارون-  ال�صالم  عبد 

ط)- ))))م-ج)-�ض))-1).
دار - )) والأ�صلوب-  الأ�صلوبية  الم�صدي:  ال�صالم   عبد 

-(11( ط)-  ليبيا-  غ��ازي-  بن  الوطنية-  الكتب 
�ض)).
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العليا- - )) اللغة  بناء  ال�صعرية-  النظرية  كوين:   جون 
غريب  دار  دروي�ض-  اأحمد  وتعليق  وتقديم  ترجمة 
للطباعة والن�صر والتوزيع- القاهرة- ط)- 111)- 

�ض :)).
التراث - )) في  الفنية  ال�صورة  ع�صفور:  جابر  اأحمد   

النقدي والبالغي -�ض: 1)).
 محمد لطفي اليو�صفي: ال�صعر وال�صعرية -�ض: )).- ))
ف�صول - )) -مجلة  المجاز  درام��ا  البديع:  عبد   لطفي 

-فبراير  -يناير   ( -ال��ع��دد:   ( -المجلد:   ( -ج: 
-مار�ض -))))م -�ض: )1).

 د �صالح ف�صل: بالغة الخطاب وعلم الن�ض -�ض: - ))
.(1-((

 خو�صيه ماريا يوثلو ايقانكو�ض: نظرية اللغة الأدبية- - 1)
ترجمة د.حامد اأبو زي��د- �صل�صلة الدرا�صات النقدية 

- م�صر- د.ط- د.ت-�ض: )).
الن�ض - )) )) - د �صالح ف�صل: بالغة الخطاب وعلم 

-�ض: )).
 محمد عبد المطلب: النحو بين القاهر وت�صوم�صكي- - ))

مجلة ف�صول- م�صر- ع)- م)- ))))م- �ض:)). 
المجاز - )) المطعني:  محمد  اإبراهيم  العظيم   د.عبد 

الإن��ك��ار  بين  وت��الم��ي��ذه،  تيمية  اب��ن  الإم����ام  عند 
-ط)-))))ه����- م�صر  وهبة-  مكتبة  والإق���رار- 

))))م.
 لطفي عبد البديع:دراما المجاز- �ض: )1).- ))
 عبد الحكيم را�صي: نظرية اللغة في النقد العربي-- ))

مكتبة الخانجي-م�صر- د.ط- د.ت.- �ض: ))).
 عبد القاهر الجرجاني: دلئل الإعجاز - �ض: 1)).- ))
الم�صدر نف�صه - �ض: ))).- ))  
في - )) العربية  الق�صيدة  �صكل  الدين:  فخر   د. جودت 

الهجري- ط)-  الثام�ن  الق�رن  العربي حتى  النقد 
))))م.الهجري - �ض: )).

اإن مفهوم ال�صعرية كم�صمون زاخر في كتب التراث  ٭ - 
"قراءة �صريعة لمعظم كتب هذا التراث، التي  فاإن 
عمل  اإلى  تقودنا  ال�صعر،  وبخا�صة  النقد  في  بحثت 
ال�صعرية  الكتابة  وفن  علم  اأو  �صناعته،  اأو  ال�صعر 
وعمل  الكالم عامة،  نظم  كيفية  اأو  ال�صعر  كتابة  اأو 

القريحة"  و�صحذ  ال�صعراء  عمل  اأو  خا�صة  ال�صعر 
وهي م�صطلحات ترادف معنى م�صطلح ال�صعرية. 
وقانون  ال�صعرية  الدين:  نور  د، ح�صن محمد  ينظر 
والن�صر  للطباعة  العربية  ال��ع��ل��وم  دار   - ال�صعر 

-بيروت -لبنان ط: ) -)11)م - �ض: ). 
اأبو عبد اهلل محمد بن عمران بن مو�صى المرزباني: - ))  

-نه�صة  البجاوي  محمد  علي  تحقيق   - المو�صح 
م�صر للطباعة والن�صر والتوزيع -د.ت -د.ط -�ض: 

.(1(
الم�صدر نف�صه: المو�صح - �ض)1). - 1)  
لل�صاعر - )) ي�صّوع  ما  ال�صرائر  الألو�صي:  �صاكر   محمود 

دون الناثر - �صرحه محمد بهجت الأثرى، المطبعة 
ال�صلفية- م�صر القاهرة. د-ط - ))))ه� - �ض:).

 رجاء عيد البحث الأ�صلوبي معا�صرة وتراث- من�صاأة - ))
))))م- -م�صر-د.ط-  الإ�صكندرية  المعارف- 

�ض:))).
 عبد القاهر الجرجاني: دلئل الإعجاز - �ض: ))).- ))
النقد - )) ف��ي  المعنى  نظرية  ن��ا���ص��ف:  م�صطفى   د 

العربي، �ض:1). 
المرجع نف�صه- �ض:1).- ))  
ال�صريف المرت�صي: المالى، نقال عن عبد الحكيم - ))  

را�صي: النقد اللغوي في التراث- ف�صول- م�صر- 
ع)- م)- ))))م �ض:)).

�صكري - )) -ت��رج��م��ة:  ال�صعرية  ت����ودروف:  تيزفطان   
المبخوت ورجاء بن �صالم�ة- دارتوبقال- المغرب- 

ط.)- ))))م.- �ض: )).
محا�صن - )) ف��ي  العمدة  ح�صن:  علي  اأب��و  ر�صيق  اب��ن   

ال�صعر واآدابه ونقده- ج)- �ض:)1).
تامر �صلوم: التعبير بال�صعر عن �صراعات ال�صيا�صية - ))  

الطريق- مجلة  الأموية-  الدولة  في  والجتماعية 
لبنان- ع)- يناير/فبراير ))))م �ض:))).

ال�صريف المرت�صي: المالى، نقال عن عبد الحكيم - 1)  
را�صي: النقد اللغوي في التراث- �ض:)).

الخيال مفهوماته ووظائفه - ))  د. عاطف جودة ن�صر: 
للكتاب- م�صر-  العامة  الم�صرية  الهيئة  - مطابع 

د.ط- ))))م-�ض: - �ض: ))).
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 د. ح�صن محمد نور الدين: ال�صعرية وقانون ال�صعر - ))
-�ض: 1)-)).

البالغة، - )) اأ���ص��رار  الجرجاني،  القاهر  عبد   ينظر: 
�ض))).

ثبت الم�صــادر والمراجع

	 محا�صن • ف��ي  العمدة  ح�صن:  علي  اأب��و  ر�صيق  اب��ن 
ال�صعر واآدابه ونقده.

	 -تحقيق • ال�صعر  �صرائر  الإ�صبيلي:  ع�صفور  اب��ن 
-بيروت-  الأندل�ض  دار  اأح��م��د-  اإبراهيم  ال�صيد 

لبنان- د.ط-د.ت.
	 الزمخ�صري: • القا�صم جار اهلل محمود بن عمر  اأبو 

في  الأق��اوي��ل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الك�صاف 
التاأويل- دار المعرفة- بيروت لبنان- د.ط-  وجوه 

د.ت.
	 والتبيين- تحقيق • البيان  اأبو بحر عثمان الجاحظ: 

القاهرة-  الخانجي-  مكتبة  هارون-  ال�صالم  عبد 
ط)- ))))م.

	 عبد • عن  نقاًل  المقاي�صات  التوحيدي:  حيان  اأب��و 
مجلة  التراث-  في  اللغوي  النقد  را�صي-  الحكيم 
يناير،   -  ( العدد:   -  ( المجلد:   - ج:)  ف�صول- 

فبراير مار�ض - ))))م.
	 اأبو عبد اهلل محمد بن عمران بن مو�صى المرزباني: •

-نه�صة  البجاوي  محمد  علي  تحقيق   - المو�صح 
م�صر للطباعة والن�صر والتوزيع -د.ت -د.ط.

	 في • العمدة  القيرواني:  ر�صيق  بن  الح�صن  علي  اأبو 
عبد  د.  تحقيق   - ون��ق��ده  واآداب���ه  ال�صعر  محا�صن 
 - بيروت   - الع�صرية  المكتبة   - هنداوي  الحميد 

ط:) - ))))ه�/)11)م.
	 النقد • ال��ت��راث  ف��ي  الن��زي��اح  وي�����ض:  اأح��م��د محمد 

-د.ط  -دم�صق  ال��ع��رب  كتاب  -ات��ح��اد  والبالغي 
-د.ت .

	 بيروت- • الآداب  دار  العربية-  ال�صعرية  اأدني�ض: 
ط)-111)م.

	 دار • الكتاب�ة-  واآف�����اق  الق�راآني  الن��ض  اأدون��ي�����ض: 
الآداب- بيروت- د.ط- د.ت.

	 تامر �صلوم: التعبير بال�صعر عن �صراعات ال�صيا�صية •

الطريق- مجلة  الأموية-  الدولة  في  والجتماعية 
لبنان- ع)- يناير/فبراير ))))م.

	 النقدي • الت�راث  في  الأدبية  مفهوم  الزيدي:  توفيق 
الدار  المقالت-  عي�ون  الراب�ع-  القرن  نهاية  اإلى 

البي�صاء- المغرب ط)- ))))م.
	 �صكري • -ت��رج��م��ة:  ال�صعرية  ت����ودروف:  تيزفطان 

المبخوت ورجاء بن �صالم�ة- دارتوبقال- المغرب- 
ط.)- ))))م.

	 العليا- • اللغة  بناء  ال�صعرية-  النظرية  كوين:  جون 
غريب  دار  دروي�ض-  اأحمد  وتعليق  وتقديم  ترجمة 

للطباعة والن�صر والتوزيع- القاهرة- ط)- 111).
	 الأدباء- • و�صراج  البلغاء  منهاج  القرطاجني:  حازم 

ال��غ��رب  دار  ب��ل��خ��وج��ة-  ال��ح��ب��ي��ب  م��ح��م��د  تحقيق 
الإ�صالمي- بيروت-ط:)-))))م.

	 خو�صيه ماريا يوثلو ايقانكو�ض: نظرية اللغة الأدبية- •
ترجمة د.حامد اأبو زي��د- �صل�صلة الدرا�صات النقدية 

- م�صر- د.ط- د.ت.
	 د. اأحمد جابر ع�صفور: ال�صورة الفنية في التراث •

والن�صر-  للطباعة   الثقافة  دار  والبالغي-  النقدي 
القاهرة- د.ط- )))).

	 في • العربية  الق�صيدة  �صكل  الدين:  فخر  د. جودت 
الهجري- ط)-  الثام�ن  الق�رن  العربي حتى  النقد 

))))م.
	 د. ح�صن محمد نور الدين: ال�صعرية وقانون ال�صعر •

-بيروت  والن�صر  للطباعة  العربية  العلوم  دار   -
-لبنان ط:) -)11)م.

	 اأ�صاليب ال�صعرية المعا�صرة- دار • د. �صالح ف�صل: 
قباء للن�صر والتوزيع- م�صر-د.ط-))))م.

	 - بالغة الخطاب وعلم الن�ض- ال�صرك��ة الم�صرية •
العام�ة للن�صر- لونجمان- القاهرة- م�صر- ط)- 

))))م.
	 الخيال مفهوماته ووظائفه • د. عاطف جودة ن�صر: 

للكتاب- م�صر-  العامة  الم�صرية  الهيئة  - مطابع 
د.ط- ))))م.

	 المجاز • المطعني:  محمد  اإبراهيم  العظيم  عبد  د. 
الإن��ك��ار  بين  وت��الم��ي��ذه،  تيمية  اب��ن  الإم����ام  عند 
-ط)-))))ه����- م�صر  وهبة-  مكتبة  والإق���رار- 
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))))م.
	 د. عبد الكريم ح�صن، ق�صيدة النثر واإنتاج الدللة- •

اأن�صي الحاج اأنموذجا- دار ال�صاقي، ط)، )11)م.
	 النقد • ف��ي  المعنى  نظرية  نا�صف:  م�صطفى  د. 

ل��ب��ن��ان-  ب����ي����روت-  الأن���دل�������ض-  دار  ال���ع���رب���ي- 
ط)-))))م.

	 دلئل الإعجاز - تقديم علي بوزقية - موفم للن�صر •
- الجزائر - د.ط-))))م. 

	 وت��راث- • معا�صرة  الأ�صلوبي  البحث   : عيد  رج��اء 
-م�����ص��ر-د.ط-  الإ�صكندرية  ال��م��ع��ارف-  من�صاأة 

))))م.
	 معا�صرة- • منظورات  ال�صعري-  القول   : عيد  رجاء 

من�صاأة المعارف- الإ�صكندرية- د.ط-د.ت.
	 عبد الحكيم را�صي: نظرية اللغة في النقد العربي-•

مكتبة الخانجي-م�صر- د.ط- د.ت.
	 دار • والأ�صلوب-  الأ�صلوبية  الم�صدي:  ال�صالم  عبد 

الكتب الوطنية- بن غازي- ليبيا- ط)- )11)م.
	 علم • في  البالغة  اأ�صرار  الجرجاني:  القاهر  عبد 

ر�ص�ا- ر�صي�د  محم�د  ح��وا�صيه-  على  علق  البيان- 
دار العودة- بيروت- د.ط-د.ت.

	 عبد القاهر الجرجاني: تقديم علي بوزقية - مرقم •
للن�صر - الجزائر - د.ط -.

	 ف�صول • -مجلة  المجاز  درام��ا  البديع:  عبد  لطفي 
-فبراير  -يناير   ( -ال��ع��دد:   ( -المجلد:   ( -ج: 

-مار�ض -))))م.
	 محمد عبد المطلب: النحو بين القاهر وت�صوم�صكي- •

مجلة ف�صول- م�صر- ع)- م)- ))))-. 
	 محمد لطفي اليو�صفي: ال�صعر وال�صعرية: الفال�صفة •

والمفكرون العرب- ما اأنجزوه وما هفوا اإليه- لدار 
العربية للكتاب- تون�ض- د.ط-))))م.

	 لل�صاعر • ي�صّوع  ما  ال�صرائر  الألو�صي:  �صاكر  محمود 
دون الناثر - �صرحه محمد بهجت الأثرى، المطبعة 

ال�صلفية- م�صر القاهرة. د-ط - ))))ه� .
	 للدللة • الإن�صانية  ال�صيغة  عن  نا�صف:  م�صطفي 

-مجلة ف�صول -ج: ) -المج�د: ) -العدد: ) -يناير 
-فبراير - مار�ض -))))م.
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ديواُن العزازّي ) ت 710هـ(
نظراٌت نقدّية.. وُم�ستدرٌك

د. عبا�س هاني الـچراخ
- العراق -

�صهاب الدين اأحمد بن عبد الملك ابن عبد المنعم بن عبد العزيز العزازي, ُوِلَد �صنة 633هـ, 
وزاول الّتجارة ُمتنِقاًل في بالد ال�ّصام, وال �صيما حماة حا�صرة الملوك االأيوبيين, اإْذ اتَّ�صل بهم 
وَمَدحُهم ونال جوائزهم, كالملك المن�صور اأبي المعالي نا�صر الدين محمد )ت 683هـ(, وكانت 

وفاته في القاهرة �صنة 710هـ.

ا منه, وذكروا اأنَّ لُه ديواًنا في مجّلدين, وفي دار الكتب  اهتّم القدماء ب�صعره, واأوردوا ن�صو�صً
الم�صرّية مخطوطتان اثنتان منُه ِبرقَمي 479 / اأدب, و559/اأدب.

م لُه الدكتور ر�صا رجب, و�صدَر عن دار الينابيع ِبدم�صق, 2004م, وقد اعتمد  حّقق الديواَن وقدَّ
األحقُه  ًبا على الحروف  ا مرتَّ ُم�صتدرًكا مهمًّ على تلكما المخطوطتين, ولم يكتِف بذلك ف�صنع 

بالّديوان, وختمه بفهار�ص علمّية مفيدة, وباذاًل جهًدا طيًِّبا في اإخراجِه وتقديمه للقّراء.

ي في كثير من المظان المختلفة ا�صتطعنا - وهلل الحمد - اأْن نظفَر بـ  وبعد البحث والتق�صِّ
حات اأخلَّ بها الديوان, راأينا  ا ما بين ق�صيدة ونتفة, ف�صاًل عن ثالث مو�صَّ )146( بيًتا في 23 ن�صًّ

اأْن ُنثبتها هنا, مع بع�ص النظرات والمالحظ النقدية. 

ة: اأوًل: نظرات نقديَّ

اأ /المقّدمة:

تناول   -  ((-(( �ض   - مًة  مقدِّ ُق  المحقِّ كتَب 
فيها حياة ال�صاعر وحديث �صريع عن �صعره، وو�صف 
لمخطوطتي الديوان مع �صوٍر لهما، ويالحُظ عليها: 

 :-  ( المحقُق في مفتتح مقدمته - �ض  قال   :(

العمل  هذا  �صاأنجُز  اأنَّني  بالي  في  يخطُر  كان  ما   «
رعة«. الممتع ِبمثل هذه ال�صُّ

وفي هذا اعتراٌف منه ب�)�صرعة) اإنجاز الديوان، 
فالتاأنِّي في التحقيق �صرٌط اأ�صا�ض ل محيَد عنُه، اأما 

)ال�صرعة) فال مكان لها.

اأنَّ )دي���وان ال��ع��زازي) تمَّ  اأُق���وُل ه��ذا واأع���رُف 
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تين في ر�صالتين جامعيتين في  تحقيقه من َقبل مرَّ
م�صر، على النحو الآتي:

)- ديوان العزازي، تحقيق عبد الرحيم محمود 
جامعة  الآداب،  كلية  دك���ت���وراه،  اأُط���روح���ة  زل���ط، 

ال�صكندرية، ))))م.

)- تحقيق ودرا�صة ديوان �صهاب الدين العزازي، 
ر�صالة  اإب��راه��ي��م،  �صديد  محمد  م�صيرة  تحقيق 
والعربية  الإ�صالمّية  ال��درا���ص��ات  كلية  ماج�صتير، 
)بنات)، جامعة الأزهر، ))))م)))، ولم نقف على 

هذين العملين. 

قوائم  ُم��راج��ع��َة  رج��ب  ر�صا  د.  على  ك��ان  ِل��ذا 
اأ�صحاب  و���ص��وؤال  الجامعية  والر�صائل  الأط��اري��ح 
الخبرة والدراية قبل اأْن يقدم على بذل جهده هذا، 
 - اأكثرها  وم��ا   - الأع��م��ال  تكرار  من  نتخل�ض  كي 

ولن�صرع بالجديد الذي ينتظرنا. 

): منتخب ال�صفدّي: لخليل بن اأيبك ال�صفدّي 
اأحمد بن  )ت )))ه�) »منتخب �صعر �صهاب الدين 
في  مخطوط  ال��ع��زازي«،  المنعم  عبد  بن  اهلل  عبد 
ي�صتطع  ولم  اأدب،   ((( برقم  الم�صرية  الكتب  دار 
ديوانه،  من  المنتخب  هذا  على  الح�صول  المحقق 
وقد اأ�صار اإلى هذا في هام�ٍض �صغيٍر في ال�صحيفة 

 .((

نع مختارات )منتخبات)  قلُت: قاَم ال�صفديُّ ِب�صُ
على وفق ذوقه من دواوين عدد من ال�صعراء، ويتمثَّل 

هذا في الآتي:

). منتخب �صعر جمال الدين اأبي الح�صين يحيى 
ابن عبد العظيم الجزار الم�صرّي.

محمد  المجيد  عبد  اأح��م��د  د.  وتحقيق  َج��ْم��ع 
خليفة، مكتبة الآداب، القاهرة، ))))ه�/)11)م.

قُه واأ�صاف اإليِه كثيًرا من �صعرِه ح�صين عبد   وحقَّ
العال اللهيبي، اأطروحة دكتوراه، كلية التربية - ابن 

ر�صد، جامعة بغداد، ))))ه� / )11)م.
). منتخب �صعر �صراج الدين عمر ابن محمد بن 

الح�صن الوراق الم�صرّي: )ُلمع ال�صراج).
ح��ق��ق��ه م��ح��م��د ع��ب��د ال��رح��ي��م ع���ب���ده، ر���ص��ال��ة 
ماج�صتير، كلية الآداب - جامعة عين �صم�ض ))))م.

). المختار من �صعر مجير الدين ابن تميم
بعنوان  ر�صيد،  ناظم  د.  و  ناجي  ه��الل  َقُه  حقَّ

)ديوان مجير الدين ابن تميم)، بيروت، ))))م.
جمع  حين  في  المخطوط،  الق�صَم  ُل  الأوَّ ق  حقَّ

الثاني ما لم يرد فيه، في ق�صم خا�ض))).
قت هند يا�صين اأبو �صخدم الديواَن، ر�صالة  وحقَّ

ماج�صتير من جامعة الخليل، ))))ه�/)11)م.  
). المختار من �صعر ابن دانيال 

عليِه،  وا�صتدرك  الدليمي،  نايف  محمد  َقُه  حقَّ
المو�صل، ))))ه� / ))))م.

ول��ن��ا ع��ل��ي��ِه ن��ظ��رات ن��ق��دي��ة ط��وي��ل��ة وخ��ط��ي��رة، 
وم�صتدرك مهم، في مقاٍل ُن�ِصَر في مجلَّة )المورد) 

البغدادية، مج 1)، العدد )، ))1)م. 
ويجيُء منتخب ديوان العزازي في �صمن �صل�صلة 
ة، ول يكفيه هام�ٌض �صغير كما  الختيارات ال�صفديَّ

فعل المحقُق.
): مخطوط جديد للديوان

الكتب  دار  في  مخطوطتين  اإل��ى  المحقُق  رجع 
الثانية -  ولعلَّ  المحتوى،  الم�صرية متطابقتين في 

رة - منقولة عن الأوَلى. المتاأخِّ
في  وُمقاَبل  م�صكوٌل  نفي�ٌض  مخطوٌط  فاتُه  وقد 
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الحفظ  رقم  بالريا�ض،  العزيز  عبد  الملك  مكتبة 
1)1)، وعدد الأوراق )1) ورقة، وعدد الأ�صطر )) 
�صطًرا، وهو مبتور الأول، وقد كتبِت الأبيات بالمداد 
ا روؤو�ض الِفَقِر فبالمداد الأحمر، وينتهي  الأ�صود، اأمَّ
الديوان  نجز  وب��ه  الخام�ض  الف�صل  »ت��ّم  بعبارة: 

المبارك«))).
الديوان  في  ترد  لم  اأبياٌت  فيه  المخطوط  وهذا 
ن�صَخ  ي�صتق�صَي  اأْن  المحّقق  ِلذا كان على  المطبوع؛ 
اإلى  اأن ي�صرع في عملِه، وعدم الركون  الديوان قبل 
من  وهذا  فقط،  عليهما  عثر  اللتين  المخطوطتين 

مبادئ عملية التحقيق التي يعرفها ال�صداة.
): م�صادر ترجمتِه

طنا  قال المحقُق في ختام مقدمته �ض )): » ت�صقَّ
اأخبار ال�صاعر واأ�صعاره في الم�صادر«، ولكن هذا لم 
الم�صادر  من  ع��دٍد  اإل��ى  يرجع  لم  اإذ  دقيًقا،  يكن 
كثير  �صعٌر  وفيها  والمطبوعة،  المخطوطة  المهمة 

ا ورد في الديوان. للرجل، و روايات تختلف عمَّ
ا ُي�صاف الى م�صادر ترجمته: وِممَّ

لل�صقاعّي  الأع���ي���ان«  وف��ي��ات  ك��ت��اب  »ت��ال��ي   -
)ت)))ه�) �ض )).

- »م�صالك الأب�صار« لأحمد بن يحيى بن ف�صل 
اهلل العمرّي )ت )))ه�)، وهو م�صدر مهمٌّ جًدا فات 
ُجوع اإليِه، وقد ُن�ِصَر بالت�صوير  ق، وكان عَلْيِه الرُّ المحقِّ
فرانكفورت،  واآخ��ري��ن،  �صزكين  ف��وؤاد  د.  باإ�صراف 
الجزء  في  ال�صاعر  ترجمُة  وتقُع  )1))ه���،  األمانَيا، 
التا�صع ع�صر منه، في الأوراق ))) - )))، وقد ظهر 
خري�صات  القادر  عبد  محمد  د.  بتحقيق  مطبوًعا 
العين،  وال��ت��اري��خ،  للتراث  زاي���د  م��رك��ز  وزم��ي��ل��ي��ِه، 
))))ه������/)11)م:  المتحدة،  العربية  الإم����ارات 
بتحقيق  كاماًل  الكتاُب  �صدر  ذِلَك  وبعد   ،(((/((

في  العلمية  الكتب  دار  عن  الجبورّي  �صلمان  كامل 
بيروت 1)1)م - وقد رجعنا الى ن�صرته هنا - وقد 

وَقَعْت ترجمُتُه في ))/))) - )1).

للبرزالي  الرو�صتين«  كتاب  على  »المقتفي   -
)ت)))ه�) )/))) - ))).

ف�صاًل عن:

- »ذيل مراآة الزمان« ِلليونيني )ت )))ه�) في 
ُجزئه ال�صابع، بتحقيقنا، اإْذ وردْت له ترجمٌة مهّمٌة 

و�صعر جديد.

العين«  و«���ص��رف  ��ة«،  ��الح��يَّ ال�����صَّ »ال��ت��ذك��رة   -
ِلل�صفدي )ت )))ه�)، وفيهما ثالث نتف وق�صيدة 

. لل�صاعر انفرد بها ال�صفديُّ

��ح��ات والأزج����ال«  - »ع��ق��ود ال���الآل ف��ي ال��م��و���صَّ
للنواجّي )ت )))ه�)، و: »الدّر المكنون في ال�صبعة 
الفنون« لمحمد بن اإيا�ض الحنفّي )ت 1))ه�)، وقد 

ا ثالث مو�صحات جديدة. �صمَّ

ا �صاأذكرُه في الِفقرة الآتية. وغير ذلك ِممَّ

ب/ تخريج الّن�صو�س:

 (( الجمان  عقود  ف��ي:   ،((  -  (( �ض   ،( ق   -
اأ - )) ب.

- ق )، �ض )) - ))، الأبيات ))، ))، )) في: 
�صرف العين )/)))، الدّر الم�صون 1)).

- ق )، �ض ))، النتفة في: الك�صف والتنبيه 1)) 
- )))، ورواية عجز الثاني: » فغدا لها «.

في:   (1  ،(  ،(  ،( الأب��ي��ات   ،(1 ���ض   ،(( ق   -
�صرف العين )/))).

- ق ))، �ض ))) - )))، الأبيات ))، ))، )) 
في: ذيل مراآة الزمان )/))).
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�صرف  ف��ي:   (  ،( البيتان   :(1( �ض   ،(( ق   -
العين )/))).

عقود  في:   ((  -( الأبيات   :(1( �ض   ،(( ق   -
الجمان )) ب، تاأهيل الغريب )1) - )1) ، رو�ض 

الآداب ))).
برواية:   ،((( الجنا�ض  جَنى  في:  فقط  والأول 

»من فيها«.
م�صالك  في:   (  ،( البيتان   :((( �ض   ،(( ق   -

الأب�صار ))/)1).
- ق ))، �ض ))): القطعة في: الدر المكنون في 
ال�صبعة الفنون )1)، والبيتان )، ) في �صرف العين 

.(((/(
م�صالك  في:   (  ،( البيتان   ،((1 �ض   ،(( ق   -

الأب�صار ))/)1).
م�صالك  في:   (  ،( البيتان   ،((( �ض   ،(( ق   -

الأب�صار ))/)1).
الأب�����ص��ار  م�صالك  ف���ي:   ((( ���ض   ،((( ق   -

))/)1)، عقود الجمان )) ب - )) اأ.
الأب�����ص��ار  م�صالك  ف��ي:   ،((( ���ض   ،((( ق   -

))/)1) - )1)، وجاء البيت العا�صر فيِه:
ـــــا بــــــــدا ِلـــــعـــــيـــــِنـــــَي يــــــا مــــوال قـــــلـــــُت لـــــمَّ

ــْه ــلَ ــْه �ــَص وْهــــــَي  حـــاجـــًة   ] لـــي  اإنَّ   [ الَي 

و�صقطْت عبارة )لي عندك)، فا�صطرَّ محقق ال� 
الع�صادتين من عندِه  بين  اإ�صافة ما  اإلى  »م�صالك« 
ِب كلمة )حاجة)، ورواية البيت في الديوان: مع َن�صْ

ــــ  : لــــــي عـــْن ـــــــدا ِلـــــعـــــيـــــِنـــــيَّ ـــــا ب قـــــلـــــُت لـــــمَّ

ـــْه ـــْهـــلَ ــــــــَي �ـــَص ــــــــَدَك مــــــــوالَي حــــاجــــٌة وْه ـ

المالحة  في  المنح  ن��وادر  في:   (  -  ( والأبيات 

والملح )).
والبيتان ) و ) في: ر�صف الزلل ))) .

الأب�����ص��ار  م�صالك  ف���ي:   ((( ���ض   ،((( ق   -
))/)1)، الدر المكنون في ال�صبعة الفنون )1).

م�صالك  في:   (  ،( البيتان  - ق )))، �ض )))، 
الأب�صار ))/)1).

�صرف  في:   (  ،( البيتان   :((( �ض   ،((( ق   -
العين )/))).

الأب�����ص��ار  م�صالك  ف���ي:   ((( ���ض   ،((( ق   -
.(1(/((

- ق 1))، �ض ))) في: عقود الجمان )) ب.
�صرف  في:   (  ،( البيتان   :((( �ض   ،((( ق   -
عجز  ورواي��ة   .((( الم�صون  ال��دّر   ،(((/( العين 

الثاني: » مجال�ض الخمر ».
المرج  ف��ي:  ل��ُه  القطعة   :((( ���ض   ،((( ق   -
الن�صر والرج العطر )) اأ، الدر المكنون في ال�صبعة 

الفنون ))).
والأبيات ) - ) لُه في: م�صالك الأب�صار ))/)1)، 

الدّر الم�صون )1).
الم�صجم  الغيث  ف��ي:  ع��زو  غيِر  م��ن  والقطعة 
 ((( العجم  لمّية  �صرح  في  الأتم  المق�صد   ،((/(

 .((( -
م�صالك  في:   (  ،( البيتان  - ق )))، �ض )))، 

الأب�صار ))/)1).
والرج  الن�صر  المرج  في:   ،(1( �ض   ،((( ق   -

العطر )) اأ.
الأب�����ص��ار  م�صالك  ف���ي:   ((( ���ض   ،((( ق   -

.(1(/((
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اأربعة  ف��ي  مقّطعة  وه��ي   ،((( ���ض   ،((( ق   -
اأبيات، وردت كاملًة في: م�صالك الأب�صار ))/)1)، 
الأبيات  ووردِت  دي��وان��ه«.  به  »اأخ��ّل  ُمحّققُه:  وق��ال 
وقال   ،(1(/(( نف�ِصِه  الم�صدر  في  الأَُول  الثالثة 
الأول  ورد  ُث��م  دي��وان��ه«!،  به  »اأخ���ّل  ا:  اأي�صً ُمحّققُه 

بمفردِه في ال�صفحة نف�صها، وجاء ال�صدر: 
هــــــــْل َحـــــــَكـــــــٌم ُيــــنــــ�ــــصــــُفــــِنــــي َفـــــــْهـــــــَو لــي

ــــَرى ــــصَّ ــــ� ـــــــصـــــــَد ال ــــرُع اأُ� ُمـــــ�ـــــصـــــارٌع يــــ�ــــص

وكان قد ورد على ال�صحيفة )1):

هْل َحَكٌم ُين�صُفِني ِمْن َهَوى

الأب�����ص��ار  م�صالك  ف���ي:   ((( ���ض   ،((( ق   -
))/)1)، عقود الجمان )) اأ، المرج الن�صر والرج 

العطر 1)) اأ - 1)) ب.

ابن  ت��اري��خ  ف��ي:   ،(((  -((( ���ض   ،((( ق   -
 ،((  -  ((/( الطيب  نفح   ،(((  -  ((1/( الفرات 

الُدّر المكنون ق )1) ب - )1) اأ.

ال��در  ف��ي:   (  ،( البيتان   :((( ���ض   ،((( ق   -
الم�صون ))) - ))).

الطيب  نفح  ف��ي:   ،(((  -  ((( �ض   ،((( ق   -
في  ال����الآل  ع��ق��ود   ،((( ال��ك��م��ي��ت  ح��ل��ب��ة   ،((/(
�صفينة  الثالث،  ال��دور  عدا  والأزج���ال،  المو�صحات 
المو�صحات  ديوان   ،((  -  (( الُفلك  ونفي�صة  الُملك 

المملوكية في م�صر وال�صام )) - )).

يب  الطِّ نفح  ف��ي:   ،(((  -  ((( �ض   ،((( ق   -
.((/(

الأب�����ص��ار  م�صالك  ف��ي:   ،((( ���ض   ،((( ق   -
))/)1)، عقود الجمان )) اأ.

  والأول والثاني في: خزانة الأدب وغاية الأرب 

اأقع  لم  »البيتان  كعادتها:  وعّلقت محققتُه   ،(((/(
عليهما في ما ُعدُت اإليِه من م�صادر«)))!.

اأ،   (( الجمان  عقود  في   :((( �ض   ،((( ق   -
وعدا الرابع في:الدّر الم�صون ))).

- ق )))، �ض )))، في: عقود الجمان )) اأ.

الأب�����ص��ار  م�صالك  ف��ي:   ،((1 ���ض   ،(11 ق   -
))/)1)- )1)، عقود الجمان )) ب، المرج الن�صر 

والرج العطر 1) اأ.

الأب�����ص��ار  م�صالك  ف��ي:   ،((( ���ض   ،(1( ق   -
))/)1)، عقود الجمان )) اأ.

الأب�����ص��ار  م�صالك  ف��ي:   ،((( ���ض   ،(1( ق   -
.(1(/((

- ق )1)، �ض ))) - )))، في: ديوان الدوبيت 
)))، ديوان المو�صحات المملوكية في م�صر وال�صام 

.(( - ((

ج/ مالحظ اأُخَرى:
)- �ض ))): 

بـــالـــظـــاهـــِر الـــمـــلـــِك الــمــيــمــون طـــاِئـــرُه

ـــروُف الــلــيــالــي حــيــُث لــم تكِن النـــْت �ـــصُ

و�صواب العجز: 
ـــروُف الــلــيــالــي حــيــُث لــم تكِن النـــْت �ـــصُ

)- �ض ))): 
ُعــقــوقــهــم مــــن  داء  ـــيـــوفـــك  �ـــصُ �ـــصـــفـــْت 

ـــــُم ـــــَق �ـــــصَ ــــــه  كــــــلُّ ــــــفــــــاء  �ــــــصِ وُربَّ  لـــــهـــــا 

الهام�ض:  »على  الحا�صية:  في  ُق  المحقِّ وعلَّق 
»م�صمن«. ولم اأعرف قائله«.

المخطوطة،  نا�صخ  من  »م�صمن«  وكلمة  قلُت: 
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ديوانه )بيروت)  الخفاجي في:  �صنان  والبيت لبن 
)))، )دم�صق) ))).

)- �ض ))):
ـــُه ـــجـــاعـــت اأربــــــــــــت عــــلــــى »مــــــــالــــــــٍك« �ـــص

وفــــــــــــــات كــــــعــــــًبــــــا وحــــــــاتــــــــًمــــــــا كــــــرُمــــــه

فعلّق: »في العرب فر�صان كثيرون وقادة و�صادة 
وا با�صم مالك، ول اأدري اأيُّهم عَنى«. �ُصمُّ

الأ�صتر«  الحارث  بن  »مالك  القائَد  عنى  قلُت: 
هذا  ح  يو�صِّ ما  و�صعرِه  العزازّي  �صيرة  وفي  غير،  ل 

تمام الو�صوح.

)-  �ض )1):
ــــــذ اأتــــــــى الـــبـــ�ـــصـــيـــُر وواَفــــــــى ــــٌة ُم ــــحَّ �ــــصِ

ــــكــــَرا �ــــصُ هلِل  �ـــــصـــــجـــــدُت  نـــــحـــــوي  ـــــهـــــا  ِب

ال�صواب اأْن يكون:
ـــــذ اأتــــــى الـــبـــ�ـــصـــيـــُر بـــهـــا َنـــْحــــ ــــٌة ُم ــــحَّ �ــــصِ

ــــكــــَرا �ــــصُ هلِل  ـــــَجـــــدُت  �ـــــصَ وواَفــــــــــــى  ـــــــوي  ـ

)- �ض )))، ورد في البيت الأّول كلمة )ُجمل)، 
ُين�صب  النحو  في  كتاب  »الجمل:  المحقق:  فعلَّق 

للخليل«.

ابن  الرحمن  ِلعبد  )الُجمل)  كتاب  يعني  قلُت: 
اإ�صحاق الزّجاجي ) ت )))ه� ).

)- �ض ))):
واأنـــــــــــــــَت يـــــــا نــــــرِجــــــ�ــــــَص اأحـــــــداِقـــــــِهـــــــْم

ــــغــــوْر ــــاركــــَت فـــــي قـــتـــِلـــي اأقـــــــــــاِح الــــثُّ ــــص �

وال�صواب: )اأقاَح)، بالن�صب، ليتّم المعَنى.

)- �ض ))):

مـــــــــــَع بــــــــاالأنــــــــامــــــــْل اأُكــــــــفــــــــكــــــــُف الـــــــــــدَّ

فـــــــــاْق الـــــــــدِّ اإالَّ  يــــــــاأبــــــــى  مـــــــــــُع  والـــــــــــدَّ

و�صواب العجز: 
فــاْق مــُع يــاأبــى �ــِصــَوى الــدِّ والــدَّ

)- فهر�ض القبائل والأمم والجماعات، �ض ))) 
- )))، ورد:

الحلبيين،  الأيوبيين،  الرا�صدين،  الم�صلمين، 
الحمدانيين، القا�صطين، الكافرين، الناكثين......

ْفِع:  وال�صحيح اأْن تِرد بالرَّ

الحلبيون،  الأيوبيون،  الرا�صدون،  الم�صلمون، 
الحمدانيون، القا�صطون، الكافرون، الناكثون.....

ومن الموؤّكد اأّن المحقق الكريم ل يمكن اأْن يكون 
عِهد  بل  الأَُخ��ر،  والفهار�ض  الفهر�ض  هذا  �صنع  قد 
من  يمنعه  ل  هذا  كان  واإْن  ب�صنعها،  بع�صهم  اإل��ى 

الع عليها وت�صحيحها.  الطِّ

في  اأوردُه  وال��م��راج��ع،  ال��م�����ص��ادر  فهر�ض   -(
ال�صفحات ))) - ))).

ال��وارد  ه��و  ��ِت��ِه  ب��رمَّ الفهر�ض  ه��ذا  اأنَّ  وُي��الح��ظ 
ال�صنة  في  ال�صادر  التّلعفرّي)  )دي��وان  نهاية  في 
التي  هي  الكتب  هذه  وكاأنَّ  نف�صه!،  ق  وللمحقِّ عينها 
غيرها،  يوجد  ول  الديوانين  تحقيق  في  منها  اأفاد 
بًة  مرتَّ الكتُب  وردِت  وق��د  �صحيح،  غير  اأم��ٌر  وه��و 
مًعا،  الديوانين  في  مًة  وُمرقَّ اأ�صماِئَها  اأ�صا�ض  على 
والأخطاء التي �َصن�صيُر اإليها هي هَي في المكانين!.

اأنَّ  - ينتهي الترقيم عند الرقم ))، وال�صحيح 
وقد  ��م،  ُي��رقَّ لم  حّجة  لب��ن  الأدب)  )خزانة  كتاب 
ورد بعد الكتاب رقم ))، ف�صاًل عن كتاب )معجم 
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نهاية  في  ال��وارد  والقافية)  العرو�ض  م�صطلحات 
الكتاب رقم )).

- ورد: مفرج الكروب في اأخبار بني اأيوب، ولم 
يذكر ا�صم موؤلِّفه.

الحموّي  وا�صل  بن  �صالم  بن  محمد  هو:  قلُت: 
)ت)))ه�).

- مخطوطة ديوان العزازي رقم ))).

وال�صواب: ))).

فمنها  اأدب،   /  ((( المرّقمة  المخطوطة  اأم��ا 
العربية برقم 1))  م�صورة في معهد المخطوطات 

/ اأدب.

عبد  للدكتور  م�صر)  في  الم�صرّية  )الحركة   -
اللطيف حمزة.

واب: الحركة الفكرّية. وال�صّ

وفي الديوان بع�ض الأخطاء المطبعّية.
ثانًيا: الم�صَتدَرك:

اأ - ال�صعر:

اأخلَّ )ديوان العزازي) بالن�صو�ض الآتية:
]1[

كتب الى ال�صراج الوراق: ) الطويل )
والُحِلي الَمَحا�ِصِن  ِتْلَك  على  �َصالٌم   -1

ــِق الــَعــْذِب ــجــاَيــا الــُغــرِّ والــُخــُل وتــلــَك الــ�ــصَّ

ـــبـــابـــٌة �ـــصَ تـــّطـــبـــيـــِه  ُمـــــِحـــــبٍّ  ــــالُم  �ــــص  -2

ـــرِب ُق اأو  اِر  ـــن الــــــدَّ ُبـــعـــٍد ِم اإلـــيـــَك, عــلــى 

الُعال والــُمــدِرَك  الَجمراِت  ُعَمر  يا  اأ   -3

حـــِب ــبــِه الـــعـــالـــي ومـــنـــزِلـــِه الـــرَّ ــنــ�ــص ــَم ِب

ــي ِمـــْن هـــًوى مــنــَك زاِئـــٍد ــَك مــا ِب 4- اأُبــثُّ
و�ــــصــــوِق َقــــنــــوٍط بـــالـــمـــالمـــِة والـــعـــتـــِب

واللَِّقا ــِل  ــوا�ــصُ بــالــتَّ �َصْمًحا  َعــِهــدُتــَك   -5
�ــصــاِئــِل والـــُكـــْتـــِب ـــرَت �ــصــنــيــًنــا بــالــرَّ َفـــ�ـــصِ

ــتــِحــقُّ بـــِه الــَجــَفــا ــــَي ذنــــٌب اأ�ــص ِل 6- ومـــا 
َذْنــــِبــــي ـــُكـــُم  َفـــُحـــبُّ َذنـــــــٌب  لــــي  كــــــاَن  واإْن 

جفَوٍة بعَد  َجــْفــَوًة  عنِدي  ازددَت  وما   -7
ُحــــبِّ عـــلـــى  ــــا  ُحــــبًّ ازددُت  اإالَّ  ـــــَك  وَحـــــقِّ

َجِعي َم�صْ ِلَي�ْصكَن  ُزرِنـــي  َطْيَفُه  يا  اأ   -8
َكْرِبي َلَظى  ِلُتطِفي  ُعدِني  �َصخ�َصُه  ويا 

ــي اْوِمــ�ــصِ ال  اأَ ُربــــاُه  ِمـــْن  بــارقــاٍت  9- ويــا 
ـــي ُهـــبِّ اأال  ِحـــــمـــــاُه  ِمــــــْن  ــــَمــــاٍت  َنــــ�ــــصَ ويـــــا 

تبتِدي ونــعــمــاُه  تــهــِمــي,  ــُه  ــفُّ َك فــًتــى   -10

ــِبــي ــ�ــص ــــــــــــُه ُت واألـــــفـــــاُظـــــُه َتـــ�ـــصـــبـــي, واآداُب

يــحــاِن والـــبـــاِن ِذكــــُرُه ـــَن الــرَّ ــــمُّ ِم اأَن  -11

ْطــِب واأذَكــــى ِمــَن الــجــاِديِّ بــالــَمــنــَدِل الــرَّ

ومـــذاُقـــهـــا ـــُرَهـــا  َنـــ�ـــصْ كـــلـــمـــاٌت  َلــــــُه   -12

ــْرِب َكــَريــحــانــِة الــ�ــصَّ اأو  ـــَداَمـــى,  َكــــراِح الـــنَّ

الَكَرى �ِصنِة  ِمــْن  االأجفاِن  اإلــى  اأَلــذُّ   -13

ــرِب واأ�ــصــَحــُر ِلــالألــبــاِب ِمـــْن َحـــــَدِق الــ�ــصِّ

ــَبــداهــٍة ِب الـــَقـــواِفـــي, مـــاِئـــٌل  �ــُصــجــاُع   -14

ـــْرِب ــــال �ـــصَ يــــــروُح بـــال طـــعـــٍن ويــــغــــُدو ِب

ًرا ُمـــَحـــرَّ رواُه  اأو  ــعــًرا  �ــصِ حـــاَك  اإذا   -15

عبي ال�صَّ عــامــُر  اأو  الكندّي  اأحــمــُد  َفــَمــْن 

16- �َصَقى اهلُل ِم�صًرا ما �َصَقى َعَذَب الِحَمى

ــْحــِب ِمــــَن الــ�ــصُّ ــبــاٌت  ــيِّ اأْخـــَطـــاأَْتـــَهـــا �ــصَ وال 
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وِح والثََّرى الدَّ لََّة  بِرَحْت ُمخ�صَ 17- وال 

ــــْرِب ُمـــَعـــنـــبـــرة االأرجــــــــــاِء ِمــ�ــصــكــّيــة الــــتُّ

وُرُبـــوِعـــَهـــا اأطـــالِلـــَهـــا  اإَلــــــى  اأِحـــــــنُّ   -18

�ــِصــعــِبــي ــعــُبــَهــا  �ــصِ وال  داِري  داُرَهــــــا  ومـــا 

ــــَوى ِبــَهــا ــَهــا وَث ــْن قــد حــلَّ ــَم 19- ولــكــْن ِل

قلِبي في  زاَل  فما  َعْيِني  عن  غــاَب  واإْن 

ـــًة ُعـــمـــريَّ ـــعـــمـــًة  ِن ـــُه  مـــن ـــُر  ـــُك ـــاأ�ـــص �ـــصَ  -20

ح�صبي ــهــا,  ــُع ــاِئ ــن �ــصَ حــ�ــصــبــي  وعــــارفــــًة, 

ـــا ولـــيـــالـــًي لـــــــُه  ــــــــاًمــــــــا  اأيَّ واأذُكـــــــــــــــُر   -21

هِب ال�صُّ ِمـــَن  اأذَكــــى  ــرَج  الــ�ــصَّ ــِهــنَّ  ِب راأيــــُت 

التخريج: م�صالك الأب�صار ))/))) - ))).

]2[
قال ُملِغًزا في قو�ض: )الطويل)

قلبِه و�ــصــَط  ا�ــصــٌم عيُنه  مــا  لــَي  اأَِبــــن   -1

ومـــجـــمـــوُعـــه فــــي الــــ�ــــصــــوق... بــالــقــلــِب

2- �صليُم دواعي ال�صدِر في حال ق�صِده

واإمــــــــــا جــــــَنــــــاُه الــــــــدهــــــــُر... بــــالــــحــــرِب

ــٌة ــــاَرى عــلــيَّ ــــ�ــــصَ الــــنَّ لــــه رتــــبــــٌة عـــنـــد   -3

ــلــِب بــالــ�ــصَّ ـــب  ـــْل الـــَق بـــا�ـــصـــَر  طــــرفــــاُه  اإذا 

ومكان   .(((/( ال��زم��ان  م��راآة  ذي��ل  التخريج: 
النقاط فراغ في الأ�صل.

]3[
قال يمدح ال�صراج الوّراق جواًبا على ق�صيدة له: 

)الطويل)

ـــــٌة اأدبـــــيَّ رو�ـــــصـــــٌة  بــــاَكــــَرْتــــِنــــي  لـــقـــد   -1

َدا ـــــنـــــاِء وغـــــــــرَّ ــــا طــــيــــُر الـــــثَّ ــــَه ــــى ب َتــــَغــــنَّ

ــِلــَهــا ــتُّ وقـــد َهــ�ــصَّ الــخــلــيــُل ِبــَو�ــصْ 2- فــِب

دا الــــُمــــبــــرَّ االأراَك  مــنــهــا  ــــي  ــــِن ــــَف واأر�ــــصَ

ـــــوِرًدا ــًمــا طــــاَب ُم ــــُل مــنــهــا َمــْبــ�ــِص اأُقــــبِّ  -3

َدا ا ُمــــــــــَورَّ ـــتـــاُق َخــــــــدًّ ــــَل الـــُمـــ�ـــصْ كـــمـــا قــــبَّ

اًل فا�صِ الف�صاِئِل  �صيُخ  بها  يــاأِتــي  اأ   -4

ـــَدا �ـــصـــديـــَد الـــقـــوافـــي زاِخـــــــــًرا وُمـــقـــ�ـــصِّ

اأحــمــًدا ــَة  الــكــراَم ــــى  اأوَل ُعــمــًرا  اأَرى   -5

ــــــى بــــاإكــــراِم اأحــــمــــَدا ؟ ـــُرُه اأوَل ـــــْن غـــي وَم

ـــوِرِه ـــُن ِب ــهــاَب  الــ�ــصِّ اهلُل  ــــَدى  َه ـــراٌج  �ـــصِ  -6

ــِج الــبــالغــِة مــا اهــتــَدى ــْه و لــــوالُه فــي َن

َقـــالِئـــًدا ــــِخــــْذَن  َيــــتَّ الــــعــــذاَرى  تـــكـــاُد   -7

ــــَدا ــــَجــــيَّ ــــعــــِرِه لــــو َت ـــــــْن �ــــصِ ــــمــــًة ِم ُمــــَنــــظَّ

ــــاأِْوِه ــــ�ــــصَ ِب ـــا  ـــحـــاًق ِل بـــنـــاتـــيٌّ  َيــــرجــــو  اأ   -8

ــَب الـــَمـــَدى ؟ واأبــــنــــاوؤُُه قــد اأحـــــرَزْت قــ�ــصَ

ــِر َنــــاِزٌح 9- وَهــــْل َيــرَتــِجــي َغــيــَر الــُمــَظــفَّ

ـــوؤدَدا ؟ ــوُر بــاأ�ــًصــا و�ـــصُ ــَبــَه الــَمــنــ�ــصُ وقــد اأَ�ــْص

لُه ُم�صتمًعا  يــِن  الــدِّ ــراَج  �ــصِ ــى  فــاأدَن  -10

فــاأنــ�ــَصــى حــبــيــًبــا حـــيـــَن اأنـــ�ـــَصـــا واأنـــ�ـــصـــَدا

ــِه ــواِت ــَه َل ِمــــْن  رَّ  الـــــدُّ ذاَك  ــاقــَط  ــَص و�  -11

َدا ـــــُه َلــــــَتــــــَبــــــدَّ ـــــُم ـــــْظ نــــظــــيــــًمــــا, ولـــــــــوال َن

ُيِدر ولــْم  النََّداَمى,  اأعطاَف  ــَح  رنَّ و   -12

َدا ُمــــــَجــــــدَّ َثــــــَنــــــاًء  مــنـــــــــــــــــُه   ..........
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اأبــيــ�ــٌص لــلــ�ــّصــفــارِة  13- وُقــمــَنــا ووجــهــي 

َدا ــوَّ ــاَد فــي نــظــِم الــقــرْيــ�ــِص و �ــَص ــَمــْن �ــَص ِب

�َصماِئاًل الــُمــُلــوِك  اأَ�ــْصــَخــى  ــُه  واأعــرُف  -14

ــــَدا ــا, واأبـــ�ـــصـــُطـــُهـــْم َي واأ�ـــصـــمـــُحـــُهـــْم نــفــ�ــًص

الفَتى ُيحَرُمَها  االأرزاُق  ِهــَي  ولكْن   -15

قــريــًبــا, ويــجــنــي زهـــَرَهـــا الــمــرُء ُمــبــِعــَدا

َدقاِتِه �صَ ِمــْن  اُح  الــُمــدَّ َتــيــاأَ�ــِص  فــال   -16

فـــــاإْن فــــاَت يـــوًمـــا ُجــــــوُدُه لـــْم َيـــُفـــْت َغـــَدا

التخريج: م�صالك الأب�صار ))/)1) - )1).
)- في الأ�صل: » ي�صاوؤه «، وال�صواب ما اأثبتناُه.

))- العجز ناق�ض في المطبوع، وو�صعنا نقاًطا 
. دللة على الّنق�ضِ

)) - في الأ�صل: » َيحِرمها «.
]4[

قال لغًزا في ا�صم بهرام: )ال�صريع)
الــلــبــيــُب والــــذي ـــُر  ـــْب الـــَح ــــا  ــــَه اأيُّ يـــا   -1

ـــُص الــــــــواِئــــــــَدا ـــ� ـــب ـــــِه يـــقـــت ـــــِل ِمـــــــــْن َفـــــ�ـــــصْ

مــعــكــو�ــصــُه ـــْيـــتـــُه  عـــمَّ َمــــــْن  ا�ــــصــــَم  اإنَّ   -2

واحـــــــدا َحـــــــْرفـــــــاً  زْيـــــــــــَد  اإْن  عــــــالمــــــٌة 

الـــــ فــــاعــــتــــبــــِر  اأوٌل  ـــــُه  مـــــْن وزاَل   -3

ا�ــــــصــــــم, َفـــــــَقـــــــْد اأَْوَدْعـــــــــــــُتـــــــــــــُه َفـــــــَوائـــــــدا

التخريج: ذيل مراآة الزمان )/))).
]5[
قال: )مجزوء الكامل)

بــــــــوْعــــــــده جــــــــــــــــاَد  غـــــــ�ـــــــصـــــــبـــــــاُن   -1

ـــــــــــــعـــــــــــــِدِه وطـــــــــــــــــــــوى مـــــــــ�ـــــــــصـــــــــافـــــــــَة ُب

ريـــــــقـــــــِه خــــــــــمــــــــــرَة  فـــــــر�ـــــــصـــــــفـــــــُت   -2

ِه خــــــــــــــــــــدِّ وردَة  وقــــــــــــطــــــــــــفــــــــــــُت 

جــــــوانــــــحــــــي حـــــــــــــرَّ  و�ـــــــصـــــــفـــــــيـــــــُت   -3

ـــــــــــــاِب فـــــــــــيـــــــــــِه وبــــــــــــــــــــــــــْردِه بـــــــــــــُر�ـــــــــــــص

بــــــو�ــــــصــــــلــــــِه ـــــــعـــــــمـــــــُت  ن ولـــــــــقـــــــــد   -4

ِه ــــــــــــكــــــــــــْم �ـــــــــصـــــــــِقـــــــــْيـــــــــُت بــــــــ�ــــــــصــــــــدِّ ول

ِعـــــطـــــفـــــِه بـــــــــانـــــــــَة  ـــــــــــــــزَّ  َه ـــــــــــــــْذ  ُم  -5

ِه ـــــــــــــــــــــــدِّ وثــــــــــــنــــــــــــى اأََراَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة َق

ِبــــَفــــ�ــــصــــِلــــِه ــــيــــُب  الــــَقــــ�ــــصِ ـــــَد  ـــــِه ـــــصَ �  -6

ِه ـــــــــــدِّ ـــــــــــــَهـــــــــــــادُة �ـــــــــــصِ ـــــــــــــْت �ـــــــــــــصَ وكـــــــــــــَف

م�صالك   ،(((/( الزمان  م��راآة  ذيل  التخريج: 
الأب�صار ))/)1).

)- ذيل مراآة الزمان: » وثنى ُذبالَة «.
]6[

ا ي�صتدرك على الق�صيدة رقم ))، �ض )))،  ممَّ
هذا البيت، ويكوُن ثالًثا: ]المن�صرح[

واأْن يــــــــــــــدوَم,  اأن  يـــــدعـــــو  زاَل  مــــــا 

يـــــبـــــَقـــــى لـــــــــُه طـــــــــول الـــــــــــــورى عـــــمـــــَرا

التخريج: مخطوط ديوان العزازي، مكتبة الملك 
عبد العزيز بالريا�ض ) اأ.

]7[
قال ُملغزًا في �صبٍل: )الطويل)

وُخْم�ُصُه الــُحــُروِف,  ثالثيُّ  ا�صٌم  فما   -1

الــعــ�ــصــِر اأوحـــــد  يـــا  ــْفــَت  ــحَّ �ــصَ اإَذا  َتــــــَراُه 

عك�صَتُه اإْن  َت�صِحيَفُه  ـــَرى  َت ولــيــ�ــَص   -2

ــــْن بــــال عـــْكـــ�ـــٍص لــــه هـــيـــئـــُة الــبــحــِر ــــِك ول
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ُم�َصاِعٌد �ــَصــيٌء  ِبالت�صحيِف  وثــلــثــاُه   -3

وبـــاِقـــيـــِه ِفـــعـــٌل عــكــ�ــصــُه َمــــذَهــــُب الــَفــقــِر

رُه َيا [ َمْن �صاَر في النا�ص ذكرُه 4- ] َفَف�صِّ

ــكــٍة ُقــْمــِري ـــاَح ِفــي اأْي ــا َن وِعــ�ــْص �ــَصــاِلــًمــا َم

التخريج: ذيل مراآة الزمان )/))) - ))).

)- ما بين الع�صادتين من عندنا ل�صقوطها في 
الأ�صل.

]8[
كتب اإلى ابن النقيب الفقي�صّي ) ت )))ه�):

) الخفيف )

الـــمـــْقــــ ــــَل  حــــ�ــــصَ ــــاعــــِة  �ــــصَ اأّي  ــــدي  ــــيِّ �ــــصَ

ــــي َرا�ــــصِ اأُمِّ  عـــلـــى  بــــــِه  اأ�ــــصــــَعــــى  ـــــ�ــــصــــوُد 

ـــــ وتــــ�ــــصْ ـــــــــي  ِل ِرفـــــــــَعـــــــــًة  ذاَك  واأَرى 

ــا�ــِص ـــــْن بـــِنـــي الــعــبَّ ــــرْيـــًفـــا,ولـــو ُكـــنـــُت ِم

التخريج: التذكرة ال�صالحيَّة ))/ ))).

]9[
دانيال  ابن  يخاطب  العزازي  الدين  �صهاب  قال 

)ت 1))ه�): )مخّلع الب�صيط)

دانـــــــيـــــــاِل ابـــــــــن  ـــــَل  فـــــ�ـــــصْ ذكـــــــــــــرُت   -1

ـــي ــــــــــــــرٍئ بـــنـــا�ـــصٍ ــــل اْم ــــــُت فــــ�ــــصْ وَلــــــ�ــــــصْ

عــــنــــدي لــــلــــمــــو�ــــصــــلــــّي  وقــــــــلــــــــَت:   -2

ــــــــــْت عـــــــــــِن الـــــقـــــيـــــا�ـــــِص نــــــعــــــمــــــاء َجــــــــــلَّ

بـــــذكـــــري ــــــُه  نــــــعــــــَت ــــــــــزل  ي ـــــــــــــــْم  وَل  -3

نــــا�ــــصــــي وال  ـــــــْهـــــــٍو  �ـــــــصَ غـــــــيـــــــِر  ِمـــــــــــــْن 

الـــــــبـــــــراَيـــــــا ــــــــعــــــــُر  اأ�ــــــــصْ مــــــحــــــمــــــٌد   -4

ـــــــِف َظـــــــْبـــــــٍي وَنـــــــْعـــــــِت كــــا�ــــِص فــــــي و�ـــــــصْ

يـــــــــوٍم ِبـــــــــكـــــــــلِّ  الــــــــــمــــــــــِدْيــــــــــُح  لـــــــــه   -5

ـــــن الـــــلِّـــــبـــــا�ـــــِص والـــــــــمـــــــــدُح مـــــــن اأحـــــ�ـــــص

اْلـــــِتـــــَفـــــاٍت وفــــــي  ـــــَجـــــاٍم  اْنـــــ�ـــــصِ وفــــــي   -6

ــــــــــــاٍق وفــــــــــــــي جــــــنــــــا�ــــــصِ ــــــــــــب وفــــــــــــــي ِط

ُمـــــعـــــاٍذ اأبــــــــــا  ِلــــــــي  ــــــْف  َتــــــ�ــــــصِ فــــــال   -7

ـــــــــــــــــي ُنـــــــــوا�ـــــــــصِ ـــــــــِنـــــــــي ِمــــــــــــــْن اأِب وَخـــــــــلِّ

ــــــراٌت ــــــخَّ ــــــ�ــــــصَ ُم الـــــــقـــــــواِفـــــــي  لــــــــــُه   -8

ــــــــــــــــال �ــــــصــــــمــــــا�ــــــصِ ــــــــــــــــــــالٌت ِب ُمــــــــــــــــــــَذلَّ

الــــمــــعــــانــــي ـــــــــُح  وا�ـــــــــصِ و�ـــــــصـــــــعـــــــُرُه   -9

اْلــــــِتــــــَبــــــا�ــــــصِ وال  ــــــــِتــــــــَبــــــــاٍه  ا�ــــــــصْ ــــــــــال  ِب

التخريج: التذكرة ال�صالحّية ))/1).
]10[

كتب اإلى ال�صراج الوّراق: ) الكامل )
ي الُم�صِ الــوجــُه  ـــُه  اإنَّ ِبــَوْجــِهــَك  َق�َصًما   -1

�صي الرَّ الــُخــُلــُق  اإّنــــُه  ُخــلــِقــَك  ِبــُحــ�ــصــِن  و 

َنــعــمــاوؤُهــا الـــتـــي  راحــــِتــــَك  ِبـــجـــوِد  و   -2

ـــ�ـــصِ ـــِف ـــْن ـــُم ِلــــْلــــُمــــعــــتــــفــــي, ونـــــوالـــــهـــــا لـــل

ِلَك الـ 3- وِبِذكِرَك الَح�َصِن الجميِل,وف�صْ

ــــِر الـــــــــِذي ِبـــَقـــلـــيـــلـــِه لـــــم اأنـــهـــ�ـــصِ ــــْم ــــَغ ـ

اأ�ـــصـــبـــاُبـــُه الـــــذي  الـــعـــهـــِد  ــــــي عــلــى  اأنِّ  -4

لــــــْم تــــنــــ�ــــصــــِرْم, وبـــــــنـــــــاوؤُُه لــــــْم ُيــنــقــ�ــصِ

5- يــا نـــاِقـــًدا لـــْم َيـــْخـــَف عـــْن َلــَحــظــاِتــِه

الُمبغ�ِص الــَحــ�ــُصــوِد  ِمـــن  الــُمــِحــبِّ  ــــُر  اأْم
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�ــٌص مــتــعــرِّ ُمـــعـــر�ـــصٌ  ــــــــَك  اأنَّ ـــئـــُت  ُنـــبِّ  -6

�ــِص ــتــعــرِّ ُروحــــــي ِفـــــــداُء الـــُمـــعـــر�ـــِص الــُم

�ــَصــوابــًقــا بــالــعــتــاِب  ُخـــُيـــوُلـــَك  اأََتــــــْت  7- و 

تــــــــرِدي, وخـــيـــِلـــي قـــبـــلَـــَهـــا لـــــْم تـــرُكـــ�ـــصِ

ــِلــي اأ�ـــصـــَوٍد ــْث ــِم ِل ــُت ِمــــْن َحــــظٍّ  ــِجــْب ــَع 8- َف

ــَك اأبــيــ�ــِص ــِل ــْث ــِم و َخــجــلــُت ِمـــْن عــر�ــٍص ِل

�َصا الرِّ عنَك  �صامًنا  ِكتاَبَك  فابعْث   -9

ــي ــــــــي يـــا َمــْمــِر�ــصِ ـــا �ـــَصـــِمـــعـــَت, وداِوِن ِمـــمَّ

اأََرى َحتَّى  َتنَجِب�ْص  ــْم  َل َفَمداِمِعي   -10

تغم�ِص لـــْم  ـــا,ونـــواِظـــِري  �ـــصَ الـــرِّ مــنــَك 

في يِن  الدِّ �ِصراِج  ِب�ِصَوى  امروؤٌ  �َصلَّ   -11

ي ي�صت�صِ اأو  يــهــتــدي  الــــَحــــواِري  ُجـــنـــِح 

التخريج: م�صالك الأب�صار ))/))) - 11).
]11[

ي�صاأل  المن�صور �صاحب حماة  الملك  اإلى  وكتب 
اأْن يقبل يده: )ال�صريع)

الإحـــــ�ـــــصـــــاِنـــــُكـــــْم عـــــبـــــٌد  ــــرهــــا  ــــطَّ �ــــص  -1

بــــــالــــــبــــــقــــــا الأيـــــــــــــامـــــــــــــكـــــــــــــم  داٍع 

ُقــــبــــلَــــًة ــــــــُم  ــــــــُك ــــــــِدي اأَي ــــــــــْن  ِم ــــــــــــودُّ  َي  -2

ـــــا ـــــَق ـــــل ـــــْغ ـــــــَقـــــــا ُم ــــــــــا لـــــــلِّ ــــــــــاًب َتـــــــفـــــــتـــــــُح َب

ــــــدى ِبــــــالــــــنَّ ــــــــــُم  ــــــــــُك زاَن فــــــبــــــالــــــذي   -3

ــــــــَقــــــــا ـــــــْم َرْوَن ـــــــُك ــــــا ِب نــــــَي واألــــــبــــــ�ــــــَص الــــــدُّ

ِمــــْنــــُكــــُم ــــــــْظــــــــَرًة  َن ــــــْحــــــرمــــــوُه  َت ال   -4

ُمــــــْخــــــِفــــــَق ـــــعـــــَيـــــُه  �ـــــصَ ـــــــعـــــــيـــــــُدوا  ُت وال 

التخريج: ذيل مراآة الزمان )/))) - 1))، تاِلي 

كتاب وفيات الأعيان )).
]21[

قال �صهاب الدين العزازي: ) الب�صيط )
َحـــْت ِبــالــعــا�ــِصــِق الــُحــَرُق 1- اأَ�ـــَصـــدُّ َمــا َبـــرَّ

ـــُف والــــَحــــَدُق ـــْي ـــَمـــْتـــُه الـــــُقـــــُدوُد الـــِه َوَتـــيَّ

َفًتى الــُعــُيــوِن  ُنــْجــُل  ــْت  ــَق َرَم 2- وَطــاَلــَمــا 

ـــــــُق ـــــــِه َرَم ـــــًحـــــا َمــــــا ِب ــــُه َطـــــِرْي ــــْت ــــَف ــــَخــــلَّ َف

ــُه َل ـــْن ال رَقـــــاَد  ــِن َعـــمَّ ــْي ـــــَد الــَع َيـــا َراِق  -3

؟ االأََرُق  ِبـــــِه  اأَْوَدى  ِلـــَمـــْن  ــــــِرقُّ  َت َمــــا  اأ 

التخريج: �صرُف العين ) /))).
]13[

قال �صهاب الدين العزازي: ) المن�صرح )
ـــَر الــــ ـــــُهـــــوَر فـــاْنـــَحـــ�ـــصَ قـــــــاَم يــــــــروُم الـــــطَّ

ــــــِق ــــــَق ــــــمــــــئــــــزُر عـــــــن اأبـــــــيـــــــ�ـــــــصٍ لــــــــــُه َي ـ

ــــِج الــــ ــــَب ــــْقــــًرا عـــلـــيـــِه مــــــْن �ــــصَ ـــــَمـــــدَّ �ــــصَ َف

ـــبـــاَح بـــالـــَغـــ�ـــَصـــِق ــــى الـــ�ـــصَّ ـــعـــِر, وغــــطَّ ـــ�ـــصَّ ـ

ــــُت بــــــــدًرا يــــلــــوُح فــــي ُظــــْلــــمــــِة الــــ ــــِخــــْل َف

ـــا يـــمـــيـــ�ـــُص فــــي الـــــــــَوَرِق ـــًن ـــيـــِل, وُغـــ�ـــص ـــل ـ

التخريج: م�صالك الأب�صار ))/)1).
]14[

قال: )مجزوء المتقارب)
لــــــــُعــــــــ�ــــــــصــــــــاقــــــــه اأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَم   -1

ـــــِه ــــــ ــــــ ـــــاقــــــ ـــــث َعــــــــــــلـَـــــــــــى ِحـــــــــــــْفـــــــــــــِظ مـــــي

عــــــلــــــى دلــــــــــــــــيــــــــــــــــٌل  وهــــــــــــــــــــــــــذا   -2

ـــــــــــــِه ــــــــــــــ ــــــــــــــ مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــارم اأخـــــــــــــالِقــــــــــــــ
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ــــــاً ـــــــ ــــــعـــــــ طــــــال بـــــــــــــــــدا  هـــــــــــــــــــــالٌل   -3

بـــــــــــــــــــاأفـــــــــــــــــــالِك اأطــــــــــواِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه

ـــــــمـــــــاِء الـــــــ�ـــــــصَّ هـــــــــــــــــالُل  وكــــــــــــــــــــاَد   -4

ـــــــــِه ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــخـــــــــــــــرُّ الإ�ـــــــــصـــــــــراِق َي

ـــــــــداغـــــــــِه اأ�ـــــــــص اآ�ـــــــــــــــــص  ــــــــــى  ــــــــــَم َح  -5

ـــــــِه ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ بـــــــــنـــــــــرجـــــــــ�ـــــــــصِ اأحـــــــداقــــــــ

ــــَب الــــَقــــ�ــــصــــيـــــ فـــــخـــــْلـــــنـــــا  ومــــــــــــــاَل   -6

ـــــــــــــــــــاأوراقـــــــــــــــــــِه ـــــــُل ب ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــمـــــــي َي

 ،(((  -  (((/( الزمان  م��راآة  ذي��ل  التخريج: 
م�صالك الأب�صار ))/)1).

]15[
بداية  اإل���ى  التالية  الخم�صة  الأب��ي��ات  ُت�����ص��اف 

الق�صيدة الواردة �ض ))): )المتقارب)

ــــُحــــوُل الــــنُّ بـــــــــَراُه  جـــ�ـــصـــٌم  فــــــــــداوؤُك   -1

يــــــحــــــوْل ال  عـــــــــهـــــــــِده  عــــــلــــــى  قــــــــلــــــــٌب 

الــــُقــــُلــــوُب ــــُه  ــــْت َحــــَجــــَب َقــــــَمــــــراً  يــــا  اأ   -2

ــــْل ــــْي ــــِب ــــــِه �ــــصَ ــــــْي ــــــلَ ــــــوِن َع ــــــُي ــــــُع ــــــْل ــــــا ِل ــــــَم َف

ــــِل ــــْي ــــِل الــــَغ ـــــِع  ـــــْق ـــــَن ِب ـــــيَّ  عـــــلَ بــــخــــلــــَت   -3

ــــــــارِد الـــ�ـــصـــلـــبـــيـــْل ــــــــب وفــــــــي ثـــــــغـــــــِرَك ال

اأُِطـــــْيـــــُق ال  َمـــــا  ـــــــــْوَق  َف ـــلـــتـــنـــي  وحـــمَّ  -4

ــقــيــن الـــحـــمـــوْل ؟ َواأَْيـــــــــــَن ِمــــــَن الــعــا�ــص

لــلــحــديــِث مـــجـــلـــ�ـــٌص  ـــنـــا  ـــمَّ �ـــصَ فـــلـــو   -5

عـــــتـــــبـــــُت عــــــلــــــيــــــَك, وعـــــتـــــبـــــي يـــــطـــــوُل

عقود   ،(((/( ال��زم��ان  م���راآة  ذي��ل  التخريج: 
الجمان )) ب.

]16[
قال في اأخيِه الأمير عماد الدين عند ُقدومِه من 

�صفر رحمه اهلل: ) المن�صرح )

لــي َد  َجـــــــــــدَّ االأمــــــيــــــِر  ــــــــــــُدوَم  ُق اإنَّ   -1

ـــــــا ـــــــَه ـــــــُل ــــــــ اأُوؤمِّ اأََزْل  ـــــــــْم  ل ًة  ــــــــرَّ َمــــــــ�ــــــــصَ

ُمــــجــــتــــهــــًدا بــــــرحــــــُت  مــــــا  ونــــعــــمــــة   -2

واأنــــــقـــــــــــــُلــــــَهــــــا اأحـــــــاديـــــــثـــــــهـــــــا  اأروي 

وُعـــــــــاًل مـــــنـــــاقـــــٌب  عــــــلــــــّي  البـــــــــــِن   -  3

ـــــهـــــا حــــــــا�ــــــــصــــــــٌد ويـــــجـــــهـــــُلـــــهـــــا ـــــُم ـــــعـــــل ي

واأكـــرُمـــهـــا �ــصــيــمــًة  ــــــــوَرى  ال ــــــــى  اأزَك  -4

ـــــــا ـــــــَه ـــــــــًة واأكـــــــمـــــــُل ــــــا عـــــــــمـــــــــاديَّ نــــــفــــــ�ــــــصً

نــــائــــلــــهــــا ِذكـــــــــــــر  طـــــــــــــاَر  ـــــــُه  ُيـــــــمـــــــُن  -5

ـــــا ـــــَه ـــــُل ـــــقـــــبِّ ُي َم  بـــــالـــــيـــــمـــــيـــــِن  وفــــــــــــــــاَز 

�ـــصـــاِئـــُلـــهـــا خــــــــاَب  مـــــا  ُحــــــــرٍّ  يـــمـــيـــُن   -6

ـــــُلـــــَهـــــا ُمـــــوؤمِّ ــــًقــــا  ُمــــخــــِفـــــ انــــَثـــــــــَنــــى  وال 

ـــا ـــَه ـــَرُع َمـــ�ـــص لـــلـــحـــائـــمـــيـــَن  لــــــذَّ  قــــد   -7

ــــا ــــَه ــــهــــُل وطـــــــــــــــــاَب لــــــــــلــــــــــواِرديــــــــــَن مــــن

ُيـــــطـــــاوُلـــــَهـــــا لــــلــــُعــــال  ـــــــٍة  ـــــــمَّ ِه ذو   -8

ـــــــا ـــــــَه ُل ـــــــطـــــــوِّ ـــــــدى ُي ـــــــنَّ ـــــــل وراَحــــــــــــــــــــــــٍة ل

ُيـــــــوِقـــــــُدَهـــــــا كـــــــاِء  لـــــــلـــــــذَّ وفــــــــكــــــــرٍة   -9

ــــــا َتـــــــَوّقـــــــلـــــــَهـــــــا ــــــَه وعــــــــــزمــــــــــة لــــــلــــــ�ــــــصُّ
َظـــــَمـــــاأً ــــُيــــوُفــــُه  �ــــصُ ــــْت  ــــكَّ ــــ�ــــصَ َت اإذا   -10

ــــا يــــعــــلــــهــــا فــــــــي الـــــــّطـــــــلـــــــى ويــــنــــهــــلــــَه

اإَذا الــمــجــاِل  فــي  االألـــــَف  ويــطــعــُن   -11

ُلــــــــــــــــــــــــوف يــــنــــدلــــَهــــا ـــــــــا, واالأُ ـــــــــَه ـــــــــاَزَل ن
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اأ�ــــصــــرتــــِه: فـــ�ـــصـــُل  ــــــدَّ  ُع اإذا  ـــل  فـــُق  -12

ـــهـــا ـــل ــــــــــــــــــوُه اأفـــ�ـــص ــــــــن اأَُب اأفــــ�ــــصــــُلــــهــــا َم

التخريج: مخطوط ديوان العزازي، مكتبة الملك 
عبد العزيز بالريا�ض ) ب - ) اأ.

]17[
دُه  ويتفقَّ حالُه  ي�صتعلُم  كتاٌب  عليِه  ورد  وقد  قال 

ق اإليِه: ) الكامل ) ويت�صوَّ

ِبــــِمــــثــــاِلــــِه عـــــبـــــَدُه  ـــد  ـــفـــقَّ ت َمـــــوًلـــــى   -1

ِخــــالِلــــِه ِطــــيــــِب  �ـــصـــيـــمـــتـــِه و  ِلـــ�ـــصـــفـــاِء 

ـــًة ُعـــمـــريَّ مـــحـــا�ـــصـــًنـــا  اإلــــيــــِه  اأهــــــــَدى   -2

ــــــِه وَجــــــــالِلــــــــِه ــــــبــــــِل مـــــــْمـــــــلـــــــوءًة ِمـــــــــن ُن

ِبــخــيــرِه ــــَرِنــــي االأمــــيــــُر  َتــــَذكَّ وَلــــِئــــْن   -3

ــــَبــــاِلــــِه ِب خــــطــــرُت  اإذ  ـــعـــيـــُد  الـــ�ـــصَّ فـــــاأَنـــــا 

ــــَهــــا دُت ُعــــوِّ الـــتـــي  َمــــكــــارُمــــُه  وافــــــــْت   -4

ـــــاَم َنـــــــواِلـــــــِه ـــــَقــــــ ــــمــــا قـــــــاَمـــــــْت َمــــــ فــــكــــاأنَّ

ًعـــا ــاُم ُمـــَودِّ ــَي 5- وافــــْت وقـــد َرَحـــــَل الــ�ــصِّ

ـــَل ِهــــالِلــــِه ــــــَراأيــــــُت َوجـــــــَه الــــِعــــيــــِد قـــب َف

اأ�ـــصـــمـــاِئـــِه ِمــــن  اأهــــــــداُه  ــــا  َم 6- ولـــثـــمـــُت 

اأفـــــعـــــاِلـــــِه ِمـــــــن  اأوالُه  مـــــا  ـــــكـــــرُت  و�ـــــصَ

ــِتــي مــنــيَّ قـــبـــَل  ــــقــــاُه  األ اأْن  َوددُت  و   -7

الأِعــــــيــــــ�ــــــَص فــــــي اأكــــــنــــــاِفــــــِه وِظـــــــالِلـــــــِه

مكتبة  ال��ع��زازي،  دي���وان  مخطوط  التخريج:   
الملك عبد العزيز بالريا�ض ) اأ.

]18[
قال: ) مخّلع الب�صيط )

ـــــــــــــزَّ اأعـــــــــطـــــــــاَفـــــــــُه الـــــّنـــــ�ـــــصـــــيـــــُم َمـــــــــــا َه

الــــــــَقــــــــِوْيــــــــُم ُه  َقــــــــــــــــــدُّ اْنــــــــَثــــــــَنــــــــى  اإالَّ 

ـــــــــــــِه ـــــــــــــْي ــــــــــــــُه مــــــــــــــْن ُذوؤابـــــــــــــِت بــــــــــــــــــدٌر ل

لـــــــــيـــــــــٌل, وِمــــــــــــــــــْن ثـــــــــغـــــــــرِه ُنـــــــــُجـــــــــوُم

َفــــــُغــــــ�ــــــصــــــٌن قـــــــــــــــــــــّدُه  ثـــــــــَنـــــــــى  اإَذا 

َفـــــــــِريـــــــــُم ِجــــــــــــيــــــــــــَدُه  َلـــــــــــــــــَوى  واإْن 

ــــِقــــْيــــًمــــا �ــــصَ ـــــــــِه  ِب ــــِمــــي  ِجــــ�ــــصْ كـــــــــاَن  اإِْن 

ــــــيــــــُم ــــــقــــــِمــــــي بـــــــــه َجــــــ�ــــــصِ َفـــــــــــــــــــــاإنَّ �ــــــصُ

التخريج: م�صالك الأب�صار ))/)1).
]19[

ورَد في �ض ))) بيتان، وتتمتهما: ) ال�صريع )     
ـــــْب لـــُه يــــــِن واْغـــــ�ـــــصَ ــــــــْم ِلـــــــــــَذاِت الــــــدِّ وُق

ــــــِم ــــــُك ـــــــ�ـــــــصِ ِبـــــمـــــا ِجــــــــــــْيَء ِبـــــــــِه واْح واْق

ـــــــــــــــاَء الــــبــــقــــقــــّي الــــــذي ــــــْك ِدَم وا�ــــــصــــــِف

نــــــِديــــــِق والــــــُمــــــجــــــِرِم ُيــــــــعــــــــَرُف ِبــــــالــــــزِّ

الـــمــــ ـــــــادِق  ـــــــ�ـــــــصَّ وال واهلِل   - ـــــــــُه  َفـــــــــاإنَّ

ِم ـــا�ـــِص - َحــــــالُل الـــــدَّ ــــي الـــنَّ ــمــبــعــوِث ِف ـ

رر )/ )). التخريج: كنز الدُّ
]20[

رقم  الق�صيدة  اإل���ى  الآت��ي��ان  البيتان  ُي�����ص��اف 
الأخير:  البيت  قبل  محّلهما  ويكون   ،((( �ض   ،((

)الب�صيط)
وا�صلْم مدى الدهر في خف�ٍص وفي ِدَعٍة

وُدِم ِنــــْعــــَمــــٍة  ِفـــــي  ــــ�ــــْص  وِع نـــعـــيـــٍم,  وفـــــي 
ـــجـــٍع ـــنـــَت ـــُم ــــا ِل كـــــنـــــزاً لــــُمــــْفــــتــــقــــٍر, َغــــيــــًث

ــ�ــصــرٍخ, َنـــ�ـــصـــًرا ِلــُمــنــَتــقــِم ــَت ــ�ــص ــُم َغــــْوًثــــا ِل
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التخريج: ذيل مراآة الزمان )/))).

]21[
قال ُملغًزا في ا�صم هاروت: )ال�صريع)

ــــم عـــلـــٍم تــ�ــصــحــيــفــه ا�ـــصـــم عــلــم َمـــــا ا�ــــصْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــــٌم كــــِل مــــنــــه  فـــالـــعـــكـــ�ـــص  ـــُه  تـــعـــكـــ�ـــص اإن 

الــــــــكــــــــلــــــــُم تـــــــــلـــــــــك  هلل  كـــــــــرمـــــــــهـــــــــا 

التخريج: ذيل مراآة الزمان )/))).

)- مكان النقاط فراغ في الأ�صل، ويبقى ال�صدر 
غير م�صتقيم.

]22[
قال ُملغًزا في هنات: ) الطويل )

ـــُه اأطـــعـــُت ــــــَواِم  الــــــَق َمـــمـــ�ـــصـــوُق   ِ وهللَّ  -1

ــــي لـــــُه ُكـــــــلَّ الِئـــــِم ـــيـــُت فــــي ُحــــبِّ وعـــا�ـــص

ـــاِب فـــي ر�ــَصــَفــاِتــَهــا �ـــَصـــَفـــُة الـــُعـــنَّ لــــُه   -2

الـــــَحـــــواِئـــــِم لــــلــــُقــــلــــوِب  وروٌي  ــــفــــاٌء  �ــــصِ

ـــَقـــُه ِرْي ـــْفـــَن  َتـــَر�ـــصَّ اإْذ  الـــَغـــواِنـــي  كـــــاأنَّ   -3

ــــِم ـــــــدَنـــــــُه بــــالــــمــــبــــا�ــــصِ ــــــُه قـــــــلَّ ــــــَن ــــــْل وقــــــبَّ

ــٍة ــــٍة عــ�ــصــجــديَّ ُحــــلَّ لـــنـــا فــــي  َتـــــَبـــــّدى   -4

نــــاظــــِم ُدرِّ  مـــــن  رقَّ  ِطــــــــــــراٌز  عـــلـــيـــهـــا 

ــَهــا ــْت فــي ُحــِلــيِّ اأقــبــلَ ـــَخـــْوٍد  َك 5- و واَفــــى 

ـــِم ـــجـــوِم الـــعـــواِت ـــْت بـــالـــنُّ ـــجـــلَّ و�ــصــمــ�ــٍص َت

نـــاظـــٍر كـــــلُّ  لـــحـــظـــُه  فـــيـــِه  فــــاأثــــبــــَت   -6

ومـــــــــــــاَل اإلـــــــــــى تــــقــــبــــيــــلــــِه كـــــــــلُّ الِثـــــــــِم

ُمــجــاِلــ�ــِصــي يــكــوَن  اأْن  قــلــبــي  ُة  مــ�ــصــرَّ  -7

ُمــــنــــاِدمــــي َيــــبــــيــــَت  اأْن  عـــيـــنـــي  ُة  وُقــــــــــــرَّ

مــاجــٍد �ــصــيــمــَة  كـــــاَن  ـــفـــوُه  ـــحَّ �ـــصَ اإذا   -8

وتـــ�ـــصـــحـــيـــفـــُه الــــّثــــانــــي �ـــصـــجـــّيـــُة اآثــــــِم

ُحـــُروِفـــِه اأخـــيـــَر  مــنــُه  َحــــَذُفــــوا  واإْن   -9

ــــــِم ـــقـــبـــٍل لـــــَك داِئ ـــــروٍر ُم َفـــــُقـــــْل فــــي �ـــــصُ

ــبــيــبــِة عــكــ�ــُصــُه الــ�ــصَّ َفـــْقـــَد  ـــُرِنـــي  ُيـــذكِّ  -10

الـــَحـــَمـــاِئـــِم غـــنـــاُء  اأو  ـــــَذاَرى  الـــــَع ُقــــــدوُد 

 ،(1(  -  (1(/(( الأب�صار  م�صالك  التخريج: 
المرج الن�صر والرج العطر 1)) اأ.

التعليُق:

)- اأي: هناء.

بالّن�صب:  »الم�صالك«  في  العجز  بَط  �صُ  -(1
العبارة  واأثبتنا  الحمائم«،  غناَء  اأو  العَذاَرى  »قدوَد 

بالرفع لأنها بدٌل من »عك�صه«.

]23[
ا ُيكتُب على حيا�صة: ) الخفيف ) قال ِممَّ

اأْ تـــبـــوَّ ـــى  َحـــتَّ ـــوَر  الـــُخـــ�ـــصُ َعــــلــــوُت  1- مـــا 

ـــي ومـــكـــاِن مــــقــــَعــــِدي  ـــقـــِم  الـــ�ـــصّ مــــــَن  ُت 

الَبْر على  ديَد  ال�صَّ بَر  ال�صَّ و�صبرُت   -2

ــــــْيــــــَراِن بــــــالــــــنِّ الــــــــعــــــــذاَب  وُذقــــــــــــــُت  ِد, 

ـــ بــالــ�ــصِّ ُبــــحــــُت  اأو  اأعـــلـــنـــُت  ـــــي  وكـــــاأنِّ  -3

ــــاِنــــي ـــــوا كــــمــــا راأيــــــــــــَت ِلــــ�ــــصَ ـــــفُّ ـــــــــِر, فـــــَك ـ

التخريج: م�صالك الأب�صار ))/)1).

]24[



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

136

قال: ) الكامل )

ـــِنـــي ــي اإنَّ ـــل لــلــُخــُطــوِب: اإلـــيـــِك عــنِّ 1- ُق

ــاَهــا ـــاٍه �ــَص ــــــَرِم اْبـــــِن �ـــصَ اأ�ــصــبــحــُت فـــي َح

بعدَما الـــحـــوادَث  اأََخـــــِف  لـــْم  ـــــاالآَن  َف  -2

ــــــاَهــــــا اأخــــــ�ــــــصَ وال  راحــــــــــَتــــــــــُه  ــــــلــــــُت  قــــــبَّ

التخريج: تالي كتاب وفيات الأعيان )).

]25[
قال: ) الوافر )

ــــاُه ُمــــقــــلــــَت الـــــَكـــــهـــــانـــــَة  َتـــــَعـــــلَّـــــَمـــــِت   -1

ـــا ـــــــُرْك ِمــــــــِن االأَحــــــــكــــــــاِم �ـــَصـــيَّ ـــــــْت ـــــــــْم َت وَل

َمـــْيـــًتـــا ِبــــُمــــعــــِجــــِزِهــــنَّ  ـــــا  اأَحـــــَي َفــــَكــــْم   -2

ــــا ــــيَّ ـــــــنَّ اأََمــــــــــــــــــاَت َح ـــــــوِرِه ـــــــُت ـــــــُف وَكــــــــــــْم ِب

التخريج: �صرف العين )/))).

المن�صوب

قال ُملغًزا في �صد�ض: )مجزوء الرجز)

عــــــكــــــ�ــــــصــــــتــــــُه اإذا  ا�ـــــــــــــصـــــــــــــٌم  مـــــــــــــا 

وجــــــــــــــــــــــــــــدَتــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــعــــــــــكــــــــــ�ــــــــــصــــــــــِه

�ـــــــــصـــــــــاعـــــــــفـــــــــَتـــــــــُه اإن  كــــــــــــــــــــــــــذاك 

ـــــه ـــــص ـــــفـــــ� لـــــــــــــــم يــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف فـــــــــــــــي ن

التخريج: ذيل مراآة الزمان )/))).

البيتين  اأنَّ   ((1  -(((/( الكامنة  ال��درر  وفي 
ل�صم�ض الدين بن ال�صائغ، برواية:

عـــــكـــــ�ـــــصـــــتـــــه اإذا  ــــــــم  ـــــــــ ا�ــــــــصـــــــــ مـــــــــــــا 

ــــــــــه فـــــــــــــــي نـــــفـــــ�ـــــصـــــــــــــــــه ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ راأيــــــــــت

ــــــه ـــــــ ــــــاعــــــفــــــتـــــــ �ــــــص اإن  كـــــــــــــــــــــــــذاك 

ـــــه ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــــم يـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف بـــــعـــــكـــــ�ـــــص ل

حات: ب - المو�صَّ

وقد  لل�صاعر،  مو�ّصحات  �صبع  الديوان  في  وردت 
 ،(( �ض  مة  المقدِّ في  العدد  بهذا  ُق  الُمحقِّ ح  �صرَّ

برجوعِه اإلى م�صادر مطبوعة معروفة.

�صنذكر  مو�صحات،  بثالث  الديوان  اأخ��لَّ  قلُت: 
مطلعها وم�صادرها، رعاية لالخت�صار:

الأُوَلى: )المن�صرح)
ــــال ـــــ ـــــ نـــــــهـــــــٌر وَزْهــــــــــــــــــــٌر وقـــــــــهـــــــــوٌة وِطـــــ

ـــ�ـــصـــنـــد�ـــٍص الـــُحـــال ــــو ِب والــــُغــــ�ــــصــــُن يــــزُه

التخريج: الدّر المكنون في ال�صبعة الفنون )))-
)))، ديوان المو�صحات المملوكّية في م�صر وال�صام 

.(( - ((

الثانية: )المديد)
َدِمـــــــــــــي اإنَّ  الـــــــــــُحـــــــــــبِّ  والَة  يــــــــــا 

ــــــُجــــــُل ــــــُه االأَْعــــــــــــــُيــــــــــــــُن الــــــنُّ ــــــْت ــــــَك ــــــَف ــــــصَ �

التخريج: عقود الالآل في المو�صحات والأزجال 
م�صر  في  المملوكّية  المو�صحات  ديوان   ،((  -  ((

وال�صام )) - )).

الثالثة: )ال�صريع)
ـــــــــَر ـــــــــْت ــــــــِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي �ـــــــــصَ اأر�ــــــــصِ

ـــــــــــــــعـــــــِرِك الـــــُمـــــ�ـــــصـــــِبـــــِل َديــــــــــاِجــــــــــي �ـــــــصَ

الفنون  ال�صبعة  في  المكنون  ال��دّر  الــتــخــريــج: 
)))، ديوان المو�صحات المملوكّية في م�صر وال�صام 

.(( - ((

وبعد،
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النقدية  ال��ن��ظ��رات  ه���ذه  ف��ي  ي��ك��وَن  اأْن  ف��اآم��ل 
د.  يفيد  ما   ( العزازّي  دي��وان   ( على  والُم�صتدرك 
والباحثين  ثانيًة،  تحقيقِه  اإع��ادة  عند  رجب  ر�صا 

الآخرين.

والحمُد هلل رب العالمين.

الحوا�صي

الم�صرية - ) الجامعات  في  العلمية  الر�صائل  ببلوغرافيا   
الكتاب  ف��ي  ي��رد  فلم  الأول  العمل  اأم���ا   ،(((-  (((
فائدة  وم�صتدركنا  نظراتنا  في  ولعلَّ  هذا.  الببلوغرافي 

ُت�صاف وُت�صتدرك على هاتين الر�صالتين الجامعيتين.
في - ) العمل  هذا  على  مهّم  م�صتدرك  مع  كتبنا مالحظات   

مجلة مجمع اللغة العربية بدم�صق، مج ))، ج)، )11)م 
: ))) - )))، وفي كتابنا: في نقد التحقيق )1) - )))، 
ابن  الدين  مجير  دي��وان  الآخ��ر:  كتابنا  في  عليِه  وزدن��ا 

تميم.. نظرات وم�صتدرك.
بع�ض - ) واأث��ب��َت  اليحيى،  اإبراهيم  الأ�صتاذ  اإليه  ه  نبَّ وق��د   

ال�صبكة  على  الحديث)  اأهل  )ملتَقى  موقع  في  �صفحاته 
العنكبوتيَّة.

قت د. كوكب دياب كتاب )خزانة الأدب وغاية الأرب) - ) حقَّ  
و�صدَر  ًة،  ر�صالًة جامعيَّ الحموّي )ت )))ه�)  لبن حجة 
عن دار �صادر في بيروت مّرتين )ط ): )11)م، ط ): 
�صعف  في  تكمُن  عملها  على  الغالبة  وال�صمة  )11)م)، 
لأماكن  معرفًيا  خزيًنا  امتالكها  وعدم  الأبيات،  تخريج 
ي�صكت  عندما  اأ�صحابها،  واأ�صماء  المظان  في  وجودها 
من  اأ�صحابها  كان  واإْن  اأحد،  اإلى  عزوها  عن  حجة  ابُن 
والطغرائي  تمام  واأبي  والبحتري  كالمتنبي  الم�صهورين 
تعرفهْم!،  فال  المتاأخرة  الع�صور  �صعراء  اأما  وغيرهم، 
الغريب  الأم���ر  ه��ذا  على  ب�صيطة  اأم��ث��ل��ة  اأوردن����ا  وق��د 

والموؤ�صف. ُينظر: ديوان ابن النقيب الفقي�صّي )).

الم�صــادر والمراجع

المخطوطة:
بن  اأيبك  بن  خلي�ل  الدين  �ص�الح  ال�صالحّية:  التذكرة   -
رقم  الكويت،  جامعة  )))ه���)،  )ت  ال�صفدّي  اهلل  عبد 

.((((
بال�صهاب  المعروف  محمد  ب��ن  اأح��م��د  الآداب:  رو����ضُ   -
لبيب  البا�صط  عبد  تحقيق  )))ه�����)،  )ت  ال��ح��ج��ازّي 
�صوهاج،  الآداب،  كلية  ماج�صتير،  ر���ص��ال��ة  ع��اب��دي��ن، 

1)))ه�/1)))م.
“الدّر  كتاب  تحقيق  مع  وقوافيه  اأوزانه  الملحون  ال�صعر   -
الحنفّي  اإيا�ض  بن  محمد  الفنون”:  ال�صبعة  في  المكنون 
ال�صي�صّي،  محمد  اإبراهيم  عهدي  تحقيق  1))ه���)،  )ت 

كلية الآداب، جامعة طنطا، 1)))ه� / 111)م.
بهادر  بن  محمد  الأعيان:  وفيات  وتذييل  الجمان  عقود   -
بتركيا،  الفاتح  الزرك�صي )ت )))ه�)، مخطوطة مكتبة 

رقم )))).
الدين  �صالح  ال�صريف  العطر:  والرج  الن�صر  المرج   -
محمد بن اأبي بكر بن علّي الأ�صيوطّي )ت )))ه�)، الدار 

العراقية للمخطوطات، رقم )1)).
نوادر المنح في المالحة والملح: محمد اأمين بن خير اهلل   -
العمري )ت )1))ه�)،  الخطيب  ابن محمود بن مو�صى 

الدار العراقية للمخطوطات، رقم )))).
المطبوعة:

ببلوغرافيا الر�صائل العلمية في الجامعات الم�صرية منذ   -
اإن�صائها حتى نهاية القرن الع�صرين: ت�صنيف ودرا�صة د. 
محمد اأبو المجد علي الب�صيوني، مكتبة الآداب، القاهرة، 

))))ه�/)11)م.
بن  علّي  بن  الرحيم  عبد  بن  محمد  الفرات:  ابن  تاريخ   -
و نجالء  زريق  ق�صطنطين  تحقيق  الفرات )ت )1)ه�)، 

عّز الدين، الجامعة الأمريكّية، بيروت، ))))م.
الفخر  اأب��ي  ابن  اهلل  ف�صل  الأَع��َي��ان:  وفيات  كتاب  تالي   -
ال�صقاعي )ت )))ه�)، تحقيق جاكلين �صوبله، المطبعة 

الكاثولكية، بيروت، ))))م.
تاأهيل الغريب: محمد بن الح�صن النواجي )ت )))ه�)،   -
القاهرة،  الآداب،  مكتبة  عطا،  محمد  اأحمد  د.  تحقيق 

)11)م. 
)))ه���)،  )ت  ال�صيوطي  الدين  ج��الل  الجنا�ض:  جنى   -
دار  الدمردا�ض زغلول،  د. حمزة  و�صرح  ودرا�صة  تحقيق 

الطباعة المحّمدية، القاهرة، )1))ه�/ ))))م.
بالخمريات:  المتعلقة  والنوادر  الأدب  في  الكميت  حلبة   -
محمد بن ح�صن النواجي )ت )))ه�)، مطبعة الأميرية، 

م�صر، ))))ه�.
عبد  بن  علّي  ابن  بكر  اأب��و  الأرب:  وغاية  الأَدب  خزانة   -
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درا�صة  )))ه���)،  )ت  الحموي  ة  ِحجَّ بان  المعروف  اهلل 
 ،( ط  ب��ي��روت،  ���ص��ادر،  دار  دي���اب،  كوكب  د.  وتحقيق 

))))ه�/)11)م.
حجر  اب��ن  الثامنة:  المئة  اأع��ي��ان  ف��ي  الكامنة  ال���درر   -

الع�صقالني )ت )))ه�)، حيدر اآباد، ))))م.
اأبو بكر عبد اهلل  العيون:  ب�صحر  الم�صّمى  الم�صون  الدّر   -
ابن محمد البدري الدم�صقي )ت )))ه�)، تحقيق �صّيد 
 / ))))ه���  القاهرة،  ال�صعب،  دار  الفتاح،  عبد  �صّديق 

))))م.
ال��رزاق  عبد  د.  تحقيق  الخفاجي،  �صنان  اب��ن  دي���وان   -

ح�صين، المكتب الإ�صالمي، بيروت، )1))ه�/))))م.
الأحمدي  مختار  تحقيق  الخفاجي،  �صنان  اب��ن  دي��وان   -
نويوات و د. ن�صيب ن�صاوي، مجمع اللغة العربية بدم�صق، 

)11)م.
الفقي�صّي )ت )))ه�)، جمع وتحقيق  النقيب  ديوان ابن   -
دم�صق،  تموز،  دار  ال����چراخ،  هاني  عبا�ض  د.  ودرا���ص��ة 

))1)م.
ديوان الدوبيت في ال�صعر العربي في ع�صرة قرون: د. كامل   -
م�صطفى ال�صيبي، دار الثقافة، بيروت،))))ه�/))))م.

د.  وم�صتدرك:  نظرات  تميم..  ابن  الدين  مجير  دي��وان   -
عبا�ض هاني ال�چراخ، دار الفرات، بابل، )11)م.

)الدولة  وال�صام  م�صر  في  المملوكّية  المو�صحات  ديوان   -
مكتبة  عطا،  محمد  اأحمد  د.  وتحقيق  جمع  الأُوَل����ى)، 

الآداب، القاهرة، ))))ه� / ))))م.
ذيل تاريخ الإ�صالم: �صم�ض الدين الذهبي )ت )))ه�)،   -
تحقيق د. عمر عبد ال�صالم تدمرّي، دار الكتاب العربي، 

بيروت، ))))ه�/)11)م.
ذيل مراآة الزمان: مو�صى بن محّمد اليونيني )ت)))ه�)،   -
العلميَّة،  الكتب  دار  ال����چراخ،  هاني  عبا�ض  د.  تحقيق 

بيروت، ))1)م.
ر�صُف الزلل في و�صف الهالل: خليل ابن اأيبك ال�صفدي   -
)ت )))ه�)، تحقيق محمد عاي�ض، دار الأوائل، دم�صق، 

)11)م.

بن  اإ�صماعيل  بن  محمد  الُفلك:  ونفي�صة  الملك  �صفينة   -
عمر الم�صرّي )ت ))))ه�)، مطبعة الجامعة، القاهرة، 

)1))ه�.
)))ه���)،  )ت  ال�صفدي  اأيبك  بن  خليل  العين:  �صرف   -
درا�صة وتحقيق د. محمد عبد المجيد ل�صين، دار الآفاق 

العربية، القاهرة، ))))ه� /)11)م.
الدين  �صم�ض  والأزج����ال:  حات  المو�صَّ في  ال��الآل  عقود   -
وتحقيق  درا�صة  النواجّي )ت )))ه�)،  بن ح�صن  محمد 
د. اأحمد محمد عطا، مكتبة الآداب، 1))) ه� / ))))م.

اأيبك  بن  خليل  العجم:  لمية  �صرح  في  الم�صجم  الغيث   -
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  )))ه����)،  )ت  ال�صفدي 

))))م. 
في نقد التحقيق: عبا�ض هاني ال�چراخ، ط ): دار ال�صوؤون   -
الينابيع،  دار   :( ط  )11)م،  بغداد،  العامة،  الثقافية 

دم�صق، )11)م.
اأيبك  بن  خليل  والت�صبيه:  الو�صف  على  والتنبيه  الك�صف   -
ناجي  هالل  عليه  وعلَّق  حققه  )))ه���)،  )ت  ال�صفدي 
بريطانيا،  ليدز،  الزبيري،  الح�صين  بن  اأحمد  بن  ووليد 

1)))ه�/ ))))م.
اأيبك  بن  بن عبد اهلل  بكر  اأبو  الغرر:  الدرر وجامع  كنز   -
اأولرخ هارمان،  ال��دوادارّي ) ت ))) ه�)، ج )، تحقيق 

المعهد الألماني لالآثار، القاهرة،))))ه� /))))م.
اهلل  ف�صل  ابن  الأم�صار:  ممالك  في  الأب�صار  م�صالك   -
العمري )ت )))ه�)، تحقيق كامل �صلمان الجبوري، دار 

الكتب العلمّية، بيروت، 1)1)م.
ب���)ت��اري��خ  ال��م��ع��روف  الرو�صتين  ك��ت��اب  على  المقتفي   -
ال��ب��رزال��ّي  يو�صف  ب��ن  محمد  ب��ن  القا�صم  ال��ب��رزال��ي): 
عبد  عمر  د.  تحقيق  )))ه���)،  )ت  الدم�صقّي  ال�صبيلّي 
بيروت،   - �صيدا  الع�صرية،  المكتبة  تدمرّي،  ال�صالم 

))))ه�/ )11)م. 
ِة العجم: كمال الدين محمد المق�صُد الأتمُّ في �َصرِح لميَّ  - 
د.  وتحقيق  درا�صة  )1)ه���)،  )ت  ِميِرّي  الدَّ مو�صى  ابن 
دار  ال�����چراخ،  هاني  عبا�ض  د.  و  م��ي��ران  فخري  حيدر 

ان، ))1)م. �صفاء، دار ال�صادق، عمَّ
بن  اأح��م��د  الرطيب:  الأن��دل�����ض  غ�صن  م��ن  الطيب  نفح   -
محمد المّقرّي )ت ))1)ه�)، تحقيق د. اإح�صان عبا�ض، 

دار �صادر، بيروت، ))))ه� /))))م.
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مع ِديواَني
ريِف  ال�شَّ
)ت 760 
هـ(، َواأَبي 
َجْعفر )ت 
779 هـ( 

الَغْرناطّيْين

ريف الَغْرناطّي: اأوًل - ِديوان ال�صَّ
) 697 – 760 هـ)

اإلى  هم  بع�صَ َن�صبه  فقد  الّدار�صين,  بع�ص  لدى  لَقب  ِمن  الَغْرناِطّي"باأكثر  ريف  ُعرف"ال�صَّ
من  ُكلُّ  اعتمَد  هذا  وعلى  ْبتي",  ال�صَّ ريف  َفقيل"ال�صَّ َمولده,  محل  اإلى  مدينة"�َصْبَتة"ِن�صبة 
اإلى  ن�صبة  َغْرَناطة,  اإلى  هم  بع�صُ ون�صبه  غرة",  هيثم  كتور"محمد  والدُّ الحجوي",  د."محمد 
اعتمَد  الَغْرناطّي", وعلى هذا  ريف  واإقاَمِته فيها �صطًرا من حياته, فِقيل:"ال�صَّ ائها,  َق�صَ توّليه 
الَغْرناطّي",  "ال�صريف  ا�صِم  الّديوان  ِغالف  على  فو�صع  ميدان",  كتور"اأيمن  الدُّ ِمن  كلٌّ 
كتور "محّمد هيثم غرة"تاأكيَد ن�صَبِته اإلى"�َصْبَتة"فقال �ص  واالأ�صتاذ"ُح�صين العروي"وحاول الدُّ
اِد�ص ِمن ربيع االأّول �صنة �صبٍع وِت�صعين  227 – 228 من ع 97, مجّلة التُّراث العربّي:"ُوِلَد في ال�صَّ
واالأدباء وتعجُّ  بالُعلماء  َطِخُب  َت�صْ االأَْق�َصى( كانت  المغرب  �َصْبَتَة )وهي مدينٌة في  و�صتمائة في 
المهاِجرين  االأْنَدُل�ِصيِّين  من  عليها  انثال  ما  بف�صل  ابع  ال�صَّ القرن  منذ  والُفَقَهاء  بالمفّكريَن 
َن�َصَبْته  ريف  لل�صَّ ترجمْت  التي  الكتِب  من  كثيًرا  اأن  هنا  وُيذكُر  الحروب....  ِب�َصَبِب  بالِدهم  من 
غيُر  ن�صبٌة  وهي  الَغْرناطّي(,  )ال�ّصريف  تقوُل:  فكانت  بها,  مقترًنا  ا�صَمه  وَجَعلَْت  َغْرَناطة,  اإلى 
اأمر  اإلى َغْرَناطة وقياِمه بمن�صب الق�صاء فيها". ومهما يكن من  حيحٍة, َجاَءته من انتقاِله  �صَ
اإًذا ِمن اعتماِد  ا�صة  اإّياها فال َغ�صَ ثناِئّية هذه الّن�صبة, ووروِدها َلَدى بع�ِص العلماِء, واعتماِدِهم 

َواحدٍة منهما, وراأيُت اعتماَد الثانية ل�صهرتها و�صيوِعها. 

ريف الَغْرناطي"هو – كما ورد َعلى َغالف  و"ال�صَّ
محّمد  بن  اأحمد  بن  محّمد   - للَخْزرجية  �َصرحه 
ال�ّصريف الَغْرناطي )))) – 1)) اأو ))) ه�) اأحُد 
بدوٍر  َقام  الّثاِمن،  القرن  في  الَعَربّية  الثَّقاَفة  رموِز 

�َصاِعًرا،  َفَكاَن  اآن��ذاك،  الِعلمّية  الحياِة  في  َملمو�ٍض 
ا بارًعا، ترك  َوَفِقيًها، و�صارًحا للُمُتوِن الِعلِمّية، وُلغويًّ
مة التي َعَكَفِت الأجياُل من بعِده  بع�َض الموؤلََّفات القيِّ
تحقيَق  َتَناوَل  وقد  منها،  لال�صتفاِدِة  درا�صِتها  َعلى 

مع ِديواَني
بي َجْعفر )ت 779 هـ(  ريِف )ت 760 هـ(، َواأَ ال�شَّ

الَغْرناطّيْين
د. عبد الرازق حويزي

كلّية الآداب - جامعة الّطائف
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ا  ممَّ ِق  المحقَّ تراثه  فِمن  الُعلماء،  َرْهٌط من  ها  بع�صِ
ْنعِة ِديواِنِه: لم َيِرْد ذكُر تحِقيِقِه في مَحاَوَلَتْي �صَ

محا�صن  ع��ن  ال��م�����ص��ت��ورة  ال��ُح��ُج��ِب  رْف����ع   -(
��ي ت  ��ورة )م��ق�����ص��ورة َح���ازم ال��ُق��ْرَط��اج��نِّ ال��م��ْق�����صُ
كتور:"محّمد  الدُّ الكتاَب  هذا  ق  َحقَّ وقد  )))ه���)، 
وزارُة  ون�صرته  خاِم،  �صِ اأج��زاٍء  اأربعِة  الحجوي"في 
الأوقاِف وال�صوؤوِن الإ�صالمّية بالمملكة المغربّية عام 
في  الَغْرناِطّي  ْبتّي  ال�صَّ اأورَد"ال�ّصريف  وقد  ))))م، 
الَباِحثيَن  اأَيِدي  ُمْعَظَم �ِصعره الماثل بين  كتابه هذا 
َهذا  مَّ  �صَ ما  َج��ْم��ِع  اإل��ى  قه  بمحقِّ َح��دا  ا  ممَّ الآن، 
الِكَتاُب ِمن �ِصْعِره، َوَتوزيِعِه َعلى الأَْغرا�ِض ال�ّصِعرّية، 
اعتماُد  َيِتّم  ولم  تحِقيِقِه)))،  مقّدَمة  في  ودرا�َصِتِه 
اِعر، وتمَّ  ْنَعتي ِديوان ال�صَّ تحقيِق هذا الكتاب في �صَ
َقٍة، وكذلك تمَّ  العتماُد َعَلى َطْبعٍة قديمٍة غير محقَّ
�ْصرِة الأخيرِة َعَلى َم�صاِدَر اأخرى غيِر  العِتماُد في النَّ
لإبراهيم  والإن�صادات  الإفادات  كتاب  مثل  قة؛  محقَّ
كتور"محمود  ال�صاطبي )ت 1)) ه�)، وقد حّققه الدُّ
بيروت،  الر�صالة،  �صة  موؤ�صَّ ون�صرته  الأجفان"،  اأبو 
الأخيرة  الّن�صرة  في  العتماُد  وت��ّم  ))))م،  ع��ام 
من ديوان ال�ّصاعر على طبعة غير محّققة من نثير 
وقد  ه���)،   (1( )ت  الأح��م��ر  لب��ن  الجمان  ف��رائ��ِد 
كتور"محمد ر�صوان الداية"، ون�صرته دار  حققه الدُّ

الّثقافة، بيروت، ))))م. 

الغرناطي،  لل�ّصريف  الثاني  ال��ك��ت��اُب  اأم��ا   -(
تحقيِقِه  ِذك��ُر  يرْد  ولم  ًقا،  محقَّ عليه  وقفُت  وال��ذي 
َق�صيدة  في  الأبّي  "ريا�صة  فهو  ِديوانه  ْنَعَتي  �صَ في 
م�صعد  "ُح�صين عجيان  الأ�صتاذ  حّقَقه  الخزرِجّي"، 
رة،  المَنوَّ بالمدينِة  الأدبّي  ادي  النَّ ون�صره  العروي"، 
في  ال��ك��ت��اُب  ه��ذا  ووق��ع  ))))م،  1)))ه�����=  �صنة 
الَغْرَناِطي  ريف  "ال�صَّ فيه  �صَرَح  وقد  �صفحة،   (((

ل�"�صياء  الَعرو�ض  علم  في  امزة  "َمْنُظوَمة"الرَّ
الدين، اأبي محّمد عبد اهلل الخزرجي")ت ))) ه�) 
اأَباَن فيه عن ِعْلٍم َغزيٍر، وَفْهٍم َدقيٍق،  �صرًحا دقيًقا 
�َصرِحِه  في  َعْنه  ُعِرَف  َما  ِغراَر  َعلى  اطالٍع،  و�صعِة 
وقد  الّذكر،  الُقْرَطاجّني"ال�ّصابق  ورة"َحازم  لمق�صُ
ّقاّل"ال�َمّقري ت ))1)ه�)، في كتابه))) عن �َصْرِحه 
اآيَة اهلِل  للَخْزَرِجّية والمق�صورة:"كان هذا ال�ّصريف 
والبيان والأدِب، ويكفيه ف�صاًل  العربّية  الَباهرة في 
ُم�ْصِكالتها  اَب  ِه�صَ وافترَع  الخزرجّية،  �َصَرح  ��ه  اأنَّ
ا�صتخراِج  اإل��ى  اأح��ٌد  َي�ْصِبَقه  اأن  غيِر  من  ِبَفْهِمِه، 
اأديب  مق�صورة  و�صرح  رموِزها.  واإي�صاِح  كنوِزها، 
محمد  ب��ن  ح���ازم  الح�صن  اأب���ي  الإم����ام  ال��م��غ��رب 
القرطاجني الأندل�صي الذي مدح بها اأمير الموؤمنين 
ى  المنت�صر باهلل اأبا عبد اهلل محمد الحف�صي، و�صمَّ
محا�صن  عن  الم�صتورِة  الُحُجب  ب�َرْفِع  رَح  ال�صَّ هذا 
كبيرين،  مجّلدين  في  ال�ّصرح  وه��ذا  المق�صورة، 
وفيه من الفوائد ما ل َمزيد عليه، راأيُته بالمغرِب، 

وا�صتَفدُت منه كثيًرا ".

اأما بالّن�صبة لالهتماِم ب�صعِره جمًعا وِدرا�صًة فقد 
اأُِثَرْت في هذا الّنطاِق بع�ُض المحاولت الَجاّدة التي 
ُموا من جهِدهم  كَر َعلى ما َقدَّ ي�صتحُق اأ�صحاُبها ال�صُّ

ووقِتهم، وهذا بياٌن بما وقفُت عليه منها:

ال�ّصْبتي:  ال�ّصريف  الَقا�صم  اأب��ى  ة  �صاعريَّ  -(
الّثقافة  اآف���اق  مجلة  ال��ح��ج��وي،  محّمد  ك��ت��ور:  ل��ل��دُّ
الثاني،  ربيع  العدد ))،  الخام�صة،  ال�صنة  والّتراث، 
وقد   ،((  –  (( �ض  ))))م،  اأغ�صط�ض  ه�،   ((((
تناول الكاِتُب �ِصْعَر اأبي الَقا�ِصم بالّدرا�صِة من خالِل 
اعُر في كتابه "َرْفع الُحُجب المح�صورة  ما اأورَده ال�صَّ
عن محا�صن المق�صورة"، حيث اأدرَج فيه ُمعظَم َما 

ل اإلينا من �صعٍر. َو�صَ
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مع ِديواَني
ريِف  ال�شَّ
)ت 760 
هـ(، َواأَبي 
َجْعفر )ت 
779 هـ( 

الَغْرناطّيْين

كتور:  بتي )ت1)) ه�): للدُّ ريف ال�صَّ )- �ِصعر ال�صَّ
محّمد هيثم غرة، مجّلة الّتراث العربّي، العدد ))، 
ما  فيه  جمع  وق��د   ،((( –  ((( ���ض   ،(11( ع��ام 
بمقّدمة  له  م  وقدَّ المِقّل"،  ديوانه:"جهِد  من  �صاع 
وء على  اعر، وموؤّلفاته، ثم األقى ال�صَّ ف فيها بال�صَّ عرَّ

عرية. اأغرا�صه ال�صِّ

الَغْرناطّي":  لل�ّصريف  المِقّل  ديوان"جهد   -(
الَوفاء  َدار  َدَر عن  �صَ ميدان،  اأيمن  كتور:  الدُّ ْنعة  �صَ
�ْصر، الإ�صكندرية، ط)، ))1)م،  باعة والنَّ لدنيا الطِّ
البابطين  العزيز  عبد  جائزة  �صة  موؤ�صَّ ِمن  بدعم 
َفَحاِت،  ال�صَّ من   (1( في  وجاء  ال�ّصعري،  لالإبداع 
ى من هذا الّديوان، وهي  وهو َجمٌع وتحقيٌق ل�َِما َتَبقَّ
كتور"اأيمن ميدان"فيها  الدُّ اأتى  َجاّدة، وقد  محاولة 
عليها))).  وا�صتدِراكه  ال�ّصابقة،  المحاولة  ِذكر  على 
وَتتَّ�صم هذه المحاولة بكثرة التَّعليقات، والّتخريجات، 
عراء  ال�صُّ لمعاني  وال�صتق�صاء  ال��ّرواي��اِت،  وتثبيت 
اِعر، وكثِرة الَفَهار�ض،  ا اأَتى طرقه ال�صَّ ال�ّصابقين ممَّ
ْدِر الّديوان  ال عن الدرا�صة المَو�ّصعة في �صَ هذا َف�صْ
يعلْم  لم  احَبها  �صَ اأن  ويبُدو  ِره،  وَع�صْ ال�ّصاِعر  َعن 
في  الحجوي"المن�صورة  "محّمد  كتور  الدُّ بِدرا�صة 

هذه المجّلة. 

 – الن  الفا�صِ ال��دك��ت��وران  جَمَعه  ما  وح�صيلُة 
لقّلة  ونظًرا  بيًتا،   (((((  - الّتفاوت  ُم��راع��اة  مع 
الهتماُم  ك��ان  ال�ّصاعر  لهذا  المتبقّية  النُّ�صو�ض 
َتُه،  �َصاِعريَّ ُت��وؤّك��ُد  َج��ِدي��دٍة،  و�ٍض  ُن�صُ عن  بالبحِث 
ثمرُة  َلْث  َوَتَمثَّ ِل�ِصْعِرِه،  يَة  الَفنِّ الخ�صائ�َض  وُتَجلِّي 
اإليه،  البحِث في اإ�صافِة )1)) بيًتا خاِل�صة الّن�صبة 
ْنَعِة الّديوان في  اأهديها اإليهما لعلَّها ُتثري محاولة �صَ

طبعة َقابلة اإن �َصاء اهلل تعالى.

]قافية الهمزة[
)1(

وقال:                                          ]من الكامل[
ـــًة ًحـــ�ـــًصـــِنـــيَّ ـــــــــــــــــــاَنـــًة  ُحـــ�ـــصَّ َواإِلــــيــــَكـــــــــَهــــا   -1

ُتـــــــــْزِري َبـــَداِئـــُعـــــــــــــــــــــــَهـــا ِبــــَفــــْحــــلـَـــْي َطــــيء

َمن َواأَْيــَن  الُح�َصيِن  ابِن  ِذْكــَر  َوُتميُت   -2
ـــئ)4( ـــّب ـــَن ـــَت ــــن ُم َبـــــــــــــــــــــــــــاُه ِم ـــِبـــيُّ اأَ ـــــان الـــنَّ َك

]قافية الباء[
)2(

وقال:                  ]من الب�صيط[
1- والغ�صُن َقْد َماَل َنْحَو النَّْهر َفالَتَقيا

ــِرُب الــطَّ ائُر  الطَّ َغنَّى  ِحين  َهــَوى  َعلَى 

ــُره َزَهــــٌر ـــ ـــ ــْغ َث ــا  ــًن ــهــُر ُغــ�ــصْ 2- فــقــّبــل الــنَّ
ــــــــًرا َثـــْغـــُره َحـــَبـــُب)5( ــُن َنــْهـــ ـــَل الــُغــ�ــصْ ـــبَّ َوَق

قافية الدال
)3(

وقال:         ]من الوافر[
ـــــي نِّ اأَ – ِخــــْلــــُت  َفـــــاه  ــــُت  ُذْقـــــ اأَنــــــا  اإذا   -1

َوْجــــَدا – ِزْدُت  َوْجـــــِدي  َغــِلــيــَل  ــُت  َنــَقــ�ــصْ

احـــــِمـــــَرارا الــــُقــــَبــــُل  ُه  َخــــــــــــــدَّ ْت  َوَردَّ  -2

ا ـــَبـــاَبـــــــــــــــــــِة ِفــــيــــِه ِجـــــدَّ َثـــنـــى َهــــــــزُل الـــ�ـــصَّ

َجــــوارا ِفـــيـــِه  ــا  ــًئ ــْي �ــَص ـــُت  ِجـــْئ اأَْن  َوَمـــــا   -3

ى ـــــــدَّ َتـــَعــــ َلـــــَقـــــْد  ـــــاُة:  الـــــُو�ـــــصَ َقـــــــاَل  واإْن 

ـــبـــٍل )ِبـــفـــيـــِه( ُق ـــوى  ـــصِ � ــــْت  ــــاَن َك ـــا  ـــَم َف  -4
َوْرَدا)6( ـــــــَن  َوَغـــر�ـــصْ اأََقــــاِحــــًيــــا  َجـــَنـــْيـــَن 
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]قافية الّراء[
)4(

]من المتقارب[ وقال:    

َمـــا َطــــــّي  َوفــــــي  ـــاُب  ـــَب الـــ�ـــصَّ ـــى  َتـــَقـــ�ـــصَّ  -1

ـــــــــّرْ ـــــ ْهـــــــُر ُحــــــْلــــــٌو َوُمـــــ يـــــجـــــيُء ِبــــــــِه الـــــــدَّ

ـــًدى �ـــصُ ُعــــمــــِري  ـــــُر  ـــــَث اأَْك َمـــــرَّ  َوَلـــــَقـــــْد   -2

ـــّرْ ــــ ــــ ــــ ـــُم َي اأَن  ــــــاِئــــــِرِه  ِبــــــ�ــــــصَ ـــــــــــَك  َواأَْو�ـــــــــــصَ

َهـــــذه االأََمــــانــــي ــيــَك  تــمــنِّ َمــــا  ــــــَدع  َف  -3

َيــــُغـــــــــــــــــــــــــــــرُّ اآٌل  االأََمــــــــــــانــــــــــــي  َفـــــــــــــــــــاإِنَّ 

الــمــ�ــصــيــب ـــــوِل  ُحـــــُل َبــــْعــــَد  َتــــْلــــُه  وال   -4

ـــــْر ـــــُك ــــيٌء ُن ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــُوَك �ــــصَ ـــــــْه ـــــــلَ ـــــــَديـــــــك َف َل

ـــيـــِن الـــَعـــار�ـــصَ ـــى  ـــلَ َع ـــــاَء  اأ�ـــــصَ ــــا  َم اإذا   -5
ــيــُل الــُعــُمــْر)7( ــيــِب فــهــو اأَ�ــصِ ــحــى الــ�ــصَّ �ــصُ

قافية امليم
)5(

وقال:                                       ]من الب�صيط[

ن ُيوؤَيُِّده ِفي ِفي الَهَوى ِممَّ 1- َمْن ُمْن�صِ

َعـــن الـــَجـــَمـــاِل, َفــَمــْهــَمــا )جـــار لـــْم( ُيــلَــِم

ــا ــوُل لــي ِحــيــَن َتــْبــِكــي ُمــْقــلَــَتــيَّ َدًم ــًق 2- َي

ُمـــْحـــَتـــِكـــِمـــي اأَدالِل  َعــــــِن  ِهـــــي  ــــًة  َمــــَقــــاَل

, َوَلْم 3- اأَْدَمْت – ُجفوُنك َعْمُدا – َوْجَنَتيَّ

ِذَمــــــِم وال  اإِلٍّ  ِمـــــن  ـــَنـــى  لـــُحـــ�ـــصْ َتـــــْرُقـــــب 

4- وكاَن – ِفي الَحقِّ – اأَْن ُتْجَزى بَما فعلْت
َفــاْقــَتــ�ــصَّ ُحــّبــك ِلــي ِمــْنــُهــَمــا َدًمـــا ِبــــَدِم)8(

)6(
وقال:                            ]من الكامل[
ِفي النَّْف�ِص �َصيُء َواِجٌب ِكْتماُنه  -1

ـــَفـــُكـــوا َدِمـــــي ـــــهـــــم �ـــَص ــــاأَُقــــوُلــــه َولــــــو اأَنَّ �ــــصَ

للُعال ُلح  َي�صْ �ــِصــَواَي  الــُوُجــوِد  ِفي  َما   -2

بــَمــْزَعــــــــِم لــيــ�ــص  الـــبـــيـــِت  َوَربِّ  َزْعـــــًمـــــا, 

ـــْن ــْم اأَُك ــاُء َفــلَ ـــا الــَخــَطــاَبــُة والــَقــ�ــصَ 3- اأمَّ
ــي)9( ــاُيــُق مــْقــِدِمـــ ــكــْن َتــ�ــصَ ـــاُهـــَمـــا, َل اأَْر�ـــصَ

)7(
وُن�ِصَب اإليه واإلى غيِره:                 ]من الطويل[

لي نَّ  اإِ ِبـــُكـــْتـــبـــَك  ـــّوذنـــي  ـــَع َف ـــُت  ـــْن ُجـــِن  -1

ــَجــِعــي ـــْوٍق ال ُتــــَفــــاِرُق َمــ�ــصْ �ــَصــَيــاطــيــَن �ـــَص

َدا َتــَمــرَّ َوْجـــِدي  ــَراَر  �ــْص اأَ ا�ْصَتَرَقْت  واإذا   -2
َجى �ُصهَب اأَْدُمِعي)10( َبَعْثُت َعلَيَها في الدُّ

عر  حر وال�صِّ َواَية: ))) ورد البيت الأول في ال�صِّ الرِّ
هكذا:"ُجِنْنُت في َفَعّوذيني ِبُكتبَك اإِنَّ لي".

روايات وتْخِريجات جديدة:

��ة م�����ص��ادُر َق��ل��ي��ل��ٌة ف��اَت��ْت م��َح��اوَل��ت��ي َج��ْم��ِع  َث��مَّ
َع��َدُم  اأّدى  الَغْرناطّي"،  ال�ّصْبتي  �ِصعِر"ال�ّصريِف 
ال�ّصعِر  ِن�ْصبِة  َتوثيِق  في  ُق�صوٍر  اإلى  َعَليَها  الط��الِع 
ِمن  كاَن  بياِته،  لأَ َجديدٍة  رواي��اٍت  وِغياِب  لل�ّصاِعر، 
هذا  �ِصعِر  بَتحقيق  ولالرتقاِء  بها.  الأْخ��ُذ  الممكِن 
التَّْخريجات،  في  ��اَف��اِت  الإ���صِ بع�َض  اأُورُد  اِعر  ال�صَّ
المن�صوِر  يوان  للدِّ و�َصاأرمُز  الآتية.  الّروايات  وُفروِق 
اِدر  في مجّلة الّتراِث العربّي ب� )تر)، وللّديوان ال�صّ

َعْن َداِر الَوَفاِء ب� )وف). 
في  وف:   ((( ورقم  تر،   ((( رقم  المْقُطوعة  	•
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مع ِديواَني
ريِف  ال�شَّ
)ت 760 
هـ(، َواأَبي 
َجْعفر )ت 
779 هـ( 

الَغْرناطّيْين

عر ))). حر وال�صِّ ال�صِّ
في  وف:   ((( ورقم  تر،   ((( رقم  المْقُطوعة  	•
برواية  البدرّية  والمطالع   ،((( عر  وال�صِّ حر  ال�صِّ
في  المثبتة  والِحَكم  الأمثال  في  الأكم  َزهر 
البدرّية  المطالع  في  عة  والمقطَّ )وف)،  هاِم�ض 
الّثاني  البيت  ورواية   ،((( الرومّية  المنازل  في 

فيه هي رواية:
ـــا ـــَم ُعــــجــــنــــا نــــــــــوؤمُّ بــــهــــا مــــعــــاهــــَد َطـــالــــ

ــــــ�ــــــصُ َحــــيــــُث تـــعـــوُج كــــرَمــــْت َفـــــَعـــــاَج االأُْن

وورد البيت الرابع فيه برواية:
ـــروِق اأََمـــاَمـــَنـــا وامـــتـــدَّ ِمـــن �ــصــمــ�ــِص الـــ�ـــصُّ

ُنـــــــــــــــــــوٌر َلـــــــه َمــــــــــــــْراأى هــــــنــــــاَك َبـــهـــيـــُج

بغية  برواية   ،  ((( ورقم  تر،   ((( رقم  النُّْتَفة  	•
الوعاة المثبتة في هام�ض الن�صرتين)11(.

ورقم  تر،   ((( رقم  عة  المقطَّ من  الّثالث  البيت  	•
عة في اأربعة اأبيات  )))) ، وورد فيه �صمن مقطَّ

تم ا�صتدراُكها هنا)12(.
في  وف:   (((( ورقم  تر،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
فيه  الثاني  البيت  ورواية   ،((( عر  وال�صِّ حر  ال�صِّ
هام�ض  في  المثبتة  الأكم  زهر  في  روايته  هي 

)وف).
حر  ال�صِّ في  الّن�صرتين:  في   (((( رقم  النُّْتَفة  	•

عر )). وال�صِّ
ورقم )))))13(. تر،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•

في  وف:   (((( ورقم  تر،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
فيه  الأّول  البيت  ورواية   ،((( عر  وال�صِّ حر  ال�صِّ
من:"اإذا  فديته"بدًل  انت�صى...  هي:"اإذا 
فيه  الّثاني  البيت  ورواية  فدينه"،  اقت�صى... 
منه"،  من:"بيدّي  منه"بدًل  الكف  هي:"في 

ا�صطرام  هي:"لول  فيه  الّثالث  البيت  ورواية 
الياأ�ض"بدًل من لول التهاب الّن�صل".

الق�صيدة  من  العا�صر  عدا  ما   (( –  ( الأبيات  	•
رقم )))) تر، ورقم )))) ورواية البيت ال�صابع 

فيه هي)14(: 
ــا ــا َجــْنــٌب بــَهــا َوَجــَف ــَب ـــاأُْخـــرى َن َلــْيــ�ــَصــْت َك

ــْحــٌب َواأَْخــــَفــــَر َمـــا لــلــَمــْجــِد ِمـــن ِذمـــِم �ــصَ

ورواية البيت الّتا�صع فيه هي:"لول �صرائح"بدل 
من:"لول المغّرب".

ورواية البيت الحادي ع�صر فيه هي:
ـــًدا ــوُب الــحــَيــا اأب َلــُقــْلــُت: ال َجــــاَد َمـــا �ــصَ

َدِم َعـــبـــيـــط  اأََو  ــــّم  �ــــصُ ــــٍف  ـــــ ـــــ ِبــــَواِكـــــ اإالَّ 

في،  وف:   (((( ورقم  تر،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
بها  تاأخذ  الثَّاني"من غمده"، ولم  البيت  ورواية 

ياق )وف))15(. لختالل ال�صِّ
ثانيا: ِديوان اأبي َجعفر الَغْرناطّي

)ت 779 هـ)
"، َعالٌم َمعروٌف من ُعلماِء  "اأبو جعفر الَغْرَناِطيُّ
القرن الثَّاِمن الهجرّي، له باع طويٌل في الأدب �صعًرا 
البالغة،  ُعلوم  في  َمْلمو�ض ٌ عطاٌء  وله  ونقًدا،  ونثًرا 
في  )))ه���)  الع�صقالنّي")ت  حجر  عنه"ابن  قال 
في  العمر  باأبناء  الغمر  اإن��ب��اء  الغمر  اإن��ب��اء  كتابه 
مالك  بن  يو�صف  بن  )/))):"اأحمد  �ض  التاريخ 
الّرعيني اأبو جعفر الَغْرناطّي الأندل�صّي، ارتحل اإلى 
اَحَبا  الَحّج، فراَفَق اأبا عبد اهلل بن َجابر الأَْعمى َفَت�صَ
ارا ُيعرَفان بالأَْعَمَيْيِن، و�صِمعا في  وَتَراَفَقا اإلى اأن �صَ
الجزرّي،  علي  بن  واأحمد  َحيَّان،  اأب��ي  من  حلِة  الرِّ
والحافظ ال�َمّزي، وغيِرهم، وكان اأبو جعفر �َصاعًرا 
عال�ًما  رفيُقه  وك��ان  الأدب،  بفنون  ع��ارًف��ا  م��اه��ًرا 
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ِمن  البيرَة  وا�صتوَطَنا  النظم،  ُمقتدًرا على  بالعربية 
اأبو  اأهُل تلك البالد، ونظم  عمل حلب، وانتفَع بهما 
اأبو  و�صنَّف  جعفر،  اأبو  ف�صرحها  الَبِديعّية  اهلل  عبد 
جعفر  اأبو  وكان  والنَّحو  الَعرو�ِض  في  ا  اأي�صً جعفر 

كثيَر العبادة، مات عن �صبعين �صنة".
و�صرُح بديعّية"ابِن جابر"الم�صار اإليه في النَّ�ضِّ 
في  منه  الإف��ادُة  تتم  ولم  ومطبوٌع،  محّقٌق  ال�ّصابق 
ّنه"اأبو جعفر الَغْرَناِطّي"ُكلَّ  مَّ ْنَعَتي ديوانه، وقْد �صَ �صَ
التي  النُّتِف  بع�ُض  وبه  َتْقريًبا،  له  المَتَبّقي  �ِصعره 
رواي��اٌت  ا  اأي�صً وبه  الّديوان،  ْنَعَتي  �صَ في  لها  اأث��َر  ل 
ديواِنه،  ن�صو�ِض  في  المعتمدِة  الّروايات  اأف�صل من 
اأما  ومطبوًعا،  مخطوًطا  رح  ال�صَّ لهذا  رجعُت  وقد 
ال�ّصيد  الّدكتورة"رجاء  بتحقيق  فهو  فقد  المطبوُع 
الجوهرّي"، و�صدر كتاب"اأبي جعفر الغرناطي"هذا 
بُعنوان:"ِطراز الُحلة و�صفاء الُغّلة، �صرح الحلة ال�ّصيرا 
بديعّية  هي  ال�صيرا  والحّلة  الَوَرى"،  خير  مدح  في 
محّمد بن جابر الأندل�صّي )ت 1)) ه�)، و�صدر هذا 
�صة الّثقافة الجامعّية، الإ�صكندرّية،  الكتاُب عن ُموؤَ�صَّ
�صفحة،   ((( في  الكتاُب  هذا  ووق��ع  1)))م،  عام 
جعفر  ثقافُة"اأبي  ات�صحت  ال�ّصرِح  هذا  خالِل  ومن 
للّتراث  ا�صتيعابه  عمُق  وظهَر  الَغْرَناِطي"المتنّوعة، 
ا وجهاُت  ال�ّصعري، وكثرُة محفوِظه منه، وبدْت اأي�صً
المطارحاِت  خ��الل  من  ال�ّصعرّي  ال��َف��ّن  في  ن��ظ��ِرِه 
ُمَعّلًقا  والآخر  الحيِن  بين  ُيْبِديها  كان  التي  الّنقدّية 
َعلى ما ُيورُده من ُن�صو�ِض التُّراِث ال�ّصعري ل�صعراء 
مَحاوَلَتاِن  اأُِثَرْت  وقد  في ع�صور مختلفة،  مختلفين 

ْنعِة ديوانه، هما:  ل�صَ
مع  ال��َغ��ْرن��اط��ّي  الّرعيني  جعفر  اأب��ي  �صعر   -(
وتحقيًقا:  جمًعا  ال��ّن��ث��ري��ة:  ن�صو�صه  م��ن  طائفة 
الّنجار")16(،  اأحمد  الرحمن  عبد  كتور:"فرا�ض  للدُّ
وقد َدلَِّني عليه اأحد الأخوة الباحثين الكرام، جزاه 

اهلل خيًرا.

)- �صعر اأبي جعفر الَغْرناطّي)17(: للّدكتور:"اأحمد 
فوزي الهيب "،  ولم يطلع �صاحُب المحاولِة الّثانية 
الّدكتوران  جَمَعه  ما  وجملُة  الأول��ى،  المحاولِة  على 
الفا�صالن – مع ُمراعاة الّتفاوت بينهما - ))))) 
ال�ّصاعر  لهذا  المتبقّية  الّن�صو�ض  لقّلة  ونظًرا  بيًتا. 
جديدة،  ن�صو�ض  عن  بالبحث  هنا  الهتمام  ك��ان 
ل�صعره،  الفنّية  الخ�صائ�ض  وتجلِّي  �صاعريته،  توؤّكد 
اُف  ُت�صَ بيًتا  اإ�صافة ))))  البحث في  ثمرُة  وتمّثَلْت 

للّديوان ب�صنعتيه.
]قافية الباء[

)1(
حمراء  اإلى  ًقا  الَغْرناطّي"ُمَت�َصوِّ جعفر  قال"اأبو 

َغْرَناطة:  ]من الطويل[
َقَطْعُته َعْي�ًصا  بــالــَحــْمــَراِء   ُ اهللَّ َرَعـــى   -1

ـــْيـــُل َقــــْد َذَهــــْب َذَهـــْبـــُت بــه لـــالأُْنـــ�ـــِص والـــلَّ

َذا اْكَت�َصْت ًة َفاإِ 2- َتَرى االأَْر�َص ِمْنَها ِف�صَّ
َحى َعاَدت �َصِبيَكُتَها َذَهْب)18( ب�َصْم�ِص ال�صُّ

ِطراز  في  الثاني  البيت  ورد عجز  َواَية: )))  الرِّ
الُغلَّة برواية:"ذهبنا به لالأن�ض والليل  الُحلَّة و�صفاء 

قد ذهب ".

اأَعظم  من  َغْرَناطة،  ا�صُم  ال�صرح:"والَحْمَراُء: 
جواهر  م��ن  ال��ع��رو���ض  ت��اج  الأَْندُل�ض".  ��اِر  اأَْم�����صَ

القامو�ض.
)2(

وقال:         ]من الطويل[
واأخــِتــَهــا ــُتــوِر  الــ�ــصُّ َذاِت  )اإلــــى(  َهــُلــمَّ   -1

ِب( ـــذَّ ـــــوؤَاِد الـــمـــَع ـــــُف ـــ�ـــصّ ُلــــَبــــاَنــــاِت ال ـــَق )ُن
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مع ِديواَني
ريِف  ال�شَّ
)ت 760 
هـ(، َواأَبي 
َجْعفر )ت 
779 هـ( 

الَغْرناطّيْين

ُذيــــوَلــــُه ُمـــــــْرٍخ  ـــيـــُل  والـــلَّ ُزْرُتـــــَهـــــا  اإذا   -2
ــِب( ــَطــيِّ َت َلــــْم  َواإْن  ِطــيــًبــا  بــهــا  )َوَجـــــــْدُت 

َواَية: ))) ورد �صدر البيت الأول في مطبوع  الرِّ
َذاُت  اإَذا  برواية:"َهُلمَّ  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِط��راز 

ُتوِر واأختها")19(. ال�صُّ
ديوانه  بيتين في  ال�صاعر، وهما عجزا  قال  كما 

�ض ))، و�صدر الأول:
اأُمِّ ُجنَدِب َخليلَيَّ ُمّرا بي َعلى 

و�صدر الثاني:
ِجئُت طاِرقاً ُكلَّما  َتَرياني  اأََلم 

)3(
وقال:                      ]من الوافر [

ــاِب َواأَْنـــــــَت َتــْجــِري ــَب 1- وَمــــا َزَمـــــُن الــ�ــصَّ
ــــــِب ـــــــٍو َوِطــــــي ـــــــْه ــــــــــــــــــــاِم فــــــي َل َمــــــــــَع االأَيَّ

ــي ــالِق الــتَّ ِمــــَن  ــُفــو�ــِص  ــنُّ لــل ـــَهـــى  ِبـــاأَ�ـــصْ  -2
ــــِة الـــَحـــبـــيـــِب)20( َواأَْحـــــلَـــــى ِمـــــْن ُمــــَحــــاَدَث

ال[ ]قافية الدَّ
)4(

وقال:        ]من الّرمل[
ـــَدا ــــ َخـــَمــــ ــــوِقــــي  �ــــصَ اأَّن  ــــوا  َتــــُظــــُنّ ال   -1

ـــَدا ــــ ــــ ــــ َجـــَم َدْمــــــعــــــي  اأنَّ  اأَْو  َبــــــْعــــــَدُكــــــْم 

ِمــْثــُلــُهــْم اأَُنـــــا�ـــــٍص  َعــــن  ـــُلـــو  اأَ�ـــصْ ـــيـــَف  َك  -2
اأََحـــــــــــــَدا)21( ـــنـــي  َعـــْي ـــُر  ـــ�ـــصِ ـــْب ُت اأَْن  َقـــــــــــــــلَّ 

)5(
وقال:                ]من المن�صرح[

ـــُم ـــُه ـــلَّ ُك ـــِلـــُمـــوَن  الـــُمـــ�ـــصْ ــــِلــــَم  �ــــصَ ـــــن  َم  -1

ـــــــــــــِدْه ــــِه َوَي ــــاِن ـــــ ـــــ ـــــ ــــ�ــــصَ واأِمــــــــــُنــــــــــوا ِمــــــــن ِل

ِبـــــَذا ـــيـــُق  الـــَحـــِق ـــُم  ـــِل الـــُمـــ�ـــصْ ــــذلــــَك  َف  -2
ــــَنــــِدْه)22( ـــكَّ ِفــــي �ــــصَ َجــــــاَء َحــــِديــــٌث ال �ـــصَ

ِطراز  الّثاني في  البيت  ْدر  ورد �صَ َواَية: )))  الرِّ
الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة برواية:"َفذلَك الُم�ْصِلُم الَحِقيقي 

ِبَذا".

)6(
وقال:                  ]من الطويل[

ِلَعا�ِصٍق َعــْنــَهــا  ْبُر  ال�صَّ ــُكــوُن  َي وكــيــَف   -1

ـــــــوؤَاِدِه ــــ ـــَمـــْت األـــَحـــاَظـــَهـــا ِفــــي ُفــــ وقــــُد حـــكَّ

ِخــْلــَتــَهــا الـــَغـــَداِئـــِر  �ــُصــوَد  ـــْت  اأَْر�ـــَصـــلَ اإِذا   -2
�ـــَصـــَواِدِه)23( ِمــْن  َطْرِفها  ِفــي  ِبَما  ِبْغَن  �صُ

]قافية الّراء[
)7(

وقال:      ]من الطويل[
َيــِمــيــِنــِه  ـــُك  ِمـــْل ـــا�ـــَص  َكــــــاأَنَّ الـــنَّ 1- َمــِلــيــُح 

َواأَْلـــــَحـــــاُظـــــُه َتـــْنـــَهـــى الـــُقـــُلـــــــــــوَب َوَتـــــاأُْمـــــُر

ـــَهـــا اأَنَّ َغــيــَر  األـــَحـــاِظـــِه  ِفـــي  َعـــْيـــَب  2- وال 
َت�ْصِحُر)24( النَّا�ِص  اإلــى  َتْرُنو  اإَذا  ِمــَرا�ــٌص 

]قافية الفاء[
)8(

وقال:               ]من المتقارب[
ــــــٌة ــــــَف وْق ــــــا  ــــــَن َل الـــــــُبـــــــُنـــــــوِد  ِبــــــــَبــــــــاِب   -1

ــــْف ــــْد َوَق ــــْن َق ُهـــَنـــاَك َيـــــَرى الــُحــ�ــْصــَن َم

ـــــــــاِلــــٌف �ــــصَ َزَمــــــــــــــٌن  نــــــي  ــــــرَّ �ــــــصَ ــــــــــِه  ِب  -2
ــــْف)25( ــــلَ ــــــْد �ــــصَ ــــــــِن َق ــــى َزَم ـــي َعــــلَ ـــِف ـــْه ـــلَ َف
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]قافية القاف[
)9(

]من المتقارب[ وقال:    
ُقـــْرِبـــُكـــــــْم اإَِلـــــــــى  ــــوُق  الــــَمــــ�ــــصُ َيـــــِحـــــنُّ   -1

ــــــــــــــــــــــــِفــــُق ُتــــ�ــــصْ َواَل  َتـــــــحـــــــنُّ  َواأَْنــــــــــــــــــــــَت 

ــُفــو�ــُص ـــَك الــنُّ ـــَدْت َف ــاِل  ِبــالــِو�ــصَ َفـــُجـــْد   -2
ـــــُق)26( ـــــيِّ ـــْم �ـــــصَ ـــُك ــــ ــــ ــــ ـــِل ــــــي اإَِلــــــــــى َو�ـــصْ َفــــــاإِنِّ

]قافية الكاف[
)10(

وقال:       ]من الخفيف[
ــَنــا: َفــُقــْل َوْجــَنــَتــْيــَهــا  َعــــاَر�ــــَص الـــبـــدُر   -1

ُمـــَحـــاِقـــْك َعـــــْن  ـــا  ـــَن َل َوُقـــــــْل  َذا  َعـــــْن  َعـــــدِّ 

َقـــــاَلـــــْت ثــــــمَّ  ــــَهــــا  ِبــــحــــبِّ ـــــِنـــــي  اأوَثـــــَقـــــْت  -2
؟)27( َوَثــــــاِقــــــْك  َحـــــــاُل  َكــــيــــَف  بــــــاهلِل  لـــــَي 

قافية الالم
)11(

وقال في المدح :        ]من مجزوء الكامل[
الــــــَمــــــَنــــــاِزْل ـــــى  ـــــْر�ـــــصَ ُت ــــــــِه  ِب ــــــٌك  َمــــــِل  -1

َوَيــــــــــَنــــــــــاُل ِطــــــيــــــَب اْلــــــَعــــــْيــــــ�ــــــصِ َنــــــــــــاِزْل

اْلـــــَجـــــِزيــــــ اْلـــــــُجـــــــوِد  ِفـــــــي  َوَيـــــــِجـــــــدُّ   -2

ْهــــــــــُر َهــــــــــاِزْل ــــــْن َرَجــــــــــا َوالــــــــــدَّ ــــــَم ـــــــِل ِل ـ

ُجــــــــــــــــوِدِه ـــــــــــــــــــــَي  َداِع َوَيــــــــــــــُقــــــــــــــوُل   -3

ــــــــــــــــْل ــــــــا اِلآِم ــــــــُهــــــــَل الــــــــِغــــــــَنــــــــى ِمــــــــنَّ �ــــــــصَ

َتــــْظـــــ  َيـــــــــــــــــــاُه  ُروؤْ َعــــــلَــــــى  ــــــْل  ــــــَم ــــــاْع َف  -4

َعـــــاِمـــــْل ــــــَت  ــــــْن ُك اإِْن  ـــــى  ـــــُمـــــَن ـــــاْل َب ــــــَفـــــْر 

يــــــا الــــــدِّ َوَدِع  َلــــــــــــُه  َواْرَحـــــــــــــــــــــــْل   -5

َراِحــــــــــــــْل ـــــــرَّ  �ـــــــصُ ــــــــــــْم  َك ـــــــــَدُه  ـــــــــْن َفـــــــــِع َر 

الـــبـــال َمــــــــــَدى  اإَِلــــــــْيــــــــِه  َواْقــــــــَطــــــــْع   -6

اْلــــــــَمــــــــَراِحــــــــْل ــــــــَدِت  ــــــــاَع ــــــــَب َت ــــــــــــــْو  َوَل ِد 

الـــُمـــحـــيــــ ـــــــْحـــــــُر  ـــــــَب اْل ــــــــــَو  ُه ــــــــــــَذا  َه  -7

ــــاِحــــْل ـــــــاِن �ــــصَ ــــــــاِجــــــــُل االإِْحـــــــ�ـــــــصَ ـــــط َوَع ـ

ــــــــــــِذي الَّ اْلــــــــَغــــــــْيــــــــُث  ُهــــــــــــَو  َهــــــــــــــَذا   -8

َمــــــــا ِفــــــــي ِحــــــــَمــــــــاُه اْلــــــــــَيــــــــــْوَم َمــــــاِحــــــْل

ـــــيــــــ االأَ�ـــــصِ الــــــَمــــــْجــــــُد  ُهــــــــــَو  َهــــــــــــَذا   -9

ــــْل ــــاِئ ــــ�ــــصَ ــــَف ـــــى ال ـــــْحـــــَك ـــــــــَذا ُت ـــــــــَك ــــــــُل َوَه

الــــَحــــِمــــيـــــ الــــــُفــــــْعــــــُل  ـــــــــَو  ُه َهـــــــــــَذا   -10

ــــــــــــــــَذاَك َفــــــْلــــــَتــــــُكــــــِن الـــــَفـــــَعـــــاِئـــــْل ــــــــُد َك ـ

َكـــــــِريــــــــ   ــــــــــٍك  ــــــــــِل َم ــــــــــــــْن  ِم  ِ هلِلَّ  -11

ــــَمــــاِئــــْل ــــــِيّ الــــ�ــــصَّ ــــــــِل َمــــــْر�ــــــصِ ــــــِم االأَ�ــــــــصْ ـ

ـــــــا َمـــــــَن اإِالَّ  ــــــــــــُه  َهــــــــــــمُّ َمـــــــــــــا   -12

ــــــْل ــــــاِئ َن َبـــــــــــــْذُل  اأَْو  الــــــــِعــــــــَدا  ِفــــــــي  ٌل 

ــــ َمـــ�ـــصْ اْلـــــَعـــــْلـــــَيـــــاِء  ـــــَوى  �ـــــصِ ِفــــــي  اَل   -13

َمــــــــائــــــــْل ــــــــــَمــــــــــاِل  ِلــــــــــْل َواَل  ـــــــــــُغــــــــــوٌل 

ــــــــُه َل ْنـــــــــَيـــــــــا  الـــــــــدُّ ــــــــُة  ــــــــاَي ــــــــَه ــــــــِن َف  -14

ــــــــــــــــــــــْل ـــــــــــــاِرٍم َلـــــــــــــــــــْدٍن َوَذاِب ـــــــــــي �ـــــــــــــصَ ِف

ــــــُه ــــــْوَل َح ُيـــــْنـــــَظـــــُم  َواْلــــــَجــــــْيــــــ�ــــــُص   -15

ــــــــــْل ــــــــــاِب ِمــــــــــــْن َراِمــــــــــــــــــــٍح ِمــــــــْنــــــــُهــــــــْم َوَن

ـــا َج ـــــِل  ـــــَخـــــْي اْل ْثــــــــــــَر  اإِ ــــــُل  ــــــَخــــــْي َواْل  -16

ـــــاِهـــــْل ـــــ�ـــــصَ ِل ِمــــــْنــــــَهــــــا  ــــــاِهــــــٌل  �ــــــصَ َوَب 

ــا َعــ�ــصَ َمــــــْن  َدِم  ِمــــــْن  ْمــــــــُح  َواْلــــــــرُّ  -17

ـــــاِهـــــْل ــــــــَحــــــــْرِب َن ــــــــْن اأَْمــــــــــــــــِرِه ِفـــــــي اْل َع
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مع ِديواَني
ريِف  ال�شَّ
)ت 760 
هـ(، َواأَبي 
َجْعفر )ت 
779 هـ( 

الَغْرناطّيْين

ـــــ ــــْخ َت اَيـــــــــــاِت  الـــــــــــرَّ َوَخــــــــــــَواِفــــــــــــُق   -18

اِت اْلــــــَجــــــَحــــــاِفــــــْل ــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــْوَق َك ــــــفـــــُق َف

ــــــ َه ـــــــــــُر  ـــــــــــْي َوَغ ــــــــــاُه  ُمــــــــــَن َهـــــــــــــــَذا   -19

ــــــــــَواِفــــــــــْل ــــــــــــَذا ِلــــــــْلــــــــَمــــــــَواِهــــــــِب َوالــــــــــنَّ ـ

فــــــــَوا َتــــــــــــَواَرَثــــــــــــَهــــــــــــا  ـــــــَيـــــــٌم  �ـــــــصِ  -20

ــــــــاِهــــــــٌد ِفــــــيــــــَهــــــا َوَنـــــــــــاِقـــــــــــْل ـــــــــــــَق �ــــــــصَ َف

ـــــْحــــــ ُي َراَم  َمـــــــــا  اإَِذا  قــــــ�ــــــصٌ   -21

ــــــَحــــــى َكـــــَبـــــاْقـــــِل َهــــــــا, اأَ�ــــــصْ ــــي َعــــــــدَّ ــــ�ــــصِ ـ

ــــــَمــــــْجــــــِدِه ِب ـــــُت  ـــــِمـــــْع �ـــــصَ َوَلـــــــــَقـــــــــْد   -22

ـــــــــِري َغـــــــْيـــــــَر َمــــــاِهــــــْل َفــــــــاأََتــــــــْيــــــــُت اأَ�ـــــــــصْ

ـــــــِه ِب ــــــــٍم  ــــــــْل ِع َعــــــــــــْن  َواأََتــــــــــــــْيــــــــــــــُت   -23

َمـــــــــــا َعـــــــــــاِلـــــــــــٌم َيـــــــــــْوًمـــــــــــا َكـــــــَجـــــــاِهـــــــْل

َواأَْكــــــــــــــ َقــــــــاُلــــــــوا  َمــــــــا  ـــــــــــُت  َفـــــــــــَراأَْي  -24

ــــــــــُه ُمــــــَمــــــاِثــــــْل ــــــَر َوْهــــــــــــــَو َلــــــْيــــــ�ــــــَص َل ــــــَث ـ

ـــــــِنـــــــي  ِبـــــــاأَنَّ ـــــــــاُء  ـــــــــَهـــــــــَن اْل َفـــــــــِلـــــــــَي   -25

ــــــــِه َمــــــاِثــــــْل ــــــــَدْي ــــــْحــــــُت َبـــــــْيـــــــَن َي ــــــَب اأَ�ــــــصْ

ــــ ِلـــَقـــ�ـــصْ َمـــــــْن  ــــــــــــــَرَم  اأَْك َفـــــــــَراأَْيـــــــــُت   -26

َواِحــــــــــْل ـــــــى الــــــــــرَّ ـــــــزَج ـــــــِه ُت ـــــــاِب ــــــــِد َجـــــــَن ـ

َلــــِقــــيــــُتــــُه ــــــَن  ــــــي ِح ــــــُت  ــــــ�ــــــصْ ــــــلَ َوَخ  -27

ـــــــَواِحـــــــْل ــــــــــاِمــــــــــي الـــــــَم ــــــرِّ اأَيَّ ِمــــــــــْن �ــــــصُ

ـــْئــــ  �ـــصِ ـــــَف  ـــــْي َك َعـــــــــــْوِدي  َوَرَجـــــــــــــــْوُت   -28

ــــــــــِة َواْلــــــــَمــــــــَنــــــــاِزْل ـــــــــــــى االأَِحــــــــــبَّ ـــــــــُت اإَِل

ــــْن ِم ــــْمــــِر  الــــ�ــــصُّ ـــــاِد  ـــــِجـــــَي اْل َفـــــــــْوَق   -29

ــــــــــَواِزْل ــــــــــَب َجــــــــــــــــــْدَواُه َواْلـــــــُخـــــــو�ـــــــصِ اْل

ِمـــــــْن ْوَطــــــــــــــاِن  ِلــــــــــــــالأَ َردَّ  َكـــــــــــْم   -30

ـــــــــَواِئـــــــــْل ــــــــــّرٍب َجـــــــــــــــــــْزِل الـــــــــنَّ ــــــــــَغ ــــــــــَت ُم

ــــــــــِذي الَّ الــــــَمــــــِلــــــُك  ُهــــــــــَو  َهــــــــــــَذا   -31

ــــــْل ــــــاِئ ــــــــــا َخـــــــــــــــاَب �ــــــصَ ــــــــــِه َم ــــــــــاِب ــــــــــي َب ِف

ُيـــقـــبــــ ـــــــــْم  َل ـــــــــْن  َم ـــــــــــــِذي  الَّ َهـــــــــــَذا   -32

ـــــــــــا َنـــــــــــــــــاَل َطـــــــــاِئـــــــــْل ــــــــــُه َم ـــــــبـــــــْل َكــــــــــفَّ ـ

َمـــــَكـــــا  ــــــــــا  اأَْحــــــــــَي ـــــــــــــــِذي  الَّ ـــــــــــــَذا  َه  -33

ـــــــــــــــــْل َواِئ االأَ َعـــــــــِن  ـــــِمـــــْعـــــَن  �ـــــصُ َقـــــــــْد  ِرَم 

يــــَحــــا ــــــــــاًفــــــــــا  اأَْو�ــــــــــصَ َحـــــــــــاز  قـــــــد   -34

َواِئـــــــــــــْل ــــــْحــــــَبــــــان  �ــــــصَ ــــــِفــــــَهــــــا  ِلــــــَو�ــــــصْ ُر 

َمـــــْن َخــــــْيــــــُر  ـــــــــــــــَق  اأُْرُت ابــــــن  ـــــــــَذا  َه  -35

ـــــــــــــاَل َقـــــــاِئـــــــْل ـــــــــــْد َق ـــــــــي َمــــــــــْدِحــــــــــِه َق ِف

ِلـــــــــــــُجـــــــــــــُدوِدِه ـــــــــــــــــِذي  الَّ َهـــــــــــــــَذا   -36

ـــــــــــــٌر َغـــــــْيـــــــُر َزاِئـــــــــــْل ــــــا�ــــــصِ ِذْك ِفــــــــي الــــــنَّ

ــــى ــــلَ َع َتــــــْبــــــَقــــــى  ــــــــــْم  اأَْمــــــــــَداُحــــــــــُه  -37

ــــــــــْل ــــــــــاِئ ــــــالــــــي َواالأَ�ــــــــــصَ ــــــَي ُطــــــــــــــوِل الــــــلَّ

َواأَْهــــــــــــُلــــــــــــُه  َمــــــــــــاُن  الــــــــــــزَّ َهــــــــــــــَذا   -38

ـــــــْل ـــــــاِئ ـــــــــُم َو�ـــــــصَ ـــــــــاَءُه ـــــــــَن ــــــَمــــــْع َث َفــــــا�ــــــصْ

الــــُمــــُلــــو ـــــو  ـــــُن َب الــــــُمــــــُلــــــوُك  َفــــــُهــــــُم   -39

ـــــاِئـــــْل الـــــَو�ـــــصَ ُتـــــْغـــــِنـــــي  َفــــــِعــــــْنــــــَدُهــــــْم  ِك 

الـــــ ِمـــــــــَن  ـــــــُم  ـــــــِه ُوُجـــــــوِه ـــــــى  ـــــــلَ َوَع  -40

ــــــَرى ِلــــــــَمــــــــْن َواَفـــــــــــــــى َداَلِئـــــــــــــــْل ـــــــُبــــــ�ــــــصْ

َيــــــا الــــــرِّ ـــــــُل  ـــــــْث ِم اأَْخــــــــــاَلُقــــــــــُهــــــــــْم   -41

ـــــْل ـــــاِئ الـــــَخـــــَم ـــــَمـــــِت  ـــــ�ـــــصَّ ـــــَب َت اإَِذا  �ــــــــصِ 

ُه ُدرُّ ـــــــــَم  ـــــــــظِّ ُن ـــــــْلـــــــِك  َكـــــــاْلـــــــ�ـــــــصّ  -42

ــــــــــِه الــــــِغــــــيــــــُد الـــــَعـــــَقـــــاِئـــــْل ـــــــــْت ِب ـــــــــَزَه َف

َبـــــــــــــــــْدُوُه ْرُتــــــــــــــَق  ِبــــــــــــــاأُ ـــــــْلـــــــُك  �ـــــــصِ  -43

ــــــْل ـــــْظـــــُم َوا�ــــــصِ ــــِعــــيــــِد الـــــنَّ َواإَِلـــــــــــــى الــــ�ــــصَّ
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َبــــــــْعــــــــَدُه ــــــِر  ــــــَظــــــفَّ الــــــُم ـــــــــــــــــــى  َواإَِل  -44

ـــــْل ـــــوِر َحـــــا�ـــــصِ ـــــــْظـــــــُم ِلـــــْلـــــَمـــــْنـــــ�ـــــصُ َوالـــــــنَّ

الــــــ ــــــاِلــــــِح  ِبــــــالــــــ�ــــــصَّ َوَكـــــــــَمـــــــــاُلـــــــــُه   -45

ــــــْل ــــــاِم ـــــُك َك ـــــْل ــــــــَذا الـــــ�ـــــصَّ ــــــــَه ـــــــــى َف اأَْعـــــــــلَ

َبــــــــْعــــــــَدُه َيــــــْبــــــَقــــــى  ـــــــــْوَف  َوَلـــــــــ�ـــــــــصَ  -46

ـــــاِمـــــْل ــــــُك �ـــــصَ َهــــــــــــَذا الــــــُمــــــْل ـــــيـــــِه  ـــــِن ـــــَب ِل  

ــــيـــــ الــــُمــــِن ِهـــــــــــُم  ِعـــــــــــِزّ َفـــــــــــُبـــــــــــُدوُر   -47

ـــــــــــْم ُيــــــــَخــــــــْف ِمـــــــْنـــــــُهـــــــنَّ اآِفـــــــــــْل ـــــــــــــَرُة َل ـ

َمــــْن ـــــِر  َجـــــْب ـــــــْن  َع ــــَمــــاُحــــُهــــْم  َو�ــــصَ  -48

َيـــــــــــــــــــاأِْوي اإَِلـــــــــْيـــــــــِهـــــــــْم َغــــــــْيــــــــُر َغـــــــاِفـــــــْل

الـــــُمـــــِقـــــّل ِبــــــِغــــــَنــــــى  ــــــــــــَداُهــــــــــــُم  َوَن  -49

ــــــــْل ــــــــاِف اِجــــــــــيــــــــــَن َك ـــــــــــــِة الــــــــــرَّ ـــــــــــــاَج َوَح

ـــــي ِف َزاَل  َمــــــــــا  ـــــــــــــُم  ـــــــــــــاَلُه َوُع  -50

ـــــــاِء الـــــــــَجـــــــــْزِل َراِفــــــــــــْل ـــــــَن ُحـــــــلَـــــــِل الـــــــثَّ

الــــُعــــَفــــا َوْفــــــــــــــُد  اأََتــــــــــــــى  َواإَِذا   -51

ُيـــــــَقـــــــابـــــــْل َذا  ــــــــــــــَم  ِب ــــــــــــــًرا  ُمــــــــــــــَدبِّ ِة 

ـــــَمـــــاِحـــــِهـــــْم �ـــــصَ ــــــــوُل  ــــــــُب َق ـــــــْت  ـــــــبَّ َه  -52

َقـــــــاِبـــــــْل الــــــــــَوْقــــــــــَت  اإِنَّ  ــــــــُقــــــــوُل:  َفــــــــَت

ــــ َحـــ�ـــصْ َقـــــــــــاَل:  ـــــى  َحـــــتَّ اأَْعـــــــــَطـــــــــاُه   -53

ــــْكــــِر َجـــــاِئـــــْل ــــِبــــي َواْنـــــَثـــــَنـــــى ِفــــــي الــــ�ــــصُّ ـ

َمــــكــــا ــــــا  ــــــُرَه ــــــصُ ــــــ� ــــــْن َي َزاَل  اَل   -54

ـــــــــــــــــْل َزَواِئ َيـــــــــْوًمـــــــــا  َتــــــــُكــــــــْن  ـــــــــــْم  َل ِرَم 

ــــى �ــــصَ الــــرِّ ِمــــــَنــــــِح  ِمــــــــْن  َوَيــــــــَنــــــــاُل   -55

ـــــــْل ـــــــاِئ ــــــــــــــِلّ َن ـــــــِد َغــــــــايــــــــَة ُك ـــــــْع ـــــــصَّ ـــــــ� َوال

ال�صرح: الماحل: المقفر الخالي من كل خير)28(. 

)12(
وقال في المذهب الَكالِمّي:  ]من الب�صيط[

َنَعا �صَ َقــد  َعْيَناَك  َمــا  َتْعلَُم  ُكــْنــَت  َلــْو   -1

ــَتــاِق بــــاالأََمــــِل ـــى الــمــ�ــصْ ــَمــا َبـــِخـــلـــَت َعـــلَ لـــ

َنَعْت �صَ بـَِما  َتــْعــلـَـْم  َفــلَــْم  َبــِخــْلــَت  َلــكــْن   -2
ُجِل)29( النُّ االأَْعيِن  َلَحَظاُت  ُمْهَجِتي  في 

)13(
]من المتقارب[ وقال:     

َذابـــــــل َنــــــْرِجــــــ�ــــــصٌ  اأْم  األــــــْحــــــُظــــــَك   -1

؟ ـــــائـــــُل  ــــــ َمــــــ ــــــٌن  ُغــــــ�ــــــصْ اأَْم  َك  ــــــــــــــــــدُّ َوَق

اأُْحــــِكــــَمــــْت َقـــــْد  ــــوُن  الــــنُّ ــــَك  وَحــــاِجــــُب  -2

؟ َنـــــــاِبـــــــُل  اأَْوَتــــــــــَرَهــــــــــا  ــــْو�ــــُص  ـــــ ـــــ الــــَق اأَْم 

اأَْم الـــــــــَوْرِد  ـــى  ـــلَ َع ـــٌك  ِمـــ�ـــصْ َوخـــــاُلـــــَك   -3

ـــــــِه َمــــــــاِثــــــــُل)30(؟ ـــِقـــيـــِق ِب ـَـــَواُد الـــ�ـــصَّ ـــــ ـــــ �ــــص

َواَية: ))) ورد �صدر البيت الأّول في مخطوط  الرِّ
اأم  برواية:"األحاظك  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِط��راز 

نرج�ض ذابل"
]قافية النون[

)14(
ريع[ وقال:                      ]من ال�صَّ

ـــى �ـــصَ الـــرِّ اأََراَد  ـــــْن  َم ــــا  اأُنــــا�ــــصً اأََرى   -1

ــــ�ــــَص بـــالـــمـــْمـــِكـــِن ــــْي ِمــــنــــهــــْم َرَجـــــــــا َمــــــا َل

َيـــْمـــَنـــُعـــوا واأْن  ـــُطـــوا  ـــْع ُي اأن  ـــاِن  ـــّي �ـــصِ  -2
ـــِن)31( ــــــَرُم الـــمـــْحـــ�ـــصِ ـــاَع ِمـــْنـــُهـــْم َك َقــــْد �ـــصَ

تخريجات وروايات جديدة:
جعفر  �صعر"اأبي  َج��م��ِع  محاولتا  َت�صتوِعْب  ل��م 
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الَغْرناطّي"ُكلِّ الّتخريجات والّروايات التي اأتْت على 
ِذكرها بع�ُض َم�صادر الّتراث العربّي التي روت هذا 
في  اإليها  جوُع  الرُّ يتم  لم  م�صادُر  فهناك  ال�ّصعر، 
�صنعة ديوان هذا ال�ّصاعر في المحاولتين، وبالّتالي 
وَتوارْت  اأبيات،  اأوردْت��ه من  ما  بع�ض  رواي��اُت  غابْت 
ال�ّصعر  ن�صبِة  َتوثيَق  توؤّكد  التي  الّتخريجات  بع�ُض 
هذا  روْت  التي  الم�صادر  طبيعَة  ح  وتو�صّ لل�ّصاعر، 
اإ�صافُته  يلزُم  بما  َثَبٌت  وه��ذا  واتجاهاتها،  ال�ّصعر 
اإتماًما  اأُورده��ا  الأب��ي��اِت،  رواي��اِت  من  الّديوان  اإل��ى 
وال��ق��ارئ  الباحث  ت��زوي��د  اإل��ى  وَت��َط��لُّ��ع��ًا  للّتحقيق، 
ببع�ِض  الأخ��ُذ  المْمكِن  من  وكان  جديدة،  برواياٍت 
ال�ّصاعر  اأورده��ا  التي  تلك  �صيما  ل  الّروايات،  هذه 
الُغلة"،  و�صفاء  الُحّلة  ب�"ِطراِز  المو�صوم  كتابه  في 
هذه  مع  اأُورُد  ال�ّصاعر  هذا  �صعِر  بتحقيق  ولالرِتَقاء 
الديوان،  �صنعتي  في  ترد  لم  ّتخريجات  الروايات 
الّثقافة  اآف��اِق  مجّلة  في  المن�صور  للّديوان  و�َصاأرمُز 
والّتراث ب� )اآف)، وللّديوان المن�صور في مجّلة معهد 

المخطوطات ب� )مع).
فالنُّْتَفة رقم ))) اآف، ورقم ))) مع: في ِطراز  	•
الورقة  الُغلَّة �ض 1))، ومخطوطه  الُحلَّة و�صفاء 
المثبتة  روايته  هي  فيه  الأّول  البيت  ورواية   ،((

في هام�ض )مع).
ِطراز  ورقم ))) مع: في  اآف،  النُّْتَفة رقم )))  	•
الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة �ض )))، ورواية البيت الثاني 
فيه هي:"طال المدى لي"بدًل من:"طال المدى 

بي". 
ِطراز  ورقم ))) مع: في  اآف،  النُّْتَفة رقم )))  	•
الورقة  ومخطوطه   ،(( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة 
1)، ورواية البيت الّثالث فيه هي:"والعي�ض ذاك 

حر"بدًل من:"والعي�ض في ذاك الحمى". ال�صِّ
مع:   ((( ورقم  اآف،   ((( رقم  عة  المقطَّ 	•

بتقديم   ((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز  في 
الأول  البيت  ورواية  الّثاني،  على  الّثالث  البيت 
خم�صة"بدًل  من  بخم�صة  تجيء  هي:"ملك  فيه 
وهي  خم�صة"،  من  بخم�صة  يجيء  من:"ملك 
الّتلخي�ض  �صواهد  على  الّتن�صي�ض  معاهد  في 

بتقديم البيت الّثالث على الّثاني )/))).
النُّْتَفة رقم ))) في الّن�صرتين: في ِطراز الُحلَّة  	•
و�صفاء الُغلَّة �ض )))، ومعاهد الّتن�صي�ض على 

�صواهد الّتلخي�ض )/ )).
ِطراز  ورقم ))) مع: في  اآف،  النُّْتَفة رقم )))  	•
الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة �ض )))، ومعاهد الّتن�صي�ض 

على �صواهد الّتلخي�ض )/))).
في  مع:   ((( ورقم  اآف،   (((( رقم  عة  المقطَّ 	•
ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 

الورقة )).
في  مع:   ((1( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
و مخطوطه  الُغلَّة �ض )))،  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 

الورقة )).
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•

ِطراز الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة �ض ))).
عة رقم ))) اآف، ورقم )))) مع: في ِطراز  المقطَّ 	•
ومخطوطه   ،(((  -((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة 
المطبوع  في  الأّول  البيت  وورد   ،(( الورقة 
هكذا:"قباب قبا نجد على ذلك الوادي"، وورد 
البيت  وورد  قبا"،  هكذا:"قباب  المخطوط  في 
وورد  برواية:"فاألقيت"،  المخطوط  في  الثاني 
البيت الثالث في المطبوع برواية:"لنا ذهبا"بدًل 
باأكملها  عة  المقطَّ تخريج  وتم  ذهًبا"،  من"لها 
في ن�صرة مجلة معهد المخطوطات على المنهل 
يرد  لم  قلُت:  الوافي.  بعد  والم�صتوفي  افي  ال�صّ

فيه منها �صوى البيت الأّول . 
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في  مع:   (((( ورقم  اآف،   ((1( رقم  عة  المقطَّ 	•
الُغلَّة �ض ))).، ومخطوطه  الُحلَّة و�صفاء  ِطراز 
برواية:"ثقلوا...  المطبوع  في  وورد   ،(1 الورقة 

بغير مريد"بدل من"نقلوا... بغير مزيد".
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•

ِطراز الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة �ض ))).
و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز  في  مع:   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ورواية   ،(( الورقة  ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة 
هام�ض  في  المثبتة  روايته  هي  فيه  الأّول  البيت 

)مع).
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   ((1( رقم  النُّْتَفة  	•
والم�صك   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 

ال�صهل في تو�صيح ابن �صهل ))).
النُّْتَفة رقم )1)) اآف، ورقم )))) مع: في ِطراز  	•
الورقة  الُغلَّة �ض )))، ومخطوطه  الُحلَّة و�صفاء 
اأزمن  هي:"وكذا  فيه  الّثاني  البيت  ورواية   ،((
ال�صرور  اأزمن  من:"وكذا  ق�صيره"بدل  ال�صرور 

ي�صيره".
النُّْتَفة رقم )))) اآف، ورقم )))) مع: في ِطراز  	•
الورقة  الُغلَّة �ض )))، ومخطوطه  الُحلَّة و�صفاء 
البيت  عجز  كلمة"وقال"من  فيه  و�صقطت   ،((
�صواهد  التن�صي�ض على  الأّول، وهي في معاهد 

التلخي�ض )/)1).
في  مع:   ((1( ورقم  اآف،   (((( رقم  عة  المقطَّ 	•
الّتلخي�ض)/  �صواهد  على  الّتن�صي�ض  معاهد 

.(((
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  عة  المقطَّ 	•
و مخطوطه  الُغلَّة �ض )))،  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
طراز  في  الأول  البيت  �صدر  ورواية   ،(( الورقة 
طيبة"،  زيارة  تبغي  راحال  هي:"يا  الُحّلة 
�صواهد  على  التن�صي�ض  معاهد  في  عة  والمقطَّ

الّثاني  البيت  عجز  ورواية   ،(1(/( الّتلخي�ض 
في هذين الم�صدرين هي:"وادي المنى يا طّيب 

الأخبار". 
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
بقوله:"وله  المطبوع  في  لها  وقدم   ،(( الورقة 

في ذلك". وهذا خطاأ. 
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  عة  المقطَّ 	•
ِطراز الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة �ض )))، ورواية البيت 
ذيل  في  له  وهي  عذاره"،  هي:"رب  فيه  الأول 
على  الّتن�صي�ض  ومعاهد   ،((( الأوراق  ثمرات 

�صواهد الّتلخي�ض )/))). 
و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز  في  مع:   (((( رقم  النُّْتَفة  	•

الُغلَّة �ض )))، ومخطوطه الورقة ))).
النُّْتَفة رقم )))) اآف، ورقم )))) مع: في الدر  	•

النفي�ض )/)1)، وجنى الجنا�ض ))). 
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،((1 �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
المخطوط  في  الّثاني  البيت  ورواية   ،(( الورقة 

هي:"فما اأن�صى"بدل من"فما اأنا اأن�صى".
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،(11 �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
الورقة ))، و�صقط من المخطوط لفظ"التي"من 

�صدر البيت الأول.
في  مع:   ((1( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
 ،(((  –  ((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
في  الأول  البيت  ورواية   ،(( الورقة  ومخطوطه 
من:"فيبدو"،  هي:"ليبدو"بدل  المخطوط 
يحكي"بدل  هي:"فيه  فيه  الثاني  البيت  ورواية 

من:"منه يحكي". 
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في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 

الورقة ))).
و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز  في  اآف:   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
الُغلَّة �ض )))، ومخطوط الورقة )))، ومعاهد 
الّتن�صي�ض على �صواهد الّتلخي�ض)/)1) ، وهي 

من الّرجز، ولي�صت من الكامل.
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
الورقة ))، والم�صلك ال�صهل في �صرح تو�صيح ابن 

�صهل ))).
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   ((1( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،(1( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 

الورقة )).
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،(1( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
�صواهد  على  الّتن�صي�ض  ومعاهد   ،(( الورقة 
هي  فيهما  النُّْتَفة  ورواية   ،(((/( الّتلخي�ض 

َواَية المذكورة في هام�ض )مع).  الرِّ
مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
والدرر   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز  في 
الكامنة )/))، وورد البيت الأول في طراز الحلة 
الخليل"،  من:"واأنت  خليل"بدل  برواية:"واأنت 
واأنت  برواية:"اإليك  فيه  الّثاني  البيت  وورد 
جليل"،  ابن  له  واأنت  جليل"بدل:"لديك  ابن  له 
الكامنة  الدرر  في  الّثاني  البيت  عجز  وورد 

برواية:"اإليك واأنت له ابن خليل".
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•

ِطراز الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة �ض ))).
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
 (( الورقة  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز  مخطوط 

دون عجز البيت الثاني.
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومعاهد   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
 -  ((1/( التلخي�ض  �صواهد  على  التن�صي�ض 
الحلة  طراز  في  الثاني  البيت  �صدر  وورد   ،(((
مق�صوره"بدل  نوى  بمن  مددت  هكذا:"ولقد 

من:"ولقد مددت من النوى مق�صوره".
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 

الورقة )).
النُّْتَفة رقم )1)) اآف، ورقم )))) مع: في ِطراز  	•
الورقة  الُغلَّة �ض 11)، ومخطوطه  الُحلَّة و�صفاء 

.((
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
البيت  وورد  الُغلَّة �ض 1))،  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 

الأول فيه هكذا:
الــــقــــلــــو ــــــى  عــــــل ـــــه  ــــــ ــــــ ــــــ تـــــاأمـــــنــــــ ال     

ـــــرامـــــهـــــا ــــــ ــــــ غــــــ اأ�ــــــــــصــــــــــل  فــــــفــــــيــــــه  ب 

في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،((1 �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
الورقة ))، ورواية �صدر البيت الأول فيهما هي 

رواية هام�ض )مع).
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
�صواهد  على  الّتن�صي�ض  ومعاهد   ،(( الورقة 
عقده  ما  في  والزدهار   ،(((/( الّتلخي�ض 

ال�صعراء من الأحاديث والآثار )) - )).
في  مع:   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  النُّْتَفة  	•
ومخطوطه   ،(1( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  ِطراز 
�صواهد  على  التَّن�صي�ض  ومعاهد   ،(( الورقة 
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اآفاق  مجّلة  ن�صرة  في  وهي   ،(((/( الّتلخي�ض 
الأندل�صي،  جابر  لبن  من�صوبة  والّتراث  الّثقافة 
وروايته في طراز الُحّلة، ومعاهد الّتن�صي�ض هي 

روايته في هام�ض مع.

جعفر  لأبي  ن�صبته  في  م�صكوك  �صعر 
الَغْرناطّي:

: وه���ي  ال��ن�����ص��رت��ي��ن،  ف��ي   ((( رق���م  ��ْت��َف��ة  ال��نُّ 	•"
]من الب�صيط[

ـــُه ـــَجـــاِذُب ُت ِرْدٍف  ـــى  َعـــلَ ا  َقـــــدًّ ُتــــِريــــَك   -1

ْمـــِل َقـــْد َنــَبــَتــْت ــُخــوَطــٍة فــي َكــِثــيــِب الـــرَّ َك

�َصَحًرا َبا  ال�صَّ ِريــِح  في  الَقَرْنُفِل  ــا  َريَّ  -2

الــَتــَفــَتــْت َقـــِد  َنـــْحـــِوي  اإَذا  ــَهــا  ِمــْن ــوُع  ــ�ــصُ َي

هي  الَغْرناطّي،  جعفر  لأب��ي  لي�صت  ْتَفة  النُّ هذه 
اأبو جعفر  ن�صَبها  فقد  الأَندل�صّي،  جابٍر  ابن  لرفيِقه 
اِظم)32(، والمق�صوُد به ابُن جابٍر، ناظم  في كتاِبه للنَّ
كتابه  ِل�َصْرِحَها في  اأبو جعفر  ى  دَّ َت�صَ التي  البديعّية 
د عَدم ن�صبِتها اإليه اإقحاُمها في م�صدرها  هذا، ويوؤكِّ
�صرتين بين )واأورد - اأبو جعفر- له - اأي ابن  في النَّ
لم  اإنَّها  ثم  ابن جابر،  اأي  وبين )وقوله)  جابر-)، 

يب. ْج على َم�صدٍر �ِصَوى َنْفِح الطِّ ُتَخرَّ
مع،   (((( ورقم  اآف،   (((( رقم  عة  المقطَّ 	•

وهي: ]من المجتث[ 
ـــــــــــــــــٌب َذْن ــــــــــَك  ُيــــــــــْقــــــــــِنــــــــــَطــــــــــَنّ ال   -1

ـــــــِظـــــــيـــــــُم ــــــــــــَك َع ــــــــــــْن ـــــــــــــــــْد َكــــــــــــــــــــاَن ِم َق

َقــــــــــــــــْواًل َقـــــــــــــــــــاَل  ُقــــــــــــــــْد  فــــــــــــــــاهلُل   -2

َوهــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــَجــــــــــــــــــواُد الـــــــــَكـــــــــريـــــــــُم

اأَّنـــــــــــــــــــــــي ِعــــــــــــــــــــَبــــــــــــــــــــاِدي  "َنّبئ 
ِحــــــــــــــيُم" الرَّ الــَغـــــــــــُفــــــــــــــوُر  اأََنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

جعفر  اأب��ي  ِدي��وان  في  عة  المقطَّ هذه  اإدراُج  تمَّ 
يب من ُغ�صن  الَغْرناطّي اعتماًدا على كتاب َنْفِح الطِّ

ِطيب. الأندل�ض الرَّ
�صبة لل�ّصاعر،  ْتَفة لي�َصْت َخاِل�صَة النِّ قلت: هذه النُّ
، َفِهي واإن كانت َمن�صوبًة له في  َفِفي ِن�صبِتها اإليه �صكٌّ
مخطوط ِطراز الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة الورقة ))، فهي 
َم  في مطبوعه �ض )1) لبن َجابر الأندل�صّي، اإذ َقدَّ
اإليه  ن�صبَتها  د  يوؤكِّ وربَّما  بقوِله:"وله"،  اعر  ال�صَّ لها 

ا"التي جاءت َبْعَد"وله".  كلمة"اأي�صً

الحوا�صي

اعر، �ض )) - )) ِديوان اأبو القا�صم ال�صَّ  (((
يب �ض )/))) . َنْفح الطِّ  (((

�ض). الَغْرناطّي":  لل�ّصريف  المِقّل  ديوان"جهد   (((
 ،((1( المق�صورة  مَحا�ِصن  عن  الم�صتورة  الُحُجب  َرْفع   (((
اأبي تمام  ائيين  الطَّ اإلى  اإ�صارة  البيتين:  وفي هام�صه في 

والُبحترّي
ومعطوفة   ،((( في  مكررة  وهي   ،((( عر  وال�صِّ حر  ال�صِّ  (((
 (( �ض  الديوان  في  الموجودة   (( رقم  المقطوعة  على 
ريف، وهي  وقد ن�صَبها ابن الخطيب ل�صيخه القا�صي ال�صَّ

ل ِن�صبة في َزهر الأكم في الأمثال والحكم )/))).
فيه  الأخ��ي��ر  البيِت  �صدر  وورد   ،((( عر  وال�صِّ حر  ال�صِّ  (((
الأخير  البيت  وورد  ِبغيِه"،  ُقبٍل  �ِصوى  َكاَنْت  َهكذا:"َفَما 
في الن�صرة الأولى برقم ))) هكذا:"فما كانْت �صوى ُقبٍل 
بعينها"، وورد في الن�صرة الثانية برقم )))) هكذا:"َفَما 
اإثباته،  تم  ما  ال�صواب  ولعل  ففيها"،  ُقبٍل  �ِصوى  َكاَنْت 

والأبيات ) – ) لم ترد في الديوان ب�صنعتيه.
ر اهلل وق�صى)/)، والآل:  جّنة الّر�صا في الت�صليم لما قدَّ  (((

ال�ّصراب. تاج الَعرو�ض )/)).
فيه  الأول  البيت  عجز  وورد   ،((( ��ع��ر  وال�����صِّ حر  ال�صِّ  (((
ولعل  ُيَلِم"،  ِل��َم��ن  ج��از  َفَمْهَما  ال��َج��َم��اِل،  هكذا:"َعن 
، بالك�صِر: الَعْهُد والَحِلُف".  ال�صواب ما تّم اإثباُته. و"الإِلُّ

تاج العرو�ض ))/)).

عر ))). حر وال�صِّ ال�صِّ  (((
علي  بن  د  لمحمَّ وهما   ،(((  –  ((( عر  وال�صِّ حر  )1)) ال�صِّ
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مع ِديواَني
ريِف  ال�شَّ
)ت 760 
هـ(، َواأَبي 
َجْعفر )ت 
779 هـ( 

الَغْرناطّيْين

مجّلة  في  المن�صور  ديوانه  في  طالٍب،  اأبي  الِخَيِمّي،  بن 
 ،((( �ض  ج)،   ،(( مج  بدِم�صق  العربّية  الّلغة  مجمع 
وقال  تداُفِعِهَما،  اإلى  اإ�صارة  عر  وال�صِّ حر  ال�صِّ هام�ض  وفي 
اقتبا�ض  حولها  البيتان  يدور  التي  قان:"والفكرة  المحقِّ

ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   چ   تعالى:  قوله  من 
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
الآيتان  چ. �صورة الجن،  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

.((1 – ((
عر: 1)). حر وال�صِّ )))) ال�صِّ
)))) الم�صدر نف�صه:))).
)))) الم�صدر نف�صه:))).
)))) الم�صدر نف�صه:))).
عر ))). حر وال�صِّ )))) ال�صِّ

ع�صرة،  ال�ّصاد�صة  ال�ّصنة  والّتراث،  الّثقافة  اآف��اق  )))) مجلة 
 – العدد ))، محرم 1))) ه�، يناير )11) م، �ض ))) 

.(((
الأولى  المخطوطات، مج ))، ج )، جمادى  )))) مجّلة معهد 
))))ه�، مايو 1)1)م، �ض )) - ))، واحتّلت الّن�صو�ض 

ال�ّصعرّية من �ض )) – )).
)))) ِطراز الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة �ض )))، ومخطوطه الورقة ))، 
الأندل�ض الرطيب )/)))،  اأهل  ونفح الطيب من غ�صن 

وتاج العرو�ض من جواهر القامو�ض ))/)).
الورقة  ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  )))) ِط��راز 
)))، وعجزا البيتين ت�صمين من �صعر امرئ القي�ض )).

الورقة  ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  )1)) ِط��راز 
.(1(

)))) َنْفح الطيب )/))). 
الورقة  ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  )))) ِط��راز 
)1)، ومعاهد الّتن�صي�ض على �صواهد الّتلخي�ض )/))).
الورقة  ومخطوطه   ،(1( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  )))) ِط��راز 

)))، ومعاهد الّتن�صي�ض على �صواهد الّتلخي�ض)/)).
الورقة  ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  )))) ِط��راز 

.(((
الُغلَّة �ض )))، ومخطوطه الورقتين  الُحلَّة و�صفاء  )))) ِطراز 
))، )). وباب البنود في َغْرَناطة. ينظر كتاب الإحاطة 

في اأخبار َغْرَناطة )/))، )).
وال�ّصطر   ((( �ض  الجواهر  والتقاُط  الأزاه��ر  )))) اقِتطاُف 
ال���واأواء  �صعر  من  ت�صمين  في  الّثاني  البيت  من  الأول 

الّدم�صقي، وهو في ديوانه 11)، وتمامه: 
باْلقاِدِر الَهْجِر  َعلى  َفلَ�ْصُت 

)))) معاهد التَّن�صي�ض على �صواهد التَّلخي�ض)/))).
)))) ينظر تاج العرو�ض 1)/))). وجمع ماحل: مواحل: وهي 
الماِهُل:  الأَْع��راِب��ّي:  اْب��ن  قال   .(((( رقم  البيت  قافية 
ويكون   ،(((/(1 العرو�ض  تاج  ُم".  الُمَتَقدِّ وهو  ريُع،  ال�صَّ
المعنى حينئذ اأن ال�صاعر عندما علم بجود الممدوح اأتي 
اإليه متمهال لأن جوده م�صتمر، لن ينفذ، وفي هذا دللة 
اآهل  غير  الكلمة  تكون  وربما  الممدود،  عطاء  دوام  على 
غائرة  اأي  خو�صاء:  وناقة  الخير.  من  وخالي  فقير،  اآي 
العينين. ينظر تاج العرو�ض )/))، و"والباِزُل من الإِبل 
يُل:  و"الأَ�صِ  ،(((/( العرو�ض  �ِصنيَن"تاج  ِت�ْصُع  له  الذي 
ِر اإِلى الَمْغِرب ج: اأ�صائل".  الَع�ِصيُّ وهو الَوْقُت بعَد الَع�صْ
 ... �صاِء  النِّ كريَمُة  و"الَعقيَلُة:   ،(((/(( العرو�ض  تاج 
ق�ضَّ  ق�ض: هو  العرو�ض ))/)))،  تاج  الَعقائُل".  والَجْمُع 
عمرو  مكان  وقيل  عمرو،  بن  �صاعدة  بن  ق�ض  الإِي���اِدي، 
�ِصْمر، بن عدي بن مالك بن اأيدعان بن النمر بن واثلة... 
خطيب العرب و�صاعرها، وحليمها وحكيمها في ع�صره. 
يقال: اإنه اأول من عال على �صرف وخطب عليه. واأول من 
قال في كالمه: اأما بعد، واأول من اتكاأ عند خطبته على 
ي�صرب  رجل  باقل:  الأغاني ))/)))،  اأو ع�صا".  �صيف 
ا�صترى  قيل:"اإنه  باقل،  عي  فيقال:  العي،  في  المثل  به 
بكم  ل��ه:  فقالوا  ب��ق��وٍم،  فمر  دره��م��ًا،  ع�صر  باأحد  ظبيًا 
يريد  ل�صانه -  واأخرج  يديه،  اأ�صابع  الظبي؟ فمد  اأخذت 
الظبي  ف�صرد   - درهمًا  وبل�صانه  دراهم  ع�صرة  باأ�صابعه 
؛  بِعّيه  المثل  فجرى  اإبطه،  تحت  وك��ان  يديه،  مد  حين 
وائل".  �صحبان  اأبلغ من  قيل:  كما  باقل،  اأعيا من  وقيل: 
ثمار القلوب )/))). اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر 
لأبي جعفر الَغْرناطّي )) - ))، وينظر مقدمته �ض )) اإذ 
ورد فيها:"وقد بداأ الموؤلف كتابه بمقدمة وافية، تحدث 
في  و�صفره  للعلم،  وطلبه  البحث،  في  خطته  عن  فيها 
اأهدى  ثم  وال�صام،  وم�صر  الحجاز  طاف  حتى  تح�صيله 
الكتاب اإلى اأحد الأمراء، ومدحه بق�صيدة، ذكرها كاملة 
اإيا�ض  في المقدمة"، * �صحبان: هو �صحبان بن زفر بن 
الوائلي )ت ))) من قبيلة باهلة، ا�صم طارت �صهرته في 
المثل،  به  والبيان، ف�صرب  والف�صاحة،  الخطابة  ميدان 
بالخطابة  �صحبان  ا�صتهر  �صحبان،  من  اأخطب  فقيل: 
في الجاهلية، وعا�ض زمًنا في الإ�صالم، واأ�صلم في زمن 
يعيد  ول  عرًقا،  ي�صيل  خطب  اإذا  وك��ان   -- الر�صول 
كلمة ول يتوقف، ول يقعد حتى يفرغ، اأقام في دم�صق في 
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زمن معاوية. ينظر ترجمته في الأعالم )/))، والبيان 
في  مذكورة  اأخرى  �صفحات  وانظر   ،((  ،(/( والّتبيين 
)/))).الم�صدر  القلوب  ثمار  ا:  اأي�صً وينظر  فهر�صه، 

نف�صه:))).
الورقة  ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  )))) ِط��راز 

)1)، ومعاهد الّتن�صي�ض على �صواهد الّتلخي�ض)/)).
الورقة  ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  )1)) ِط��راز 

)1)، ومعاهد الّتن�صي�ض على �صواهد الّتلخي�ض)/)).
الورقة  ومخطوطه   ،((( �ض  الُغلَّة  و�صفاء  الُحلَّة  )))) ِط��راز 

 .(((
)))) ِطراز الُحلَّة و�صفاء الُغلَّة �ض ))).

ثبت الم�صــادر

٭ القراآن الكريم
بن  الدين  ل�صان  تاأليف  ــاطــة:  َغــْرَن اأخــبــار  فــي  االإحــاطــة   -(
الخطيب )ت ))) ه�)، تحقيق: محمد عبد اهلل عنان، 

مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)، ))))م.
واالآثـــار:  االأحــاديــث  ال�صعراء من  ما عقده  في  االزدهـــار   -(
علي  تحقيق:  ه���)،   ((( )ت  ال�صيوطي  ال��دي��ن  لجالل 
دار  ال��ّري��ا���ض،  الإ���ص��الم��ي،  المكتب  ال��ب��واب،  ح�صين 

الخاقاني، بيروت، ط)، ))))م. 
)- اقتطاف االأزاهر والتقاط الجواهر: لأبي جعفر الَغْرناطّي، 
اأم  جامعة  ماج�صتير،  ر�صالة  النمري،  اهلل  عبد  تحقيق: 

القرى، ))))م، ون�صخة اإلكترونية منه.
تحقيق:  ه�)،   ((( ت   ( الأ�صفهانّي  الفرج  لأبي  االأغاني:   -(
دار  ال�صعافين،  واإبراهيم  عبا�ض،  وبكر  عبا�ض،  اإح�صان 

�صادر، بيروت، ط)، )11)م. 
بن  علي  بن  اأحمد  التاريخ:  في  العمر  باأبناء  الغمر  اإنباء   -(
د. محمد عبد  تحقيق:  ه�)،  الع�صقالني )ت )))  حجر 

المعيد خان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، ))))م.
محّمد  بن  لمحّمد  القامو�ص:  جواهر  من  العرو�ص  تــاج   -(
)1))ه)،  ت   ( بيدي  الزَّ ى  بمرت�صَ الملّقب  الح�صيني، 
العربي،  التراث  �صل�صلة  المحققين،  من  نخبة  تحقيق 

الكويت.
من�صور  لأب��ي  والــمــنــ�ــصــوب:  الم�صاف  فــي  الــقــلــوب  ثــمــار   -(
دار  �صالح،  اإبراهيم  تحقيق:  ه���)،   ((( )ت  الّثعالبي 

الب�صائر، دم�صق، ط)، ))))م.
ه�)،   ((( )ت  ال�صيوطي  الدين  لجالل  الجنا�ص:  جنى   -(
الطباعة  دار  زغ���ل���ول،  ال���ّدم���ردا����ض  ح��م��زة  ت��ح��ق��ي��ق: 

المحمدية، القاهرة، ))))م. 
)- جّنة الّر�صا في الت�صليم ِلَما َقّدر اهلل وق�صى: لمحّمد بن 
جرار،  �صالح  تحقيق:  ه�)،   ((( )ت  الَغْرناطّي  عا�صم 

دار الب�صير، الأردن، ))))م. 
واأجنا�ص  الجنا�ص  جنان  على  زاد  فيما  الّنفي�ص  الـــّدّر   -(1
النواجي  ح�صن  بن  محمد  الدين  ل�صم�ض  التجني�ص: 
)ت)))ه�)، تحقيق: حمزة الّدمردا�ض زغلول، المطبعة 

الإ�صالمية الحديثة، القاهرة، ))))م. 
حجر  لبن  الّثامنة:  المائة  اأعــيــان  فــي  الكامنة  الـــّدرر   -((
الجيل،  دار  ه�)،   ((( )ت  علّي  بن  اأحمد  الع�صقالني، 

بيروت، ))))م.
�صامي  تحقيق:  ه�)،   ((( الّدم�صقي )ت  الــواأواء  ديــوان   -((

الّدهان، دار �صادر، بيروت، ط)، ))))م. 
))- ديوان امرئ القي�ص, تحقيق: محمد اأبي الف�صل اإبراهيم، 

دار المعارف، ط)، 1)))م.
اأيمن  د.  الَغْرناطّي، �صنعة  لل�ّصريف  المقّل:  ديوان جهد   -((
الإ�صكندرية،  والّن�صر،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  ميدان، 

ط)، ))1)م 
))- ديوان محّمد بن علي بن الخيمي, اأبي طالب )ت)))ه�)، 
هذا  حياة  عن  بحثه  �صمن  ناجي،  هالل  وتحقيق:  جمع 
العربّية  الّلغة  مجمع  مجّلة  في  المن�صور  واآث��اره،  ال�صاعر 

بدم�صق، مج ))، ج).
))- ذيل ثمرات االأوراق: لإبراهيم بن علي الأحدب، ت�صحيح: 

اأحمد الميهي، المطبعة الوهبية، م�صر، 11)) ه�.
لأبي  المق�صورة:  محا�صن  عن  الم�صتورة  الّحجب  رْفــع   -((
تحقيق  ه�)،   ((1 )ت  ال�ّصبتي  ال�ّصريف  محّمد  القا�صم 
وال�����ص��وؤون  الأوق����اف  وزارة  ال��ح��ج��وي،  محمد  و���ص��رح: 

الإ�صالمية، المغرب، ))))م.
اليو�صي  للح�صن  والــحــكــم:  االأمـــثـــال  فـــي  االأكـــــم  زهـــر   -((
الأخ�صر،  محمد  حجي،  محمد  تحقيق:  )ت)1))ه����)، 

دار الثقافة، الدار البي�صاء، ط)، ))))م.
ال�ّصلماني  الخطيب  بن  الّدين  ل�صان  عر:  وال�صِّ حر  ال�صِّ  -((
واإبراهيم  �صبانة،  كمال  محمد  تحقيق:  )ت)))ه����)، 
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779 هـ( 

الَغْرناطّيْين

محمد ح�صن الجمل، دار الف�صيلة، ))))م. 
د. محمد  الــ�ــّصــبــتــي:  الــ�ــّصــريــف  الــقــا�ــصــم  اأبـــى  �ــصــاعــريــة   -(1
الحجوي، مجلة اآفاق الثقافة والتراث، ال�صنة الخام�صة، 

العدد ))، ربيع الثاني، )))) ه�، اأغ�صط�ض ))))م.
من  طائفة  مــع  الــَغــْرنــاطــّي  الّرعيني  جعفر  اأبـــي  �صعر   -((
عبد  ف��را���ض  د.  وتحقيًقا:  جمًعا  ــثــرّيــة:  الــّن ن�صو�صه 
والّتراث،  الّثقافة  اآف��اق  مجلة  الّنجار،  اأحمد  الّرحمن 
ه�،   (((1 محرم  ع�صرة،  ال�ّصاد�صة  ال�ّصنة   ،(( العدد 

يناير )11) م. 
))- �صعر اأبي جعفر الَغْرناطّي: جمع وتحقيق: د. اأحمد فوزي 
الهيب، مجّلة معهد المخطوطات، مج ))، ج )، جمادى 

الأولى ))))ه�، مايو 1)1)م.
وتحقيق:  جمع  ه���)،  )ت1))  ال�ّصبتي  الــ�ــّصــريــف  �صعر   -((
 ،(( العدد  العربي،  التراث  مجلة  غرة،  هيثم  د.محمد 

عام )11). 
))- ِطراز الُحّلة و�صفاء الُغّلة: لأبي جعفر، اأحمد بن يو�صف 

الّرعيني الَغْرناطّي )ت ))) ه�): 
موؤ�ص�صة  ال��ج��وه��رّي،  ال�ّصيد  رج��اء  وتقديم:  تحقيق   -  

الثقافة الجامعية، 1)))م . 
رقم  الريا�ض،  جامعة  المركزية،  المكتبة  مخطوط   -  

)))) ط. ج). 
لمحمد  �صهل:  ابــن  تو�صيح  �صرح  فــي  ال�صهل  الم�صلك   -((
وزارة  العمري،  محّمد  د.  وتقديم:  تحقيق  الإف��ران��ي، 

الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية، المغرب، ))))م. 
بن  لمحمد  الــرومــّيــة:  الــمــنــازل  فــي  الــبــدرّيــة  المطالع   -((
محمد، بدر الدين الَغّزي )ت )))ه�)، تحقيق: المهدي 
عيد الروا�صّية، دار ال�صويدي للن�صر والتوزيع، اأبو ظبي، 
الإمارات العربية المتحدة، الموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات 

والن�صر، بيروت، ط)، )11) م.
))- َمَعاِهد الّتن�صي�ص على �صواهد الّتلخي�ص: لعبد الّرحيم 
العّبا�صّي ) ت ))) ه�)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد، عالم الكتب، بيروت، ))))م.
بن  لأحمد  الّرطيب:  االأندل�ص  غ�صن  من  الّطيب  َنْفح   -((
اإح�صان  د.  تحقيق:  ه�)،   (1(( )ت  الّتلم�صاني  المّقري 

عبا�ض، دار �صادر، بيروت.
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 نظرة نقدية 
في بع�ض الم�صطلحات النحوية

االأ�شتاذ الم�شاعد الدكتور المهند�س عماد يون�س الفي 
جامعة بغداد - كلية التربية للبنات - ق�صم اللغة العربية

الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�صالم على �صيد المر�صلين محمد الم�صطفى 
اأما بعد: اآله و�صحبه الطيبين الطاهرين,  وعلى 

العرف  عليها  ا�صتقر  نحوية,  م�صطلحات  خم�صة  في  تاأملّية  علمية  نظرة  فهذه 
النحوي عند النحاة والدار�صين على مدى القرون الما�صية؛ ولهذا فاالآراء المذكورة 
الم�صطلح,  دقة  تحديد  اإلى  للو�صول  الفكر  اإعمال  من  �صرًبا  تمثل  البحث  هذا  في 
ومدى مطابقته للمفهوم الذي يختبئ تحته, وال ت�صعى في االأحوال كلها اإلى تغييره 
- واإن كان ذلك لي�ص م�صتحياًل - الأن ذلك مما ال �صبيل ي�صيًرا اإليه بعد اأن مّرت هذه 
القرون الطويلة على ا�صتعمال تلك الم�صطلحات عند اأرباب �صناعة النحو. ومن هنا 

باأنها روؤية نقدية. جاء و�صفي لهذه الروؤية العلمية 

الم�صطلح  تعريف  عند  الوقوف  من  البد  البحث  هذا  ت�صاعيف  في  الولوج  وقبل 
واالأ�ص�ص المعتمدة في و�صعه وال�صروط التي فر�صها العلماء في ذلك. فما الم�صطلح؟

)ا�صطلح)  من  مفعول  ا�صم  لغًة  الم�صطلح 
بح�صب  ط��اء  التاء  فقلبت  )ا�صتلح)  واأ�صلها 
مع  لتتجان�ض  ال�����ص��وت��ي��ة،  ال��م��ج��اورة  ق��ان��ون 
وت��دغ��م في  ���ص��اد  ال��ت��اء  تقلب  وق��د  ال�����ص��اد، 
لحوا  وا�صَّ فيقال:)ا�صطلحوا  الأ�صلية  ال�صاد 
و�صفوا  كاأنهم  مت�صالحون  �صلٌح:  وق��وم   ....
بالم�صدر))))، وهذا يعني اأن ال�صطالح اتفاق 
العلمي  الم�صطلح  مجال  وف��ي  ال�صلح،  على 
يعني اتفاق على �صالح مفردة معينة على دللة 

ال�صطالحي  المعنى  اإلى  ينقلنا  وهذا  معّينة، 
اأحمد  لكلمة )الم�صطلح)، وقد عّرفه الدكتور 
فاإذا  جماعة  عليه  يتفق  )عرف  باأنه:  مطلوب 
ول  عليه))))  يدل  ما  على  عالمة  اأ�صبح  �صاع 
اأرى هذا التعبير دقيًقا، فالم�صطلح لي�ض عرًفا 
لكلمة  التعريف  هذا  ي�صلح  واإنما  عليه،  يتفق 
ع��رٌف  قلنا:ال�صطالح  ف���اإذا  )ال���ص��ط��الح) 
فهذا �صحيح، اأما الم�صطلح فهو )لفظ)، لذا 
فالأ�صح اأن يعّرف الم�صطلح باأنه: )لفظ اتفق 



اآفاق الثقافة والتراث

 نظرة 
نقدية 

في بع�ض 
الم�صطلحات 

النحوية

157

من  معنى  ع��ن  للتعبير  ات��خ��اذه  على  العلماء 
المعاني العلمية))))، وهذا ما نقله الدكتور اأحمد 
مطلوب عن الأمير م�صطفى ال�صهابي في كتابه 
اللغة العربية) ولم  )الم�صطلحات العلمّية في 
يت�صن لي الطالع على هذا الكتاب واإن كنت قد 

راأيت �صورة غالفه على �صبكة )الإنترنت).

الم�صطلح  ���ص��رح  ف���ي  ال��ت��و���ص��ع  اأرى  ول 
في  منا�صًبا  كتب  من  فيه  اأّل��ف  وم��ا  و�صروطه 
بحثي هذا؛ لأن الغاية من هذا البحث ل تتطلب 
ذكر  من  فالبد  ذلك  ومع  التفا�صيل،  هذه  كل 
في  توافرها  على  العلماء  اتفق  التي  ال�صروط 
ما  �صحة  على  دلياًل  لتكون  العلمي  الم�صطلح 
اإليه من اأن هذه الم�صطلحات الخم�صة  اأذهب 
اأن هناك  اإل  العلمية  دّلت على م�صامينها  واإن 
معبًرا  باتخاذه  اأولى  هو  ما  الم�صطلحات  من 

عن تلك الم�صامين،  وهذه ال�صروط هي:

)) ات��ف��اق ال��ع��ل��م��اء ل��ل��دلل��ة ع��ل��ى م��ع��ن��ى من 
العلمية. المعاني 

)) اختالف دللته الجديدة عن دللته اللغوية 
الأولى.

بين  م�صابهة  اأو  م�صاركة  اأو  منا�صبة  )) وجود 
اللغوي. الجديد ومدلوله  مدلوله 

معنى  على  للدللة  واحدة  بلفظة  )) الكتفاء 
واحد))). علمّي 

محققة  ال�����ص��روط  ه���ذه  اأن  ف��ي  ���ص��ك  ول 
في  وربما  النحوية  الم�صطلحات  معظم  في 
اإل  عنها  ي�صذ  ول  الأخرى،  العلوم  م�صطلحات 
بع�ض الم�صطلحات التي تكون غريبة في لفظها 

اأو بعيدة عن الذوق العربي، من ذلك على �صبيل 
ا�صتعمال  عن  الناتجة  الم�صطلحات  المثال 
اللغة  من خ�صائ�ض  ب�صفته خا�صة  )النحت) 
مثل  الم�صطلحات،  تلك  �صياغة  في  العربية 
)فحم�ض) اأو )ف�صكر) اأو )فح�صك) اأو )فحكر) 
دللة على )فحم ال�صكر)، اأو )قحبر) عن قلم 
حلكحة)  يحلكح  )َحْلَكح  ا  اأي�صً ومنها  الحبر، 
)كباكحد)  ا  اأي�صً ومنها  الكحول)،  )حّلل  من 
هذه  وك��ل  ال��ح��دي��د)))).  )كبريتات  م��ن  ب��دل 
الذوق  يمّجه  مما  اأرى  ما  على  الم�صطلحات 

ال�صليم وينكره العقل المنّظم.

واأنا ل اأناق�ض من ال�صروط الأربعة المذكورة 
اأو  منا�صبة  )وج���ود  وه��و  الثالث  ال�صرط  اإل 
الم�صطلح  م��دل��ول  بين  م�صابهة  اأو  م�صاركة 
الجديد ومدلوله اللغوي)، فاأقول: �صحيح جًدا 
اللغوي  المعنى  بين  مالب�صة  اأدن���ى  تكون  اأن 
ليكون  متحققة  للمفردة  ال�صطالحي  والمعنى 
ذلك �صبًبا في اتخاذ تلك المفردة م�صطلًحا، 
الم�صطلح  با�صتعمال  ذلك  عزز  اإذا  ول�صيما 
عند ذوي الخت�صا�ض من غير نفور ول رف�ض، 
الذي  الم�صطلح  ترجيح  يرف�ض  منا  من  ولكن 
للمدلول  وم�صابهته  وم�صاركته  منا�صبته  تكون 
اأدنى  هو  ال��ذي  الم�صطلح  على  كبيرة  اللغوي 
الجواب:ل  وم�صابهة؟  وم�صاركة  منا�صبة  منه 
مح�صة  عقلية  م�صاألة  اإل��ى  عائد  وذل��ك  اأح��د، 
الم�صطلح  دلل����ة  اإل����ى  ال��ع��ق��ل  ف��ان�����ص��راف 
بين  العالقة  قوة  مع  يتنا�صب طردًيا  ومعرفتها 
واإذا  اللغوي.  والمدلول  ال�صطالحي  المدلول 
ما وجدنا بع�ض الم�صطلحات قد �صاع وانت�صر 
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على الرغم من �صعف تلك العالقة فاإن ذلك ل 
الم�صطلحات  بين  المفا�صلة  تقرير  من  يمنع 
تلك  في  فاح�صة  علمية  نظرة  اعتمدت  ما  اإذا 

المفا�صلة. 

هذا  يتناولها  التي  فالم�صطلحات  وبعد، 
اإليه  والم�صند  والم�صند  الخبر  ه��ي:  البحث 

والم�صاف والم�صاف اإليه.
الم�صطلح الأول: الخبر

بينه  كبيًرا  تنا�صًبا  اأج��د  ل  م�صطلح  ه��ذا 
الأخرى من حيث  النحوية  الم�صطلحات  وبين 
المقيا�ض  كان  اللفظ،اإذا  مع  الم�صمون  توافق 
والمعنى  ال��ل��غ��وي  المعنى  بين  التنا�صب  ه��و 
هو  المعجمي  بمعناه  فالخبر  ال�صطالحي، 
مفهوم ل ت�صتوعبه كلمة واحدة، فالخبر النباأ و 
هو ما اأتاك من نباإ عمن ت�صتخبر، واأخبره: نباأه 
يخبره  اأن  وطلب  الخبر  عن  �صاأله  وا�صتخبره: 
يمكن  ول  وا�صتخبرته)))،  الخبر  ويقال:تخّبرت 
غير  من  واح��دة  بكلمة  يخبر  اأن  هذه  والحالة 
اأعني  م�صمرات،  اأو  مقّدرة  عوامل  من  توابع 
ال�صرفي.  بمعناها  المجردة  المفردة  الكلمة 
ولكننا في النحو العربي نطلق على كلمة واحدة 
باأنها )خبر) كما في قولنا  في جملة ون�صفها 
)محمٌد ناجح) ف� )ناجح) في العرف النحوي 
خبر للمبتداأ )محمد)، ولكنها في حقيقة الأمر 
�صفة، ول اإ�صكال في اإطالق م�صطلح )ال�صفة) 
نطلق م�صطلح  اأن  ويمكن  واحدة،  على مفردة 
الخبر جملة، نحو )محمٌد  الخبر عندما يكون 
بها  نخبر  اأن  وي�صح  جملة  )يكتب)  ف�  يكتب) 
اللغوي للم�صطلح حّقه، وجملة  لنعطي المعنى 
ي�صح  يكتب)  )محمد  وجملة  ناجح)  )محمد 
اأن  اأردن��ا  اإذا  خبًرا  منهما  كل  على  نطلق  اأن 
نعني بالخبر الإخبار عن اأمر ما، وهو هنا يمثل 

حال  وبيان  الأولى  الجملة  في  محّمد)  )نجاح 
في  الخبر  فم�صطلح  يكتب،  باأنه  الآن  محمد 
المفهوم النحوي يفي ببع�ض ما هو مطلوب منه 
في تركيب الجملة ولم يِف بكل ما هو مطلوب، 
اأخرى فاإنما �صمي  هذا من ناحية، ومن ناحية 
عن  به  يخبر  لأن��ه  النحاة؛  عند  خبًرا  الخبر 
المبتداأ، قال عنه ابن مالك باأنه الجزء المتّم 
الفائدة وكان اعترا�ض ابن عقيل عليه وجيًها؛ 
اإذ قال باأن الفاعل ينطبق عليه ذلك، فالفاعل 
الفعل)))،  مع  الفائدة  المتم  الجزء  يمثل  ا  اأي�صً
واأنا اأعتر�ض على الراأيين مًعا، فاأما ابن مالك 
فاأوافق على اعترا�ض ابن عقيل عليه، واأما راأي 
ابن عقيل فاأعتر�ُض عليه باأن الفائدة ل تتحقق 
جملة  نكّون  فقد  والفاعل،  الفعل  من  مطلًقا 
عليها،  ال�صكوت  يح�صن  فائدة  بها  تتحقق  ل 
والخبر  المبتداأ  وكذلك  زي��ٌد)،  قام  )اإن  نحو: 
وخبر  م��ب��ت��داأ  م��ن  مكونة  الجملة  ت��ك��ون  فقد 
تعالى:  قوله  في  كما  منها  المراد  يتحقق   ول 
چ  پ  پ  پپ    چ))) فلم ترد زوجة اإبراهيم 
عليه ال�صالم اأن تخبر ب� )بعلي) عن )هذا) واإنما 
اأرادت بيان حاله، فالفائدة ل تتحقق اإل باإيراد 

حئ   جئ   ی   چ   تعالى:  قوله  وفي  الحال، 
ح��ذف  ل��و  چ)))  حب   جب   يئ   ىئ   مئ  
الحال )لعبين) ما �صّح الكالم ول جاز النطق 
به ق�صًدا، اإذ يكون الكالم نفي خلق ال�صموات 
والأر�ض عن اهلل عز وجل وهذا ل يجوز، وفي 
ل باإ�صناد  الآيتين نالحظ اأن الفائدة لم تتح�صّ
الفعل اإلى الفاعل اأو اإ�صناد الخبر اإلى المبتداأ، 
لذا فقول ابن ه�صام )والخبر هو الم�صند الذي 
عليه  يعتر�ض  ف��ائ��دة))1))  المبتداأ  مع  به  تتم 
ذلك  من  والأ�صح  نف�صها،  الناحية  من  كذلك 
المنتظم  الجزء  باأنه  الخبر  عن  يقال  اأن  كّله 
منهما  تنتظم  نعم  جملة))))،  المبتداأ  مع  منه 
النتظام،  هذا  من  الفائدة  ت�صترط  ول  جملة 
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على  )الخبر)  اإطالق م�صطلح  اأن  يعني  وهذا 
تبّين  لأنه  دقيق؛  غير  الجملة  من  الجزء  هذا 
اأن الإخبار قد ل يتم به كما هو وا�صح في  لنا 
عن  ف�صاًل  اآن��ًف��ا،  المذكورتين  الآيتين  اإح��دى 
ابتعاد معنى الخبر اللغوي عن ذلك كما اأ�صرت 
من قبل، وهذا اأّول اختالف بين المعنى اللغوي 
للكلمة والمعنى ال�صطالحي لها، وهما معنيان 
والتوافق  الم�صابهة  ال�صطالح  عملية  ت�صترط 
عالقات  نجد  نحن  اأخرى  ناحية  ومن  بينهما. 
متالزمة بين الكثير من الم�صطلحات النحوية 
والفاعل،  فالفعل  ودلل��ًي��ا،  �صرفًيا  نتح�ص�صها 
والمو�صوف،  وال�صفة  وال��م��ف��ع��ول،  وال��ف��اع��ل 
والمجرور،  والجار  اإليه،  والم�صاف  والم�صاف 
اإليه،  والم�صند  والم�صند  منه،  والمبدل  والبدل 
المتالزمات  ه��ذه  كل  ب��ه،  والمتعلَّق  والمتعلق 
بّينة  وا�صحة  اأجزائها  بين  ال�صرفية  العالقة 
كل  بين  الم�صترك  اللغوي  ال��ج��ذر  خ��الل  م��ن 
كلمتين متالزمتين، ف�صاًل عن العالقة النحوية 
اإلى دليل، فلماذا ي�صذ م�صطلح  التي ل تحتاج 
جميًعا  الم�صطلحات  هذه  بين  من  )الخبر) 
ال�صرفية  العالقة  ما  )المبتداأ)،  عن  ليناأى 
بين كلمتي المبتداأ والخبر؟ الجواب: ل عالقة، 
يخبر  لأنه  خبًرا  �صّمي  الخبر  باأن  قيل  ما  واإذا 
الإطالق،  يتحقق على  المبتداأ، فهذا ل  به عن 
بعلي  )وه��ذا  تعالى:  قوله  في  اآنًفا  ذكرت  كما 
�صيخا)، اإذ تبين اأن الخبر لم يخبر عن المبتداأ، 
واإنما )الحال) هو الذي قام بهذه المهمة. بقي 
م�صطلح  )الخبر)  م�صطلح  اأن  اإلى  اأ�صير  اأن 
فالكالم  نحوًيا،  م�صطلًحا  منه  اأكثر  بالغي 
ما  ه��و  الخبر  واإن  واإن�����ص��اء،  خبر  اإل��ى  يق�صم 
اتفق  ما  وهذا  التكذيب،  اأو  الت�صديق  يحتمل 
عليه البالغيون والنحاة على حد �صواء، فاتفاق 
لفظ )الخبر) على معنيين مختلفين ل يعد من 
ح�صن ال�صطالح، وربما التب�ض على المبتدئين 

العربية  طلبة  اأن  ول�صيما  بينهما،  التفريق 
يدر�صون البالغة والنحو مًعا في مرحلتين من 
مراحل الدرا�صة،  وهذا ما لحظته عند الطلبة 
ت�صترك  ال��ت��ي  الم�صطلحات  م��ن  الكثير  ف��ي 
مثاًل،  النحو  ففي  معانيها،  وتختلف  األفاظها 
متعددة  معاني  ياأخذ  )المفرد)  م�صطلح  نجد 
الف�صل  الطلبة  لإفهام  تف�صيلًيا  �صرًحا  تتطلب 
المعروفة عند  بينها، وغيره من الم�صطلحات 

اأهل ال�صناعة. 
ول  دقيق،  غير  الم�صطلح  هذا  اأن  اأرى  لذا 
الحال  هو  كما  منه  المطلوب  المعنى  يعبر عن 
المذكورة  الأخ��رى  النحوية  الم�صطلحات  في 
اآنًفا، ول اأرى انت�صاره وا�صتقرار العرف النحوي 
معّين عند  اإلى مدلول  الذهن  وان�صراف  عليه 
�صماعه اإل عائًدا اإلى تكرار ا�صتعماله على مدى 

القرون الما�صية، اإذن ما البديل؟
اأرى اأن اأن�صب م�صطلح يحل محل )الخبر) 
منتهى،  اإلى  يحتاج  فالمبتداأ  )المنتهى)،  هو 
وه���ذه ال��ع��الق��ة ال�����ص��دّي��ة م��األ��وف��ة ج���دا بين 
فالفاعل  ذكرتها،  التي  النحوية  الم�صطلحات 
الفعل،  عليه  يقع  المفعول  ولكن  بالفعل،  يقوم 
الجر  عليه  يقع  والمجرور  بالجر  يقوم  والجار 
فالمبتداأ  الأخ���رى،  الم�صطلحات  مع  وهكذا 
والمنتهى م�صطلحان اأراهما مقبولين محببين 
اإلى ال�صمع متوافقين منطقًيا، وهما ف�صال عن 
�صورة،  باأح�صن  المراد  المعنى  يوؤديان  ذلك 
غير  فهذا  بالكالم،  البتداء  يمثل  ل  فالمبتداأ 
الجملة  بتركيب  البتداء  يمثل  واإنما  �صحيح، 
تركيب  من  النتهاء  يمثل  والمنتهى  ح�صرا، 
المبتداأ  جملة  تمثل  وق���د  ح�����ص��ًرا،  الجملة 
المكونة  الجملة  كانت  اإذا  كالما  والمنتهى 
وقد  ال�صكوت عليها،  فائدة يح�صن  منهما ذات 
ل تمّثل، ونحن في الحالتين لم نجانب ال�صواب 
اأبدا؛ لأننا قررنا اأن المبتداأ هو مبتداأ التركيب 
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لن  ذاك  وعند  التركيب،  منتهى  هو  والمنتهى 
الغر�ض  يحقق  لم  )المنتهى)  كان  اإذا  نبالي 
المن�صود من اللفظ فالذي يعنينا التركيب ولي�ض 
الفائدة. ونحن نعلم اأن النحو يمثل احد جوانب 
�صيء  عن  فالحديث  للغة،  التركيبي  الم�صتوى 
الجملة)  )منتهى  اأو  التركيب)  )منتهى  ا�صمه 
اأمر مقبول م�صت�صاغ متوافق مع النظام النحوي 
اأراه متحقًقا عند  اأمر ل  العربي، وهذا  للكالم 

ا�صتعمال م�صطلح )الخبر). 
الم�صطلحان الثاني والثالث: الم�صند 

والم�صند اإليه

الم�صطلحين  ه��ذي��ن  ع��ل��ى  ال��ك��الم  ق��ب��ل 
في  الإ���ص��ن��اد  مفهوم  اإل��ى  الإ���ص��ارة  م��ن  لب��د 
الجملة  كلمات  ترتبط  اإذ  ال��ع��رب��ي؛  النحو 
عليها  اأط��ل��ق  م��ع��روف��ة،  ب��ع��الق��ات  ال��ع��رب��ي��ة 
هذه  واأ���ص��ه��ر  م��ت��ع��ددة،  م�صطلحات  النحاة 
في  ورد  وق��د  )الإ���ص��ن��اد)،  الم�صطلحات؛ 
كتاب  وهو  العربي  النحو  في  اأّل��ف  كتاب  اأّول 
والم�صند  الم�صند  باب  في  يقول  اإذ  �صيبويه، 
عن  منهما  واح���ٌد  يغنى  ل  م��ا  وهما   ( اإل��ي��ه: 
ذلك  فمن  ب��دٌّ  منه  المتكلم  يجد  ول  الآخ��ر، 
عبد  قولك:  وهو  عليه  والمبنّي  المبتداأ  ال�صم 
يذهب  ذلك:  ومثل  اأخوك،  وهذا  اأخوك،  اهلل 
عبد اهلل، فال بد للفعل من ال�صم كما لم يكن 
البتداء)))))  في  الآخر  من  بدٌّ  الأول  لال�صم 
النحو،  كتب  في  مبثوث  الإ�صناد  وم�صطلح 
الإ���ص��ن��اد  وع���ّرف  ك��ت��اب،  م��ن��ه  يخلو  ي��ك��اد  ل 
اإلى  حكًما  اأو  حقيقة  كلمة  )�صم  باأنه:  ا  نحويًّ
فائدة  ال�صامع  يفيد  اأك��ث��ر  اأو  مثلها  اأخ���رى 
عاّم  ق�صمان؛  الإ�صناد  بع�صهم:  وق��ال  تاّمة، 
اإلى  الكلمتين  اإحدى  ن�صبة  فالعام هو  وخا�ض، 

الكلمتين  اإحدى  ن�صبة  هو  والخا�ض  الأخ��رى، 
عليها)))))  ال�صكوت  ي�صح  بحيث  الأخرى  اإلى 
اإلى التفريق بين الجملة  اإ�صارة وا�صحة  وهذه 
اإن  اإل  فيهما  متحقق  ف��الإ���ص��ن��اد  وال��ك��الم، 
يحقق  اأن  فيه  ي�صترط  ل  الجملة  في  الإ�صناد 
الكالم.  بخالف  عليها  ال�صكوت  يح�صن  فائدة 
اإليه  والم�صند  الم�صند  م�صطلحي  تاأملنا  ولو 
ت�صليط  نوع من  اإلى  ي�صيران  لوجدناهما  لغويا 
جزء  ي�صلطها  المت�صاندة،  الأجزاء  بين  القوى 
في  والفراهيدي  كتلة،  اأو  جزء  على  كتلة  اأو 
�صيًئا  اإليه  اأ�صندت  �صيء  )كّل  يقول:  معجمه 
فهو م�صند)))))، لذا �صّمي الدهر م�صنًدا؛ لأن 
زمان  في  كذا  كان  تقول:  اإليه،  ُت�صَنُد  الأ�صياء 
ال�صيء  جعل  ال�صيء  اإل��ى  )و�صانده  ك���ذا))))، 
متكاأً له)))))، وهذا يعني اأن م�صطلح الإ�صناد 
الآخر،  اإلى  اأحدهما  ي�صتند  جزاأين  اإلى  ي�صير 
اأن الأول وهو الذي يتحمل القوة الم�صّلطة  اأي 
لأنه  )م�صنًدا)؛  الخليل  راأي  على  ي�صّمى  عليه 
ولو طبقنا  الثاني،  الجزء  اإليه  اأ�صند  الذي  هو 
والفعل  والخبر  المبتداأ  على  المفهوم  ه��ذا 
والفاعل، لكان كل من المبتداأ والفاعل م�صنًدا، 
ولكان كل من الخبر والفعل م�صنًدا اإليه، وراأي 
الخليل هذا ربما غاب عن كثير من الدار�صين 
النحو  في  عليه  المتعارف  ولكن  والباحثين، 
عك�ض  الآن  العرف  عليه  يجري  والذي  العربي 
ي�صمى  والفاعل  المبتداأ  من  فكل  تماًما،  ذلك 
ي�صمى  والفعل  الخبر  من  وك��ل  اإليه،  م�صنًدا 
اإليه  اأ�صار  م�صنًدا، وهذا الخالف في الت�صمية 
والم�صند  الم�صند  في  )قيل  بقوله:  ال�صيوطي 
غيره،  اأو  كان  مبتداأ  الأول،  الم�صند  اإن  اإليه: 
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وقيل  عك�صه،  وق��ي��ل  ال��ث��ان��ي،  اإل��ي��ه  والم�صند 
والثاني،  الأول  في  منهما  كل  يقال  اأن  يجوز 
به  المحكوم  الم�صند  اإن  راب��ع  ق��ول  والأ���ص��ح 
اأن  اأي  ع��ل��ي��ه)))))،  المحكوم  اإليه  والم�صند 
اإليه،  م�صنًدا  يكون  والفاعل  المبتداأ  من  كال 
وهذا  م�صنًدا،  يكون  والخبر  الفعل  من  وكال 
قرره  ما  عك�ض  اإلى  يذهب  ال�صيوطي  اأن  يعني 
اأرى  ما  على  عائد  الإ�صكال  وم��دار  الخليل. 
اللغوية  الدللة  بين  الوا�صح  الختالف  اإل��ى 
للم�صطلح والدللة النحوية، فاإذا ما احتكمنا 
هو  )الم�صَند)  ف�صيكون  لغة  اللفظة  دللة  اإلى 
ي�صير  المعجم  لأن  والفاعل؛  المبتداأ  من  كلٌّ 
اإلى اأن كلَّ �صيء اأ�صند اإليه �صيٌء فهو )م�صند) 
اإليهما  ي�صند  والفاعل  والمبتداأ  اآنًفا،  كما ذكر 
الخبر  م��ن  ك��لٌّ  يكون  وعليه  وال��ف��ع��ل،  الخبر 
تماًما  يعاك�ض  وه���ذا  اإل��ي��ه،  م�صنًدا  وال��ف��ع��ل 
الدر�ض  في  عليها  المتعارف  النحوية  الدللة 
بالقول  ال�صيوطي  اإليها  اأ���ص��ار  التي  النحوي 
المبتداأ  م��ن  ك��ال  اأن  اإل��ى  ت�صير  التي  ال��راب��ع 
يمثل  منهما  ك��ال  لأن  اإل��ي��ه؛  م�صنٌد  والفاعل 
والخبر  الفعل  من  كال  واأن  عليه،  المحكوم 

م�صند؛ لأن كال منهما يمثل المحكوم به.

جانبين؛  من  الأمر  هذا  على  اأعتر�ض  واأنا 
الأول: الجانب ال�صطالحي، اإذ اإن الم�صطلح 
اتفاق  )بوجوب  تتلخ�ض  �صروط،  له  العلمي 

العلماء على دللة الم�صطلح على معنى واحد، 
عن  تختلف  جديدة  دلل��ة  له  الم�صطلح  واأن 
الدللة اللغوية ووجود م�صاركة اأو منا�صبة بين 
والكتفاء  اللغوي،  والمدلول  الجديد  المدلول 
واح���د))))).  علمي  معنى  على  واح��دة  بلفظة 
تعاك�ض  للم�صند  اللغوية  الدللة  اأن  نرى  ونحن 
تماًما الدللة ال�صطالحية له كما تو�صح اآنًفا. 
في  يكمن  فاعترا�صي  الثاني  الجانب  واأم��ا 
للم�صطلح  ال�صرفية  الدللة  بين  الختالف 
النحوي  والمعنى  نحوًيا  عليها  يترتب  وم��ا 
في  )الم�صند)  لفظة  ا�صتعمال  من  ل  المتح�صّ
كيف  اإل��ي��ه،  م�صند  وه��ذا  م�صند  ه��ذا  قولنا: 

ذلك؟ 

لو عدنا اإلى عبارة الخليل رحمه اهلل تعالى 
على  تن�ض  التي  العين  معجم  في  المذكورة 
م�صنٌد)  فهو  �صيًئا  اإليه  اأ�صندت  �صيء  )كل  اأن 
لفعل  مفعول  ا�صم  ه��ذه  )م�صند)  كلمة  ف��اإن 
يتعدى اإلى مفعولين الأول يتعدى اإليه مبا�صرة 
قولنا:  مثل  الجر،  بحرف  اإليه  يتعدى  والثاني 
مفعول  فال�صلم  الجدار،  اإلى  ال�صلَم  اأ�صندُت 
ا�صم  ثان، وعند �صياغة  والجدار مفعول  اأول، 
المفعول من الفعل )اأ�صند) واإدخاله في جمله 
ويتبقى  فاعل،  نائب  الأول  المفعول  �صيكون 
وفي  الجر،  بحرف  المجرور  الثاني  المفعول 

ما يلي تو�صيح الفكرة على �صكل مخطط:
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اأ�صندُت ال�صلَم اإلى الجداِر

االأولى: ال�ّصلُم م�صَنٌد اإلى الجداِر

الثانية: الجدار م�ْصَنٌدُ اإليه ال�صلُم

ال�ّصلُم م�صَنٌد اإليه )الهاء تعود على الجدار(

ُي�ْصَنُد ال�صلُم اإلى الجداِر

وبعد �صياغة ا�صم المفعول من الفعل ُي�ْصَنُد يمكن اأن تنتج عن ذلك جملتان هما:

الأولى  الجملة  في  )الجدار)  كلمة  وبحذف 
وتعوي�صها بال�صمير )الهاء) ت�صبح الجملة:

وفي الجملة الثانية نالحظ اأن )الجدار) م�صند 
ل من ذلك اأن كال من الجدار وال�صلم  اإليه، فيتح�صّ

م�صنٌد اإليه، والهاء في الجملتين تعود على الجدار. 
بالمبتداأ  وال�صلم  الجدار  كلمتي  عن  عّو�صنا  واإذا 
والخبر، فيتح�صل من ذلك اأن كال من المبتداأ والخبر 

م�صند اإليه، وت�صبح الجملتان على النحو الآتي:

الخبر م�صنٌد اإليهاالأولى: الخبر م�صَنٌد اإلى المبتداأِ

المبتداأ م�صند اإليهالثانية: المبتداأ م�ْصَنٌدُ اإليه الخبر

والهاء في الحالتين تعود على المبتداأ. فنتج 
والخبر  المبتداأ  م��ن  ك��ال  اأن  الأم���ر  ه��ذا  ع��ن 
النحوي  العرف  مع  يتنافى  وهذا  اإليه،  م�صند 
ال�صائد، وهو ما ل يمكن ا�صتعماله؛ لأنه ي�صكل 
على الدار�ض اإذا اأطلق الم�صطلح الواحد)وهو 
اإليه) على �صيئين مختلفين، وللخروج  الم�صند 
النحاة  على  كان  ال�صطالح  هذا  اإ�صكالية  من 
اأن ياأخذوا براأي اآخر للخليل ، اإذ يقول: )الكالم 

�صالح،  رجل  اهلل  عبد   : كقولك  وم�صند  �صنٌد 
فعبد اهلل �صنٌد ورجل �صالح م�صنٌد اإليه))))) ولو 
اأخذوا به لكان خيًرا لهم وما كنا �صنقع في هذا 
الإ�صكال الم�صطلحي، في�صبح كّل من المبتداأ 
م�صند  والفعل  الخبر  من  وكل  �صنٌد،  والفاعل 
اإليه، ولكن اأهل النحو ما زالوا يطلقون على كل 
من الخبر والفعل م�صنٌد، وعلى المبتداأ والفاعل 
النحاة من  الذي منع  ما  اأعلم  ول  اإليه،  م�صنٌد 
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الأخذ براأي الخليل وهو من اأوائل �صيوخ النحو 
كتاب  اأّول  �صاحب  �صيبويه  �صيخ  وهو  العربي، 
اأّلف في هذا الم�صمار، ثم اإن في النحو العربي 
منه،  ومبدل  بدٌل  لدينا  األي�ض  ذلك،  ي�صبه  ما 

فلماذا لم يكن لدينا �صنٌد وم�صند اإليه؟ 

المبتداأ  من  كل  على  نطلق  اأن  اأق��ت��رح  ل��ذا 
من  ك��ل  وعلى  )ال�صند)،  م�صطلح  وال��ف��اع��ل 
ولول  اإليه)،  )الم�صند  م�صطلح  والخبر  الفعل 
نطلق  اأن  لقترحت  ه��ذا  الخليل  راأي  رجاحة 
ا�صم  وه��و  النون  بك�صر  )الم�صِند)  م�صطلح 
والفاعل،  المبتداأ  ليمثل  )اأ�صنَد)  من  الفاعل 
وم�صطلح )الم�صَند اإليه) ليمثل الخبر والفعل.

الم�صطلحان الرابع والخام�س: الم�صاف 
والم�صاف اإليه

ولكنها  المعجمية لالإ�صافة  المعاني  تعددت 
)ال�صاد  فقيل:  واحد  لم تخرج عن معنى عام 
والياء والفاء اأ�صل واحد �صحيح يدل على ميل 
اإلى  ال�صيء  اأ�صفت  يقال:  ال�صيء،  اإلى  ال�صيء 
اأملته، و�صافت ال�صم�ض ت�صيف: مالت،  ال�صيء 
وقيل:  للغروب))1))  مالت  اإذا  ت�صّيفت  وكذلك 
 : وقيل  ���ص��يء)))))  اإل��ى  �صيء  �صم  )الإ�صافة 
)الإ�صافة في اللغة الإ�صناد، قال امروؤ القي�ض:

ــــا ظــــهــــورنــــا ــــفــــن ــــا دخـــــلـــــنـــــاه اأ�ــــص ــــّم فــــل

اإلـــــــــى كـــــل حــــــــــارّي جـــــديـــــد ُمـــ�ـــصـــّطـــِب

ظهورنا  اأ�صندنا  البيت  هذا  دخلنا  لّما  اأي: 
اإلى كل رحل من�صوب اإلى الحيرة مخطط، فيه 
طرائق)))))، وكما نالحظ اأن المعنى الم�صترك 
�صيئين  بين  عالقة  وج��ود  المعاني  ه��ذه  بين 

تنطوي على معنى �صم اأحدهما اإلى الآخر. 

ولم تنفرد )الإ�صافة) بهذا المعنى من بين 
مفردات العربية، ف� )الخ�صف معناه في كالم 
تعالى:  ق��ال   ... �صيء  اإل��ى  �صيء  �صم  العرب 
معناه  ِچ))))  ىئ  يئجب   مئ   جئ  حئ   چ  ی  
والجمع  بع�ض)))))  اإل��ى  ال��ورق  بع�ض  ي�صمان 
ال�����ص��يء)))))  اإل��ى  ال�صيء  )�صم  يعني  كذلك 
اأ�صل �صحيح  والدال )ن�صد)  وال�صاد  و)النون 
ات�صاق)))))  في  �صيء  اإلى  �صيء  �صم  على  يدل 
�صم  على  يدل  اأ�صل  وال��دال  وال�صاد  و)ال��واو 
اأغلقته،  ال��ب��اب  واأو���ص��دت  ���ص��يء،  اإل���ى  ���ص��يء 
الأ����ص���ول)))))،  ال��م��ت��ق��ارب  النبت  وال��و���ص��ي��د 
ال��ن��ح��وي��ون لفظ )الإ���ص��اف��ة)  ف��ل��م��اذا اخ��ت��ار 
ليعبروا به عن هذا المفهوم النحوي المعروف، 
اأو  الجمع  اأو  الن�صد  اأو  الخ�صف  يختاروا  ولم 
براعتهم  اإلى  يعود  والجواب عن ذلك  الو�صد، 
النحو  لأن  الم�صطلح؛  اختيار هذا  ودقتهم في 
العربي قام على نظرية العامل، وهذه النظرية 
قوانين  بع�ض  عن  كثيًرا  تبتعد  ل  جوهرها  في 
نيوتن  قانون  التحديد  وج��ه  وعلى  الفيزياء، 
في  له  م�صاٍو  فعل  رد  فعل  لكل  ب��اأن  المعروف 
يعني  وه��ذا  التجاه،  في  له  ومعاك�ض  المقدار 
بطبيعة الحال وجود عن�صرين ي�صلط اأحدهما 
الآخر  العن�صر  يقابله  معّينة  قوة  الآخ��ر  على 
وهذا  الت��ج��اه،  في  لها  معاك�صة  مماثلة  بقوة 
المعنى ل نجده في الخ�صف اأو الن�صد اأو الجمع 
اأو  اأو المن�صود  اأو الو�صد، فاأجزاء المخ�صوف 
المجموع اأو المو�صود ل ي�صلط بع�صها على بع�ض 
عّبر  ومثلما  المت�صايفين  حال  هو  مثلما  ق��ّوة 
 ، الحاريٍّ اإلى  الظهر  باإ�صناد  القي�ض  امروؤ  عنه 
الظهر  ت�صليط  يت�صمن  الو�صف  بهذا  فالإ�صناد 
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قوة اإلى الرحل الحاري الذي و�صفه باأنه جديٌد 
يقال:  فقد  اآخ��ر،  ���ص��وؤال  ينّط  وهنا  م�صطُب. 
الإ�صافة  ت�صّم  لم  فلماذا  الأمر كذلك  كان  اإذا 
في  تكمن  والإجابة  العربّي؟  النحو  في  اإ�صناًدا 
جانبين؛ الأول: اإن الإ�صناد م�صطلح اأعطي اإلى 
اأجزاء اأخرى من التركيب النحوي، مثل اإ�صناد 
المبتداأ،  اإلى  الخبر  واإ�صناد  الفاعل  اإلى  الفعل 
والثاني: اإن طبيعة الإ�صناد الذي تعنيه الإ�صافة 

يختلف عن مفهوم هذا الإ�صناد، كيف؟

الجملة  تركيب  بها  اأ�صّبه  �صورة  اأق��رب  اإن 
بطبيعته  فالبناء  الحقيقي،  البناء  �صورة  هي 
وكل  لالإ�صناد،  متعددة  �صور  فيه  المعروفة 
هذه  ك��ان��ت  واإن  الأخ����رى  ع��ن  تختلف  ���ص��ورة 
ت�صليط  مفهوم  عن  تخرج  ل  بمجملها  ال�صور 
فاإ�صناد  اآخر،  ع�صو  على  قوة  البناء  في  ع�صو 
الجدار اإلى الأ�صا�ض اإ�صناد مهم جًدا، ل يكون 
من  بالطة  اإ�صناد  ولكن  دونه،  من  بناء  البناء 
اإل��ى  اإل��ى الأر����ض ل يرقى  ب��الط��ات الأر���ص��ي��ة 
اأبعد  اإلى  واأذهب  الأ�صا�ض،  اإلى  الجدار  اإ�صناد 
من ذلك فاأقول: اإن التّعلق المعروف في النحو 
العربي له نظائر في البناء الحقيقي، فحروف 
وه��ذا  متعلَّق،  م��ن  لها  ب��د  ل  وال��ظ��روف  الجر 
عن  تختلف  اأخ��رى  اإ�صنادية  �صورة  هو  التعلق 
ال�صورتين المذكورتين اآنًفا، فالمتعلِّق ل يمكنه 
وزنه،  به تحمل  المتعلَّق  ا�صتطاع  اإذا  اإل  التعلق 
المفهوم  ه��ذا  تناظر  التي  المادية  وال�صورة 
المراوح  تعّلق  المثال) في  �صبيل  نجدها )على 
ت�صاوي  ق��وة  ت�صلط  فالمروحة  ال�صقوف،  في 
اإ�صنادية  ���ص��ورة  وه��ي  ال�صقف،  على  وزن��ه��ا 

يقوم  ل  التي  الإ�صنادية  ال�صور  مجموعة  من 
النحوي  البناء  يكاد  هنا  ومن  بها.  اإل  البناء 
�صورتيهما    في  الحقيقي  البناء  مع  كليا  يتوافق 
�صور  من  �صورة  التوافق  وه��ذا  المعروفتين، 
اإلى  الحقيقية  معانيها  من  المفردات  ا�صتعارة 
م�صطلح  فاإطالق  لذا  النحوية؛  المعرفة  حيز 
الإ�صافة على هذا النوع من الإ�صناد اأمر ح�صن.

الإ�صافة  عن  المقدمة  هذه  من  بد  ل  كان 
والم�صاف  الم�صاف  م�صطلحي  لمناق�صة 
بين  ال��واق��ع  )ال��رج��ل  لغة  فالم�صاف  اإل��ي��ه، 
بالقوم  والملَزق  به،  قوة  ول  والأب��ط��ال  الخيل 
م�صاًفا  ف��الن  تقول:جاءني  الم�صاف...  ه��و 
األ��ج��اأه)))))  اأي  فالنا  فالن  واأ�صاف  ُمْلَجاأً  اأي 
اأ���ص��اف،  الفعل  م��ن  مفعول  ا�صم  فالم�صاف 
مفعولين؛  اإل��ى  يتعدى  بطبيعته  الفعل  وه��ذا 
اإليه  يتعدى  والثاني  بنف�صه  اإليه  يتعدى  الأول 
اأجل  للمجهول من  يبنى  فعندما  الجر،  بحرف 
�صياغة ا�صم المفعول منه ي�صبح المفعول الأول 
وهو  الثاني  المفعول  ويبقى  الفاعل  عن  نائًبا 
اأ�صف  اأن  ب�)اإلى)، ومن هنا ل يجوز  المجرور 
ا�صًما ما باأنه )م�صاف) اإل على تقدير )اإليه) 
المحذوفة، ولإي�صاح هذه الم�صاألة ب�صكل عملي 
ظهوَرنا  )اأ�صفنا  القي�ض  امرئ  قول  اإلى  نعود 
اإلى كل حارّي .... البيت) ف� )ظهورنا) م�صافة 
اإليه  م�صندة  اأي  اللغوي)  )بالمعنى  الرحل  اإلى 
كلمة  اأن  ذلك  من  ن�صتنتج  اإليه،  م�صافة  فهي 
)م�صاف  تعني  اأن  م��ن  لها  ب��د  ل  الم�صاف 
فكلمة  الإع��راب��ي  المعنى  اأخ��ذن��ا  واإذا  اإل��ي��ه)، 
بني  فاإن  )اأ�صفنا)  ل�  اأول  به  مفعول  )ظهور) 
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)نا)  ال�صمير  حذف  المجهول  اإلى  )اأ�صفنا) 
فت�صبح  الفاعل  ع��ن  نائًبا  )ظ��ه��ور)  وجعلت 
اإلى كل حارّي) فهي  الجملة )اأ�صيفت ظهورنا 
وبحذف  ح��ارّي،  كل  اإلى  م�صافة  ظهور)  )اأي 
داًل  �صميًرا  )ه��اء)  ب�  واإب��دال��ه  ح���ارّي)  )ك��ل 
عليه ت�صبح الجملة: اأ�صيفت ظهورنا اإليه، فهي 

)م�صافة اإليه).

)ال��م�����ص��اف  م�صطلحي  اإل����ى  وب���ال���ع���ودة 
اإليه) في النحو العربي، ن�صاأل: من  والم�صاف 
حتى  الم�صاف  على  الإ�صافة  فعل  اأوق��ع  ال��ذي 
اأ�صبح م�صاًفا، الجواب: المتكلم، فالمتكلم هو 
الذي األجاأ الم�صاف، لأي �صيء األجاأه؟ األجاأه اإلى 
اإلى  ُمْلَجاأٌ  الم�صاف)  )اأي  فهو  اإليه،  الم�صاف 
الم�صاف اإليه اأو هو م�صاف اإلى الم�صاف اإليه، 
وبحذف )الم�صاف اإليه) هذه والتعوي�ض عنها 
بالهاء، ي�صبح الم�صاف )م�صاًفا اإليه) والهاء 
)ا�صطالًحا)،  اإليه  الم�صاف  على  تعود  هنا 
مو�صوع  في  ذكر  ما  كبير  حد  اإلى  ي�صبه  وهذا 

الم�صند والم�صند اإليه المذكور اآنًفا.

نطلق  التي  الكلمة  اأن  ن�صتنتج  كّله  هذا  من 
م�صاف  ه��ي  )ال��م�����ص��اف)  م�صطلح  عليها 
م�صطلح  عليها  نطلق  التي  الكلمة  واإن  اإليه، 
ا، والهاء  )الم�صاف اإليه) هي م�صاف اإليه اأي�صً
في الحالتين تعود على الكلمة التي نطلق عليها 
من  نخرج  فكيف  اإليه).  )م�صاًفا  ا�صطالًحا 

هذه الإ�صكالية الم�صطلحّية؟

فالفعل  ي�صير،   - اأعتقد  ما  على   - الأم��ر 
منه  ن�����ص��وغ  )اأف���ع���ل)  وزن  ع��ل��ى  )اأ����ص���اف) 
فيكون  )ُي���ْف���ِع���ُل)  وزن  ع��ل��ى  وه���و  ال��م�����ص��ارع 

ْيف)  اأي )ُي�صْ الياُء بالت�صكين  ي��ُِف) فتعلُّ  )ُي�صْ
للتقاء  ال�����ص��اد  ف��ُت��ْك�����ص��ر  ���ص��اك��ن��ان،  فيلتقي 
ون�صوغ  �ْيُف)،  الفعُل:)ُي�صِ في�صبح  ال�صاكنين، 
لي�صبح  ميًما  ال��ي��اء  بقلب  الفاعل  ا�صم  منه 
على  اإطالقه  يمكن  وهذا م�صطلح  ْيًفا)،  )م�صِ
فنقول  ا�صطالًحا،  اإليه)  )م�صاًفا  ي�صمى  ما 
اإليه والم�صيف) بدًل من الم�صاف  )الم�صاف 
)اإليه)  نت�صاهل في حذف  ثم  اإليه،  والم�صاف 
في�صتقّر  معناها  لو�صوح  الأول  الم�صطلح  من  
الأمر على: )الم�صاف والم�صيف)، وكاأننا قلنا 
الم�صَند )بفتح النون) والم�صِند )بك�صر النون) 
والذي ي�صّوغ لنا هذا الفترا�ض ما ذكر من اأن 
الإ�صافة تعني الإ�صناد. وبهذا نكون قد اأعطينا 
معنى الم�صطلح حقه في الوقت الذي لم نخل 
بالجانب ال�صرفي للم�صطلح، واأزلنا في الوقت 
في  ال�صطالح  عن  الناتجة  الإ�صكالية  نف�صه 

�صورته الأولى.
نتائج البحث:

الخم�صة  الم�صطلحات  دقة  عدم  البحث  اأثبت   ((
والم�صند  الخبر  وهي:  مقدمته  في  المذكورة 
في  اإليه،  والم�صاف  والم�صاف  اإليه  والم�صند 
دللية  لأ�صباب  وذلك  م�صامينها،  عن  التعبير 

و�صرفّية.
هذه  تقابل  خم�صة  م�صطلحات  البحث  اقترح   ((
)المنتهى)  يقابله  )الخبر)  ف�  الم�صطلحات، 
و)الم�صند  اإليه)،  )الم�صند  يقابله  و)الم�صند) 
ذلك  بعد  الأمر  لي�صتقر  )ال�صند)  يقابله  اإليه) 
من  بدل  اإليه)  والم�صند  )ال�صند  قولنا:  على 
يقابله  و)الم�صاف)  اإليه)،  والم�صند  )الم�صند 
يقابله  اإليه)  و)الم�صاف  اإليه)،  )الم�صاف 
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ْيف)، لي�صبح لدينا م�صطلحا )الم�صاف  )الُم�صِ
اإليه والم�صيف) بدل من )الم�صاف والم�صاف 

اإليه).
في  النقدية  الدرا�صات  بمتابعة  البحث  يو�صي   ((
البحوث  هذه  مثل  لأن  النحوية؛  الم�صطلحات 
عند  النحوي  الغمو�ض  اإزالة  في  كبير  اأثر  لها 
بع�ض الدار�صين، ف�صاًل عن فائدتها في تطوير 
اأ�صاليب تدري�ض مادة النحو العربي؛ لأن العودة 
للمفردة  المعجمي  المعنى  بين  العالقة  اإلى 
والمعنى الدللي للم�صطلح تزيد المادة العلمية 

و�صوًحا عند العالم والمتعّلم على حد �صواء.

الحوا�صي

المحكم والمحيط الأعظم ، )/ )))- ))).  .(
بحوث م�صطلحّية، )  .(

م. ن.، )  .(
بحوث م�صطلحّية، ).  .(

ينظر: بحوث م�صطلحّية، )).  .(
و  ج)/���ض)))،  الأعظم  والمحيط  المحكم  ينظر:   .(

ل�صان العرب ج)/�ض)))
ينظر: �صرح ابن عقيل، )/ )1)  .(

هود، )).  .(
الدخان، )).  .(

�صرح قطر الندى، )/ ))).  .(1
�صرح ابن عقيل، )/ )1).  .((

كتاب �صيبويه، )/)).  .((
كتاب الكليات، )/11).  .((

العين، )/ )))  .((
ينظر: ل�صان العرب، )/ 1))، واأ�صا�ض البالغة، )/   .((

.((1
معجم الأفعال المتعدية.  .((
همع الهوامع، )/ 11).  .((

بحوث م�صطلحية، ).  .((
العين، )/ ))).  .((

المحكم  وينظر:   ،(((  ،((1  /( اللغة،  مقايي�ض   .(1
والمحيط الأعظم )/ 1))، واأ�صا�ض البالغة، ))).
واإع��راب   ،(1/( والتعاريف،   ،(((  /( الكليات،   .((

القراآن للنحا�ض، )/ ))).
في  اللباب  وينظر:   ،((1  /( الذهب،  �صذور  �صرح   .((
علل البناء والإعراب، )/ )))، والمحكم والمحيط 
الأعظم، )/ 1))، وتاج العرو�ض ))/ ))، وتهذيب 

اللغة، ))/ )).
الأعراف، )).  .((

الزاهر في معاني كلمات النا�ض، )/ ))).  .((
علل النحو، )/ ))).  .((

مقايي�ض اللغة، )/ ))).  .((

مقايي�ض اللغة، )/ ))).  .((
العين، )/)).  .((

قائمة الم�صــادر والمراجع

عمر  ب��ن  محمود  القا�صم  اأب���و  ال��ب��الغ��ة،  اأ���ص��ا���ض   ((
الخوارزمي الزمخ�صري )ت )))ه�)، دار المعرفة، 

بيروت، ))))م.
بن  محمد  جعفر  اأب���و  للنحا�ض،  ال��ق��راآن  اإع���راب   ((
اإ�صماعيل النحا�ض )ت)))ه�)، تح�: د. زهير غازي 

زاهد، عالم الكتب، بيروت، ط)، ))))م.
م��ط��ل��وب،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  م�صطلحّية،  ب��ح��وث   ((

من�صورات المجمع العلمي العراقي، ط)، )11)م.
)ت  ال��م��ن��اوي  ال�����روؤوف  ع��ب��د  محمد  ال��ت��ع��اري��ف،   ((
الفكر،  دار  الداية،  ر�صوان  تح�: محمد  ))1)ه���)، 

بيروت، ط)، 1)))ه�.
تهذيب اللغة، اأبو من�صور محمد بن اأحمد الأزهري   ((
اإحياء  دار  تح�: محمد عو�ض مرعب،  )ت1))ه�)، 

التراث العربي، بيروت، ط)، )11)م.
الزاهر في معاني كلمات النا�ض، اأبو بكر محمد بن   ((
القا�صم الأنباري )ت )))ه�)، تح�: د. حاتم �صالح 

ال�صامن، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، ط)، )))).
اهلل  عبد  الدين  بهاء  عقيل  ابن  عقيل،  ابن  �صرح   ((
تح�:  ال��ه��م��ذان��ي)ت)))ه���)،  الم�صري  العقيلي 
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، �صوريا، 

))))م.
ابن  الدين  جمال  اهلل  عبد  ال��ذه��ب،  �صذور  �صرح   ((
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الغني  عبد  تح�:  )ت)))ه�����)،  الأن�����ص��اري  ه�صام 
الدقر، ال�صركة المتحدة للتوزيع، �صوريا، ))))م.

ابن  الدين  جمال  محمد  اأب��و  ال��ن��دى،  قطر  �صرح    ((
محي  محمد  تح�:  )ت)))ه����)،  الأن�صاري  ه�صام 

الدين عبد الحميد، القاهرة، ط))، ))))ه� .
الوّراق  الح�صن محمد بن عبد اهلل  اأبو  النحو،  علل   ((1
)ت )))ه�)، تح�: محمود جا�صم محمد الدروي�ض، 

مكتبة الر�صد، الريا�ض، ط)، ))))م.
)ت)))ه���)،  الفراهيدي  اأحمد  بن  الخليل  العين،   (((
تح�: د. مهدي المخزومي،و  د. اإبراهيم ال�صامرائي، 

دار الر�صيد، بغداد، ط)، ))))م.
اأبو الب�صر عمرو بن عثمان بن قنبر  كتاب �صيبويه،   (((
دار  ال�صالم محمد هارون،  تح�: عبد  )ت1))ه���)، 

الجيل، بيروت، ط)، )ل.ت.).
الكليات، اأبو البقاء اأيوب بن مو�صى الح�صيني، تح�:   ((
عدنان دروي�ض ومحمد الم�صري، موؤ�ص�صة الر�صالة، 

بيروت، ))))م.
اللباب في علل البناء والإعراب، اأبو البقاء عبد اهلل   (((

الإله  تح�: عبد  العكبري )ت)))ه�)،  الح�صين  ابن 
النبهان، دار الفكر، دم�صق، ط)، ))))م.

ل�صان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي   (((
ط)،  بيروت،  �صادر،  دار  )ت)))ه����)،  الم�صري 

)ل. ت.).
بن  علي  الح�صن  اأب��و  الأع��ظ��م،  والمحيط  المحكم   (((
اإ�صماعيل بن �صيدة المر�صي )ت)))ه�)، تح�: عبد 
الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمّية، بيروت، ط)، 

111)م. 
محمد  بن  مو�صى  بحرف،  المتعدية  الأفعال  معجم   (((
بن الملياني الأحمدي، دار العلم للماليين، بيروت، 

ط)، ))))م.
بن  فار�ض  بن  اأحمد  الح�صين  اأب��و  اللغة،  مقايي�ض   (((
زكريا )ت)))ه�)، تح�: عبد ال�صالم محمد هارون 

، دار الجيل، بيروت، ط)، ))))م.
همع الهوامع، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر   (((
الحميد هنداوي،  عبد  تح�:  ال�صيوطي )ت)))ه�)، 

المكتبة التوفيقية، م�صر، )ل.ت.).



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

168

الت�صورات الجغرافية الإ�صالمية
درا�صة مقارنة بين الأحاديث والجغرافية والجيولوجيا

ف�شيلة ال�شيخ/ اأني�س الرحمن الندوي
الأمين العام، الأكاديمية الفرقانية الوقفية، بنجلور )الهند)

في  وا�صحة  �صورة  نجد  ال  االأر�ص؟  وجه  على  والبحر  الياب�صة  ن�صبة  هي  ما 
اإن  ال�صدد.  االإ�صالم( في هذا  قبل  )ما  القديم  للع�صر  الجغرافية  واالآثار  المن�صورات 
النظرية التي كانت �صائدة في اليونان ونالت قبواًل عاًما لديهم في علم االأر�ص هي: اأن 
االأر�ص لي�صت كروية ال�صكل وم�صتديرة, بل هي منب�صطة وعري�صة, ومن ثم فاإن هذه 
اإن العالم  اإلى نهاية القرن الخام�ص ع�صر الميالدي.  اأوروبا  النظرية كانت �صائدة في 
الفلكي الهندي »اآرية بت« Aryabhatta قام بتقديم نظرية في القرن الخام�ص الم�صيحي 
باأن االأر�ص كروية م�صتديرة, واإن معدل الياب�صة والبحر على وجه االأر�ص ح�صب ظنه 
كاماًل  تك�صف  لم  االأر�ص  باأن  المو�صع  هذا  في  االأذهان  يغيبن عن  وال  الن�صف)1(.  هو 
�صبيل  على  وكيفا  نوعا  الجغرافية  خ�صائ�صها  على  العثور  يتم  ولم  الع�صر,  ذلك  في 
اال�صتيعاب والكمال, ومن هنا فاإن جميع االآراء واالأقوال في هذا ال�صدد تعتبر من قبيل 

الظن والتخمين.

معدل الياب�صة والبحر على 
الكرة الأر�صية:

هذا  في  وردت  التي  الأح��ادي��ث  بع�ض  اإن 
ال�صدد ت�صتمل على المعلومات الفنية الدقيقة 
كانت  اإن  وجغرافيتها.  الأر�صية  الكرة  عن 
معاني هذه الأحاديث تتعار�ض في الظاهر مع 
هذه  �صدق  يبرهن  ولكن  الجغرافية،  حقائق 

الأحاديث حرفًيا بالدرا�صة التطبيقية العميقة 
فيه.  الحديثة  والكت�صافات  الجغرافيا  لعلم 
لي�ض هذا فح�صب، بل يظهر منها كذلك بع�ض 
الجيولوجي  الأر�ض  لتاريخ  المهمة  الجوانب 
اإع��ج��ازًي��ا. فمن ه��ذه الأح��ادي��ث رواي���ة اأب��ي 
اأخرجها  التي  ه�)   ((( )م  حيان  بن  ال�صيخ 

عن ح�صان بن عطية وهي كما يلي:



اآفاق الثقافة والتراث

الت�صورات 
الجغرافية 
الإ�صالمية

درا�صة 
مقارنة بين 
الأحاديث 

والجغرافية 
والجيولوجيا

169

قال  بن عطية  ال�صيخ عن ح�صان  اأبي  عن 
�صنة  خم�صمائة  الأر����ض  م�صيرة  اأن  بلغني 
منها  والخراب  �صنة  ثالثمائة  منها  بحورها 
مائة  م�صيرة  وال��ع��م��ران  �صنة  مائة  م�صيرة 

�صنة«))).
والرواية الأخرى لهذا المعنى كالتالي:

عن  حاتم  اأب��ي  واب��ن  المنذر  اب��ن  اأخ���رج 
الأر����ض  �صعة  ق���ال:    عطية  ب��ن  ح�����ص��ان 
م�صيرة خم�صمائة �صنة. البحار ثلثمائة ومائة 

خراب ومائة عمران«))).
واإن هناك حديًثا اآخر ورد في هذا ال�صاأن 
في  ال�صابقتين  الروايتين  عن  قلياًل  يختلف 

معناه وهو كالتالي:
بن  اهلل  عبد  ع��ن  حاتم  اأب��ي  اب��ن  اأخ���رج 
عام.  خم�صمائة  م�صيرة  الدنيا  ق��ال:  عمرو 

اأربعمائة خراب ومائة عمران«))).
هذه  ف��ي  ا�صتخدمت  »م�صيرة«  كلمة  اإن 
م�صاحة  ومعدل  ن�صبة  على  للدللة  الأحاديث 
المذكورة  الروايات  من  يتجلى  كما  الأر���ض 
اأعاله. ومن هنا فاإن الحديثان الأولن يدلن 
الأر�صية  الكرة  على  البحر  معدل  اأن  على 
يمثل )/) من م�صاحتها الكاملة، على اأن ما 
ويمثل  الياب�صة  على  ي�صتمل  فاإنه  منها  تبقى 
 - الياب�صة  ن�صف  اأي   - ن�صفها  ف��اإن   .(/(
عمران؛  منها  الآخ��ر  والن�صف  خ��راب   (/(
وكذلك يدل الحديث الثالث على اأن )/) من 

الكرة الأر�صية خراب و)/) عمران.
اأيها القارئ الكريم معي اإلى معرفة  تعال 
المباركة  الأح��ادي��ث  لهذه  العلمية  الأهمية 
الجغرافية  والت�صورات  الدرا�صات  �صوء  في 

الحديثة، وفي البداية نقوم بدرا�صة الحديث 
الدرا�صة  ح�صب  يقولون  العلماء  فاإن  الأول. 
يمثل   ).1) في  البحار  اإن معدل  الحديثة: 
في   ((،( يمثل  الياب�صة  معدل  بينما  المائة 
الماء  اإن  نقول:  اأن  يمكن  هنا  فمن  المائة. 
الأر�صية  الكرة  على  المائة  في  �صبعين  يمثل 
علي  المائة  في  ثالثين  يمثل  الياب�صة  بينما 

وجه التقريب وفق اآرائهم.
ويبدو في الظاهر اأن هناك تعار�ض وتباين 
بين الأحاديث ال�صريفة والكت�صافات الحديثة 
لأن  ال��ج��غ��راف��ي��ا؛  وع��ل��م  الجيولوجيا  لعلم 
الأحاديث تدل على اأن معدل الماء والياب�صة 
الجغرافيا  علم  اأن  على   ،(:( على  ي��ق��وم 
ولكن   ،(:( علي  يقوم  معدلهما  اأن  على  يدل 
في  �صحيحة  منهما  ك��ال  اأن  ه��ي  الحقيقة 
الجغرافية  الإح�صائيات  لأن  ذلك  مو�صعه؛ 
والياب�صة،  للماء  الحالي  المعدل  عن  تخبر 
الحقيقية  الحدود  على  تدل  الأحاديث  بينما 
لهما. ولفهم هذه الدرا�صة جيًدا يجب علينا 
المحيطات  لعلم  المباحث  بع�ض  نراعي  اأن 

oceanography وهي كالتالي.

الحواف القارية:

تدل  ل  الحالية  والبحر  الياب�صة  ن�صبة  اإن 
وفق  والياب�صة  للبحر  الحقيقية  الحدود  على 
الجزء  لأن  الحديثة؛  العلمية  ال��درا���ص��ات 
البحر  ف��ي  ال��ي��وم  غائ�ض  للياب�صة  الكبير 
القادمة  ال�صفحات  راج��ع  عديدة  لأ�صباب 
ال�صلة.  ذات  الدرا�صة  لمعرفة  البحث  لهذا 
في  الياب�صة  من  الغائ�ض  الجزء  ه��ذا  واإن 
 ،continental margins البحر ي�صمى الحافة القارية

ويق�صمها العلماء اإلى ثالثة اأق�صام:
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continental shelf الر�صيف القاري  .(
continental slope المنحدر القاري  .(

continental rise الرتفاع القاري  .(
الر�صيف القاري:

على  الواقع  في  يدل  القاري  الر�صيف  اإن 
الحالية،  القارات  لأر�صية  الحقيقية  الحدود 
في  غرقت  التي  الأج���زاء  على  ي��دل  اإن��ه  اأي 
هذا  نهاية  ف��ي  ي��ب��داأ  ال��ق��ارات.  م��ن  البحر 
ال��ج��زء الن��ح��دار ف��ي الأر����ض ال��ق��اري مثل 
�صاحل)�صاطئ)  من  اأعر�ض  واإن��ه  الخندق، 
اإلى   ((1( خم�صين  بمعدل  الحالي  البحر 
تقريًبا،  م��ي��ال)   (1  -  (1( كيلومتر  م��ائ��ة 
األف  اإلى  الأماكن  بع�ض  في  يبلغ  واإن عر�صه 
�صاحل  من  عمقه  واإن  كيلومتر،  وخم�صمائة 
البحر اإلى حافته الخارجيةouter edge  يقدر 
العموم.  وجه  على  قدم)   (((( متر   ((1 ب� 
اإن الر�صيف القاري يحيط ب� ).) في المائة 
 sea floor البحر  لقاع  الم�صاحة  مجموع  من 
اإن  نقول:  اأن  يمكن  اأخ��رى  عبارة  وف��ي   .(((

).) من مجموع البحر الحالي )الذي يقدر 
بمعدل ).1) في المائة من مجموع م�صاحة 
الأر�ض) ي�صتمل على الر�صيف القاري )انظر 

�صكل رقم:) و)).
المنحدر القاري

ال��ق��اري  للر�صيف  النهائية  النقطة  اإن 
يعرف ب� »ك�صار الر�صيف« shelf break، فمن 
هنا يزداد العمق في البحر فجاأة، واإن انحناء 
المنحدر في هذا المكان ي�صعف بع�صرة مرة 
واإن هذا  القاري،  الر�صيف  في  النحناء  من 
الجزء من الحواف القارية ي�صمى ب� المنحدر 

تحمل  التي  القارية  الجدران  وكاأنه  القاري، 
الر�صيف القاري فوقها، واإن المنحدر القاري 
يحيط ب� ).) في المائة من مجموع م�صاحة 

بحر الحالي))).

الرتفاع القاري:

هو  القارية  ال��ح��واف  م��ن  الثالث  ال��ج��زء  اإن 
الرتفاع القاري، واإنه ل�صل�صلة اأخيرة بين اأر�صية 
البحار واأر�صية القارات، واإن هذا الرتفاع القاري 
الم�صاحة  مجموع  من  المائة  في  بثالثة  يحيط 
للقاع البحري الحالي، ولكنه يختلف عن الر�صيف 
الر�صيف  يقع  بحيث  القاري  والمنحدر  القاري 
ق�صرة  على  كالهما  ال��ق��اري  والمنحدر  ال��ق��اري 
الأر�ض القاريةcontinental crust بينما يقع الجزء 
الأر���ض  ق�صرة  على  القاري  الرتفاع  من  الأكبر 
المحيطيةoceanic crust ، وفي عبارة اأخرى يبداأ 
الجزء الأكبر من الرتفاع القاري بالقاع البحري. 
ومن هنا فاإن الرتفاع القاري يعد الجزء البحري 
الأر�صية الر�صوبيات  �صكل  في  وهو  الحقيقة،   في 

 sedimentsاأ اأ�صال، واإنه تراكم على �صطح البحر 
القارات  اأر�صية  erosion  على  التاآكل  بعد عملية 

)انظر �صكل رقم:)).

والمنحدر  ال��ق��اري  الر�صيف  ك��ان  واإذا 
القاري هما اللذان يعدان الجزء القاري، واإن 
مجموع  من  المائة  في   (( تتكون  م�صاحتهما 
ومعادلتها  الحالي  البحري  ال��ق��اع  م�صاحة 
ثم  ومن   ،(((=(.(+(.(( هي  الريا�صية 
من  المائة  في   ((.( تت�صكل  م�صاحتها  فاإن 
معادلتها  واإن  الأر�صية،  الم�صاحة  مجموعة 

الريا�صية كالتالي:

((.(( = (11 / ((( × (1.((
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واإذا اأ�صفنا هذه الن�صبة اإلى ن�صبة الياب�صة 
المتواجدة حالًيا على الكرة الأر�صية فت�صبح 

النتيجة كما في النموذج التالي:
(1.(=((.(+((.(

ن�صبة  م��ج��م��وع  اأن  اإل����ى  ن�صل  ث��م  وم���ن 
الياب�صة على الكرة الأر�صية ).1) في المائة. 
�صطح  ف��وق  تقع  منها  المائة  في   ((.( واإن 
غائ�صة  منها  المائة  في   ((.( بينما  البحر 
الياب�صة  ن�صبة  الآن  نق�صنا  اإذا  البحر.  في 
البحري  الجزء  ن�صبة  الماء من  الغائ�صة في 
البحر  في  الغائ�صة  الياب�صة  )لأن  الحالي؛ 
اأي�صا تعد من الجزء البحري الحالي) فت�صير 
ن�صبة الحو�ض البحري ocean basin الحقيقي 

كما في النموذج الآتي:
((.(=((.(-(1.(

فمن هنا فاإن الم�صاحة الحقيقية للياب�صة 
في   (1.( الآن  اأ�صبحت  الأر���ض  وج��ه  على 
المائة من مجموعها الكامل، واإن معدلها يقدر 
البحري  الجزء  م�صاحة  واإن  تقريًبا،   (/( ب� 
واإن  ).)) في المائة من م�صاحتها الكاملة، 
فاإن  ثم  وم��ن  تقريبا،   (/( ب�  يقدر  معدلها 
هذا المعدل يوافق تماما بالن�صبة الواردة في 
والبحر،  للياب�صة  المذكور  ال�صريف  الحديث 
الأخرى  تفا�صيلها  راجع   .(:( ب�  تقدر  والتي 
العمران،  لفظة:  تحت  الآت��ي��ة  ال�صطور  ف��ي 

والخراب.
للياب�صة  الحقيقية  الــحــدود 

وعوامل التقلبات في البحر:
�صطحه  تحت  واقًعا  البحر  �صطح  كان  ولما 
فكان  الغابر،  الأر�صية  الكرة  تاريخ  في  الحالي 

البحري )الذي هو غائ�ض  للقاع  الأكبر  الجزء 
اإن  البحر.  �صطح  ف��وق  ب���ارًزا  ال��م��اء)  في  الآن 
من اأهم العوامل للتقلبات والتفاوتات في �صطح 
continental glacia-  البحر هو: التجليد القاري

للكرة  الحرارة  درجة  كانت  كلما  فاإنه  اأي   .tion

طويلة  لفترات  الما�صي  في  منخف�صة  الأر�صية 
معظم  يغطى  البحر  ماء  كان  الوقت  ذلك  ففي 
الجليدية  ال�صخور  �صكل  في  القاري  الر�صيف 
glaciers والطبقات الجليدية ice sheets. ومن 

ثم فاإن �صطح البحر كان اأ�صفل بكثير من �صطحه 
الحالي من اأجل ذلك:

Continental glaciation has been a major 
cause of sea level fluctuations, creating 
a rise and fall of ± 130 m (± 425 ft) from 
present-day sea level.(7)

»اإن التجليد القاري كان عاماًل رئي�ًصا في 
تقلبات م�صتوى �صطح البحر، مما ت�صبب اإلى 
زيادة ونق�صان �صطحه في حدود ± 1)) متر 

)± ))) قدم) من �صطحه الحالي«.

اأكبر  كانت  القارية  الم�صاحة  ف��اإن  هنا  وم��ن 
�صطح  كان  عندما  بالأرباع  الحالية  م�صاحتها  من 
الأر�صية  الكرة  واإن  الما�صي)))،  في  اأ�صفل  البحر 
مرت كذلك ببع�ض الفترات والع�صور )نحو الفترة 
الطبا�صيرية Cretaceous Period) التي كان غرق 
الموجودة  القارات  من  المائة  في  اأربعون  اأثناءها 
نتيجة  البحر  �صطح  ارتفاع  ب�صبب  الماء  في  اليوم 
ع�لى  ل��الأر���ض  الجليدي���ة  ال�صفائ����ح  لذوب��ان 
البحر  �صطح  كان  التي  الفترات  واإن  كبير.  وج��ه 
انخف�ض فيها جًدا من تاريخ الكرة الأر�صية ب�صبب 
الع�صور  ب���:  ت�صمى  ال��ق��ارات  على  الجليد  تجمد 
الجليدية glacial periods/ ice ages. واإن الفترات 
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الحارة التي ارتفع فيها �صطح البحر ب�صبب ذوبان 
ال�صفائح الجليدية للقارات ت�صمى ب�: الفترات بين 
اإن الكرة   .interglacial periods الع�صور الجليدية 
فينة  بعد  فينة  الفترات  هذه  بمثل  مرت  الأر�صية 
الحديث  ف��اإن  هنا  فمن  الطويل))).  تاريخها  في 
الحدود  تعيين  اإل��ى  بالإ�صافة  المذكور  ال�صريف 
بدقة  ا  اأي�صً ي�صير  والبحر،   للياب�صة  الحقيقية 
الجليدية  الفترات  اإلى هذه  اإ�صارة لطيفة وخفيفة 
التي مرت بها الكرة الأر�صية في تاريخها الطويل، 
البحر  �صطح  ف��ي  ح��دث��ت  ال��ت��ي  التقلبات  واإل���ى 
ب�صبب وقوعها وانق�صائها. ومن هنا فاإن الحديث 
الأمرين  اإلى  خفيفة  اإ�صارة  على  ي�صتمل  ال�صريف 

كليهما باأ�صلوب �صاف رقيق.

العمران والخراب على الياب�صة:

اإن الحديث النبوي الكريم المذكور اأعاله 
والخراب  العمران  ن�صبة  عن  ا  اأي�صً يتحدث 
على  وال��خ��راب  ال��ع��م��ران  ن�صبة  ع��ن  ويخبر 
والياب�صة  البحر  لمعدل  بيانه  بعد  الياب�صة 
اإن  وي��ق��ول:  الأر���ص��ي��ة،  ال��ك��رة  على   ((:((
العمران هو:)/) والخراب هو:)/). ومن ثمَّ 
فقد عرفنا اأن ن�صف الياب�صة عمران والن�صف 
في  ال���وارد  التوزيع  ه��ذا  اإن  خ���راب.  الآخ���ر 
الحديث ال�صريف للمناطق الياب�صة من الكرة 
الأر�صية يحتل مكانة بارزة في هذا ال�صدد، 
والجيولوجية  الجغرافية  ال��درا���ص��ات  واإن 
المعاني  واأ�صرار  ِحكم  على  ت�صدق  الحديثة 
ال�صريف،  الحديث  في  المذكورة  والمطالب 

واإليكم بيانها بالتف�صيل على النحو الآتي:

كلمة  معاني  نفهم  اأن  اأوًل  علينا  يجب 
نقي�ض  العمارة  اإن  لغوًيا.  والخراب  العمران 

من  م�صتقة  »ع��م��ران«  لفظة  واإن  ال��خ��راب. 
عمر يعمر عمًرا، واإنها ت�صتخدم للدللة على 
وجود الحياة في �صيء ما، واإن اللفظ الم�صتق 
البدن  عمارة  لمدة  ا�صم  وهو  »العمر«.  منه 
بالحياة)1))، اأي فترة بقاء الروح في الج�صم 
على  تطلق  العمران  كلمة  واإن  واإع��م��اره��ا، 
بال�صكان. ومن هنا يمكن  الماأهولة  المناطق 
اأن نقول: اإن المق�صود من كلمة العمران هو 
النباتية  الحياة  لوجود  ال�صالحة  المنطقة 
من ياب�صة الكرة الأر�صية اأو هي معمورة بها 
بالحياة  تت�صف  ا  اأي�صً النباتات  لأن  عملًيا؛ 
اإن كلمة »الخراب« �صد  مثل الحيوان تماًما. 
ودم��ار،  مهجور،  مكان  ومعناها:  العمران، 
وغير  وم��وات،  وب��ور  وقاحلة  غامرة،  واأر���ض 
الخراب  اإن  اإًذا:  نقول  اأن  ويمكن  م�صكونة. 
اأو  النباتية  للحياة  �صالحة  غير  منطقة  هو 
واإن  الأر�صية؛  الكرة  ياب�صة  من  ماأهولة  غير 
ا اأكد مراًرا وتكراًرا على  القراآن الكريم اأي�صً
اأن الأر�ض المعمورة بالنباتات والخ�صرة هي 
الأر�ض  واأم��ا  والنماء.  بالحياة  تت�صف  التي 

القاحلة وغير �صالحة للزراعة فاإنها الميتة.

منطقة  اأي  الياب�صة  المنطقة  در�صنا  واإذا 
من  علمية  درا�صة  الأر�صية  الكرة  من  البر 
هذه الوجهة فيمكن لنا اأن نق�صمها اإلى ثالثة 

اأق�صام، وهي كما يلي:
submergence  الخراب ب�صبب الغرق  .(

ال����خ����راب ب�����ص��ب��ب ال��ت��ج��ل��ي��د ال���ق���اري  .( 
 continental glaciation

desertification الخراب ب�صبب الت�صحر  .(
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الخراب ب�صبب الغرق
الحقيقية  ال��ح��دود  ب��اأن  �صلًفا  بينا  وكما 
التي  من  بكثير  اأو���ص��ع  )الياب�صة)  للقارات 
نراها فوق �صطح البحر. اإن من اأهم العوامل 
ه��و:  ال��ق��اري��ة  المنطقة  ف��ي  النق�ض  ل��ه��ذا 
ال�صفائح  ذوب��ان  ب�صبب  البحر  �صطح  زي��ادة 
الجزء  معدل  واإن  الأر�صية.  للكرة  الجليدية 
الغريق من القارات يقدر ب� ).)) من مجموع 
م�صاحة الأر�ض وفق التقديرات الجديدة كما 
ومن  ال�صابقة.  ال�صطور  في  تفا�صيلها  �صبقت 
المائة)  في   ((.(( اأرب���اع  ثالثة  ف��اإن  هنا 
�صطح  فوق  يقع  الياب�صة  م�صاحة  مجموع  من 
في   ((.(( ال��رب��ع  بينما  ال��ح��ال��ي،  البحر 
المائة) المتبقى منها غمرت في المحيطات 
واأ�صبحت خراًبا. )انظر �صكل رقم:)، الجزء 

الغائ�ض في الماء من الر�صيف القاري).
الخراب ب�صبب التجليد القاري:

الجزء  لخراب  الهامة  الثانية  العلة  اإن 
القاري.  التجليد  ه��ي:  الأر����ض  من  ال��ق��اري 
وهو عبارة عن طبقات جليدية تغطي الجزء 
ومن  كلًيا.  والثلوج  بالجليد  للياب�صة  الأكبر 
الجنوبي  بالقطب  اأنتاركتيكا  قارة  فاإن  هنا 
ال�صمالي  ب��ال��ق��ط��ب  ج��ري��ن��الن��د  وج���زي���رة 
الحياة  فاإن  ثم  ومن  كاملة،  بالجليد  مغطاة 
تقريًبا،  هناك  منعدمة  والحيوانية  النباتية 
على  الجليدية  الطبقات  �صمك  معدل  واإن 
قارة  واإن  كيلومترات،   (  -  ( القارات  هذه 
بينما  تماًما  الجليد  تحت  تقع  اأنتاركتيكا 
جرينالند مغطاة )/) بالجليد. ومن هنا فاإن 
الم�صتقل  الب�صري  والعمران  النباتية  الحياة 
توجد  بينما  اأنتاركتيكا،  قارة  منعدمتان على 
ال�صكنية  والمناطق  والم�صتوطنات  القرى 

الجليد  من  المتجرد  الجزء  على  ال�صغيرة 
من  المخلو  الجزء  هذا  ويقدر  بجرينالند، 
اأنتاركتيكا  قارة  واإن  تقريًبا،   (/( ب�  الجليد 
من  الأخرى  الجليدية  والمناطق  وجرينالند 
مجموع  م��ن  المائة  ف��ي   (( تغطي  الياب�صة 
الجزء القاري للكرة الأر�صية)))). ولذلك تعد 
اأو غير �صالحة  للياب�صة قاحلة  هذه المناطق 
ب�  تقدر  الم�صاحة  هذه  واإن  النباتية.  للحياة 
)).) في المائة من مجموع الم�صاحة للكرة 

الأر�صية. ونموذجه الريا�صي كالتالي:
(.(( = (11 / ((( × ((.((

الطبقات  ل��م��ع��رف��ة  رق����م)  ���ص��ك��ل  ان��ظ��ر 
على  وجرينالند  اأنتاركتيكا  لقارة  الجليدية 

وجه الأر�ض.
الخراب ب�صبب الت�صحر:

اإن النوع الثالث من الياب�صة التي تعد خراًبا 
هي: المناطق ال�صحراوية على وجه الأر�ض، 
واإن معظم ال�صحارى تعد قاحلة وحارة جًدا 
اإ�صتوائية  ال�صبه  المناطق  في  وقوعها  ب�صبب 
subtropical regions، واإن المطر ل ينزل في 

ومن  �صبه معدوم.  اأو  نادًرا،  اإل  الأماكن  هذه 
هنا فاإن هذه المناطق ل ت�صلح لبقاء الحياة 
النباتية اأو الحيوانية، بل يجب على من ي�صكن 
الحار  مو�صمها  على  يتعود  اأن  ال�صحارى  في 
كذلك  معدومة  النباتية  الحياة  واإن  الجاف. 

في ال�صحارى ب�صبب قلة الماء هناك.
الأر���ص��ي��ة  للكرة  ال�صحارى  جميع  واإن 
الياب�صة  مجموع  من  تقريًبا   (/( ب�  تحيط 
اإن  اإذ  الحديثة))))؛  التقديرات  وفق  الحالية 
من  ال�صابع  الجزء  على  تحتوي  ال�صحارى 
تت�صكل  الم�صاحة  هذه  واإن  الياب�صة،  مجموع 
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)).) في المائة من مجموع الم�صاحة لجميع 
بالنموذج  تو�صيحها  ويمكن  الأر�صية.  الكرة 

الريا�صي الآتي:

(.(( = ( / ((.(

ان��ظ��ر ���ص��ك��ل رق�����م:)، ���ص��ح��ارى ال��ك��رة 

المنطقة
الم�صاحة)األف 
مربع كيلومتر 

تقريبا(

 الن�صبة
)المعدل(

11) %11،111)،)1)مجموع م�صاحة الأر�ض
).1) %11،111)،)))م�صاحة البحار الحالية

).)) %11،111)،)))م�صاحة الياب�صة الحالية
).)) %11)،)))،)1)الحدود الحقيقية للبحار )ما عدا الر�صيف القاري والرتفاع القاري)
).1) %11)،)))،)1)الحدود الحقيقية للياب�صة )مع الر�صيف القاري والرتفاع القاري)

)).)) %1)1،)))،))خراب الياب�صة ب�صبب الغرق
)).) %1))،)))،))خراب الياب�صة ب�صبب التجليد القاري

)).) %1))،)))،))خراب الياب�صة ب�صبب الت�صحر
1).)) %11)،)))،))مجموع الخراب للياب�صة
1).)) %11)،)))،)))مجموع العمران للياب�صة

جدول رقم ): معدل ياب�صة الأر�ض وبحارها وعمرانها وخرابها

بدرا�صته  قمنا  ال��ذي  البحث  اإن  الأر���ص��ي��ة. 
والياب�صة  البحر  عن  ال�صابقة  ال�صطور  في 
على الأر�ض، ثم عن العمران والخراب فيها 
يمكن خال�صته في الجدول التالي على النحو 

التالي:

اإن الجدول المذكور يخبرنا باأن البحر يحيط 
مجموع  من  تقريًبا   ((/(( المائة  في   (1 ب� 
تحيط  الياب�صة  بينما  الأر�صية،  الكرة  م�صاحة 
ن�صف  واإن  تقريًبا،   ((/(( المائة  في   (1 ب� 
واإن  كذلك،  مهجوًرا  اأو  خ��راًب��ا  يعد  الياب�صة 
م�صاحة  مجموع  من  تقريًبا   (/( ي�صكل  معدله 
 ((( للياب�صة  الآخ��ر  الن�صف  بينما  الأر����ض، 
من   (/( ي�صكل  واإنه  عمراًنا،  يعد  المائة)  في 

واإن  تقريًبا،  الأر�صية  الكرة  م�صاحة  مجموع 
الحقائق  مع  تماًما  توافق  الإح�صائيات  هذه 
�صكل  ان��ظ��ر  ال�صريف.  الحديث  ف��ي  ال����واردة 
رقم:)، لمعرفة بحار الكرة الأر�صية وياب�صتها 

وعمرانها وخرابها من حيث المجموع.

اأو  بن�صف  ال��ف��رق  اأن  ب��ال��ذك��ر  وال��ج��دي��ر 
تح�صب  )ل  �صيًئا  ت�صاوى  ل  المائة  في  واح��د 
للكرة  الوا�صعة  اللقطة  هذه  في  ح�صاب)  له 
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تحتمل  التقديرات  ه��ذه  مثل  واإن  الأر�صية، 
 (margin of error( ونق�ض  زي��ادة  اإمكانية 
بمعدل واحد اأو ن�صف على كل حال. ومن هنا 
الحقيقي  الهدف  اأن  نفهم  اأن  علينا  فيجب 
لالأحاديث ال�صريفة هو تقديم اللقطة الوا�صعة 

الأر�صية.  للكرة  العظيم  والم�صهد 
على  الكريم  القارئ  اأيها  اطلع  ذل��ك،  وبعد 
الحديث القادم في هذا ال�صدد، وهو ما اأخرجه 
الخراب  باأن معدل  يخبرنا  واإنه  اأبي حاتم،  ابن 
على وجه الأر�ض )/)، واإن ن�صبة العمران ت�صكل 
)/). ومن هنا فاإن اأهمية الحديث ال�صريف تت�صح 
الجغرافية  الإح�صائية  �صوء  في  بنف�صها  جليا 
هذا  في  الخراب  معنى  ي�صتمل  بحيث  المذكورة 
الحديث النبوي الكريم على خراب البحار )/) 
للكرة الأر�صية وخراب الياب�صة )/) كليهما. واإذا 
جمعنا كال النوعين من الخراب في�صبح معدل 
لبيان  واإن   الأر�صية )/)،  الكرة  مجموع خراب 
الحديث القائل بنوعين من الخراب وجه ظاهر؛ 
�صالحيتها  لعدم  خراًبا  تعد  المناطق  هذه  لأن 
بعد  اأخبر  الحديث  هذا  اإن  ثم  النباتية،  للحياة 
ذلك اأن الجزء المتبقى من الكرة الأر�صية )/) 

عمران كما مرت تفا�صيله �صلًفا.
الإعجاز العلمي لالأحاديث واأ�صوله:

اأن  من  جلًيا  الدرا�صة  هذه  من  ات�صح  كما 
هذه المعلومات الدقيقة واكت�صافات الجغرافية 
به  جاء  ما  مع  تماًما  وتن�صجم  توافق  الحديثة 
واأن  بيانات،  من  ال�صريفة  النبوية  الأح��ادي��ث 
تف�صر  ال�صريف  للحديث  ال��وج��ي��زة  الكلمات 
باأ�صلوب جميل  المتعددة  الحقائق  تلك  وت�صرح 
للغاية، ومن ثم فاإن قاعدة علمية اأولى ت�صتنبط 
الذي  الكامل  والتماثل  التام  الن�صجام  بهذا 
الأح��ادي��ث  بين  وال��ح��ي��رة  لال�صتغراب  ي��دع��و 

والدرا�صات العلمية الحديثة هي: اأن مرجع مثل 
هذه الحقائق ل يمكن اأن يكون كالًما اإن�صانًيا، 
يملك من ذرة  التي  الذات  اإلى  اإن مرجعها  بل 
اإلى مجرة ومن اأدنى �صيء في الوجود )الكون) 
اإلى اأكبر المظاهر الكونية، واإن و�صول مثل هذه 
والبحث  التحقيق  قبل  الإن�صان  اإلى  المعلومات 
العلمي يدل دللة تامة على ثبوت الوحي الإلهي، 
لي�ض وحده  الكريم  القراآن  اأن  ا  اأي�صً يثبت  واإنه 
ا �صاملة في  هو الوحي بل الأحاديث النبوية اأي�صً

مجال الوحي.

الأولن  الحديثان  اأن  هنا  بالذكر  والجدير 
الأحاديث  بن عطية من  رواهما ح�صان  اللذان 
المدرو�صة الثالثة في البحث المذكور هما: من 
ما  المقطوع:  )الحديث  المقطوعة  الأحاديث 
اإلى التابعي)، بينما الحديث الثالث الذي  رفع 
)الحديث  موقوف  هو  عمرو  بن  اهلل  عبد  رواه 
الموقوف: ما رفع اإلى ال�صحابي). ومن هنا فاإن 
هذين القولين اأ�صندا اإلى ال�صحابة والتابعين، 
عبد  واإن   ، الر�صول  اأق��وال  من  لي�صا  فهما 
بن  ح�صان  بينما  �صحابي،    عمرو  بن  اهلل 
فاإن  ث��مَّ  وم��ن  تابعي.  تعالى  اهلل  رحمه  عطية 
وعلمًيا،  ثبوًتا منطقًيا  تثبت  الحديثية  القاعدة 
فحواها: اأن م�صادر اأقوال التابعين ال�صحيحة 
ا هي الأحاديث النبوية بالإ�صافة اإلى اأقوال  اأي�صً
ال�صحابة، واإن منبع علم النبي  وم�صدره 

هو: الوحي الإلهي.

ومن هنا فاإن العلم الحديث ل يبرهن على 
على  ي�صهد  ب��ل  فقط،  الكريم  ال��ق��راآن  �صدق 
�صحة الأحاديث النبوية الكريمة، واإن الحديث 
ال�صريف يطلق على جميع الأحاديث المرفوعة 

والموقوفة والمقطوعة.  
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)المرجع : اإدارة الم�صح الجيولوجي االأمريكية(

�صكل رقم 3: ال�صفائح الجليدية لقارة اأنتاركتيكا الواقعة في القطب الجنوبي وجزيرة جرينالند الواقعة في 
القطب ال�صمالي التي تغطي القارات كلية في هذا االأيام. واإنها تغطي 1/9 تقريبا لياب�صة الكرة االأر�صية الحالية. 

)المرجع: ال�صابق(



اآفاق الثقافة والتراث

الت�صورات 
الجغرافية 
الإ�صالمية

درا�صة 
مقارنة بين 
الأحاديث 

والجغرافية 
والجيولوجيا

177

�صكل رقم 2: الر�صيف القاري الجزء الغائ�ص )الغريق( للقارات في المحيطات.
والجديد بالذكر اأن الجزء االأ�صود في هذا الر�صم يمثل الر�صيف القاري فقط, واإن 

المنحدر القاري لم يرى فيه )المرجع: اأو�صيانو غرافي, اأناكمان�صن وويل�ص(

�صكل رقم 1: الحواف القارية والحدود الحقيقية للبحار والقارات.

�صكل رقم 5: اللقطة الف�صائية لكرة االأر�ص التي تقدم معنى العمران والخراب المذكور في الحديث 
ال�صريف بو�صوح كامل. وبالتالي فاإن جميع ياب�صة الكرة االأر�صية ت�صاهد خ�صرة ن�صرة مملوءة بالنباتات 

ماعدا المناطق الجليدية وال�صحراوية.
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قف ال�صاي
درا�صة وتحقيق

الدكتور/ محمذن بن اأحمد بن المحبوبي
رئي�ض �صعبة اللغة العربية واآدابها

المعهد العالي للدرا�صات والبحوث الإ�صالمية
نواك�صوط - موريتانيا

تقديم

يتجاوز  ال  ق�صير  الفني  النثر  من  ن�ص  مع  ي�صيًرا  نتلبث  اأن  الجهد  هذا  في  نود 
�صطره  اأنه  ويبدو  الح�صني)1(,  اأحمدون  بن  اأحمد  تاأليف  من  وهو  الواحدة,  ال�صفحة 
وما  مجال�صه  وو�صف  ال�صاي  بتح�صير  ُيعنى  االجتماعية  الحياة  من  لجانب  ت�صجياًل 
تقوم عليه من اأدبيات وم�صلكيات واأعراف, وقد حاور �صمنه ن�ص مخت�صر خليل)2( في 

الكلم واإبراز االأحكام. فروع الفقه المالكي متتبًعا نهجه في اخت�صار 

فماذا عن االأقفاف ن�صاأة وتطوًرا؟ وكيف حاور العلماء ال�صناقطة االأ�صلوب الخليلي 
الفني؟  االخت�صار  هذا  في  الرجل   عليها  عول  التي  الم�صامين  وما  اأثره؟  مقتفين 
هل مال اإلى الدعابة والتنكيت؟ اأم اإنه ركن اإلى معالجة الق�صايا االجتماعية وانتقاد 

الواقع ترويًحا عن النف�ص وتخفيًفا من هموم الحياة؟. 

اإلى  المو�صوع  مق�صمين  الورقات  هذه  خالل  من  عنه  االإجابة  اإلى  ن�صعى  ما  ذلك 
ثالثة محاور رئي�صة نعر�ص لها تباًعا في ما ياأتي:

اأوًل - المو�صوع مناق�صة وتعريف: 
اأولهما  لم�صاألتين  �صنعر�ض  �صياقها  وف��ي 
وثانيتهما  وتحليله،  العنوان  محاورة  على  تعمل 

تهتم بمقاربة المو�صوع وتاأ�صيله.

اأ- العنوان مناق�صة وتحليل:
يتاألف عنوان هذا المو�صوع من جملة ا�صمية 
اإ�صافي  تركيب  الأول  طرفها  الجزاأين  مركبة 
عطفي  مركب  الثاني  وطرفها  ال�صاي«  »ق��ف 
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في  ي�صير  الأول  والتركيب  وتحقيق«،  »درا�صة 
ظالل اللهجة الح�صانية وهو مفتتح بكلمة »قف« 
غير  وق��ف  من  اأم��ر  فعل  الأ���ص��ل  في  هي  التي 
ال�صتعمال  وكثرة  الزمن  مرور  مع  انتقلت  اأنها 
اإلى  الف�صحى  ومن  ال�صمية  اإل��ى  الفعلية  من 
العامية، واأ�صبحت تطلق في العرف المح�صري 
على الح�صة المخ�ص�صة للدرا�صة اليومية من 

مخت�صر خليل. 

 (((( من  نحوا  المخت�صر  »اأقفاف«  وتبلغ 
في  الطلبة  اأن  ذل��ك  ف��ي  الأ���ص��ل  ولعل  ق��ف��ا)، 
يكتبون  كانوا  الأ�صلية  التعليمية  الموؤ�ص�صات 
خليل  مخت�صر  من  يومي  در�ض  كل  نهاية  عند 
الدر�ض  انتهاء  اإل��ى  اإ���ص��ارة  »ق��ف«  الأم���ر  فعل 
هذا  من  اليومية  الح�صة  حجم  اإل��ى  وتنبيًها 
المخت�صر، وكثيًرا ما كان الطالب يقت�صر في 
المخت�صر  من  القدر  هذا  على  اليومي  در�صه 
للحفظ   وطلًبا  الإتقان  على  ا  حر�صً الخليلي، 
من  يتمكن  ل  قد  الطلبة  بع�ض  ف��اإن  ذلك  ومع 
الي�صير؛ وعلى الرغم من  القدر  ا�صتظهار هذا 
قوة  من  عموًما  المحا�صر  اأبناء  به  يتمتع  ما 
ا  بع�صً ف��اإن  المحفوظ،  في  و�صعة  الذاكرة  في 
الي�صير  هذا  ا�صتعاب  من  يتمكن  ل  قد  منهم 
اأئمة  بع�ض  عمد  هنا  ومن  ا�صتظهاره.  من  ول 
وتق�صيمه  الواحد،  القف  تجزئة  اإلى  المحا�صر 
التي�صير  ف��ي  مبالغة  �صغيرة،  جزيئات  اإل���ى 
ومراعاة للت�صهيل، وتج�صيًدا لذلك اقترح القوم 
وحدات �صغرى تنوب عن القف وتقوم مقامه، 
اهتمامه،  وت�صحذ  الحفظ  اإلى  الطالب  وتدفع 
ال�صغرى في  الوحدات  بهذه  الأخذ  تر�صخ  وقد 
على  فترددت  المح�صرية  الأو�صاط  من  بع�ض 
األ�صنة القوم اأحياًنا كلمات �صارت بمثابة المثل 

اإِْف« ومعناه اأن القف  ال�صائر، منها قولهم«ِقْف 
ال��ذاك��رة  ف��ي  وتخزينه  حفظه  ي�صعب  طويل 
لذلك �صبهوه بالريح العا�صف، التي تمر عابرة 
ال�صوت،  ا�صم  عنه  عبر  ما  وذلك  ت�صتقر،  ول 
في  يحفظ  قد  الطالب  اأن  يفهم  ال��ذي  »اأف«. 
غير  المخت�صر،  من  القدر  هذا  الواحد  اليوم 
وكثافة  حجمه  لطول  ين�صاه  م��ا  �صرعان  اأن��ه 
معانيه، و�صعوبة ا�صتظهاره من الذاكرة. وقالوا 
اأن ن�صف  ْيِخ�ْض«  ومعناه  اإِ َلُبَداُل  اأي�صا »ِن�ْض 
ب�صكل  ا�صتيعابه  ي�صعب  الآخر طويل  هو  القف 
اأو  حا�صبه  يتلعثم  ما  فكثيًرا  وم�صبوط  جيد 
ا�صتظهاره  عن  يعجز  اأو  األفاظه  بع�ض  ين�صى 
ا »ِثْلْث ُيوْتِرْث« ومعناه اأن  جملة، كما قالوا اأي�صً
ثلث القف يعلق بالذاكرة علوًقا �صديًدا وير�صخ 
الأبد  اإلى  الذهن  في  فيبقى  كاماًل  ر�صوًخا  بها 
من  يورث  فكاأنه  الممات  اإلى  قارئه  ين�صاه  فال 

بعد �صاحبه))).
وكانوا يرون اأن من اأتقن درا�صة المخت�صر 
فقد حاز الفقه بحذافره، وامتلك ح�صان العلم 
بحوافره؛ لي�صبح من اأرباب نجدته، ومن اأبناء 
من  المتاأدبون  الفقهاء  اأعجب  وكهذا  بجدته، 
اأ�صلوب  من  خليل  مخت�صر  في  بما  ال�صناقطة 
فني موؤثر ومفيد، فطفقوا يقتب�صون من منهجه 
وا�صطالحاته، موؤلفين على ذلك النهج اأقفاًفا 
وتكمن  المح�صري،  الأدب  روائ���ع  م��ن  كانت 
طرافتها في اأنها تن�صب في الغالب على ق�صايا 
ونقًدا  للجو  تلطيًفا  النا�ض،  وهموم  المجتمع 

للواقع.
اأما »ال�صاي« فهو عبارة ينتج عن الممازجة 
ال�صكر  ومادة  الأتاي  وورق  ال�صاخن  الماء  بين 
الأك��واب  اأبرزها  من  خا�صة  اأوان��ي  في  يح�صر 
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والأباريق، ويتردد لونه بين ال�صفرة والحمرة، 
وطيب  ال�����ص��رب،  انتقاء  لجودته  وي�صترطون 
الحديث، والغلي المتقن، وقد طرح حكم تناول  
هذا الم�صروب على العلماء ال�صناقطة في اأوائل 
القرن الثالث ع�صر الهجري، واختلفت اآراوؤهم 
ب�صاأنه، فمنهم من منعه وراآى فيه �صياع الوقت 
وف�صاد المال، ومنهم من اأجازه، موؤكًدا اأن فيه 
وجلب  المر�ض،  ودفع  الهموم،  اإزالة  على  عوًنا 

المودة، و�صيانة العر�ض.

موجز  نثري  ن�ض  عبارة عن  ال�صاي«  و»قف 
في  الجتماعية  ال��ح��ي��اة  م��ن  لجانب  يعر�ض 

الو�صط ال�صنقيطي.

)درا�صة  العنوان  من  الثاني  الطرف  واأم��ا 
وتحقيق) فهو ف�صيح، وقد �صغل وظيفة الخبر، 
وهي  )درا���ص��ة)  اأول��ه��م��ا  كلمتين  م��ن  وي��ت��األ��ف 
العلم،  اأو  الكتاب  درا�صة  يدر�ض  در�ض  م�صدر 
ويدرك  م�صائله،  وي�صبط  يحفظه  عليه،  اأقبل 
غوام�صه  وي�����ص��رح  ومعانيه  واأب���ع���اده  معانيه 
ومعلًقا  م�صتدرًكا  نواق�صه  ويكمل  ومبانيه، 

ومناق�ًصا. 

تحقيقا  يحقق  حقق  م�صدر  )والتحقيق) 
والمق�صود  بجوانبه،  واأح��اط  الأم��ر  اأتقن  اإذا 
اإخ���راج  ه��و  الباحثين  ع���رف  ف��ي  بالتحقيق 
اأقرب ن�صخة من الأ�صل، ويقوم  المخطوط في 
التحقيق على �صرح الغام�ض واإي�صاح الملتب�ض، 
وتخريج الآيات والأحاديث والأ�صعار والتعريف 
بالأماكن والأعالم، مع التنبيه اإلى الت�صمينات 

والإحالت الثقافية.

تنبيه  ه��و  جملة  ال��ع��ن��وان  م��ن  والمق�صود 
الفني  النثر  من  نوع  اإلى  والدار�صين  الباحثين 

الما�صي،  القرن  في  ال�صناقطة  لدى  راج  رفيع 
تتخذ  متميزة،  اأ�صلوبية  اآلية  بو�صفه  واعتمد 
من منهج خليل واأ�صلوبه في الكتابة والخت�صار 
الكتاب  فت�صابق  يحتذى،  واأنموذًجا  اأعلى  مثاًل 

ين�صجون على منواله ويقتب�صون من اأقواله.

ب - المو�صوع مقاربة وتاأ�صيل: 

نعمل  اأن  ن��ود  المحور  لهذا  معالجتنا  وف��ي 
المو�صوع متلبثين مع ظاهرة  تاأ�صيل هذا  على 
مادة  ومتوقفين  كذلك مع  الأقفاف من جهة، 
اأبعاده  اإلى  م�صيرين  اأخرى،  »الأت��اي« من جهة 

الجتماعية واختالف مواقف العلماء منها. 

1- الأقفاف: الن�صاأة والتنظير

باأن  نذكر  اأن  المقام  ه��ذا  في  بنا  يح�صن 
ح�ص�ض  اإل���ى   خليل  مخت�صر  ت��وزي��ع  م��ب��ادرة 
يومية ووحدات درا�صية ُتعَرف بالأقفاف ترجع 
اأربعة من طالب علي الأجهوري)))،  اإلى جهود 
كلهم  در�صوا  فقد  فريًدا،  درا�صًيا  جياًل  مثلوا 
وهم  �صيخهم،  على  المخت�صر  ه��ذا  اأجمعون 
موؤلفاتهم  لذلك  ت�صهد  كما  طالبه،  اأذكى  من 
يقروؤون  كانوا  وقد  المدوي،  العلمي  و�صيتهم 
ال��ب��اق��ي)))،  عبد  وه��م  »دول����ة«)))  الفقيه  على 
والخر�صي))) وال�صبرخيتي))) والن�صرتي)))، وقد 
هذا  عن  الغالوي)1))  النابغة  النظامة  تحدث 
مقوًما  بوطليحية،  كتابه  في  وتالمذته  الإم��ام 
فتناولهم  الميزان،  في  اآراءهم  ووا�صًعا  كتبهم 
ما  يعتمد  ل  التي  للكتب  عقده  ف�صل  �صمن 

انفردت بنقله، يقول)))): 
يـــعـــتـــمـــد ال  ـــــــــب  كــــتـــــ مـــــــن  مـــــــا  بــــــيــــــان 

مـــــن انــــــفــــــردت بـــنـــقـــلـــه طـــــــول االأمـــــــد
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ــــــك االأجـــــــهـــــــوري مـــــع اأتـــبـــاعـــه مـــــن ذل

ـــــاعـــــه ـــــــه وطــــــــــــــــول ب ــــــــ مــــــــــع اطـــــــالعــــــــ

الــثــمــيــن بــــالــــدر  الـــحـــ�ـــصـــبـــاء  خـــلـــط  اإذ 

ولــــــــم يـــمـــيـــز بــــيــــن غــــــث مــــــن �ــصــمــيــن

ومــــــــا يـــــقـــــال فــــيــــه قــــــل فــــــي الــــبــــاقــــي

كـــالـــ�ـــصـــــــــــبـــرخـــيـــتـــي وعــــــبــــــد الــــبــــاقــــي

والـــــخـــــر�ـــــصـــــي بـــالـــكـــ�ـــصـــر لــــكــــل قـــولـــه

ـــــــــــــــــع لــــــلــــــدولــــــه ـــــــرتـــــــي راب والـــــــنـــــــ�ـــــــص

الأنــــــــــهــــــــــم قــــــــــد قــــــــــلــــــــــدوا مــــــــــا قـــــــال

�ـــــصـــــيـــــخـــــهـــــم ونـــــــــقـــــــــلـــــــــوا اأنــــــــقــــــــالــــــــه

فريًدا  فنًيا  نموذًجا  الأقفاف  ظاهرة  وتعد 
في  م��ت��داوًل  يكن  ل��م  النثرية،  الأ�صاليب  ف��ي 
اإن  القديم، فيمكن القول في �صيء من التجوز 
ال�صناقطة - ح�صب علمنا- هم الذين ابتدعوا 
هذا اللون الأدبي بمهاراتهم  وذكائهم فبحكم 
�صار  خليل  لمخت�صر  الم�صتمرة  معاي�صتهم 
الأفئدة والقلوب،  المتميز ي�صكن منهم  اأ�صلوبه 
لكثرة ما تردد على الآذان وح�صل في ال�صدور، 
عباراته،  واخت�صار  فقراته  بق�صر  فا�صتمالهم 
النثرية  قوالبه  على  مبقين  يحاكونه  فطفقوا 
ما  وك��ث��ي��ًرا  ت��روق��ه��م،  بم�صامين  لي�صحنوها 
ا�صتودعوها جماًل من النقد الجتماعي الالذع 
ونبذا من الطرف الأدبية الرفيعة. وربما �صورا 
من الأو�صاف ال�صاخرة التي لتخلوا من النكت 

الآ�صرة ال�صاحرة.
النهج  ه��ذا  ب���داأ  متى  بالتحديد  نعلم  ول 
ب��وادر  اأن  غير  ال�صنقيطية  بالربوع  الأ�صلوبي 
هذا اللون الأدبي - على ما يبدو - ظهرت في 
اأوائل القرن الرابع ع�صر الهجري على يد  عدد 

عديدة  اأقفاًفا  كتبوا  الموريتانيين  الأدب��اء  من 
مجال�ض  و�صف  ت�صمل  مختلفة،  موا�صع  ف��ي 
ال�صاي وحفالته، ولعب ال�صطرنج في انتباهه 
ومثابراته.  األعابه  في  التلميذ  ونهج  وغفالته، 
وانتقاد الم�صوؤول في م�صاغله ومهماته، وجهود 
ل�صلعه  والترويج  الزبون  ا�صتمالة  في  التاجر 

وب�صاعاته.
القف  الأقفاف، مع هذا  انطلقت هذه   وقد 
ابن  لأحمد  ال�صاي)  )ق��ف  اأيدينا  بين  ال��ذي 
توا�صلت  ثم  ))))ه�)  )ت  الح�صني،  اأحمدونا 
مع قف اآخر في ال�صاي وهو من تاأليف »ع�صر 
ذلك مجموعة من  بعد  توالت  ثم  الو�صط«))))، 
»ال��وك��اف«))))،  قف  اأبرزها  من  لعل  الأقفاف 
وقف الحانوت لأحمدو بمب بن ماهي)))) وقف 
اأبناء  من  للفيف  »ظ��ام��ة«))))  وق��ف  التالميد« 
»ال��م��راأة«،  وق��ف   »الم�صوؤول«  وق��ف  المحا�صر 
وقف »الكزرة«)))) لأحمدو بن حمينه))))، وقف 
الإ�صراب،  وقف  وذان،  بن  للب�صير  »ج��اف«)))) 

وقف التعليم العالي، وقف ال�صعوذة وغيرها.
اأن  بو�صوح  يلحظ  الأقفاف  لهذه  والقارئ 
بع�صها مجهول الموؤلف، وبع�صها تمت �صياغته 
من قبل جموع من الطلبة ولفيف من النا�ض، غير 
محدد، مما يدل على اأن هذه الن�صو�ض النثرية 
ذات الطابع الفكاهي القائم على انتقاد الواقع، 
يريدون  ل  فموؤلفوها  بمن�صور،  تكون  ما  اأ�صبه 
ل  الأ�صطر حتى  وراء  يختفون  واإنما  يعرفوا  اأن 
يتعر�صوا لنتقاد المجتمع، فلعلهم ق�صدوا اإلى 
تعمية اأ�صمائهم ق�صدا، فاندمجوا في مجموعة 
في  المفرد  ي���ذوب  ك��ي  ب��دق��ة  ت��ع��رف  ل  ع��ام��ة 
يعرف  فال  ال�صمع،  عن  الموؤلف  ويغيب  الجمع 
على التحديد. فينجوا بنف�صه من خطر ال�صتم 
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والتعري�ض.

اأنه  في  تكمن  الفني  النموذج  ه��ذا  وقيمة 
ي�صقط  اإذ  البديعة؛  ال��ت��وري��ة  اأ���ص��ل��وب  يعتمد 
ال��م�����ص��ط��ل��ح��ات ال��ف��ق��ه��ي��ة ع��ل��ى ال��ق�����ص��اي��ا 
الجتماعية مما يك�صب الن�ض نكهة فنية ومتعة 
فتعدد  ينفتح على م�صراعيه،  ويجعله  اأ�صلوبية 
هذا  ورد  وقد  الم�صمون،  ويت�صع  الدللت  منه 
البت�صام  على  يرغم  رفيع  اأ�صلوب  في  »ال�قف« 
ويمازح كل خليل، ليف�صح في الوقت نف�صه عن 

التمكن من مخت�صر خليل.

2- الأتاي وثنائية الإباحة والتحريم:

للفقهاء  ال�صرعي  الموقف  قبل الحديث عن 
نعرف  اأنه  نود  الأت��اي  م�صروب  من  ال�صناقطة 
المق�صود  م��ن  بينة  على  ال��ق��ارئ  يكون  حتى 
مفتوحة  وتاء  مفتوحة  قطع  بهمز  فالأتاي:  به، 
ح�صانية  �صاكنة،  ي��اء  بعدها  م��د،  األ��ف  بعدها 
للكلمة  ت��ح��ري��ف  الأ����ص���ل  ف��ي  ول��ع��ل��ه  ع��ام��ي��ة، 
الفرن�صية )The) وهو الورق الذي يح�صر منه 
يطلقون  واأ�صبحوا  له،  الأولية  والمادة  ال�صاي 
ت�صمية  باب  من  كلها  العملية  على  »اأتاي«  كلمة 
ناتج  ف�»الأتاي« ع�صير  اأجزائه،  ببع�ض  ال�صيء 
الأتاي  وورق  ال�صاخن  الماء  بين  الممازجة  من 
اأبرزها  من  خا�صة  اأوان��ي  في  يح�صر  وال�صكر 
الحمرة  بين  لونه  ويتردد  والأب��اري��ق،  الأك��واب 
الم�صروب  ه��ذا  اإ�صكال  ط��رح  وق��د  وال�صفرة، 
على العلماء ال�صناقطة في اأوائل القرن الثالث 
الفقهاء،  اآراء  حوله  واختلفت  الهجري،  ع�صر 
فمنهم من راأى فيه �صياع الوقت وف�صاد المال 
واأفتى  فمنعه  والخبال،  ال�صكر  اإل��ى  المف�صي 
اآن�ض فيه عوًنا على هموم  بحرمته، ومنهم من 

فقال  الأنام  لمودة  وجلًبا  للمر�ض  ودفع  الأيام 
باإباحته واإليك بيان هذين الموقفين.

1- القائلون بحرمته:
بن  اأب���اه  )ل��م��راب��ط)  مقدمتهم  ف��ي  وي��اأت��ي 
محمد الأمين)))) الذي اأرجع حرمته اإلى ثالثة 
المي�صر،  حد  في  دخوله  نظره  في  هي  اأم��ور 
ببع�ض  وارتباطه  بالخمر،  ال�صوري  و�صبهه 
العوار�ض التي تدخله في دائرة الحرام، يقول:

الأدل��ة عندنا  تقت�صيه  ال��ذي  ف��اإن  بعد  »اأم��ا 
اأحدها:  اأ�صباب  لثالثة  »الأت��اي«  �صراب  حرمة 
ب��ال��ق��راآن،  المحرم  المي�صر،  ح��د  ف��ي  دخ��ول��ه 
وا�صتعماًل،  ���ص��ورة  بالخمر،  �صبهه  وال��ث��ان��ي 
العلماء  �صرح  كثيرة  عوار�ض  وج��ود  والثالث: 

بتحريم كلمات وجدت فيه«)1)).

مبيًنا  الم�صائل  هذه  تف�صيل  في  ياأخذ  ثم 
وال��ب��ره��ان  بالحجة  ال��ح��ج��ة  م��ق��ارًع��ا  الآراء 
م�صروًبا  لي�ض  اأت��اي  اإن  »قيل  يقول:  بالبرهان 
اأما عن عدم  المنافع فيه كالتداوي،  للهوى بل 
�صربته  ف��اإن  الم�صاهد  فخالف  للهوى  �صربه 
ي�صربونه غالًبا في اأوقات ما بهم فيها تعب ول 

مر�ض«. 

الداعية  الثالثة  الأمور  القول في  ثم يب�صط 
اإلى ال�صبه بين الأتاي وبين  اإلى تحريمه منبًها 
الخمر مورًدا قطًعا �صعرية عديدة ت�صهد لذلك، 
الخمرة  مجال�ض  الوا�صفة  الأ�صعار  بين  مقارنا 
لآلت  الوا�صفة  المقطوعات  وبين  وندمائها 
البع�ض  بع�ض  »وه��ذا  يقول:  وجل�صائه،  ال�صاي 
فنعلم  الخمر-  اأي   - فيه  ال��واردة  الأ�صعار  من 
منه م�صابهة اأتاي له في اللون الذي هو الحمرة 
اأو ال�صهبة، اأو ال�صقرة اأو ال�صفرة، وعلو الزبد، 
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في  و�صربه  الحار  بالماء  ومزجه  له،  والرغوة 
الكوؤو�ض وتعقيبه لالأكل، ومباكرته«)))).

وتتوا�صل فتوى الرجل منتقدة الأتاي موؤكدة 
الأ�صربة  اأنواع  بين  من  خ�صوه  قد  اأن�صاره  اأن 
لتنتهي  الثناء،  وجميل  النظم  بيديع  الأخ��رى 
اإلى تقاطعه مع الخمرة وتالقيه معها في اأمور 
�صابه  لما  اأت��اي-  اأي   - اإن��ه  »ث��م  يقول:  كثيرة 
اأهله  طباع  �صرق  الأو���ص��اف  ه��ذه  ف��ي  الخمر 
في  الخمر  اأه��ل  �صابهت  حتى  له  الم�صتعملين 
في  والمبالغة  فقده  عند  والتلهف  له  الت�صويق 
يمدح  لم  التي  ال�صعر  باأفانين  ومدحه  اإطرائه 

بها مثله من لذائذ الأطعمة والأ�صربة«)))).

وياأتي محمد بن محمد البخاري اليعقوبي)))) 
ال�صاي مانعا  ا�صتعمال  لي�صطر فتوى في حرمة 
عمت  ولما  »هذا  يقول:  اأوجه  �صبعة  من  �صربه 
بدعة »اأتاي« على النا�ض كتبت في اأمره ما يرد 
عليه  والخائف  الدن�ض،  من  دينه  على  الم�صفق 
فاأقول  العمل  راأ�ض  الورع  لأن  الراأ�ض؛  من قطع 
تتبع  لمن  اأمور  �صبعة  الأتاي  »في  اأ�صتعين:  وبه 
اتباع  اأن��ه  ف���الأول:   ال��ردي��ة،  من  اإليه  يجر  ما 
اإ�صاعة  والثالث  بدعة،  اأن��ه  والثاني:  الهوى، 
ال�صالل،  اأه��ل  ب��زي  التزيي  وال��راب��ع،  ال��م��ال، 
اأنه  والخام�ض هيئة الخمر ون�صوته،، وال�صاد�ض 
اأنه  وال�صابع:  ال�صالح،  ال�صلف  لتباع  مخالف 

مخل بالمروءة وهي اأخت الدين«)))).

الم�صاألة  هذه  تف�صيل  في  الرجل  ياأخذ  ثم 
ال�صبه  على  كثيًرا  معوًل  الأخ��رى  تلوا  واح��دة 
فيه  من�صًدا  الأتاي  وبين  الخمرة  بين  ال�صوري 

اأبياًتا لأحد ال�صعراء يقول: 

نــ�ــصــوة لـــلـــخـــمـــر  اأن  اإال  الـــخـــمـــر  هـــــو 

و�ـــصـــفـــاتـــهـــا لــــونــــهــــا  فــــــي  كـــــهـــــذا  وال 

واأكـــــمـــــل �ـــصـــبـــهـــا فـــــي جـــمـــيـــع اأمـــــورهـــــا

نــتــهــائــهــا بـــدئـــهـــا ال  مـــــن  واأحـــــوالـــــهـــــا 

وهو  الإ�صكار  اإل  يبق  فلم  قائاًل:  ي�صيف  ثم 
موجود فيه الإ�صكار الباطني؛ لأن الإ�صكار ن�صوة 
على  وينت�صر  يعم  بالقلب  اأم��ره  يتعلق  وط��رب 
يقت�صر  وت��ارة  ذكر  ما  منه  فيح�صل  الجوارح 

.((((» على فرح لبيٌّ وزهو قلبيٌّ

2- القائلون باإباحته: 

و�صنكتفي  فكثيرون  باإباحته  القائلون  اأم��ا 
ببع�صهم، فمن اأوائلهم ال�صيخ �صيدي محمد بن 
اأبياًتا بديعة يقول  ال�صيخ �صيدي)))) الذي نظم 

فيها)))):
ـــل ــــ ــــ ــــ وقـــيــــ قـــــــــــاٍل  مـــــــن  ـــــــــار  االإكـــــــــث دع 

كـــــفـــــاك الــــــلــــــوم بـــالـــكـــلـــم الــقــلــيــــــــــــــــــــل
عـــــثـــــاري عـــــلـــــى  عــــــثــــــرت  اإن  ـــــي  ـــــن اأقـــــل

فــــخــــيــــر الــــ�ــــصــــحــــب كــــــل فــــتــــى مــقــيــل
ـــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عـــلـــيــــ عــــــمــــــا  تــــــــزدجــــــــر  واإال 

جــــلــــبــــت مـــــــن الــــــتــــــهــــــور والــــ�ــــصــــهــــيــــل
فـــــــاإنـــــــي لــــ�ــــصــــت مـــــنـــــك ولـــــ�ـــــصـــــت مـــنـــي

ولــــيــــ�ــــص رعـــــيـــــل خـــيـــلـــك مـــــن رعـــيـــلـــي
كــــــوؤو�ــــــصــــــا تـــــعـــــاطـــــيـــــنـــــا  اأن  م  تـــــــــلـــــــــوِّ

ـــيـــل ـــب ـــص ـــ� ـــل ـــص ـــ� ـــــــــص ال تــــــذكــــــرنــــــا كـــــــــوؤو�

عـــلـــيـــنـــا َمـــــــَهـــــــا  ُتـــــــَحـــــــرِّ اأن  تـــــــحـــــــاول 

فــــلــــيــــ�ــــص لـــــمـــــا تـــــــحـــــــاول مـــــــن �ـــصـــبـــيـــل

ـــــــهـــــــا دلـــــيـــــل ـــــــاحـــــــت تــــــــريــــــــد عـــــــلـــــــى اإب

مــــتــــى احــــــتــــــاج الـــــنـــــهـــــار اإلــــــــــى دلـــيـــل
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وا ـــــــدُّ ـــــــَع وهـــــــا َف ـــــــول الــــــحــــــلِّ عـــــــدُّ اأ�ـــــــص

نــــبــــات االأر�ـــــــــــص مـــــن تـــلـــك االأ�ـــــصـــــول

وا�ــــــصــــــحــــــات فـــــــــوائـــــــــد  لــــــهــــــا  واإن 

ـــــيـــــل اأ�ـــــص نــــــظــــــر  ذي  كـــــــــل  يـــــــــراهـــــــــا 

الـــمـــنـــاوي الـــحـــقـــد  ذي  حـــقـــد  اإزالــــــــــة 

وتــــحــــبــــيــــب الــــخــــلــــيــــل اإلــــــــــى الـــخـــلـــيـــل

وجـــــــبـــــــر خــــــــواطــــــــر وقـــــــ�ـــــــصـــــــاء حــــــاج

ومـــــعـــــرفـــــة الــــ�ــــصــــخــــي مـــــــن الـــبـــخـــيـــل

ــــــواظــــــر مـــــــن كـــــراهـــــا واإيـــــــــقـــــــــاظ الــــــن

ــــــم والـــــعـــــلـــــيـــــل ــــــي ــــــمــــــت واإبـــــــــــــــــــــــــــراء ال

مــــقــــو ــــــــــاع  ومــــــــــت ــــــافــــــر  مــــــ�ــــــص وزاد 

واأنــــــــ�ــــــــص فـــــــي االإقـــــــــامـــــــــة والـــــرحـــــيـــــل

طريفة  اأبياًتا  نقراأ  �صيدي  ال�صيخ  ابن  وبعد 
خاللها  اأو�صح  مايابا))))  بن  العاقب  لمحمد 
حكم تناول الأتاي مبيًنا اأنه التب�ض اأمره وا�صتبه 
وتردد  والمنع،  الإباحة  فتنازعته  النا�ض  على 
جانب  بتغليب  اأبياته  الرجل  ختم  وقد  بينهما، 
حرمت  كما  فيه،  المنافع  لرجحان  الإب��اح��ة 

الخمر لرجحان الم�صار فيها، يقول)))): 
�ــصــبــهــة ثـــــــوب  بــــ�ــــص  اأتــــــــــاي ال  اأتــــــانــــــي 

تــــنــــازعــــه فـــيـــهـــا االإبـــــــاحـــــــة والـــحـــظـــر

ـــبـــه الــــعــــ�ــــصــــول وتـــــــارة فـــــطـــــورا لـــــه �ـــص

يــــــريــــــك بـــــكـــــبـــــريـــــائـــــه اأنــــــــــــه الــــخــــمــــر
مـــنـــافـــعـــاً فــــيــــه  اأن  اإال  الــــخــــمــــر  هــــــو 

�ــصــكــر وال  كــــبــــيــــر  اإثــــــــــم  ــــــه  ب ــــ�ــــص  ــــي ول

مكتوًبا  ليجمع  اأب��ي��ه)1))  �صعد  ال�صيخ  وياأتي 
في ال�صاي منت�صًرا لحليته، اأما زين ابن اجمد 

على  يربوا  ما  في  ر�صالة  كتب  فقد  اليدالي)))) 
»ت�صديد  و�صماها  ال�صفحات،  م��ن  الع�صرة 
اإباحة كل �صراب ل ي�صكر« وتفتتح  المتفكر في 
هذه الر�صالة بمناق�صة اآراء القائلين بالحرمة، 
م�صكر،  غير  ال�صاي  اأن  م��وؤك��ًدا  عليهم  ليرد 
»قال  يقول:  ومنافعه،  فوائده  تعداد  في  اآخ��ًذا 
اأنه  العنب  ع�صير  في  مالك  قال  المدونة،  في 
ي�صرب ما لم ي�صكر )...) ولو لم يكن فيه من 
ا �صحيًحا؛  الدواء اإل ذهاب الحزب لكان غر�صً
لأن الحزن من الأمرا�ض النف�صانية وقد ا�صتعاذ 
منه �صلى اهلل عليه و�صلم، وكان ياأمر بالتلبينة؛ 
بل  الحزن،  وتذهب  المري�ض  ف��وؤاد  تجم  لأنها 
يقدح  ل��م  التفكه  مجرد  اإل  فيه  يكن  ل��م  ول��و 
ل  ال��ف��واك��ه  م��ن  كثيًرا  لأن  اإب��اح��ت��ه؛  ف��ي  ذل��ك 
اقتيات فيه، ولم نرى من قال بتحريمه، لمجرد 

الت�صهي«)))).
وقد جمع راأيه في اأبيات طريفة ا�صتعر�صت 
�صبه القائلين بالمنع، وردت عليها بما يقنع رًدا 

جمياًل، يقول)))):
قــــــــال االأتــــــــــــــاي �ـــصـــبـــيـــه خــــمــــر هــيــئــة

ــــــــــراوة والـــــــــمـــــــــال فـــــيـــــه مــــبــــذر و�ــــــــــص

مــعــ�ــصــال داء  ــــام  االأجــــ�ــــص فــــي  ويــــكــــون 

يـــــعـــــي االأطــــــــــبــــــــــاء الــــــــذيــــــــن تــــمــــهــــرو

ــــورة �ــــص األــــــغــــــى  االأم  االإمـــــــــــــام  قــــلــــت 

يــ�ــصــكــر ال  ـــــارب  �ـــــص يـــــك  اإن  ـــ�ـــصـــرب  لـــل

والــــلــــحــــم فـــيـــه �ــــــصــــــراوة مـــــا اأوهــــمــــت

يــحــظــر لـــحـــمـــا  اأن  ـــــراوة  الـــــ�ـــــص تــــلــــك 

ـــمـــا جـــيـــدا ثــــــم االأتـــــــــــــاي يــــفــــيــــد هـــ�ـــص

يــحــ�ــصــر اإذ  الــــفــــتــــى  ــــــاء  اإعــــــي ويـــــزيـــــل 
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ويــــــكــــــون مــــــن بــــــــرد الــــ�ــــصــــتــــاء وقــــايــــة

تـــحـــ�ـــصـــر ال  ذا  غـــــيـــــر  فـــــــوائـــــــد  ولـــــــــه 

خــ�ــصــلــة اأتـــــــــــاي  مــــــن  تــــ�ــــصــــوءك  واإذا 

ــــمــــا يـــــ�ـــــصـــــرك مـــــــن اأتــــــــــــــاي اأكـــــثـــــر فــــل

الــنــهــى ذوو  وذاك  ذا  فــــي  فــتــبــ�ــصــروا 

ــر ــ�ــصَّ ــَب ــَت َف اأبـــ�ـــصـــروا  مـــن  الــنــهــى  وذوو 

ونختم القول في �صاأن الأتاي ببيتين طريفين 
يدعوا  األ���م���ا))))  ب��ن  �صالم  محمد  للمرابط 
الو�صطية والعتدال، في  نوع من  اإلى  �صمنهما 
حيث  من  حليته،  موؤكًدا  الم�صروب  هذا  �صاأن 
اإلى  نف�صه  الوقت  في  ومنبها  والمبداأ  الأ�صل 
احتياًطا  �صربه  عن  والتوقف  تركه  ال��ورع  اأن 

يقول)))):
مـــكـــثـــت زمــــــانــــــا فــــــي الــــتــــفــــكــــر اأنــــظــــر

اأهـــجـــر اأم  االأتـــــــــاي  �ـــصـــنـــاع  اأاأ�ــــصــــحــــب 

يكن واإن  احــتــيــاطــا  الـــتـــرك  لـــي  فـــبـــان 

تـــبـــيـــن حـــــل الـــفـــعـــل فــــالــــتــــرك اأجــــــدر

تعريًفا  ال�صاي  تعريف  القف  هذا  ويتناول 
�صاعًيا  مانًعا،  جامًعا  يكون  اأن  يحاول  دقيًقا 
الأول��ى  ال��م��واد  تحديد  اإل��ى  نف�صه  ال��وق��ت  ف��ي 
ليتحدث  كذلك؛  لونه  ومبيًنا  الم�صروب،  لهذا 
ي�صمى  منها  جن�ًصا  مف�صاًل  »الأت��اي«  اأنواع  عن 
التي  الحالت  ذلك  بعد  ا  م�صتعر�صً »المفتول« 
وتح�صيرها،  الأت��اي  اإع��داد  وجوب  فيها  يتاأكد 
الأفا�صل،  واإك��رام  وال�صتطاعة  القدرة  ومنها 
وتناول  التعب،  وح�صول  ال�صتاء،  ف�صل  وحلول 

اللحم وغيرها. 

التي  »ال�����ص��اي«  اأن���واع  اإل��ى  ينبه  واإث���ر ذل��ك 

ذاك��ًرا  الأت��اي،  تح�صير  في  ا�صتخدامها  يكره 
يعر�ض  ثم  »الحناوية«  ي�صمى  نوًعا  بينها  من 
في  اأنها  موؤكًدا  ال�صاي  دورات  لعدد  ذلك  بعد 
على  القت�صار  يمكن  اأن��ه  غير  اأرب���ع،  الأ���ص��ل 
انتقاء  الأت��اي،  تح�صير  مندوبات  ومن  ثالث، 
العبث،  من  يباح  بما  الجو  وتلطيف  ال�صرب، 
وت�صخين الإبريق في الدورة الثالثة، لي�صل في 
م�صرًحا  الأت��اي  مكروهات  تعداد  اإل��ى  الن�ض 
التطفل على  للمنفرد، كما يحذر من  يكره  اأنه 
الأتاي،  اإعداد  على  الم�صرف  وانتقاد  الأجنبي 
خاتًما ن�صه بالجوائز التي تقدم لل�صبية الذين 
يمنحون  اإذ  الأت��اي،  على  الم�صرف  ي�صاعدون 
وعليهما  الأت���اي.  وقليل  ال�صكر،  دقيق  بع�ض 

تنظيف الأواني. 
الخاتمة 

النثر  من  لون  القف  هذا  اإن  القول  و�صفوة 
في  ال��ق��وم  تفنن  ع��ن  يف�صح  ال��رف��ي��ع  الفني 
التعبير،  طرائق  في  وتنوعهم  القول،  اأ�صاليب 
للتطبيق؛  النظرية  مواكبة  اإلى  الجاد  و�صعيهم 
حاولوا  »المخت�صر«  در���ص��وا  اإذا  كانوا  لذلك 
على  قدرتهم  من  ليتاأكدوا  منواله  على  الن�صج 
�صبيله،  انتهاج  من  والتمكن  وا�صتيعابه،  فهمه 
وكثافة  كبرى  دللية  حمولة  ذو  الن�ض  وه��ذا 
اأ�صلوبية متميزة، فهو يجمع بين الدقة والمتعة، 
و�صًفا  الجتماعية  الق�صايا  اإح��دى  ي�صف  اإذ 
رائًعا ل يخلو من  مثيًرا كما ي�صورها ت�صويًرا 
م�صحة فكاهية ونغمة انتقادية تجتمع بين الفقه 
والأدب.، وهو في الوقت نف�صه يك�صف عن ثقافة 

الموؤلف ومهارته. 
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نـ�س الـقف)36(
كقرنفل  ل  ب�صكر  ماوؤه  مزج  ورق  ال�صاي)))) 
اإن  ووج���ب  م��ف��ت��ول��ه))))  وا�صتح�صن  وح��ن��اء، 
اعتاده،  ف�صل  لذي  كاإقامته  وق���در))))،  عرف 
تكره  وهل  كلحم،  وبعد  تعب  وعند  �صتاء  وزمن 
اإن لم ي�صر  اأو  اأو تمنع خالف))))  الحناوية)1)) 
يوجد،  لم  اأو  ال�����ص��رب))))  باأحد  الأخ�����ص��ر)))) 
تاويالن،  مطلقا  اأو  الحناوية))))  تنعنع  لم  اأو 
اأجزاء ثالث  وفي  الأرجح،  وهو  اأرب��ع))))  وحده 
تردد))))، وانتقاء �صرب، واإنعا�ض مجل�ض بعبث 
وكره  جمر))))  ورابع  ثالثه))))  ت�صهير  اأبيح))))، 
لمنفرد بين اأراذل جًدا، وتطفل على كبراني)1)) 
دقيق  و�صبي  ولفرجي))))  مقيم))))  على  ونقد 
الأول،  غير  من  وكاأ�ض  ورق��ة))))  وم�ض  �صكر، 

وزيفا)))).

الحوا�صي

هو اأحمدو بن اأحمدون الح�صني،)ت� ))))ه�) عالم   .(
فقيه ن�صاأ في بيت علم وف�صل له م�صاركة في العلوم، 
الذي  المتميز،  القف  له هذا  ي�صهد  رفيع  فني  ونثر 
يدل كذلك على تمكن من مخت�صر خليل غير ي�صير. 

اإذ اأحال اإلى المخت�صر من الفاتحة اإلى الخاتمة.
بن  اإ�صحاق  بن  خليل  الدين  �صياء  المودة  اأب��و  هو   .(
م�صري  فقيه  )))ه�  ت  الجندي  �صعيب  بن  مو�صى 
م��ال��ك��ي م�����ص��ارك ف���ي ع��ل��وم ال��ع��رب��ي��ة وال��ح��دي��ث 
والفرائ�ض والأ�صول والجدل، اأقام بالقاهرة وجاور 
الإفتاء على مذهب مالك، كان مقدًما  وولي  بمكة، 
والتو�صيح  المخت�صر،  منها  موؤلفات  عدة  له  فيه، 
�صت  في  الحاجب  بن  مخت�صر  و�صرح  الفقه،  في 
ال�صيخ  المدونة لم يكتمل، ومناقب  موؤلفات، و�صرح 

عبد اهلل المنوفي، ومنا�صك الحج.
وردت هذه الم�صطلحات الح�صانية التي تر�صد اإلى   .(
كتاب  في  اأ�صغر  درج��ات  اإلى  القف  توزيع  �صرورة 

�ض  النحوي  الخليل  والرباط  المنارة  �صنقيط  بالد 
.(11

العابدين  زين  بن  علي  الدين  نور  الإر�صاد  اأبو  هو   .(
المالكية  �صيخ  -))1)ه������)  ))))ه�����  الأج���ه���وري 
اأعالم  عن  اأخ��ذ  منازع،  بال  عهده  على  م�صر  في 
وعثمان  القرافي  وال��ب��در  البنوفري،  منهم  ع��دة 
القرافي وغيرهم، واأخذ عنه جمع، منهم الخر�صي 
وغيرهم،  محمد  وابنه  الباقي  وعبد  وال�صبرخيتي، 
�صغير  للمخت�صر،  �صروح  ثالثة  منها  موؤلفات  له 

ومتو�صط وكبير وله �صرح على الر�صالة.
الدولة: ا�صم لل�صيء الذي يتداول بعينه، وتطلق على   .(
ال�صطالح  في  وه��ي  ح��ال،  اإل��ى  ح��ال  من  النتقال 
التالميذ،  م��ن  جماعة  على  تطلق  المح�صري، 
مدر�صًيا  ومقرًرا  معيًنا  متنا  ال�صيخ  على  يدر�صون 

واحًدا.
هو عبد الباقي بن يو�صف بن اأحمد الزرقاني الفقيه   .(
عدة  موؤلفات  له  ))1)ه���)   - )1)1)ه���  الم�صهور، 
النحو  في  ور�صالة  با�صمه  يعرف  خليل  �صرح  منها 

و�صرح على خطبة خليل على اللقاني،
الخر�صي  اهلل  عبد  ب��ن  محمد  اهلل  عبد  اأب���و  ه��و   .(
)ت)1))ه� ) الفقيه الم�صري المالكي المعروف، 
والده  اأخذ عن  المالكية في م�صر على عهده  �صيخ 
عنه  واأخذ  الأجهوري  وعلي  اللقاني،  البرهان  وعن 
الدين  و�صم�ض  ال�صبرختيي  اأح��م��د  منهم  جماعة 
اللقاني ومحمد النفراوي، من موؤلفاته �صرحان على 

المخت�صر كبير و�صغير.
مرعي  ابن  اإبراهيم  الدين  برهان  اإ�صحاق  اأبو  وهو   .(
ال�صبرخيتي، )ت )1))ه�) اأخذ عن علي الأجهوري، 
عنه  واأخ��ذ  الفي�صي  يو�صف  ال�صيخ  وعن  تفقه،  وبه 
ال�صيخ اإبراهيم الجمي، له عدة موؤلفات منها، �صرح 

على مخت�صر خليل.
الن�صرتي  اهلل  عبد  ب��ن  محمد  ال��دي��ن  نا�صر  ه��و   .(
الوا�صحة  الأن��وار  كتاب  له  ه�)   (((1 )ت  المالكي 

في ال�صالم والم�صافحة. 
هو محمد )النابغة) بن عبد الرحمن بن اأعمر بن   .(1
ونظامة  جليل  عالم  )ت���))))ه���)  القالوي  بنيوك 
من  متنقال  ال�صنقيطية،  البالد  في  ج��ال  مجيد، 
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القبلة  منطقة  اإل��ى  الحو�ض،  اإل��ى  �صنقيط  مدينة 
بن  اهلل  عبد  خاله  عن  اأخ��ذ  الموريتانية  بالجنوب 
الحاج حماه اهلل القالوي )ت )1))ه�) وعن اأحمد 
�صرح  منها  موؤلفات  وله  ))))ه���)  )ت  العاقل  ابن 
الأ���ص��ول،  وبوطليحية  العقيدة،  ف��ي  البليم  نظم 
�صرح  البروق في  واأنوار  ابن عا�صر،  والمبا�صر على 
بائية زروق، و�صرح ق�صيدة اأبي مدين في الت�صوف، 
اليدالي، وغرفة من جم  العالي في مناقب  وال�صند 

في حل م�صكالت "اإن همي".
الغالوي تحقيق يحي بن  النابغة  بوطليحية  محمد   .((
البراء موؤ�ص�صة الريان للطباعة والن�صر، ط ) )11) 

�ض )).
العامية  ف��ي  ف��ال��ع�����ص��ر  ح�����ص��ان��ي  ال��ت��رك��ي��ب  ه���ذا   .((
�صن  في  الأن���داد،  من  مجموعة  تعني  الموريتانية 
واأ�صاليب  معينة  تقاليد  لهم  تكون  تقريًبا،  واح��دة 
والتنكيت،  الممازحة  تعتمد  م��ا  كثيًرا  م��ع��روف��ة، 
"والو�صط" علم على مجموعة من ال�صباب الأتراب 

ت�صموا بهذا الإ�صم.
التاجر  مع  يخدم  الذي  العامل  وتعني  عامية  كلمة   .((
على  الإ�صراف  في  ي�صتخدم  اأجير  فهو  حانوته،  في 
ح�صانية  وهي  وتنظيفها.  وترتيبها  الب�صائع،  بيع 
مبالغة من  اف �صيغة  َوقَّ الف�صحى  في  اأ�صلها  ولعل 
الوقوف؛ لأن هذا العامل يكثر الوقوف تاأدية لمهمته 

وتكمياًل ل�صوؤون ال�صراء والبيع. 
عالم  م��اه��ي )ت ))))ه�����)  ب��ن  بمب  اأح��م��دو  ه��و   .((
���ص��رح على  ل��ه  و���ص��الح  ب��ي��ت ف�صل  م��ن  م�����ص��ارك 
اإلى  اإ�صافة  الفتاوى  من  ومجموعة  خليل  مخت�صر 

القف المذكور.
األف بعدها ميم مفتوحة  وهي بظاء مفتوحة بعدها   .((
ا�صرند،  ا  اأي�صً وت�صمى  ح�صانية،  �صكت  هاء  يعقبها 
الأطراف  ثنائية  ذهنية  لعبة  وتعد  ال�صنطرنج  وهي 
تعتمد البعر والعيدان ومربعات فوق الأر�ض وكيفيتها 
النقاط  وتعمر  مربعا   (( ال��ت��راب  ف��وق  تخط  اأن 
نقطة  وثمانين  اإح��دى  وهي  المربع  زواي��ا  في  التي 
وتعميرها يتم باأن يعرز في كل واحد من الجانبين 
عوًدا  اأربعين  تغرز  اأحدها  ففي  عن�صرا،  اأربعين 
اأربعة منها اإلى يمين النقطة المركزية وفي الجانب 
وتترك  بعرة،  اأربعين  تغرز  لالأول،  المقابل  الثاني، 

الالعب  يبداأ  ثم  فارغة  خالية  الو�صطى  النقظة 
قطرًيا�  البعرة  اأو  ال��ع��ود  مقدًما  ي�صاره  جهة  م��ن 
بو�صع  خ�صمه  فيختطفها  الو�صطى،  النقطة  اإل��ى 
العود الذي يليها باتجاها في محلها، وتنطلق عملية 

المبارزة.
للقطع  الق�صري  الأخ��ذ  على  وتطلق  ح�صانية  وه��ي   .((
ق�صر  من  "ق�صرة"  ف�صيح  اأ�صلها  ولعل  الأر�صية، 

ال�صيء اإذا اغت�صبه واأخذه عنوة.
)حفظه  اليدالي،  حمينه  بن  التاه  بن  اأحمدو  هو   .((
عن  اأخ��ذ  و�صاعر  ونحوي  وفقيه  جليل  عالم  اهلل) 
بن  ال��م��خ��ت��ار  وع���ن  )ب���اب���اه)  حمينه،  ب��ن  محمد 
المحبوبي،  بن  محمد  بن  محمدن  وعن  المحبوبي 
وعن لمرابط محمد �صالم بن األما وعن اأحمدو بن 
نظم  منها  عديدة  اأنظام  له  الح�صني  فال  محمذن 
ونظم  بيت  اآلف  على خم�صة  يزيد  الحطاب،  فروع 
في الأ�صول ونظم في ال�صحابيات، ونظم في ماآثر 
�صعري  ديوان  اإلى  بالإ�صافة  هذا  اليداليين،  قومه 

ف�صيح واآخر �صعبي، ومجموعة من الفتاوى.
على  وتطلق  الإفريقية،  الولفية  اللهجة  من  ولعلها   .((
الف�صتق المقلي وينت�صر  في الأ�صواق الموريتانية وله 

طعم جيد وي�صتعمله النا�ض بكثرة.
لمرابط اباه بن محمد الأمين بن اأمانة اهلل )))))ه�   .((
- ))))ه�) عالم جليل و�صيخ مح�صرة، كان فقيًها 
وهو  الفردو�ض،  منها  موؤلفات  له  و�صاعرًا  مفتًيا، 
منظومة تحتوي عدد من الفتاوي، تخرج عليه جمع 
وال�صيخ  الح�صين،  ال�صيخ  اب��ن  يحيى  منهم  كثير 

العربي ابن اليماني، وغيرهما، 
في  فتوى  تحقيق  الأمين:  محمد  بن  الأمين  محمد   .(1
الأمين،  محمد  بن  اأب��اه  للمرابط  ال�صاي،  تحريم 

معهد بن عبا�ض، انواك�صوط ))))ه� �ض )).
المرجع ال�صابق وال�صفحة.  .((
المرجع ال�صابق وال�صفحة.  .((

اليعقوبي عالم م�صارك في  البخاري  بن  هو محمد   .((
علوم قومه عا�ض في القرن الرابع ع�صر الهجري.

مخطوط بحوزتنا.  .((
المخطوط ال�صابق.  .((

هو ال�صيخ �صيد محمد بن ال�صيخ �صيدي )ت�))))ه�)   .((
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في  وت��رب��ى  وال���ده  م��ن  �صمع  وع��ال��م  مجيد  �صاعر 
في  ومنظومة  محقق  �صعري،  دي��وان  له  ح�صرته، 
من  جملة  اإل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة  دي��م��ان،  بني  ه��زل��ي��ات 

الأنظام التو�صلية.
الو�صيط في تراجم اأدباء �صنقيط اأحمد بن الأمين   .((

ال�صنقيطي، مطبعة الخانجي )))) �ض))).
هو محمد العاقب بن مايابا الجكني )ت ))))ه�)   .((
عالم جليل هاجر من البالد اأيام الحتالل الفرن�صي 
وتوفي بفا�ض له موؤلفات منها نظم نوازل �صيد عبد 
اهلل بن الحاج اإبراهيم بالإ�صافة اإلى مجموعة من 

الأ�صعار والمنظومات.
مخطوط بحوزتنا.  .((

فا�صل  محمد  ال�صيخ  ب��ن  اأب��ي��ه  �صعد  ال�صيخ  ه��و   .(1
)ت))))ه�) عالم جليل، كان �صيخ مح�صرة واإمام 
في  القادرية  الأوراد  ن�صر  قادرية،  �صوفية  ح�صرة 
غرب اإفريقيا وكثر مريدوه هنالك، وتلقي بالقبول، 
له موؤلفات منها ك�صف اللب�ض على الم�صائل الخم�ض، 
فران�صه،  �صاأن  في  والخا�صة،  العامة  والن�صيحة 
ودي��وان  المنظومات  من  مجموعة  اإل��ى  بالإ�صافة 

�صعري. 
اليدالي  اجمد  بن  محمذن  بن  العابدين  زي��ن  هو   .((
)))))ه� ))))ه� ) عالم جليل م�صارك في جميع 
غرب  جنوب  اأق�صى  ف��ي  مح�صرة  اأ�ص�ض  العلوم 
البالد الموريتانية، له مجموعة من الموؤلفات منها 
القراآن  اإع��راب  في  الرحمن  به  من  ما  اإم��الء  نظم 
للعكبري، ونظم فتاوى عبد القادر الفا�صي، وموؤلف 
الأن��ظ��ام  م��ن  ومجموعة  التجانية،  ع��ن  ال���رد  ف��ي 

والفتاوى، وكان يقر�ض ال�صعر.
مخطوط بحوزتنا.  .((

المخطوط ال�صابق.  .((
 - ))1))ه�����  ال��ي��دال��ي  األ��م��ا  ب��ن  �صالم  محمد  ه��و   .((
))))ه�) عالم جليل و�صيخ مح�صرة واإمام ح�صرة 
الحقيقة  نظم  منها  عديدة  موؤلفات  له  �صاذلية، 
الأنظام  من  ومجموعة  الوراقات،  ونظم  والمجاز، 
ال��ن��ح��وي��ة وال��ف��ق��ه��ي��ة، م��ح��اذي��ة ل��ك��ل م��ن ال��ط��رة 
والمخت�صر، بالإ�صافة اإلى ديوان �صعري معظمه في 

التو�صل والت�صوف والمديح.

مخطوط بحوزتنا.  .((
محمد  الدكتور  اأط��روح��ة  من  م��اأخ��وذ  الن�ض  ه��ذا   .((
ب�"مو�صوع  عنونها  التي  المختار  �صيد  بن  محمود 

ال�صاي في الأدب الموريتاني" . 
وهو نوع من ثمار بع�ض الأ�صجار ي�صتورد غالًبا من   .((
ال�صين ويعتمد في تح�صير الم�صروب المتداول في 
موريتانيا، و�صمي بهذا ل�صم من باب ت�صمية ال�صيء 
ببع�ض اأجزائه، فال�صاي كما ذكرنا هو المادة الأولية 

لهذا لم�صروب المذكور.
اإ�صارة اإلى قول المخت�صر "واإن زال تغير النج�ض ل   .((
بكثرة مطلق فا�صح�صن الطهورية" �ض 1) من باب 

يرفع الحدث.
" هل  اإزالة النجا�صة  اإلى قول خليل في باب  اإ�صارة   .((
عمامته،  وط��رف  م�صل  ث��وب  عن  النجا�صة  اإزال���ة 
اإن  واجبة  اأو  �صنة  ح�صير  طرف  ل  ومكانه  وبدنه 
الظهرين لال�صفرار خالف"  اأعاد  واإل  وقدر،  ذكر 

المخت�صر �ض )).
من  نوع  هنا  والمق�صود  الحناء  اإلى  ن�صبة  ح�صانية   .(1

ال�صاي الرديء .
اإ�صارة اإلى قول خليل في باب الو�صوء " و�صفع غ�صله   .((
الإنقاء  المطلوب  اأو  كذلك،  الرجالن  وهل  وتثليثه 
المخت�صر  خالف"  تمنع  اأو  ال��راب��ع��ة  ت��ك��ره  وه��ل 

�ض)).
المق�صود بالأخ�صر هنا نوع من ال�صاي يخ�صى من   .((

تاأثيراته واأَ�صراره.
المق�صود بال�صرب جماعة ال�صاي.  .((

م�صلح  اأخ�صر  نبات  هو  النعناع  م��ادة  عدمت  اأي   .((
المتعة  اإل����ى  ت���دع���وا  خ��ا���ص��ة  ن��ك��ه��ة  ول���ه  ل��ل�����ص��اي 

وال�صترخاء.
هو  ه��ذا  اأرب��ع��ة،  ال�صاي  دورات  اأن  هنا  المق�صود   .((

الأ�صل وقد يكتفى بثالثة.
على  الم�صح  ب��اب  في  المخت�صر  ق��ول  اإل��ى  اإ���ص��ارة   .((
الخف " وفي خف ع�صب تردد، المخت�صر �ض )).

مكروهات  ب��اب  ف��ي  المخت�صر  ق��ول  اإل���ى  اإ���ص��ارة   .((
ال�صالة، "وعبث بلحية اأو غيرها، �ض )). 
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اإذا  ال�صاي قليال  اإبريق  ت�صخين  بال�صهير  المق�صود   .((
زالت حرارته.

اأي و�صع على الجمر،  .((
البراني : ح�صانية ومعناه المتطفل الذي يدخل في   .(1
القوم ولي�ض منهم، وفي ذلك اإ�صارة اإلى قول خليل 
في باب الوليمة وتجب اإجابة من عين واإن �صائًما، 
كفر�ض حرير،  ومنكر  به،  يتاأذى  يح�صر من  لم  اإن 

و�صور على كجدار" المخت�صر �ض ))).
تح�صير  يتولى  من  اإلى  اللوم  توجيه  هنا  المق�صود   .((
ال�صاي واإعداده فيكره اأن يتعر�ض له بالنقد اأو اللوم. 
فيترك و�صاأنه حتى يتمكن من اإتقان ال�صاي وح�صن 

تح�صيره. 
اأي�صا  وي�صمونه  ال�����ص��اي  جماعة  خ���ادم  ال��ف��رج��ي   .((
اإلى جنب من يعد ال�صاي  ال�صخار. وهو الذي يكون 
ليعينه على تح�صير الأمور ويناوله كل ما اأراد، وقد 
وعلى  الفرن،  فوق  الإبريق،  ن�صب  على  به  ي�صتعين 

بع�ض المهمات الب�صيطة.
عملية  بقايا  بها  والمق�صود  ح�صانية  هنا  الورقة   .((
تح�صير ال�صاي وعادة ما تكون حلوة؛ لأن بها طعم 

ال�صكر ويرغب ال�صبيان فيها فيكثرون م�صها. 
ح�صانية ومعناها نظًفا ولعل التزيف م�صطلح خا�ض   .((
باأواني ال�صاي ويحيل على معنى اإنهاء عملية ال�صاي 
وختمها، فاإذا قال اأحدهم "زيفت" فمعناه اأن دورة 
اأن  ال�صاي  في  يرغب  من  ويلزم  انتهت  قد  ال�صاي 

ينتظر حتى تبداأ دورة جديدة.

الم�صــادر والمراجع

بالد �صنقيط المنارة والرباط الخليل النحوي.  -
بن  يحيى  تح.  الغالوي،  النابغة  محمد  بوطليحية   -
 ،( ط  والن�صر،  للطباعة  الريان  موؤ�ص�صة  ال��ب��راء، 

)11)م.
محمد  ابن  اأباه  للمرابط  ال�صاي،  تحريم  في  فتوى   -

الأمين، معهد بن عبا�ض، انواك�صوط ))))ه�.
ابن  لأح��م��د  �صنقيط،  اأدب���اء  ت��راج��م  ف��ي  الو�صيط   -

الأمين ال�صنقيطي، مطبعة الخانجي ))))م.
اأطروحة  الموريتاني،  الأدب  في  ال�صاي  مو�صوع   -

دكتوراه، امحمد محمود بن �صيد المختار.
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Perceptions of Islamic geography a comparative study between 
Prophetic traditions, geography and geology

Sheikh Anisurrahman Nadwi
This research revolves around perceptions of Islamic geography through a comparative study 

between Prophetic traditions geography and geology representative in measuring the proportion of 
land and sea on earth.

Accordingly, the researcher has investigated it through the theory that existed before Islam that 
the Earth is not round and spherical in shape, but is flat and broad; this theory was prevalent in 
Europe at the end of the fifteenth century AD.

Finally, the researcher concludes his research by saying: “The modern science does not only 
prove the authenticity of the Holy Quran, but also testifies to the validity of the Hadith.

Have a break have a tea

Dr. Muhammazan bin Ahmed Al Mahbubi
This writing is about a short text of artistic prose which does not exceed a page, penned by 

Ahmed bin Ahmadoun Al Hasani, to record, as it seems an aspect of the social life. That is preparing 
tea, describing the gathering where tea is served, and customs and literary works related to it. The 
author also talked about the nature of the text of book ‘Mukhtasar Khalil’ (a concise and very 
important book in Maliki school of jurisprudence) and its approach in giving rulings in a very 
concise manner.  

In a nutshell, this is a color of high artistic prose which discloses the ability of people and their 
diversity in the methods of expression.
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Poetry Collection of Al Azazi (D 710 AH) Critical views and adding some 
missing portions of his poetry. 

Dr. Abbas Hani Al Charrakh
This research aims to describe two manuscripts of the poetry collection of Al Azazi (D. 710 

AH), consisting of (146) verses in 23 poems and stanzas. The research also included some poetic 
materials and three stanzas that were not included in his collection. The researcher felt it appropriate 
to add this to his collection with some critical views and notes. 

The researcher has tackled several topics in this research; including some critical reviews 
initiated by an introduction which dealt with the poet’s life and his poetry, as well as adding some 
important verses of his poetry to his collection arranged in alphabetical order. 

Finally the research has ended with some useful catalogues for readers. 

With poetry collection of Sharif (D 760 AH) and Abu Jafar (D 779 AH) 
of Granada

Prof. Dr. Abdul Razzaq Huwaizi
This research revolves around the poetry collections of two important figures in Arabic literature, 

be it poetry prose or criticism. The fist is related to the poetry collection of Sharif Al Gharnati and 
the second is about the poetry collection of Abu Jafar Al Gharnati. The researcher has collected his 
material through the words that have been said about them. In addition to the serious attempts that 
sought to describe both through their books. And that is in order to demonstrate artistic peculiarities 
of their poetry.  

Accordingly, this research seeks to identify pieces of poetry, and then to insert them into their 
poetry collection properly.

A Critical Look at some grammatical terms 

Assistant Prof Dr. Emad Yunus Lafi
This research seeks to highlight the five grammatical terms that have been very famous among 

grammarians and scholars over the past centuries like; ‘al-khabar, al-musnad al-musnad ilahi, 
al-mudaf and al-mudaf ilahi’. 

The researcher has begun his discussion with a brief introduction about the definition of the term 
and the basis and conditions set by the scientists to coin the term.

The researcher has presented some results and recommendations in conclusion; the most 
important among them is to follow up the critical studies in grammatical terms. Because such 
researches have a significant impact in demystifying ambiguity among scholars, as well as their 
usefulness in the development of methods of teaching Arabic grammar. 
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Charles Pella (Homes of moon among the Arabs)
 

Translated presented and commented upon by: 
Prof. Dr. Mohammed Khair Mahmud Al Biqai

The Researcher began the research with an introduction in which he explained the reasons that 
made him study this phenomenon and the authors who have authored books in the same field. His 
research is the best model of pure scientific translation.

At the beginning the researcher has presented the biography of Charles Pella and also described 
his various books. In addition to the translated text which revealed some of the concepts that were 
known before Islam, such as the concept of “home” which was known to the Arabs with regard to 
Solar and Lunar systems. 

The researcher’s attempt was to provide a comprehensive overview of the Arab Knowledge in 
this area; in order to prove that the non-Arabs were not the only ones who cared about astronomy.

Ibn Abdul Malik AlMarrakeshi and his Characteristics of literary criticism

Dr. Mohammed bin Mohammed Al Hajwi
 This research seeks to highlight the part of the culture of Ibn Abdul Malik a writer and a 

historian, and his encyclopedic knowledge in the sciences of his time, especially the religious and 
literary sciences and, linguistic historical and theological.

The researcher has devoted this study to demonstrate the method of Ibn Abdul Malik Al 
Marrakeshi and his efforts in literary criticism. It is complementary study of the creative literary and 
linguistic aspects of his knowledge which shows his mastery in Arabic sciences and its literature. 
As criticism is an art and science that highlight the depth of the critic in literary, linguistic and 
grammatical sciences, and in the genre and meanings of Arab poetry in various literary eras.

And finally the researcher summarizes how Ibn Abdul Malik Al Marrakeshi has selected the 
verses of poetry and commented upon them using his literary and linguistic skill, as well as his 
broad knowledge of the poets and the genre in which they were proficient.

Displacement in Arabic poetry, a reading in old Arabic critical text

Dr. Ahmed Buziyan
This study came to shed light on the problematic concept of displacement in old Arabic critical 

text since there are a lot of terms that constitute obsession of theorizing among Arab. Among them 
the term of ‘lying’ which has turned form its artistic and aesthetic concept, which is synonymous to 
imagination, to a depriving factor from criticism. 

The researcher tries in this paper to reveal the method of the synthesis that gives the work a peculiarity 
of displacement. If the synthesis is of displacement nature it creates tension in structural relationship 
through gaps and voids that makes it impossible to read the inner message without significant filling. 
As poetry cannot be understood by assumptions as it can be understood by text itself.

He concluded by saying that the concept of displacement could be inexhaustible; being the 
power of poetic language, and aesthetic factor in the text.
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Teaching Arabic language between artistic visions 
and educational theories. 

Dr. Mohammed Saiful Islam Buflaqa

The teaching of the Arabic language is difficult in the sense that there are a lot of techniques 
and variations in the methods of teaching, and preciseness in the selection of content that must be 
taught. The researcher in this subject seeks to highlight some of the issues by standing with a group 
of diverse artistic visions that relate to teaching Arabic, in addition to some successful experiences 
in this field by professionals engaged in teaching Arabic language like; teachers, inspectors, 
educators and professors of educational institutes. It also opens up a number of research studies and 
contemporary linguistic theories that employed in order to serve the Arabic language and bring it 
closer to the receiver.

Finally, the researcher proposed a number of recommendations on the subject, including focusing 
attention on the basics and fundamentals upon which the educational goals of the teaching of Arabic 
language should be built, by identifying the educational needs of the learner that is consistent and 
in line with the modern age in which he lives, and his cultural level.

Education and upbringing in Morocco during the middle Ages

Dr. Yahya Bulehya

This research focuses on the problems of education and schools in Morocco during the middle 
Ages. The researcher came to address this issue through several axes, revealing the role of Islam 
in laying foundation of education and teaching. This is in addition to discussing the educational 
institutions that had an impact in the history of Morocco since the ages of troubled states.

The research concluded by saying: “It should be noted that the culture of Islam in the era of 
prophet Muhammad (PBUH) and the caliphate, and some of the Umayyad and Abbasid periods, 
establishes the rules of society and the intellectual and political symbolism, and integrate the 
components of the Islamic abroad within the strategic directions of Interior.”
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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.



ال�سنة الحادية والع�سرون : العدد الرابع والثمانون ــــ �سفر 1435 هـ / كانون الأول )دي�سمبر( 2013 م

الدرا�سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
والن�سر وال�سوؤون الخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة الــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة والـــــتـــــــــــــــــراث

الفتاوى الخيرية لنفع البرية: تاأليف: الرملي : خير الدين بن اأحمد بن علي الأيوبي 
العليمي الفاروقي نور الدين ) ت: 1081 هـ (.

Al Fatawa Al Khairiyyah linafilbariyyah. 
By. Al Ramli Khairuddin bin Ahmed bin Ali Al Ayyubi Al Ulaimi Al Faruqi Nuruddin (D 1081 AH)
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Nafhaturraihana Wa Rashhatu Tilail Hanah.
By. Muhammad Amin bin Fadlullah bin Muhibbullah Al Hamawi Al Dimashqi, Al Hanafi (D 1111 AH)

 نفحة الريحانة ور�سحة طالء الحانة: المحبي : 
محمد اأمين بن ف�سل اهلل بن محب اهلل الحموي الدم�سقي ، الحنفي ) ت: 1111 هـ (.

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة
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