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الدرا�شات  ت�شـدر عـن ق�شم 
والن�شر وال�شوؤون الخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة الــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة والـــــتـــــــــــــــــراث

 مخطوط تحفة الفر�س اأو )مخت�شر كتاب �شالوتر في الخيل(
تاأليف: ح�شن بن طاهر الدولتابادي, كان حيا �شنة ١0١١ هـ.

Tohfatul Faras, or (Abridgement of the book of Horses) 
By: Hasan bin Tahir Dawlat Abadi. Was alive in the year 1011 AH.
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Majalisul Ushshaaq, in sufism. By: Sultan Husain Bilqura
Language: Persian. Copied in: Jumada al-Thania 1216 AH

 مخطوط مجال�س الع�شاق, في الت�شوف, تاأليف: �شلطان ح�شين بالقراء
وهو باللغة الفار�شية وتم ن�شخه في جمادى الثانية ١2١6 هـ.

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــشــــلــــيــــة
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 )86( 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

مركــــز جمعــة المــاجــد للثقــــــــافة والتــــــــراث
Juma Al Majid Center for Culture and Heritage
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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 

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير رقــــم الت�شجيل الدولي للمجلــة

مجــــــــــــــلة
ف�صـــــــــلية
ثقافيـــــــــة
تراثيــــــــــة

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

ردمد 2081 - 1607

المجلة م�شجلة في دليــــل
اأولريخ الدولي للدوريات

تحت رقم 349378

مديــر التحرير
د. عز الدين بن زغيبة

�شكرتير التحرير
د. فاطمة نا�صر المخيني

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

ال�صنة الثانية والع�صرون : العدد ال�صاد�ص والثمانون ــــ �صعبان 1435 هـ / جون )حزيران ــــ يونيو( 2014 م
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وتقع  اهلل,  العمري رحمه  اأنــوار  ال�صيخ محمد  يد  �صنة: 1292هـــ على  النظامية  الجامعة  تاأ�ص�صت 
الجامعة النظامية في منطقة جالل كو�صه, القريبة من منطقة ت�صار منار )ال�صوامع االأربعة(, حيث 

يقع م�صجد مكة ال�صهير في حيدر اأباد عا�صمة والية اأندرا برادت�ص بالبالد الهندية.
ويراأ�ص الجامعة ال�صيخ المفتي خليل اأحمد, وي�صرف على اإدارتها اأمير الجامعة اأكبر نظام الدين, 
بالمملكة  المكرمة  مكة  من  كل  في  خارجها  فــروع  لها  لكن  الهند,  داخــل  فــروع  للجامعة  توجد  وال 

العربية ال�صعودية, وفي الكويت, وفي األمانيا.  
وهــي  ح�صين,  مــحــبــوب  ال�صيد  الــحــافــظ  اإدارتـــهـــا  عــلــى  يــ�ــصــرف  كــبــيــرة  مكتبة  بالجامعة  وتــوجــد 
كتبت  الفهار�ص  هذه  لكن  للمخطوطات,  واأخــرى  للمطبوعات,  فهار�ص  لها  ومرتبة,  منظمة  مكتبة 
فيه  حفظت  بالمخطوطات,  خا�ص  ق�صم  المكتبـة  وفــي  والب�صرية,  المادية  الــقــدرات  ل�صعف  باليد, 
منها,   النادرة  المخطوطات  وو�صعت  �صفاف,  زجاج  اأبواب من  ذات  المخطوطات في خزائن حديدية 
والمخطوطات ذوات الزخارف الملونة الجميلة في منا�صد زجاجية مغلقة, عر�صت ب�صكل م�صتطيل 

في و�صط القاعة. 
وتتنوع مو�صوعات المخطوطات بين علوم القراآن, والتف�صير وعلومه, والحديث وعلومه, والفقه 
والعلوم  الفلك,  وعلم  والتراجم,  وال�صعر,  العربية,  واالآداب  وعلومها,  واللغة  والت�صوف,  واأ�صوله, 

التجريبية. 
وعدد المخطوطات بالمكتبة يزيد عن 2000 عنوان, وهي في حالة جيدة نظًرا لالعتناء ال�صديد 
والمطبوعات  المخطوطات  ل�صيانة  خا�ص  ق�صم  بالمكتبة  يوجد  حيث  الم�صتمرة,  وال�صيانة  بها 
وترميمها وتجليدها, يقع في الطابق االأر�صي من مبنى المكتبة المكون من طابقين, ويعمل بالق�صم 
المخطوطات  في  انتباهك  يلفت  ما  اأهم  واإن  تقليدية,  وطرق  قديمة  بتجهيزات  ثالثة  اأو  �صخ�صان 
تجليدها االأخاذ ب�صورته الفنية, اإال اأنه تجليد ي�صتعمل في المطبوعات ولي�ص في المخطوطات, الأن 
تجليد المخطوطات يعتمد على تقنيات معينة في الخياطة و�صناعة الحبكة, حتى تكون حركة ورق 

مكتبة الجامعة النظامية بحيدر اأباد الدكن
اأكثر من 2000 مخطوط تنتظر 

عقول الباحثين واأقالم المحققين
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رة وي�صهل تقليبه يمنة وي�صرة, وال توؤثر في �صالمة المخطوط, و�صالمة الن�ص بعدم  المخطوط مي�صَّ
الم�صا�ص به ولو بحروف قليلة منه عند تجليده.

وتحوي المكتبة عدداً من مكتبات العلماء الذين اأوقفوها عليها, ومنها: 
-  مكتبة حكيم وحيد الدين علي. 

-  المكتبة االأنورية ل�صاحبها موالنا اأنوار اهلل باني بتي. 
-  مكتبة الدكتور عبد ال�صتار خان. 

-  مكتبة مجل�ص اإ�صاعة ال�صنة. 
كما تحتوي على عدد كبير من الكتب النادرة.

مختلف  فــي  الــدرا�ــصــيــة  الــكــتــب  مــن  الــجــامــعــة  حــاجــة  تلبي  �صغيرة  مطبعة  بالجامعة  ويــوجــد 
المو�صوعات, حيث توزع �صنويا المقررات الدرا�صية على الطلبة كل ح�صب حاجته وتخ�ص�صه.

واإ�صالمية  عربية  دول  من  االإ�صالمي  بالتراث  المهتمين  الباحثين  من  عدد  الجامعة  ويق�صد 
واأوربية, الأجل االطالع على المخطوطات الموجودة بالجامعة, وبخا�صة في الفقه ال�صافعي ؛ الأن 
مذهب اأهل جنوب الهند هو المذهب ال�صافعي, وكذلك المخطوطات التي األفها علماء حيدر اأباد التي 
كانت عا�صمة الدولة االآ�صفية االإ�صالمية ومدينة العلم والعلماء بجنوب الهند, حيث اإن بع�ص هذه 

الموؤلفات ال توجد منها اإال ن�صخة واحدة , هي ن�صخة مكتبة الجامعة.
وفي الختام نذكر بع�ص العناوين الي�صيرة من تلك المخطوطات للتمثيل فقط:

1 - متعة االأ�صماع باأحكام ال�صماع: للح�صرمي.
2 - ر�صالة في حقيقة االإن�صان: للجالل الدواني.

3 - كتاب نور االأنوار في �صرح المنار: لمال جيون.
4 - تكميل االإيمان وتقوية االإتقان: لعبد الحق بن �صيف الدين الترك الدهلوي البخاري.

5 - مناقب الحب�صة: لمن�صور الهمذاني. 
6 - معجم عربي فار�صي. 

7 - االأزهار البديعة في علم الطبيعة, اأو اإظهار البديعة في علم الطبيعة.

واهلل ولي التوفيق

ين بن زغيبة الدكتور عزُّ الدِّ
مدير التحرير
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المدر�سة الفا�سية المعا�سرة في الدرا�سة 
الم�سطلحية والتف�سير المو�سوعي للقراآن الكريم

د. عبد الكبير محمد حميدي
اأ�شتاذ الدرا�شات الإ�شالمية بالكلية المتعددة التخ�ش�شات بالر�شيدية

جامعة مولي اإ�شماعيل/ المملكة المغربية

بين يدي المو�ضوع 

للقراآن  المو�صوعي  والتف�صير  الم�صطلحية  الدرا�صة  المعا�صرة في  الفا�صية  المدر�صة  تمثل 
وما  علمية,  منجزات  من  عنها  تمخ�ص  ما  اإلى  بالنظر  وفريدة,  رائدة  علمية  تجربة  الكريم, 
اأ�صفرت عنه من درا�صات وبحوث, وما حققته من تراكم نظري ومنهجي, مما اأك�صبها �صيًتا ذائًعا, 

وذكًرا طيًبا, و�صدى متردًدا في االأو�صاط العلمية والبحثية, داخل المغرب وفي الخارج.

ويرجع الف�صل في و�صع االأ�صول النظرية, والقواعد العلمية, واالإجراءات التف�صيلية, لمنهج 
المدر�صة الفا�صية المعا�صرة في الدرا�صة الم�صطلحية والتف�صير المو�صوعي للقراآن الكريم - 
بعد اهلل تعالى - اإلى جهود ف�صيلة االأ�صتاذ العالمة الدكتور ال�صاهد البو�صيخي حفظه اهلل تعالى, 

ا, بل منظًرا ومجتهًدا في علم اأ�صول التف�صير. ا, وانتهى مف�صرًّ الذي بداأ م�صواره العلمي لغويًّ

وحذقه  اإتقاًنا،  العربي  الل�شان  البو�شيخي  اأتقن 
ول  الإل��م��ام،  غاية  وحقائقه  باأ�شراره  واأل��م  حذًقا، 
غرو، فهو الذي حفظ القراآن الكريم وهو دون �شن 
العلوم  من  واف��ًرا  ق�شًطا  اأخذ  الذي  وهو  العا�شرة، 
ال�شرعية والعربية عن �شيوخ وعلماء القرويين، وهو 
ال�شوري  واللغوي  الأدي���ب  عن  واأخ��ذ  �شحب  ال��ذي 
ال��ك��ب��ي��ر ال��ع��الم��ة ال��دك��ت��ور اأم��ج��د ال��ط��راب��ل�����ش��ي، 
القديم،  العربي  النقد  ف��ي  تخ�ش�ص  ال��ذي  وه��و 

العربي  والنقدي  والنثري  ال�شعري  التراث  ونخل 
نظرات  م��ن  اإل��ي��ه  ي�شبق  ل��م  بما  فيه  وج��اء  ن��خ��اًل، 
واأ�شول،  وقواعد  وفهوم،  وا�شتنباطات  وت�شورات، 
المطبوعة:  القيمة  كتبه  ذلك  على  دلياًل  وح�شبنا 
"م�شطلحات النقد العربي لدى ال�شعراء الجاهليين 
لدى  النقدي  الم�شطلح  "ن�شو�ص  والإ�شالميين"، 
و"م�شطلحات  والإ�شالميين"،  الجاهليين  ال�شعراء 
نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ". 
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كما اأن للبو�شيخي اطالًعا وا�شًعا على كتب التف�شير 
وعلوم القراآن واأ�شول التف�شير والم�شطلح القراآني، 
الكريم،  القراآن  تف�شير  في  المجددة  اآراوؤه  له  بل 
ونظراته الثاقبة في فهم اآيه وال�شتنباط منها، وله 
اإليه،  والدعوة  بالقراآن  التعريف  في  مباركة  جهود 

تاأليفا ومحا�شرات وم�شاريع علمية.

الم�شطلحية  الدرا�شات  البو�شيخي معهد  اأ�ش�ص 
والدرا�شات  البحوث  موؤ�ش�شة  ثم  فا�ص،  بجامعة 
الموؤتمرات  خاللهما  من  ونظم  )مبدع(،  العلمية 
التكوينية،  وال��دورات  البحثية،  والندوات  العلمية، 
الأطروحات  ع�شرات  على  واأ�شرف  وحا�شر،  وكتب 
والر�شائل الجامعية، في الم�شطلح القراآني والنقدي 
في  الباحثين  من  الع�شرات  حوله  وجمع  والبالغي، 
والن�شق  الناظم،  الخيط  وك��ان  والخارج،  المغرب 
ال��ج��ام��ع ل��ه��ذه ال��م��ب��ادرات وال��ج��ه��ود، ه��و منهج 
الدرا�شة الم�شطلحية والتف�شير المو�شوعي للعالمة 

البو�شيخي.

ولقد برز من تالميذ العالمة البو�شيخي طائفة 
من الباحثين، من الذين اأخذوا قواعد المنهج عن 
فكانت  بحوثهم،  في  منواله  على  ون�شجوا  �شيخهم، 
وال��درا���ش��ات  الأع��م��ال  م��ن  مجموعة  ذل��ك  نتيجة 
العلمي،  ب��ال��ع��م��ق  المت�شمة  ال���رائ���دة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ومن  المنهجية.  وال�شرامة  النظري،  وال�شتيعاب 
نذكر:  البو�شيخي  تالميذ  م��ن  ال��ب��ارزة  الأ���ش��م��اء 
ف�شيلة العالمة المرحوم الدكتور فريد الأن�شاري، 
وف�شيلة الأ�شتاذة الدكتورة فريدة زمرد، وغيرهما.

ب�شحبة  ال�شطور  هذه  كاتب  على  اهلل  من  ولقد 
الرا�شخين  الباحثين  م��ن  الطيبة  النخبة  ه��ذه 
مقدمهم  وف��ي  عنهم،  والأخ��ذ  الربانيين  والعلماء 
ف�شيلة  المنهج  هذا  ورائ��د  المدر�شة  هذه  موؤ�ش�ص 

اأ�شتاذنا  ف�شيلة  وتلميذه  البو�شيخي،  اأ���ش��ت��اذن��ا 
جناته،  ف�شيح  واأ�شكنه  اهلل  رحمه  الأن�شاري  فريد 
�شبقونا  م��ن  بع�ص  وب��ح��وث  ج��ه��ود  م��ن  وب���الإف���ادة 
بحثنا  فاأنجزنا  المبارك،  الدرب  هذا  في  باإح�شان 
الكريم  القراآن  في  الأمة  "مفهوم  الدكتوراه:  لنيل 
من  مبا�شر  اإ���ش��راف  تحت  ال�شريف"،  والحديث 
اهلل  بحمد   - فحظي  نف�شه،  البو�شيخي  اأ�شتاذنا 
الم�شرف  الأ���ش��ت��اذ  ور���ش��ى  ب��اإع��ج��اب   - وتوفيقه 
وتلميذه الأن�شاري، وي�شر اهلل طبعه باقتراح و�شعي 
اهلل  بحمد   - فوجد  نف�شه،  البو�شيخي  ف�شيلة  من 
وتلقاه  الإ�شالمية،  المكتبة  في  به  الالئق  مكانه   -

القراء والباحثون بالإعجاب والقبول.
المحور الأول: التعريف بالمدر�ضة الفا�ضية 

في الدرا�ضة الم�ضطلحية، والتف�ضير 
المو�ضوعي للقراآن الكريم

اإلى التعريف بكل  مدخل: ي�شعى هذا المدخل 
الم�شطلحية،  والدرا�شة  الفا�شية،  المدر�شة  من: 
ت��ع��ري��ف  اأن  وذل�����ك  ال���م���و����ش���وع���ي؛  وال��ت��ف�����ش��ي��ر 
اأبوابها  المعرفة من  اإلى  يمثل دخوًل  الم�شطلحات 
ال�شحيحة، وولوًجا اإلى العلم من مداخله الطبيعية.

1- المدر�ضة الفا�ضية:
م�شطلح "مدر�شة" في التداول الفكري والعلمي 
العام المعا�شر، يحيلنا على: جماعة من العلماء اأو 
اأو علمي متميز،  اإنتاج فكري  لهم  يكون  المفكرين، 

ي�شتقلون فيه بروؤية م�شتركة اأومنهج موحد.

الثالثة - ينطبق على  باأركانه  التعريف -  وهذا 
المدر�شة الفا�شية. فهي مدر�شة علمية مغربية))(، 
ال�شاهد  الدكتور  الأ�شتاذ  ف�شيلة  جهود  من  تكونت 
الذين  من  تالميذه،  من  وع�شرات  البو�شيخي))( 
   اأخذوا عنه قواعد "منهج الدرا�شة الم�شطلحية"))(، 
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اإ�شرافه - طائفة قيمة من ر�شائل  واأنجزوا - تحت 
ووا�شع  المدر�شة  �شيخ  باإعجاب  حظيت  الدكتوراه، 
البو�شيخي،  مدر�شة  تالميذ  اأبرز  ومن  المنهج))(، 

نذكر:

رحمه   - االأن�شاري  فريد  الدكتور  الأ�شتاذ   -
الأ�شولي  "الم�شطلح  القيمة:  ور�شالته   - اهلل 

عند ال�شاطبي"))(.

ور�شالتها  زمرد،  فريدة  الدكتورة  الأ�شتاذة   -
الكريم  القراآن  في  التاأويل  مفهوم   " النفي�شة: 

والحديث ال�شريف"))(.

حماد،  بن  عمر  موالي  الدكتور  الأ�شتاذ   -
في  محاولة  التف�شير:  اأ�شول  علم   " ور�شالته: 

البناء"))(.

ور�شالته:  العمراني،  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ   -
"مو�شوعة مدر�شة مكة في التف�شير: تف�شير عبد 

اهلل بن عبا�ص"))(.

ور�شالته:  الوافي،  حميد  الدكتور  الأ�شتاذ   -
الخالف  في  واأثره  والظن  القطع  "مفهوم 

الأ�شولي"))(.

ور�شالته:  ال�شي�شي،  محمد  الدكتور  الأ�شتاذ   -
الع�شر  في  التف�شير  في  ال�شلفية  "المدر�شة 

الحديث")1)(.

ور�شالته:  بو�شعراء،  زيد  الدكتور  الأ�شتاذ   -
المفهوم  في  بحث  الرا�شدين:  الخلفاء  "�شنة 

والحجية")))(.

ور�شالته:  حميدي،  الكبير  عبد  الدكتور   -
والحديث  الكريم  القراآن  في  الأمة  "مفهوم 

ال�شريف)))(.

ال���دك���ت���ور الــطــيــب الــبــوهــالــي، ور���ش��ال��ت��ه:   -         

والحديث الكريم  القراآن  في  ال�شالم  ""مفهوم 
ال�شريف")))(.

"التف�شير  ور�شالتها:  اأ�شقر،  �شعاد  الدكتورة   -
والمف�شرون بالمغرب الأق�شى")))(.

"تف�شير  ور�شالته:  الريحاني،  محمد  الدكتور   -
الإمام الغزالي")))(.

"مفهوم  ور�شالته:  محمد االأحمدي،  الدكتور   -
الحياة في القراآن والحديث")))(.

"مفهوم  ور�شالته:  البوزي،  محمد  الدكتور   -
التقوى في القراآن والحديث")))(.

ال���دك���ت���ور عــبــد الــمــجــيــد بـــن مــ�ــشــعــود،   -
الكريم  ال��ق��راآن  في  النعمة  "مفهوم  ور�شالته: 
وتف�شير  م�شطلحية  درا�شة  ال�شريف:  والحديث 

مو�شوعي")))(.

وهي مدر�شة تمخ�ص عنها اإنتاج علمي متميز، 
العلمي  البحث  وم��ق��وم��ات  ���ش��روط  م��ن  ل��ه  اجتمع 
الر�شين ما تفرق في غيره، من ا�شتيعاب وا�شتقراء، 
حراك  عن  واأ�شفر  و�شمول،  وعمق  وتحليل،  وتعليل 
علمي منهجي تجديدي غير م�شبوق في دائرة العلوم 
ال�شرعية والعربية)))(، مما اأك�شب المدر�شة برمتها 

ا واإ�شالميًّا كبيًرا. �شيتًّا علميًّا عربيًّ

م�شاربها  اختالف  على   - كونها  مدر�شة  وهي 
هو  كبير  ناظم  خيط  يجمعها   - موا�شيعها  وتنوع 
الدرا�شة  منهج   " و�شوابط  قواعد  اإل��ى  الحتكام 
التاأ�شيلي،  النظري  بعده  اأفي  �شواء  الم�شطلحية"، 

اأم في بعده العملي التطبيقي.

فهو  بالفا�شية،  المدر�شة  واأما و�شف هذه 
للمملكة  العلمية  العا�شمة  فا�ص  مدينة  اإل��ى  ن�شبة 
       المغربية؛ حيث مقر معهد الدرا�شات الم�شطلحية 
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ظهر   - الإن�شانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  لكلية  التابع 
المهراز، الذي يعود اإليه الف�شل واإلى مديره الدكتور 
البو�شيخي في جمع �شتات اأولئك الباحثين، وتوحيد 
جهودهم في خدمة القراآن وال�شنة، وما تفرع عنهما 

من علوم اإ�شالمية)1)(.

2- الدرا�ضة الم�ضطلحية:
" فن الدرا�شة الم�شطلحية"  لم يرد عن مبدع 
جامع  تعريف  البو�شيخي،  ال�شاهد  الدكتور  ف�شيلة 
بينه  ال��خ��ل��ط  م��ن  م��ان��ع  ال��ف��ن،  ه���ذا  لخ�شائ�ص 
مثل  م��ن��ه،  القريبة  وال��ف��ن��ون  ال��ع��ل��وم  بع�ص  وب��ي��ن 
واإنما  الم�شطلح")))(،  و"علم  "الم�شطلحية")))(، 
ورد عنه تعريف تقريبي لحقيقة هذا الفن، ل يخلو 

من قدر من العموم والإجمال.

يقول البو�شيخي: "الدرا�شة الم�شطلحية �شرب 
العلوم،  مختلف  لم�شطلحات  العلمي  الدر�ص  من 
وفق منهج خا�ص، بهدف تبين وبيان المفاهيم التي 
عبرت عنها اأو تعبر عنها تلك الم�شطلحات، في كل 

علم، في الواقع والتاريخ معا")))(.

وقد اجتهد بع�ص تالميذ البو�شيخي في تعريف 
فن " الدرا�شة الم�شطلحية"، ورفع ال�شتباه واللب�ص 
ف�شيلة  عن  فجاء  الم�شطلح".  علم   " وبين  بينه 
 - اهلل  رحمه   - الأن�شاري  فريد  الدكتور  الأ�شتاذ 
واقعه  لمعرفة  الم�شطلح  ف��ي  بحث  ه��ي   " ق��ول��ه: 
المكونة  وخ�شائ�شه  مفهومه،  حيث  من  الدللي، 
العلمي  مجاله  �شمن  عنه،  المتولدة  وفروعه  ل��ه، 

المدرو�ص به")))(.

زمرد  فريدة  الدكتورة  الباحثة  تعريف  ويبقى 
حقيقة  يعك�ص  تعريف  واأج��م��ع  اأدق  نظرنا-  -ف��ي 
جامعة  منهجية  درا�شة   " تقول:  حيث  الفن؛  هذا 
وتبين  ن�شو�شها،  الم�شطلحات من  مفاهيم       تتبين 

وامتداداته  للم�شطلح،  الذاتية  الدللية  المقومات 
�شمائمه  عبر  للن�ص  المفهومي  الن�شيج  داخ���ل 

وا�شتقاقاته، والق�شايا المو�شولة به")))(.

جامعة،  منهجية  درا�شة  هو  حيث  فمن 
الخطوات،  في  ترتيب  على  " قائم  الفن  هذا  ف��اإن 
على  برهنت  التي  والأدوات  الأ���ش��ول  بين  وجمع 
ال��م��درو���ص،  المو�شوع  حقائق  تبين  ف��ي  فائدتها 
وال�شتقراء  والت�شنيف،  الإح�شاء  بين  جمع  من 
والتعليل  والتحليل  والتاريخ،  والو�شف  وال�شتنباط، 

والتركيب")))(. 

العمل  ف���اإن  وبــيــان،  تبين  هــي  حيث  ومــن 
من  بالمرور  م�شروط   " الم�شطلحية  الدرا�شة  في 
العالم  بعمل  اأ�شبه  اأولهما(   ( علميتين،  مرحلتين 
التجزيئية،  المجهرية  الدرا�شة  وهي  مختبره،  في 
الواردة  الن�شو�ص  وتتبع  الم�شطلح،  تح�شي  التي 
تحليلية  درا�شة  منها  واحد  كل  لتدر�ص  جمًعا؛  فيه 
المعطيات  تركيب  ب��اإع��ادة  منها  ت��خ��رج  دق��ي��ق��ة، 
متعلقة  نتائج  من  اإلأي��ه  تو�شل  لما  تبًعا  وت�شنيفها 
�شياقاتها  ا�شتح�شار  مع  ذل��ك  وك��ل  بم�شامينها، 
المقالية والمقامية. و)المرحلة الثانية( اأ�شبه بعمل 
العالم في عر�ص نتائجه؛ حيث يبداأ من حيث انتهى 
الطريق  ينعك�ص  اإذ  ال�شتقرائي؛  المختبري  بحثه 
اإل��ى  ال��ت��ج��زيء،  واع��ت��م��اد  بالخا�ص  ال��ب��داي��ة  م��ن 
�شوء مرحلتين  في  النتائج  و�شياغة  بالعام  البداية 

منهجيتين:

ال��ذات��ي��ة  ال��دلل��ي��ة  ال��م��ق��وم��ات  ع��ر���ص  اأوًل: 
للم�شطلح؛ اأعني تعريفه و�شفاته وعالقاته.

ثانًيا: عر�ص امتدادات الم�شطلح الملت�شقة بذاته، 
ذاته،  وامتداداته خارج  وم�شتقاته،  �شمائمه  بدرا�شة 

   بدرا�شة الق�شايا التي تت�شل به وبن�شه ات�شاًل")))(.
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الم�شطلحات  "مفاهيم  عــبــارة  واأمــــا 
ال��درا���ش��ة  "فن  م��ن  ت��خ��رج  ف��ه��ي  ن�شو�شها"  مــن 
")اأحدهما( علم الم�شطلح  الم�شطلحية" علمين: 
اأو  تنميطه  اأو  الم�شطلح  و�شع  كيفية  يدر�ص  ال��ذي 
... ول يهتم بكيفية تداول الم�شطلح داخل  توحيده 
الن�شو�ص، مع اأن الم�شطلح ل يمكن ت�شوره في غياب 
الن�ص. ) والثاني( هو علم الدللة وفروعه التي تهتم 
ببيان  غايتها  تخ�ش�ص  اأن  دون  الن�شو�ص  بدرا�شة 

البناء المفهومي لم�شطلحات تلك الن�شو�ص")))(.

" فن الدرا�شة الم�شطلحية" في  اأهمية  وتكمن 
اأمور عدة اأهمها:

اإذ  الم�شطلحات؛  هــو  الــذي  مو�شوعها 
عنوان   - العلوم(  )مفاتيح  لي�شت  "الم�شطلحات 
 - الم�شطلحات  في  الم�شهور  ال��خ��وارزم��ي  كتاب 
فح�شب، بل هي خال�شة البحث فيها في كل ع�شر 
وفي  للعلم،  العلني  الوجود  يبداأ  ببدايتها  وم�شر، 
القواعد  "وما  العلم".)))(  تطور  يتلخ�ص  تطورها 
اآبار العلم،  اإل  والمناهج، ول الق�شايا والإ�شكالت، 
اإلى  �شبيل  من  وه��ل  دلوؤه���ا!  الم�شطلحات  واإن��م��ا 
العلوم  اإن  تقول:  اأن  لك  بل  دلء؟  بغير  الغور  الماء 
ماهيات، وجواهر مجردات، والم�شطلحات مادتها 
ذا  ومن  ج�شوم،  وهذه  نفو�ص  تلك  فكاأن  و�شورها. 
الحتكاك  دون  واأحوالها  النفو�ص  اإدراك  على  قدير 

بج�شومها")1)(.

واإذا كانت الم�شطلحات من العلوم بتلك المنزلة 
والمكانة، فاإنه " ل �شبيل اإلى ا�شتيعاب اأي علم دون 
وتعليل  تحليل  اإل��ى  �شبيل  ول  الم�شطلحات،  فهم 
�شبيل  ول  الم�شطلحات،  فقه  دون  علم  اأي  ظواهر 
اأو  الم�شطلحات  تجديد  دون  علم  اأي  تجديد  اإلى 

    مفاهيم الم�شطلحات")))(.

مفاهيم  وبــيــان  تبين  هــو  الـــذي  هدفها 
البيان  على  الأم��ر  م��دار  واإنما   " الم�شطلحات: 
علم،  اأي  األ��ف��اظ  من  بدقة  ال��م��راد  تبين  والتبين: 
اأف���راًدا  ممثليه،  ول��دى  تاريخه،  وعبر  واق��ع��ه،  في 
للنا�ص،  كذلك  بدقة  منها  المراد  وبيان  وطوائف. 
والطوائف  الأف��راد  ولدى  معا،  والتاريخ  الواقع  في 

الممثلة جميعا")))(.

ــة  ــش ــدرا� ال "منهج  هـــو  ــــذي  ال منهجها 
ال��ذي  وه���ذا  للم�شطلحات"،  الم�شطلحية" 
الذي  وهذا  يقال،  ال�شناعة" كما  "�شر  فيه  يكمن 
الم�شطلحات  المفاتيح ما دامت  يمكن عده مفتاح 
به  الذي  فهو  "المفاتيح".  هي  العلوم  اإلى  بالن�شبة 
في  ما  لم�شطلح  الدللي  الواقع  عن  الك�شف  يتم 
التطور  ر�شد  يتم  به  ال��ذي  وهو  وو�شفه،  ما،  متن 
الدللي لم�شطلح ما، وتاريخه، وهو الذي به - اأثناء 
بدرا�شة  اإذ  للمفاهيم؛  والبيان  التبين  يتم   - ذلك 
معينة  درا�شة  ما  م�شطلح  بها  ورد  التي  الن�شو�ص 
على  الدرا�شة  تلك  نتائج  وبعر�ص  التبين،  يح�شل 
مًعا - متالزمين  وبهما  البيان،  نمط معين يح�شل 
الدرا�شة  من  المتوخى  الهدف  يتحقق   - متكاملين 

الم�شطلحية".)))( 

3- التف�ضير المو�ضوعي:

القراآن  تفهم  في  طريقة  المو�شوعي  التف�شير 
الآي���ات  جمع  على  تعتمد  معانيه،  وب��ي��ان  الكريم 
للو�شول  فيها،  والنظر  المو�شوع،  نف�ص  في  الواردة 

اإلى ت�شور م�شتوعب و�شامل لذلك المو�شوع.

تعريفه  ف��ي  م�شلم  م�شطفى  الأ���ش��ت��اذ  ي��ق��ول 
ق�شايا  ف��ي  يبحث  "منهج  المو�شوعي:  للتف�شير 
تقري  طريق  عن  غاية،  اأو  معنى  المتحدة  القراآن 
وربطها  عنا�شرها  وا�شتخراج  فيها،  والنظر    اآياتها 
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برباط منهجي جامع".)))(

واأما الطريقة العملية للتف�شير المو�شوعي، فاإنه 
القراآنية  الكلمة  على  �شوره  اإحدى  في  يعتمد  "قد 
ويجعلها منطلقه في الدرا�شة والتحليل؛ حيث يتتبع 
الكلمة من كلمات القراآن الكريم، ثم يجمع الآيات 
مادتها  م��ن  م�شتقاتها  اأو  اللفظة  فيها  ت��رد  التي 
بتف�شيرها،  والإح��اط��ة  الآي��ات  جمع  وبعد  اللغوية، 
ا�شتعمال  الكلمة من خالل  ا�شتنباط دللت  يحاول 

القراآن لها")))(.

الدرا�شة  مع  يلتقي  المو�شوعي  التف�شير  اأن  ومع 
الدرا�شة  هو  الذي  اأركانها،  اأحد  في  الم�شطلحية 
ال��درا���ش��ة  اإط����ار  ف��ي  يخ�شع  ف��اإن��ه  ال��م��ف��ه��وم��ي��ة، 
محددة،  واإج���راءات  خا�شة  لقواعد  الم�شطلحية 
ا، ومفهوًما معيًنا. ويق�شد  ت�شفي عليه طابًعا خا�شً
الدرا�شة  منهج  اإط���ار  ف��ي  المفهومية  ب��ال��درا���ش��ة 
ح�شب  التفهم،  نتائج  ت�شنيف   "  : الم�شطلحية 
ل  دللية  �شمات  من  للمفهوم،  المكونة  العنا�شر 
ثم  بع�شها،  عن  ال�شتغناء  مع  لفظه  تعريف  يمكن 
معه  اتلف  ما  مع  للمفهوم  التي  العالقات  ح�شب 
اختلف  ما  مع  اأو  كالترادف...  الئتالف  من  �شرًبا 
ح�شب  ثم  كالت�شاد...  الختالف  من  �شرًبا  معه 
ال�شمائم؛ اأي الأ�شكال التي ورد عليها لفظ المفهوم 
م�شموًما اإلى غيره اأو م�شموًما اإليه غيره، كاإ�شافة 
وما  اإليه  غيره  اإ�شافة  اأو  غيره  اإل��ى  المفهوم  لفظ 
اأو  بالمفهوم  ترتبط  التي  الق�شايا  ثم ح�شب  اأ�شبه، 
يرتبط بها، مما ل يمكن التمكن منه اإل بعد التمكن 
والمظاهر،  والم�شادر  والنتائج،  كالأ�شباب  منها، 
والأنواع  والمراتب،  والمجالت  والموانع،  وال�شروط 
قد  مما  ذلك  وغير  والتاأثير...  والتاأثر  والوظائف، 
   ي�شتلزمه تفهم مفهوم ول ي�شتلزمه تفهم اآخر")))(.

اأن التف�شير المو�شوعي - كما هو  وبذلك يتبين 
الدرا�شة  عن  يختلف   - دعاته  بين  عليه  متعارف 

ا: الم�شطلحية منهًجا وغر�شً
يميز  ما  اأهم  فاإن  المنهج،  م�شتوى  على  اأما 
المو�شوعي،  التف�شير  عن  الم�شطلحية  الدرا�شة 
م�شتمدة  محددة،  منهجية  اأدوات  على  "ارتكازها 
ال�شامل،  كالإح�شاء  الو�شفي،  المنهج  روح  م��ن 
والت�شنيف  الدقيق،  والو�شف  التام،  وال�شتقراء 
التي  والدللية  اللغوية  الظواهر  لكل  المفهومي، 
يفتقر  حين  في  ب��ه،  يتعلق  وم��ا  الم�شطلح  تكتنف 

التف�شير المو�شوعي لمثل هذه الإجراءات")))(.
فالدرا�شة   " الغر�ض،  م�شتوى  على  ــا  واأم
مفهوم  تحديد  اإل��ى  اأ�شا�ًشا  تهدف  الم�شطلحية 
الدقيقة  الدرا�شة  خالل  من  المدرو�ص،  الم�شطلح 
لن�شو�شه، في حين يهدف التف�شير المو�شوعي اإلى 
الكلمات  درا�شة  خالل  من  الن�شو�ص  تلك  تف�شير 

والألفاظ الدائرة فيها")))(.
المحور الثاني: الدكتور ال�ضاهد البو�ضيخي، 

ون�ضاأة وتطور المدر�ضة الفا�ضية.
نتعرف من خالل هذا المحور على اأمرين اثنين:
وموؤ�ش�ص  لرائد  والعلمية  الذاتية  ال�شيرة  الأول: 
الم�شطلحية،  ال��درا���ش��ة  ف��ي  الفا�شية  المدر�شة 
ف�شيلة  ال��ك��ري��م،  ل��ل��ق��راآن  المو�شوعي  والتف�شير 

الأ�شتاذ الدكتور ال�شاهد البو�شيخي.
ومراحل  الفا�شية،  المدر�شة  ن�شاأة  وال��ث��ان��ي: 

تطورها ون�شجها.
اأوًل: الدكتور البو�ضيخي: �ضيرة ذاتية 

وعلمية.)33)
1- معلومات عامة:

 - البو�شيخي.  محمد  ب��ن  ال�شاهد  ال���ش��م:   -    
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بالحري�شة،  )))))م(،  الزدي�����اد:  وم��ك��ان  ت��اري��خ 
ناحية فا�ص. - الم�شتوى العلمي: دكتوراه الدولة في 
الدرا�شة الم�شطلحية - التخ�ش�ص العام: الدرا�شات 
الإ�شالمية والعربية. - التخ�ش�ص الدقيق: الم�شطلح 
النقدي والم�شطلح القراآني - الرتبة المهنية: اأ�شتاذ 

التعليم العالي.
الطوعية(:  المغادرة  )قبل  العمل  موؤ�ش�شة   -
جامعة �شيدي محمد بن عبد اهللهَّ - كلية الآداب ظهر 
)بعد  العمل  موؤ�ش�شة   - المغرب.  فا�ص/   / المهراز 
والدرا�شات  البحوث  موؤ�ش�شة   :) الطوعية  المغادرة 

العلمية )مبدع(، ومعهد الدرا�شات الم�شطلحية. 
2 - ال�ضهادات العلمية:

- جمع القراآن الكريم حفظا ور�شما )))))م(- 
�شهادة التعليم الثانوي من القرويين )))))م(

- �شهادة الدرو�ص العادية للمعلمين )))))م(- 
)تعليم  الأ���ش��ي��ل  التعليم  م��ن  الباكلوريا  �شهادة 
كلية  م��ن  الأدب  )))))م(-����ش���ه���ادة  ال��ق��روي��ي��ن( 
م�ن  اللغة  فق�ه  �شه�ادة   - )))))م(  بفا�ص  الآداب 
الح�شارة  �شهادة   - )))))م(  بف�ا�ص  الآداب  كلية 
 - ))))م(   ( بفا�ص  الآداب  كلية  من  الإ�شالمية 
العليا  المدر�شة  من  العليا  التربوية  الكفاءة  �شهادة 
ا�شتكمال  �شهادة   - ))))م(   ( بفا�ص  لالأ�شاتذة 
دبل�وم   - ))))م(   ( الأدب���ي  النقد  ف��ي  ال��درو���ص 
)ال�درا�شة  الأدب�����ي  النق�د  ف�ي  العلي�ا  ال�درا�ش�ات 
الم�شطلحية( )))))( - دكتوراه الدولة في النقد 

الأدبي )الدرا�شة الم�شطلحية( )1)))م (. 
الدرا�شة  في   - اأ  المن�ضورة:  الكتب   -3

الم�شطلحية.
البيان  كتاب  في  وبالغية  نقدية  م�شطلحات   -
الآفاق  بدار  الأولى  مرتين:  ن�شر  للجاحظ،  والتبين 

بالكويت  القلم  بدار  والثانية   ،) ))))م   ( ببيروت 
ل�دى  ال��ع��رب��ي  النق�د  -م�شطلح�ات  )))))م( 
ونماذج.  ق�شايا  والإ�شالميين  الجاهليي�ن  ال�شع�راء 
ن�شو�ص   -  ) ))))م   ( بباري�ص  القلم  ن�شريات 
الجاهليين  ال�����ش��ع��راء  ل���دى  ال��ن��ق��دي  الم�شطلح 
والإ�شالميين، ن�شريات القلم بباري�ص، ) ))))م(. 
)ب��ال���ش��ت��راك(،  الفقهية  الم�شطلحات  دل��ي��ل   -
من�شورات الإي�شي�شكو )))))ه�( )111)م( - علم 
الم�شطلح وتطبيقاته في العلوم ال�شحية )اإ�شراف 
ال�شحة  لمنظمة  الإقليمي  المكتب  وم��راج��ع��ة(، 

العالمية ل�شرق المتو�شط، ن�شر اأكاديميًّا، بيروت.
للم�شطلحات  التاريخي  المعج�م  -م�ش�روع 
ف�����ا���ص،   )( م�شطلح�ية  )درا����ش�������ات  العل�مي�ة 
والمنهج  الم�شطلح  في  نظرات   - )ط)/)11)م( 
)درا�شات م�شطلحية )(، فا�ص، ) ط)/)11)م(. 
الم�شطلحية،  للم�شاألة  ح�شاري  ت�شور  نحو   -
)درا�شات م�شطلحية )(، فا�ص، ) ط)/)11)م( - 
الق�راآن الك�ري�م وال�درا�شة الم�شطلحية، )درا�شات 
نحو   - ط)/)11)م(   ( ف��ا���ص،   ،)( م�شطلحية 
الم�ع�رفة. القراآنية  للم�شطلحات  تاريخي  معجم 
)درا�ش�ات م�شطل�حي�ة )( ف�ا�ص. )ط)/)11)م(. 
- نظرات في ق�شية الم�شطلح العلمي في التراث، 
)درا�شات م�شطلحية )(، فا�ص، ) ط)/)11)م(- 
خدمة  ف��ي  الم�شطلحية  ال��درا���ش��ات  معهد  جهود 
فا�ص،   ،)( م�شطلحية  )درا�شات  الم�شرفة،  ال�شنة 
الإق��ام��ة  بين  الأم���ة  م�شطلح   - )ط)/)11)م(. 
 ،)( م�شطلحية  )درا�شات  وال�شتقامة،  والتقويم 
فا�ص، ) ط)/1)1)م( - نظرات في تعريب العلوم 
التراث،  في  ال�شحي  الم�شطلح  واأهمية  ال�شحية 
)درا�شات م�شطلحية )(، فا�ص، ) ط)/1)1)م(.

للطباعة  ال�شالم  دار  م�شطلحية،  درا�شات   -
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والن�شر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط)، ))))ه� 
- ))1)م.

ب - في غير الدرا�شة الم�شطلحية: 
الميثاق  م�شروع  عن  الدرا�شي  اليوم  اأعمال   -
)�شمن  وتقديم  اإع��داد  والتكوين  للتربية  الوطني 
التعليم  اإ���ش��الح  ف��ي  العلماء  ج��ه��ود  م��ن  �شل�شلة: 
الكريم:  ال��ق��راآن  )111)م(-  فا�ص،  بالمغرب(، 
ط��ب��ي��ع��ت��ه ووظ��ي��ف��ت��ه، )ر���ش��ائ��ل ال���ه���دى)( ف��ا���ص 
الإ�شالمية،  الأمة  الكريم روح  القراآن  )111)م( - 

)ر�شائل الهدى )(، فا�ص، )111)م(.

)ر�شائل  الكريم،  بالقراآن  النتفاع  �شروط   -
تكريم  مظاهر   -) )11)م   ( ف��ا���ص،   ،)( ال��ه��دى 
 ،)( الهدى  )ر�شائل  الكريم،  القراآن  في  الإن�شان 
المغربية  التعليمية  الموؤ�ش�شة   -  ) )11)م   ( فا�ص، 
)ر�شائل  ال�شاهد،  والموقع  الم�شهود  ال��واق��ع  بين 
والإن�شان،  القراآن   - ))11)م(  فا�ص،   ،)( الهدى 
فا�ص،   ،)  ( القراآنية  )ال�شل�شلة  هادفة،  مكتبات 
في  الن�شائية  الم�شاألة  في  نظرات   -  ) ))11)م 
القراآن الكريم، مكتبات هادفة، )ال�شل�شلة القراآنية 

)(، فا�ص، ) 1)1)م(. 
4 - الع�ضويات والم�ضوؤوليات العلمية:

والدرا�شات  البحوث  لموؤ�ش�شة  العام  الأمين   -
الآن.  حتى   ) )11)م   ( منذ   ) مبدع   ( العلمية 
من�ذ  الم�شطلحية  ال�����درا���ش��ات  معه�د  م�دير   -
�شن�ة ) ))))م ( حتى ) )11)( - مدير  تاأ�شي�شه 
�شنة  تاأ�شي�شها  منذ  م�شطلحية«  »درا���ش��ات  مجلة 
العربية  اللغة  �شعبة  رئي�ص   - الآن  حتى  ))11)م( 
واآدابها من )))))م ( اإلى )))))( - رئي�ص وحدة 
م�شطلحات القراآن والحديث وعلومهما بالدرا�شات 
كلية  اهلل/  عبد  بن  محمد  �شي�دي  بجامعة  العليا 

الدرا�شات  وحدة  فا�ص،(  المهراز،  ظهر   - الآداب 
رئي�ص   -  )(111  /((  -  ((((/((( المعمق�ة(، 
وحدة القراآن والحديث وعلومهما بالدرا�شات العليا 
بجامعة �شيدي محمد بن عبد اهللهَّ كلية الآداب/ ظهر 

المهراز، فا�ص، )وحدة للدكتوراه منذ ))))م(.

العلماء  جمعيات  عن  المتابعة  لجنة  رئي�ص   -
رئي�ص  نائب  التعليم-  باإ�شالح  المكلفة  بالمغرب 
 - بولمان  ف��ا���ص  لجهة  المحلي  العلمي  المجل�ص 
لرابطة  المغرب  في  الإقليمي  المكتب  رئي�ص  نائب 
)11)م(   - )111)م  العالمية  الإ�شالمي  الأدب 
العالمية  الإ�شالمي  الأدب  رابطة  اأمناء  من  اأمين 
»الأدب  مجلة  في  م�شت�شار   - 111)م(   - )))))م 
في  م�شت�شار   -  ) �شابًقا   ( العالمية  الإ���ش��الم��ي« 
مجلة  في  م�شت�شار   - المغربية.  »الم�شكاة«  مجلة 
اأدبية« المغربية - م�شت�شار في مجلة »مداد«  »اآفاق 
بال�شعودية  والدرا�شات(  لالأبحاث  الدولي  )المركز 
جدة،  وال��ن��وازل«،  »الأ���ش��ول  مجلة  في  م�شت�شار   -
»الإ���ش��الم  مجلة  ف��ي  ر�شمي  محكم   - ال�شعودية 
المنظمة  لدى  محكم  خبير   - بماليزيا  اآ�شيا«  في 
الإ�شالمية للتربية والعلوم والثقافة )الإي�شي�شكو( - 
الإ�شالمي  للفكر  العالمي  المعهد  لدى  خبير محكم 
بوا�شنطن - خبير محكم لدى مكتب تن�شيق التعريب 
خبير   - بالرباط  )الأليك�شو(  العربي  العالم  في 
والدولية  المحلية  الجامعات  من  عدد  لدى  محكم 
في تقييم ما ير�شح للن�شر - ع�شو مرا�شل في مجمع 
اللغة العربية بدم�شق - ع�شو اتحاد كتاب المغرب. 
ع�شو   - )�شابًقا(  المغرب  علماء  رابطة  ع�شو   -
الهيئة  ع�شو   - للتراث  المغربية  للجمعية  موؤ�ش�ص 
ع�ش�و   - والمجتمع  العلوم  ملتقى  لجمعية  العلمية 
الحميد  عبد  الإم�����ام  لجائ�زة  ال�شت�شارية  الهيئة 
ال�شاد�ص  محمد  جائزة  لجنة  ع�شو   - بادي�ص  ابن 
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الإ�شالمية - ع�شو �شبكة تعريب  للفكر والدرا�شات 
العلوم ال�شحية التابعة لمنظمة ال�شحة العالمية - 
المكتب الإقليمي ل�شرق المتو�شط بالقاهرة - ع�ش�و 
ابن  المح�شن  عبد  الأمي�ر  لمرك�ز  العلمي  المجل�ص 
 - بال�شارقة  الإ�شالمية  والدرا�شات  للبحوث  لجوى 
ع�شو اللجنة العلمية ب�شعبة اللغة العربية )�شابًقا(. 
- ع�شو مجل�ص الكلية )�شابًقا( - ع�شو اللجنة 
العلمية لكلية الآداب - ظهر المهراز فا�ص )�شابًقا(.
جامعية  ر�ش�الة  ثالثمائة  نح�و  على  م�شرف   -
ع�شرات  في  م�شارك   - ماج�شتير(  اأو  دك��ت��وراه   (
 - والدولية  المحلية  العلمية  والندوات  الموؤتمرات 
المجالت  في  والمقالت  البحوث  من  لعديد  نا�شر 

المحكمة المحلية والدولية. 
ال��ت��اري��خ��ي  »ال��م��ع��ج��م  م�������ش���روع  - م��خ��ط��ط 
على  والم�شرف  العربية«  العلمية  للم�شطلحات 
لبيان  التاريخي  »الجامع  اإنجازه - مخطط م�شروع 

القراآن الكريم « والم�شرف على اإنجازه.
ون�ضاأة  البو�ضيخي،  الدكتور  ثانًيا: 

وتطور المدر�ضة الفا�ضية.
اأ- في رحاب جامعة القرويين:

لم يكن يخطر ببال الدكتور ال�شاهد البو�شيخي، 
جامعة  برحاب  العمر،  من  العا�شرة  في  طفل  وهو 
بعد  ))))م  �شنة  دخلها  التي  بفا�ص،  القرويين 
بنجاح،  الكريم  ال��ق��راآن  حفظ  لمتحان  اجتيازه 
م�شتقبل  ف��ي  �شي�شبح  اأن��ه  بباله  يخطر  يكن  ل��م 
هي  رائ��دة،  علمية  لمدر�شة  وموؤ�ش�ًشا  �شيًخا  اأيامه 
الم�شطلحية  ال��درا���ش��ات  ف��ي  الفا�شية  المدر�شة 
مديًرا  ول  الكريم،  للقراآن  المو�شوعي  والتف�شير 
ول  فا�ص،  بجامعة  الم�شطلحية  الدرا�شات  لمعهد 
اأميًنا عاًما لموؤ�ش�شة البحوث والدرا�شات الإ�شالمية 

اأن��ه  اآن���ذاك  بخاطره  يجول  ك��ان  م��ا  ك��ل  )م��ب��دع(. 
ولذلك  والعربية؛  ال�شرعية  العلوم  لتح�شيل  جاء 
علماء  اإلى  جال�ًشا  �شمان  �شنوات  �شبع  اأم�شى  فقد 
مثابًرا  والتح�شيل،  الطلب  على  مقبال  القرويين، 
اإلى  العلم،  حلق  في  مرابًطا  الدرو�ص،  ح�شور  على 
و�شارت  ال�شبق،  ق�شب  العربية  علوم  في  حاز  اأن 
واأخذ  طولى،  ويد  را�شخة  قدم  ال�شرع  علوم  في  له 
عن اأ�شاتذته هيبة ال�شيوخ وتوا�شع العلماء، غير اأن 
وطاقته حالت  البو�شيخي  اإرادة  اأ�شبابا خارجة عن 
وا�شطرته  القرويين،  بجامعة  درا�شته  اإكمال  دون 
بداأ  حيث  العمومية؛  الوظيفة  �شلك  في  العمل  اإلى 
فيها  ج��رب  ���ش��ن��وات،  خم�ص  مدتها  مهنية  رح��ل��ة 
التدري�ص فى ثالثة اأ�شالك: ال�شلك البتدائى معلًما 
�شنة ))))م، وال�شلك الثانوى اأ�شتاًذا �شنة ))))م، 

وال�شلك الجامعى ملحًقا �شنة ))))م.

ب- من جامعة القرويين اإلى جامعة فا�ض:
ال�شاب  البو�شيخي  �شيخو�ص  فا�ص  جامعة  في 
تجربة التح�شيل والبحث والتدري�ص، فكان طالًبا في 
�شعبة الأدب العربى؛ حيث ح�شل على �شهادة الأدب 
�شنة ))))م، وعلى �شهادة فقه اللغة �شنة ))))م، 
الح�شارة  �شهادة  على  ح�شل  ال�شنة  نف�ص  وف��ى 
الإ�شالمية، فعا�ص تجربة مغايرة لتجربة القرويين، 
على كل المجالت؛ حيث وجد نف�شه فى بيئة منفتحة 

على كل الأفكار والتيارات والإيديولوجيات. 

ببع�ص  البو�شيخي  التقى  ف��ا���ص  جامعة  وف��ي 
اأ�شاطين اللغة والنقد العربي من اأ�شاتذة الجامعة، 
ال��م�����ش��ري)1)(،  البهبيتي  محمد  الدكتور  اأم��ث��ال: 
والدكتورين �شكري في�شل)))( واأمجد الطرابل�شي)))( 

ال�شوريين.

ب����داأت فكرة  ف��ى ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة،     
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الم�شطلح النقدي تراود فكره، حيث يقول: "عندما 
الم�شطلحات  بع�ص  اأ���ش��ات��ذت��ى  م��ن  اأ���ش��م��ع  كنت 
النقدية، كالجزالة، والرقة... لم اأكن اأتبين المراد 
منها بال�شبط؛ لأنها عامة وغير دقيقة")))(، فيرجع 
ما  يجد  ف��ال  المعاجم،  اإل��ى  البو�شيخي  الطالب 
ي�شفى �شغفه العلمي، فبداأت اإرها�شات الإبداع ت�شق 
طريقها فى م�شاره العلمي البحثي؛ حيث رمى بنف�شه 
كثيرة،  جهود  اإل��ى  تحتاج  كبيرة  علمية  ق�شية  فى 
والمعرفة  للعلم  اأنف�شهم  وهبوا  باحثون  يتقلدها 
والإبداع، فكانت المحاولة الأولى له بت�شجيل دبلوم 
الآداب  بكلية  الأدب��ي  النقد  فى  العليا  الدرا�شات 
وبالغية  نقدية  "م�شطلحات  مو�شوع:  فى  بفا�ص 
اإ�شراف  تحت  للجاحظ"  والتبين  البيان  كتاب  فى 
الدكتور اأمجد الطرابل�شي ال�شوري بين �شنة ))))م 

و))))م)))(.

حيث  ))))م،  �شنة  الثانية  المحاولة  وج��اءت 
الخام�ص  محمد  بجامعة  ال��دول��ة  دك��ت��وراه  �شجل 
اأمجد  ال��دك��ت��ور  العالمة  اإ���ش��راف  تحت  ب��ال��رب��اط 
"م�شطلحات  مو�شوع:  فى  اأخرى  مرة  الطرابل�شي 
وناق�ص  الهجري"،  الثالث  القرن  قبل  العربى  النقد 
منقح:  وبعنوان  1)))م،  �شنة  الدكتوراه  اأطروحة 
"م�شطلحات النقد العربى لدى ال�شعراء الجاهليين 
ون�شو�ص(")))(،  ونماذج  )ق�شايا  والإ�شالميين 
المحاولة  اإلى هذه  البو�شيخي  ي�شير  وبو�شف جميل 
بمثابة  المحاولة؛  "هذه  ر�شالته:  مقدمة  فى  بقوله 
بحر  فى  لها  واإلقاء  بالنف�ص  قذف  هى  بل  اقتحام، 
�شحاب،  فوقه  من  موج  فوقه  من  موج  يغ�شاه  لجى 
الباحث  اأخرج فيها  اإذا  بع�شها فوق بع�ص،  ظلمات 
يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل اهلل له نوًرا فما له 
من نور")))(. وبهذا يكون البو�شيخي اأول من ت�شدى 
فى  العربي  النقدي  الم�شطلح  فى  الغو�ص      لمهمة 

الع�شر الجاهلي والإ�شالمي بالمغرب.

ج- ميالد منهج الدرا�شة الم�شطلحية:
فى  والعميقة  الوا�شعة  العلمية  الرحلة  هذه  اإن 
ال�شاهد  مكنت  العربي،  والنقدي  ال�شعري  التراث 
البو�شيخي من ابتكار واإبداع منهج م�شتقل ومتكامل 
وف��روع��ه،  باأ�شوله  الم�شطلحية  ال��درا���ش��ات  ف��ى 
وقواعده وم�شطلحاته، " كما اأن هذه الرحلة البحثية 
اأك�شبته اإدراًكا عميًقا للمع�شالت العلمية التى تجابه 
فى  وح�شرها  الإ�شالمية،  لالأمة  العلمية  النه�شة 
والثانية  الن�ص،  مع�شلة  الأول��ى  مع�شالت،  ث��الث 

مع�شلة الم�شطلح، والثالثة مع�شلة المنهج".)))(

فى  بحثه  اأن  واإبداًعا،  تاألًقا  البو�شيخي  ويكفى 
ي�شحح  جعله  قد  للجاحظ،  والتبين  البيان  كتاب 
ب"البيان  المهتمين  عند  الم�شهور  الكتاب  عنوان 
"البيان  ه��و  حققه  ك��م��ا  وال�شحيح  والتبيين"، 
اأ���ش��ت��اذه  البحث  وو���ش��ف  واح����دة،  ب��ي��اء  والتبين" 
"اإن  بقوله:  التقديم  فى  الطرابل�شي  اأمجد  الدكتور 
�شاحبها  به  تميز  لما  رائ��دة؛  تجربة  التجربة  هذه 
من اأنه اأداة كاملة للبحث المنهجى، يدعمها �شمير 
العربية،  المكتبة  بكنوز  عميقة  ومعرفة  حى  علمى 
كالم  فهم  ف��ى  تتجلى  اأم��ان��ة  ذل��ك  اإل���ى  وي�����ش��اف 
اإلى  اأحياًنا  الباحث  دف��ع  �شحيًحا  فهما  الجاحظ 
اأوهام بع�ص  اإلى ت�شحيح  اأو  البيان  تقويم ن�شو�ص 

الباحثين المتاأخرين بجدارة ولباقة وتوا�شع".)))(

الأ�شتاذ  الكبير  واللغوي  الأدي��ب  يتحدث  هكذا 
وهو  البو�شيخي،  تلميذه  ع��ن  الطرابل�شي  اأم��ج��د 
ي�شق طريق العلم والعلماء، فقد ا�شتمرت ال�شحبة 
من  ع��ق��دي��ن  ح��وال��ي  بينهما  العلمى  والإ����ش���راف 
المعالم  البو�شيخي  خاللها  ا�شتجمع  ال��زم��ان، 
جعل  ثم  الم�شطلحية،  الدرا�شة  لفن    الأ�شا�شية 
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الثانية  الطبعة  مقدمة  في  ف�شائلها  ويعدد  ي�شفها 
كتاب  فى  وبالغية  نقدية  "م�شطلحات  كتابه  من 
جاء  ومما  ))))م،  للجاحظ" �شنة  والتبين  البيان 
منهج  الم�شطلحية  الدرا�شة  اإن  اأواًل:  ذلك:  في 
ب�شروطها  العلمية  يعتمد  الدر�ص،  فى  بذاته  قائم 
فالتعليل  التحليل  اإلى  ال�شتيعاب  من  الو�شائل  فى 
فى  اأولوياتها  ح�شب  التكاملية  ويعتمد  فالتركيب، 
فالموازنة  التاريخية  اإل��ى  الو�شفية  من  المراحل 
فالمقارنة، ويمكن تطبيقه بح�شب الظاهر على كل 

م�شطلحات العلوم فى كل التخ�ش�شات.

�شرط  الم�شطلحية  ال��درا���ش��ة  اإن  ثــانــًيــا: 
القراءة  اأي  للتراث؛  الثالثة  ال��ق��راءة  �شروط  من 
اأن  تحاول  وهى  اأمتنا  باأن  ذلك  للذات؛  ال�شحيحة 
قرئ  قرنين  منذ  التاريخية  رقدتها  م��ن  ت�شحو 
فيها  الغرب(  ل�)غرب  كان  قراءة  قراءتين:  تراثها 
ومن لف لفه من اأبناء جلدتنا ق�شب ال�شبق، وقراءة 
حظ  منا  لفه  لف  ومن  فيها  الغرب(  )�شرق  ل�  كان 
ووحينا،  اأعيننا  بغير  تمت  وكلتاهما  القائد.  الرائد 

وفي غيبة الحظ الأوفى والأهم من تراثنا.

اإن الدرا�شة الم�شطلحية م�شروع علمي  ثالًثا: 
اإلى  و�شرورة ح�شارية، م�شروع علمي؛ لأنها تهدف 
تذليل العقبة الكاأداء، عقبة اإنجاز المعجم التاريخي 
للم�شطلحات العربية، الذى هو خطوة فى الطريق 
�شرورة  وهي  العربية،  للغة  التاريخي  المعجم  اإلى 
ح�شارية، لأنها تتعلق ما�شًيا بفهم الذات، وحا�شًرا 

بخطاب الذات، وم�شتقباًل ببناء الذات.

المدر�شة  وت�شكل  الــجــمــاعــي  الــعــمــل  د- 
الفا�شية:

و�شع البو�شيخي قواعد فن الدرا�شة الم�شطلحية، 
التف�شيلية، ودبج في ذلك  العملية  اإجراءاته  وحدد 

كلمات موؤ�ش�شة منيرة �شارت بها ركبان الباحثين فى 
واأحاديثهم  بحوثهم  فتقدمت  والمنهج،  الم�شطلح 
من  الم�شطلح  فى  ر�شالة  تخلو  تكاد  فال  العلمية، 
ما  كائًنا   - والم�شطلح   "  - قبيل:  من  ع��ب��ارات، 
كائن،  لعلم  ناقل  اأو  كان  لعلم  وا�ش�ف  اإم�ا   - كان 
اأو موؤ�ش�ص لعلم �شيكون".)))( - وقوله عن الدرا�شة 
اإنها" من اأوجب الواجبات واأ�شبقها،  الم�شطلحية: 
واآكدها على كل باحث في اأي فن من فنون التراث، 
ول  تاريخ  عليها   - يقدم  اأن  ينبغي  ول   - يقدم  ل 
الخطوة  لأنها  م��وازن��ة؛  ول  ع��ام  حكم  ول  مقارنة، 
التقويم  ينبني  عليه  ال��ذي  ال�شليم،  للفهم  الأول��ى 

ال�شليم والتاريخ ال�شليم")1)(.

المنهج  "م�شكلة  ا:  اأي�شً الم�شهورة  عباراته  ومن 
العلمي  اإقالعنا  يتم  ولن  الأولى..  اأمتنا  هى م�شكلة 
ول الح�شارى اإل بعد الهتداء في المنهج للتي هي 

اأقوم")))(.

الباحثين،  من  الع�شرات  يديه  على  تخرج  وقد 
للماجي�شتير  ر�شالة  ثالثمائة  حوالي  على  واأ�شرف 
المغربية،  ال��ج��ام��ع��ات  مختلف  ف��ى  وال���دك���ت���وراه 
تعد  التى  والم�شاركات  المناق�شات  احت�شاب  دون 

بالع�شرات.

اإن هذا المجهود العلمي البحثي للدكتور ال�شاهد 
بين  جمع  الذي  المغربية،  الجامعة  فى  البو�شيخي 
والم�شاركة  والإعداد،  والتاأليف  والبحث،  التدري�ص 
فى الندوات والموؤتمرات العلمية، اأ�شفر عن حراك 
واأ�شهم  مطبوع،  غير  اأكثرها  وتاآليف  كبير،  علمي 
المتخ�ش�شين  الباحثين  م��ن  ع�شبة  تكوين  ف��ى 
طالبه  مع  فاأ�ش�ص  الم�شطلحية،  ال��درا���ش��ات  فى 
الم�شطلحية"  ال��درا���ش��ات  "معهد  الباحثين  م��ن 
مجلة من  عدد  اأول  المعهد  واأ�شدر  ))))م،      �شنة 



اآفاق الثقافة والتراث

المدر�سة 
الفا�سية 

المعا�سرة 
في الدرا�سة 
الم�سطلحية 

والتف�سير 
المو�سوعي 

للقراآن 
الكريم

17

وك��ان  )11)م،  �شنة  م�شطلحية"  "درا�شات 
ت�شكيل  اإل���ى  ي��ه��دف  التاأ�شي�ص  ب��ه��ذا  البو�شيخي 
ال��ج��ه��ود،  فيها  تتكامل  ف��ك��ري��ة،  علمية  م��در���ش��ة 
الجماعي  الجهد  فيها  وياأخذ  الخبرات،  وتتراكم 
تجربة  المعهد  راك��م  وق��د  ال��ف��ردي.  الجهد  مكان 
الم�شطلحية، من خالل عقد  الدرا�شات  فى  هائلة 
الندوات والدورات التدريبية والإ�شدارات، وقد قدم 
من  كثير  على  بها  تفوق  خدمة  العربي  للم�شطلح 

الموؤ�ش�شات العلمية العربية والإ�شالمية.)))(

المعهد  احت�شنه  ال���ذى  للتراكم  وا���ش��ت��ث��م��اًرا 
اأ�ش�ص  الإن�شانية بفا�ص،  التابع لكلية الآداب والعلوم 
موؤ�ش�شة  )11)م  �شنة  ف��ا���ص  بمدينة  البو�شيخي 
فاأ�شبحت  "مبدع"،  العلمية  والدرا�شات  البحوث 
اأ�ش�شه البو�شيخي  الموؤ�ش�شة حا�شنة للم�شروع الذي 
الموؤ�ش�شة  وتحمل  فيه مجموعة من طالبه،  واأ�شهم 
على عاتقها هم حل المع�شالت الثالث التى تواجه 
ومع�شلة  الم�شطلح  ومع�شلة  الن�ص  مع�شلة  الأمة، 
الموؤ�ش�شة  تعمل  الحل  هذا  اإلى  وللو�شول  المنهج، 
وعلى  التراثي،  للن�ص  ال�شامل  العلمى  الإعداد  على 
الإعداد  وعلى  العربي،  للم�شطلح  ال�شامل  الإعداد 
ال�شامل للمنهج، ونظمت الموؤ�ش�شة لذلك عدًدا من 
الندوات العلمية والموؤتمرات الدولية، واأ�شرفت على 
ور�شائل  المتميزة  العلمية  البحوث  من  عدد  طبع 
معهد  ل�شلفها  خ��ل��ف  خ��ي��ر  ف�����ش��ارت  ال��دك��ت��وراه، 

الدرا�شات الم�شطلحية)))(.
المحور الثالث: معالم "منهج الدرا�ضة 

الم�ضطلحية")4)).

للمنهج في الدرا�شة الم�شطلحية مفهومان: عام 
وخا�ص.

طريق���ة  ه���و  العــام،  بالمفهــوم  فالمنهــج   -   

البح���ث المهيمن���ة الموؤط���رة للمجه���ود البحثي 
الم�شطلح���ي كله، القائمة عل���ى روؤية معينة في 
التحلي���ل والتعليل والهدف. وه���ذا الذي يو�شف 
بالو�شفي اأو التاريخي اأو ما اأ�شبه، تمييًزا له عن 

غيره.

طريقة  هو  الخا�ض،  بالمفهوم  والمنهج   -
م�شطلح  كل  على  المطبقة  المف�شلة  البحث 
منهج  اإطار  في  المدرو�شة،  الم�شطلحات  من 
بالمفهوم  الم�شطلحية  الدرا�شة  مناهج  من 
العام. وهذا الذي يمكن تلخي�ص معالمه الكبرى 
باإيجاز �شديد منذ ال�شروع فيه حتى الفراغ منه 

في خم�شة اأركان:

1- االإح�شاء:
ويق�شد به ال�شتقراء التام لكل الن�شو�ص التي 
لفظا  به  يت�شل  وما  المدرو�ص،  الم�شطلح  بها  ورد 
وذلك  ال��م��درو���ص)))(،  المتن  في  وق�شية  ومفهوًما 

يعني:

ت��اًم��ا،  اإح�����ش��اًء  الم�شطلح  لفظ  اإح�����ش��اء  اأ- 
المتن  حيثما ورد، وكيفما ورد، وباأي معنى ورد في 
داخ��ل  ال�شطالحية  م��ن  ق��در  دام  م��ا  ال��م��درو���ص، 
فالم�شطلح  فيه.  ملحوًظا  الخا�ص  العلمي  مجاله 
مفرًدا اأو مجموًعا، معرًفا اأو منكًرا، ا�شًما اأو فعاًل، 
م�شموًما اإلى غيره اأو م�شموًما اإليه غيره. كل ذلك 

�شروري المراعاة عند الإح�شاء.

ب- اإح�شاء الألفاظ ال�شطالحية الم�شتقة من 
تاًما كذلك، على  اإح�شاًء  والمفهومي  اللغوي  جذره 

التف�شيل نف�شه.

مفهوم  بها  ورد  ال��ت��ي  التراكيب  اإح�����ش��اء  ج- 
 الم�شطلح اأو بع�شه دون لفظه، اإح�شاء تاما كذلك.
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تحت  المندرجة  العلمية  الق�شايا  اإح�شاء  د- 
مفهومه، واإن لم يرد بها لفظه.

ح�شب  و�شنفت  الن�شو�ص،  ا�شتخل�شت  ف��اإذا 
النتقال  اأمكن  الأول��ي،  الت�شنيف  الدرا�شة  حاجة 

اإلى الركن الثاني:
2- الدرا�شة المعجمية:

ويق�شد بها درا�شة معنى الم�شطلح في المعاجم 
اأقدمها  من  تبتدئ  درا�شة  فال�شطالحية  اللغوية. 
اأهم  م�شجلة  باأحدثها  وتنتهي  فيه،  ما  اأهم  م�شجلة 
مدار  عالم  عينيها  ن�شب  ت�شع  درا�شة  اأ�شاف،  ما 
اللغوية  المعاني  اأي  للم�شطلح، ومن  اللغوية  المادة 
الم�شطلح؛  �شرح  ال�شروح  وب��اأي  الم�شطلح،  اأخ��ذ 
وتذوقه،  الم�شطلح  اإلى فقه  الطريق  لتمهيد  وذلك 
جلبها  يكون  قد  التي  الأخ��ط��اء  ت�شحيح  ولي�شهل 

الإح�شاء.
3- الدرا�شة الن�شية:

يتعلق به في  ويق�شد بها درا�شة الم�شطلح وما 
جميع الن�شو�ص التي اأح�شيت قبل، بهدف تعريفه، 
من  مفهومه  تجلية  في  ي�شهم  ما  كل  وا�شتخال�ص 

�شفات وعالقات و�شمائم، وغير ذلك.
وه�����ذا ال���رك���ن ه���و ع���م���ود م��ن��ه��ج ال���درا����ش���ة 
ي�شتمد  بعده  وما  له،  يمهد  قبله  ما  الم�شطلحية: 
الثمار،  وزكت  النتائج  بوركت  فيه  اأح�شن  اإذا  منه، 
واإذا اأ�شيء فيه، لم تف�ص الدرا�شة اإلى �شيء يذكر. 
العميق  ال�شليم  الفهم  على  فيه  الإح�شان  وم��دار 
ال�شحيح  وال�شتنباط  ن�ص،  ك��ل  ف��ي  للم�شطلح 
الدقيق لكل ما يمكن ا�شتنباطه مما يتعلق بالم�شطلح 
المادة الخام  في كل ن�ص. فالن�شو�ص ها هنا هي 
التحليالت  مختبر  داخ��ل  "تعالج"  اأن  يجب  التي 
المعلومات  منها  لتقطر  والإمكانات؛  الأدوات  بكل 

ا�شتخراًجا،  وت�شتخرج  ت��ق��ط��ي��ًرا،  الم�شطلحية 
فمعطيات الإح�شاء، ومعطيات المعاجم، ومعطيات 
مًعا، ومعطيات  والمقامية  المقالية  الخطاب  تحليل 
ومعطيات  وخ��ارج��ه،  التخ�ش�ص  داخ��ل  المعارف 
المنهج الخا�ص والعام، النظري والعملي، كل اأولئك 
به  مما  ذلك  وكل  التفهم،  عند  المراعاة  �شروري 

يتمكن من المفهوم وما يجلي المفهوم.

4- الدرا�شة المفهومية:
ال��ت��ي فهمت  ال��ن��ت��ائ��ج  ب��ه��ا درا����ش���ة  وي��ق�����ش��د 
وا�شتخل�شت من ن�شو�ص الم�شطلح وما يت�شل به، 
وت�شنيفها ت�شنيًفا مفهومًيا يجلي خال�شة الت�شور 
المتن  في  المدرو�ص  الم�شطلح  لمفهوم  الم�شتفاد 

المدرو�ص:

العنا�شر  كل  يت�شمن  يحدده،  له  تعريف  من   -
وال�شمات الدللية المكونة للمفهوم، و�شفات له 
في  والموقع  الجهاز،  في  كالت�شنيف  تخ�شه، 
الن�شق، وال�شيق اأو الت�شاع في المحتوى، والقوة 
اأو ال�شعف في ال�شطالحية، والنعوت اأو العيوب 

التي ينعت بها اأو يعاب.

وعالقات له تربطه بغيره، كالمرادفات والأ�شداد   -
وما اإليها، والأ�شول والفروع وما اإليها.

نموه  توجهات  وتحدد  ن�شله،  تكثر  اإليه  و�شمائم   -
الداخلي، ك�شمائم الإ�شافات والأو�شاف.

وتبين  ظهره،  تحمي  مادته  من  حوله  وم�شتقات   -
امتدادات نموه الخارجي.

وق�شاي���ا ترتب���ط به اأو يرتبط به���ا، مما ل يمكن   -
التمك���ن من���ه اإل بع���د التمكن منه���ا، كالأ�شباب 
وال�ش���روط  والمظاه���ر،  والم�ش���ادر  والنتائ���ج، 
والأن���واع  والمرات���ب،  والمج���الت  والموان���ع، 
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والوظائ���ف، والتاأثر والتاأثي���ر... وغير ذلك مما 
ق���د ي�شتلزمه تفه���م مفه���وم، ول �شيتلزمه تفهم 

اآخر.

ال��ظ��الل،  ال��وارف��ة  المفهومية  ال�شجرة  وه���ذه 
الزكية الغالل في اأغلب الأحوال، هي التي يجب اأن 
تجلى بعر�شها في الركن الخام�ص على اأح�شن حال.

)- العر�س الم�ضطلحي:

ويق�شد به الكيفية التي ينبغي اأن تعر�ص وتحرر 
للم�شطلح  الم�شطلحية  الدرا�شة  خال�شة  عليها 
بعينه  ي��رى  ال��ذي  الوحيد  ال��رك��ن  وه��و  ونتائجها. 
اإليه  انتهت  ما  ح�شب  فيه  القول  وجماع  باأثره.  ل 
التالية  الكبرى  للعنا�شر  يكون مت�شمًنا  اأن  التجربة 

على الترتيب:

اأ- التعريف، ويت�شمن:
منه  اأن  يترجح  الذي  ول�شيما  اللغوي،  المعنى   -

اأخذ المعنى ال�شطالحي.

المعن���ى ال�شطالح���ي الع���ام ف���ي الخت�شا�ص،   -
ول�شيما الأقرب اإلى مفهوم الم�شطلح المدرو�ص.

باأدق  عنه  معبًرا  المدرو�ص  الم�شطلح  مفهوم   -
المطابقة  و�شرطه  اأمكن.  ما  لفظ  واأجمع  لفظ، 
عبارة  و�شعت  ل��و  اأن���ه  و�شابطه  للم�شطلح، 
الكالم  في  المعرف  الم�شطلح  مكان  التعريف 
راعى  اإذا  ذلك  ين�شبط  واإنما  الكالم.  لن�شجم 
العنا�شر  ك��ل  ال��م��ف��ه��وم  ت��ع��ري��ف  ف��ي  ال���دار����ص 
الم�شتفادة  للمفهوم،  المكونة  الدللية  وال�شمات 
في  به  يتعلق  وما  الم�شطلح  ن�شو�ص  من جميع 
اإظهار،  تبقى خا�شة دون  المدرو�ص، فال  المتن 

ول ميزة دون اعتبار.

يحلل  بيانه،  وزيادة  التعريف  �شحة  وللتاأكد من 

بالتف�شيل المنا�شب اإلى كل عنا�شره. ومع كل مقال 
مثال، واإنما يت�شح المقال بالمثال.

فاإذا تم التعريف، وهو اللب والنواة، بداأ الحديث 
عن ال�شفات، وهي اللحمة والك�شوة.

ب- ال�شفات، وتت�شمن:
التي  الخ�شائ�ص  وهي  الم�شنفة:  ال�شفات   -
الجهاز  في  الم�شطلح  وجود  طبيعة  تحدد 
التي  كالوظيفة  الدرا�شة،  مو�شوع  الم�شطلحي 

يوؤديها، والموقع الذي يحتله، وغير ذلك.

التي تحدد  المبينة: وهي الخ�شائ�ص  ال�شفات   -
درجة الت�شاع اأو ال�شيق في محتوى الم�شطلح، 
ا�شطالحية  في  ال�شعف  اأو  القوة  ومدى 

الم�شطلح وغير ذلك.

تفيد  التي  ال�شفات  وهي  الحاكمة:  ال�شفات   -
التي  العيوب  اأو  حكًما على الم�شطلح، كالنعوت 

ينعت بها اأو يعاب، وغير ذلك.

ب��داأ  ب��ال��ذات،  الخا�شة  ال�شفات  تمت  ف���اإذا 
مع  ياأتلف  مما  الذات،  بغير  العالقات  الحديث عن 
معه  يختلف  اأو  الئ��ت��الف،  من  �شرًبا  الم�شطلح 

�شربا من الختالف.

ج- العالقات، وتت�شمن:
من  ب��غ��ي��ره  ال��م��درو���ص  للم�شطلح  ع��الق��ة  ك��ل 

الم�شطلحات، ول�شيما العالقات الثالثة:

ع��الق��ات الئ���ت���الف، ك��ال��ت��رادف وال��ت��ع��اط��ف   -
وغيرها.

ع��الق��ات الخ���ت���الف، ك��ال��ت��رادف وال��ت��خ��ال��ف   -
وغيرها.

ع���الق���ات ال��ت��ك��ام��ل وال����ت����داخ����ل، ك��ال��ع��م��وم   -
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والخ�شو�ص، والأ�شل والفرع، وغيرها.

للم�شطلح  الوا�شلة  العالقات  �شبطت  ف���اإذا 
اإلى  النتقال  اأمكن  �شواه،  عن  له  والفا�شلة  ب�شواه، 
الم�شطلح،  اإليه  �شم  اأو  الم�شطلح  اإل��ى  �شم  ما 
نموه  توجهات  ويحدد  الم�شطلحي،  ن�شله  يكثر  مما 

الداخلي.

د- ال�شمائم:
وتت�شمن كل مركب م�شطلحي ) �شميمة( مكون 
من لفظ الم�شطلح المدرو�ص، م�شموًما اإلى غيره، 
المركب  ال�شميمة  لتفيد  غيره،  اإليه  م�شموما  اأو 
�شمن  مقيًدا،  ا  خا�شً جديًدا  مفهوًما  النهاية  في 
المفهوم العام المطلق، للم�شطلح المدرو�ص. فكاأن 
من  مفهوميًّا  ويت�شعب  ينمو  ب�شمائمه  الم�شطلح 

داخله. واأبرز اأ�شكال ال�شمائم:

اإلى  اأاأ�شيف الم�شطلح  �شمائم الإ�شافة، �شواء   -
غيره اأم اأ�شيف غيره اإليه.

الم�شطلح  فيها  يكون  وقد  الو�شف،  �شمائم   -
وا�شًفا اأو مو�شوًفا.

اإل��ى  النتقال  اأم��ك��ن  ال�شمائم  انتهت  ف���اإذا 
الم�شتقات.

هـ - الم�شتقات:
ا  لغويًّ ينتمي  ا�شطالحي  لفظ  ك��ل  وتت�شمن 
الم�شطلح  اإليه  ينتمي  الذي  الجذر  اإلى  ا  ومفهوميًّ
مع  والبليغ  الج��ت��ه��اد،  م��ع  كالمجتهد  ال��م��درو���ص، 
فقط،  ��ا  ل��غ��ويًّ المنتمي  فيها  ي��دخ��ل  ول  ال��ب��الغ��ة، 
فقط،  مفهوميًّا  المنتمي  ول  النفاق،  مع  كالإنفاق 
العالقات.  ه��ذا  محل  اإذ  ال�شعر؛  مع  كالق�شيدة 
ويمتد  ينمو  كاأنما  بم�شتقاته من حوله،  والم�شطلح 
و�شورها  الم�شتقات  واأ�شكال  خارجه،  من  مفهوميًّا 

م�شهورة في باب ال�شرف. فاإذا فرغ من الم�شتقات 
بدئ وختم بالق�شايا.

و- الق�شايا:
ن�شو�ص  من  الم�شتفادة  الم�شائل  كل  وتت�شمن 
المرتبطة  ب��ه،  يت�شل  وم��ا  ال��م��درو���ص  الم�شطلح 
ل  مما  الم�شطلح،  بها  المرتبط  اأو  بالم�شطلح 
بعد  اإل  التمكن،  ح��ق  مفهومه  م��ن  التمكن  يمكن 
الح�شر؛  متعذرة  وهي  التمكن.  حق  منها  التمكن 
اإلى م�شطلح.  لكثرة �شورها وتنوعها من م�شطلح 
لالأبعاد  العام  الت�شور  في  تقدر  تكاد  ل  واأهميتها 
العلوم.  بع�ص  في  ول�شيما  للمفهوم،  المو�شوعية 
والنتائج،  الأ�شباب   - تقدم  كما   - اأ�شنافها  ومن 
وال��م�����ش��ادر وال��م��ظ��اه��ر، وال�����ش��روط وال��م��وان��ع، 
والتاأثر  والوظائف،  والأنواع  والمراتب،  والمجالت 

والتاأثير.
وبالحديث عنها ينتهي الحديث عن الفر�ص في 
"العر�ص"، اآخر ركن من الأركان الخم�شة التي بني 

عليها منهج الدرا�شة الم�شطلحية.
المحور الرابع: القراآن الكريم والدرا�ضة 

الم�ضطلحية.
وخ�ضو�ضية  الم�ضطلحية  الدرا�ضة  اأ- 

الن�س القراآني:
ي�شلح  كان  واإن  الم�شطلحية،  الدرا�شة  منهج 
للتعامل مع مختلف الن�شو�ص، وفك رموزها، و�شبر 
ل  ف��اإن��ه  عنها،  والغمو�ص  اللب�ص  ورف��ع  اأغ��واره��ا، 
ينظر اإلى تلك الن�شو�ص بمنظار واحد، ول يتعامل 
معها نف�ص التعامل، بل ياأخذ بعين العتبار ما بين 
الن�شو�ص المختلفة من فروق، وما يميز كل �شنف 
اأي  " الن�ص  اأن  منها من خ�شائ�ص و�شمات، ذلك 
اإل  فيه  ما  منه  ي�شتخرج  ل  العام،  بالمفهوم  ن�ص، 
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للن�ص،  الأن�شب  هو  خا�ص  منهج  وفق  الدر�ص،  بعد 
وتتنوع المناهج لتنوع الن�شو�ص والمناهج")))(، كما 
يعمل  ال��ذي  المجال  ب�شبغة  ين�شبغ  المنهج   " اأن 

فيه")))(.

الن�شو�ص  اأكثر  هو  القراآني  الن�ص  اأن  �شك  ول 
الغلو  م��ن  "لي�ص  ب��ل  وخ�شو�شية،  وقدا�شة  رفعة 
اإفراًزا  اأكثر الن�شو�ص  اإن القراآن الكريم هو  القول 
"ن�ص  فهو  دار�شيه،  على  وفر�شها  للخ�شو�شيات 
ا  اأيًّ الإن�شان  ومق�شده  جالله،  جل  اهلل  " م�شدره 
الفهم  كان من  اأيًّا  يمكن  ل  ن�ص  كان،  وحيثما  كان 
والبيان حتى يوؤمن به كامل الإيمان، وتكت�شي نف�شه 
منه بجميل الخلق والإح�شان، وهو ن�ص ل يفل حديد 
�شياجه اإل من ت�شلع من اللغة التي بها نزل، وجال 
ومحدثين،  قدماء  الرا�شخين،  العلماء  فهوم  في 
حب  اأ�شرب  وم��ن  الب�شيرة،  النافذ  الناقد  بنظر 
م�شقة  وع��اي��ن  ك��ره��ا،  اإل��ي��ه  ي�شق  ول��م  فيه  البحث 
الطريق اإلى ذلك، فاحتمل لها من الزاد ما به عليها 

ي�شتعين")))(.

الم�شطلحية"  ال��درا���ش��ة  "منهج  ت�شور  واأم���ا 
المنهج  وا�شع  �شاغه  فقد  القراآني،  الن�ص  لطبيعة 
نذكرها  قواعد،  البو�شيخي - في خم�ص  العالمة   -

م�شفوعة ب�شرح وا�شعها لها)))(:

مجموعة  الــوحــي   " االأولـــــى:  ــدة  ــاع ــق ال
مفاهيم".

يقول الأ�شتاذ البو�شيخي في �شرحها: " ل جرم 
اإذا  المفاهيم،  و�شنة مجموعة من  قراآنا  الوحي  اأن 
لم  تفقه  لم  واإذا  الدين،  كليات  ح�شلت  ح�شلت 
في  يفقهه  خيرا  به  اهلل  ي��رد  و)م��ن  ال��دي��ن،  يفقه 
القراآن   - تعالى  اهلل  كالم  تكفل  وقد  ال��دي��ن()1)(، 
     - وهو يتنزل على مدى ثالث وع�شرين �شنة، ببناء 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  المفاهيم، 
تبين  وه��ي   - ال�شنة  وتكفلت  چ)))(،  ڈ  ڈ 
 - والإق���رار  والفعل  بالقول  اإليهم  ن��زل  ما  للنا�ص 
بالبيان ، حتى تم الحلول التام لالإ�شالم في الواقع، 
الجاهلية  مفاهيم  من  التام  الخروج  النا�ص  وخرج 

ودخلوا في نور الإ�شالم.

اآخر  في  ال�شالم،  عليه  كان حديث جبريل  وهل 
مراحل تنزل الدين وبيانه، غير بيان لمفهوم الدين، 
واإيمان،  اإ�شالم،  من  له،  المكونة  الكلية  بالمفاهيم 

واإح�شان؟. 

اإن الحر�ص وا�شح في القراآن على تمييز مفاهيم 
القراآن، واإن الحر�ص وا�شح في ال�شنة البيان، على 

بيان المراد من األفاظ القراآن")))(.

من  نــ�ــشــق  "الوحي  ــيــة:  ــان ــث ال الــقــاعــدة 
المفاهيم".)63)

المفاهيم  تلك  "لكن  بيانها:  في  الأ�شتاذ  ويقول 
منثورة  ولي�شت  ا،  بع�شً بع�شها  عن  معزولة  لي�شت 
الفريد  العقد  في  ف�شو�ص  هي  واإنما  اتفق،  كيفما 
اإذا  ن�شق،  رائًعا في  لالإ�شالم، منظومة نظًما بديًعا 
نظر اإليها وقد انتظمت اأفقًيا تجلى ن�شقها الت�شوري 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  الكامل  ال�شامل 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  چ)))(،  ں  ں  ڱ 
ژ چ)))(، چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ)))(. واإذا 
تجلى  التنزل،  في  تاريخيًّا  تتابعت  وقد  اإليها  نظر 

ۇئ  وئ  چ  المتكامل  التنزيلي  المنهاجي  ن�شقها 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ  ی  ی  یی  ىئ 
پ پ پ پ چ)))(. وهي في الحالتين معا 
ل تقبل الم�ص بما يخل بن�شقيتها لن�شقيتها، ل تقبل 
اأو تغيرا في الترتيب، ول تقبل         زحزحة في المواقع 
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تغييًرا لالأحجام اأو الألوان، واإل �شار الأمر اإلى �شيء 
على  الباب  هذا  من  دخل  وقد  الإ�شالم.  غير  اآخر 
طويل  �شر  العري�ص  الطويل  التاريخ  عبر  الم�شلمين 
عري�ص، م�ص الت�شور والتنزيل معا. ولإعادة الأمور 
بعد  الوحي  مفاهيم  اإع��ادة  من  لبد  ن�شابها،  اإلى 
تح�شيلها اإلى مواقعها واأحجامها، واإل ا�شتمر ت�شوه 

الدين، وازداد ف�شاد الم�شلمين ".)))( 

القاعدة الثالثة: "�شرورة فقه الن�شق لفقه 
الدين".

ويقول الأ�شتاذ في بيانها: "و�شرورة فقه الن�شق، 
باأن  ذل��ك  ال��دي��ن؛  لفقه  المفاهيم،  فقه  ك�شرورة 
من�شوقة  المفاهيم،  ومجموع  مفاهيم،  ن�شق  الن�شق 
اأف��ق��ًي��ا وع��م��ودًي��ا، ه��و ���ش��ورة ال��دي��ن. واإل����ى ه��ذا 
الثابت  الأول��وي��ات  �شلم  في  وعدمها  ال�شحة  م��رد 
والمتغير. واإلى هذا مرد عديد من الت�شوهات التي 
والطرق  الفرق  من  عدد  لدى  الت�شورات،  اأ�شابت 
والجماعات. اإن الدين مفهوميًّا خلقة �شوية م�شبوطة 
المكونات، والمقايي�ص والأبعاد، والرتب، واأي تغيير 
يم�ص �شيًئا من ذلك لي�ص منه، هو تغيير لدين اهلل، 

ولخلق اهلل، ولفطرة اهلل: چ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 

ې ې ەئ چ)))( " )1)(.

الكريم  القراآن  " األفاظ  الرابعة:  القاعدة 
هي المفتاح".

فقه  اإلى  �شبيل  "ول  بيانها:  في  الأ�شتاذ  ويقول 
اأو المفاهيم المكونة له، بغير درا�شة األفاظ  الن�شق 
نزل  ما  اإل��ى  الو�شول  مفتاح  فهي  الكريم.  القراآن 
و�شنة،  قراآًنا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  على 
وهي المدخل الم�شطلحي المقطوع باأنه من الوحي. 
ال�شنة لها     واختيارها من اهلل جل وعال، وا�شتعمال 

تابع ل�شتعمال القراآن، فدرا�شتها في القراآن وال�شنة 
واأن�شاقها  المفردة،  بمفاهيمها  العلم  اإل��ى  تف�شي 

المركبة".)))(

القاعدة الخام�شة: " الدرا�شة الم�شطلحية 
مفتاح المفتاح".)72)

مفتاح  ما  "لكن  �شرحها:  في  الأ�شتاذ  ويقول 
اإنه  هذا المفتاح الذي يحل المفردات والمركبات؟ 
درا�شة  اإن��ه  الألفاظ،  لتلك  الم�شطلحية  الدرا�شة 
األفاظ القراآن الكريم في الكتاب وال�شنة وفق منهج 

الدرا�شة الم�شطلحية")))(.

القراآنية  االألفاظ  مفاهيم  ندر�ض  كيف  ب- 
بمنهج الدرا�شة الم�شطلحية.

الذكر،  ال�شالفة  الخم�ص  القواعد  كانت  اإذا 
من  القراآني  للن�ص  الفا�شية  المدر�شة  ت�شور  تمثل 
منظور فن "الدرا�شة الم�شطلحية"، فاإن رواد هذه 
مع  المنهج  قواعد  تكييف  في  اجتهدوا  المدر�شة 
خ�شو�شيات الن�ص القراآني، وح�شن تنزيلها عليها، 
خا�ص  م�شطلحية  درا���ش��ة  منهج  ذل��ك  عن  فنجم 
تلخي�شه  يمكن  القراآنية،  الألفاظ  مفاهيم  بدرا�شة 

في المراحل والنقاط ال�شبع الآتية:)))( 

م�شتقات  جميع  اإح�شاء  االإح�شاء:  اأواًل: 
الجذر اللغوي للفظ، في جميع الآيات التي ورد بها 
فوؤاد  محمد  الأ�شتاذ  ت�شدق  وقد  كله.  القراآن  في 
ال�شدقة  بهذه   - تعالى  اهلل  رحمه   - الباقي  عبد 
الجارية على الباحثين، ولم يبق اإل ما قد يكون عليه 

من ا�شتدراك فوات.

ثانًيا: ت�شنيف جميع الن�شو�ض المح�شاة 
من  ف��الأه��م  الأه���م  ح�شب  ا�شتخال�شها،  بعد 

    الم�شتقات.
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في  الم�شتقات  معاني  ــة  ــش درا� ثــالــًثــا: 
عينيها  ن�شب  ت�شع  درا�شة  اللغوية،  المعاجم 
الم�شتق  وم��اأخ��ذ  ع��الم��ه؟  ال��ج��ذر  م�شتقات  م��دار 
الم�شتعمل في القراآن الكريم ممه؟ و�شرحه اإن كان 

قد �شرح بمه؟.

الم�شتق االأهم في كل  رابًعا: تفهم مفهوم 
ي�شتعين  "تفهًما  بها،  ورد  التي  الن�شو�ص  من  ن�ص 
كل  م��ن  وي��ح��ذر   ... ال�شليم  الفهم  ي��وؤم��ن  م��ا  بكل 
فطير،  وخاطر  �شابق  ت�شور  من  وي�شل،  ي��زل  ما 
تفهًما  اأ�شبه.  وما  الطاقة،  فوق  للن�شو�ص  وتحميل 
عن  بمعزل  ا���ش��ت��ع��م��اًل...  اأو   ... ا  ن�شًّ ي��در���ص  ل 
اأ�شرته،  عن  بمناأى  م�شطلًحا...  يبين  ول  نظائره، 
والترادف،  فالت�شاد  ويختلف،  معه  ياأتلف  عما  اأو 
والخ�شو�ص،  وال��ع��م��وم  وال��ت��ع��اط��ف...  والق��ت��ران 
والإ�شافة والإطالق... كل اأولئك �شروري المراعاة 
المفهوم  يتكون  ب��ه  مما  ذل��ك  وك��ل  التفهم،  عند 

ويتحدد")))(.

بيان  من  يعين  اأو  يعين  ما  بكل  ي�شتعين  تفهًما 
للقراآن بالقراآن، وبيان للقراآن بال�شنة، وبيان للقراآن 
وفهوم  والتابعين،  ال�شحابة  اأق���وال  من  �شح  بما 
الذين اتبعوهم باإح�شان، من دار�شي الكتاب الكتاب 
اأو  كانوا  مف�شرين  الرا�شخين،  والعلماء  الربانيين، 

غير مف�شرين)))(.

بها  �شرحت  التي  وال�����ش��روح  التعاريف  اأن  ول��و 
الألفاظ القراآنية في مختلف الم�شادر عبر القرون، 
لتي�شرت  ���ش��ام��ل،  ت��اري��خ��ي  معجم  ف��ي  وث��ق��ت  ق��د 

ال�شتفادة منها كثيًرا، ولنفع اهلل بها نفًعا كبيًرا.

ح�شب  التفهم،  نتائج  ت�شنيف  خام�ًشا: 
ل  دللية  �شمات  من  للمفهوم،  المكونة  العنا�شر 
ثم  بع�شها،  عن  ال�شتغناء  مع  لفظه  تعري    يمكن 

معه  ائتلف  ما  مع  للمفهوم  التي  العالقات  ح�شب 
اختلف  ما  مع  اأو  كالترادف...  الئتالف  من  �شربا 
ح�شب  ثم  كالت�شاد...  الختالف  من  �شربا  معه 
ال�شمائم؛ اأي الأ�شكال التي ورد عليها لفظ المفهوم 
م�شموًما اإلى غيره اأو م�شموًما اإليه غيره، كاإ�شافة 
وما  اإليه  غيره  اإ�شافة  اأو  غيره  اإل��ى  المفهوم  لفظ 
اأو  بالمفهوم  ترتبط  التي  الق�شايا  ثم ح�شب  اأ�شبه، 
يرتبط بها، مما ل يمكن التمكن منه اإل بعد التمكن 
والمظاهر،  والم�شادر  والنتائج،  كالأ�شباب  منها، 
والأنواع  والمراتب،  والمجالت  والموانع،  وال�شروط 
قد  مما  ذلك  وغير  والتاأثير...  والتاأثر  والوظائف، 

ي�شتلزمه تفهم مفهوم ول ي�شتلزمه تفهم اآخر.

�شاد�ًشا: تعريف لفظ المفهوم تعريًفا يحيط 
مجموع  من  ا�شتخل�شت  التي  المفهوم  عنا�شر  بكل 
ن�شو�شه " فاإذا تم ذلك وتميز... من �شواه، وعر�ص 
ح��ددت  ل��ه،  فا�شتجابت  ن�شو�شه  ك��ل  على  ح��ده 
التي  والفروق  �شواه،  دون  تخ�شه  التي  الخ�شائ�ص 

تف�شله عن �شواه")))(.

يراعي  تحريًرا  تقدم  ما  تحرير  �شابًعا: 
المفهومية،  المادة  وطبيعة  العلمي،  المجال  طبيعة 
وطبيعة المنهج الدار�ص، فاإذا تم ذلك في در�ص كل 
اإلى  النهاية  في  الخلو�ص  اأمكن  مادة،  وكل  مفهوم، 
الفهم  اإلى  للخلو�ص  العام  المفهومي  الن�شق  تركيب 

الكلي الن�شقي للقراآن الكريم.

نهج  ف��ي  الأ�شا�شية...  المراحل  اأه��م  "هذه 
بع�ص،  م��ن  بع�شها  تميز  ع��ل��ى  وه���ي  ال��درا���ش��ة، 
وتمهد  لأخراها  اأوله��ا  تحتاط  متكاملة،  متالحمة 
وتمح�ص  ال�شابقة،  اأخطاء  اللحقة  وت�شحح  لها، 

نتائجها")))(.

في  الفا�شية  ال��م��در���ش��ة  ف���اإن  ال��ق��ول:  و���ش��ف��وة    
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الدرا�شة الم�شطلحية والتف�شير المو�شوعي للقراآن 
الكريم، تمثل تجربة علمية را�شخة ورائدة، ت�شتحق 
الهتمام والتعريف، والدرا�شة والتقويم؛ حتى يت�شنى 
الخالد،  اهلل  لكتاب  خدمة  عليها،  والبناء  اإتمامها 
اإع��ادة  اأف��ق  في  وتفهمه،  درا�شته  لمنهج  وتجديًدا 
الح�شاري  ال�شير  وا�شتئناف  وزانه،  الأمة على  بناء 
مكانتهم  الم�شلمون  ي�شتعيد  اأن  ع�شى  منواله،  على 
ور�شالتهم، وع�شى اأن تعود اإلى الأمة �شيرتها الأولى.

الحوا�صي
يقول اأ�شتاذنا البو�شيخي: » في حدود التحري والتق�شي، - )  

ل نعلم اأن هذا المنهج له رجال في غير هذا البلد«. من 
عند  الأ�شولي  الم�شطلح   « لر�شالة  البو�شيخي  مقدمة 
ال�شاطبي«، د. فريد الأن�شاري، �ص: )) ، دار ال�شالم/ 

القاهرة، ط)، ))))ه - 1)1)م. 
ال�شاهد - ) الدكتور  �شخ�شية  اإلى  مف�شلة  قريبة  عودة  لنا   

ب�شيرته  للتعريف  المدر�شة  ه��ذه  موؤ�ش�ص  البو�شيخي 
الذاتية والعلمية.

�شنتعرف عليه بتف�شيل - بحول اهلل - في المحور الثاني - )  
من هذه الدرا�شة.

موؤ�ش�شة - ) بين  بتعاون  ي�شير،  عدد  الر�شائل  تلك  من  طبع   
ودار  م��ب��دع(،   ( بفا�ص  العلمية  وال��درا���ش��ات  البحوث 
بالقاهرة،  والترجمة  والتوزيع  والن�شر  للطباعة  ال�شالم 
خالل �شنتي 1)1) - ))1)م. وما يزال ع�شرات غيرها 

في رفوف الجامعات، في انتظار فر�شة الطبع.
جنوب - ) الر�شيدية  اإقليم  مواليد  من   - اهلل  رحمه   - هو   

على  ح�شل  1)))م(،   / 1)))ه   ( �شنة  المغرب  �شرق 
تخ�ش�ص:  الإ�شالمية،  الدرا�شات  في  الدولة  دك��ت��وراه 
الآداب  كلية  الثاني،  الح�شن  جامعة  من  الفقه،  اأ�شول 
المحمدية - المغرب. عمل اأ�شتاًذا لأ�شول الفقه ومقا�شد 
ال�شريعة بكلية الآداب، جامعة ال�شلطان المولى اإ�شماعيل 
بمكنا�ص/ المغرب، ورئي�ًشا ل�شعبة الدرا�شات الإ�شالمية، 
ل�شنوات ) 111) - )11)م(، ورئي�ًشا لوحدة الدرا�شات 
بذات  والمنهج(  التاريخ  المقا�شدي:  الجتهاد   ( العليا: 
الح�شنية  الحديث  بدار  زائ��ًرا  اأ�شتاًذا  عمل  كما  الكلية. 
 -  (11(( ل�شنتي  بالرباط  العليا  الإ�شالمية  للدرا�شات 
تكوين  بمركز  واأ���ش��ت��اًذا  )11)م(،   -  (11( )11)م/ 
الإ�شالمية  وال�شوؤون  الأوقاف  بوزارة  والمر�شدات  الأئمة 

بالرباط، واأ�شتاذ كر�شي التف�شير بالجامع العتيق لمدينة 
العلمي  بالمجل�ص  ع�شوا   - اهلل  رحمه   - وكان  مكنا�ص. 
الأعلى للمملكة المغربية، ورئي�ًشا للمجل�ص العلمي المحلي 
الدرا�شات  لمعهد  موؤ�ش�ًشا  وع�شًوا  مكنا�ص،  لمدينة 
الإن�شانية  والعلوم  الآداب  لكلية  التابع  الم�شطلحية، 
بجامعة ال�شلطان �شيدي محمد بن عبد اهلل بفا�ص.�شدر 
له طائفة طيبة من الدرا�شات العلمية والأعمال الأدبية، 
من اأبرزها ر�شالته لنيل الدكتوراه: » الم�شطلح الأ�شولي 
الموؤ�ش�شة  الأعمال  من  بحق  تعد  التي  ال�شاطبي«،  عند 
واأ�شكنه  اهلل  رحمه  توفي  الم�شطلحية.  الدرا�شة  لفن 
1)))ه  القعدة  ذي  من   (( الجمعة  ي��وم  جناته  ف�شيح 
اإلى  جثمانه  ونقل  بتركيا،  )11)م(   /((  /(  ( الموافق 
ال�شيرة  انظر:  مكنا�ص.  بمدينة  الثرى  ليوارى   المغرب 
عند  الأ�شولي  الم�شطلح   « كتاب  �شمن  للموؤلف  الذاتية 
�شابق، مرجع  الأن�����ش��اري،  فريد  للدكتور   ال�شاطبي«، 

)�ص: ))) - )))(. 
الح�شنية - ) الحديث  دار  بموؤ�ش�شة  العالي  التعليم  اأ�شتاذة   

المكتب  وع�شو  بالرباط،  العليا  الإ�شالمية  للدرا�شات 
تحت  اأن��ج��زت  للعلماء،  المحمدية  للرابطة  التنفيذي 
ر�شالتها  البو�شيخي  ال�شاهد  الدكتور  الأ�شتاذ  اإ�شراف 
القراآن  في  التاأويل  مفهوم   « الدكتوراه:  لنيل  النفي�شة 
والحديث«، طبع: معهد الدرا�شات الم�شطلحية، بجامعة 
الر�شائل  �شل�شلة  بفا�ص،  اهلل،  عبد  بن  محمد  �شيدي 
المغرب،  فا�ص،  برانت/   - اأنفو  مطبعة   ،)(( الجامعية 
ط)، )11)م. ولها �شل�شلة من الدرا�شات في الم�شطلح 
وبالموقع  ال��راب��ط��ة،  ميثاق  بمجلة  من�شورة  ال��ق��راآن��ي 

الإليكتروني للرابطة المحمدية للعلماء. 
بجامعة - ) والتف�شير  القراآن  لعلوم  العالي  التعليم  اأ�شتاذ   

مولي اإ�شماعيل/ كلية الآداب والعلوم الإن�شانية بمكنا�ص، 
الكلية، ح�شل  بنف�ص  الإ�شالمية  الدرا�شات  �شعبة  رئي�ص 
»علم  ر�شالته:  عن  )11)م،  ع��ام  الدولة  دك��ت��وراه  على 
اأ�شول التف�شير: محاولة في البناء«، وقد طبعت بالتعاون 
بين موؤ�ش�شة البحوث والدرا�شات العلمية بفا�ص )مبدع(، 

ودار ال�شالم بالقاهرة، �شنة 1)1)م.
كلية - ) الدكالي،  �شعيب  بجامعة  العالي  التعليم  اأ�شتاذ   

الإ�شالمية،  الدرا�شات  �شعبة  الإن�شانية،  والعلوم  الآداب 
بين  م�شترك  اإ�شدار  وهي  المغربية،  الَجِديَدة  بمدينة 
موؤ�ش�شة البحوث والدرا�شات العلمية )مبدع/فا�ص( ودار 
بالقاهرة؛  والترجمة  والتوزيع  والن�شر  للطباعة  ال�شالم 
وتقع  ))1)م،   - ))))ه  �شنة  الأول���ى  طبعتها  �شدرت 

المو�شوعة في ثمان ))( مجلدات.
كلية - ) اإ�شماعيل،  م��ولي  بجامعة  العالي  التعليم  اأ�شتاذ   

المغربية،  مكنا�ص  بمدينة  الإن�شانية  والعلوم  الآداب 
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بمدينة  الح�شنية  الحديث  دار  بموؤ�ش�شة  اأ�شتاذ  وكذلك 
الفقه  لأ�شول  واأ�شتاذ  �شابًقا،  المغرب  عا�شمة  الرباط 
حالًيا.  ال�شعودية  العربية  بالمملكة  الق�شيم  بجامعة 
طبعت ر�شالته: »مفهوم القطع والظن واأثره في الخالف 
الأ�شولي«، من قبل دار ال�شالم / القاهرة، �شنة ))1)م.

اإ�شماعيل - 1) مولي  بجامعة  والتف�شير  القراآن  علوم  اأ�شتاذ   
بمكنا�ص، رئي�ص �شعبة الدرا�شات الإ�شالمية �شابًقا بكلية 
مكنا�ص  لإقليم  العلمي  المجل�ص  رئي�ص  مكنا�ص،  الآداب 
في  للبحث  العلمية  الرباط  لهيئة  موؤ�ش�ص  ع�شو  ا.  حالًيّ
الدرا�شات الإ�شالمية. ع�شو مجموعة البحث في مناهج 
»مركز  من�شق  مكنا�ص،  الآداب  بكلية  الخطاب  تف�شير 
ال��درا���ش��ات ف��ي الج��ت��ه��اد وال��ح��وار ال��ح�����ش��اري« بكلية 
»الدر�ص  والبحث:  التكوين  الآداب مكنا�ص. رئي�ص وحدة 
ن�شر  مكنا�ص.  الآداب  بكلية  الب�شري«  والعمران  القراآني 
التف�شير  ومناهج  القراآن  علوم  في  مقالت  مجموعة  له 

واتجاهاته. 
اأ�شتاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة - ))  

وال�شوؤون  لالأوقاف  الجهوي  المندوب  �شابًقا،  المغربية 
الدكتوراه:  لنيل  ر�شالته  الغرب. طبعت  لجهة  الإ�شالمية 
" �شنة الخلفاء الرا�شدين: بحث في المفهوم والحجية" 
بالتعاون بين موؤ�ش�شة البحوث والدرا�شات العلمية بفا�ص 

)مبدع( ، ودار ال�شالم بالقاهرة، �شنة ))1)م.
اإ�شماعيل/ - )) مولي  بجامعة  الإ�شالمية  الدرا�شات  اأ�شتاذ   

م�شت�شار  بالر�شيدية،  التخ�ش�شات  المتعددة  الكلية 
المكتب المركزي للجمعية المغربية لالأ�شاتذة الباحثين، 
نائب  والبحوث،  للدرا�شات  المغربي  المركز  م�شت�شار 
وال�شرعي  ال��ف��ك��ري  ال��ت��راث  ف��ي  البحث  ف��ري��ق  رئي�ص 
الغرب  بمنطقة  وام��ت��دادات��ه  وتافياللت  ل�شجلما�شة 
الدكتوراه  لنيل  ر�شالته  طبعت  الكلية،  بنف�ص  الإ�شالمي 
ال�شريف"،  والحديث  الكريم  القراآن  في  الأمة  "مفهوم 
العلمية  وال��درا���ش��ات  البحوث  موؤ�ش�شة  بين  بالتعاون 

)مبدع( بفا�ص، ودار ال�شالم بالقاهرة، �شنة 1)1)م.
ال���م�������ش���وؤوًل ع���ن ت��ت��ب��ع م��خ��ط��ط ال���ج���ودة وال��ت��خ��ط��ي��ط - ))  

ب�اإنزكان  الوطنية  التربية  وزارة  بنيابة  الإ�شتراتيجي 
على  ح�شل  التربوي،  التوجيه  في  م�شت�شار  ملول،  اأيت 
الدكتوراه عام )11)م، وطبعت ر�شالته: " مفهوم ال�شالم 
بين  بالتعاون  ال�شريف"،  والحديث  الكريم  القراآن  في 
)مبدع(،  بفا�ص  العلمية  والدرا�شات  البحوث  موؤ�ش�شة 

ودار ال�شالم بالقاهرة، �شنة 1)1)م.
بعمالة - )) ممتازة  مت�شرفة  العمومية  الوظيفة  ب�شلك  تعمل   

 " ر�شالتها:  عن  الدكتوراه  �شهادة  نالت  �شفرو.  اإقليم 
طبعت  والتي  الأق�شى"،  بالمغرب  والمف�شرون  التف�شير 
بالتعاون بين موؤ�ش�شة البحوث والدرا�شات العلمية بفا�ص 

)مبدع(، ودار ال�شالم بالقاهرة، �شنة 1)1)م. 
طبعت بالتعاون بين موؤ�ش�شة البحوث والدرا�شات العلمية - ))  

بفا�ص )مبدع(، ودار ال�شالم بالقاهرة، �شنة 1)1)م.
العلمية - )) والدرا�شات  البحوث  موؤ�ش�شة  بين  م�شترك  طبع   

بفا�ص )مبدع(، ودار ال�شالم للطباعة والن�شر والتوزيع/ 
القاهرة، �شنة ))1)م.

الجهوية - )) بالأكاديمية  الإ�شالمية  التربية  م��ادة  من�شق   
"مفهوم  ر�شالته:  طبعت  بمراك�ص.  والتكوين  للتربية 
موؤ�ش�شة  بين  بالتعاون  والحديث"  ال��ق��راآن  في  التقوى 
البحوث والدرا�شات العلمية بفا�ص )مبدع(، ودار ال�شالم 

بالقاهرة، �شنة ))1)م.
يعمل مفت�ًشا للتعليم الثانوي التاأهيلي بالأكاديمية الجهوية - ))  

لجنة  المغرب، ع�شو  في  بوجدة  الوطنية  التربية  لوزارة 
طبعت  الإ�شالمية(،  التربية  )م��ادة  المدر�شي  التاأليف 
والحديث  الكريم  القراآن  في  النعمة  »مفهوم  ر�شالته: 
ال�شريف: درا�شة م�شطلحية وتف�شير مو�شوعي« بالتعاون 
بين موؤ�ش�شة البحوث والدرا�شات العلمية بفا�ص )مبدع(، 
�شنة  بالقاهرة،  والتوزيع  والن�شر  للطباعة  ال�شالم  ودار 

))1)م.
دائ��رة - )) في  المدر�شة  ه��ذه  ورم��وز  جهود  على  اقت�شرنا   

العلوم ال�شرعية، وخا�شة منها ما تعلق بالقراآن والحديث 
الدرا�شات  تطوير  موؤتمر  لمحاور  م��راع��اة  والأ���ش��ول، 
القراآنية، واإل فاإن جهود هذه المدر�شة امتدت اإلى دائرة 

العلوم العربية والدرا�شات النقدية واللغوية.
»المدر�شة - 1) ب  ت�شميتها  ال��م��غ��رب  ف��ي  البع�ص  يف�شل   

جهات  مختلف  من  روادها  كون  اإلى  بالنظر  المغربية«، 
ومناطق المغرب، لكن ا�شم �شهرتها يبقى هو » المدر�شة 

الفا�شية«.
الجانب - )) ه��ي   :)Terminographie( الم�شطلحية   

ومعاجمها  الم�شطلحات  بقوائم  المعني  التطبيقي 
ال��م��ت��خ�����ش�����ش��ة، ووح���دات���ه���ا ال��م�����ش��ط��ل��ح��ي��ة، و���ش��ًع��ا، 
العربية  »الم�شطلحية  ان��ظ��ر:  وو���ش��ًف��ا«.  وا���ش��ت��ق��راًء، 
التوحيد«، واإ�شكالية  المنهجي،  التباين   المعا�شرة: 
المغاربي  الدرا�شي  اللقاء  �شماعنة،  ح�شني  ج��واد  د. 
المنعقد بكلية الآداب/ مكنا�ص، المغرب، بتاريخ: )) - 

)) يناير ))))م، مداخلة مرقونة، )�ص: )(.
»علم الم�شطلح )Terminologie( هو الأ�شا�ص المنظر - ))  

للم�شطلحية وموؤ�ش�ص قوانينها ومبادئها«. »الم�شطلحية 
مرجع  �شماعنة،  ح�شني  ج��واد  د.  المعا�شرة«،  العربية 

�شابق، ) �ص: )(.
اهتمام - )) الم�شطلحية ومدى  الدرا�شة  »نظرات في منهج   

كتاب:  �شمن  الكافية«،   « كتابه  في  به  الحرمين  اإم��ام 
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دار  البو�شيخي،  ال�شاهد  للدكتور  م�شطلحية«  »درا�شات 
القاهرة،  والترجمة/  والتوزيع  وال�شر  للطباعة  ال�شالم 

ط)، ))))ه - ))1)م، )�ص: ))(.
»الم�شطلح الأ�شولي عند ال�شاطبي«، فريد الأن�شاري، ، - ))  

مرجع �شابق، )�ص: ))(. 
ال�شريف«، - )) والحديث  الكريم  القراآن  في  التاأويل  »مفهوم   

فريدة زمرد، مرجع �شابق، )�ص: ))(.
» مفهوم التاأويل في القراآن الكريم والحديث ال�شريف«، - ))  

)�ص: ))(، مرجع �شابق.
»مفهوم التاأويل«، مرجع �شابق،)�ص: ))(.- ))
»مفهوم التاأويل«، يقول الدكتور فريد الأن�شاري - رحمه - ))  

تدخل  كانت  واإن  الم�شطلحية،  الدرا�شة  »اأن   :  - اهلل 
اأو  الم�شطلح  لعلم  الخا�شة(  )النظرية  ب  ي�شمى  فيما 
تتميز  ثم  كله،  ذل��ك  من  ت�شتفيد  فاإنها  الم�شطلحية، 
من  غ��ي��ره��ا  ع��ن  يف�شلها  ال���ذي  ال��خ��ا���ص  بمفهومها 
المجالت العلمية«. »الم�شطلح الأ�شولي عند ال�شاطبي«، 

مرجع �شابق، )�ص: )) - 1)(، )�ص: ))(.
والتبين - )) البيان  كتاب  في  وبالغية  نقدية  »م�شطلحات   

للن�شر  القلم  دار  البو�شيخي،  ال�شاهد  د.  للجاحظ«، 
والتوزيع - الكويت، ط)، ))))م، )�ص: ))(.

المقدمة، - 1) ال�����ش��اط��ب��ي«،  عند  الأ���ش��ول��ي  الم�شطلح   «»
)�ص:))(.

البو�شيخي، - )) الم�شطلحية«،  الدرا�شة  » نظرات في منهج   
مرجع �شابق، ) �ص: ))(.

»ن����ظ����رات ف����ي م��ن��ه��ج ال����درا�����ش����ة ال��م�����ش��ط��ل��ح��ي��ة«،- ))   
)�ص: ))- ))(.

» المرجع ال�شابق«، ) �ص: ))(.- ))  
» مباحث في التف�شير المو�شوعي«، م�شطفى م�شلم،  دار - ))  

القلم، دم�شق، ط)، ))))م، )�ص: ))( .
م�شلم، - )) م�شطفى  المو�شوعي«،  التف�شير  في  مباحث   «  

)�ص: ))(، مرجع �شابق.
(( - ،)(( )�ص:  الم�شطلحية«،  والدرا�شة  الكريم  القراآن   «  

مرجع �شابق.
ال�شريف«، - )) والحديث  الكريم  القراآن  في  التاأويل  »مفهوم   

)�ص: ))(.
» المرجع ال�شابق«، )�ص: ))- ))(.- ))  
درا�شات - ))  « كتاب:  من  للموؤلف،  الذاتية  ال�شيرة  انظر:   

 -  ((( )���ص:  �شابق،  مرجع  البو�شيخي،  م�شطلحية«، 
.)(((

(1 - = )))))-))))(ه�����  البهبيتي  نجيب  محمد  الدكتور   

 ، لم��ع   - عروبي   - م�شري  اأدي��ب  ))))م(   -((1((
اللغة  في  الإجازة  بم�شر، وح�شل على  �شمنهور  في  ولد 
على  واأح��رز  ))))م،  عام  القاهرة  جامعة  من  العربية 
درجة الماج�شتير ثم الدكتوراه عن تاريخ ال�شعر العربي 
لغات.  خم�ص  واأتقن   ، الهجري  الثالث  القرن  اآخر  حتى 
رحل  ثم  بغداد،  فجامعة  القاهرة،  بجامعة  اأ�شتاذا  عمل 
من بلده الى المغرب بعدما اأخرج من الجامعة الم�شرية 
في اأوائل ثورة )) يوليوز ))))م، بقرار مما كان ي�شمى 
في ذلك العهد "لجان التطهير"، وا�شتقر بالمغرب ، منذ 
بالرباط،  الآداب  بكلية  اأ�شتاذا  فعمل  ال�شتينيات،  اأوائل 
بمراك�ص،  العربي  اللغة  وبكلية  بفا�ص،  الآداب  وبكلية 
موؤلفاته:  الثمانينيات، من  اأوائل  الى  بها  يعمل  التي ظل 
"تاريخ ال�شعر العربي حتى اآخر القرن الثالث الهجري " 
و"اأبو تمام الطائي : حياته و�شعره" "المدخل الى درا�شة 
التاريخ والأدب" و"المعلقة العربية الأولى اأو عند جذور 
التاريخ" و" المعلقات �شيرة وتاريخا" وال�شعر العربي في 

محيطه القديم". 
د.محمد  مذكرات:  من  ))))م.  اأوا�شط  بالرباط  توفي   
عزالدين المعيار الإدري�شي، موقع ) �شور الأزبكية( على 

ال�شابكة.
.(http://www.archive.org/details/Madkhal_Bhbety )

دم�شق، - )) في  تعليمه  تلقى  ))))م.  ع��ام  دم�شق  في  ول��د   
الآن(  القاهرة  )جامعة  الأول  ف��وؤاد  جامعة  من  وتخرج 
ق�شم  في  مدر�ًشا  عمل  فالدكتوراه،  الماج�شتير  حاماًل 
ل�شنوات  دم�شق  جامعة  من  الآداب  بكلية  العربية  اللغة 
وفا�ص،  المنورة  والمدينة  بيروت  جامعات  وفي   ، طويلة 
وع�شًوا في مجل�ص الأمة اأيام الوحدة بين �شورية وم�شر، 
وع�شًوا في مجمع اللغة العربية واأميًنا لل�شر فيه ل�شنوات 
موؤلفاته  والدرا�شات. من  البحوث  . ع�شو جمعية  طويلة 
الفتح  "حركة  الأدبية"،  الدرا�شة  "مناهج  وتحقيقاته: 
الإ�شالمي في القرن الأول"، " المجتمعات الإ�شالمية في 
الغزل بين الجاهلية والإ�شالم"،  " تطور  القرن الأول"، 
النابغة  ديوان   " تحقيق("،   ( العتاهية  اأبي  ديوان   "
واأخباره"،  اأ�شعاره  العتاهية  اأبو  تحقيق(،"   ( الذبياني 
الموؤلفات  من  للعديد  وقدم  الفكري"،  والغزو  " الأدب 
)م��وق��ع  ان��ظ��ر:  ))))م.  ���ش��ن��ة  ت��وف��ي  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات. 
العربي(: وال��وط��ن  �شورية  في  العرب  الكتاب   الت��ح��اد 

.(awu-dam.org/dalil/16faa/dlil025.htm)

ومحقق - )) وباحث  �شاعر  الطرابل�شي  ح�شني  اب��ن  اأمجد   
واأ�شتاذ جامعي ووزير، يعد اأحد رموز الثقافة في الوطني 
المملكة  في  الجامعي  التعليم  موؤ�ش�شي  واأح��د  العربي 
في  ولد  الما�شي.  القرن  من  ال�شتينات  مطلع  المغربية 
باب �شريجة بدم�شق عام ))))م كان والده �شابطا في 
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الجي�ص العثماني ثم في الجي�ص الفي�شلي ملما بالفرن�شة 
على  للعربية  اأمجد  حب  تبلور  لالأدب،  ومحبًا  والألمانية 
يد ثالثة من فطاحل اللغة واأعالمها بثانوية مكتب عنبر 
وهم عبد القادر المبارك و�شليم الجندي ومحمد البزم. 
عام  الفل�شفة  ق�شم  البكالوريا  �شهادة  على  ح�شل  ومنها 
))))م. في اأواخر عام ))))م، اأوفد اإلى فرن�شا من قبل 
على  فح�شل  الأدب،  في  للتخ�ش�ص  ال�شورية  الحكومة 
ريجي�ص  الفرن�شي  الم�شت�شرق  با�شراف  لدكتوراه  �شهادة 
اإلى  وعاد  فرن�شية  ب�شيدة  وت��زوج  ))))م،  عام  بال�شير 
اإلى اأن  �شوريا بنف�ص العام للتدري�ص في ثانوية التجهيز، 
تم اإن�شاء كلية الآداب جامعة دم�شق عام ))))م فكان من 
تى عام ))))م.  وبقي كذلك  الجامعي  التعليم  موؤ�ش�شي 
اأمجد  �شورية وم�شر عين  بين  الوحدة  التفاق على  بعد 
الجمهورية  دول��ة  في  العالى  للتعليم  وزي��را  الطرابل�شي 
العربية المتحدة برئا�شة جمال عبد النا�شر. ومع تاأ�شي�ص 
الدكتور  كان  1)))م  عام  الموحد  العربية  اللغة  مجمع 
ومحمد  في�شل  �شكري  مع  فيه  ع�شوا  الطرابل�شي  اأمجد 
مبارك. بعد النف�شال ))))م ا�شتقال من الوزارة وغادر 
الجامعة  تاأ�شي�ص  اأعمدة  من  فكان  لمغربية  المملكة  اإلى 
المغربية فكر�ص حياته للبحث العلمي فيها واأ�ش�ص جياًل 
بحوث  على  باإ�شرافه  المغاربة  والنقاد  الباحثين  من 
في  الآداب  بكلية  الدكتوراه  واأطروحات  العليا  الدرا�شات 
الرباط وفا�ص وكلية اللغة في مراك�ص، حتى تقاعد فغادر 
اأن  اإلى  فيها  بقي  التي  باري�ص  اإلى  ))))م  عام  المغرب 
وافته المنية عام)11)م. من موؤلفاته: »النقد واللغة في 
القرن  حتى  العرب  عند  ال�شعر  »نقد  الغفران«،  ر�شالة 
التاأليف  حركة  في  تاريخية  »نظرة  للهجرة«،  الخام�ص 
والعروبة  الحما�شة  »�شعر  والأدب«،  اللغة  العرب في  عند 
القرن  اأوائ��ل  ع�شر  التا�شع  القرن  اأواخ��ر  ال�شام  بالد  في 
المو�شوعة  الع�شرين«. »كان �شاعرًا«. انظر: )ويكيبيديا، 

 .(ar.wikipedia.org/wiki ) ،الحرة( على ال�شابكة
»ال�����ش��ي��خ ال�����ش��اه��د ال��ب��و���ش��ي��خ��ي: ف���ار����ص ال��درا���ش��ات - ))  

بروفايل  بوكرن،  الرحمن  عبد  م�شطفى  الم�شطلحية«، 
لفائدة ) موقع اأون اإ�شالم(.

 http://www.onislam.net/arabic/madari...
boshaikhi.html.

دار - )) ))))م.  ط)،  بيروت،  الجديدة،  الآف��اق  دار  طبع   
القلم للن�شر والتوزيع - الكويت، ط)، ))))م.

طبع دار القلم، دم�شق، ط)، ))))م.- ))  
الجاهليين - )) ال�شعراء  لدى  العربي  النقد  م�شطلحات   «  

القلم،  دار  المقدمة،  ونماذج(،  ق�شايا   ( والإ�شالميين 
دم�شق، ط)، ))))م.

» ال�����ش��ي��خ ال�����ش��اه��د ال��ب��و���ش��ي��خ��ي: ف��ار���ص ال��درا���ش��ات - ))  

الم�شطلحية«، م�شطفى بوكرن، مرجع �شابق.
»م�شطلحات - )) لكتاب  الطرابل�شي  اأمجد  د.  تقديم  من   

للجاحظ«،  والتبين  البيان  كتاب  ف��ي  وبالغية   نقدية 
د. ال�شاهد البو�شيخي.

» م�شطلحات النقد العربي«، )�ص: )(.- ))  
» م�شطلحات نقدية وبالغية«، )�ص: ))(.- 1)  
العربي - )) النقد  م�شطلح  درا���ش��ة  ف��ي  المنهج  »م�شكلة   

الآداب  كلية  مجلة  البو�شيخي،  ال�شاهد  د  اأ.  القديم« 
والعلوم الإن�شانية بفا�ص - عدد خا�ص بندوة » الم�شطلح 
بمعهد  - طبعة خا�شة  العلوم  بمختلف  وعالقته  النقدي 
 - الجديدة  المعارف  مطبعة   / الم�شطلحية  الدرا�شات 

الرباط ))))م، )�ص: 1)- ))(.
العلمي، - )) للبحث  موؤ�ش�شة  الم�شطلحية،  الدرا�شات  معهد   

متخ�ش�شة في البحوث والدرا�شات العلمية، تابعة لكلية 
�شيدي  جامعة  المهراز،  ظهر  الإن�شانية،  والعلوم  الآداب 
ذي   ( بتاريخ  المعهد  ولد  فا�ص.   - اهلل  عبد  بن  محمد 
الحجة ))))ه الموافق ))/ )/ ))))م، بكلية الآداب - 
ظهر المهراز بفا�ص، بعد مخا�ص طويل، اأ�شهم فيه رجال 
الكليات  من  بعديد  الم�شطلح،  في  للبحث  ومجموعات 
بالمغرب. م�شروع المعهد باخت�شار هو العمل على اإنجاز 
وفق  العربية«،  العلمية  للم�شطلحات  التاريخي  »المعجم 
المناهج،  فيها  تر�شد  متكاملة،  منهجية  علمية  خطة 
وتوجه  الجهود،  فيها  وتكثف  الو�شائل،  فيها  وتحدث 
اتجاه  في  لت�شب  الأعمال،  فيها  وتن�شق  الطاقات،  فيها 
المعجم  اإنجاز  عقبة  الكاأداء:  العقبة  تذليل  هو  واح��د، 
التاريخي للم�شطلحات، الذي هو خطوة من اأهم الخطى 
نظم  العربية.  للغة  التاريخي  المعجم  اإلى  الطريق  في 
المعهد منذ تاأ�شي�شه ع�شرات الندوات العلمية، والدورات 
العلمية،  والمدار�شات  الدرا�شية،  والأي���ام  التدريبية، 
و�شارك في عدد من الأن�شطة والفعاليات العلمية المنظمة 
كما  الأخ��رى.  العلمية  والموؤ�ش�شات  الجامعات  قبل  من 
�شدر للمعهد عدد من المطبوعات، منها: - دليل معهد 
النا�شئ  الباحث  دليل   - الم�شطلحية ))))م.  الدرا�شة 
في الم�شطلح )طبعة تجريبية(، ))))م. - اأعمال ندوة 
»الم�شطلح النقدي وعالقته بمختلف العلوم«، ))))م. - 
اأعمال ندوة » الدرا�شة الم�شطلحية والعلوم الإ�شالمية«، 
في  التعريف  ق�شية   « الدرا�شي  اليوم  اأعمال   - ))))م. 
اأعمال   - ))))م.  الحديثة«،  الم�شطلحية  الدرا�شات 
التراث  مع  للتعامل  منهجية  »نحو  التدريبية:  ال���دورة 
)العدد  الم�شطلح  اأخبار  ن�شرة   - 111)م.  الإ�شالمي«، 
مفهوم   - والخام�ص(.  والرابع  والثالث،  والثاني،  الأول، 
التاأويل في القراآن الكريم والحديث ال�شريف، د. فريدة 
زمرد، �شل�شلة الر�شائل الجامعية، )11)م. - الم�شطلح 
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)11)م.  الأن�شاري،  فريد  د.  ال�شاطبي،  عند  الأ�شولي 
اأنظر: »تقرير عام حول معهد الدرا�شات الم�شطلحية«، 
د. م�شطفى فو�شيل، مجلة درا�شات م�شطلحية، العدد 
الأول ))))ه� - )11)م، )�ص: ))) - 1))(. هذا وقد 
راكم المعهد في �شنوات ن�شاطه ر�شيًدا كبيًرا من الخبرة 
الم�شطلحية،  الدرا�شات  مجال  في  والعملية  النظرية 
بالتجارب  يمدهم  الباحثين  لع�شرات  مح�شنا  وك��ان 
 (11 بحوالي  يقدر  علمي  اإنتاج  عن  فاأ�شفر  والخبرات، 
جمود  مرحلة  يدخل  اأن  قبل  ودكتوراه،  ماج�شتير  ر�شالة 
من  البو�شيخي  ال�شاهد  ال��دك��ت��ور  م��دي��ره  خ���روج  بعد 

الجامعة في اإطار المغادرة الطوعية �شنة )11)م.
موؤ�ش�شة - )) )مبدع(:  العلمية  والدرا�شات  البحوث  موؤ�ش�شة   

به،  يت�شل  وما  العلمي  للبحث  خال�شة  خا�شة،  علمية 
ا وم�شطلحات ومناهج. وقد  في مختلف العلوم، ن�شو�شً
بمدينة  )11)م   - ))))ه���  عام  اأوائ��ل  قانونًيا  اأ�ش�شت 
النيابة  محاولة  في  ر�شالتها  وتتلخ�ص  بالمغرب.  فا�ص، 
الت�شدي  في  الأمة،  عن  الأمة  من  القوة  اأولي  بالع�شبة 
المع�شالت  ف��ي  الأم���ة  ت��واج��ه  التي  الكبرى  للتحديات 
الثالث: مع�شلة الن�ص : ويق�شد بها تلكم المع�شلة التي 
التراث  ن�شو�ص  من  تبقى  لما  الأليم  الواقع  في  تتمثل 
تلكم  بها  ويق�شد  الم�شطلح:  مع�شلة  ال��ذات؛  هو  الذي 
ال�شطالحية  الألفاظ  في  اأ�شا�شا  تتمثل  التي  المع�شلة 
في  ال��ذات  لفهم  تحديدها  ال��الزم  العلوم«  »مفاتيح  اأو 
الما�شي، والالزم تدقيقها لخطاب الذات في الحا�شر، 
مع�شلة  الم�شتقبل.  في  الذات  لتجديد  اإن�شاوؤها  والالزم 
اأ�شا�ًشا  تتمثل  التي  المع�شلة  تلكم  بها  ويق�شد  المنهج: 
واأهدى  اأقوم  كانت  كلما  التي  والدر�ص  البحث  طرق  في 
، كانت اأنفع واأجدى واأرّد، توثيًقا وتحقيًقا وتك�شيًفا،  واأَ�َشَدّ
بالتعاون  الموؤ�ش�شة  اأ�شرفت  وتاأليًفا.  وا�شتنباًطا  فهًما 
المحمدية  والرابطة  الم�شطلحية  الدرا�شات  معهد  مع 
القراآن  في  للباحثين  الأول  العالمي  الموؤتمر  للعلماء، 
الكريم وعلومه، اأيام 1)-))-)) جمادى الأول ))))ه� 
المغرب،  بفا�ص  ))1)م،  اأبريل   ((-((-(( الموافق 
»اآف��اق  مو�ش��وع  في  الث��اني،  الموؤتمر  لتنظيم  وت�شتعد 
اأيام  خدمة الن�ص والم�شطلح في الدرا�شات القراآنية«، 
)- ) - ) جمادى الثانية ))))ه الموافق ))- ))- )) 
في  للباحثين  الأول  العالمي  والموؤتمر  ))1)م،  اأبريل 
ال�شيرة النبوية، اأيام ) - ) - ) محرم ))))ه� الموافق 
))- ))- )) نونبر ))1)م. كما اأ�شرفت على طبع عدد 

من البحوث العلمية ور�شائل الدكتوراه.
»م�شروع المعجم التاريخي للم�شطلحات العلمية«، �شمن - ))  

كتاب: » درا�شات م�شطلحية«، ) �ص: 1) - ))(.
يقول اأ�شتاذنا الدكتور فريد الأن�شاري - رحمه اهلل - في - ))  

يمتد مثل  الم�شطلح مفهوم   « الركن:  بهذا  المراد  بيان 
ال�شجرة اإلى عدة م�شطلحات، فيكون منها ما هو بمنزلة 
الفروع  بمنزلة  هو  ما  منها  ويكون  الأ���ش��ل،  اأو  الجذع 
للم�شطلح  الحقيقية  وال��درا���ش��ة  والثمار.  والأغ�����ش��ان 
كل  في  المبثوث  مفهومه  ا�شتقراء  هي  عامة  التراثي 
وتعددها،  الم�شطلحية  ال�شيغ  اخ��ت��الف  رغ��م  ذل��ك، 
يكون  بناء عليها  التي  له،  ال�شاملة  ال�شورة  اإلى  للو�شول 
التعريف الجامع المانع حًقا«. »الم�شطلح الأ�شولي عند 

ال�شاطبي«، المقدمة، )�ص: ))(.
»ف��ق��ه واق���ع الأم�����ة. درا����ش���ة ف��ي ال��م��ف��ه��وم وال�����ش��روط - ))   

والعوائق«، اأ. د ال�شاهد البو�شيخي، مجلة ر�شالة القراآن، 
الحجة  ذو   - القعدة  ذو  الأول���ى:  ال�شنة  الثاني،  العدد 
مار�ص:   - فبراير   - يناير  ))))ه/   /(((( محرم:   -

)11)م، )�ص:))(.
العبادي، - )) اأحمد  د.  المجيد«،  للقراآن  البنائية  »الوحدة   

مجلة ر�شالة القراآن، العدد الأول، ال�شنة الأولى: محرم- 
�شفر- ربيع الأول ))))ه/ مار�ص- اأبريل- مايو )11)م، 

)�ص: 1)(.
» مفهوم التاأويل في القراآن الكريم والحديث ال�شريف«، - ))  

للدكتورة فريدة زمرد، )�ص: ))(.
(( - .(  -  ( �ص:  الم�شطلحية«،  والدرا�شة  الكريم  القراآن   «  

»درا�شات م�شطلحية«، )�ص: )) - 11)(. 
به - 1) اهلل  يرد  من  )ب��اب  العلم،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   

خيرا يفقهه في الدين(، عن معاوية )ر�شي اهلل عنه( .
�شورة الن�شاء، الآية: )).- ))  
» القراآن الكريم والدرا�شة الم�شطلحية«، الدكتور ال�شاهد - ))  

م�شطلحية  درا���ش��ات  �شل�شلة:   ،)( )���ص:  البو�شيخي، 
)11)م.  المغرب،  فا�ص،  برانت،  اأنفو-  مطبعة   ،)((

وانظر اأي�شا: » درا�شات م�شطلحية«، )�ص:))(.
اأح�شن ما �شرحت به هذه القاعدة: كالم الدكتورة - )) من   

في  واح��د  ن�ص  ه��و   « فيه:  تقول  ال��ذي  زم��رد،  ف��ري��دة 
بع�شا،  بع�شه  ي�شبه  وغايته:  مق�شده  وف��ي  م�شدره، 
اآياته،  وتترتب  �شوره  تتنا�شب  بع�شا،  بع�شه  وي�شدق 
معنى  ولكل  األفاظه،  تركيب  وياأتلف  معانيه،  وتتعانق 
ولها  وال���دللت،  المعاني  من  بغيره  �شبب  فيه  ودلل��ة 
العموم  اأو  التناظر  اأو  بالتقابل  اإم��ا  ن�شبة:  ن��وع  بها 
الت�شابه  اأو  التف�شيل  اأو  الإج��م��ال  اأو  الخ�شو�ص  اأو 
التاأويل  »مفهوم  الت�شمن«.  اأو  الأ�شلية  اأو  الفرعية  اأو 
،)(( )���ص:  ال�شريف«،  والحديث  الكريم  القراآن   في 

د. فريدة زمرد، معهد الدرا�شات الم�شطلحية، �شل�شلة 
الر�شائل الجامعية ))(، ط )، اأكتوبر )11)م.

�شورة هود، الآية:).- ))  
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�شورة الأنعام، الآية: )).- ))  
�شورة الإ�شراء، الآية: )).- ))  
�شورة الفرقان، الآيتان: ))- )).- ))  
(( - .( ���ص:  الم�شطلحية،  وال��درا���ش��ة  ال��ك��ري��م  ال��ق��راآن   «  

»درا�شات م�شطلحية«، )�ص: )) - 11)(.
�شورة الروم، الآية: 1).- ))  
»القراآن الكريم والدرا�شة الم�شطلحية«، ) �ص: )- )(. - 1)  

»درا�شات م�شطلحية«، )�ص: 11)(.
(( - .)( )���ص:  الم�شطلحية«،  والدرا�شة  الكريم  »ال��ق��راآن   

»درا�شات م�شطلحية«، )�ص: 11)(.
الدكتور - )) اأ�شتاذنا   - الفن  ه��ذا  فر�شان  اأح��د  يتحدث   

حديث  الم�شطلحية«  »الدرا�شة  عن   - الأن�شاري  فريد 
عنت  الم�شطلحية  »الدرا�شة  فيقول:  الخبير،  المجرب 
و�شق  مائها،  اإج��راء  بعد  اأنها  اإل  حملها،  وثقيل  كلها، 
بعد   - بها  واأجمل  المذاق!  حلوة  المورد،  عذبة  نهرها، 
عر�ص فيئها ومد ظلها للعالم والمتعلم - من منتزه رائق 
المقدمة،  ال�شاطبي«،  الأ�شولي عند  »الم�شطلح  رقراق! 

)�ص: ))(.
»القراآن الكريم والدرا�شة الم�شطلحية«، )�ص: )(.- ))  
م�شطلحية«،- )) »درا�شات  كتاب:  في  المراحل  تلك  اأنظر    

د. البو�شيخي، )�ص: )1) - )1)(.
»م�شطلحات نقدية وبالغية«، ط)، )�ص: ))(.- ))  
مثل الفقهاء والمعجميين، الذين خدموا الن�ص القراآني - ))  

وال�شتنباط  وبيانه  تفهمه  في  وبذلوا  جليلة،  خدمات 
الدرا�شة   « فن  اأن  يتبين  وبذلك  م�شكورة.  جهودا  منه 
بذلها  التي  الخيرة،  للجهود  تجاوزا  لي�ص  الم�شطلحية« 
قفزا  ول  القراآني،  الن�ص  تف�شير  في  ال�شالح  ال�شلف 
الجهال  بع�ص  عنه  يعبر  م��ا  قبيل  م��ن  ولي�شت  عليها، 
المتهورين تعامال مبا�شرا مع الن�ص، واإنما هي ا�شتثمار 
لها،  وا�شتكمال  وا�شتئناف  عليها،  وبناء  الجهود،  لتلك 

بقواعد واأدوات علمية اأثبتت نجاعتها وفعاليتها.
»م�شطلحات نقدية وبالغية«، ط)، )�ص: ))(.- ))  
»م�شطلحات نقدية وبالغية«، ط)، )�ص: ))- ))  

الم�صــادر والمراجع

اأ- الكتب:
الـــقـــراآن  فـــي  الــحــيــاة  " مــفــهــوم  م��ح��م��د،  الأح���م���دي  	•
والحديث"، موؤ�ش�شة البحوث والدرا�شات العلمية بفا�ص 

وال��ت��وزي��ع/  والن�شر  للطباعة  ال�شالم  ودار  )م��ب��دع(، 
القاهرة، ))1)م.

اأ�شقر �شعاد، " التف�شير والمف�شرون بالمغرب الأق�شى"،  	•
مبدع(،   ( بفا�ص  العلمية  والدرا�شات  البحوث  موؤ�ش�شة 

ودار ال�شالم بالقاهرة، 1)1)م. 
الأن�شاري فريد، "الم�شطلح الأ�شولي عند ال�شاطبي"،  	•
ط)،  ال��ق��اه��رة،  ال�����ش��الم/  دار  الأن�����ش��اري،  ف��ري��د  د. 

))))ه� - 1)1)م. 
محاولة  التف�شير:  اأ�شول  "علم  عمر،  مولي  حماد  ابن  	•
بفا�ص  العلمية  والدرا�شات  البحوث  موؤ�ش�شة  البناء"،  في 

)مبدع(، ودار ال�شالم بالقاهرة، �شنة 1)1)م.
القراآن  في  النعمة  "مفهوم  المجيد،  عبد  م�شعود  ابن  	•
وتف�شير  م�شطلحية  درا�شة  ال�شريف:  والحديث  الكريم 
العلمية  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  موؤ�ش�شة  مو�شوعي"، 
والتوزيع  والن�شر  للطباعة  ال�شالم  ودار  )مبدع(،  بفا�ص 

بالقاهرة، ))1)م.
في  بحث  الرا�شدين:  الخلفاء  "�شنة  زي��د،  بو�شعراء  	•
المفهوم والحجية"، موؤ�ش�شة البحوث والدرا�شات العلمية 

بفا�ص )مبدع(، ودار ال�شالم بالقاهرة، ))1)م.
دار  م�شطلحية"،  "درا�شات  ال�شاهد،  البو�شيخي  	•

ال�شالم، القاهرة، ))1)م.
وال��درا���ش��ة  ال��ك��ري��م  "القراآن  ال�����ش��اه��د،  البو�شيخي  	•
 ،)(( م�شطلحية  درا���ش��ات  �شل�شلة:  الم�شطلحية"، 

مطبعة اأنفو- برانت، فا�ص، المغرب، )11)م. 
لدى  العربي  النقد  "م�شطلحات  ال�شاهد،  البو�شيخي  	•
ونماذج("،  ق�شايا   ( والإ�شالميين  الجاهليين  ال�شعراء 

المقدمة، دار القلم، دم�شق، ط)، ))))م.
في  وبالغية  نقدية  "م�شطلحات  ال�شاهد،  البو�شيخي  	•
للن�شر  القلم  دار  للجاحظ"،  والتبين  ال��ب��ي��ان  ك��ت��اب 

والتوزيع - الكويت، ط)، ))))م.
الدرا�شة  منهج  ف��ي  "نظرات  ال�شاهد،  البو�شيخي  	•
كتابه  به في  الحرمين  اإمام  اهتمام  الم�شطلحية ومدى 
دار  م�شطلحية"،  "درا�شات  كتاب:  �شمن  " الكافية"، 

ال�شالم / القاهرة، ط)، ))))ه� - ))1)م.
والحديث"،  القراآن  في  التقوى  "مفهوم  محمد،  البوزي  	•
)مبدع(،  بفا�ص  العلمية  والدرا�شات  البحوث  موؤ�ش�شة 

ودار ال�شالم بالقاهرة، ))1)م.
الكريم  القراآن  في  ال�شالم  "مفهوم  الطيب،  البوهالي  	•
وال��درا���ش��ات  البحوث  موؤ�ش�شة  ال�شريف"،  وال��ح��دي��ث 
ب��ال��ق��اه��رة،  ال�����ش��الم  ودار  )م���ب���دع(،  ب��ف��ا���ص  العلمية 

1)1)م.
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الكريم  القراآن  في  الأمة  "مفهوم  الكبير،  عبد  حميدي  	•
وال��درا���ش��ات  البحوث  موؤ�ش�شة  ال�شريف"،  وال��ح��دي��ث 
ب��ال��ق��اه��رة،  ال�����ش��الم  ودار  ب��ف��ا���ص،  )م��ب��دع(  العلمية 

1)1)م.
موؤ�ش�شة  الغزالي"،  الإمام  "تف�شير  محمد،  الريحاني  	•
ودار  )م��ب��دع(،  بفا�ص  العلمية  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث 

ال�شالم بالقاهرة، 1)1)م.
دار  �شريعتي،  علي  د.  والإمامة"،  "الأمة  علي،  �شريعتي  	•

الأمير، بيروت، لبنان، )))))م(.
فني  بين  الجامع  القدير  فتح   " علي،  اأب��و  ال�شوكاني  	•
الكتب  ع��ال��م  التف�شير"،  علم  م��ن  وال���دراي���ة  ال��رواي��ة 

)د.ت(.
اآي  ت��اأوي��ل  ع��ن  البيان  جامع   " جعفر،  اأب��و  الطبري  	•
القراآن"، �شبط وتوثيق وتخريج: �شدقي جميل العطار، 

دار الفكر، ) ))))م(.
التف�شير:  في  مكة  مدر�شة  " مو�شوعة   ، اأحمد  العمراني  	•
وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  موؤ�ش�شة  عبا�ص"،  اب��ن  تف�شير 
والن�شر  للطباعة  ال�شالم  ودار  )مبدع/فا�ص(  العلمية 

والتوزيع والترجمة بالقاهرة، ))))ه� - ))1)م.
المو�شوعي"،  التف�شير  في  " مباحث  م�شطفى،  م�شلم  	•

دار القلم، دم�شق، ط)، ))))م.
حقائق  عن  الك�شاف   " عمر،  بن  محمود  الزمخ�شري  	•
التاأويل"،  وج��وه  في  الأق��اوي��ل  وعيون  التنزيل  غوام�ص 
�شاهين،  ال�شالم  عبد  محمد  وت�شحيح:  و�شبط  ترتيب 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، ) ))))م(.
والحديث"،  القراآن  في  التاأويل  " مفهوم  فريدة،  زمرد  	•
�شيدي  بجامعة  الم�شطلحية،  الدرا�شات  معهد  طبع: 
الجامعية  الر�شائل  �شل�شلة  بفا�ص،  اهلل،  عبد  بن  محمد 
ط)،  ال��م��غ��رب،  ف��ا���ص،  ب��ران��ت/   - اأن��ف��و  مطبعة   ،)((

)11)م. 
"مفهوم القطع والظن واأثره في الخالف  الوافي حميد،  	•

الأ�شولي"، دار ال�شالم / القاهرة، �شنة ))1)م.

ب- المقاالت في المجالت والمواقع االإلكترونية:
في  درا�شة  الأم��ة.  واق��ع  فقه   " ال�شاهد،  البو�شيخي  	•
القراآن،  ر�شالة  مجلة  والعوائق"،  وال�شروط  المفهوم 
الحجة  ذو   - القعدة  ذو  الأول���ى:  ال�شنة  الثاني،  العدد 
مار�ص:   - فبراير   - يناير  ))))ه/   /(((( محرم:   -

)11)م.
درا���ش��ة  ف��ي  المنهج  "م�شكلة  ال�����ش��اه��د،  البو�شيخي  	•
الآداب  كلية  مجلة   ، القديم"  العربي  النقد  م�شطلح 
وال��ع��ل��وم الإن�����ش��ان��ي��ة ب��ف��ا���ص - ع���دد خ��ا���ص ب��ن��دوة " 
طبعة   - العلوم  بمختلف  وعالقته  النقدي  الم�شطلح 
خا�شة بمعهد الدرا�شات الم�شطلحية / مطبعة المعارف 

الجديدة - الرباط ))))م.
ال�شاهد  "ال�شيخ  ال��رح��م��ن،  عبد  م�شطفى  ب��وك��رن  	•
بروفايل  الم�شطلحية"،  الدرا�شات  فار�ص  البو�شيخي: 

لفائدة )موقع اأون اإ�شالم(،
 .www.onislam.net/arabic/madari

ح�شني �شماعنة جواد، "الم�شطلحية العربية المعا�شرة:  	•
الدرا�شي  اللقاء  التوحيد"،  واإ�شكالية  المنهجي،  التباين 
المغرب،  مكنا�ص،  الآداب/  بكلية  المنعقد  المغاربي 

بتاريخ: )) - )) يناير ))))م، )مداخلة مرقونة(.
�شكري في�شل، "ترجمة الدكتور �شكري في�شل"، )موقع  	•
العربي(: وال��وط��ن  �شورية  في  العرب  الكتاب   الت��ح��اد 

.(awu-dam.org/dalil/16faa/dlil025.htm )

اأمجد  " ترجمة الدكتور   ، اأمجد ابن ح�شني  الطرابل�شي  	•
الطرابل�شي" موقع ) ويكيبيديا، المو�شوعة الحرة( على 

 .(ar.wikipedia.org/wiki ) ،ال�شابكة
المجيد"،  للقراآن  البنائية  الوحدة   " اأحمد،  العبادي  	•
الأول���ى:  ال�شنة  الأول،  ال��ع��دد  ال���ق���راآن،  ر���ش��ال��ة  مجلة 
اأبريل-  مار�ص-  ))))ه/  الأول  ربيع  �شفر-  محرم- 

مايو )11)م.
محمد  الدكتور   " عزالدين،  محمد  الإدري�شي  المعيار  	•
نجيب البهبيتي"، موقع ) �شور الأزبكية(، على ال�شابكة،
.(http://www.archive.org/details/Madkhal_Bhbety
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اأبو من�صور الماتريدي
و�صيء من م�صائله

ال�شيخ وهبي �شليمان غاوجي االألباني 
�شوريا - دم�شق

الماتريدي)1) رحمه اهلل تعالى :

ال�صمرقندي, ولد عام )236هـ( في )ماتريد(,  الماتريدي  هو محمد بن محمد بن محمود 
الخليفة  المتوكل  عهد  في  ذلك  وكان  اليوم(,  اأوزباك�صتان  )جمهورية  ب�صمرقند  محلة  وهي 
ال�صبط.  على  ميالده  تاريخ  من  يتحقق  لم  اإذ   - الظن  على   - 247هـ(   - عام)232هـ  العبا�صي 
وتوفي في �صمرقند عام )333هـ(, بعد اأن عا�ص ثمانية وت�صعين عاًما, رحمه اهلل -تعالى -, كما 
ذكر بع�صهم اأن وفاته )336هـ(, وذكر الكوثري اأن وفاته)332 هـ(, كما روى قطب الدين الحلبي, 

وقطع بذلك اأبو الح�صن الندوي))(.

الم�صلمين,  عقائد  م�صحح  المتكلمين,  اإمام  الهدى,  علم  المهدي,  باالإمام  اأ�صحابه  ولقبه 
وهذا يدل على ما كان للرجل من مكانة علمية؛ حيث نه�ص الماتريدية في االأقاليم ال�صرقية 
الح�صن  »اأبو  االإمام  �صنة  بع�صرين  قبله  نه�ص  كما  اأالإ�صالمي,  العالم  ال�صرقي( من  الجزء  )في 

االأ�صعري« رحمه اهللهَ - تعالى - في االأقاليم المتو�صطة؛ لمجابهة ذوي االأفكارالمتطرفة))(. 

�ضيوخه: 

قال القر�شي �شاحب الجواهر الم�شية في ذكر 
�شيوخه))(: 

ن�شر  ب��اأب��ي  ت��خ��رج  العلماء  ك��ب��ار  م��ن  ك��ان   -(
ت��اري��خ  ف��ي  الإدري�����ش��ي  ف��ي��ه  ق���ال  ال���ذي  العيا�شي 
اأ�شره  الجهاد،  و  العلم  اأهل  من  »كان  �شمرقند))(: 

يكن  لم  و  الترك...،  بالد  في  �شبًرا  فقتلوه  الكفرة 
وورع��ه،  لعلمه،  البالد؛  في  ويقابله  ي�شاهيه  اأح��د 
وجالدته و�شهامته، اإلى اأن ا�شت�شهد نور اهلل �شريحه 
مخلًفا اأربعين من اأ�شحابه كانوا اأقران اأبي من�شور 

الماتريدي«.
العلم  اأخذ  البلخي))( الذي  )- ن�شير بن يحيى 
الجوزجاني))(  �شليمان  بن  مو�شى  �شليمان  اأبي  عن 
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ال�شيباني))(،  الح�شن  بن  محمد  الإم���ام  �شاحب 
اهلل  عبد  ب��ن  الحكم  مطيع  اأب���ي  على  تفقه  كما 
البلخي )ت))) ه�(، واأبي مقاتل حف�ص بن م�شلم 
بن حنبل  باأحمد  واجتمع  ال�شمرقندي)ت)1) ه�(، 
ويحث معه، وكان بارًعا في الفقه الحنفي والكالم، 
روى عنه اأبو غياث البلخي. كما روى عنه محمد بن 

محمد بن �شالم))(. توفي �شنة )))) ه�(.

مقاتل  ب��ن  محمد  ��ا:  اأي�����شًّ �شيوخه  وم���ن   -  (
الح�شن  ب��ن  »محمد  على  تفقه  ال��ذي  ال����رازي)1)( 
القراآن  تف�شير  اأع��الم  من  علًما  ك��ان  ال�شيباني«، 
الق�شاء  ال�شريف، �شغل من�شب  العظيم، والحديث 
كتًبا  �شنة ))))ه�(، وترك  توفي  اأن  اإلى  ا لري  في 

كثيرة منها:)المدعي والمدعى عليه(. 

اأحمد  بكر  اأب��و  الإم���ام  ا  اأي�شًّ �شيوخه  وم��ن   -(
عن  العلم  اأخ��د  ال��ذي  الجوزجاني)))(  اإ�شحاق  ابن 
وهو  الجوزجاني،  �شليمان  بن  مو�شى  �شليمان  اأبي 
اأ�شتاذ اأبي ن�شر اأحمد بن العبا�ص العيا�شي، وجمع 
العلوم  اأن��واع  في  كان  والفروع،  الأ�شول  علمي  بين 
الأول:)الفرق  كتابين:  �شنف  العالية.  الدرجة  في 

والتمييز(، والثاني: )التوبة(. 

»وحقق  الخيمي:  يو�شف  فاطمة  الأ�شتاذة  قالت 
هوؤلء الأربعة ال�شل�شلة المتكاملة بين الفقيه الأكبر 
اأبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى �شنة )1))ه�(، 
فقد  ه�(.   (((( المتوفى  الماتريدي  من�شور  واأبي 
الجوزجانيو  اإ�شحاق  بن  اأحمد  بكر  اأبو  الإمام  كان 
الإمام اأبو ن�شر اأحمد بن العبا�ص العيا�شي، ون�شير 
بن  مو�شى  �شليمان  اأبي  تالمذة  البلخي  يحيى  ابن 
�شليمان الجوزجاني المتوفى �شنة )11) ه�(، وكان 
اأبو �شليمان مو�شى بن �شليمان الجوزجاني قد تتلمذ 
�شنة  المتوفى  اإبراهيم  بن  يعقوب  يو�شف  اأبي  على 

))))ه�(، وعلى محمد بن الح�شن اللذين قد لزما 
اأبا حنيفة، واأخذا عنه العلم، وكما ذكرنا اأن محمد 
ابن مقاتل كان قد اأخذ العلم عن محمد بن الح�شن 

ال�شيباني)))(.  

اأول  فهو   - تعالى   - اهلل  رحمه  حنيفة  اأب��و  اأم��ا 
)الفرق  في  كما جاء  التوحيد،  علم  في  كتب  تابعي 
 - اهلل  رحمه  الكوثري  العالمة  قال  الفرق(.  بين 
»فاإن  النعمان:  حنيفة  اأبي  م�شنفات  عن   - تعالى 
�شلم  ب��ن  حف�ص  اأب���ي  رواي���ة  والمتعلم(  )ال��ع��ال��م 
ال�شمرقندي عن الإمام الأعظم اأبي حنيفة النعمان،

اإل��ى  حنيفة  اأب���و  بها  بعث  ال��ت��ي  و)ال��ر���ش��ال��ة( 
المتوفى  البتي«  م�شلم  بن  »عثمان  الب�شرة  عالم 
حنيفة،  اأبي  عن  يو�شف  اأبي  رواية  ))))ه���(،  �شنة 
و)الفقه الأكبر( رواية اأبي مطيع)))( عن اأبي حنيفة 
و)الفقه  الأب�شط،  بالفقه  اأ�شحابنا  عند  المعروف 
المعروف  حنيفة)))(  اأب��ي  بن  حماد  رواي��ة  الأكبر( 
ع��ن��د اأ���ش��ح��اب��ن��ا ب��ال��ف��ق��ه الأب�����ش��ط، و)ال��و���ش��ي��ة( 
اأبي  عن  يو�شف  اأب��ي  رواي��ة  ال�شنة  اأه��ل  عقيدة  في 
اأ�شحابنا  عند  العمدة  هي  الر�شائل  فتلك  حنيفة. 
في معرفة العقيدة ال�شحيحة التي كان عليها النبي 
اأهل  من  بعدهم  ومن  الميامين  الغر  واأ�شحابه   �
ال�شنة على توالي ال�شنين. و اإمام الهدى اأبو من�شور 
بنى  الأئمة  �شائر  وعن  عنه،  اهلل  ر�شي  الماتريدي 

تو�شيح الدلئل على م�شائل تلك الر�شائل«)))(.

على  تعليقهما  في  الفا�شالن  الأ�شتاذان  وق��ال 
كتاب التوحيد)))(: »تفقه في العلم على اأئمة العلماء 
في ع�شره وفي موطنه، وكما تقرر اأن هوؤلء العلماء 
الإمام  اإلى  تنتهي  مت�شلة  �شل�شلة  في  حلقة  يمثلون 
اأبا  اأن  يت�شح  وهكذا  قال:  ثم  النعمان،  حنيفة  اأبي 
من�شور الماتريدي در�ص العلوم العقلية، كما در�ص 
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على  ووق��ف  متقًنا،  عميًقا  ��ا  در���شً النقلية،  العلوم 
اأ�شول هذه وتلك، وتعرف على دقائقها، حتى �شار 
اإماًما مبرًزا في الفقه، والتف�شير، والكالم، ويت�شح 
ا�شتقبال  �شيوخه،  اآث��ار  من  له  ماقدم  ا�شتقبل  اأن��ه 
ثم  وا�شتوعبها  لتالميذه،  فرواها  الواعي،  العالم 
دوره  ليوؤدي  اآخر،  �شكاًل  يديه  على  فاأخذت  نماها، 
ي�شح  مال  اإلى  وينبه  ال�شنة،  اأهل  عقيدة  بيان  في 

العتقاد به بغير دليل ول برهان«. 

بيد اأن هذا التراث تحول على يد الماتريدي من 
بالأدلة  الأ�شول  تلك  حقق  حيث  علم؛  اإل��ى  عقيدة 
واأتقن  الدامغة،  بالحجج  الفروع  وناق�ص  القاطعة، 
الالمعة،  اليقينية  بالبراهين  والمناظرة  الحوار 
النعمان،  حنيفة  اأب��ي  مدر�شة  راأ���ص  بحق  لي�شبح 
ورئي�ص اأهل ال�شنة والجماعة في بالد ماوراء النهر.

م�ضنفاته)11):

الت�شانيف  و�شنف  فيه:  اللكنوي  العالمة  قال 
العقائد  اأ���ش��ح��اب  اأق����وال  اأك��اذي��ب  ورد  الجليلة، 
)المقالت(،  وكتاب  كتاب)التوحيد(،  له  الباطلة، 
ليوازيه  كتاب  وهو  ال��ق��راآن()))(  )تاأويالت  وكتاب 
فيه كتاب، بل ل يدانيه �شيء من ت�شانيف من �شبقه 
المعتزلة(،  اأوه��ام  )بيان  وكتاب  الفن،  ذل��ك  في 
)رد  كتاب  و  للكعبي،  الأدل���ة(  اأوائ���ل  )رد  وك��ت��اب 
الأ�شول الخم�شة( لأبي محمد الباهلي، وكتاب )رد 
كتاب الإمامة( لبع�ص الرواف�ص، وكتاب )الرد على 

القرامطة(، 

وك��ت��اب )م��اآخ��د ال�����ش��رائ��ع ف��ي ال��ف��ق��ه( وكتاب 
تهذيب  )رد  وكتاب  الفقه(،  اأ���ش��ول  في  )ال��ج��دل 
على  العارفين:)الرد  هدية  وفي  للكعبي،  الجدل( 
الف�شاق(  وعيد  و)رد  الجدل(،  في  الكعبي  تهذيب 

للكعبي، وغير ذلك. 

تالميذه: 

الأئمة  م��ن  من�شور  اأب��ي  ب��الإم��ام  تخرج  ولقد 
القا�شم  اأب��و  اأب��رزه��م:  من  وك��ان  الكثيرون  العلماء 
بالحكيم  ال�شهير  اإ�شماعيل  بن  محمد  بن  اإ�شحاق 
الح�شن  اأبو  والإم��ام  )ت1))ه���(،  ال�شمرقندي)))( 
والإمام  الر�شتغفني)1)( )ت))) ه�(  علي بن �شعيد 
اإبراهيم  بن  اأحمد  بن  محمد  بن  ن�شر  الليث  اأب��و 
�شاحب  ه���(  )ت)))  ال�شمرقندي)))(  البخاري 
للماتريدي،  غلًطا  ن�شب  الذي  الأب�شط  الفقه  �شرح 
والإمام اأبو محمد عبد الكريم بن مو�شى بن عي�شى 

البزدوي)))( )ت1))ه�(.

وثالثين  ث��الث  �شنة  الماتريدي  الإم���ام  توفي 
 - اهلل  رحمه  عاًما  وت�شعين  ثمانية  عن  وثالثمائة 
تعالى - بعد وفاة اأبي الح�شن الأ�شعري بقليل. وقبره 

في �شمرقند.
كتاب التوحيد:

»العلم  الماتريدي:  من�شور  اأب��و  الإم���ام  ق��ال   
قال  المذكور«.  به  هي  قامت  لمن  بها  يتجلى  �شفة 
يَطرد  �شحيح  حد  »وه��و  الن�شفي)))(:  المعين  اأب��و 
العترا�شات  م��ن  ب�شيء  عليه  ي��رد  ول  ينعك�ص  و 

المف�شدة يعرف ذلك بالتاأمل«. 

يو�شل  التي  »ال�شبيل  الماتريدي:  الإم���ام  ق��ال 
والأخبار،  العيان،  الأ�شياء:  بحقائق  العلم  اإلى  بها 

والنظر«.

وهي  ال�شليمة،  الحوا�ص  بها  والمراد  العيان:  اأ- 
ال�شم وحا�شة  الب�شر وحا�شة  ال�شمع وحا�شة  حا�شة 

الذوق و حا�شة اللم�ص.

اأقول: الحوا�ص اأبواب العلوم اإلى العقل؛ فبحا�شة 
ق�شيًرا،  اأو  ط��وي��اًل،  المرئي  ذل��ك  يعلم  الب�شر 
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اإن�شاًنا،اأو جماًدا.

�شوت  اأهو  الم�شموع  ذلك  يعلم  ال�شمع  وبحا�شة 
اأم �شقوط جماد، وبحا�شة  اأم ريح  اأم حيوان  اإن�شان 
ال�شم يعرف رائحة ذلك المرئي من ورد اأحمر اللون 
طيب الرائحة اأو ثوم كريه الرائحة، وبحا�شة الذوق 
حار  اأم  مر  اأم  هو،  اأحلو  ال�شيء  ذلك  طعم  يعرف 
اأم بارد، وبحا�شة اللم�ص يعرف ذلك ال�شيء اأطري 
اإلى  اأم خ�شن، وجميعها مفاتيح  ناعم  اأم قا�ص،  هو 

القلب بتلك الأ�شياء على حقيقتها.

من  الإخبار  واأعاله:  الإعالم،  هو  الإخبار:  ب- 
والخبر في  المتواتر.  بالخبر  ر�شله  تعالى ومن  اهلل 
المردود من  و  الكذب،  و  ال�شدق  اأ�شله: ما يحتمل 
عليه  كاإبلي�ص  بالكذب  م�شهوًرا  ك��ان  لمن  الأخ��ب��ار 
من اهلل ما ي�شتحق، وما تواتر عن واحد من الب�شر 
وما بين ذلك، وهو خبر الواحد، فاإنه ل يبلغ درجة 
العلم به درجة المعلوم من القراآن الكريم و ال�شنة 

المتواترة و اهلل اأعلم.

اإنه  اأحد  عن  اإخباًرا  فلي�ص  الروؤيا  و  الإلهام  اأما 
طريًقا  الإلهام  ول  الروؤيا  تعد  فال  النف�ص،  حديث 
قال  حق،  فاإنها  الأنبياء  روؤي��ا  �شوى  الخبر  لإثبات 
اإبراهيم عليه ال�شالم لولده اإ�شماعيل عليه ال�شالم: 

ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   چ  
يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  

يت  جث  مث  ىث  يث  حج  چ )ال�شافات: )1)(.

ثم هناك متواتر من الأخبار يرويه مجموعة من 
الكعبة  ووجود  المكرمة  مكة  بوجود  كقولهم  النا�ص 
المنورة  المدينة  بوجود  وقولهم  فيها،  الم�شرفة 
ومثله  هناك،  م�شجده  في   � النبي  قبر  ووج��ود 
الإخبار عن وجود بالد اأو اأنهار ا�شتهر اإخبار النا�ص 

بها من الروؤية اأو عن اأفراد كثيرين.

ج - النظر: قال: ثم الأ�شل في لزوم القول بعلم 
النظر وجوه:

اأحدها: ال�شطرار اإليه في علم الح�ص والخبر، 
يرد  وفيما  يلطف  اأو  الحوا�ص  من  يبعد  فيما  وذلك 

من الخبر اأنه من نوع ما يحتمل الغلط اأول.

الكريم  ال��ق��راآن  تعالى  اهلل  اأن���زل  لقد  اأق����ول: 
مثله،  م��ن  ب�����ش��ورة  ي��اأت��وا  اأن  على  الب�شر  وت��ح��دى 
يدل  مما  ال�شاعة،  قيام  يوم  اإلى  ويعجزون  فعجزوا 
بالفكر والعقل اأنه لي�ص من و�شع الب�شر، والنظر في 
ال�شموات ال�شبع وارتفاعها ماي�شاء دون عمد يراها 
انتظامها  و  النجوم  و  الكواكب  وماليين  النا�ص، 
الليل  وفي  �شيرها،  تبدل  ول  تت�شادم  ل  �شير  في 
الأمطار  وفي  ال�شنين،  اآلف  مند  المنتطم  والنهار 
نزولها  ثم  ال�شماء  اإلى  البخار  ارتفاع  ثم  تبخرها 
اإلى الأر�ص مطًرا يحيي به اهلل الأر�ص بعد موتها، 
تعالى  اهلل  وهبه  وم��ا  الإن�شان  ه��ذا  في  النظر  ثم 
من روح ل يراها، وعقل ل بعقله، و كالم ل يعرف 
حقيقة اأ�شله، وماليين الماليين من النبات والزروع 
تدل  كلها  والطيور  والح�شرات  والأ�شجار  والنجوم 
على  ماي�شاء  يخلق  و  ي�شنع  لها  خالق  على  بيقين 

ڈ   چ   تعالى:  اهلل  قال  وتعالى.  �شبحانه  ي�شاء  ما 
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  

گ  گ  گ  چ )اآل عمران: 1))(

وقال رحمه اهلل تعالى: )اإن الب�شر قد جبل على 
طبيعة و عقل، و ما يح�شنه العقل غير الذي ترغب 
فيه الطبيعة، وما يقبحه غير الذي ينفر عنه الطبع 
ثانية،  مرة  موافقة  و  مرة  مخالفة  بينهما  يكون  اأو 
فالبد من النظر في كل اأمر، و التاأمل ليعلم حقيقة 

اأنه في اأي فن ونوع مما ذكرنا(.

اأقول: العقل يقر بوجوب �شكر الواهب على هبته، 
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اإن�شان فيما يملكه، واأنه ليجوز  وهو يقر بحقية كل 
العدوان على غيره في حقه، لكن ال�شيطان الخبيث 
جميعها،  النعم  ل��واه��ب  التنكر  لبع�شهم  ي�شول 
ظاهرها وباطنها، معلومها ومجهولها، فحيًنا يدفعه 
اإلى  وحيًنا  �شجر،  اأو  حجر  من  �شنم  عبادة  اإل��ى 
اتباع الهوى وجعله �شاحب الأمر والنهي في حياته، 
يدور  فلكها  ففي  الم�شلحة،  ي�شمونه  ما  وتقدي�ص 
قوم  م�شلحة  تطلب  فقد  لل�شيطان،  طاعة  بع�شهم 
و�شرقة  بالدهم،  خيرات  ونهب  قوم،  على  العدوان 
لأخذها...  عليهم  الحتيال  النا�ص،اأو  بع�ص  اأموال 
ول  ي�شنع،  بما  يبالي  فال  الآخ��رة  الحياة  وتن�شيه 

يحذر عقوبة ما يفعل اأو يدع من الواجبات:

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چ  
چ.  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ  

)الجاثية:))(.

ذكر  عن  غفل  الآخ��رة  الحياة  معنى  ن�شي  واإذا 
وجعل  وال�شهوات،  الهوى  واآثر  وطاعته،  تعالى  اهلل 
ولقد  ومتعها،  الدنيا  لذائذ  تح�شيل  الأكبر  همه 
مواطن  ف��ي  ال�شيطان  م��ن  �شبحانه  اهلل  ح��ذرن��ا 

ٻ   ٻ   ٻ   چ   فقال:  العظيم  كتابه  من  عديدة 
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  چ )النور: ))(، وقال: چ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ )البقرة: )))(.

النف�ص  ميل  وال��ه��وى:  ال��ه��وى،  ال�شيطان  ومثل 
والنحراف.قال  ال�شهوات  من  ال��دون  اإل��ى  ودنوها 

تعالى: چ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی  جئ  چ. )الق�ش�ص:1)(.

فقد يدفع هذا الهوى ال�شخ�ص اإلى قتل الوالدين 
قتل  اإلى  يدفعه  وقد  هواه،  عار�شا  اإذا  اأحدهما  اأو 
المال،  من  �شيء  �شبيل  في  اأحدهما  اأو  الوالدين 

وقديًما قيل:

نون الهوان من الهوى ماأخوذة  ف�شريع كل هوى 
�شريع هوان .

الوازع  اإنه  اأي  الربط؛  وهو:  العقل،  من  والعقل 
الذي يعقل عن المعا�شي، وفعل ال�شر من مثل القتل 
ولكن  الآخ��ري��ن،  حرمات  وانتهاك  الدماء  و�شفك 
 حًقا، واتبع هواه  اإذا لم يوؤمن باهلل  هذا العقل 
غير  عبادة  اإل��ى  فيدفعه  الهوى  يغلبه  ما  ف�شرعان 
كان  حالًل  غر�شه  اإلى  �شبيل  اأي  واتخاذ    اهلل 
الهوى  اأجل  الحيلة من  ا�شتعمال  اإلى  بل  اأم حراًما، 

والعياذ باهلل.

حدوث العالم ووجوب محدثه:

قال ال�شيخ اأبو من�شور رحمه اهلل تعالى: الدليل 
الوجوه  �شهادة  هو  الأعيان   - حدوث   - حدث  على 

الثالثة التي ذكرنا من �شبل العلم بالأ�شياء.

وجه  �شبحانه من  اهلل  ثبت عن  فما  الخبر:  اأما 
اأنه  اأخبر  لقد  لأح��د،  مثله  دليل  عن  الب�شر  يعجز 
له  واأن  والأر���ص  ال�شموات  بديع  و  �شيء،  كل  خالق 
ملك ما فيهن، وقد بينا لزوم القول بالخبر، ولي�ص 
اإلى  اأ�شار  اأو  القدم  لنف�شه  اَدع��ى  الب�شر  من  اأح��د 
ذلك  قال  لو  بل  ذل��ك،  على  قدمه  على  يدل  معنى 
البراهين - وكذا كل من  لعرف كذبه بال�شرورة - 
لذا  ا  اأي�شًّ ابتداءه  ويذكر  �شغيًرا  راأوه  بما  ح�شره 
تدبير  تحت  الأموات  ثم  الأحياء  بحدث  القول  لزم 

الأحياء فهم اأحق بالحدث واهلل الموفق.
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وعلم الح�ص، وهو اأن كل عين من الأعيان يح�ص، 
محاًطا بال�شرورة، مثبًتا بالحاجة .

والقدم هو �شرط الَغَناء - ال�شتغناء -لأنه يغتني 
بقدمه عن غيره، وال�شرورة والحاجة يحوجانه اإلى 

غيره، فلزم به غيره. 

اأقول: ذلك كله يدل على الخالق لهذا الكون وما 
فيه من الب�شر والحيوان والنبات.

)العر�س اأو ال�ضفة):

�شكون  ع��ن  ليخلو  ج�شم  ك��ل  اإن  ��ا  واأي�����شًّ ق��ال: 
منهما  عليه  هو  وم��ا  هما  اأو  دائمة  حركة  اأو  دائ��م 
مدفوع اإليه م�شخر به ومحعول لمنافع غيره...حتى 
كالأج�شام  الجواهر  اأ�شل  في  ذلك  ثبت  واإذا  قال: 
وهم  وتنتفع  تقر  وبها  فيها  هم  الذين  فالأحياء   -
مجبولون على الحاجات والمنافع اأحق بذلك، واهلل 

الموفق.

فيه  وم��ا  ال��ك��ون  ه��ذا  اأن  ي�شهد  والح�ص  اأق���ول: 
ثم  ح���رارة  م��ن  الأج�����ش��ام  ل��ه  تتعر�ص  لما  مخلوق 

برودة، من حركة ثم �شكون، من حياة ثم موت.

وقال رحمه اهلل - تعالى -: دليل اآخر: اإن العالم 
اأحواله  عليه  ما  على  قديًما  يكون  اأن  من  يخلو  ل 
من اجتماع وتفرق، وحركة و�شكون،وخبيث وطيب، 
ح��وادث  وه��ن  ونق�شان،  وزي���ادة  وقبيح،  وح�شن 
ال�شدين  اجتماع  ليجوز  اإذ  والعقل؛  بالح�ص  تدرك 
الحدث  دليل  التعاقب  فثبت  وال�شكون،  كالحركة 

وجميع الحوادث تحدث بعد اأن لم تكن.

الكون  هذا  اأن  على  والح�ص  العقل  فدل  اأق��ول: 
مخلوق ما اأوجد نف�شه، ول اأنه قديم كما زعم بع�ص 
اأنه واجد كذا وي�شتمر كذا اإلى حين  الفال�شفة، ول 
فذلك بطالن في القول، ومحال في العقل والح�ص، 

والحمد هلل، فثبت اأن ما �شوى اهلل -تعالى - مخلوق 
خلقه اهلل كما ي�شاء. 

قال ال�شيخ رحمه اهلل تعالى: فاإن قال قائل: اإذا 
يبقى  ل  بما  الآخ��رة  في  الأعيان  بقاء  عندكم  جاز 
)اأي العر�ص( لم ل يجوز قدمها بما ل يتقدم؟ قيل: 

لوجوه: 
هو  الحدث  معنى  اأن  وهو  ؛  التناق�ص  اأحدها: 

الكون وجد بعد اأن لم يكن.....
هو  البقاء  ومعنى  ينق�شه،  بالقدم  فيه  فالقول 
لذلك  ل؛  اأو  غير  معه  الوقت  م�شتاأنف  في  الكون 
البقاء  من  ذكرت  بالذي  القول  اأن  والثاني  اختلفا، 
اإنما هو �شمعي، فاإما اأن ت�شلم لي بذلك فيجب حدث 
الأعيان لما به عرفناه اأو ل ت�شلم، فيبطل حجاجك 

بال�شمعي على الإنكار به واهلل الم�شتعان.

ک   ک   ک   چ    :- تعالى   - اهلل  ق��ال  اأق��ول: 
گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ. )الزمر: ))(.

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   چ    :- ت��ع��ال��ى   - اهلل  وق���ال 
)الحج:  چ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چ   �شبحانه:  وق��ال   ،)(
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې  
�شبحانه:  وقال   )(1(  -(1( )الكهف:  چ  ۇئ    وئ  

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
�شبحانه:  وقال   .)(11 )التوبة:  چ  ڤ   ڤ   ٹ  

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ  

چ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  

)الأحزاب: )) - ))(.
الخالئق من  بقاء  تعالى  كتاب اهلل  بن�ص  فثبت 
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عز  اهلل  ر�شوان  في  فالموؤمنون  الآب��اد،  اأبد  الب�شر 
 - تعالى   - اهلل  مقت  في  والكافرون  ونعيمه،  وجل 

وعذابه،اأبد الآبدين خالدين فيها.
اأن  حكمته  فاقت�شت  الدنيا  في  الخالئق  خلق 
راد  ول  الآخ���ر  ال��ي��وم  ف��ي  ال��ن��ار  ف��ي  بع�شهم  يخلد 

لق�شائه.
الجنة  خ��ل��ود  فنفى  بع�شهم  كفر  وق��د  اأق����ول: 
وكتاب  فناءها،  وزعم  لأهلها،  النار  وخلود  لأهلها، 
وقد  النار  فناء  زع��م  من  و�شل  عليه،  �شاهد  اهلل 
قراأ في كتاب اهلل ما يدل على بقاء النار بال فناء، 
واأ�شد منهم �شالًل من زعم من اأهل الكتاب اأن نعيم 
الجنه وعذاب النار يكون على الروح ل على الج�شد، 
يخلق  اأن  يعجز  مرة  اأول  خلق  من  اأن  زعموا  ويلهم 
الخلق مرة اأخرى، اإن فعل الخير اأو ال�شر كان للروح 

والبدن فليكن جزاوؤهما كذلك.
وزعم  الآخ���ر،  اليوم  اأنكر  حين  بع�شهم  وكفر 
التنا�شخ، واأن الأرواح ال�شريرة تنتقل من ج�شد اإلى 

اآخر حتى تطهر ثم تفنى.
اأدلة حدوث العالم:

قال اأبو من�شور رحمه اهلل - تعالى -
)(((.......  -(

جاهل  حي  وكل  وحي،  ميت  نوعان؛  العالم  اإن   -(
واإ�شالح  مثله  اإن�شاء  عن  عاجز  بابتدائه، 
كان  اأنه  فثبت  وكماله  قوته  وقت  منه،  ماف�شد 

بغيره،والميت اأحق بذلك.
العالم ل يخلو كل عين منه مما يحتمله من  اإن   -(
ل  الأعرا�ص  من  اعتر�شه  قهًرا،وما  الأعرا�ص 
دخول  بذلك  فثبت  دونه،  وجود  ول  لها  قيام 
اأن  كل واحد منهما تحت حاجة الآ خر، فيبطل 
يكون بنف�شه حال كونه محتاًجا اإلى غيٍر به يوجد 

ويقوم.ول قوة اإل باهلل.
المت�شادة  الطبائع  فيه  اجتمع  مما  عين  كل  اإن   -(
التي من طبعها التنافر، لم يجز اأن يكون بنف�شه 

يجتمع فتبث اأن له جامعا.
اإن كل عين )ذات مخلوقة( محتاج اإلى اآخر به   -(
يقوم ويبقى من الأغذية وغيرها، مما ل يحتمل 
اأن يبلغ علمه ما به بقاوؤه اأو كيف ي�شتخرج ذلك 
ويكت�شب، فثبت اأنه بتعليم حكيم ل بنف�شه وباهلل 

النجاة والع�شمة.
ويكون على  به  يبقى  لكان  بنف�شه  لو كان  ا  واأي�شًّ  -(

حد واحد، فلما لم يكن دل على اأنه كان بغيره.
بعد  كان  اأنه  من  بنف�شه  كونه  يخلو  ل  ا  اأي�شًّ  -(
بغيره  موجوًدا  كان  لما  به  كونه  فيبطل  الوجود 
اأوقبله، وما هو قبله كيف يوجد نف�شه... فيكون 
ذكرنا  لما  وي�شهد  محال،  وذلك  فاعاًل  عديًما 
اأنه ليجوز كونها  وال�شفن  والكتابة،  البناء،  اأمُر 

اإل بفاعل موجود قبله فمثله ما نحن فيه.
واأ�شل   :- تعالى   - اهلل  رحمه  من�شور  اأبو  قال   
حكمة  وفيه  اإل  �شيء  منه  يعاين  ل  اأنه  ذلك 
عن  الحكماء  يعجز  مما  بديعة  ودللة  عجيبة 
خرج  ما  على  خروجه  وكيفية  ماهيته  اإدراك 
ما  على   - بق�شورعقله  منهم  واحد  كل  وعلم 
عنده من الحكمة والعلم - عن اإدراك كنه ذلك 
ففي هذه ال�شرورة وغيرها دللة حكمة مبدعها 

وخالقها، ول قوة اإل باهلل.
ِقبل  من  بداأ  العالم  يكون  اأن  جاز  لو  اإنه  ا  اأي�شًّ  -(
لم  فاإذ  بمرة،  كله  يذهب  ن  اأ  جاز  بمرة،  نف�شه 
يكن، بل كان على الختالف حتى لم يكن تختلف 
عليه الأحوال اإل بالأغيار نحو حي يموت،ومتفرق 
يجتمع، و�شغير يكبر، وخبيث يطيب، اأبًدا يتغير 
اأن  يحتمل  ل  جملته  ذلك  فعلى  تحدث،  باأغيار 
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يكون ل بغيره ولو جاز ذلك لجاز اأن تتغير األوان 
على  ت�شير  ال�شفينة  اأو  باأ�شباغ  ل  بنف�شه  الثوب 
ما هي عليه بذاتها، فاإذ لم تكن ولبد من عليم 
ين�شئها، قدير به تكون، فكذلك )ما نحن فيه(
بنف�شه  العالم  كون  ا  اأي�شًّ ويبعد  التوفيق.  وباهلل 
والقدرة  عليه،  هو  بما  العلم  دللة  من  فيه  بما 
فكيف  جاهل،  بعاجز  مثله  وجود  وجمال  عليه 

بالمعدوم الفاني، وباهلل التوفيق
اأقول: وجوه تدل على اأن الكون له خالق، وقد نوع 
محدث  الكون  اأن  على  تدل  التي  الوجوه  الم�شنف 

يرد بها على الفال�شفة القدامى. 
فهناك  المحدثين،  الفال�شفة  وع��ل��ى  اأق����ول: 
الحياة مادة. وهناك  واأن  اإلَه،  اأن ل  �شيوعية تزعم 
وجودية،يقول جول بول �شارتر: »لو قلت بوجود اهلل 
م�شر  اإلى  الم�شكين  جاء  حين  لذا  بالقيم«؛  لقلت 
ا�شطحب ع�شيقته ل زوجته، وحاول دخول الأزهر، 

وقد منع الأزهر دخوله فلم يدخله. 
اأقول: قول اهلل - تعالى -: چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

چ  چ  چ )الطور: )) - ))(.

»لقد  ي��ق��ول:  اأوب���اري���ن  الكيميائي  وال�شيوعي 
اأم�شيت )) عاًما في المخبر اأبحث عن خلية وجود 
اأن  يعرف  ولم  الم�شكين،  يعني  يفلح  فلم  الإن�شان«. 
الإن�شان له خالق، واأن اأحًدا ليقدر على خلق �شيء، 

ثم لم يوؤمن. 
وقد تحداهم ر�شول اهلل � على اأن يخلقوا حبة 
قمح اأوحفنة من التراب من العدم، والتحدي قائم، 

والعجز دائم، و الحمد هلل.
ويقول رفيق مارك�ص في اإلحاده في كتابه )اأنتي 
في  بعد  ينجح  ل��م  الطبيعي  العلم  اإن  ه��رن��خ(  دو 
كائنات  من  تنا�شل  دون  الع�شوية  الكائنات  اإنتاج 

اإيجاد  في  بعد  ينجح  لم  اإنه  الحقيقة  وفي  اأخ��رى، 
الهيولى الب�شيطة، ول الأج�شام الأر�شية الأخرى من 
العنا�شر الكيميائية، ومن ثم فاإنه لي�ص في اإمكانية 
�شيئا  يوؤكد  اأن  الراهن  الوقت  حتى  الطبيعي  العلم 

بخ�شو�ص اأ�شل الحياة. 
والحمد هلل اأوًل واآخًرا.

الحوا�صي
وتاج   ،(((  - الم�شية)/1))  الجواهر  ف��ي:  ترجمته   )((
 ،(((  ،((/( ال�شعادة  ومفتاح   ،(1(  -  (1( التراجم 
الورقة  الأخ��ي��ار  اأع��الم  وكتائب   ،(( الفقهاء  وطبقات 
والأث��م��ار   ،(1  -  ((/( الحنائي  اب��ن  وطبقات  )))اآ، 
 ،(((  ،(((  ،(((/( الظنون  وك�شف   ،(((/( الجنية 
البهية  والفوائد   ،((((  ،((((  ،((1(  ،((1(/(  ،(((

)))، وهدية العارفين )/)) - )).
رجال الفكر والدعوة )/))) - ))).  )((

للمزيد ينظر تاريخ المذاهب الإ�شالمية لأبي زهرة)))   )((
 -  (( الكاتب  ع�شام  لأحمد  التوحيد  وعقيدة   ،(((  -

.(1(
الجواهر الم�شية )/1))   )((

الجواهر الم�شية )/))) - )))  )((
 ،((1/( الجنية  والأث��م��ار   ،(((/( الم�شية  الجواهر   )((

والفوائد البهية )))
�شير اأعالم النبالء 1)/)))، و الجواهر الم�شية )/)))   )((
- )))، وتاج التراجم 1))، والفوائد البهية )))، وهدية 

العارفين )/))).
الأثمار الجنية )/))) - )))  )((

))1)ه�����(. ت��وف��ي  وف��ي��ه:   ،(((/( الم�شية  ال��ج��واه��ر   )((
والفوائد البهية ))).

)1)( الجواهر الم�شية )/)))، طبقات الفقهاء لطا�ص كبري 
والفوائد   ،((/( المتقين  ال�شادة  واإت��ح��اف   ،(1 زادة 

البهية )1).
الأخيار  اأعالم  وكتائب  الم�شية )/)))، )))،  )))( الجواهر 
 ،(( البهية  والفوائد   ،((1(/( الظنون  وك�شف   ،(((

واإي�شاح المكنون )/)))، وهدية العارفين )/)).
)))( الأثمار الجنية )/))) - ))).

)))( تاأويالت اأهل ال�شنة المقدمة �ص )
البلخي الحكم بن عبد اهلل بن �شلمة بن عبد  )))( اأبو مطيع 
الرحمن القا�شي الفقيه، �شاحب الإمام، روى عنه الفقه 



اآفاق الثقافة والتراث

�أبو من�صور 
�لماتريدي
و�صيء من 

م�صائله

39

للحنائي )/)1)  الحنفية  الأكبر، توفي))) ه�.)طبقات 
.)(1( -

)))( نوفي )))ه�. )طبقات ابن الحنائي )/))) - )))(.
)))( العالم والمتعلم: المقدمة �ص).

ود.  اأوغلي  طوبال  بكر  للدكتور  التوحيد  كتاب  )))( مقدمة 
محمد اآروت�شي �ص )) - )).

والفوائد   ،((1/( الم�شية  الجواهر  م�شنفاته:  )))( ينظر 
البهية )))، وهدية العارفين )/))

)))( مطبوع في خم�ص مجلدات. 
)1)( الأثمار الجنية )/)))

اإلى  ن�شبة   .(((  -  (((/(  ،((1/( الم�شية  )))( الجواهر 
ر�شتغفن اإحدى قرى �شمرقند.

 -  ((( التراجم  وتاج   ،(((  -(((/( الم�شية  )))( الجواهر 
)))، والأثمار الجنية )/)))

)))( الأثمار الجنية )/)))
)))( تب�شرة الأدلة �ص)).

)))( لم يعقب عليه.
فهر�صت الم�صادر والمراجع 

1- المخطوطة:
المختار:  النعمان  مذهب  فقهاء  من  الأخيار  اأعالم  كتائب   -
مك�ت��ب���ة   - )ت1))ه����(  الكف�����وي  �شليم���ان  بن  محم��ود 
اأيا �شوفيا /رقم)1)) /.وم�شورة معهد  ال�شليمانية/ ق�شم 

المخطوطات العربية /رقم)))/ القاهرة.
2- الكتب المطبوعة:

اإتحاف ال�شادة المتقين ي�شرح اإحياء علوم الدين: محمد بن   -
محمد الح�شيني الزبيدي)ت)1))ه�(، دار الكتب العلمية - 

بيروت - ط)-)1))ه�- ))))م. 
�شلطان  بن  علي  مال  الحنفية:  اأ�شماء  في  الجنية  الأثمار   -
عبد  المح�شن  عبد  د  تحقيق:  ))1)ه�(  القاري )ت  محمد 
اهلل اأحمد، ديوان الوقف ال�شني - العراق - ط) - 1)))ه� 

- )11)م.
اإ�شماعيل  الظنون:  ك�شف  على  الذيل  في  المكنون  اإي�شاح   -
با�شا البغدادي )ت))))ه�(، دار الكتب العلمية - بيروت - 

))))ه� - ))))م. )ن�شخة م�شورة(. 
الحنفي  قطلوبغا  ب��ن  القا�شم  ال��دي��ن  زي��ن  ال��ت��راج��م:  ت��اج   -
)ت)))ه�( تحقيق: اأ1اإبراهيم �شالح، دار الماأمون للتراث 

- دم�شق - ط) -))))ه� - ))))م.
زه��رة  اأب���و  محمد  محمد  الإ���ش��الم��ي��ة:  ال��م��ذاه��ب  ت��اري��خ   -

)ت))))ه�(، دار الفكر العربي - القاهرة - 1)))م.
ت���اأوي���الت اأه����ل ال�����ش��ن��ة: م��ح��م��د ب��ن م��ح��م��د ب��ن م��ح��م��ود،  - 
تحقيق: )ت)))ه���(،  ال�شمرقندي  الماتريدي  من�شور   اأبو 
اأ. محمد م�شتفي�ص الرحمن، وزارة الأوقاف - بغداد - ط) 

- ))))م.
تب�شرة الأدلة في اأ�شول الدين: اأبوالمعين ميمون بن محمد   -
وتعليق: كلود �شالمة - دم�شق  الن�شفي )ت)1)ه�(، تحقيق 

- ط)- 1)))م.
الجواهر الم�شية في طبقات الحنفية: عبد القادر القر�شي   -
)ت)))ه�( تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو - مكتبة الخانجي 

- القاهرة - ))))ه� -))))م.
رج�����ال ال��ف��ك��ر وال����دع����وة: اأب��وال��ح�����ش��ن ع��ل��ي ال��ح�����ش��ن��ي   -
- )1))ه  الكويت - ط)   - القلم  دار  الندوي)ت1)))ه�(، 

- ))))م.
�شير اأعالم النبالء: �شم�ص الدين اأحمد بن قايماز الذهبي   -
الأرن���اوؤوط  �شعيب  الأ�شتاذ  ال�شيخ  تحقيق:  )ت)))ه�����(، 

واآخرين - موؤ�ش�شة الر�شالة - بيروت - ط )) - ))))م. 
طبقات الحنفية: عالء الدين بن اأمر اهلل الحميدي المعروف   -
بابن الحنائي )ت)))ه�(، درا�شة وتحقيق: اأ.د محيي هالل 
 - ))))ه����   - ط)   - ب��غ��داد   - ال�شني  ال��وق��ف  ال�شرحان، 

)11)م.
كبري  بطا�ص  ال�شهير  م�شطفى  بن  اأحمد  الفقهاء:  طبقات   -
الزهراء  - مطبعة  نيلة  اأحمد  اأ.  تحقيق:  زاده )ت)))ه�(، 

الحديثة - المو�شل - ط) - ))))م.
)ت1))ه�(،  ثابت  بن  النعمان  حنيفة  اأبو  والمتعلم:  العالم   -
تحقيق: اأ. محمد روا�ص قلعه جي، واأ. عبد الوهاب الهندي 

الندوي، مكتبة الهدى - حلب - ط) - ))))ه� - ))))م.
عقيدة التوحيد: اأحمد ع�شام الكاتب، دار الآفاق الجديدة   -

- بيروت - ))))م.
اللكنوي  الحي  عبد  محمد  الح�شنات  لأبي  البهية:  الفوائد   -
الهندي)ت)1))ه�( تحقيق: اأ. اأحمد الزعبي - دار الأرقم 

- بيروت - ))))ه� - ))))م.
من�شور  اأبو  محمود،  بن  محمد  بن  محمد  التوحيد:  كتاب   -
الماتريدي، تحقيق: د. بكر طوبال اأوغلي ود. محمد اآرو�شي، 

مكتبة الإر�شاد - ا�شتانبول- تركيا، ودار �شادر - بيروت.
ك�شف الظنون عن اأ�شامي الكتب والفنون: م�شطفى بن عبد   -
اهلل، حاجي خليفة )ت))1)ه�(، دار الفكر - بيروت - ط 

) - 1)))م. طبعة م�شورة.
العلوم:  مو�شوعات  في  ال�شيادة  وم�شباح  ال�شعادة  مفتاح   -
ابن  دار  زاده،  كبري  بطا�ص  ال�شهير  م�شطفى  بن  اأحمد 

حزم - ط)- ))))ه� -1)1)م.
هدية العارفين، اأ�شماء الموؤلفين واآثار الم�شنفين: اإ�شماعيل   -
با�شا البغدادي )ت))))ه�(، دار الكتب العلمية - بيروت - 

ن�شخة م�شورة. 
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 الجناية في مجتمع الغرب الإ�سالمي من خالل 
كتب النوازل

د. فاطمة بلهواري
ق�شم التاريخ جامعة وهران -الجزائر

تقديم
اأ�صبحت تحظى باهتمام متزايد لدى  اأن كتب فقه النوازل واالأحكام  اأدنى ريب  لي�ص هنالك 
الباحثين المحدثين؛ اإذ هي �صكل من اأ�صكال الخطاب التراثي, وهي تعك�ص نزعة علمية و�صمة 
يعطيها  مما  بالمحايدة  يت�صم  فخطابها  �صيا�صية,  اأو  اإيديولوجية  �صبغة  اأي  عن  بعيدة  واقعية 
م�صداقية قد تفوق قيمة الن�ص التاريخي)1(, وبخا�صة تلك المتعلقة بالمعامالت ففائدتها جمة 
ال تح�صى كالتعرف واال�صتفادة من الفقه التطبيقي, وهي تج�صد مالمح اقت�صادية واجتماعية 
وثقافية في ع�صر وقوعها على وجه التحديد, وا�صتنطاقها اأ�صبح اأمًرا تفر�صه �صرورة تجديد 
اآليات البحث في تاريخ ح�صارة العالم االإ�صالمي نحو �صياغة مو�صوعية وعميقة, لي�ص لغناها 
مكوناته  مختلف  بتفاعل  تتعلق  معلومات  من  توفره  بما  بل  فح�صب,  النظرية  بالمعطيات 
وفعالياته؛ حيث ت�صكل انعكا�ًصا �صادًقا لوقائع النا�ص الجارية, وم�صكالتهم النا�صئة, واأق�صيتهم 

الطارئة)2(.

م�شدًرا  الم�شنفات  من  النوع  ه��ذا  يعّد  وك��ذا 
للغرب  التاريخي  البناء  �شياغة  لإع���ادة  اأ�شا�ًشا 
للزخم  ن��ظ��ًرا  الخ�شو�ص؛  وج��ه  على  الإ���ش��الم��ي 
الهائل الذي �شنف حول هذا التراث، فعك�ص نزعة 
علمية عند المغاربة والأندل�شيين؛ اإذ اأ�شبح تداوله 
من  الرغم  وعلى  بينهم.  وا�شًعا  وانت�شاره  �شائًعا 
طرق  ح��ول  قائًما  المنهجي  الإ���ش��ك��ال  يبقى  ه��ذا 
في  التاأليف  من  ال�شنف  ه��ذا  وتوظيف  ا�شتغالل 
عقبة  ت�شكل  فعاًل  وهي  التاريخية،  الدرا�شات  حقل 
ل�شعوبة  نظًرا  المحدث؛  الموؤرخ  يواجهها  حقيقية 
الفقهية المرتبطة  اإدراك الم�شطلحات والمفاهيم 

ا�شتخدم  ممن  الأول��ون  تفطن  وقد  الفقه.  باأ�شول 
هذه الكتب اإلى �شعوبة قراءة فقه النوازل. فم�شائله 
للن�ص  ال�شطحية  بالنظرة  الفعلية  قيمتها  تت�شح  ل 
الأ�شلي  التراث  ثنايا  في  والبحث  الإمعان  بعد  اإّل 

لفك رموزه))(. 

النوع  هذا  مثل  في  الجنائية  الق�شايا  و�شكلت 
اهتم  الهامة؛ حيث  المو�شوعات  الم�شادر من  من 
التي  موا�شفاتها  وعر�ص  م�شائلها  بجمع  اأ�شحابها 
من  الف�شل  اإليه  انتهى  وما  الفقهاء،  على  طرحت 
هذا  ن��وع  ويكت�شي  حولها.  قانونية  واأح��ك��ام  فتاوى 
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من  يختزنه  بما  خا�شة  اأهمية  النوازلي  الخطاب 
قيمة قانونية وتاريخية على حد ال�شواء. فاأ�شحابها 
الأ�شيل ذي  القانوني  التراث  بالأ�شا�ص على  اهتموا 
المرجعية الثابتة والم�شتخل�شة من الفقه المالكي، 
حين  في  �شرفة،  قانونية  بطبيعة  غالًبا  يت�شم  وهو 
ينعدم التعبير التاريخي للفتوى اأحياًنا فتتجرد على 
م�شتوى الزمان والمكان والحال، بينما هي تحتفظ 
الجنائية  الق�شايا  م��ن  العالمة  النخب  بموقف 
لمجتمعها، مما يجعلها مادة �شالحة بامتياز لدرا�شة 

الإنتاج الفكري لزمنها. 
النازلة  لن�ص  التوثيقية  القيمة  في  البحث  ويعد 
�شدت  م��ا  قلياًل  ال��ت��ي  الأط���روح���ات  م��ن  الجنائية 
التي  لل�شعوبة  ن��ظ��ًرا  المحدث؛  ال��م��وؤرخ  اهتمام 
الق�شم  فهو  الذكر.  اأ�شلفنا  كما  الق�شم  بهذا  تحيط 
المنبوذ والمظلوم بالأ�شا�ص فيما اأولف عن ال�شريعة 
على  التاأليف  من  النوع  هذا  وينطوي  الإ�شالمية، 
مجموعة من الخ�شائ�ص التي يعّد الوعي بها �شرًطا 
الفقهي  الخطاب  ن�ص  م��ع  التعامل  عند  اأ�شا�ًشا 
ال�شياق  يحترم  اأن  اأراد  هو  اإذ  المنهجية؛  و�شعوبته 

المحدد للنازلة.
وف���ي ه���ذا ال��م��ق��ال ���ش��اأرك��ز ع��ل��ى ن��م��اذج من 
والخطاأ  العمد  القتل  كجرائم  الجنائية  الم�شائل 
وال�شرقة  الموت،  اإل��ى  المف�شي  والجرح  وال�شرب 
وق�شايا تخ�ص النظام العام، محاولة اإتباع المنهج 
اإل���ى جانب  ال��ن��وازل��ي،  ال��ح��دث  ف��ي نقل  ال�����ش��ردي 
اإ�شكالية  ل�شرورة  النازلة؛  وج��واب  ���ش��وؤال  تحليل 
المو�شوع، والتي تبحث في مدى الجمع بين القيمة 
الق�شائي  الت�شريع  في  القانوني  والبعد  التاريخية 
ما  النوازل  كتب  من  م�شتخدمة  النوازلي،  للن�ص 
�شهل  لب��ن  الأح��ك��ام  بنوازل  ك��الإع��الم  م�شهور  هو 
)ت)))ه�/))1)م(، وم�شائل الأحكام لأبي القا�شم 
في  المكنونة  وال��درر  )ت))ه����/))))م(،  البرزلي 

نوازل مازونة لأحمد بن يحيى المغيلي )ت)))ه�/ 
عن  المغرب  والجامع  المعرب  والمعيار  ))))م( 
لأب��ي  وال��م��غ��رب  الأن��دل�����ص  اإفريقية  علماء  ف��ت��اوي 

العبا�ص اأحمد الون�شري�شي)ت�))) ه�/)1))م(. 
وق���د ح��م��ل ب���اب ال���ن���وازل ال��ج��ن��ائ��ي��ة ف��ي ه��ذه 
الموؤلفات عناوين متقاربة المفاهيم تنم عن تعظيم 
عرفت  فقد  الإ�شالمية،  ال�شريعة  في  الدماء  اأم��ر 
عند ابن �شهل، بم�شائل الحت�شاب))( وعند البرزلي 
والعقوبات))(  والجنايات  والحدود  الدماء  بم�شائل 
وعند  وال��ت��ع��دي))(  الجرح  بنوازل  المازوني  وعند 

الون�شري�شي بالدماء والحدود والتعزيرات))(.
ال��ن��وازل  ه���ذه  م�شنفي  خ�ش�ص  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 
وباأركانها  بالجناية  التعريف  في  وف�شوًل  اأب��واًب��ا 
ال�شريعة  في  الجنائية  للم�شوؤولية  تف�شيلي  وبعر�ص 
ق�شايا تخ�ص  ال�شاأن  في هذا  الإ�شالمية. وطرحت 
الحكم في خطاأ الإمام والحكام في الدماء،؛ نظًرا 
الون�شري�شي  ذكر  حيث  وعواقبه))(؛  الفعل  لخطورة 
موقف الفقيه عبد الرحمن بن بقي بن مخلد))( من 
باأ�شالفه،  اإقتداء  التدمية  في  الإفتاء  عن  المتناع 
الوقوع  الفقيه من  ن�شتبعد تورع وخ�شية هذا  وقد ل 
في زلل الفتوى)1)(، ون�شتهل الحديث بتعريف النوازل 

الجنائية، وهي مرتبطة بالأ�شا�ص بمعرفة الجناية.
1- في معنى الجناية واأنواعها.

عرف الفقهاء الجناية باأنها كل فعل محرم حل 
بمال اأو بنف�ص وهي بهذا التعريف ت�شمل العتداءات 
المحظورة �شرًعا �شواء اأوقعت على النف�ص الإن�شان 
المال  على  وقعت  اأم  والجرح،  كالقتل  اأطرافه  اأو 
كال�شرقة)))(. ويمكن اإرجاع اأنواع الجناية المتعددة 
اإلى اأ�شولها المعروفة في ال�شريعة الإ�شالمية، والتي 
حفظها  اإل��ى  الدعوة  في  ال�شماوية  ال�شرائع  تتفق 
والنف�ص  الدين  حفظ  وهي  يم�شها  ما  كل  وتحريم 
والمال والن�شب والعقل والعر�ص، والنظام العام)))(. 
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ونظامها  الجماعة،  كيان  يم�ص  ما  كل  اأن  والواقع 
العام واأمنها وا�شتقرارها.

2- عر�س نماذج من النوازل: 
�شنعر�ص فيما يلي اأ�شناًفا من الق�شايا الجنائية 
التي وقعت اأحداثها في بالد الغرب الإ�شالمي خالل 
وقائعها مع  �شرد  و�شنقت�شر على  الو�شيط،  الع�شر 
انتهى  وما  العلم  اأهل  اآراء  من  فيه  التجاأ  ما  تبيين 
جهة،  من  قانونية  اإج��راءات  من  فيها  الف�شل  اإليه 
تاريخية  قيمة  ذي  اإي��م��اءات  م��ن  ا�شتخل�ص  وم��ا 
هذه  مو�شوعات  ت�شنيف  واأمكن  حولها.  متميزة 
من  ب�شرب  منها  كل  تتميز  مجموعات  في  النوازل 
�شرًعا،  المحظورة  الع��ت��داءات  وت�شمل  الجرائم، 
وقعت  اأم  والجرح  كالقتل  النف�ص  على  اأوقعت  �شواء 
اأحدثت خلاًل في  التي  تلك  اأم  كال�شرقة  المال  على 
على  بالجناية  ولن�شتفتح  المدني،  المجتمع  نظام 

النف�ص.

اإن�شان  روح  اإزه��اق  وهو  العمد،  القتل  اأواًل- 
ونحوه  ب�شالح  اآخ��ر  اإن�شان  بفعل  حق  وبغير  عمًدا 
الق�شد  وهو  فقط،  العتداء  ل  القتل  نية  توفر  مع 
القتل  جناية  فاأركان  ذلك  وعلى  الخا�ص،  الجنائي 
الحياة،  قيد  على  اإن�شان  وجود  منها  الأول��ى  ثالثة؛ 
والمف�شي  الجاني  من  عمدي  فعل  وق��وع  والثانية 
اإلى الموت، والثالثة اأن يكون ق�شد الجاني اإحداث 
هذه النتيجة)))(. ويعّد القتل العمد في ال�شريعة من 
اأكبر الكبائر واأعظم الجرائم، وقد جاء في القراآن 
وال�شنة بتحريمه وتعظيم �شاأنه وتحديد عقوبته)))(.

- النازلة الأولى: م�ضاألة الطبني الذي 
اأ�ضبح في داره مقتوًل.

وقعت  اأن��ه��ا  ف��ي  جريمة  ه��ذه  وق��ائ��ع  تتلخ�ص 
م�شجد  بحومة  قرطبة  بحا�شرة  ال�شرقي  بالرب�ص 
))1)م.  )))ه�/  بتاريخ  الأندل�ص  بالد  من  الأمير 

عليه  المجني  وجود  في  الق�شية  مالب�شات  وتكمن 
اهلل  زياد  بن  الملك  عبد  م��روان  اأبو  الحاج  وا�شمه 
ابن م�شر التميمي الطبني)))( مقتوًل في داره واأعلن 
اأبو  الوزير  اأن  غير  والجنازة،  الحداد  مرا�شم  ابنه 
الوليد بن جهور)))( ا�شتنكر الأمر وطلب من �شاحب 
التحقيق،  ملف  بفتح  ه�شام)))(  بن  محمد  المدينة 
ب��اأن  اكت�شف  الجريمة  وق���وع  م��ك��ان  معاينة  وب��ع��د 
المجني عليه قد طعن ب�شربات ال�شكين، ولم يهتد 
اإلى و�شيلة تك�شف عن دخول الجاني اإلى الدار، في 
و�شراويل  مالب�شه  على  ال��دم  اأث��ر  عن  ك�شف  حين 
باتهام  اإحداهن  فاعترفت  فا�شتنطقهن،  ن�شائه، 
على  الأخريات  وبم�شاعدة  بالجريمة  منهن  جارية 

تنفيذها.
وكان للمجني عليه ولدان �شاكنين معه في الدار، 
بال�شلل،  م�شاب  واآخر  الأكبر  وهو  بجنازته  المنذر 
ا  ل�شو�شً ب��اأن  �شرح  الأخير  ه��ذا  ا�شتجواب  وعند 
اعتدوا على والده فقتلوه، لكنه تراجع عن هذا ليقر 
الأكبر  اأخ��اه  واأن  قتلنه،  اللواتي  هن  الجواري  ب��اأن 

ت�شتر على الجريمة لعلمه بها.
المدينة  �شاحب  �شاور  الحقيقة  عن  وللبحث 
من  على  قتل  ل  اأن��ه  فاأفتى  ع��ت��اب)))(،  ابن  الفقيه 
عليهم  اأن  اإّل  ولبنيه  ن�شائه  م��ن  ال���دار  ف��ي  ك��ان 
الق�شامة)))(، وذكر ن�شها اأنه »ما قتله ول مكن اأحًدا 
�شجنهم.  ليطيل  ثم  ذلك«،  في  �شارك  ول  قتله  من 
فيها  ق�شى  مماثلة  بم�شاألة  ذل��ك  في  ا�شتند  وق��د 
اإذا ما خرج  اأنه  بكر بن زرب)1)(، هي  اأبو  القا�شي 
�شخ�ص من دار فدخل الدار قوم فوجدوا فيه قتياًل 
ي�شيل دمه فا�شتبهوا فيه، كان مرجع الأمر في ذلك 
اإلى اللوث)))( الذي يوجب الق�شامة؛ لأنعدام الدليل 
مرجعيته  عّمق  عتاب  اب��ن  الفقيه  اأن  اإّل  القاطع، 
في  قا�شم  وابن  مالك  الإمام  براأي  بالأخذ  الفقهية 
عدم التعجيل باإطالق �شراحهم؛ حتى تت�شح معالم 
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التهمة لي�شتحلفوا في النهاية بخم�شين يميًنا ويخلى 
�شبيلهم.

ويبدو اأن هذه الق�شية اهتم بها اأكثر من مفتي؛ 
مالك)))(  وابن  قطان)))(  ابن  الفقيهان  اأفتى  حيث 
في اأمرها، اأن لبنه ال�شعيف الحق في اإرثه ب�شفته 
في  ا�شتراب  �شهل  ابن  القا�شي  اأن  غير  دمه،  ولي 
في  ت��دب��دب  ف��ي  منه  ب��در  لما  ل���الإرث  ا�شتحقاقه 
الأقوال، مما قد يثير ال�شبهة حوله. وفي نهاية الأمر 
الق�شية  هذه  في  بن جهور  الوليد  اأبو  الوزير  ح�شم 
بها  الق�شاء  نفذ  حيث  عتاب؛  اب��ن  بفتوى  بالعمل 
المجني  ولد  واأم  ولده  واأم  هو  الأكبر  البن  فاأق�شم 

عليه في داخل المق�شورة بالجامع)))(.
دقة  في  النازلة  لهذه  التوثيقية  القيمة  وتتجلى 
مدينة  في  اأي  الجريمة؛  وق��وع  ومكان  زمن  تدوين 
قرطبة في منت�شف القرن الخام�ص الهجري/))م، 
ال�شيا�شي  التاريخ  من  حرجة  مرحلة  يمثل  وال��ذي 
ملوك  حكم  الأن��دل�����ص  �شهدت  حيث  الأن��دل�����ش��ي؛ 
فو�شل  ال�شيا�شي  بالنق�شام  تميز  والذي  الطوائف، 
تعداد الدويالت اإلى اثنتين وع�شرين دويلة، واتخذت 

منطقة قرطبة دولة لبني جهور. 
ظاهرة  وج���ود  ع��ن  ال��ن��ازل��ة  ه��ذه  ك�شفت  وق��د 
في  المثقف  القرطبي  المجتمع  طبقة  بين  الإجرام 
هو  عليه  المجنى  كان  اإذ  جهور)))(؛  بني  حكم  ظل 
بالغريب  لي�ص  والأم��ر  الطبني،  م��روان  اأب��و  الأدي��ب 
فجريمة القتل ظاهرة عرفتها الب�شرية منذ القدم، 
وهي مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة 
عنها  فيتولد  ح�شرها،  يمكن  ل  معينة  وظ���روف 

الفعل الإجرامي في النهاية. 
ولم  اأ�شبابها،  تذكر  لم  الق�شية  هذه  مثل  وفي   
بع�ص  اإل��ى  الو�شول  اأمكن  اأن��ه  غير  الجاني  يعرف 
الحقائق عن الجو العائلي من خالل بع�ص �شياقات 
ي�شتحق  كان  باأنه  ن�شائه  اإح��دى  كاعتراف  النازلة 

لالبن  الأول���ي  والع��ت��راف  فترة،  منذ  الموت  ه��ذا 
حدث  بما  يعلم  ال�شتار  خلف  كان  اأخ��اه  باأن  العليل 
لأبيه. وفي هاذين الت�شريحين �شورة لروح النتقام 
والتي  الأ�شرية،  والنزعات  الم�شاكل  عن  الناتجة 
واأفراد  عليه  المجني  بين  العالقة  �شوء  اإلى  اأف�شت 
ال�شلوك  ب��روز  اإل��ى  الأم��ر  نهاية  في  واأدت  اأ�شرته، 

الإجرامي المحقق.
وك�شفت هذه النازلة عن حر�ص عنا�شر ال�شلطة 
الميداني في ق�شايا  والتحقيق  البحث  الحاكمة في 
الإجرام، وتمثلت في ح�شور �شخ�ص الوزير و�شاحب 
الق�شية،  اأحادث  تطورات  ومتابعة  بمعاينة  المدينة 
واإبعاد  وال�شتقرار  والأم��ن  العدل  اإحقاق  هدفهم 

ال�شرور والف�شاد عن المجتمع. 
مثل  ف��ي  الت�شريعي  ال��ج��ان��ب  دور  تج�شد  كما 
البحث  و  الفقهية  المرجعية  بت�شخير  ق�شية  هذه 
قرائن  م��ن  ت��وف��ر  فيما  التحقيق  لأج���ل  الميداني 
في  والعدالة  الحق  واإق���رار  الحقيقة  اإل��ى  للو�شول 
علو  على  المفتي  اأن  وات�شح  الأندل�شي.  المجتمع 
لي�شتاأثر  يكن  لم  اأنه  اإّل  والفقهية،  العلمية  منزلته 
براأيه وي�شتعجل في اإلقاء الحكم بل كان يتريث في 
اأخذ القرار القانوني؛ حيث كان يجمع بين يديه بكل 
القرائن؛ اإذ يقوم ب�شبر اأغوار النازلة، باحًثا ومقلًبا 
في حيثياتها، وم�شت�شيًرا اأهل ال�شورى ومعتمًدا على 
مرجعية ال�شوابق المماثلة في ق�شاء ال�شلف للع�شور 
الما�شية، متخًذا القيا�ص مثل هذه الق�شية ليخل�ص 
اإلى ترجيح في نهاية الأمر، غايته في ذلك البتعاد 
العدالة.  تحقيق  لأجل  وهادًفا  والتق�شير  الغلو  عن 
فالمتهم عنده يظل حبي�ًشا، وذلك من باب الحيطة 
ريثما يبث في اأمر ق�شيته، وي�شتجلي معها الحقيقة. 
وحماية  الدفاع  بين حماية حق  يجمع  في هذا  وهو 

المجتمع على حد ال�شواء.
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النازلة الثانية: التدمية البي�ضاء. 
ن�شها  اأر�شل  والتي  النازلة  هذه  وقائع  تتلخ�ص 
الحف�شي)))(  العزيز  عبد  فار�ص  اأبو  الأمير  كتابًيا 
اأبو عبد اهلل الأبي التون�شي)))(  اإلى الفقيه القا�شي 
عن هو�شة وقعت بين جماعة من فارغنة ومزاتة)))( 
وانك�شف الجمع عن جرحى بين الفريقين، غير اأنه 
بمرور ب�شعة الأيام طلب اأحد رجال من مزاتة اإلى 
العدول ب�شو�شة وبتدمية على جماعة فارغنة، ولي�ص 
�شهود  ذلك  �شمن  ح�شبما  �شرب  اأث��ر  ول  جرح  به 

الر�شم ثم مات من الغد.
وقعت  التي  النازلة  ه��ذه  اأح��داث  ك�شفت  ولقد 
ف���ي ب���الد ال��م��غ��رب الأدن�����ى م���ن ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع 
التاريخ  م��ن  �شيا�شية  مرحلة  ع��ن  ال��ه��ج��ري/))م 
وال��ن��زاع  ال��ع��ن��ف  م��ن  ب��م��وج��ة  ات�شمت  الحف�شي 
البالد؛  رب��وع  في  المنت�شرة  القبائل  بين  القبلي، 
كثيًرا  والتي  الأول��ى،  بالدرجة  اقت�شادية  لأ�شباب 
الذي  الأم��ر  الأط���راف،  بين  القتتال  اإل��ى  اأدت  ما 
ا�شتدعى اإلى فر�ص �شلطة الدولة لأجل التحكم في 
الو�شع، وقد ر�شمت هذه النازلة �شورة حول تدخل 
الحف�شي في  العزيز  فار�ص عبد  اأبي  الأمير  �شلطة 
واإحقاق  الخالف  فك  لأجل  لبالده  العامة  الأو�شاع 
العدل بين المتخا�شمين من قبيلتي فارغنة ومزاتة 

المنت�شرتين في تلك المناطق ال�شحراوية)))(.
النازلة  هذه  في  القانوني  الت�شريع  تج�شد  بينما 
معاينة  من  الق�شية  حيثيات  بكل  المفتي  اأحاط  اأن 
الحالة ب�شكل دقيق كمعرفة حالة المدمي عليه قبل 
بالمبادرة  لي�شت  المدمي  فئة  واأن  الحدث،  وق��وع 
بالقتال حتى ت�شح التدمية، وعليه يقام الق�شا�ص اأو 
الدية، وقد ا�شتند القا�شي في ذلك على المرجعية 
اللخمي  الفقيه  ك��راأي  المحلية  المالكية  الفقهية 
اإلى  يوحي  مما  )))ه����/))1)م،  �شنة  في  المتوفى 
�شيوع مثل هذه الحوادث الجنائية في بالد المغرب.

ثانًيا- نوازل ال�ضرب والجرح المف�ضي 
اإلى الموت؛ اأي القتل الخطاأ:

المعلم  جــاوز  اإذا  الأولـــى:  النازلة   -
الحد في ال�ضرب فعليه الق�ضا�س.

على  األ��ق��ي  ال��ذي  النازلة  ه��ذه  ���ش��وؤال  يتلخ�ص 
اإفريقية  بالد  علماء  من  وهو  القاب�شي)1)(،  الفقيه 
للقرن الرابع الهجري/1)م، عما اإذا جاوز الموؤدب 
على ال�شرب الأدب؟ وقد تجردت النازلة من القيمة 
التوثيقية، وبدت قانونية �شرفة فالزمن والمكان غير 
الأ�شلوب  عن  نظرة  تلقي  فهي  ذلك  ومع  محددين. 
التربوي ال�شائع في ال�شيا�شة التعليمية لبالد الغرب 
الإ�شالمي، والتي لم تختلف عن ما عهدته في العالم 

الإ�شالمي في تلك المرحلة التاريخية.
فاأجاب المفتي اأن �شرب ال�شبي اإنما هو بالدرة 
الرطبة الماأمونة كيال يوؤثر اأثر �شوء ويتجنب �شرب 
�شحنون  ابن  ب��راأي  ا�شت�شهد  وقد  والوجه،  الراأ�ص 
له.  يجوز  ما  فعل  اإذا  العاقلة  على  بالدية  القائل 
فاإذا مات ال�شبي فالدية على العاقلة بق�شامة وعليه 
اإن  بينما  ذات��ه،  في  يق�شد  لم  الفعل  لأن  الكفارة؛ 
الق�شا�ص،  فعليه  فقتله  بع�شا  اأو  باللوح  �شربه 
ق�شامة  فال  مقامه  في  وم��ات  �شاهدان  ح�شره  ولو 
والدية على العاقلة. و�شرب ال�شبي بالع�شا واللوح، 
غ�شب  اأن��ه  اإّل  ع��ذر  له  ولي�ص  متعمد  فيه  والمعلم 
ماأخوذ  وهو  الق�شا�ص،  اأي  القود؛  فا�شتحق  فتعدى 

باإقراره في ذلك بال ق�شامة)))(.
وهذا النوع من الق�شايا ل ي�شكل روًحا اإجرامية؛ 
لنعدام الق�شد الجنائي فيها وهو اأ�شا�ص قيام العقاب، 
انعدام الحذر والحيطة مما  واإنما حدوثها ناتج عن 
يترتب عنه وقوع الجريمة، والتي يعاقب عليها ال�شرع 
والقانون بالنظر اإلى الفعل المادي في ذاته ونتيجته 

ل بالنظر اإلى النية الجنائية)))(.
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فالوا�شح من خالل جواب المفتي اأن هذا النوع 
القتل الخطاأ كان يحقق فيه بدقة متاأنية خوًفا  من 
الم�شوؤولية  م��ن  عنه  يترتب  فيما  ف��ي  ال��وق��وع  م��ن 
ل  فهم  المرحلة  تلك  ق�شاة  وك��ع��ادة  الجنائية، 
يمانعون من الأخذ بما انتهى اإليه ال�شابقون في مثل 

هذه الق�شايا.
زوجة  �ضرب  في  الثانية:  النازلة   -

اأدى اإلى وفاتها.
اإّل  النازلة  زم��ن  تحديد  ع��دم  من  الرغم  على 
النازلة  في  المفتي  زمن  بمعرفة  تقريبه  اأمكن  اأنه 
بن  اأحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  وهو  المعرو�شة، 
خلف بن اإبراهيم التجيبي الم�شهور بابن الحاج)))(، 
وتتخل�ص  )ه�����/))م،  ال��ق��رن  خ��الل  عا�ص  وال���ذي 
تدعى-فاطمة  ام��راأة  اأن  في  الق�شية  هذه  ظ��روف 
ر�شم  �شمن  نف�شها  على  اأ�شهدت  القا�شم-)٭(  بنت 
اأ�شهدت فيه ب�شالمة عقلها، وهي م�شطجعة الفرا�ص 
ت�شكو األم �شت جراحات في ج�شدها اإحداها بموؤخر 
مرجع  تحت  الأي�شر  بجنبها  منها  راأ�شها،واثنان 
كتفها من الجهة المذكورة، والرابعة بظهرها مائلة 
اإلى الجنب الأي�شر، والخام�شة براأ�ص منكبها الأيمن 
وال�شاد�شة تحت اإبطها من جهة الي�شرى تجد منها 

األم الموت. 
زوج���ه���ا ه����و  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ج���ان���ي  اأن   وذك�������رت 
-عبد ال�شالم-)٭(على وجه العتداء منه، واأ�شهدت 
�شمن عقد ر�شم اأنه متى طراأ عليها حادث الموت، 
وتحقق  الجراحات  نت  وعيِّ بذلك،  عليها  �شهد  وقد 
لذي   (( بتاريخ  بنف�شه  يفعلها  اأح��د  يمكن  ل  اأنها 
الحجة ثم توفيت في)) من ال�شهر المذكور، وكتب 
من  برئها  ظهور  قبل  ميتة  معاينة  ت�شمن  ر�شم 
المذكورة  المدمية  واأنها  بها،  المدعى  الجراحات 
وفاتها  ت�شمن  ر���ش��م  ك��ت��ب  ث��م  وف��ات��ه��ا،  واأرخ����ت 
والمحيط بميراثها ابنتها وزوجها المدعى عليه اإن 

وقوع  بعد  وتبين  لأبيها،  واأخوها  الميراث،  له  وجب 
يعلم  ل  فرار  حالة  في  هو  ال��زوج  اأن  الجريمة  هذه 
واأبنائه حق  لأخيها  اأن  اآخر  ر�شم  وكتب  له م�شتقر، 
لها  اأقرب  يعلمون من ع�شبتها  المطالبة بدمها، ل 
بالق�شامة،  ال��ولة  طالب  ال�شورة  هذه  وفي  منهم. 

والبحث عن الجاني لتاأخذ العدالة مجراها. 
فكان جواب الفقيه ابن الحاج اأن تدمية المراأة 
على زوجها اآلية اإلى ال�شعف، ول يقام عليه القود؛ 
اهلل  بقول  ذل��ك  ف��ي  م�شت�شهًدا  لها  �شربه  ل��ج��واز 
ياأتي  وق��د   ،)(( )الن�شاء:  چ  ڦ   چ   تعالى 
تدميتها؛  فت�شقط  بالموت  يت�شل  ما  ال�شرب  من 
اأن تكون  اإّل  اأبيح له،  اإذ قد يكون هذا ال�شرب مما 
كال�شيف  القتل  اأداة  معها  ا�شتعمل  باأن  �شرحت  قد 
على  �شاهًدا  الجرح  اأث��ر  وبقي  �شكين  اأو  الرمح  اأو 
ذلك، وتبين لل�شهود اأنه ل يمكن لالإن�شان اأن يفعلها 
المدعى  بح�شرة  عاملة  التدمية  فتكون  بمفرده. 
ا  عليه اإن اأمكن، واإن فّر كما و�شفت فهي عاملة اأي�شً
عليه  المدعى  على  وثبت  عليها،  ال�شهود  عرف  اإذا 
والعقود  التدمية  ثبتت  ف��اإذا  بها.  اخت�ص  �شفات 
الق�شامة  ال���ولة  فعلى  بعده  الم�شتن�شخة  الثالثة 
التالية: »لقد جرح فالن  الق�شامة  اأيمان  على �شفة 
التدمية  لعقد  وي�شيرون  العقد  هذا  في  المو�شوف 
اأو  العتداء  �شبيل  على  عليه  المدمية  فالنة  وليتنا 
المو�شفة،  والجراحات  الق�شا�ص  فيه  الذي  العمد 
اأخذ  لهم  حق  ا�شتكملوا  ف��اإذا   .« منها  ماتت  ولقد 
المدعى  �شفات  العقد  �شفة  وافقت  اإن  الق�شا�ص 
اإليه  الإع��ذار  بعد  بجريمته  ال��زوج  اعترف  اأو  عليه 

ي�شجن ويقيد بالحديد اإلى حين ظهور براءته.
واأما ميراث المدعى عليه وهو بيت الق�شيد في 
هذه الم�شاألة، فاإن ثبت ا�شتحقاق دمه بما ذكر فال 
ميراث له �شواء اأاقت�شر منه اأم عفي عنه، وفي هذه 
التعزير،  اأي  �شنة  و�شجن  مائة  �شرب  عليه  الحالة 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

46

واإن اتهم في كل هذا ولم يتوجه عليه الق�شا�ص فله 
فاإن  للتهمة  يميًنا  خم�شين  يحلف  اأن  بعد  الميراث 

اأبى �شجن حتى يحلف)))(.
تقييد  ظاهرة  عن  اللثام  النازلة  ه��ذه  اأم��اط��ت 
الحوادث �شمن عقود، وهذا دليل على الوعي القانوني 
باأهمية هذا الإجراء المادي ل�شمان الحقوق؛ اإذ �شدر 
عن هذا الحدث ثالثة منها ت�شمن العقد الأول �شهادة 
قيد  والثاني  بجروح،  واإ�شابتها  زوجته  الزوج  �شرب 
به تاريخ الوفاة وم�شتحقي الميراث، بينما �شجل في 

اآخرهم اأ�شماء ولة الدم.
وق���د ع��ب��رت ه���ذه ال��ن��ازل��ة ع��ن ج��و ال��ع��الق��ات 
الزوجية، والتي بدت م�شحونة بالتنافر والتوتر الذي 
اأدى اإلى ارتكاب جريمة الجرح المف�شي اإلى الموت. 
اأ�شباب وراء  تتناول  النازلة لم  اأن  وعلى الرغم من 
الخطاب  خ�شية  بحكم  الجريمة  ه��ذه  ارت��ك��اب 
وراء مثل هذه  تكون  اأن  ن�شتبعد  اأننا ل  اإّل  النوازلي 
الأخالقية  الم�شاكل  اأو  النف�شية  الأمور  الت�شرفات 
التي تترتب عنها الخيانة، غير اأن الأ�شباب المادية 
والمناو�شات  النزعات  تلك  تت�شدر  كانت  ما  غالًبا 

التي تقع بين الزوجين)))(.  
مي�شورة  اأنها  تبدو  ال��م��راأة  ه��ذه  ح��ال  مثل  وف��ي 
بعد  �شرًعا  يرثها  من  حول  النازلة  وارتكزت  الحال 
ال�شتار  النازلة  اأزاحت  مقتلها.  في  الزوج  اتهم  اأن 
ذهبت  وال��ت��ي  الزوجية  للحياة  قاتمة  ���ش��ورة  ع��ن 
حين  في  العنيف،  ال�شرب  ب�شب  الزوجة،  �شحيتها 
غيب هذا المظهر من ن�شو�ص الم�شادر التاريخية. 

ثالًثا- جناية ال�ضرقة:
بال�ضرقة  عرف  من  الأولى  النازلة   -
�ضجن موؤبًدا، وال�ضارق المقاتل حكمه 

المحارب.
ورد �ش���وؤال النازل���ة عل���ى الفقي���ه �شي���دي قا�شم 

العقبان���ي)))( ع���ن م�شاألة تظهر م���ن جوابه عن من 
ع���رف بال�شرق���ة �شج���ن موؤب���ًدا، وال�ش���ارق المقاتل 

حكمه حكم المحارب.
فكان جواب هذا الفقيه اإن ثبت ما يوجب عليهم 
القتل من اإقرار اأو تدمية وق�شامة اأو من كونهم اأهل 
اأو جرحوا عليها، فقد  وقتلوا  الأموال  اأخذوا  حرابة 
وقع القتل موقعه، وكون القا�شي لم ي�شت�شر قا�شي 
الجماعة لي�ص بالذي يوجب عليه حكًما، اأن ذلك واإن 
اإنفاذ  كان يطلب من ق�شاة الكور فلي�ص ب�شرط في 
اأنه قتلهم  وثبت  القا�شي بجور  اأقر  لو  الحكم، لكن 
حول  اآخر  �شوؤال  واأ�شيف  منه.  يقاد  فاإنه  حق  بغير 
ما حكم القا�شي اإن هو اأخطاأ في الحكم بالقتل في 

حق ال�شارق)))(. 
وقد اأجاب عنه الفقيه والقا�شي اأبو عبد �شيدي 
اأن  للقا�شي  يجوز  ل  فقال:  ذاف���ال)))(  بن  محمد 
يحكم على المحكوم عليه اإّل بعد ا�شتيفاء الموجبات 
فطن  اإن  الذي  وال�شارق  وغيره.  الإع��ذار  من  كلها 
اأما في حالة �شهرته  به فّر ول يقاتل ل يجوز قتله، 
يدخل  كان  واإن  الموت،  حتى  ي�شجن  فقد  بال�شرقة 
به  فطن  لو  بحيث  الحديد  اأو  بالع�شا  المنزل  اإلى 
وفي  المحارب،  قاتله فحكمه حكم  المنزل  �شاحب 
اإقراره بعد �شرب القا�شي له خالف، ومن لم يقتل 
فال �شبيل اإلى قتله اإّل اأن يعين القاتل، والقا�شي اإن 
اأخطاأ في الحكم وجبت الدية على عاقلته، وقيل ل 

�شيء عليه اإّل اأن يتعمد الجور)))(. 
اإطارها  يحدد  لم  والتي  النازلة  ه��ذه  تناولت 
ل  اأنه  غير  ال�شرقة،  ظاهرة  انت�شار  عن  التاريخي 
ي�شتبعد حدوثها في بالد المغرب الأو�شط بحكم من 
اأفتى حولها؛ نظًرا ل�شيوع مثل هذه الجنايات في كل 
الزمان ومكان. وقد ركزت هذه النازلة على القيمة 
ال�شت�شارة  ك�شرورة  للحدث،  والقانونية  ال�شرعية 
الخت�شا�ص  في  درجة  اأعلى  هم  من  براأي  والأخذ 
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الغر�ص  وك��ان  ال��ك��ور،  وق�شاة  الجماعة  كقا�شي 
الأ�شا�ص هو الإن�شاف واإحقاق العدل الجتماعي.

التعجيل  ع��دم  على  رك��زا  المفتيين  اأن  وتبين 
حيثيات  درا�شة  دون  ال�شارق  على  الحكم  اإلقاء  في 
ظروف  اأن  يوحي  مما  وال��ع��وز،  كالحاجة  الم�شاألة 
للمغرب  التاريخية  المرحلة  ه��ذه  خ��الل  المجتمع 
والقالقل  ال�شطرابات  من  نوًعا  �شهدت  الأو�شط 
في  والمتمثلة  المركزية  ال�شلطة  �شعف  عن  الناتج 
اإلى جانب تحر�ص  المحلية،  زيان، و�شراعاتها  بني 
القوى الخارجية عليها من ال�شرق والغرب على حد 
وا�شحة  اآثاره  بدت  مترد  و�شًعا  عك�ص  مما  ال�شواء. 
وعليه،  لل�شاكنة،  المعي�شية  الحياة  م�شتوى  دنو  في 
على  ال�شرقة  عقوبة  اإق��رار  في  العلماء  يتعجل  لم 
الخاطئ  الحكم  اإ�شدار  اأمر  عظم  كما  مرتكبيها، 

في حق المتهم بال�شرقة.  

- النازلة الثانية: في ذمي ي�ضرق اأولد 
الم�ضلمين. 

في  جرت  والتي  الق�شية،  هذه  اأحداث  تتلخ�ص 
زمن حكم الأمير اأبي يحيى الحف�شي باإفريقية عن 
الحربين،  من  ويبيعهم  الأطفال  اختطاف  جناية 
اأنها �شدرت عن عن�شر من  الأمر  والأخطر ما في 
المغاربة.  من  الم�شلمين  اأولد  حق  في  الذمة  اأهل 
والأنكحة الجماعة  على  القا�شيان  �شئل   وعليه 
اأب���و ع��ل��ي ب��ن ق������داح)1)( واأب����و ع��ب��د اهلل ب��ن عبد 
ال�شالم)))(، عن الحكم ال�شرعي حول هذه الجريمة. 
بينما  بال�شيف،  يقتل  ب��اأن  علي  اأب��و  اأج��اب  وق��د 
ومحتًجا  ويقتل،  ي�شلب  باأن  ال�شالم  عبد  ابن  راأى 
بن  الملك  عبد  الأم���وي  الخليفة  ب�شلب  ذل��ك  في 
بالحربة،  طعنه  بعد  ال��ح��ارث)))(  للمتنبئ  م��روان 
غير اأن تلميذهما ابن عرفة)))( راأى اأن حجة الفقيه 
ابن عبد ال�شالم تحتاج اإلى تمحي�ص لخطورة هذا 

اأن  غير  بالقتل  فيه  القا�شيان  حكم  واإنما  الفعل، 
للم�شاألة  راأيه  اأبدى  النازلة  هذه  ناقل  الون�شري�شي 
في قوله: اإنما في �شرقة ال�شغير القطع؛ لأنه بفعله 
ين�شاأ  بما  فعله  للعهد مع عظم مف�شدة  ناق�ص  ذلك 
اأن  كان  الحق  واأن  وتن�شره،  الحر  تملك  من  عنه 
ولي�ص  الكافر  لالأ�شير  بالخم�شة  فيه  الإم��ام  يخير 

ال�شلب منها.
تاريخية  جوانب  عن  النازلة  ه��ذه  ك�شفت  لقد 
الذمي  العن�شر  بتعاي�ص  الأول��ى  تتعلق  واجتماعية 
الع�شر  مرحلة  خ��الل  المغربي  المجتمع  داخ���ل 
الهجري/))م  ال�شابع  القرن  وبالتحديد  الو�شيط، 
من  والعلماء  للفقهاء  ال�شديد  وبالموقف  جهة،  من 
تخل  التي  تلك  وبخا�شة  الذميين  ه��وؤلء  ت�شرفات 
اأهل عهد من  الإ�شالمية بو�شفهم  ال�شريعة  باأ�شول 

جهة اأخرى.
العهود  اإلى  بتاأ�شيلها  النازلة  �شورة  وتج�شدت 
فيها  الحكم  وك��ان  الم�شلمين،  تاريخ  من  �شابقة 
غير  الإدان��ة  على  الجميع  فاتفق  ومت�شدًدا،  �شارًما 
اأنهم اختلفوا في نوع العقوبة ما بين القتل وال�شلب 
في  التاريخية  المرجعية  على  ذلك  في  م�شتندين 
القاعدة  وعلى  ال�شلف  ق�شاء  من  المماثلة  الحالة 

الفقهية التطبيقية.
رابًعا- ق�ضايا تهديد النظام العام وا�ضتقراره:

عرفة  ابــن  فتوى  الأولـــى:  النازلة   -
بقتل بني عامر وغيرهم من القطاع.

بالد  من  اأح��م��د)))(  العبا�ص  اأب��و  الإم���ام  تقدم 
ب�شوؤال  )))ه����/))))م  �شنة  في  الأو�شط  المغرب 
اهلل  عبد  اأب��ي  والإم���ام  الفقيه  �شيخه  اإل��ى  مكتوب 
قتل  في  الفتوى  ا�شت�شارة حول جواز  في  عرفة  ابن 
عرب الديالم و�شعيد ورياح و�شويد وبني عامر عرب 

المغرب الأو�شط)))(.
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الفقرات  بع�ص  منه  اقتب�شنا  ال�����ش��وؤال  ون�����ص 
�شيدنا  »جواب  كالآتي:  وهو  الأ�شلوب،  في  بت�شرف 
اأمتع اهلل بكم عن م�شاألة جماعة من مغربنا - بالد 
بين  ما  اآلف  ع�شرة  عن  تزيد  الأو���ش��ط-  المغرب 
فار�ص وراجل مهمتهم �شن الغارات وقطع ال�شبل على 
اأموالهم  النا�ص و�شفك دمائهم ونهب  ال�شعفاء من 
بغير حق والتعدي على الحرمات من الن�شاء اأبكاًرا 
وثيًبا قهًرا وغلبة، وهم غير مبالين بقوانين ال�شلطة 
بالعطايا  جرائمهم  ي��دارون  ما  كثيًرا  بل  الحاكمة، 
الأ�شباب  ولهذه  اأحكامها،  تنالهم  ل  وبالتالي  اإليها 
عليهم  ف��وًزا  وحققنا  �شدهم  الجهاد  اأعلنا  كلها 
بينما هنالك من عار�شنا في هذا الموقف من اأهل 
غير  ذل��ك  عن  التوقف  و�شاألون  بالدنا،  في  العلم 
المذهب  اأهل  من  بن�شو�ص  عليهم  ا�شتظهرنا  اأننا 
كالإمام مالك، ابن قا�شم واأ�شهب والباجي و�شحنون 
في  لي�ص  اإذ  الق�شية؛  في  �شافًيا  جواًبا  نود  وعليه، 
مغربنا من ي�شتفتي ول من يعول عليه غيركم«)))(.  

اب��ن  التون�شي  وال��م��ف��ت��ي  الفقيه  ج���واب  ف��ك��ان 
وجهادهم  هوؤلء  قتال  من  ذكر  ما  جميع  اأن  عرفة 
واتباعهم في هروبهم والإجهاز  اأموالهم  وا�شتباحة 
به  و�شفوا  ما  على  بغاة  ه��وؤلء  لأن  �شحيح؛  عليهم 
م�شتنًدا في ذلك على القاعدة العملية لل�شحابة في 

مواجهة اأعمال ال�شغب)))(. 
والقا�شي  الفقيه  اإلى  الم�شاألة  وكذا وجهت هذه 
محمد  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  عي�شى  �شيدي  المهدي  اأب��و 
الغبريني)))(، وقد اأجملنا جوابه في اأن اأعدهَّ ت�شرف 
هوؤلء الأعراب حرابة وتعد على حقوق الجماعة، ما 
اأفتي حولهم حق و�شواب م�شتنًدا في ذلك عل ال�شنة 
ابن  اإليه  ذهب  ما  وكذا  ال�شحابة،  وراأي  ال�شريفة 

ر�شد في مثل هذه الق�شايا.
دّون  وال���ذي  ال��ن��وازل��ي،  الخطاب  ه��ذا  اأف�شح 
مما  اإليه  المر�شل  اإلى  المرا�شلة  تاريخ  وقيد  كتابًيا 

�شديدة  بدقة  تاريخية، كما �شور  قيمة  اأ�شفى عليه 
تاريخ  من  اآم��ن  ال��ال  وحالة  الم�شطربة  الأو���ش��اع 
بالد المغرب الأو�شط، والذي �شهدت فيه المنطقة 
ا�شتفحال ظاهرة النهب والقتل والغ�شب والعتداء 
على ال�شرف والمال، والتدني الم�شتوى الثقافي مما 
ا�شتدعى الأمر اإلى البحث عن ترخي�ص �شرعي من 
خارج البالد لمقاتلة هوؤلء الجناة في حق المجتمع 

المدني.
التي  الق�شايا  ه��ذه  مثل  في  العادة  ج��رت  وق��د 
الحالة  درا�شة  في  الحزم  بكامله  المجتمع  تخ�ص 
بقرار  والخروج  والفتوى  العلم  اأهل  على  وعر�شها 
ل�شلف  الفقهية  المرجعية  على  م�شتنًدا  �شرعي 

ال�شالح. 
فقهاء  اأحد  فتوى  الثانية:  -النازلة 

المغرب في ابن تومرت و�ضيعته.
اهلل  عبد  اأبو  الفقيه  ومفتيها  تازي  فقيه  و�شاأل 
من  جزناية  طائفة  عن  الموؤمن)))(  عبد  بن  محمد 
ون�ص  التومرتي،  بالمذهب  دع��ت  ت��ازي،  اأخما�ص 
ال�شوؤال من اأوله اإلى اآخره: الحمد هلل. �شيدي ر�شي 
اهلل عنكم جوابكم في قوم فارقوا الجماعة ويكفرون 
خلفهم  ي�شلون  ول  ذبائحهم  ياأكلون  ول  الم�شلمين 
ت��وم��رت)1)(.  اب��ن  بالمهدي  يوؤمن  لم  من  ويقولون 
اأبي بكر وعمر ر�شي اهلل  فهو كافر ويف�شلونه على 
من  باًبا  ع�شر  اثني  يعلم  لم  من  ويقولون  عنهما، 
بلم�ص ذوات  الو�شوء  وينق�شون  كافر،  فهو  التوحيد 
فهو  اللحية  تحت  ما  حلق  من  ويقولون  المحارم، 
مجو�شي. بينوا لنا الرد عليهم في ذلك وما يلزمهم. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
فكان جواب الفقيه اأبو عبد اهلل بن عبد الموؤمن، 
والذي اقتب�شنا بع�ص الفقرات منه كالآتي: »وهوؤلء 
اهلل  ر�شول  به  اأخبر  ما  الذين ذكرتم حرفوا  القوم 
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�شلى اهلل عليه و�شلم. وقد قال عليه ال�شالم: )من 
كذب علي متعمًدا فيتبواأ مقعده من النار(. وجعلوا 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  حفيد  المهدي  مكان 
هل  اهلل  نا�شدناكم  لهم  فيقال  تومرت،  ابن  و�شلم 
والمقام؟...  الركن  بين  بويع  تومرت  بن  المهدي 
ذكر  تومرت  ابن  هل  اهلل  نا�شدناكم  لهم  يقال  ثم 
و�شلم؟  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ا�شم  على  اأبيه  ا�شم 
فالفرق بينهما من الوجوه التي ذكرناها اأن المهدي 
المعلوم حفيد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم من 
والمهدي  كذلك؛  لي�ص  تومرت  واب��ن  فاطمة،  ول��د 
تومرت  واب��ن  والمقام،  الركن  بين  يبايع  المعلوم 
الإم��ام  ك��ان  واإنما  اإم��اًم��ا  يكن  لم  بل  كذلك،  لي�ص 
المعلوم  المهدي  فاإن  ا  واأي�شً علي؛  بن  الموؤمن  عبد 
ا فاإن  يملك العرب، وابن تومرت لي�ص كذلك؛ واأي�شً
اإمامته  فتكون  وع��دًل  ق�شًطا  الأر���ص  يمالأ  المهدي 
�شلى  اهلل  ر�شول  به  اأخبر  كما  الأقاليم  جميع  على 
باأر�ص  ك��ان  اإن��م��ا  ت��وم��رت  واب��ن  و�شلم،  عليه  اهلل 
النبي  كخلق  خلقه  المعلوم  المغرب؛...والمهدي 
�شلى اهلل عليه و�شلم من عترته، وابن تومرت لي�ص 
واأهل  ال�شام  اأبدال  ياأتيه  المعلوم  والمهدي  كذلك؛ 
ذلك،  من  �ش�صء  له  يكن  لم  تومرت  وابن  العراق، 
عي�شى  ن��زول  من  قريبة  المعلوم  المهدي  وخالفة 
عبا�ص  اب��ن  عن  الطبري  ذك��ر  وق��د  ال�شالم.  عليه 
المعلوم  المهدي  يكون  اإنما  قال  اأنه  ر�شي اهلل عنه 
بعد ال�شبعمائة �شنة حين �شئل عنه، واأما تف�شيلهم 
انعقد  لأنه قد  ال�شحابة فهو كفر �شراح؛  اإياه على 
بعد  النا�ص  اأف�شل  اأن  على  الم�شلمين  من  الإجماع 
ثم  عمر،  ثم  بكر  اأب��و  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
تعار�شت الظنون في عثمان وعلي ر�شي اهلل عنهم 
اأجمعين. فهوؤلء خرقوا الإجماع، ومن خرق الإجماع 

فهو كافر ي�شتتاب فاإن تاب واإّل قتل)))(.
المذهب  دون  من  المذاهب  انتحال  ظاهرة  اإن 

القرن  خالل  الإ�شالمي  المغرب  بالد  في  المالكي 
تنم  التي  تلك  وبخا�شة  ))م  ال��ه��ج��ري/  التا�شع 
المجتمع  وا�شتقرار  اأمن  يم�ص  وتحيز  تع�شب  عن 
نظًرا  عنا�شرها؛  �شاأفة  علي  ويق�شى  تحارب  كانت 
عن  اأف�شحت  النازلة  فهذه  الوخيمة.  لنتائجها 
تاريخية  مرحلة  تخ�ص  مهمة  اجتماعية  ج��وان��ب 
من  وال��دج��ل  ال��ب��دع  كانت�شار  الأق�����ش��ى  للمغرب 
وحدة  على  القائم  المجتمع  لقيم  الهدامة  الأفكار 
العقيدة والمذهب، وكان قرار الق�شاء فيها �شريًحا 
بكفرهم ومن  الجماعة  لأن هوؤلء خالفوا  و�شارًما؛ 

ثمهَّ يحق فيهم القتل اإن لم ياأخذوا بالتوبة.
3 - الخال�ضة

ك�شفت هذه النوازل عن الخ�شو�شية ال�شو�شيو- 
خ��الل  م��ن  الإ���ش��الم��ي  ال��غ��رب  لمجتمع  ث��ق��اف��ي��ة 
�شياقاتها المعرو�شة، والتي ات�شمت ب�شياق تاريخيي 
متميز؛ لأن في غالب هذا النوع من النوازل ينعدم 
التعبير التاريخي للنازلة، غير اأنها تحتفظ بموقف 
النخب العالمة ومواقفها من ق�شايا مجتمعها، مما 
جعلها مادة �شالحة بامتياز لدرا�شة الإنتاج الفكري 

لزمنها.
والتي  الجنائية،  ال��ن��وازل  غالبية  اأن  وتبين 
طرحت على الق�شاة اأو من ينوب عنهم قد ا�شتعين 
اأو  الفقهاء  من  معاوني  من  ع��دد  با�شت�شارة  فيها 
في  كتابة  فتواهم  ف�شجلت  الفتيا.  اأ�شحاب  م��ن 
والآراء،  المواقف  بع�ص  في  واختالفهم  اتفاقهم 
وهي  التاريخي،  للتدوين  �شالحة  مادة  يجعلها  مما 
متابعة  الق�شاء في  دور  تلقي نظرة على  قلتها  على 
المجرمين واإلحاق بهم م�شوؤولية الفعل كالق�شا�ص 
الجريمة  معالجة  بغر�ص  والتعزير،  والحد  والدية 
مجتمع  في  والأم���ان  العدل  واإر���ش��اء  اأنواعها  بكل 
التي  الفتاوى  اأن فح�ص  الإ�شالمي. ول غرو  الغرب 
على  الوا�شع  الط��الع  عن  تنم  ن�شو�شها  اعتمدنا 
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التحديد،  وج��ه  على  المالكية  الفقهية  المدونات 
مما  الق�شائية  الأحكام  لمختلف  العميق  والإدراك 
تلك  خالل  الفتوى  في  والم�شداقية  الحجة  ينه�ص 

المرحلة التاريخية.

الحوا�صي

)- اإبراهيم القادري بوت�شي�ص، النوازل الفقهية وكتب المناقب 
الفئات  تاريخ  لدرا�شة  هامة  م�شادر  العدلية:  والعقود 
م، مجلة   ((-(( - ه�  ق )-)  الإ�شالمي،  بالغرب  العامة 
ال�شنة،   ،(( )،العدد،  المجلد،  العربي،الرباط،  التاريخ 
الكريم  عبد  العمروي،  الحي  عبد   .(((  -  ((( )11)م، 
جرى  وم��ا  المالكي  للمذهب  وفًقا  ال�شفعة  ن��وازل  م��راد، 
البي�شاء،ط)،  الدار  النجاح،  مطبعة  المغرب،  في  العمل 

)11)، �ص)).
في  ال��ح��ك��ام  م��ذاه��ب  محمد:  وول���ده  عيا�ص  القا�شي   -  (
الغرب  �شريفة،دار  بن  محمد  تحقيق،  الأح��ك��ام،  ن��وازل 
من�شور  محمد  1)))،�����ص).  ط)،  الإ���ش��الم��ي،ب��ي��روت، 
ومحمد المغراوي: التاريخ واأدب النوازل درا�شات تاريخية 
مهداة للفقيد محمد زنيبر اأنجاز الجمعية المغربية للبحث 
التاريخي تن�شيق، من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�شانية 

الرباط ،))))م.
في  الفقهية  النوازل  كتب  ا�شتعمال  مزين، ح�شيلة  )- محمد 

الكتابة التاريخية المغربية، �ص))-1).
الإعالم  اأو  الكبرى  الأحكام  ديوان  �شهل،  ابن  الأ�شبغ  اأبو   -(
يحيى  تحقيق،  الحكام،  �شير  من  وقطر  الأحكام  بنوازل 

مراد، دار الحديث، القاهرة، )11)م، �ص 11).
نزل  لما  الأحكام  م�شائل  جامع  البرزلي  فتاوى  البرزلي،   -(
الحبيب  محمد  تحقيق،  والحكام،  بالمفتين  الق�شايا  من 
الهيلة، دار الغرب الإ�شالمي، بيروت، )11)م، ج)، �ص)).

المكنونة  ال���درر  ال��م��ازون��ي،  المغيلي  يحيى  زك��ري��اء  اأب��و   -(
مخبر  ن�شر  مختار،  ح�شاني  تحقيق  م��ازون��ة،  ن��وازل  في 
الإن�شانية  العوم  كلية  المكتبات  علم  ق�شم  المخطوطات 

والجتماعية جامعة الجزائر، )11)م، ج)، 1)).
والجامع  المعرب  المعيار  الون�شري�شي،  يحيى  بن  اأحمد   -(
والمغرب،  والأندل�ص  اإفربقية  علماء  فتاوي  عن  المغرب 
دار  حجي،  محمد  باإ�شراف،  الفقهاء  من  تحقيق،جماعة 

الغرب الإ�شالمي، بيروت، 111)م، ج)،�ص))).

في  ما  على  وال��زي��ادات  النوادر  القيرواني،  زيد  اأب��ي  ابن   -(
محمد  الفهار�ص،  و�شع  الأمهات،  من  غيرها  من  المدونة 
حجي، دار الغرب الإ�شالمي، بيروت، ))))، ج))، )))-

))). المازوني، الم�شدر ال�شابق،ج )، �ص ))). 
)- عبد الرحمن بن اأحمد بن بقي بن مخلد، من اأهل قرطبة 
�شمع من اأبيه ومن ابن لبابة وا�شلم ابن عبد العزيز وقا�شم 
فيما  وثقة  كتب  لما  �شابطا  وغيرهم...وكان  الأ�شبغ  بن 
�شمع منه  المجل�ص  وقور  المنطق  بليغ  الل�شان  روى ف�شيح 
تاريخ  الفر�شي،  ابن  �شنة)))ه�،  في  توفي  كثيًرا.  النا�ص 
المكتبة  الهواري،  الدين  �شالح  تحقيق،  الأندل�ص،  علماء 
النباهي،  ح�شن  اأب��و  )11)،����ص))).  بيروت،  الع�شرية، 
فيمن  العليا  المرقبة  كتاب  اأو  الأن��دل�����ص،  ق�شاة  ت��اري��خ 
الهواري  الدين  �شالح  تحقيق،  والفتيا،  الق�شاء  ي�شتحق 

المكتبة الع�شرية، بيروت، )11)م، �ص )).
وقد  ���ص)))-))).  ال�شابق، ج)،  الم�شدر  الون�شري�شي،   -(1
محمد  ب��ن  محمد  الفقيه  امتناع  عيا�ص  القا�شي  اأورد 
وكان  بالتدمية،  الفتوى  عن  القرطبي  باللوؤلوؤي  الم�شهور 
اإماًما في الفقه المالكي متقدما في الفتيا ولم يزل م�شاورا 
الم�شالك  وتقريب  المدارك  ترتيب  توفي1))ه�،  اأن  اإلى 
لمعرفة اأعالم مذهب مالك، تحقيق، اأحمد بكير محمود، 

دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت، ج)، )))-))).
ديوان  الدينية،  والوليات  ال�شلطانية  الأحكام  الماوردي،   -((
محمد  ))))،���ص))).  الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات 
فوزي في�ص اهلل، الفقه الإ�شالمي، ن�شر وطبع كلية ال�شريعة 

جامعة دم�شق، ط)، ))))م، �ص)))- ))).
الفقه  في  الجنائية  الم�شوؤولية  بهن�شي،  فتحي  اأحمد   .-((

الإ�شالمي، دار ال�شروق، بيروت، ط)، ))))م، �ص))).
))- المرجع نف�شه، ال�شفحة نف�شها.

گ   چگ   تعالى:  اهلل  قال  القراآن:  من  القتل  تحريم   -((
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ  
ھچ  ھ      ہ    ہہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   
ل  الذكر  �شبيل  على  عديدة  اآي��ات  وف��ي   )(( )الإ���ش��راء: 
الح�شر في الفرقان: ))، وفي الإ�شراء: ))، وفي الأنعام: 
ا عقوبتة في قوله:   )))، وفي المائدة )).وذكرت فيه اأي�شً
چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
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وئ  وئچ المائدة: )). وكذا ورود الن�ص ال�شريح 
حول الق�شا�ص في ال�شورة البقرة: )))، ))). كما وردت 
عدة اأحاديث عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم تحرم قتل 

النف�ص بدون حق. 
اأبو مروان عبد الملك بن زياد اهلل ابن م�شر  ))- هو الأديب 
التميمي الطبني من بيت ا�شتهر بال�شعر وعرف بعلو كعبه 
في قر�ص هذا اللون من الأدب وا�شتهر بالحديث والرواية 
رحل اإلى الم�شرق في رحلة علمية زار فيها م�شر والحجاز 
ب�شام  ابن  اأنه قتل في �شنة )))ه���/))1)م وقد نقل  غير 
ال�شنتيري ن�ص الرواية عن ابن حيان القرطبي، الذخيرة 
م�شطفى  �شالم  تحقيق،  ال��ج��زي��رة،  اأه���ل  محا�شن  ف��ي 
البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، ))))، ج)، �ص )))- 
ال�شلف،  برجال  الخلف  تعريف  الحفناوي،  القا�شم  اأب��و 

موفر للن�شر، الجزائر ))))، ج)، ))-)).
))- هو اأبو الوليد محمد بن اأبي الحزم جهور ولى اأمر الوزارة 
من  خلعه  تم  حين  اإلى  ))1)م  )))ه���/  �شنة  قرطبة  في 
قبل ابن مرتين قائد المعت�شد ابن عباد في �شنة )))ه�/ 
ابن  ينظر  �شلطي�ص،  جزيرة  اإلى  اأهله  مع  ونفيه  1)1)م، 
والمغرب،  الأندل�ص  اأخبار  في  المغرب  البيان  ع��ذاري، 
بيروت،  الثقافة،  دار  بروفن�شال،  وليفي  ك��ولن  تحقيق 

م))))، ج)، �ص )))-))). 
))- وهو اأبو بكر محمد بن ه�شام بن محمد بن عثمان بن عبد 
بابن  المعروف  القي�شي  يون�ص  بن  عباد  بن  �شلمة  بن  اهلل 
عثمان  بن  جعفر  لأخ��ي  حفيد  وهو  القرطبي  الم�شحفي 
�شنة )))ه�/)11)م  ولد  بالأدب  متحققا  كان  الم�شحفي 
ال�شلة،  ب�شكوال،كتاب  ابن  )))ه����/))1)م.  �شنة  وتوفي 
تحقيق، �شالح الدين الهواري، المكتبة الع�شرية، بيروت، 
الأب���ار،  اب��ن   .(((-((( ال��ت��رج��م��ة))))،  رق��م   ،(11(
الأ�شيوطي،  جالل  وتعليق،  �شبط  ال�شلة،  لكتاب  التكملة، 
 .((( �ص   ،(1( الترجمة  بيروت،رقم  العلمية،  الكتب  دار 
اأحكام  في  وثائق  الأندل�شي،  �شهل  بن  عي�شى  الأ�شبغ  اأبي 
مخطوط  من  م�شتخرجة  الأندل�ص،  في  الجنائي  الق�شاء 
المركز  الوهاب،  عبد  محمد  تحقيق،  الكبرى،  الأحكام 
القاهرة، 1)))، �ص ))، هام�ص  لالإعالم،  للدول  العربي 

رقم ). 
باأبي  ويكنى  مح�شن  ب��ن  ع��ت��اب  ب��ن  محمد  الفقيه  ه��و   -((
ال�شورى  في  عليه  المعول  وكان  قرطبة  اأهل  من  اهلل  عبد 
الق�شاء في  تولي من�شب  وقد رف�ص  والفتوى في قرطبة، 
كذا منا�شبة تورعا منه يراجع ترجمته عند ابن ب�شكوال، 
عيا�ص،  القا�شي   ،(((( الترجمة  رقم  ال�شابق،  الم�شدر 

الم�شدر ال�شابق، ج)، 1))-))).
))- الق�شامة: كانت في الجاهلية واأقرها ال�شرع في الإ�شالم، 
ال�شطالح  وه��ي  والإج��م��اع،  وال�شنة  الكتاب  وم�شدرها 
القتل  دعوى  في  المتهم  بها  يحلف  مكررة  اأيمان  الفقهي 
لنفي القتل عنه اأو اأولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم. 
ابن زيد القيرواني، الم�شدر ال�شابق، ج))، �ص)))،))).
فوزي  ج)،������ص))،))،)).  ال�شابق،  الم�شدر  البرزلي، 
في�ص اهلل، الفقه الإ�شالمي، �ص))) اأحمد فتحي بهن�شي، 
دار  مقارنة،  فقهية  درا�شة  الإ�شالمي،  الفقه  في  الجرائم 

ال�شروق، بيروت، ط))))،)م، �ص))).
الجماعة  قا�شي  هو  زرب  بن  يبقى  بن  محمد  بكر  اأب��و   -(1
)))ه�����/)))م  �شنة  ول��د  العامرية  ال��دول��ة  اأول  ف��ي  ك��ان 
وتوفي  عنه  والك�شف  م�شرة  ابن  لأ�شحاب  بطلب  اعتنى 
الم�شدر  عيا�ص،  القا�شي  ي��راج��ع  ���ش��ن��ة)))ه���/)))م 

ال�شابق، ج))). النباهي، الم�شدر ال�شابق،�ص)).
))- �شبه الدللة على حدث بين الأحداث ول يكون بينة تامة 
ال�شابق،  الم�شدر  القاطع.البرزلي،  ول  بالقوي  لي�ص  فهو 

ج)، )).
))- هو اأبو عمر اأحمد بن عي�شى بن هالل يعرف بابن قطان 
من اأهل قرطبة؛ حيث ولد بها 1))ه�/111)م وكان زعيم 
المفتيين توفي �شنة 1))ه�/))1)م ابن ب�شكوال، الم�شدر 
ال�شابق، ج)، ترجمة رقم 1))، �ص )). القا�شي عيا�ص، 

الم�شدر ال�شابق، ج)، �ص))).
كان  م��روان  اأبا  يكنى  مالك  بن  محمد  بن  اهلل  عبيد  هو   -((
�شنة  الفقه،ولد  في  له مخت�شر  والحديث  لم�شائل  حافظا 
)))ه� وتوفي )))ه�، ال�شلة، رقم 1))، �ص1)). القا�شي 

عيا�ص، الم�شدر ال�شابق،ج)، �ص))).
))- ابن �شهل، الم�شدر ال�شابق، �ص )1)-)1). وقد نقل النازلة 

نف�شها البرزلي، الم�شدر ال�شابق، )ج، �ص)) -1).
مرحلة  بدرا�شة  اهتمت  التي  التاريخية  الم�شادر  يراجع   -((
ب�شام،الم�شدر  ابن  الأندل�ص،  لبالد  الطوائف  ملوك  حكم 
ال�شابق،  الم�شدر  ع��ذاري،  ابن   (((-((( ال�شابق،ج)، 
اأع��م��ال  خطيب،  اب��ن  ال��دي��ن  ل�شان  ج)،��������ص)))-))). 
ك�شراوي  �شيد  تحقيق  الحتالم،  قبل  بويع  فيمن  الأع��الم 
ج)، )11)م،  ب���ي���روت،  ال��ع��ل��م��ي��ة،  ال��ك��ت��ب  دار   ح�����ش��ن، 

.(((-(((
))- هو الأمير اأبو فار�ص عبد العزيز بويع بعد وفاة اأبيه وقام 
واأ�شلح  الأم��وال  واأعطى  الأح��وال  ورت��ب  قيام  اأت��م  بالأمر 
البالد وقمع اأهل الف�شاد وكان موقرا بالعلماء واأقام العدل 
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في جميع ربوع بلده وا�شتطاع اأن يخ�شع قبائل العرب التي 
عاثت ف�شاد في العهود ال�شالفة، توفي �شنة )))ه�. ابن اأبي 
الدينار، الموؤن�ص في اأخبار اإفريقية وتون�ص، تحقيق محمد 

ال�شمام، المكتبة العتيقة، تون�ص، ))))م.
اأبوعبد اهلل محمد بن خليفة بن عمر التون�شي الو�شتاني   -((
اأبة،  مدينة  اإلى  ن�شبة  ))))م.  ))).ه�/  بالأُبِّي  الم�شهور 
الجزيرة.  ق�شاء  تولى  ناظم  مف�شر  حافظ  فقيه  محدث 
ا�شتهر  مالزميه.  من  وك��ان  عرفة،  ابن  عن  العلم  وتلقى 
بالمهارة والتقدم في العلوم والفنون، كما ُعرف بالتحقيق 
ابن  القا�شم  واأبو  القل�شاني  عمر  تالميذه:  من  والتدقيق. 
ناجي والثعالبي والمجدولي وغيرهم كثير. من كتبه: �شرح 
المدونة؛ اإكمال الإكمال في �شرح �شحيح م�شلم، جمع فيه 
بين �شروح المازري وعيا�ص والقرطبي والنووي؛ ومن كتبه 
ا تف�شير القراآن. بدر الدين القرافي، تو�شيح الديباج  اأي�شً
وحلية البتهاج، تحقيق، علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، 
درة  المكنا�شي،  القا�شي  ���ص))).اب��ن   ،(11( القاهرة، 
عبد  م�شطفى  تحقيق،  الرجال،  اأ�شماء  غرة  في  الحجال 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، )11)م، �ص))). 
التون�شية  ال��دار  الزمان،  اأه��ل  اإتحاف  �شياف،  بن  اأحمد 

للن�شر،تون�ص، ))))م، �ص)))
))- مزاتة قبيلة كانت تقيم في ودان وحول خليج �شرت الكبير، 
ا  ولعلها اندمجت البقية منهم في �شكان الواحات وخ�شو�شً
�شوكنة )هنالك من يقول باأنهم امتزجوا وان�شهروا بقبيلة 
هوارة( اعتنقت الإ�شالم ثم ارتدت ثم دخلت فيه مجدًدا 
والجغرافية  الأن�شاب  م�شادر  يراجع  اإ�شالمها.  وح�شن 
هذه  وت��اري��خ  اأ���ش��ول  ح��ول  العام  التاريخ  وكتب  العربية، 

القبيلة.
))- الون�شري�شي، الم�شدر ال�شابق،ج)،�ص))).

 (((( �شنة  ت��وف��ي  ال��ق��ي��روان  علماء  م��ن  ك��ان  1)-القاب�شي 
ه������/)))م( ال���دب���اغ، م��ع��ال��م الإي���م���ان ف��ي م��ع��رف��ة اأه��ل 
العتيقة،  المكتبة  م��ا���ش��ور،  محمد  تحقيق  ال��ق��ي��روان، 
���ص))-  ))))،ج)،  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  تون�ص، 
القيروان  علماء  طبقات  في  النفو�ص  المالكي،ريا�ص   .((
البكو�ص  ب�شير  تحقيق،  ون�شاكهم،  وزه��اده��م  واإفريقية 
الإ�شالمي،  الغرب  دار  ج)،  المطوي،  العرو�شي  ومحمد 

بيروت، ط )، ))))، ج )، �ص))). 
))- الون�شري�شي، الم�شدر ال�شابق، ج)،�ص ))).

)) – اأحمد فتحي البهن�شي، المرجع ال�شابق، �ص )))-))). 
بعلو  وع��رف  والفتوى،  العلم  اأه��ل  من  ك��ان  الحاج  اب��ن   -((
اإلى  ا�شتند  ما  وكثيًرا  والإف��ت��اء  الق�شاء  مجال  في  كعبه 

اأبو القا�شم البرزلي، واأبو  فتاويه موؤلفي كتب النوازل مثل 
يحيى الون�شري�شي. وقد اأ�شاد اأ�شحاب كتب تراجم وال�شير 
بمكانته العلمية وقد �شماه تلميذه القا�شي عيا�ص بال�شهيد؛ 
في  وهذا  )))ه�  �شنة  في  الم�شجد  في  بال�شكين  طعن  اإذ 
القا�شي  الإ�شالمي.  بالغرب  حلت  التي  ال�شطرابات  ظل 
ب��ي��روت،))))،  الإ�شالمي،  الغرب  دار  الغنية،  عيا�ص، 

�ص)).

٭- تم تعرف عن ا�شمي الزوج والزوجة من خالل مخطوط 
ابن الحاج وذلك نقال عن درا�شة باحث اإبراهيم القادري 
بوت�شي�ص حول المغرب والأندل�ص في ع�شري المرابطين، 
الأندل�شية،  للدرا�شات  المغربية  الجمعية  من�شورات  ط)، 

تطوان، )11)، �ص1)).
))- البرزلي، الم�شدر ال�شابق، ج)، ))-))-)).

))- ابراهيم القادري بوت�شي�ص، المرجع ال�شابق، �ص ))-)). 
علماء  من  العقباني،  محمد  بن  �شعيد  اب��ن  قا�شم  اأب��و   -((
من  ج��ل  ب�شهادة  وتفوقه  علمه  ب��غ��زارة  ا�شتهر  تلم�شان 
وعكف  المازوني  عند  الإ�شالم  ب�شيخ  عرف  حتى  عا�شره 
على تعليم العلوم فاأفاد خلًقا كثيًرا وتوفي في �شنة )))ه�. 
مريم  )))-))).اب����ن  �ص  ال�شابق،  الم�شدر  القرافي، 
الجامعية،  ال��دي��وان  العلماء،  الأول��ي��اء  ذك��ر  في  الب�شتان 

الجزائر،)))-))).
نقلها  وق��د  ج)،�����ص))).  المكنونة،  ال���درر  ال��م��ازون��ي،   -((

الون�شري�شي، الم�شدر ال�شابق،ج)، ))).
المائة  الجزائري، من علماء  اأحمد بن محمد بن ذافال   -((
اأي  العقباني  قا�شم  طبقة  ومن  الأو�شط،  للمغرب  التا�شعة 
معا�شًرا له نقل نوازله المازوني والون�شري�شي.اأبو القا�شم 

الحفناوي، تعريف الخلف برجال ال�شلف، ج)،�ص))).
نقلها  وق��د  ج)،����ص))).  ال�شابق،  الم�شدر  المازوني،   -((

الون�شري�شي، الم�شدر ال�شابق،ج)، ))).
1)- اأبو حف�ص عمر بن علي بن قداح الهواري التون�شي الفقيه 
تولى  الأ�شول وغيره  الم�شارك في  الحافظ لمذهب مالك 
ق�شاء الأنكحة في كرتين وعليه مدار الفتوى اأخذ عن اأبي 
الدنيا وغيره وعنه ابن عرفة وغيره له ر�شائل قيدت عنه 
م�شهورة تولى ق�شاء الجماعة بعد ابن الرفيع وتوفي �شنة 
ابن  يراجع:  بعده.  الجماعة  وتولى ق�شاء  )))ه���/))))م 
عبد ال�شالم. ابن مخلوف، �شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية، تحقيق،عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، 

بيروت، )11)م، ج)، �ص )))،رقم الترجمة ))).
 ))- اأبو عبد اهلل محمد بن عبد ال�شالم الهواري التون�شي ولد 
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القّوال  الفقيه  ال�شيخ  بها،  الجماعة  قا�شي  )))ه���،  �شنة 
والعقلية،  النقلية  العلوم  ف��ي  المتبحر  الحافظ  بالحق 
والعمدة المحقق الموؤلف المدقق واأدرك جماعة من ال�شيوخ 
اأبي عبد اهلل بن هارون وابن جماعة تخرج بين  كالمعمر 
يديه جماعة منهم القا�شي ابن حيدرة وابن عرفة وخالد 
�شنة  الق�شاء  وليته  وكانت  والفتوى  التدري�ص  تولى  البلوي 
)))ه�، له �شرح على مخت�شر ابن الحاجب الف�رعي توفي 
التنبكتي،  بابا  اأحمد  الجارف.  )))ه�/بالطاعون  �شنة 
كفاية المحتاج لمعرفة من لي�ص في الدباج،تحقيق، محمد 
مطيع، وزارة الأوقاف وال�شوؤون الدينية، الرباط، 111)م، 
ج)، �ص)). ابن قنفد الق�شنطيني، الوفيات،تحقيق، عادل 
والن�شر  للطباعة  التجاري  المكتب  من�شورات  نويه�ص، 
الم�شدر  مخلوف،  ابن  والتوزيع،بيروت،))))،�ص))). 

ال�شابق، ج)، )1). 
))- ورد ذكر هذه الحادثة في كتاب تلبي�ص اإبلي�ص، )))-))).
المائة  طبقة  من  الورغمي  محمد  بن  محمد  عرفة  ابن   -((
البياني  الأ�شولي  الفروعي  المقرئ  العالمة  هو  الثامنة 
وعن  ال�شالم  عبد  القا�شي  �شيخه  ع��ن  روى  المنطقي 
وباإ�شارته  ال��ولي��ات  ت�شدر  راأي��ه  فعن  والزبيدي،  الآبلي 
والخطابة  ب��الإم��ام��ة  اقت�شر  لل�شهدات،  ال�شهود  تعين 
بجامع الزيتونة وانقطع لالإ�شغال بالعلم والت�شدر لتجويد 
القراءات. ابن فرحون، الم�شدر ال�شابق، �ص )))-1)). 
القرافي،  ����ص)).  ال�شابق،  الم�شدر  التنبكتي،  اأح��م��د 

الم�شدر ال�شابق، �ص ))).
))- لم ترد حول هذا العلم ترجمة مف�شلة وبالأخ�ص ما تعلق 
منها بتاريخ الميالد والوفاة، فهو اأحد تالمذة ابن عرفة له 
�شرح على عقيدة ال�شرير في العقائد نقل عنه الون�شري�شي 

في المعيار. ابن مريم، الم�شدر ال�شابق، �ص )).
بالمغرب  ا�شتقرت  التي  الهاللية  القبائل  مجموعة  هذه   -((
ابن  الرحمن  اأخبارها عند عبد  تفا�شيل  يراجع  الأو�شط، 
جمال  موؤ�ش�شة  والخبر،  المبتداأ  ودي��وان  العبر  خلدون، 

للطباعة والن�شر، بيروت، ))))م، �ص))- )).
))- الون�شري�شي، ج)، �ص ))).

))- الم�شدر نف�شه، ))).
الغبريني، محمد  ب��ن  محمد  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  عي�شى   -(( 

من�شب  تولى  وعالمها  تون�ص  قا�شي  التون�شي  مهدي  اأب��و 
قا�شي الجماعة توفي في �شنة)))ه�.اأحمد بابا التنبكتي، 
ال�شابق،  الم�شدر  القرافي،   .((( ج)،  ال�شابق،  الم�شدر 

�ص ))).

))- محمد بن عبد الموؤمن من فقهاء مدينة فا�ص من طبقة 
ابن  المعيار،  في  الون�شري�شي  عنه  نقل  العبدو�شي،  مو�شى 
القا�شي المكنا�شي، جذوة الإقتبا�ص في ذكر من حل من 
والوراقة،  للطباعة  المن�شور  دار  فا�ص،  مدينة  الإع��الم 

الرباط، ))))م، �ص))).
�شخ�شيته  حول  حامت  للموحدين  الروحي  الزعيم  هو   -(1
فيه  مزج  مذهبا  و�شع  التاريخية  الإ�شكاليات  من  الكثير 
اأف��ك��ار ال��م��ذاه��ب وال��ف��رق الإ���ش��الم��ي��ة ال��رائ��ج��ة. يراجع 
ابن  اأخ��ب��ار  البيدق،  عند:  الداعية  ه��ذا  �شيرة  تفا�شيل 
القطان،  ابن  القرطا�ص.  الرو�ص  زرع،  اأبي  ابن  تومرت. 
مراك�ص.  اأخبار  في  المعجب  المراك�شي،  الجمان.  نظم 
وغيرها مما األف حول تاريخ دولة الموحدين من الموؤرخين 

القدامى والمحدثين. 
))- الون�شري�شي، ج)، ))).

الم�صــادر والمراجع

)-  القراآن الكريم
ديوان  الماوردي،  الدينية،  والوليات  ال�شلطانية  الأحكام    -(

المطبوعات الجامعية، الجزائر، ))))م.
اأعمال الأعالم فيمن بويع قبل الحتالم، ل�شان الدين ابن   -(
خطيب ال�شلماني، تحقيق �شيد ك�شراوي ح�شن، دار الكتب 

العلمية، بيروت، )11)م.
التون�شية  ال��دار  �شياف،  بن  اأحمد  الزمان،  اأه��ل  اتحاف   -(

للن�شر، تون�ص، ))))م.
المديوني  مريم  ابن  العلماء،  الأولياء  ذكر  في  الب�شتان   -(
التلم�شاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،))))م.
البيان المغرب في اأخبار الأندل�ص والمغرب، ابن عذاري،   -(
بيروت،  الثقافة،  دار  بروفن�شال،  وليفي  ك��ولن  تحقيق 

))))م.
تاريخ علماء الأندل�ص، ابن الفر�شي، تحقيق، �شالح الدين   -(

الهواري، المكتبة الع�شرية، بيروت، )11)م.
تاريخ ق�شاة الأندل�ص، اأو كتاب المرقبة العليا فيمن ي�شتحق   -(
الدين  النباهي تحقيق، �شالح  اأبو ح�شن  والفتيا،  الق�شاء 

الهواري المكتبة الع�شرية، بيروت، )11).
تاريخ المغرب والأندل�ص في ع�شري المرابطين والموحدين    -(
المغربية  الجمعية  من�شورات  بوت�شي�ص،  القادري  اإبراهيم 

للدرا�شات الأندل�شية، تطوان، ط)، )11)م. 
للفقيد  مهداة  تاريخية  درا�شات  النوازل  واأدب  التاريخ   -(1
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التاريخي،  للبحث  المغربية  الجمعية  اأنجاز  زنيبر  محمد 
محمد من�شور ومحمد المغراوي، تن�شيق، من�شورات كلية 

الآداب والعلوم الإن�شانية الرباط، ))))م.
))- ترتيب المدارك وتقريب الم�شالك لمعرفة اأعالم مذهب 
دار  بكير محمود،  اأحمد  تحقيق،  القا�شي عيا�ص،  مالك، 

مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.
الحفناوي،  القا�شم  اأبو  ال�شلف،  برجال  الخلف  تعريف   -((

موفم للن�شر، الجزائر ))))م.
القرافي،  الدين  ب��در  البتهاج،  وحلية  الديباج  تو�شيح   -((
القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  عمر،  علي  تحقيق، 

)11)م.
))- جذوة الإقتبا�ص في ذكر من حل من الإعالم مدينة فا�ص، 
ابن القا�شي المكنا�شي، دار المن�شور للطباعة والوراقة، 

الرباط، ))))م.
مقارنة،  فقهية  درا�شة  الإ�شالمي،  الفقه  في  الجرائم   -((

اأحمد فتحي بهن�شي دار ال�شروق، بيروت، ط))))،)م.
القا�شي  اب��ن  ال��رج��ال،  اأ�شماء  غ��رة  ف��ي  الحجال  درة   -((
المكنا�شي، تحقيق، م�شطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 

العلمية، بيروت، )11)م.
يحيى  زك��ري��اء  اأب��و  م��ازون��ة،  ن��وازل  في  المكنونة  ال��درر   -((
مخبر  ن�شر  مختار،  ح�شاني  تحقيق  المازوني،  المغيلي 
الإن�شانية  العوم  كلية  المكتبات  علم  ق�شم  المخطوطات 

والجتماعية جامعة الجزائر، )11)م.
اأو الإعالم بنوازل الأحكام وقطر  ))- ديوان الأحكام الكبرى 
يحيى  تحقيق،  �شهل،  ابن  الأ�شبغ  اأب��و  الحكام،  �شير  من 

مراد، دار الحديث، القاهرة، )11)م.
))- الذخيرة في محا�شن اأهل الجزيرة، ابن ب�شام ال�شنتيري، 
العلمية،  الكتب  دار  ال��ب��دري،  م�شطفى  �شالم  تحقيق، 

بيروت، )))) م.
واإفريقية  القيروان  علماء  طبقات  في  النفو�ص  ريا�ص   -(1
البكو�ص  ب�شير  تحقيق،  المالكي،  ون�شاكهم،  وزه��اده��م 
الإ�شالمي،  الغرب  دار  ج)،  المطوي،  العرو�شي  ومحمد 

بيروت، ط )، )))) م.
عبد  اب��ن  المالكية،  طبقات  ف��ي  الزكية  ال��ن��ور  �شجرة   -((
دار  الخيالي،  المجيد  تحقيق،عبد  مخلوف  ابن  ال�شالم. 

الكتب العلمية، بيروت، )11).
))- العبر وديوان المبتداأ والخبر، عبد الرحمن ابن خلدون، 

موؤ�ش�شة جمال للطباعة والن�شر، بيروت، )))) م.
بيروت،  الإ�شالمي،  الغرب  دار  عيا�ص،  القا�شي  الغنية،   -((

)))) م.

))- فتاوى البرزلي جامع م�شائل الأحكام لما نزل من الق�شايا 
الحبيب  محمد  تحقيق،  ال��ب��رزل��ي،  وال��ح��ك��ام،  بالمفتين 

الهيلة، دار الغرب الإ�شالمي، بيروت، )11) م.
))- كتاب ال�شلة، ابن ب�شكوال، تحقيق، �شالح الدين الهواري، 

المكتبة الع�شرية، بيروت، )11) م.
الدباج،تحقيق،  في  لي�ص  من  لمعرفة  المحتاج  كفاية   -((
اأحمد بابا التنبكتي، محمد مطيع، وزارة الأوقاف وال�شوؤون 

الدينية، الرباط، 111) م.
الدينار،  اأب��ي  ابن  وتون�ص،  اإفريقية  اأخبار  في  الموؤن�ص   -((

تحقيق محمد ال�شمام، المكتبة العتيقة، تون�ص، )))) م.
))- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، القا�شي عيا�ص وولده 
محمد، تحقيق، محمد بن �شريفة، دار الغرب الإ�شالمي، 

بيروت، ط)، 1))) م.
تحقيق  الدباغ،  القيروان،  اأهل  معرفة  في  الإيمان  معالم   -((
الخانجي،  مكتبة  تون�ص،  العتيقة،  المكتبة  ما�شور،  محمد 

القاهرة، )))) م.
علماء  ف��ت��اوي  ع��ن  المغرب  والجامع  المعرب  المعيار   -(1
اإفربقية والأندل�ص والمغرب، اأحمد ابن يحيى الون�شري�شي، 
دار  حجي،  محمد  باإ�شراف  الفقهاء  من  جماعة  تحقيق، 

الغرب الإ�شالمي، بيروت، 111) م.
من  غيرها  من  المدونة  في  ما  على  وال��زي��ادات  النوادر   -((
الفهار�ص، محمد  القيرواني، و�شع  اأبي زيد  ابن  الأمهات، 

حجي، دار الغرب الإ�شالمي، بيروت، )))) م.
))- النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية: م�شادر 
ق  الإ�شالمي،  بالغرب  العامة  الفئات  تاريخ  لدرا�شة  هامة 
مجلة  بوت�شي�ص،  القادري  اإبراهيم  م،   ((-((  - ه�   (-(
))، ال�شنة،  العدد،   ،( المجلد  العربي،الرباط،  التاريخ 

)11) م.
))- نوازل ال�شفعة وفًقا للمذهب المالكي وما جرى العمل في 
الكريم مراد، مطبعة  العمروي، عبد  الحي  المغرب، عبد 

النجاح، الدار البي�شاء،ط)، )11) م.
اأبو  الأن��دل�����ص،  في  الجنائي  الق�شاء  اأح��ك��ام  في  وثائق   -((
الأ�شبغ عي�شى بن �شهل الأندل�شي، م�شتخرجة من مخطوط 
المركز  الوهاب،  عبد  محمد  تحقيق،  الكبرى،  الأحكام 

العربي للدول لالإعالم، القاهرة، 1))) م.
ع��ادل  ت��ح��ق��ي��ق،  الق�شنطيني،  ق��ن��ف��د  اب���ن  ال��وف��ي��ات،   -((
والن�شر  للطباعة  التجاري  المكتب  من�شورات  نويه�ص، 

والتوزيع،بيروت،)))) م.
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نحو قراءة معا�صرة للتراث

�سبق العرب

في اإر�ساء حقوق الملكية الفكرية
الجيولوجي / م�شطفى يعقوب عبد النبي

كبير باحثين بهيئة الم�شاحة الجيولوجية )�شابًقا(
م�شر

من التعبيرات التي اأوجدتها م�صتحدثات الع�صر الذي نعي�ص فيه االآن, والذي يموج في كل 
�صاعة بكل ما هو مبتكر وجديد, ذلك التعبير - واإن �صئنا الدقة ذلك الم�صطلح - ال�صهير الذي 
هو  الم�صطلح  وهذا  واالبتكار,  بالجدة  تتميز  التي  المعا�صرة  الحياة  مناحي  كل  تقريًبا  �صمل 
حق الملكية الفكرية, وهو حق مالك ال�صيء وحده في ا�صتعماله وا�صتغالله, والت�صرف فيه في 

الحدود التي يقررها القانون)1(. وت�صمل حقوق الملكية الفكرية ثالثة اأفرع هي:

هو  منها  الأ�شا�ص  والغر�ص  الختراع،  ب��راءات   -(
الأف��ك��ار  وح��م��اي��ة  والخ��ت��راع  الب��ت��ك��ار  ت�شجيع 

النا�شئة من ال�شطو.
اإع��ط��اء  وال��غ��ر���ص منها  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��الم��ات   -(
ال�شوق،  في  لتحركها  حماية  الجهة  اأو  ال�شركة 
با�شتخدام  ونجاحها  اإنجازاتها  من  وال�شتفادة 
ا�شتغالل  من  الغير  ومنع  لها،  المميزة  العالمة 
هذه العالمة كنوع من ال�شطو على النجاح الذي 

حققته ال�شركة �شاحبة العالمة.
الموؤلفين  حماية  اإلى  وتهدف  الفكرية،  الملكية   -(
اأم  علمية  اأم  اأدب��ي��ة  موؤلفاتهم؛  ك��ان��ت  ���ا  اأيًّ  -

الزمن.  من  محددة  لفترة   - مو�شيقية...اإلخ 
كافًيا  اأُع���دهَّ  لالحتكار  الزمني  التحديد  وه��ذا 

لمكافاأة المبدعين))(.

اأي  الثالث؛  الفرع  المقام  ه��ذا  في  يهمنا  وم��ا 
حقوق الملكية الفكرية للموؤلف. ومن هنا فاإنه يجب 
علينا ذكر عدد من التعريفات الخا�شة بهذا الفرع 

حتى نكون على بّينة من تلك الحقوق.

وا�شعو  حددها  التي  التعريفات  هذه  اأهم  ومن 
الملكية  دع��اوى  في  للف�شل  والت�شريعات  القوانين 

الفكرية:
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الموؤلف  الم�شرع  ع��رف  الموؤلف:  تعريف   -(
موؤلًفا  واأُع��دهَّ  الم�شنف،  يبتكر  الذي  ال�شخ�ص  باأنه 
عليه  ين�شب  اأو  الم�شن�ف  على  ا�شمه  يذكر  م��ن 
غير  على  الدليل  يقم  لم  ما  ن�شره،  عند  الم�شنف 

ذلك))(. 

تعريف الم�شنف: وقد عرف باأنه كل عمل   -(
مبتكر، اأدبي اأو فني اأو علمي، اأيًّا كان نوعه اأو طريقة 

التعبير عنه اأو اأهميته اأو الغر�ص من ت�شنيفه))(. 

الحق  وهو  وم�شنفه:  الموؤلف  احترام  حق   -(
هذا  تعديل  ومنع  موؤلفه،  اإل��ى  الم�شنف  ن�شبة  في 
نظره،  وجهة  من  الموؤلف،  يعده  تعدياًل  الم�شنف 
ت�شويًها اأو تحريًفا؛ لأن الم�شنف لي�ص اإل تعبيًرا عن 
اأبوة  لموؤلف،  الحق  هذا  فيعطي  الموؤلف،  �شخ�شية 

الم�شنف وي�شمح له بدفع اأي اعتداء يقع عليه))(. 

الب��ت��ك��ار: ل تحمي  ف��ي  ال��ح��م��اي��ة  م��ع��ي��ار   -(
موؤلفي  �شوى  الفكرية  الملكية  حقوق  ت�شريعات 
البتكار  تعريف  يمكن  حيث  المبتكرة،  الم�شنفات 
على  الأ�شالة  ي�شبغ  ال��ذي  الإب��داع��ي  الطابع  باأنه 
الم�شنف، وهو الطابع الذي ي�شمح بتمييز الم�شنف 
على �شواه من الم�شنفات المنتمية اإلى نف�ص النوع. 
والفنية،  الأدب��ي��ة  الملكية  مجال  ف��ي  والخال�شة 
المعروفة عادة با�شم حق الموؤلف، تنطبق الحماية 
فيحمي  الب��ت��ك��ار  ���ش��وى  يتطلب  ف��ال  الت�شريعية، 
الم�شنف ولو كان غير جديد. كذلك الأمر بالن�شبة 
للتفرقة بين م�شطلحي الم�شنفات مطلقة البتكار 
و الم�شنفات ن�شبية البتكار والم�شماة بالم�شنفات 
القتبا�شات  مثل  �شابقة،  م�شنفات  من  الم�شتقة 
يجحدها  لم  الم�شنفات  هذه  فحماية  والمحاكاة، 

اأحد))(.

ال��غ��م��و���ص  م���ن  ن��وع��ا  ال���ق���ارئ  ي�شت�شعر  وق���د 
البتكار،  مطلقة  بالم�شنفات  الأم��ر  يتعلق  فيما 
من  الم�شتقة  اأو  الب��ت��ك��ار  ن�شبية  والم�شنفات 
م�شنفات �شابقة، ف�شوف ن�شرب مثاًل ي�شيًرا يزيل 
هذا الغمو�ص ويو�شح الفرق بينهما. فمن المعروف 
الزمان  بديع  اأن  القديم،  العربي  الأدب  تاريخ  في 
فن  رائ��د  وه��و  ه���(،   ((( �شنة  )ت��وف��ي  الهمذاني 
ثم  العربي،  الأدب  تاريخ  في  ال�شهيرة  المقامات 
وياأخذ عنه  لين�شج على منواله  الحريري  بعده  جاء 
ن�شق مقاماته))(. وعلى هذا فاإن مقامات الهمذاني 
على   - الحريري  مقامات  بينما  البتكار  مطلق  فّن 
فن   - المقامات  تاريخ  في  الأ�شهر  اأنها  من  الرغم 
م�شنف  من  م�شتق  م�شنف  هي  اأو  البتكار  ن�شبي 

�شابق.

ه��ذا  ت����داول  ي��ت��م  اأن  ال��م��ق��ب��ول  م��ن  ك���ان  واإذا 
اأدبيات  في  الفكرية  الملكية  حقوق  اأي  الم�شطلح 
والمقروءة  الم�شموعة  المختلفة،  الإع��الم  و�شائل 
�شاحات  اإل���ى  ��ا  اأي�����شً و���ش��ل  ق��د  اأن���ه  اإل  وال��م��رئ��ي��ة، 
الق�شاء، ليف�شل بين طرفين؛ من يدعي هذا الحق 
من ناحية، و�شاحب الحق الأ�شيل من ناحية اأخرى. 
الق�شاء  و���ش��اح��ات  المحاكم  دور  ازدح��م��ت  وق��د 
الفكرية  الملكية  بحقوق  تخت�ص  �شهيرة  بق�شايا 
والإغ���ارة  والأدب��ي��ة  العلمية  ال�شرقات  ف��ي  متمثلة 
الغير، الأمر الذي بات من ال�شروري  على موؤلفات 
اإلى  الحقوق  لرد  الت�شريعات؛  وو�شع  القوانين  �شن 
من  على  والعقوبات  ال��ج��زاءات  وفر�ص  اأ�شحابها 
من  بو�شفهم  الحق  اأ�شحاب  اأنهم  بالباطل  يدعون 

المّتهمين في هذه الحالة. 
�ضبق العرب في مجال الملكية الفكرية:

" اأول ت�شريع لحّق الموؤّلف قد  اأن  التاريخ  يروي 
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هذا  اعترف  وق��د   ،(((1 �شنة  اإنجلترا  في  �شدر 
"اآن" -  الملكة  ت�شريع  با�شم  المعروف   - الت�شريع 
كذلك  الكتب،  لموؤلفي  ا�شئثاري  بحق  م��رة  ل��الأول 
وحدهم  لهم  يكون  ب��اأن  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  لهم  �شمح 
 ،(((( عام  وفي  م�شّنفاتهم.  بطباعة  الترخي�ص 
فرن�شي  قانون  اأول  الفرن�شية  الثورة  رج��ال  اأ�شدر 
لحماية حق الموؤلف بعد اأن كان هذا الحق مق�شوًرا 
على من ياأذن له الملك به من الكّتاب"))(، ثم �شارت 
ك�شرورة  الطبيعي  مجراها  في  ذل��ك  بعد  الأم���ور 
التو�شع  حيث  من  التاريخي،  ال�شياق  �شرورات  من 
يقت�شي  جديد  جّد  اإن  وتعديلها  القوانين  �شن  في 
ا - من و�شع الت�شريعات  التعديل، ومن حيث - اأي�شً
لة لتلك القوانين، وتعديلها بت�شريعات اأخرى  المف�شّ
اأو الإبقاء عليها ح�شب ما تمليه الظروف الم�شتجدة، 
من  كتلة  اأم���ام  المطاف  نهاية  ف��ي  اأنف�شنا  لنجد 
القوانين والت�شريعات التي ل تكاد تترك جزئية من 
ي�شد  ت�شريًعا  اأو  قانوًنا  لها  وو�شعت  اإل  الجزئيات 

ثغرة هنا اأو هناك.
هذا هو التطور الطبيعي لل�شياق التاريخي الذي 
قد  اأم���ًرا  نعر�ص  �شوف  اأننا  غير  عليه،  خ��الف  ل 
يتعجب منه الكثيرون، وهو اأن العرب القدماء كانوا 
في  للموؤلف  الفكرية  الملكية  حقوق  عرف  من  اأول 
والت�شريعات  القوانين  في  كثيًرا عما  تبعد  ل  �شورة 
والتاأليف  التدوين  الحديثة حتى في ع�شور ما قبل 
معروف  ه��و  كما  العبا�شي  الع�شر  واك��ب��ت  ال��ت��ي 

وم�شهور في التاريخ العربي.
ولعل اأو�شح بداية �شريحة ودالة على حق الموؤلف 
والذي  الم�شهور،  ال�شاعر  برد  بن  لب�ّشار  حدث  ما 
عا�ص اأواخر الدولة الأموية واأوائل الدولة العبا�شية، 
في  الأ�شفهاني  روى  فقد  الخا�شر،  �شلم  وتلميذه 
على  ب�شار  "غ�شب  "الأغاني":  المو�شوعي  كتابه 

فا�شت�شفع  ورواته،  تالمذته  من  وكان  الخا�شر  �شلم 
فقال  اأم��ره؛  في  فجاوؤوه  اإخوانه  من  بجماعة  عليه 
ما  قالوا  �شلًما؛  اإل  مق�شية  لكم  حاجة  كل  لهم: 
لنا؛  عنه  تر�شى  اأن  من  ولبد  �شلم  في  اإل  جئناك 
فقال: اأين هو الخبيث؟ قالوا: هاهو هذا؛ فقام اإليه 
�شلم فقبل راأ�شه ومثل بين يديه وقال: يا اأبا معاذ، 

خريجك واأديبك؛ فقال: يا �شلم، من الذي يقول:
يــظــفــر بحاجته لـــم  الــنــا�ــص  مـــن راقــــب 

وفـــــــــاز بــــالــــطــــيــــبــــات الــــفــــاتــــك الـــلـــهـــج

قال: اأنت يا اأبا معاذ، جعلني اهلل فداءك! قال: 
فمن الذي يقول:

ــــا ــــــص مــــــــــات غــــمًّ ــــــا� ــــــن مــــــــن راقـــــــــــــب ال

وفــــــــــــــــــــــار بـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــذة الـــــــجـــــــ�ـــــــصـــــــور

قال:  نف�شه(؛  )يعني  ذلك  يقول  خّريجك   قال: 
اأ فتاأخذ معانّي التي قد عنيت بها وتعبت في

األفاظي  اأخف من  األفاظًا  ا�شتنباطها، فتك�شوها 
حتى يروي ما تقول ويذهب �شعري!.

اإليه،  يت�شرع  اأبدًا، قال: فمازال  اأر�شى عنك  ل 
وي�شفع له القوم حتى ر�شي عنه"))(. 

ي�شاحبها  وما  ال�شعرية  ال�شرقات  اأن  والحقيقة 
من انتحال المعاني المبتكرة، اإنما هي جزء اأ�شيل 
ب�شائر  اأ�شوة  الحماية  الواجب  الفكرية  الملكية  من 
قد  كنا  واإذا  الم�شبوقة،  وغير  المبتكرة  الأف��ك��ار 
معرفة  لبيان  م��ث��اًل  ال�شعر  م��ن  نتخذ  اأن  تعمدنا 
هو  ال�شعر  فالأن  الفكرية  الملكية  بحقوق  القدماء 
هو   " عنه:  قتيبة  اب��ن  يقول  كما  اأو  العرب  دي��وان 
اأخبارها  وديوان  حكمته�ا  و�ِشْفر  العرب  ِعْلم  معدن 
ماآثره�ا  على  الم�شروب  وال�شُور  اأٌيامه�ا  وم�شتْوَدع 

والخندق المحجوز على مفاخرها... اإلخ ")1)(.



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

58

ويجرنا الحديث عن ال�شعر العربي القديم على 
ال�شخم  التراث  العربي، ذلك  التراث  الحديث عن 
و المعرفة والعلوم، ولعلنا  األوان الأدب  الزاخر بكل 
قراءة  اإلى  بحاجة  اأننا  قلنا  اإن  ال�شواب  نجاوز  ل 
جديدة لهذا التراث وا�شتك�شاف جواهره المخبوءة 
�شبيل  وعلى  م�شبوق.  غير  نمط  على  تكون  قد  التي 
المثال؛ فاإن ال�شعر العربي القديم يحمل في طيات 
الحديثة،  العلمية  الآراء  توافق  علمية  معان  اأبياته 
على الرغم من بعد الم�شافة بين ال�شعر والنظريات 
اأم  المو�شوع  ف��ي  البعد  ه��ذا  اأك���ان  ���ش��واء  العلمية 
جزًءا  الأبيات  هذه  من  يجعل  مما  الزمن،  في  كان 
تاريخ  الم�شبوق في  العربي غير  العلمي  التراث  من 
كانت  ال�شحراء  ولأن  ال��ع��ام)))(.  الإن�شاني  العلم 
فقد  وترحالهم،  حّلهم  في  وموطنهم  العرب،  مهد 
الع�شر  ف��ي  حتى  ال��ق��دم��اء،  ال��ع��رب  ال�شعراء  ب��رع 
وكبيرة  �شغيرة  بكل  واأحاطوا  و�شفها  في  الجاهلي 
الكثير  اأن  حتى  اأ���ش��ع��اره��م،  ف��ي  البيئة  تلك  ف��ي 
علم  اأ�ش�ص  اإط��ار  في  تدخل  ق�شائدهم  اأبيات  من 
�شطح  اأ�شكال  درا�شة  علم  "الجيومورفولوجيا" وهو 

الأر�ص)))(.

والذي نود اأن نقوله: اإن من يقراأ ال�شعر العربي 
القديم ، يجد اأن الكثير من الأبيات قد تطرقت على 
نحو غير مبا�شر لم يتعمده ال�شاعر لت�شيب حقيقة 
الأبيات  هذه  تف�شير  يجعل  مما   ، العلم  حقائق  من 
الأمر  مبتوًرا،  تف�شيًرا  اللغة  غريب  �شرح  حيث  من 
الذي يتطلب معه نوع�ًا اآخر من التف�شير. وي�شتهدف 
هذا التف�شير المطلوب المعنى العلمي للبيت اأو بيان 
الحقيق�ة العلمي�ة التي اأحاط بها ال�شاعر ، والتي لم 
اأورده من حقائق ومعطيات  اأن ما  يتعمدها باعتبار 
التي  ال�شاعر  ثقافة  من  ج��زًءا  تمثل  اإنما  علمي�ة، 

تعك�ص بالتالي طبيعة الحياة العقلية في ع�شره.

�شوف  المجال:  في هذا  اإليه  نرمي  ما  ولإي�شاح 
خالل  من  القارئ  اإلى  الفكرة  يقّرب  مثاًل  ن�شرب 
وهو   - الغنوي  �شعد  ب��ن  كعب  يقول  �شعري،  بيت 

�شاهر عا�ص في �شدر الإ�شالم - يرثي اأخاه:
وحــدثــتــمــانــي اإنــمــا الــمــوت فــي الــقـــــرى

ـــة وقـــلـــيـــب ــــ ــــا هـــ�ـــصـــبــــ ـــــ ـــــ فــــكــــيــــف وهــــات

الم�شاكن  من  "القرى،  ال�شارح  �شرح  فى  وجاء 
القليب:  المدن.  على  تطلق  وقد  وال�شياع،  والأبني�ة 
البئر. وكان قد قيل له ، اأخرج باأخيك اإلى الأم�شار 

في�شح. وهاتا: فكيف هذه")))(.
اإل  وعلى الرغم من �شهول�ة البيت لفظ�ًا ومعنى 
اأن ال�شاعر قد ق�شد - من طرف خف�ي - المقارن�ة 
من الناحية ال�شحي�ة بين هواء المدن والقرى وهو 
ه�واء يعوزه النقاء ب�شبب كثاف�ة ال�شكان ف�شاًل عن 
المياه  مجارى  لقرب  بالرطوب�ة  م�شبع  ه��واء  اأن��ه 
منه�ا، وبين هواء البادية في ال�شحراء، وه��و هواء 

طلق متجدد ج��اف.
 - البيت  بهذا   - اأح��اط  قد  ال�شاعر  اأن  ول�شك 
الكثاف�ة  ذات  والأماكن  المدن  في  التلوث  بم�شكل�ة 
على  اأ�شير  ما  الظن،  ه��ذا  يعزز  ومم�ا  ال�شكانية. 
اأي   - ال�شارح  �شرح  في  ج��اء  كم��ا   - به  ال�شاع�ر 
ما  اأ�شح  ال��ه��واء  حيث  ال��م��دن،  عن  بعيًدا  ال��ن��زوح 
الثقافة  اأ�ش�ص  اإًذا قد عرف العرب القدماء  يك��ون. 
اأي في �شدر  ا -  المبكر جدًّ الوقت  البيئية في هذا 
الإ�شالم - والتي ل زالت �شائدة حتى الآن نراها في 
بعيدة  لتكون  ال�شياحية  والقرى  المنتجعات  اختيار 

عن اأماكن المدن المزدحمة بال�شكان.
يو�شح  اآخ��ر،  دليل  من  نطرحه  �شوف  ما  وربما 
للتراث  الجديدة  ال��ق��راءة  تلك  اإل��ى  الحاجة  م��دى 
عن  المنبي  "ال�شبح  كتاب  في  ورد  كما  العربي، 
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حيثية المتنّبي "لل�شيخ يو�شف البديعي المتوفي �شنة 
اأّلفت  كثيرة  كتب  بين  من  كتاب  وه��و  ))1)ه�"، 
و�شعره  المتنبي  حياة  موؤلفه  فيه  تتبع  المتنبي،  عن 
غيره  عن  اأخذه  وما  وعيوبه،  �شعره  محا�شن  مبّيًنا 
من  الآخ��رون  اأخذه  وما  المعاني،  من  ال�شعراء  من 
والنقول عن  بال�شتطرادات  والكتاب زاخر  معانيه. 
اأ�شخا�ص عا�شروا المتنبي اأو النقول عن كتب الأدب 

كعادة الكّتاب العرب القدماء.

طويلة  فقرة  ا�شتوقفتنا  قد  الكتاب  ه��ذا  ففي 
جاءت �شمن ا�شتطرادات الموؤلف، وهي فقرة لفتة 
للنظر مثيرة لالهتمام جديرة بالبحث، على الرغم 
اأدن��ى  ال��ق��ارئ  يعيرها  ل  ق��د  الفقرة  ه��ذه  اأن  م��ن 
الذي  الح�شو  اأو  ال��زي��ادات  من  باعتبارها  اهتمام 
يقطع ال�شياق العام، وربما يمر عليها القارئ مروًرا 
اإظهار  ذكرها  من  اأراد  قد  الموؤلف  اأن  لظنه  عابًرا 
غير  ال�شعر.  من  لدية  المحفوظ  كثرة  في  البراعة 
اأن الحقيقة غير ذلك تماًما. ومن هنا تاأتي دعوتنا 
اإلى اإعادة قراءة التراث العربي قراءة جديدة، فلعل 
القدماء كانوا  العرب  باأن  القراءة ما يفيد  في تلك 
على علم باأمر ما كنا نظن مجهوًل لديهم، فاإذا هم 
على علم به؛ اأي اإنهم �شابقون اإليه مما يجعلهم في 
واأ�شحاب  البدايات  واأرباب  الأوائل  الرواد  م�شاف 
ف�شل ال�شبق الذي يجب اأن ي�شّجل لهم في التاريخ. 

تقديم  من  "لبدهَّ  البديعي:  يو�شف  يقول 
مقدمتين قبل اإيراد ما �ُشّرق به اأبو الطيب المتنبي: 

المقدمة االأولى: اإن من المعاني ما يت�شاوى 
والقدماء،  المحدثون  فيه  وي�شترك  ال�شعراء،  فيه 
كالبحر  وك��ف��ه  ال���زاه���ر،  ك��ال��ب��در  وج��ه��ه  ك��ق��ول��ن��ا: 
ال�شعر،  اأنواع  �شائر  الأمر في  الزاخر. ويجري هذا 
فاإن اأمثال هذه المعاني الظواهر تتوارد عليها جميع 

الخواطر، وت�شتوي في اإيرادها، ومثل ذلك ل يطلق 
على المتاأخر ا�شم ال�شرقة.

ال�شعرية،  ال�����ش��رق��ات  ف��ي  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��م��ق��دم��ة 
النحو  على  و�شروبها  والمذموم،  منها  والمحمود 

الآتي:

ال�شرب الأول: اأن ياأخذ الثاني من الأول المعنى 
واللفظ جميًعا، كقول الفرزدق:

اأتـــــــعـــــــدل اأحــــ�ــــصــــابــــا لــــئــــامــــا حـــمـــاتـــهـــا

راجــــــع اهلل  اإلـــــــــى  بــــاأحــــ�ــــصــــابــــنــــا؟اإنــــي 

وكقول جرير )وهو البادئ بالقول(:

ــــا كـــــرامـــــا حـــمـــاتـــهـــا ــــاب ــــــعــــــدل اأحــــ�ــــص اأت

راجـــــع اهلل  ــــــــى  اإل بــــاأحــــ�ــــصــــابــــكــــم؟اإنــــي 

ال�شرب  وه��ذا  واح���دة،  لفظة  ف��ي  فتخالفهما 
مذموم والمتاأخر ملوم.

ال�شرب الثاني: اأن ياأخذ المعنى واأكثر اللفظ، 
وهذا ال�شرب ينق�شم اإلى ق�شمين: مذموم ومحمود، 

فالأول كقول اأبي تمام:

ــــاف الـــمـــغـــنـــيـــن جــمــة ــــن مـــحـــا�ـــصـــن اأ�ــــص

لــمــعــبــد اإال  ـــبـــق  الـــ�ـــص ـــبـــات  قـــ�ـــص ومـــــــا 

معبًدا  يمدح  المتقدمين  بع�ص  ق��ول  من  اأخ��ذه 
�شاحب المغنى:

اأجــــــــــاد طــــويــــ�ــــص والــــ�ــــصــــريــــجــــي بـــعـــده

لــمــعــبــد اإال  ـــبـــق  الـــ�ـــص ـــبـــات  قـــ�ـــص ومـــــــا 

والثاني كقول اأبي ال�شي�ص:

اأجــــــــد الــــمــــالمــــة فـــــي هــــــــواك لــــذيــــذة

ــــبــــا لـــــــذكـــــــرك فـــلـــيـــلـــمـــنـــي الـــــلـــــوم حـــــ



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

60

اأخذه اأبو الطيب فقال:
ــــــه مـــــالمـــــة اأاأحــــــــــــبــــــــــــه واأحــــــــــــــــــب فــــــي

اأعـــــــدائـــــــه مـــــــن  فـــــيـــــه  الـــــمـــــالمـــــة  اإن 

وت�شمية هذا مبتدًعا اأولى من ت�شميته �شرقة.
وي�شتخرج  المعنى  ياأخذ  اأن  الثالث:  ال�شرب 
واأح�شنها  مذهًبا  اأدقها  من  وه��ذا  ي�شبهه،  ما  منه 

�شورة. فمن ذلك قول الحما�شي:
ـــد زادنـــــــــــي حــــبــــا لـــنـــفـــ�ـــصـــي اأنــــنــــي ــــ لـــقــــ

بــغــيــ�ــص اإلـــــــى كــــل امـــــــرئ غـــيـــر طــائــل

اأخذه المتنبي، وا�شتخرج معنى �شبيها به، فقال:
نـــاقـــ�ـــص مــــــن  مــــذمــــتــــي  اأتــــــتــــــك  واإذا 

فــــهــــي الـــــ�ـــــصـــــهـــــادة لــــــي بــــــاأنــــــي كـــامـــل

ال�شرب الرابع: اأن ياأخذ المعنى وي�شيًرا من 
�شناعة  واأظهرها  ال�شرقات  اأقبح  اللفظ، وذلك من 

على ال�شارق، فمن ذلك قول البحتري:
ــــــــه انــــــقــــــ�ــــــصــــــاء وكــــــّفــــــي كــــــــل عــــــيــــــد ل

ـــــــــــوم مـــــــــن جــــــــــــــوده فـــــــــي عـــيـــد كـــــــــل ي

اأخذه من قول علي بن جبلة:
لـــلـــعـــيـــد يــــــــوم مــــــن االأيــــــــــــــام مــنــتــظــر

والـــنـــا�ـــص فـــي كـــل يــــوم مــنــك فـــي عيد

فيقلبه،  المعنى  ياأخذ  اأن  الخام�ض:  ال�شرب 
وذلك محمود، ويخرجه ح�شنه عن حد ال�شرقة، فما 

جاء منه قول اأبي تمام:
كــريــم مــتــى اأمـــدحـــه اأمـــدحـــه والــــورى

وحـــــدي لـــمـــتـــه  لـــمـــتـــه  مـــــا  واإذا  مـــعـــي 

المعنى،  بع�ص  ياأخذ  اأن  ال�شاد�ض:  ال�شرب 
وهذا ال�شرب محمود، فمن ذلك قول اأبي تمام:

كـــــلـــــف بــــــــــرب الـــــمـــــجـــــد يـــــعـــــلـــــم اأنــــــــه

يـــتـــمـــم لـــــــم  اإذا  عـــــــــرف  يـــــبـــــتـــــدي  ال 

اأخذه البحتري فقال:
اأعــــــــاده الــــفــــعــــال  اأبـــــــــدى  اإن  ومـــثـــلـــك 

وتـــمـــمـــا زاد  الـــــمـــــعـــــروف  �ـــصـــنـــع  واإن 

ال�شرب ال�شابع: اأن ياأخذ المعنى فيزيد عليه 
فمن  ح�شًنا،  اإل  يكون  ل  ال�شرب  وهذا  اآخر،  معنى 

ذلك قول اأبي نوا�ص:
بــــمــــ�ــــصـــــــــتــــنــــكــــر اهلل  عـــــــلـــــــى  لــــــيــــــ�ــــــص 

واحــــــــد فــــــــي  ــــــم  ــــــعــــــال ال يـــــجـــــمـــــع  اأن 

اأخذه من قول جرير: 
تـــمـــيـــم بـــــنـــــو  ــــيــــك  عــــل غــــ�ــــصــــبــــت  اإذا 

ـــابـــا حــــ�ــــصــــبــــت الــــــنــــــا�ــــــص كــــلــــهــــم غـــ�ـــص

اأن  وذل��ك  زي���ادة ح�شنة؛  ن��وا���ص  اأب��ي  بيت  وف��ي 
نوا�ص  واأبا  تميم،  بني  النا�ص كلهم في  جريًرا جعل 

جعل العالم كلهم في واحد وذلك اأبلغ.

ال�شرب الثامن: اأن ياأخذ المعنى فيك�شيه عبارة 
الذي يخرجه  المحمود  الأول، وهذا هو  اأح�شن من 

عن باب ال�شرقة وعليه قول اأبي نوا�ص:
الهوى مــن  ال�صمير  فــي  مــا  على  يــدل 

تــقــلــب عــيــنــيــه اإلــــى �ــصــخــ�ــص مـــن يــهــوى

اأخذه المتنبي فاأجاد حيث قال:
�ـــصـــب قـــــلـــــب  الـــــــهـــــــوى  خــــــامــــــر  واإذا 

ـــــل عـــــــيـــــــن دلــــــيــــــل ــــــ ــــــ ــــــ فــــــعــــــلــــــيــــــه لـــــكــــــ

ال�شرب التا�شع: اأن ياأخذ المعنى وي�شبكه �شبًكا 
موجًزا، وذلك من اأح�شن ال�شرقات، فمن ذلك قول 

بع�ص المتقدمين:



اآفاق الثقافة والتراث

نحو قراءة 
معا�صرة 

للتراث
�صبق العرب 
في اإر�صاء 

حقوق 
الملكية 
الفكرية

61

اأمـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــوف فــــــــقــــــــر تــــعــــجــــلــــتــــه

واأخــــــــــــــــــــــــرت اإنــــــــــــفــــــــــــاق مــــــــــا تــــجــــمــــع

فـــــ�ـــــصـــــرت الــــفــــقــــيــــر واأنــــــــــــــت الـــغـــنـــي

ومــــــــــا كـــــنـــــت تــــــعــــــدو الــــــــــــذي تـــ�ـــصـــنـــع

اأخذه المتنبي فقال:
ومـــن يــنــفــق الــ�ــصــاعــات فـــي جــمــع مــالــه

ــر فــــالــــذي فـــعـــل الــفــقــر ـــ ـــ مـــخـــافـــة فــقـــ

ال�شرب العا�شر: اأن يكون المعنى عاما فيجعله 
خا�شا اأو بالعك�ص، وهذا من ال�شرقات التي ي�شامح 

فيها �شاحبها، ومنه قول الأخطل:
مـــثـــلـــه وتــــــــاأتــــــــي  خـــــلـــــق  عـــــــن  تـــــنـــــه  ال 

عـــظـــيـــم ــــت  فــــعــــلـــــ اإذا  عــــلــــيــــك  عــــــــــار 

اأخذه اأبو تمام فقال:
اأاألــــــــــــوم مـــــن بـــخـــلـــت يــــــــداه واأغـــــتـــــدي

�ــصــنــيــعــا ذاك  �ــــصــــاء  ـــــا؟  تـــــرب لـــلـــبـــخـــل 

ال�شرب الحادي ع�شر: قلب ال�شورة القبيحة 
اإلى �شورة ح�شنة، ول ي�شمى هذا ال�شرب م�شًخا واإن 
�شّموه؛ لأنه محمود، والم�شخ مذموم، فمن ذلك قول 

المتنبي:
اإنــــــــي عــــلــــى �ـــصـــغـــف بــــمــــا فـــــي خـــمـــرهـــا

الأعـــــــــــــف عـــــمـــــا فــــــــي �ـــــصـــــراويـــــالتـــــهـــــا

اأخذه ال�شريف الر�شي فقال:
والحلى الــخــمــر  ت�صمن  مــا  اإلـــى  اأحـــن 

واأ�ــــــصــــــدف عـــمـــا فــــي �ـــصـــمـــان الــــمــــاآزر

المعنى من  ينقل  اأن  وهو  اآخر:  وههنا �شرب 
غير اللغة العربية اإليها، وهذا يجري مجرى البتداع 

كقول المرحوم البوريني:

فـــاإنـــهـــا الـــغـــ�ـــصـــون  ورق  اإلـــــــى  وانــــظــــر 

مـــــ�ـــــصـــــحـــــونـــــــــــة بــــــــــاأدلــــــــــة الـــــتـــــوحـــــيـــــد

فاإنه نقلها من اللغة الفار�شية...الخ")))(.

يو�شف  ال�شيخ  عددها  التي  ال�شروب  تلك  اإن 
البديعي في كتابه عن المتنبي، لو قدر لها اأن تترجم 
الملكية  باأدبيات  يتعلق  فيما  المعا�شرة  اللغة  اإل��ى 
لنا  تحدد  ت�شريعات  اأيدينا  بين  لوجدنا  الفكرية، 
والذي  ال�شريحة،  ال�شرقة  باب  يندرج تحت  ما هو 
تحت  يندرج  وما  "مذموم"،  باأنه  البديعي  و�شفه 
ال�شرقة،  ح��د  اإل��ى  ي�شل  ل  ال��ذي  القتبا�ص  ب��اب 
في  ال�شتقالل  اأو  البتكار  ب��اب  تحت  يندرج  وم��ا 
ال�شرقة  من  التامة  البراءة  اأي  والمعاني،  الأفكار 
"محمود".  باأنه  البديعي   اأو القتبا�ص والذي و�شفه 
نقول: لو اأن هذه ال�شروب، المذموم منها والمحمود، 
تو�شع  اأو  لغ��ة معا�ش���رة  اإلى  تترجم  اأن  لها  ُقّدر  لو 
في قالب معا�شر، لتجنب الق�شاء في دور المحاكم 
حقوق  ق�شايا  واإح��ال��ة  وال��وق��ت  الجهد  من  الكثير 
اإلى  الموؤلفين  بين  عليها  المتنازع  الفكرية  الملكية 
الخت�شا�ص  ذوي  من  والخبراء  المحكمين  لجان 
ورد  المتخا�شمين،  بين  الدعاوى  تلك  في  للف�شل 

الحقوق اإلى اأ�شحابها.

الملكية  حقوق  القدماء  العرب  عرف  فقد  اإًذا، 
الفكرية بما ل يبعد كثيًرا عما هو موجود في القوانين 
بين  الدقيقة  الفروق  معرفتهم  خالل  من  الحالية 
البتكار والقتبا�ص وال�شرقة، وهي تلك الفروق لتي 
الخت�شا�ص  اأه��ل  من  والخبراء  المحّكمون  يجهد 
على  ال��دلل��ة  وب��ي��ان  عليها،  التعرف  ف��ي  اأنف�شهم 
لتقرير  انتهاكها،  عدم  اأو  الفكرية  الملكية  انتهاك 
الغير  ملكية  بانتهاك  قام  لمن  المنا�شبة  العقوبة 

وانتهاب اأفكار الآخرين. 
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حقوق الملكية الفكرية عند العرب القدماء:

تلك  العبا�شي،  الع�شر  به  تميز  ما  اأخ�ص  من 
الحركة الوا�شعة النطاق من الترجمة لعلوم الإغريق 
والفر�ص والهنود اأو ما ا�شطلح عليه ب�"علوم الأوائل" 
العبا�شي  الخليفة  الماأمون  التي ازدهرت في ع�شر 
على نحو لم ي�شبق له مثيل في اأي ع�شر من ع�شور 

التاريخ.

التي  الكثيرة  الإي��ج��اب��ي��ات  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
من  تخل  لم  اأنها  اإل  الحركة،  تلك  عنها  تمخ�شت 
هذا  في  تهمنا  التي  ال�شلبيات  تلك  ومن  �شلبيات، 
المقام، الو�شع والنحل. وقد قام بهذا ال�شنيع؛ اأي 
الو�شع والنحل النقلة اأنف�شهم الذين كانوا من غير 
النقلة جهل العرب بلغات  العرب فقد ا�شتغل هوؤلء 
اليونان والفر�ص والهنود فو�شعوا ما �شاء لهم الو�شع 
اأي  وانتحلوا ما �شاء لهم النتحال من تراث الغير؛ 
اإنهم قاموا بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لموؤلفات 
اليونان والفر�ص والهنود، لي�ص هذا فح�شب بل د�شوا 
في التراث المنقول ما اأماله عليهم هواهم الديني 

والمذهبي)))(. 

ولم يكن هذا الد�ٌص المتعٌمد من النقل�ة بال�شيء 
الجاحظ  يقول  وفى ذلك  العرب،  يخفى على  الذي 
نا�ُص  "وهوؤلء  الن�شارى":  على  "الرٌد  ر�شالته  في 
من اآمة قد بادوا وبقيت اآثار عقولهم وهم اليونانيون 
وديُنه�م غير دينهم واأدبهم، اأولئك علم�اء - يق�شد 
من  النقلة  يق�شد   - �شناع  وه���وؤلء   - اليونانيين 
وتدانى  الجوار  بقرب  ُكتبَهم  اأخ��ذوا   - الن�شارى 
الدار فمنها ما اأ�شافوه اإلى اأنف�شهم ومنها ما حٌولوه 
ومعروف  كتبهم  م�شهور  من  كان  ما  اإلٌ  ٌملتهم  اإلى 
وا�شتطالوا  اليهود  على  باأدبائهم  ففخروا  حكمهم 
اأتباع  حكمائن�ا  اأن  زعموا  حٌتى  ال��ع��رب،  على  بها 

حكمائهم واأٌن فال�شفتنا اقتدوا على مثالهم")))(. 
هذا من اأمر النقلة الذين كانوا - كما مر بنا - 
من غير العرب، اأما العرب فكان �شبيلهم في الو�شع 
النقلة  ك��ان  فبينما  تماًما،  مختلفة  لغاية  مختلًفا 
يد�شون في ثنايا التراث المنقول اآراءهم واأفكارهم 
المذهبية والعقائدية اأو ي�شتبيحون الحقوق الملكية 
بع�ص  الجاحظ، كان  �شهادة  للغير كما في  الفكرية 
فكرهم  وع�شارة  اآراءه��م  يهبون  العرب  الموؤلفين 
اليوناني،  الفكر  اأ�شاطين  م��ن  للغير  وين�شبونها 
التك�شب  بغر�ص  واختياًرا  طواعية  اأر�شطو  وبخا�شة 
وحًبا في المال؛ لأن الخليفة الماأمون كان يعطي من 
الذهب زنة ما يترجم مثاًل بمثل)))(، حتى كاد بيت 
المال اأن يفل�ص من هذا العطاء الجزيل الذي لي�ص 

له مثيل في التاريخ)))(.
فقد اأثبت التحقيق العلمي اأن الكثير من موؤلفات 
غيُر  تحدث  ولقد  مزيفة،  موؤلفات  هي  اإنما  اأر�شطو 
واح�د من الباحثين القدماء والمحدثين عربًا اأكانوا 
على  المنح�ولة  الموؤلفات  تلك  عن  ع��رب  غير  اأم 
موؤرخ   G.Sarton �شارطون  جورج  ه�و  فها  اأر�شطو. 
العلم ال�شهير يطرح في كتابه "تاريخ العلم" �شوؤاًل 
اأر�شطو  موؤلفات  حول  الأهمي�ة  من  كبير  قدر  على 
ال�شوؤال  اإن  �شحيح�ة؟  الموؤلفات  هذه  "هل  قائاًل: 
اأعقد مما َيبُدو لأّول َوْهل�ة، ول يمكن اإجابته برمت�ه 
وقد ناق�ص النا�شرون �شح�ة كٌل كتاب على حدة غير 
المحتمل  فِمن  النتائج،  في  دائًما  يتفقوا  لم  اأٌنهم 
تمثل  الموؤلفات  من  نف�شه  هو  يكتب  لم  اأر�شطو  اأن 
 Ph.Hitti حٌتي  فيليب  الدكتور  ويقول  تعليم�ه")))(. 
موؤلفات  كانت  الترجم�ة  ع�شر  ينتهي  اأْن  "قبل  ه  اإنهَّ
اأر�شطو الموجودة والتي كان عدد كبير منها بطبيع�ة 
اأبى  اإلي�ه كذًبا، وقد ذكر ابن  الحال مزيًفا من�شوًبا 
مائ�ة  عن  يقل  ل  عدًدا  القبطي  بعده  ومن  اأ�شيبع�ة 
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كتاًبا من�شوًبا اإلى اأر�شطو فيل�شوف الإغريق)1)(.

 C. Brocklemann كما يذكر لنا كارل بروكلمان 
مثل  لأر�شطو  المنحولة  الكتب  اأ�شماء  من  ا  بع�شً
كتاب "ال�شيا�ش�ة في تدبير الريا�ش�ة الذي علق عليه 
بقوله: كتاب لفقه اأحد العرب ومثل كتاب "ال�شحر" 

و"كتاب التفاح�ة"… الخ)))(.

حد  ف��اق  ال��ذي  الجزيل  للعطاء  ك��ان  فقد  اإًذا، 
النحل والو�شع  اأن �شاع  النقل  الت�شور حيال حرك�ة 
والتلفيق طمًعا في المكافاأة، والتي �شّبت جميعها في 
الفكرية  الملكية  حقوق  انتهاك  اإلى  المطاف  نهاية 
من قبل النقلة. ولي�ص اأدل على �شيوع هذه الظاهرة 
الم�شعودي  وج��ه��ه  ال���ذي  ال�شديد  التحذير  ذل��ك 
ومعادن  الذهب  "مروج  ال�شهير  كتابه  مقدمة  في 
كتابه  فاتح�ة  في  الو�شاعين  ه��وؤلء  اإل��ى  الجوهر" 
ف �شيًئا في معناه اأْو اأزال ُرْكنًا من  بقوله: " فمن حرِّ
َمْبن�اه اأْو َطَم�ص وا�شح�ًة من معالم�ه اأو لٌب�ص �شاهدة 
من تراجم�ه اأو غٌيره اأو بٌدله اأو اخت�شره اأو ن�شبه اإلى 
اللٌ�ه  فوافاه من غ�شب  �شوانا  اإلى  اإ�شاف�ة  اأو  غيرنا 
وَيحاُر  عنه  َيْعَجز  ما  بالياه  وفوادح  نْقمت�ه  و�شرع�ة 
له فكره وجعل�ه مثلًه للعالمين وعبرُة للمعتبرين… 
هذا  الم�شعودي  يكٌرر  اأن  العجيب  ومن  اإلخ")))(. 

التحذير مرة اأخرى في خاتمة الكتاب)))(. 

وفي مقابل هوؤلء النقلة؛ اأي على الجانب الآخر، 
تراث  اأن  الرغم من  فعلى  العرب  العلماء  به  ونعني 
بحكم  للجميع  متاًحا  كان  واليونان  والهنود  الفر�ص 
ات�شاع حركة الترجمة، فاإن العلماء العرب كانوا من 
اأن  العلمية،  والأمانة  الطوية  و�شدق  النف�ص  طهارة 
على  منهم  اأي  يعتد  فلم  حقه.  حق  ذي  لكل  ن�شبوا 
عربي  عالم  ي�شلب  ولم  الغير،  من حقوق  اأدنى حق 
ا  واحد فكر غيره، ولم ين�شب عالم عربي لنف�شه راأيًّ

اأو قوًل قد �شبقه غيره، فارجعوا كل راأي اأو كل قول 
ثنايا  في  اأم  موؤلفاتهم  اأفي مقدمة  �شواء  ل�شاحبه، 

متن الكتاب.

في  ال��ب��ي��ط��ار  اب���ن  ي��ق��ول  ال��م��ث��ال  �شبيل  وع��ل��ى 
مقدمة كتابه "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية": 
في  ما  جميع   - كتابه  يق�شد   - فيه  "وا�شتوعبت 
دي�شقوريدو�ص  الأف�شل  كتاب  من  مقالت  الخم�ص 
الفا�شل  اأورده  ما  بجميع  ا  اأي�شً فعلت  وكذا  بن�شه، 
بقولهما  األحقت  ثم  مقالت،  ال�شت  في  جالينو�ص 
اأقوال المحدثين في الأدوية النباتية والمعدنية  من 
ثقات  عن  فيها  وو�شفت  يذكراه،  لم  ما  والحيوانية 
المحدثين وعلماء النباتيين ما لم ي�شفاه، واأ�شندت 
طرق  وعّرفت  قائلها،  اإلى  الأق��وال  ذلك  جميع  في 
لي  تم  بما  واخت�ش�شت  ناقلها،  بذكر  فيها  النقل 
عندي  وو�شح  فيه  القول  لي  و�شح  ال�شتبداد  من 

العتماد")))(. 

اأنه  ومن يطالع موؤلفات البيروني �شوف يالحظ 
�شاأن  ذلك  في  �شاأنه  الحر�ص،  اأ�شد  ا  حري�شً كان 
العلماء العرب، على ذكر م�شادره �شواء اأكانت تلك 
الم�شادر من ال�شابقين له - عربا وغير عرب - اأم 
النقد  معر�ص  في  حتى  العلماء،  من  معا�شريه  من 
اأو ال�شت�شهاد. وعلى �شبيل المثال يقول  والمراجعة 
البيروني في كتابه "الجماهر في معرفة الجواهر": 
يو�شف  اأبى  كتاب  الفن غير  اإلى من هذا  يقع  "ولم 
والأ�شباه  الجواهر  في  الكندي  اإ�شحاق  بن  يعقوب 
قد افترع فيها عذرته وظهر ذروته كاختراع البدائع 
فهو  الفنون  �شائر  من  ي��ده  اإليه  و�شلت  ما  كل  في 
اإمام المحدثين واأ�شوه الباقين، ثم مقالة لن�شر بن 
لم  لمن  بالفار�شية  عملها  الكاتب  الدينوري  يعقوب 

يهتد لغيرها وهو تابع للكندي في اأثره�ا")))(. 
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" العلوم  ك��ت��اب��ه  ف��ي  ه��ي��ل  دون���ال���د  �شهد  وق���د 
والهند�شة في الح�شارة الإ�شالمية " للعالم العربي 
الحكمة  ميزان   " كتابه   " ب��اأن  الخازني  المعروف 
الإغريقية  ال��ت��ط��ورات،  من  ق��رون  ذروة  يمثل   "
والإ�شالمية في علم الأوزان وتعيين الأثقال النوعية 
ذا ذمة  اأميًنا  كان  الخازني  لأن  ونظًرا  وغير ذلك. 
في تقديره وو�شفه لأعمال اأ�شالفه، فاإن كتابه يمّدنا 
غير  اأغلبها  يزال  ل  التي  لإ�شهاماتهم  قّيم  ب�شجل 
تقدير  على  ال�شهادة  هذه  وت��دل  لنا")))(.  معروف 
من  الغير  عن  الأخ��ذ  في  لأمانته  للخازني؛  كبير 
جهود  يدركوا  اأن  العلم  لموؤرخي  ولأتاحته  ناحية، 
من  وحده  الخازني  طريق  عن  العلم  في  ال�شابقين 

ناحية اأخرى.
تاأكيد  م��ن  ن��وع  ه��و  الم�شادر  توثيق  ك��ان  واإذا 
واح��دة،  لعملة  وجهان  فكالهما  الفكرية،  الملكية 
العلمية،  الأمانة  من  التوثيق  هذا  يمثله  عما  ف�شاًل 
اإليها  يفطن  ل��م  ال��ت��ي  التاريخية  الحقائق  فمن 
الم�شادر  توثيق  اأن  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  ف��ي  ال��م��وؤرخ��ون 
حر�ص  كان  فقد  و�شدى،  لحمة  اإ�شالمي  اإب��داع  هو 
رجال الحديث م�شرب الأمثال في التثّبت من �شحة 
ال�شند،  رج��ال  وتتابع  تعاقب  طريق  عن  الحديث 
كتب  في  نطالعها  التي  الكثيرة  العنعنات  تلك  وما 
الأدب  كتب  اإل��ى  طريقها  عرفت  والتي  الأح��ادي��ث، 
تاأكيًدا  اإل  العربي،  التراث  موؤلفات  و�شائر  والتاريخ 
ل�شحة الم�شدر الموثوق به، ومن ثم الحر�ص على 

الملكية الفكرية لالآخرين.
"بنت  الرحمن  عبد  عائ�شة  الدكتورة  وت�شف 
الحديث في  ودور علماء  النقلي،  ال�شاطئ" المنهج 
المنهج عماد  كان هذا  " ومن هنا  بقولها:  تا�شيله 
القواعد  ي�شع  لأنه  والتاريخية؛  الأدبية  الدرا�شات 
م�شادرها  وتوثيق  والمدونات،  المرويات  ل�شحة 

واأ�شانيدها.

الن�ص  ن�شبة  من  اأوًل  يتحقق  اأن  منه:  والغاية 
من  الن�ص  �شالمة  اإل��ى  يطمئن  واأن  �شاحبه،  اإل��ى 
التي  ال�شوائب  و�شائر  والخلل،  والت�شويه  التحريف 
تركها  كما  وثيقة  الن�ص  يكون  لكي  الرواية،  تعتري 

�شاحبها.

الذين  هم  الحديث،  علماء  اأن  المعروف  ومن 
لوا المنهج النقلي، وحددوا �شوابطه في الرواية  اأ�شّ
والنقل وفي التوثيق والإ�شناد. وقد بلغت �شوابطهم 
المنهج  عمدة  ت��زال  ل  جعلها  ال��دق��ة  م��ن  م�شتوى 

النقلي في توثيق الم�شادر")))(.
الغرب وانتهاك الملكية الفكرية للعلماء 

العرب: 

ما  الإ�شالمية،  العربية  الح�شارة  على  �شرت 
ي�شري على الح�شارات الإن�شانية من عوامل الن�شوء 
الح�شارة  اأ�ش�ص  لتنتقل  والن��ح��ط��اط،  والرت��ق��اء 
من  �شبقها  بما  متاأثرة  العالم،  من  اآخر  مكان  اإلى 
التي  اأوروبا  الآخر هو  المكان  ح�شارات. وكان هذا 
�شّمي  فيما   (((1 �شنة  في  نه�شتها  بدايات  �شهدت 
بع�شر النه�شة الأوروبية، وقد اتكاأت -في البداية- 
اليونان  ت��راث  على  الإ�شالمية  العربية  الح�شارة 
كجزء  ذل��ك،  بعد  لبثت  ما  ثم  والهنود،  والفر�ص 
بقدر  تميزت  اأن  للح�شارات،  التاريخي  الم�شار  من 
م�شهود له من ال�شتقاللية، بدليل اأن العلماء العرب 
التي  الفادحة  العلمية  الأخطاء  تبينوا جملة من  قد 
يدخل بع�شها في عداد الخرافات والتي من �شاأنها 
اأن ترجع بالعلم خطوات اإلى الوراء. ولعل من اأ�شهر 
اليوناني  التراث  في  وردت  والتي  الخرافات،  تلك 
القائلة  ال�شهيرة  الخرافة  تلك  اأر�شطو،  عن  نقاًل 
اإلى  والنحا�ص  كالحديد  الخ�شي�شة  المعادن  بتحويل 
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معادن نفي�شة كالذهب، غير اأن العلماء العرب، على 
مكانته  وعلو  لأر�شطو  ال�شديد  تقديرهم  من  الرغم 
هو  كما  الأول،  بالمعلم  لّقبوه  اأن��ه��م  حتى  لديهم 
كانوا  العربي،  التراث  اأدبيات  في  وم�شهور  معروف 
وزيف  فاأو�شحوا بطالنها  بالمر�شاد  الخرافة  لتلك 
يح�شب  ما  وهو  الأ�شل،  من  وا�شتحالتها  منطقها 

للعلم العربي لو اأن�شف الموؤرخون)))(.

الأوائ���ل،  ت��راث  ال��ع��رب  العلماء  ا�شتوعب  وق��د 
وك�شاأن  ومراجعة،  وت�شحيًحا  نقًدا  اأو�شعوه  اأن  بعد 
التاريخ،  في  الح�شارات  لم�شيرة  الطبيعي  التطور 
اأ�شبح للعرب اإبداعهم العلمي الخا�ص، ونظرياتهم 
اّتكاأت  ما  وهو  المبتكرة،  واآرائهم  الم�شبوقة  غير 
عندما  الأوروب��ي��ة  النه�شة  ع�شر  في  اأوروب���ا  عليه 
الالتينية  اإلى  العربي  العلمي  التراث  كنوز  ترجمت 
للترجمة  حركة  اأطول  عبر  الأوروبية  اللغات  و�شائر 
في التاريخ. ولالأ�شف ال�شديد اأن الغرب لم يعترف 
بدور العرب اإل في مجال ترجمة التراث الإغريقي، 
ق�شد  و���ش��وء  دف��ي��ن  خبث  ع��ن  ينم  اع��ت��راف  وه��و 
متعّمد بهدف تجريد العرب من اأي ف�شل في تاريخ 
وطب  فلك  من  العرب  علوم  اأم��ا  الإن�شاني،  العلم 
وكيمياء وريا�شيات وغيرها من العلوم التي تميزت 
والأفكار،  والنظريات  الآراء  في  والجدة  بالبتكار 
فقد �شطا علماء الغرب علي الكثير منها، ون�شبوها 
في  اأخ��الق  اأو  �شمير  من  وازع  دون  اأنف�شهم  اإل��ى 
انتهاك �شريح لحقوق الملكية الفكرية. ولقد تحدث 
عدد من الم�شت�شرقين وموؤرخي العلم من الغربيين 
والمو�شوعية،  الحيدة  من  بقدر  ات�شفوا  الذين 
وانتهاك  ال�شريح  ال�شطو  م��ن  ح��الت  واأو���ش��ح��وا 
الملكية الفكرية للعلماء العرب التي طالت عددا من 
اأكبر علماء اأوروبا مثل كوبرنيك�ص الذي يعّد واحًدا 
من بناة العلم الحديث ومن اأعظم علماء الفلك في 

الوا�شح بين نظرية  الت�شابه  اأثار  الع�شور. فقد  كل 
علماء  بع�ص  نظريات  وبين  الفلك  في  كوبرنيك�ص 
الفلك العرب ال�شكوك حول انتحال كوبرنيك�ص لتلك 
النظريات. يقول دونالد هيل D.Hill: "في تاريخ علم 
على  اأ�شا�شيتان  ريا�شيتان  نظريتان  توجد  الفلك 
الأولى فهي  النظرية  اأما  الأهمية.  درجة كبيرة من 
العر�شي،  نظرية  هي  والثانية  الطو�شي،  مزدوجة 
عالقتها  اإلى  النتائج  لهذه  البالغة  الأهمية  وتعزى 
بعمل كوبرنيك�ص. اإن ت�شابه الروايات المتواترة عن 
الذي  وهو  مراغة  فلكيي  ونماذج  كوبرنيك�ص  نماذج 
لفلكيي  كوبرنيك�ص  به  يدين  ما  اإن  الهتمام.  اأث��ار 
النظريتين  ا�شتخدم  اأنه  في  فقط  يتمثل  ل  مراغة 
ا في اأنه  اأنف�شهما لبناء نماذجه الخا�شة، لكن اأي�شً
ا�شتخدمهما عند النقاط المتماثلة من النماذج التي 
ا�شتخدمها فلكيو مراغة. وين�شاأ بطبيعة الحال عما 
هاتين  يعرف  اأن  لكوبرنيك�ص  الممكن  من  كان  اإذا 
طريق  فعن  كذلك،  الأم��ر  ك��ان  واإذا  النظريتين، 
مثل  على  الوحيد  الدليل  اإن  هذا؟  قنوات حدث  اأي 
هذا النتقال المبا�شر موجود في مخطوط بيزنطي 
اإغريقي وجد طريقه اإلى "مجموعة الفاتيكان" بعيد 
ذو  اأم��ر  اإن��ه  ))))م.  ع��ام  الق�شطنطينية  �شقوط 
مغزى اأن ت�شل هذه النتائج في النهاية اإلى اإيطاليا 
قليلة -  ل�شنوات  اأقام فيه كوبرنيك�ص  الذي  البلد   -

واأن يكون با�شتطاعته القراءة بالإغريقية")))(.

الفكرية  الملكية  ان��ت��ه��اك  ع��ل��ى  اآخ���ر  وم��ث��ال 
اأندريا�ص  مع  ح��دث  ما  العرب  العلماء  اأبدعه  لما 
علم  موؤ�ش�ص  يعّد  ال��ذي   A.Vesalius في�شاليو�ص 
))))م"  ع��ام  ف��ي  "ن�شر  فقد  الحديث  الت�شريح 
لموؤلفه  تمهيدية  كدرا�شة  "الت�شريحية  ج��داول��ه 
كتبه  ال��ذي  "ال�شنعة"  با�شم  المعروف  الرئي�شي 
لهذه  الالتيني  الن�ص  في  ورد  وق��د  ))))م.   ع��ام 
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العربية  الم�شطلحات  م��ن  كبير  ع��دد  ال��ج��داول 
والعبرية. وقد قام بع�ص الباحثين ببحث دقيق عن 
هذه الجداول التي اأظهرت كيف اهتدى في�شاليو�ص 
التي  ال�شامية  اللغات  في  الم�شطلحات  معرفة  اإلى 
لم يكن هو نف�شه �شليعا فيها. وهكذا حملت جداول 
مطالع  اإلى  العربي  التراث  الت�شريحية  في�شاليو�ص 
ا  ل�شًّ هناك  اأن  هذا  ومعنى  الحديثة")1)(.  الع�شور 
يخفي  اأن  ي�شتطع  ولم  غيره،  اأفكار  على  اأغ��ار  قد 
قد  ال�شارق  لأن  الم�شهود؛  بالجرم  ف�شبط  جريمته 

ف�شح نف�شه بنف�شه.
ومثال ثالث على انتهاك حقوق الملكية الفكرية 
للعلماء العرب ما جاء في كتاب جان �شارل �شورنيا 
الطبيب  عن  متحدًثا  الطب"  "تاريخ   Ch.Sournia

القا�شم  اأب��و  "فر�ص  ال��زه��راوي:  ال�شهير  العربي 
المرحلة  على  نف�شه  -))1)م(   (((( ال��زه��راوي 
كجراح متميز وقد اأكد بداية اأنه ل يوجد اأي فا�شل 
اأن  لبد  الجيد  الجراح  لأن  والجراحة؛  الطب  بين 
المبداأ  هذا  ن�شي  وقد  بالثنين،  دراي��ة  على  يكون 
بالت�شريح.  المعرفة  ن�شيت �شرورة  الغرب، كما  في 
الموؤ�ش�شين  م��ن  واح���ًدا  ن��ع��ّده  اأن  اإذن  ون�شتطيع 
حكمته  بف�شل  وذل��ك  الجراحة؛  لعلم  الحقيقيين 
وقدرته على المالحظة، واأما الجراحون الذين اأتوا 
 Guy de Chauliac �شولياك  دو  جي  مثل  بعده  من 
واأمبرواز باريه Ambroise Paret فقد نقلوا عنه دون 

اأمانة، ولم يعترفوا له بما ي�شتحقه اإل نادًرا")))(. 
ول��ع��ل ي��وج��ي��ن اأ. م��اي��رز ه��و واح���د م��ن ه���وؤلء 
للتراث  �شطو  ح��الت  عن  ك�شفوا  الذين  الباحثين 
العربي، فقد اأو�شح في كتابه "الفكر العربي والعالم 
الغربي" بجالء لي�ص فيه اأي مو�شع لل�شك، وفي اأكثر 
من مو�شع، مدى �شطو علماء وفال�شفة الغرب على 
مدى  اأظهرت  مقارنات  خالل  من  العربي  التراث 

انتهاك الملكية الفكرية للعلماء العرب؛ حيث يقول 
 P.Toynbee توينبي  باجت  "وكان  ال�شاأن:  هذا  في 
من علماء القرن التا�شع ع�شر في اأك�شفورد وكذلك 
"دانتي" اإلى  اأظهروا دين  "دانتي"، قد  الثقات في 
الفرغاني في "الحياة الجديدة" و"الماأدبة". وبعد 
هذين  في  اأ�شا�شية  وتعليقات  مختارة  قطع  مقارنة 
"جوامع  الفرغاني  كتاب  من  بمختارات  الموؤلفين 
في  "دانتي"  اأن  توينبي  ا�شتنتج  النجوم"،  علم 
مقارنة  تتناول  مادة  ا�شتعار  الجديدة"  "الحياة 
بين  للم�شافة  "دانتي"  مناق�شات  واأن  الكواكب، 
ال��زه��رة والأر������ص، والأق���ط���اب وخ���ط ال���ش��ت��واء، 
الفرغاني.  كتابات  اإل��ى  ت�شتند  الثابتة،  والنجوم 
هذه  الفرغاني  ر�شالة  اأن  "..يبدو  قوله  واأ���ش��اف 
كانت اأثيرة لدى " دانتي"، ومن الوا�شح اأنه قراأها 
والمعلومات  الفلكية  للحقائق  بها  مدين  لأنه  بدقة؛ 
ل  اأنه  مع  "الماأدبة" وغيرها،  في  ال��واردة  الأخ��رى 
هذا  ومعنى  منا�شبتين")))(.  في  اإل  بف�شله  يعترف 
اأن "الكوميديا الإلهية" التي تعّد درة من درر الأدب 
ب�شببها  يعّد  والذي  موؤلفها  "دانتي"  فاإن  العالمي، 
قد  العالمي،  الأدب  تاريخ  في  ال�شعراء  اأعظم  من 
"الفرغاني" العالم العربي،  اأفكار  اغتال جملة من 

دون اأن ي�شير اإليه �شوى في منا�شبتين. 
نقاًل  ال�شاأن  مايرز في هذا  قاله  ما  اأخطر  ومن 
"وا�شتعار  ق��ول��ه:   Hammond هموند  العالم  ع��ن 
ا من الفارابي  القدي�ص توما الأكويني Th. d’Aqin اأي�شً
نظريته في الجوهر والوجود، وف�شاًل عن ذلك فاإن 
توما  القدي�ص  معلم   Albert Magnus الكبير  األبرت 
مبرهًنا  للكون  الفارابي  تعريف  اقتب�ص  الأكويني، 
كانوا  الم�شيحيين  العلماء  اأنهَّ  من  ريب،  اأدن��ى  دون 

ح�شني الطالع على كتابات فيل�شوفنا.
"اإن  ث��ق��ة:  ب��ك��ل  النقطة  ه���ذه  ه��م��ون��د  واأث��ب��ت 
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الفارابي كان ح�شن الطالع على الفل�شفة اليونانية، 
بحيث ا�شتطاع عن طريق درا�شته المتقنة اأن يكمل 
جديدة.  نظريات  ويجّد  القديمة،  نظرياتها  بع�ص 
واأن المعلمين البرت الكبير والقدي�ص توما الأكويني 
اأع��ّده��ا  كبيرة  م��ادة  منه  ا�شتعاروا  ق��د  واآخ��ري��ن، 
لي�شت  الحقيقة  بينما هي في  تاأملهم،  نتاج  كثيرون 
العرب  والمفكرين  الفارابي  بحق  واإي��ف��اء  كذلك. 
الفل�شفة  اأن  �شراحة  نعترف  اأن  علينا  الآخ��ري��ن، 

الم�شيحية مدينة كثيرة لهم")))(.
خاتمة:

نخل�ص من هذا لنقول: اإن العرب القدماء كانوا 
اأ�شبق الأمم في اإدراك حقوق الملكية الفكرية للغير 
الفروق  العرب  اأدرك  المنهج  ففي  وعماًل.  منهًجا 
الجوهرية بين ال�شطو على معاني الغير، التي تمثل 
ل  ال��ذي  القتبا�ص  وبين  الفكرية،  للملكية  انتهاًكا 
العلماء  العمل حر�ص  اإلى حد النتهاك. وفي  ي�شل 
التوثيق  من  كنوع  علمهم  م�شادر  ذكر  على  العرب 
المطلوب في الأبحاث العلمية الحديثة، وهو حر�ص 
رجال  ا�شتنه  ما  عبر  الإ�شالمي  الموروث  مرجعه 
الحديث من اأ�شول وقواعد في التحقق من م�شادر 

الروايات.

فلم  الغرب  علماء  اأي  الآخ��ر؛  الجانب  على  اأما 
منهم  الكثير  اإل��ى  �شبياًل  العلمية  الأم��ان��ة  تعرف 
فانتهكوا الملكية الفكرية للعلماء العرب ما �شاء لهم 
من انتهاك دون وازع اأو رقيب، ولول بع�ص الباحثين 
�شبق  ف�شل  بّينوا  الذين  الأوروبيين،  من  المدققين 
الوقت  في  بّينوا  وكما  والفل�شفة،  العلم  في  العرب 
علماء  بها  قام  التي  المنظمة  ال�شطو  عمليات  ذاته 
من  ومزيًفا  م�شّو�ًشا  العلم  تاريخ  لأ�شبح  الغرب، 
نحو  ف�شيًحا  المدى  ي��زال  ول  ال�شطو.  ه��ذا  ج��ّراء 

العرب  العلماء  للعلم ودور  ال�شحيح  التاريخ  معرفة 
فيه. 

الباحثين  اأفا�شل  همة  في  يحدونا  الأم��ل  ولعل 
خالل  ومن  المقارنة،  الدرا�شات  خالل  من  العرب 
فربما  العربي،  لل�شعر  جديدة  ق��راءة  من  ناأمله  ما 
ت�شفر تلك القراءة الجديدة عما ي�شيف اإلى التراث 

الإن�شاني من �شبق وف�شل.

الحوا�صي
المو�شوعة الثقافية، اإ�شراف د. ح�شين �شعيد، �ص)1).  - (

حازم  عر�ص  هياناثان،  �شفافيد  الفكرية،  الملكية  حق   - (
ح�شن �شبحي، �ص)). 

الم�شدر ال�شابق، �ص)).  - (
الم�شدر ال�شابق، �ص)).   - (
الم�شدر ال�شابق، �ص )).  - (

مبادئ الملكية الفكرية، د. محمد ح�شام لطفي، �ص)).  - (
تاريخ اآداب اللغة العربية، جرجي زيدان، ج ) �ص))).  - (

مبادئ الملكية الفكرية، م�شدر �شابق، �ص)).  - (
الأغاني لالأ�شفهاني، اإ�شراف وتحقيق: اإبراهيم الإبياري،   - (

ج) �ص))1).
عيون الأخبار لبن قتيبة، ج) �ص ))).  -(1

عبد  يعقوب  م�شطفى  العربي،  ال�شعر  من  علمية  قيم   -((
النبي، الدارة، العدد الأول، �شوال )1)) ه� - يونيو )))) 

م،، �ص �ص )) - )).
القديم،  العربي  ال�شعر  في  الجيومورفولوجيا  اأ�ش�ص   -((
�شفر   ،( العدد  الخفجي،  النبي،  عبد  يعقوب  م�شطفى 

)))) ه� مار�ص )11) م، �ص �ص 1) - )).
وعبد  �شاكر  اأح��م��د  تحقيق:  لالأ�شمعي،  الأ�شمعيات   -((

ال�شالم هارون، �ص )).
يو�شف  ال�شيخ  المتنبي،  حيثية  ع��ن  المنبي  ال�شبح   -((
البديعي، تحقيق: م�شطفى ال�شقا ومحمد �شتا، �ص ))).
عبد  يعقوب  م�شطفى  العبا�شي،  الع�شر  في  الترجمة   -((
النبي، جذور، العدد ))، �شوال )))) ه�، �ص �ص ))) - 

.(((
ر�شائل الجاحظ للجاحظ، تحقيق: عبد ال�شالم هارون،   -((

ج) �ص)).
ع�شر الماأمون، د. اأحمد فريد رفاعي، ج) �ص))).  -((

بدران،  محمد  ترجمة:  ديورانت،  ول  الح�شارة،  ق�شة   -((
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ج)) �ص))). 
تاريخ العلم، جورج �شارتون، ترجمة: لفيف من الأ�شاتذة،   -((

ج) �ص))).
نافع،  ترجمة محمد مبروك  فيليب حتى،  العرب،  تاريخ   -(1

ج) �ص))).
ال�شيد  ترجمة:  بروكلمان،  ك��ارل  العربي،  الأدب  تاريخ   -((

يعقوب بكر واآخرين، ج) �ص )) وما بعدها.
مروج الذهب ومعادن الجوهر للم�شعودي، تحقيق: محيي   -((

الدين عبد الحميد، ج) �ص)).
الم�شدر ال�شابق، ج) �ص)1).  -((

البيطار، لب��ن  والأغ���ذي���ة  الأدوي����ة  ل��م��ف��ردات  ال��ج��ام��ع   -(( 
ج) �ص).
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�سمة التخييل ال�سردي في ال�سعر العربي القديم
من الميثولوجيا اإلى الروؤية الجمالية

اأ. عبد الواحد الدحمني
اأ�شتاذ وباحث من المملكة المغربية

مجرد  وعّده  ال�صردي,  التخييل  �صمات  من  القديم  العربي  ال�صعر  بخلو  الجزم  يجوز  هل 
»�صعر غنائي«, وجرده من توظيف الموروث االأ�صطوري والحكائي القديمين لتف�صير الكثير من 
واالأ�صطوري  بالخيالي,  والواقعي  بال�صردي,  ال�صعري  امتزاج  بين  الف�صل  ي�صح  الظواهر؟ وهل 

بال�صعري في تراثنا ال�صعري القديم؟  

بالذات ويمجدها فقط, بل  القديم �صعر غنائي يتغنى  العربي  ال�صعر  اإن  القول  ال�صعب  من 
القديم  ال�صاعر  اأن  المنطقي يجعلنا ندرك  التف�صير  باالآخر وهمومه, ولعل هذا  هو �صعر يهتم 
اإلى حل للم�صكالت  اأجل الو�صول  كان ي�صتعين بقدراته العقلية ويوظف خبراته ومعارفه؛ من 
التي تعتر�ص ذاته وجماعته. فالح�ص العقلي كان حا�صًرا في ال�صعر العربي بحيث ياأتي ت�صويًرا 
ذاتيًّا وتج�صيًدا تخييليًّا في اآن واحد. فقد فكر ال�صاعر في الوجود والم�صير, واأ�صبح �صعره بعًدا 

ا لعالم الوعي ومقوما للوجود االإن�صاني. جماليًّا ورمزيًّ

اإن ال�صاعر ي�صور مظاهر الحياة من حوله ت�صويًرا واعًيا بم�صكالت ع�صره االإن�صانية؛ لهذا 

يوظف اأ�صلوًبا ق�ص�صًيا ال يخلو من ح�صور قوي لعنا�صر الق�ص المتعددة, اإ�صافة اإلى توظيف 
االأ�صطورة التي تتطلب توفير عنا�صر �صردية ت�صاهم في ت�صكيل الق�صيدة.

اأوًل- منزلة الق�ض�س في الأدب العربي 
القديم : 

- البحث الإن�ضاني وبداية الق�س:  

الأر���ص،  وجه  على  حياته  الإن�شان  ب��داأ  اأن  منذ 
اأدرك اأن خ�شائ�شه الجتماعية هي اأهم ما يميزه 
الخ�شائ�ص  تلك  تمثلت  وقد  الكائنات،  �شائر  عن 

ا  في كيفية تنظيم عالقاته مع ما يحيط به اأ�شخا�شً
واأ�شياء، واتخذت هذه العالقات �شكل ال�شيطرة على 

هذا المحيط الجتماعي وتكييفه ل�شالح الإن�شان.

اأن�شطة  ظهور  العالقات  ه��ذه  نتائج  من  وك��ان 
الب�شري  الكائن  عنها  فعبر  لها،  ح�شر  ل  اإن�شانية 
بو�شائل متعددة؛ من رق�ص وغناء وحكايات واأمثال 
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وجعلته  الوجود،  من  مواقفه  وعك�شت  وق�ش�ص... 
حول  والأ�شاطير  والق�ش�ص  الأخبار  بخياله  ي�شنع 
تجارب  من  يعي�شه  وما  الكون،  عظمة  من  يراه  ما 
التراث  في  الق�ش�ص  كثرت  ثمة  ومن  ومغامرات، 
قالب  في  التجارب  تلك  تروي  التي  القديم  العربي 
عالًما  ليخلق  ويتعداه  ال��واق��ع،  من  ينطلق  �شردي 
ح��وادث  »الق�شة  اأن  وبخا�شة  ورم��زًي��ا،  تخييلًيا 
الواقع،  لنا  تعر�ص  ل  بهذا  وهي  الخيال،  يخترعها 
تب�شط  واإن��م��ا  وال�شير،  التاريخ  كتب  تعر�شه  كما 

اأمامنا �شورة مموهة عن�ه«))(.
وتنوعت  واأ�شاليبه،  ال�شرد  طرق  تعددت  ولقد 
بتنوع المغامرات والتجارب وتطورت عبر الع�شور، 
يحدث،  م��ا  ت�شجل  �شفهية  رواي���ة  مجرد  تعد  فلم 
الإن�شان  ي�شادفه  لما  مماًل  اأو  يومًيا  ت��ك��راًرا  ول 
اأ�شحت  ب��ل  ���ش��راع��ات،  م��ن  ويعي�شه  م�شاكل  م��ن 
اقتطاًعا،  الق�شا�ص  يقتطعها  الحياة  من  »ب�شعة 
اأو ي�شعها بخياله ابتداًعا، ثم ينفخ فيها من روحه، 
في  ومالحظاته،  تجاربه  ويودعها  بفنه،  ويتعهدها 
الحياة،  فيها  فتنب�ص  ب��ارع،  وتخييل  دقيق،  و�شف 
فيها  ويدور  الأح��داث،  وتتوالى  العواطف  وتت�شارع 
يغري  و�شخًطا، على نحو  ا  ورًدا، ر�شً اأخذا  الحوار، 
اإلى  وال�شوق  الرغبة  ويثير  وال�شتطالع،  بالترقب 

تعرف المعايير التي تنتهي اإليها الأحداث«))(.
من  �شل�شلة  ي�شكل  الإن�����ش��ان  ت��اري��خ  اإن  وال��ح��ق 
حوله.  م��ن  العالم  لتعرف  المتكررة  ال��م��ح��اولت 
محاولت  تعوزه  لم  الجاهلي  الع�شر  في  فالإن�شان 
هذا  به  يت�شم  ما  يتعرف  اأن  منها  ابتغى  متعددة، 
الكون من غمو�ص وما ي�شوبه من األغاز، بل اأكثر من 
ذلك تخيل اأن وراء كل هذه المظاهر الطبيعية قوى 
غيبية تتحكم فيها، فراح ي�شارع ويحارب لنيل ر�شا 
فتكونت  بالقرابين،  اإليها  التقرب  عبر  القوى،  تلك 

-مع  لالإن�شان  واأ�شبح  والع�شائر،  الجماعات  بذلك 
مرور الزمن- تاريخه وق�ش�شه وحكاياته. 

لل�شيطرة  عدة  محاولت  الإن�شان  اعتمد  وهكذا 
اأ�شا�ًشا في مبداأ  تمثلت  الطبيعة،  والتحكم في قوى 
الطقو�ص  وممار�شة  القرابين،  وتقديم  ال�شراع، 
هذه  �شجل  اأنه  ولبدهَّ  الدينية،  وال�شعائر  ال�شحرية، 
المحاولت وق�ص نجاحه اأو ف�شله فيها، و�شرد تلك 

الق�ش�ص والمغامرات اإلى من جاء بعده. 

من  كثير  عن  الق�ش�ص  هذه  عبرت  وقد  ه��ذا، 
المعتقدات والعادات والأ�شفار والحروب والغزوات، 
من  �شاحبها  وما  والرحالت  الحروب  هذه  فكانت 
م�شقات ومخاوف و�شراعات مادة للحكي، تعبر عن 
»فالق�ص  الجاهلي،  المجتمع  في  الأف��راد  حاجات 
متعة،  اأو  ت�شلية  مجرد  يكن  لم  العربي  التراث  في 
يريد  ف��ردي��ة  روؤي���ة  ع��ن  تعبير  مجرد  يكن  ل��م  كما 
بل  غيره،  بها  يقنع  واأن  ينقلها  اأن  الفرد  الق�شا�ص 
كل  يعي�ص  لكي  ت�شتمر  اأن  ينبغي  حركة  الق�ص  كان 
فرد في المجتمع حقيقة الحياة، اأو بالأحرى حقيقة 

نظام الحياة«))(.

من  مجتمع  ي��خ��ل��و  ل  ذل����ك؛  ع��ل��ى  ��ا  وت��اأ���ش��ي�����شً
اأداة  خير  بو�شفها  الق�شة  وج��ود  من  المجتمعات 
للتعبير عن هموم الإن�شان، ول غرو اأن يحتل ال�شرد 
وجدوا  لأنهم  النا�ص؛  من  العامة  عند  عالية  مرتبة 
اإح�شا�شات  عن  ب�شدق  يعبر   ، حقيقًيا  متنف�ًشا  فيه 
ا- اأن نجد التعبير  الفرد العادي، ولي�ص غريًبا -اأي�شً
عن الحياة الجتماعية للفرد العربي وطبقته، مهمة 
من  وو�شيلة  ال�شرد،  بها  ا�شطلع  التي  مهام  م��ن 
حفظ  اإلى  خاللها  من  الإن�شان  �شعى  التي  الو�شائل 

تراثه وتاريخه المليء بالتجارب والخبرات. 

الق�شة  »اإن  القول  يمكن  الأ�شا�ص  ه��ذا  وعلى 
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عدِّ  على  اجتماعية  ظاهرة  الق�ش�شي  العمل  اأو 
اأنها ا�شتجابة لحاجات التجمع الب�شري«))(. وهو ما 
يفيد اأن الق�شة عريقة المن�شاأ، وجدت مع اكت�شاف 
اإلى  ال�شبيل  فهي  بحروفها،  ونطقه  اللغة  الإن�شان 
الفرح  م�شاعر  من  نف�شه  في  يختلج  عما  التعبير 
القول  من  َيُحدُّ  ما  الت�شور  هذا  في  ولعل  والحزن، 
القديم،  ال��ع��رب��ي  الأدب  ف��ي  ال�����ش��رد  وج���ود  ب��ع��دم 

ول�شيما التراث ال�شعري.
- النثر ال�ضردي و�ضلطة ال�ضعر:

اأن  يجد  وتاريخهم،  العرب  اأدب  في  الناظر  اإن 
عند  يبلغ  لم  ما  عندهم  المنزلة  من  ن��ال  ال�شعر 
�شواهم، حتى طغى على ما دونه من �شروب الأدب، 
رغم ما تم اإنتاجه من تراث ق�ش�شي مهم. فقد مثل 
اأخبارهم ومعارفهم  ال�شعر )ديوان العرب( وجامع 
وعلومهم، وحظي باهتمام نقدي كبير فاق غيره من 
الفنون. وقد كان ابن عبا�ص يقول: »اإذا قراأتم �شيًئا 
من كتاب اهلل فلم تعرفوه فاطلبوه في اأ�شعار العرب؛ 

فاإن ال�شعر ديوان العرب«))(.

وغير خفي بعد هذا، اأن ي�شبح ال�شعر الم�شدر 
الوحيد للدرا�شة والتقعيد، واأن تنكب العملية النقدية 
اأخرى؛  دون  الفنون  معينة من  اأنواع  على  بعد ذلك 
لنف�شها  خلقت  متعددة  اإبداعات  تجاهل  تم  حيث 

وجها مغايرا لوجوه ال�شعر واأغرا�شه. 

هذه  ي��وؤي��د  م��ا  يجد  العربية  للثقافة  والمتتبع 
التي  النقدية  الدرا�شات  اإن  اإذ  عموما؛  ال�شيطرة 
قننت  قد  والتحليل  بالدرا�شة  الجن�ص  هذا  خ�شت 
على  »النموذج«،  الإب��داع  منه  وجعلت  ال�شعر  مجال 
يمكن  ل  اأخ��رى  واأجنا�ص  فنون  وج��ود  من  الرغم 
تجاهلها ومن بينها ؛ فن الق�شة الذي ي�شرد تاريخ 
من  وطموحاته...وما  وتجاربه  الجاهلي  الإن�شان 

�شك اأن ال�شرد بهذا المفهوم ل يخلو اأي مجتمع من 
وجوده، اإنه تعبير ذاتي وجماعي لما يعي�شه الإن�شان 

في محيطه. 

القديمة  العربية  الق�ش�ص  اأن  فيه  ل�شك  ومما 
نمط من اأنماط التعبير ال�شردي الأدبي الذي تركه 
التاريخي  فيها  تفاعل  زمنية  ف��ت��رات  ف��ي  ال��ع��رب 
»غني  ذاته  في  ال�شعر  واأن  والثقافي،  والجتماعي 
القديمة  ال��ع��رب��ي��ة  الق�شة  اأ���ش��ول  ع��ل��ى  ب��دلل��ت��ه 
وتاأ�شيلها في الموروث العربي ال�شعبي والذاتي على 

ال�شواء«))(.

في  بالق�ش�ص  الهتمام  عدم  نعزو  اأن  ويمكننا 
الن�شو�ص  به  تميزت  ما  اإلى  القديم  العربي  الأدب 
ومعرفية  جمالية  لقيم  خ�شوعها  م��ن  ال�شعرية 
اأُلف  ما  اأ�ش�شها  اإر�شاء  في  �شاهم  عليها،  متعارف 
من كتب نقدية حول ال�شعر، وبالتالي �شكل »النموذج 
محاولة  وك��ل  يحتذى،  اأن  يجب  ال��ذي  المعرفي« 
»النموذج«،  هذا  عن  الأ�شكال  من  ب�شكل  البتعاد 
الهتمام  عدم  اأن  كما  والرف�ص.  بالتهمي�ص  قبلت 
للنموذج  خ�شوعها  ع���دم  اإل���ى  ي��ع��ود  بالق�ش�ص 
تناق�ص  على  تتاأ�ش�ص  بو�شفها  ال�شائد،  المعرفي 

�شريح اأو م�شمن مع تجليات هذا النموذج.

وقد حملت هذه النظرة التهمي�شية خلفيات دينية، 
تجلت في احتواء القراآن على مادة ق�ش�شية، تغني 
القراآن  اإن »في  اإذ  اأخرى؛  اأنماط �شردية  اإنتاج  عن 
يكفي عن  ما  العظة،  ال�شنة من  وفي  الق�ش�ص  من 
ق�شية  اإلى  اإ�شافة  �شحته«))(.  تتيقن  ل  مما  غيره، 
الت�شور،  بهذا  اأ�شا�ًشا  المرتبطة  والكذب  ال�شدق 
بالكذب،  القديم  العربي  ال�شرد  ارتبط  ما  فغالًبا 
النظرة  ح�شب  اإهماله  في  العوامل  اأب��رز  من  وكان 
اأحد  العرب  المحافظة؛ »فالق�ش�ص عند  التقليدية 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

72

اثنين، فاإما اأنه اأخبار �شادقة وحقائق واقعة ثابتة، 
والعتبار...  الحكمة  �شبيل  على  مطلوب  اإًذا  وهو 
باأن  اأحق  فهو  واأباطيل  اأكاذيب  الق�ش�ص  اأن  واإم��ا 
النافع  العلم  طلب  عن  ي�شرف  لأن��ه  وينبذ؛  يهمل 

ويغري بالن�شراف في �شبل ال�شالل«))(.
ب��ال��ت��راث  المهتمون  ت��ع��ام��ل  ذل���ك  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
فيها  ف���راأى  زاوي��ت��ي��ن؛  م��ن  الق�ش�ص  م��ع  العربي 
تاريخية  ومعطيات  حقائق  على  تحيل  اأنها  بع�شهم 
وتقريب  الفهم  تي�شير  في  ت�شاهم  وبالتالي  ثابتة، 
المعنى، وراأى اآخرون اأنها تعمد اإلى توظيف الخيال 
الدينية  المعتقدات  بع�ص  اإلى  المرجعية  والإحالة 
و�شعية  اأ�شيرة  تظل  اأن  وجب  ولهذا  والأ�شطورية؛ 
اإغفال  في  ت�شبب  ال��ذي  هو  ه��ذا  »ولعل  هام�شية، 
فهو  القديم،  العربي  الق�ش�شي  لالأدب  الدار�شين 
القديمة، وهو بال  بالآثار الطق�شية  بال �شك محمل 
ا وليد ما كان ي�شود الجزيرة العربية من  اأي�شً �شك 
اأ�شاطير تف�شر ظواهر الكون وتعلل الأحداث الموؤثرة 

في حياة الإن�شان«))(. 
بعناية  حظي  ق��د  الجاهلي  ال�شعر  ك��ان  واإذا 
اأخرى  اأدبية  اأجنا�ًشا  ثمة  ف��اإن  والباحثين،  النقاد 
العربية  الحياة  عن  التعبير  و�شاركته  ال�شعر  واكبت 
كثير  اأو  بقليل  مثله  تحظ  ل��م  ولكنها  وهمومها، 
على  نوؤكد  اأن  يجب  ال�شدد  هذا  وفي  العناية،  من 
م�شاألتين اأ�شا�شيتين؛ الم�شاألة الأولى هي اأن التراث 
واإيقاعه  ���ش��وره  حيث  م��ن  غني  العربي  ال�شعري 
بالق�ش�ص  عالجها  ال��ت��ي  المو�شوعات  وطبيعة 
والحكايات، واأما الم�شاألة الثانية؛ فتكمن في اأن هذا 
التراث ال�شعري قدم اإلينا في قالب �شردي ل �شبيل 
اإلى التغافل عنه، �شواء اأاأمن طرف ال�شعراء الذين 
اإلى رواية  ال�شعرية  الق�شائد  الكثير من  عمدوا في 
الأحداث و�شرد التجارب الذاتية والجماعية اأم من 

طرف الرواة ال�شعر والإخبارين الذين ا�شتندوا اإلى 
ببعد  وق�شائدهم  ال�شعراء  حياة  فتناولوا  الحكي 

�شردي وا�شح �شاهم في تقديم التراث ال�شعري.
اأولى بع�ص البالغيين والنقاد عناية كبيرة  وقد 
لذلك، ووقفوا عندها وقفات، ولكنهم ظلوا مع ذلك 
في  ال�شردي  التخييل  �شمة  تناولهم  في  رين  ُمق�شّ
ال�شاأن:  هذا  في  ر�شيق  ابن  ويقول  القديم؛  ال�شعر 
مكرمة؛  بكل  مطلوب  علم،  بكل  ماأخوذ  »وال�شاعر 
لت�شاع ال�شعر واحتماله كل ما حمل من نحو، ولغة، 
هذه  اأكثر  واحتياج  وفري�شة،  وح�شاب  وخبر  وفقه، 
العلوم اإلى �شهادته، وهو مكتف بذاته، م�شتغن عما 
�شواه، ولأنه قيد لالأخبار، وتجديد لالآثار...ولياأخذ 
واأيام  الن�شب  ومعرفة  والخبر،  ال�شعر  بحفظ  نف�شه 
ذكر  من  يريده  فيما  ذلك  بع�ص  لي�شتعمل  العرب؛ 
من  ال�شاعر  وجدنا  الأمثال...فقد  و�شرب  الآث��ار، 
برواية  اأ�شحابه  يف�شل  المتقدمين،  المطبوعين 

ال�شعر ومعرفة الأخبار«.

م�شروعية  بو�شوح  يك�شف  ن�ص  اأم���ام  فنحن 
الحديث عن الق�شة في التراث ال�شعري؛ اإذ يبدو اأنه 
ا بجميع الأخبار  من المفرو�ص اأن يكون ال�شاعر ملمًّ
والأن�شاب والق�ش�ص  والحكايات والأ�شاطير لنظم 
�شعره، واأن يتفاعل مع هذه الم�شادر المعرفية، واأن 
لحياته  المكونة  الثقافية  البنيات  مختلف  ي�شتوعب 
ما  في ذلك على  يعتمد  واأن  والجتماعية،  الثقافية 
يقدمه له النا�ص  من مادة حكائية متعددة، تتجلى 
وهو  والأ�شاطير،  والق�ش�ص  الحكايات  �شرد  في 
لكنها  الخا�شة؛  بنياته  له  ن�ص  ال�شعر  اأن  يفيد  ما 
بنية منفتحة ومتفاعلة مع ن�شو�ص اأخرى من قبيل 

الق�ش�ص والأ�شاطير والأخبار وغير ذلك. 
- انفتاح ال�ضعر العربي القديم:

ووفق هذا الت�شور ي�شبح من الالزم النظر اإلى 
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ال�شعر بروح من النفتاح، وولوجه من زوايا متعددة، 
المقام  هذا  في  وتهمنا  وث��راءه،  غناه  ينا�شب  بما 
زاوية ال�شرد، »فعلى مدى قرون عدة ارتبط ال�شعر 
يوؤكد  حتى  لل�شرد  احتاج  اإن��ه  بل  بال�شرد،  العربي 

ح�شوره و�شلطته«)1)(.)))(

وكل هذا يوؤكد ح�شور الن�ص ال�شردي في مدونة 
من  الأدب  هذا  يخلو  ل  بل  القديم،  العربي  الأدب 
تكوين  ف��ي  �شاهمت  التي  المختلفة  ال�شرد  وج��وه 
منا�شبات  في  ال�شاعر  ا�شطرار  تبين  مهمة،  ثروة 
بحكاية  ق�شيدته  تقديم  في  ا�شتثمارها  اإلى  عدة، 
ت�شيء  اجتماعية  اأو  تاريخية  توطئة  يعد  خبر  اأو 
جوانب الق�شيدة، وتمنح المتلقي رغبة في المتابعة 
ا�شتثمار  اإلى  يحتاج  كان  ال�شاعر  اإن  بل  والتاأثير. 
ر�شم  ف��ي  توظيفها  واإل���ى  والأ���ش��اط��ي��ر،  الق�ش�ص 
المعاني وت�شكيل عوالم الق�شيدة، »وهذا ما يجعلنا 
ح�شور  خالل  من  بال�شعر  ال�شرد  عالقة  في  ننظر 
مهمة  اآفاًقا  يفتح  الذي  ال�شيء  ال�شعر،  في  ال�شرد 
في درا�شة تفاعل ال�شعر بال�شرد في الإبداع العربي 

قديمه وحديثه«)))(. 

في  القديم  ال�شعري  الن�ص  اأن  اإًذا  �شك  ول 
يت�شمن  الن�شية،  البنيات  من  �شبكة  وجوهه  اأغلب 
ال��ع��رب...واأي  واأي��ام  والأمثال  والق�شة  الأ�شطورة 
حتما  يقف  منه  بنيوي  عن�شر  لأي  اإق�شاء  اأو  اإلغاء 
�شورته  ف��ي  ال�شعري  للن�ص  فهمنا  اأم���ام  ح��اج��زا 

الكلية.
ثانًيا - ال�ضرد في ال�ضعر العربي القديم :

- ال�ضعر العربي القديم بين الغنائية 
وال�ضردية:

ل يخفى اأن عدًدا من النقاد والباحثين قد اأَْوَلوا 
اهتمامًا بالًغا بغنائية ال�شعر العربي القديم، ومنهم 

�شردية  مكونات  بوجود  القول  لدح�ص  تحم�ص  من 
طه  مع  ال�شاأن  هو  كما  الغنائية؛  النزعة  مع  تمتزج 
ح�شين مثاًل، الذي راأى »اأن ال�شعر العربي غناٌء كله 
بمعنى  �شخ�شي  فهو  الغنائي؛  ال�شعر  مميزات  فيه 
يت�شل  وم��ا  الفرد  نف�شية  �شيء  كل  قبل  يمثل  اأن��ه 
»ال�شعر  اإن  بل  وم��ي��ل«)))(،  وه��وى  عاطفة  من  بها 
لي�ص من  الأدب  تاريخ  يدر�شه  الذي  القديم  العربي 
الق�ش�ص، ول من التمثيل في �شيء، واإنما هو غناء 

لي�ص غير«)))(. 

ووف���ق ه���ذا ال��ت�����ش��ور ت��م ال�����ش��ك��وت ع��ن البعد 
اأنواع  على  انفتاحه  واإغفال  ال�شعر  في  الق�ش�شي 
واأنماط اأدبية اأخرى؛ من قبيل الأ�شطورة والخرافة 
وعاء  �شكل  ال�شعر  من  الرغم  على  والأخ���ب���ار...، 
النا�ص  عا�شها  ووق��ائ��ع  ح���وادث  ي�شرد  للق�ش�ص 
اأفرادا وجماعات، ومن ثم فاإن القول بغنائية ال�شعر 
الفرد  نف�شية  ي�شور  ذاتي  اأنه  حيث  »من  الجاهلي 
وما يختلجه من عواطف واأحا�شي�ص«)))(، قول يحتاج 
اإلى اإعادة الدرا�شة والتقييم؛ نظًرا لما ورد في هذا 
ال�شعر من ق�ش�ص واأ�شاطير من الع�شور القديمة. 

القوي  الرتباط  يوؤكد  الذي  الموقف  هذا  ولعل 
بين ال�شعر والغناء  اأدى اإلى اإهمال مالمح ال�شرد في 
ال�شعرية  الن�شو�ص  في  المتاأمل  ولكن  ال�شعر،  هذا 
ا قد عمد ال�شعراء من خاللها  القديمة، يجد ق�ش�شً
اإلى ت�شوير مواقف تن�شجم وروح الق�شيدة العربية، 
الأ�شطورة  اإلى  الن�شو�ص  هذه  ا�شتناد  اإلى  اإ�شافة 
عنا�شر  توفير  تتطلب  حكاية  ذاتها  في  تعد  التي 

�شردية ت�شاهم في ت�شكيل بنية الق�شيدة. 

اإن ال�شعر ينفتح على التجارب الإن�شانية، وهذا 
ال�شبب يوفر لل�شاعر ذخيرة ي�شتق�شي منها مادته 
يرتاح  المتلقَي  يجعل  وجداني  اأ�شلوب  في  لينظمها 
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بها  مر  التي  التجربة  �شدق  ويح�ص  ي�شمع،  ما  لكل 
ق�ش�شي  تحبيك  من  فيه  برع  لما  وذلك  ال�شاعر، 
على  الجمالية  ط��اب��ع  اإ���ش��ف��اء  ف��ي  �شاهم  مثمر 
اأحا�شي�شه  ف�ي  المتلقي  وم�شاركة  ال�شعري  الن�ص 

ومعاناته.

ال�شرد  نهج  اعتمدوا  الذين  »ال�شعراء  اأغلب  اإن 
كانوا  �شعرهم  م��ن  �شتى  مقاطع  ف��ي  الق�ش�شي 
يرتكزون خاللها على فكر ي�شتمد مقوماته من اإرث 
اجتماعي واأخالقي وح�شاري، وكان مرامهم من كل 
ب�شكل  الأحداث  وتوالي  الإبداعي  الأداء  تنمية  ذلك 
العربي  ال�شعر  اإلى  وبالرجوع  مت�شل�شل«)))(.  مطرد 
القديم واإعادة قراءته ثانية، نجد اأن اأغلب الأجزاء 
ال�شردية؛  المكونات  فيها  تتجلى  للق�شائد  المكونة 
من ح�شور ال�شخ�شيات والأحداث والمكان والزمان 
والحوار وغيرها من المقومات الأ�شا�ص في العملية 
�شكل  في  ي�شرد  فال�شاعر  الق�ش�شية؛  الإبداعية 
تجاربه  ويق�ص  عاي�شها،  معينة  ح��وادث  ق�ش�شي 
بالخيال؛ لخلق  الواقع  روؤية يمتزج فيها  الذاتية في 
اإلى  وتدفعه  المتلقي،  اإح�شا�ص  تثير  تخييلية  روؤي��ة 

التفاعل مع الن�ص ال�شعري. 

العربي  ال�ضعر  في  والخيال  الواقع   -
القديم:

ع�شره،  واأح�����داث  بق�شايا  ال�����ش��اع��ر  ارت��ب��ط 
ومتباينة  متعددة  عالقات  وربط  ع�شيرته،  وهموم 
�شاغ  ذلك  على  وتاأ�شي�ًشا  الجتماعي،  محيطه  مع 
تجاربه وتجارب غيره في قالب �شعري ر�شم فيه تلك 
تجربة  من  نابعا  ال�شعر  اأ�شبح  ثم  ومن  الأح��داث، 

ال�شرد ليغدو �شعًرا محكًيا. 

ل  الجاهليين  ال�شعراء  ل��دواوي��ن  والمتفح�ص 
الكثير  لجاأ  فقد  �شعرية؛  ا  ق�ش�شً يجد  اأن  يعدم 

اأ�شفى  مما  ال��ح��وادث  و���ش��رد  الق�شة  اإل��ى  منهم 
بال�شردي  الغنائي  فيها  امتزج  حيوية  ال�شعر  على 
الق�ش�ص في  بالتالي  واأ�شحت  بالخيالي؛  والواقعي 
ال�شعر الأداة الناجعة التي ا�شتخدمها ال�شعراء لنقل 
اأفكارهم وتجاربهم في �شتى المو�شوعات، »فمعظم 
لل�شاعر،  ج��رت  ح���وادث  ذك��ر  تت�شمن  المعلقات 
ويق�شها في جزء من ق�شيدته على �شبيل التفاخر 
وربما  الحروب،  في  وب�شالته  ب�شجاعته  اأو  بنف�شه 
تناول فيها جانبا من مغامراته، اأو ق�ص علينا بع�ص 

الأخبار الما�شية«)))(. 

ولكن هذا ل يعني اأن ال�شاعر كان ينقل الواقع، 
بل ي�شوغه �شياغة تخييلية تك�شف عن مدى قدرته 

على الخلق والإبداع.

من  يتخذ  ال��ق��دي��م  ال��ع��رب��ي  ال�شاعر  ك��ان  لقد 
الذاتية  تجاربه  فيه  ي�شب  ق�ش�شًيا  بناء  ق�شيدته 
وم�شاعره  واآم��ال��ه  اآلم���ه  ويحكي  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
التجارب  هذه  يخ�شع  هذا  كل  في  وهو  ومخاوفه، 
في�شتعمل  ال�شردية،  ولتقنيات  الخيالية  للطاقة 
اإطاًرا  وي�شع  ال�شخ�شيات  ويوظف  الحوار  عن�شر 
مكانًيا وزمانًيا لالأحداث، مما ي�شفي على الق�شيدة 
اإذن »فكل ق�شيدة تق�ص ق�شة يكون  بعًدا �ش�ردًيا، 
ت�شمى  الق�شة  هذه  حكاية،  منها  الظاهر  الغر�ص 

�شعًرا ق�ش�شًيا«)))(.

ي�شوغ  اأن  القديم  العربي  ال�شاعر  يفت  ول��م 
بين  م��وج��ودة  وتقاليد  ع��ادات  عن  تحكي  ق�شائد 
اأ�شطورية  ي�شترفد من عوالم  النا�ص، وهو في ذلك 
في   - -مثاًل  الذبياني  النابغة  فعل  كما  خيالية، 

ق�شيدته ال�شردية التي مطلعها:)))(
ِمْنهُم ــْغــِن  الــ�ــصِّ ذهَِوي  مــن  ــى  الأهَْلــقهَ ــــي  اإِنِّ وهَ

ْه اِهرهَ �صهَ ْجِد  الوهَ من  تهَ�ْصُكو  اأ�صبحْت  وهَما 
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ــِلــيــِفــهــا ِمـــن حهَ ــا  ــفهَ الــ�ــصَّ ــْت ذاُت  ــِقــيهَ لهَ ــا  ــمهَ كهَ

ْه اِئرهَ �صهَ النَّا�ِص   في  االأهَمــثــاُل  ِت  كَّ اْنفهَ مــا  وهَ

وال�شاعر في هذه الق�شيدة يحكي ق�شة حية مع 
اأحدهما  قتلت  اأنها  اإل  لقتلها،  يوًما  خرجا  اأخوين 
وبقي الآخر، فحز ذلك في نف�شه وعزم على الأخذ 
عليه  عر�شت  الحية  اأن  اإل  اأخ��ي��ه،  لمقتل  بالثاأر 
اأ�شبح  حتى  ديناًرا  يوم  كل  في  تعطيه  باأن  ال�شلح 
غنيا، ومع مرور الأيام تذكر اأخاه، وحّن اإلى ذكراه، 
فقرر قتل الحية بالفاأ�ص، ولكن ل�شوء حظه اأخطاأها، 
ندم  وبعد ذلك  بينهما،  الذي كان  التفاق  فنق�شت 
على فعلته، واأراد العودة اإلى ما كان عليه من اتفاق 

لكن الحية رف�شت)1)(.

وقد عمد بع�ص ال�شعراء اإلى �شياغة ق�شة �شعرية 
اأبطالها من جن�ص الحيوان، وهو ما فعله اأمية بن اأبي 
ال�شلت في ق�شيدته الق�ش�شية »الديك والغراب«؛ 

يقول في مطلعها)))( 
ــرٍة ـــ خــمهَ ُمــــْدِمــــُن  يــــُك  الــــدِّ اإاّل  غــــرو  وال 

ـــــــا ـــيهَ الـــحـــواِنــــ ـــــّل  ـــــمهَ يهَ ُغـــــــــراٍب ال  ـــــديـــــُم  نهَ

وي�شرد هذا الن�ص ال�شعري ق�شة خيانة الغراب 
للديك الذي اأ�شبح مرهوًنا عند �شاحب خمارة بعد 
الديُك  فاأر�شل  بالإفال�ص،  واأ�شيب  ماله  انتهى  اأن 
اأعاره  وقد  نف�شه،  ينقذ  حتى  بالمال  لياأتي  الغراَب 
جناحيه، واأو�شاه بال�شرعة في القدوم؛ لكن الغراب 

غدر ب�شديقه ولم يرجع. 

اإن ال�شاعر في هذه الق�شيدة يتحدث عن ق�شة 
خيالية اأ�شطورية تتعلق بخداع الغراب للديك؛ وهي 
يقولون:  »كانوا  فقد  العرب،  عند  معروفة  اأ�شطورة 
الخمر  على  فرهنه  للغراب  نديما  كان  الديك  اإن 
فجعله  الخمار،  عند  وتركه  يرجع،  ولم  به،  وغ��در 

الخمار حار�ًشا«)))(.

التاريخ  اإل���ى  ي��ع��م��دون  ال�����ش��ع��راء  بع�ص  ون��ج��د 
الزمان  في  المعروفة  الأعالم  بع�ص  ويتحدثون عن 
الأع�شى  فعل  كما  والخ�شال؛  ال�شيم  ببع�ص  الغابر 
بن  �شريح بن ح�شن  فيها  الكبير في ق�شيدة مدح 
عمران بن ال�شمواأل، حيث �شرد ق�شة وفاء ال�شمواأل 

بن حيان بن عدياء لمرئ القي�ص؛ يقول فيها:)))(
ــْت ـــ ــقهَ ــِل عهَ مـــا  ـــدهَ ـــْع بهَ ـــي  ـــّن ـــُركهَ ـــْت تهَ ـــح الهَ  ْي ـــرهَ �ـــصُ

ـــاِري ــــ ـــّد اأهَْظـــفهَ ـــدهَ الـــِق ـــْع ــــْومهَ بهَ ِحــبــالــكهَ الــــيهَ

حكاية  ع��ن  فيها  يتحدث  �شعرية  ق�شة  وه��ي 
مفادها؛ اأن امراأ القي�ص لما اأراد الخروج اإلى قي�شر 
ا�شتودع ال�شمواأل دروًعا وغير ذلك، فلما مات امروؤ 
القي�ص طلب ملك من ملوك ال�شام بت�شليم الدروع ، 
مهددا ال�شمواأل بقتل ابنه اإن لم يفعل؛ لكن ال�شمواأل 
ال�شمواأل،  ابن  الملك  فذبح  لعهده،  وفيا  وظل  اأبى 

وهو م�شرف ينظر اإليه)))(.

والق�شايا  الأحداث  اتخذ من  ال�شعراء من  ومن 
التي يعرفها المجتمع مورًدا ل�شياغة ق�شة �شعرية؛ 
ت�شور  ق�شة  في  الهذلي  ذوؤي��ب  اأبو  به  قام  ما  وهو 
الواقع الجتماعي وتعبر عنه، يتحدث فيها عن فتى 

خرج غازًيا فقتل؛ يقول في مطلعها:)))(
ــــــــٍب ْه وهَ اأمَّ  ِقــــــيهَ  ُتـــــــــــــالهَ اأهَْن  ـــــُل  ــــــ ـــــوؤهَمِّ ــــــ ُن

ـــُف ـــي ـــِق ثهَ ـــــْت  ـــــعهَ ـــــمهَ اْجـــــتهَ اإِذا  ــــفــــٍة  ــــْخــــلهَ ِبــــمهَ

اإلى اأن يقول: 
ـــــاٌب ْت ُعـــــقهَ ـــــــــــرهَ ــــاِن جهَ ــــيهَ ــــْمــــ�ــــصِ ــــا يهَ ــــنهَ ــــْي ــــبهَ فهَ

ــــــوُف ُفـــــــ ــــــٌة دهَ ــــــاِئــــــتهَ ـــــــــــاِن خهَ ــــــــنهَ الـــــِعـــــْقـــــبهَ ِم

ــــــيــــــِه ــــــــــــــــــْت اإِلهَ ـــــــــــْد اأهَْوحهَ ـــــــــُه وقهَ ـــــــالهَ لهَ ـــــــقهَ فهَ

ــــــُف ــــــي ــــــِع تهَ ــــــــــــا  مهَ ــــــــــــــــــــــــكهَ  اأُمُّ هلِل  اأهَال 
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ي�شرد  الق�ش�شية  الق�شيدة  هذه  في  وال�شاعر 
اأمه  ترك  بعدما  الهالك،  م�شيره  كان  فتى  معاناة 

تبكي عليه، وتنف�ص فرا�شه وتعدُّ له التمائم.

وتاأ�شي�ًشا على ذلك كله، وبناء على ما تقدم من 
الق�شائد  هذه  في  ال�شعر  اإن  القول  يمكن  الكالم، 
وفي غيرها من الق�شائد ال�شعرية العربية القديمة، 
تحول من مجرد قيمة �شوتية اإيقاعية اإلى مجال ذي 
قوالب  في  ال�شرد  خيوطها  ر�شم  متعددة،  �شياقات 

ق�ش�شية تمزج بين الواقعي والخيالي.

اإل��ى  فيها  العربي  ال�شاعر  ا�شتند  وق��د  ه���ذا، 
وا�شترفد-حيًنا  حيًنا،  وتاريخية  اجتماعية  اأحداث 
اآخر- من المتخيل الأ�شطوري العربي الموروث عن 
الأجداد والأ�شالف في غابر الأزمان، فاأ�شبح تراًثا 
جديًرا با�شتثماره وفق روؤية اإبداعية من اأجل وحدة 
تربط  كيف  اإذن  ويتبين  العنا�شر.  متفاعلة  ن�شية 
وتجمعهما  وعالقات،  �شالت  وال�شعر  الق�شة  »بين 
اإلى التعبير عن  �شمات ومميزات، فكالهما يتو�شل 
ب�شعة  وي�شتعين  والتاأثير  والإيحاء  بالخلق  اأهدافه 
الخيال«)))(؛ اإذ اإن ال�شاعر الجاهلي لم يتوقف عند 
طابع  عليه  اأ�شفى  بل  فح�شب،  الواقع  نقل  مجرد 
تكمن  ال�شاأن  هذا  في  ال�شاعر  قيمة  ولعل  الخيال، 
في مدى قدرته على الت�شرف في الأ�شاليب، وخلق 
اآفاق جديدة وعالقات متداخلة بين ال�شعر وال�شرد.

ووفق هذا الت�شور »يم�شي ال�شعر ال�شردي جن�ًشا 
مختلًطا ي�شترك فيه ال�شعر وال�شرد«)))(، وي�شاهمان 
على  فيها  ال�شاعر  يعمل  �شعرية  ق�شة  بناء  في  مًعا 
م�شتعيًنا  تخييلية،  بطريقة  ال��واق��ع  اإن��ت��اج  اإع���ادة 
بو�شائل ال�شرد المختلفة، مما يجعل القارئ يتفاعل 
مع الن�ص ال�شعري، وينجذب اإلى البحث عن مغزاه 
ودللته، »فكلما ح�شر ال�شرد، ازداد تعلقنا بال�شعر، 

ال�شعر،  فيه  ي�شبح  ال��ذي  المحيط  هو  ال�شرد  اإن 
ال�شرد  اإمكانات  من  م�شتفيًدا  خالله  من  ينمو  بل 
م�ن  تاأخذ  ما  بقدر  الواقع  من  تاأخذ  التي  المطلقة 

الخيال«)))(.
في  م�شمر  ال�شرد  اأن  ه���ذا،  بعد  خفي  وغ��ي��ر 
وراء  اإن  اإذ  العربية؛  للق�شيدة  الغنائية  الخلفية 
التغني بالذات حكًيا لها ور�شًما لأحوالها المتعددة. 
والذات في الق�شيدة الجاهلية ل تاأخذ موقًعا ثابًتا 
لتخلق  اللغة  عبر  تنتقل  متحركة،  باأبعاد  تت�شم  بل 
على  يدل  »مما  حكائًيا،  �شكاًل  ياأخذ  تخييلًيا  عالًما 
اأن غنائية ال�شعر ل تعفيه في العمق من كونه يحكي 
واأنه من خالل  الذات،  بها  التي مرت  الأه��وال  عن 
مجموع  ت�شمل  كلية  �شردية  يوؤ�ش�ص  الأح���وال  ه��ذه 
لم  الجاهلي  ال�شعر  اأن  يوؤكد  ما  وهذا  الن�ص«)))(، 
اأغلب  ذل��ك  اإل��ى  ذه��ب  كما  ا،  مح�شً غنائًيا   يكن 
ق�ش�شية  بنية  بوجود  ات�شم  بل  والدار�شين،  النقاد 

واأ�شطورية في العديد من مقاطعه وق�شائده. 
ثالًثا - الأ�ضطورة وجن�س ال�ضعر: 

- ظهور الأ�ضطورة وال�ضعر:
ت�شيطر  بوجود قوى غيبية  القديم  الإن�شان  اآمن 
والكائنات  الب�شر  م�شير  في  وتتحكم  العالم،  على 
كانت  و�شعائر  طقو�ًشا  يمار�ص  جعله  مما  الأخ��رى، 
درًءا  الغيبية،  القوى  هذه  من  التقرب  منها  غايته 
الفردية  حياته  في  تلحقه  اأن  يمكن  التي  لالأخطار 

اأو الجماعية. 
بع�ص  ف��ي  الغيبية  ال��ق��وى  ه��ذه  تج�شدت  وق��د 
فيما  اأو  والأحجار  الأ�شجار  مثل  الطبيعة  عنا�شر 
تحتويه الطبيعة من نجوم وكواكب ورياح واأمطار... 
ومع تطور الزمن تر�شخت في الذاكرة الجماعية 
المحيطة  الظواهر  وراء هذه  اأن  البدائي،  لالإن�شان 
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م�شير  عن  الم�شوؤولة  هي  اآلهة،  اأو  عظيمة  قوى  به 
ال�كون، »فكان لبد من ك�شب ودِّ هذه الآلهة بال�شعائر 

والقرابين والتعاويذ وال�شحر وما اإلى ذلك«)1)(.

هذه  اإل��ى  يتقرب  كان  عندما  القديم  والإن�شان 
القوى اأو الآلهة درًءا لل�شر اأو جلًبا للخير، فهو اإنما 
كان يمار�ص طقو�ًشا معينة، وكانت الأ�شطورة و�شيلته 
في ذلك، يروي من خاللها ق�شة هذه الطقو�ص، وما 
دوافعها  وي�شرح  واأعمال،  احتفالت  من  ي�شاحبها 

والمراد منها.

وقد كانت اللغة اأول اأ�شكال التعبير التي ابتكرها 
تف�شير  على   الهائلة  مقدرته  وك�شفت  الإن�����ش��ان، 
الظواهر غير العادية التي تحدث في حياته، وعلى 
ولم  م�شتمر،  وتغير  تجدد  من  حوله  ما  ا�شتيعاب 
بل  والتبرير،  التف�شير  ح��دود  عند  اللغة  تتوقف 

�شاهمت في اإنتاج ال�شعر والأ�شطورة. 

الأ�شطورة  اإن  نقول:  الت�شور،  هذا  اإلى  ا�شتناًدا 
يوؤكد  وهذا  الكون،  ظواهر  في  التاأمل  نتيجة  ن�شاأت 
انفك في مرات  الذي ما  الإن�شان،  ارتباطها بحياة 
كثيرة يعمد اإلى الت�شاوؤل عن م�شير حياته، والتاأمل 
في تقلبات الدهر، والقيام بمحاولت دوؤوبة لتملك 
ا�شطدم  اأن  بعد  وجمالًيا،  معرفًيا  تملًكا  واق��ع��ه 
على  يعتمد  اأن  لبدهَّ  فكان  والوجود،  الكون  باأ�شئلة 

فعالية التخييل.

كان  القديم  ال�شعر  اأن  وه��و  اآخ��ر،  �شيء  وثمة 
مجموعة  في  اأ�شا�ًشا  تمثلت  دينية  بوظيفة  يقوم 
تقديم  لعملية  المواكبة  والترديدات  الترانيم  من 
احتفالت  تقام  كانت  حيث  وال��ذب��ائ��ح؛  القرابين 
كبرى يمتزج فيها ال�شعر بالغناء والأ�شاطير، وهذه 
والأ�شطورة من حيث  ال�شعر  بين  التقاء  نقطة  اأبرز 
الن�شاأة، فكل منهما يعود اإلى جذور ومعتقدات دينية 

قديمة، حيث غدت »ع�شور الأ�شاطير الأولى، التي 
من  الأل��ف��اظ  عليه  دل��ت  بما  ال�شعر،  ع�شور  ه��ي 
اأ�شطورية، تتخذ فيها المدلولت  دللت ح�شية، ثم 
ال��دلل��ة  تحت  ت��ن��درج  �شكلية،  ���ش��ورة  التجريدية 

الح�شية«)))(.

يمتزج  اإن�شانية  تجربة  ال�شعر  اأن  ينكر  اأحد  ول 
يمتلك  عندما  فالإن�شان  والجمالي؛  الروحي  فيها 
طاقة �شعورية معينة؛ ل ينظر اإلى الظواهر الح�شية 
بو�شفها  بل  فقط،  ذاتها  في  في محيطه  الموجودة 
خالل  من  معها  يتعامل  ولهذا  عالمه؛  من  ج��زًءا 
من  مزيٌج  الإن�شاِن  عالم  اإن  وحيث  و�شعوره،  فكره 
كل  ف��اإن  والخيالت،  والأوه���ام  والمخاوف  الآم��ال 
ما  وه��ذا  لالأ�شياء،  روؤيته  على  ب��دوره  ينعك�ص  هذا 
معبًرا  الق�شائد،  وينظم  الأ�شاطير  ينتج  يجعله 
واأف��ك��ار،  م�شاعر  من  نف�شه  في  يجول  عما  بذلك 
الذاتي  اأط��راف��ه��ا  يتجاذب  معرفية  م��ادة  ومكوًنا 
نظرتنا عن  تختلف  ل  النظرة  وه��ذه   والجماعي. 

التعبير  اأ�شكال  من  �شكاًل  بو�شفها  الأ�شطورة  اإلى 
الدائم  �شراعها  في  الإن�شانية  التجربة  ما�شي  عن 
مع الحياة، وربما كانت الأ�شطورة في هذا الجانب 
ا�شتجابة  واأكثرها  الفنية  الأ�شكال  اأعمق  بالذات 
لمتطلبات الإن�شان في تلك المرحلة، فهي من حيث 
الق�ش�شي؛  ال�شرد  مبادئ  تحكمها  ق�شة  ال�شكل 
في  تاأتي  ما  وعادة  وعقدة،  و�شخ�شيات  حبكة  من 
المنا�شبات  في  تداولها  على  ي�شاعد  �شعري  قالب 
عبر  خالدة  ا�شتمرارها  وعلى  الدينية،  والطقو�ص 
بها  تمتعت  التي  ال�شلطة  »اإن  والأزم��ن��ة،  الع�شور 
الأ�شطورة في الما�شي؛ ل يدانيها �شوى �شلطة العلم 
الإن�شان  اآمن  الما�شي  وفي  الحديث...  الع�شر  في 
الأ�شطورة...  له  نقلتها  التي  العوالم  بكل  القديم 
ت�شد  التي  القيم  بكل  كفًرا  بم�شامينها  الكفر  وكان 
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الفرد اإلى جماعته وثقافته، وفقداًنا للتوجه ال�شليم 
في الحياة«)))(. 

الحياة  ينظم  د���ش��ت��وًرا  الأ���ش��ط��ورة  غ��دت  لقد 
التوفيق  على  وي�شاعدهم  النا�ص،  بين  الجتماعية 
في  تثيره  وم��ا  ال�شعبة،  الطبيعة  مظاهر  بين 
وال�شراع  والرهبة  الخوف  م�شاعر  من  الإن�شان 
فهم  محاولة  وبين  وال��م��وت،  الحياة  بين  الدائم 
هذه القوى الطبيعية وال�شيطرة عليها، ولو بالكلمة 

واللغة. 

فكل من ال�شعر والأ�شطورة لهما جذور م�شتركة 
اعتمادهما  في  اأ�شا�ًشا  تتمثل  متبادلة،  وعالقات 
على اللغة بو�شفها خير اأداة للتعبير وال�شيطرة على 
في  التفكير  و�شائل  من  وو�شيلة  والكائنات  الأ�شياء 

الوجود الإن�شاني. 

- دور اللغة في التفكير الأنطولوجي:
اكت�شاف  ف��ي  الفعال  دوره���ا  للكلمة  ك��ان  لقد 
الموجودات وتف�شير الظواهر، وتعرف الواقع ق�شد 
»فالن�ص  عنا�شره،  على  وال�شيطرة  فيه  التحكم 
ل  وال��دللت  الرموز  من  �شبكة  يقترح  الأ�شطوري 
بنائها  نوامي�ص  بمقت�شى  اإل  بم�شمونها،  توحي 
واإن�شائها، ول يعرف غورها اإل بالغو�ص وراء دللت 
بالكون  الإن�شان  عالقات  عن  تك�شف  التي  رموزها 
التاأثير  ومحاولته  لالأ�شياء  وفهمه  الوجود  فجر  في 
في الكائنات والتحكم فيها، ذلك التاأثير الذي كان 

للكلمة دورها فيه«)))(. 

وغير خاف اأن الأ�شطورة تعبر عن موقف الإن�شان 
�شكل  الموقف  هذا  ويتخذ  والكائنات،  الأ�شياء  من 
�شراع دائم، ولهذا نجد »اأن الموقف الأ�شطوري في 
�شميمه موقف �شعري«)))( ودرامي، ي�شاهم الإن�شان 
اإمكانات  من  اللغة  تمنحه  ما  بتوظيف  بنائه،  في 

رمزية وخيالية. 

اإن اللغة في كل من ال�شعر والأ�شطورة تجنح اإلى 
الرمز والخيال، وتعد اأهم و�شيلة للتعبير عن حيرة 
الإن�شان البدائي اأمام الظواهر الطبيعية، وهي اأداة 
حاملة لفهمه وت�شوره للحياة، ومعبرة عن تجربته، 
التجربة  لهذه  الأ�شطوري  ترميزه  في  »فالإن�شان 
بل  المنظم،  الخطي  والتعليل  التحليل  اإلى  يلجاأ  ل 
تمثيالتها  خالل  من  يحاول  اأدبية  بنية  اإنتاج  اإل��ى 
م�شتوى  على  العالم  اإنتاج  اإعادة  الحركية  و�شورها 
على  تعمل  رمزية  اأدبية  وح��دات  في  وذلك  الرمز، 

اختزاله ثم تقديمه مجددا اإلى الوعي«)))(.

وفي الواقع اإن اللغة في الأ�شطورة وال�شعر تقوم 
بمهمة اختزال تجربة الإن�شان مع المحيط الخارجي، 
وتقديمه اإلى الوعي وقد تم تف�شيره وترتيبه، مكونة 
وحملت  القديم  الإن�شان  فكر  �شكل�ت  اأفكاًرا  بذلك 
اإذن  واللغة  »فالأ�شطورة  العالم،  ه��ذا  عن  روؤي��ت��ه 
في  ويعودان  ال��ولدة  في  الفترة  نف�ص  اإلى  ينتميان 
جذورهما اإلى تلك الحقبة التي كان الإن�شان ينتهج 
فيها ال�شبل لفهم ما يحيط به، واإدراك من يتحكم 
التي  الو�شائل  ويكت�شف  حوله،  الكائنات  وفي  فيه 
تمكنه من ال�شيطرة على مظاهر الطبيعة وامتالك 

القدرة على جلب الخير اأو دفع ال�شر«)))(. 

وما من �شك اأن اللغة وعاٌء للفكر، اأدرك الإن�شان 
واأ�شرار  الأ�شياء  وماهية  الطبيعة  عالم  خاللها  من 
الظواهر  على  ووق��ف  الخفايا  وا�شتنبط  ال��وج��ود، 
يف�شرها ويعللها. وما من �شك في اأن هذه المظاهر 
م��ادة  وك��ون��ت  العربية،  الأ���ش��اط��ي��ر  ن�شيج  �شكلت 
ال�شعر  اإلى  ومكوناتها  م�شامينها  ت�شربت  ق�ش�شية 
الجاهلي، مما نلمحه في و�شف الطبيعة، والحديث 
عن بع�ص ال�شخ�شيات الإن�شانية والكائنات الغيبية 
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»اإن  نقول  اأن  يمكننا  لهذا  الدينية؛  والمعتقدات 
في  الأم���م  �شعر  م��ن  كغيره  ن�شاأ  الجاهلي  ال�شعر 
يثري  بالأ�شاطير  العلم  الأ�شاطير...واإن  اأح�شان 

فهمنا لل�شعر«)))(.

مجرد  لي�ص  ال�شعر  يغدو  الت�شور  ه��ذا  ووف��ق 
�شديدة  جمالية  بنية  بل  للواقع،  مبا�شر  انعكا�ص 
وتعبيًرا  للحياة،  فنية متكاملة  روؤية  تقدم  التركيب، 
بمظاهر  الإن�شان  عالقة  عن  وتك�شف  عنها،  رمزًيا 
كل  من  يتخذها  التي  والمواقف  الخارجي،  وج��وده 

ما يحيط به. 

معالجتهما  في  وال�شعر  الأ�شطورة  من  كالًّ  اإن 
للعالم، وفي تعبيرهما عن تجربة الإن�شان يتو�شالن 
ال�شعر  �شكل  فقد  ثم  ومن  الق�ص،  وحيوية  بالرمز 
لالأ�شطورة  المبا�شر  »ال�شليل  الأحيان  من  كثير  في 

وابنها ال�شرعي«)))(.

لقد اأدرك الإن�شان ذاتيته بو�شفه اإن�شاًنا متميًزا 
الكائنات، وقادًرا على تحقيق وجوده في  عن �شائر 
الق�ش�ص  ن�شاأة  وراء  دافًعا  هذا  فكان  العالم،  هذا 
الأ�شطورية، التي تحكي تاريخه و�شراعه مع القوى 

الغيبية المتحكمة في م�شيره، بقاًء وفناًء.

فال غرو بعد ذلك اأن ت�شكل تجارب الإن�شان مادة 
ق�ش�شية تحكى في قالب اأ�شطوري، واأ�شعارا �شعبية 
تروي تاريخ الوقائع والأ�شاطير التي ت�شور بطولت 
وتاأويالتهم  معتقداتهم  بقايا  وتحمل  اأ���ش��الف��ه، 

وفهمهم للوجود. 

ول �شك في اأن الدار�ص ل�شعر اأبي ذوؤيب الهذلي 
اأن يلحظ وجود مجموعة من الق�ش�ص والمعتقدات 
يمكننا  ما  وهو  الأ�شطورية،  الأبعاد  ذات  وال�شور 
من القول اإن الق�شيدة الجاهلية بنية من ال�شبكات 

الن�شية المتفاعلة والمتداخلة فيما بينها. 

رابًعا- �ضمة التخييل الأ�ضطوري في �ضعر 
اأبي ذوؤيب الهذلي:

الواقعية  من  ال�ضعرية  ال�ضخ�ضيات  اأ- 
اإلى الأ�ضطورة:

- �ضخ�ضية اأم عمرو:

ذات  بال�شخ�شيات ق�ش�شية،  ذويب  اأبو  احتفى 
وعمل  الأ���ش��ط��وري��ة،  التخييلية  وال�شمات  الأب��ع��اد 
تبرز  مختلفة  مو�شوعات  تناول  على  خاللها  من 
الإبداعية  قدرته  عن  وتك�شف  الحياة،  في  فل�شفته 
فني  ت�شور  وفق  وال�شرد  ال�شعر  بين  المزاوجة  في 

وجمالي متمكن.  

لتداخل  القوية  العالقة  لهذه  مثال  اأب��رز  ولعل 
الأنواع والأنماط في ال�شعر ق�شة ال�شاعر اأبي ذوؤيب 
مع امراأة تدعى »اأم عمرو« يتحدث فيها عن خيانة 

خالد له؛ وفي ذلك يقول اأبو ذوؤيب)))(: 
ـــاِلـــــــدا ـــْلـــُت خهَ ـــمَّ ـــا ُكـــنـــُت حهَ ــــلهَ ِمـــــــمَّ ِبــــاأهَْثــــقهَ

ــــا ـــــــاِل ُغــــُروُرههَ جهَ ـــــات الـــرِّ ـــــانهَ ـــ�ـــصُ اأهَمهَ ـــْع بهَ وهَ

ــت ــ�ــصهَ ـــا مهَ ــُه الــــُبــــْزلهَ مهَ ــُت ــْل ــمَّ ــــِنــــي حهَ ـــْو اأهَنَّ ــــ لهَ وهَ

ـــُدوُرهـــا ـــِئـــبَّ �ـــصُ ـــلهَ ـــْت ـــزُل حــتــى تهَ ــــ ـــِه الـــُب ــــ ِب

ــي ــِت ــيــلهَ ــِل ــــيٍّ خهَ ــــــى ِلــــغهَ لَّ ـــــــــِذي دهَ ـــِلـــيـــِلـــي الَّ خهَ

ـــــــــابهَ ُعــــُروُرهــــا �ــــصهَ ـــْد اأهَ ــــ ــــُكــــالًّ قهَ ــــارا فهَ ِجــــههَ

ــــنــــي ـــــ اإِنَّ ـــــــــــــي اأهَِمـــــيـــــــــــٌن وهَ ــــا اإِنِّ ــــههَ ــــكهَ ـــــــــاأْنهَ ــــ�ــــصهَ فهَ

اأهَُطــــوُرهــــا ال  ـــا  ِمـــْثـــُلـــههَ ـــــى  تهَــحــالهَ ـــــــا  مهَ اإِذا 

ــِتـــــي ــِريــنهَ قهَ ـــيـــنهَ  ـــِب تهَ ْن  اأهَ ـــــــْوًمـــا  يهَ ــــــاِذُر  ـــــــ اأُحهَ

ـــيـــُرهـــا ـــ�ـــصِ نهَ ـــــــا وهَ ـــا اإِْخـــــــواُنـــــــههَ ـــههَ ـــُم ـــِل ـــ�ـــصْ ُي وهَ

اِئـــــــٌن ـــرهَ قهَ اإِال  ـــيـــاِن  ـــْت الـــِف ــــ�ــــُص  ــــُف اأهَْن ــــا  ـــــ مهَ وهَ

ـــا ـــوُرهــــ ـــُب ُق ـــا وهَ ـــــــاُمـــــــههَ ـــى ههَ ــــ ـــقهَ ـــْب يهَ ـــيـــُن وهَ ـــِب تهَ
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ى ِلــْلــِعــدهَ ُتــْفــ�ــِص  الهَ  وهَ ــا  ــْظــههَ ــاْحــفهَ فهَ كهَ  نهَْف�صهَ فهَ

ْميُرها �صهَ ــلهَــْيـــــِه  عهَ ــْطــوهَى  ُي مـا  ر  ال�صِّ ِمـــنهَ 

ــْكــُتـــــومهَ ِمـــْن �ــِصــرِّ اأهَْمـــــرِه ــُظ الــمهَ ــْحــفهَ ـــا يهَ مهَ وهَ

ــا ــيــُرهـــ ــِب كهَ ــــاعهَ  �ــــصهَ اِر  ـــــــــــرهَ االأهَ�ـــــصْ ـــُد  ــــ ُعـــقهَ اإهَذا 

ُيـــِعـــيـــُنـــُه ــــفــــاٍف  عهَ ذو  اإِالَّ  ــــْوِم  ـــــ الــــقهَ ِمـــــــــنهَ 

ِخــيــُرهـــــا ــْفــ�ــٍص وهَ نهَ ــْدُق  ــُه �ــصِ ِمــْن ــلهَــى ذهَاكهَ  عهَ

ــٌه ـــ ــ�ــُص ــْف ــــاِلــــيهَ نهَ ــــيهَ ي لهَ ــــرِّ ـــٌد �ــــصِ ـــاِلــــ ــــ ــــــى خهَ رهَعهَ

ــا ــِبــيــٍل اأُُمــوُرهـــ ـــــِد الــ�ــصَّ ــ�ــصْ ــلهَـــــى قهَ ـــى عهَ الهَ ـــوهَ تهَ

ـــــــُه ـــــــيُّ غهَ ــــاُب وهَ ــــبهَ ـــــاُه الــــ�ــــصَّ ــــــ ـــــرامهَ ـــــــا تهَ ــمهَ ـــلهـَ فهَ

ــا ــُجــوُرهـــ ُف ــُه ِفــْتــنهَــٌة وهَ ـــ ــْن ــُفــ�ــِص ِم وِفـــــي الــنَّ

ِه ــــــــالهَ ِبـــــــــُودِّ مهَ ـــــــي وهَ ـــنِّ ـــــــــُه عهَ اأْ�ــــصهَ ــــوهَى رهَ ـــــ   لهَ

ـــُزوُرهـــــــا ـــا يهَ ــــانهَ ِفـــيـــنهَ ـــــ ــــوٍد كهَ ـــــ ــــُج خهَ ــــاِنــــي اأهَغهَ

ـــــٌة ُمـــــْقـــــلهَ وهَ دهَالٌل  ِمـــــــنـــــــهـــــــا  ـــــــــُه  ــــقهَ ــــلَّ ـــــــــعهَ تهَ  

ـــــــاِء ُتـــِديـــُرهـــا ـــقهَ ــــاِب الـــ�ـــصَّ ــــحهَ ــــلُّ الأهَ�ــــصْ ــــظهَ تهَ

ــــًة ـــــ ــــانهَ اأهَمهَ ــــــونهَ  اأهَُخـــــــ اأهَْن  امــــاً  ــــرهَ ـــــ حهَ ـــــــــــاإِنَّ  فهَ

ِميُرهـا �صهَ ِعـــْنـــِدي  ــْيــ�ــصهَ  لهَ ــْفــ�ــصـــــا  نهَ ــــــنهَ  اآمهَ وهَ

ال�شعرية حدث خيانة خالد  الق�شة  تر�شد هذه 
لالأمانة باأ�شلوب تخييلي؛ وهي بطبيعة الحال اأمانة 
كبرى تتجلى في ائتمانه على من يحب، وعلى اأ�شرار 
كثيرة؛ لكن خالًدا �شير اأم عمرو للغي، بعدما كانت 
خليلة اأبي ذوؤيب؛ لهذا لحقه اإثمها، وتفر�ص الأمانة 

ح�شب ال�شاعر اأن يدعها و�شاأنها. 

حفظ  وفي  �شلوكه  في  م�شتقيًما  خالد  كان  واإذا 
تغيرت  ال�شباب  بلغ  عندما  فاإنه  �شاحبه،  الأ�شرار 
اأحواله وتقلبت عواطفه فاأ�شابه الغي والفتنة، واأدبر 
اأم  اأمانة  من  به  كلف  ما  متجاهاًل  ذوؤي��ب  اأب��ي  عن 

عمرو، ومال نحوها لجمالها ودللها وع�شقها. 

ووا�شح في هذه الق�شيدة الق�ش�شية اأن ال�شاعر 
ابن  اأفعال  جراء  نف�شية  معاناة  من  ناله  ما  ي�شور 
اأم  على  الحفاظ  اأم��ان��ة  حمله  ال��ذي  خالد،  اأخته 
عمرو، فما كان منه اإل اأن خانه، وتعلق بجمال تلك 
الفرج:  اأبو  يقول  ذلك  وفي  لوعوده.  متنكًرا  المراأة 
حدثنا  ق��ال:  اليزيدي  العبا�ص  بن  محمد  »حدثنا 
ذوؤيب  اأبو  كان  قال:  الأ�شمعي  قال حدثنا  الريا�شي 
الهذلي يهوى امراأة يقال لها اأم عمرو، وكان ير�شل 
اأبو  كان  وكذلك  فيها،  فخانه  زهير  بن  خالد  اإليها 
ذوؤيب فعل برجل يقال له عويم بن مالك بن عويمر 
وكان ر�شوله اإليها، فلما علم اأبو ذوؤيب بما فعل خالد 

�شرمها. فاأر�شلت تر�شاه، فلم يفعل..«)1)(.

�شياقات  على  مفتوح  �شردي  ن�ص  اأم��ام  فنحن 
اأم  ق�شة  نقراأ  اأن  يمكن  ول  واجتماعية،  تاريخية 
عمرو، اإل با�شتح�شار جملة من الأخبار التي حكت 
قتيبة  اب��ن  يقول  ال�شدد  ه��ذا  وف��ي  الق�شة؛  ه��ذه 
ا: »وكان اأبو ذوؤيب يهوى امراأة من قومه، وكان  اأي�شً
ر�شوله اإليها رجاًل من قومه، يقال له خالد بن زهير 
فخانه فيها ....وكان اأبو ذوؤيب خان فيها ابن عم له 

يقال له مالك بن عويمر«)))(.

هذه  اأن  ي��درك  الخبرين  هذين  في  والمتاأمل 
المراأة ت�شتبدل رجال باآخر، وتخلق العداوة والخيانة 
بهذه  ليظفر  الآخر  يخون  منهم  واحد  فكل  بينهما، 

المراأة. 

مو�شوع  في  ال�شيباني  عمرو  اأبو  وي�شيف  هذا، 
هذه الخيانة؛ فيقول: »وكان اأبو ذوؤيب يبعث ابن عم 
يختلف  كان  امراأة  اإلى  زهير،  بن  خالد  له  يقال  له 
اإليها يقال لها اأم عمرو، وهي التي كان ي�شبب بها، 
وقال:  حينا  ذلك  فاأبى  نف�شه  على  الغالم  ف��اأرادت 
ما  فقالت:  طاوعها،  ثم  ذوؤي��ب،  اأب��ا  يبلغ  اأن  اأك��ره 
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قال:  ذوؤيب  اأبي  اإلى  رجع  فلما  الكواكب!  اإل  يراك 
واهلل اإني لأجد ريَح اأمِّ عمٍرو منك! ثم جعل ل ياأتيه 

اإل ا�شتراب به، فقال خالد بن زهير:
ــــــــب ـــــــــ ـــــــــــــِالــــــي واأبــــــــــــا ُذوؤهَْي ــــــــــــــلهَ مهَ ْي ــــــــا وهَ يهَ

ــــِب ــــْيـــــ غهَ ِمـــــــــْن  ـــــــه  ــــــــ ـــــــْوُت اأهَتهَ ذا  اإِ ـــــُت  ــــــ ُكـــــْن

فقال اأبو ذوؤيب لخالد حين خالفه على �شديقته 
بن  عويمر  من  اأخذها  ذوؤي��ب  اأب��و  وك��ان  عمرو،  اأمِّ 
وكان  ذل��ك،  قبل  مالك،  بن  عمرو  ويقال:  مالك، 
اأبو ذوؤيب،  اأخذها  فلما كبر  اإليها،  ذوؤيب  اأبا  ير�شل 
اأبي  اأخت  ابن  هو  وخالد  اإليها،  خالًدا  ير�شل  وكان 
ذوؤيب وابن عمه، فلما كبر اأبو ذوؤيب اأخذت خالًدا، 

فقال اأبو ذوؤيب: 
ــــــاِرِه ـــــــــامهَ ِغــــــيهَ ــــيُّ عهَ ــــِت ــــْخ ــــُب ـــــلهَ ال ــــــا ُحـــــمِّ مهَ

ـــِعـــيـــُرهـــاهَ«)42( ـــا و�ـــصهَ ههَ ـــرُّ ـــوُق ُب ـْيــِه الـــُو�ـــصُ ــلهـَ عهَ

العتاب  مدى  يك�شف  ما  الن�ص،  هذا  في  ولعل 
واللوم والتهم المتبادلة بين اأبي ذوؤيب وخالد، ب�شاأن 
يعاتب  منهما  كل  اأخ��ذ  فقد  الأمانة؛  على  الحفاظ 
الآخر، ويتهمه باأنه اأخذها من �شديق كان قد كلفه 
ب�شون الأمانة، وهو ما جعل اأبا ذوؤيب يعاتب خالًدا 

ويلومه على فعله، ويرد عليه خالد كذلك.

الق�شة  ه��ذه  الع�شكري  ه��الل  اأب���و  اأول���ى  وق��د 
ال�شعرية، عناية كبيرة ووقف عندها وقفات، م�شيًفا 
معلومات تزيد من حدة حدث الخيانة؛ يقول: »ومن 

قديم ما جاء في ذلك قول اأبي ذوؤيب: 
ــــداً ــــاِل خهَ ــي وهَ ــيــِن ــِع ــْجــمهَ ــْيــمــا تهَ ُتـــِريـــِديـــنهَ كهَ

ِغْمِد ِفي  ــِك  ْيــحهَ وهَ اِن  ْيفهَ ال�صَّ ُع  ُيْجمهَ ــْل  ههَ وهَ

يقول لأم عمرو امراأة من هذيل وكان رجل منهم 
يقال له وهب بن عمرو -وقيل وهب بن جابر- هويها 
فامتنعت عليه فخرج يوًما يت�شيد فختل ظبية، فلما 

اأخذها اأن�شد :  
عــــمــــٍرو اأُمِّ  ــــيــــهــــةهَ  ــــِب �ــــصهَ يــــــا  فـــــمـــــالـــــِك 

ــــــيــــــنــــــا   ــــــِن ــــــاأْمهَ تهَ الهَ  ــــا  ــــن ــــت ــــن ــــاي عـــــ اإِذا 

ــــُظــــِريــــنــــا ــــْن تهَ اإِْذ  ـــــْيـــــُنـــــهـــــا  عهَ ــــِك  فــــعــــيــــُن

ـــْنـــِطـــِقـــيـــــــنـــا ــــــــْو تهَ ــــــُدك ِجــــيــــُدهــــا لهَ ــــــي وِج

عــــمــــٍرو مِّ  الأُ وهَ �ــــصــــاُقــــهــــا  و�ــــــصــــــاُقــــــك 

ــــريــــنــــا ــــــهــــــاهَ الــــبهَ ـــــْدلـــــجـــــة يــــ�ــــصــــيــــُق ِب خهَ

عــــمــــرو والأمِّ  ـــــــــــــــــــــــُر  اأهَْزعهَ ــــــــــك  وراأ�ــــــــــصُ

ـــــِنـــــيـــــنـــــا ـــــْنـــــثهَ يهَ ائــــــــــُر يـــــنـــــعـــــفـــــرنهَ وهَ ــــــــــدهَ غهَ

ثم خال منها فبلغ ذلك اأم عمرو فوا�شلته وكان 
ر�شوله اإليها اأبو ذوؤيب فلما اأينع وترعرع رغبت اإليه 
فق�شر  الف�شيحة  ذوؤيب  اأبو  وخ�شي  وهًبا  واأطرحت 
فلم  اإبراهيم  بن  خالد  اإليها  ير�شل  وجعل  عنها، 
اأبو  فجعل  ذوؤيب،  اأبا  وتركت  خالًدا  علقت  اأن  تلبث 
ذوؤيب يعاتب خالًدا.... ثم اإن وهبا بعث ابنه عمًرا، 
لعمرو عالنيتها  وكان  فوا�شلته  يده  لها ذات  فوهب 
على  معها  وعمرو  ليال  خالد  فجاء  �شرها  ولخالد 
في  فركب  وهبا  الخبر  فبلغ  وه��رب،  فقتله  �شراب 

جمع فتبعوه حتى لحقوه، فقتلوه..«)))(.
من  �شمة  ح�شور  الق�شة،  هذه  في  خفي  وغير 
المراأة تحمل  فهذه  العجائبية؛  الأ�شطورية  ال�شمات 
ت�شاء  من  وتجال�ص  الرجال  تع�شق  اإذ  التحول؛  �شمة 
ولي�ص لأحد �شلطة و�شلطان عليها؛  وتفعل ما تريد، 
فهي مالكة نف�شها، م�شتاأثرة بها تعطيها لمن ت�شاء 

وتبخل بها عمن تريد. 
تلك  م��ن  ه��و  اأي��دي��ن��ا،  بين  ال��ذي  الن�ص  وه��ذا 
الن�شو�ص ال�شعرية، الغنية ب�شمات التخييل ال�شردي 
الن�ص  هذا  اأن  واأزع��م  القديم،  العربي  ال�شعر  في 
ال�شعري يحمل قيما جمالية وفنية؛ فاأم عمرو امراأة 
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وتتحول  والمعتاد،  الواقع  وتفارق  الماألوف،  تجاوز 
الأ�شطوري  بالح�ص  مم�شو�شة  امراأة  اإلى  الن�ص  في 
التعجيب  بالغة  اأن  اأدرك  ذوؤيب  اأبا  وكاأن  العجيب، 
وما تولده في القارئ من جمالية الندها�ص لقادرة 

على ت�شوير �شخ�شية اأم عمرو ت�شويًرا فنًيا.

ل�شك اأن ق�شة اأم عمرو كما يتبين ن�ص �شعري 
اأفي مظهره  �شواء  �شرديته  والرواة  اأبا ذوؤيب  اأحكم 
في  ال�شيرة  تظافرت  فلقد  ال�شيري؛  اأم  ال�شعري 
لوحة  تقدم  ق�شة  خلق  في  ال�شعر  مع  الأخبار  كتب 
فنية لعالقة اأبي ذوؤيب باأم عمرو، وعالقاتها بباقي 

ال�شخ�شيات الأخرى. 

ال�شاعر  �شيرة  اختلطت  المنطلق  ه��ذا  وم��ن 
ل�شعره،            م���واز  اآخ���ر  ن�ص  اإل���ى  وت��ح��ول��ت  بال�شعر، 
واأ�شبحت معها قراءة الأ�شطورة في �شعر اأبي ذوؤيب 
في  ال�شردي  الن�ص  ا�شتح�شار  ب��دون  ممكنة  غير 

حياته. 

اإليه  لجاأ  التي  الأ�شا�ص  المورد  ال�شرد  كان  لقد 
هوؤلء الرواة لإبراز الجانب الق�ش�شي والأ�شطوري 
عمرو  اأم  ق�شة  لتغدو  الهذلي؛  ذوؤيب  اأبي  �شعر  من 
داخلها  الف�شل  يمكن  ل  محكية؛  تجربة  من  نابعة 
ال�شخ�شيات  وجود  اإن  اإذ  وال�شردي؛  ال�شعري  بين 
والأحداث �شاهم في خلق روؤية �شعرية عبر ال�شاعر 
بح�شور  اإل  تتجلى  ل  التي  ذاتيته  عن  خاللها  من 

الآخر المتفاعل معه.

الق�شيدة  هذه  مع  نتعامل  اأن  يمكننا  هل  وبعد، 
-وق�شائد اأخرى من ال�شعر الجاهلي- دون الإحاطة 
على  ع�شرها؟  وطبيعة  قولها  و  ن�شاأتها  بظروف 
الدر�ص  في  ال�شاعر  بحياة  الهتمام  اأن  من  الرغم 
عن  ان�شراف  اإنه  بل  مجد،  غير  الحديث  النقدي 
القراءة الفاعلة للن�ص ذاته، والتي اأكد عليها كل من 

اإيرز وياو�ص وغيرهما من رواد نظرية التلقي.)))(
من  ننظر  التي  ال��زاوي��ة  اأن  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف 
تبرز  الأ�شطورية  الق�شة  هذه  درا�شة  في  خاللها 
ن�ص  اإلى  النهاية  في  يوؤديان  ن�شين  اأم��ام  اأننا  لنا 
يروي حياة  الذي  التاريخي  الن�ص  هو  الأول  واحد؛ 
التراجم  كتب  تثبته  كما  المراأة  هذه  مع  ذوؤيب  اأبي 
ذوؤيب  اأبو  كتبه  الذي  الن�ص  هو  والثاني  والأخبار، 
المراأة  هذه  مع  اأيامه  عن  تعبيره  خالل  من  �شعًرا 

وخيانة خالد له. 
تك�شف عن مجموعة  الن�شو�ص  اأن هذه  والواقع 
المرتبطة  الأ�شطوري  ال�شردي  التخييل  �شمات  من 
الرجال،  تبدل  المراأة  فهذه  عمرو؛  اأم  ب�شخ�شية 
وتقيم عالقة مع اأكثر من واحد؛ وفي ذلك يقول اأبو 
ائتمن  التي  الأمانة  خان  الذي  خالًدا  معاتًبا  ذوؤيب 
�شابا  اأ�شحى  اأن  بعد  عمرو  ب��اأم  وا�شتاأثر  عليها، 

نافعا:)))(
ـــُه ـــْفـــ�ـــصُ ــــيهَ نهَ ــــاِل ــــيهَ ي لهَ ــــرِّ ــــصِ ـــــِالـــــٌد � ـــــــى خهَ رهَعهَ

ــبــيــِل اأُُمــــوُرهــــاهَ ــِد الــ�ــصَّ ــ�ــصْ ـى قهَ ــلهـَ ـــى عهَ الهَ ـــوهَ تهَ

ــــــُه ــــــيُّ غهَ ـــــاُب وهَ ـــــبهَ ـــــــــاُه الـــــ�ـــــصَّ امهَ ـــــــــرهَ ــــا تهَ ـــمَّ ــــلهـَ فهَ
ُفــــــُجــــــوُرهــــــاهَ ـــــٌة وهَ ــــْفــــ�ــــِص ِفـــــْتـــــنهَ ِفـــــــــي الــــنَّ وهَ

ِه ــــــــــُودِّ ــــــالهَ ِب ـــــــ ـــــي ومهَ ـــــنِّ ــــــــُه عهَ ــــــــصهَ اأْ� ـــــــــوهَى رهَ لهَ
ـــــُزوُرهـــــاهَ ــــــــْوٍد كــــــانهَ ِفـــيـــنـــاهَ يهَ ـــــاِنـــــيـــــُج خهَ اأهَغهَ

وُمــــــْقــــــلهَــــــٌة دهَالٌل  ــــــا  ِمــــــْنــــــههَ ــــــُه  ــــــقهَ ــــــلَّ ــــــعهَ تهَ
ـــاِء ُتـــِديـــُرهـــــــاهَ ـــقهَ ــــاِب الـــ�ـــصَّ ــــحهَ ــــلُّ الأهَ�ــــصْ ــــظهَ تهَ

تميزت  التي  التحولت  �شعريٌّ ي�شور  هذا معنًى 
اأميًنا  البداية  في  ك��ان  فقد  خالد؛  �شخ�شية  بها 
َتمهَّ  عندما  ولكن  ال�شاعر،  ل�شر  حافًظا  م�شتقيًما 
اأم  نحو  وم��ال  �شديقه،  عن  بوجهه  اأ�شاح  �شبابه، 
الموجه  التهام  على  زهير  بن  خالد  وي��رد  عمرو. 
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اإليه بقوله:)))(
ا ـــــــزهَ غهَ ْذ  اإِ ــــــكهَ  ــــــبَّ ُل اهلُل  نَّ  ُيـــــْبـــــِعـــــــــــدهَ ال 

ـــا)47( ــــمٌّ ُعـــُثـــوُرهــــ ـــافـــرهَ واالأهَْحـــــــــالُم جهَ �ـــصهَ وهَ

ـــِهـــي ـــتهَ ـــْن ـــيـــرِة تهَ ـــــــامـــــــاً لـــلـــعـــ�ـــصِ ـــــتهَ اإِمهَ وكـــــْن

ـــُدوُرهـــا �ـــصُ ـــــاأهَْمـــــٍر  ِب ـــاهَقـــْت  �ـــصهَ اإذا  اإلــــيــــكهَ 

ـــــْت لهَ ـــــدَّ ـــــبهَ وتهَ ــــــْمــــــٍرو  عهَ اأُمُّ  ـــــــــا  اإِمَّ ــــلَّــــكهَ  ــــعهَ لهَ
تهَ�ْصتهَِخيُرهـا)48( اتِمي  �صهَ ِليال  خهَ ــواكهَ  �ــصِ

.....
يـــِمـــٍر ـــــــِن ُعـــوهَ ــــْذهــــاهَ ِمــــــنهَ اْب ــــقَّ ــــنهَ ــــتهَ ـــــــــْم تهَ اأهَلهَ

ـــِجـــيـــُرهـــا)49( ـــِه و�ـــصهَ ـــْفـــ�ـــصِ ـــِفـــيُّ نهَ واأنـــــــتهَ �ـــصهَ
ــهــاهَ ــٍة اأهَْنـــــتهَ �ــِصــْرتهَ ــنَّ ـــْن ِمــــْن �ــُص عهَ ـــْجـــزهَ فـــالهَ تهَ

ــيــُرهــا)50( ــ�ــصِ ــــْن يهَ ــٍة مهَ ــنَّ ـــي �ــُص ُل رهَا�ـــصِ ـــــــاأهَوَّ فهَ

يتبين للمتاأمل في المقطع ال�شعري الق�ش�شي،اأن 
اأبا  اإليه  وجهها  التي  التهمة  من  خائف  غير  خالًدا 
ذوؤيب، بل يوؤكد اأنه ي�شير على �شنة �شارها اأبو ذوؤيب 
قبله مع ابن عويمر، على الرغم من مكانته القبلية 
والوفاء  العدالة  ب�شفات  التحلي  عليه  تفر�ص  التي 
في  للت�شاور  اإليه  تلجاأ  الع�شيرة  وتجعل  والأم��ان��ة، 

اأمورها.

ال�شعرية  ال��ن�����ش��و���ص  ه���ذه  ق����راءة  ف��ي  ول��ع��ل 
ت�شكيل  على  عمل  ال�شاعر  اأن  ُيَجّلي  ما  الق�ش�شية 
روؤية  وفق  عمرو،  اأم  ل�شخ�شية  الأ�شطوري  الواقع 
جمالية تبرز اأن هذه ال�شخ�شية تمنح لنف�شها الحق 
في اأن تبدل خالئلها، وت�شاهم في وجود �شراع قوي 
المراأة  »اأهمية  يبرز  وهنا  وخالد،  ذوؤي��ب  اأب��ي  بين 
في ال�شياق ال�شردي كونها المفجر للخيال ال�شعري 
ق�ش�ص  ف��ي  ال�����ش��راع  لجانبي  المكمل  وال��ط��رف 
ما  ه��ذا  عمرو  اأم  �شنيع  وف��ي  ع��م��وًم��ا«)))(.  الع�شق 

العواطف  مترددة  فهي  وفرادتها؛  تميزها  عن  ينّم 
باأبي  عويمر  ابن  بدلت  فقد  الأحا�شي�ص،  ومتقلبة 
ذلك  من  اأكثر  بل  بخالد،  ذوؤيب  اأبا  وبدلت  ذوؤيب، 
والآخ��ر  ل�شرها  واح��ًدا  فتجعل  رجلين،  بين  تجمع 

لعالنيتها، وت�شاهم في خلق ال�شراع بينهما. 

المعنى،  لهذا  الع�شكري  هالل  اأب��و  عر�ص  لقد 
وخالًدا  لعالنيتها  عمًرا  جعلت  عمرو  اأم  اأن  وذك��ر 
ال�شراع،  �شياق  في  به  ذوؤيب جاء  اأبا  لكن  ل�شرها. 
وذكر اأنها اأرادت اأن تجمع بينه وبين خالد، يقول)))(:

ــــاِلــــداً ــيــنــي وخهَ ــِع ــْجــمهَ ـــْيـــمـــاهَ تهَ ُتــــِريــــِديــــنهَ كهَ

ِغْمِد ِفي  ــِك  ْيــحهَ وهَ ْيفاِن  ال�صَّ ُع  ُيْجمهَ ــْل  وههَ

ــــٍة ابهَ ــــرهَ قهَ ِذي  ِمـــــْن  ـــــتهَ  ـــــْي رهَاعهَ مـــا  ـــــاِلـــــُد  اأهَخهَ

ُتْبِدي ما  بهَْع�ِص  اأو  ْيِب  ِبالغهَ ِني  ظهَ تهَْحفهَ فهَ

ِجـــيـــِدهـــا ــتهَـــاهـــاهَ وهَ ــــهــــا ُمـــْقـــلهـَ ــــْي ـــــــــاكهَ اإِلهَ دهَعهَ

ــْمـــــِد ـى عهَ ــلهـَ ــــالهَ الــُمــِحــبُّ عهَ ــمــا مهَ ــِمــْلــتهَ كهَ فهَ

اأم  اأن  هو  الأب��ي��ات  ه��ذه  في  الأ�شا�ص  فالمعنى 
عمرو تجمع بين رجلين في اآن واحد، وهي في ذلك 
اأنف�شنا  نجد  ل  بحيث  الخا�شة،  اأ�شطورتها  ت�شنع 
بل  طبيعية،  حياة  تعي�ص  واقعية  لمراأة  ق�شة  اأم��ام 
الق�شة  هذه  ففي  اآدمية،  ل�شخ�شية  اأ�شطرة  اأم��ام 
ال�شعرية يعمل اأبو ذوؤيب الهذلي على خلق عالم مواز 
لعالم الواقع، ومما يعمق الإح�شا�ص بدرجة اأ�شطرة 
الزمن،  بعوامل  تتاأثر  ل  عمرو  اأم  اأن  ال�شخ�شية، 
فهي تتعلق بثالثة رجال على مراحل زمنية قد تكون 
عدم  هو  الأهم  لكن  متباعدة؛  اأو  ومتتالية  متعاقبة 
تاأثرها بعوامل الزمن والكبر وال�شيخوخة، ولعل مثل 
كثافة  ذات  �شخ�شية  منها  تجعل  اأن  ال�شمات  هذه 

تخيليية فوق العادة.

وغير خفي بعد هذا ، اأننا »اأمام امراأة ... تتعلق 
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به  فتتبدل  تكبر،  ل  وهي  الغالم  فيكبر  بالغلمان، 
تكبر،  ل  وه��ي  الثاني  الغالم  فيكبر  اآخ��ر،  غالًما 
فتتبدل به غالًما اآخر، فيكبر الغالم الثالث وهي ل 
تكبر.... فاأم عمرو قد خالفت نامو�ص الحياة، وهذه 
المخالفة تبعد اأن تكون امراأة من الواقع ل تنجو من 
والمتاأمل  اهلل طيلتها«)))(.  اإذا طال  والهرم  ال�شيب 
�شخ�شية  اأنها  يدرك  ال�شعرية  عمرو  اأم  ق�شة  في 
الطبيعة  قوانين  يخرق  غريب  �شلوكها  لأن  غريبة؛ 
والغريزة الإن�شانية؛ فهي تنزاح عن الواقع لح�شاب 
تغير  في  النزياح  هذا  ويتمثل  المده�ص.  الالواقع 
الأحوال النف�شية والفكرية لل�شخ�شية الواقعية، اأدى 
جديدة  معطيات  وخلق  الواقع،  معطيات  اإلغاء  اإلى 
التنوع  عبر  وذلك  المح�شو�ص،  للعالم  مواز  وعالم 
م�شتوى  على  تتدرج  ثم  بالواقعية،  واإيهام  والتحول 
تعلق  اأم عمرو  رائحة  اأن  القارئ  ليكت�شف  الأحداث 
هذه  ام��راأة  اأي  يت�شاءل  وتجعله  وا�شلها،  فتى  بكل 
التي ل تزول رائحتها، ول يراها مع خليلها الجديد 

اإل الكواكب ؟!. 

عالقتها  ف��ي  ع��م��رو  لأم  ال��غ��راب��ة  �شمات  وم��ن 
للم�شاكل  مجلبة  لها  حبه  اأن  في  يتمثل  ذوؤي��ب،  اأبي 
الرجل  بين  ال�شوية  للعالقة  خالفا  وال��م��خ��اوف، 
اأم  يريد  فال�شاعر  الطبيعية،  الحياة  في  وال��م��راأة 
عمرو لكنه يخاف �شخط خالد؛ يقول اأبو ذوؤيب:)))(

ــــِريـــــــــُح ـــــْلـــــُب الــــقهَ ـــــــهـــــــاهَ الـــــقهَ ـــــكهَ اأهَيُّ ـــــالهَ ـــــمهَ جهَ

ـــُح ـــِريــــ ـــتهَ ـــ�ـــصْ ـــتهَ ـــــِحـــــبُّ فهَ ـــــــْن ُت ـــى مهَ ـــْلـــقهَ ـــتهَ �ـــصهَ

ـــٍرو ــــ ـــْم عهَ مَّ  اأُ ـــــكهَ  ـــــالِب ِط ـــــــْن  عهَ ــــْيــــُتــــكهَ  ــــههَ نهَ

ـــِحـــيـــــــُح �ـــصهَ اإِْذ  واأهَْنـــــــــــــــــتهَ  ـــــٍة  ـــــبهَ ـــــاِق ــــــ ـــــعهَ ِب

ـــــــمٍّ ــــطهَ اْبــــــــِن عهَ ــــخهَ ــــْن �ــــصهَ ــــبهَ ــــنَّ ــــجهَ ــــُت تهَ ــــُقــــْل فهَ
ـــــــــــــُروُح)55( ـــــــــوهَى طهَ ــــٍة ونهَ ــــلَّ ـــــْطـــــلهَـــــبهَ �ــــصُ ومهَ

لأنه  وال�شبر؛  للتجمل  قلبه  يدعو  ال�شاعر  اإن 
�شيلقى -بال �شك-  من يحب وي�شتريح؛ لكنه يخاف 
من حب اأم عمرو لمناف�شة خالد له فيها؛ »وطبيعي 
اأن يجلب حب اأبي ذوؤيب لأم عمرو �شخط خالد بن 
زهير... فالحب ل م�شاركة فيه، وقد يكون مطلب اأم 
عمرو بعيدا لمكانتها الجتماعية؛ فهي ذات ق�شور 
اأبي  ودور كما قال خالد بن زهير«)))( في رده على 

ذوؤيب، واتهامه باأخذ اأم عمرو من ابن عويمر:)))(
ــــا ــــُردَّهـــــ ــــيهَ ــــا ِل هـــــ ــــدهَ اءهَ ِعــــْن ـــــــوهَ ــــــــ ــــُطــــيــــُل ثهَ ُي

ـــوُرهـــاهَ ـــ�ـــصُ رهـــــــــاهَ وُق ـــُه دهَوهَ ــــ ــــاتهَ ِمـــْن ــــْيــــههَ ههَ وهَ

ومما يزيد من اإذكاء روح عجائبية �شخ�شية اأم 
عن  البعد  في  واإغراقها  الخيالي  طابعها  هو  عمرو 
بالغرابة؛  �شلوكها  وتميز  الخطي،  ال�شردي  الواقعي 
ولم  العيون  ت��راه  ل��م  ال��ذي  »ال�شيء  تعني  ل  التي 
ب�شيء  متعلقة  العك�ص  على  اإن��ه��ا  الآذان؛  ت�شمعه 
اأعماق  اأنه من�شي ومدفون في  اإل  معروف وماألوف، 
النف�ص«)))( والقارئ لل�شعر الجاهلي في هذه الحالة 
لم يعتد اأن يجد امراأة غنية تملك الدور والق�شور، 
اأن تكون  »وهذه �شفة لفتة، هيهات لمراأة حقيقية 

�شاحبتها!«.)))(

اأب��ي  �شعر  ف��ي  ع��م��رو  اأم  �شخ�شية  غ��دت  لقد 
عجائبية،  اأ�شطورية  اأب��ع��اد  ذات  �شخ�شية  ذوؤي��ب 
مختلفة  تجعلها  خ��ارق��ة،  ب�شفات  تتميز  فالمراأة 
ال�شخ�شية  فهذه  الواقعية،  الحياة  في  الن�شاء  عن 
حيث   ، الأ�شطورة  من  تقترب  و  الواقع  عن  تبتعد 
وا�شلها،  من  بكل  رائحتها  وتعلق  اأخ��الءه��ا،  تبدل 
�شبابها  على  وتحافظ  والهرم،  ال�شيب  من  تنجو  و 
والنماء؛  الخ�شب  في  المتمثلة  الحياتية  ووظيفتها 
ولعل هذا الت�شور يحملنا اإلى القول؛ اإن العرب في 
ال�شخ�شيات  واتخذوا من  الأوثان،  بداياتهم عبدوا 
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العرب  عند  المراأة  كانت  فقد  لهم،  اآلهة  الإن�شانية 
اإلهة الخ�شب والنماء، »ويبدو  في عبادتهم الوثنية 
لرتباط  بحال؛  المراأة  عبادة  يتركوا  لم  العرب  اأن 

معنى الخ�شوبة بها«)1)(.

واإذا نحن تاأملنا هذا الن�ص الق�ش�شي ال�شعري 
التخييل  اأخرى من �شمات  جيًدا، �شنقف على �شمة 
العجائبي ويتعلق الأمر بكثرة التنقل وتغيير الأمكنة؛ 
واحد؛  بمكان  ل  متعددة؛  باأماكن  تحل  عمرو  ف��اأم 

يقول اأبو ذوؤيب في ذلك:)))(
ْك ــــاأهَ ـــرٍّ فهَ ــْطــُن مهَ بهَ ـــْمـــٍرو  اأُمِّ عهَ ِمـــــن  ــحهَ  ــبهَ اأهَ�ــصْ

ـــــــاأْمـــالُح)62( ـــْدٍر فهَ ــــُذو �ـــصِ ِجــيــِع فهَ ــنــاُف الــرَّ ـ
ِبــهـــــاهَ ــاِع  ــبهَ الــ�ــصِّ ادهَ  ــــــرَّ ُف اأهَنَّ  ـــوهَى  �ـــصِ ـــ�ـــصـــاً  حهَ وهَ

ـــا�ـــِص اأهَْطــــــــالح)63( ــى الـــنَّ ــغَّ ــبهَ ـــهـــا ِمــــْن تهَ ـــاأهَنَّ كهَ

اأماكن  تغيير  على  عمرو  اأم  تحر�ص  ما،  ولأم��ر 
بل  اآخ��ر،  اإل��ى  مكان  من  التنقل  وتختار  اإقامتها، 
من  وغيرها  ال�شباع  من  تخاف  ل  ذل��ك  من  اأكثر 
الحيوانات المتوح�شة التي يمكن اأن تعتر�ص �شبيلها 
مخالفة  عمرو  اأم  �شك  ول  �شكناها،  على  تهجم  اأو 
في ذلك لل�شلوك الإن�شاني الن�شائي؛ »فالمراأة عادة 
واأم عمرو حلت في بطن مر  واحد،  تحل في مكان 
المراأة  وترتحل  واأمالح،  �شدر  وذي  الرجيع  واأجزع 
 - لأم عمرو  اأماكن  اأربعة  وهي   - المكان  يخلو  فال 
اأم عمرو فال يبقى في الديار  من قاطنيه، وترتحل 
القدرة على دفع  تملك  والمراأة ل  ال�شباع،  اإل فراد 
القدرة،  هذه  تملك  عمرو  واأم  ال�شباع،  عن  النا�ص 
ف�شارت  ال�شباع،  يتبغون  النا�ص  جعل  فرحيلها 

مفزعة اأطالًحا!«.)))(

وبعد، فلعلنا نكون قد بينا بو�شوح، كيف ا�شتثمر 
اأبو ذوؤيب الهذلي �شمات التخييل ال�شردي في ر�شم 

ال�شخ�شية  هذه  عمرو،  اأم  ل�شخ�شية  عامة  �شورة 
ب�شفات  والمتميزة  الأ�شطورية  الخ�شائ�ص  ذات 
ق�شيدة  خالل  من  ال�شعر  اأ�شبح  لقد  العادية؛  غير 
اأم عمرو �شعًرا ق�ش�شًيا ل يعبر عن الذات ال�شاعرة 
فقط، واإنما امتزج فيه ال�شعري بال�شردي، والواقعي 
بالخيالي، والأ�شطوري بال�شعري، وا�شتطاع ال�شاعر 
ب�شكل فعال وموؤثر اأن يفلح في نقل المتلقي اإلى عالم 

�شعري غير ماألوف لما عهده.

ويفتح  الطريق  ينير  ق��د  م��ا  �شبق،  فيما  ولعل 
الآفاق لدرا�شة ال�شعر من زاوية ال�شرد بالبحث عن 

�شمات التخييل فيه. 

- �ضخ�ضية اأم الرهين : 

وعلى النهج الأ�شلوبي ال�شابق، ي�شرد ال�شاعر اأبو 
الرهين،  اأم  ل�شخ�شية  �شعرية  ق�شة  الهذلي  ذوؤيب 
اأن  المتعجل  للقارئ  يبدو  وقد  بها،  عالقته  ويذكر 
المحا�شن،  وذكر  بالغزل،  المراأة  �شيخ�ص  ال�شاعر 
الق�شيدة،  هذه  في  المتاأمل  لكن  الجمال؛  وو�شف 
فيه  �شيتناول  �شعري،  محكي  وج���ود  ع��ن  يك�شف 
اأ�شطورية؛  باأبعاد  اإن�شانية  طبيعة  ذا  معنى  ال�شاعر 

يقول اأبو ذوؤيب:)))( 
ِهــــــي الــــــرَّ الأُِم  ــــــــــارهَ  يهَ الــــــــــدِّ ْفـــــــــُت  ـــــــــرهَ عهَ

ـــــْر اِدي ُعـــــ�ــصهَ ـــــــــــــــوهَ ـــــاِء فهَ ـــــبهَ ـــــْيـــــنهَ الـــــظُّ ــــــِن بهَ

ـــًة ــــ ـــمهَ ـــي ــــــْت  خهَ ــــــنهَ ــــــاْبــــــتهَ ـــــــْت ِبـــــــــِه فهَ ــــــــ ـــــــامهَ اأهَقهَ

ـــْر ــــ ـــههَ ــــ ـــنَّ اِت الــــ ُفـــــــــــــــــرهَ ــــٍب وهَ ـــــ ــــ�ــــصهَ ــــى قهَ ـــــلهـَ عهَ

ــــِنـــــــــيـــــ ـــــــاِم الــــحهَ ـــــــُمـــــــقهَ ــــــــــِه كهَ ـــــــــــْت ِب ـــــــــــامهَ اأهَقهَ
ــْر)66( ــفهَ ْي �ــصهَ ــْهــرهَ �ــصهَ ــادهَى وهَ ْي ُجــمهَ ــْهــرهَ ـــِف �ــصهَ

ــــــــــــــــــا   ـــــــِن االآِركهَ ــــــــ ـــــــبهَ ــــــــْن لهَ ــــــــُر ِمـــــــــ ــــــــيَّ ــــــــخهَ تهَ
ـــْر)67( ـــ�ـــصهَ الـــحهَ ـــًة وهَ ـــاِديهَ ــــ بهَ ــِف  ــْي ِت فــي الــ�ــصَّ
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ت�شكن  التي  الرهين  اأم  ق�شة  الق�شيدة  تحكي 
لها  الخيمة م�شكًنا  وتتخذ  ووادي ع�شر،  الظباء  بين 
ل تفرقها مدة طويلة، فهي تقيم فيها جمادى الأولى 
والثانية و�شهري المحرم و�شفر، كما يف�شح اأبو ذوؤيب 
بل  لها،  طعاًما  النياق  لبن  من  تتخذ  الرهين  اأم  اأن 
اإنها تتخير من هذه الألبان اأطيبها. وثمة �شيء اآخر، 
وهو اأن ال�شاعر يجعل هذه المراأة اأما بدليل نعتها باأم 
الحياة  تتطلب  اأولًدا  لها  اأن  يفر�ص  وهذا  الرهين، 
الطبيعية رعايتهم والحر�ص على �شوؤونهم، اإًذا فكيف 

لمراأة ذات اأبناء اأن ت�شكن وحدها؟!.

اأنها  يجد  الرهين«،  »اأم  ق�شيدة  في  والناظر 
كائن غريب من خالل ملفوظ ال�شعر؛ اأي من خالل 
والندها�ص؛  الحيرة  القارئ  في  تولد  التي  ال�شمات 
فهي امراأة ل تخاف من عوامل الطبيعة وتقلباتها، 
المفتر�شة، والأعداء من بني  الحيوانات  ول تخ�شى 
عن  بعيدة  اإقامتها  اختيار  في  ح��رة  فهي  الب�شر؛ 

النا�ص، ومن يريدها يحج اإليها. 

والمتفح�ص  الجمالية،  الن�ص  لعوالم  والمتاأمل 
ق�شيدة  اأم���ام  اأن��ن��ا  ليك�شف  ال��داخ��ل��ي؛  لنبنائه 
في  ال�شعراء،  عادة  ال�شاعر  فيها  خالف  ق�ش�شية 
بها،  والتغزل  وت�شوير ح�شنها  المراأة  و�شف جمال 
وان�شرف اإلى الك�شف عن ال�شمات الأ�شطورية التي 
تتمتع بها هذه ال�شخ�شية؛ فال�شاعر يح�ص بال�شعادة 
باأم الرهين، ويك�شف عن  والفرح ويبوح ب�شر تعلقه 
التي  العالقة  هذه  بها؛  تربطه  التي  القوية  العالقة 
وحبل  الظبي  بين  يجمع  ال��ذي  التعلق  مثل  غ��دت 
منه،  وال��ف��ك��اك  ل��ل��ف��رار  م��ج��ال  ل  حيث  ال�شائد، 

فيقول:)))( 
ِهـــــيــــــ الـــــرَّ اأُمَّ  وهَ ـــــــــي  ــــــــــ اأهَنِّ اأهَْزُعــــــــــــــــــــــــــُم  وهَ

ــْر)69( ـــ ــعهَ ــِل الــ�ــصَّ ــيــقهَ لــحــْب ــْبــي �ــصِ ــالــظَّ ـــِن كهَ ـ

ْي ـــــــدهَ ْجــــــــــــــعهَ الـــــــيهَ ــــم رهَ ـــــ ــــلِّ ــــ�ــــصهَ ـــــا ُي ـــــنهَ ـــــْي ـــــبهَ فهَ
)70( ـــــــــــّرْ ـــــْبـــــٍل ُمـــــــــــمهَ ــــِة حهَ ـــــ ــــِكــــفَّ ـــــــــــاءهَ ِب ــــــِن بهَ ـ

ـــــا مهَ ــــْت ِفــــــي الـــــزِّ ــــبهَ ــــ�ــــصِ ـــــــــــْد نهَ قهَ اغهَ وهَ ـــــــرهَ ــــــــ فهَ
ــــْر)71( تهَ ـــْقـــِد الــــوهَ ِمـــْثـــلهَ عهَ ــْت  ــمهَ ــْحــكهَ ــتهَ ِع وا�ــْص

مدى  ي�شور  ال�شعرية  الأبيات  هذه  ال�شاعر  اإن 
حياته،  في  �شعيد  فهو  الرهين؛  باأم  ال�شديد  تعلقه 
ول��ك��ن الإح�����ش��ا���ص ب��ال�����ش��ع��ادة ل ي���دوم ط��وي��اًل اإذ 
�شرعان ما ينقلب حال ال�شاعر اإلى الحزن والياأ�ص، 
فالفرح  طويلة؛  حزن  لحظات  اإل��ى  حياته  فتتحول 
فقد  الحياة،  في  قليلة  لحظات  هو  واإنما  ي��دوم،  ل 
و�شفاتها وخ�شائ�شها  المراأة عن طبائعها  تحولت 
اأبو  يقول  الأحوال؛  متقلبة  امراأة  لت�شبح  ال�شعيدة؛ 

ذوؤيب في ذلك:)))( 
ــــِهـــــــــْج ــــْبــــتهَ تهَ الهَ  وهَ ا  ــــــــــذهَ ههَ ــــــكهَ  ــــــْن عهَ ْع  ـــــــدهَ ــــــــ فهَ

)73( ـــــــّرْ �ـــصُ ِعـــْنـــــــدهَ  ــْبــتهَــِئـــــ�ــْص  تهَ الهَ  وهَ ـــْيـــٍر  لـــخهَ

ــــا ـــــ ــــاِدثهَ ــــكهَ ِمــــــــنهَ الــــحهَ ـــــ ــــْي ــــلهَ ـــــ�ـــــصْ عهَ ـــــفِّ خهَ وهَ

ـــــّر ِبـــــ�ـــــصهَ ــــِئــــيــــبـــــــــا  كهَ ــــــــــنَّ  يهَ ــــــــــرهَ ُت وهَال  ِت 

يعمل  الرهين  اأم  ق�شة  في  ال�شاعر  اأن  ووا�شح 
المراأة  لهذه  الطبيعة  والحياة  الواقع  ت�شكيل  على 
للفن  الجمالي  البعد  فيه  يراعي  اأ�شطورًيا  ت�شكياًل 
الق�ش�شية  الق�شيدة  هذه  في  فالمراأة  ال�شعري؛ 
تغدو رمزا للحياة وتناق�شاتها؛ حيث ل ت�شتقر على 
الدهر  مثل  الحزن  يعقبها  فال�شعادة  واحدة،  حالة 

غير ماأمون عواقبه.

التقلب  �شفة  ال�شخ�شية  هذه  على  ي�شفي  ومما 
وعدم ال�شتقرار، والتغير والحركية، ويجعلها رمًزا 
بغدر  اإح�شا�شه  لت�شوير  ال�شاعر  اإليه  ا�شتند  �شعرًيا 
والإح�شا�ص  ال�شكوى  تقديم  الأحوال،  وتقلب  الدهر 
قتل  من  قبيلته  اأب��ن��اء  اأ���ش��اب  ما  ج��راء  بالفاجعة 
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وفتك؛ فقد قتل ابن عجرة وع�شيرته على الرغم مما 
عرفوا به من قوة وكرم ومعروف؛ يقول ال�شاعر:)))( 

ــــــا ــــــاِدثهَ لـــــــــــى الــــــحهَ ـــــــالهَ اإِ ــــــــ جهَ ــــــــــــــاإِنَّ الـــــــرِّ فهَ
ْر)75( ـــــزهَ ــــــ الـــــجهَ ــــــــــبُّ  اأهَحهَ ـــنَّ  ـــنهَ ـــِق ـــْي ـــتهَ فـــا�ـــصْ ِت 

ــــا جهَ ـــــِث الــــرِّ ـــــْي ةهَ لهَ ــــــــِن ُعـــــْجـــــــــــرهَ ـــــــْعـــــــدهَ اْب اأهَبهَ
ـــْر)76( ــــ ـــفهَ نهَ ا  ذهَ ـــْن  ـــُك يهَ ــــْم  لهَ ــــــاأهَْن  كهَ ـــى  اأهَْمـــ�ـــصهَ ْل 

ــــا ـــــ مهَ ــــــي الــــرِّ اِل ــــــوهَ ــــــعهَ ــــٌة كهَ ـــــ ــــعهَ ــــْب ُهــــــــــــْم �ــــصهَ وهَ
ُزْر)77( االأُ ــــِطــــاُف  ِل الـــــُوُجـــــوِه  ِبـــيـــ�ـــُص  ِح 

ـــــا ــتهَ ـــيـــِف ِحــــيــــنهَ الــ�ــصِّ ــــاِعــــيــــُم ِلـــلـــ�ـــصَّ ــــطهَ مهَ
ــــْر)78( ــــجهَ الــــفهَ ـــِثـــيـــُرو  كهَ ــــــــــوِف  االأُُن ـــمُّ  �ـــصُ ِء 

....
ـــــــٍز ـــــــاِع ــــــــاأهَِبــــــــي مهَ ــــــــــــْو ُنــــــــــِبــــــــــُذوا ِبـــــــــ ــــــلهـَ فهَ

ـــْر ــــ ـــ�ـــصهَ ــــــِديــــــِد الـــبهَ ِح حهَ ـــــالهَ ــــِهــــيــــِك الـــــ�ـــــصِّ نهَ

....
ـــــاِمـــــُتـــــــــــو الـــــ�ـــــصَّ ــــــــــــاِعــــــــــــُد وهَ ــــــالهَ االأهَبهَ ـــــــ ــــــقهَ لهَ

ْر)79( الـــــــُهـــــــزهَ ْهـــــــــــــِل  اأهَ ــــلهَــــْيــــلهَــــِة  كهَ ـــــوا  ـــــاُن كهَ نهَ 

اأبا  اأن  هو  هنا،  نبينه  اأن  نريد  ال��ذي  اأن  غير 
مقتل  فاجعة  عليه  تغلب  حتى  الفرح  يديم  ل  ذوؤيب 
ويحزن  يفرح  الرهين  اأم  م��ع  فهو  قبيلته،  اأب��ن��اء 
اجتماع  قبيل  م��ن  ه��ذا  »وي��ب��دو  نف�شه،  ال��وق��ت  ف��ي 
ال�شدان  وهذان  ترحة،  تعقبها  فالفرحة  الأ�شداد؛ 
�شخ�شية  غدت  لقد  الرهين«)1)(.  اأم  في  موجودان 
هذه المراأة قيمة رمزية عبر اأراد ال�شاعر من خالل 
ي�شبح  وبذلك  الحياة،  لتقلبات  عامة  �شورة  ر�شم 
لأبعاد  حاماًل  ال�شعر  في  الن�شاء  اأ�شماء  توظيف 
رمزية؛ يقول ابن ر�شيق في ذلك: »ولل�شعراء اأ�شماء 
تخف على األ�شنتهم، وتحلو في اأفواههم؛ فهم كثيًرا 

ما ياأتون بها زوًرا«)))(.

يعد منا�شًبا  الرهين  لأم  ال�شاعر  ا�شتح�شار  اإن 
لتقديم ت�شوره في الحياة، وذكر �شعادته وتعا�شته، 
ال��واق��ع؛  نطاق  الرهين  اأم  ذك��ر  يتجاوز  وب��ذل��ك 
من  ال�شاعر  اأراد  ورمزًيا،  تخييلًيا  عالًما  ليخلق 
العاطفية،  تجاربه  ب�شدق  القارئ  اإيهام  خالله 
حول  وجمالية  فنية  روؤي��ة  بناء  اإل��ى  ذلك  ويتعدى 

وتقلباتها. الحياة 
الن�شاء  اأف���واه  كانت  اإذا  اأن��ه  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف 
وريقهن تختلف رائحتها عند اآواخر الليل، فاإن ريق 
اأم الرهين وطيب فمها ل يختلف، بل هو اأطيب من 
الخمر الممزوجة بالماء العذب؛ يقول اأبو ذوؤيب:)))( 

ـــُجـــو الـــنُّ ــــــا  مهَ اإِذهَا  ــــا  ِمــــْنــــههَ ـــــــبهَ  ـــــــاأهًَْطـــــــيهَ ِب
ْر)83( ــــدهَ الــــ�ــــصَّ اِدي  ــــــــوهَ ـــلهَ ههَ ـــْث ِم ــــْقــــنهَ  اأهَْعــــنهَ ُم 

ال�����ش��م��ات  ه���ذه  خ���الل  م���ن  -اإًذا-  ال��وا���ش��ح 
ال�شاعر  اأن  الرهين،  اأم  بها  تتمتع  التي  الأ�شطورية 
ينتقل بها من العالم الواقعي اإلى عالم �شردي يمتزج 
اأبو ذوؤيب  يروم  والخيالي، بحيث ل  الأ�شطوري  فيه 
تت�شف  ما  وذكر  بها  والتغزل  المراأة  هذه  ت�شوير 
به من محا�شن الجمال والأنوثة، واإنما يتوخى ر�شم 
فاأم  الواقعية؛  الحياة  لن�شاء  مخالفة  لمراأة  �شورة 
الإن�شانية،  �شماتها  الواقع  من  تاأخذ  امراأة  الرهين 
من  كثير  في  الأ�شطورة  مجال  اإل��ى  ترتقي  ولكنها 

مالمحها واأفعالها.
في  الأ�ضطوري  المتخيل  تجليات  ب- 

�ضعر اأبي ذوؤيب: 
ذوؤيب  لأبي  ال�شعرية  الن�شو�ص  في  المتاأمل  اإن 
الق�ش�شية  ال�شعرية  الن�شو�ص  اإلى  باإ�شافة  يجد 
اأ�شطورية،  اأب��ع��اد  ذات  و���ش��وًرا  ل��وح��ات  ال�شابقة؛ 
توحي بقدرة ال�شاعر على ا�شتلهام التراث الإن�شاني 
القديم، وال�شتناد اإلى ق�ش�ص اأ�شطورية ذات اأبعاد 
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الق�ش�ص؛  هذه  اأب��رز  من  ولعل  واجتماعية،  دينية 
ق�شة الثور الوح�شي.

الوقوف  بعد  الجاهليون  ال�شعراء  درج  فلقد 
الأيام  وذكر  الأحبة  طلل  على  والبكاء  الديار  على 
الرحلة  يتحدثوا عن  اأن  الما�شي،  وا�شتح�شار زمن 
والناقة وو�شفها بمجموعة من ال�شفات، وت�شبيهها 
ق�شته  �شرد  في  وي�شتطردون  قوي،  وح�شي  بحيوان 
وهم  الناقة،  ه��ذه  ق��وة  لتاأكيد  ذل��ك  كل  ومعاناته، 
)الناقة(،  الم�شبه  يغفلون  كانوا  ما  كثيًرا  ذلك  في 
وين�شرفون اإلى الم�شبه به )الثور مثاًل(، في�شردون 
ق�شائده  ف��ي  ذوؤي���ب  اأب��ا  اأن  اإل  بتف�شيل،  ق�شته 
تلك  يورد  ل  الوح�شي  الثور  عن  فيها  يتحدث  التي 
يجعلها  بل  بها،  الناقة  ت�شبيه  �شياق  في  الق�ش�ص 

ا قائمة بذاتها؛ يقول في اأحدها:)))(  ق�ش�شً
ـــــــاِنـــــــِه ثهَ ـــدهَ ــى حهَ ـــلهـَ ـــــــى عهَ ـــْبـــقهَ ْهــــــُر ال يهَ الــــــدَّ وهَ

ُع)85( وَّ ـــــــــــرهَ ْتـــــُه الـــــــِكـــالُب ُم ـــــــٌب اأهَْفـــــــــــزَّ ـــبهَ �ـــصهَ

ُه ـــــــاُت ُفـــــــــــوؤهَادهَ ـــاريهَ ُب الـــ�ـــصَّ ـــالهَ ــــ ـــفهَ الـــِك ـــعهَ �ـــصهَ
ُع)86( ــْفــزهَ يهَ قهَ  ـدِّ الم�صهَ ْبـحهَ  ال�صُّ ى  ـــرهَ يهَ ـــاإِذا  فهَ

ـــُه ـــفَّ �ـــصهَ ـــــا  مهَ اإِذا  ـــــــــــى  ِبـــــــــــاالأهَْرطهَ ـــــوُذ  ـــــُعــــــ يهَ وهَ
ُع)87( ْعـــــــــــــزهَ ـــــــــْتـــــــــُه بهَـــِلـــيـــٌل زهَ رهَاحهَ ـــٌر وهَ ـــْطــــ ــــ قهَ

ـــــــْرُفـــــــُه طهَ ــْيـــــِه الـــُغـــُيـــــــوبهَ وهَ ــْيــنهَ ـــي ِبــعهَ ـــْرِمــــ يهَ

ــُع ــمهَ ــ�ــْص ــــا يهَ ـــْرُفـــــــُه مهَ ُق طهَ ـــدِّ ــــ ُمـــْغـــ�ـــصٍ ُيـــ�ـــصهَ

ــــُه ا لهَ ــــــدهَ ــــــبهَ ـــُه فهَ ــــ ـــنهَ ـــْت ــــ ق مهَ ـــــــــرِّ ا ُيــــ�ــــصهَ ـــــــــدهَ ــــغهَ فهَ
ـــــــِريـــبـــاً ُتــــــــــوزهَُع)88( ـــا قهَ اِبـــِقـــــــههَ ـــوهَ ـــــى �ـــصهَ ــــــ اأهَْولهَ

ــــُه ــــُروجهَ ـــدَّ ُف ــــ �ـــصهَ ٍع وهَ ــــزهَ ـــــ ـــاعهَ ِمـــــْن فهَ ـــ�ـــصهَ ـــاْن فهَ

ع    اأهَِجــــــــــــدهَ ــــــاِن وهَ ـــــــ اِفــــــيهَ اٍر وهَ ـــــوهَ ــــــ ُغـــــــْبـــــــٌر �ـــــصهَ

ــــا ــــمهَ ـــــــــاأهَنَّ ــــْيــــِن كهَ ــــقهَ لَّ ـــا بــــُمـــــــــذهَ ــــ ـــههَ ــــ ـــــــا لهَ ـــنهَـــحهَ فهَ
ُع)89( ِح اأهَْيـــــــدهَ ــدَّ ــِح الــمــجهَ ــ�ــصْ ـــــا ِمـــــنهَ الــنَّ ِبــِهــمهَ

ـــي ـــِمــــ يـــْحـــتهَ ـــــــــُذوُدُهـــــــــنَّ وهَ يهَ ـــنهَـــُه وهَ ـــ�ـــصْ ـــْنـــههَ يهَ
ـــُع)90( ــــ ـــْيـــِن ُمـــولهَ تهَ ـــوهَى ِبـــالـــّطـــرَّ ـــْبـــُل الـــ�ـــصَّ عهَ

ــًة ـــ ــبهَ ُعــ�ــصْ ـــدهَ  ــــ ـــ�ـــصهَ اأهَْق وهَ ْت  ــــــــدَّ اْرتهَ اإِذهَا  ـــى  ـــتَّ حهَ
ُع)91( ـــوَّ ـــ�ـــصهَ ــــ ـــتهَ ـــا يهَ ـــِريـــُدههَ ــــــــامهَ �ـــصهَ قهَ ـــا وهَ ِمـــْنـــههَ

ا ـــــرهَ ــــا ُيـــــْقـــــتهَ ــــمَّ ـــــ ْيـــــِن لهَ ـــــــــــودهَ ـــــفُّ ــــــــاأهَنَّ �ـــــصهَ ــــــــكهَ فهَ
ُع)92( ــــْنـــــــــزهَ ــــْرٍب يهَ اِء �ــــصهَ ـــــــوهَ ـــــــُه ِبـــ�ـــصِ ـــِجـــــــاًل لهَ عهَ

ــــِه ـــــــــفِّ ِبــــكهَ ِب  ـــــــالهَ ـــــــِك ال رهَبُّ  ــــــــُه  لهَ ــــا  ـــــ نهَ ــــدهَ ـــــ فهَ
ُع)93( ــــــزَّ ـــُهـــــــنَّ ُمــــــقهَ ـــــاٌب ِريـــ�ـــصُ ــــــ ــ�ــٌص ِرههَ ــيـــ ـــ ِب

ـــــــُه ـــــوهَى لهَ ـــــههَ ـــــــــا فهَ ههَ ــــرَّ ـــذهَ فهَ ـــِق ـــْن ـــُي ـــــــــى ِل مهَ ــــرهَ فهَ
ُع)94( ـــْيـــــــِه الــــِمــــْنــــزهَ تهَ ـــــــذهَ ُطـــرَّ ـــــــاأهَْنـــفهَ ــُم فهَ ــْهـــ ـــ �ــصهَ

ـــــــــــاِرٌز ــــِنــــيـــــــــٌق تهَ ــــْكــــُبـــــــــو فهَ ــــا يهَ ـــــ ــــمهَ ــــا كهَ ــــبهَ ــــكهَ فهَ
ُع)95( ـــــــــــــرهَ اأهَْب ُهــــــوهَ  ـــــُه  ــــــ اأهَنَّ اإِالَّ  ـــــــْبـــــــِت  ِبـــــــالـــخهَ

ف��ي ه��ذه  ال��ه��ذل��ي  اأب���و ذوؤي����ب  ال�����ش��اع��ر  يحكي 
الق�شيدة الق�ش�شية حكاية الثور، م�شوًرا المعاناة 
م�شاعر  من  به  ي�شعر  وم��ا  يعي�شها،  التي  النف�شية 

الخوف والرهبة من الكالب. 

لقد بات الثور ليلة ممطرة مختبًئا تحت �شجرة 
ق��دوم  اأن  اإل  ال�شتاء،  ب��رد  م��ن  ليحتمي  الأرط���ى؛ 
�شادفته  فقد  ؛  الآم��ان  بعدم  يح�ص  جعله  ال�شبح 
حوله  فاجتمعت  بائ�ص،  �شياد  يقودها  �شوار  كالب 
على  وعزم  راأى  مما  الثور  ففزع  جماعات،  تطارده 
عليها  فكر  ال��ك��الب،  ومهاجمة  المعركة،  خو�ص 
ظن  ولما  منها،  جماعة  فتك  حتى  بقرنيه  يطعنها 
اأنه خرج من المعركة ظافًرا منت�شًرا، واأنه نجا من 

الموت، رماه ال�شياد ب�شهم فاأرداه قتياًل. 

الأح���داث،  ه��ذه  بناء  في  ال�شاعر  اأن  ونالحظ 
الحيوان  جن�ص  اإل��ى  تنتمي  فاعلة  قوى  بين  ي��زاوج 
اأح��داًث��ا  يحكي  اإذ  اإن�شانية؛  �شخ�شيات  واأخ���رى 
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يقول  مظهرها،  في�شف  الحيوان  من  �شخ�شياتها 
اأبو ذوؤيب:

ـــــــاِنـــــــِه ثهَ ـــدهَ ــى حهَ ـــلهـَ ـــــــى عهَ ـــْبـــقهَ ْهــــــُر ال يهَ الــــــدَّ وهَ

ُع وَّ ــــــــــرهَ ْتـــــــُه الـــــــــــِكـــــالُب ُم ـــــــــٌب اأهَْفـــــــــــــــزَّ ــــبهَ �ــــصهَ

ول يكتفي بهذا، بل يبين حالتها النف�شية، في�شف 
ما يختلجها من م�شاعر الخوف والفزع؛ يقول : 

ُه ادهَ ـــاُت ُفـــــــــــوؤهَ ـــاريهَ ُب الـــ�ـــصَّ ـــفهَ الـــِكـــــــالهَ ـــعهَ �ـــصهَ

ُع ـــْفـــزهَ قهَ يهَ ــدِّ ــحهَ الــمــ�ــصهَ ـــ ــْب ى الــ�ــصُّ ـــــرهَ ــــــاإِذا يهَ فهَ

من  الوح�شي  الثور  يعانيه  ما  حكي  في  وي�شتمر 
�شروف الدهر وما يقا�شيه من �شراعات مع عنا�شر 
القار�ص  البرد  معه  حاماًل  يحل  فالليل  الطبيعة؛ 
والرياح والمطر، والنهار )ال�شبح( يعد زماًنا للقاء 

بين الثور والكالب وال�شياد. 

في  يقع  م��ا  ال��ث��ور  ق�شة  ف��ي  الأح����داث  وت�شكل 
من  خواطرهم  في  يدور  وما  الكائنات  هذه  محيط 
ح�شوًرا  الق�شة  ه��ذه  في  ونجد  وم�شاعر،  اأف��ك��ار 
ي�شكل  الذي  ال�شياد  في  تتمثل  اإن�شانية  ل�شخ�شية 
على  تكون  النهاية  اإذ  الثور،  على  حقيقًيا  خطًرا 

يديه.

ال�شياد  �شخ�شية  اإخفاء  اإلى  يعمد  ال�شاعر  اإن 
حتى نهاية الأحداث؛ حيث يظهر فجاأة متوارًيا قرب 
اأحد موارد المياه؛ ليرمي الثور ب�شهم فيرديه قتياًل 

بعد اأن يكون قد قتل من الكالب عدًدا ل باأ�ص به. 

اأ�شلوب  يعتمد  الأح��داث  بناء  في  ال�شاعر  ونجد 
والجو  اأه��وال��ه،  وي�شف  الليل  يذكر  اإذ  الو�شف؛ 
وق�شاوته، ويحدد الأمكنة. ولعل هذا الو�شف يوحي 
واإث��ارة  المتلقي  م�شاركة  اإل��ى  يهدف  ال�شاعر  اأن 
ي�شتميل  حيث  ل��دي��ه؛  وال��ح��ن��ان  ال��رح��م��ة  م�شاعر 
القارئ اإلى متابعة الق�شة والوقوف على مدلولتها 

ل�شتخال�ص العبرة من الحياة.

عناية  الثور  ق�شة  الهذلي،  ذوؤيب  اأبو  اأولى  وقد 
في  يقول  المرات،  للكثير من  ووقف عندها  كبيرة، 

ق�شيدة ق�ش�شية اأخرى عن الثور الوح�شي:)))(
ُد ـــــــــرهَ اأهَْف اِن  ــــرهَ ــــيـــــ الــــّثْ ِمـــــــــنهَ  ـــوٌب  ــــ ـــُب �ـــصهَ وهَالهَ 

ُد)97( ـــــرهَ الــطَّ اِء وهَ ُة االإِْغـــــرهَ ــْثــرهَ ـــــــْوِرِه كهَ ـــْن كهَ عهَ

ـــــــا اِمـــُعـــههَ ـــــــدهَ ــــوٍر مهَ ـــٍق ُحـــــ ــــ ـــلهَ ٍب يهَ ْبـــــــــــــرهَ فــــي رهَ
ُد)98( ـــــــــرهَ ـــةهَ الــــبهَ ــــ ـــْربهَ ــْنــِبـــــْي حهَ ـــُهـــــــنَّ ِبــجهَ ـــــــاأهَنَّ كهَ

ـــــًة ــْيــنهَ بهَــاِئــجهَ ــْخــ�ــصهَ ــِن الهَ يهَ ـــ ــْي ْمــ�ــصهَ اأهَ ـــــى وهَ اأهَْمــ�ــصهَ
ُد)99( الـــِقـــــــدهَ ــا  اأهَْعــنهَــاِقــههَ ِفـــــي  اِري  ـــــــوهَ �ـــصهَ اإِالَّ 

ًة اِحـــــــدهَ ــنهَ وهَ ـــ ــْم ــْرغهَ ـــ ُي ْو�ـــصِ الهَ  ـــالـــرَّ ِب ُكـــــنَّ  وهَ
ـــُد)100( غهَ ْيفهَ  كهَ ــْدِريــنهَ  يهَ الهَ  وهَ ْي�ِصِهنَّ  عهَ ِمـْن 

ـــــا ــههَ اِمــيهَ ــاِح رهَ ــبهَ ـــعهَ االإِ�ــصْ ــْت مهَ ــانهَ ــبهَ ـــــى ا�ــْصــتهَ ــتَّ حهَ
ُد)101( ـــرهَ ــــ ـــْوِبـــِه �ـــصُ ـــي ثهَ ا�ـــصِ ـــوهَ ــي حهَ ـــ ـــُه ِف ــــ ـــاأهَنَّ كهَ

ــــا ـــــ ههَ ــــدهَ اآ�ــــصهَ ـــــْبـــــاأهًَة ِمـــــــــْنــــُه وهَ ــــــ ـــْت نهَ ـــِمـــعهَ ـــ�ـــصهَ ــــ فهَ
ُد)102( ـــــــاِئـــــــِه الــــــُبــــــرهَ ى اأهَْنـــ�ـــصهَ ـــــــدهَ ــــُهــــنَّ لهَ ــــاأهَنَّ كهَ

ــْت ــِر�ــصهَ عهَ ــــْد  قهَ وهَ اِمـــي  الـــرَّ ْدرهَكهَ  اأهَ ا  اإِذَّ ــى  ــتَّ حهَ
ــُد)103( ــِع ــا الـــِذي يهَ ــاههَ ــاأهَْعــطهَ ُب فهَ ــْنــُه الــِكــالهَ عهَ

ــِه ـــ ــِل ــكهَ ــْل ـــْحـــتهَ كهَ ـــْكـــُبـــو تهَ ــــيهَ تهَ ِهـــــ ــــادهَرهَهـــــــــا وهَ غهَ
ـــُد)104( بهَ الـــزَّ ــُه  ــْلــفهَ خهَ ْرٍد  ــــوهَ ِب ــُحــوُر  الــنُّ يهَْك�ُصو 

ــٍذ ـــ ــِئ ــيــنهَ ِحـــ ــــــانهَ  كهَ ـــْتـــههَ  ـــنهَ اأهَْمـــــــكهَ ا  اإِذهَ ـــــى  ـــــتَّ حهَ
النَُّجـُد)105( ـاِبُر  ال�صَّ ِنْعمهَ  فهَ ُبوراً  �صهَ ا  ُحــرًّ

وحيًدا  يعي�ص  م�شن  ثور  ق�شة  الق�شيدة  تحكي 
لكن  اأحوالها؛  وتقلبات  الحياة  جرب  له،  اأني�ص  ل 
البقر،  من  جماعة  في  ال�شاعر  يجعله  ما  �شرعان 

اآمًنا ل يخ�شى �شيًئذا اإل الكالب. 
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وتوقع  المعنى،  ل��ه��ذا  ال��ق��ارئ  اط��م��اأن  ولربما 
البحث  متابعة  لكن  للثور؛  والأم��ن  الراحة  ح�شول 
مفجعة،  حقيقة  ن��درك  تجعلنا  الن�ص  �شردية  في 
اأن حلول ال�شبح وطلوع ال�شم�ص ي�شكالن  تتمثل في 
م�شدًرا لخوف الثور من القادم الجديد المتمثل في 
بالخفة  ويمتاز  نحيل،  بج�شم  يتميز  الذي  ال�شياد، 
وال�شرعة، وي�شمع �شوته برفقة كالب �شيد مدربة. 
وما اإن ترى هذه الكالب الثور حتى تدخل في �شراع 
على  والتنازع  الموت  معركة  »تبداأ  ثم  وم��ن  معه، 
خلف  والكالب  بينه  والثور  يجري  والقطيع  البقاء، 
الجميع، على اأن الثور ل يقنع بالهروب؛ لأن الحياة 
لعلها  اأو  الكالب  اإل��ى  ويلتفت  دائ��ًم��ا،  هرًبا  لي�شت 
و�شقطت  ووهنت  فكلت  قرنه،  فيها  ويعمل  اأدركته، 
من  عنده  م��ا  اأع��ط��اه��ا  وق��د  �شرعى  ال��ت��راب  على 

طعن«))1)(؛ لكن هل نجا الثور من الموت؟ 

في  ال��ق��ارئ  م�شاركة  على  ي��راه��ن  ال�شاعر  اإن 
حيث  والموت؛  الحياة  بين  الوجودي  ال�شراع  هذا 
نهاية  وي�شع  الق�شة  ليكمل  المتلقي  ترك  اإلى  يعمد 
الأخير  وه��ذا  الثور،  هاجمت  فالكالب  لالأحداث؛ 
ال�شياد مختفًيا من  قتل منها عدًدا، لكن بقي دور 
المعركة، وي�شتفاد من ذلك اأن القارئ �شيدرك في 
في�شيبه،  ب�شهم  الثور  �شيرمي  ال�شياد  اأن  الأخير 

وتكون النهاية موت الثور. 

م�شرعه  يلقى  الوح�شي  الثور  اأن  خ��اف،  وغير 
�شياق حديثه عن  في  فال�شاعر  الرثاء،  ق�شائد  في 
الموت ل يملك اإل اأن ي�شلم باأن الهزيمة اأمام الدهر 
هي النهاية المحتومة في الحياة؛ ون�شتطيع اأن نتبين 
هذا  في  الإن�شان  حياة  اأن  الثور  ق�شة  خ��الل  من 

الوجود مهددة باأزمات متعددة. 

�شواها،  وفي  الق�ش�ص،  هذه  في  ذوؤي��ب  اأبا  اإن 

ومخاوفها  القلق  الجماعة  وج��دان  عن  يعبر  »ك��ان 
ويزينه  الخال�ص،  طريق  لها  ير�شم  وكان  العميقة، 
في عيونها، ويبين لها اأن ل مفر من الم�شي في هذه 
اإن ال�شراع  اأم رغبت عنه.  ال�شبيل رغبت في ذلك 
يحاول  اأن  بعيد  و�شالل  الأ�شيل،  الحياة  جوهر  هو 
ومن  تجنبها«))1)(.  اأو  الحقيقة  هذه  تجاهل  المرء 
اأبو ذوؤيب يختار لثوره �شبيل القتال دائما،  هنا كان 
اأنه نجا  فعليه اأن يواجه هذا الخطر، حتى اإذا ظن 
الكالب  عليه  اجتمعت  الن�شر،  من  بن�شيب  وظفر 
وال�شياد وو�شعت نهاية لحياته، فالدهر ل يكف عن 
اإل  الطراد  يزيده  ل  الذي  والثور  الحياة،  مطاردة 
ولكن  الأمكنة،  بين  ينتقل  عليها،  واإقباًل  بها  ت�شبًثا 

الدهر ل يلبث اأن يق�شي عليه. 
الق�ش�ص  ه��ذه  مثل  ك��ون  ع��ن  النظر  وبغ�ص 
واقعية، اأو �شورة خيالية، فاإن ال�شاعر يعبر عن قلقه 
يجعل  تخييلي  رم��زي  بعد  وفق  واأحالمه  ومخاوفه 
للحديث  ال�شعر ذا طابع درامي وق�ش�شي يت�شدى 
عن الم�شكالت الكبرى التي يعرفها المجتمع العربي 

قبل الإ�شالم. 
بقوله:  الرمزية  ه��ذه  اإل��ى  الجاحظ  اأ�شار  وق��د 
»ومن عادة ال�شعراء اإذا كان ال�شعر مرثية اأو موعظة 
كان  واإذا  الوح�ص،  بقر  تقتل  التي  الكالب  تكون  اأن 
�شفاتها  من  بقرة  ناقتي  كاأن  وقال  مديًحا،  ال�شعر 
اأن  على  لي�ص  المقتولة؛  هي  الكالب  تكون  اأن  كذا، 
ربما  الثيران  ولكن  بعينها،  ق�شة  من  حكاية  ذلك 
ذلك  اأكثر  في  واأم��ا  قتلتها،  وربما  الكالب  جرحت 
ال�شالمة  هي  وال��ك��الب  الم�شابة  هي  تكون  فاإنها 
هذا  ومعنى  الغانم«))1)(،  هو  و�شاحبها  والظافرة 
اأن هذه الق�ش�ص ل ت�شور الواقع المبا�شر والوقائع 
التي حدثت بالفعل، واإنما ت�شتند اإلى تجربة خيالية 
دللة  للحيوان من  ما  وتبرز  الخيال  توظف  رمزية، 
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رمزية في اإح�شا�ص ال�شاعر بمعاني الحياة والموت.

الوح�ضي:  الثور  – �ضورة 

كما لحظنا ينفرد الثور الوح�شي باهتمام كبير 
عند اأبي ذوؤيب الهذلي؛ فهو يق�ص حكايته ومعاناته 
عميقة،  فنية  روؤي��ة  عن  ينم  ق�ش�شي  اأ�شلوب  في 
فالثور  الوح�ص؛  قطيع  وانفراده عن  وحدته  وي�شف 
يبيت ليلة ممطرة، ويحمي ج�شمه من الريح والمطر 
الكالب  م��ن  ح���ذًرا  وي��ظ��ل  الأرط����ى،  �شجرة  تحت 
لأ�شعة  تعر�ص  ال�شبح  طلع  اإذا  حتى  ال�شارية، 
ال�شم�ص يدفئ جلده، ولكن مع حلول ال�شبح تظهر 
ويقتل  ب�شرعة،  فيفر  حوله،  من  مجتمعة  الكالب 
مجموعة من الكالب، اإل اأن ال�شياد لم يمنح الثور 

فر�شة قتل كل الكالب بل يرميه ب�شهم في�شيبه. 

�شفات؛  بعدة  متميًزا  الثور  ذوؤي��ب  اأب��و  ويجعل 
ال�شاعر  عمد  فقد  �شنه،  كبر  رغم  وفحل  قوي  فهو 
واختبر  الحياة  م�شن جرب  ثور  معاناة  ت�شوير  اإلى 
الكالب،  اإل  داهية  من  يخ�شى  ل  وهو  �شعوباتها، 
وما  النف�شية،  حالته  اإلى  الإ�شارة  ال�شاعر  يغفل  ول 
وال�شجاعة  وال��ف��زع،  بالخوف  �شعور  من  يختلجها 

والعزم على النت�شار. 

وفي �شبيل الو�شول اإلى ما هو جوهر في الأ�شياء 
في  ك��ائ��ن  ك��ل  تعتر�ص  ال��ت��ي  ال�شعوبات  وت��ج��اوز 
الثور  حكاية  �شرد  ف��ي  ذوؤي���ب  اأب��و  يقابل  الحياة، 
الحياة  اإرادة  ه��م��ا؛  متناق�شتين  �شورتين  بين 
من  والمعاناة  الموت  واإرادة  البقاء،  في  والرغبة 
الحياة،  يريد  »فالثور  الحياة،  على  الحفاظ  اأج��ل 
والنور،  الظلمة  و�شورة  الموت،  له  تريد  والكالب 
فالثور يريد النور ويرف�ص العتمة؛ لأن الظلمة تثير 
اأما الثور فيك�شف عن  الفزع والهلع والتوتر والأرق، 
الأمور ويو�شحها؛ لكن النور ي�شتثير الفزع الم�شتثر 

في اأعماق الظلمة، وي�شحب الظلمة �شدة ومعاناة، 
في حين تاأتي ال�شم�ص بالأمل ودفء الحياة، والفرح 
ال�شياد  لخروج  ف�شاء  تكون  لكنها  المنتظر«))1)(؛ 
الثور  وينت�شر  المعركة  فتبداأ  ال�شارية،  وكالبه 
ب�شهامه  يرمي  ال�شياد  اأن  ل��ول  ينجو  اأن  ويو�شك 

في�شيبه. 
اإن المتاأمل في ق�شة الثور الوح�شي وفي معانيها 
الأ�شطوري  التخييل  �شمات  وجود  يغفل  ل  ورموزها 
تفا�شيلها  دينية قديمة �شاعت  اعتقادات  اإلى  تعود 
معرفة  عنا�شر  م��ن  ب���ارًزا  عن�شًرا  �شكلت  لكنها 
الوح�شي  الثور  فق�شة  الحياة؛  في  ونظرته  ال�شاعر 
تت�شل  قديمة  دينية   .. مالمح  اأو  لترانيم  »تطور 
والمطر  الخ�شب  من  اإليه  يرمز  كان  وما  بقدا�شة 
والتحاد بال�شيد، ولكنها لم تعد تحمل مغزى دينًيا، 
بل انتهت اإلى ال�شعراء الجاهليين المعروفين تقاليد 
بقايا  هي  و�شمات  اإ�شارات  من  تخل  لم  واإن  اأدبية، 
باأ�شولها فهمها  قد�شية انقر�شت، ي�شتطيع الم�شلم 
ما  واأول  وم��رام��ي��ه��ا«.)1))(  اإيماءاتها  اإل��ى  والنفاذ 
ينبغي اأن ي�شتوقفنا في هذه الق�شة، هو اأنها لي�شت 
اإنها تهدف  بل  لها،  تاريخية ل قيمة  اأحداث  مجرد 
اأ�شطورية،  طقو�شا  وتحمل  معينة،  مق�شدية  اإل��ى 
ومالمح ق�ش�شية ذات اأبعاد دينية ووجدانية، اأراد 
ال�شاعر من خاللها ت�شوير معاناة الكائنات الحية؛ 
حياة  على  و�شلطته  الدهر  اأمام  وحيوان  اإن�شان  من 
�شدية  بثنائية  يت�شم  الزمن  اأن  واإب��راز  منهما،  كل 

يتجاذب طرفيها الخير وال�شر والحياة والموت. 
تراث  عن  منف�شاًل  لي�ص  الإن�شان  اأن  وبو�شف 
اأ�شطورية  باأبعاد  محماًل  اإليه  و�شل  الذي  اأج��داده، 
اأن  راأى  فقد  دينية،  و�شعائر  ومعتقدات  وخرافية 
»تناول لحم ال�شحية المقد�شة يجعله متلقًيا لحياة 
ج�شده،  في  الآلهة  هذه  قوى  وتحل  اإلهية،  و�شفات 
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وكما في طقو�ص الدفن، فاإن ميراث المتوفى يقت�شم 
ليت�شرب الورثة �شفاته المتميزة«.))))(  

طقو�ص  ب��ب��ق��اي��ا  ال��م��م��ار���ش��ات  ه���ذه  وت��ت�����ش��ل 
بين  القائمة  العالقة  على  توؤكد  قديمة  واحتفالت 
يبجل  القديم  الإن�شان  كان  حيث  والثور؛  الإن�شان 
والمطر،  للخ�شب  رم��ًزا  ويع��ّده  ويقد�ش��ه،  الثور 
»ففي ح�شارات عديدة، وبع�شها ح�شارات �شحيقة 
في القدم، كان الثور يعبد؛ ولعل ال�شبب في ذلك اأنه 
لكونه  الإن�شان  ا�شتخدمها  التي  الأجنا�ص  اأوائل  من 
بالإ�شافة  الأثقال،  يحمل  وحيواًنا  للطعام  م�شدًرا 
اإلى ما تمثله قوته الهائلة واإخ�شائه من رموز تج�شد 

الألوهية«.))))(

لقد كانت للثور وظائف متعددة في حياة الإن�شان 
لتحقيق مجموعة من  و�شيلة  فهو  الع�شور،  عبر مر 
الغايات التي تفر�شها الحياة، من هنا اأ�شبح رمًزا 
ويرمز  للحياة،  يطمح  فالثور  ال�شعر؛  ف�ي  للحياة 

لال�شتمرار وي�شارع م�ن اأجل البقاء. 

وكانت عبادة الثور تج�شيًدا اأر�شًيا لعبادة القمر 
يعود  وربما  بالقمر،  الثور  ارتبط  حيث  ال�شماوي؛ 
ذلك اإلى قرنيه اللذين ي�شبهان الهالل في �شكلهما 
الخارجي، ثم اإن القمر قد ارتبط »منذ زمن مبكر 
بطقو�ص الزراعة والخ�شب وا�شتنزال المطر، والثور 
فيه قوة الإخ�شاب، وعليه انت�شرت عبادة الثور رمًزا 

للخ�شب والمطر«.))))(

بو�شفه  )بعاًل(  �شموه  ثوًرا  العرب  عبد  وقد      
اإلها للخ�شب والمطر في كل مكان، واإلى ذلك اأ�شار 

چ  ۋ   وتعالى:  �شبحانه  يقول اهلل  الكريم؛  القراآن 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ   وئ  چ ))))(.

العربي  ال��ت��راث  في  الثور  للق�ش�ص  وال��دار���ص 

اأن  ذلك  من  اأ�شطورية،  �شمات  تحمل  اأنها  ي��درك 
ت�شد  التي  هي  الجن  اأن  يزعمون  »ك��ان��وا  العرب 
ال�شرب  عن  البقر  تم�شك  حتى  الماء  عن  الثيران 
حتى تهلك«))))(؛ لذلك كانوا ي�شربون الثور ليقتحم 
»اإ�شارة  الثور  �شرب  وفي  البقر.  تتبعه  حتى  الماء 
الجاهلي  الإن�شان  مار�شه  قديم،  �شحري  لطق�ص 
عالقة  له  الطق�ص  هذا  اأن  �شك  ول  حيواناته،  في 
ابتداء  كان  فربما  والإخ�شاب،  والإرواء  بال�شقيا 
الثور بال�شرب اإغراء له كي ينزل المطر، اأو تكريًما 
ل�شانع المطر الذي كانت الغدران من فعله ونتاجه، 
الإهانة  وال��ج��ذب:  الجفاف  بعواقب  له  تذكيًرا  اأو 

والحرق بالنار«))))(.

رم��ًزا  الثور  من  الجنوبيون  العرب  اتخذ  وق��د 
المقد�شة  ال��ح��ي��وان��ات  م��ن  ف��ع��د  ال��ق��م��ر،  لإل��ه��ه��م 
بع�ص  في  القمر  دعي  وقد  الآلهة،  اإل��ى  ترمز  التي 

الن�شو�ص: ثوًرا))))(.

اإلى  الميثولوجيا  من  الثور  �ضورة   -
جمالية ال�ضعر:

الإرث  من  ي�شترفد  الثور  ق�شة  في  ال�شاعر  اإن 
م�شدود  غير  ولكنه  القديمين،  والديني  الأ�شطوري 
بل  ذاتها،  في  عنها  للحديث  المعتقدات  هذه  اإل��ى 
التراث  ذلك  بقايا  للثور  ذوؤيب  اأبي  و�شف  في  نرى 
الديني القديم الذي اندثرت طقو�ص عبادته، وغدا 
تقدم  رمزية  دللت  ذات  موجزة  اإ���ش��ارات  مجرد 
ال�شاعر  يربط  حيث  والواقع؛  للكون  ال�شاعر  روؤي��ة 
ال�شماء  واآلهة  الثور  في  المتمثل  الأر���ص  عالم  بين 
ب�شورة  الثور  �شورة  ذوؤيب  اأبو  قرن  لذلك  البعيدة؛ 

الكوكب؛ يقول:))))(
ْح�صهَ ُمْبتهَِقاًل اِعي الوهَ ى ُيرهَ ْو�صهَ ْح�ِص حهَ ِمْن وهَ

ــــِرُد ــــوِّ ُمــــْنــــحهَ ــــٌب ِفـــــي الــــجهَ ـــــ ــــْوكهَ ــــُه كهَ ـــــ ــــاأهَنَّ كهَ
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واإذا كان القمر ل يظهر اإل في الليل، فاإن الثور 
في �شعر اأبي ذوؤيب ل يظهر اإل لياًل يقا�شي الوحدة، 
ويعاني من البرد القار�ص والريح والمطر؛ لهذا يلجاأ 
اإلى �شجرة الأرطى ليحتمي بها، »وقد اأ�شبحت هذه 
اأو  زوج��ة  كاأنها  والعطاء  التوا�شل  تبادله  ال�شجرة 
واأن تمنع عنه  اأن ت�شت�شيفه،  حبيبة، فهي قد قبلت 
الروائح  تلك  الأرط��اة  في  ن�شم  ونكاد  الليالي،  اأذى 
المقد�شة المثقلة بالميثولوجيا القديمة عن ال�شجرة 

رمز الأمومة والحت�شان«))))(.
وفــــــــــي ذلــــــــــك يــــــقــــــول اأبــــــــــــو ذوؤيــــــــــــب:

ـــــــاِنـــــــِه ثهَ ـــدهَ ــى حهَ ـــلهـَ ـــــــى عهَ ـــْبـــقهَ ْهــــــُر ال يهَ الــــــدَّ وهَ

ُع وَّ ــــــــــرهَ ْتـــــــُه الـــــــــــِكـــــالُب ُم ـــــــــٌب اأهَْفـــــــــــــــزَّ ــــبهَ �ــــصهَ

ُه ـــــــاُت ُفـــــــــــوؤهَادهَ ـــاريهَ ُب الـــ�ـــصَّ ـــالهَ ــــ ـــفهَ الـــِك ـــعهَ �ـــصهَ

ُع ـــْفـــزهَ قهَ يهَ ــدِّ ـــ ــْبـــــحهَ الــمــ�ــصهَ ى الــ�ــصُّ ــــرهَ ــــــاإِذا يهَ فهَ

ـــُه ـــفَّ �ـــصهَ ـــــا  مهَ اإِذا  ـــــــــــى  ِبـــــــــــاالأهَْرطهَ ـــــوُذ  ـــــُعــــــ يهَ وهَ

ُع  ـــــــــــزهَ ْع ـــــِلـــــيـــــٌل زهَ ــــــُه بهَ ــــــْتـــــــ ـــــــ رهَاحهَ ــــٌر وهَ ــــْطـــــ ـــــ قهَ

ـــــــْرُفـــــــُه طهَ ــْيـــــِه الـــُغـــُيـــــــوبهَ وهَ ــْيــنهَ ـــي ِبــعهَ ـــْرِمــــ يهَ

ــُع ــمهَ ــ�ــْص ــــا يهَ ـــْرُفـــــــُه مهَ ُق طهَ ـــدِّ ــــ ُمـــْغـــ�ـــصٍ ُيـــ�ـــصهَ

اأن  الق�ش�شي  ذوؤيب  اأبي  ل�شعر  المتلقي  ويدرك 
الختفاء  اإل��ى  به  تدفع  متتالية  محًنا  يعاني  الثور 
»القمر-الذي  حال  وكذلك  الأرط��ى،  �شجرة  تحت 
في  الليل-يتعر�ص  بداية  في  يظهر،  حين  يظهر، 
فيت�شور  المظلم  ال�شحاب  يحجبه  لأن  ال�شتاء؛  ليل 
الذهن البدائي عدواًنا على الإله من هذه الظواهر 
م�شاعدة  خيرة  قوة  اإلى  فيلجاأ  ال�شريرة،  الطبيعية 
لمحنة  تعر�ص  ال�شبح،  جاء  اإذا  حتى  بها.  يحتمي 
اأخرى ل تنفعه فيها �شجرة الأرطى، تلك هي محنة 
مجموعة  وكالبه-وهي  ال�شائد  وبين  بينه  ال�شراع 
المواجهة  اإل  منها  ينجيه  ول  ال�شماء-،  في  كواكب 

التي ينت�شر فيه�ا الإله الخير على اأعدائه«.)1))( 

وغير خاف في ق�شة الثور اأن الطبيعة تتحول اإلى 
مظهر من مظاهر العنف؛ حيث تمار�ص عنا�شرها 
تغير  من  ي�شيبها  لما  الثور؛  نف�شية  على  تخويًفا 
الرياح  هبوب  فيزداد  الأج��واء،  فيه  تنقلب  �شريع، 
مما  القار�ص،  والبرد  المنهمر،  والمطر  ال��ب��اردة، 

يدفع بالثور اإلى الحتماء باأكناف �شجرة الأرطى. 

ممطرة،  ليلة  بات  متفرًدا،  الحيوان  هذا  ويبدو 
ثم في ال�شباح يتعر�ص لل�شم�ص ليدفئ جلده؛ يقول 

اأبو ذوؤيب:))))(
ــــُه ا لهَ ــــــدهَ ــــــبهَ ـــُه فهَ ــــ ـــنهَ ـــْت ــــ ق مهَ ـــــــــرِّ ا ُيــــ�ــــصهَ ـــــــــدهَ ــــغهَ فهَ

ــــــــوزهَُع ـــــــــِريــــبــــاً ُت ـــــــا قهَ اِبـــِقـــــــههَ ـــوهَ ـــــــــــــــى �ـــصهَ اأهَْولهَ

ال�شباح  حلول  مع  ال�شم�ص  عن  يبحث  فالثور 
من  يخرج  فهو  ثم  وم��ن  ال�شم�ص،  اأ�شعة  وانت�شار 
عالم اآمن هو الليل، اإلى عالم مخيف هو النهار، ول 
اإل  يظهر  ل  الذي  القمر  لالإله  رمز  الثور  اأن  نن�شى 
بالليل، »وقد نرى في بحث الثور عن ال�شم�ص وترقبه 
لمفهوم  وتج�شيًدا  القديم،  المعتقد  اإلى  اإ�شارة  لها 
الجاهليين لطبيعة هذين الإلهين: الذكورة والأنوثة، 
وبحث كل منهما عن الآخر؛ لذلك كان بزوغ ال�شم�ص 

اأمًرا محتوًما لزًما في ق�شة ثور الوح�ص«))))(.

يجعل  ال�شعرية  الق�شة  ه��ذه  ف��ي  ال�شاعر  اإن 
ب�شيغة  ا�شتخدمه  �شعرًيا  رمًزا  الوح�شي  الثور  من 
واإح�شا�شه  والوجود  للواقع  روؤيته  عن  للك�شف  فنية 
ال�شاعر  هو  الليل  في  فالثور  الإن�شانية؛  بالماأ�شاة 
الثور من  له  نف�شه في رحلته وتجواله، وما يتعر�ص 
مخاطر ال�شياد والكالب، ما هي اإل مخاطر تواجه 

ال�شاعر والكائن الب�شري في حياته عامة. 

الزمن  نوائب  هي  الن�شو�ص  هذه  في  والكالب 
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ي�شكل  الثور،  وبين  بينها  الدائر  وال�شراع  وعواديه، 
���ش��ورة م��ن ���ش��ور ال�����ش��راع الإن�����ش��ان��ي م��ع ال��ده��ر، 
مقاومة  اإل��ى  ويطمح  ذات��ه  على  يتفوق  فالإن�شان 
فيحقق  الأح��ي��ان،  م��ن  كثير  ف��ي  الحياة  �شعوبات 
نوائب  اأن  غير  المقاومة،  على  وق��درت��ه  انت�شاره 
الكالب  اأن  كما  ت��زول،  ل  اأمامه  ثابتة  تقف  الدهر 
ال�شياد  ي��د  على  الخال�ص  لياأتي  كلها؛  تموت  ل 
الذي هو رمز للقدر المحتوم؛ وبذلك يكون ال�شياد 
التي  المتعددة  الدهر  و�شائل  من  و�شيلة  وكالبه 
يعي�شه  الذي  ال�شراع  لي�شور  ال�شاعر  اإليها  ا�شتند 

الإن�شان في حياته. 

ال�شياد  مع  الثور  �شراع  يغدو  النحو  هذا  على 
وكالبه هو �شراع الإن�شان الوجودي من اأجل تحقيق 
الحياة، وتغدو �شورة الثور المقتول في �شعر الرثاء 
عليه  ت�شيطر  الذي  الفاني  الإن�شان  ب�شورة  مقترنة 

قوة الدهر فال ي�شتطيع معها نجاة.

الموت  تجربة  ي��ق��رن  ذوؤي���ب  اأب���و  طفق  وه��ك��ذا 
الأخرى؛  المخلوقات  لدى  الموت  بتجربة  الإن�شاني 
مثل الثور الوح�شي، وهو في ذلك يتاأ�شى بهذا الموت 
هذا  بموت  ويرمز  ال��ع��زاء،  منه  وي�شتمد  الكوني، 
الموت  هذا  وراء  من  وينفذ  الإن�شان  لموت  الكائن 

اإلى التاأمل والعتبار. 

وهكذا نخل�ص اإلى اأن ح�شور الثور في �شعر اأبي 
ذوؤيب مكون بنيوي له دللته الرمزية والأ�شطورية، 
والحالة  للق�شيدة،  العام  الجو  من  اكت�شبها  التي 
الأخير  فهذا  ال�شاعر؛  عنها  يعبر  التي  ال�شعورية 
على  واأث���ره  الدهر  نوائب  عن  الحديث  �شياق  في 
لمبداأ  تج�شيًدا  الثور  �شورة  من  يجعل  الكائنات، 
وال�شعي  الموت  حتمية  بين  الالمتناهي  ال�شراع 

لتحقيق الحياة.

ول �شك اأن ارتباط �شورة الثور الوح�شي في �شعر 
بثنائية الحياة والموت، رمز لما  الهذلي  اأبي ذوؤيب 
مع  و�شراعات  م�شاق  من  الحياة  في  الإن�شان  يلقاه 

الذات والآخر لإثبات وجوده اأمام تقلبات الدهر.

لقد ق�شدنا من هذا البحث تحقيق غاية اأ�شا�ص 
المخيلة  ف��ي  ال�شعري  ال�شرد  ح�شور  تاأكيد  ه��ي 
اإلى  بنا  اأف�ص  ما  وهو  القديمة،  العربية  ال�شعرية 
ال�شاعر  ل�شتناد  نتيجة  كانت  تخييلية  �شمات  وجود 
اإلى  متعددة  ومقامات  كثيرة  منا�شبات  في  القديم 
اأجل  من  القديمين،  والديني  الأ�شطوري  التراث 
تقديم ت�شوره المعرفي فيما يتعر�ص له الإن�شان من 

م�شاكل في حياته الواقعية.

ولعل هذا التوظيف الجمالي جعلنا اأمام اأ�شطرة 
للعالم  م��واز  عالم  ال�شعر  ففي  ال�شعري؛  للن�ص 
يغدو  هنا  وم��ن  كذلك،  الواقع  ولعالم  الأ�شطوري 
فال�شاعر  الإن�شاني؛  للوجود  جمالية  روؤي��ة  ال�شعر 
والتراث  الأ�شطورة  اإل��ى  م�شدوًدا  يكن  لم  القديم 
الحكائي للحديث عنهما في ذاتهما، بل ا�شتعملهما 
في ك�شف اختاللت الواقع وثنائيات الحياة وتحولت 
والواقع،  للكون  روؤيته  قدم  خاللهما  ومن  الإن�شان، 
فغدا ال�شعر في اأغلب �شوره يقدم منظوًرا عقالنًيا 

لم�شكالت الحياة بطابع �شردي.

الحوا�صي
بيروت، دار - ) الق�شة، دار �شادر  يو�شف نجم، فن  محمد   

ال�شروق عمان، الطبعة ) ، ))))م، �ص: 1).
اإلى - ) العربي  ال�شعر  في  الق�شة  نا�شف،  النجدي  علي   

للطباعة  نه�شة م�شر  دار  الهجري،  الثاني  القرن  اأوائل 
والن�شر، القاهرة )د.ت(، �ص: ). 

القديم، - ) العربي  التراث  في  الق�ص  لغة  اإبراهيم؛  نبيلة   
الق�ص،  وف��ن  ال��رواي��ة  ع��ن  خا�ص  ع��دد  ف�شول،  مجلة 
مار�ص،  فبراير،  يناير،  الثاني،  العدد  الثاني،  المجلد 

))))م، �ص: )). 
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الع�شر - ) في  العربية  الق�شة  محمود،  الحليم  عبد  علي   
الجاهلي، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية، ))))م 

�ص: ))). 
ابن ر�شيق القيرواني، العمدة في محا�شن ال�شعر واآدابه - )  

دار  الحميد،  عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق  ون��ق��ده، 
الجيل، بيروت الطبعة )، ))))م، الجزء)، �ص: ).

للرواية - ) الأول����ى  الأ���ش��ول  ف��ي  بحث  خ��ور���ش��ي��د،  ف���اروق   
الوحدة  عن  تعبيره  العربي  الأدب  كتاب  �شمن  العربية، 
الطبعة  بيروت  العربية،  الوحدة  والتنوع، مركز درا�شات 

)، ))))م �ص: )).  
الق�شا�ص - ) كتاب  الرحمن،  عبد  الفرج  اأبو  الجوزي  ابن   

والمذكرين، تحقيق مالين �شوارتز، بيروت، دار الم�شرق 
))))م، �ص: 1). 

فرج بن رم�شان، محاولة في تحديد و�شع الق�ش�ص في - )  
الأدب العربي القديم، حوليات الجامعة التون�شية، العدد 

))، ))))م، �ص: ))). 
الأدب العربي تعبيره عن الوحدة والتنوع، �ص: )). - )  

�ص: - 1)  ( الجزء  ونقده  واآداب��ه  ال�شعر  محا�شن  في  العمدة 
 .((( –(((

ح�شن النعمي، قراءة في هيمنة الخطاب ال�شردي، مجلة - ))
 ،(( المجلد  بجدة،  الثقافي  النادي  النقد،  في  عالمات 

الجزء ))، �شتمبر )11)م، �ص: ))). 
العربي، - )) لل�شرد  مقدمة  والخبر:  الكالم  يقطين،  �شعيد 

الطبعة  البي�شاء،  الدار  بيروت  العربي،  الثقافي  المركز 
)، ))))م �ص: ))). 

بم�شر، - )) المعارف  دار  الجاهلي،  الأدب  في  ح�شين،  طه 
الطبعة العا�شرة )د.ت( ، �ص: 1)). 

نف�شه، �ص: ))). - ))
�شوقي �شيف، الع�شر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، - ))

الطبعة الثامنة، )د.ت(، �ص: 1)). 
ال�شعر - )) ف��ي  وال��رب��ط  ال��وح��دة  عنا�شر  الأي���وب���ي،  �شعيد 

الجاهلي، مكتبة المعارف، الرباط ))))م، �ص: ))). 
عزيزة مريدن، الق�شة ال�شعرية في الع�شر الحديث، دار - ))

الفكر، دم�شق، الطبعة الأولى، ))))م، �ص: )). 
اأحمد اأمين، النقد الأدبي، مطبعة لجنة التاأليف والترجمة - ))

والن�شر، القاهرة، ))))م، الجزء ) �ص: 1). 
دار - )) الف�شل،  اأبو  محمد  تحقيق  الذبياني،  النابغة  ديوان 

المعارف بم�شر، الطبعة )، )))) ، �ص: ))). 
انظر تفا�شيل الق�شة في مجمع الأمثال للميداني، قدم له - 1)

وعلق عليه نعيم ح�شن زرزور، دار الكتب العلمية بيروت، 
)د.ت(، المجلد الثاني، �ص: ))). 

ديوان اأمية بن اأبي ال�شلت، جمعه وحققه و�شرحه: �شجيع - ))
))))م،  الطبعة)،  �شادر،  دار  بيروت:  الجبيلي،  جميل 

�ص:)))-))). واأنظر كذلك الحيوان، الجاحظ، تحقيق 
المجمع  من�شورات  ه��ارون،  محمد  ال�شالم  عبد  و�شرح: 
العلمي العربي، الطبعة)، ))))م، ج ) �ص: )))-))).

ابن قتيبة، ال�شعر وال�شعراء، دار الثقافة بيروت )د .ت(، - ))
للجاحظ،  الحيوان  كذلك  اأنظر   ،((1 ���ص:   ،( الجزء 
المجمع  من�شورات  ه��ارون،  ال�شالم  عبد  و�شرح  تحقيق 
العلمي العربي الطبعة )، ))))م، الجزء )، �ص: ))). 

ديوان الأع�شى الكبير، �شرح وتعليق محمد محمد ح�شين، - ))
مكتبة الآداب، القاهرة ))))م، �ص: ))). 

مجمع الأمثال، المجلد )، �ص: )))– ))). - ))
�شرح اأ�شعار الهذليين، �شنعة ال�شكري، حققه عبد ال�شتار - ))

دار  مكتبة  �شاكر،  محمد  محمود  راجعه  ف��رج،  اأحمد 
العروبة، القاهرة )د.ت(، الجزء )، �ص: ))). 

عالل - )) �شعر  في  ال�شرد  تجليات  الح�شني،  كنون  محمد 
الرباط   ((  –(( م��زدوج  ع��دد  اآف���اق،  مجلة  الفا�شي، 

)11)م، �ص: )))– ))). 
الكالم والخبر: مقدمة لل�شرد العربي �ص: ))). - ))
قراءة في هيمنة الخطاب ال�شردي �ص: ))). - ))
العربي - )) ال�شعر  في  والخيالي  الواقعي  لحمداني،  حميد 

الجديدة  النجاح  مطبعة  الجاهلي(،  )الع�شر  القديم 
البي�شاء، الطبعة الأولى ))))م، �ص: )). 

العربي - 1) ال�شعر  في  الأ�شطورة  النعيمي،  اإ�شماعيل  اأحمد 
قبل الإ�شالم، �شينا للن�شر، القاهرة، الطبعة)، ))))م، 

�ص: )). 
محمد غنيمي هالل، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، - ))

دار العودة، بيروت ))))م، �ص: ))). 
ف����راح ال�����ش��واح، الأ����ش���ط���ورة وال��م��ع��ن��ى، درا����ش���ات في - ))

الدين  ع��الء  دار  الم�شرقية،  وال��دي��ان��ات  الميثولوجيا 
دم�شق، الطبعة الثانية )11)م، �ص: )). 

ال�شعر - )) في  الأ�شطوري  الجانب  الح�شني،  كنون  محمد 
مرقونة،  اأطروحة  الجاهلي(  )الع�شر  القديم  العربي 
جامعة عبد المالك ال�شعدي، كلية الآداب، تطوان، ال�شنة 

الجامعية ))– 1)، �ص: )). 
دار - )) الحديث،  العربي  ال�شعر  في  الأ�شطورة  داوؤود،  اأن�ص 

الجيل القاهرة ))))م، �ص: )). 
والديانات - )) الميثولوجيا  في  درا�شات  والمعنى،  الأ�شطورة 

الم�شرقية، �ص: 1). 
)الع�شر - )) القديم،  العربي  ال�شعر  في  الأ�شطوري  الجانب 

الجاهلي(، �ص: )). 
الأ�شطورة في ال�شعر العربي الحديث، �ص: )). - ))
والديانات - )) الميثولوجيا  في  درا�شات  والمعنى،  الأ�شطورة 

الم�شرقية، �ص: )).
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج )، �ص: )1)-))).  - ))
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بيروت، - 1) الثقافة  دار  الأغ��ان��ي،  الأ�شفهاني،  الفرج  اأب��و 
الطبعة الخام�شة، ))))م، المجلد ال�شاد�ص، �ص: ))).

ال�شعر وال�شعراء، الجزء ) ، �ص: ))).- ))
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج ) ، �ص: )1).- ))
مكتبة - )) النا�شر  المعاني،  دي���وان  الع�شكري،  ه��الل  اأب��و 

الأندل�ص ببغداد، ))))، ج ) �ص : )1)– )1)- )1).
انظر على �شبيل المثال: - ))

نقدية(،  التلقي(مقدمة  نظرية  ه��ولب،  �ص.  روب��رت   -  
من�شورات  الكدية،  والجاللي  ال��ت��وزان��ي  خالد  ترجمة 

عالمات، الطبعة الأولى ))))م. 
اإيرز، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب  - فولفغانغ   
)في الأدب(، ترجمة حميد لحمداني والجاللي الكدية، 

من�شورات مكتبة المناهل، فا�ص ))))م. 
درا�شة في نظرية  التلقي،  اإ�شماعيل، جماليات  �شامي   -  
التلقي عند هانز روبرت ياو�ص وفولفجانج اإيرز، المجل�ص 

الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى القاهرة )11)م. 
تاأويل  اأجل  التلقي، من  ياو�ص، جمالية  - هان�ص روبيرت   
بنحدو،  ر�شيد  وترجمة  تقديم  الأدب���ي،  للن�ص  جديد 
ال��دار  الأول���ى،  الطبعة  الجديدة،  النجاح   -(( مطبعة 

البب�شاء )11)م.
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج ) ، �ص: 1))– ))). - ))
نف�شه ج ) �ص: )))– ))). - ))
اإذ غزا و�شافر: اأي ذهب وغاب عنك حلمك. جم: كثير. - ))
ت�شتخيرها: ت�شتعطفها ب�شتمي. - ))
تتنقذها: تاأخذها. �شفي نف�شه: خا�شة نف�شه. �شجيرها: - ))

�شفيها. 
�شرتها: جعلتها �شائرة بين النا�ص. - 1)
قراءة في هيمنة الخطاب ال�شردي، �ص: ))). - ))
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج ) �ص: ))). - ))
اأبي - )) �شعر  في  والأ�شطورة  الواقع  الرحمن،  عبد  ن�شرت 

ذوؤيب الهذلي الجاهلي، دار الفكر للن�شر والتوزيع عمان، 
الأردن ))))م، �ص: ))). 

�شرح اأ�شعار الهذليين، ج ) �ص: ))).  - ))
ال�شلة: البعد. الطروح: النوى البعيدة. - ))
الجاهلي، - )) الهذلي  ذوؤيب  اأبي  �شعر  في  والأ�شطورة  الواقع 

�ص: ))). 
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج ) �ص: ))). - ))
عبد الفتاح كيليطو، الحكاية والتاأويل، درا�شات في ال�شرد - ))

العربي، دار توبقال للن�شر، الدار البي�شاء، الطبعة الأولى 
))))م، �ص: 1).

الواقع والأ�شطورة في �شعر اأبي ذوؤيب، �ص: ))). - ))
ع��ب��د اهلل ال��ط��ي��ب، ال��م��ر���ش��د اإل���ى ف��ه��م اأ���ش��ع��ار ال��ع��رب - 1)

1)))م،  الأول��ى  الطبعة  بيروت،  الفكر  دار  و�شناعتها، 
الجزء ) �ص: ))). 

�شرح اأ�شعار الهذليين، ج ) �ص: ))). - ))
اأكناف: نواح.  اأجزاع: الواحد جزع وهو منعطف الوادي. - ))
فراد ال�شباع: ما تقدم من ال�شباع. الأطالح: المعيية يريد - ))

اأنها ترب�ص بالأر�ص كما ي�شنع المعيي.
الواقع والأ�شطورة في �شعر اأبي ذوؤيب الهذلي، �ص: ))). - ))
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج ) �ص: )))– ))). - ))
الحنيف: المائل من �شر اإلى خير اأي النا�شك.- ))
الآركات: الإبل التي ترعى الأراك. - ))
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج)، �ص: ))).- ))
ال�شعر: ال�شائد.- ))
الكفة: حبالة ال�شائد. الممر: ال�شديد الفتل. - 1)
راغ الظبي: ذهب ليفر. ن�شبت: علقت. الزماع: لحمة ناتئة - ))

فوق الظلف وهي الزائدة خلفه.
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج )، �ص: ))).- ))
لتبتئ�ص: ل تحزن. - ))
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج)، �ص: )))-)))-))).- ))
�شاة - )) الجزرة  واأ�شل  محرك،  اأي  ج��زرة  مفردها  الجزر 

اللحم. 
ابن عجرة: من لحيان بن هذيل. ذا نفر: ذا ع�شيرة. - ))
عالية الرمح: �شدره اأي اأنهم طوال. لطاف الأزر: خما�ص - ))

البطون.
الفجر: المعروف.- ))
يعرف - )) بمكان  قديمة  لهذيل  كانت  وقعة  الهزر:  اأهل  ليلة 

بهذا ال�شم.  
الجاهلي، - 1) الهذلي  ذوؤيب  اأبي  �شعر  في  والأ�شطورة  الواقع 

�ص: ))). 
�ص: - ))  ،( ج  ون��ق��ده،  واآداب���ه  ال�شعر  محا�شن  ف��ي  العمدة 

.(((-(((
�شرح اأ�شعار الهذليين، ج )، �ص:))). - ))
اأعنقن: ت�شوبن. واأعنقت النجوم: في م�شيها. الهوادي: - ))

اأوائل البقر. ال�شدر: التي ت�شدر عن الماء.
�شرح اأ�شعار الهذليين ج ) �ص: ))-)) . - ))
�شبب: ثور م�شن.- ))
�شعف: اأخاف. الم�شدق: ال�شادق: الم�شيء.- ))
واأجهده. راحته: - )) اآذاه  البقر. �شفه:  يعتاده  الأرطى: �شجر 

اأ�شابته الريح. بليل: باردة.
ي�شرق متنه: يظهره لل�شم�ص. توزع: تغرى به.- ))
نحا: تحرف للكالب ليطعنها. مذلقين: قرنين.- ))
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يذودهن: يردهن. عبل ال�شوى: غليظ القوائم. الطرتان: - 1)
خطان في الجنبين.

من - )) يعوي  يت�شوع:  منها.  بقي  ما  �شريدها:  قتل.  اأق�شد: 
الفرق.

لم - )) التنور  من  اأخرجا  كما  ح��اران  اأنهما  يريد  له:  عجال 
يبردا.

رهاب: رقاق مرهفة يعني ن�شال. مقزع: منتوف.- ))
فرها: بقيتها. المنزع: ال�شهم.- ))
ياب�ص. - )) ت��ارز:  الإب��ل.  فحل  فنيق:  وجهه.  على  �شقط  كبا: 

الخبت: المكان الم�شتوي. اأبرع: اأ�شحم واأعظم.
�شرح اأ�شعار الهذليين ج ) �ص : 1)– )).- ))
كوره: جماعته.- ))
ربرب: جماعة من البقر. اليلق: البي�ص التي تتالألأ.- ))
بائجة: داهية. القدد: القالئد.- ))

ل يرغمن: ل ي�شيبهن رغم في عي�شهن، والرغم التراب.- 11)
ا�شتبانت: البقر راأته واأب�شرته. �شرد: طائر من خفته.- )1)
نباأة: �شوت ت�شمعه ول تفهمه. اأ�شدها: اأغراها.- )1)
عر�شت: تحيرت.- )1)
تكبو: تعثر وت�شقط تحت �شدره. بورد: بدم.- )1)
النجد: ال�شجاع ذو النجدة والقتال.- )1)
اأحمد كمال زكي، �شعر الهذليين في الع�شريين الجاهلي - )1)

والإ�شالمي، دار الكتاب العربي للطباعة والن�شر، القاهرة 
))))م، �ص: ))).

موؤ�ش�شة - )1) الجاهلية،  الق�شيدة  في  الرحلة  رومية،  وهب 
الر�شالة، الطبعة الثانية، بيروت ))))م، �ص : )1).

الحيوان ج ) �ص : 1).- )1)
م�شطفى عبد ال�شافي ال�شوري، ال�شعر الجاهلي تف�شير - )1)

اأ�شطوري، ال�شركة الم�شرية العالمية للن�شر -لو نجمان- 
القاهرة، الطبعة الأولى ))))م �ص:))).

وزارة - 1)) والنقد،  الأدب  في  مواقف  المطلبي،  الجبار  عبد 
الثقافة والإعالم العراقية، دار الر�شيد 1)))م، �ص:))).

م�شطفى عبد ال�شافي ال�شوري، �شعر الرثاء في الع�شر - )))
الجاهلي درا�شة فنية، الدار الجامعية للطباعة والن�شر، 

بيروت )))) �ص:))).
ال�شعرية - ))) ال�شورة  الجاهلية  الق�شيدة  بنية  عو�ص،  ريتا 

بيروت  الأول��ى،  الطبعة  الآداب،  دار  القي�ص،  امرئ  لدى 
))))م، �ص:))).

مواقف في الأدب والنقد �ص:)1).- )))
�شورة ال�شافات الآيات:)))–)))– ))).- )))
الحيوان، ج ) �ص :)).- )))
ال�شعر الجاهلي تف�شير اأ�شطوري، �ص:))).- )))

القديم، ترجمة - ))) العربي  التاريخ  واآخرون،  نيل�شن  ديتلف 
فوؤاد ح�شنين علي، النه�شة الم�شرية، ))))، �ص: )1). 

�شرح اأ�شعار الهذليين، ج ) �ص: 1).- )))
ثناء اأن�ص الوجود، رمز الماء في الأدب الجاهلي، مكتبة - )))

ال�شباب )د.ت(، �ص: ))).
علي البطل، ال�شورة في ال�شعر العربي حتى اآخر القرن - 1))

الثالثة،  الطبعة  بيروت،  الأندل�ص،  دار  الهجري،  الثاني 
))))، �ص: 1))–))).

�شرح اأ�شعار الهذليين، ج ) �ص:)).- )))
ال�شعر الجاهلي تف�شير اأ�شطوري �ص:1)).- )))

الم�صــادر والمراجع
القراآن الكربم. ٭ 

الم�صادر: اأ- 
 ،( الطبعة  الثقافة،  دار  الأغاني،  الأ�شفهاني،  الفرج  اأبو  ٭ 

بيروت ))))م.
اأمية بن اأبي ال�شلت حياته و�شعره، درا�شة وتحقيق بهجت  ٭ 

عبد الغفور الحديثي، الطبعة )، بغداد ))))م.
محمد  ال�شالم  عبد  و�شرح  تحقيق  الحيوان،  الجاحظ،  ٭ 
 ،( الطبعة  العربي،  العلمي  المجمع  من�شورات  ه��ارون، 

))))م.
ديوان الأع�شى الكبير، �شرح وتعليق محمد محمد ح�شين،  ٭ 

مكتبة الآداب، القاهرة ))))م.
اأبو هالل الع�شكري، ديوان المعاني، النا�شر مكتبة الأندل�ص  ٭ 

بغداد ))))ه�.
دار  الف�شل،  اأب��و  محمد  تحقيق  الذبياني،  النابغة  دي��وان  ٭ 

المعارف، الطبعة )، القاهرة ))))م.
ال�شتار  ال�شكري، حققه عبد  الهذليين �شنعة  اأ�شعار  �شرح  ٭ 
اأحمد فرج، راجعه محمود �شاكر، مكتبة العروبة، القاهرة 

)د.ت(.
ابن قتيبة، ال�شعر وال�شعراء، دار الثقافة، بيروت )د. ت(. ٭ 
واآدابه  ال�شعر  محا�شن  في  العمدة  القيرواني،  ر�شيق  ابن  ٭ 
ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، 

الطبعة )، بيروت ))))م.
ابن الجوزي، كتاب الق�شا�ص والمذكرين، تحقيق مارلين  ٭ 

�شوارتز، دار الم�شرق، بيروت ))))م.
الميداني، مجمع الأمثال، قدم له وعلق عليه نعيم ح�شين  ٭ 

زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت )د.ت(. 
ب- المراجع:

اأحمد كمال زكي، �شعر الهذليين في الع�شريين الجاهلي  ٭ 
والإ�شالمي، دار الكتاب العربي للطباعة والن�شر، القاهرة 

))))م.
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اأن����ص داوؤود، الأ�شط���ورة ف���ي ال�شعر العرب���ي الحديث، دار  ٭ 
الجيل، القاهرة ))))م.

اأحمد اإ�شماعيل النعيمي، الأ�شطورة في ال�شعر العربي قبل  ٭ 
الإ�شالم، �شينا للن�شر، الطبعة )، القاهرة ))))م.

ترجمة  القديم،  العربي  التاريخ  واآخ��رون،  نيل�شن  ديتلف  ٭ 
فوؤاد ح�شنين علي، النه�شة الم�شرية، ))))م.

مكتبة  الجاهلي،  الأدب  في  الماء  رمز  الوجود،  اأن�ص  ثناء  ٭ 
ال�شباب )د.ت(.

فراح �شواح، الأ�شطورة والمعنى، درا�شات في الميثولوجيا  ٭ 
دم�شق   ،( الطبعة  الدين  عالء  دار   ، ال�شرقية  والديانات 

)11)م.
فاروق خور�شيد، بحث في الأ�شول الأولى للرواية العربية،  ٭ 
والتنوع،  الوحدة  عن  تعبيره  العربي  الأدب  كتاب  �شمن 
مركز درا�شات الوحدة العربية، الطبعة )، بيروت ))))م.

ال�شعر  ف��ي  الأ���ش��ط��وري  الجانب  الح�شني،  كنون  محمد  ٭ 
مرقونة(،  )اأطروحة  الجاهلي(،  )الع�شر  القديم  العربي 

كلية الآداب تطوان، ))- )).
وهب رومية، �شعرنا القديم والنقد الجديد، عالم المعرفة،  ٭ 

العدد )1)، الكويت، مار�ص ))))م.
�شوقي �شيف، الع�شر الجاهلي، دار المعارف، الطبعة )،  ٭ 

القاهرة )د.ت(.
�شعيد الأيوبي، عنا�شر الوحدة والربط في ال�شعر الجاهلي،  ٭ 

مكتبة المعارف، الرباط ))))م.
دار  بيروت،  �شادر  دار  الق�شة،  فن  نجم،  يو�شف  محمد  ٭ 

ال�شروق عمان، الطبعة )، ))))م.
تف�شير  الجاهلي  ال�شعر  ال�شوري،  ال�شافي  عبد  م�شطفى  ٭ 
اأ�شطوري، ال�شركة الم�شرية العالمية للن�شر - لو نجمان- 

القاهرة، الطبعة الأولى ))))م.
الع�شر  في  الرثاء  �شعر  ال�شوري،  ال�شافي  عبد  م�شطفى  ٭ 
والن�شر،  للطباعة  الجامعية  الدار  فنية،  درا�شة  الجاهلي 

بيروت))))م. 
طه ح�شين، في الأدب الجاهلي، دار المعارف، الطبعة 1)،  ٭ 

القاهرة )د.ت(.
وزارة  والنقد،  الأدب  في  مواقف  المطلبي،  الجبار  عبد  ٭ 

الثقافة والإعالم العراقية، دار الر�شيد 1)))م. 
عزيزة مريدن، الق�شة ال�شعرية في الع�شر الحديث، دار  ٭ 

الفكر، الطبعة )، دم�شق )))). 
الع�شر  في  العربية  الق�شة  محمود،  الحليم  عبد  علي  ٭ 

الجاهلي، دار المعارف، الطبعة )، القاهرة ))))م.
علي النجدي نا�شف، الق�شة في ال�شعر العربي اإلى اأوائل  ٭ 
والن�شر  للطباعة  م�شر  نه�شة  الهجري،  الثاني  القرن 

)د.ت(.

القرن  اآخر  حتى  العربي  ال�شعر  في  ال�شورة  البطل،  علي  ٭ 
الثالثة،  الطبعة  بيروت،  الأندل�ص،  دار  الهجري،  الثاني 

))))م.
العربي،  لل�شرد  مقدمة  والخبر،  الكالم  يقطين،  �شعيد  ٭ 
البي�شاء  ب��ي��روت،   ،( الطبعة  العربي،  الثقافي  المركز 

))))م.
ريتا عو�ص، بنية الق�شيدة الجاهلية ال�شورة ال�شعرية لدى  ٭ 
امرئ القي�ص، دار الآداب، الطبعة الأولى، بيروت ))))م.

اأحمد اأمين، النقد الأدبي، مطبعة لجنة التاأليف والترجمة  ٭ 
والن�شر، القاهرة ))))م.

الثقافة،  الحديث، دار  الأدبي  النقد  محمد غنيمي هالل،  ٭ 
دار العودة، بيروت ))))م.

اأبي  �شعر  في  والأ�شطورة  الواقع  الرحمن،  عبد  ن�شرت  ٭ 
ذوؤيب الهذلي الجاهلي، دار الفكر للن�شر والتوزيع  عمان، 

الأردن ))))م.
العربي  ال�شعر  في  والخيالي  الواقعي  لحمداني،  حميد  ٭ 
الجديدة،  النجاح  مطبعة  الجاهلي(،  )الع�شر  القديم 

الطبعة )، البي�شاء.
الجاهلي،  الهذلي  ذوؤيب  اأبي  �شعر  في  والأ�شطورة  الواقع  ٭ 
عمان،  والتوزيع  للن�شر  الفكر  دار  الرحمن،  عبد  ن�شرت 

الأردن )))) - ))))م.
عبد الفتاح كيليطو، الحكاية والتاأويل، درا�شات في ال�شرد  ٭ 
العربي، دار توبقال للن�شر، الدار البي�شاء، الطبعة الأولى 

))))م.
عبد اهلل الطيب، المر�شد اإلى فهم اأ�شعار العرب و�شناعتها،  ٭ 
دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، 1)))م.

ج – المقاالت:
عالل  �شعر  ف��ي  ال�شرد  تجليات  الح�شني،  كنون  محمد  ٭ 
مزدوج  عدد  المغرب،  كتاب  اتحاد  اآف��اق  مجلة  الفا�شي، 

))- ))، الرباط )11)م.
ال�شردي، مجلة  الخطاب  النعمي، قراءة في هيمنة  ح�شن  ٭ 
 (( المجلد  بجدة،  الثقافي  النادي  النقد،  في  عالمات 

الجزء ))، �شتنبر )11)م.
القديم،  العربي  التراث  في  الق�ص  لغة  اإبراهيم؛  نبيلة  ٭ 
مجلة ف�شول، عدد خا�ص عن الرواية وفن الق�ص، المجلد 

) العدد )، يناير، فبراير، مار�ص ))))م.
في  الق�ش�ص  و�شع  تحديد  في  محاولة  رم�شان،  بن  فرج  ٭ 
العدد  التون�شية،  الجامعة  حوليات  القديم،  العربي  الأدب 

))، ))))م.
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�َشعرّية االنك�َشار في الِخَطاب ال�ّشعري ال�ّشعبي الَجَزائرّي
)ديوان ُمَحمد َبْلَخْير َبن َقُدور الَتْاُغ�ْشِتْي )1835م– 1906م(

َبطل الُمَقاوَمة ال�ّشْعبّية و�َشاعر ال�َشيخ ال�شالح ُبوْعَماَمة نموذجًا(
د. عبد اللطيف بن عبد العالي حّني 

اأ�شتاذ محا�شر بق�شم اللغة العربية واآدابها
كلية الآداب واللغات - جامعة الطارف - الجزائر

اأوًل- في حدود م�ضطلح ال�ضعرية:

في  للم�صطلح من جذور عميقة  لما  �صجون؛  ذو  ال�صعرية حديث  الحديث عن م�صطلح  اإن 
ترجم  والذي   ,"Po- Etiks" "النقد االأدبي, تعود اإلى زمن اأر�صطو من خالل كتابه "فن ال�صعر
الزمنية  ال�صعرية خالل م�صيرتها  ا�صتزادت  المجال, وقد  ال�صباق في هذا  يعّد  اإذ  "بال�صعرية"؛ 

وعرفت تو�صعا في فل�صفتها النقدية والفكرية مما جعلها توؤ�ص�ص لنظرية قائمة بذاتها.

اللذان   "Poetics" واالإنجليزي   "Poétique" الفرن�صي  للم�صطلح  ترجمة  هي  وال�صعرية 
به ال�صنع واالإبداع)1(,  يق�صد  الذي   "Poètikos" بدورهما م�صتمدان من الم�صطلح االإغريقي 
من  �صكاًل  اليوم  تحوي  "فاأ�صبحت  وتو�صعت  الترجمة  بهذه  العربي  النقد  اإلى  انتقلت  وبذلك 

اأ�صكال المعرفة بذاتها")2(.

الرو�صية,  ال�صكالنية  اإلى  االأدبية  الدرا�صات  ال�صعرية في  �صيوع م�صطلح  الف�صل في  ويرجع 
التي ارتكزت على االأدبية و�صبطت معناها, وعلى الرغم من من ذلك لم ي�صتقر الم�صطلح ولم 
تلتزم ال�صعرية ب�صعرية واحدة, بل انق�صمت وتعددت في اتجاهات مختلفة, اأبرزها �صعرية التماثل 
الممار�صة  ديب  اأبو  كمال  ويمثل  كوهين,  جون  عند  االنزياح  و�صعرية  جاكب�صون,  رومان  عند 

النقدية لل�صعرية في �صعرية الفجوة؛ م�صافة التوتر.
حول  ت���دور  جاكب�شون  ن��ظ��رة  وف��ق  وال�شعرية 
الأدب��ي  الإب��داع  من  يجعل  ال��ذي  الفعل  اأو  الوظيفة 
�شعًرا ونثًرا اإبداًعا �شعرًيا "يتجلى في كون الكلمات 
والداخلي  الخارجي  و�شكلها  ودللتها  وتركيبها 

لها  بل  الواقع،  عن  مختلفة  اإم��ارات  مجرد  لي�شت 
وزنها الخا�ص وقيمتها الخا�شة")3(.

التي  العلوم  �شمن  ال�شعرية  ت���ودوروف  وي��درج 
خطاب  اأنه  على  ل��الأدب  وينظر  بالخطابات،  تهتم 
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متميز، كما يوؤكد على اأن العمل الأدبي لي�ص في حد 
ذاته هو مو�شوع ال�شعرية، واإنما عملها يتمركز حول 
والمتمثل  النوعي  الخطاب  على خ�شائ�ص  الوقوف 

في الخطاب الأدبي)4(.

مع  ت���ودوروف  روؤي��ة  تتوحد  الأ�شا�ص  ه��ذا  وعلى 
فّعال  نقدي  كاإجراء  ال�شعرية  عمل  في  جاكب�شون 
تميز  التي  وال�شمات  القيم  مختلف  عن  البحث  في 
خطاًبا اأدبًيا عن اآخر، واأنها معرفة وعلم هدفه �شّن 
تقف  ول  اأدبي،  ن�ص  كل  لولدة  ال�شابطة  القوانين 
عند هذه الحدود بل تتعدى اإلى الحث عن القوانين 

داخل الأدب ذاته)5(.

حركة  اأنها  على  لل�شعرية  ديب  اأبو  كمال  وينظر 
وال��ح��ي��اة،  التجربة  عمق  م��ن  ت��اأخ��ذ  ا�شتقطابية 
ال�شدية،  الثنائيات  لوجود  المثالي  التج�شيد  وهي 
والدللة  اللغة  حيث  من  منتظمة  روؤية  العالم  روؤية 
اللغة ال�شعرية هي  " لأن وظيفة  وال�شوت والإيقاع؛ 
الإبداع  اللغة وبين  بين  التوتر  الفجوة؛ م�شافة  خلق 
الفردي، بين اللغة وبين الكالم، واإعادة و�شع اللغة 

في �شياق جديد كليا")6(.

ال�شعرية،  اللغة في تحديد  اأدوني�ص على  ويعتمد 
التي  الكلمة  هو  عنده  ال�شعر  اإذ  فيها؛  ويح�شرها 
تتجاوز نف�شها غير مقيدة برباط حروفها، فال�شيء 
يت�شكل ب�شورة جديدة ومعنى مبتكر اآخر)7(، وبذلك 
ت�شبح ال�شعرية مرهونة بكثافة الطاقة الجمالية في 
الن�ص الأدبي، ومدى نب�ص واإنتاج الدللة فيه باأقل 
والموحية،  والدقيقة  الم�شقولة  والألفاظ  الكلمات 
ذهنه  وا�شتح�شار  القارئ  ا�شتثارة  �شاأنها  من  التي 
النتاج  وي��غ��دو  ال��ن�����ص،  م��ع��ان��ي  لك�شف  ال��ج��م��ال��ي 
والخ�شوبة  بالتنوع  عامًرا  ال�شعري  للعمل  الفكري 

والمتالء)8(.

ويق�شم الدار�شون ال�شعرية اإلى ثالثة اتجاهات:

المبادئ  "مجموعة  اأ�شحابه  فيه  يعتمد  الذي   -(
الجمالية التي تقود الكاتب في عمله الأدبي")9(، 
وهذا عندما نن�شب ال�شعرية ل�شاعر ما، ونق�شد 
في  ال�شاعر  ينتقيها  التي  والآليات  الختيارات 

ن�شه، كقولنا �شعرية رامبو اأو لفونتين .

ما،  نقدية  لمدر�شة  ال�شعرية  نن�شب  وفيها   -(
كال�شعرية الكال�شيكية اأو الرومان�شية ويق�شد بها 
مدر�شة  تنجزها  التي  المعيارية  "القوانين  تلك 
اأدبية ما، وهي مجموعة من القواعد التي ينبغي 

التقيد بها اأثناء الممار�شة الفنية")10(.

وتظهر ال�شعرية في هذا التجاه كنظرية داخلية   -(
اأن  يرى  الذي  تودوروف  تبناه  ما  وهو  لالأدب، 
تنتج  الن�ص،  للغة  داخلية  معالجة  هي  ال�شعرية 
عنها قوانين الوحدة والتنوع في الأعمال الأدبية، 
لخ�شائ�ص  داخلية  معالجة  ال�شعرية  وت�شبح 
م�شعاها  عن  ال�شعرية  تودوروف  وينزه  الأدب؛ 
للعمل  معنى  عن  البحث  على  المرتكز  القديم 
بل  معنى  ت�شمية  اإلى  ت�شعى  "ل  لأنها  الأدبي؛ 
اإلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولدة كل 
الأدب  داخل  القوانين  هذه  عن  عمل...تبحث 
ذاته فال�شعرية اإذن مقاربة مجردة و باطنية في 

الآن نف�شه")11(.
ثانًيا-مظاهر النك�ضار في �ضعر محمد بلخير:

يعّد ال�شاعر اأحمد بلخير بن قدور التاغ�شتي)12( 
ال�شعبي  ال�����ش��ع��ر  ف��ح��ول  م��ن   )((1(  -  (((((
الجزائري، واأحد رموز المقاومة ال�شعبية الجزائرية 
اإبان ال�شتعمار الفرن�شي، فقد ُعرف الرجل فار�ًشا 
حارب  ال�شيخ،  اأولد  ث��ورة  �شفوف  في  ومجاهًدا 
اإ�شافة  بوعمامة،  ال�شيخ  اإلى جانب  وبروحه  ب�شيفه 
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اإلى كلمته التي عرف بها وف�شاحته التي ا�شتهر بها، 
فقد خلد لنا ب�شعره م�شيرة زمانه واأحداث ع�شره، 
المقاومة  في  هامة  اأح��داًث��ا  بق�شائده  لنا  و�شور 
ال�شعبية الجزائرية، لعلها ق�شرت عن روايتها كتب 

التاريخ والأثر.

بالحياة  الناب�ص  ال�شعبي  �شعره  لنا  عك�ص  كما 
ال�شعرية  وت��ج��رب��ت��ه  ال��رج��ل  م�شيرة  وال�����ش��اع��ري��ة 
بمختلف تمدداتها، و�شور لنا بدقة متناهية نف�شيته 
التي تلونت وفق الأحداث، ففيها الم�شرات المتمثلة 
في النت�شار في الحروب وتكبيد الم�شتعمر خ�شائر 
و�شيخه  ال�شالح  لوليه  ومرافقة  والعتاد،  العدة  في 
عن  والبعد  والأ�شر  الفراق  اأحزان  وفيها  بوعمامة، 
�شخ�شية  لنا  تجلت  كليهما  وف��ي  والأه���ل،  الأح��ب��ة 
الح�شا�ص  وال�شاعر  ال�شجاع،  الفار�ص  الرجل  بلخير 
حيًنا  فينت�شر  اأع��داءه،  ويقارع  زمانه  يجابه  الذي 

وينك�شر اأحياًنا اأخرى.

الدرا�شة  هذه  في  �شاأحاول  الأ�شا�ص  هذا  وعلى 
بلخير،  محمد  �شاعرنا  عند  النك�شار  مواطن  تتبع 
من خالل ديوانه؛ وذلك بالتعر�ص لمظاهره واأ�شبابه 
محاور  ثالثة  على  م��رك��ًزا  منه،  �شاعرنا  وم��وق��ف 
مواطن  اإل��ى  م�شيًرا  والدنيا  والإن�شان  المكان  هي 
من  �شاعرنا  �شخ�شية  اإلى  ونافًذا  فيهم،  النك�شار 

خالل ق�شائده .
اأوًل – المكان:

 عبر بلخير في ق�شائده عن م�شاعره واأحا�شي�شه 
في  بها  مّر  اأمكنة  عّدة  اتجاه  المنك�شرة  ال�شعيفة 
اأبرزها  ولعل  فيها،  الجلّي  الأث��ر  لها  ك��ان  حياته، 
�شاعرنا  فيه  اأح�����ص  ال���ذي  المكان  لأن���ه  ال�شجن؛ 
على  بها  تمتع  ق��وة  بعد  �شديد  و�شعف  بانك�شار 
يكابد  ال�شجن  وف��ي  وال��م��ع��ارك،  ال��وغ��ى  �شاحات 

والديار  الأهل  البعد عن  اأي  النفي  الأمرين؛  بلخير 
الموت  مظاهر  كل  ومعاي�شة  وال��وح��دة  والجزائر، 
بكل  الإن�شانية  عن  وبعد  و�شعف   وعجز  حزن  من 
مقايي�شها، ويعاني الأ�شر والذل والهوان من ال�شجان 
الأجنبي، والتفكير في �شعبه الذي تركه يعاني �شجنا 

اأ�شنع األ وهو جرائم  الم�شتعمر الفرن�شي.

ُعِرَف �شاعرنا بلخير بجهاده ومحاربته للم�شتعمر 
الفرن�شي مع ال�شيخ بوعمامة، في المقاومة ال�شعبية 
والقبائل  ال�شيخ)13(  �شيدي  اأولد  زاوية  �شنتها  التي 
الجزائر،  في  فرن�شا  توغل  على  اإليها  انتمت  التي 
ولقد اأُ�شَر بلخير من طرف الم�شتعمر الفرن�شي في 
بجزيرة  الفرن�شية  "كالفي"  بمدينة  المنفى  �شجن 
الوطن،  �شبيل  في  لديه  ما  بكل  م�شحًيا  كور�شيكا، 
اأكثر  "المتحفظين  البدو  على  �شادقة  �شورة  وكان 
�شبيل  ف��ي  والتفاني  الت�شامن  ب��روح  غيرهم  م��ن 

الم�شلحة الجماعية")14(.

اأطلعنا �شاعرنا بلخير في �شجنه على ما تكابده 
نف�شه من �شوق واألم وانك�شار روحي ونف�شي حقيق، 
ت�شرد  �َشْاَيْلِنْي" التي  "َيْا  ق�شيدته  في  هذا  ويظهر 

معاناته فيقول فيها:)15(
ــــــــــــــــــــــــّوْل ــــ�ــــصهَ تهَ اْل  ـــــنـــــْي  ـــــْل ــــــ ـــــْايهَ ـــــ�ـــــصهَ اْل ــــــــــْا  يهَ

ــْيــْن ــمهَ ــالهَ اْلــعهَ رهَّب   ـــــاِمْ  اأهَْحـــــكهَ ــــْي  فهَ ـْيــنهَــْي  ــلهـَ خهَ

ــــــــــــــْل ــــْرحهَ ـــــــْي نهَ ـــــــْاغهَ ـــــــــــــْي بهَ ـــــْت ُرْوحهَ ـــــْاقهَ �ـــــصهَ

ْيْن لهَْلُم�ْصلهَمهَ ــْع  ــفهَ ــْرتهَ نهَ ـــــُرْوْم  اْل ــــْن  وهَطهَ ـــْن  مهَ

ــــْل ــــْايهَ ـْـــبهَ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــقـــــ اْل ْة  اأْْواْلدهَ وهَ ــــــــــــــــْا  اأهَنهَ

ْيْن ْاكهَ ْم�صهَ ْابهَْي�ْص  اْلْمحهَ ْعلهَْى  ّكْاْي  �صهَ اْنهَــْي  رهَ

من خالل مطلع الق�شيدة تبدو مالمح النك�شار 
النف�شي الذي يعاني منه �شاعرنا، وهو يطرح �شوؤاًل 
و�شعه،  وماهية  كيفية  يت�شمن  نف�شه  على  وجودًيا 
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بالت�شليم لق�شاء وقدر اهلل  البيت نف�شه  ليجيب في 
تعالى؛ حيث نلم�ص ت�شبيًرا وت�شكيًنا لل�شاعر لنف�شه، 
لكنه ل يلبث اأن ينهار ويف�شح عن خباياه ودواخله 
للعودة  المتاأجج  و�شوقه  واآلم���ه،  �شعفه  مظهًرا 
الم�شجونين  اأ�شحابه  ين�شى  اأن  دون  والأهل  للوطن 
من قبيلته والقبائل الأخرى التي ا�شتركت في حرب 

فرن�شا.

ولعل ما يوؤكد ال�شيق الذي يعاني منه �شاعرنا هو 
لجوءه اإلى اهلل تعالى لي�شتجيب لدعائه ويفرج همه 
ج�شده،  قبل  روحه  واأفنى  طال  الذي  �شجنه  وينهي 

حيث يقول:)16(
ــــــــــــــْل ــــْقــــبهَ ـــــــــــــــــــْه  تهَ ــــــــــْا اإلهَ ـــــْك يهَ ــــــ ـــــتهَ ـــــْب ــــــ ْطـــــلهَ وهَ

ْيْن اْلحهَ ْي  فهَ ْعلهَْينهَْا  ْج  رهَ ْتفهَ ْيْق  اْل�صهَ بهَْعْد  ْن  مهَ

ــــْل ــــْبــــخهَ ـــــْيـــــْل  يهَ ـــــــْي ْبـــــخهَ ـــــــــــــــــــْع فهَ ــــْامهَ ـــــــْا طهَ مهَ

ْيـْن ْن اْلدهَ لهَْك اْلّدْيْن مهَ ْي اهَلّلْي ْي�صهَ ْع فهَ ْامهَ طهَ

ـــــّجـــــْل اْْح عهَ ـــــرهَ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــْالـــــ�ـــــصْ ــــــــــْي بهَ ْم لهَ ـــــــــــــــزهَ هَْع

ْيْن اْلعهَ اْت   رهَْم�صهَ ْن  مهَ ْف  خهَ اْه  اهَْق�صهَ وهَ اأهَْمــُرْو 

يحدث ال�شجن األًما بليًغا في نف�ص �شاعرنا الذي 
المغلقة،  المظلمة  الأماكن  اإل��ى  الركون  يتعود  لم 
الغزاة  م��واق��ع  واقتحام  ال��وغ��ى  �شاحات  فميدانه 
هلل  بالتوجه  نف�شه  يوا�شي  نجده  لذلك  المحتلين؛ 
تعالى راجًيا منه الفرج من هذا ال�شيق الخانق، فهو 
البالغ،  انك�شاره  �شراحه وجبر  �شبحانه على  القادر 
هلل  اإل  ي�شتكين  ل  النف�ص  عزيز  اأبي  �شاعر  فبلخير 
جراء  يكابده  وما  يعانيه  ما  مما  الرغم  على  تعالى 

و�شعه الماأزوم.

ولعل توجه �شاعرنا هلل تعالى يوؤكد ذلك النك�شار 
الأ�شر  يكابد  وه��و  روح��ه  به  تلونت  ال��ذي  النف�شي 
وظلمة ال�شجن، فال يجد غير اهلل تعالى طالًبا منه 

اأن يخل�شه ويفرج همه فيقول:)17(  
ـــــْن حــبــ�ــص الــكــفــاْر ـــْك الـــمـــرهـــون مهَ ـــلهَ �ـــصهَ

ْيــــــْه قـــــــــادر كــــــل غـــــريـــــب البـــــــــــالدو تــــــدهَ

ـــاْر ـــّد ْحـــجهَ �ـــصهَ ـــّد وهَ ـــْن �ـــصهَ ـــْي ــــْن بهَ ــْي مهَ ــنهَ ــْك ــلهَ �ــصهَ

ــْه ــْي ــنهَ ــْي ــعهَ ــــــْاْن بهَ ــــْو كهَ ـــْوْف لهَ ـــ�ـــصُ ـــْوْن ْي ـــُب ـــْغ ـــمهَ اْل

اْلتهَْزيهَاْر وهَ اْء  االأهَْعدهَ ْيْق  �صهَ بهَْيْن  مْن  لهَْكِنْي  �صهَ

ــْه ــْي ــوطهَ ــــاْف ْت ــــكهَ اْل ــْبــنهَــْي اْلــــّرْيــــْح وهَ ْر تهَ ــــــْادهَ قهَ

ـــل فـــــي طـــلـــبـــتـــك لــــيــــال ونــــهــــار ـــص ـــو� ـــت ن

نــكــافــيــه عـــبـــدي  طــلــب  اإذا  قــلــت  واأنــــــت 

ـــاْر ـــّد ْحـــجهَ �ـــصهَ ـــّد وهَ ـــْن �ـــصهَ ـــْي ــــْن بهَ ــْي مهَ ــنهَ ــْك ــلهَ �ــصهَ

ــْه ــْي ــنهَ ــْي ــعهَ ــــــْاْن بهَ ــــْو كهَ ـــْوْف لهَ ـــ�ـــصُ ـــْوْن ْي ـــُب ـــْغ ـــمهَ اْل

ــْاْر ــفهَ �ــصْ االأهَ وهَ ـــْص  اْ� ـــرهَ االأهَْف ــْيــْن  بهَ ــْن  مهَ لهَْكنهَْي  �صهَ

ْيـــــْه ـــــْدرهَ نهَ اإِاّل  ـــــّز  عهَ ــــُبــــْوْب  ِبــــْا�ــــصْ ــــنــــْي  ــــْي اْتهَ وهَ

التركيب  تكرار  اعتمد  قد  ال�شاعر  اأن  نلحظ 
ال��م��ك��ون م��ن ف��ع��ل الأم����ر وح���رف ال��ج��ر وال��ظ��رف 
المكاني )�شلكني من بين( في تو�شله هلل تعالى في 
بداية الأبيات؛ اإذ يدعو اهلل اأن يفك اأ�شره من �شجن 
من  نف�شه  و�شجرت  اأحواله  �شاءت  فقد  الأع���داء، 
�شيق المكان المظلم الموح�ص الذي اأ�شحى م�شدر 
فبلخير  المرعبة،  المفزعة  ب�شوره  والمعاناة  الألم 
من  يمكنه  �شعور  لإن��ت��اج  ي�شعى  تعالى  هلل  بتو�شله 
الخروج من حالته المحزنة وذلك باللجوء اإلى اهلل 
فيرمي  عنه  الأحد  الواحد  المفرج  باعتباره  تعالى 

حمله عليه ويدعوه باأ�شمائه الح�شنى و�شفاته.

ي�شعرنا  الأب��ي��ات  في  المعتمد  التكرار  ه��ذا  اإن 
بانك�شار فعلي في نف�ص �شاعرنا، ي�شعى بكل الطرق 
المركز  خطابه  خالل  من  جلًيا  ويبدو  جبرهن  اإلى 
النف�شية  اأزمته  اإلى  مبا�شرة  توحي  لفظية  بوؤر  على 
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التي يعاني اآلمها وتداعياتها، حيث يقول:)18(
اْْر ـــْيـــْم اْلـــــــدهَ ـْكــْت ْتـــمهَ ــلهـَ ـــْا �ــصهَ ـْكــِنــْي ِكـــْيـــمهَ ــلهـَ �ــصهَ

ــْمــْرْة بهَْيْه ــْارهَْت غهَ ـــْاْن �ــصهَ ــْي اْلـــْزمهَ ْه ِف ــْطــرهَ خهَ

ـــْاْر ــــههَ ِفــــْي اْلـــغهَ ــْكــْت طهَ ــلهَ ــْا �ــصهَ ــْكــِنــْي ِكــْيــمهَ ــلهَ �ــصهَ

ــْه ــْي ــــْاْوا ْعــلهَ ــــنهَ ـــُبـــْوْت ْب ـــكهَ ـــْن اْلـــعهَ ـــْة وهَ ـــْامهَ اْلـــْحـــمهَ

اْْت اْلّناْْر اِْهْيْم ِمْن لهَْهفهَ ْبرهَ لهَْكْت اإِ اْ �صهَ لهَْكِنْي ِكْيمهَ �صهَ

ْيـــــْه ـــــْاذهَ ــــــْا تهَ ـــــْة مهَ ـــــْاجهَ ــــــاْلْم حهَ �ــــــصهَ بهَــــــــــــــْرًداْ وهَ

ــْاْر ْخــيهَ ْيـــْه  لهَ ــْا  ْعــلهَــْمــنهَ مـــْا  ْك هَ اأهَْمــــــرهَ وهَ ـــــْك  ْزقهَ رهَ

ــْيــْه ــيهَ ـــْت ْتــحهَ ـــّي ـــمهَ اْل ـــْي وهَ ـــحهَ ـــْي اْل ـــْفـــنهَ ْر تهَ ـــــــْادهَ قهَ

يبدو اأن �شاعرنا يوظف ال�شيرة النبوية في تو�شله 
ببركاتها  ومتقرًبا  باأحداثها  م�شتاأن�ًشا  تعالى،  هلل 
اهلل  فيدعو  المباركة،  الطيبة  باأحداثها  ومقتدًيا 
الذي  �شيرته،  في   � بالنبي  تيمنا  اأ�شره  يفك  اأن 
نجاه اهلل تعالى من غدر المنافقين ومكر الكافرين 
تو�شل �شاعرنا  ال�شديق، كما  بكر  اأبي  الغار مع  في 
اإذ  قومه؛  كيد  من  اهلل  نجاه  الذي  اإبراهيم  بالنبي 
باأمر وقدرة  النار برًدا و�شالًما  اأردوا حرقه فكانت 
واأخذ  للنف�ص  جبر  هو  الخطاب  فهذا  تعالى،  اهلل 

بخواطرها لتح�شي�شها بالطماأنينة والراحة .

وما يوؤكد ال�شرر والنك�شار النف�شي الذي اأحدثه 
المكان في نف�ص �شاعرنا هو قوله:)19(

اْْر  ـــْقـــدهَ بهَـــْيـــِدْي مهَ اْل  وهَ ـــْة  ـــْاقهَ ـــْنـــِدْي طهَ عهَ ــــْا  مهَ

ــْيــْه ْعــلهَ ـــْر  اْلـــ�ـــصُ ــــْم  ههَ اْْد  ْوزهَ ــ�ــْص  ــْب ــحهَ اْل ــــْم  ههَ

ــــــْاْر ـــْب ْوعهَ ـــْي ــــْي عهَ ـــْبـــ�ـــْص ِب ـــْا�ـــْص اْلـــحهَ ـــّي ــــْا ِب مهَ

ــْيــْه ــْح فهَ ــمهَ اهَ�ــْص ــْيــُخــْه وهَ ــُقــْوُلــْو ِبــ�ــصهَ ــْا�ــْص ْي ــّن اْل وهَ

ــْاْر ــْى االأهَْبــ�ــصهَ ــلهَ ـــْا ُيـــُلـــْوْح ْع ـــْوِمـــْي مهَ ـــــْاْرُم نهَ حهَ

ِينهَ�ِصْيْه ــــْص  اْ� وهَ اْْطــــِرْي  ْخــــوهَ ــْوْب  ــْحــُب مهَ ِفـــْي 

اْْر ْمــــــــرهَ اْْه  رهَ ــــــْي  ِل ـــْا�ـــْص  ــــ ــــ ـــّن ـــْل ِل ــــْب  ــــْي ــــطهَ اْل

ْيـــْه ـــْيـــرهَ ْخـــلهَـــْقـــِنـــْي اْل غهَ ـــْي  ـــْل ِل ْى  ـــوهَ ـــْك ـــ�ـــصهَ اْل وهَ

منه  يعاني  نف�شًيا  هًما  تعك�ص  الأبيات  هذه  لعل 
�شاعرنا وخا�شة عندما يقر بعدم قدرته على تحمل 
اأظهره  مما  الرغم  على  َطْاَقْة(،  َعْنِدْي  و�شعه)َمْا 
المتين،  اهلل  بحبل  وا�شتم�شاك  ومقاومة،  �شبر  من 
همومه  زاد  ما  اأن  اإل  تعالى،  هلل  والتو�شل  والدعاء 
�شوؤالهم  وع��دم  ل��ه  اأح��ب��اب��ه  ه��و هجر  اأك��ث��ر  واآل��م��ه 
اإذ جافاه وقطع عنه الزيارة  عليه، وتفريط �شيخه؛ 
والم�شاعدة، مما جعل النا�ص تلومه وتحتقره وتطاله 
مما  وو�شعه،  بحاله  ع��ذر  اأو  رحمة  دون  األ�شنتهم 
واأ�شحى  و�شوء،  وزادها مرارة  �شاعرنا  نغ�ص حياة 
اهلل  اإل  يجد  فلم  وعلقم،  حياته  في  مرارة  حلو  كل 
فهو  اأح��زان��ه،  ويودعه  همومه،  اإليه  ي�شتكي  تعالى 
العالم باأمر وقدرته فوق كل قدرة، ليفرج عنه ويفك 

اأ�شره.

في  بلخير  يبديه  الذي  وال�شعف  الخور  هذا  اإن 
ق�شائده يعبر عن منعرج خطير وبّين في حياته؛ اإذ 
وال�شجاعة  القوة  ينتقل من مرحلة  الظروف جعلته 
والنت�شارات  الحروب  وعالم  والفرو�شية  والإقدام 
مرحلة  اإلى  بوعمامة  �شيخه  مع  يحققها  كان  التي 
وال�شعف،  والهوان  الأ�شر  هي  عليه  غريبة  جديدة 
اإليه ت�شوده الظلمة  ورمته في ح�شن عالم ل ينتمي 
للذات  وانك�شاًرا  نف�شية  هزة  اأحدث  مما  والوح�شه، 
نتعجب  فال  بلخير،  مالمحها  على  يتعرف  لم  التي 
اإذ نجد في ق�شائده ذلك ال�شراع بين المرحلتين؛ 
لأنهما يتجاذبان �شخ�شية �شاعرنا، ويتناوبان عليه، 
وهذا ماثل في خطابه ال�شعري الذي ي�شخ�ص و�شعه 

ويوؤكد انك�شاره.

ومقابل هذا الإجهاد الذي ينتاب نف�شية �شاعرنا 
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يعجل  اأن  منه  طالبا  تعالى  هلل  دوم���ا  يلجاأ  ك��ان 
ب�شراحه، ويهون عليه م�شيبته ويمده بالإيمان حتى 
تجاه  �شكوكه  من  ويتخل�ص  مخاوفه،  على  يتغلب 

اأحبته واإخوانه، فيقول: )20(
ـــْاْر اْ اْلـــجهَ ــــذهَ ـــْن ههَ ـــْاْلـــِقـــْي ِم ـــْا خهَ ــْي يهَ ــّرْحــِن �ــصهَ

ــْيــْه ــِلــْي ُمــ�ــْصــلهَــْم فهَ ــْبــ�ــْص اْلـــُرْوِمـــْي اْل ْتــخهَ حهَ

ــــْاْر ــــْخــــتهَ ــــْا نهَ ــــمهَ ــــْي ـــــْالـــــِقـــــْي ِف ـــــــْا خهَ ــــّهــــْل يهَ �ــــصهَ

ــْيــْه ْلــههَ ــ�ــْص وهَ ــْيــْر ِمــْن االأهَْبــيهَ ــْى غهَ ــْبــغهَ ــْلــِبــْي يهَ قهَ

يفارق  )اْلَحْب�ْص(  ال�شجن  ا�شم  ذك��ر  ينفك  ل 
خطاب بلخير، لي�شفه في البيتين ال�شابقين )َحْب�ْص 
هذا  من  يخل�شه  اأن  تعالى  اهلل  ويدعو  اْل��ُرْوِم��ْي(، 
معا�شرته  يح�شن  لم  الذي  )الأ�شر(،  ال�شيئ  الجار 
الم�شلمين،  لإخوانه  يتمناه  ول  لجواره،  يرتح  ولم 
دللت  من  يحمله  وما  بال�شواد  ا  اأي�شً و�شفه  وقد 
على  ال���دال  البيا�ص  وه��و  النقي�ص  ب��ذك��ر  وذل���ك 
قلب  عنه  يبحث  الذي  والوطن،  والنطالق  الحرية 
�شاعرنا وما يجره من خير وبركات، اإن ذكر البيا�ص 
هو  ال�شواد  بدل  الأَْب��َي�����ْص(  ِم��ْن  َغْيْر  َيْبَغْى  )َقْلِبْي 
ل  التي  الطيبة  لالماني  وتقديم  بالخير  ا�شتب�شار 
تنفك مفارقة نف�ص ال�شاعر المنك�شرة، التي تبحث 
عنها  ويخفف  جراحها  ويداوي  ك�شرها  يجبر  عمن 

�شغوط اآلمها.
في  ومبا�شًرا  قوًيا  �شبًبا  ك��ان  المكان  اأن  يبدو 
مفارقة  ينفك  ل  اإذ  بلخير؛  �شاعرنا  نف�ص  انك�شار 
وذكر  ق�شائده،  في  )اْلَحْب�ْص(  ال�شجن  ا�شمه  ذكر 
الكلمات التي ت�شب في دللته ومعانيه؛ اإذ يقول:)21(

ـــْاْر ـــْفـــكهَ تهَ اأاّل  ـــْبـــ�ـــْص  اْلـــحهَ ــــِدْي  عــــْن ـــــْي ِ لهَ ْوْيـــــوهَ

ـــلهَـــْيـــْه اْلـــــــــّذْل ْنـــخهَ ـــْه وهَ ـــْي ـــجهَ ــــّز ْن ــــِع ـــــــْن اْل ْوطهَ

اْْر ْنـــُجـــْوْع اأهَْحـــــرهَ ــْحــْرِتــْي وهَ ْه ِفـــْي �ــصهَ ْنــْتــنهَــزهَ وهَ

ــْيــْه ْنــجهَ اإاّل  وهَ ــْيــِنــْي  ْيــجهَ ــــْي  ّب رهَ ـــْا  يهَ ـــْوْف  ـــ�ـــصُ ْونهَ

ــــْاْر ـــــْاْح اْلــــّزيهَ ـــــْركهَ ــــْاْب مهَ ـــْبـــْع ْقــــبهَ ــــْى �ـــصهَ ُمــــْولهَ

ــّيــْه ـــْي رهَ�ــصهَ ـــْاِهـــْر ْعـــلهَ ـــْر اْلـــظهَ ــــْى اْلـــ�ـــصّ ُمــــْولهَ

اْْر ـــــْحـــــرهَ ـــــاْل تهَ ــــْبــــْد ِب ـــْوْم عهَ ـــ�ـــصُ ـــْي ـــْد مهَ ـــمهَ ُمـــحهَ

ــْه ــّي ــــــــْا لهَ اأهَنهَ ــــْي وهَ ــْيــْخ ِل ــّيــْد اْلــ�ــصهَ ــب �ــصهَ ــْحــ�ــصهَ نهَ

ي�شتطيع  ول  بالمكان  �شاق  �شاعرنا  اأن  يبدو 
ي�شتطيع  ول  اإل��ي��ه،  ينتمي  ل  لأن���ه   معه؛  التعاي�ص 
خالل  م��ن  ذل��ك  وينكر  م�شاهده،  اأح���د  ي��ك��ون  اأن 
تغنيه بفرو�شيته وعروبته التي ت�شيق ذرًعا بال�شجن 
وت�شعر بال�شعف والهوان بعد العز والقوة، وي�شيبه 
هذا التحول الرهيب بالده�شة والمفاجاأة فيقول:)22(

ــــْة ــــّي ــــ�ــــصهَ ـــــْي ْق ـــــِت ـــــ�ـــــصْ ــــــْيـــــــــــــِدْي قهَ ــــــــــْا �ــــــصهَ يهَ

ـــــْي اِْب ـــــذهَ ــــــ ــــــــْن ْعــــــ ـــــْم مهَ ـــــ�ـــــصّ ــــــــــــــــــُذْوْب اْل ْي وهَ

ــــــْي لهَ ــــــاْلْم  ـــــــ ـــــــ ــــــْع اْل ــــــــْاْن  ـــــــــ كهَ اأهَْن  ـــــــْد  ـــــــْع بهَ

ـــــْخـــــّيـــــْي ـــــــْيـــــــْن اْلــــــــْبــــــــُحــــــــْوْر مهَ ــــــــــــــــْي بهَ اِْن رهَ

ِبـــــــــْي ــــــــــّوْن  ْتـــــــــــــــــــــههَ اْل  ّبـــــــــــــــــــــْي  رهَ ـــــــــــــــْا  يهَ

ــــــْيــــــِبــــــْي �ــــــصهَ ــــــــْي وهَ ـــــــْك ُغــــــــْرْبــــــــتهَ ـــــــفهَ ْتـــــــ�ـــــــصهَ وهَ

ـــــــــــــــــــُدِوْي عهَ ْمــــــــــــــعهَ  ــــــــــــْي  اِْن ــــــــــــدهَ ــــــــــــْه تهَ اْل 

ــــــــْرِبــــــــْي ــــــــــْاِلــــــــــْي ْتـــــــــــــــــــُرْوْح عهَ ـــــــــّرْح حهَ �ـــــــــصهَ

الأليمة  ومعاناته  �شجنه  اأحداث  �شاعرنا  ي�شرد 
كناية عن  وهي  الحجارة،  تذيب  باأنها  و�شفها  التي 
المجيد  ما�شيه  �شاعرنا عن  ويتح�شر  الألم،  �شديد 
َل��ْي(  اْل��ْع��اْلْم  )َك���ْاْن  بالبطولت  الم�شهود  المزهر 
�شفة  عن  وكنى  والإق����دام،  القوة  عن  كناية  وه��ي 
عن  وكنى  ْمَخبْي(،  الُبُحوْر  وال�شجن)َبْيْن  الأ�شر 
ْتَهَوْن  )ْل  تعالى  الت�شرع هلل  والهوان  ال�شعف  �شفة 
بْي(، )ُغْرْبتْي ْو�َشْيِبْي(، كنى عن رغبته في التحرر 

والعودة لوطنه واأهله )َتْهَداِنْي َمَع َعُدِوْي(.

يعرب  بلخير  من  ال�شارخ  الت�شكي  ه��ذا  ولعل 
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اأنا�ص ل  عن انك�شار نف�شي ف�شيع جراء تواجده مع 
الظالم،  ي�شوده  اإليه،  ينتمي  ل  مكان  وفي  يعرفهم 
وتحده الجدران، واأني�شه الوحدة، وتغيم عليه وتغ�شاه 
ذلك  ل�شاعرنا  يمثل  فال�شجن  الموح�شة،  الغربة 
والنفي،  الوجود  بين  والموت،  الحياة  بين  ال�شراع 
اإنه  والجبن،  ال�شجاعة  بين  والفناء،  الكينونة  بين 
تجاه  واجبه  اآداء  من  يمنعه  نف�شه  على  خانق  قيد 
بالده الجزائر التي تعاني كيد ال�شتعمار الفرن�شي، 
وال�شجن حاجز منيع اأمام نف�شه وك�شر لأمانيها في 

الجهاد وال�شهادة في الجزائر.

من  المتاأزم  الو�شع  يفر�شه  مما  الرغم  على 
مرارة واآلم م�شنية، اإل اأن �شاعرنا يتم�شك بالأمل 
فينبعث  ووطنه،  لنف�شه  الزاهر  للم�شتقبل  والتطلع 
من جديد من اأحزانه لي�شطنع نف�شا جديدة مرة، 
واإل��ى  موؤقتة،  ومحطة  رو�شة  اإل��ى  ال�شجن  فيحول 
الم�شتقلة  الجزائر  وه��و  األ  واأح�شن  اأجمل  مكان 
ورمالها  ال�شاحرة  و�شحاريها  الجميلة  بربوعها 
الذهبية، دون اأن ين�شى وليه و�شيخه بوعمامة الذي 
لمكانته  واحتراًما  حًبا  منه  للتقرب  وي�شعى  ي��زوره 
في نف�شه، فهو معلمه �شيخه في الكثير من الق�شايا 

خا�شة الحربية والجهادية منها.

لقد �شكل ال�شجن منعرًجا في التجربة ال�شعرية 
�شاعرية  خ��الل��ه  م��ن  اظ��ه��ر  اإذ  بلخير؛  ل�شاعرنا 
بحكمه  والر�شى  تعالى  اهلل  اإل��ى  واللجوء  الحكمة 
نف�شه  في  متحكًما  قوًيا  لنا  وب��دا  وق�شائه،  وق��دره 
ي�شيطر على اأوجاعها كاتما لمخاوفها، لكنه في الآن 
ك�شره  في  جلية  ب�شورة  المكان  هذا  �شاهم  نف�شه 
واإ�شعافه، وكان �شبًبا مبا�شًرا في بعث مخاوفه من 
ال�شالح،  ووليه  �شيخه  ولقاء  لوطنه  الرجوع  عدم 
حيث �شمعنا �شداه يتردد في �شعره ب�شورة مفزعة، 

اآلم  من  �شاعرنا  عاي�شه  لما  ومعلل  طبيعي  وه��ذا 
الغربة.

ثانًيا – الإن�ضان:
انك�شار  في  الهامة  العوامل  اأحد  الإن�شان  �شكل 
واإح�شا�شه  ب��الغ��ت��راب،  و���ش��ع��وره  بلخير  �شاعرنا 
بالنق�شان في حياته، وكان مبعث الكثير من الآلم 
ديوانه،  في  الأكبر  الن�شبة  �شكلت  التي  والمعاناة 
و�شيخه  ال�شالح  بوليه  عالقته  في  هذا  وت�شخ�ص 
فكانت  و�شجنه،  اأ���ش��ره  بعد  وبخا�شة  بوعمامة، 
ف��ي ظل  ودائ���م���ة،  وم��ط��ل��وب��ة  اإل��ي��ه ملحة  ال��ح��اج��ة 

الحرمان والغربة المتنامية في نف�شه.

ويقينه  والنك�شار  بال�شعف  بلخير  اإح�شا�ص  اإن 
و�شرورية  حتمية  نتيجة  اأف��رز  خ��ارت  قد  ق��واه  ب��اأن 
خالل  م��ن  النف�شي،  والإ���ش��ن��اد  المعونة  طلب  ه��ي 
اللجوء اإلى اهلل اأوًل واأخيًرا واعّده المنفذ والمطلب 
�شره  على  ليعينه  �شيخه  اإل��ى  والتو�شل  الحقيقي، 

ومحنته، وهذا ما نجده ماثاًل في قوله:)23(
ْهبهَْاِنْي ْمِنْي ْعلهَْيْه رهَ ْا يهَْدههَ ْارهَْك مهَ ْبْت عهَ اأهَنهَْا ْح�صهَ

ــْاُدْو ْعــنهَ ـــْاْل  ْوطهَ ْعلهَْينهَْا  ْب�ْص  اْلحهَ اْ  ــذهَ ههَ اْْر  ْمـــرهَ

اِْنْي ْعدهَ اْلُح�ُصْوْد  بهَْيْن  ــْا  نهَ اأهَ وهَ ْك  حهَ نهَ�صْ ْيْف  كهَ

لهَْع ْزنهَاُْدْو ُرْوِمْي ْمطهَ ْب�ْص وهَ اْلُبْعْد وهَاْلبهَْحْر وهَاْلحهَ

ْاِنْي اْ�ْص زهَههَ ْة ُرْوْح وهَ ْيقهَ ْيْر �صهَ ْكْت غهَ حهَ اإِذهَاْ �صْ

ــْاُدْو ْثــمهَ ْاْو�ْص  ْبكهَ اْل  ِمــْن  نهَْبِكْي  ْيْت  ْبكهَ اْ  اإِذهَ وهَ

ْاِنْي اْ�ْص بهَكهَ ْاْب وهَ اْيهَ�ْص االأهَْقطهَ بهَْة رهَ حهَ ْا مهَ لهَْو مهَ

اُْدْو زهَ ــــْاْيــــُنــــْو  اْْمــــحهَ وهَ ـــْيـــِدْي  �ـــصهَ اْْق  ـــــــرهَ ْف ــــْي  ِب

ْوْكنهَْاِنْي ْيِرْي  مهَ �صهَ ْمعهَ  اْلُحْب  ــْاْر  نهَ ْاْعلهَْة  �صهَ

اُْدْو ْاْء اهلل رهَ ْى االأهَْحبهَْاْب اْلّلْي ْن�صهَ ْلقهَ اْْه مهَ ْوْدوهَ

جميع  في  يوؤكدها  التي  ماأ�شاته  بلخير  ي�شخ�ص 
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انك�شار  في  كبير  ب�شكل  �شاهمت  التي  الق�شائد، 
نف�شه، لكن ما زاد الطين بّلة هو ان�شغال �شيخه عليه، 
مما فتح عليه باب الظنون والتاأويالت المتعددة التي 
من  حرمانه  درج��ة  اإل��ى  مواجعه،  واأيقظت  حيرته 
اأحزانه  تذهب  ابت�شامة  على  واقت�شاره  ال�شحك 
وتجلي همومه؛ لأن واقعه ل ي�شتدعي ال�شحك بقدر 
ما يثير البكاء والعويل، فهو مبرر وم�شروع ومطلوب 

للترويح عن النف�ص.

لعل �شاعرنا ل يبكيه ال�شجن فقط بل فراق اأحّب 
�شيخه  وهو  األ  روحه  اإلى  واأقربهم  واأعزهم  اأحبته 
يزره  ولم  عنه  ي�شاأل  لم  ال��ذي  بوعمامة،  ال�شالح 
اأحالمه  في  ي�شاركه  ولم  وحدته،  ليوؤن�ص  منفاه  في 
ويبحث  ومحب،  مريد  كل  يتمناها  التي  المالئكية 
عنها كل عا�شق هائم، وهذا ما �شبب �شرخا نف�شيا 
والنظر  الأحبة  فلقاء  �شاعرنا،  لدى  دائما  واغترابا 
ما  وه��ذا  والعا�شقين،  المغتربين  دواء  هو  اإليهم 

يتمناه ويرجوه بلخير.

بلخير  ير�شله  ال��ذي  العتاب  من  الرغم  وعلى 
ل�شيخه حبا وع�شقا، اإل اأنه يرجوه اأن يعرج عليه لكي 
ينهل من ح�شوره وبركاته وكراماته ويذكره باإقدامه 

في الحروب و�شجاعته في النزال، حيث يقول:)24(
ــْاِلــْي ـــْاْن ُكــــْل ْمــ�ــصهَ ـــْلـــطهَ ــــْا �ـــصُ ـــْي يهَ ـــّن ــــــّرْم عهَ بهَ

ْيـــْن اْلـــــُرْوْم ـــْن ْيـــدهَ ــــْل مهَ اْحهَ ـــاّلْك اْلــــوهَ ـــْا �ـــصهَ يهَ

ـــْي اِْل ـــوهَ ــْخ اْل ــْي ــّيــِدْي اْلــ�ــصهَ ـــْا �ــصهَ ـــْي يهَ ـــّنّ ّبــــْر عهَ دهَ

ــْعــُلــْوْم ــْارهَ�ــْص اْلــمهَ ــفهَ ـــْاْب اْل ــ�ــْص االأهَقـــطهَ اْيهَ ــْا رهَ يهَ

اِْلـــْي ـــوهَ ــْخ الهَ ــْي ــ�ــصهَ ــّيــِدْي الهَ ـــْا �ــصِ ـــــّرْم ْعـــلهَـــّي يهَ بهَ

ـــْوْم ــْيــْه اْلـــنهَ ــْو ِكـــْي ْيــجهَ ــُم ْي ـــْغـــُبـــْوْن ْخــدهَ اْلـــمهَ وهَ

يبدو من خالل الأبيات ال�شابقة اإ�شرار �شاعرنا 
الذي  )َبّرْم(  الأمر  بفعل  لزيارته  �شيخه  على دعوة 

يخرج اإلى غر�ص اأدبي مفاده الترجي وال�شتعطاف، 
من اأجل فك اأ�شره النف�شي وجبر ك�شره العميق، كما 
بوعمامة  ال�شيخ  خ�شال  بذكر  دعوته  بلخير  يعزز 
َرْاَي�ْص  اْل�َشْيْخ،  �َشّيِدْي  اْل��َوْاَح��ْل،  �َشاّلْك  )�ُشْلَطْاْن، 
الأَقَطْاْب، اْلَفْاَر�ْص اْلَمْعُلْوْم( وهي اأو�شاف تعلي من 
�شاأن ال�شيخ وتبرر في الآن نف�شه �شوق وحب �شاعرنا 

له ولجوءه اإليه، وحزنه على قطع الزيارة عنه.

اإلى عتاب في دلل ممزوج باللوم  لينتقل بلخير 
على �شيخه �شائاًل اإياه عن �شبب تخليه عنه وهو في 

اأم�ص الحاجة لمعونته واإر�شاده، فيقول:)25(
ـــْي ـــْاِل ـــْيـــِلـــْي تهَ ـــــــــْا ْرحهَ نهَ اأهَ ــــْت وهَ ْحــــلهَ اْلـــّنـــْا�ـــْص رهَ

ــــْوْم ـــْه اْلــــقهَ ـــْي ـــْى ْعـــلهَ ـــبهَ ـــجهَ ــــْي ْت ْيــــــْح اْلــــّل ـــــْا وهَ يهَ

ـــْى ِلــْي ّل ــْا وهَ ـــْاْب مهَ ــْن االأهَْحـــبهَ ــــْد مهَ اْحهَ ــّتــْى وهَ حهَ

ــْهــُمــْوْم ـــِرْي مهَ ـــْاطهَ ــْاِبــْي خهَ ــْاْر ْحــبهَ ــْفــكهَ ـــْن تهَ مهَ

ـــــــْي ـــــــْداْلِل تهَ اْل  وهَ ـــــــْي  ـــــــْاِل حهَ ــــْك  ــــفهَ �ــــصهَ ــــــــْا  مهَ

ــــــــْاْرِهــــــــْيــــــــْن ْنـــــــُهـــــــْوْم ـــــــْيـــــــْن اْلــــــــكهَ ـــــــــــــــْا بهَ اأهَنهَ

ــــِلــــْي تهَ ْنـــــــُجـــــــْوْع ِقــــْيــــْر وهَ ـــــــْر وهَ اْيهَ بهَــــْيــــْن ْبـــــــرهَ

ـــــّلـــــْوْم اأهَْنـــــــــــتهَ ْعــــلهَــــْيــــْك الهَ ــــْر وهَ ــــْايهَ ــــْتــــعهَ ـــــــــْا نهَ اأهَنهَ

ْاِلْي غهَ ــْاِنــْي  مهَ اْْن  اْلــِمــْيــزهَ ِفــْي  �ْصِنْي  خهَ تهَرهَ ــْو  لهَ

ــْن ْحــ�ــُصــْوْم ــْي ــِل ــْاْق ــعهَ ــْد الهَ ــْن ْر عهَ ـــرهَ ــْع اْلـــْمـــحهَ ــْي بهَ

ل�شيخه  ل��ح��ال��ت��ه  و���ش��ف��ا  ي��ق��دم  ���ش��اع��رن��ا  اإن 
وليه  تخلي  واأثناء  وحدته  في  المتلقي  والمق�شود 
عنه، فالنا�ص كلها غنمت بالحبيب وطابت بزيارته، 
الآلم،  يجني  هو  في حين  بطيفه،  نفو�شهم  وهناأت 
تنكروا  كلهم  والأحبة  النا�ص  اأن  �شقاء  زاده  ما  بل 
وطووا  و�شحبته،  ع�شرته  ون�شوا  يتذكروه  ولم  له، 
لحاله،  يلتفتوا  اأن  دون  وب�شالته،  �شجاعته  �شفحة 
عنه  ال�شيخ  ب�شد  نف�شه  انك�شار  ي�شخ�ص  ف�شاعرنا 
النف�شية  لحالته  والعاك�شة  الموؤثرة  العبارات  بهذه 
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ْنُهْوْم،  َبْيْك،  َنْتَعْاَيْر  اأََنْا  َحْاِلْي،  �َشَفْك  )َمْا  المنهارة 
ْعَلْيْك اَلّلْوْم، َتَرَخ�ْشِنْي، َمْاِنْي َغْاِلْي، َبْيْع اْلْمَحَرْر...(، 
العبارات  انتقاء  في  بلخير  بالغة  عن  تعبر  وه��ي 
وت�شخي�ص  النف�شية،  والمعبرة عن حالته  المنا�شبة 
تاأزمه و�شدة انك�شاره للمتلقي، الذي حتما �شيعاي�ص 
اأزمته ويتفاعل مع محنته ويتاأثر باأحزانه المتنامية، 

والتي نلم�شها من خالل ن�شو�شه ال�شعرية .
يفتقده  ال��ذي  التليد  ما�شيه  �شاعرنا  ويتذكر 
كثيرا، حيث كانت له الحظوة وال�شيادة والتقرب من 
�شيخه، والنا�ص ت�شيد بعالقته ال�شديدة به، فمكانته 
حّله  في  اأبًدا  يفارقه  ل  بوعمامة،  ال�شيخ  مكانة  من 
وترحاله اإلى درجة اأنه �شمي ب�شاعر بوعمامة، لكن 
بلخير  واأ�شحى  المعادلة،  تغيرت  الأ�شر  في  اليوم 
وحيدا يعاني لوعة الفراق والبعد ويتجرع �شم البين، 

ويرجو زيارة الأحبة وتفقد �شيخه:)26(
اْْيـــــِجـــــْي ْتــــِجــــْي ِلـــْي ـــــوهَ ــــْيــــْك حهَ ـــــْاِرْي بهَ �ـــــصهَ

ــُحــْوْم ــْر ُحـــْر ْت ــْي ــْيــِنــْي طهَ ــْت ْتــجهَ ــْن ـــْكـــِرْي ُك بهَ

ِلْي ْى  يهَْلغهَ ِكــْي  ْيــْب  اْلــْغــرهَ ْيْث  ْثغهَ ُقْلْت  اأهَْنـــتهَ 

ــْوْم ــُي ــ�ــصْ ــمهَ ــــــْة اْل اْحهَ ـــْر رهَ ـــحهَ ـــبهَ اْل ـــْر وهَ ـــّب ِفــــْي اْل

ـــْي ـــْاِل ــــْيــــْر ْقـــبهَ ــــْحــــُبــــْوْب غهَ ـــْبـــْت اْلــــمهَ ـــــْو �ـــصُ لهَ

ــْت ْيــُقــْوْم ــْب ــْا رهَقهَ ـــْن مهَ ْي ــِدْي وهَ ــْن ــْر عهَ ــْحــ�ــصهَ يهَ وهَ

واإح�شا�شه  على الرغم من غربة �شاعرنا بلخير 
�شيخه  م��دح  ي��ف��ارق  ل  اأن���ه  اإل  النف�شي  بالتمزق 
بوعمامة، وي�شفي عليه مختلف الجماليات الو�شفية 
التي تعلي من �شاأنه، وتجعله في �شورة مثلى تتوافق 
حيث  النا�ص،  لدى  و�شورته  الجتماعية،  قيمته  مع 

يقول:)27(
اْْر   ـــرهَ ـــ�ـــصْ لهَ ــــّزْة وهَ ــــحهَ ــــــــْاْم اْل ـــْي اأهَيهَ ـــِق ـــْي اأهَْنــــــتهَ ْرفهَ

اْلـــُرْوْم وهَ ــْاْن  ــْديهَ اْلــعهَ ــْي  فهَ ْقِنْي  اْفهَْ اْلْمرهَ اأهَْنـــتهَ  وهَ

ــْاْر ْقــفهَ وهَ اْ  ْحرهَ اْل�صهَ ْبــاْلْد  ِفــْي  ْوِنْي�ِصْي  اأهَْنـــتهَ 

ـــْحـــُزْوْم ــْه مهَ ــْي ــــّدْي بهَ ـــْك ِفـــْي يهَ ـــاْلمهَ ــْاْد اأهَْع �ــصهَ

اْْر ـــرهَ االأهَ�ـــصْ ــْة وهَ ــْحــنهَ ـــْب اْلــمهَ ــْيــِبــْي طهَ ـــتهَ ْحــبهَ اأْن

ْوْم اْل�صهَ اْيهَ�ْص  ْفرهَ ْبْل  قهَ ْالهَْكِنْي  مهَ اهَْلّلْي  اأهَْنــتهَ 

يبدو من خالل الأبيات ال�شابقة اأن �شاعرنا يمدح 
معنوًيا  قرًبا  منه  قريًبا  ويجعله  بوعمامة،  ال�شيخ 
والمتكونة  ل��الأب��ي��ات،  الم�شكلة  ال�شيغ  خ��الل  م��ن 
الأبيات،  م�شتوى  على  المكرر  )اأَْن��َت(  ال�شمير  من 
والمتوزع على وحدات معنوية هي: اأنت رفيقي / اأنت 
اللي  اأنت  اأنت حبيبي/  اأنت وني�شي /  المرافقني / 
لذات  الم�شخ�ص  )اأن��ت(  ال�شمير  فحقق  مالكني، 
ال�شيخ ومدى ح�شوره على م�شتوى نف�ص لل�شاعر؛ اإذ 
كانت ال�شيغة على �شكل الت�شبيه البليغ فاعدهَّ بلخير 
بوعمامة نف�شه ورفيقه ومرافقه وموؤن�شه في خلواته 
من  تعبير  وهذا  كلها  اأ�شراره  طبيب  فهو  ووحدته، 
هذه  يبعث  جعله  مما  انك�شاره  �شدة  على  �شاعرنا 

المحبة التي عّلها تخفف من اأحزانه واآلمه.

متنامية  بطريقة  �شيخه  مدح  �شاعرنا  ويوا�شل 
على  ب�شيخه  وتم�شكه  حبه  عن  معبرة  بليغة  ب�شيغ 

الرغم من بعده عنه وتخليه عن زيارته:)28(
اْْر ـــْتـــزهَ ــــــــْاْك نهَ اأهَْرعهَ ــْك وهَ ــْالهَ اأهَْنـــــتهَ اْلـــّلـــْي ْبــْفــ�ــصهَ

ــْوْم ــقهَ ــْى اْل اِْعـــــْي ْعــلهَ ْزْت ذهَرهَ ــــوهَ ــْي فهَ ــّل اأهَْنــــتهَ اْل وهَ

ــْاْر ـــْاْك ُقــ�ــصهَ ـــنهَ �ـــصْ ـــْك وهَ ـــْكـــاْلمهَ ـــْي بهَ ـــّل اأهَْنــــــتهَ اْل

ـــْفـــُهـــْوْم ـــْاْك مهَ ـــنهَ ـــ�ـــصْ ْر بهَ ــــدهَ ــــْه ـــْة تهَ ـــكهَ ـــمهَ ـــّنـــْا ْل مهَ

ـــْاْر ـــْاْنـــههَ ـــــْاْم بهَ ـــّنـــْك عهَ ــْم عهَ ـــْي نهَــْطــعهَ ـــّل اأهَْنــــــتهَ اْل

ـــــــُدْوْم ـــــــــْم ْت اْيهَ ــــْة دهَ ــــْدقهَ ـــــْرْت اْلــــ�ــــصهَ ـــــْو ْجـــــبهَ لهَ

ّيـــــــْاْر ـــــْاْج زهَ ـــْة ُحـــــجهَ ـــطهَ ـــْي ــــْل عهَ �ــــصهَ اأهَْنــــــــتهَ ُمــــوهَ

ْب ْيـــُعـــْوْم ــــْارهَ ــــقهَ ـــْيـــْه اْل ْق بهَ ــــْارهَ ــــغهَ ـــلهَـــْك اْل اأهَْمـــ�ـــصهَ
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البالغية  ال��ط��رق  ب�شتى  تعابيره  بلخير  ي��ل��ون 
تراكيبه  على  لغوية  جمالية  لي�شفي  والأ�شلوبية؛ 
في  عليها  والتاأكيد  واأخالقه  �شيخه  ف�شائل  لو�شف 
الأبيات ال�شابقة من خالل اإ�شافة ال�شم المو�شول 
اأزره  و�شّد  التاأكيد  تكثيف  بغر�ص  )ال��ل��ي=ال��ذي( 
ال�شفات  خ��الل  م��ن  والتاأثير  بالفاعلية  و�شحنه 
فوزتني،  بف�شالك،  )مالكني،  لل�شيخ  الم�شندة 

بكالمك، نطعم(.
ال�شاكلة  هذه  على  )اأن��ت(  ال�شمير  توظيف  اإن 
تعلق  في  يتمثل  خفي  ن�ص  عن  لنا  ك�شف  التكرارية 
بلخير الروحي بال�شيخ بوعمامة بو�شفه رمًزا �شوفًيا، 
اأفعاله  خالل  من  النف�ص،  في  وموؤثرة  فاعلة  وذاًت��ا 
واأ�شحت  �شاعرنا،  وعا�شها  جربها  التي  واأق��وال��ه 
ق��رارات  في  يتردد  ل�شوت  �شدى  مجرد  الأب��ي��ات 
من  تمكنه  �شاحرة  بجمالية  ويتردد  ال�شاعر،  روح 
الح�شوره في كل بيت، وعليه تبرز "اأهمية ال�شمير 
ُل  ُي�َشكِّ ال�شميَر  لأنهَّ  التركيب  في  اأهمية مرجعه  من 
على نحٍو من الأَنحاء عالَم ال�شاعر وحدوَد روؤيِتِه له، 

واإِدراَكُه لأَْبَعاِدِه")29(.
ويبّين بلخير تعلقه ب�شيخه؛ وذلك بتعدد خ�شاله 
واأفعاله الخيرة لعموم النا�ص، لينقل خطابه من تكرار 
والمعنوي  المكاني  القرب  عن  يعبر  الذي  ال�شمير 
)بوعمامة(  �شراحة  الممدوح  ال�شم  تكرار  اإل��ى 
محتفًيا  َح�َشْمَتْك(  َفْاَر�ْص  )َيْا  نف�شها  الق�شيدة  في 
وورعه  واأخالقه  �شفاته  ومادحا  بوعمامة  ب�شيخه 
ومريديه  ال�شوفية  طريقته  وذاك��ًرا  الدائم  وذكره 
وع�شاقه، مما ي�شفي على الق�شيدة ان�شجاًما �شوتًيا 
من  حالوته  تظهر  جمالًيا  وح�شًنا  دللًيا  وتنا�شًقا 

خالل التتابع والتالحق الذي ميز الق�شيدة:)30(
ـــّبـــْاْر   �ـــصهَ ْة وهَ ـــْطـــوهَ ــــْى اْلـــ�ـــصهَ ـــْة ُمــــْولهَ ـــْامهَ ـــْوْعـــمهَ ُب

ــــْوْم ــــ�ــــصهَ اْل ْيــــْن وهَ ِبــــاْلــــدهَ ـــْه هلل  ـــْفـــ�ـــصُ نهَ بهَـــــــْاْع 

ــــْاْر ـــْب االأهَْنــــ�ــــصهَ ـــْي ــــــــْة ْحـــبهَ ّي ــــْة ُذرهَ ــــْامهَ ُبــــْوْعــــمهَ

ــْوْم ــ�ــصُ ــْع ــمهَ ـــِبـــْي اْل ـــــْاْف اْلـــنهَ ـــْيـــْن اأهَْكـــــتهَ ـــــْوْه بهَ ُب

ـــــــــْاْر ــْح االأهَْذكهَ ــْي ــِب ــْص ــ� ـــْعـــِطـــْي تهَ ـــْة يهَ ـــْامهَ ـــمهَ ـــْوْع ُب

ــْعــُلــْوْم ـــّرْه ِفــــْي اْلـــّنـــْا�ـــْص مهَ ـــْة �ـــصُ ـــْامهَ ـــْوْعـــمهَ ُب

ْاْر ْا بهَاالأهَ�ْصفهَ ْفههَ ْن يهَْعرهَ ْه ْوبهَْاطهَ ْاْهرهَ ْة ظهَ ْامهَ ُبْوْعمهَ

ـــْم ْعــُلــْوْم ـــْالهَ ـــْن ُكــــْوْن اْلـــعهَ ّبــــْي مهَ ــــْاْه رهَ اأهَْعــــطهَ

ــــْاْر االأهَْظــــههَ اْ وهَ ــْحــرهَ ـــــْاْي اْلــ�ــصهَ ـــْة بهَ ـــْامهَ ُبـــْوْعـــمهَ

ــْيــْوْم ـــْى اْلــقهَ ـــْولهَ ــْنــْد اْلـــمهَ ـــْن عهَ ـــْى مهَ اْلـــْر�ـــصهَ وهَ

ممدوحه  ا�شم  تكرار  خ��الل  من  ال�شاعر  اأراد 
فكرة  المتلقي  نف�ص  في  يبث  اأن  )بوعمامة(  ووليه 
ببعده  تاأثره  وم��دى  اإليه،  الحاجة  و�شدة  به  تعلقه 
هدف  كما  ذل��ك،  نتيجة  العميق  نف�شه  وانك�شار 
وظفها  التي  نف�شها  بالطريقة  الرتقاء  اإلى  �شاعرنا 
من  جملة  اإ�شافة  على  حر�ص  فقد  ال�شمير،  في 
ال�شم  اإلى  والخلقية  والج�شدية  المعنوية  ال�شفات 
عليه  ف�شلها  وبيان  فيها  والتف�شيل  )بوعمامة(، 
كمحب له، وعلى النا�ص كم�شاعد وحام مجير لهم، 
ا خطان متعامدان اأحدها عمودي  مما �شكل لنا اأي�شً
ي�شمى )بوعمامة( والآخر اأفقي )�شرح وتف�شيل في 
التي  والأفكار  والمعاني  الدللت  يدعمان  اأخالقه( 

اأراد بلخير �شخها وت�شويقها لذهن المتلقي:)31(
ــــــــــــْاْر يهَ ــــْة ْوزهَ ـــــــّز اْلــــُطــــْلــــبهَ ـــــْة عهَ ـــــْامهَ ُبـــــْوْعـــــمهَ

ــــُرْوْم ــــْك ـــــْعـــــُزْوْز مهَ ــــُدْو مهَ ــــْن ــــــْي عهَ ّب ـــْيـــْف رهَ �ـــصهَ
ــــْاْر اْلــــعهَ ـــْك وهَ ـــْي ـــْرِتـــْي لهَ ـــْايهَ ـــْة ْمـــعهَ ـــْامهَ ُبـــْوْعـــمهَ

ــْيــْب ْوْحــ�ــُصــْوْم ـــْه عهَ اْقهَ ـــْزرهَ ـــْرْط ِفــْي مهَ ِمــْن فهَ
ــــْاْر ــــــْي �ــــصهَ ــــْيــــْر كهَ ــــْلــــخهَ ــــْد بهَ ــــمهَ ـــــــــّوْد ْلــــُمــــحهَ عهَ

ــْوْم ــْنــ�ــصُ مهَ بهَــْيــْه  اْلـــلهَـــْي  ـــْوْل  ـــقهَ اْل ذهَاْْك  ــــْن  ْي وهَ
ـــْاْر ـــّن ــــْن اْل ـــِدْي مهَ ـــ�ـــصْ ْر جهَ ـــــرهَ ـــْة حهَ ـــْامهَ ـــْوْعـــمهَ ُب

ــــــْرُحــــــْوْم ـــــْاْر مهَ اْلـــــــّلـــــــْي ُقـــــ�ـــــصهَ يهَ وهَ ــــــــــــــدهَ اْْل وهَ
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في  ال��م��وظ��ف  ال�شتهاللي  ال��ت��ك��رار  اأن  وي��ب��دو 
معان  م��ن  ال�شاعر  نف�ص  ف��ي  م��ا  عك�ص  الق�شيدة 
ودللت �شوفية وولء وحب ل�شيخه، وذلك بالطريقة 
وذلك  اأخ���رى؛  ق�شائد  في  �شلكها  التي  العك�شية 
بالنتقال من اللوم والعتاب على ال�شيخ عن تق�شيره 
نف�شه  ت�شلية  اإل��ى  ب��ه،  العتبار  وع��دم  زي��ارت��ه،  في 
بوعمامة،  بمدح  التغني  طريق  عن  ك�شرها  وجبر 
وهو تو�شل به وباأعماله الخيرية اأن يحرره من هموم 
وراعًيا  عنه  م�شوؤول  ويعتبره  غربته،  من  ويخل�شه 
والو�شف  ال��م��واق��ف  ف��ي  التناق�ص  ه��ذا  لأح��وال��ه، 
التي  واأعبائه  �شغوطاته  بمختلف  المكان  فر�شه 
هذه  بين  يتنقل  جعلته  مما  �شاعرنا،  كاهل  اأثقلت 

المواقف لإقناع نف�شه بحقيقة واقعه.
ثالًثا – الدنيا:

من  بلخير  انك�شار  في  ب��ارًزا  دوًرا  الدنيا  اأدت 
خالل تقلبها وعدم ثباتها على حال واحدة، مما اأثر 
على نف�شيته �شلًبا، وقد عرف �شاعرنا طبيعتها ووعى 
تداولها، و�شاهمت الأيام والخبرة والتجربة في فهم 
مظاهرها  وتتجلى  المتقلبة،  الغادرة  الدنيا  طبيعة 
في الق�شوة، عدم الدوام، الذل لمريدها ولمحبيها، 
وكل  فيها،  الموت  وحقيقة  �شاأنها،  على  الح�شرة 
انك�شاًرا عنيفا لدى �شاعرنا؛  هذه الحوادث تحدث 
ولذاتها،  بمفاتنها  الدنيا  تغريه  اإن�شان  بطبعه  لأنه 
لكنه حالما ت�شدمه بوعي حقيقة مرارتها و�شنكها، 
حيث  حقيقتها؛  على  الأم��ور  ويرى  �شميره  وُيَحكم 

ي�شف الدنيا في ق�شيدة )َيْا َح�ْشَرْاْه( قائاًل:)32(
ـــْا ـــمهَ ِدْي ــ�ــْصــُكــْت  تهَ اْل  وهَ ـــــْاْطـــــِرْي  خهَ ــــْا  يهَ اأهَْبــــــِك 

ــــُدْوْم ــــْاْن ْت ـــْو كهَ ــْة لهَ ــّي ــْاِن ــفهَ ــْى الهَ ــلهَ اْْه ْع ـــرهَ ـــ�ـــصْ حهَ

ـــْه  ـــْعـــُلـــْومهَ ـــْاِكـــِنـــْيـــْن اْلـــمهَ ـــــْاْت �ـــصهَ ـــــْايهَ ـــــْاُنـــــْواْ بهَ كهَ

ــْوْم ُن ــْاُهــْم  ــْا جهَ مهَ ــْاْرُهــْم  ْخــبهَ ْمُعْواْ  �صهَ ــْي  ــّل اْلهَ وهَ

ْه ْا ْيِطْيُقْوا ْعلهَْى اْلبهَْرمهَ اْ�ْص مهَ ْهُدْواْ االأهَْعرهَ �صهَ

اْلــــُرْوْم وهَ ــْرِبــْي  عهَ ْاْيِحْي  �صهَ ــْلــْب  غهَ ــْلــُبــْوُهــْم  غهَ

تجعل  الدائمة  والحكمة  الأزل��ي��ة  الحقيقة  اإن 
فيدعوها  نف�شه،  في  التفريط  على  يتح�شر  �شاعرنا 
وراءه��ا  وم��ا  الدنيا  ت�شديق  على  وال��ن��دم  للبكاء 
وكا�شرة  وقا�شية  م��رة  الحقيقة  اأن  اإل  ل��ذات،  من 
لنف�شه )اأَْبِك َيْا َخْاْطِرْي(، وقطعت اأماله في دنيا ل 
َلْو َكْاْن  تدوم وتثبت على حال )َح�ْشَرْاْه ْعَلْى اَلَفْاِنّيْة 
فالدموع  لذلك  تعالى،  والبقاء هلل  فالدوام  ْتُدْوْم(، 
هي المطهر والدليل على الندم الدائم )َوْل َت�ْشُكْت 

ِدْيَمْا( هو الطرق الآمن للرجوع اإلى اهلل تعالى:)33(
ــــــــّوْل ْتــــــــ�ــــــــصهَ اْل  ــــــــْي  ــــــــِن ــــــــْل ــــــــْايهَ �ــــــــصهَ ــــــــــــــْا  يهَ

ــــــّدْة ـــــــــْا ْتــــــــــــــــُدْوْم �ــــــصهَ ـــــــْا مهَ ـــــــيهَ ـــــــــْي اْلـــــــّدنهَ ِف

ْل االأهَوهَ ـــــــــــاْب  اْلـــــــــــْوجهَ ـــــــْى  ْعـــــــلهَ ــــــــّوْل  �ــــــــصهَ

ْة ــــــــــــــــــــــْادهَ ــــــــــــــْاُرْه االفهَ ــــــــــــــيهَ ـــــــْر خهَ ـــــــْب ـــــــ�ـــــــصهَ الهَ

في  الطمئنان  وبعث  للنا�ص  الحكمة  ولإق���رار 
النف�ص ي�شت�شهد �شاعرنا بالأمراء وال�شالطين الذين 
الرغم  على  الدنيا  وطوتهم  الموت،  عليهم  ق�شى 
العاقل  ياأمن  فكيف  وجاههم،  واأموالهم  ملكهم  من 
على  الموت  يقت�شر  ولم  الخادع،  وتب�شمها  مكرها 
والقبائل  الفقراء  اإلى  امتد  حكمه  بل  فقط  الملوك 
الوعي  وهذا  وجهة،  وعرق  مكان  كل  من  وال�شعوب 
وحزنه  �شاعرنا،  وتعقل  تب�شر  يعك�ص  الدنيا  بحال 
هزة  اأح��دث  مما  الدنيا،  في  يعتقده  ك��ان  ما  على 
ليتبنى  لتقلب مفاهيمه وت�شوراته ونظراته،  نف�شية 

روؤية حكيمة عاقلة هي وليدة التجربة في الحياة.

�شاعرنا  ل��دى  حكًما  النف�شي  النك�شار  اأن��ت��ج 
لقنته  اأنها  يبدو  التي  وحالها،  الدنيا  من  وموقًفا 
درو�ًشا ل تن�شى اأبًدا في حياته، ووجهت اإليه �شربات 
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موجعة اأثرت عليه وغيرت نظرته لها، فراح ين�شح 
اإلى �شرورة  المتلقي  وينبه  م�شارها  وي�شحح  نف�شه 
ال�شادمة  بالويالت  تاأتي  فاجعة  فهي  منها،  الحذر 
حلو  وجه  وجهان،  لها  لالأحباب،  مفرقة  الكا�شرة، 
يمثل  مخيف  ووج��ه  وال��زي��ف،  ال��غ��رور  يمثل  جميل 
الحقيقة التي تتر�شد لالإن�شان في كل اأوقات حياته، 
بحال  وعيه  خ��الل  م��ن  �شاعرنا  لخ�شه  م��ا  وه��ذا 

الدنيا:)34(
ـــــــــــــــــــْل ــــْاقهَ اْلــــعهَ ــــــــــْا  يهَ ـــــْك  ْي رهَ ـْــــوهَ ــــــ ــــــ ــــــ نــــــ اْل  وهَ

ْيــــــــْن ْوْحــزهَ ْح  ـــــــْارهَ فهَ ـــْا  ـــْاْلـــههَ حهَ ذهَاْْك  ـــْا  ـــيهَ ـــّدْن اْل

هَـــْل ـــدـ ـــْه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــبهَ ــــــــْا ْت ههَ ْيــــــــزهَ ــــــْيــــــْع ْعــــــــزهَ اهَْجــــــمهَ

لهَ�ْصنهَْيْن وهَ اْْد  ــدهَ �ــصْ االأهَ بهَْيْن  ْتـــُدْوْر  وهَ ْى  تهَْر�صهَ
ـــْلْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــْايهَ ــــــــــْم  طهَ ـــــــْاْر ههَ ـــــــْم اْلـــــــُكـــــــفهَ ُحـــــــُكْ

ْيْن �ْصكهَ اْلمهَ ْل  هَـــذهَ ــــ اأْن وهَ ــِوِد  ــُه ــُي اْل ــْيــْه  فهَ ـــــْاُزْوا  فهَ

ـــل هَـــاهَيهَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــْيــــــــْل �ـــصــــ اْلــــــــْوكهَ ـــــــْارهَْق وهَ اْلـــــــ�ـــــــصّ

ْيـْن ُمتهَْفقهَ ْة  ْيعهَ دهَ اْلخهَ ْعلهَْى  اْل�ْصبهَْيْل  اأهَْهـــْل  وهَ

ْل  ـــزهَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــْن ـــــْيـــــْن تهَ ـــــنهَ ــــــْة مهَ ــــــْوبهَ ــــــُت ــــــكهَ الــــــمهَ وهَ

ْيـْن ْنحهَ جهَ ــاْل   ْب ْيْك  ْتجهَ ْه  ــْاْيــرهَ طهَ ــْت  ــْانهَ كهَ اإاّل 

في  يحدث  ما  على  بلخير  ال�شاعر  حزن  ويبدو 
وتعابيره  ���ش��وره  جميع  ي��ف��ارق  ل  ال��ج��زائ��ر  وط��ن��ه 
الذي  الفرن�شي  ال�شتعمار  ويعّد  ال�شعرية،  واأفكاره 
وتغير  ال��زم��ن،  م��ه��ازل  م��ن  بلده  ف��ي  ف�شاًدا  يعيث 
وت�شدمه،  تفاجئه  التي  اأح��وال��ه��ا  وتقلب  الدنيا، 
وال�شوق الأمل في الحرية والعي�ص ب�شالم في وطنه؛ 
انقالب  ويف�شر  النف�شية  �شدمته  يبرر  نجده  لذلك 
و�شحاها،  ع�شية  بين  فيها  المفاهيم  وتغير  الدنيا 
المالك  اأ�شيًرا،  الحر  ذلياًل،  العزيز  فيها  فاأ�شبح 
نهب  على  ي�شهد  غريًبا،  ال��دار  و�شاحب  مملوًكا، 
دائًما  ك�شره  يجبر  �شاعرنا  لكن  ورزق���ه،  خيراته 

باللجوء اإلى اهلل تعالى حتى يخفف اآلم نف�شه ويتوب 
لخالقه:)35(

ــْر ــْي ــبهَ ــــّد ْك ــــــْاْن حهَ ــــْا كهَ ْك مهَ ــــْيــــرهَ ــــْا اْلــــّلــــْي غهَ يهَ

ـــــّدْي يهَ اِلْ  وهَ ـــِطـــْي  ـــْع يهَ ـــــْا  مهَ ــــْك  ْخــــاْلفهَ ـــــْن  مهَ

ـــْيـــْر ـــ�ـــصهَ ــــــْا بهَ ـــْع يهَ ـــْي ـــمهَ ــــــْا �ـــصهَ ـــــْم يهَ ـــــْالهَ ــــــْا اْلـــــعهَ يهَ

اِْدْي ــــــُدْو�ــــــصْ ْجــــــــــــوهَ ــــــُق ـــْيــــْك اْل ــــلهـَ ـــــــْا اْلــــمهَ يهَ

ـــــْر ـــــْي ـــــخهَ اْل ــــــــــــْاْب  بهَ ّزاْْق  رهَ ــــــــْاْح  ــــــــّت فهَ ـــــــــْا  يهَ

ـــْعـــِدْي �ـــصهَ اهلل  ـــــْا  يهَ ْك  ــــدهَ ــــْن عهَ ــ�ــْص  ــّيــبهَ ْتــخهَ اْل 

ــــــْيــــــْر اْلــــــخهَ الْبــــــــــــْن  ـــــــــْر  اهَْغـــــــــفهَ اهلل  ــــــــــْا  يهَ

ْجـــــــــــُدْوِدْي ــــْاْر وهَ ــــْي ُحــــ�ــــصهَ ــــّل ــــْع اْل ــــْم ــــجهَ اْل وهَ

باأ�شمائه  اإليه  التو�شل  اإن دوام التوجه هلل تعالى 
بلخير،  ل�شاعرنا  الديني  التوجه  يعك�ص  الح�شنى 
وقد اكت�شبه من خالل تربيته الإ�شالمية ال�شارمة، 
بوعمامة  ال�شيخ  ب�شحبة  التجربة  ه��ذه  واكتملت 
الذي طعمه بالفكر ال�شوفي واللتزام الديني، من 
خالل العديد المواقف والحروب التي خا�شها معه، 
فعندما ي�شاب �شاعرنا ب�شيق نف�شي اأو اإ�شكال، فاإنه 
حتما يتوجه بهمومه واآلمه هلل تعالى داعًيا وراجًيا 
ال�شابقة،  الأبيات  في  تمثل  ما  وهذا  اأزره،  يفك  اأن 
)يا(  النداء  حرف  تكرار  على  بلخير  اعتمد  حيث 
به  انحرف  �شاعرنا  لكن  البعيد،  لنداء  المخ�ش�ص 
اأينما  معه  اهلل  اأن  لعلمه  نف�شًيا  قرًبا  القريب  اإل��ى 
لذلك  ومنجده،  ومرافقه  اأني�شه  وهو  وذه��ب،  حّل 

ي�شتح�شر عونه وحبه في �شاعات ال�شيق.
وقد دل التكرار على ال�شتح�شار الدائم والتقرب 
النف�شي، وهو اإقرار بال�شعف والهوان والحاجة وطلب 
خالل  من  تعالى  هلل  والخنوع  للتذلل  وتمثل  الغوث، 
ب�شير،  �شميع،  )العالم،  النداء  تلت  التي  الأ�شماء 
اإًذا  كبير(؛  حد  ما  القدو�ص،  المليك،  رزاق،  فتاح، 
متقاربة،  اأبعاد  على  الكالم  "في  للحرف  فالتكرار 
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مبهًجا،  اإيقاًعا  الكالم  ذل��ك  �شوته  تكرار  اأك�شب 
يدركه الوجدان ال�شليم وحتى عن طريق العين ف�شال 
ال�شمعي لالأذن")36(، كما كر�ص مختلف  اإدراكه  على 
ذلك  بين  وقد  بلخير،  خطاب  بها  وو�شم  الوظائف 
البيت الأخير في لفظة )يا اهلل  �شعدي( التي مفادها 

الدعاء وال�شتنجاد والتقرب هلل تعالى.
في  )ي���ا(  ال��ن��داء  ت��ك��رار  فاعلية  تت�شح  ك��م��ا 
الأبيات ال�شابقة من خالل الإيقاع المو�شيقى الذي 
تنا�شًقا  فاأنتج  الن�ص،  تراكيب  على  ون�شرته  خلفته 
وان�شجاًما بين بناه، مما �شاهم في ت�شافر المعاني 
الم�شت�شرفة  التعابير  خالل  من  ال��دللت  وتعميق 
يا  ب�شير،  يا  �شميع،  يا  العالم،  )ي��ا  الأب��ي��ات  على 
الخطاب  اأغرقت  التي  المليك(  يا  رزاق،  يا  فتاح 
في  الأ�شوات  " فاعلية  واأكدت  الغنائية،  بالدفقات 
خالل  من   - دللية  "طبقة"  اإ�شافة  على  قدرِتَها 
اإي��م��اٌء  ��َه��ا  ك��اأَنهَّ ذل��ك-  ف��ي  وه��ي  ال�شوتية،  الطبقة 
ت�شبيهية، فكاأَنهَّها  اأو  اإ�شافات و�شفية  ُمَكثهٌَّف يختزُل 

لذلك- معًنى فوَق المعنى")37(.
ومظاهرها  الدنيا  بو�شف  بلخير  محمد  اعتنى 
واأحزان  اآلم  من  النا�ص  في  تحدث  وما  وملذاتها، 
في  والنغما�ص  خطاها  وراء  وال�شير  اإتباعها  نتيجة 
انك�شاًرا  ل�شاعرنا  �شكلت  الحقيقة  وهذه  ملذاتها، 
الذي كان عاماًل  ال�شجن  وا�شًحا تجلى معالمه في 

في ك�شفها:)38(
ـــــــــــــــــــــــْاْم اْلـــــ�ـــــصــــــــــــِـــــّدْة ــــــــــــْا ْتـــــــــــــــــــــُدْوْم اأهَيَّ مهَ

ــــــْر ــــــْي ــــــخهَ ـــــــــــــْاْم اْل ـــــــــــــاأهَيهَ ـــــــــــــــْي بهَ ّب ــــــــْن رهَ ْيــــــــحهَ

ْة ــــــدهَ ـــــــ ــــــْل ــــــبهَ ـــــــْوْم اْل ـــــــُم ـــــــصْ ـــــــــــْا ْتـــــــــــــــــــُدْوْم � مهَ

ـــــــْر ْي ـــــــرهَ ـــــــْب ــــــــْة يهَ ــــــــْاعهَ ـــــــْا �ــــــــصهَ ـــــــههَ ـــــــْل ـــــــْابهَ ـــــــقهَ ْم

اْْء ـــــــْودهَ ـــــــ�ـــــــصهَ ـــــْة اْل ـــــمهَ ـــــُظـــــْل ــــــــــــــُدْوْم اْل ــــــــْا ْت مهَ

ــــْر ــــْي ــــ�ــــصهَ ـــــــْا�ـــــــصْ ْت ـــــــّن ـــــــْيـــــــْه اْل ـــــــْر فهَ اْلـــــــْقـــــــمهَ

اْ ـــــْبـــــــــــــــــدهَ ـــــــــْا لهَ ـــــــــيهَ ـــــــــّدْن ــــــــــــــــــــُدْوْم اْل ـــــــــــْا ْت مهَ

ـــــْر ْي ـــــدهَ ـــــقهَ اْل ــــــْي  اْلــــــحهَ اإِاّل  ــــــْم  ــــــْايهَ اْلــــــّد�ــــــصهَ
اْ ــــــدهَ ـــــــ ــــــْغـــــــ ــــــــْة لهَ ــــــــــــــــــْق مــــــــــْن اْلــــــــّلــــــــْيــــــــلهَ نهَ دهَ

ــــْيــــْر ْيــــ�ــــصهَ اْ�ـــــــــــــصْ  وهَ اهلل  ــــــــــْاْم  اأهَْحــــــــــكهَ ــــــــْي  ِف

من خالل الأبيات ال�شابقة يبدو اأن �شاعرنا يعبر 
ا�شتقرار  وعدم  بالزوال  وي�شفها  للدنيا  مقته  عن 
اأحوالها، حيث يوؤكد كالمه بتكرار �شيغة )ما تدوم( 

التي تعك�ص حقيقة الدنيا بالن�شبة اإليه:)39(
اِْنْي ة ْالدّنْياهَ فهَ اآْخرهَ ْيْر وهَ اْ ْنحهَ ْى مهَ اْ نهَ�ْصقهَ ُعْمِرْي مهَ

بهَْعنهَْاْد ّبْي  رهَ ْانهَْد  ْنعهَ ْا  ُمْوْن مهَ �صْ ْزِقْي مهَ رهَ اأهَنهَْا  وهَ

تهَ�ْصتهَنهَْاِنْي ْم  اْلزهَ ىهَ  فهَ اْلخهَ ْالهَْم  عهَ ْا  ْكتهَْبههَ اْلّلْي 

اْْد تنزاد اْ تهَْنزهَ اْ ْتِجْي ِلْي مهَ اِْهْي ِفْي اْلّرزهَْق مهَ وهَاْلّلْي مهَ

نهَْاِنْي ههَ ّنيهَْا  اْلدهَ فهَ نهَ�ْصْكُرْو  وهَ ّبْي  رهَ ْد  نهَْحمهَ ــْا  اأهَنهَ

اْْد ْب االأهَْعوهَ اْكهَ اهَْجبهَْه وهَْمرهَ اْلْة وهَ ْيْر اْل�صّ ْنِدْي غهَ عهَ

ـــْاِنـــْي  ـــجهَ ــــــْرْد الهَ يهَ ــــــْادهَْر وهَ ـْبــْت اهلل قهَ ــلهـَ ــــــْا طهَ اأهَنهَ

اْْد اْن ِلْي ِفْي االأهَّيْاْم ْعدهَ ّدْيْه كهَ ْب�ْص ْنوهَ اْ الهَحهَ ذهَ ههَ وهَ

ْاِنْي ْم ُكْل ْمعهَ ْاههَ ْا�ْص الْكاْلم لْلفهَ ِرْي �صهَ اْل ْنوهَ وهَ

اِْمْي ِفْي اْل�ْصنهَاْْد الّلْي �صهَ ْيْر كهَ اْلخهَ ْة وهَ بهَْيْن الهَ�ّصدهَ

اِْنْي ْة اْلّلْي تهَْرجهَ �ْصمهَ ْيْر ِفْي اْلقهَ ْل ِلْي رهَّبْي اْلخهَ تهَْجعهَ

اْْد اْ�ْص يهَْقلهَْع لهَْيْك اْلُح�صهَ اْْن وهَ اْْك اْل�ُصْلطهَ اْْن اأهَْعطهَ كهَ

هاج�ًشا  ي�شكل  ب��ات  �شروفه  بتقلب  الدهر  اإن 
ب�شاطة  م��ن  ال��رغ��م  على  �شاعرنا  ل��دى  م��اأ���ش��اوًي��ا 
التعابير و�شطحيتها اإل اأنها ذات بعد معنوي ودللي، 
مخاوفه،  وج�شدت  للمتلقي  ال�شاعر  ت�شورات  نقلت 

حيث يقول:)40(
ْا ْعنهَْايهَ مهَ ْم  يهَْفههَ اْلّلْي  اْلْكالْم  ْا�ْص  �صهَ ِرْي  ــوهَ ْن

ُلْو ْى  تهَْزههَ اْلّلْي  ْنْد  عهَ �ْص  ْتُدْومهَ ْا  مهَ اْلّدنهَيهَْا  وهَ
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ـــــْا اْيهَ ـــْن ذهَ ـــْي بهَ اْْك وهَ ــــــذهَ ـــْيـــْن ههَ ـــْاْج بهَ ـــتهَ ـــــــْاْم ْن االأهَّي
ْاُلْواْ �صهَ فهَ يهَْعِطْي  ْد  اْحهَ وهَ ُكْل  ْيُدْوْر  اْلُفْلْك  وهَ

ْايهَْة  ْحكهَ نهَْعِطْيْك  ْل  اقهَ اْلعهَ ــْا  يهَ لــْي  نهَْت ِ ْت�صهَ وهَ

ْى ُلْوا ْن اْلّلْي تهَْزههَ ْنيهَْة اْلْغُرْوْر عهَ ْت دهَ ْا دهَاْمهَ مهَ

ــْاْي ــــُرْوْح بهَــ�ــْصــقهَ ــْيــْق ْن ـــْا ْنــطهَ اْ�ـــْص مهَ ـــرهَ ــــْي تهَ اِْن رهَ
ْاُلْواْ بهَْاْجبهَ ْق  اْرهَ دهَ ْيِدْي  ِب�صهَ اْل  وهَ بهَْاْهِلْي  ْاِنْي  مهَ

الآل��ي��ات  مختلف  يوظف  �شاعرنا  اأن  لنا  يتبين 
لعا�شقيها،  تنكرها  ومدى  الدنيا  لت�شوير  البالغية 
ي�شغل  الذي  بالإن�شان  �شبهها  حيث  بديًعا؛  ت�شويًرا 
مكاًنا لوقت محدد ثم ين�شرف فجاأة دون �شابق اإنذار 
اأو اإعالم، ثم يوا�شل و�شفها باأحد اأ�شمائها األ وهي 
والغياب  الح�شور  بين  التداول  نتاج  التي هي  الأي��ام 
بين العباد، ففيها اأرزاق تمنح، واأحزان تخيم واأفراح 
نف�شه  الو�شف  بلخير  ليكرر  تعالى،  اهلل  من  ت�شعد 
واأخرى  المعاني  فهذه  والغرور،  ال��زوال  وهو  لالأيام 
تعك�ص �شجره من الدنيا واأحوالها، وت�شخ�ص تاأزمه 
من تغيرها وغدرها الذي �شهده في نف�شه وفي النا�ص. 

خاتمة: 
لَع على �شيرة بلخير يلم�ص جوانب كثيرة  اإن المطهَّ
الحرب  ميادين  في  حققها  التي  النت�شارات  من 
الفرن�شي،  الم�شتعمر  �شد  ال�شعبية  المقاومة  اأثناء 
مظاهر  في  مج�شًدا  اآخر  عالًما  نجد  جانبها  واإل��ى 
الإطالق  اأبرزها على  النك�شار في محطات كثيرة، 
نف�شه  في  والآلم  الأح���زان  تعمق  اإذ  اأ���ش��ره؛  اأثناء 
نتيجة اإقحامه في عالم غريب عنه ل ينتمي اإليه، ول 
يعرف مالمحه، مما اأحدث انك�شاًرا بالًغا في نف�شه، 

يتلم�ص جبره باللجوء اإلى اهلل تعالى.

كما �شكا �شاعرنا من الأحباب والأ�شحاب الذين 
عنه،  وال�شوؤال  تفقده  بعدم  �شجنه  في  له  تنكروا 
ال�شيخ  وليه  جفوة  اأن  اإل  ذلك  تجاوز  ا�شتطاع  وقد 

�شبًبا  وكانت  واألًما  زادته حزًنا  وبعده عنه  بوعمامة 
مبا�شًرا في انك�شار نف�شه وتعميق جراحها، لما يكنه 
من حب وع�شق ل�شخ�شه، اإل اأنه ا�شتطاع اأن ي�شمد 
وخ�شاله  بف�شائل  والتغني  �شيخه  بمدح  جراحه 
اأحد  وتنكرها  بتقلباتها  الدنيا  كانت  كما  الكريمة، 
الأ�شباب في اإحداث النك�شار النف�شي لدى �شاعرنا، 
فقد ذاق مرارتها واكتوى بنيران زيفها فاأنتج حكمة 

بالغة، وكانت النتيجة كفيلة بن�شح المتلقي. 
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بين طبَعَتي 
" الأخيرَتين يِّ ين الِحلِّ ِفيِّ الدِّ ديوان "�صَ

ازق حويزي د. عبد الرَّ
ائف كّلّية الآداب - جامعة الطهَّ

يهَ عام )749 هـ(, في الحّلة بالعراق, ومن ثم  ولد "�صفيُّ الدين الحلّي" عام )678 هـ(, وٌتوفِّ
فهو من�صوٌب اإليها, ا�صمه:"عبد العزيز بن �صرايا بن علي بن اأبي القا�صم بن اأحمد بن ن�صر ابن 

نب�صّي الّطائّي)1(. اأبي العزيز بن �صرايا بن باقي بن عبد اهلل بن العري�ص ال�صُّ

ّتى فروع الّثقافة  و"�صفّي الّدين الحلّي" اأديب م�صهوٌر, وعالم مرموٌق, وا�صع االطالع في �صهَ
اتها,  �صهَ العربية في مختلف تخ�صُّ اللُّغة  ا�صتوعب قواعدهَ  اللُّغوية منها, فقد  �صيما  االإن�صانّية, ال 
افّية, لم يقت�صْر عطاوؤُه على  كاِء النَّادِر, والمو�صوعّية الّثقهَ اآثاًرا تهَ�صهُد له بالعبقرّية, والذَّ وتركهَ 

ات التي تهَُدلُّ على عمِق  ْت يراعُته طائفًة من الموؤهَلَّفهَ النَّْظِم ال�ّصعرّي, فقد دهَبَّجهَ

اّطالعه, اأتى على ذكِرها العلماُء اّلذين ت�صّدوا له بالّترجمة, والباحثون المعا�صرون الذين 
تهَُبوا الكتبهَ والبحوث الم�صتقّلة عن حياته واأدبه)2(.  كهَ

ويكفينا دللًة على عبقريهَّة هذا الأديب قوُل "ابن 
"عبد العزيز  ف�شل اهلل العمرّي ت ))) ه� عنه:))( 
بن �شرايا الحّلي، اأبو الف�شل، �شفّي الدين، التهَّاجر، 
يه ل�شاٌن، وح�شو لحييه اإح�شاٌن، وبين جنبيه  ملء فكهَّ
اٌن.  بحٌر اإلهَّ اأّنه اإن�شاٌن، ولب�ُص ُبْرديه �شاعر ولكنه ح�شهَّ
�َشْلٌم  به  وُق��ِرَن  َراِج��ح،  َفَخفهَّ  الِحلِّي  بلِديُّه  به  ُوزن 
َف�َشّلَم اأَنهَّ الَخا�ِشر َغْيُر رابٍح. لو نازَع الحكميهَّ لُحِكم 
َلمّي لعلم َمن منهما اأَ�ْشجع.  له عليه َمن اأجمع، اأو ال�شُّ
والبدَر  مراِمِه،  دوَن  الجوزاَء  يرى  نف�ِص  �َشرُف  وله 

بيِده،  َقْهًرا  ُقِتَل  وقد  َخاِله  ثاأَر  اأخَذ  تمامه.  اأقّل من 
ولم  ِده،  بمهنهَّ َق�ْشًرا  الأُ�شوِد  مخالب  ِمن  َدَمه  وابتّز 
ينفْق �شوقه على ال�ّشوق، ول لب�ص عقائُله اإل الحريَر 
وحا�شاه من ال�ّشوق. ولم يّتخذ من ال�ّشعر �شبًبا، ول 
من  لفوا�شله  ر�شي  ول  طنًبا،  باأوتاد  لأطماِعه  علق 
الملوك  اإنعام  عفِو  من  جاء  ما  اإل  مك�شًبا،  فوا�شِله 
ابن  وق��وُل  ي�شت�شعب"،  لم  ًنا  وَهيِّ تعب،  بال  َهنيًئا 
به  اأ�شبح  �شاعٌر  ه�"عنه:"))(  الكتبي ت )))  �شاكر 
كعبه  على  َفعاد  �َشابًقا،  وكان  ا،  َناق�شً الِحلِّيُّ  َراجُح 
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واأتى  والمقاطيَع،  لة  المطوهَّ الق�شائَد  اأجاَد  ا،  َناِك�شً
َزْهِر  َقْدُر  ! فَما  ماِء  ال�شهَّ النُّجوِم في  ُزْهَر  اأخجَل  بما 
الم�شقولة،  األفاُظه  تطرُبك  الربيع؟،  في  الأر���صِ 
�شهاٌم  كاأنهَّها  التي  ومقا�شُده  المع�شولُة،  ومعانيه 
نه  را�ِشقٌة و�شيوٌف م�شلولة"، ويكفينا دللة على تمكُّ
لموهبِته،  مفرداته  وطواعيِة  اللُّغوي،  المعجم  من 
َمن  على  الّرّد  في  قوُله  ال�ّشعرّية  لطاقته  وانقياِدها 

ه من غريِب اللُّغة))(:  اأََخَذ على �شعره ُخُلوهَّ
بـــــيـــــ�ـــــُص ردهَ الـــــدَّ بـــــــــــــــوُن وهَ ـــيـــزهَ ــــــمــــــا الـــحهَ اإِنَّ

ـــطـــلهَـــبـــيـــ�ـــُص الـــعهَ ــــــــــــــقــــاُخ وهَ الــــنُّ ــــخــــا وهَ الــــطَّ وهَ

ــْقـــ ــقــحــطــب والــ�ــصَّ والـــحـــراجـــيـــح والــ�ــصَّ

ـــريـــ�ـــُص ــــ ــــــُب والــــعــــنــــقــــفــــيــــُز والـــعـــنـــتــــ ـــــــعهَ

ــــْعـــــ والــــغــــطــــاريــــ�ــــُص والـــعـــفـــنـــقـــ�ـــُص والــــفهَ

ـــيـــطـــمـــو�ـــُص ـــُق والـــخـــربـــ�ـــصـــيـــ�ـــُص والـــغهَ ـــل ـ

والهجـ ــُق  الــِهــيهَ وهَ ــقــ�ــُص  الــحهَ وهَ بنهَتى  ال�صَّ وهَ

ـــ�ـــصـــطـــو�ـــُص الـــعهَ ــــ�ــــصــــاُن وهَ ــــرقهَ الــــِطّ ــــِر�ــــُص وهَ ـ

ــــــْنــــــُفــــــُر الـــمـــ�ـــصـــــــــــــــــــاِمـــُع ِمـــنـــهـــا لـــــغـــــٌة تهَ

ـــو�ـــُص ـــُفــــ ــــِئــــزُّ الـــنُّ ــــمهَ ــــ�ــــصْ حــــيــــنهَ ُتــــــــروى وتهَ

الإيقاع  عنا�شر  من  نه  تمكُّ على  دلل��ة  ويكفينا 
�شعًرا،  العربّية  اللُّغة  قواعد  بع�ص  نظُمه  ال�ّشعرّي 
ونظُمه في البحور الخليلّية، والمو�ّشّحات، والأوزان 

الأعجمّية، والُفنون الم�شتحدثة))(.
مرحلة  الحلّي"في  فّي  �شعر"ال�شّ التقيُت  وقد 
الّدرا�شات العليا في درا�شتي لماّدة مو�شيقى ال�ّشعر 
كلّية  عميد  اأ�شتاذي،  يّد  على  در�شتها  التي  العربّي 
اللغة العربّية بجامعة الأزهر، الّدكتور"محمود علي 
ال�ّشمان"- رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جّناته - وذلك 
ال�ّشعر  اأوزان  القديم،  القّيم:"العرو�ص  كتابه  في 
فّي  بمنُظومة"ال�شهَّ اأت��ى  فقد  وقوافيه"،  العربّي 

وجعل  ع�شر،  ال�ّشتة  ال�ّشعرّية  البحور  الِحّلّي"في 
؛ ليكون  ِلُكلِّ بحٍر  بيٍت منها في مقّدمة درا�شِته  كّل 
هذه  حِفظت  وق��د  ال��ب��ح��ر،  ه��ذا  لأج����زاء  مفتاًحا 
وها  الِحلّي"اآنذاك،  فّي  وعرفُت"ال�شّ المنظومة، 

هي ذي المنظومة))(:

ويل االأّول: الطَّ
ـــ�ـــصـــاِئـــُل فهَ الــــُبــــحــــوِر  دونهَ  ــــــُه  لهَ ـــــويـــــٌل  طهَ

ـــفـــاِعـــُل ـــن مهَ ـــعـــوُل ــفــاعــيــُلــن فهَ ـــن مهَ ـــعـــوُل فهَ

الّثاني: المديد
ــــفــــاُت ـــــدي �ــــصِ ـــــن ــــعــــِر ِع ـــــِد الــــ�ــــصِ ـــــدي ـــــمهَ لهَ

ــــــــالُت ــــــــن فـــــــاِعـــــــُلـــــــن فــــــــاِع ــــــــالُت فــــــــاِع

الّثالث: الب�شيط
ـــــــُل مهَ االأهَ ـــُط  ُيـــبـــ�ـــصهَ يــــِه  ــــدهَ لهَ ــيــطهَ  ــ�ــص الــبهَ اإِنَّ 

ــِعــُل ــفــِعــُلــن فهَ ــفــِعــُلــن فـــاِعـــُلـــن ُمــ�ــصــتهَ ُمــ�ــصــتهَ

الّرابع: الوافر
ـــمـــيـــُل ـــــعـــــِر واِفــــــــُرهــــــــا جهَ ّ ــــــحــــــوُر الـــــ�ـــــصِ ُب

ــــُتـــــن ُفــــــعــــــوُل ـــــلهـَ ــــُتـــــن ُمـــــفـــــاعهَ ـــــلهـَ ُمـــــفـــــاعهَ

الخام�ض: الكامل
ــُل ــــنهَ الـــُبـــحـــوِر الــكــاِم ـــمـــاُل ِم ـــلهَ الـــجهَ ـــُم كهَ

ــــفــــاِعــــُل ــــن ُمــــتهَ ــــفــــاِعــــُل ــــن ُمــــتهَ ــــفــــاِعــــُل ُمــــتهَ

ال�ّشاد�ض: الهَزج
ـــــ�ـــــصـــــهـــــيـــــُل ـــــــــلـــــــــى االأهَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاِج تهَ عهَ

ــــــــــفــــــــــاعــــــــــيــــــــــُل ـــــــــــفـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــُلـــــــــــن مهَ مهَ

ال�ّشابع: الّرجز 
ـــ�ـــصـــُهـــُل ــــحــــٌر يهَ فــــي اأهَبــــــُحــــــِر االأهَرجـــــــــــــاِز بهَ

ـــفـــِعـــُلـــن ُمــ�ــصــتهَــفــِعــُل ـــفـــِعـــُلـــن ُمـــ�ـــصـــتهَ ُمـــ�ـــصـــتهَ
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الّثامن: الّرمل
ـــــــرويـــــــِه الــــِثــــقــــاُت ــــــــــــُل االأهَبـــــــــُحـــــــــِر تهَ رهَمهَ

فـــــــاِعـــــــالُتـــــــن فـــــــاِعـــــــالُتـــــــن فـــــــاِعـــــــالُت

الّتا�شع: ال�ّشريع
ــــــــــــُه �ـــــصـــــاِحـــــُل ــــــريــــــٌع مـــــــا لهَ ـــــــحـــــــٌر �ــــــصهَ بهَ

ــــفــــِعــــُلــــن فـــــاِعـــــُل ــــفــــِعــــُلــــن ُمــــ�ــــصــــتهَ ُمــــ�ــــصــــتهَ

العا�شر: المن�شرح
ــــُل ــــثهَ ُب الــــمهَ ـــــِرٌح فـــــيـــــِه ُيــــــ�ــــــصــــــرهَ ـــــنـــــ�ـــــصهَ ُم

ــــُل ــــِع ــــفــــتهَ ــــــــالٌت ُم ــــن فــــــــاِع ــــُل ــــفــــِع ُمــــ�ــــصــــتهَ

الحادي ع�شر: الخفيف
كـــــاُت ـــــرهَ ــــــــِه الـــــحهَ ـــــت ِب ـــــفَّ ــــفــــيــــًفــــا خهَ يـــــا خهَ

ــــفــــِعــــُلــــن فـــــاِعـــــالُت فـــــاِعـــــالُتـــــن ُمــــ�ــــصــــتهَ

الّثاني ع�شر: الم�شارع
ــــــــــــاِرعــــــــــــاُت ــــــــــــ�ــــــــــــص ــــــــــــــــــدُّ الــــــــــــُم ُتــــــــــــــــــعهَ

ــــــــــــــُل فـــــــــــــــــــاِعـــــــــــــــــــالُت ــــــــــــــفــــــــــــــاعــــــــــــــي مهَ

الّثالث ع�شر: المقت�شب
ـــــــــــاأهَلـــــــــــوا ــــــــــمــــــــــا �ـــــــــــصهَ ـــــــــب كهَ ـــــــــ�ـــــــــصِ اقـــــــــتهَ

ـــــــــــــِعـــــــــــــُل فـــــــــــــــــــــــــاِعـــــــــــــــــــــــــالُت ُمـــــــــــــفـــــــــــــتهَ

الّرابع ع�شر: المجتّث
ــــــــــــركــــــــــــاُت الــــــــــــحهَ ــــــــــــــــِت  ُجــــــــــــــــثَّ اإِن 

ـــــــــفـــــــــِعـــــــــُلـــــــــن فــــــــــــــاِعــــــــــــــالُت ُمـــــــــ�ـــــــــصـــــــــتهَ

الخام�ض ع�شر: المتقارب
ــــلــــيــــُل ــــــتــــــقــــــاِرِب قــــــــــالهَ الــــخهَ ــــــــــِن الــــــُم عهَ

ـــــعـــــوُل ـــــعـــــوُلـــــن فهَ ـــــعـــــوُلـــــن فهَ ـــــعـــــوُلـــــن فهَ فهَ

ال�ّشاد�ض ع�شر: المحدث )المتدارك)
ـــــُل ـــــِق ـــــتهَ ـــــن ِث تهَ كـــــــــــاُت الــــــــُمــــــــحــــــــدهَ ـــــــــــرهَ حهَ

ـــــــِعـــــــُل ـــــــن فهَ ـــــــِعـــــــُل ـــــــن فهَ ـــــــِعـــــــُل ـــــــن فهَ ـــــــِعـــــــُل فهَ

ال�شعر  زحاف  الحلّي"تقييد  فّي  تناول"ال�شّ كما 
الثهَّمانية على ترتيب وقوعها في الأبحر قال فيها))(: 

]من الوافر[
ـــــفٌّ ــــبــــ�ــــصٌ ُثــــــــمَّ كهَ ــــعــــِر قهَ ُزحــــــــــــاُف الــــ�ــــصِ

ـــقـــ�ـــُص جــــــــــــــــزاِء نهَ ِبــــــِهــــــنَّ اِلأهَحــــــــــــــــُرِف االأهَ

ــــ�ــــصــــٌب  ـــــــــــيٌّ ُثـــــــــــمَّ عهَ ـــــــــبـــــــــٌن ُثـــــــــــمَّ طهَ خهَ وهَ

قــــــــ�ــــــــصُ وهَ ـــــــمـــــــاٌر وهَ ـــــــص ـــــــــقـــــــــٌل ُثـــــــــــمَّ اإِ� عهَ وهَ

ـــ�ـــصُّ ـــخهَ ــــــٌة ُت ــــعــــِر اأهَمــــــِكــــــنهَ ــــهــــا فـــــي الــــ�ــــصِ لهَ

ـــــــــــواٌر ـــــــــــدا ِعــــــــلهَــــــــٌل طهَ ـــــــُر مـــــــا عهَ ـــــــاِئ �ـــــــص وهَ

العودَة  العلمّي  البحث  اأح���واُل  ي  منِّ واقت�شْت 
الما�شي  العام  في  عثرُت  عندما  وذلك  �شعره،  اإلى 
وعندها  ديواِنه،  من  مجهولٍة  مخطوطة  قطعة  على 
من  نت  وتمكهَّ ديوانه،  طبعات  اإلى  العودة  الأمُر  لزم 

الّرجوع اإلى ثالث طبعات منها، هي:

الأخيرتين  بعتين  الطهَّ من  الأول���ى  بعُة  الطهَّ اأم��ا 
الذي  باع"،  الطهَّ ف��اروق  الّدكتور"عمر  بعناية  فهي 
و�شبط  الّديوان  ب�شرِح  قام  اأنه  ِغالِفها:  على  َكتَب 
عن  الطبعُة  هذه  و�شدرت  له،  والتقديِم  ن�شو�شِه، 
الأرقم، بيروت، عام ))))م، وجاءت في )))  دار 

�شفحة.

ولم يرجِع الّدكتور"عمر"اإلى مخطوطات جديدٍة 
على  ابقة  ال�شهَّ بعات  الطهَّ اإع��داِد  في  اإليها  ُيرَجْع  لم 
في  منها  اإف��ادِت��ه  عن  َقوِله  من  نفهم  كما  َطْبعته، 
ترتيِب الّديوان:"))( وقد اأفدنا في هذا التهَّبويب من 
مخطوَطتي الّديوان من ناحية، وطبعاِته، وهي ثالث 



اآفاق الثقافة والتراث

بين طبَعَتي 
ديوان 

ين  الدِّ ِفيِّ  "�صَ
 " الِحلِّيِّ

الأخيرَتين

117

من ناحيٍة ثانية:

بَعات  الطهَّ ارتكزت  اللهَّتان  المخطوَطتان  – اأما  اأ 
الثالث عليهما فهما:

مخُطوطُة المكتبِة الأزهرية في القاهرة

ومخطوطة َدار البَلِدّية بالإ�شكندرية

بعات فهي: ب – واأما الطهَّ

اإلى  تاريُخها  َيْرَتقي  التي  ِدِم�شق  طبعة  الأول��ي 
العام ))))م اأو )))) ه�، والثانية هي طبعة بيروت 
عام ))))م اأو 1))) ه�، والثهَّالثة هي طبعة النهَّجف 
هذه  َتَلْت  وقد  ه�.   (((( اأو  ))))م  عام  ريف  ال�شهَّ
�شِف  النِّ في  تاليٌة  طبعاٌت  الأولى  الثالث  الطبعاِت 
الثهَّاني من هذا الَقرن". )اأي القرن الما�شي( اأ. ه�.

لم  الفا�شل  الّدكتور  اأن  النهَّ�ص  َهذا  من  وا�شٌح 
يكتْب  لم  ثم  ومن  جديدة،  مخطوطاٍت  اإل��ى  يرجع 
َح اأنهَّ عمَله في  ٌة، واأو�شَ على ِغالف طبعِته اأنهَّها محققهَّ
و�ِص  ْبِط ُن�شُ رح األفاظه، و�شَ َر على �شهَّ الّديوان اقَت�شَ
بعاِت  ا عن قوله:  وقد َتَلْت هذه الطهَّ والتهَّقديم له، اأمهَّ
الثهَّاني من  الثالث الأولى طبعاٌت تاليٌة في النِّ�شف 

القرن الما�شي فاأقوُل:

بعات الثهَّالث. اأ - لم اأقف على اأيِة َطْبَعة من الطهَّ

بعات،  الطهَّ لهذه  تاليٍة  َط��ْب��َع��ٍة  على  وق��ف��ُت  ب- 
بعات  بعات التهَّالية للطهَّ ولعلهَّها َمق�شودٌة من �شمن الطهَّ
هي  عليها  وقفُت  التي  بعة  والطهَّ ابقة،  ال�شهَّ الثهَّالث 
دار  عن  و�شدرْت  الب�شتاني"،  الأ�شتاذ"كرم  بعنايِة 
�شادر، بيروت، وجاءت في ))) �شفحة، ولم ُيكَتب 
الَعْنَكبوتّية  بكة  ال�شهَّ �ْشِر، وقراأُت على  للنهَّ عليها تاريٌخ 

اأنها �شدرت عام 1)))م.

ف��ارق  الّدكتور"عمر  ط��ب��ع��ِة  ب��ي��ن  ق��اب��ل��ُت  وق���د 
الطباع"، وبين طبعِة الأ�شتاذ"كرم"َفوَجْدُت توافقًا 

تقديم  دوِن  من  والمقّطعات  الَق�شائد  ترتيِب  في 
الَق�شائد  ع��دِد  في  اتحاًدا  وج��دُت  كما  تاأخيٍر،  اأو 

والمقّطعات بينهما.

اثني  ٌم على  ُمَق�شهَّ بعتين  الطهَّ َهاتين  والّديوان في 
الأب��واب  هذه  تق�شم  ولم  عناوينها،  لها  باًبا،  ع�شر 
بعة  الطهَّ بعك�ِص  منف�شلة  بعناوين  ف�����ش��وٍل  على 
تحقيقها  على  َعَكَف  والتي  لهما،  التهَّالية  قة  المحقهَّ
الموؤ�ش�شُة  ون�شرْتها  ر"،  ُحوهَّ د  الفا�شل"محمهَّ الّدكتور 
العربّيُة للّدرا�شاِت والّن�شر، الأردن، عام 111)م، في 
ت )))) �شفحة، واأحاوُل و�شَفها  ثالثِة اأجزاء، �شمهَّ
دافَعه  فيها  اأو�شَح  التي  المحّقق  مِة  بمَقدِّ ُم�شتعيًنا 
من  كثيٌر  اهتّم  قوله:")1)(  في  الّديوان  تحقيِق  اإلى 
الِحلِّّي  الّدين  ب�شفّي  المحدثين  والكّتاب  الباحثين 
تحقيِق  �شرورِة  اإلى  وَدَعوا  ته،  وب�َشاِعِريهَّ به  واأ�شاُدوا 
بين  ومنزلَته  يتالَءم  ِعْلِميًّا،  تحِقيًقا  ال�ّشعرّي  ُتراِثِه 
َهْت  قة �شوهَّ عراء، اإذ اإن َطَبَعاِت ديوانه غيِر المحقهَّ ال�شُّ
عر لكثرِة ما فيها من الأخطاء والتهَّ�شحيف  هذا ال�شِّ
والنهَّق�ص، ولحاجة �شعره اإلى �شرِح ما فيه من األفاٍظ 
غريبٍة ، وما ُذِكَر فيه من اأعالٍم اإلى َتْرَجَمٍة". وهذا 

بعة)))(: و�شٌف لهذه الطهَّ

ومقّطعة  ق�شيدٍة  بين  ما   )(((( على  ا�شتملِت   -(
بزيادِة  بيًتا   )(1((1( ت  �شمهَّ �شعرّية،  وُنْتَفٍة 

ابقة. بعات ال�شهَّ ))))( بيًتا عن الطهَّ

التي  ابقِة  ال�شهَّ بعاِت  الطهَّ الفا�شُل  ُق  المحقِّ ح�شر   -(
َلَع عليها، وقال: اإنها خم�ُص طبعات، ولم َيْذكْر  اطهَّ
الفة  من بيِنها طبعَة الأ�شتاذ"كرم الب�شتانّي"ال�شهَّ
الّذكر، وهي طبعٌة �شابقٌة على طبعِة الّدكتور"عمر 
نحن  التي  بعة  الطهَّ في  اع"المذكورة  بهَّ الطهَّ فاروق 
ر  ُحوهَّ د  الدكتور"محمهَّ قال  ِفَها.  َو�شْ ب�شَدِد 
للّديوان:  ابقة  ال�شهَّ بعات  الطهَّ من  َمْوِقِفه  "عن 
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َعَلى  الّطالع  به  ُقمُت  ما  اأول  وكان  �ص))")))( 
َح  اتهَّ�شَ وبمقارنتها  الخْم�ِص،  الّديوان  َطبعاِت 
والتهَّ�شحيِف  الأخطاِء  كثرُة  الأول:  اأمران:  لي 
رجوُع  والثاني:  والتعليق،  ال�ّشرح  اإلى  والحاجة 
يكن  ولم  واحٍد،  اأ�شٍل  اإلى  المذكورة  الّطبعات 
فيها  َدْت  َتَردهَّ التي  الأخطاِء  لَتالِفي  جهٌد  فيها 

ًة".  َكافهَّ

مخطوطاِت  ن�شَخ  الكريم  ُق  المحقِّ َر  ح�شَ  -(
مكتبات  الِحِلّي"في  ين  الدِّ ِفيِّ  ديوان"�شَ
َة  َثمهَّ ُقْلُت:  مخطوطة.   )((( اإنهَّها  وقال:  العالم، 
في  َيْعَتِمْدها  ولم  اإليها  ل  َيَتَو�شهَّ لم  مخطوطاٌت 
وال�شتدلِل،  المثاِل  �شبيل  على  منها  التهَّحقيق، 
جامعة  مكتبة  ن�شخُة  ر  الح�شْ �شبيِل  على  ولي�ص 
الّريا�ص برقم )))))(، ومنها قطعٌة مجهولٌة، 

لُت اإليها منذ عام تقريًبا. َتَو�شهَّ

ُق مع طبعة الأ�شتاذ"كرم الب�شتانّي"،  اتهَّفق المحقِّ  -(
اع"في اإ�شقاِط  بهَّ وطبعِة الّدكتور "عمر فاروق الطهَّ
من  ع�شر  الثهَّاني  الباِب  من  الثهَّالث  ل  الَف�شْ

الّديوان، وهو في المُجوِن والَعْربدة.

ابقتان  ال�شهَّ بعتان  الطهَّ األحقْت هذه الطبعة ومعها   -(
عليها بنهاية الّديوان الق�شيدَة الّبديعّية، وكتاب: 
"ُدَرَر النُّحوِر في مدائِح الملك المن�شور"، وهو 
اِعُر  َبها ال�شهَّ ائِد، رتهَّ عبارٌة عن مجموعٍة من الَق�شَ
من  المعجم  حروِف  وفَق  ِوّي  الرهَّ حرِف  ح�شب 

الألِف اإلى الياء، قالها في َمدح هذا الملك.

النُّ�شخ  ُكلِّ  على  الطبعِة  هذه  ُق  محقِّ يعتمْد  لم   -(
في  اإليها  َف  َتَعرهَّ اأو  جَمَعها  التي  المخطوطِة 
تحقيق  في  المعتمدُة  فالمخطوطاُت  تحقيِقه، 

يوان اأربٌع فقط، هي  الدِّ

)وجعلها  البريطانّي  المتحف  مكتبِة  ن�شخُة   -(

الن�شخَة الأّم(.

ن�شخُة مكتبِة الإ�شكوريال.  -(

ن�شخُة المكتبِة الوطنّية بباري�ص  -(

وهي  الم�شرّية،  الكتب  بدار  ناق�شٌة  ن�شخٌة   -(
مختار الديوان.

في  ل��ل��ّدي��وان  المخطوطِة  النُّ�َشِخ  وبخ�شو�ِص 
��ا  اأمهَّ المحّقق:")))(  عنها  ق��ال  فقد  العربّية  ول  ال��دُّ
و�شورية  والعراق  ِم�شر  في  الموجودُة  المخطوطاُت 
لعُت عليها بنف�شي، واأخذُت ما وجدُته ُمفيًدا  فقد اطهَّ

منها". 

كتاب"ُدَرِر  تحقيِقه  في  المعتمدة  �شخ  النهَّ اأم��ا 
النُّحور في مدائِح الملك المن�شور"فثالٌث، ن�شختان 

تان، والثهَّالثة ن�شخُة داِر الكتب الم�شرّية . باري�شيهَّ

ِفّي  بديعّية"�شَ تحقيق  في  المعتَمَدُة  النُّ�شُخ  واأما 
الكتب  ب��دار  اثنتان  ا،  اأي�شً الِحّلّي"فثالث  ال��ّدي��ن 

الم�شرّية، والّثالثة بالمكتبة البريطانّية.

ع��دَد مخطوطاِت  اأن  اإل��ى  ه��ذا  ُك��لِّ  ِم��ن  نخل�ُص 
اأرب��ٌع،  بعة  الطهَّ هذه  تحقيِق  في  المعتَمَدة  ال��ّدي��وان 
انجاز  قبل  عليها  َلِع  المطهَّ يوان  الدِّ عدَد طبعاِت  واأن 
ا مخطوطاِت الّديوان في الّدول  اأمهَّ التهَّحقيق خم�ٌص، 

ق منها ما َوَجَده ُمفيًدا. ل المحقِّ العربية فقد َح�شهَّ

َح  رهَّ اع"�شَ بهَّ وقد �َشَبَق اأن الّدكتور"عمر فاروق الطهَّ
ابقِة على َطْبَعِته  بعاِت ال�شهَّ مِة َطبعِتِه اأنهَّ الطهَّ في ُمَقدِّ
وُن�شخِة  الأزه��رّي��ة،  المكتبة  ُن�ْشَخِة  على  اعتَمَدْت 

ة بالإ�شكندرّية. مكتبة البلِديهَّ

التي  العربّية،  ول  الدُّ من  َدولة  في  اإنهما  واأقوُل: 
ه اأََخَذ المفيَد من ُن�شخ  ر" اأنهَّ َذَكر الّدكتور"محّمد ُحوهَّ
ُن�شخُة  ومنها  ول،  ال��دُّ هذه  في  المخطوطِة  الّديوان 
فقد  البلدّية  مكتبة  ُن�ْشَخة  اأَّم��ا  الأزه��رّي��ة،  المكتبة 
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بفقداِن  اأف��اَدْت��ُه  المكتبة  اإدارَة  ب��اأَنهَّ  الدكتور  �شرح 
ِلْع عليها)))(. مخطوطة الّديوان، اأي اأَنهَّه لم َيطهَّ

واأُظنهَّ اأن َعدِم الطالع عليها اأمٌر يحمل المحقق 
اعتمدْت  التي  المطبوعاِت  بع�ِص  اأمام  َريُِّث  التهَّ على 
باع"،  الطهَّ َف��اروق  الّدكتور"عمر  َذَك��ره  ا  ممهَّ عليها، 

واعتمد عليه في َن�ْشرِته للّديوان.

وعلى كلِّ حال فقد تميهَّزْت طبعُة الّدكتور"محّمد 
وفي  قوِله:")))(  ف��ي  َتَتَمثهَّل  َم��ي��زاٍت،  حّور"بعّدة 
الأبياِت  فيه  جُت  خرهَّ ملحًقا،  �شَنْعُت  الّديواِن  اآخِر 
والتهَّاريخ  الأدِب  كتب  في  وردْت  التي  والق�شائَد 
التي ظهرْت في  ال��ف��روِق  اإل��ى  واأ���ش��رُت  ��راُج��م،  وال��تهَّ
األحقُت  وق��د  اعر،  ال�شهَّ ل�شعِر  الُكتب  ه��ذه  رواي���اِت 
الّتحقيق  وخ��الل  َة،  ال�شروريهَّ الفهار�َص  بالّديوان 
وعّرفُت  ال��ّدي��وان،  في  ال���واردِة  ل��الأع��الِم  ترجمُت 
اِعُر،  ال�شهَّ لها  �َص  َتَعرهَّ الهَّتي  الّتاريخّية  بالإ�شاراِت 
الهَّتي  و�شوَرَها،  واأرقاَمها  الُقْراآنّية  الآي��اِت  وذك��رُت 
َنها �شعَره، والق�شائَد والأبيات ال�ّشعرّية لل�ّشعراء  مهَّ �شَ

هم"اأ. ه�.  اّلذين اأخَذ منهم الِحِلّّي اأو َعار�شَ

هذه  في  ال�ّشعرّية  الماّدة  َح�شيلَة  ُت  َعَر�شْ وقد 
طبعة  وه��ي  عليها،  ال�ّشابقة  الّطبعة  على  الّطبعة 
بها  اأّن  فاألفيُت  الّطّباع"،  ف���اروق  الّدكتور"عمر 
ق - كما �شبق  اها المحقِّ اأَْح�شَ زياداٍت بالِفعل، وقد 
ا عن  َنق�شً بها  اأنهَّ  َوَجْدُت  ولكن  بيًتا،  - في ))))( 
وطبعة"كرم  اع"،  بهَّ الطهَّ َف��اروق  الّدكتور"عمر  طبعة 
الب�شتانّي"، ح�شيلُة َهذا النهَّق�ص تمثل ))))( بيًتا، 
هذه  اأَنهَّ  اإلى  َنْذَهَب  كي  المجوِن  اأم��اراُت  فيها  لي�َص 
هذا  اإْذ  اإ�شقاُطه،  َتمهَّ  الذي  ِل  الَف�شْ من  الح�شيلَة 
ابقتين  ال�شهَّ بعتين  الطهَّ من  ا  اأي�شً محذوٌف  الف�شُل 
في  ري���َب  ول  ُحور"،  د  الدكتور"محمهَّ طبعة  على 
ين الِحلِّّي"، اإذ يمثُل  ِفيِّ الدِّ ِن�ْشبِة هذه الأبياِت ل�"�شَ

اِئَد َوَرَدْت في َطْبعِة الّدكتور"محّمد  ها بَقاَيا َق�شَ بع�شُ
بَعِة  الطهَّ في  َكاِمَلة  وردْت  حين  َعلى  ًة،  ر"َناِق�شَ ُحوهَّ
الح�شيلِة  ا�شتخراِج هذه  َراأَْيُت  لذا  عليها،  ابَقِة  ال�شهَّ
ال�ّشعرية من الّطبعة ال�ّشابقة)))( - طبعة عمر فاروق 
بعة  الطهَّ النهَّق�ص في هذه  تنبيًها على هذا  اع -  الطبهَّ
ناحية  من   - ولتكوَن  ناحيٍة،  من  َقة  المحقهَّ العلمّية 
طبعٍة  في  اإليها  لإ�شافِتها  تمهيًدا  لها  ًة  َتِتمهَّ  - ثانية 
لحقٍة اإن �َشاَء اهلُل تعالى، مع ا�شتدراك ما اأخلهَّت به 
ا اأتت الم�شادر على ذكره ل �شيما كتاب م�شالك  ممهَّ
الأب�شار في ممالك الأم�شار ج ))/1)) )تحقيق: 
الأ�شتاذ كامل �شلمان الجبوري(، ففيه اأ�شعار كثيرة 

قة.  بعة المحقهَّ م�شتدركة على هذه الطهَّ

]قافية الباء[
(1(

م��ل��ق��وط  الِحلِّي"في  ال����ّدي����ن  قال"�شِفيِّ 
ا�شمه"عي�شى")))(:               ]من الب�شيط[

ٍة ِبُمعِجزهَ ر  تهَظفهَ ــم  لهَ وهَ عي�صى  �ُصّميتهَ   -1

ــِب ــ�ــصهَ حهَ وهَال  ِعـــلـــٍم  فـــي  ُتـــ�ـــصـــاِبـــهـــُه  ــــــم  لهَ وهَ

ـــ�ـــصـــاِئـــِلـــِه فهَ ِمـــــن  ـــٍئ  ـــ�ـــصِ ِب ـــــيـــــتهَ  اأهَتهَ وهَال   -2

اأهَِب ـــــيـــــِر  ـــــغهَ ِب اأُمٍّ  ِمـــــــن  ـــــــــكهَ  ـــــــــاأهَنَّ ِب اإاّل 

(2(
وقال، وقد عزل �شم�ص الّدين بن كب�ص من ولية 
ذئ��ب)))(: بن  الّدين  نجيب  ورتهَّب  خرا�شان،   طريق 

                                             ]من الوافر[
عــايــا ـــم ُتـــِطـــِق الــرَّ ــمــ�ــِص الـــديـــِن لهَ 1- ِبــ�ــصهَ

ـــجـــيـــِب ـــالـــنهَ لهَ ِب ـــــــدَّ ـــــــبهَ ـــــــــد تهَ قهَ ـــكـــيـــــــــــــــــــفهَ وهَ فهَ

ــبــ�ــٍص كهَ ـــــاأ�ـــــصهَ  بهَ اأهَطـــــاقـــــوا  رهَعــــايــــا مــــا   -2

ِذئــــــِب ــــــاأ�ــــــصهَ  بهَ ُيـــطـــيـــقـــــــــــــــوا  اأهَن  ُمـــــحـــــاٌل 
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(3(
وقال)))(:                       ]من الرجز[
ــت �ــصهَ ُقــوَّ ــفــو�ــصهَ  الــنًّ ــ�ــصَّ  ِاقــتهَ اإِذا  ــيــٌخ  �ــصهَ  -1

ُخــــّطــــاِبــــِه ــــــن  ِم ــــيــــُد  الــــ�ــــصّ ـــــــــــزاُل  تهَ وهَال 

ـــعـــافهَ ما اأهَ�ـــص ــِه  ــِب ــي �ــصهَ فـــي  ُيـــذيـــُقـــُهـــم   -2

ـــــبـــــاِبـــــِه ــــــــــــــــــــــُه الـــــــُقـــــــيـــــــوُن فـــــــي �ـــــصهَ اأهَذاقهَ

ـــــُه لهَ هــــــُر  ــــــدَّ ال ـــــِذُر  ـــــعـــــتهَ يهَ ــــِلــــًكــــا  مهَ يـــــا   -3

ــــــــِه ــــــــــــــــــــــاُم فـــــــي ِركــــــــاِب ـــــــــــخـــــــــــُدُم االأهَّي تهَ وهَ

ًة  اإِ�ـــــصـــــاءهَ ـــم  ـــُك لهَ ــحــريــ�ــصــي  تهَ ـــــُك  يهَ ــــم  لهَ  -4

ـــــــــِه ـــــن اآداِب ـــــوِل عهَ ــــــــم اأهَُحـــــــــل فــــي الـــــقهَ لهَ وهَ

ـــاِرٌم   �ـــص هــــــوهَ  وهَ ـــيـــفهَ  الـــ�ـــصَّ ـــعـــيـــُب  يهَ وهَال   -5

ـــــــــِد الــــــــجــــــــاِذِب فــــــي انــــــِتــــــداِبــــــِه ـــــــــذُّ يهَ ههَ

�ــصــاِئــٌر ـــظـــمـــي  نهَ وهَ ـــ�ـــصـــهـــوٌر  مهَ ِذكــــــــُركهَ   -6

ــــــِه ــــــراِب ـــــــــنهَ فــــــي اغــــــِت ِكــــــالُهــــــمــــــا اأهَمـــــــــعهَ

ـــُه ـــظـــمهَ نهَ اأهَنَّ  ــــيــــرهَ  غهَ ــــمــــيــــٌل  جهَ ِذكــــــــٌر   -7

ــــــــعهَ ِا�ــــصــــِطــــحــــاِبــــِه ــــًنــــا مهَ ـــــــزيـــــــُدُه ُحــــ�ــــصْ يهَ

ِعــــقــــِدِه ُحـــ�ـــصـــنهَ  ـــُر  ـــظـــِه ُي ال  رِّ  ـــــالـــــدُّ كهَ  -8

ـــــِه اأهَثـــــقـــــاِب فـــــي  ــــلــــِك  الــــ�ــــصّ ــــــــــــواُز  جهَ اإاّل 

]قافية احلاء[
(4(

ح)1)(: وقال، وهي اأبياٌت مردوفٌة على طريق المو�شهَّ
ريع[                                   ]من ال�شهَّ
ــــــاأ�ــــــصُ راح كهَ ـــــــِتـــــــِه  فـــــــي راحهَ وهَ 1-طــــــــــافهَ 

ــــفــــيــــُه الـــــِو�ـــــصـــــاْح دِف �ــــصهَ ـــــــُر الـــــــــــــرِّ قَّ ُمـــــــوهَ

ـــــا ـــــًن اأهَعـــــُي ـــــِه  ـــــاِق ُعـــــ�ـــــصّ فــــــي  ُيــــجــــيــــُل   -2

ــحــاْح ُهــــــنَّ الــ�ــصِّ ــر�ــصــى وهَ ـــحـــُن ِبــهــا الــمهَ نهَ

ــــقهَ ــــطهَ نهَ اإِذا  ــــٌق  ــــنــــطهَ ُمــــمهَ ـــــٌق  ـــــرطهَ ُمـــــقهَ  -3

الــــــِنــــــدَّ فــــاْح ـــ�ـــصـــكهَ وهَ ــــنــــُه الـــِم ــــنــــُت عهَ ــــنهَ ظهَ

اأهَلــــحــــاِظــــِه ُنــــطــــِق  ِمــــــن  ـــا  ـــُرن ـــِك ـــص ـــ� ُي  -4

ـــ�ـــصـــاْح ـــــــِن ُخـــــر�ـــــٌص ِف ــــــُن االأهَعـــــــُي اأهَلــــــ�ــــــصُ وهَ

ـــــِه ـــــفِّ كهَ فــــــي  ــــــــاأ�ــــــــصُ  الــــــــكهَ وهَ ــــــــــُه  ــــــــــاأهَنَّ كهَ  -5

ــبــاْح ــمــ�ــصهَ الــ�ــصّ ــحــِمــُل �ــصهَ ـــــدُر الـــُدجـــى يهَ بهَ
قهَ اأهَحـــــــــــــرهَ وهَ قهَ  اأهَبــــــــــــــــرهَ وهَ قهَ  اأهَ�ـــــــصـــــــرهَ ــــــد  قهَ  -6

ااِللــــــِتــــــيــــــاْح جـــــــِد وهَ ــــــنــــــاِر الـــــــوهَ ــــلــــبــــي ِب قهَ

جـــِهـــِه ــعــانــي الــُحــ�ــصــِن فـــي وهَ ـــت مهَ ـــمَّ 7- تهَ

مــــــيــــــرهَ الـــــِمـــــالْح ـــــــدا ُيـــــدعـــــى اأهَ ـــــّتـــــى غهَ حهَ

ـــيـــا الـــحهَ ــــقــــاُه  �ــــصهَ ـــــــدٌّ  خهَ ـــــــُه  لهَ اأهَحــــــــــوى   -8

ــــــقــــــاْح ـــــُه ِاتِّ ـــــن ــــــــــــــــــاأهَورهَثهَ االأهَحــــــــــــــــداقهَ ِم فهَ

ــــــلَّــــــقهَ ــــــطهَ فهَ ـــــــــــــقهَ  ـــــــــــــاأهَلَّ تهَ ــــــــقهَ  ــــــــلَّ ــــــــحهَ فهَ  -9

ـــــــواْح الـــــــنُّ ــــــــعــــــــُت الــــُبــــكــــا وهَ راجهَ ـــــومـــــي وهَ نهَ

اًل اأهَعــــــــــــزهَ ــــُه  ــــُب ــــحــــ�ــــصهَ تهَ ـــــٌف  ـــــفـــــههَ ُمـــــههَ  -10

ـــالْح لـــــحـــــاِظ �ـــصـــاِك الـــ�ـــصِّ ـــــنهَ االأهَ هــــــوهَ ِم وهَ

ــــٌة قــــامهَ ــــــــُه  لهَ ـــــحـــــِظ  الـــــلَّ ُك  ــــــــرَّ ُمــــــــتهَ  -11

مـــــاْح ــــــــــدوِد الـــــرِّ ا ِمــــــن ُق ـــــــــزًّ ـــــــُف ههَ اأهَلـــــــطهَ

ـــقهَ عـــ�ـــصهَ اأهَ ـــمـــا  فهَ ــــقهَ  اأهَمــــ�ــــصهَ وهَ ــــــقهَ  اأهَر�ــــــصهَ وهَ  -12

الـــــــــُمـــــــــزاْح ِه وهَ ــــــــــُه فــــــي ِجـــــــــــــدِّ ــــبــــي لهَ ــــل قهَ

ال[ ]قافية الدَّ
(5(

ا)))(:                 ]من الخفيف[ وقال اأي�شً
ــــــــم ـــ ـــ لهَ اإِذا  ـــبـــاِب  الـــ�ـــصهَ ـــــــــُة  دهَولهَ ــــــــِذِه  ههَ  -1

ـــحـــ�ـــصـــــــــــــــــــــــــــودهَا مهَ ـــــلَّـــــًكـــــا  ُمـــــمهَ فـــيـــهـــا  اأهَُك 
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الـ�صـ ُي�صحي  وهَ الــِقــيــادهَ  اأهَمــِلــُك  تى  مهَ فهَ  -2

ُجــــنــــــــــــــودهَا ــــ�ــــصــــاِكــــًرا وهَ ــــولــــي عهَ ـــيـــُب حهَ ـــ�ـــصهَ ـ

(6(
قيل: اإنه عند جوازه بمدينة بدلي�ص اأنعم مالكها 
اأبو بكر عليه باإنعامات متوا�شلة  الأمير َنجم الّدين 
به رحل عنه،  اجتمع  فعندما  به،  الجتماع  قبل  من 
المرقوم،  ال��ّدي��ن  ّنجم  عليه  فعتَب  يمتدْحه،  ول��م 
اللُّزومية  اإليه هذه  فكتب  البرياء،  وحمل ذلك على 

والعتذار في اآخرها، وهي)))(:       ]من الب�شيط[
كـــادا اأهَو  كــــانهَ  اإاّل  االأهَمــــــرهَ  ــِع  ــتــبهَ تهَ ـــم  لهَ  -1

بـــــادهَا اأهَو  بــــــانهَ  اإاّل  ـــطـــبهَ  الـــخهَ ــــــرهَ  تهَ ـــــــم  لهَ وهَ

د قهَ وهَ الُعفاِة  اأهَفـــواُج  الُبوؤ�صهَ  اأى  رهَ مــا  وهَ  -2

ـــــــادهَا حهَ اأهَو  حـــــــالهَ  اإاّل  بـــــِعـــــكهَ  ِبـــــرهَ ــــت  ــــلَّ حهَ

ِتِه هوهَ ِب�صهَ د  يهَق�صِ ــم  لهَ ِذكــــِركهَ  وهَطــيــُب   -3

ــــادهَا �ــــصهَ اأهَو  �ــــصــــاعهَ  اإاّل  ــــــجــــــِدكهَ  مهَ ـــــنـــــاءهَ  ِب

لهَم ــالِء فهَ الــعهَ اأهَجــيــادهَ  هــُر  الــدَّ ِبــكهَ  ّلى  4- حهَ

زهَادهَا اأهَو  زانهَ  اإاّل  ـــــبهَ  ـــــراِت الـــــمهَ ــــعــــطهَ  ُت

رهًَدى وهَ ــدًى  نهَ ــتــُه في  دهَعهَ مــاِجــًدا ما  يا   -5

ــــــادهَا جهَ اأهَو  جــــــالهَ  اإاّل  ــــطــــاِلــــِب  الــــمهَ ـــنـــو  بهَ

ًغى يدهَ ال�صيِد يهَومهَ وهَ زِم �صهَ 6- ما رامهَ ِبالعهَ

ــادهَا �ــصهَ اأهَو  �ــصــالهَ  اإاّل  الــ�ــّصــو�ــُص  ــِت  �ــصــالهَ اإِن 

ُقِطعهَت د  قهَ االأهَمــاِل  بهَني  ُي�صاِهد  ــم  لهَ وهَ  -7

ـــــــادهَا عهَ اأهَو  عـــــــاجهَ  اإاّل  ـــــالِئـــــُق  الـــــعهَ ِمـــنـــهـــا 

ـــدا ِن اأهَجـــــــابهَ  اإاّل  ـــدى  ِلـــلـــنَّ دهَعـــــا  مـــــا  وهَ  -8

نــــادهَى اأهَو  ـــــاحهَ  ن مـــا  اإِذا  الـــــّنـــــواِل  بـــاغـــي 

ـــم لهَ وهَ ــفــاِت  الــعــا�ــصِ ــبِّ  ــههَ ــمهَ ِل ــنــي  ــنــثهَ يهَ 9- ال 

ـــــــادهَا مهَ اأهَو  مـــــــالهَ  اإاّل  ــــــدُح  الــــــمهَ ُه  ـــــــُهـــــــزُّ يهَ

ت رهَ خهَ جِدكهَ نهَجُم الّديِن اإِن فهَ خاُر مهَ 10-فهَ

ــادهَا اأهَو �ــصهَ ــجــمهَ  ِة �ــصــاوى الــنَّ ــيــادهَ اأهَهــــُل الــ�ــّص

ت ُوِقــدهَ الِقرى  نــاُر  ن  اإِ ــزِمــكهَ  عهَ نــاُر  وهَ  -11

ــــــادهَا اإِيــــــقهَ وهَ اإيـــقـــاًظـــا  الـــّنـــا�ـــُص  ـــهـــا  لهَ اأى  رهَ

ُفها وا�صِ عهَ بَّت  ههَ اإِن  نهَفِعكهَ  �ُصحُب  وهَ  -12

ــــــــــادهَا اإِرعهَ وهَ اإِرعـــــاًبـــــا  ـــو�ـــُص  الـــ�ـــصّ ـــهـــا  لهَ اأى  رهَ

ًرا ــذهَ حهَ متهَني  اأهَكرهَ اإِذ  ــكهَ  ــدحهَ مهَ كــُت  ــرهَ تهَ  -13

ــــــادهَا اإِنــــــفهَ وهَ ــــا  ــــفــــاًق اإِن الــــمــــالهَ  ُتـــفـــِنـــيهَ  اأهَن 

رتهَبهَتي مهَ دونهَ  قوًما  ــيــتهَ  اأهَولهَ ُكنتهَ  اإِذ   -14

ــــــــــــــادهَا اإِرفهَ ـــــدِح اإِرفــــــاًقــــــا وهَ ـــــمهَ ــــِر ال ــــاأهَيــــ�ــــصهَ ِب

ُمرتهَِحاًل ــنــكهَ  عهَ ِركــابــي  ــــرُت  اأهَثهَ ــُمــذ  فهَ  -15

ـــــادهَا اإِنـــــ�ـــــصهَ ـــــكهَ اإِنـــــ�ـــــصـــــاًء وهَ ـــــدحهَ ــــــــــــرُت مهَ اأهَثهَ

ــٍم ِنــعهَ ِبـــاأهَبـــكـــاِرِه ال ِزلـــتهَ فــي  ــد  ــاهَ�ــصــعهَ 16- فهَ

ـــــادهَا ـــــعهَ اإِ�ـــــص وهَ اإِ�ــــصــــعــــاًفــــا   ِ اهللهَ ــــــنهَ  ِم ــــــرى  تهَ

(7(
: ا)))( وقال اأي�شً

ــــكهَ حـــيـــنهَ جــــادا ــــفُّ كهَ ـــيـــثهَ  الـــغهَ اأهَغـــــــــارهَ   -1

زادهَا وهَ ــــــــــــواُتــــــــــــِرِه  تهَ فـــــــي  طهَ  ــــــــــــاأهَفــــــــــــرهَ فهَ

ــلــيــِه عهَ ـــُدنـــا  ـــحـــ�ـــصُ يهَ ــــيــــثهَ  الــــغهَ اأهَُظــــــــــنُّ   -2

ِتــــــــــكهَ الـــــِعـــــبـــــادهَا ـــــــن ِزيــــــــــارهَ ـــــُع ِم ـــــمـــــنهَ ـــــيهَ فهَ

ــا ـــحَّ �ــُصــحًّ ِمـــنـــُه الـــ�ـــصّ ـــــُت  اأهَي ـــــرهَ ـــمـــى فهَ 3- ههَ

ــــــــِه الـــــِعـــــهـــــادهَا ـــــــِهـــــــدُت ِب ــــحــــاًبــــا مـــــا عهَ �ــــصهَ

ِازِديــــــــــاًدا ِتـــكهَ  ـــ�ـــصـــرهَ ِلـــحهَ ُرمــــنــــا  اإِذا   -4

ـــــــا ازِديـــــــــــــــــــادهَا ــــــــــنــــــــــا ُرمـــــــن ـــــــــــُم اأهَنَّ هَّ ُنـــــــــــوهَ

بــيــًعــا رهَ ـــٍر  ـــفهَ اأهَعــــــــادهَ االأهَر�ـــــــــصهَ فـــي �ـــصهَ  -5

ـــــا فــــيــــهــــا ُجـــــــمـــــــادهَى ـــــن ـــــُع ـــــي ب كـــــــــــــــانهَ رهَ وهَ
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ـــطـــٍل ِبـــههَ ـــٍل  ـــ�ـــص فهَ فــــي  بــــــــــارهَاكهَ  مــــــا  وهَ  -6

ـــــــادهَا نـــــــــــــــا فــــــيــــــكهَ ِاعـــــــِتـــــــقهَ ـــــــــِكـــــــــن زادهَ لهَ وهَ

جــــوًدا ــحــكــيــكهَ  يهَ اأهَن  ـــــــروُم  يهَ ــــيــــفهَ  كهَ وهَ  -7

ــــــــوادهَا جهَ ــــدعــــى  ُي و  اأهَ ــــطــــِل  الــــههَ ـــــرِط  ِبـــــفهَ

ــغــٍر ــحــوُك ثهَ ـــــــدتهَ �ــصهَ فهَ اأهَ ـــــد  قهَ اأهَنـــــــتهَ وهَ 8- وهَ

مـــــــــــا اأهَفـــــــــــــــادهَا ــــــكــــــاِء وهَ ــــــالــــــُب ـــــــــبـــــــــدو ِب يهَ وهَ

ـــولـــًى اإِنـــــعـــــاِم مهَ ِمــــن  ـــيـــُث  الـــغهَ اأهَيـــــــــنهَ  9- وهَ

اأهَرادهَا مــــــــا  ــــــــلــــــــٍب  قهَ ُكــــــــــــلَّ  ُل  ـــــــــــوَّ ـــــــــــنهَ ُي

ـــقـــًدا نهَ الـــنـــا�ـــِص  اأهَعــــلــــى  ـــــــراُه  تهَ ـــــــرُّ  اأهَغهَ  -10

ــــــادهَا انــــــِتــــــقهَ ـــــا�ـــــِص  ـــــلـــــنَّ ِل مــــــــاُرمــــــــتهَ  اإِذا 

عالي المهَ ــلهَــِب  طهَ فــي  الُغم�ِص  ليُل  قهَ  -11

ــــرهَ الـــِو�ـــصـــادهَا ــــجهَ ـــقهَ الـــُعـــلـــى ههَ ـــ�ـــصِ ــــــن عهَ مهَ وهَ

عــا�ــٍص ـــكـــبـــاُء  الـــنَّ ِبـــــِه  ــت  ــفهَ ــ�ــصهَ عهَ اإِذا   -12

مـــــــادهَا ـــــــدِح  الـــــــمهَ ريـــــــــُح  تـــــــُه  ـــــــزَّ ههَ اإِن  وهَ

ــــدٍء بهَ ـــعـــدهَ  بهَ ــــــوًدا  عهَ ــ�ــصــلهَ  الــفهَ ُيــعــيــُد   -13

ــــُه الــــلَّــــفــــظهَ الــــُمــــعــــادهَا ــــهــــمهَ ُيـــــنـــــِكـــــُر فهَ وهَ

ــــراًعــــا يهَ الـــُيـــمـــنـــى  ــــُه  ــــفُّ كهَ ُف  ــــرَّ ُتــــ�ــــصهَ  -14

ــــــالدهَا الــــــِب رهَعـــــــــــى  وهَ ــــــدى  الــــــِع راعهَ  ِبــــــــِه 

ت نهَجيًعا ــرهَ ــطهَ ــد مهَ ــــرى االأهَ�ــصــيــافهَ قهَ 15-تهَ

ادهَا ــــــــــــــدهَ ِم ت  ــــــــرهَ ــــــــطهَ قهَ اأهَوداُجــــــــــــــــــــــُه  اإِذا 

ــنــايــا الــمهَ ــــعــــِرُفــــُه  تهَ ـــِد  ـــي الـــكهَ ــــفــــيُّ  خهَ  -16

ـــــادهَا الـــــّنـــــجهَ ــــيــــُف  الــــ�ــــصَّ ـــــــرهَ  اأهَنـــــــكهَ مـــــا  اإِذا 

االأهَفــــاعــــي الـــّنـــفـــثهَ  ــــلَّــــمهَ  عهَ ِبـــنهَـــفـــٍث   -17

ـــــــريهَ الـــــِجـــــيـــــادهَا ــــــمهَ الـــــــجهَ ــــــلَّ ــــــــــــري عهَ جهَ وهَ

ِزنـــــدا ـــيـــاِء  ـــل الـــعهَ ـــِد  ـــاِع ـــ�ـــص ِل ــــكــــوُن  يهَ  -18

ـــــــــــادهَا ِزنهَ ت  ــــــــــــدهَ ُوِق اإِن  ــــــرِب  ــــــحهَ ال نـــــــــــاُر  وهَ

ــا بــيــ�ــصً االآمــــــــــاِل  اأهَوُجــــــــــــههَ  ُيـــريـــنـــا   -19

ادهَا ــــــوهَ الــــــ�ــــــصَّ ـــــ�ـــــصـــــاِفـــــُرُه  مهَ ـــــت  ـــــجَّ مهَ اإِذا 

ِلــطــاًفــا ــمــ�ــًصــا  خهَ ــطــى  ِامــتهَ اإِذا  ــِظــنُّ  يهَ  -20

ادهَا ـــــــدهَ ــــبــــًعــــا �ـــــــصِ ـــــــقـــــــى �ــــصهَ ِتـــــــِه ِارتهَ ِلـــــــِعـــــــدَّ

ــا ــحــيــًف نهَ ــــلهَــــًمــــا  قهَ ــــُه  ــــلــــبهَ قهَ اأهَرهَ  ــــــــم  لهَ وهَ  -21

ـــــــٍة ِعــــــمــــــادهَا ـــــــكـــــــُرمهَ ـــــيـــــِت مهَ ـــــــكـــــــوُن ِلـــــبهَ يهَ

طــلهَــقــتهَ ُنطقي اأهَ ــد  قهَ الــّديــِن  �ــِصــهــابهَ   -22

ــــفــــادهَا ــــــكــــــاِرمهَ لـــــي �ــــصِ ــــــمهَ ــــــرتهَ ال ــــــيَّ �ــــــصهَ وهَ

�ــصــوًقــا ـــاِء  االإِنـــ�ـــص ــِة  ــنــعهَ ِلــ�ــصهَ ــــمــــتهَ  اأهَقهَ  -23

ـــــ�ـــــصـــــادهَا ـــــًة كهَ ــــــبــــــُل �ـــــصـــــاِكـــــيهَ ــــــــت قهَ كــــــــانهَ وهَ

ــــداًدا �ــــصهَ ــهــا  ــِب ــنــ�ــصِ مهَ رهَفــــيــــعهَ  ِزدتهَ  وهَ  -24

ــــــدادهَا ٍز �ــــــصِ ـــــــــــوهَ ـــــــواكهَ ِمـــــــن عهَ كـــــــــــانهَ �ـــــــصِ وهَ

ــوادي ــُحــبهَ الــغهَ ــ�ــصــٍل ُيــخــِجــُل الــ�ــصُّ 25-ِبــفهَ

ـــــمَّ الــــــِجــــــالدهَا ـــــفـــــُجـــــُر الـــــ�ـــــصُّ ـــــــفـــــــٍظ يهَ لهَ وهَ

�ــِصــعــري ـــــواليهَ  يـــا مهَ ــــيــــكهَ  اإِلهَ ـــعـــُت  26- رهَفهَ

ـــــكهَ الـــــــــــِودادهَا ـــــكـــــاِرِم اِلأهَخـــــــُطـــــــبهَ ِمــــــن مهَ

ــــزٍر نهَ ـــيـــُر  غهَ ِوداِدكهَ  ِمــــن  ــــّظــــي  حهَ وهَ  -27

اأُزادهَا اأهَن  ــــــــــــــــــــــــــُل  اأُوؤهَمِّ ــــــــِكــــــــّنــــــــي  لهَ وهَ

ُتــعــفــي وهَ ــعــفــو  تهَ اأهَن  ِمـــنـــكهَ  ـــــاأهَُل  اأهَ�ـــــص وهَ  -28

ـــــقـــــادهَا ـــــــِتـــــــِه ِاعـــــِت ـــــكهَ ِمـــــــن اإِجـــــــابهَ ـــــِحـــــبَّ ُم

ـــــواٍب جهَ ــــن  عهَ ُقـــبـــوُلـــكهَ  ــُيــعــفــيــنــي  فهَ  -29

زادهَا وهَ ــــــــــِه  ِب ـــــُقـــــ�ـــــصـــــُت  نهَ ُيــــتــــلــــى  اإِذا 

ــ�ــصــاًل ِمـــنـــكهَ فهَ اأهَ�ـــصـــُكـــُر  ــــكُّ  اأهَنــــفهَ ـــال  30- فهَ

بــــعــــادهَا اأهَ�ـــــصـــــكـــــو  اأهَو  ـــــهـــــِد  الـــــعهَ ــــــريــــــبهَ  قهَ
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(8(
وقال باأ�شلوب الحوار)))(:         ]من الخفيف[

ــبــري ــتهَ �ــصهَ االأُ�ـــــصـــــاةهَ  اأهَنَّ  ـــومـــي  قهَ ـــــنَّ  ظهَ  -1

ـــعـــيـــُد بهَ ــــــيٌء  �ــــــصهَ ذاكهَ  وهَ جــــــــــدي  وهَ داءهَ 

ــمــري ــعهَ لهَ هــــــوهَ  وهَ ِبـــالـــّطـــبـــيـــِب  ـــــوا  ـــــاأهَتهَ فهَ  -2

ــــجــــيــــُد مهَ ُمـــــجـــــيـــــٌد  ـــــــِه  ـــــــنِّ فهَ ذهَوي  فــــــي 

ــو ــلــمهَ ِل الحهَ  ــــــد  قهَ وهَ ـــتـــي  ِعـــلَّ اأى  رهَ ُمــــذ   -3

ــــــــهــــــــوُد �ــــــــصُ وهَ ــــــــــــــــــــــــــــٌة  اأهَِدلَّ ـــــيـــــهـــــا  ـــــل عهَ ِت 
اأهَنـــتهَ �ــصــاٍك ؟ قـــالهَ مــا  ــ�ــصَّ نهَب�صي وهَ 4- جهَ

ـــبـــريـــُد ـــهـــا الـــتهَ ـــطـــِف ــــــم ُي ـــــلـــــُت: نــــــــاًرا لهَ ُق
ـــاأهَلـــفـــى فهَ واءهَ  الــــــــــدهَ ُيـــخـــِلـــ�ـــُص  ــــدا  ــــغهَ فهَ  -5

ـــــزيـــــُد واِء تهَ ـــــــــعهَ الــــــــــــــــدهَ جـــــــــــدي مهَ نـــــــــارهَ وهَ
ــــذا ؟ ـــــكهَ ههَ : مــا كــــانهَ اأهَ�ـــصـــُل داِئ 6- قــــالهَ

ـــديـــُد �ـــصهَ حـــــــاٌل  ذاكهَ  وهَ ــــرفــــي  طهَ ُقـــــلـــــُت: 
ـــلـــوا بهَ ثهَ  اأهَحــــــــــدهَ ـــــواءهَ  ـــــههَ ال اإِنَّ   : قـــــــالهَ  -7

ـــمـــدوُد الـــمهَ ال  ـــقـــ�ـــصـــوُر  الـــمهَ ـــُقـــلـــُت:  فهَ كهَ 
ِلــقــومــي: قـــــــالهَ  وهَ ـــنـــى حــــاِئــــًرا  ـــِانـــثهَ فهَ  -8

ــــعــــيــــُد بهَ اإاّل  ــــــاِق  ــــــ�ــــــصّ الــــــُع دهَواُء  مـــــــا 

]قافية الزاي[
(9(

مة القدوة  وكتب هذه الق�شيدة اإجازة ال�شيخ العالهَّ
خليفة  بن  الّلطيف  عبد  بن  الّدين  �شم�ص  المحّقق 

الهمداني برواية نظمه ونثره)))(: ]من الكامل[
اأُجـــــازي ـــديـــِح  ِبـــالـــمهَ ــكهَ  ــِل ــ�ــص ــفهَ ِل ــــــي  اإِّن  -1

ـــــــجـــــــاِز  مهَ ـــــٍة وهَ ـــــقـــــيـــــقهَ ــــــيــــــنهَ حهَ ــــــانهَ بهَ ــــــّت �ــــــصهَ

ـــاأهَ�ـــصـــِرِه ِب ــــالُم  ــــِه �ـــصـــاقهَ الــــكهَ ِب ــ�ــصــاًل  2- فهَ

االإِرجـــــــــــــــاِز ــــــــِن االإِرمـــــــــــــــاِل وهَ ــــ�ــــصــــاًل عهَ فهَ

ــفــاِتــِه �ــصِ ــديــِع  الــبهَ ــظــِم  ِبــالــنهَ ُرمــــُت  اإِن   -3

عـــــــجـــــــاِز ـــــِة االإِ ـــــهـــــايهَ ـــــيـــــرهَ ِن ـــــــم اأهَلـــــــــــقهَ غهَ لهَ

ت اأهَ�صبهَحهَ ذ  اإِ ت  �صبهَحهَ اأهَ فهَ الُعلومهَ  ُر�صتهَ   -4

ــــي ِبــــــــال ِمــــهــــمــــاِز ــــمــــ�ــــصِ ِجـــــــيـــــــاُدهـــــــا تهَ وهَ

ثاِبًتا وهَ ئــيــ�ــصهَ  الــرَّ وهَ ــ�ــصهَ  ِهــرمهَ ــوتهَ  ــمهَ �ــصهَ وهَ  -5

ـــيـــرازي الـــ�ـــصّ ـــيَّ وهَ ـــلـــى الـــّطـــو�ـــصِ ــ�ــصــاًل عهَ فهَ

ُه ــــدرهَ ـــعـــِرُف قهَ ــيــ�ــصهَ يهَ ــعــُر ثـــوٌب لهَ الــ�ــصِّ 6- وهَ

ـــــــــــّزاِز ــــــوى ِب ــــــعــــــِد حــــــاِئــــــِكــــــِه �ــــــصِ ِمــــــــن بهَ

ت طهَ �صاقهَ فهَ ــالِم  الــكهَ اأهَغــ�ــصــانهَ  زتهَ  ــــزهَ ههَ وهَ  -7

ــــــــــّزاِز ههَ ِمـــــــن  ــــــتــــــكهَ  ــــــِدمهَ عهَ ـــــــال  فهَ ًرا  ُدرهَ

�صاِئاًل فهَ الِبالِد  اأهَق�صى  في  رتهَ  نهَ�صهَ وهَ  -8

ازي الــــــــــرَّ ِذكــــــــــرهَ  ــــــِهــــــنَّ  ِب اأتهَ  زهَ رهَ ا  ُغــــــــــرًّ

ـــًة ِلـــقـــايهَ ــــالِم  الــــكهَ ـــر�ـــصـــانهَ  ُف كـــــتهَ  ـــــرهَ تهَ وهَ  -9

ــــ�ــــصــــاِئــــِل غـــــازي ــــــــكهَ ِبــــالــــفهَ نَّ ــــــــاأهَ ـــــّتـــــى كهَ حهَ

ــواُهــُم حهَ الــِجــالُد  اأهَِو  الــِجــداُل  ــــاإِذا  فهَ  -10

ـــــــــــــــــوِم ِبـــــــــــراِز يهَ ــــــبــــــريــــــٍز وهَ ـــــــــــــوِم تهَ فـــــــي يهَ

ٍة رَّ وهَ ــــــــزهَ ُم ِبــــاأهَعــــُيــــٍن  ــــيــــكهَ  اإِلهَ ــــروا  ــــظهَ نهَ  -11

ــــــى ِالــــِتــــفــــاِت الـــبـــازي ـــرهَ الـــُبـــغـــاِث اإِل نـــظهَ

ِبــِفــعــِلــِه ــقــوِل  عـــِد الــمهَ 12- يــا �ــصــاِبــقهَ الـــوهَ

االإيــــــجــــــاِز ــــطــــِل وهَ ــــحــــوُل بهَــــيــــنهَ الــــمهَ ــــيهَ فهَ

ُمــجــاِهــًرا ـــاأُت ُمــهــاِجــًرا وهَ ــد اأهَ�ـــصهَ ــم قهَ 13- كهَ

االإِعـــــــــــــــــــزاِز يـــــــُت ِبـــــــــــاالإِكـــــــــــراِم وهَ ـــــــزهَ ـــــــعهَ فهَ

اآثـــاُرهـــا ــتــي  الَّ ــاِحــبهَ الــِمــنهَــِن  14- يــا �ــص

ـــــــــاالإِرجـــــــــاِز ـــــيـــــِث ِب ـــــعـــــِل الـــــغهَ ـــــِف ـــا كهَ ـــن فـــي

ـــدا غهَ اإِن  وهَ ـــنـــاُء  الـــههَ ــرهَ  ِمــ�ــص ــــِديــــاِر  ِل  -15

ــــعــــازي الــــــــِعــــــــراِق تهَ ــــــعــــــِدكهَ وهَ وِم ُب ـــــــلـــــــزهَ ِل
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ت ــرهَ ــكَّ ــنهَ ــتهَ فهَ عـــالِمـــهـــا  اأهَ ـــن  �ــصــتهَ عهَ ــوَّ قهَ  -16

ـــــــــــراِز ــــــِر ِط ــــــي ــــــغهَ ـــــــــــــوٌب ِب ـــــــهـــــــا ثهَ ـــــــاأهَنَّ ـــــــكهَ فهَ

فاِتِه �صِ بهَع�ِص  �صِر  ِبحهَ ِللُمقيِم  ما   -17

ـــــــٍر ُمـــــجـــــتـــــاِز ـــــــعـــــــاِب ــــــكــــــيــــــفهَ ِل ــــــــٌل فهَ ــــــــبهَ ِق

ما حاِفِل بهَعدهَ لهَوتهَ �ِصعري في المهَ 18- وهَجهَ

ُجـــــــــــــــــزاِز ـــــــــٍر وهَ فـــــــــاِت ـــــــــدهَ ــــــــيــــــــُتــــــــُه ِب اأهَخــــــــفهَ

ًة اإِجــــــازهَ ذاكهَ  بهَــعــدهَ  ِمــّنــي  ـــبـــتهَ  ـــطهَ خهَ وهَ  -19

ــــكهَ هـــــازي ــــنــــُت ــــنهَ ـــــّتـــــى ظهَ ــــقــــِلــــِه حهَ ــــــن نهَ عهَ

ــبــِدِه عهَ اإِجــــازهَةهَ  ولى  المهَ يهَخُطُب  ــل  ههَ  -20

ــــــــواِز ــــــــطَّ جهَ ــــــــــــوالُه خهَ ـــــــــــــــروُم ِمـــــــن مهَ يهَ وهَ

ــٍة ــــزُت ِبــِخــدمهَ ــبــُت ِبـــاأهَن اأهَجهَ ــد اأهَجهَ ــقهَ لهَ 21- وهَ

االإيـــــــجـــــــاِز ـــلـــخـــيـــ�ـــصِ وهَ ــــــِة الـــتَّ فـــــي غــــــايهَ

مــاِلــكــي ـــّنـــي  عهَ ـــرويـــِه  تهَ اأهَن  اأُِذنــــــــُت  وهَ  -22

ـــــحـــــوي عـــــازي ــــــعــــــزوُه نهَ ــــــع ُكــــــــلُّ مـــــا تهَ مهَ

ــــهــــا اِلأهَنَّ داُع  الــــــــــوهَ وهَ ُة  ــــــــــازهَ االإِج ـــهـــيهَ  فهَ  -23

ــــلــــى اأوفـــــــــاِز ــــهــــا عهَ ــــُل ــــر�ــــصِ ُم رهَت وهَ ـــــــدهَ �ـــــــصهَ

تهَــقــ�ــصــيــِرِه ـــن  ـــُع االإِغـــ�ـــصـــاِء عهَ قَّ ُمـــتهَـــوهَ  -24

ُيــــــــــوازي وهَ ـــم  ـــُك ـــ�ـــصـــلهَ فهَ ــــــــــــواِزُن  ُي ذا  ــــــن  مهَ

ُكم قَّ لهَحهَ ــزاِء  الــجهَ ـــِن  عهَ ــِجــزُت  عهَ اإِذا  وهَ  -25

ـــــيـــــُر ُمــــجــــازي ُ خهَ ـــــــــــاهللهَ ـــــداِئـــــحـــــي فهَ ِبـــــمهَ

]قافية ال�ّشني[
(10(

ج��ف��ول)))(: ل��ه  فر�ص  ذّم  ف��ي  �شئل  وق��د   وق���ال، 
ويل[ ]من الطهَّ

ـــمـــا اإِنَّ ــكــوًرا وهَ ــت �ــصهَ ــيــ�ــصهَ �ـــٌص لهَ ـــرهَ لــــي فهَ 1- وهَ

ف�ِص الرَّ ُب االأهَمثاُل في العهَ�صِّ وهَ ِبها ت�صرهَ

�ـــٍص ـــرَّ بهَ دهَ ــيــاِع  �ــصِ فـــي  بـــي  ــت  ــلهَ ــفهَ جهَ اإِذا   -2

ر�ِص فهَ وى  �ِصوى في جهَ ب�ٌص  قهَ لهَها  لهَي�صهَ  فهَ

يا ال�صِ ِمنهَ  باِح  ال�صهَ قــِت  وهَ في  رِبُد  ُتعهَ  -3

م�ِص ال�صَّ ِق  فهَ �صهَ ِمن  االآ�صاِل  في  تهَجُفُل  وهَ

ــٌة ــفــولهَ ــيــِق جهَ ــل ِعـــنـــدهَ الــعهَ ــهــا  ــيــتهَ ــيــا لهَ 4- فهَ

الــِجــنــ�ــِص ــمــا ِهـــيهَ ِمــنــكــاٌر ِمـــنهَ الــِحــ�ــصِّ وهَ كهَ

حاتهٍَم ــفِّ  كهَ ِمــن  ل�ِص  ِبالفهَ ِربهَت  �صهَ لهَو  فهَ  -2

ــلــ�ــِص ــِف الــفهَ ـــلهـَ ـــلـــى تهَ ـــدمـــاًنـــا عهَ ــــحهَ نهَ أهَ�ــــصــــبهَ الهَ

نتهٍَر تهَــحــتهَ عهَ ــٍل  ــحــفهَ زهَت فــي جهَ ــــرهَ بهَ ـــو  لهَ 6- وهَ

ــبــ�ــِص ـــت ُجـــيـــو�ـــُص بهَــنــي عهَ ـــلَّ ـــفهَ ِان لهَ وهَ ــــُجــــدِّ لهَ

]قافية العني[
(11(

الح وقد هبهَّ الهواء فاأطفاأ  وقال في الملك ال�شهَّ
موع)))(:                ]من الّطويل[ جميَع ال�شُّ

�شيُم ِبَمجِل�ٍص مَع النهَّ )- َوُمذ اأَطَفاأَ ال�شهَّ
م�ِص �شاِطُع يِن َكال�شهَّ ِبِه نوُر �َشم�ِص الدِّ

)- َعَذرنا َوُقلنا ما اأَتى ِبَبديَعٍة
م�ِص �شاِئُع مِع في ال�شهَّ ِلأَنهَّ ِا�شِتعاَل ال�شهَّ

]قافية الفاء[
(12(

وقال، وقد �شئل نظم �شيء في رجل كان بمجل�ص 
لطان وهو ُي�شَفع)))(:          ]من المن�شرح[ ال�شُّ

ـــُف ـــِل ـــخـــتهَ تهَ ُكـــــــــــــــفُّ  االأهَ وهَ ـــــــِه  ِب ــــهــــدي  عهَ  -1

ــــــِرُف ــــــنــــــحهَ يهَ ـــــــــــوًرا وهَ هــــــــــوهَ ُيــــعــــا�ــــصــــي طهَ وهَ

ـــا ـــًه ـــفهَ ـــصهَ � ِعـــــطـــــُفـــــُه  مـــــــــالهَ  ـــــمـــــا  ـــــلَّ ُك وهَ  -2

ـــــِطـــــُف ـــــنـــــعهَ ـــــيهَ ــــــٌة فهَ ــــــفــــــعهَ ــــــُه �ــــــصهَ ــــــمــــــيــــــُل ُت
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ــــا ًب ــــرهَ ههَ ـــِه  ـــخـــ�ـــصِ ـــ�ـــصهَ ِب ـــــــــوارى  تهَ اإِن  وهَ  -3

ــــُف ــــيهَ ـــــــــــٍة فـــــي اعـــــِتـــــمـــــاِدهـــــا خهَ ِمــــــن راحهَ

ـــُه ـــُق ـــر�ـــصُ تهَ ــــعــــاِل  الــــِن ــــهــــاُم  �ــــصِ ــــت  ــــلَّ ظهَ  -4

ُف ـــــــــــــدهَ ـــــــهـــــــا ههَ ـــــــــــــُه لهَ اأ�ـــــــــــــصُ ـــــــــمـــــــــا رهَ ـــــــــاأهَنَّ كهَ

]قافية الكاف[
(13(

ا)))(:                      ]من الب�شيط[ وقال اأي�شً
ــِتــِك ــيــرهَ ُمــنــههَ ــبــقهَ �ــِصــتــٌر غهَ ــم يهَ ــلهَ ت فهَ 1- بهَــــدهَ

ـــِتـــِك ــــيــــرهَ ُمـــنـــههَ ــــرٌّ غهَ ــــبــــقهَ �ــــصِ ـــــــم يهَ لهَ ِمــــّنــــا وهَ

لهَت نهَحهَ ــد  قهَ اللَّيِل  مي�ُص  قهَ وهَ ــلهَــت  اأهَقــبهَ وهَ  -2

ـــِك ُيـــحهَ ــــم  لهَ ـــبـــِح  الـــ�ـــصُّ ِرداُء  وهَ اأهَ�ـــصـــمـــاُلـــُه 

ت ِا�صتهَبهَههَ فهَ ــبــكــايهَ  مهَ اأهَت  رهَ اإِذ  ــت  ــمهَ ــ�ــصَّ ــبهَ 3-تهَ

ــِحــِك آلـــي الــّثــغــِر فــي الــ�ــصَّ ــداِمــعــي ِبـــالهَ مهَ

ب�ِصِمها مهَ وهَ ــبــراتــي  عهَ ُدرِّ  ِمــن  ــِحــرُت  فهَ  -4

ـــِبـــِك ُمـــ�ـــصـــتهَ ـــِبـــٍه ِمـــنـــهـــا وهَ ــــيــــنهَ ُمـــ�ـــصـــتهَ مــــا بهَ

وًى ِج�صمي في يهَديِك ههَ لبي وهَ لهَكِت قهَ 5- مهَ

ِانتهَِهكي فهَ �ــِصــئــِت  اأهَو  ــِهــبــي  ــِانــتهَ فهَ �ــِصــئــِت  اإِن 

مــا ـــراِم وهَ ــت ِلــحــاُظــِك اأهَربـــــابهَ الـــغهَ 6- اأفــنهَ

دهَرهَِك ِمــــن  ـــاِق  الـــُعـــ�ـــصّ ـــتـــلهَـــِة  قهَ فـــي  ـــلهَـــيـــكهَ  عهَ

ــمــا ـــــــواِك كهَ ــــزيــــٍز فـــي ههَ ـــــلَّ عهَ ُك ـــــــِذلُّ  7- يهَ

ـــِلـــك لـــــيـــــِل فــــي ِحــــمــــى الـــمهَ ـــــِعـــــزُّ ُكـــــــلَّ ذهَ يهَ

ــُفــُه ُتــنــ�ــصِ االأهَقـــــــداِر  ــــدهَ  يهَ انَّ  ــــوهَ  لهَ ــٌك  ــل مهَ  -8

ــــِك ــــلهَ الــــفهَ ةهَ  ُذروهَ اإاّل  ــــــلَّــــــتــــــُه  اأهَحهَ ـــــمـــــا  لهَ

اإِن فهَ نُه  عهَ نهَحكيِه  ما  النا�ُص  يهَ�صتهَعِظُم   -9

ــنــُه ُحكي كـــانهَ عهَ ِا�ــصــتهَــقــلهَــلــوا مــا  ِبـــِه  الذوا 

ــِه ــِت اإِنـــعـــاِم راحهَ ــ�ــصــارهَكهَ الــنــا�ــُص فــي  10- تهَ

ِك ــرهَ ــتهَ ــ�ــص ـــيـــُر ُم ـــرايـــا غهَ ــــجــــُدُه فـــي الـــبهَ مهَ وهَ

ـــ�ـــصـــاِرُعـــُه مهَ ـــت  طـــابهَ ــــُه  ــــِكــــنَّ لهَ وهَ ـــحـــٌر  بهَ  -11

ِك ههَ �صهَ ِمـــن  وهَ طيٍب  ِمــن  ُع  يهَجمهَ ــحــُر  الــبهَ وهَ

ـــ�ـــصـــاِفـــُرُه مهَ ــهــمــي  تهَ ــٌم  ـــلهـَ قهَ ـــِه  ـــفِّ كهَ فـــي   -12

ِك ـــرهَ ُمـــعـــتهَ قــــــِع  وهَ و  اأهَ ـــٍر  ـــكهَ ُمـــعـــتهَ ـــفـــِع  نهَ فـــي 

ــنــالهَ ِغنًى يهَ ــي  كهَ ــُنــه  ــِب عهَ ــكِّ ِلــلــُمــنهَ ُقــل   -13

ــِلــِك ـــيـــرهَ ُمــنــ�ــصهَ ـــريـــًقـــا غهَ ـــلهَـــكـــتهَ طهَ ـــد �ـــصهَ ـــقهَ لهَ

ِلٍك دي البهَحرهَ اإِّني في ذهَرى مهَ 14- يا قا�صِ

ــِك ــِل الــمهَ ــحــِر وهَ ــحــُت جـــارهَ الــبهَ ـــديـــِه اأهَ�ــصــبهَ لهَ

ِتِه زمهَ ن �ُصهُب عهَ يِن يا مهَ رهَ الدِّ 15- يا نا�صِ

الـــُحـــُبـــِك ـــجـــِد وهَ ـــمـــاِء الـــمهَ ٌة فـــي �ـــصهَ ُمـــنـــيـــرهَ

لى اأهَن يهَميلهَ عهَ يهَوًما  هُر  ُيقِدُم الدَّ 16- ال 

ــِك ُمــمــتهَــ�ــصِ ِمــــنــــكهَ  وهَالٍء  ـــبـــِل  ِبـــحهَ ــــبــــٍد  عهَ

ُربوِعُكُم ِرحالي في  طُت  طهَ اإِن حهَ 17- ما 

ـــِك ـــمهَ ِلـــلـــ�ـــصَّ ــــالــــمــــاِء  كهَ ــــنــــا  لهَ ــــم  ــــنــــُت ُك وهَ اإاّل 

ــُعــنــي ــرفهَ تهَ وهَ ا  ُودًّ ــُحــنــي  ــمــنهَ تهَ ِزلــــتهَ  مــا   -18

ـــلهَـــِك الـــفهَ ةهَ  ُذروهَ ـــي  ـــّل ـــحهَ مهَ ـــنـــُت  ـــنهَ ظهَ ـــّتـــى  حهَ

تهَنُك�ُص بي االأهَقــداُم  كهَ وهَ جدهَ دَّعُت مهَ 19- وهَ

ــِك ــ�ــصهَ ـــلـــى حهَ ـــا اأهَمـــ�ـــصـــي عهَ ـــًي ــــنــــي حـــاِف ــــاأهَنَّ كهَ

ٌم ـــدهَ ــُكــم قهَ ــن ِظــلِّ ــــدُرُج بــي عهَ ــيــفهَ تهَ كهَ 20- وهَ

ــِك ـــــِق الــ�ــصهََّهَ ــهــا جـــوُدُكـــم ِمـــن اأهَوثهَ اأهَمــ�ــصــى لهَ

ُمرتهَِفًعا لياِء  العهَ ُقــلهَــِل  لى  عهَ ِا�صلهَم  فهَ  -21

رهَِك ـــــــدَّ ــــِل ال ـــُكـــم فـــي اأهَ�ــــصــــفهَ ـــُئ �ـــصـــاِن ا وهَ ــــــزًّ ِع
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]قافية الالم[
(14(

ريع[ وقال فيمن رزق ماًل فتباخل)1)(:   ]من ال�شهَّ
ــــُه ــــفــــعهَ نهَ نــــــا  ــــــدهَ اأهَفــــــقهَ ـــــنـــــى  ِاغـــــتهَ ـــــا  ـــــّم لهَ  -1

ــــال ـــــِت الــــخهَ ـــــي ــــِة بهَ ِتـــــــلـــــــكهَ ِمـــــــن �ــــصــــيــــمهَ وهَ

فــــاِرًغــــا ـــــــدا  غهَ اإِن  ــــــيــــــِه  اإِلهَ ُيـــ�ـــصـــعـــى   -2

ــــــال ِامــــــتهَ مـــــــا  اإِذا  ـــــــفـــــــٌع  نهَ ـــــــــــِه  ِب مـــــــــــا  وهَ

]قافية النون[
(15(

على  يكتب  اأن  الخلفاء  بع�ص  �شاأله  وقد  وق��ال، 
ال��ع��ادل)))(: الملك  اإل��ى  �شفاعة  اأو  اع��ت��ذاًرا   ي��ده 

]من الخفيف[
ــفـــ الــعهَ ـــِمـــ�ـــُص  ـــلـــتهَ يهَ اأهَتــــــــاكهَ  ــــبــــًدا  عهَ اإِنَّ   -1

ـــــنـــــُه دهَيــــنــــا ــــ�ــــصــــى ِبــــــــِاعــــــــِتــــــــذاِرِه عهَ ــــــــوهَ قهَ
�ــِصــئـــ اإِن  ــحهَ  ِلــتهَــ�ــصــفهَ تـــاِئـــًبـــا  اأهَتــــــى  ــــد  قهَ  -2

ـــيـــنـــا عهَ ـــــــحـــــــاءهَ  ال ِل  ـــــــــدِّ ـــــــــبهَ فهَ اإاّل  وهَ ــــــــتهَ  ـ
(16(

ريع[ وقال  ي�شف لطف الغذاء)))(:      ]من ال�شهَّ
ــتــى الــفهَ اأهَكـــــــُل  ـــةهَ  ـــحَّ الـــ�ـــصّ ـــُظ  ـــحـــفهَ يهَ 1- ال 

ــــــــيــــــــِن ــــــــرابهَ ــــــــــيــــــــــنهَ �ــــــــصهَ ــــــــــُه بهَ ــــــــــعــــــــــامهَ طهَ
ــــِه ــــرِب �ــــصُ فـــــي  ــــُة  ــــكــــمهَ ــــِح ال ــــــــمــــــــا  اإِنَّ وهَ  -2

ـــــــيـــــــِن ـــــــعـــــــامهَ ــــــــــيــــــــــنهَ طهَ ـــــــــــُه بهَ ـــــــــــرابهَ ـــــــــــصهَ �
(17(

ين عمر بن الملك  ا�شر الدِّ وقال يمدح الملك النهَّ
ور)))(:                        ]من الخفيف[ المن�شُ

ــــ�ــــصــــاِن رهَمهَ ــــفــــا  قهَ فــــي  ــــــّواُل  �ــــــصهَ دهَقَّ   -1

ـــهـــانـــي ـــــــا ِبـــالـــتَّ ـــــــوؤِذًن اأهَتـــــــــــى الــــِفــــطــــُر ُم وهَ

يــنــا ــدهَ لهَ ـــبـــوِح  الـــ�ـــصَّ داعـــــي  ــلــنــا  ــعهَ ــجهَ فهَ  -2

االأهَذهَاِن وهَ ـــــــحـــــــوِرِه  �ـــــــصُ ــــــــن  ِم اًل  ــــــــــــــدهَ بهَ

ـــــذنـــــا ُل وهَ ــــِه  فــــي االإِدامهَ  لــــــنــــــا  ــــــزهَ عهَ وهَ  -3

ــــــــــاِن ــــــــــيهَ ِق ــــــٍة وهَ ــــــ�ــــــصــــــفــــــوفهَ ــــــــنــــــــاٍن مهَ ِبــــــــقهَ

ِزقـــــــــاٍق ُنــــــحــــــورهَ  فـــــيـــــِه  ــــــرنــــــا  ــــــحهَ نهَ وهَ  -4

ـــــــــــــــاِن بـــــــنـــــــا ِبـــــــــــــِه ِرقــــــــــــــــــابهَ ِدنهَ ـــــــرهَ �ـــــــصهَ وهَ

ِاعتهَ�صـ وهَ ــراويــِح  الــتهَ ِمـــنهَ  حــنــا  ــرهَ ِا�ــصــتهَ وهَ  -5

اِن ــــــيــــــدهَ الــــــِع ـــــفـــــِق الـــــُجـــــنـــــوِك وهَ ـــــنــــا ِبـــــخهَ

ُزمـــــــوٌر ُدجــــــــــاُه  فــــي  ــــزامــــيــــُر  ــــالــــمهَ فهَ  -6

ــــــثــــــانــــــي مهَ ـــــــٌث وهَ ـــــــاِل ـــــــث ـــــــثـــــــانـــــــي مهَ الـــــــمهَ وهَ

غـــــــــــدو اأهَ وهَ فــــيــــِه  اأهَروُح  ـــــــــوٍم  يهَ ُكــــــــلَّ   -7

اِن الــــــــــِولــــــــــدهَ بهَـــــيـــــنهَ حـــــــــوِر الـــــِجـــــنـــــاِن وهَ

الــــ ـــــِقـــــيِّ  نهَ اأهَيــــــــــــتهَ  رهَ اإِذا  ـــــرانـــــي  تهَ ال   -8

ـــانـــي ـــــرفـــــي اإِلـــــــــى ِلـــحـــيهَ ثـــــنـــــي طهَ ـــــدِّ اأُ ــــــخهَ

ّخــيــِه ِعــنــدي ــوهَ ـــع تهَ ــوِم مهَ ــُر الــ�ــصَّ ــنــظهَ 9- مهَ

انـــي ـــوهَ ــيــِب فـــي ُعــــيــــوِن الـــغهَ ـــُر الــ�ــصَّ ـــنـــظهَ مهَ

اإاّل ـــبـــُل  قهَ ِمــــن  ــعــبــاُن  �ــصهَ اأهَتــــانــــي  مـــا   -10

ــــاِن ــــــــِه �ــــصــــعــــبهَ ــــــــوِف ــــــــن خهَ ُفــــــــــــــــــــوؤادي ِم وهَ

ــهــٍر ِبــ�ــصهَ ـــرورهَ  الـــ�ـــصُ ــ�ــصــِعــُر  اأهَ�ــصــتهَ ـــيـــفهَ  كهَ  -11

ـــــــاِن �ـــــــصهَ ـــــــرهَ ـــــــــــــــــُه مهَ ــــــــبُّ اأهَنَّ ـــــــــــــــمهَ الــــــــطِّ زهَعهَ

عــا اإِذا  اإاّل  االأهَفـــــــــــــراُح  ـــــمُّ  ـــــِت تهَ ال   -12

ـــــاِن ُنـــــقـــــ�ـــــصهَ ـــــــــــــى  اإِل ــــــــــــــــــدِرِه  بهَ ـــــنـــــا  �ـــــصهَ دهَ 

فـــيـــِه وهَ ـــتـــٌم  الـــــلهَـــــّذاِت حهَ ـــجـــُر  فـــيـــِه ههَ  -13

انـــي ـــوهَ ــٍن ِو�ـــــصـــــاُل الـــغهَ ــــيــــُر ُمــ�ــصــتهَــحــ�ــصهَ غهَ

اإاّل ــــُك  ــــ�ــــصُّ ــــنهَ الــــتهَ ــــِه  فــــي ـــــبـــــيـــــٌح  قهَ وهَ  -14

ــــــانــــــي ــــــمهَ ثهَ ــــــــًة وهَ ـــــيـــــنهَ ِحــــــــجَّ ـــــّت ـــــــعـــــــدهَ �ـــــصِ بهَ
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نها: عهَ يلهَ  قهَ الَّتي  ةهَ  هوهَ القهَ ِا�صِقني  فهَ  -15

ــــاِن ــــيــــطهَ ــــــِط الــــ�ــــصَّ ــــــراِئ ـــــــن �ــــــصهَ ـــــــهـــــــا ِم اإِنَّ

ــقـــ ــالــعهَ ِب ـــُل  ـــفـــعهَ تهَ ــــكــــاُد  تهَ ريـــ�ـــًصـــا  ـــنـــدهَ خهَ  -16

ـــــاِن ــــعــــا�ــــِص ِبـــــاالأهَجـــــفهَ ( الــــنُّ ــــــِل )ِفـــــــعـــــــالهَ ـ

ِبنـ ـــدي  يهَ فــي  ُتجتهَلى  ِت�صعينهَ  ِبــنــُت   -17

ــــــــــاِن ــــــــــمهَ ثهَ ــــــــــــــــــــــــــــٍع وهَ اأهَربهَ ـــــــــــــــالٍث وهَ ــــــــــِت ثهَ ـ

ــا ــقــ�ــصً نهَ ـــُر  ـــ�ـــصـــاِئ الـــبهَ زادهَِت  ـــمـــا  ُكـــلَّ  -18

ـــــــــــاِن ـــــــــــِد االأهَثـــــــــــمهَ ـــــــــــواِف ــــــبــــــوهــــــا ِب ــــــطهَ خهَ

دهَوٍر ــــلِّ  ُك فـــي  ـــريـــكهَ  ُت راٍح  ــمــ�ــُص  �ــصهَ  -19

اِن ــــــــــــرهَ ــــــكــــــمهَ ِق ـــــقـــــاِة ُح ـــــــــدوِر الـــــ�ـــــصُ ـــــــــِب ِب

ــ�ــصــاهــا حهَ ـــن  مهَ ــهــا  ــُظــنَّ يهَ ُلـــطـــٍف  ذاُت   -20

ــــــِع االإِنــــــ�ــــــصــــــاِن ــــــبــــــاِئ ـــــت ِمــــــــن طهَ ُخـــــِلـــــقهَ

ل الظَّ دهَ  ـــرهَ بهَ اإِذا  ريِف  الخهَ في  �ِصيَّما   -21

ـــــاِن مهَ ـــ�ـــصـــِل الـــــزَّ ـــــحَّ ِاعــــــِتــــــداُل فهَ �ـــــصهَ ـــــُل وهَ ـ

�صـ الفهَ اإِ  ــبــدهَ مهَ فــي  الــُغــيــوِم  ِانــِتــ�ــصــاُر  وهَ  -22

اِن ـــريـــِف فـــي الـــمـــيـــزهَ ـــمـــ�ـــُص الـــخهَ �ـــصهَ ــــِل وهَ ـ

ــيـــ الــغهَ �ــصــِي وهَ ــالــوهَ ِبــ�ــصــاُط االأهَزهـــــاِر كهَ 23- وهَ

ـــــــــــاِن ـــــٍم ِمــــــــن ُدخهَ ـــــ�ـــــصَّ ـــــــثـــــــوٍب ُمـــــجهَ ـــــــــُم كهَ

االأهَكـــ حبهَِة  الرَّ الفهَخِريهَِة  ِريا�ِص  في   -24

االأهَفــــــــــنــــــــــاِن وهَ ــــــنــــــوِن  الــــــُف ذاِت  ــــــنــــــاِف  ـ

زهَراِبــــــــي وهَ ـــٍة  ـــبـــثـــوثهَ مهَ ُفــــر�ــــٍص  ــــــوقهَ  فهَ  -25

ـــــــــِريٍّ ِحـــــ�ـــــصـــــاِن ـــــــــبـــــــــقهَ عهَ ـــــــــٍي ِعــــــــتــــــــاٍق وهَ ـ

الــُخــلـــ ـــُة  ـــنَّ ـــهـــا جهَ ـــاأهَنَّ ِب ِعـــنـــدي  ـــحَّ  26- �ـــصهَ

ـــــاِن ـــــتهَ ـــــاخهَ ـــــ�ـــــصّ ـــــيـــــنـــــاِن نهَ فـــــيـــــهـــــا عهَ ــــــــِد وهَ ـ

ـــــدوٍد ُخ بــيــ�ــُص  الـــِهـــ�ـــصـــابهَ  ــــــــــاأهَنَّ  كهَ وهَ  -27

ـــــاِن  ـــــعـــــمهَ ـــــُق الـــــنُّ ـــــقـــــاِئ ـــــصهَ ـــــتـــــهـــــا � جهَ ـــــرَّ �ـــــصهَ

ـــــروٍر �ـــــصُ دهَمـــــــــُع  الـــــِمـــــيـــــاههَ  ــــــــــــــاأهَنَّ  كهَ وهَ  -28

ـــــــاِن ـــــــبهَ ـــــــلـــــــُب جهَ يــــــــــاحهَ قهَ ــــــــــــــــــــــاأهَنَّ الــــــــــرِّ كهَ وهَ

حـ ال�صَّ وهَ ُتــ�ــصــِرُق  الــُمــداِم  �ــُصــمــو�ــُص  وهَ  -29

اِن ــــــمــــــاِم فــــــي �ـــــصـــــيـــــوهَ ــــــــُب ِبـــــــِظـــــــلِّ الــــــغهَ

الـ ــديــدهَ  ــــاإِنَّ جهَ فهَ ــهــا  ــرفهَ ــِا�ــصــِقــنــي �ــصِ فهَ  -30

ــــــاِن نهَ ــــتــــيــــِق الــــــدِّ ـــــو اإِلـــــــــى عهَ ـــــدُع ــــيــــِم يهَ ـــــغهَ

ــــــ ـــــي زهَراِب وهَ ـــٍة  ـــبـــثـــوثهَ مهَ ــــر�ــــٍص  ُف ــــيــــنهَ  بهَ  -31

ـــــاِن ــــــــِريٍّ ِحـــــ�ـــــصهَ ــــــــبــــــــقهَ عهَ ــــــــٍي ِريــــــــا�ــــــــصٍ وهَ ـ

ِمــنــهــا ــلــى االأهَراِئـــــــــِك  ِظـــــالٍل عهَ 32- فـــي 

انــــي وهَ الــــدَّ ـــطـــوِف  ـــُق ال ذاِت  والــــــي  الــــــدَّ وهَ

الـ لي�صهَ  فهَ مــاِن  الــزهَ ــةهَ  ُفــر�ــصهَ ِانتهَِهز  فهَ  -33

ــــــــاِن ــــرِفــــِه فــــي اأهَمهَ ـــــــوِر �ــــصهَ ــــرُء ِمـــــن جهَ ــــمهَ ـ

ــنــهــا ِم ــــــكهَ  ــــــوفهَ خهَ ـــــــــــاإِنَّ  فهَ ـــــع  ـــــتَّ ـــــمهَ تهَ وهَ  -34

ــــــّنــــــاِن ــــــــــنٍّ ِبـــــــالـــــــواِحـــــــِد الــــــمهَ ــــــوُء ظهَ �ــــــص

ــلــنــا وهَظهَ ــــروِر  الــــ�ــــصُ ُدرَّ  ـــعـــنـــا  �ـــصهَ ـــرهَ فهَ  -35

ــــاِن فـــــي اأهَمــــــــــــاٍن ِمــــــن طـــــــــــاِرِق الــــحــــدثهَ

ُنعمى الــديــِن  ــِر  نــا�ــصِ ِمــن  لهَتنا  مهَ �صهَ  -36

ــــــاِن ــــــروِف الــــــّزمهَ ــــلــــى �ــــــصُ تــــنــــا عهَ ــــرهَ ــــ�ــــصهَ نهَ

ــو ـــرهَ الــجهَ ـــمَّ ــــذي عهَ ــُك الَّ ـــرهَ الــمــاِل ُعـــمِّ  -37

ـــــاِن الـــــُبـــــنـــــيهَ داِثــــــــــــــــرهَ  كـــــــــــانهَ  ــــــــــــــد  قهَ وهَ دهَ 

ــنَّ اإِ�ــصــرا ـــرى الــمهَ ـــذي يهَ ــلــيــُك الَّ 38 - الــمهَ

ــــاِن ــــنَّ ــــيــــِمــــِن الــــمهَ �ـــــصـــــِف اّلــــُمــــههَ ـــــوهَ ًكــــــا ِب

البهَح جهَ  ـــرهَ مهَ ــذي  الَّ مُح  ال�صهَ ــواُد  الــجهَ وهَ  -39

ـــــاِن   ـــــِقـــــيهَ ـــــلـــــتهَ ـــــــيـــــــِه يهَ ـــــــتهَ ــــــــن راحهَ يــــــــــــِن ِم رهَ

الــــِرق ِمـــــنهَ  ــبــيــدهَ  الــعهَ ـــعـــِتـــُق  يهَ ـــِلـــٌك  مهَ  -40

ــــاِن حــــ�ــــصهَ ــــاالإِ ِب االأهَحــــــــــــرارهَ  ـــــ�ـــــصـــــِريهَ  يهَ وهَ ِق 
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ــعــالــي الــمهَ دهَرَّ  ـــعـــنهَ  رهَ�ـــصهَ ــجــايــا  ِبــ�ــصهَ  -41

ــــانــــي ــــعهَ الــــمهَ ُدرَّ  ــــــعــــــنهَ  رهَ�ــــــصَّ ـــــــــزايـــــــــا  مهَ وهَ

ـــنـــايـــا الـــمهَ ُحــــمــــُر  ــــ�ــــصــــاُه  عهَ ــــبــــاٍغ  ــــِل فهَ  -42

ـــــــانـــــــي ــــــــــــداُه بــــيــــ�ــــصُ االأهَمهَ ِلـــــبـــــاغـــــي نهَ وهَ

ــيـــ ــبــعهَ ــ�ــصهَ ِب ــــدَّ  ــــمهَ فهَ ــــــِه  ِب ــــا  ُحــــبًّ ـــــــذُت  ِل  -43

ـــانـــي ـــكهَ اأهَعـــــلـــــى مهَ ـــعـــري وهَ اأهَغـــــلـــــى �ـــصِ ـــــيهَ وهَ ـ

ِمــنــُه ــاأهَ�ــصــبهَــحــُت  فهَ ـــا  ـــرًب ُق ـــبـــانـــي  حهَ وهَ  -44

اِن ــــــمــــــرهَ ـــــتـــــى ِع ِمـــــثـــــلهَ هــــــــــــارونهَ ِمـــــــن فهَ

وجو مهَ ِمثُلكهَ  لهَي�صهَ  الــجــوِد  اأهَخـــا  يــا   -45

ـــــاِن ـــــيهَ ـــــلـــــعهَ ِل بــــــــاِدًيــــــــا  كــــــــــانهَ  اإِن  وهَ ًدا 

اإِجـــمـــا ـــُة  ـــفـــظهَ لهَ ــــــــاِم  االأهَن ـــيـــنهَ  بهَ اأهَنـــــــتهَ   -46

دهَاِن وهَ قــــــا�ــــــصٍ  ِاِتـــــــــفـــــــــاُق  ــــلــــيــــهــــا  عهَ ٍع 

دو ت  ـــرهَ ـــ�ـــصَّ قهَ ـــتـــي  الَّ ـــُة  تـــبهَ الـــرُّ ــــــكهَ  لهَ وهَ  -47

اِن ـــــــدهَ ـــــــرقهَ الـــــــفهَ وهَ ـــــيـــــراُن  الـــــّن ُعـــــالهـــــا  نهَ 

البيـ ــِت  ــلَّ �ــصهَ ذا  اإِ ــــذي  الَّ ــاُم  الــُحــ�ــص وهَ  -48

اِن االأهَبــــــــــدهَ ـــت فـــي الــبــيــ�ــِص وهَ ـــلَّ �ـــصهَ ــــ�ـــُص وهَ

ــطــيــًبــا الـــِهـــيـــاِج خهَ ـــِة  ـــومهَ 49- قــــامهَ فـــي حهَ

ــــــــاِن( ــــلهَــــيــــهــــا فهَ ـــــــن عهَ قـــــــاِئـــــــاًل: )ُكــــــــــلُّ مهَ

الـــ ــطــِع  ِبــقهَ ـــزيـــُد  يهَ ـــــذي  الَّ ــــراُع  الــــيهَ 50- وهَ

ــاِن ــ�ــصهَ ـــقِّ الــلِّ ـــعـــِد �ـــصهَ اأ�ــــِص ُنــطــًقــا ِمــــن بهَ ــــرهَ ـ

اإِل ــــعــــالكهَ  نهَ ـــــرابهَ  الـــــتُّ ـــ�ـــصَّ  ـــمهَ يهَ ــــم  لهَ  -51

ــــاِن ــــيــــجهَ الــــتِّ ــــــعــــــاِقــــــُد  مهَ تـــــُه  ـــــدهَ ـــــ�ـــــصهَ حهَ ال 

اإِاّل ـــــيـــــِركهَ  ِلـــــغهَ ــــُكــــن  تهَ ــــــم  لهَ ــــٌم  ــــيهَ �ــــصِ  -52

ــــاِن ــــطهَ ــــل ــــصُّ ــــ� ــــكهَ ال ــــِق ــــقــــي ــــصهَ ـــــعـــــالـــــي � ِلـــــمهَ

االإِحـــــ وهَ الــُحــ�ــصــنهَ  فيُكما  اهلّلُ  ــعهَ  ــمهَ جهَ  -53

ــــبــــاِن ِل ــــي  رهَ�ــــصــــيــــعهَ ُكـــنـــُتـــمـــا  اإِذ  ــــ�ــــصــــانهَ  ـ

ــجـــ الــمهَ ـــِة  ـــلـــبهَ حهَ اإِلــــــى  يـــُتـــمـــا  ـــجـــارهَ تهَ وهَ  -54

ـــــــــــاِن ي ِرههَ ــــــُمــــــهــــــرهَ ـــــيـــــُتـــــمـــــا كهَ ـــــوافهَ ــــــــِد فهَ ـ

ــيـــ عهَ ــــــُه  لهَ ـــُكـــنـــُت  فهَ ــــدُتــــُه  عــــا�ــــصهَ ــــــمَّ  ُث  -55

اِن ـــــــــوهَ ـــــــــرٍب عهَ ـــــــوًنـــــــا فـــــي ُكـــــــلِّ حهَ عهَ ــــا وهَ ــــًن ـ

كا اإِن  وهَ ــعــيــِد  الــ�ــصَّ ِبــالــعــيــِد  ـــنَّ  ـــههَ ـــتهَ فهَ  -56

ــــانــــي ــــههَ الــــتَّ ِمــــــنــــــُه  نــــــــــــــــاِم  االأهَ ِلـــــــُكـــــــلِّ  نهَ 

فهَخٌر جِدكهَ  مهَ فاِت  �صِ في  لي  لهَي�صهَ   -57

ــــانــــي ــــعهَ ــــــديــــــعهَ الــــمهَ ــــا بهَ ــــن ت لهَ ِهــــــــيهَ اأهَبـــــــــــــدهَ

ــعــنــًى مهَ ـــجـــايـــاكهَ  �ـــصهَ ـــــت  عهَ اأهَبـــــدهَ ُكــلَّــمــا   -58

ــــانــــي ــــنهَ ـــــــــــــطَّ بهَ خهَ ـــــي وهَ ت ـــــكـــــرهَ ـــــت ِف ـــــمهَ ـــــظهَ نهَ

اأهَيـــاديــــ �ــُصــكــرهَ  ــعــِر  ِبــالــ�ــصَّ ــ�ــُصــمــنــي  تهَ 59- ال 

اِن ـــــــــــدهَ ـــــنَّ يهَ ـــــكـــــِرِه ـــــ�ـــــصُ ـــــمـــــا لــــــي ِب ـــــــــكهَ فهَ

ــمــا كا ــجــومهَ �ــِصــعــًرا لهَ ــمــُت الــنُّ ــظهَ ــو نهَ 60- لهَ

ــــاِن ِلـــــــــكهَ االإِحــــ�ــــصهَ ـــعـــ�ـــصِ ذهَ ـــــن بهَ ــــيــــُت عهَ فهَ

(18(
ريع[ وقال في اأحد ملوك الع�شر)))(     ]من ال�شهَّ

ٍة ِمـــــــــرَّ ــــــــــا  اأهَب ـــــــوِم  الـــــــنَّ فـــــي  اأهَيـــــــــــــــُت  رهَ  -1

ـــيـــاِن ــــهــــذيــــِب ِعــــلــــِم الـــبهَ ـــيـــِخـــيهَ فــــي تهَ �ـــصهَ
ـــٌة ُعـــ�ـــصـــبهَ رهَهــــــِطــــــِه  ــــــن  ِم ــــــــُه  ــــــــولهَ حهَ وهَ  -2

ـــــنـــــاِن ـــــالـــــبهَ ـــــــُهـــــــم ِب ـــــــحـــــــوي لهَ ُيـــــ�ـــــصـــــيـــــُر نهَ
ـــــذي ـــــالَّ ِب ُبـــــ�ـــــصـــــراُكـــــُم  يـــــا   : قـــــــــــــالهَ وهَ  -3

ـــــيـــــاِن ـــــالـــــعهَ ــــــــن ِذكــــــــــــــــِرِه ِب ـــــبـــــُتـــــُم عهَ ـــــيَّ غهَ

ــــــــــُه اأهَنَّ ــــــرُتــــــُكــــــم  اأهَخــــــبهَ ــــــــــذي  الَّ ـــــــــذا  ههَ  -4

مــــــاِن ــــــــذا الــــــزهَ ــــــــــــــُد ههَ ــــظــــِمــــِه اأهَوحهَ فـــــي نهَ

ـــنـــا اأهَ�ـــصـــمـــاعهَ ـــفـــتهَ  ـــنَّ �ـــصهَ ــــــو  لهَ  : قـــــــــــالهَ وهَ  -5

االأهَواِن ذا  فــــي  ــــمــــتهَ  ــــظهَ نهَ مــــا  ـــعـــ�ـــصِ  ـــبهَ ِب
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ـــدِحـــُكـــم  مهَ ِمـــــن  اأهَورهَدُت  هـــا  ـــنـــدهَ ـــِع فهَ  -3

ـــــالـــــُجـــــمـــــاِن ـــــًة كهَ ـــــنـــــظـــــومهَ ـــــــًعـــــــا مهَ ـــــــداِئ بهَ

ــــــاًل قــــــاِئ ِمـــــــنـــــــُهـــــــُم  ُكــــــــــــلٌّ  ــــــــعــــــــادهَ  فهَ  -7

الــِحــ�ــصــاِن ـــعـــانـــي  الـــمهَ رهَبَّ  يـــا  ـــنـــتهَ  اأهَحـــ�ـــصهَ

اأهَنـــُعـــٌم ــــل  ههَ ــــدِح  الــــمهَ ذا  ـــــعهَ  مهَ  : ــــقــــالهَ فهَ  -8

ِفــــــــــــداِن اأهَو  ٍة  عـــــــــــاِمـــــــــــرهَ ـــــٍة  ـــــيـــــعهَ ِبـــــ�ـــــصهَ

ـــــنـــــِزٌل مهَ وهَال  قـــــــالهَ   ! ال  ـــــُقـــــلـــــُت:  فهَ  -9

ــــن بهَـــيـــِت خـــاِن ــٌن ُيــغــنــيــكهَ عهَ ــحــ�ــصهَ ــتهَ ــ�ــص ُم

�ـــصـــاِبـــٌق وهَال  قـــــــالهَ   ! ال  ــــلــــُت:  ــــُق فهَ  -10

ـــــِقـــــيِّ الــــِعــــنــــاِن ــــــوِق �ـــــصهَ ــــــــُه الــــــ�ــــــصَّ فَّ ُمــــــــرهَ

�ــصــاِغــًرا ـــم  ـــنهَ فهَ قـــــالهَ   ! ال  ـــُقـــلـــُت:  فهَ  -11

الــــِلــــ�ــــصــــاِن ـــــــــِويِّ  ِبـــــــــغهَ اإاّل  ــــــــــــــتهَ  اأهَن مــــــا 

(19(
ا في هجاء �شخ�صٍ من بني طفيل)))(:  وقال اأي�شً

]من المتقارب[
ِبـــــــاأهَذنـــــــاِبـــــــهـــــــا ُتـــــــــقـــــــــاُد  ـــــــيـــــــٌل  ُطـــــــفهَ  -1

ُوقــــــــــــــــــوُد الــــــــِجــــــــيــــــــاِد ِبـــــــاأهَر�ـــــــصـــــــاِنـــــــهـــــــا

ِبــــالــــّرجــــاِل ـــٌة  ِفـــتـــيهَ ت  ــــرهَ ــــخهَ افــــتهَ اإِذا   -2

ـــــهـــــا ـــــ�ـــــصـــــواِن ـــــِن ـــــــيـــــــٍل ِب ـــــــخـــــــُر ُطـــــــفهَ ـــــــفهَ فهَ

كلُّ  هي  الأ���ش��ع��اَر  ه��ذه  اأنهَّ  اأزع���ُم  فل�شت  وبعد، 
م��ا ان���ف���ردْت ب��ه ال��ّط��ب��ع��ات ال�����ّش��اب��ق��ة ع��ل��ى طبعة 
بع�ص  هناك  تكوُن  فربهَّما  ر"،  ُحوهَّ الّدكتور"محّمد 
اإثباُتها  فاتني  عليها  ال�ّشابقة  الّن�شرة  في  الأبيات 
َوْهٍم، ورّبما  اأثبته منطوًيا على  هنا، ورّبما يكون ما 
وه��ذه  الّتنبيه  ه��ذا  اإل��ى  �شبقني  َم��ن  هناك  ي��ك��وُن 

ال�ّشطور دون علمي. 

الحوا�صي

اإبراهيم  محمد  تحقيق:   ،(/( �ص  ديوانه  مقدمة  ينظر    -(
حور، الموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر، الأردن، ط)، 
ذهب  فقد  م��ول��ده،  تاريخ  في  اختالف  وثمة   ، 111)م 
عام  ول��د  اأن��ه  اإل��ى  الكتبي  �شاكر  اب��ن  ومنهم  بع�شهم، 
)))) ه�(، وتوفي في اأوائل عام )1)) ه�(. ينظر فوات 
دار  عبا�ص،  اإح�شان  تحقيق:   ،  ((1  ،(((/( الوفيات 

�شادر، بيروت، ))))م.
حور  محمد  ال��دك��ت��ور  ك��ت��اب  ال��م��ث��ال  �شبيل  على  منها    -(
المو�شوم ب� "�شفي الدين الحلي: حياته واآثاره و�شعره "، 

دار الفكر، بيروت، دم�شق، 1)))م .
 –  ((1/(( الأم�����ش��ار   ممالك  ف��ي  الأب�����ش��ار  م�شالك    -(
)))، تحقيق: كامل �شلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط)، 1)1)، وفيه اأ�شعار كثيرة اأخل بها ديوانه، 
هو  و���ش��ل��م:  ه����(،   ((( )ت  الحلي  راج���ح  ه��و  وب��ل��ديُّ��ه: 
و�شمي  العبا�شي،  ال�شاعر  ه�(   ((( )ت  الخا�شر  �شلم 
بالخا�شر لأنه ا�شتبدل اآله مو�شيقية بالم�شحف ال�شريف، 
العبا�شي  ال�شاعر  )ت)))ه���(  نوا�ص  اأبو  هو  والِحَكِمّي: 
لمي،  المعروف بالعبث والمجون، وال�شلمي: هو اأ�شجع ال�شُّ
وعقائل:  ه���(،   ((( )ت  المعروف  العبا�شي  ال�شاعر 
المخدرة  الكريمة  الن�شاء:  من  "العقيلة  و  عقيلة،  جمع 
النفي�شة، هذا هو الأ�شل، ثم ا�شتعمل في الكريم من كل 
تاج   ." الكالم  عقائل  ومنه  والمعاني،  الذوات  من  �شيء 

العرو�ص 1)/)).  
ينظر فوات الوفيات )/))).    -(

وقد  م��دور،  الرابع  والبيت   ،((((  –  ((((/( ديوانه    -(
لهذه  �شرح  هام�شه  وفي  تدوير،  دون  ي��وان  ال��دِّ في  كتب 
وال��دردب��ي�����ص:  ال��ع��ج��وز،  "الحيزبون:  ه��ك��ذا:  الأل��ف��اظ 
العذب،  الماء  والنقاخ:  ال�شحاب،  والطخا:  الداهية، 
والعطلبي�ص: الأ�شود البراق، والحراجيح: النياق الطوال، 
وال�شقعب:  القرنين،  العظيم  الكب�ص  وال�شقحطب: 
ويل، والعنقفيز: الداهية، والعنتري�ص: الناقة ال�شلبة،  الطهَّ
ال�شخم،  والفعلق:  والعفنق�ص،  المتكبرون،  والغطاري�ص: 
المراأة  الي�شير من الحلي، والغيطمو�ص:  والخرب�شي�ص: 

التامة الخلق ". 
�شفي  دي��وان  في  المحدثة  ال�شعرية  الفنون  بحث  ينظر    -(
الدين الحلي لكاتبه علي مفتاح را�شد، المجلة الجامعة، 

العدد ))، )11)م.
المخ�ش�ص  الف�شل  وينظر   ،((((  –  ((((/( ديوانه    -(
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لي�شهل  يوان لما قيد بنظمه �شوابط علوم وفنون  الدِّ في 
حفظها )/)))) – )))).

ال�شابق )/)))).   -(
ديوان �شفي الدين الحلي: �شرحه و�شبط ن�شو�شه وقدم    -(

له عمر فاروق الطباع )) – )).
الديوان )/)).   -(1

تنظر مقدمة الديوان بتحقيق محمد حور )/) – )).    -((
في  ال��م��ذك��ورة  الخم�ص  وال��ط��ب��ع��ات   ،((/( ال���دي���وان    -((
عام  دم�شق  "طبعة  "هي:  ر  ُحوهَّ "محّمد  الدكتور  هام�ص 
ببيروت  والثانية  �شفحة،   ((( في  وتقع  11))/))))م، 
والثالثة  �شفحة،   ((( ف��ي  وت��ق��ع  1)))ه��������/))))م، 
بالنجف عام )))) ه���/))))م، وتقع في ))) �شفحة، 
والرابعة ببيروت عام )))) هت/ ))))م، وتقع في 1)) 
�شفحة، والخام�شة ببيروت عام )))) ه�/))))م، وتقع 
الأ�شتاذ  طبعة  اأن  هذا  من  ويت�شح   ." �شفحة   ((( في 
"كرم الب�شتاني "الواقعة في ))) �شفحة لي�شت مذكورة 
الطباع  ف��اروق  "عمر  الدكتور  طبعة  اأن  حين  في  هنا، 

.)(( رقم  تحت  هي  "مذكورة 
الديوان )/)).   -((

ينظر الديوان )/)).   -((
الديوان �ص )/)).   -((

كرم  طبعة  على  بتخريجها  الأ�شعار  هذه  توثيق  ع��ززت    -((
ا. الب�شتاني اأي�شً

الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -((
1))، وطبعة كرم الب�شتاني ))). 

الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -((
)))، وطبعة كرم الب�شتاني ))).

ديوان �شفي الدين الحلي، طبعة عمر فاروق الطباع ))،    -((
وطبعة كرم الب�شتاني )) – ))، ولم ترد هذه الأبيات في 
رقم )))(  الق�شيدة  بها  اأَخلهَّت  فقد  طبعة محمد حور، 
�ص )/))) – )))، لذا فهي ت�شاف اإلى هذه الق�شيدة، 

وُتو�شع في ِنهايتها.
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الِحِلّي،  الّدين  �شفّي  دي��وان    -(1

)))، وطبعة كرم الب�شتاني ))).
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -((

)))، وطبعة كرم الب�شتاني ))).
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان     -((

)))، وطبعة كرم الب�شتاني ))).

ديوان �شفي الدين الحلي، طبعة عمر فاروق الطباع )))    -((
– )))، وبع�ص اأبياتها في �ص )))، والبيتان )، ) منها 
  ،)(1(( رقم  ق�شيدة  مطلع  في  حور  محمد  طبعة  في 
�ص)/1)))، وهي مكونة من ع�شرة اأبيات، لم يرد منها 

هنا غيرهما، والق�شيدة في طبعة كرم الب�شتاني ))). 
من   ((( �ص  في  الأول  البيت  عجز  ورد   )(( ال��رواي��ة:    -((
 ((1 الب�شتاني  كرم  وطبعة  الطباع،  ف��اروق  عمر  طبعة 

برواية: "داء وجدي والعالج يفيد ". 
عمر  طبعة  الحلي  الدين  �شفي  دي��وان  في  والق�شيدة   
فاروق الطباع ))) – )))، وهي مكررة فيه )))، وهي 

في طبعة كرم الب�شتاني )))، وهي مكررة فيه 1)).
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -((
))) - )))، وورد البيت الرابع فيه هكذا: "ُر�شَت الُعلوَم 
َفاأَ�شَبَحت اإِذا اأَ�شَبَحت"، وبهذا التحريف ينك�شر الوزن، 
وروايته المعتمدة هي رواية طبعة كرم الب�شتاني، وطبعة 
كرم الب�شتاني )))، والأبيات ) - )، )) - )) ما عدا )) 

في الديوان برقم ))))(، �ص )/)))) - )))).
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -((

))) - )))، وطبعة كرم الب�شتاني ))).
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الِحلِّي،  الّدين  �شفّي  دي��وان    -((

)))، وطبعة كرم الب�شتاني ))).
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -((

)))، وطبعة كرم الب�شتاني ))). 
ديوان �شفي الدين الحلي، طبعة عمر فاروق الطباع )))    -((
– )))، والبيت التا�شع مكتوب مرتين متتاليتين، وطبعة 

كرم الب�شتاني ))).
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -(1

)))، وطبعة كرم الب�شتاني ))).
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -((

)1)، وطبعة كرم الب�شتاني )1).
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -((

)))، وطبعة كرم الب�شتاني ))).
في  والع�شرين  الثامن  البيت  �شدر  ورد   )((( الرواية:    -((
"َوَكاأَنهَّ  هكذا:  محرًفا  الطباع  فاروق  عمر  طبعة  الديوان 
الِمياَه َدُم �ُشروٍر "، ون�شه من طبعة كرم الب�شتاني. وورد 
ِفعاَل  "�ِل  هكذا:  م�شطربا  ع�شر  ال�شاد�ص  البيت  عجز 
النُّعا�ِص ِبالأَجَفاِن "، وال�شواب ما اأثبت بدللة وجود بيت 
محمد  )طبعة   (11(/( الديوان  في  البيت  بهذا  �شبيه 

حور (، وهو: 
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بـــالـــعـــقــــ  يـــــفـــــعـــــُل  يــــــظــــــلُّ  بـــــــُعـــــــقـــــــاٍر    
ـــــاالأجـــــفـــــاِن ـــــا�ـــــصِ ب ـــــعهَ ــــــــالهَ الـــــنُّ ـــــــــِل ِفــــــــعهَ

والثالثين )طبعة محمد حور(  الثاني  البيت  وورد عجز    -((
الُقطوِف  ذاِت  والي  "َوللدهَّ ه��ك��ذا:  م�شطرًبا   (((/(

َواني ". الدهَّ
طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  ديوان  في  كاملة  والق�شيدة   
البيت ))  اأن  – )))، ويلحظ  عمر فاروق الطباع: ))) 
األفاظه،  بع�ص  في  باختالف   (( رق��م  تحت  مكرر  هنا 
وردت  وق��د   ،(1( الب�شتاني  ك��رم  طبعة  في  والق�شيدة 
�ص   ،)(((( رقم  تحت  ح��ور،  محمد  طبعة  في  ناق�شة 
الأبيات  طبعته  في  الق�شيدة  هذه  من  و�شقط   ،(((/(

ذوات الأرقام: )))، ))، ))- ))، 1) - 1)(.
الطباع  ف��اروق  عمر  طبعة  الحلي،  الدين  �شفي  دي��وان    -((

))) - 1))، وطبعة كرم الب�شتاني ))). 

الم�صــادر والمراجع
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دور القوافل التجارية في التفاعل الثقافي 
بين ليبيا

والمغرب العربي وما وراء ال�صحراء 
وال�صودان)٭( في الع�صر الو�صيط

د. زكية بالنا�شر القعود
جامعة قاريون�ص / كلية الآداب

المقدمة

اأن  على الرغم من قدم التجارة في التاريخ االإن�صاني عامة, وفي التاريخ العربي خا�صة, اإال 
العربي  المغرب  العربية وبخا�صة في  التجارة  تاريخ  القوافل تعد نقلة نوعية كبيرة في  تجارة 

وما وراء ال�صحراء. 

والمق�صود بتجارة القوافل في هذه الدرا�صة, التجارة التي اعتمدت ظهور االإبل في تنقالتها. 
فهناك بع�ص االإ�صارات االأثرية التاريخية التي تعك�ص �صورة تجارة قوافل الحمير للفترات التي 
�صبقت تدجين االإبل وا�صتخدامها على نطاق وا�صع لنقل التجارة)1(؛ حيث ارتبطت هذه التجارة 
على حيوان الجمل اأو االإبل المعروف ب�صبره وقدرته على اجتياز ال�صحارى الوا�صعة. فالجمل 
النجاح,  بكامل  داخل �صحرائهم وخارجها  التجارة  العرب من ممار�صة  الذي مكن  الحيوان  هو 

وُعرف ب�صفينة ال�صحراء.

م(  )ق.  االأولى  االألف  مطلع  اإلى  العربية  الجزيرة  �صبه  في  القوافل  تجارة  بدايات  وترجع 
ويقول الباحث ر�صا الها�صمي: " تاريخ يتوافق كثيًرا مع بروز العرب وتجارتهم")2(. 

وقد ت�شاربت الآراء حول دخول الجمل للمغرب 
العربي. فهناك من يرى اأنه دخل في القرن الرابع 
 " " جوني  الفرن�شي  ال��م��وؤرخ  واأم���ا  ال��م��ي��الدي))(، 
العربي  المغرب  اإل��ى  الجمل  و�شول  وق��ت  فيحدد 

دائرة  في  نجد  بينما  الميالدي،  الثالث  القرن  في 
العربي  المغرب  اإلى  الجمل  دخول  تقرن  المعارف 
ال�شابع  ب��ال��ق��رن  اأي  الإ���ش��الم��ي؛  ال��ع��رب��ي  بالفتح 
الموؤلفين  الراأى عدد من  الميالدي، واتفق مع هذا 
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وي��ع��ّد  "موؤفي"))(.  "لومبارد"  "العروى"  م��ث��ل 
من  العربي  المغرب  اإلى  الجمل  "لومبارد" دخول 
في  العالي  الو�شيط  الع�شر  في  الأح���داث  اأعظم 

المغرب العربي.

اإلى  الم�شلمين  العرب  التي دفعت  الحوافز  ومن 
طبيعة  هو  ال�شحراء  وراء  ما  في  القوافل  تجارة 
لها  يوم  اأول  منذ  اأخذت  والتي  الإ�شالمية،  الدعوة 
في  يتوغلون  الفتوح  ق��ادة  جعل  مما  عالمًيا  طابًعا 
وعورة  ت�شتوقفهم  ولم  تبليغها،  ق�شد  الجهات  كل 
وهم  الم�شلمين  ال��ع��رب  لأن  والم�شالك؛  ال��ط��رق 
جي�ص الفتح، تعودوا على حياة ال�شحراء ومفاراتها 
في  اكت�شبوها  التي  العريقة  فالتجربة  ومتاهاتها. 
جزيرتهم جعلتهم يتمركزون في الفيافي ب�شيء من 

الثقة بالنف�ص. 

موؤثرة  كانت  ال�شيا�شية  الأو�شاع  اأن  اإلى  اإ�شافة 
بين الدول المتنازعة في فترة الحرب على المراكز 
كانت  لذلك  والبحرية؛  ال�شاحلية  البرية  التجارة 
ط���رق ال�����ش��ح��راء ال��م��ن��ع��زل��ة ع��ن ب����وؤرة ال�����ش��راع 
وال�شمال  والغرب  ال�شرق  بين  التجارة  لنقل  البديل 
والجنوب في منطقة �شبه الجزيرة العربية والمغرب 

العربي))(. 

وكذلك اأثر العامل النقدي عندما اأ�شبح للدولة 
الإ�شالمية موؤ�ش�شاتها الخا�شة في �شرب العملة من 
الإقبال على طلبها مما  زاد  والف�شة؛ حيث  الذهب 
مما  وهذا  م�شادرها،  عن  البحث  اإلى  التجار  دفع 
النيجر  اإلى  للو�شول  ال�شحراء  دخول  اإلى  دفعهم 
"الموؤرخ  يقول:  ه��ذا  وف��ي  الذهب.  م�شادر  وغانا 
مري�ص لومبارد" )اإن دخول البربر في الإ�شالم نحو 
الجنوب اأدى منذ القرن التا�شع الميالدي اإلى ربط 
�شبكة الموا�شالت ال�شحراوية بالملك القت�شادي 

اإي�شال  لتنظيم  الفر�شة  اإيجاد  واإل��ى  المتو�شطي 
ال�شحراوية  الم�شالك  بوا�شطة  ال�شوداني  الذهب 
نحو  هنالك  وم��ن  ال�شمالية،  اإفريقيا  اأ���ش��واق  اإل��ى 

الغرب وال�شرق الإ�شالميين))(. 

الإ�شالمي  القت�شاد  اعتماد  ذلك  اإلى  وي�شاف 
الحوافز  من  التجاري  العامل  فكان  التجارة،  على 
تجاه  ال�شحراء  عبر  القوافل  تحريك  على  الكبرى 

ال�شودان. 

رئي�ًشا  دوًرا  اأدت  التي  ال�شلع  قائمة  على  وك��ان 
والرقيق  الذهب  ال�شحراء  عبر  القوافل  تجارة  في 
وي��ل��ي ذل���ك ال��ج��ل��ود وال��ع��اج ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى �شلع 
ويذكر  "البكري"  اإليها  اأ���ش��ار  مختلفة  اأخ����رى))( 
المغاربة  ي�شّدرها  ك��ان  التي  الب�شائع  من  ع��دًدا 
والزبيب  والفواكه  الحنطة  بينها  ال�شودان ومن  اإلى 
واأدوات النحا�ص والحديد والعطور وال�شالح واأدوات 
الترف، والأن�شجة النفي�شة والزرابي والودع والثياب 
اأرباًحا  يحققون  المغاربة  التجار  وك��ان  الفاخرة، 
طائلة في �شفقاتهم))(، ولعل الملح من ال�شلع التي 
كان لها مكانة خا�شة في تلك المبادلت التجارية. 

نفي�شة  ب�شائع  المقابل  في  يجلبون  التجار  وكان 
وجلود  وال��دوق  وال�شمغ  العنبر  مثل  ال�شودان  من 
ينوه  الذي  ال�شوداني  الرقيق  وكذلك جلبوا  القنفذ، 
طباخات  �شودانيات  )وبها  ق��ائ��اًل:  "البكري"  به 
مح�شنات تباع الواحدة منهن بمائة مثقال واأكثرهن 
الجوزينقات  م��ن  الطيبة  الأط��ع��م��ة  عمل  يح�شنُّ 

والقطائف واأ�شناف الحلوات وغير ذلك())(. 

الثقافي  الليبي  الدور  معرفة  اأو  فهم  ن�شتطيع  ل 
في ال�شودان في معزل عن عالقته بالمغرب العربي 
ال�شودان؛  بالد  يعرف  ما  اأو  ال�شحراء  وراء  ما  و 
يتميز  المرحلة  هذه  خالل  والتوا�شل  الت�شال  لأن 
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اأحواله  معظم  في  وكان  والت�شاع،  ال�شمولية  بطابع 
يتم مبا�شرة اأو عبر مناطق اأخرى م�شتركة. 

وما  العربي  المغرب  اأي  الإفريقية  القارة  اإن  ثمهَّ 
خالل  �شكل  قد  ال�شودان.  ب��الد  و  ال�شحراء  وراء 
هذه المرحلة �شكاًل �شيا�شًيا واقت�شادًيا واجتماعًيا 
وثقافًيا واإن لم يكن واحًدا؛ نظًرا لعدم وجود عوائق 
فيما  الت�شال  حركة  تعيق  اأو  تمنع  قا�شية  وموانع 
واأن��ه��ار  �شحراء  م��ن  الطبيعية  فالظواهر  بينها، 
و�شل  عوامل  باأنها  مجملها  في  تميزت  وجبالوقد 
هي  الآن  الموجودة  ال�شيا�شية  والحدود  ف�شل،  ل 

ظاهرة �ش�يا�شية ح�ديثة)1)(. 

في  خا�شة  وليبيا  ع��ام��ة  العربي  المغرب  اإن 
الع�شر الو�شيط الذي لم يعرف على م�شتوى الدول 
اأو وحدة جماعية  �شيا�شي  ا�شتقرار  اأي  والحكومات 
المنطقة  ل�شعوب  والتكامل  الن�شجام  حققت  قد 
العبيديين  ظهور  منذ  تعاني  فهي  اأط��راف��ه،  بين 
ال�شاد�ص  القرن  وحتى  العربي  المغرب  �شاحة  على 
ع�شر الميالدي تقريًبا عدم ا�شتقرار القبائل نتيجة 
اأْن  الموؤرخين  المتتالية، حتى �شعب على  الهجرات 
كانت  التي  للقبائل  علمًيا  جغرافًيا  توزيًعا  ي�شبطوا 
كان  التدافع  وه��ذا  التجاهات،  جميع  في  تتحرك 
في  الإ�شالمية  الثقافة  انت�شار  في  الأكبر  الأث��ر  له 

المنطقة)))(. 

هذه  فاإنهَّ  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  واإلى جانب عدم 
في  المغرب  تاريخ  في  مزدهرة  فترة  تعد  الفترة 
والجتماعي  القت�شادي  ة  وبخا�شّ الو�شيط  الع�شر 
قد  ن�شيطة  وحركة  وتطوًرا  ازده���اًرا  عرفا  اللذين 
على  والفكري  القت�شادي  التكامل  بها  تحققت 
عامة؛  ال�شودان  �شحراء  و�شكان  �شعوب  م�شتوى 

بف�شل حركة القوافل التجارية)))(.

واأما من حيث موقع ليبيا الحيوي وحركة القوافل 
في الع�شر الو�شيط فلها مركز ال�شدارة في تاريخ 
العالقات التاريخية ل بين اأقطار المغرب والم�شرق 
ا بحكم  وبالد ال�شودان فح�شب، اإنما ا�شتطاعت اأي�شً
موقعها الجغرافي الممتاز ومهارة تجارها، اأن توؤدي 
وغربها  جنوبها  الأقطار  بين  هائاًل  ح�شارًيا  دوًرا 
ومما  )المتو�شط(.  ال�شامي  البحر  وجزر  و�شرقها 

جعل ليبيا تتمتع بهذه الميزة هو ما ياأتي: -

باإطراف  التي تربطها  المتعددة  الطرق  �شبكات   -(
القارة غربها وجنوبها و�شرقها. 

ال�شاحل الليبي الطويل الممتد بموانئه من حدود   -(
اإلى حدود تون�ص غرًبا. فلقد كانت  م�شر �شرًقا 
الموانئ مثل خم�ص و م�شراتة والخم�ص و�شرت 
وبنغازي تقوم بدور الو�شيط بين تجارة القوافل 
المتو�شط،  البحر  �شرق  وجزر  ال�شحراء  عبر 

وما يميز هذه الموانئ قربها من ال�شاحل.

عبر  مدانها  و  بق�شورها  المنت�شرة  وواحاتها   -(
�شحراء فزان مثل اأوجلة و زويلة و ودان و مرزق 
هذه  تمثل  اإذ  وغيرها؛  والكفرة  و�شكنة  وهون 
تون�ص  واحات  مثل   - مجموعها  في  الواحات 
تجميع  محطات   - والمغرب  الجزائر  و�شحراء 
تجاري  وملتقى  والحج  التجارة  لقوافل  وتوزيع 

وثقافي.

ل يمكن اأن ت�شتوفي الأهمية القت�شادية فعاليتها   -(
نفو�شة  جبل  لول  الو�شيط  الع�شر  في  ليبيا  في 
بتاريخ  ع�شوًيا  ارتبط  الذي  ال�شهيرة  ومدنه 
ل  دوًرا  الآخر  هو  اأدى  بحيث  القوافل،  تجارة 
و�شرت  وم�شراتة  طرابل�ص  دور  عن  اأهمية  يقل 
وازدهارها  التجارية  العالقات  دعم  في  وفزان 

مع اأقطار المغرب و�شحاريه)))(. 
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فطرابل�ص هي اأن�شب موقع جغرافي لهذه المناطق 
مثل  القدم  ومنذ  الطرابل�شية  الموانئ  كانت  فقد 
طرابل�ص وم�شراتة وبنغازي معابر لتجارة ال�شودان 
باعتبارها اأقرب موانئ �شاحلية من ناحية بالإ�شافة 
اأمًنا  الأك��ث��ر  البرية  الطرق  من  �شبكة  وج��ود  اإل��ى 

و�شالمة. 
حركة القوافل :

اأوًل _ القوافل التجارية: 
عبر  بليبيا  التجارية  ال��ق��واف��ل  ح��رك��ة  ن�شطت 
�شبكة الطرق الداخلية التي تت�شل بع�شها بمناطق 
ال�شودان جنوًبا، وقد �شهدت هذه الطرق نمًوا وا�شًعا 
هالل.  بنى  تغريبة  قبل  العبيديين  الحكم  خ��الل 

ونذكر من هذه الطرق)))( ما يلي:-

جادو-  من  يبداأ  وهو  -زويلة،  نفو�شة  طريق  اأ- 
القاعدة  هي  الموؤرخين  من  كثير  عند  جادو  كانت 
ال�شيا�شية والإدارية لجبل نفو�شة، كما كانت بح�شب 
وتحتوى  عظيمة  البكري")مدينة  عبيد  "اأبو  قول 
على اأ�شواق وجالية كبيرة من اليهود()))(، وي�شيف 
من  تنطلق  التي  القوافل  ب��اأن  المعلومات  هذه  اإل��ى 
مدينة  عبر  تمر  وف��زان  زويلة  اتجاه  في  طرابل�ص 
اللغة  جانب  اإلى  يتكلمون  �شكانها  كان  التي  ج��ادوا 
راجع  وه��ذا  الكانامية(.  اللغة  والبربرية  العربية 
كانم  من  �شودانية  جماعات  وجود  اإلى  الأ�شل  في 
التا�شع   / ال��ه��ج��ري  ال��ث��ال��ث  ال��ق��رن  ف��ي  ا�شتقرت 
في  دادو  اأ�شفل  الواقعة  اجتاون  بمدينة  الميالدي 

طريق القوافل القادمة من)))(. 

ب- طريق فزان الممتد الى بلما وكانم بت�شاد: 
وقد  الليبية،  ال�شحراء  اأقاليم  اإقليم فزان من  يعد 
ويذكر  واح��ات،  من  به  يتميز  بما  تجارته  ازده��رت 
اإلى  بالإ�شافة  العبدري  و  التجاني  اأمثال  الرحالة 

ال�شحراء  مع  يرتبط  فزان  اأقاليم  باأن  ابن خلدون 
غاية  على  الطرق  من  ب�شبكة  ال�شودان  الى  الكبرى 
التجارية  القوافل  على  �شهلت  بحيث  الأهمية  من 
بين  والربط  التجاري،  والتبادل  الت�شال  عملية 
ال�شودان  وبالد  م�شر  و  وليبيا  المغرب  �شحراوات 

ال�شرقي والأو�شط والغربي)))(. 

في  المهمة  ال��واح��ات  قائمة  راأ����ص  على  وت��ب��رز 
واأوجلة،  وودان،  ومرزق  زويلة  واحة  فزان  �شحراء 
هذا  بها  تميزت  التي  وال��م��ي��زة  وه���ون،  وال��ك��ف��رة، 
كما   - الكبرى  ال�شحراء  عبر  المنت�شرة  الواحات 
ذكر "ابن خلدون" )اأن كل واحد من هذه الواحات 
نخيل  ذات  عديدة  ق�شور  على  ي�شمل  منفرد  وطن 

واأنهار()))(.

وعند تتبعنا للتطور الزمني لالأحداث التاريخية 
اأن  نالحظ  الليبية،  الواحات  مدن  بها  مرت  التي 
القوافل التجارية في عالقاتها بين ال�شمال وال�شودان 
عبر ال�شحراء الكبرى كانت على مر الع�شور تتاأثر 
بما يطراأ من تغيير حيوي على هذه المدن والمراكز 
بين  الم�شتحكمة  ف��ال��ع��داوات  المهمة،  التجارية 
قبائل واإمبراطور �شوكتو مثاًل جعلت تجارة القوافل 
في  �شعوبات  تالقي  وتتعطل،  تتوقف  نقل  لم  واإن 
العالقات التجارية بين طرابل�ص وبورنو، وكذا تاريخ 
القوافل التجارية بين المغرب وال�شرق كان يتطور اأو 
يتدهور بح�شب العالقات ال�شيا�شية بين دول العالم 
فت�رة  منذ  وه��ذا  الو�شيط.  الع�شر  في  الإ�شالمي 

العبيديين اإلى ظهور دولة المماليك)))(. 

مدينة  تاأتي  ودان:   - �شبها   - زويلة  طريق  ت- 
عرفت  التي  ال�شحراوية  المدن  مقدمة  في  زويلة 
فمنذ  الو�شيط،  الع�شر  ليبيا  �شحراء  في  ازده��اًرا 
اإلى  العا�شر   / الهجري  ال�شاد�ص  اإلى  الرابع  القرن 
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بقبيلة  زويلة  ا�شتهرت  منه  الميالدي  ع�شر  الثاني 
هّواره التي اأ�ش�شت دولة بني الخطاب والتي ي�شميها 
يقول  الخطاب" واأحياًنا  بن  خلدون" "زويلة  "ابن 
القادمين  العبيد  بتجارة  وا�شتهرت  زويلة".  "ملوك 
من كوار كانم، كما كانت محط رحال جميع القوافل 
التي تق�شدها من طرابل�ص وجادو اإلى القيروان اأو 
غرب  و�شنار  فور  ودار  ومرزق  واأوجله  اأجدابية  من 

النيل الأزرق)1)(.

ولعله يرجع تخ�ش�ص زويلة بتجارة العبيد والعاج 
اإلى اأن تجارة العبيد بالن�شبة للقوافل التي تق�شدها 
والقاهرة  م�شر  في  رواًج���ا  الأك��ث��ر  التجارة  تمثل 

وطرابل�ص ومن ثمهَّ فهي الأوفر ربًحا. 

بمحاذاة  ي�شير  وه��و  غ��دام�����ص:  طرابل�ص  ث- 
الحمادة الحمراء، وهو اأكثر اأهمية من خط طرابل�ص 
الذي  الطريق  واأما  كانم،  ثم  وزويلة  ومرزق  مزدة 
وقطرون  م��رزق  عبر  فكووار  بتيبو  طرابل�ص  يربط 
الأهمية  ف��ي  الثانية  ال��درج��ة  ف��ي  فياأتي  وتيجرى 
الو�شيط؛ لهذا  الع�شر  القوافل في  لتجارة  بالن�شبة 
كانت زويلة بمثابة محطة لتجارة القوافل اأكثر منها 
ا�شتهرت غدام�ص  وقد  اقت�شادًيا)))(.  مركًزا حيوًيا 
مو�شى  قال  هذا  وفي  وت�شديرها،  الجلود  ب�شناعة 
ابن اأحمد ال�شعدي " باأنها بلد بالمغرب، �شاربة في 
بالد ال�شودان منها الجلود الغدام�شية، وهي مدينة 
من  اأي��ام  �شبعة  م�شافة  على  ال�شحراء  في  لطيفة 

جبل نفو�شة ين�شب اإليها الجلد الغدام�شي..")))(.

و�شيوه  ال��ج��غ��ب��وب،  اإل���ى  ط��راب��ل�����ص  ط��ري��ق  ج- 
والفرافرة والأق�شر ب�شحراء م�شر. ويت�شل بهذا 
العمران  مراكز  من  اآتية  اأخرى  طرق  عدة  الطريق 
ودرن��ة  وبنغازي  �شرت  مثل  ال�شاحلية.  ال�شمالية 

والق�شر الجديد)))(. 

اأوجله  على  ويمر  وادي  اإل��ى  بنغازي  طريق  ح- 
اإلى  يتفرع  حيث  وتاهينه،  وكيانو  و�شرهن  وجالو، 

فرعين: فرع اإلى ماو وفرع اإلى اب�شى)))(. 
اإلى جانب  القوافل تحمل معها  ولقد كانت هذه 
الب�شائع تجارة باألوان �شتى ومذاهب فكرية وعقيدية 

وفقهية و�شيا�شية مختلفة. 

ثانًيا - قوافل الحج:
الحج ركن من اأركان الإ�شالم الخم�شة، ويق�شد 
ق�شد  ال�شطالح  وف��ي  الق�شد،  اللغة  في  بالحج 
وقت  في  للن�شك  المكرمة  بمكة  الحرام  اهلل  بيت 
معلوم من ال�شنة معروف، وهو فر�ص على كل م�شلم 
اإلى  ا�شتطاعا  اإذا  العمر،  في  واح��دة  مرة  وم�شلمة 
القارة  �شمال  من  الحج  اأداء  وتاريخ  �شبياًل.  ذلك 
المراحل  اإل��ى  يرجع  ال�شودان  وب��الد  وال�شحراء 
ول  المناطق.  هذه  في  الإ�شالم  انت�شار  من  الأول��ى 
يخفى ما للحج من فوائد على الحاج دينية ودنيوية 
فالحج  و�شيا�شية،  واقت�شادية  ثقافية  اجتماعية 
�شتى  م��ن  ال��ق��ادم��ون  النا�ص  فيها  يلتقي  منا�شبة 
الحج في مكة  لأداء فري�شة  الإ�شالمي  العالم  بقاع 
الأمور  مناق�شة  وكذلك  وحدتهم،  واإظهار  المكرمة 
المنافع  وتبادل  بينهم،  الم�شترك  الهتمام  ذات 
وال�شلع، وبما يقتب�شه بع�شهم من بع�ص من ثقافات، 
وعوامل  البناء  باأ�شباب  تمدهم  ويتعلم من مهارات 

الرتقاء والتطور بمجتمعاتهم المحلية. 
الثقافي  التفاعل  في  ليبيا  دور  اإلى  ن�شير  ووهنا 
اأعطى  ال��ذي  العوامل  اأح��د  خالل  من  اإفريقيا  في 
قوافل  طرق  في  ليبيا  موقع  هو  األ  الدور  هذا  ليبيا 
محطات  اأهم  اإلى  هنا  ون�شير  والتجارة.  الحجاج 

قوافل الحج: -
 اأوًل - محطة فزان ومن طرقها 

غرب  جنوب  ف��ي  ف��زان  تقع  ف���زان:  طريق   - اأ 
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على  جعلها  الجغرافي  الموقع  وهذا  الحالية،  ليبيا 
من  القادمين  للحجاج  ط��رق  ث��الث  ملتقى  الأق���ل 
وال�شودان  الغربي  وال�شودان  اإفريقيا  غرب  �شمال 

الأو�شط)))(. 

ب- اأما طريق القوافل المغربية فهي تمر بفزان، 
وهذه الطريق تبداأ من مراك�ص ثم يتجه جنوًبا اإلى 
الطريق  ه��ذه  تفترق  هناك  وم��ن  ت��وات.  ثم  درع��ا 
طرابل�ص  اإلى  �شماًل  تتجه  اإحداهما  طريقين:  اإلى 
المغربي  الرحالة  �شلكها  التي  الطريق  هي  وه��ذه 
ال��ح��ادي  ال��ق��رن  اأوا���ش��ط  ف��ي  العيا�شي  �شالم  اأب���و 
والأخرى  الميالدي،  ع�شر  ال�شابع   / الهجري  ع�شر 
ف��زان،  عا�شمة  م��رزق،  اإل��ى  مبا�شرة  �شرًقا  تتجه 
التي  الرئي�شة  التجارية  الطريق  تبداأ  هناك  ومن 
التي �شلكها  باأوجلة فم�شر. وهذه هي الطريق  تمر 
الحجازية  رحلته  في  مليح  ابن  المغربي  الرحالة 

)1)1)-))1)ه�/))))/)))-م(. 

ت- اأما طريق حجاج ال�شودان الغربي والأو�شط: 
جاو  مدينة  من  تبداأ  التي  التجارية  الطريق  وهي 
غربي  وغات  الجزائر،  بجنوب  توات  عبر  بال�شمال 
بطريق  ي��ع��رف  ط��ري��ًق��ا  ���ش��ارت  بعد  فيما  ف���زان، 
حيث  باير،  وتمر  جاو  و  تمبكتو  من  يبداأ  الحجاج 
المنطقة  من  الآتية  ال�شوداني  الطريق  اإل��ى  ينظم 
ال�شمالية في بالد الهو�شا ثم تتجه �شماًل اإلى غات، 

ومنها اإلى مرزق في فزان. 

بحيرة  حو�ص  من  يبداأ  اآخ��ر  طريق  هناك  ث- 
فى  ال�شابقة  الطرق  مع  وتلتئم  ببلما،  م��اًرا  ت�شاد 
مرزق واإلى اأق�شى ال�شرق هناك طريق يربط واداي 

بفزان.

وت�شير الدلئل التاريخية اإلى اأن فزان منذ فجر 
لقوافل  وممًرا  الحج،  لقوافل  منطلًقا  كان  اإ�شالمه 

الحج ال�شودانية والمغاربية، منذ القرن ))ه�/)م( 
يبدو اأن هناك ركًبا �شنوًيا للحج ينطلق من فزان)))(. 

ثانًيا - محطة غدام�س: 

وال�شهرة  الذيوع  من  حًظا  غدام�ص  نالت  لقد 
والحجاج  القوافل  كمركز تجاري متقدم في تجارة 
 - غدام�ص  طريق  وك��ان  وال��ج��ن��وب،  ال�شمال  بين 
تادمكة ) بمالي ( اأحد المعابر الهامة لتلك القوافل 
منذ القرن ))ه�/ ))م( كما �شمح مركزها بتقوية 
كتوات  الأخرى  ال�شحراوية  المراكز  بين  العالقات 

وتكدا و�شلجلماته)))(. 

الليبي  ال�شاحلي  الطريق  في  المحطات  واأه��م 
وتمدهم  ال��راح��ة  للم�شافرين  ت��وف��ر  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
و�شائل  ا�شتبدال  م��ن  وتمكنهم  وال��م��اء  بالطعام 
نذكر  وبغال  وخيل  جمال  من  تجديدها  اأو  النقل 
الورثيالني  رحلة  على  اعتماد  التالية  المحطات 
برج  ال�شرق:  اإلى  الغرب  من  مواقعها  ح�شب  مرتبة 
الملح - الزوارة الحالية -الزوارة العامرة - زواغة 
-جنزور -قرقار�ص( - طرابل�ص الغرب - المن�ش�شة 
�شاحل   - الرمل  وادي   - ال�شيد  وادي   - تاجوراء   -
اأباكدية   - م�شراته   - -زليتن  م�شالتة   - حامد 
- تاورغة - العزينات -بئر ح�شان - بئر مطراو - 
الزعفران - معطن الحمر - بالد �شرت - النعيم 
- العقيلة - اليهودية - اأجدابية - �شعدة - �شلوق- 
 - الطرفاوي   - مقرب   - غزالة  عين   - التميمي 
العقبة   - ال��م��دار  ال�شامة   - الجمينة   - جرجوب 

ال�شغيرة)))(. 

لقد اأدى هذا التدافع اإلى ال�شرق من الغرب ومن 
في  ال�شمال  الى  الجنوب  ومن  ال�شرق،  اإلى  الغرب 
�شكل القوافل التجارية اأو قوافل الحجاج اإلى ازدهار 
فمن  الجوانب،  مختلف  في  الرئي�شة  العبور  مراكز 
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المعروف اأن التبادل التجاري الذي يتم بين القبائل 
المجتمعات،  لالزدهار  العوامل  اأهم  من  وال�شعوب 
ولتحقيق ذلك لبدهَّ من الأمن وال�شتقرار ال�شيا�شي. 
الجتماعية  الحياة  ازده���ار  اإل��ى  اأدى  مما  وه��ذا 
والثقافية. فما كانت تخلو قافلة قادمة من المغرب 
تزخر  التاريخ  فكتب  والثقافة  العلم  رج��الت  من 
باأ�شماء الإعالم المغاربة الذين جمعوا اإلى ن�شاطهم 
وم�شاركتهم  الدينية  العلوم  في  ت�شلعهم  التجاري، 
بهم  ا�شتقر  ما  ف��اإذا   " المعرفة  مناحي  �شتى  في 
العبادة،  اأو  ال��ق��راآن  لتعليم  حلقات  اأ���ش��اأوا  المقام 
لتباع  والدعوة  التعليمي  الن�شاط  بمزاولة  وقاموا 

مبادئ الإ�شالم بجانب ن�شاطهم التجاري")))(. 
الحتكاك  ه��ذا  اأن  ك��ذل��ك  فيه  �شك  ل  وم��م��ا 
بف�شل  ال�شحراء  عبر  اإفريقيا  وجنوب  �شمال  بين 
حركة القوافل، قد �شاعد على تطعيم وتغذية الجو 
يحمله  بما  ال��ق��واف��ل  ه��ذه  محطات  ف��ي  التعليمي 
اأنباء  من  الحجاج  اأو  تجارة  من  الم�شافرون  هولء 
والتاأليف  والعلماء والكتب  العلم  واأخبار عن  واأفكار 
وغيرها  والمناظرات  التدري�ص  وحلقات  الجديدة 
من الإنباء التي توؤكد مدى التوا�شل الفكري والتتبع 
الدقيق لكل ما هو جديد. كما يذكر بع�ص الباحثين 
المت�شوفة  اأن�شاأها  التي  الزوايا  من  كبيًرا  ع��دًدا 
القادمين من المغرب اإلى ليبيا عبر طريق التجارة 
مثل وزاوية زليطن وزاوية م�شراتة وزاوية تاجوراء 
والجبل الغربي، وكان رجال القوافل يتلقون التعاليم 
تلك  �شيوخ  على  واإي��اًب��ا  ذه��اًب��ا  والبركة  الروحية 

الزوايا. 
ازدياد  ( حدث  ) )ه� /))م  القرن  وفي خالل 
اإل��ى  اأدى  مما  ال��زواي��ا  ه��ذه  م��ن  ع��دد  ف��ي  ملحوظ 
التي  وال��ع��رب  البربر  قبائل  بين  الإ���ش��الم  انت�شار 
الطرق  انت�شرت  حيث  الغربية  ال�شحراء  ت�شكن 

ال�شحراوية  القبائل  بين  وا�شًعا  انت�شاًرا  ال�شوفية 
وذاع �شيت ما يعرف بالأولياء وال�شيوخ. 

في  كبير  بدور  قامت  قد  القبائل  هذه  اأن  ويبدو 
انت�شار الطرق ال�شوفية فيما وراء ال�شحراء )بالد 
القوافل  طرق  على  ل�شيطرتهم  وذل��ك  ال�شودان(؛ 
يقوم  كان  فلقد   ، والجنوب.  ال�شمال  بين  والحجاج 
في  اإفريقيا  �شكان  باإدخال  الزوايا  تلك  اأ�شحاب 
داخل  اإلى  اإر�شالهم  ثم  مبادئه  وتعليمهم  الإ�شالم 
اأن  عجب  ف��ال  هنا  وم��ن  مخل�شين.  دع��اة  ال��ق��ارة 
يحدثنا التاريخ عن العديد من ملوك بالد ال�شودان 
اعتنقوا الإ�شالم عن طريق بع�ص التجار ثم فر�شوه 
وكا�شا،  وكنو،  مالي  في  هذا  -حدث  �شعوبهم  على 

وكانم)1)(. 

الطرق  عبر  الم�شلمين  التجار  تدفق  اأدى  كما 
ال�شحراوية من المراكز ال�شمالية كطرابل�ص وفزان 
اإلى مملكة البرنو وكانم اإلى اإ�شهامهم بدور كبير في 
ن�شر الإ�شالم والح�شارة العربية في تلك المناطق، 
كما اأدى هذا التوا�شل التجاري الي ا�شتقرار عدد من 
لهم  وكونوا  الإفريقية  المدن  في  الم�شلمين  التجار 
اأحياًء خا�شة بهم اأقاموا فيها الم�شاجد والمدار�ص 
مما كان لهم عظيم الأثر ففي مدينة غانة يقيم عدد 
اأقاموا  بهم  خا�ص  حي  في  البي�ص  من  الم�شلمين 
دولة  عا�شمة  مالى  وف��ي  م�شجًدا،  ع�شر  اثنا  فيه 
وقد  التجار  هوؤلء  بطوطة عدًدا من  ابن  راأى  مالي 
البي�شان.  بمحلة  تعرف  محلة  وبنوا  فيها  ا�شتقروا 
ومما كان يدفع التجار الم�شلمين الى ال�شتقرار في 

هذه المناطق تجارة الذهب والنحا�ص)))(. 
التفاعل الثقافي :

اأوًل- على ال�ضعيد المحلي )في ليبيا): 
اأتاحت القوافل القادمة من المغرب اإلى الم�شرق 
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فكرية  عالقات  لتاأ�شي�ص  فريدة  فر�شة  وبالعك�ص 
فهي  لموقعها  نظًرا  وجيرانها،  ليبيا  بين  وثقافية 

همزة و�شل بين ال�شرق والغرب. 
بليبيا  مروا  الذين  الكبار  المغاربة  العلماء  ومن 
وبقي بع�شهم فيها لفترة من الزمن والتقى بعلمائها 
الفقيه  واأحوالها  معالمها  على  مالحظاته  و�شجل 
 " "اأبوبكر بن العربي  والعالم الأندل�شي المو�شوعي 
)ت)))ه�( الذي كان من بين موؤلفاه الكثيرة كتاب 
"الذي  "الأحكام  القوا�شم" وكتاب  من  "العوا�شم 
التوجهات  من  كثير  على  يحتوي  تربوًيا  كتاًبا  يعّد 
والرحالة  العالم  كذلك  ومنهم  القيمة،  التربوية 
�شنة  بطرابل�ص  مر  ال��ذي  ر�شيق"  "ابن  المغربي 
ر�شيد  بن  عمر  بن  محمد   " والرحالة  ))))ه����( 
الفهري الذي زار طرابل�ص �شنة ))))ه� ( والرحالة 
زاراها  الذي  العبدري  بن  محمد  عبداهلل  اأبو   "
الذين  ال��رح��ال��ة  م��ن  وك��ذل��ك  �شنة ))))ه�����(  ف��ي 
الهجري  ع�شر  الحادي  القرن  في  طرابل�ص  زاروا 
والفقيه  العيا�شي  �شالم  اأب��و  الرحالة  عنها  وكتبوا 
الغماري  الكريم  عبد  بن  اهلل  عبد  محمد  اأبو   "
طالت  وقد  ))))ه�(،  �شنة  بطرابل�ص  مر  " الذي 
الطالب  بع�ص  ا�شتطاع  بحيث  بطرابل�ص  اإقامته 
اأن يدر�شوا عليه بع�ص الكتب العلمية  الطرابل�شيين 
وذلك مثل كتاب "الكافي في الفرائ�ص" لبن المّنمر 
"عبد  وغيره من الكتب. والعالم والرحالة التون�شي 
اهلل التجاني" الذي قام برحالته اإلى طرابل�ص فيما 
الفقيه  العالم  ا  اأي�شً ومنهم  )1)ه����(،  �شنة)  بين 
والموؤرخ ابن خلدون الذي زار مدينة طرابل�ص وبقوا 
فيها لفترة من الزمن يدر�ص ويحا�شر فيها ويجال�ص 

علماءها والمت�شوفين فيها)))(.
تعطي  كانت  الرحالت  تلك  اأن  على  يدل  ومما 
من  وغ��ي��ره��ا  طرابل�ص  ف��ي  العلم  ل��ط��الب  ��ا  ف��ر���شً

والمغرب  الأندل�ص  من  بالعلماء  بلقاء  الأق��ال��ي��م، 
في  وهم  العلوم  من  كثير  عنهم  لأخ��ذوا  و  وتون�ص، 
اإبراهيم  " اأبي ا�شحق  بلدهم، ما نذكره عن منهم 
الأج��داب��ي ال��ذي ع��رف بابن الأج��داب��ي، وه��و من 
رحلة  له  يكن  ولم  الهجري،  الخام�ص  القرن  علماء 
خارج طرابل�ص، وعندما �شئل من اأين له هذا العلم 
ه��وارة  بابي  م��ن  " اكت�شبته  اأج���اب:  ت��رح��ل؟  ول��م 
واإجابته  طرابل�ص  اأب��واب  من  بابان  وهما  وزناتة"، 
للعلماء  لقائه  ا�شتفاد علمه من  اأنه  اإلى  اإ�شارة  هذه 
البابين  هذين  طريق  عن  بطرابل�ص  يمرون  الذين 
طرابل�ص  اأن  هذا  ومعنى  المغربين.  اأم  م�شرقيين 

كانت ملتقي كبار العلماء)))(. 
ومنهم ال�شيخ " اأبو فار�ص بن عبد العزيز بن عبد 
العظيم بن عبد ال�شالم بن عبد العزيز بن عبد اهلل 
ابن عبد العزيز بن عبيد، ومن خالل الطالع على 
تت�شح  المتمثلة في م�شيخته،  ال�شيخ  ثقافة  م�شادر 
ومغاربة  م�شارقة  علماء  من  الأ�شلية  منابعها  لنا 
الح�شن  " اأبو  الفقيه  �شيوخه  عبروا طرابل�ص، ومن 
الب�شطي،  الأندل�شي  اإبراهيم  بن  محمد  اإبراهيم 
عليه  فقراأ  الحج،  من  قافاًل  طرابل�ص  اجتاز  الذي 
بع�ص تاأليفه في اللغة العربية، و�شمع عليه �شيًئا من 
نظمه، وقد روى عنه "المذهبة" لبن المنا�شف)))( 
من  ورد  الذي  الأعجمي  العبا�ص  اأبو  الفقيه  ومنهم 
الم�شرق على مدينة طرابل�ص، قا�شًدا المغرب فقراأ 
ومنهم  الخطيب،  لبن  الدينية  العلوم  بع�ص  عليه 
اإبراهيم  بن  اهلل  عبد  محمد  اأب��و  القا�شي  الفقيه 
قا�شًيا.  طرابل�ص  و�شل  القاب�شي،  م�شلم  اأب��ي  ابن 

وغيرهم كثير)))(. 
وعلماء  ال��واف��دي��ن  العلماء  بين  تجري  وك��ان��ت 
عقائدية،  ق�شية  اأو  م�شاألة  حول  مناظرات  البالد 
الفن  هذا  ويتطلب  بحجته،  ويلقي  براأيه،  يدلي  كل 
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كما  ا،  خا�شً ومنهاًجا  واأ�شلوًبا  خبرة  العلوم  من 
يتطلب �شعة الحيلة اإلى جانب الإفا�شة في المادة، 
والف�شاحة في النطق، والبالغة في التعبير، وح�شن 
الإلقاء، وهذا ما كان متوفًرا عند علماء المن�اظرات 
بن  ال�عزيز  عبد  ف�ار�ص  اأب��و  من�هم  طراب�ل�ص  ف��ي 
ناظروا  ال��ذي��ن  الأبا�شية  علماء  وم��ن  عب�يد)))(، 
الم�عتزلة اأبو الم�نيب م�حمد ب�ن يان�ص ال�دركلى)))(. 
ا ابن الأجدابي فلقد  وممن برع في المناظرات اأي�شً
الجدل  في  بارًعا  الفقه  في  تمكنه  جانب  اإلى  كان 
المناظرة  في  تتبع  التي  والأ�شول  الآداب  ومعرفة 
محمد  ك��ان  كما  الفقهية)))(،  المذاهب  اأه��ل  بين 
بالجدل  علم  ع�لى  بالعقعذق  المع�روف  �شالم  ابن 
والنظر)))( ومن العلماء الذين ناظروا القدرية واألف 
في هذا كتاب اأحمد ابن ن�شر الدودي )ت)1)ه�( 

بعنوان " الرد على القدرية)1)(. 

والمغرب  طرابل�ص  علماء  بين  الت�����ش��ال  اإن 
بع�ص،  من  بع�شها  البالد  هذه  لقرب  طبيعي  اأم��ر 
اأثناء  المغاربة  طريق  في  طرابل�ص  لوجود  ونظًرا 
ينتهزون  العلماء  فاإن  الحج،  فري�شة  لأداء  �شفرهم 
دار�شين  م�شاجدها  في  فيجل�شون  الفر�شة  ه��ذه 
بع�ص  يرحل  وق��د  ويجيزون،  فيجازون  ومدر�شين 
القيروان؛  اأو  العلماء من طرابل�ص قا�شًدا �شفاق�ص 
اأكابر العلماء، كما ح�دث لبن  لالأخذ وال�شماع من 
المنمر في �شماعه من ال�شيخ ابن محمد بن اأبي زيد 

القيرواني في ال�قرن الرابع الهجري)))(. 

)فيما  الخارجي  ال�ضعيد  على  ثانًيا- 
وراء ال�ضودان):

جانب  اإلى  معها  تحمل  التجارية  القوافل  كانت 
الب�شائع تجار باألوان �شتى ومذاهب فكرية وعقيدية 
وفقهية و�شيا�شية مختلفة. وعلى �شبيل المثال انتقل 

مذهب الأبا�شية اإلى ال�شودان من المركز التجاري 
�شليمان  الربيع  اأبا  اأن  فيذكر  نفو�شة،  جبل  ال�شهير 
ابن عبد ال�شالم الو�شياني كان يتحدث في �شيره عن 
عمرو�ص بن فتح اأحد ق�شاة جبل نفو�شة الذي "بعث 
هناك  لي�شتقر  زغاوة  الدعوة" اإلى  اأهل  من  عالًما 
ويطيب له المقام فيها. واأبو العبا�ص اأحمد بن �شعيد 
يحي  اأبا  اأن  اإلى  فيها  يدهب  رواية  اأورد  ال�شماخي 
الفر�شطائي دعا اأحد ملوك ال�شودان الزغاويين اإلى 

الإ�شالم فا�شتجاب اإلى ذلك وُح�شن اإ�شالمه)))(. 

وب��الد  ليبيا  بين  الثقافي  التفاعل  �شور  وم��ن 
ال�شودان تدري�ص علماء ليبيين في م�شاجد ومدار�ص 
بالبالد ال�شودانية وتولي الرئا�شة فيها لبع�ص الأمور؛ 
اأن العالم الفقيه من�شور الفزاني تولى  حيث يذكر 
التدري�ص والإمامة في الجامع الكبير في تنبكت في 
الإمامة  اإل��ى  و�شبقه  )))ه����/))))م،  �شوال  �شهر 
�شنة،  التواتي  القا�شم  اأبو  �شيخه  الجامع  هذا  في 
التاريخية  الم�شادر  وتخبرنا   .) ))))م   / )))ه� 
المالى  ال�شلطان  قبل  من  الجامع-  -اأي  اأ�ش�ص  اأنه 
اإلى  ال�شهيرة  رحلته  من  عودته  عقب  مو�شى  من�شا 
بهذه  كلف  وقد   ،) /))م  ))ه�  القرن  اأوائ��ل  الحج 
المهمة المهند�ص وال�شاعر اإبراهيم ال�شاحلي وعبد 
اهلل الكومي الغدام�شي اللذين ح�شرا معه من رحلته 

الم�شرقية)))(. 

وممن كان معلًما ومكلًفا بالأمور ال�شيا�شية عند 
الغدام�شي،  المهدي  والفقيه  العالم  التكرور  مللك 
وقد ذكر ذلك ابن خلدون والمقريزي �شمن اأخبار 
عدد  بالده  اإلى  معه  �شحب  باأنه  التكرور  ملك  حج 

من العلماء منهم الفقيه المهدي الغدام�شي)))(. 

ال�شواري  �شالم  المالكي  الفقيه  كذلك  ومنهم 
بالإقامة  �شليمان  من�شا  مالي  �شلطان  اأغ��راه  الذي 
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اأغرى غيره  القرن ))م كما  في مالي في منت�شف 
العمري  ذلك  ذكر  ما  ح�شب  المالكية،  علماء  من 
والإب�شار.  م�شالك  كتاب  من  العا�شر  الف�شل  في 
حاقا  مدينة  مدر�شة  ازده���ار  ف��ي  الف�شل  وي��رج��ع 
ال�شيخ  اإل��ى  الكبرى  جاقلياء  با�شم  اأحياًنا  وتذكر 

�شالم ال�شوارى)))(. 
ليبيا  ب��ي��ن  ال��ث��ق��اف��ي  ال��ت��ف��اع��ل  واأو����ش���ح ���ش��ور   
عبد  اأبو  ال�شيخ  �شخ�شية  في  يتجلى  ما  والمغرب، 
اهلل محمد على الخروبي ولد تقريًبا حوالي 1))ه�( 
من فقهاء ع�شره المبرزين واأحد زعماء ال�شوفية 
قارفار�ص.  في  زاوي��ة  لهم  كانت  ممن  الم�شهورين 
كانت له الريادة وال�شدارة بين اأ�شحابه من الم�شايخ 
والمريدين مثل ال�شيخ الجيني و ال�شيخ عبد الرحمن 
فائقين  وتقدير  باحترام  يتمتع  وك��ان  اإدري�����ص،  بن 
وك��ان��وا  وط��راب��ل�����ص،  تون�ص  ف��ي  ع�شره  ح��ك��ام  م��ن 
المهمة.  الم�شائل  بع�ص  في  وي�شت�شيرونه  يزورونه 
بعلمائها،  والتقى  تون�ص  اإلى  الخروبي  عالمنا  رحل 
ومنهم �شيدي يحى بن على الجالي و�شيدي على بن 
اإقامته  اأثناء  ))))م  )))ه�  �شنة  التون�شي  بوتربية 
بتون�ص اأن�شاأ مدر�شة، ثم رحل من تون�ص اإلى المغرب 
)))ه�  �شنة  وفي  بها.  وا�شتقر  )الجزائر(  الأو�شط 
باحترام  حظي  وفيها  الأق�شى.  المغرب  اإلى  �شافر 
اأكرم  حيث  وتقديرها،  المغربية  الحاكمة  الأو�شاط 
معروًفا  كان  الخروبي  ال�شيخ  لأن  وفادته؛  ال�شلطان 

في الأو�شاط العلمية حتى قبل اأن يزور المغرب. 
للرد  ان��ب��روا  الذين  الأ�شخا�ص  اأح��د  ك��ان  وق��د 
على موقف التجار المحتكرين الذين كانوا يريدون 
احتكار ال�شوق ومنع غيرهم من ال�شتغال بالتجارة 
في اأزمة �شنة ))) ه� في فا�ص، ثّم اإن الأو�شاط العلمية 
المغربية في فا�ص ومراك�ص رحبت به وفتحت اأمامه 
مجالت التدري�ص والخطابة ومناظرة الفقهاء، وقد 

هذه  من  جوانب  والتراجم  ال�شير  كتب  لنا  �شجلت 
الخطب والمناظرات الفقهية والكالمية التي �شارك 
فيها ق�شية ا�شطهاد الإ�شالميين المهاجرين بفا�ص 
الإخال�ص  كلمة  مفهوم  حول  الكالمية  والمناظرة 
وفي  ال�شوفية  �شلوك  في  المو�شوعات  من  وغيرها 

علم الحديث)))(. 
وغيرها من ال�شور التي ت�شجد التفاعل الثقافي 

بين ليبيا بجيرانها. 

الحوا�صي
نق�شد بم�شطلح ال�شودان في هذا الورقة ال�شودان الذي  )٭( 
اأطلقه الجغرافيون العرب على كل المنطقة الواقعة الى 
الجنوب من ال�شحراء الكبرى والممتدة من �شرق القارة 
اإلى غربها ن�شبة اإلى لون �شكانها ، وتق�شم بالد ال�شودان 
وال�شرقي(،   والأو���ش��ط  الغربي  )ال�����ش��ودان  اإل��ى  ع��ادة 

وم�شطلح ما وراء ال�شحراء فنق�شد به بالد ال�شودان.
الها�شمي، ر�شا جواد: تجارة القوافل في التاريخ العربي   -(
نهاية  حتى  الح�شاري  ودوره��ا  القوافل  تجارة  ؛  القديم 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  ع�شر،  التا�شع  القرن 

والعلوم )د. م، )د، ت (، �ص).
المرجع نف�شه، �ص1).   -(

وغرب  �شمال  بين  القوافل  تجارة  اأحمد:  �شيد  العراقي،   -(
ودوره��ا  القوافل  ت��ج��ارة  الح�شاري،  واأث��ره��ا  اإفريقيا 
المنظمة  ع�شر،  التا�شع  القرن  نهاية  حتى  الح�شاري 

العربية للتربية والثقافة والعلوم �ص))).
زنبير، محمد: تجارة القوافل في المغرب، تجارة القوافل   -(
ع�شر،  التا�شع  ال��ق��رن  نهاية  حتى  الح�شاري  ودوره���ا 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، �ص))).
الها�شمي: المرجع ال�شابق، �ص)).   -(

زنبير، المرجع ال�شابق، �ص ))).  -(
والقت�شادي  ال�شيا�شي  التاريخ  مبروك:  الهادي  الدالي:   -(
لإفريقيا فيما وراء ال�شحراء - من نهاية القرن الخام�ص 
الم�شرية  ع�شر-الدار  الثامن  القرن  بداية  اإل��ى  ع�شر 

اللبنانية، ))))م، �ص)))(.
المرجع نف�شه، �ص)))   -(

المرجع نف�شه ، �ص 11)   -(
ما  الليبي  التوا�شل  مالمح  مخزوم،  عطية  الفيتوري:   -(1
ع�شر  والحادي  ال�شابع  القرنين  بين  ما  الإفريقي  بين 
الندوة  اأعمال  الإفريقية  العالقات  اإط��ار  في  -درا���ش��ة 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

142

في  الع�شور  عبر  ال�شوداني  الليبي  التوا�شل   " العلمية 
الفترة )-)/)/)11)م الجماهيرية، ن�شر مركز الجهاد 

)11)م، طرابل�ص (، �ص ))).
فخار، اإبراهيم: تجارة القوافل في الع�شر الو�شيط ودور   -((
تجارة  الكبرى،  ال�شحراء  ح�شارة  في  الليبيين  التجار 
التا�شع  القرن  نهاية  حتى  الح�شاري  ودوره��ا  القوافل 
ع�شر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، �ص)). 

المرجع نف�شه، �ص))-)).   -((
الفيتوري محمد �شعيد: ليبيا و تجارة القوافل - طرابل�ص   -((

الهيئة العامة لالآثار ))1)م �ص).
التبادل  في  الإفريقية  ال�شحراء  دور  اإبراهيم  حركات،   -((
البحوث  مجلة  ال��و���ش��ي��ط،  الع�شر  خ���الل  وال��ت�����ش��وي��ق 

التاريخية )العدد الأول ))))م( �ص )). 
فخار، المرجع ال�شابق، �ص )).  -((

المرجع نف�شه، �ص ))  -((
المرجع نف�شه، �ص )).   -((

الدالي: المرجع ال�شابق، �ص )))  -((
فخار : المرجع ال�شابق، �ص ))  -((

الدالي: المرجع ال�شابق ، �ص)))  -(1
فخار: المرجع ال�شابق، �ص ))  -((

الدالي: المرجع ال�شابق، �ص )))  -((
التجارية  والأ���ش��واق  القوافل  ط��رق  يحيى:  ع��زي��ز،  اأب��و   -((
القرن  الأوروبيون خالل  الكبرى كما وجدها  بال�شحراء 
حتى  الح�شاري  ودورها  القوافل  تجارة  ؛  ع�شر،  التا�شع 
للتربية  العربية  المنظمة  ع�شر،  التا�شع  القرن  نهاية 

والثقافة والعلوم ، �ص))).
المرجع نف�شه، �ص))).  -((

الح�شناوي: حبيب وداعه: ت�شهيل قوافل حجاج ال�شودان   -((
التوا�شل  ن��دوة  )اأع��م��ال  الثامن،  القرن  حتى  الأو���ش��ط 
الإفريقية على جانبي  الأقطار  بين  الثقافي والجتماعي 
ال�شحراء - تنظيم كلية الآداب المغرب - كلية الدعوة 

الإ�شالمية طرابل�ص ))))م ( �ص)).
المرجع نف�شه، �ص)).  -((

حركات: المرجع نف�شه، �ص)).   -((
و�شفها  كما  ليبيا  �شعيدوني:  الدين  نا�شر  �شعيدوني:   -((
رحالة جزائري - مجلة البحوث التاريخية ال�شنة الرابعة 

- العدد الأول ))))م، �ص )))(. 
والح�شاري  الثقافي  التفاعل  : مقومات  الطيب  الوزاني،   -((
الأق�شى )اأعمال ندوة  والمغرب  اإفريقيا  بين دول غرب 
التوا�شل الثقافي والجتماعي بين الأقطار الإفريقية على 
جانبي ال�شحراء - تنظيم كلية الآداب - المغرب ن كلية 

الدعوة الإ�شالمية طرابل�ص ))))م( �ص ))).
غرب  ف��ي  التجديد  ح��رك��ات  دور  ح��م��د:  عمر  �شعيد،   -(1

ال�شاد�ص،  ال��ع��دد  اإفريقية  درا���ش��ات  مجلة  اإف��ري��ق��ي��ا، 
))))م( �ص))).

عبد العزيز بن را�شدي العبيدي: و�شائل انت�شار الإ�شالم   -((
العدد  اإفريفية  درا�شات  تاريخية،  درا�شة  اإفريقيا  في 

ال�شاد�ص، ))))م. �ص))( .
المرجع نف�شه، �ص 1).  -((

الورثيالني: الح�شين بن محمد: نزهة الأنظار في ف�شل   -((
الورثيالنية -  بالرحلة  الم�شهورة  والأخبار.  التاريخ  علم 
) ))))م  بيروت،   ( ط))(  �شنب،  اأب��ي  محمد   تحقيق 

�ص ))).
في  الثقافية  ال��ح��ي��اة  ح��ول  لمحات  ن��ج��اح:  القاب�شي،   -((
طرابل�ص في الع�شور الو�شط -الإ�شالمية، مجلة البحوث 
التاريخية، مركز الجهاد الليبي، ال�شنة الثانية، ع الثاني 

�شنة 1)))م ( �ص)1) .
المرجع ال�شابق، �ص)1).  -((

النائب، اأحمد: المنهل العذب في تاريخ طرابل�ص الغرب،   -((
درار الفرجاني )طرابل�ص، د، ت ( �ص �ص))). 

الفتح  من  ليبيا  تاريخ  محمود:  اللطيف  عبد  البرغوتي،   -((
من�شورات  العثماني،  الع�شر  ب��داي��ة  حتى  الإ���ش��الم��ي 
الجامعة الليبية، دار �شادر ) بيروت ))1)م ( �ص )1)

عبا�ص، اإح�شان: تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع   -((
))))م(  بنغازي   ( ليبيا  دار  الهجري،  التا�شع  القرن 

�ص))).
الوطن  في  التخلف  بدايات  رم�شان:  عي�شى  القبالوي،   -((
العربي، اأمثلة تطبيقية من ليبيا، من�شورات مركز الجهاد 

الليبيين )طرابل�ص، )11)( �ص)))(.
اإح�شان عبا�ص، المرجع ال�شابق �ص )).  -(1

بين  الثقافي  التوا�شل  وثائق  من  فار�ص:  اأبو  حمزة،  اأبو   -((
 -( العدد  والمخطوطات  الوثائق  مجلة  وتون�ص،  ليبيا 

ال�شنة ال�شاد�شة ))))، �ص )). 
اإ�شكاليات  عن  مغربية  اأجوبة  ال��واح��د:  عبد  الع�شري،   -((
القرن خ��الل  الغربي  ال�شودان  ب��الد  من  وردت   عقدية 
))ه� / ))م( )اأعمال ندوة التوا�شل الثقافي والجتماعي 
تنظيم   - ال�شحراء  جانبي  على  الإفريقية  الأقطار  بين 
طرابل�ص  الإ�شالمية  الدعوة  كلية  المغرب،  الآداب  كلية 

))))م( �ص ))).
في  واأث��ره��ا  العربية  الثقافة  اأحمد:  غيث  �شعد  مطير،   -((
المدار  دار  الأول��ي  الطبعة  الغربي،  ال�شوداني  مجتمع 

الإ�شالمي بيروت )11)م، �ص )))-))).
غرب  ف��ي  الإ���ش��الم��ي  التعليم  اهلل:  عبد  علي  الخاتم،   -((
))))م،  اإبريل  الثالث،  العدد  اإفريقية  درا�شات  اإفريقيا 

�ص ))(. 
المرجع نف�شه، �ص )).  -((
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على  محمد  ع��ب��داهلل  اأب���و  وداع����ة:  حبيب  الح�شناوي،   -((
الفكرية  ون�شاطاته  حياته  ال�شوفي  الفقيه  الخروبي 
وال�شيا�شية، مجلة البحوث التاريخية ال�شنة الثالثة العدد 

الثاني ))))م، �ص ))).

الم�صــادر والمراجع
ال�شوفي حياته  الفقيه  الخروبي  اأبو عبد اهلل محمد على   -
الح�شناوي، حبيب وداعة:  وال�شيا�شية،  الفكرية  ون�شاطاته 
الثاني  ال��ع��دد  الثالثة  ال�شنة  التاريخية  البحوث  مجلة 

))))م.
بالد  م��ن  وردت  عقدية  اإ�شكاليات  ع��ن  مغربية  اأج��وب��ة   -
الع�شري،  ))م(   / ))ه���  القرن  خ��الل  الغربي  ال�شودان 
والجتماعي  الثقافي  التوا�شل  ندوة  )اأعمال  الواحد:  عبد 
تنظيم   - ال�شحراء  جانبي  على  الإفريقية  الأقطار  بين 
طرابل�ص  الإ�شالمية  الدعوة  كلية  المغرب،  الآداب  كلية 

))))م(.
من  تطبيقية  اأمثلة  العربي،  الوطن  في  التخلف  بدايات   -
ليبيا، القبالوي، عي�شى رم�شان: من�شورات مركز الجهاد 

الليبيين )طرابل�ص، )11)(.
وراء  فيما  لإف��ري��ق��ي��ا  والق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي  ال��ت��اري��خ   -
بداية  اإل��ى  ع�شر  الخام�ص  القرن  نهاية  من   - ال�شحراء 
-ال��دار  م��ب��روك:  ال��ه��ادي  للدالي:  ع�شر،  الثامن  القرن 

الم�شرية اللبنانية، ))))م.
الع�شر  ب��داي��ة  حتى  الإ���ش��الم��ي  الفتح  م��ن  ليبيا  ت��اري��خ   -
من�شورات  محمود:  اللطيف  عبد  البرغوتي،  العثماني، 

الجامعة الليبية، دار �شادر ) بيروت ))1)م (.
التا�شع  القرن  مطلع  حتى  العربي  الفتح  منذ  ليبيا  تاريخ   -

الهجري، عبا�ص، اإح�شان: دار ليبيا )بنغازي ))))م(.
تجارة القوافل بين �شمال وغرب اإفريقيا واأثرها الح�شاري،   -
الح�شاري  ودوره��ا  القوافل  تجارة  اأحمد:  �شيد  العراقي، 
للتربية  العربية  المنظمة  ع�شر،  التا�شع  القرن  نهاية  حتى 

والثقافة والعلوم.
تجارة القوافل في التاريخ العربي القديم؛ تجارة القوافل   -
ع�شر،  التا�شع  ال��ق��رن  نهاية  حتى  ال��ح�����ش��اري  ودوره����ا 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  جواد:  ر�شا  الها�شمي، 

والعلوم )د. م، )د، ت (.
الليبيين  التجار  ودور  الو�شيط  الع�شر  في  القوافل  تجارة   -
ودوره��ا  القوافل  تجارة  الكبرى،  ال�شحراء  ح�شارة  في 
الح�شاري حتى نهاية القرن التا�شع ع�شر، فخار، اإبراهيم: 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
ت�شهيل قوافل حجاج ال�شودان الأو�شط حتى القرن الثامن،   -
الثقافي  التوا�شل  الح�شناوي: حبيب وداعة، )اأعمال ندوة 
والجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي ال�شحراء 

الإ�شالمية  الدعوة  كلية  المغرب،  الآداب  كلية  تنظيم   -
طرابل�ص ))))م (.

عبد  علي  الخاتم،  اإفريقيا،  غرب  في  الإ�شالمي  التعليم   -
اهلل: درا�شات اإفريقية العدد الثالث، اإبريل ))))م، 

الغربي،  ال�شوداني  مجتمع  في  واأث��ره��ا  العربية  الثقافة   -
المدار  دار  الأول���ى،  الطبعة  اأح��م��د:  غيث  �شعد  مطير، 

الإ�شالمي بيروت )11)م(.
خالل  والت�شويق  التبادل  في  الإفريقية  ال�شحراء  دور   -
البحوث  مجلة  اإب��راه��ي��م  ح��رك��ات،  ال��و���ش��ي��ط،  الع�شر 

التاريخية ) العدد الول، ))))م(. 
كما  الكبرى  بال�شحراء  التجارية  والأ�شواق  القوافل  طرق   -
عزيز،  اأبو  ع�شر،  التا�شع  القرن  خالل  الأوروبيون  وجدها 
يحى، تجارة القوافل ودورها الح�شاري حتى نهاية القرن 
والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  ع�شر،  التا�شع 

�ص))).
الع�شور  في  طرابل�ص  في  الثقافية  الحياة  حول  لمحات   -
البحوث  مجلة  ن��ج��اح:  -الإ�شالمية،القاب�شي،  الو�شط 
الثاني  ع  الثانية،  ال�شنة  الليبي،  الجهاد  مركز  التاريخية، 
تاريخ  في  العذب  المنهل  اأحمد:  النائب،  1)))م(  �شنة 

طرابل�ص الغرب، درار الفرجاني )طرابل�ص، د، ت(.
-  ليبيا كما و�شفها رحالة جزائري �شعيدوني: نا�شر الدين 
 - الرابعة  ال�شنة  التاريخية  البحوث  مجلة  �شعيدوني:- 

العدد الأول ))))م )))(. 
غرب  دول  بين  والح�شاري  الثقافي  التفاعل  مقومات   -
اإفريقيا والمغرب الق�شى الوزاني، الطيب : )اأعمال ندوة 
التوا�شل الثقافي والجتماعي بين الأقطار الإفريقية على 
كلية  المغرب،   الآداب  كلية  تنظيم   - ال�شحراء  جانبي 

الدعوة الإ�شالمية طرابل�ص ))))م(.
القرنين  بين  ما  الإفريقي  بين  ما  الليبي  التوا�شل  مالمح   -
العالقات  اإط���ار  ف��ي  درا���ش��ة   - ع�شر  وال��ح��ادي  ال�شابع 
الندوة  اأع��م��ال  ن،  م��خ��زوم  عطية  الفيتوري:  الإفريقية 
في  الع�شور  عبر  ال�شوداني  الليبي  التوا�شل   " العلمية 
الجهاد  مركز  ن�شر  الجماهيرية،  )-)/)/)11)م  الفترة 

)11)م، طرابل�ص(.
حمزة،  وتون�ص،اأبو  ليبيا  بين  الثقافي  التوا�شل  وثائق  من   -
ال�شنة   -( العدد  والمخطوطات  الوثائق  مجلة  فار�ص:  اأبو 

ال�شاد�شة )))).
الم�شهورة  والأخبار.  التاريخ  علم  ف�شل  في  الأنظار  نزهة   -
محمد:-  بن  الح�شين  الورثيالني،  الورثيالنية:  بالرحلة 

تحقيق محمد اأبي �شنب، ط))( )بيروت، ))))م(.
عبد  تاريخية  درا�شة  اإفريقيا  في  الإ�شالم  انت�شار  و�شائل   -
العدد  اإفريفيا  درا���ش��ات  العبيدي،  را���ش��دي  ب��ن  العزيز 

ال�شاد�ص، ))))م.(.
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الجزر الخالدات اأو جزر الكناري
رحلة االكت�شاف

قراءة في م�شادر التراث العربي
د. اأحمد محب�ض الح�شناوي

المجمع العلمي العراقي - بغداد

المقدمة :

الحديث عن جزر الكناري CANARY ISLANDS اأو الجزر ال�صعيدة
اأو كما يطلق عليها العرب بالخالدات                                         كالحديث عن التاريخ الغام�ص

الذي �صاعت معالمه في اأمواج البحر الهائج . جزر عرفتها الح�صارات القديمة من الم�صريين 
والفينيقيين واالإغريق والرومان والعرب, التي اعتبرت اكت�صافها للجزر دلياًل للرقي واقتحام 

المجهول, وكاًل يتجاذب هذا الو�صول .

ونحن هنا ال نروم اأيقاظ التاريخ من �صكونه؛ ففي حقيقة االأمر - بالن�صبة لي - لم تعد تتعلق 
بمن �صبق االآخر الكت�صاف هذه الجزر, بل في اأن العرب اأخفقوا في تنظيم الفتوحات وحمالت 
اال�صتيطان الجماعية اأو عمرانها اأو حتى تدوين الرحالت لها اأو اكت�صافها؛ كما فعل االأوروبيون 
بعدهم بمدة قريبة من الزمن؛ وذلك كون العرب ركزوا على البر واأهملوا بناء القوة البحرية, 
البداية  ومنذ  البحر,  يخ�صون  عام  بوجه  العرب  كان  فقد  مقتلهم.  جاء  االإهمال  ذلك  ومن 
اأية جهود لمنازعتهم  يخامرهم �صعور باأن )الكفار( ي�صيطرون عليه, ومن ثم فاإنهم لم يبذلوا 

هذه ال�صيادة اإال في النادر .

غزوها  بعد  الجزر  هذه  في  العرب  تاريخ  فغيب 
في  ن�شعى  واإذ  الأ�شبان.  ثم  ومن  البرتغال  قبل  من 
اإرها�شات هذا البحث اإلى قراءة الم�شادر العربية 
المبكرة  اأوقاتها  الجزر في  المتبقية لكت�شاف هذه 

المتلفة،  الدهر  اأي��ادي  من  ن�شو�شها  �شلمت  التي 
ومن يدري ما خفي قد يكون اأعظم مما و�شل الينا 
يوم من  كانت في  اأر�ص  لنا ق�شة  لتروي  الآن  حتى 

الأيام هي اآخر الدنيا .  
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اأوًل - جزر الكناري )�ضانعة ال�ضعوب):
الموقع:

في   ARCHIPELAGO الأْرَخ���ب���ِي���ّل))(  ه��ذا  يقع 
المحيط الأطل�شي، �شمال غرب ال�شحراء المغربية 
- بمواجهة ال�شاطئ المغربي - على بعد 1))كيلومتر 
م��ن ال��م��غ��رب، وج��ن��وب غ���رب اإ���ش��ب��ان��ي��ا ع��ل��ى بعد 
  ْ(1-  ْ(( عر�ص  خطي  بين  وتمتد  11))كيلومتر، 
 . غ��رب غرينت�ص   ْ((- وبين خطي طول ))ْ  �شماًل، 

وهي الأقرب اإلى اأفريقيا منها اإلى اأ�شبانيا.
رئي�شة  ج��زر  �شبعة  م��ن  الأرخ��ب��ي��ل  ه��ذا  يتكون 
ف��ي��ورت��ي��ن��ف��ن��ت��ورا   ،TENERIFE )ت��ي��ن��ي��ري��ف  ه���ي 
FUERTEVENTURA وتعني المغامرة الكبرى وهي 

هذه  اكت�شاف  عند  الأوروب��ي��ون  لفظها  عبارة  اأول 
الجزيرة، وكناري الكبرى اأو كما يطلق عليها الأ�شبان 
لن���زاروت   ،GRAN CANARIA ك��ن��اري��ا(  )غ���ران 
LANZAROTE ، و�شميت على ا�شم تاجر من مدينة 

ع�شر  ال��راب��ع  القرن  بداية  في  رحاله  حط  جنوى 
 ،GOMERA غوميرا   ،LA PALMA لبالما  للميالد، 
�شتة  عن  ف�شاًل  الحديد(،  وتعني   HIERRO هييرو 
اليغرانزا   : بال�شكان هي  ماأهولة  جزر �شغيرة غير 
اي�شال   ،GRACIOSA غرا�شيو�شا   ،ALEGRANZA

ثالث جزر  بجانب   ،ISLA DE LOBOS لوبو�ص  دي 
اأخرى.

ه���ذا  انق�ش��م  )))))ه���/))))م(  ع����ام  بع���د 
بالما�ص  ل���ص   : هما  مقاطعتين  اإل���ى  الأرخ��ب��ي��ل 
وعا�شمتها  ال�شرقية(  )ال��ج��زر   LAS PALMAS

 ال��ك��ن��اري ال��ك��ب��رى. و���ش��ان��ت��ا ك����روز دوت��ي��ن��ي��ري��ف
 SANTA CRUZ DE TENERIFE )الجزر الغربية( 
الجزر  م�شاحة  مجموع  وتبلغ  تينيريف،  وعا�شمتها 

الكلية )))) كيلومتر مربع تقريًبا.
واأكبر جزيرة من هذا الأرخبيل حجًما واأكثرها 
تناهز  اإذ  الكبرى؛  الكناري  جزيرة  هي  ات�شاًعا 
م�شاحتها )))) كيلومتر مربع تقريًبا، و�شكلها يكاد 
في  ي�شل  الماء  �شطح  وارتفاعها عن  دائرًيا؛  يكون 
وتتكون  متر،   (111 من  اأكثر  اإل��ى  المناطق  بع�ص 
هذه الجزيرة من عدة قرى �شغيرة، تحول بع�شها 
اإلى مدن بف�شل انت�شار المنتجعات ال�شياحية؛ وذلك 

ب�شبب ا�شتقرار درجات حرارتها على مدار ال�شنة.
جزيرة  من  ا�شمها  اأخذت  الجزر  هذه  ومجموع 
قبل  من  عليه  اأطلق  ما  اإل��ى  عائد  وذل��ك  الكناري، 
اإ�شبانيا(  �شمال  واأق��وام  )لغة  الكا�شتالن  الأ�شبان 

الذي كان بدوره وريث اليونان.

خارطة جزر الكناري

1 
 

  خارطة جزر الكناري

 

  

 

  
 

آلب الكناري بريسا ، أصله من جزر 
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وقمم  بركانية  طبيعة  ذات  بمجموعها  والجزر 
الطبيعة  وه���ذه  ال�شخرية؛  ال�����ش��واط��ئ  تحيطها 
اأر�شًيا  ت��درًج��ا  الجزيرة  �شطح  جعلت  البركانية 
ول�شيما  والرتفاعات؛  البحر  �شطح  م�شتوى  مابين 
الرتفاع  في  تبداأ  التي  ال�شخرية  المناطق  تلك  اأن 
الجبلية على هيئة  وتت�شكل قممها  البحر  من �شطح 
لم  فنًيا  جماًل  تعك�ص  التكوين  غريبة  اأ�شتدارية 
تلم�شه يد الإن�شان، ففي منطقة )روكي نوبلو( ي�شل 
 ((11 من  اأكثر  اإل��ى  القمم  تلك  ارتفاعات  بع�ص 
الأرخبيل قمة )تيد( اأعلى قمة في هذا  وتعد   متر. 
 (((( ارتفاعها  يبلغ  حيث  تينيريف  في   TEIDE

متر، ومكاًنا مثالًيا لمراقبة الفلك؛ حيث اأقيم اأهم 
في  ))))م��ت��ر  ارت��ف��اع  على  العالم  ف��ي  المرا�شد 

جزيرة لبالما.

البراكين  م��ن  تكونت  ال��ت��ي  القمم  تلك  وب��ي��ن 
حفر  الجزر  تلك  ن�شاأة  اإليها  تعود  والتي  الأول���ى، 
المياه  م�شاري  القديم  الزمن  في  حفرت  عميقة 
اإلى  و�شوًل  الجزيرة  الحفر  وتتخلل هذه  المتدفقة، 
للكثير  طبيعية  مكامن  يجعلها  ما  المحيط  �شواطئ 

من الأ�شجار والنباتات))(.

المناخ :

ودرجات  ا�شتوائي،  بمناخ  الكناري  جزر  تتمتع 
الحرارة ثابتة طوال اأيام ال�شنة حيث ت�شل درجات 
 (( اإل��ى  اآب   / اأغ�شط�ص  في  المتو�شطة  ال��ح��رارة 
كانون   / يناير  ف��ي  ت�شل  حين  ف��ي  مئوية،  درج��ة 

الثاني )) درجة مئوية.

على  ت��وؤث��ر  ج��اف��ة  اأف��ري��ق��ي��ة  ري���اح  عليها  وت��ه��ب 
ال�����ش��واط��ئ ال��ج��ن��وب��ي��ة ل��ج��زر ال��ك��ن��اري ال��ك��ب��رى 
الخا�شة  النباتات  نمو  على  �شاعد  مما  وتينيريف، 

بمناطق اأفريقيا ال�شمالية .

اأي  ال�شتاء؛  ف�شل  في  ع��ادة  المطر  ويت�شاقط 
 / ودي�شمبر  الثاني،  ت�شرين   / نوفمبر  ف�شلي  في 
اإلى 1)) مليمتر؛ في حين  كانون الأول حيث ي�شل 
قد ي�شل في الجوانب ال�شمالية ال�شرقية للجزر اإلى 

1)) مليمتر))(. 

الزراعة :
ودرج���ات  ال��ب��رك��ان��ي��ة،  الغنية  ال��ج��زي��رة  ت��رب��ة 
المختلفة  الأن���واع  زراع��ة  دعما  المعتدلة  ال��ح��رارة 
والنادرة من النباتات، فكان العنب المنتج الرئي�ص 
الموز  اأ�شبح  ثم  )))))ه������/))))م(،  ع��ام  حتى 
وال��درق  الحم�شيات  ع��ن  ف�شاًل  الرئي�ص  المنتج 
والتين والطماطم والب�شل والبطاطة وق�شب ال�شكر 
والغار  والأ����ص  وال��زه��ور  والتبغ  والقهوة  والحبوب 

والنخيل وال�شبار واليوكالبتو�ص ونباتات اأخرى.

كما اأن هذا الأرخبيل كان حديقة طبيعية للكثير 
لها  وج��ود  ل  التي  النادرة  والنباتات  الأ�شجار  من 
التي  الألفية  ال�شجرة  ومنها  ال��ج��زر،  تلك  في  اإل 
يطلقون عليها ا�شم )الدراجو( التي تبدو اأقرب اإلى 
خ�شونتها  في  المنقر�شة  الدينا�شورية  الحيوانات 
بع�ص  وي��وؤك��د  العمالق.  وت�شكيلها  جذعها  وجفاء 
الموجودة  الأ�شجار  تلك  بع�ص  اأن  النباتات  علماء 
عام.  اآلف  ع�شرة  من  اأكثر  اإلى  تعود  الجزيرة  في 
الخيالية  الم�شحة  اإ�شافة  الطبيعية  الحديقة  فهذه 
على و�شف الجغرافيين ول�شيما العرب الذين �شوف 

نذكر اأهم هذه الأو�شاف في م�شنفاتهم))(.

ال�ضكان :
ال�شكان  اأن  البريطانية  المعارف  دائ��رة  تذكر 
 – )غوان�ص  ُاْلغَواْن�ِص  هم  الكناري  لجزر  الأ�شليين 
 GUANCHES )GUANCHE( جوان�ص(   - غان�ص 
من اأ�شول كرومانيوني CRO - MAGNON ))(، ومن 
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المحتمل اأنهم جاءوا من اأوا�شط اأوروبا وجنوبها عن 
ويت�شف  الع�شور،  بع�ص  في  اأفريقيا  �شمال  طريق 
وعيون  )برونزية(  �شمراء  بب�شرة  ال�شكان  ه��وؤلء 
في  واأنهم  الأ�شقر  اإلى  مائل  و�شعر  رمادية  اأو  ُزْرق 
اأ�شلحتهم  كانت  الأوروبيين  قبل  من  غزوهم  وقت 
من  كانت  ثيابهم  واأن  والحجارة،  الخ�شب  اأدوات 
العظم وقذائف  الحيوانات وحليهم كانت من  جلود 

البحر، وكانوا يعي�شون في الكهوف))(.

اأن  تحديًدا  والبربرية  العربية  الم�شادر  وتذكر 
�شمالي  بربر  اإل��ى  الأ�شل  في  يعودون  الغوان�ص))( 
حول  الخالف  اإلى  التجاذب  هذا  ويعود   . اأفريقيا 
والأوروب��ي��ي��ن  العربي  المغرب  بين  ال��ج��زر  ملكية 

)الأ�شبان())(

الحمالت  بعد  للجزر  الأ�شليون  ال�شكان  اندثر 
عائد  وذلك  ع�شر؛  الخام�ص  القرن  في  الإ�شبانية 
الح��ت��الل  اأث��ن��اء  ف��ي  القتل  اإح��داه��م��ا:  ل�شببين 
الإ�شباني للجزر. والأخر: من خالل البيع في �شوق 
الم�شتوطنين  محيط  في  ذابوا  تبقى  ومن  العبيد، 

الأ�شبان. 

التاريخ :
ب�شبب  �شنة  مليون   (( قبل  الكناري  ن�شاأت جزر 
الإنفجارات البركانية على �شطح المحيط الأطل�شي، 

وخرجت الجزر لل�شطح منذ )) مليون �شنة))(.

من  اأول   PHOENECIANS الفينيقّيون  يعد 
)11))ق.م(،  العام  ح��دود  في  الكناري  جزر  زار 
واأطلقوا عليها ا�شم: األيزورت - وهو ا�شم من اأ�شل 
فيها  واأقاموا   - الفيروزي  اأو  الأزرق  وتعني  �شامي 
مراكز تجارية للعديد من المنتجات ال�شرورية التي 
كانوا يح�شلون عليها لتجارتهم، كما �شيدوا معامل 
الروماني  زمن  في  مهجورة  وكانت  ل��الأرج��وان)1)(، 

ت�شميتها  اإل���ى  دفعهم  مما  وه���ذا   ،PLINY بليان 
ب�الجزر الأرجوانية مع ال�شم الأول)))(.

ريو  ديل  )خ��وان  الكناري  الباحث  راأي  وح�شب 
الفينيقيين  اأن    JUAN DEL RIO AYALA اأي���ال( 
الأرخبيل  ج��زر  كل  في  ي�شتقروا  لم  القرطاجيين 
واك��ت��ف��وا ب��ال���ش��ت��ي��ط��ان ف��ي ج��زي��رت��ي لن����زاروت 
لم  فلذلك  اأفريقيا؛  من  القريبتين  وفيورتينفنتورا 
واإنما  والحديد،  البرونز  وت��داول  �شناعة  ين�شروا 
اكتفوا بمن�شاآت ب�شيطة)))(، كما اأنها كانت حاميات 
)اأع��م��دة  خلف  المحيط  ف��ي  الفينيقيين  ل�شفن 

هرقل(.

وهنا يمكننا الوقوف بين الخرافة والحقيقة في 
اأخر  مع  التقوا  قد  كانوا  الفينيقيين  باأن  العتقاد 
اإلى  تنتمي  التي  الأطال�شة  من  الب�شرية  الجماعات 

عالم ل يمكننا اأن ندركه اليوم ؟!

اليونان   انح�شر النت�شار الفينيقي ليحل محلهم 
وال��ذي��ن  م   . ق  ال��ت��ا���ش��ع    ال��ق��رن  ف��ي   YUNNAN

�شيطروا على �شوؤون المالحة البحرية والكت�شافات 
معلومات  اإل��ى  ي�شلوا  اأن  فا�شتطاعوا  الجغرافية؛ 
�شيادو  فبداأ  العالم،  من  المعمور  الجزء  عن  اأدق 
اليونان وتجارها وم�شتعمروها يجوبون اأنحاء البحر 
 COLAEUS )المتو�شط، في حين ا�شتطاع )كوليو�ص
من ك�شف م�شيق جبل طارق في التاريخ نف�شة)))(. 
اليونان  يقم  فلم  الجزر  اإل��ى  الو�شول  تجربة  اأم��ا 
والإغريق GREEK باأية رحلة في المحيط اأو الو�شول 

اإلى تلك الجزر النائية)))(.

الينا من  م��ا و���ش��ل  اأه��م��ي��ة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
عليها  والعتماد  الجزر  و�شف  في  اليونان  مدونات 
الركون  يمكن  ل  اأنه  اإل  وجغرافي  تاريخي  كم�شدر 
اإليها؛ لإن معظم كتاباتهم قد خلطوا فيها الأ�شطورة 
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بالحقيقة، واأ�شافوا اإليها المبالغات ال�شعرية)))(. 

.م(  ))))-)))ق  )اأف����الط����ون()))(  كو�شف 
 TIMAEUS )ت��ي��م��او���ص(  ك��ت��اب��ي��ه  ف��ي   PLATON

و)كريتيا�ص( CRITIAS الذي تحدث فيها عن وجود 
تعرف  ط��ارق(  )جبل  هرقل  اأعمدة  غ��رب  جزيرة 
على  ارتكز  التي   ،ATLANTIS ب�)الطالنت�ص()))( 
الرحالة  اإل��ى  م�شريين  كهنة  من  نقلت  معلومات 
ق.م(   (((-(((( )�شولون)))(  اليوناني  والم�شرع 
ال�شائعة  الوقائع  ومن  اأ�شعاره  طريق  عن   SOLON

في ع�شره)))(.

ومع ذلك فهذه الكتابات في و�شف جزر الكناري 
ل تخلو من اأهمية خا�شة عندما هذبت في الع�شور 
الكناري  ج��زر  اأب��ع��اد  اأعطى  من  واأ�شهر   . التالية 
)نحو  ال��ق��ل��وذي()1)(  )بطليمو�ص  اليونانيين  م��ن 
PTOLEMDEUS CLUDIUS في كتابه  1)-)))م( 
�شابقه  من  معلوماته  اأ�شتقى  ال��ذي  )الجغرافيا(، 
الثاني  القرن  من  الأول  )الن�شف  )مارينو�ص()))( 
اإلى  ب��دوره  اأ�شتند  وال��ذي   MARINOS الميالدي( 

اأعمال الأ�شالف)))(.

اأ�شبح الرومان �شادة الدنيا بعد اليونان، فنفذوا 
اأرجاء الإمبراطورية  ال�شير في الأفاق ي�شربون في 

الوا�شعة حتى و�شلوا اإلى جزر الكناري.

بعثة  خ��الل  م��ن  الكناري  بجزر  ال��روم��ان  علم 
اأر�شلها ملك موريتانيا )جوبا الثاني()))( )1) ق.م-
))م( JUB II ذلك الملك المغربي الذي جعلت منه 
ثقافته ورحالته وزواجه من )كليوبترا �شيليني - ابنة 
ملًكا ذا  انطونيو�ص(،  كليوباترا ملكة م�شر ومارك 
نفوذ قوي و�شيت وا�شع في روما، فقام برحالت في 
الأطل�ص  جزر  ل�شتك�شاف  الم�شيحي  الع�شر  بداية 
لن��زاروت)))(،  في  ور�شا  الكناري  جزر  اإلى  فو�شل 

في  المكت�شفة  ال��ج��زر  بقية  م��ع  عليها  اأط��ل��ق  التي 
المحيط الأطل�شي ب� )الجزر الأرجوانية( فيقال اإنه 
المغربي،  ال�شاحل  بعد  ما  اإلى  الأرجوان  �شنع  ن�شر 
وذلك اأن بليان يو�شح قائاًل )) مما نعرفه عن جزر 
منها  البع�ص  اكت�شف  قد  جوبا  الملك  اأن  موريتانيا 
واأن�شاأ فيها م�شابغ الأرجوان...(()))(. ول ندري اإن 
كان جوبا الثاني قد مكث طوياًل في هذه الجزيرة، 
عليه  عثر  ال��ذي  الن�شب  اأن  لنا  يتاأكد  م��ا  ولكن 
ي�شترك  اإح��دى قرى لن��زاروت في )زون��زام��ا(  في 
قبور  �شواهد  ومع  المغرب  في  )ن�ُخيلة(  ن�شب  مع 
المتحدة  المقو�شة  النقو�ص  بتلك   )GAVRINIS(

المركز التي تعود اإلى طراز فني موحد)))(.
الكوزمولوجي  الكاتب  قام  )1)ب.م(  عام  في 
))ب.م(   – )))ق.م  الأر������ش�����د()))(  )ب��ل��ي��ان 
جزر  اإلى  ا�شتك�شافية  ببعثة   PLINY THE ELDER

هذه  عن  دقيقة  تفا�شيل  بت�شجيل  فقام  الكناري؛ 
)ج��زر  ا���ش��م  عليها  اأط��ل��ق  م��ن  اأول  وه��و  ال��ج��زر، 
الكناري(، فو�شف نباتات هذه الجزيرة و�شخورها 
 وحيواناتها في كتابه المو�شوعي )التاريخ الطبيعي(
THE NATURAL HISTORY )))(. وبذلك يعد بليان 

ووا�شع  ؛  رحلته  تفا�شيل  الينا  ت�شل  م��وؤرخ  اأق��دم 
الذي  وو�شفها،  الجزر  ل�شم  الرئي�شة  الخطوط 
اقتفى اأثره كاتب ال�شير والفيل�شوف )بلوتاريك()))( 
الجزر  تلك  اإل��ى   PLUTARCH ب.م(   ((1-(((

النائية)1)(.
الغرب  في  الرومانية  الإمبراطورية  �شقوط  بعد 
عام ))))م(؛ ا�شتمرت جزر الكناري �شبه معزولة 
اأو ن�ص عن  اأ���ش��ارة  اأي��ة  لنا  ت��رد  ول��م  ق��رون  ع��دة 
والو�شول  الأطل�شي  المحيط  لقتحام  م��ح��اولت 
اإليها، اإلى اأن اأورد الكاتب الم�شلم )ابن القا�ص()))( 
عن  القبلة(،  )دلئ��ل  كتابه  في  ))))ه�����/)))م( 
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بن  )اإدري�����ص  جهزها  الو�شطى  ال��ق��رون  ف��ي  رحلة 
))))-)))ه�����/)))-)))م(  العلوي()))(  اإدري�ص 
الرحلة  ه��ذه  لتفتح  ال��ج��زر)))(  تلك  اإل��ى  للو�شول 
خو�ص  في  العرب  والم�شتك�شفين  للرحالة  الباب 

غمار المجهول من المحيط الأطل�شي.

اأن  اإلى  الأوروبية  والمو�شوعات  التواريخ  وت�شير 
عام  ك��ان  الكناري  اأر���ص  على  للعرب  وج��ود  اأق��دم 
اأنهم  الم�شادر  تذكر  حيث  )))م(،  )1))ه�����/ 

هبطوا وتاجروا واأن�شاأوا م�شتعمره �شلمية)))(. 

ارت��ب��ط ال���وج���ود ال��ع��رب��ي ف��ي ج���زر ال��ك��ن��اري 
حققت  اأن  فبعد  والبرتغال  اإ�شبانيا  في  بوجودهم 
وق�شتالة)))(  اأراغون  دولتي  باتحاد  وحدتها  اإ�شبانيا 
ال��ق��رن  ن��ه��اي��ة  ف��ي   CASTILE AND ARAGON

على  بالق�شاء  الوحدة  هذه  وتاأكيد  ع�شر؛  الخام�ص 
عام  الأندل�ص  في  الم�شلمين  معاقل  اآخ��ر  غرناطة 
))))ه�/ ))))م(، تحولت �شبه الجزيرة الأيبيرية 
IBERIA )ا�شم اإ�شبانيا والبرتغال قديًما( من حرب 

ال�شترداد اإلى مرحلة الهجوم؛ حيث اتبعت حمالت 
ا�شطهاد الم�شلمين في الأر�ص الأيبيرية، وم�شلمين 
اإلى هجرة  ع�شر  ال�شاد�ص  القرن  في  الكناري  جزر 
المغرب  ب��الد  نحو  الأرا���ش��ي  تلك  م��ن  الم�شلمين 

العربي هرًبا من محاكم التفتي�ص)))(.

كان الأ�شبان ينتظرون الفر�شة لغزو هذه الجزر 
التي  ال�شنة  وه��ي  ))))ه��������/))))م(،  ع��ام  منذ 
-((((( ال�شاد�ص(  )كليمنت  البابا  خاللها  قام 
العهد  ولي  بتولية   POPE CLEMENT VI ))))م( 
جمياًل  لقًبا  واأعطاه  الغنية  الجزر  على  اإ�شبانيا  في 

هو )الأمير ال�شعيد( .

ول���ك���ن خ����الل ن�����ش��ف ق����رن م���ن ال���زم���ن لم 
اإل��ى  اح��ت��اج  وق��د  ال�شعيد،  لالأمير  الحظ  يبت�شم 

دي  )ج��ون  يدعى  نبيل  نورماندي  فار�ص  م�شاعدة 
))))م(  - )))ه���/1)))   -  ((((  بتنك�����ور()))( 

منطقة  �شيد  ك��ان   BETHENCOURT, JEAN DE

GRAINVILLE وعرف فيما بعد بفاتح جزر الكناري، 

الثالث  هنري  من  باأمر  الجزر  ملك  اأ�شبح  ال��ذي 
)1))- )1)ه�/))))-)1))م( ملك ق�شتالة . قام 
ونف�شية  و�شيا�شية  ع�شكرية  بعملية  بتنكور  دي  جون 
لأربع  �شلمي  �شبه  احتالل  اإلى  انتهت  واحد  اآن  في 
من جزر الأرخبيل وهي لنزاروت، وفيورتينفنتورا، 
ال�شغار  ال��م��ل��وك  اأ���ش��ر  وق��د  وه��ي��ي��رو،  وغ��وم��ي��را، 
المحليين ب�شحره وتاأثيره قبل اأن ياأ�شرهم ب�شالحه، 
ولكن اإن كان الزمن قد اأبت�شم له في جزر الكناري 
في  الأ�شلية  نفوذه  مناطق  في  �شاءت  اأحواله  فاإن 
�شمال  في  )مقاطعة   NORMANDIE النورماندي 
غربي فرن�شا على الأطل�شي(. فكان اأن �شلم مقاليد 
الأخير  ه��ذا  فقام  اإخ��وت��ه؛  اأولد  اأح��د  اإل��ى  الأم���ور 
الأر�شتقراطيين  بع�ص  اإلى  النفوذ  مناطق  بت�شليم 
محتلين  الأرخبيل  غزو  اأكملوا  الذين  الأندل�شيين 
ولبالما،  الكبرى،  كناري  الرئي�شة  الثالثة  الجزر 

وتينيريف)))(.
في  كبيرة  بحرية  قوة  البرتغالية  الدولة  ظهرت 
ع�شر  الخام�ص  القرن  ال��م��الح()))(  )هنري  عهد 
التو�شع  نحو  تتجه  البرتغال  جعل  مما  الميالدي 
الخارجي، ف�شمل موانئ البحر المتو�شط والأطل�شي 
))))-)))ه�����/  عامي  بين  ما  الجزر  فاأخ�شعت 
وذلك عائد  البرتغالي  الحكم  اإلى  1)))-))))م( 
الذهب  ع��ن  البحث  ف��ي  القت�شادي  العامل  اإل��ى 
هذه  نحو  البرتغال  دف��ع  اإل��ى  الديني  التع�شب  مع 

ال�شيا�شة التو�شعية)1)(.
الإ�شباني  الحكم  اإل��ى  الكناري  ج��زر  خ�شعت 
ميناء  في  لل�شيد  كناريا محطة  اأقام حاكم  عندما 
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 SAINTA CRUSE DE ماريكينا  دي  ك��روز  �شانتا 
فمنذ  ))))ه�����/))))م(.  عام   MARPEQUENA

الجزر.  على  يدها  اإ�شبانيا  و�شعت  التاريخ  ذل��ك 
الأ�شبان  بها  قام  التي  الم�شتركة  للحمالت  ونتيجة 
والبرتغال في احتالل الأرا�شي المغربية والأرا�شي 
تق�شيم  اإل��ى  الحاجة  ظهرت  المكت�شفة  الجديدة 
عقدت  الغر�ص  ولهذا  نفوذ؛  منطقتي  اإل��ى  البالد 
معاهدة )اآلكاكوفا�ص( ALCACOVAS بين البلدين 
ه�����ذه  وبموج���ب  ))))ه����/)/)/))))م(،  ع����ام 
�شيادة  في  �شرعيتها  اإ�شبانيا  اكت�شبت  المعاهدة 

الجزر)))(.
ح��ظ��ي��ت ال��ج��زر ب��اأه��م��ي��ة م��ل��ح��وظ��ة ب��ع��د ع��ام 
خالل  كبيًرا  دوًرا  لعبت  اإذ  ))))ه�������/))))م(؛ 
ال��رح��ل��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ك��ري�����ش��ت��وف ك��ول��وم��ب�����ص 
 CHRISTOPHER ))))-)))ه���/))))-)1))م( 
COLUMBUS لكت�شاف اأمريكا الالتينية؛ لأن �شفنه 

الأربع التي حملته انطلقت من ميناء )قاد�ص( جنوب 
بالتموين  للتزود  الكناري  وتوقفت في جزر  اإ�شبانيا 
طريًقا  وجعلت  الرحالت  انطلقت  ومنها  المطلوب، 

اإجبارًيا للذاهبين اإلى بالد العالم الجديد)))(.
اأك���م���ل���ت اإ����ش���ب���ان���ي���ا غ����زوه����ا ل���ل���ج���زر ع���ام 
))1)ه�/))))م(، وظلت الجزر خا�شعة اإلى حكم 
التاج الإ�شباني حتى عام ))1))ه�/))))م(؛ حيث 

اأعلنت الحكم الذاتي)))(. 
ثانًيا - جزر الكناري في م�ضادر التراث العربي:

ا�ضم الجزر :
ل���م ي��ط��ل��ق ع��ل��ى ال���ج���زر ا���ش��م )ك��ن��اري��ا���ص(  
وجود  لكثرة  CANARY؛  )كناريه(  اأو   CANARICS

من  كبير  ع��دد  لوجود  بل  بها،  الكناري  ع�شافير 
الكالب �شادفت مكت�شفي الجزر قديًما، وقد ا�شتهرت 
ولعل  والم�شافرين،  البحارة  بمهاجمة  الكالب  هذه 

)كناريا�ص(  ا�شم  م��ن  م�شتمده  الكناري  ت�شمية 
بع�ص  الالتينية ح�شب  كلمة )كاني�ص(  ا�شتقاًقا من 
جهة  وم��ن  )ال��ك��ل��ب()))(.  ومعناها  الفر�شيات، 
 PRESA بري�شا(   )الكناري  الكلب  يزال  ما  اأخرى 
في  كبيرة  مكانة  يحتل  الع�شور  عبر   CANARIO

حياة �شكان الكناري؛ اإذ نجده في �شعارات الجزيرة 
اأو  العامة  الأم��اك��ن  ف��ي  البرونز  على  منقو�ًشا  اأو 
المنازل  مزاريب  اأط��راف  في  الحجر  على  منحوًتا 
القديمة، كما نجده في كل مكان من الريف تقريًبا؛ 
حيث تربى �شاللة من الكالب خا�شة بجزر الكناري 

ومرغوبة كثيًرا لل�شيد)))(. 

1 
 

  خارطة جزر الكناري

 

  

 

  
 

آلب الكناري بريسا ، أصله من جزر 
  الكناري وأفريقيا

  

  
 

  شعار جزر الكناري
   

 

  

 

 

  

كلب الكناري بري�صا, اأ�صله من جزر الكناري واأفريقيا

1 
 

  خارطة جزر الكناري

 

  

 

  
 

آلب الكناري بريسا ، أصله من جزر 
  الكناري وأفريقيا

  

  
 

  شعار جزر الكناري
   

 

  

 

 

  

�صعار جزر الكناري

لم ي�شع ا�شم الكناري بين الك�ُتاب الكال�شيكيين 
كتابه  في  القا�ص  ابن  البلداني  ذكر  ولكن  العرب، 
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الأرخبيل، وهي  ا�شم جزيرة من جزر  القبلة  دلئل 
بلفظة  الالتينية  عن  محرًفا  ب�شيغة  فيورتينفنتورا 
)قاقزه(، وهي اأول الجزر التي علم اأ�شمها من خالل 
الن�ص  واقتب�ص  العلوي)))(.  اإدري�ص  بن  اإدري�ص  بعثة 
ه���/1)))م(   (((( الغرناطي  حامد  اأبو  بعده  من 

في كتابه المعرب فلفظها )قرقرة()))(. 

ومن الممكن اإن نعد رواية ابن القا�ص دقيقة؛ فلو 
تتبعنا لفظ جزيرة فيورتينفنتورا، فاأنها وردت عند 
)قبراريا(،  ب�  ومارينو�ص  الثاني  وجوبا  �شبو�شو�ص 

وعند بطليمو�ص ب� )ق�شبيريا()))(.

ي��ذك��ر ال��زب��ي��دي ))1))ه��������/1)))م( ف��ي تاج 
فلفظها  م��ت��ق��ارب��ة  ب�شيغة  )ك���ن���اري(  ال��ع��رو���ص، 
من  وغيره  بطليمو�ص  َقول  )على  فيقول:  )ُقناْرَيا( 
ين، وُي�َشمون تلك الجزائر: بُقناْرَيا...()))(.  اليونانيِّ

با�شم  ))))ه���������/))1)م(  ال��ب��ك��ري  وذك��ره��ا 
ال�شعي���دة)1)(.  اأي  ؛ 

  

  

  

 :

)فرطن���ات�ص( 
وهو لفظ لتيني مقتب�ص من م�شدر قديم اطلع عليه 
)ف���ورت���ون���ات���ي(  اأو  وف��رط��ن��ات�����ص  ال����ب����ك����ري)))(؛ 
بليان  ك��ت��اب��ات  ف��ي  ورد  ا���ش��م  ه��و   FORTUNATE

الجزر  ا�شم  البكري  اقتب�ص  وكذلك  وبلوتارك)))(. 
عن الدولبي)؟( فقال: )جزائر اأقتاب�ص ال�شتة()))(. 
وبالتاأكيد اأن هذا ال�شم من�شوب اإلى بحر اأقتاب�ص؛ 
المحيط؛  البحر   OCEANUS )الأوقيانو�ص(  اأي 

اإ�شارة اإلى المحيط الأطل�شي)))(.

البحر  من  ا�شمها  الجزر  هذه  اكت�شبت  ومثلما 
المحيط كذلك اأطلق عليها )الجزر الخ�شراء( ن�شبة 
اإلى البحر الأخ�شر؛ اأي - المحيط الأطل�شي - فينقل 
الم�شالك ما ن�شب لبطليمو�ص: )اإن في  البكري في 
األف جزيرة عامرة  البحر الأخ�شر �شبعة وع�شرين 
من  �شيًئا  ال�شم  هذا  اكت�شب  واأن  وغامرة...()))(، 

الرونق اإل اأن هذا ال�شم نادر ال�شتعمال بين الكتاب 
العرب وارتبط بق�شة النبي �شليمان ÷)))(، وقد 
في  الخ�شراء  الجزيرة  )مدينة(  اإلى  اأحياًنا  ي�شار 
تعد  التي   ALGEECIRAS )األخ�شيرا�ص(  اإ�شبانيا 
الأرا�شي  في  بنيت  التي  الإ�شالمية  المدن  اأول  من 
في  الأخ�شر  الراأ�ص  اأرخبيل  اإل��ى  اأو  الأيبيرية)))( 

الأطل�شي.

ا�شمين  )1))ه������/))))م(  الإدري�����ش��ي  ويذكر 
)م�شفهان(  جزيرة  وهما  ال�شت،  الجزر  من  اثنين 
ال�شت  الجزائر  من  )وهما  قال:  )لغو�ص(  وجزيرة 
المتقدم ذكرها وت�شمى الخالدات ...()))(. وي�شف 
 :  

  

  

  

 :

)م�شفهان(  جزيرة  الإدري�����ش��ي 
)...اأن في و�شطها جباًل مدوًرا عليه �شنم ...()))(. 
)تيد(  جبل  قمة  م�شفهان  بجبل  يق�شد  ولعله 
هي  القمة  هذه  تعد  حيث  تينيريف؛  في  البركانية 

اأعلى قمة في الأرخبيل .

وج��زي��رة )ح�����ش��ران( ال��ت��ي ذك��ره��ا الإدري�����ش��ي 
ذكرها  التي  تينيريف  و�شف  ت�شبه  ما  حد  اإلى  هي 
�شابًقا با�شم )م�شفهان(. يقول الإدري�شي: )جزيرة 
ح�شران وهي اأر�ص وا�شعة وفيها جبل عال ...()1)(. 

قد تكون هي روايات لمعلم واحد.

2 
 

  

 في جزيرة تينيريف) تيد(قمة جبل 

  

 

  جزر المحيط األطلسي

       

قمة جبل )تيد( في جزيرة تينيريف
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اكت�شب الجغرافيين العرب الأوائل هذه الأ�شماء 
النواتين  اأخبار  وبع�ص  اليونانية،  م�شادرهم  من 
NAUTIQUE والمغامرين، ولكن يبقى ا�شم )الجزر 

)ال�شعادات(  اأو  ال�شعيدة(  و)الجزر  الخالدات( 
كل  العرب  الجغرافيين  عليه  بني  لما  كامل  عنوان 
ت�شوراتهم في و�شف هذه الجزر؛ واإعطاء النطباع 

الجغرافي الواقعي والميتافيزيقي لها .

 – خالل  من  نف�شه  يطرح  ال��ذي  ال�شوؤال  ولكن 
الو�شف العربي – هل اأن الجزر الخالدات هي نف�ص 

الجزر ال�شعيدة ؟ 

يذكر ابن �شعيد المغربي ))))ه�/))))م( في 
)ب�شط الأر�ص( نقاًل عن المالح والرحالة الإفريقي 
القرن  الهجرة/  الثامن  القرن  ابن فاطمة )حوالي 
الرابع ع�شر الميالدي( تحديد جزر الكناري فيقول: 
)وجزائر ال�شعادات فيما بين جزر الخالدات والبر 
اأربع  وهو  والثالث  والثاني  الأول  الإقليم  في  مبدوؤه 
وع�شرون جزيرة...()))(. وبدللة ما نقل ابن �شعيد 
المغربي -  فقد اأبحر ابن فاطمة على طول ال�شاحل 
الغربي لإفريقيا حتى بلغ م�شب نهر ال�شنغال، ف�شاًل 
التي  الإفريقية  ال�شواحل  اإلى روايات هامة عن  عن 
انفرد بها ابن �شعيد دون الموؤلفين العرب، تظهر لنا 
الن�ص  ال�شعادات، لكن هذا  معرفة جيدة عن جزر 
جزر  بين  الوا�شف  جمع  فقد  التحديد،  اإلى  افتقد 
الواغلة  الآزور)))(  وجزر  ماديرا)))(  وجزر  الكناري 

في المحيط وربما �شم لها )جزيرة برطانية( .

 ولكن ن�شا ثانيا لبن �شعيد كان اأو�شح، والمراد 
به اإن جزر )الخالدات( هي جزر الزور البرتغالية، 
ودليل  الكناري،  جزر  هي  )ال�شعادات(  جزر  واأن 
الثاني  الإق��ل��ي��م  م��ن  الأول  ال��ج��زء  ف��ي  ان���ه  ذل���ك 
الجزائر  من  ال�شاد�شة  الجزيرة  فيه  )تقع  يقول: 

وينتهي  ال�شعادات،  الجزائر  من  واأرب��ع  الخالدات، 
الطول  حيث  م�شرًقا  فيه  المحيط  البحر  �شعود 
ع�شر درجات...()))(. فعلى قيا�ص 1) درجات تبعد 
الواحدة  الدرجة  كانت  فاإذا  الخالدات(؛  )الجزر 
الجزر  اأن  فيعني  الميل 1))كم.  اأي  تعادل ))ميل؛ 
11))ك��م،  الأفريقي  ال�شاطئ  عن  تبعد  الخالدات 
ياقوت  قيا�ش�ات  م��ع  القيا�شات  ه��ذه  ق��ارن��ا  واإذا 
اأبي  عن  اقتب�شها  التي  ))))ه���/))))م(  الحموي 
عن  فيقول  )1))ه�����/))1)م(  البيروني  الريحان 
تحديد  دون  م��ن  ال�شعادات  اأو  ال��خ��ال��دات  ال��ج��زر 
الجزائر  وه��ي  ال�����ش��ع��ادات:  ج��زائ��ر   ...( ال���ش��م: 
الخالدات هي �شت جزائر واغلة في البحر المحيط 
هو  والفر�شخ   .)((()... فر�شخ  مائتي  م��ن  قريًبا 
ال�شعادات  جزائر  اإن  اأي  )ك��م؛  والميل  اأم��ي��ال؛   (
 ( وتحديًدا  11))كم؛  الإفريقي  ال�شاطئ  عن  تبعد 
درجات؛ اأي اإن الجزر الخالدات تبعد ) درجة، وبعد 
ما  والخالدات ح�شب  ال�شعادات  بين جزر  الم�شافة 
اأ�شلفنا من القيا�شات وو�شف ابن �شعيد هو11) كم 

باتجاه �شمال المحيط)))(.
يروي  اأي�شا  الربوه ))))ه�/))))م(، هو  �شيخ 
ق�شة عن رحلة بحرية ناجحة اإلى )الجزائر ال�شت( 
التي اأطلق عليها بالجزر ال�شعيدة من بالد الأندل�ص، 
غرب  في  تقع  اأنها  الربوه  �شيخ  تقدير  ح�شب  لكن 
بالد البربر؛ اأي هي جزر الكناري المعروفة؛ ولكنه 
البحارة  قيا�شات  ح�شب  درج��ات   (1 قيا�ص  اأعطى 
الذين قاموا بالرحلة من الأندل�ص، وهو قيا�ص جزر 

اآزور نف�شه ح�شب ابن �شعيد المغربي)))(.
لالأماكن  بالن�شبة  وال��ع��ر���ص  ال��ط��ول  درج���ات 
اتبع فيها  والتي  المغربي،  ابن �شعيد  المنعزلة عند 
ال�شعادات.  جزائر  من  ابتداأها  والتي  بطلميو�ص 
فتلك الأماكن المنعزلة لم يثبت موقعها الجغرافي 
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الم�شهورة  بالنقاط  �شالتها  طريق  عن  �شطحًيا  اإل 
معروفة الموا�شع، و�شجلت تلك الأمكنة في الجداول؛ 

كي ل يبقى في الخريطة مكان من دون بيان)))(.

هو  متاأخر  مغربي  كاتب  ن�ص  ل�شياق  عدنا  وان 
التلم�شاني )))1)ه�/ ))))م( في و�شفه  المقري 
من  الطيب  )نفح  ال�شهير  كتابه  في  الجزر  لتلك 
)وفي  فيه:  يذكر  الذي  الرطيب(  الأندل�ص  غ�شن 
غربي  وه��ي  ال�شبع؛  الخالدات  الجزائر  المحيط 
مدينة �شال تلوح للناظر في اليوم ال�شاحي الخالي 
ال�شمال  بجهة  وفيه   ... الغليظة  الأبخرة  من  الجو 
جزائر ال�شعادات ...()))(؛ اأي اإنه قلب لنا ن�ص ابن 
�شعيد المغربي باأن جعل جزر الآزور اأو ماديرا جزر 

ال�شعادات، وجزر الكناري الخالدات . 

لها،  الإ���ش��ارة  غمو�ص  في  الجزر  ه��ذه  ت�شترك 
وجزر  واآزور  وماديرا  الكناري  جزر  اإلى  عن  ف�شاًل 
بالخالدات  اإل��ي��ه��ن  ق�شد  الأخ�����ش��ر)1)(،  ال��راأ���ص 
بامتالكهن  مو�شوفات  ال��ج��زر  فتلك  وال�شعيدة، 
مدار  على  معتدل  ومناخ  غنية،  طبيعية  خ�شوبة 

ال�شنة، واأنها م�شكن النفو�ص ال�شعيدة.

اخترقوا  ق��د  ال��ع��رب  الرحالة  اإن  الممكن  م��ن 
تينيريف  جزيرة  اإل��ى  وو�شلوا  الأطل�شي  المحيط 
ذك��روا  اأنهم  كما  )ت��ي��د(،  ال�شهير  جبلها  وع��رف��وا 
اأرا�شي بعيده جًدا ل �شبيل اإلى معرفتها)))(، ولكنني 
اإلى جزر  اأن يكون المالح العربي قد و�شل  ا�شتبعد 
الآزور؛ لنتفاء الو�شف لها ول�شعوبة الو�شول لتلك 

الجزر البعيدة.

2 
 

  

 في جزيرة تينيريف) تيد(قمة جبل 

  

 

  جزر المحيط األطلسي

       

جزر المحيط االأطل�صي
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جزر  العرب  الجغرافيين  معظم  عند  يميز  لم 
جزر  على  اأط��ل��ق  ال��ذي  ال�شعادات  م��ن  ال��خ��ال��دات 
الذين  من  بع�شهم  ميز  ولكن  تحديًدا،  الكناري 
باأن  غيرهم  عليها  يطلع  لم  م�شادر  على  اطلعوا 
بال�شعيدة  والكناري  بالخالدات  الآزور  جزر  جعلوا 
اأن  اأ�شا�ص  على  للميالد،  ع�شر  الثالث  القرن  بعد 
نقطة  ابعد  في  ت�شكن  والعلماء  الفال�شفة  اأرواح 
من الجزر الأطل�شية على ما ذهبت له كال�شيكيات 
ولكن  القديمة،  والإغريقية  اليونانية  الميثولوجيا 
الكناري  جزر  على  العرب  اأطلق  عندما  خطاأ  لي�ص 
اأبعد نقطة في  بالخالدات ؛ فجزيرة  تينيريف هي 
الجغرافية العربية انطالًقا من اأرا�شي الإ�شالم اإلى 
الجزر الأطل�شية التي فيها )مقام جمع من الحكماء 

بنو عليها ابتداء طول العمارات()))(.

ولكن هناك فر�شية ثانية غير ما ذهب اإليه ابن 
فاطمة وابن �شعيد المغربي، فمن المعتقد اأن اثنين 
ح�شب  بال�شعيدة  الم�شماة  هي  الكناري  ج��زر  من 
عدد  يبلغ  التي  الأرخبيل  ه��ذا  من  تال  وم��ا  بليان، 
مراحل  - ح�شب  الخم�ص  اأو  الأربع  المعروفة  جزره 

الكت�شاف - هي الخالدات)))(. 

الجزر  ل�شم  فر�شيات  ثالث  ن�شتنتج  هنا  فمن 
الخالدات وال�شعيدة :

اأن جزر الكناري هي الم�شماة  الفر�شية الأول��ى: 
بالخالدات، وهي الجزر ال�شعيدة اأو ال�شعادات نف�شها. 

وهذا ما ذهب اإليه معظم الجغرافيين العرب.

اطلعوا  والذين  بليان  ح�شب   : الثانية  الفر�شية 
وهما  الكناري،  جزر  من  اثنتين  اأن  م�شادره  على 
)لنزاروت( و)فيورتينفنتورا( هي الجزر ال�شعيدة، 
وما خلفها من جزر الأرخبيل المتبقية هي الخالدات. 
وهذا راأي ذهب اإليه بع�ص الجغرافيين العرب على 

اأ�شا�ص اأن نفو�ص الحكماء ت�شكن في اأبعد نقطة من 
المجال الأر�شي.

الفر�شية الثالثة : ح�شب ابن فاطمة وابن �شعيد 
العرب  الجغرافيين  من  النقلة  وبع�ص  المغربي، 
اأبعد الجزر الأطل�شية، وهي جزر  اإلى  الذين ذهبوا 
وجزر  بالخالدات،  الم�شماة  هي  ماديرى  اأو  الآزور 
بعد  ب��رزة  الفر�شية  وه��ذه  ال�شعيدة.  هي  الكناري 
القرن )ال�شابع للهجرة/ الثالث ع�شر للميالد( التي 
القرن  في  الأوروبية  الجغرافية  الك�شوفات  اأعقبتها 

الخام�ص ع�شر الميالدي.

العتقاد :

مغرًقا  و�شًفا  الأر���ص  اليونان  الموؤلفون  و�شف 
المحيط  اإزاء  خيالهم  في  واأ�شرفوا  الخيال،  في 
الأطل�شي، فاعتقدوا اأن به الجزائر الطافية وجزائر 
م��ج��اري  جميع  وم��رك��ز  وال��م��ب��ارك��ي��ن  ال�����ش��ع��ادات 
غنية  اأم��ة  فيه  قامت  اأن��ه  اإل��ى  وذهبوا  المحيطات، 
�شفة  عليهم  اأ�شبغوا  الذين  الأبطال  بها  يقيم  قوية 
و�شفهم  وقد  ؛   HERACLES هرقل  اأمثال  الخلود 
ه��وم��ي��رو���ص)))( )ال��ق��رن ال��ت��ا���ش��ع ق��ب��ل ال��م��ي��الد( 
الثامن  القرن  )بداية  وه�شيود�ص)))(   HOMEROS

 (((-(((( وب��ن��دار)))(   HESIOD الميالد(  قبل 
فكرهم  من�شاأ  وكانت  واأفالطون،   PINDAR ق.م( 

الأطالنت�ص)))(.

ل�شان  على  اأف��الط��ون  ي�شف  لالأ�شطورة  طبًقا 
)كريتيا�ص( ؛ كانت توجد جزيرة كبيرة )فيما وراء 
اأعمدة هرقل( )جبل طارق( ؛ )وجدت مره( ن�شاأت 
فيها دولة عظيمة )بعيدة في البحر وبعيدة عن بقية 
القارة( ب�شطت �شيادتها على الجزيرة كلها والجزر 
)ب��و���ش��ي��دون()))(،  ال��دول��ة  ه��ذه  اأ�ش�ص  ال��م��ج��اورة، 
POSEIDON الذي ق�شم ع�شر ممالك ون�شب اأولده 
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الع�شر ملوًكا عليهما، و�شمى تلك الجزيرة على ا�شم 
وو�شع  )اأطلنتك(،  والمحيط  )اأطل�ص(  الأكبر  ابنه 
لهم ال�شريعة التي نق�شت على ن�شب من النحا�ص، 
ما  والغنى  القوة  من  ب�شاأنها  اأطالنت�ص  دولة  بلغت 
يعود  غناها  �شبب  وكان  اأخ��رى،  دولة  ليه  ت�شل  لم 
اإلى خيرات الجزيرة بالمعادن والأخ�شاب والما�شية 
ال�شهول  )اأج��م��ل  الخ�شبة  والأرا���ش��ي  وال��م��راع��ي 
وادعين  اأطالنت�ص  �شكان  عا�ص  خ�شًبا(؛  واأكثرها 
على  فاعتدوا  تغطر�شوا  ملوكهم  لكن  كالحمالن 
البلدان المجاورة لكن قبائل الإغريق بزعامة اأثينا 
ا�شتطاعت اأن ت�شد جيو�ص الأطالنت�ص. بعدها �ُشِغل 
اأفالطون:  يقول  بها  فانغم�شوا  بملذاتهم  ملوكها 
)كانت اأمة عظيمة غرق �شعبها في الف�شاد اآخر اأيام 
حيلتها فحل عليهما الدمار بين ع�شية و�شحاها...( 
وغا�شت  المحيط  وطفا  وال��زلزل  البراكين  فثارت 

الأطالنت�ص في الأعماق)))(. 
هاتان المحاورتان لكريتيا�ص وتيماو�ص هما من 
باإ�شهاب عن  اأوائل الكتب الكال�شيكية التي تتحدث 
اأفالطون في اأحدى  القارة المندثرة ؛ حيث ي�شف 
زار  الذي  )�شولون(  الم�شرع  ل�شان  على  محاوراته 
في  الم�شريين  الكهنة  اأن  ق.م(   ((1( عام  م�شر 
الدلتا- حكوا  – �شمال  الم�شرية  )�شاي�ص(  مدينة 
اآلف  )ت�شعة  قبل  التي حدثت  الطالنت�ص  ق�شة  له 
لكنه  كتابة  ي�شجلها  اأن  ينوي  �شولون  وكان  �شنة(، 
�شولون  م��ن  �شفاهة  الق�شة  فانتقلت  ؛  يفعل  ل��م 
حتى و�شلت اإلى اأفالطون، واكتفى باأن رواها لأحد 
لبنه  حكاها  الذي  )دوربيدو�ص(  ويدعى  اأقربائه 
اإلى  )كريتيا�ص الأكبر( بدوره، وعن طريقه و�شلت 
مع  المحاورة  في  �شارك  الذي  )كريتيا�ص(  حفيده 

تيماو�ص و�شقراط واآخرين)1)(.
الإن�شانية  خيال  الأطالنت�ص  اأ���ش��ط��ورة  اأ���ش��رة 

ق�شة  اإن��ه��ا  الأ���ش��اط��ي��ر،  م��ن  العديد  ���ش��اأن  �شاأنها 
رائعة، لكن هل هي تاريخ اأو مح�ص خيال؟ بالن�شبة 
يمر  الكتابات خريطة كنز  تمثل هذه  النا�ص  لبع�ص 
اأف��الط��ون  ي�شنف  فحينما  الأج��ي��ال.  عبر  تراثها 
كتابه  ف��ي  الأط��الن��ت�����ص  ح��ك��م  لطريقة  تف�شياًل 
ن�شر  اأبو  �شنف  اأ�شا�شها  على  نرى  )الجمهورية(، 
الفارابي ))))ه�/1))م( كتابه )اآراء اأهل المدينة 

الفا�شلة( بمنظور اأ�شالمي.

مجرد  اأن��ه��ا  المحتمل  م��ن  الأط��الن��ت�����ص  رواي���ة 
اأ�شطوره، لكن الكتاب الأوربيين في القرون الو�شطى 
�شحيحة  باأنها  واعتقدوا  الحكاية،  ه��ذه  ت�شلموا 
الوجود، ك�ُتاب متاأخرون حاولوا ربطها ببالد فعلية 
بعد ع�شر النه�شة على �شبيل المثال محاولت ن�شب 
جزر  اأو  واأفريقيا  اأمريكا  بين  قارة  اإلى  الأطالنت�ص 

الكناري)))(.

اآخرون يعتقدون اأن الأطالنت�ص في الواقع مجرد 
كان  كثيرة  اأ�شاطير  في  الحال  هو  كما  لكن  ق�شة، 
الأماكن  اأن  يعتقدون  والكثير  ؛  تاريخي  لها م�شدر 
منه  قريبة  كانت  اأفالطون  األهمت  التي  والأح��داث 

ويعرفها.

بها  واهتموا  الرواية  تلك  عرفوا  العرب  الك�ُتاب 
جزر  الأطالنت�ص  اأن  واعتقدوا  كبيًرا)))(،  اهتماًما 
)الجزائر  ب�  عليها  واأطلقوا  المحيط،  البحر  في 
)اخذ  التي  الكناري  جزر  اإل��ى  اأ�شارة  الخالدات( 
اأطوال المدن منها(، واأ�شاروا اإلى اأنها )انغمرت في 

البحر وانقطعت اأخبارها()))(. 

من  بهالة  محاطة  ال��ج��زر  تلك  كانت  لطالما 
الفردو�شي لجزر  الإلهام  الجمال فلم يقت�شر ذلك 
والرومان؛  الإغريق  الك�ُتاب  على  ال�شعيدة  الكناري 
الثقافة  عبر  ويتردد  �شيحيا  �شدى  للعرب  كان  بل 
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الكال�شيكية الالحقة مع المعلم الأول اأفالطون . 

العرب  من  الكناري  ج��زر  و�شف  من  اأق��دم  اأن 
وو�شفها  ))1)ه����/)))م(،  ْعبّي)))(  ال�شهَّ عامر  هو 
ب�)الفردو�شية( و)الجنان العذراء( فقال: )اإن اهلل 
وبين  بينهم  لي�ص  الأندل�ص  خلف  خلًقا  خلق   
الأندل�ص اإل كما بيننا وبين الأندل�ص، ل يرون اأن اهلل 
يح�شدون  ول  يزرعون  ول  يحرثون  ل  احد،  ع�شاه 
على اأبوابهم �شجر ينبت لهم ما ياأكلون منه ولل�شجر 
اأوراق عرا�ص يو�شلون بع�شها اإلى بع�ص فيلب�شونها، 
الذهب  جبالهم  وفي  والياقوت،  الدر  اأر�شهم  وفي 

والف�شة...()))(. 

هذه الرواية من المحتمل اأنها اأ�شطورة ارتبطت 
بق�شة ذي القرنين، ولكن ربما هي الإ�شارة الوحيدة 
والجزر  الإ�شالم  اأرا�شي  بين  المبكرة  الأوقات  في 
عن  بالح�شبان  توؤخذ  اأن  يجب  وال��ذي  الأطل�شية، 
بدايات الت�شال بين الح�شارة العربية والرومانية. 
اإن هناك  اأفالطون نالحظ  فعند المقارنة مع ن�ص 
ا�شتبعادنا معرفة  الدللة، على رغم من  تقارًبا في 

ْعبّي لن�ص اأفالطون . ال�شهَّ

لفردو�ص  ت�شوره  في  ْعبّي  ال�شهَّ يقارب  البكري 
لأن  ب��ذل��ك  )�شميت  ف��ي��ق��ول:  ال�شعيدة  ال��ك��ن��اري 
الطيبة  الفواكه  اأ�شناف  كلها  وغيا�شها  �شعراءها 
اأر�شها  واأن  عمارة،  ول  غرا�شة  دون  من  العجيبة 
الرياحين  واأ���ش��ن��اف  الع�شب  مكان  ال���زرع  تحمل 

العطرة بدل ال�شوك()))(. 

والقزويني  ال��ح��م��وي  ك��ي��اق��وت  اآخ����رون  ك���ُ��ت��اب 
بها  الجزر  هذه  اأن  اإلى  اأ�شاروا  ))))ه���/))))م( 
مقام طائفة الحكماء؛ ولذلك بنوا عليها قواعد علم 

النجوم وابتداء طول العمارات)))(. 

مما  اأو�شع  منحى  الو�شف  في  ينحى  الزبيدي 

ي��اق��وت ال��ح��م��وي وال��ق��زوي��ن��ي، فيتجه  األ��ي��ه  ذه��ب 
اتجاها �شوفًيا فل�شفًيا في تف�شيره لأحوال الجزيرة 
لأَنه  بذلك  َيْت  �ُشمِّ ؛  َعداِء  ال�شُّ )...وجزائُر  فيقول: 
اأَّن النفو�َص ال�شعيدَة هي التي َت�ْشُكُن  كان ُمْعَتَقُدهم 
الُحَكماُء  كانت  فلذلك  ؛  الَجزاِئر  تلك  في  اأبدانها 
ويكوُن  هناك،  الِحْكَمَة  وَيَتَداَر�ُشون  فيها،  َي�ْشُكُنون 
َمْبَلُغهم دائًما فيها َثَماِنين، كّلَما َنَق�َص منهم بع�ٌص 
بالخالداِت  َت�ْشِمَيِتها  َوْجُه  واأَّما   . اأَعلُم  واهلّلُ   - ِزيَد 
ْف�ِص  النهَّ اْل��ِت��ذاِذ  عن  ع��ب��ارٌة  عندهم  الَجْنَة  ف���الأَّن 
�ْشاأَِة  النهَّ هذه  بعد  لها  الحا�شَلِة  باللهَّّذات  َة  الإِن�شانيهَّ
ِة في  ة، بوا�ِشَطة َتْح�شيِلها للَكمالِت الِحكِميهَّ ْنَيويهَّ الدُّ
ة، وُخلوُد  �شاأَة، وعدم بقاِء �شْيٍء منها في الُقوهَّ هذه النهَّ
ْف�ص، كما اأَن  ة عبارٌة عن َدواِم هذا الْلِتذاِذ للنهَّ الَجنهَّ
الَح�ْشرة  داوم  عن  كنايٌة  عندهم  النار  في  الُخُلوَد 
معَنى  يكوُن  هذا  فعلى  الكَمالت.  تلك  ف��َواِت  على 
َجزائر الخالدات هو الَجزاِئُر الخالدُة َنْف�ُص �ُشّكاِنها 
 . نيا(  الدُّ في  الُمْكت�َشَبة  ِة  ْف�َشاِنيهَّ النهَّ اللهَّّذاِت  ة  َجنهَّ في 
ٍة  ٍة وَغْرِبيهَّ وي�شيف : )...َتْنُبُت فيها كلُّ فاكهٍة �َشْرِقيهَّ
اأَو  ُيْغَر�َص  اأَن  غير  من  َحَب  وكلُّ  وَوْرٍد،  َرْيَحاٍن  وكلُّ 

ُيْزرَع...()))(.
الجغرافية :

اعتقاًدا  الكناري  بجزر  اليونان  اعتقاد  ك��ان 
فردو�شًيا )كجنان على الأر�ص(، ف�شور هوميرو�ص 
بالبهية  الفردو�ص(  )حقول  ال�شعيده  الجزر  تلك 
هنية  عي�شة  يعي�شون  ال��ذي��ن  واأه��ل��ه��ا  ال��م�����ش��رورة، 
طرق  قد  هذا  كل  ؛  الكد  وع��دم  الدعة  مع  مر�شية 
م�شامع هوميرو�ص ؛ فاأن هذا ال�شاعر جعل )جزيرة 
من  جزيرة  في  حكمت  التي  ال�شاحرة(  كاليب�شو 
الأطل�شي )على جهة الغرب( وفي محل مبهم، و�شط 
الكبيرة()))(،  ال�شفن  تقطعه  ل  الذي  )مروع  بحر 
اأول  فهذه  المحيط.  البحر  مدخل  في  داخل  ولكنه 
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بعد  هوميرو�ص  ك��الم  ح�شب  على  اأطل�شية  اأر����ص 
عبور )اأوذي�ص( من المدخل ال�شري المو�شل للبحر 
المحيط حيث الأحالم وغيرها من طيوف الخيالت، 
اأو  ال�شعادات  اأر���ص  هي  المبهمة  الجغرافية  هذه 
.)ELSION الخالدات الهوميرو�شية )حقول الليزة

هوميرو�ص،  م��ن  تحديًدا  اأك��ث��ر  ك��ان  اأف��الط��ون 
في  هرقل  اأع��م��دة  )باتجاه  اأر���ش��ه  و�شف  عندما 
ذلك  ف��ي  )ِغ��ْي��د���ص(  تدعى  التي  ال��ب��الد  مواجهة 
الجزء من العالم()1)(. و)ِغْيد�ص( هي )قاد�ص()))( 
CADIZ، جزر الكناري ح�شب بع�ص الفر�شيات هي 

جزء من بقايا القارة المفقودة الأطالنت�ص، وح�شب 
و�شفه في محاورة )كريتيا�ص( فاأنها تنطبق اإلى حد 
ما مع طبيعة تلك الجزر ال�شعيدة والجزر المجاورة 

لها)))(.

اأو  )ال�شعيدات(  الجزائر  اأن  اعتقد  بطليمو�ص 
�شت  هي  المعمورة(  اأق�شى  في  )الوقعة  الكناري 
اأط��وال  واأخ��ذ  التعديل  في  بهما  ب��داأ  حيث  جزائر؛ 
البالد وعرو�شها )من طرفها الغربي في الإقيانو�ص 
نقلوا  العرب  الجغرافيين  من  العديد  الغربي()))(. 

ذلك عنه)))(.

الرومان كانت لهم تجربة مع تلك الجزر ؛ حيث 
تركت انطباع التمرد حينما كان ال�شراع قائًما بين 
 ((-((( الأيبيرية  الأرا���ش��ي  في  الرومان  القادة 
)المحظوظ()))(  )�شول(  ا�شتولى  عندما  ق.م(، 
 ((( ع��ام  روم���ا  على   SULLA ق.م(   ((-((((
ق.م(، وهروب )�شرتوريو�ص()))( )1))-)) ق.م( 
الإيبيري،  ال�شاحل  من  قرطاجة  اإلى   SRTORIUS

وم��ع��ه ث��الث��ة اآل���ف ج��ن��دي، وم��ن ه��ن��اك ت��وج��ه اإل��ى 
�شواطئ موريتانيا، فاأعتر�شه الجنود الموريتانيون، 
المحيط  في  اأبحر  ومنها  اإيبيريا  �شواطئ  اإلى  فعاد 

بعيدة  م�شافة  وعلى  وجهه،  على  هائًما  الأطل�شي 
ال�����ش��ع��ادات(  )ج��زي��رت��ي  ع��ل��ى  ع��ث��ر  المحيط  ف��ي 
اآهلتين  )وك��ان��ت��ا  وف��ي��ورت��ي��ن��ف��ن��ت��ورا(  )لن�����زاروت 
ف��اأدرك  ال��ث��م��ار(،  على  يعي�شون  ال��ذي��ن  بال�شكان 
اللتان  هما  الجزيرتين  هاتين  ب��اأن  �شرتوريو�ص 
)يرغب محبو الدعة وال�شالم ال�شكنى فيها والعي�ص 
اأعرب  ولما  والكوارث(،  الحرب  عن  بعيًدا  ب�شالم 
اعتر�ص  فيهما  البقاء  في  رغبته  عن  �شرتوريو�ص 
واأب��ح��روا  اأق��ل��وه  ال��ذي��ن  الفينيقيون  البحارة  عليه 
ا�شتراحة  وبعد  الإفريقي،  ال�شاطئ  اإلى  بمراكبهم 
اأبحر  الجزيرتين  تلك  في  ل�شرتوريو�ص  ق�شيرة 
 MORR )المور(  فاأ�شتقبله  موريتانيا  �شواطئ  اإلى 

ال�شعب المغربي بالترحاب)))(.

هذا ال�شراع ترك انطباًعا لدى الأوروبيين فيما 
باأنها  الجزر  تلك  ف�شبهوا  تحديًدا،  والأ�شبان  بعد 

)ذبابة على الخريطة( و)كومة رماد( . 

من  الو�شول  كان  الع�شرين  القرن  بداية  حتى 
ت�شتغرق  التي  المراكب  عبر  يتم  الأوروب��ي��ة  القارة 
التجار  القرا�شنة فقط  ما عدا  للو�شول،  اأيام  عدة 

كانوا يتكبدون عناء المرور بهذه الجزر . 

تجربة  لهم  كانت  ا  اأي�شً ه��م  ال��ع��رب  البحارة 
مراك�شي  كاتب  يذكر  النائية،  الجزر  لتلك  الو�شول 
من القرن )ال�شاد�ص للهجرة/ الثاني ع�شر للميالد( 

: اأنه راأى )من اأمتحن في طلبها()))(. 

الإدري�����ش��ي واب��ن ال���وردي ))))ه������/))))م(، 
الخالدات جزيرتان  اأو  ال�شعيدة  الجزر  اأن  اعتقدوا 
الممكن  من  الأط��ل�����ش��ي)))(.  الظلمات(  )بحر  في 
ال��ج��زي��رت��ان ه��م��ا )لن�����زاروت(  ت��ك��ون ه��ات��ان  اأن 
اإلى  تبادر  التي  )تينيريف(  اأو  و)فيورتينفنتورا( 

م�شامعهما من البحارة و�شكان ال�شواحل)11)(.
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جزيرة  في  )تيد(  جبل  عن  تحدث  الإدري�شي 
تينيريف )م�شفهان(، وعن جزيرة )ح�شران( التي 
الجزيرتين  اأن  ذكر  كما  نف�شها،  )تينيريف(  هي 
قال:  ال�شت  الخالدات  الجزر  من  هما  المذكورتين 
)وهما من الجزائر ال�شت المتقدم ذكرها...())1)(؛ 
موؤلفات  عن  ف�شاًل  محلية  رواي��ات  نقل  الإدري�شي 
)ال��ج��غ��راف��ي��ة(  ك��ت��اب  �شمنها  وم���ن  الأ����ش���الف 
جيده  معرفة  له  كانت  الموؤكد  فمن  لبطلميو�ص. 
الجزر  بقية  اأم��ا  الأرخبيل،  جزر  من  بالجزيرتين 
الأربعة فكانت معلوماته م�شو�شة، وهذا ما يف�شر اأن 
قدماء اليونان تعرفوا على جزيرتين في زمن بليان، 
الأرخبيل  هذا  من  اأخريين  جزيرتين  اكت�شفوا  ثم 
الثالث  الجزر  اأما  الثاني،  وجوبا  �شبو�شو  زمن  في 
مجهولة  كانت  فقد  ال��ك��ن��اري  ج��زر  م��ن  المتبقية 
ثم  حكاياتهم،  في  يذكروها  لم  اأو  المتقدمين  عند 
ذلك  من  ال�شت  الجزر  وبطلميو�ص  مارينو�ص  ذكر 
الأرخبيل، لتبقى )هييرو( اأو )لبالما( اآخر الجزر 
اكت�شاف  وق��ت  فاإلى  للمتقدمين،  مجهولة  ال�شبع 
اأن  العتقاد  ي�شود  ك��ان  الأ�شبان  قبل  من  الجزر 
بلدة )اأول هيرو( EL HIERRO في اأق�شى الجنوب 
الغربي من جزيرة )غوميرا( باأنها توؤ�شر اإلى نهاية 
المجال الجغرافي الذي اأ�شتطاع الإن�شان اكت�شافه .   
ال�شت  الجزر  تلك  اإلى  اأ�شاروا  عرب  جغرافيون 
نقاًل عن تلك الم�شادر القديمة . اآخرون متاأخرون 
اكت�شاف  بعد  وذل��ك  ج��زر  �شبع  اأنها  اإل��ى  اأ���ش��اروا 

الجزر كلها))1)(.
بحر  عن  تحدث  ))))ه�����/)))م(  الم�شعودي 
اأكبر  اأن��ه  اعتقد  ال��ذي  المحيط  وه��و  )اقيان�ص(، 
العمارة(؛  )نهاية  من  يبتدئ  واأن��ه  الأر���ص،  بحار 
التي   - )الخالدات(  جزائرة  اأحدى  في  يرى  حيث 
قاد�ص- )على م�شافات معلومة( هناك على  تقابل 

بع�شها  يرى  جزائر  في  اأخرى  )تماثيل  الزعم  حد 
التي تدعى الهرقلية بناها  التماثيل  من بع�ص وهي 
من  تنذر  الجبار  الملك  هرقل  الزمان  �شالف  في 
على  بخطوط  ول مذهب  وراءه��ا  ل طريق  اأن  راآها 
القديمة  الأق���الم  ببع�ص  ظ��اه��رة  بينة  ���ش��دوره��ا 
تنوب  التماثيل  هذه  باأيدي  الإ�شارات  من  و�شروب 
 .)(1(() قراءتها  يح�شن  ل  لمن  الخطوط  تلك  عن 
ن�شبها  والتمثال  المنارة  اأن  الم�شعودي  يخبرنا 
اإل��ى  و�شل  ال��ذي  هرقل  الملك  ال��زم��ان  غابر  ف��ي 
على  دلياًل  العالمات  ه��ذه  واأق��ام  المعمورة  نهاية 
حدودها من الوا�شح اأن الم�شعودي ي�شير اإلى البطل 
الإغريقي الأ�شطوري هرقل المعروف عند الرومان 

با�شم )هركول�ص(.
على حد زعم الم�شعودي تعك�ص م�شمون الأ�شطورة 
الإغريقية القديمة التي تقول اإن بطل اأ�شاطير بالد 
ال�شخور  اأقام  الذي  القديمة )هرقل( هو  الإغريق 
ال�شامخة على جانبي م�شيق جبل طارق )الم�شماة 
يبتدئ  اأين  المعلوم  من  كان  واإذا  هرقل(،  اأعمدة 
هذه  اأم��ر  ينتهي  اأي��ن  يعلم  ل  اأح��ًدا  ف��اإن  المحيط، 
الأ�شنام – ح�شب قول الم�شعودي - كان م�شهور من 
اإن  اإلى عام ))))ه���/)))())1)(، ثم  قديم الزمان 
الم�شعودي يذكر م�شادر قديمة اطلع عليها تتحدث 
عن تلك التماثيل والجزر في المحيط ككتاب )الآثار 

العلوية( و)ال�شماء والعالم( لأر�شطوطالي�ص))1)(.
العربية  الميثولوجيا  اإلى  انتقلت  اأ�شطورة هرقل 
في  الأندل�ص(  جزيرة  )خلف  اأر���ص  اإل��ى  فاأ�شارت 
القرنين  ذي  )ال�شعب  من  كل  و�شلها  )المحيط( 
عمرو  ب��ن  النعم  و)ن��ا���ش��ر  ال��ح��م��ي��ري()؟())1)(، 
فن�شبوا  ق.ه���-11)م())1)(   ((( )نحو  الحميري( 
الموؤكد  م��ن  النحا�شية(.  )الأ���ش��ن��ام  تلك  فيها 
عن  متاأخرة  ع�شور  في  كتبت  ال��رواي��ات  ه��ذه  اأن 
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الم�شنفات  اإل��ى  طريقها  وج��دت  ولكنها  موؤلفيها، 
الجغرافية))1)(.

ابن خلدون لم يحدد عدد الجزر؛ ولكنه ذكر اأنها 
)متكاثرة واأكبرها واأ�شهرها ثالث(، هذه الإ�شارات 

ماأخوذة من الن�شاط ال�شتك�شافي البرتغالي))1)(.
مالحظات  لهم  والزبيدي  التلم�شاني  المقري 
اأ�شاروا  الكناري؛ فقد  جيده عن طبيعة طق�ص جزر 
في  للناظر  تلوح  )�شال()1))(  مدينة  غرب  اأنها  اإلى 
الغليظة))))(.  الأبخرة  من  الخالي  ال�شاحي  اليوم 
تعانق الكثث ال�شبابية قمم الجبال  في تلك الجزر 
اإنه  والبحر،  ال�شماء  بين  ه�ص  طبيعي  مجال  فهي 
مجال تحكمه قوة الطبيعة، وتوؤثثه الحمم البركانية 

والرمال وال�شباب واأ�شعة ال�شم�ص.
اآخر  الخالدات،  اأو  ال�شعيدة  اأو  الكناري  جزر 
اختلط  الإن�شان،  األيه  و�شل  الذي  الأر�شي  المجال 
ال�شعب  من  بات  حتى  رواياته  في  بالخيال  الواقع 
به  ي�شتهان  ل  ج��زء  ت��رك  العربي  الكاتب   . تميزه 
لذكرها  المجال  بنا  �شاق  ولكن  الروايات  تلك  من 
تظهر  م�شتفي�شة  لدرا�شة  م��ورد  وه��ي  ؛  وتحليلها 
المحيط   وذلك  الجزر  تلك  لكت�شاف  العربي  همة 

الغام�ص.
رحلة الكت�ضاف:

الأطل�شي  المحيط  �شاحل  اإل��ى  الإ���ش��الم  و�شل 
لطالما  )))ه����/)))م(،  عام  اأفريقيا  اأقا�شي  في 
األهام  اأعجاب، وم�شدر  كان هذا المحيط هو مثار 

لناظريه))))(.
وال��دوائ��ر  العالمية  المو�شوعات  معظم  ت�شير 
المعرفية والم�شادر الغربية والعربية اإلى اأن الوجود 
كان في عام )1))ه�/  الكناري  العربي  على جزر 
)))م(، حيث تذكر تلك الم�شادر اأن العرب هبطوا 

وتاجروا واأن�شوؤوا م�شتعمره �شلمية.

لكاتب  تاريخية  لرواية  كامل  ن�ص  هناك  ولكن 
م�شرقي مغمور يدعى ابن القا�ص تحدث عن رحلة 
ا�شتك�شافية في ثنايا كتابه )دلئل القبلة في معرفة 
اأحوال الأر�ص وعجائبها( الذي امتزجت فيه علوم 
الجغرافيا والفلك والكوزموغرافيا مع ال�شعر والفقه 

والم�شاهد المبا�شرة. 

طبًقا لرواية ابن القا�ص )اأن اإدري�ص بن اإدري�ص 
العلوي راأى على �شاحل هذا البحر في مملكته بناء 
من بناء الأولين، فراأى اأن بحياله من البحر نا�ًشا - 
واأن ذلك المكان كان لمكانهم - فاتخذ �شفنا للغزو؛ 
ووجه رجاًل يقال له )غوث( في اأنا�ص. ف�شاروا في 
اإلى بحر مختلف  �شهر حتى �شاروا  البحر نحو من 
ع��ن ب��ح��ره��م؛ وع��رف��وا ذل��ك ب��ال��م��اء؛ لأن��ه��م راأوه 
مظلم  ال�شفن  فيه  تجري  ل  غليًظا  بالجامد  �شبًها 
الهواء. فمالوا اإلى الجنوب في بحرهم فانتهوا اإلى 
جزيرة َعْدوها في ال�شعِة مقدار م�شيرة ع�شرة اأيام 
يعبدون  م�شركون  وهم  باأهلها  فاأوقعوا  مثلها.  في 
وراأى  راأ�ص،  الأوثان؛ ف�شبوا منهم مقدار خم�شمائة 
وذكروا  عجًبا.  والجمال  الأج�شام  في  الن�شاء  من 
يكن  ول��م  الغنم  وق��رون  بالحجارة  قاتلوهم  اأنهم 
اأن  ال�شبي  اأول��ئ��ك  وذك���روا  ذل��ك.  غير  �شالح  لهم 
وراءهم جزيرة ت�شمى: )قاقزة( لبا�شهم �شبه لبا�ص 
وهم  �شالح  ولهم  �شالتهم،  مثل  و�شالتهم  بربر؛ 
في  كنا  التي  الجزيرة  هذه  من  المغرب  ناحية  من 

ذكرهم())))(.

التاريخية  الإ�شارات  الكثير من  فيه  الن�ص  هذا 
القا�ص  ف��اب��ن  بالح�شبان؛  ت��وؤخ��ذ  اأن  يجب  ال��ت��ي 
تحدث عن حملة ع�شكرية خططت من قبل اإدري�ص 
حوله  تداولت  ))))-)))ه����/)))-)))م(  الثاني 
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في  القديمة  الأث���ار  من  ووج��د  �شائعات  اأو  اأخ��ب��ار 
المحيط  وراء  يعي�ص  الأقل عن احتمال وجود �شعب 
الأطل�شي، وقد كان الأمر مدعاة لتفوي�ص اأمر رحلة 
طرف  من  منظمة  ع�شكرية  بحملة  اأ�شبه  اأ�شحت 
اأح��د ري��ا���ص البحر ال��ذي  اإل��ى  ال��دول��ة الإدري�����ش��ي��ة 
النواتية  من  كان  اأنه  المحتمل  من  )غ��وث(  يدعى 
اأنه جمع  ولبد  ؛  المحيط  في  المتمر�شين  البرابرة 
الحملة  لهذه  اأع��دت  المغامرة،  وروح  الخبرة  بين 
الع�شكرية )�شفن للغزو( جهزت بالمعدات البحرية 

ال�شرورية .
ُحكيت  التي  القا�ص  ابن  رواي��ة  لمعطيات  طبًقا 
الدولة  ن�شاأة  المغرب وتحديًدا بداية  له، فاإن ار�ص 
الإدري�شية ))))ه�/ )))م( في مدينة )وليلى())))( 
من  كانت  ولكنها  الأول،  موؤ�ش�شها  يعرف  ل  التي 
عوا�شم الملك جوبا الثاني، فجعلت مدينة )وليلى( 
)فولوبيلي�ص( حا�شرة  الرومان  عليها  اأطلق  كما  اأو 
فيما  خلق  قد  التواجد  هذا  الرومان،  حوا�شر  من 
قديم  غربي   GOTHS قوطي  بموروث  احتكاًكا  بعد 
امتد  كاثوليكي(  قديم  جرماني  �شعب  اإلى  )ن�شبه 
بدايات  مع  الأطل�شي  و�شواحل  اأفريقيا  �شمال  اإلى 
من  ال�شاحل  على  �شيطروا  والذين  )1))م(  العام 
عرفة  كما  موريتانيا،  اإل��ى  )�شر�شال(  قي�شرية 
الموروث  هذا  الن�شرانية))))(؛  جانب  اإلى  اليهودية 
الرومان،  كال�شيكيات  من  الكثير  ال�شيء  حمل  قد 
والموروث البحري العظيم من انجازات الفينيقيين 
المحيط  وراء  يعي�ص  �شعب  وجود  عن  تحدث  الذي 
الأطل�شي ويتردد ذلك عند بع�ص المغامرين والنواتية 
الثاني  اإدري�ص  اإن  . ويو�شل بذلك  للمغرب الأق�شى 
قد اهتم بترجمة ذلك الموروث))))( مما اأعطى روؤيا 

جيده لمنظور الأ�شالف اتجاه المحيط.
الرواية عن  القا�ص يتحدث في هذه  ابن  اإن  ثم 
حملة ع�شكرية ناجحة خططت اإلى تلك الجزر، فقد 

البربرية،  القبائل  يوحد  اأن  الأول  اإدري�ص  ا�شتطاع 
واأن يجهز منهم جي�شا ا�شتطاع بوا�شطته اأن ي�شتولي 
عهده  ف��ي  الجي�ص  ه��ذا  ك��ان  لقد  ال��م��غ��رب؛  على 
اإدري�ص  قائده  با�شتثناء  �شرًفا  بربرًيا  جي�ًشا  الأول 
ات�شعت  الثاني  اإدري�����ص  عهد  في  ولكن  الأول))))(، 
من  الجي�ص  ذلك  جن�شيات  وتعددت  التجنيد  دائرة 
))))ه���/)1)م(،  عام  والأندل�ص  والأفارقة  العرب 
في  الدائرة  المعارك  في  �شارك  قد  اأكثرهم  وكان 
ال��روم  �شد  الم�شرق  وف��ي  الأ�شبان  �شد  الأندل�ص 
زادت  جديدة  قتالية  مهارة  فاكت�شبوا  البيزنطيين، 
من كفاءة الجي�ص الإدري�شي في المغرب))))(. فبعد 
ا�شتفاد  م(  ))))ه����/)1)  ع��ام  فا�ص  مدينة  بناء 
حمالته  ف��ب��داأت  جي�شه  ق��وة  م��ن  ال��ث��ان��ي  اإدري�����ص 
نحو  متجًها  ))))ه�����/)))م(  ع��ام  في  الع�شكرية 
وبقية  )نفي�ص(،  مراك�ص  اإلى  مملكته  رقعة  تو�شيع 
المناطق ال�شاحلية والنائية في اأعماق المغرب، ثم 
الجزائر  نحو  ))))ه���/)))م(  عام  الثانية  حملته 
)نفزه( و)تلم�شان())))(، ومن ثم عودته اإلى مدينته 
زمن  في  الإدري�شية  الدولة  بلغت  لقد  ف��ا���ص)1))(، 
من  امتدت  اإذ  لها  ات�شاع  اأق�شى  الثاني  اإدري�����ص 
المحيط  اإلى  �شرًقا  الأو�شط  بالمغرب  �شلف  وادي 
الأطل�شي غرًبا؛ ومن �شاحل البحر المتو�شط �شماًل 

اإلى ال�شحراء جنوًبا))))(.

امتد  قد  الثاني  اإدري�ص  اإن  الم�شادر  تذكر  ولم 
فمجال  موؤكد  وه��ذا  الخالدات،  الجزر  اإل��ى  نفوذه 
تلك  اإل��ى  يمتد  لم  والع�شكري  ال�شيا�شي  ال�شراع 
اإلى  بالن�شبة  بها  الجهل  اإل��ى  عائد  وذل��ك  الجزر، 
اأهل الم�شرق الذين اأولوا اهتمامهم �شوب الم�شرق 
كانت  حين  في  البلدان،  لتلك  مدوناتهم  فات�شعت 
ملمو�شة  تكون  تكاد  المغرب  تغطي  التي  الروايات 
نفوذ  ذات  تكن  لم  الجزر  تلك  اأن  كما  لمدوناتهم، 
الك�ُتاب  فاأهمل  مهم  اقت�شادي  م�شدر  اأو  مرموق 
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ذلك الجزء من المجال الأر�شي .
ولكن اهتمام اإدري�ص الثاني في ازدهار التجارة 
ال��زراع��ة  القت�شاد؛  عن�شري  تقدم  على  ارت��ك��ز 
فركز  وال�شتقرار،  الأم��ن  توفير  وعلى  وال�شناعة 
الأدار�شة جهودهم على توفير الأمن لل�شفن والقوافل 
التجارية العابرة لبالدهم فكانوا يجهزون الحمالت 
الطرق  وقطاع  القرا�شنة  على  للق�شاء  الع�شكرية 
و�شبطوا  ال��ت��ج��ار،  على  والع��ت��داء  ال�شلب  ولمنع 
والمحيط  المتو�شط  البحر  بموانئ  واهتموا  الثغور 
المغرب  بين  البحرية  الطرق  كانت  فقد  الأطل�شي. 
لدول  التابعة  التجارية  بال�شفن  غا�شة  والأندل�ص 
)اأزي��ال(  اأ�شيلة  موانئ  فكانت  المغربية  المنطقة 
والعرائ�ص و�شال واآزمور على المحيط الأطل�شي �شلة 
الو�شل مع موانئ �شاطبة وتدمير وبلن�شية واإ�شبيلية 
الب�شائع  نقل  تتبادل  ال�شفن  كانت  اإذ  وق��اد���ص؛ 

المغربية والأندل�شية))))(. 
من خالل ما اأ�شلفنا يبدو لي اإن الن�ص قد ا�شتمل 
على اإن تلك الرحلة كانت لتاأمين طرق الموا�شالت 
البحرية من الهجمات المعادية لها، فحاول اإدري�ص 
الثاني تاأمين ذلك الممر البحري من خالل حامية 
فجزر  ال�شاطئ،  من  القريبة  الجزر  في  ع�شكرية 
الكناري لديها تاريخ عريق بو�شفها ر�شيًفا للب�شائع 
في  الحامية  تلك  تتوغل  لم  اأنه  ول�شيما  ؛  العالمية 
لنزاروت  جزيرة  على  بالر�شو  اكتفت  واإنما  الجزر 
لل�شواحل  والمحاذية  لالأرخبيل  ال�شرقية  الحدود 
تماًما، فهو يتحدث عن  . فالن�ص وا�شح  الإفريقية 

حمله ع�شكريه لجزر مكت�شفه �شابًقا .
لم يحدد ابن القا�ص تاريخ هذه الحملة؛ ولكن لو 
تتبعنا تواريخ ن�شاط الأدار�شة في المحيط الأطل�شي 
الحملة.  تلك  تاريخ  اإلى  تقريبي  ب�شكل  ن�شل  فلعلنا 
وهو  ال��رواي��ة،  هذه  محور  اإل��ى  القا�ص  ابن  في�شير 
بن  اإدري�ص  بن  اإدري�ص  الإمام  الأدار�شة  ملوك  ثاني 

اأبي  بن  علي  بن  الح�شن  بن  الح�شن  بن  اهلل  عبد 
الثنين )) رجب عام )))ه�/  يوم  ولد    طالب 
له  البيعة  واأخ��ذت  )))م())))(،  الأول  ت�شرين   ((
في مدينة وليلى يوم الجمعة )غرة ربيع الأول عام 
اإحدى  العمر  من  وله  )1)م(،  �شباط   (( )))ه���/ 
مدينة  خطط  ثم  اأ�شهر))))(،  وخم�شة  �شنة  ع�شرة 
ربيع  )غرة  الخمي�ص  يوم  لالإدار�شة  كعا�شمة  فا�ص 
)1)م())))(،  الثاني  كانون   ( )))ه���/  عام  الأول 
وبعد اأن اتخذ فا�ص عا�شمة لملكه انطلقت الحمالت 
الدولة  رقعة  وتو�شيع  المغرب  اأنحاء  في  الع�شكرية 
م(   (((/  (((( العام  من  ب��داأت  التي  الإدري�شية 
نحو  ع�شكريه  حملة  في  الثاني  اإدري�ص  ذهب  حيث 
فغزا  الأق�شى  ال�شو�ص  مناطق  من  الكبير  الأطل�ص 
من  بربرية  قبائل  )الم�شمودة  الم�شامدة  ب��الد 
من  حالًيا(  مراك�ص   – ال�شو�ص  )اإقليم  البران�ص( 
المنحدرات الأخيرة لجبال اأطل�ص الكبرى فا�شتولى 
اإلى  ع��اد  ثم  و)اأغ���م���ات())))(،  )نفي�ص())))(  على 
ثانية في عام ))))ه�/))) م(  ليخرج منها  فا�ص 
�شار  ثم  البربريه(  القبائل  )من  نفزة  قبائل  لغزو 
فاأقام  )الجزائر(  تلم�شان))))(  مدينة  دخل  حتى 
واإع��م��ار  اإ���ش��الح  ف��ي  ق�شاها  �شنوات  ث��الث  فيها 
يزل  فلم  ؛  فا�ص  مدينته  اإلى  عاد  ثم  المدينة))))(، 
 ((( الآخ���رة  ج��م��ادي  م��ن  ع�شر  )الثاني  اإل��ى  بها 
الثاني عن  اإدري�ص  اآب ))) م(، حيث توفي  ه�/)) 
�شيء  يكتنفها  ظروف  في  عاًما  وثالثين  �شتة  عمر 

من الغمو�ص)1))(.
الكناري  اإلى جزر  الحملة  تلك  تاريخ  اإن  واأرجح 
كانت مابين الأعوام ))))- )))ه�/)))-))) م(؛ 
ون�شتدل على ذلك من قيام اإدري�ص الثاني بتم�شيط 
لجبال  الأخيرة   المنحدرات  من  الأطل�شي  ال�شاحل 
ال�شفن  وموانئ  حامياته  وتاأمين  ومدنها  الأطل�ص 
الإدري�شية،  الدولة  في  القت�شاد  وتطوير  التجارية 
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عام  م��ره  لأول  الإدري�شية  العملة  ب�شك  ق��ام  حيث 
ال�شو�ص  نحو  اتجه  بعدها  ثم  ))))ه������/)))م(، 
الثانية  حملته  ب��داأت  حيث  )ال��ج��زائ��ر(؛  الأو���ش��ط 
اتجاه بلدان المتو�شط، ومن ثم عودته الأخيرة اإلى 
فا�ص . فيكون ذلك التاريخ هو التاريخ الوحيد الذي 

تواجد فيه اإدري�ص الثاني على �شواحل الأطل�ص. 
قد  الكناري  اأر�ص  على  الأدار�شة  هبوط  ويكون 
والمو�شوعات  التواريخ  اإليه  اأ���ش��ارت  ما  اإل��ى  �شبق 
الأوربية بنحو مائة و�شت وثمانين �شنة ؛ والتي تذكر 
للعرب  وجود  اأقدم  اأن  اإلى  الأوروبية  الم�شادر  تلك 

على اأر�ص الكناري كان عام )1))ه�/ )))م(.
جزر  اإلى  البحرية  الأدار�شة  رحلة  ال�شمت  لفهَّ 
مدى  على  للحديث  مو�شوًعا  تعد  ولم  الخالدات، 
قرون عدة؛ بيد اأن �شحر البعيد، والبحر المجهول، 
والجزر النائية، بداأ يطل بتاأثيره من جديد، فليت اأن 
ابن القا�ص اأ�شعفنا بم�شدر هذه الرحلة ول�شيما اأنه 
اأعتمد في رواياته على ال�شند �شاأنه �شاأن المحدثين، 
انتهجه  الخت�شار  اأ�شلوب  ولكن  بروايته  ف�شل  اأو 
الرواية  في معظم موؤلفاته. ولكن ما يدور في فلك 
هو من اأين انطلقت تلك الحملة، حتى ت�شل مدتها 
اأن  عّد  فعلى  الكناري؟  جزر  اإلى  لي�شلوا  �شهر  اإلى 
العتيادية  الأماكن  من  الغربي  الإفريقي  ال�شاطئ 
التي  اأو  الأطل�ص  نحو  المنطلقة  البحرية  لل�شفن 
اأن مجموع  المقابل  وفي  اأوروبا،  اإلى  اتخذته طريق 
الغربي  الإف��ري��ق��ي  ال�شاطئ  ق��رب  الأرخ��ب��ي��ل  ه��ذا 
مقابل ال�شو�ص الأق�شى )جنوبي المملكة المغربية( 
لمدينة  التابعة  وارزك  �شيدي  �شاحل  مواجهة  في 
المدينة  تلك  تبعد  حيث  تماًما؛  اإيفني))))(  �شيدي 
اإذا  تقريًبا،  1))ك��م  الكناري  جزر  عن  ال�شاحلية 
اأخذنا في العتبار القيا�شات البحرية بين النطالق 
اليوم  في  الفترا�شية  ال�شفينة  ف�شرعة  الر�شو،  اإلى 
عقدة   (1 اإلى   ( من  ت�شاوي  الرياح  جيد  ال�شاحي 

في ال�شاعة، والعقدة البحرية )وحدة لقيا�ص �شرعة 
ال�شفن( ت�شاوي ))))متر؛ اأي اإن ال�شفينة تقطع في 
ال�شاعة الواحدة )))))متر على اأ�شا�ص اأنها تقطع 
ال�شفينة  تلك  اأن  معناه  بما  افترا�شيا،  عقد  ثماني 
 ((( اأي  ))))))م��ت��ر؛  اليوم  في  تقطع  ال�شراعية 
كيلومتر و)))متر))))(؛ فعلى ذلك يفتر�ص اأن يكون 
يوم  اأو  يوم  ن�شف  خالل  الجزر  تلك  اإلى  و�شولهم 
واحد بح�شب مقدار ما قطعته تلك ال�شفن في مياه 
اأن  اإلى  يهدي  ل  الرواية  ن�ص  ولكن  المحيط،  هذا 
ولكن  م�شتقيم،  بخط  �شاروا  قد  الأدار�شة  البحارة 
اإلى بحر  اأن و�شلوا  اإلى  ال�شمال  كان اتجاههم نحو 
وظلمة  المياه  بكثافة  عرفوه  بحرهم  عن  مختلف 
 الهواء فمالوا اإلى الجنوب. وطبًقا لهذا الو�شف فاإن
النقطة التي بلغوها هي مجال للتخمين والفترا�شات، 
في  قطعوها  التي  الم�شافة  بح�شاب  التكهن  ي�شعب 
نحو  م�شارهم  ت�شحيح  ثم  ال�شمال،  اإل��ى  ذهابهم 
الأدار�شة  البحارة  هوؤلء  اإن  الموؤكد  ومن  الجنوب، 
انحراف  اإمكانية  المحيط  منطقة  في  واجهوا  قد 
على  يطراأ  كاأن  معاك�شة  ظروف  جراء  من  �شفنهم 
غير  وت�شبح  لعا�شفة  تتعر�ص  اأو  ط��ارئ  ال�شفينة 
اأن  العتقاد  يمكن  ذلك  ومع  المناورة،  على  قادرة 
المحيط  تيار  عن  والح�شابات  الدقيقة  المعلومات 
ال�شتوائية  والرياح  ال�شتواء  وخط  ال�شمال  وتيار 
في  بالتاأكيد  الأوائ���ل  البحارة  اأهميتها  ع��رف  قد 
التراكمية  ال��خ��ب��رة  ط��ري��ق  ع��ن  الأط��ل�����ش��ي  ع��ب��ور 
الأدار�شة  البحارة  هوؤلء  فعرف  المحيط؛  لمجاورة 
موؤاتية  غير  الكناري  جزر  م�شتوى  على  الرياح  اأن 
ال�شمال  ناحية  اتجهوا  لذا  م�شتقيم؛  اإبحار  لخط 
الغربي ليتجنبوا التيار المعاك�ص، وفي عر�ص البحر 
اإحدى الجزر الأطل�شية و�شلت  المترامي وبمحاذاة 
مالءمة  رياح  منطقة  اإلى  بعدئذ  الإدري�شية  ال�شفن 
اإلى جزر  والو�شول  المناورة  ا�شتطاعوا  وبوا�شطتها 

الكناري.
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ال�شرديات  كثير من  الأدار�شة في  ت�شترك رحلة 
مع رحلة الفتية المغررين من اأهل ل�شبونة))))(، لكن 
ال�شعبي  الأدب  من  بخلوها  الأدار�شة  رحلة  تميزت 
لمغامرات القرون الو�شطى؛ ولكن من حيث القيمة 
العلمية وال�شتك�شافية للرحلة فعلى الرغم من �شغر 
اقتحام  في  الزمني  ب�شبقها  تميزت  لكنها  حجمها 
و�شفية،  فائدة  من  اأثمرت  وما  الأطل�شي،  المحيط 
ت��رددت  التي  ال��خ��ال��دات  ج��زر  موقع  ع��ن  وك�شفها 
الكال�شيكية،  الجغرافيا  كتب  في  اإليها  الإ���ش��ارات 
دون القدرة على تقديم معطيات دقيقة عن �شكانها 
من  عنها  الحديث  يعتري  عما  ناهيك  المحليين، 

خرافات واأ�شاطير . 
ه����ذه ال��ح��م��ل��ة ه���ي م���ن ب����داي����ات ال���رح���الت 
لم  اإن  الأطل�شي  للمحيط  العربية  ال�شتك�شافية 
جزر  نحو  برحلة  الأدار�شة  توجه  حيث  اأولها؛  تكن 
جزيرة  في  ر�شوا  اأنهم  يفتر�ص  ال��ذي  الخالدات 

لنزاروت القريبة من ال�شواطئ الإفريقية، ول ندري 
ذات  الجزيرة  هذه  في  طوياًل  مكثوا  قد  كانوا  اإن 
الأر�ص الكالحة المكونة من الحمم البركانية، ولكن 
�شفة ال�شتقرار على ال�شاطئ قد لزمت الم�شلمين، 
وحذر  حر�ص  في  الم�شلمون  الفاتحون  تفادى  فقد 
القيام باأية محاولة للتقدم اإلى الداخل، وهذه �شمة 
البحر  اإل��ى  ج��اءوا  اإذا  فهم  انت�شارهم  �شمات  من 
لزموا ال�شاحل، واإذا جاءوا اإلى البر لزموا الداخل . 
ولكن الأدار�شة ح�شلوا على تقارير جيده من اأ�شرى 
ال�شواحل من ال�شكان الأ�شليين اأخبروا الأدار�شة اأن 
خلفهم جزيرة تدعى )قاقزه(، وهو ال�شم القديم 
هذا  ذكرنا  كما  فيورتينفنتورا،  لجزيرة  والمحرف 

�شابًقا.
�شكان  عن  الفريدة  الأدار���ش��ة  رحلة  تفا�شيل   
و�شفه  ما  مع  كلًيا  متطابقة  تكون  تكاد  الخالدات 
عن  للميالد  ع�شر  الخام�ص  ال��ق��رن  ف��ي  الأ���ش��ب��ان 
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التقوا  اأنهم  الرحلة  تلك  فنتائج  الجزر.  تلك  �شكان 
لجزر الأ�شليون  ال�شكان  وهم  الغوان�ص  من   باأقوام 
الكناري - الذي من المحتمل اأن تعود اأ�شولهم اإلى 
عاداتهم  تتماثل  بالتاأكيد  ولكنهم   - الأمازيغ  بربر 
وتقاليدهم وثقافتهم كلًيا مع البربر، فالأدار�شة اإلى 
 حد ما ي�شابهون بين اأزياء الغوان�ص والبربر و�شالتهم.
في�شفونهم  الغوان�ص؛  عبادات  اإل��ى  ي�شيرون  فهم 
كانت  فالغوان�ص  الأوث��ان،  يعبدون  م�شركون  باأنهم 
النجوم  كعبادة  الآلهة  متعددة  وثنية  عبادات  لهم 
)اآل��ه  كاكامان  العبادة  لتلك  اأ�شا�شية  اآلهة  فلهم 
)اآله  وماجك  الأم(  )اآله  وكاك�شيراك�شي  ال�شماء( 
الأموات؛  وقد�شوا  )ال�شيطان(،  وجوايوتا  ال�شم�ص( 
حيث قاموا بتحنيط الجثث وكانت جزيرة تينيريف 
والجبال  ال�شخور  وقد�شوا  لذلك،  اتقانا  الأك��ث��ر 
المقد�شة، ول�شيما ذلك   GUANCHCS كتيد وجبل 
اآخر  اأن  الحاد الرتفاع؛ حيث يقال  الجبلي  ال�شعف 
اأن يخ�شع لالأ�شبان عام  قادة الغوان�ص الذي رف�ص 
اأعلى  اأن يلقي بنف�شه من  ))))ه���/))))م( ف�شل 

هذا ال�شعف المرتفع على اأن ي�شت�شلم))))(.

ويبدو اإن �شغف البحارة بجمال ن�شاء الخالدات 
ن�شاء  الأدار���ش��ة  في�شف  ؛  م��اأخ��ًذا  منهم  اأخ��ذ  قد 
عجيب.  وج��م��ال  اأج�شام  ذوات  باأنهن  ال��خ��ال��دات 
ال��م��غ��رري��ن  ال��ف��ت��ي��ة  ع��ل��ى  انعك�شت  ال��ع��ب��ارة  ه���ذه 
جمال  )ولن�شائهم  الخالدات  ن�شاء  و�شفوا  عندما 
المقارنة  باب  الو�شف  هذا  يفتح  قد  عجيب())))(، 
بين كال الرحلتين؛ فهل اأطلع هوؤلء الفتية المغررون 
على رحلة الأدار�شة؟ اأو اأن الو�شف لن�شاء الخالدات 
-لكال الرحلتين- كان و�شًفا حًيا لواقع �شكان تلك 
الغوان�ص  ن�شاء  اأن نقارن بين  المتعذر  الجزر؟ فمن 
التي راأوها الأدار�شة والمغررون وبين ن�شاء الكناري 
هذه  درا�شة  اليوم  جًدا  ال�شعب  فمن  المعا�شرات، 

تماًما  اأمتزج  قد  ال�شعب  هذا  دم  اأن  ذلك  المزايا؛ 
تذكر  ولكن  والأ���ش��ب��ان،  البرتغال  من  ال��غ��زاة  ب��دم 
�شكان  اأن  الكناري  لجزر  الأنثروبولوجيا  الم�شادر 
ُزْرق  وعيون  ال�شكيمة،  بقوة  ات�شفوا  الجزر  تلك 
مغبر))))(،  اأ�شقر  و�شعر  برونزية،  وب�شرة  غامقة، 
ل  غًظا  تقديرًيا  جماًل  هو  الخالدات  جمال  ويبقى 
ولكن  �شاحل،  على  ير�شو  ول  �شاطئ،  على  ي�شتقر 
الأقاويل  ن�شر  من  النا�ص  خيال  اأطلق  الجمال  هذا 
اأنه  من  كولومب�ص  الجديدة  الأر���ص  مكت�شف  عن 
تدعى )دونا  الغوان�ص  فتاة جميلة من  وقع في حب 
اأن  الممكن  من   .)((((  DONA BEATRIZ بياتريز( 
اأكانت  ف�شواء  ال�شهيرة مجرد خرافة،  الق�شة  هذه 
قد  خا�شة  جاذبية  هناك  اأنه  اإل  حقيقة  اأم  خرافة 
والبحارة  وكولومب�ص  والمغررين  الأدار�شة  األهمت 

الهائمين قادتهم نحو الخالدات .

عن  بعيدة  كمجموع��ات  الغوان�ص  ع�ّد  يمكن 
مركز الح�شارة؛ فعندما حطهَّ الأدار�شة في جزرهم 
الع�شور  حياة  مثل  بدائية  حياة  يعي�شون  وجدوهم 
وق��رون  ب��ال��ح��ج��ارة  يقاتلون  ال��ح��دي��ث��ة،  الحجرية 
الأ�شبان  ذل��ك.  غير  �شالح  لهم  يكن  ول��م  الغنم 
ا و�شفوا تلك الجماعات بالبدائية؛ فهوؤلء  اأي�شً هم 
الخام�ص  القرن  في  الإ�شباني  الغزو  حتى  الغوان�ص 
الخ�شب  اأدوات من  ي�شتخدمون  كانوا  للميالد  ع�شر 
جلود  من  كانت  ثيابهم  واأن  الم�شقول،  والحجر 
الحيوانات وحليهم كانت من العظم وقذائف البحر، 
له  خلدون  اب��ن  ال��ك��ه��وف))))(.  في  يعي�شون  وكانوا 
اأ�شارة مهمة عن ا�شتعمال الغوان�ص لالأدوات البدائية 
فيقول: )وقد بلغنا اأن �شفائن من الفرنج مرت بها 
الهجري/  التا�شع  القرن  المائة[  هذه  اأوا�شط  في 
فغنموا  ]وقاتلوهم  الميالدي  ع�شر  الخام�ص  القرن 
منهم و�شبوا وباعوا بع�ص اأ�شراهم ب�شواحل المغرب 
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الأق�شى؛ و�شاروا اإلى خدمة ال�شلطان، فلما تعلموا 
واأنهم  جزائرهم،  حال  عن  اأخبروا  العربي  الل�شان 
الحديد  واأن  بالقرون،  للزراعة  الأر���ص  يحتفرون 
وما�شيتهم  ال�شعير،  من  وعي�شهم  باأر�شهم،  مفقود 
خلف،  اإل��ى  يرمونها  بالحجارة  وقتالهم  المعز، 
يعرفون  ول  طلعت،  اإذا  لل�شم�ص  ال�شجود  وعبادتهم 
دينا ولم تبلغهم دعوة...())))(. اإ�شارات ابن خلدون 
جزر  غ��زو  في  والبرتغالي  الإ�شباني  الن�شاط  اإل��ى 

الكناري.
الغوان�ص  ل�شعب  العلمية  ال��درا���ش��ات  تتجه  ل��م 
�شكان  يد  على  ع�شر  التا�شع  القرن  نهاية  في  اإل 
اإلى  تعبيرهم  حد  على  ينتمون  الذين  الجزر  تلك 
اأجدادهم  اأن  ويبدو  القدماء،  الغوان�ص  جماعات 
الأ�شبان قد  اأمرا�ص جلبها  يعانون من  الذين كانوا 
نحبهم  يق�شوا  لكي  المنعزلة  الكهوف  اإل��ى  رحلوا 
على  العثور  وتم  الغزاة،  عن  بعيًدا  وب�شرعة  هناك 
تلك  في  الموتى  وعظام  المخلفات  من  هائل  عدد 
يظهر  مما  الكبيرة،  المقابر  مختلف  وفي  الكهوف 
يقول  ال��دق��ة.  غاية  ف��ي  ك��ان  الأدار���ش��ة  و�شف  اأن 
)اإنها  الجزر:  تلك  عزلة  و�شف  في  موؤن�ص  ح�شين 
ل  يقولون،  كما  ال�شبعة  البحار  وراء  هناك  بعيدة 
ت�شور  الدنيا.  اأهل  متاعب  من  �شيء  يروعها  يكاد 
العالمية  الحرب  باأن  يعلموا  لم  اأهلها  من  نفًرا  اأن 
كاأنها  عنهم،  بعيًدا  م��رت  وق��ع��دت!  قامت  الثانية 
زوبعة في بحار ال�شين ل �شعروا بحرب ول اأح�شوا 

ب�شرب..()1))(.
وليدة  هي  تلتها  التي  وال��رح��الت  الرحلة  ه��ذه 
اكت�شاف  الإ�شالمي في  العربي  الح�شاري  النبعاث 
المجهول ومعرفة الآخر، اإنها انطالق الح�شارة من 
بوتقتها، ولي�شت هي �شدفة طبيعية اأو رحالت �شائعة 
لهواة كما ي�شورها بع�شهم، الذين قبلوا كل ما يقراأ 

اأثبتوا  اأو بحث وبذلك  الكتب من دون تمحي�ص  في 
ارتباك الما�شي، واإظهار المتناق�ص بمظهر الأكيد، 
اكت�شافاتهم،  ت�شجيل  العرب  اإهمال  م�شتفيدين من 
هو  ما  كل  فظهر  ال��زم��ن،  تحديد  العرب  واإه��م��ال 

مدون ي�شير في فلك الخرافة وال�شمر والمتعة.

اإلى  الو�شول  في  الأدار���ش��ة  م��ح��اولت  تكن  لم 
الجغرافية  الكت�شافات  تاريخ  في  يتيمة  الخالدات 
البحرية، فقد توالت المغامرات الجريئة في خو�ص 
اإلى تلك الجزر الفردو�شية  غمار الأطل�شي للو�شول 

النائية))))(.

الحوا�صي

 : تعني  الأ���ش��ل  يونانية   :ARCHIPELAGO اأرخبيل:   )((
الم�شطلحات  تونى:معجم  المتجاورة.  الجزر  مجموعة 

الجغرافية �ص)).
(2) THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(CANARY ISLANDS) 2\794.

(3)THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 
(CANARY ISLANDS) 2\794 .

))( ينظر: البكري: الم�شالك والممالك )/))).  

اإل��ى  من�شوب   :CRO-MAGNON MAN ))(ال��ك��روم��ان��ي��ون 
اإن�شان قبل التاريخ PREHISTORIC، وجدت بقاياه في 

كهف  كرومانيون بفرن�شة .  
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(CRO-MAGNON MAN) 3\741. 

(6) THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 
(GUANCHE AND CANARIO) 5\532 .

الأندل�ص  في  والجغرافيين  الجغرافية  تاريخ  موؤن�ص:   
اأن  �ص)))، بينما جاء في المو�شوعة الكاثوليكية )1)) 
القوام  من  ن�شيط،  اأبي�ص  )جن�ص  كانوا  الكناري  �شكان 

العالية، م�شعر، اأزرق العينين (.   
)اأمزيغ  ب�  الغوان�ص  على  العربي  المغرب  بربر  يطلقون   )((
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باأن  المغرب  ناحية  من  احتمالت  وهناك  الكناري(، 
الغوان�ص حاولوا اإنكار اأ�شولهم البربرية لأ�شباب �شيا�شية 
وبين  الإقليمية،  المطالبة  اأمكانية  يتفادوا  لكي  ربما 

ال�شيا�شة والجغرافيا يتاأرجح تاريخ جزر الكناري.
))( موؤن�ص: رحلة الأندل�ص �ص))).

))( دائرة المعارف للب�شتاني ))/))) مادة )اأ�شبانية(. 
)الرجواني(  القرمزي  اللون  مكت�شفي  الفينيقيون  يعد   )(1(
ال��ل��ون الأح��م��ر والأزرق من  ال��ح��ل��زون، وك��ان  م��ن م��ادة 
القديم. زودهون:  الع�شر  والغالية في  المرغوبة  الألوان 

معذرة كولومب�ص �ص1)).
�ص)))،  الكنعانية  الفينيقية  الح�شارة  تاريخ  مازيل:   )(((

.(((
الكنعانية  الفينيقية  الح�شارة  تاريخ  مازيل:  كتاب  عن   )(((
بحار  اأن  القديمة  اليونانية  الم�شادر  وتذكر  ���ص))). 
العام  HANNON قام حوالي  قرطاجي يدعى )ح�ّنون( 
))))ق.م( برحلة تناولت منطقة ما وراء اأعمدة هرقل 
)جبل طارق(، و�شار بمحاذاة ال�شاطئ الإفريقي الغربي 
)جزيرة  اإل��ى  و���ش��وًل  الأطل�شي  المحيط  على  ال��واق��ع 
فرناندوبو(، دون ح�ّنون ق�شة رحلته على م�شلة و�شعت 
في معبد كرونو�ص )بعل حامون( اإل اأن هذه الم�شلة فقدت 
اإل ترجمة يونانية للن�ص الوارد فيها قد  ول نملك اليوم 
والمعلومات.  الأ�شماء  في  التحريف  بع�ص  من  يخلو  ل 
م��ادة  ����ص1))  ال�شامية  ال��ح�����ش��ارات  معجم  ع��ب��ودي: 
اأخبار �شفر ح�ّنون القرطاجي  اإن  )حنون(. من الممكن 
لكن ل  ؛  الأطل�شي  المحيط  اإلى  اأعمدة هرقل  تجاوز  قد 

تدل الإ�شارات على انه قد زار جزر الكناري.
)))( الجوهري: الفكر الجغرافي والك�شوف الجغرافية �ص)).

)))( حميدة: اأعالم الجغرافيين العرب �ص)).
)))( مال اهلل: مدخل اإلى اأدب الرحالت �ص))).

م�شاهير  من  ))))-)))ق.م(   :PLATON اأفالطون   )(((
اأ�شا�ص  اأر�شطو،  ومعلم  �شقراط  تلميذ  اليونان،  فال�شفة 
الكتاب  اأع��الم  المالئكة:  الأف��ك��ار(.  )نظرية  فل�شفته 

الإغريق والرومان �ش�ص)))-))).
 :ATALANTIS (ATLANTICA) :)( الأطالنت�ص )اتالنت�ص(((
والكناري  الآزور  جزر  باأنها  يعتقد  اأو  اأ�شطورية  جزيرة 
والراأ�ص الأخ�شر قبل تمزقها من البراكين والزلزل، قيل 
اأنها كانت اإلى الغرب من عمود هرقل )جبل طارق( وكان 
اأهلها اأقوياء مترفين فف�شدوا، فغزاهم الأثينيون )اأثينا( 
ثم غا�شت الجزيرة في المحيط الأطل�شي في نهار وليلة 

م�شدر  الجزيرة  اأ�شبحت   . وال��زلزل  البراكين  نتيجة 
اأفالطون:  الع�شور.  في مختلف  وال�شعراء  للكتاب  األهام 
طيماو�ص  محاورة   ،(((  -  (((/( كري�شيا�ص  محاورة 
�ص11)- الغام�شة  الأر�ص  راي:  وينظر:   ،(((-(((/(
الكال�شيكية  الميثولوجيا  معجم  ال��دي��ن:  �شعد   ،(1(

اليونانية والرومانية �ص)) .  
اأحد  ))))-)))ق.م(:   :SOLON )�شولون(:  �شولون   )(((
وم�شر  اليونان  بلدان  ط��اف  ال�شبعة،  الإغ��ري��ق  حكماء 
اأعالم  اأثينا في زمانه. المالئكة:  وال�شرق، و�شع د�شتور 

الكتاب الإغريق والرومان �ص))). 
– )))، محاورة  )))( اأفالطون: محاورة كري�شيا�ص )/))) 

طيماو�ص )/)))-))).
كلوديو�ص:   )PTOLEMAEUS:)بطلميو�ص( بطليمو�ص   )(1(
في  ظهر  ي��ون��ان��ي  وج��غ��راف��ي  فلكي  )ن����ح����و1)-)))م( 
الع�شر الروماني، ن�شاأ في الإ�شكندرية . له )المج�شطي( 
و)جغرافية بطليم�ص( . المالئكة: اأعالم الكتاب الإغريق 

والرومان �ص))). 
من  الأول  )الن�شف  ال�شوري:  )مارين�ص(:  مارينو�ص   )(((
موؤ�ش�شي  من  يوناني،  جغرافي  الميالدي(  الثاني  القرن 
الجغرافية الريا�شية، يعد اأول من اأخ�شع علم الجغرافية 
لالأرقام، وعين الأماكن بح�شب خطوط الطول والعر�ص، 
واأول من و�شف امتداد اآ�شيا و�شعتها، اأعترف بطليمو�ص 
بف�شله عليه واأعتمد على خرائطه. معلوف: المنجد في 

الأعالم �ص)) . 
)))( بطليمو�ص: الجغرافيا )مقدمة النا�شر( �ص) -) . 

-))م(  ق.م   (1(  :  JUBA II الثاني:  )ي��وب��ا(  جوبا   )(((
كنف  في  فعا�ص  �شغير  طفل  وهو  اأ�شر  موريتانيا،  ملك 
عام  موريتانيا  على  ملك  ن�شب  اأغ�شط�ص،  الإمبراطور 
الأجيال  منتج، مدحت  مو�شوعي  كاتب  كان  ))) ق.م(، 
اأعماله. من  و�شل  ما  قلة  رغ��م  العلمي  عمله  القادمة 
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(JUBA II) 6\635 .

ت��اري��خ  م��ن  ق��رًن��ا  وث��الث��ي��ن  ث��الث��ة  ع��ن  لمحة  �شفيق:   )(((
الفينيقية  الح�شارة  تاريخ  مازيل:  ���ص))،   الأمزيغيين 

الكنعانية �ص)))،))). 
)))( مازيل: تاريخ الح�شارة الفينيقية الكنعانية �ص))).
)))( مازيل: تاريخ الح�شارة الفينيقية الكنعانية �ص))).

 - )))ق.م   :  PLINY THE ELDER:الأر���ش��د بليان   )(((
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))ب.م( عرفه العرب با�شم بلينيو�ص وبلينو�ص وبلينا�ص 
عالم  بالحكيم،  والمعروف  اليتيم  له  يقال  الذي  النجار 
)التاريخ  المو�شوعي  كتابه  عرف  روماني،  كوزمولوجي 
التا�شع ع�شر  القرن  في  األتينيات  الطبيعي( عند علماء 
باأنه اأحد رموز الأدب الكال�شيكي للقرن الروماني الأول .
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(PLINY) 9\520 .

(28) THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 
(CANARY ISLANDS) 2\794 .

�شير  كاتب  )))-1))م(   :PLUTARCH ب��ل��وت��ارك:   )(((
اأثنا،  في  والفل�شفة  الريا�شيات  در�ص  لتيني،  وفيل�شوف 
يقارب  ما  له  النائية،  البلدان  العديد من  كان جواًل في 
ترجمة  متوازية(،  )حيوات  اأهمها  كتابي  عمل   ((( من 

اأعماله اإلى معظم لغات العالم .
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(PLUTARCH) 2\794.

(30) THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 
(CANARY ISLANDS) 2\794 .

اأحمد  اأبو العبا�ص  )))( ابن القا�ص: )المتوفى:)))/)))م( 
كان  وج��وال،  قا�شي  البغدادي،  الطبري  اأحمد  اأبي  ابن 
�شيخ ال�شافعية في طبر�شتان، توفى مرابًطا بطر�شو�ص، له 
موؤلفات عديدة . الذهبي: �شير اأعالم النبالء ))/))). 
ملوك  ثاني  )))/)))م(  )المتوفى:  الثاني:  اإدري�ص   )(((
جنين،  وهو  اإدري�ص  اأب��وه  توفى  المغرب،  في  الأدار���ش��ة 
بايعه البربر بعدما بلغ الحادية ع�شرة، بنى مدينة فا�ص 

عا�شمة له . البكري: الم�شالك والممالك )/)1). 
)))( ابن القا�ص: دلئل القبلة �ص))).

(34) THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 
(CANARY ISLANDS) 2\794 .

 :CASTILE AND ARAGON  : وق�شتالة  اأراغ����ون   )(((
توحيدهما  تم  منف�شلتين،  اأ�شبانيتين  مملكتين  كانتا 
واإيزابيال  عام )))))ه���/))))م( تحت حكم فردينان 
بكري�شتوفر  لرتباطهما  تاريخية  مكانة  ح��ازا  اللذين 
الأول��ى  اللبنة  مًعا  ب�شمهما  الإقليمان  األ��ف  كولمبو�ص، 
لأ�شبانيا الحديثة . وجدي: دائرة معارف القرن الع�شرين 

)/))) )اأ�شبانيا( .
)))( موؤن�ص: رحلة الأندل�ص �ص))). واأكبر هجرتين حدثتا من 
الأرا�شي الأيبيرية في عام ))1)ه�/))))م( بتحري�ص 
الحكومة  اأ���ش��درت  حيث  )اجزمني�ص(؛  الأ�شقف  م��ن 
والهجرة  ق�شًرا.  الم�شلمين  اأب��ن��اء  بتعميد  الإ�شبانية 

)))1)ه���/  عام  للم�شلمين  والأخيرة  الثانية  الجماعية 
حيث  الثالث(؛  )فليب  �شببها  اأن  يقال  التي  1)))م( 
الم�شلمين  اإدم��اج  من  يئ�ص  اأن  بعد  التهجير  قرار  اتخذ 
بداية  ف��ي  المغرب  ال��ع��ق��اد:  الم�شيحي.  المجتمع  ف��ي 
الع�شور الحديثة �ص))، )))، كما اأن جزر الكناري لم 
ت�شلم من وطاأت الحروب ال�شليبية الدائرة في المغرب 
ونق�شهم  للم�شلمين،  الأ�شبان  ا�شطهاد  فنتيجة  العربي، 
في  العثماني  الوالي  جهز  فقد  غرناطة،  ت�شليم  ل�شروط 
لمحاربة  )1))ه����/))))م(  عام  في  اأ�شطوله  الجزائر 
)بر�شلونه(،  الم�شلمون  فهاجموا  اأر�شها،  فوق  اأ�شبانيا 
الكناري  وهاجموا جزر  م�شيق )جبل طارق(  عبروا  ثم 
التي احتلتها اأ�شبانيا فدمروا المراكز الع�شكرية وغنموا 
لالأندل�ص  يذهب  العثماني  الأ�شطول  يكن  ولم  فيها  ما 
كان  بل  من�شاآتهم  ولتدمير  بالأ�شبانيين  التنكيل  لمجرد 
بالدرجة الأولى لإنقاذ الم�شلمين من نكبتهم . وفي عام 
للدولة  البحرية  القادة  اأح��د  توغل  ))))ه�����/))))م( 
العثمانية في المحيط الأطل�شي فاأغار على جزر الكناري 
تلك  حاكم  زوج��ة  فيهم  بما  كثيرة  غنائم  منهم  وغنم 
النهو�ص  عوامل  العثمانية  الدولة   : ال�شالبي   . الجزر 

واأ�شباب ال�شقوط  �ص)))-))).
 :BETHENCOURT, JEAN DE بتنكور:  دي  ج��ون   )(((
فرن�شي،  م�شتك�شف  /1)))-))))م(  ))))-)))ه����� 
مع م�شتركة  ببعثة  ق��ام  ال��ك��ن��اري،  ج��زر  بفاتح   ع��رف 
)1))-)))ه�������/1)))-  DE LA SALLE GADIFE

))))م( في مايو/مار�ص عام ))1)ه�/)1))م(، وو�شل 
الجزر في يونيو/حزيران، عاد اإلى الجزر بعد حوالي )) 
�شهر بعنوان )ملك( منح من قبل هنري الثالث، عاد اإلى 

فرن�شا عام )ه�/)1))م(.
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(BETHENCOURT, JEAN DE) 2\173 .

�ص)))- الكنعانية  الفينيقية  الح�شارة  تاريخ  مازيل:   )(((
.(((

 INFANTE D HENRIQUE )))( هنري )اأنريك( المالح: 
))))-)))ه�/))))-1)))م( اأمير برتغالي اأبن )جواو 
الأول( ملك البرتغال، لم يكن مالًحا، ولكنه ح�شل على 
يعد  ال�شتك�شافية،  الرحالت  تنظيمه  ب�شبب  اللقب  هذا 
الأورب��ي،  ال�شتعماري  التو�شع  بدء  في  الأول  ال�شخ�ص 
خطط لرحالت ا�شتعمار جزر الأزور . ويكيبيديا )اإنريك 

المالح(.
)1)( العقاد: المغرب في بداية الع�شور الحديثة �ص))-1).



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

168

والذي  الإغريقية  الميثولوجيا  في  )او�شيان(  الم�شمى 
يدور حول حافة الأر�ص ومنه نبعت جميع الأنهار والبحار. 
مروج  الم�شعودي:  ���ص)))،  الخراج  جعفر:  بن  قدامة 
الميثولوجيا  معجم  الدين:  �شعد   ،(((-(((/( الذهب 

الكال�شيكية �ص)1).
)))( الم�شالك والممالك )/))).

)))( البكري: الم�شالك والممالك )/))، ))).
وتعرف  )الأندل�ص(  اأ�شبانيا  في  الخ�شراء:  الجزيرة   )(((
دخلها  مدينة  اأول   ،ALGEECIRAS باألخ�شيرا�ص  الآن 
عام  بناءها  الم�شلمون  اأع��اد  الأندل�ص،  فتح  في  العرب 
في  للم�شلمين  عربية  مدينة  ك���اأول  )))ه�������/)))م( 
الأرا�شي الإ�شبانية، وتمتعت بحكم م�شتقل لفترة ق�شيرة 
بعدها،  �ص)وما  مجموعة  اأخبار  مجهول:  الزمن.  من 
المنجد  البلدان )/))، معلوف:  الحموي: معجم  ياقوت 

في الأعالم �ص)1). 
)))( نزهة الم�شتاق)/)1)-)1) .

)))( نزهة الم�شتاق)/)1) .

)1)( نزهة الم�شتاق)/))) .
والعر�ص  الطول  في  الأر�ص  ب�شط  المغربي:  �شعيد  ابن   )(((

�ص). 
في  الجزر  من  مجموعة   MADEIRA: م��ادي��را:  ج��زر   )(((
البرتغال،  تتبع  اأفريقيا  غربي  �شمال  الأطل�شي  المحيط 
وعا�شمتها فون�شال، ماديرا هي اأكبر الجزر؛ حيث تغطي 
م�شاحة ))) كم مربع، ثم جزيرة بورتو �شانتو، التي تبعد 
1) كم عن �شمال �شرق ماديرا، وهي ثاني اأكبر جزيرة، 
الرومان،  قبل  من  عرفة  بركانية،  طبيعة  ذات  والجزر 
و�شفها  البرتغاليين  المالحين  قبل  اكت�شافها من  واأعيد 
الخ�شب؛  يعني  وال���ذي  م��ادي��را  ال���ش��م  بهذا  البرتغال 
المكت�شف  زاره��ا  الجزر،  في  الخ�شب  وفرة  اإلى  ويرجع 
المحيط  حجم  ليعرف  زارك��و(  )جون�شالفيز  البرتغالي 
ولكن  )1))ه�������/))))م(،  ع��ام  ف��ي  الهائل  الأطل�شي 
ب�شبب العوا�شف، انح�شر في هذا الأرخبيل ودخل جزًرا 
مجهولة؛ بعد �شنة عاد اإلى تلك الجزر من اأجل اأن يقطن 

في اأكبرها، ويطالب بها للمملكة البرتغالية.  
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(MADEIRA ISLANDS) 7\652 .

)))( جزر الآزور: AZORES: اأرخبيل في المحيط الأطل�شي، 
ثالث  اإل���ى  ومنق�شمة  رئي�شية،  ج��زر  ت�شع  م��ن  يتكون 
بونتغا  عا�شمتها  ))))ك���م،  م�شاحتها  تبلغ  مجاميع، 

)))( العقاد: المغرب في بداية الع�شور الحديثة �ص))-))،
JAMES : THE HISTORY OF PORTUGAL P62.    

THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 
(CANARY ISLANDS) 2\794 .

)))( �شرف: الموجز في تاريخ الك�شف الجغرافي �ص))).
(43) THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(CANARY ISLANDS) 2\794 .

)))( دائرة المعارف للب�شتاني ))/))) مادة )اأ�شبانية( .
�ص)))-  الكنعانية  الفينيقية  الح�شارة  تاريخ  مازيل:   )(((

.((1
نف�شها  هي  الجزيرة  هذه  لعل   . ���ص)))  القبلة  دلئ��ل   )(((
كتابه  في  11)م(  )))ه���/  )نحو:  �شهراب  ذكرها  التي 
با�شم )قازاريا( وجزيرة )ك�شافاريا( من جزائر البحر 
الأقاليم  عجائب  كتاب   . ال��خ��ارج  وال�شمالي  المغربي 

ال�شبعة �ص)) .
)))( المعرب عن بع�ص عجائب المغرب �ص))).

)))( ملطبرون: الجغرافية العمومية )/)).
)))( تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، مادة )جزر( )/)). 
والمالحظ اأن اأقالب الأحرف )تحريف لفظ المدن( في 
اللغة العربية �شائع بالن�شبة للمدن والبلدان وخا�شة التي 
تعود اأ�شماءها اإلى جذور لتينية، وما يالحظ له اأن لفظة 
والتي  الفار�شية  اللغة  )ق�َناري ( ما تزال م�شتخدمة في 
التونجي:  ينظر:  العربية.  اللغة  عن  اأخ��ذة  اأنها  يعتقد 

المعجم الذهبي، مادة )قناري( �ص))) .
)1)( الم�شالك والممالك )/))). 

(51) THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM: 
(AL-DJAZAIR AL - KHALIDA) 2\522.

بقلم:  )الكناري(  مادة   (((/(( العربية،  المو�شوعة   )(((
علي مو�شى .

)))( الم�شالك والممالك )/))).
القيان�ص  ب� )بحر  الأطل�شي  المحيط  العرب على  اأطلق   )(((
الظلمات  بحر  بجانب  الأوقيانو�ص(  اأو  الأقيانو�ص  اأو 
والبحر المظلم والبحر المحيط والبحر الأخ�شر والبحر 
وا�شًعا  ن��ه��ًرا  المحيط  ال��ع��رب  ت�شور  فقد  ال��خ��ارج��ي، 
م�شتديًرا في الغالب يحيط بالمعمورة من الأر�ص؛ ولهذا 
OCEANUS الأوقيانو�ص  اأ�شموه البحر المحيط، وكلمة 
عند  العالم  محيط  وه��و  )ال��ب��ح��ر(  بالالتينية  وتعني 
)او�شيانو�ص( الإغريقية  الكلمة  من  وم�شتقة   الإغريق 
اإله النهر  اأو )اوكيان���و�ص( )بالإغريقي��ة:                ( 
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المحيط  ف��ي  الأب��ع��د  ه��ي  ال��ج��زر  ه��ذه  تعتبر  دل��غ��ادا، 
الجزر  اكت�شفت  اأوربا 11))كم،  الأطل�شي حيث تعد عن 
 من قبل البرتغال عام )1))ه�/))))م( من قبل المالح 
على  ب�شرية  اآثار  ل  اأنه  يعتقد   ،DIOGO DE SENILL

الميالدي  ع�شر  الخام�ص  القرن  نهاية  في  الجزر،  تلك 
المعارك  ال��ج��زر  تلك  �شهدت  ال��ج��زر،  معظم  �شكنت 

البحرية بين البرتغال وا�شبانيا وبين انكلترا.
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(AZORES) 1\757 .

والعر�ص  الطول  في  الأر�ص  ب�شط  المغربي:  �شعيد  ابن   )(((
�ص)). 

)))( ياقوت الحموي: معجم البلدان )/)).
)))( لبيان القيا�شات وتفا�شيلها ينظر: ياقوت الحموي: معجم 

البلدان)/))، هنت�ص: المكاييل والأوزان الإ�شالمية.
والبحر  البر  عجائب  ف��ي  ال��ده��ر  نخبة  ال��رب��وه:  �شيخ   )(((

�ص))).
)))( بطليميو�ص: الجغرافيا �ص) مقدمة المحقق .

)))( نفح الطيب من غ�شن الأندل�ص الرطيب )/))).
الراأ�ص  جمهورية   :CAPE VERTE الأخ�شر:  الراأ�ص   )(1(
الأخ�شر في المحيط الأطل�شي، مجموعة جزر على بعد 
1))كم غرب عا�شمة ال�شنغال داكار، ت�شكل اأرخبياًل من 
وهي  �شغيرة،  واأخرى من خم�ص جزر  كبيرة  ع�شر جزر 
في مجموعتين من الجزر وتبلغ الم�شاحة الكلية ))1)كم 
مربع، وهي جزر بركانية في الأ�شل، يعتقد اأنها لم تكن 
))))ه�/  عام  في  البرتغاليون  ا�شتوطنها  حتى  م�شكونة 
ا�شتقالل  ))))م(، في عام )))))ه���/))))م( تحقق 

الجزر. عتري�ص: معجم بلدان العالم �ص)).
الأف��اق  اختراق  في  الم�شتاق  نزهة  الإدري�شي:  ينظر:   )(((

.(((-(((/(
)))( القزويني: اآثار البالد واأخبار العباد �ص)) .

)))( ملطبرون: الجغرافية العمومية )/)).
القرن  اأبناء  من   :HOMEROS )هومر(  هوميرو�ص:   )(((
العا�شر وربما التا�شع قبل الميالد، �شاعر ملحمي يوناني، 
يعد من اأعظم اأدباء العالم القديم على الطالق، ولد في 
اإليه الموؤلفون  اآ�شيا ال�شغرى، قيل انه كان اأعمى، ن�شب 
و)الأغ��ان��ي  و)الأوذي�����ش��ة(  )الإل��ي��اذة(  اأ�شعار  اليونان 
اأثرت تاأثيًرا عميًقا على م�شتقبل ال�شعر  الهومرية( التي 
والرومان  الإغريق  الكتاب  اأع��الم  المالئكة:  اليوناني. 

�ص)))-))).

)))( ه�شيود�ص: )هزيود( HESIOD: من اأبناء القرن الثامن 
قبل الميالد على الأرجح، �شاعر يوناني، له اأ�شعار تعليمية 
و)الآلهات  والأي��ام(  )الأ�شغال  ب�  تعرف  وملحمية  اأدبية 
وبين  بينه  يقارنون  الإغريق  الآلهة(،  و)اأن�شاب  الإناث( 
ال�شعر  نماذج  اأقدم  يمثاًل  اأنهما  اأ�شا�ص  على  هوميرو�ص 
الكتاب  اأع��الم  المالئكة:  واأهمها.  الملحمي  الإغريقي 

الإغريق والرومان �ص)))-))).  
ق.م(   (((-((((  :PINDAR )ب��ن��دارو���ص(  ب��ن��دار:   )(((
اإغريقي كبير، ا�شتهر بمجموعته )اأنا�شيد  �شاعر غنائي 
م�ُظفرة( تعتبر من روائع ال�شعر الغنائي القديم، فقدت 
الكتاب  اأع���الم  المالئكة:  ال��زم��ن.  ب��م��رور  اأث���اره  اغلب 

الإغريق والرومان �ص))).    
)))( ال�شهابي: الجغرافيون العرب �ص1).

)))( بو�شيدون: POSEIDON : اإله البحر عند اليونان. �شعد 
الدين: معجم الميثولوجيا الكال�شيكية �ص))).

– )))، محاورة  )))( اأفالطون: محاورة كري�شيا�ص )/))) 
طيماو�ص )/)))-))).

)1)( اأفالطون: محاورة طيماو�ص )/))).
(81) THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(ATLANTIS) 1\674

طريق  عن  العرب  الكتاب  اإلى  نقلت  الطالنت�ص  رواي��ة   )(((
لفظة  كما   - و)اأقريطيا�ص(  )طيماو�ص(  كتابي  ترجمة 
ابن  ال��م��ح��اورات  تلك  في�شف  العربية-  الترجمة  ف��ي 
اأقوال  كتبه  يجعل  )وفالطن  )))م(:  ))))ه���/  النديم 
الم�شنف  با�شم  الكتاب  ذلك  وي�شمى  قوم  عن  يحكيها 
في  يذكر  وكما  )طيماو�ص(  �شماه  كتاب  لنا  فنقل  له( 
عدي  بن  يحيى  اأ�شلحه  الكتاب  اإن  ���ص)))  الفهر�شت 
اإ�شارة  وه��ي  مقالت؛  ث��الث  في  وه��و  ))))ه�����/)))م( 
المحاورة  اأق��ري��ط��ي��ا���ص(  اأو  )كريتيا�ص  م��ح��اورة  اإل���ى 
جزء  اإنها  اأفالطون؛  عمل  في  تكتمل  لم  التي  الوحيدة 
بمحاورة  �شلة  ولها  طيماو�ص  محاورة  اأج��زاء  من  ث��ان 
البطريق  ب��ن  ي��وح��ن��ا  ال��م��ح��اورة  ت��رج��م  ال��ج��م��ه��وري��ة، 
الترجمة  تلك  واأ�شلح  ن��ح��و11)ه���/)))م(  )المتوفى 
اإن لفلوطوخ�ص  اإ�شحاق )1))ه�/)))م(؛ كما  حنين بن 
لقد  عدي.  بن  يحيى  ترجمها  )طيماو�ص(  على  تف�شير 
العربية  الثقافة  في  كبير  اهتمام  على  الكتاب  هذا  حاز 
كتاب  )اأن  ))))ه����/))))م(  ا�شيبعة:  اأبي  ابن  فيقول 
في  واأطنبوا  المف�شرين  من  كثير  �شرحه  قد  طيماو�ص 
ذلك حتى تجاوزوا المقدار الذي ينبغي...( عيون الأنباء 
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في طبقات الأطباء )/)). اأن الحلقة المفقودة في هذه 
الرواية هي كيف و�شلت للجغرافيين العرب؟ فهل و�شلت 
عن طريق المحاورة نف�شها اأو عن طريق كتب الجغرافية 

اليونانية ؟
)))( اأبو الفداء: تقويم البلدان �ص))).

)))( ال�شعبي: )))-)1)ه�/1))-)))م( عامر بن �شراحيل 
راوية  عمر،  اأب��و  الحميري،  ْعبّي  ال�شهَّ كبار  ذي  عبد  ابن 
بالكوفة،  وم��ات  ون�شاأ  ولد  التابعين،  من  و�شاعر  وفقيه 
�شفير  فكان  م���روان،  بن  الملك  عبد  بالخليفة  ات�شل 
وممثل الدولة الإ�شالمية اإلى الدولة الرومية في بيزنطية. 

الذهبي: �شير اأعالم النبالء )/)))-))).   
)))( ابن الفقيه الهمداني: مخت�شر كتاب البلدان �ص)).

)))( الم�شالك والممالك )/))).
اآثار  القزويني:  البلدان)/))،  معجم  الحموي:  ياقوت   )(((

البالد واأخبار العباد �ص)).
)))( تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، مادة )جزر( )/)). 

)))))( هوميرو�ص: الأوذي�شة �ص )1)-))).
1))1)( اأفالطون: محاورة كري�شيا�ص )/))).

الأندل�ص  اإ�شبانية في  CADIZ: مدينة  اأو قاد�ص  )))( قاد�ص: 
نحو  الفينيقيون  اأ�ش�شها  بالأطل�شي،  قاد�ص  خليج  على 
�شيد  قاعدة  الآن  هي  العرب،  ح�شنها  ق.م(،   ((11(
في  المنجد  معلوف:  حربية.  وق��اع��دة  ت��ج��اري  وم��رف��اأ 

الأعالم �ص))).
)))( اأفالطون: محاورة كري�شيا�ص )/1))-))).

)))( بطلميو�ص: الجغرافيا �ص)).
الم�شالك  البكري:   ،((/( الذهب  م��روج  الم�شعودي:   )(((
والممالك )/)))، ياقوت الحموي: معجم البلدان )/)) 
�شيخ  �ص))،  البالد  اآثار  القزويني:  البيروني،  عن  نقاًل 

الربوة: نخبة الدهر ))). 
فيليك�ص  �شول  اأي�شا  وي�شمى  لو�شيو�ص كورنيليو�ص:  �شول   )(((
روماني  قائد  ق.م(،  ق.م-))   (((( )المحظوظ(، 
حرب  ق��اد  الرومانية،  الجمهورية  عهد  ف��ي  ودك��ت��ات��ور 
اأهلية رهيبة، عرف بق�شوته على المعار�شين ال�شيا�شيين 

والع�شكريين. 
CARY: HISTORY OF ROME. P 206.

 :SRTORIUS QUINTOS كوينتو�ص:  �شرتوريو�ص   )(((
)ماريو�ص(  ينا�شر  كان  روماني  قائد  ق.م(   ((-((1(
لكنه فر اإلى اأفريقيا، ا�شتدعاه الأ�شبان الذين ثاروا على 

الجانب  ي�شيطر على  اأن  وا�شتطاع  روما، كون قوة كبيرة 
التي  الرومانية  الجيو�ص  وي��ق��اوم  اإ�شبانيا  م��ن  الأك��ب��ر 
اأحد رجاله. زبيب: المو�شوعة  اأن قتله  اإلى  اأر�شلت �شده 

العامة لتاريخ المغرب والأندل�ص )/)1).
والأندل�ص  المغرب  لتاريخ  العامة  المو�شوعة  زبيب:   )(((

   .(((/(
)))( مجهول: كتاب ال�شتب�شار في عجائب الأم�شار �ص))).
خريدة  الوردي:  اأبن   ،((/( الم�شتاق  نزهة  الإدري�شي:   )(((

العجائب وفريدة الغرائب �ص)).
الأم�شار  عجائب  ف��ي  ال�شتب�شار  كتاب  مجهول:   )(11(

�ص))).
))1)( الإدري�شي: نزهة الم�شتاق )/)1).

العرو�ص  تاج  الزبيدي:  الطيب)/)))،  نفح  المقري:   )(1((
مادة )جزر()/)).

))1)( الم�شعودي: التنبيه والأ�شراف �ص)).

))1)( الم�شعودي: التنبيه والأ�شراف �ص)).

))1)( الم�شعودي: التنبيه والأ�شراف �ص)).
))1)( وهب بن منبه: كتاب التيجان �ص1))-))).

واأن�شابها  واأ�شعارها  اليمن  اأخبار  �شريه:  بن  عبيد   )(1((
�ص1)).

))1)( الإدري�شي: نزهة الم�شتاق )/))، اأبن الوردي: خريدة 
العجائب �ص)).

)1)))1)( ابن خلدون: التاريخ )/)).
بورقراق  الأطل�شي على م�شب  في  مغربي  مرفاأ  �َشال:   )((1(

تجاه الرباط. معلوف: المنجد في الأعالم �ص)1)
العرو�ص  تاج  الزبيدي:  الطيب)/)))،  نفح  المقري:   )((((

مادة )جزر()/)).
في  ي�شول  )ت))ه�������/)))م(  ن��اف��ع  ب��ن  عقبه  ك��ان   )((((
تافياللت  اإقليم  فاأجتاح  الجبلية  الأطل�شي  مرتفعات 
مخترًقا  المغرب  نحو  اأندفع  ثم  �شجلما�شة،  وعا�شمتها 
قبائل �شنهاجة ماًرا بمنطقة ال�شو�ص الأق�شى فا�شتولى 
الأطل�شي  للمحيط  مواجًها  نف�شه  ليجد  تارودانت  على 
وراح  )ايغران(  تدعى  قرية  عند  )))ه����/)))م(  عام 
في  فر�شه  اأقحم  وهنالك  وتزنيت  اغادير  بين  ما  يجول 
مياه المحيط حتى بلغ الماء بطن فر�شه، رافًعا يديه اإلى 
ال�شماء قائاًل: )يا رب لول اأن البحر منعني لم�شيت في 
البالد اإلى م�شلك ذي القرنين؛ مدافًعا عن دينك، مقاتاًل 

من كفر بك(. ابن عذارى: البيان المغرب )/)).
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ابن  ع��ن  الن�ص  ه��ذه  نقل  �����ص))).  القبلة  دلئ���ل   )((((
الغرناطي  حامد  اأب��و  الكوزموغرافي  الرحالة  القا�ص 
)قال  ال��رواي��ة  ب�شيغة  ����ص)))،  )المعرب(  كتابه  في 
وقد  القراءة،  )الوجاده(  ب�شيغة  ولي�ص  العبا�ص...(  اأبو 
الدكتور  الكبير  الموؤلف  على  العبا�ص(  )اأبو  ا�شم  اأ�شكل 
العبا�ص  اأبو  �شخ�شية  لمعرفة  محاولة  في  موؤن�ص  ح�شين 
منه  اأخ��ذ  ال��ذي  العبا�ص  اأب��ي  عن  بحثت  )وق��د   : فيقول 
بيان  اإلى  اأ�شل  فلم  الف�شول  هذه  الغرناطي  حامد  اأبو 
الأندل�ص  في  والجغرافيين  الجغرافية  )تاريخ  �شاف...( 
اأبي  بن  اأحمد  العبا�ص  )اأبو  هو  العبا�ص  واأبو  ���ص1))(، 
اأنظر  القا�ص(  بابن  المعروف  البغدادي  الطبري  اأحمد 

تحقيقنا للكتاب.
))))( َوليلى: موقع اأثري في المغرب العربي �شمالي مكنا�ص، 
موؤ�ش�ص  الأول  اإدري�����ص  فيه  ن��زل  روم��ان��ي��ة،  اأط���الل  فيه 

الأدار�شة. معلوف: المنجد في الأعالم �ص))).
))))( ابن القا�شي: جذوة القتبا�ص )/))، ويقول ال�شالوي: 
في  للبربر  الفرنج مجاورين  وكان   ( ال�شتق�شا )/))) 
المغرب الأدنى، والقوط مجاورين لهم في الأق�شى لي�ص 
ال�شواحل  اأهل  فحملوا  ؛  البحر  خليج  اإل  وبينهم  بينهم 
ونظر  ا،  اأي�شً به  فدانوا  الدين  بذلك  الأخ��ذ  على  منهم 
القيا�شرة يومئذ من�شحب عن الجميع واأمرهم نافذ في 
بالإ�شالم  اهلل  جاء  حتى  ذلك  على  الحال  وا�شتمر  الكل 

واأظهره على الدين كله فدانت به البربر(.
))))( ن�شر اهلل : دولة الدار�شة في المغرب �ص))) .

القا�شي:  اب��ن   ،((/( المغرب  البيان  ع��ذارى:  اب��ن   )((((
جذوة القتبا�ص )/1) وما بعدها، ال�شالوي: ال�شتق�شا 

.(((/(
ال�شالوي:   ،((/( القتبا�ص  ج��ذوة  القا�شي:  اب��ن   )((((

ال�شتق�شا )/))).
ال�شالوي:   ،((/( القتبا�ص  ج��ذوة  القا�شي:  اب��ن   )((((

ال�شتق�شا )/))).
ال�شالوي:   ،((/( القتبا�ص  ج��ذوة  القا�شي:  اب��ن   )((1(

ال�شتق�شا )/))).
))))( ن�شر اهلل : دولة الدار�شة في المغرب �ص)1) .

نزهة  الإدري�شي:  ���ص))،  الأر���ص  �شورة  حوقل:  ابن   )((((
الم�شتاق )/)))، الحميري: الرو�ص المعطار ))، ))).

ال�شالوي:   ،((/( القتبا�ص  ج��ذوة  القا�شي:  اب��ن   )((((
ال�شتق�شا )/))).

ال�شالوي:   ،((/( القتبا�ص  ج��ذوة  القا�شي:  اب��ن   )((((

ال�شتق�شا )/))).
القا�شي:  ابن   ،(1(/( والممالك  الم�شالك  البكري:   )((((

جذوة القتبا�ص )/))، ال�شالوي: ال�شتق�شا )/))).
))))( نفي�ص: تان�شيفت ا�شم منطقة تقع على الجنوب الغربي 

من مدينة مراك�ص.  
القا�شي:  ابن   ،(1(/( والممالك  الم�شالك  البكري:   )((((
 .(((/( ال�شتق�شا  ال�شالوي:   ،(1/( القتبا�ص  جذوة 
واأغمات: مدينة قديمة في المغرب، تعرف اليوم ببلدتين 
اأوريكه ال�شغيرة جنوب مراك�ص، كانت رباط على البحر 

المحيط. معلوف: المنجد في الأعالم �ص)).
))))( تلم�شان: مدينة جزائرية اأمام جبال تلم�شان، ازدهرت 
و�شوًقا  للعلوم  م��رك��ًزا  واأ�شبحت  المرابطين  عهد  في 

تجارًيا. معلوف: المنجد في الأعالم �ص))).
القا�شي:  ابن   ،(1(/( والممالك  الم�شالك  البكري:   )((((

جذوة القتبا�ص )/1)، ال�شالوي: ال�شتق�شا )/))).
عمر  عن  وفيها   (1(/( والممالك  الم�شالك  البكري:   )((1(
)) �شنه، ابن القا�شي: جذوة القتبا�ص )/))، ال�شالوي: 

ال�شتق�شا )/))).
احتلتها  المغرب،  اإفني: مقاطعة في جنوب  اأو  اإيفني:   )((((
عام  للمغرب  عادت  )))))ه����/1)))م(،  عام  اإ�شبانيا 
الأعالم  في  المنج������د  معل�����وف:  )))))ه���/))))م(. 

�ص)).
الفتية  رحلة  قيا�ص  في  موؤن�ص  ح�شين  الدكتور  اعتمد   )((((
 (11 ال��ي��وم  ف��ي  تقطع  ال�شفينة  اأن  ع��ل��ى  ال��م��غ��رري��ن 
كيلومتر)الجغرافية والجغرافيين �ص)))( وبالتاأكيد هو 

قيا�ص افترا�شي. 
))))( الإدري�شي: نزهة الم�شتاق )/))).

))))( مازيل: تاريخ الح�شارة الفينيقية الكنعانية �ص))).
))))( الإدري�شي: نزهة الم�شتاق )/))).

الأندل�ص  في  والجغرافيين  الجغرافية  تاريخ  موؤن�ص:   )((((
الكنعانية  الفينيقية  الح�شارة   تاريخ  مازيل:  ���ص)))، 

�ص))).
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(GUANCHE AND CANARIO) 5\532 .  

))))( مازيل: تاريخ الح�شارة الفينيقية الكنعانية �ص))).
(138) THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: 

(GUANCHE AND CANARIO) 5\532.

))))( التاريخ )/))-)).



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

172

)1))( موؤن�ص: رحلة الأندل�ص �ص))).
))))( لنا بحث مو�شع عن مجموعة الرحالت العربية البحرية 
متمم  الأطل�شي  والمحيط  الكناري  لجزر  ال�شتك�شافية 
لهذا البحث يدون فيه تاريخ جزر الكناري عن طريق تلك 

الرحالت العربية . 

الم�صــادر والمراجع
الم�شادر االأولية:

الح�شني  محمد  ب��ن  محمد  اهلل  ع��ب��د  اأب���وِ  الإدري�����ش��ي:   -
)المتوفى: 1))ه�/))))م(.

نزهة الم�شتاق في اإختراق الأفاق؛ ط) )بيروت: عالم   -(
الكتب – ))))م( . 

ال���������ش����الوي: اح���م���د ب����ن خ���ال���د ال����درع����ي ال��ج��ع��ف��ري   -
)المتوفى:))))ه�/))) م(:

تحقيق:  الأق�شى،  المغرب  دول  لأخبار  ال�شتق�شا   -(
البي�شاء:  )الدار  النا�شري  محمد  و  النا�شري  جعفر 

دار الكتاب – بال تاريخ( ج)  
الخزرجي )المتوفى:  القا�شم  اأحمد بن  اأ�شيبعة:  اأبي  ابن   -

)))ه�/))))م(:
عيون الأنباء في طبقات الأطباء )بيروت: دار الفكر -   -(

))))م( .
اأفالطون: )فيل�شوف يوناني( ))))-)))ق.م(:  -

المحاورات الكاملة، نقله للعربية: �شوقي داوؤود تمراز   -(
)بيروت: الأهلية للن�شر والتوزيع – ))))م( ج)/ج). 

بطلميو�ص: )جغرافي يوناني( )نحو1)-)))م(:  -
ال���ج���غ���راف���ي���ا، ت���رج���م���ة ع���رب���ي���ة )اأن�����ج�����زت ع���ام   -(
)األمانيا:  �شزكين  ف��وؤاد  تقديم:  1))ه������/))))م(، 
 – والإ�شالمية  العربية  العلوم  تاريخ   من�شورات معهد 

))))م( .
ال���ع���زي���ز )ال��م��ت��وف��ى:  ب���ن ع��ب��د  ال���ب���ك���ري: ع��ب��د اهلل   -

)))ه�/))1)م(.
الم�شالك والممالك، تحقيق: جمال طلبة؛ ط))بيروت:   -(

دار الكتب العلمية – )11) م( .
القي�شي  الرحيم  عبد  بن  محمد  الغرناطي:  حامد  اأب��و   -

)المتوفى: ))) ه�/1))) م(:
حوا�شيه:  و�شع  المغرب،  عجائب  بع�ص  عن  المعرب   -(
محمد اأمين �شناوي؛ ط))بيروت: دار الكتب العلمية 

-))))م(.

الحميري: محمد بن عبد المنعم )المتوفى حوالي: 11)ه�   -
/))))م(.

اأح�شان  تحقيق:  الأقطار،  خبر  في  المعطار  الرو�ص   -(
عبا�ص؛ ط))بيروت: مكتبة لبنان -))))م( .

بعد:  )المتوفى  البغدادي  حوقل  بن  محمد  حوقل:  اب��ن   -
)))ه�/)))م(:

مجموعة  غ��وي��ا،  دي  تحقيق:  الأر����ص،  ���ش��ورة  كتاب   -(
بريل-  مطبعة  )ليدن:  العربية  الجغرافية  المكتبة 
))))م( اأعادة طبعه بالأوف�شيت )بيروت: دار �شادر- 

بال تاريخ( .
اب���ن خ���ل���دون: ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن م��ح��م��د ) ال��م��ت��وف��ى:   -

)1)ه�/)1))م(:
العرب  اأيام  في  والخبر  المبتداأ  وديوان  العبر  كتاب   -(1
ال�شلطان  ذوي  من  عا�شرهم  ومن  والبربر  والعجم 
)بيروت:  ط)  خلدون؛  اأبن  بتاريخ  والمعروف  الأكبر 

موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات-))))م( . 
ال��ذه��ب��ي: م��ح��م��د ب���ن اأح���م���د ب���ن ع��ث��م��ان )ال��م��ت��وف��ى:   -

)))ه�/))))م(:
الزيبق،  اإب��راه��ي��م  تحقيق:  النبالء،  اأع���الم  �شير   -((
موؤ�ش�شة  )ب��ي��روت:  ط)  ؛  الرن���وؤوط  �شعيب  اإ���ش��راف: 

الر�شالة – ))))م( .
ال���زب���ي���دي: م��ح��م��د م��رت�����ش��ى ال��ح�����ش��ي��ن��ي )ال��م��ت��وف��ى:   -

)1))ه�/1)))م(:
تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، تحقيق: الترزي   -((
�شل�شلة  ف��رج،  اأحمد  ال�شتار  عبد  راج��ع��ه:  واآخ���رون، 
 – الكويت  حكومة  مطبعة  )الكويت:  العربي  التراث 

))))م( .
ابن �شعيد المغربي: علي بن مو�شى ))))ه�/))))م(:  -

ن�شر:  وال��ع��ر���ص،  ال��ط��ول  ف��ي  الأر����ص  ب�شط  كتاب   -((
خوان برنيط خينيث )تطوان: من�شورات معهد مولي 

الح�شن – ))))م( .   
�شهراب: )األف كتابه نحو: )))ه�/ 11)م(.  -

العمارة،  نهاية  اإلى  ال�شبعة  الأقاليم  عجائب  كتاب   -((
)فينا:  فريك  فون  هان�ص  وت�شحيحه:  بن�شخه  عني 
طبعه  اأع��ادت  ))))م(  ه��ورة-  هولز  اآدول��ف  مطبعة 

بالأوف�شيت )بغداد: مكتبة المثنى- ]1)))م[(.
���ش��ي��خ ال����رب����وه: م��ح��م��د ب���ن اأب�����ي ط���ال���ب الأن�������ش���اري   -

)المتوفى:)))ه�/))))م(.
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كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ن�شر: اأ.   -((
مهران )ليبتزج - ))))م(.

عبيد بن �شريه الجرهمي )المتوفى نحو:))ه�/)))م(:  -
اليمن  اأخبار  في  الجرهمي  �شريه  بن  عبيد  اأخبار   -((
ه�شام  بن  الملك  عبد  برواية:  واأن�شابها،  واأ�شعارها 
العزيز  عبد  ت��ق��دي��م:  )ال���م���ت���وف���ى:)))ه����/)))م(، 
المقالح؛ ط)) مطبوع �شمن كتاب التيجان في ملوك 
حمير لوهب بن منبه، �شنعاء: مكتبة الجيل الجديد – 

)11)م( .
نحو:  )المتوفى  المراك�شي  اهلل  عبد  اأب��و  ع���ذارى:  اب��ن   -

)))ه�/ ))))م(:
ال��ب��ي��ان ال��م��غ��رب ف��ي اأخ��ب��ار الأن��دل�����ص وال��م��غ��رب،   -((
تحقيق: ج.�ص.كولن و اإ.ليفى بروفن�شال؛ ط)، المكتبة 

الأندل�شية )))بيروت: دار الثقافة -))))م( ج).  
)المتوفى:  حماه  �شاحب  محمد  بن  اإ�شماعيل  الفداء:  اأبو   -

)))ه�/))))م(:
كوين  وم��اك  رينود  بطبعه:  اعتنى  البلدان،  تقويم   -((
دي�شالن )باري�ص: دار الطباعة ال�شلطانية – 1)))م( 

اأعادة طبعه  )بيروت: دار �شادر – بال تاريخ( .
ابن الفقيه: اأحمد بن اإبراهيم الهمذاني )المتوفى: اأواخر   -

القرن الثالث الهجري(:
مخت�شر كتاب البلدان، تحقيق: دي غويه، مجموعة   -((
بريل-  مطبعة  )ليدن:  العربية  الجغرافية  المكتبة 
مكتبة  )ب��غ��داد:  بالأوف�شيت  طبعه  اأع���ادة  ))))م( 

المثنى- بال تاريخ(.
البغدادي  الطبري  اأح��م��د  اأب��ي  ب��ن  اأح��م��د  ال��ق��ا���ص:  اب��ن   -

)المتوفى: )))ه�/)))م(:
وعجائبها،  الأر���ص  اأح��وال  معرفة  في  القبلة  دلئل   -(1
ط))ب��غ��داد:  ؛  الح�شناوي  محب�ص  اأح��م��د  تحقيق: 

المجمع العلمي العراقي – ))1)م( . 
)المتوفى:  المكنا�شي  محمد  ب��ن  احمد  القا�شي:  اب��ن   -

))1)ه�/))))م(:
جذوة القتبا�ص في ذكر من حل من الأعالم مدينة   -((
 – والوراقة  للطباعة  المن�شور  دار  )الرباط:  فا�ص 

))))م(.  
قدامة بن جعفر )المتوفى: )))ه�/1))م(:  -

الخراج و�شنعة الكتابة، �شرح وتعليق: محمد ح�شين   -((
دار  )ب��غ��داد:   ((1 ال��ت��راث  كتب  �شل�شلة  ال��زب��ي��دي، 

الر�شيد – ))))م( . 

القزويني: زكريا بن محمد بن محمود )المتوفى: )))ه�/   -
))))م(:

بال  �شادر-  دار  )بيروت:  العباد  واأخبار  البالد  اآثار   -((
تاريخ(. 

مجهول: )القرن الرابع الهجري(:  -
اأمرائها  وذك��ر  الأن��دل�����ص  فتح  ف��ي  مجموعة  اأخ��ب��ار   -((
توم  ن�شر:  بينهم،  بها  الواقعة  والحروب  اهلل  رحمهم 
اأعادة  ))))م(  ابديز-  مطابع  )مجريط:  برايميرد  

طبعة )بغداد: مكتبة المثنى- بال تاريخ(.
الهجري/  ال�شاد�ص  )القرن  مراك�شي(  )كاتب  مجهول:   -

الثاني ع�شر الميالدي(:
))- كتاب ال�شتب�شار في عجائب الأم�شار، ن�شر وتعليق: 
الم�شترك  الن�شر  م�شروع  الحميد؛  عبد  زغلول  �شعد 

)بغداد: دار ال�شوؤون الثقافية -))))م(. 
الم�شعودي: علي بن الح�شين )المتوفى: )))ه�/)))م(:  -

))- مروج الذهب ومعادن الجوهر، طبعة: بربيه دي مينار 
وبافيه دي كرتاي، ت�شحيح: �شارل بال، ط))طهران: 

انت�شارات ال�شريف الر�شي - ))))ه�( .
))- كتاب التنبيه والأ�شراف، تحقيق: دي غويا، مجموعة 
بريل- مطبعة  )ليدن:  العربية  الجغرافية  المكتبة 

))))م( .
المّقرى التلم�شاني: اأحمد بن محمد )المتوفى: ))1)ه�/   -

))))م(:
تحقيق:  الرطيب،  الأندل�ص  غ�شن  من  الطيب  نفح   -((

اأح�شان عبا�ص )بيروت: دار �شادر- ))))م(.
ابن النديم: محمد بن اإ�شحاق )المتوفى: )))ه�/ )))م(:  -

))- الفهر�شت )بيروت: دار المعرفة – ))))م( .
هوميرو�ص: )�شاعر يوناني( )القرن التا�شع قبل الميالد(:  -
دار  )دم�شق:  ط)  باكير؛  محمد  اإع��داد:  الأوذي�شة،   -(1

اأ�شامة – )11)م(.
ابن الوردي:   -

))- خريدة العجائب وفريدة الغرائب )القاهرة: مطبعة 
ال�شيخ عثمان عبد الرزاق – )1))ه�( .

وهب بن منبه )المتوفى:)))ه�/)))م(:  -
))- كتاب التيجان في ملوك حمير، برواية: عبد الملك بن 
ه�شام )المتوفى:)))ه�/)))م(، تقديم: عبد العزيز 
 - نا�شرون  الر�شالة  موؤ�ش�شة  ط))ب��ي��روت:  المقالح؛ 

)11)م( .
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)المتوفى:  البغدادي  بن عبد اهلل  ياقوت  الحموي:  ياقوت   -
)))ه�/))))م(:

))- معجم البلدان، تقديم: محمد عبد الرحمن المرع�شلي 
)بيروت: دار اأحياء التراث العربي - ]))))م[( .

المراجع الحديثة:
التونجي: محمد:  -

))- المعجم الذهبي فار�شي – عربي؛ ط) )بيروت: دار 
العلم للماليين -1)))م( .

تونى: يو�شف:  -
الفكر  دار  )بيروت:  الجغرافية  الم�شطلحات  ))- معجم 

. – ))))م( 
الجوهري: ُي�شرى:  -

))- الفكر الجغرافي والك�شوف الجغرافية، �شل�شلة الكتب 
 – الجغرافية))؛ ط) )الإ�شكندرية: من�شاأة المعارف 

))))م( . 
حميدة: عبد الرحمن:  -

))- اأعالم الجغرافيين العرب ؛ ط) )دم�شق: دار الفكر 
- ))))م( . 

الب�شتاني  اأف���رام  ف���وؤاد  ب����اإدارة:   : المعارف  دائ���رة   -((
)بيروت – ))))م( .

راي: لي�شتر ديل:  -
  ))- الأر�ص الغام�شة، ترجمة: علي رم�شان الحديدي، 
مراجعة: اإبراهيم عبد القادر محمد فرج )بغداد: دار 

ال�شوؤون الثقافية العامة – بال تاريخ( .
زبيب: نجيب:  -

تقديم:  والأندل�ص،  المغرب  لتاريخ  العامة  المو�شوعة   -(1
للثقافة  الأميرة  دار  ط))ب��ي��روت:  �شوده؛  اأب��ن  اأحمد 

والعلوم – ))))م(.
زودهون: هابنكة:  -

اأمريكا،  اأكت�شف  من  اأول  ل�شت  كولومب�ص  معذرة   -((   
مكتبة  )ال��ري��ا���ص:  ط)  ؛  ع��م��ران  ح�شين  ت��ع��ري��ب: 

العبيكان – )11)م( . 
�شعد الدين: كاظم:  -

والرومانية  اليونانية  الكال�شيكية  الميثولوجيا  معجم   -((
)بغداد: دار الماأمون للترجمة والن�شر – )11)م( .

�شرف: طريح:  -
عبد  ترجمة:  الجغرافي،  الك�شف  تاريخ  في  الموجز   -((

الثقافة  موؤ�ش�شة  )الإ�شكندرية:  �شرف  طريح  العزيز 
الجامعية – ))))م( .

�شفيق: محمد:  -
))- لمحة عن ثالثة وثالثين قرًنا من تاريخ الأمازيغيين؛ 

ط) )الرباط: دار الكالم – ))))م(.
ال�شهابي: م�شطفى:  -

اأقراأ1)) )القاهرة: دار  ))- الجغرافيون العرب؛ �شل�شلة 
المعارف بم�شر – ))))م( . 

ال�شالبي: علي محمد محمد:  -
ال�شقوط،  واأ�شباب  النهو�ص  عوامل  العثمانية  الدولة   -((
ط))بور  )؛  الإ�شالمي  التاريخ  من  �شفحات  �شل�شلة 

�شعيد:  دار التوزيع والن�شر الإ�شالمية – )11)م( .
عبود: هنري �ص :  -

جرو�ص  )لبنان:  ط)  ال�شامية؛  الح�شارات  معجم   -((
بر�ص – ))))م( .

عتري�ص: محمد:  -
الثقافية  الدار  ط))القاهرة:  العالم؛  بلدان  معجم   -((

للن�شر – )11)م( . 
العقاد: �شالح:  -

))- المغرب في بداية الع�شور الحديثة )القاهرة: معهد 
الدرا�شات العربية العالية – ))))م(.

ن�شر اهلل: �شعدون عبا�ص:  -
ط)  الذهبي؛  الع�شر  المغرب  في  الأدار���ش��ة  دول��ة   -(1

)بيروت: دار النه�شة العربية – ))))م( . 
- هنت�ص: فالتر:

الع�شلي  الإ�شالمية، ترجمة: كامل  المكاييل والأوزان   -((
)الأردن: من�شورات الجامعة الأردنية - 1)))م( .  

مازيل: جان:  -
ربا  ترجمة:  الكنعانية،  الفينيقية  الح�شارة  تاريخ   -((
 - والتوزيع  للن�شر  الحوار  دار  )�شوريه:  ط)  الخ�ص؛ 

))))م(.
معلوف: لوئي�ص:  -

))- المنجد في الأعالم ؛ ))ط )اإيران: من�شورات ذوي 
القربى – ))))ه�( .  

المالئكة: اإح�شان:  -
الإغريق والرومان ؛ ط) )بغداد: دار  الكتاب  اأعالم   -((

ال�شوؤون الثقافية العامة – )11)م( . 
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ملطبرون )المتوفى:))))ه�/))))م(:   -
الطهطاوي  رفاعة  ترجمة:  العمومية،  الجغرافية   -((

)م�شر ))))ه�( ج).  
موؤن�ص: ح�شين:  -

))- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندل�ص )مدريد: 
معهد الدرا�شات الإ�شالمية في مدريد - ))))م( .

))- رحلة الأندل�ص، حديث الفردو�ص الموعود )القاهرة: 
ال�شركة العربية للطباعة والن�شر - ))))م( .

المو�شوعات  هيئة  )دم�شق:  ط)  العربية؛  المو�شوعة   -((
العربية - )11)م( ج)) .

وجدي: محمد فريد:  -
دار  )بيروت:  ط)  ؛  الع�شرين  القرن  معارف  دائ��رة   -((

المعرفة - ))))م( .

المجالت والدوريات:
مال اهلل: علي مح�شن:  -

1)- مدخل اإلى اأدب الرحالت، مجلة كلية ال�شريعة، العدد 
الخام�ص )بغداد – ))))م( .

الم�شادر االأجنبية:
- CARY, M – SCULLARD, H. A:

61- HISTORY OF ROME, (BRITAIN: GREAT 
BRITAIN-1975)

- JAMES M. ANDERSON:

62- THE HISTORY OF PORTUGAL, THE 
GREEWNOOD HISTORIES OF THE 
MODERN NATIONS (1984)

 63- THE NEW ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA, (CHICAGO –1989) .

 THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, 
(LONDON-1965).

64-
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من رُُموِز العلِم الُمقدّ�س
René Guénon رينيه جينو

)ال�صيخ عبد الواحد يحيى في الم�صادر العربية الحديثة(
اأ. خالد محمد عبده

م�شر

من هو رينيه جينو؟

 Le règne de la quantité et les signes , )في كتابه القّيم )نهاية الكمِّ وعالمات اآخر الزمان
الف�صل  هذا  وعنوان  بالبحث,  اأحٌد  يتناولها  اأن  قّل  هامة  لفكرة  ف�صاًل  جينو  عقد   des temps

للّتخفي/ المزدوج  )المعنى  اأو  الحميد  �صامي عبد  المجهول( بح�صب ترجمة  )معنيان لال�صم 
االأ�صماء,  مجهولي  اأنا�ًصا  هناك  اأن  اإلى  فيه  ي�صير  مفتاح,  الباقي  عبد  ترجمة  بح�صب  الُغفلية( 
عن  م�صتواهم  في  ينحدرون  الذين  االأغمار  اأولئك  اأوالهما:  طائفتين؛  اإلى  ينق�صمون  لكنهم 

الم�صتوى االإن�صاني ال�صوّي)1(.

الذين  القالئل  اأول��ئ��ك  ه��م  الثانية:  والطائفة 
ارتفعوا عن الم�شتوى المحدود، فكانوا فوق المذاهب 
ح�شاب  على  جماعة  اأو  لطائفة  ب  والتع�شّ ال�شّيقة 
طائفة بعينها، وعلى الرغم من كونية هوؤلء اإل اأنهم 

يتم�شكون بتراثهم دونما تحّيز اأو اقت�شارية ينظرون 
الحكمة  اإلى  والأر���ص(  ال�شماوات  و�ِشع  بعين )الذي 

الإلهية في اختالف الثقافات والم�شارب والأديان.

ل�شان حالهم قول ال�شيخ الأكبر حين قال:

1 
 



اآفاق الثقافة والتراث

من ُرُموِز 
العلِم الُمقّد�س

 René
 Guénon
رينيه جينو

)ال�شيخ عبد 
الواحد يحيى 
في الم�شادر 

العربية 
الحديثة(

177

لقْد �شاَر قلبي قاباًل كَلّ �شورة 
ــــى لـــــــِغـــــــْزالهٍَن وديــــــــٌر لــــُرْهــــبــــاِن  ــــْرًع فــــمهَ

ـــــــــْيـــــــــٌت الأوثـــــــــــــــــاٍن وكـــــعـــــبـــــة طـــــائـــــٍف وبهَ

واألـــــــــــــــواُح تــــــــــوراة ومــــ�ــــصــــحــــُف قــــــــراآِن 

ـــهـــْت  ــــــــى تـــوجهَّ اأديــــــــُن بــــديــــِن الــــحــــِبّ اأنهَّ
ــــُه فـــالـــُحـــبُّ ديـــنـــي واإيــــمــــانــــي)2( ــــُب رهَكــــاِئ

الحكيم  ال��ع��اّلم��ة  ال��ف��ري��د  ال��ط��راز  ه���ذا  وم���ن 
ال�شوفي رينيه جينو )عبد الواحد يحيى(.

 Guénon René-Jean-Marie-Joseph ُوِل���د 
ال����ذي ُع����رف ف��ي��م��ا ب��ع��د ب��ال�����ش��ي��خ ال��ف��رن�����ش��ي عبد 
))))م،  العام  من  نوفمبر   (( في  يحيى،  ال��واح��د 
عام  وف��ي   .Loire������ال اإق��ل��ي��م  م��ن   ،Blois مدينة  ف��ي 
عام  وف��ي  البكالوريا))(.  �شهادة  على  ح�شل   ((1(
له م�شكًنا في �شارع باري�ص، واتخذ  اإلى  انتقل   ((1( 
Saint-Louis-en-l’Île. وفي عام )1))م، انت�شب اإلى 

الريا�شيات،  في  اإج��ازة  لنيل  ا�شتعداًدا   Rollin كلِّية 
عمره.  من  الع�شرين  في  لمًعا  طالًبا  يومئٍذ  وك��ان 
درا�شته  بعد  ال��ق��رار،  ه��ذا  عن  ع��دل  بعد  فيما  لكنه 
عامين كاملين؛ ليتجه اإلى درا�شة المذاهب الباطنية 
التي كان  الباطنية  للعلوم  العليا  الحرة  المدر�شة  في 
 Gérard Encausse جيراراأنكو�ص  الدكتور  يديرها 
Papus ويزعم  هو  م�شتعاًرا  ا�شًما  له  يتخذ  – وكان 
هي   Ordre Martiniste ال��م��ارِت��ن��ي��ة  طريقته  اأن 
الأ�شفياء" "الكهنة  لطريقة  الطبيعية   ال���وارث���ة 

دي  مارتيِنز  اإل���ى  ت��ع��ود  ال��ت��ي   les Élus-Cohens

پا�شكوالي Marinez de Pasqually، والتي تاأ�ش�شت في 
لوي�ص  اأع�شائها  اأبرز  من  وكان  ع�شر؛  الثامن  القرن 
 Louis-Claude de Saint-Martin كلود ُدْه �شان مارِتن

.Joseph de Maistre وجوزيف ُدْه مي�شتر

الهرم�شية،  "پاپو�ص"  مدر�شة  اإلى  انت�شابه  بعد 
�شرعان ما ارتقى درجات ال�شلهَّم الرتبوي ونال درجة 
بدافع  لكنه  Supérieur Inconnu؛  مجهول"  "اأعلى 
من �شعيه اإلى المعرفة الكاملة ان�شم اإلى "البنائين 
الأحرار" )الفرما�شون( غير النظاميين، وهم اأحد 
اأمله فيهم قد خاب،  اأفرع الحركة الما�شونية، لكن 

وُطرد من هذه الحركة بعد عامين.

مجلة   René Guénon اأ�شدر  )1))م  ع��ام  في 
اإذ  الأج��ل؛  ق�شيرة  كانت  وقد   ،la Gnose لجنوز 
توقفت عن ال�شدور في العام ))))م. وبف�شل هذه 
م�شغوًفا  كان  التي  الأفكار  ق  يعمِّ جينو  راح  المجلة 
عليها  اعتمد  التي  الأ�ُش�ص  تظل  اأن  لها  ر  وُق��دِّ بها 
في اأبحاثه الميتافيزيقية المعمقة الالحقة))(. كتب 
المجلة  في هذه  المن�شورة  اإحدى مقالته  في  جينو 
يقول: )اإن المناهج التجريبية لن تك�شف عن مجرد 
روؤية  اأي��ة  بناء  في  اإليها  ال�شتناد  يمكن  ل  ظواهر 
ميتافيزيقية... والحق اأننا لن نجد مبادئ المعرفة 

الحّقة اإل في نفو�شنا(.

وكانت قد �شبقت هذه المجلة في ال�شدور مجلة 
عربية اإيطالية �شدرت في القاهرة في العام )1))م 
ت�شود  التي  ال��روح  كانت  )النادي(،  با�شم  وت�شّمت 
الدين  محيي  الأكبر  ال�شيخ  روح  هي  المجلة،  هذه 
ابن عربي، وكانت هذه المجلة تعد طليعة لمجالت 
فيها  و�شاهم  فرن�شا،  في  بعد  فيما  �شدرت  اأخ��رى 
مجلة  محرري  األمع  من  وك��ان  واف��ر،  بحظٍّ  جينو 
الإيطالي  اأم  العربي  ق�شمها  اأف��ي  �شواء  ال��ن��ادي، 

�شديق جينو )عبد الهادي())(.

درا�شة  اإل��ى  متجًها  جينو  ك��ان  الفترة  ه��ذه  في 
العقائد ال�شينية والهندوكية والت�شوف الإ�شالمي، 
في  الأث��ر  كبير  لهما  كان  ب�شخ�شيتين  التقى  وهنا 
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حياته فيما بعد؛ اأولهما: الر�ّشام ال�شويدي ال�شهير: 
اأغيليي Ivan-Gustaf Agelii، وثانيهما ليون �َشمپرونو 
كان  الذي   ،)((((-(((1(  Léon Champrenaud

الحق"،  "عبد  با�شم  ى  وت�شمهَّ الإ���ش��الم  اعتنق  قد 
ال�شوفي  �شبعين  ابن  الحق  عبد  با�شم  تيّمًنا  ربما 

الأندل�شي. 
اأما الأول اأغيليي Agelii، فقد كان �شبيل الت�شال 
بين جينو وال�شيخ عبد الرحمن علي�ص الكبير؛ حيث 
خبرته  تو�شيع  اأج��ل  من  باري�ص  اإل��ى  اأغيليي  َق���ِدَم 
واأبحاثه، واعتقلْته ال�شرطة الفرن�شية بجريرة اإيوائه 
اأحد الفو�شويين، فاأتاح له الحب�ُص ف�شحًة من فراغ 
اللغتين  وتعلهَّم  الدينية  العقائد  مختلف  فيها  در�ص 
اإلى  �شافر  )1))م،  العام  وفي  والعربية.  العبرية 
علي�ص  الرحمن  عبد  ال�شيخ  التقى  وفيها  م�شر، 
عبد  الأمير  تالمذة  واأحد  المالكية،  مفتي  الكبير، 
اعتنق  الأزه���ر،  الجامع  وف��ي  ال��ج��زائ��ري،  ال��ق��ادر 
ى  وت�شمهَّ مت�شوًفا  ال�شيخ  يد  على  الإ�شالم  اأغيليي 
با�شم عبد الهادي. وقد اأم�شى اأغيليي Agelii )عبد 
مجلة  فيها  اأ�شدر  القاهرة  في  �شنوات   ( الهادي( 
�شحبة  �شاهم  وقد  )العرفان(،  اأ�شماها  اإ�شالمية، 
ع�شر  خم�شة  بلغت  اأبحاث  بعدة  يحيى  الواحد  عبد 
الأكبر  بال�شيخ  �شغوًفا  الهادي  عبد  كان  وقد  بحًثا، 
محيي الدين بن عربي، الأمر الذي اأثر فيما بعد في 
جينو، وتوّثقت ال�شلة بينهما مما جعله يفاتحه في 

الت�شوف والإ�شالم.
وتزوج  الإ�شالم،  جينو  اعتنق  ))))م  العام  في 
العام  ه��ذا  وف��ي   .Berthe Loury ل��وري  بيريت  من 
 The Symbolism of the كتابه  �شدور  ك��ان  ا  اأي�شً
ال�شيخ  اإلى  اأه��داه  وقد  ال�شليب(،  )رمزية   Cross

الجليلة  الذكرى  "اإلى  الإه��داء:  ن�ّص  وكان  علي�ص، 
المالكي  العالم  الكبير  علي�ص  الرحمن  عبد  لل�شيخ 

المغربي"؛ وحمل هذا الإهداء تاريخ )))) للهجرة، 
وهو تاريخ يوافق العام )))) للميالد.

وقد كتب مي�شيل فال�شان Michel Valsan ))( مقاًل 
ا عن ال�شيخ عبد الواحد يحيى تحّدث فيه  م�شتفي�شً
عن دوره في الفكر المعا�شر واإ�شالمه، كما اأّكد فيه 
على دور ال�شيخ علي�ص الكبير في توجيه جينو، الذي 

امتثل بدوره لتوجيهات ال�شيخ ون�شائحه.

في  درو�ًشا  ُيلقي  ال�شيخ  اأخ��ذ  الفترة  هذه  وفي 
مدار�ص خا�شة في فرن�شا والجزائر، غير اأنه اتجه 
اإل��ى  يعيد  حتى  وال��ت��ف��ّرغ  الع��ت��زال  اإل��ى  بعد  فيما 
الوجود )الميتافيزيقا النقلية(! وبعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى كان جينو )عبد الواحد يحيى( قد 
 Introduction to the Study of the :اأ�شدر كتبه التالية
Hindu Doctrines )تمهيد عام لدرا�شة الهندوكية(، 

 The Crisis of ،)ال�شرق والغرب( East and Westو
the Modern World)اأزمة العالم المعا�شر(.

الواحد  عبد  بين  انعقدت  ))))م،  العام  وفي 
�شاُكرناك  پول  ا  اأي�شً والكاتب  كتبه  ونا�شر  يحيى، 
الأخير  كان  اإذ  متينة؛  �شداقٌة   Paul Chacornac

ي�شدر مجلة برقع اإيزي�ص le Voile d’Isis. ومنذ العام 
))))م، م�شى جينو في تعاُون وثيق مع المجلة التي 
اأعلنت اأن هدفها "درا�شة المنقول الباطني ومختلف 
ن�شر  وهنا  والحديثة".  القديمة  الروحية  الحركات 
�شتلقى  التي  وهي  فيها،  مقالته  من  المزيد  ال�شيخ 
اهتماًما من مترجم ال�شيخ اإلى العربية عبد الباقي 

مفتاح الجزائري في عام ))1)م! 

ومنذ العام ))))م، قرر �شاحب المجلة توجيَهها 
هو  اآخر  ا�شًما  لها  واتخذ  الجينوني،  للمنظور  وفًقا 
 ،Études Traditionnelles نقلية/تراثية  درا�شات 
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تالمذته  م��ن  وع��دد  جينو  م��ق��الت  فيها  انهمرت 
"النقلية":  التاأليفية  الروؤيا  في  معه  والمتوافقين 
اآَنندا ك. كومارا�شوامي، فريتيوف �شوُون، جوليو�ص 
اإيفول، تيتو�ص بوركهاردت، ليو �شايا، لوك بنوا، جان 

ي�ص، وغيرهم. رايور، مي�شيل َفْل�شان، ماركو پالِّ
وفي العام ))))م ُفجع ال�شيخ عبد الواحد يحيى 
هذه  اأن  ويبدو   ،Berthe Louryبيرت زوجته  بوفاة 
القاهرة  اإلى  النتقال  لقراره  �شبًبا  كانت  الحادثة 
تبعْتها  اأ�شهر،  ت�شعة  فبعد  1)))م،  عام  بعد  فيما 
من  ثم  طويلة،  مدة  منذ  معه  تقيم  وكانت  عمُته، 
اأربعة  اأخته، وكان لها من العمر  ابنَة  ُتوفيت  بعدها 

ع�شر عاًما.
دينا،  ال�شيدة  م�شر  اإل��ى  �شفره  ف��ي  ِحبْته  �شَ
المهند�ص  من  متزوجة  كانت  اأمريكية  �شيدة  وهي 
فيها  تلبث  لم  لكنها  دينا؛  فريد  ح�شن  الم�شري 
غير مدة ق�شيرة، فعادت اإلى فرن�شا، بينما اأخبرها 
يتابع بحَثه  اأطول لكي  البقاء مدة  يلزمه  اأنه  ال�شيخ 
اآثر  الإ�شالمية.  العرفانية  الن�شو�ص  مختلف  عن 
وهناك  الأزه��ر.  الجامع  من  قريًبا  الُمقام  ال�شيخ 
وجد مالذه في وطن ل يعرفه فيه اأحد، ول يزاحمه 
في وقته �شيء؛ ليعكف على اأفكاره ويعّمقها، وليجتمع 
على نف�شه التي اأرهقها الحزن. وفي العام )))) بداأ 
ل�شاحبها  م�شر  في  )المعرفة(  مجلة  في  الكتابة 
ونا�شرها ومحررها عبد العزيز الإ�شالمبولي؛ حيث 
كانت مقالته جنًبا اإلى جنب مع مقالت مرجليوث 
وم�شطفى عبد الرازق وال�شيد عبد العزيز الثعالبي 
فريد  ومحمد  عي�شى  بك  واأحمد  الهمداني  وح�شين 
المقولة  ل�شرح  م��ق��اًل  خ�ش�ص  ق��د  وك��ان  وج���دي، 
ثم  بنف�شك(،  نف�شك  )اعرف  ال�شهيرة:  الفل�شفية 
كان مقاله التالي في هذه المجلة للرد على الأ�شتاذ 
وجدي عن الروحنة الحديثة، ثم ن�شر مقاًل بعنوان 

القوى ال�شابحة. 

ج��وار  ف��ي  يحيى  ال��واح��د  عبد  ال�شيخ  وا�شتمر 
النغما�ص  بعيًدا عن  بتوا�شع منعزًل  يعي�ص  الأزهر، 
العلم  على  مقباًل  بدرا�شاته،  م�شغوًل  الواقع،  في 
ال�شيخ  تزّوج  العام ))))م  وفي  وال�شلوك.  والتربية 
انتقل  ثم  اإبراهيم،  محمد  ال�شيخ  بنت  فاطمة  من 

اإلى حي الدقي.

فلنتين  بال�شيدة  ات�شال  على  ال�شيخ  كان  كذلك 
اأديبة  وه��ي  ال��دي��ن(  ن��ور  )روح��ي��ة  ب��وان  �شان  دي 
القاهرة  ف��ي  اأق��ام��ت  لم��ع��ة،  و�شحفية  م�شهورة 
ح�شوره  عند  ال�شيخ  وا�شتقبلت  ))))م  عام  منذ 

وا�شتمرت �شديقة له طيلة اإقامته في القاهرة.

))))م  عام  يناير   ( الموافق  الثنين  يوم  وفي 
في ال�شاعة الحادية ع�شرة م�شاًء، ُتوّفي ال�شيخ عبد 
الواحد يحيى، عن عمر يناهز الرابعة وال�شتين، في 
م�شكنه بحي الّدقي، ُمحاًطا بزوجته واأبنائه الثالثة 
وجنين كان ل يزال بين يدي اهلل في مرحلة التكوين 
ليرى النور بعد وفاته، وت�شميه اأمه بنف�ص ا�شم اأبيه، 
وكانت اآخر كلمة فاه بها ال�شيخ هي ا�شم اهلل المفرد 

)اهلل(.

فُذبح  لوفاته،  التالي  اليوم  في  جنازته  و�شيعت 
على  دمه  واأ�شيل  كب�ٌص  العادة  هي  كما  نع�شه  تحت 
واأطفاله  زوجته  الجنازة  في  و�شار  المنزل،  عتبة 
الثالثة واخترقت الجنازة البلدة اإلى اأن و�شلت اإلى 
�شارت  ثم  عليه،  لل�شالة  الح�شين  �شيدنا  م�شجد 
جنازة  كانت  لقد  ال��درا���ش��ة،  مقبرة  اإل��ى  الجنازة 
الأ�شدقاء،  بع�ص  الأ�شرة ومن  متوا�شعة مكونة من 
وُدفن  الأزه��ر،  م�شايخ  من  �شيخ  اأي  فيها  يكن  ولم 
محمد  ال�شيخ  اأ�شرة  مقبرة  في  الواحد  عبد  ال�شيخ 
اإبراهيم، وكان اآخر ما قال لزوجته: كوني مطمئنًة 
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ولكنني  ترينني،  ل  اأن��ك  حقيقة  اأب���ًدا،  اأتركك  لن 
�شاأكون هنا و�شاأراك))(!

فران�ص  وك��ال��ة  اأذاع����ت  ))))م  يناير   ( وف��ي 
حتى  الخبر  انت�شر  اأن  وما  جينو،  وف��اة  نباأ  بري�ص 
الفيل�شوف  عن  تكتبت  والمجالت  حف  ال�شُّ اأخذت 
متعددة،  عناوين  تحت  الفرن�شي،  والم�شت�شرق 
الروحانيين  و)اأك��ب��ر  القاهرة(  )فيل�شوف  منها: 
ب�)البو�شلة  و�شفوه  كما  ال��ح��دي��ث(،  الع�شر  ف��ي 
خ�ش�شت  ثم  الح�شين(،  وب�)الدرع  المع�شومة( 
 Etude traditionnelle)ترادي�شيونيل )اإتيد  مجلة  له 
فرن�شا  كتاب  من  الكثيرون  فيه  كتب  �شخًما  ع��دًدا 
اأروع المقالت، وهي المجلة التي تعد في الغرب كله 

)ل�شان الت�شوف ال�شحيح(. 

وكذلك خ�ش�شت له مجلة )فرن�شا اآ�شيا( عدًدا 
�شخًما كتب فيه الكثير من الُكّتاب، ولكون "جينو" 
لكتاب  �شدرهما  المجلتان  اأو�شعت  فقد  عالمًيا. 
و�شرقيين  غربيين  من  وغيرهم  والإنجليز  الألمان 
اآث��اره  تناولت  التي  الم�شتفي�شة  المقالت  فكتبوا 

بالتحليل والتقدير وال�شكر له.
ال�ضيخ عبد الواحد يحيى في الم�ضادر 

العربية الحديثة:
لل�شيخ  ُترجمت  التي  الإ���ش��دارات  اأح���دث  م��ن 
المقّد�ص(  العلم  )رم���وز  م��ن  م��ق��الت  مجموعة 
ال��ج��زائ��ري  مفتاح  ال��ب��اق��ي  عبد  ال�شيخ  اخ��ت��اره��ا 
بكتابات  احتفاًءا  ويدر�شها  عليها  ويعّلق  ليترجمها 
العاّلمة الفرن�شي الأ�شل René Guénon رونيه جينو، 
يحيى(  الواحد  ب�)عبد  اإ�شالمه  بعد  ت�شّمى  والذي 
من  ن��ادرة  ا  ن�شو�شً العربية  المكتبة  اإل��ى  لي�شيف 

كتابات هذا العاّلمة النادر.

ال�شالك  مفتاح  الباقي  عبد  ال�شيخ  ترجمة  تاأتي 

ال�شوفي والباحث المتخ�ش�ص في در�ص ابن عربي 
لتمثل �شورة من �شور الهتمام العربي بهذا الَعاِلم 
في  ال�شخ�شية  ب��ه��ذه  عّرفنا  م��ن  ف���اأول  ال��راح��ل، 
الحليم  عبد  ال�شوفي  الإم��ام  هو  الحديث  الع�شر 
للحديث  ج��زًءا  خ�ش�ص  حيث  )م�شر(؛  محمود 
عنه في كتابه )اأوروبا والإ�شالم(، ثم اأعاد الحديث 
اإلى  م�شيًرا  ال�شاذلية  المدر�شة  عن  كتابه  في  عنه 
اهتمام ال�شرق والغرب به في وقته؛ اإذ يذكره موؤرخو 
اأئمة  ويذكره  بالروحية،  المهتمون  ويذكره  الأديان، 

الدعاة اإلى اإ�شالح الح�شارة الحديثة.

الحليم  عبد  الإم����ام  ن�شر  ا�شتقالل  على  ث��م 
الم�شلم  الفيل�شوف  عنوان:  تحت  عنه  ُكتيًبا  محمود 
))))م.  القاهرة   - الأنجلو  مكتبة  في  جينو  رينيه 
واأعيد طبعه في المجل�ص الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية 
رينيه   René Guénon عن  الكتابة  بم�شر،وظلت 
�شّجله عبد  تعتمد على ما  العربي  الدر�ص  جينو في 
الحليم محمود من خالل تجاربه ال�شخ�شية وقراءته 

لمكتوبات ال�شيخ وتعريف جمهور المثقفين بها.. 

لرونيه  العقيقي  نجيب  ترجم  ))))م  عام  وفي 
جزئه  في  الم�شت�شرقون  العظيم:  عمله  في  جينو 
الأول �شمن مجموعة م�شت�شرقي المدر�شة الفرن�شية 
وذكر في هذه الترجمة موؤلفاته وتحدث عن تحوله 
ون��ّوه  الإ�شماعيلي))(،  المذهب  على  الإ���ش��الم  اإل��ى 
كينون  ع��ن  م��ح��م��ود  الحليم  ع��ب��د  ك��ت��اب  ب��اأه��م��ي��ة 

)الفيل�شوف الم�شلم(.

الحميد  عبد  �شامي  �شافر  ))))م  العام  وف��ي 
عبد  ال�شيخ  كتابات  على  تعّرف  وهناك  باري�ص  اإلى 
الواحد يحيى، وقراأ كتاب )East and West( ال�شرق 
يروي في ق�شة  كما  منه  وترجم جزًءا  له،  والغرب 
تعّرفه على هذا العالم، ومن خالل ن�شيحة �شديق 
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 The Crisis of the Modern فرن�شي م�شلم ترجم كتابه
World - La crise du monde modern اأزمة العالم 

الأ�شتاذ �شامي بمح�ص  المعا�شر، وقد تعّرفت على 
ال�شدفة في اأحد معار�ص الكتاب بالقاهرة، وجمعنا 
اإلى  الحديث عن الت�شوف وما ُكتب فيه وما ُترجم 
اطالع  �شعة  عن  حديثه  واأنباأ  كتابات،  من  العربية 
في  ترجم  الذي  فهو  اليوم،  نجده  اأن  قّل  واإخال�ص 
على  منها  واحًدا  ن�شر  لل�شيخ  كتاب  من  اأكثر  هدوء 
نفقته الخا�شة، وقد تجدد طبع الكتاب دون اإذن منه 
فيما بعد، مما جعله يطوي م�شودات تراجمه الأخرى 

لكتابات ال�شيخ طي الأدراج.

العزيز  عبد  زينب  اأن  �شامي  لالأ�شتاذ  ذك��رت 
اأ�شتاذة الح�شارة كانت ترجمة ب�شع مقالت لل�شيخ 
تحت عنوان مقالت من  الأن�شار  دار  في  ون�شرتها 
رينيه جينو )ال�شيخ عبد الواحد يحيى رحمه اهلل( 
لها  واأنني قراأت بحًثا  ))))-)))) في 1)) ورقة، 
التي  ال�شوفية  الدرا�شات  مجلة  في  ال�شيخ  ح��ول 
ت�شدرها الع�شيرة المحمدية بالقاهرة تحت عنوان: 
الفرن�شي  العالمة  الأمانة  واختيار  الختيار  اأمانة 
رينيه جينو، فاأخبرني عن عدم تمّكن الأ�شتاذة من 
اأن تنفذ  اأنه من ال�شعب  اأولى  الفرن�شية، ومن باب 

اإلى عالم René Guénon الفل�شفي العميق!

في  عمر  الفاروق  عمر  ن�شر  ال��ع��ام)11)م  وفي 
المجل�ص الأعلى للثقافة بالقاهرة الطبعة الأولى من 
 Introduction générale à l'étude لكتاب  ترجمته 
فهم  اإل��ى  ع��ام  مدخل   des doctrines hindoues

النظريات التراثية.

نا�شر  اأمير  محمد  اأ���ش��در  )11)م  العام  وف��ي 
الفكر  في  التجديد  ينابيع  من  بعنوان  كتابه  النعم 
للدرا�شات  ف�شلت  دار  ف��ي  المعا�شر  الإ���ش��الم��ي 

كبيًرا  ج��زًءا  �ص  خ�شّ بحلب،  والن�شر  والترجمة 
الفكر  تجديد  في  الممكن  ودوره  جينو  لدرا�شة  فيه 

الإ�شالمي.

وكتاباته  غينون  اهتمامات  توّزع  اإلى  فيه  واأ�شار 
�شّتى،  اأغ��را���ص  في  والنقد  وال�شرح  العر�ص  بين 
ونحو  كتاًبا،  وع�شرين  ]ت�شعة  اأعماله  �شّنف  وق��د 

خم�شمائة مقال ومراجعة[ في عدد من الفئات:

اأ- التقاليد والعقائد والميتافزيقا.

ب- درا�شات عن الت�شوف والمت�شوفين ومن الكتب 
التي تندرج في هذا المحور: 

) - �شوفية دانتي ))))م.

) - القدي�ص برنار ))))م.

) - ملك العالم ))))م.

) - لمحات في الت�شوف.

) - التلقين الروحي وتحقيقه ))))م.

) - لمحات في الت�شوف الم�شيحي ))))م.

ج- نقد العالم الحديث، وتعتبر الكتب التي و�شعها 
اإذ تجعله اأهم  في هذا المحور من اأهم كتاباته 

ناقد للغرب وهي:

)- التيو�شوفية: تاريخ ديانة مزيفة ))))م.

) - خطاأ مناجاة الأرواح ))))م.

) - ال�شرق والغرب ))))م.

) - اأزمة العالم الحديث ))))م.

) - مملكة الكم وعالمات الزمان ))))م.

قد  اأوروب���ا  اأن  النعم  نا�شر  اأمين  محمد  ويعد 
فكريتين  اأعجوبتين  الحديث  ع�شرها  في  عرفت 
اأن  يمكنك  نيت�شه وغينون. رجالن ل  مهمتين هما: 
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الأول  ذلك.  قبل  من  كنت  كما  قراءتهما  بعد  تكون 
يودي بك اإلى الجنون، والثاني يقودك اإلى الإيمان، 
ول عجب اأن ي�شف الكاتب الرو�شي األك�شندر دوغين 

في كتاب له عن غينون �شماه:

باأنه  الجديد،  الحديث  الع�شر  نبي  جينو 
الدينية  النزعتين  بين  المعركة  ينقل  اأن  ا�شتطاع 
ا  والمادية من اأر�ص الأولى اإلى اأر�ص الثانية، متخل�شً
بذلك من موقف )الدفاع عن الدين( الذي لن يكون 

في اأح�شن اأحواله �شوى )اعتذار( اأو )ت�شويغ(.

وفي العام )11)م عّرب لطفي خير اهلل مقالة ِفي 
َغَلَبِة الكم وفي اأ�شراط ال�ّشاعة؛ وي�شّكل هذا الف�شل 
اأ�شل  الكتاب من  ال�شاد�ص ع�شر في ترتيب  الف�شل 
بعنوان، ))))م  عام  في  ُن�شر  قد  كان  ف�شاًل   (1 
Le règne de la quantité et les signes des temps

ويعّد هذا الكتاب الجليل -كما يقول عبد الباقي 
اإذ  اإثارة؛  واأ�شدها  ال�شيخ  اأبرز موؤلفات  مفتاح- من 
الدجالية  والتجاهات  الخاطئة  الأ�ش�ص  فيه  �شرح 
اإلى  تطورها  ومراحل  المعا�شرة  الغربية  للح�شارة 
الإلهية  المبادئ  مع  تناق�شها  وبّين  الزمان!  اآخ��ر 
ومعطيات المعرفة الميتافيزيقية اليقينية، والق�شم 
اأ�شا�شية  مفاهيم  عّدة  فيه  ح  و�شّ الكتاب  من  الأول 
الّتجّلي  وحقيقة  والكم  الكيف  كمعنى  المعرفة  في 
خ�ش�ص  ثم  والمادة،  والمكان  والزمان  والظهور، 
ف�شوله الأخرى لت�شخي�ص ظواهر التخريب الروحي 
وم�شخ  الحقائق،  قلب  ومحاولة  الفكري  والنحراف 

القيم في المجتمعات المعا�شرة.

ولأهمية الكتاب ترجمه عبد الباقي مفتاح ون�شره 
في عالم الكتب الحديثة بالأردن عام ))1) م.

عدة  مفتاح  ال�شيخ  انتخب  نف�شه  ال��ع��ام  وف��ي 
نف�ص  في  ون�شرها  وترجمها  جينو  لرونيه  مقالت 

الدار، جامًعا اإياه تحت عنوان )الت�شوف الإ�شالمي 
الغرب مع  الإ�شالمية في  الح�شارة  وتاأثير  المقارن 
بحوث اأخرى(. وعلى الرغم من اأن )) كتاًبا ذكرها 
مفتاح في تقدمته لهذه الترجمة اإّل اأن واحًدا منها 

لم يحمل هذا العنوان.

والمقالت الواردة في ترجمته هي كالتالي:

تاأثير الح�شارة الإ�شالمية في الغرب، وهذا   - (
المعرفة  مجلة  ف��ي  ُن�شر  ق��د  ك��ان  ال��م��ق��ال 
بفرن�شا  تراثية  درا�شات  مجلة  وفي  بم�شر، 

1)))م.

�شيف الإ�شالم، وهو مقال من اأ�شل )) مقالة   - (
)برقع  مجلتي  في  ُن�شرت  قد  كانت  منتخبة 
الإ�شالم  ومجلة  تراثية،  ودرا�شات  اإيزي�ص( 
كتاب  في  ون�شرت  بعد  فيما  ُجمعت  والغرب 
 les symboles de la science sacrée بعنوان: 

رموز العلم المقد�ص.

في  ُن�شر  مقال  وه��و  الإ���ش��الم��ي،  الت�شوف   - (
مجلة كرا�شات الجنوب ))))م.

مجلة  في  ُن�شر  مقال  وه��و  الت�شوف،  ح��ول   - (
)برقع ايزي�ص( ))))م.

مجموعة  من  مقال  وهو  بال�شريعة،  اللتزام   - (
 Initiation et réalisation بعنوان  ُن�شرت  مقالت 
spirituelle، ))))م ال�شلوك والتحقق الروحاني.

في  ن�شره  قد  كان  مقال  وهو  واللُّب،  الق�شر   - (
مجلة )برقع ايزي�ص( ))))م.

ن�شره في مجلة  التوحيد، وهو مقال كان قد   - (
)برقع ايزي�ص( 1)))م.

مجلة  في  ن�شره  قد  ك��ان  مقال  وه��و  الفقر،   - (
)برقع ايزي�ص( 1)))م.
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مجلة  في  ن�شره  قد  ك��ان  مقال  وه��و  وح،  ال���رُّ  - (
)درا�شات تراثية( ))))م.

ن�شره في  الإلهي، وهو مقال كان قد  الإبداع   -(1
مجلة )درا�شات تراثية( ))))م.

في  ن�شره  قد  كان  مقال  وهو  الحروف،  علم   -((
مجلة )برقع ايزي�ص( ))))م.

مالئكية،  باأ�شماء  العربية  الأبجدية  عالقة   -((
وهو مقال كان قد ن�شره في مجلة )درا�شات 

تراثية(.

اأ�شل )) مقالة  وهو مقال من  الطير  منطق   
)برقع  مجلتي  في  ُن�شرت  قد  كانت  منتخبة 
الإ�شالم  ومجلة  تراثية،  ودرا�شات  اإيزي�ص(، 
كتاب  ون�شرت في  بعد،  فيما  ُجمعت  والغرب 
 les symboles de la science sacrée بعنوان: 
المقال  هذا  اأن  على  المقد�ص.  العلم  رم��وز 
كان قد ُترجم من ِقبل فاطمة ع�شام �شبري 
بعنوان )لغة الّطير( وُن�شر في مجلة التراث 
العربي ال�شورية في محرم )1)) - العدد ) 

كما ن�شرته في اأماكن اأخرى.

المقد�ص(  العلم  )رم��وز  الكتاب  نف�ص  ومن   -((
بعنوان:  م��ق��اًل  مفتاح  الباقي  عبد  ت��رج��م 

هيروغليف )حرف رمزي( للقطب.

��ا م��ق��ال اأ����ش���رار ح���رف ال��ن��ون؛  وم��ن��ه اأي�����شً  -((
�شبري  ع�شام  فاطمة  ِقبل  من  ُترجم  وقد 
بنف�ص العنوان )لغة الّطير( وُن�شر في مجلة 
 -  (((( في محرم  ال�شورية  العربي  التراث 
العالمة  له  المغفور  عليه  وعّلق   ،(( العدد 
اأ�شرار  عن  كتب  ال��ذي  اليافي  الكريم  عبد 
هاًما  بحًثا  بدوره  وترجم  العربية،  الأبجدية 

وهو  الهند  م��ن  جينو  رون��ي��ه  ت��الم��ذة  لأح��د 
محمد ح�شن الع�شكري.

علم الكّف في التراث ال�شوفي الإ�شالمي.  -((

اعرف نف�شك بنف�شك، وهو مقال مكتوب راأ�ًشا   -((
 بالعربية ومن�شور في مجلة المعرفة الق�شيرة 
الأجل، عدد مايو ))))م. وقد احتفى باإعادة 
الذي  معابر  موقع  منهم  واح��د،  غير  ن�شره 
بالفل�شفة والمنقولت الروحية، ومنهم  يهتم 
محمد اأمير نا�شر النعم في كتابه من ينابيع 
المعا�شر،  الإ���ش��الم��ي  الفكر  ف��ي  التجديد 
في  ثالثة  ثالث  مفتاح  ال�شيخ  يكون  وبهذا 
اإعادة ن�شره هذا المقال �شمن كتابه؛ اإّل اأنه 
بقوله:  المقال  ن�شر  اأع��اد  عمن  نف�شه  يميز 
]اأي المقالة[ من الأ�شل  هذه  ترجمته  "لكن 
تلك  في  ترجمته  نف�ص  هي  لي�شت  الفرن�شي 
المجلة". ول يعطي اأية بيانات عن الأ�شل اأو 

ح الختالف. مقارنات تو�شّ

مقال  وه��و  الأرواح،  ا�شتح�شار  نحلة  زي��ف   -((
مجلة  في  ومن�شور  بالعربية  ��ا  راأ���شً مكتوب 

المعرفة، عدد يوليو ))))م.

راأ�ًشا  مكتوب  مقال  وهو  الحديثة،  الروحنة   -((
بالعربية ومن�شور في مجلة المعرفة كرّد على 

مقال لمحمد فريد وجدي، ))))م.

الحوا�صي
المعا�شر  العالم  اأزم��ة  في  الحميد  عبد  �شامي  راج��ع   :  )((
 �����ص))، 1)، وع��ب��د ال��ب��اق��ي م��ف��ت��اح ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ك��ّم 

�ص ))، )).
بيروت، ))))م، �ص ).  دار �شادر،  الأ�شواق،  : ترجمان   )((
في  الأبيات  لهذه  عربّي  ابن  الأكبر  ال�شيخ  �شرح  ق��ارن 

�شرحه لديوان ترجمان الأ�شواق.
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تحرير  في  عليها  اعتمدنا  التي  الأ�شا�شية  المراجع   :  )((
�شامي  مقدمة  ه��ي:  جينو  رينيه  لحياة  الترجمة  ه��ذه 
لجينو،  المعا�شر  العالم  اأزم���ة  لترجمة  الحميد  عبد 
من  وم��ق��الت  الحقيقي،  المنقول  خياطه  نهاد  ومقال 
اأمانة  وبحثها  العزيز،  عبد  زينب  بعناية  جينو  رينيه 
رينيه جينو،  الفرن�شي  العالمة  الأمانة  واختيار  الختيار 
يحيى  الواحد  عبد  ال�شيخ  �شالم:  مجدي  رانيا  وبحث 
من�شوران  كالهما  الغرب،  في  الروحية  النه�شة  باعث 
الثاني  العدد  ال�شوفية،  والدرا�شات  البحوث  مجلة  في 
مقدمة  وكذلك   ،(11( يونيه  ))))ه���  الآخ��رى  جمادى 
الترجمة  يحيى،  الواحد  عبد  لل�شيخ  المقارن  الت�شوف 
العربية التي اأعدها ال�شيخ الجزائري عبد الباقي مفتاح 
لمجموعة من مقالت ال�شيخ، ثم اأعاد ن�شر المقدمة في 
الكتب  عالم  في  من�شوران  الكّم" وكالهما  "نهاية  كتاب 

الحديثة، الأردن ))1)م.
))( : اعتمد �شامي عبد الحميد مترجم اأزمة العالم المعا�شر 
 Sadek على  لحياته  ال��ت��اأري��خ  ف��ي  يحيى  ال��واح��د  لعبد 
 L 'islam et les كتابه  في  �شالم  �شادق   :  SELLAM
في  خياطة  نهاد  واعتمد   ،musulmans en France
جان   Jean-Claude Frère مقال  على  لحياته  التاأريخ 
كلود فرير في مقاله : » Une vie en esprit «. وعليهما 

كان العتماد في النقول اأعالها.

محمود  الحليم  عبد  لل�شيخ  الت�شوف  ق�شية  راج��ع   :  )(( 
�ص ))).

))( : مي�شيل فال�شان Michel Valsan كان دبلوما�شًيا رومانًيا 
في باري�ص، واعتنق الإ�شالم على يد ال�شيخ عبد الواحد 
وكان  العزيز(  عبد  )م�شطفى  با�شم  وت�شّمى  يحيى، 
�شيًخا لكثير من مت�شوفة فرن�شا الذين اأ�شلموا فيما بعد 
على يديه، وعلى نف�ص نهج ال�شيخ عبد الواحد، وُتوفي في 

))-))- ))))م.
))( : ق�شية الت�شوف لل�شيخ عبد الحليم محمود �ص ))).

جينو  اعتناق  على  يدل  م�شتنًدا  العقيقي  لنا  ُيقّدم  ل   :  )((
المذهب الإ�شماعيلي، وهي الإ�شارة الوحيدة اإلى مذهبية 
باطنيتين  بين  خلط  اأن���ه  ون���رى  الإ�شماعيلية،  جينو 
ترجموا  من  خ��الل  وم��ن  الإ�شماعيلية(،   - )الت�شوف 
اأن  اإذ  ال�شنّي  المذهب  على  اأ�شلم  كونه  نرّجح  لل�شيخ 
اأ�شدقائه الذين اأ�شلموا وتاأثروا ب�شيخهم الم�شري مقاًما 
المغربي اأ�شاًل ال�شيخ علي�ص الكبير �شيخ الأزهر في وقته، 
ابن  اأثر  كان  بالكتابات  التاأّثر  م�شتوى  وعلى  �شنًيا،  كان 
دون  اأ�شادوا؛  وبه  كتاباتهم  في  وا�شًحا  )ال�شّنّي(  عربي 
بعينها،  مذهبية  في  جينو  اأم��ث��ال  ح�شر  ي�شعب  ذل��ك 
الإن�شانية  تاريخ  في  الفارقة  العالمات  كانت  كما  تماًما 

كمولنا جالل الدين الّرومي.
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موؤلفات المو�صليين المخطوطة في 
اللغة العربية وعلومها

في مكتبة الأوقاف العامة في المو�صل
)درا�صة واإح�صاء(

اأ.م.د. محمد ذنون يون�ض فتحي
العراق/ المو�شل/ جامعة المو�شل

كلية التربية للبنات/ ق�شم اللغة العربية

الجانب الدرا�ضي:

لقد عني المو�صليون منذ بدايات ن�صاأة علوم اللغة العربية في الب�صرة والكوفة بالدرا�صات 
باأفانين ترتيله وقراءاته؛  اللغوية, وانهمكوا بتعلم الن�ص القراآني ومحاولة �صبطه, واالإحاطة 
بن  �صعد  بن  اهلل  عبد  ابن  م�صلمة  يد  على  اال�صطالحي  بمعناه  النحو  المو�صل  عرفت  حيث 
محارب الفهري ابن اأخت عبد اهلل بن اأبي اإ�صحاق الح�صرمي)1(, وعنه اأخذ, وكان موؤدًبا لجعفر 
ابن اأبي جعفر المن�صور, وم�صى معه اإلى المو�صل عندما عّينه اأبوه والًيا عليها, ف�صار علم اأهل 

المو�صل من جهته, قال عنه ابن مجاهد: كان من العلماء بالعربية)2(.

يد  على  اللغة  ع��ل��وم  المو�شل  اأه���ل  تلقى  كما 
الواقفي  عبيد  ب��ن  عمرو  ب��ن  الف�شل  ب��ن  العبا�ص 
اأ�شحاب  اأكابر  من  وكان  الب�شري )ت)))ه���())(، 
فن  كل  في  اأهلها  من  وب��ّرز  العالء،  بن  عمرو  اأب��ي 
من فنون اللغة ومعارفها علماء خدموا اللغة، واأّلفوا 
محمد  جعفر  اأبو  منهم:  المفيدة،  النافعة  التاآليف 
النحوي  العرو�شي  المو�شلي  الب�شير  �شعيد  اب��ن 
حتى  به  معجًبا  الزجاج  كان  الذي  )ت1))ه���())(، 

القالي  واأبو علي  الخليل لفرح بك،  راآك  لو  له:  قال 
)ت)))ه�(، واأبو القا�شم الأ�شدي )ت)))ه�(، وابن 
الح�شين  بن  واأحمد  )ت)))ه����(،  المو�شلي  جني 
)ت1))ه�(،  الربعي  عي�شى  بن  وعلي  ال�شم�شاطي، 
و�شعيد بن �شعيد الفارقي )ت)))ه�(، واأبو القا�شم 
الثمانيني )ت)))ه�(، واأبو الح�شين علي بن دبي�ص 
لبن  اللمع  �شرح  منها:  ت�شانيف  وله  )ت)))ه���(، 
المبارك  ب��ن  و�شعيد  وال���ح���روف،  والأل���غ���از  جني 
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المعروف بابن الدهان �شاحب الم�شنفات في اللغة 
الفار�شي،  علي  لأبي  الإي�شاح  �شرح  منها:  والنحو، 
و�شرح اللمع لبن جني المو�شلي والف�شول في النحو 
)ت)1)ه�(،  المو�شلي  ال�شحنة  وابن  )ت)))ه���(، 
بركة  بن  المعالي  واأب��و  )ت)1)ه�����(،  الأث��ي��ر  واب��ن 
)ت)))ه�(، ونجم الدين ابن الخباز )ت )))ه�(، 
الأث��ي��ر )ت)))ه������(، و�شم�ص  ب��ن  ال��دي��ن  و���ش��ي��اء 
الم�شنفات  الخباز )ت)))ه�(، �شاحب  بن  الدين 
و�شرح  النحو  في  والكفاية  اللمع  وتوجيه  كالفريدة 
المف�شل،  �شارح  يعي�ص )ت)))ه�(  وابن  الإي�شاح، 
وعلي  )))ه���(،  �شعلة)ت  اللغوي  النحوي  والمقرئ 
والأل��غ��از  ال��ت��راج��م  بمعرفة  المنفرد  ع���دلن  اب��ن 
)ت1))ه���(،  الكوا�شي  الدين  وموفق  )ت)))ه���(، 
األفية  �شرح  له  ال��ذي  )))ه����(،  )ت  القوا�ص  واب��ن 
ابن مالك و�شرح اأنموذج الزمخ�شري، وركن الدين 
�شرح  في  الب�شي�ط  ول��ه  )ت)))ه���(،  الإ�شترابادي 
و�شرح  ثعلب  ف�شيح  و�شرح  الحاجب  بن  كافي����ة 
وله  الخليلي )ت )))ه�(  الدين  و�شم�ص  الحما�شة، 
�شيخ  واب��ن  النحو،  ف��ي  العقود  نظم  ف��ي  العنقود 
العوينة )ت)))ه�( وله �شرح مفتاح العلوم لل�شكاكي، 
ومحمد اأمين العمري)ت )1))ه�( وغيرهم الكثير. 

والأدبية  اللغوية  المكتبة  المو�شليون  اأثرى  لقد 
ال��ن��ح��اة  ف��ي  واأّث������روا  ال��م�����ش��ه��ورة،  بم�شنفاتهم 
بمناهجهم البحثية المتميزة، وبطرائقهم الخا�شة 
التطبيقي  العربية من جانبها  التعامل مع علوم  في 
ذلك  ا�شتوقف  حتى  وم�شكالته،  بالإعراب  المتعلق 
لهذه  المغرب  في  اإلينا  »و�شل  بقوله:  خلدون  ابن 
الع�شور ديوان من م�شر من�شوب اإلى جمال الدين 
ابن ه�شام من علمائها ا�شتوفى فيه اأحكام الإعراب 
والمفردات  الحروف  على  وتكلم  لة،  ومف�شّ مجملة 
بعلّو  ي�شهد  ج��ّم  علم  على  منه  فوقفنا  والجمل... 

قدره في هذه ال�شناعة ووفور ب�شاعته منها، وكاأنه 
اأهل المو�شل الذين اقتفوا  ينحو في طرقته منحاة 
من  فاأتى  تعليمه،  م�شطلح  واتبعوا  جني  ابن  اأث��ر 
المو�شليين  فقد عرف عن  ب�شيء عجيب«))(،  ذلك 
�ص  عنايتهم بدرا�شة الحروف كابن جني الذي خ�شّ
فعل  وكذلك  بها،  الإع���راب(  �شناعة  )�شر  كتابه 
وبركة  الفارقي  اأ�شد  بن  والح�شن  الفارقي  �شعيد 
المو�شلي، كما امتاز المو�شليون بالنظرة ال�شمولية 
الخ�شائ�ص  في  نجده  كما  الكلية  القواعد  وو�شع 
اللغزية  اأولع المو�شليون بالق�شائد  لبن جني، كما 
في  الفارقي  اأ�شد  بن  الح�شن  فعله  كما  و�شرحها، 
الإع����راب(  م�شكلة  اأب��ي��ات  ���ش��رح  ف��ي  )الإف�����ش��اح 
و)الألغاز(، وعلي بن عدلن في )النتخاب لك�شف 
في  الإربلي  بكر  واأب��و  الإع���راب(  الم�شكلة  الأبيات 
التي  الخ�شائ�ص  فهذه  الأل��غ��از())(،  في  )الألفية 
تميز بها المو�شليون المتابعون لبن جني في تعامله 
الأن�شاري  ه�شام  ابن  بها  تاأّثر  وعلومها  اللغة  مع 
عن  اللبيب  )مغني  ال�شهير  م�شنفه  في  الم�شري، 
الحروف  بمعاني  فيه  عني  ال��ذي  الأع��اري��ب(  كتب 
تحكم  التي  الكلية  والقوانين  الإع��راب،  وم�شكالت 

�شناعة المعربين.

اأولئك الأعالم  اأجل الوقوف على ما قّدمه  ومن 
من خدمات جليلة في علوم اللغة العربية ومعارفها، 
من  المو�شليون  اأنجزه  لما  اإح�شائية  بدرا�شة  قمنا 
موؤلفات بقيت واحتفظت بها مكتبة اأوقاف المو�شل 
الدر�ص  ذلك  لطبيعة  ت�شورا  تعطي  التي  العامة، 
اأح�شينا  فقد  الخا�ص،  ومنهجه  المو�شلي  اللغوي 
ما  و�شائر  وعلومها،  العربية  اللغة  في  موؤلفا   )(((
وباحًثا،  واأدي��ًب��ا  عالًما   )((( من  لأكثر  بها  يتعلق 
وكان ن�شيب الدر�ص المعجمي ))( موؤلفات لثالثة 
الغريبة  والن�شو�ص  الألفاظ  �شرح  تناولوا  علماء، 
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التمييز بين المت�شابه من الحروف، ووقفنا  وكيفية 
موؤلفا،   )((( على  وال�شرفي  النحوي  الدر�ص  في 
اأعمالهم  وتفاوتت  كبيًرا،  مو�شلًيا  عالًما  ل���)))( 
ابن  فكتب  والتو�شيح،  ال�شرح  ومجرد  الإب��داع  بين 
الكبير  الإبداعي  المو�شلي )ت )))ه�( كتابه  جني 
ابن  وكتب  والنحو،  ال�شرف  في  ال�شناعة(  )�شر 
علم  في  المهم  كتابه  )))ه���(  )ت  المو�شلي  بركة 
ال��م��و���ش��وف ف��ي و���ش��ف مخارج  الأ����ش���وات )ال���در 
المو�شلي  الآث�����اري  �شعبان  واه��ت��م  ال���ح���روف(، 
من  فنظم  ال��ن��ح��وي��ة،  بالمنظومات  )ت)))ه������( 
ونظم  النحو،  في  موؤلفين  والطويل  الرجز  بحري 
اأحدهم الآجرومية، وكتب بع�شهم الآخر �شرحا على 
كافية ابن الحاجب واألفية ابن مالك، وهذه الأعمال 
المهمة تك�شف عن عناية المو�شليين بهذين العلمين 
الموؤلفات  وتحتاج هذه  العربية،  علوم  من  المهمين 
المو�شلية اإلى درا�شة تك�شف عن جهود المو�شليين 
واأم��ا  فيهما،  الم�شاركة  وم��دى  العلمين  هذين  في 
المو�شليون  اأنجز  فقد  العربية  البالغة  مجال  في 
البديع  فنا  احتل  علماء،  ل���))(  م�شاهمات   )((
والبيان المرتبة الأولى فيها، وقد �شغف المو�شليون 
اهلل  )�شلى  الكريم  للنبي  ال��م��ادح��ة  بالبديعيات 
�شنوف  على  والم�شتملة  جهة،  م��ن  و�شلم(  عليه 
البديع وفنونه من جهة اأخرى، وفي علمي العرو�ص 
والقافية قدم المو�شليون ))( موؤلفات ل�))( علماء، 
تناولت مباحثهما بال�شرح والتحليل، واأنجز اأحدهم 
منظومة في علم العرو�ص، وكتب بع�شهم ت�شهيالت 
اهتمام  و�شر  و�شبطه،  تعلمه  طريق  في  وتي�شيرات 
ال�شعرية  مواهبهم  العلم  بهذا  الكبير  المو�شليين 
اأ�شعارهم،  من  اإلينا  و�شلت  التي  الطافحة  والكثرة 
وت�شطيرات  وتخمي�شات  م��ع��ار���ش��ات  �شكل  على 
�شاهم  الو�شع  علم  م��ي��دان  وف��ي  وم��و���ش��ح��ات...، 

تناولت  علماء،  ل���))(  موؤلفات  ب���))(  المو�شليون 
والتح�شية  وال�شرح  بالتاأليف  ومباحثه  العلم  هذا 
اإلى تحقيق علمي  الم�شنفات  وتحتاج هذه  والنقد، 
جاد، يعّرف اأحفاد اأولئك الأماثل بهذا العلم اللغوي 
�شالت  اإل��ى  به  الهتمام  ويعيد  المهم،  المن�شي 
الدر�ص وقاعات المحا�شرات، بعد اأن غاب عنها مدة 
من الزمن لي�شت بالق�شيرة، كما ينبغي العمل على 
درا�شتها في عمل متخ�ش�ص؛ ليك�شف عن م�شاركة 
الآراء  من  وموقفهم  العلم،  ه��ذا  في  المو�شليين 
كتابين  الخط(  )علم  في  واأح�شينا  فيه،  المبثوثة 
الكتابة  وقواعد  العربي،  بالخط  اهتما  مو�شليين 
العربية، واأما في مجال نقد الن�شو�ص و�شرحها فقد 
وقفنا على اأعمال كثيرة، بلغت )))( عماًل، ل�)1)( 
اأدب��ي  كتاب  بين  تتوزع  ا،  متخ�ش�شً واأدي��ًب��ا  عالًما 
ونظم  اأدبية  ون�شو�ص  لأ�شعار  �شروح  اأو  نقدي  اأو 
كتبها  التي  بالبردة  المو�شليون  واهتم  ومقامات، 
وعار�شوها  ف�شرحوها  كبيًرا،  اهتماًما  البو�شيري 
وخم�شوها، وكتبوا حوا�شي على �شروحها، مما يدل 
على الجو الديني المحتفي بالنبي )�شلى اهلل عليه 
و�شلم( المنت�شر في مدينة المو�شل اآنذاك، ول تزال 

اآثاره باقية في اأيامنا الحا�شرة.

-  الجانب الإح�ضائي:

-  متن اللغة والمعجم:

النهاية في غريب الحديث والأثر، تاأليف: اأبي   -(
ال�شعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
الدين  مجد  ال�شيباني  الجزري  الكريم  عبد 
�شت  وله  )1))م(،  )1)ه�-  )ت  الأثير  ابن 
محمود  بتحقيق:  الكتاب  طبع  وقد  ن�شخ))(، 
اأحمد الزاوي، عام  محمد الطناحي وطاهر 

))))م.
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ر�شالة في التمييز بين ال�شاد والظاء، تاأليف:   -(
اأبو بكر بن فتح اهلل المو�شلي )ت ))))ه�- 

))))م())(.

المو�شل  كلمات فار�شية م�شتعملة في عامية   -(
كردية  كلمات  تليها  ال��ع��راق،  اأن��ح��اء  وف��ي 
))))ه�-  )ت  الجلبي  داود  تاأليف:  وتركية، 
ب��ب��غ��داد،  ال��ك��ت��اب  ط��ب��ع  وق���د  ))))م())(، 

1)))م.

مجموع كلمات مختارة، تاأليف: داود الجلبي.  -(

-  النحو وال�ضرف:

المو�شلي  جني  ابن  تاأليف:  ال�شناعة،  �شر   -(
في  ك��ت��اب  )11)م()1)(،  )))ه�������-  )ت 
ح�شن  بتحقيق:  ط��ب��ع  وق���د  ال�������ش���رف)))(، 

هنداوي، عام ))))م.

الم�شكلة  الأب���ي���ات  ���ش��رح  ف���ي  الإف�������ش���اح   -(
اأ���ش��د  ب��ن  الح�شن  ت��األ��ي��ف:  الإي�������ش���اح)))(، 
الكتاب  طبع  وقد  )))ه����()))(،  الفارقي)ت 
الإف�شاح  بعنوان:  الأفغاني،  �شعيد  بتحقيق 
ع��ام  الإع�����راب،  م�شكلة  اأب��ي��ات  ���ش��رح  ف��ي 

1)))م.

الدر المو�شوف في و�شف مخارج الحروف،   -(
بن  محمد  المعالي  اأب��و  الدين  فخر  تاأليف: 
بركة  بابن  المعروف  معافى  بن  الفرج  اأبي 
المو�شلي )ت )))ه�- ))))م()))( في علم 
الدكتور  بتحقيقه  ق��ام  وق��د  الأ����ش���وات)))(، 
في  من�شور  بحث  وهو  الحمد،  قدوري  غانم 

مجلة الحكمة، عام ))))ه�)))(.

الدين  ركن  تاأليف:  الكافية،  �شرح  الوافية   -(
الح�شن بن ر�شي الدين محمد بن �شرف�شاه 

)))ه�-  )ت  الح�شيني  الإ�شتراآبادي  العلوي 
))))م()))(، وله ع�شر ن�شخ)))(، وهو م�شجل 
المرقب  جامعة  في  للتحقيق  علمية  كر�شالة 

بليبيا)))(.

�شرح العنقود في نظم العقود، تاأليف: �شم�ص   -(
المو�شلي  الح�شين  بن  اهلل  عبد  اأبي  الدين 
واأ�شل  ))))م()1)(،  )))ه���-  الخليلي)ت 
هذا كتاب عقود اللمع لبن جني المو�شلي)ت 
)))ه�(، وهو متن �شغير في علم النحو)))(، 
الى منظومة  بتحويله  المو�شلي  الخليلي  قام 
اإلى  وهما  ن�شبت  وقد  )العنقود(،  اأ�شماها 
)�شعلة المو�شلي()))(، و�شرحها:  اأبو حف�ص 
الغزي  الغني  عبد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ب��ن  عمر 

العامري)ت ))))ه�()))(، 

بن  اأحمد  لل�شندوبي)))(  وهمًا  ن�شبت  وق��د   
كتبه  ال�شندوبي  لأن  علي )ت ))1)ه���()))(؛ 
بخطه، ولم يوؤلف �شرًحا عليه كما وقع الوهم 

فيه)))(.

الرجز،  العربية من  اللغة  منظومة في علوم   -(
بن  محمد  الدين  �شم�ص  بن  �شعبان  تاأليف: 
الآثاري  القر�شي  علي  بن  داود  الدين  �شرف 
اأبو �شعيد المو�شلي )ت )))ه�-  زين الدين 

))))م()))(.

ال���ق���الدة ال��ج��وه��ري��ة ف���ي ���ش��رح ال��ح��الوة   -(
ال�شكرية)))(، تاأليف: �شعبان بن �شم�ص الدين 
محمد بن �شرف الدين داوؤود بن علي القر�شي 
المو�شلي �شعيد  اأب���و  ال��دي��ن  زي��ن   الآث����اري 

)ت )))ه�- ))))م()))(.

كفاية الغالم في اإعراب الكالم، منظومة في   -(
النحو من الطويل، تاأليف: �شعبان بن �شم�ص 
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بن  داوؤود  ال��دي��ن  �شرف  ب��ن  محمد  ال��دي��ن 
�شعيد  اأبو  الدين  زين  الآث��اري  القر�شي  علي 

المو�شلي )ت )))ه�- ))))م()1)(.

عثمان  ال��ن��ح��و:  ف��ي  الآج��روم��ي��ة  على  نظم   -(
المو�شلي)))(.

الفتوح للو�شوح، تاأليف: علي بن الحاج يون�ص   -(1
))))ه���-  )ت  المو�شلي  الجليل  عبد  اب��ن 
))))م()))(، وهو حا�شية على مغني الطالب 

في علم النحو، تاأليف العمري الميالني.

حا�شية على بهجة الطالب، تاأليف: محمد بن   -((
قا�شم العبدلي )ت ))))ه�- 1)))م()))(.

المنهج ال�شالك اإلى مقا�شد األفية ابن مالك،   -((
الخطيب  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد  تاأليف: 
وقد  ))))م()))(،  )1))ه����-  )ت  العمري 
ال�شنب�شي  الجبار  الدكتور عبد  قام بتحقيقه 
دكتوراه  اأطروحة  في  المو�شل،  جامعة  من 
عام ))))م، باإ�شراف الدكتور عبد الوهاب 

محمد علي العدواني، ول يزال غير مطبوع.

))-  �شرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، عليه 
)1))ه���-  )ت  المو�شلي  فتحي  تعليقة)))(: 

))))م()))(.

�شناعة  اك��ت�����ش��اب  ع��ل��ى  ال��ط��الب  معينة    -((
الإعراب، تاأليف: عبد اهلل الفي�شي المو�شلي 

)ت )1))ه�- ))))م()))(.

اأفندي  طاهر  محمد  تاأليف:  البناء،  �شرح   -((
زادة  ���ش��ائ��غ  ن���وري  اأف��ن��دي  ع��ب��د اهلل  اب���ن 

)ت))))ه�- ))))م()))(.

-  البالغة: 
)علم  بال�شفيع  التو�شل  اإلى  بالبديع  التو�شل   -(

البالغة(، تاأليف: عز الدين علي اأبي الخير 
المو�شلي الحنبلي )ت )))ه�- ))))م()))(.

)البديعية  ال�شفيع  م��دح  في  البديع  العقد   -(
الكبرى(: �شعبان بن �شم�ص الدين محمد ابن 
الآثاري  القر�شي  علي  بن  داود  الدين  �شرف 
اأبو �شعيد المو�شلي )ت )))ه�-  زين الدين 
بديعياته  بتحقيق  ق��ام  وق��د  ))))م()1)(، 

هالل ناجي عام ))))م.
الدين  �شم�ص  ب��ن  �شعبان  تاأليف  بديعية،   -(
محمد بن �شرف الدين داود بن علي القر�شي 
المو�شلي  �شعيد  اأب���و  ال��دي��ن  زي��ن  الآث����اري 

)ت)))ه�- ))))م()))(.
ت��ن��ق��ي��ح ت��ل��خ��ي�����ص ال��ن��ك��ت )م��ن��ظ��وم��ة في   -(
ال�شرير  م�شطفى  ت��األ��ي��ف:  ال��ب��الغ��ة(، 

المو�شلي )ت ))))ه�- ))))م()))(.
ال�شمرقندية  الر�شالة  فوائد  منظومة  �شرح   -(
في ال�شتعارة، تاأليف: محمد اأمين الخطيب 
العمري  الخطيب  اهلل  خ��ي��ر  ب��ن  ال��ع��م��ري 

)ت)1))ه�- ))))م()))(.
ح��دائ��ق ال��زه��ر وال��ري��ح��ان ف��ي ال��ب��ي��ان عن   -(
بن  اأمين  محمد  تاأليف:  التبيان،  بالغات 
ال��ع��م��ري)ت)1))ه���- الخطيب  اهلل  خير 

))))م()))(.
غاية البيان، تاأليف: �شالح تقي الدين اأفندي   -(
ابن يحيى اأفندي بن يون�ص اأفندي بن يحيى 

بك ال�شعدي )ت ))))ه�- ))))م()))(.
وبديعية  مو�شليين،  ل�شعراء  البديع،  اأن��واع   -(

اأمين اأفندي العمري الخطيب)))(.

العرو�س:  -

ر�شالة في العرو�ص، تاأليف: عثمان ابن جني   -(
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وقد  )11)م()))(،  )))ه���-  )ت  المو�شلي 
الهيب  ف��وزي  اأحمد  بتحقيق:  الكتاب  طبع 

))))م.

اأ���ش��ول الفقه  ال��ن��ح��ور )م��وؤل��ف ف��ي  ق��الئ��د   -(
تاأليف:  وال��ق��واف��ي(،  وال��ع��رو���ص  والحديث 
العمري  الخطيب  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد 

)ت )1))ه�- ))))م()))(.

المناهل ال�شافية في علم العرو�ص والقافية،   -(
الخطيب  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد  تاأليف: 

العمري )ت )1))ه�- ))))م()))(.

العذب ال�شافي في ت�شهيل القوافي، تاأليف:   -(
يا�شين العمري بن خير اهلل الخطيب العمري 

)ت بعد ))))ه�- ))))م()1)(.

-  علم الو�ضع:

الو�شع،  علم  في  الع�شدية  الر�شالة  �شرح   -(
الجليلي  اآغ��ا  يون�ص  الحاج  بن  علي  تاأليف: 

المو�شلي )ت ))))ه�- ))))م()))(.

ر�شالة في بيان ما تم�ص الحاجة اإلى معرفته   -(
تقي  تاأليف: �شالح  الجن�ص وعلمه،  ا�شم  من 
يون�ص  اب��ن  اأفندي  يحيى  بن  اأفندي  الدين 
مح�شر  اآل  ال�شعدي  بك  يحيى  بن  اأف��ن��دي 

با�شي )ت ))))ه�- ))))م()))(.

ال�شفراييني  الع�شام  �شرح  على  حا�شية   -(
ت��األ��ي��ف: �شالح  ال��و���ش��ع��ي��ة،  ال��ر���ش��ال��ة  ع��ل��ى 
اأفندي  يون�ص  بن  اأف��ن��دي  يحيى  بن  اأف��ن��دي 
وتوجد  ))))م(،  )ت))))ه����-  المو�شلي 

منه ن�شختان)))(.

علي  لخواجة  الو�شع  ر�شالة  على  حا�شية   -(
اهلل  عبد  ب��ن  علي  ت��األ��ي��ف:  ال�شمرقندي، 

ح��دود  ف��ي  )ت  المو�شلي  ب��ا���ش��ي  مح�شر 
1)))ه�- ))))م()))(.

ر�شالة  على  الع�شام  ���ش��رح  على  حا�شية   -(
�شم�ص  الرحمن  عبد  اأب��ي  تاأليف:  الو�شع، 
المو�شلي  م�شطفى  ب��ن  اهلل  عبد  ال��دي��ن 
ال�شهير بالدملوجي )ت ))))ه�- ))))م(، 

وتوجد منه ثالث ن�شخ)))(.

�شرح  على  بيك  األ���وغ  حا�شية  على  حا�شية   -(
بن  اهلل  عبد  تاأليف:  ال�شمرقندية،  الر�شالة 
زادة  بدملوجي  ال�شهير  المو�شلي  م�شطفى 

)ت ))))ه�- ))))م()))(.

الفوائد  على  بيك  األ��وغ  حا�شية  على  حا�شية   -(
م�شطفى  بن  اهلل  عبد  تاأليف:  الم�شعودية، 
))))ه����-  )ت  زادة  بالدملوجي  ال�شهير 

))))م()))(.

علي  تاأليف:  للع�شد،  الو�شع  ر�شالة  �شرح   -(
)))ه�����-  )ت  ال�����ش��م��رق��ن��دي  ال��ق��و���ش��ج��ي 
))))م(، عليه تعليقات لمحمد طاهر النوري 
�شائغ زادة )ت ))))ه�- ))))م()))(، وفي 
ال�شيخ  اآخره نقولت في الحرف من حا�شية 
))))م(  )1))ه���-  )ت  المو�شلي  اهلل  فتح 

على ال�شرح المتقدم)))(.

-  علم الخط: 

الخط،  علم  في  جديدة  وفوائد  ي�شيرة  نبذة   -(
النحور،  المنثور �شرح قالئد  الدر  من كتاب 
العمري  الخطيب  بن  اأمين  محمد  تاأليف: 
يو�شف  اخت�شار:  ))))م(،  )1))ه���-   )ت 
ابن عبد اهلل العمري المو�شلي )ت ))))ه�- 

)1))م()1)(.
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تقي  �شالح  تاأليف:  مختلفة،  خطية  نماذج   -(
يون�ص  ب��ن  اأف��ن��دي  ب��ن يحيى  اأف��ن��دي  ال��دي��ن 
اأفندي بن يحيى بك ال�شعدي )ت ))))ه�- 

))))م()))(.

-  الأدب والنقد:
ن�شر  الدين  �شياء  تاأليف:  ال�شائر،  المثل   -(
اهلل بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري 

المو�شلي )ت )))ه�- ))))م(، 

وله اأربع ن�شخ)))(، وقد طبع الكتاب بتحقيق:   
اأحمد الحوفي وبدوي طبانة.

ك�شف اأ�شتار الجمال عن مقدمة ال�شيخ جالل   -(
)ال�شيوطي(، تاأليف: عثمان بن يو�شف بن عز 
الدين المو�شلي )ت ))))ه�- ))))م()))(.

الم�شماة  نظمنا  �شرح  في  المزهرة  الرو�شة   -(
بن  يون�ص  الحاج  بن  علي  تاأليف:  بالمي�شرة، 

عبد الجليل )ت ))))ه�- ))))م()))(.

الأب��ي��ات،  ه��ذه  ���ش��رح  ف��ي  المهمات  ك�شف   -(
�شنة  حيا  )ك��ان  المو�شلي  اهلل  هبة  تاأليف: 

))))ه�- 1)))م()))(.

���ش��رح ق�����ش��ي��دة ال�����ش��ي��خ م��ح��م��د ال��ع��ب��دل��ي   -(
ال�شيخ  تهنئة  في  1)))م()))(  )ت))))ه���- 

عثمان بن يو�شف الخطيب)))(.

والبرد،  والجمد  الثلج  ورد في  ما  ر�شالة في   -(
العبدلي  بن محمد  قا�شم  بن  تاأليف: محمد 

)ت ))))ه�()))(.

يو�شف  ب��ن  ع��ث��م��ان  ال�شيخ  ق�شيدة  ���ش��رح   -(
تاأليف:  1)))م(،  ))))ه���-  )ت  الخطيب 
ال�شويدي  م��رع��ي  ب��ن  ح�شين  ب��ن  اهلل  عبد 

الدوري )ت ))))ه�- 1)))م()))(.

تاأليف:  الظالم،  كف  و�شرح  الكالم  �شراج   -(
ال�شافعي  المو�شلي  بالم�شلم  الملقب  اأحمد 

القادري )ت ))))ه�- ))))م()1)(.

تاأليف:  الترح،  وطاوية  الفرح  نا�شرة  ر�شالة   -(
القادري  الرفاعي  بالم�شلم  الملقب  اأحمد 

المو�شلي )ت ))))ه�- ))))م()))(.

ال�شيد  بن  اهلل  عبد  تاأليف:  ال��ب��ردة،  �شرح   -(1
الح�شيني  يحيى  ال�شيد  ب��ن  ال��دي��ن  ف��خ��ر 
المو�شلي، والملقب )ن�شاطي( ) ت ))))ه�- 

))))م()))(، وله ن�شختان)))(.

الجواهر المنتظمات، جمع: علي ابن علي بن   -((
مراد العمري )ت ))))ه�- ))))م()))(.

حا�شية ال�شيخ علي الوهبي المو�شلي الملقب   -((
على  ))))م()))(  )1))ه���-  )ت  الجفعتري 

البردة للبو�شيري)))(.

تخمي�ص  ف��ي  ال��وه��ب��ي��ة  ال��ف��ت��وح��ات  م��ق��دم��ة   -((
ال��ه��م��زي��ة: ت��األ��ي��ف: ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ال��وه��ب��ي 
)1))ه�-  )ت  الجفعتري  الملقب  المو�شلي 

))))م()))(.

�شرح  المع�شرات،  خبا  في  المخدرات  ك�شف   -((
عبد  بن  علي  تاأليف:  النابل�شي)))(،  ق�شائد 
ال��وه��اب ب��ن ال��ح��اج ع��ل��ي ب��ن ال��ح��اج عبد 
)1))ه�-  )ت  بالجفعتري  الملقب  الجواد، 

))))م()))(.

م��ط��ال��ع ال��ع��ل��وم وم��واق��ع ال��ن��ج��وم، ت��األ��ي��ف:   -((
العمري  الخطيب  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد 

)ت)1))ه�- ))))م()1)(.

تاأليف:  العربية،  الحكم  في  ال�شنية  الفريدة   -((
العمري  الخطيب  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد 
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)ت )1))ه�- ))))م(، وله ثالث ن�شخ)))(.

والملح،  المالحة  اأق�شام  في  المنح  ن��وادر   -((
الخطيب  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد  تاأليف: 

العمري )ت )1))ه�- ))))م()))(.

الطراز المرقوم في معرفة محا�شن المنظوم،   -((
الخطيب  اهلل  خير  ابن  اأمين  محمد  تاأليف: 

العمري )ت )1))ه�- ))))م()))(.

تاأليف:  اللطيفة،  والنكت  الظريفة  الف�شول   -((
العمري  الخطيب  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد 

)ت )1))ه�- ))))م()))(.

ال��خ��ل��ف��اء)))(،  ف��اك��ه��ة  اأب�����واب  بع�ص  ن��ظ��م   -(1
العمري  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد  تاأليف: 

)ت)1))ه�()))(.

الحموي  حجة  اب��ن  بديعية  �شرح  مخت�شر   -((
المو�شلي  اهلل  فتح  تاأليف:  )ت)))ه���()))(، 

)ت )1))ه�- ))))م()))(.

وال�شواهد،  الأمثلة  �شرح  في  الفرائد  عقود   -((
ب���)اب��ن  ال�شهير  اأح��م��د  ب��ن  محمد  ت��األ��ي��ف: 
)1))ه����-  ��ا  ح��يًّ )ك���ان  المو�شلي(  ال��ك��ول��ة 

))))م()))(.

تاأليف:  ابن حجة،  الحجة على من زاد على   -((
بن  المو�شلي  الجليلي  الحيائي  بك  عثمان 
ال��غ��ازي  ال��وزي��ر  ب��ن  با�شا  �شليمان  ال��وزي��ر 
با�شا  ح�شين  الوزير  بن  با�شا  اأمين  محمد 
بتحقيقه  وقام  ))))م()1)(،  ))))ه���-  )ت 
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ���ش��دي��ق ال��ج��ل��ي��ل��ي ع��ام 

))))م)))(.

بن  محمد  الفهمي  تاأليف:  اأدبية،  مقامات   -((
عبد اهلل بن يون�ص بن يحيى اآل مح�شر با�شي 

)1)))ه���-  ح��دود  في  المتوفى  المو�شلي، 
))))م()))(.

الباز  ق�شيدة  �شرح  ف��ي  المذهب  ال��ط��راز   -((
الأ���ش��ه��ب، ت��األ��ي��ف: اأب����ي ال��ث��ن��اء الآل��و���ش��ي 
)ت1)))ه�- ))))م(، وهو �شرح لق�شيدة: 
عبد الباقي العمري )ت ))))ه�- ))))م( 
الكيالني)))(،  القادر  عبد  ال�شيخ  م��دح  في 
وقد طبعت الق�شيدة مع ال�شرح في القاهرة، 

))))م)))(.

�شرح اأبيات لعبد الباقي العمري )ت))))ه�-   -((
))))م( مع اإعرابها)))(.

�شرح ق�شيدة ال�شيخ نور الدين البريفكاني،   -((
القادري )ت )1))ه�-  نوري  تاأليف: محمد 

))))م()))(.

تحفة ال�شالكين على ق�شيدة ال�شيخ نور الدين   -((
القادري  ن��وري  محمد  تاأليف:  البريفكاني، 

المو�شلي )ت )1))ه�- ))))م()))(.

البريفكاني  الدين  ن��ور  ال�شيخ  تائية  �شرح   -((
ن��وري  محمد  ت��األ��ي��ف:  ال��ح��ق��ائ��ق(،  )ب��ح��ر 

القادري )ت )1))ه�- ))))م()))(.

الأحباب  ن�شرة  �شرح  في  المرتاب  اإر�شاد   -(1
)�شرح ق�شيدة ابن الكالك(، تاأليف: اأحمد 

ابن اإبراهيم بن علي المو�شلي)))(.

ال�شيخ  بن  الدين  نور  ال�شيخ  ق�شيدة  �شرح   -((
بن  ح�شن  تاأليف:  البريفكاني،  الجبار  عبد 
المعروف  الدركزلي  اهلل  عبد  بن  اإ�شماعيل 

بالحبار )ت ))))ه�- )1))م()11)(.

الكيالني  القادر  عبد  ال�شيخ  ق�شيدة  �شرح   -((
ال��ت��ائ��ي��ة، ت��األ��ي��ف: ح�����ش��ن ب���ن اإ���ش��م��اع��ي��ل 
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))))ه�-  )ت  بالحبار  المعروف  الدركزلي 
)1))م())1)(.

ل��ل�����ش��ي��خ عبد  ال��ي��ائ��ي��ة  ال��ق�����ش��ي��دة  ���ش��رح    -((
ال���ق���ادر ال��ج��ي��الن��ي، ت���األ���ي���ف: ح�����ش��ن بن 
))))ه���-  )ت  الحبار  الدركزلي  اإ�شماعيل 

)1))م())1)(.
مراآة حقايق حق الطرائق في بيان عوي�شات   -((
بن  اإ�شماعيل  بن  ح�شن  تاأليف:  الحقائق، 
بالحبار  ال��م��ع��روف  ال��درك��زل��ي  اهلل  ع��ب��د 
منظومة  �شرح  وهو  )1))م(،  )ت))))ه���- 

ال�شيخ نور الدين البريفكاني))1)(.
جمع  الآداب،  ح��دائ��ق  ف��ي  الأل��ب��اب  تنزيه   -((
ال�شرياني  داود  ي��و���ش��ف  ال��ق�����ص  وت��رت��ي��ب: 

)مطبوع())1)(.

الحوا�صي

الجمحي،  �شاّلم  اب��ن  ال�شعراء-  فحول  طبقات  ينظر   .(
تحقيق:  )))ه����(،  اهلل)ت  عبيد  بن  �شالم  بن  محمد 
محمود محمد �شاكر، جدة، دار المدني: )/ ))، تاريخ 
وغيرهم-  والكوفيين  الب�شريين  من  النحويين  العلماء 
م�شعر بن  محمد  بن  المف�شل  المحا�شن  اأبو   التنوخي، 

)ت )))ه�(، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، 
 /( ))))م:  والتوزيع،  والطباعة  للن�شر  هجر  القاهرة، 
جمال  القفطي،  النحاة-  اأنباه  على  ال��رواة  اإنباه   ،(((
بيروت،  )))ه�(،  يو�شف)ت  بن  علي  الح�شن  اأبو  الدين 
المكتبة الع�شرية، ط)، ))))ه�: )/ )))، غاية النهاية 
الخير  اأبو  الدين  �شم�ص  الجزري،  القّراء-  طبقات  في 
محمد بن محمد)ت )))ه�(، مكتبة ابن تيمية، ))))ه�: 
والنحاة-  اللغويين  طبقات  في  ال��وع��اة  بغية   ،(((/(
ال�شيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر)ت )))ه�(، محمد 
اأبو الف�شل اإبراهيم، لبنان، المكتبة الع�شرية: )/ ))).

طبقات  في  النهاية  غاية   ،((( لل�شيوطي:  الوعاة  بغية   .(
القراء لبن الجزري: )/ ))).

غاية النهاية في طبقات القّراء- الجزري، �شم�ص الدين   .(

اأبو الخير محمد بن محمد)ت )))ه�(، مكتبة ابن تيمية، 
بن  عمر  كحالة،  الموؤلفين-  معجم   ،((  /( ))))ه����: 
العربي: التراث  اإحياء  دار  بيروت،   ر�شا )ت )1))ه�(، 

.(( /(
الوافي بالوفيات- ال�شفدي، �شالح الدين خليل بن اأيبك   .(
)ت )))ه�(، تحقيق:اأحمد الأرناوؤوط وم�شطفى تركي، 
بيروت، دار اإحياء التراث، 111)م: )/ ))، بغية الوعاة 
الرحمن  عبد  ال�شيوطي،  والنحاة-  اللغويين  طبقات  في 
اإبراهيم،  الف�شل  اأبو  محمد  )))ه�(،  )ت  بكر  اأبي  ابن 

لبنان، المكتبة الع�شرية: )/ ))).
ابن  والبربر-  العرب  تاريخ  في  والخبر  المبتداأ  دي��وان   .(
تحقيق:  )1)ه���(،  بن محمد )ت  الرحمن  عبد  خلدون، 

خليل �شحادة، بيروت، دار الفكر، ))))م: )/ ))).
الأو�شي،  علي  عبا�ص  د.  المو�شل-  في  النحوي  الدر�ص   .(

بيروت، لبنان، دار الفارابي، ط)، 1)1)م.
فهر�ص مكتبة الأوقاف العامة في المو�شل: )/ )))، )/   .(

.((( /( ،((1 /( ،((( /( ،((( /( ،((
م.ن: )/ )))، ينظر المقتطف: )). ل�شعد الدين ثالثة   .(
العمري،  الخطيب  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد  تالميذ: 
اأن��ه ال��راج��ح  لكن  وم�شطفى،  اأم��ي��ن،  محمد   ون��ج��اله 
اأبو بكر بن فتح اهلل المو�شلي لما تقدم في الكتاب رقم 
)))(، ينظر منهل الأولياء: )/ )))- )))، المقتطف: 

))- ))، الفهر�شة: )/ )).
بن  اأحمد  بن  �شليم  بن محمد  داود  وهو  م.ن: )/ )1)،   .(
محمد الجلبي المو�شلي، ولد في المو�شل عام)))))ه�- 
))))م( الطبيب ال�شابط، الموؤرخ اللغوي، يتقن التركية 
في  ون�شر  وح��ق��ق  اأّل���ف  بالفار�شية،  وم��ل��م  والفرن�شية 
المو�شل  مخطوطات  عن  كتابه  اأنجز  عديدة،  مجالت 
تنظر  1)))م(،   -(((( ع��ام)  وت��وف��ي  ))))م،  ع��ام 

ترجمته في الفهر�شة: )/ ))) وما بعدها.
اأئمة الأدب  اأبو الفتح عثمان بن جني المو�شلي، من  هو   .(1
موؤلفاته:  م��ن  ببغداد،  وت��وف��ي  بالمو�شل  ول��د  والنحو، 
والت�شريف  واللمع  والخ�شائ�ص،  المتنبي،  ديوان  �شرح 

الملوكي، وغيرها، ينظر الأعالم: )/ )1).
الح�شن، ب��ن  اأ���ش��د  ب��ن  ال��ح�����ش��ن  وه���و   ،((  /( م.ن:   .(( 

اأبو ن�شر الفارقي، اأديب ناثر �شاعر، نحوي، ينظر معجم 
الموؤلفين: )/ )1).

وحقق عبد العزيز الميمني ا�شم الكتاب في مقال نقدي   .((
اأبيات  عن  الإف�شاح  العنوان:  وك��ان  ))))م،  ع��ام  له 
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م�شكلة الي�شاح، ينظر: بحوث وتحقيقات- عبد العزيز 
الميمني، اأعّدها للن�شر: محمد عزيز �شم�ص، دار الغرب 

الإ�شالمي، ))))م: )/ ))).
ال��م��وق��ع: ع��ل��ى  م��خ��ط��وط��ة  ن�شخة  ل��ه   ،(((  /( م.ن:   .(( 

http://www.al-mostafa.info/books/htm/
واأقام  بغداد  الى  رحل  ثم  فيها،  ون�شاأ  المو�شل  في  ولد   .((
فيها، ينظر غاية النهاية لبن الجزري: )/ )))، طبقات 

ال�شافعية لل�شبكي: )/ ))).
م.ن: )/ )).  .((

http://wadod.net/bookshelf/ :البحث من�شور على الموقع  .((
الحما�شة،  �شرح  كتبه  من  ع�شره،  في  المو�شل  عالم   .((

ينظر الأعالم: )/ ))).
المو�شل: )/ ))، )/  العامة في  الأوقاف  فهر�ص مكتبة   .((
 ،(( /( ،(( /( ،((( /( ،((( /( ،(1 /( ،((( -(((

.((( /(
http://www.ta5atub.com/t881-topic  :ينظر  .((

م.ن: )/ )).  .(1
ن�شره ح�شن �شاذلي فرهود في مجلة كلية الآداب، جامعة   .((

الريا�ص، م )، ))))-))))م.
الأع��الم-  كتاب  في  نظرات  ينظر   ،(((  /( الأع���الم:   .((

اأحمد العالونة، المكتب الإ�شالمي، ط)، )11)م: )1).
وهو عمر بن عبد الغني بن محمد �شريف الغزي العامري،   .((
واأحد  بدم�شق،  ال�شافعية  مفتي  الدين،  نور  حف�ص،  اأبو 

.http://ask.egypt.com/ ف�شالئها، ينظر
وهو اأحمد بن علي ال�شندوبي الم�شري ال�شافعي )�شهاب   .((
الدين(، من المدر�شين بالجامع الأزهر، من ت�شانيفه: 
ب�شرح  البرية  رب  وفتح  م��ال��ك،  اب��ن  األفية  على  �شرح 
الأث���ر: خال�شة  ينظر  وغيرهما،  المقرية   الق�شيدة 

العارفين: )/ )))، فهر�شت دار  )/ )))- )))، هدية 
الكتب الم�شرية: )/ )))، )))، )/ ))).

برقم  المخطوطات،  ق�شم  �شعود،  الملك  جامعة  مكتبة   .((
)))))(، تاريخ الن�شخ:))))ه�، وعدد اأوراقها: )).

الخديوية  بالكتبخانة  المحفوظة  العربية  الكتب  فهر�ص   .((
ط)،  ال��ب��ب��الوي،  ومحمد  الميهي  اأح��م��د  الم�شرية- 
فهر�ص   ،((  /( )1))ه����:  بم�شر،  العثمانية  المطبعة 
الكتب  دار  مطبعة  الم�شرية،  الكتب  دار  مخطوطات 

الم�شرية بالقاهرة، ط)، ))))م: )/ ))).
المو�شلي  داود  بن  محمد  بن  �شعبان  هو   .((  /( م.ن:   .((

اأديب  الدين،  زين  بالآثاري،  ويعرف  الم�شري،  الأ�شل، 
�شاعر م�شارك في بع�ص العلوم، من اآثاره: �شرح الألفية 
في ثالث مجلدات ولم يكمل، واأرجوزة في علم الكتابة، 
واأرجوزة في العرو�ص، وغيرها، ينظر الأعالم: )/ 11).
والحالوة ال�شكرية األفية في النحو، �شرحها في القالدة،   .((
رقم  تحت  الم�شرية  الكتب  ب��دار  الولي  ن�شختان:  ول��ه 
رق���م)))))  تحت  باري�ص  ف��ي  والثانية  ن��ح��و(،   ((((

عربيات(.
م.ن: )/ ))).  .((

الطريقة  ف��ي  ال��رب��ان��ي��ة  العناية  ينظر   ،((  /( م.ن:   .(1
ال�شعبانية، مجلة المورد، بغداد، وزارة الثقافة والفنون، 

دار الجاحظ، مج )، ع )، ))))م: )))- ))).
الخطيب  ي��و���ش��ف  ب��ن  ع��ث��م��ان  ل��ع��ل��ه   ،(((  /( م.ن:   .((

)ت))))ه�(.
فهر�ص مكتبة الأوقاف العامة في المو�شل: )/ )))، وهو   .((
من تالمذة ال�شيخ مو�شى الحدادي، ينظر المقتطف: )).

م.ن: )/ 11)، وهو محمد بن قا�شم بن محمد بن مو�شى   .(( 
ابن اأحمد بن طاهر بن مو�شى بن ال�شيخ جماعة الفالحي 
محمد  عن  واأخ��ذ  المولد،  المو�شلي  الأ���ش��ل  البغدادي 
اأمين الطبيب بن اإبراهيم بن يون�ص حفيد يا�شين المفتي 
ومحمد  الدم�شقي،  الحنبلي  المواهب  واأب��ي  المو�شلي، 
خليل العجلوني ال�شافعي، ومن تالميذه خير اهلل العمري 
المفتي  اأمين  المو�شلي، ومحمد  اإ�شماعيل  وعبد اهلل بن 

المو�شلي، ونجله اأحمد، ينظر المقتطف: ))- )).
م.ن: )/ )).  .((

ومما يوؤ�شف له اأن المخطوط الآن �شمن المفقودات، فقد   .((
تعّر�شت المكتبة الى �شرقات.

 ،(((  /( المو�شل:  في  العامة  الأوق��اف  مكتبة  فهر�ص   .((
اأخذ  الحنفي،  اهلل  فتح  والملقب  ال�شباغ  اهلل  فتح  ولعله 
اهلل  �شيف  الثالثة:  اأولده  منهم  ال�شيوخ  من  جملة  عنه 
و�شليم  الغالمي  وم�شطفى  اهلل،  و�شعد  بكر  وال��ح��اج 
الواعظ، ينظر منهل الأولياء وم�شرب الأ�شفياء: )/)))، 
بعدها،  وما  الع�شر: )  اأدباء  الن�شر في ترجمة  الرو�ص 

المقتطف: )).
وعبد  العمري  اهلل  عبد  عن  العلم  اأخذ   ،(((  /( م.ن:   .((
عبد  وزام��ل  الخياط،  واأحمد  البغدادي  الجميل  الغني 
الوهاب الجوادي ومحمد �شالح الخطيب، وح�شن الخليفة 
واأحمد الخياط، وعّمه العالمة الفا�شل ذو النون اأفندي 
ابن جرجي�ص المو�شلي �شاحب كتاب )معدن ال�شالمة(، 
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ومن تالميذه: عثمان واأحمد الديوجيان ومحمد حمدان 
ينظر  ال�شعار،  اأفندي  الدين  �شياء  ومحمد  ال�شويدي 

المقتطف: )، ))، ))، ))، ))، )1)، ))).
عن  اأخ���ذ   ،(((  /( ترجمته:  تنظر   ،(((  /( م.ن:   .((
ال�شيخين عبد الوهاب الجوادي و�شالح الخطيب، وهما 
بالخط  مجازا  وك��ان  المو�شلي،  العمري  اهلل  عبد  عن 
الخياط،  اأحمد  عن  وه��و  اأف��ن��دي،  اهلل  عبد  وال��ده  عن 
اأوان��ه:  في  القلم  و�شيد  زمانه  في  الخط  اإم��ام  عن  وهو 
يون�ص بن  اأبو خليل �شالح بن يحيى بن  الكبير   الخطاط 
المو�شلي(،  ب�)ال�شعدي  الملقب  المو�شلي  اآغ��ا  يحيى 

ينظر المقتطف: )))- ))).
 ،(11  /( المو�شل:  في  العامة  الأوق��اف  مكتبة  فهر�ص   .((
�شيخ  ابن  الى  الكتاب  هذا  ن�شب  للزركلي  الأع��الم  وفي 
العوينة، )ت )))ه�(، وهو علي بن الح�شين بن القا�شم 
فقيه  الدين،  زين  الح�شن  اأب��و  ووف��اة،  مولدا  المو�شلي 
علوم  في  موؤلفات  له  بالعربية،  عالم  اأ�شولي،  �شافعي 

عدة، )/ 1))، )/ 11).
م.ن: / )).  .(1

م.ن: )/ )).  .((
اأحمد  ال�شيخ  وهو ال�شيخ م�شطفى بن الحاج �شلمان بن   .((
المتوفى  المقري  )الب�شيري(  الملقب  النعيمي  الحنفي 
))))ه�، واإجازته عن �شيخه يا�شين المفتي )ت))))ه�( 
وهو عن والده محمود المفتي بن عبد الوهاب المو�شلي، 
))))ه���(،  )ت  العمري  اهلل  خير  ال�شيخ  تالمذته  ومن 
وعبد الباقي العمري ومراد العمري، ونجله ال�شيخ المال 
الب�شيري،  م�شطفى  ال�شيخ  بن  الب�شيري  اأمين  محمد 
له اأراجيز في المعاني والبيان والمنطق والأ�شول ور�شالة 
في النحو، ينظر منهل الأولياء: )/ )))، المقتطف: 1)، 

.(( ،(( ،((
م.ن: )/ )1).  .((

م.ن: )/ )).  .((
ال�شعدي بن  اأفندي  اأبو خليل �شالح  م.ن: )/ )))، وهو   .((
المو�شلي  اأغا  يحيى  بن  اأفندي  يون�ص  بن  اأفندي  يحيى 
ومال  الرم�شاني،  اأفندي  يو�شف  �شيوخه:  ومن  الحنفي، 
ينظر  الخياط،  اأحمد  تالمذته:  ومن  ال��م��زوري،  يحيى 

المقتطف: )).
م.ن: )/ ))).  .((

فهر�ص مكتبة الأوقاف العامة في المو�شل: )/ ))).  .((
م.ن: )/ )))، منهل الأولياء: )/ )).  .((

م.ن: )/ 1)).  .((
))))ه���،  ع��ام  ول��د  العمري،  ويا�شين   ،(((  /( م.ن:   .(1
وعرف بالنظم و�شرعة نظم التواريخ، له اطالع في علوم 
�شتى، وترك موؤلفات في التراجم وغيرها، وهو من طالب 
اأبيه خير اهلل العمري وعثمان بن يو�شف الخطيب، الذي 
عن  واأخ��ذ  والنق�شبندية،  القادرية  بالطريقتين  اأج��ازه 
اأخيه الأديب محمد اأمين بن خير اهلل الخطيب العمري، 
وتلقى علوم الفقه على ال�شيخ عبد القادر بن كرد بن عبد 
المنتثر  والدر  التواريخ،  موؤلفاته: خال�شة  من  الرحمن، 
في تراجم ف�شالء القرن الثالث ع�شر، والدر المكنون في 
الماآثر الما�شية من القرون، وغيرها، تنظر ترجمته في 

الفهر�شة: )/ ))، )/ )))، وينظر المقتطف: ))، 1).
م.ن: )/ )))، وهو من تالمذة مو�شى الحدادي ومحمد   .((
الأولياء:  منهل  ينظر  الجليلي،  خالد  ومحمد  العبدلي 
)/)))، تنظر ترجمته في الفهر�شة )/ )))، المقتطف: 

.(( ،((
با�شي  مح�شر  اآل  ال�����ش��ع��دي  ���ش��ال��ح   ،(((  /( م.ن:   .((
المو�شلي كاتب ديوان الإن�شاء في المو�شل، كان من نوابغ 
الخطاطين في ع�شره، اأديب �شاعر، له موؤلفات و�شروح 
في  ترجمته  تنظر  ))))ه���،  عام  �شهيدا  توفي  وحوا�ص، 

الفهر�شة: )/ ))).
 ،(((  /( المو�شل:  في  العامة  الأوق��اف  مكتبة  فهر�ص   .((

.(((/(
الدين  نور  اللطيف  عبد  اأبو  ال�شيخ  وهو   ،(((  /( م.ن:   .((
اأفندي بن يحيى  يون�ص  اأفندي بن عبد اهلل بك بن  علي 
با�شي(،  مح�شر  )اب��ن  ال�شهير  المو�شلي  الحنفي  اآغ��ا 
و�شالح  العمري  اهلل  وعبد  الخياط  اأحمد  تالمذته  من 
الحاج  بن  با�شا  اأمين  بن  با�شا  محمد  والوالي  الخطيب 
المندلوي،  علي  �شيوخه:  وم��ن  الجليلي،  با�شا  ح�شين 
 والمال يحيى المزوري، و�شالح الدين يو�شف اأفندي بن 
اأفندي  جرجي�ص  �شيخه  عن  الأخ��ي��ر  واأج���ازه  رم�شان، 
الر�شادي، وهو عن �شبغة اهلل الحيدري، ينظر المقتطف: 

.(( -(( ،(( ،(( -((
م.ن: )/ ))، )/ )))، )/ )))، وهو عبد اهلل اأفندي بن   .((
م�شاهير  من  كان  بالدملوجي،  المعروف  اآغا،  م�شطفى 
الكزبري،  ال�شيخ  على  العلمية  الإج���ازة  اأخ��ذ  العلماء، 
العلماء،  من  جمهرة  عليه  وتخّرج  بالتدري�ص،  وا�شتغل 
الفهر�شة:  في  ترجمته  تنظر  الخياط،  اأحمد  كال�شيخ 

)/)))، المقتطف: )).
م.ن: )/ ))).  .((
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م.ن: )/ )))، )/ 1)).  .((
�شيخه  عن  وهو  الدين  نور  اهلل  عبد  وال��ده  �شيوخه  من   .((
عبد  �شيخه  عن  الخياط  محمد  بن  اأحمد  الدين  �شهاب 
الجوادي  الوهاب  عبد  اأي�شا  �شيوخه  ومن  العمري،  اهلل 
واأما   .(((  ،(  -( المقتطف:  ينظر   ، الخطيب:  و�شالح 
بال�شائغ،  ال�شهير  محمد  بن  الدين  نور  اهلل  عبد  والده 
عليه،  الإج��ازة  ون��ال  الخياط،  اأفندي  اأحمد  على  در���ص 
عبد  اأخ��وه  له  اأن�شاأها  التي  المدر�شة  في  يدر�ص  واأخ��ذ 
الرحمن )مدر�شة ال�شائغ(، وكان مولًعا بالتاريخ وال�شير 
والأدب والحديث وال�شعر، ف�شاًل عن علومه الدينية، له 
تعليقات وحوا�ص مختلفة، وقد عرف بح�شن خطه الذي 
اأخذه عن ال�شيخ �شالح اأفندي ال�شعدي اآل مح�شر با�شي، 

الفهر�شة: )/ ))).
 ،.(((  /( المو�شل:  في  العامة  الأوق��اف  مكتبة  فهر�ص   .((

تنظر ترجمته في منهل الأولياء: )/ ))).
ال�شيخ عبد اهلل  العمري هو عم  م.ن: )/ )))، ويو�شف   .(1
ينظر  واأجازه،  اأخذ،  ومنه  الملقب)با�شعالم(،  العمري، 

المقتطف: ))، )).
،http://dramerart.blogspot.com :م.ن: )/)1). ينظر  .((

م.ن: )/ )).  .((
المو�شلي،  اأغ��ا  يو�شف  بن  عثمان  وه��و   ،(((  /( م.ن:   .((
جميل  �شيوخه:  من  الخلوتي،  الخطيب  عثمان  الملقب 
تالميذه: محمد  ومن  البغدادي،  اأحمد  وال�شيد  القادري 
العمري،  يا�شين  واأخ���وه  العمري،  اهلل  خير  ب��ن  اأم��ي��ن 
 ،(((  /( الأول��ي��اء:  منهل  ينظر  المو�شلي،  واإ�شماعيل 

المقتطف: 1).
م.ن: )/ )))، لقد مّرت ترجمته.  .((

فهر�ص مكتبة الأوقاف العامة في المو�شل: )/ ))، يقول   .((
�شارحه: ا�شتاأذنت من ال�شيد مو�شى بن جعفر الحدادي 

)ت ))))ه�(.
من تالمذته خير اهلل العمري ونجله محمد اأمين، وعبد   .((
واأخ��ذ  الدفتري،  ونعمان  المو�شلي،  اإ�شماعيل  بن  اهلل 
يون�ص  بن  اإبراهيم  بن  الطبيب  اأمين  محمد  �شيخه  عن 
العجلوني  المو�شلي، ومحمد خليل  المفتي  يا�شين  حفيد 
ال�شامي، وعمارة بن عبد الفتاح الأزهري، واأبي المواهب 

الحنبلي الدم�شقي، ينظر المقتطف: ))، ))، )).
الن�شر  الرو�ص  في  عثمان  ترجمة  تنظر   ،((  /( م.ن:   .((
الفهر�شة: بعدها،  وم��ا   (( الع�شر:  اأدب���اء  ترجمة   في 

.(((/( ،(((/(

م.ن: )/ ))).  .((
م�شطفى  ب��ن  م��ح��م��د  ���ش��ي��وخ��ه:  وم���ن   ،((  /( م.ن:   .((
ومحمد  المدني،  المحمدي  اأحمد  الطيب  واأبو  الغالمي 
تالميذه:  ومن  الجبوري،  نا�شر  بن  و�شلطان  المزمار، 
ينظر  الآلو�شي،  الثناء  اأبي  المف�شر  �شيخ  ال�شويدي  علي 

المقتطف: ))-)).
بن  محمد  تلميذه  ع��ن��ه  ق���ال   ،(1(  -(1(  /( م.ن:   .(1
اأديب مّداح وبلبل  م�شطفى الغالمي في �شمامة العنبر: 
ال�شالح،  واأهل  الأنبياء  مدح  في  �شعره  امتزج  �شّداح، 
ونا�شرة  المو�شيقى،  فن  في  النفي  ال��در  موؤلفاته:  ومن 
الفرح وطاوية الترح، تذكرة المتذكر وتب�شرة المتب�شر، 
ينظر  وغيرها،  الظالم،  كف  �شرح  في  الكالم  و�شراج 

الفهر�شة: )/ )1)، المقتطف: )).
م.ن: )/ ))).  .((

فهر�ص مكتبة الأوقاف العامة في المو�شل: )/ )1)، وهو   .((
واأخذ  الجميلي،  وحمد  الربتكي  اهلل  عبد  تالمذة:  من 
اأي�شا،  الح�شيني  الأعرجي  الدين  فخر  والده  عن  العلم 
الدين  فخر  ال�شيخ  بن  المفتي  يحيى  ال�شيخ  �شقيق  وهو 

الأعرجي، ينظر المقتطف: ))، 1)، ))- 1).
م.ن: )/ ))).  .((

علي  ابن  عثمان  �شقيقه  �شيوخه:  ومن   .(1(  /( م.ن:   .((
غيدة،  بن  عبدو  ومال  الأردلن��ي  �شليم  ومحمد  العمري، 
ينظر  العمري،  م��راد  بن  يحيى  حفيده  تالمذته:  وم��ن 
المقتطف:   ،(((  /( الأ�شفياء:  وم�شرب  الأولياء  منهل 

.((-((
اأدي��ب،  �شاعر  عالم  الوهاب،  عبد  بن  علي  والجفعتري   .((
الجميلي  اأحمد  منهم:  ع�شره،  �شيوخ  على  قراأ  خطيب، 
وعليه اأجيز، ومن طالبه: محمد بن م�شطفى الغالمي، 
وعبد الرحمن بن �شلطان الكالك، وع�شام الدين عثمان 
العمري، مت�شوف، دّر�ص في مدر�شة جامع خزام، تولى 
الخطابة في جامع العبدال، له موؤلفات وق�شائد معتبرة، 
ادب��اء  ترجمة  ف��ي  الن�شر  ال��رو���ص  ف��ي  ترجمته  تنظر 
الفهر�شة:  ،(((  /( الأولياء:  منهل   ،(((  /(  الع�شر: 

)/ 11)، )/ )))، ، ينظر المقتطف: )).
م.ن: )/ ))).  .((
م.ن: )/ ))).  .((

النابل�شي  الغني  عبد  بن  اإ�شماعيل  بن  الغني  عبد  هو   .((
من  مك���ثر  مت�ش����وف،  ع���الم  �ش����اعر  )ت))))ه����(، 

الت�شنيف، الأعالم: )/ )).
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م.ن: )/ ))).  .((
فهر�ص مكتبة الأوقاف العامة في المو�شل: )/ )))، األفه   .(1
علوم  في  يبحث  عمه،  اأبناء  اأحد  العمري  علي  بن  لعلي 
عقلية ونقلية عديدة، كاللغة والحكمة وعلوم الدين وفن 
المحا�شرات، ينظر منهل الأولياء وم�شرب الأ�شفياء من 

�شادات المو�شل الحدباء: )/ )).
م.ن: )/ )))، )/ )))، )/ ))).  .((

فهر�ص مكتبة الأوقاف العامة في المو�شل: )/ ))).  .((
م.ن: )/ ))).  .((
م.ن: )/ ))).  .((

بن  محمد  بن  اأحمد  عرب�شاه،  ابن  تاأليف   الكتاب  وهذا   .((
عبد اهلل)ت )))ه�(، الموؤرخ الرحالة، ون�شره الم�شت�شرق 
الألماني غيورغ فريتاخ)ت ))))ه�( ، ينظر الأعالم: )/ 

.((( /( ،(((
م.ن: )/ ))).  .((

هو اأبو بكر بن علي، تقي الدين الحموي، اإمام اأهل الأدب   .((
واأربعين  واثنين  مائة  في  تقع  بديعية  كتب  ع�شره،  في 
وغاية  الأدب  خزانة  اأ�شماه:  موؤلف  في  �شرحها  ثم  بيًتا، 

الأرب، ينظر الأعالم: )/ )).
اأدباء  ترجمة  في  الن�شر  الرو�ص  ينظر   ،(((  /( م.ن:   .((

الع�شر: ) وما بعدها.
م.ن: )/ )))- )))، تنظر ترجمته في الرو�ص الن�شر   .((
طالب  م��ن  وه��و   ،((  /( الع�شر:  ادب���اء  ترجمة  ف��ي 
 ،(((  /( الأول��ي��اء:  منهل  ينظر  الجميلي،  حمد  ال�شيخ 

المقتطف:)).
م.ن: )/ )))، ينظر الأعالم: )/ )1).  .(1

.www.iraqiart.com :م.ن  .((
فهر�ص مكتبة الأوقاف العامة في المو�شل: )/ ))، وهو   .((
))))ه���،  �شنة  ول��د  با�شي،  مح�شر  اآل  الفهمي  محمد 
واأجيز من اأخيه ال�شيخ نور الدين علي اأفندي بن عبد اهلل 

بك اآل مح�شر با�شي، كان عالما اأديبا �شاعرا خطاطا.
م.ن: )/ ))، وعبد الباقي بن مراد العمري من تالمذة   .((
اأحمد  ال�شيخ  بن  �شلمان  الحاج  بن  م�شطفى  ال�شيخ: 
المتوفى  المقري  )الب�شيري(  الملقب  النعيمي  الحنفي 

))))ه�، ينظر المقتطف: )).
http://www.almoajam.org/poet_details :ينظر  .((

م.ن: )/ ))).  .((

م.ن: )/ ))).  .((

م.ن: )/ )1).  .((
م.ن: )/))).  .((

م.ن: )/ ))، كان خطيبا لجامع الرابعية: )/ )1).  .((
م.ن: )/ )))، تنظر ترجمته في الفهر�شة: )/ )1).  .(11

م.ن: )/ ))).  .(1(
فهر�ص مكتبة الأوقاف العامة في المو�شل: )/ )))، كان   .(1(
من علماء ع�شره، له موؤلفات في الفقه، وعرفت اإحدى 

المدار�ص الدينية با�شمه.
م.ن: )/ ))).  .(1(
م.ن: )/ ))).  .(1(

فهر�ص الم�صــادر والمراجع

محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  الزركلي،  الأع��الم-   -(
)ت))))ه�(، دار العلم للماليين، )11)م. 

الدين  جمال  القفطي،  النحاة-  اأنباه  على  ال��رواة  اإنباه   -(
اأبو الح�شن علي بن يو�شف )ت )))ه�(، بيروت، المكتبة 

الع�شرية، ط)، ))))ه�.
بحوث وتحقيقات- عبد العزيز الميمني، اأعّدها للن�شر:   -(

محمد عزيز �شم�ص، دار الغرب الإ�شالمي، ))))م.
ال�شيوطي،  والنحاة-  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية   -(
عبد الرحمن بن اأبي بكر )ت )))ه�(، محمد اأبو الف�شل 

اإبراهيم، لبنان، المكتبة الع�شرية.
والكوفيين  الب�شريين  م��ن  النحويين  العلماء  ت��اري��خ   -(
محمد  بن  المف�شل  المحا�شن  اأبو  التنوخي،  وغيرهم- 
الفتاح  عبد  الدكتور  تحقيق:  )))ه���(،  )ت  م�شعر  ابن 
محمد الحلو، القاهرة، هجر للن�شر والطباعة والتوزيع، 

))))م.
اأعيان القرن الحادي ع�شر- المحبي،  خال�شة الأثر في   -(
الحموي  ال��دي��ن  محب  ب��ن  اهلل  ف�شل  ب��ن  اأم��ي��ن  محمد 

)ت))))ه�(، بيروت، دار �شادر.
الأو�شي،  علي  عبا�ص  د.  المو�شل-  في  النحوي  الدر�ص   -(

بيروت، لبنان، دار الفارابي، ط)، 1)1)م.
ابن  والبربر-  العرب  تاريخ  في  والخبر  المبتداأ  دي��وان   -(
تحقيق:  )1)ه���(،  بن محمد )ت  الرحمن  عبد  خلدون، 

خليل �شحادة، بيروت، دار الفكر، ))))م.
ع�شام  تاأليف  الع�شر  اأدباء  ترجمة  في  الن�شر  الرو�ص   -(
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األنعيمي  �شليم  د  تحقيق  العمري  علي  بن  عثمان  الدين 
مطبعة المجمع العلمي العراقي ))))م.

الوهاب  عبد  الدين  ت��اج  ال�شبكي،  ال�شافعية-  طبقات   -(1
الدين )ت )))ه�(، تحقيق: د. محمود محمد  ابن تقي 
الطناحي، و د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة 

والن�شر، ط)، ))))ه�.
طبقات فحول ال�شعراء- ابن �شاّلم الجمحي، محمد بن   -((
�شالم بن عبيد اهلل )ت )))ه�(، تحقيق: محمود محمد 

�شاكر، جدة، دار المدني.
فرهود  �شاذلي  ح�شن  ن�شره  جني،  اب��ن  اللمع-  عقود   -((
،( م  ال���ري���ا����ص،  ج��ام��ع��ة  الآداب،  ك��ل��ي��ة  م��ج��ل��ة   ف���ي 

))))-))))م.
المورد،  مجلة  ال�شعبانية،  الطريقة  في  الربانية  العناية   -((
بغداد، وزارة الثقافة والفنون، دار الجاحظ، مج )، ع )، 

))))م.
))-  غاية النهاية في طبقات القّراء- الجزري، �شم�ص الدين 
ابن  مكتبة  )))ه���(،  )ت  محمد  ابن  محمد  الخير  اأب��و 

تيمية، ))))ه�.
الخديوية  بالكتبخانة  المحفوظة  العربية  الكتب  فهر�ص   -((
ط)،  ال��ب��ب��الوي،  ومحمد  الميهي  اأح��م��د  الم�شرية- 

المطبعة العثمانية بم�شر، )1))ه�.
دار  مطبعة  الم�شرية،  الكتب  دار  مخطوطات  فهر�ص   -((

الكتب الم�شرية بالقاهرة، ط)، ))))م.
العامة في المو�شل-  فهر�ص مخطوطات مكتبة الأوقاف   -((
وزارة  العراقية،  الجمهورية  اأحمد،  ال��رزاق  عبد  �شالم 

الأوقاف وال�شوؤون الدينية، ط )، ))))م.

))-  معجم الموؤلفين- كحالة، عمر بن ر�شا )ت )1))ه�(، 
بيروت، دار اإحياء التراث العربي.

ال�شيخ  واأ�شانيدهم-  العراقيين  اإج��ازات  من  المقتطف   -((
الدكتور اأكرم عبد الوهاب المال يو�شف، عمان، ))))ه�.
ال��م��خ��ط��وط��ات، ق�شم  ���ش��ع��ود،  ال��م��ل��ك  ج��ام��ع��ة  مكتبة   -(1 

.http://makhtota.ksu.edu

منهل الأولياء منهل الأولياء وم�شرب الأ�شفياء من �شادات   -((
اهلل خير  بن  اأمين  محمد  العمري،  الحدباء-   المو�شل 
)ت )1))ه�(، تحقيق: �شعيد الديوجي، المو�شل، مطبعة 

الجمهورية، ))))م.
المكتب  العالونة،  اأحمد  الأع���الم-  كتاب  في  نظرات   -((

الإ�شالمي، ط)، )11)م.
الم�شنفين-  واآث���ار  الموؤلفين  اأ�شماء  العارفين  هدية   -((
))))ه���(،  )ت  اأمين  محمد  بن  اإ�شماعيل  البغدادي، 
مطبعة ا�شتانبول، ))))م، اأعادت طبعه بالأوف�شت: دار 

اإحياء التراث العربي، بيروت.
الوافي بالوفيات- ال�شفدي، �شالح الدين خليل بن اأيبك   -((
)ت )))ه�(، تحقيق: اأحمد الأرناوؤوط وم�شطفى تركي، 

بيروت، دار اإحياء التراث، 111)م.
.http://www.al-mostafa.info/books/htm/ :الموقع  -((

.http://wadod.net/bookshelf/ :الموقع  -((
.http://www.ta5atub.com/t881-topic :الموقع  -((

.http://dramerart.blogspot.com :الموقع  -((
.www.iraqiart.com : الموقع  -((

.http://www.almoajam.org/poet-details :الموقع  -(1
.http://ask.egypt.com  -((
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The Canary Islands, voyage of discovery – a reading in the sources of  
Arab heritage

Dr. Ahmed Mahbes Al-Hasnawi
This research is centered on the Happy Isles, or the Canary Islands, the islands known to the 

ancient civilizations of the Egyptians, Phoenicians, Greeks, Romans and Arabs. This research came 
to read the remaining Arab sources which discovered these islands at early time.

In conclusion, the researcher introduced the most important Arab expeditions to the Atlantic 
Ocean, Including a unique trip of Idrisids to the residents of these islands, they met with the people 
of Guanc, the indigenous inhabitants of the Canary Islands, their origins is likely to go back to the 
Amazigh Berbers, but their customs, traditions and culture certainly resembles with Berbers. 

One of the symbols of sacred science; René Guénon (known in modern 
Arabic sources as Sheikh Abdul Wahid Yahya)

Mr. Khalid Muhammed Abduh
This research sheds light on the writings of a French scholar René Guénon who was called, after 

his conversion to Islam, by (Abdul Wahid Yahya); to add some rare texts from his writing to the 
Arabic library.

The researcher has provided many texts which have been written in his biography. It is also 
mentioned that he was able to transfer the battle between religious and material tendencies, from 
the land of the first to the land of the second. Amongst the articles mentioned in his biography is 
“influence of Islamic civilization on the West”, which was published in “Majallat Al-Marifa” (the 
Journal of knowledge) in Egypt, and in the Journal of heritage Studies, in France, in 1950.

 

Manuscript books by the authors of Al-Mausil in the field of Arabic 
language and its sciences, available in the public library of endowments of 

Al-Mausil (a study and Statistics)

Prof. Muhammed Zanun Yunis Fathi
The scholars of Al-Mausil, since the emergence of the sciences of Arabic language in Basra and 

Kufa, have always put their focus on linguistic studies. They engaged themselves in learning Quranic 
text and the different ways of its recitation, and enriched Arabic library with their famous work. 
They had also great influence on grammarian by their outstanding research methods and their own 
styles in dealing with the sciences of Arabic language especially in the practical side.

The researcher has divided his work into main themes. He talked on the title analyzing it, as well 
as presenting statistical side. 

The bottom line is that, the scholars of Al-Mausil have many books to their names in the public 
library of endowments of Al-Mausil that give the picture of their work and their approach in 
linguistic study. 
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aspects of the victories during the war in the fields of public resistance against the French occupiers. 
In addition to the manifestations of sadness, which is found in many stations of his life, most notably 
at all during his captivity, as it deepens sorrows and pains in his heart because he was thrown in a 
strange world that did not belong to him, and he did not know its features, that caused him great 
regret, but he tried to give ease to himself by binding himself with Almighty Allah. This is in addition 
to his grief on his sheikh Buamama as he was away from him in the prison, that caused him some 
kind of pain, but he was able to heal the wounds by praising his sheikh and his virtues and qualities 
in his poetry.

A comparison between the last two additions of the poetry collection of 
Safiyuddin Al-Hilli

Dr. Abdul Raziq Huwaizi
This paper deals with the poetry collection of one of the famous poets from the first Abbasid era, 

“Safiyuddin Al-Hilli” a famous writer, a well-known scholar and very well versed with the various 
branches of human culture, especially linguistic ones. He had grasped the rules of the Arabic language 
in the various specialties, and left traces that witness his genius, rare intelligence, and encyclopedic 
culture. 

The researcher stopped over his poetry collection which was printed several time without 
scientific investigation, and finally an edited version of it was issued with apparent addition which 
was not included in previous versions, but in this version also there were some poetic materials 
missing, which were included in this latest version by the researcher. 

 The role of trade caravans in the cultural interaction between Libya and 
the Maghreb, and beyond the desert and Sudan, in the middle Ages

Dr. Zakiyya bin Nasir Al-Qaud
This study came to shed light on the caravan trade which is a quantum leap in the history of the 

Arab trade, especially in the Maghreb and beyond the desert.
What is meant by caravan trade in this study is the trade that relied upon camel for their 

transportation. There are some archaeological and historical references that reflect the image of 
trade caravans of donkeys in the periods prior to the domestication of camels and their use widely 
for the transfer of trade. 

The researcher concluded that the incentives that pushed the Arab Muslims into the caravan trade 
beyond the desert, was the nature of the Islamic Da’wah, which took the universal characteristic 
since the first day, making leaders spread in all directions for the purpose of Da’wah

.
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expression is eliminated. However, it maintains the stands of elite scholars in the issues of their 
community, making it a good material par excellence for the study of the intellectual production of 
its time.

 A contemporary Reading of the heritage “Arabs were pioneer in 
establishing the right of intellectual property”

Geologist, Mustafa Yaqub Abdul Nabi
This research aims to describe a popular term used almost in every aspect of contemporary life 

that is characterized by novelty and innovation, and this term is “right of intellectual property” 
which is considered the sole right of the owner within the limits established by law.

Finally the research concluded that the ancient Arabs were earlier Nations to recognize the 
rights of intellectual property on both methodological and practical levels. Methodologically Arabs 
realized the fundamental differences between the robbery on the meaning of others, which represent 
a violation of intellectual property, and the citation, which does not amount to a violation. And 
practically the Arab scholars were keen to mention the sources of their knowledge as a kind of 
documentation required in modern scientific research.

 

Feature of narrative imagination in Arabic poetry from the ancient 
mythology to the aesthetic vision

Mr. Abdul Wahid Al-Dahmani
This research is intended to find out narrative poetry in ancient Arabic poetic imagination. That 

is what led us to the existence of imaginary features among ancient Arabic poets as a result of relying 
upon religious and legendry heritage. In order to provide his cognitive perception to the problems 
that human suffer in their real life. Hence the poetry becomes an aesthetic vision of human existence

Perhaps this aesthetic employment made us give legendary flavor to the poetic text. In the poetry 
there is a parallel world to the world of the legendary and the real world as well.

 

Sad poetry in Algerian folk literature (a poetry collection of Mohammed 
Boulkheir bin Qadur Altagosti (1835 -1906) the hero of Popular 
Resistance and the poet of Sheikh Saleh Buamama as a model)

Dr. Abdul Latif bin Abdul Aali Hanni
This research seeks to shed light on the biography of Muhammad Boulkheir, which touches many 
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Contemporary School of Faas in terminological study and objective 
interpretation of the Quran

Dr. Abdul Kabeer Muhammed Humaidi
The researcher began the topic with brief introduction of the Contemporary School of Faas in 

terminological study and objective interpretation of the Quran, as it presents unique and pioneer 
scientific experiment through its scientific achievements, studies and researches, in both theoretical 
and methodological fields. Which gained it name and fame in scientific and research community, 
within Morocco and abroad.

The bottom line is that: the Contemporary School of Faas in terminological study and objective 
interpretation of the Quran is considered a service to the immortal book of Almighty Allah and 
a renewal of the approach of its studying and understanding in the frame work of rebuilding the 
Ummah. 

 

Abu Mansur Al-Matureedi and some of his issues

Shaikh Wahbi Suleiman Ghauji Al-Albani
This research is about a famous personality in the eastern provinces of the Islamic world, namely 

Abu Mansur Al-Matureedi, and mentioning some of his issues related to the world and its occurrence. 
The researcher has provided us with these by introducing the teachers of Matureedi and his students, 
as well as a display of his works, including his master piece, (interpretations of the Koran). 

So the research came to shed light on this personality, and some of his issues, which dealt with 
the world and the necessity of the creator. He says: “The path that connects us to the realities is: eyes, 
news, and consideration”, and other matters relating to the being of the universe.

 

Crime in the community of Islamic west  
through books of calamity

Dr. Fatima Bulhawari
This research deals with criminal issues that occurred in the Islamic West during the middle 

Ages, which are limited to narrating only the events with presenting the opinions of scholars, and 
legal actions that have been taken.

The events have been classified in groups according to the nature of crime. 
The conclusion has revealed the socio-cultural feature of the community of Islamic west that 

is characterized by a distinct historical context, because in most of this type of cases historical 
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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�شنة الثانية والع�شرون : العدد ال�شاد�س والثمانون ــــ �شعبان ١435 هـ / جون )حزيران ــــ يونيو( 20١4 م

الدرا�شات  ت�شـدر عـن ق�شم 
والن�شر وال�شوؤون الخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة الــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة والـــــتـــــــــــــــــراث

 مخطوط تحفة الفر�س اأو )مخت�شر كتاب �شالوتر في الخيل(
تاأليف: ح�شن بن طاهر الدولتابادي, كان حيا �شنة ١0١١ هـ.

Tohfatul Faras, or (Abridgement of the book of Horses) 
By: Hasan bin Tahir Dawlat Abadi. Was alive in the year 1011 AH.
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 مخطوط مجال�س الع�شاق, في الت�شوف, تاأليف: �شلطان ح�شين بالقراء
وهو باللغة الفار�شية وتم ن�شخه في جمادى الثانية ١2١6 هـ.

مــــــــجــــــــلــــــــة
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تــــــراثــــــيــــــة


	غلاف العدد86
	الفهرس
	الافتتاحية: مكتبة الجامعة النظامية بحيدر أباد الدكن، أكثر من 2000 مخطوط تنتظر عقول الباحثين وأقلام المحققين
	المدرسة الفاسية المعاصرة في الدراسة المصطلحية والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم
	أبو منصور الماتريدي وشيء من مسائله
	الجناية في مجتمع الغرب الإسلامي من خلال كتب النوازل
	نحو قراءة معاصرة للتراث، سبق العرب في إرساء حقوق الملكية الفكرية
	سمة التخييل السردي في الشعر العربي القديم من الميثولوجيا إلى الرؤية الجمالية
	شعرية الانكسار في الخطاب الشعري الشعبي الجزائري،ديوان محمد بلخير بن قدور التاغستي..بطل المقاومة الشعبية وشاعر الشيخ الصالح بوعمامة نموذجا
	بين طبعتي ديوان "صفي الدين الحلي" الأخيرتين
	دور القوافل التجارية في التفاعل الثقافي بين ليبيا والمغرب العربي وما وراء الصحراء والسودان في العصر الوسيط
	الجزر الخالدات أو جزر الكناري، رحلة الاكتشاف، قراءة في مصادر التراث العربي
	من رموز العلم المقدس رينيه جينو René Guénon ، الشيخ عبد الواحد يحيى في المصادر العربية الحديثة
	مؤلفات الموصليين المخطوطة في اللغة العربية وعلومها في مكتبة الأوقاف العامة في الموصل، دراسة وإحصاء 
	الملخصات

