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�لدر��سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
و�لن�سر و�ل�سوؤون �لخارجية
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Al-Durrah al-Mudiyyah wa al-Arusah al-Mardiyyah wa al-Shajarat al-Nabawiyyah
By. Ibnul Mubarrid, Yusuf bin Hasan bin Ahmed al-Salihi, (D 909 AH)
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Al-Muntaqa min sharhi lamiyyatil ajam
By. Najmuddin bin Arab al-Tanbadi al-Qurashi, Copied in: Safar 857 AH.

 �لمنتقى من �سرح المية �لعجم: لنجم �لدين بن عرب �لطنبدي �لقر�سي, 
تاريخ �لن�سخ: �سهر �سفر �سنة 857 هـ

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــر�ثــــــيــــــة

 �لدرة �لم�سية و�لعرو�سة �لمر�سية و�ل�سجرة �لنبوية البن �لمبرد: 
يو�سف بن ح�سن بن �أحمد �ل�سالحي - 909 هـجري



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 )91( من مجلة اآفاق الثقافة و التراث.

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

و تف�سلوا فائق االحترام و التقدير
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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 
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ب�صراييفو  1950م  �صنة  ربيع  في   )Orijentalni institut u Sarajevu( اال�صت�صراق  معهد  تاأ�ص�ص 
- عا�صمة البو�صنة والهر�صك التي كانت �صمن االتحاد اليوغ�صالقي �صابًقا -، وهو معهد للدرا�صات 
اال�صت�صراقية، وكان في بداية تاأ�صي�صه معهًدا لتاأدية مهمة ا�صت�صراقية بحتة، ولكن اأخذت هذه المهمة 
�صليمان غروزينيت�ص؛ حيث  الم�صت�صرق  اإدارتــه  تولى  وذلك عندما  الزمن؛  فترة من  بعد  التغير  في 
الجديدة،  اأ�صيل، ومرجع ح�صاري لالأجيال  فاأ�صبح يدر�ص كتراث  البو�صني،  للتراث  النظرة  تغيرت 
ولي�ص بو�صفه تراًثا �صرقًيا اأجنبًيا عن اأهل البو�صنة، فاأ�صبح المعهد يقوم بدور الم�صئول عن ردم تلك 
الهوة التي ف�صلت االأجيال الجديدة عن تراثها الما�صي زمًنا طوياًل؛ وذلك باإ�صدار درا�صات واأبحاث 
واإعادة ن�صر هذا التراث باللغة البو�صنية الحالية، وبترجمة الموؤلفات الكال�صيكية التي كتبت بالعربية 
اإلى  يعود  اأخذ  البو�صنة  الم�صلمين في  اأدب  فاإن  وبذلك  الب�صناقية؛  اللغة  اإلى  والعثمانية  والفار�صية 
التي  والمختارات  االإ�صدارات  بعد عام 1970م؛ حيث كثرت  واأقالمهم  األ�صنتهم  الحياة، ويجري على 
تعيد تقديم هذا التراث، وتعريف االأجيال الجديدة بمحتواه الغني والمتنوع الذي امتد على مدار 

450 �صنة تقريًبا. 

تحت  اأعماله  واأبعاد  وفل�صفته  اأهدافه  في  اال�صت�صراق  معهد  اتخذه  الــذي  الجديد  المنحى  فــاإن 
اإ�صراف االإدارة الجديدة، والمتمثلة في اإعادة بعث اأمجاد الم�صلمين وح�صارتهم في البلقان عموًما، 
العلماء  اإحياء �صير عظماء تلك الح�صارة من  ا، بل�صان �صعوبها واأقوامها، وكذلك  والبو�صنة خ�صو�صً
االإ�صالمي  الوعي  الهمم وتحريك  ا�صتنها�ص  اإلى  اأدى  والموؤرخين وغيرهم؛ مما  واالأدباء  وال�صعراء 
الجهات  لــدى  والــحــذر  الــخــوف  مــا حــرك م�صاعر  الــبــالد، وهــو  اأبــنــاء تلك  لــدى كثير مــن  والقومي 
الكراهية للتراث  اإلى تنامي  اأدى  الم�صلمة في المنطقة؛ مما  الغير  الر�صمية، والهيئات والمنظمات 

معهد اال�ست�سراق في �سراييفو 
بالبو�سنة والهر�سك

تراثنا كان هنا يا ولدي



معهد 
اال�شت�شراق 

في �شراييفو 
بالبو�شنة 
والهر�شك

تراثنا كان 
هنا يا ولدي

5 اآفاق الثقافة والتراث

اليوغ�صالفي  للكيان  تهديد  بمثابة  اال�صت�صراق  معهد  قبل  من  اإحيائه  اإعــادة  عد  الــذي  االإ�صالمي 
الموحد؛ ولذلك لما اأعلنت جمهورية البو�صنة ا�صتقاللها عن االتحاد اليوغ�صالفي �صنة 1992م، �صب 

ال�صرب جم غ�صبهم على معهد اال�صت�صراق فحدث له ما حدث.

عدد  كــان  1992م،  ال�صابقة  يوغ�صالفيا  عن  البو�صنة  ا�صتقالل  اإعــالن  �صهدت  التي  ال�صنة  ففي 
المخطوطات بمعهد اال�صت�صراق قد و�صل اإلى 5263 مخطوطة في اللغات ال�صرقية الثالثة؛ )العربية 
والعثمانية والفار�صية( باالإ�صافة اإلى اللغة البو�صنية المكتوبة بالحروف العربية، مما جعلها من اأهم 
المجموعات في دول البلقان، فقد �صّمت هذه المجموعة مخطوطات متنوعة يعود تاريخ اأقدمها اإلى 
"النوازل من الفتاوى" لل�صمرقندي، كما ا�صتملت على مخطوطات  بـ:  �صنة 413هـ، وهي المو�صومة 

كثيرة موؤلفوها من منطقة البلقان نف�صها، وبالتحديد من البو�صنة.  

ي�صدم  ما  فيها  ويقع  نف�صها،  البو�صنة  وفي  البلقان،  في  �صتندلع  حرًبا  اأن  يتوقع  كان  من  ولكن 
البو�صنة من  وا�صعة في  اإلى تطهير مناطق  "تطهير عرقي وديني وثقافي"، كان يهدف  العالم من 
�صكانها، ومما يذّكر بهم من معالم ح�صارتهم وتراثهم، بغ�ص النظر عن قيمتها التاريخية: )جوامع 
ومدار�ص ومكتبات الخ(، وفي خ�صم هذه الحرب ال�صرو�ص وال�صر�صة بكل المقايي�ص جاء الدور على 

معهد اال�صت�صراق في �صراييفو.

معهد  تعر�ص  االأربــعــة،  الجهات  مــن  محا�صرة  المدينة  كــانــت  حين  1992م،  اأيـــار   18 يــوم  ففي 
ذلك  وفــي  عين،  بعد  اأثــًرا  واأ�صبح  بالكامل،  تدميره  اإلــى  اأدى  مرّكز  �صربي  ق�صف  اإلــى  اال�صت�صراق 
اليوم الحزين واالأليم على االأمة االإ�صالمية اأمكن القول اإن تلك الثروة االإن�صانية من المخطوطات 
اأو  القادمة،  االأجيال  �صتدر�صه  تاريًخا  اأ�صبحت  عام،  األف  خالل  وجمعها  تاأليفها  تم  التي  ال�صرقية 
حكايات يرويها من عاينوا االأحداث لمن جاوؤوا بعدهم، وهم يق�صون على م�صامعهم تفا�صيل تلك 
الماأ�صاة، ويقولون لهم كنا نملك ثروة من العلوم ورثناها عن اأجدادكم وكان مكانها هنا، ولكن حرب 

ال�صرب علينا ق�صت عليها وعلى المعهد فال هي باقية، وال المكان. 

واهلل ن�صاأل اأن يحفظ االأمة االإ�صالمية وتراثها

مدير التحرير
د. عز الدين بن زغيبة
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المفاهيم الرحالة: المداخل إلى موضوع
انتقال المفاهيم في كتب التراث العربي

مدخل:
اأن ما يح�صل على  اأو ثقافي؛ ذلك  اأ�صا�ص في كل توا�صل معرفي  اإن انتقال المفاهيم �صرط 
ا. اإن المفاهيم ترتحل عبر  م�صتوى الحياة االإن�صانية، يح�صل على م�صتوى الحياة الفكرية اأي�صً
فكري  اأو  تاريخي  �صياق  في  المفاهيم  تظهر  ما  غالًبا  اإذ  المجال؛  وعبر  الزمان،  وعبر  المكان، 
جوهرية  اأو  طفيفة  لتحوالت  تخ�صع  المفاهيم  هذه  لكن  ال�صياق،  لذلك  منا�صبة  تكون  معين، 

بح�صب طبيعة ال�صياق الجديد الذي يوؤطرها. 
الغربي الحديث، ويمكن  الفكر  المفاهيم في  انتقال  اإلى مو�صوع  المداخل  تنوعت  لقد 

عر�ص هذه المداخل بالطريقة االآتية:

- المدخل التاريخي: 
يمكن عدُّ حقل تاريخ االأفكار هو الإطار المعرفي 
الخا�ص الذي يمكن اأن ندرج �ضمنه مو�ضوع "انتقال 
العلمية  الفروع  اأحد  الحقل  هذا  ويعد  المفاهيم"، 
الأفكار  في  والثبات  التطور  جوانب  في  تبحث  التي 
هذا  اأن  ذل��ك  ال��زم��ن؛  عبر  الب�ضرية  وال��م��ع��ارف 
اأفكار  اأو  فكرة  بن�ضاأة  اأ�ضا�ًضا  يهتم  المعرفي  الحقل 
معينة، يحدد ظروف ظهورها، واأ�ضكال ال�ضراع مع 
لظهورها،  المزامنة  الفكرية  والتيارات  المدار�ص 
في  للمعرفة  العام  التطور  مع  ارت��ب��اط  في  وذل��ك 

مجتمع من المجتمعات. 

حقل  �ضمن  قدمت  التي  المقاربات  كانت  واإذا 
اإلى  الإ�ضارة  يمكن  فاإنه  تنوعت،  قد  الأفكار  تاريخ 
كتابات "مي�ضال فوكو" )1926- 1984م( من خالل 
لقد   :Généalogie الجينيالوجي  التحليل  ي�ضميه  ما 
اأول،  �ضيء  هناك  لي�ص  اأنه  اإلى  بو�ضوح  فوكو  اأ�ضار 
يمثل  ل  لكنه  اآخر"،  "اأول  حتًما  ال�ضيء  هذا  فوراء 
�ضره الجوهري الخالد. اإن ماهية هذا ال�ضيء قد تم 
اأ�ضياء غريبة عنه؛ لذلك فاإن ما نعثر  اإن�ضاوؤها من 
عليه في البداية التاريخية لالأ�ضياء لي�ص هو الأ�ضل 
والنقطاع  والتعدد،  الت�ضتت  نجد  واإنما  المحفوظ، 

والنف�ضال)1(.

د. محمد مريني
جامعة محمد الأول بوجدة - المغرب
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- المدخل االإب�ستيمولوجي: 

مو�ضوع  تناولت  التي  الدرا�ضات  بع�ص  ظهرت 
"التناظم  ف��ك��رة  ���ض��ي��اق  ف��ي  ال��م��ف��اه��ي��م  ان��ت��ق��ال 
بعد  خا�ضة   ،L’interdisciplinarité المعرفي")2( 
بالدقيقة  المدعوة  العلوم  مو�ضوعية  و�ضعت  اأن 
اإلى  تحديًدا  هنا  ون�ضير  والن�ضبية  ال�ضك  مو�ضع 
 :Isabelle Stengers �صتينغر"  "اإيزابيل  كتاب 
وهو  الرحالة"))(؛  المفاهيم  اآخــر:  اإلــى  علم  "من 
كتاب يتناول انتقال وانت�ضار المفاهيم في المجالت 
خالل  من  وذلك  الدقيقة،  العلمية  والتخ�ض�ضات 
البحث في مجالت التوازي والتقاطع بين اتجاهات 
بين  فيها  والتمييز  المختلفة،  العلمية  التفكير 
الثابت، الذي يحيل على العنا�ضر الذاتية الأ�ضا�ضية 
في مفهوم من المفاهيم، والمتغير الذي يت�ضكل عبر 

غيره.  مع  "حوار" المفهوم 
على  فنحيل  االإن�صانية  العلوم  م�ضتوى  على  اأما 
كتاب "اجتياز الحدود")4(، وهو عنوان دال ووا�ضف 
الإن�ضانية  العلوم  مباحث  به  تتميز  اأ�ضبحت  لما 
جميًعا  المعارف  اأ�ضبحت  لقد  وتداخل،  تقاطع  من 
الخيال وحكاية تاأويل"))(. اإن المفاهيم  "�ضرًبا من 
عالقات  في  ت�ضكلها-  -بعد  تنخرط  النظريات  اأو 
تفاعل مع مفاهيم ونظريات اأخرى، وذلك في اإطار 

دينامي، ي�ضعف في بلورة معارف جديدة.
- المدخل التداولي:

تخ�ضع  المفاهيم  انتقال  عملية  اإن  القول  يمكن 
و�ضعها  التي  التوا�ضل  لخطاطة  العامة  لل�ضيرورة 
بع�ص  ظهرت  اإذ  "�ضانون"Shannon")6(؛  و�ضعها 
الدرا�ضات التي نقلت هذه ال�ضبكة اإلى حقول معرفية 
التي  الخم�ضة  العنا�ضر  اأن  في  �ضك  ول  اأخ��رى))(، 
ا في عملية  تقوم عليها هذه الخطاطة، حا�ضرة اأي�ضً

التي  العنا�ضر  اإلى  هنا  ون�ضير  المفاهيم".  "انتقال 
الذي  المهم  مقاله  في  �صعيد"  "اإدوارد  و�ضعها 
ت�صافر  "عندما  بعنوان  العربية  اللغة  اإل��ى  ترجم 
النظرية". لقد حدد اأربع مراحل تكون الإطار العام 

لنتقال المفاهيم والنظريات:

كذلك،  يبدو  ما  اأو  االنطالق  نقطة  اأوًل  هناك 
رافقت  التي  الأ�ضيلة  الظروف  من  مجموعة  وهي 

ميالد الفكرة اأو دخولها ميدان الخطاب.

اأو ذلك  الــمــقــطــوعــة  الــمــ�ــصــافــة  ث��ان��ًي��ا  وه��ن��اك 
ال�ضياقات  �ضغط  عبر  الفكرة،  تجتازه  الذي  الممر 
المختلفة، خالل انتقالها من نقطة معينة اإلى زمان 

ومكان ت�ضبح فيهما وا�ضحة البروز.

يمكن  التي  ال�ضروط  من  مجموعة  ثالًثا  ويوجد 
المقاومة،  اأ�ــصــكــال  اأو  الــقــبــول،  �ــصــروط  ت�ضميتها 
ال�ضروط  القبول. هذه  كجزء لبد منه لكي يح�ضل 
من  وتمكن  المزروعة،  الفكرة  اأو  النظرية  تواجه 

اإدخالها اأو الت�ضاهل تجاهها مهما بدت غريبة.

اأو  الــمــكــيــفــة  الـــفـــكـــرة  تغيير  راب���ًع���ا،  وه��ن��اك 
المدمجة، جزئًيا اأوكلًيا، وفق ا�ضتعمالتها الجديدة 

وموقعها الجديد في زمان ومكان جديدين)8(. 

"انتقال  مو�ضوع  ف��اإن  العربي،  التراث  في  اأم��ا 
م�ضتقل،  تنظيري  نحو  على  يطرح  لم  المفاهيم" 
اإليه في �ضياق الحديث عن  اإ�ضارات  لكننا ن�ضادف 
تاريخ الظواهر الثقافية والعلمية. ويمكن اأن نر�ضد 

لهذا النتقال ثالث اتجاهات:

انتقال عمودي زمني؛ حيث يتطور المفهوم عبر   -1
ب��دللت  تاريخية  فترة  كل  في  لي�ضحن  الزمن 

جديدة، وانتقال اأفقي تزامني في اتجاهين: 

المفهوم  ياأخذ  حيث  المكان؛  عبر  اأولهما  يكون   -2
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ت�����ض��ك��الت ج���دي���دة ب��ح�����ض��ب ال��خ�����ض��و���ض��ي��ات 
جديد  ف�ضاء  بكل  الخا�ضة  ال�ضو�ضيوثقافية 

يرتحل اإليه. 
الحقول  ح�ضب  اأي  ال��م��ج��ال؛  ع��ب��ر  وثانيهما   -(

المعرفية المختلفة التي ينتقل اإليها.
واإذا كان من ال�ضعب –�ضمن الحيز الذي نحن 
تراثنا  في  المفاهيم  حركية  ور�ضد  تتبع  ب�ضدده- 
الثالثة  الم�ضارات  هذه  خالل  من  القديم  العربي 
ممثلة  نماذج  بتقديم  هنا  �ضنكتفي  فاإننا  مجتمعة، 

للم�ضار الأخير. 
وحينما نريد الحديث هنا عن انتقال المفاهيم 
هذه  ا�ضتح�ضار  خ��الل  من   - العربي  ال��ت��راث  في 
الخلفية المعرفية الجديدة- نعي جيًدا اأن هذا النوع 
من التحليل قد يوؤدي اإلى ال�ضقوط في مزالق عدة، 
التع�ضف في تحميل  و  الإ�ضقاط،  اأخطرها:  لعل من 
الن�ضو�ص ما ل تحتمله!. ذلك اأن هذا المو�ضوع لم 
تنظيري  نحو  على  القديم  العربي  التراث  في  يرد 
على  العنوان  في  التن�ضي�ص  ك��ان  لذلك  م�ضتقل؛ 
م�ضطلح "المداخل": "المداخل اإلى مو�ضوع انتقال 

المفاهيم في كتب التراث العربي". 
�ضنعمل على تتبع هذا المو�ضوع من خالل ثالثة 

اأنواع من الم�ضنفات:
يتمثل اأولها في ما ي�ضمى "الم�صنفات الجامعة"، 
اأ�ضا�ًضا  ا�ضتغلت  مو�ضوعي،  طابع  ذات  كتب  وه��ي 
المختلفة،  والعلوم  المعارف  وتدقيق  جمع،  على 
العلمية،  ال��ظ��واه��ر  وفهر�ضة  تك�ضيف  على  وك���ذا 
في  ا�ضتغلوا  الذين  والأعالم  والن�ضو�ص  والموؤلفات 
مو�ضوع معين، وذلك في �صياق تتبع اأ�صول الكتب 

والظواهر الثقافية والمعرفية.

العربي،  التراث  تاريخ  كتب  في  ثانيها  ويتمثل 

وهي كتب اأقرب اإلى التاأريخ المو�ضوعي الذي ي�ضتمل 
العربي.  العقل  اأنتجها  التي  المعارف  مختلف  على 
اإن التاأريخ من هذا النوع كان يثير �صمنًيا ق�صايا 
بتحديد  معنًيا  كــان  بو�صفه  المفاهيم؛  انــتــقــال 
الــدار�ــصــون  كــان  الــتــي  الثقافية  الــظــواهــر  اأ�ــصــول 

يتناولونها بالدرا�صة والتحليل.

اأما ثالثها فيتمثل في كتب "االأ�صباه والنظائر". 
جوانب  يثير  الكتب  من  النوع  هذا  اأن  في  �ضك  ول 
كانت  كتب  وهي  المفاهيم"،  "انتقال  ب�  �ضلة  ذات 
معنية -في منحاها العام- بجمع اأ�صتات الم�صائل، 

ذات ال�صبه والتقارب، في مجال معرفي معين. 

اأواًل، الم�سنفات الجامعة في تاريخ العلوم

الموؤلفات  هنا  الجامعة"  ب�"الم�ضنفات  نعني 
على  اأ�ضا�ًضا  ا�ضتغلت  التي  المو�ضوعي،  الطابع  ذات 
وفهر�ضة  تك�ضيف  وكذا  العلوم،  اأنواع  وتدقيق  جمع، 
والأعالم  والن�ضو�ص  والموؤلفات  العلمية  الظواهر 
هذه  كانت  لقد  معين.  مو�ضوع  في  ا�ضتغلوا  الذين 
�صياق  فــي  وذلــك  بالمو�صوع؛  معنية  الم�صنفات 
وتاأكيد  الثقافية،  والظواهر  الكتب  اأ�ــصــول  تتبع 
وجود  التاأ�ضيل  يفتر�ص  بالالحق.  ال�صابق  عالقة 
"ال�ضاهد  اأحد الباحثين  اأو ما ي�ضميه  اأ�ضلي  نموذج 
اأن نقي�ص  الذي يمكن  الأول")9(  "المثال  الأمثل" اأو 
اإلى  الفرع  نرجع  بحيث  الالحقة؛  الن�ضو�ص  عليه 
اإ�ضناد  فعل  اإن  ال��غ��ائ��ب.  اإل��ى  ال�ضاهد  اأو  الأ���ض��ل 
اأخرى  دون  الن�ضو�ص  بع�ص  اإلى  التباع  �ضالحية 
ا اأو �ضرعة، هو فعل انتقائي واختياري،  لت�ضبح ن�ضً
العامة،  الجتماعية  الموؤ�ض�ضة  لأحكام  "يخ�ضع 

وغايتها، ونوع الروؤية العامة للعالم والوجود")11(.

1-2- الم�ضنفات التي يمكن اأن ندرجها �ضمن 
نماذج  عند  نقف  اأن  قبل  جًدا.  كثيرة  التجاه  هذا 



اآفاق الثقافة والتراث

المفاهيم 
الرحالة: 

المداخل اإلى 
مو�ضوع
انتقال 

المفاهيم في 
كتب التراث 

العربي

9

منها ن�ضير اإلى اأن بع�ص العلماء كانوا ينظرون اإلى 
لمختلف  جامًعا"  ا  "ن�صً بو�صفه  الكريم  الــقــراآن 
اأن  ذلــك  معنى  الــعــرب.  عند  ظهرت  التي  العلوم 
عرفها  الــتــي  والعقلية  الــديــنــيــة  الــعــلــوم  مختلف 
الم�صلمون في تاريخهم الطويل، قد انتقلت اإليهم 
من هذا الم�صدر االأ�صا�ص. ومن المهم الوقوف عند 
هذا الن�ص لل�ضيوطي )894ه�( الذي يك�ضف - من 

خالله - بو�ضوح عن هذا الت�ضور، يقول:
والآخرين  الأولين  علوم  الكريم  القراآن  "جمع 
المتكلم  اإل  حقيقة  ع��ل��ًم��ا  ب��ه��ا  ي��ح��ط  ل��م  بحيث 
به  ا���ض��ت��اأث��ر  م��ا  خ��ال  ر���ض��ول اهلل )�(،  ث��م  ب���ه، 
ال�ضحابة  �ضادات  بعد ذلك  عنه  ورث  ثم  �ضبحانه، 
واأعالمهم)...(، ثم ورث عنهم التابعون باإح�ضان، 
اأهل  وت�ضاءل  العزائم  وفترت  الهمم  تقا�ضرت  ثم 
العلم و�ضعفوا عن حمل ما حمله ال�ضحابة والتابعون 
كل  وقامت  علومه  فنوعوا  فنونه،  و�ضائر  علومه  من 
لغاته،  ب�ضبط  قوم  فاعتنى  فنونه  من  بفن  طائفة، 
وعددها  حروفه  مخارج  ومعرفة  كلماته،  وتحرير 

واآياته و�ضوره واأحزابه")11(.
تف�ضيل  اإل��ى   - ذلك  بعد   - ال�ضيوطي  عمد  ثم 
القول في مختلف العلوم التي ا�ضتنبطها الم�ضلمون 
من  علًما  نجد  نكاد  ل  بحيث  الكريم،  القراآن  من 
في  ال�ضيوطي  اأورد  لقد  فيه.  اأ�ضول  وله  اإل  العلوم 
به عليه  ا�ضتدل  اأو  ا�ضتنبط منه  الكتاب كل ما  هذا 
اأوعلمية،  اعتقادية  اأو  اأ�ضولية  اأو  فقهية  م�ضائل  من 
مقروًنا بتف�ضير الآية؛ حيث توقف ال�ضتنباط عليه، 

ا اإلى قائله من ال�ضحابة والتابعين.  معزوًّ
التي  العلوم  هذه   - ياأتي  ما  - من خالل  لنتتبع 
يجد لها ال�ضيوطي اأ�ضاًل  في القراآن الكريم، ولنبداأ 
بالعلوم اللغوية والدينية التي هي وثيقة ال�ضلة بهذا 
م�ضدرها  في  ال�ضك  يمكن  ل  التي  اأي  الم�ضدر؛ 

القراآني:

منه  بالمعرب  النحاة  "واعتنى  النحو:  علم   -
العاملة  والحروف  والأفعال،  الأ�ضماء،  من  والمبني 

وغيرها واأو�ضعوا الكالم وتوابعها...")12(. 

باألفاظه  ال��م��ف�����ض��رون  "واعتنى  الــمــعــجــم:   -
لفًظا يدل  واحد  لفًظا يدل على معنى  فوجدوا منه 

على معنيين ولفًظا يدل على اأكثر.."))1(.

- علم االأ�صول: "واعتنى الأ�ضوليون بما فيه من 
 )...( والنظرية  الأ�ضلية  وال�ضواهد  العقلية  الأدلة 
ووجوده  اهلل  وحدانية  على  الأدل��ة  منه  فا�ضتنبطوا 
وبقائه وقدمه وعلمه وتنزيهه عما ل يليق به و�ضموا 

هذا العلم باأ�ضول الدين")14(.

خطابه  معاني  منهم  طائفة  "وتاأملت  الفقه:   -
يقت�ضي  ما  ومنها  العموم.  يقت�ضي  ما  منها  ف��راأت 
اأحكام  منه  فا�ضتنبطوا  ذلك،  غير  اإلى  الخ�ضو�ص 
اللغة من الحقيقة والمجاز وتكلموا في التخ�ضي�ص، 
والإ����ض���م���ار، وال��ظ��اه��ر، وال��م��ج��م��ل، وال��م��ح��ك��م، 
ذلك  غير  اإلى  والن�ضخ،  والنهي  والأمر،  والمت�ضابه، 
وال�ضتقراء،  الحال  وا�ضت�ضحاب  الأقي�ضة  اأنواع  من 

و�ضموا هذا الفن اأ�ضول الفقه"))1(.

الحكم  "وتلمحت طائفة ما فيه من  الوعظ:   -
القلوب...ف�ضموا  تقلقل  التي  والمواعظ  والأم��ث��ال 

بذلك الخطباء والوعظاء")16(.

من  فيه  مما  ق��وم  "وا�ضتنبط  الـــروؤيـــا:  عــلــم   -
.... يو�ضف  ق�ضة  في  ورد  ما  مثل  التعبير  اأ�ضول 

و�ضموه الروؤيا"))1(.

ما  اإل��ى  وال�ضعراء  الكتاب  "ونظر  البالغة:   -
في  والتلوين  النظم،  وبديع  اللفظ،  جزالة  من  فيه 
منه  والإيجاز...فا�ضتنبطوا  والإط��ن��اب  الخطاب 
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المعاني والبيان والبديع")18(.

من  فيه  ما  اإلى  قوم  "ونظر  المواقيت:  علم   -
والنهار  اليل  الباهرة في  الحكم  الدالة على  الآيات 
وغير  والبروج  والنجوم  ومنازله  والقمر  وال�ضم�ص 

ذلك، فا�ضتخرجوا منه علم المواقيت")19(.

الإ�ضارات  اأرباب  فيه  "ونظر  الت�صوف:  علم   -
معان  األفاظه  م��ن  لهم  ف��الح  الحقيقة  واأ���ض��ح��اب 
مثل  عليها  ا�ضطلحوا  اأع��الًم��ا  لها  جعلوا  دقيقة 
والهيبة  وال��خ��وف،  وال��ح�����ض��ور،  وال��ب��ق��اء  ال��ف��ن��اء، 
�ضابه  وما  والب�ضط،  والقب�ص،  والوح�ضة،  والأن�ص، 

ذلك")21(.

التي  العلوم  من  الطائفة  ه��ذه  اإل��ى  بالإ�ضافة 
الكريم،  القراآن  من  الإ�ضالمية  الأم��ة  ا�ضتنبطتها 
اأخرى من علوم الأوائل  ي�ضتعر�ص ال�ضيوطي طائفة 
والهيئة،  وال��ج��دل،  ال��ط��ب،  م��ث��ل:  اح��ت��واه��ا،  ال��ت��ي 
وغير  والنجامة...  والمقابلة،  والجبر،  والهند�ضة، 

ذلك:

ال�ضحة،  ن��ظ��ام  ح��ف��ظ  ع��ل��ى  م����داره  ف��ال��ط��ب 
وا�ضتحكام القوة، وذلك اإنما يكون باعتدال المزاج 
اآية  في  ذلك  جمع  وقد  المت�ضادة،  للكيفيات  تبًعا 

جئ   ی  چی  تعالى:  قوله  وه��ي  واح���دة، 
حئچ)21(، والهيئة ففي ت�ضاعيف �ضوره من الآيات 
بث  وما  والأر�ص،  ال�ضماوات  ملكوت  فيها  التي ذكر 

في العالم العلوي وال�ضفلي من المخلوقات)22(.

ڌ    ڍ   چ  تعالى  ق��ول��ه  ففي  الهند�ضة  اأم���ا 
کچ  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ  
الذي  الت�ضور  ه��ذا  يهمنا  ]ال��م��ر���ض��الت:1)[))2(. 
�ضمني  ب�ضكل  يثير  بو�ضفه  هنا  ال�ضيوطي  يقدمه 
مو�ضوع انتقال المفاهيم. اإن الن�ص القراآني خزان 
اإلى  الم�ضلمون  يعمد  بحيث  المختلفة،  للمعارف 

والجتهادات  وال�ضنائع  العلوم  مختلف  ا�ضتنباط 
والت�ضورات:

�ضيء!  كل  على  اهلل  كتاب  ا�ضتمل  قد  "قلت: 
هي  م�ضاألة  ول  ب��اب  منها  فلي�ص  العلوم  اأن��واع  اأم��ا 
من  وف��ي��ه  عليها،  ي��دل  م��ا  ال��ق��راآن  وف��ي  اإل  اأ���ض��ل 
عجائب المخلوقات، وملكوت ال�ضموات والأر�ص وما 
واأ�ضماء  الخلق  وبدء  الثرى  وتحت  الأعلى  الأفق  في 
الأم��م  اأخ��ب��ار  وع��ي��ون  والمالئكة  الر�ضل  م�ضاهير 

ال�ضالفة")24(.

كما يح�ضر هذا الت�ضور في الكثير من الكتابات 
بفكرة  اهتمت  التي  الموؤلفات  وبخا�ضة  الإ�ضالمية، 
معجز؛  ن�ص  الكريم  القراآن  اإن  القراآني:  الإعجاز 

لأنه جامع للعلوم والمعارف المختلفة))2(.

1-)- اإذا تركنا التاآليف التي كتبت حول القراآن 
المفاهيم"  الكريم، يمكن البحث عن فكرة "انتقال 
اأ�صا�ًصا  ا�صتغلت  التي  الجامعة"  "الم�صنفات  في 
عــلــى فــهــر�ــصــة وتــكــ�ــصــيــف الـــظـــواهـــر والــنــ�ــصــو�ــص 
واالأعالم. ول�ضك في اأن الكتب من هذا النوع كثيرة 
كثرة  هو  ذلك  على  الدليل  العربي.  تراثنا  في  جًدا 
اختارها  التي  المنحى،  هذا  على  الدالة  العناوين 
الطبقات،  مثل:  لكتبهم،  عناوين  العرب  العلماء 
الأ�ضا�ص  المحور  كان  الفهر�ضت...لقد  الذخيرة، 
حيث  العلوم؛  ت�ضنيف  هو  هوؤلء  عليه  ا�ضتغل  الذي 
هذه  عليها  تقوم  التي  والأن���واع  الأ�ضناف  ح��ددوا 

العلوم.

ذكر ابن النديم ))8)( - مثاًل - اأنه �ضي�ضنف 
ال�ضريعة،  لعلوم  "اإحداهما  مقالتين:  اإل��ى  العلوم 
من  وغيرهم  اليونانيين  من  العجم  لعلوم  والثانية 
بنى  اأن��ه  الغزالي  حامد  اأب��و  ذكر  كما  الأمم")26(، 
ال��ع��ب��ادات،  ه��ي:  كبرى  اأق�����ض��ام  اأرب��ع��ة  على  كتابه 
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والعادات، والمهلكات، والمنجيات"))2(. 

 - نف�ضه  الوقت  – في  اأكدوا  العلماء  لكن هوؤلء 
ا، واأن المعرفة �صلم  العلوم يخدم بع�صها بع�صً "اأن 

يترقى مرتبة مرتبة")28(.

ب�  الكتب  من  النوع  لهذا  نمثل  اأن  يمكن   -4-1
"الفهر�ضت" لبن النديم. الكتاب عبارة عن محاولة 
لح�ضر مختلف الكتابات التي األفت اأو ترجمت اإلى 
اإلى  المعرفية،  الحقول  مختلف  في  العربية،  اللغة 
ت�ضمن  وقد  الهجري،  الرابع  القرن  اأواخ��ر  ح��دود 
الكتاب ع�ضر مقالت، تراوحت بين اللغات، والكتب 
والأخبار  والنحو،  واللغة  القراآن،  وعلوم  المقد�ضة، 
والأن�ضاب، وال�ضعر، وعلم الكالم، والحديث والفقه، 
والعتقادات،  والخرافات،  والأ�ضماء  والفل�ضفات، 

والكيمياء اأوال�ضنعة. 

من حيث المنهج ق�ضم الموؤلف كل مقال اإلى عدة 
فنون، وذكر في حديثه عن كل فن منها اأ�ضماء الكتب 
واأخبار الموؤلفين على اختالف طبقاتهم. فقد ذكر 
الرواة والفقهاء والنحاة والمتكلمين والأطباء وغير 

هوؤلء، كل ح�ضب تخ�ض�ضه. 

التاأ�صيلية في عمل ابن  النزعة  اأن  ول�ضك في 
الكتاب  موا�صع  من  كثير  في  تقوده  كانت  النديم 
يقول  المفاهيم".  "انتقال  مو�صوع  مالم�صة  اإلى 

في مقدمة الكتاب: 

العرب  من  الأم��م  جميع  كتب  فهر�ضت  "هذا 
والعجم الموجود منها بلغة العرب والعجم الموجود 
منها بلغة العرب وقلمها في اأ�ضناف العلوم، واأخبار 
وتاريخ  واأن�ضابهم،  موؤلفيها،  وطبقات  م�ضنفيها، 
مواليدهم ومبلغ اأعمارهم، واأوقات وفاتهم، واأماكن 
علم  كل  ابتداء  منذ  ومثالبهم،  ومناقبهم  بلدانهم، 

اخترع اإلى ع�ضرنا")29(.

�صاملة،  اإلى مو�صوعة  اأقرب  الكتاب  فاإن  لذلك 
يتتبع من خاللها ابن النديم االنتقاالت المختلفة 
التي عرفتها العلوم العربية من ن�صاأتها اإلى القرن 

الرابع الهجري. 

-ف��ي  ال���ف���اراب���ي)9))ه����(  ينطلق  ك��م��ا   -(-1
ت�ضنيفه للعلوم- من ت�ضور اأ�ضا�ص، يتمثل في ربط 
القوانين  ا�صتنباط  بمبداأ  العلوم  من  علم  قيمة 

الكلية لذلك العلم:

"الأ�ضياء المفردة الكثيرة اإنما ت�ضير �ضنائع اأو 
في �ضنائع باأن تح�ضر في قوانين تح�ضل في نف�ص 

الإن�ضان على ترتيب معلوم")1)(.

تاأ�ضي�ضية  بمقدمة  الت�ضنيف  هذا  ا�ضتهل  وقد 
تمثل  اأب���واب  �ضبعة  جعلها  العلم،  كتاب  �ضماها: 
ح�ضيلة تجريدية لنظريته في المعرفة العامة، وقد 

اأو�ضح الق�ضد من الت�ضنيف الذي و�ضعه بقوله: 

نح�ضي  اأن  الكتاب  هذا  تاأليف  في  "ق�ضدنا 
العلوم الم�ضهورة علًما علًما، ونعرف جملة ما ي�ضتمل 
عليه كل واحد منها اأجزاء)...( وينتفع بما في هذا 
الكتاب؛ لأن الإن�ضان اإذا اأراد اأن يتعلم علما من هذه 
العلوم وينظر فيه على ماذا يقدم، وفي ماذا ينظر، 
واأي �ضيء �ضيفيد بنظره، وما غناء ذلك، واأي ف�ضيلة 
يقاي�ص  اأن  على  يقدر  الكتاب  وبهذا  ب��ه)...(  تنال 

بين العلوم")1)(. )الت�ضديد من عندنا(

بت�ضنيف  الم�ضتغلين  بع�ص  نبه  وق��د   -6-1
ما يلحق العلوم من تطور وتغير بفعل  العلوم اإلى 
ذاك  ح��ال؛  اإل��ى  ح��ال  من  والنتقال  الزمن  عامل 
في  بالمحاورة  يكتفوا  لم  لما  الهمم  "اأرباب  اأن 
اإ�ضاعة هذه النعم؛ لخت�ضا�ضها بالحا�ضرين �ضمت 
الذين  بل  الغائبين،  اط��الع  اإل��ى  ال�ضامية  همتهم 
المعارف  من  ا�ضتنبطوه  ما  على  بعدهم  �ضيولدون 
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وتدوينها  تح�ضيلها  في  نفو�ضهم  واتعبوا  والعلوم 
بتالحق  العلوم  ولتزداد  الأقطار  علماء  بها  لينتفع 
ونق�ضوها  الثابتة  الكتابة  اأحوال  عن  بحثوا  الأفكار، 
على وجه كل زمان وعن حركاتها و�ضكناتها ونقطها 
تركيبها  وع��ن  وم��دات��ه��ا،  �ضداتها  م��ن  و�ضوابطها 
الحروف  اإلى  الناظرون  منها  لينتقل  وت�ضطيرها، 

والألفاظ")2)(. 
وو�صائلها،  م�صادرها  في  تتباين  قد  العلوم  اإن 
لكنها مع ذلك قد يكون هناك وجه يجمع بينها. 

لذلك يقول حاجي خليفة:

مو�ضوع  يكون  اأن  يجوز  علم  مو�ضوع  اأن  "اعلم 
يكون  واأن  واأعلم،  منه  اأخ�ص  يكون  واأن  اآخر،  علم 
لكن  ثالث،  اأم��ر  تحت  يندرجان  لكن  عنه  مبايًنا 
يــكــونــا  اأن  ويـــجـــوز  وجـــــه،  دون  بـــوجـــه  يــ�ــصــتــركــان 

متباينين مطلقا")))(.)الت�ضديد من عندنا(

من  جملة  اإلى  الم�ضنفون  هوؤلء  ي�ضير  هنا  من 
من  يكت�ضبها،  اأن  العالم  على  يجب  التي  المهارات 
بينها مهارة "المقاي�صة بين العلوم"، وهذا يقت�ضي 
منها  ليتبين  العلوم  باأنواع  علم  على  "يكون  اأن  منه 
نف�ضها  في  الكتب  باأ�ضناف  العلم  ثم  الغر�ص  هذا 
ومرتبتها ليكون على ب�ضيرة من اأمره، ويقاي�ص بين 
العلوم والكتب فيعلم اأف�صالها واأوثقها، يعلم حال 
العالم به وحال من يدعي علًما من العلوم، ويك�ضف 
دعواه باأنه هل يخبر خبًرا تف�ضيليًّا عن مو�ضوع ذلك 
العلم وغايته ومرتبته فيح�ضن الظن به فيما ادعاه، 
وجاللة  ومراتبها  ا  اأي�صً الم�صنفات  حــال  ويعلم 
اإر�ضاد  قدرها والتفاوت فيما بينها وكثرتها، وفيه 
اإلى تح�ضيلها وتعريف به بما يعتمد منها وتحذيره 
الموؤلفين  حال  ويعلم  به،  الغترار  من  يخاف  مما 

ووفياتهم واأع�ضارهم")4)(. )الت�ضديد من عندنا(

ثانًيا، كتب تاريخ التراث العربي

وهي الكتب التي تنعت تارة بتاريخ الأدب العربي، 
لكن دون اأن يكون المق�ضود بها تاريخ ال�ضعر والنثر، 
ي�ضمل  الذي  المو�ضوعي  التاأريخ  اإلى  اأق��رب  هي  بل 
اإن  العربي.  العقل  اأنتجها  التي  المعارف  مختلف 
ق�صايا  �صمنًيا  يثير  كــان  النوع  هــذا  من  التاأريخ 
بتحديد  معنًيا  كــان  بو�صفه  المفاهيم؛  انــتــقــال 
يتناولها  كـــان  الــتــي  الــثــقــافــيــة  الــظــواهــر  اأ�ـــصـــول 
يحمل  التاأ�ضيل  اأن  ذل��ك  والتحليل؛  بــالــدرا�ــصــة 
"مفهوم الأ�ضل الذي تتولد عنه الفروع وترجع اإليه 
يقا�ص  اأن  يجب  الذي  المعيار  وهو  وتحمل خوا�ضه، 
عليه كل فعل تال له؛ لأنه الأول اأو اتخذ كذلك")))(.

التاريخ  لمفهوم  ال�ضمولي  المعنى  ه��ذا   -1-2
ابــن  مــقــدمــة  ف��ي  الخ�ضو�ص-  –على  ن�ضادفه 
ي�ضمل  عنده  التاريخ  اأن  ذاك  )1416م(.  خلدون 
يزيد  ل  "في ظاهره  فهو  الب�ضري.  العقل  اأنتجه  ما 
على اأخبار عن الأيام والدول، وال�ضوابق من القرون 
وتعليل  وتحقيق،  نظر  باطنه  وف��ي  الأول)....(. 
الوقائع  بكيفيات  وعلم  دقيق،  ومبادئها  للكائنات 
واأ�ضبابها عميق؛ لذلك فهو اأ�ضيل في الحكمة عريق، 

وجدير باأن يعد في علومها وخليق")6)(.
يتاأكد الطابع التاأ�صيلي في مقدمة ابن خلدون 
اأ�صولها،  في حر�صه على تدقيق الظواهر، وتتبع 
اأن  المنحى  ه��ذا  على  الوا�ضح  الدليل  وفــروعــهــا. 
التي  الف�ضول  عناوين  اأغلب  في  "فروع" ترد  كلمة 
خ�ض�ضها للحديث عن العلوم المختلفة: "ف�ضل في 
اأ�ضناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد")))(، 
"علم الفقه وما يتعلق به من الفرائ�ص")8)(، "اأ�ضول 
والخالفيات")9)(،  الجدل  من  به  يتعلق  وما  الفقه 
واأ�صنافها")41(، "فروع علم العدد  العقلية  "العلوم 
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و�ضناعة الح�ضاب")41(.... )الت�ضديد من عندنا(. 

العلوم  لهذه  تناوله  خالل  خلدون  ابن  كان  وقد 
عالقة  بــيــان  عــلــى  ــا  حــريــ�ــصً المختلفة  وال��م��ع��ارف 
اأن  ويمكن  بالالحق.  وال�صابق  بالفروع،  االأ�ــصــول 
نمثل لذلك بما اأورده في حديثه عن الأدب في ف�ضل 

علوم الل�ضان العربي")42(: في  "ف�ضل 
الذي  لالأدب،  �ضمولًيا  ت�ضوًرا  ابن خلدون  يقدم 
لغوي  ق��ال��ب  ف��ي  الإن�����ض��ان  �ضاغه  م��ا  ك��ل  ب��ه  يعني 
ي�ضتوعب  المنظور  هذا  من  الذاكرة.  اإلى  ليو�ضله 
�ضواء  الثقافي،  الإنتاج  اأنماط  مختلف  الأدب  تاريخ 
اأكان في مجال العلوم ال�ضرعية اأم في مجال العلوم 
اأم في مجال العلوم الكونية. يقول في ن�ص  اللغوية 
طويل نثبته هنا كاماًل لأهميته في ما نحن ب�ضدده:

في  اإل��ي��ه  ينظر  ل��ه  م��و���ض��وع  ل  العلم  "هذا 
المق�ضود منه عند  واإنما  نفيها،  اأو  اإثبات عوار�ضه 
اأهل الل�ضان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم 
 ).....( ومناحيهم  العرب  اأ�ضاليب  على  والمنثور 
ثم اإنهم اإذا اأرادوا حد هذا الفهم قالوا: الأدب هو 
اأ�ضعار العرب واأخبارها من كل علم بطرف،  حفظ 
من  ال�ضرعية  العلوم  اأو  الل�ضان  علوم  من  يريدون: 
ل  اإذ  والحديث؛  القراآن  وهي  فقط،  متونها  حيث 
مدخل لغير ذلك من العلوم في كالم العرب؛ اإل ما 
البديع  ب�ضناعة  كلفهم  عند  المتاأخرون  اإليه  ذهب 
بال�ضطالحات  وتر�ضلهم  اأ�ضعارهم  في  التورية  من 
العلمية؛ فاحتاج �ضاحب هذا الفن حينئذ اإلى معرفة 

ا�ضطالحات العلوم؛ ليكون قائًما على فهم"))4(. 

م��ن خ���الل ه���ذا ال��ت�����ض��ور ال�����ض��م��ول��ي ل���الأدب، 
القول  تف�ضيل  ذل��ك-  -بعد  خلدون  ابن  �ضيحاول 
في الفروع المختلفة للمعرفة الأدبية. هكذا يتكامل 
بنية  على  خلدون  ابن  عند  الأدبية  المعارف  هيكل 

قائمة على اأربعة اأق�ضام، تتدرج في تفاعل ع�ضوي، 
ويتنا�ضل بع�ضها في بع�ص؛ يبتداأ بناوؤها بعلم اللغة، 
النحو،  علم  ثم  اللفظية،  المادة  فيه  يتناول  الذي 
ال��ذي  ال��ك��الم  تركيب  ه��و  مو�ضوعه  ي��ك��ون  ال���ذي 
الذي  البيان،  علم  وثالثها  التعبيرية،  الطاقة  يثمر 
اأح��وال  هو  م��داره  ويكون  التوا�ضلية،  الطاقة  يولد 
التخاطب، واآخرها علم الأدب، الذي يفجر الطاقة 

الإبداعية.

الــطــابــع  "ذي  الت�صنيف  هـــذا  اإل���ى  ب��الإ���ض��اف��ة 
بالأ�ضل  ال�ضابقة  المعارف  يربط  الذي  التعالقي" 
العالقات  عند  ابن خلدون  يقف  اإليه،  اأ�ضرنا  الذي 

القائمة بين هذه الفروع االأربعة:

النحو"  "علم  ظهور  بين  القائمة  العالقة  يثبت 
ملكة  ف�ضدت  لما  لأن��ه  ذل��ك  اللغة"؛  "علم  وظهور 
اأهل  عند  الم�ضماة  الحركات  في  العربي  الل�ضان 
النحو بالإعراب، وا�ضتنبط العلماء القوانين لحفظ 
مو�ضوعات  في  ا  اأي�ضً الف�ضاد  ظهر  العربية،  اللغة 
غير  في  العرب  كالم  من  كثير  فا�ضُتعمل  الألفاظ؛ 
واأملوا  �ضواعدهم،  على  اللغة  اأئمة  ف�ضمر  مو�ضعه؛ 

فيه الدواوين، وكتبوا فيه الكتب)44(.

"علم  بــيــن  الــقــائــمــة  الــعــالقــة  عند  يقف  كما 
البيان"، و"علم اللغة"؛ ذلك اأن علم البيان "حادث 
العلوم  من  وهو  واللغة،  العربية  علم  بعد  الملة  في 
اأن  ذلك  تفيده؛  وما  بالألفاظ  متعلق  لأنه  الل�ضانية؛ 
من  ال�ضامع  اإف��ادة  بها  المتكلم  يق�ضد  التي  الأم��ور 
اإليها،  وي�ضند  ت�ضند  ت�ضور مفردات  اإما  كالمه هي 
هذه  على  دال��ة  وتكون  بع�ص،  اإل��ى  بع�ضها  ويف�ضي 
والحروف،  والأف��ع��ال  الأ�ضماء  من  المفردات  هي 
والأزمنة،  اإليها  الم�ضند  من  الم�ضندات  تمييز  واإما 
واأبنية  الإع���راب  من  الحركات  بتغير  عليها  وي��دل 
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الأم��ور  من  ويبقى  النحو،  �ضناعة  وه��ذه  الكلمات، 
اأحوال  على  للدللة  المحتاجة  بالواقعات  المكتنفة 
محتاج  وهو  الفعل  حال  يقت�ضيه  وما  المتخاطبين 

اإلى الدللة عليه لأنه من تمام الإفادة"))4(. 

يتبين مما �ضبق اأن ابن خلدون يعر�ص للمعارف 
يحر�ص  عالئقي،  منظور  من  المختلفة  والعلوم 
والــروابــط؛  الــعــالقــات  تاأكيد  -مــن خــاللــه- على 
وتتنا�صل  االأ�ــصــل،  رحــم  مــن  الــفــرع  يــخــرج  بحيث 

العلوم من منظور دينامي.

نقدمه  اأن  يمكن  ال��ذي  الثاني  النموذج   -2-2
هنا، ونحن ب�ضدد الحديث عن الموؤلفات التي توؤرخ 
كتاب  هو  �ضمولي،  منظور  من  الثقافية  للظواهر 
الفرج االأ�صفهاني)284ه�(. وقد  الأبي  الأغاني)46( 
اأجمع الدار�ضون قديًما وحديًثا على طابعه الإخباري 
المو�ضوعي. فقد و�ضفه ابن خلدون في مقدمته باأنه 

ديوان العرب:

الأ�ضفهاني كتابه  الفرج  اأبو  القا�ضي  األف  "وقد 
واأ�ضعارهم  العرب  اأخبار  من  فيه  جمع  الأغاني  في 
فيه  فا�ضتوعب   )....( ودولهم  واأيامهم  واأن�ضابهم 
ذلك اأتم ا�ضتيعاب واأوفاه ولعمري اإنه ديوان العرب 
وجامع اأ�ضتات المحا�ضن التي �ضلفت لهم من كل فن 
من فنون ال�ضعر والتاأريخ والغناء  و�ضائر الأحوال ول 
يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه وهو الغاية التي 

ي�ضمو اإليها الأديب ويقف عندها واأنى له بها"))4(.

لقد كان اأبو الفرج الأ�ضفهاني يبحث عن  الأ�ضل 
اأن��واع  في  الأن�ضاب،  في  العلوم،  في  �ضيء،  كل  في 
الأ�ضعار، في الظواهر الثقافية المختلفة. ففي بحثه 
عن الأن�ضاب -مثاًل- يتتبع �صل�صلة الن�صب بطريقة 
ا�صتق�صائية تعود اإلى الجذور االأولى، بل ن�ضادف 
في الكتاب نماذج من �ضل�ضلة الن�ضب التي تعود اإلى 

اآدم عليه ال�ضالم)48(.

قائم  البحث  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  ف��ي  �ضك  ول 
مكانه  في  �ضيء  كل  و�ضع  اإل��ى  يهدف  ت�ضور  على 
والتاأخير. لقد حاول  الأ�ضبقية  وتراتبيته، من حيث 
ال�ضابق  وعن  والآخر،  الأول  البحث عن  الأ�ضفهاني 
العجمي  وعن  الأ�ضيل،  العربي  وعن  الالحق،  وعن 
وكان  والمحدث.  والمولد  القديم  وع��ن  الدخيل، 
القائم  وهو  تبنيه،  عن  اأعلن  ال��ذي  للمنطلق  وفًيا 
وال�ضتراحة  �ضيء،  اإل��ى  �ضيء  من  "النتقال  على 
اأ�ضهى  اإليه  منتقل  وك��ل  م�ضتجد.  اإل��ى  معهود  من 
اأغلب على  والمنتظر  المنتقل عنه،  النف�ص من  اإلى 
بانتقاله  القارئ  ليكون  الموجود)...(؛  من  القلب 
ومن  �ضواها،  اإل��ى  ق�ضة  ومن  غيره،  اإل��ى  خبر  من 
وجد  �ضوقة،  اإلى  ومليك  محدثة،  اإلى  قديمة  اأخبار 
فنونه،  لت�ضفح  واأ�ضهى  لقراءته  اأن�ضط  هزل،  اإلى 
و�ضفو  جن�ضه،  اأح�ضن  اإياه  �ضمناه  والذي  �ضيما  ول 
معناه")49(.  في  جمع  ما  ولباب  بابه،  في  األ��ف  ما 
فــــاإذا بــنــا اأمــــام مــو�ــصــوعــة تــــوؤرخ النــتــقــال وتــطــور 
عام.  ب�صكل  والثقافية  والفنية  االأدبــيــة  الظواهر 
القديم؛  العربي  التاريخ  مكونات  كــل  فيها  نجد 
واالأخــبــار،  ال�صعر،  اإلــى  االألــحــان،  اإلــى  الغناء،  من 
وتاريخ االأجنا�ص، واالأقوام، والديانات..اإلخ. لكن، 
انتظام  وجود  من  ذلك-  مع   - يمنع  ل  التنوع  هذا 
ن�ضقي عام يحكم الكتاب. وي�ضدق هنا ما ذكره اأحد 
الباحثين وهو يتحدث عما �ضماه "الفو�ضى المنظمة 

في الأغاني")1)(.

ل��ق��د ك���ان ه��دف��ه -ف���ي ال��ن��ه��اي��ة- ه��و ن���وع من 
ي�صير  كــان  بحيث  العربي  االأدب  لتاريخ  التفكيك 
فيه اإلى مكوناته االأ�صلية، ومكوناته االأخرى التي 
يتتبع  كــان  كما  منه،  بــدورهــا  واأ�صبحت  اكت�صبها 
وعموميتها.  خ�صو�صيتها  في  العربية  المرجعية 
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في  "بحث  ع��ن  ع��ب��ارة  الأغ���ان���ي   ك��ت��اب  ك��ان  لقد 
الأ�ضول والأنوية وال�ضواهد المثلى التي تملك القدرة 
الرمزية  الممار�ضة  واحتواء  والإثبات  التر�ضيخ  على 

في الزمن")1)(.

ونحن  نقدمه،  الذي  الثالث  النموذج  اأما   -(-2
ب�ضدد الحديث عن تاريخ الظواهر الثقافية، فيتمثل 
الم�صت�صرقون،  األفها  االأدب" التي  في كتب "تاريخ 
انتقال  بتتبع  ــا  اأيــ�ــصً معنية  كــانــت  مــوؤلــفــات  وهــي 
الــمــفــاهــيــم والــنــظــريــات والـــمـــعـــارف فـــي الــتــراث 

العربي.

لعل النموذج الذي يمكن تقديمه في هذا المجال 
لبروكلمان  العربي"  االأدب  "تاريخ  ن��م��وذج  ه��و 
1898م،  �ضنة  اأ�ضدرها  التي  الأ�ضا�ضية  باأجزائه 
واأجزائه التكميلية التي �ضدرت في مجلدات كبيرة 
ت�ضل اإلى حوالي 2611 �ضفحة �ضنة 1942م؛ ليكون 
مع  قرن،  ن�ضف  حوالي  ا�ضتغرق  قد  الم�ضروع  هذا 
تاأكيد بروكلمان في مقدمة الكتاب باأنه ل يطمح اإلى 
الدوائر  بجميع  المت�ضل  الخ�ضو�ضي  البحث  اإنجاز 
اإعداد المادة المطلوبة  واإنما يقت�ضر على  العلمية، 
للجيل  الطريق  تعبيد  وعلى  البحث،  ذل��ك  لمثل 
اأن عبر  المتاأخر، وكاأن بروكلمان ي�ضتوحي ما �ضبق 
وهو  الن�صون"،  "كو�صتاف  الفرن�ضي  الموؤرخ  عنه 
اإنجاز  في  ي�ضعف  ل  الواحد  الموؤرخ  باأن عمر  ي�ضعر 
ما يعجز عنه  تاريخ اأدبي على الوجه الأكمل "ولكن 

عمر ت�صتطيع اأعمار اأن تعمله")2)(!

معنية  ال�ضت�ضراقية  الموؤلفات  هذه  كانت  لقد 
اأ�ضولها  اإلى  باإرجاع الظواهر والن�ضو�ص والق�ضايا 
العنا�ضر  من  التاأ�ضيل  مبداأ  نعد  لذلك  الأول��ي��ة؛ 
ويحمل  القراءة،  هذه  عليها  تقوم  التي  الأ�ضا�ضية 
التاأ�ضيل هنا "مفهوم الأ�ضل الذي تتولد عنه الفروع 

وترجع اإليه وتحمل خوا�ضه، وهو المعيار الذي يجب 
اتخذ  اأو  الأول  لأنه  له؛  تال  فعل  كل  اإليه  يقا�ص  اأن 
ال��وراء،  اإل��ى  حفر  هو  الأ�ضول  عن  البحث  كذلك. 
بالن�ص  اأي  بالرحم  المرتبط  الخيط  وجود  لإثبات 
القراءة  الأول")))(. لقد كانت هذه  الإنتاج  اأو  الأول 
ال�ضت�ضراقية لتاريخ الأدب تتميز بطابعها ال�ضمولي، 
ت�ضور  من  الإط��ار-  هذا  الم�ضت�ضرقون-في  ينطلق 
في  الإن�ضان  �ضاغه  ما  "كل  ي�ضمل  الأدب  اأن  مفاده 
تاأريخ  اإن��ه  الذاكرة")4)(.  اإل��ى  ليو�ضله  لغوي  قالب 
فعلى  ثم  ومن  عام،  ب�ضكل  العربية  العقلية  للحياة 
التعبير  ظواهر  كل  يدخل  اأن  العربي  الأدب  م��وؤرخ 
اللغوي في دائرة عمله، ول يجوز له القت�ضار على 

فن القول في نطاقه ال�ضيق")))(. 
ثالًثا- كتب االأ�سباه والنظائر

و"�ضبيه"،  و�َضَبه  �ِضْبه  كلمة  جمع  لغة  الأ�ضباه 
بمعنى: المثل. يقال: اأ�ضبه ال�ضيُء ال�ضيَء: اأي ماثله. 
ومنه يقال في المثل: "من اأ�ضبه اأَباه فما َظَلم")6)(. 
المثيل  بمعنى  نظير،  جمع  لغة  فهي  النظائر،  اأم��ا 
ا.  وفالن نظيرك اأي مثلك؛ لأنه اإذا نظر اإليهما  اأي�ضً

الناظر راآهما �ضواء )))(.

"ال�ضبيه"  كلمتي  اأن  ال�ضروح  هذه  من  وي�ضتفاد 
الكلمات  واأن  "المثل"،  ب  تف�ّضران  و"النظير" 
–مع  ي�ضير  ال�ضيوطي  لكن  واح��د،  بمعنى  الثالث 
ذلك- اإلى فروق دقيقة بين ال�ضطالحات الثالثة. 
الم�ضاواة  تقت�ضي  المماثلة  اأن  الفرق:  هذا  حا�ضل 
من كل وجه. والم�ضابهة تقت�ضي ال�ضتراك في اأكثر 
الوجوه  بع�ص  في  تكفي  والمناظرة  كلها.  ل  الوجوه 
ولو وجًها واحًدا. يقال: هذا نظير هذا في كذا واإن 

خالفه في �ضائر جهاته)8)(.

تثير  والــنــظــائــر  االأ�ــصــبــاه  كتب  اأن  فــي  �صك  ال 
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ذلك  المفاهيم"؛  "انتقال  ب  �صلة  ذات  جــوانــب 
ُتـــْعـــنـــى -فـــي  الـــكـــتـــب كـــانـــت  الــــنــــوع مــــن  اأن هـــــذا 
منحاها العام- بجمع اأ�صتات الم�صائل، ذات ال�صبه 
والتقارب، في مجال معرفي معين، ويتحقق ذلك 
من خالل عمليات رد الفروع اإلى االأ�صول، وربط 

الفروق بالقواعد، وجمع المختلف مع الموؤتلف.

االأ�سباه والنظائر في القراآن الكريم:

والنظائر  الأ���ض��ب��اه  م�ضطلح  ا�ضتعمال  ظهر 
بالقراآن  المت�ضلة  الدرا�ضات  في  البداية-  –في 
الكريم، وقد اختلَف العلماُء في بياِن معنى "الأ�ضباه 
هذا  تحرير  في  �ضعوبة  هناك  اأن  وبما  والنظائر"، 
قام  من  اأول  عند  الوقوف  يمكن  فاإنه  الختالف، 
مقاتل  الإم���ام  وه��و  العنوان،  ه��ذا  تحت  بالتاأليف 
بن �ضليمان البلخي")ت1)1ه�( في كتابه "االأ�صباه 
قبل  وذلك  الكريم"،  القراآن  تف�صير  في  والنظائر 
الفقه،  في  المذكور  الم�ضطلح  ا�ضتعمال  يتو�ضع  اأن 

وفي النحو، وفي الآدب.

ا�ضتقراء  الطيار  م�صاعد  الــدكــتــور  ح��اول  وق��د 
المذكور،  الكتاب  في  والنظائر"  "الأ�ضباه  معنى 

وانتهى اإلى ما ياأتي: 

في  القراآنيِة  ِللَّفظِة  المختلفُة  المعاني  الوجوُه: 
الموا�ضُع  َظاِئُر:  والنَّ الكريم.  القراآن  من  موا�ضِعها 
فيها  اتفَق  التي  الواحِد  للوجِه  َدُة  المتعدِّ القراآنيُة 
الآية  هذه  في  اللَّفظ  معنى  فيكون   ، اللَّفِظ  معنى 
الآي��ِة  في  اللَّفِظ  معنى  ومثيل(  �ضبيه  )اأي:  نظيَر 
ب��اب  م��ن  "الوجوه"  ت��ك��ون  ه���ذا  فعلى  الأخ�����رى. 
فلي�ضت  "النظائر"  واأما  غالبًا،  اللفظي  الم�ضترك 
في  ولكن  ال��واح��د،  للوجه  اأخ��رى  اأمثلة  مجرد  اإل 
موا�ضع اأخرى، ول تعد حينئٍذ من الم�ضترك ول من 

المترادف)9)(. 

المثال  هذا  تقديم  يمكن  التفا�ضيل  من  للمزيد 
ا�ضتقاه  وقد  الطيار،  م�ضاعد  الدكتور  اأورده  الذي 
�ضليمان  بن  لمقاتل  والنظائر"  "الأ�ضباه  كتاب  من 

البلخي: 

ورد لفظ چ ٻچ في القراآن على ثالثِة اأوجٍه:

َة، فذلك  - الوجه االأول: الح�ضنى؛ بمعنى: الجنَّ
چ)61(  ٻ  ٻ   ٻ   چ  يون�َص:  �ضورة  في  قوُله 
ة،  ُدوا لهم الح�ضنى"؛ يعني: الجنَّ معناه: "الذين َوحَّ

چٻچ؛ يعني: النَّظَر اإلى وجِه اهلِل. 

وَنِظيُرها في النَّجِم؛ حيث يقوُل چڳ  ڳ  
وكقوِله  ِة،  بالجنَّ  : يعني  1)؛  النجم:  ڱچ  ڱ 
ۉچ  ۉ   ۅ   ۅ    چۋ    : الرحمِن  في 
اإل  التَّوحيِد  اأهِل  جزاُء  هْل   : يقول   ]61 ]الرحمن: 

ُة . الجنَّ

-الوجه الثاني: الح�ضنى؛ اأي: البنون، في قوله 
اأي:  )61(؛  ېېچ  چۉ  ْحِل:  النَّ �ضورة  في  تعالى 

البنون.

في  الخير،  يعني:  الح�ضنى؛  الثالث:  الوجه   -
ٿٹ   ٿ   ٿ    ٿ   چ  التوبة:  �ضورة  في  تعالى  قوله 
الخيَر.  اإلَّ  الم�ضجِد  ببناَء  اأردنا  ما  ومعناه:  چ)62( 

ک   ڑ    ڑ    ژ   چ  الن�ضاِء:  �ضورة  في  ونظيرها 
ک  چ))6(؛ ومعناه: الخير .

من  مــطــيــار  م�صاعد  الــدكــتــور  ا�ضتخل�ص  وق��د 
المثال ال�ضابق الخال�ضات الآتية:

في  الح�ضنى  لفَظ  جعَل  �ضليمان  بَن  مقاتَل  اإنَّ   -1
والبنون،  ��ة،  )ال��ج��نَّ وج���وه:  ث��الث��ِة  على  ال��ق��راآن 
لهذه  مختلفٌة  م��ع��اٍن  ال��وج��وُه  وه��ذه  وال��خ��ي��ر(، 

اللَّفظِة .

واإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادة، واإن لم   -2
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تتفق في �ضورِة اللَّفِظ ؛ كالح�ضنى والإح�ضاِن .

َر الح�ضنى في اآيِة يون�َص  واإنه في الوجه الأوِل َف�ضَّ  -(
�ضورِة  اآي��َة  في  الح�ضنى  جعل  ثمَّ  ة،  الجنَّ باأنها 
الح�ضنى  َر  يون�ص، وف�ضَّ �ضورِة  لآيِة  النَّجِم نظيرًة 
جعَل  ُث��مَّ   ، الخير  باأنها  ب���راءة  ���ض��ورة  اآي��ة  ف��ي 
�ضاء نظيرًة لها، فهما  النَّ اآية �ضورة  الح�ضنى في 
مو�ضعان مختلفان من القراآن، لكنهما اتفقا في 
مدلوِل اللَّفظِة، وهذا يعني اأنَّ تماثَل المدلوِل في 

الآيتيِن هو النظائُر.

لالآيِة،  نظيًرا  الثاني  الوجه  في  يذكر  لم  واإن��ه   -4
وهذا يعني اأنَّه ل يلزُم اأن يكوَن في كلِّ وجٍه من 

الوجوِه نظائُر من الآيات)64(.

ال�ضتعمالت  تتبع  كتب   - بعد  فيما   - �ضتظهر 
ياأتي بمعان متعددة،  الواحد، الذي  للفظ  المختلفة 
الواحدة  الكلمة  تكون  اأن  اأي  الكريم؛  الــقــراآن  في 
ذكرت في موا�ضع من القراآن على لفظ واحد وحركة 
الآخ��ر. هكذا  بكل مكان معنى غير  واأري��د  واح��دة، 
القراآن  من  مو�ضع  في  ذكرت  كلمة  كل  لفظ  يكون 
"نظيًرا" للفظ الكلمة المذكورة في المو�ضع الآخر، 
كلمة  كل  اأن  بمعنى  تختلف؛  "وجوه" التف�ضير  لكن 
لها معنى اآخر مخالف لمعنى الكلمة الأخرى؛ لذلك 
ا�ضم  و"الوجوه"  لالألفاظ،  ا�ضم  "النظائر"  ف��اإن  
المو�ضوع  اأفردوا هذا  الذين  العلماء  ومن  للمعاني. 
بكتب خا�ضة، غير مقاتل بن �ضليمان البلخي، الذي 
مو�صى،  بن  هارون  اإلى:  ن�ضير  �ضابًقا،  عنه  تحدثنا 
"الوجوه  وكتابه  )1)1ه����(،  االأزدي  اهلل  عبد  اأبـــو 
بن  والح�صين  الكريم"))6(،  القراآن  في  والنظائر 
الوجوه  ح  "اأ�ضاًل  كتابه   ف��ي  الــدامــغــانــي  محمد 
الجوزي  وابــن  الكريم")66(،  القراآن  في  والنظائر 
علم  في  النواظر  الأعين  "نزهة  كتابه  في   )(9((

الوجوه والنظائر في القراآن الكريم"))6(... 

هــذا  يـــفـــردوا  لـــم  الــحــديــث  عــلــمــاء  ك���ان  واإذا 
اإلى  المو�صوع بموؤلفات خا�صة، فاإنهم قد تطرقوا 
مثل  الحديث  علوم  مباحث  بع�ص  �ضمن  المو�ضوع 
حيث  والمختلف"؛  "الموؤتلف  و  الحديث"،  "غريب 
معان  على  تاأتي  التي  الواحدة،  الكلمة  اإلى  اأ�ضاروا 
متعددة، في موا�ضع مختلفة من الأحاديث النبوية.

االأ�سباه والنظائر في الفقه:
وما  الهجري  ال�ضابع  القرن  -في  ا  اأي�ضً ظهرت 
في  والنظائر"  "االأ�صباه  بتتبع  تعنى  كتب  بعده- 
الم�ضائل  هنا  والنظائر  بالأ�ضباه  يق�ضد  الفقه. 
الفقه،  من  مختلفة  اأبواب  بين  الموزعة،  المختلفة 
كلمة  معنى  اأن  ذلك  يجمعها؛  ما  �ضبه  بينها  يكون 
ال�ضفة  هي  الأ�ضوليين:  ا�ضطالح  في  "ال�ضبه" 
الجامعة التي اإذا ا�ضترك فيها الأ�ضل والفرع، وجب 

ا�ضتراكهما في الحكم)68(. 

لذلك فاإن عالقة "االأ�صباه والنظائر" بـ"انتقال 
الــعــلــمــاء  تــركــيــز  خـــالل  مـــن  المفاهيم" مـــوؤكـــدة 
من  المت�صابهة،  الفقهّية  والــفــروع  الم�صائل  على 
بينها في  اأ�صل واحد يجمع  اندراجها تحت  حيث 
هي  فال�صبه  القيا�ص؛  عملية  خــالل  من  الحكم: 
االأ�ــصــل  فيها  ا�ــصــتــرك  اإذا  الــتــي  الجامعة  ال�صفة 

والفرع وجب ا�صتراكهما في الحكم. 

ا�ضتعمال  اأن  ال��م��ن��ظ��ور-  ه���ذا  -م���ن  ي��ظ��ه��ر 
على  الفقهية؛  القواعد  بعلم  �ضلة  له  الم�ضطلح 
اأن الفروع المخرجة عن كل قاعدة ت�ضترك مع  عد 
اأن  المذكور؛ لذلك يمكن  الحكم  القاعدة في  اأ�ضل 
ت�ضابهت  لأنها  "الأ�ضباه"؛  كلمة  الفروع:  على  يطلق 
ن�ص  في  المذكورة  الجامعة  ال�ضفة  في  بينها  فيما 
القاعدة الفقهية؛ ولهذا جمعت في مكان واحد تحت 
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تلك القاعدة دون اأخرى)69(. 

ن�ضير  المو�ضوع،   في  األفت  التي  الكتب  وم��ن 
الحنفى)1)(  نجيم  البــن  والنظائر"  "الأ�ضباه  اإلى 
)969ه�(، وكتاب "الأ�ضباه والنظائر"، لتاج الدين 

عبد الوهاب بن علي ال�صبكي)1)( ))2)ه�(.

االأ�سباه والنظائر في النحو:

في  وذكر  النحو،  في  كتاًبا  ال�ضيوطي  األف  وقد 
الفقه  �ضبيل  "بالعربية  ي�ضلك  اأن  اأراد  اأنه  مقدمته 
فيما و�ضفه المتاأخرون فيه واألفوه من كتب الأ�ضباه 

والنظائر")2)(. 

جمع  عــلــى  قائمة  فيه  منهجيته  ك��ان��ت  ل��ذل��ك 
االأ�صتات والق�صايا النحوية المختلفة؛ وذلك من 
والمختلف  االأ�صول،  اإلى  الفروع  رد  عملية  خالل 
النحوية.  الكليات  اإلى  والجزئيات  الموؤتلف،  اإلى 

يقول:

�ضبعة  على  م�ضتمل  اهلل  بحمد  الكتاب  "وهذا 
تــرد  الــتــي  ـــول  واالأ�ـــص ال��ق��واع��د  ف��ن  الأول:  ف��ن��ون: 
حرف  على  مرتب  وهو  والفروع،  الجزئيات  اإليها 
باال�صتق�صاء  فيه  اعتنيت  وقــد  ال��م��ع��ج��م)....(، 
واأوردت  فيه،  القول  واأ�ضبعت  والتحقيق  والتتبع 
مقال  من  العربية  الأئمة  ما  قاعدة  كل  �ضمن  في 
وانــتــقــاد،  واعــتــرا�ــص  وتــهــذيــب  وتنكيت  وتــحــريــر 
من  الم�ضكالت  فيه  بما  وطرزتها  واإيـــراد،  وجــواب 
ال�ضعرية،  والأح��ادي��ث  ال��ق��راآن��ي��ة،  الآي���ات  اإع���راب 
وتراكيب العلماء في ت�ضانيفهم المروية، وح�ضوتها 
الثاني:  القالئد.  من  �ضلكها  في  ونظمت  بالفوائد، 
وهو  والتق�صيمات،  واال�ــصــتــثــنــاءات  ال�صوابط  فــن 
ببابه،  �ضابط  كل  لخت�ضا�ص  الأب��واب  على  مرتب 
الأن  والقاعدة؛  ال�صابط  بين  الــفــروق  اأحــد  وهــذا 
وال�صابط  �صتى،  اأبواب  القاعدة تجمع فروًعا من 

بناء  فن  الثالث:  واحــــد).....(.  بــاب  فــروع  يجمع 
فن  ال��راب��ع:  بــعــ�ــص)...(.  على  بع�صها  الم�صائل 
والأحاجي  الألغاز  فن  الخام�ص:  والفرق.  الجمع 
فن  ال�ضاد�ص:  والممتحنات)...(.  والمطارحات 
والمراجعات  والمذاكرات  المناظرات والمجال�ضات 
والمرا�ضالت  وال��واق��ع��ات  وال��ف��ت��اوى  وال��م��ح��اورات 
والغرائب")))(.  الف��راد  فن  ال�ضابع:  والمكاتبات. 

)الت�ضديد من عندنا(

"انتقال المفاهيم"  اإن مو�ضوع  اأقول في الأخير 
لنا  )واأن��ى  ي�ضتنفد  لم  �ضابًقا  قدمناه  ما  خالل  من 
وتك�ضيف  والأ�ضول،  الأنوية  في  بحث  فهو  ذلك !( 
وا�ضتعادة  والعلمية،  التاريخة  العربية  للظواهر 
الثقافية..  الظواهر  لزم��ت  التي  البداية  لأ�ضئلة 
م�ضطلح  على  العنوان  في  التن�ضي�ص  كان  لذلك 
لمو�ضوع  نماذج،  بمثابة  كانت  التي  "المداخل"، 
العربية  الثقافة  مثل  ثقافة  في  خا�ضة  جًدا،  وا�ضع 

التي هي اأو�ضع من المحيط !  

الحوا�صي

يفوت، - 1 �ضالم  ترجمة:  المعرفة،  حفريات  فوكو،  مي�ضال 
�ص:  1986م،  البي�ضاء،  ال��دار  العربي،  الثقافي  المركز 

.1(2
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5- Ibid.
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ال�ضيرورة(  الق�ضيعة-  )التقليد-  التحقيب  كتاب:  �ضمن 
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ال�ضيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر، الإكليل - 11

القادر  عبد  الدين  �ضيف  تحقيق:  التنزيل،  ا�ضتنباط  في 
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.19
الم�ضدر نف�ضه، �ص: 14.- 12
الم�ضدر نف�ضه.- )1
الم�ضدر نف�ضه.- 14
الم�ضدر نف�ضه.- )1
الم�ضدر نف�ضه.- 16
الم�ضدر نف�ضه.- )1
الم�ضدر نف�ضه.- 18
الم�ضدر نف�ضه.- 19
الم�ضدر نف�ضه.- 21
الم�ضدر نف�ضه، �ص: 16.- 21
الم�ضدر نف�ضه، �ص: 16.- 22
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دار - 29 طويل،  علي  يو�ضف  تحقيق  الفهر�ضت،  النديم،  ابن 
الكتب العلمية، بيروت، 1996م.

اأبو ن�ضر الفارابي، اإح�ضاء العلوم، تحقيق: عثمان اأمين، - 1)
دار الفكر العربي بم�ضر،4)19م، �ص:)).

المرجع نف�ضه، �ص: ))-4).  - 1)
العلوم، - 2) ال�ضيادة في مو�ضوعات  ال�ضعادة وم�ضباح  مفتاح 

اأحمد بن م�ضطفى، ال�ضهير بطا�ص كبرى زاده، دار الكتب 
العلمية، بيروت، �ص: 82.

حاجي خليفة، ك�ضف الظنون، �ص: 8.- ))
المرجع نف�ضه، �ص: 8).- 4)
اأحمد بوح�ضن. التقليد وتاريخ الأدب العربي، �ص: 1)- ))
8)19م، - 6) ط1:  بيروت  القلم،  دار  خ��ل��دون،  اب��ن  مقدمة 

�ص:)-4.
الم�ضدر نف�ضه، �ص: ))4.- ))
الم�ضدر نف�ضه، �ص: )44.- 8)
الم�ضدر نف�ضه، �ص: 2)4.- 9)
الم�ضدر نف�ضه، �ص: 8)4.- 41
الم�ضدر نف�ضه، �ص: )48.- 41
الم�ضدر نف�ضه، �ص: )4).- 42
الم�ضدر نف�ضه، �ص: ))).- )4
الم�ضدر نف�ضه، �ص: )4).- 44
الم�ضدر نف�ضه، �ص: 1)).- )4
الأ�ضفهاني، - 46 الفرج  اأب��و  الآتية:  الطبعة  على  هنا  نعتمد 
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مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، لبنان، )ب-ت(، - )4
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يقول في ن�ضب ال�ضاعر ابن قطيفة:- 48
اأخذ - فيما يزعم -  الن�ضابين ممن  اآخرون من  "وقال   
عن دغفل وغيره: معد بن عدنان بن اأدد بن �ضاجيب بن 
نبت بن ثعلبة بن عنز بن �ضريج بن ملحم بن العوام بن 
بن  �ضحدود  بن  علة  بن  العقيان  ابن  رائمة  بن  المحتل 
رزين  بن  اإ�ضماعيل  ابن  اإبراهيم  بن  عيفر  بن  ال�ضرب 
دعدع  ابن  عتود  ابن  الطمح  بن  المطعم  بن  اأع��وج  بن 
اأمامة بن دو�ص  بن محمود بن الرائد بن بن بدوان بن 
معذر  بن  مح�ضر  بن  الغمير  بن  النزا  بن  ح�ضين  ابن 
اهلل  ذبيح  اإ�ضماعيل  بن  قيدار  بن  نبت  بن  �ضيفي  بن 
اأنبيائه  وعلى  عليهما  اهلل  �ضلى  اهلل  خليل  اإبراهيم  بن 
اآزر  بن  اإبراهيم  اأن  اأجمعوا  ثم  ت�ضليما.  و�ضلم  اأجمعين 
وهو  كتابه،  في  تعالى  ذك��ره  كما  بالعربية  ا�ضمه   وهو 
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في التوراة بالعبرانية تارح بن ناحور، وقيل: الناحر بن 
ال�ضارع وهو �ضارع بن اأرغو وهو الرامح بن فالغ – وهو 
بن  عابر  – ابن  اأهلها  بين  ق�ضمها  الي  الأر���ص  قا�ضم 
�ضلى  نوح  بن  �ضام  بن  الرافد  وهو  اأرفخ�ضد،  بن  �ضالخ 
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والن�ضر  للدرا�ضات  الجامعية  الموؤ�ض�ضة  بيروت،  حجازي، 

والتوزيع، 1991م.
• اإح�ضاء العلوم، اأبو ن�ضر الفارابي، تحقيق: عثمان اأمين، 	

دار الفكر العربي بم�ضر، 4)19م.
• ن�ضر 	 لجنة  طبعة  الغزالي،  حامد  اأبو  الدين،  علوم  اإحياء 

الثقافة الإ�ضالمية، 6))1ه�، دار الفكر ))19م.  
• محمد 	 د.  تحقيق:  الحنفي،  نجيم  ابن  والنظائر،  الأ�ضباه 

مطيع الحافظ، دار الفكر، دم�ضق، )211م.
• الأ�ضباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ال�ضبكي، 	

تحقيق: عادل اأحمد عبد الموجود وعلي محمد عو�ص، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1991م.

• بن 	 الح�ضين  الكريم،  القراآن  والنظائر في  الوجوه  اإ�ضالح 
دار  الأه��ل،  �ضيد  العزيز  عبد  تحقيق:  الدامغاني،  محمد 

العلم للماليين، 1981م.
• دار 	 �ضقر،  اأح��م��د  تحقيق:  الباقالني،  ال��ق��راآن،  اإع��ج��از 

المعارف بم�ضر، )ب-ت(.
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• الكتب 	 دار  مطبعة  الأ���ض��ف��ه��ان��ي،  ال��ف��رج  اأب���و  الأغ���ان���ي، 
الم�ضرية بالقاهرة، ط1: 4)14م.

• ال�ضيوطي، 	 الدين  ج��الل  التنزيل،  ا�ضتنباط  في  الإكليل 
الكتب  دار  ال��ك��ات��ب،  ال��ق��ادر  عبد  ال��دي��ن  �ضيف  تحقيق: 

العلمية، بيروت، لبنان، 1981م.
• ترجمة: 	  ،1  : ج  بروكلمان،  ك��ارل  العربي،  الأدب   تاريخ 

ال��ق��اه��رة،  ال��م��ع��ارف،  دار  ال��ن��ج��ار،  ال��ح��ل��ي��م  ع��ب��د  د. 
ط)-)198م.

• ابن 	 دار  الطيار،  م�ضاعد  الكريم،  للقراآن  اللغوي  التف�ضير 
الجوزى للن�ضر والتوزيع، الريا�ص، 1422ه�.

• الموؤلفين، 	 من  مجموعة  العربي،  الأدب  وتاريخ  التقليد 
ال�����ض��ب��رورة(،  القطيعة-   - )التحقيب   : ك��ت��اب  �ضمن 
من�ضورات كلية الآداب والعلوم الإن�ضانية بالرباط، �ضل�ضلة: 

ندوات ومناظرات ، رقم: 81.
• المركز 	 ن�ضقية،  مقاربة  مفتاح،  محمد  والتاأويل،  التلقي 

الثقافي العربي، بيروت 1994م.
• الكتب 	 دار  ال�ضيوطي،  ال��دي��ن  ج��الل  للفتاوى،  ال��ح��اوي 

العلمية، بيروت،1412ه�.
• يفوت، 	 �ضالم  ترجمة:  فوكو،  مي�ضال  المعرفة،  حفريات 

المركز الثقافي العربي، الدار البي�ضاء، 1986م.
• ر�ضالة في مراتب العلوم �ضمن ر�ضائل ابن حزم ابن حزم، 	

الخانجي  مكتبة  الأول��ى،  المجموعة  عبا�ص،  اإح�ضان  ن�ضر 

بم�ضر، النثنى ببغداد، )د-ت(.
• للن�ضر، 	 اأحمد بو ح�ضن، دار توبقال  العرب وتاريخ الأدب، 

البي�ضاء، )211م.
• عندما ت�ضافر النظرية، اإدوارد �ضعيد، مقال �ضمنه كتابه: 	

محفوظ،  الكريم  عبد  ترجمة:  الكاتب،  الن�ص  العالم 
من�ضورات اتحاد الكتاب العرب، دم�ضق، 2111م.

• دار 	 طويل،  علي  يو�ضف  تحقيق  النديم،  ابن  الفهر�ضت، 
الكتب العلمية، بيروت، 1996م.

• دم�ضق، 	 القلم،  دار  الندوي،  اأحمد  علي  الفقهية،  القواعد 
1418 ه�.

• ل�ضان العرب، ابن منظور، دار �ضادر، )211م.	
• العلوم، 	 مو�ضوعات  في  ال�ضيادة  وم�ضباح  ال�ضعادة  مفتاح 

اأحمد بن م�ضطفى، ال�ضهير بطا�ص كبرى زاده، دار الكتب 
العلمية، بيروت )ب-ت(.

• مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت ط1: 8)19م.	
• كتاب 	 �ضمن  لن�ضون،  الآداب،  تاريخ  في  البحث  منهج 

نه�ضة  دار  العرب،  عند  المنهجي  النقد  مندور،  محمد 
م�ضر للطبع والن�ضر، القاهرة )ب.ت(.

• نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القراآن 	
الكريم، ابن الجوزي، موؤ�ض�ضة الر�ضالة )198م.

• الوجوه والنظائر في القراآن الكريم، اأبو عبد اهلل الأزدي، 	
تحقيق: حاتم ال�ضامن، دار الب�ضير، )142ه�.



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

22

 �آليات �صناعة 
�لم�صطلح �لل�صاني �لحديث

تقديــم:
القرن  الحديث في هذا  اللغة  علم  لها  اأولى  التي  الهامة  الق�صايا  الم�صطلح من  اإن ق�صية 
اأفكارها من  العلوم وتو�صيح مبادئها وتحديد  بالًغا؛ وذلك لالعتماد عليها في تي�صير  اهتماما 
جهة، واإيجاد التقارب بين العلماء والباحثين من جهة اأخرى، واأهمية الم�صطلح العلمي ترجع 
اإلى اأنه اأ�صا�ص الدرا�صة والبحث والتاأليف، وهو عامة لغة العلماء، وقد ُبذلت في درا�صته جهود 
كثيرة منذ فجر القرن الع�صرين واختلفت االأ�صاليب المتبعة من اأجله، فمن اإحياء الم�صطلحات 
اأو نقل الم�صطلح  اأو التعريب  اإلى ا�صتحداث م�صطلحات جديدة عن طريق اال�صتقاق  القديمة 
واأكثر  اأ�صرع  كانا  الع�صر،  و�صرعة  االإن�صاني،  التقدم  اأن  اإال  متخ�ص�صة،  معاجم  و�صدرت  بعينه، 
دولة  العلمي من  الم�صطلح  الم�صاألة اختالف  تعقيد  زاد في  بكثير من كل جهد مبذول، ومّما 

عربية اإلى دولة اأخرى)1(.
الإ�ضكال  عتبة  الم�ضطلح  ق�ضية  اأ�ضحت  لقد 
المعرفي، فالم�ضطلح لي�ص اإل جزًءا من بناء نظري 
في اللغة، ولغة الم�ضطلحات ل ي�ضتغني عنها عالم 
ربما  وه��ي  منهجه،  في  مفكر  ول  تخ�ض�ضه،  في 
الأحيان؛ لخت�ضار كثير من  و�ضيلة في بع�ص  تكون 
الم�ضطلح  ُعزل  واإن  الكلمات  قليل من  المعاني في 
اإليه  فهًما وتقييًما عن الهيكل النظري الذي ينتمي 
لالأمور،  العلمية  النظرة  وبين  الدار�ص  بين  يحول 
ويقف حجر عثرة بينه وبين دللة الم�ضطلح الذي 
تتم عليه النظرية، وبعبارة اأخرى محيط المعطيات 
تداخل  ف��اإن  وعليه  اإل��ي��ه،  ينتمي  ال��ذي  المعرفية 

اإلى  اأ�ضا�ضا  يعود  واختالفها  الم�ضطلحات  مفاهيم 
هذا الأمر.

مقايي�س و�سع الم�سطلح:

ا�ضتخل�ص  الم�ضطلحي  التوليد  لأهمية  ونظًرا 
مقيا�ًضا  اعتبروها  مبادئ  ع��ّدة  المحدثون  العرب 

لو�ضع الم�ضطلح العربي الحديث، وهي �ضنفان:

مبدئية"  "اختيارات  تمثل  عــامــة:  1.مـــبـــادئ 
الأعجمية  الم�ضطلحات  مترجم  لمواقف  موجهة 
الم�ضطلحي،  التوليدي  لعمله  اأكثر مما هي موجهة 

ويمكن ا�ضتخال�ص خم�ضة مبادئ اأ�ضا�ضية هي:

د. ه�شام خالدي
جامعة اأبي بكر بلقايد
تلم�ضان- )الجزائر(
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الأخذ بالقيا�ص في اللغة. اأ. 
قبول ال�ضماع من المحدثين، وخا�ضة ما �ضاع من  ب. 
األفاظ قد ولدوها في كتاباتهم غير الم�ضطلحية 

اأو في حرفهم و�ضناعاتهم التي يمار�ضونها.
الم�ضطلحات  با�ضتخراج  التراث  من  القتبا�ص  ج. 
من التراث العربي القديم واإحياء ما هو جدير 
هذا  تحت  مندرج  اآخ��ر  بمبداأ  تمثاًل  بالإحياء 
على  القديم  العربي  الم�ضطلح  تف�ضيل  هو" 

الجديد".
تف�ضيل العربي على المعرب. د. 

اإك�ضاب الم�ضطلح العربي الدقة والخ�ضو�ضية)2(. ه�. 

ل�ضلتهما  والخام�ص  الأول  المبادئ  هذه  واأه��م 
قيمة  ذو  بالقيا�ص  الأخذ  مبداأ  فاإن  التوليد،  بمنهج 
ي�ضمح  لأن��ه  خا�ضة؛  ال�ضرفي  التوليد  ف��ي  كبيرة 
�ضماعية،  تعد  كانت  كثيرة  �ضرفية  �ضيغ  بقيا�ضية 
والمبداأ الخام�ص له اأهمية في التوليد الدللي؛ لأن 
الغمو�ص  الموّلد  الم�ضطلح  تجنيب  اإلى  دعوة  فيه 
والغرابة والتعميم وال�ضتراك، فاإن هذه من �ضمات 
الدللة  لكت�ضاب  القابلة  العامة  المعجمية  الوحدة 
المعجمية  الوحدة  اأما  الأدبية،  والوظيفة  الإيحائية 
المخ�ض�ضة اأي الم�ضطلح، وخا�ضة اإذا كان علمًيا، 
واأحاديتها  ال��دلل��ة  ذات��ي��ة  �ضماتها  اأه��م  م��ن  ف��اإن 

وخ�ضو�ضّيتها.
واأما المبادئ الثالثة الباقية فتهم عمل المترجم 
للم�ضطلح؛  وا�ضًعا  بو�ضفه  ولي�ص  مترجًما  بو�ضفه 
تقدم  ال��ت��راث  ون�ضو�ص  المحدثين  م��ق��الت  لأن 
لمقابلة  �ضالحة  جاهزة  م�ضطلحية  مادة  للمترجم 
على  الم�ضدر،  اللغة  في  المعجمية  الخ�ضو�ضيات 
دخل  ذات  تكون  قد  والن�ضو�ص  المقالت  تلك  اأن 
بع�ص  اإل��ى  المترجم  عمد  اإذا  الدللي  التوليد  في 

مدعاة  وهو  الحدوث،  كثير  التجّوز  وه��ذا  مادتها، 
اإفقاد  اإلى  يوؤدي  لأنه  الخام�ص؛  المبداأ  اإلى مخالفة 
الم�ضطلح العربي الدقة والخ�ضو�ضية واإيقاعه في 

الأدبية والتعميم))(.
قواعد  لتطبيق  مُمنهجة  خــا�ــصــة:  مــبــادئ   .2
التوليد؛ اأي لكيفية توليد الم�ضطلح الجديد، فهي اإًذا 
التوليد من حيث �ضورة  مبادئ تتحكم في منهجية 
�ضنفت  وقد  دللته،  حيث  ومن  �ضيغته،  اأو  المولد 
الخ�ضائ�ص  اإل��ى  انتمائها  بح�ضب  المبادئ  تلك 
وهي  المعجمية،  الوحدة  في  التمييزية  ال�ضرورية 
والبنية  ال�ضوتي،  والتاأليف  المقولي،  النتماء  عّدة: 
اأهملت كلًيا  اأن المبادئ قد  ال�ضرفية والدللة على 
من  الم�ضطلح  بمقولية  تهتم  فلم  النتماء،  ه��ذا 
وعلى  ظ��رف،  اأو  �ضفة  اأو  فعل  اأو  ا�ضم  ه��و  حيث 
هذا الأ�ضا�ص:"فاإن ال�ضطالح يح�ضل من النتقال 
باللفظ من التعميم اإلى التخ�ضي�ص، والأ�ضماء من 
بين اأنواع المقولت المعجمية اأقَبل لذلك النتقال، 

وهي على اكت�ضاب المفاهيم اأقَدر")4(.
وال�ضفات  الأفعال  وجود  يمنع  لم  هذا  اأن  على 
بكثرة في المعاجم المخت�ضة العربية الحديثة، على 
لنتمائها  ال�ضطالح  في  الأفعال  �ضعف  من  الرغم 
اإلى اللغة العامة، وقابليتها للترجمة بمعانيها، وبناء 
المبادئ  من  اأن��واع  اأربعة  اقُترحت  فقد  ه��ذا  على 

الخا�ضة، وهي:
التاأليف ال�صوتي: وقد قّل الهتمام به، فخ�ص 
بثالثة مبادئ، دعا الأول اإلى تجّنب تنافر الحروف 
اإلى  الثاني  ودعا  به،  للنطق  ت�ضهياًل  الم�ضطلح  في 
فيه  تكثر  الذي  اللينة،  المخارج  اللفظ ذي  تف�ضيل 
ال�ضيغة  تف�ضيل  اإلى  الثالث  ودعا  الذلقة،  حروف 
الحركات  ذات  ال�ضيغة  على  ال��ح��رك��ات  القليلة 
العين  �ضاكن  ل  ُيف�ضّ مثاًل  الثالثي  ففي  المتوالية، 
على متحركها، فهذه المبادئ الثالثة توؤدي اإلى نوع 
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من "الجمالية البالغية" التي ُي�ضتح�ضن توفرها في 
الوحدة المعجمية العامة القابلة لالنتظام في ن�ص 

اأدبي.

الأرب��ع  المجموعات  اهتمت  ال�صرفية:  البنية 
المولد:  الم�ضطلح  ببنية  مت�ضلتين  بم�ضاألتين 
اإلى  كلها  اتفقت  فقد  البنية،  ب�ضاطة  هي  االأولـــى: 
من  والمتكونة  الب�ضيطة  المعجمية  الوحدة  تف�ضيل 
المركبة  البنية  ذات  ال��وح��دة  على  واح��د  عن�ضر 
البنية  ذات  والوحدة  عن�ضرين(،  من  )المتكونة 
عن�ضرين(،  م��ن  اأك��ث��ر  م��ن  )المتكونة  المعقدة 
ت�ضاعد  الب�ضيطة  الوحدة  اأن  هي  المقدمة  والحجة 
على ت�ضهيل ال�ضتقاق والت�ضريف، ول يخفى ما في 
قاعدة  ينفي  لأنه  والوهن؛  ال�ضعف  المبداأ من  هذا 
النحت،  قاعدة  ينفي  ويكاد  التوليد  في  التركيب 
مخت�ّص  عربي  معجم  لأي  �ضريعة  نظرة  وتكفي 
عاًما،  تطبيًقا  المبداأ  هذا  تطبيق  ا�ضتحالة  لتبين 
معاجمنا  في  والمعقدة  المركبة  الم�ضطلحات  فاإن 

المخت�ضة كثيرة جًدا.

والم�صاألة الثانية: هي ال�ضوابق واللواحق، وعلى 
هذا الأ�ضا�ص فاإن التجاه العام هو الميل اإلى ترجمة 
في  البنية  لطبيعة  مخالفة  تعد  التي  الزوائد  هذه 
الكلمة العربية، ولكن المتفّح�ص لمعاجمنا المخت�ضة 
يبين الفو�ضى الغالبة في ترجمتها وُيظهر التذبذب 
بن  اإبراهيم  اأعطى  وق��د  وتعريبها،  ترجمتها  بين 
�ضبع  اإلى  مراد مثاًل لترجمة لحقة"Oide" منقولة 
زال��ت))(  ما  الم�ضاألة  هذه  فاإن  اإًذا  طريقة،  ع�ضرة 
في حاجة اإلى التدقيق وال�ضبط، وخا�ضة من حيث 
العربية  ال�ضرفية  البنية  وقابلية  بالنحت  �ضلتها 

للخا�ضية الت�ضل�ضلية المقيدة.
3.الداللـة: 

م�ضائل:  بثالث  الأربع  المجموعات  اهتمت  وقد 

ب��اأن  وذل���ك  الت�ضمية"  "اأحادية  ن�ضميها  اأوالهـــــا 
فال  ال��واح��د،  للمعنى  واح���د  م�ضطلح  �ص  ُيَخ�ضَّ
ي�ضترك في المفهوم الواحد ا�ضمان اأو اأكثر فُيَتَجنَّب 
"اأحادية  هي  الثانية،  والم�صاألة  الترادف،  بذلك 
دللة  ذا  المولد  الم�ضطلح  يكون  اأن  اأي  الدللة"؛ 
واحدة في الحقل الذي ينتمي اإليه، فال تتنوع بذلك 
الخا�ضة  فالمبادئ  الم�ضترك،  من  فيكون  دللت��ه 
ال�ضتراك  تجنب  اإل���ى  ت��دع��و  اإًذا  الم�ضاألة  ب��ه��ذه 
فيها  للعلم  فلي�ص  الم�صائل  ثالثة  واأم��ا  ال��دلل��ي، 
دخل، بل هي تربوية اأخالقية مح�ضة، وهي "تجنب 

النافر والمحظور من الألفاظ".
االقترا�س المعجمي:

اأمًرا  وجّل المبادئ في المجموعات الأربع توؤكد 
وذلك  الدخيل،  على  المعرب  تف�ضيل  هو  واح���ًدا، 
البناء  م�ضتوى  وفي  ال�ضوتي،  التاأليف  م�ضتوى  في 
ينطق  اأن  اإل��ى  ُدع��ي  فقد  الأول  في  اأم��ا  ال�ضرفي، 
من  ُيرجح  اأن  واإل��ى  العرب،  عرفته  كما  بالمعّرب 
تعريب  طريقة  وهي  نطقه،  ُي�ضهل  ما  المقتر�ضات 
العربية،  في  لها  مقابل  ل  التي  الأعجمية  الأ�ضوات 
لم ُيعتن بها العناية الكافية، واأما في م�ضتوى البنية 
اللفظ  �ضكل  في  التغيير  اإلى  ل  ُف�ضِّ فقد  ال�ضرفية 
الأجنبي حتى ي�ضبح موافًقا لل�ضيغة العربية، وذلك 
ببنية  يلحق  حتى  بالزيادة  اأو  بالحذف  يتناول  باأن 
وي�ضبح  العربية  لمقايي�ص  فيخ�ضع  عربية  �ضرفية 

ًبا تاًما. معرَّ
اأن  اإًذا  الأخير  الثالث  الق�ضم  هذا  من  ويظهر 
توليد  ف��ي  العمل  لترجمة  ُو�ضعت  التي  ال��م��ب��ادئ 
اأكانت  �ضواء  الحديث،  العربي  العلمي  الم�ضطلح 
في  ُت�ضتخل�ص  لم  مبادئ  خا�ضة،  كانت  اأم  عامة 
الغالب من واقع اللغة وحقيقة ا�ضتعمالتها، ولم ُتراع 

فيها طاقات اللغة الحقيقية على التطور والتجدد.
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اأن  البحث  ه��ذا  لنا  بين  ق��د  ه��ذا  على  وب��ن��اء 
ال��ع��رب ق��د اع��ت��م��دوا ف��ي توليد  ال��م��ح��دث��ي��ن م��ن 
ترق  لم  القواعد  لكن  ومبادئ،  قواعد  الم�ضطلح 
جهاز  على  القائمة  النظرية  القواعد  م�ضتوى  اإل��ى 
اإلى  بها  ينته  فلم  قويين،  مفهومي  وجهاز  نظري 
لتطّور  مواكب  متطور  ت��ام  عربي  م�ضطلح  توليد 
المفاهيم والأ�ضياء، جاءت قواعد منتقاة لم تراع في 
اعتمادها قدرات اللغة الحقيقة على التطور، فكانت 
المبادئ فلم  واأما  التطبيق،  العدد، م�ضطربة  قليلة 
فكانت  القيود،  من  القواعد  على  ُفر�ص  عما  تخرج 
لها  ُي��راد  ما  على  اللغة  ت�ضور  نتيجة  الغالب  في 
عليه  هي  الذي  الواقع  نتيجة  ولي�ص  عليه،  تكون  اأن 
الم�ضطلح  اإك�ضاب  على  توؤكد  لم  ولذلك  بالفعل؛ 
الموّلد الّدّقة والخ�ضو�ضية فال�ضك اأن ما يطبق من 
يو�ضع في  اأن  اإلى  المبادئ في حاجة  القواعد ومن 
ذات  تكون  الم�ضطلحي  التوليد  في  عامة  منهجية 
خ�ضو�ضيات  تراعي  متكاملة  وا�ضحة  نظرية  اأ�ض�ص 
�ضة، وطاقات اللغة  توّلد الوحدة المعجمية المخ�ضّ

فيما يخ�ص التطور والتوليد.
دقيقة  متينة  تكون  ل  المنهجية  تلك  اأن  على 
ق�ضية  اإل���ى  ن��ظ��ر  اإذا  اإل  منها  ب��ال��غ��ر���ص  واف��ي��ة 
التوليد  هو  اأع��ّم  اإط��ار  �ضمن  الم�ضطلحي  التوليد 
وعلم  الم�ضطلحية  بين  بالربط  وذلك  المعجمي، 
المعجم والربط بين التوليد الم�ضطلحي والنظرية 
التوليد  اأن  على  المعجمية،  الإبداعية  في  العامة 
�ضلة  ذي  ال��ي��وم  العربية  اللغة  ف��ي  الم�ضطلحي 
العربي  الم�ضطلح  ف��اإن  الترجمة،  نظرية  بمبحث 
مرجًعا  الأعجمي  الم�ضطلح  يعتمد  م��ازال  المولد 
في  يتحكم  بل  الدللية،  خ�ضي�ضته  يحدد  اأ�ضا�ًضا 
بنيته ال�ضرفية في اأحيان كثيرة؛ ولذلك فاإن النظر 
في التوليد الم�ضطلحي مخرج اإلى النظر في نظرية 

ا. الترجمة اأي�ضً

اأثر الم�سطلح العربي الحديث في علوم اللغة:
الم�ضطلحات  ت��ك��ون  ت���اري���خ  م���ن  ي��ت�����ض��ح   .1 
عند  متوا�ضعة  بداية  بداأت  اأنها  المعا�ضرة  اللغوية 
حاول  عندما  وذلك   ،)18(2-1811( الطهطاوي 
والحديثة،  القديمة  الأوروبية  اللغات  عدد  ُيبين  اأن 
ذك��ر:  وال��ل�����ض��ان،  ال��ل��غ��ة  م�ضطلحي:  ن��ج��د  وه��ن��ا 
كتب  كما  الفرن�ضية،  واللغة  الفرن�ضاوي،  الل�ضان 
وقد  وغيرها،  الالتينية  واللغة  العربية،  اللغة  عن 
معربة  يونانية  كلمة  م��ن  كذلك  الطهطاوي  اأف���اد 
منذ الع�ضر العبا�ضي، ومن كلمة فرن�ضية وقال باأن 
فن  يقول  فكاأنه  الكالم،  تركيب  فن   " الم�ضطلح 

النحو")6(.
بيان  مع  يتوازى  المعجمي  القترا�ص  نجد  وهنا 

المحتوى بكلمات عربية �ضارحة.
2. بداأت كلمات جديدة تاأخذ دللت ا�ضطالحية 
الر�ضيد  من  منها  كبير  عدد  واأ�ضبح  العلماء،  عند 
اللغوية، منها كلمة: قامو�ص  للم�ضطلحات  الأ�ضا�ص 
فاأ�ضبحت  المعجمات  اأح��د  على  ا�ضم  من  تحولت 
ال��ن��وع من  ه��ذا  اأف����راد  ك��ل  دال���ة على  ع��ام��ة  كلمة 
الموؤلفات اللغوية، فكلمة قامو�ص مثال وا�ضح لبداية 
جديد  ا�ضطالحي  بمعنى  موروثة  كلمة  ا�ضتخدام 
م�ضر،  في  الحديثة  النه�ضة  بداية  في  ي�ضتقر  اأخذ 
وعليه فاإننا نجد بداية ا�ضتقرار كلمة قامو�ص للدللة 
اإلى  على ذلك النوع من المراجع اللغوية التي تعود 

الفترة 2-1822)18.
الم�ضطلحات  تجمع  اأن  ا  اأي�ضً المفيد  ومن   .(
مقدمة  وف��ي  النه�ضة،  رواد  كتب  ف��ي  وردت  التي 
وردت  التي  والم�ضطلحات  وال�ضدياق،  الطهطاوي 
في عدة دوريات ومجالت حديثة، كانت من طرف 
ماري  واأن�ضا�ص  اليازجي،  واإبراهيم  زيدان،  جرجي 
وغير  المتخ�ض�ضة  المطبوعات  فهذه  الكرملي، 
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تكوين  ف��ي  وا���ض��ح  ب�ضكل  اأ�ضهمت  المتخ�ض�ضة 
م��ح��ددة  ب����دللت  ال��ي��وم  ا���ض��ت��ع��رت  م�ضطلحات 
معجم،  قامو�ص،  الم�ضطلحات:  منها  م�ضتحدثة، 
مجمع، اللغات ال�ضامية، التراكيب المعجمية، وذلك 
الكتب  في  الم�ضتخدمة  الم�ضطلحات  جانب  اإل��ى 
الم�ضطلح  من  الجديد  لتعرف  والتعليمية  الثقافية 

اللغوي.
4. دخل الم�ضطلح العربي مرحلة جديدة بعد �ضنة 
1918م، اإن التحول الجديد وثيق ال�ضلة باتجاهات 
علم  "مخت�ضر  جويدي  الإيطالي:  اللغوي  البحث 
اللغة العربية الجنوبية" �ضنة 1929،اأما برج�ضترا�ضر 
فكان يفيد من الم�ضطلح نف�ضه، وقد األف "التطور 
النحوي للغة العربية"، ونجد فيه م�ضطلح علم اللغة 
الأ�ضوات  علم  م�ضطلحات  اأُ�ضيفت  كما  التاريخي، 
والمقيدة،  المطلقة،  ال�ضوتية  والتغيرات  العمومي، 
ودللتها  تركيبها  في  جديدة  م�ضطلحات  وكلها 

الحديثة.
بين  ال���ف���روق  ب��رج�����ض��ت��را���ض��ر  اأدرك  ل��ق��د   .(
الم�ضطلحات التراثية والم�ضطلحات الحديثة، ولم 
يكن يفيد من الم�ضطلحات التراثية والم�ضطلحات 
اإل  التراثي  الم�ضطلح  يفيد من  يكن  ولم  الحديثة، 
للمفهوم  الجديد  المفهوم  مطابقة  من  يقينه  عند 
التراثي؛ ولهذا وجد من ال�ضروري عند التعبير عن 
الت�ضابه  م�ضطلح  ي�ضع  اأن   Assimilation م�ضطلح 
التماثل  مفهوم  بين  الفرق  يو�ضح  واأن  التماثل  اأو 
في علم اللغة الحديث ومفهوم الإدغام عند النحاة 
تراثية  اإلى م�ضطلحات  ي�ضير  ل  نجده  كما  العرب: 
منها الهم�ص والجهر؛ وذلك لأن دللة الم�ضطلحين 
نجد  وهنا  وخ��الف.  نظر  مو�ضع  ك��ان  الأوروب��ي��ي��ن 
في  الأوروبية  الم�ضطلحات  من  المبا�ضرة  الإف��ادة 
موقفه،  برج�ضترا�ضر  وبين  العربي،  المقابل  و�ضع 
بقوله:"م�ضطلحات غير ا�ضطالحاتنا، اأ�ضل بع�ضها 

غام�ص، ولكن معناها وا�ضح، وهي: مجهور بمعنى 
فقد  وعليه  �ضوتي"،  غير  بمعنى  ومهمو�ص  �ضوتي 
و�ضوائت  �ضوامت  اإلى  الأ�ضوات  برج�ضترا�ضر  ميز 

وحركات ممدودة وغيرها من الم�ضطلحات.
الحديث  اللغوي  البحث  اتجاهات  ا�ضتقرت   .6
في اتجاهين اأ�ضا�ضين، فقد ظلت المدر�ضة ال�ضامية 
وم��راد  نامي  يحيى  خليل  يمثلها  التي   - المقارنة 
بكر  يعقوب  وال�ضيد  ال�ضامرائي،  واإبراهيم  كامل 
قد  كانت  التي  الم�ضطلحات  بر�ضيد  تتعامل   -
الدرا�ضات  العربية  المنطقة  عرفت  منذ  ا�ضتقرت 
التي  اللغوية  المدر�ضة  اأم���ا  ال��م��ق��ارن��ة،  ال�ضامية 
اللغة  علم  در���ض��وا  وم��ن  اأني�ص  باإبراهيم  ارتبطت 
فكانت  الأ���ض��وات،  بعلم  خا�ص  اهتمام  م��ع  ال��ع��ام 
الم�ضطلحات  اأك��ث��ر  فتكونت  م��وازًي��ا  ت��ي��اًرا  تمثل 
المتداولة بجهود هوؤلء اللغويين))( كما عبرت هذه 
للتحليل  الأ�ضا�ضية  المفاهيم  عن  الم�ضطلحات 
للغات  ُمقّننة  اأ�ضماء  اإطارها  في  وتحّددت  اللغوي، 
وهكذا  الأف��ري��ق��ي��ة.  ول��ل��غ��ات  ولهجاتها  ال�ضامية 
ال�ضتخدام  اأكثر  في  الم�ضطلحات  هذه  تجاوزت 
اللغة،  علم  في  اأ�ضا�ًضا  ر�ضيًدا  واأ�ضبحت  الفردي 
منها  ُمتعّددة،  م�ضطلحات  ُو�ضعت  هذا  اإثر  وعلى 
علم اللغة التقابلي، وعلم اللغة التطبيقي، والبنيوية، 
والبنية ال�ضطحية والبنية العميقة، والنحو التوليدي 
من  الم�ضطلحات  ه��ذه  اأ�ضبحت  وق��د  التحويلي، 

الر�ضيد الم�ضترك لّلغويين العرب.
). كما تكونت عند عدد من اللغويين اللبنانيين 
في  اأ�ضقائهم  مع  بعيد  حد  اإل��ى  تتفق  م�ضطلحات 
محدودة  حالت  في  احتفظت  واإن  والعراق،  م�ضر 
بطابعها الخا�ص، فقد ذكر ريمون طحان في كتابيه 
عن " الأل�ضنية")8( هذه الت�ضمية وت�ضميتين اأخريين 
هما: الدرا�ضات اللغوية والعلوم الأل�ضنية، وقد اأفاد 
كل م�ضطلحات  في  المعجمي  القترا�ص  من  كثيرا 
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 Phonologie والفونولوجيا   Phoretique الفونتيكا 
التراثية  الم�ضطلحات  اأما   .Phoneime والفونيم 
اللغويين.  اأك��ث��ر  عند  م��ا  نحو  على  ا�ضتقرت  فقد 
والجهر  والحنك  المخرج  م�ضطلحات  نجد  وهكذا 
وقد  المكاني،  والقلب  والإطباق  والترقيق  والهم�ص 
يت�ضم  نحو  على  اللغوية  الم�ضطلحات  بناء  ا�ضتمر 

بالطراد والخالف المحدود.
جهود  ظهرت  فقد  العربي،  المغرب  في  اأما   .8
معجًما  اأعّد  الذي  الحمزاوي  ر�ضاد  كتب  في  تمثلت 
العربية،  اللغة  في  الحديثة  للم�ضطلحات  ت�ضجيلًيا 
الترجمة  وتعد  الترجمة،  على  اقت�ضر  من  ومنهم 
لكتاب   1966 �ضنة  القرمادي  �ضالح  اأعدها  التي 
كانتينو  لجان  العربية"  اأ�ضوات  علم  في  "درو�ص 
اللغوية،  الم�ضطلحات  بم�ضكلة  التعريف  في  مهمة 
 وقد عرف القدماء هذا التخ�ض�ص با�ضم علم اللغات 
القرمادي  العام، ولكن  اللغات  اأو علم   linguistique

الأل�ضنية  وه��و  ن��ادر،  م�ضرقي،  م�ضطلح  من  اأف��اد 
 ،Dialectologie ب���  اللهجات  علم  ت�ضمية  وج��ع��ل 
عالم  ب��اأن��ه  اللهجات  ف��ي  �ص  الُمَتَخ�ضِّ ع��ن  وعبر 
م��ح��اولت  وتت�ضم   ،Dialectologie الأل�����ض��ن��ة  ف��ي 
القرمادي بقلة القترا�ص المعجمي، حاول اأن يميز 
المفاهيم بكلمات عربية، فقد ميز علم الأ�ضوات اأو 
الأ�ضوات  Phonetique عن علم وظائف  ال�ضوتيات 
Phonologie، ولكن م�ضكلة الم�ضطلحين تظهر عند 

الن�ضبة اإليهما، فالن�ضبة اإلى الأول �ضوتي واإلى الثاني 
وظائفي، والكلمة الأخيرة غير دالة.

اإلى  نقله  ح��اول  فقد   Phonème م�ضطلح  اأم��ا 
بكلمة �ضوتم، ومن  وتارة  بكلمة �ضوت  تارة  العربية 
من  الإف���ادة  ف��ي  ال��ق��رم��ادي  بالغ  فقد  اآخ��ر  جانب 
الم�ضطلحات التراثية على نحو جعل القارئ يخلط 
في  دال��ة  "حرف"  كلمة  مختلفين،  مفهومين  بين 
المنطوق،  وال�ضوت  المكتوب  الرمز  على  التراث 

في   Consonne لكلمة  ترجمة  القرمادي  فجعلها 
.Voyelle مقابل الحركة

في  اآخ����ًذا  ال��ل��غ��ة  ع��ل��م  م�ضطلح  ك���ان  ل��ق��د   .9
ال�ضتقرار عند المتخ�ض�ضين في الم�ضرق وتون�ص، 
فاإذا بنا نواجه بم�ضطلح الل�ضانيات في اإطار زاعم 
عند  مجتمعة  اللغة  لعالم  ال�ضرورية  ال�ّضروط  اأن 
عدد من الباحثين في المغرب. وبهذا بداأت الدعوة 
بع�ص  �ضغل  وقد  القائمة،  الم�ضطلحات  تعديل  اإلى 
التي  القليلة  الم�ضطلحات  عن  بالدفاع  اللغويين 

و�ضعوها.
اأن  يمكن  ل  اللغوي  الم�ضطلح  ق�ضية  اإن   .11
بطريقة  تبحث  اأن  يمكن  ول  فردية  ب��روؤي��ة  توؤخذ 
حوله  الخالف  ثم  المفرد  الم�ضطلح  في  النظر 
في  لقد ظهرت  فيه،  النظر  واإع��ادة  فيه  والت�ضكيك 
المعجمات  من  طيبة  مجموعة  الما�ضية  ال�ضنوات 
الثنائية اللغة بالم�ضطلحات اللغوية، اأعدها اأعالم 
تجمعهم الرغبة في مواجهة هذه الم�ضكلة، وتفاوتت 
واإكمال  الواعي  والختيار  التقليد  بين  مناهجهم 
ننظر  ول��ن  فردية،  م�ضطلحات  باختراع  النق�ص 
المعجمات  هذه  في  ال��واردة  الم�ضطلحات  في  هنا 
بهدف مقارنتها ب�ضكل جزئي، ولكننا نود اأن نخرج 
اللغوية  الكتب  وفي  المعجمات،  في هذه  النظر  من 
لعلم  العامة  ب�ضل�ضلة  بالعربية  والموؤلفة  المترجمة 

الم�ضطلح.
م�سادر الم�سطلح:

يرتوي من مخزون  اإنما  ي�ضع م�ضطلًحا  اإن من 
يفكر  ما  اإلى  ُي�ضير  لفًظا  الجمعي  وقامو�ضها  اللغة 
فيه، وي�ضمي ما يراه في هذه اللفظة التي تغدو علًما 
تتو�ضط  مادته،  يميز  وم�ضطلًحا  مو�ضوعه  يعرف 
بين ذات وا�ضعها بما تحمله من طابع ثقافي ونف�ضي 
اأ�ضابع التاريخ وف�ضاء  واجتماعي، وما يحركها من 
من  يحمله  بما  دللتها  مو�ضوع  وبين  الجغرافيا، 
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ومن  و�ضموله....،  العن�ضر،  ور�ضوخ  المادة،  ثبات 
ذاتية  دللت  م�ضمونه  ف��ي  الم�ضطلح  يحمل  ث��م 
ذات  مو�ضوعية  ودللت  وثقافي  تاريخي  ن�ضق  ذات 
في  اإ�ضابته  بقدر  معرفية،  واإرادة  منهجي  خلو�ص 
فعنا�ضر  ي�ضتقر،  ما  نحو  وتجاوزه  يثبت،  ما  تمييز 
الذات وطوابعها تج�ضد في الم�ضطلح حكًما منحاًزا 
لحظتها  ف��ي  ال��ت��راث  مكونات  لجماع  ب��ال�����ض��رورة 
وطوابعه  المو�ضوع  و�ضفات  والح�ضارية،  الفردية 
تحمله حقيقة الوجود، وتلب�ضه معنى ال� )ما �ضدق(، 
الدرا�ضة  مادة  الم�ضطلحات  تغدو  وتلك  هذه  وبين 
المعرفية،  والح�ضرية  والعالمتية،  الجتماعية، 
والبيئية والتاريخية، والبنائية، والتفكيكية،...مثلما 
هي مجال طريق للتملي في حركة الفكر والمفاهيم، 

والتفكير حول ما ي�ضنع تفكيرنا ويوجهه.
اإلى تلك الم�ضطلحات التي تحملها  واإذا نظرنا 
الح�ضي  ب�ضياجها  والريا�ضية  الطبيعية  ال��م��ادة 
يتال�ضى  ال���ذي  النحو  على  ال�����ض��ارم  وال�����ض��وري 
وطابعها  ال��ذات  جهد  ويخفت  الإن�����ض��ان،  دور  فيه 
حال  هو  كما  الت�ضمية  واإب��داع  الم�ضطلح،  �ضك  في 
للم�ضطلحات  ف��اإن  والريا�ضية،  الطبيعية  العلوم 
ن�ضيًبا  واللغوية  والأدب��ي��ة  والفل�ضفية  الجتماعية 
بالفعل  ت�ضع  ال��ت��ي  الإب��داع��ي��ة  ال�ضفة  م��ن  واف����ًرا 
عليه  تنطوي  كمحمول  بالذات  وت�ضيء  الإن�ضاني، 
�ضريرته،  في  يختبئ  وما  بداخله  ما  وتك�ضف  اللغة، 
وهنا يقف الفكر حا�ضًما بين م�ضطلح تبدعه الذات 
تقلده  اأو  تنقله  واآخ��ر  همها،  اأو  فكرتها  به  لت�ضمي 
الم�ضطلح  اإب��داع  ففي  نف�ضه،  للغر�ص  غيرها  عن 
اإدراك  وحيوية  و�ضدق  معاناة  الت�ضمية  واخ��ت��راع 
ومعاي�ضة  اأ�ضداده  زخم  مع  وتجادل  بال�ضياق  ووعي 
الم�ضطلح  يربط  ما  وهو  لمعطياته،  ونافذة  عميقة 
والح�ضاري  الجتماعي  بالواقع  به  وكثير  بالتاريخ 
التفكير  وطريقة  والإيديولوجية  المعرفية  والخلفية 

واأُ�ض�ضه المنهجية.
فقد تكاد الو�ضائل لتكوين الم�ضطلحات اللغوية 
ل تخرج عن الم�ضائل العامة لتكوين الم�ضطلحات 
واألفاظ الح�ضارة في العربية الف�ضحى في الع�ضر 
الحديث، اإلى جانب الم�ضطلحات التراثية الموروثة 
عن  وتعبر  ال��ع��رب،  واللغويين  النحو  علماء  ع��ن 
القرون،  عبر  العربية  في  اللغوي  البحث  ا�ضتمرار 
تتمثل  الم�ضطلح  لتكوين  الأ�ضا�ضية  الم�ضادر  فاإّن 

فيما ياأتي)9(:
الم�سطلحات التراثية:

اأ�ضا�ص  العربية على  الأ�ضوات  البحث في  بداأ  اأ. 
اإط��ار  في  واللغويين  النحويين  جهود  من  الإف���ادة 
بداأ  الما�ضي  القرن  اأواخر  الحديثة، ومنذ  المناهج 
العرب  كتبه  بما  الأوروبيين  الم�ضت�ضرقين  اهتمام 
في ت�ضنيف اأ�ضوات العربية واهتموا بطبيعة الحال 

بم�ضطلحات الت�ضنيف.
عام  المائة  م��دى  على  الهتمام  ه��ذا  وا�ضتمر 
�ضاده  الأل��م��ان��ي  الم�ضت�ضرق  ك��ان  وق��د  الما�ضية، 
�ضبيويه  عند  الأ���ض��وات  علم  ع��ن  ر�ضالة  كتب  ق��د 
لم�ضكالت  مدرًكا  برج�ضترا�ضر  وك��ان  )1911م(، 
العربي،  التراث  في  ال�ضوتي  البحث  م�ضطلحات 
وهو ُيحا�ضر عن العربية في �ضوء اللغات ال�ضامية، 
اأما المن�ضورات العربية في هذا المجال، من اأقدمها 
ب�ضر  وكمال  ال�ضعران  ومحمود  اأني�ص  اإبراهيم  كتب 
ال�ضلة  وثيقو  موؤلفون  كتبها  فقد  ح�ضان،  وت��م��ام 
ال�ضوتي؛  البحث  ف��ي  ال��ت��راث��ي��ة  بالم�ضطلحات 
الم�ضطلحات  اأك��ث��ر  ا���ض��ت��ق��رت  ف��ق��د  ك��ل��ه  ول��ه��ذا 
جهود  عن  الماأخوذة  ال�ضوتي  البحث  في  الحديثة 
بين  يذكر  خ��الف  ول  ال��ع��رب،  واللغويين  النحاة 
المتخ�ض�ضين في ا�ضتخدامهم لم�ضطلحات: حلقي 
اأو حنكي اأو خي�ضومي اأو �ضفوي اأو اأ�ضناني اأو مهمو�ص 
اأو مجهور، اأما الم�ضطلحات التي تعبر عن مفاهيم 
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علمية التي لم تكْن للعرب معلومة عنها فهي مو�ضع 
مثل  منها  الكثير  اأقر  قد  التفاق  كان  واإن  اجتهاد، 

م�ضطلحي النبر والمقطع)11(.
المعجمات  ت�ضمها  التي  الم�ضطلحات  ب.بع�ص 
التراث  عرفه  اآخر  اأو  ل�ضبب  خالفت  المتخ�ض�ضة 
كان  فقد  وعليه  م�ضطلحات،  من  العربي  اللغوي 
النحويين قد ق�ضموا الأ�ضماء المعربة اإلى من�ضرفة 
فيه  تت�ضح  الأول،  النوع  ال�ضرف،  من  وممنوعة 
فيه  تظهر  الثاني  وال��ن��وع  اإعرابية  عالمات  ث��الث 
عالمتان اإعرابيتان، وقد و�ضع الم�ضت�ضرقون لال�ضم 
لإع��ادة  مبرر  ول   Triptote م�ضطلح  المن�ضرف 
كما  اإعرابي،  العربية بم�ضطلح ثالثي  اإلى  ترجمته 
و�ضعوا للممنوع من ال�ضرف م�ضطلح Diptote، ول 
ال�ضرف،  ثنائي  بم�ضطلح  ترجمته  لإع��ادة  داع��ي 
من  ممنوع   Diptotes من�ضرف   :triptote وال�ضواب 

ال�ضرف.
في  اأ�ضا�ضية  مرحلة  يعد  المفردات  تق�ضيم  اإن 
الكلمات  �ضيبويه  �ضنف  وعندما  النحوي،  التحليل 
الكلم،  م�ضطلح  ا�ضتعمل  وح��رف  وفعل  ا�ضم  اإل��ى 
الكلم  م�ضطلح  دلل��ة  بين  اأ�ضا�ضًيا  ف��رًق��ا  وح��دد 
الكالم  ودللة م�ضطلح  كلمة( من جانب  )وواحدة 

من الجانب الآخر.
بق�ضية  الهتمام  ال�����ض��روري  م��ن  اأن��ه  ثبت  ج. 
اللغوي  ال��ت��راث  ف��ي  الم�ضتخدمة  الم�ضطلحات 
العربي. وهنا نجد ح�ضًرا دقيًقا للم�ضطلحات التي 
يم�ضي  ولن  المو�ضوع،  هذا  في  النحاة  منها  اأف��اد 
في  العربية  الم�ضطلحات  نجد  حتى  طويل  وق��ت 
الإفادة منها  اللغة قد جمعت على نحو يجعل  علوم 
اأمًرا ي�ضيًرا ويجعل الخالف حولها غير ذي مو�ضوع.

اال�ستقاق:
اأبنية  عدة  من  الحديث  اللغوي  البحث  اأف��اد  اأ. 
لتكوين كلمات جديدة تعبر عن مفاهيم م�ضتحدثة، 

ال�ضناعي  والم�ضدر  الم�ضادر،  اأبنية  وفي مقدمها 
بنيته،  ف��ي  لي�ضت  ال�ضناعي  الم�ضدر  وم�ضكلة 
اأن يقال  اأ�ضهل  فهمي بنية تنتهي بالحقة )ية( وما 
الأل�ضنية  اأو  المعجمية  اأو  التركيبية  اأو  الخي�ضومية 
هذه  دلل��ة  في  تكمن  الم�ضكلة  ولكن  ال�ضلوكية،  اأو 
والتجاهات  المذاهب  على  ت��دل  فهمي  ال�ضيغة 
ال�ضيغة  وهذه  والتحويلية،  والبنيوية  ال�ضلوكية  مثل 
الم�ضكلة   ،ISM ب�  المنتهية  الأوروبية  الكلمات  تقابل 
العلوم  على  ا  اأي�ضً ال�ضيغة  ه��ذا  دلل��ة  في  كامنة 
"الأل�ضنية"؛  كلمة  ا�ضتخدام  مثل  وذلك  ومجالتها 
الجتماع،  علم  اأي  و"الجتماعية"؛  اللغة  علم  اأي 
و"التركيبية"  و"ال�ضرفية"  "ال�ضوتمية"،  وكذلك 
علم  الأ����ض���وات،  ع��ل��م  م��ن  ب���دًل  و"المعجمية"، 
ويرف�ص  المعجم،  علم  التراكيب،  علم  ال�ضرف، 
الواحدة  ا�ضتخدام هذه الالحقة  اللغويين  كثير من 
لدللتين مختلفتين ويرون اأّن تحديد دللة الم�ضدر 

ال�ضناعي للتعبير عن المذاهب و التجاهات.
بها  تكونت  م�ضدرية  اأوزان  ثالثة  هناك  ب. 

م�ضطلحات جديدة في علوم اللغة.
- وزن تفاعل، مثل تعامل، تعالق، تقابل، تماثل، 

تناوب 
- وزن انفعال: مثل: انجهاز، انحبا�ص

- وزن تفعيل: مثل ت�ضويت، تحنيك 
وهذه ال�ضيغ الم�ضدرية وما ي�ضل بها من اأفعال 
تفيد كثيًرا في و�ضع الم�ضطلحات ول خالف عليها 
كلمة  كل  دللة  على  التفاق  ولكن  البنية،  من حيث 
ت�ضبح هذه  لكي  الم�ضتقة �ضروري  الكلمة  من هذه 

الكلمات م�ضطلحات دالة)11(.
االقترا�س المعجمي:

مجموعة  ف��ي  المعجمي  الق��ت��را���ص  يت�ضح  اأ. 
ولذا  جديدة؛  علوم  على  الدالة  الم�ضطلحات  من 
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مثل:  م�ضطلحات  من  اأف��ادوا  اللغويين  بع�ص  نجد 
المن�ضوبة  ال�ضيغ  وا�ضتعملوا  فيلولوجيا،  فنولوجيا، 
اإلى  فنولوجي و فيلولوجي، وفي حالت كثيرة ُيرفق 
العربية  باللغة  �ضرٌح  المقتر�ص  الم�ضطلح  جانب 
الأح��وال،  اأح�ضن  في  الم�ضطلح  دلل��ة  عن  يك�ضف 
اأخرى،  اأح��وال  في  الغمو�ص  من  درجة  اإلى  وي�ضل 
مثل �ضرح م�ضطلح فيلولوجيا باأنه فقه اللغة اأو علم 
الم�ضتقل  تاريخُه  منهما  م�ضطلح  لكل  اأن  مع  اللغة 

الذي يجعله مختلًفا عن الآخر.
في  المقتر�ضة  الم�ضطلحات  ت�ضتخدم  ب. 
ت�ضمية الأجهزة التي يفيد منها الباحثون في درا�ضة 
عن  التعبير  وفي  الكيموجراف،  ومنها  الأ���ض��وات، 
البالتوجرافيا؛  ومنها  معينة،  باآلة  المرتبة  الطرق 

اأي طريقة الأحناك ال�ضناعية.
بع�ص  ح��اول  م�ضتقرة  م�ضطلحات  هناك  ج. 
وتف�ضيله  الدخيل  الم�ضطلح  باأخذ  تجنبها  العلماء 
على الم�ضطلح العربي، مثل ذلك م�ضطلح التاأ�ضيل 
فقد ذكر تارة بكلمة اإيتيمولوجيا على الرغم من اأن 

الم�ضطلح العربي متداول.
ع���ن ط��ري��ق  م�����ض��ط��ل��ح��ات  ع����دة  ت��ك��ون��ت  د. 
الأوروب��ي  الم�ضطلح  لمكونات  المبا�ضرة  الترجمة 
الدولي  ال�ضبط  ُتعين على  الطريقة  المركب، وهذه 
ذلك  م��ن  حقيقة،  م�ضكلة  تعد  ول  للم�ضطلحات 
بم�ضطلح   Harmonie Vocalique م�ضطلح  ترجمة 
 Nasal Resonance وم�ضطلح  الحركي،  الن�ضجام 
طبقة   substratum وم�ضطلح  خي�ضومي،  رن��ي��ن 
في  اأحياًنا  تكمن  النوع  هذا  م�ضكلة  �ضفلى.  لغوية 
وجود م�ضطلح تراثي اأب�ضط من حيث التركيب من 
ذلك  من  الدللة  في  واأو�ضح  الأوروب��ي  الم�ضطلح 
م�ضطلح المخرج، ويقابله Point of articulation؛ اأي 
مو�ضع النطق، وقد ثبت الم�ضطلح العربي الموروث 

على ترجمة الم�ضطلح الأوروبي المركب)12(.

ه�. بع�ص الم�ضطلحات مركب على نحو يحذف 
حرفان من حروف الكلمة الأولى ويكّون من الكلمتين 
تركيًبا ي�ضبه النحت، وم�ضير الكلمات المكونة على 
الكلمات  باقي  م�ضير  من  اأف�ضل  لي�ص  النحو  هذا 
فاإن  ولذلك  العربية؛  في  النحت  بطرق  المكونة 
المبدوءة  المركبة  الأوروبية  الم�ضطلحات  ترجمة 
بال�ضابقة Inter قد اقترح له اأن يترجم بكلمة )بين( 
بين�ضو�ضية  فيقال  النهائية،  النون  هذه  حذف  مع 
Intertextualité للدللة على عالقة الن�ص بن�ضو�ص 

من  الرغم  على  الم�ضطلحات  وهذه  اأخ��رى،  لغوية 
العربي  اللغوي  النمط  عن  غريبة  الفكرة  طرافة 
في تكوين الم�ضطلحات ولم ي�ضفع لها القبول عند 

علماء اللغة.
ماهية التقيي�س الم�سطلحي:

اإخ�ضاع  هو  الم�ضطلحي  المجال  في  التقيي�ص 
منهجية  ومقايي�ص  لموا�ضفات  الم�ضطلحي  التوليد 
ال�ضناعي  يتقيد  كما  الو�ضع  عند  بها  يتقيد  دقيقة 
والتقيد  �ضناعته  اإن��ج��از  ف��ي  معينة  بموا�ضفات 
ي�ضمى  ما  اإل��ى  ُي���وؤّدي  وه��و  ومقايي�ص،  بموا�ضفات 
من  كثيرين  غاية  كان  الذي  الم�ضطلحي  بالتوحيد 
بع�ص  وعناوين  المحدثين،  الم�ضطلحات  وا�ضعي 
اأعمال  من  اأنجزوا  فيما  ذلك  على  دال��ة  المعاجم 
الق�ضايا  معالجة  في  المنهجي  ال�ضطراب  لكن 
اأ�ضباب  ال�ضطراب  ولذلك  كبيًرا؛  كان  المطروحة 
اأو  للمذهب  التع�ضب  مثل  اأحياًنا  اللغة  عن  خارجة 
ولم  للقطر  اأو  للثقافة  اأو  الم�ضدر  الأعجمية  للغة 
تخل اأعمال المحدثين في الغالب من وجه من وجوه 
في  الم�ضطلحي  العمل  اأن  ول�ضك  التع�ضب،  ذلك 
وموؤ�ض�ضات  وجامعاتها  بمجامعها  العربية،  الأقطار 
من  عليه  ه��و  م��ا  على  �ضيبقى  فيها-  الم�ضطلح 
لم  م��ا  ا�ضطالحية  و"ُفرقة"  منهجي  ا���ض��ط��راب 
تو�ضع مناهج دقيقة وا�ضحة يتفق عليها وُيتقّيد بها 
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ك�ضفات قيا�ضية في العمل الم�ضطلحي.
وق���د ����ض���درت ه��ن��ا وه���ن���اك ف���ي ع����ّدة اأق��ط��ار 
ُعنيت  الم�ضطلحي  التقيي�ص  في  محاولت  عربية 
بالّتقيي�ص ال�ضناعي خا�ضة، ونريد اأن نذكر من تلك 

المحاولت اثنتين:
اأوالهما كانت من طرف علماء من تون�ص وعلى 
تعريب  "منهجية  وهي  م��راد،  بن  اإبراهيم  راأ�ضهم 
الأ�ضوات الأعجمية"))1(، وقد اأولت العناية بتعريب 
الأ�ضوات ال�ضوامت، وُو�ضعت لها مبادئ عامة من 
الأول على  يُن�صُّ  و  الأول والثالث والخام�ص،  اأهمها 
على  الأعجمي  ال�ضوت  تعريب  في  يحافظ   " اأن 
خ�ضائ�ص الناظم ال�ضوتي العربي فال ت�ضاف اإليه 
اأ�ضوات جديدة لي�ضت منه تقيًدا في ذلك بال�ضفرة 
على  الثالث  المبداأ  وين�ص  الموحدة")14(،  العربية 
اأن:" يتخذ لكل �ضوت اأعجمي �ضوت عربي واحد فال 
اأو اأكثر في تعريب ال�ضوت  ي�ضترك �ضوتان عربيان 
الأعجمي الواحد"))1(، واأما المبداأ الخام�ص فين�ص 
على اإجازة اأن " ي�ضترك ال�ضوت العربي الواحد في 
تعريب �ضوتين اأعجميين للتقيد بما جاء في المبداأ 
اإ�ضراكه في تعريب �ضوتين  اأنه ل يجوز  الأول، على 
يوؤديانهما")16(،  اأ�ضليان  حرفان  العربية  في  لهما 
تعريب  في  قاعدة  ع�ضرين  ذلك  بعد  اقترحت  ثم 
تعريب  في  قواعد  خم�ص  ثم  المفردة  ال�ضوامت 

ال�ضوامت المركبة.
"المنهجية  ف��ه��ي:  الــثــانــيــة:  الــمــحــاولــة  واأم���ا 
العامة لترجمة الم�ضطلحات وتوحيدها وتنظيمها" 
هذه  تقوم  ال��ح��م��زاوي))1(.  ر�ضاد  محمد  لالأ�ضتاذ 
مبادئ  واأربعة  اأ�ضا�ضيين  �ضرطين  على  المنهجية 
ال�ضرطان  اأم��ا  ك��ّم��ي��ة)18(؛  مقايي�ص  واأرب��ع��ة  كيفية 
فاأولهما اعتماد التوثيق بالتفاق اتفاًقا وا�ضًحا على 
ال�ضتقراء،  في  تعتمد  م�ضبوطة  ومراجع  م�ضادر 
تحدد  كيفية  عنا�ضر  اعتماد  هو  ال�ضرطين  وثاني 

العنا�ضر  ت�ضبط  كمية  وعنا�ضر  الختيار  القواعد 
فاأربعة،  الكيفية  المبادئ  واأم��ا  ب��الأرق��ام،  الكيفية 
تداوله،  وي�ضر  و�ضيوعه،  الم�ضطلح  اط��راد  وه��ي 
ومالءمة الم�ضطلح المترجم للم�ضطلح الأعجمي، 
ثم حوافز اختيار الم�ضطلحات مثل ب�ضاطة �ضيغته 

واإمكان ال�ضتقاق منه وو�ضوح بناء ال�ضرفي.
الكيف  مبادئ  تطبيق  فهي  الكم  مقايي�ص  واأم��ا 
باعتماد الإح�ضاء والتواتر، فيكون الطراد بح�ضب 
الم�ضادر  ف��ي  غ��ي��ره  م��ن  اأك��ث��ر  الم�ضطلح  �ضيوع 
عدد  اأ�ضا�ص  على  ال��ت��داول  ي�ضر  ويكون  المعتمدة، 
الم�ضطلح،  منها  يتركب  التي  الأ���ض��ول  ال��ح��روف 
ي�ضتعمل  التي  الميادين  ب�ضبط  المالءمة  وتكون 
اأ�ضلح  ك��ان  مجالته  قلت  فكلما  الم�ضطلح،  فيها 
اإمكانات  بح�ضب  فت�ضبط  الحواجز  واأما  لالختيار، 

ال�ضتقاق من الم�ضطلح المو�ضوع.
ل  ال�ضابقة  والمنهجية  المنهجية،  هذه  اأن  على 
ول  اعتمدتا،  اإذا  اإل  طيب  واأث��ر  �ضدى  لهما  يكون 
موافقة عربية  نالتا  اإذا  اإل  مفيًدا  اعتمادهما  يكون 
وا�ضعة، لكن ذلك لي�ص من الي�ضير في هذا الوقت؛ 
لأن م�ضائل التقيي�ص والتوحيد عامة مازالت لم تنل 
حظها من العناية والهتمام بين العرب؛ اإذ يبدو اأن 

الحاجة اإليها مازالت لم تم�ضهم الم�ضا�ص كله.
الم�ضطلح في الوقت الحا�ضر واآفاق الم�ضتقبل:

ل تزال الم�ضطلحات ت�ضق طريقها، وهي دائًما 
في تطور ونماء لحل م�ضكالت اللغة؛ لأن اللغة تعبر 
عن الإن�ضان وحاجاته، والإن�ضان ل يعرف ال�ضتقرار 
بها  لأن  اللغة؛  على  الحفاظ  من  فالبد  والثبات، 
ما  وهو  وما�ضيها،  الأم��ة  واق��ع  بين  ال�ضلة  تحفظ 
يوؤدي اإلى الحفاظ على الم�ضتقبل، وما دمنا قد قلنا 
اإن اللغة كائن حي يولد وينمو ويموت، اإن الف�ضل ل 
يزال  ل  �ضنة  اآلف  ع�ضرة  قبل  كانوا  فالذين  يقف، 
اأمة  في  وجودهم  ولكن  اليوم،  اإل��ى  يتوالى  َن�ْضلهم 
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ُيفهم  بهذا  وح�ضارتهم،  لغتهم  ببقاء  ُمتعلق  راهنة 
بقاء الأمم وانقرا�ضها)19(.

اإن التطور ال�ضريع للعلوم والتكنولوجيا بالدرجة 
اأ�ضبح  الثانية  بالدرجة  الإن�ضانية  وللعلوم  الأول��ى 
ي�ضتدعى الدقة في ا�ضتعمال الألفاظ والم�ضطلحات، 
حتى  والأف��راد  الهيئات  به  تقوم  اأن  يجب  ما  وهذا 
ن�ضل اإلى التعريب، لننمي لغتنا باألفاظ العلوم التي 
تتكاثر يوًما بعد يوم، ويميل العلماء فيها اإلى التعبير 

الفني الدقيق)21(.
واإن  الأل���ف���اظ  ب��ي��ن  ُي���ف���ّرق  ال��دق��ي��ق  فالتعبير 
وقت  منذ  الجاحظ  اإليه  تفطن  ما  وهذا  ت�ضابهت، 
يح�ضنون  النا�ص ل  العامة من  اأن  اأدرك  مبكر حين 
ي�ضتخفون  اأن��ه��م  ذل��ك  فمن  الكلمات،  ا�ضتعمال 
اأنهم  ذلك  من  ا�ضتعمالها،  على  فيقت�ضرون  األفاظ 
جوع  كلمة  اأن  مع  ال�ّضغب،  مكان  الجوع  ي�ضتعملون 
وكذلك  العقاب،  مع  اإل  الكريم  القراآن  في  ترد  لم 
يف�ضلون كلمة مطر على كلمة غيث، مع اأن "الغيث" 
للنعمة والّرحمة "و" المطر" للعذاب والإهالك)21(.
تق�ضيم  في  ال�ضعبي  قول  الدقة  على  مثاًل  ونورد 
الجلو�ص: جل�ص الإن�ضان برك البعير، رب�ضت ال�ضاة، 
على  الحمامة  ح�ضنت  الطائر،  جثم  ال�ضبع،  اأقعى 

بي�ضها)22(.
له  اأ�ضولها  وتتبع  الكلمات  �ضرح  في  الدقة  اإن 
به  ق��ام  ما  وه��و  العلمية،  البحوث  في  جيدة  نتائج 
 Fustel de coulange الم�ضهور  الفرن�ضي  الموؤرخ 
في  فتعمق  "الميروفنجيين"  ت��اري��خ  تتبع  عندما 
في  المطورة  الكلمات  من  كلمة  مائة  نحو  درا�ضة 
جًدا،  هامة  حقائق  اإلى  ل  وَتَو�ضَّ التاريخية،  الوثائق 
غيرت ما كان ُيعرف عن تاريخ فرن�ضا في عهد هذه 

الأ�ضرة تغييًرا كبيًرا))2(.
فاللغة العظيمة هي التي تتعامل مع غيرها اأخًذا 

وعطاء، ومقدرة اللغة على تمثل الكالم الأجنبي يعّد 
اأوزانها،  اإذا هي �ضاغته على  لها  ميزة وخ�ضي�ضة 
من  يتجزاأ  ل  جزًءا  وجعلته  اأحكامها،  على  واأنزلته 

عنا�ضر التعبير فيها)24(.
وبهذا الأخذ والعطاء ي�ضل الأدب اإلى العالمية، 
لكل ما هو  القومية، طلًبا  الحدود  الخروج من  وهو 
وا�ضتجابة  به  وتتغذى  اللغة  ته�ضمه  مفيد  جديد 
بع�ص،  مع  بع�ضها  والفني  الفكري  التعاون  ل�ضرورة 

لها اأ�ض�ضها العامة التي تحدد �ضيرها))2(.
يعني  ل  الم�ضطلحات-  تاأخذ  حينما  والعربية 
عليه  يعتمد  ما  وهذا  عاجزة،  اأو  �ضعيفة  اأنها  هذا 
وه��ذا  العربية،  اللغة  ا�ضتخدام  ع��ن  الممتنعون 
الم�ضطلح  بين  يخلط  لأنه  اأ�ضاًل؛  فا�ضد  العتماد 

الذي هو دعاء، واللغة التي هي اأداة التفاهم.
اللغات  كل  في  �ضائعة  ظاهرة  الدللة  تطور  اإن 
واأط��واره��ا  اللغة  نمو  لمراحل  دار����ص  ك��ل  يلم�ضها 
الذي  الداء  بمثابة  المت�ضائم  يعده  وقد  التاريخية، 
يندر اأن تفر اأو تنجو منه الألفاظ، في حين اأن من 
يوؤمن بحياة اللغة وم�ضايرتها للزمن ينظر اإلى هذا 
التطور على اأنه ظاهرة طبيعية دعت اإليها ال�ضرورة 

الملحة)26(.
والل�ضاني مطالب قبل غيره بمواكبة تطور اللغة، 
فهو اأدرى من غيره بها، َيَت�ضّدر مركز الم�ضوؤولية في 
التخطيط والتطويع والمواكبة المتعلقة بال�ضطالح، 
عن  ول  وح�ضب،  ميدانه  م�ضطلح  من  ينال  ل  فهو 
م�ضوؤولية  يقا�ضم  بل  المجاورة،  الميادين  ا�ضطالح 
حقله،  في  الجديد  المولد  و�ضع  في  اإخ�ضائي  اأي 

.)2(( )Néologie( و�ضبط و�ضائل توليد اللغة
وعلى هذا الأ�ضا�ص ي�ضتوجب النهو�ص بعلم اللغة 
في المنطقة العربية مقومات كثيرة نذكر ما يت�ضل 

منها بالم�ضطلحات:
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ت�ضكل ر�ضيًدا  التراثية  الم�ضطلحات  اأن  اأ. ثبت 
في  وا�ضح  نحو  على  منه  الإف��ادة  من  لبد  م�ضترًكا 

اإيجاد الم�ضطلحات اللغوية الحديثة.
ل��ق��د ت���ج���اوز ال��ب��ح��ث ت��ل��ك ال����روؤي����ة ال��ع��ام��ة 
النحوية:  المدار�ص  بحث  اإط��ار  في  للم�ضطلحات 
بحوث  عمل  اإل���ى  يتجه  ال��ح��ال��ي  الت��ج��اه  واأ���ض��ب��ح 
البحث  م�ضطلحات  ج��رد  على  تقوم  متخ�ض�ضة 
واللغويين،  النحاة  كتب  في  مظانها  من  ال�ضوتي 
في  النطقي  ب���الأداء  يت�ضل  ما  في  ا  اأي�ضً وتبحث 
كتب البالغيين اإلى جانب الم�ضطلحات الواردة في 
كتب التجويد، اأما الم�ضطلحات ال�ضرفية والنحوية 
التي  الكثيرة  م�ضادرها  فلها  والأ�ضلوبية  والدللية 

يعتمد عليها في العمل المعجمي المخت�ص.
الع�ضر  في  بذلت  التي  الجهود  اأن  ات�ضح  ب. 
الحديث اقت�ضرت على الم�ضطلحات الأ�ضا�ضية ولم 
ا  وتخ�ض�ضً عمًقا  اأكثر  م�ضطلحات  اإلى  تتجاوزها 
فما اأكثر الم�ضطلحات التي لم تو�ضح لها مقابالت 
ال�ضفر  م��ن  ي��ب��داأ  الباحثين  ف��اأث��ر  الإط���الق،  على 
الترجمة  يريد  كان  من  واكتفى  منه،  قريًبا  وينتهي 
المترجمة  الكتب  في  الب�ضيطة  الأف��ك��ار  باقتبا�ص 
عنها  للتعبير  تو�ضع  لم  التي  التف�ضيالت  وتجّنب 

م�ضطلحات منا�ضبة.
في  ال��ج��زئ��ي  ال��ن��ظ��ر  المفيد  م��ن  ي��ع��د  ل��م  ج. 
العربي  المقابل  اإيجاد  بهدف  المفرد  الم�ضطلح 
النظر  عند  تختار  ق��د  ال��واح��دة  الكلمة  ف���اإن  ل��ه، 
بحث  عند  اأخ��رى  م��رة  تختار  ثم  ما  م�ضطلح  في 
مختلفين  لمفهومين  تكون  وبذلك  اآخ��ر،  م�ضطلح 
الفكرة  من  الإف��ادة  ال�ضروري  فمن  ولهذا  اأكثر؛  اأو 
تقول  والتي  العام،  الم�ضطلح  علم  في  الأ�ضا�ضية 
الدقيق  التخ�ض�ص  م�ضطلحات  ح�ضر  ب�ضرورة 
الواحد وو�ضع م�ضطلح لها على النحو الذي يحقق 
م�ضتوى  اإلى  اأو  واحد  مجال  اإلى  المنتمية  التحالف 

واحد من م�ضتويات التحليل)28(.
علم  اإطار  في  الدقيقة  التخ�ض�ضات  تعددت  د. 
وفي  التطبيقي،  اللغة  علم  اإط��ار  وفي  العام،  اللغة 
المجالت التي تربط علم اللغة بالعلوم الأخرى وما 
ال�ضروري  من  يكون  فقد  ولهذا  الفروع؛  هذه  اأكثر 
الم�ضطلحات  لح�ضر  التخطيط  المرحلة  هذه  في 
في داخل كل تخ�ض�ص دقيق واإيجاد المقابل العربي 

لكل منها.

التعريفات  من  تخلو  التي  المعجمات  تعّد  ه���. 
غير مفيدة للقارئ، فالمعجمات المتخ�ض�ضة التي 
في  يحمل  القارئ  تجعل  ومقابلها  بالكلمة  تكتفي 
حالت كثيرة دللة كلمة في لغة ما على كلمة اأخرى 
في لغة ثانية؛ ولهذا فاإن بع�ص المعجمات الأوروبية 
باأكثر  الم�ضطلح  تورد  اللغة  علوم  المتخ�ض�ضة في 
الواقع  في  وهي  للمحتوى،  دقيق  بيان  مع  لغة  من 
معجمات مو�ضوعية متخ�ض�ضة، ولم ي�ضدر بالعربية 
معجم متخ�ض�ص من هذا النوع لم�ضطلحات العلوم 

اللغوية.

المعيارية  الم�ضطلحات  و�ضع  ال�ضروري  من  و. 
لترجمة  متكاملة  خطة  اإط��ار  في  التنفيذ  مو�ضع 
اإلى  العربية،  اللغة  علم  في  الأ�ضا�ضية  الموؤلفات 
به،  المت�ضلة  المجالت  الأ�ضا�ضية في  الكتب  جانب 
وفي مقدمتها، علم اللغة التطبيقي، وعلم الأ�ضلوب، 
وعلم  النف�ضي،  اللغة  وعلم  الجتماعي،  اللغة  وعلم 
بالمعرفة  غني   - اإذن  الم�ضطلح  الم�ضطلح. 
الخطاب  اآل��ي��ة  م��ن  اأ���ض��ا���ص  ج��زء  لأن��ه  المنهجية؛ 
التي  مو�ضوعيته  من  متاأتية  هذه  وعلميته  العلمي، 
تعيد فعل الدللة وال�ضياغة فيه اإلى درجة ال�ضفافية 
والمطابقة، وهي اأعلى م�ضتويات الكفاءة التوا�ضلية 

في فعل اللغة.
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الخاتمــة:
لغة  عا�ضت  اأن��ه��ا  ���ض��رًف��ا  العربية  اللغة  يكفي 
الإ�ضالمي،  العربي  والتراث  الإ�ضالمية  الح�ضارة 
واأنها ثرية كل الثراء باألفاظها واأ�ضاليبها وبالغتها، 
وبما ت�ضتمل عليه من اأ�ضول لغوية نادرة على النمو 

والتجدد والحياة.
وف����ي ع�����ض��ر ال���ح�������ض���ارة ال���ح���دي���ث���ة، ون��ح��ن 
�ضيل  واأم��ام  جديد  قرن  على  الدخول  على  مقبلون 
ت�ضلّبها  والتي  اإلينا،  الوافدة  العلمية  الم�ضطلحات 
لبد  كان  الجديدة،  والمخترعات  الح�ضارة  نموا 
الم�ضطلحات  ه��ذه  اأم���ام  يقف  اأن  العربي  للعقل 
لغوي  م��وق��ف  ات��خ��اذ  وم��ح��اوًل  ومخطًطا  ��ا  دار���ضً
اإلى موقف  التعرف  لنا كذلك من  لبد  وكان  منها، 
بهم،  محيطة  كانت  التي  الح�ضارات  من  اأ�ضالفنا 
اإليهم  وفدت  التي  الدخيلة  اللغوية  المفردات  ومن 
وحاولت الت�ضلل اإلى لغتهم بتاأثير الختالط والجوار 

والتجارة والتقارب الإن�ضاني واللغوي.
ا�ضتعمالتنا  في  الحاجة  اأ�ضد  في  اليوم  ونحن 
األفاظ ل ح�ضر لها من الم�ضطلحات  اإلى  وكتابتنا 
جوانب  كل  في  تعاي�ضنا  التي  للم�ضميات  العلمية 

حياتنا العامة والخا�ضة على ال�ضواء.
اأ�ضا�ص  اأنه  اإلى  العلمي ترجع  واأهمية الم�ضطلح 
الدرا�ضة والبحث والتاأليف وهو عامة لغة العلماء، وقد 
بذلت فيه، جهود كبيرة منذ فجر القرن الع�ضرين، 
اإحياء  فمن  اأجله،  من  المتبعة  الأ�ضاليب  واختلفت 
م�ضطلحات  ا�ضتحداث  اإلى  القديمة  للم�ضطلحات 
اأو نقل  وال��ت��ع��ري��ب  ج��دي��دة ع��ن ط��ري��ق ال���ض��ت��ق��اق 
الم�ضطلح بعينه و�ضدرت معاجم متخ�ض�ضة، وفي 
وفي  الحداثة،  في  نقراأ  اأ�ضبحنا  العربية  اللغة  علم 
م�ضطلحات  عموًما  والبالغة  النقد  وفي  البنيوية، 
العربية  البلدان  اختالف  مع  لها،  ح�ضر  ل  جديدة 

ا، فنقراأ وكاأننا  في ا�ضتعمال هذه الم�ضطلحات اأي�ضً
نقراأ لغة غير مفهومة اإل اأننا في حاجة اإلى توحيد 
ال�ضروري  وم��ن  مكان،  كل  في  ون�ضره  الم�ضطلح 
والوقوف  العربي  اللغوي  التراث  واإحياء  ا�ضتقراء 
على ما ا�ضتعمل منه وما ا�ضتقر منه من م�ضطلحات 

عربية �ضالحة لال�ضتعمال اليوم.

الحوا�صي

التعليم - 1 الوطني  المعهد  )مجلة(  الإ�ضالمية  الح�ضارة   
العالي العدد) نوفمبر 98 وهران،"الم�ضطلح العلمي في 

اللغة العربية، عبد المنعم خفاجي، الأزهر، �ص )11.
)199م - 2 نوفمبر   1( العدد  )مجلة(  الإ�ضالمية  الح�ضارة 
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دور تعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها في ترسيخ الهوية العربية

رؤية استشرافية

مقدمة:
با�صم اهلل الذي علم القراآن خلق االإن�صان علمه البيان، وال�صالة وال�صالم على من نزل على 

قلبه تنـزيل رب العالمين بل�صان عربي مبين ليكون من المنذرين.
اأما بعد: 

فعلى الرغم من االإهمال ال�صديد والتق�صير البين من اأ�صحاب الل�صان العربي اإال اأن االإقبال
على اللغة العربية يزداد يوًما بعد يوم ب�صكل مطرد ومت�صارع، واإن تعددت االأ�صباب واالأغرا�ص 
لهذا االإقبال المتزايد، فال�صعوب االإ�صالمية غير الناطقة بالعربية تقبل على تعلم اللغة العربية 
لفهم العلوم االإ�صالمية وممار�صة ال�صعائر والطقو�ص الدينية، بينما نجد غير الم�صلمين يهتمون 
بدرا�صة اللغة العربية لتحليل الثقافة ال�صائدة، والإدراك المفاهيم التي ت�صكل العقلية العربية 
المعا�صرة وتوؤثر في توجهاتها، ولمعرفة االأنماط ال�صلوكية لل�صعوب العربية، مما ي�صهم ب�صكل 
بارز في اتخاذ القرار المالءم عند �صناع القرار في الدوائر الغربية، وقد لعب اال�صت�صراق - وال 

زال - هذا الدور الذي يخدم االأطماع اال�صتعمارية وعلى راأ�صها محو هوية االأمة.

العربية  اللغة  تعليم  خالل  من  يمكن  هل  ولكن 
ال�ضعوب  عند  الإ�ضالمية  العربية  الهوية  تر�ضيخ 
ا  اأر�ضً واكت�ضاب  بالعربية  الناطقة  غير  الإ�ضالمية 

جديدة للعربية؟

ال�ضت�ضراقية  الدرا�ضات  توجيه  بالإمكان  وهل 
وتحويل  والإ�ضالمية،  العربية  الح�ضارة  عيون  اإلى 
من�ضفة  درا�ضات  اإل��ى  معادية  درا�ضات  من  الدفة 

م�ضارها  في  العربية  الح�ضارة  اإلى  تنظر  ومحايدة 
الطبيعي �ضمن الح�ضارات الإن�ضانية؟

ف��ي ه���ذه ال��ورق��ة ن��ح��اول الإج���اب���ة ع��ن هذين 
ال�ضوؤالين علنا نخرج باإجابة ت�ضهم في ر�ضم خارطة 
م�ضتقبل للغة العربية الوعاء الرباني للهوية العربية 

والإ�ضالمية، وقد جاء تق�ضيم البحث كالآتي:
تمهيد: جدلية اللغة والهوية.

د. هاني اإ�شماعيل محمد 
جمهورية م�ضر العربية
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المبحث االأول: اإ�ضهامات غير العرب في الحفاظ 
على اللغة العربية قديًما وحديًثا.

من  المن�ضفين  اإ���ض��ه��ام��ات  الـــثـــانـــي:  الــمــبــحــث 
الم�ضت�ضرقين في اإحياء الثقافة العربية.

تعليم  لتوظيف  برنامج  مقترح  الــثــالــث:  المبحث 
اللغة العربية في تر�ضيخ الهوية.

الخاتمة: وت�ضمل اأهم النتائج والتو�ضيات.

تمهيد: جدلية اللغة والهوية :

للهوية؛  الأ�ضا�ضية  المقومات  اأهم  من  اللغة  ُتعد 
الحا�ضرة  بالذات  العتداد  ين�ضهر  بوتقتها  في  اإذ 
مع العتزاز بالنتماء اإلى روح الما�ضي، ومن خاللها 
تجري محاولت ت�ضكيل الم�ضتقبل، فاللغة هي الخط 
الزمني الذي تلتقي فيه الأجيال بكل اآمالها واآلمها، 
اأفكارهم  وهي الناب�ضة بم�ضاعرهم ووجدانهم قبل 
قلب  "اأن  ))181م(  هيردر  يرى  ثم  ومن  ووعيهم، 
ال�ضعب  وروح  ال�ضعب،  لغة  في  ينب�ص  اإنما  ال�ضعب 
تكمن في لغة اأ�ضالفه، وهي الوعاء الذي ا�ضتودعته 
وذخائر  الفكر،  نفائ�ص  من  اأنجزه  ما  كل  ال�ضعب 

الأعراف والفل�ضفات والعقائد")1(.

واإن كانت اللغة تميز الجن�ص الب�ضري عن غيره 
فاإنها  ناطق(؛  )حيوان  باأنه  الحية  الكائنات  من 
تجاربه  ينقل  تاريخ  ذو  كائن  باأنه  تميزه   - ا  اأي�ضً  -
وخبراته من جيل اإلى جيل؛ حيث "اإنها تحتفظ على 
ومكانتها،  بقيمتها  الح�ضارات  وتنوع  الع�ضور  تتابع 
لالإن�ضان،  الحقيقى  للوجود  المادي  المظهر  فهى 
يبقى  ل  الجماعات  وتتدثر  الأف���راد  يفنى  فحين 
القوة  وه��ى  اللغة،  حفظته  م��ا  اإل  قيمة  ذو  منها 
المجتمعات،  وتوجه  الأف���راد  تحرك  التى  الخفية 

وتعى الح�ضارات")2(. 

الهوية  تجليات  اأق��دم  من  اللغة  كانت  هنا  ومن 
اأ�ضا�ضها ظاهرة  الب�ضرية، فاللغة في  لدى الجماعة 
وهي  الأف��راد،  فلكها  في  يدور  واجتماعية  جماعية 
خ�ضائ�ضهم  �ضياغة  في  ب��ارز  ب�ضكل  ت�ضهم  التي 
الم�ضتركة، "فاللغة هي �ضورة وجود الأمة باأفكارها 
قائًما  متميًزا  وج��وًدا  نفو�ضها،  وحقائق  ومعانيها 
التفكير  �ضور  ف��ي  الأم���ة  بها  تتحد  بخ�ضائ�ضه، 
هذا  واإل��ى  المادة"))(.  من  المعنى  اأخ��ذ  واأ�ضاليب 
الذين يتكلمون  "اإن  اأ�ضار فخته )ت 1814( بقوله: 
ربطته  متكاماًل  واح��ًدا  كياًنا  ي�ضكلون  واح��دة  بلغة 

الطبيعة بو�ضائج متينة، واإن تكن غير مرئية")4(. 
التي  ال��ق��ا���ض��رة  ال��ن��ظ��رة  اللغة  ت��ت��ج��اوز  ب��ذل��ك 
تح�ضرها في كونها مجرد اأداة للتوا�ضل بين اأفراد 
الإن�ضان  حاجات  عن  للتعبير  الب�ضر  من  جماعة 
مجرد  اأو  وملب�ص  ماأكل  من  الفطرية  ومتطلباته 
وخوف  وحزن  فرح  من  م�ضاعره  عن  لتعبير  و�ضيلة 
واأمن؛ فالإن�ضان ي�ضتطيع اأن يتوا�ضل ويتفاهم بدون 
اللغة المنطوقة اأو حتى المكتوبة، فالأخر�ص - مثاًل 
- يتوا�ضل مع الآخرين ويتفاهم معهم عبر الإ�ضارة.

بل اإن غاية التوا�ضل والتعبير عن الحاجة تتحقق 
لأي كائن حي، ولي�ضت للجن�ص الب�ضري فح�ضب، فال 
اأجنا�ضها  الحية على مختلف  الكائنات  اأن  في  �ضك 
متطلباتها  ع��ن  التعبير  يمكنها  اأن��واع��ه��ا  وتباين 
الفطرية، كما لديها القدرة على التوا�ضل فيما بين 
اأفرادها، ف�ضاًل عن التوا�ضل مع الب�ضر "فالحيوان 
ينقل حاجته اإلى الطعام اأو الري اأو الإ�ضباع، وينقل 
تنوع  خ��الل  من  وترحيبا  وتهديًدا  خوًفا  م�ضاعره 
ال��وج��ه، وتقل�ص  ال�����ض��وت، وح��رك��ات  ف��ي درج���ات 
وغير  �ضكونه،  اأو  الذيل  وه��ز  تهللها،  اأو  الأع�ضاء 
ذلك من الو�ضائل التي ندركها وقد تعارفنا على فك 

�ضفرتها"))(. 
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الم�ضاألة  ه��ذه   - قديًما   - علماوؤنا  اأدرك  ق��د 
لي�ضت  والمكتوبة  المنطوقة  اللغة  اأن  على  واأك��دوا 
النف�ص  مكنونات  عن  للتعبير  الوحيدة  الو�ضيلة  هي 
مثل:  اأخ��رى،  و�ضائل  هناك  بل  الحاجات،  وحقائق 
اأ�ضار  واإلى هذا  والعقد؛  والإ�ضارة،  والخّط،  اللفظ، 
"الحيوان")6(  في  ه����/868م(   2(( )ت  الجاحظ 

وعليه عرف البيان في "البيان والتبين" فقال:

قناع  لك  ك�ضف  �ضيء  لكل  جامع  ا�ضم  "البيان 
يف�ضي  حتى  ال�ضمير  دون  الحجاب  وهتك  المعنى، 
كائًنا  مح�ضوله  على  ويهجم  حقيقته،  اإلى  ال�ضامع 
الدليل؛  كان  جن�ص  اأي  ومن  البيان،  ذلك  كان  ما 
القائل  يجري  اإليها  التي  والغاية  الأم��ر  م��دار  لأن 
اإنما هو الفهم والإفهام فباأي �ضيء بلغت  وال�ضامع، 
في  البيان  فذلك  المعنى،  عن  واأو�ضحت  الإفهام 

ذلك المو�ضوع"))(.

)غير  الحية  ال��ك��ائ��ن��ات  ب��م��ق��دور  ك��ان  اإن  بيد 
الناطقة( التعبير عن الحاجات والم�ضاعر العاجلة؛ 
لكنها ل ت�ضتطيع التحدث عن الما�ضي والحا�ضر اأو 
التعبير عن الأفكار المجردة، فمثاًل قرد ال�ضمبانزي 
- وهو من اأذكى الحيوانات - "لم ي�ضتطع حتى الآن 
اأن يخرج من اإحدى التجارب النف�ضية؛ ليقول للقرد 
�ضوف  مجنون  عالم  هناك  ال���دور:  في  يليه  ال��ذي 
يعطيك موزة اإذا ا�ضتطعت انتقاء العن�ضر الغريب، 
عمليات  اأية  ترجمة  القرد  ي�ضتطيع  ل  اآخر  بتعبير 
في  ما  لم�ضكلة  الداخلي  لال�ضتح�ضار  ي�ضتخدمها 

�ضورة يمكن اأن يو�ضلها خارجًيا")8(.

اللغة تتجاوز هذا الإطار المحدود  ومن ثم فاإن 
اأو�ضع  عالم  اإل��ى  اأدائية  وظيفة  في  يختزلها  ال��ذي 
ا ترتكز  واأرحب يجعل منها - حقيقة ل مجاًزا - اأ�ضًّ
عليه الهوية، ولبنة يت�ضكل منها العالم، فمن خالل 

اللغة ت�ضتطيع ت�ضكيل العالم واإعادة بنائه، فاللغوي 
تي�ضر  ل  اللغة  اأن  يرى  ))18م(  )ت  "همبولد" 
العالم  لتغيير  اأداة  هي  واإنما  فقط  للعالم  فهمنا 
دريدا"  "جاك  تعبير  حد  وعلى  بنائه)9(،  واإع���ادة 
جوفها،  في  العالم  تحمل  اللغة  فاإن  2114م(  )ت 
اإليه -  اأ�ضار  ما  وهو  نتنف�ضه)11(،  الذي  الهواء  وهي 
التي  اللغة  باأن  بقوله:  وورف )ت 1941م(   - ا  اأي�ضً
بطرق  العالم  لإدراك  الفرد  تقود  المرء  يتحدثها 
اللغوية،  الن�ضبية  اأه��ل  يوؤكده  ما  وهو  مختلفة)11(، 
هي  لغتي  وحدود  عالمي  هي  "لغتي  يقولون:  حينما 

حدود عالمي")12(.
تكمن هنا خطورة اللغة على ت�ضكيل هوية الفرد 
و�ضياغتها، وما يمكن اأن يمثله هذا من خطر محدق 
وهي  الفردية  الذات  فاللغة هي  الأمة،  على م�ضير 
اإدارة  في  قدرتها  ثمَّ  ومن  اآن،  في  القومية  الهوية 
ال�ضراع الإيديولوجي، وال�ضيطرة على م�ضير الأمم 
والتحكم في عقول  ال�ضيطرة  ومقدراتها عن طريق 
النف�ضية،  وميولهم  الفكرية  روؤاهم  وتوجيه  اأبنائها، 
تفهم  اأن  فعليك  قوم  على  ال�ضيطرة  اأردت  "فاإذا 
نظرية  ح�ضب  لأن���ه  عليهم"))1(؛  لتهيمن  لغتهم 
تعني  الإن�ضان  لغة  على  ال�ضيطرة  اللغوية  الن�ضبية 
يعي�ص  الإن�ضان  لأن  تفكيره؛  اأ�ضلوب  على  ال�ضيطرة 

عالًما لغوًيا ل عالًما مادًيا ول عالًما فكرًيا.
ال�ضتعمارية  القوى  اهتمام  لنا  يف�ضر  ما  وه��و 
ما  وه��و  الإيديولوجية،  وال��ح��رب  الثقافي  بالغزو 
يقول  الثقافية،  بالإمبريالية  حديًثا  عليه  ا�ضطلح 
ج��ال��وب  منظمة  م��وؤ���ض�����ص  1984م(  )ت  ج��ال��وب 
الراأي، والتي تلعب دوًرا بارًزا  الأمريكية ل�ضتطالع 
الأمريكية:  الإدارة  في  القرار  متخذي  توجيه  في 
"اإن انفاق خم�ضة باليين دولر في الوقت الحا�ضر 
من اأجل اإنتاج كمية من الدبابات والمدافع والبوارج 
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للن�ضر  ت��وؤدي  التي  التفوق  من  درج��ة  لنا  تكفل  لن 
المبلغ  اإنفاق  يكفيها  التي  ال�ضيوعية  على  النهائي 

نف�ضه على الحرب الإيديولوجية")14(.

وهو ذات التو�ضية التي تبناه من قبل الم�ضتعمر 
فمما  ال��ج��زائ��ر،  لح��ت��الل  اتجه  عندما  الفرن�ضي 
المحتل  جي�ضه  وقتئذ  الفرن�ضي  الحاكم  به  اأو�ضى 
قوله: "علموا لغتنا وان�ضروها حتى تحكم الجزائر، 
فاإذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناها حقيقة"، 
اأو�ضى بها نابليون بونابرت  وهي ذات الو�ضية التي 
قال  حين  م�ضر  لحتالل  المتجه  جيو�ضه  قبل  من 
حقيقية  خدمة  ذلك  ففي  الفرن�ضية  "علموا  لهم: 

للوطن"))1(. 

وفيما يبدو اأن العقلية ال�ضتعمارية عقلية واحدة 
منذ بدء ال�ضتعمار فاأر�ضطو يقول لتلميذه الإ�ضكندر 
الأكبر: "اإذا خرجت للحرب وفتحت مدينة فاذهب 

وابحث عن كاتب اأغانيها فهو حاكمها")16(.

الرئي�ص  المحور  اللغة هي   - زالت  ول  فكانت - 
حياة  اللغة  فبقاء  الهويات،  و�ضراع  الوجود  ل�ضراع 
هوية  لالأمة  اندثار  اللغة  وان��دث��ار  وهويتها  لالأمة 
والفناء  البقاء  �ضراع  هو  اللغة  ف�ضراع  وح�ضارة، 
"فما من �ضراع ب�ضري، اإل وُيبطن في جوفه �ضراًعا 
الب�ضرية  تاريخ  �ضياغة  يمكن  اإنه  قيل  حتى  لغوًيا، 

على اأ�ضا�ص من �ضراعاتها اللغوية"))1(. 

ال�ضراع  اأهمية  الحديثة  الأم���م  اأدرك���ت  لهذا 
هويتها  وتر�ضيخ  وجودها  على  الحفاظ  في  اللغوي 
فعملت جاهده على اإحياء لغة موات رغبة في تكوين 
عنا  بعيًدا  ولي�ص  وطنية،  وهوية  قومية  �ضخ�ضية 
بعد  العبرية  اإحياء  في  ال�ضهيوني  الكيان  تجربة 
و�ضعائر  طقو�ص  مجرد  على  واقت�ضارها  اندثارها 
دينية في المعابد والمحافل الدينية، ا�ضتطاع الكيان 

ال�ضهيوني اأن يجعل من اللغة العبرية المندثرة لغة 
حياة يومية ولغة درا�ضة من الح�ضانة اإلى الجامعة، 
"اإًذا لي�ص من باب المبالغة القول باأن اإحياء العبرية 
في  المغت�ضب  دولة  قيام  في  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضاهم 
حياة  ل  يهودا  بن  اإليعازر  مقولة  فبدون  فل�ضطين، 
لأمة دون لغة ما كان للكيان المغت�ضب اأو ما ي�ضمى 
بدولة اإ�ضرائيل، اأن يقوم على �ضعب ذاب في ثقافات 
مختلفة �ضرقية وغربية، وتمزق كل ممزق، وت�ضرب 
وتقطع  المتباينة،  الح�ضارات  وتقاليد  ع��ادات  من 
�ضنعت  التي  اللغة،  باإحياء  اإل  الأم��م؛  في  اأو�ضاله 
لهم ح�ضارة من دون ح�ضارة، وهوية بال هوية")18(.

لغتها  تفتقد  التي  الأم��ة  اإن  المخالفة  وبمفهوم 
تراثها،  وتطم�ص  كيانها،  وتهدم  وج��وده��ا،  تفتقد 
اللثمام عن  يميط  ما  بعد عين، وهذا  اأثًرا  وت�ضبح 
الجهود الحثيثة التي بذلها المحتل في الوطن العربي 
لتهمي�ص اللغة العربية في مقابل لغته الوافدة، وهو 
�ضد  ال�ضيحات  تعالت  عندما  الرافعي  له  تنبه  ما 

اللغة العربية، فقال:

الأول  الهدف  هي  الأم��ة  لغة  كانت  ج��رم  "ل 
اإل  اأول ما يتحول  ال�ضعب  للم�ضتعمرين، فلن يتحول 
من لغته؛ اإذ يكون من�ضاأ التحول من اأفكاره وعواطفه 
من  انقطع  لغته  ن�ضب  من  انقطع  اإذا  وهو  واآماله، 
في  محفوظة  �ضورة  قوميته  ورجعت  ما�ضيه،  ن�ضب 
كاللغة  فلي�ص  وج��وده،  في  محققة  �ضورة  ل  التاريخ 
ن�ضب للعاطفة والفكر، حتى اإن اأبناء الأب الواحد لو 
اختلفت األ�ضنتهم فن�ضاأ منهم نا�ضيء على لغة، ون�ضاأ 
الثاني على اأخرى، والثالث على لغة ثالثة؛ لكانوا في 

العاطفة كاأبناء ثالثة اآباء")19(. 

للتعبير  و�ضيلة  مجرد  لي�ضت  فاللغة  عليه،  وبناء 
الأم��ة  ح�ضارة  ه��ي  ب��ل  الأف����راد،  بين  والتخاطب 
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باللغة  والعتزاز  وهويته،  ثقافته  تمثل  وحا�ضرها، 
هو اعتزاز بالأر�ص والوطن، فاللغة انعكا�ص مبا�ضر 
اآلم  من  فيه  بما  التاريخ  ذاكرة  عبر  المرء  لجذور 
ت�ضتمد  وبها  ومنها  وانك�ضارات،  انت�ضارات  واآمال، 
لغة  ذّل��ت  "وما  وال��ع��ق��ول،  القلوب  حياة  ال�ضعوب 
في ذهاب  اأمرها  كان  اإل  انحّطت  ول  اإل ذل  �ضعب 
لغته  الم�ضتعمر  الأجنبي  يفر�ص  هنا  ومن  واإدب��ار، 
بها،  ويركبهم  ي�ضتعمرها،  التي  الأم��ة  على  ا  فر�ضً
ناحيته،  من  وي�ضتلحقهم  فيها،  عظمته  وي�ضعرهم 
الأول  اأم��ا  واح��د،  عمل  في  ثالثة  اأحكاًما  فعليهم 
الثاني  واأم��ا  موؤبًدا،  �ضجًنا  لغته  في  لغتهم  فحب�ص 
واأما  ون�ضياًنا،  محًوا  بالقتل  ما�ضيهم  على  فالحكم 
الثالث فتقييد م�ضتقبلهم في الأغالل التي ي�ضنعها 

فاأمرهم لأمره تبع")21(.

وعلى  باأ�ضرها،  الأمة  اأبناء  على  يحتم  ما  وهذا 
مختلف الأ�ضعدة، بذل ما في و�ضعهم للحفاظ على 
لغتهم، ومواجهة كل التحديات والمعوقات التي تقف 
نحو  بها  والرت��ق��اء  بها  النهو�ص  اأم��ام  عثرة  حجر 
اإذا  )1)19م(  لوبون  غو�ضتان  قال  "وقد  العالمية، 
ا�ضتعبدت اأمة ففي يدها مفتاح حب�ضها ما احتفظت 
مجاله  في  كل  يعمل  اأن  هذا  ويتطلب  بلغتها")21(، 
على ن�ضر الل�ضان العربي �ضواء اأكان بالتعريب للعلوم 
وتدري�ضها  تعليمها  بتي�ضير  اأم  الع�ضر  وم�ضتجدات 
في  بها  الناطقين  وغير  بها  الناطقين  م�ضتوى  على 

اآن. 
المبحث االأول: 

في  العرب  غير  الم�سلمين  اإ�سهامات 
الحفاظ على اللغة العربية:

من  غيرها  دون  العربية  اللغة  تعالى  اهلل  خ�ّص 
�ضبحانه  قال  الكريم،  القراآن  بنزول  العالم  لغات 

ےچ  ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   چ  وتعالى 
]يو�ضف:2[ وقال عز وجل چہ ہ  ھ  ھ  
ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے  ھ    ھ  
ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ  
ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ېېچ ] ال�ضعراء: 192 
منه  وجعل  �ضاأنها،  وك��رم  قدرها  فرفع   ،]  19(  -
بمكان  اأو  اآخر  دون  بجن�ص  تخت�ص  ل  اإن�ضانية  لغة 
"ومن ا�ضتجمعها من الزنوج فهو عربى  دون غيره، 
اأ�ضيل ل يعيبه لون ول يوؤخره جن�ص، وقد قامت الأمة 
الإ�ضالمية منذ الع�ضور الأولى على جعل ال�ضتعراب 
مورًدا ل يغي�ص فى اإمدادها بالحياة والنماء؛ ل فى 
دينها فح�ضب، بل فى اأدبها من �ضعر ونثر، فنبغ فى 
الأعاجم٬  الأدب جم غفير من  الدين وفنون  علوم 
والحكم  والإدارة  والق�ضاء  الفتوى  منا�ضب  وتولى 

رجال منهم كثير")22(.

"ما  فقال:  قبل  تيمية من  ابن  بذلك  وقد �ضرح 
العرب  واأخ��الق  العربي  الل�ضان  حكم  من  ذكرناه 
يثبت لمن كان كذلك، واإن كان اأ�ضله فار�ضًيا، وينتفي 
عمن لم يكن كذلك واإن كان اأ�ضله ها�ضمًيا"))2(، كما 
روى ابن تيمية اأثًرا عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
يع�ضد هذا الراأي، فروى اأنه جاء قي�ص بن حطاطة 
الفار�ضي،  و�ضلمان  الرومي  �ضهيب  فيها  حلقة  اإلى 
قد  وال��خ��زرج  الأو���ص  ه��ذا  فقال:  الحب�ضي،  وب��الل 
فقام  ه��وؤلء؟  ب��ال  فما  الرجل  ه��ذا  بن�ضرة  قاموا 
النبي  به  اأت��ى  ثم  بتالبيبه،  فاأخذ  جبل  بن  معاذ 
النبي  فقام  بمقالته،  فاأخبره  و�ضلم  عليه  �ضلى اهلل 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم مغ�ضًبا يجر رداءه حتى دخل 
ف�ضعد  جامعة،  ال�ضالة  اأن  ن��ودي:  ثم  الم�ضجد، 
بعد:  "اأما  قال:  ثم  عليه  واأثنى  اهلل  فحمد  المنبر، 
اأيها النا�ص، فاإن الرب رب واحد، والأب اأب واحد، 
والدين دين واحد، واإن العربية لي�ضت لأحدكم باأب 
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فهو  بالعربية  تكلم  فمن  ل�ضان،  هي  اإنما  اأم،  ول 
في  تاأمرنا  بم  فقال:  جبل  بن  معاذ  فقام  عربي"، 
قي�ص  فكان  النار،  اإلى  " دعه  فقال:  المنافق؟  هذا 

ممن ارتد فقتل في الردة)24(. 

لم  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  اأن  اإلى  الإ�ضارة  وتجدر 
يذكر في اأي من الكتب ال�ضماوية التي اأنزلها الل�ضان 
القراآن الكريم، ولعل الحكمة  الذي نزل به ما عدا 
التي  الإ�ضالم  معجزة  ذاته  هو  القراآن  اأن  ذلك  في 

تحدى اهلل بها العرب والعجم چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

ڤ  ڤ  ڦچ ]الإ�ضراء: 88[.

الكريم  القراآن  بها  تفرد  التي  الخ�ضائ�ص  ومن 
معجزة  بين  الجمع  ال�ضابقة  ال�ضماوية  الكتب  عن 
التحدي والمنهج الت�ضريعي، "حيث نزل جامًعا بين 
م حركة الحياة، وهو  اأمرين: اأنه منهج �ضماوي ُينظِّ
تنفّك  للمنهج ل  نف�ضه معجزة م�ضاحبة  الوقت  في 
فكانت  ال�ضابقة  الكتب  اأما  ال�ضاعة،  قيام  اإلى  عنه 
تاأتي بمنهج فقط، اأما المعجزة ف�ضيء اآخر منف�ضل 
وكتابه  واليد  الع�ضا  مو�ضى  فمعجزة  الكتاب،  عن 
والأبر�ص،  الأكمة  اإب��راء  عي�ضى  ومعجزة  ال��ت��وراة، 
وكتابه الإنجيل، اأما محمد � فقد انفرد باأن تكون 

معجزته هي منهجه"))2(.

المنهج  لغة  العربية  اللغة  اأ�ضبحت  وه��ك��ذا 
والخلود،  البقاء  لها  كفل  مما  اآن،  في  والمعجزة 
قدا�ضة  من  م�ضتمدة  ربانية  ح�ضانة  لها  و�ضمن 
تكفل  وال��ذي  الخالد،  المعجز  اهلل  كتاب  ال��ق��راآن 

اهلل تعالى من فوق �ضبع �ضموات بحفظه چڳ  ڳ  
هنا  "ومن   ،]9 ]الحجر:  چ  ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ڳ  
اأ�ضبح القراآن الكريم ول�ضانه حقيقة واحدة ل ينفك 
اأحدهما عن الآخر، ويعتدى على اأحدهما من حيث 

يطعن الآخر، وي�ضتبين لنا ما في الكتاب من ذخائر 
العلم والمعرفة ما دامت �ضلتنا وثيقة بل�ضانه")26(. 

اأذكر باأن هذا الرتباط المقد�ص  اأن  ول يفوتني 
ل يدعو اإلى التقاع�ص والتواكل بزعم اأن حفظ اللغة 
تكفل  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  واأن  القراآن،  حفظ  من 
اإلى  المقد�ص  الرت��ب��اط  ه��ذا  يدعو  بل  بحفظهما، 
يتطلب  كما  والأمة،  الدين  لزود عن حيا�ص  النفير 
مزيًدا من العمل الدءوب والجهد المتوا�ضل؛ حتى ل 

نقع في المحظور چگگ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  
الم�ضلمين  اأن  ريب  "ول   ](9 ]التوبة:  چ  ڻ  ڻ   
والعرب يعلمون جيًدا هدف الغزو، وغر�ص الحملة، 
ويثقون تماًما باأن زوال اللغة العربية ل يبقي للعربي 
اأو الم�ضلم قواًما يميزه عن �ضائر الأقوام ول يع�ضمه 
اأن يذوب في غمار الأمم فال تبقى له باقية من بيان 

ول عرف ول معرفة ول اإيمان"))2(.

الكريم  القراآن  اأن  فيها  مراء  ل  التي  والحقيقة 
الهائلة  الطاقة  بتلك  العربية  اللغة  مد  ال��ذي  هو 
التي مكنتها من اجتياز هذه الم�ضيرة الطويلة بدون 
واجهتها،  التي  العقبات  م��ن  ال��رغ��م  على  ت��وق��ف، 
هو  القراآن  اأن  ريب  "ول  خا�ضتها،  التي  والحروب 
اأننا  وهي  الغريبة،  الخطيرة  الظاهرة  تلك  م�ضدر 
نفهم الآن لغة امرئ القي�ص وقد م�ضى عليها خم�ضة 
تبقى  اأن  لغة  اأي���ة  ت�ضتطيع  ل  بينما  ق��رًن��ا،  ع�ضر 
ق���رون ثم  اأرب��ع��ة  اأو  ث��الث��ة  اأك��ث��ر م��ن  اإه��اب��ه��ا  على 
اللغة  وحدها  في  لغتنا  اأما  �ضورة جديدة،  تتقم�ص 

الخالدة")28(.

بها،  واأي��ق��ن  الحقيقة  ل��ه��ذه  ال��ع��دو  فطن  وق��د 
وتم�ضكهم  الم�ضلمين  تما�ضك  في  ال�ضر  اأنها  وعلم 
بعقيدتهم؛ فبروكلمان �ضاحب تاريخ الأدب العربي 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

42

وي�ضير  والإ���ض��الم،  الكريم  للقراآن  الف�ضل  ين�ضب 
هي  العربية  باأن  موؤمنون  جميًعا  الم�ضلمين  اأن  اإلى 
في  ي�ضتعملوه  اأن  لهم  اأُح��ل  ال��ذي  الل�ضان  وحدها 
زمان طويل  منذ  العربية  اكت�ضبت  وبهذا  �ضلواتهم، 

مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى.

اأما الدكتور �ضتنجا�ص فيجيب عن ت�ضاوؤل: ماذا 
محمد  يكن  لم  لو  العربية  اللغة  ه��ذه  م�ضير  ك��ان 
ولو لم يكن القراآن؟ باأنه لول القراآن لذهب العرب 
بالغزل  المليء  و�ضعرهم  ل�ضانهم  معهم  وذه��ب 
هذا  على  بطبيعته  اأبقى  القراآن  جاء  ولما  والحرب 
لغة  العربية  اللهجات  مختلف  من  واأوج��د  التراث 
موحدة مكتوبة، هي لغة الأدب العربي اإلى اليوم)29(، 
حين  دهاء  اأكثر  ال�ضليبية  كانت  هذا  اأجل  "من 
بها  وا�ضتبدلت  مبا�ضرة  الإ�ضالم  حرب  عن  عدلت 
واحد")1)(،  ب�ضهم  الهدفين  لت�ضيب  الل�ضان؛  حرب 
وغر�ضهم في كل هذا هو عزل الم�ضلمين عن دينهم 
اللغوي  ال�ضتالب  خالل  من  الح�ضاري  وموروثهم 
والثقافي، ومن ثم �ضياع هويتهم و�ضخ�ضيتهم، مما 
والفكرية،  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  تبعيتهم  ي�ضمن 
وير�ضخ الهيمنة الغربية على مقدرات الأمة وثرواتها.

فاإن الف�ضل كل الف�ضل يرجع اإلى القراآن الكريم 
وانت�ضارها  العربية  اللغة  رقعة  ات�ضاع  في  والإ�ضالم 
في الأقطار الإ�ضالمية؛ لما تمثله اللغة العربية من 
عقيدة  من  جزًءا  �ضارت  حتى  الإ�ضالم،  في  اأهمية 
كل م�ضلم ودينه مهما تباين ل�ضانه اأو اختلف جن�ضه 
اأو تنوع وطنه، يقول ابن تيمية موؤكًدا هذا المعنى: 
"اإن نف�ص اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فر�ص 
واجب، فاإن فهم الكتاب وال�ضنة فر�ص، ول يفهم اإل 
فهو  به  اإل  الواجب  يتم  ل  وما  العربية،  اللغة  بفهم 

واجب")1)(.

الخطاب  بن  عمر  بكتاب  تيمية  اب��ن  ا�ضت�ضهد 
ر�ضي اهلل عنه اإلى مو�ضى الأ�ضعري الذي جاء فيه: 
العربية  في  وتفقهوا  ال�ضنة  في  فتفقهوا  بعد:  "اأما 

واأعربوا القراآن، فاإنه عربي".
اأنه  عنه  اهلل  ر�ضي  عمر  عن  اآخ��ر  حديث  وف��ي 
وتعلموا  دينكم،  من  فاإنها  العربية  "تعلموا  ق��ال: 
به  اأم��ر  ال��ذي  وه��ذا  دينكم"،  من  فاإنها  الفرائ�ص 
عمر ر�ضي اهلل عنه من فقه العربية وفقه ال�ضريعة، 
يجمع ما يحتاج اإليه؛ لأن الدين فيه اأقوال واأعمال، 
وفقه  اأق��وال��ه،  فقه  اإل��ى  الطريق  هو  العربية  ففقه 

ال�ضنة هو فقه اأعماله")2)(.
وهي  النقطة،  ه��ذه  ف��ي  ن�ضتطرد  اأن  ن��ري��د  ل 
مدى ارتباط اللغة العربية بالقراآن والإ�ضالم، ولكن 
�ضمن  الرتباط  هذا  اأن  هو  اإليه  الإ�ضارة  نبغي  ما 
كما  اليوم،  حتى  وا�ضتماريتها  اللغة  على  الحفاظ 
والبالد على  العباد  بين  والت�ضاع  النت�ضار  لها  كفل 
اللغة  ارتباط  "واأن  الأج��ي��ال،  وتباين  الع�ضور  مر 
الخطير  التحدي  هو  فيها  واأث��ره  بالقراآن  العربية 
الثقافي  الغزو  و  والتغريب  ال�ضت�ضراق  واجه  الذي 
فقد  الحديث،  الع�ضر  في  وال�ضتعمار  والتب�ضير 
اأ�ضا�ص  على  مو�ضوعة   - ت��زال  ول   - الخطة  كانت 
ف�ضم هذه العالقة وقطع هذه ال�ضلة وعزل القراآن 
الطريق  اإلى  العربية  اللغة  ودفع  العربية  اللغة  عن 
وتتغير  تتطور  اأن  قبل  من  اللغات  فيه  �ضارت  الذي 
ينتهي  حتى  الهدم  ودع��وات  الع�ضر  تيار  ويجرفها 
كله  فالخطر  اللهجات؛  من  مجموعة  اإل��ى  اأمرها 
اللغة  بين  الف�ضل  هو  كله  والهدف  القراآن  لغة  من 
المرتبط  الم�ضتوى  ذلك  اللغة  تفقد  حتى  والقراآن 
اللغة  تاريخ  درا�ضة  من  و�ضح  فقد  وبيانه،  بالقراآن 
كيف كان القراآن هو الحافظ لها من ال�ضياع حتى 
في اأ�ضد ع�ضور انحطاط اللغة التي بداأت باكت�ضاح 
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المغول والتتار وامتدت اإلى اآخر القرن الثالث ع�ضر 
الهجري")))(.

�ضنعر�ص في هذا المبحث لمحة عن بع�ص جهود 
في  ب��ارز  ب�ضكل  اأ�ضهموا  الذين  الم�ضلمين  العلماء 
وا�ضحة  ب�ضمة  لهم  وكانت  وعلومها،  العربية  اللغة 
ن�ضًبا،  العرب  من  يكونوا  لم  اأنهم  من  الرغم  على 
مما  اأكثر  غفير  جم  وه��م  ل�ضاًنا،  منهم  كانوا  بل 
العربية  اأئمة  من  بع�ضهم  �ضار  وق��د  يح�ضوا،  اأن 
المبرزين، وهم في ذلك كله ل يحركهم اإل الواعز 
الديني ومظلة الإ�ضالم الحنيف، وقد عبر الثعالبي 
هذا  عن  العربية  و�ضُرّ  اللغة  فقه  كتابه  مقدمة  في 

الواعز، وذلك الحافز فقال: 

"اإّن َمن اأَحَبّ اهلَل اأحَبّ ر�ضولُه، ومن اأحَبّ الّنبي 
العربّيَة  الُلّغة  اأحَبّ  العرَب  اأحَبّ  وَمن  الَعرَب،  اأَحَبّ 
العجِم  اأف�ضَل  على  الُكتِب  اأف�ضَل  ن��زَل  بها  التي 
عليها،  وثابَر  بها  ُعنَي  العربّيَة  اأحَبّ  وَمن  والعرِب، 
تُه اإليها، ومن هداه اهلل لالإ�ضالم و�ضرح  و�ضرَف ِهَمّ
اأن  اعتقد  فيه  �ضريرة  ح�ضن  واآت��اه  لالإيمان  �ضدره 
محمًدا � خير الر�ضل والإ�ضالم خير الملل والعرب 
خير الأمم والعربية خير اللغات والأل�ضنة، والإقبال 
اأداة العلم ومفتاح  اإذ هي  على تفهمها من الديانة؛ 
والمعاد  المعا�ص  اإ�ضالح  و�ضبب  الدين  في  التفقه 
المروءة  على  والح��ت��واء  الف�ضائل  لإح��راز  هي  ثم 
للنار،  والزند  للماء  كالينبوع  المناقب  اأنواع  و�ضائر 
ولو لم يكن في الإحاطة بخ�ضائ�ضها والوقوف على 
ودقائقها  والتبحر في جالئها  وم�ضارفها  مجاريها 
وزي��ادة  ال��ق��راآن  اإعجاز  معرفة  في  اليقين  ق��وة  اإل 
الإيمان  عمدة  هي  لبتي  النبوة  اإثبات  في  الب�ضيرة 
في  ويطيب  اأث��ره  فيهما  َيْح�ُضُن  ف�ضاًل  بهما  لكفى 

الدارين ثمره")4)(.

جهود �سيبويه في اللغة العربية نموذجا:

حتى  وعلموها  العربية  تعلموا  الذين  هوؤلء  من 
�ضاروا من اأئمتها المبرزين العالم النحوي �ضيبويه 
�ضاحب اأ�ضهر كتاب في النحو العربي: )الكتاب( اأو 
ترجمة  نعر�ص  اأن  هنا  بنا  ويجدر  �ضيبويه(  )كتاب 
على  فهي  كاملة،  الأع���الم  ف��ي  ل�ضيبويه  الزركلي 

اإيجازها وافية: 
يبَوْيه: 180 - 148هـ = 765 - 796 م: �سِ

ب��ال��ولء،  ال��ح��ارث��ي  قنبر  ب��ن  عثمان  ب��ن  ع��م��رو 
من  واأول  النحاة،  اإمام  �ضيبويه:  الملقب  ب�ضر،  اأبو 
ب�ضط علم النحو. ولد في اإحدى قرى �ضيراز، وقدم 
و�ضنف  ففاقه،  اأحمد  بن  الخليل  فلزم  الب�ضرة، 
"كتاب �ضيبويه - ط" في النحو؛ لم  كتابه الم�ضمى 
ي�ضنع قبله ول بعده مثله، ورحل اإلى بغداد، فناظر 
الك�ضائي، واأجازه الر�ضيد بع�ضرة اآلف درهم، وعاد 
اإلى الأهواز فتوفي بها، وقيل: وفاته وقبره ب�ضيراز، 
بالفار�ضية   " �ضيبويه  و"  ُحب�ضة.  ل�ضانه  في  وكانت 
اأنيًقا جمياًل، توفي �ضاًبا. وفي  التفاح، وكان  رائحة 
ولأحمد  خالف،  بها  مات  التي  وال�ضنة  وفاته  مكان 
" ولعلي  - ط  وكتابه  حياته  " �ضيبويه  بدوي  اأحمد 

النجدي نا�ضف "�ضيبويه اإمام النحاة - ط")))(.

�ضخ�ضية  في  الإ�ضالمية  الهوية  مالمح  تجلت 
باأ�ضله  يعتز  ك��ان  اأن���ه  م��ن  ال��رغ��م  على  �ضيبويه 
مجال�ص  اإل��ى  يختلف  ك��ان  اإن��ه  حتى  الفار�ضي)6)(، 
اأبناء  �ضمات  م��ن  �ضمة  وه��ي  ذوؤاب��ت��ان،  ول��ه  العلم 
�ضيبويه  "كان  الأن�ضاري  زيد  اأبو  قال  فقد  الفر�ص، 
غالًما ياأتي مجل�ضي وله ذوؤابتان")))(، كما اأن لقب 
العربي  ا�ضمه  على  غلب  فار�ضي  لقب  هو  �ضيبويه 
الإ���ض��الم  لفهم  الجامحة  رغبته  اأن  بيد  ع��م��رو، 
 � النبي  ب�ضنة  والق��ت��داء  �ضرائعه  ف��ي  والتفقه 
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الفقهاء  اإلى الجلو�ص بين  واتباع نهجه جعلته يتجه 
محمد  عن  الفيروزاآبادي  ذك��ر  فقد  والمحدثين، 
ي�ضطحب  اأوًل  كان  �ضيبويه  اأن  التميمي  جعفر  بن 
الفقهاء واأهل الحديث، وكان ي�ضتملي على حماد بن 
�ضلمة)8)( " و�ضمع الحديث وكان �ضديد الأخذ، وكان 

ي�ضتملي على حماد بن �ضلمة")9)(.

تعريجه  �ضبب  التاريخية  الم�ضادر  لنا  وت��روي   
اأنه لما  اأهل الحديث  اللغة وان�ضرافه عن  اأهل  اإلى 
بن  حماد  حلقة  لزم  الحديث  ليكتب  الب�ضرة  قدم 
�ضلمة "فبينما هو ي�ضتملي على حماد قول النبي �: 
عليه  لأخذُت  �ضئُت  لو  من  اإل  اأ�ضحابي  من  "لي�ص 
الدرداء  اأبو  لي�ص  �ضيبويه:  الدرداء" فقال  اأبا  لي�ص 
وظنه ا�ضم لي�ص، فقال حماد: لحنت يا �ضيبويه؛ لي�ص 
ا�ضتثناء،  هنا  ها  )لي�ص(  واإنما  ذهبت،  حيث  هذا 
الخليل  فلزم  فيه؛  ني  ُتَلحنِّ ل  علًما  �ضاأطلب  فقال: 

فبرع")41(.

"جاء  ق��ال:  نف�ضه  حماد  عن  اأخ��رى  رواي��ة  وفي 
فكان  الحديث،  من  �ضيًئا  يكتبون  قوم  مع  �ضيبويه 
فيما اأمليت ذكر ال�ضفا عن ر�ضول اهلل �، فقلت: 
ال�ضفا"،  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  "�ضعد 
 � النبي  "�ضعد  فقال:  ي�ضتمل،  ك��ان  ال��ذي  وه��و 
لأن  ال�ضفاء؛  تقل  ل  فار�ضي  يا  فقلت:  ال�ضفاء" 
القلم،  ال�ضفا مق�ضور، فلما فرغ من مجل�ضه ك�ضر 

قال: ل اأكتب �ضيًئا حتى اأُحكم العربية")41(. 

�ضيبويه  حر�ص  الروايتين  هاتين  من  وُي�ضتدل 
لها  وتقديمهم  العربية،  اللغة  تعلم  على  ومعا�ضروه 
اإن  بل  ال�ضرعية،  العلوم  فيها  بما  العلوم  �ضائر  على 
�ضيخه حماد بن �ضلمه نف�ضه كان يف�ضل تعلُّم العربية 
اأنه  الفيروزبادي  روى  فقد  ال�ضرعية،  الدرو�ص  عن 
فيدعه  الم�ضجد  في  الب�ضري  بالح�ضن  يمر  "كان 

ويذهب اإلى اأ�ضحاب العربية ليتعلم منهم")42(.

وقد اقتفى �ضيبويه اأثره �ضيخه، ووفى بعهده الذي 
مرتبة  بلغ  حتى  العربية  وتعلم  نف�ضه،  على  قطعه 
مرموقة بين اأئمة العربية على مر الع�ضور، ول يزال 
اإلى وقتنا الحا�ضر علًما من اأعالم الدر�ص النحوي 
والداني  القا�ضي  لهم  �ضهد  الذين  الأفذاذ  واللغوي 
"قال  الأم�ضار،  جميع  في  العربية  اللغة  علماء  من 
اأبو اإ�ضحاق اإبراهيم بن ال�ضري الزجاج: اإذا تاأملت 
النا�ص  اأعلم  اأن��ه  تبينت  �ضيبويه  كتاب  في  الأمثلة 
ُيكتفى  كان  اأن  �ضيبويه  من�زلة  وبلغت  باللغة"))4(، 
منهم  ب��اأخ��ذه  من�زلتهم  وعلو  بتزكيتهم،  �ضيوخه 
النحويين"  "مراتب  �ضاحب  يقول  عنهم،  وروايته 
في ترجمة اأبي زيد �ضعيد بن اأو�ص الأن�ضاري: "وقد 
اأخذ عن اأبي زيد اللغة اأكابر النا�ص، منهم �ضيبويه، 

وح�ضبك")44(.

النحو  كتب  بين  ال�ضدارة  �ضيبويه  كتاب  احتل 
اإليه  ي�ضبقه  ل��م  وُرت��ب��ة؛  زم��ًن��ا  الأول  فهو  العربي، 
اأحد في الت�ضنيف المنهجي لقواعد اللغة وب�ضطها، 
فالنحو قبل �ضيبويه لم يكن علًما م�ضتقاًل بذاته؛ له 
م�ضائل  مجرد  كان  واإنما  ومباحث،  وف�ضول  اأبواب 
متناثرة ومتفرقة بين كتب الأدب واللغة ف�ضاًل عن 
كتب الفقه وال�ضنة "فا�ضتطاع �ضيبوبه اأن يجمع فيها 
كل م�ضاألة اإلى نظائرها فاأعدَّ بذلك كتابه اأول كتاب 
يطلقون  جعلهم  ما  وهو  العربي،  النحو  تاريخ  في 
ياأتي  اأن  اأحد  النحو؛ لكونه لم ي�ضتطع  عليه معجزة 
من  النحو  في  كتاب  كل  اأم�ضى  وبذلك  بمثله"))4(. 
اأراد  من  يقول:  المديني  "وكان  عليه،  عالة  بعده 
�ضيبويه  كتاب  بعد  النحو  في  كبيًرا  كتاًبا  يعمل  اأن 

فلي�ضتحي")46(.
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واأن�ضد في ذات المعني الزمخ�ضري اأبيات:

�ــــصــــدٍق �ـــــصـــــالة  االإلــــــــــــه  �ــــصــــّلــــى  اأال 

عـــلـــى عــــمــــرو بـــــن عـــثـــمـــان بـــــن قــنــبــْر

ـــــِن عـــنـــه ــــــ ــــــ ـــــغــــــ فــــــــــــــاإن كــــــتــــــابــــــه لــــــــم ُي

ِمــــــنــــــبــــــْر)47(. اأبـــــــنـــــــاء  وال  ـــــــــــَلٍ  َق بـــنـــــــو 

ولم يجد الجاحظ �ضيًئا اأ�ضرف من كتاب �ضيبويه 
يهديه اإلى محمد بن عبد الملك الزيات، فقد روى 
الخروج  "اأردت  ق��ال:  اأن��ه  الجاحظ  عن  ال��م��روزي 
اإلى محمد بن عبد الملك الزيات ففكرت في �ضيء 
اأهديه اإليه فلم اأجد �ضيًئا اأ�ضرف من كتاب �ضيبويه، 
فقلت له: اأردت اأن اأهدي اإليك �ضيًئا ففكرت فاإذا كل 
�ضيء عندك دونه، فلم اأر اأ�ضرف من كتاب �ضيبويه، 
الفراء،  ميراث  من  ا�ضتريته  �ضيبويه  كتاب  وه��ذا 
فقال: واهلل ما اأهديت اإلي �ضيًئا اأحب اإلي منه")48(.

اأن  اأراد مريد  اإذا  المبرد  يزيد  بن  وكان محمد 
يقراأ عليه كتاب �ضيبويه يقول له: هل ركبت البحر؛ 
ا)49(، وقد طفقت  تعظيًما له وا�ضت�ضعاًبا لما فيه �ضيًئَ
لقبه  حتى  الآف��اق،  النحو  في  �ضيبويه  كتاب  �ضهرة 
فالن  ق��راأ  بالب�ضرة  يقال  فكان  النحو)1)(،  بقراآن 
الكتاب فُيعلم اأنه كتاب �ضيبويه، وقراأ ن�ضف الكتاب 
فال ي�ضك اأن كتاب �ضيبويه، "كاأن كتاب �ضيبويه في 
ي�ضمى  اأن  راأيهم  في  الحقيق  وحده  هو  كان  النحو 
بالكتاب، اأما غيره فال ينبغي اأن ي�ضمى به، اإل على 

�ضرب من التجوز اأو المجاملة")1)(.

المكانة عن جدارة  �ضيبويه هذه  وي�ضتحق كتاب 
النحو  في  المراجع  اأقدم  وهو  بابه،  في  عمدة  فهو 
"مو�ضوعة  بمثابة  وهو  اإلينا،  و�ضلت  التي  العربي 
خالل  النحاة  جهود  ح�ضيلة  جمعت  فريدة  نحوية 
ق���رن م��ن ال��زم��ن م��ن اأب���ي الأ����ض���ود ال���دوؤل���ي اإل��ى 

الخليل")2)(، مما اأهله اإلى اأن يبلغ �ضاأًنا بعيًدا و�ضاأًنا 
عظيًما، فلم يحظ كتاًبا باهتمام العلماء والدار�ضين 
قديًما وحديًثا كما حظي كتاب �ضيبويه، وقد تبارى 
وا�ضتخراج  اخت�ضاره  اأو  وب�ضطه  �ضرحه  في  العلماء 

�ضواهده اأو كتاب الحوا�ضي والتعليقات له.

معبًرا  العربية  اللغة  قنطرة  من  �ضيبويه  اتخذ 
حتى  ولها  بها  فعا�ص  الإ�ضالمية،  العربية  للهوية 
ا�ضتولت على كيانه ووجدانه، وخير �ضاهد ما ترويه 
الم�ضادر باأنه وافاته المنية كمًدا جراء م�ضاألة من 
ُتبخ�ص  اأن  عليه  فعّز  فيها،  ناظر  التي  اللغة  م�ضائل 
بالم�ضاألة  المعروفة  وهي  حقه،  هو  ُيبخ�ص  اأو  حقها 

الزنبورية، وهي اأي التركيبين اأ�ضح واأف�ضح: 

من  ل�شعة  اأ�ــشــد  العقرب  اأن  اأظــن  كنت 
الزنبور، فاإذا هو هي اأو فاإذا هو اإياها؟

وقد انتهت الم�ضاألة باإخفاق �ضيبويه اأمام الك�ضائي 
كما يذكر الرواة، "ومبلغ الظن اأن الكوفيين افتعلوه؛ 
اإذ لم يكن اإخفاًقا علمًيا، واإنما هو اإخفاق مظاهرة 
علمية لي�ص لها وجه من الحق اأو لها وجه من الحق 
كوفي يخالف وجه الحق الب�ضري")))(، ومما يعزز 
�ضيبويه  اأجاز  البرمكي  خالد  الوزير  اأن  الراأي  هذا 
اأم  نف�ضه  تلقاء  اأكان من  �ضواء  اآلف درهم،  بع�ضرة 

باإيعاز من الك�ضائي.

كما يذكر الرواة اأن �ضيبويه مات غًما وهًما بعد 
"وربما  اللغوية،  والمناف�ضة  العلمية  المناظرة  هذه 
كان الذي طوع ذلك لهم اأنه في الم�ضهور من اأخباره 
اأن  يبعد  اأنه ل  المناظرة طوياًل، على  لم يعمر بعد 
يكون الهم علة وفاته، فالهم - ل �ضك - داء خطير، 
منه  �ضيبوبه  اأ�ضاب  وقد  معلوم،  بالأ�ضحاء  وفتكه 

كثير")4)(.

اأن  بعد  نحبه  الفار�ضي  �ضيبويه  ق�ضى  هكذا 
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قدم اأجل الخدمات لل�ضان العربي واأهله، وكان من 
واإجالًل  بها حًبا  ت�ضربوا  الذين  المخل�ضين  اأبنائها 
لدين اهلل، وهكذا قي�ص اهلل تعالى - بف�ضل الإ�ضالم 
- فر�ضان للعربية لم يكونوا من جن�ص العرب ن�ضًبا 
وعماًل،  ل�ضاًنا  العربية  جن�ص  من  كانوا  واإن  ودًم��ا، 
اأمثال:  اأفذاذ،  حتى �ضار منهم علماء رواد واأعالم 
الرومي  بن جني  وعثمان  الأ�ضل،  الفار�ضي  �ضيبويه 
فقه  كتب  اأعظم  من  الخ�ضائ�ص  �ضاحب  الأ�ضل 
اللغة، الفيروزاآبادي هندي الأ�ضل �ضاحب القامو�ص 
العربية،  في  اللغوية  المعاجم  اأف�ضل  من  المحيط 

ون عدًدا. وغيرهم ُكثر ل يح�ضَ

فقد ان�ضهر الجميع في الهوية العربية الإ�ضالمية 
ولغة  تعالى،  اهلل  دي��ن  لخدمة  ال�ضواعد  ي�ضمرون 
وتقنعوا  القبلية  الع�ضبية  هجروا  الكريم،  قراآنه 
ول�ضاًنا  واح��دة  عقيدة  وجمعتهم  الدينية،  الحمية 
واع،  وفكر  قوية،  وهوية  وثيًقا،  رباًطا  فكان  واحًدا، 
ما اأحوجنا اإليه اليوم؛ لجمع ال�ضمل وتوحيد ال�ضف 

وراأب ال�ضدع تحت راية اللغة والعقيدة.
اإ�سهامات المن�سفين من الم�ست�سرقين 

في خدمة اللغة العربية:

خطيًرا  دوًرا  يلعب  وه��و  ال�ضت�ضراق  ن�ضاأ  منذ 
قدمه  لما  نظًرا  والإ�ضالمية؛  العربية  الثقافة  في 
علمية،  ودرا���ض��ات  بحثية  جهود  من   - ويقدمه   -
و�ضواء اأاتفقنا اأم اختلفنا مع ال�ضت�ضراق واأغرا�ضه 
الذي اإل اإنه ل يمكن اإنكار هذا الدور خطير ال�ضاأن 
الدرا�ضات  توجيه  في  ال�ضت�ضراق  يمار�ضه  ال��ذي 
و�ضتى  الأ�ضعدة  مختلف  على  والإ�ضالمية  العربية 
اأم  اإيجابًيا  التوجيه  ه��ذا  اأك��ان  �ضواء  المجالت، 
�ضلبًيا، فال�ضت�ضراق في مفهومه ال�ضطالحي "يعني 
في  الإ�ضالمي  بال�ضرق  المتعلقة  الغربية  الدرا�ضات 

لغاته واآدابه وتاريخه وعقائده وت�ضريعاته وح�ضارته 
الغربيين  العلماء  "اهتمام  هو  اأو  عام")))(  بوجه 
ه��وؤلء  ومنهج  والعربية  الإ���ض��الم��ي��ة  ب��ال��درا���ض��ات 

العلماء ومدار�ضهم واتجهاتهم ومقا�ضدهم")6)(.

وق��ب��ل ال��ح��دي��ث ع���ن ال��ج��ان��ب ال��م�����ض��رق من 
اإ���ض��ه��ام��ات بع�ص  اإل���ى  ال���ض��ت�����ض��راق، والإ����ض���ارة 
اإتقانهم  بعد  حتًما  جاء  وال��ذي  منهم،  المن�ضفين 
اللغة العربية وتعلمها، يجدر بنا اأن نوؤكد على اأمرين 

في غاية الأهمية: 

في  واأغرا�ضه  ال�ضت�ضراق  اأه��داف  اأن  اأولهما: 
اإليها،  والمنت�ضبين  الغربية  الح�ضارة  تخدم  الأ�ضل 
فاهتمام الغرب با�ضتك�ضاف ال�ضرق والعالم العربي 
م�ضالحه  لتحقيق  اإل  يكن  ل��م  علومهما  ودرا���ض��ة 
بين  و�ضورها  اأ�ضكالها  تنوعت  والتي  ال�ضخ�ضية، 
وم�ضالح  تب�ضيرية،  وحمالت  ا�ضتعمارية،  مطامع 
البحتة  العلمية  الأغرا�ص  كانت  وقلما  اقت�ضادية، 
مواقف  "واإن  ال�ضت�ضراقية،  ل��ل��درا���ض��ات  داف��ًع��ا 
ب��ه��ا بع�ص  ال���ت���زم  ال��ت��ي  الع���ت���دال والإن�������ض���اف 
مهمته  ال�ضت�ضراق  ع��ن  تنفي  ل  الم�ضت�ضرقين؛ 
التقليل  وفي  الإ�ضالمية،  الهوية  طم�ص  في  الكبرى 

من اأهمية تراثنا وح�ضارتنا")))(.

به  اأمرنا  الذي  الإن�ضاف  باب  من  اأن  ثانيهما: 
لمن  ونقول  حقه،  حق  ذي  كل  نعطي  اأن  تعالى  اهلل 
ومنهًجا:  فكًرا  معه  اختلفنا  واإن  اأح�ضنت،  اأح�ضن 

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

ېچ ]المائدة: 8[ .

قدمه  م��ا  ن��ج��ح��ف  اأن  الإن�����ض��اف  م��ن  فلي�ص 
ال�ضت�ضراق من خدمات جليلة للغة العربية واأبنائها 
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�ضريفة  غير  اأغ��را���ص  م��ن  ���ض��دره  ف��ي  يحمله  لما 
وال�ضعوب  العربي  للعالم  نبيلة  غير  اأه���داف  اأو 

الإ�ضالمية.

كما اأنه - من باب اأولى - اأن ن�ضجع المن�ضفين 
المو�ضوعية  العلمية  التوجيهات  واأ�ضحاب  منهم 
من  المتع�ضبين  اآراء  تفنيد  ف��ي  اأ�ضهموا  ال��ذي��ن 
الم�ضت�ضرقين من اأبناء جلدتهم، "فجاءت اأبحاثهم 
من  ال�ضليم  العلمي  المنهج  واإل��ى  الحق  اإل��ى  اأق��رب 
اإن  بل  الم�ضت�ضرقين،  اإلى  الغالبة  الجمهرة  اأبحاث 

منهم من اهتدى اإلى الإ�ضالم واآمن بر�ضالته")8)(.

اأن يحققها  اأ�ضمى ثمرة واأجل غاية يمكن  وهذه 
غير  من  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم 
و�ضراط  الإ���ض��الم،  اإل��ى  الهداية  وه��ي  الم�ضلمين، 
الم�ضت�ضرقين  من  كثير  اعتنق  فقد  الم�ضتقيم،  اهلل 
م�ضادره  على  اطلعوا  بعدما  الإ�ضالم  المن�ضفين 

الأ�ضيلة، دون تحريف اأو ت�ضحيف.

واآدابها  العربية  اللغة  حذقوا  الذين  هوؤلء  ومن 
واطلعوا على العلوم الإ�ضالمية واأ�ضلموا الم�ضت�ضرق 
من  وهو   ،)(9(  Étienne Dinet دينيه  اإتين  الفرن�ضي 
كبار الر�ضامين والفنانين؛ له لوحات فنية محفوظة 
في المتاحف الفرن�ضية وغيرها، كان يم�ضى ن�ضف 
اأعلن  بالجزائر،  بو�ضعادة  بلدة  في  �ضنوًيا  العام 
جمهوًرا  واأ�ضهد  الإ���ض��الم،  اعتناقه  )192م  �ضنة 
العدل  ووزي��ر  مفتيها  بح�ضور  الجزائر  علماء  من 
قبل  ديًنا  الإ�ضالم  اختار  اأنه  التون�ضية  المملكة  في 
اليوم،  في ذلك  اإل  به  يجهر  ولم  ال�ضنين،  ع�ضرات 
و�ضمى نف�ضه نا�ضر الدين، وقام بتجهز قبًرا لنف�ضه 

في بو�ضعاد واأو�ضى اأن يدفن فيه. 

الفنية  الأو�ضاط  في  �ضجة  اإ�ضالمه  اأحدث  وقد 
اأمام هذه  اأنه �ضمد  اإل  بالخيانة،  واتهم  في فرن�ضا 

بالفرن�ضية،  كتب  واألف عدة  وجلد،  بقوة  التهامات 
تاأليفه  في  �ضاعده   Mohamet محمد  كتاب  منها: 
وطبع  اإب��راه��ي��م،  بن  �ضليمان  الجزائري  الفا�ضل 
بالفرن�ضية والإنجليزية، محلى ب�ضورة ملونة بديعة 
بالفرن�ضية حياة  الدين، ومن كتبه  نا�ضر  من ري�ضة 
العرب، وحياة ال�ضحراء، واأ�ضعة من نور الإ�ضالم، 
وال�����ض��رق ف��ي نظر ال��غ��رب، ت��وف��ي ف��ي ب��اري�����ص في 
بناء  بالجزائر  بو�ضعادة  اإلى  ونقل جثمانه  1929م، 

على و�ضيته. 

تح�ضى  ول  تعد  ل  اأمثلة  من  مثال  مجرد  ه��ذا 
ممن اهتدوا اإلى الإ�ضالم بعدما اطلعوا على تعاليمه 
ال�ضامية ور�ضالته العالمية، والذين تر�ضخت عندهم 
ح��الوة  ذاق���وا  بعدما  الإ���ض��الم��ي��ة  العربية  الهوية 
الجهود  بذل مزيًدا من  منا  وي�ضلتزم هذا  الإيمان، 
الر�ضالة  لأداء  الم�ضلمين  لغير  العربية  اللغة  لتعليم 

اإليهم، واإقامة الحجة عليهم، ولإعذار اأنف�ضنا.

اللغة  الم�ضلمين  غير  تعليم  اإه��م��ال  اأن  كما 
العربية يجعلهم يتعاملون مع الم�ضادر التي و�ضعها 
على  مغر�ضة  تحريفات  من  فيه  وما  الم�ضت�ضرقون 
طالب  يجد  "فال  فيها،  موثوق  علمية  اأ�ضول  اأنها 
لدرا�ضتهم  مراجع  اأمامهم  الإ�ضالمية  الدرا�ضات 
المراجع  تلك  غير  ال��دك��ت��وراه  بها  ي��ن��اول��ون  ال��ت��ي 
فتتقرر  العربية،  اللغة  يعرفون  ل  وهم  الم�ضمومة، 
عندهم اأن تلك الد�ضائ�ص حقائق ماأخوذة من كتب 

الفقهاء والعلماء الم�ضلمين اأنف�ضهم")61(.

الم�ضت�ضرقين  ل��ه��وؤلء  طيبة  ن��م��اذج  وه��ن��اك 
ودر�ضوا  العربية  اللغة  تعلموا  الذين  المن�ضفين 
العربية وح�ضارتها،  فاأن�ضفوا  الإ�ضالمية  الح�ضارة 
بالأمانة  ات�ضافهم  اإل  الإ���ض��الم،  يعتنقوا  لم  واإن 
والنزاهة العلمية وتجردهم من الأهواء ال�ضخ�ضية، 
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اإليه  انتهوا  بما  يقرون  جعلهم  الدينية  والع�ضبية 
خ��الل  م��ن  واأب��ح��اث��ه��م  درا���ض��ات��ه��م  ف��ي  باأنف�ضهم 
البحث العلمي المو�ضوعي من نتائج وحقائق علمية 
التاريخ  في  العرب  وح�ضارة  الإ�ضالم  بف�ضل  ت�ضيد 
 Thomas الإن�ضاني، من هوؤلء ال�ضير توما�ص اآرنولد
Walker Arnold الذي "كان معجًبا بالإ�ضالم مت�ضلًعا 

من علومه، من�ضًفا له في اأبحاثه عنه، فلم تعد عليه 
المعارف  دائرة  في  عنه  كتبه  ما  على  واحدة  هفوة 
الإ�ضالمية، وحقق من الم�ضنفات فيه، وهو مقترح 
اأ�ض�ضه، فعد مرجًعا  و�ضع م�ضنٍف في تراثه ومر�ص 

في الدرا�ضات الإ�ضالمية")61(.
ولد  �ضهير،  بريطاني  م�ضت�ضرق  اأرنولد  وتوما�ص 
التحق  اإنجلترا عام 1864م وتوفي في 1)19م،  في 
1882م،  عام  كمبردج  جامعة  في  المجدلية  بكلية 
وحاز اهتمامه الدرا�ضات ال�ضرقية، كما كر�ص ال�ضنة 
الرابعة في كمبردج لدرا�ضة تاريخ الإ�ضالم؛ "ونظًرا 
لهتمامه بالدرا�ضات الإ�ضالمية فقد اختير لتدري�ص 
الفل�ضفة في كلية عليكرة الإ�ضالمية في المقاطعات 
عليكرة  كلية  في  واأم�ضى  الهند،  ب�ضمالي  المتحدة 
ع�ضر �ضنوات )1888 - 1898م(، وهي فترة كانت 
اآرنولد  توما�ص  نظرات  ت�ضكيل  في  بالغ  تاأثير  ذات 

لالإ�ضالم ")62(.
الإ�ضالح  اإل��ى  تهدف  عليكرة  كلية  كانت  فقد 
بهدف  خ��ان  اأحمد  �ضيد  اأ�ض�ضها  فقد  والتجديد، 
اإ�ضالح مناهج التعليم الإ�ضالمية عن طريق الجمع 
المنهجي  العلمي  والفكر  الإ�ضالمية  الثقافة  بين 
وقد  والحداثة،  الأ�ضالة  من  والتوفيق  اأوروب��ا،  في 
التجربة  هذه  في  �ضديدة  بحما�ضة  اآرنولد  �ضارك 
بين  للتوفيق  المنهجي  وال��ت��ج��دي��د  الإ���ض��الح��ي��ة، 
الغر�ص  لهذا  واأ�ض�ص  الحديثة،  والعلوم  الإ���ض��الم 
لعليكرة،  الجامعي  الحرم  داخ��ل  الواجب  جمعية 

م�ضبعين  والهنود  الإنجليز  من  تالميذ  يكون  وراح 
اأ�ضتاًذا  عين  1898م  �ضنة  في  وعين  التجاه،  بهذا 
للفل�ضفة في الكلية الحكومية في مدينة لهو، "وكان 
ال�ضاعر  الكلية  هذه  في  عليه  تتلمذوا  من  اأبرز  من 
اإن�ضاء  فكرة  �ضاحب  الالهور  اإقبال  محمد  العظيم 
دولة م�ضتقلة للم�ضلمين الهنود با�ضم باك�ضتان"))6(.

بجامعة  ال�ضرقية  اللغات  مدر�ضة  تاأ�ض�ضت  ولما 
لندن في )191م دعي للتدري�ص فيها، وكان اأول من 
�ضغل كر�ضي الأ�ضتاذية في ق�ضم الدرا�ضات العربية، 
وما لبث اأن اختير عميًدا لمدر�ضة اللغات ال�ضرقية، 
الإ�ضالمي  التاريخ  لتدري�ص  دعي  حياته  اأواخر  وفي 

في الجامعة الم�ضرية.

الإ�ضالم  اإلى  الدعوة  كتاب  اأعماله  اأ�ضهر  ومن 
عدة  اإلى  فترجم  عظيًما  ورواًج��ا  اإقباًل  لقي  الذي 
ا الإنجليزية: "تعاليم الإ�ضالم،  لغات، ومن كتبه اأي�ضً
والمعتزلة، والخالفة، وقد ُترجم الأخير اإلى العربية 
ا في الفن والر�ضم  وطبع، وله كتب بالإنجليزية اأي�ضً
ر�ضامي  من  بنيون  لوي  فيها  �ضاعده  الإ�ضالميين، 
الفنون ال�ضرقية. قال اآربري: كان اآرنولد مرجًعا في 

ال�ضوؤون الإ�ضالمية")64(. 

ق��ل��ي��ل - من  غ��ي��ر   - ع����دد  م���ن  واح�����د  ه����ذا 
ال��م�����ض��ت�����ض��رق��ي��ن ال��م��ن�����ض��ف��ي��ن ال���ذي���ن ت��ن��اول��وا 
من  حلقة  بو�ضفها  الإ�ضالمية  العربية  الح�ضارة 
كتاباتهم  وت�ضتحق  الإن�ضانية،  الح�ضارة  حلقات 
ينجرفوا  لم  لأنهم  والثناء؛  الإ���ض��ادة  المو�ضوعية 
تدفع  التي  الذميم،  الديني  التع�ضب  غواية  وراء 
العربية  الح�ضارة  من  للنيل  الم�ضت�ضرقين  معظم 
الحقائق  لي  على  يعملون  تجعلهم  التي  ومكوناتها، 
وتحريف الم�ضادر والرويات للنيل من الإ�ضالم؛ لذا 
"اأكثر ما نجد اإن�ضاف الإ�ضالم ور�ضوله عند العلماء 
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والأدباء الغربيين الذين تحللوا من �ضلطة ديانتهم، 
لموؤلفه  العرب  ح�ضارة  بكتاب  مثاًل  لذلك  ون�ضرب 
جو�ضتاف لوبون فاإنه اأعظم كتاب األفه الغربيون في 

اإن�ضاف الإ�ضالم وح�ضارته"))6(.

لهذ فاإن الدور المنوط بنا اأن نعمل على ا�ضتثمار 
وفي  وتنميته،  ال�ضت�ضراق  من  الإيجابي  الجانب 
ال�ضلبي  الجانب  محا�ضرة  على  نعمل  الوقت  ذات 
مع  التعاون  ج�ضور  مد  فيتم  ال�ضبل،  بكل  وف�ضحه 
غالتهم  على  للرد  الم�ضت�ضرقين  من  المن�ضفين 
بنف�ص منهجهم وبذات اأدواتهم، وقد كان هناك دور 
عظيم للمخل�ضين من الباحثين العرب والم�ضلمين 
اأيدي الم�ضت�ضرقين  الذين در�ضوا في الغرب، وعلى 
بنف�ص  لهم  وت�����ض��دى  عليهم،  ال���رد  ف��ي  اأنف�ضهم 
النقاب  الفكري، كا�ضًفا  واأ�ضلوبهم  العلمي  منهجهم 
من  اأث��اروه  وما  م�ضبوهة،  اأغرا�ص  من  اأخفوه  عما 
�ضبهات، مما دفع عدد من الم�ضت�ضرقين المعا�ضرين 
اإلى العتراف" بخطاأ المنهج ال�ضت�ضراقي الأول في 
المنهج  ذلك  واأدان  تع�ضبه،  وو�ضوح  اآراءه  عر�ص 

واأو�ضح اأخطاءه")66(.

ويمكنا اأن نبرز اأهم الآثار الإيجابية التي قام بها 
الم�ضت�ضرقون تجاه اللغة العربية والهوية الإ�ضالمية 
حتى نتمكن من العمل على ال�ضتفادة منها وتوظيفها 
على الوجه الأمثل، مع تحفظنا الكامل عن دوافعهم 
الإيجابية  الآثار  هذه  واأهم  الم�ضبوهة،  واأغرا�ضهم 

هي:

وتحقيق  والإ�ضالمي  العربي  بالتراث  الهتمام   .1
المخطوطات واأمهات الكتب.

اإ�ضدار المعاجم والمو�ضوعات المتخ�ض�ضة في   .2
العلوم الإ�ضالمية والعربية.

ت�ضجيع حركة البحث العلمي والنقد المو�ضوعي،   .(

وت��ط��وي��ر ال��م��ن��اه��ج ف���ي ال���در����ض���ات ال��ع��رب��ي��ة 
والإ�ضالمية.

العربية  ب��ال��ح�����ض��ارة  ال��غ��رب��ي  ال��ع��ال��م  ت��ع��ري��ف   .4
والثقافة الإ�ضالمية، وترجمة الكثير من الأعمال 
اأثر  لها  ك��ان  التي  والعلمية،  والفكرية  الأدب��ي��ة 
والثقافة  المعا�ضرة،  الغربية  الح�ضارة  بارز في 

العالمية.
مقترح برنامج لتوظيف تعليم اللغة 

العربية في تر�سيخ الهوية :
غير  م��ن  الم�ضلمين  دور  ا�ضتعر�ضنا  بعدما 
من  المن�ضفين  دور  وكذلك  العربي،  الجن�ص  اأبناء 
الواجب على كل غيور  فاإنه من باب  الم�ضت�ضرقين، 
على هوية الأمة وما تواجهه من تحديات، ومخاطر 
في  ما  يبذل  واأن  كل طاقته،  ي�ضتنفر  اأن  بها  تحدق 
تعليًما  القراآنية  اللغة  ه��ذه  لن�ضر  جهد  من  و�ضعه 
من  يتكون  عملًيا  برنامًجا  لهذا  ونقترح  وتعلًما، 

المحاور الآتية:
املحور االأول: املناهج التعليمية :

علمية  مناهج  بو�ضع  اله��ت��م��ام  ���ض��رورة  وه��و 
بها،  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لتعليم  وتربوية 
قد  متميزة  ومناهج  طيبة  جهود  هناك  كانت  فاإن 
والكتاب  يديك،  بين  العربية  منهج  مثل:  �ضدرت 
للعلوم  العربية  المنظمة  عن  ال�ضادر  الأ�ضا�ضي 
محدودة  جهوًدا  تظل  اإنها  اإل  والثقافة،  والتربية 
والإقبال  الناطقين  لغير  ال�ضا�ضعة  الم�ضاحة  مقابل 
المنقطع النظير من الجن�ضيات المختلفة وال�ضرائح 
مع  تت�ضق  م��ن��اه��ج  و���ض��ع  يحتم  م��م��ا  ال��م��ت��ن��وع��ة، 

خ�ضو�ضية كل جن�ضية وكل �ضريحة عمرية.
بو�ضع  العالم  في  جامعة  كل  قامت  لو  وحبذا 
منهج علمي وتربوي خا�ص بها، حتى يتحقق التنوع 
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العلمية،  المناهج  من  كّما  توفر  وي�ضمن  المرجو، 
ا - التميز كيًفا. ويكفل - اأي�ضً

مواكبة  م��ن  ب��د  ل  ال��م��ح��ور  ه���ذا  ف��ي  اأن  ك��م��ا 
حديثة،  تعليمية  و�ضائل  واإعداد  الع�ضر،  تكنولوجيا 
فهذه  الإن��ت��رن��ت،  وم��واق��ع  الحا�ضوب،  ب��رام��ج  مثل 
الو�ضائل فاعلة في الإقبال على تعلم اللغة العربية، 

ومجدية في تعليمها.

ومن الموؤ�ضف حًقا اأن نجد كّما ل يعد ول يح�ضى 
وغير  المجانية  الأجنبية  اللغات  تعليم  مواقع  من 
المجانية على ال�ضبكة العنكبوتية، ول نجد اإل بع�ص 
المواقع التي تعلم اللغة العربية على ا�ضتحياء، كما 
ا - الإ�ضطوانات التعليمية للغة العربية  ل نجد - اأي�ضً
لغير الناطقين اإل فيما قل اأو ندر، وهذا ما يدعونا 
بلغات  مواقع  وتد�ضين  الجانب  بهذه  الهتمام  اإلى 
تعليمية  واإ�ضدار مواد  العربية،  اللغة  لتعليم  عالمية 

حديثة بهذه اللغات.
املحور الثاين: اإعداد املعلمني االأكفاء :

ل  العربية  اللغة  على  المتزايد  الإقبال  ظل  في 
اللغة  لتعليم  الموؤهلين  المعلمين  فجوة  �ضد  من  بد 
اأق�ضام  اإن�ضاء  نقترح  لذا  الناطقين؛  لغير  العربية 
لإع��داد  والآداب  التربية  كليات  في  وتخ�ض�ضات 
وتاأهيلهم  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  معلمي 
ت�ضاعد  التي  المنا�ضبة  التدري�ص  طرق  با�ضتخدم 
من  لدار�ضيها  العربية  اللغة  مهارات  اإك�ضاب  في 

الأجانب.

كما لبد من التو�ضع في الدرا�ضات العليا واإن�ضاء 
بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لتعليم  دب��ل��وم 
درا�ضية  موؤهالت  على  بالفعل  الحا�ضلين  لتاأهيل 
الكليات  من  العربية  العربية  اللغة  تخ�ض�ص  في 
الكادر  توفير  ن�ضمن  بذلك  المختلفة،  والأق�ضام 

العلمي الموؤهل الذي يقوم باأداء ر�ضالته على الوجه 
الأكمل.

املحور الثالث: الدار�شني :
كلها؛  العملية  الم�ضتهدف من هذه  الجانب  وهو 
النوابغ منهم، وتقديم منح  لذا لبد من ا�ضتقطاب 
والإ�ضالمية،  العربية  الجامعات  في  لهم  درا�ضية 
يت�ضبعوا  لكي  العربية  اللغة  درا�ضة  على  وت�ضجعيهم 
الح�ضارة  على  ويتعرفوا  الإ�ضالمية،  ثقافتنا  من 

العربية و�ضعوبها عن ك�ضب.
التي  المراكز  اإن�ضاء  من  لبد  ال�ضياق  ذات  وفي 
بالدهم  في  وعلومها  العربية  اللغة  بتدري�ص  تهتم 
واإفاد  والغتراب،  ال�ضفر  ي�ضتطيع  ل  لمن  الأ�ضلية 

الموؤهلين من المعلمين والمتخ�ض�ضين.
اإل��ى  ن�ضعى  اأن  يجب  التي  المحاور  اأه��م  ه��ذه 
ا�ضتهدافها وتحقيقها حتى ن�ضتطيع اأن نر�ضخ الهوية 
بطبعه  الإن�ضان  ف��اإن  تعليمها،  خ��الل  من  العربية 
علي  الإم��ام  قال  وقد  ويح�ضن  يتقن  ما  اإل��ى  ينتمي 
دفاع  من  وجدناه  ما  وه��و  يح�ضن،  ما  المرء  قيمة 
المن�ضفين من الم�ضت�ضرقين عن العربية، مع اأنهم 
اإنهم ينتمون فكًرا للثقافة العربية  اإل  غير م�ضلمين 

والح�ضارة الإ�ضالمية.
الخاتمة:

العالقة  هو  نتائج  من  اإليه  تو�ضلنا  ما  اأهم  من 
الوجهين  بمثابة  فهما  والهوية،  اللغة  بين  الوثيقة 
توجيه  في  محورًيا  دوًرا  للغة  واإن  الواحدة،  للعملة 
الإن�ضان،  عند  ال�ضخ�ضية  وتكوين  التفكير  بو�ضلة 
ال�ضليمة،  الفطرة  اأ�ضحاب  من  كثيًرا  نجد  ثم  ومن 
والذين تحلوا بالنزاهة العلمية وتخلوا عن الع�ضبية 
واإم��ا  الإ���ض��الم،  اعتنقوا  اإم��ا  ال�ضخ�ضية  والأه���واء 

دافعوا عنه واأن�ضفوه حقه.
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واإن دل فيدل على �ضرورة الهتمام بتعليم اللغة 
والذي  الذكر،  ال�ضالف  المقترح  جاء  لذا  العربية؛ 
نو�ضي بالآتي حتى يتم اإنجازه وما كان على �ضاكلته 

في اأ�ضرع وقت وعلى اأكمل وجه:

ت�ضجيع ال�ضتثمار في تعليم اللغة العربية ودعوة   .1
معاهد  باإن�ضاء  ال��خ��ا���ص  بالتعليم  المهتمين 
الناطقين بها، ودعوة  لغير  العربية  اللغة  لتعليم 
اإ���ض��دار  اإل��ى  وال��ورق��ي  اللكتروني  الن�ضر  دور 
المطبوعات وو�ضائل التعليم الحديثة، وت�ضويقها 

في دول العالم المختلفة.

اإن�ضاء جمعيات وموؤ�ض�ضات غير ربحية تتخ�ض�ص   .2
التعليمية  والو�ضائل  العلمية  المناهج  اإعداد  في 
المنح  وتقديم  اللكترونية،  المواقع  واإن�����ض��اء 
الدرا�ضية والجوائز العلمية للدار�ضين والباحثين 
ودعم المعاهد التعليمية المتخ�ض�ضة في تعليم 

اللغة العربية لغير الناطقين بها.

العلمية  المناهج  لعتماد  عالمية  هيئة  تد�ضين   .(
اللغة  تعليم  م�ضار  ل�ضبط  التعليمية  والمعاهد 
تعليم  لم�ضتويات  دولية  معايير  وو�ضع  العربية، 
وتعلم اللغة العربية، ومتابعة المراكز والمعاهد 

الخا�ضة واعتمادها، مما يكفل تحقيق الجودة.

ولقد اكتفيت بهذه التو�ضيات التي لم تتناول الدور 
الر�ضمية  الموؤ�ض�ضات  اأو  بالحكومات  المنوط 
اإنجازها  لإمكانية  والتعليمية؛  الأكاديمية  غير 
التعنت  عن  بعيًدا  الواقع  اأر���ص  على  وتحقيقها 
المبرر  غير  والتجاهل  ال�ضيا�ضي،  ال��ق��رار  في 
جهود  توحدت  فلو  الر�ضمية،  الموؤ�ض�ضات  من 
العربية  اللغة  على  الغيورين  من  المخل�ضين 
فري�ضة  ولأدوا  الأم���ة،  ثغور  م��ن  ثغرة  ل�ضدوا 
لكل  �ضد  حائط  ولكانوا  م�ضلم،  كل  على  واجبة 

عمليات طم�ص الهوية العربية وم�ضخ ال�ضخ�ضية 
الإ�ضالمية.
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الطبعة ال�ضابعة، 1998م، 1 / 6) .
التفكير واللغة : جوديث جرين، ترجمة د. عبد الرحيم   )8(
�ص  1992م،  للكتاب،  العامة  الم�ضرية  الهيئة  جبر، 

.11(
واأثره  والتعبير  التفكير  بين  العربية  اللغة  واقع  انظر:   )9(
بحث  الق�ضراوي،  يو�ضف  ح�ضن  مها  د.  الهوية،   في 
مقدم لكلية التربية والتعليم العام، جامعة العين للعلوم 

والتكنولوجيا، الإمارات العربية، �ص).
انظر: الثقافة العربية وع�ضر المعلومات، د. نبيل علي،   )11(
عالم المعرفة، ع )26 يناير 2111م، الكويت، �ص1)2.

التفكير واللغة:  مرجع �ضابق، �ص 116.  )11(
انظر: الثقافة العربية وع�ضر المعلومات، مرجع �ضابق   )12(

�ص2)2.
انظر: واقع اللغة العربية بين التفكير والتعبير واأثره في   )1((
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الهوية، مرجع �ضابق، �ص).
القت�ضادية  الأبعاد  بحث  الخفاجي،  عبا�ص  د.  انظر:   )14(
للعولمة - الإ�ضالم في ع�ضر العولمة – الموؤتمر الدولي 
بالقاهرة،  العلوم  دار  كلية  الإ�ضالمية،  للفل�ضفة  الرابع 

مايو 1999 م،  �ص ) .
انظر: واقع اللغة العربية بين التفكير والتعبير واأثره في   )1((

الهوية: مرجع �ضابق، �ص 14.
ال�ضابق: �ص 1.  )16(

الثقافة العربية وع�ضر المعلومات: �ص2)2.  )1((
بجريدة  مقال  اإ�ضماعيل،  هاني  د.  اأم���ة:  حياة  اللغة   )18(

الحرية والعدالة، ع 1)) بتاريخ 29 اأبريل )211م.
وحي القلم: ) / 29.  )19(

ال�ضفحة نف�ضها.   )21(
الكتاب  دار  ال��ج��ن��دي،  اأن���ور   : ال��ق��راآن  لغة  الف�ضحى   )21(

اللبناني، 1412ه�، 1982م، �ص ))2.
الطبعة  م�ضر،  نه�ضة  الغزالي،  محمد  الغرب:  ظالم   )22(

الأولى، �ص6)  . 
اأ�ضحاب  مخالفة  ف��ي  الم�ضتقيم  ال�����ض��راط  اقت�ضاء   )2((
عبد  نا�ضر  تحقيق  تيمية،  اب��ن  الدين  تقي  الجحيم: 
الطبعة  لبنان،  بيروت،  الكتب،  عالم  دار  عقل،  الكريم 

ال�ضابعة، 1419ه� - 1999م، �ص6)4 . 
انظر: اقت�ضاء ال�ضراط الم�ضتقيم، �ص461.  )24(

تف�ضير ال�ضعراوي: محمد متولي ال�ضعرواوي، مطابع دار   )2((
الأخبار، ج 14 �ص 28)8.

المواجهة:  معركة  في  معا  والإ���ض��الم  العربي  الل�ضان   )26(
رابطة  ال��ح��ق،  دع��وة  �ضل�ضلة  الطويل،  رزق  ال�ضيد  د. 
الأول  العدد 61، ربيع  المكرمة،  الإ�ضالمي بمكة  العالم 

)141ه�، نوفمبر 1986 م �ص16.
الف�ضحى لغة القراآن : مرجع �ضابق، �ص41  )2((

ال�ضابق: �ص 4).  )28(
ال�ضابق: �ص9) وما بعدها .  )29(

الل�ضان العربي والإ�ضالم: مرجع �ضابق، �ص 16.  )(1(
اقت�ضاء ال�ضراط الم�ضتقيم: مرجع �ضابق، �ص )2).  )(1(

نف�ص ال�ضفحة .  )(2(
الف�ضحى لغة القراآن: مرجع �ضابق، �ص41.  )(((

تحقيق:  الثعالبي،  من�ضور  اأبو  العربية:  و�ضر  اللغة  فقه   )(4(
الطبعة  العربي،  التراث  اإحياء  المهدي،  ال��رازق  عبد 

الأولى 1422ه� - 2112م، �ص )1.
ط  للماليين،  العلم  دار  الزركلي،  الدين  خير  الأعالم:   )(((

)1، 2112 م، )/81، والمق�ضود ب� ) ط ( اأنه مطبوع.
اإمام النحاة على النجدي نا�ضف، عالم  انظر: �ضيبويه   )(6(

الكتب، الطبعة الثانية، �ص 1).
مراتب النحويين: اأبو الطيب اللغوي، تحقيق محمد اأبو   )(((

الف�ضل اإبراهيم، مكتبة نه�ضة م�ضر، �ص42.
الفيروزاآبادي،  واللغة:  النحو  اأئمة  تراجم  في  البلغة   )(8(
دم�ضق،  ال��دي��ن،  �ضعد  دار  الم�ضري،  محمد  تحقيق 

الطبعة الأولى، 1421ه� - 2111م �ص222.
اإنباه الرواة باأنباء النحاة: جمال الدين القفطي، تحقيق   )(9(
الطبعة  العربي،  الفكر  دار  اإبراهيم،  الف�ضل  اأبو  محمد 

الأولى، 1418 ه� – 1986 م، 49/2).
تحقيق  الزبيدي،  بكر  اأبو  واللغويين:  النحويين  طبقات   )41(
الطبعة  ال��م��ع��ارف،  دار  اإب��راه��ي��م،  الف�ضل  اأب��و  محمد 

الثانية،  �ص 66.
عبد  تحقيق  الزجاجي،  القا�ضم  اأب��و  العلماء:  مجال�ص   )41(
ال�ضالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، 

1421ه� – 1999م، �ص118.
الفيروزبادي،  واللغة:  النحو  اأئمة  تراجم  في  البلغة   )42(
دم�ضق،  ال��دي��ن،  �ضعد  دار  الم�ضري،  محمد  تحقيق 

الطبعة الأولى، 1421ه� - 2111م �ص126.
اإنباه الرواة باأنباء النحاة: مرجع �ضابق، 8/2)).  )4((

مراتب النحويين: اأبو الطيب اللغوي، تحقيق محمد اأبو   )44(
الف�ضل اإبراهيم، مكتبة نه�ضة م�ضر، �ص42.

اأحمد محمود،  ولد  ال�ضريف  د.  والكتاب:  �ضيبويه  مقال   )4((
يونيو)211،  ع462،  الإم��ارات��ي��ة،  الإ���ض��الم  منار  مجلة 

�ص)).
اإنباه الرواة باأنباء النحاة: مرجع �ضابق، 1/2)).  )46(

اللغويين والنحاة: جالل الدين  بغية الوعاة في طبقات   )4((
دار  اإب��راه��ي��م،  الف�ضل  اأب��و  محمد  تحقيق  ال�ضيوطي، 

المعارف، الطبعة الثانية، 1/2)2.
اإنباه الرواة: مرجع �ضابق، 1/2)).  )48(

اأخبار النحويين الب�ضريين: ال�ضيرافي، تحقيق: محمد   )49(
ط  الحلبي،  مطبعة  خفاجي،  المنعم  عبد  ومحمد  طه، 

)))1ه� - 1966م، �ص41.
طبقات النحويين: مرجع �ضابق، �ص)6.  )(1(

�ضيبويه اإمام النحاة: مرجع �ضابق، �ص 129.  )(1(
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اأحمد محمود،  ولد  ال�ضريف  د.  والكتاب:  �ضيبويه  مقال   )(2(
يونيو)211م،  ع462،  الإماراتية،  الإ�ضالم  منار  مجلة 

�ص)).
مقدمة كتاب �ضيبويه: مرجع �ضابق، �ص18.  )(((

�ضيبويه اإمام النحاة: مرجع �ضابق، �ص 118.  )(4(
د.  الح�ضاري:  لل�ضراع  الفكرية  والخلفية  ال�ضت�ضراق   )(((

محمود حمدي زقزوق، دار المعارف بم�ضر، �ص 18.
فاروق  محمد  اآث��اره:  مدار�ضه،  تعريفه،   : ال�ضت�ضراق   )(6(
النبهان، من�ضورات المنظمة الإ�ضالمية للتربية والعلوم 

والثقافة – اإي�ض�ضكو ))14ه� – 2112م، �ص 12.
�ضابق،  مرجع  اآث���اره:  مدار�ضه،  تعريفه،  ال�ضت�ضراق:   )(((

�ص68.
د.  عليهم:  وم��ا  لهم  م��ا  والم�ضت�ضرقون  ال�ضت�ضراق   )(8(
م�ضطفى ال�ضباعي، دار الوراق للن�ضر، الريا�ص، �ص)2.

الأعالم للزركلي: مرجع �ضابق 1 / )) .  )(9(
مرجع  عليهم:  وما  لهم  ما  والم�ضت�ضرقون  ال�ضت�ضراق   )61(

�ضابق، �ص)2.
بم�ضر،  المعارف  دار  العقيقي،  نجيب  الم�ضت�ضرقون:   )61(

الطبعة الخام�ضة، 2 / 84. 
دار  ب��دوي،  الرحمن  عبد  د.  الم�ضت�ضرقين:  مو�ضوعة   )62(
العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثالثة، )199م، �ص 9 . 

المرجع نف�ضه و ال�ضفحة.   )6((
الأعالم للزركلي: مرجع �ضابق، 2 / 94.  )64(

مرجع  عليهم:  وما  لهم  ما  والم�ضت�ضرقون  ال�ضت�ضراق   )6((
�ضابق، �ص9). 

�ضابق،  مرجع  اآث���اره،  مدار�ضه،  تعريفه،  ال�ضت�ضراق   )66(
�ص)6.

الم�صــادر والمراجع

مراتب   :) علي  بن  الواحد  عبد   ( اللغوي  الطيب  اأب��و   .1
مكتبة  اإبراهيم،  الف�ضل  اأبو  محمد  تحقيق  النحويين، 

نه�ضة م�ضر، )بدون ط. ت(.
اإ�ضحاق(:  بن  الرحمن  )عبد  الزجاجي  القا�ضم  اأب��و   .2
ه��ارون،  محمد  ال�ضالم  عبد  تحقيق  العلماء،  مجال�ص 

مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، 1421ه� - 1999 م.
طبقات   :) الح�ضن  ب��ن  محمد   ( ال��زب��ي��دي  بكر  اأب���و   .(

النحويين واللغويين، تحقيق محمد اأبو الف�ضل اإبراهيم، 
دار المعارف، الطبعة الثانية.

بن  محمد  ب��ن  ال��م��ل��ك  )ع��ب��د  الثعالبي  من�ضور  اأب���و   .4
اإ�ضماعيل(: فقه اللغة و�ضر العربية: تحقيق: عبد الرازق 
المهدي، اإحياء التراث العربي، الطبعة الأولى 1422ه� 

- 2112 م.
اللغة  تطوير  الهوية  اإنقاذ  اللغة  اإنقاذ  دروي�ص:  اأحمد   .(

العربية، نه�ضة م�ضر، الطبعة الأولى، 2116 م.
الكتاب  دار  ال��ق��راآن،  لغة  الف�ضحى  ال��ج��ن��دي:  اأن���ور   .6

اللبناني، 1412 ه�،  1982م.
الم�ضتقيم في  ال�ضراط  اقت�ضاء  تيمية:  ابن  الدين  تقي   .(
الكريم  عبد  نا�ضر  تحقيق  الجحيم،  اأ�ضحاب  مخالفة 
عقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة ال�ضابعة، 

1419ه� - 1999م. 
تحقيق  والتبين،  البيان  بحر(:  بن  )عمرو  الجاحظ   .8
الخانجي  مكتبة  ه���ارون،  محمد  ال�ضالم  عبد  و�ضرح 

بالقاهرة، الطبعة ال�ضابعة، 1998م. 
-: الحيوان، تحقيق و�ضرح عبد ال�ضالم محمد هارون،   .9

مطبعة الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية، )196 م.
جالل الدين ال�ضيوطي )عبد الرحمن بن الكمال (: بغية   .11
اأبو  اللغويين والنحاة، تحقيق محمد  الوعاة في طبقات 

الف�ضل اإبراهيم، دار المعارف، الطبعة الثانية.
الرواة  اإنباه  القفطي ) على بن يو�ضف (:  الدين  جمال   .11
دار  اإبراهيم،  الف�ضل  اأبو  محمد  تحقيق  النحاة،  باأنباء 

الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1418 ه� - 1986م.
التفكير واللغة، ترجمة د. عبد الرحيم  جوديث جرين:   .12

جبر، الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب، 1992 م.
للماليين،  العلم  دار  الأع���الم،  الزركلي:  الدين  خير   .1(

بيروت، الطبعة الخام�ضة ع�ضر، 2112 م.
في  معا  والإ�ضالم  العربي  الل�ضان  الطويل:  رزق  ال�ضيد   .14
العالم  رابطة  الحق،  دع��وة  �ضل�ضلة  المواجهة:  معركة 
الأول )141  ربيع   ،61 العدد  المكرمة،  بمكة  الإ�ضالمي 

ه، نوفمبر 1986 م.
النحويين  اأخبار   :) اهلل  عبد  بن  الح�ضن   ( ال�ضيرافي   .1(
المنعم  عبد  ومحمد  طه،  محمد  تحقيق:  الب�ضريين، 

خفاجي، مطبعة الحلبي، )))1ه� - 1966م.
الإ���ض��الم  م��ن��ار  مجلة  م��ح��م��ود:  اأح��م��د  ول��د  ال�ضريف   .16
الإماراتية، ع462، يونيو)211 م، مقال �ضيبويه والكتاب.
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 - للعولمة  القت�ضادية  الأبعاد  بحث  الخفاجي:  عبا�ص    .1(
الرابع  الدولي  الموؤتمر   - العولمة   ع�ضر  في  الإ�ضالم 
مايو  القاهرة،  العلوم،  دار  كلية  الإ�ضالمية،  للفل�ضفة 

1999 م. 
العلم  دار  الم�ضت�ضرقين،  مو�ضوعة  بدوي:  الرحمن  عبد   .18

للماليين، بيروت، الطبعة الثالثة، )199 م. 
على النجدي نا�ضف: �ضيبويه اإمام النحاة، عالم الكتب،   .19

الطبعة الثانية. 
تراجم  في  البلغة   :) يعقوب  بن  محمد   ( الفيروزبادي   .21
�ضعد  دار  الم�ضري،  محمد  تحقيق  واللغة،  النحو  اأئمة 

الدين، دم�ضق، الطبعة الأولى، 1421ه� - 2111 م.
في�ضل الحفيان: مجلة الت�ضامح العمانية، �ضتاء 2114،   .21
ع )، اللغة الهوية: اإ�ضكاليات المفاهيم وجدلية العالقة.

لل�ضئون الإ�ضالمية: مو�ضوعة المفاهيم  المجل�ص الأعلى   .22
اللكتروني  ال��م��وق��ع  ل��غ��ة،  م���ادة  ال��ع��ام��ة،  الإ���ض��الم��ي��ة 

للمو�ضوعة:
http://elazhar.com/mafaheemux/24/4.asp

الطبعة  م�ضر،  نه�ضة  الغرب،  ظالم  الغزالي:  محمد   .2(
الأولى، �ص6) . 

مدار�ضه،  تعريفه،  ال�ضت�ضراق:  النبهان:  فاروق  محمد   .24
والعلوم  للتربية  الإ�ضالمية  المنظمة  من�ضورات  اآث��اره، 

والثقافة  - اإي�ض�ضكو ))14ه� -  2112 م.
محمد متولي ال�ضعراوي: تف�ضير ال�ضعراوي، مطابع دار   .2(

الأخبار، ع�ضرون جزء، )بدون ط. ت(
الفكرية  والخلفية  ال�ضت�ضراق  زق��زوق:  حمدي  محمود   .26
ط.  )بدون  بم�ضر،  المعارف  دار  الح�ضاري،  لل�ضراع 

ت(.
لهم  ما  والم�ضت�ضرقون  ال�ضت�ضراق  ال�ضباعي:  م�ضطفى   .2(
المكتب   - وال��ت��وزي��ع   للن�ضر  ال���وراق  دار  عليهم،  وم��ا 

الإ�ضالمي، الريا�ص، )بدون ط. ت(
المكتبة  ال��ق��ل��م،  وح���ي  ال��راف��ع��ي:  ���ض��ادق  م�ضطفى   .28

الع�ضرية، بيروت، طبعة 2112م. 
العربية  اللغة  واق���ع  ال��ق�����ض��راوي:  يو�ضف  ح�ضن  مها   .29
مقدم  بحث  الهوية،   في  واأث��ره  والتعبير  التفكير  بين 
للعلوم  العين  جامعة  ال��ع��ام،  والتعليم  التربية  لكلية 

والتكنولوجيا، الإمارات العربية، 2112 م.
�ضل�ضلة  المعلومات،   وع�ضر  العربية  الثقافة  علي:  نبيل   .(1

عالم المعرفة، الكويت، ع )26 يناير 2111 م.
بم�ضر،  المعارف  دار  الم�ضت�ضرقون،  العقيقي:  نجيب   .(1

الطبعة الخام�ضة. 
الحرية  جريدة  اأمة،  حياة  اللغة  مقال  اإ�ضماعيل:  هاني   .(2

والعدالة، ع 1)) بتاريخ 29 اأبريل )211 م.
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شاعرية المدينة المنورة

ها كان ُمِقالاًّ ؟.  هذا البحث يجيب عن �صوؤال وهو: هل المدينة من المدن ال�صاعرة ؟ اأم اأنَّ حظَّ
المتتبع للمدينة المنورة في ع�صورها المختلفة يجد بيئة �صعرية خ�صبة، ودواعي وبواعث 
ال�صعر في هذه البيئة عديدة، واأ�صتطيع ذكر اأهمها، وهي: كونها بيئة زراعية م�صتقرة، وتنوعها: 
المكانة  ثم  واأ�صلحتها،  اأدواتها  من  وال�صعر  الكالم،  باعثة  والحرب  الحروب،  وكثرة  ال�صكاني، 

الدينية.
ا  وهذا ال�صبب يعدُّ ال�صبب الرئي�ص، وكون �صاعرية المدينة قد ظهرت قبل االإ�صالم، فكانت اأماًّ
�صاعٍر  لكل  ا  اأُماًّ االإ�صالم  بعد  االإ�صالم، فقد غدت  اأبنائها قبل  اقت�صرت على  واإذا  لل�صعراء،  ولوًدا 

م�صلم. 
ومع هذه االأ�صباب فقد خرج من المدينة المنورة �صعراُء كبار من اأمثال ح�صان بن ثابت وعبد 
اهلل بن رواحة، وكعب بن مالك وقي�ص بن الخطيم، وقد �صهد لها كبار العلماء بذلك كابن �صالم 
والجاحظ وغيرهما.وقد كان كبار ال�صعراء يقدمون اإليها فت�صحح اأ�صعارهم، كما ح�صل للنابغة 
الكبار،  ب�صعرائها  المنورة  المدينة  تاألقت  ال�صعر  ع�صور  كل  وفي  وجرير،  والفرزدق،  الذبياني، 
�صاحبة  بلقب  ا�صتاأثرت  الجاهلي  الع�صر  ففي  النقاد،  كبار  من  واألقاب  اأو�صمة  على  وح�صلت 
ال�صعر فيها  الع�صر االإ�صالمي يقف �صعراوؤها مدافعين عن الدين، كما يزدهر  المذهبات، وفي 
ال�صعراء،  وملهمة  الفيا�ص،  ال�صعر  نبع  الزمان  على  المنورة  المدينة  وتبقى  الع�صور  مر  على 

واالأترجة التي تن�صح بعبير ال�صعر.

�ساعرية المدينة المنورة:

ها  هل المدينة من المدن ال�ضاعرة ؟ اأم اأنَّ حظَّ
ب�ضعراء مفلقين في  التي لم تظفر  ُمِقالًّ كمكة  كان 
اأ�ضحاب  منهم  نجد  لم  حيث  الجاهلي؟  الع�ضر 
من  ذلك  غير  اأو  م�ضمطات  اأو  مذهبات  اأو  معلقات 
�ُضِهَرْت  التي  الق�ضائد  على  اأُطلقت  التي  الألقاب 

�ضعرائها من  لم نجد من  بل  الجاهلي،  الع�ضر  في 
كان له �ضهرة كغيره من: �ضعراء الطائف، والمدينة، 

وهجر، والبوادي. 

المتتبع للمدينة المنورة في ع�ضورها المختلفة 
ال�ضعر  وبواعث  ودواع��ي  خ�ضبة،  �ضعرية  بيئة  يجد 
في هذه البيئة عديدة، واأ�ضتطيع ذكر اأهمها، وهي:

اأ.د. عبد الرزاق ح�شين
جامعة البحرين - البحرين
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اًل: كونها بيئة زراعية م�ستقرة:  اأوَّ

وال�ضتقرار يبعث على األفة المكان والرتباط به، 
البيان،  خالل  من  تظهر  عاطفية  عالقة  يولِّد  مّما 
البيئة  هذه  بين  العالقة  تلك  في  نلحظه  ما  وه��ذا 
اأولئك  وبخا�ضة  بها،  تعلَّقوا  الذين  ال�ضعراء  وبين 
الحنين  ذلك  فكان  عنها،  اأبعدوا  اأو  ابتعدوا  الذي 

وال�ضوق للعودة للمكان. 
ع ال�سكاني:  ثانًيا: التنوُّ

المنورة  المدينة  تمتعت  الطويل  تاريخها  على 
من  غيرها  عن  ميزة  اأعطاها  ال��ذي  التنوع  بهذا 
الحوا�ضر، ففي الع�ضر الجاهلي كان وفود القبائل 
اليمانية من الأو�ص والخزرج على �ضكانها الأ�ضليين 
وفي  اليهود،  وف��ود  كذلك  المعروفة،  القبائل  من 
بعن�ضر  العنا�ضر  هذه  امتزجت  الإ�ضالمي  الع�ضر 
اأ�ضبحت  اأن  وبعد  مكة،  من  القادمين  المهاجرين 
العرب  من  فريد  بتنوٍع  اغتنت  الإ���ض��الم  حا�ضرة 

وغير العرب.
ثالًثا: الحرب: 

اأدوات��ه��ا  م��ن  وال�ضعر  ال��ك��الم،  باعثة  وال��ح��رب 
واأ�ضلحتها، والمدينة من البيئات ال�ضعرية التي كانت 
الجاهلية  ففي  ��ق��اد،  التِّ دائمة  ن��اًرا  فيها  الحرب 
الذين  الأعداء  الإخوة  والخزرج  الأو�ص  بين  حروب 
العداء،  هذا  اليهود  واأوقد  الزعامة،  على  تناف�ضوا 
وفي  الإ���ض��الم،  ج��اء  حتى  الحرب  ه��ذه  وا�ضتمّرت 
والهجاء  القتال  على  التحري�ص  وجدنا  ال�ضعر  هذا 

والتعيير، والفخر والزهو بالنت�ضار.

هي  المدينة  اأ�ضبحت  الإ���ض��الم��ي  العهد  وف��ي 
فهجوم  الإ�ضالمية،  الدعوة  عن  الدفاع  تقود  التي 
اليهود  وت��اآم��ر  وال��خ��ن��دق،  واأح���د  ب��در  ف��ي  قري�ص 

ثمَّ  مت�ضلة،  الحرب  ه��ذه  جعل  العربية  والقبائل 
مكة  فتح  وت��مَّ  اأع��دائ��ه��ا،  على  انت�ضرت  اأن  وبعد 
وفار�ص  والعراق  ال�ضام  بالد  على  الفتوحات  قادت 
وم�ضر والمغرب العربي، وهذا ما كان يثير حما�ضة 
ال�ضعراء، وي�ضتثير عواطفهم، ويدفعهم للقول فخًرا 

واعتزاًزا، و�ضوًقا وحنيًنا.
رابًعا: المكانة الدينية: 

وهذا ال�ضبب يعدُّ ال�ضبب الرئي�ص، وذكرناه اآخًرا 
وحقه التقديم، كون �ضاعرية المدينة قد ظهرت قبل 
ا ولوًدا لل�ضعراء، واإذا اقت�ضرت  الإ�ضالم، فكانت اأمًّ
الإ�ضالم  بعد  فقد غدت  الإ�ضالم،  قبل  اأبنائها  على 

ا لكل �ضاعٍر م�ضلم.  اأُمًّ

جعلت  دينية  مكانة  من  المدينة  اأحرزته  ما  اإنَّ 
التي  المدائن  ثانية  فهي  اإليها،  تهوي  النا�ص  قلوب 
ُت�َضدُّ الرحال اإليها، ثمَّ هي حا�ضنة قبر الر�ضول �ضلى 
مختلف  من  ال�ضعراء  وجدنا  ولهذا  و�ضلم  عليه  اهلل 
اإليها، ووجدنا هذا  اأ�ضقاع العالم الإ�ضالمي يهفون 
اأو ذاك الوا�ضف  ال�ضعر المت�ضوق للو�ضول والزيارة 
لأثر هذه الزيارة، ومن هوؤلء ال�ضعراء من ا�ضتوطن 
اإلى  كالنبع  المدينة  �ضاعرية  وبذلك ظلَّت  المدينة، 

وقتنا الحا�ضر كلَّما اأخذت منه اأفا�ص بمعينه.

تكون  ل  قد  الأ�ضباب  هذه  اإِنَّ  قائل:  يقول  وقد 
باعثة على ال�ضعر، فال�ضعر هو باعث نف�ضه.

والأدب��اء  النقاد  اتفق  ما  هو  ذكرناه  ما  نقول:   
فالمدينة  ذل��ك  وم��ع  ب��واع��ث،  اأن��ه  على  وال�ضعراء 
على  الأدب  وموؤرخي  نقاد  كبار  من  �ضهادات  لديها 
مختلف الع�ضور، فاأبو عبيدة، وابن �ضالم الجمحي، 
وكثير  القالي،  علي  واأب��و  والجاحظ،  والأ�ضمعي، 
�ضاعرية  وتثبت  د  توؤكِّ �ضدق  �ضهادات  لهم  غيرهم 

المدينة، فهذا اأبو عبيدة يقول)1(:
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اأهــل  اأهـــل الــمــدن  اأ�ــصــعــر  اأن  )اتــفــقــت الــعــرب على 
يثرب، ثم عبد القي�ص )�صكان البحرين(، ثم ثقيف 

والطائف واأن اأ�صعر ثقيف اأمية(.

اأهــل  الــمــدر  اأهــل  اأ�صعر  اأن  الــعــرب على  )واّتــفــقــت 
اأ�صعر  اأن  القي�ص، ثم ثقيف، وعلى  يثرب، ثم عبد 

اأهل يثرب ح�ّصان()2(.

القبائل،  وفي  النا�ص  في  يتنقل  ال�ضعر  اأنَّ  وبما 
فقد ذكر الأ�ضمعي في اإجابته عن �ضوؤال عن اأ�ضعر 

القبائل؛ اإذ �ُضئَل ))(: 
)اأي النا�ص اأ�صعر قبيلة؟ فقيل: النجل العيون 
االأنـــ�ـــصـــار(، وف��ي هذا  الــفــ�ــصــيــل، يعنى  فــي ظـــالل 
المدينة  مكانة  لنا  يتبين  عليه  والإج��اب��ة  ال�ضوؤال، 
اأ�ضعر  باأنها  ت  فُخ�ضَّ العرب،  قبائل  بين  ال�ضعرية 

القبائل.
وعدَّ من �ضعراء المدينة بع�ص الفحول، والفحل 
من  غيره  على  مزية  له  ما  الأ�ضمعي:  تعريف  في 
فحول  عن  ال�ضجزي  حاتم  اأبو  �ضاأله  وقد  ال�ضعراء، 
د منهم ثم قال)4(: )قلت: فح�ضان بن  ال�ضعراء وعدَّ
قال:  الخطيم؟  بن  فقي�ص  قلت:  فحل  قال:  ثابت؟ 
فحل وابن هرمة ثبت ف�ضيح. قال: وابن اأَذينة ثبت 

في طبقة ابن هرمة(.
�ضعراء  ع��ن  الجمحي  �ضالم  اب��ن  حديث  وف��ي 
وهي  ــة،  اْلــَعــَربــيَّ اْلــقــرى  )�صعراء  ي��ق��ول))(:  القرى، 
واليمامة،  والــطــائــف،  ـــة،  َوَمـــكَّ اْلــَمــِديــَنــة،  خم�ص: 

والبحرين، واأ�صعرهن َقْرَية اْلَمِديَنة.

ــَخــْزَرج،  اْل مــن  َثــاَلَثــة  َخْم�َصة:  الفحول  �صعراوؤها 
النجار  بنى  اْلَخْزَرج من  َفمن  ااْلأَْو�ــص،  َواْثَناِن من 
َمالك،  بن  َكْعب  �َصلَمة  بنى  َومن  َثابت،  بن  ح�صان 
َومـــن بــلــحــارث بــن اْلـــَخـــْزَرج عبد اهلل بــن َرَواَحــــة، 
َومن ااْلأَْو�ص قي�ص بن الخطيم من بنى ظفر، َواأَُبو 

قي�ص بن االأ�صلت من بنى َعْمرو بن َعْوف، اأ�صعرهم 
ح�صان بن َثابت، َوُهَو كثير ال�ّصْعر َجيَِّده(.

المدينة،  اأهل  األ�ضن  ف�ضاحة  الجاحظ  وي�ضف 
)والأهــل  فيقول)6(:  التعبيرية،  قدراتهم  عن  ويبين 
المدينة األ�صن ذلقة، واألفاظ ح�صنة وعبارة جيدة(.

في  المدينة  �ضعراء  من  القر�ضي  زيد  اأبو  ويورد 
اأ�ضحاب المذهبات))(: )ح�صان بن ثابت االأن�صاري، 
بن  قي�ص  بن عجالن،  رواحــة، مالك  بن  اهلل  عبد 
الخطيم االأو�صي، اأُحيحة بن الجالح، اأبو قي�ص بن 

االأ�صلت، عمرو بن امرىء القي�ص(.

في  ورد  م��ا  يثرب  اأه��ل  �ضاعرية  على  والدليل 
انطباًعا  تعطي  التي  الق�ضة  تلك  من  القالي  اأمالي 
الدفاقة  ال�ضاعرية  وق���وة  ال��ب��دي��ه��ة،  �ضعرية  ع��ن 
في  �ضعراء،  ثالثة  من  الحدث،  وقت  في  المنطلقة 
ثالث ق�ضائد رثاء، في رجل واحد، في وقت واحد، 
يقول  تعبير،  وج��ودة  األفاظ،  وجزالة  �ضبك،  بقوة 

القالي)8(:

)لما مات عمرو بن حممة الدو�صي، وكان اأحد من 
تتحاكم اإليه العرب، مّر بقبره ثالثة نفر من اأهل 
يثرب قادمين من ال�صام: الهدم بن امرئ القي�ص 
ابن هي�صة بن اأمية بن معاوية ؛ وعتيك بن قي�ص، 
ب�صببه  كانت  الــذي  هي�صة  بــن  قي�ص  بــن  وحــاطــب 
وقام  قبره،  على  رواحلهم  فعقروا  حاطب،  حــرب 

الهدم فقال:

ـــت االأثـــــــــــــــْراُء مـــنـــك مــــــــرّزاأ  ـــّم لـــقـــد �ـــص

ـــْدِر ـــِق ـــَتـــَرَك ال ـــاِر ُمـــ�ـــصْ ـــن عــظــيــَم رمـــــاِد ال

َحــــزامــــًة  كـــــان  الــــِحــــْلــــُم  مــــا  اإذا  ــا  ــيــًم حــل

الــَجــْمــِر الـــوقـــوُف عــلــى  اإذا كـــان  وقـــــوًرا 
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ـــــٍل  لــقــائـــ مـــقـــااًل  ـــــُرْك  َتـــــْت لــــْم  ــــَت  ُقــــْل اإذا 

ْلَت ُكْنَت الَّلْيَث يحمي ِحمى االأْجِر  واإِْن �صُ

ْغِر ال�صّ على  ُيْغ�صي  ِبــْنــَت  لّما  فاأ�صبَح 

ُه لــــِيــــْبــــِكــــَك َمـــــــْن كـــــاَنـــــْت حــــيــــاُتــــَك َعـــــــزَّ

�صقى االأر�َص ذاَت الطوِل والعر�ِص مثجٌم

اأحـــّم الــّرحــا واهــي الــُعــرى داِئـــُم الَقْطِر

ـــربـــًة ومـــــا ِبــــــَي �ـــُصـــْقـــيـــا االأر�ـــــــــصِ لـــكـــنَّ ُت

ــِر ــْب اأَ�ـــصـــّلـــَك فـــي اأحــ�ــصــاِئــهــا ُمـــْلـــِحـــُد الــَق

ومعظمه،  الغيم  و�ضط  ال��ّرح��ى:  علي:  اأب��و  ق��ال 
قي�ص  ب��ن  عتيك  وق��ام  ومعظمها.  ال��ح��رب  وو���ض��ط 

فقال:

والندى والمجِد  والــجــوِد  العلى  برغم 

دى يـــا خـــيـــَر حـــــاٍف ونـــاعـــِل طـــــواك الــــــرَّ

هـــِر ِمــنــَك ُمــــرًزاأ لــقــد غــــاَل �ــصــرُف الـــدَّ

ــــاِء االأمـــــــــــوِر االأثـــــاقـــــِل ــــاأعــــب ـــا ب نـــهـــو�ـــصً

يـــ�ـــصـــّم الــــعــــفــــاَة الــــطــــارقــــيــــن فـــــنـــــاوؤُه

الــقــبــائــِل �ــصــعــب  الــــراأ�ــــص  اأّم  �ـــصـــّم  كــمــا 

ويــ�ــصــرو دجـــى الــهــيــجــا مــ�ــصــاَء عــزيــمــٍة

كــمــا كــ�ــصــف الــ�ــصــبــح اّطــــــراق الــغــيــاطــِل

ويــ�ــصــتــهــزم الــجــيــ�ــص الـــعـــرمـــرم بــا�ــصــمــه

الـــ�ـــصـــواهـــِل كـــثـــيـــر  جــــــــــّراًرا  كـــــان  واإن 

رواَقــــــُه مــــّد  الــــحــــرُب  مـــا  اإذا  ويــمــ�ــصــي 

فـــيـــرتـــّد قـــ�ـــصـــًرا وهـــــو جـــــّم الـــــدغـــــاوِل

لــحــكــمــه االأبـــــــــــّي  الــــــبــــــاأو  ذو  ويــــنــــقــــاُد 

العوامِل �ــصــدور  ــت  وارفــ�ــصّ الـــروع  على 

ــــــا تـــ�ـــصـــبـــنـــا الــــــحــــــادثــــــاُت بـــنـــكـــبـــٍة فــــــاإّم

واهـــي الــ�ــصــاآبــِل ـــَك بــهــا اإحــــدى الـــدَّ َرَمـــْت

مـــــــوارٌد الــــحــــتــــوَف  اإنَّ  تــــبــــعــــَدْن  فـــــال 

ـــْرفـــهـــا غـــيـــُر وائـــــِل وكـــــل فـــتـــًى ِمــــــْن �ـــصِ

قال اأبو علي: ال�صاآبل: الدواهي، واحدها �صئبل. 
وقام حاطب بن قي�ص فقال:

�ــصــالٌم عــلــى الــقــبــر الــــذي �ــصــّم اأعــظــًمــا

ـــُم ـــّل تـــــحـــــوم الــــمــــعــــالــــي حـــــولـــــه فـــتـــ�ـــص

�ـــــــصـــــــارٌق ذّر  كـــــلـــــمـــــا  عـــــلـــــيـــــه  �ـــــــصـــــــالم 

مظلُم الليل  دجــى  من  قطٌع  امتّد  ومــا 

ــفــْت ــــا تــعــطَّ فــيــا قـــبـــَر عـــمـــرو جــــاد اأر�ــــصً

عـــلـــيـــك مــــلــــثٌّ دائــــــــــُم الــــقــــطــــر مـــــــرزُم

ـــا ومـــّيـــًتـــا ــا طــــــاَب حـــياًّ ــًم ـــْنـــَت جــ�ــص تـــ�ـــصـــمَّ

فـــاأنـــت بــمــا �ــصــّمــنــت فـــي االأر�ـــــص معلُم

ــــقــــال تــــراُبــــهــــا فــــلــــو نــــطــــقــــْت اأر�ـــــــــــصٌ ل

الـــتـــكـــرُم حـــــّل  االأزد  عـــمـــرو  قـــبـــر  اإلــــــى 

اإلــــــــى مــــرمــــ�ــــٍص قـــــد حــــــّل بـــيـــن تـــرابـــه

واأحـــــــجـــــــاره بــــــــدٌر واأ�ـــــصـــــبـــــُط �ــصــيــغــُم

ــــــْت مــن �ــصــطــوِة الـــمـــوِت مهجٌة َل َواأَ فــلــْو 

ُيــــَثــــْمــــَثــــُم دى ال  الـــــــــــرَّ ولـــــكـــــنَّ  لــــُكــــْنــــَت 

ــــا ومــــيــــًت حــــــًيــــــا  اهلل  يــــبــــعــــدنــــك  فـــــــال 

فقد كنَت نوَر الخْطِب والخطُب مظلُم

مهّلل غــيــَر  ــَم  الــُحــْك تم�صي  كــنــَت  وقـــد 

الــَغــ�ــَصــْمــ�ــَصــُم اإذا غـــال فــي الــقــول االأبـــــّل 

لــعــمــر الـــــذي حـــّطـــت اإلـــيـــه عــلــى األـــونـــا

ــــــهــــــا مــــتــــهــــّمــــُم حــــــدابــــــيــــــُر عــــــــــــوٌج َنــــــيُّ
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لـــقـــد هـــــــّدم الــــعــــلــــيــــاَء مـــــوُتـــــك جـــانـــًبـــا

يــــــهــــــّدُم ال  ـــــهـــــا  ركـــــُن ـــــا  قـــــديـــــًم وكـــــــــــان 

ت�ضافر  في  المتاألقة،  البديهة  هذه  اإلى  فانظر 
المعاني، دون �ضابق علم، ونحن نعلم م�ضائق �ضعر 
الأحيان من  فيه في غالب  وما  والرتجال،  البديهة 

هلهلة و�ضعف وركاكة.

والدليل على اهتمام اأهل يثرب بال�ضعر هو اأنهم 
عن  يبين  وهذا  الإق��واء،  من  النابغة  �ضعر  �ضححوا 
اأوردت  وقد  بال�ضعر،  علمية  وخبرة  نقدي،  اهتمام 
كتب النقد القديم والحديث، ق�ضة النابغة الذبياني 
عندما ورد المدينة في الجاهلية، وكان النابغة في 
في  اأ�ضعارهم  على  والحاكم  ال�ضعراء،  �ضيخ  وقته 
الحا�ضل  لالإقواء  ينتبه  لم  اأنه  ويبدو  عكاظ،  �ضوق 
الأ�ضفهاني،  الفرج  اأبو  يذكر  الدالية،  ق�ضيدته  في 
المدينة،  اأهل  قبل  النابغة من  �ضعر  ت�ضحيح  ق�ضة 

فيقول)9(: 

له  يقولوا  اأن  فهابوه  يثرب  فدخل  النابغة  )فاأما 
لحنت واأكفاأت، فدعوا قينة، واأمروها اأن تغني في 

�صعره، ففعلت.

االأ�صوُد  والــغــراُب  ِد،  مــزوُّ "وغير  الغناء  �صمع  فلما 
"، وبان له ذلك في اللحن، َفِطَن لمو�صع الخطاأ 

فلم يعد. 

اأقف  ما  لعاهة  �صعري  في  اإن  يقول:  النابغة  كان 
عليها. فلما قدم المدينة ُغنِّي في �صعره فلما �صمع 
اللَّطافِة  )يــكــاد مــن  و  بــالــيــد...(  ــَقــْتــنــا  قــولــه:)واتَّ
ُيْعَقُد...(، تبين له لما مدت باليد ف�صارت الك�صرة 
كــالــواو ففطن  ال�صمة  ف�صارت  ُيــْعــَقــُد  ومــدت  يــاء 

فغيره وجعله:

)َعــــَنــــٌم عــلــى اأغـــ�ـــصـــاِنـــِه لـــم ُيــــْعــــَقــــِد...( 

وكان يقول: وردت يثرب وفي �صعري بع�ص العاهة، 
ف�صدرت عنها واأنا اأ�صعر النا�ص(.

وهذا الفرزدق الذي عّده ابن �ضالم الجمحي في 
الطبقة الإ�ضالمية الأولى، ولو ذهب �ضعره كما قال 
اأبو عمرو بن العالء لذهب ثلث اللغة، هذا ال�ضاعر 
ال�ضخم يدلي ب�ضهادته في ق�ضية �ضاعرية المدينة؛ 
الفرزدق  وعجب  فيها،  �ضاعرين  من  يتعجب  حيث 

�ضهادة، يقول اأبو الفرج الأ�ضفهاني)11(:

عن  ف�صئل  منها  خرج  ثم  المدينة  الفرزدق  )قدم 
�صعرائها، فقال: راأيت بها �صاعرين، وعجبت لهما، 
يريد  بطحان  من  خارجا  ي�صكن  اأخ�صر  اأحدهما 
برودة  على  وحــرة  كاأنه  اأحمر  واالآخــر  ابن هرمة، 

في �صعره يريد االأحو�ص( 

المقدم،  ال�ضاعر  فجرير  ال�ضهادات،  وتتوالى 
ا له �ضهادة معتبرة ورد فيها)11(:  وقريع الفرزدق اأي�ضً

)حدثنا اأبو جعفر قال حدثني ابن الأعرابي قال 
فقالوا  اأهلها  من  �ضباب  فاأتاه  المدينة  جرير  قدم 
الذي  وفيكم  اأاأن�ضدكم  فقال  ح��رزة  اأب��ا  يا  اأن�ضدنا 

يقول:
ــــروِب ــــصَ ــــِت غــــيــــَر � ـــــَرْيـــــِت وكــــن ـــــــــى �ـــــصَ اأَنَّ

ُب االأحـــــــــــــالُم غــــيــــَر قــــريــــِب وُتــــــــــــــــــَق-رِّ

ــــْقــــظــــى فــــقــــد ُتــــوؤتــــيــــَنــــُه مـــــا تـــمـــنـــعـــي َي

ٍر مـــحـــ�ـــصـــوِب ـــــــْوِم غــــيــــَر مـــــكـــــدَّ فـــــي الـــــــنَّ

ـــهـــا ف ـــيـــُت ـــِق ـــلَ كــــــان الـــمـــنـــى بـــلـــقـــاِئـــهـــا َف

ََلــــــــَهــــــــْوُت ِمــــــــْن لــــهــــِو امـــــــــرٍئ مــــكــــذوِب

- وهو يق�ضد قي�ص بن الخطيم، وقيل: اإنَّ اأبياته 
اأن�ضدكم  ل  واهلل   - الخيال  في  قيل  ما  اأح�ضن  هذه 

حرًفا حتى اأخرج من المدينة.
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وفد  عليه  قدم  اإذا  معاوية  وكان  جعفر  اأبو  قال 
المدينة قال ان�ضروا علينا حبرات قي�ص.

وفي معر�ص نقد ال�ضعر، واختيار اأح�ضنه، يذكر 
ابن عبد ربه الأندل�ضي، فيقول)12(: 

يق�صد   - فقوله  الــعــرب  قالته  بيت  اأفــخــر  )فــاأمــا 
ح�صان بن ثابت -: 

وجـــــوَهـــــُهـــــْم يـــــــــردُّ  اإذ  ــــــــــــْدٍر  َب وبــــــيــــــوِم 

ــــُد ـــــا ومــــحــــمَّ ـــــن جـــــبـــــريـــــُل تـــــحـــــَت لـــــواِئ

واأما اأحكم بيت قالته العرب فقوله:

ــا ــالــًم فــــــــاإّن امــــــــراأ اأمـــ�ـــصـــى واأ�ــــصــــبــــح �ــص

لــ�ــصــعــيــُد جـــنـــى  مـــــا  اإاّل  الــــنــــا�ــــص  مـــــن 

هذه ال�ضهادات يع�ضدها التاريخ ال�ضعري للمدينة 
في  اأعطت  فقد  الأدب،  ع�ضور  �ضائر  في  المنورة 
الع�ضر الجاهلي �ضعراء كباًرا من اأمثال: اأحيحة بن 
الجالح، وقي�ص بن الخطيم، وح�ضان بن ثابت، ومن 

اأجل �ضاعريتهم كانت هذه ال�ضهادات.

ال�ضعر  في  �ضنية  جائزة  على  المدينة  وتح�ضل 
ال�ضعر  �ضباق  في  تح�ضد  اإذ  الجاهلي؛  الع�ضر  في 
�ضبع جوائز فت�ضبح حاملة لقب �ضاحبة المذهبات، 
الــمــذهــبــات:  )واأمـــــا  ال��ق��ر���ض��ي))1(:  اأب��و زي��د  يذكر 
فلالأو�ص والخزرج خا�صة، وهن لح�صان بن ثابت، 
وعبد اهلل بن رواحة، ومالك بن العجالن، وقي�ص 
واأبي قي�ص بن  بن الخطيم، واأحيحة بن الجالح، 

االأ�صلت، وعمرو بن امرىء القي�ص(.

ومطالعها على التوالي:

مطلع مذهبة ح�صان بن ثابت:

ـــا َنــبــا ـــَم ـــا َل ـــِر َحـــقاًّ ـــُر اأَِبـــــيـــــَك الـــَخـــْي ـــْم ـــَع َل

َعـــلَـــيَّ ِلــ�ــَصــانــي فــي الـــُخـــُطـــوِب وال َيـــِدي

ومطلع مذهبة عبد اهلل بن رواحة:

ــــــجــــــوَدا، ـــــّطـــــْت ُن َتــــــــَذّكــــــــَر َبــــــْعــــــَدَمــــــا �ـــــصَ

ـــــــيـــــــَدا ــــبــــي َوِل ــــل ــــــْت َق ــــــَم ــــــّي َوَكــــــــــاَنــــــــــْت َت

ومطلع مذهبة مالك بن عجالن:

ـــــيـــــَرَتـــــُه، َعـــــ�ـــــصِ اأََرى  ـــــيـــــًرا  ـــــِم �ـــــصَ اإّن 

ــــــُفــــــوا ــــــــــْد اأَِن َقـــــــْد َحـــــــِدُبـــــــوا ُدوَنـــــــــــــُه، َوَق

ومطلع مذهبة قي�ص بن الخطيم االأو�صي:

ـــراِز الـــَمـــذَهـــِب، ـــًمـــا، كـــالـــطِّ اأََتـــــْعـــــِرُف َر�ـــصْ

ـــــِب ـــَر َمــــْوِقــــِف َراِك ـــا، َغـــْي ـــَرَة َوْحـــ�ـــصً ـــْم ـــَع َل

ومطلع مذهبة اأحيحة بن الجالح:

ــَبــا، والـــّدْهـــُر ُغــــْوُل، ــَحــْوُت َعـــْن الــ�ــصّ �ــصَ

ــــــْفــــــ�ــــــصُ الـــــــــَمـــــــــْرِء، اآِونـــــــــــــــًة، َقـــــُتـــــوُل َوَن

ومطلع مذهبة اأبو قي�ص بن االأ�صلت:

ـــــْوِل الـــَخـــَنـــا ـــــَق ـــْد ِل ـــْقـــ�ـــصِ قــــالــــْت، َوَلــــــــْم َت

ــــَمــــاعــــي ــــصْ ــــــِت اأَ� ــــــْغ ــــــلَ ــــــاًل! َفـــــَقـــــْد اأَْب ــــــْه َم

ومطلع مذهبة عمرو بن امرىء القي�ص:

ـــــُم َقـــــْد ـــــّيـــــُد الـــــُمـــــَعـــــمَّ يـــــا مـــــــــاُل، والـــــ�ـــــصّ

ــــِرُف ـــــــــــــــِه الــــ�ــــصَّ ُيــــــْبــــــِطــــــُرُه َبــــْعــــ�ــــصُ َراأِْي

هذا العطاء ال�ضعري للمدينة في الع�ضر الجاهلي 
عنه  ر�ضي اهلل  اأن�ص  بن  مالك  ال�ضحابي  يخت�ضره 
اهلل �صلى اهلل عليه  ر�صول  علينا  فيقول)14(: " قدم 
و�صلم، وما في االأن�صار بيت اإالَّ وهو يقول ال�صعر. 

قيل له: واأنَت اأبا حمزة ؟ قال: واأنا ".

ال�صعر  بنجوم  المدينُة  ــق  وتــتــاألَّ االإ�ــصــالم،  ويــاأتــي 
وتبرق  تلمع  بل  العربي،  �صعرنا  �صماء  الم�صيئة 
�ــصــيــوف الــ�ــصــعــر الــمــدافــعــة عــن الــديــن الــجــديــد، 
كتائب  مــع  جنب  اإلــى  جنًبا  ال�صعر  كتائب  فتقف 
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االأعــداء  ثالثية  حا�صمة  معركة  لخو�ص  ال�صالح 
ال�صعر  وينجح  واليهود،  والمنافقين  الكفار  من: 
فــي تثبيت هـــذه الـــرايـــة، وتــــروي كــتــب الــحــديــث، 
عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  دعــوة  واالأدب  وال�صيرة، 
في  �صعرهم  �صيوف  لرفع  المدينة  �صعراء  و�صلم 
وجـــوه االأعـــــداء، واأن اهلل عــز وجــل يــدعــم ويــوؤيــد 
المدافع والمنافح عن اهلل ور�صوله ب�صعره " َقاَلْت 
لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َصلََّم،  َعاِئ�َصُة: َف�َصِمْعُت َر�ُصوَل اهلِل �صَ
اَن: "اإِنَّ ُروَح اْلُقُد�ِص اَل َيَزاُل ُيوؤَيُِّدَك، َما  َيُقوُل ِلَح�صَّ

َناَفْحَت َعِن اهلِل َوَر�ُصوِلِه" )15( ".

ُع  ي�ضرِّ و�ضلَّم  بل نجد ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 
اأ�ضدُّ عليهم من  ُه  فاإنَّ " اهجوا قري�ًضا  الكفار  هجاء 

ْبل)16(". ر�ضِق النَّ

�ضيوف  ال�����ض��ع��راء  ل�ضحذ  اأدع����ى  ه��ن��اَك  وه���ل 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  اأنَّ  من  �ضعرهم 
يدعوهم للدفاع عنه ويدعو لهم، ويوؤيدهم في ذلك 
"اإنَّ  ال�ضحيح:  الحديث  في  جاء  كما  القد�ص،  روح 
اهلل  عن  نافحَت  ما  يــوؤيــدَك  يــزال  ال  القد�ص  روح 
وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  دعائه  وفي  ور�صوله))1("، 
القد�ص)18("  بروح  ْدُه  اأيِّ "اللهم  ثابت:  بن  لح�ضان 
اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  قال  ح�ضان  هجاهم  اأن  وبعد 

عليه و�ضلم "هجاهم ح�صان ف�صفى وا�صتفى)19(".

والأحاديث الدالة على مكانة ال�ضعر في الدعوة، 
في  الخطير  ال�ضالح  ه��ذا  ا�ضتغالل  على  والح�ص 
هذا  وم�ضاء  والكفر،  الإيمان  بين  الدائرة  المعركة 
كتب  في  نجدها  الأع��داء  في  تاأثيره  وق��وة  ال�ضالح 
ال�ضحاح وال�ضنن والم�ضانيد، مثل �ضحيح البخاري 
ابن  وم�ضند  والترمذي،  داود  اأب��ي  و�ضنن  وم�ضلم، 

حنبل وغيره.

واأث���ار  المدينة،  �ضاعرية  اأ���ض��ع��ل  الأم���ر  وه���ذا 

حما�ضة ال�ضعراء الذين نافحوا بكل قوة عن دينهم 
الذين  ال�ضعراء  ه��وؤلء  من  كوكبة  وكانت  ونبيهم، 
في  عا�ضوا  الذين  المخ�ضرمين  من  الراية  حملوا 
الجاهلية والإ�ضالم، ومنهم: ح�ضان بن ثابت، وعبد 

اهلل بن رواحة، وكعب بن مالك.

لهم  �صعراء  ي�صم  ا  اأي�صً االإ�صالمي  الع�صر  ونجد 
الرحمن،  عبُد  ابُنُه  ح�ّصاَن  َيــِرُث  حيث  مكانتهم؛ 
وحفيُده �صعيد بن عبد الرحمن، بل نجد من ن�صل 
ح�صان الن�صاء ال�صواعر؛ حيث يذكر ابن قتيبة)20(: 

قالت امراأة من ولد ح�ّصان بن ثابت: 

�صل الخير اأهل الخير قدما وال ت�صل... 

قــريــب  مـــنـــذ  الــعــيــ�ــص  طـــعـــم  ذاق  فـــتـــى 

المدينة  في  ظهروا  الذين  ال�ضعراء  هوؤلء  ومن 
بن  حجاج  بن  )ن�ضر  وهو  حجاج،  بن  ن�ضر  كذلك 
عالط ال�ضلمي، ثم البهزي، �ضاعر من اأهل المدينة، 
الخطاب ر�ضي اهلل عنه  نفاه عمر بن  كان جمياًل، 
اإلى الب�ضرة ب�ضبب جماله)21(. وورد له ق�ضة طريفة 
الخطاب،  بن  عمر  العادل  الخليفة  مع  له  حدثت 
عنه  اهلل  ر�ضي  الخطاب  بن  عمر  وك��ان  ومجملها 

يع�ص بنف�ضه، ف�ضمع امراأة تقول)22(:
ـــهـــا ـــرُب فـــاأ�ـــص خــــمــــٍر  اإلــــــــى  ـــبـــيـــٌل  �ـــص اأَال 

ـــاِج بــــِن حـــجَّ نــ�ــصــِر  اإلـــــى  �ــصــبــيــٌل  هــــْل  اأْم 

اإلـــــى فــتــى مـــاجـــِد االأخــــــــالِق ذي كـــرٍم

ـــجـــاِج ـــْل �ـــصـــهـــِل الـــمـــحـــيـــا كــــريــــٍم غـــيـــِر ِم

فلما  اإماًما فال"،  دام عمر  ما  "اأما  فقال عمر: 
به،  فاأُتي  الحجاج"،  بن  بن�ضر  "َعَليَّ  قال:  اأ�ضبح 

فاإذا هو رجل جميل، فقال: اخرج من المدينة.

قال: ولم ؟ وما ذنبي ؟ 
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قال: اأخرج فو اهلل ما ت�ضاكنني. فخرج حتى اأتى 
الب�ضرة وكتب اإلى عمر ر�ضي اهلل عنه:

ــرتــنــي وَحـــرْمـــتـــنـــي ــيَّ ــــْن �ــص ــــِئ َلــــَعــــْمــــري َل

لــــــحــــــراُم ذا  اإِّن  اإثــــــــًمــــــــا  اآِت  ولـــــــــم 

ـــُه ومـــــــا لــــــي ذنـــــــــٌب غــــيــــر ظـــــــٍن ظـــنـــنـــَت

ـــــنـــــوِن اإثــــــــاُم وبــــعــــ�ــــصُ تــــ�ــــصــــاديــــِق الـــــظُّ

بــمــنــيــٍة يــــوًمــــا  ْلـــــفـــــاُء  الـــــذَّ ـــــْت  َغـــــنَّ واإِْن 

ـــــ�ـــــصـــــاِء غــــــــراُم فــــبــــعــــ�ــــصُ اأمــــــــانــــــــيِّ الـــــنِّ

ـــــنَّ الـــــــذي لــــو اأتـــيـــُتـــُه فــــُظــــنَّ بــــــَي الـــــظَّ

لـــمـــا كــــــاَن لــــي فــــي الــ�ــصــالــحــيــن مـــقـــاُم

ــــْت حــفــيــظــتــي ـــــا تــــمــــنَّ ـــــمَّ ويــــمــــَنــــُعــــهــــا ِم

ــــــــْدٍق �ـــــصـــــالـــــفـــــوَن كــــــــراُم ــــــــــــــــاُء �ــــــــصِ واآب

ـــهـــا ـــــْت �ـــصـــالُت ويــــمــــنــــُعــــهــــا مــــمــــا تـــــمـــــنَّ

ــــيــــاُم وبــــــيــــــٌت لــــهــــا فــــــي قـــــوِمـــــهـــــا و�ــــص

فــــهــــذاِن حــــاالنــــا فـــهـــْل اأنـــــــَت ُمـــْرجـــعـــي

ـــــنـــــاُم ــــــي غـــــــــــارٌب و�ـــــصَ فـــــقـــــْد َجـــــــــبَّ ِمــــــنِّ

قال: فرده عمر بعد ذلك لما و�ضف من عفته.

الأم��وي،  الع�ضر  في  المدينة  �ضعر  عود  وي�ضتد 
اأ�ضحاب مكانة �ضعرية متميزة، مثل:  فنجد �ضعراء 
الأحو�ص، واأبو قطيفة، وقي�ص بن ذريح، وابن هرمة، 
بن  وعروة  الكناني،  والحزين  ي�ضار،  بن  واإ�ضماعيل 
اأذينة. وكل واحد من هوؤلء ال�ضعراء كان من �ضعراء 
ال�ضاعر  الأن�ضاري  محمد  بن  فالأحو�ص  الع�ضر، 
الغِزل الم�ضهور، ومن اأظهر �ضعراء الع�ضر الأموي، 
اأثنى على �ضعره العديد من النقاد، وكان من اأوائل 
الذين �ضمح لهم عمر بن عبد العزيز باإلقاء �ضعرهم 
على  ال�ضعراء  وف��ود  قتيبة  اب��ن  ذك��ر  وق��د  اأم��ام��ه، 

وكان  لبع�ضهم،  �ضماحه  ثم  وحجبهم،  عمر،  باب 
الأحو�ص ممن �ضمح لهم، يقول:

االإن�صاد، فقال:  )ثم تقّدم االأحو�ص فا�صتاأذنه فى 
قل وال تقل اإال حّقا، فاأن�صده )23(:

مـــوؤّلـــٍف مـــن  اإال خــطــبــة  ـــعـــُر  الـــ�ـــصّ ومــــا 

بــــاطــــِل لــــمــــنــــطــــِق  اأو  حــــــــّق  لـــمـــنـــطـــق 

ــا الــّر�ــص وافـــــق  الـــــذى  اإاّل  تــقــبــلــْن  فـــال 

االأرامـــــــــــِل ــــ�ــــصــــاِء  كــــالــــّن تــــرجــــعــــّنــــا  وال 

راأيـــــنـــــاك لــــم تـــعـــدل عــــن الــــحــــّق يــمــنــة

الــمــخــاتــل الــــّظــــلــــوم  فـــعـــل  يـــ�ـــصـــرة  وال 

ــه ولــــكــــن اأخــــــــذت الـــقـــ�ـــصـــد جــــهــــدك كــّل

تــــقــــّد مــــثــــال الـــ�ـــصـــالـــحـــيـــن االأوائــــــــــل

فــقــلــنــا، ولــــم نـــكـــذب، بــمــا قـــد بــــدا لنا

يــــــرّد الــــحــــّق مــــن قـــــول قــائــل ومـــــن ذا 

اإلى اأن يذكره بمكانة ال�ضعر واأهميته، واأنَّ ر�ضول 
واأثاب  ال�ضعر  �ضمع  قد  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 

عليه

فـــــاإن لـــم يــكــن لــلــ�ــّصــعــر عـــنـــدك مــو�ــصــع

فــاتــل فـــتـــل  فــــى  الـــــــدّر  مـــثـــل  كـــــان  واإن 

فـــــــــــاإّن لــــنــــا قـــــربـــــى ومــــحــــ�ــــص مــــــــوّدة

ومــــــيــــــراث اآبـــــــــاء مـــ�ـــصـــوا بــالــمــنــا�ــصــل

دارهــــم عــقــر  عـــن  ــلــم  الــ�ــّص عــــدّو  وذادوا 

ــــوا عـــمـــود الـــّديـــن بــعــد الــّتــمــايــل ــــص واأر�

ـــة وقــــبــــلــــك مــــــا اأعــــــطــــــى هــــنــــيــــدة جـــّل

عــلــى الــ�ــّصــعــر كــعــبــا مــن �ــصــديــ�ــص وبـــازل
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ر�ـــــصـــــول االإلــــــــــه الـــمـــ�ـــصـــتـــ�ـــصـــاء بــــنــــوره

عـــلـــيـــه �ــــصــــالم بـــالـــ�ـــصـــحـــى واالأ�ــــصــــائــــل

وعلى الرغم من �ضهرته في ميدان الغزل، فقد 
جعل �ضاحب العقد الفريد بيًتا من �ضعره اأفخر بيت 

قالته العرب، وهو قوله)24(:
مــــا مــــن مـــ�ـــصـــيـــبـــِة نـــكـــبـــٍة اأُْرمـــــــــــى ِبــهــا

�ـــصـــانـــي ــــــــرفــــــــُع  وت ُفـــــنـــــي  ُتـــــ�ـــــصـــــرِّ اإال 

وجـــدَتـــنـــي الـــــكـــــراِم  عــــن  �ــــصــــاألــــَت  واإذا 

مــــكــــاِن بــــكــــلِّ  تـــخـــفـــى  ـــمـــ�ـــِص ال  كـــالـــ�ـــصَّ

ومن �ضعراء المدينة المتميزين في هذا الع�ضر 
ب الم�ضتاق، والُمبعد المحموم بحب المدينة،  الُمَغرَّ
اأبي  الوليد بن عقبة ابن  اأبو قطيفة وهو عمرو بن 
اأمية بن عبد  اأبي عمرو بن  اأبان بن  معيط، وا�ضمه 
الأم��وي  القر�ضي  الوليد  اأب��و  مناف  عبد  بن  �ضم�ص 

المدني المعروف باأبي قطيفة.

واإنما قيل له اأبو قطيفة لكثرة �ضعر راأ�ضه ولحيته 
َه بالقطيفة. �ضاعر مح�ضن �ضيره ابن الزبير في  �ُضبِّ
من  فهو  دم�ضق.  اإلى  اأمية  بني  من  �ضيَّر  من  جملة 
بتغريبهم عن موطنهم،  الزبير  ابن  الذين عاقبهم 
فكان  الأمويين،  وبين  بينه  القائمة  للحرب  وذلك 
هذا  لنا  اأنتج  وق��د  ��ا،  اأم��ويًّ كونه  قطيفة  اأب��ي  ذن��ب 
وال�ضوق  الحنين  في  �ضعًرا  البعد  وه��ذا  التغريب 
اإلى المدينة عذًبا حزيًنا، تظهر فيه اللوعة، و�ضدة 
بردى  ينابيع  تلهه  ولم  الق�ضري،  الإبعاد  لهذا  الألم 
مثل:  المدينة  في  وغوطة دم�ضق عن مالعب �ضباه 
يلبن وبرام، والبقيع، والكاآبة والحزن والزفير وقلة 
النوم التي تجمعت على اأبي قطيفة تدلنا على �ضاعٍر 
يدرك اأبعاد هذه الفرقة التي قد تكون �ضبًبا في اأن 
ي�ضيب الغالم من حرب قد ت�ضب بين الإخوة من بني 

قومه، فهو اإلى جانب ع�ضقه يبين عن ح�صٍّ مرهٍف 
نحو الأحداث التي �ضتجر الويالت على قومه، وهذا 
المدينة  اإلى  ت�ضوقه  ومن  �ضعوره،  رهافة  على  يدل 

قوله))2(:
ـــــي لـــيـــُت ــــــــــــــَن مـــــنَّ لـــــيـــــَت �ــــصــــعــــري واأي

اأَعــــــــــلــــــــــى الـــــــعـــــــهـــــــِد يــــــلــــــبــــــٌن فـــــــبـــــــراُم

ــــُه ــــرْت غــــيَّ اأَْم  الــــبــــقــــيــــُع  كــــعــــهــــدي  اأَْم 

ـــــــــــــــــــاُم بــــــــعــــــــدَي الــــــمــــــعــــــ�ــــــصــــــراُت واالأيَّ

ــــــلــــــيــــــَل كــــــلَّــــــُه بــــاكــــتــــئــــاِب اأَْقــــــــــَطــــــــــُع الَّ

ــــــــــــــــــــاُم وزفــــــــــــيــــــــــــٍر فـــــــمـــــــا اأَكــــــــــــــــــــــــــاُد اأَن

الــــدا بــيــنــنــا  قـــــْت  فـــــرَّ اإْذ  قــــومــــي  نـــحـــو 

االأحـــــــــالُم ـــِدهـــا  قـــ�ـــص عــــــْن  وجــــــــــارْت  ُر 

الـــــده- عـــنـــُت  يـــ�ـــصـــيـــَبـــُهـــْم  اأَْن  خـــ�ـــصـــيـــًة 

الـــــغـــــالُم فــــيــــهــــا  يــــ�ــــصــــيــــُب  وحــــــــــــرٌب  ِر 

الــــد لــــهــــذا  يـــــكـــــوَن  اأَْن  حــــــــاَن  ولـــــقـــــْد 

ـــــــا تــــــبــــــاعــــــٌد وانـــــــ�ـــــــصـــــــراُم دهـــــــــــــِر عـــــــنَّ

ْلـــــــــُت لـــــخـــــًمـــــا وكــــلــــًبــــا ـــــقـــــومـــــي بـــــــــدَّ وب

ـــــــي جـــــــــــذاُم وجـــــــــــذاًمـــــــــــا واأيــــــــــــــــــَن مـــــــنِّ

قــومــي جـــئـــَت  اإْن  الـــ�ـــصـــالم  ـــي  عـــنِّ اْقـــــــَر 

ـــــــالُم وقـــــــلـــــــيـــــــٌل لــــــهــــــم لــــــــــــــديَّ الـــــــ�ـــــــصَّ

�ضاكني  م��ن  المتيم  العا�ضق  ذري��ح  ب��ن  وقي�ص 
وق���ال)26(:  الذهبي  عليه  اأث��ن��ى  ال��م��ن��ورة،  المدينة 
ًة،  ِرقَّ الُعْلَيا  ْرَوِة  الــذُّ ِفي  َوَنْظُمُه  )�صاعر مح�صن... 
فقال))2(:  الزركلي  له  وترجم  َوَجــَزاَلــًة(  َوَحــــاَلَوًة، 
 " بحب  ا�صتهر  المتيمين.  الع�صاق  مــن  )�ــصــاعــر، 
�صعراء  مــن  وهـــو  الكعبية.  الــحــبــاب  بــنــت   " لبني 
المدينة. كان ر�صيعا  الع�صر االأموي، ومن �صكان 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

64

للح�صين بن علي بن اأبي طالب، اأر�صعته اأم قي�ص. 
ا، و�صعره عالي الطبقة  واأخباره مع لبنى كثيرة جداًّ

في الت�صبيب وو�صف ال�صوق والحنين(.

ومن ال�ضعراء المعدودين في هذا الع�ضر عروة 
ابن يحيى )ولقبه ابن اأذينة( بن مالك بن الحارث 

الليثي: �ضاعر غزل مقدم. من اأهل المدينة.

ا. ولكن  وهو معدود من الفقهاء والمحدثين اأي�ضً
ال�ضعر غلب عليه. وهو القائل: "

لــقــد عــلــمــت ومـــا االإ�ـــصـــراف مــن خلقي

يــاأتــيــنــي ـــوف  �ـــص رزقــــــي  هــــو  ـــــــذي  اّل اأن 

اأ�ـــــصـــــعـــــى اإلـــــــيـــــــه فـــيـــعـــيـــيـــنـــي تـــطـــلـــبـــه

يـــعـــنـــيـــنـــي ال  اأتــــــــانــــــــي  قــــــعــــــدت  ولــــــــــو 

ابن  والعبا�ضية  الأموية  الدولتين  �ضعراء  ومن 
هرمة و )هو اإبراهيم بن علي بن �ضلمة بن عامر بن 
هرمة القر�ضي، اأحد بني قي�ص بن الحارث بن فهر، 
ويكنى  المدينة،  �ضكن  حجازي  الخلج.  لهم:  ويقال 

اأبا اإ�ضحاق.

ق��ال الأ���ض��م��ع��ي: )خــتــم الــ�ــصــعــر بــابــن هــرمــة، 
فــاإنــه مـــدح مــلــوك بــنــي مـــــروان، وبــقــي اإلــــى اآخــر 
يحتج  الذين  ال�ضعراء  اآخ��ر  وهو  المن�صور(،  اأيـــام 

ب�ضعرهم.

الع�ضر  ه��ذا  ف��ي  ا  اأي�ضً المدينة  �ضعراء  وم��ن 
ولد  من  ال��واح��د  عبد  بن  القّدو�ص  عبد  العبا�ضي 

النعمان بن ب�ضير ومن �ضعره قوله)28(: 
نــــــدى تـــحـــكـــم االآمــــــــــال فــــيــــه، ونـــجـــدة

ــم فـــي االأعــــــــداء بـــاالأ�ـــصـــر والــقــتــل تــحــّك

ويبدو اأنَّ فورة ال�ضعر المدني قد بداأ يخمد اأوارها 
في الع�ضر العبا�ضي، ويتفق كثير من موؤرخي الأدب 

على هذا الراأي، فموؤلفا وحي ال�ضحراء يريان خمود 
يقولن:  الأول  العبا�ضي  الع�ضر  اأوا�ضط  في  ال�ضعر 
واأخذت  التقهقهر،  في  الحجازي  االأدب  اأخذ  )ثم 
الــروح االأدبــيــة ت�صعف رويــًدا رويــــًدا)29(، وينقالن 
مقولة لالأ�ضمعي يقول فيها: )اأقمت بالمدينة زماًنا 
فة  ما راأيت بها ق�صيدة واحدة �صحيحة اإالَّ م�صحَّ
موافقتهما  عدم  من  الرغم  وعلى  م�صنوعة(،  اأو 
التامة على هذا الراأي ، واأنَّه حكم �ضديد قا�ص، اإلَّ 
اأنَّ هذا الحكم النقدي اأيده عدد غفير من موؤرخي 
ال�صعر  )ازدهـــر  ي��ق��ول)1)(:  الجا�ضر  فحمد  الأدب، 
االأموي،  العهد  وفي  االإ�صالم  �صدر  في  الحجازي 
ثمَّ اأدركه ال�صعف(، ومن ذلك قول الدكتور عائ�ص 
الــزاهــيــة من  )ذبــلــت �ــصــورة الحجاز  ال����ردادي)1)( 
ا، وثقافياًّا، واأدبياًّا..  بداية العهد العبا�صي اقت�صادياًّ

ثمَّ ماتت جذورها(.

الخالفة،  ب�ضقوط  العبا�ضي  الع�ضر  وينتهي 
ال�ضليبية  الحروب  اأحداث  دهاليز  في  الأمة  لتعبر 
والمغولية، ولتدخل المدينة كغيرها من مراكز العلم 
الأدب��اء  من  كثير  لحظه  �ضعري  فتوٍر  في  والأدب 
والنقاد وموؤرخي الأدب، يقول الدكتور عبد البا�ضط 
امتداد  )فعلى  ال�ضعري)2)(:  الفتور  هذا  موؤّكًدا  بدر 
العهد المملوكي ل نجد في المدينة المنورة الأدباء 

المرموقين، الذين يهزون ال�ضاحة الأدبية.

كبير  وعدد  ال�ضعراء،  من  قليل  عدد  هناك  كان 
والموؤلفين،  الكتاب  من  اأقل  وعدد  النظامين،  من 
غائبون(. متميًزا  اإبداًعا  المبدعين  الأدب��اء  ولكن 

وال�ضعراء الذين اأوردهم في بحثه يظهر من خالل 
اأ�ضمائهم اأنهم من الوافدين على المدينة المنورة، 
ودليل  م��وط��ًن��ا،  ذل��ك  بعد  لهم  ات��خ��ذوه��ا  وال��ذي��ن 
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التون�ضي،  محمد  بن  اأيمن  البركات  اأبي  قول  ذلك 
حتى  فجاور  الجوار  األف  الذي  الوافد  ال�ضاعر  هذا 

توفي)))(.
ـــهـــا اأ�ـــــصـــــرُف الـــخـــلـــِق حـــلـــلـــُت بـــــــدار حـــلَّ

مــحــمــٌد الـــمـــحـــمـــوُد بــالــخــلــِق والــخــلــِق

ــــفــــُت خــلــفــي كـــــلَّ �ــــصــــيٍء يــعــوقــنــي وخــــلَّ

الع�صِق مــن  لـــديَّ  مــا  اإال  الــقــ�ــصــِد  عــن   

ــــــــــَي طـــائـــٌر ومــــــا بــــي نــــهــــو�ــــصٌ غــــيــــَر اأنِّ

الرزِق العوِن من واهِب  ب�صوقي وح�صُن 

ال��واف��دي��ن،  م��ن  منهم  كثير  ي��ع��دده��م  وم��م��ن 
والمترجمون  ال��م��وؤرخ��ون  ي��ذك��ر  )ف��ال��ذي��ن  ي��ق��ول: 
العلماء،  منهم  ك��ث��ي��رون..  ال�ضعر  ق��ر���ض��وا  اأن��ه��م 
بن  بن علي  كال�ضيخ محمد  واللغويون؛  والمحدثون، 
المقد�ضي،  محمد  بن  واإ�ضماعيل  الغرناطي،  يحيى 
بن  واحمد  المدني،  اهلل  بن عبد  �ضعيد  بن  ومحمد 
ومنهم  كثير،  وغيرهم  الخليلي...  بندار  بن  محمد 
به،  يعرف  ما  اأظهر  فكان  ال�ضعر،  عليه  غلب  من 
محمد  بن  واأيمن  الخجندي،  محمد  بن  علي  مثل: 
الزرندي،  الوهاب  عبد  بن  ال�ضالم  وعبد  التون�ضي، 
واأحمد بن الح�ضين، الم�ضهور بابن الُعليف(، ويذكر 
في  المدينة  �ضعراء  من  الفوزان  اإبراهيم  الدكتور 
اأوائل القرن التا�ضع الهجري ال�ضاعر ظهيرة الدين 
بين  الموجود  ال�ضعر  وعموم  المدينة)4)(.  خطيب 
اأيدينا في هذه الفترة يغلب عليه النظم، وال�ضنعة 

المقلدة، وفتور العاطفة.

وفي الع�ضر التركي ظهر مجموعة من ال�ضعراء، 
بعده �ضخَّ في عروق  وما  الحادي ع�ضر  القرن  ولعل 
�ضاحب  منهم  يذكر  ال�ضعراء  من  ع��دًدا  المدينة 
واأثنى  اإليا�ص،  ال�ضاعر عبد اهلل بن  الريحانة  نفحة 

له  تت�صاءل  ونظًما  )نــثــًرا  ل���ه)))(:  اإنَّ  فقال  عليه 
النجوم في اأفقها(، وترجم �ضاحب �ضالفة الع�ضر 
المدني  الخليلي  محمد  ال��دي��ن  ق��ر���ص  لل�ضاعر 
اللطيف  اأب��ي  بن  اهلل  عبد  بن  واأحمد  الأن�ضاري، 
الرحمن  عبد  بن  اإبراهيم  وال�ضيد  المدني،  البري 
الخياري، واإبراهيم بن محمد المدني المتوفى �ضنة 
6)11ه�، وقد اأثنى على كتاب ال�ضمهودي وفاء الوفا 

قائاًل:)6)(
طــيــبــٍة مـــعـــالـــم  يــ�ــصــتــقــ�ــصــي  راَم  مـــــن 

وُيـــــ�ـــــصـــــاهـــــُد الــــــمــــــعــــــدوَم كــــالــــمــــوجــــوِد

فـــعـــلـــيـــه بـــا�ـــصـــتـــقـــ�ـــصـــاِء تــــــاريــــــِخ الـــوفـــا

ــــِف عـــــالـــــِم طـــيـــبـــَة الـــ�ـــصـــمـــهـــودي ــــي ــــاأل ت

منهم:  اأخ���رى،  مجموعة  اأ�ضماء  كذلك  واأورد 
المتوفى  المدني  الأح�ضائي  علي  بن  بكر  اأبو  الأمير 
ال�ضهير بكبريت  �ضنة6)11ه�، ومحمد بن عبد اهلل 
الع�ضامي،  الملك  ومنهم  1112ه���،  �ضنة  المولود 

وعبد الرحمن بن عي�ضى المر�ضدي.

ا،  ومن �ضعراء القرن الحادي ع�ضر الهجري اأي�ضً
ال�ضاعر ح�ضين بن علي بن ح�ضن بن �ضذقم المدني، 
له  واأورد  للمحبي،  الريحانة  نفحة  في  ذك��ره  ورد 
مدح  ف��ي  دال��ي��ة  ق�ضيدة  النبوية  ال��م��دائ��ح  ج��ام��ع 

الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، مطلعها)))(:
ـــَتـــْي �صْعِد اأقــيــمــا عــلــى الــجــرعــاِء فــي ِذمَّ

َتــْحــِد ال  ــرَك  عــَي العي�ِص  لــحــادي  وقـــوال 

�ضالفة  الريحانة، و�ضاحب  نفحة  ونجد �ضاحب 
الع�ضر يترجمان لعدد ل باأ�ص به من �ضعراء المدينة 
اأ�ضماء مثل)8)(: )ح�ضن ابن  في هذه الفترة، فنجد 
�ضدقم، وح�ضين بن علي �ضدقم، والخطيب اأحمد ابن 
عبد اهلل البري، واإبراهيم بن اأبي الح�ضين المدني، 
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والخطيب محمد بن الخطيب اليا�ص، وال�ضيخ �ضرف 
الدين بن يحيى الع�ضامي، وح�ضين بن عبد الملك 
بن  الدين  وغر�ص  المدني،  حميدة  واأبو  الع�ضامي، 
وافدين  ل�ضعراء  اأ�ضماء  ترد  كما  الخليلي،  محمد 
اأ�ضبح انت�ضابهم للمدينة مثل: فتح اهلل بن النحا�ص، 
وال�ضيخ  الطرابل�ضي،  قا�ضم  ب��ن  دروي�����ص  وال�ضيخ 
المدني  محتًدا،  الح�ضرمي  باكراع  مبارك  محمد 

مولًدا(. 

بين  ال��م��ن��ورة  المدينة  ف��ي  ال�ضعر  ك��ت��اب  وف��ي 
الدكتور  ي��ورد  ع�ضر  والرابع  ع�ضر  الثاني  القرنين 
جعفر  منهم:  ال�ضعراء،  من  لعدد  حمدان  عا�ضم 
اأ�ضهر  من  ُعدَّ  والذي  1182ه���(،   -  1111( البيتي 
 -  1241( ب��رادة  الجليل  وعبد  الع�ضر)9)(  �ضعراء 
يثرب  �ضاعر  الأ�ضكوبي  ح�ضن  واإبراهيم  )2)1ه���( 
الوا�ضطي  عمر  اأحمد  ومحمد  1))1ه���(   -  1246(
)1281 - )6)1 ه�( وعبيد عبد اهلل مدني )24)1 
- 69)1ه�( وقد راأى اأنَّ هوؤلء ال�ضعراء يمثلون تّياًرا 

�ضيا�ضًيا. 

عمر  الهجري  ع�ضر  الثالث  القرن  �ضعراء  ومن 
عبد ال�ضالم الداغ�ضتاني 1211ه�/ 68)1م ومحمد 
الدكتور  ديوانه  حقق  ال��ذي  ))12ه���  الزللي  اأمين 
بو�ضنوي  اأفندي  وح�ضن  الخطراوي،  العيد  محمد 
اأنه �ضرع في تحقيق  المدني، الذي ذكر الخطراوي 
هذين  وبين  ؟  ل  اأم  ��ه  اأت��مَّ ه��ل  ن��دري  ول  دي��وان��ه، 
ديوان  في  �ضعرية  ومجاوبات  مرا�ضالت  ال�ضاعرين 

الزللي.

البيتي  جعفر  ال�ضيد  الفترة  ه��ذه  �ضعراء  وم��ن 
ويمكن  وغيرهم،  والجامي،  �ضفر،  �ضعيد  ومحمد 
ذاتها،  الحقبة  في  اآخ��ري��ن  �ضعراء  اإل��ى  ي�ضار  اأن 
بالمدائح  �ضعره  ارتبط  بري،الذي  عمر  اأمثال  من 

�ضياغة  من  فيها  بما  ؛  �ضعره  جلَّ  ا�ضتغرقت  التي 
الأخ��رى،  الن�ضو�ص  في  مبا�ضرة  وتقريرية  جافة 
وقد  عامة.  ب�ضورة  النظم  اإلى  يكون  ما  اأقرب  وهو 
المنورة  ر�ضد )عثمان حافظ( في كتابه )المدينة 
اأكثر من ثالثين �ضاعًرا في حقبة  �ضور وذكريات( 
الرابع  القرن  الهجري وبدايات  الثالث ع�ضر  القرن 
اإلى  ي�ضير  فيما  اأكثرهم،  دواوي���ن  �ضاعت  ع�ضر، 
ذلك  في  المدينة  �ضعراء  من  كانتا  )�ضاعرتين( 
العهد، وهما: )�ضلمى القراطي�ص، وحف�ضة اأركوبي( 

ويورد لالأولى اأبيات من بحر الوافر.
هذه  �ضعر  في  الفوزان  اإبراهيم  الدكتور  وي��رى 
في  )وتمثل ذلك   ،)41( التقليدية  اإلى  النزوع  الفترة 
عليها  اأطلقنا  التي  التقليدية  البعث  مدر�ضة  اأدب 
اإبراهيم  ال�ضاعر  اإلى  ن�ضبة  الأ�ضكوبية،  المدر�ضة 
الفترة،  تلك  �ضعراء  اأبرز  من  يعد  الذي  الأ�ضكوبي 
وقد مثَّل تيار البعث الأدبي بالمدينة كل من اإبراهيم 
�ضعراء  وم��ن  ب����رادة...  الجليل  وعبد  الأ���ض��ك��وب��ي، 
البعث بالمدينة المنورة الذين يعدون من المدر�ضة 
محمد  والأدي���ب  ع�ضقي،  اأن��ور  ال�ضاعر  الأ�ضكوبية 
ا  اأي�ضً ع�ضر  ال��راب��ع  القرن  �ضعراء  وم��ن  العمري( 
اأبناء لعبد الجليل برادة، واأ�ضهرهم �ضعد الدين، وله 
ق�ضيدة جميلة في الت�ضوق للمدينة، وهو بعيد عنها 
ه من لوعة البعد، ويظهر جزعه من  في دم�ضق يتاأوَّ

حرِّ الفراق، ومرارة كاأ�ص الهجران، يقول)41(: 
قـــنـــا ـــــا فـــفـــرَّ عـــــــاث الــــــزمــــــان بــــنــــا رغـــــًم

يــــا لــــلــــرجــــاِل لـــهـــذا الــــعــــائــــِث الــجــانــي

ي�صَدُعنا ْهـــَر  الـــدَّ اأَنَّ  اأحــ�ــصــُب  كــنــُت  مــا 

هجراِن غيَر  بكاأ�ٍص  �صقانا  حتَّى  بالبعِد 

ومـــا الــــــفــــــراِق  حــــــرِّ  مـــــن  اُه  اأوَّ اُه  اأوَّ

ــاء ولــهــاِن يــبــقــي مـــن الـــوجـــِد فـــي اأحــ�ــص
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ال تـــنـــكـــروا جـــزعـــي لــــم يـــبـــق لــــي جــلــٌد

عــلــى الـــنـــوى فــجــهــول الـــحـــب يــلــحــانــي

به �ــصــغــفــت  قـــد  مـــن  عـــاذلـــي  راأى  ولــــو 

لــــــبــــــاَت يـــــــاأمـــــــُر فـــيـــمـــا ظــــــــلَّ يـــنـــهـــانـــي

ويذكر الدكتور اإبراهيم الفوزان من �ضعراء القرن 
الأن�ضاري..  الطيب  ال�ضيخ محمد  الرابع ع�ضر)42(: 
وهو من الوافدين على المدينة من المغرب، وال�ضيخ 
فالح الظاهري، وال�ضاعر محمد �ضويل، وعبد الحق 
برادة  وح�ضين  المدني،  ال�ضا�ضي  والطيب  رفاقت، 

المدني.

وتبداأ المدينة المنورة تنف�ص عنها غباًرا تراكم 
�ضّمي  م��ا  ف��ي  لتعود  العثماني،  الع�ضر  نهاية  ف��ي 
بع�ضر البعث اأو بداية النه�ضة لتلب�ص ثوبها ال�ضعري 
الق�ضيب، لقد مرَّ زمٌن جدب، لكنَّ بقاع العقيق تعود 
لتمرع وتخ�ضب، وتبداأ اأ�ضوات ال�ضعراء ت�ضدح في 

واديها المبارك.

ت المدينة  ومن ال�ضعراء في الع�ضر الحديث اأمدَّ
ال�ضاعر  كبار، فنجد  �ضعراء  بهامات  العربي  ال�ضعر 
عام  المدينة  م��وال��ي��د  م��ن  نق�ضبندي  ال��ح��ق  عبد 
بالمدينة  المولود  وعبيد عبد اهلل مدني  21)1ه�"، 
ه عبد القدو�ص الأن�ضاري))4(  �ضنة24)1ه�، الذي يعدُّ
)اأوَّل من تعلَّقت رغبته في التغيير، تغيير المنهج 
تعبير  خير  يعبِّر  جديد  �صيٍء  اإلى  القديم  االأدبــي 
عن مباديء اليقظة واالإ�صالح، والتنظيم للحياة 
الأن�ضاري  القدو�ص  وعبد  والفكرية(  االجتماعية 
العقيق،  ي�ضف  جميلة  ق�ضيدة  وله  �ضاعًرا،  عرف 

فيقول)44(:
ــمــا هـــــــذا الــــعــــقــــيــــُق وقـــــــد هــــمــــا مــتــبــ�ــصِّ

ـــــا بـــــ�ـــــصـــــرورِه ـــــادًي ــــا �ـــــص طـــــلـــــَق الــــمــــحــــّي

ـــــقـــــا وتــــــــــــــــــــراُه فـــــــــي الأالئـــــــــــــــــه مـــــتـــــدفِّ

ــــهــــولــــِه ووعــــــــــــورِه ــــاُب بـــــيـــــَن �ــــص يــــنــــ�ــــص

ـــُر االأمـــــــــــــــواُج فـــــــوق �ـــصـــخـــوره تـــتـــكـــ�ـــصَّ

ـــــــورِه ـــــــرِه وعـــــــب ـــــــي ـــــــاأث فـــــتـــــئـــــنُّ ِمــــــــــــْن ت

ـــمـــاتـــه ـــص ـــ� ـــــبـــــاتـــــِه ن وتــــــــهــــــــبُّ مــــــــن جـــــن

ــــا بـــعـــبـــيـــرِه فــــتــــفــــوُح عـــــطـــــًرا ُمــــْنــــعــــ�ــــصً

ويترجم موؤلفا وحي ال�ضحراء لعدد من �ضعراء 
وعبد  العربي،  اأحمد  منهم))4(:  المنورة،  المدينة 
وعلي  نق�ضبندي،  الحق  وعبد  الأن�ضاري  القدو�ص 
حافظ، وعزيز �ضياء، وعبد الحميد عنبر، وال�ضاعر 
عبد الغني ماأمون بري المولود في المدينة المنورة 
في حدود الخم�ضينات من القرن الهجري الما�ضي 
كما يذكر جامع ديوانه، والمتوفى في عام 84)1ه� 
واإع���داد  تحقيق  ي��ديَّ  بين  ال��ذي  ال�ضاعر  ودي���وان 
محمد رجب عيدو �ضادر عن نادي المدينة المنورة، 
وتظهر من خالله مجموعة خ�ضائ�ص و�ضمات لهذا 
من  تظهر  فالمو�ضوعية  وفنية،  مو�ضوعية  الديوان 
م�ضاركة ال�ضاعر في اأحداث وطنه، واأحداث الأمة، 
ال�ضعر،  عمود  التزامه  خ��الل  م��ن  تظهر  والفنية 
ت�ضطير  بين  ما  التقليدي  ال�ضعري  التناول  وتنّوع 
المختلفة،  ال�ضعر  اأغرا�ص  بين  والتنقل  وتخمي�ص، 
وبحوره المتنوعة، والذي يهمنا هو �ضعره الذي يبين 
نجد  حيث  المنورة؛  للمدينة  وحبه  �ضغفه  عن  فيه 
والعنوان  تنفح طيًبا في طيبة،  الق�ضائد  عدًدا من 
دليل، فديوان عنوانه " نفحات دار الهجرة " ليدل 
عن هذا النتماء للمكان الذي هو الأم الروؤوم، كما 

يقول في ق�ضيدة بعنوان " اأُّماُه")46(: 
يـــــا طــــيــــبــــَة الــــمــــخــــتــــاِر اأنــــــــــِت حــبــيــبــٌة

يــــــــهــــــــواِك لــــــلــــــــــــــــــــذي  روؤوٌم  اأُمٌّ 
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ـــــمـــــا واإنَّ ــــاآم  ــــص ــــ� ال فـــــي  جـــ�ـــصـــمـــي  اأُمُّ  يـــــا 

ــــبــــا بـــــربـــــاِك روحـــــــــي تـــــــــرفُّ مـــــع الــــ�ــــصِّ

بــهــا اأحـــــظـــــى  عـــــــــودٍة  مــــــْن  هـــــل  اأُمُّ  يـــــا 

ــــــِن فـــــــــوَق ثـــــــراِك ْي َغ الــــــخــــــدَّ ـــــــرِّ ــــــــ ــــــــ الأَُم

وال�����ض��اع��ر ع��ب��د ال�����ض��الم ه��ا���ض��م ح��اف��ظ. ول��د 
وتوفي  1928م  ه���/   1(4( ع��ام  المنورة  بالمدينة 
وقد  ال����رواد،  م��ن  �ضاعر  ع��ام 1416ه�������-)199م. 
اأفا�ص معين �ضعره بعدد وافر من الدواوين ال�ضعرية 
التوالي:  على  هي  ديواًنا،  ع�ضر  خم�ضة  اإلى  و�ضلت 
مذبح الأ�ضواق، وراهب الفكر، و�ضواريخ �ضد الظلم 
الراق�ص،  والفجر  ون��غ��م،  واأ���ض��واء  وال�ضتعمار، 
وعبير  الفي�ضان،  وع��ودة  وال�ضالم،  الدم  واأغنيات 
حب  وكلمات  ال�ضباح،  وترانيم   ، و�ضمراء  ال�ضرق، 
واأنوار  واألحان،  وقلب  ووحي  المنورة،  المدينة  اإلى 
ذهبية، والأربعون، ووقودها النا�ص والحجارة. ومن 
ق فيها للمدينة وهو مغترب عنها في  ق�ضيدة له يت�ضوَّ

م�ضر، يقول))4(:
واأْوطــانــي الباقي  الهوى  �صرَّ  ويــا  داري 

يـــا طــيــبــَة الــــنــــوِر يـــا روحـــــي َوِوْجــــــــدان

الــ�ــصــوق! يــا مــا اأَمــــرَّ الــ�ــصــوَق فــي كبدي

عـــلـــى مـــديـــنـــتـــنـــا والـــمـــ�ـــصـــكـــِن الـــحـــانـــي

جـــــوًى وزْدُت  ـــــــــى  ولَّ واأكــــــــثــــــــرُه  عـــــــــاٌم 

ـــوُق اأَ�ــصــنــانــي فــي مــ�ــصــَر مــغــتــرًبــا والـــ�ـــصَّ

ولد  الذي  ال�ضيرفي  م�ضطفى  ح�ضن  وال�ضاعر 
اأبرز  اأحد  ويعد  1918م،  عام  المنورة  المدينة  في 
الحركة  رواد  اأوائ��ل  ومن  المنورة،  المدينة  �ضعراء 
ال�ضعرية في المملكة العربية ال�ضعودية، كما ت�ضفه 
مو�ضوعة الأدباء والكتاب ال�ضعوديين باأنه من طالئع 
الع�ضر الحديث، وكان  المنورة في  المدينة  �ضعراء 

من موؤ�ض�ضي اأ�ضرة الوادي المبارك اإلى جانب عبد 
والدكتور  ر�ضيد،  ها�ضم  ومحمد  الربيع،  العزيز 

محمد عيد الخطراوي. 

�ضغل  الأدب����ي  ال��م��دي��ن��ة  ن���ادي  تاأ�ضي�ص  وع��ن��د 
اإنتاجه  وم��ن  الرئي�ص،  نائب  من�ضب  ال�ضيرفي 
وكبرياء"،  و"دموع  "�ضبابي"،  دي���وان  ال�ضعري 
البررة  ال�ضعراء  ال�ضيرفي هو من  و"قلبي".وح�ضن 
الذين ل يقوون على بعدهم عنها، فاإذا ح�ضل هذا 
والتوق،  ال�ضوق  بزهور  عودتهم  طريق  دوا  عبَّ البعد 

ه ال�ضوق اإلى طيبة)48(: يقول وقد م�ضَّ
ــــقــــا اأتـــــــــــــوُق اإلـــــــــى اأيـــــــــــــاِم طــــيــــبــــَة والــــنَّ

ـــــــــــــــاِم اأُحــــــــــــٍد والــــعــــقــــيــــِق وقـــــربـــــاِن واأّي

و�ـــــصـــــلـــــٍع وجــــــمــــــاء الــــعــــقــــيــــِق واأعـــــظـــــم

ــيــِح الــُمــفــ�ــصــي لــُبــطــحــاِن وحـــاجـــِر الــ�ــّص

ومـــ�ـــصـــجـــد طــــــه والـــــمـــــواجـــــهـــــِة الـــتـــي

ـــاِن ـــص ـــ� ـــل اإن ُتـــــواجـــــُه مـــنـــهـــا قــــبــــَر اأفـــ�ـــص

مجرد  المنورة  المدينة  في  يرى  ل  وال�ضيرفي 
ومنبع  الأمجاد،  بل هي �ضانعة  ويحب،  يوؤلف  مكاٍن 
الرغم  وعلى  العظيم،  التاريخ  وكاتبة  الح�ضارة، 
من تاأثُّره بق�ضيدة حافظ اإبراهيم الرائعة ،)م�ضر 

تتحدث عن نف�ضها(، ومطلعها)49(:

ـــا وقـــــــــف الـــــخـــــلـــــق يـــــنـــــظـــــرون جـــمـــيـــًع

ــــنــــي قــــواعــــد الـــمـــجـــد وحــــدي كـــيـــف اأب

)اأم��ج��اد  ق�ضيدة  يجعل  ل��م  ال��ت��اأثُّ��ر  ه��ذا  ل��ك��نَّ 
فقد  ���ض��رف،  تقليد  م��ج��رد  لل�ضيرفي  المدينة( 
يقول  ال��ق��ائ��ل،  و���ض��دق  المقول  ���ض��دق  لها  اجتمع 

ال�ضيرفي:)1)(:
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ــــاري ــــــصُ يـــــنـــــظـــــرون مــــن ــــــا� ــــــنَّ وقــــــــف ال

ـــــعَّ الـــــهـــــدى عـــلـــى كــــــلِّ نـــجـــِد كـــيـــف �ـــــصَ

ـــلــــ الـــُع والـــــمـــــثـــــُل  االإيــــــــمــــــــاِن  داُر  اأنــــــــا 

ــــوِد فـــــي كــــــلِّ َمــــْجــــِد ـــا ورمـــــــــُز الــــخــــل ـــي ـ

ـــعـــاعـــي ـــصُ � الــــــــزمــــــــاُن  َد  َبــــــــــــــدَّ اإن  اأنــــــــــا 

لـــن تــــرى الــــنــــوَر هــــذه االأر�ــــــــصُ بــعــدي

ـــــي اهلل مـــــن اأنـــــــــــا خــــــيــــــُر الــــــبــــــقــــــاِع كـــــرَّ

بــــخــــيــــر االأنـــــــــــــــــاِم فـــــــي خــــــيــــــِر َلــــــْحــــــِد

�ـــصـــجـــيـــًجـــا ـــــــالَد  ـــــــب ال اأمــــــــــــــالأُ  ال  ــــــــــا  اأن

ـــــراِب لـــيـــ�ـــص بــــُمــــْجــــِد خـــــــاِدًعـــــــا كـــــالـــــ�ـــــصَّ

ـــًرا ـــي ـــى �ـــصـــنـــعـــُت كـــث ـــمـــا مـــ�ـــص اأنـــــــــا فـــي

َزْنــــــــــِدي ــــــــدَّ  ُب الـــــجـــــديـــــَد ال  و�ـــصـــيـــبـــنـــي 

فـــــي رحـــــابـــــي تــــــرعــــــرَع الــــعــــلــــُم طـــفـــال

ــــــِدي ــــا جــــحــــافــــَل اأُ�ــــــصْ ومـــ�ـــصـــى حــــار�ــــصً

ــرى خــــــــــوا قـــيـــ�ـــصـــًرا وطـــــاحـــــوا بــكــ�ــْص َدوَّ

ــــْنــــِد ــــــْوا يـــتـــبـــعـــون ِهــــــنــــــًدا ِبــــ�ــــصِ وَمــــــ�ــــــصَ

ــا ـــرعـــهـــم جـــيـــو�ـــص )لـــــذريـــــق( لــمَّ لــــم ُت

جــــــــــاوزوا الـــبـــحـــر فـــــي طـــــالئـــــَع ُجـــــــْرِد

محمد  المعا�ضرين  المبدعين  ال�ضعراء  وم��ن 
والع�ضو  المنورة،  المدينة  المولود في  ها�ضم ر�ضيد 
نادي  وتراأ�ص  المبارك،  الوادي  اأ�ضرة  في  الموؤ�ض�ص 
�ضعرية، �ضدرت  دواوين  �ضبعة  وله  الأدبي،  المدينة 
بعنوان  مجلدين  ف��ي  المنورة  المدينة  ن��ادي  ع��ن 
"الأعمال ال�ضعرية الكاملة" وفي دواوينه كلها نجد 
الهجرة"  "�ضدى  ق�ضيدة  حيث  حا�ضرة  المدينة 
واأ���ض��داء  ب��در،  وف��ي  �ضداها"  وه��ذا  طيبة  و"هذه 
�ضفاف  وعل  العقيق،  ووادي  اأح��د،  وجبل  العقيق، 

حبه  عن  المعبرة  الق�ضائد  من  وغيرها   " العقيق 
و�ضوقه لمدينته المدينة المنورة.يقول)1)(:

فــــي �ــصــاطــئــيــك عــــرفــــُت �ـــصـــرَّ وجـــــودي

وقـــبـــ�ـــصـــُت مــــن األـــــــِق الـــ�ـــصـــمـــاِء نــ�ــصــيــدي

يــا �ــصــاطــَئ االأنـــغـــاِم واالأحــــالم واالأفــــراح

ــــــــــــــــص----رَّ الــــــهــــــوى بـــقـــ�ـــصـــيـــدي يــــــا �

وؤى كــم قــد وقــفــُت عــلــى �ــصــفــافــَك والــــرُّ

فـــــي اأ�ــــصــــلــــعــــي مــــ�ــــصــــحــــورَة الـــتـــغـــريـــِد

مـــوجـــًة ـــــَك  ـــــجِّ ـــــُل ِب اأحـــــيـــــا  لـــــو  وودْدُت 

قــــيــــوِد دوَن  ـــــــــــــــاِد  االآب فــــــي  ــــاُب  تــــنــــ�ــــص

�ضنة  بها  ولد  المعا�ضرين،  المدينة  �ضعراء  ومن 
وعالقة  ))14ه���،  العام  هذا  توفي  وبها  4))1ه���، 
فقط  " لي�ضت  المنورة  " المدينة  بمدينته  ال�ضاعر 
من  كثير  عند  نجده  الذي  بالمكان  ارتباط  عالقة 
وارتباط  بالروح،  الروح  ارتباط  واإنَّما هو  ال�ضعراء، 
القلب بالقلب، والعقل بالعقل، فالمدينة تمثل اأرواحنا 
المت�ضوقة  عواطفنا  تمثل  كما  بع�ضقها،  الهائمة 

للقائها، وعقولنا الواثقة بعظمتها وقدا�ضتها. 

النثرية  ال��خ��ط��راوي  م��وؤل��ف��ات  ف��ي  وال��ن��اظ��ر 
وال�ضعرية ي�ضتبين هذه العالقة الوثيقة بين العا�ضق 
والمع�ضوقة، تلك العالقة التي ل تنف�ضم، ومن هنا 
ظهر له عدد غير ي�ضير من الم�ضنفات في جوانب 
التاأليف والتحقيق والإبداع، يرتبط غالبها بالمدينة 
ق بع�ص الدواوين ال�ضعرية ل�ضعراء  المنورة، كما حقَّ
من المدينة، مثل ديوان محمد اأمين الزللي، وديوان 
عمر اإبراهيم البري، ودواوينه ال�ضعرية و�ضلت اإلى 
ع�ضرة دواوين، كانت المدينة حا�ضرة في عدد من 
الق�ضائد، بل خ�ص المدينة بديوان تحت عنوان: " 
على اأعتاب المحبوبة " وديوان اآخر مرتبط بالمكان 
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هو ثرثرة على �ضفاف العقيق، ومن جميل �ضعره في 
المدينة قوله)2)(:

�ـــصـــعـــري رواُة  يـــــقـــــوَل  اأن  ـــبـــي  وحـــ�ـــص

مـــــــديـــــــنـــــــيٌّ اأتــــــــــــــى �ـــــــصـــــــعـــــــًرا جـــمـــيـــال

تــــــطــــــاوَل قــــــــــــدُرُه فـــــي الـــــنـــــا�ـــــِص حــتــى

نـــــفـــــوا عــــنــــه الــــمــــ�ــــصــــابــــَه والـــمـــثـــيـــال

ومـــــــــن تـــــكـــــن الـــــمـــــديـــــنـــــُة ُمـــــْبـــــتـــــغـــــاُه

ـــــــهـــــــا و�ـــــــصـــــــمـــــــا قــــبــــيــــال ــــــــاأ ظـــــــلَّ تــــــــفــــــــيَّ

ــــــي وعـــ�ـــصـــقـــي لــــقــــد اأعــــطــــيــــُتــــهــــا ُحــــــبِّ

يــــوال ــــا�ــــِص الــــذُّ ورحــــــــُت اأَُجــــــــــرُّ فــــي الــــنَّ

كفي�ص  بال�ضعر  الفيا�ضين  المدينة  �ضعراء  ومن 
ماء العقيق اأ�ضامة عبد الرحمن المولود في المدينة 
دواوي��ن��ه زه��اء ع�ضرين  بلغت  ال��ذي  ع��ام 62)1ه���� 
و�ضمعة  ال��ج��ودي،  على  وا���ض��ت��وت   " منها  دي��واًن��ا، 
وقفات  من  له  وكم  وغيرها،  الماء،  وغي�ص  ظماأى، 
في عر�ضات المدينة يتاأملها، محبًة واإجالًل، يقول 

في اإحدى وقفاته على �ضفاف العقيق)))(:
ْج فــــي نـــواحـــيـــِه قــــــْف بـــالـــعـــقـــيـــِق وعـــــــــرِّ

َوُجــــــــــْل بــــطــــرفــــَك فــــي اأنــــــحــــــاِء واديـــــــِه

اإجــــالاًل لــمــا حملْت واخــفــ�ــْص جــبــيــَنــَك 

ْكـــِر والـــذكـــرى اأَرا�ــصــيــِه ِمـــْن عــاطــِر الـــذِّ

ـــــْتـــــُه اأفـــــئـــــدٌة حـــــــيِّ الــــعــــقــــيــــَق فــــكــــم حـــــيَّ

ـــيـــِه ُتـــحـــيِّ اإْذ  االأمــــــانــــــي  ـــــَو  ـــــْل ُح تـــــــــذوُق 

�ـــصـــيـــذكـــُر الــــدهــــُر مــــا اأحـــــيـــــاُه مــفــخــرًة

ــــــــِر يـــكـــفـــيـــِه ْك ــــــــذِّ جــــلــــيــــلــــًة وجـــــمـــــيـــــُل ال
ا اأذكر  ومن ال�ضعراء الذين ل يزال عطاوؤهم ثرًّ
عام  المنورة  المدينة  في  المولود  النعمان  خالد 

ل  دنياه  المدينة  جعل  الذي  ال�ضاعر  ذلك  64)1ه��� 
اأفق  نهاية  له  بالن�ضبة  هي  بل  عنها،  بدياًل  ير�ضى 
طريق  في  عديدة  �ضعرية  مجموعات  له  ال�ضم�ص، 
عبير  يفوح  التي  ق�ضائده  ببع�ص  زّودن���ي  الطبع، 
الحب من جنباتها، فهو ل ي�ضكن المدينة كما يقول 
ال�ضاكن  يكون  كيف  ،فانظر  ا  اأي�ضً ت�ضكنه  هي  بل 
الأح�ضان  �ضوق  ل  وتاأمَّ ؟  �ضاكًنا  والم�ضكوُن  م�ضكوًنا 
يتدفق  العارم  الحب  هذا  والغياب،  البعد  �ضوق  ل 
)اأ�ضكنها  ق�ضيدة  م��ن  قوله  ف��ي  ملتهبة  اأ���ض��واًق��ا 

وت�ضكنني()4)(:

ــاهــا ـــنـــي بــحــ�ــص ـــمُّ فـــــي حـــ�ـــصـــنـــهـــا وتـــ�ـــص

ــــلــــهــــُب خـــافـــقـــي بـــهـــواهـــا ـــــوُق ُي والـــــ�ـــــصَّ

عـــجـــًبـــا لـــحـــالـــي بـــيـــن حــ�ــصــن حــبــيــبــتــي

ــــي يــــــــــــــــزداد فــــــــي لــــقــــيــــاهــــا ـــــ ــــهــــفـــــ ــــل وت

ــــا عـــلـــى َمــــــــرِّ الـــمـــدى ــــباًّ اأراأيـــــتـــــمـــــو �ــــصَ

لـــمـــاهـــا؟ ـــيـــه  عـــل جـــــــــــادْت  واإن  ــــا  �ــــصــــباًّ

هـــــذي الـــحـــبـــيـــبـــُة مــــا عـــ�ـــصـــقـــُت �ــصــواهــا

فـــــــــاق الـــــعـــــبـــــيـــــَر غــــــبــــــاُرهــــــا وثــــــراهــــــا 

اأردانـــــهـــــا مــــن  ـــ�ـــصـــمـــاُت  الـــنَّ ـــــْت  َهـــــبَّ اإْن 

وُرَبـــــــــاهـــــــــا وحــــــــــرارهــــــــــا  قـــــاعـــــهـــــا  اأو 

فــالــمــ�ــصــُك يــقــ�ــصــر ال يـــفـــوح كــفــوحــهــا

�ـــصـــذاهـــا الـــمـــثـــيـــَل  ــــــــــَرَف  َع وال  ـــا  ـــًب طـــي

المدينة  ل�ضان  اأطلقوا  الذين  المبدعين  وم��ن 
الذي  حلِّيت،  المح�ضن  عبد  المتقن  ال�ضاعر  �ضعًرا، 
يجعلها  بل  بو�ضاطة،  المدينة  وبين  بيننا  يحل  لم 
تبا�ضرنا التعريف بنف�ضها؛ حيث تقف معلنًة بل�ضانها 
وال�ضافية  الدنيا،  و�ضيدة  المجد،  اأ���ض��ت��اذة  اأّن��ه��ا 
لالأدواء، والمع�ضوقة التي هام بغرامها الماليين)))(:
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يجهُلني الكون  في  َمــْن  )المدينُة(  اأنــا 

ــغــال؟! �ــُص ـــي ومــــا  عـــنِّ ُتــــــراه درى  وَمــــــْن 

تــتــلــمــَذ الــمــجــُد طــفــاًل عــنــد مــدر�ــصــتــي

ــــا َرُجـــــــال ج مـــنـــهـــا عــــالــــًم ـــــخـــــرَّ حــــتــــى ت

فـــتـــحـــُت قــلــبــي لــخــيــر الـــخـــلـــق قــاطــبــًة

َدَخـــــال اأْن  ـــُذ  مـــن يــــوًمــــا  يــــفــــارْقــــه  فـــلـــم 

نــــيــــا بـــــه �ـــصـــرًفـــا ــــدَة الــــدُّ ـــــرُت �ــــصــــيِّ و�ـــــص

ال َو�صَ قــد  االأر�ــــصِ  حـــدوِد  لكلِّ  وا�صمي 

اأُْمـــنـــيـــًة بـــل مـــا زال  كـــــان..  ومــ�ــصــجــدي 

ــُبــال ـــِت الــ�ــصُّ تــحــبــو اإلـــيـــهـــا قــــلــــوٌب �ـــصـــلَّ

فـــــكـــــلُّ مـــــغـــــتـــــرٍب داويــــــــــــــُت ُغــــــْرَبــــــَتــــــُه

ـــــَذال ْلـــُتـــهـــا َج مـــ�ـــصـــحـــُت دمــــعــــَتــــُه.. حـــوَّ

وفـــــــي هـــــــــــواَي مـــــاليـــــيـــــٌن تــــــنــــــاُم عــلــى

ارتحال اإذا  طْيفي  على  وت�صحو  ذكــري 

ــًبــا ــُت تــنــافــ�ــصــوا فـــي غــــرامــــي.. اأر�ـــصـــلـــو ُك

ـــال  �ـــصُ كـــبـــاَن والـــرُّ وانـــفـــقـــوا عــنــدهــا الـــرُّ

نــ�ــصــبــي ذا  الــــفــــيــــحــــاُء  الـــــمـــــنـــــورة  اأنــــــــا 

َخـــَجـــال اأطـــــرقـــــْت  راأتــــنــــي  الــــبــــدور  اإذا 

عطاوؤهم  يتدفق  الذين  ال�ضباب  ال�ضعراء  ومن 
الذي   العروي  ح�ضين  �ضبابهم،  ماء  تدّفق  ال�ضعري 
في  ذك��ري��ات��ه��ا  وي�ضتعيد  ال��ط��ف��ول��ة،  ل��واع��ج  ي�ضكو 
الذي  الرحيلي  ماهر  والدكتور  الحبيبة،  مدينته 
وذكريات،  وع�ضًقا  ا  حبًّ تمطر  المدينة  �ضماء  يرى 
حاراتها  في  الهائم  ال�ضفراني  محمد  والدكتور 
ظلِّ  اإلى  يرتاح  الذي  الرحيلي  ويو�ضف   ، ونعناعها 
وب�ضير  ع�ضيالن،  الرحيم  عبد  الفرج  واأبو  نخيلها، 
�ضالم ال�ضاعدي وله ق�ضيدة بعنوان: )قبالت على 

جبين طيبة( ومروان المزيني، ونور الحق، ومجدي 
اإلى مدينة  في غربته  يت�ضوق  الذي  ن�ضر خا�ضقجي 
تطول،  والقائمة  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
وليعذرني الإخوة ال�ضعراء الذين حاولت اللقاء بهم، 
وبع�ضهم  بمو�ضوعي،  المرتبطة  ق�ضائدهم  وطلبت 

لّبى، وبع�ضهم اعتذر وبع�ضهم لم اأ�ضرف بلقائه.

ال�ضعر  نبع  الزمان  على  المنورة  المدينة  وتبقى 
تن�ضخ  التي  والأترجة  ال�ضعراء،  وملهمة  الفيا�ص، 
القلوب،  اآ�ضرة  المدينة  وال�ضعور.اإنَّها  ال�ضعر  بعبير 
القول، ون�ضر الحديث. ويبقى فوحها وبوحها  وعبق 

حديث الركبان اإلى اآخر الزمان.

الحوا�صي

)1( اأ�ضعار ال�ضعراء ال�ضتة 1/ اأبو الحجاج، يو�ضف ابن �ضليمان 
ابن عي�ضى ال�ضنتمري الأندل�ضي المعروف بالأعلم 191.

علي  اأبو   1(2  -  1(1/1 القالي  اأمالي  �ضرح  في  الالآلي   )2(
الجواد  عبد  محمد  وترتيبها:  بو�ضعها  عني  القالي، 
الثانية،  الطبعة:  الم�ضرية،  الكتب  دار  الأ�ضمعي، 

44)1ه� - 1926م.

بن  الملك  عبد  �ضعيد  اأبو  الأ�ضمعي   19 ال�ضعراء  فحولة   )((
قريب بن عبد الملك، تحقيق الم�ضت�ضرق: �ص. توّري

الكتاب  دار  المنجد،  الدين  �ضالح  الدكتور  لها:  قدم   
 - 1411ه���  الثانية،  الطبعة:  لبنان   - بيروت  الجديد، 

1981م.

)4( فحولة ال�ضعراء �ص 11- 12 

))( طبقات فحول ال�ضعراء 1/1)2 محمد بن �ضاّلم الجمحي، 
تحقيق محمود محمد �ضاكر، دار المدني - جدة.

)6( البيان والتبيين 14/1 عمرو بن بحر الجاحظ، دار ومكتبة 
الهالل، بيروت )142ه�.

اأبي  ابن  محمد  زيد  اأبو   :492/1 العرب  اأ�ضعار  جمهرة   )((
الخطاب القر�ضي، حققه و�ضبطه وزاد في �ضرحه: علي 
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محمد البجادي، نه�ضة م�ضر للطباعة والن�ضر والتوزيع.

)8( اأمالي القالي ج2 ق1 /198 - 199: اأبو علي القالي، عني 
دار  الأ�ضمعي،  الجواد  عبد  محمد  وترتيبها:  بو�ضعها 

الكتب الم�ضرية، الطبعة: الثانية، 44)1ه� - 1926م.

)9( الأغاني 12/11 - )1: اأبو الفرج الأ�ضفهاني، طبعة بولق 
)128ه�.

)11( الأغاني 1/4)2.

العبا�ص  بن  اأبو عبد اهلل محمد  اليزيدي 9/1):  اأمالي   )11(
اآباد  حيدر  المعارف،  دائ��رة  جمعية  مطبعة  اليزيدى، 

الدكن الهند، الطبعة: الأولى، )9)1ه� - 8)19 م.

)12( العقد الفريد 6/ )12: ابن عبد ربه الأندل�ضي دار الكتب 
العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1414ه�.

 ))1( جمهرة اأ�ضعار العرب 98/1

)14( العقد الفريد 6 /4)1.

ثابت ر�ضي اهلل  بن  باب ف�ضائل ح�ضان  ))1( �ضحيح م�ضلم، 
عنه 4/ ))19: م�ضلم بن الحجاج اأبو الح�ضن الق�ضيري 
الني�ضابوري، تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء 

التراث العربي – بيروت.

اأحمد  بن  �ضليمان   :(8/4 للطبراني  الكبير  المعجم   )16(
المجيد  عبد  بن  حمدي  تحقيق  الطبراني،  القا�ضم  اأبو 

ال�ضلفي

 مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة: الثانية. 

))1( المعجم الكبير للطبراني 8/4)

)18( �ضحيح البخاري باب ال�ضعر في الم�ضجد 98/1: محمد 
تحقيق:  الجعفي،  البخاري  عبداهلل  اأبو  اإ�ضماعيل  ابن 
النجاة،  ط��وق  دار  النا�ضر،  نا�ضر  ب��ن  زهير  محمد 

الطبعة: الأولى، 1422ه�.

)19( المعجم الكبير للطبراني 8/4).

م�ضلم  بن  اهلل  عبد  محمد  اأبو   :1(1/( الأخبار  عيون   )21(
ابن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية - بيروت، تاريخ 

الن�ضر: 1418ه�.

)21( الأعالم 22/8: خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، 
بيروت.

اأبو عثمان  )22( المحا�ضن والأ�ضداد 261/1: عمرو بن بحر 
بالجاحظ، دار ومكتبة الهالل، بيروت )142ه�.

ال��دي��ن��وري،  قتيبة  اب���ن   :49(/1 وال�����ض��ع��راء  ال�ضعر   )2((
ط2،  ال��ق��اه��رة  ال��م��ع��ارف،  دار  �ضاكر،  اأح��م��د  تحقيق 

)))1ه�/8)19م.

)24( العقد الفريد 66/2.

))2( جمهرة اأ�ضعار العرب 1/))4.

عبد  اأب��و  الدين  �ضم�ص   :((4/( النبالء  اأع��الم  �ضير   )26(
باإ�ضراف  المحققين  تحقيق مجموعة من  الذهبي،  اهلل 
بيروت. الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  الأرن���اوؤوط،  �ضعيب  ال�ضيخ 

الطبعة: الثالثة، )141 ه�/)198 م.

))2( الأعالم )/)21.

)28( عيون الأخبار 288/1.

في  الع�ضري  الأدب  من  �ضفحة   49 ال�ضحراء  وح��ي   )29(
الحجاز، جمعه: محمد �ضعيد عبد المق�ضود، وعبد اهلل 
عمر بلخير، ن�ضر موؤ�ض�ضة تهامة، ط)2،141ه�/)198م 
لم  الأ�ضمعي  ون�ص  ال�ضعودية.  العربية  المملكة  جدة. 
يوثقاه، وقد اأورده نا�ضر الدين الأ�ضد في كتابه م�ضادر 

ال�ضعر الجاهلي)2).

)1)( مجلة العرب ال�ضنة 11 ج6،) �ص 424.

ق1  الهجري  ع�ضر  الحادي  القرن  في  الحجازي  ال�ضعر   )(1(
�ص 48: د. عائ�ص الردادي، ط)2،141ه�/1992م.

المملوكي  العهد  في  المنورة  المدينة  في  الأدب  )2)( مالمح 
مجلة مركز بحوث المدينة المنورة �ص )) عدد.

)))( تذكرة النبيه 2/))2.للح�ضن بن عمر بن حبيب، تحقيق 
محمد محمد اأمين، الهيئة الم�ضرية العامة 1986م.

والتجديد  التقليد  بين  الحديث  الحجازي  الأدب  انظر   )(4(
1/ 61: د. اإبراهيم الفوزان، مكتبة الخانجي 1981م.

الحانة:  ط��الء  ور�ضحة  الريحانة  نفحة  من   ((( �ص   )(((
اأحمد  تحقيق:  المحبي،  اهلل  ف�ضل  ب��ن  اأم��ي��ن  محمد 

عناية، دار الكتب العلمية.

الع�ضر  �ضالفة   411  ،268  ،2(( �ص  ال�ضالفة  انظر   )(6(
المدني،  الدين  بكل م�ضر: �ضدر  ال�ضعراء  في محا�ضن 
الح�ضيني،  الح�ضني  مع�ضوم  محمد  بن  اأحمد  بن  علي 



اآفاق الثقافة والتراث

�شاعرية 
المدينة 
المنورة

73

بابن  ال�ضهير  اأح��م��د،  ميرزا  بن  خ��ان  بعلي  المعروف 
مع�ضوم.

اإ�ضماعيل  بن  يو�ضف  النبوية: جمع  المدائح  )))( 2/ 61 من 
النبهاني، دار الكتب العلمية، بيروت 1996م.

)8)( انظر نفحة الريحانة ج2 �ص 114 - 111 نفحة الريحانة 
بن  اهلل  ف�ضل  ابن  اأمين  محمد  الحانة:  طالء  ور�ضحة 
محب الدين بن محمد المحبي و�ضالفة الع�ضر ق1 من 

�ص 149 – 1)1.

)9)( الأدب الحجازي الحديث 1/1)1 – 4)1.

)41( اأعالم من اأر�ص النبوة ج1 �ص 122:اأن�ص يعقوب كتبي، 
دار البالد، جدة، ط1، 1414ه�/1994م.

ال�ضعر  وانظر   164  /1 الحديث  الحجازي  الأدب  انظر   )41(
الحديث في الحجاز ))1 – ))1.

عبد  ���ص8:  تطور  وكيف  ؟  ن�ضاأ  كيف  الحديث  اأدب��ن��ا   )42(
الرحمن  عبد  ومراجعة  اإع���داد  الأن�����ض��اري،  القدو�ص 
المنورة  المدينة  ن��ادي  مطبوعات  الأن�ضاري،  الطيب 

الأدبي، ط1، 1428ه�/)211م.

))4( ديوان الأن�ضاريات �ص)1: لعبد القدو�ص الأن�ضاري، دار 
الإن�ضاف، بيروت. 

)44( انظر تراجمهم في وحي ال�ضحراء �ص 241،)11، )26، 
.((( ،(1(، 291

�ضعيد  محمد  جمعه:  ال�ضحراء  وح��ي  م��ن   2(1 ���ص   )4((
موؤ�ض�ضة  ن�ضر  بلخير،  عمر  اهلل  وعبد  المق�ضود،  عبد 
العربية  المملكة  جدة.  )141ه���/)198م،  ط2،  تهامة، 

ال�ضعودية.

)46( �ضعراء من اأر�ص عبقر 191/2 - 191: د. محمد العيد 
الخطراوي، من�ضورات نادي المدينة المنورة الأدبي.

))4( ديوان �ضبابي �ص)8.

النا�ضر  بيروت،  الثاني،  الجزء  اإبراهيم،  حافظ  ديوان   )48(
محمد اأمين دمج، 1969م، �ص89 - 91.

وكبرياء(،  )دم��وع  دي��وان  ال�ضيرفي:  م�ضطفى  ح�ضن   )49(
د.ت.،  الأدب���ي،  المنورة  المدينة  ن��ادي  من�ضورات  من 

�ص) - 9.

�ص  ر�ضيد،  ها�ضم  محمد  الكاملة:  ال�ضعرية  الأعمال   )(1(
.(62 – (61

)1)( على اأعتاب المحبوبة �ص121: محمد العيد الخطراوي، 
ن�ضر نادي المدينة المنورة الأدبي رقم 191.

الرحمن،  اأ�ضامة عبد  د.  �ضمعة ظماأى �ص 112:  ديوان   )(2(
تهامة للن�ضر والتوزيع، جدة، ط1، )141ه�/)198م.

)))( ق�ضائد مختارة عن المدينة المنورة د. ماجد اإبراهيم 
ج��دة،  ال�����ض��الح،  مطبعة  الأول����ى،  الطبعة  ال��ع��ام��ري، 

1414ه� - )199م، �ص121- )12.

ال�ضاعر  اأر�ضلها  الإلكتروني  بالبريد  مر�ضلة  ق�ضائد   )(4(
. ومحفوظة لديَّ

اإبراهيم  د. ماجد  المنورة  المدينة  )4)(ق�ضائد مختارة عن 
العامري، �ص4)1 – ))1.

م�صادر ومراجع البحث

الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد: د. اإبراهيم   -
الفوزان، مكتبة الخانجي 1981م.

القدو�ص  عبد  ت��ط��ور:  وك��ي��ف  ن�����ض��اأ؟  كيف  ال��ح��دي��ث  اأدب��ن��ا   -
الطيب  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  وم��راج��ع��ة  اإع�����داد  الأن�������ض���اري، 
ط1،  الأدبي،  المنورة  المدينة  نادي  مطبوعات  الأن�ضاري، 

1428ه�/)211م.

بن  �ضليمان  بن  يو�ضف  الحجاج،  اأبو  ال�ضتة:  ال�ضعراء  اأ�ضعار   -
عي�ضى ال�ضنتمري الأندل�ضي المعروف بالأعلم، تحقيق محمد 

عبد المنعم خفاجي، دار الآفاق الجديدة.

اأعالم من اأر�ص النبوة:اأن�ص يعقوب كتبي، دار البالد، جدة،   -
ط1، 1414ه�/1994م.

الأعالم: خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت.  -

الأعمال ال�ضعرية الكاملة: محمد ها�ضم ر�ضيد، من اإ�ضدارات   -
نادي المدينة المنورة الأدبي، ط2، 1411ه�/1991م.

الأغاني: اأبو الفرج الأ�ضفهاني، طبعة بولق )128ه�.  -

اأمالي القالي: اأبو علي القالي، عني بو�ضعها وترتيبها: محمد   -
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عبد الجواد الأ�ضمعي، دار الكتب الم�ضرية، ط 2، 44)1ه� 
- 1926م.

اليزيدى،  العبا�ص  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  اليزيدي:  اأمالي   -
الهند،  الدكن  اآب��اد  حيدر  المعارف،  دائ��رة  جمعية  مطبعة 

الطبعة: الأولى، )9)1ه� - 8)19م.

البيان والتبيين: عمرو بن بحر الجاحظ، دار ومكتبة الهالل،   -
بيروت )142ه�.

اأيام المن�ضور وبنيه: للح�ضن بن عمر بن  النبيه في  تذكرة   -
الم�ضرية  الهيئة  اأمين،  محمد  محمد  د.  تحقيق:  حبيب، 

العامة، 1986م.

الخطاب  اأب��ي  بن  محمد  زي��د  اأب��و  ال��ع��رب:  اأ�ضعار  جمهرة   -
محمد  علي  �ضرحه:  ف��ي  وزاد  و�ضبطه  حققه  القر�ضي، 

البجادي، نه�ضة م�ضر للطباعة والن�ضر والتوزيع.

ديوان الأن�ضاريات: لعبد القدو�ص الأن�ضاري، دار الإن�ضاف،   -
بيروت. 

ديوان )دموع وكبرياء(، لح�ضن �ضيرفي من من�ضورات نادي   -
المدينة المنورة الأدبي.

المدينة  ن��ادي  من�ضورات  �ضيرفي،  لح�ضن  �ضبابي:  دي��وان   -
المنورة الأدبي 1424ه�.

للن�ضر  تهامة  الرحمن،  عبد  اأ�ضامة  د.  �ضمعة ظماأى:  ديوان   -
والتوزيع، جدة، ط1، )141ه�/)198م.

اأعتاب المحبوبة: محمد العيد الخطراوي، ن�ضر  ديوان على   -
نادي المدينة المنورة الأدبي رقم 191.

ي، تحقيق  برِّ ماأمون  الغني  الهجرة: عبد  دار  ديوان نفحات   -
اإ�ضدار نادي المدينة المنورة الأدبي،  محمد رجب حميدو، 

ط1 1421ه�/2111م.

�ضدر  م�ضر:  بكل  ال�ضعراء  محا�ضن  ف��ي  الع�ضر  �ضالفة   -
الح�ضني  مع�ضوم  محمد  بن  اأحمد  بن  علي  المدني،  الدين 
ال�ضهير  اأحمد،  ميرزا  بن  خان  بعلي  المعروف  الح�ضيني، 

بابن مع�ضوم.

البكري؛  عبيد  لأب��ي  القالي  اأمالي  �ضرح  في  الالآلي  �ضمط   -
عبد  اإليه  واأ�ضاف  وخرجه  فيه  ما  وحقق  و�ضححه  ن�ضخه 

العزيز الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

�ضير اأعالم النبالء: �ضم�ص الدين اأبو عبد اهلل الذهبي، تحقيق   -
الأرناوؤوط،  �ضعيب  ال�ضيخ  باإ�ضراف  المحققين  مجموعة من 

موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت، ط)، )141 ه�/)198م.

ال��خ��ط��راوي،  العيد  محمد  د.  عبقر:  اأر����ص  م��ن  ���ض��ع��راء   -
من�ضورات نادي المدينة المنورة الأدبي. 

د.  الهجري:  ع�ضر  ال��ح��ادي  ال��ق��رن  ف��ي  الحجازي  ال�ضعر   -
عائ�ص الردادي، ط)2،141ه�/1992م.

دار  بكر،  اأب��و  الرحيم  عبد  الحجاز:  في  الحديث  ال�ضعر   -
المريخ، الريا�ص.

ال�ضعر في المدينة المنورة بين القرنين الثاني ع�ضر والرابع   -
ع�ضر يورد الدكتور عا�ضم حمدان

ال�ضعر وال�ضعراء: ابن قتيبة الدينوري، تحقيق اأحمد �ضاكر،   -
دار المعارف، القاهرة ط2، )))1ه�/8)18م.

�ضحيح البخاري: محمد بن اإ�ضماعيل اأبو عبد اهلل البخاري   -
الجعفي، تحقيق محمد زهير بن نا�ضر النا�ضر، النا�ضر: دار 
طوق النجاة )م�ضورة عن ال�ضلطانية باإ�ضافة ترقيم ترقيم 

محمد فوؤاد عبد الباقي(، ط1، 1422ه�.

الق�ضيري  الح�ضن  اأب��و  الحجاج  بن  م�ضلم  م�ضلم:  �ضحيح   -
اإحياء  دار  الباقي،  عبد  ف��وؤاد  محمد  تحقيق  الني�ضابوري، 

التراث العربي - بيروت.

تحقيق  الجمحي،  �ضاّلم  بن  ال�ضعراء: محمد  طبقات فحول   -
محمود محمد �ضاكر، دار المدني - جدة.

العلمية -  الكتب  دار  الأندل�ضي  ربه  ابن عبد  الفريد:  العقد   -
بيروت، الطبعة: الأولى، 1414ه�.

قتيبة  ب��ن  م�ضلم  ب��ن  اهلل  عبد  محمد  اأب��و  الأخ��ب��ار:  عيون   -
الدينوري، دار الكتب العلمية -بيروت تاريخ الن�ضر: 1418ه�.
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فحولة ال�ضعراء: الأ�ضمعي اأبو �ضعيد عبد الملك بن قريب بن   -
عبد الملك، تحقيق الم�ضت�ضرق: �ص. توّري، قدم لها: الدكتور 
لبنان  بيروت   الجديد،  الكتاب  دار  المنجد،  الدين  �ضالح 

الطبعة: الثانية، 1411ه� - 1981م.

اإبراهيم  ماجد  د.  المنورة  المدينة  عن  مختارة  ق�ضائد   -
ال���ع���ام���ري، ال��ط��ب��ع��ة الأول������ى، م��ط��ب��ع��ة ال�����ض��الح، ج���دة، 

1414ه�-)199م.

ال��م��ح��ا���ض��ن والأ������ض�����داد: ع���م���رو ب���ن ب��ح��ر اأب�����و ع��ث��م��ان   -
)142ه������ ب���ي���روت  ال����ه����الل،  وم��ك��ت��ب��ة  دار   ب���ال���ج���اح���ظ، 

- المدائح النبوية: 

القا�ضم  اأب��و  اأحمد  بن  �ضليمان  للطبراني:  الكبير  المعجم   -
مكتبة  ال�ضلفي،   المجيد  بن عبد  تحقيق حمدي  الطبراني، 

ابن تيمية - القاهرة، ط2.

نفحة الريحانة ور�ضحة طالء الحانة: محمد اأمين بن ف�ضل   -
اهلل المحبي، تحقيق: اأحمد عناية، دار الكتب العلمية.

الحجاز،  في  الع�ضري  الأدب  من  �ضفحة  ال�ضحراء  وحي   -
جمعه: محمد �ضعيد عبد المق�ضود، وعبد اهلل عمر بلخير، 
ن�ضر موؤ�ض�ضة تهامة، ط2، )141ه�/)198م، جدة - المملكة 

العربية ال�ضعودية.

الجا�ضر،  اأ�ضدرها حمد   ،  (،6 ج   ،11 ال�ضنة  العرب،  مجلة   -
الريا�ص.

مجلة مركز بحوث المدينة المنورة بحث مالمح الأدب في   -
المدينة المنورة في العهد المملوكي. 
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ِشعُر عمر بن شاهنشاه األيوبي
)ت 587 هـ(

مقدمة:
ال�صيا�صية،  المجاالت  في  التاريخية  الع�صور  اأزهى  من  يعد  ع�صًرا  العربية  اأمتنا  عا�صت 
اأال وهو  ب�صتى جوانبها،  الحياة  ازدهرت فيها  واالإدارية،  والثقافية،  واالجتماعية، واالقت�صادية، 
الع�صر االأيوبي، وقد انعك�ص اآثار هذا االزدهار على الحياة االأدبية بمختلف اإبداعاتها �صعًرا ونثًرا، 
الجيو�ص  مع  جنب  اإلى  جنًبا  بع�صهم  وقف  الذين  ال�صعراء  من  كوكبة  الع�صر  هذا  اأنجب  فقد 
العربية اآنذاك في مجابهة ال�صليبيين، ياأتي في مقدمتهم: »ابن التعاويذي ت 583 هـ"، و"اأ�صامة 
و"ابن �صناء الملك ت  و"ابن ال�صاعاتي ت 604 هـ"،  و"التلعفري ت 602"،  ابن منقذ ت 584 هـ"، 
و"ابن �صم�ص الخالفة  و"ابن النبيه الم�صري ت 619"،  و"فتيان ال�صاغوري ت 615 هـ"،  608 هـ"، 
و"ابن عنين  و"ابن المقرب العيوني ت 629 هـ"،  و"�صرف الدين الحلي ت 627 هـ"،  ت 623 هـ"، 

ت 630 هـ" وغيرهم.  

اأنجب هذا الع�ضر عدًدا من الكتاب الذين  كما 
الأدب  تاريخ  في  نور  من  باأحرف  اأ�ضماءهم  �ضجلوا 
ال�ضعري  اإبداعهم  جانب  اإلى  جمعوا  حيث  العربي؛ 
العلمي،  التاأليف  في  والم�ضاركة  النثري  التحبير 
ه�،   (96 ت  الفا�ضل  القا�ضي  مقدمتهم:  في  ياأتي 
ودي��وان  النثري،  التدبيج  في  بطريقته  المعروف 
ر�ضائله خير �ضاهد على هذا، ومنهم: ابن الم�ضتوفي 
 (9( ت  الأ�ضفهاني  والعماد  ه�"،   6(( ت  الإربلي 

ه�"، و"ياقوت الحموي ت 626 ه�".
ومن الأمور الالفتة لالأنظار اأن يطراأ على �ضاحة 
القيادة  �ضهوة  على  تربعوا  رجال  ال�ضعري  الإب��داع 
األ  التنفيذية،  الجهات  منا�ضب  وتقلدوا  الحربية، 

قليل منهم  تعاني غير  اأي��وب، فقد  بني  اأم��راء  وهم 
من  ال�ضعراء  الأم���راء  فمن  الإبداعية،  الممار�ضة 
ه�")1(،   ((8 ت  فرخ�ضاه  ال��دي��ن  اأيوب:"عز  بني 
وابنه"الملك الأمجد بهرام �ضاه ت 628 ه�"�ضاحب 
ال�ضعري،  المجموع  هذا  �ضاحب  واأخوه   ،)2( بعلبك 
و"تاج الملوك بوري الأيوبي ت 9)) ه�"))(، و"داوؤود 

ابن عي�ضى الأيوبي ت 6)6 ه�"�ضاحب الكرك)4(.
من  الأ�ضفهاني"جزًءا  اأفرد"العماد  وق���د 
خريدته لل�ضعراء الأمراء من بني اأيوب، ولي�ص ذلك 
الإبداع  اإلى جانب  النظم  منهم  فقد جمع  فح�ضب، 
النثري، كما هو ظاهر من التراث ال�ضعري والنثري 
كان  كما  الكرك،  داوؤود"�ضاحب  للملك"النا�ضر 

د. عبد الرازق عبد الحميد حويزي
كلية الآداب، جامعة الطائف
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لهم  فاأثرت  العلمي،  العطاء  في  م�ضاركة  لبع�ضهم 
�ضاعرنا:"الملك  وابن  حماة،  �ضاحب  مثل  موؤلفات 
المن�ضور محمد بن عمر الأيوبي ت )61 ه�"موؤلف 
في  والمملوك  المالك  ونزهة  الملوك  كتاب:"اإخبار 
حفظه"العماد  ما  ول��ول  ال�ضعراء"وغيره،  طبقات 
وجريدة  الق�ضر  كتابه"خريدة  الأ�ضفهاني"في 
اأبعاد مكانتهم  لما عرفنا  اأدبية  الع�ضر"من نماذج 

في تاريخ الأدب العربي، والإبداع ال�ضعري))(.
اإن �ضياع �ضطر كبير من التراث ال�ضعري للدولة 
حافًزا  ليمثل  اأي��وب  بني  �ضعراء  ا  خ�ضو�ضً الأيوبية 
عطائهم  عن  البحث  بموا�ضلة  الهتمام  اإل��ى  قوًيا 

الأدبي لدرا�ضته وتقويمه وا�ضت�ضراف جمالياته.
الحافز  لهذا  ملبية  الآت��ي��ة  ال�ضفحات  وت��اأت��ي 
با�ضتمالها على �ضعر"تقي الدين، عمر بن �ضاهن�ضاه 
الأيوبي  الدين  القائد"�ضالح  اأخ��ي  الأيوبي"ابن 
وتخريجه  و���ض��رح��ه  ا�ضتخراجه  ه�"بعد   (89 ت 
يلزمه  ما  واإث��ب��ات  اأوزان���ه  و�ضبط  رواي��ات��ه  وتثبيت 
�ضعره،  منتقى  الأ���ض��ل  في  ك��ان  وق��د  فهار�ص،  من 
انتقاه"اأبو اليمن الكندي ت )61ه�"، واأدرجه العماد 
الأ�ضفهاني في خريدته، واأنتهز هذه الفر�ضة لأهدي 
الأ�ضتاذ  الجليل  اأ�ضتاذنا  ل��روح  ال�ضفحات  ه��ذه 
 - وجل  عز   - اهلل  في�ضل"داعًيا  الدكتور"�ضكري 
ف�ضيح  ي�ضكنه  واأن  رحمته،  �ضاآبيب  عليه  ي�ضبغ  اأن 
جناته على عطائه العلمي، وعلى معاناته في تحقيق 
كتاب"خريدة الق�ضر"الم�ضدر الرئي�ص ل�ضعر"ابن 

�ضاهن�ضاه الأيوبي". 
ربنا عليك توكلنا واإليك اأنبنا واإليك الم�ضير

د. عبد الرازق حويزي
الطائف في 2013/12/29م
عمر بن �ضاهن�ضاه الأيوبي )ت 4)) - )8)ه�()6(:

اأح���د م��ل��وك ال��دول��ة الأي��وب��ي��ة ال��ذي��ن ك��ان لهم 
الدولة"،  اأرك���ان  على  الحفاظ  ف��ي  ال��ب��ارز  ال���دور 

العزم  له  وال��ك��رم...  والباأ�ص  والقلم،  ال�ضيف  ذو 
يحل  الأب���ي،  الرا�ضي  والخلق  الم�ضي،  الما�ضي 
ويحيل  ب��ف��ك��رت��ه،  ال���ح���وادث  ال��خ��ط��وب  م�ضكالت 
وي�ضاجل  بفطنته،  ال��ك��وارث  ال�ضروف  مع�ضالت 
له  كان  ما  بف�ضل  العلماء"))(  ويجال�ص  العظماء، 
اأحد رجالت  اآراء ر�ضيدة، وقيادة حكيمة، وهو  من 
الدولة الأيوبية الذين �ضهروا من اأجل تر�ضيخ الهوية 
الأم��م  وعقول  اأف��ئ��دة  في  �ضاأنها  وتعميق  العربية، 
الأخ���رى، ول��د ع��ام )4)) ه����()8(، وه��و اب��ن اأخ��ي 
ملوك  ك�ضائر   - ا  محبًّ كان  الأيوبي،  الدين  �ضالح 
مجال�ضتهم  من  اأكثر  والعلماء،  للعلم   - اأي��وب  بني 
باأعمال  ونه�ص  منهم،  كثيًرا  واأثاب  عنهم،  والأخذ 
كان  التاريخ،  كتب  له  خلدتها  حميدة،  وم�ضاع  بر، 
اهتمام  وله  العلم،  دور  ببناء  الهتمام  راأ�ضها  على 
بالأدب، ولكن هذا الهتمام ياأتي في الدرجة الثانية 
بعد اهتمامه باأعباء الرعية، ومقاليد حكم الوليات 
 (89 ت  الأيوبي  الدين  اإليه"�ضالح  اأ�ضندها  التي 
ه�"، فقد نظم ال�ضعر - كما يقول العماد الأ�ضفهاني 
به،  ليتغنى  م�ضاعره  عليه  تمليه  ما  على  ارتجاًل   -
نظمه لنف�ضه، ولم يحترفه لالآخرين تك�ضًبا، فهو في 
غنى عن هذا؛ لذا �ضغلته الأمور ال�ضيا�ضية وحروبه 
لتهذيبه،  �ضعره  في  النظر  معاودة  الفرنج عن  �ضد 
العلماء  اأح��د  العبء  بهذا  فنه�ص  م��ن��اآده،  وتقويم 
)61ه�"على  ت  الكندي  اليمن  وهو"اأبو  وال�ضعراء، 

ما �ضيت�ضح بعد ذلك. 
كتب  به  اهتمت  المهم  ال�ضيا�ضي  دوره  وبحكم 
التاريخ اهتماًما ملحوًظا، وكان مبعث اهتمامها به 
مواقفه القيادية والحربية، ولغلبة الجانب ال�ضيا�ضي 
التي  الأدبي، و�ضحت الم�ضادر  عليه توارى الجانب 
اأ�ضفرت عن هذا الجانب، ولكثرة اأخباره التاريخية 
تحاول ال�ضطور الآتية اأن تعرف به في اإيجاز �ضديد 
على  الوقوف  في  التو�ضع  اأراد  لمن  المجال  تاركة 
اإلى  الرجوع  اإل��ى  حياته  واأط��وار  اأخ��ب��اره،  تفا�ضيل 
الم�ضادر الم�ضار اإليها في الإحالة ال�ضابقة، واإلى ما 
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كتبه الدكتور الفا�ضل"ر�ضيد عبد اهلل الجميلي"تحت 
عنوان:"تقي الدين عمر الأيوبي اأمير حماة")9(. 

الأمير  ابن  ال�ضعري هو  المجموع  ف�ضاحب هذا 
نور الدولة )ت )4) ه�(، �ضاهن�ضاه بن نجم الدين 
اأخو  هذا  الدولة  ونور  م��روان،  بن  �ضاذي  بن  اأي��وب 
عز  اأخو  و�ضاعرنا  الأيوبي،  الدين  �ضالح  ال�ضلطان 
بعلبك،  �ضاحب  الأمجد  والملك  فرخ�ضاه،  الدين 
ال�ضعر،  نظم  في  مكانة  ولهما  ال��دول��ة،  ن��ور  ول��دي 

حفظتها لهما الم�ضادر)11(. 
الدين"،  ولقبه:"تقي  �ضاعرنا"عمر"،  وا�ضم 
ويعرف  �ضعيد"،  وكنيته"اأبو  المظفر"،  و"الملك 
فيها،  وله  بالفيوم)12(،  ولد  حماة")11(،  ب�"�ضاحب 
الم�ضرية  وغير  الم�ضرية  البالد  من  غيرها  وفي 
اأفعال بر م�ضهورة))1(، منها اأنه ا�ضترى عام 66) ه� 
منازل العز وبناها مدر�ضة لل�ضافعية)14(. يقول"ابن 
البر كل ح�ضنة، منها:  اأبواب  وله في  خلكان":"))1( 
كانت  اإنها  يقال:  بم�ضر،  التي  العز  منازل  مدر�ضة 
دار �ضكنه، فوقف عليها وقًفا كثيًرا، وجعلها مدر�ضة. 
وكانت الفيوم وبالدها اإقطاعه، وله بها مدر�ضتان: 
وبنى  ا،  اأي�ضً جيد  وقٌف  وعليهما  ومالكية،  �ضافعية 
البالد  �ضاحب  ك��ان  لما  م��در���ض��ة  ال��ره��ا  بمدينة 
ال�ضرقية، وكان كثير الإح�ضان اإلى العلماء والفقراء 

واأرباب الخير".
تلقى"تقي الدين"العلم على كبار علماء ع�ضره، 
طاهر  اأب��ي  من  بالإ�ضكندرية  �ضمع  فقد  وفقهائه، 
ال�ضلفي، واأبي طاهر اإ�ضماعيل بن مكي وغيرهما)16(، 
و�ضمع عنه بع�ص العلماء، منهم: و�ضمع عنه جلدك 
عن  ناب  �ضعره))1(.  بع�ص  المظفري  اهلل  عبد  ابن 
في  مدة  بم�ضر  الدين  �ضالح  النا�ضر  الملك  عمه 
م�ضر  من  ا�ضتدعاه  ه�   (82 �ضنة  وفي  غياباته)18(. 
وكفر  والمعرة  ومنبج  حماة  فاأقطعه  ال�ضام  اإل��ى 
طاب وميافارقين وجبل جور بجميع اأعمالها)19(. له 
مواقف في قتال الِفَرنج)21(، وقد مدحه الأ�ضعد بن 

مماتي بقوله)21(:

��َح��ْر  واَف������ي ���ضَ
 ث��������������مَّ َن���������َف���������ْر 
 ف����������ال َخ��������َب��������ْر 
�����ب�����ْر   ول������������و ������ضَ
 ف�������ي�������ا َق��������َم��������ْر 
���ه���ْر   ط��������اَل ال�������ضَّ
ال������ِف������َك������ْر   اإل 
 وِل��������������ْم َغ������������َدْر 
 ُي���ن���ِج���ي ال����َح����َذْر 
ِك�����ب�����ْر  م��������ن   ل 
 ري������������ٌم َخ������َط������ْر 
 ه��������اّل اغ�����َت�����َف�����ْر 
 )م����ث����ل ُع�����َم�����ْر( 
 )ِن����ْع����َم ال��������َوَزْر( 
 )ب����ح����ٌر َزَخ��������ْر( 
���ْر(  اق���ت�������ضَ  )اأو 
 )م���ث���ل ال���م���َط���ْر( 
 )ول���������و َن������َظ������ْر( 
َه���ْر(   )اأب�����َدى ال���زَّ
���َع���ْر(  ����ضَ  )واإن 
ن�����َث�����ْر(   )واإن 
 )َن�����َه�����ى اأََم���������ْر( 
 )ك������فُّ ال����ِغ����َي����ْر( 
 )ِع����ْل����ًج����ا ك���َف���ْر( 
����َق����ْر(  �����ضَ  )اإلَّ 
 )َم�����ِل�����ٌك َب����َه����ْر( 
 )ل����ي����ُل ال�����َغ�����َرْر( 
ه�����َم�����ْر(   )دٌم 
����ْر(   )ن���ف���ًع���ا و�����ضَ
 )ك������م اع����ت����َب����ْر( 
��َي��ْر(  ��َل ال�����ضِّ  )َف�����ضَ
����ْر   ق�������ال ال����َب���������ضَ

���َح���ْر  َط����ي����ٌف ����ضَ
 )م������ن ال����َخ����َف����ْر(
اأَث����������������������ْر  ول 
 ِن�������ْل�������ُت ال������َوط������ْر
����ق����ْر  ل����ي����ِل����ي ال���������ضَّ
�������َم�������ْر ��������ضَ  ول 
 ف�������ل�������م َه��������َج��������ْر
 ه�������ْل ِم�������ن َق���������َدْر
����ي����ب����ي َظ�����َه�����ْر  �����ضَ
 ب������ل م������ن َخ�����َط�����ْر
 ث���������������مَّ َزَج������������������ْر
������ا اق���������َت���������َدْر  ل������مَّ
����َف����ْر(  )اب�������ن ال����ظَّ
َزاأَْر(  )ل������ي������ٌث 
���ْر( اخ���َت�������ضَ  )اإذا 
 )اأع����َط����ى ال���ب���َدْر(
 )ث�������م اع�������َت�������َذْر(
 )اإل�������ى ال���َح���َج���ْر(
�����َم�����ْر(  )ب���������ِل ال�����ثَّ
َرْر(  )ق����ل����َت: ال���������دُّ
 )خ����ل����َت ال���ِح���َب���ْر(
���ْر( ����مَّ ال���ب�������ضَ  )�����ضَ
������ْر(  )ف�����ك�����ْم اأ�������ضَ
 )ف����������ال َم�������َق�������ّر(
����َرْر( ال���������ضَّ  )ذاُت 
اع����َت����َك����ْر(  )اإذا 
ان�����َه�����َم�����ْر(  )اأو 
) �����ّرْ ������اَء و������ضَ  )�������ضَ
) �����ّرْ  )َخ�����ي�����ُرا و������ضَ
����َظ����ْر(  )م����ن����ه ال����نَّ
َظ������َه������ْر(  )اإذا 
 ك����������م ِل��������ُع��������َم��������ْر 

ي���وم اأغ��ّرْ
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الهتمام  في  منهجه  �ضلكوا  قد  اأولده  اأن  ويبدو 
منهم  وكان  ال�ضاعر،  منهم  فكان  العلمي،  بالجانب 
العالم، فمن اأولده: �ضعد الدين �ضاهن�ضاه )22(، ونور 
والملك  م�ضطفى،  الدين  وتقي  �ضاهن�ضاه،  الدين 
المن�ضور نا�ضر الدين محمد ))2(، فقد وقفت على 
ال�ضعار"على  اأتى"ابن  ال�ضعر،  نظم  يجيد  له،  ابن 
هذا  وا���ض��م  �ضعره،  م��ن  ن��م��اذج  واأزج���ى  ترجمته، 
�ضاهن�ضاه")24(،  بن  عمر  بن  الرحيم  ال�ضاعر:"عبد 
اأما ابنه محمد بن عمر، الملك المن�ضور )ت )61 
ه�( �ضاحب حماة بعد والده، فقد كان له باع طويل 
اأثر  وهذا  موؤلفاته،  بع�ص  اإلينا  و�ضلت  التاأليف،  في 
فتروي  العلمي،  بالجانب  البالغ  اهتمامه  اآث��ار  من 
الفقهاء  من  مائتان  خدمته  في  كان  اأنه  الم�ضادر 
بالحكمة  والم�ضتغلين  والنحاة  والأدب���اء  والعلماء 
طاهر  عن"اأبي  العلم  اأخ��ذ  والكتاب،  والمنجمين 
األف كتًبا كثيرة، منها:كتاب  َلفي"بالإ�ضكندرية،  ال�ضِّ
في التاريخ مرتب على ال�ضنين))2(، ومما و�ضل اإلينا 
الخالئق  و�ضر  الحقائق  م�ضمار  كتاب  نتاجه:  من 
الملوك  واإخبار  ون�ضره بم�ضر ح�ضن حب�ضي،  حققه 
ال�ضعراء،  طبقات  ف��ي  والمملوك  المالك  ون��زه��ة 
مكتبة  وف��ي   . ر�ضيد  ناظم  بالعراق  ون�ضره  حققه 
المو�ضوم  كتابه  مخطوط   )616( برقم  لي��ب��زك 
ويوجد  الألباب"،  ذوي  ومحا�ضن  الآداب  ب�"درر 

المخطوط في الرابط الآتي:
 http://majles.alukah.net/t118543/

فقيل:  وفاته،  تحديد  في  العلماء  اختلف  وق��د 
عام  توفي  اإنه  وقيل:  ه���()26(،  عام ))8)  توفي  اإنه 
العام  تحديد  ف��ي  اختلفوا  وكما  ه�����())2(،   (8((
الذي  ال�ضهر  من  اليوم  تحديد  في  ا  اأي�ضً اختلفوا 
 11 ي��وم  توفي  اإن��ه  بع�ضهم:  فقال  عليه،  اأجمعوا 
يوم  توفي  اإنه  بردي:  تغري  ابن  وقال  رم�ضان،  من 
 19 يوم  توفي  اإنه  بع�ضهم:  وقال  رم�ضان،  من   11
ت  �ضامة  يقول"اأبو  وفاته  وف��ي  نف�ضه،  ال�ضهر  من 

 - ه�(   (8( �ضنة  في  )اأي   - وفيها  )66ه�(:")28( 
تقي  وف��اة  كانت  رم�ضان  ع�ضر  تا�ضع  الجمعة  ي��وم 
محا�ضرة  على  وهو  ال�ضلطان  اأخي  ابن  عمر  الدين 
بالده  اإلى  توجه  قد   - تقدم  كما   - وكان  منازكرد 
التي زاده اإياها ال�ضلطان وراء الفرات فامتدت عينه 
اإلى بالد غيره وا�ضتولى على ال�ضويداء وعلى مدينة 
حاني وعزم على ق�ضد خالط وك�ضر �ضاحبها �ضيف 
الدين بكتمر وتملك معظم تلك البالد ثم اأناخ على 
فاأناخت  كثيرة  ع�ضاكر  ومعه  يحا�ضرها  كرد  مناز 
اأن  اإل��ى  وزاد  اعتراه  مر�ص  ب�ضبب  المنية  بج�ضده 
بلغ منه المراد واأخفى ولده الملك المن�ضور وفاته 
ورحل عن البلد المح�ضور وفاته وعاد به اإلى البالد 
التي في يده وعجب النا�ص من حزمه وعزمه وثباته 

وجلده".
يمكن  فاإنه  الختالف  هذا  اأمر  من  يكن  ومهما 
عام  رم�ضان  �ضهر  ف��ي  توفي  اأن��ه  اإل��ى  الطمئنان 
))8) ه�(،)29( بعد انت�ضاره على �ضيف الدين بكتمر 
�ضاحب خالط بيومين بعد مر�ص اأ�ضابه)1)(، ونقل 

اإلى حماة ودفن فيها)1)(.
ديوانه ومكانته ال�سعرية: 

كان لعمر بن �ضاهن�ضاه ديوانه �ضعر، اأتى"العماد 
لم  اإن��ه  وق��ال:  ذك��ره،  ه�"على   ((9 ت  الأ�ضفهاني 
)61ه�"،  ت  الكندي  اليمن  عليه"اأبو  فعكف  ينقح، 
واختار منه اأروع ما فيه، واأعمل قلم التهذيب وملكة 
ثم  اختياره،  عليه  وقع  فيما  التن�ضيق  ويد  التنقيح، 
قدمه ل�ضاحب هذا الديوان رغبة في التقرب اإليه، 
الختيار،  هذا  الأ�ضفهاني"على  وقع"العماد  وقد 
وفق  مرتًبا  الق�ضر، فجاء  كتابه خريدة  في  فاأورده 
م�ضيًرا  العماد  قال  المعجم،  حروف  على  القوافي 
امتزاجه  لل�ضاعر)2)(:" ولكثرة  ترجمة  اإلى هذا في 
ون�ضًبا  ا  خف�ضً يميزه  ولم  طبًعا،  ال�ضعر  نظم  بهم 
اإليه  يتقرب  اأن  الكندي  الدين  ت��اج  ف��اأراد  ورف��ًع��ا، 
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بتهذيبه فانتقى منه مئتي بيٍت على حروف المعجم 
منذ  نظري  الختيارات  هذه  لفتت  وقد  وترتيبه"، 
ب�ضع �ضنين، اأثناء جمعي ل�ضعر"ابن �ضم�ص الخالفة 
ت 622 ه�"، وذلك بت�ضفحي كتاب خريدة الق�ضر 
وجريدة الع�ضر، الذي اأوقفني على هذه الختيارات 
ديوان  في  بها  اعتنى  اأحًدا  اأعرف  لم  التي  النادرة 
دون  بها  اعتنى  م��ن  هناك  يكون  ورب��م��ا  م�ضتقل، 

علمي. 
الأ�ضفهاني"مرجًعا  اأورده"العماد  م��ا  وظ��ل 
قليلة  غير  ن�ضو�ص  فكررت  بعده،  اأتى  لمن  رئي�ًضا 
ال�ضعر  تخريج  في  اأفادت  المتاأخرة،  الم�ضادر  في 
ال�ضك  اأن  ا  �ضرًّ اأخفي  ول  رواياته،  وتثبيت  وتوثيقه، 
هذا  ن�ضبة  من  الأم��ر  بداية  في  نف�ضي  اإل��ى  ت�ضرب 
عندما  تبدد  ال�ضك  ه��ذا  اأن  بيد  لل�ضاعر،  ال�ضعر 
ا من  وجدت بع�ص الم�ضادر وقد انفردت بالقليل جدًّ
ال�ضاعر  اأن  منها:  اأخرى  دلئل  وبوجود  الن�ضو�ص، 

اأن�ضد المقطعة الآتية)))(:
ـــُم ـــُك ُحـــبِّ ـــطِّ  ِبـــ�ـــصَ َقــــْلــــٌب  خــــا�ــــصَ  اإن   -1

ــــَجــــِج فــــــــــاإنَّ قـــلـــبـــي الـــــغـــــريـــــُق فـــــي الــــلُّ

ِتـــــــِه  ِبـــــــِغـــــــرَّ ــــــه  َقــــــْتــــــلَ َجــــــنــــــى  قــــلــــبــــي   -2

فـــــمـــــا عـــــلـــــى قــــــاِتــــــِلــــــيــــــه ِمــــــــــــْن َحـــــــــَرج        

للعماد الأ�ضفهاني. 
اإلى"محمد  الآتية  النتفة  ال�ضاعر  كتابته  ومنها: 

ابن اأ�ضامة بن منقذ"
ـــــِبـــــي َيـــْقـــال  ــــُب بـــــي وَقـــــْل ــــْي َنـــــــــــَزَل الــــ�ــــصَّ

ـــــــــــــــَراُه َت اأالَّ  َتـــــــــــــــــَودُّ  َوَعـــــــــْيـــــــــَنـــــــــي  ُه 

ِفـــــَراق ال�صـ    ِمــــْن  ـــَبـــْحـــُت َخــاِئــًفــا  اأَ�ـــصْ ُثــــمَّ 

ــــواُه �ــــصِ َيـــــِحـــــلَّ  ال  اأَْن  اأَْبــــــِكــــــي  ـــ�ـــصـــْيـــِب  ـ  

عام  توفي  ه��ذا  منقذ  بن  اأ�ضامة  اأن  وم��ع��روف 

)84) ه�(، اأي اأن ال�ضاعر كان معا�ضًرا لمحمد. 
ومنها: ذكر ال�ضاعر ا�ضمه في النتف والمقطعات 

ذوات الأرقام: )8، ))، 9)، 41(.
هذا  وطبيعة  ال�ضعرية  ال�ضاعر  مكانة  عن  اأم��ا 
عنهما"العماد  اأف�����ض��ح  فقد  ال�ضعري  المجموع 
ت  الكندي  اليمن  ه�"و"اأبو   (9( ت  الأ�ضفهاني 
منهما  الثاني  قال  المبالغة،  من  �ضيء  )61ه�"في 
�ضعر  من  �ضعره:"جمعت  من  اختاره  ما  مقدمة  في 
معناه،  وراق  لفظه  ع��ذب  م��ا  ال��دي��ن  تقي  المولى 
الرقة  م��ن  وتم�ضك  ب��ط��رٍف،  ال��ج��زال��ة  م��ن  واأخ���ذ 
باأهداٍب، فجرى من القلوب والأذهان، مجرى الدم 
على  هذا  ؛  ا�ضتئذاٍن  بال  الآذان،  يلج  الأب��دان،  في 
هو  بل  �ضاعر،  عنايًة  ال�ضعر  بقول  معنٍي  غير  اأن��ه 
ب�ضيف  اإل  اأ�ضبهه  وم��ا  والخاطر،  القريحة  في�ص 
الدولة  ع�ضد  اأو  عمه،  واب��ن  ح��م��دان  اب��ن  ال��دول��ة 
ما  كانوا على  الملوك  فاإن هوؤلء  واأقاربه،  بويه  ابن 
الملك  �ضعة  من  واأوت��وه  ال�ضان،  علو  من  به  خ�ضوا 
ب��الأدب،  ويت�ضاغلون  للكتب،  يتفرغون  وال�ضلطان، 
الأم��راء،  منادمة  على  العلماء،  مجال�ضة  ويوؤثرون 
الحالت،  من  لهم  يعر�ص  فيما  الأبيات،  ويقولون 
كان  المع�ضر  ومثل هذا  الت�ضبيهات.  لهم من  ويتفق 
مجال�ضه  من  ا�ضتكثر  لما  فاإنه  ال�ضعر،  قوله  �ضبب 
اإلى  و�ضلت  الأدب��اء  بمعا�ضرة  وا�ضتاأثر  الف�ضالء، 
الطرف،  المحا�ضن لطائف  �ضوق رغبته من معادن 
اأحب  التحف،  الخواطر بطوائف  وخدم من جواهر 
الم�ضاهمة  وجه  عن  الكتمان  قناع  لهم  يك�ضف  اأن 
معهم  وينخرط  اإليه،  بها  المتقرب  الف�ضائل  في 
المزلفة  القرائح  نتائج  ف��ي  الم�ضاركة  �ضلك  ف��ي 
لديه، فجرى في هذا الم�ضمار برهًة حلت مجانيها 
�ضوؤون  �ضغلته  ثم  لمعانيها،  معانيها  ولذت  لجانيها، 
فترفع  الدهماء،  اإ�ضالح  من  به  عني  بما  العلياء، 
عن قول ال�ضعر طبعه، ولم ينب عن ا�ضتعذاب �ضربه 
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فكره ول �ضمعه، ول ك�ضت بحمد اهلل لديه للف�ضائل 
�ضوٌق.  للرجاء  فنائه  غير  على  ازدحمت  ول  �ضوٌق، 
وهذه الملح ت�ضلح اأن تكون للحمام اأطواًقا، وللبزاة 
وللظباء  جلوٍة،  اأهلة  وللطواوي�ص  �ضدوًرا،  ال�ضهب 
وللحدق  نهوًدا،  الح�ضان  وللعذارى  �ضوالف،  الغيد 

المالح غمزاٍت".
ال��خ��رائ��د  ل��ن��ه��ود  ق���دٍر  اأي  الأول:")4)(  وق���ال 
اأين در  ؟  والفوائد  القالئد  الفرائد مع هذه  وعقود 
الأ�ضداف من غرر الأو�ضاف ؟ واأين نوار الحدائق 
اأنوار الأحداق ؟ واأين �ضدور ال�ضهب من �ضهب  من 
ال�ضدور؟ واأين جلوة الطاوو�ص من خلوة العرو�ص؟ 
واأين مطوق الحمام من ذوق الغرام ؟ واأين ال�ضمك 
بهذه  ف�ضله  ت��اج  ال��ت��اج  كلل  ق��د  ال�����ض��م��اك؟...  م��ن 
خاطر  نتائج  باإثبات  و�ضجل  ال��زواه��ر،  الجواهر 
المعاني  لخواطر  خطر  ل  اأنه  الخطير  الملك  هذا 
�ضعره:")))( هذا  ا عنه وعن  اأي�ضً وقال  بالخواطر"، 
الذي  ال��زلل  والبحر  ك��ذب،  ل  الحالل  ال�ضحر  هو 
عُذب، والقهوة المباحة، والروح الذي بقربه الروح 
والراحة، ي�ضن بديوانه، ترفًعا عن �ضانه، فال�ضعراء 

من خدامه، والف�ضالء من فوا�ضله واإنعامه".
�شعر عمر بن �شاهن�شاه االأيوبي

]قافية االألف املق�شورة[
)1(

ويل[ ]من الطَّ وقال:   
ْع�ِص ِمْرُطها      1- َحلَْفُت بما َيْحوي مَن الدِّ

اْنَثنى اإذا  ِمْنها  اْلــَقــدِّ  ِن  ُغ�صْ ِن  َوباْلُغ�صْ

ــحــاُظــهــا      هـــا َوِل ـــدُّ َق ــبــي  ــْل َق َقــــدَّ  2- لـــَقـــْد 

َجنى اّلـــذي  َفــَطــْرفــي  بــي  َتُطلبوها  َفــال 

ْم��ِل  ال��رَّ ِم���َن  ِق��ْط��َع��ٌة  ْع�����ص:  ال��دِّ الــ�ــصــرح: )1( 
ُم�ْضَتِديَرٌة. تاج العرو�ص )81/1) 

العرو�ص  ت��اج  ال��ق��وام.   : وال��َق��دُّ قطع.   : َق��دَّ  )2(
.1( ،11/9

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.

)2(
وقال:                                  ]من الخفيف[ 

ـــــوى اأَْه ــــِدَك  ــــْع ُب ـــِد  ـــْع َب ِمـــــْن  اأَُتـــــرانـــــي   -1

ــــــواِحــــــِظ اأَْحـــــــــوى اأَْهــــــَيــــــًفــــــا فـــــاِتـــــَر الــــــلَّ

ـــ ــْل َق ـــى  َعـــلَ اْلـــــَغـــــراَم  ـــَط  �ـــَصـــلَّ ــــــْن  َوَم 2- ال 

ـــــوى ـــــاأَْه َف ــــلَــــْوُت  �ــــصَ ُمــــِحــــّبــــيــــَك: ال  ـــــِب  ـ

��ْم��رٌة في  ُة: ���ضُ الــ�ــصــرح: )1( اأح���وى: م��ن ال��ُح��وَّ
َفِة. تاج العرو�ص ))/)49. ال�ضَّ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.

]قافية الهمزة[
)3(

الدين  عمه"�ضالح  مدح  في  ق�ضيدة  من  وقال 
الأيوبي":  ]من الكامل[  

اأَْهــوائــهــا ـــْع  َم الــُمــ�ــْصــتــاِق  ُمــْهــَجــَة  َدْع   -1

ــحــاِئــهــا َيــــا الئــمـــــي مـــا اأَْنــــــــَت ِمـــــْن ُنــ�ــصَ

منها:
ــنــي اأَنَّ يَرَة"  َعّني"َن�صِ ــٌر  ــْخــِب ُم َمـــْن   -2

ـــْوِق َنـــْحـــَو ِلــقــائــهــا ــ�ــَص الـــ�ـــصَّ ــْي اأَْزَجـــــْيـــــُت ِع

ــنــا  َل ـــْت  ــــ ــــ ـــَع َطـــلَ وَقــــــــْد  ـــنـــا  ـــُت ـــلَ ـــْي َل هلِلِ   -3

ــــــــــــــاَحــــًة كـــــاْلـــــَبـــــْدِر َبـــــْيـــــَن ِنــ�ــصــاِئــهــا َو�ــــصَّ

ــِهــيِّ ُر�ــصــاِبــهــا �ــٍص ِمـــْن �ــَص 4- جـــــاَءْت ِبــكــاأْ

ـــْهـــبـــاَئـــهـــا ـــــى �ـــصَ ِتـــــهـــــا َعـــــلَ ُتـــــــــــْزري ِبـــــلـَــــذَّ
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ومنها:

ًدا َوَتــــلَــــدُّ ـــــــَرًة  َحـــ�ـــصْ َنــْفــ�ــصـــــي  اأَْفــــَنــــْيــــُت   -5

فــــيــــَمــــْن َتـــــــزاَيـــــــَد بـــــي اأَلــــــيــــــُم َجـــفـــائـــهـــا

ومن مديحها:

اأَْر�ُص اْلُقْد�ِص َتْخُطُب ناِكًحا 6- جاَءْتَك 

ــــا ُكـــْفـــاأَهـــا َمــــا اْلـــــُعـــــْذُر َعـــــْن َعـــْذارئـــهـــا َي

ُتْجَتلى ِخــــْدٍر  َعـــُرو�ـــَص  ـــْيـــَك  اإَل ــــْت  ُزفَّ  -7

َمــــــا َبـــــْيـــــَن اأَْعــــــُبــــــِدهــــــا وَبــــــْيــــــَن اإِمـــائـــهـــا

ُخـــْذهـــا غـــــاَدًة ـــالَح الــــّديــــِن  اإيــــــٍه �ـــصَ  -8

ْر�ـــــــــصِ ِمـــــْن ُرَقــبــاِئــهــا ــــًرا ُمــــلــــوُك االأَ ــــْك ِب

ُه َردَّ َقـــــْد  ِلـــَجـــمـــاِلـــَهـــا  خــــاِطــــٍب  َكـــــْم   -9

اأَْكـــفـــائـــهـــا ـــــْن  ِم ـــ�ـــَص  ـــْي َل اأَْن  َنـــْيـــِلـــهـــا  ـــــْن  َع

مفرج  في  ال�ضاد�ص  البيت  ورد   )6( الــروايــة: 
الكروب، وكنز الدرر برواية:"من عذرائها".

بالوفيات  الوافي  في  ال�ضابع  البيت  وورد   )((
ال���درر  ك��ن��ز  ف���ي  وورد  عليك"،  برواية:"زفت 

برواية:"خدر تنجلي".

ال��ك��روب  م��ف��رج  ف��ي  الثامن  البيت  وورد   )8(
ال���درر  ك��ن��ز  ف��ي  وورد  رفقائها"،  برواية:"من 

برواية:"اإيه فخذها عاتق بكر فقد * اأ�ضحت..."

)9( وورد البيت التا�ضع في مفرج الكروب، وكنز 
الدرر برواية:"كم طالب". 

ُيَخاِلُط  الِبي�ُص  الإِب���ُل  العي�ص:   )2( الــ�ــصــرح: 
ها �ضيٌء من �ُضْقرٍة. تاج العرو�ص11/)29. َبَيا�ضَ

تاج  ت��ح��يُّ��ًرا.  وي�����ض��اًرا  يميًنا  َت  تلفَّ د:  ت��ل��دَّ  )((
العرو�ص 9/))1.

التخريج: 
ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 

�ضعراء ال�ضام )8 - 86. 
في  والمملوك  المالك  ونزهة  الملوك  واإخ��ب��ار 
طبقات ال�ضعراء 6)) - ))) ما عدا البيت الخام�ص.
والأبيات 1، 6 - 9 في مفرج الكروب في اأخبار 

بني اأيوب 6/2)2 - ))2. 
والأبيات 6 - 9 في الوافي بالوفيات 22/)48.

الغرر  الدرر وجامع  والأبيات 1، 6 - 9 في كنز 
. 91/(

]قافية الباء[
)4(

ريع[  وقال:                                ]من ال�ضَّ
َيــــــا هــــــِذِه ـــــَبـــــَح  اأ�ـــــصْ َمـــــــْن  َفـــــــاز  َقـــــــْد   -1

ــــــــــْوَم اْلــــِحــــ�ــــصــــاْب ـــــِك َي ـــــُل ــــــــُه َو�ـــــصْ ــــــــُب َوَذْن

َحـــلَّـــهـــا َمـــــــــْن  ــــــنــــــُة  اْلــــــجَّ ـــــــــِك  َكـــــــــاأَنَّ  -2

ــــــــْن اأَلـــــــيـــــــِم اْلـــــــَعـــــــذاْب ــــــــاَل اأَمــــــــاًنــــــــا ِم ن

التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام )8. والوافي بالوفيات 22/)48. 

)((
وقال:        ]من المديد[ 

ِبــــهــــا اأُريـــــــــــــــــُح  راًحـــــــــــــا  ــــــِقــــــنــــــي  ِا�ــــــصْ  -1

ـــــِب ـــــَع ِة الـــــتَّ ـــــــــدَّ ِمـــــــــــْن �ـــــــــصِ ُمـــــْهـــــَجـــــتـــــي   

ــــــَكــــــَرٍة َد�ــــــصْ ِحــــــْجــــــِر  فـــــي  ــــــاأَْت  ــــــصَ ــــــ� َن  -2

ـــــــُحـــــــِب الـــــــ�ـــــــصُّ ُة  درَّ َوَغــــــــــــَذْتــــــــــــهــــــــــــا 

َحوَله  ِر  كالَق�ضْ ِبَناٌء  �ْضَكَرة:  الدَّ  )2( ال�صرح: 
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العرو�ص  ت��اج  ��م.  وال��َح�����ضَ ل��ل��َخ��َدم  َوم���ن���اِزُل  ب��ُي��وٌت 
تاج  اأم��ط��اره��ا.  كثرة  ��ُح��ِب:  ال�����ضُّ ُة  ودرَّ  ،29(/11

العرو�ص 281/11. 
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 86.
)6(

ويل[  ]من الطَّ وقال:        
َكـــْيـــُدهـــا ًة عـــــاَد  ُعـــــــدَّ َذَخــــْرُتــــُكــــُم لـــي   -1

ـــــــدَّ ُمــــ�ــــصــــاِب ــــــيَّ فـــــكـــــاَنـــــْت لـــــي اأَ�ـــــــصَ َعــــــلَ

ِبــ�ــَصــبــاِبــِه ــتــى  ــَف ِبـــُكـــُم َظــــنَّ اْل 2- َظــَنــْنــُت 

َفـــُخـــْنـــُتـــْم كــمــا خـــــاَن اْلـــَحـــبـــيـــُب �ــَصــبــابــي

ــًدا 3- ِومــْنــُتــْم ِفــْمــُلــتــْم َنــْحــَو َغــْيــري َتــَعــمُّ

ِبــــ�ــــصــــاِب ُيــــــــــــداُف  ـــــْهـــــٌد  ـــــُكـــــُم �ـــــصَ َفـــــُحـــــبُّ  

ِبــِعــتــاِبــُكــْم ـــَتـــفـــي  اأ�ـــصْ كــــْي  اأُعـــاِتـــُبـــُكـــْم   -4

ـــُل ِعـــتـــاِب ومــــــاذا َعــ�ــصــى ُيـــْجـــدِيـــه َفـــ�ـــصْ

يخلط،  وُي���داف:  كذبتم،  ِمنتم:   )(( الــ�ــصــرح: 
العرو�ص  تاج   . الُمرِّ جر  ال�ضَّ ِمن  رٌب  �ضَ وال�ضاب: 

.(99/28 ،(11/2( ،141/(6
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )8.
)7(

ويل[ ]من الطَّ وقال:     
ـــُم ـــِه ـــْي ـــلَ َع ـــزُّ  ــــ ــــ ـــِع َي ـــــــــْوٌم  َق ـــنـــي  ـــُب ـــعـــاِت ُي  -1

با�ِصِب ؟ رى في ال�صَّ َم�صيِرَي: ما هذا ال�صُّ

َلُكْم ــْت  ــَف َوَك فَما  ــوا  ُكــفُّ ــْهــُم:  َل َفــُقــْلــُت   -2

اْلـــحـــبـــاِئـــِب ـــــــراَق  ِف ُذْقـــــُتـــــْم  َوال  ُجــــفــــوٌن 

و�ضبا�ضب:  بالليل،  ال�ضير  َرى:  ال�ضُّ  )1( ال�صرح: 

ْر����صُ  الأَ اأَو  وال��َق��ْف��ُر  ال��َم��َف��اَزُة  وه��ي  �ضْب�َضب:  جمع 
الُم�ْضَتِوَيُة الَبِعيَدُة . تاج العرو�ص 8)/261، )/41.

)2( وكفت: �ضالت. تاج العرو�ص 481/24.
التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
 .486/22 بالوفيات  وال��واف��ي   .8( ال�ضام  �ضعراء 

ومفرج الكروب في اأخبار بني اأيوب 2/))2.
)8(

ويل[   ]من الطَّ وقال:               
ا ناِق�صً َزاد  كــَم  ْهــِر  الــدَّ ِلهذا  ــالٌل  �ــصَ  -1

ــــِب ـــُظ ُمــــوؤَنِّ ـــْف ــْمــعــي فــِيــه َل ــــاَب �ــَص َوكـــــَم ن

ـــٍة ـــِريَّ ـــَم ُع َوْقـــــَفـــــٍة  ـــــْن  ِم لـــي  ـــــدَّ  ُب َوال   -2

ــِب ـــِر َغـــْيـــِر ُمــَقــلَّ ــديــِد االأ�ـــصْ     ِبــَقــْلــٍب �ــَص

ِبــ�ــَصــْيــِفــِه جـــاِل  كـــالـــرِّ َرُجـــــاًل ال  َتــــرى   -3

ــُر َوْجـــــُه االأْر�ــــــصِ ِمـــْن كـــلِّ ُمـــْذِنـــِب ــَطــهِّ ُي

ال�ضاعر:"عمرية"تورية،  ق���ول  ف��ي  الـــ�ـــصـــرح: 
فالمعنى القريب يكمن في مواقف عمر بن الخطاب 
- ر�ضي اهلل تعالى عنه -، والمعنى البعيد المق�ضود 
يكمن في وقفة ال�ضاعر نف�ضه؛ حيث اإن ا�ضمه"عمر".

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 88.

)9(
ويل[ وقال:               ]من الطَّ

ـــْم ـــِه ـــِل ـــْث ِم ــــُة  َمــــَحــــبَّ اإاّل  لــــي  َذْنـــــــــَب  َوال 

���ف���ون���ي َل�����ْم َي���ُك���ْن ُح���ّب���ُه���ْم َذْن���ب���ي      وَل�����ْو اأَْن�������ضَ
بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة  التخريج: 

ق�ضم �ضعراء ال�ضام 88.
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)10(
وقال:                               ]من المن�ضرح[ 

ــًة ــَع ــ�ــَص ــْع ُمــ�ــَص َقـــــْهـــــَوًة  ـــِقـــنـــي  ا�ـــصْ َهــــــاِت   -1

َهــــــِب ـــــهـــــا ذاِئـــــــــــٌب ِمــــــــَن الــــــذَّ فـــــي َكـــــاأْ�ـــــصِ

ُتـــجـــيـــَبـــُهـــُم كـــَيـــْمـــا  ـــوهـــا  ـــُب نـــا�ـــصَ اإْن   -2

ـــ�ـــَصـــِب ــــُلــــوا اآَدًمــــــــــا َعـــــــِن الـــنَّ قـــــاَلـــــْت: �ــــصَ

ال�صرح: )1( م�ضع�ضة: من �َضْع�َضَع ال�ضيَء: َخَلَط 
ه بَبع�ٍص، والُم�َضْع�َضَعة: الَخمُر التي اأُِرقَّ َمْزُجها.  َبْع�ضَ

تاج العرو�ص 21/))2.
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 88.
)11(

ويل[ وقال:                               ]من الطَّ
ــِتــي بــلــمَّ لـــــمَّ  الـــ�ـــصـــيـــَب  ــــا راأيــــــــُت  1- ولــــمَّ

ـــَهـــرُت �ــَصــَبــابــي ــابــي وانـــَت ــ�ــصَ ـــُت الــتَّ َرَفـــ�ـــصْ

المنى َر  ُق�صُ فقد  اأق�صْر  لــه:  وُقــْلــُت   -2

ـــــــٌب َوَرَبــــــابــــــي ـــــــَن وَحـــــــــــاَل ِبـــــَعـــــْهـــــِدي َزْي

الن�ضاء  اأ���ض��م��اء  م��ن  وال��رب��اب:  زينب  الــ�ــصــرح: 
الم�ضهورة في غزل عدد من ال�ضعراء.

اأن�ص  ف��ي  ال�ضافر  ال��ب��در  مخطوط  الــتــخــريــج: 
الم�ضافر ج 2، الورقة 42. 

)12(
وقال:           ]من الب�ضيط[

َيــْنــَقــِلــُب ــ�ــَص  ــْي َل ُبــــوُه  َعــــذَّ َواإْن  َقــْلــبــي   -1

بـــوا َعــُذُبــوا ــــْوٍم َمــتــى مــا َعـــذَّ ـــْن ُحـــبِّ َق َع

�َصَحطوا اإذا  داٍن  �َصِخطوا  اإذا  را�ــٍص   -2

َقــُربــوا واإْن  ــوا  �ــَصــطُّ اإْن  ـــَي  ِل اْلــُمــنــى  ـــُم  ُه

العرو�ص  ت��اج  ب��ُع��دوا.  �ضحطوا:   )2( الــ�ــصــرح: 
.298/19
التخريج:

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام )8 - 88. والوافي بالوفيات 22/)48.

]قافية التَّاء[
)1((

ويل[ وقال:             ]من الطَّ
َغـــدا َواإْن  َحـــِيـــْيـــُت  َمــــا  َدْهـــــــِري  ــــاِلــــُم  اأُ�ــــصَ

ــــتــــي َواأَِخـــــلَّـــــتـــــي ُيــــحــــاِرُبــــــــــــــنــــي فـــــي ُخــــلَّ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 89.

]قافية الثَّاء[
)14(

]من الب�ضيط[  وقال:            
ــْن لــي ِبــاأَ�ــْصــَمــَر َمــْحــجــوٍب ِبــاأَ�ــْصــَمــِرِه 1- َم

ــْحــُر َمــْنــفــوُث ــُه الــ�ــصِّ ــْن وفـــي الــلَّــواِحــِظ ِم

َمحا�ِصِنِه ِمــْن  اإالَّ  ا�ْصُتقَّ  َمــا  الْح�صن   -2

ــثــوُث ــْب ـــُه فـــي اْلـــَهـــوى ِبـــاْلـــُقـــْبـــِح َم ـــُل ـــْع َوِف

اأََحٍد اْلُح�ْصَن في  َن�صَّ  كاَن يو�ُصُف  3-اإْن 

َمــــــْوُروُث اْلـــَخـــْلـــِق  ُدوَن  ِمـــْنـــُه  ــُه  ــُن َفــُحــ�ــْص  

�ِضْبُه  وه��و  ْفث:  النَّ من  َمْنفوُث:   )1( الــ�ــصــرح: 
معه  كان  فاإِن  معه،  ِريَق  ول  ْقَية  الرُّ في  يكون  ْفِخ  النَّ

ِريٌق فهو التَّْفل. تاج العرو�ص )/))).
العر�ص  ت��اج  منتهاه.  اأي  الح�ضن:  َن�����صَّ   )((

.181/18
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
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بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 89.
)15(

وقال من قطعة اأولها:         ]من الوافر[  
لَمْن ِدَمٌن باأِْعلى الَخيِف �ُصْعُث

منها:
ــــْيــــٍن ــــَب ِل َمـــــطـــــايـــــاُهـــــْم  ــــــوا  َحــــــثُّ اإذا   -1

َفـــــ�ـــــصـــــاِئـــــُقـــــهـــــا الأَْحــــــ�ــــــصــــــائــــــي َيــــــُحــــــثُّ

ومنها:
ـــاٍل �ـــصَ ـــــِل  اْلـــــَو�ـــــصْ َوَحــــــــقِّ  َقـــتـــيـــُلـــُكـــم   -2

ـــــــــــوا َجــــحــــيــــَم الـــــَهـــــجـــــِر َفــــــاْبــــــُكــــــوه َوَرثُّ

ـــِل َدْهــــًرا 3- َجـــديـــًدا كــــاَن َحـــْبـــُل الـــَو�ـــصْ
َرثُّ ـــِر  ـــْب الـــ�ـــصَّ ـــَحـــبـــُل  َف ـــــَجـــــُروا  َه ــــْذ  ــــُم َف

ــٌت ــبِّ فــي الـــهـــْجـــراِن َمــْي ُفــــــوؤاُد الــ�ــصَّ  -4

ـــــٌر وَبـــــــْعـــــــُث  ــــــ ـــــصْ ـــــ� ـــــــُلـــــــُكـــــــُم لـــــــه َن وَو�ـــــــصْ
اْلَجَبِل،  ِغَلِظ  عن  اْن��َح��َدَر  َما  الَخْيُف:  ال�صرح: 
َم�ْضِجُد  َي  �ُضمِّ ومنه   ... اْل��َم��اِء  َم�ِضيِل  عن  وارْت��َف��َع 
َجَبٍل:  �َضْفِح  في  واْرِتَقاٍء  ُهُبوٍط  وُكلُّ  ِبِمنًى،  الَخْيِف 

َخْيٌف. تاج العرو�ص )2/)29.
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 89 - 91.
]قافية اجليم[

)16(
وقال:       ]من المن�ضرح[  

ـــُم ـــُك ُحـــبِّ ـــطِّ  ِبـــ�ـــصَ َقــــْلــــٌب  خــــا�ــــصَ  اإن   -1

ــــَجــــِج فــــــــــاإنَّ قـــلـــبـــي الـــــغـــــريـــــُق فـــــي الــــلُّ

ــــــِه ِت ــــــرَّ ــــــِغ ِب َقـــــْتـــــلَـــــه  َجـــــنـــــى  قــــلــــبــــي   -2

ـــــيـــــه ِمـــــــــــْن َحـــــــــَرج ـــــِل  فـــــمـــــا عـــــلـــــى قـــــاِت

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 91.

]قافية احلاء[
)17(

ريع[  ]من ال�ضَّ وقال:            
ــَوى 1- قــد �ــصــاَح حــــادي ِعــيــ�ــِصــْهــم بــالــنَّ

ــــاْح ـــمَّ �ـــَصـــْمـــِعـــي ِحــــيــــَن َنــــــــاَدى َو�ــــصَ ـــ�ـــصَ َف

ـــــِرِه اأَ�ـــــصْ فــــي  والــــَقــــْلــــُب  ـــُه  ـــْحـــُت ـــاَف �ـــصَ  -2

ــــفــــاْح ــــــيَّ الــــ�ــــصِّ ــــِظ َعــــــلَ ــــْح ــــلَّ ــــال ـــــلَّ ب َفـــــ�ـــــصَ

اْلــــهــــَوى قـــتـــيـــُل  ــــــــَت  اأَن لـــــي:  ـــــــــاَل  َوَق  -3

ـــــــــَذا اأَْثــــَخــــْنــــَتــــنــــي بــــالــــجــــراْح قـــــلـــــُت: َك

ُيَخاِلُط  الِبي�ُص  الإِب���ُل  العي�ص:   )1( الــ�ــصــرح: 
ها �ضيٌء من �ُضْقرٍة. تاج العرو�ص 11/)29. َبَيا�ضَ

فاح: ال�ضيوف. تاج العرو�ص 41/6). ))( ال�ضِّ
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 91.
)18(

وقال:                 ]من الوافر[
الــَقــبــيــِح اْلـــفـــعـــِل  ِجـــنـــايـــَة  ـــــُت  وَهـــــْب  -1

ـــيـــِح ـــل ـــَم ـــــــِه اْل ـــــــَوْج ــــفــــاعــــِة اْل اِلأَْجـــــــــــــِل �ــــصَ

منها:
ُتــْغــرى ــدِّ  َمـــَتـــى بــالــ�ــصَّ ــــى  اإل 2- تـــقـــول: 

؟ ُروحــــــــي  ُروَح  يــــا  دائـــــًمـــــا  وَهــــــْجــــــري 

قلبي ـــدَّ  �ـــصَ قــبــيــُحــك  نــعــم  فــقــلــُت:   -3

ُروحـــــــي ُروُح  يـــــا  لـــمـــهـــجـــتـــي:  فـــقـــلـــت 

ا�ضم،  الثاني  البيت  ف��ي  روح��ي  كلمة  الــ�ــصــرح: 
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مق�ضود بها مهجة الإن�ضان، وهي في البيت الثالث 
فعل اأمر لروحه باأن تخرج وتفارق ج�ضده.

التخريج: خريدة الق�ضر وجريدة الع�ضر: بداية 
ق�ضم �ضعراء ال�ضام 91.

)19(
وقال:               ]من الكامل[

ـــــه واأَظـــــنُّ َلـــــْوَعـــــتـــــي  ـــــــم  ـــــــُت اَلأَْك ــــــــــي  اإِنِّ  -1

ــِحــي ـــدامـــِع فــا�ــصِ ِق بـــالـــَم ــــرُّ ــــَف َيـــــــْوَم الــــتَّ

ــمــا َهــْجــرُكــْم فــلَــُربَّ َتــْجــَحــُمــوا فــي  2- ال 

ــاِن الــَجــاِمــِح ُخــ�ــِصــَي اِلــعــثــاُر َعــلَــى اْلــِحــ�ــصَ

ًة َمــــــرَّ ـــــْم  ـــــواُك َه فــــي  ـــونـــي  ـــُف َعـــنَّ َكــــــْم   -3

ـــِح ِلـــَنـــا�ـــصِ ُيـــ�ـــصـــيـــَخ  اأن  ُفـــــــــــوؤَاِدي  َفـــــاأَبـــــى 

ومنها:
ـــًة ــُحــوا اإلـــى �ــِصــْلــم الــِو�ــصــاِل اأَِهـــلَّ ــَن 4- َج

ـــــــــوَم اْلـــــــــــــــــَوَداِع َجــــواِنــــحــــي هــــاالُتــــهــــا ِي

ومنها:
حـــي مــا �ــصــئــَت كــن بــي فــاِعــال 5- اأَُمـــَبـــرِّ

ـــــــلَّ فـــــي قـــلـــبـــي فـــلـــيـــ�ـــص بــــبــــارِح ـــــــْن َح َم

العرو�ص  ت��اج  ين�ضت.  ي�ضيخ:   )(( الــ�ــصــرح: 
 .29(/(

��اع��ُر  ال�����ضَّ ِه����الل، وي��ق�����ض��ُد  اأَِه���لَّ���ة: ج��م��ع   )4(
�ضهر.  كلِّ  اأول  في  الهالل  ببزوغ  م�ضبوطة  �ضهوًرا 
هذا  في  ال�ضاعر  تاأثر  وقد   ،146/(1 العرو�ص  تاج 

ڭ   ۓۓ   ے   ے    ھ   چ  تعالى:"  بقوله  البيت 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  
البقرة:  چ  ەئ  ەئ    ائ   ائ   ىى  

چی  ی   ی   تعالى:  وقوله  رقم )189(،  الآية 

�ضورة  مبچ  خب   حب   جب   ىئيئ   مئ   حئ   جئ   ی  
الأنفال، الآية رقم )61(

التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام 91- 92.

والبيتان: 1، 2 في مفرج الكروب في اأخبار بني 
اأيوب 2/))2.

]قافية اخلاء[
)20(

ويل[  ]من الطَّ وقال:                
ــــا َوَف ـــا لـــُكـــم  َغـــــــْدٌر ومـــّن 1- لـــَنـــا مـــنـــُكـــُم 

ــــــُخ َرا�ــــــصِ ــــــَي  ُحــــــبِّ اأنَّ  اإّال  َذاَك  َوَمــــــــــا 

ــرُت َبــعــَدُكــْم 2- َفـــال َتــحــ�ــُصــبــوا اأّنــــي َتــغــيَّ

ــــُخ َفــــا�ــــصِ ِة  الـــــــمـــــــودَّ َعــــــْقــــــَد  ـــــــي  ـــــــِن اأَنَّ وال 

اأُِحــــــبُّ َجــَهــاَلــًة ــيــمــْن  ـــِمـــي ِف َفـــَيـــا الِئ  -3

ــُخ ــاِف ــُلــو وفـــي االأَْر�ــــــصِ َن �ــصْ ـــــــَدَك ال اأَ ُرَوْي

نف�ضه،  به  ال�ضاعر  يق�ضد  نافخ:   )(( ال�صرح: 
اأن�ضى  لن  لأنني  يا لئمي؛  لومك  عني  كفَّ  والمعنى 

محبوبي طالما في ج�ضدي حياة وَنَف�ص.

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 92.

]قافية الدال[
)21(

وقال:        ]من مجزوء الكامل[  
ــــَجــــمــــا اْل ذا  ـــــــــــــَد  واِح ُكــــــنــــــَت  اإْن   -1

! واحــــــــــْد  اْلـــــــــُحـــــــــْزِن  فـــــي  ـــــنـــــي  فـــــاإنَّ ِل 
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ــــــــــِه ِبــــــــــُحــــــــــبِّ َيــــــــــــــبــــــــــــــوُح  ــــــــــــــــــــلٌّ  ُك  -2

واأَنـــــــــــــــا َكــــــــتــــــــوُم اْلـــــــــُحـــــــــبِّ جــــــــاِحــــــــْد !

الرواية: )1( ورد البيت الأول في مفرج الكروب 
برواية:"واحده".

ال��ك��روب  م��ف��رج  ف��ي  ال��ث��ان��ي  البيت  وورد   )2(
برواية:"جاحده".

التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
بني  اأخبار  في  الكروب  ومفرج   .9( ال�ضام  �ضعراء 

اأيوب 2/))2.
)22(

وقال:                              ]من الكامل[ 
اأَْهــَيــٍف ِمــن  لــي  ــفــْرِد  اْل باْلَكثيِب  كــْم   -1

دا ـــــَفـــــرَّ ــــَتــــهــــاِم َت بــــــَعــــــذاِب قـــلـــبـــي اْلــــُمــــ�ــــصْ

الهوى واْلِخياَنَة في  المالَحَة  َجَمَع   -2

ــــًدا ــــجــــلُّ ـــــا وَت ًق ـــــَحـــــرُّ ــــه َت َوَجــــــْمــــــُعــــــُت فــــِي

الُم�ْضَتِطيُل  ��لُّ  ال��تَّ ه��و  ال��َك��ِث��ي��ُب:   )1( الــ�ــصــرح: 
ْمل:  الرَّ من  الَكِثيُب  وقيل:  ْمل.  الرَّ من  الُمْحَدْوِدُب 
اجتمع  م��ا  ه��و  وق��ي��ل:  ُم��ْح��َدْوَدَب��ًة.  َتنقاُد  الِقْطَعُة 
��اَم��ُر ال��َب��ْط��ِن، ِرق��ي��ق  واْح��������َدْودَب. والأه���ي���ف: ���ضَ

َرِة. تاج العرو�ص 118/4، 24/)1). الَخا�ضِ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )9.
)23(

وقال:                              ]من الب�ضيط[
ـــٍل َوَج ــى  ــلَ َع ـــنـــي  زاَرْت ــبــيــبــَة  الــ�ــصَّ اأَرى   -1

ـــِئـــدا ـــْيـــُب ُمـــتَّ ثـــم انـــَثـــَنـــْت واأَتـــــانـــــي الـــ�ـــصَّ

منها:
ـــواِد الــلَّــْيــِل غــاِنــيــٌة 2- كــم زاَرنـــــا فــي �ـــَص

ـــدا ـــْبـــِح حـــيـــَن َب وراَعـــــُهـــــنَّ َبـــيـــا�ـــُص الـــ�ـــصُّ

التخريج: خريدة الق�ضر وجريدة الع�ضر: بداية 
ق�ضم �ضعراء ال�ضام 94 - )9.
)24(

]من الكامل[  وقال:               
ــــَمــــْت ــــِل َع ـــــــــــْد  َوَق ِرّقــــــــــي  ــــْكــــُتــــهــــا  َمــــلَّ  -1

ــــــــدِّ ــــــــيــــــــُر الـــــــــَخـــــــــدِّ والــــــــَق اأّنــــــــــــــــي اأَ�ــــــــص

َعـــَطـــَفـــْت ومـــــا  مــــالــــْت  ذا  َفــــــالأَْجــــــِل   -2

ــــــصــــــور بـــــالـــــِقـــــدِّ يـــــــوًمـــــــا َعـــــــلـَــــــى الــــــمــــــاأْ�

ال�صرح: الَقدُّ في البيت الأول: القوام. والِقدُّ في 
ْيُر الذي ُيَقدُّ من ِجْلٍد غيِر َمْدُبوِغ  البيت الثاني: ال�ضَّ
الأَقتاُب  به  وُت�َضدُّ  عاُل،  النِّ به  ف  فُيْخ�ضَ َفِطيٍر  غير 

والَمحاِمُل تاج العرو�ص 9/)1.
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 92 - )9.
)25(

وقال من قطعة:           ]من مجزوء الكامل[
ـــحـــيــــ �ـــصَ ـــــا  ـــــباًّ �ـــــصَ َتـــــــــــــَرى  اأََومـــــــــــــــــا   -1

ـــــــــــح الــــــــــــــــــــــِودِّ ُمـــــــــعـــــــــَتـــــــــّل الـــــــــــــُفـــــــــــــوؤاِد

َبــــْيـــــ  كــــــــــــاأنَّ  اْلــــــــُهــــــــُجــــــــوَع  َهـــــــَجـــــــَر   -2

ــــــاِد ــــــَت ـــــــــْوَك الــــــَق ــــــُلــــــوِعــــــِه �ـــــــــصَ ـــــــــَن �ــــــصُ ـ

ـــــًمـــــا 3-وَغـــــــــــــــــــــــَدا الـــــــــــــُفـــــــــــــوؤاُد ُمـــــَقـــــ�ـــــصَّ

َواِد ـــــــــــــــــلِّ  ُك فــــــــــي  ــــــــــــــُدوِدِه  بــــــــــــــ�ــــــــــــــصُ

ــــــ اْل ُمــــهــــجــــَة  َفــــــَديــــــُتــــــَك  ـــــــْم  فـــــــاْرَح  -4

ِب بـــــــالـــــــِبـــــــَعـــــــاِد ــــــــَعــــــــْبــــــــِد الـــــــــــُمـــــــــــَعـــــــــــذَّ ـ
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ال�صرح: الهجوع: النوم، والقتاد: �ضجر ذو �ضوك. 
تاج العرو�ص 84/22)، 9/). 

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )9.
)26(

وقال:                                    ]من الب�ضيط[
َتــْركــي و�ــصــّدي عــن زيارتكْم 1-مــا كــاَن 

بـــــــاِد مــــــنــــــُكــــــُم  ــــــــعــــــــاٍل  ِف لــــــُقــــــْبــــــح  اإاّل 

بكْم الزماُن  جاد  وقد  التََّجّني  ذا  2-َكــْم 

ـــلـــي واإِ�ــــصــــعــــادي ــــْم َو�ـــصْ كــــاأَنــــكــــْم �ــــصــــاَءُك

ـــواَي فيا �ـــصِ ــم  ــُت ــْب ــَب اأَْح ــكــْم ثــم  ــُت ــْب اأَْحــَب  -3

عــــــاِد ُحـــــكـــــمـــــِه  فــــــي  ـــــــٍر  جـــــــاِئ مــــــن  هلَل 

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )9 - 94.

)27(
ويل[  وقال من ق�ضيدة:                ]من الطَّ

الــغــاِنــيــاِت ولـــم يكْن ــهــوَد  ُع َحــِفــْظــنــا   -1

مــــــــاِن ُعــــهــــوُد لــــهــــنَّ عــــلــــى طــــــــوِل الــــــــزَّ

منها:
َغــمــاَمــٍة ـــْوَب  اهلُل �ـــصَ �ــَصــقــاِك  ــُق  ِدَمــ�ــْص  -2

فــــمــــا غـــــــاِئـــــــٌب عـــنـــهـــا َلـــــــــــــَديَّ َر�ــــصــــيــــُد

ها ْر�صِ باأَ اأَِبــيــَت  اأَن  لــي  ُم�ْصِعٌد  َع�صى   -3

ـــعـــيـــُد ـــ�ـــَص َل لـــــي  ـــــحَّ  �ـــــصَ َلــــــــْو  ــــــنــــــي  اإنَّ اأال 
الرواية: ))( ورد البيت الثالث في الدار�ص في 

تاريخ المدار�ص برواية:"فز ب�ضعد".
التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ض�ر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 

المدار�ص  تاريخ  في  وال��دار���ص   .9( ال�ضام  �ضعراء 
.164/1

)28(
وقال:         ]من الكامل[

ه َخـــــــدِّ ـــــــِة  ـــــــِرقَّ ِب ِرّقــــــــــي  مـــــاِلـــــًكـــــا  يـــــا   -1

ِه بــــ�ــــصــــدِّ االأنـــــــــــــــاِم  ُدوَن  وُمـــــــَعـــــــّذبـــــــي 

ــدوق وهــاجــري بــي واأَنــــا الــ�ــصَّ ــذِّ ــَك 2- وُم

ـــعـــي مــــن ِرُفـــــــدِه ـــوق ومـــاِن ـــ�ـــصُ ـــَم واأَنــــــــا اْل

اأََرى اأَنــــــــــي  ــــه  ــــُب قــــْل ـــــن  َتـــــَيـــــقَّ لــــمــــا   -3

ــــدِه ــــِق لـــــــــذَّ لــــي مــــن َف َفـــــْقـــــَد الــــحــــيــــاِة اأَ

ِبــلــحــِظــه الـــجـــريـــُح  ـــــــا  واأَن ـــه  ـــتـــاُق ـــص اأَ�  -4

ِه ـــــــدِّ ـــــــَق ـــــــــه واأَنــــــــــــــا الــــطــــعــــيــــُن ِب واأُحـــــــــّب

التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
ما   486/22 بالوفيات  )9.وال��واف��ي  ال�ضام  �ضعراء 

عدا البيت الثالث.
)29(

وقال:                               ]من الكامل[
ـــٌع ُمـــَمـــنَّ ـــيـــَب  اأُ�ـــص ـــّرجـــال لـــقـــْد  لـــلَ 1- يـــا 

َمــــْجــــِده ِذروُة  ـــــوِق  اْلـــــَعـــــيُّ َعــــلَــــى  َيـــْعـــُلـــو 

�َصَطا واإْن  بــالــمــقــاِل  اأَْوفـــــى  قـــال  اإْن   -2

ـــــِده ــــا مـــــن ُجـــــْن ـــــَة كــــلــــهَّ ــــــَت الـــــبـــــريَّ ِخــــــْل

ـــلـــك مــالــًكــا َتـــمَّ لــمــمــلــوٍك  فـــاْعـــَجـــْب   -3

ــَمــْولــًى فــي الــهــوى ِمـــْن َعــْبــِده واْرُثـــــوا ِل

ُم�ضيٌء  اأحَمر  نْجٌم  كَتّنور:  الَعّيوق   )1( ال�صرح: 
يتقّدُمها  ل  الُثَرّيا؛  يْتلو  الأْيَمن،  الَمَجّرة  َطَرف  في 
*!َي��ع��وُق  لأّن���ه  بذلك  �ُضّمي  ال��ج��ْوزاء،  قبل  ويطُلع 
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َبران عن ِلقاِء الثريا. تاج العرو�ص 229/26.  الدَّ
)2( �ضطا: بط�ص. تاج العرو�ص 8)/)22.

التخريج: خريدة الق�ضر وجريدة الع�ضر: بداية 
من  خ��رج  موؤلفه:  وق��ال   ،94 ال�ضام  �ضعراء  ق�ضم 
في  جائز  وه��ذا  الخطاب،  في  الجمع  اإل��ى  الواحد 

ال�ضعر.
)30(

وقال:                            ]من الكامل[ 
َوَقـــــواِمـــــِه بـــَطـــْرفـــه  الـــقـــلـــوَب  ـــَد  عـــَق  -1

ه فـــــــاأَنـــــــا االأَ�ــــــصــــــيــــــُر بــــلَــــحــــظــــه وبــــــَقــــــدِّ

نـــاِظـــرا َجــــفــــاه  عـــلـــى  نــــاِظــــريــــه  يــــا   -2

ـــْهـــده ـــ�ـــصِ َع ـــنـــاِق عــــن حــــافــــٍظ َعـــــْهـــــًدا ِل

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  التخريج: 
النتفة  ه��ذه  ولعل   ،94 ال�ضام  �ضعراء  ق�ضم  بداية 

والمقطعتين ال�ضابقتين من ق�ضيدة واحدة.
قافية الذال

)31(
ريع[  وقال:                                 ]من ال�ضَّ

ـــي ِبــــُكــــْم ـــًن اأُعـــــيـــــذُكـــــْم ِمـــــــْن َقـــــْتـــــِل ُمـــ�ـــصْ

ــــْم فــــي الـــــُحـــــبِّ قــــــْد عــــاذا ــــُك ــــْم ب ــــُك ــــْن  ِم

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 96.
)32(

وقال:                                ]من الكامل[ 
ـــُكـــْم َمـــــَطـــــَرْت مــــداِمــــُعــــُه َعــــلـَـــى ِهـــجـــراِن

َرَذاذا ذاَك  قـــــبـــــَل  وكــــــانــــــت  ـــــــــــــاًل  َوْب

ال�صرح: الوبل: المطر ال�ضديد، والرذاذ: المطر 

َغُفه  �ضْ واأَ الَمَطِر  اأََخ��فُّ   : َمعيُّ الأَ�ضْ قال  ال�ضعيف. 
، ثّم الّرَذاُذ، ثّم الَبْغ�ُص، تاج العرو�ص )/424. لُّ الطَّ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 96.

]قافية الراء[
)33(

وقال في توديٍع من مو�ضٍع ي�ضمى"�ضبرا":
ويل[                                                 ]من الطَّ

�صْبرا من  �َصنرِجُع  اإّنــا  لــي:  يقولوَن   -1

ــبــرا ؟ وَمـــــْن لـــي بـــاأَّنـــي ال اأُفـــارُقـــهـــْم �ــصِ

لهم قــائــٌد  واْلــَهــوى  احتيالي  وكــيــَف   -2

؟! برا  �صَ َبــْعــَدُهــْم  َيْقَتني  اأن  اأبــى  فـــوؤاًدا 

ــوى َيــــُد الــنَّ ــٍب قــلَّــَبــْتــُه  ــقــل ِل َفــــِرّقــــوا   -3

ــــٍن عــلــيــكــْم َبــــْعــــَد ُبــــْعــــِدُكــــُم َعـــْبـــري ــــْي وَع

ال�صرح: )1( �ضبرا: لعلها"�ضبرى دم�ضي�ص، وهي 
مدينة كبيرة كثيرة الخير والب�ضاتين. وعلى مقربة 
ويخرج  اأ�ضواق،  ذات  وا�ضعة  فجنجين  مدينة  منها 
تني�ص".  بحيرة  الى  يجري  النيل  من  خليج  عندها 

الم�ضالك والممالك 621/2.
))( عبرى: دامعة.

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )9 - 98.

)34(
وقال:                               ]من الكامل[  

ـــبـــابـــًة ـــا قــــلــــَب الــــمــــِحــــبِّ �ـــصَ ـــًي  يــــا كـــا�ـــصِ

َك عـــــاِر ـــــوِّ ـــــُل  اأَقــــ�ــــصــــمــــُت اأَّنــــــــــي مـــــن �ـــــصُ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
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بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )9 - 98.
)35(

ريع[  وقال:            ]من ال�ضَّ
ـــي ولـــكـــِنـــنَّ ــــْبــــر  الــــ�ــــصَّ ــــــَن  اأَْحــــــ�ــــــصَ مـــــا   -1

ـــــِر ـــــْم ـــــُع ـــــَل اْل اأَْنــــــــَفــــــــْقــــــــُت فـــــيـــــِه حـــــا�ـــــصِ

ًة َمــــــــرَّ لـــــي  عـــــــاد  َدْهــــــــــــري  َفـــــْلـــــيـــــَت   -2

ـــِر ـــْب ـــــٍر �ــــصــــاَع فــــي الـــ�ـــصَّ ـــــْم ِبــــَبــــْعــــ�ــــصِ ُع

التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام )9. والوافي بالوفيات 486/22. 

)36(
ويل[  وقال:                      ]من الطَّ

اأٍخ لــي فــي هـــواَك َهــَجــْرُتــُه      اأَخـــي كــْم   -1

ُزوِر ـــــَة  َمـــــقـــــاَل مــــنــــُه  ـــــَتـــــِمـــــْع  اأَ�ـــــصْ ولــــــم 

ـــٍب ُمـــَتـــَجـــنِّ وال  ــــــــــْزَوٍرّ  ُم َغــــْيــــَر  ـــــــُزْر  َف  -2

ــــْوَعــــتــــي وَزفــــيــــري  ِلــــُتــــْنــــِقــــَذنــــي ِمــــــْن َل

جى 3- ُت�صاِمُر َمْن َتْهواُه نْف�ُصَك في الدُّ

�ــَصــمــيــري ــمــيــر  الــ�ــصَّ ُدوِن  ــــْن  ِم وِذْكــــــــُرَك 

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 96.
)37(

بكر  اأبي  العادل،  عمه  كتاب  اإليه  ورد  وقد  وقال 
يب�ضره ب�ضفاء عمه �ضالح الدين الأيوبي من مر�ضه:  

]من الب�ضيط[
ــِه ِنــَعــٌم ــاُب الـــذي فــي َطــيِّ ــَت 1- وافـــى الــِك

َرِر الـــــــدُّ َعـــلـــى  ــــْزُهــــو  َي ُدَرًرا  ـــٌة  ـــُظـــوَم ـــْن َم

َج�َصِدي في  وَح  الــرُّ َفَنـ�صْرَت  ْتَني  َب�صرَّ  -2

ــــى ُعــــَمــــِر ؟ ـــــــي َبــــْكــــٍر َعــــلَ ــــٍة الأَب ــــــْم ِمــــنَّ َك

العادل  عمه  بكر  باأبي  ال�ضاعر  يق�ضد  ال�ضرح: 
الأيوبي  ين  الدِّ ب�ضفاء �ضالح  يب�ضره  اإليه  الذي كتب 

من مر�ضه، ويق�ضد بعمر نف�ضه.
اأن�ص  ف��ي  ال�ضافر  ال��ب��در  مخطوط  الــتــخــريــج: 

الم�ضافر ج 2، الورقة 42.
)38(

ويل[   وقال:                          ]من الطَّ
ــْت بــنــا عــنــُكــُم الــــّداُر 1- اأَاأَْحـــبـــاَبـــنـــا �ــَصــطَّ

ـــْم جـــاُر ــبــي عــلــى ُبــــْعــــِد الـــــَمـــــزاِر لـــُك وقــل

الهوى ِمــَن  َتــْعــهــدوَن  مــا  َعلى  ـــي  واإّن  -2

ـــي اأَوجــــــــاروا ـــفـــوّن ُمـــقـــيـــٌم وفـــائـــي اأَنـــ�ـــصَ

بمعنى  ا�ضم  الأول  البيت  في  القافية  الــ�ــصــرح: 
المجاور، وفي البيت الثاني بمعنى جاوزوا الحد في 

الظلم.
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 96.
)39(

وقال:                            ]من الب�ضيط[  
َبــعــَدُكــُم ُحــْلــُت  ــنــا واْلـــهـــوى ال  اأَْحــبــاَب  -1

اْلـــِغـــَيـــُر ـــَتـــهـــواِنـــَي  ا�ـــصْ اْلـــُعـــهـــوِد وال  عــــِن 

ــي بــمــا َمــلَــَكــْت ــْت َكــفِّ ــِخــلَ 2- فــــاإِْن اأَُحـــــْل َب

ُعــَمــُر يـــا  قـــيـــَل:  اإن  ـــدى  الـــنَّ اأََجــــْبــــُت  وال 

التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام )9. 
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والوافي بالوفيات 486/22.
وعقب العماد الأ�ضفهاني في الخريدة على هذه 
من  هاهنا  الندى  اإيقاعه  اأح�ضن  قائال:"ما  النتفة 
ينادي  ل  لأنه  المناداة  من  النداء،  مو�ضع  العطاء 

اإل للعطاء".
)40(

وقال:                                  ]من المديد[ 
ــــــِدٌل ــــــَت ـــــــِح ُمــــــْع ْم ـــــــرُّ ـــــــــَمـــــــــٌر كـــــــاْل 1-اأَ�ـــــــــصْ

ـــــَمـــــِرْه ــــــْيــــــُت مــــــن �ـــــصَ َلـــــْيـــــَتـــــنـــــي اأَْمــــــ�ــــــصَ

ـــــه ـــــِت ُمـــــْقـــــلَ األـــــــــحـــــــــاُظ  َقـــــــــــَمـــــــــــَرْت   -2

ـــــــِرْه ـــــــَم َق ــــــــــى  ـــــــو اإل ـــــــْرن َي ــــــــــْن   قـــــلـــــَب َم

بـــه الـــــــــــغـــــــــــراَم  ــــكــــو  يــــ�ــــص ـــــــــٌر  ـــــــــَم ُع  -3

ــــــــــِرْه ــــــــــُم وزمــــــــــــاًنــــــــــــا �ـــــــصـــــــاع ِمــــــــــــــْن ُع

اأي لعبت الألحاظ القلب  ال�صرح: )2( قمرت: 
فغلبته. تاج العرو�ص )466/1. ))( المق�ضود بعمر 

ال�ضاعر نف�ضه. 
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 98.
]قافية الزاي[

)41(
وقال:                            ]من مخلع الب�ضيط[

ــــــــقــــــــا ــــــــَرفَّ َت نــــــــــــاِظــــــــــــَرْيــــــــــــِه  يــــــــــا   -1

مـــــــا فـــــــي اْلـــــــــــــــــَورى َلـــــُكـــــمـــــا ُمــــــــبــــــــاِرْز

اأَرا اأَن  َحــــــــَجــــــــْزُتــــــــْم  َهـــــــْبـــــــُكـــــــْم   -2

؟ حــــــاِجــــــْز  ـــــبِّ  الـــــ�ـــــصَّ ِلـــــْقـــــلـــــِب  فــــهــــل  ُه 

النجوم  في  الثاني  البيت  ورد   )2( الـــروايـــة: 
الزاهرة برواية:"حجبتم". 

التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام 98.  والنجوم الزاهرة 114/6.

ني[ ]قافية ال�شِّ
)41(

ويل[ وقال:           ]من الطَّ
ـــْت ـــ�ـــصَ اْلــــمــــزاُر واأَْوَح �ـــَصـــطَّ  1- حــبــائــَبــنــا 

ــــــا ــــــ�ــــــصَ ـــــْدنـــــاهـــــا بــــــُكــــــنَّ اأَواِن ـــــِه ِديــــــــــــاٌر َع

النَّوى َيــُد  َغيََّرْتني  ال  اْلــَهــوى  وَحــقَّ   -2

ــا ــ�ــَص ِفـــيـــُكـــنَّ الِب اْلـــــَغـــــْدِر  َثـــــوَب  وال كـــنـــُت 

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 99.

ني[ ]قافية ال�شِّ
)43(

ويل[  وقال من اأبياٍت:               ]من الطَّ
ـــًدا ـــمُّ ـــَع ـــــاأَخـــــرَت عــــن وقــــــِت اْلـــعـــ�ـــصـــاء َت ت

�ـــصـــا لـــلـــرَّ النـــــتـــــظـــــاِرك  اإاّل  ذاك  ومـــــــا 

وَم�َضى  ك  وتَحرَّ َقِوَي  ذا  اإِ ْبُي  الظَّ الر�ضاأ:  ال�صرح: 
ه. تاج العرو�ص 246/1. مع اأُمِّ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 99.

اد[ ]قافية ال�شَّ
)44(

وقال:                                 ]من الخفيف[ 
1- كـــلَّ يــــوٍم َيــ�ــْصــعــى اإلــــى الـــُمـــْلـــِك َقــــْوٌم

ــــُرهــــْم فـــي انــتــقــا�ــِص ــــُم فـــي اْزديـــــــــاٍد ُوْع
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لـــ فــــيــــا  االأمـــــــانـــــــي  هـــــــذه  ـــــــَرٌك  �ـــــــصَ  -2

ــــِر َخـــــال�ـــــصِ ؟ ! ــــْي ــــَغ ِب َكـــــــْم واقــــــــٍع  ـــــلــــِه 
التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
المالك  ونزهة  الملوك  واإخبار   .99 ال�ضام  �ضعراء 

والمملوك في طبقات ال�ضعراء ))).
ومفرج الكروب في اأخبار بني اأيوب 8/2)2.

اد[ ]قافية ال�شَّ
)45(

وقال:                                 ]من الرمل[ 
ــــيــــِهــــُم ُيــــْر�ــــصِ بـــــالـــــذي  را�ـــــــــصٍ  ـــــــــا  اأَن  -1

ــــوا ؟ ـــَتـــالفـــي هـــل َر�ــــصُ ـــعـــري ِب َلــــْيــــَت �ـــصِ

ُقــــــْرَبــــــُهــــــُم زمــــــًنــــــا  ـــــــونـــــــي  اأَْقـــــــَر�ـــــــصُ  -2

ــــوى مــــا اأَْقـــــَر�ـــــصـــــوا ــــتــــعــــادوا بــــالــــنَّ وا�ــــصْ
ال�صرح: بتالفي هل ر�ضوا: اأي هل ر�ضوا �ضقمي؟.

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.

اء[ ]قافية الطَّ
)46(

ويل[ وقال:                                       ]من الطَّ
وا �َصطُّ اأَْو  ِلقلبَي  اأَْحـــبـــاٌب  بـــاَن  ــْن  ــِئ َل  -1

ــوا ـــُهـــُم فــي الــقــلــب ُمــــْذ َرَحـــلـــوا َحــطُّ فـــاإنَّ

منها:
بها اجَتَمعْت  نف�صها  من  رو�صٌة  لها   -2

اْلــِمــْرُط بها  اأَحـــاَط  ُح�ْصٍن  غــرائــُب من   

َنًقا ِرْدفــهــا  ٌن ومــن  ُغ�صْ هــا  َقــدِّ فــِمــْن   -3

ا�ــْصــِفــْنــُط ريقها  ومــن  َوْرٌد  هــا  َخــدِّ ومــن 

 ، ْو َخزٍّ اأَ وٍف،  ال�صرح: )2( اْلِمْرُط: ِك�َضاٌء ِمْن �ضُ
َثْوٍب  ُكلُّ  وِقيَل:  ْوُب،  الثَّ وِقيَل: هو  به،  َتَزُر  ُيوؤْ َكّتاٍن  اأَْو 

َغْيِر َمِخيٍط. تاج العرو�ص 21/)9.
ُمْحَدْوِدَبًة،  َتْنقاُد  الِقْطَعُة من الرمل  النقا:   )((
والإ�ضفنط: الخمر بالرومية. تاج العرو�ص 41/)12، 

.4(8/19
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.
]قافية الظاء[

)47(
وقال:                         ]من الوافر[ 

ُعـــهـــوًدا لــهــم  َحـــِفـــْظـــُت  قـــوًمـــا  اأََرى   -1

ــــخــــانــــونــــي ولـــــــم َيـــــــــْرَعـــــــــْوا ِحـــفـــاظـــا َف

فــــاأَْلــــقــــى ُمــــحــــاَفــــَظــــًة  لـــهـــم  اأَِرقُّ   -2

ــــــًقــــــا واأَفـــــــــــئـــــــــــدًة ِغـــــالظـــــا َلــــــــُهــــــــْم ُخــــــُل
في  الدار�ص  في  الثاني  البيت  ورد   )2( الرواية 

تاريخ المدار�ص برواية:"فاألفى". 
التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
تاريخ  في  وال��دار���ص   .111  -  111 ال�ضام  �ضعراء 

المدار�ص 164/1.
]قافية العني[

)48(
ويل[  ]من الطَّ وقال:            

َدْت ـــــرك ُجــــــــــرِّ ـــــْي ـــــــــه لـــــو كــــــان َغ اأَمـــــــــا اإنَّ

ــــــوارٌم ِبـــيـــ�ـــصٌ لـــــلـــــروؤو�ـــــِص قــــواِطــــُع �ــــــصَ

ـــْولـــة الـــ وكـــنـــت جــــديــــًرا بـــالـــَفـــعـــال و�ـــصَ

اْلـــَمـــجـــامـــُع عــلــيــك  ــــْت  اْلــــَتــــفَّ اإذا  ــمــقــال  ـ
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التخريج: خريدة الق�ضر وجريدة الع�ضر: بداية 
ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.

]قافية الغني[
)49(

]من الوافر[  وقال:               
اأَْن اإلــــــى  ـــبـــي  ـــْل َق ـــهـــا  ـــُحـــبِّ ِب ـــلـــُت  ـــْغ �ـــصَ  -1

ـــــــــَرَف اْلــــَفــــراغــــا ــــى الـــقـــلـــُب لــــو َع َتــــْمــــنَّ

ـــــــَر عـــْن َهــواهــا ْقـــ�ـــصِ ـــَذلـــوا اِلأُ 2- وَكــــم َع

فـــــلـــــْم َيـــــــِجـــــــدوا ِلــــــَعــــــْذِلــــــِهــــــُم َمـــ�ـــصـــاغـــا
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.
]قافية الفاء[

)50(
وقال:                       ]من مجزوء الخفيف[

َجـــــــفـــــــا ِزْدُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم  ـــــــــمـــــــــا  كـــــــــلَّ  -1

ــــــــــفــــــــــا ــــــــــهُّ ــــــــــلَ َت َقـــــــــــــْلـــــــــــــبـــــــــــــي  زاد 

َبـــــــْيـــــــِنـــــــُكـــــــْم ـــــــــــــــــْوم  َي فـــــــــي  جــــــــــــــاَر   -2

ـــــــــــــــفـــــــــــــــا حـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــٌم مـــــــــــــــــــا َتـــــــــــــــَوقَّ
ال�صرح: )2( بينكم: اأي فراقكم. 

التخريج: 
ق�ضم  بداية  الع�ض�ر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 

�ضعراء ال�ضام 112. 
والوافي بالوفيات 486/22.

)51(
وقال:            ]من مجزوء الخفيف[

ــــ بـــالـــ�ـــصّ اْلـــــــِو�ـــــــصـــــــاِل  ــــــــِع  ــــــــَرْب ِل مـــــا   -1

ـــــــ�ــــــصـــــــــــــدِّ والــــــــــــُبــــــــــــْعــــــــــــِد قـــــــــــد َعــــــفــــــا

بــــالــــْحــــَطــــِيـــــ ـــــْفـــــ�ـــــص  الـــــنَّ ُمـــــنـــــى  يــــــا   -2

ـــــــفـــــــا ْكـــــــــــــــِن والـــــــ�ـــــــصَّ ــــــــــــم وبـــــــــــــــالـــــــــــــــرُّ ـ

مـــا بــــــــاْلــــــــَهــــــــْجــــــــِر  ْر  ُتـــــــــــــَكـــــــــــــدِّ ال   -3

ـــــفـــــا ــــــــــِل قـــــــــــــْد �ـــــصَ كـــــــــــــان بــــــــــاْلــــــــــَو�ــــــــــصْ

ــــغــــيـــــ الــــ�ــــصَّ ــــــــــَي  ــــــــــِب َذْن فــــــاْغــــــِتــــــفــــــْر   -4

ـــــــــــــــــــــــَر فــــــــــــــــَكــــــــــــــــْم قــــــــــــــــــــــــــــــــادٍر عــــــفــــــا

بمكة  الحرام  بالم�ضجد  الحطيم:   )2( ال�صرح: 
وزم��زم  وال��م��ق��ام  ال��رك��ن  بين  »م��ا  وه��و  المكرمة، 
والحجر، وقال ابن حبيب: هو ما بين الركن الأ�ضود 
اإلى الباب اإلى المقام حيث يتحطم النا�ص للدعاء، 
هناك  تتحالف  الجاهلية  كانت  دري��د:  اب��ن  وق��ال 
وحلف  على ظالم  دعا  فكل من  بالأيمان  يتحطمون 
الحطيم  عبا�ص:  اب��ن  وق��ال  عقوبته،  عجلت  اإثما 
الجدر بمعنى جدار الكعبة، وقال اأبو من�ضور: حجر 
والركن:  الميزاب،  يلي  مما  الحطيم  له  يقال  مكة 
البلدان  معجم  الكعبة".  اأركان  من  اليماني  الركن 

.64/( ،2((/2
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 112.
)52(

وقال:                                ]من المديد[  
ـــــهـــــْم ِب ــــــلــــــيــــــُت  ُب قــــــــــــوٍم  مـــــــن  اآٍه   -1

ــــــُف ــــــِك ــــــــم َت ــــــــْدِه ــــــــَع ــــــــــــعــــــــــــي مـــــــن ُب اأَْدُم

ــــــــــُهــــــــــُم اأُِحــــــــــبُّ ـــــــــــــــــي  اأَن َعـــــــــــَرفـــــــــــوا   -2

ــــــــــــــَرفــــــــــــــوا ! ـــــــــــــهـــــــــــــم َع وبـــــــــــالئـــــــــــي اأنَّ

الوافي  ف��ي  الثاني  البيت  ورد   )2( الـــروايـــة: 
بالوفيات برواية:"وبالئي بالذي َعَرفوا ».

ال�صرح: َتِكُف: اأي ت�ضيل. تاج العرو�ص 481/24.
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التخريج: 
ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 

�ضعراء ال�ضام 112.
في  والمملوك  المالك  ونزهة  الملوك  واإخ��ب��ار 

طبقات ال�ضعراء ))).
والوافي بالوفيات 486/22. 

)53(
الدين  النا�ضر"�ضالح  الملك  عمه  ف��ي  وق��ال 

الأيوبي":   ]من الكامل[
ُيو�ُصٌف ِر  المظفَّ اأَبـــو  الملوك  َخــْيــُر   -1

َــريــفــِة ُتــــْعــــَرُف مـــا ِمــــْثــــُل �ــصــيــَرتــِه الــ�ــّصـــ

ــلــوِك راأَيــَتــهــا ــَيــُر الــُم ــَرْت �ــِص 2- لــو �ــُصــطِّ

ـــَحـــُف ــــــي فــيــهــا ُمـــ�ـــصْ ديـــــــــواَن �ـــصـــعـــٍر وْه

ـــُد خــيــَفــًة ـــْرِع ُي 3- َمــلــٌك َيــبــيــُت الــُمــْلــُك 

ـــُف ـــْنـــ�ـــصِ ــــُه مــــن ُي ــــخــــاُف مــــنــــُه ولـــيـــ�ـــَص َي
الدار�ص في  الأول في  البيت  الرواية: )1( ورد 

تاريخ المدار�ص برواية:"ال�ضريفة يعرف". 
تاريخ  في  الدار�ص  في  الثالث  البيت  وورد   )((

المدار�ص برواية:"يرعد هيبة". 
التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ض�ر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام 111 - 112. 

والدار�ص في تاريخ المدار�ص 164/1 - )16.
]قافية القاف[

)54(
وقال:                                      ]من الكامل[  

َهـــــْجـــــَرُكـــــُم ـــــُت  ـــــوَجـــــْب ـــــَت ا�ـــــصْ مـــــا  واهلِل 

ــــِقــــي ـــعـــيـــٌد فـــــي اْلــــــهــــــوى َو�ــــصَ ــــكــــْن �ـــص ل

�ضبحانه   - اهلل  ب��ق��ول  ال�ضاعر  ت��اأث��ر  الــ�ــصــرح: 
َفِمْنُهْم  ِباإِْذِنِه  اإِلَّ  َنْف�ٌص  َتَكلَُّم  َل  َياأِْت  -:"َيْوَم  وتعالى 
الآية   - ال�ضالم  عليه   - هود  �ضورة  َو�َضِعيٌد".  �َضِقيٌّ 

رقم ))11(.
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )11.
)55(

ويل[ وقال:                               ]من الطَّ
بها َحــْت  َطــوَّ وقــد  َنْف�صـي  ــا  ــَرَي َت اأَْلــــم   -1

ـَرى في اْلبيِد من راأْ�ِص حاِلِق ُعقاُب ال�صُّ

كـــاأّنـــمـــا الــــَيــــْعــــَمــــالِت  اأَمــــــــام  َتـــ�ـــصـــيـــُر   -2

ـــِق ـــــُطـــــِر مـــا�ـــصِ ــــــــّدام اأَ�ـــــصْ ِلـــــًفـــــا ُق َحــــَكــــْت اأَ

ـــبـــابـــًة �ـــصَ َتـــــِئـــــنُّ  ـــــْت  َكـــــلَّ اإذا  َتـــــراهـــــا   -3

ــــــــــاِرِق ـــــلـــــَوى واالأب ــــَن الِّ ــــْي اإلــــــى مــــنــــزٍل َب

 4- فقْلُت لها: �ِصِيري وال ُتْظهري َوجًي 
ومنها:

! �صائقي  ــْوِق  الــ�ــصَّ الِعـــُج  لوعي  �صُ َفــَبــْيــَن 

ِمــْثــلــي َجهالًة فــاَرقــَت  اأَنــــَت قــد  5- وهــا 

ــيــمــتــي وَخـــالئـــقـــي ــــا �ــصِ ـــُر يــــوًم ـــتـــذُك �ـــص

ال��ج��وارح  الطيور  م��ن  ال��ُع��ق��اب:   )1( ال�����ض��رح: 
طيرانها  و���ض��رع��ة  اف��ت��را���ض��ه��ا،  ب�����ض��دة  ال��م��ع��روف��ة 
واعت�ضامها بالأماكن ال�ضاهقة، ينظر حياة الحيوان 
الكبرى )/)12 وما بعدها، وربما لم يوفق ال�ضاعر 
رى، وهو ال�ضير ليال اإلى العقاب؛ لأن  في اإ�ضافة ال�ضُّ

طيور العقاب تق�ضي الليل في اأوكارها، ينظر: 
http://www.startimes.com/f.aspx?t=15571867

العربية  اللغة  معجم  المرتفع.  المكان  والحالق: 
المعا�ضرة 46).
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 ،61/1( العرو�ص  تاج  الإب��ل.  الَيْعَمالت:   )2(
ما�ِضق: اأي كاتب يمد في كتابة الحروف.

العرو�ص  تاج  ْمِل.  الرَّ من  اْلَتَوى  ما  اللِّوى:   )((
وقيل  مختلطة،  ورمل  حجارة  والأب��ارق:   ،48(/(9
كل �ضيئين من لونين خلطا فقد برقا. معجم البلدان 

.(9/1
َيِرقَّ  اأَن  وهو  منه،  اأَ�َضدُّ  اأَو  الَحَفا،  الَوَجى:   )4(

الَقَدُم اأَو الحاِفُر. تاج العرو�ص 166/41.
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )11.
)56(

ويل[ وقال:                              ]من الطَّ
مــًعــا اجــَتــَمــَعــا  اإذا  ــــاٌل  وَكــــحَّ َطــبــيــٌب   -1

ـــَمـــى ِبــــــَذا َخـــْلـــُق ـــْع ــــُمــــوُت بــــذا َخــــْلــــٌق وَي َي

ِفيهما  الــِعــْلــَم  �ــَصــابــَق  ِمــن  َفــَواَعــجــًبــا   -2

ْرُق الطُّ ُتْفَتِح  اأو  االآمـــاُل  ُتْب�َصِط  )و(لــم 

اأن�ص  ف��ي  ال�ضافر  ال��ب��در  مخطوط  الــتــخــريــج: 
الثاني  البيت  الورقة 42، وورد عجز  الم�ضافر ج 2، 

فيه هكذا: 
ْرُق لم ُتْب�َضْط لآماٍل اأو ُتْفَتِح الطُّ
]قافية الكاف[

)57(
وقال:                  ]من المن�ضرح [ 

ــــُه عــــاِر�ــــصُ الَح  حــــيــــَن  ــــُه  ــــُت عــــار�ــــصْ  -1

ـــكـــي ـــِمـــ�ـــصْ ـــــــْرَف لـــــوُنـــــه اْل ـــــُر الـــــــطَّ ُيـــــَحـــــيِّ

ــْت َنـــظـــَرٍة َعــَر�ــصَ 2- فــيــا ُمــ�ــصــابــي مـــن 

ــكــي ــ�ــْص ـــــدُت مــنــهــا مــــا كـــــان مــــن ُن اأَْفـــــ�ـــــصَ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 114.

)58(
وقال:                                   ]من الكامل[ 

�ــِصــفــاُهــهــا َحـــَوْتـــُه  بــمــا  االأَراُك  َنـــِعـــَم   -1
اأَراِك ُعــــــــوَد  ـــــَبـــــْحـــــُت  اأَ�ـــــصْ َلـــْيـــَتـــنـــي  يــــا 

ــهــا 2- �ـــَصـــِعـــَدْت بــكــم تــلــَك اْلـــِبـــقـــاُع واأَهــُل
؟ الأَراِك  ــــهــــا  ــــلَّ اأحــــَت ـــــــــــاأَْن  ب لـــــي  ــــــــْن  َم

ومنها:
ـــِك قــد كــرهــِت ِو�ــصــاَلــنــا ـــاأَِن 3- َزَعـــمـــوا ب

ــــــــمــــــــوا حــــا�ــــصــــاِك ـــــاِك مـــــّمـــــا َرجَّ حـــــا�ـــــص
ــبــا ــبــيــَبــِة والــ�ــصِّ ــــاِم الــ�ــصَّ 4- َمــــْن لـــي بــــاأَّي

مـــــــاِن ُمـــــنـــــاك ؟ اأَّيـــــــــــــاَم كــــنــــُت مـــــن الـــــــزَّ
الوافي  ف��ي  الثاني  البيت  ورد   )2( الـــروايـــة: 

بالوفيات برواية:"واأراك". 
ال�صرح: )1( الأَراك: �ضَجٌر من الَحم�ِص معروٌف 
له َحْمٌل كَحْمِل عناِقيِد العَنِب ُي�ضتاُك ِبه اأي: بفرُوعه، 
طَيب  ُل ما ا�ضِتيَك بُفروعِه، واأَ قال اأَبو َحِنيَفَة: هو اأَْف�ضَ

ما رَعَتْه الما�ِضَيُة". تاج العرو�ص )6/2).
ال��ع��رو���ص  ت���اج  ب��ال��ظ��ن.  تكلموا  ���م���وا:  َرجَّ  )((

.218/(2
التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام 114.

والبيتان: 1، 2 في الوافي بالوفيات 22/)48.
]قافية الالم[

)59(
 وق���ال ف���ي عم���ه المل���ك النا�ضر"�ض���الح الدين 

الأيوبي":                          ]من الكامل[
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طــاعــٌة اأَمــــــــُرَك  اهلِل  ديـــــِن  اأَ�ــــصــــالَح   -1

مــــــاَن بـــمـــا َتــــ�ــــصــــاُء ِلـــَيـــْفـــَعـــال َفـــــُمـــــِر الــــــزَّ

ُحــ�ــْصــنــهــا ِبـــَبـــْهـــَجـــة  ْنـــيـــا  الـــدُّ 2- فــكــاأَنــمــا 

ـــال ـــِب ـــْق ُم راأَيـــــــُتـــــــَك  اإذا  َعـــــلـــــيَّ  ُتــــْجــــلــــى 
مفرج  ف��ي  الأول  ال��ب��ي��ت  ورد   )1( الــــروايــــة: 

الكروب، وكنز الدرر برواية:"فيفعال". 
)2( وورد البيت الثاني في مفرج الكروب، وكنز 

الدرر برواية:"تحال على".
التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام )11.

ومفرج الكروب في اأخبار بني اأيوب 8/2)2.
وكنز الدرر وجامع الغرر )/91.

)60(
ويل[  وقال:                       ]من الطَّ

َمْن َيرى َغْيُر  بالْهوى  �ْص  َيَتَعرَّ 1- فال 

َوَوْعَر الهوى �َصْهال َمْحًيا  الْهوى  َمماَت 

اْلــَهــوى َق  ــــوَّ َف اإذا  َمـــْن  اإاّل  ــــْدُن  َي وال   -2

ــهــاَم الـــمـــوِت َيــ�ــْصــتــِعــذُب الــَقــْتــال اإلـــِيـــه �ــصِ

ْهم  َت الوتَر في راأ�ِص ال�ضَّ ق: اأي َثبَّ ال�صرح: )2( فوَّ
ا�ضتعداًدا للرمي. تاج العرو�ص 26/)2).

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )11.

)61(
وقال:                               ]من الب�ضيط[

اآ�صاال )اْلَميطوِر(  ِمَن  النَّ�صُيم  َهبَّ   -1

ــْبــاال ــِك ِبــلَ ــِمــ�ــْص فـــَهـــاَج لــي ِمـــْنـــُه َعـــــْرُف اْل

َعــبــًقــا ـــِه  ـــفـــا�ـــصِ اأَْن ِمـــــْن  اْلــــَجــــوُّ  َج  َتـــــــــاأَرَّ  -2

ْت فـــيـــِه اأَْذيــــــــاال َكـــــــــاأَنَّ )نـــ�ـــصـــــــَرَة( َجــــــــرَّ

ومنها:
عــا�ــِصــِقــهــا َقــــْلــــَب  ـــــــــْت  اأََذلَّ ـــــــــْت  اأََدلَّ اإذا   -3

َواإْذالال اإْدالاًل  اْلـــــُحـــــبَّ  ــــــَب  اأَْطــــــَي مــــا 

ـــِب مــاِئــلَــًة ـــْت ـــَع اْل ــ�ــصــيــِم  ــَن ِب ــــَحــــْت  َتــــَرنَّ  -4

ــا لــَمــا مــاال ــًن هـــا ُغــ�ــصْ ـــدُّ ـــْن َق ـــُك ــــْم َي ــــْو َل َل

اْلَميطوُر: من قرى دم�ضق. معجم  ال�صرح: )1( 
البلدان )/244.

التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام 116.

والبيتان الأخيران في الوافي بالوفيات 22/)48.
ال��ق�����ض��ر  خ���ري���دة  ف���ي  ال���ث���ان���ي  ال��ب��ي��ت  وورد 
اعتماًدا  اأثبت  ما  ال�ضواب  ولعل  هكذا:"ن�ضرة"، 
وينظر   ،)(( رقم  الق�ضيدة  من  الثاني  البيت  على 
هام�ص الخريدة، وورد �ضدر البيت الأول في خريدة 
اآ�ضال"،  المطيور  من  الن�ضيم  هكذا:"هب  الق�ضر 

وال�ضواب ما اأثبت.
)62(

ويل[ وقال:                          ]من الطَّ
ــلــْوُت و�ــصــاِهــدي 1- وقـــد َزَعـــمـــوا اأَنــــي �ــَص

َعــــلـَـــى َفــــــــْرِط َوْجــــــــدي َزْفــــــــــَرٌة وَعــــويــــُل

َخفيفٌة ْوهـــي  ــْوِق  الــ�ــصَّ َدواعـــــي  واإنَّ   -2

ــــــــــــبٌء َعــــــلــــــيَّ ثـــقـــيـــُل عــــلــــيــــكــــْم لــــهــــا ِع

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 114 - )11.
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)63(
وقال:                            ]من الكامل[  

ـــِنـــِه بـــُحـــ�ـــصْ اأََدلَّ  اإذا  اأََذلَّ  َظـــــْبـــــٌي   -1

ـــــــذا ُذّلـــــــــــي ِلـــــــــَفـــــــــْرِط َدالِلـــــــــــِه يــــــا َحـــــــبَّ

ًبا ُبـــْرَدْي �صِ َما�َص في  اأَْهــَيــَف  2-كــاْلــَبــْدِر 

َوَمـــــــالِلـــــــِه   َهـــــــْجـــــــرَه  عـــــن  ــــنــــي  ــــَث ــــْن َي ال 

َوَقــــــواِمــــــِه َوِلـــــحـــــاِظـــــِه  َوْعـــــــــده  فــــي   -3

ـــِه ـــــه َطـــــويـــــُل ِمـــطـــاِل ـــطـــيـــُب ِب ــــٌن َي ُحــــ�ــــصْ

ِو�صاله ــَو  ُحــْل مـــاُرْمـــُت  الـــذي  اأَْفـــــِدي   -4

َخـــــيـــــاِلـــــِه خــــــيــــــاِل  ــــــى  َعــــــلَ اأَحـــــــــــــال  اإاّل 

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )11.

]قافية امليم[
)64(

وقال:                   ]من مخلع الب�ضيط[ 
ـــــــَل اْلـــــــَقـــــــْلـــــــُب َيـــــــــــــــْوَم �ــــــصــــــاروا َتـــــــَحـــــــمَّ

ــــالمــــا ـــــــى َقـــــــْلـــــــِبـــــــَي الــــ�ــــصَّ فــــــــاْقــــــــَر َعـــــــلَ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 116.

)65(
وقال:                                        ]من الوافر[

ـــُه َعـــْن ــــلَّ  ُفـــــــــوؤاٍد �ــــصَ ِمــــــْن  ــــَك  ــــُت ــــِدْم َع  -1

َر�ـــــــــصـــــــــاٌد كــــــــــــاَن َيـــــــــاأَْلـــــــــُفـــــــــُه َقـــــِديـــــمـــــا

َعـــقـــال ــــُت  ــــِدْم ــــَع َف ــــــًة  اأَِحــــــبَّ ـــــُت  ـــــِدْم َع  -2

ــــُت َمــــــْوجــــــوًدا َعـــِديـــمـــا ــــْح ــــَب َفـــــَقـــــْد اأَ�ــــصْ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام )11.
)66(

وقال:                                 ]من الب�ضيط[
فما اْلــــُو�ــــصــــاِة  ــــــاأَْقــــــواِل  ِب ـــاأُْخـــذيـــنـــي  َت ال 

ِبــ�ــَصــْفــِك َدمــي ــَعــْوا اإاّل  ــَعــْوا بــمــا َقـــْد �ــَص �ــَص

زهير  ب��ن  كعب  ببيت  ال�ضاعر  ت��اأث��ر  الــ�ــصــرح: 
الم�ضهور: 

َوَلــــم ِبــــــاأَقــــــواِل الــــُو�ــــصــــاِة  َتـــــاأَُخـــــَذّنـــــي  ال 

ـــــاويـــــُل اأُِذنـــــــــب َوَلـــــــو َكـــــُثـــــَرت َعــــّنــــي االأَق

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 116.

)67(
وقال:                                   ]من الوافر[ 

َزُروٍد ـــَمـــْي  َعـــلَ ِمـــــْن  اْلـــــَبـــــْرَق  ـــيـــُم  اأَ�ـــصِ  -1

ـــــاآُم ــــــَي الـــــ�ـــــصَّ ــــــِع ــــــداِم ــــــــْن َم َفــــــــَتــــــــْروى ِم

ـــــَتـــــهـــــاٌم ُمـــــ�ـــــصْ ــــــــٌب  ــــــــْل َق  ِ هلَلّ َفــــــيــــــا   -2

اْلـــــــَغـــــــراُم ُيـــــــفـــــــاِرُقـــــــُه  رَة"ال  »ِبن�صْ

ـــيـــٌق َر�ـــص ــــــــــٌح  ُرْم هـــــا  َقـــــدِّ ِمـــــــْن  لــــَهــــا   -3

ــــهــــاُم ــــتــــهــــا �ــــصِ ـــــــــحـــــــــاِظ ُمــــْقــــلَ وِمـــــــــــْن اأَْل

وَتــْحــكــي �ــَصــَفــَرْت  اإْن  اْلـــَبـــْدَر  ُتـــِريـــَك   -4

ـــــثـــــاُم ـــــُتـــــُرهـــــا الـــــلِّ ـــــــــــالاًل حـــــيـــــَن َيـــــ�ـــــصْ ِه

ــــيٌّ  ــــِن َج َوْرٌد  هــــــا  َخــــــدِّ ِمــــــــْن  ــــي  ــــل َف  -5

ـــــِب ِرَيــــقــــِتــــهــــا ُمــــــــداُم ـــــي َولــــــــي ِمــــــــْن ِط

َهـــواهـــا ــــلــــو  اأَ�ــــصْ اأَْن  ُرْمــــــــُت  مــــا  اإذا   -6

اْلــــِحــــمــــاُم ـــــْلـــــَوتـــــَي  �ـــــصَ دوَن  �ـــــصَ  َتـــــَعـــــرَّ

ال��ع��رو���ص  ت���اج  اأن��ظ��ر.  اأ���ض��ي��م:  الـــ�ـــصـــرح: )1( 
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قولهم  م��ن  ي��ك��ون  اأن  وَزُرود:"يجوز   ،48(/(2
�ضميت  ولعلها  البلع،  وال��زرد  بلوع  اأي  زرود،  جمل 
؛  ال�ضحائب  تمطرها  التي  المياه  لبتالعها  بذلك 
الحاج  بطريق  والخزيمية  الثعلبية  بين  رمال  لأنها 
زرود  ال�ضرقي:  عن  الكلبي  ابن  وق��ال  الكوفة،  من 
مهليل  بن  قانية  بن  يثرب  بنات  والربذة  وال�ضقرة 
ابن رخام بن عبيل اأخي عو�ص بن اإرم بن �ضام بن 
دون  العتيقة، وهي  زرود  وت�ضمى  ال�ضالم،  نوح عليه 
وحو�ص،  وق�ضر  بركة  زرود  وفي  بميل،  الخزيمية 
وهي  ال�ضقيق،  رمل  ثم  ال�ضيحة،  الرمال  اأول  قالوا: 
وهو  ومربخ  الغر  وجبل  زرود،  جبال  اأجبل:  خم�ضة 
اأ�ضدها، وجبل الطريدة وهو اأهونها، حتى تبلغ جبال 
الحجاز، ويوم زرود من اأيام العرب م�ضهور بين بني 
وعلما   ،1(9/( البلدان  معجم  يربوع".  وبني  تغلب 

زرود: جبالن مما �ضبق ذكره في الن�ص ال�ضابق.
التخريج: خريدة الق�ضر وجريدة الع�ضر: بداية 
فيه  الثاني  البيت  وورد   ،11( ال�ضام  �ضعراء  ق�ضم 
اعتماًدا  اأثبت  ما  ال�ضواب  ولعل  هكذا:"ن�ضرة"، 
وينظر   ،)(( رقم  الق�ضيدة  من  الثاني  البيت  على 

هام�ص الخريدة.
]قافية النون[

)68(
وقال:                                  ]من الرمل[

ــــِن فــــيــــْهــــِم ِديـــــَمـــــٌة ــــُحــــ�ــــصْ ــــْل ـــــــَطـــــــَرْت ِل َم

ــــا ــــَن ــــَن اأَْنــــــــَبــــــــَتــــــــْت فــــــي كــــــــلِّ ِدْعــــــــ�ــــــــصٍ َف

ال�ضرح: الديمة: المطر الدائم، والدع�ص: ِقْطَعٌة 
ُن  الُغ�ضْ كًة:  محرَّ والَفَنُن،  ُم�ْضَتِديَرٌة،  ْمِل  الرَّ ِم��َن 
 ،181/(2 العرو�ص  تاج  ا.  وَعْر�ضً ُط��وًل  الُم�ْضتقيُم 

.(16/(( ،(81/1(
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.
)69(

ويل[  وقال:                       ]من الطَّ
حاُلنا َكــْيــَف  ــاأَلــوا  ــ�ــْص َت اإْن  اأَاأَْحـــبـــاَبـــنـــا   -1

ِة مـــا ُحــْلــنــا ـــى ِحـــْفـــِظ اْلــــــَمــــــَودَّ َفــــاإّنــــا َعـــلَ

َبـــعـــيـــَدٌة يـــــاُر  ِبــَقــْلــبــي والـــــدِّ ـــُتـــْم  ـــْل َحـــلَ  -2

ــَقــديــِم َومـــا ِمْلنا اْل ــْهــِد  ــَع اْل َعـــِن  ــْم  ــُت ــْل َوِم

ــهــوِد َمــاُلُلــكــْم ــُع ــَظ اْل 3- َواأَْنــ�ــصــاُكــُم ِحــْف

نا اْعَت�صْ َومـــا  ــا  َعــنَّ ــَغــِيــِر  ــاْل ِب ــُم  ــُت �ــصْ َوُعــوِّ  

ُبـــْعـــِد داِرُكـــــْم 4- َواإّنــــــي اَلأَْرعـــــاُكـــــْم َعــلَــى 

ــا اْلـــَغـــْدِر الِمــنَّ َذا  ــُل  اأَ�ــصْ ِمــْنــُكــْم  كـــاَن  َواإْن 

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 118.

)70(
وقال:                           ]من مجزوء الكامل[

ــــ�ــــصــــيـــــ الــــنَّ ــــــــــــَن  ِم ـــــــــــــــــــاُر  اأَغ اإّنـــــــــــــــي   -1

َوْهـــــــنـــــــا عــــــلــــــيــــــِه  َمـــــــــــــــــــــَرْرت  اإذا  ــــــــم  ـ

ــــ�ــــصــــيـــــ الــــنَّ َمــــــــــــرِّ  مــــــــــْن  واأُراُع   -2

ـــنـــا ــــــــــْن فــــــــــاَق ُحـــ�ـــصْ ــــــا َم ــــــــْم عــــلــــيــــَك ي ـ

َزمـــــــــا َتــــــْنــــــ�ــــــصــــــى  ِلـــــــــــــــْم  بـــــــــــــــاهلِل   -3

ـــــــــــــــا كــــــــــنــــــــــَت لـــــــــــي فــــــــــيــــــــــِه وُكــــــــــّنــــــــــا ًن

حـــا بـــــالـــــهـــــجـــــر  َتــــــــــْتــــــــــُرَكــــــــــْن  ال   -4

ـــــنـــــى ـــــمَّ ــــــــــــــرى مـــــــــا قـــــــــد َت ــــــــَدنــــــــا َي �ــــــــصِ

ـــــــال الـــــــتَّ قــــــــبــــــــَل  َوَتـــــــــــالَفـــــــــــنـــــــــــي   -5

ـــــا ـــــن ـــــْب َغ مــــــــــــَت  ــــــــــــدَّ َق فــــــطــــــالــــــمــــــا  ِف 

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
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بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 119.
)71(

وقال:                           ]من الب�ضيط[
َبـــَدال بــهــْم  يــا هــذا  ــُت  اْعــَتــ�ــصْ 1- واهلِل ال 

ــنــا َو�ــَص ـــْم  ـــعـــَدُه َب ِلـــَطـــْرفـــي  ـــيـــُت  َر�ـــصِ وال 

ْكِن ثم الَم�ْصَعرْيِن َوَمْن اأَْق�َصمُت بالرُّ  -2

ــِجــمــاَر وَمــــْن نـــاَل الــُمــنــى ِبــِمــِنــى َرمـــى اْل

ُة الدنيا ؟ لُقلُت: ُهُم َلذَّ َلْو قيَل: ما   -3

اأَْو قيَل: َمْن هاَم من �صوٍق ؟ لقلُت: اأَنا !

َحنا قــ�ــصــوَت  اإْن  بــقــْلــٍب  رِفـــًقـــا  بــــاهلِل   -4

َدنـــا ــــْدَت  ــــُع َب اأَْو  ــــي  اأَْر�ــــص ـــْيـــَت  َتـــجـــنَّ واإْن 

ال�صرح: )2( الم�ضعران: المزدلفة ومنى. معجم 
اللغة العربية المعا�ضرة 1218. 

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 119.

)72(
وقال:                                 ]من الكامل[ 

ـــَبـــرى اْن اإاّل  ِه  َقــــــدِّ ـــْعـــَدَة  �ـــصَ َهـــــزَّ  مـــا   -1

ـــــالِن ـــــــــْن َطــــــــْرِفــــــــه وِلـــــ�ـــــصـــــاِنـــــه َنـــــ�ـــــصْ ِم

َغـــْدا نـــاِظـــَرْيـــِه وقـــد  ــنــاِظــُر  ُي ـــْن ذا  َم  -2

ِمــــــْن نـــــاِظـــــَرْيـــــِه ِلـــَخـــ�ـــصـــِمـــه َخـــ�ـــصـــمـــاِن

َولـــــي ــــهــــٌم  �ــــصَ ـــــِه  ُحـــــّب ـــــــْن  ِم لــــــُه  كــــــلٌّ   -3

ـــْهـــمـــاِن �ـــصَ ــــــــــــَورى  اْل ُدوَن  ُحــــــّبــــــِه  مـــــن 

اْحَت�صى ِلــَمــِن  واحــــٌد  ــْكــٌر  �ــُص ــْكــُر  الــ�ــصُّ  -4

ـــــكـــــراِن َخـــــــمـــــــًرا ولـــــــي مــــــن ريـــــــِقـــــــِه �ـــــصُ

ال��َق��َن��اُة، وق��ي��ل: هي:  ��ْع��َدُة:  ال�����ضَّ الــ�ــصــرح: )1( 

ْثِقيف.  اإِلى التَّ َتْنُبُت كذالك ل َتْحَتاج  الُم�ْضَتِوَيُة التي 
تاج العرو�ص 281/8. 

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.

)73(
وقال:                            ]من الخفيف[ 

َحـــديـــًثـــا اْلـــحـــبـــيـــِب  َعــــــِن  ثــــانــــي  َحــــدِّ  -1

ــــــراِن ــــــْج ــــــِه ـــــــــَن اْل فـــــيـــــِه لــــــي راَحـــــــــــــٌة ِم

ُفــــــــوؤادي َحـــــــــواُه  َومـــــــا  َدعـــــانـــــي  اأَْو   -2

ــــــــــــــــــــــٍة َوَهــــــــــــــــــواِن ِمـــــــــــــْن َحــــــنــــــيــــــٍن َوِذلَّ

َهـــــــواُه َعـــــــْن  ـــــْلـــــَوًة  �ـــــصَ ُرْمـــــــــُت  ـــا  ـــمَّ ـــل ُك  -3

ــــــَجــــــْتــــــنــــــي َمــــــــــالِعــــــــــٌب َوَمـــــــــغـــــــــاِن َهــــــيَّ

الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 
بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.

)74(
وقال:                          ]من مجزوء الرجز[ 

َعــــــــــْن اأَبـــــــــــــــــــــــــاَن  بـــــــــاِئـــــــــًنـــــــــا  ـــــــــــــا  َي  -1

ـــــــــــِن ـــــــــــــذيـــــــــــــَذ اْلـــــــــــَو�ـــــــــــصَ ـــــــــنـــــــــي َل َعـــــــــْي

اْلــــــــ الــــــُمــــــَقــــــلــــــِة  َمــــــريــــــ�ــــــصَ  وَيـــــــــــا   -2

ـــــــنـــــــي ؟ ـــــــِر�ـــــــصُ ـــــــْم ــــــــــــــْم ُت ــــــــكــــــــْحــــــــالِء َك ـ

ومنها:
اّلــــــــذي ــــــِم  ــــــْل الــــــظَّ ــــــى  َعــــــلَ َلـــــْهـــــفـــــي   -3

ــــــــــــِعــــــــــــِه َتـــــــْظـــــــــــــــــــــــــــــــِلـــــــُمـــــــنـــــــي ــــــــــــَمــــــــــــْن ِب

ُه َخـــــــــــــــــــدُّ َعـــــــــــــلَـــــــــــــيَّ  ـــــــــْجـــــــــنـــــــــي  َي  -4

ِبـــــــــَمـــــــــْنـــــــــِعـــــــــِه الــــــــــــــــــــــــــــَوْرَد اْلــــــــَجــــــــِنــــــــي

الوافي  ف��ي  الثالث  البيت  ورد   )(( الـــروايـــة: 
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بالوفيات برواية: يظلمني". 
ْلُم: َماُء الأَ�ْضَناِن وَبِريُقَها. تاج  ال�صرح: ))( والظَّ

العرو�ص ))/41.
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 111.
والوافي بالوفيات 22/)48.

)75(
وقال:                 ]من الوافر[ 

ُرواٍق ـــــْن  ِم ـــِة  ـــَن ـــْي ـــُجـــَن ـــاْل ِب لـــي  ـــــــْم  َوَك  -1
اْلـــــَقـــــنـــــانـــــي َدَم  ُيــــــــريــــــــُق  َوراُووٍق 

َعــــْقــــلــــي راَح  وراٍح  وَرْيــــــــــحــــــــــاٍن   -2
ـــــِة اْلـــــِغـــــيـــــِد اْلــــِحــــ�ــــصــــاِن ـــهـــا فـــــي ُعـــــْقـــــلَ ب

وهي  جنة  ت�ضغير  اْل��ُج��َن��ْي��َن��ة:   )1( الــ�ــصــرح: 
فاُة ... وناُجوُد  الحديقة والب�ضتان، والّراُووُق: الِم�ضْ
ُق  َيَتَروَّ راُب  وال�ضَّ ى،  فَّ فُي�ضَ بِه  ُق  ُيَروَّ الِذي  ال�ضراِب 
ُزج��اٍج  ِمن  اأَْوِع��ي��ٌة  والَقَناني:  ٍر،  َع�ضْ غيِر  من  منُه 
 ،(((/(4 ال��ع��رو���ص  ت��اج   . ��راُب  ال�����ضَّ فيها  ��َخ��ُذ  ُي��تَّ

.26/(6 ،((6/2(
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 118.
)76(

وقال:                                    ]من الب�ضيط[ 
ـــَي ُظــْلــًمــا َوْهــــــَو َيــــْعــــُذُب لي بـــوِن ــــْم َعـــذَّ َك

ـــــــــْدواُن َوُع ــــٌم  ُظــــْل ـــيـــِهـــُم  ـــْر�ـــصِ ُي كـــــاَن  اإْن 
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 118.
]قافية الهاء[

)77(
وكتب اإلى"محمد بن اأ�ضامة بن منقذ"*:

]من الخفيف[
َيــْقــال بـــي وَقـــْلـــِبـــي  ـــْيـــُب  الـــ�ـــصَّ َنـــــــَزَل   -1

ـــــــــــــــَراُه َت اأالَّ  َتـــــــــــــــــَودُّ  َوَعـــــــــْيـــــــــَنـــــــــي  ُه 

ال�صـ ِفـــَراق  ِمــْن  َخاِئًفا  ــَبــْحــُت  اأَ�ــصْ ُثــمَّ   -2

ــــواُه �ــــصِ ـــــِحـــــلَّ  َي ال  اأَْن  ــــــي  ــــــِك اأَْب ـــِب  ـــ�ـــصـــْي ـ

المحمدون  في  الأول  البيت  ورد   )1( الــروايــة: 
من ال�ضعراء برواية:"ال�ضيب مقلتي تقاله وعيوني".

التخريج: 

خريدة  وذي��ل   ،221 ال�ضعراء  م��ن  المحمدون 
ورد  وك��ذا   ،1((  -  1(2 الع�ض�ر  وجريدة  الق�ضر 
البيت الثاني فيهما، ولعل ال�ضواب:"اأدعو اأن ل يحل 

�ضواه"، وورد البيتان ذيل خريدة الق�ضر هكذا:
َيـــْقـــالُه ـــِبـــي  ـــْيـــُب بـــي وَقـــْل ــــــَزَل الـــ�ـــصَّ َن  -1

ـــــــــــــــَراُه َت ال  اِن  َتـــــــــــــــــــــــــَودَّ َوَعـــــــــْيـــــــــَنـــــــــيَّ   

ـــــَراِق ِف ِمــــْن  ـــْحـــُت َخـــاِئـــًفـــا  ـــَب اأَ�ـــصْ ُثــــمَّ   -2

ــــواُه �ــــصِ َيــــِحــــلَّ  ال  اأَْن  اأَْبــــــِكــــــي  الـــ�ـــصـــيـــِب 

* محمد بن اأ�ضامة بن منقذ: �ضاعر؛ له مكاتبات 
�ضعراء  م��ع  وك���ذا  وال���ده،  م��ع  �ضعرية  وم��را���ض��الت 
المحمدون  كتابه  في  القفطي  له  ترجم  ع�ضره، 
ا، ووالده  من ال�ضعراء �ص 221 ترجمة مبت�ضرة جدًّ
اأ�ضامة بن منقذ م�ضهور في عالم الفرو�ضية وال�ضعر. 

)78(
وقال:                                    ]من الب�ضيط[

فيها اَلمـــنـــي  اإاّل  َقـــْلـــَبـــي  ُلــــْمــــُت  مـــا   -1

ــيــهــا ــنِّ ــَث ْثـــــنـــــي َعــــــْن َت وقــــــــاَل: َهــــْيــــهــــاَت اأُ

َيــْجــَرُحــهــا ــْحــُظ  الــلَّ ــكــاُد  َي َرداٌح  َخــــْوٌد   -2

ــهــا َوَنـــ�ـــصـــيـــُم الــــّريــــِح َيــْثــنــيــهــا ــْطــِف ِمـــــْن ُل
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ال�صرح: )2( الَخْوُد: الفتاُة الَح�َضَنُة الَخْلِق، بفتح 
َداُح: الَمراأَُة  ًفا، والرَّ ر َن�ضَ ُة ما لم َت�ضِ ابَّ ف�ضكون، ال�ضَّ
ة الَخْلِق. تاج العرو�ص  الَعْجَزاُء الثَّقيلُة الأَْوراِك، تامَّ

.(98/6 ،6(/8
الع�ضر:  وج��ري��دة  الق�ضر  خ��ري��دة  الــتــخــريــج: 

بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام 112.
]قافية الياء[

)79(
ويل[  وقال:                                      ]من الطَّ

اإَلـــْيـــُكـــُم ــــُو�ــــصــــاَة  اْل اإنَّ  اأَاأَْحــــبــــاَبــــنــــا!   -1

بـــاَت وا�ِصيا َمـــْن  ـــــداُم  اأَْق �ــَصــَعــْت  �ــَصــَعــْت ال 

َوَبْيَنُكْم َبْيني  اْلــَحــِبــل  ــتَّ  َب ــوَن  ــروُم َي  -2

االأْمــــاِنــــيــــا اأَراُدوا  فــيــمــا  ُبــــلِّــــغــــوا  َفـــــال 

الرواية: )1( ورد البيت الأول في مفرج الكروب 
برواية:"كان وا�ضيا".

ال��ك��روب  م��ف��رج  ف��ي  ال��ث��ان��ي  البيت  وورد   )2(
برواية:"مما اأرادوا". 

التخريج: 

ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة 
�ضعراء ال�ضام 112.

ومفرج الكروب في اأخبار بني اأيوب 2/))2.
فهر�ص 

القوافي واالأوزان وعدد االأبيات
في كل مقطعة وق�صيدة
قافية االألف المق�صورة

عدد االأبياتالبحركلمة القافيةم
ويلانثنى1 2الطَّ
2الخفيفاأحوى2
9الكاملن�ضائِحها)

قافية الباء
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم
ريعالح�ضاْب4 2ال�ضَّ
2المديدالتَّعِب)
ويلم�ضاِب6 4الطَّ
با�ضِب) ويلال�ضَّ 2الطَّ
ويلموؤنِب8 )الطَّ
ويلَذْنبي9 1الطَّ

هِب11 2المن�ضرحالذَّ
ويل�ضبابي11 2الطَّ
2الب�ضيطَعُذُبوا12

قافية التاء
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

ويلواأخلَّتي)1 1الطَّ

قافية الثاء
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

)الب�ضيطمنفوُث14
4الوافر�ُضعُث)1

قافية الجيم
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

2المن�ضرحاللُّجِج16

قافية الحاء
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

ريعو�ضاْح)1 )ال�ضَّ
)الوافرالمليِح18
)الكاملفا�ضحي19
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قافية الخاء
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

ويلرا�ضُخ21 )الطَّ

قافية الدال
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

مجزوء واحْد21
2الكامل

َدا22 2الكاملَتَفرَّ
2الب�ضيطُمتَِّئدا)2
2الكاملوالقد24ِّ

مجزوء الفوؤاِد)2
4الكامل

)الب�ضيطباِد26
ويلعهوُد)2 )الطَّ
ِه28 4الكاملب�ضدِّ
)الكاملمجَدُه29
ِه1) 2الكاملبقدِّ

قافية الذال
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

ريععاذا1) 1ال�ضَّ
1الكاملرذاذا2)

قافية الراء
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

ويل�ضبرا)) )الطَّ
1الكاملعاِر4)
ريعالعمِر)) 2ال�ضَّ
ويلزوِر6) )الطَّ
َرِر)) 2الب�ضيطالدُّ
ويلجاُر8) 2الطَّ

عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم
2الب�ضيطالِغَيُر9)
)المديد�ضمِره41

اي قافية الزَّ
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

مخلع مبارْز41
2الب�ضيط

ين قافية ال�صِّ
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

ويلاأواِن�َضا42 2الطَّ

ين قافية ال�صِّ
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

�َضا)4 ويلللرَّ 1الطَّ

اد قافية ال�صَّ
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

2الخفيفانتقا�ِص44

اد قافية ال�صَّ
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

وا)4 2الرملر�ضُ

اء قافية الطَّ

عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

وا46 ويلحطُّ )الطَّ

اء قافية الظَّ

عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

2الوافرحفاًظا)4
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قافية العين
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

ويلقواطُع48 2الطَّ

قافية الغين
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

2الوافرالفراَغا49

قافية الفاء
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

مجزوء تلهفا1)
2الخفيف

مجزوء عفا1)
4الخفيف

2المديدتكف2ُّ)
)الكاملتعرُف))

قافية القاف
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

1الكاملو�ضِقي4)
ويلحالِق)) )الطَّ
ويلخلُق6) 2الطَّ

قافية الكاف
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

2المن�ضرحالم�ضكي))
4الكاملاأراِك8)

قافية الالم
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

2الكاملليفعال9)
ويل�َضْهال61 2الطَّ
4الب�ضيطبلبال61

عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم
ويلوعويُل62 2الطَّ
4الكاملدلِلِه)6

قافية الميم
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

مخلع ال�ضالَما64
1الب�ضيط

2الوافرقديَما)6
1الب�ضيطدِمي66
6الوافرال�ضاآُم)6

قافية النون
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

1الرملفننا68
ويلُحْلَنا69 4الطَّ
مجزوء وْهَنا1)

)الكامل
4الب�ضيطو�ضَنا1)
4الكاملن�ضالِن2)
)الخفيفالهجراِن))
مجزوء الو�ضِن4)

4الرجز
2الوافرالقناني))
1الب�ضيطوعدواُن6)

قافية الهاء
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

2الخفيفتراه))
2الب�ضيطتثنيها8)

قافية الياء
عدد الأبياتالبحركلمة القافيةم

ويلوا�ضًيا9) 2الطَّ
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الحوا�صي

�ضعراء  ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة   -1
اأهل  تاريخ  في  الجمان  وعقد  بعدها،  ما   ،11( ال�ضام 

الزمان 22/1).
عام  العراق  في  ون�ضره  ر�ضيد،  ناظم  د.  ديوانه  حقق   -2
ال�ضابق  كتابه  في  �ضعره  وعن  عنه  بحًثا  ون�ضر  )198م، 
كبير  الأمجد  "الملك  بعنوان:  بحًثا   144  -  12( �ص 

�ضعراء بني اأيوب ".
الحميد  عبد  محمد  د.  ودر���ض��ه  وحققه  دي��وان��ه  جمع   -(
1988م،  ع��ام  بم�ضر،  هجر،  دار  ف��ي  ون�ضره  �ضالم، 
بحًثا  ر�ضيد  ناظم  د.  و�ضعره  ال�ضاعر  ه��ذا  عن  وكتب 
وذلك  �ضاعًرا"،  الأيوبي  الملوك  تاج  "ال�ضهيد  بعنوان: 
 ،124 - الأيوبي �ص )11  الأدب  في  درا�ضات  كتاب  في 

دار المناهج، عمان، الأردن، ط1، 2114م.
ب�:  ال��م��و���ض��وم  المبي�ضين  مو�ضى  ف���ادي  ك��ت��اب  ينظر   -4
وزارة   ، �ضاعًرا  الكرك(  )ملك  داوؤود   النا�ضر  الملك 
الثقافة، الأردن، 2119، وجمع ديوانه جودة اأمين ون�ضره 
كتاب  في  ون�ضرها  ر�ضائله  كما حقق  بالقاهرة 1991م، 
�ضدر عن دار الثقافة، 1996م، وحقق ناظم ر�ضيد كتاب 
بالعراق  ون�ضره  النا�ضرية،  الفرائد  في  الجلية  الفوائد 
ابنه،  األفها  النا�ضر،  للملك  �ضيرة  وهو   ، 1992م  عام 
بحًثا  ون�ضر  اأبيه،  �ضعر  من  كبيًرا  ق�ضًطا  فيها  واأدرج 
عنه وعن �ضعره في كتابه ال�ضابق �ص )12 - 144 بحًثا 
"في  اأي��وب  بني  �ضعراء  كبير  الأمجد  "الملك  بعنوان: 

كتابه ال�ضابق �ص )14 - 4)1.
لعامر  الأيوبيين  خا�ضة  ب�ضعر  المو�ضوم  البحث  ينظر   -(

طعمة �ص 8)، مجلة �ضر من راي، مج)، ع)، )211.
ومواقفه  حياته  اأخ��ب��ار  وتفا�ضيل  ترجمة  ف��ي  ي��رج��ع   -6

ال�ضيا�ضية اإلى:
�ضعراء  ق�ضم  )بداية  الع�ضر  وجريدة  الق�ضر  خريدة 

ال�ضام( 81.
الفتح الق�ضي في الفتح القد�ضي )29.

طبقات  في  والمملوك  المالك  ونزهة  الملوك  اإخ��ب��ار 
ال�ضعراء 6)).

م�ضمار الحقائق و�ضر الخالئق 61، )14، 6)1.
 ،11(/11  ،9(  ،9(  ،(6  ،(2/11  ،2(1/9 التاريخ  في 

.21( ،186 ،168 ،14( ،112
تاريخ اإربل 1/ 298 و 416 . 

التكملة لوفيات النقلة 9/1)1- 161. 
زبدة الحلب من تاريخ حلب 2/))). 

الرو�ضتين 1/)12، 182/2، 81)، 468/4، 291/4. 
وفيات الأعيان )/6)4 - 8)4. 
النوادر ال�ضلطانية )29 - 296.

والجزيرة  ال�ضام  اأم���راء  ذك��ر  ف��ي  الخطيرة  الأع���الق 
 466 ،194 ،8(/2

 -  (((  ،2(8  -  2(6  ،181  ،62  ،((/2 القلوب  مفرج 
 .(((

المخت�ضر في اأخبار الب�ضر )/ 81. 
�ضير اأعالم النبالء 212/21 .

دول الإ�ضالم 96/2.
العبر في خبر من غبر الذهبي )/ )6، 94.

 8(6/12 َوالأع��الم  الم�ضاهير  َوَوفيات  الإ�ضالم  تاريخ 
.8(( -

البدر ال�ضافر في اأن�ص الم�ضافر الورقة 41/2.
تاريخ ابن الوردي 2/، ))، ))، 8)، 86، 88، )9، 99، 

.11( ،111
الوافي بالوفيات 484/22 - 488. 

مراآة الجنان وعبرة اليقظان )/28). 
في  اأخبار  وله   ،242/( ال�ضبكي  ابن  ال�ضافعية  طبقات 

 .(66 ،(6( ،((8 ،((( ،(44 ،16/(
البداية والنهاية 6/16)6.

طبقات  ف��ي  المحكوك  والجوهر  الم�ضبوك  الع�ضجد 
الخلفاء والملوك )19 - 198.

 ،214  ،198  ،194  ،191  ،188  ،169  ،1((/1 ال�ضلوك 
.22( ،221 ،219 ،21(

طبقات ال�ضافعية لبن قا�ضي �ضهبة 2/)4. 
الأيوبية(  الدولة  الزمان )  اأهل  تاريخ  الجمان في  عقد 
فهر�ص  ينظر  اأخ����رى.  و�ضفحات   ،22(/2  ،2((/1

الأعالم 1/1))، 21/2).
النجوم الزاهرة 6/)11 - 114. 

�ضفاء القلوب في مناقب بني اأيوب 4)2 - ))2. 
الدار�ص في تاريخ المدار�ص 162/1 - )16.

�ضذرات الذهب 6/))4 - 6)4.
ترويح القلوب في ذكر الملوك بني اأيوب )4.
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كنز الدرر وجامع الغرر )/91 ، 111.
الأعالم )/)4.

لأحمد غ�ضان  بعدها:  وما   48 الأيوبية �ص  مملكة حماة 
�ضبانو، دار قتيبة، دم�ضق، 1984م.

�ضعر خا�ضة الأيوبيين �ص 8)، مجلة �ضر من راي، مج)، 
ع)، )211. 

 ،(81  -  (61 �ص  حماة  اأمير  الأيوبي  عمر  الدين  تقي 
مجلة الأ�ضتاذ، كلية التربية، بغداد، ع2، 8)19م.

�ضعراء  ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة   -(
ال�ضام 81.

الرو�ضتين في اأخبار الدولتين 1/)12.   -8
مجلة الأ�ضتاذ، �ص 61) - 81)، ع2، 8)19م.  -9

ينظر وفيات الأعيان 2/2)4.  -11
ينظر ال�ضابق )/6)4.  -11

الأعالم )/)4.  -12
 -  1(9/1 النقلة  لوفيات  والتكملة   ،4( القلوب  ترويح   -1(

.161
تاريخ ابن الوردي 2/))  -14
وفيات الأعيان )/6)4.  -1(

16-  ينظر ترويح القلوب )4، والتكملة لوفيات النقلة 9/1)1 
.161 -

الوافي بالوفيات 11/))1.  -1(
ينظر ترويح القلوب )4، والتكملة لوفيات النقلة 9/1)1   -18

- 161، ووفيات الأعيان )/6)4.
طبقات  ف��ي  المحكوك  والجوهر  الم�ضبوك  الع�ضجد   -19
ال��وردي  اب��ن  وت��اري��خ   ،198  -  19( والملوك  الخلفاء 

.94/2
تاريخ الإ�ضالم َوَوفيات الم�ضاهير َوالأعالم 6/12)8.  -21

ال�ضاعر  �ضعر  مجموع  في  ناق�ضة  الأرج��وزة  هذه  وردت   -21
برقم )4)(، �ص 1)؛ حيث اأخل بالأ�ضطار المدرجة بين 
الكبرى  ال�ضافعية  طبقات  في  كاملة  والأرج��وزة  اأقوا�ص 
مجموع  على  الم�ضتدرك  �ضمن  وهي   ،  24(  -24(/(
هذه  وكاتب  را�ضد،  اإبراهيم  �ضنعة:  ال�ضاعر  هذا  �ضعر 

ال�ضطور )قيد الن�ضر(. 
تاريخ ابن الوردي 2/)11   -22

ترويح القلوب )4، والتكملة للمنذري 9/1)1 - 161،  -2(
قالئد الجمان )/61).  -24

والنهاية  البداية  وفي   ،261  -2(9/4 بالوفيات  الوافي   -2(
)111/1 اأنه في ع�ضرة اأجزاء.

ال�ضلوك لمعرفة دول الملوك 221/1.  -26
النجوم الزاهرة 6/)11.  -2(

وينظر   ،291  -  291/4 الدولتين  اأخبار  في  الرو�ضتين   -28
البداية والنهاية 6/16)6 . ومناز كرد بلد م�ضهور بين 
اأرمن وروم.  واأهله  اأرمينية  الروم يعد في  خالط وبالد 

معجم البلدان )/212.
الأع��ي��ان  وف��ي��ات   ،161  -  1(9/1 للمنذري  التكملة   -29

)/))4، وترويح القلوب )4
طبقات  ف��ي  المحكوك  والجوهر  الم�ضبوك  الع�ضجد   -(1

الخلفاء والملوك 211.
وفيات الأعيان )/))4.   -(1

�ضعراء  ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة   -(2
ال�ضام 81 - 82، وينظر ديوان اأبي اليمن الكندي )2.

النتفة رقم )16(.  -((
�ضعراء  ق�ضم  بداية  الع�ضر:  وجريدة  الق�ضر  خريدة   -(4

ال�ضام 84 - )8.
ال�ضابق 112.  -((

اأهم الم�صادر والمراجع
1- اإخــبــار الــمــلــوك ونــزهــة الــمــالــك والــمــمــلــوك فــي طبقات 
ال�صعراء: للمن�ضور الأيوبي )ت)61ه�(: تحقيق: ناظم 

ر�ضيد، بغداد، 2111م.
2- االأعــــالق الــخــطــيــرة فــي ذكـــر اأمــــراء الــ�ــصــام والــجــزيــرة: 
لبن �ضداد )ت 684 ه�(، تحقيق: يحيى زكريا عبارة، 

من�ضورات وزارة الثقافة، دم�ضق، 1991م.  
ط  للماليين،  العلم  دار  للزركلي،  الدين  لخير  االأعـــالم:   -(

)1، 2112م.
4- البداية والنهاية: لبن كثير القر�ضي )ت4)) ه�(، تحقيق: 
القاهرة،  هجر،  دار  التركي،  المح�ضن  عبد  اهلل  عبد 

ط1، 1998 م.
اأن�ص الم�صافر )مخطوط(: لجعفر بن  البدر ال�صافر في   -(
ثعلب الأدفوي ) ت 48) ه�(، مكتبة الفاتح، تركيا، رقم 

.4211
من  نخبة  تحقيق:  )121ه���(،  للزبيدي )ت  العرو�ص:  تاج   -6
على  ن�ضر  الكويت،  العربي،  التراث  �ضل�ضلة  المحققين، 

�ضنوات متعددة.
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ال�ضهير  مظفر  بن  عمر  الدين  لزين  الـــوردي:  ابــن  تاريخ   -(
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الوردي )ت 49)ه�(،  بابن 

1996م
8- تاريخ اإربل: لبن الم�ضتوفي الإربلي )ت ))6ه�(، تحقيق: 
الر�ضيد  دار  والإع��الم،  الثقافة  وزارة  ال�ضقار،  �ضامي 

للن�ضر، العراق، 1981م. 
9- تاريخ االإ�صالم َوَوفيات الم�صاهير َواالأعالم: ل�ضم�ص الدين 
الذهبي )ت 48)ه�(، تحقيق: ب�ضار عّواد معروف، دار 

الغرب الإ�ضالمي، ط1، )211 م.
للمرت�ضى  اأيـــوب:  بني  الملوك  ذكــر  في  القلوب  ترويح   -11
الزبيدي، حققه وا�ضتدرك عليه: �ضالح الدين المنجد، 

دار الكتاب الجديد، بيروت، ط 2، )198م.
اهلل  عبد  لر�ضيد  حماة:  اأمير  االأيوبي  عمر  الدين  تقي   -11
بغداد،  التربية،  كلية  مجلة  الأ�ضتاذ،  مجلة  الجميلي، 

المجلد 2، 8)19م.
ال��م��ن��ذري  ال��ع��ظ��ي��م  لعبد  الــنــقــلــة:  لـــوفـــيـــات  الــتــكــمــلــة   -12
معروف،  ع��واد  ب�ضار  عليه:  وعلق  حققه  )ت6)6ه����(، 

موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت، ط)، 1984م.
)1- حياة الحيوان الكبرى: لكمال الدين الدميري )ت 818 
دم�ضق،  الب�ضائر،  دار  �ضالح،  اإبراهيم  تحقيق:  ه���(، 

)211م. 
الأ�ضفهاني  للعماد  الع�صر:  وجــريــدة  الق�صر  خــريــدة   -14
الكاتب )ت)9) ه�(: بداية ق�ضم �ضعراء ال�ضام: تحقيق: 
�ضكري في�ضل، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�ضق، 

المطبعة الها�ضمية، دم�ضق، 1968 م.
محمد  بن  القادر  لعبد  الــمــدار�ــص:  تــاريــخ  فــي  الــدار�ــص   -1(
الدين،  �ضم�ص  اإبراهيم  تحقيق:  )92ه�(،  )ت  النعيمي 

دار الكتب العلمية، ط1، 1991م.
درا�صات في االأدب االأيوبي: لناظم ر�ضيد، دار المناهج،   -16

عمان، الأردن، ط1، 2114م.
ه�(،   (48 )ت  الذهبي  الدين  ل�ضم�ص  االإ�ـــصـــالم:  دول   -1(
�ضادر،  دار  الأرن��اوؤوط،  ومحمود  مروة،  ح�ضن  تحقيق: 

بيروت، 1999م. 
18- ديوان الملك االأمجد )ت 628 ه�(: تحقيق: ناظم ر�ضيد، 

العراق عام )198م.
االأيوبي )ت 9)) ه�(: جمع وتحقيق  الملوك  تاج  ديوان   -19
هجر،  دار  �ضالم،  الحميد  عبد  محمد  د.  ودرا���ض��ة: 

بم�ضر، 1988م، 

للعماد  الع�صر:  وجــريــدة  الق�صر  خريدة  ذيــل   -21
عبد  اأحمد  ع��ارف  تحقيق:  ه���(،  )ت)9)  الأ�ضفهاني 
ط1،  دم�ضق،  كنان،  دار  البادي،  خلف  ومحمود  الغني، 

2111م.  
وال�صالحية:  النورية  الدولتين  اأخبار  في  الرو�صتين   -21
)ت  �ضامة  اأبو  الدم�ضقي،  اإ�ضماعيل  بن  الرحمن  لعبد 
الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  الزيبق،  اإبراهيم  تحقيق:  )66ه���(، 

بيروت، )199م.
 661 )ت  العديم  لب��ن  حــلــب:  تــاريــخ  مــن  الحلب  زبـــدة   -22
دم�ضق،  العربي،  الكتاب  دار  زكار،  �ضهيل  تحقيق:  ه�(، 

القاهرة،، ط1 )199م.
المقريزي  الدين  لتقي  الملوك:  دول  لمعرفة  ال�صلوك   -2(
دار  عطا،  ال��ق��ادر  عبد  محمد  تحقيق:  )84ه����(،  )ت 

الكتب العلمية، بيروت، ط1، )199م.
24- �صير اأعالم النبالء: ل�ضم�ص الدين الذهبي )ت 48) ه�(، 
بيروت،  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  الرن���وؤوط،  �ضعيب  تحقيق: 

ط9، )199م.
)2- �صذرات الذهب في اأخبار من ذهب: لبن العماد الحنبلي 
ابن  دار  الأرن����اوؤوط،  محمود  تحقيق:  1189ه����(،  )ت 

كثير، دم�ضق، بيروت، ط1، 1986م.
26- �صعر اأ�صعد بن مماتي )ت 616ه�(: جمع وتحقيق: �ضعود 
الآداب،  الروؤوف زهدي، مجلة كلية  عبد الجابر، وعبد 

جامعة القاهرة، مج 1)، العدد 1، يناير 2111م.
واإ�ضافات:  نظرات  616ه�(:  )ت  مماتي  بن  اأ�صعد  �صعر   -2(
عالم  مجلة  ح��وي��زي،  ال���رازق  وعبد  را���ض��د،  اإب��راه��ي��م 

الكتب، ال�ضعودية )قيد الن�ضر(.
28- �صعر خا�صة االأيوبيين: لعامر خلف طعمة، مجلة �ضر من 

راي، مج)، ع)، 2116م. 
29- �صفاء القلوب في مناقب بني اأيوب: لأحمد بن اإبراهيم 
الحنبلي )ت 6)8 ه�(، تحقيق: د. ناظم ر�ضيد، العراق، 

9)19م. 
1)8ه����(،  )ت  �ضهبة  قا�ضي  لب��ن  ال�صافعية:  طــبــقــات   -(1
تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، 

ط1، )141 ه�.
1) - طبقات ال�صافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن تقي الدين 
ال�ضبكي )ت 1))ه�(، تحقيق: محمود محمد الطناحي، 
والن�ضر  للطباعة  هجر  دار  الحلو،  محمد  الفتاح  وعبد 

والتوزيع، ط2، )141ه� .
الذهبي  ال��دي��ن  ل�ضم�ص  غـــبـــر:  مـــن  خــبــر  فـــي  الــعــبــر   -(2
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الكتب  ال�ضعيد زغلول، دار  )ت48)ه�(، تحقيق: محمد 
العلمية، بيروت، ط1، )198م.  

طبقات  فــي  المحكوك  والــجــوهــر  الم�صبوك  الع�صجد   -((
بن  اإ�ضماعيل  الأ���ض��رف  للملك  والــمــلــوك:  الــخــلــفــاء 
محمود  �ضاكر  تحقيق:  )81ه���(،  )ت  الغ�ّضاني  العبا�ص 

عبد المنعم، دار البيان، بغداد، ))19م
4)- عقد الجمان في تاريخ اأهل الزمان )الع�صر االأيوبي(: 
لبدر الدين محمود العيني )ت ))8 ه�(، تحقيق: محمود 

رزق، دار الكتب الم�ضرية، ط 2، 2111م 
))- الفتح الق�صي في الفتح القد�صي: لعماد الدين الأ�ضفهاني 

)ت )9) ه�(، دار المنار، 2114م 
بابن  المعروف  علي،  الدين  لعز  الــتــاريــخ:  فــي  الكامل   -(6
وغيره،  القا�ضي  اهلل  عبد  تحقيق:  )ت1)6ه���(،  الأثير 

دار الكتب العلمية، )141ه�.
الدواداري، تحقيق:  لعبد اهلل  الغرر:  الدرر وجامع  كنز   -((

�ضعيد عا�ضور، القاهرة، 2)19م.
8)- المحمدون من ال�صعراء واأ�صعارهم: للقفطي )ت646ه�(، 

تحقيق: ريا�ص مراد، دار ابن كثير، دم�ضق، 1988م. 
 9)- المخت�صر في اأخبار الب�صر: لعماد الدين اإ�ضماعيل اأبي 
الم�ضرية،  الح�ضينية  المطبعة  ه���(،   ((2 )ت  الفداء 

القاهرة، ط1. 
41- مــــراآة الــجــنــان وعــبــرة الــيــقــظــان فــي مــعــرفــة مــا يعتبر 
اأ�ضعد  بن  الدين عبد اهلل  لعفيف  الزمان:  من حــوادث 
المن�ضور،  خليل  حوا�ضيه:  و�ضع  68)ه�(،  )ت  اليافعي 

دار الكتب العلمية، بيروت؛ لبنان، ط1، )199 م
الأندل�ضي  ال��ب��ك��ري  اهلل  لعبد  والــمــمــالــك:  الــمــ�ــصــالــك   -41
)ت)48ه�(، تحقيق: اأدريان فان ليوفن، واأندري فيري، 

ط1، دار الغرب الإ�ضالمي، 1992م.
عمر  ب��ن  لمحمد  الــخــالئــق:  و�ــصــر  الــحــقــائــق  مــ�ــصــمــار   -42

تحقيق:  )61ه���(،  )ت  الأيوبي،  �ضاهن�ضاه  بن  المظفر 
ح�ضن حب�ضي، عالم الكتب، القاهرة.  

)4- معجـم البـلدان: لياقوت الحموي )ت 626ه�(، دار الفكر، 
بيروت.

عمر  مختار  لأحمد  المعا�صرة:  العربية  اللغة  معجم   -44
واآخرين، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 2118م.

)4- مــفــرج الـــكـــروب فـــي اأخـــبـــار بــنــي اأيــــــوب: لب���ن وا���ض��ل 
المطبعة  ال�ضيال،  الدين  جمال  د:  تحقيق  )ت)69ه�(، 

الأميرية، القاهرة، ))19م.
الخفاجي،  ن�ضال  اأيــــــوب:  بــنــي  �ــصــعــراء  عــنــد  الــمــكــان   -46

ماج�ضتير، كلية التربية للبنات بغداد، )211م.
قتيبة،  دار  �ضبانو،  االأيوبية: لأحمد غ�ضان  مملكة حماة   -4(

دم�ضق، 1984م.
48- المو�صوعة ال�صعرية )CD(: المجمع الثقافي، اأبو ظبي، 

)211م.
الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة: لبن تغري  النجوم   -49
له وعلق عليه: محمد  الأتابكي )ت4)8ه�(، قدم  بردى 
ح�ضين �ضم�ص الدين، دار الكتب العلمية، ط1، 1992م.

الدين  لبهاء  اليو�صفية:  والمحا�صن  ال�صلطانية  النوادر   -(1
ال�ضيال،  الدين  جمال  تحقيق:  )ت684ه���(،  �ضداد  بن 

مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1964م.
الوافي بالوفيات: لل�ضفدي )ت 64)ه�(، تحقيق: نخبة   -(1
على  ن�ضر  �ضتاينر،  فرانز  الن�ضر:  دار  المحققين،  من 

�ضنوات متعددة.
تحقيق:  )68ه����(،  )ت  خلكان  لب��ن  ــان:  االأعــيـــ وفــيـــــات   -(2

اإح�ضان عبا�ص، دار الثقافة، بيروت، 1964م. 
رابطان اإلكترونيان:

53 - /http://majles.alukah.net/t118543

54-/http://www.startimes.com/f.aspx?t=15571867
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المؤلفون المجهولون
يف تراثنا العربي

هذه ظاهرة ير�صدها كل م�صتغل بالتراث العربي، خا�صة في علم الفهر�صة منه، وهو العلم 
الذي تقوم على اأ�صا�صه اإعداد قوائم لعدد من المخطوطات في مكتبة ما، وذلك بذكر عناوينها 
يدي  بين  التي  للن�صخة  و�صف  مع  وخاتمتها،  ومقدمتها  ون�صخها،  تاأليفها  وتاريخ  وموؤلفيها، 
المفهر�ص لبيان ما اأ�صابها خالل رحلتها الطويلة على مر ال�صنين، ثم بيان عدد المخطوطات 
في هذه المكتبة، وح�صر الن�صخ المختلفة للمخطوط الواحد، وبيان المجموعات الكبرى التي 
تحوي عدًدا من المخطوطات في داخلها، وتحديد بداية ومنهى كل مخطوط منها...اإلى غير 
وح�صره  العربي  تراثنا  عن  الك�صف  مهمة  اإليه  توكل  الذي  الخطير،  العلم  هذا  مهام  من  ذلك 
واإتاحته للباحثين في فروع العلم المختلفة؛لتعم به الفائدة، ويتحقق الهدف المرجو من ورائه.

ولكن الناظر في قوائم اأو فهار�ص المخطوطات 
غريبة،  ظاهرة  يلحظ  مختلفة،  مكتبات  ع��دة  في 
ظاهرة  وه��ي  القوائم،  ه��ذه  بين  تتكرر  ما  غالًبا 
هذا  غياب  ثم  وم��ن  ب��ه،  الجهل  اأو  الموؤلف  غياب 
في  كبرى  قيمة  له  يكون  قد  ال��ذي  العلمي  الجهد 
اأن  اإل  المفهر�ص  اأم��ام  لي�ص  وهنا  العلمية،  حياتنا 
غير  اأو  مجهول  لفظة  ال��م��وؤل��ف  خ��ان��ة  ف��ي   يكتب 
اإثرها  على  ي�ضاب  مقلقة،  ظاهرة  وهذه  معروف، 
المعنى بالتراث بنوع من الهم.يقول د. �ضالح الدين 
ورقته  فقدت  مخطوًطا  اأحياًنا  المنجد:ن�ضادف 
وفقد  وال��م��وؤل��ف،  الكتاب  ا�ضم  تظهر  التي  الأول���ى 

ا، فالبد في هذه الحالة من بذل كل جهد  اآخره اأي�ضً
لكت�ضاف المخطوط والو�ضول اإلى معرفته)1(.

ويقول الأ�ضتاذ عابد �ضليمان الم�ضوخي – وا�ضًفا 
المخطوطات  بع�ص  اإلينا  ت�ضل  وقد  الم�ضكلة:  هذه 
وجه  على  مرقوم  �ضيء  فال  اإط��الًق��ا،  عنوان  دون 
الورقة الأولى، ولي�ص له ذكر في مقدمة المخطوطة، 
ول ذكر ل�ضم  بل  المخطوطة،  نهاية  في  له  اأثر  ول 

ا)2(.  الموؤلف فيها اأي�ضً

اإن  للم�ضكلة:  موؤ�ضاًل   - اآخر  مو�ضع  في  ويقول 
اأم��ًرا  لي�ص  ]والموؤلف[  العنوان  �ضحة  من  التحقق 

اأحمد عطية
الإ�ضكندرية - جمهورية م�ضر العربية
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الأولى  الورقة  فقدان  منها:  عديدة  لأ�ضباب  �ضهاًل؛ 
وه��ذه  واآخ����ره،  ال��ك��ت��اب  اأول  م��ن  ورق���ات  ب�ضع  اأو 
الموؤلف  ا���ض��م  على  ال��غ��ال��ب  ف��ي  تحتوي  الأوراق 
النا�ضخ  وا�ضم  الن�ضخ  ومكان  المخطوطة  وعنوان 
اأو  القراء  اأ�ضافه  اإلى ما قد  اإ�ضافة  الن�ضخ،  وتاريخ 

المتملكون من معلومات قد تكون مفيدة جًدا))(. 

وخطورة هذه الق�ضية تتمثل في عدة اأمور:

معظم  في  المجهولين  الموؤلفين  عدد  اإن  اأواًل: 
بالعدد  لي�ص  الكتب  ودور  المخطوطات  فهار�ص 
من  خزانة  اأو  دار  اأي  فهر�ص  في  فالمتاأمل  الهين، 
خزائن المخطوطات ي�ضتطيع اأن ير�ضد عدًدا كبيًرا 

من المخطوطات مجهولة الموؤلف.

بهذا  العتناء  ع��دم  ذل��ك  على  يترتب  ثــانــًيــا: 
الذين  ه��وؤلء  خا�ضة  الباحثين،  قبل  من  الكتاب 
اإل  ون�ضًرا،  تحقيًقا  العربي  تراثنا  على  ي�ضتغلون 
ربما  علمي  جهد  �ضياع  ج���ًدا،  ن���ادرة  ح���الت  ف��ي 
يكون  فقد  العلمية،  في حياتنا  كبرى  قيمة  له  يكون 
هذا المخطوط الذي �ضنفناه باأنه مجهول الموؤلف؛ 
من  فن  في  اأو  العرب  علماء  م�ضاهير  من  لموؤلف 
الكالم  غريب  ككتب  فيها،  الكتابة  النادر  الفنون 
التي  الكبرى  الق�ضايا  من  ق�ضية  يعالج  اأو  مثاًل 
قامت ب�ضببها خ�ضومات في فكرنا العربي على مر 
ي�ضيف  اأو  اليوم  اإلى  روا�ضب  لها  زال  وما  الع�ضور، 
ال�ضعراء  لأحد  ديواًنا  العربية  المكتبة  ر�ضيد  اإلى 
اإل  الأدب���ي  اإنتاجهم  من  ي�ضلنا  لم  الذين  الكبار 

القليل...اإلى غير ذلك.

الجهل  بالموؤلف  الجهل  يلحق  ما  وغالًبا  ثالًثا: 
ا، في�ضنع المفهر�ص عنواًنا من عنده  بالعنوان اأي�ضً
لفن  و���ض��ف  على   - الأح����وال  اأغ��ل��ب  ف��ي   - يعتمد 
معتمًدا على  و�ضًفا  يكون  ما  غالًبا  وهو  المخطوط، 

ثقافة الموؤلف، وت�ضفحه لبع�ص الأوراق الأولى من 
اأو  الطب  في  كتاب  مثاًل:  يقول  ك��اأن  المخطوط، 
كتاب  اأو  الفقه  ف��ي  كتاب  اأو  الفل�ضفة  ف��ي  ر�ضالة 
عن  ينتج  ما  وغالًبا  ذل��ك،  غير  اإل��ى  الأدب...  في 
ذلك عدم الو�ضف الدقيق لفن المخطوط، والمجال 
العلمي الذي يعالجه، ومن ثمَّ �ضياع المحتوى اأمام 
الم�ضتغل في هذا الفن، وهذه ظاهرة خطيرة تفقد 
المخطوط  العثور على عنوان  في  اأمل  تبقى من  ما 

وموؤلفه الحقيقي.

العتناء  ع��دم  على  يترتب  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  رابـــًعـــا: 
الفهر�ضة،  علم  اأو  المفهر�ص  قبل  من  بالمخطوط 
عدم العتناء به من قبل علوم التراث الأخرى لعلم 
الن�ضر، فغالًبا ما يتحدد مجال عمل  الترميم وعلم 
هذه العلوم على المعلوم من المخطوطات اأو الأهم 
الموؤلف  مجهول  المخطوط  يتعر�ص  ثمَّ  ومن  منها، 
اإلى  الأم��ر  نهاية  في  به  تنتهي  التي  الزمن  لعوامل 

التلف نهائًيا وال�ضياع بال رجعة.

الخطيرة  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ع��ل��ى  الأم��ث��ل��ة  وم���ن 
دير  مكتبة  فهر�ص  في  ج��اء  ما  العربي  تراثنا  في 
الإ�ضكوريال الإ�ضبانية مثاًل)4(، والتي تحوي ما يزيد 
على �ضتة اآلف مخطوط، والتي �ضنع قوائمها مركز 
فيها  ورد  حيث  الإ�ضكندرية؛  بمكتبة  المخطوطات 
وهذا  مجهول،  لموؤلف  عنوان  خم�ضمائة  من  اأكثر 
ما  ب��ه��ذا  لأن  خطير؛  ج��د   - الحقيقة  ف��ي   - اأم���ر 
يقارب ُع�ضر محتويات المكتبة مجهول الهوية، تحت 
اأنف�ضهم، كاأن يقولوا  المفهر�ضين  عناوين من �ضنع 
في  معتمدين  كذا...  في  ر�ضالة  ك��ذا...اأو  في  كتاب 
وهذا  الأع��م،  الأغلب  في  المخطوط  فن  على  ذلك 
ثقافة  الكثير منه - على  في   - يعتمد  تقديري  اأمر 

الموؤلف.
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على   - الموؤلف  مجهول   - الجزء  هذا  ويحتوى 
اأحد  اإليها  يلتفت  ول  بمكان،  الخطورة  من  عناوين 
تراثنا  في  المجاهيل  دائ��رة  تحت  دخولها  ب�ضبب 
رقم  تحت  تقع  التي  المخطوطة  تلك  مثل  العربي، 
الطب،  واأجوبة في  اأ�ضئلة  884/ 241 تحت عنوان: 
من  ناق�ضة  وه��ي  ورق��ة،   81 اأوراق  ع��دد  في  وتقع 
ورقة  اإل��ى  84ب  ورق��ة  من  مجموعة  �ضمن  اأول��ه��ا، 
ال�ضوداِء،ما  المرُة  و  ال�ضفراُء  اأول��ه��ا.....  اأ،   164
قوة الدم؟ حار رطب.. ما قوة البلغم؟ بارد رطب، 
باردة  المر  قوة  ما  ياب�ضة،  حارة  ال�ضفراء  قوة  ما 

ياب�ضة.. اأ�ضناف البلغم خم�ضة و مائتي..

المخطوطة،  ه���ذه  قيمة  ال��م��ت��ن  م��ن  ويت�ضح 
اأن  كذلك  ويت�ضح  فيه،  كتبت  ال��ذي  الفن  وقيمة 
العنوان الذي اأطلق عليها واأل�ضق بها، هو من �ضنع 
هي  المخطوطة  هذه  اإلى  النظر  وغاية  المفهر�ص، 
كتاب في الطب مجهول الموؤلف؛ ل يلتفت اإليه اأحد 
كبرى  اإ�ضكالية  وه��ذه  م�ضادفة،  اإل  الباحثين  من 
ب�ضبب  العربي  تراثنا  من  كبير  جزء  اإليها  يتعر�ص 

دخوله تحت دائرة المجاهيل.

 ،(18/1(9( رقم  المخطوطة  ا  اأي�ضً ذلك  ومن 
عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اأخالق  عنوان:  حملت  والتي 
هذا  اأن  �ضك  ول  ورق��ة،   212 في  ووقعت  و�ضلم))(، 
العنوان من �ضنع الموؤلف؛ حيث اعتمد على ما جاء 
بعد  اأنه  اإل  للكتاب،  عنوان  و�ضع  على  المقدمة  في 
العربي  تراثنا  من  ورقة  مائتي  من  اأكثر  تظل  ذلك 
دائرة  تحت  دخولها  ب�ضبب  ال�ضياع  بخطر  مهددة 

المجاهيل.

)الورقة االأولى من مخطوطة ناق�صة من اأولها، 
من مجموعة االإ�صكوريال تحت رقم 518/1797(

)الورقة الثانية من مخطوطة االإ�صكوريال 
بعنوان اأخالق النبي �صلى اهلل عليه و�صلم (

رقم  تحت  يقع  الذي  الفقه،  في  الجامع  وكتاب 
)1/119)) في عدد اأوراق 114 ورقة، والمخطوطة 
رقم  تحت  وتقع  �ضعر،  دي��وان  ع��ن��وان:  تحمل  التي 
128/484في عدد اأوراق )12 ورقة، تحت فن الأدب 
من  كثير  ذلك  غير  مجهول...اإلى  لموؤلف  العربي؛ 
�ضفحات تراثنا العربي التي يحكم عليها في نهاية 
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اأكثر من خم�ضمائة  تتخيل  اأن  ولك  بال�ضياع،  الأمر 
عنوان تحت هذه الدائرة – دائرة المجاهيل – في 
مكتبة واحدة، هي مكتبة دير الإ�ضكوريال الإ�ضبانية، 
الأمر  يتحول  ل  حتى  الأمثلة  في  اأطيل  اأن  اأريد  ول 
اإلى ثبت للمخطوطات مجهولة الموؤلف وياأخذنا من 
ومحاولة  الق�ضية،  مناق�ضة  وهو  الأ�ضا�ص  المو�ضوع 

الو�ضول اإلى �ضبٍل للحل.
وفي بع�ص الأحيان يتم التخفيف من حدة الأمر 
الغالف،  �ضفحة  على  المخطوط  عنوان  ي��رد  ب��اأن 
ت�ضر  ولم  المختلفة،  التوثيق  كتب  تذكرة  لم   ولكن 
اإلى موؤلفه، فلم يجد المفهر�ص اإل اأن ي�ضنده لموؤلف 
نف�ص  في  جاء  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن  مجهول، 
اأخبار  اأمثال:  عناوين  من  الإ�ضكوريال  دير  مكتبة 
رقم  تحت  ن�ضر)6(  بني  دول��ة  انق�ضاء  في  الع�ضر 
))18/)))،ورد له توثيق في اإي�ضاح المكنون )1/ 
والنظر  البدايات  لأهل  المخت�ضر  واللباب   )(()44
تحت رقم69)99/1)، وبالغة الأعراب))26/18)، 
المنظومة  وال��ع��ق��ود  ال��م��ق�����ض��ود1)4/1)،  وك��ت��اب 
واأ�ضباب   ،4(4/1((1 رقم  تحت  المرقومة  والآثار 
ذلك  غير  اإل��ى   ...(46/1916 رقم  تحت  التنزيل 
من  ال�ضفحات  اآلف  ت�ضم  التي  المخطوطات  من 
تراثنا العربي، والتي يمكن من خالل الك�ضف عنها 
ربما  اأخرى  حلقات  العلمي  ر�ضيدنا  اإلى  ن�ضيف  اأن 

�ضبب فقدها فجوة في مرحلة عمرية ما.
الكبرى  المكتبات  من  لمكتبة  واح��د  مثال  هذا 
التي تحوي درر تراثنا العربي، ناهيك عن مكتبات 
اأو  الم�ضرية  الكتب  دار  اأم��ث��ال:  من  كثيرة  اأخ��رى 
الإ�ضكندرية  بلدية  اأو  العربية  المخطوطات  معهد 
التي  البريطانية  المكتبة  اأو  الإ�ضكندرية  مكتبة  اأو 
تحوى اأكثر من 14111 مخطوط من تراثنا العربي، 
بالإ�ضافة اإلى المكتبات التركية التي نقلت اإليها درر 
التراث في فترة الخالفة العثمانية، كمكتبة كوبرلي 
عثمانية...  نور  ومكتبة  ال�ضليمانية،  والمكتبة  زادة، 

وغيرها من المكتبات في العالم.

هذه  ن�ضاأة  اإل��ى  اأدت  التي  الأ���ض��ب��اب  م��ا  ولكن 
الم�ضكلة، ووجودها بهذه ال�ضورة المروعة في تراثنا 
العربي ؟ هناك- في الحقيقة- اأ�ضباب كثيرة نحاول 

اأن نلقي ال�ضوء على بع�ضها في النقاط الآتية: 
الأول��ى  ال�ضفحات  ي�ضيب  ال��ذي  الطم�ص   -1
لعوامل  تعر�ضها  ب�ضبب  وي��ك��ون  المخطوطة،  م��ن 
الأح��ي��ان،  بع�ص  في  التخزين  �ضوء  ب�ضبب  الزمن 
�ضفحة  على  توؤثر  قد  زائدة  رطوبة  عنها  ينتج  مما 
ال�ضفحات  وهي  منه،  الأول��ى  وال�ضفحات  الغالف 
التي تحوي معلومات مهمة عن هوية هذا المخطوط 
الع�ضور  عبر  ورحلته  وعنوانه،  موؤلفه،  حيث  من 
التي  والأوقاف  التملكات  بها  تزودنا  التي  المختلفة 
في  المفهر�ص  اأم��ام  ولي�ص  ال�ضفحات،  ه��ذه  على 
لعل  المخطوط؛  خاتمة  اإلى  اللجوء  اإل  الحالة  هذه 
الموؤلف يكون قد ذكر فيها ما يفيد تمام كتابه الذي 
هو بعنوان كذا...اأو يحاول قراءة ما ورد على المتن 
التي  الكلمات  بع�ص  حواه  الذي  الطم�ص  تخلل  اإذا 

يمكن قراءتها.

مثال لمخطوط مطمو�ص من اأوله، بعنوان: 
الجامع في الفقه، الذي يقع تحت رقم 

331/1195 في عدد اأوراق 104 ورقة)اإ�صكوريال(
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المخطوط،  من  الأول��ى  ال�ضفحات  نق�ص   -2
عنوان  عن  معلومات  تحمل  التي  ال�ضفحات  وهي 
اأخرى  معلومات  اإلى  بالإ�ضافة  وموؤلفه،  المخطوط 
الذي  المخطوط  هوية  تحديد  في  مهمة  تكون  قد 
في  ت��دور  التي  المخطوطات  واأغ��ل��ب  اأيدينا،  بين 
فلك مجهولي الموؤلف ناق�ضة من اأولها، وفي بع�ص 
الخاتمة تكون  اآخرها، وفي حالة ورود  الأحيان من 
اإلى  الو�ضول  م�ضاألة  في  تفيد  معلومات  من  خالية 
كنه المخطوط الذي بين اأيدينا، والأمثلة على ذلك 
من  ح��ال  ب��اأي  يمكن  ل  العربي؛  تراثنا  في  كثيرة 
بعد جهد طويل  اإل  الح�ضر،  تحت  تقع  اأن  الأحوال 
ومعاناة حقيقية مهمومة بذلك التراث الذي ما زلنا 
�ضالح  د.  قال  علومه.  في  الأول��ى  الخطوات  نخطو 
فقدت  مخطوًطا  اأحياًنا  ن�ضادف  المنجد:  الدين 
والموؤلف،  الكتاب  ا�ضم  تظهر  التي  الأول��ى  ورقته 
بذل  من  الحالة  هذه  في  فالبد  ا،  اأي�ضً اآخره  وفقد 
اإلى معرفة  كل جهد لكت�ضاف المخطوط والو�ضول 
هويته؛ واإذا كانت مقدمة المخطوط موجودة فيمكن 
اإليها؛ فقد يكون فيها ا�ضم الموؤلف اأو ا�ضم  الرجوع 

الكتاب.

مثال لمخطوط ينق�ص من اأوله من مجموعة 
االإ�صكوريال تحت رقم 1188/ 330

دخ��ول  اأ���ض��ب��اب  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال�ضبب  اأم���ا   -(
مخطوط ما في دائرة المجاهيل، هو اأن المخطوط 
كتب بلغة اأخرى غير العربية، كالفار�ضية والتركي، 
في  ويثبت  المفهر�ص،  يتعجل  الحالة  ه��ذه  ففي 
التركية  اأو  الفار�ضية  باللغة  كتاب  العنوان:  خانة 
تعجل  ال��ذي  الكتاب  هذا  اأن  مع  مجهول،  لموؤلف 
تحمل  التي  الكتب  من  يكون  ربما  المفهر�ص،  فيه 
عدًدا  واأن  خا�ضة  ما،  مو�ضوع  في  مهمة  معلومات 
غير  اأخ����رى  ب��ل��غ��ات  ك��ت��ب��وا  ال��ع��رب  علمائنا  م��ن 
فاإن  ذلك  من  اأكثر  بل  مثاًل،  كالفار�ضية  العربية، 
طائفة  وه��م  عربي،  غير  اأ�ضل  من  ك��ان  بع�ضهم 
العربي على مرور  تراثنا  بهم  الذين زخر  الموالي 

قرون طويلة.
الحالة  هذه  في  التخ�ض�ص  اأهل  اإلى  والرجوع 
العنوان  اإل��ى  التو�ضل  اإل��ى  المفهر�ص  ي�ضاعد  قد 
الحقيقي للمخطوط وموؤلفه، والذي قد يكون مثبًتا 
المتن،  بها  كتب  التي  باللغة  الغالف  �ضفحة  على 
في  وتعجله  اللغة  ب��ه��ذه  المفهر�ص  لجهل  ول��ك��ن 
يعتمد  يثبت عنواًنا مغايًرا  المخطوط،  التعامل مع 
فيه على لغة المخطوط التي كتب بها، من ذلك مثاًل 
المكتبة  مخطوطات  من   1(2/69 رقم  المخطوط 
المخطوطات  مركز  )م�ضورات  بتورينو)8(  الملكية 
الفار�ضية،  باللغة  كتب  الإ�ضكندرية(؛ حيث  بمكتبة 
ويقع  هجرية،   1149 �ضنة  اإلى  ن�ضخه  تاريخ  ويعود 
يتمثل  عنواًنا  المفهر�ص  له  وو�ضع  ورقة،   1(1 في 

الفار�ضية. باللغة  في: مجموع 
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مثال لمخطوط بالمكتبة الملكية بتورينو تحت 
رقم 69/ 132كتب باللغة الفار�صية

الموؤلفين  اأ�ضباب كثرة  الرابع من  وال�ضبب   -4
اأنه في  اإلى  المجهولين في تراثنا العربي قد يرجع 
موؤلفه  ا�ضم  دون  فقط  العنوان  يرد  الأحيان  بع�ص 
�ضطور  بين  وربما  المخطوطة،  غالف  �ضفحة  على 
مقدماتها، و�ضكوت كتب التوثيق والتراجم عن هذا 
العنوان، كك�ضف الظنون عن اأ�ضامي الكتب والفنون 
لحاجي خليفة، وذيله الم�ضمى باإي�ضاح المكنون)9(، 
الموؤلفين  ومعجم  ل��ل��ب��غ��دادي،  ال��ع��ارف��ي��ن  وه��دي��ة 
من  ذلك  غير  اإل��ى  للزركلي...  والأع��الم  لكحالة، 
نف�ضه في حيرة  المفهر�ص  يجد  وهنا  التوثيق.  كتب 
الوقوف  ي�ضتطع  لم  الذي  العنوان  هذا  اأمام  كبرى 
يقع  ال��ذي  المخطوط  مثاًل  ذل��ك  من  موؤلفه،  على 
تحت رقم )4/)12 من مخطوطات المكتبة الملكية 
الفوائد،  مجموع  عنوان  تحت  يقع  وال��ذي  بتورينو، 
كتب  معظم  عنه  �ضكتت  عنوان  ورقة،وهو   122 في 

التراجم؛ لذلك ن�ضبه المفهر�ص اإلى موؤلف مجهول.

في  يقع  الذي  المخطوط  ا  اأي�ضً ذلك  ومن   
مكتبة دير الإ�ضكوريال تحت رقم 281/)8 )م�ضورات 
مركز المخطوطات بمكتبة الإ�ضكندرية(؛ حيث جاء 
بعنوان: منظر ال�ضعراء ومزهر الأمراء، وهو  عنوان 
يجد  ولم  والأخبار،  التراجم  كتب  في  موجود  غير 
المفهر�ص اأمامه اإل اأن يثبت هذا المخطوط لموؤلف 
ا: ذلك  مجهول،والأمثلة على ذلك كثيرة. ومنه اأي�ضً
مكتبة   9(/(28 رق��م  تحت  يقع  ال��ذي  المخطوط 
النحور من  تلخي�ص قالئد  بعنوان:  الإ�ضكوريال)11( 

جواهر البحور؛ للحجازي.

اأم����ا ال�����ض��ب��ب ال��خ��ام�����ص ف��اإن��ه ي��ع��ود اإل��ى   -1
هي  تكون  خبرته  نق�ص  فربما  نف�ضه،  المفهر�ص 
ال�ضحيح  العنوان  اإل��ى  التو�ضل  �ضبيل  في  العائق 
للمخطوط وموؤلفه الحقيقي؛ لذلك فمجال الفهر�ضة 
ما  لخطورة  وذلك  وخبرة؛  دربة  اإلى  يحتاج  مجال 
يتوقف عليه، فتجهيل موؤلف ما معناه �ضياع اإنتاجه 
اإلى اأجل غير م�ضمى، بل و�ضياع جزء من تراثنا قد 
يقول  لذلك  اأخرى؛  اأجزاء  بين  الأهم من  يكون هو 
المخطوطات  اإن فهر�ضة  الم�ضوخي:  الأ�ضتاذ: عابد 
�ضاء  من  به  يقوم  ي�ضيًرا  وعماًل  هيًنا،  اأم��ًرا  لي�ضت 
اأو ن�ضر لر�ضالة  كما ي�ضاء ممن عانى تحقيًقا لن�ص 
الهواية،  قوامه  فن  هو  بل  مخطوطة،  في  قراءة  اأو 
والدرا�ضة  الطويلة،  الدربة  ولحمته  الخبره  و�ضداه 
العميقة الدقيقة لكل جانب جمالي و�ضناعي وفكري 
في المخطوطة)11(. فالموؤلف في بع�ص الأحيان قد 
الغالف،  �ضفحة  على  وا�ضمه  عنوانه  ذكر  في  يلغز 
لفك  خبرة  اإلى  المفهر�ص  من  يحتاج  الإلغاز  وهذا 
�ضفراته، من ذلك ما ورد في المخطوطة رقم 66)) 
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للمخطوطات  المركزية  المكتبة  مخطوطات  من 
الم�ضرية؛ حيث  الأوقاف  لوزارة  التابعة  الإ�ضالمية 
)�ضيد  الب�ضملة:  فوق  منها  الأول��ى  الورقة  على  ورد 
حيرة  في  المفهر�ص  يوقع  اأم��ر  وه��ذا  ت�ضورات(، 
تبين  بالبحث  ولكن  المخطوطة،  لعنوان  بالن�ضبة 
اأن عنوان هذه المخطوطة هو: حا�ضية على تحرير 
�ضرح  ف��ي  التحتاني  للقطب  المنطقية؛  القواعد 
الر�ضالة ال�ضم�ضية؛ للكاتبي؛ لموؤلفها: ال�ضيد ال�ضريف 
الجرجاني، المتوفى 816 هجرية.وهنا يمكن تف�ضير 
�ضيد(  كلمة)  هكذا:  الغالف  �ضفحة  على  ورد  ما 
وكلمة  الحا�ضية،  موؤلف  ال�ضريف،  ال�ضيد  اإلى  ت�ضير 
الر�ضالة  من  الثاني  الجزء  اإلى  ت�ضير  )ت�ضورات( 

ال�ضم�ضية، فهي عبارة عن ت�ضديقات وت�ضورات.

)مثال لمخطوطة ملغزة �صمن مخطوطات 
المكتبة المركزية التابعة لوزارة االأوقاف 

الم�صرية(

كانت هذه هي بع�ص الأ�ضباب التي من الممكن اأن 
تكون ال�ضبب من وراء دخول مخطوط ما تحت دائرة 
ات�ضعت  دائ��رة  وهي  العربي،  تراثنا  في  المجاهيل 
والك�ضف  الفهر�ضة  علم  ن�ضاأة  بعد  اأطرافها، خا�ضة 

عن محتويات دور الكتب وخزائن المخطوطات.

نعر�ص  اأن  اإل  البحث  هذا  في  اأمامنا  يبق  ولم 
�ضح  اإن   - الأزم���ة  م��ن  ال��خ��روج  �ضبل  م��ن   لبع�ٍص 
ومحاولة  بها  الهتمام  ينبغي  �ضبل  وه��ي   - القول 
بهويتنا  يتعلق  الأم��ر  لأن  الأم��ر؛  اأمكن  ما  تفعيلها 

وثقافتنا، وهذه ال�ضبل تتمثل فيما ياأتي: 

الموؤلف  مجهولة  الن�ضخ  ح�ضر  محاولة  اأواًل: 
من كل المكتبات والخزائن ودور الكتب التي تحوي 
بها،  قوائم  واإع��داد  الأم��ر،  اأمكن  ما  مخطوطات، 
م�ضت�ضاري  اأو  خبراء  من  متخ�ض�ضة  لجنة  وتكوين 
الكم  هذا  مع  للتعامل  اآلية  لو�ضع  العربي؛  التراث 
ب�ضبب  التي فقدت هويتها  المخطوطات  الهائل من 
عوامل عدة ناق�ضناها فيما �ضبق، ولعل هذا م�ضروع 
الموؤ�ض�ضات  بين  ق��وى  ت�ضافر  اإل���ى  يحتاج  كبير 

المختلفة المعنية بالدر�ص التراثي.

الفن  في  التخ�ض�ص  اأه��ل  اإل��ى  الرجوع  ثــانــًيــا: 
بها؛  كتب  التي  اللغة  اأو  المخطوط  فيه  كتب  الذي 
فيه،  كتب  بما  النا�ص  اأع��رف  هم  فن  كل  اأه��ل  لأن 
واآخر،  موؤلف  اإنتاج  بين  التفرقة  على  الأق��در  وهم 
من  �ضفحات  ق��راءة  خالل  من  ي�ضتطيع  فبع�ضهم 
المخطوط مجهول الموؤلف اأن يحدد عنوانه وموؤلفه.

ثالًثا: يقول د. �ضالح الدين المنجد: اإذا كانت 
اإليها،  الرجوع  فيمكن  موجودة  المخطوط  مقدمة 

فقد يكون فيها ا�ضم الموؤلف اأو ا�ضم الكتاب.
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اإذا كانت المقدمة غير موجودة، فيجب مطالعة 
في  ن�ضادف  وق��د  مو�ضوعه،  لمعرفة  المخطوط 
داخل الن�ص اإ�ضارات اإلى الموؤلف اأو اإلى ا�ضمه، واإل 
قد  ما  لمعرفة  الم�ضادر  كتب  اإل��ى  الرجوع  فيجب 
ثم  التخمين،  يمكن  فقد  الكتاب،  مو�ضوع  في  األف 

الهتداء اإلى معرفة الموؤلف اأو الكتاب)12(. 

ثالًثا: العتماد على ما ي�ضمى بملحقات الن�ص 
وهذه  المخطوط،  هوية  اإل��ى  الو�ضول  محاولة  في 
عليه  كتب  ال��ذي  ال��ورق  ن��وع  ف��ي:  تتمثل  الملحقات 
المخطوط اأو ما ي�ضمى بحوامل الن�ص، والخط الذي 
و�ضماعات  واأوق��اف  تملكات  من  عليه  وما  به،  كتب 

واإجازات...

اإلى غير ذلك من الملحقات اأو ما ي�ضمى بدرا�ضة 
ت�ضاعد في بع�ص  التي قد  الن�ص))1(،  كوديكولوجية 
الأحيان في تحديد الزمن الذي ُكتب فيه المخطوط، 
ومن ثمَّ ح�ضر الموؤلفين الذين كتبوا في فنه في هذا 
الع�ضر، ومحاولة المقارنة بين اأ�ضاليبهم المختلفة، 
اأ�ضلوب المخطوط  اإلى  اأقرب  اأي الأ�ضاليب  وترجيح 

الذي نحاول الك�ضف عن هويته.

اأن يقوم  " ينبغي على المفهر�ص  وفوق كل ذلك 
وروي��ة  واإم��ع��ان  دق��ة  بكل  كلها  المخطوطة  ب��ق��راءة 
لتحديد مو�ضوع الكتاب، وت�ضجيل اأي اإ�ضارة يذكرها 
الموؤلف، مثل ذكره لأحد �ضيوخه وبع�ص الكتب التي 
نقل منها، وهذا يوؤدي اإلى تحديد الفترة التي عا�ص 
فيها الموؤلف، ثم يلجاأ المفهر�ص اإلى الم�ضادر التي 

المجهول،  الكتاب  فن  في  كتب  من  اأ�ضماء  تذكر 
الموؤلفين،  اأ�ضماء  اأو  العناوين  من  ع��دد  وترجيح 
كاملة  اأخ��رى  بن�ضخ  الكتاب  هذا  بمقارنة  يقوم  ثم 

للعناوين التي رجحها ")14(.

وكذلك »مقارنة المخطوطة بالفهار�ص المتوفرة 
مكتبة  فهر�ص  مثل:  والف�ضول  الأب��واب  تذكر  التي 
التي   ( الظاهرية  مكتبة  فهار�ص  وبع�ص  برلين، 
ت�ضمى اليوم مكتبة الأ�ضد( واأمثالهما من الفهار�ص 

الأخرى« ))1(.   

ال��ت��ي جمعت  ب��ال��ف��ه��ار���ص  وك��ذل��ك ال���ض��ت��ع��ان��ة 
كان  اإذا  موؤلفيها،  بخط  كتبت  التي  المخطوطات 

هناك �ضك اأن المخطوط كتب بخط الموؤلف.)16(

الم�ضتحدثات  على  العتماد  محاولة  واأخــيــًرا: 
التكنولوجية ما اأمكن الأمر، فالعديد من المكتبات 
عليها  وطرحت  اإلكترونية،  مواقع  لها  �ضنعت  الآن 
ا من مخطوطاتها،  فهار�ضها، وفي بع�ص الأحيان بع�ضً
فربما لو كتب المفهر�ص - مثاًل- بع�ص الكلمات من 
بداية مخطوطة ناق�ضة من اأولها واآخرها على اأحد 
اأخرى  ن�ضخة  ل�ضادف  المختلفة؛  البحث  محركات 
من هذه المخطوطة معلومة العنوان والموؤلف، ومن 
كنه  اإلى  ي�ضل  اأن  المقارنة  خالل  من  ي�ضتطيع  ثمَّ 
من  كبرى  غاية  وهذه  يديه،  بين  الذي  المخطوط 
غايات اإدخال الم�ضتحدثات التكنولوجية اإلى خدمة 

علوم تراثنا العربي. 
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الحوا�صي

الدين  �ضالح  د.  العربي،  المخطوطات  فهر�ضة  قواعد   )1(
المنجد ،دار الكتاب الجديد، �ص )).

الم�ضوخي،  �ضليمان  عابد  العربية،  المخطوطات  فهر�ضة   )2(
الأولى،  الطبعة  الأردن،  والن�ضر،  للطباعة  المنار  مكتبة 

1419 ه�- 1989 م. �ص 196.

�ضليمان  عابد  وحلول(،  العربية )م�ضكالت  المخطوطات   )((
الريا�ص،  العامة،  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  الم�ضوخي، 

1421هجرية، 2111ميالدية. �ص )1.

الإ���ض��ك��وري��ال  دي��ر  مكتبة  الإل��ك��ت��رون��ي  الفهر�ص  ان��ظ��ر:   )4(
نع مركز المخطوطات، مكتبة الإ�ضكندرية. الإ�ضبانية، �ضُ

رق��م  ���ض��اب��ق،  ،م��رج��ع  الإ���ض��ك��وري��ال  مجموعة  ف��ه��ر���ص   )((
.(18/1(9(

)6( فهر�ص مجموعة الإ�ضكوريال، رقم ))18/)))  

))( اإي�ضاح المكنون في الذيل على ك�ضف الظنون عن اأ�ضامي 
الكتب والفنون، اإ�ضماعيل البغدادي، المجلد الثالث، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )141 ه�- 1992م.

مركز  �ضنع  بتورينو،  الملكية  المكتبة  فهر�ص  ان��ظ��ر:   )8(
المخطوطات، مكتبة الإ�ضكندرية، 69/ 2)1. 

)9( اإي�ضاح المكنون في الذيل على ك�ضف الظنون عن اأ�ضامي 
الثالث،  المجلد  البغدادي،  اإ�ضماعيل  والفنون،  الكتب 
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )141 ه�- 1992م-

ك�ضف الظنون عن اأ�ضامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة 
م-معجم   1941 (ا�ضتانبول،  اهلل  عبد  بن  )م�ضطفي 
ط1،  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  كحالة،  ر�ضا  عمر  الموؤلفين، 
1414ه�، )199 م- هدية العارفين – اأ�ضماء الموؤلفين 
با�ضا  اإ�ضماعيل  الظنون،  ك�ضف  من  الم�ضنفين  واآث��ار 

البغدادي ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

رقم  ���ض��اب��ق،   ،م��رج��ع  الإ���ض��ك��وري��ال  مجموعة  فهر�ص   )11(
.9(/(28

)11( فهر�ضة المخطوطات العربية، مرجع �ضابق. �ص 191.

�ضابق،  مرجع  العربي،  المخطوطات  فهر�ضة  قواعد   )12(
�ص)).

))1( يراجع في ذلك :معجم م�ضطلحات المخطوط العربي 
)قامو�ص كوديكولوجي(، اأحمد �ضوقي بنبين، م�ضطفى 
بالرباط،  الح�ضنية  الخزانة  الثانية،  الطبعة  طوبي،   =

الطبعة الثانية، 2114 م.

)14( فهر�ضة المخطوطات العربية، عابد �ضليمان الم�ضوخي، 
الأولى،  الطبعة  الأردن،  والن�ضر،  للطباعة  المنار  مكتبة 

1419 ه�- 1989 م. �ص 196

))1( المخطوطات العربية )م�ضكالت وحلول(، عابد �ضليمان 
الريا�ص،  العامة،  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  الم�ضوخي، 

1421هجرية، 2111ميالدية. �ص )1

)16( يراجع في ذلك: فهر�ص المخطوطات الأ�ضول )ق 4ه� – 
11ه�( �ضنعة تامر الجبالي، تقديم د. في�ضل الحفيان، 
من  )وهو  2111م  القاهر  العربية،  المخطوطات  معهد 

الكتب المهمة في بابها(.

الم�صــادر والمراجع

الأعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت،  •	
لبنان.

لإ�ضماعيل  الظنون،  ك�ضف  على  الذيل  في  المكنون  اإي�ضاح  •	
با�ضا البغدادي، اإ�ضتانبول، )194م.

العربية  اإل��ى  �ضزكين،نقله  لفوؤاد  العربي،  التراث  تاريخ  •	"
حجازي  فهمي  محمود  د.  وراج��ع��ه  م�ضطفى،  ع��رف��ة  د. 
�ضعود  بن  محمد  الإم��ام  جامعة  الرحيم،  عبد  �ضعيد  ود. 

الإ�ضالمية، المملكة العربية ال�ضعودية، 1414 ه�، 1984 م.

للنديم، تحقيق نخبة من الأ�ضاتذة، دار المعرفة،  الفهر�ضت،  •	
بيروت، 8)19م(

خليفة  لحاجي  والفنون،  الكتب  اأ�ضامي  عن  الظنون  ك�ضف  •	
)م�ضطفي بن عبد اهلل( ا�ضتانبول، 1941 م.

عبد  محمد  اأم��ي��ن  )تحقيق  منظور  لب��ن  ال��ع��رب،  ل�ضان  •	
الوهاب، ومحمد �ضادق العبيدي، دار اإحياء التراث، بيروت، 

لبنان، ط) (

موؤ�ض�ضة الر�ضالة، ط1،  ر�ضا كحالة،  الموؤلفين، عمر  معجم  •	
1414ه�، )199 م.

من  الم�ضنفين  واآث��ار  الموؤلفين  اأ�ضماء   - العارفين  هدية  •	



اآفاق الثقافة والتراث

الموؤلفون 
المجهولون
في تراثنا 

العربي

117

ك�ضف الظنون، اإ�ضماعيل با�ضا البغدادي،دار الكتب العلمية، 
بيروت، لبنان.

جواد علي، مطبعة المجمع  د.  الإ�ضالم،  قبل  العرب  تاريخ  •	
العلمي العراقي، ))19م.

المخطوط وعلم المخطوطات، د. اأيمن فوؤاد  العربي  الكتاب  •	
�ضيد، الدار الم�ضرية اللبنانية، �ص )))-6)).

الدين  �ضالح  د.  العربي،  المخطوطات  فهر�ضة  قواعد  •	
المنجد،دار الكتاب الجديد، �ص ))-4).

الم�ضوخي،  �ضليمان  عابد  العربية،  المخطوطات  فهر�ضة  •	
الأول��ى،  الطبعة  الأردن،  والن�ضر،  للطباعة  المنار  مكتبة 

1419ه� - 1989 م.

�ضليمان  عابد  وحلول(،  )م�ضكالت  العربية  المخطوطات  •	
الريا�ص،  العامة،  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  الم�ضوخي، 

1421هجرية، 2111ميالدية. 

ال��ع��رب��ي )ق��ام��و���ص  ال��م��خ��ط��وط  م�����ض��ط��ل��ح��ات  م��ع��ج��م  •	
كوديكولوجي(، اأحمد �ضوقي بنبين، م�ضطفى طوبي، الطبعة 
الثانية، الخزانة الح�ضنية بالرباط، الطبعة الثانية، 2114م.

الأ�ضول )ق 4ه� - 11ه�( �ضنعة تامر  المخطوطات  فهر�ص  •	
المخطوطات  معهد  الحفيان،  في�ضل  د.  تقديم  الجبالي، 
العربية، القاهر 2111م )وهو من الكتب المهمة في بابها (.

الإ�ضبانية،  الإ�ضكوريال  دير  مكتبة  الإلكتروني  الفهر�ص  •	
نع مركز المخطوطات، مكتبة الإ�ضكندرية. �ضُ
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ظاهرة كتب العجائب والغرائب
 في التراث العربي اإلسالمي

مقدمــة
عنا�صره  من  كثير  باأعماقنا،  مت�صل  الأنه  واإنما  لتفرده،  فقط  »لي�ص  التراث  اإلى  التوجه  اإن 
م�صتمرة في حياتنا الحا�صرة، وموؤثرة اأكثر مما نت�صور")1(. ومن ثم، ال يمكن اإهمال ما يحفل به 
التراث العربي االإ�صالمي من ظواهر اأدبية واإبداعية اأ�صيلة لها اأهميتها في تاأريخ الفكر واالإبداع 
العربيين. ولعل ظاهرة كتب العجائب والغرائب من اأبرز الظواهر الثقافية التي توؤثث الخزانة 
العربية االإ�صالمية بنمط من الم�صنفات النادرة والموؤلفات المثيرة للده�صة والحيرة والمنتجة 
لجماليات من نوع خا�ص تعك�ص غنى الثقافة العربية و�صموليتها وفي االآن ذاته ت�صتبطن جوانب 

من العبقرية العربية زمن النهو�ص.  

يزخر التراث العربي الإ�ضالمي ب�ضرود تقليدية 
حيث  العربي؛  الإب��داع  في  العجيب"  »اأدب  د�ضنت 
�ضاعد  وقد  ا،  مخ�ضو�ضً الكتابة  في  اتجاًها  لت  �ضكَّ
الأح��ادي��ث  اإل��ى  ال�ضتماع  العرب  ع�ضق  ذل��ك  على 
العجيب  �ضوق  فكان  الطريفة،  والأخ��ب��ار  الغريبة 
رائًجا، ومبدع هذا الفن مكرًما محبوًبا عند النا�ص، 
ومقرًبا من الملوك وال�ضالطين، فعلى �ضبيل المثال، 
ري، ال�ضاعر الذي  »قرب هارون الر�ضيد اإليه اأبا ال�ضَّ
اأمرهم ت�ضمن  ادعى ر�ضاع الجن، وو�ضع كتاًبا في 
بايعهم  اأن��ه  وزع��م  واأ�ضعارهم،  واأن�ضابهم  ِحكمهم 

الخليفة  خا�ضة  م��ن  ف�ضار  العهد،  ول��ي  لالأمين 
واأهله، وقال له: اإن كنت راأيت ما ذكرت، لقد راأيت 

عجًبا، واإن كنت ما راأيته، لقد و�ضعت اأدًبا")2(. 

ويوؤكد هذا الخبر ولع الخا�ضة والعامة بالأحداث 
من  الرغبة،  لهذه  الأدباء  وا�ضتجابة  الماألوفة،  غير 
ُو�ضمت بكتب »التمرد  خالل نوع من الموؤلفات التي 
الفني الأ�ضيل"))(، من �ضنف »التوابع والزوابع")4(، 
الكتابات  م��ن  وغيرهما  الغفران"))(،  و"ر�ضالة 
العجيب  من  »المرور،  على  راهنت  التي  الإبداعية، 
الخيال  دائ��رة  تو�ضيع  عبر  اأعجب")6(،  هو  ما  اإل��ى 

د. خالد التوزاني
فا�ص – المملكة المغربية
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الخالق اإلى اأق�ضى ما يمكن بلوغه.

الكبير  الر�ضيد  العجيب من  تاأليف  ا�ضتفاد  كما 
غير  الأم����ور  م��ن  الإ���ض��الم��ي  ال��دي��ن  ي�ضمه  ال���ذي 
وطاقاتهم،  الب�ضر  قدرات  تتجاوز  والتي  الماألوفة، 
وق�ض�ص  والأنبياء  الر�ضل  بمعجزات  الأمر  ويتعلق 
مما  ا  اأي�ضً ��ف  ووظَّ الأول��ي��اء،  وكرامات  ال�ضالحين 
من  الجاهلي  اأو  القديم  العربي  التراث  به  يحفل 
ق�ض�ص الكائنات الخارقة، ولم يكتف الإبداع العربي 
بتوظيف مكونات الدين والتراث والثقافة في �ضناعة 
بم�ضنفات  العربية  المكتبة  ر�ضيد  واإغناء  العجيب 
فريدة ي�ضعب الن�ضج على منوالها اأو تقليدها، واإنما 
ا�ضتعان اأحياًنا بعجائب ثقافات اأخرى؛ حيث ترجم 
عبد اهلل بن المقفع اأبرز الخرافات الهندية، المتمثلة 
في كتاب »كليلة ودمنة" الذي »جعل الحكمة والكالم 
البليغ، على األ�ضنة البهائم والطير"))(، وعلى الرغم 
هل  الكتاب،  هذا  حول  العرب  النقاد  اختالف  من 
هو ترجمة ابن المقفع اأو تاأليف له)8(، اإل اأنه �ضكل 
تحوًل في م�ضار الحكي العجيب، الذي اأ�ضبح كالًما 
نوًعا من  الحيوان  الممنوع، وغدا توظيف كالم  في 
الخيال،  ابتدعه  منطقي  غير  عمل  »بين  التوازن، 
وحادث ل يمكن الت�ضريح به مبا�ضرة ب�ضبب الخوف 
والكبت")9(، وهكذا تفاعل المبدع العربي مع كل ما 
اأن يخدم تاأليف ن�ضو�ص عجيبة وغريبة، لم  يمكن 
واإنما حظيت  العربي فح�ضب،  المتلقي  اإعجاب  تنل 
منها  ا�ضتلهم  الذي  الغربي،  الإن�ضان  بتقدير  كذلك 

ما عزز به اإبداعه في هذا الفن)11(. 
نماذج من كتب العجائب والغرائب

ع��رف ال��ت��راث ال��ع��رب��ي الإ���ض��الم��ي ���ض��رًب��ا من 
وال��غ��رائ��ب،  العجائب  بكتب  ا�ضُتهرت  ال��م��وؤل��ف��ات 
حاوَلْت ر�ضد كل اأمر غريب غير ماألوف، ونذكر من 

الح�ضر: »عجائب  ل  المثال  �ضبيل  الكتب على  تلك 
وق��ي��ل:  ه���   214 )ت  الكلبي  ب��ن  له�ضام  البحر" 
من  وهما  الأربعة"  »العجائب  ا  اأي�ضً وله  216ه���(، 
الدنيا" للم�ضعودي  و"عجائب  المفقودة)11(،  الكتب 
)ت 46) ه�(، و"الم�ضالك والممالك" لأبي القا�ضم 
البلدان"  و"عجائب  ه���()12(،   (6( )ت  حوقل  ابن 
لأبي ُدلف الينبوعي )ت )8) ه�(، و"فنون العجائب 
وغيرهم  اإ�ضرائيل  بني  من  الما�ضيين  اأخبار  في 
)ت  النقا�ص  �ضعيد  لأب��ي  والزاهدين"  العباد  من 
التاأويل"  وعجائب  التف�ضير  و"غرائب  ه���(،   414
لبرهان الدين الكرماني المعروف بتاج القراء )ت 
و�ضيف  الدنيا" لبن  عجائب  و"مخت�ضر  )1)ه�(، 
وغرائب  المخلوقات  و"عجائب  ه�(،   (96 )ت  �ضاه 
البالد  »اآث��ار  682ه���(،  )ت  الموجودات" للقزويني 
ا))1(، و"نخبة الدهر  اأي�ضً واأخبار العباد" للقزويني 
في عجائب البر والبحر" للدم�ضقي )ت )2)ه�()14(، 
لب��ن  تيمور"  اأخ���ب���ار  ف���ي  ال��م��ق��دور  و"عجائب 
العجائب  في  الأمم  و"نزهة  4)8ه�(،  )ت  عرب�ضاه 
)ت918ه�����(،  الحنفي  اإي��ا���ص  لب��ن  والحكم"))1( 
و"عجائب الملكوت" للك�ضائي )كان حًيا قبل 1114 
ه�(،... وغيرها من الكتب التي ي�ضعب ح�ضرها اأو 
الم�ضنفات  من  �ضخمة  مدونة  ت�ضكل  حيث  عدها؛ 

ت�ضتحق ال�ضتق�ضاء والدرا�ضة.

بع�ص  تناولتها  التي  الغريبة  المو�ضوعات  اأم��ا 
مثل  كثيرة؛  فنون  اإل��ى  يف�ضي  وا�ضع  فباب  الكتب، 
جانب  اإل���ى  ال���ع���ادات،  وخ����وارق  وال��ح��ي��ل  ال�ضحر 
والمجون،  وال�ضخف  والهزل  الطرافة  مو�ضوعات 
والأح��اج��ي  والت�ضلية،  الم�ضامرات  كتب  وك��ذل��ك 
والردود..  والمثالب  والهجاء،  الذم  وكتب  والألغاز، 
ارتبطت  هزلية،  اأو  جدية  مو�ضوعات  من  ونحوها 
بنوع من الغرابة والعجب، وحفل بها التراث العربي؛ 
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حيث �ضكلت جزًءا كبيًرا من مواده.

من  العديد  ذات��ه،  ال�ضياق  في  يدخل  اأن  يمكن 
الكتب المتعلقة بالمالحم والفتن والحروب، واأخبار 
واأح��وال  وال�ضياطين،  والجن  والمالئكة  الحيوان 
الرحالت  كتب  عن  ف�ضاًل  الآخ��رة..  وو�ضف  الخلق 
والمناقب  التراجم  وكتب  والحكايات  والجغرافيا 
د  وحَّ حيث  ال�ضوفية...  وكرامات  ال�ضعبية  وال�ضير 

تلك الأعمال ع�ضق العجيب والنادر والمختلف.

هكذا، اأدى اهتمام الأدباء والُكتاب بر�ضد الأمور 
التي كان اجتماعها نادًرا، وت�ضجيل غرائب الأخبار 
مطالعاتهم  اأثناء  عليها  يقفون  التي  الفوائد،  ودرر 
الكتابة  م��ن  اأن��م��اط  ظ��ه��ور  اإل���ى  م��ت��ف��رق��ة،  لكتب 
الطريفة، »فيطلقون على هذه الطرائف عادة ا�ضم 
هذه  مثل  على  وق��ف��وا  واإذا  »نادرة"،  اأو  »فائدة" 
واأوراق،  دفاتر  في  اأو  قديمة  قراطي�ص  في  الفوائد 
�ضمعوها  واإذا  »وجادات"،  ي�ضمونها  موؤلفات،  في  ل 
فاإن  ومعا�ضريهم،  اأقرانهم  اأو  �ضيوخهم  اأف��واه  من 
ت�ضمى  �ضعًرا  كانت  واإن  »اإفادة"،  ت�ضمى  نثًرا  كانت 
ي�ضمى  �ضجاًل  ذلك  كل  يودعون  وكانوا  »اإن�ضادة"، 

عند المغاربة »كنا�ضة")16(.

بها  ال���ض��ت��دلل  ال��ت��ي يمكن  الأم��ث��ل��ة  اأب���رز  م��ن 
ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة ال��ط��ري��ف��ة، ن��ج��د ك��ت��اب »الإف�����ادات 
التاآليف  من  �ضنًفا  يعد  ال��ذي  والإن�ضادات"))1(، 
والنوادر  الطرائف  من  بجمع مختارات  »تعنى  التي 
الموؤلفون  يرويها  التي  وال�ضعرية،  النثرية  والفوائد 
مختلفة،  موا�ضيع  في  واأ�ضحابهم،  اأ�ضياخهم  عن 
ويهدف اإلى الإحاطة بالفوائد العلمية )...( وتوفير 
التي قد ل يربطها �ضلك يجمعها  المعارف  زاد من 
وت�ضبع  المجال�ص..")18(،  وتوؤن�ص  الأذه��ان،  لت�ضحذ 
هذا  ع��رف  وق��د  ون���ادر.  غريب  من  النا�ص  ف�ضول 

النوع من التاأليف، روجاًنا في الأو�ضاط العلمية، وهو 
في نظرنا نوع من تلقي العجيب قبل اإعادة اإنتاجه؛ 
عجب  اأث��ارت  التي  العجائب  من  بنوع  يوحي  حيث 
النخبة العالمة، فكما ُيعد لكل ع�ضر عجائبه، فاإن 
لكل �ضنف من النا�ص عجيبه وما يحيره وياأخذ بلبه 
العامة،  كعجيب  الخا�ضة  عجيب  لي�ص  اإذ  وفكره؛ 
ول�ضنا هنا في �ضياق المفا�ضلة واإنما في اتجاه اإبراز 

الخ�ضو�ضيات داخل نوع من التكامل والنفتاح. 

تر�ضد  ال��ت��ي  الكتب  �ضمن  ي��ن��درج،  اأن  يمكن 
كتب  وتاأويله،  تف�ضيره  وتحاول  والغريب  العجيب 
�ضبيل  على  منها،  ونذكر  والحديث،  القراآن  غريب 
تف�ضير  في  العجيب  »التي�ضير  الح�ضر:  ل  التمثيل 
ال��ح��دي��ث  غ��ري��ب  ف��ي  و"النهاية  الغريب")19(، 

والأثر")21(، وغيرهما.

يندرج كذلك، �ضمن غرام جمع الأخبار الغريبة 
كتاب  ال��رق��ي��ق��ة:  وال��ل��ط��ائ��ف  البعيدة  وال��ط��رائ��ف 
الأخبار  بع�ص  دفتيه  بين  �ضم  الذي  الفرا�ضة)21(، 
الإ�ضالمي،  الفقه  ق�ضايا  من  والطريفة  ال��ن��ادرة 
تفرق  ما  جمع  المعارف)22(،  لطائف  كتاب  وكذلك 
يقل  والتي  اللغة  في  العجيبة  النوادر  من  غيره  في 
الأمثال  في  الأك��م  و"زهرة  النا�ص،  بين  تداولها 
والحكم"))2(، و"مختارات اأحمد تيمور طرائف من 
يطول  مما  ذلك،  وغير  العربي")24(،  الأدب  روائ��ع 

تتبعه وي�ضيق المجال عن ا�ضتيعابه.

بع�ص  في  الكالم  و�ضناعة  التاأليف  غرائب  من 
اأوجه عدة،  ُتقراأ على  التي  الكتب، كتابة الن�ضو�ص 
ال�ضرف  »عنوان  كتاب  مثل  مختلفة،  ومو�ضوعات 
والنحو  والتاريخ  والعرو�ص  الفقه  علم  في  الوافي 
والقوافي"))2(، جاء على �ضكل اأعمدة وجداول ملونة؛ 
فاأول عمود يقراأ في مو�ضوع العرو�ص، وما بعده في 
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التاريخ، يليه النحو، واآخر الأ�ضطر القوافي، وقراءة 
الن�ص باأ�ضطره المت�ضلة بال�ضورة المعتادة فقه. 

الم�ضكية  »النفحة  كتاب  ياأتي  ذلك،  غرار  على 
والتحفة المكية")26(، وهي ر�ضالة في ب�ضع �ضفحات 
وعند  واح��د؛  ي��وم  خ��الل  مكة  في  ال�ضيوطي  األفها 
في  فهي  مت�ضل  �ضياق  ف��ي  كلها  الر�ضالة  ق���راءة 
في  جمل  اإل��ى  الر�ضالة  تقطيع  وعند  النحو،  علم 
جداول طويلة يتغير مفهوم الكلمات و�ضياقها فتتوزع 
واأخيًرا  البديع،  ثم  المعاني  ثم  العرو�ص  علوم  على 
الأ�ضطر  ح��روف  من  تتاألف  التي  الموؤلف  ترجمة 
اإلى  اأعلى  من  قراءتها  عند  فائقة  بعناية  المرتبة 

اأ�ضفل.
لحل  المدر  »طرح  كتاب  ياأتي  ذاته،  ال�ضياق  في 
الحياة  في  مواعظ  عن  عبارة  والدرر"))2(،  الآلء 
ول  مبوب،  غير  مت�ضل  �ضياق  في  وردت  وال�ضلوك 
ترى فيه اأثًرا للنقط على الحروف، فجميع ن�ضو�ضه 
غير  اأي   المهملة؛  الحروف  من  والنثرية  ال�ضعرية 
اإلى  تعود  الغريبة،  الكتابة  ظاهرة  ولعل  المنقوطة. 
اإمكانات كبيرة في  تتيح  التي  العربية  اللغة  جمالية 
تركيب الحروف واإن�ضاء المعاني، اإذا �ضادَفت موؤلًفا 
ذلك  اأمكنه  باآدابها،  عارًفا  لجمالياتها،  متذوًقا 
ماألوف،  غير  كالم  واإب��داع  الحروف  بين  التن�ضيق 
بين  يوؤلف  ال��ذي  النادر  التركيب  حيث  من  خا�ضة 
ُيقبل  ال��ذي  العجيب  التعبير  في�ضنع  المتباعدات 
حيث  �ضياعه؛  خ�ضية  فيدونه  بلهفة  المتلقي  عليه 
اإل��ى  راج��ع  الأول  �ضببين:  ع��ن  اللغة  غ��راب��ة  تنتج 
التاأليف العجيب الذي يبدع غرائب الإن�ضاء اللفظية، 
اإلى ا�ضتدعاء النادر من �ضيغ العربية  والثاني يعود 
اأو  ا�ضتعمالها  يندر  التي  الكلمات،  بع�ص  ومعاني 
معرفتها)28(، اإلى غير ذلك من الكتب التي ي�ضعب 

ح�ضرها اأو عدها)29(. 

العناوين  �ضياغة  من  اأحياًنا  الكتب  غرابة  تاأتي 
الملفتة والم�ضجوعة، كما في بع�ص كتب الجاحظ)1)( 
وجالل الدين عبد الرحمن ال�ضيوطي)1)(، وغيرهما، 
للمو�ضوع  انعكا�ًضا  تكون  اأن  يمكن  العناوين  وبع�ص 
على  الكالب  »تف�ضيل  كتاب:  مثل  للكتاب،  الغريب 
كثير ممن لب�ص الثياب")2)(؛ حيث يقر ذلك محقق 
هذا الكتاب قائاًل: »مثل هذا المو�ضوع يدعو لتعجب 
الحال  فكيف  المثقفين  من  الكثيرين  وا�ضتغراب 

بالن�ضبة لعامة النا�ص")))(.

لعل الح�ضور المكثف لكتب العجائب في التراث 
في  ك��ان  القديم  »المحكي  اأن  اإل��ى  راج��ع  العربي، 
القدامى  فنظرة  بالتعجيب")4)(،  محكوًما  مجمله 
ول  عجيبة،  ذاتها  حد  في  نظرة  كانت  الواقع  اإل��ى 
ينبغي اأن ُيفهم من ذلك، اأنها كانت محاولة لت�ضليل 
العربي  �ضراحة  على  دال��ة  هي  ما  بقدر  ال��ق��ارئ، 
واأح��اط  عقله  ا�ضتوعبه  ما  لأن  نف�ضه؛  مع  القديم 
وما  طبيعًيا،  تف�ضيًرا  ف�ضره  وبياًنا،  علًما  باأ�ضبابه 
عجز عقله عن ا�ضتيعابه من الظواهر والأحداث - 
واإن كانت تنتمي اإلى واقعه الحقيقي- قذف به اإلى 
الباب  فتح  مما  الطبيعي،  فوق  اأو  الغيبي  التف�ضير 
لي�ضبح  التعجيب،  وتيرة  ورفع  المخيلة  اأمام  وا�ضًعا 
ا عن خلفيات  العجيب »خطاًبا ُي�ضمر كما ُيعلن اأي�ضً
اأو  اأغلبها  كان  واإن  محددة")))(،  ا  اأغرا�ضً تخدم 
ظاهر بع�ضها يدور في مدار الدين، امتثاًل للثقافة 
كثير  في  لالإبداع  وال�ضابطة  ال�ضائدة  الإ�ضالمية 
من  كبير  ج��زء  ان�ضغال  يف�ضر  مما  الأح��ي��ان،  م��ن 
كتب العجيب، بت�ضوير العجائب والغرائب ت�ضويًرا 
دقيًقا، وتفخيمها وتعظيمها حتى تتجلى عظمة اهلل 
وجميل قدرته، من خالل عظمة مخلوقاته، فينطلق 
التاآليف  هذه  »�ضكلت  حيث  بالت�ضبيح؛  المرء  ل�ضان 
على اختالف م�ضاربها، اأدًبا جلياًل يحفزه الإيمان، 
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ويمتزج فيه الديني بالعلمي.. ويتمازج فيه الواقعي 
المنظومة  �ضور  من  �ضورة  ب��ات  حتى  بالخيالي.. 

الفكرية العربية الإ�ضالمية")6)(. 
كتابة العجيب: من المفزع اإلى الممتع

العجيب  تتو�ضل  التي  الكتابة  اأن  الوا�ضح  من 
فهي  العربي،  الأدب  على  جديدة  لي�ضت  والغريب 
ت�ضكل نمًطا من التاأليف له مكانته في هذا الأدب، وله 
اأ�ضول وروافد ترجع لحقبة ما قبل ر�ضالة الإ�ضالم، 
عن  الحديث  في  بعيدا  تذهب  الكتب  بع�ص  اإن  بل 
قبل  موجودة  كانت  اأنها  يفتر�ص  عجيبة  مخلوقات 
الذي  الأم��م  وهي  ال�ضالم،  عليه  اآدم  اهلل  يخلق  اأن 
زرق  طوال  اأمة  »ومنها  قائاًل:  الم�ضعودي  يذكرها 
لها  اأمة  ومنها   )...( فرقعة  اأجنحة، كالمهم  ذات 
وجهان قدامها وخلفها واأرجل كثيرة وكالمهم كالم 
راأ�ضان  منهم  واح��د  لكل  اأم��ة  ومنها   )...( الطير 
ووجهان كوجوه الأ�ضد طوال ل يفهم كالمهم..")))(؛ 
الأ�ضكال  غريبة  كائنات  و�ضف  ف��ي  يتو�ضع  حيث 
محدد،  جن�ص  اإل��ى  انتماءها  يذكر  لم  والأح��ج��ام 
المتخيل  ويحفل  النبات.  اأو  الحيوان  اأو  كالإن�ضان 
وحو�ص  اأو  عجيبة  لكائنات  اأخ��رى  بنماذج  العربي 
و"�ضطيح  الكاهن"  و"�ضق  »الغول"  مثل:  خرافية، 
تلك  تمار�ص  حيث  اليمامة"..؛  و"زرقاء  الكائن" 
المخلوقات اأثرها المفزع والممتع في الآن ذاته على 
العجيب،  الأدب  من  النمط  لهذا  القديم  المتلقي 
ما  ت�ضبه  ل  التي  المخلوقات  هذه  لموا�ضفات  نظًرا 
�ضوى  بالواقع  لها  �ضلة  ول  الطبيعة،  في  موجود  هو 
اأنها تركيب لعدة كائنات ل ت�ضتقر على �ضكل معين، 
تمار�ص  فهي  ثم،  ومن  والتغير،  التحول  دائمة  فهي 
كل  في  المتلقي،  على  والمرعب  المفاجئ  تاأثيرها 
مرة ي�ضتمع فيها لحكاية تروي عجائب هذا الكائن 
كائًنا  بو�ضفه  فالغول  ال��خ��ارق��ة؛  ق��درات��ه  وت�ضف 

عجيًبا »يمكنه الظهور بمظاهر �ضتى، مرعبة غالًبا، 
اإن�ضان و�ضاقا حمار، واأحياًنا  اأحياًنا �ضكل  ويكون له 
اأخرى يكون له راأ�ص هر...")8)(، اأما »�ضق الكاهن"، 
واحدة")9)(،  وعين  واح��دة  ورج��ل  واح��دة  »ي��د  فله 
كان  بنان،  ول  عظم  له  لي�ص  الكاهن"  و"�ضطيح 
�ضدره  في  وجهه  وكان   )...( الح�ضير  مثل  يطوى 
اليمامة"،  »زرقاء  اأما  عنق"،  ول  راأ�ص  له  يكن  ولم 
القمر، فتخبر عنه  »كانت ترى فلك  فلقوة ب�ضرها 
مما  ي�ضيرة  اأمثلة  اإل  تلك  وما  عجيبة")41(.  باأ�ضياء 
يفي�ص به التراث العربي من العجائب التي ي�ضعب 
وتلقي  الخوف  ت�ضنع  والتي  بها،  الإحاطة  اأو  عدها 
العجيب  ل  تحوَّ فكيف  المتلقي،  على  الرعب  بظالل 

في الأدب العربي من المفزع اإلى الممتع؟

قائمة  القديم  العربي  الإن�ضان  حياة  ك��ان  اإذا 
بع�ص  ف��اإن  والتنقل،  الأ�ضفار  وكثرة  الترحال  على 
تنقله  اأم��ام  عائًقا  ت�ضكل  كانت  العجيبة  الحكايات 
بحرية واأمان؛ حيث ت�ضنع في ذهنه �ضوًرا مفزعة 
الم�ضافرين")41(،  »ت�ضليل  لكائنات عجيبة، مهمتها 
وياأتي »ال�ضق" و"الغول" على راأ�ص تلك المخلوقات 
التي تخرج للم�ضافر اإذا كان وحده، ولكثرة ما كانت 
العربي  الإن�ضان  الق�ض�ص، �ضدقها  مثل هذه  ُتروى 
يتحدث  اأن  غرابة  فال  را�ضًخا،  اإيمانا  بها  واآم��ن 
اإليها  ي�ضيف  حيث  معها؛  و�ضراعه  لها  روؤيته  عن 
ول  عليها،  وتغلبه  قتلها  ادعائه  مثل  اآخ��ر،  عجيًبا 
واإنما  عليها،  وانت�ضاراته  بطولته  بو�ضف  يكتفي 
اآثارها الدليل المادي على �ضجاعته  يحمل معه من 
الغول  لقي  »اأن��ه  يزعم  �ضًرا  تاأبط  فهذا  وب�ضالته، 
بينه  وجرى  بطان،  رحا  يدعى  بالحجاز  مكان  في 
وبينها محاربة، واأنه قتلها وحمل راأ�ضها اإلى الحي، 
وق��وة  جاأ�ضه  �ضدة  يعرفوا  حتى  عليهم  وعر�ضها 
جنانه")42(. و"قد ذكر جماعة من ال�ضحابة منهم 
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ذلك  �ضاهد  اأن��ه  عنه  اهلل  ر�ضي  الخطاب  بن  عمر 
في بع�ص اأ�ضفاره اإلى ال�ضام، واأن الغول كانت تتغول 
الإ�ضالم"))4(.  قبل  وذلك  ب�ضيفه،  �ضربها  واأن��ه  له 
اأن مفارقة  اأن تقول  وكاأن مثل هذه الحكايات تريد 
عليه  يقدر  ل  عمل  البلدان،  بين  والتنقل  ال��دي��ار 
ال�ضاعر  لمكانة  ونظًرا  وال�ضجعان،  الأبطال  �ضوى 
يت�ضفوا  اأن  يجب  ال�ضعراء  فاإن  العربية،  البيئة  في 
النيران  ترهبهم  فال  القلب،  وق��وة  الجاأ�ص  ب�ضدة 
الم�ضافر  لت�ضليل  بالليل  الغيالن  يوقدها  كان  التي 
العجيبة،  الكائنات  تلك  اأ�ضوات  اإن  بل  واإخافته، 
لهيب  وي�ضير  ال�ضاعر،  له  يطرب  لحن  اإلى  تتحول 
المعنى،  وفي هذا  بها،  ي�ضتمتع  زاهية  األواًنا  نيرانه 

»قال اأبو المطراب:

رفـــيـــقـــــــة اأي  ــــــول  الــــــغـــــــ در  ــــه  فــــلــــلـــــ

لـــ�ـــصـــاحـــب قــــفــــر حــــالــــف وهـــــــو مــعــبــر

ـــــــــــت بـــلـــحـــن بـــعـــد لـــحـــن واأوقـــــــــدت اأرنَّ
وتزهر")44( تــــلــــوح  نــــيــــرانــــا  حـــــوالـــــيَّ 

حيث تتحول مظاهر الرعب والفزع التي ينتجها 
الكائن العجيب )الغول مثال(، اإلى تجليات للجمال 
والوجل،  بالخوف  القلب  ي�ضعر  اأن  وب��دل  وال��ل��ذة، 
بها  يت�ضف  ل  ق��درة  وتلك  وي��ت��رن��م،  يطرب  ف��اإن��ه 
والغريب  القوم.  وعلية  ال�ضعراء  من  الأبطال  �ضوى 
المخلوقات  بع�ص  مع  العربي  الإن�ضان  �ضراع  اأن 
من  ن��وع  اإل��ى  وال��ح��روب،  ال��ع��داوة  تجاوز  العجيبة، 
الأن�ص والمودة، بلغ حد الزواج من الكائن العجيب 
الق�ض�ص  بع�ص  تذكر  حيث  منه؛  الذرية  واإنجاب 
التي  بال�ضعالة))4(  حنظلة  بن  يربوع  بن  عمر  زواج 
ليلة  ذات  راأت  حتى  منه،  وول��دت  زمًنا،  معه  بقيت 
الذين  اأهلها  اإلى  فطارت  ال�ضعالي،  بالد  على  برًقا 
ما  ام��راأة  خير  �ضيجدها  اأن��ه  ل��ه،  زعموا  قد  كانوا 

تمقت  ال�ضعالي،  اأن  يزعمون  وكانوا  برًقا،  تر  لم 
البرق فتفر منه)46(؛ حيث اإن العالقة الحميمية بين 
الجن..(  )ال�ضعالة،  العجيبة  والكائنات  الإن�ضان 
الح�ضي  الكمال  عالم  اإلى  الإن�ضان  تطلع  عن  تعبر 
الزوجة  تعجز  الجن�ضي، خا�ضة عندما  الو�ضال  في 
الآدمية عن اإ�ضباع مثل هذا الطموح ال�ضبقي، الذي 
ل يتطلع اإليه �ضوى الأبطال من ال�ضعراء والفر�ضان، 

يقول ال�ضاعر:

مـــنـــهـــا ذلــــــــــك  َهـــــــــــــويـــــــــــــُت  اإن  ــــــب  ثــــــّي

ـــــد غــــيــــر ِبــــْكــــر ـــــم اأجــــــ ـــئـــت ل ومـــــتـــــى �ـــص

ـــَحـــُل الــخــيــر ـــ�ـــصْ بـــنـــت عـــمـــرو خـــالـــهـــا ِم
وخـــــالـــــي هـــمـــيـــم �ــــصــــاحــــب عــــــمــــــرو)47(

كان  العربي،  الأدب  في  الجن  توظيف  اأن  يبدو 
بين  الع�ضق  حكايات  خا�ضة  وماألوًفا،  متداوًل  �ضيًئا 
وليلة" نماذج من  ليلة  »األف  ت�ضمنت  الثقلين؛ فقد 
وكذلك  للجن،  الب�ضر  وع�ضق  لالإن�ص،  الجن  ع�ضق 
فيها  ت��ت��ك��رر  ال��ت��ي  يزن"،  ذي  ب��ن  �ضيف  »���ض��ي��رة 
لأنه  الإن�ضيات  البنات  يخطف  الذي  »الجان  ق�ضة 
ذلك،  ولعل  البطل..")48(.  يخل�ضهن  ثم  يحبهن، 
الأ�ضاطير  والب�ضر في  الآلهة  يذكرنا بق�ض�ص زواج 
من  ن�ضتنتج  اأن  يمكن  مما  القديمة،  الإغريقية 
خالله، اأن الق�ض�ص العجيب الذي يوظف الكائنات 
قديمة  اأحالًما  تعك�ص  وغيره،  الجن  مثل  الخارقة 
العوامل  بع�ص  من  تخل�ضه  في  الإن�ضان،  لتطلعات 
فبم�ضاعدة  ي��ري��د،  م��ا  على  ح�ضوله  ت��ع��وق  ال��ت��ي 
الأحالم؛  كل  تحقيق  ممكًنا  اأ�ضبح  الخارق،  الكائن 
ولذلك، ل عجب اأن يكثر الحديث عن العالقات بين 
نظًرا  خا�ضة)1)(؛  ال�ضعراء  عند  والجن)49(،  الإن�ص 
والمتعارف  الماألوف  تخرق  عجيبة  عالقات  لكونها 
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اإبرازها  في  الق�ضا�ضون  تفنن  النا�ص،  بين  عليه 
الطموح  ذلك  الأدب��ي  الإب��داع  عك�ص  وقد  وتناولها. 
مرتبط  غير  ه��و  م��ا  على  الح�ضول  ف��ي  ال�ضبقي 
ح�ضور  �ضّكل  حيث  واإم��ك��ان��ات��ه��م؛  الب�ضر  ب��ح��دود 
لبناء  المكونة  العنا�ضر  اأح��د  العجيبة  المخلوقات 
الإن�ضان  هذا  هموم  وعك�ص  العربية)1)(،  الق�ضيدة 
الداخلية،  ونتوءاتها  تفا�ضيلها  اأدق  في  وان�ضغالته 
فلي�ضت »فكرة الغول اأو الجن" - في تقديري- �ضوى 
الكامن  الإن�ضاني  والخوف  الوجودي  للقلق  تج�ضيد 
في اأعماق الإن�ضان من اأخيه الإن�ضان، الذي يتحول 
من عطاء المحبة والخير، اإلى عطاء الأذى وال�ضر. 
ومن ثم، لم يكن ح�ضور العجيب في الإبداع العربي، 
والملل،  الرتابة  لدفع  فنًيا  ت�ضكياًل  اأو  جمالًيا  ترًفا 
القِلق،  الوجود  من  اأنماط  عن  تعبيًرا  كان  ما  بقدر 
الواقع  حواجز  تقدر  لم  كبيرة،  لآم��ال  وتج�ضيدا 
الطبيعي وحدوده على تلبيتها، فكان تدخل الكائنات 
فوق الطبيعية، »التي تحقق معجزات يعجز الإن�ضان 
ال��ت��وازن  لإع���ادة  ���ض��رورًي��ا  اأم���ًرا  اأدائها")2)(،  ع��ن 

وال�ضتقرار اإلى حياة الإن�ضان. 

ي�ضاف اإلى ما �ضبق، ما تذكره كتب العجائب من 
ق�ض�ص عجيبة، تنتهي اإلى اأيام العرب البائدة، مثل 
ق�ضة »الملك الطاغية عمليق مع العرو�ص الم�ضماة 
يروى  ال��ذي  عناق"  بن  »ع��وج  وق�ضة  ال�ضمو�ص"، 
ويتناول  منه،  في�ضرب  ال�ضحاب  يحتجز  »ك��ان  اأن��ه 
ال�ضم�ص  بعين  في�ضويه  البحر  ق���رار  م��ن  ال��ح��وت 
من  ذل��ك،  غير  اإل��ى  ياأكله")))(.  ث��م  اإليها  يرفعه 
ا، ناهيك عن ال�ضير ال�ضعبية  الحكايات القديمة جدًّ
مثل:  التعجيب،  في  المغرق  البطولي  الطابع  ذات 
يزن"،  ذي  ب��ن  �ضيف  و"�ضيرة  عنترة"،  »�ضيرة 

و"الزير �ضالم"، و"الأميرة ذات الهمة"، و"اأبي زيد 
بديع  مقامات  ا،  اأي�ضً وهناك  وغيرها.  الهاللي"، 
الزمان الهمداني، ومقامات الحريري، ومو�ضوعات 
الأمثال العربية؛ ونخ�ص بالذكر مو�ضوعتين: الأولى 
موؤلفات  وهناك  للزمخ�ضري،  والثانية  للميداني، 
�ضم�ص  مثل  العربي؛  التراث  في  والتنجيم  ال�ضحر 
ذلك،  وغير  العارفين..  وتذكرة  الكبرى،  المعارف 
المجال  وي�ضيق  بتتبعه،  ال��م��ق��ام  ي��ط��ول  ق��د  مما 
تنتهي  ل  وعري�ص  وا�ضع  ب��اب  فهو  ا�ضتيعابه،  عن 
على  الوقوف  هي  بع�ضه،  ذكر  من  والغاية  ح��دوده، 
ظاهرة كتب العجائب والغرائب في التراث العربي 
الإ�ضالمي، وت�ضكيلها ر�ضيًدا معرفًيا وجمالًيا يمكن 
في  جليلة  خ��دم��ة  وال��دار���ض��ي��ن  للباحثين  يقم  اأن 
وعقلية  العربية  الذهنية  خ�ضو�ضيات  عن  الك�ضف 

الإن�ضان العربي. 

خاتمة

الإ�ضالمي  العربي  التراث  اأن  من  الرغم  على 
والغرائب  العجائب  كتب  من  �ضخمة  بمدونة  يحفل 
النقاد  باهتمام  تح�ص  ل��م  ال��م��دون��ة  ه��ذه  اأن  اإل 
تبرير  اأرك��ون  محمد  ح��اول  وق��د  القدامى،  العرب 
بوجود  الن�ضو�ص،  هذه  طال  ال��ذي  الإهمال  ذلك 
حيث  الأدب)4)(؛  من  النمط  لهذا  تحقيرية  نظرة 
والأدب  الخرافية  العقائد  دائرة  »داخل  اإدراجه  تم 
الثقافية  الفعالية  من  م�ضتوى  �ضمن  اأي  ال�ضعبي؛ 
المتدنية")))(، ولي�ص ذلك فح�ضب بل ُوِجدت فتاوى 
تحرم تداول بع�ص الكتب)6)(، كما وقف ابن خلدون 
كتب  اأوردتها  التي  العجائب  بع�ص  من  )ت818ه���( 
والطبري  الم�ضعودي  اأم��ث��ال  من  وال�ضير  التاريخ 
اإيجاد  اإل��ى  الداعي  لها،  المنكر  موقف  و�ضواهما 
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واأرجع  الخرافة،  غريزة  عن  تبتعد  عقالنية،  روؤية 
على  ناقليها  اعتماد  اإل��ى  العجيبة  المرويات  ه��ذه 
تاأويل �ضلبي غير فاعل)))(. وخ�ض�ص الجاحظ باًبا 
في »الحيوان" عنونه ب�"باب من ادعى من الأعراب 
غرين  وي�ضمعون  الغيالن  ي��رون  اأن��ه��م  وال�ضعراء 
كتب  تهمي�ص  محاولت  من  ذلك  وغير  الجان")8)(. 
انعك�ص  مما  وانت�ضارها،  تداولها  ومحاربة  العجائب 

�ضلًبا على طبيعة تمثلها من قبل الدار�ضين.

الأدبية  »الفنون  �ضمن  العجائب  كتب  اإدراج  اإن 
ال�ضعبية")9)( التي تجمع بين الخرافة والأ�ضطورة)61(، 
الخوارق من �ضحر وجن وفعل غير  و"تهيمن عليها 
معقول، متحررة من المنطق ال�ضارم للزمكان")61(، 
لم يكن يخلو من نظرة ازدراء وتحقير؛ »ولذلك ل 
اإل �ضفهًيا وو�ضط  نجد مثل هذه الن�ضو�ص متداولة 
�ضرائح اجتماعية خا�ضة")62(، مما اأ�ضهم في تر�ضيخ 
النظرة ال�ضلبية لأدب العجيب بو�ضفه اأدًبا �ضعبًيا اأو 
موروًثا �ضفهًيا ل يرقى لهتمامات النخبة، ول يجوز 
حتى  درا�ضته،  ��ر  اأخَّ ال��ذي  ال�ضيء  علمًيا،  درا�ضته 

�ضبقنا الغرب اإليه.

 قاد الخروج عن الماألوف العديد من المبدعين 
راأى  لموهبة  �ضريبة  حياتهم  فقدموا  حتوفهم،  اإلى 
فيها الآخرون انحرافًا لم يحتملوه؛ فقد قتل )طرفة 
عن  خروجه  يتحمل  لم  ملك  من  باأمر  العبد(  ابن 
حياته  المتنبي  ودفع  �ضلوكه،  ي�ضت�ضغ  ولم  الماألوف 
ثمنًا لخياله ال�ضعري الذي �ضاغ فيه طموحه، فهجا 
من هجا، وفخر بنف�ضه ما راأى فيه الآخرون تجاوزًا 
ترويه  ما  بح�ضب  نهايته  وكانت  األفوها،  حدود  عن 

بع�ص الروايات، ب�ضبب اأحد اأبيات من ق�ضيدة له: 

الـــخـــيـــل والـــلـــيـــل والــــبــــيــــداء تــعــرفــنــي

والقلم والــقــرطــا�ــص  والــرمــح  وال�صيف 

�ضحته  اإبداعاته  ثمن  كان  َمْن  المبدعين  ومن 
المبدع  يجد  ل  حين  خا�ضة  وا���ض��ت��ق��راره،  واأم��ن��ه 
لالإهمال  فيتعر�ص  الآخرين،  من  والتقبل  التقدير 
قد  ما  ج��راء  والقلق  لال�ضطراب  ثم  والتهمي�ص، 
ب�ضبب  والتحذيرات  ال�ضغوطات  من  عليه  يمار�ص 
هام�ضي  هو  ما  اأي  الر�ضمي  غير  الأدب  اإل��ى  ميله 

مبتذل غير مرحب به.

والأدب  الر�ضمي  الأدب  بين  التمييز  اأن  يظهر 
والثقافة  العالمة  الثقافة  بين  تمييز  هو  ال�ضعبي، 
في  »ي��ك��م��ن  بينهما  ال��ف��ارق  اإن  ح��ي��ث  ال�ضعبية؛ 
الفا�ضل بين الر�ضمي والهام�ضي"))6(، وتبًعا لذلك، 
بهما  تخت�ص  تكاد  والغريب  العجيب  �ضمتي  »اإن 
التي  »ال�ضاذجة"  العقلية  ذات  ال�ضعبية  الثقافة 
تتجمع  رحًبا،  عالًما  والخوارق  الخرافات  في  تجد 
بحكم  واقعًيا،  للتحقق  القابلة  غير  اأحالمها  فيه 
في  وعلمًيا  �ضيا�ضًيا  المتحكمة  الطبقة  �ضيطرة 
كان  ولذلك  والرمزي")64(؛  المادي  التاأثير  منابع 
الحتيال بالعجيب وحكايات الحيوان �ضبياًل لحجب 
المعاني غير المرحب بها؛ اإذ »بين الحكمة والقارئ 
لبلوغ  ه��ذا  مراوغة  من  لها  ولب��د  ال�ضلطان،  يقف 
تعرفه  لم  العجيب  اأن  ه��ذا،  يعني  ول  ذلك"))6(؛ 
النخبة، واإنما م�ضدر هذا التمييز هو تباين التلقي 
واختالفه، فالثقافة العالمة عرفت كذلك العجيب، 
فما  ال��ع��ام��ة،  عجيب  ع��ن  يختلف  عجيبها  اأن  اإل 
الفئة  انتباه  حتى  يثير  ل  قد  الفئة  هذه  حيرة  يثير 
الأخرى، اإل اأن ما ينبغي التاأكيد عليه هو اأن الكتابة 
العجيبة لم يخفت بريقها اأبدا؛ حيث ظلت ت�ضتقطب 

اهتمام القراء وتثير ردود فعل متباينة.
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ينفخ  الماألوف  عن  الإبداعية  الكتابة  خروج  اإن 
الكالم  ماألوف  من  ترتقي  جماليات  الن�ضو�ص  في 
الأدب  »يتميز  حيث  الجميل؛  الأدب  م�ضاف  اإل��ى 
بالغرابة والخرق والنزياح، فاإذا كان  عن الالاأدب 
والأ�ضلوب  العادي  والكالم  الألفة  اأ�ضا�ضه  ال��الاأدب 
الإغ��راب  على  يقوم  الأدب  ف��اإن  المنحط،  ال�ضفلي 
والتخريب  والإي��ه��ام  والإب��ه��ام  والتغريب  والإب��ع��اد 
اأن  ذل��ك،  ويعني  وم��األ��وف.  ومنطقي  �ضائد  هو  لما 
وماهو  الأل��ف��ة  ع��ن  وال��خ��روج  ال��غ��راب��ة  ه��و  »الأدب 
اإن ظاهرة كتب  القول،  �ضائد.")66( ومن هنا يمكن 
الإ�ضالمي  العربي  التراث  في  والغرائب  العجائب 
تمثل انعكا�ًضا لتحولت المجتمع العربي عبر التاريخ 
وح�ضيلة تطلعاته الم�ضتمرة نحو النفالت من األفة 
الواقع ورتابته، ومن ثم فاإن الهتمام بهذه الظاهرة 
يمكن اأن يفيد في الك�ضف عن جوانب خفية من �ضر 

العبقرية العربية في اأزمنة النهو�ص والرتقاء. 
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�ضفحات  دار  اأنـــمـــوذًجـــا،  كــثــيــر  ابـــن  تف�صير  الــــقــــراآن: 
للدرا�ضات والن�ضر، دم�ضق، ط: 1، )211م، �ص: )).
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علي - )) اب��ن  الح�ضين  ب��ن  علي  الح�ضن  اأب���و  ال��م�����ض��ع��ودي، 
)ت46)ه������(، اأخـــبـــار الـــزمـــان، دار الأن��دل�����ص، ب��ي��روت، 

1981م، �ض�ص: 2)-)).
االإ�صالم - 8) قبل  العرب  عند  المقد�ص  بنى  �ضلحد،  يو�ضف 

الطليعة، بيروت،  اأحمد خليل، دار  وبعده، ترجمة: خليل 
1996م، �ص: 48.

عي�ضى - 9) ب��ن  محمد  ال��دي��ن  ك��م��ال  البقاء  اأب���و  ال��دم��ي��ري، 
اأحمد  تحقيق:  الكبرى،  الــحــيــوان  حــيــاة  )ت818ه�����(، 
)211م،  ط:2،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ب�ضج،  ح�ضن 

ج:1، �ص: )41.
الم�ضعودي، اأخبار الزمان، م�ضدر �ضابق، �ص: 124.- 41
االإ�صالم - 41 قبل  العرب  عند  المقد�ص  بنى  �ضلحد،  يو�ضف 

وبعده، مرجع �ضابق، �ص: 48.
)ت - 42 الكوفي  محمود  ب��ن  محمد  ب��ن  زك��ري��ا  ال��ق��زوي��ن��ي، 

بيروت،  العباد، دار �ضادر،  واأخبار  البالد  اآثار  682ه�(، 
)د.ط، د. ت(، �ص: 92.

علي - )4 اب��ن  الح�ضين  ب��ن  علي  الح�ضن  اأب���و  ال��م�����ض��ع��ودي، 
تحقيق:  الجوهر،  ومــعــادن  الذهب  مــروج  )ت46)ه����(، 
ال�ضعادة،  مطبعة  الحميد،  عبد  ال��دي��ن  محي  محمد 

القاهرة، ط: 4، 1964م، ج:2، �ص: ))1.
الم�ضدر نف�ضه، �ص: ))1.- 44
الجن، - )4 ���ض��اح��رة  ه��ي  وق��ي��ل  ال��غ��ول،  اأن��ث��ى  ه��ي  ال�ضعالة 

ْعالة ُخْبثًا و�َضالَطًة. ينظر:  وا�ْضَت�ْضَعَلِت المراأَُة �ضارت كال�ضِّ
ل�صان العرب، ابن منظور، تحقيق: عبد اهلل علي الكبير، 
دار  ال�ضاذلي،  محمد  ها�ضم  اهلل،  ح�ضب  اأحمد  محمد 

المعارف، القاهرة، 1981، مادة: �ضعل.
عبد - 46 تح:  الحيوان،  )ت))2ه����(،  عثمان  اأب��و  الجاحظ، 

م�ضطفى  ومطبعة  مكتبة  �ضركة  ه��ارون،  محمد  ال�ضالم 
البابي الحلبي واأولده، م�ضر، ط:2، )196م، ج: 6، �ص: 
الميثولوجيا  مرتا�ص،  الملك  عبد  ا:  اأي�ضً وينظر   .19(
عند العرب )درا�ضة لمجموعة من الأ�ضاطير والمعتقدات 
الجزائر،  للكتاب،  الوطنية  الموؤ�ض�ضة  القديمة(،  العربية 
للن�ضر، 1989م، �ص: )). وكذلك: فاروق  التون�ضية  الدار 
�ضابق،  مرجع  العجيب،  ال�صعبي  االأدب  عالم  خور�ضيد، 

�ص:161. 
االأدب - )4 فــي  االأ�ــصــطــورة  الحجاجي،  الدين  �ضم�ص  اأحمد 

)198م،  للطباعة،  الهالل  دار  الهالل،  كتاب  العربي، 

�ص:121.
مرجع - 48 العجيب،  ال�صعبي  االأدب  عالم  خور�ضيد،  ف��اروق 

�ضابق، �ص:44.
يخ�ض�ص ابن النديم في "الفهر�ضت" باًبا كاماًل بعنوان: - 49

 ،" لالإن�ص  الجن  وع�ضاق  للجن  الإن�ص  ع�ضاق  اأ�ضماء   "
ينظر: ابن النديم، اأبو الفرج محمد بن اإ�ضحاق )ت8)4 
)199م،  ط:2،  بيروت،  المعرفة،  دار  الفهر�صت،  ه���(، 
ينظر  وال��ج��ن،  الإن�����ص  بين  العالقات  وح��ول   .((( ���ص: 
الــقــراآن  ي�صورها  كما  الــجــن  وعــجــائــب  غــرائــب  كتاب: 
ال�ضبلي  اهلل  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  تاأليف:  وال�صنة، 
مكتبة  الجمل،  محمد  اإبراهيم  تحقيق:  69)ه����(،  )ت 
 .198( ط:1،  القاهرة،  والتوزيع،  والن�ضر  للطبع  القراآن 

)مو�ضوع: مناكحة الجن، �ص: )8(.
خ�ض�ص الأ�ضفهاني موا�ضع متفرقة من كتابه "االأغاني" - 1)

الفرج  اأب��و  ينظر:  بالجن.  ال�ضعراء  عالقة  عن  للحديث 
علي بن الح�ضين )ت6))ه�(، تحقيق: عبد ال�ضتار اأحمد 

فراج، دار الثقافة، بيروت، ط: )، 1981.
االأدب - 1) فــي  االأ�ــصــطــورة  الحجاجي،  الدين  �ضم�ص  اأحمد 

العربي، مرجع �ضابق، �ص:114.
مرجع - 2) الفل�صطينية،  ال�صعبية  الحكاية  �ضرحان،  نمر 

�ضابق، �ص: 114.
مرجع - )) العجيب،  ال�صعبي  االأدب  عالم  خور�ضيف،  فاروق 

�ضابق، �ص:))1.
االإ�صالمي: قراءة علمية، ترجمة: - 4) الفكر  اأركون،  محمد 

الثقافي  المركز  القومي-  الإنماء  مركز  �ضالح،  ها�ضم 
العربي، بيروت، ط: 2، 1996م، �ص: 211.

المرجع نف�ضه، �ص: )18.- ))
ينظر بع�ص الأمثلة �ضمن: �ضعيد يقطين، الكالم والخبر: - 6)

العربي،  الثقافي  المركز  العربي،  ال�صرد  فــي  مقدمة 
بيروت-الدار البي�ضاء، ط:1، )199م، �ص: 61.

�ضياء الكعبي، ال�صرد العربي القديم: االأن�صاق الثقافية - ))
واإ�صكاليات التاأويل، الموؤ�ض�ضة العربية للدرا�ضات والن�ضر، 

بيروت، ط: 1، )211م، �ص: 2).
الجاحظ، الحيوان، م�ضدر �ضابق، الجزء ال�ضاد�ص.- 8)
البينة(، - 9) وحــي  )مــن  مغربية  درا�ــصــات  الفا�ضي،  محمد 

مرجع �ضابق، �ص: )12.
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الــخــرافــة - 61 بــيــن  الــ�ــصــعــبــي  الــحــكــي  ح��ج��و،  محمد  ينظر: 
ال�صعبية،  الحكاية  في  �صيميائية  درا�ــصــة  واالأ�ــصــطــورة: 
محمد  اإ���ض��راف:  تحت  الدكتوراه  �ضهادة  لنيل  اأط��روح��ة 
مفتاح، نوق�ضت بكلية الآداب والعلوم الإن�ضانية بني مالل، 
ينظر  2112م.  �ضنة  �ضليمان،  م��ولي  ال�ضلطان  جامعة 
الغربية  الثقافة  بين  االأ�صطورة  لوليدي،  يون�ص  كذلك: 
اأنفو- برانت، فا�ص، ط:1،  والثقافة االإ�صالمية، مطبعة 

 .1996
درا�ــصــة - 61 بــالــمــغــرب:  ال�صعبي  الق�ص�ص  يعلى،  م�ضطفى 

2111م،  ط:1،  البي�ضاء،  الدار  المدار�ص،  مرفولوجية، 
�ص:1).

العربي - 62 ال�����ض��رد  ف��ي  ال��ع��ج��ائ��ب��ي  تلقي  يقطين،  �ضعيد 
�ضمن:  نموذًجا،  ال�ضي�ضبان  وادي  غ��زوة  الكال�ضيكي: 
كلية  من�ضورات  وتطبيقات،  اإ�ــصــكــاالت  التلقي:  نظرية 

الآداب والعلوم الإن�ضانية بالرباط، )199م، �ص: 111.
�ضابر الحبا�ضة، العجيب والغريب في كتب تف�ضير القراآن: - )6

منطق ال�ضرد اأم حجاجية الدللة؟، مجلة: مقاربات، ع:)، 
المجلد:2، ربيع 2119م، �ص:)).

المرجع وال�ضفحة نف�ضهما.- 64
توفيق بكار، المنهج الجدلي في تحليل الق�ض�ص؛ جدلية - )6

من�ضورات  والكتابة،  القراءة  �ضمن:  وال�ضلطان،  الحكمة 
�ص:  1989م،  بمنوبة،  الآداب  كلية  الأولى،  تون�ص  جامعة 

.(1
"االأدب - 66 كــتــاب  فــي  النقدية  الــحــداثــة  ح��م��داوي،  جميل 

ال�ضبكة من  متاح على  كليليطو.  الفتاح  والغرابة" لعبد 
خالل الرابط الآتي:

http://www.doroob.com/?p=12283  

الم�صــادر والمراجع

اأواًل: الكتب
اآثار البالد واأخبار العباد، زكريا القزويني، دار �ضادر،   -1

بيروت، د.ط، د. ت.
بيروت،  الأن��دل�����ص،  دار  الم�ضعودي،  الـــزمـــان،  اأخـــبـــار   -2

1981م.
ال��ع��ودة،  دار  ه���الل،  غنيمي  محمد  الــمــقــارن،  االأدب   -(

بيروت، ط:2، )198م. 

االإ�صالمية،  والثقافة  الغربية  الثقافة  بين  االأ�صطورة   -4
ط:1،  ف��ا���ص،  ب��ران��ت،  اأن��ف��و-  مطبعة  ل��ول��ي��دي،  يون�ص 

1996م. 
الدين  �ضم�ص  اأح��م��د  الــعــربــي،  االأدب  فــي  االأ�ــصــطــورة   -(
الحجاجي، كتاب الهالل، دار الهالل للطباعة، القاهرة، 

)198م.
االأغاني الأبي الفرج علي بن الح�صين، تح: عبد ال�ضتار   -6

اأحمد فراج، دار الثقافة، بيروت، ط: )، 1981م.
االإفادات واالإن�صادات الأبي اإ�صحاق ال�صاطبي، تح: محمد   -(

اأبو الأجفان، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بيروت، ط:2، 1986م.
بنى المقد�ص عند العرب قبل االإ�صالم وبعده، يو�ضف   -8
بيروت،  الطليعة،  دار  خليل،  اأحمد  خليل  تر:  �ضلحد، 

د.ط، 1996م.
ابن  الــثــيــاب،  لب�ص  ممن  كثير  على  الــكــالب  تف�صيل   -9
دار  �ضبارو،  محمد  ع�ضام  وت��ح:  ود.  ت��ق.  ال��م��رزب��ان، 
د.ط،  ب��ي��روت،  والتوزيع،  والن�ضر  للطباعة  الت�ضامن 

1992م. 
بطر�ص  تح:  الأندل�ضي،  �ُضهيد  ابن  والــزوابــع،  التوابع   -11

الب�ضتاني، مكتبة �ضادر، بيروت، ط:1، )196م.
التوالد ال�صردي: قراءة في بع�ص اأن�ضاق الن�ص التراثي،   -11

�ضعيد جبار، جذور للن�ضر، الرباط، ط: 1، 2116م.
المنير،  اب��ن  الــغــريــب،  تف�صير  فــي  العجيب  التي�صير   -12
اإبراهيم  مال  �ضليمان  ت��ح:  العبا�ص،  اأب��و  الدين  نا�ضر 

اأوغلو، دار الغرب الإ�ضالمي، بيروت، ط:1، 1994م.
الحكاية ال�صعبية الفل�صطينية، نمر �ضرحان، الموؤ�ض�ضة   -1(

العربية للدرا�ضات والن�ضر، ط:1، 4)19م.
درا�ضة  واالأ�ــصــطــورة:  الــخــرافــة  بين  ال�صعبي  الحكي   -14
�ضيميائية في الحكاية ال�ضعبية، محمد حجو، بحث لنيل 
الدكتوراه في الآداب والعلوم الإن�ضانية، كلية الآداب  بني 

مالل، 2112م.
كمال  البقاء  اأب��و  الدميري،  الــكــبــرى،  الــحــيــوان  حــيــاة   -1(
دار  ب�ضج،  ح�ضن  اأحمد  تح:  عي�ضى،  بن  محمد  الدين 

الكتب العلمية، بيروت، ط:2، )211م.
درا�ــصــات فــي الــتــراث الــجــغــرافــي الــعــربــي االإ�ــصــالمــي،   -16
دار  الخفاف،  علي  وعبد  المومني،  عقلة  اأحمد  محمد 

الكندي للن�ضر والتوزيع، الأردن، د.ط، 2111م.
الفا�ضي،  محمد  البينة(،  وحــي  )مــن  مغربية  درا�ــصــات   -1(

عيون المقالت، الدار البي�ضاء، ط:2، 1991م.
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الرحالت، �ضوقي �ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط:4،   -18
)198م. 

ر�صالة الغفران، لأبي العالء المعري، دار الكتب العلمية،   -19
بيروت، ط:1، 1991م.

اليو�صي،  علي  الأبي  والحكم،  االأمثال  في  االأكــم  زهرة   -21
معهد  من�ضورات  الأخ�ضر،  ومحمد  حجي  محمد  ت��ح: 
ال��دار  الثقافة،  دار  للتعريب،  وال��درا���ض��ات  الأب��ح��اث 

البي�ضاء، ط:1، 1981م.
واإ�ضكالت  الثقافية  الأن�ضاق  القديم:  العربي  ال�صرد   -21
للدرا�ضات  العربية  الموؤ�ض�ضة  الكعبي،  �ضياء  التاأويل، 

والن�ضر، بيروت، ط: 1، )211م.
للموروث  ال�ضردية  البنية  في  بحث  العربية:  ال�صردية   -22
العربية  الموؤ�ض�ضة  اإبراهيم،  العربي، عبد اهلل  الحكائي 

للدرا�ضات والن�ضر، بيروت، ط:2، 2111م.
دار  حليفي،  �ضعيب  الفانتا�صتيكية،  الــروايــة  �صعرية   -2(

الحرف للن�ضر والتوزيع، القنيطرة، ط: 2، )211م.
محمد  ب��ن  يو�ضف  والـــــدرر،  االآالء  لــحــل  الــمــدر  طـــرح   -24
ال�ضدق  م��ط.  ال�ضربيني،  خ�ضر  بن  الجواد  عبد  اب��ن 

الخيرية، القاهرة، ط:1، 1))1ه�. 
دار  خور�ضيد،  ف��اروق  العجيب،  ال�صعبي  االأدب  عالم   -2(

ال�ضروق، القاهرة، ط:1، 1991م.
العجيب ال�صحري في الم�صرح المغربي: خطاب فرجة   -26
ال�ضحر، عبد الفتاح ال�ضادلي، مط. اأنفو- برانت، فا�ص، 

ط:1، 2119م.
العجيب والغريب في كتب تف�صير القراآن: تف�ضير ابن   -2(
للدرا�ضات  ال�ضعفي، دار �ضفحات  اأنموذجا، وحيد  كثير 

والن�ضر، دم�ضق، ط: 1، )211م.
عــنــوان الــ�ــصــرف الـــوافـــي فــي عــلــم الــفــقــه والــعــرو�ــص   -28
عبد  ت��ح:  المقرئ،  اب��ن  والــقــوافــي،  والنحو  والــتــاريــخ 
اهلل اإبراهيم الأن�ضاري، المط. العزيزية، حلب، ط:1، 

1294ه�.
الم�ضرق،  دار  نخلة،  رفائيل  الــعــربــيــة،  اللغة  غــرائــب   -29

بيروت، ط:4، 1986م.
وال�صنة،  القراآن  ي�صورها  كما  الجن  وعجائب  غرائب   -(1
الجمل،  اإبراهيم محمد  ال�ضبلي، تح:  الدين محمد  بدر 

مكتبة القراآن، القاهرة، ط:1، )198م.
عبد  ال��دي��ن  ج��الل  والــ�ــصــارق،  الم�صنف  بــيــن  الــفــارق   -(1
الكتب،  عالم  ن��اج��ي،  ه��الل  ت��ح:  ال�ضيوطي،  الرحمن 

بيروت، ط:1، 1998م.

الـــفـــرا�ـــصـــة، اب���ن ق��ي��م ال��ج��وزي��ة، ت���ح: ���ض��الح اأح��م��د   -(2
بغداد،  الزمان،  مط.  الوطنية،  المكتبة  ال�ضامرائي، 

د.ط، 1986م.
تر:  اأرك���ون،  محمد  علمية،  ق��راءة  االإ�ــصــالمــي:  الفكر   -((
الثقافي  المركز  القومي-  الإنماء  مركز  �ضالح،  ها�ضم 

العربي، بيروت، ط: 2، 1996م.
ط:2،  بيروت،  المعرفة،  دار  النديم،  ابن  الفهر�صت،   -(4
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جعفُر بُن ُقَداَمة )ت 319هـ(
حياته – شعرُه - كتابُه

حفل الع�صر العبا�صيُّ ببع�ِص االأدباء الذين كانْت لهم منـزلة كبيرة في االأدب العربّي وتاأريِخِه 
اإالَّ اأنَّهم َلْم َيحظوا بدرا�صات توثيقية وافية؛ لذا لم يكن حظهم من ال�صهرة كَحظِّ غيرهم ِمن 

االأعالم االآخرين.
لًَة،  فاالأديب )جعفر بن ُقَداَمة( لم نَر اأحًدا من القدماء اأو الُمْحَدِثين كتَب عنه درا�َصًة مَف�صَّ
اللهمَّ اإالَّ �صفحات قليلة جًدا)1( حبَّرها بع�ُص َمْن ُعُنوا بدرا�صة ولده ُقَداَمة بن جعفر )ت 337هـ(، 

لكن ما كتبوُه ف�صاًل عن كونه مقت�صًبا لم ي�صلْم من االأخطاء والهفوات.
من  المزيد  اإلى  يحتاج  َعلًَما  جعفًرا  والده  األفيُت  فقد  جعفر،  بن  بُقَداَمة  حَبِتي  �صُ ولطوِل 
ع، فكانْت هذه الدرا�صُة التي حاولنا فيها اإبراز الجوانب المجهولة من حياته واأدبه. البحِث والتتبُّ

والحمُد هلِل ربِّ العالمين.

ا�سُمُه:
هو: جعفر بن ُقَداَمة بن زياد الكاتب)2( ، وكنيته 

اأبو القا�ضم))(.
ب�ضورة:  الم�ضادر  بع�ص  في  ا�ضُمُه  ورَد  قلُت: 
)جعفر بن محمد بن ُقَداَمة( )4( ، وقد وقفنا طوياًل 
فلم  جعفر،  َن�َضِب  من  وموقعه  )محمد(  ا�ضم  عند 

يتبين لنا �ضحة وروده فيه، فلم 
)نقد  �ضاحب  ُق��َداَم��ة))(   �ضوى  ابنا  له  نعرْف 
وهي  الألفاظ(،  )جواهر  و  )الخراج(   و  ال�ّضعر( 

مطبوعة، و�ضواها.

الفرج  اأبي  كتاب  في  وقَع  قد  يكوَن  اأْن  يعدو  ول 
الأ�ضبَهاِنّي - وهو اأهمُّ َمْن اأورده - �ضهٌو من النا�ضخ 

َفُنِقَل اإلى الكتِب التي اأخذْت عنُه، َوَما اأكثرها !.

اأ�سرته ووالده:
ن�ضرانية،  كانْت  جعفر  ���ض��َرَة  اأُ اأنَّ  ِد  الُموؤَكَّ ِم��َن 
راأ�ضها،  نعرُف  ول  الب�ضرة)6(،  َمدينِة  ِفي  اأََق��اَم��ْت 
وعرفنا  زياد،  بن  ُقَداَمة  وال��دِه:  على  َوَقفَنا  ولكننا 
ُه لي�َص )حكيم  اإنَّ اأقوَل هنا  اأْن  واأُِحبُّ  اأخبارِه،  بع�َص 

د. عبا�س هاني الجراخ
بابل - العراق
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الم�ضرق())( الذي اأورَدُه الجاحظ )ت ))2ه�(، كما 
نقل عنه المرحوم العب���ادي)8(، واإْن �َضكَّ ِفي ذلك، 
و د. طبانة)9( ، فُقَداَمة الذي ذكرُه الجاحظ ل يمكن 
اأْن يكوَن �ضاحبنا؛ لأنُه قد ظهر لنا اأَنَّ ا�ضمه الكامل 
هو: )الح�ضن بن ُقَداَمة ()11(، وهو اأحد من ا�ضتغل 
ولم  )الحكيم(،  ب�  َف  ُو�ضِ حتى  الكيمياء،  ب�ضناعة 
ُن لنا اأنَّ ُقَداَمة قد ا�ضتغل - اأو اأَحد  نعثر على ما ُيَبيِّ

اأفراد اأ�ضرتِه - ب�علِم )الكيمياء(. 
عن  الإ�ضارات  بع�ُص   - هلل  والحمد   - وو�ضلْتنا 
)ت  حمدون  بن  الح�ضن  بن  محمد  رَوى  اإْذ  حياتِه؛ 
62)ه�( في )تذكرته( قوَل ُقَداَمة بن زياد: " دخلُت 
الملك  عبد  بن  محمد  على  وه��ب)11(  بن  والح�ضن 
فجعل  اإخوانِه،  خا�ضة  من  جماعٌة  وعنده  الزيات، 
�ضاكت،  والح�ضُن  اأحوالهم،  ي�ضكوَن  منهم  الجماعُة 

وكنُت فيمْن �ضكا... ")12(.
وزارة  ع��ه��د  ف��ي  ك���ان  جعفر  دخ���ول  اإنَّ  ق��ل��ُت: 
))2ه�،  �ضنة  مقتله  وقبل  التنُّور،  �ضاحب  الزيَّات، 
وهي  ومئتين،  وع�ضرين  ت�ضع  �ضنة  كان  ذلك  ولعلَّ 
واأَلَزَمُهم  الُكتَّاَب  )الواثُق(  فيها  حب�ص  التي  ال�ضنُة 
ذلك،  ج��راء  َر  رَّ َت�ضَ قد  ُقَداَمة  اأنَّ  ويبدو  الأم��وال، 
ِخَذْت منهم الأموال؛ اإْذ  واإْن لْم نجْد ا�ضَمُه في َمْن اأُ
الواثق  األزمهم  الذين  الكتاِب  بع�َص  الطبريُّ  يذكر 

اأمواًل))1(. 
َن  بيَّ 11)ه���(  )ت  الطبري  اأورَدُه  ن�صٌّ  وهناك 
�ضياع  على  ُم�ضِرًفا  ك��اَن  ِزي��اد  ب��َن  ُق��َداَم��َة  اأنَّ  فيه 
القائِد اإيتاخ الخزرّي)14(  الخا�ضة، ثم اأمَر المتوكُل 
اإبراهيم))1(   بَن  اإ�ضحاَق  بغداد  على  َواِليِه  العبا�ضي 
وكاتبيِه  ومظفًرا  من�ضوًرا  َوَلَديِه  َمَع  ايتاخ  ِبَحْب�ِص 
�ضليمان بن وهب)16( ، وُقَداَمة بن زياد الن�ضراني، 
وكان )�ضليمان( على اأعماِل خرا�ضان، وُقَداَمة على 
�ضياع اإيتاخ الخا�ضة، فُحب�ضوا ببغداد، فاأما �ضليمان 
اأنَّ  ويالحظ   ، ُق��َداَم��ة))1(  واأَ�ضلم  ِربا،  َف�ضُ وُقَداَمة 

َحْب�َص )من�ضور( و)مظفر( كان في مو�ضٍع يختلف 
بن  و�ضليمان  ُقَداَمة  فيه  ُحِب�َص  الذي  المو�ضع  عن 
ووبَّخوُه  ُتوه  َفَبكَّ وبينهم،  بينه  " جمع  اإنه  ثم  وهب، 

ِبَما كان منه ")18(. 
�ضنة خم�ص  في  الحادثة  الطبريُّ هذه  اأورد  وقد 
اإ�ضالم   - �ضك  بال   - توؤكد  وهي  ومئتين،  وثالثين 
اأهمية  وتبين  المتوكل،  عهِد  في  زي��اد  بن  ُق��َداَم��ة 

َمُه عند اإيتاخ)19(.  المن�ضب الكبير الذي ت�ضنَّ
له  فاأنجبْت  مثله،  َج من ن�ضرانية  تزوَّ اأنه  ويبدو 
في  وفاته  اإ�ضالمه حتى  على  ُه ظلَّ  واأنَّ جعفًرا هذا، 
تاريخ غير معلوم، ومن العجيب اأنَّ د. ح�ضين قا�ضم 
العزيز ينفي اإ�ضالم ُقَداَمة بن زياد، ويرى في خبر 
اأنه )�ضلم( من  الطبري تحريًفا، فالأ�ضُل عنده هو 
الموت، ولي�ص اأ�ضلم، واأنَّ النا�ضخ اأ�ضاَف همزة اإلى 
نرى  ول   ،!)21( )اأ�ضلم(  لُي�ضبح:   ) �ضلم   ( الفعل 
الحادثة ل  اأنَّ  لل�ضواب؛ ذلك  الراأي وجًها  في هذا 
ُه  ل هذا التوجيه المتكلِّف الغريب، فالوا�ضُح اأنَّ تتحمَّ

اأ�َضْلَم خوًفا ِمَن الموت، الذي طاَل اإيتاخ فيما بعد.
وِمْن  )جعفر()21(،  ابنه  اإلى  الإ�ضالُم  امتد  وقد 

َثمَّ في حفيدِه ) ُقَداَمة (.
حياته:

األفينا   - �ضاحبنا   - جعفر  اإل���ى  انتقلنا  اإذا 
ولكْن  م�ضتتة،  كانْت  واإْن   - عنه  اأكثر  المعلومات 
يمكننا - من خاللها - ر�ضم �ضورة �ضبه كاملة عن 

حياته تلك.
اإْذ كانت لجعفر �ضداقة متينة مع )عبد اهلل بن 
المعتز(، ومن الموؤكد اأنها لم تقم في خالفته، التي 
ٍة من  امتدْت يوًما وليلًة فقط، بل كانْت قبل ذلك ِبُمدَّ
عمق  على  اإلينا  و�ضلت  التي  الأخبار  وتدل  الزمن. 

تلك ال�ضداقة. 
َجَرْت بين  التي  الأخبار  الأ�ضبَهاِنيُّ بع�َص  ويورُد 
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على  يرويه  الخبر  ذل��ك  من  وجعفر؛  المعتز  اب��ن 
يحبه،  غالم  اهلل  لعبد  كان   " بقولِه:  جعفر  ل�ضان 
َر،  وكان يغني غناء �ضالًحا يقال له )ن�ضوان(، َفُجدِّ
وَجزَع عبُد اهلل لذلك جزًعا �ضديًدا، ثم ُعوِفي، ولْم 
اإليه  فدخلْت  قبيًحا،  اأث��ًرا  وجهه  في  الُجَدري  ْر  ُيوؤَثِّ
ذاَت يوم، فقال لي: "يا اأبا القا�ضم، قد ُعوفي فالٌن 
بيتين،  فيه  وقلت  ك��ان،  مما  اأح�ضن  وخ��رج  بعدك، 
اإن�ضاًدا  غنت زرياُب فيهما رماًل ظريًفا، فا�ضمعهما 
 - الأميُر  ُل  "يتف�ضَّ فقلت:  ِغَناًء«،  َت�ضَمعُهَما  اأْن  اإلى 

اأيده اهلل تعالى - باإن�ضاِدي اإياهما«، فاأن�ضدني:

ــــَوى ــــتـــــ ـــــا ا�ــــصْ ــــــ ر َلـــــمَّ ِلــــــــي َقــــــمــــــٌر ُجــــــــــــدِّ

ــــــوْم ــــــــْت ُهــــــُم ـــــًنـــــا فــــــــزاَل فـــــــــــــــزاَدُه ُحـــــ�ـــــصْ

ــــَحــــى ـــــى ِلــــ�ــــصــــمــــ�ــــِص الــــ�ــــصُّ اأظـــــــّنـــــــُه غـــــنَّ

ـــــْوْم ـــــُجــــــ ـــــالـــــنُّ ــــــا ِب ـــــــ ــــــَرًب ـْـــُه َط ـــــ ــــطــــت ــــقَّ ــــن َف

"، فقال لي:  فقلُت: " اأح�ضنَت واهلِل اأيها الأمير 
"لو �َضِمعَتُه من )زرياب( كنَت اأ�َضدَّ ا�ضتح�ضاًنا له"، 
في  الرمل،  طريقِة  في  لنا  فغنْتُه  زري��اُب  وخرَجْت 

اأح�ضن غناء")22(.
الجتماعية  للحياة  ��ٌف  َو���ضْ الخبر  ه��ذا  وف��ي 
وغيرها  المعتز،  ابن  مع  يحياها  كان  التي  المترفة 
اأُلفٍة  بينهما من  كاَن  ما  تدلُّ على  التي  الأخبار  من 
�ضنِة  المعتز  اب��ن  مقتل  �ضبب  ت��دم  ل��م  و���ض��داق��ة، 
296ه�))2( ، وُحْزن �ضديقه جعفر - بال �ضك - عليه، 

وبقاءه بعده ثالًثا وع�ضرين �ضنة.
ة بين جعفر  الوديَّ العالقة  اأو�ضحنا  واإذا كنا قد 
هذه  ا�ضتمرار  عدم  من  نعجب  فاإننا  المعتز،  وابن 
َوَق��َف  ُق��َداَم��ة  ابنه  فهذا  جعفر،  ن�ضل  في  العالقة 
)الرد  بعنوان  كتاًبا  واألَّف  باهلل،  الُمكتفي  فِّ  �ضَ في 
ولم   ، تمام()24(  اأبا  به  عاب  فيما  المعتز  ابن  على 
ُقَداَمة  اأنَّ  الوا�ضح  ومن  الكتاب،  هذا  اإلينا  ي�ضْل 

اأبا  فيها  عاب  التي  المعتزِّ  ابِن  ر�ضالِة  على  فيِه  َردَّ 
اأبي  �ضعر  محا�ضن  على  فيها  َه  " ونبَّ الطائي،  ام  تمَّ
تمام وم�ضاوئه "))2( ، بْل َذَهَب بع�ص الباحثين اإلى 
العتقاد اأن ُقَداَمة األََّف كتاَبُه ال�ضهير )نقد ال�ّضعر( 

ة لبن المعتز)26(.  ُمحادَّ
وقد اأخطاأ د. يون�ص اأحمد ال�ضامرائي))2( ، فنقَل 
عن )يتيمة الدهر( للثعالبي اأنَّ جعفًرا كتب ر�ضالًة 
اإلى ابن طولون في ذكر ابنته )قطر  عن المعت�ضد 

الندى(، فا�ضتح�ضن الوزير ما كتبُه. 
بن  جعفر  ه��و:  ذل��ك  كتب  ال��ذي  اأنَّ  فال�ضحيح 
ز  محمد بن ثوابة، كما ذكر الثعالبي نف�ضه)28( ، ويعزِّ
ذلك اأنَّ ابَن اأبي الحديد )ت 6)6ه�( قد اأورَد الخبَر 

عند نقلِه من كتاِب )الخراج( لُقَداَمة)29(.
خالف  هو  الخالف  هذا  فلعلَّ  ح��ال،  ��ة  اأيَّ وعلى 

)اأدبي( ل �ضخ�ضي.
ويبرز نجُم ُقَداَمة في هذا الوقت جنًبا اإلى جنب 
بن  الح�ضن  اأب��ي  وزارة  في  وذل��ك  وال��ده جعفر،  مع 
الفرات في �ضنة اإحدى ع�ضرة وثالث مئة)1)( ، التي 
قلَّد فيها ُقَداَمة من�ضب )مجل�ص الزمام( في ديوان 
اأهمية  المن�ضب  ه��ذا  ْيِه  لتولِّ ك��ان  وق��د  الجماعة، 
كبيرة؛ اإذ كان من نتيجته اأْن " اأثاَر من جهِة العمال 

اأمواًل جليلة ". 
وال��ده  ويظهر  ذل���ك،  بعد  ُق��َداَم��ة  اأم���ُر  ويخبو 
الداهية  ال��وزي��ِر  م��ع  وط��ي��دٍة  ع��الق��ٍة  ف��ي  )جعفر( 
اليمن،  اإلى  ُنِفَي  اإذا  حتى   ،  )(1( عي�ضى(  بن  )علّي 
نجد  11)ه���،  �ضنة  القراِمطة  ِبُمَمالأِة  اتهاِمِه  بعد 
اأبياٍت)2)( ،  َعٍة في �ضتة  ِبُمَقطَّ )جعفًرا( ياأ�ضُف عليه 
كما كانت له عالقة متينة مع الوزير )ابن الفرات(، 
ويبدو ذلك وا�ضًحا من الأبياِت التي قالها في رثائِه 
عندما قتل �ضنة 12)ه�)))( ، ثم تختفي اأخباُرُه بعَد 

ذلَك حتَّى َوَفاِتِه. 
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عقيدته:
اإلى  لجعفر  ترجموا  الذين  من  اأحٌد  يتطرْق  لم 
عقيدته، با�ضتثناء د. ح�ضين قا�ضم العزيز)4)(  الذي 
للطبري  تخطئتِه  بعد  ن�ضرانيًا،  كان  اأّن��ه  ا�ضتنتج 

الذي قال باإ�ضالِم والدِه ُقَداَمة بن زياد.
في عدم  العزيز  د.  راأَي  اأنَّ  دنا  اأكَّ اأْن  بعد  قلُت: 
حّمَل  قد  واأنَّه  �ضحيح،  غير  زياد  بن  ُقَداَمة  اإ�ضالم 
ن�صَّ الطبرّي اأكثر مما يحتمل، واأن ُقَداَمة )الوالد( 
اأْن  الطبيعيِّ  من  كان  المتوكل،  زمن  اأ�ضلَم  قد  هذا 
له  كيف  واإلَّ  ب��دوره،  اأ�ضلم  قد  )جعفر(  ولده  يكوَن 
اأْن يجال�ص كثيًرا من الأعالم المعروفين في الأدب 
على  وا  ين�ضُّ لم  مترجميه  اأنَّ  عن  ف�ضاًل  ؟،  واللغة 
اأحد   " باأنه  ينعتوه  بل  اإليها،  يلمحوا  اأو  ن�ضرانيته 
هذه  كانْت  وَم��ن   ، وعلمائهم«)))(  الكتاب  م�ضايخ 

�ضفاته ل يكون اإلَّ ُم�ضلًما.
النديم،  ابن  هو  لُقَداَمة  ترَجَم  َم��ْن  اأق��دم  واإنَّ 
المكتفي  يد  على  واأ�ضلم  ن�ضرانًيا،  كان  اأنه  وذَك��ر 
في  وال��م��وؤرخ��ون  الباحثون  ه��ذا  في  وتابعُه  ب��اهلل، 
الحياري)6)(   د. م�ضطفى  اأنَّ  اإلَّ  والحديث،  القديم 
قد  النديم  ابن  اأنَّ   - هذا  في  نتابعه  ونحن   - يرى 
باهلل،  المكتفي  الخليفة  ا�ضم  فراًغا في مكان  ترك 
ال�ضم  هذا  و�ضُعوا  الن�ّضاخ  اأنَّ  ذلك  اإل��ى  ون�ضيف 
ابن  لن�صِّ  وان قراءة دقيقة   ،" " المتوّكل  بدًل من 
ِه  َجدِّ اإلى  ي�ضير  الترجمة  اأول  في  ��ُه  اأنَّ د  ُتوؤكِّ النديم 
ُقَداَمة بن زياد، ثم يعرج اإلى والدِه فُقَداَمة الحفيد، 
ة  " اإلى النجليزيَّ " الفهر�ضت  ُمترجم كتاب  ُثّم ان 
ُيفهم من مخطوطة الكتاب  اأنَّ ما  بيارد دودج َذكر 
اأنَّ جّد ُقَداَمة هو الذي اأ�ضلم، ِلذا فاإنَّ بقاء اإ�ضالم 
ُقَداَمة بعد جّده يحّل م�ضكلة اإ�ضالم جعفر. وقد امتدَّ 

الإ�ضالم اإلى ولده ) ُقَداَمة( فيما بعد. 
وجعله ال�ضيد ح�ضن الأمين )ت )1)1ه�( �ضمن 

ابنه  اأنَّ  بدللة   ،) ال�ضيعة  اأعيان   ( كتابه  تراجم 
ا، فالولُد على �ِضرِّ اأبيِه)))(. ُقَداَمة كان �ضيعًيّ

وفاتُه 
ي �ضنة  ُتُوفِّ اأنَّ جعفًرا  ذكر الذهبّي )ت 48)ه�( 
عنُه  نقَلها  التي  ال�ضنُة  وهي   ، مئة)8)(  وثالث  ثمان 
ابُن �ضاكر الكتبّي )ت 64)ه�( )9)( ، والّزرك�ضّي )ت 

94)ه�( )41(. 
ي �ضنة ع�ضرة  ا المرحوم العبادي فذكر اأنه ُتُوفِّ اأمَّ

وثالث مئة)41(.
ب�ضيط،  ل�ضبٍب  التاريخين  هذين  نخالُف  ونحن   
بن  علّي  بالوزير  جعفر  عالقَة  ذكرنا  اأْن  �ضبق  فقد 
رثاء  في  اأبياته  ثم  ه�،   (11 �ضنة  َنفِيِه  ثمَّ  عي�ضى 

الوزير ابن الفرات بعد مقتله عام 12)ه� )42(.
وفاته،  ب�ضنة  ه�(  فديُّ )ت 64)  ال�ضَّ يقطِع  ولم 

في قولِه: "�ضنة ت�ضع اأو ثمان وثالث مئة "))4(.
بها  وناأخذ  اإليها  نطمئنُّ  التي  وفاتِه  �ضنة  ��ا  اأمَّ
التي  فهي  حياته،  اأح��داث  مجريات  مع  لتطابقها 
اأَوَرَدها ياقوُت الحموّي )ت 626ه�( نقاًل عن تاريخ 
ابن ب�ضران في قوله: " قال اأبو محمد عبيد اهلل بن 
الأهوازي في  ب�ضران  المجيد بن  القا�ضم، عبد  اأبي 
ُقَداَمة بن زياد  اأبو القا�ضم جعفر بن  تاريخه: مات 
�ضنة  الآخ��رة  جمادى  من  بقين  لثمان  الثالثاء  يوم 

ت�ضع ع�ضرة وثالث مئة ")44(. 
من  ع���دٌد  بها  اأخ���ذ   - 19)ه����   - ال�ضنة  وه���ذه 
مجريات  مع  فاقها  لتِّ بها  ون��اأُخ��ُذ  الباحثين))4(، 

حياته.
�سيوخُه 

ذكرنا اأنَّ الخطيب البغدادي في ترجمتِه لجعفر 
الأدب  اأعالم  اأربعة من  اأخباًرا عن  رَوى  اأنُه  اأو�ضَح 
ا�ضتق�ضاء  بعد  ا  تمكنَّ ولقد   ، العبا�ضيِّ الع�ضر  في 
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من  كبيٍر  عدٍد  معرفة  من  المظان  �ضتيت  في  وا�ضع 
�ضيوخه  نطلق عليهم  اأن  يمكن  الذين  الأدباء  هوؤلء 

اأو اأ�ضاتذته.. وهم: 
اأبو حاتم ال�ضج�ضتاني، �ضهل بن محمد بن عثمان   .1

)ت 248ه�(.
روى عنه جعفًرا بلفظ )حدثنا( )46(.

�ضعيد بن حميد الكاتب )ت 1)2 ه�(.  .2
نقَل عنُه حادًثا له مع " ف�ضل " ال�ضاعرة، بلفظ   

)حدثني( ))4(.
اأبو عبد اهلل اأَحمد بن حمدون )ت ))2 ه�( .  .(

بلفظ  اأدب��ي��ة  ن�ضو�ص  ع���دة  جعفر  ع��ن��ه  روى   
ثني( )48(. )َحدَّ

اأبو هفان عبد اهلل بن اأحمد بن حرب المهزمي   .4
)ت ))2 ه�(.

بلفظ  هفان  اأب��ي  ع��ن  ن�ضو�ٍص  ع��دَة  جعفٌر  رَوى   
)اأخبرنا( )49(.

العبا�ص بن الف�ضل الريا�ضّي )ت ))2 ه�(.  
ثني( )1)(. َرَوى عنه جعفر بلفظ )َحدَّ  

اد بن اإ�ضحاق المو�ضلّي. حمَّ  .(
ثني(  ا كثيرة، بلفظ )َحدَّ رَوى عنه جعفر ن�ضو�ضً  

.)(1(

م )ت ))2 ه�( . علّي بن يحيى المنجِّ  .6
ثني()2)(. روى عنه جعفر عدة ن�ضو�ص بلفظ )َحدَّ  

اإبراهيم بن المدبر )ت 9)2 ه�(.  .8
ثني( )))(. روى عنه جعفر بلفظ )َحدَّ  

اأَحمد بن اأبي طاهر )ت 281 ه�( .  .9
ثني( )4)(. روى عنه جعفر بلفظ )َحدَّ  

11. اأبو العيناء ال�ضرير )ت 282 ه�(.
ثني( )))(. روى عنه جعفر بلفظ )َحدَّ  

11. محمد بن يزيد المبّرد )ت )28ه�(.
ثني( )6)(. روى عنه بلفظ )َحدَّ  

12. عبد اهلل بن المعتز )ت 296ه�(.
ثني( )))( ، عالوة على �ضتة  رَوى عنه بلفظ )َحدَّ  
بع�ص  وبين  بينهما  حوادث  فيها  جرْت  ن�ضو�ص 
بيًتا  �ضبعة ع�ضر  وال�ّضعراء، وفيها روى  الجواري 

له)8)(.
)1. ابن خرداذبه )ت 11) ه�(.

ثني( )9)( ، ونقل عن كتابه  روى عنه بلفظ )َحدَّ  
)الم�ضالك والممالك( )61(. 

14. عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر )ت 11) ه�(.
ثني( )61(.   َرَوى َعنُه بلفظ )َحدَّ

اك  حَّ )1. الح�ضن بن الح�ضن بن رجاء بن اأبي ال�ضَّ
)ت 11) ه�(.

ثني( )62(. روى عنه بلفظ )َحدَّ  
 (1( َن�ضر )ت  بن  د  بن محمَّ علّي  ب�ضام،  ابن   .16

ه�(.
ثني( ))6(. روى عنُه بلفظ )َحدَّ  

)1. الح�ضين بن يحيى المنجم.
ثني( )64(.  روى عنه جعفر بلفظ )َحدَّ  

18. ابن زكريا بن يحيى بن معاذ.
روى عنه جعفر عدة ن�ضو�ص))6(.  

19. �ضراج المالكي.
روى عنه جعفر بلفظ )اخبرني( )66(.  

21. �ضارية الكبرى، مولة اإبراهيم بن المهدي.
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 روى عنها بلفظ )اأن�ضدتني())6(.
�ضريح الخزاعي.  .21

 روى عنه بلفظ )قال( )68(.
عبد اهلل بن اأبي �ضعد الوراق الب�ضري.  .22

رجال  بع�ص  مع   ،)69( )حدثنا(  بلفظ  عنه  روى     
ال�ضند الآخرين.

عبد اهلل بن عمر.  .2(
 روى عنه جعفر)1)(. 

محبرة النديم، اأبو جعفر محمد بن يحيى.  .24
بلفظ  عباد،  اأب��ي  بن  محمد  عن  جعفر  عنه  روى   

)اأخبرني( )1)(.
محمد بن عبد اهلل بن مالك الخزاعي.  .2(

ثني( )2)(.    رَوى عنه بلفظ )َحدَّ
مالوي الهيثمي.  .26

ثني( )))(.  روى عنه عدة ن�ضو�ص بلفظ )َحدَّ
اأحمد بن الهيثم الفرا�ضي.  .2(

 نقَل عنُه جعفر في َن�َضِب )جرير( واأَخباِرِه)4)(.
اإبراهيم بن �ضليمان بن وهب.  .28

ثني( )))(.  روى عنه بلفظ )َحدَّ
اأحمد بن الحارث الخراز )ت 8)2 ه�(.  .29

  روى عنه جعفر بلفظ )حدثنا( )6)(.
محمد بن عبد الملك الزيات.  .(1

ثني( )))( ، في اأخبار )فريدة(.   روى عنه بلفظ )َحدَّ
يحيى بن علي بن يحيى المنجم )ت 11)   .(1

ه�(.
ثني( )8)(.  روى عنه بلفظ )َحدَّ

2). اأبو عبد اهلل اله�ضامي.
ثني( )9)(. روى عنه جعفر بلفظ )َحدَّ  

ار بن اأبي �َضَراَعة. )). �َضوَّ
رَوى عنه جعفر بلفِظ )حدثنا( )81(.  

4). محمد بن يحيى المنجم .
ثني( )81(. روى عنه جعفر بلفظ )َحدَّ  

)). محمد المرتجل بن اأحمد بن يحيى المكي.
ثني( )82(.  روى عنه جعفر بلفظ )َحدَّ

6). هارون بن مخارق.
ثني( ))8(. روى عنه جعفر بلفظ )َحدَّ  

)). مو�َضى بن هارون الها�ضمي.
ثني( )84(. روى عنه بلفظ )َحدَّ  

ُة البرمكية. 8). منَّ
بلفظ   - عنها  نقل  َم��ْن  اأو   - جعفر  عنها  روى   

)عن( ))8(.
9). ميموُن بن اإبراهيم.

ثني( )86(. روى عنه بلفظ )َحدَّ  
41. ميموُن بن هارون .

ثني( ))8(. روى عنه بلفظ )َحدَّ  
41. هاروُن بن محمد بن عبد الملك الزيات.

ثني( )88(. روى عنه بلفظ )َحدَّ  
المهدي  اإبراهيم بن  القا�ضم، هبُة اهلل بن  اأبو   .42

)ت ))2 ه�( .
ب��ل��ف��ظ  ال���ب���رم���ك���ّي،  ج��ح��ظ��ة  م����ع  ع���ن���ه  روى   

)اأن�ضدنا()89(.
ل  اثنان،  عنهم  روى  الذين  اأ�ضاتذته  من  بِقَي 
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نملُك الدليَل َعلى اتِّ�ضاِلِه ِبِهَما ُمبا�َضَرًة:
ال��م��ازن��ي  محمد  ب��ن  ب��ك��ر  ع��ث��م��ان  اأب���و  االأول: 

)ت249ه�(.
وقد نقل جعفر عنُه ِمن اأََحِد ُكُتِبِه ِبقولِه : " قراأت 
في كتاٍب لأبي عثمان المازني ")91(، واأورد خبًرا عن 

ال�ضاعر )عبد قي�ص بن خفاف البرجمي(.
الثاني: اأحمد بن يحيى البالذري )ت 9)2 ه�(.

في ترجمٍة للبالذري - في حين يرى الم�ضت�ضرق 
دي غويه )De Goeje ( اأنها للمقريزي )ت )84ه�( 
- راأى المرحوم عبد الحميد العبادي اأنَّ جعفًرا كان 

.)91( ن َرَوى عن البالذريِّ ممَّ
والمالحظ في الأدباء والرواة الذين نقل عنهم 
اأكان  �ضواء  العربي،  الأدب  في  كبير  �ضاأٌن  لهم  كان 
عن   اأم  قرائحهم،  اأبدعته  بما  اإث��رائ��ِه  طريق  عن 

اتهم تلَك.  طريق َمرويَّ
رواُتُه:

كبيرة  اأهمية  ُق��َداَم��ة  بن  جعفر  لمنزلة  كانت 
الُموؤلِّفين  بع�َص  نَرى  اأْن  نعجب  ل  لذا  الأدباء؛  عند 
م�ضنفاتهم،  في  ا  ون�ضو�ضً اأخ��ب��اًرا  عنه  َرَووا  قد 
اإ�ضارة  اإلَّ  نجد  لم  لكننا  هوؤلء،  معرفة  وقد حاولنا 
وحيدة ذكرها الخطيب البغدادي تذكُر اأنَّ اأبا الفرج 
ن  الأ�ضبَهاِنّي كان من رواته، وقد دفعتنا للبحث عمَّ

ِة. فاِتِه الأََدِبيَّ نَّ نقَل عنُه راأًيا اأو َحَدًثا في ُم�ضَ
اأولئك  بع�ص  على   - الحمد  وهلل   - عثرنا  وق��د 

الرواة، وهم: 
ه�(،   296 )ت  الــجــراح  بــن  داوؤود  بــن  محمد   -1
عن   )92( )ال��ورق��ة(  كتابه  في  خبًرا  روى  ال��ذي 
اإ�ضماعيل  ترجمة  في  ثني(،  )َحدَّ بلفظ  جعفر 

القراطي�ضي �ص 118.
ْين  2- اأبو بكر ال�صولي )ت )))ه�(، الذي روى َن�ضَّ

العبر  )اأبي  ال�ضاعر  ان  َيُخ�ضّ ُقَداَمة  بن  لجعفر 
اأولد  اأ�ضعار  في:  العيناء،  اأب��ي  عن  الها�ضمي( 

الخلفاء 26)، 29).

اِجّي  اإ�ضحاق الزجَّ حمن بن  اأبو القا�ضم عبُد الرَّ  -(
)ت )))ه�(، َرَوى ثالثَة اأبياٍت لأبي طاهر، عن 

ثني(. جعفر، في: اأماليِه �ص 4)، بلفِظ )َحدَّ

4- اأبو هالل الع�صكري )ت بعد )9)ه�(: روى خبًرا 
في  ر�ضالة  ر�ضالته:  في  البرمكية(،  )منة  عن 
 ..." بقوله:  الُع�ضر �ص ))،  الإعطاء على  ف�ضل 

ما ذكره جعفر بن ُقَداَمة … ". 

)- اأبو الفرج االأ�صبَهاِنّي )ت 6))ه�(، ويعدُّ اأو�ضع 
ُقَداَمة على  اأخبارًا عن جعفر بن  واأََهم َمن نقل 
الإطالق، وذلك في كتابيه )الأََغاِني(، و )الإماء 
َح في خم�ضة موا�ضع من كتابيِه  ال�ضواعر(، و�ضرَّ
 " يقول:  نراه  اإذ  اأحد موؤلفات جعفر؛  بنقله عن 

ن�ضخُت من كتاب جعفر بن ُقَداَمة "))9(.

جعفر  اأخبار  ي��ورد   - نقوله  في   - والأ�ضبَهاِنّي 
وينقل  كتابه،  من  كثيرة  �ضفحات  في  كاملٍة  بثقٍة 
معها رجال ال�ضند الذين روى عنهم، وهم كثر، على 
اهم قبل قليل، وزاَد عَلى ذلك فنقل عنه عدَة  ما بينَّ
دون  من  َعَراِء)94(،  ال�ضُّ ِمَن  عدٍد  اأخبار  في  ن�ضو�ص 
�ضند، بل كاَن عن طريِق مالزمِة جعفر نف�ضه لهما. 

وقد نقل ن�ضو�َص اأبي الفرج الأ�ضبَهاِنّي عدٌد من 
الأدباء والموؤرخين ممن اأتوا بعده و�ضمنوا ما نقلوه 

من ال�ضند في الن�ص اإلى جعفر بن ُقَداَمة. 

التي نقلها عنه رواُته تك�ضف  اإنَّ هذه الن�ضو�ص 
من غيِر �ضكٍّ اأهميتها في تو�ضيح بع�ص جوانب حياة 
العربّي  التراَث  اأو الجواري، وتخدم  ال�ّضعراء  هوؤلء 

ب�ضكل عام. 



اآفاق الثقافة والتراث

جعفُر بُن 
 ُقَداَمة 

)ت 319هـ(
حياته 

 - – �شعرُه 
كتابُه

139

�شعُرُه
بن  اإبراهيم  بن  العزيز  عبد  الَح�ضن  اأب��و  ك��ان 
كتاًبا  ��ف  األَّ قد   ،)9(( ه�(   ((1 )ت  النعمان  حاجب 
من  كبيًرا  جمًعا  �ضمنه  الكتاب(  )اأ�ضعار  بعنوان 
ال�ّضعراء وعدد اأبياتهم، ولم ي�ضْل اإلينا هذا الكتاب، 
عراء  َفُه وَذَكَر اأ�ضَماَء اأولئَك ال�ضُّ اإلَّ اأنَّ ابَن النديم َو�ضَ
والُكتَّاب، ومقدار �ِضعرهم َمقُروًنا بالأوراِق)96(، وكان 
ِمن بينهم جعفر بن ُقَداَمة، الذي ذكر اأنَّ له �ضعًرا 
الواحدة  الورقَة  اأنَّ  عرفنا  واإذا  ورق��ة))9(.،  مئة  في 
اأنَّ نتاَج �ضعره يقُع  تحوي ع�ضرين بيًتا، فمعنى هذا 
كثرَة  د  يوؤكِّ كبيٌر،  مقداٌر  وهو  بيت،  األفي  نحو  في 
ل فيه  �ِضعِرِه من ناحية، وبطالن راأي ابن النديم الأوَّ

وفي مكانته الأدبية، من ناحية اأخرى.
وهناك راأٌي في �ضعر جعفر اأوردُه الَمرزبانّي )ت 
بن  بن يحيى  يو�ضف  " اأَخبرني  فيه:  84)ه�(، جاء 
الح�ضن  اأبو  اأبي  قال  قال:  اأبيه،  عن  م،  المنجِّ علي 
بن  اأحمد  ا�ص  العبَّ اأبي  لخالي  يوًما  يحيى  بن  علي 
واأبو   ،" ؟  �ضعره  ُقَداَمة  اأبو  "  اأَْن�َضَدَك  كامل:  اأبي 
عر  ال�ضِّ قوَل  يتعاَطى  الُكتَّاب، كان  اإن�ضاٌن من  ُقَداَمة 
فُع  ال�ضَّ َفِنَي  ؟،  " ولم  فقال:  فيه،  ويلحُن  فيك�ضرُه 
حتى ين�ضدني �ضعره ؟«)98(، وهذا الراأي على ما فيه 
وما  كلِِّه،  جعفر  �ضعر  على  ينطبق  ل  قد  ق�ضوة،  من 
و�ضلنا منه لي�ص فيه لحن ول ك�ضر ول تكلف، بل هو 
وهو  المجيدين،  فحولة  له  فلي�َص  الجودة،  متو�ضط 
)اأبا  ولعلَّ  مجيد«)99(،  ل�ضاعِر  الطبقة  عالي  "�ضعر 

قدامة( َرُجٌل اآخر ل عالقة لُه ب�ضاحبنا جعفر. 
ُه ُطم�َص  ولم ي�ضْل اإلينا �ِضعُرُه كاماًل، ولعلَّ بع�ضَ
عمًدا؛ لأنَّ فيِه اإ�ضارة ِلعدد من الولة والوزراء الذين 
عا�ضرهم وتقرب اإليهم، ِمْن مثل تاألُِّمِه ِلَنفِي الوزير 

عليِّ بن عي�ضى اإلى اليمن، ورثاِئِه لبِن الُفرات.
التي  القليلة  الأب��ي��ات  ه��ذه  ف��اإنَّ  ح��ال  ��ة  اأيَّ وعلى 

وتلقي  ح جانًبا مخفيًّا ِمن حياتِه،  ُتَو�ضِّ اإلينا  و�ضلت 
الوقت  في   - وتبيِّن  �ضاعريتِه،  على  ال�ضوِء  بع�َص 

َبُه اإلى رجالِت الق�ضر العبا�ضّي. نف�ضه - َتَقرُّ
بن  الرحمن  عبد  ال��وزي��ر  اأنَّ  نذكَر  اأْن  ويكفي 
عي�ضى )ت )))ه�( - �ضقيق الوزير علّي بن عي�ضى 
كما ذكر  َجعفر،  �ضعِر  َبع�َص  ِه  ِبَخطِّ كتَب  قد  كان   -

ذلك ياقوت الحموي)111(.
الأدبية  المظان  من  لُه  نجمع  اأْن  ا�ضتطعنا  وقد 
والتاريخية )))( بيًتا، ورتبنا ال�ّضعر المجموع على 
بع�ص  معاني  وتبيان  بتخريجه  وقمنا  القوافي،  وفق 

كلماتِه.
)1(

خ���رج عِلّي ب���ن عي�ضى الوزير اإل���ى اليمن َمنفيًّا، 
فق������ال اأبو الق��ا�ض���م جعفر بن ُقَداَم���ة الك���اتب في 

ذل:               )الخفيف(

ـــــَح الـــــُمـــــْلـــــُك واِهـــــــــــَي االأرَجــــــــــــاِء ـــــَب اأ�ـــــصْ

ـــــواِء ـــــِت ـــــِر ا�ـــــصْ ـــــْي ـــــَغ واأُمـــــــــــــــوُر الـــــــــــــَوَرى ِب

ُمــــــــْذ عـــــــــــاَدْت نــــــوى عــــلــــّي بـــــن عــيــ�ــصــى

ـــــه اإلــــــــــــى �ــــصــــنــــعــــاِء ْت بــــــ وا�ـــــــصـــــــتـــــــمـــــــرَّ

ـــــمـــــيـــــُت وُيــــحــــِيــــي َفـــــــــَوَحـــــــــقِّ الــــــــــذي ُي

االأ�ـــــــــصـــــــــيـــــــــاِء ـــــــــــالـــــــــــُك  َم اهلل  وهـــــــــــــو 

ـــــــــلَّ بـــــــعـــــــده كــــــــــلُّ اأَْمـــــــــــــــٍر لـــــقـــــد اخـــــــــَت

وا�ــــــصــــــتــــــبــــــانــــــْت كــــــــــاآبــــــــــُة االأعـــــــــــــــــــداِء

ــــــ ــــــــداوة والـــــلَّ ثــــــم �ـــــــصـــــــاروا بـــــعـــــَد الــــــــَع

ـــــــوَرِة االأولـــــــيـــــــاِء ــــــــِه جـــمـــيـــعـــاً فـــــي �ـــــــصُ

ـــــــيٍّ ــــــــُهــــــــْم فــــــــي َعـــــــِل ــــــــــْوَن ُكــــــــلُّ يــــــــــتــــــــــاألَّ

ــــــظــــــراِء ـــــــــــَن الــــــنُّ ــــــال ِم ـــــــــــــــُه قـــــــد َخـــــــ اأنَّ
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التخريج: معجم الأدباء 89/2).
ْوَن: ُيق�ضمون. 4- يتاألَّ

)2(
قال في ابن الفرات: )مجزوء الكامل(

ـــــا ــــــــــــي الـــــَحـــــ�ـــــصَ ــــــــا َغــــــــــــــــــــــــَدْوُت، وِف َلــــــــمَّ

ـــــبُّ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــصَ ـــــ� مـــــــــٌة ُت ـــــــــرَّ ـــــــــ�ـــــــــصَ َنــــــــــــــــــــاٌر ُم

ـــــ ــــــــــُر واالأحــــــــــــــــــــــــــــــــَزاُن مــــ�ــــصْ ــــــــــْك والــــــــــِف

ــــــُب ــــــــٌم وقــــــل ــــــــصْ ــــــــ� ـــــــــا ِج ـــــــــَه ــــــــــــُحـــــــــــوٌن ِب

ـــــــــْدُت َمـــــــــا َقـــــــــــــاَل اْبـــــــــــــُن َجـــــْهــــــ ـــــــــ�ـــــــــصَ اأَْن

ـــــــــــــــــــٍم، وهــــــــــــــو بـــــــــاالأ�ـــــــــصـــــــــعـــــــــار طـــــــبُّ

ـــــْي ـــــــــــــعـــــــــــــَدَك يــــــــــا عـــــل ـــــــــــُت َب ـــــــــــْق اأمـــــــــــلَ

اأُِحــــــــــــــــــبُّ ال  ــــــــــــا  َم ـــــــــي  ـــــــــِن ـــــــــاَل ون ُي، 

التخريج: الوزراء ))2. 
)3(

ا:         )مجزوء الكامل( وله فيه اأي�ضً

الــــــَفـــــــــــــَوا ـــــــــــَن  ِم ــــــــــْوُت  ــــــــــلَ َخ ـــــــا  ـــــــمَّ َل  -1

ـــــــالِت ئــــــــِـــــــِد َوالــــــــَمــــــــَنــــــــاِفــــــــِع َوالـــــــ�ـــــــصِّ

َمــــا ْعـــــــــــَيـــــــــــاِد  االأَ ِفـــــــي  َوَعــــــــــِدْمــــــــــُت   -2

ْدُت ِمـــــــــــــْن ُكـــــــــــــلِّ الـــــــِجـــــــَهـــــــاِت ُعــــــــــــــــــــــــوِّ

َحــــــــــائــــــــــًرا فـــــــْيـــــــهـــــــا  وبـــــــــقـــــــــْيـــــــــُت   -3

ــــــوا ِفـــــــــي الــــــفــــــالِة ــــــلُّ ـــــِر �ــــــصَ ـــــْف كـــــالـــــ�ـــــصَّ

ـــــــــا وَي �ـــــصـــــقـــــًيـــــا  يـــــــــا  نــــــــــــاديــــــــــــُت:   -4

ـــــــا ِلــــــَعــــــ�ــــــصــــــِر اْبــــــــــــــِن الـــــــــُفـــــــــَراِت رعـــــــًي

ٌد ــــــــوَّ ُمــــــــ�ــــــــصَ ــــــــــــــمُّ  اأَ�ــــــــــــــصَ ـــــــــــٌك  َمـــــــــــِل  -5

ـــــــاِت ـــــــَب ـــــــالـــــــِه ـــــــــــــــــــُب االأنـــــــــــــامـــــــــــــِل ِب َرِط

ُ يــــمـــــ وال  الـــــــرغـــــــيـــــــَب،  ــــعــــطــــي  ي  -6

ِبــــــــالــــــــِعــــــــَداِت ــــــ�ــــــصُ  ُيــــــَنــــــغِّ وال   ، ـــــــــــــنُّ

التخريج: الوزراء ))2. 
)4(

قال:                                         )الوافر( 

َقــولــي ـــْع - مــــتُّ قــبــلــك - بــعــ�ــَص  َتـــ�ـــَصـــمَّ

ــــواذا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ل ـــــــي  مـــــــنِّ ــــْن  ــــل ــــل ــــص ــــ� ــــت ت وال 

ــِمــي ـــ ِجــ�ــصـــ بـــالـــهـــجـــراِن  اأ�ــــصــــَقــــْمــــَت  اإذا 

ــــاذا ؟ ـــــ ومـــــــــتُّ ِبـــغـــ�ـــصـــتـــي، فــــيــــكــــوُن مـــــ

التخريج: معجم الأدباء 89/2)، فوات الوفيات 
عقود   ،12(  /  11 ب��ال��وف��ي��ات  ال��واف��ي   ،289  /  1

الجمان وتذييل وفيات الأَعَيان )8.
)5(

قال:  ) المتقارب (

ـــُروُر الـــ�ـــصُّ ـــى  ُيـــ�ـــَصـــمَّ ـــيٍء  ِبـــ�ـــصَ ــمــنــا  نــِع  -1

ـــْل ــــ ــــ ــــ الـــعـــ�ـــصَ ذْوِب  ــــل  مــــث َمـــــــذاَقـــــــتـــــــُه 

ًة َمــــــــــــرَّ ــــــــا  ــــــــَن ــــــــِل ــــــــاأَرُح ِب اأقـــــــــــــــــــــــــــــاَم   -2

ـــْل ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَف َق اإِْن  َمـــــــا  ـــــــــمَّ  ُث ــــــــا،  وَفــــــــاَرَقــــــــَن

ـــٌر ُمـــْخـــِب الـــنـــا�ـــِص هـــــْل  فـــيـــا مــعــ�ــصــر   -3

ــــْل ؟ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــَع ــــرنــــا عـــــنـــــُه مــــــــــــاَذا َف يــــخــــبِّ

التخريج: المنتخل 2/ )61.
)6 (

الفرات:  بن  الح�ضن  اأبي  في  ُقَداَمة  بن  ولجعفر 
)مجزوء الكامل(

ـــــ ـــــ كــــرْي ويـــــــــا  الــــــــفــــــــرات  ابـــــــــن  يـــــــا   -1

ــــاِل ـــــ ــــــَم الـــــخـــــيـــــم، مـــــحـــــمـــــود الــــفــــعـــــ ـــــــ ـ
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ــــــِرْحــــــــــــــ واطُّ بـــــــعـــــــَدَك  ـــــْعـــــُت  ـــــيِّ �ـــــصُ  -2

ــــــا�ــــــصِ اْخـــــتـــــاللـــــي ــــــــــــــــُت، وبـــــــــــــاَن ِلــــــلــــــنَّ

ـــــَرْت ــــــ ــــــ ــــــ غـــــيَّ ـــــــــــــْذ  ُم ـــــــــَرْت  وتـــــــــغـــــــــيَّ  -3

ــــالــــي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اأحـــــــــــــوالـــــــــــــك االأيــــــــــــــــــــــام حـــــ

عـــلـــى حــــ�ــــصـــــــــــــــــــٍن  اأبــــــــــــــا  لــــــهــــــًفــــــا   -4

ـــــَك الـــــــــُغـــــــــرِّ الـــــــَخـــــــَواِلـــــــي ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اأيـــــاِم

اإنـــــــهـــــــا عــــــلــــــيــــــهــــــا،  لـــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــًفـــــا   -5

ــــــــــلــــــــــيــــــــــْت بـــــــــــــــــــاأحـــــــــــــــــــواٍل بـــــــــوالـــــــــي ُب

التخريج: الوزراء ))2، معجم الأدباء 89/2).
وال�ضجية.  والُخُلق  والطبيعة  ال�ضيَمة  الخيم:   -1

ل�ضان العرب: خيم.
)7(

قال جعفر بن ُقَداَمة الكاتب:   )مجزوء الرمل(

ْ ـــــــ ـــــــ ابـــــــ يــــــــــا  بــــــــــــــاهلل  ا�ـــــــصـــــــتـــــــمـــــــْع   -1

ــــي ـــــَن الــــــــُمــــــــْلــــــــِك والـــــــنـــــــجـــــــدة مــــنِّ ــــــ ــــــ ـ

ـــــ ــــْه ــــَب وال الــــحــــ�ــــصــــِن  فـــــي  يــــومــــنــــا    -2

ـــــي  ـــــــــــَجــــــــــِة قــــــــــد َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَز الـــــتـــــمـــــنِّ

الـــــُحـــــــــــْر نــــفــــ�ــــصــــك  فــــــــــــــاأِزْرِنــــــــــــــي   -3

ـــــــــــــــــــــــتـــــزرنـــــي فـــــا�ـــــصْ ال  اأْو  َرة، 

التخريج: معجم الأدباء 88/2).
)- في الأ�ضل: " الح�ضرة "، خطاأ.

)8(
قال جعفر بن ُقَداَمة:                           )الخفيف(        

نـــهـــاًرا اأتـــــانـــــي  يـــخـــَفـــى وقـــــد  كـــيـــف   -1

ـــالـــجـــمـــال الـــَبـــِهـــي ـــْمـــ�ـــَص ِب ـــَف الـــ�ـــصَّ َكـــ�ـــصَ

الــبــْد طـــلـــَع  َجــــى  الــــدُّ فـــي  زاَر  واإَذا   -2

ـــــــي ــــ ــــ الـــمـــ�ـــصِ جــــبــــيــــِن  مــــــن  ـــا  ـــن ـــي عـــل ُر 

ي ــــرِّ �ــــصِ ــــُح  َيــــفــــ�ــــصَ ـــِه  ـــي ـــت حـــال فـــكـــال   -3

ــــــي ــــــِف ويــــــــــنــــــــــادي بــــكـــــــــــــــــــل اأمــــــــــــــــــٍر َخ

ــا جــمــيــًع االأنـــــــــــام  اأحــــ�ــــصــــن  ـــــــي  ـــــــاأَِب ِب  -4

ــــبــــي ــــــــــــِه، وَحـــــــــــــــقِّ الــــنَّ ــــــــــــاَه َعــــقــــلــــي ِب َت

التخريج: معجم الأدباء 88/2).
كتابه:

الأدب  كتب  لترجمة جعفر في  تتبعنا  من خالل 
والتراجم، األفينا ابَن النديم )ت نحو 81)ه�( يقول 
ر  ْن ل تفكُّ ُه " ممَّ عنه - في ترجمتِه لولده ُقَداَمة - اإنَّ

فيه ول علم عنده ")111(.
لذلك  القا�ضية؛  المالحظة  ه��ذه  اأثارتنا  ولقد 
اأع��الم  م��ن  غيره  عند  �ضحتها  ع��ن  �ُص  ُنَفتِّ رحنا 

الموؤلفين. 
يترجم  )46ه���(،  )ت  البغدادي  الخطيب  فهذا 
له، ويقول عنه اإنه: " اأحد م�ضايخ الكّتاب وعلمائهم، 
اأبي  عن  وح��دث  المعرفة،...  ح�ضن  الأدب،  واف��ر 
المو�ضلّي،  اإ�ضحاق  بن  وحماد  ال�ضرير،  العيناء 
ونحوهم.  الخزاعي  مالك  بن  اهلل  عبد  بن  ومحّمد 

روى عنه اأبو الفرج الأ�ضبهاِني ")112(.
 " اأب��ي طالب  بن  اإب��راه��ي��َم  اأن  الأن��ب��اريُّ  وذك��ر 
حنبل  واب��ن  ال�ضافعي  عن  ُق��َداَم��ة  اأب��ا  �ضاألُت  ق��ال: 
واإ�ضحاق واأبي عبيدة، فقال: اأما اأفهمهم فال�ضافعي، 
اإلَّ انه قليل الحديث، واأما اأورعهم فابن حنبل، واأما 
فاأبو  العرب  بلغات  اأعلمهم  واأما  فاإ�ضحاق،  اأفقههم 

عبيدة "))11(.
ب�ضورٍة  الحمويُّ )ت 626ه�(  ياقوُت  له  وترجم 
فيه،  والخطيب  النديم  ابن  ي  َن�ضَّ ونقل  جيدٍة)114(، 
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وَنَعَتُه الذهبيُّ ب� " الأديب "))11(.
اإلى  ي�ضتنُد  ل  ديم  النَّ ابَن  راأَي  فاإنَّ  ذلك  وعلى 
اإلى  ك��ان  ُه  َم���ردَّ ولعلَّ  �ضحيح،  منطق  اأو  الحقيقة 
�ُضوؤال  في   ، يِّ العرو�ضِ د  محمَّ اأب��ي  الفيل�ضوف  َق��ْوِل 
" اأراك  لُه:  411ه�(  نحو  التوحيدي )ت  حيان  اأبي 
ًرا  ا اإليه، ومتوفِّ منخرًطا في �ضلك ابن ُقَداَمة وُمن�ضبًّ
عليه، وكيف يتفُق بينكما، وكيف تاأتلفان ول تختلفان 
والرجُل  العتدال،  وقت  الزماَن  اأنَّ  اْعَلْم  فقال:  ؟، 
كما تعرُف على غاية البرد والغثاثة وجبا�ضة الطبع، 
يتغيَر  اأْن  اإلى  فاعتدلنا  وتثبتني،  تعرفني  كما  واأنَت 

َماُن، ثم نفترق، ونختلف ول نتفق، واأن�ضاأ يقوُل: الزَّ

ـــــــٍب اأَ�ـــــــصـــــــَبـــــــَح ِمــــــــــْن َبــــــــــــرِدِه ـــــــاِح َو�ـــــــصَ

�ـــصـــَبـــاْط ِفـــــي  اأَو  َكـــــانـــــوَن  ِفـــــي  َكــــالــــمــــاِء 

ـــــــِه ـــــْيـــــِق اأخـــــــالِق َنـــــــدمـــــــاُنـــــــُه ِمــــــــــْن �ـــــصِ

ــــمِّ اْلــــِخــــَيــــاْط ـــــِل �ــــصَ ـــــْم ِفــــــي ِمـــــْث ـــــُه ـــــاأنَّ َك

َنـــــــــاَدْمـــــــــُتـــــــــُه َيـــــــــْوًمـــــــــا َفـــــــاأَْلـــــــَفـــــــْيـــــــُتـــــــُه

ـــ�ـــَصـــاْط ـــِت َقــــِلــــْيــــَل الـــنَّ ـــْم ـــَل الـــ�ـــصَّ ـــ�ـــصِ ـــتَّ ُم

ــــــــــــــُه ــــــــــي اأَنَّ ــــــــــِن ــــــــــَم ـــــــى َلــــــــَقــــــــْد اأَْوَه ـــــــتَّ َح
)106(" الِب�َصاْط  ِفي  الِتي  التَّماثيِل  َبع�ُص 

ابن  يعرف  حيان  اأب��ا  اأنَّ  الن�صِّ  من  والوا�ضح 
العرو�ضيُّ  ّن  بيَّ كما  المعرفة،  تمام   - ُقَداَمة - هذا 
َي �ضنة 19)ه�، فمَتى  توفِّ فاإذا كان جعفر قد  ذلك، 
اإْن  وهو طفٌل �ضغيٌر،  به،  اللتقاء  لأبي حيَّان  ى  َت�َضنَّ
المعتز  ابُن  ينادُم  كيف  ثم  ؟،  َبعُد  ُوِلَد  قد  يكن  لم 

نف�ُضُه رجاًل بتلك ال�ضفات ؟
اأبو حيان  وعلى هذا فاإِنَّ ابَن ُقَداَمة الذي ذكره 

لي�ص جعفر بن ُقَداَمة بتاًتا. 
كالمه  عند  6)6ه�(  )ت  العلوي  المظفر  واأورد 
الُح�َضْين  " قال عليُّ بن  على )المقابلة( خبًرا هو: 

الُقَر�ضّي: �ضاألُت جعفر بن ُقَداَمة الكاتب، وكان من 
جهاِبَذِة ال�ّضعر، عن الُمقابلة فقال: �ضاألُت اأبي عنها 
فقال: هو اأن ي�ضع ال�ضاعر معانَي يعتمُد التوفيق بين 
ها وبع�ص، اأو المخالفة، فياأتي بالموافق مع ما  بع�ضِ
ّحة، اأو  يواِفُقه، وفي المخالِف بما يخاِلُفه على ال�ضِّ
المعَنَيْين،  اأحِد  في  اأحواًل  َد  ويعدِّ �ضروًطا،  ي�ضترَط 
�ضَرط فيما  الذي  بمثِل  يوافُقه  ياأتي فيما  اأن  فيجب 

ُيخالُفه باأ�ضداِد ذلك.
فيه  قيَل  ما  اأح�ضَن  فاأن�ضدني  ل��ه:  فُقلُت  ق��ال: 

فقاَل: ل اأعرُف اأح�ضَن من قول الأول:

ـــٌح ــــَفــــْقــــنــــا فـــنـــا�ـــصِ اأيـــــــا عـــَجـــبـــاً كــــيــــَف اتَّ

وفــــــــيٌّ وَمـــــــْطـــــــويٌّ عـــلـــى الــــــِغــــــلِّ غــــــــاِدُر

 ،" الِغلِّ  " مطويًّا على   :" " نا�ضح  ب��اإزاء  فجعل 
وباإزاء " وفّي " : "غادًرا". 

ِرّماح بن َحكيم الطائي في ذلك  قال: وقول الطِّ
ا، وهو: ح�ضن اأي�ضً

ــــــــْرنــــــــاُهــــــــْم واأْنـــــــَعـــــــْمـــــــنـــــــا عـــلـــيـــهـــْم اأ�ــــــــصَ

ــــــرابــــــا ــــــنــــــا ِدمـــــــــــاءُهـــــــــــم الــــــتُّ واأ�ــــــصــــــَقــــــْي

ـــــٍص عــــنــــد حـــــــْرٍب ــــمــــا �ـــــصـــــَبـــــروا لـــــبـــــاأْ� َف

ــــــوابــــــا َث َيــــــــــــٍد  بـــــُحـــــ�ـــــصـــــِن  اأّدوا  وال 

لهم  يكن  لم  ِدماَءُهم  التراب  �َضَقْينا  ا  لمَّ يقوُل: 
�ضْبٌر على ما نزل بهم منا لف�َضِلهم و�ضْعِف ُنفو�ِضهم، 
ولّما اأنعْمنا عليهم واأح�ضّنا اإليهم لم يجازوا بالثناء 
��راَب  ال��ُتّ دم��اَءه��م  ��َق��وا  ���ضَ اأن  ب���اإزاء  فجعل  علينا، 
عليهم،  اأنَعموا  اأن  وب��اإزاء  ي�ضبروا،  اأن  وقاتلوهم، 

اأن ُيْثنوا.
وقال: هذه المقابلة  "))11(.

اأنَّ في الن�ّص ا�ضطراًبا  وهنا وَجَب التنبيه على 
اأبا  اأنًّ  ذلك  الكتاب؛  َقِة  ُمحقِّ على  جاَز  َنِد  ال�ضَّ في 
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 " مع  الُمقابلة  اأم��َر  يتناول  ل��ْم  الأ�ضبَهاِنّي  الفرج 
" ُقَداَمة بن جعفر  ابنه  بل مع   ،" ُقَداَمة  بن  جعفر 
مع  مترافًقا  ياأتي   ) الكاتب   ( َلَقَب  لأنَّ   ،" الكاتب 
ُقَداَمة  كتاب  في  باختالف  والن�صُّ  الأب،  ل  البن، 

ابن جعفر)118(.
اآخ��ر،  جانٍب  من  الخبر  اإل��ى  �ضننظر  اأننا  على 
وهو اأنَّ ُقَداَمة بن جعفر ا�ضتعان بوالده "جعفر« في 
"�ضاألت  قوِلِه:  من  وا�ضح  وهذا  )المقابلة(،  تف�ضير 
بن  لجعفر  واهُد  وال�ضَّ فالكالُم  ف��ق��ال«،  عنها  اأب��ي 

ُقَداَمة.
حّق  ف��ي  �ضحيح  غير  النديم  اب��ن  راأي  ويبقى 

الرجل واأدبه. 
مع مالحظة اأنَّ ال�ضيخ علي النمازي ال�ضاهرودي 

) ت )141ه�(  جعلُه من رجال الحديث)119(.
ن�سو�ٌس ِمن كتابِه:

من الع�ضير جًدا على الباحِث اأْن يحاوَل ا�ضتنطاق 
يملُك  ل  ُه  اأنَّ ل�ضيَّما  ما،  اأمٍر  عن  للبحث  ادر  الَم�ضَ
عنَد  ذلك  لنا  كان  وقد  فيها،  وج��وِدِه  على  ليَل  الدَّ
ُه: "�ضاحب  نَّ َفُه الذهبيُّ ِباأَ بحثنا َعن اآثارِه، َفَقد َو�ضَ
َفَها  األَّ التي  الت�ضانيف  ِه��َي  َفَما  الت�ضانيف«)111(، 
َها اأَمٌر  هبيَّ يقوُل كلَمَتُه هذِه على اأَنَّ جعفر َوَجَعلِت الذَّ

َمعُروٌف وَمفُروٌغ ِمنُه ؟. 
 611 )ت  المطرزّي  ين  الدِّ نا�ضَر  وجدنا  كذلَك 
��رِح��ِه َم��ق��ام��اِت ال��ح��ري��رّي، ي��ق��وُل عن  ه���( عند ���ضَ
موؤلفات ابنه ُقَداَمة: " وله.. كتاب نقد ال�ّضعر، وهو 
هو  وقيل  اأ�ضياء،  منُه  ونقلُت  طالعُتُه  للغايِة،  َح�ضٌن 
المطرزّي  اقتناع  عدم  ويبدو   ،)111(" جعفر  لوالدِه 
بن�ضبِة الِكَتاِب اإلى جعفر من الفعل "قيل«، واإلَّ فاإنَّ 
ِبِه كثير  َر  ُن�ِضَر وُعِرَف وتاأثَّ الكتاَب لبِنِه َقطًعا، وقد 

من الأدباء والكتاب. 
اأمكننا دفع كتاب )نقد ال�ّضعر( عن جعفر  واإذا 

من  يخلو  ل  ه��ب��ّي  ال��ذَّ راأَي  ف���اإنَّ  ُق��َداَم��ة  ول��ده  اإل��ى 
لأع��الِم  ومجال�ضته  جعفر  ثقافة  اإنَّ  اإذ  ال��َوَج��اَه��ِة؛ 
وارًدا  للكتب  تاأليفه  تجعل  عنهم  ورواي��ت��ه  ع�ضرِه 
الخطيب  اإ���ض��ارُة  الذهبّي  َق���ْوَل  وِت��دَع��م  وم��ق��ب��وًل، 
�ضنعة  ف��ي  "م�ضنفات  لجعفر  اأَنَّ  ِم��ْن  ال��ب��غ��دادّي 
�ضاع  ما  مع  �ضاعْت  ولعلها  وغيرها«)112(،  الكتابة 
من تراثنا العربي الإ�ضالمي، ونحن ل نعرف لجعفر 
اأبو  وذك��ره  ال�ّضعراء،  َع��ن  ��َف��ُه  اأَلَّ واح��ٍد  كتاٍب  �ضوى 
كان  اأنه  َن  وَبيَّ ات))11(،  م���رَّ �ضّت  الأ�ضبَهاِنّي  الفرج 

ِه، اإلَّ اأنه لم ين�ّص على ا�ضمِه الدقيق. ِبَخطِّ
واإ�ضارُة الأ�ضبَهاِنيِّ ونقوُلُه منُه كانْت يتيمًة، فلم 
نعرف اأحًدا من اأ�ضحاب الفهار�ص اأو التراجم ذكَر 

ا�ضَم كتابِه �ضراحًة. 
نقلها  التي  ال�ضتة  الن�ضو�ص  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
لنا  َح   اتَّ�ضَ هذا،  جعفر  كتاب  من  الأ�ضبَهاِنّي  اإلينا 
ين  والمغنِّ والجواري  ال�ّضعراء  بع�ص  اأَخَباَر  َنَقَل  ُه  اأنَّ

العبا�ضيين. 
عن  ي��ك��وُن  واإخ��راج��ه��ا  الن�ضو�ص  تحقيَق  اإنَّ 

طريقين رئي�ضين، هما:
الأُ�ضول  بها  واأعني  المبا�ضرة،  الم�ضادر  الأول: 

الخطية - َكُثَرْت اأم قّلْت - التي يتم بها التحقيق.
الآخر: الجمع وال�ضنعة، وذلك باأخذ الن�ضو�ص 
بطريقة غير مبا�ضرة من الم�ضادر التي اأوردتها، اأو 

ما ي�ضمى ب�)الرواية الثانية(.
اأْن  راأينا  فقد  اإليَنا،  ي�ضل  لم  جعفٍر  كتاب  ولأنَّ 
ع لدينا من  اإثبات ما تجمَّ نعتمد الطريق الثاني في 
عَطْيَنا رقًما م�ضتقاًل  ْبَناَها َواأَ ِه الُمتناثرِة، ورتَّ و�ضِ ُن�ضُ

جناها على مظانها)114(.   ِلُكلِّ ِمْنَها، َوخرَّ
الن�شو�س 

)1( 
اأنَّ  بلغني  ُق��َداَم��ة:  بن  لجعفر  كتاٍب  في  ق��راأُت 
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َعَراء،  )عنان( جارية الناطفّي دخَل عليها بع�ُص ال�ضُّ
: عاييه، فقالْت: )المن�ضرح(  فقال لها الناطفيُّ

بـــــلـــــًدا اأرى  ال  لــــــقــــــاطــــــول  ــــا  ــــقــــًي ــــص �

ـــــاكـــــنـــــون يـــ�ـــصـــبـــهـــهـــا يـــــ�ـــــصـــــكـــــُنـــــُه الـــــ�ـــــص

 فقال: 
ــــــٌة ـــــــ هـــــــ ـــــــــٌة مــــــمــــــوَّ ـــــــــهـــــــــا ِفـــــــــ�ـــــــــصَّ كـــــــــاأنَّ

ــــــا ــــــَه ُه ــــــوِّ ــــــَم اأخـــــــلـــــــ�ـــــــصَ تــــمــــويــــهــــهــــا ُم

فقالت:
ـــَهـــا ـــــــــــــــٌن وَخـــــفـــــ�ـــــصٌ ومــــــــا كـــبـــهـــجـــِت اأَْم

رَفـــــــُهـــــــَهـــــــا ــــا واأَ اأرغـــــــــــــُد اأر�ـــــــــــــصٍ عــــيــــ�ــــصً

فانقطع الرجل.
التخريج: الإماء ال�ضواعر 29، وهو في الأََغاِني: 

.86/2(
)2(

ِكَتاِب جعفر بن  ِمْن  الفرج: وَن�َضخَت  اأبو  قال   "
ثني  ثني علي بن يحيى المنجم، قال: َحدَّ ُقَداَمة: َحدَّ
بع�ص اأ�ضحابنا عن رجل، عن عليِّ بن َيحَيى، قال: 
َواأََمَرِني  ُرقعًة  اإليَّ  َفَدَفَع  يوًما،  ل  المتوكِّ اإلى  َدخلُت 

بقراءِتها، فقراأُتها، فاإذا فيها:
ـــــْو ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــَدا �ـــــصـــــبـــــهـــــَك َيــــــــــــا َم َقــــــــــــــْد َب

بـــــــــالـــــــــظـــــــــالِم ــــــــُدو  ـــــــــ ـــــــــ يــــــــحـــــــــ الَي 

ــــــــنــــــــا َنــــــــْقــــــــ�ــــــــصِ ُلـــــَبـــــاَنـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــْم ِب ُق

والــــــــــــــــــِتــــــــــــــــــَزاِم ــــــــاٍم  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــَئ الــــــــتـــــــــ ِت 

ـــــْو ــــــ َعــــــ ــــــا  ــــــَحــــــَن تــــــْفــــــ�ــــــصَ اأْن  َقـــــــــبـــــــــَل 

َيــــــــــــــاِم ــــــــ   ــــــــ ــــــــ ــــــــ الـــــــنِّ اأرَواِح  َدُة 

قال:   ،" ؟  هو  من  قائُلها،  واهلِل  " ملَح  فقلت:   
عندي،  تبيَت  اأْن  البارحة   )11((" ف�ضاًل   " واع��دُت 

ف�ضكرُت �ضكًرا �ضديًدا َمنعني من ذلك، فلما اأ�ضبحُت 
ها". ي، وهي بخطِّ وجدُت هذه الرقعَة في ُكمِّ

التخريج: الإماء ال�ضواعر 62، وُينظر: الأََغاِني 
19/)1)، 18)، فوات الوفيات  )/186. 

)3(
بِن  جعفِر  كتاِب  ِم��ْن  َن�َضْخُت  ال��ف��رج:  اأب��و  ق��ال 
ثني اأبو عبد اهلل اأحمد بن حمدون، قال:  ُقَداَمة: َحدَّ
ب� )قرما�ضين(،  ب� )�ضيداز(  ل مو�ضٌع  ِلْلُمَتَوكِّ َف  ُو�ضِ
ثالثة  �ضدره  في  ويجعل  ق�ضٌر،  له  ُيْبَنى  اأْن  فاأمَر 
ال�ضورة،  تلك  مثل  فيها  وي�ضور  معقودة،  اأزواج 
اِع، َويجعل فيه من المجال�ص  نَّ اق ال�ضُّ ويجمع له حذَّ
اأمَر  منه  فرغ  ا  فلمَّ ذلك،  ففعل  ي�ضلح،  ما  والحجر 
فيه  وجل�َص  ِبفر�ص،  ر  وَّ الم�ضَ الزاج  لُه  ُيْغَر�َص  ِب��اأَْن 
وهو:  فيه،  قالْت  �ضعٍر  في  )عريب(  ْت  فغنَّ ي�ضرُب، 

)الب�ضيط(

�صيداز ق�صر  فــانــزْل  ــْمــِن  والــُي ــْعــِد  بــالــ�ــصَّ

ـــــــــــــــــَزاِز ـــــــَعـــــــاَداٍت َواإِْع َحـــــلَـــــْلـــــَتـــــُه ِفـــــــي �ـــــــصَ

ـــْت فـــيـــِه نــعــمــُتــُه فــا�ــصــكــْر ِلـــَمـــْن بــــَك تـــمَّ

ــــــٍر واإيـــــــجـــــــاِز بـــــــنـــــــاوؤه تــــــــمَّ ِفــــــــي ُيــــــ�ــــــصْ

مـــبـــلـــغـــِه دون  الأعــــــيــــــا  هــــــــذا  رام  لــــــو 

ِبـــــــــــرَواِز ُمــــــْلــــــُك  عـــنـــه  ـــــَر  وَقـــــ�ـــــصَّ دارا، 

ــبــُل الــــُهــــَدى، وبـــِه ـــَحـــْت �ــُص بــجــعــفــر َو�ـــصُ

ـــــَد اإْعــــــــــواِز ـــــْع َراْ�ـــــــــــصَ الــــبــــريــــَة خــــيــــًرا َب

واعر 114. التخريج: الإماء ال�ضَّ

)4(
ثني  َحدَّ ُقَداَمة:  بن  جعفر  كتاب  من  َن�َضخُت   "
اد بن اإ�ضحاق، عن اأبيِه، عن الزبير، عن جرير،  حمُّ
اأ�ضفارِه،  بع�ِص  ة في  اإلى مكَّ قال: كان معبٌد خارًجا 
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فاإذا  المو�ضَع،  فق�ضد   ، َم��رٍّ بطن  في  غناًء  ف�ضمَع 
َح�َضُن  �َضعَرُه،  فاِرٌق  بركٍة،  حرَف  على  جال�ٌص  رجٌل 
واإذا هو  ِبزعفَران،  َبَغَها  اعٌة، قد �ضَ ُدرَّ الوجِه، عليه 

َيَتَغنَّى:
َحـــــــنَّ قـــلـــبـــي ِمــــــن بــــعــــِد مــــا قــــــْد اأنــــابــــا

ـــــــجـــــــوُه فـــــاأجـــــابـــــا ودعــــــــــــا الـــــــــَهـــــــــمَّ �ـــــــصَ

خـــــالٍء ــــْلــــَمــــى  ِلــــ�ــــصَ مــــــنــــــِزٍل  مـــــــْن  ذاَك 

ـــــــــ�ـــــــــصٍ مــــــــن َخــــــــــالِئــــــــــِه ِجـــــْلـــــبـــــابـــــا الِب

ْكـــِب: ُعـــوُجـــوا ـــْجـــُت فـــيـــِه، وقـــلـــُت لـــلـــرَّ ُع

َجــــــوابــــــا َرْبـــــــــــــــٌع  َيـــــــــــــــُردَّ  اأْن  طـــــمـــــًعـــــا 

فا�ضتثاَر المن�ضيَّ من لوعِة الُحْب
ـــــا ـــــاب واالأو�ـــــص الـــــهـــــمـــــوَم  واأبــــــــــــدى  ِب، 

ـــــى: فــــــقــــــرَع مــــعــــبــــٌد بـــــعـــــ�ـــــصـــــاُه، وغـــــنَّ

ــا ــَه جـــــاِل ونــفــَع َمــــَنــــَع الـــحـــيـــاَة مـــن الـــــرِّ

ــــاُء ِمــــرا�ــــصُ ــــ�ــــصَ ــــَهــــا الــــنِّ ــــُب ــــَقــــِلّ َحــــــــــَدٌق ُت

راأوا اإذا  جـــــــاِل  الـــــــرِّ اأفـــــــئـــــــَدَة  َوَكــــــــــــــاأَنَّ 

ـــا اأَغــــــَرا�ــــــصُ ـــبـــلـــَه ـــَن ــــ�ــــصــــاِء ِل َحــــــــــَدَق الــــنِّ

فقال لُه ابُن �ضريج: " باهلل، اأنَت معبد ؟ "، قال: 
" نعْم "، ف�ضاألتُه: " وباهلل اأنَت اْبُن �ضريج ؟ "، قال: 

." يدْيك  بيَن  ْيُت  َغنَّ ما  َعَرفُتَك  لْو  وواهلِل  " َنعم، 
التخريج: الأََغاِني 1 / 2)-)).

)5(
بَن  اإ���ض��ح��اَق  ي��رث��ي  اهلل  عبد  ب��ن  م�ضعب  ق��ال 
كتاب جعفر  ِمن  ن�ضخُت ذلك   - المو�ضلّي  اإبراهيم 
اد بَن اإ�ضحاق اأَن�َضَدُه اإياُه -: ابن ُقَداَمة، وذكر اأنَّ حمَّ

الــذوارُف العيوُن  تبكي  لمْن  اأََتـــدري   -1

وَيــــْنــــَهــــلُّ ِمــــْنــــَهــــا واكــــــــٌف ُثــــــمَّ َواِكـــــــــُف؟

ِمثلُه النا�ُص  ِفي  َيبَق  لْم  2- نعم المرٍئ 

ُمــــالِطــــُف �ــــصــــديــــٌق  اأو  لـــعـــلـــٍم  مـــفـــيـــٌد 

غـــادًيـــا اهلِل  اإلـــــى  اإِ�ــــصــــَحــــاٌق  ـــَز  ـــَجـــهَّ َت  -3

ـــُف ــــْت عـــلـــيـــِه الـــلـــفـــاِئ ــــمَّ ــــِه َمــــــا �ــــصُ ــــلــــلَّ َف

ع�صيًة الــمــزجــى  النع�ص  حــمــل  ومـــا   -4

ــيــِن الهـــــِــُف الــعـــ َدامــــــُع  اإالَّ  الــقــبــر  اإلـــــى 

ــى عــلــيــِه َعــِمــيــَدٌة ـــُم َمــر�ــصَ ـــُدوُرُه 5- �ـــصُ

ــــاِزُف ـــــ ـــــ ـــــ لــــَهــــا اأَزَمــــــــــــٌة ِمـــــــْن ِذكــــــــــِرِه وَزَف

ُجــُفــوُنــُه َتفي�ُص  َمـــحـــُزوٍن  ُكـــلَّ  ـــَرى  َت  -6

�َصا�ِصُف والــَوجــُه  يــِن،  ــدَّ الــخَّ ُدُمــوًعــا على 

اَعًفا ُم�صَ الُمح�ِصِنيَن  َجـــَزاَء  ُجــِزيــَت   -7

اعُف الُمَت�صَ ــَدى  الــنَّ َجــــدَواَك  كـــاَن  كما 

ــَق َجــزَلــٍة  8-  َفــَكــْم َلـــَك ِفــيــَنــا ِمـــْن َخــالِئ

�ــَصــَبــقــَت ِبــــَهــــا، ِمـــنـــَهـــا َحــــديــــٌث و�ـــَصـــاِلـــُف

َحـــالَوًة اإليَنا  اأحــلــى  اأو  ْهُد  ال�صَّ ــَي  ِه   -9

َغــاِرُف الــَمــاَء  ــِه  ِب ُيــمــَزْج  لــْم  ْهِد،  ِمــَن ال�صَّ

ِبــَعــْوَلــٍة ــِدْيــَق  ــْيــَت الــ�ــصَّ 10-  َذَهــْبــَت وَخــلَّ

ــــــِه ُمـــــــَتـــــــَراِدُف ـــــــٌف ِمــــــن ُحــــــزِن ِبـــــــِه اأَ�ـــــــصَ

َقلَبُه َعـــــاَوْدَن  ْكــِر  الــذِّ َخـــَطـــَراُت  اإذا   -11

ــــــَواِزُف ــــوؤوُن الــــــنَّ ــــصُّ ــــ� ــــَع ِمــــْنــــُهــــنَّ ال ــــاَب ــــَت َت

ماَلُه َيــــرُزوَن  االإخــــواِن  اإلــى  حبيٌب   -12

َعــــاِرُف ـــدِق  ّ الـــ�ـــصِ امــــروؤ  يــاأتــي  لــمــا  واآٍت 

ي�صتفيدُه لمْن  وال�صلوى  المنُّ  هو   -13

و�ـــصـــٌم عــلــى َمـــــْن يــ�ــصــرُب الــ�ــصــمَّ زاعــــُف
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ـــَرْت ـــكَّ ـــَن وَت َبــــعــــِدِه  ِمـــــْن  داُرُه  بـــكـــْت   -14

ــــــاِرُف ــــــَع ـــــا وَم ـــــَه ـــــاِق ـــُم ِمــــــن اآَف ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاِل َمـــَع

اأعتِري كنُت  التي  بالداِر  الدار  15- فما 

ــــي ِبــهــا -  لـــوال افــتــقــاديــَك - َعــــاِرُف واإنِّ

ــَعــْت  َتــَخــ�ــصَّ قــد  اأنــهــا  اإالَّ  الـــــداُر  هــي   -16

ـــُف ـــهـــو كـــا�ـــصِ ـــا َجـــــاِنـــــٌب َف ـــَه ـــْن ـــــَم ِم واأظـــــلَ

ــاُل والـــَفـــَعـــاُل ِكــالُهــَمــا 17- وبـــان الــَجــَم

ــُف الــَعــَوا�ــصِ َعلَْيَها  ــْت  َوا�ــْصــَتــنَّ الــــداِر،  مــن 

ـــًمـــا َفـــَكـــاأَنَّ ــــِدِه  ــــْع َب ِمــــْن  داُرُه  ـــْت  ـــلَ َخ  -18

اِر َطــــــاِرُف ـــغـــِن فـــي الــــــــدَّ ـــــْم ُي بــعــاقــبــٍة َل

�ــٌص ُمــَعــرَّ لل�صديِق  فيها  كــان  وقــد   -19

َطـــاِئـــُف اِر  بــــالــــدَّ َطـــــاَف  اإِْن  وُمــلــَتــَمــ�ــٌص 

وزلــفــة الــ�ــصــفــاء  اإخـــــــوان  كـــرامـــة   -20

ــــِه الــــرواجــــُف ــــي لـــمـــْن جــــــاَء تـــزجـــيـــِه اإل

َيُكْن الــِكــَرام، ولــْم  الــُغــرُّ  ــَحــاَبــُتــُه  21- �ــصَ

ـــاِرُف ـــَق ـــوُد الـــلـــَئـــاُم الـــَم ــُه الـــ�ـــصُّ ــ�ــصــَحــَب ــَي ِل

ـــاِمـــٍخ �ـــَص اأبـــــلَـــــَج  ُكــــــّل  اإلــــيــــِه  يــــــــوؤوُل   -22

ـــوٌك واأَبــــــَنــــــاُء الــــُمــــُلــــوِك الــــَغــــَطــــاِرُف مـــل

ِحيَفًة �صَ يديَك  ُيمنى  في  يَت  فُلقِّ  -23

ــَحــاِئــُف الــ�ــصَّ ــاِب  الــِحــ�ــَص يـــوَم  ُنــ�ــصــرْت  اإذا 

لــُه َبــــَدا  مــا  اإذا  فــيــهــا  الــــذي  ــرُّ  ــ�ــُص َي  -24

ـــاِحـــًكـــا وهــــــَو َواِقـــــــُف وَيــــفــــَتــــرُّ مـــنـــَهـــا �ـــصَ

اِحٍب �صَ ُكــلِّ  على  ميموًنا  كــاَن  ِبما   -25

ـــــُف ـــــكـــــاِن ـــــــُه وُي ـــــــاَب ـــــــا َن ـــــِعـــــيـــــُن عــــلــــى َم ُي

ـــائـــِه ِبـــِر�ـــصَ اإخـــــوانـــــِه  اإلـــــى  ــــِرْيــــٌع  �ــــصَ  -26

ــــاِرُف ُء �ــــصَ وعــــن كــــلِّ مـــا �ـــصـــاَء االأِخـــــــــالَّ

27- اأرى النا�َص كالن�صنا�ِص، لم يبَق منهُم

وَزَعـــــــــاِنـــــــــُف ُحــــــ�ــــــصــــــَوٌة  اإالَّ  خــــــالفــــــَك 

التخريج: الأََغاِني ) / )28 -)28.

)6(
" المكية " خليدة 

بن  جعفر  ِكَتاِب  ِمْن  ِبَعْيِنِه  الَخَبَر  َه��َذا  َن�َضْخُت 
ه، قال: ُقَداَمة بخطِّ

اأنَّ محمد)116(  بلغني  ه قال:  بُن �ضبَّ ثني عمُر  َحدَّ
اأر�ضل  عفان  بن  عثمان  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  ابن 
يخطبها   - م��وله   - ع��ون  اأب��ا  المكية  "خليدة«  اإل��ى 
ل  ِرق��اٌق  ثياٌب  وعليها  لُه،  فاأذنْت  فا�ضتاأذَن،  عليه، 
بع�ص  ظننتك  اإنما   " فقالْت:  وثبْت،  ثم  ت�ضترها، 
اأخرُج  ثم  مثلك،  ثياَب  لك  األب�ُص  ولكني  �ضفهائك، 
" اأر�ضلني  قال:   ،" " قل  وقالت:  ففعلْت،   ." اإليك 
تعلمين بين ر�ضول اهلل �ضلى  َمن  اإليك مولي، وهو 
اهلل عليه و�ضلم وبين علي وعثمان، وهو ابُن عم اأمير 
الموؤمنين، يخطبك ". وقالت: " قد َن�َضْبَتُه فاأبلغَت، 
غير  على  ِبْيَع  اأبي  اإنَّ  اأنَت،  ِباأَِبي  اأنا،  ن�ضبي  فا�ضمْع 
وفي  وم��اَت  عبًدا،  فعا�ص  عهده،  ول  الإ�ضالِم  َعْقِد 
رجله قيد، وفي عنقه �ضل�ضلة، وعلى الإباق وال�ضرقة؛ 
اآبقة،  وهي  وماتْت  ر�ضدة،  غير  على  ��ي  اأمِّ َوَوَلدتني 
اأو  مباًحا،  نكاًحا  اأراَد �ضاحبَك  فاإْن  َتعَلم،  َمْن  فاأنا 

َراًحا، فهلمَّ اإليِه، فنحُن له ".  ِزًنا �ضَ

فقال: " اإنه ل يدخُل في الَحراِم "، قالت: " ول 
ا نكاح ال�ضرِّ َفال،  ينبغي اأَْن َي�ضتِحي ِمْن الحالل، فاأمَّ

واهلل ل فعلُتُه، ول كنُت عاًرا على القيان ".

ويلك!   " فقال:  فاأخبرتُه،  ُمحمًدا  فاأتيُت  قال: 
اهلل  عبيد  بن  طلحة  بنت  وعندي  ُمعلًنا  ُجَها  َتَزوَّ اأ 
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اإل��يَّ  تختلُف  لها  فقْل  اإليها،  ارج���ْع  ولكن  ل،  ؟!، 
فاأبلغُتها  فرجعُت   ." اأ�ضلو  لعلِّي  فيها،  ب�ضري  اأردُد 
الر�ضالَة، ف�ضحكْت، وقالْت: " اأما هذا فنعْم، ل�ضنا 

نمنعه مْنُه ".

التخريج: االأََغاِني 16 / 126 - 127.

الحوا�صي

اأهم من  كتب عن ) جعفر بن ُقَداَمة ( من الُمحَدثْين   - 1
هو: د. بدوي طبانة في كتابه: )ُقَداَمة بن جعفر والنقد 
الأدبي(، و د. طالل جميل رفاعي في تحقيقه ) المنزلة 
الخام�ضة من كتاب الخراج و�ضنعة الكتابة (: )2-))، 
كتابه  وامتالأ  طبانة،  د.  كتاب  على  كثيرًا  اعتمد  وقد 
العزيز  قا�ضم  ح�ضين  د.  و  اللغوية،  الأخطاء  من  بكثير 
)198م،   ،(-6 العدد  البغدادية،  )الثقافة(  مجلة  في 
والمرحوم عبد الحميد العبادي في مقدمة كتاب )نقد 
د.  و  جعفر،  بن  ُقَداَمة  الى  خطاأ  المن�ضوب   (( النثر( 
من  )ال�ضيا�ضة  تحقيقه  مقدمة  في  الحياري  م�ضطفى 

كتاب الخراج و�ضناعة الكتابة ( لُقَداَمة بن جعفر ).
اأما ما كتبه د. محمد ح�ضين الزبيدي في تقديمه لكتاب   
وعلى  طبانة،  د.  ُجهد  من  بالن�صِّ  فمنقول  )الخراج( 
كما  بتاًتا،  الزبيدي  د.  اإليه  ي�ضر  فلم  ذلك  من  الرغم 

حفل عمله بالأخطاء.
في  �ضريعة  �ضفحات  ال��ب��دري  ال���رزاق  عبد  عنه  وكتب   
كتابه: �ضعراء واأدباء الع�ضر العبا�ضي في �ضامراء 9))- 

 .(88
ترجمة جعفر بن ُقَداَمة في: تاريخ بغداد 111/8، معجم   - 2
 ،124/11 بالوفيات  ال��واف��ي   ،(91  -  (88/2 الأدب���اء 
فوات   ،8(  -  84 الأَعَيان  وفيات  وتذييل  الجمان  عقود 
 ،142/( الموؤلفين  معجم   ،291-289/2 ال��وف��ي��ات 
 ،4( الأدب��ي  والنقد  جعفر  بن  ُقَداَمة   ،126/2 الأع��الم 

وينظر: تاأريخ الأدب العربي 4/)24.
وقد �ضها د. �ضوقي �ضيف في: البالغة تطور وتاريخ: 8)،   
لُقَداَمة،  اأنَّ في كتاب )تاريخ بغداد( ترجمة  َذَكَر  حيَن 

وال�ضحيح اأنها لوالده جعفر !  

الإم��اء   ،(26 الأوراق  كتاب  م��ن  الخلفاء  اأولد  اأ�ضعار   -  (
ال�ضواعر 81.

الأََغاِني  وفي   ،16(/2 الأعيان  وفيات   ،1((/( الأََغاِني   -  4
)118/2: "جعفر بن محمد بن ُقَداَمة".

 ،144 الفهر�ضت  في:  جعفر(  بن  )ُق��َداَم��ة  ترجمة  انظر   -  (
بالوفيات  ال��واف��ي   ،22(6  -22((/( الأدب����اء  معجم 
الموؤلفين  معجم   ،29(/( الزاهرة  النجوم   ،21(/24
الأدب  تاريخ   ،242/4 العربّي  الأدب  تاريخ   ،2(1/6

الجغرافي العربي 1/)16، الأعالم 128/8. 
تاريخ الأدب العربي الجغرافي: 1/)16، وُتنظر: مقدمة   - 6
هو  ال��راأُي  وه��ذا   ،9 ال�ضعر  نقد  مقدمة   ،2( النثر  نقد 
ِللم�ضت�ضرق الفرن�ضي )دي �ضالن De slan(، وقد ن�ضَرُه 

في المجلة الآ�ضيوية عام 1862م.
 ( ال�����ض��ودان  فخر  كتاب  ف��ي:  وج��اء   ،9(/( ال��ح��ي��وان:   - (
وكان  الم�ضرق،  " ُقَداَمة حكيم   :) الجاحظ 66  ر�ضائل 
ون�ضيم  " �ضعاع مركوم  قولُه:  واأورد   ، " �ضاحب كيمياء 
والكبريت  الخامدة،  النار  وهو  ا�ص،  ب�ضَّ ونور  معقود، 

الأحمر " .
وجاء في: القتبا�ص من القراآن الكريم 2 /1)2: "وفي   
َف به الّذهب قول ُقَداَمة حكيم الم�ضرق:  اأح�ضن ما ُو�ضِ
و�ضعاع معقود«. وفي: محا�ضرات الأُدباء 4 / )9): " قال 

هب: �ضعاع مركوم ون�ضيم معقود«. ُقَداَمة في و�ضف الذَّ
مقدمة نقد النثر: )).  - 8

ُقَداَمة بن جعفر والنقد الأدبي. وتابعه د. طالل جميل   - 9
الخراج  كتاب  م��ن  الخام�ضة  المنزلة  ف��ي:  ال��رف��اع��ي 

و�ضنعة الكتابة 26.
الفهر�ضت 419، حقائق ال�ضت�ضهاد 1).  -11

توفي الح�ضن بن وهب الكاتب بعد �ضنة ))2 ه�، ُينظر:   -11
م�ضادر  وفيه   ،186-111 الأدبية  الأ�ضر  من  وهب  اآل 

ترجمته.
التذكرة الحمدونية )/2)1، ولم يذكر هذا الن�ص اأَحٌد   -12

ْن كتب عن جعفر.  ممَّ
تاريخ الطبري: 9/)12.  -1(

اإِيتاخ هو اأَحد القادة الأتراك، مات عط�ًضا عام ))2ه�.   -14
ُينظر: تاريخ الطبري  68/9، فوات الوفيات 481/9.

اإبراهيم، �ضاحب ال�ضرطة في بغداد، توفي  اإ�ضحاق بن   -1(
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عام ))2ه�.
الأع���الم    ،(96/9 ب��ال��وف��ي��ات:  ال��واف��ي  ف���ي:  ترجمته   

292/6، اآل وهب من الأ�ضر الأدبية ))). 
توفي عام 2)2ه�. ترجمته في: وفيات الأعيان 2/)41،   -16

الوافي بالوفيات 481/9، الأعالم )/))1. 
التاريخ  في  الكامل  وُينظر:   ،169/9 الطبري  تاريخ   -1(

.46/(
تاريخ اليعقوبي 486.  -18

اإنَّ ازدياد ظهور  الن�ضارى الكتاب في الع�ضر العبا�ضي   -19
في  مهمة  منا�ضب  �ضغلوا  اإنهم  اإذ  للنظر؛  لف��ت  اأم��ر 
الدولة العبا�ضية، انظر اأ�ضماء بع�ضهم في: تكملة تاريخ 
الطبري )8)، )))، 98)، �ضلة تاريخ الطبري: 4)، 98، 

.14( ،118
مجلة الثقافة بغداد، العدد ) - )198، �ص 49.  -21

كان  جعفًرا  اأنَّ  اعتقادهم  في  الباحثين  بع�ص  اأخطاأ   -21
ا اأو ن�ضرانيًّا ولم ُي�ضلم. مجو�ضيًّ

والنقد  جعفر  بن  ُقَداَمة   ،(( النثر  نقد  مقدمة  ينظر:   
الأدبّي )4، المنزلة الخام�ضة من كتاب الخراج 1)-2).
الأََغاِني 281/11، البيتان في: �ضعر ابن المعتز 2/)64.  -22
 ،(2-(1 الطبري  تاأريخ  �ضلة   ،141/11 الطبرّي  تاريخ   -2(

تكملة تاريخ الطبري )19.
ف��ي:  مغلوطة  ب�����ض��ورة  وورد   ،14/( الأدب�����اء  معجم   -24

الفهر�ضت 144.
ح 1)4. المو�ضَّ  -2(

في  خفاجي  المنعم  عبد  محمد  د.  الر�ضالة  ون�ضر   
والجتماع،  والأدب  النقد  المعتز في  ابن  ر�ضائل  كتابِه: 
في  ال�ضامرائي  اأحمد  يون�ص  د.  ثم  1946م،  القاهرة، 
من  ون�ضو�ص  ور�ضاِئِلِه  المعتز  ابن  ف�ضول  من  كتابِه: 

كتبه المفقودة واأخباره )) - 8). 
البالغة تطور وتاريخ 9).   -26

اآل وهب من الأُ�ضر الأدبية في الع�ضر العبا�ضي 289 -   -2(
.291

هر 1 / 2)2، وراجع: زهر الآداب 2 /  ينظر: يتيمة الدَّ  -28
668، اأحكام �ضنعة الكالم 111. 

�ضرح نهج البالغة 1 / 216 - )21.   -29

في  بعدها  ُق��ِت��َل  وق��د  ل��ه،  الثالثة  الأخ��ي��رة  ال���وزارة  هي   -(1
محب�ضِه. ُينظر: معجم الأُدباء 191/1، 198. 

ترجمته في: اإعتاب الكّتاب 186 - 189، معجم الأدباء   -(1
الزاهرة  النجوم   ،2(8/2 العبر   ،1826  -  182(/4
الأع���الم   ،((6/2 ال��ذه��ب  ���ض��ذرات   ،289  -  288/(

 .(1(/4
ُتنظر القطعة رقم 1 في �ضعره.   -(2
ُتنظر القطعة رقم 2 في �ضعره.   -((

مجلة الثقافة، العدد 6، )198 م: 84.  -(4
تاريخ بغداد 111/8.  -((

ال�ضيا�ضة من كتاب الخراج 8.  -(6
اأعيان ال�ضيعة  4 / 6)1.  -((

تذكرة الحفاظ 2 / 6)).  -(8
فوات الوفيات ) / 291.  -(9

عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان  8).  -41
نقد النثر ) المقدمة ( )).  -41

تاريخ بغداد 111/8.  -42
الوافي بالوفيات 11 / )12.   -4(

معجم الأدباء 88/2).  -44
 ،142/  ( الموؤلفين  معجم   ،121/  2 الأع��الم  ُينظر:   -4(
ُقَداَمة بن جعفر والنقد الأدبي )4، ال�ضيا�ضة من كتاب 
الخراج ) - 8، مجلة الثقافة، العدد 6، )198م: )8 - 

  .86
واأخطاأ د. الزبيدي في: مقدمة تحقيقه "الخراج" �ص)،   

حين جعلها �ضنة 29)ه�.
الأغاني 1/21)2.  -46

الإماء ال�ضواعر )6  .  -4(
الأََغاِني 12/))، الإماء ال�ضواعر 114 - )11 ؛ معجم ما   -48

ا�ضتعجم 2 / )19 .
في:  ثني(  )َحدَّ وبلفظ   .186/1(  ،(19/18 الأََغ��اِن��ي   -49
ولفظ   ،82/1( الأََغ��اِن��ي  ؛   81  -  (9 ال�ضواعر  الإم���اء 
و)اأن�ضدني(  الأََغاِني 222/18، )1/))،  )حدثنا( في: 
 "  :(2 التطفيل  كتاب  في  وجاء  الأََغاِني 181/22.  في: 

عن اأبي هّفان ".
الأََغاِني 22 /6)2.  -(1
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الأََغاِني 2/1)1، ) /1))، 422، 6 / )، 11 / 214، )1   -(1
 / 21 ،128 / 19 ،2((/1( ،2(9 / 14 ،228 - 22( /
4)2، 21 / 164، 168، 24 /). و)حدثنا( في: الأََغاِني 

.(( ،(6/22 ،241/ 11
و)اأَخبرني( في: الأََغاِني ) / )24، وجاء في ) / 242،   
18 / ))2: " عن حّماد "، وفي ) / )41 " حدثنا"، مع 
محمد بن يزيد، 11 / 61)، 12 / 91، و )1 / ))2 ، 19 

.49/21 ،181 /
 ،198/(  ،9(  -92/4  ،(18  ،2(1  ،411/( الأََغ��اِن��ي   -(2
و114/22،   ،(6  ،(4  ،((/12  ،((9  ،(((/11  ،221
الأدباء  ؛ معجم  ال�ضواعر 62، 121، 119  الإماء  ؛   141

ثنا( في: الأََغاِني 9/19)1- 162. 9/6. و)حدَّ
الإماء ال�ضواعر )12 ؛ المقّفى الكبير 1 / 19) .  -((

؛   129  ،9(  ،(1 ال�ضواعر  الإم���اء   ،181/22 الأََغ��اِن��ي   -(4
البدائع والبدائه 82 .

الأََغاِني ) / )12، 162، 2)1، 12 / 6)، )12 / 168، و   -((
 .1(1 / 2( ،21( / 21 ،214 / 19

و )اأخبرني( في: الأََغاِني )/)11. وجاء في 2 / 1): "   
اأخبرني جعفر بن ُقَداَمة عن اأبي العيناء "، ولْم ُتح�ضي 
اأبي العيناء �ص )11  فار في كتابها عن  د. ابت�ضام ال�ضّ

عدد الموا�ضع التي نقلها جعفر عنه.
الأََغاِني 19 / 146، 11 / 126، 22/)). و )حدثنا( في:   -(6

الأََغاِني ) / )24، اآداب ال�ضحبة )11.
الأََغاِني 12 / 2)، الإماء ال�ضواعر 116 - )11.  -((

 /  4 الأرب  نهاية  وينظر:   ،28(  -  281  /  11 الأََغ��اِن��ي   -(8
226؛ معاهد التن�ضي�ص 194 - )19 .

الأََغاِني 141/22 ؛ الإماء ال�ضواعر 118.  -(9
الم�ضالك والممالك 1 / 14 - مقّدمة د. �ضالح الدين   -61

المنجد.
المنزلة  الأمر، في:  بهذا  رفاعي  د. طالل جميل  و�ضّك   
يدعو  �ضبًبا  نرى  ول   ،(6 الخراج  كتاب  من  الخام�ضة 

لل�ضّك.
ال�ضواعر  الإماء  ؛   2(1  ،22(  /  11  ،2(4  /  ( الأََغاِني   -61

4)1. و )اأن�ضدني( في: الإماء ال�ضواعر ))1.
الأََغاِني 61/19.  -62

الأََغاِني 18/ 248.  -6(

الأََغاِني 14 / 21.  -64
الإماء ال�ضواعر 1)، )العطية( )9 .  -6(

الإماء ال�ضواعر )14.  -66
الأََغاِني 1 / 1)1.  -6(

معجم البلدان 2 / 4)) ؛ معجم ما ا�ضتعجم 2 / 189 ؛   -68
الخزل والداأل 2 / 11 ؛ الرو�ص المعطار 2)2.

الأََغاِني ) / 281، 18 / 288. و )اأَْخَبَرِني( في: الأََغاِني   -69
1 / 9)2، و )حّدثني( في: الأََغاِني 2/19).

 ،16(/19  ،12(  /  1(  ،1(2  /  11  ،1((/( الأََغ��اِن��ي   -(1
 .2(8 - 2((/22

َقا الكتاب، ولُه  الإماء ال�ضواعر )8 - 86، ولم يعرفُه ُمَحقِّ  -(1
ترجمة في: الفهر�ضت 66.

؛   211  /  2 ا�ضتعجم  ما  معجم   ،12( ال�ضواعر  الم��اء   -(2
الأََغاِني 4/1)، )/))1، 229/11، 148/22، ))2.                                         

الإماء ال�ضواعر 118، 121، ))1، الأََغاِني 142/22.  -((
الأغاني 48/8.  -(4

الإماء ال�ضواعر 9).  -((
الأََغاِني 1/19)1 - 1)1.  -(6

الأََغاِني 94/4.  -((
الأََغاِني 21 / 1)2.  -(8
الأََغاِني 24 / 218.  -(9

َثِني( في: الأََغاِني )1 / )16،  الأََغاِني )1 / 161، و )َحدَّ  -81
.169

الأََغاِني 11/21.  -81

الأََغاِني 21/)8.  -82
الأََغاِني 11 / 1)2، 18 / 269.  -((

الأََغاِني11 / 2))، ) / 112.  -84
 4 الأََغاِني  وينظر:  "مّية".  وفيه   ،6/1 الأعيان  وفيات   -8(
على  الإعطاء  ف�ضل  ؛   ((/  1 الأََغ��اِن��ي  مختار  ؛   ((2/

الع�ضر )).
الإماء ال�ضواعر 68.  -86

الأََغاِني ) / 69، 281، 19 / )8، 124/22.  -8(
الأََغاِني ) / ))1، 18 / 6) ) مرتين (، )14، 41/21.  -88
بن عبد  وال��دِه محمد  اأخ��ذ عن  اأن��ه  ورد   118 / 4 وفي   
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الملك )الوزير(.
الإماء ال�ضواعر 41.  -89

الأََغاِني 2 / 92).  -91
نقد النثر ) المقدمة (.  -91

في  وق��ع  ما  وت�ضحيح  )ال��ورق��ة(  كتاب  تحقيق  اأع��دن��ا   -92
من  �ضقطوا  �ضاعر   111 بِه  واألحقنا  اأوه��ام،  من  ن�ضرته 
نقلت  التي  المظان  اإلى  بالرجوع  الفريدة،  مخطوطته 

منه، و�ضدر عن دار �ضادر في بيروت، 2114م.
وفي:   .114  ،62 ال�ضواعر  الإم��اء  ؛   4(2  /  ( الأََغ��اِن��ي   -9(
الإماء ال�ضواعر 29:"قراأُت في كتاٍب لجعفر بن ُقَداَمة".

وفي: الأََغاِني 46/1، 191/16.  
الأََغاِني 114/22، )11- 116، )12، 124.  94

ترجمة ابن حاجب النعمان في: الفهر�ضت 149، تاريخ   9(
بغداد 6/11)4، معجم الأدباء 1816/4 - 1818.

ابن  كتاب  في  ال��واردي��ن  َعَراء  ال�ضُّ اأ�ضماء  قائمة  تنظر   -96
الحاجب في: الفهر�ضت 191 .

الفهر�ضت 194.  -9(
المو�ضح 462 .  -98

ُقَداَمة بن جعفر والنقد الأدبي 42 .  -99
من  الأخ��ي��رة  القطعة  وُتنظر   ،(88/2 الأدب���اء  معجم   -111

�ضعره.
الفهر�ضت 144.  -111

تاريخ بغداد 111/8.  -112
نزهة اللباء في طبقات الأدباء 9)1 .  -11(

114-  معجم الأدباء  88/2) .
ومن الطريف اأّن ياقوًتا يذكر ن�صَّ ابن النديم في جعفر   
ِلُقَداَمة في )1/)1، وحين يترجم لجعفر  عند ترجمته 

ل يذكر ذلك الن�ّص !
تذكرة الحفاظ 2 / 6))   .  -11(

 ،12(/  11 بالوفيات  الوافي   ،(91/2 الأدب���اء  معجم   -116
عقود الجمان وتذييل وفيات الأَعَيان )8. 

)ب��غ��داد( 61،  ال��ّن��دي��م  اأدب  ف��ي:  ع��زو  م��ن غير  وه��ي   
)القاهرة( )9.

وعدا الأخير في: الأ�ضباه والنظائر 62/2) ؛ بال عزو.  
ن�ضرة الإغري�ص في ن�ضرة القري�ص )12 - 126 .  -11(

عر ))1 - 4)1. وفي بع�ص كتب البالغة، مثل:  نقد ال�ضِّ  -118
حلية المحا�ضرة  1 /2)1 ؛ نهاية الأرب ) /111.

م�ضتدركات علم رجال الحديث 2 / )9 .  -119
هو: الإي�ضاح في �ضرح مقامات الحريري، وقد حّققه د.   -111

حمد بن نا�ضر الدخيل، الريا�ص.
ينظر: نقد النثر 4) ) عن: الإي�ضاح في �ضرح مقامات   -111

الحريري للمطرزي (.
تاريخ بغداد 111/8، الأعالم 2 / 126.  -112

لْم يذكر د. م�ضطفى الحياري اإ�ضارات الأ�ضبهاني هذِه،   -11(
اإلَّ مرة  في ُمقدمة )ال�ضيا�ضة من كتاب الخراج( �ص) 

واحدة فقط.
في  بوجودها  ح  رِّ ُت�ضَ التي  الن�ضو�ص  هذه  عن  ف�ضاًل   -114
ا رواها جعفر، ولكننا ل  كتابه، فقد عثرنا على 92 ن�ضًّ
نملك دلياًل على اأنها من ذلك الكتاب، لذا تركنا اإثباتها 

ا نمْيُل اإلى اأنها جزٌء منه. في هذا المقال، واإْن ُكنَّ
 ،426 َعَراء  ال�ضُّ طبقات  في:  ترجمتها  الجارية.  ف�ضل   -11(
الأََغاِني 19 / )21، م�ضالك الأب�ضار 14/11) - 18)، 

الأعالم ) / 146  
ب ب� )الديباج( ِلُح�ضِنِه، قتلُه المن�ضور وقطع ُعنقه  الملقَّ  -116
هب 1/4)1، الوافي بالوفيات )  �ضنة )14ه�. مروج الذَّ

.294/

الم�صــادر والمراجع

اآل وهب من الأُ�ضر الأدبية في الع�ضر العبا�ضي: د. يون�ص   -
اأحمد ال�ضامرائي، مطبعة المعارف، بغداد، 8)19م.

الكالعي،  الغفور  عبد  بن  محمد  الكالم:  �ضنعة  اأحكام   -
بيروت،  الثقافة،  دار  ال��داي��ة،  ر�ضوان  محمد  د.  تحقيق 

1966 م.
الّرملّي  الُح�ضين  ب��ن  محمود  الفتح  اأب��و  ال��ن��دي��م:  اأدُب   -
المعروف بك�ضاجم )ت 61)ه�(، تحقيق نبيل العطّية، دار 
ال�ضوؤون الثقافية العاّمة، بغداد، 1991م + درا�ضة وتحقيق 
الخانجي،  مكتبة  �ضعالن،  الواحد  عبد  النبوي  د.  و�ضرح 

القاهرة، 1999م.
ان ؛ اأبو بكر محمد )ت 81)ه�(،  الأ�ضباُه والنظاِئُر: الخالديَّ  -
محمد  ال�ضيد  تحقيق  91)ه����(،  )ت  �ضعيد  عثمان  واأب��و 
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يو�ضف، القاهرة، )196م.
ال�ضولي  بكر  اأبو  الأوراق:  كتاب  من  الخلفاء  اأولد  اأ�ضعار   -

)ت )))ه�(، تحقيق هيورث دن، دار الم�ضيرة، بيروت.
العلم  دار  6))1ه���(،  )ت  الزركلي  الدين  خير  الأع��الم:   -

للماليين، ط 4، بيروت، 9)19م.
اأعيان ال�ضيعة: ال�ضيد مح�ضن الأمين )ت )1)1ه�(، تحقيق   -
وتخريج  ح�ضن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 

)141 ه�/ )198م.
)ت  الأ�ضبَهاِنّي  الح�ضين  بن  علي  الفرج  اأب��و  الأََغ��اِن��ي:   -
6))ه�(، تحقيق د. اإح�ضان عبا�ص، دار �ضادر، بيروت، ط 

)، 1429ه�/2118م.
د  محمَّ ب��ن  الملك  عبد  ال��ك��ري��م:  ال��ق��راآن  م��ن  القتبا�ص   -
ال�ضفار  ابت�ضام مرهون  الثعالبي )ت 429ه�(، تحقيق د. 
المن�ضورة،  ال��وف��اء،  دار  بهجت،  م�ضطفى  مجاهد  ود. 

1992 م.
الإماء ال�ضواعر: اأبو الفرج الأ�ضبَهاِنّي )ت 6))ه�(، تحقيق   -
ال�ضامرائي،  اأحمد  يون�ص  د.  و  القي�ضي  حمودي  نوري  د. 
عالم الكتب، بيروت، 1984 م + تحقيق د. جليل العطية، 

دار الن�ضال، بيروت، 1414ه� / 1984م.
اأمالي الزجاجي: اأبو القا�ضم عبد الرحمن بن اإ�ضحاق )ت   -
)))ه�(، تحقيق عبد ال�ضالم هارون، دار الجيل، بيروت، 

)141ه� /)198م.
كثير  بن  عمر  بن  اإ�ضماعيل  الفداء  اأبو  والنهاية:  البداية   -
الدم�ضقي )ت 4))ه�(، تحقيق عبد اهلل بن عبد المح�ضن 
والإع��الن،  والتوزيع  والن�ضر  للطباعة  هجر  دار  التركي، 

1424ه� / )211م.
نحو  )ت  ال��ت��وح��ي��دي  ح��ي��ان  اأب���و  وال��ذخ��ائ��ر:  الب�ضائر   -
بيروت،  �ضادر،  دار  القا�ضي،  وداد  د.  تحقيق  411ه���(، 

1419ه�/1999 م.  
المعارف،  دار  �ضيف،  �ضوقي  د.  وتاريخ:  تطور  البالغة   -

القاهرة، ))19م. 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي: اأغناطيو�ص كرات�ضكوف�ضكي،   -

ترجمة �ضالح الدين عثمان، القاهرة، )196م. 
نقله  6)19م(،  )ت  بروكلمان  كارل  العربي:  الأدب  تاريخ   -
ال�ضيد  د.  مراجعة  التواب،  عبد  رم�ضان  د.  العربية  اإلى 

يعقوب بكر، دار المعارف، م�ضر، ))19م.

)ت  الطبري  جرير  ب��ن  محمد  وال��م��ل��وك:  الر�ضل  ت��اري��خ   -
11)ه�(، تحقيق محمد اأبو الف�ضل اإبراهيم، دار المعارف، 

القاهرة، 9)19م.
الخطيب  علي  ب��ن  اأح��م��د  ب��غ��داد:  الم  ال�ضَّ َمِدينة  ت��اري��خ   -
��ه وع��ّل��ق  ال��ب��غ��دادّي )ت )46ه������(، ح��ّق��ق��ُه و���ض��ب��َط ن�����ضّ
الإ���ض��الم��ّي،  ال��غ��رب  دار  م��ع��روف،  ع���ّواد  ب�ّضار  د.  عليه 

1422ه�/2111م.
اليعقوبي  اأبي يعقوب بن جعفر  اأحمد بن  اليعقوبي:  تاريخ   -

)ت 284ه�(، دار �ضادر- دار بيروت، بيروت، 1961م.
اأحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت )46ه�(،  التطفيل:   -

تحقيق كاظم المظفر، النجف الأ�ضرف، 1966 م.
تكملة تاريخ الطبري: محمد بن عبد الملك الهمذاني )ت   -
21)ه�(، تحقيق محمد اأبو الف�ضل اإبراهيم، دار المعارف، 

القاهرة، 9)19م.
)ت  الطغرائي  علّي  ب��ن  الح�ضين  ال�ضت�ضهاد:  حقائُق   -
)1)ه�(، تحقيق د. رّزوق فرج رّزوق، دار الر�ضيد للن�ضر، 

بغداد، 1982م.
حلية المحا�ضرة في �ضناعة ال�ّضعر: محمد بن الح�ضن بن   -
الكتاني،  المظفر الحاتمي )ت 88)ه�(، تحقيق د. جعفر 

دار الر�ضيد للن�ضر، بغداد، 9)19م.
الحيوان: اأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت ))2ه�(،   -
تحقيق عبد ال�ضالم هارون، القاهرة، 62)1ه� / )194م.

ديوان علّي بن الجهم، تحقيق خليل مردم بك، دار الآفاق   -
الجديدة، دم�ضق، 1)19م.

الذهبّي  عثمان  بن  اأحمد  بن  محمد  النبالء:  اأعالم  �ضير   -
)ت 48)ه�(، تحقيق عبد ال�ضالم محمد عمر، دار الفكر، 

بيروت، )141ه�/)199م.
�ضذرات الذهب في اأخبار َمْن ذهب: عبد الحي بن العماد   -

الحنبلّي  )ت 1189ه�(، مكتبة القد�ضي،1))1ه�.
عبد  عليِه  والتعليق  ِبجمعِه  ُعِنَي  ال��ف��رزدق:  دي��وان  �ضرح   -
اوي،  ال�ضَّ طبعة  الكبَرى،  التجارية  المكتبة  ال�ضاوي،  اهلل 

القاهرة.
�ضرح نهج البالغة: عز الدين عبد الحميد بن اأبي الحديد   -
البابي  اإبراهيم،  الف�ضل  اأبو  محمد  تحقيق  6)6ه�(،  )ت 

الحلبي، القاهرة.
�ضعر ابن المعتز، �ضنعة اأبي بكر ال�ضولّي: درا�ضة وتحقيق   -
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بغداد،  للطباعة،  الحرية  دار  ال�ضامرائي،  احمد  يون�ص  د. 
))19-8)19م.

الرزاق  عبد  �ضامراء:  في  العبا�ضي  الع�ضر  واأدباء  �ضعراء   -
البدري، مطبعة القاد�ضية، بغداد، 1986م.

بعد  )ت  القرطبي  �ضعيد  بن  ُعريب  الطبري:  تاريخ  �ضلة   -
)6)ه�(، تحقيق محمد اأبو الف�ضل اإبراهيم، دار المعارف، 

القاهرة، ))19م.
طبقات ال�ّضعراء: عبد اهلل بن المعتز )ت 296ه�(، تحقيق   -
عبد ال�ضتار اأحمد فراج، دار المعارف، القاهرة، 6)19م.

العبر في خبر َمْن غبر: محمد بن اأحمد بن عثمان الذهبّي   -
مطبعة  المنجد،  الدين  �ضالح  د.  تحقيق  48)ه���(،  )ت 

حكومة الكويت، 86)1ه�.
بهادر  بن  محمد  الأَع��َي��ان:  وفيات  وتذييل  الجمان  عقود   -
بتركيا،  الفاتح  مكتبة  مخطوطة  94)ه���(،  )ت  الزرك�ضّي 

رقم 4)44، في مكتبتي. 
عبد  بن  الح�ضن  ه��الل  اأب��و  الع�ضر:  على  الإع��ط��اء  َف�ضُل   -
المجيد  الع�ضكرّي  )ت نحو )9)ه�(، تحقيق د. عبد  اهلل 

الإ�ضداوي، مكتبة عرفات، الزقازيق، 1998م.
اق )ت  ال��ف��ه��ر���ض��ت: م��ح��م��د ب��ن اإ���ض��ح��اق ال��ن��دي��م ال�����ورَّ  -

نحو81)ه�(، تحقيق ر�ضا تجدد، طهران، 1)19م.
الكتبّي )ت  الوفيات والذيل عليها: محمد بن �ضاكر  فوات   -
بيروت،  �ضادر،  دار  عبا�ص،  اإح�ضان  د.  تحقيق  64)ه���(، 

))19م.
ُقَداَمة بن جعفر والنقد الأدبي: د. بدوي طبانة، القاهرة،   -

1962م.
القيرواني،  الرقيق  القا�ضم  بن  ابراهيم  ال�ضرور:  قطب   -
من�ضورات  يحَيى،  بن  البربو�ضّي  �ضارة  د.  وتقديم  تحقيق 

الجمل، كولونيا، 2111م.
الكامل في التاريخ: عز الدين علّي بن محمد بن محمد بن   -
الأثير الجزري )ت 1)6ه�(، دار �ضادر، بيروت، )8)1ه� 

/ )196م.
بن  م�ضطفى  والفنون:  الكتب  اأ�ضامي  عن  الظنون  ك�ضف   -
المكتبة  )116ه���(،  )ت  خليفة  بحاجي  ال�ضهير  اهلل  عبد 

الإ�ضالمية، تبريز، ط)، 8))1ه�.

ال�ّضعراء والبلغاء: الح�ضين  الأُدباء ومحاورات  محا�ضرات   -
ل المعروف بالراغب الأ�ضفهاني )ت  ابن محمد بن المف�ضَّ
12)ه�(، تحقيق د. ريا�ص عبد الحميد مراد، دار �ضادر، 

بيروت، ط 1، )142ه� / 2114م.
يحيى  بن  اأحمد  الأم�ضار:  ممالك  في  الأب�ضار  م�ضالك   -
الجبوري  �ضلمان  كامل  تحقيق  49)ه�����(،  )ت  العمري 
بيروت،  العلمّية،  الكتب  دار  النجم،  الح�ضين  ومهدي عبد 

2111م.
626ه���(،  )ت  ال��روم��ّي  الحموّي  ياقوت  الأُدب����اء:  معجم   -
بيروت،  الإ�ضالمّي،  الغرب  دار  عّبا�ص،  اإح�ضان  د.  تحقيق 

)199م.
�ضادر،  دار  626ه�(،  )ت  الحموي  ياقوت  البلدان:  معجم   -

دار بيروت، بيروت، )196م.
معجم الموؤلفين: عمر ر�ضا كّحالة، مطبعة الترقي، دم�ضق،   -

8))1ه�/9)19م.
)46ه���(،  ت   ( الميكالي  اأحمد  بن  اهلل  عبيد  المنتخُل:   -
تحقيق د. يحيى الجبوري، دار الغرب الإ�ضالمي، بيروت، 

2111م.
الرحمن بن محمد  الأدباء: عبد  الألباء في طبقات  نزهة   -
الف�ضل  اأب��و  محمد  تحقيق  )))ه����(،  )ت  الأن��ب��ارّي  اب��ن 

اإبراهيم، القاهرة. 
ن�ضرة الإغري�ص في ُن�ضرة القري�ص: المظفر بن الف�ضل   -
دار  الح�ضن،  عارف  نهى  د.  تحقيق  6)6ه���(،  العلوي )ت 

�ضادر، بيروت، 1416ه� / )199م.           
التراث: د. عبا�ص هاني الجراخ،  نظراٌت نقدية في عيون   -

ان، 2112م. موؤ�ض�ضة دار ال�ضادق، دار الر�ضوان، عمَّ
)))ه���(،  )ت  البغدادي  جعفر  بن  ُق��َداَم��ة  ال�ّضعر:  نقد   -
تحقيق كمال م�ضطفى، مكتبة الخانجي، مطابع الدجوي، 

ط )، القاهرة، 9)19م.
 - )))ه����(  )ت  البغدادي  جعفر  بن  ُق��َداَم��ة  النثر:  نقد   -
الحميد  وعبد  ح�ضين  طه  د.  تحقيق  َوْهًما-،  لُه  المن�ضوب 

العبادي، القاهرة، 8)19م. 
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الوهاب  عبد  ب��ن  اأح��م��د  الأدب:  فنون  ف��ي  الأرب  نهاية   -
القاهرة،  الم�ضرية،  الكتب  دار  )))ه���(،  )ت  النويري 

))19م.
الم�ضنفين:  واآث���ار  الموؤلفين  اأ�ضماء  ؛  العارفين  هدية   -
اإ���ض��م��اع��ي��ل ب��ا���ض��ا ال�����ب�����غ�����دادي،دار ال���ف���ك���ر،ب���ي���روت، 

1412ه�/1982م.
64)ه�(،  )ت  ال�ضفدي  اأيبك  بن  خليل  بالوفيات:  الوافي   -
جمعية  وال��ع��رب،  الم�ضت�ضرقين  م��ن  مجموعة  تحقيق 
الم�ضت�ضرقين الألمانية، فرانز �ضتاينر، ا�ضطنبول وبيروت.

الورقة: محمد بن داوؤود بن الجراح )ت 296ه�(، تحقيق   -
ة د. عبا�ص هاني الجراخ، ط 1: دار ال�ضوؤون الثقافية  وتتمَّ
العامة، بغداد، )211م. ط 2: دار �ضادر، بيروت، 2114م.

بن  ال��وزراء: هالل  تاريخ  في  الأم��راء  تحفة  اأو:  ال��وزراء،   -
الُمح�ضن ال�ضابي )ت 448ه�(، تحقيق عبد ال�ضّتار اأحمد 

فّراج، البابي الحلبي، القاهرة، 8)19م.
محمد  بن  اأحمد  ال��زم��ان:  اأب��ن��اء  واأن��ب��اء  الأع��ي��ان  وفيات   -
دار  عبا�ص،  اإح�ضان  د.  تحقيق  681ه���(،  )ت  خلكان  ابن 

الثقافة، بيروت، 1968م.
يتيمة الدهر: عبد الملك بن محمد الثعالبي )ت 429ه�(،   -
تحقيق ُمحمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة ال�ضعادة، 

م�ضر، 6)19م.
المجالت:

الثقافة، العددان 6 - )، )198م ؛ الخراج و�ضنعة الكتابة:   -
د. ح�ضين قا�ضم العزيز.

؛ نظرات  ال�ضنة 41، )142ه� /2116م  العرب، ج ) - 8،   -
الكتابة”  و�ضناعة  “الخراج  تحقيقات  في  متاأنية  نقدية 

لُقَداَمة بن جعفر البغدادي: عبا�ص هاني الجراخ.
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تصحيح نسبة
الة  حَّ بعض المخطوطات الجغرافّية وكتب الرَّ

وإعادتها إىل أْصحابها )مؤّلفيها(

اْعتنى العرُب والم�صلمون بالكتاب: حاماًل وَمْحمواًل، واألَّفوا فيه: ُمحَتوًى و�صناعًة، واتَّجهت 
عناية بع�ص الُكتَّاب والم�صنِّفين اإلى ر�صد النتاج االأدبّي والعلمّي وَتْعداده، واأُفردت لذلك ـ منذ 
نحو  )ت  الّنديم  اإ�صحاق  بن  لمحمد  الفهر�صت  كتاب  اأ�صهرها  مخ�صو�صة  موؤلَّفات  ـ  ر  مبكِّ زمٍن 
د فيه، وا�ْصتوعب ا�صتيعاًبا يدلُّ على اّطالعه على فنون العلم وتحّققه  380هـ/ 990م(، "الذي جوَّ
ُجملة  وا�ْصتق�َصى  زمنه،  فيها حتى  اأُلَِّف  التي  والعلوم  المعارف  فيه  ل  فَحْو�صَ الُكتب")1(،  لجميع 
االأخرى  اللغات  من  اإليها  ُنقلت  اّلتي  تلك  اأو  العربيَّة  باللغة  المو�صوعة  والموؤلَّفات  التَّ�صانيف 

ريانيَّة، بلغ عددها نحو ثمانية اآالف وثالثمائة كتاب.  كاليونانيَّة وال�صُّ

��ة، واأوق���ف���ت  ون���ال���ت ال��م��ك��ت��ب��ات ع��ن��اي��ة خ��ا���ضّ
من  وك��ان  لها.  وانُت�ضخت  الكتب  عليها  �ضت(  )ُحبِّ
ت  اأوجه العناية بها اأن ُتفهر�ص محتوياتها في �ضجالَّ
دقيقة �ضابطة ُتر�ضد اإليها، ت�ضمل على عدد اأجزائها 
وزخرفتها  وخطوطها  �ضورتها  وبيان  وم�ضطرتها 
التاأنُّق  يتَّ�ضل بجوانب  وتذهيبها وتجليدها، وكّل ما 
فيها، وبيان حالتها � وقت التقييد � من حيث النق�ص 
الأي��دي  ت��داول  ج��ّراء  للكتب  يعر�ص  وم��ا  ل  والترهُّ
خزانة  اأمين  عن  حزم  ابن  ونقل  وتعاقبها،  عليها 
ابن  باهلل  الم�ضتن�ضر  الحكم  ب��دار  والكتب  العلوم 
الفهار�ص  عدد  "اأنَّ  6)9م(:  66)ه�/  )ت  ا�ضر  النَّ
فهر�ضة،  واأرب��ع��ون  اأرب��ع  الكتب  َت�ْضمية  فيها  التي 
ذكر  اإّل  فيها  لي�ص  ورقة؛  خم�ضون  فهر�ضة  كّل  وفي 

واوين فقط")2(. الدَّ

ة  دقَّ على  �ضاهٌد  مثاٌل  الجانب  هذا  في  ولدينا 
ة الفهر�ضة، يتمّثل في وثيقة ال�ضجل القديم))(  عمليَّ
جامع  مكتبة  محتويات  ور�ضد  لتعداد  ُو�ضع  ال��ذي 
فيه  ُق��ّي��دت  نافع"،  ب��ن  ُع��ْق��ب��ة  "جامع  ال��ق��ي��روان 
)69ه���/  �ضنة  الجامع  مكتبة  احتوتها  التي  الكتب 
اأقدم  اآخر  �ضجٍل  على  ال�ضجل  اْبُتني  وقد  )129م، 
للتحديث  تخ�ضع  كانت  العمليَّة  اأن  ي�ضي  بما  منه، 
اأح��وال  على  ي�ضتجّد  ح�ضبما  متباعدة  فترات  في 
ال�ضجل  ه��ذا  اأن  الالفت  والأم���ر  وكتبها،  المكتبة 
قبل  من  القديم  بال�ضجل  ومعار�ضته  اإع��داده  جرى 
لجنٍة موؤلَّفة من �ضبعة ثقات �ضهود بمح�ضر قا�ضي 
اأحمد  العبا�ص  اأب��ي  ال�ضيخ  وقتها  القيروان  مدينة 
اأحمد  العبا�ص  اأبي  بن  اإ�ضماعيل  الطاهر  اأبي  ابن 
الربعّي، فقاموا ب�اختبار النُّ�َضخ المحفوظة من حيث 

د. المهدي عيد الروا�شية
الأردن
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وجوه  باأتمِّ  ذل��ك  في  و"النَّظر  والنَّق�ص،  ي��ادة  ال��زِّ
ق من اأجزائها، ورّد  النظر والجتهاد، و�ضّم ما تفرَّ
كل �ضكل منها اإلى �ضكله واإعادته اإلى مو�ضعه، وَجْبر 

ما وقع الجبر فيه منها")4(.
الفهر�ضة،  نماذج  من  اأخرى  داّلة  اأمثلة  وهناك 
هو  ال�ّضابق  جل  ال�ضِّ من  تف�ضياًل  اأق��ّل  نموذج  منها 
فيه  ُرتبت  الأ�ضرفّية،  التُّربة  خزانة  كتب  فهر�ص 
الأ�ْضرف  الملك  خزانة  احتوتها  التي  الكتب  اأ�ضماء 
ن�ضق  ع��ل��ى  ))12م(  ))6ه�����/  )ت  ال��ع��ادل  اب���ن 

الحروف))(.
خليفة  حاجي  اأْنجز  ع�ضر  الحادي  القرن  وفي 
"ك�ضف الظنون عن  )ت 1168ه�/ ))16م( كتابه: 
ببليوغرافيٌّ  كتاب  وه��و  والفنون"،  الكتب  اأ�ضامي 
ع فيه ما و�ضل  جامٌع للتراث العربّي والإ�ضالمي، تتبَّ
اّلتي  ال��ث��الث  باللغات  المكتوب  ال��ت��راث  م��ن  اإل��ي��ه 
وعلى  والتركيَّة"،  والفار�ضّية  "العربّية  وهي  اأتقنها، 

مختلف الفنون والأغرا�ص.
ت العناية بالكتب وفهر�ضتها حتى دخول  وا�ضتمرَّ
دة من فهار�ص  رت وجود ن�ضخ متعدِّ الطباعة التي ي�ضَّ
ة ما يرد  دور الكتب، واآخر نماذج الفهر�ضة التقليديَّ
الع�ضرين،  القرن  مطلع  في  الحجاز  مكتبات  عن 
كما   � حكمت  ع��ارف  الإ���ض��الم  �ضيخ  مكتبة  فكانت 
يخ محمد الجودّي القيروانّي � ت�ضّم  راآها المفتي ال�ضَّ
على  اأَ�ضمائها  في  دفاتر  ولها  ا،  ج��دًَّ َنفي�ضًة  "ُكتًبا 
، ويذكر اأجزاُء كتبه  ترتيٍب َح�َضن، بحيث ُيذكر الفنُّ
الترتيب  الآخر على  الفّن  ثم  المعجم،  على حروِف 
الَمْذكور، وبه جداول به مالحظات، كا�ْضم �ضاحب 
اأو  اأْعجمّي  وبخطٍّ  قلم،  اأو  مطبعة  وَكْونه  الكتاب، 
"ُم�ضتملة  ا  اأي�ضً وهي  اأجزائه")6(...  وعدد  عربّي، 
ة، ذات اأودية،  على كتب كثيرة، م�ضبوطة بدفاتر عدَّ
موؤلِّفه،  ا�ضم  به  والثاني  التاأليف،  ا�ضم  به  اأحدها 
واآخر عدد الكتاب من الفّن، والّرابع هل هو مطبعة 
اأو  ال��خ��طِّ  واآخ���ر فيه ه��ل ه��و ع��رب��ّي  ي��د،  اأو خ��ّط 

ُتْركّي"))(.
حوا�ضر  في  الكتب  دور  كانت  الحال،  هذه  على 
م�ضبوطة  تقاليد  وفق  محفوظة  الإ�ضالمّية  ولة  الدَّ
رة ودقيقة،  مة، وموثَّقة وُمَفْهر�ضة بطريقة مي�ضَّ ومنظَّ
ر  ب اإليها اأخطاء الفهر�ضة اإل في قت متاأخِّ ولم تت�ضرَّ
 � اأياٍد غريبة، فنقلتها  الكنوز في  عندما وقعت هذه 
كتب  بينها  ومن  اأوطانها،  � خارج  والمتاجرة  بالبيع 
بع�ُص  كثيرة  اأحايين  في  ذلك  ِكْبَر  وتولَّى  موقوفة، 
دور  اإلى  ُن�ضخها  واآلت  المخطوطات)8(.  دور  اأُمناء 
يتقن  ل  َم��ن  فهر�ضتها  على  وعكف  اأجنبّية،  كتب 
وُن�ضبت  الأخطاء  اإليها  فنفَذت  حروفها)9(،  ق��راءة 
 � ُعنونت  اأو  اأ�ضحابها،  اإلى غير  بع�ص المخطوطات 
عند �ضياع العنوان الأ�ضلي - باأ�ضماء ل تتَّ�ضل بها.

وكنُت قد اتَّجهُت منذ �ضنوات اإلى مالحقة كتب 
ُن�ضخها،  وتتبُّع  المخطوطة،  الة  حَّ والرَّ الجغرافّيين 
ا�ضم  اأو  العنوان  من  غفاًل  جاءت  التي  تلك  ة  خا�ضّ
التراث  م��ن  اأ�ضيلة  ن�ضو�ٍص  ع��ن  بحًثا  ال��م��وؤّل��ف، 
ْلُت  الجغرافّي ال�ضائع � اأو َمْن هو في ُحكمه �، فتح�ضَّ
على ن�ضخ عديدة منها، وتبيَّن بعد قراءتها ودرا�ضتها 
في   � اخ  النُّ�ضَّ وربما   � المفهر�ُضون  اأخطاأ  كتٌب  اأنَّها 
اأبادر  اأْن   � والفائدة  للنفع  تعميًما   � وراأي��ُت  ن�ضبتها. 
اإليه،  و�ضلت  فيما  الفنِّ  بهذا  الُمْعتنْين  لإ���ض��راك 

اأن�ضره على حلقات متتابعة باإذن اهلل.
اإلى  ب  ت�ضرَّ ما  تتّبع  الورقة  ه��ذه  غاية  ولي�ضت 
وقع  وم��ا  اأخ��ط��اء،  م��ن  المخطوطات  دور  فهار�ص 
�ضقطاتهم  ومالحقة  المفهر�ضين  عمل  في  منها 
الّطاقة،  ع��ن  يخرج  ا  ممَّ فهذا  الفنون؛  كافة  ف��ي 
الكتب  هذه  بع�ص  اإبانة  في  الهدف  ينح�ضر  اإنَّما 
العتبار  واإع��ادة  حالت،  والرَّ بالجغرافيا  المتعلِّقة 
اإليها بن�ضبتها اإلى اأ�ضحابها الأ�ضلّيين، ت�ضهياًل على 
وا�ضتدراًكا  ال�ضاأن،  هذا  في  والمهتمين  الباحثين 

على بع�ص اأخطاء الفهار�ص وقوائم المخطوطات.
ن�ضبته،  في  الخطاأ  وقع  ا  ممَّ الكتب،  هذه  واأول   )1
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كتاٌب محفوٌظ في المكتبة الُعمومّية في اإ�ضتانبول 
فهر�ص  في  عنوانه  وج��اء   ،)11()4689( برقم 
�ضاد اإلى الممالك والبالد"،  المكتبة: "طريق الرَّ
اإلى  الر�ضاد  "طريق  الكتاب:  على  والمكتوب 
لأب��ي  وُن�����ض��ب  والبالد")11(،  الممالك  تعريف 
بن  ُمحّمد  بن  اإ�ضماعيل  حماه،  �ضاحب  الفداء 
عمر )ت 2))ه�/ 1))1م(، ح�ضبما هو مكتوب 
"هذا التاأليف اللَّطيف الذي احتوى  ته:  على ُطرَّ
ما  و�ضائر  والجبال  والأنهار  الُبلدان  اأحوال  على 
للملك  والأقاليم  نيا  الدُّ اأحوال  من  عليه  ا�ضتمل 
وهذا  تعالى،  اهلل  رحمه  حماه،  �ضاحب  الموؤّيد 
تعريف  اإل��ى  �ضاد  الرَّ طريق  ب�  ُم�ضمًى  التاأليف 
 1(( في  يقع  والمخطوط  والبالد".  الممالك 
بن  اأحمد  ونا�ضخه  �ضطًرا،   2( م�ضطرته  ورقة، 
في  ن�ضخه  من  الفراغ  ووقع  البرو�ضوّي،  �ضليمان 
�ضنة ))9ه�/ 1))1م. وعلى الن�ضخة وقف لبزم 
لطان عبد المجيد خان موؤرٌخ في  عالم والدة ال�ضُّ

الورقة االأولى من كتاب ابن �صباهي زاده، وفي ال�صفح االأيمن فهر�صة اأبواب الكتاب

�ضنة 1266ه�/ 1849م.
باأنها  تبّين  ال��ك��ت��اب  ن�ضخة  ا�ضتح�ضار  وب��ع��د   
معرفة  اإلى  الم�ضالك  "اأو�ضح  كتاب  من  ن�ضخة 
ُمحّمد  زاده،  �ضباهي  لبن  والممالك"   الُبلدان 
ومّي الحنفّي البرو�ضوّي )ت )99ه�/  ابن علي الرُّ
�ضباهي  ابن  فيه  رتَّب  كتاب  وهو  88)1م()12(، 
وجعله  الفداء  لأب��ي  البلدان  تقويم  كتاب  زاده 
لديه  ع  تجمَّ ما  اإليه  وزاد  المعجم،  حروف  على 
زمنه،  حتى  الجغرافّيين  بع�ص  ن�ضو�ص  م��ن 
حروف  ترتيب  على  بته  "فرتَّ مته:  مقدِّ في  يقول 
المعجم، واأ�ضفت اإليه ما التقطُتُه من ُم�ضّنفات 
قين؛  المدقِّ موؤلَّفات  من  وا�ضتنبّطُته  قين،  المحقِّ

ليكون اأخُذه ي�ضيًرا ونفُعه كثيًرا"))1(.
مة  المنحولة مقدِّ النُّ�ضخة  وقد �ضقطت من هذه   
على  "الكالم  بباب  الكتاب  يبتدئ  اإذ  الموؤلِّف، 
الفهر�ضة،  في  الخطاأ  جاء  هنا  ومن  البحار"، 
ن ا�ضم الموؤلِّف وعنوان  مة التي تت�ضمَّ وهي المقدِّ
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ال�صفحة االأخيرة من كتاب ابن �صباهي زاده، 
وفيها َحْرد متن

ن�ضٌخ  و�ضلتنا  ال��ت��ي  ��ة  ال��ج��غ��راف��يَّ ال��ك��ت��ب  وم���ن   )2
وفريدة  العجائب  "خريدة  كتاب  منه،  كثيرة 
الكتب  اأكثر  من  وهو  ال���وردّي،  لبن  الغرائب" 
ُن�َضخه  تتجاوز  اإذ  رابه  اأ�ضْ بين  وانت�ضاًرا  ُذيوًعا 
في  عة  موزَّ ن�ضخة  وخم�ضين  مائة  المخطوطة 
عديدة  ن�ضخ  اإل��ى  اإ�ضافة  ال��ع��ال��م)14(،  مكتبات 
وقع  وق��د  والفار�ضّية.  كالتُّرك�ّية  اأخ��رى  بلغات 
التنازع بين الباحثين المحَدثين في ا�ضم موؤلِّفه: 
هل هو زين الّدين عمر بن المظّفر )ت 49)ه�/ 
اأخبار  في  "المخت�ضر  كتاب  �ضاحب  48)1م(، 
اأم  ال��ف��داء،  اأب��ي  تاريخ  به  ��ل  ذيَّ ال��ذي  الب�ضر"، 
861ه�/  )ت  ال��وردّي  بن  عمر  الدين  �ضراج  هو 
 � الدين  �ضراج  اأعني   - الأخير  وهذا  ))14م(، 

هو الذي يميل اإليه الثقة من الدار�ضين))1(.
التثبُّت  وقع  التي  المخطوطة  ن�ضخه  جانب  واإلى   
الأوراق  منها  �ضقطت  اأخرى  ن�ضخ  فيوجد  منها، 
ر على المفهر�ضين معرفة عنوانها اأو  الأولى فتعذَّ
"كتاب  اأ�ضماًء مثل:  ا�ضم موؤّلفها، فاخترعوا لها 
الأر�ص"  "دائرة  اأو  لمجهول"  الجغرافيا  في 
مخطوطات  اأغ��ل��ب  اإنَّ  ال��ق��ول  ويمكن  اإل���خ،   ...
�ضقط  اأو  ُجهل عنوانها  التي  والعجائب  الغرائب 
ا�ضم موؤلفها هي ن�ضخ من خريدة العجائب لبن 
الن�ضخ  من  ع�ضرات  على  لعت  اطَّ وقد  ال��وردي، 
حُت ن�ضبتها على حوا�ضي  على هذه ال�ضاكلة و�ضحَّ
الفهار�ص، ولم اأعتن � وقتها � بر�ضدها وتوثيقها، 

ة ن�ضخ منها: ر بين يدي منها عدَّ والذي توفَّ
في�ضل  ال��م��ل��ك  م��رك��ز  ف��ي  محفوظة  ن�ضخة  •	
 ،(((4 برقم  الإ�ضالمّية  والدرا�ضات  للبحوث 
لموؤلف  الجغرافيا  في  "كتاب  بعنوان:  وردت 
�ضنة  ُكتبت  ورق���ة،   112 ف��ي  وت��ق��ع  مجهول"، 
تبتدئ  الأول؛  ناق�ضة  وهي  1426م،،  1)8ه���/ 

اعي اإلى تاأليفه وبيان الم�ضادر التي  الكتاب والدَّ
ا�ضتند اإليها في و�ضعه.

ال�صفحة الثانية من كتاب ابن �صباهي زاده
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ال�صفحة االأخيرة من خريدة العجائب )مركز 
الملك في�صل 5574(

ا  اأي�ضً محفوظة  مجموع،  �ضمن  اأخ��رى  ن�ضخة  •	
وردت   ،248( برقم  في�ضل  الملك  مركز  ف��ي 
مجهول"،  ــف  لــمــوؤلِّ االأر�ــــص  "دائرة  بعنوان: 
ُكتبت  ورقة، وم�ضطرتها 1) �ضطًرا،  تقع في )) 
�ضنة )111ه�/ )1)1م،، وهي ناق�ضة الآخر))1(، 
تقف في منت�ضف ف�ضل النباتات، وينق�ص منها 
"الحمد  الن�ضخة:  هذه  ل  واأوَّ ف�ضول)18(.  ت�ضعة 
العقاب،  �ضديد  التَّوب،  قابل  الّذنب،  غافر  هلل 
ل الكتاب، �ضاتر  عالم الغيب، راحم ال�ضيب، منزِّ
العيب ..."، واآخرها: "جاء اأخ�ضر وهو كالزبيب 

غير اأنه ل عجم له، واهلل اأعلم".

ال�صفحة االأولى من مخطوط خريدة العجائب 
)مركز الملك في�صل رقم 2485(

من كالمه على حم�ص، وهو قوله: "وي�ضعه على 
تها  اللدغة اأو الل�ضعة فتْبراأ في الحال، وجميع اأزقَّ
...اإلخ"،  ال�ضلد  بالحجر  مفرو�ضة  و�ضوارعها 

وينتهي المخطوط بنهاية الكتاب)16(.

ال�صفحة االأولى من ن�صخة خريدة العجائب 
)مركز الملك في�صل 5574(
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ال�صفحة االأخيرة من مخطوط الخريدة )مركز 
الملك في�صل رقم 2485(

من  بن�ضخة  بباري�ص  الوطنّية  المكتبة  وتحتفظ    )(
كتاٍب مجهول العنوان والموؤلِّف، يقع تحت الرقم 
الدار  مفهر�ضو  له  و�ضع  وقد   ،)(96(  Arabe(
اأقــالــيــم  فــي  "كتاب  مو�ضوعه:  ُي��ق��ارب  عنواًنا 
مة الموؤلِّف، قوله:  وه من مقدِّ م�صر")19(، ا�ضتمدُّ
من  م�ضر  باإقليم  ما  فيه  اأذك��ر  كتاب  "فهذا 
فدان؛  م�ضاحتها  وكم  بلدة  كل  وِعْبرة  الُبلدان، 
الإْج��م��ال  وج��ه  على  الأقاليم  بذكر  اأوًل  اب��ت��داأُ 
الن�ضخة  طرة  على  ُكتب  ال��ذي  واإّنما  اإلخ"،   ...

للعاملين  يتاأّت  ولم  الجراك�صة"،  دفتر  "هذا 
ا�ضم  ول  ال��ك��ت��اب  ع��ن��وان  معرفة  المكتبة  ف��ي 
م�ضطرتها  ورقة،   122 في  تقع  ون�ضخته  موؤلفه. 
الّرحيم،  الّرحمن  "ب�ضم اهلل  اأولها:  �ضطًرا.   21
له ما  الذي  الحمد هلل  الوكيل.  وهو ح�ضبي وهو 
طولها  في  بما  العاِلم  والأر����ص،  ال�ضموات  في 
ل  وح��ده  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأنَّ  واأ�ضهد  وال��ع��ر���ص، 
واأ�ضهد  الفر�ص،  اأوؤدي  بها  �ضهادة  له،  �ضريك 
يوم  ال�ّضفيع  ور�ضوله،  عبده  محمًدا  دنا  �ضيِّ اأن 
واأ�ضحابه  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلل  �ضلَّى  العر�ص، 
ماء  ال�ضَّ بين  ما  َيمالآن  دائمين  و�ضالًما  �ضالة 
والأر�ص...". واآخرها: "ثغر عيذاب: كان با�ضم 
ي�ضبك  الأمير  با�ضم  والآن  القبلّي  الوجه  نائب 
وبتمام  ة  الم�ضريَّ الأقاليم  اآخر  هذا  ال��ّداْودار. 
هذا تم الكتاب المبارك، وكان الفراغ من تعليقه 
�ضبعين  �ضنة  الآخ��رة  جمادى  �ضهر  ع�ضر  تا�ضع 
واهلل  المعزية  القاهرة  بمحرو�ضة  وت�ضعمائة 

اأعلم".
منها،  رة  م�ضوَّ ن�ضخة  ا�ضتح�ضار  بعد  تبيَّن  وقد   
نية باأ�صماء  "التُّحفة ال�صَّ اأنها ن�ضخة من كتاب: 
ين يحيى  البالد الم�صرّية"؛ للقا�ضي �ضرف الدِّ
ابن �ضاكر المعروف بابن الَجْيَعان )ت )88ه�/ 
غير  الخطط  كتب  نمط  من  وكتابه  )149م(. 
راعّية  الزِّ الأرا�ضي  وتقييد  بتوثيق  مخت�ّص  اأّنه 
الم�ضرّية  الديار  في  منها  ل  يتح�ضّ ما  ومقدار 
اعتنائه  اإلى  اإ�ضافة  المماليك،  عهد  اأواخر  في 
البالد  نواحي  لكافة  الإدارّي��ة  التق�ضيمات  بذكر 
من  تاأليفه  في  الَجْيعان  ابن  ا�ضتفاد  واأق�ضامها، 

وظيفته "م�ضتوفي ديوان الجي�ص")21(.
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 ال�صفحة االأولى من كتاب التحفة ال�صنية 
البن الجيعان

ال�صفحة االأخيرة من مخطوط التحفة ال�صنية 
البن الجيعان

باإ�ضتانبول  ال�ضليمّية  المكتبة  فهر�ص  في  وورد   )4
االأَُول"،  واآثــار  ول  الــدُّ "اأخبار  مخطوط:  عنوان 
الفهر�ص  ف��ي  ال��ك��ت��اب  وُن�����ض��ب   ،)4(1( رق��م��ه 
بن  اهلل  ع��ط��اء  محمد  وه��و  زاده)21(،  لنوعي 
اأّنه  حيح  وال�ضَّ ))16م(،  1144ه���/  )ت  يحيى 
القرمانّي  يو�ضف  بن  اأحمد  معا�ضره  تاأليف  من 
التاريخ،  في  وكتابه  1611م(،  1119ه����/  )ت 
جغرافيَّة،  م��اّدة  منه  الأخير  الق�ضم  ن  ويت�ضمَّ
تناول فيها البحار والأنهار والعيون والآبار وعدد 

المدن والبلدان على حروف المعجم)22(.
ن�ضخة  بالقاهرة  الأزهرية  المكتبة  فهر�ص  وفي   )(
القرون  عن  الباقية  "االآثار  عنوانه:  مخطوط 
وتقع   ،](4(99  )411(([ رقمها  الخالية"، 
��ه  اأنَّ المكتبة  فهر�ص  ف��ي  وورد  ورق���ة.   41( ف��ي 
الطبرّي  بن جرير  اأبي جعفر محمد  تاأليف  من 
"واأنا ذاكر في كتابي  لها:  اأوَّ )11)ه�/ 922م(، 
جلَّ  رّبنا  ابتداء  من  زم��ان،  كّل  ملوك  من  هذا 
َمْن انتهى  اإلى حال قيامهم،  جالله َخْلق خلقه، 
َم  قدَّ برّي؛  للطَّ الكالم  اإلينا خبره..."))2(، وهذا 
الر�ضل  "تاريخ  التاريخ  في  الم�ضهور  لكتابه  فيه 
هو  الفهر�ص  في  المذكور  والعنوان  والملوك"، 
ا�ضم كتاب من تاأليف اأبي الريحان البيرونّي )ت 
الطبرّي، ول  بعمل  يتَّ�ضل  441ه�/ 1148م( ول 
ب هذا ال�ضم اإلى فهر�ص الدار اأو  نعلم كيف ت�ضرَّ

اإلى الن�ضخة المحفوظة بالأزهرية. 
وتحتفظ مكتبة را�ضد اأفندي في بلدة قي�ضري/   )6
البلدان  "عجائب  ع��ن��وان��ه:  بمخطوط  تركيا 
ورق��ة،   49 ف��ي  يقع   ،(19 رق��م��ه  وغرائبها"، 
وا�ضح  ن�ضخي  بخطٍّ  كتب  �ضطًرا،   1( م�ضطرته 
جاء  وقد  جزاأين،  في  موؤلفه  وجعله  وم�ضكول. 
البلدان  عجائب  "كتاب  الغالف:  على  العنوان 
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الجزء  مطلع  ف��ي  ال��ع��ن��وان  وورد  وغرائبها"، 
نيا"، ولم  الثاني: "الجزء الثاني من عجائب الدُّ

تت�ضمن الن�ضخة ا�ضم الموؤلف ول ما يدّل عليه.

وج��ّل:  ع��زَّ  ب��اهلل  وال�ضتعانة  الب�ضملة  بعد  اأول��ه   
والبلدان،  الأرا���ض��ي  ��ع  اأْو���ضَ ال��ذي  هلل  "الحمد 
منها خراًبا  الغدران، وجعل  المياه على  واأجرى 
غاية  واأتقنها  حكمته  فيها  واأْب����دع  وع��م��ران، 
واأ�ضكُرُه  ان،  المنَّ الواحد  وهو  اأْحمُده  الإتقان. 
اهلل  اإل  اإله  ل  اأنَّ  واأ�ضهد  الإح�ضان،  جزيل  على 
ول  بمكان،  يتَّ�ضف  ل  الذي  له  �ضريك  ل  وحده 
عبده  محمًدا  دنا  �ضيِّ اأن  واأ�ضهد  بزمان،  يحّد 
اهلل  �ضلى  ال��ق��راآن،  عليه  اأُْن���زل  وَم��ْن  ور�ضوله، 
و�ضلم  واأ�ضحابه  اآله  وعلى  الأزم��ان،  مدى  عليه 
في  اهلل  األهمني  فقد  وب��ع��د؛  ال��دي��ن.  ي��وم  اإل��ى 
على  ال��ق��ارئ  لي�ْضتدل  البلدان  عجائب  تاأليف 
َعرناق  والغرائب  العجائب  فمن  الباري؛  �ضنع 
مو�ضى  بخبر  ونهايته  الكاهن..."،  عنقام  ابن 
فرعون  اأدرك  "فلما  فرعون:  مع  الم  ال�ضَّ عليه 
اأنه  اآَمْنُت  فقد  مو�ضى،  يا  اأدركني  ق��ال:  الغرق 
من  واأن��ا  اإ�ضرائيل  بنو  به  اآَمَنْت  الذي  اإل  اإله  ل 
الم بحماة  ال�ضَّ فاأْلجمه جبريل عليه  الم�ضلمين، 
ل اهلل  البحر ف�ضرب بها فمه فغرق الجميع وعجَّ
البحر  طرحهم  ثم  النار  اإل��ى  باأرواحهم  تعالى 
على  اهلل  و�ضلَّى  الكتاب  َت��مَّ   ... فرعون  وبقي 

دنا محمد واآله و�ضحبه". �ضيِّ

ابن  بيب  للطَّ المكتبة  فهر�ص  في  الكتاب  وُن�ِضَب   
بن  اأحمد  اأبو جعفر  وهو  القيروانّي)24(،  ار  الجزَّ
ار )ق 4ه���/  ال��ج��زَّ ب��ن  اأب��ي خالد  ب��ن  اإب��راه��ي��م 
بِّ وا�ضعة معروفة، ت�ضهد  11م(، و�ُضهرته في الطِّ

و�ضلتنا  التي  ة  الطبيَّ موؤلفاته  كثرة  بذلك  له 
رة اإلى الالتينية  بع�ضها، وُترجمت في اأوقات مبكِّ
وال��ع��ب��رّي��ة، ون���ال بها الح��ت��رام ف��ي الأو���ض��اط 
اأن  التراجم  كتب  وُتظهر  وال��غ��رب��ّي��ة.  العربّية 
لبن الجزار اعتناء بالّتاريخ والجغرافية، فاألفَّ 
تاريخ  وكتاب  التاريخ،  ب�ضحيح  التعريف  كتاب 

)اأخبار( الدولة، وكتاب عجائب البلدان.

فهر�ص  نها  ت�ضمَّ التي  المقت�ضبة  المعلومات  اإنَّ   
الكتاب،  ه��ذا  بخ�ضو�ص  اأف��ن��دي  را�ضد  مكتبة 
المخطوطات  نوادر  كتابه  �ض�ضن في  ونقَلَها عنه 
العربّية))2( لم ُتتح لي التاأكد من الكتاب ون�ضبته، 
��الع  الطِّ وقبل   - البداية  منذ  جنحُت  ولكنني 
المخطوطة  ب��اأن  العتقاد  اإل��ى   - الكتاب  على 
العجائب  "تحفة  كتاب:  من  ن�ضخة  اإل  لي�ضت 
حمَلني  الجزرّي،  الأثير  وطرفة الغرائب" لبن 
الكتاب  ه��ذا  من  عديدة  ن�ضخ  ر  توفُّ ذل��ك  على 
ار المفقود اأ�ضله، اإ�ضافة  مقارنة بعمل ابن الجزَّ
ابن   � "الجزرّي  بينهما  ال�ضهرة  ا�ضم  ُقرب  اإلى 
ار" بما يكون �ضبًبا للخطاأ في ن�ضبته. وقد  الجزَّ
بعناية  وقراأتها  الكتاب،  ن�ضخة  على  لت  تح�ضَّ
ول  ار  الجزَّ لبن  ب�ضلٍة  تمّت  ل  باأنها  لي  فتبيَّن 
اإل  لي�ص  الكتاب  واأن  الجزرّي،  الأثير  ابن  اإل��ى 
و�ضيف  لبن  العجائب  لكتاب  واخت�ضار  تهذيٌب 
وَمــن  مــان  الــزَّ "اأخبار  با�ضم:  ُن�ضر  ال��ذي  �ضاه، 
الــبــلــدان، والغامر  الــحــدثــان، وعــجــائــب  اأبــــاده 
في   � ا  اأي�ضً الآخر  هو  بالماء والعمران" وُن�ضب 
للم�ضعودي)26(  خًطا   - اليوم  المتداولة  ن�ضرته 
المخت�ضر  فيه  ح���اول  ))9م(،  46)ه����/  )ت 
بما  عليه  والتعمية  ذل��ك،  اإل��ى  الإ���ض��ارة  تجنُّب 
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تاأكًدا  التاأليف. ومما يزيدنا  باأنه �ضاحب  يوحي 
من خطاأ ن�ضبته لبن الجزار اأن النقل -الوحيد 
كتاب  من  البيطار  ابن  اأورده  الذي  نعلم-  فيما 
ار لم يرد في هذه الن�ضخة،  العجائب لبن الجزَّ
وهو قوله: "]قال[ ابن الجّزار في كتاب عجائب 
البلدان: جبل الزمرد من جبال البجاة ]البجة[ 

ثم  فافهمه"))2(.  م�ضر  جبل  بالمقطم  مو�ضوٌل 
ار -تبًعا لهتماماته وميوله الطبيَّة -   اإن ابن الجزَّ
من  الكثير  عمله  ن  �ضمَّ ق��د  ي��ك��ون  واأن  ب��دَّ  ل 
من  عليه  تتوّفر  وما  وخوا�ضها  البلدان  عجائب 
عجائب الأدوية والخوا�ّص التي يعالج بها، وهذا 

مّما لم يرد في ن�ضخة الكتاب المنحول اإليه.

ال�صفحة االأولى من مخطوط عجائب البلدان
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الورقة الثانية من مخطوط عجائب البلدان

ال�صفحة االأخيرة من مخطوط عجائب البلدان، وفيها َحْرد متن



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

164

نيويورك  في  كولومبيا  جامعة  مكتبة  وتحتفظ   )(
�صمال  فــي  "رحلة  عنوانها:  رحلة  بمخطوط 
محفوظة  الجزيرة )الحجاز( وم�صر وال�ّصام". 
تحت الرقم )MN 622)(، والنُّ�ضخة تقع في 216 
ورقة �ضمن مجموع، م�ضطرتها )2 �ضطًرا، كتبت 
بخطٍّ مغربّي دقيق، وورد في فهر�ص المكتبة اأن 

الرحلة من تاأليف مبارك بن عمر)!(. 
كولومبيا  مكتبة جامعة  على  القائمين  وخاطبت   
رة منها، وهي تبتدئ  لت على ن�ضخة م�ضوَّ وتح�ضّ
اره؛  وزوَّ اهلل  وفُد  ار  والُعمَّ اج  الُحجَّ  ..." بقوله: 
لهم،  غفر  ا�ضتغفروه  واإن  اأعطاهم،  �ضاألوه  اإن 
كان  فلما  بعد:  اأم��ا  لهم...  اأ�ضتجيب  دع��وا  واإن 
زفراتي  تتابعت  واأل��ف،  ومائة  ع�ضر  ت�ضعة  عام 
تكحيل  اإل��ى  وحنيني،  ا�ضتياقي  وكثر  واأنيني، 
اإن�ضان العينين بم�ضاهدة م�ضاهد الحرمين...". 
وتنتهي الّن�ضخة بقوله: "ثم رجع بع�ص اأ�ضحابنا   
 ... منه  م��الأ  بغدير  اهلل  فاأظفره  لنا  باأ�ْضقية 
روؤو���ص  ب��وادي  بغدير  م��اٍء  على  ونزلنا  ظعنا  ثم 
منه  ونالوا  دواّبهم  منه  النا�ص  و�ضقى  الحمراء 

منا �ضيًئا ونزلنا لال�ضتراحة". حاجتهم وتقدَّ
الرحلة  من  ة  تامَّ �ضبه  ن�ضخة  باأنها  لي  وتبيَّن   
النا�ضرّية لأبي العّبا�ص اأحمد بن َمحمد - بالفتح 
16)1م(،  1129ه���/  )ت  الدرعّي  نا�ضر  ابن   -
ع�ضرين  ونحو  الأول��ى،  ال�ضفحة  منها  �ضقطت 
تت�ضّمنه  اّل���ذي  �����صّ  وال��نَّ اآخ��ره��ا،  ف��ي  �ضفحة 
المخطوطة يقابل في الن�ضخة الفا�ضية الحجرية 

اأما   ،)28()191 �ص  ج2،  حتى   4 �ص  ج1،  )من 
ال�ضم الذي ورد في فهر�ص المكتبة ون�ضب تاأليف 
من  اإليها  ب  ت�ضرَّ فقد  بن عمر،  لمبارك  الرحلة 
ا يقع في  الحا�ضية التي في اآخرها، وتت�ضّمن ن�ضًَّ
وهو:  مقروءة،  غير  كلماته  بع�ص  اأ�ضطر  ثمانية 
عمر  بن  مبارك  رّبه  اإلى  الفقير  المخلف   ..."
�ضّيدنا  على  �ضل  اللَّهم   .... )ك��ذا(،  ال�ضالحي 
دائمة  �ضالة  و�ضلم  و�ضحبه  اآل��ه  وعلى  محمد 
... ما دام ملك مالك الدنيا والآخرة، وارحمنا 
رب  هلل  والحمد  الراحمين  اأرح��م  يا  برحمتك 
يّت�ضل  المذكور  ال�ضم  كان  وربما  العالمين". 

ه مع خط المتن. بنا�ضخ الرحلة لت�ضابه خطِّ

ال�صفحة االأولى من رحلة النا�صري
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ال�صفحة االأخيرة من رحلة النا�صرّي، وبهام�صها الن�ّص الُملحق 

واأول  �ضطًرا.   19 وم�ضطرته  ورقة،   1(( اأوراق��ه 
الآخر  بداية،  بال  الأول  "الحمد هلل  المخطوط: 
بال نهاية، المح�ضي لكلِّ �ضيء عدًدا، العالم بما 
خفي من خلقه و]ما[ بدى ... وبعد؛ فهذه اأوراٌق 
ر الّطالع  تي�ضَّ تعالى ما  �ضاء اهلل  اإن  اأذكر فيها 
عليه و�ضهل الو�ضول اإليه من كتب تواريخ الإ�ضالم 
اأر�ص  من  وغيرها  دم�ضق  بف�ضائل  يتعّلق  فيما 
ُيْهلك اهلُل ياأجوج وماأجوج  "ثم  ال�ضام"، واآخره: 
من  ري��ح  تهبُّ  وبعده  بركاتها،  الأر����صُ  وتخرج 
ال�ّضاعة  وتقوم  الموؤمنين  اأرواح  فتقب�ص  اليمن 
اأعلم و�ضلى اهلل  تعالى  الخلق، واهلل  �ضرار  على 

على �ضيدنا محمد واآله و�ضلم")1)(.
وهذه ن�ضخة من كتاب "ُتْحفة االأنام في ف�صائل   
اأحمد  ا�ص  العبَّ اأب��ي  الدين  ل�ضم�ص  ال�ّصام"؛ 
الإم��ام  بابن  المعروف  الب�ضراوّي  محمد  ابن 
)111ه���/  �ضنة  ��ف��ه  األَّ 1616م(،  )ت)111ه����/ 

)الغربّية(  الكبير  ال��ج��ام��ع  مكتبة  ف��ي  ي��وج��د   )8
وزراء  اأحــد  "رحلة  عنوانه:  مخطوٌط  ب�ضنعاء 
اإلى ملك  الموؤيَّد باهلل في �صنة 1052هـ  االإمام 
�ضاحبها،  ا�ضم  الفهر�ص  يورد  ولم  الحب�صة"، 
الأوراق  ُت�ضغل   ،24( برقم  مجموع  �ضمن  وهي 

.)29( 288 - 26(
بن  اأحمد  بن  الح�ضن  رحلة  هو  الكتاب  وه��ذا   
�ضالح اليمانّي المعروف الَحْيمّي )ت 1)11ه�/ 
وبهجة  النظر  "حديقة  وعنوانها:  1661م(، 
ا:  اأي�ضً ى  وت�ضمَّ فر"،  ال�صَّ عجائب  فــي  الفكر 

"�صيرة الحب�صة")1)(.
ذكر  برلين  مكتبة  مخطوطات  فهر�ص  في  وورد   )9
ح�ضب  ي  �ُضمِّ والعنوان،  الموؤلف  مجهول  كتاب 
واأدرج  مو�ضوعه ب�: "كتاب في ف�صائل ال�ّصام"، 
ع��دد   ،)1111  We  .6181( ال���رق���م  ت��ح��ت 
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فيه  تناول  اأبواب،  ة  �ضتِّ على  وجعله  94)1م)2)(، 
النبوّية  الأح��ادي��ث  في  ورد  مما  ال�ّضام  ف�ضائل 
ال�ضريفة، وف�ضل جامع دم�ضق وعمارته و�ضفاته 
ال�ضام  باأر�ص  توفي  َمْن  بع�ص  وِذْكر  ومحا�ضنه، 
والعلماء  والتابعين  حابة  وال�ضّ الأن��ب��ي��اء  م��ن 
بدم�ضق  يقع  ما  على  بالكالم  وختمه  والأولياء، 

في اآخر الزمان. 
كتاب  من  ن�ضخ  ثالث  ا  اأي�ضً برلين  مكتبة  وفي   )11
 ،264  ،62( ف��ي  ت��ق��ع  "الُبلدان"،  ع��ن��وان��ه 
 ،61(6  ،61((( الأرق���ام  وتحمل  ورق���ة،   )(8 
علي  الح�ضن  لأب��ي  تاأليفه  وُن�ضب   .)(((  61((
في   - ولكنها  ��ْزري.  ال�����ضُّ اأح��م��د  ب��ن  جعفر  اب��ن 
لبن  ال��ب��ل��دان  كتاب  م��ن  ن�ضخ  ث��الث   - ال��واق��ع 
اإ�ضحاق  بن  محمد  بن  اأحمد  الهمذانّي؛  الفقيه 
وما  912م(،  291ه����/  بعد  )ت  اإب��راه��ي��م  اب��ن 
الكتاب،  اخت�ضار  على  يقت�ضر  ال�ّضزرّي  فعله 
ق هذا  اأنجزه في عام )41ه�/ 1122م، وقد ُحقِّ
الم�ضت�ضرق  الفقيه  ابن  با�ضم  ون�ضَرُه  المخت�ضر 

الهولندي دي خويه عام )188م.
ب��اأك�����ض��ف��ورد  ال��ب��ودل��ي��ان  مكتبة  ف��ي  وي��وج��د   )11
المتن  لخطِّ  مغاير  بخطٍّ  عليه  كتب  مخطوط 
لياقوت  البلدان" وُن�ضب  ]كذا[  "مجمع  عنوان: 
اأوراقه 9)1  الحموّي)4)(، محفوظ برقم )112، 
النبي:  على  الة  وال�ضّ الب�ضملة  بعد  اأّول��ه  ورق��ة، 
ديَدة،  ال�ضَّ المقا�ضد  على  المعين  هلل  "الحمد 
ق  �ضيدة، والموفِّ والهادي اإلى مظانِّ الإرادات الرَّ
اإلى  والمر�ضد  المفيدة،  المعارف  من  ُيراُم  ِلما 
اهلُل  و�ضلَّى  المبيدة.  هور  الدُّ بحوادث  الْعتبار 
ُن  ت�ضمَّ �ضالًة  و�ضحبه  واآله  محمٍد  دنا  �ضيِّ على 
ِنعًما  من الف�ضل مزيدُه، وتح�ضل للمثابر عليها 

عديدة."
في  الُمظّفر  الملُك  "وا�ضتمرَّ  المخطوط:  واآخر 
الكتاب،  هذا  فيه  و�ضعنا  ال��ذي  الوقت  اإل��ى  الُمْلك 

منه  الفراغ  تمَّ  و�ضّتمائة.  و�ضبعين  ت�ضع  �ضنة  وهو 
بكرة نهار ال�ضبت خام�ص ع�ضري رجب في �ضنة ت�ضع 
اجي  الرَّ العباد  اأ�ضعف  يد  و�ضبع مائة على  وثمانين 
محمد  ب��ن  غ��ازي  ب��ن  �ضليمان  وغفرانه  ��ه  ربِّ عفو 
لهم  ودع��ا  عليهم،  ترّحم  َم��ن  اهلل  رح��م  الأي��وب��ّي. 
العالمين.  يا ربَّ  اآمين  الم�ضلمين.  ول�ضاير  المغفرة 

والحمد هلل وال�ضالة على �ضّيد المر�ضلين".
والتاأريخ المذكور اآخر النُّ�ضخة كاٍف لدفع ن�ضبته 
لياقوت الحموّي المتوّفى �ضنة 626ه�/ 1228م، وقد 
المتعّلق  الجزء  عن  عبارة  فكانت  الن�ضخة  طالعُت 
ذكر  في  الخطيرة  "االأْعالق  كتاب  من  بالجزيرة 
علي  بن  الدين محمد  اأمراء ال�ّصام والجزيرة" لعز 
684ه�/  )ت  اد  �ضدَّ بابن  المعروف  اإبراهيم،  ابن 

)128م()))(.

ال�صفحة االأولى من كتاب االأعالق الخطيرة 
اد البن �صدَّ
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ال�صفحة الثانية من كتاب االأعالق الخطيرة 
البن �صّداد

وبعد؛

ا وقع  فهذا عر�ٌص لثني ع�ضر كتاًبا مخطوًطا ممَّ
اأو  فه،  ُم�ضنِّ لغير  ن�ضبته  في  اأو  عنوانه  في  الخطاأ 
و�ضعه،  ولَمن  له  العتبار  فاأُعيد  موؤلِّفه،  ا�ضم  ُجهل 
ح الخطاأ الحا�ضل في فهر�ضته، وهي م�ضاهمة  حِّ و�ضُ
اأوقَفُه  ما  ت�ضحيح  اأَُوالي  اأْن  اآمل  محدودة،  قا�ضرة 

في طريقي البحث والتَّنقيب. 

الحوا�صي

1229م(:  626ه����/  )ت  الحموي  اهلل  عبد  بن  ياقوت   )1(
الأديب"،  معرفة  اإلى  الأريب  اإر�ضاد  "اأو:  الأدباء  معجم 
)تحقيق( اإح�ضان عبا�ص، بيروت: دار الغرب الإ�ضالمي، 
�ضوقي:  اأحمد  بنبين،  ا:  اأي�ضً وانظر   ،242( :6 )199م، 
الببليوغرافي.  والبحث  المخطوطات  علم  في  درا�ضات 
 .244 �ص  2114م،  الوطنية،  المطبعة  مراك�ص:  ط2، 
وقد ن�ضر كتاب الفهر�ضت عدة مرات، اآخرها واأجودها 
ن�ضرة الأ�ضتاذ الدكتور اأيمن فوؤاد �ضّيد، موؤ�ض�ضة الفرقان 

للتراث الإ�ضالمّي، لندن، 2119م.
اأح��م��د )ت 6)4ه����/  ب��ن  الأن��دل�����ض��ي، علي  اب��ن ح��زم   )2(
ال�ضالم  عبد  تحقيق  العرب،  اأن�ضاب  جمهرة  )116م(: 
�ص  1962م،  المعارف،  دار  القاهرة:  ه��ارون،  محمد 
)ت  محمد  ب��ن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  خ��ل��دون،  واب���ن   ،111

في  والخبر،  المبتداأ  ودي��وان  العبر  )141م(:  818ه���/ 
ذوي  من  عا�ضرهم  وَمن  والبربر،  والعجم  العرب  اأيام 
الباحثين  من  مجموعة  )تحقيق(  الأك��ب��ر،  ال�ضلطان 
باإ�ضراف اإبراهيم �ضبوح، تون�ص: القيروان للن�ضر، 2116 
ع�ضرون  فهر�ضة  كل  "في  وفيه:   ،4(4  :( 2114م.،   -

ورقة".
القيروان،  جامع  لمكتبة  قديم  �ضجلٌّ  اإبراهيم:  �ضبُّوح،   )((
مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة، مج2، ج2، 
ربيع الثاني 6))1ه�/ نوفمبر 6)19م، �ص 9)) - ))).

�ضبوح: �ضجل قديم لمكتبة جامع القيروان، �ص 1))  )4(
الجوماني،  �ضعيد  باعتناء  محقًقا  الفهر�ص  ن�ص  ُن�ضر   )((
بدار  التراث  تحقيق  مركز  القاهرة،  تراثيات،  مجلة 

الكتب الم�ضرية، ع 12، يوليو 2118م، �ص 1) - 89.
)ت  ال��ق��ي��روان��ّي  ال��ج��ودّي  ال�ضالح  محمد  ب��ن  محمد   )6(
�ضنة  الحج  اإل��ى  ال��ج��ودّي  رحلة  )194م(:  62)1ه����/ 
ولدي  �ضبوح،  اإبراهيم  الأ�ضتاذ  لدى  1))1ه�، مخطوط 

ن�ضخة م�ضورة منه، الورقة 6 ب
الجودي، الورقة 11 ب  )((

العربية  المكتبة  وبنية  الوقف  جنيد:  بن  يحيى  انظر:   )8(
مركز  الريا�ص:  ط2،  الثقافي"،  للموروث  "ا�ضتبطان 
الملك في�ضل للبحوث والدرا�ضات الإ�ضالمية، 2119م، 
من  كثير  �ضياع  في  ا  اأي�ضً �ضاهم  كما   ،24(  �  2(9 �ص 
هذا التراث وهجرته، �ضعف موؤ�ض�ضة الوقف، فاأُخرجت 
اإلى جهات   - الواقف  �ضرط  � خالف  الموقوفة  الأ�ضول 

غير معلومة.
الغربية  المخطوطات  دور  بع�ص  اأن  من  بالرغم  ه��ذا   )9(
ببع�ص  18م(   -  1( )ق  مبكر  وق��ت  منذ  ا�ضتعانت 
المفهر�ضين العرب الم�ضارقة، خا�ضة من �ضوريا ولبنان 
اأحمد  المكتبات.  لمحتويات  وك�ضافات  فهار�ص  لو�ضع 

�ضوقي بنبين: درا�ضات في علم المخطوطات �ص 81.
باإ�ضتانبول  العمومية  المكتبة  م��خ��ط��وط��ات  ف��ه��ر���ص   )11(
بك  محمود  اإ�ضتانبول:  دفتري"،  عمومي  "كتبخانة 

مطبعة �ضي، 11)1ه�، �ص )22
ال�ضفح  وعلى  الكتاب  ط��رة  على  العنوان  ورد  هكذا   )11(

الأي�ضر من الورقة الأولى قبل فهر�ص مو�ضوعاته.
)ت  ال��ب��رو���ض��وي  علي  ب��ن  محمد  زادة،  �ضباهي  اب��ن   )12(
اإلى معرفة البلدان  )99ه�/ 89)1م(، اأو�ضح الم�ضالك 
الروا�ضية،  عيد  المهدي  )تحقيق(  ط2،  والممالك، 

بيروت: دار الغرب الإ�ضالمي، 2118م.



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

168

ابن �ضباهي زاده: اأو�ضح الم�ضالك �ص 1)  )1((
ن�ضخة مخطوطة  البودليان وحدها 16  توجد في مكتبة   )14(
من الكتاب، ثالٌث منها باللغة التركية، انظر تف�ضيالت 
هذه الن�ضخ عند: الغنيم، عبد اهلل يو�ضف: المخطوطات 
اأك�ضفورد"،  "جامعة  البودليان  مكتبة  في  الجغرافية 
2116م،  الإ�ضالمية،  للدرا�ضات  اأك�ضفورد  مركز  لندن: 

�ص )))- 42)
حول ما وقع بين الدار�ضين من اختالف في تحقيق ا�ضم   )1((
الغنيم: المخطوطات الجغرافية  موؤلف الخريدة انظر: 

في مكتبة البودليان �ص 29)
العجائب  خريدة  ن�ضرة  في  يقابل  الن�ضخة  من  المتبقي   )16(

)بيروت: المطبعة ال�ضعبية( من �ص 41 - )21
تامة  ن�ضخة  اأنها:  المركز  مخطوطات  فهر�ص  في  ورد   )1((
في�ضل  الملك  مركز  مخطوطات  فهر�ص  انظر:  كاملة. 

)الريا�ص: د. ت(، مج1، �ص 119.
هي:   � النباتات  ف�ضل  لبقية  اإ�ضافة   - الف�ضول  وه��ذه   )18(
ال�ضغار،  البقول  في  ف�ضل  الكبار،  البقول  في  ف�ضل 
ف�ضل  البزور،  في  ف�ضل  مختلفة،  ح�ضائ�ص  في  ف�ضل 
في خوا�ص الحيوانات، ف�ضل في حيوانات النعم، ف�ضل 
خوا�ص اأجزاء �ضباع الوحو�ص، ف�ضل في خوا�ص اأجزاء 
انظر  ال��ب��ل��دان.  خ�ضائ�ص  ف��ي  ف�ضل  الطيور،  �ضباع 

خريدة العجائب �ص 186 � )21.
(19) E. Blochet; Bibliotheque Nationale, 

Catalogue Des Manuscrits Arabes, Paris, 
1925. P 150. 

على  محفوظة  ال��ك��ت��اب  م��ن  م�����ض��ورة  ن�ضخة  وت��وج��د   
الميكروفيلم في مركز الملك في�ضل برقم )96) � ف 

مكتبة  ف��ي  الجغرافية  المخطوطات  الغنيم:  ان��ظ��ر   )21(
القاهرة:  الكتاب:  ن�ضرة  وانظر   ،�  1(9 �ص  البودليان 

مكتبة الكليات الأزهرية، 4)19م.
دار  اإ�ضتانبول:  ال�ضليمية،  المكتبة  مخطوطات  فهر�ص   )21(

ال�ضعادة، 11)1ه�، �ص 1)
1119ه����/  )ت  يو�ضف  ب��ن  اأح��م��د  ال��ق��رم��ان��ي،  ان��ظ��ر:   )22(
ال��ت��اري��خ.  ف��ي  الأول  واآث����ار  ال����دول  اأخ��ب��ار  1611م(: 
عالم  بيروت:  حطيط.  اأحمد  �ضعد،  فهمي  )تحقيق( 

الكتب، 1992م.
فهر�ص الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية، القاهرة:   )2((
اأول  مطابقة  وانظر   ،(18  :( 1949م،  الأزه��ر،  مطبعة 

المخطوط لما في تاريخ الطبري 1: 6

(24) Karabulut, Ali Riza; Kayseri Rasid Efendi 
Kutuphanesindeki: Yazmalar Katologu, 
Kayseri, 1982. P 205

الدار لمعرفة م�ضتندهم في  القائمين على  وقد را�ضلُت   
على  ذلك  في  اتكاأوا  باأنهم  ال��رد  فكان  الكتاب،  ن�ضبة 

ك�ضف الظنون لحاجي خليفة!.
تركيا،  في  العربية  المخطوطات  نوادر  �ض�ضن:  رم�ضان   )2((
بيروت: دار الكتاب الجديد، 1982م. ): 126، والغريب 
اأن يحدد �ض�ضن تاريخ الن�ضخ في القرن التا�ضع الهجري.
ال��زم��ان،  اأخ��ب��ار  ك��ت��اب  م��ن  ال��ي��وم  ال��م��وج��ودة  الن�ضرة   )26(
ق  والمن�ضوبة للم�ضعودي، ل تمّت له ب�ضلة، وقد ح�ضد محقِّ
الكتاب الأ�ضتاذ عبد اهلل ال�ضاوي )مقدمة تحقيق اأخبار 
والمالحظات  الق�ضايا  ُجملة من   )14 �  11 الزمان �ص 
د عدم ن�ضبته للم�ضعودي، ومع ذلك ن�ضَبُه اإليه.  التي توؤكِّ
اإل  لي�ضت  الكتاب  ن�ضر  في  عليها  اعتمد  التي  والن�ضخة 
ن�ضخة من كتاب العجائب لبن و�ضيف �ضاه المتوفى في 
القرن ال�ضابع الهجري. وانظر للمزيد حول كتاب اأخبار 
�ص  العربية  الجغرافية  المخطوطات  الغنيم:  الزمان: 

.(1
646ه�/  المالقي )ت  اأحمد  بن  اهلل  عبد  البيطار،  ابن   )2((
دار  والأغ��ذي��ة.  الأدوي���ة  لمفردات  الجامع  1248م(: 

المدينة )د.ت(، 1: )16
انظر: الدرعي، اأحمد بن َمحمد � بالفتح � بن نا�ضر )ت   )28(
حجرية،  طبعة  النا�ضرية،  الرحلة  16)1م(:  1129ه�/ 

فا�ص، 21)1ه�/ 1912م.
الكبير  بالجامع  الغربية  المكتبة  مخطوطات  فهر�ص   )29(
ب�ضنعاء، اإعداد: اأحمد عي�ضوي، محمد المليح. اليمن: 

الهيئة العاّمة لالآثار ودور الكتب، 8)19م، �ص 816
"قامو�ص  الأع�����الم  ال���دي���ن:  خ��ي��ر  ال��زرك��ل��ي،  ان��ظ��ر:   )(1(
والم�ضتعربين  ال��ع��رب  م��ن  والن�ضاء  ال��رج��ال  لأ���ض��ه��ر 
العلم  دار  ب��ي��روت:   .6 ط  )م���ج،  والم�ضت�ضرقين"، 
للماليين، 1984م. 2: 182، وتوجد عدة ن�ضخ مخطوطة 
من الرحلة، منها ثالث ن�ضخ في الأمبروزيانا، اأرقامها: 
 B 35L I، (809) b 553L II، (639) D 383L  (159)[

 Or.[ برقم  هولندا  ليدن/  جامعة  في  ون�ضختان   ،]A
Or. 2600 ,(2) 7094[، وفي مكتبة خدابخ�ص/ بانكيبور 

 (4597) ]برقم  رامبور  في  ر�ضا  ومكتبة   ،]1115[ برقم 
M /8981[، وقد طبعت الرحلة بعنوان "�ضيرة الحب�ضة" 

بتحقيق مراد كامل عام 8)19م.
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(31) W. Ahlwardt; Die Handschriften-
Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu 
Berlin (Siebzehnter Bände), Berlin. 1893, p 
395- 396

انظر: حاجي خليفة، م�ضطفى بن عبد اهلل الق�ضطنطيني   )(2(
اأ�ضامي  عن  الظنون  ك�ضف  ))16م(،  )116ه����/  )ت 
الفكر، 1982م. 1:  بيروت، دار  والفنون، 2 مج،  الكتب 
ال�ضام،  ب�ضرى  اإلى  ون�ضبته  "الب�ضراوي"،  وفيه:   (6(

الزركلي: الأعالم 1: 6)2.
(33) W. Ahlwardt; Die Handschriften-

Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu 
Berlin (Siebzehnter Bände), Berlin. 1893, p 
363- 365

الوثائق  مركز  في  بالميكروفيلم  م�ضورة  ن�ضخة  وعنه   )(4(
والمخطوطات بالجامعة الأردنية.

من  والثاني  الأول  الق�ضم  تقابل  المخطوطة  والن�ضخة   )(((
الكتاب، تحقيق: يحيى عبارة،  ن�ضرة  الثالث من  الجزء 

دم�ضق: وزارة الثقافة، 8)19م.

الم�صــادر والمراجع

المخطوطات  علم  في  درا���ض��ات  �ضوقي:  اأحمد  بنبين،   −
الوطنية،  المطبعة  مراك�ص:  ط2،  الببليوغرافي.  والبحث 

2114م، �ص 244. 
646ه�/  )ت  المالقي  اأحمد  بن  اهلل  عبد  البيطار،  ابن   −
1248م(: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. دار المدينة 

)د.ت(.
ابن ُجنيد، يحيى: الوقف وبنية المكتبة العربية "ا�ضتبطان   −
في�ضل  الملك  مركز  الريا�ص:  ط2،  الثقافي"،  للموروث 

للبحوث والدرا�ضات الإ�ضالمية، 2119م.
)ت  ال��ق��ي��روان��ّي  ال�ضالح  محمد  ب��ن  محمد  ال��ج��ودّي،   −
�ضنة  ال��ح��ج  اإل���ى  ال���ج���ودّي  رح��ل��ة  )194م(:  62)1ه������/ 

1))1ه�، مخطوط لدى الأ�ضتاذ اإبراهيم �ضبوح )تون�ص(.
التربة  خزانة  كتب  فهر�ضت  �ضامن:  �ضعيد  الجوماني،   −
ت��راث��ي��ات،  مجلة  ون�ضر"،  وتحقيق  "درا�ضة  الأ���ض��رف��ي��ة 
ع  الم�ضرية،  الكتب  بدار  التراث  تحقيق  مركز  القاهرة، 

12، يوليو 2118م، �ص 1) � 89.
)88ه�/  )ت  �ضاكر  بن  يحيى  ين  الدِّ �ضرف  الَجْيَعان،  ابن   −
الم�ضرّية،  ال��ب��الد  باأ�ضماء  نية  ال�ضَّ التُّحفة  )149م(: 

القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 4)19م.

)ت  الق�ضطنطيني  اهلل  عبد  بن  م�ضطفى  خليفة،  حاجي   −
الكتب  اأ�ضامي  عن  الظنون  ك�ضف  ))16م(:  )116ه����/ 

والفنون، بيروت، دار الفكر، 1982م. 
الَحْيمّي، الح�ضن بن اأحمد بن �ضالح اليمانّي )ت 1)11ه�/   −
1661م(: �ضيرة الحب�ضة، )تحقيق( مراد كامل، القاهرة: 

الهيئة العامة ل�ضوؤون المطابع الأميرية، 8)19م.
818ه����/  )ت  محمد  ب��ن  الرحمن  عبد  خ��ل��دون،  اب��ن   −
العرب  اأيام  في  والخبر،  المبتداأ  وديوان  العبر  )141م(: 
والعجم والبربر، وَمن عا�ضرهم من ذوي ال�ضلطان الأكبر، 
)تحقيق( مجموعة من الباحثين باإ�ضراف اإبراهيم �ضبوح، 

تون�ص: القيروان للن�ضر، 2116 � 2114م.
6)4ه����/  )ت  اأح��م��د  ب��ن  علي  الأن��دل�����ض��ّي،  ح��زم  اب��ن   −
ال�ضالم  عبد  )تحقيق(  العرب،  اأن�ضاب  )116م(: جمهرة 

محمد هارون، القاهرة: دار المعارف، 1962م.
)ت  نا�ضر  بن   � بالفتح   � َمحمد  بن  اأحمد  ال��ّدرع��ّي،   −
حجرية،  طبعة  النا�ضرية،  الرحلة  16)1م(:  1129ه���/ 

فا�ص، 21)1ه�/ 1912م.
الرجال  لأ�ضهر  "قامو�ص  الأعالم  الدين:  خير  الزركلّي،   −
)مج،  والم�ضت�ضرقين"،  والم�ضتعربين  العرب  من  والن�ضاء 

ط 6. بيروت: دار العلم للماليين، 1984م.
ابن �ضباهي زادة، محمد بن علي البرو�ضوي )ت )99ه�/   −
اإلى معرفة البلدان والممالك،  اأو�ضح الم�ضالك  89)1م(، 
ط2، )تحقيق( المهدي عيد الروا�ضية، بيروت: دار الغرب 

الإ�ضالمي، 2118م.
القيروان،  جامع  لمكتبة  قديم  �ضجلٌّ  اإبراهيم:  �ضبُّوح،   −
ج2،  مج2،  القاهرة،  العربية،  المخطوطات  معهد  مجلة 

ربيع الثاني 6))1ه�/ نوفمبر 6)19م.
684ه���/  )ت  اإبراهيم  بن  علي  بن  محمد  اد،  �ضدَّ ابن   −
ال�ضام  اأم����راء  ذك��ر  ف��ي  الخطيرة  الأع����الق  )128م(، 
والجزيرة، الجزء الثالث، الق�ضم الأول والثاني )تحقيق( 

يحيى عبارة، دم�ضق: وزارة الثقافة، 8)19م.
تركيا،  في  العربية  المخطوطات  نوادر  رم�ضان:  �ض�ضن،   −

بيروت: دار الكتاب الجديد، 1982م.
تاريخ  922م(،  11)ه�/  )ت  جرير  بن  محمد  الطبرّي،   −
اإبراهيم،  الف�ضل  اأبو  محمد  )تحقي�ق(  والملوك،  الر�ضل 

القاهرة: دار المعارف، 6)19م.
في  الجغرافية  المخطوطات  يو�ضف:  اهلل  عبد  الغنيم،   −
مكتبة البودليان "جامعة اأك�ضفورد"، لندن: مركز اأك�ضفورد 

للدرا�ضات الإ�ضالمية، 2116م.
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القاهرة:  الأزهرية،  المكتبة  في  الموجودة  الكتب  فهر�ص   −
مطبعة الأزهر، 1949م.

مركز  الريا�ص:  في�ضل.  الملك  مركز  مخطوطات  فهر�ص   −
الملك في�ضل للبحوث والدرا�ضات الإ�ضالمية )د. ت(.

دار  اإ�ضتانبول:  ال�ضليمية،  المكتبة  مخطوطات  فهر�ص   −
ال�ضعادة، 11)1ه�.

فهر�ص مخطوطات المكتبة العمومية باإ�ضتانبول "كتبخانة   −
�ضي،  مطبعة  بك  محمود  اإ�ضتانبول:  دفتري"،  عمومي 

11)1ه�.
الكبير  بالجامع  الغربية  المكتبة  مخطوطات  فهر�ص   −
اليمن:  المليح.  محمد  عي�ضوي،  اأحمد  اإع��داد:  ب�ضنعاء، 

الهيئة العاّمة لالآثار ودور الكتب، 8)19م.
1611م(:  1119ه���/  )ت  يو�ضف  بن  اأحمد  القرمانّي،   −
اأخبار الدول واآثار الأول في التاريخ. )تحقيق( فهمي �ضعد، 

اأحمد حطيط. بيروت: عالم الكتب، 1992.
46)ه���/  )ت  علي  ب��ن  الح�ضين  ب��ن  علي  الم�ضعودّي،   −
وعجائب  الحدثان،  اأب��اده  وَم��ن  م��ان  ال��زَّ اأخبار  ))9م(: 
اهلل  عبد  )تحقيق(  والعمران،  بالماء  والغامر  البلدان، 

ال�ضاوي، بيروت: دار الأندل�ص )د.ت(.
)))ه���/  )ت  اإ�ضحاق  ب��ن  محمد  ال��ف��رج  اأب��و  النديم،   −
 4 �ضيد،  فوؤاد  اأيمن  )تحقيق(  الفهر�ضت،  كتاب  )98م(، 
لندن،  الإ�ضالمي،  للتراث  الفرقان  موؤ�ض�ضة  2مج،  في  ق 

2119م.
48)1م(،  49)ه���/  )ت  مظفر  بن  عمر  ال���وردّي،  اب��ن   −
المطبعة  ب��ي��روت:  ال��غ��رائ��ب،  وف��ري��دة  العجائب  خ��ري��دة 

ال�ضعبية، 9)19م.
ياقوت بن عبد اهلل الحموّي )ت 626ه�/ 1229م(: معجم   −
الأدباء "اأو: اإر�ضاد الأريب اإلى معرفة الأديب"، )تحقيق( 

اإح�ضان عبا�ص، بيروت: دار الغرب الإ�ضالمي، )199م.
− E. Blochet; Bibliotheque Nationale, Catalogue 

Des Manuscrits Arabes, Paris, 1925.

− Karabulut, Ali Riza; Kayseri Rasid Efendi 
Kutuphanesindeki: Yazmalar Katologu, Kayseri, 
1982.

− W. Ahlwardt; Die Handschriften-
Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu 

Berlin (Siebzehnter Bände), Berlin. 1893.
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حملة اأوريلي على مدينة الجزائر �سنة 1775م
من خالل مخطوط " الزهرة النائرة فيما جرى 

في الجزائر حين اأغارت عليها جنود الكفرة" مع 
تحقيق الجزء المتعلق بالحملة من مخطوط

اأ. خيرالدين �شعيدي
قالمة -الجزائر
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مقدمة:
ت�ضطير  في  كبير  �ضاأن  لها  كان  التي  المتو�ضط  في  المحورية  المدن  ِمن  واحدة  الجزائر  مدينة  ُتعدُّ 
ذلك  كان  واإنَّما  ف��راغ،  ِمن  المدينة  لهذه  الأم��ر  هذا  يتَّاأت  ولم  المنطقة؛  في  الدولية  العالقات  اأ�ُض�ص 
بالدولة  الأمر  ويتعلَّق  الفترة،  تلك  اأن في  ال�ضَّ الدول ذات  ِمن  واحدة  للجزائر مع  ال�ضمي  الرتباط  ب�ضبب 
الجزائر  وامتلكت  العثمانية،  للدولة  ا�ضمًيا  تابعة  )19)1م(-  �ضنة  منذ  الجزائر  اأ�ضبحت  اإذ  العثمانية؛ 
نويٌة؛  اإقليمية؛ ُتدفع لها �ضرائٌب ال�ضَّ اأ�ضطوًل بحريًّا قويًّا �ضاعدها في فر�ص نف�ضها كقوة  بعد هذا التَّاريخ 

�ضبيلها. يعتر�ص  ن قد  لها ممَّ الحماية  وتوفير  المتو�ضط  بالمرور في  الأوربية  فن  لل�ضُّ ماحها  �ضَّ مقابل 

اإت��اوات  من  عليها  ما  تدفع  وكانت  الأم��ر،  هذا  عن  لتر�ضى  تكن  لم  الأوروب��ي��ة  ال��دول  معظم  اأنَّ  اإلَّ 
فتئت  ما  لكن  ٍة،  ع��دَّ ِب�ُضُبٍل  اإتاواتها  تح�ضيل  ِمن  نها  تمكِّ ة  قوَّ ِمن  للجزائر  بما  مكرهة؛  وهي  و�ضرائب 
الفر�ص  تتحيُّن  المنطقة-  في  الكبيرة  الم�ضالح  ب�ضبب  وفرن�ضا خا�ضًة-  واإ�ضبانيا  عامة،  الأوروبية  الدول 
المنا�ضبة لالنق�ضا�ص على ع�ِصّ القرا�ضنة كما كانت تعرف في تلك الفترة)1(، وتجلَّى هذا الأمر في عدٍد 
نك�ص  ))1-18م(  كاملة  قرون  ثالثة  امتداد  على  الجزائر  مدينة  ا�ضتهدفت  التي  الأوربية  الحمالت  ِمن 
وهي  يد  الحرب عن  تكاليف  اأعطت  اأن  اإلَّ  اأمرها  من  يكن  ولم  عقبيه،  على  الأوروبي  الطرف  غالبها  في 

�ضاغرة.

1. الحمالت االأوروبية على مدينة الجزائر:
يز الحربي باأح�ضن ما هو متوفر ِمن العتاد؛ بهدف اإخ�ضاع  وقد غلب على جلِّ الحمالت الأوربية الُتجهَّ
المدينة  ال�ضلبي على  الحقد  وتجلَّى  الأوروبية،  الدول  �ضوكة في حلق  اعتبرت  ما  كثيًرا  التي  المدينة  هذه 
والدول  الإم��ارات  من  العديد  تحالف  في  تمثَّل  الو�ضيط،  الأوروب��ي  التاريخ  في  تواجدها  قل  خا�ضية  في 
الدول  هذه  تجاوزت  وقد  بينها،  فيما  التناحر  حد  ت�ضل  عميقة  �ضراعات  بينها  كانت  التي  الأوروب��ي��ة 
كان  �ضارل  الإ�ضباني  الملكي  حملة  ذلك  على  الأمثلة  اأبرز  ِمن  ولعلَّ  الجزائر،  اإخ�ضاع  بغر�ص  الأمر   هذا 
�ضفنها  عدد  من حيث  ل  مثيل،  لها  ُي�ضهد  لم  والتي  41)1م  �ضنة  الجزائر  مدينة  على   (Charles Quint)

�ضاحب  ل�ضان  على  ورد  بل  جنودها،  عدد  حيث  ِمن  ول  المختلفة-  الأحجام  من  �ضفينة   411 فاقت  -اإذ 
َر في  �ُضيِّ اأنَّها جبٌل  العمارة  ل لأهل الجزائر حين طلعت هذه  "...ُخيِّ  : المخطوط الذي نحن ب�ضدده قوله 
اأنَّ جباًل ا�ضتقر هنالك، وح�ضلت بذلك �ضيحة عظيمة لأهل  َل لهم  ُخيِّ اأر�ضت بذلك الجون  البحر، وحين 

(1) Ernest Mercier: L’Algérie et les questions algérienne étude historique statistique et économique,  
Challamel Ainé éditeur libraire algérienne et colonial, Paris, 1883, P01.
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كما  بنف�ضه  �ضارلكان  الإ�ضباني  الملك  وقادها  �ضابقا...)2("  العمارة  هذه  مثل  يروا  لم  لأنَّهم  الجزائر؛ 
في  تحالفت  وقد  الإقليمية)4(،،  القوى  موازين  ترجيح  في  لأهميتها  المخطوط))(؛  �ضاحب  بذلك  �ضرح 
ة ال�ضبانية والهولندية والعديد ِمن الإمارات اليطالية))(، وهذه الحملة كمثيلتها  هذه الحملة كلَّ ِمن القوَّ
من الحمالت الأوروبية على مدينة الجزائر -كما �ضياأتي- باءت بف�ضل كبير وخذلن عظيم؛ ب�ضبب ح�ضن 

)2( محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيالني: الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين اأغارت عليها حنود الكفرة، 
مخطوط ] م)اأ(/18[

))( نف�ضه: ]م)اأ(/21[
)4( لمزيد تف�ضيل حول هذه الحملة والآثار المترتبة عنها ينظر:

غير  ماج�ضتير  والإقليمية،ر�ضالة  الدولية  وتاأثيراته   1(41 �ضنة  الجزائر  �ضد  الأوروب��ي  التحالف   : حيمر  �ضالح   -
باتنة، 2116-)211م. من�ضورة، جامعة الحاج لخ�ضر 

والم�ضادر  الإ�ضالمية  الم�ضادر  بين  الجزائر)41/948)1(  مدينة  على  الخام�ص  �ضارل  غارة   : بلحمي�ضي  مولي   -
وال�ضوؤون  الأ�ضلي  التعليم  وزارة  من�ضورات  الجزائر،   ،19(2 جوان  ماي-  الثامن،  العدد  الأ�ضالة،  مجلة  الغربية، 

الدينية، �ص- �ص 111-91.
اأحمد توفيق المدني: حرب الثالثمائة �ضنة بين الجزائر واإ�ضبانيا،ط الأولى، الجزائر، دار الب�ضائر،261،)1-211)2.  -

محمد بن اأحمد اأبي را�ص النا�ضر: عجائب الأ�ضفار ولطائف الأخبار، ج1، �ص، �ص )16، 164.  -
�ص-  2119م،   الجزائر،  المعرفة،  عالم  اهلل،  �ضعد  القا�ضم  اأبو  وتعليق  ترجمة  واأوروبا،  الجزائر   : وولف  ب  جون    -

�ص6)- 61.
))( انظر تف�ضل هذا التحالف في : 

- �ضالح حيمر : التحالف الأوروبي �ضد الجزائر �ضنة 41)1 وتاأثيراته الدولية والإقليمية.  
والم�ضادر  الإ�ضالمية  الم�ضادر  بين  الجزائر)41/948)1(  الخام�ص على مدينة  �ضارل  : غارة  بلحمي�ضي  - مولي   
الغربية، مجلة الأ�ضالة، العدد الثامن، ماي- جوان 2)19 م،   الجزائر، من�ضورات وزارة التعليم الأ�ضلي وال�ضوؤون 

الدينية، �ص 111-91.
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اأتت  ر لأهل الجزائر ريًحا عا�ضًفا  اآغا)6( ِمن جهة ومن جهة ثانية بتوفيق من اهلل الذي �ضخَّ تدبير ح�ضن 
على اأجفان العدّو، وانقلب اأهل الجزائر بنعمة ِمن اهلل لم يم�ض�ضهم �ُضوٌء، بل وغنموا ما عطب ِمن اأجفان 

اأ�ضابهم من ريٍح عاتيٍة. النَّ�ضارى ب�ضبب ما 

للتَّخل�ص ِمن �ضطوة مدينة  ة �ضعت جميعها  وحملة الملك الإ�ضباني �ضارل كانت واحدة ِمن حمالت عدَّ
الجزائر  مدينة  على  ا  اأي�ضً الحمالت  اأهم  ِمن  ولعلَّ  المتو�ضط،  حو�ص  من  الجنوبي  الجزء  على  الجزائر 
با�ضي))(،  بلوك  رم�ضان  حكم  فترة  في  )1)11ه�/1661م(  �ضنة  الجزائر  مدينة  على  الإنجليزية  الحملة 
ح�ضن  الثانية  في  نجح  وقد  و)1684م(�،  ))168م(�  �ضنتي  الجزائر  مدينة  على  الفرن�ضيتين  والحملتين 
على  الحرب  خ�ضائر  تبعات  وتحميله  المنهزم،  الفرن�ضّي  رف  الطَّ على  �ضروطه  فر�ص  في  ميزومورطو 
الجانب الفرن�ضي المعتدي، اإ�ضافة اإلى العديد ِمن الحمالت الأوروبية الأخرى التي ذكرتها ُكتب التاريخ.

و التي تعنينا نحن ِمن هذه الحمالت هي الحملة الإ�ضبانية على مدينة الجزائر �ضنة ))))1م(، والتي 
مدينة  على  الأوروبية  الحمالت  واأ�ضهر  اأكبر  ِمن  الحملة  )O’Reilly(وهذه  اأوريلي  القائد  قيادتها  تولى 
ت بالعديد ِمن البحوث والكتابات، ونحن في هذا المقام نريد اأن  الجزائر، ول�ُضهرِتها واأهميتها فقد ُخ�ضَّ
ادرة حول هذه الواقعة، لواحد من علماء الجزائر الذين عاي�ضوا هذه الواقعة  نبرز واحدة من الكتابات النَّ
ٌة  َمن �ضهد حجَّ التيمم" فاإن ح�ضور  الماء بطل  اإذا ح�ضر  ه  "اأنَّ ن �ضارك فيها، وكما قد قيل  بل وكانوا ممَّ
ِمن  يك  لم  ن  ممَّ غيره  على  روايته  تقديم  �ضهادته-  في  �ضادًقا  وجد  -اإن  لزاًما  وكان  ي�ضهد،  لم  على من 

اهدين. ال�ضَّ

من  وجعله  اإليه  به  فقرَّ المتفاني  القائد  �ضفات  الدين  خير  عليه  لحظ  �ضردينيا،  جزيرة  اإلى  اآغا  ح�ضن  اأ�ضل  يرجع   )6(
خا�ضته، وقع "ح�ضن اآغا"  في اأ�ضر اأحد �ضفن خير الدين عندما كان �ضغيًرا فكان من ن�ضيب "خير الدين" عند توزيع 
الغنائم، فكَفله الأخير وجعله كاأحد اأبنائه، خلف "ح�ضن اآغا" "خيرالدين با�ضا" ب�ضكل موؤقت �ضنة )9)9ه�/ 2))1م�( 
وبعد نجاحه في �ضدِّ حملة �ضارل كان �ضنة)948ه/41)1م�( ُعيِّن َمن طرف الباب العالي ب�ضكل نهائي في من�ضب حاكم 
الدين"   خير  بن  با�ضا  "ح�ضن  وخلفه  )2)9ه/)4)1م���(  �ضنة  من  رم�ضان  �ضهر  اآغا" في  "ح�ضن  توفي  الجزائر،  اإيالة 

اآغا" انظر: "ح�ضن  اأكثر حول  للتف�ضل 
بها،  واعتنى  جمعها  وعلماءها،  الجزائر  با�ضاوات  تاريخ  في  المفتي  ابن  تقيدات   : المفتي  بن  �ضاو�ص  رجب  بن  ح�ضين   -

فار�ص كعوان،ط الأولى،2119 م،   العلمة، الجزائر، بيت الحكمة، �ص9).
بيروت،   ، د- ط،  واآخرون،  ح�ضن  محمد  زكي  تر  الإ�ضالمي،  التاريخ  في  الحاكمة  والأ�ضرات  الأن�ضاب  معجم  زامباروا:   -

لبنان، دار الرائد العربي،1981 م،   �ص 126. 
من�ضورة،  غير  ماج�ضتير  ر�ضالة  نموذًجا،  الكراغلة  الجزائر  في  الجتماعية  والفئات  العثماني  النظام   : كعوان  فار�ص   -

جامعة منتوري ق�ضنطينة، 2114-)211 م، �ص )1.
�ضالح حيمر : التحالف الأوروبي �ضد الجزائر �ضنة 41)1 وتاأثيراته الدولية والإقليمية، �ص )6.  -

- De Grammont : Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), Ernest Leroux Editeur, Paris, 
1887, P56.

- Diego de Haèdo : Histoire des rois d’Alger, P67.

))( عبد الرحمن الجياللي: تاريخ الجزائر العام، ج)، �ص، �ص 161، 162.
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�ضاحب  فيه  تناول  العثماني  العهد  خالل  الجزائري  علماء  ِمن  لعالم  مخطوط  اليوم  اأيدينا  وبين 
�ضاحب  و�ضع  وق��د  ق��رون،  ثالثة  ام��ت��داد  على  الجزائر  مدينة  على  الأوروب��ي��ة  الحمالت  من  مجموعة 
والباي   المخطوط  �ضاحب  ِمن  كّل  كان  وقد   ،" الكبير  باي  د  "محمَّ الباي   من  بطلب  فه  م�ضنَّ المخطوط 
على  )اأوريلي(  حملة  رد  ا�ضتهدفت  التي  المعارك  اأهم  اإحدى  في  الم�ضاركين  "من  الكبير  باي  د  "محمَّ

مدينة الجزائر �ضنة ))))1م(.

ق ِمن المخطوط، والذي يتناول �ضير هذه الحملة وكيف واجهت الجزائر  �ص للجزء الُمحقَّ وقبل اأن نتعرَّ
اأيدينا. التَّكلم عن �ضاحب المخطوط وع�ضره وما ميَّز ن�ضخ المخطوط التي بين  هذه الحملة وجب 

1. التعريف ب�ضاحب المخطوط: �ضاحب المخطوط الذي بين اأيدينا ما هو موجوٌد في ُن�ضِخ المخطوط 
التَّعريف  ِمن  الجزء  هذا  في  ومن�ضًئا]  داًرا  الّتلم�ضاني  ُرقّية  بن  الرحمان  عبد  بن  د  محمَّ بن  د  ]محمَّ هو 
عن  المخطوط  �ضاحب  بكالم  مرتبٌط  النُّ�ضخ  بين  الِخالف  ع  ومو�ضِ اأيدينا،  بين  التي  الأربع  النُّ�ضخ  تتَّفق 
فُكتبت  و)ر()11(  و)ج()11(  )ب()9(  الُن�ضخ  في  اأّما   )8(" اأ�ضاًل  "الجزائري  ُكتبت  النُّ�ضخة)اأ(  ففي  اأ�ضله 
في  ره  تجذُّ ُيظهر  اأن  اأراد  المخطوط  �ضاحب  اإنَّ  اإذ  اعتقادنا  ح�ضب  الأ�ضحُّ  وهي   ،" اأ�ضاًل  "الجديريُّ 
ترجمته  في   )Bresnir( برنيي  الفرن�ضي  الموؤرخ  اإليه  ذهب  ما  عك�ص  وهذا  فيها،  َله  وتاأ�ضُّ تلم�ضان  مدينة 
حيح  وال�ضّ  ،)d’Agadir(�ب الجديري  ترجم  بحيث  الأفريقية)12(  المجلة  في  الكتاب  ِمن  التا�ضعة  للواقعة 
وهي  الم�ضادر،  بع�ص  تكتبها  "اأجادير" اأو"اأقادير" كما  مدينة  بالجديري  َق�ضد  المخطوط  �ضاحب  اأّن 
ُتعرف  متجاورتين  مدينتين  عن  عبارة  القديم  في  تلم�ضان  مدينة  كانت  اذ  تلم�ضان  ِمن  القديمة  المدينة 
ذلك  اإلى  ذهب  كما  المغربية،  اأغادير  مدينة  ولي�ص  "تافرازت"))1(،  با�ضم  "اأجادير"  با�ضم  القديمة 
)برنيي()14(، و�ضحيح ترجمة الجديري اإلى الفرن�ضية ما ترجمه )األفون�ص رو�ضو( �ضنة )1841م( بقوله: 
ل�ضاحب  موجز  ِجدُّ  "الأعالم" تعريف  كتاب  في  الّزركلي  الدين  خير  وذكر   ،)1(("…el-Tschadiri-  "
له  موؤرخ  التَّلم�ضاني  حمان  الرَّ عبد  بن  د  محمَّ بن  د  فيه:"..محمَّ جاء  "بروكلمان"  عن  نقله  المخطوط 

)8( المخطوط )اأ(،�ص)4.
)9( المخطوط )ب(، �ص16.
)11( المخطوط )ج(، �ص).
الن�ضخة)ر(، �ص198.  )11(

(12) BRESNIR.J:Récit indigène de l’expédition D’O’REILLY, REVUE AFRICAINE, ANNEE1864, N°8, 

ج2،  م،   199( �ضادر،  دار  لبنان،  بيروت،   ، البلدان،د-ط  معجم   : البغدادي  الرومي  الحموي  اهلل  عبد  بن  ياقوت   )1((
�ص44.

(14) 14- - BRESNIR.J:Récit indigène de l’expédition D’O’REILLY, REVUE AFRICAINE, ANNEE1864, N°8, 
P 345.

15- - Alphonse  Rousseau: Chroniques de la régence d’Alger, Traduites d’un manuscrit arabe intitulé 
"EL-ZOHRAT-EL-NAYERAT", IMPRIMERIE DU GOVROMENT, ALGER,ANNEE1841,P198.
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فلم  المخطوط  ل�ضاحب  ترجمة  �ضعيدوني" و�ضع  الّدين  "نا�ضر  الأ�ضتاذ  حاول  كما  يرة")16(،  النَّ هرة  الزَّ
يكون مجرد خطاأ  "الجياللّي"))1( -قد  "الجيالنّي" اإلى  بتحريف  فيها خطاأ  وجاء  اأ�ضطٍر  تزد عن ع�ضرة 
التلم�ضاني،اأو  رقّية  بن  الجياللي  الرحمن  عبد  بن  د  ترجمته:"محمَّ في  �ضعيدوني  الأ�ضتاذ  فقال  مطبعي- 
القرن  نهاية  في  عا�ص  اأنَّه  �ضوى  حياته  عن  �ضيء  ُيعرف  ل  د  محمَّ بن  الرحمان  عبد  بن  د  محمَّ بن  د  محمَّ

الثامن ع�ضر ميالدي، وتوفي بعد �ضنة 1194ه�/81)1م...")18( 

بعد  ك��ان��ت  اأّن��ه��ا  ال��م��خ��ط��وط  ل�ضاحب  ت��رج��م  م��ن  اأغ��ل��ب  ��ف��ق  اتَّ ف��ق��د  وف��ات��ه،  �ضنة  ي��خ�����صُّ  وف��ي��م��ا   
وفاة  �ضنة  اأّن  الظّن  وغالب  الّنائرة[،  ]الّزهرة  مخطوط  و�ضع  من  النتهاء  بعد  اأي  )81)1م/1194ه���(؛ 
وبالتحديد تكون  التَّلم�ضاني كانت بعد ذلك بكثير،  الرحمان  د بن عبد  د بن محمَّ المخطوط محمَّ �ضاحب 
ذكر  في  و�ضعها  قائمة  في  دونهم  الذين  الدايات  اآخر  تاريخ  وهو  /)181م(،  )1222ه�  �ضنة  بعد  وفاته 
 ،" ال�ضعود  "طلوع �ضعد  " في كتابه   المزاري  "الآغا بن عودة  قلة مثل   النَّ له بع�ص  اأثبتها  ام الجزائر  حكَّ
�ضنة )1841م(  الفرن�ضية  اللغة  اإلى  المخطوط  رو�ضو(  )األفون�ص  ترجمة  في  ا  اأي�ضً القائمة موجودة  وهذه 

اأيدينا، لكن هذا ل يمنع وجدها فعاًل. لكنها غير موجودة في الن�ضخ المخطوطة التي بين 

كان  التي  المتغيرات  ِمن  بالكثير  المخطوط  �ضاحب  ع�ضر  تميَّز  المخطوط:  �ضاحب  ع�ضر   .2
الجوانب  ِمن  العديد  في  الأم��ر  هذا  ويتجلَّى  اأيدينا،  بين  ال��ذي  المخطوط  مو�ضوع  في  كبير  �ضاأن  لها 
في  جرى  فيما  النائرة  "الزهرة  مخطوط  �ضاحب  عا�ضر  فقد  ال�ضيا�ضية،  الجانب  اأهمها  بين  من  لعلَّ 
ايات كما يتَّ�ضح ذلك ِمن خالل  الجزائر حين اأغارت عليها جنود الكفرة" ابن رقية التَّلم�ضاني ع�ضر الدَّ
زمنية  ة  مدَّ طول  على  تمتدُّ  الجزائر  تاريخ  ِمن  يا�ضية  ال�ِضّ المرحلة  وهذه  النائرة"،  "الزهرة  مخطوط 
بال�ضتقرار  له-  -ال�ضابق  الآغ��اوات  عهد  عك�ص  على  ايات  الدَّ عهد  تميَّز  وقد  والنَّ�ضف،  القرن  تتجاوز 
د  "محمَّ حكم  فترة  �ضهدت  با�ضا" كما  عثمان  د  "محمَّ عهد  في  بخا�ضة  لطة،  ال�ضُّ هرم  اأعلى  في  الّن�ضبي 
كا�ص  وبقيادة  الدنمركية  الراية  اأُولهما تحمل  كانت  الجزائر،  تين على مدينة  با�ضا" حملتين بحريَّ عثمان 
الجزائر  مدينة  على  اأوريلي  قادها  التي  الحملة  هي  منهما  والثانية  �ضنة)1184ه�/1))1م(   )Cass(

اأيدينا. بين  الذي  المخطوط  ِمن  بالتَّحقيق  المعنية  �ضنة))))1م/1189ه�( وهي 

ال��ّدول  معظم  مع  الجزائر  ارتبطت  فقد  الّدبلوما�ضية  احية  النَّ ِم��ن  المخطوط  �ضاحب  ع�ضر  ��ا  اأمَّ
ِمن  البحر  رج��ال  اأ�ضر  تحت  �ضفنها  وق��وع  عدم  الأوروب��ي��ة  للّدول  يكفل  بما  ال�ّضلم؛  بعالقات  الأوروب��ي��ة 

الجزائري)19(. الأ�ضطول 

)16( خيرالدين الزر كلي: الأعالم ، ط)1 ، بيروت، لبنان، دار العلم للماليين، 2112،ج)،�ص69 .
الغرب  دار  لبنان،   ، بيروت  الإ�ضالمي،د-ط،  للغرب  الجغرافي  و  التاريخي  التراث  من   : �ضعيدوني  الدين  نا�ضر   )1((

الإ�ضالمي  1999م، ج1، �ص)42.
)18( نف�ضه:ج1، �ص)42 .

)19( جون - ب- وولف : الجزائر واأوروبا، �ص )41.
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�ضهد  المخطوط  �ضاحب  ع�ضر  في  الجزائر  في  �ضائًدا  كان  الذي  ال�ضيا�ضي  فالو�ضع  العموم  وعلى 
ِمن  كان  الجزائر  في  وا�ضعة  ثقافية  لحركية  بوادر  لظهور  الأر�ضية  تهيئة  على  �ضاعد  ن�ضبًيا؛  ا�ضتقرار 

اأيدينا.  ثمارها المخطوط الذي بين 

و�ضف ن�ضخ المخطوط: اعتمدنا في تحقيق النَّ�ص الذي بين اأيدينا من مخطوط "الزهرة النائرة   .(
ن�ضٍخ:  خم�ص  على  التلم�ضاني  رقية  بن  الكفرة" لمحمد  جنود  عليها  اأغارت  حين  الجزائر  في  جرى  فيما 
بين  خالٍف  اأي  وجود  عند  بالخ�ضو�ص  اإليهما  ُعدنا  ثانوية  الأخرى  والثالثة  اأ�ضا�ضية،  كانت  منها  اثنتان 

الأُولتين. الّن�ضختين 

بالمكتبة  حالًيا  موجودة  وهي  التَّحقيق،  لعملية  ل  اأوَّ كاأ�ضل  اعتمدناها  التي  وهي  الأول��ى:  الن�ضخة 
بابا عمر)21(،  �ضليم  الأ�ضتاذ  ث عنها  التي تحدَّ نف�ضها  ولعّلها هي  الجزائرية، وتحمل رقم )261،  الوطنية 
ثماٍن  اإلى �ضفحتين،اأي ما ُمجمله  مة  كّل ورقة مق�ضَّ اأربٍع وع�ضريَن ورقٍة،  ِمن  النُّ�ضخة في كرا�ضٍة  تقع هذه 
وبقلٍم  النا�ضخ  بخط  الي�ضار  جهة  من  ورقة  كّل  باأعلى  ترقيٌم  ويوجد  ال�ضغير  الحجم  من  �ضفحٍة  واأربعيَن 
المخطوط  �ضفحات  ِمن  �ضفحٍة  بكِلّ  يوجد  المخطوط،  متن  في  ال�ضنوات  تدوين  في  ا  اأي�ضً ا�ضتعمل  اأحمٍر 
ع�ضَر  �ضتَة  بها  الثَّانية  فحة  وال�ضَّ �ضطًرا،  ع�ضر  اثنا  بها  التي  الأولى  فحة  ال�ضَّ عدا  ما  �ضطًرا،  ع�ضر  �ضبعَة 
المخطوط  ِمن  الّن�ضخة  لهذه  رمزنا  وقد  اأ�ضوٍد،  بمداٍد  ُخطَّ  القراءة  �ضعب  مغاربي  بخط  مكتوبة  �ضطًرا. 

بالحرف)اأ( تميزا لها عن غيرها.

الن�ضخة الثانية: وهي بدورها موجودة بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1626، وتقع بدورها في كرا�ضٍة ِمن 
فحة الأولى باللُّغة الفرن�ضية ما معناه اأّن الكرا�ضة  ط، ُكِتب على ِظهر ال�ضَّ ع�ضرِة اأوراٍق ِمن الحجم المتو�ضِّ
ذلك  اأنَّ  وُكتب  المخطوط  تدوين  ِمن  النتهاء  وتاريخ  نقلها  زمن  ا  اأي�ضً عليها  وُكتب  16ورقٍة،  على  تحتوي 

كان في يوم 11جمادى الثانية �ضنة1194ه�.

 22-18 بين  ما  منها  �ضطٍر  كلِّ  وفي  �ضطًرا،  ع�ضر  ت�ضعَة  المخطوط  �ضفحات  ِمن  �ضفحة  بكّل  وُيوجد 
جميٍل  مغربٍيّ  بخط  المخطوط  هذا  ن�ص  ُكتب  �ضطًرا.  ع�ضر  �ضتَة  فُيوجد  الأولى  ال�ضفحة  في  ا  اأمَّ كلمة، 
وهو  للمخطوط،  ترجمته  في  رو�ضو(  )األفون�ص  اعتمدها  التي  وهي  الأندل�ضي،  الخِطّ  اإلى  يكون  ما  اأقرب 
الذي قام بتقدم هذه الن�ضخة من المخطوط للمكتبة الوطنية الجزائرية اإّبان الحتالل الفرن�ضي كما ُذِكَر 

الن�ضخة من المخطوط بالحرف)ب(. ذلك في المجلة الأفريقية)21(. رمزنا لهذه 

المخطوط  لنَّ�ص  كاملة  ترجمة  اإحداهما  فرن�ضيتان،  ترجمتان  فمنها  الباقية  الثالث  �ضخ  النَّ ��ا  واأمَّ
الجزء  وهو  المخطوط،  ِمن  التَّا�ضعة  للواقعة  ترجمة  وبالتَّحديد  المخطوط،  ِمن  لجزٍء  ترجمة  والّثانية 
را�ضة كما توجد ن�ضخة اأخرى ُن�ضرت في مجلة تاريخ وح�ضارة المغرب، وهذا  المعني بالتَّحقيق في هذه الدِّ

الباقين:  الثَّالث  نُّ�ضخة ِمن  تف�ضيل وممِيّزات كّل 

)21( انظر مجلة تاريخ وح�ضارة المغرب، كلية الآدب، العدد الثالث، يوليو،)196، الجزائر، �ص2.
(21) BRESNIR.J:Récit indigène de l’expédition D’O’REILLY, Op.cit, p334.



179 اآفاق الثقافة والتراث

حملة 
�أوريلي 

على 
مدينة 

�لجز�ئر 
 �سنة

 1775م

في  �ضنة1841م   )  )Alphonse Rousseauرو�ضو األفون�ص  ن�ضرها  التي  الن�ضخة  هي   : الثالثة  الن�ضخة 
 chroniques de la Régence(اإيالة الجزائر اأو الجزائر، وقد قام بعنونة الن�ص الذي ترجمه ب�حوليات 
d’Alger(،، وقد ُترجم ن�ّص المخطوط في 199�ضفحة، متبوعة ب21 �ضفحة على �ضكل ُملحٍق، ولم يخُل 

ن�ضبة  بالرمز)ر(  المخطوط  من  النُّ�ضخة  لهذه  رمزنا  وقد  وتعليقاته)22(،  المترجم  تهمي�ضات  ِمن  الكتاب 
األفون�ص(. بترجمتها )رو�ضو  لَمن قام 

"عثمان  اأوريلي )O’Reilly( على عهد   اأي حملة  التَّا�ضعة  للواقعة  ترجمٍة  ن�صُّ  وهو  الرابعة:  النُّ�ضخة 
با�ضا " �ضنة )1189ه�/)))1م(، وقد ُن�ضرت هذه الترجمة في المجلة الأفريقية �ضنة 1864م تحت عنوان 
لهذه  رمزنا  وقد   ،)BRESNIR( برنيي  ن�ضرها   indigène de l’expédition D’O’REILLY Récit

بالرمز)ن(. النُّ�ضخة 

طرف  المغرب" من  وح�ضارة  "تاريخ  مجلة  في  ُن�ضرت  المخطوط  ِمن  ن�ضخة  وهي  الخام�ضة:  النُّ�ضخة 
ببعث  اهتمامه  بقدر  بالتَّحقيق  يهتم  لم  الأ�ضتاذ  اأنَّ  اإلَّ  ))196م(  �ضنة  وذلك  عمر،  بابا  �ضليم  الأ�ضتاذ 

النُّ�ضخة بالرمز)�ص( ن�ضبة ل�ضم الأ�ضتاذ �ضليم بابا عمر. ونَّ�ضر هذا التراث فقط، وقد رمزنا لهذه 

بحملة  متعلٌق  م��رَّ  كما  ال��ج��زء  وه��ذا  ائرة"  النَّ "الزهرة  مخطوط  ِم��ن  ق  الُمحقَّ النَّ�ص  يلي  وفيما 
)اأوريلي( على مدينة الجزائر �ضنة ))))1م(.

(22) Alphonse Rousseau : Op. Cit. P, P  37, 38,41.
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الملحق االأول: الورقة الأولى من المخطوط )اأ(
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الملحق الثاني: الورقة الأخيرة من المخطوط )اأ(
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الملحق الثالث: الورقة الأولى من المخطوط )ب(
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الملحق الرابع: الورقة الأخيرة من المخطوط )ب(
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ق ِمن مخطوط  �س الُمحقَّ النَّ

اأغارت عليها جنود الكفرة" حين  الجزائر  في  جرى  فيما  ائرة  النَّ هرة  "الزَّ
لم�سانيُّ الجديريُّ ة الِتّ حمن الجيالنيُّ بن رقيَّ د بن عبد الرَّ د بن محمَّ لمحمَّ

الواقعة التا�سعة)3))

وفي �ضنة 1189 ت�ضعٍة وثمانيَن ومائٍة واألٍف ])))1[، يوم الثنين، الثامُن والع�ضرون من ربيٍع الثَّاني في 
وال جاءت بالندرة))2( متاع دينمرك)كذا( ُخِبرُت باأنَّها كانت  الزَّ وعند  د با�ضا المكروي)24("،  اإمارة "محمَّ
لأخذ  اإليها  دخولي  �ضبب  وجعلت  الإ�ضبانيول،  عمارة  اأكثر  كانت  وبها  اإ�ضبانيا،  مرا�ضي  من  َمر�ضى  دخلت 

كبيرة  عمارة  ال�ضباني  الملك  لها  ح�ضد  حيث  الجزائر؛  مدينة  على  الأوروبية  الحمالت  اأ�ضهر  ِمن  الحملة  هذه  ُتعدُّ   )2((
منها ع�ضرين بارجة، ومثلها من المدمرات  قوامها ثالثة وع�ضرون األف رجٍل منهم: األَف فار�ٍص وخم�ضمائِة مركٍب من �ضِ

اأكثر انظر: للتف�ضيل  واأربعين باخرة �ضحن مزّودة بمائة مدفع.  واأربع  وثالثمائة 
- اأحمد ال�ضريف الزهار: مذكرات نقيب اأ�ضراف الجزائر، �ص- �ص 41- 44.  

- الآغا بن عودة المزاري: طلوع �ضعد ال�ضعود، ج1، �ص8)2.  
- عبد الرحمن الجياللي: تاريخ الجزائر العام، ج).  

اأحمد توفيق المدني: حرب الثالثمائة �ضنة بين الجزائر واإ�ضبانيا، �ص   -  
- �ضالح زهر الدين: مو�ضوعة المعارك العربية من الفتح اإلى غاية 1968،ت م�ضطفى الطال�ص و ريا�ص تقي الدين،ط   

الأولى ، بيروت، لبنان’، دار الندوة الجديدة،2111، �ص- �ص 281-)28.
- Devoulx A : Expédition d’O’Reilly d’après du document turc, in R-A (1858) volume N°03, PP 436-441.

- Bresnier L-J : Récrit indigène de l’Expédition d’O’Reilly, in R-A (1864) N°46, Année 8, PP 334-346.

والتزامه  واإن�ضافه  بعدله  ا�ضتهر  )9)11ه/)6)1م���(  �ضنة  بو�ضباع  للداي  خلفا  الحكم  تولى  با�ضا  عثمان  محمد  هو   )24(
تحركات  لر�ضد  الجزائر  مدينة  في  الأبراج  من  العديد  ببناء  قام  الدنيا،  في  وزهده  للجهاد،  وحبه  ال�ضرعية  بالأحكام 
الجزائر  مدينة  على  الأوروبية  الحمالت  جميع  رد  بف�ضله  ا�ضتطاع  الذي  اللنجور  �ضناعة  في  ال�ضبق  له  كان  الن�ضارى، 
�ضنة))121م�(  القعدة  العا�ضر من ذي  الثالثاء   ليلة  توفي  الخزناجي،  لح�ضن  بعده  للحكم من  اأو�ضى  فترة حكمه،  في 

انظر: اأكثر  للتف�ضيل 
- اأحمد ال�ضريف الزهار: الم�ضدر نف�ضه، �ص- �ص 6)-8).  

- عبد الرحمن الجياللي: تاريخ الجزائر العام، ج)، �ص ))2.  
- اأحمد توفيق المدني: محمد عثمان با�ضا داي الجزائر)66)91/1)1(، �ص، �ص 4،119،112،111)1 .  

))2( يق�ضد �ضفن الق�ضف المدفعي .
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الماء وقلت لهم: "اأنَّي كنت بالجزائر، فجاء الخبر اإلى الجزائر باأنَّ عمارة الإ�ضبانيول قادمٌة اإليها، فمن 
يُح خلَّفني اإلى هذا المكان واأنا قا�ضٌد  �ضاعتي اأخرجوني من المر�ضى، ولم يتركوني اإلى اأن اآخذ الماء، والرِّ
اإلى مر�ضيليا" فاأر�ضلني كبيرهم اإلى اأن اآخذ الماء، ول نمكث اأكثر ِمن �ضتِّ �ضاعات)26( ُتربط �ضفينُتك ول 
و�ضاألوني  ُتترك تم�ضي قبل اأن تخرج عمارتنا؛ لأنَّنا خارجون غًدا اأو بعد غٍد، و ق�ضدنا اإلى البربريا))2("، 
األٍف  مائة  وح�ضدوا  ا�ضتعدادهم،  اإلى  ُهون)كذا(  منبَّ الجزائر  اأهل  " باأنَّ  فاأخبرتهم:  الجزائر  اأحوال  عن 
والآن  اأخرج،  اأن  وتركوني  اأِمُنوني  فبذلك  �ضواحلهم".  وتح�ضين  الع�ضاكر  بجمع  ُم�ْضَتِغُلون  وهم  اأكثر،  اأو 
اليوم الخام�ص ِمن وقت خروجي  اليوم هو  فر، وهذا  لل�ضَّ اأٌَة  باأنَّ العمارة موجودة مهيَّ اأخبركم  جئتكم؛ لأنَّ 
اإذا وجدوني بهذا  اأ�ضافر لآن؛ لأنَّ �ضفائن الإ�ضبنيول  اأن  اأخبرتكم بما هو الواقع ول بدَّ  ِمن الَمر�ضى، واأنا 

ِبُحوَن. ُي�ضْ اأو  ُيْم�ُضون هنا  اأو بقربه لطلبوني؛ لأنَّهم  المحل)28( 

هه اأن ل يفارق ناحيَة  رق؛ لأنَّه كان نبَّ باي)29( �ضاحب ناحية ال�ضَّ �ضالح  اإلى  د با�ضا" بعث  وبعده "محمَّ
باي  وكذلك  اإلينا،  بالقدوم  اأمرناه  اإذا  ثالثة؛  اأو  يومين  في  الجزائر  اإلى  ياأتي  اأن  يقدر  بحيث  حمزة)1)(، 
ناحية تطرة)1)(، وكذلك بعث اإلى خليفة ناحية الغرب ]لأنَّ الباي[)2)( كان م�ضتغاًل بحفظ ناحية ُم�ضتغانم، 
ا بجهة وهران؛ اإذ �ضاع باأنَّ اللعين اأراد اأن يبعث جماعة من ع�ضكر وهران اإلى الجزائر  ا كان معتر�ضً واأي�ضً

)26( لعل من الأجدر القول "ول تمكث اأكثر من �ضت �ضاعات واإل تربط �ضفينتك ول تترك تم�ضي".
بالقبائل. اأو ما يعرف  ال�ضرقية منها  ال�ضواحل  العثماني الجزائر عامة وبالخ�ضو�ص  العهد  ))2( يق�ضد بها في 

)28( اأي المقام .
الجزائر  مدينة  اإلى  منها  انتقل  ثم  مدينته  في  الأول��ى  �ضنواته  عا�ص  م،  �ضنة9))1  التركية  اأزمير  مدينة  في  ولد   )29(
اإلتحق في الجزائر بالجي�ص الإنك�ضاري فاأر�ضل في اإحدى المرات اإلى  اأقاربه،  ب�ضبب قيامه عن طريق الخطاأ بقتل اأحد 
القلي  اأحمد  بابنة  الباي زرق عيونه على تون�ص، تزوج  القتالية في حملة  ق�ضنطينة فبرزت �ضخ�ضيته الحربية و�ضجاعته 
باي ق�ضنطينة، فقربه اإليه وعينه قائدا في منطقة الأورا�ص �ضنة 62)1 ثم ا�ضتدعاه اأحمد القلي ليعين في من�ضب خليفة 
فيها  ا�ضتهر  �ضنة   22 لمدة  من�ضبه  �ضغل  في  ا�ضتمر   1((1 �ضنة  مكانه  باي  �ضالح  عين  القلي  اأحمد  وفاة  وبعد  الداي، 
وقنطرة  الكتاني  كمدر�ضة  المنجزات  من  العديد  ت�ضييد  في  الف�ضل  اإليه  يرجع  كما  م�ضتح�ضنة،  و�ضيا�ضة  ح�ضنة   ب�ضيرة 

والبنايات، اغتيل على يد بوحنك �ضنة))92/121)1(. انظر: ق�ضنطينة وغيرها من الحمامات 

�ص  �ص-  اأوطانهم،  على  وا�ضتالئهم  ق�ضنطينة  بالد  الترك  دخول  حال  في  من�ضية  فريدة  العنتري:  �ضالح  بن  محمد   -  
.8(-((

- اأحمد ال�ضريف الزهار: مذكرات نفيب اأ�ضراف الجزائر، �ص- �ص 88-86.  
- نا�ضر الدين �ضعيدوني: ورقات جزائرية في العهد العثماني، �ص- �ص   

- Cher Bonneau M-A : Constantine et ses antiquités trait de nouvelles annales des voyages, Février 
1857, Imprime  porthumot, Paris, P39.

- Dournon A : kitàb tarika qosàntina, par EL hadj Ahmad El mobàrke,in R-A, Volume 57, 1913, P296-301.

)1)( هي مدينة البويرة حاليا.
)1)( في )�ص( طتيرة وال�ضحيح التيطري.

)2)( �ضقطت من)اأ( و )ب( واأوردها في)�ص(.



اآفاق الثقافة والتراث 186

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ن ِمن ناحية تلم�ضان اأو ناحية مع�ضكر اأو م�ضتغانم)))(، ولم يكن الباي هنالك فالأجل  في البر، وربَّما يتمكَّ
الحرب،  بمكائد  عارًفا  �ضجاعٍة،  ذا  كان  الخليفة  لأنَّ  اأقام خليفته مقامه؛  بل  بنف�ضه،  الباي  ياأت  لم  ذلك 
لم  ما  يومه  به في  يفعل  بنف�ضه،  يقدم   ، العدوِّ الإقدام على  له جراأٌة على  الباأ�ص  �ضديُد  لأهواله،  ومقتحًما 

اأم�ضه، �ضابًرا للمقادر لكونه رجٌل �ضاطٌر كما قال ال�ضاعر:  يفعله به 

ـــــت بــــالــــ�ــــصــــفــــع مــــنــــهــــا خـــلـــق كـــــمـــــي حـــــــــرب يـــــــــرى لـــلـــعـــ�ـــصـــب مـــــنـــــه بـــــرق ونـــــــثـــــــره وظـــــنــــــ
يــــنــــفــــق ــــــه  وطــــــيــــــ�ــــــصـــــــ تــــــتــــــقــــــي  ال  ـــــرغـــــم)34( الـــمـــيـــاديـــنعـــــــــــــــــداه  ـــالطـــيـــن �ـــــص ــــــاج الـــ�ـــصّ ت
ـــيـــن ــــ ـــيـــاطــــ ـــــطـــــا لـــــــــى كـــــــــل قــــــــــــوم فـــــــــي مــــيــــاديــــنـــــــــهنـــــقـــــاد الــــمــــ�ــــصــــاكــــيــــن قـــــهـــــار الـــ�ـــصّ �ـــــص
ـــــده ــــــ ــــــ ــــهوفـــــــــــــــــاق كــــــــــل عـــــــــنـــــــــود فــــــــــي مـــــكـــــائــــــ ــــت ـــــ ــــص و�ـــــــصـــــــا�ـــــــص كـــــــــل جـــــــمـــــــوح مـــــــــن فــــرا�
ــــره ــــمــــاآثـــــ ــــــاج الـــــنـــــ�ـــــصـــــر مـــــقـــــرونفـــــــي الـــــمـــــهـــــد قـــــــد كـــــــــان يــــنــــبــــى ب ــــــت اأخـــــــــــــــــو جــــبــــيــــن ب

د                                ال�ضيِّ و���ض��ول  م��ع  ال��ج��زائ��ر،  اإل��ى  بالقدوم  الّثالثة  الأم���راء  ه��وؤلء  ف��اأج��اب��وا  تحبُّه،  كلُّها  ��ُة  ع��يَّ وال��رَّ
ومية ينيه ]11/ هوِر الرُّ ل من ال�ضُّ ل من جمادى الأولى)))(، وهو اليوم الأوَّ الأوَّ اليوم  ففي  با�ضا".  د  "محمَّ

اأن يتغّطى بقالع ال�ّضفائن، بحيث  اأنَّ البحر كلَّه كاد  اظور ِمن بوزريعَة، وقال  اأتى �ضاحب النَّ اأوت)))1م[ 
اإلَّ القالع. احية  ُتَر بتلك النَّ لم 

فمن �ضاعته اأمر "محّمد با�ضا" باإخراج مائِة خباٍء ِمن الجزائر، في كلِّ خباٍء ثالثون نفًرا ِمن الع�ضكر، 
ووادي  َب��اط)6)(  ال��رِّ عين  بين  الأخبية  تلك  َب  ون�ضَ خزناجي"  "ح�ضن  د  ال�ضيِّ منها  الأربعين  على  ��َر  واأمَّ
ب تلك الأخبية بوادي الخني�ص،  ر على الأربعين الأُخرى علي اآغا متاع اأولد العرب، فن�ضَّ الخني�ص)))(، واأمَّ
الخيل،  خوجة  خوجة"  "م�ضطفى  د  ال�ضيِّ عليها  ر  واأمَّ الوادي"  "باب  ناحية  اإلى  خباٍء  ع�ضرين  وباإخراج 

يح لم تظهر �ضفائن المالعين يوم الخمي�ص. الرِّ ولقلَّة 

ومعات  ال�ضّ ِمن  �ضفائنهم  بداأ ظهور  الثانية  الثَّامن من جمادى  اليوم  وهو  الجمعة  يوم  بح،  ال�ضُّ فعند   
ا�ص من �ضالة الجمعة ر�ضت مقدماتهم  النَّ اإلى وقت خروج  يح لهم بزيادة  الرِّ متاع الجزائر، ومع موافقة 
كان  لأنَّه  ا�ص؛  الحرَّ وراء  تجاههم  محلَّته  اأخبية  ين�ضب  �ضالح"  "الباي  بداأ  ذلك  اأثناء  وفي  بالحّرا�ص، 
جمٌع من فر�ضان العرب و اأجوادهم)كذا( ينيف على ع�ضرين األًفا ، ومرت �ضفائن المالعين بقرب اأبراج 

)))( من اأكبر مدن الناحية الغربية اختطها يو�ضف بن تا�ضفين ، عرفت المدينة اأوج ازدهارها في عهد بني زيان.
- اأحمد توفيق المدني : كتاب الجزائر، �ص 286.  

)4)( في)�ص( �ضيغم.
)))( على خالف بين الم�ضادر، فهناك من يرى اأن هذه الحملة كانت في اليوم الأول من جمادى الأولى كما يرى �ضاحب 

المخطوط، وبين من يرى اأن الحملة كانت في التا�ضع من جمادى الثانية. 
الع�ضكرية، يبعد عن مقر الحكم بنحو ِمن ن�ضف �ضاعة، وعند  )6)( قال الزهار: هو مو�ضع معد لنزول الأمحال والفيالق 
باط �ضاحة المناورات  اأو كما عرفت في اأيام الإحتالل "ال�ضان دي مانوفر" وهي حاليا في حدود  توفيق المدني عين الِرّ

ال�ضهداء.    �ضاحة 
اأنها مدينة )الحميز( حاليا. )))( على قول )برينيي( هي مدينة )الروي�ضو( و لكن ال�ضحيح 
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الجزائر، بحيث لو رموا اإلى الجزائر لكانت الكور ت�ضل اإلى الأبراج، وحين لم يرِم المالعين لم يرِم اأهُل 
والمدافيون)كذا(  كلَّها  ة  اأَ مهيَّ كانت  البومبة  متاع  المهاريز  وكذلك  كّلها،  الأبراج  بمدافع  ا  اأي�ضً الجزائر 

مي لم يبداأ هو كذلك. مي من المالعين ولم يوؤمر بالرَّ كانوا حا�ضرين، فحين لم ي�ضدر الرَّ

ا  اأي�ضً بوزريعة  ِمن  الخبُر  جاء  ال�ضحى  وقت  ال�ّضبت  يوم  وهو  الأولى،  الثالث من جمادى  اليوم  في  ثمَّ 
ل  كثرتهم  ومن   ، ا  اأي�ضً الجزائر  وال ظهروا من  الزَّ وِبُقْرِب  الأولى،  ائفة)8)(  الطَّ اأكثر من  َراأَْوا جفًنا  اأنَّهم 
ل، ففي  ا من ِقاَلِع الجفن و َر�َضْوا اِتجاه الجفن الأوَّ يمكن اإح�ضائهم، وذلك اأنَّ وجه البحر كلَّه �ضار اأبي�ضً
هم اإلى بع�ٍص، ولم  ابع من جمادى الأولى بداأوا)كذا( بالفاليك)9)( َي�ْضَرحون في البحر يمرُّ بع�ضُ اليوم الرَّ
باط، يقي�ص  ينقطع المرور اإلى اأن اأظلم اللَّيل، وواحد البركنتي)41( �ضار يم�ضي قرب البرِّ من جهة عين الرِّ
اإليه، ثمَّ في يوم الثنين والثُّالثاء  َفَرَمْوا من راأ�ص تافورة ِمْدفعين بالكورة، فلم ت�ضل الكورة  عمَق البحر 
والأربعاء وهو اليوم الخام�ص وال�ضاد�ص وال�ضابع من جمادى الأولى بقيت على هذا المنوال، لم يظهر من 
ا�ص  الحرَّ جهة  من  اإلينا  يْقُدمون  كانوا  الذين  لأنَّ  ؛  البرِّ اإلى  الخروج  حركة  حركته  لكن  جدال  اللَّعين)41( 
ا ن�ضمُع دقديقه كاأنَّه في و�ضطنا "وُمْكُثُه كان خير اإلينا؛ لأنَّ  نَّ يقولون" اإنَّ الكافَر في غاية القرب اإلينا؛ لأنَّ

اإلينا. َيْقُدُموَن من كلِّ ناحيٍة  قبائل العرب كانوا 

الكبار  فائن  ال�ضَّ من  �ضفينًة  اللَّعين  َب  قرَّ ب�ضاعتين  الغروب  قبل  الأولى  جمادى  ثامن  الخمي�ص  ويوم 
ة  عدَّ اإنَّ  قيل  الليل،  اأظلم  اأن  اإلى  بالمدافع  فيه  يرمي  وبا�ضر  بالخني�ص،  التي  بالطوبخانة)42(  بالمخاطف 
رعة، حتَّى كان  ال�ضُّ اللَّعين كان يرمي في غاية  لأنَّ مدفع  َع�َضَر مائِة مدفٍع؛  َخْم�َضَة  بها  َرَمى  التي  المدافع 
يكن  لم  ولكن  المدافع،  برمي  يقابلوه  المجاهدون  كان  الطوبخانة  وِمن  واحدٍة،  بفتيلٍة  مدافٍع  �ضتََّة  يرمي 
فعند  واحدٍة،  بفتيلٍة  ثالثٍة  اأو  ِمْدَفَعْيِن  ُيطلقون  كانوا  عندنا  ِمن  وتارًة  مدافَع،  �ضبعُة  اإلَّ  فينة  ال�ضَّ جهة  في 
لم  �ضبحانه  الحمد  فلله  ة  والقوَّ والنَّ�ضر  بال�ِضْتِر  هنالك  الذين  يَن  للِمْدَفِعيِّ ويدعون  الم�ضلمون  يفرح  ذلك 
مت حيط الطوبخانة �ضيًئا قلياًل ، فمن �ضاعته بعث  اإلَّ كورة واحدة من ذلك العدد، هدَّ ت�ضل الطوبخانة 
هار  ائين مع كلِّ ما يحتاجون اإليه ِمن المر�ضى في البحر؛ لأنَّه كان اأ�ضهل، واإلى ن�ضف النَّ اآغا" البنَّ "علي 
ول  مدفٍع  خم�ضمائِة  قدر  اللَّيلة  تلك  في  َرَم��ْوا  طوبخانتنا  ومن  المهدوَم،  المحَل  ذلك  اأ�ضلحوا  الغد  من 

)8)( �ضقطت من)اأ( ووردت في )ب( و )�ص(. 
هذه  لتزال  المجداف،  اأو  ال�ضراع  ذات  الحركة  خفيفة  ال�ضغيرة  المراكب  على  تطلق  ال�ضفن،  اأي  الفلك  من  م�ضتقة   )(9(

. Falucaب الإ�ضبانية وعرفت عندهم  اللغة  ا�ضتعمالها في  المغاربية بكثرة، كثر  المحلية  اللهجة  اللفظة م�ضتعملة في 
)41( في الغالب هو نوع من ال�ضفن انظر المالحق .

المخطوط  �ضاحب  يق�ضده  والذي  الحملة  قائد  اأما  الثالث،  �ضارل  الإ�ضباني  الملك  قواتها  وجمع  الحملة  لهذه  )41( ح�ضر 
.)O’Reilly( اأوريلي بالكالم فهو 

على  اأطلق  جامع  ا�ضم  وهو  )طوب(  وهو  تركي  اأولهما  جزاأين،  من  مركبة  لفظة  خانة  والطوب   ، الطواغنة  )اأ(  في   )42(
الكلمة  ا�ضتعملت  الكبيرة،  الدار  اأو  المنزل  تعني  فار�ضية  وهي  )خانة(  الثاني  والجزء  �ضابهها،  وما  النارية  الأ�ضلحة 

مركبة في العهد العثماني للدللة على دور �ضناعة القذائف. انظر
التاريخية، �ص 11) والألقاب  الم�ضطلحات  الكريم الخطيب: معجم  م�ضطفى عبد   
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اأحٌد، من  به  رَّ  ُي�ضَ لم  فلذلك  يتفرقع،  لم  ولكن  ان�ضق طوًل  واحًدا  اأن مدفًعا  مع  اأحٌد  مات من طوبخانتنا 
هنالك  الذين  والع�ضكر  المدفعيون  وجعل  عليهما،  اهلل  رحمة  ا�ضت�ضهد رجالن  الطوبخانة  الواقفين خارج 
طبة))4( والّتراب حيث غاب الحائُط  ًدا من ال�ضَّ ِمْتَرا�ًضا جيِّ وراء الحائط)كذا( الّطوبخانة ِمن جهة العدوِّ 

كلُّه في التُّراب جزاهم اهلل خيًرا.

حذاء  باط  الرِّ عين  جهة  من  التي  الطوبخانة  اِتجاه  بالمخاطف  اأخرى  �ضفينٌة  جاءت  المغرب  وبقرب 
اإلى تلك الطوبخانة، وعند  مي  البرِّ بداأت بالرَّ اإلى  فينة  ال�ضَّ "ح�ضن الخزناجي" فحين َقربت  د  ال�ضيِّ محلَّة 
اأو  �ضبَع  دفتر)44(  با�ص  خوجة"  "اأحمد  بهما  رمى  ِرْطاًل  َع�َضَر  ثمانية  ِمن  مدفعان  يوجد  الطوبخانة  هذه 
بالكورة  ا  اأي�ضً البحر  جانب  من  يرمي  و�ضار  اللَّعين  ده�ص  ذلك  فعند  ِفينِة،  ال�ضَّ بروة  تحت  اٍت  مرَّ ثمانَي 
تها، فعند م�ضي المالعين وجدنا  فينة �ضقطت، من �ضاعتها جاءت غليوطٌة وجرَّ ال�ضَّ اأنَّ  في الهواء، فعلمنا 
ِمن  اللَّعين  رمي  اأنَّ  فعلمنا  بالكورة،  مقطوعة[))4(  الكومنة  من  قليل  �ضيء  مع  المحل  هذا  ]في  المخاطف 

الجانبين كان لَطَلِب الَمَدِد، وفي اليوم التَّا�ضع من جمادى الأولى وهو يوم الجمعة لم يقع جداًل اأ�ضاًل.

دخلوا  ال�ضروق)46(  قبل  ون�ضف  �ضاعة  بقدر  ال�ضبت  يوم  وهو  الأول��ى  جمادى  ِمن  العا�ضر  اليوم  وفي 
بلغتهم  ى  ت�ضمَّ التي  ِم��ن  كبار  �ضفائَن  خم�ُص  اأو  اأرب��ُع  وكذلك   ، ال��ب��ِرّ اإل��ى  والبركنتية)48(  بال�ضالن))4( 
الّلينية)49(، وبداأ يرمي الدوبلة)1)( اإلى كلِّ جانٍب منها بحيث ل يقدر اأحٌد اأن يقُرب ِمن جهة البحر، فعند 
ن اللَّعين من  ذلك قرب ال�ضاللر)كذا( اإلى المحل الذي عينه للخروج اإليه؛ اإذ لو لم يكن ال�ضال لم يتمكَّ
، وخرج بالمدافع بال تعٍب اإلى البرِّ بمنزلة الأر�ص)1)(،، وذلك المحل ما  اإخراج المدافع و الأثقال اإلى البرِّ
اأنَّه جزٌء من البرِّ بداأ  هداء اإلى جهة الحرا�ص، فبعد اإخراج ال�ضال ربطوه اإلى البرِّ بحيث  يقابل قبور ال�ضُّ
اللَّعين  واأ�ضرع   ، المحلِّ وت�ضويِة  المتار�ص)2)(  ب�ضنع  منهم  طائفٌة  بداأت  فبمجرد خروجهم  الع�ضكر،  خروُج 
ة باأ�ضرِع ما يكوُن، وكان وجه البحر كّله اأ�ضوٌد من فالئكهم و�ضنادلهم، بحيث يمكن  باإخراج الع�ضكر والقوَّ

))4( هو الع�ضف الأخ�ضر الرطب من جريد النخل.
    - ابن منظور الإفريقي: ل�ضان العرب، مادة )�ص ط ب(.

béch defter  هو اأحد الكتبان اللذان يكتبان للداي، وهو كاتم ال�ضر لدى الداي اأي�ضا. انظر:  )44(
   - محمد بن يو�ضف الزياني: دليل الحيران واأني�ص ال�ضهران في اأخبار مدينة وهران، �ص 191.

))4( �ضقطت هذه العبارة من )اأ( ووردت في )ب( و)�ص(.
)46( في )ب( و)�ص( ال�ضروع. 

))4( بيا�ص في )ب(، وال�ضحيح هو ال�ضالق وهو �ضنف من الع�ضكر تت�ضل مهمتهم. 
)48( في )ب( و)�ص( البرانكية، و هو نوع من ال�ضفن. 

(49) Vaisseaux .

)1)( عبارة عن كوره �ضغيرة من الحديد غلظها مثل بي�ص الدجاجة ت�ضتخدم كذخيرة للمدافع
"بل اأخرج المدافع بغير اإي�ضال اإلى البر بمنزلة المحال".  )1)( في )�ص( 

)2)( في )ب( التر�ص.
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الماء،  يم�ص رجله  اأن  يقدر على ذلك من غير  لكان  �ضفائنهم،  اإلى  نادل  ال�ضَّ ى على  يتم�ضَّ للرجل]اأن[)))( 
، فحين راأى اللَّعين اأن لم يكن اأحٌد حذائهم،  ودام اللَّعين على اإخراج الع�ضكِر وكلِّ ما يحتاج اإليه في البرِّ
�َص  ويترِّ الجناين  اإلى  بع�ضكره  َيْدُخل  لأن  الجناين)4)(  اإلى جهة  عود  ال�ضُّ اآلٍف في  ثمانية  قائدهم مع  �ضرع 
�ُص وراء زرب  هنالك، والحال اأنَّه لم يوجد هنالك من الع�ضكر اإلَّ �ضرذمٌة قليلٌة، وكانت تلك ال�ضرذمة ُتَترِّ
رب  هداء، وكانت ترمي اإلى المالعين من وراء الزَّ ة التي ُبِنيت متَّ�ضلة بالطوبخانة التي عند قبور ال�ضُّ الجنَّ
ولكن لقلتها لم يح�ضبها اللَّعين و اأراد اأن يهُجَم عليها، وحين قربوا اإلى ال�ضرب)))()كذا( جاءت ر�ضا�ضٌة 
من عند ع�ضاِكِرنا و اأ�ضابت فخَذ قائدهم، فحين راأى المالعين الدم َي�ِضيُل على فخِذ قائدهم قالوا:" يا 
:"هذه  باأنَّ اللَّعين  فاأجاب  جراحتك".  ت�ضلح  لأن  متر�ضنا  اإلى  بنف�ضك  رجعت  فلو  انجرحت)كذا(  �ضيدنا 
ر�ضا�ضٌة  جاءت  دخولهم  فمع  ة  الجنَّ زرب  ج��اوزوا  ر�ضلكم".فحين  وعلى  يمنعنا  ب�ضيء  لي�ضت  الجراحة 
متر�ضهم  اإلى  ُهوه  ووجَّ ُبوه  فركَّ لأركَبه".  ِبفر�ٍص  اأخرى على ثديه الي�ضرى فعند ذلك قال الّلعين:" اأَْدِرُكوني 

عب في قلوبهم. اأُْزِهَقْت ُروُحه، فعند ذلك دخل الرُّ األيها  فينة فمع و�ضولِه  اإلى ال�ضَّ ومن متر�ضهم 

ْوا وراء  ة، فمع دخولهم ُقتل البع�ُص منهم، وَراأَ ا جماعة اللَّعين التي كانت معه دخل البع�ُص اإلى الجنَّ واأمَّ
المتر�ص من العدوة من ناحية الحرا�ص ع�ضكًرا كثيًرا فزاد رعُبهم، فعند ذلك جاءت الجمال التي �ضاقها 
ولم  انهزامهم،  �ضبب  هو  كان  الجمال  فو�ضول  القهقرى،  ورجعوا  فدِه�ُضوا  ا�ص،  الحرَّ باي من جهة  �ضالح 
ة  يكن مع "الباي �ضالح" اإلَّ �ضيٌء قليٌل من الفر�ضان، فعند ذلك هجم الع�ضكر القليل الذي وراء زرب الجنَّ
ُجِرَح،  والبع�ص  ا�ضت�ضهد  منهم  والبع�ص  متر�ضهم،  اإلى  اأو�ضلوهم  حّتى  المالعين  وا  وَردُّ المالعين،  وراء 
فالأجل ذلك لم يقِدروا على قلع اللَّعين من متر�ضه)6)(، وعلمنا و�ضول هذا النزر القليل ِمن المجروحين، 
"�ضالح" لم يتغير  مل بعد ع�ضرين يوًما ا�ضمه الحاّج  اللَّعين م�ضتوًرا بالرَّ وجدنا رجاًل قتياًل بقرب متر�ص 
وبين  بيننا  الذي  المحُل  القليل، و�ضار  اأقلَّ  اإلَّ  اتباعهم  يقدروا على  لم  المالعين  دوبلة  ولكثرة  �ضيء  منه 
الراأ�ص)))(،  اإلَّ لكونها مقطوعة  اإلَّ لكونه براأ�ضه وجثَّة الكافر  ُتعرُف جثَّة الم�ضلم  اللَّعين كاأنَّه مجزرٌة، ول 
ولم يدخل اأحٌد اإلى داخل متر�ص المالعين اإلَّ فر�ضان من فر�ضان ال�ضرق، وكلُّ واحٍد منهما قتل اثنيِن اأو 
المعركة ثمَّ مات  اأحدهما مات في الطريق والآخر خرج حيًّا من  ثالثًة من المالعين في دخل متر�ضهم. 

لكثرة جراحته. بعده 

ا�ضتقّر  ثمَّ  كالأ�ضد،  جاعة،  ال�ضَّ هذه  في  اأُنا�ًضا  ُتقاتلون  كيف  منهم  اعتذاًرا  كتبهم  في  مكتوًبا  وراأينا 
اللَّعين في متر�ضه، ولم ي�ضتطع اأحٌد اأن ي�ضل اإلى متر�ضهم لكثرة الدوبلة، فحين راأى ع�ضاكُرنا هذه الحالة 
اأحٌد من  لهم  المغرب، ولم يكن  اإلى  ال�ضهداء  الذي وراء قبور  الأر�ص  �ضا�ص من جهة  بالرَّ َيْرُمون  �ضاروا 
ُر لهم الأمر باأن باتوا بالمدافع اأو يوتي بالمهارز متاع البومبة، فعند ذلك اأحكم اللَّعين متر�َضه  الأمراء يدبِّ

اإ�ضافة منا.  )(((
)4)( مفردها جنينية في العرف المحلي ويق�ضد بها الحديقة.

)))( يق�ضد به المكان اأو المو�ضع .
)6)( في )ب( "فالإبل لم يقدروا على قلع اللعين من متر�ضه".

)))( �ضياأتي تف�ضيل ذلك.
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�َضِلُموا من ر�ضا�ص  وال  الزَّ اأنَّهم عند  كتابتهم  وراأينا مكتوًبا في  اأن يخرج[)8)(،  يقدر  ]ل  ه  اأنَّ بحيث  و�ضار 
الخني�ص  طوبخانة  من  لكن  خطوًة،  ثالثين  ال�ضطِّ  من  وُبعُده  ُخْطَوٍة،  األَف  المتر�ص  طول  وكان  الم�ضلمين 
كان المدفعي)9)( الذي فيه يرمي بالكورة اإلى الحائط من الجانب الذي تجاه المتر�ص متاع اللَّعين، فثقبنا 
عدد  المالعين  من  يقتل  رميٍة  كلِّ  في  فكان  اللَّعين،  المتر�ص  اإلى  الثقبة  تلك  من  نرمي  وُعْدنا  الحائط 
المذكور  المدفع  اأّن  نف�ًضا، وذلك  �ضتًة وثالثيَن  َقِتَل منهم  الأولى  مية  الرَّ اأنَّهم في  اأُْخِبرنا منهم  كثير حتَّى 
اللَّعين  فتحيَّل  كثيًرا،  عدًدا  منهم  يقتل  المدفع  هذا  كان  ٍة)61(  م��رَّ كلِّ  وفي  متر�ضهم،  لطول  ُمحاذًيا  كان 
]والمترا�ص في زيادة  العلِوّ  المدفع في غايٍة من  لأّن  المذُكوِر، فلم يمكن لهم؛  الِمْدفِع  للخال�ص من كورة 
ِة اإلى اأن اأظلم)62( اللَّيل،  دَّ ار المالعين َرَمْوا في هذه ال�ضِّ من التَّ�ضفل[)61( من المدفع متاع الخني�ص، والكفَّ
م�ص ونار البرد وحرِّ  اَيَقٌة كبيرٌة، ]ولو لم يكن لهم م�ضايقٌة ما عدا حب�ضهم[))6( في حرِّ ال�ضَّ وكانت لهم ُم�ضَ
تكفي  ل  كانت  و�ضنادلهم  وفالئكهم  وقتاًل،  جرًحا  فيهم  تعمل  كورتنا  اأن  مع  عليهم  والتَّ�ضييق  مل)64(  الرَّ
لرفع المجاريح اإلى �ضفونهم)كذا( حتى �ضِمْعنا من بع�ص النَّ�ضارى- الذين كانوا معهم في البرَّ ثم اأُ�ِضُروا 
المجاريح)كذا( فيها  غ  لُيفرِّ اإلى �ضفينٍة من �ضفائنهم  بالمجاريح كان يقدم  ال�ضندل مملوًءا  اأنَّ  باأيدينا- 
م�ضوا  واإذا  �ضفينٍة))6(اأخرى"،  اإلى  ام�ضوا  بالمجاريح  مملوءٌة  �ضفينتنا  لأنَّ  فينة:" َبْعُدونا؛  ال�ضَّ اأهُل  فيقول 

اإلى �ضفينة اأخرى قال اأهلها كذلك والحمد هلل على ذلك وهذا كّله من ف�ضل رّبنا.

اأنَّ  بالدهم-  اإل��ى  المالعين  و�ضول  قرطاجنة)66(-بعد  من  ج��اء  مكتوب  راأي��ت  الحقير  العبد  واأن��ا 
ف�ضاق  المر�ضى،  المجاريح)كذا(  من  وثالثمائٍة  األفين  قرطاجنة  اأ�ضبيطال))6(  اإلى  اأَْخرُجوا  المالعين 
ا  عليهم ال�ضبيطال، فو�ضُعوهم في كنائ�ضهم، والحال اأّن اأقلَّ من ن�ضف العمارة م�ضى اإلى قرطاجنة، واأمَّ
ُلوا من المجاريح)كذا( والمر�ضى اإلى بلن�ضية، لكن  الأكثر فم�ضى اإلى بلن�ضية)68(، وما بلغ لنا علم كم اأَْو�ضَ

اأكثر. المجاريح هم  بلن�ضية من  اإلى  واأو�ضلوهم  اللذْيِن  الُغرابين  باعتبار 

)8)( بيا�ص في )ب( و)�ص( .
)9)( في )اأ( المدفعين.

)61( في )ب( و)�ص( في كل رمية.
)61( �ضقطت هذه العبارة من)اأ(.

)62( في )ب( اإنظالم الليل.
))6( �ضقطت من )اأ( ووردت في )ب( و)�ص(.

اأُلفتهم.  مل  )64( في )ب( حرِّ ال�ضم�ص وحرِّ نار البارود على الرَّ
))6( �ضقطت من)اأ( ووردت في )ب( و)�ص(.

عا�ضمة  ظلت  �ضنة211ق.م،  القرطاجي  بعل  حيدر  بناها  المتو�ضطي  ال�ضاحل  مدينة  هي  قرطخانة  اأو  قرطاجنة   )66(
البحري  لالأ�ضطول  قاعدة  كانت  ثم  ومن  البحرية  �ضناعتها  بدور  ا�ضتهرت  الروماني،  الغزو  حتى  البونيقية  لإ�ضبانيا 

الإ�ضباني.
م�ضت�ضفى.     تعنى  والتي   )Hôpital(الفرن�ضية للكلمة  تعريب   )6((

)68( في )ب( و)�ص( القنتة.
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واحد  يبراأْ  لم  المائة  حتى  ماتوا  المجاريح[)69(كلَّهم  لأنَّ  م�ضموٌم]؛  ر�ضا�ضكم  اأنَّ  يقولون  والمالعين 
الحمد هلل ثمَّ الحمد هلل.

ولو  الح  ال�ضِّ من  ُيْرفع  لم  كّلها  والأثقال  النُّحا�ص  من  ِمْدَفًعا  َع�َضَر  �َضْبَعَة  وترك  اللَّعين  فرَّ  اللَّيل  وفي 
النَّ�ضارى  فانكبَّ  بارٌد،  غزيٌر  ماٌء  فيه  وكان  متر�ضه  و�ضط  في  ِبْئًرا  حفر  اللَّعين  كان  وقد  واحدة،  مكحلة 

على ال�ُضرب منه طمًعا في برودة مائه فكلُّ من �َضِرَب منه مات بال�ضت�ضقاء، ولم يبراأْ منه ولو واحد.

وكان عدد مجاريحهم اأكثَر من ثالثِة اآلٍف، وموتاهم حين رجوعهم تزيُد على ثمانيِة اآلٍف الّلهم زد في 
المجروحين،  المعركة، ومّمن مات من  ا�ضت�ضهَد في  َيبلُغ ثالثمائٍة مّمن  ل  خذلنهم)1)(، وكان عدُد موتنا 
�ضا�ص والكوِر والدوبلِة ل يعلم عدَدُه اإلَّ اهلل تعالى؛ اإذ في مقابِل كّل  والحال اأنَّ َما رمى المالعين من الرَّ
ا ُيرمى من عندهم مائُة رميٍة، ولو قلنا مائتا رميٍة اأو ثالثمائٍة فلي�ص بكذٍب، وذلك بعيٌد عن العقل  رميٍة منَّ

اإلَّ لمن �ضاهد الواقعَة، لكنَّ اهلل �ضبحانه وتعالى لطف بعباده المومنين.

من  مات  ومن  المعركة  في  المقتولين  من  منهم  �ضاع  ما  عدَد  اأنَّ  غزاتهم)1)(  في  �َضِهْدنَا  ٍة  مدَّ بعد  ُثمَّ 
المهند�ضين  اثنا ع�ضر من  الحمد هلل، وكان فيهم  ثمَّ  الحمد هلل  اأَلًفا.  َع�َضَر  اأربعَة  والمجروحين  المر�ضى 
ُيْم�ضك  ام مات مائتان وخم�ضوَن على ما بلغنا، ومات كاهية الجنرال، ولم  فماتوا في المعركة، ومن الحكَّ
دنانيَر،  ع�َضرَة  ُيْعِطَيُه  اأن  اأ�ص  بالرَّ ياأتي  لمن  وعد  با�ضا"  "محّمد  المجاهد  اأميرنا  لأنَّ  ؛  ا  حيًّ منهم  اأحٌد 
ومي ول يعطي للذي جاء به �ضيًئا فالأجل ذلك لم ي�ضتغل اأحٌد  رُب ُعُنَق الرُّ ومي حيًّا فاإنَّه َي�ضْ واإن جاء بالرُّ
ا ، وكان في هذا التنبيه حكمًة؛ لأنَّ ب�ضببه وقع غيٌظ كبيٌر وانذعروا به كثيًرا، واللَّعين  ومي حيًّ باإم�ضاك الرُّ
َيْفِدَيُه  راي)2)( اإ�ضبانيا بعث اإلى بوبا�ضهم)))( الذي كان بالجزائر؛ اإذا وجَد اأحًدا من ع�ضاكره ماأ�ضوًرا اأن 
ولو كان بوزنه ذهًبا ، ففتَّ�ُضوا فلم يجدوا اأحًدا منهم، فقال)4)(:" كيف هذه الق�ضية وقعت هكذا، والحال 
ومي  الرَّ لهم:" هذا  قال  �ضلطانهم  باأنَّ  اللَّعين  الُبوبا�ص  المال؟" فاأجاب  في  غبة  الرَّ كثيرو  الم�ضلمين  اأنَّ 
ه  لأنَّ القتُل؛  اإلَّ  انذعاره  في  ينفع  ل  بل  بالأ�ْضِر،  ُيْنَذَعْر  فال  منها  لنا  وي�ضتاأْ�ضِ ياأُخَذها  لأن  بالدنا  اإلى  جاء 
ومي، ووعد لمن ياأتي براأ�ضه ع�ضرة  اأن ياأتوا براأ�ص الرُّ اأمر ع�ضكره  نهاية ما ينذعر به الب�ضر" لأجل ذلك 

ومي حًيا اأن ل يعاقبه ول ُيَجاِزَيُه. دنانير، ولمن اأتى بالرُّ

)69( �ضقطت من)اأ( ووردت في )ب(. 
)1)( �ضقطت من)ب( ووردت في)اأ(.

ُكُتِبهم ون�ضو�ضهم. اأي   )(1(
ال�ضلطان. اأو  الملك  الفرن�ضي)roi(والتي يق�ضد بها  اأ�ضلها  )2)( كلمة معربة من 

م الأكبر في الكني�ضة الكاثوليكية، و البابوية من وظائف ال�ضرف  )))( يقال في ال�ضرع الن�ضراني )البابا( ويق�ضد به القيِّ
البابا يمثل الم�ضيح عليه ال�ضالم في الأر�ص. انظر: والولية عند الن�ضارى باعتبار 

التاريخية، �ص 61. - م�ضطفى بن عبد الكريم الخطيب: معجم الم�ضطلحات والألقاب   
اإ�ضبانيا. )4)(- اأي ملك 
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وؤو�ص خم�ضيَن  ا روؤو�ضهم المقطوعة التي اأُوتي بها اإلى الأمير فاأربعمائٍة واأربعِة، وُيحتمُل اأن تزيد الرُّ واأمَّ
اأو �ضتيَن على ذلك العدد؛ لأنَّ القبائل حملوا البع�َص منهم اإلى بالدهم، ]ليرهم اإلى اأهلها، كيف هو راأ�ص 

ومي[)))( وهلل الحمد على هذه النُّ�ضرة. الرُّ

الع�ضكر  اإلى  واأح�ضن  فر�ضانه،  مع  القتال  ميدان  في  وقف  الخيل"،  خوجة  "م�ضطفى  اأمراءنا  ومن 
"محّمد بن عثمان")6)(، وقف في ميدان  د  ال�ضيِّ اإليه بالعطاء والإح�ضان، وكذلك خليفة الغرب،  المن�ضوب 
وؤال، و�ضاع �ضيته باإجراء)كذا(  جال، وظهرت منهم عالمُة الأبطال، وبذل الماَل قبل ال�ضُّ القتال، ووقف الرِّ
ِب عن الم�ضلمين ببدنه وماله �َضْوَق  �ضجاعته في ذلك اليوم، وكذلك الباي �ضالح بذل ُجْهَده وطاقته في الذَّ
اأح�ضن  اهلل  جزاهم  غزواتهم،  في  مكتوًبا  راأينا  هكذا  اليوم،  ذلك  في  اللَّعين  لنهزام  �ضبًبا  كان  الجمال 

ا يوم اللقاء. َت اأجوَرهم، خ�ضو�ضً الجزاء وكلَّ من وقف في مقاتلِة العدوِّ في ذلك اليوم، وثبَّ

اليوم  اإلى  التراقيع)8)(  تلك  وامتدت  الحرب،  من  �ضقطت  التي  فائن  ال�ضَّ ترقيع)))(  في  اللعين  بداأ  ثّم 
وهو  ال�ضبت  يوم  اإلى  ِفَراَرهم  وامتدَّ  بالفرار  فبدوؤا  الأربعاء  يوم  وكان  الأولى،  جمادى  من  ع�ضر  الثالث 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀچ )9)(. ابُع ع�ضر من جمادى الأولى چ  ال�ضَّ

ار  النَّ �ضفينة  عليهم  اأطلقنا  ولو  بكِة،  كال�ضَّ بع�ص  في  بع�ضهم  متداخلين  كانوا  لأنَّهم  انتقالهم؛  وامتدَّ 
ب�ضبب  ا�ضتغلنا  لما  ولكن  ار،  النَّ �ضفينة  �ضنعنا  الأمر  واآخر  قليٌل،  اإلَّ  منهم  ينج  لم  العقالء  بع�ُص  قال  كما 

)))( في )ب( لأن يوري اأهل بالدهم راأ�ص الكافر.
اأهدها  واأمه جارية  والأكحل  بالكبير  ولقب  الفتوحات  واأبي  علي  واأبي  عثمان  باأبي  كني  الكردي  عثمان  بن  )6)( هو محمد 
ارتقى  ثم  مليانة  على  خليفة  كان   ، الكردي  اإبراهيم  بن  عثمان  هم  واأب��وه  لأبيه،  ا�ضماعيل  مولي  المغربي  ال�ضلطان 
عينه  �ضنة8)11،ثم  الجزائري  بالغرب  فليتة  على  قائدا  الكبير  باي  عين محمد  ومايليها،  التيطري  على  خليفة  لي�ضبح 
اإبراهيم الملياني تعين محمد  اإبراهيم الملياني خليفة له لما تو�ضم فيه من خير وحب للجهاد، طالب الرعية بعد وفاة 
بابتياع  خليل  الحاج  قيام  لول  بذلك  الجزائر  داي  با�ضا  عثمان  بن  محمد  اقتنع  و  الغربية  الإيالة  على  بايا  الكبير  باي 
المن�ضب  في  الكبير  باي  محمد  مبا�ضرة  عين  الدرقاوية  الثورة  لمواجهة  خروجه  عند  الأخير   وفاته  وبعد  المن�ضب، 
للعلماء كما خلد فتحه لمدينة  باي الإيالة الغربية �ضنة 1192، ا�ضتهر محمد باي الكبير باهتمامه ب�ضوؤون الرعية وحبه 
وهران ذكراه فتناف�ص العلماء وال�ضعراء في مدحه والثناء عليه بما هو اأهله توفي �ضنة)99/121)1  وخلفه ابنه عثمان. 

عن محمد باي الكبير انظر:
- اأحمد بن هطال: رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري اإلى الجنوب ال�ضحراوي الجزائري، �ص- �ص 1-16).  

- اأبو را�ص النا�ضر: عجائب الأ�ضفار ولطائف الأخبار، ج2، �ص- �ص ))- 66.  
- اأحمد بن محمد بن �ضحنون الرا�ضدي: الثغر الجماني في ابت�ضام الثغر الوهراني، �ص- �ص )166-14.  

- الآغا بن عودة المزاري: طلوع �ضعد ال�ضعود، ج1، �ص- �ص 298-291.  
- محمد بن يو�ضف الزياني: دليل الحيران واأني�ص ال�ضهران، �ص188.  

)))( في )ب( ترفية.
)8)( في)ب( ترقية.

)9)( الآية 44 �ضورة الأنعام.
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ولو  ا  منَّ مانالوا  هلل  الحمد  منها.  والخوف  الألم  �ضديد  في  كانوا  راأوها  حين  والمالعين  اإليهم  الو�ضول 
اإلى بالدهم خائبين خا�ضرين. َم�َضْوا  الُمعتبرين، وهم  ًة كثيرًة، وكثيًرا من رجالهم  حجًرا ونلنا منهم عدَّ

واأنا العبد الحقير اأقول بمقت�ضى عقلي:" لو ُوِجَد في مائِة األٍف، ن�ضرانيٌّ واحٌد من الذين نزلوا في البرِّ 
ة والم�ضايقة لكفى في ترهيِب هوؤلِء المائِة األٍف وتخويفهم." و�ضاهدوا تلك الواقعة وما حلَّ بهم من ال�ضدَّ

لي،  تذكيًرا  لتكون  الأحرف  هذه  وجمعت  الأوراق  هذه  ْرُت  حرَّ اإنَّما  الجامع  الفقير  الحقير  العبد  يقول 
القاطنين  لآخر  واإعالًما  والمغفرة،  حمة  بالرَّ فيها  ا�ضت�ضهد  لمن  ا  خ�ضو�ضً الوقائع،  هذه  ح�ضر  ولمن 
جهاٍد  دار  اأدمها  اللَّهم  العباد،  بدماء  معجوٌن  نوحيها  تراب  اإذ  الجزائر  قدر  وليعرفوا  بها،  والمرابطين 

اأ�ضرف العباِد، واأكرم الأكرميَن، يوم الميعاِد. اإلى يوم التناِد، بحرمة  ومحلَّ عزٍم واجتهاٍد، 

الثاني، من  النَّ�ضف  اد�ص، من  ال�ضَّ د�ص  ال�ضُّ الثاني، من  الُثلث  ابع، من  الرَّ الُع�ْضِر  في  منه  الفراغ  ووقع 
عليه  اهلل  �ضلى  محمد  الب�ضر  د  �ضيِّ هجرة  من  ع�ضر  الثاني  القرن  من  العا�ضر،  الُع�ْضِر  من  الثالث،  الُع�ْضِر 

اأجمعين. واأ�ضحابه  اآله  و�ضلم وعلى 

ه  ربِّ ُعَبْيُد  كاتبه  يدِّ  على  الجميل،  وتوفيقه  عونه،  وح�ضِن  تعالى،  اهلل  بحمد  المبارك  فر  ال�ضِّ انتهى 
ومن�ضًئا  داًرا  التلم�ضاني  رقّية  بن  الجيالني  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  َذنِبِه  واأ�ضير  �ضبحانه، 
منهم  الأحياء  والم�ضلمات  الم�ضلمين  ولجميع  ولأ�ضياخه،  ولوالديه،  له،  اهلل  غفر   ، اأ�ضاًل   )81( الجديريُّ

والأموات بف�ضله وكرمه، والحمد هلل ربِّ العالمين.

ُل على اهلل، الُمَجاِهُد في �ضبيل اهلل، الفا�ضل  وذلك عن اإذن الأمير باأمر اهلل، القائم بحقِّ اهلل، الُمَتَوكِّ
َخلقِه، نجل المرحوم بكرم  ه، وجعله رحمًة لجميِع  ِبَمنِّ َدُه اهلل  اأيَّ كيُّ الأعدل، �ضيِّدي محمد باي  الزَّ الأكمل 

د عثمان تغمده اهلل برحمته. اهلل، ال�ضيِّ

اأحدى  منه  خلت  بعدما  الثانية،  جمادى  المعظم  اهلل  �ضهر  في  الخمي�ص  يوم  �ضحوة  منه  الفراغ  وكان 
اأربٍع وت�ضعيَن بعد المائِة والألِف. َع�َضَر يوًما، �ضنة 

وكان الفراغ منه وقت ال�ضحى يوم الثالثاء الرابع والع�ضرين ذي الحجة �ضنة1194م ]81)1[)81( كاتبه 
�ضيدنا  على  اهلل  و�ضلى  الم�ضلمين،  لجميع  و  ولوالديه،  له  اهلل  علي)...()82(غفر  بن  محمد  الحقير  العبد 

َت�ضليًما. و�ضلَّم  اآله و�ضحبه  محمد وعلى 

)81( في )اأ( الجزائري اأ�ضاًل.
)81( ما بين معقوفتين زيادة منا.

)82( لم نقف على قراء هذه الكلمة.
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قائمة الم�صادر والمراجع

المخطوطات:

الجيالني: الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين اأغارت عليها جنود الكفرة،  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  •	
مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية رقم تحت رقم 21)2.

الكفرة،  اأغارت عليها جنود  النائرة فيما جرى في الجزائر حين  محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيالني: الزهرة  •	
مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية رقم تحت رقم 2626.

الجزائرية. الوطنية  المكتبة  مخطوط  وهران(  )فتح  الجامعي:  الرحمن  عبد  •	

والمراجع:  الم�ضادر 

اأحمد بن محمد بن  علي بن �ضحنون الرا�ضدي: الثغر الجماني في ابت�ضام الثغر الوهراني، تحقيق المهدي البوعبدلي،   .1
الدينية.  التعليم الأ�ضلي وال�ضوؤون  د-ط، الجزائر، من�ضورات وزارة 

لها محمد  ال�ضحراوي )8)1م، حّررها وقّدم  الجنوب  الى  الجزائري  الغرب  باي  الكبير  اأحمد بن هطال: رحلة محمد   .2
ابن عبد الكريم، د- ط، دار اإرتياد الآفاق دون �ضنة ن�ضر. 

واإ�ضبانيا، ط الأولى، الجزائر، الب�ضائر،)211م. اأحمد توفيق المدني: حرب الثالثمائة �ضنة بين الجزائر   .(

ال�ضعود، تحقيق ودرا�ضة يحي بوعزيز،د-ط، الجزائر،دارالب�ضائر،)211م،ج1. الآغا بن عوده المزاري: طلوع �ضعد   .4

جون  ب وولف: الجزائر واأوروبا، ترجمة وتعليق اأبو القا�ضم �ضعد اهلل، عالم المعرفة، الجزائر، 2119م.  .(

بها،  واعتنى  جمعها  وعلماءها،  الجزائر  با�ضاوات  تاريخ  في  المفتي  ابن  تقيدات  المفتي:  بن  �ضاو�ص  رجب  بن  ح�ضين   .6
فار�ص كعوان،ط الأولى، 2119م، العلمة، الجزائر، بيت الحكمة.

خيرالدين الزر كلي: الأعالم، ط)1، بيروت، لبنان، دار العلم للماليين، 2112م،ج).  .(

بيروت،  ط،  د-  واآخرون،  ح�ضن  محمد  زكي  تر  الإ�ضالمي،  التاريخ  في  الحاكمة  والأ�ضرات  الأن�ضاب  معجم  زامباروا:   .8
لبنان، دار الرائد العربي.

�ضالح حيمر: التحالف الأوروبي �ضد الجزائر �ضنة 41)1م وتاأثيراته الدولية والإقليمية،ر�ضالة ماج�ضتير غير من�ضورة،   .9
جامعة الحاج لخ�ضر باتنة، 2116م.

11. �ضالح زهر الدين: مو�ضوعة المعارك العربية من الفتح اإلى غاية 1968م، ت م�ضطفى الطال�ص و ريا�ص تقي الدين،ط 
الأولى، بيروت، لبنان’، دار الندوة الجديدة،2111م.

11. فار�ص كعوان: النظام العثماني والفئات الجتماعية في الجزائر الكراغلة نموذًجا، ر�ضالة ماج�ضتير غير من�ضورة،جامعة 
2114م. ق�ضنطينة،  منتوري 

عبد  بن  عليه محمد  وعلق  و�ضبطه  ونعمته، حققه  ربي  بف�ضل  التَّحدث  في  ته  ومنَّ الإله  فتح  الجزائري:  را�ص  اأبو  12. محمد 
للكتاب. الوطنية  الموؤ�ض�ضة  الجزائر،  الجزائري، د-ط،  الكريم 
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حملة 
�أوريلي 

على 
مدينة 

�لجز�ئر 
 �سنة

 1775م

من�ضورات  د-ط،  غالم،  محمد  وتحقيق  تقديم  الأخبار،  ولطائف  الأ�ضفار  عجائب  النا�ضر:  را�ص  اأبي  اأحمد  بن  )1. محمد 
CRASC،الجزائر،)211،ج2.

اأوطانهم. 14. محمد بن �ضالح العنتري: فريدة من�ضية في حال دخول الترك بالد ق�ضنطينة وا�ضتالئهم على 

البوعبدلي،  المهدي  وتعليق  تقديم  وهران،  مدينة  اأخبار  في  ال�ضهران  واأني�ص  الحيران  الزياني:دليل  يو�ضف  بن  )1. محمد 
د-ط، الجزائر، )�ص و ن ت(، 9)19م.

16. مولي بلحمي�ضي: غارة �ضارل الخام�ص على مدينة الجزائر)41/948)1( بين الم�ضادر الإ�ضالمية والم�ضادر الغربية، 
مجلة الأ�ضالة، العدد الثامن، ماي- جوان 2)19م، الجزائر، من�ضورات وزارة التعليم الأ�ضلي وال�ضوؤون الدينية

)1. نا�ضر الدين �ضعيدوني: من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإ�ضالمي، د-ط، بيروت، لبنان، دار الغرب الإ�ضالمي  
1999م، ج1.

18. ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي: معجم البلدان،د-ط، بيروت، لبنان، دار �ضادر، )199م.

الفرن�شية:  اللغة  مراجع 
1. Alphonse  Rousseau: Chroniques de la régence d’Alger, Traduites d’un manuscrit arabe intitulé 

"EL-ZOHRAT-EL-NAYERAT", IMPRIMERIE DU GOVROMENT, ALGER,ANNEE1841

2. BRESNIR.J: Récit indigène de l’expédition D’O’REILLY, REVUE AFRICAINE, ANNEE1864, N°8.

3. Cher Bonneau M-A: Constantine et ses antiquités trait de nouvelles annales des voyages, Février 
1857, Imprime  porthumot, Paris.

4. De Grammont: Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), Ernest Leroux Editeur, Paris, 
1887.

5. Devoulx A: Expédition d’O’Reilly d’après du document turc, in R-A (1858) volume N°03

6. Dournon A: kitàb tarika qosàntina, par EL hadj Ahmad El mobàrke,in R-A, Volume 57, 1913,

7. Ernest Mercier: L’Algérie et les questions algérienne étude historique statistique et   économique,  
Challamel Ainé éditeur libraire algérienne et colonial, Paris, 1883.
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Jafar bin Qudamah, (D 319 AH) his life, his poetry and his book
Dr. Abbas Hani al-Jarrakh, Iraq

Abbasid era was full of some of the writers who have had a large status in Arabic literature and its history, 
but they did not receive adequate documentary studies. So they could not become very famous like other 
notable figures. That’s the reason we are unable to find any writer from the past and present who wrote in 
detail about the writer Jafar bin Qudamah. Except the few pages written by the authors who made study about 
his son Qudamah bin Jafar (D 337 AH), but what they wrote, in spite of being brief, could not be free from 
errors and omissions. 

Because of my long companionship with Qudamah bin Jafar I found his father very prominent figure who 
needs more research and study, hence this study came forth in which we tried to highlight unknown aspects 
of his life and literature. 

 

Correction of some wrongly attributed geographical manuscripts and 
books of travelers, to their actual authors 

Dr. Al-Mahdi Eid al-Rawwaziyyah, Jordan
Arabs and Muslims always took care of books in terms of its contents, writers and the mechanism of 

making book. Some writers and compilers tended to monitor the literary and scientific production and their 
numbers. And from very early era separate books have been compiled for this specific purpose, the most 
famous of which is the book known as ‘Al-Fehrist’ by. Mohammad bin Ishaque al-Nadeem (D 380 AH). In 
this book he mentioned all the science and knowledge in which books have been written till his time, giving 
detail of the all Arabic books or those transferred from other languages such as Greek and Syriac. The number 
of books mentioned in ‘Al-Fehrist’ reaches to about eight thousand three hundred books. Hence the idea of 
this research came to correct attribution of some of the manuscripts to their actual writers. 

 

Aurelie’s invasion on the city of Algeria in 1775 through manuscript ‘al-
Zahrah al-Nairah fima jara fil Jazair heena agharat aliahal kafarah’ 
with the editing of the part of the manuscript related to this invasion

Khairuddin Saeedi, Algeria
This study attempts to uncover one of the local sources that tell us one of the important and famous 

battles in the history of Algeria during the modern era, namely Aurelie’s invasion on the city of Algeria. 
This invasion took place in the last quarter of the eighteenth century AD. One of the scholars of Algeria has 
recorded this incident in his book; titled ‘al-Zahrah al-Nairah fima jara fil Jazair heena agharat aliahal kafarah’ 
as he was one of the attendees and participants at this event. 

From the manuscript of this book we have selected very important part in order to edit it and present it for 
the benefit of the readers. According to the statement made in manuscript it was written on the request of one 
of the famous ruler of Algeria during the Ottoman era, named ‘Mohammed Bay al-Kabir’. Who retrieved his 
rule in his time from the hand of Spanish occupier in 1792 AD. 



اآفاق الثقافة والتراث

A
bs

tra
ct

s 
of

 A
rti

cl
es

A
bs

tra
ct

s 
of

 A
rti

cl
es

197

Poetry of Madinah al-Munawwarah

Dr. Abdul Razzaq Husain, K.S.A
This research answers the question, whether Madina is amongst the poetic city or it was unfortunate in 

this field. A follower of Medina in different ages finds fertile poetic environment. The reasons and motives of 
poetry in this environment are many. I can mention the most important, being a stable agricultural environment, 
population diversity and frequent wars, and it is needless to say that war ignites words, and poetry is amongst 
its main tools and weapons, after that the religious status of Madinah. And this is the main reason. Madinah 
was popular for its poetry even before Islam as many poets belonged to it, but after Islam it became a land for 
all Muslim poets. For these reasons Madinah was birth place for great poets of the likes of Hassan ibn Thabit, 
Abdullah bin Rawahah, Ka’b Ibn Malik, and Qais ibn al-Khatim, and this is witnessed by great scholars such 
as ibn Salam, Jahiz and others. Great poets used to come to Madinah to correct their poetry, as happened to 
the Nabiha Zubyani, Farazdaq and Jarir. In all the eras of poetry Madinah shined with its great poets, and got 
medals and titles from top critics. In the pre-Islamic era it accounted for the title of Al-Muzahhbaat. In the 
Islamic era its poets stands defending their religion. The poetry flourishes in Madinah throughout the all ages, 
and Madinah remains effluent spring, inspiring all poets. 

 

Poetry of Omar bin Shahinshah al-Ayoubi (D 587 AH)

Dr. Abdul Razzaq al-Huwaizi
Omar bin Shahinshah al-Ayoubi (D 587 AH) is one of the prominent dignitaries of the sixth century 

AH who had a leadership role as well as creative at the same time, his leadership role emerged in his real 
contribution while taking on the responsibilities given to him by his uncle, “Saladin al-Ayoubi”, who entrusted 
him with the Emirate of “Hamat”, and leading armies against Crusaders, until he fell ill and died during the 
siege of “Manaz Kurd”. And his literary role is well presented in his poetry collection which he left behind 
him, but unfortunately it could not reach to us in complete version. Nevertheless Abul Yemn al-Kindi (D 613 
AH) selected some of his best poetry, and Imad al-Asfahani included them in his book ‘Kharidatul Qasr wa 
Jaridatul Asr’. This study came to bring forth his poetry in a form of separate book along with the explanation, 
editing, preface and necessary indexes.

 

Unknown authors in our Arab heritage

Prof. Ahmed Atiyyah, Egypt
This research deals with a strange phenomenon often recur in lists or indexes of manuscripts, a phenomenon 

of the absence of the author, and thus the absence of scientific effort that may be of great scientific value in 
academic field. In this situation the cataloguer has no choice but to write in the author box the word anonymous 
or unknown. This is very worrying phenomenon which can cause pain to the one who is interested in heritage. 

Books of wonders in Islamic Arabic heritage

Dr. Khalid al-Tozani, Morocco
This research deals with the phenomenon of the books of wonders, which is one of the most prominent 

cultural phenomena that furnish Islamic Arabic heritage with the particular type of rare books with the nature 
of surprising and producing a special type of aesthetic showcasing the richness and comprehensiveness of 
Arab culture. As the Arab Islamic heritage is rich of traditional narratives launched “amazing literature” in 
Arab creativity, and also formed a specific trend of writing.  It has been helped by the Arabs love to listen to 
strange conversations and exotic news. So the market of wonders was very popular, and creator of this type 
of art was honored and loved by the people and close to the kings and sultans. 
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Transfer of concepts in the books of Arab heritage

Dr. Mohamed Marini, Morocco.
Researcher began the topic with a brief summary relating to the transfer of concepts, being the basic 

requirement in intercommunication of knowledge or culture. Because what happens on the level of human 
life, it also happens on the level of intellectual life.  Here, the researcher shows us examples of this interference 
in the Arab heritage through three types of works; 1st are complete works having encyclopedic nature, While 
the second are focused on the books of Arab heritage history, which are closer to encyclopedic history books. 
Finally, the third are the books of the likes and isotopes, which include books on collecting sundries with 
similarities and convergence issues in a particular field of knowledge.

Mechanism of coining modern linguistic terms

Dr. Hisham Khalidi, Algeria
The issue of term is of the important issues that has gained very big importance in the modern linguistic of 

this century. As it has very important role in simplifying sciences and clarifying and defining their principles 
and ideas on the one hand, and finding convergence between scientists and researchers on the other hand. 
The issue of term has become a threshold of cognitive confusion. The term is only part of the theoretical 
construction in the language. The language of terminology is indispensable in the world of specialization and 
thinker in his approach. And sometimes it is perhaps a way to shortcut many meanings in few words, and thus 
isolating the term from its theoretical structure, which it belongs to, will result in converting between learner 
and the scientific view of things. Accordingly, the overlapping concepts and terminology differ mainly due 
to this.

 

The role of teaching Arabic to non-native speakers to consolidate the 
Arab identity, (forward-looking vision)

Dr. Hani Ismail Mohammed, Egypt
Despite the severe neglect and dereliction from Arabic native speakers, but the popularity of the Arabic 

language is increasing day after day steadily and rapidly, though there are many reasons and purposes for 
this growing demand. Muslim non-Arabic speaking peoples are tending towards learning Arabic for the 
purpose of understanding Islamic sciences and to practice religious rites and rituals. While non-Muslims are 
interested in Arabic language study to analyze the prevailing culture, and understand concepts that constitute 
the contemporary Arabic mentality and influence trends, and to learn the behavioral patterns of the Arab 
peoples, which contributes significantly in appropriate decision-making at the decision-makers in Western 
circles. Orientalism has played - and continues to - a role that serves the colonial ambitions, led by erasing 
the identity of the nation.

The research has been divided as follows:
Introduction: the dialectic of language and identity.
Chapter I: the contributions of non-Arabs in the preservation of the Arabic language, past and present.
Chapter II: the contributions of fair-minded people of Orientalists in the revival of Arab culture.
Chapter III: a proposed program for the recruitment of teaching Arabic in establishing identity.
Conclusion: The main findings and recommendations.
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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�ل�سنة �لثالثة و�لع�سرون : �لعدد �لحادي و�لت�سعون ــــ ذو �لحجة ١436 هـ / �أيلول )�سبتمبر( 20١5 م

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

Al-Durrah al-Mudiyyah wa al-Arusah al-Mardiyyah wa al-Shajarat al-Nabawiyyah
By. Ibnul Mubarrid, Yusuf bin Hasan bin Ahmed al-Salihi, (D 909 AH)
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Al-Muntaqa min sharhi lamiyyatil ajam
By. Najmuddin bin Arab al-Tanbadi al-Qurashi, Copied in: Safar 857 AH.

 �لمنتقى من �سرح المية �لعجم: لنجم �لدين بن عرب �لطنبدي �لقر�سي, 
تاريخ �لن�سخ: �سهر �سفر �سنة 857 هـ

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــر�ثــــــيــــــة

 �لدرة �لم�سية و�لعرو�سة �لمر�سية و�ل�سجرة �لنبوية البن �لمبرد: 
يو�سف بن ح�سن بن �أحمد �ل�سالحي - 909 هـجري
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