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مقدمة العدد

 أ. د. حممد مصطىف بن احلاج
 )نائب رئيس املجمع(

متعددٍة،  عوائّق  من  اللييب  اللغوي  جممعنا  يف  النرش  حركة  يواجه  مما  الرغم  ىلع   
استطعنا بتوفيق اهلل أن نصدر هذا العدد من )حبوث جممعية( ضمن منجزات هذه السنة 

املجمعية 2021م.

القرار  أصحاب  أكرث  جهل  بسبب  اتلموييل  املصدر  من اعئق  كثرياً  شكونا  ولنئ   
نفسه،  املجمع  وجتاهل  إياها،  جتاهلهم  أو  أهدافه  وأهمية  ومسؤويلاته  املجمع  برسالة 
عن  غريهم  من  أو  اجلامعيني  من  ابلاحثني  أكرث  عزوف  وهو  آخر،  اعئٍق  من  نعاين  فإننَّا 
تقديم دراساٍت تكون يف مستوى النرش املجميع؛ سواء يف هذا اإلصدار )حبوث جممعية( 
املخصص ألعضاء املجمع العاملني، أو يف )جملة املجمع( ادلورية. وحنن ندرك أسباب ذلك 
يم  لم تكن جمزئة ملقدِّ بينها عجز املجمع عن رصد ماكفآٍت معقولة، إن  العزوف، ومن 

لُف بمراجعتها وتقييمها.  تلك ادلراسات؛ تأيلفاً اكنت أو حتقيقاً أو ترمجة، أو ملن يُكَّ

 ىلع الرغم من ذلك وغريه، صربنا وصابرنا، وها هو ذا العدد اجلديد بني أيدي القراء 
الكرام اذلين يهتمون بما يُنرش عن لغتهم العربية الفصىح رشف لك مواطٍن يف هذه ابلالد، 
للتعامل  الوحيدة  واألداة  اخلاصة،  وثقافته  عرقه  عن  انلظر  بغضِّ  مسلٍم  لك  هوية  ورمز 

الرسيم واتلواصل مع اآلخرين.

ادلراسات  من  باقًة  م  يقدِّ املجمعية،  املطبوعة  هذه  من  اجلديد  عددنا  هو  هذا   
ويه  ثقايف(.  وتاريخ  وأعالم   / وأدبيات   / )لغويات   يه:  ثابتٍة  حماوَر  ثالثِة  عرب  العلمية 
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املتنوعة. أعماهل  وبرامج  أنشطته  يف  املجمع  يستهدفها  اليت  العامة  املجاالت  تمثل  حماور 

عضو  إدريس،  بن  خليفة  عمر  ادلكتور  لألستاذ  األول  املحور  يف  األوىل  ادلراسة   
ويه  حتصيلها«.  وسبل  واملخطوط  امللفوظ  »تعبريية  بعنوان  باملجمع،  اتلنفيذي  املكتب 
االستماع،  املعروفة:  األربعة  اللغوية  للمهارات  وبنائها  والرتاكيب  املفردات  عن  دراسة 
والقراءة، والكتابة، واملحادثة. ولكون هذه املهارات حتتاج إىل وسائل حتقق مقاصد املعلم 
واملتعلم، لزم أن يكون تدريسها من خالل املستويات اللغوية املعروفة: الرصيف، وانلحوي، 
وادلاليل، والكتايب أي اإلمالء واخلط. ذللك تناولت ادلراسة أصل احلروف العربية وحراكتها 
معاٍن  من  بالغيٍة  مظاهَر  من  اللغوي  السياق  يتخلَّل  وما  وحنوياً،  رصفياً  نطقها  وأحاكم 
وبياٍن وبديع؛ وهو ما يشكِّ علوم اللسان العريب. وتنتقل ادلراسة تلتناول تعبريية امللفوظ 
ث ادلراسة عن رمزية  مشافهًة، وتعبرييته كتابًة، ثم ضبط اخلط تعبرياً وشكاًل؛ ثم تتحدَّ
الشعراء  سائر  ٍة ودلى  املتصوفة خباصَّ ا دلى  اهلندسية؛ السيمِّ أشاكهلا  العربية يف  احلروف 
من  عدٍد  بتقديم  ادلراسة  تتم 

ُ
وت تقريباً.  اهلجري  السابع  القرن  بعد  فيما  بعامة،  العرب 

ويغار  بها  يعزتُّ  الفصىح،  لغته  يف  متنٍي  جيٍل  بناَء  نلا  تضمن  اليت  واتلوصيات  املقرتحات 
عليها. 

ا ادلراسة اثلانية يف املحور األول، فتأيت استجابة لُِمَسمَّ عرفته البرشية بأرسها   أمَّ
)الكمامة(، هذا القناع اذلي  منذ أكرث من سنتني، وهو يف لغتنا العربية املستعملة حديثاً 
فرضه انتشار مرض )الكورونا( املعروف اآلن؛ بغية الوقاية ومحاية انلفس واآلخرين. وقد 
ثار َجَدٌل بني عدٍد من اللغويني حول ضبط لفظة الكمامة، وتطوَّع األستاذ ادلكتور حممد 
العامل، فكتب هذه ادلراسة  اللسانيات املعروف، وعضو املجمع  حممد يونس يلع، أستاذ 
عنه، تأصياًل هلذه اللفظة وتسويغاً الستعماهلا. وقد استفرغ جهده يف تتُّبع الشواهد اللغوية 

ومناقشتها، فجاءت دراسته اكفية شافية.

بعنوان  األوىل  بدراستني:  نلتيق  الشامل،  بمعناه  األدب  اثلاين  املحور  جمال  ويف   
»احلقيقة ابلالغية واخلالف اللفظي«، لألستاذ ادلكتور عبد احلميد اهلرامة، رئيس املجمع 
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حايلاً. ويه دراسة عن إشاكيلٍَّة لغويٍَّة بالغيٍَّة كالميٍَّة، أثارت جداًل يف كتب الرتاث ما يزال 
متواصاًل، يه قضيَّة احلقيقة واملجاز. ويف هذه ادلراسة املستوعبة واملناقشة ملا ُعرف من 
آراَء قديمٍة وحديثة، اقرتح األستاذ ادلارس مصطلحاً جديداً هو »احلقيقة ابلالغية«، فاصاًل 
إيَّاه عن أنواع احلقيقة املعروفة: اللغوية والرشعية والعرفية من جهٍة، وعن املجاز بأنواعه 
دة، ويه إزاحة الغموض اذلي أدَّى إىل رفض  املعروفة من جهٍة أخرى، تلحقيق اغيٍة حمدَّ
القداىم واملعارصين.  العلماء خمالفًة ملا عليه معظم علماء املسلمني  نَفٍر من  املجاز دلى 
14 أكتوبر  يوم  بقاعة املجمع  وقد ألىق ادلكتور اهلرامة ملخصاً هلذه ادلراسة يف حمارضة 
املايض، أثارت نقاشاً مفيداً أثرى مضمونها، شارك فيه عدٌد من األساتذة احلارضين، وعدٌد 

من املشاركني عرب وسيلة )الزوم(.

دارٌس  ٌص  متخصِّ أجنزها  ترمجة  )األدبيات(، ويه  يف  األخرى  ادلراسة  إىل  وننتقل   
ادلكتور  األستاذ  املجمع،  يف  الرتاث  جلنة  رئيس  هو  األندليس،  األدب  دائرة  يف  ومرتجم 
العريب والشعر  »الشعر  باملجمع. وعنوان ادلراسة املرتمجة  العامل  العضو  الزيات  عبد اهلل 
األندلسية  الشعبية  األغنية  تتناول  بيدال. ويه  م.  رامون  د.  اإلسباين  اثة  للبحَّ األورويب«، 
القائمة ىلع فنِّ الزجل، وما دار حوهلا من آراء ادلارسني اإلسبان عن تاريخ الزجل وصلته 
بما شاع من أشعاٍر مغنَّاٍة يف ربوع األندلس ويف شماهلا ويف إيطايلا حتت سلطان انلصارى، 
من  وراءه  وما  والعراق  ومرص  االفرييق  الشمال  يف  اإلسالمية  ادلولة  آفاق  يف  انترش  وما 
زجل األندلس. وقد أشارت ادلراسة إىل الوهم واتلحزي دلى عدٍد من ادلارسني انلصارى 
املتعصبني يف أحاكمهم عن صلة الزجل بالشعر األورويب. وبعد أن قارن بني املقطع الزجيل 
ث عن الصلة بني املنهجني العريب والغريب يف دراسة  يف لكٍّ من فرنسا وإسبانيا وإيطايلا، حتدَّ
وتناول  املسلمة،  املرأة  وظروف  العريب،  الشعر  غموض  صعوبات  عرض  ثم  املقطع،  ذلك 
موضوعه،  خاتمة  إىل  انتىه  أن  وبعد  والرقيب.  باحلارس  وعالقته  ورضوبه  احلب  قضية 
استدرك فتلكَّم عن الشعر اإلسباين الروماين األّويل، وادلواوين الغاليسية الربتغايلة والغنائية 

القشتايلة. 
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 ونأيت إىل املحور اثلالث املخصص )لألعالم واتلاريخ اثلقايف(؛ نللتيق بدراسة بعنوان 
»املوريسكيون«، لألستاذ ادلكتور حممد فرج دغيم، العضو العامل باملجمع، واحلاصل ىلع 
درجة ادلكتوراه من جامعة نلدن اعم 1971م، ويه أول أطروحٍة علميٍَّة يلبيٍَّة عن األندلس. 
وحتت عنوان حتوُّالت الوجود اإلساليم يف األندلس انطلقت ادلراسة لرسد املراحل واملمالك 
اليت حكمت هناك؛ ابتداًء من خالفة عبد الرمحن ادلاخل سنة 138ه، حىت سقوط غرناطة 
ثت عن ظهور مصطلح املوريسكيني واضطهادهم، وهم املسلمون من  سنة 898 ه. ثم حتدَّ
عرٍب وبربٍر اذلين بقوا بعد سقوط غرناطة وغريها من املدن والقرى األندلسية، كما يعين 
الاكثويلكية  الكنيسة  استهدفتها  ثانية،  طبقًة  صاروا  وقد  ين،  املتنرصِّ املسلمني  املصطلح 
والسلطة السياسية معاً، وفُرض عليها اتلنصري بكل وسائله ومظاهره وأهدافه. ثم انتقلت 
ين، وما نشأ عنها من ثورات  ادلراسة إىل عرض مزيد من صور االضطهاد ضدَّ أوئلك املنرصَّ
وإىل  فرنسا  إىل  املوريسكيني  هجرات  عن  ادلراسة  ثت  وحتدَّ كثرية.  ألسباٍب  فشلت  هلم، 
الشمال اإلفرييق وأمريكا، ثم عن اتلأثري احلضاري للموريسكيني يف ابلدلان اليت هاجروا 
املوريسكيني  هجرة  بسبب  اإلسباين  واالقتصاد  الزراعة  ىلع  السليب  األثر  عن  ثم  إيلها، 
يف  اآلن  حىت  املوجودة  األندليس  الرتاث  من  ادلفينة  ابلقايا  عن  ثت  حتدَّ وأخرياً  ونفيهم، 

إسبانيا. 

ا ادلراسة اثلانية يف هذا املحور، فيه دراسة عن منهجية اتلأيلف واتلحقيق يف   أمَّ
دراسة  ويه  املجمع.  رئيس  نائب  املقدمة،  هذه  لاكتب  الزاوي،  أمحد  الطاهر  الشيخ  آثار 
تاريخ  من  جزءاً  لكونها  اآلثار؛  تلك  بها  اتسمت  اليت  للمنهجية  العامة  اخلطوط  رصدت 
بالدنا اثلقايف، ُعنيت بمجايْل اللغة واتلاريخ، ومثَّلت منهجية تلك املرحلة اليت اعشها هذا 
املصنِّف. وقد حاولت هذه ادلراسة أن تكون تقييماً موضوعياً بعيداً عن أسايلب املجاملة 

وحتميل األمور غري ما حتتمل. 

املجمع  أشغال  الرتايث منه، وهو أحد منطلقات   واهتماماً خبدمة انلص، وال سيِّما 
ى ابلاحث القدير األستاذ عمار حممد جحيدر،  من خالل جلانه العلمية املختلفة، يتصدَّ

مجلة مجمع اللغة العربية - ليبيا
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ٍة عند دراسة انلصوص، جاءت يف هذا املحور  أمني اعم املجمع، دلراسة قضيٍَّة منهجيٍَّة مهمَّ
وأمثلة  جديدة،  مصطلحات  اتلكويين:  واملخطوط  انلص/   خدمة  يف  »آفاق  عنوان  حتت 
مع  اتلعامل  يف  طويلٍة  جتربٍة  عصارة  تقدم  دراسة  ويه  الليبية«.  املكتبة  من  تطبيقية 
وتفتح  األخرى،  انلصوص  وسائر  ادلقيق،  اتلخصص  حبكم  ٍة،  خباصَّ اتلارخيية  انلصوص 
دة،  آفاقاً خلدمة تلك انلصوص مجعاً وعرضاً وحتلياًل واستنتاجاً، بمصطلحاٍت مبتكرٍة حمدَّ
واملوضوعية.  الصدق  إىل  أقرب  وأحاكٍم  أدقَّ  نتائج  إىل  وصواًل  راصدة،  حتليلية  وجداول 
لرضوب  واستيعاباً  سعة  وأكرث  بديٌل  )أمويم(،  مصطلٌح  أنَّها  يف  انلص  خدمة  ص  وتتلخَّ
مت هذه ادلراسة   منشوراً(. وقد قدَّ

ً
العناية بالرتاث املخطوط )تكوينياً ومكتماًل ومطبواع

العميقة املبتكرة خالصاٍت موجزة عن لك بعٍد من أبعاد خدمة انلصِّ قرين أمثلة تطبيقيٍَّة 
ديلاًل ىلع  اإلحصائية،  ابليانية  والرسوم  باجلداول  مستعينة  الليبية،  اتلارخيية  املكتبة  من 

موضوعيتها ومنهجيتها احلديثة املنضبطة. 

حماوره  عرب  اجلديد،  املجميع  اإلصدار  من  العدد  هذا  دراسات  تنوَّعت  وهكذا   
اثلالثة. ومن املهم أن نلفت انتباه القراء األفاضل إىل أنَّ املجمع ليس مسؤواًل عن وجهات 
ىلع  نستحثُّهم  بل  املطالعني،  األساتذة  بتعليقات  ب  نرحِّ وحنن  اخلاصة.  وآرائهم  ادلارسني 
ه، برشط االلزتام بأدب احلوار  ُح وتوجِّ القراءة ابلصرية انلاقدة اليت تضيف وترثي، وتصحِّ

واللياقة واللباقة. 

 وختاماً هلذا املقدمة، ال بدَّ نلا من اتلنويه باجلهد الكبري اذلي بذهل األستاذ عمار 
تها هذه املحاور، وهو عمل دقيق ومرهق، جازاه اهلل  جحيدر يف حترير املادة العلمية اليت ضمَّ

عنا وعن ُكتَّاب تلك املادة العلمية لك خري، ومتَّعه بالصحة والعافية وطول العمر.

***
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تعبيرّية امللفوظ واملخطوط وسبل تحصيلهِا

 أ. د. عمر خليفة بن إدريس
 )عضو املجمع(

توطئــــــة:

يشرتك اللفظ واخلّط يف إظهار املعاين الاكمنة يف خبايا األذهان، بيد أّن األداة اليّت 
يؤّدي بها اللفظ محوتله من املعاين يه اللسان، وأّن اآللة اليّت يؤّدي بها اخلّط محوتله من 

املعاين يه القلم؛ »القلم لسان ايلد« و«القلم أحد )1) اللسانني«.

ثّم إّن إحاكم اتّلعبري بهذين اللسانني يقتيض اكتساب أربع مهارات وحذقها حذقاً 
متوازنًا، ويه: مهارة احلديث، ومهارة االستماع، ومهارة الكتابة، ومهارة القراءة؛ ذلك ألّن 
اتّلعليم واتّلعلّم فعل تواصيل لفظي، ولّك فعل من هذا القبيل يقتيض مرساًل يوّجه رسالة إىل 
مرسل إيله، ويقتيض سياقاً قاباًل ألن يدركه املرسل إيله، فإن اكن سياق الّرسالة احلديث، 
فطريق إدراكها الّسماع، وإن اكن سياقها اخلّط املكتوب، فطريق إدراكها حتويل املكتوب 
 بني الّطرفني، لكّيًّا اكن هذا اتلواصل أو جزئّياً، ويقتيض 

ً
إىل مقروء، ويقتيض تواصاًل مشرتاك

قناة اتّصال تسمح بإقامة هذا اتّلواصل واحلفاظ عليه، هذا أمر معروف، واعدة ما )2)يمّثل 
هل بهذا الّشك:

سياق
مرسل................ رسالة ...........مرسل إيله

 اتّصال
سنن

ىلع بن خلف الاكتب، مواّد ابليان، حتقيق: حسني عبداللطيف، طرابلس: جامعة الفاتح، 1982م، ص 482.  (1(
رومان ياكبسون، قضايا الّشعرية، ترمجة حممد الويّل، املغرب، دار توبقال، ص 27.  (2(
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)1(

وألّن حذق هذه املهارات يفتقر إىل وسائل حمكمة حتّقق مقاصد املعلّم واملتعلّم، فقد 
اقتىض تدبري اكتسابها تقسيم انّلظام اللغوّي إىل مستويات يه:

1-املستوى الرّصيف. 

2-املستوى انّلحوّي.

3-املستوى ادّلاليل. 

4-املستوى الكتايّب.

وترصيف القول يف هذه املستويات لكّها يرصفنا عّما حنن آخذون فيه من حديث عن 
تعبريّية امللفوظ واملخطوط، وجيعلنا نؤثر معاجلة ما يندرج طّيه يف:

1-اللفظ وأبعاد ضبطه.

2-تعبريية امللفوظ مشافهة.

3-تعبريّية امللفوظ كتابة.

4-اخلط ضبطه تعبرياً وتشكياًل.

)2(

 - اللفظ: وأبعاد ضبطه:
ً
أوال

العربّية،  قّيده سيبويه، وهو يصف هيآت احلروف  طّيبا  يمكننا أن نسوق هنا كالماً 
، وما يستحسن منها، وما ال يستحسن، إذ قال:

ً
وحيّددها صورة وجرساً، وأصوال وفرواع

حرفاً  وثالثني  مخسة  وتكون  حرفا...،  وعرشون  تسعة  العربّية  حروف   (1( »فأصل 
وتستحسن يف  بها،  يؤخذ  والعرشين، ويه كثرية  التّسعة  من  وأصلها  فروع،  هّن  حبروف 

سيبويه، الكتاب، حتقيق: عبدالسالم هارون، اهليئة املرصية للكتاب، 4  /  431.  (1(



ة المل يخ ماو ظيف ملا  ّيريلعا هعاصحت 

19

قراءة القرآن واألشعار... ويه: انّلون اخلفيفة، واهلمزة اليّت بني بني، واأللف اليّت تمال إمالة 

شديدة، والّشني اليّت اكجليم، والّصاد اليّت اكلّزاي، وألف اتّلفخيم يعين بلغة أهل احلجاز،... 

وتكون اثنتني وأربعني حبروف غري مستحسنة، وال كثرية يف لغة من تُرىض عربيته، وال 

تستحسن يف قراءة القرآن، وال يف الّشعر، ويه الاكف اليّت بني اجليم والاكف، واجليم اليّت 

اكلاكف، واجليم اليّت اكلّشني، والّطاء اليّت اكتّلاء، والّظاء اليّت اكثلّاء، وابلاء اليّت اكلفاء«. 

ي ذكره سيبويه وصفاً يمّثل ضبطاً للحرف العريّب بعيداً عن دائرة الرّتكيب، فما 
ّ

فهذا اذل

 باملشافهة ذكر ما هو حسن منه، وترك ضبطه الجتهادات 
ّ
ال يضبط من أصوات العربّية إال

قّراء القرآن ومنشدي الّشعر؛ واستقبح منه ما استقبح، وأىب قبوهل يف قراءة القرآن ويف لغة 

الّشعر.

اللهجات  تعّدد  حتّدى  صارم،  نلظام  خضع  العربّية  أصوات  ضبط  أّن  هذا  ومعىن 

وأّما ما أمكن ضبطه من  )1) والّسليقة.  الفطرة  يزاحم فعل  الّصنعة  وكرثتها، وجعل فعل 

وضعوه  ما  ودعوا  األصوات،  هذه  هيآت  ىلع  دالّة  رموز  هل  وُِضعت  فقد  العربّية،  أصوات 

حروفاً، ويه احلروف األصول التّسعة والعرشون.

ثّم إنّهم وضعوا رموزاً أخرى دالة ىلع أوضاع أعضاء انّلطق عند أداء تلك احلروف 

وإظهار أجراسها، ودعوا هذا اذلي وضعوه حراكت، ويه: الّضمة، والفتحة، والكرسة، فإذا 

اختىف أثر احلراكت فذلك هو الّسكون.

)3(

وإمعانـاً يف الّضبـط واتّلدقيـق وضعـوا تللـك األصـول ضبطـاً آخر، لكـن يف داخل 

تركيـب اللكمـة، وجعلـوا ضبطهـا موضوع علـم اتّلرصيـف، وجعلوا لصاحـب اتّلرصيف 

جمـااًل حـزّيه فـاء اللكمـة وعـني اللكمـة، وما قد يـزاد معهمـا من حـروف دعوهـا حروف 

حممد اعبد اجلابري، تكوين العقل العريب، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص81.  (1(
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الّزيـادة، بـل اسـتقرأوا هذه احلـروف ومجعوهـا يف قوهلم، »هنـاء وتسـليم« أّي أنّها تنحرص 
يف هـذه احلـروف دون غريها.

فـإذا وقـف صاحـب اتّلرصيـف حيثمـا ينتـيه حـزّي جمـاهل، اكن احلـرف األخري من 
ي يشـغله علـم انّلحو، من جهـة أنَّه علـم يُعىن 

ّ
حـروف اللكمـة األصلّيـة هـو املجـال اذل

بانّلظـر يف أوضـاع احلـراكت ىلع أواخـر اللكمـات املفـردة يف بنيـة تركيـب اجلملـة طبقـاً 
ملقتضيـات اإلسـناد، وذلـك ضمـن أبـواب كـربى تتفّرع منهـا فـروع، ولكها تنـدرج فيما 
يصطلـح عليـه باملعـرب واملبين، ومـا هو من ذلـك مبيّن ىلع الّضـّم، أو الفتـح، أو الكرس، 
أو الّسـكون، أو مـا هـو من ذلـك معرب بها، أو بمـا يقابلها من حروف اإلعـراب: األلف، 
والـواو، وايلـاء. فـإذا نظر انّلحاة يف عالقـة اجلملة باجلملة إسـناداً شـاركهم يف هذا املجال 
 انّلحـو يف أرىق مظاهره، فأصحابـه يبحثون يف 

ّ
أصحـاب علـم املعـاين، وما علم املعـاين إال

أحـوال اللفـظ العريب تعريفـاً وتنكرًيا، وذكـراً وحذفاً، وإظهـاراً وإضماراً، وتوكيـداً وخلّواً 
مـن اتّلوكيـد، وإجيـازاً وتقصـرياً، وإطنابـاً وتطويال، وغـري ذلك مـن مباحث هـذا العلم، 
ي أثـرى جهودهـم هو مبـدأ »مطابقة الـكالم )1) ملقتىض احلـال« املضّمن 

ّ
لكـّن املبـدأ اذل

يف قوهلـم: »لـّك مقـام مقـال«، ثّم ما بلثـوا أن أضافـوا إىل علم املعـاين علم ابليـان، وعلم 
ابلديـع، وأدرجـت ثالثتها حتـت عنوان أكـرب هو »علـم ابلالغة«.

وابليان،  واملعاين  وانّلحو،  والرّصف،  اللغة،  اللغة:  العلم ىلع علوم  أهل  أطلق  وهلذا   
وابلديع، اسم علوم)2) اللسان، وقالوا: إّن معرفتها رضورية؛ ألّن يف جهلها إخالاًل باملقاصد، 

يك، مفتاح العلوم، حتقيق: نعيم زرزور، بلنان، دار الكتب العلمية، ص 168.
ّ
الّساك  (1(

عبد القادر ابلغدادي، خزانة األدب، حتقيق: عبدالّسالم هارون، مرص، اخلانيج، 1  /  5  (2(
الرعيين اذلي قال: »علوم األدب ستة:  الرعيين، واسمه أمحد بن يوسف بن مالك  وقد نقل ابلغدادي كالم   

 بكالم العرب، =
ّ
اللغة، والرّصف، وانّلحو، واملعاين، وابليان، وابلديع، واثلالثة األول ال يستشهد عليها إال

ين: ألنّها راجعة إىل املعاين، وال فرق يف ذلك 
ّ

دون اثلالثة األخرية، فإنّه يستشهد فيها بكالم غريهم من املودل  =
بني العرب وغريهم، إذ هو أمر راجع إىل العقل، وذللك قُِبل من أهل هذا الفّن االستشهاد بكالم ابلحرتي، 

وأيب تّمام، وأيب الطّيب وهلّم جّراً«.
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بل إخالاًل باتّلفاهم مجلة.

)4(

 - تعبيرّية امللفوظ مشافهة:
ً
ثانيا

دقيق من علمائنا بني ثالثة مصطلحات جيري ذكرها لكّما أريد وصف 
ّ

فّرق أهل اتل

من يفصح عن مراده مشافهة، ويه:

االرجتـال: واشـتقاقه )1)مـن ارجتـال ابلـر، ويه أن يزنهلـا الرّجـل برجليـه مـن غري    1

حبـل، فكأنّهـم شـّبهوا اقتدار الّشـاعر وغـري الّشـاعر ىلع القول من غـري فكرة وال 

أهبـة باقتـدار نـازل ابلر ىلع الـزّنول من غري حبـل وال آلـة. وأّما حقيقـة االرجتال 

فتنـرصف إىل مـا اكن مـن القـول متدّفقـا منهمراً، حـىّت خيـال أّن ما يقـال ىلع هذه 

احلالـة حمفـوظ أو مريّئ ملحـوظ، واتّصـاف املرجتل بهـذه املهارة يثـري اإلعجاب )2) 

بقدرتـه ىلع اتلحّكـم يف تصاريف القـول وتنظيمه يف خطاب ينـال الّرضا والقبول. 

اكذلي يـروى)3) عـن أيب اخلّطـاب عمر بن اعمر الّسـعدي، وقد أنشـد مـوىس اهلادي 

شـعراً مدحـه به، يقـول فيه:

جُمَْزتَُه ُه  ا َكفَّ َعَقَدْت  َمْن  َخرْيَ  ُمَضـُريَا  ْمرََها 
َ
أ تُْه  َ قَدلَّ َمــــْن  وََخرْيَ 

 من يا بائس؟ فقال واصال كالمه، ولم يقطعه:
ّ
 فقال هل موىس: إال

لَـُه نَّ  إِ اهلِل  رَُسـوَل  ِبَّ  انلَّ  
َّ
إال َتْفتَِخُر  َفْخِر 

ْ
ل ا َك  بَِذا نَْت 

َ
َوأ فَْخراً، 

 ففطن القوم أّن ابليت مستدرك، ونظروا يف الّصحيفة فلم جيدوه.

يلع بن ظافر األزدي، بدائع ابلدائه، حتقيق: أبو الفضل إبراهيم، مكتبة األجنلو املرصية، ص 7.  (1(
مجال ادلين بن الشيخ، الّشعرّية العربّية، ترمجة مبارك حنون، وحممد الويل، املغرب، دارتو بقال، ص 112.  (2(

العمدة، ابن رشيق القريواين، حتقيق: انلبوي شعالن، مرص، اخلانيج، 1  /  305.  (3(
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ابلديهة: ويه مشــتّقة )1) من بََدَه َيبّْدُه، بمعىن بدأـ يبدأ؛ أبدلوا اهلمزة ها، لقربها منها.    2
وحقيقتها أن يــزنل صاحبها عن حالة املرجتل قلياًل، ويفّكر تفكرياً قصرياً، فالعامل 

الفاعل فيها، والّصفة اجلوهرية هلا يه اتّللّبث قليال واتلفكري وقتا قصرياً.

3-الّروّية: يه يف األصل مهموزة من )2) )َرَوأ( يف األمر إذا تأّمل وتفّكر، ويه تكون 
قبل العزيمة وبعد ابلديهة، وقد أحسن من قال: 

َمَعايِن 
ْ
ل ا ُعــرَى  ُــلُّ  حتَ ْهبَِديَهــُة  ِويَّ لرَّ ا  (3 ( ْكِفيِه  فتَ اْنَغلََقْت  ا  إَذ

ما هو مقبل ىلع مشافهة  تأّمل  اتَلفكري، ويستقيص يف  َصاِحبُها  يُطيَل  أن  وحقيقتها: 
اآلخرين به.

ومعىن هذا أّن االرجتال أرسع من ابلديهة، وأّن الّروّية بعدهما، ومعناه أيضاً أنّنا بإزاء 
 
ّ
إال أمرها  املستويات يف حقيقة  امللفوظ مشافهة، وليست هذه  ثالثة مستويات تلعبريّية 

أحوال تكتسب ترّقيا من األدىن إىل ما هو أىلع منه، وبيان ذلك:

 حالة يالبس فيها اتلفكرُي القوَل. 
ّ
أ    -  أّن اتّلعبري ارجتااًل ما هو إال

ب -  وأّن اتّلعبري بديهة هو كذلك حالة يسبق فيها القوَل تفكرٌي قليٌل.

 ج-  وأّن اتّلعبري روّية هو أيضاً حالة يسبق فيها القوَل ترّيٌث يف اتّلفكري.

ولنئ اكن ضبط احلدود الفاصلة بني هذه املستويات ال يمكن تعيينه بأكرث من هذا 
الوصف، فيف وسعنا أن نعّزز هذا الّضبط من جهة أخرى، ويه أّن كرثة املعاودة واتلكرار 

من شأنها أن حتّول احلال إىل صفة، وأن حتّول الّصفة من بعد إىل ملكة.

فاتّلعبري روّية يبدأ حالة رسيعة الّزوال، ومع دوام اتلكرار وكرثة املعاودة تصري احلال 

بدائع ابلدائه، مصدر سابق، ص 7.  (1(
نفسه.  (2(

أبو ابلقاء الكفوي، اللّكيات، بريوت، مؤّسسة الّرسالة، ص 497.  (3(
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الّصفة،  ترّسخت  فإذا  فشيئاً،  شيئاً  ترتسخ  واملعاودة  اتلكرار  بزيادة  ثّم  راسخة،  صفة غري 
فس، 

ّ
انل يف  راسخة  صفة  أي   ،((( ملكة  ُعّدْت  الّزوال،  بطيئة  فصارت  انّلفس  ومارستها 

وهكذا الّشأن يف اتّلعبري بديهة واتّلعبري ارجتااًل يف حتّوهلما من حال إىل صفة غري راسخة، 
ثّم إىل ملكة بعد أن يرتّسخا ويستحكما باتلكرار وكرثة املعاودة.

يفنّت،  بل  واحد،  واٍد  ))) من  به  يأت  »لم  ارجتل كالماً  إذا  العريّب  أّن  شأنهم  من  واكن 
فيخترص تارة إرادة اتّلخفيف، ويطيل تارة إرادة اإلفهام، ويكّرر تارة إرادة اتّلوكيد، وخييف 
الّسامعني، ويكشف حىّت يفهمه بعض األعجميني،  بعض معانيه حىّت يغمض ىلع أكرث 
ويشري إىل الّشء، ويكيّن عن الّشء، وتكون عنايته بالكالم ىلع حسب احلال وقدر 
احلفل، وكرثة احلشد وجاللة املقام. ثّم ال يأيت بالكالم لكّه مهّذباً لّك اتّلهذيب ومصىًف لّك 
اتّلصفّية، بل جتده يمزج ويشوب؛ يلدّل بانّلاقص ىلع الوافر، وبالغّث ىلع الّسمني. ولو جعله 

لكّه جنراً واحداً بلخسه بهاءه وسلبه ماءه«.

)5(

 - تعبيرية امللفوظ كتابة:
ً
ثالثا

فيف  زماننا،  قبل  اآلخر  مناب  أحدهما  وناب  ادّلاللة،  واملكتوب  امللفوظ  تقاسم  لنئ 
ي يرسمه القلم، وصارا 

ّ
ي يؤّديه اللسان بمزنلة اخلّط اذل

ّ
زماننا هذا صار تسجيل الّصوت اذل

معاً يبلّغان احلارض والغائب، لكن ظّل ارجتال امللفوظ باباً تترّسب منه أخطاء ال يمكن 
تالفيها، وىلع خالف ذلك يكون املكتوب؛ ألّن قابليته للمعاودة واملراجعة تعّد مزية توّفر 
ي وقع فيه. وفضال عن ذلك فإّن امللفوظ مشافهة مزاحم بادّلارجة 

ّ
للقلم إصالح اخللل اذل

اليّت تترّسب مفرداتها وتراكيبها إىل اللسان، فيعاب بذلك القول والقائل، لكّنها مزامحة يف 
وسع الاكتب املجيد أن يكون يف جنوة منها، وهذا ما يمنح الكتابة إقباال، بل جاذبّية ننىس 

ابن خدلون، املقّدمة، مرص، دار ابن خدلون، ص 409.  (4(
ابن قتيبة، تأويل مشك القرآن، حتقيق: السيد أمحد صقر، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، ط2، 1973م، ص 13.  (5(
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معها أنّنا نغلّب املكتسب دلينا ىلع الفطرّي فينا.

ن رصيـداً وافًرا  فـال حمالـة أّن انلاشـئ إذا لّقـن معـارف العربّية، واكتسـب مّمـا لُقِّ
مـن مفرداتهـا وتراكيبها وأسـايلبها، وحـذق قدراً اكفياً مـن كتاب اهلل، وعـرف ما يتداوهل 
الّشـعراء، ومـا تّطـه أقـالم الكتـاب، ومـا يسـتعمله هـؤالء وهـؤالء مـن فصيـح اللكم- 
تكّونـت روّيتـه، ووقـف ىلع تصاريـف القـول، وغـدا يف وسـعه أن يـدرج يف مطـاوي 
كالمـه مـا حيّقـق قدرتـه ىلع اتّلعبـري بقلمـه ولسـانه، كأن يعرّب عـن معىن اتّلجربـة بأّي 
لفـظ مـن هـذه األلفـاظ، بـأن يقـول: جّربتـه، واختربتـه، وعجمتـه أو عجمـت عـوده، 
وبلوتـه، وسـربته، وامتحنتـه، وكأن يعـرب عـن انتشـار اخلـرب بأنّـه خـرب شـائع، وذائـع، 
ومنتـرش، ومسـتفيض، وأن يعـرّب عـن الرّجـوع بلفـظ رجـع، أو اعد، أو آب، أو قفل، وأن 
يعـرّب عـن بقايـا األشـياء )1)، بصيغـة »فُعالـة« بضـّم الفاء، فيقـول: قُالمـة الّظفـر، وُبرادة 
احلديـد، ونُفاضـة اثلّوب، وُمشـاطة الّشـعر ملا يسـقط منه عنـد االمتشـاط، وُبراية القلم 

ملا يسـقط منـه عنـد الربي.

واكن احلّذاق من معليّم اللغة العربّية فيما مىض ال يكتفون بتلكيف طاّلبهم حبفظ ما 
هو مقّرر عليهم حفظه من نصوص الّشعر وانّلرث، بل اكنوا يضيفون إىل ذلك أشياء خيتارونها 
من األمثال، والقصص، واحلاكيات، والّطرائف، ونوادر األشعار، وغرائب اخلطب واألقوال. 
ورّبما زوّد بعضهم طاّلبه بمعجم لغوّي بسيط خيتار هلم مواّده من حقول داليّلة خمتلفة من 
مدراكت احلواس، فيجمع فيه مواّد من قبيل انلباتات والّزروع، والفواكه واثلّمار، والّرياح 
وجيمع  والعطور،  واأللوان  واألصوات  والّطري،  واحليوان  واألمطار،  والّسحب  والعواصف، 
فيه مواّد من مدراكت العقول مّما هل اتّصال بالفضائل واملحامد، اكحللم، واحلزم، والعزم، 
والّصرب،  والّصدق،  والقناعة،  واألمانة،  والّسخاء،  والعّفة،  والّشجاعة،  والعدالة،  والوفاء، 
أو هل اتصال بما يضاّد هذه اخلالل، اكبلخل، واجلنب، والّطيش، واجلهل، والغدر، والفجور 

أبو منصور اثلعاليب، فقه اللغة، يلبيا تونس، ادلار العربية للكتاب، 1981م، ص 232.  (1(
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اخلصال  من  ذلك  وحنو   ، يِعّ
ْ
وال والعجز،  وابليغ،  واحلسد،  والغفلة،  واملهانة،  والعقوق، 

املذمومة؛ إذ ال جدال يف أّن احلصيلة اللغوّية اليّت تتنّوع حقوهلا تكسب صاحبها ذخرية 
وتهيئة  وماكتبة  القول مشافهة  تصاريف  تعينه ىلع  واألسايلب،  والرتاكيب  املفردات  من 

املتليّق الستقبال إشاراتها ادّلاليلة.

)6(

 وتشكيال:
ً
 ضبطه تعبيرا

ّ
 - الخط

ً
رابعا

لـّما اكن اللفظ واخلّط يتقاسمان ابليان، ويشرتاكن يف إظهار املعاين وكشفها، قيل يف 
شأن عالقة هذا بهذا: اللفظ معىن متحّرك، واخلّط معىن ساكن، وهو وإن اكن ساكنا يفعل 
فعل املتحّرك، فهو يؤّدي مضمونه إىل األفهام وهو مقيم يف ماكنه، ومن جهة أخرى فإن اكن 
ي يمتع 

ّ
املعّدل اذل الّرائق  ي يمتع األسماع، فيف اخلّط كذلك 

ّ
العذب اذل الّسائغ  اللفظ  يف 

األنظار بهاُء صوره ورونق أشاكهل.

ي ينبيغ أن يوضع عليه، 
ّ

ويرتتّب ىلع هذا أّن اخلّط إذا اكن مجياًل مؤّسساً ىلع الوضع اذل
بعث القارئ ىلع اتّلمادي يف قراءة ما وضع فيه وإن اكن قليل الفائدة، فإن اكن رديئاً سيّئاً 
رصف القارئ عن امليض يف قراءة ما أودع فيه، وإن اكن كثري انّلفع جليل الفائدة؛ ونليابة 
وقِع 

ُ
طِلق اسم اللسان ىلع القلم، فقيل: »القلم أنطق اللسانني«، وأ

ُ
أ أحدهما مناب اآلخر 

وصف ابلالغة عليه، فقيل: فالن بليغ اللسان بليغ القلم، وقيس اخللل الواقع يف اخلّط ىلع 
اخللل الواقع يف اللفظ، فُدِع اخللل الواقع فيه »حلن )1) اخلّط«

 واكن حيىي بن محزة العلوي صاحب كتاب الّطراز حمّقاً حني حتّدث عّما أسماه »بالغة 
فنّن 

ّ
اتل أنواع  من  اخلطوط  وأرباب  والّشعراء،  الكّتاب،  أحدثه  وما  والكتابة«،  اخلّط   (2(

واتّلوّسع يف اخلّط، وال سيّما من جهة اتّصال احلرف باحلرف وانفصاهل عنه، ومن جهة كونه 

يلع بن خلف الاكتب، مواد ابليان، حتقيق: حسني عبداللطيف، منشورات جامعة الفاتح، 1982م، ص 482.  (1(
حيىي بن محزة العلوي، كتاب الّطراز، مرص، مطبعة املقتطف، 1914م، 1  /  125.  (2(
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منقوطاً أو معرى عن انّلقط.

ومع وضوح هذا اجلانب من جوانب التّشكيل اخلّطي اندفع الكّتاب والّشعراء يكتبون 

فصواًل من انّلرث ومقطواعت من الّشعر تقرأ طرداً وعكساً، أو يلزتمون فيها احلروف املعجمة، 

أو املهملة، أو يعجمون حرفاً من حروف اللكمة ويدعون آخر، أو يعجمون لكمة ويدعون 

أخرى، حىّت حتّولت الّظاهرة إىل رقش )1) خالص وتشكيل برصّي مبهر، بل اكدت تتحّول 

إىل لعب ال معىن هل، كهذا األبيات اليّت تقرأ عموديّاً وأفقّياً حبسب اجتاه األسهم:

الّرندي، وقد نقلناه عن حممد املاكري يف كتابه الّشك)2)  انّلموذج أليب ابلقاء  وهذا 
واخلطاب: ومثله أيضاً هذا انلموذج وهو البن قالقس )3) .

تصنع  أن  هلا:  الّرندي  ابلقاء  أيب  وصف  يف  تبدو  وكما  الّشك،  يف  تظهر  كما  وصفته 

أبياتا تكتب يف شك خمّتم تتقاطع أشطره، ويشرتك ما يتالىق منها يف مواضع اتّلقاطع يف 

لفظه، أو حرف واحد أو أكرث، إّما مصّحفا، أو خمتلف الّضبط، وإّما باقياً ىلع حاهل؛ يلتجّل 

عمـر خليفـة بـن ادريـس، ابلنيـة اإليقاعيـة يف شـعر ابلحـرتي، بنغـازي، منشـورات جامعـة قاريونـس،   (1(
ص211. 2002م، 

حممد املاكري، الشك واخلطاب، بريوت: املركز اثلقايف العريب، ص 157.  (2(
نفسه، ص 161.  (3(
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الّرسم الكتايّب للخاتم وتقاطعاته عن أشاكل هندسّية متعّددة وزخارف متنوعة. )انظر صورة 
انلموذج نقال عن كتاب الشك واخلطاب، ص: 161(.

نفسها فرضت  الكتابة  فإّن  اخلطّي،  التّشكيل  أمر حتّوالت ظاهرة  من  ومهما يكن 
شكاًل هندسّيا لللكمة؛ إذ تعّد اللكمة املكتوبة رضباً من رضوب الّرسم، أو يه تشكيل خّطي 
ي هو قطر ادّلائرة، وىلع هيأته اكنت صورة 

ّ
يّتصل بأشاكل اهلندسة، أّي باخلّط املستقيم اذل

ي هو حميط ادّلائرة، وىلع هيأته اكنت صور احلروف األخر، وفقا 
ّ

األلف، وباخلّط املقوّس اذل
ملا يقول به إخوان الّصفا يف مسألة احلروف )1) ، وصور خطوطها.

)7(

رمزيــــة الحروف:

التّشكيل اخلّطّي اهلنديّس للحرف نفسه، جعل املتصّوفة يبتعدون به عن مثل  هذا 
تلك اتّلكوينات الّشلكّية اليّت عرضنا نموذجني منها، ومضوا بتصّور إخوان الّصفا خطوة 
هت إىل منح حروف اهلجاء يف العربّية رمزّية متعّددة األبعاد وفق تأويالت ارتضوها، 

ّ
اجت

ففتحت هلم باباً من اتّلأّمل يف استبطان معاين احلروف وصور خطوطها، فاكن مّما ذكروه يف 
أدبياتهم عنها:

»أّن لّك )2) حروف اللغة ترتّد يف حقيقتها إىل األلف فاأللف يرسي صوته يف خمارج 
 خّط، ولّك احلروف 

ّ
إال فما األلف  الكتايّب يف أشاكهلا مجلة،  احلروف لكّها، ويدخل شلكه 

جتلّيات خمتلفة هلذا األصل تنحّل إيله وترتّكب منه«.

ومن جتلّيات خّط األلف أّن إسقاطه ىلع عطفِة انّلون يشّك صورة الالم، اليّت قال 
ون امللتصقة به اليّت 

ّ
عنها ابن عريب: »والالم كسوة )3) األلف وُجّنتُه، فإنّه مستور فيها بانل

رسائل إخوان الّصفا، مرص، اهليئة العاّمة لقصور اثلقافة، 1996م، 3  /  149.  (1(
ار ابليضاء: املركز اثلقايف العريب، ط4، 1998م، ص319.

ّ
أويل، ادل

ّ
نرص حامد أبوزيد، فلسفة اتل  (2(

نفسه، ص 327.  (3(
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تتّمم وجود الالم«.

يف  )1) اليت  انّلون  َصُغرت  األلف  الالم  »وإذا اعنقت  )ال(:  املرّكب  احلرف  وقال عن 
 
ّ
اتلواء الالم، وقابل األلف اليّت يف الالم األلَف اليّت يف الم ألف، حىّت ال يكون يقابله إال

نفسه، فقابل األلُف األلَف وربطت انلوُن بينهما«

املرّكب )ال(  احلرف  بالالم يف  األلف  ابن عريب عن عالقة  اذلي ساقه  الكالم  هذا 
الّشك ذاته، جند  بينهما يف  الكتايب بعدما ربطت انلون  ومقابله األلف لأللف يف شلكه 
ادهما 

ّ
أحد الّشعراء يفّصل ما أمجله ابن عريب، ويوّضح أبعاد رسيان األلف يف الالم، واحت

يف تركيب )ال( فيقول:
ُمّتِحداً ــاَلِم 

ْ
ل ا يِف  ى  رَسَ  (( ( يِلــِف

َ ْ
األ َوِررِسُّ  الصُّ  

َ
ىل إِ َتنُْظْر  َواَل   ، ِه يْ َعلَ افَْحْص  فَ

ِمَعــــــا جُمْتَ الََمــنْي 
ْ
لِل َمَعـــــارِِف 

ْ
ل ا َسَحِررِسُّ  يِف  َفْجــــِر 

ْ
ل َوا ِلَعًة  َطا ْمِس  اَكلشَّ

َطــــرٍَف يِف  ـــق 
ْ
َل

ْ
اخل نَّ 

َ
أ ــــرِبُ  ْ تُ ــالَُم 

ْ
ل نُُكــِرّوا َواَل  َريٍْب  بِاَل  يِلِف 

ّ ْ
األ ِمــَن 

ِحَكٍم ِمــْن  الَِم 
ْ
ل ا يِف  َمــا  وَِجــزَي  اْطلُــْب  َنَظِرفَ ا  َذ ُكنَت  ْن  إِ ا  ـَ ه ِنيَّ َمَعا َواْفَهـــْم 

ُمْستَرِتاً ــــْد كـــاَن  قَ َما  َحِقيَقـــَة  ـــْد  ِ
َ

رَشِجت
بَ
ْ
ل ا ِر  ئِ َســا َعْن  َخىَف  َعِظيماً  َكزْناً 

ومجلة القول إّن هذه الّرمزية احلرفّية رست فيما يكتبه طوائف من كّتاب املتصّوفة 
وشعرائهم، بل صار لّك يشء عند بعضهم حرفاً قاباًل للقراءة ىلع حّد قول انّلّفري يف مواقفه: 

»املْعرفة حرف جاء ملعىن، فإن أعربته )3)، باملعىن اذّلي جاء هل نطقت به«.

ثّم إّن ظاهرة ترمزي احلروف ترّسبت إىل املجال الّشعرّي العام، وغدا احلرف شيئا يشّبه 

نفسه.  (1(
ابن عطا اهلل السكندري، القصد املجّرد يف معرفة االسم املفرد، ضبط مريس حممد ىلع، بريوت: دار الكتب   (2(

العلمّية، ص 34.
ّفري، نرش بعناية آرثر بوحّنا آبري، كولونيا، أملانيا، منشورات اجلمل، 

ّ
كتاب املواقف، حممد بن عبداجلّبار انل  (3(

1996م، ص 90.
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به، ويستعار منه، وتوّسعوا يف إضافته، فأضافوه إىل القريض، فهذا ابلحرتّي يبايه بشاعريته 
وتمكّنه من اجتباء ما يوّد من القريض واألاعريض، فيقول عن نفسه:

جَيْتَيِن  َقــَوايِف 
ْ
ل ا َبــنْيَ  ٌد  1)َومــرَدَّ ( َوالَِمِه  َقِريِض 

ْ
ل ا لِف 

َ
أ ِمْن  َشــاَء  َما 

 وأنّه يبيت:

نَُّه 
َ
َكأ  ، َكالََم

ْ
ل ا يَنْتَِخُب  2)َيْقَظاَن  ( ِه  بِ ىَق 

ْ
يَل ْن 

َ
أ يُِريــُد   ، يْــِه َ دلَ َجيٌْش 

وال ريـب يف أّن مفردات: الالم كسـوة األلف، واأللف مسـتور بانلـون، وانّلون تتّمم 
وجـود الـالم، وأّن األلف يرسي يف الـالم، واختيار ألف القريـض والم القريض، وما اكن 
مـن وصـف أرباب اخلطـوط لكيفّية جتويـد اخلطوط ومرااعة النّسـب بينهـا، وقياس هذا 
بقطـر ادّلائـرة وبمحيـط ادّلائـرة وحنـو ذلك مّما ذكـر يمكن تقريبـه، وتوظيفـه يف تعليم 
اخلـّط للناشـئة، واتّلعامـل معـه ىلع أنّـه يشء مـن أشـياء الوجـود الّـيت تعمـر بهـا حياته 

وتنتـرش حوهل.

)8(

مقترحات وتوصيات:

يف  املنال  يبدو عسري  ملّما  واملخطوط  امللفوظ  تعبريية  ذكر عن  ما  تطبيق  لنئ اكن 
واخلامس  الّرابع  يف  اتّلجريب  سبيل  ولو ىلع  تدابري،  تتوّفر تلطبيقه  لم  ما  الّراهن،  الوقت 
والّسادس من فصول مرحلة اتّلعليم األسايّس، إذ تبدو هذه الفصول ذوات أهمّية قصوى 
يتالءم مع  ما  الودلان ىلع االستيعاب واحلفظ، وذلك  اللغة، ويف قدرة  يف حتصيل معارف 
حتقيق اهلدف املبتىغ من املستوى األّول من مستويات اتّلعبري مشافهة، وهو »اتّلعبري رؤية«. 
ىلع أنّه يتطلّب الوصول بانّلاشئ إىل هذه املرحلة أن يدرّب ىلع تنشيط ملكة احلفظ دليه 

ديوان ابلحرتي، حتقيق الّصرييف، مرص، دار املعارف، 3  /  1991.  (1(
نفسه، 1  /  88.  (2(
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والوصول بها إىل ما يمكن الوصول إيله من أبعد اغياتها، ويقتيض ذلك أن حيتوي املنهج 
ادّلرايّس ىلع:

حتفيظ الّطالب يف هذه الّصفوف أجزاء من القرآن الكريم حتّدد حتديداً منهجّياً يتّسق    1
 حتفيظ هذه 

ّ
مع ما حيّدد للّصفوف الّســابقة هلا والّصفــوف الالحقة هلا، ىلع أن يتوىل

األجزاء معلّم تلىّق كتاب اهلل اتّلليّق األمثل أداء ورسماً.

حتفيظه نصوصا خمتارة من الّشعر، وانّلرث، والقصص، واألمثال، ىلع أن يتناسب ما هو    2
خمتار مع أعمار من هم يف هذه الّصفوف يف يرس لغتها، ووضوح مضامينها، وسالســة 

أسلوبها، وتصويرها للماّدي املحسوس واملعنوّي املعقول.

ومن األجدى أن تقّدم هلم ماّدة هذه انّلصوص يف فعل لغوّي مريئ مســموع مسّجل    3
بة حمرتفة، تتوّفر يف ذويها القدرة ىلع األداء الّسليم املؤثّر الفّعال، حبيث  بأصوات مدرَّ
تكون مهّمة املعلّم داخل الفصل جمّرد إدارة انّلقاش حول ما شــاهده اتّلالميذ وما 
ســمعوه، وإرشــادهم إىل األخطاء اليّت يقعون فيها يف أثناء معاودة أدائها قبل حفظها 

وبعده.

أن يكتىف يف هذه املرحلة بتعليم اللغة العربّية ومهاراتها، وبما ينيّم عقل الّطفل من    4
مبادئ الّرياضيات، وبما يشّك خياهل من فنون سمعّية وبرصّية.

ىلع أن يقــّدم للّتلميذ يف هذه املرحلة ما يشــّك وعيه ادليــين يف العبادات، والقيم    5
واملثل، وحنوها مّما يدخل يف حزّي املعامالت االجتماعية، من غري أن ندخل به يف فقه 
اخلالف، وينبيغ أن توثّق صلة هذه املاّدة بماّدة اللغة العربية، ويعّرف صلة هذه اللغة 

بدينه اإلساليم القويم.

فأّما ما يشــّك وعيه القويّم والوطيّن واإلنسايّن فينبيغ أن يضّمن يف موضواعت، حىّت    6
جنّنبه حفظ ما ال جدوى من حفظه من مواد خمتلفة، ســوف تتكّفل الّسنوات املقبلة 
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من سين اتّلعليم بإدراجها يف املقّررات املدرسّية، وقد امتلك يومئذ مهارات اللغة اليّت 
يه أداتــه لفهم ما يقرأ، وأداته للّتعبري عّما قرأ، وأداتــه للّتعبري عّما يوّد أن يعرّب عنه 

بلسانه وقلمه.

ويف غمرة اتّلكّســب باتّلعليم، واملتاجرة بتلقني اللغات األجنبية يف رياض األطفال،    7
ويف صفوف اتّلعليم األوىل، وانتشار ظاهرة ادّلروس اخلصوصّية، وإغراء اآلباء بذلك 
عن طريق ادّلاعيات املختلفة واألســماء األجنبّية للجامعات واألاكديميات وغريها، 
 يرَُشع يف تلقني اللغات األجنبّية قبــل الّصّف الّرابع؛ ئلاّل يُدِخل تعليُمها 

ّ
نويص بأال

الضّيم ىلع تعلّم العربّية ومهاراتها.

ي يـالزم ماكتب تصوير املسـتندات وغريهـا، وأن حيذر    8
ّ

وينبـيغ أن نـدرأ اخلطـر اذل
إحلاقهـا باملـدارس يف لّك املراحـل، فقـد أضىح تصويـر املقّررات وغريها من وسـائل 
الـرّشح واإليضـاح حائال بني الطاّلب واسـتعمال القلـم يف تدوين مـا يطلب منهم 

تدوينه.

كما نويص بإجراء مسابقات يف اإلمالء، واإلنشاء، واخلّط ىلع مستوى املدارس يف لّك    9
املراحل أسوة باألنشطة الفنّية واإلبداعّية األدبّية، والّرياضّية.

واقرتح أن نســتحدث مادة نســّميها مادة )الرّسد واتّلحرير( تكون ضمن مقّررات    10
الفصل الّسابع وما بعده؛ ألّن اسم )اإلنشاء( أو )اتّلعبري( غدا يثري نفوراً دلى طاّلب 
املراحل املتقّدمة؛ الرتباطه يف أذهانهم بإحياء يرّدهم إىل مراحل اجتازوها. ىلع أن يُعىَن 
 تعليمها معلّمون 

ّ
مقرر هذه املاّدة بتقنيات )الــرّسد، والوصف، واتّلحرير(، وأن يتوىل

ذوو قدرات إبداعّية.

 وآخًرا
ً

واهلل املوّفق للّصواب واحلمد هلل أّوال

وصّل اهلل ىلع سّيدنا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني
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 الِكمام، والِكمامة، والكّمامة

تأصيل وضعها، وتسويغ استعمالها

 أ. د. حممد حممد يونس
)عضو املجمع(

امللّخص   1

منذ انتشار وباء كورونا احتّد انلقاش بشأن االسم املناسب ملا يغّطى به الفم واألنف؛ 
»َكّمامة« أكرث من غريها من األسماء األخرى؛  الوباء، وقد شاعت لكمة  للوقاية من هذا 
لإلشارة إىل ذلك الغطاء، وإن حاول بعضهم اقرتاح أسماء أخرى، رأوا أنّها توافق الّسماع 
مثل »الِكمامة«، و«الِكمام«، وسنحاول يف هذا ابلحث أن نتتّبع أصول هذه اللكمات اثلالث 
من حيث الوضع والشواهد الُقْدىم ادّلالة عليه، وننظر يف مسألة جواز استعماهلا أو عدمه.

الكلمات املفاتيح: 

الِكمام، الِكمامة، الَكّمامة، الوضع، االستعمال، اسم اآللة، صيغ املبالغة.

املقّدمة   2
إّن انلاظر يف ماّدة »ك م م« يف أقدم الّشواهد يلحظ أّن املعىن املركزّي يتمحور حول 
»أكمام« يف  اجلمع  االسمّية جاءت ىلع صيغة  أقدم مشتقاتها  أّن  والّظاهر  والّسرت،  الغطاء 

وصف امرئ القيس بن ُحْجر الكندّي )ت85 ق. ـه /  539م( نلخٍل:

زَْهُوُه مَّ  َواْعتَ بْــَداِء  لرَّ ا بَيِن  رىَْض 
َ
1)َوأ ( َا َتَهــرصَّ َمــا  ا  َذ إِ َماُمــُه َحــىتَّ 

ْ
ك

َ
َوأ

 ،58 1990م(، ص  املعارف،  )القاهرة:  إبراهيم.  الفضل  أبو  القيس، حتقيق حممد  امرئ  ديوان  القيس،  امرؤ   (1(
وينظر معجم ادلوحة اتّلارييّخ )ك م م(.
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أو  لِكمام  أو  لُكّم،  أو  أرّجحه،  ما  وهو  لِكّم،  مجعا  »أكمام«  تكون  أن  وحتتمل 

لِكمامة.

الُمَرقِّش األكرب ابلكرّي )ت  ي أورده 
ّ

، اذل َكمَّ
َ
أ ومن أقدم مشتّقاتها الفعلّية الفعل 

ذ هل أكماًما، أو أخرج أكمامه )1) وذلك يف قوهل:
ّ

75ق.  ـه /  549 م( بمعىن ات

َهــا  نَ َزيَّ رُْض 
َ
األ َمــا  ا  َذ إِ َكْمَحــىتَّ 

َ
َوأ  ، َروُْضَها وَُجــنَّ  نّلبُْت،  ا

الـ َكلُوا 
َ
أ لَــْو  فَ نََداَمًة  ــوا  اقُ 2) َذ ( َقْم

ْ
َعل  ُ هلَ يُوَجْد  لَْم  ُخْطبَــاَن 

« قول  ومن أقدم املشتّقات الوصفّية ما ورد بصيغة اسم املفعول من الفعل الرباّع »أكمَّ

الُمَسيَّب بن َعلَس ابَلْكرّي )ت 48 ق. ـه /  575م(، مشّبًها اخليل بعيدان انلخل الطويلة 

اليت تتوّسطها صغار انّلخل ذات األكمام:

آَزرََهــا لَعيْــَداِن  اَك ْهــَم  3)َوادلُّ ( َجْعُل ٌم  ُمَكمَّ َشــاِء 
َ
األ وَْسَط 

وقد  مغّطاة،  بمعىن  »مكمومة«   » »َكمَّ اثلاّليّث  الفعل  من  املفعول  اسم  شواهد  ومن 

جاءت صفة ألغداق انلخل، يف قول َعبيد بن األبرص األسدّي )ت 25 ق.ه/   597 م(:

ــَقٌة ُمَوسَّ ٌل 
َ

ن ظعاَنُهــم 
َ
أ نَّ 

َ
))َكأ ( َمكموَمه بِاحلَمِل  ئِبُها  وا َذ ســوٌد 

وقد استنبط أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي )ت 398ه( املعروف بعنايته 

يَُدلُّ ىلَعَ ِغشاٍء  َواِحٌد  ْصٌل 
َ
»أ َوامليَم  الاَكَف  أّن  باملعاين املركزّية لللكمات املتقاربة معجميًّا 

َمْت« حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتىض  ْخرََجْت ِكَماَمَها، َكَكمَّ
َ
ِت انلَّْخلَُة: أ جاء يف تاج العروس: » أَكمَّ  (1(

الّزبيدّي، تاج العروس من جواهر القاموس )الكويت: وزارة االرشاد واالنباء الكويت، 1984(، )ك م م(.
املرقش األكرب: أخباره وشعره، حتقيق نوري محودي القييس )العرب، السنة الرابعة، 1390ه(، 10: 887، وينظر   (2(

معجم ادلوحة اتّلارييّخ )ك م م(.
املسيب بن علس، شعر املسيب بن علس، حتقيق عبد الرمحن الوصييف، )القاهرة: اآلداب، 2003م(، ص 118،   (3(

وينظر معجم ادلوحة اتّلارييّخ )ك م م(.
َعبيد بن األبرص، ديوان َعبيد بن األبرص، حتقيق أرشف أمحد عدرة، )بريوت: الكتاب العريب، 1994م.(، ص   (4(

110، وينظر معجم ادلوحة اتّلارييّخ )ك م م(.
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وَِغطاٍء« )1)، وأّكد ذلك مجال ادلين بن منظور األنصارّي الّرويفيّع اإلفرييّق )ت 711ه( يف 

ها قرشها، ومن هذا قيل  عة ُكمُّ
ْ
ل كمام، فالطَّ

َ
خرجته انلخلة فهو ذو أ

َ
اللسان بقوهل: »ولكُّ ما أ

س، ومن هذا ُكّما القميص ألنهما يغطيان ايلدين« )2).
ْ
ي الرأ ة ألنها ُتَغطِّ للَقلَنُْسوة ُكمَّ

من  مناقشة لك لكمة  فسنبدأ يف  م«،  م  »ك  للمادة  انّلووي  املعىن  وقفنا ىلع  أن  وبعد 

اللكمات اثلالث اليّت يه موضوع حبثنا، ىلع أن نبدأ بالِكمام، فالِكمامة، ثم الكّمامة.

الِكمام.   3

الِكمام يه إحدى اللكمتني اللتني وردتا سمااًع، واللكمة األخرى يه ِكمامة، وثمة ثالثة 

احتماالت يف طبيعة العالقة بينهما، إّما أن تكون األوىل اسم جنس مجيّع، واثلّانية الواحدة 

منه، فتكون اتّلاء للوحدة، أو تكون األوىل مجعا للّثانية، أو تكون اللكمتان مرتادفتني، 

وكالهما يدّل ىلع املفرد، وسيتبنّي نلا من خالل الشواهد ومناقشتها، واتلعريفات الواردة 

فيهما حقيقة هذه العالقة.

3. 1 - شواهد »الِكمام«
لعّل من أقدم الشواهد اليّت وردت يف »الِكمام«، قول رؤبة بن العّجاج يف سنة 102 ه:)3)

ِكَمــاِم يِف  بُــَك 
ْ
ل قَ  

ْ
يَــَزل ))لَــْم  ( نِْهزاِم ا ِو 

َ
أ َمــْوٍت   

َ
ىل إِ َيْهِوي 

ويمكن تفسري »الِكمام« يف هذا ابليت بمعىن الغطاء، ونسب مجال ادلين ابن منظور 

أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون )بريوت:   (1(
دار الفكر، 1979(، )ك م م(.

ابـن منظـور، لسـان العرب، تصحيـح: جمموعة مـن األسـاتذة املتخصصني )القاهـرة: دار احلديـث، 2006(،   (2(
)ك م م(.

اعلم لُغوي قديم )جمهول(، رشح ديوان رؤبة بن العجاج، حتقيق ضايح عبد ابلايق وآخرين، )القاهرة، جممع   (3(
اللغة العربية بالقاهرة - اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث، 2008-2011م(، 3: 24.

:2021 مـارس   31 102ه،  بتاريـخ  العربّيـة  للّغـة  اريـيّخ 
ّ

اتل وحـة 
ّ

ادل معجـم  يف  ابليـت  هلـذا  أّرخ   (4( 
https://www.dohadictionary.org  /  dictionary  /  كمام
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رّماح )احلكم بن حكيم الّطايّئ)ت 125ه( قوهل يف نلة ُعّريت من كمامها: إىل الطِّ

أْو بشمل شاَل مْن َخْصبة ُجرَِّدْت للنَّاِس بعَد الكماْم)1)

وقد استعمل أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافيّع )ت 204ه( اللكمة يف كتاب األّم 

َعنَْها  ُيْطَرُح   
َ

ال َواِحٍد  ِكَماٍم  يِف  َحبَّتَاِن  بَِقيَْت  ِديَسْت  »إَذا  قال:  احلنطة حني  لغالف حّب 

 
َ

إِنََّها ال
نَّ َطْرَح الِكمام َعنَْها يرَُضُّ بَِها، فَ

َ
ْهلَُها أ

َ
ْهلَُها اْسِتْعَمالََها، َوَيْذُكُر أ

َ
َراَد أ

َ
 إَذا أ

َّ
الِكمام إال

َخِر ِمَن احِلنَْطِة« )2) .
ْ

نِْف اآل َتبىَْق َبَقاَء الصِّ

وجاء يف شعر ابن الرويم:

َهـــزاٌر يُسِعـــُده  األيِك  ــماُممَحاُم  والسَّ يْنَك  َذ ء  لُماكَّ ا فدى 

الَغرِداِت شــىتَّ  الِكمـاموأخــالٌط من  عليهـــنَّ  أو  حوارُس 

زهيـــًدا إال  يل  َعيَْش  ال  ))أال  ( ثِلاُم أهـوى  من  ثِلام  ودوَن 

3. 2 - ورود »الِكمام« يف املعاجم

ووردت لكمة »الِكمام« يف عدد من املعاجم وكتب اللغة، من بينها:

أ   - معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدّي )ت 175 ه(، فقد جاء فيه »والِكمام: 
يشء جيعل يف فم ابلعري أو الرِبَْذْون« ))).

الوّهاب بن َحريش( )ت230 ه(،  ِمْسَحل األعرايّب )عبد  انّلوادر أليب  ب-  كتاب 

كممته،  يقال:  وكذلك  وِكمامه،  وِكناعه،  وِحجامه،  ابلعري،  ِكعام  »ويقال:  فيه  جاء  اذّلي 

ابن منظور، لسان العرب، تصحيح: جمموعة من األساتذة املتخصصني )القاهرة: دار احلديث، 2006(، )ك م م(.  (1(
حممد بن إدريس الشافيّع، األّم، حتقيق رفعت فوزي عبد املطلب )املنصورة: دار الوفاء، 2001م(، 2: 37.  (2(

ابن الّرويّم، ديوان ابن الّرويّم، حتقيق حسني نصار، )القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 2003م(، 6:   (3(
.2283

. )اهلالل، د.ت(، 5: 286.
ّ

اخلليل بن أمحد الفراهيدّي، العني، حتقيق مهدي املخزويم، إبراهيم الّسامّرايئ  (4(
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وكعمته، وحجمته، وكنعته، بمعىن واحد، إذا اغتلم فشددت فمه«)1).

ج -  الاكمل أليب العّباس الُمرَبِّد )حمّمد بن يزيد( )ت 285 ه(، وجاء فيه »فمن قال: 
كمام، فجمعه أكمة، مثل صمام وأصمة، وزمام وأزمة« )2).

د - الّصحاح إلسماعيل بن مّحاد اجلوهري )ت 393 ه(، وجاء فيه »والِكمام بالكرس 

والِكمامُة أيضاً: ما يَُكمُّ به فم ابلعري ئلال يعّض« )3).

ه- املحَكم واملحيط األعظم يف اللُّغة أليب احلسن يلع بن إسماعيل املعروف بابن 

جتَْعل  َكَما  تكنها  أغطية  يِف  جعلَها  »وكممها:  فيه:  جاء  وقد  398ه(،  )ت  الُمريّس  ِسيَده 
 ِحني رصامها، َواسم َذلِك الغطاء: الكمام« ))).

َ
العناقيد يِف األغطية إِىل

و - اللسـان: والِكمـام: مـا ُسـدَّ به. والِكمـام، بالكرس، والِكمامـــة: يشٌء يُسـدُّ به 

ه: جعـل ىلع فيه الِكمـام، تقـول منه: بعـري َمْكموم  فـم ابلعـري والفـرس ئلـال َيَعـض. وَكمَّ
ي حَمُْجـوم. » ))).

َ
أ

3. 3 - تسويغ استعمال »الِكمام«
يفهم من الّشواهد الّسابقة أن الِكمام يعين الغطاء، وقد تعّددت متعلّقاته، فاستعملت 
لغطاء القلب، وغطاء انلخلة، وغالف حّب احلنطة، وغالف العناقيد، وغطاء وجه الطائر، 
وغطاء فم ابلعري والفرس، وهذا يدّل ىلع عمومها يف غطاء أمثال ما ذكر، يرّجح ذلك قول 

عبد الوهاب بن حريش األعرايب أبو مسحل، انلوادر، حتقيق عّزة حسن )دمشق: جممع اللغة العربية بدمشق،   (1(
1961(، ص 185.

أبـو العّبـاس الُمـرَبِّد حمّمـد بن يزيـد، الاكمل، حتقيـق عبد احلميـد هنـداوي )بـريوت: دار الكتـب العلمّية،  (2( 
 د ت(، 2: 47.

أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ط4   (3(
)بريوت: دار العلم للماليني،1987(، )ك م م(.

هندواي  احلميد  عبد  األعظم، حتقيق  واملحيط  املحكم  ِسيَده،  بابن  املعروف  إسماعيل  بن  احلسن يلع  أبو   (4(
)بريوت: دار الكتب العلمّية، 2000م(، )ك م م(.

ابن منظور، لسان العرب، )ك م م(.  (5(
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حممد بن جرير الطربّي )ت 310 ه( يف تفسريه لقوهل تعاىل: زب   ڻ   ڻ   ڻرب)1)، 
ِم يِف ِكَماِمِه«،)2) أي املتغّطي بغالفه. ُمتََكمِّ

ْ
ِع ال

ْ
ل »َوانلَّْخُل َذاُت الطَّ

الوقاية إطالق مسّوغ حبكم  الكمام ىلع ثلام األنف والفم لغرض  وذلا فإن إطالق 

اجلزء  تلغطية  واتّلحديد  اتلعيني  وجه  ىلع  وإرادتها  وأشباهه،  ذكر  ما  عموم  يف  استعماهلا 

األسفل من الوجه يندرج يف باب اتّلخصيص.

ومّما يقّوي هذا االستعمال ميجء اللكمة ىلع إحدى صيغ اسم اآللة، ويه »فِعال«، ويه 

صيغة، وإن لم حتسب تراثيًّا من صيغ اسم اآللة القياسّية، ولكن جاء عليها عدد كبري من 

اللكمات، أحىص منها حممد فلفل حنو أربعمائة )3)، معظمها تدّل ىلع معىن اتلغطية والسرت، 

مام، وجاءت أيضا كثرياً فيما يدل  ومنها اللِّثام، واللِّفام، وانلِّقاب، واخِلمار، والِقناع، والصِّ

اللباس، اكحلزام، وانلطاق، واإلزار، والرداء، واحلجاب، وقد أدت كرثة ميجء »فعال«  ىلع 

َعَوز«  »سداد من  »ِسداد« يف  ابن درستويه )ت347ه( ضبط  أن علّل  الغطاء  يدل ىلع  ملا 

بقوهل: »الكرس هو الّصواب يف الّسني، والّعامة تفتحه، وهو خطأ؛ ألنّه اسم ملا يُسّد به الشء 
مام، وابُللغة من املال، يُسّد بها احلاجة واخلَلّة« ))). اكلصِّ

ولعلّه من املهّم هنا أن ننّبه ىلع أّن توسيع مفهوم اسم اآللة ليشمل ما يُلبس وُيتغّطى به 

ليس بداًع، بل هو معهود عند عدد من علماء الرتاث، فقد عّد ثعلب مثال املزئر وامللحف 

ادلين  به.))) وقد رّصح ريض  يعالج  ما  مفهومه ىلع  يقرص  ولم  اآللة،  أسماء  وامللحفة من 

الرمحن: 11.  (1(
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلميل، أبو جعفر الطربي، جامع ابليان يف تأويل القرآن، حتقيق   (2(

أمحد حممد شاكر )بريوت: مؤسسة الرسالة، 2000(، 22: 17.
حممد عبدو فلفل » ما جاء ىلع فعال من اسم اآللة«، جملة جممع اللغة العربية األردين، ع 82، )2012(.  (3(

عبد اهلل بن جعفر بن حممد بن درستويه، تصحيح الفصيح ورشحه، حتقيق حممد العزازي )بريوت: دار الكتب   (4(
العلمية، د ت(، ص 280. 

120، وينظر حسن  1985(، ص  الشهاب،  دار  اتلمييم )اجلزائر:  الفصيح، حتقيق صبيح  ثعلب،  العباس  أبو   (5(
العايب، اسم اآللة بني القدماء واملحدثني.، ص 116.



امة  ّماي  ماععاة مهِي.ا المعمالعا مامةة مال م  ماتة مال س ال س

(1

األسرتاباذي )ت 686 ه( بداللة صيغة الِفعال ىلع اآللة حني قال: »وجاء الِفعال أيضا لآللة 

اكخِلياط وانِلَظام«)1)، واتذ جممع اللغة العربية بالقاهرة قراًرا يف دورته اتلاسعة والعرشين 

سنة 1963م بقياسيتها)2).

وأخريا ال بدَّ من اتلنبيه ىلع أنيّن لم أعرث ىلع ما يدّل ىلع أّن الِكمام اسم جنس مجيّع 

اللسان: ويف احلديث: اكنت ِكماُم  »ُكّمة«، جاء يف  لـ  لِكمامة، بل وردت مجعاً  أنّه مجع  أو 

ة  ُة، قال: هما مجع كرثة وقِلة للُكمَّ ِكمَّ
َ
صحاب رسول اهلل، ، ُبْطحاً، ويف رواية: أ

َ
أ

القلنسوة«،)3) وقد نّص أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة )ت 276ه( ىلع أّن »األكمة: 
ٌة«))).  ُعه أِكمَّ املخايل َواِحدَها كمام«)))، وجاء يف تاج العروس: » َوُهَو الِكمام ومَجْ

وانّلّص الوحيد اذلي قد يُفهم منه أنَّ الِكمام رّبما اكن مجعا لِكمامة هو قول اجلوهرّي 

َماٌم 
ْ
ك

َ
أ َْمُع 

ْ
ِع وَِغَطاُء انلَّْوِر َواجل

ْ
ل ُة بالكرس والِكمامُة واَِعُء الطَّ يف الصحاح: » والِكمُّ والِكمَّ

َكاِميُم«)6) حني ذكر عددا من املفردات ثّم أىت جبموعها دون أن يبنّي لك 
َ
َوِكَماٌم وأ ٌة  ِكمَّ

َ
َوأ

الّسابقة من اجلوهري  العبارة  ابن منظور نسخ  أّن  الرّغم من  مفردة مجعها ىلع حدة. وىلع 

كاِميم، 
َ
مام وأ

ْ
ك

َ
مع نسبتها إيله، لكّنه عندما عرّب بعبارته قال: »وُكمُّ لّك نَْور: واِعؤه، واجلمع أ

الكمام  كاِميم، ومجع 
َ
وأ وهو كمام  »الُكّم«  ٌة«،)7) ففصل بني مجع  ِكمَّ

َ
أ الِكمام، ومجعه  وهو 

 1205 )ت  الّزبيدّي  مرتىض  وجعل  الِكمام مجًعا.  أن تكون  احتمال  متجّنبا  أِكّمة،  وهو 

ي  َها ُتَغطِّ نَّ
َ
َرُة؛ أِل م: الَقلَنُْسَوُة الُمَدوَّ ُة، بالضَّ ه( وغريه الكمام مجع كرثة للُكّمة يقول: »والُكمَّ

ريض ادلين األسرتاباذي، رشح شافية ابن احلاجب مع رشح عبد القادر ابلغدادي، حتقيق: حممد ميح ادلين   (1(
عبد احلميد وآخرون )بريوت: دار الكتب العلمية، 1975(، 1: 188

عباس حسن، انلحو الوايف، ط 15 )القاهرة، دار املعارف، د ت(، 3 337.   (2(
لسان العرب )كمم(  (3(

أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، غريب احلديث )بريوت: دار الكتب العلمية، د ت(، 2: 149.  (4(
تاج العروس )كمم( وورد مثل ذلك عند ابن سيده يف املحيط واملحيط األعظم )كمم(.  (5(

تاج العروس، )ك م م(  (6(
لسان العرب )ك م م(.  (7(
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ِة والِقلَّة«.)1) كما رصح الّزبيدّي بأّن  ٌة، يِف الَكرْثَ حاح، واجلَْمُع ِكماٌم، وأِكمَّ س َكَما يِف الصِّ
ْ
أ الرَّ

مجع الِكمامِة َكَمائُِم.)2) ويف لك األحوال، فإنَّ استعماهلا مجعاً ال يعنينا هنا، بل ما يعنينا هو 
استعماهلا اإلفرادّي.

الِكمامة.   4
استعماال منه، وإن اشرتاك يف ادلاللة ىلع  أقّل  الكمام يف كونها  الكمامة عن  تتلف 
اتلغطية، والظاهر أنَّها الصيغة املؤنثة للكمام، وكأنَّهما لغتان تدالن ىلع معىن واحد، وقد 
تأنيث  »فكأنّها  القول:  إىل  ذاهبا  اآللة  اسم  صيغ  من  فِعالة  صيغة  الِكرِميّل  أنستاس  عّد 
الِفعال ادّلاّل بنفسه ىلع اآللة أو ما يشبهها، اكحلزام، وانّلطاق، والبساط، واللّباس، واملقاط، 
واخلزانة،  واحلداجة،  فاكإلداوة،  الِفعالة  نظائر  ا  وأمَّ والعقال، وحنوها«.  والرباط،  والشاكل، 
أنَّ  بيد  والرحالة، واجلبارة، والضبارة، والعضادة، والكنانة، والقالدة، واحلمالة، والرفادة... 

اللكمات الواردة باهلاء أقل بكثري من الُمثل اخلايلة منها«)3).

4. 1- شواهد »الِكمامة«
يبدو أنّه ليس ثمة شواهد قديمة لكمامة يف صيغة املفرد، والظاهر أّن أقدم ما يمكن 
العثور عليه حايلًّا ما رواه صاحب اتّلهذيب وغريه عن األصميّع )عبد امللك بن قُريب )ت 
مل يَطول َويَْستَوِي، َوهل ِكمامة  : الَهيرْش: شجر يَنبت يِف الرَّ ْصَميِعّ

َ ْ
216ه( يف قوهل: »َوقَاَل األ

 )ت 
ّ

الّطايئ بن حاتم  قول عدّي  »كمائم« يف  اجلمع  َرأسه«.))) ومن شواهد صيغة  يِف  للزْبر 
68ه(:

وهلٍة أوَل  ُل  املا منَك  ))فيذهب  ( ِم ئِ الكما ذاُت  وانلخــُل  ومحاُمهــا 

تاج العروس )ك م م(.  (1(

تاج العروس )ك م م(.  (2(
أنستاس ماري الكرميل، نشوء اللغة العربية ونموها واكتماهلا. )القاهرة: املكتبة العرصية، 1938(، ص 116.  (3(

األزهري، تهذيب اللغة، )ه ش ر(.  (4(
رشيف راغب عالونة )مجع وحتقيق(، ثالثة شعراء مقلون )مالك بن حريم اهلمداين، عدي بن حاتم الطايئ،   (5(
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ويف قول الَفَرزَْدق، َهّمام بن اغلب ادّلاريّم اتلَّمييّم )ت 110ه(:

تانُه
َ
أ تْــه  ْعَجبَ

َ
أ لَّمــا  1)ُيَعلِّــُق  ( ِم ئِ لَكَما ا ِجيــاَد  يَْهــا  ْيَ

َ
حل ْرآد 

َ
بــأ  

4. 2 - ورود » الِكمامة« يف املعاجم

َْمُع 
ْ
ِع وَِغَطاُء انلَّْوِر َواجل

ْ
ل ُة بالكرس والِكمامُة واَِعُء الطَّ جاء يف الّصحاح: » والِكمُّ والِكمَّ

َكاِميُم«)2) وفيه أيضا: والِكمام بالكرس والِكمامُة أيضاً: ما يَُكمُّ به فم 
َ
ٌة َوِكَماٌم وأ ِكمَّ

َ
َماٌم َوأ

ْ
ك

َ
أ

ابلعري ئلال يعّض. )3)، وجاء يف اللسان: والِكمامــُة. والِكمام: ما ُسدَّ به. والِكمام، بالكرس، 

والِكمامــة: يشٌء يُسدُّ به فم ابلعري والفرس ئلال َيَعض ))).

الَفِصيل ئِلالَّ  َمنِْخر  جُيَْعل ىلع  ، اكلِكيِس،  بالَكرْسِ »والِكمامُة،  العروس  تاج  وجاء يف 

ُدوزِي )1300ه( عن معجم  بيرت آن  نقل رينهارت  )))، وقد  َكَمائِم«  بَاُب، واجلَْمُع  اذلُّ يُؤِْذيَه 

ملنع  فيه  أو  الفم  ىلع  آلة  ويه  كمامة،  ِشبام،  حشاكة،  زيارات:  ومجعها  »ِزيار،  ألاكال)6) 

الكالم«)7)، ففرّس الزيار بالكمامة، وعّرفها ىلع انلحو املذكور.

وجاء يف تعريف الِكمامة يف معجم اللغة العربّية املعارصة: »ما يُوضع ىلع الفم واألنف 

أنفه  ىلع  الِكمامة  وضع  الرَّجُل:  م  »تكمَّ أيًضا:  فيه  وورد  وحنوها«،  الّساّمة  الغازات  اتّقاء 

جعفر بن علبة احلاريث( )عّمان: دار املناهج للنرش واتلوزيع، 2007(، ص 119.
لسان العرب، )ك م م(، وتاج العروس، )ك م م(.  (1(

الصحاح، )ك م م(.  (2(

الصحاح، )ك م م(.  (3(
لسان العرب، )ك م م(.  (4(
تاج العروس، )ك م م(.  (5(

درو دى الاكال، معجم عريب حبروف قشتايلة »صنفه األب بدرو دي ألاكال يف غرناطة وطبعه فيها سنة 1505م   (6(
بأمر من فرديناند دي تاالفريا أول أسقف يف غرناطة« رينهارت بيرت آن ُدوزِي، تكملة املعاجم العربية، ترمجة 

حممد سليم انلعييم )بغداد: دار الرشيد للنرش، 1980م(، 1: 21.
للنرش،  الرشيد  دار  )بغداد:  انلعييم  سليم  حممد  ترمجة  العربية،  املعاجم  تكملة  ُدوزِي،  آن  بيرت  رينهارت   (7(

1980م(، )ز ي ر(.
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وفمه؛ تلقيه الغازات وحنوها«)1). 

4. 3 - تسويغ استعمال » الِكمامة«

الِكمام،  بمعىن  استعملت  الكمامة  أّن  وتعريفات معجمية  مما سبق من شواهد  يبدو 

وأّن الكمامة يمكن أن تكون صيغة مؤنّثة للكمام، وأّما القول: بأنّها قد استعملت مفرًدا 

لِكمام فضعيف. 

وإذا ما قورنت الِكمامة بالِكمام، فسنجد أّن لكمة الكمام أقوى سمااًع وقياًسا؛ لكرثة 

شواهده وكرثة اللكمات اليت أتت ىلع صيغ اسم اآللة فِعال، وقلة شواهد كمامة وقلة نظائرها 

اليت جاءت ىلع صيغة فعالة.

ّمامة.   5
َ
الك

تتلف الكّمامة عن نظريتيها الِكمام والِكمامة يف كونها لكمة مستحدثة، ومع ذلك 

كما  صيغتها  ىلع  االعرتاض  يمكن  ال  وذلا  العربّية،  يف  مألوفة  صيغة  ىلع  جاءت  فقد 

سنوّضح فيما سيأيت. 

ّمامة«
َ
5. 1- شواهد »الك

لم أعرث ىلع شاهد قديم يتضّمن لكمة كّمامة بتشديد امليم، فقد خلت مدّونة معجم 

ادّلوحة اتلارييّخ فيما يبدو من هذه اللكمة، ولم أجد يف املصادر واملعاجم ما يدّل ىلع وجودها 

قديًما، وإن شاعت اآلن، وهيمنت ىلع نظريتيها يف االستعمال احلايل.

ّمامة« يف املعاجم
َ
5. 2 - ورود » الك

ىلع الرّغم من خلّو معاجم الرتاث من لكمة كّمامة، فقد تناوتلها بعض املعاجم احلديثة 

باتّلعريف واتلمثيل، ومن ضمن هذه املعاجم:

أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربّية املعارصة )القاهرة: اعلم الكتب، 2008(، )ك م م(.  (1(
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((

موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب اليت جاء فيها أنَّ الكّمامة مؤنّث الكّمام، وأّن 
ام«من جيعل الــكمام ىلع فم ابلعري، ومن يغّطي الشء ويسرته، ومن يكتم الشهادة  الَكمَّ

وخيفيها«)1).

وورد يف معجم اللغة العربّية املعارصة يف الفعل املشتّق منها ىلع سبيل املجاز: »كمَّ 
م األفواَه: منع انلاَس من  فَمه: أسكته ومنعه عن الكالم »كمَّ أفواَه املعارضني«)2)، و»كمَّ

يَّة الكالم«)3) . حرِّ

ّمامة«
َ
5. 3 - تسويغ استعمال » الك

ىلع الرغـم مـن جتاهـل الَكّمامـة يف املعاجـم القديمة، فـيه لفظة قياسـية جاءت ىلع 
صيغـة اسـم اآللـة »فّعالة« مـن الفعل كـّم، وهو فعـل ثاليث متعـّد تنطبـق عليه رشوط 
ي 

َ
نِّ أ َس ادلَّ

ْ
ي يصـاغ منـه اسـم اآللـة، فقـد روي عـن األصمـيّع: »كَمْمـُت رأ

ّ
الفعـل اذل

َسـَدْدته«، وجـاء يف أسـاس ابلالغـة جلـار اهلل الّزخمـرشّي )ت 538ه( »كّمـه يكّمـه إذا 
سـرته، ويشء مكموم«))). 

نَْشَد اجلَوَْهِرّي ِلألْخَطِل )ِغياث بن َغوث اتلَّْغليِبّ )ت 90 ه( يَِصُف مَخًْرا:
َ
وأ

بِِطينَِتها ٍل  أْحــَوا ثَالثََة  ــت  )) ُكمَّ ( َتْهداِر َبْعِد  ِمــْن  رَصََّحْت  َذا  إِ َحىتَّ 

وسنناقش يف هذا املبحث تسويغ إسناد الفعل لإلنسان، وداللة »الكّمامة« ىلع اسم آلة، 
وسنبدأ بانلقطة األوىل:

لعـّل مـن االعرتاضـات اليت نسـمعها عن اسـتعمال الكمامـة تلغطية أنف اإلنسـان 

حممد بن الزبري وآخرون، موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب، )بريوت: مكتبة بلنان، 1991م(، )ك م م(.  (1(
أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربّية املعارصة )القاهرة: اعلم الكتب، 2008(، )ك م م(.  (2(

أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربّية املعارصة )ك م م(.  (3(
السود  باسل عيون  ابلالغة، حتقيق حممد  أساس  الزخمرشي،  اهلل  أمحد جار  بن  بن عمرو  القاسم حممود  أبو   (4(

)بريوت: دار الكتب العلمية، 1998م(، )ك م م(.
اجلوهرّي، الّصحاح، )ك م م(.  (5(
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وفمـه أّن الكمامـة ومشـتّقاتها اسـتعملت مـع احليوانات فقـط، وهذا غري صحيـح؛ إذ لم 
يقتـرص إسـناد الفعـل كـّم ومشـتقاته إىل احليـوان وانلبـات، بـل ورد إسـناده إىل البرش 

أيضـا، قَـاَل العّجاج:

وا)1)  ج ُغمُّ ٍة، لو لم ُتَفرَّ وا بُِغمَّ بَل لو َشِهْدَت انلاَس إْذ تُُكمُّ

ء: إِذا سرتته،  ْ َراَد: تكمموا، من كممت الشَّ
َ
وعلّق ابن سيده ىلع ذلك بقوهل: »قَاَل: أ

ِخرَية يَاًء فََصاَر يِف اتلَّْقِدير: تكميوا«.)2) وجاء يف اجلمهرة ملحمد بن احلسن 
َ ْ
ِميم األ

ْ
فأبدل ال

نّصه:  ما  ابلالغة  أساس  يف  كممته«)3)،وجاء  فقد  غّطيته  َما  »ولك  321ه(:  )ت  دريد  بن 
وتكّم الرجل بثيابه: تغّطى بها« )))، بل إنّها استعملت جمازا مع الشهادة، فقد جاء يف اللسان: 

: َقْمُع الشء وسرته، ومنه َكَممت الشهادة إِذا قَمْعتَها وَسرْتتها«))).  »والَكمُّ

رشوط  عليه  تنطبق  قيايس  استعمال  كّمامة  املبالغة  صيغة  استعمال  أنَّ  يل  ويبدو 
القياس ىلع صيغة فّعالة، لكونها مشتّقة من اثلاليث َكّم بمعىن غّطى، فكّمامة الوجه تعين 
غّطاية الوجه، ويه فعاًل تكّمه، أي تغّطيه، ولعّل املرتددين يف قبول هذا االستعمال يعود:

ـا إىل شـعورهم بأنّهـا ال تغّطـي بنفسـها، بـل بفعـل فاعـل، وهـذا مـردود بأمثلـة    1 إمَّ
أخـرى مشـابهة اكلسـّخانة والفّتاحـة، فمعظمهـا حتتـاج إىل فعـل فاعـل وال تقـوم 
بالفعـل مسـتقلة عـن الفاعل مـن البرش وغـريه، وىلع أي حال، يمكـن أن تكون 

مـن املجـاز العقيّل.

ا إىل كونها ال تدلُّ ىلع الكرثة، وهو أيضا حمّل نظر، ألّن عدد مرات قيامها باتلغطية    2 وإمَّ

اجلوهري، الصحاح، )ك م م(.  (1(
ابن سيده، املحكم واملحيط األعظم، )ك م م( و)ك م ك م(.  (2(

العلم  دار  )بريوت:  بعلبيك  منري  رمزي  حتقيق  اللغة،  مجهرة  األزدي،  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو   (3(
للماليني، 1987م( )ك م م(.

الزخمرشي، أساس ابلالغة، )ك م م(.  (4(
ابن منظور، لسان العرب )ك م م(.  (5(
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كثري جدا، والسّيما يف أيام الوباء يف وقتنا هذا، حيث يتكّرر الفعل بكرثة متعلّقاته، 

م للغيوب«؛ وذلك تلعّدد متعلّقاتهما؛ 
ّ

م للعبيد« و«عال
ّ

وقد ورد يف القرآن الكريم »ظال

د العباد؛  ألنَّ الّظلــم -إن افرتضنا جدال كونه صفًة إهلّيًة- فســيكون متعــّددا بتعدُّ

وذللك جاء انلــيف للمبالغة يف قوهل تعاىل: زب   مج   جح   مح   جخ   حخ   رب)1)، وكذلك 

م الغيوب. 
ّ

األمر يف عال

ا لكون الكّم )اكتلغطية( ال يقبل اتلفاوت والزيادة، وهو صحيح إن اكن مفعوهل 3    -وإمَّ

ا إذا اكن مفعوهل  واحــداً، وأردنا بها كمامة وجه واحد، كما ال جيوز حنو قّتال زيد، وأمَّ

متعّدداً وأردنا كّمامات وجوه خمتلفة ومتعددة، فيه تقبل اتلفاوت كرثًة وقلًّة، كما يف 

حنو قّتال احليوانات وقّتال البرش.

للتَّكرار  تكون  ال  املبالغة  أّن  ُذِكر-  عّما  فضال   - أيضاً  استعماهلا  يقّوي  ومما 

تعاىل:  قوهل  منوال  ىلع  وإحاكمه  وشّدته  لقّوته  أيضا  تكون  بل  فقط،  الفعل   يف 

زب   پ   پ      رب)2).

وإّما لكون »فّعالة« ليست من أسماء اآللة القياسّية، وهذا أيضاً غري صحيح، فقد قّرر    4

جممع اللغة العربية يف القاهرة قياســّيَة وزِن )َفّعالة( يف ادلاللة ىلع اآللة،)3)»اعتماًدا؛ 

ىلع كرثتها يف االســتعمال القديم واحلديــث«،))) ومن ذلك َطّيارة وَســّياَرة ودّراجة 

ية وثالّجة وشــّواية وسّخانة وشّماعة وكّسارة، والواقع أّن كثريا من صيغ املبالغة 
ّ

وغال

اليت جاءت ىلع مفعال وفّعالة أصبحت من أسماء اآللة.

فصلت: 46.  (1(
يوسف: 23.  (2(

جممع اللغة العربية، يف أصول اللغة، حتقيق حممد شويق أمني، ومصطىف حجازي، )القاهرة: 1975(، ص 19،   (3(
وينظر إيميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العرسبية )بريوت: دار الكتب العلمية، د ت(، 7: 103.

عباس حسن، انلحو الوايف، 3: 337، وأمحد خمتار عمر وآخرون، معجم الصواب اللغوي: ديلل املثقف العريب   (4(
ية، )غ ل ي، وشّماعة، )ش م ع .

ّ
)القاهرة: اعلم الكتب، 2008(، )غال
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اخلاتمة:    6

أّما  مقبولة،  وَكّمامة«  وِكمامة  »ِكمام  اثلالث  اللكمات  لّك  يل  تبدو  سبق  ما  ىلع  بناء 
ه،   102 سنة  يف  العّجاج  بن  رؤبة  الراجز  إىل  تعود  اإلفراد  صيغة  يف  فشواهدها  الِكمام 
رّماح )احلكم بن حكيم الّطايّئ -ت 125ه(، ثّم حممد بن إدريس الشافيّع )ت 204  والطِّ
ه(، ثّم ابن الرويم )أبو احلسن يلع بن العباس بن جريج )ت 283 ه(، وقد وردت يف املعاجم 
املختلفة ابتداء بمعجم العني للخليل، ومروراً بانلوادر أليب مسحل )ت 200 ه(، والاكمل 
للمربّد )ت 285 ه(، والّصحاح للجوهري )ت 393 ه(، واملحَكم واملحيط األعظم يف اللُّغة 
البن ِسيَده الُمريّس )ت 398 ه(، واللّسان البن منظور )ت 711 ه(، فضال عن عدٍد كبري 

من املعاجم احلديثة. 

وقد استعملت لكمة »ِكمام« يف الّشواهد واملعاجم املذكورة بمعىن غطاء القلب وغطاء 
انلخلة وغالف حّب احلنطة وغالف العناقيد وغطاء وجه الطائر وغطاء فم ابلعري والفرس، 
واستعمل الفعل اذلي اشتُّقت منه الِكمامة جماًزا بمعىن »أخىف الشهادة وسرتها«، وهذا يدّل 
ىلع عموم استعماهلا يف الغطاء بغض انلظر عن املغّطى، يؤيد ذلك أّن بعض املعاجم فرّست 
الكّم تفسريا اعما، ولم تّصه بفم ابلعري وحنوه، فجاء يف أساس ابلالغة »كّمه يكّمه إذا 
: َقْمُع الشء وسرته«، وجاء يف املحكم البن  سرته، ويشء مكموم«، ويف اللسان: »والَكمُّ

ء: إِذا سرتته«.  ْ سيده »كممت الشَّ

فم  به  يُسّد  ما  الِكمام ىلع  بقرص  القول  إىل  يّدل ىلع عدم صّحة من ذهب  ذلك  لك 
ا ىلع سبيل دخوهلا يف عموم  ابلعري، ويؤّكد جواز استعماهلا تلغطية أنف اإلنسان وفمه، إمَّ
معىن الكّم أو ىلع سبيل انلقل، أو ىلع سبيل تويلد لفظ جديد بوضعها قياًسا ىلع صيغة 

فِعال، اليّت أقر جممع اللغة العربّية بالقاهرة قياسّية استعماهلا اسَم آلة.

 وأضعف 
ً

 يف كونها أقل منها استعماال
ّ

وأّما الِكمامة فيه ال تتلف كثرًيا عن الِكمام إال
الّصحاح  بينها  من  للكمام،  مرادفة  أنّها  إىل  الرتاثّية  املعاجم  من  عدد  أشار  وقد  قياًسا، 
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واللسان وتاج العروس.

وأّمـا الكّمامـة فقـد اغبـت عـن املعاجـم الرتاثّيـة، وليـس هلـا وجـود يف الشـواهد 
القديمـة، وذلـك يـدّل ىلع أنّهـا لكمـة مسـتحدثة، ولكّنهـا جـاءت ىلع صيغـة مألوفـة يف 
العربّيـة، ويه صيغـة فّعالـة الـيت يه صيغـة مبالغة قياسـّية، وأقرهـا جممع اللغـة العربّية 
جة 

ّ
ية وثال

ّ
ضمن الصيغ القياسـّية السـم اآللـة، ومن نظائرها َطّيارة وَسـّياَرة ودّراجـة وغال

وشـّواية وسـّخانة وشـّماعة وكّسارة.

ولنئ اكنت الكّمامة لم ترد بهذه الصيغة، لقد ورد الفعل املشتقة منه )وهو كّم( حمّقًقا 
ا حتقيقه للمبالغة فلكونه قاباًل للتفاوت باعتبار تعّدد  لرشوط صيغ املبالغة واسم اآللة. أمَّ
متعلّقاته، وكرثتها وباعتبار شّدة فعل ما سيّم بالكّمامة وقّوة إحاكمها للتغطية، وأّما إيفاؤها 
برشوط اسم اآللة فقد وردت ىلع صيغة فّعالة من فعل ثاليّث متعّد، واكنت واسطة يف حتّقق 

الفعل وهو السرت واتلغطية، ووسيلة يرتفق ويعالج بها.

***
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الحقيقة البالغية والخالف اللفظي

 أ. د. عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة
)رئيس جممع اللغة العربية(

مقدمــة

ور من اللفظ«، فيه  مايّن »إنما ابلالغُة إيصاُل املعىن إىل القلب يف أحسن الصُّ قال الرُّ
فها غرُيه، وليسْت  ُيَعرِّ ىلع ذلك ليست جمرد مطابقة الكالم ملقتىض حال السامعني، كما 
مقترصة ىلع املجاز بأنواعه املعروفة، وإنما يه لكُّ استخداٍم حسٍن لأللفاظ ليك تعلَق بقلوب 
َرَِّك مشاعرهم. ولعلَّ أفضَل ما قيل يف تقريظها قوُل أيب هالل العسكري »إنَّ  املتلقني، وحتُ
أحقَّ العلوم باتلَّعلُّم، وأوالها باتلحفظ ـ بعد املعرفة باهلل ـ علُم ابلالغِة ومعرفُة الفصاحِة، 

اذلي ُيْعَرُف به إعجاُز كتاِب اهلل تعاىل«)1).

وحيُث إنَّ كتاَب اهلل معجٌز لكَّه، وبليٌغ لكّه، فإنَّ ابلالغة فيه غرُي مقترصة ىلع املجاز، 
ابلحث  ابلالغيون  أطال  وقد  ابلليغ.  باتلصوير  وألصقها  عنارصها،  أبرَز  املجاُز  اكن  وإن 
ها  ابلالغية حقَّ احلقيقة  ُيْعُطوا  لم  ولكنهم  واإلعجاب،  باملدح  واألدباء  انلقاُد  اه  وتلقَّ فيه، 
من اتلعريف واثلناء، ويه نصيف املجاز يف ابلالغة وحسن انلظم، ومقابلُُه يف االستخدام 

احلسن لأللفاظ.

يستمدُّ  لغوياً،  ُبْعداً  ثالثة،  أبعاداً  يتناوُل  كونه  إىل  العمِل  هذا  خصوصيُة  وتعوُد 
اكتمال  عند  مهمة  مرجعية  وسيجد  العريب،  الراث  سياقاِت  ومن  املعاجم،  من  مرجعيتَه 
املعجم اتلاريي العريب اذلي سيُوقُفنا ىلع تاريخ األلفاظ واملصطلحات وتطورها عرب الزمن. 

كتـاب الصناعتـني للعسـكري، حتقيـق يلع حممـد ابلجـاوي وحممد أبـو الفضل إبراهيـم، املكتبـة العرصية   (1(
1406 ه، ص 1.
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وُبْعداً بالغياً يستمدُّ مرجعيته ِمْن كتب ابلالغة وانلقد يف الراث واملعارصة. وُبْعداً 
عقدياً يستمدُّ مرجعيتَه ِمن تراث الِفرِق اإلسالمية، ومن مالمح تأثُّرها باخلالف يف مفهوم 

املجاز واحلقيقة ابلالغية عرب العصور.

وللكٍّ من هذه األبعاِد اثلالثة مراجُعها وخلفياتُها الفكريُة والعقديُة والعلمية، ولو 
اقترَص األمُر ىلع ادلاللِة اللغويِة وابلالغية لاكن العمُل حمدوداً، ولاكَن من املمكن تقديُم 
اث القديم وادلراساِت املعارصة، ولكنَّ املصطلحاِت اللسانيَة  مصطلحاِت الَفنَّنْي ِمَن الرُّ
فئٍة عريضٍة من  الوصوِل إىل  دوَن  ـ قد تكوُن حاجزاً  بها  الوفاَء  إَذا استطعُت  ـ  احلديثَة 

القراء لم تتعوْد ىلع تلك املصطلحات، ولم تستأنس ملفاهيمها بعد.

م ُمصطلحاً بالغيًا جديداً، هو مصطلُح احلقيقِة ابلالغية،  ومن جهة أخرى فإنين أقدِّ
وهو حيتاُج إىل املزيد ِمَن املعاجلة واتلوضيح واألمثلة واملناقشة حىت يعرفه أهُل االختصاص 
وغريهم، ثم يعرفون به، ويه مهمٌة شاقٌة فكرياً، تتطلُب وضَع اعراضاٍت افراضية والردَّ 
ىلع  الورقاِت  هذه  يف  املقصوِد  اجلمهور  مستويات  ِمْن  قريباً  أسلوباً  وتستوجُب  عليها، 

اختالِف انتماءاتِهم العلميِة والفكرية. 

ولعلَّ القارئ جيُد يف هذه األبعاد اثلالثة ما يشدُّ اهتمامه، ويلفُت نظره، بغضِّ انلظر 
عن قبوهل أو رفضه بلعض ما جاء فيها من آراء.

)1( 

اللة املركزية لأللفاظ الّدِ

اذلي  املعـىن  ويه  املعـروُف،  األصـيلُّ  معنـاُه  يه  لِلَّْفـِظ  املركزيـُة  ادلاللـُة 
الـي  املجازيـة  غـرِي  أْي  األويلـة،  ادلالالِت  ضمـَن  معامِجهـم  يف  اللغويـون  لُُه  يُسـجِّ
»بسـعة  سـيبويه  يسـميه  مـا  أو  اليل)1)،  ادلِّ وانلَّقـِل  ـِع  اتلَّوسُّ ُصـَوِر  ِمـْن  صـورٌة   يه 

لة املركزية وادلاللة اهلامشية ملجدي حسني 
َ

انظر اتلويلد ادلاليل يف ألفاظ أعضاء احلواس: دراسة بني ادلال  (1(
أمحد وحممد حسني فقيه ص 100.
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الـكالم«)1). وقـد عـربَّوا عـن ادلاللـة املركزيـة باحلقيقـة اللغويـة الـي تعـين اسـتعماَل 

ُ، ويه غـرُي مصطلـِح احلقيقـِة ابلالغيـِة كمـا سـرى.
َ

اللفـِظ فيمـا وُِضـَع هل

يـِح املسـتعمِل حسـَب الوَْضـِع  وقـد ُعِنيَـْت املعاجـُم اللغويـُة بهـذا اللفـِظ الرصَّ

)2)، واملـراُد بـه هو املعـروُف املتداول، أو مـا َدَرَج عليـه املسـتعملون لِلُّغِة، حبيث  اللغـويِّ

لـِة بـنَي اللفـِظ ومـا يـدلُّ عليـه«)))، وهو مـا نسـميه: باللفـِظ األول  يتـمُّ بـِه »ربـُط الصِّ

اذلي ينـرصُف اذلهـُن إىل معنـاُه بال َعنَـاٍء، كأْن تقوَل )إنسـاٌن( فينرصَف ِذْهنُـَك إىل هذا 

َضْفـَت إيلـِه عبـارَة مقطـوِع الرِّجلـني أو ايلََديِْن، أو 
َ
املخلـوِق يف ُصورتِـِه الاكملـِة، فـإذا أ

هِن مـا نقَص منهـا، وأعطـاَك صـورًة جديدًة  ـورِة يف اذلِّ غـرِي ذلـك، نقـَص ِمـَن تلـك الصُّ

تـُه تلـك العبـارُة الواصفُة. بقـدِر انلَّقـِص اذلي أدَّ

)2( 

ماذا نريد من األلفاظ؟

تذكُر  عندما  فأنت  معناه،  أو  اليشِء  صورِة  عن  اتلعبرِي  يف  اللفِظ  وظيفُة  تنحرُص   

لفَظ)احِلصاِن( إنما تستديع يف ذهنك صورَة هذا احليواِن ومفهوَمها املتداوَل، وإذا َسِمْعَت 

ِذكَر احلََطِب فإَن ِذْهنََك َسيَنرَْصُِف إىل ما جفَّ من غصون الشجر)))، وهذا هو املعىن األوُل 

يِه بالوْضِع اللغوي، وهو مقيٌَّد ىلع إطالقِه بصورٍة معروفٍة جلميع انلاطقني باللغة  يف ما نَُسمِّ

الواحدة. فإذا جتاوزَت هذا الوضَع فأنَت يف دائرِة املجاز خارج احلقيقة ابلالغية، ولو اكن 

ذلك قبل ظهور املصطلح. 

فيهما«  املكر  ولكن  يمكران  ال  وانلهار  »فالليل  فقال:  وانلهار«  الليل  مكر  »بل  تعاىل  بقوهل  مثال  هل  رضب   (1(
الكتاب 1  /89.

الصحاح للجوهري مادة )لفظ(.  (2(
نظرية الوضع اللغوي ومشلكة االجتهاد الفقيه ـ ادلكتور تاج ادلين املصطىف، موقع الرابطة املحمدية للعلماء.  (3(

انظر مادة حطب يف املعاجم دون حتديد.  (4(
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ومراُدنا بهذا اإلسهاِب يف توضيِح ادلاللة األويلة لأللفاظ هو إلزام َمْن ينِف الوضَع 
يف اللغِة بمفهوِم املعىن األوِل لللكمِة ِمْن لكِّ الوُُجوه، حىت ال تكون حجة ألحد يف رفض 
املعىن املتعارف ىلع صورته األوىل بني انلاس. »فاللغُة بمعناها الواسِع ال يمكُن أْن َينَْفِصَل 

فيها الفكُر عن صورتِه«)1).

)3( 

ما الحقيقة البالغية؟

خروجـاً ِمـَن املفاهيـم الغامضـة واملتنوعـة للحقيقـة صـار ابلحـث عـن مفاهيـَم 
جزئيـٍة هلـا يف بعِض العلـوم مطلوبـاً، وذلك تلحديـِد املفهوِم ووضـوِح خصوصيِتـِه، وِمْن 
وا بـنَي احلقيقِة القاطعِة الـي تََضُع أماَم القـايض األدلَة الاكملَة  ذلـَك أنَّ أهـَل القانوِن ميَّ
والاكفيـَة، واحلقيقـِة احلكميَّـِة الـي يه حقيقٌة ُمفرضـٌة تُبْـىَن ىلع تقاريَر غـرِي مؤكدة)2). 
واصطلـح الفقهـاُء ىلع احلقيقـة الرشعيـة كنقلهـم معـىن ادلاعء إىل الصـالة، وصريورتـه 
حقيقـة رشعيـة، وألهـِل الُعـرِف حقيقتُهـم العرفيُة كتسـميِة احلـرس امللـيك باملخزن يف 
نـااعت بنظام احِلْسـبِة، وتسـميِة ادليوان  املغـرب األقـى، وتسـميِة مراقبِة األسـعار والصَّ
مـام، وعـرََّف غرُيهـم احلقيقـة العقليـة بأنهـا »إسـناُد الفعِل أو مـا يف معنـاُه إىل ما هَو  بالزِّ
اهر«. وأقـرُب هذه احلقائـِق إىل احلقيقِة ابلالغيِة يه احلقيقـُة اللغويُة،  عنـَد املتلكـِم يف الظَّ

فمـا الفـرُق بينهما؟ 

يمكُن اتلفريق بني احلقيقتني اللغوية وابلالغية، بأنَّ األوىل تستخدم اللفظ فيما 
يقابله  فاجلمال  املعاين،  ويقابلها أضداُدها من  أيِّ توصيف،  من  هُل يف األصل جمرداً  وُِضع 

حة يقابلها املرض، والصدق يقابله الكذب، واحلق يقابله ابلاطل.  القبح، والصِّ

قضايا انلقد األديب بني القديم واحلديث ملحمد زيك العشماوي ، دار انلهضة العربية ، ص 251.  (1(
انظر املزيد عنها يف مقال احلقيقة احلكمية وتطبيقاتها لدلكتور يوسف مصطىف رسول، جملة القانون والسياسة،   (2(

العدد 23 السنة 16.
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ُ يف تَعبـرٍي يتَّصـُف جبََمـاِل انلَّظِم، 
َ

ـا إذا وََضْعنَـا اللَّفـَظ املسـتخدَم فيمـا وُِضـَع هل  أمَّ
وانتقـاِء األلفاِظ وسالسـِة األسـلوب، وربما بتحسـيِنِه بابلديع واملعاين، ِمْن غرِي اسـتعماٍل 
ـوِر ابليانيـِة فـَي احلقيقـُة ابلالغيـة، وال يقابلهـا إال املجـاز، فبني احلقيقتـني عموٌم  للصُّ
وخصـوٌص، حيـث جتتمعـان يف اسـتخدام اللفـظ فيمـا وُِضـَع هل، وختتلفـان يف اخلصائص 

األخـرى لـلك منهما.

وجـاءت احلقيقـة ابلالغيـة يف القـرآن الكريـم كثـرياً، وليـس أبلغ منـه وال أمجل 
أسـلوباً، ويمكـن القول إنَّ لكَّ القرآن الكريـم نصٌّ بليٌغ، وجزٌء منه اكنـت بالغُة املجاز، 
أمـا ابلقية األوسـع فتنطبـق عليها احلقيقـة ابلالغية، وتتمثـل ابلالغة فيـه جبانيب املعاين 
وابلديـع، فِمـَن املعـاين الـواردِة يف القـرآن الكريم القـرُص، والفصـُل، والوصـُل، واتلقديُم، 

واتلأخـرُي، واإلجيـاُز، واإلطنـاُب، واملسـاواُة، وذلك بليـاِن مطابقة اللفـظ ملقتىض احلال.

 أمـا ابلديـع َفرَيُِد منـه يف القـرآن الكريم الطبـاُق، واملقابلـُة، واجلناُس، والسـجُع، 
ومـرااعُة انلظـري، واالزدواج، أو لكُّ مـا حيقق حتسـني الكالم. واألمثلـة ىلع ذلك كثرية يف 
مواضعهـا، ونسـوق هنا بعضها يلـدرك القارُئ أنَّ ِمن القول ابلليغ ما ال يقترص ىلع أقسـام 

ابليـان وصـوره املجازية، ومن ذلـك قـوهل تعـاىل: زب   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   رب)1) فهـو مـن السـجع ولـم يلجـأ إىل املجـاز 
برغـم بالغتـه، وكذلك قـوهل تعـاىل: زب   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   رب)2) فهو ِمْن 

دور، وقـوهل تعـاىل: زب   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ    ردِّ األعجـاز ىلع الصُّ
 ہ   ہ   ہھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   رب))) 

فهـو مـن الطبـاق، ولكُّ ذلـك يف آيـاٍت ليـس بهـا جمـاز، وهـو كثـرٌي يف القـرآن والـكالم 
لعريب. ا

اإلخالص: 1 - 4.  (1(
نوح: 10.  (2(

فاطر: 27.  (3(
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وقُْل مثل ذلك ىلع أمثلة املعاين، فف قوهل تعاىل: زب   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پپ   
ڀ   ڀ   ڀ   رب)1) بالغة قال عنها الزخمرشي إنها راسخة يف ابلالغة العتمادها الفصل 
يف موضعه الصحيح بني اجلمل)2)، وسورة الفاحتة مثاٌل آخُر للفصل حيث ال يوجد فيها سوى 
حرف عطف واحٍد، وهو ما منحها مجااًل إىل مجال السجع، مع ندرة اللجوِء إىل اتلصوير 

ابلياين. ومنه يف بالغة القرص دون اللجوء إىل الصور ابليانية قوهل تعاىل: زب   ۋ   ۋ   ۅ   
ۅ   ۉ   ۉ      رب))).

ومن الشعر يف حسن اتلقسيم والفصل دون اللجوء إىل الصور ابليانية قوُل اخلنساء:

أوِديٍَة َهّبــاُط  لِوَيــٍة  أ ُل  ــا َجّراُرمَحّ للَجيِش  نِْديَــٍة  أ َشــّهاُد 

وقول عنرة يف اتلصوير املبارش أيضاً:

أنين الوقيَعــــَة  َشــهَد  َمْن  املغنمُيربِْك  عنــد  وأعُفّ  الوىغ  أغىش 

مين نواهٌل  ماُح  ِرّ ل وا ذكْرتُِك  ديمولقد  مـْن  تْقـــطُر  لِهنْـــِد  ا وبيُْض 

وقول أمحد شويق يف همزتيه املشهورة يف رثاء عمر املختار:

يف العالقة  جعلوا  لــو  رضَّ  وإخاَءما  ًة  موَدّ عوِب  لُشّ ا بني  غٍد 

فهذه األمثلة الشعرية وكثرٌي غريها يف انلرث العريب أيًضا مفعمٌة جبمال النسج وبالغة 
القول، ووجوه حتسني الكالم، وحسن نظمه بعد صحة ادلاللة، دون أن تتناول املجاز إال 
السمة  مع  األوىل  املعاين  ىلع  تقترص  الي  ابلالغية  باحلقيقة  أسميناه  ما  هو  وذلك  نادراً، 

اجلمايلة يف األسلوب، كما أوضحنا يف سائر ابلحث.

أمـا املجـاُز فهـو تعبـرٌي اصطـاليحٌّ عـْن معـىًن يتجـاوُز املعـىن األول للفـظ إىل 
ـوُر ابليانيـُة، وهو ما يُعـرُف باتلَّصويِر غـري املبـارش، وأدواتُُه يه:  معـىًن جديـٍد تمثلُُه الصُّ

ابلقرة: 1 - 2.  (1(
انظر الكشاف: 1  / 121  (2(

فاطر: 28.  (3(
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ـع اللُّغـوي، وهو املقابل  االسـتعارُة، والكنايـُة، واملجاُز املرسـُل، وغـُر ذلك من ُصَوِر اتلوسُّ
ابلالغية. للحقيقـة 

ثم إنَّ احلقيقَة ابلالغيَة واملجاَز أسلوباِن ِمَن األسايلِب العربيِة، ُيْمِكُن أن نضَع يف 
مجلتيهما اخلرَب اذلي نريُدُه ِصْدقاً أو َكِذباً، وحقاً أو باطال، ولكنَّهما ال تتَِّصَفاِن بذلَك ِمْن 
ا عنها، فقد يُوضُع فيهما كالُم اهلِل  ني للَمَضاِمنِي اليت يُراُد لَُهَما أْن يُعربِّ

َ
حيُث كونُهما قابل

وهو أصدُق الَقوِل، كما قد توضع  فيهما كالُم ُمسيلمَة وهو أكذُب الَقْول.

املطلقة  الكذَب، وغُر احلقيقة  تقابُل  اليت  فاحلقيقُة ابلالغيُة غُر احلقيقِة اخلربيِة 
إىل  املعَن  إسناُد  يه  لإلسناِد  ابلالغيُة  واحلقيقُة  وابلاطل.  احلق  بني  املقابلة  تقتيض  اليت 
ونقوُل  كذلك،  انلاس  عند  عليه  متعارفاً  ألنَّه صار  الطُر،  غرَّد  فنقوُل   ، احلقييقِّ صاحِبِه 
املجاز  أردَت  فإذا  املركزية،  هيِل يف ادلاللة  الصَّ لفُظ  وُِضَع لصوتِه  َصَهل احلصاُن، ألنَّه قد 
ُق اعقٌل أنََّك  قلت )َنَهَق هذا الُمغِن(؛ تريُد أنَّ صوتَُه ِمن قُبحِه كصوِت احِلماِر، وال يصدِّ

بهذا القوِل تكذُب، ولكنََّك تنتقُد وتستقبح. 

َوَل اذلي 
َ

فعندمـا نـورُد مصطلـَح احلقيقـِة ابلالغيـة)1)، إنَّمـا نقصـُد بـه املعـن األ
تعـارَف عليـه انلاس، فالَعـرُش يف احلقيقة ابلالغيـة: كريسٌّ ىلع قوائَم، وهل َمْسـنٌَد يَْسـنُد 
هـَر، وركنـان تُوضـُع عليهمـا ايلَـداِن بقصـِد اجللـوس عليـه، وإِن اختلفـْت أنواُعـُه  الظَّ
وتصميماتُـُه، ومـن معانيـه )الُملـك( و)رسيـُر الَمِلِك(اذلي جيلـس عليه)))، فـإذا خالف 
هـذا الشـَل واملعـَن والوظيفـَة، فليس هو مـن احلقيقة ابلالغيـة يف يشٍء، بـل يتجاوزُها 
إىل معـًن آخـَر اْصَطلـَح عليـه ابلالغيـون باملجاز، مـع اتفاقنـا ىلع أنَّه حقيقـٌة خربيٌة ال 

فيها. شـكَّ 

لم يسبق يل أن اطلعت ىلع هذا املصطلح سابقاً، واالستثناء الوحيد ما ورد يف موسوعة عني من قوهلم احلقيقة   (((
يف االصطالح اليت تعن االصطالح ابلاليغ، ويه اللكمة املستعملة فيما وضعت هل يف االصطالح اذلي جرى 

به اتلخاطُب، ويه مع ذلك لم تستخدم هذا املصطلح بلفظه. 
املعجم الوسيط، مادة )عرش(.  (((



6(

تهةاهةدامةقبلدةمةدامةقيقدةقي.دق.يتايةدأ

ويتفـُق لكُّ املسـلمني ىلع أنَّ عـرش اهلل اذلي اسـتوى عليه ليس ىلع هـذه الصورة 

املعروفـِة الـيت تمثـل احلقيقة الوضعية أي املعـن القريب، وال االسـتواُء كذلك، وذهبوا يف 

ذلـك مذاهـَب خمتلفـة، فبعُضهم يؤوُل االسـتواَء عليه باالسـتيالء)1)، وبعضهـم يقول إنَّما 

هم يف الواقع يلجـؤون إىل املجاز 
ُّ
هلو اسلتواء بلا كيف، وبعضهم يفـوِّض أمـَرُه إىل اهلل، ولك

تلزنيـه اهلل عـن احلقيقـة الوضعية، َعِلَمـُه َمْن َعِلَمـُه وَجِهلَُه َمـْن َجِهلَُه، إذ مفهـوُم املجاِز 

أنَّ اللفـَظ قـد اسـتُعمل لغر مـا وُِضَع هل، وهـذا خمترُص اخلـالِف بنَي الِفرِق اإلسـالمية يف 

هـذه القضية. 

ـ  وتعظيمُه  اهلل  تزنيُه  هو  عنَدُهْم  دافُِعُه   ، لفظيٌّ خالٌف  ـ  ياُلحُظ  ـ  كما  وهذا   

املتعارف  أي  اللغوية  أو  ابلالغية  احلقائق  ِمَن  اهلل  َعرَش  بأنَّ  يقوُل اعقٌل  وال  تقّدم.  كما 

 عليها بني انلاس، وإن اكن بال أيِّ شكٍّ من احلقائق اخلربية، وذلك انطالقاً من قوهل تعاىل: 

زب   ٺ   ٺ   ٿ      رب)))، وقوهل : زب   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   رب)))، وال جيوُز 

! وخباصٍة أنَّ الفرقاَء مؤمنون  أْن ختتلَف األمُة اختالفاً عقدياً ِمْن أجِل هذا اخلالِف اللفظيِّ

. ِبما نََزَل ِمَن اهلِل ىلع رسوهِل

)4( 

حة  موّضِ
ٌ
أمثلة

، فلو قاَل أحُدهم يمازُح شخصاً يف بدل آخر وهو 
ْ

رضْب ذِللَك أمثلًة تلقريِب احلال
ْ

ونل

نا الغائم، وربيعنا ادلائم(، فنحُن  ْنَعَم هذه النسائم، يف جوِّ
َ
يف: )آهٍ ما أ يتلظى ِمْن َقيِْض الصَّ

قال القرايف: »ومعن قول مالك االستواء غر جمهول أنَّ عقونلا دتلنا ىلع االستواء الالئق باهلل وجالهل وعظمته،   (((
وهو االستيالء دون اجللوس وحنوه مما ال يكون إال يف األجسام، وقوهل )الكيف غر معقول( معناه أنَّ ذات 
اهلل ال توصف بما وضعت هل العرب لفظ الكيف، وهو األحوال املتنقلة واهليئات اجلسمية، فال يعقل ذلك يف 

حقه«. اذلخرة لشهاب ادلين أمحد القرايف، 3)  / )4). 
الشورى: )).  (((
اإلخالص: 4.  (3(



قبلفةفيةقياا ةيةاقبلا ةقيقحلا

63

إذ  حقيقة بالغية،  أماَم  املثال  احَلقيقِة اخلربيةِ. ولكننا يف هذا  ِمَن  أماَم خرٍب اكذٍب خاٍل 
ليسْت هذه اجلملُة جمازاً ُمرساًل، وال يه استعارٌة ترصحييٌة، وال مكنيٌة، وال كنايٌة، فيه إذْن 

حقيقٌة بالغيٌة وليست حقيقًة خربيًة.

وكمـا يقابـُل الكذُب احلقيقَة اخلربيـَة، يقابل املجاُز احلقيقَة ابلالغيـَة، وهو كثرٌي يف 
 القرآن الكريم، كقوهل تعاىل: زب   ڃ   ڃ   چ   چ      رب))) وقوهل: زب   ٿ   ٹ   ٹ      رب)))، 
فنحـن هنـا أمـاَم حقيقـٍة خربيٍة ال شـكَّ فيهـا، ولكُّ مـا يف القـرآن الكريم حـٌق، ولكْن 
لسـنا أمـاَم حقيقٍة بالغية بسـبب وجـود االسـتعارة املكنية، واللَّبـُس َبـنْيَ احلقيقتني هو 
مـا اكن هاجـَس املنكريـن للمجاز، لظنِّهـم أنَّ املجاَز يف مثـِل هذه األمثلِة يقابـُل احلقيقَة 
ُه عند نفاِة األسـباِب جمـاٌز ال حقيقـة هل«)3) ظناً منه  اخلربيـة، يقـول ابـُن القيِّـم: »وهذا لكُـّ

أنَّ لكَّ جمـاٍز ال حقيقَة هل. 

 ويف املثال اآليت يقول تعاىل: زب   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   رب))) 
ور ابليانية  فنحن أماَم حقيقٍة خربيٍة واضحة، وأماَم حقيقٍة بالغيٍة أيضاً، لعدِم وجوِد الصُّ

املعروفة، وهذا كثري يف القرآن الكريم وغرِيه ِمْن كالِم العرِب.

أما يف قوهل تعاىل: زب   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   رب))) فنحُن أماَم حقيقٍة 
خربيٍة ولسنا أماَم حقيقة بالغية، وذلك بسبب استخدام األلفاظ يف غري ما وُضعْت هل، فيف 
بِح جعَل األوَل يُعسعُس واآلخَر يتنفُس، وذلك ِمْن شأِن األحياء،  اآلية تشخيٌص لِلَّيِل والصُّ
ِلَّ 

ُ
ن أْن  دون  من  معًن جمازيٍّ جديد،  إىل  ابلالغية  احلقيقة  من  به  نلا  َجِلٌّ حتوَّ وهو جماٌز 

بصدِق اجلملِة اخلربية. 

الكهف: 77.  (((
مريم: 4.  (((

شفاء العليل 399.  (3(
عبس: ) - 3.  (4(

اتلكوير: 7) - 8).  (((
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الكريم،  القرآن  من  كثريٍة  آياٍت  يف  وابلالغيُة  اخلربيُة  احلقيقتان  اجتمعْت  ولقد 
زب   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ    ومنها قوهل تعاىل: 
ڎ   ڎڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   رب))) فاآلية عربَّت عن واقٍع صادٍق ولم جتنْح 

وِر ابليانية فجمعْت بني احلقيقتني. إىل الصُّ

وقد جيتمُع املجاُز والكذُب يف غرِي كالِم اهلل، حنَي تغيُب احلقيقتان اخلربيُة وابلالغيُة، 
قور،  نا ايلوَم خفافِيَشهم ابلائسة« فقد شبَّه جنوَده بالصُّ كقوِل أحِدهم اكذباً »َدَحَر صقوُر جوِّ
وشبَّه جنوَد أعدائه باخلفافيش، فاجتمع يف مجلته املجاُز والكذُب واغبِت احلقيقتان. ولكنَّ 
لُُه املجاز، فجملته قالب للكِّ املضامني، ولكن يتحملُُه صاحُب  ذنَب الكذِب هنا ال يتحمَّ
 ، اخلرب الاكذب كما ترى، وحاشا هلِل أن يقَع ذلك يف كتابِه أو يف سنِة رسوهل

فتدبر ذلك ألننا سنبين عليه ما بعده.

)5( 

مالمُح الخالِف اللفظّيِ

بِه خالف لفظي  تبنيَّ من هذه ادلراسة أنَّ اخلالَف بنَي منكري املجاِز والقائلنَي 
ناجٌم عن لَبٍْس بنَي حقيقتني، وربما اكن ذلك هو أساُس ُسوِء الفهِم بينهما، وعلينا ابتداًء 
هم خدمُة اإلسالِم  سن الظنَّ بالفريقني، فنحُن أماَم ُمؤِمِنني َوِرِعني ِمَن اجلانبني، تهمُّ

ُ
أْن ن

لل، فهذا فريٌق ينكُر املجاَز، برغِم وجوِدهِ يف اللغاِت  فاُع عنه وتزنيُه اهلِل وكتابِه عن الزَّ وادلِّ
نة، قال ابُن  واللهجاِت العاملية، وهاجُسُه أنَّه كذٌب، فكيف َيْقبَُل بوجوِدهِ يف الكتاب والسُّ
ُل  وا بقوهل: زب   ۓ   ڭ      رب)))))))، وقال: »وَحْ عبد الرب عن هذا الفريق، وهو منه: »واْحتَجُّ
سبُوَن  «)4) وبذلك نعرُف أنهم يَْ ين واحلَقِّ كالِم اهلِل تعاىل ونبيِه ىلع احلقيقِة أوىل بَِذوِي ادلِّ

انلحل: 90.  (((
األنعام: 57.  (((
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املجاَز َكذباً مقابَل احلقيقة، وهو ما وقَع فيه معظُم املنكرين لِلمجاز يف القرآن الكريم، ولو 
اكن األمُر ىلع انلَّحو اذلي قالوا لوََجدوا مجيع املسلمني معهم، ولكنَّ املجاَز ليس خمالفاً 

للحقِّ كما رأينا وسرنى))).

حتتمل  ال  مفرداٌت  هو  وإنما   ، للحقِّ مقاباًل  ليس  املجاَز  أنَّ  يرى  آخر  فريٌق  وهذا 
ٌع يف القوِل جاٍر ىلع  الصدق والكذب، فإذا وُِضَعْت يف مجل فيه قوالب للمضامني، وإنَّه تَوَسُّ
ألسنِة الَعرِب واعداتِهم يف اتلعبري. وخالصُة القول إنه طريقٌة يف اتلعبري ال تُوَصُف بصدٍق 
وال كذٍب، بل هو واحٌد ِمْن أسايلِب اللغاِت العامليِة وهلجاتِها، ال جيوُز إنكارُه يف القرآِن 

والسنِة ـ كيف وهو من مالمح اإلعجاز فيهما ؟!.

)6( 

مالمح الخالف في الغرب اإلسالمي

ثني العالمُة ابُن  اكن اخلالُف هاِدئًا يف الغرِب اإلساليم، منذ أْن رفَع لواَءه ِمن الُمحدِّ
عبِد الربِّ األندليس، ورفَع لواَءه ِمَن املتلكمني الفقيُه الشهرُي أبو بكر بن العريب، واكن ابن 
بينهما برغم ظاهريته، فنحُن أماَم أئمٍة أجالء، يعرفوَن مستوى احلوار وآدابَه  حزم وسطاً 
ثني ال يُنكر املجاز، ألنه واقٌع لغوي، ولكنه يتحفُظ  وحدوَده، وَمْن يأخْذ منهم برأي املحدِّ
نِة الصحيحة، وَمْن يقوُل منهم باملجاِز ال يصُف خمالفيِه  ىلع وروِدهِ يف القرآِن الكريِم والسُّ

مة.  باملجسِّ

م  تقدَّ ما  لكِّ  واتلَّمثيِل يف  املجاِز  باِب  ِمْن  ذلَك  »وَجَعلوا  يقول:  الرب  عبِد  ابُن  وهذا 
ذكُره، ىلع معىن أنَّ هذه األشياَء لو اكنت مما َتنِْطُق أو تعِقُل لاكن هذا نطُقها وفعلُها«))) )اه(، 
ولكنها لم تعِقْل ولم تنِطْق، فنسبتُهم الكالَم إيلها ليس من باب احلقيقة ابلالغية، أْي ليس 
من املعاين األويلة، فهو إذن من املجاز، فلو أرادوا تقريَب احلقيقِة ابلالغيِة ِمن املجاز لقالوا 

الرد ىلع هذه األسباب يف مقالة املجاز ومصادره يف جملة جممع اللغة العربية العددان 15، 16 ص 113.  (1(
اتلمهيد 12.  (2(
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ما قال الصحايبُّ اجلليل حساُن بن ثابت:
َعبْداً اكَن  يُنسُب  للُّؤَم  ا انَّ  ))لََو  ( لوَْجِه أعوَر ِمْن ثقيِف قبيَح ا

التشبيه  باب  إىل  )لو(  أراده وخيرُج عنه حبرف  املجازي اذلي  املعىن  يستبطُن  فهو 
اخليايل. فابُن عبد الرب بما أورده ِمْن أمثلِة املجاز ال نراُه ينِكُرُه، بل يربهُن ىلع أنه معروٌف يف 

اجلاهلية وصدر اإلسالم بما ساقه من تلك األمثلة، وذللك قال : »وهو كثرٌي«))). 

)7( 

مقارنة بين حقائق

ْسـَفَر عنـُه ابلحـُث تمثـل يف مقارنـة بـن ثـالث حقائـق يه، 
َ
واحلاصـل اذلي أ

احلقيقـًة املطلقـة، واحلقيقـة اخلربيـًة، واحلقيقـًة ابلالغيًة، فاحلقيقـُة املطلقـة يمكن أن 
يتقابـل فيهـا احلُق وابلاطـُل، واحلقيقة اخلربيـُة يه الصدق اذلي يُقابُل الكـذب، ألنَّ اخلرَب 
ـدَق والكـذَب، كمـا هو معـروٌف، واحلقيقـة ابلالغيـة يه اليت تقابـل املجاز  َيتَِمـُل الصِّ

بغـضَّ انلَّظـر عـن حمتواها.

واتفَق القائلون باملجاز ومنكروه ىلع أنَّ ما جاء ِمْن آيات الكتاب العزيز اليت تَرُِد 
بها  واإليماُن  فيها،  اليت ال شكَّ  احلقيقِة اخلربيِة  باب  للتشبيِه هو من  ألفاٌظ موهمٌة  فيها 
نة  عقيدٌة بال ريب، إذ ليس ثمَة مؤمٌن ال يُقرُّ بِصْدِق ما جاَء يف الكتاِب الكريِم وصحيِح السُّ

ِمن أخباٍر مهما اكن نوُعها.

الكذب،  تقابل  وال  املجاز،  تقابل  ألنها  تماماً،  آخُر  فيشٌء  ابلالغيُة  احلقيقُة  أما 
وتَستخدُم ألفاظاً مطابقًة ملعناها اذلي تَعارَف عليه انلاُس مع َمْسحٍة مجايلٍة يف األسلوب، 
ُث ِمْن مضامَن صادقٍة أو اكذبٍة،  وال حتتمل الصدَق والكذَب ذلاتها، بل ملا يضُعُه فيها املتحدِّ

اتلمهيد 5  / 12.   (1(
اتلمهيد: 12 ـ 15.  (2(
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فيه واعٌء للكالم، ويف األوعية تََضُع ما تشاُء، وذلك ديدن كالم العرب. قال ابن عبد الرب: 
ا يَِصحُّ  َتْفَهُمُه العرُب ِمْن معهوِد خماَطبَاتِها ِممَّ »وََجلَّ اهلُل عزَّ وجلَّ َعْن أْن ُيَاِطَب إال بِما 

اِمِعني«))). عنَد السَّ

)8( 

الخالف في االستواء

ه ُسـئل عـن قـول اهلل  نَـس أنَـّ
َ
أورَد ابـُن عبـد الـرَبِّ يف اتلَّْمِهيـِد: »َعـْن مالـِك بـِن أ

ثـم  مالـٌك  اسـتوى؟، قال: فأطرق  كيـف  رب)))،  ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    زب    تعـاىل: 
قـال: اسـتواؤه جمهـول، والفعـُل منـه غـُر معقـوٍل، واملسـألُة عـن هـذا بدعـة«))) وهـذه 
روايـٌة ال إشـال فيهـا، ألنـه أوضـَح أنَّ اسـتواَء اهلِل جمهـوٌل، أْي َغـُر االسـتواِء املتعارِف 
عليـه. وربمـا ظهـر اإلشـاُل يف روايـِة ابَليهـي ِمْن ِعبـارِة أمِّ سـلمَة الـي اشـتُهرْت فيما 
 : ـ أنـه ُسـئِل عـن قـوهل  بعـد منسـوبًة إىل اإلمـام مالـك بـن أنـس ـ 
زب   ڈ   ژ   ژ ڑ   رب)))، كيـف اسـتوى؟ فقال: االسـتواُء معلوٌم والكيُف جمهوٌل، 
والسـؤاُل عنـه بدعـٌة، ثم قال: أخرجـوه))): فقد قـال اإلمام مالك: االسـتواء معـروف، ولم 
يقـْل اسـتواُء اهلِل معروف، فاألوُل هو االسـتواُء املتعـارُف عليه وىلع كيفيِتِه، واسـتواُء اهلِل 
غـر ذلـك فهو جمهـوٌل، وهو مـا يُدخلُُه إىل دائـرِة املجاز، وليـس علينا أن نضـَع لفظاً ِمَن 

اجتهاِدنـا هلذا املجـاز، بل يكيف أْن حنيلَـه إىل ِعلِم اهلل.

 فـدلَّ بقـوهل والكيف جمهول ىلع أنَّه اسـتواٌء آخـُر غُر معروف، أي غـر ما يُفهُم 
ِمـَن ادلاللـِة املركزيـة، أو مـا أسـميناه باملعـروف مـن املعـى األول للمفـردات. واجلهُل 

اتلمهيد 7  / 131.  (1(
طه: 5.  (((

اتلمهيد 1  / 151.  (3(
طه: 5.  (((

األسماء والصفات.  (5(
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ـِل إىل جمهـوٍل علينـا أْن نؤمَن بـِه وليس  بالكيفيـة خـروٌج ِمـَن املقـداِر واحلَْجِم والشَّ
علينـا أْن نفرَسُه، فتفسـرُه جمرُد ذكـرهِ، واهلل أعلم به، وليس ذلك مـن اتلعطيِل يف يشء.

ـلِف يف قوهِلـم بـال كيـف، ويه تعـي أنَّ  واتَّفقـِت األمـُة ىلع عبـارة علمـاء السَّ
، إِذ الظاهـُر مـن  اللفـَظ قـد َخـَرَج عـن ظاهـرهِ املكيَّـِف أي املعـروف إىل معـًى جمـازيٍّ
يِه آخرون  )ايلـد( هل َكيْـٌف يف اللغة معـروٌف، وعدُم اتلكييف يـؤدي بنا إىل املجاز، ويسـمِّ
ـا هـو ظاهـٌر حقيـيٌّ مألـوٌف إىل لغـٍة جمازيـة، أي ليسـْت  باالنزيـاح، وهـو العـدول عمَّ

رِهِ. ـامِع وتََصـوُّ مركزيـًة يف ذهِن السَّ

قـال أبـو داود: وحدثنـا احلسـُن بـُن حممـٍد قـال: سـمعُت اهليثـَم بـَن خارجـة قال: 
، وسـفياَن اثلـوري، ومالـَك بـَن أنـس،  حدثـي الويلـُد بـن مسـلم قـال: سـألُت األوزايعَّ
وهـا كما  والليـَث بـن سـعد، عن هـذه األحاديـث الي جـاءت يف الصفـات، فقالـوا: »أِمرُّ
وها مع اإليمان بهـا، ألنكم لن  جـاَءْت بـا كيـف«. ويف رواية: »بـا تفسـر« أي ال تفرسِّ

جتـدوا مـا يوافقهـا من الـرح يف لغتكـم، واهلل أعلم بمراده منهـا، وذلا قالوا إنَّ السـؤاَل 
وا لرِصفِـِه إىل عدِم اتلكييف. عنهـا بِْدَعـٌة، فلو أرضاهم املعى القريـُب املعروُف ملا اْضُطرُّ

وبعَد وضوِح معَى املجاز، وبياِن أْن ال َمْدَخل للكذِب يف اتلعبر به إذا اكن املصدر 
َ األلفاَظ املشبِّهة باملجاز، أو أْن يَِكَل ذلك إىل علِم  صادقاً، فال ترثيَب ىلع املْؤمِن أْن يفرسِّ

اهلِل ومراِدهِ، مع اإليماِن اتلَّاِم بِه واالهتماِم بثمرِة ذكرهِ. 

)9( 

وم؟
َّ
على َمْن يقُع الل

َط بنَي احلَِقيقتَنْي 
ْ
تبادل الفريقان اتلُّهَم باتلجسيِم واتلَّعطيِل واتلبديِع بسبب هذا اخلَل

احلارض  عرصنا  يف  أوارُُه  زاَد   
ً
ونزااع املسلمني  بني  تنافراً  ذلك  وسبََّب  وابلالغية،  اخلربية 

ته  وغذَّ الرق  يف  وترعرع  ونما  أعظم،  اكن  ربما  منها  خيف  وما  بعضها،  ذكروا  ألسباب 
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فَمِن  اإلساليم،  الغرب  إىل  حبدتِه  نْقلَه  بعُضهم  َحاوَل  وقد  أسف،  بكلِّ  واملاُل  السياسُة 

الَملُوُم ىلع هذا الزناع بني املسلمني؟

بعد الرجوع إىل عدٍد من املصادٍر ابلالغية القديمِة واحلديثِة جند أنَّ علماَء ابلالغِة 

هْم أساُس هذا اللَّبس، فيف مقابِل اإلسهاِب يف أبواِب املجاز ال جنُد وقوفاً يُذَكُر أمام احلقيقة 

ابلالغية، وإذا ذكروها أطلقوا عليها اسم احلقيقة ِمْن ُدوِن تميزٍي هلا عن غرها من احلقائق، 

اء. وهنا مكمُن ادلَّ

اإللكرتوين،  ابلحث  بمواقع  تستعينوا  وأن  ابلالغة،  ُكتُِب  إىل  تَرِْجُعوا  أن  ولَكم 

قوا بنَي احلقيقِة ابلالغيِة واحلقيقِة  ْوا هل َذَكَر مؤلفوها هذا املصطلَح يف ُكتُبهم؟ وهل فرَّ لرَتَ

اخلربية حىت يرتفع ذلك اللَّبُس بينهما؟ وبغضِّ انلظر عن املصطلح هل حظيت احلقيقُة بما 

َحِظَي به املجاُز يف كتب ابلالغة؟

)10( 

 ماذا في كتب البالغة عن

الحقيقة البالغية؟

أن  نتوقع  املعاجِم ابلالغيِة عند مصطلح احلقيقة ىلع إطالقه، وكنا  بعُض  َوَقَفْت   

تناولْت  لكنها  املطلقة،  واحلقيقِة  اخلربية،  واحلقيقة  ابلالغية  احلقيقة  بني  الَفْرَق  ح  توضِّ

أستاذنا  تعريف  أنَّ  نذكَر  أن  ُعمقاً. ومن اإلنصاِف  اللَّبَس  فزادِت  احلقيقَة دون توصيٍف 

د. بدوي طبانة اكَن أفضلَها، لوال إطالقُُه للفظ احلقيقة من دون قيٍد حني قال »فاحلقيقة: 

يه الكالُم املوضوُع َموِْضَعُه اذلي ليس باستعارٍة وال تمثيٍل، وال تقديم فيه وال تأخر ... 

وهذا أكرث الكالم«))) فيف القسم األول من اتلعريف جند احلقيقة اللغوية، ويف القسم اثلاين 

وَر ابليانيَة فيقرتُب ِمَن املقصود، ولكنه يبتعُد عنه حني يستعنُي بنصوٍص  يستثي منها الصُّ

معجم ابلالغة د. بدوي طبانة، منشورات جامعة طرابلس، لكية الرتبية ط1، سنة 1975 املجدل األول 07).  (1(
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ز ىلع احلقِّ املطلق كقول ابن فارس »احلقيقة من َحقَّ اليشَء إذا وجَب، واشتقاقُُه ِمَن  تركِّ
ق«))). اليشِء الُمَحقَّ

اً يف الُعقـول، جـرَّ بعَضهم  لَقـْد تَـَرَك ذلـك اتلقصـُر يف كتـِب ابلالغـِة لَبْسـاً حمـرِّ
إىل اتلَّرصيـح بـأنَّ املجـاَز »كـذٌب لصـدِق نفيـِه، وإذا لم يكـْن كذبًا فـال يَُصـاُر إيلِه إال 
ـُل كالِم اهلِل تعاىل  عنـَد الَعْجـِز عـِن احلقيقـِة، واهلُل مـزنٌه َعْن ذلـك«))) وقـال آخـُر: »وَحْ
يـن واحلـق«)))، ويؤكد ادلكتـور بدوي ما ذكرنـاه بقوهل:  ونبيِّـِه ىلع احلقيقـِة أوىل بـذوي ادلِّ
»وقـد كـرُث كالُم العلمـاء وابلالغيـني يف حتديـد احلقيقـة، وال يرج كالُمهـم عن املعى 

ابق«))).  السَّ

ومنهم العلوي يف الطراز اذلي قال: »ما اكن ِمَن األلفاِظ مفيداً ملا وُِضَع هل يف األصِل 
يه  احلقيقة  اآلمدي:  وقال  واملطلقة،  اللغوية  يه  عنده  فاحلقيقة  باحلقيقة«)))  املراُد  فهو 
ُ أوال«)6) وهو أيًضا تعريُف احلقيقة اللغوية دون تميزي هلا عن 

َ
»اللفُظ املستعمُل فيما وُِضَع هل

اُل ىلع َموُضوِعِه األصيل«)7) وذلك تعريف  املجاز، وابُن األثر يقول إنَّ »احلقيقَة يه اللفُظ ادلَّ
احلقيقة اللغوية أيضاً، ويقول عبُد القاهر اجلرجاين َعِن احلقيقِة يف املفرد »لكُّ لكمٍة أريَد بها 
 ال يَْستَِنُد فيه إىل غرهِ فيه 

ً
ما وقعْت هُل يف وضع واضٍع وإْن شئَت قلَت : يف موضعِه وقواع

اللغوية ليس فيها  الوضَع األول«)8). وتلك تعريفاٌت للحقيقة  حقيقٌة، وهذه عبارٌة تنتظُم 

املصدر نفسه 07).  (1(
هذا ملخص رأي مانيع املجاز يف القرآن كما خلصه املطعي يف كتابه املجاز)  /19 اختصاراً من كتاب اإلحام   (((

يف أصول األحام لآلمدي 1  / 67.
اتلمهيد ص 15.  (3(

املصدر نفسه ص 08).  (((
الطراز 1  / 5).  (5(

اآلمدي، يلع بن حممد، اإلحام يف أصول األحام، حتقيق: سيد اجلمـييل، دار الكتاب العريب، بروت، )0)1ه،   (6(
ط1، ج1، ص6).

ابن األثر، املثل السائر:1  /58.  (7(
أرسار ابلالغة ))3.  (8(
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يشٌء يربطها بعلم ابلالغة، وإطالُق لفِظ احلقيقِة عليها دون توضيٍح للفرق بني احلقيقتني 
ُقُه.  ابلالغية واخلربية مثاًل يُبيق ىلع اللَّبس يف مستواه السابق، بل ُيَعمِّ

واحلقيقَة  الُعرفيَة،  واحلقيقَة  اللغويَة،  احلقيقَة  ذكروا  احلقيقة  تقييَد  أرادوا  وحني 
عية)1)، ولم يذكروا احلقيقَة ابلالغيَة، وال يشَء ِمْن ذلَك يرفُع اللَّبَس القائَم بنَي احلقيقِة  الشَّ

اخلربيِة واحلقيقة املطلقة من جهة واحلقيقِة ابلالغية من جهة أخرى.

)11( 

املجاُز خاٌص باملفردات

كنُت فكرُت يف استبعاد لكمة احلقيقة أصاًل من عنوان ابلحث، واالكتفاء بمصطلح 
املعىن األصيل مقابل املعىن املجازي، وذلك حىت ال يبىق يف انلفس يشٌء ِمْن مقابلة املجاز 

باحلقيقة، ولكن ورود لفظ احلقيقة يف لكِّ كتب ابلالغة جعلين أكتيف بتميزيها بمصطلح 
احلقيقة ابلالغية اذلي خيتلف كثرياً عن املراد من احلقيقة املطلقة، وقليال عن املراد من 

احلقيقة اللغوية.

ولسائل أن يسأل: ملاذا اخرتَت مصطلَح املعىن األصيل؟ واجلواب أنَّ ذلك اكن لسببني، 
أوهلما تلفادي مصطلح احلقيقة اذلي وضعنا يف أساس هذه املشلكة، واثلاين أنَّ املعىن األصيلَّ 
ري االستعارَة إنما تلحُظ 

ُ
يشري إىل أنَّ املجاز يف املفردات، وليس يف اجلمل، فأنت حني ت

العالقة بني املشبه واملشبه به وهما مفردان اغبلاً. ويستثين من ذلك التشبيه اتلمثييل يف مثل 
قول بشار بن برد:

ُرؤوِسنا ْوَق  فَ ْقِع  انلَّ اِر  ُمثَ َكَواِكبُْهكأنَّ  َتَهاوَى  يلٌل  ْســياَفنَا 
َ
وأ

الرؤوس والسيوف ابليضاء الالمعة يف ظلمته  حيث شبه صورة غبار املعركة فوق 

معجم ابلالغة د. بدوي طبانة، منشورات جامعة طرابلس، لكية الرتبية ط1 سنة 1975 املجدل األول   (1(
.207
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املتخيلة وتهاويها، بصورة الليل اذلي تتهاوى جنوُمه ابليضاء تليضء ما خترتقه من ظلمته. 
وهذا اتلمثيل ليس خافياً يف القرآن الكريم، ومنه قوهل تعاىل: زب   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   
ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   کک   
ک   گ   گ   گ   رب)1) ومنه قوهل تعاىل: زب   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   

ىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   ی   ی   جئ   رب)2).

 وليـس هـذا موضُع إنـكار املنكرين، إنمـا ُموِْضُعُه املجاز واحلقيقـة املفردان، وال 
ُها بهـذا الوصِف املفرد رصاحـة يف اتلعريفات  جمـال للتكذيـب فيهـا، ولم أعرْف َمـْن خصَّ
سـوى عبد القاهـر اجلرجاين اذلي قـال: »واعلم أنَّ لكَّ واحـٍد ِمْن وْصيَفْ املجـاِز واحلقيقة 
همـا يف املفرد:  ه إذا اكن موصوفاً بـه اجلملة، وإنَّا حندُّ إذا اكن املوصـوف بـه الفـرَد غرَي َحـدِّ
لكُّ لكمـٍة أريـَد بهـا ما وقعـْت هُل يف وضع واضٍع، وإن شـئَت قلـَت: يف مواضعـٍة))) ـ وقواًع 
ال يسـتند فيـه إىل غريه فيه حقيقـة«)))، ثم قال: »وإنما اشـرتطُت هـذا ألنَّ وصَف اللفظة 
بأنهـا حقيقـة أو جمـاز ُحكـم فيهـا من حيـُث أنهـا داللـة«))) فاملراد هنـا اللكمـة املفردة 

حقيقة اكنـت أو جمازا.

 واملالحظُة املهمُة اليت أوردها يف هذا السياق يه قوهل عن هذه الشوط اليت يضعها 
لعلم ابلالغة »ونظائر ذلك كثرية، وهو أحُد ما غفل عنه انلاس، ودخل عليهم اللبس فيه، 
كونِها  باللغِة يف  ُمَشبََّهٌة  لكَّها  مسائلَُه  وأن  قوانني عقلية،  العلم  هلذا  ليس  أنه  ظنوا  حىت 
وهو كالم يف اغية  فيه«)))  َغلَُطُهْم  فََحَش  ولقد  واتلبديُل،  انلقُل  عليها  ُم  ُيتََوهَّ اصطالحاً 
األهمية يظهر نلا أنَّ هذا العلم خاضٌع لقوانني عقلية تنظمه، وال سبيل إىل القول بأنَّ أحد 

العنكبوت: 41.  (1(
إبراهيم: 24.  (2(

يف مواضعة: هكذا يف أرسار ابلالغة حتقيق السيد حممد رشيد رضا ص 303 ويف غريه يف موضعه.  (3(
أرسار ابلالغة 324.  (4(

املصدر نفسه حتقيق حممد رشيد رضا ص 303.  (5(
أرسار ابلالغة حتقيق حممد رشيد رضا، نش دار املعرفة بريوت ص 303.  (((
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العلماء قال: )»إنَّ املجاز كذٌب«، ألنَّ العربة( بالقاعدة العلمية ال بقائلها.

وال شك أنَّ ابلالغيني انتبهوا إىل ذلك يف إجرائهم لالستعارات وعقِدهم للمقارنات 
يف التشبيهات، ولكنين لم أجد اتلرصيح باملفرد إال عند عبد القاهر، وعليه فإن املفردات 
ال يقال إنها صدق أو كذب، وإنما يقال ذلك يف اجلمل والرتاكيب اليت ختضع ملا يوضع فيها 

الحقاً من أحاكم ِقيَِميَّة وتنطبق ىلع اجلمل اخلربية واحلكمية.

)12( 

اعتراٌض مهٌم

وقـد يعـرتُض معرتٌض فيقول: ليسـْت مشـلَتُنا مع املفـردات، ولكْن مـع اجلُمل، 
فكيـف تقـوُل يف قوهل تعـاىل: زب   ٿ   ٹ   ٹ      رب))) ويف قوهل جلَّ شـأنه: زب   ڭ   
ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ      رب))) فهمـا من اجلمل وليسـتا من املفـردات، فعىل القوِل باملعىن 

األوِل الوحيـِد اذلي تقولـون بـه نقُع يف املحـذور، وهو غياب احلقيقـة يف هذه اآليات.

اللفظ )اْشتََعَل( والرتكيب )جناح  أَن  َمْن يعتقُد  ُهَو أنَّ املشلَة هنا عنَد  واجلواُب 
اذلل( يف هاتني اآليتني ليس جمازاً، فهذا موطُن اإلشاكل، وهو ما يدعوا إىل القبول باملجاز، 
ألنه منطق اللغات اكفة، وألنه أسلوب معروف يف اللغة العربية. فاالشتعال ىلع ذلك جماٌز 
إىل معىن  اذللِّ  انتقل معىن جناح  واتلوسع، كما  االنتشار  إىل معىن  معناُه  ِمْن  انتقل  جيلٌّ 
 االخنفاض اتلذلل للوادلين ألن منطق اللغة ال حيتمل جناحاً لذلل، ونظريه يف قوهل تعاىل: 

زب   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   رب)3) أي ترفق بهم .

 وإذا أردت أن تعرف املنطق اذلي يبين عليه املنكرون رأيهم يف تفسري هذه اآلية 
»اذلين قالوا باملجاز  فاقرأ قول الشيخ ابن العثيمني يف ردِّه ىلع سؤال يف هذا الشأن يقول: 

مريم: 4.  (1(
اإلرساء: 24.  (2(

احلجر: 88.  (((
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 ىلع املعىن، فمثالً قال اهلل تعاىل: زب   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   
ً
أو عدِم املجازِ يتفقوَن اغبلا

 جناٌح، أليس كذلك؟
ُ

لَّ ليَس طائراً هل ۇ      رب)))، فلكهم متفقون ىلع أنَّ اذلُّ

ائل: بىل. ـ السَّ

اللغة  يف  مستعمٌل  الرتكيب  هذا  أو  اجلملُة  هل  نعرف:  أن  نلا  بيق  إذاً،  الشيخ:  ـ 
العربية، وأنَّ َجناَح لكَّ يشٍء حبسبِِه؟ فحينئٍذ حيصُل اخلالف«))) وهذا يعين أنَّ للكِّ معىن 
به يف اجلملة فيكوُن جناحاً حبسب هذا املعىن، وذلك ما ال  يف اللغة جناٌح، يمكن أن نركِّ

يمكُن أن يضبطه ضابٌط وال يقبله أيُّ نظاٍم لغوي.

إنَّ احلقيقـة ابلالغيـة ال تكتسـب هـذه الصفـة حىت تكـون يف مجلة ذات سـمة 
مجايلـة يف األسـلوب، فـي ال تكتسـب صفـة ابلالغة مـن املعـىن األول فقـط، ولكن 
فـَة ابلالغية، وبمنطـق حيفـُظ للغـِة انضباَطها وحيميهـا ِمَن  ِمـَن اجلملـِة الـيت حتمـُل الصِّ

واتلَّعميم. االنفـالِت 

الوضع األول حيتمل املعىن احلقييق واملجازي معاً خمالٌف ملا يف  بأنَّ  القول  أنَّ  كما 
املعاجم اللغويةـ  ويه احلَكُم األول يف معاين األلفاظ، وخمالٌف للَحَكم اثلاين واألهم وهو 
ياقاِت اللغوية واألدبية ىلع هذا املعىن يف عصور االستشهاد. فإذا لم جتْد القاعدة األسلوبية  السِّ
منضبطة يف املعاجم والسياقات اللغوية فأنَت يف ُمشلٍك حقييقٍّ ال خَمَْرَج منه إال بالقول باملجاز.

األول،  معناه  يف  باقياً  ليس  اآلية  هذه  يف  )اشتعل(  الفعل  بأنَّ  يقول  اللغة  ومنطق 
وأنه انتقل بالتشبيه من االشتعال إىل انتشار الشيب يف الرأس بصورة كبرية تشبه اشتعال 
ىع  احلطب بانلار، وال حرج يف التشبيه وال كذب فيه، ولكنَّ اخللَل يقُع يف كالم َمْن يدَّ
تفعل. لم  ويه  الشعر،  إىل  االشتعال  فنسبت  املجازي  املعىن  بهذا  تكلمْت  العرب  أنَّ 

وذللك فإنَّ ابن كثري القريش يف تفسريه اذلي هو عمدة منكري املجاز يكتيف بالقول: 

اإلرساء: 24.  (1(
موقع نون للقرآن وعلومه ىلع حمرك ابلحث جوجل من إجابة الشيخ ابن العثيمني ىلع أحد السائلني.  (2(
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»زب   ٿ   ٹ   ٹ      رب))) أي اضطرم املشيب يف السواد«))) ومعلوم أن االضطرام من 
لوازم انلار يف معناها األول، ومن أشهر معانيها االشتعال واالتقاد، واالتلهاب، واالستعار، 
األمر  زاد  ثم  األصيل،  املعىن  عن  خيرج  لم  فهو  واالندالع،  والشدة،  واتلأجج،  واتلوهج، 

وضوحاً حني استشهد ببيٍت دلريد يف مقصورته يقول فيه:

لونُــُه حــاَك  رأِسَ  تَــرَى  َجأمــا  ادلُّ ِل  أذيــا حتَت  صبــٍح  طــرَة 

هِ ُمْســَودِّ يف  لُمبْيَــضُّ  ا الغَضاواشــتعَل  ِر  َجْ اِر يف  انلَّ ِل  اشــتعا مثَل 

ح أنَّ العالقة يه التشبيه يف قوهل:  ياُق يعزُز املعاين املعجميَة ِمْن جهة، ويوضِّ فهذا السِّ
»مثل اشتعال انلار« وذلك هو منطق اللغة من جهة أخرى. 

وحـني نقـوُل: زب   ڃ   ڃ   چ   چ      رب))) فـإنَّ املجازيـني ال ينسـبوَن الكـذَب 
إىل هـذا القـول، ألنَّهـم يقولـون إنَّ لفـظ )يريد( ليـس يف املعـىن األول اذلي هـو اإلرادة 
احلقيقيـة للسـقوط، ولكنـه جتـاوزه إىل معـىن اجلديـد هـو اتلعبـر عـن اإلرادة حبالـة 
ِع اآليِل للسـقوط، وال يسـتقيُم االداعُء بأنَّ  )األيلولـة( الـي نشـاهدها يف اجلدار املتصـدِّ
اهلل أودَع يف اجلـدار العقـَل واإلرادَة ىلع حقيقِتهـا، ألنَّ اجلداَر لـو اكن اعقاًل مريداً ما أراد 
يانـَة واإلصـالح، أليس كذلـك؟ فاملشـلُة يف اجلمل  نلفسـه السـقوط .. وإنمـا يريـُد الصِّ

املجازيَّـة صنعهـا منكـرو املجـاز، ولـم يصنعها القائلـون به.

القوُل إىل رأس  يُسند هذا  وذلا فمن الغريب قوهلم إنَّ املجاَز كذٌب، واألغرُب أن 
املدرسة األشعرية، رأِس القائلنَي باملجاز يف املدارس الكالمية، ومع ذلك فال يعين قوهل إْن 

قال ذلك شيئاً بعد وضوح القوانني املوضحة هلذا العلم. 

وإذا اكن ابـن تيميـة قـد جتنَّب الرتكزي ىلع تكذيـب املجاز، بعـد أن رَدَّ ابلالغيون 

مريم: 4.  (((
تفسر ابن كثر طبعة دار األندلس 984)، 4  / 438 .  (((

الكهف: 77.  (3(
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ذلـك حبـزم، فـإنَّ هاجَسـه مـا زال هـو دافُعه القـويُّ الكتشـاف أسـباٍب أخـرى ترفُض 
املجـاز، وقـد جـاء الردُّ عليهـا جيعاً يف حبث املجـاز بمجلـة املجمع الليـي)))، ويف كتاب 

د. املطعـين عـن املجاز.

وال يعتقـدنَّ أحـٌد أننـا نقلُل من شـأن اإلمام ابن تيمية، وال من شـأن مدرسـته يف 
غـر هـذا املوضوع، فـي كتبه زاٌد معـريفٌّ عميٌق يف جمـاالٍت أخرى، وحنسـُب أنَّ إنكاره 
للمجـاز جـاء بتأثـر الورع انلاجـم عن هاجـس اخلوف من إدخـال الكـذب إىل الكتاب 

ح بـه، إذ جنـده يقبله تـارة ويرفضه أخرى. والسـنة، وإن لـم يرصِّ

)(3( 
َيْو�ِسي في اإلنصاف)))

ْ
ل
َ
الَبط

ث فيـه َعِن  يَـوِْس )444 ـ ))5  ـه(كتـاٌب لطيـٌف حتـدَّ
ْ
ـيد ابَلَطل وملحمـِد بـِن السِّ

َ أنهما ِمْن أسـباِب اخلالِف بـنَي فرٍق إسـالمية، وِمـْن لطائِفِه فيِه  احلقيقـِة واملجـاِز، وبـنيَّ
ْر يف  ُ: »وِمـالُك هـذا ابلـاِب معرفُة احلقيقـِة واملجاز، وهـو باٌب يَـِدقُّ ىلع َمْن لـم يتمهَّ

ُ
قـوهل

ناعة، فذللـك ينكُر كثراً مما هو صحيـح، وهلل درُّ أيب الطيب املتني حيث يقول : هـذه الصِّ

قواًل صحيًحا ِمْن اعئــٍب  ــقيِموكم  السَّ لَفهِم  ا ِمــَن  وآفتُــُه 

منه األذهــان  تأخذ  ))ولكــن  ( والعلوم القرائــح  قدر  ىلع 

ولكنـه  القـداىم،  مـن  كغـره  ابلالغيـة  احلقيقـة  عنـد  يَـوْس 
ْ
ابَلَطل يقـْف  لـم 

العدد 5) ـ 6) ص 3)).  (((
)))  من مؤلفاته املطبوعة: املثلث، واملقدمة من كتاب املسائل واألجوبة، واحللل يف رشح أبيات اجلمل، 
ورسائل يف اللغة، وشعر ابن السيد ابلطليوس، وكتابه اإلنصاف اذلي اقتبسنا منه، وقد نرش يف بعض 
طبعاته باسم كتاب اتلنبيه ىلع األسباب الي أوجبت االختالف بني املسلمني يف آرائهم ومذاهبهم 

واعتقاداتهم.
اإلنصـاف يف اتلنبيـه ىلع ا ملعـاين واألسـباب الـي أوجبـت االختـالف لعبـد اهلل بـن حممـد بـن السـيد   (3(

.(0 ص  ابلطليـوس 
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يُقِنـع  مـا  والسـنة  القـرآن  ويف  العـرب  كالم  يف  املجـاز  ِمـن  جليَّـٍة  بأمثلـة  أوضـح 

ىلع  املبـارش  الـردِّ  يف  اإلطالـة  يُـرِِد  لـم  وذلا  العـرب،  بلسـاِن  معرفـٌة  هل  عقـٍل  ذي  لكَّ 

إىل  آخـرون  وذهـب  املجـاز،  إبطـال  إىل  قـوٌم  ذهـب  :»قـد  بقـوهل  وبـدأه  املنكريـن، 

جيـوز  ال  اذلي  حيـُح  الصَّ ه  ألنَـّ أثبتـه،  َمـْن  مذهـِب  ىلع  فيـه  كالُمنـا  وإنمـا  إثباتـه، 

تعـاىل:  وقـوهل  رب)))  ڱ       ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    زب    تعـاىل:  لقـوهل   غـُره، 

ا لـم  زب   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   رب))) وال وجـه إلطالـة القـول يف الـردِّ ىلع َمـن أنكـره، ألنَـّ

نقصـد ذلـك يف كتابنـا هـذا، وال مناقضـَة أحٍد ِمـْن أهل املقـاالت، وإنما قصدنـا الكالَم 

يف أصـول اخلالف«))).

ومـن لطائـف مـا سـاقه ابلطليويس ِمـْن آيـاِت اتلمثيـل اليت ال تُـراد بهـا احلقيقُة 

ُ تعـاىل: زب   ہ   ھ   ھ   ھ      رب))) فقـال يف الردِّ ىلع خمالفيِه: لو 
ُ

ابلالغيـُة يف نظـِرهِ قوهل

لـوا مـا قاهل تعاىل بعدهـا ألدركوا مراده حـن قـال: زب   ېئ   ىئ   ىئ   ىئی   ی   ی    تأمَّ

ی   جئ   حئ   رب)))، فأخربنـا أنَّ مـا ذكـره يف اآليـة العزيزة من انلور، واملشـاة، واملصباح، 

َق لفهِمها،  والزجاجـة، والزيتونة، والشـجرة، أمثـاٌل مرضوبٌة، َعِقلََهـا َعِن اهلِل تَعاىل َمـْن ُوفِّ

وُكشـفْت هل احلجـُب َعن مكنوِن رسِّهـا وَعِلَمَها، كما قَال تعـاىل: زب   ڻ   ۀ   ۀ   

ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   رب)))))7).

إبراهيم: 4.  (((
الشعراء: 95).  (((

اإلنصاف ص 0).  (((
انلور: 5).  (4(
انلور: 5).  (5(

العنكبوت: )4.  (((
اإلنصاف ص 5).  (((
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)(4( 
ُ
عرية ِ

ّ
 الش

ُ
ورة الصُّ

ورِة  ورة الشـعرية َوَقُفـوا عنَد الصُّ ىلع أنَّ قِلـًة ِمـَن ابلاحثن املعارصين يف جمال الصُّ
ـورِة غِر املبـارشِة اليت  املبـارشِة الـيت يه أبـرُز مظاهـِر احلقيقـِة ابلالغيـة، وقابلوها بالصُّ
يه االسـتعارُة واملجـاُز والكنايـُة واتلمثيـل، ولكـنَّ ذلـك َجَرى ِمـْن ُدوَن تفصيـٍل يُزيُل 
ْعَطى انلقاُد هـذا املوضوَع 

َ
ـُح الفـرَق بـَن احلقيقِة ابلالغيـِة وغرِها، ولـو أ اللَّبْـَس، وُيوضِّ

تََفْوا 
ْ
ـُه ِمـَن ابلحـِث لعوَّضـوا مـا أهملـُه ابلالغيـون ملـدِة قـروٍن َمَضـْت، ولكنَّهـم اك حقَّ

بيعيـِة الـيت يلتقُطهـا  ـورَة املبـارشَة يه أشـبُه مـا تكـوُن باللقطـاِت الطَّ بالقـوِل إنَّ الصُّ
املصـوُر للطبيعـة، بمـا فيهـا ِمْن شـجٍر وماٍء وطيـوٍر وغرِها ِمـْن َمعالـِم الطبيعـِة اجلامدِة 
واملتحركـة، ثـم يأيت األديـُب فيصُف هذه املناظَر بأسـلوبه الفـي، يلعرَضها صـورًة لفظيًة 
ـور ابليانيِة غِر املبـارشة، اليت عرفنـا أنها املجـاُز بأنواعه.  مجيلـة، ولكـن ِمـْن دوِن الصُّ
مـوُه مهـٌم يف اتلَّعريـِف باحلقيقـِة ابلالغيـِة، بالرَّغـِم ِمـْن أنَّهـم لـْم  وال شـكَّ يف أنَّ مـا قدَّ

يَذكـروا املصطلـَح يف مؤلفاتِهم))).

)(5( 

الظاهران

ِم الكذِب يف املجاز قوٌل غريٌب، عماُدُه أنَّ لأللفاظ املشبهِة ظاهَريْن،  وقد جنم عن توهُّ
ظاهراً ملن درَس ابلالغَة وأكَّد وجوَد املجاز يف اللغة والقرآن الكريم والسنة والرتاث العريب 
اإلساليم، وهم معظُم علماِء األمِة اإلسالمية يف اللغة واتلفسر والعقائد والسنة واألدب 

وانلقد وابليان.

ليقة   وظاهراً آخَر قاهل بعُض ُمنكري املجاز يف األلفاظ املشبهة، ونَسبوُه إىل أهِل السَّ

انظر املؤلفات الكثرة يف الصورة الشعرية بالعربية وغرها، ومنها الصورة األدبية ملصطىف ناصف، والصورة   (((
الفنية جلابر عصفور، والصورة يف الشعر العريب لعيل ابلطل.
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اتلبس  وال  عنها،  يتساءلوا  لم  إنهم  وقالوا  ظهرانيهم،  بني  الويُح  نزَل  اذلين  حابِة  الصَّ من 
لف يف فهمها،  السَّ وه بظاهِر مذهِب  آخَر سمَّ عليهم أمُرها، فظنَّوا أنَّ هلذه األلفاِظ ظاهراً 
وهم يتمسكون به، وجيعلونَُه ديلاًل ىلع تبديِع َمْن يقوُل باملجاِز يف تفسرِي اآلياِت املوهمِة 

للتجسيم.

ولكنَّ املتأمَل يف األمثلِة الكثريِة اليت وُِجدْت يف الَعْصِ اجلَاِهيل ويف القرآن الكريم 
حابُة ال خيتلُف مطلقاً  اهَر اذلي عرفُه الصَّ نفسه، ويف بعِض آثار َصدِر اإلسالم يََرى أنَّ الظَّ
عن الظاهِر عنَد َمْن جاء بعدهم، وهو أنَّ هذه األلفاَظ ليسْت يف معانيها املحسوسة اليت 
تعارَف عليها العرُب، وأنَّ عظمَة اهلل يف نفوِسِهم رصفتْهم إىل معاٍن أخرى تليُق باهلل يُبِديها 

استغرابُهم ِمْن تلويِح املْستَْفِهِم عن معىن االستواء.

)16( 

كييف
َّ
نِة ِمَن الت فزُع أهِل السُّ

»أخربنا  ه:  نصُّ ما  فنقل  اتلكييف  يف  بالغْت  ورواياٍت  عقواًل  الرب  عبد  ابُن  انتقد 
عثماَن  بُن  حيىي  حدثنا  قال:  خادل  بُن  أمحُد  حدثنا  قال:  أخربه  أباه  أن  عبداهلل  بن  أمحُد 
نُعيُم: يزنُل بذاتِه وهو ىلع كرسيِّه« فردَّ عليه قائاًل: ليس هذا  بن صالٍح بمص قال: »قال 
بيشٍء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ ألنَّ هذا كيفيٌَّة، وهم يفزعون منها؛ ألنَّها ال تصلُح 
يصُفُه  العيوُن فال  ذلك، وما اغَب عن  وتعاىل عن  به عيانًا، وقد جلَّ اهلل  فيما حياُط  إال 
ىلع  أو  كتابِه  يف  بِه  نفَسه  وََصَف  ما  إال  اهلِل  صفاِت  يف  خرَب  وال  خبرب،  إال  العقول  ذوو 
ى ذلك إىل تشبيٍه أو قياٍس أو تمثيل أو تنظري، فإنه  ، فال نتعدَّ  لساِن رسوهِل 

زب   ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   رب))))))).

جنُدها  اليت  القريبة  األويلة  املعاين  ِمَن  اكن  إنما  نِة  السُّ أهِل  ِمْن  الفهِم  أهِل  وفََزُع 

الشورى: 11.  (1(
اتلمهيد البن عبد الرب 7  / 144.  (((
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يف آياِت التشبيه، وقوُلا إنَّ لفَظ ايلد يف القرآن الكريم حقيقٌة مطلقٌة يعين أنها مشابهٌة 
ثالَث هلما، وهو ما  املجاز، وال  لم تكْن كذلك فيه  فإْن  املعروفة دلينا،  لصفاِت األيدي 
معاٍن  إىل  ويعدلُون عنها  اتلجسيم  تُوهم  اليت  األويلة  املعاين  يَفزعون من  أنهم  يدلُّك ىلع 

أخرى تليق باهلل تعاىل، وهذا اغية الويع باملجاز. 

م اهلل  م اكنت تعظِّ
َ
فتأمل تَر أنَّ الظاهَر واحٌد يف عصنا وعص الصحابة، وأنَّ عقوهل

فُها بمصطلح املجاز واحلقيقة  وتزنهُه عن اتلَّجسيم وال تَْسأُل عنه، دون حاجٍة إىل َمْن يُعرِّ
، ألنه  ائِل عن هذه األلفاِظ وقال: أخرجوه عينِّ ابلالغية ـ وذللك كرَه اإلماُم مالك سؤاَل السَّ
جاء بما خيالُف السليقُة العربيُة اليت تؤمُن بعظمِة اهلل وُسُموِّهِ، وتزنهُه عن املعاين القريبة 
اهلِل  استواُء  يقل  ولم  معروف«  »االستواء  مالك:  اإلمام  قال  وذللك  املشبهة.  األلفاظ  هلذه 

معروف. فتأمل. 

)17( 

؟
ٌ
هل املجاُز بدعة

لِف نذكُر أنَّ ابلخاريَّ أورَد   تِلأكيد تميزِي احلقيقِة ابلالغيِة َعِن املجاِز يف مفهوِم السَّ
 ملجاهـٍد ـ وهو من اتلابعني ـ معىًن جمازياً يف تفسـري قوهل تعـاىل: زب   ڱ   ڱ   ڱ   رب)))، 
َطِب، وإنما 

َ
فقـال: »َتْمـيِش بالَّميمـة«))) وهذا ليس ِمـَن املعاين األويلـة املعروفِة للفـِظ احل

ريـَد بِه غـرُي معناُه الوضـيِّ يف اللغـة يف اسـتعمال رجٍل مـن اتلابعني. 
ُ
هـو تعبـرٌي جمـازيٌّ أ

ومنـه تفسـرُي عكرمَة لقـوهل تعـاىل: زب   ہ   ہ   ہ   ھ      رب))) قَـاَل ِعْكِرَمُة: »َيْعيِن 
إَذا َغِضبْـت«))) ومثلُـُه كثـرٌي يف لغـة العرب، وفيـه رٌد ىلع من ينكُر وجـوَد املجاز يف كالم 

الصحابـة واتلابعني. 

املسد: 4.  (1(
املختص الصيح 9)7.  (((

الكهف: 4).  (((
أدب ادلين وادلنيا للماوردي ص 58).  (4(
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 إذ هو تأويٌل قديٌم وإْن ظنَّ بعُضهم أنه لم يَرِْد يف صدر اإلسالم، فابلخاريُّ مثاًل من 
 تعاىل: زب   ڳ   ڱ      رب)1) 

َ
 القرون املفضلة، وكتابُُه أصحُّ الكتب بعد كتاب اهلل، يفسِّ قول

فيقول: »إال ُملَكه«))) هرباً من اتلجسيم، ألنَّ اللفظ يف حقيقِتِه ينرصُف إىل العضو املعروف، 
 تعاىل: زب   وئ   ۇئ   ۇئ      رب))) بقول: 

َ
وإن اختلفْت كيفياتُه. واإلماُم أمحُد بُن حنبل يُفسِّ قول

 »املراد قدرتُه وأمُره«)))، وذلك استئناساً منه بقول تعاىل يف سورِة انلَّحل: زب   ۉ   ې   
أمحُد،  واإلماُم  وعكرمُة،  جماهُد،  ل  عطَّ فهل  رب)))  ەئ       ائ    ائ    ى    ى    ې    ې    ې   

وابلخاري تلك اآليات بهذا اتلفسري املجازي؟ 

م بال كيف 
ُ
وها  َكَما َجاَءْت« بما فيه من إغماٍض، وقول مرُّ

َ
لِف: »أ ويسري قوُل السَّ

بما فيه ِمْن جتاهٍل للمعىن األول، يسريان يف هذا املسار أيضاً، فهما تعبرياِن عن جتاوز معىن 
واُب، ألنَّه َصٌْف  اللَّفِظ املركزيِّ املعروِف إىل معىًن آخَر ليس ل كيٌف أصاًل، وهذا هو الصَّ
َجِلٌّ عن املعىن القريِب املعروِف إىل معىًن أبعد، وليس كما يقوُل بعُضهم ُل كيٌف ولكْن 
ٍ، وذلك من لوازم األجسام، ولم  ، وشلٍك، ومقدار  َنْعلَُمُه، ألنَّ الكيفيَة تَعين وجوَد َكمٍّ ال 

لف. يقْل بِه السَّ

 فهـل اتضـح اآلن أنَّ املبتـدَع هو منكُر املجـاِز يف اللغة ويف القـرآن الكريم وليس 
َمـْن يثبتُـْه؟ فهو موجـود يف العرص اجلاهل واإلسـاليم بفحواُه، ومذكـوٌر يف القرون اثلالثة 
املفضلـة بمصطلحـه قبـل أن يظهـر اإلنـكار)))، وقـد اعد اإلمـام ابُن تيميـة لالعرتاف 
َل الـكالَم يف مواضَع ِمْن تفسـريهِ، وقـد رضب ادلكتور عبـد العظيم  بـه بعـد إنـكاره، فأوَّ

القصص: 88.  (((
املخترص انلصيح 700.  (((

ابلقرة: 0)).  (((
دفع الشبه للقايض أيب يعىل ص 45.  (4(

انلحل: )).  (5(
انظر مواضع خمتلفة من كتاب املجاز يف اللغة والقرآن لعبد العظيم إبراهيم املطعين، وحبث املجاز يف   (((

العربية: حقيقة مقبولة أو دعوى مرفوضة، جملة جممع اللغة العربية العدد 5) ص ))).
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املطعـين أمثلـًة كثـريًة ىلع ذلـك يف كتابـه القيِّم عـن املجـاز)1)، بـل إنَّ اإلماَم ابـَن تيميَة 
وصـَف االسـتعارة باحلُسـِن يف قـول تعـاىل: زب   پ   ڀ   ڀ      رب))) وأجراهـا إجـراء 
املعـرتف باملجـاز)))، أمـا تلميُذه ابـُن القيم فقـال : »إذا قلُت : لَك عندي يـٌد، اهلُل جيازيك 
ـا اكن أصلُـُه اإلعطاُء، وهـو بايلِد عـرَّ عنه  بهـا، تبـادر من هـذا انلعمـُة واإلحسـاُن، ولمَّ

بهـا ألنهـا آتلـه«))) ومع ذلـك ينكر املجـاز بقوة .

يف  املجاز  وجود  ىلع  املتحفظني  ىلع  املحسوُب  ـ  األندليس  الر  عبد  ابُن  ورضب 
العرص اجلاهل واإلساليم. ومن ذلك ما  تنتيم إىل  للمجاز  أمثلًة  ـ رَضََب  الكريم  القرآن 

نقله من قول احلاريث:

بَراٍء بي 
َ
أ َر  َصْد مُح  ّرُ ل ا يريُد   (( ( َعِقيِل  وَيرغُب َعْن دماِء بين 

فهـل للرمـح إرادٌة ورغبـة أو هـو حتويـٌل للفِظ ِمـْن معنـاُه األصلِّ إىل معـىًن جديٍد 
ُ َتَعـاىل: زب   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ      رب))) فهل 

ُ
هـو املعىن املجـازي؟ وِمْن ذلَك قول

لـذلِّ جنـاٌح أو هـو ِمَن املجـاز؟ وهل أصـدُق ِمـَن اهلل قيـال؟! ودْع عنك الفذلـاِت اليت 
ْـِرَج هـذا املثـاَل ونظائـَرُه ِمـَن املجـاِز، خماِلفًة ملنطـِق لكِّ اللغـات واللهجات  ـاوُل أن تُ

ُ
حت

العاملية.

رْت املصطلحاُت انلحويُة والرصفيُة والفقهيُة  ر مصطلُح املجاز، كما تأخَّ  ولنئ تأخَّ
وغريُها، فإنَّ جوهَرُه قديٌم قَِدَم الكالِم العريب، بل هو موجوٌد حىت يف لجاتنا العامية فضال 

عن اللغات العاملية.

مصدر سابق وصفحات متعددة.  (((
ابلقرة: 87).  (((

زاد املعاد )  /74).  (((
الصواعق: 97) ودليه اعرتاف آخر باملجاز يف بدائع الفوائد )، )، 4.  (4(

تفسري القرطيب ))  /)) واتلمهيد 5  /)).  (5(
اإلرساء: 4).  (((
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إنكار  قبل  أي  الجري  اثلاين  القرن  يف  املجاِز  مصطلُح  ظهر  فقد  ذلك  ومع   
املنكرين اذلي ُعرف ألول مرة يف آخر القرن اثلالث الجري ىلع يِد داود الظاهري)1) ومن 
الطبييع أن يظهر اإلنكار بعد اإلثبات، وقد رُضبْت ل أمثلٌة كثريٌة تُنظر يف مواضعها)))، 
نة. إْذ كيف يكوُن املجاز بدعة وهو  وبذلك يكون اإلنكاُر هو ابلدعَة واإلثبات هو السُّ
واب: أن  م؟! واإلنكاُر سنة وهو املتأخر؟! وما زنلا نسمُع حىت اآلن قوَل بعضهم »والصَّ املتقدِّ

ال جماَز يف اللغة وال يف القرآن«))).

)(8( 

آثار أخرى لالختالف

ناجني  إىل  األمة  تقسيم  يف  السيئة  آثارُه  هو  ابلاطل  االداعِء  هذا  من  واألدىه 
 !
ً
مبتداع والسينُّ  سنياً  املبتدُع  أصبح  حىت  ونزاع،  صاع  من  ذلك  عن  جنم  وما  ومبتدعة، 

عنايًة  األكرِث  العلماِء  برموز  املساس  إىل  األمر  َووَصَل  واتلجهيل،  اتلقريع  اخلصمان  وتبادل 
واملنذري،  وابليهيق،  وانلووي،  العسقالين،  حجر  اكبن  اإلسالمية،  والعلوم  املطهرة  نة  بالسُّ
عبد  بن  والعز  والسيويط،  عياض،  والقايض  الرازي،  والفخر  والغزايل،  واجلويين،  وابلاقالين، 
واآلثار. والورِع  والعلِم  العدِد  يف  أمٌة  وهم  وغريِهم  عساكر،  وابن  بيك،  السُّ واتليق  السالم، 

وحني يعارضهم منكرو املجاز مع علوِّ قدرهم، ىلع قلة عددهم ،فإنما يعارضون أمًة 
اكملًة ِمَن العلماء من خمتلف املذاهب، وتراثاً خادلاً يف شىت العلوم واآلداب، ويعارضون 
منطَق اللغات واللهجات، وليس لم عذٌر سوى هاجِس اخلوِف ِمْن دخوِل الكذِب وابلاطِل 

)))  داود الظاهري: هو الفقيه داود بن يلع األصبهاين الكويف الظاهري )00) ـ 70) ه( وهو رأس الظاهرية اليت 
ال تقول باتلأويل وال القياس وال بالرأي. )انظر األعالم للزريلك ومصادره(.

انظر حبث املجاز يف العربية: حقيقة مقبولة أو دعوى مرفوضة، جملة جممع اللغة العربية العدد 5) مواضع   (((
متعددة. 

عبارة وردت يف أحد املواقع اإللكرتونية ىلع لسان الشيخ حممد صالح ابن العثيمني، وقد سبقه إىل معناها غريه   (((
)شاهد يوتيوب أيب عبد امللك )  / ))  / 8)0)(، ولا نظائر يف ما كتبه الشيخ األمني الشنقيطي يف إنكار 

املجاز . 
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إىل الكتاب والسنة، وهو ما يدلُّ ىلع ُخشوٍع حمموٍد يف نفوسهم، وحبٍّ ساٍم لكتاب اهلل وسنة 
رسول، ولكنه ال يستنُد إىل واقع وحجج قوية ومنطق سليم، فاملجاز واعٌء للكالم ال يَْدُخلُُه 
الكذُب وابلاطُل إال إذا اكن املتحدُث اكذباً، وحاشا اهلل أن تُنَْسَب إيله هذه الصفُة، أو أن 

يقبَلَها ل أحُد املسلمني. 

)(9( 

عقيدة الفريقين

الفريقني سليمٌة، يغلُب عليها اتلنافس يف تزنيه  بأنَّ عقيدَة  القوُل  وعليه يمكُن 
مع  الكمل،  سعيد  د.  املغريب  الشيخ  ألقاها  حماضـرٌة  السياق  هذا  يف  أعجبتين  وقد  اهلل، 
اختاليف معه يف بعِض ما جاَء ِمْن كالِمِه. فهو ِمْن غرِي القائلني باملجاز يف تفسري نزول اهلل 
بصحِة عقيدِة  ومعرفٍة  إدراٍك  يَْصُدُر عن  رُه ألنه  نقدِّ ولكنَّنا  املشبِّهة،  األلفاظ  من  وغريه 

الفريقني وسالمِة نيَّاتهم.

ا يُشلِكُ ىلع انلَّاس ِمْن   وتتناوُل حمارضتُُه بياَن اختالِف علماِء اإلسالم يف املراد ِممَّ
الليل،  آخر  تعاىل يف  نزوِلِ  الرتكزي ىلع  مع  تعاىل،  اهلل  إىل  واملنسوبة  املشبِّهة  األلفاظ  هذه 
حيث قال ما معناه: إنَّ العلماء اختلفوا يف الظاهر من هذا الزنول إىل ظاهرين، ظاهٍر ُيْفَهم 
منه التشبُُّه بزنوِل املخلوقاِت من تَْرِك احلزيِّ اذلي اكنْت فيه وملئِها للفراغ اذلي حلَّْت فيه، 
وقال: وهذا مرفوٌض دون ريب، وال يقول به أحٌد من الفريقني، فهو ينصُف الفريقني كما 

ترى. أما رأيُُه يف الظاهرين فقد تمَّ الردُّ عليه سابقاً. 

)(0( 

عقيدة التفويض

األلفاِظ  بهذه  اإليمان  عماُدُه  ثالٌث  رأٌي  فثمة  السابقني  الرأيني  عرفنا  وقد  ا  أمَّ
واتلوقُف عن اخلوض يف تفسريها، وذلك ِلعجز عقِل اإلنساِن عن إدراِكه ملعانيها، فالقائلون 
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بهذا الرأي اتَّهموا عقَل اإلنساِن بالُقصور عن فهم مدلوالتها فتوقَّفوا وانزعجوا ممن يسأل 
وغريِهم  اجلوزي،  وابن  والسيويط،  والغزايل،  واآلمدي،  الرازي،  كالم  يف  ورد  وقد  عنها، 

لِف، ولم ىلع ذلك أدلة مذكورة يف مظانها. نسبتُهم مذهَب اتلَّفويِض إىل السَّ

)(((  

 األمثاِل
ُ
ثمرة

إىل  املشبِّهة  واأللفاِظ  األمثال  صُف   
َ

األول أنَّ  وعلماؤها  األمة  عقالُء  َعِلَم  لقد 
ثمرتِها ومعاِنيها اليت وردْت ِمْن أجلها، فثمرُة نزول اهلل لكَّ يللة يه تهيئُة انلَّفس للعبادة، 
واستحضاُر وجود اخلالق سبحانه، وثمرة زب   پ   پ   پ   ڀ      رب)1) يه استحضاُر رضاِء 
اهلل وموافقِتِه لم، وثمرة زب   ی   جئ   حئ   مئ   ىئ      رب))) يه اإليمان براعية اهلل لرسوِل  
. فال إشال بني املختلفني من علماء املسلمني يُوجُب االستنار واتلنازع، 

ولكهم جمتهٌد، وليس ثمَة مبتدعٌة وال معطلٌة وال جمسمٌة إال يف خطابِنا اجلديلِّ الُمَعانِد. 

ُفوا عند تفسري هذه األلفاظ لعجِز عقولم عنها فقط، بل ألنهم  واملفوضون لم يتوقَّ
ُدوا عماًل ينبين ىلع الِعلم بها، فيه ليسْت من اتلايلف الواجبة، وال يه من العقائد  لم جَيِ

َنٌُّب للزناع يف غرِي مأموِر به وال مأجوٍر عليه.
َ

اسخة، وترُكها حتييٌد للخالف وجت الرَّ

)((( 

َوى
ْ
ط

ُ
 َيِجُب أن ت

ٌ
مرحلة

جيُب  اإلسالميِة  الِفَرِق  َحياِة  ِمْن  أويلٍة  مرحلٍة  يف  اللفظيُّ  اخلالُف  هذا  اكن  لقد 
َق ِمْن أجلِه األمَة،  أْن ُتْطَوى، وما اكن جيوُز أن يستمرَّ معنا حىت يف عرصنا احلارض، فنفرِّ
إننا نقوُل ذلك تلعوَد لألمِة  زب   ٻ   ٻ   پ   پ   پ      رب))).  قال تعاىل: 

الفتح: 0).  (((
الطور: 48.  (((

األنفال: )4.  (((
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ه.  وحدتُها، ونتفَق ىلع أنَّ اإليماَن هو ايلقنُي باهلِل ومالئكته وكتبه ورسله والقدِر خريهِ ورشِّ
زب   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   

ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ىى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   رب)1). 

ا يَِصُفون وسالٌم ىلع املرسلنَي واحلمُد هلل ربِّ العاملني. ِة عمَّ ُسبحاَن ربِّك ربِّ الِعزَّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبراكته.

***

ابلينة: 4 - 5.  (((
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املصادر واملراجع:

أرسار ابلالغـة لعبـد القاهـر اجلرجـاين ، حتقيـق حممد رشـيد رضا، نـر دار املعرفة    )

بريوت.

اإلنصاف يف اتلنبيه ىلع ا ملعاين واألسباب اليت أوجبت االختالف لعبد اهلل بن حممد    )

بن السيد ابلطليويس.

تفسري ابن كثري طبعة دار األندلس 984).   )

اتلمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، لعبد الر يوسف بن عبد اهلل انلمري، طبعة    4

وزارة األوقاف باملغرب. 

اتلويلد ادلاليل يف ألفاظ أعضاء احلواس: دراسة بني ادلاَللة املركزية وادلاللة الامشية    5

ملجدي حسني أمحد وحممد حسني فقيه.

اذلخرية، لشــهاب ادلين أمحد القرايف، حتقيق حممد حيج، وسعيد عراب، وحممد أبو    )

خزبة، دار الغرب اإلساليم، بريوت.

الّصحاح، إلســماعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عطــار، دار العلم للماليني،    7

بريوت 7))) ـه)95)-م. 

الطراز، للعلوي، دار الكتب العلمية ـ بريوت.   8

قضايا انلقد األديب بني القديم واحلديث ملحمد زيك العشماوي، دار انلهضة العربية.   9

كتاب الصناعتني للعســكري، حتقيق يلع حممد ابلجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم،    0)

املكتبة العرصية )40)ه.
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الكشــاف عن حقائق اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، جلار اهلل الزخمري،    ))
املكتبة اتلجارية الكرى: القاهرة، 54))ه.

املثل الســائر، لضياء ادلين ابن األثري، حتقيق حممــد حميي ادلين عبد احلميد، مكتبة    ))
احلليب، القاهرة 9)9)م.

معجم ابلالغة د. بدوي طبانة، منشــورات جامعة طرابلس، لكية الرتبية ط) ســنة    ))
975)م.

املعجم الوسيط، منشورات جممع اللغة العربية بالقاهرة.   4)

جملة القانون والسياسة، العدد )) السنة )).   5)

جملة جممع اللغة العربية العددان 5) و)) ص )))   ))

نظرية الوضع اللغوي ومشــلة االجتهاد الفقيه ـ ادلكتور تاج ادلين املصطىف، موقع    7)
الرابطة املحمدية للعلماء، املغرب.

***
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 الشعر العربي والشعر األوربي

La poesía árabe y la poesía europea , por Ramon Pidal 

بقلم د. رامون مينيندث بيدال

 تقديم وترمجة أ. د. عبد اهلل الزيات 
 )عضو املجمع(

التقديم:

مسترق   Ramon Menendez Pidal رامون ميننديث بيدال )9)8)-8)9)( 
اعم  إسبانيا  من  الغريب  الشمال  يف   La Coruña كرونيا  ال  مدينة  يف  ودل  إسباين  لغوي 
يف  كبريا  إسهاما  وأسهم  مدريد،  جامعة  يف  واآلداب  الفلسفة  لكية  يف  وترج  8)8)م. 
اللغوية واتلارخيية؛ خصوصا يف  العديد من األعمال  أنتج  بهذه اجلامعة، كما  املحارضات 
اللغة واألدب اإلسبانيني وأصولما، صار عضوا يف املجمع اللغوي اإلسباين، ثم رئيسا ل منذ 
اعم 5)9)، وعضوا يف جممع اتلاريخ املليك، وأرشف ىلع موسوعة تاريخ إسبانيا اليت صدرت 
يف ثالثني جزءا، واهتم بامليدان اللغوي واألديب وخصوصا استقراؤه لغات شبه جزيرة إيبرييا 
ولجاتها، واكنت ل أعمال كثرية تركزت ىلع القرون الوسطى خصوصا يف تاريخ إسبانيا، بل 
أو منحته  فيها،  أستاذا زائرا  العليم عرف يف كثري من اجلامعات فان  إيبرييا، ولنشاطه 
هذه اجلامعات ادلكتوراه الفخرية مثل جامعات، السبون، وأكسفورد، وزيورخ، وبروكسل، 
العظىم  املوسوعة  صدور  ىلع  وفاته  حىت  ويرف  يتابع  واكن  وهافانا،  وتولوس،  وبالرمو، 
للعالم Gran Inciclopedia del Mundoاليت صدرت يف واحد وعرين جمدلا، ومن 

أهم كتبه وأحباثه:
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ترمجة مذكرات األمري عبد اهلل بن زيري.   )

 مدرسة املرتمجني يف طليلطلة. )   

إسبانيا بني انلرصانية واإلسالم.    )

إسبانيا وأثرها يف إدخال العلوم العربية إىل أوربا.   4

أغنية السيد ،908) )1).   5

الشعر العريب والشعر األوريب، مدريد )94)، وهو هذه ادلراسة املرتمجة .   )

وقد ترجم هذا ابلحث بل الكتاب إىل اللغتني اإليطايلة والروسية وغريهما من اللغات 

العديد من ابلاحثني يف األدب  العربية، كما اعتمد  أنه قد ترجم إىل  األوربية، وال أعلم 

املقارن ىلع كتاب ادلكتور رامون هذا، ومن بني أوئلك ابلاحثون الفرنسيون اذلين ينقل 

نفسه يف هذا  املقارن، وحممد غنييم هالل  د. حممد غنييم هالل يف كتابه األدب  عنهم 

باملعهد  ألقاها  اليت  بروفنسال يف حمارضته  الفرنيس يليف  املسترق  وكذلك   ،((( الكتاب 

يف  أوربا  وشعر  إسبانيا  يف  العريب  »الشعر  بعنوان   (948 مارس   (5 يف  بمدريد  الفرنيس 

أفادوا من كتاب  اذلين  املعاصين  اإلسبان  )))، ومن  ثم نرت يف كتاب  الوسيط«  العرص 

ادلكتور رامون ادلكتورة ماريا خيسوس روبيريا ماتا يف كتابها تاريخ األدب األندليس)))، 

وكذلك  األندلسية«)))،  للخرجات  األدبية  ادلراسة  إىل  مقاربة جديدة   « بعنوان  ويف حبثها 

انظر ترمجة حياة بيدال وأعمال يف ))Gran diccionario enciclopédico durvan 9,(4 وانظر أيضا   (((
املسترقون للعقييق )  /  )9) .

انظر ص 79) من هذا الكتاب ط) دار العودة بريوت 987) .  (((
هو كتاب » اإلسالم يف املغرب واألندلس » ترمجة ادلكتور السيد حممود عبد العزيز سالم وحممد صالح ادلين   (((

حليم ومراجعة د. لطيف عبد ابلديع، منشورات شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 990) .ص 79)-)0).
(4( Literatura hispanoárabe, María Jesus Rubiera Mata , Mapfre , Madrid (99( .
األندلس  رشق   ”Nueva aproximación al studio literario de las jarchas andalusíes  (5(

جامعة Alicante القونت إسبلنيا العدد 5 988). 
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احلادي   - اخلامس الجري  القرن  األندليس يف  ترييسا اغرولو يف كتابها األدب  ادلكتورة 
عر املسييح )1)، وادلكتورة ثيليا دملورال مويلنا يف حبث لا عن أثر األدب العريب القديم 

يف اآلداب األوربية وطرق انتقال إيلها))). 

مع  باللغويات  اإلسبان  علماء  أكر  من  »حبق  كونه  رغم  بيدال  مينيندث  رامون  و 
مشاركة يف اتلاريخ »))) فإنه قد خلط بني املوشح والزجل أو اعترهما شيئا واحدا، وإن ذكر 
)))، وقد ردد هذا اخللط غريه من ابلاحثني اإلسبان،  أن ذلك حماولة للتبسيط والتسهيل 

ولعل ذلك جاءهم من رامون هذا، كما لم يغب هذا اخللط عن مسترقني آخرين .

الترجمة: 

ُدث عنها كيشء ضبايب غري واضح 
ُ

لقد تنوسيت ريادة الشعر الغنايئ اإلسباين، لقد حت
جدا، دون اهتمام أكر من االهتمام اذلي اكنوا يولونه إىل العلماء املدروسني، ولكننا اآلن 
نذهب لكشف ذلك مفتاحا للمشالك األصلية يف بعض األنواع الغنائية األوربية، وكنقطة 
لالنطالق من فكرة احلب الرويح اذلي سيطر يف الغرب، مضادا ملفهوم احلب احليس اذلي 

اكن مسيطرا يف القديم.

األغنية الشعبية األندلسية:

أشـري إىل انلظريـة الـيت تردُّ جـزءا مـن الغنائيـة الرومانيـة إىل أصل عـريب أندليس، 
وهـو املوضوع اذلي سـنتناول، إذا حبثنـا عن هذه انلظرية كيشء معدود َمنْوي يف نفوسـنا، 
يمكـن أن نفكـر أن هـذا الشـعر الشـعيب العـريب األندلـيس اكن مغىن يف حلـن يصحبه 
رقـص، وهـو مـا ينسـب إيله قـدرة فائقـة ليسـت متأتية مـن كونـه يف ذاته، وإنمـا ملظهر 

((( La literatura árabe de Al-Andalus Durante el siglo XI Hiperíón Madrid (998. 
((( Huellas de la literatura árabe clasica en las literatures europeas vías de 

transmision (0(0 وقد ترجم هذا ابلحث ونر يف جملة اتلواصل العدد 9) طرابلس .
تاريخ املغرب وحضارته، حسني مؤنس جمدل اثلاين العرص احلديث للنر واتلوزيع، )/   48 ص 48 ]املرتجم [.  (((

انظر ص )) من هذه الرتمجة ]املرتجم [.   (4(
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ذي أوجـه عديـدة، كمـا تعرضه علينـا الرغبـة املوسـيقية الشـعرية اللحنيـة ألندثليا)1)، 
فراقصـات أندثليـا ايلـوم ينقـرن صنوجهـن ويغنـني يف الواء الطلـق شـعبية الطقطقات 
اإلشـبيلية واملالقيـة والرنديـة األبويـة، وال أدري مـا هـو أكـرث مـن ذلـك. وتبـدو نلـا 
تلـك الطقطقـات إرثـا عرفيـا ثقافيـا ألوئلـك الفتيـات الواديشـيات )))، الـاليئ – طبقا 
ملـا يصفهـن بـه خوبينـال يف الرقصـة – يهـززن ظهورهـن يف شـبق اعزفـات لصنوجهـن 
الرونزيـة وقـد انتـرت طريقتهـن حـىت وصلـت رومـا الـيت عرفت تيتـو))) ومـن قبله 
تراخانـو)))، واكن إعجـاب أهـل رومـا بهـا إىل درجـة أن الشـباب الرومـاين لـم يمـل من 
إاعدتهـا، وهـذا ارتبـاط رائع بـني األمس وايلوم )بـني ماض وحـارض( منفصلني بعرين 
قرنـا، نعـم إنه صحيـح ولكن احللقات املتوسـطة أخـذت يف الظهور إذا اعترنـا األغنية 
األندلسـية يف القـرن اثلامـن عـر ويف السـابع عـر ويف القـرون السـابقة ذللـك أقـل 
توثيقـا حـىت القرنـني العـارش واحلـادي عـر، الذيـن يهماننا بشـلك خـاص، إذا أرشنا 
إىل هـذا العـرص األكرث بعـدا، وحنـن نعلم الشـهرة الكبرية الـيت بلغتها مـدارس مغنيات 
قرطبيـات))) ونملـك شـواهد عديـدة مـن اتلقديـر واتلثمني تللـك املـدارس اليت اكنت 
فيهـا املغنيات األندلسـيات معروفـات خارج وطنهن يف قلعة الكوندي سانتشـو غرسـية 
Sancho García )))ويف أوربـا السـابقة مبـارشة النبعـاث شـعر الرتوبـادور، وحـىت لـو 
تذكرنـا غـزو األغنيـة األندلسـية يف القـرن السـابع عـر اذلي ذكرنـاه قبل قليـل، فإننا 

أندثليا املقصود بها اإلقليم اجلنويب من أقايلم اململكة اإلسبانية املتحدة، ويه تضم تقريبا أهم املدن والقرى   (((
اليت استقرت فيها احلضارة العربية اإلسالمية فرتة أطول ]املرتجم [.

نسبة إىل وادي آش مدينة معروفة يف جنوب األندلس قرب غرناطة تدىع Guadix] املرتجم [.  (((
رسام إيطايل اعش بني 859) )94) م .  (((

امراطور روماين ودل يف إسبانيا واعش بني )5 و7)) م .  (4(
(5( H.Peres : La poesíe andaluse en arabe clasique ,Paris (9(7. P.(8( .
هو كوندي من ادلرجة األول يف أشبيلية تدخل يف حروب الفتنة القرطبية إىل جانب سليمان املستعني )سليمان   (((
بن احلكم بن سليمان بن عبد الرمحن انلاص( وأاعد إيله هذا ثمنا ملساعدته ضد الطرف األموي اآلخر مائيت 
 Gran diccionario enciclopédico .4(5(  /  ((قلعة اكن قد خسها وادله، تويف اعم 7)0) م انظر

durvan ] املرتجم [.
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نشـعر بهاجس شـك أن املتتابعـة الصغـرية واملربعة هما شـكالن ]عروضيان موسـيقيان 

[ متواضعـان جـدا أكرث ممـا هما عليه ايلـوم يف توظيـف الراقصات األندثليـات، لقد اكنا 

الشـلني الرائديـن املسـتعملني آن ذاك يف أزمنـة أصـول رومانية:

إشــبيلية نهر  يا  مجيــال  تبدو  اخلرضاء كم  وأغصانك  ابليضــاء  ســفنك 

إشــبيلية  نهــر  يــا  أمجلــك  اخلرضاءمــا  وأغصانك  ابليضــاء  بســفنك 

فقد اكنت هذه األبيات تغىن يف زمن الشاعر لويب دي بيغا )Lope de Vega (1 أثناء 

احلفالت اليت اكنت تمأل نهر الوادي الكبري يف سفن راسية متصلة ومزدمحة، ويف الشلك 

العرويض نفسه اذلي جنده يف انلماذج األدبية ايلوم بعد قرون، دون تغيري حىت يف اإليقاع:

اإلشبيليات يف طرحاتهن 

حيملن مكتوبا يقول 

حتيا إشبيلية 

ولكن هذا سيبدو غري مقنع، وال يمكن ادلفاع عنه، إال إذا اخترنا تاريخ املتتابعة 

انتشار  أن  وضح  وقد  األول،  الطبييع  االنطباع  فزيول  والرباعية،   ] ]الالزمة  الصغرية 

هذه األشال ال يرجع إىل أكرث من القرن السادس عر، وقبل هذا اتلاريخ فإن الغنائية 

عروضية  أشاال  تتبىن  اكنت  اعم  بشلك  اإلسبانية  الغنائية  وكذلك  الوسيطة،  األندلسية 

أخرى، ومن بينها ما يهمنا اآلن بشلك خاص، وهو اذلي نسميه زجال، كما يسميه الكتاب 

العرب، ألجل اتلنبيه إىل أن املسلمني األندلسيني استعملوا ذلك أيضا، وقبل املسيحيني 

بوقت كبري، يرز ذلك يف أشعارهم اكلشاعر القرطيب املدعو بابن قزمان اذلي قال شعره يف 

نهايات القرن احلادي عر وبدايات القرن اثلاين عر.

هو فيليكس لويب دي بيغا اكربيو )))5)-5)))( اكتب إسباين ودل يف مدريد ل أعمال أدبية كثرية يف الشعر   (((
املسيح والرواية وغري ذلك، انظر )Gran diccionario enciclopédico durvan (4  /  5(7 ] املرتجم [.
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النظرية العربية األندلسية ومروجوها:

تتكـون قطعـة الزجـل مـن ثالثـة أيبـات وحيـدة القافيـة، وهو شـلك موظـف ليس 

يف الشـعر اإلسـباين الوسـيط فقط، وإنمـا أيضا يف الشـعر الروفنسـايل القديـم، وانلظرية 

العربيـة األندلسـية الـيت يدعمهـا خويلـان ريبـريا, والـيت أبرزهـا حديثـا أ. ر. نيـلك 

A.R. Nykl )1) يعتقـد أصحابهـا أن هـذا الشـلك املقطـيع، وكذلـك كمـا هـو احلال يف 

بعـض عنـاص احلـب األيديولوجيـة املعـر عنهـا يف الزجـل العـريب األندلـيس، قـد أثرا 

يف بدايـات الشـعر الروفنسـايل، وخاصـة يف شـاعر الرتوبـادور األول املعـروف؛ غيريمـو 

اتلاسـع Guellermo IX كونـدي دي بويـرتس Conde de Poitiers ودوق أكيتانيـا 

 Lapa البـا  رودريغيـس  مثـل  آخريـن  فـإن  وبالعكـس   (((Doque de Aquitania

Rodrigues ))) ينفـون نفيـا قاطعـا هـذا اتلأثـري؛ حيـث إن رودريغـس هـذا عمل ىلع 

بيـان أن الرتكيـب العـرويض للزجـل اكن معروفـا يف أوربـا قبـل الشـاعر القرطـيب ابـن 

قزمـان بوقـت طويـل، وقـد أورد البـا هذا بعـد حتديـد مقاطع عديـدة من ثالثـة أبيات 

وحيـدة القافيـة مسـتعملة يف الشـعر الالتيـين يف القـرن العـارش.

 ،Appel أبل  األملاين  الروفنسايل؛  الشعر  يف  األكران  املختصان  اتفق  ذلك  بعد 

يعتقد  احتمال، ولكن ال  ترجح  العريب  األثر  أن  ))) ىلع   Jeanroy والفرنيس خيانروي 

((( J. Ribera : Disertaciones y opúsculos ,((9(8 y La música de las cantigas , 
(9((,p.7(,etc, A.R. Nykl en Al-Andalus,(,(9((,pag. (85, etc. en el Cancionero de 
Aben Guzman, (9((, Introducción , y en la traducción del Tauq al-hamamah, The 
Doves Neck-ring, Paris ,(9((,Introducción.

 Diccionario Enciclopédico Durvan ( أكيتانيا إقليم يف جنوب فرنسا صار جزءا منها فيما بعد انظر  (((
))4 ] املرتجم [ .

((( Das Origens da poesía lírica em Portugal ,1929.
(4( C. Appel , en Zeitschrft fur romanische Philologie LII, 1932,pag, 700, y LV, 

1935,pag, 736.A.Jeanroy :La poesíe lyrique des trouvadours, 1934,1,pag.73-75: 
11, paggina 368.
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املقاطع  أن  البا:  رودريغس  ديلل  معيدا  خيانروي  الفرنيس  ويضيف  ثابت؟،  ذلك  أن 
أو  متواضعة  يه  الزجلية،  للمقاطع  مشابهة  إيلها  يشريون  أو  يعينونها  اليت  الروفنسايلة 
الالتيين  الشعر  من  احلزينة  القافية  وحيدة  مع  جهد  دون  معالقتها  يمكن  جدا  بدائية 
اقتباس  الوسيط، ولكن تديلل رودريغس البا ليس ذا فعايلة، ألنه ال يكيف حتديد أو 
ليس أي شعر  الزجل  العارش واحلادي عر، ألن  القرن  إىل  تنتيم  أبيات التينية حزينة 

حزين، وإنما هو شعر حزين خاص ال يوجد مثيل ل يف الشعر الالتيين يف هذين القرنني.

تعريف الزجل:

مع  ابلدايئ(  أو  البسيط  الشلك  هو  )وهذا  قفل  مع  القافية  الزجل شعر حزين وحيد 
عجز من بيت بقافية مماثلة كقافية املركز أو القفل؛ قافية تعاد يف ابليت الرابع أو يف العجز 

يف لك املقاطع يف الزجلية نفسها.

يفيدنا يف بيان ذلك القصيدة رقم )5 من شاعر قرية بيَّانة)1) املخصصة إىل الفونسو 
ابلاريث دي بيَّا سندينو  Alfonso Alvarez de Villasandinoاليت نظمها بني القرنني، 

الرابع عر واخلامس عر))):

أعيش ُمورَّطا دوما بعقل

أجل، هذا صحيح يا صدييق.

بيانة قرية أندلسية كبرية قريبة من قرطبة أثىن احلمريي ىلع غنائها الطبييع وعمارتها وقال بأنها اكنت قبل   (((
الفتنة من غرر ابلدلان وذكر من علمائها قاسم بن أصبغ بن حممد بن يوسف اذلي سمع عن علماء كثريين يف 
قرطبة ومكة والعراق )انظر الروض املعطار ص 9))(. اكن قد استول عليها فرناندو اثلالث اعم 9))) م و 
 Diccionario Enciclopédico Durvan وحتتوي ىلع 599)) نسمة انظر Baena حتمل ايلوم اسم بائنا

0)),) ] املرتجم [ .
لقد ساق الاتب أمثلة من أشعار ظهر فيها ابليتان األوالن بقافية، ثم ثالثة أبيات بقافية أخرى واحدة يف   (((
اثلالثة، ثم بيتان بالقافية نفسها اليت يف ابليتني األولني ثم ثالثة بقافية أخرى جديدة، ثم بيتان بالقافية اليت 

يف ابليتني األولني نرمز إيلها مجيعا باتلايل:
  أ – أ، ب - ب- ب، أ- أ، ج – ج – ج، أ – أ وهذا ما لم يتضح يف ترمجة األبيات لصعوبة ذلك ىلع املرتجم 
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فال تستنكر األحداَث مين 

أعيش مورطا دون اجتياِز

 بىل يف الورطة تم احتيازي

فرصُت متيما بالعاملينا

ومن جنواه يف سعة املجاِز 

ومن حاز اجلمال بكل وجٍه

 فصار فينوس ابلالِد

أعيش مورطا 

أعيش مورطا أبدا أعيُش

ألين قد بلغت احلب قمْه

وأجو أن يفيد احلبُّ حيب

عطى جوائز جمزيات
ُ
وأن أ

أعيش مورطا دوما بعقل...إلخ.

وتتواىل مخس مقطعيات مثل السابقتني؛ يعين تأيلف من ثالثة عناص:

الوحيد القافية احلزين أو بيت أو دور مع قافية متعددة يف لك مقطع.   )

بيت القفل أو اخلرجة وحيد الصوت )1) أو يكون بقافية موحدة يف لك املقاطع ألن به    )

قافية املطلع مثل لفت انتباه، أو مدخل املركز ىلع طرف أو رأس لك مقطع.

ال أ سمح نلفيس توسعة معىن صفة وحيد الصوت املطبق ىلع الشعر الروفنسايل إلطالقه ىلع املقاطع اليت لا   (((
حروف صامتة متساوية. 
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املركز اذلي يكون موضوع القصيدة.   )

املقطيع  والشلك  بالضبط  نفسه  العرويض  الشلك  حيمل  سندينو  بيا  شلك  أو  قصيدة 
نفسه يف الزجل رقم 4) البن قزمان )1):

ْ
يا مليح ادلنيا قول

ْ
عالش أنت يا ابين ملول

إي أنا عندك وقيْح

يتمقق منو وفيْح

ثم فعلها ما تطيْح 

 
ْ

ترىق عن ناسك وصول
ْ

يا مليح ادلنيا قول

ثم تتواىل تسعة عر مقطعا مماثلة لذا.

وقد أخذنا أبياتا - قشتايلة وعربية، ثمانية املقاطع - نموذجا، مع وجود أزجال أخرى 
ذات ستة مقاطع أو عرة أو اثين عرة، أو أبيات خمتلطة؛ طويلة وقصرية )ال يهم عدد 

املقاطع (.

الزجل ليس مثل ابليت عري املقاطع، الوزن العرويض سونيتو أو ذو اثلماين مقاطع 
أو مضافة إىل بيت يكون دائما مكونا من أحد  أو تركيب ذو قوايف ملحقة،  هو تأيلف 

عر مقطعا.

ابلدايئ الوحيد هو اتلأيلف املكون من ثالثة أبيات وحيدة القافية، بقافية متغرية يف لك 
مقطع، متبوعة ببيت آخر يف قافية موحدة يف لك املقاطع، ألنه مثل اذلي به قفل أو مركز؛ أي 

((( A. R. Nykl, Cancionero de Aben Guzman , Madrid (9((.
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أنه تأيلف بقواف متعددة مهما اكن احلجم املختار أو املوضوعة عليه األبيات.

هكذا احتدت األزجال يف شلها ابلدايئ األصل، ولكن هذا الشلك بيق عالمة بدائية 
فقط بعد أن خضع لعدة تعقيدات وحذف، فبيق بيت أو أبيات القفل مع قافية متساوية 
مماثلة يف لك املقاطع، والعودة بمقطع موحد أو صوت موحد أو إيقاع موحد يف لك اتلأيلفة 

أو الزجل)1). 

أعمى قرطبة؛ مقدم:

يفيدنـا اكتبـان مسـلمان كبـريان أخبـارا عـن أصـل هـذا الشـلك املقطـيع، واحـد 
منهمـا هـو ابـن بسـام الشـنرتيين اذلي حـرر يف إشـبيلية - اعم 09)) م - ترمجـات ألدباء 
إسـبانيني عربـا ]أندلسـيني [ واآلخـر هـو ابـن خـدلون املولـود يف تونـس، اعم )))) م، 
واملتـوىف اعم )40)م، وهـو فيلسـوف اتلاريـخ الكبـري، ومـؤرخ احلضارة، وطبقـا للاتبني 
فـإن خمـرتع املوشـحة أو الزجـل ))) اكن شـاعرا أندلسـيا يـدىع مقـدم بن معـاىف القري 
األعـىم)))؛ إنـه أعـىم مـن قـرة يف إقليـم قرطبـة، واكن يعيـش يف عهـدي األمريين عبد 
اهلل، ثـم عبـد الرمحـن اثلالـث يف نهايـات القرن اتلاسـع والربـع األول من العـارش؛ وقال 
كال الاتبـني إن املقطـع اذلي اخرتعـه مقـدم بـه مركـز وهـو لكمـة عربية معناها سـند، 
أو اعتمـاد وهـو مـا تعنيـه لكمـة اسـرتيبيو estribello يف اإلسـبانية اليت اكنت تسـتعمل 
العربيـة ادلارجـة خمتلطة باللغـة األعجميـة، أو الرومانثية اليت اكن يتحدثها املسـيحيون 

وبلغة املوشحات العربية بيق الزجل -وقبله املوشح - بشله اذلي يتكون من مطلع وهو بقافية ستتكرر يف لك   (((
األجزاء املماثلة، اليت تسىم أقفاال، حىت اجلزء األخري اذلي يدىع خرجة، وبني لك قفل وآخر األبيات أو األدوار 
اليت تكون بقافية متحدة يف أجزاء لك دور خمتلفة عن قافية ادلور اآلخر، يرجع إىل أي مصدر أو مرجع يف 

املوشحات ] املرتجم [.
واضح هنا أن الاتب ال يفرق بني املوشحة وبني الزجل، والسائد يف فهم حدييث ابن بسام وابن خدلون أن   (((

املقصود هو املوشحة] املرتجم [. 
ال يذكر ابن بسام أن املخرتع هو مقدم ابن معاىف بل يذكر حممد بن حممود القري الرضير ا اذلخرية )، )  /    (((

9)4 ] املرتجم [ .
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اخلاضعـون للحكـم اإلسـاليم، وىلع هـذا املركـز اكن مقـدم يبـين مقاطـع مـع نقالت؛ 
. vueltas = أغصـان وأسـماط=mudanzas

املوشح املكون من هذه املقاطع )1)ديع أو سيم أيضا زجال )مغىن مع الرقص( عندما 
هذا  للتبسيط  استعملنا  بعد  وفيما  شعبية،  األكرث  األندلسية  العربية  هذه  يستعمل  اكن 

االسم اثلاين فقط.

خيرنا ابن خدلون أن الزجل جاء بديال شعبيا عن القصيدة العربية القديمة، مشبها 
القصيدة ألن القصيدة والزجل شكالن يعاد فيهما الغناء أو ثنائيا الغناء، اكن اجلزء األول 
فيهما خمصصا للحب واثلاين اكن يف مدح بعض الشخصيات، وقد »وصل األندلسيون إىل 
أن صاروا مهذبني ومنقحني لذا انلوع اجلديد، ولك انلاس - سواء أكانوا املخرتعني، أم 
الطبقات العامة - وجدوا هذا انلوع من الشعر عجيبا ومبهجا، بسبب سهولة فهمه وتعلمه« 

من كالم ابن خدلون))).

طريقة غناء الزجل:

 هـذا الشـلك املقطيع خـاص بأغنيـة ال يلقيها شـخص واحد منفـردا، وإنمـا تلقيها 
مجاعـة مـن اجلمهـور العـام؛ يـرح خويلـان ريبـريا Julian Ribera جيـدا - تأسيسـا 
ىلع إشـارات ابـن قزمـان – كيـف جيـب أن يغـىن أو ينشـد هـذه األزجـاَل منفـرٌد جييبه 
اجلمهـور دفعـة واحـدة وينغـم اجلمهـور سـمط الغصـن بعـد لك مقطـع، وبعد أن يسـمع 

املنفـرَد منغمـا بيـت القفل.

طبقا   - تُلىق  فاألغنية  للمجموعة تلتدخل؛  انتباه  لفت  مثل  اتلرصف  ذلك  لقد اكن 

اعد املؤلف هنا يلويح نلا أن الفهم الصحيح هو أن ابن بسام وابن خدلون اكنا يتحدثان عن املوشح وليس   (((
الزجل .]املرتجم [.

هذه ترمجة للرتمجة، أما كالم ابن خدلون نصا فهو قول بعد أن حتدث عن أهل األندلس واخرتاع املوشح :   (((
»وجتاروا يف ذلك إىل الغاية واستظرفه انلاس مجلة؛ اخلاصة والافة، لسهولة تناول وقرب طريقه« مقدمة ابن 

خدلون ط4 دار القلم بريوت )98)، ص )58 -584 » ]املرتجم [.
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إلشارات ابن قزمان – مرفقًة بالعود أو انلاي أو الزمارة والطنبور وادلفوف أو الصنوج، ويف 
بعض األحيان مصحوبة بالرقص.

اختيار هذا الشلك اجلمايع للزجل وُجد يف األغنية الشعبية احلديثة لألقطار اإلسالمية 
اليت ما زالت حتتفظ بأشال عديدة مشتقة من األاغين األندلسية القديمة منترة - كما 

سرنى فيما بعد - يف العالم اإلساليم لكه.

السيدة شافية رشدي من  تلقيها  اليت  »يا صحبنا«  يفيدنا نموذج األغنية  يمكن أن 
م املركَز أو القفل بدايًة ثم اجلماعة تعيد ذلك، يتبع ذلك وقت  تونس)1)؛ حيث العازفة تُنغِّ
م املنفردُة مصحوبًة باملوسيىق السمَط األول أو الغصن  موسييق دون غناء، وبعد ذلك تُنغِّ
األول متبواع بالقفل األول، وقافية هذا القفل متساوية مع قافية املطلع، منبهة إىل دخول 
اجلماعة، وعندها تنغم اجلماعة والعازفة املنفردة ذلك املطلع، وتعود املوسيىق تلعزف بدون 
اثلاين،  السمط  أو  القفل  مع  اثلاين  ادلور  أو  الغصن  املنفردة  العازفة  تغين  وعندها  غناء، 

وتعيد املجموعة املطلع، وهكذا يف املقطع اثلالث واملقاطع املوايلة.

اكن اخرتاع مقدم ]ابن معاىف [ شيئا مالحظا داخل الشعر العريب، بالرغم من استعمال 
أشاال عروضية غري أدبية، ولغة غري صحيحة، مليئة بكلمات أجنبية تستحق أن يُعىن 

بها املؤرخون لألدب واتلحرض اإلسالميني.

منتجو الزجل في القرنين العاشر والحادي عشر:

لقد رأى مقدم بن معاىف اخرتاعه مقبوال، والحقوه أو اذلين جاءوا بعده ذكرهم ابن 
بسام.

ديسكو غرامافونيكو <راديوفونو » Mlle اغفية رشدي و انظر أعاله ص 9-)) ] لم نرتجم هذه الصفحات   (((
اليت يشري إيلها ألنها تصوير لرسم موسييق، أما شافية رشدي فيه زكية املراكيش مغنية وممثلة تونسية »، ودلت 
بمدينة صفاقس اعم 0)9) م من أب مغريب وأم يلبية ذات جذور تركية وتوفيت اعم 989) م، ويكيبيديا - 

املرتجم [.
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املعـارص ألعـى قـرة، وإن اكن أصغـر بعرشيـن اعمـا، أي ابـن عبـد ربـه القرطيب 
)1)هـو األول اذلي وظـف هـذا الشـل اجلديـد، بعـد هـذا يأيت موظـف آخر هلذا الشـل 

وهـو مـن املنتمـن إىل قـر املنصور بـن أيب اعمـر، متـوىف يف اعم 1022 م وهـو ملقب يف 
العربيـة بالرمـادي ويف الرومانثيـة أبـو ثينيثـا أو اثلينيثيينتـو ] اثلينيثـا Ceniza الرماد 
Ceniciento الرمـادي [ وهـو رجـل متهم بممارسـات عديـدة تيش باإلحلـاد واهلرطقة، 

مثـل وضعـه عامـة الصليـب فـوق كأس اخلمـر عندمـا يـرشب، والقيـام بمعامـات 
عديـدة مـع املسـيحين، خاصة مع شـاب ذهـب يبحـث عنـه يف الكنيسـة، إن الرمادي 
ممثـل جيـد المـزاج اثلقافتن، وهو مـا سـناحظه يف الزجل، بعـد ذلك بقليـل يذكر ابن 
بسـام عبـادة بـن ماء السـماء مؤلفـا رابعـا لألزجال، وابـن ماء السـماء اعش يف بلنسـية 

ومـات يف مالقـة يف اعم 1028 ))). 

عجب به أكرث ابُن قزمان أستاذا كبريا يف الزجل؛ إنه 
ُ
وبعد ذلك نستطيع أن نذكر من أ

شاعر ينتيم إىل نبلة يف مملكة إشبيلية اإلسامية، وهو أخطل بن نمارة، اذلي تويف حوايل 
اعم 1080 م، وبعد ذلك وجد كثري ممن ال يعنينا أمرهم.

نذكر فقط اذلين سنتناول بعضا من أزجاهلم ] موشحاتهم [، ومنهم ابن اللبانة ادلاين 
وأخريا  م،   1090 اعم  حوايل  إشبيلية  يف  املعتمد  باط  شاعر  واكن  1113م،  اعم  املتوىف 
علوم  يف  كثريا  االتباعيون  أو  املدرسيون  ذكره  اذلي  باجة،  ابن  الرسقسطي  الفيلسوف 
العر الوسيط، وهو أيضا منتج أزجال ]موشحات [ يقول عنها ناقد هل أنها تتطلع إىل أاغن 

أكرث فظاظة من األاغين الريفية، وقد تويف بفاس اعم 1139م.

وهاهنا إذن سابقون، ولكن الوحيد اذلي يعلمه انلارشون للنظرية العربية األندلسية 
هو ابن قزمان إنها جمموعة غري متكررة من معليم الزجل أو أساتيذ الزجل، وهكذا يُرى 

أي أصغر من مقدم.  (1(
لك اذلين ذكرهم يف الفقرة السابقة ساقهم ابن بسام ىلع أنهم منتجون للموشحات ] املرتجم [.  (2(
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كم هو يسء أن حندد ابن قزمان فقط ملناقشة هذه األنواع واألصناف واتلقايلد.

ابن قزمان هو املذكور الوحيد ايلوم ألنه الوحيد اذلي احتفظ هل بديوان أو خمتارات 
اكملة من الزجل، ولكن بعضا من اآلخرين حيتفظ هلم بنماذج أعطتنا ضوءا اكفيا.

ابن قزمان هذا عندما اكن ال يزال يف ميعة الشباب، اكن يظهر موهبته الشعرية يف قر 
امللك الطائيف املتولك صاحب بطليوس، اذلي داعه إىل منادماته األدبية، كما اكن قد أهدى 
إيله أثوابا فاخرة، ولكن املتولك ُخلع، وقتله املرابطون يف بدايات اعم 1094م، ومنذ ذلك 
احلن بدأ ابن قزمان حياته شاعرا متنقا بن إشبيلية وجيان وغرناطة واملرية وبلنسية، 
وأيضا فاس، راجعا بن وقت وآخر إىل قرطبة، وقىض حياته يقول الشعر حىت وقت متأخر 
جدا من عمره، فله زجل يمدح به الفيلسوف القرطيب ابن رشد املولود اعم 1126م، واذلي 
صار مفكرا كبريا يتمتع بشهرة واسعة، ويف انلهاية نعرف أن ابن قزمان تويف يف اثلمانن 

من عمره يف العام 1160م.

الصبغة العربية الرومانثية للزجل:

املزج  ثمرة  هو  السابقن  املذكورين  اذلي عمل ىلع طرازه لك  الزجل  فإن  أثبتنا  كما 
بن احلضارتن العربية والرومانثية، فالزجل عريب بلغته، وإن اكنت اعمية وغري صحيحة، 
الحتوائه قافية مشرتكة عر املقاطع املتعددة لل زجل، بسبب القضيتن املعاجلتن معا يف 

لك زجل؛ وهما الغزل أو العاقة الغزيلة، ومدح شخصية يطلب الشاعر نواهلا.

ال يبدو الزجل عربيا تلبنيه جتزئة مقطعية، يه يشء غريب عن انلظام وحيد القافية 
املواضيع  نهاية لك مقطع يف بعض  املركز يف  أو استعمال  املطلع،  القصيدة، وباستعمال  يف 
املتناولة مثل الفجر، أو افرتاق احلبيبن عند انباج الصباح مع غياب موضواعت معينة 
ابلدو،  وحياة  الصحراوية،  األقايلم  عر  السفر  مثل  إسامية؛  تقليديا  ويه  القصيدة،  يف 
واتلعرف ىلع املاكن اذلي تركته القبيلة، ووصف انلاقة إلخ، إن الزجل هو باتلأكيد إسباين 
يف انلهاية باإلشارة إىل احلفات واألعياد، ومواسم اتلقويم الاتيين، وباستعمال األصوات 
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الوقت اذلي نيس  قزمان مثا - يف  فابن  بالعربية،  املمزجة  األندلسية  الرومانية  واجلمل 

فيه موضواعت أدبية إسامية مهمة - تبدو به عدوى اعدات املستعربن األندلسين؛ فقد 

اكن حيتفل بـ] حلـول [ شهر يناير؛ بمعىن أكر حيتفل بقدوم اعم املسيحين اجلديد داخل 

اتلقويم اإلسايم اذلي هو اعم قمري وليس شمسيا، أي ليس هل تاريخ حمدد وال معىن هل 

] هكذا [.

يقول ابن قزمان في الزجل 41)1):

عندما يأيت يناير- أجهز مابس العيد – أنا دائما أرتدي شهر يناير 

ويف الزجل 137 يذكر شهر مايو))) 

يأخذه  اذلي  الرومان،  عند  املقدس  والعشب  املهرجان،  فيذكر   (3(  87 رقم  يف  أما 

األندلسية:  الرومانية  فاألصوات  خوان،  القديس  صباح  هبوب  عند  طقسا  املسيحيون 

يرددون، مدور، جيد، مصيدة، سيتجاوزون، املزالج، لك األمر ىلع ما يرام يا حبييب، إىل 

املرآة املحبوبة املغازلة اليت تنادي وجنتها الشمسية مهسيا ]خميا [ دي سول، ومقطع من 

الزجل رقم 20 ]10 [ يقول))):

شــلباُط مطــرّن  بناُطيــا  ن 
ُ
أ تــو  حزيُن  ن 

ُ
أ تــو 

وشــطاُط ايلــوم  لُقيمْهتــرى  غــري  فيــه  تــذق  لم 

وهو ما ترجم يف إيقاع وقافية مشابهتن؛ إنه موجه إىل سابلادو معن، وهو اسم إسباين 

احلديث  االسم  من  بدال   Salbato  ] ]سابلاط  ايلوم  حىت  القطلونية  يف  به  حمتفظ  قديم 

ما ذكره البن قزمان يف الزجل 41 غري موجود به حسب الطبعة اليت بن أيدينا من ديوان ابن قزمان ]املرتجم [.  (1(
انظر ديوان ابن قزمان نصا ولغة وعروضا ف كرينيت املعهد اإلسباين العريب للثقافة، مدريد 1980 ص 864   (2( 

] املرتجم [.
ال يوجد ما ذكره يف الزجل ذي الرقم اذلي ذكره ]املرتجم [.  (3(

ديوان ابن قزمان نصا ولغة وعروضا ف كرينيت املعهد اإلسباين العريب للثقافة ، مدريد 1980  ص 78 ] املرتجم [.  (4(
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 Salvador سابلادور

Oh mi locuelo Salbado

Tú estás triste, tú penato

Verás el día gastado

Sin probar más que un poquito. 

يا جمنين الصغري 

إنك حزين، إنك كئيب 

سرتى ايلوم اذلي يميض

دون أن جترب إال قليا 

منبهـن إىل أن حـرف انلداء العريب »يـا« يف بداية اجلملة أو الكام، اكن املسـيحيون 
يسـتعملونه كثـريا يف ذلـك الوقـت، واكن موظفـا كثـريا يف قصيـدة ]ملحمـة [ السـيد)1)، 
 Tú un أنـت حزيـن، تـو أن بناتـو Tú un hazino والشـطر اثلـاين: تـو أن حزينـو
penato أنـت كئيـب؛ اكن مسـلمو قرطبة يفهمونه كأي إسـباين ]أندليس مسـتعرب [ يف 

ذلـك الوقـت، جاهـل باللغة العربيـة؛ فاللكمة املؤسـبنة hazino حزين،اكنـت قد دخلت 
اللغـة الرومانثيـة الـيت حتتفظ مـن العربيـة ببعـض االسـتعماالت حىت القـرن اخلامس 
عـرش، وهـذا اخللـط أو املـزج اللغوي خيرنا عنه ابن بسـام أنـه اكن مبدئيـا وأويلا خاصا 

بأزجـال ))) األعـى مقـدم ]بن معـاىف القري [.

من املاحم املهمة يف الشعر اإلسباين وتعد األقدم عند اإلسبان ويه تصف بطوالت السيد القمبيطور وهو   (1(
مغامر اكن قائد مليشيا حيارب مع املسيحين تارة ومع املسلمن أخرى وهو اذلي استوىل ىلع بلنسية يف عر 
املرابطن ومثل حباكمها وقاضيها ابن اجلحاف اذلي قاومه ومنعه من دخوهلا وقد كتب عنها وترمجها ادلكتور 

الطاهر ميك رمحه اهلل بهذا العنوان »ملحمة السيد«. 
)2)  لم يتحدث ابن بسام عن أزجال ملقدم وإنما حتدث عن موشحات، وقد ذكر الاكتب أنه سيكتيف باستعمال لكمة 

زجل للتعبري عن املوشح أو الزجل ] املرتجم [.
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يف األبيات القليلة املحتفظ بها البن نُمارة اذلي قلنا إنه تويف حوايل اعم 1080 م توجد 
اللكمة الرومانثية )قنديل( قافية.

وير أيضا مقعد ]للموشحات [ حوايل اعم 1200 م - سنذكره فيما بعد - )1)ىلع مزج 
العربية العامية باللغة األعجمية أو الرومانيث، فذلك املزج يكون راحئة الزجل ومسكه 

وعنره وملحه وسكره.

ويف انلهاية فإن الزجل ]املوشح [ شعر ُودل يلكون مغىن يف وسط شعب متعدد العرقيات 
وثنايئ اللغة، يتحدث عربية التينية، بها مزيج من الرومانثية، والتينية معربة يف وسط أو 
هذا  انترش  وقد  واملسييح،  اإلسايم  العاملن  نضج  يقرتن  حيث  األندليس،  الشعب  عر 
الشعر برسعة يف لك العالم العريب كما سرنى، ونعتقد أنه أيضا انترش بالرسعة نفسها يف 

العالم الروماين ]الاتيين [ كما سرنى فيما بعد. 

انتشار الزجل في املشرق:

لقد ذاع الزجل األندليس حاال يف األقطار اإلسامية؛ فالفيلسوف والشاعر الكبري ابن 
حزم اذلي تويف يف اعم 1063م؛ أي بعد األعى مقدم بقرن ونصف أورد يف رساتله))) نص 
املؤرخ ابن اغلب اذلي يذكر بن فضائل األندلسين كونهم اخرتعوا األزجال اليت حيبها 

)1)  هو ابن سناء امللك انظر دار الطراز يف عمل املوشحات حتقيق جودت الراكيب ط3 دار الفكر سوريا 1400  ـه
1980 م، ص 43 ] املرتجم [. 

)2)  لـم يـورد ابـن حزم أي ذكـر للموشـحات أو الزجل يف رسـاتله يف فضل األندلـس وال يف غريهـا فيما علمت، 
ثـم إن مـا ذكـره مـن نقـل ابـن حـزم عـن ابـن اغلـب حمـال، ذلـك أن ابـن حـزم اعش يف القـرن اخلامس 
اهلجـري وابـن اغلـب اعش يف القـرن السـادس اهلجـري فابـن حـزم متقـدم ىلع ابـن اغلب فكيـف ينقل 
املتقـدم عـن املتأخـر، وإنمـا اذلي ضلل )يف توقيع( املسـتعرب رامـون هو ما ذكـره املقري من بعض رسـالة 
ابـن اغلـب يف أمـور أخرى ثـم أورد املقري قوهل »وحنـو صدر كام ابن اغلب السـابق مذكور يف رسـالة البن 
حـزم ....« ثـم ذكـر املقـري قوهل » وعـد ابن اغلـب مـن فضائلهم ] أهـل األندلـس [ اخرتاعهم للموشـحات 
الـيت قـد استحسـنها أهل املـرشق » نفح الطيـب للمقري حتقيق إحسـان عبـاس، دار صادر بـريوت 1988، 
3 ص 150-151 فاختلـط األمـر ىلع املسـتعرب، انظـر أيضـا تاريـخ اجلغرافيـة واجلغرافيـن يف األندلـس، 

حلسـن مؤنـس ط2 مكتبـة مدبـويل القاهـرة 1986 ص 453 ] املرتجم [.
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أو جعلهم حبهم هلا يقدلونها، أي قبل أن تنترش أعمال  كثريا أهل املرشق اذلين قدلوها 
علماء الكام واملتصوفة واألطباء واألدباء اإلسبان املسلمون]األندلسيون [، ويف املرشق 
اكنت األغنية الشعبية األندلسية قد انترشت هناك، وشاعر أندليس قرطيب مثل ابن بيق 
)ت 1145م( عندما نُظر إيله بأنه فقري غري حمتفل به يف األندلس، فإنه يفتخر أو يزديه 
بأنه سيؤخذ باألحضان يف العراق)1)، ويفتخر ابن قزمان يف نهاية زجل هل بأن » زجيل اجلميل 
يغىن يف العراق؛ يا هلا من روعة! شعر اآلخرين ليست هل قيمة جبانب أملوحيت الشعرية«، 
بل مرة أخرى يذكر أن حبه سيكون مذكورا يف العراق، وانلجاح اذلي اكن يفخر به ابن 
قزمان يف حياته لم ينته بعد قرن، وذلك عندما يقول الغرنايط ابن سعيد )ت 1274م(:« 
لقد سمعت أزجال ابن قزمان مغناة يف بغداد أكرث من غنائها يف مدن الغرب« )))ويف هذا 
االجتاه تنبيه إىل أن ابن قزمان نعرفه ايلوم فقط عر االهتمام اذلي أوتله هل آسيا؛ حيث إن 
النسخة الوحيدة اليت نملكها من ديوانه منسوخة يف املرشق)3)؛ حيث ال يَعرف من نسخها 
تتضمنها األزجال، فيفسدها ذلك  اليت  الرومانثية )األعجمية(  اللكمات  حرفا واحدا من 

انلاسخ وجيعلها غري ذات معىن .

أيضا يف حوايل اعم 1200 م يؤلف املري ابن سناء امللك كتابا يف الشعر واملختارات 
الشعرية، الستعمال حميب الزجل أو املغرمن به، وقد أصبح يف انلهاية هذا الشعر األندليس 
منترشا ايلوم يف لك العالم اإلسايم، من املغرب حىت اهلند، وإن ذكر أصله اإلسباين يف بعض 

املناطق؛ فيف تونس تعرف األزجال باسم »أاغين غرناطية«. 

 1990 اتلونسية  ادلار  بن اعشور  الطاهر  العقيان البن خاقان حتقيق حممد  )قائد  املشهور  بيته  إىل  إشارة    (1( 
ص 675:

أندلس أرض  بي  نبت  إن  امــرؤ  أنا  قدم  على  لي  فقامــت  العراق  جئت 
]املرتجم [

يقول ابن سعيد يف حديثه عن ابن قزمان: »وأزجاهل املدونة رأيتها ببغداد أكرث مما رأيتها حبوارض املغرب »    (2(
املقتطف من أزاهر الطرف البن سعيد حتقيق سيد حنيف حسنن اهليئة املرية العامة للكتاب القاهرة 1984 

ص 263 ] املرتجم [.
استجلبت من حلب ] املرتجم [.  (3(



 برعلا بعللااع برعلا رعشلا

107

لم نذكر أحدا من شعراء الزجل الاحقن البن قزمان؛ ألنهم كرث جدا، وال يضيفون 

شيئا إىل مشلكة حبثنا املتعلق بأصل األزجال، ولكن جيب أن نستثين هنا الصويف الشهري 

اذلي يستحق أن ننبه عليه وهو ابن عريب؛ حميي ادلين، املولود يف مرسية اعم 1165 م، فقد 

الشعيب، ألهداف دينية أو صوفية، فوضع كثريا من أشعاره  الشعري  استخدم هذا انلوع 

ادلينية يف الشل الزجيل ]املوشح [ من أجل أن يغنيها املؤمنون ] املتصوفة [ يف جممواعت، 

دور  بواسطة  ينترش  ايلوم  اكن  وإن  مستمرا،  جناحا  عريب  البن  الصويف  ادليوان  ليق  وقد 

املطابع اهلندية الستعمال املتصوفة املسلمن.

هل انتشر الزجل في الغرب؟:

هذا ] ما سبق [ بالنسبة للمرشق، ولكن حدود انتشار الزجل يف الغرب اكنت يف   

األندلس نفسه اذلي جتاوزه إىل املرشق.

لقد توصلت إىل اخلاصة بأن الزجل انترش أيضا عر أوربا، وأن الصورة األوىل للتقليد 

نعرفه يف  الغنايئ األول اذلي  الشاعر  أعمال  بالضبط، يه يف  إيلها  نشري  أن  نستطيع  اليت 

لغة التينية حديثة وهو غيريمو اتلاسع Guillermo IX دوق أكيتانيا )1)، الزجُل العريب 

األندليس يتقدم هكذا مياَد الشعر الغنايئ لألمم األوربية احلديثة! نعم إنين أؤكد أمرا 

املوضة  نطاق  خارج  يقع  الشعر  هذا  ألن  أيضا؛  كثريا  مناقش  وهو  كثريا،  فيه  مشكواك 

سواء  الاتيين؛  األدب  من  الوسطوي  الشعر  مصادر  تلحديد  بها  املعمول  احلايلة  العلمية 

معتَمدا  سيبىق  اتلأكيد  هذا  أن  يف  أثق  ولكنين  قديمة،  أو  معارصة  املصادر  هذه  أكانت 

بعد أن خنتر األسباب العديدة من الشك أو اتلعارض أو الرفض، املدفوعَة من قبل غري 

املعتقدين بانلظرية العربية األندلسية.

شاعر بروفنسايل مشهور يمزي بأنه صاحب الرتوبادور اجليد شارك يف احلروب الصليبية يف املرشق اعم 1101   (1(
م، واكن مساعدا مللك أراغون يف حربه ضد األندلسين ، ويف اعم 1124 ساعد ملك فرنسا ضد اجلرمان انظر 
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مقطع زجلي دون مطلع أو خرجة:

يقال بادلرجة األوىل إن الشل املقطيع اذلي استعمله غيريمو اتلاسع ليس مماثا تماما 

لشل الزجل؛ ألن شل غيريمو ينقصه املطلع أو اخلرجة، ولكن زجل غيريمو اذلي حيمل 

الرقم 11 جنده مثا ]يبدأ بمقطع من أربعة أغصان [:

عندي أمل يف أن أغين 

ستكون أغنية األلم 

أبدا لن أكون حبيبا

ال يف ابلويتو، وال يف الليمسن 

ثم يتبعه بتسع مقاطع يه بالضبط زجلية، مؤلفة من قواف وحيدة حزينة، وخباصة 

بيت ادلور الصائت يف التسع مرات بـ احلرفI ولكن دون خرجة.

وهذا الشل نفسه يكتبه شعراء بروفنسايلون آخرون، أسبق من غيريمو؛ أي مقاطع 

وماراكبرو)1)   Rudel روديل  مثل  خرجة  وبدون  بمطلع  ولكن  واحدة،  بقافية  عديدة 

Marcabrú وبريي بيدال ))) Peire Vidalو ثرياكمون Cercamón )3) وبريي اكردينال 

Peire Cardenal وهذا انلقص يف اخلرجة أو املطلع جعل خيانروي Jeanroy يشك يف 

وجود عاقة بن انلظام العريب وانلظام الروفنسايل.

شاعر بروفنسايل جوال اعش يف القرن اثلاين عرش حيث هل أخبار بن العامن 1129 و 1150 م وىلع خاف   (1(
أغلب شعراء الرتوبادور ترك موضوع الغزل يلتبىن نغما زهديا أخاقيا يف شعره، ويمكن أن يقارن يف نشاطه 

 .Gran diccionario enciclopédico durvan 9/  3369انظر Quivedo وأسلوبه بكيبيدو
الفونسو  قشتالة  وملك  اثلاين  الفونسو  أراغون  ملك  براعية  وتمتع  تولوس  يف  ودل  جوال  بروفنسايل  شاعر    (2( 
 Gran diccionario enciclopédico انظر  1857م،  اعم  أشعاره  طبعت  مرسيليا،  وكوندي  اثلامن 

 .durvan 14 / 5322
العارش سيد  لغيريمو  أشعار غزيلة ومدحيا  اثلاين عرش كتب عدة  القرن  بروفنسايل جوال اعش يف  شاعر    (3(
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ولكن ويف لكمة أوىل جيب أن نعيد أن بدائية املقطع الزجيل ليس املطلع؛ ألن أشاكال 
أخرى كثرية يف آداب عديدة بها هذا املطلع إال ذلك ابليت الرابع أو الشطر الرابع، مع ادلور 
وقافية مماثلة يف لك املقاطع يف الزجل، دور خمتلف الشل عن أاغين غيريمو اتلاسع، أو هو 
دور ذو صبغة خمتلفة عما هو يف أاغين غيريمو اتلاسع وغريه من شعراء اجليل األول من 
الرتوبادور اذلين ذكرناهم قبل قليل، وأكرث من هذا فإن خيانروي Jeanroy نفسه يعرتف 
أن هذا الشعر ذي القافية املماثلة املوظفة يف الشطر األخري من لك واحد من املقاطع يف 
األغنية، يبدو -دون شك - بقية من مركز صغري قديم؛ إنه افرتاض ذيك جدا، ولكنه ايلوم 
فقط بانلظر إىل القدم الطويل يف املقطع الزجيل يف األندلس، واتلجذر عر القرون بأشاكل 

متساوية.

الرومانية يه بقية  القافية املتكررة يف لك اآلداب  ال نستطيع أن نقول اآلن إن هذه 
ال  فكيف  وإذن  خرجة،  ينتظر  دور  أو  غصن،  أو  مطلع  من  بيت  هو  بينما  خرجة،  من 
أو  القفل  أو  املطلع  من  احلركة  وحيد  للبيت  مكونا   - الرتوبادور  من  املقطع  هذا  يتعلق 
ادلور - مع املقطع املستعمل كثريا يف لك اآلداب الرومانية، املكونة من دور مع خرجة؛ أي 
الكبري. احلدث  بهذا  الرتوبادور  الشعراء  يعلم  لم  العريب،  الزجيل  للمقطع  أو مطابق  مماثل 

استفادت األغنية الشعبية يف بروفنسيا واألقطار األخرى، من املقطع الزجيل اتلام، كما 
سنكشف عن ذلك الستار فيما بعد حاال.

Jeanroy فقط ىلع سبيل  ولكن إضافة إىل ذلك قلنا هذا ضد اعرتاض خيانروي 
دون  العربية  األزجال  وجود  ىلع  الرومانين  ُيْطلعوا  لم  املستعربن  ألن  الوافر،  اإلثبات 
خرجة، ويف الواقع فإن االختاف اذلي الحظه خيانروي )وإن لم يكن أساسيا أو مبدئيا 
بأي حال من األحوال( خيتيف مع العلم أنه اكن يوجد يف الشعر العريب األندليس املقطع 
الزجيل مع خرجة وبدون مطلع بدرجة معروفة جدا، لم يكن الزجل فقط أغنية ملحنة 
تلىق مجاعيا، وإنما اكن يغنيه يف أحيان كثرية اعزف منفرد دون جوقة أو فرقة، أو ينشد 
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ابن  إىل  بالضبط  تُنى  منها  واحدة  كثرية،  حاكيات  ذلك  من  وعندنا  غناء،  دون  ببساطة 
قزمان نفسه؛ حيث اكن ذات مرة يف حفلة صيد مع أصحابه، ىلع شاطئ الوادي الكبري يف 

إشبيلية يتلهون بتأيلف أزجال.

ويف حالة اإلنشاد البسيط فإن نزعة االستغناء عن املطلع يشء غري متجنب، وإاعدة 
الزجل  يكون  عندما  لطيفة  تكون  أكرث  أو  مقاطع  سبعة  يف   ] األقفال  أي   [ املطلع 
ع بفرقة معتمدة ىلع توتر شعري مجايع. ولكنها  مشرتاك بن املنشد والفرقة، املنشد ُمشجَّ
ستكون ثقيلة وغري مسموح أن تبىق مقترة ىلع اإلنشاد الفردي. اذلي يقرأ بشل خاص 
قصيدة مع خرجة يليغ املقطع اثلاين أو اثلالث، واذلي يضع شعرا من هذا انلوع لإلنشاد 
البسيط أو السهل يسىع إىل أن يدخل يف القفل أشخاصا عديدين ليساعدوه أو ليشجعوه.

األمـر إذن هـو أن كثـريا من األزجـال العربيـة ختلو مـن املطلع، فاملقـري يضمن يف 
حتلياتـه العديـد مـن األزجال دون مطلـع )1)، واحد مـن تلك األزجال موجـود يف ديوان 
الصـويف ابـن عـريب اذلي ذكرنـاه آنفـا، وأزجـال أخـرى لغـري ابن عـريب، الزجـل الوحيد 
للمعلـم أو الشـيخ ابـن نمـارة ]مـن القـرنXI [ اذلي أنشـده ابـن قزمان ليـس هل مطلع، 
والقديـم مـن هـذا انلـوع هلـذا الزجـل جنـده يف آداب أخـرى معتمـدة ىلع األدب العريب 
]أوهلـا عاقـة باللغـة العربيـة [ فالشـاعر الفـاريس فخـر ادلين أسـد يضـع قصيدته »وز 
ورامـن« حـوايل اعم 1084م ىلع هيئـة مقاطـع زجليـة؛ أي مقطـع حزيـن وحيـد القافية 
إضافـة إىل قفـل أو دور، والشـاعر العـري الكبـري ابـن جـرول )1021-1069())) هل بن 

)1)  يقصد املوشحات؛ ألن املقري لم يضمن كتابه أزجاال، ولم أستطع اتلعرف ىلع ما نسبه املؤلف إىل املقري، 
بمعىن أنه ال تظهر موشحات دون مطلع يف كتاب املقري كما قال، وأما املوشح الوحيد اذلي ذكره املقري البن 

عريب فهو ذو املطلع:
للناظريْن  الحت ىلع األكواْن   رسائر األعياْن     

يبدي األنْن من ذاك يف حبرانْ  والعاشق الغرياْن     
انظر نفح الطيب 2  /  181 ] املرتجم [   

يف  وغرناطة  رسقسطة  بن  وتردد  قرطبة  يف  وترىب  مالقة  يف  ودل  أندليس  يهودي  اغبريول،  بن  شيلوموه  هو    (2(
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أشـعاره ادلينيـة العديـد مـن األزجـال بـدون مطلـع، فمنـذ انلصـف األول مـن القـرن 
احلـادي عرش املسـييح جند شـواهد مسـتعملة يف الشـعر العـريب والفـاريس والعري من 
املربعـات الزجليـة دون املطلـع، كمـا هو احلـال يف القصيـدة أو األغنية رقـم 11 املذكورة 
مـن شـعر غيريمـو ابلوتييـه Poitiers اذلي ينتـيم إىل بدايـات القرن اثلـاين عرش، ويه 
كذلـك مثـل أاغن أخـرى أو أناشـيد أخرى الحقـة ملاراكبرو وبـريي اكردينـال، وال يوجد 
تناقـض يف أن يقال إن شـعر أوائل الرتوبادور، املخصص ملغن شـعيب جـوال اعزف منفرد، 
دون مشـاركة أيِّ جوقـة، مسـتغن دائمـا عـن أي مطلـع، وإن اكن بدون هـذا يفقد بيت 

ادلور معنـاه األصـيل اذلي يعـين أنه نـداء إىل اجلوقـة للمشـاركة أو املداخلة.

يف شعر بايط خمصص ملنشد منفرد يف صالة قلعة أمام مستمعن قليلن من السادة 
لم  آخرين،  مع  متجاوبة  مشاركة  أو  ردا  باعتباره  املطلع  إلغاء  إىل  االحتياج  اكن  انلباء، 

يوجدوا يف مثل هذه احلالة .

الصعوبة التاريخية:

األسباب الرئيسة يف الشك يف األثر العريب األندليس ال تكمن فقط يف عدم وجود 
املطلع من شعر الشعراء الرتوبادور الروفنسايلن، ويه صعوبة انتهينا من استعراضها قبل 
قليل ماحظن عدم وجود املطلع أيضا يف الشعر العريب، وإنما يكمن يف عدم وجود واضح 

للزمن واملناسبة الذلين تم فيهما اتلأثر واتلأثري)1).

برهـن ك. أبيـل C. Appel حمتجـا ضد نظريـة األثر العريب األندلـيس بكون » أن 
الشعر الروفنسايل اذلي اكن موجودا قبل ابن قزمان اكن يتضمن القصيدة أو النشيد األول« 

 Diccionario de عهد ملوك الطوائف اكن شاعرا ومؤلفا يف عديد من العلوم يف العربية والعرية، انظر
. autores judíos, Angel Saenz ediciones el Almendro , Granada p 91-93

املدرسة  املقارنة حسب  األدبية  ادلراسة  تتطلبه  اذلي  املهم  الرشط  وهو  والزماين  املاكين  االتصال  إىل  يشري    (1(
الفرنسية أي غياب عاقة االتصال بن املؤثر واملتأثر انظر األدب املقارن أصوهل ومناهجه للطاهر ميك دار 

املعارف مر1988، ص 197 -211 .
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ولكـن العالـم األملـاين املرز خيطـئ يف هـذا؛ ألن احلقيقة هو أننـا نعلم أنه قبـل غيريمو 
اتلاسـع اكن قد بدئ يف صناعة الشـعر، ألننا نعلم أن ابن قزمان اكن يعيش حياة الشـاعر 
اجلـوال )أو حياة شـعراء الرتوبادور( منذ العام 1094 م، وفـوق ذلك فقد اكن الزجل منتجا 
وجمددا قبل أن خيرج الشـعر الروفنسـايل حبوايل قرنن دلى العديد من األجيال األسـاتذة.

يف  قزمان  ابن  طريقة  دائما  يتخذوا  لم  الرتوبادور  الشعراء  فإن  األمر  يكن  ومهما 
الزجل نموذجا، بل يكيف انلظر إيله ىلع أنه ممثل بسيط للمدرسة األندلسية، أما انلماذج 
احلقيقة املؤثرة فقد اكنت أكرث قدما أو سابقة البن قزمان؛ أي الرمادي وابن نمارة وابن 
الشعراء يف  أوئلك  نتناول  يبق هل ذكر، وحنن  لم  أي شاعر  أن يكون  أو يمكن  اللبانة، 
مدرستن شعريتن أكرث من كون لك واحد منهم شاعرا منفردا، فابن قزمان يمثل بالنسبة 
نلا انلصيب اذلي نستعرض من خاهل الرثوة األكرث تصويرا للمدرسة الزجلية األندلسية 
اليت فقدت جزءا كبريا من إنتاج شيوخها األقدم من ابن قزمان، لقد سجل كتاب ومؤلفون 

تقدموا ابن قزمان نقاطا مهمة للمقارنة كما سرنى فيما بعد.

مناسبة وطريقة التأثير العربي األندل�سي:

لقد قلنا إن انلموذج األول من املقطع الزجيل يف األقطار الرومانية، يتضح نلا يف عمل 
أكيتانيا،  دوق  اتلاسع  غيريمو  وهو  ذلك،  خاهل  من  نعرف  اذلي  األول  الغنايئ  الشاعر 
املعارص البن قزمان، ويعتقد أنه استطاع أثناء سفره يف احلروب الصليبية خال العامن 
1101 – 1102 م أن يستمع - وهو يف سوريا - إىل القصيدة األندلسية، وأن يقدل منها الشعر 
احلزين مع قفل، لقد حل غيريمو أيضا يف أراغون ملساعدة امللك الفونسو املحارب)1) يف 
قال  قد  أنه  م، ولكن يفرتض   1120 العام  بسبب نره يف كتندا يف  أعلنها  اليت  احلملة 

أشعاره قبل ذلك.

شاعر الرتوبادور الروفنسايل اثلاين تارخييا هو ماراكبرو، اذلي اكن يف إسبانيا يف باط 

)1)  انظر يف هذا أيضا األدب املقارن حممد غنييم هال، دار العودة بريوت 1987 م ص 273 .] املرتجم [ 
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االمراطور الفونسو السابع، وربما اكن يف طليطلة يف العام 1143م، ولكن الشعر املقطيع 

الرتوبادور  لشعراء  األسفار  هذه  أن  يفيد  وجه  ذلك، ىلع  قبل  استعمل  قد  األندليس اكن 

األكرث قدما إىل إسبانيا، ال ترشح شيئا.

لكن سفر غيريمو إىل سوريا ال يبدو هو اآلخر مفتاحا للرشح املأمول؛ فليس منطقيا 

افرتاض أن الشاعر اجلوال األول املعروف، هو اجلوال األول اذلي وجد، ومن ثم فإن نضوج 

أسلوب غيريمو يفرتض عند نقاد عديدين وجود شعراء آخرين متقدمن عليه، وباتلايل فإنه 

ال يوجد أي سبب العتقاد أن غيريمو هو املتأثر األول بالشعر املقطيع العريب األندليس.

اقتباس  متقدما ىلع  أن يكون  دون خرجة جيب  أو  دون مطلع  األشاكل  فاستعمال 

املقطع اكما، كما نرى يف استعمال الرتغايلن الغاليسين الاحقن ذللك، كما استُعمل 

ذلك يف األناشيد الوطنية اتلقليدية لروفنسا، ولك ابلاد الرومانية، ويه أناشيد موثقة منذ 

أواخر القرن اثلاين عرش، ويف هذا االجتاه نذكر أن غيريمو اتلاسع لم يقل الشعر يف لغته 

األصلية، فقد اكن يتحدث منذ والدته لغة الشمال الفرنيس أي اعمية منطقة بويتريس، 

ومع ذلك قال شعرا يف لغة اكتسبها باتلعلم؛ أي لغة راعياه اجلنوبين، وذلك يدل ىلع أنه يف 

هذه اللغة األخرية - وليس يف لغة الشمال - اكن يوجد تطور وإنماء ملدرسة غنائية، وفيها 

اكن اتلأثري األندليس قد عمل عمله منذ وقت.

 -1000(Sancho el Mayor املايـور  سانتشـو   Navarra نابـارة  ملـك  بـدأ 

1035م()1) منـذ بدايـات القـرن احلـادي عرش تغيريا يف السياسـة يف إسـبانيا، سـاعيا إىل 

تقريـب العاقـات مـع أكيتانيـا، املنطقـة ذات األصـل مـا قبـل اتلاريـخ اإليبـريي، وهو 

املعنـون بــ rex ibericus، وقـد بدأ هذا السـيع بواسـطة أحـد السـادة اإلقطاعين من 

اثلاين،  شاجنة  غرسية  أبيه  بعد  حكم  األندلس  عر  يف  املسيحية  املمالك  إحدى  نابارا  ملوك  أشهر  هو    (1(
وفرنسا إسبانيا  بن  الرتات  جبال  منحدرات  يف  وحتكمها  اتساعها  ذروة  عهده  يف  نابارا  بلغت   وقد 

)Gran diccionario enciclopédico Durvan 12p 4656( املرتجم. 
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اغسـقونيا)Gascuña(1 اذلي لعـب -هـو وأبناؤه وأحفـاده- دورا يف ربـط عاقات زوجية 
وسياسية وثقافية - من لك األنواع - مع فرنسا.

سـنعلم أن هـذه الروابـط لم تضمـن وجود عاقـات أدبيـة دقيقة للتأثـري يف موضوع 
انلـوع اذلي نتحـدث فيـه، نعم هو كذلك ولكن حلسـن احلظ، وإن اكنت املادة الشـعرية 
لـم تسـرتع االنتباه يف اتلاريـخ القديم، فإنها يمكـن أن تضيف معلومـات مفرسة ذليوع 
وتثمـن النشـيد أو األغنيـة املوريسـكية األندلسـية، معلومـات سـابقة لسـفر غيريمـو 
اتلاسـع إىل سـوريا، إحـدى تلـك املعلومـات يزودنـا بهـا الطبيـب القرطيب ابـن الكتاين 
 Castilla يف باط القومس اكسـتيا سانتشـو Burgos اذلي حرض بدون شـك إىل برغش
Sancho )995-1017م( بمناسـبة حفلـة ملـع فيهـا العديـد مـن املغنيـات والراقصـات، 

الـايئ أهداهـن خليفـة قرطبـة إىل القومـس، وقـد أمـرت زوجـُة القومـس القشـتايلة 
واحـدًة منهـن ألن تغـين، وعندمـا سـمعت جاريـة مـن جـواري املسـيحية ] أي زوجـة 
القومـس [ األبيـات املغنـاة انفجـرت بابلـاكء، فاقـرتب منهـا ابـن الكتـاين ليسـأهلا عن 
سـبب بكائهـا فأجابتـه: »هـذه األبيـات أليب: ] وهو [ سـليمان بـن مهران الرسقسـطي، 
وأنـا منـذ زمن أسـرية، ومنذ ذلـك الوقت لم أحصـل أبـدا ىلع أي أخبار عـن أرسيت «))).

ويوجد خر آخر حول املوضوع، مثل اخلر السابق، لم يكن يف حساب مشلكتنا، يتعلق 
بمساعدة  الفرنسيساكن  انلباء  شنها  املرشق،  اليت اكنت يف  قبل  إسبانية  حبرب صليبية 

 Gran 1)  اسم قديم ملحافظة يف اجلنوب الغريب من فرنسا بن خليج بساكية ونهر اغرونة وجبال الرتات الغربية(
. diccionario enciclopédico durvan 7 / 2482

)2)  انظر احلاكية بتمامها وتفصيلها عند ابن بسام اذلخرية 3، 1  / 317-318 حيث أورد ترمجة سليمان بن مهران 
الرسقسطي، والرتمجة البن الكتاين، واألبيات يه:

كأنمــا تأتــي  للريــح  مــا  خلــوقخليلــي  الهبــوب  عنــد  يخالطهــا 
أحبتي بــاد  من  جــاءت  الريــح  تســوقأم  الحبيــب  ريــح  فأحســبها 
الذي األغيد  أرضا حلهــا  اهلل  حريــقســقى  الضلــوع  بيــن  لتــذكاره 
فعنــده فرقتيــن  فــؤادي  فريــقأصــار  للســياق  وعنــدي  فريــق 

]املرتجم [
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ملك أراجون حفيد سانتشو الكبري Sancho el Mayor، حيث غزا جيش بابوي مكون 
من جنود نورمندين وفرنسين باربشرت Barbastro اليت تقع يف حدود أراغون يف العام 
يهوديا  تاجرا  أن  األحداث  املعارص تللك  ابن حيان  القرطيب  املؤرخ  وقد حىك  م،   1064
صديقا هل،اكن ملكفا بفداء بنات ألحد أغنياء املسلمن أسريات دلى أحد القوامس اذلين 
غزوا تلك املدينة، وقد عرض ايلهودي هدفه من زيارته للقومس، فقال هذا األخري بعد أن 
رج إىل الصالة كثريا من األقمشة الفاخرة واملابس اثلمينة 

ُ
جعل واحدة من األسريات خت

لم يكن موجودا يشء من هذا، وكنَت قد عرضَت يلعَّ أكرث منه،  واذلهب واحليل: »وإن 
، وتلك األخرى مجيلة جدا،  فلن أسلم لك األسريات؛ فاليت تراها هناك يه املفضلة دليَّ
ويه مغنية نادرة، ال تقارن بأية مغنية، إنها اليت حتب أباها أكرث«)1)، وأمر بعد ذلك -يف 
رطانة عربية- واحدة منهن تلغين، وعندما تناولت اجلويرية املسلمة عودها لم تستطع أن 
تتحكم يف دموعها اليت مسحها القومس يف مودة )))، وبعدها بدأت أغنيًة عربية سمعها 
القومس مبديا عامات الرسور الكبري، واالفتتان الفائق ،كأنه فهم األغنية، وهو أمر يشك 
فيه ايلهودي، ألنه لم يفهمها هو جيدا، وعند نهاية األغنية ودع القومُس اتلاجَر مثمنا من 
جديد اإلعجاب والرسور اذلي جيده يف األسريات، وهو مفضل جدا عنده ىلع لك اذلهب 

اذلي بعثه األب لفدائهن.

أهميـة هـذا احلدث كبرية بالنسـبة بلحثنـا هذا، ونعلم مـن املؤرخ ابن حيان نفسـه 
ومـن آخريـن أن هؤالء األسـريات املختـارات اكن الغناء مـن مهاراتهن املثمنـة، وقد محل 
منهن الغزاة الربشـرتيون آالفا كثرية إىل فرنسـا، بل وصل منهن إىل القسـطنطينية سـبعُة 
خـذ منهـن إىل رئاسـة ابلابـا 1500 أسـرية. وإن أمكـن أن يكـون هلـذا اخلر 

ُ
آالف، وأ

عـن بربشـرت عاقة مبارشة مع أول شـاعر معـروف من شـعراء اجلوالن الروفنسـايلن، 

)1)  انظر القصة ببعض اختاف يف اذلخرية 3،1 186-188، ويف نفح الطيب 4  /  451-452 .] املرتجم [
)2)  يف انلفح )4  / 452 ويف اذلخرية 3، 1  / 188( فتسارُق العلَج مسَحه. أي أنها تمسح دمعها حبيث ال يشعر بها 

العلج ]املرتجم [
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فـإن دوق أكيتانيـا غيريمو اثلامن، األب املسـتقبيل لغيريمو اتلاسـع اجلوال، اكن هل إسـهام 
رئيـس جـدا يف احلـروب الصليبية؛ فإضافـة إىل بعض الوثائق الفرنسـية ينسـبون إيله أنه 
غـزا بربشـرت، وهكـذا مـن املفـرتض أنـه اكن ضمـَن أبـرز الغنيمة الـيت محلهـا إىل باده 

بعـُض املئـات من الفتيات األسـريات.

ولكن معرفة األغنية املوريسكية اإلسبانية يف فرنسا مفهومة أكرث حىت بدون اللجوء 
إىل االستشهاد بهذا اتلصدير للسجناء من بربشرت، فقد اكنت العاقات بن باطات األمراء 
والسادة الكراء يف فرنسا وإسبانيا اكملة واعيلة، عر العاقات الزوجية املعروفة؛ فغيريمو 
واحدة  إسبانيا؛  ملوك  من  ملكن  إىل  اجلوال،  للشاعر  أختن  أي  هل،  بنتن  َج  زوَّ اثلامن 
زوج  كما  أراجون،  ملك  األول  بيدرو  إىل  واألخرى  قشتالة،  ملك  السادس  الفونسو  إىل 
املونيخ  امللك األراجون رامريو  إىل  ابنًة هل  اتلاسع(  نفسه )غيريمو  الشاعُر اجلوال  أخريا 
Ramiro el Monje )1)، واالتصال عر األسفار اكن معتادا هو اآلخر، وفوق ذلك احلج 

إىل شانت ياقب Santiago اكن عبادة خاصة دلوقات أكيتانيا أنفسهم، حيىك عن سلف 
من أساف غيريمو اتلاسع أنه اكن يذهب حاجا لك اعم إىل روما أو إىل شانت ياقب.

اكن  حن  اجلوال  الشاعر  ابُن  هلا  تعرض  اليت  املأساوية  انلكبة  عن  بالصدفة  ونعلم 
يمارس هذه العبادة؛ إذ فاجأه املوت داخل مزار شانت ياقب يف يوم األربعاء املقدس يف اعم 
1137، وهو حادث اكن هل صدى، خدله باتلأكيد ثرياكمون يف مرثية ذات مقاطع زجلية دون 

خرجات أو مطالع كما هو الشأن دائما يف شعره. 

الوهم والتحيز ضد ما هو عربي:

مقاومة كثري من العلماء لقبول أثر الزجل العريب األندليس ىلع بداية الغنائية الرومانية 

)1)  ملك أراغون )ت 1154( اكن راهبا يف دير وصار قسا كبريا اعم 1134 وصعد العرش يف العام نفسه، وهو 
 Gran أخو امللك األراجوغون الفونسو األول املشهور باملحارب اذلي اكنت هل معارك عدة مع املسلمن، انظر

diccionario enciclopédico durvan 12 / 4396 ] املرتجم [ .
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يتأسس ىلع وهم متأصل جدا؛ أي االعتقاد اخلاطئ يف عدم االتصال اثلقايف بن القطبن 

املسييح واإلسايم.

دون أن ندخل اآلن يف أي تديلل ىلع الشل العام ضد هذا الوهم يكيف أن نسوق 

-إىل جانب هذه املناقشة اليت تتعلق بالزجل مناقشة أمرين آخرين للزجل معارصين ولم 

يناقشهما أحد يف العالم؛ فا يفهم كيف يتناىس دائما - عندما يتناول أثر الزجل- أمران 

آخران رئيسيان يف اتلاريخ اثلقايف للغرب، وقد اكنا حيدثان يف إسبانيا أثناء انلصف األول 

من القرن السابع عرش نفسه؛ حيث اعش غيريمو اتلاسع، هذان األمران يكشفان القوة 

الكبرية املتعددة اجلوانب اليت اكنت تتمتع بها اثلقافة العربية أكرث جدا مما اكنت تتمتع به 

بعد  )1)وفيما   Rogerio Bacon باكون  روخرييو  بذلك  يعرتف  كما  الاتينية،  اثلقافة 

ذلك الوقت أي حوايل 1106 م ،اكن ايلهودي األراجون املعتنق لدليانة املسيحية وهو بيدرو 

الفونسو الوقيش))) Pedro Alfonso يرتجم إىل الاتينية - ألول مرة يف أوربا - خمتاراٍت 

من القصص الرشيق، من أصل هندي وعريب، وقد محلت ترمجته عنوان » أدبيات دينية » 

القت واحدا من انلجاحات الكبرية اليت عرفها األدب، وصارت لعدة عقود بمثابة توراة 

لُكتَّاب القصة يف لك األمم الغربية بما يف ذلك اثلاثة الروائين األكر؛ السيد خوان مانويل 

)1)  رجل دين فرانسيساكنو واعلم إجنلزيي )1214-1292( اكن أستاذا يف باريس، انضم إىل انلظام الفرنسيساكنو 
العلوم اتلجريبية اليت بىن فيها جمده األكر وقد اتصل  يف أكسفورد وباريس اجته اهتمامه منذ ابلداية إىل 
بابلابا لكمنيت الرابع، واكن شغوفا بنقد األفاكر وفروع املعرفة مجيعا، وقد اختلف مع رجال الكنيسة يف أشياء 
عديدة من بينها تفريقه بن الاهوت والعلم وهو ما تأثر فيه برشاح أرسطو العرب وخاصة ابن رشد، وقد 
تضمنت كتاباته اتلعجيل بأفاكر يف صناعة املجهر واملكر و ماكنة ابلخار ، والطريان وكروية األرض انظر 

Gran diccionario enciclopédico durvan 2 / 653. ]املرتجم [
حكم  أثناء  م   1106 العام  يف  عمد  11م(  )ق  وشقة  يف  ودل  أندليس  سفاردي  يلهودي  املسييح  االسم  هو    (2(
تبناه، وترجع شهرته إىل كتابه تعايلم تربوية اذلي ضمنه ثاثن قصة رشقية  الفونسو األول املحارب اذلي 
 Gran diccionario انظر  األوريب،  األدب  ىلع  واسعا  أثرا  مارس  ولكنه  الاتينية  يف  الكتاب  اكن  وقد 
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Juan Manuel )1) يف إسبانيا، وبواككثيو Bocaccio))) يف إيطايلا وتشاوثرChaucer يف 

إجنلرتا )3).

فصاعدا  م   1130 منذ  أي  سنوات؛  ببعض   Pedro Alfonso الفونسو  بيدرو  بعد 

لشقوبية  الكنيس  والقايض   (((  Raimondo رايموندو  طليطلة  أساقفة  رئيس  يفتتح 

Segoviaغونديسابلو Gundisalvo )5) يف اكتدرائية طليطلة، مدرسة املرتمجن املعروفة 

)1)  خوان مانويل )1282-1384( اكتب إسباين ودل يف إساكلونة بإسبانيا واكن أحد أقارب الفونسو العارش العالم، 
عندما بلغ عمر خوان اثلانية عرشة جتاوز احلدود اإلسامية املسيحية يف مرسية حماربا املسلمن، كما تدخل 
يف شؤون القر أثناء ثورة الوصاية للفونسو احلادي عرش، واكن من مواقف خوان هذا ما قد أدى إىل مساعدة 
للملك الفونسو احلادي عرش يف معركة طريف El salado واجلزيرة اخلرضاء، وتمثل أعمال خوان مانويل 
نضوج االجتاه الفين يف انلرث القشتايل، وقد برز يف أعماهل أثر رامون لول، وأهم أعماهل كتاب األمثال للكوندي 
لواكنور وباترونيو )1335( وهو املسى الكوندي لواكنور، وباترونيو هو مستشار ومعلم خوان واكن حييك هل 
يلختار عدة قصص عن احليوان وغريه معتمدا عدة مصادر متنوعة واغبلا ما يعتمد ىلع تشخيص احليوانات، 
ومعروف أنه يمثل الورقة املهمة اليت لعبت دورا يف نقل تأثري األدبن العريب واهلندي إىل انلرث اإلسباين. انظر 

Encicolédico Durvan ,8p.3046 < ]املرتجم [ .
إيطايل  91313-1375( اكتب إيطايل يف اإلنسانيات ودل يف باريس ألم فرنسية وأب  هو جيوفاين بواككثيو)    (2(
قىض شبابه األول يف بيت وادليه برثتادلو، قريبا من فلورنسيا، وبعث إىل نابويل تلعلم مهنة اتلجارة، ترك ذلك 
يلدرس القانون الكنيس ويلهوى الشعر وقد كتب العديد من الكتب وصنع العديد من القصائد ومن بينها 
شعر محايس قدل فيه إنياذة فرجيل وشعر غزيل كثري كما كتب أيضا روايته الرعوية ادلي اكمريون اليت تمثل 
اجتاها جديدا بما حواه من قصص وحوادث رشقية بدأ بعد العام 1350 اتلعامل مع ابلحث وبما أنه اكن يعرف 
دانيت فقد كتب ترمجة حلياته صدرت اعم )1477( كما بدأ رشحا للكوميديا اإلهلية دلانيت ولكنه مات قبل 
أن يتمه وإىل بواككثيو يرجع الفضل يف رد االعتبار إىل الشاعر ايلوناين هومريوس يف العالم الغريب، ألنه رىع 
الرتمجة اليت قام بها هلذا الشاعر يلون بياتوس، وقد اكنت وفاة برتارك اعم 1374 رضبة قاصمة بلواككثيو اذلي 
تويف بعد برتارك بقليل. انظر Gran diccionario enciclopédico durvan , 3  3 / 834 , ] املرتجم [
)3)  هو تشاوثر جيفري )1340-1400 شاعر إجنلزيي ودل يف نلدن واشرتك يف بعض احلروب جنديا وقائدا ويف 
إيطايلا تعلم اللغة واألدب اإليطايلن الذلين اكن هلما صيت كبري نرشته أعمال بواككثيو وشهرته ومن ثم تأثر 

تشاوثر بذلك، انظر Gran diccionario enciclopédico durvan, 5  /  1609 .]املرتجم [
  Gran diccionario enciclopédico durvan 12 4)  اكن مؤسسا نلظام عسكري ديين ت عــام 1164 م(

1609 / 5 ] املرتجم [, 
مقديم  من  واحدا  واكن  عرش  اثلاين  القرن  يف  اعش  إسباين  فيلسوف   )12 )القرن  سابلو  دي  دومنغو  هو    (5(
األرسطاطاليسية العربية يف إسبانيا وأوربا، ترجم العديد من الكتب من العربية إىل الاتينية صحبة يهودي يدىع 
خوان، كما ألف كتبا غري الرتمجة. Gran diccionario enciclopédico durvan7/ 2655 .]املرتجم [
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اليت اكنت ترتجم إىل الاتينية الكتب الفلكية والرياضية وانلباتية، وكتب الفاسفة العرب 

اذلين أدهشوا الفاسفة املسيحين، وكما يقول رينان: صانعن عرا كبريا مقسما اتلاريخ 

العليم للعصور الوسطى إىل نصفن؛ نصف سابق وآخر الحق هلذه الرتمجات يف طليطلة.

كيف ال يُعرتَف بذيوع الزجل األندليس اذلي جيب أن يكون مكونا من مكونات 

هذا املجموع؟ ] أي اذلي ترجم [.

الكبريين غري املردودين، اكنت هذه االستعارات اثلقافية   إىل جانب هذين احلدثن 

ىلع  يتنافسان  شعبان  يعيشه  اإلسايم  املسييح  العر  نسميه  أن  جيب  عر  يف  حتدث 

الرويح  بالنشاط  الكبري  اتلقدم  فيه  يرتبط  اذلي  املتوسط  األبيض  ابلحر  يف  اتلحكم 

ومناهج احلياة الرفيعة يف العالم اإلسايم.

إذن ال جيب أن يُفاجأ أو يندهَش أحد بالقول: إن شكا غنائيا عربيا قد انترش يف 

العالم الاتيين، وإنما اذلي جيب أن نندهش هل كثريا أال ينترش يشء من ذلك، فاملغنيات 

والراقصات األندلسيات الايئ أهداهن خليفة قرطبة إىل دوق قشتالة، أو األسريات من 

بربشرت واملنترشات عر أوربا تشري أحداثهن إىل ذيوع الزجل، وأخريا فإن شيئا آخر ينضاف 

تبلغها يف  الرفض  تفضيل  إاعدة حلظة جديدة من عرض  إنها  ابلداية؛  أثرناه يف  اذلي  إىل 

كما  السعيدة،  قادش  من  إسبانيا(  من  الكبري  الوادي  )أي جنوب   Bética باطقة  منطقة 

اكن يقول الرومان )iocasaGadis( عندما اكنت قادش تفرض ىلع احلارضة اجلمال اذلي 

يتمتع به غناؤها ورقصها، وتتمتع به فتياتها مع انلجاح الكبري اذلي يشهد نلا به مارثيال 

. Marcial Juvenal y Plinio (((خوبينال)1) وبلينيو

)1)  هو بلينيو اثلاين املسى بلينيو اجلد )23-76 م( اعلم طبيعيات واكتب روماين، كبري ترك عما موسوعيا يتضمن 
 Gran diccionario enciclopédico علوما يف الصيدلة وعلم انلبات وعلم احليوان واملعادن وغريها انظر

durvan 11 / 4180 ]املرتجم [ .
)2)  شاعر إسباين التيين هجاء اسمه بالاكمل مارثيال ماركو بالريا، اعش بن اعيم 40 ق م و 104 م تنقل بن روما 

وإسبانيا Gran diccionario enciclopédico durvan, 9/ 3370, ] املرتجم [
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أنتجه  ثقايف كبري  إنتاج  فيها  مناسبة، ظهر  انلجاح يف حلظة  الزجل إاعدة هلذا  ذيوع 
اإلسام ممهورا بقوة كبرية من اتلبر يف الغرب.

وانطاقا من حادثة بربشرت نستطيع أن نفكر أن انتشار الزجل يف أوربا جيب أن حيدث 
أنه منذ وقت اكف من  متأكدين  نعلم  بقليل، عندما  احلادي عرش  القرن  بعد منتصف 
ظهور الزجل األندليس ،اكن هذا الزجل حمبوبا كثريا، يقدله العرب وفرس العراق، نعلم أن 
ذلك االنتشار قد حدث يف املرشق قبل أن يصل إىل بغداد شهرُة علماء الكام والفاسفة 
أن نفرتضه يف  واألطباء واملفكرين والكتاب األندلسين اآلخرين، واألمر نفسه يمكن 
الغرب؛ أي قبل أن يذيع األراغون بيدرو الفونسو القصة الرشقية يف أوربا، وقبل أن يبدأ 
الشيقويب غونديسابلو بقليل يف كشف الفلسفة اهللينية العربية اكن الزجل األندليس قد 
أو ثقافة شعبية تلطري إىل  انتظار مساعدة تقايلد  فتح طريقه؛ ألن املوسيىق ال حتتاج إىل 
بدلان بعيدة، وحلن األغنية أو الزجل لم حيتج إىل أي اعلم مرتجم مثل بيدرو الفونسو أو 
غونديسابلو؛ يكفيها فقط رواية شفهية مرجتلة ومضبوطة تلأرس انلفوس بفتنة عميقة، 

اكلفتنة اليت أرست كوندي بربشرت الفاتح ،كما يصورها ابن حيان.

املقطع الزجلي في فرنسا:

الزجل األندليس اكن من املفرتض أن ينترش أكرث من حاليت  أثر  طبقا ملا سرناه فإن 
غيريمو اتلاسع أو ماراكبرو اللتن نناقشهما. يُتحدث عن احلزين وحيد احلركة مع القفل، 
اذلي اكن يتعاطاه أوائل الرتوبادور دون اعتماد االقتباس الكبري اذلي اكن موجودا يف لك 
األرايض الرومانية، وقد اكن يوجد بهذا األخري احلزين مع قفل ومع مطلع. إذا اكنت اخلرجة 
معطلة يف الغنائية ابلاطية فإنها اكنت حتتفظ بقيمتها الكبرية يف الغناء الشعيب، واآلن إذن 
عندنا يف بروفنسيا - وكذلك يف فرنسا الشمايلة - كثري من أغنيات الرقص، وأشعار أخرى 
تستعمل املقطع الزجيل اكما، ويف لك أزجال ابن اللبانة أو ابن قزمان شبه لم يرش إيله أبدا 
بنهايات  تُؤرَّخ  بها  املحتفظ  الشعرية  القطع  الروماين، بعض هذه  العروض  املتعاملون مع 
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القرن اثلاين عرش، وأغلب تلك األشعار من القرن اثلالث عرش؛ إنها إذن الحقة ألشعار 
الرتوبادور، وذلك أمر طبييع؛ ألنها أشعار شعبية مقدرة أو مثمنة قليا، وقد وثقت أخريا 

كتابة.

سنضع نموذجا ] ملا قلنا [ أغنية حزينة يف لغة فرنسية، لراهبة تائبة تنتيم إىل القرن 
اثلالث عرش ...... )1)

تتتابع بعد ذلك أربعة مقاطع متشابهة، والرونديل اذلي يعيده كثريا آدم دي ال أيِّ 
Adam de la Halle ))) يف أغنية Belle Aeliz ويف أاغن أخرى كثرية ذائعة حتتوي ىلع 

هذا الشل من احلزين؛ أي أن املقطع حيتوي ىلع دور وقفل.

الزجل في إسبانيا:

أو  الشعبية،  األوساط  ويف  ابلاط  يف  إسبانيا؛  يف  كثريا  أيضا  استعمل  نفسه  املقطع   
الشعر الرسيم والشعر الشعيب.

 كما هو األمر يف بدايات الغنائية الروفنسايلة جند املقطع احلزين مع دور أو قفل يف 
أعمال غيريمو دي أكيتانيا، وأيضا جنده متأخرا بعد ذلك يف أوائل عر الغنائية الغاليسية 
 Lope de Diaz de اللستانية قوًة أخرى كبرية مسيطرة، فالسيد لويب دي دياث دي آرو
Haro سيد بزاكية Vizcaya صاحب املقام األرفع يف باط الفونسو اثلامن منذ 1206 م 
املشارك يف املعركة الشهرية األرك يف اعم 1212 م)3)، استعمل يف واحدة من أاغنيه الساخرة 

)1)  عندما تتفتح الورود يف مايو سأقطفها مليئة باحلب، بعد هنيهة قليلة سمعت صوتا ناعما خرج من من أكمة 
جماورة دلير، شعرت بألم مستعذب يف منتصيف، ملعون من اهلل من جعلين أدخل أصري راهبة ] هذه ترمجة 

لرتمجة املقطع اذلي أورده رامون باللغة الفرنسية فوق و أورده يف اهلامش مرتمجا إىل اإلسبانية ]املرتجم [.
 Gran diccionario انظر  م   1288 والعام  م،   1240 بن  اعش  الفرنسين  الرتوبادور  شعراء  من  شاعر   (2(

enciclopédico durvan,1/ 93. ] املرتجم [ .
يه معركة جرت بن الصليبين بقيادة مملكة قشتالة واملسلمن بقيادة اعهل املوحدين املنصور املوحدي اعم   (3(
591  ـهانظر ابليان املغرب البن عذاري املراكيش قسم املوحدين حتقيق حممد إبراهيم الكتاين وآخرين دار 

الغرب اإلسايم بريوت ص 221-222. ]املرتجم [ 
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يقول  فالقشتايل  الفرنسية؛  الشخصية  يف  األمر  هو  وكما  دور وخرجة،  مع  احلزين  املقطع 
َفت الغنائية  الشعر يف لغة ليست يه لغته األم، بل يقول الشعر يف اللغة الغاليسية؛ حيث ُوظِّ
منذ نهايات القرن اثلاين عرش ىلع األقل، وحيث ال نعلم منذ مىت اكن يُقَرض الشعر ىلع 
طراز املقطع األندليس، إذ لم يكن املقطع الزجيل احلزين من إنتاج شعراء ابلاط فقط، 
وإنما اكن الشعراء الشعبيون يف اغليسية جيربون األغنية الراقصة الطريفة يف أبيانرياس 
فرويلداس Avelanieras اليت استعملها الرتاث القديم، واليت سنجدها يف نصن ينتميان 
 Airas Nunes إىل القرن اثلالث عرش، وهما لرجل ادلين يف شنت ياقب أيراس نونيس
مؤلفات  ذلك يف  بعد  الزجيل  املقطع  وسرُيَى   ،Juan Torro ثُورُّ  الشعيب خوان  والشاعر 
أخرى عديدة من األاغين الغاليسية الرتغايلة ،كما يف أعمال امللك ديونيس Dionis ويف 

.(1( Barcelos أعمال دوق بارثيلس

املقطع احلزين مع  نماذج  القشتايلة - يف مرحلة متأخرة - كثريا من  اللغة  وجند يف 
مطلع وخرجة كما هو الشأن يف كتاب احلب الرشيف El buen amorلراهب إيتا)))، ويف 
أغنيات عديدة تنتيم إىل القرنن اخلامس عرش والسادس عرش، كما جند تلك انلماذج 
Lope De Vega واكدليرون  أيضا يف الغنائية الشعبية مضمنة يف مرسح لويب دي بيغا 
اليشء  عرش  السادس  القرن  من  ابتداء  نملكها  اليت  انلماذج  ولكن   ،(3(  Calderón

 Diccionario معجم  انظر  نسمة،   13800 من  تتكون  براغة،  إقليم  اعصمة  ويه  الرتغال  يف  ايلوم  يه    (1(
Durvan, 2/  705 املرتجم .

تأثر  اذلي  الرشيف  احلب  كتاب  ومؤلف  إسباين  شاعر   Hita االسم  بهذا  تسى  قرية  أي  أيتا  راهب  هو    (2(
ألرسة  ابنا  الرجل  هذا  اكن  وقد  احلمامة  طوق  حزم  ابن  كتاب  وخصوصا  اإلسامية  العربية  باثلقافة  فيه 
مسيحية تواجدت يف غرناطة اإلسامية يف القرن 14 املسييح، بل يف قر حاكم غرناطة، ودل هنالك وبيق 
,  Gran diccionario enciclopédico durvan انظر  اعما  والعرشين  اخلمسة  ىلع  عمره  نيف   حىت 

12  / 4600 ] املرتجم [
ودرس  مدريد  يف  ودل  إسباين  وروايات  مرسحيات  اكتب   )1681-1600( باراك  ال  دي  اكدليرون  بيدرو  هو    (3(
الشاعر  Salamanca اعرص قليا  املدينة نفسها ثم خترج يف جامعة سلمنكة  يف مدرسة االمراطورية يف 
من  لقرون  شموال  وبأكرث  اذلهيب  العر  )أي  طويلة  لعملية  انلهائية  الصنعة  ومثل  بيغا  دي  لويب  اإلسباين 
اثلقافة اليت توجهها الكنيسة مبارشة وادلخول يف العهد احلديث من الروح األوربية، واكنت روايته » احلياة =
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منها يبدو عما لشاعر معروف، وإنما يه دائما تنتيم إىل شعراء جمهولن تقليدين بقيت 
De Mayo أشعارهم ىلع قيد احلياة بعدهم، مثل تلك األغنية اليت حتمل عنوان: دي مايو

اليت توجد يف املجموع املوسييق حلوايل اعم 1520 م:

دخل مايو وخرج أبريل.

دخل مايو يف رشاقة أحىل ويف مجال أروع.

فخرج أبريل مع أنواع احلب العذبة.

وقد بدأ املحبون الرائعون يف العمل ادلائب.

وتنوير  انلبات  ازدهار  موسم  »دخول  وكتاب   »Correas يَّاس  ُكرِّ »مفردات  فكتاب 
القصرية  الكبري هلذه األغنية  باذليوع  يشهدان  1616م  املطبوع يف اعم   »Maya األشجار 

قبل انقضاء القرن السابع عرش.

من الطبييع أن حيتفظ املغنون اإلسبان بنماذج واضحة القرابة بهذا املقطع يف الشعر 
املجموع  أو  املوسييق  فادليوان  األخرى،  الرومانية  الشعوب  توجد يف شعر  لم  العريب، كما 
املوسييق املذكور قبا حيتوي ىلع عدة مؤلفات زجلية ذات أصل مسلم واضح، ومن ذلك 
يمكن أن يفيدنا نموذجا أو ديلا ىلع ذلك أغنية املسلمات الصغريات اثلاث؛ فموضوعها 
ينحدر من أغنية رشقية قديمة جدا، تنتيم إىل القرن اتلاسع، حييك حاكية حريم فظيعة 
خشنة، بطلها اخلليفة العظيم املعارص لاكرلوس العظيم أي هارون الرشيد، وحتيك القصة 
أن »ثاث فتيات تملكنه« فاملغامرة اجلنسية مشهورة شعبيا أو منترشة عر املغنية الشهرية 
»ُعريب« ] َعريب [)1) اليت أذاعت هلا انتشارا لم يسبق يف العالم اإلسايم، أما يف إسبانيا 

 Gran حلم » ممثلة ذللك مع غريها ما أسهم يف أفاكر اكنت، لاكمريون أعمال عديدة غري هذه الرواية .انظر  =
diccionario enciclopédico durvan 3  /  1004-1005 .] املرتجم [

)1)  يه عريب بفتح العن وليس كما كتب املستعرب بضمها، ويه مغنية مشهورة اعرصت ثمانية من اخللفاء 
العباسين أوهلم الرشيد انظر اخبار عريب هذه مبسوطة يف األاغين أليب الفرج 21  /  61-103 غري أن حاكية 

املغامرة اجلنسية املنترشة مع عريب هذه لم تذكر يف األاغين كما يويح املستعرب ] املرتجم [ .
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]األندلس [ فقد هذبت احلاكية من لك فحش، وأعيد إنتاجها يف صورة الزجل اذلي اكن 
يشهد حتوال ما يف القرن السادس عرش: جزء من املطلع اكن مندجما مع ادلور بينما يندمج 
ادلور مع ابليت اثلالث من القفل مشكا مع هذا مجلة موسيقية واحدة، وهو ما جيعلها 
ذات خصوصية عذبة رقيقة؛ يوجد من هذا االندماج نماذج فرنسية أيضا كما يف الرونديل 
اثلاث  املسلمات  الفتيات  أغنيات   ،Robin et Marión ماريون  إت  لروبن  الشهري 

تقول:

يف مدينة جيان

عشقنين ثاث فتيات مسلمات صغريات

هن: اعئشة، وفاطمة ومريم.

ثاث فتيات ما أمجلهن.

ذهنب جيمعن الزيتون 

تأخرن يف عودتهن من مجع الزيتون 

 يف جيان 

اعئشة وفاطمة ومريم 

ثاث فتيات ما أنظر حمياهن 

ذهنب جيمعن اتلفاح

تأخرن يف مجع اتلفاح

يف جيان 

اعئشة وفاطمة ومريم 

قيل هلن: من أننت يا سيدات؟
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يا من رسقن حيايت؟

مسيحيات؛ كن من جيان 

اعئشة وفاطمة ومريم... إلخ.

واملسيحين،  املسلمن  املغنن  بن  اتلعايش  من  قرون كثرية  الزجل هو صدى  فهذا 
شاعرين  يمثل  اذلي  العارش)1)  أللفونسو  املعروف  املصور  اتلصميم  عن  أكرث  معرا  واكن 

شعبين؛ مسلم ومسييح، مرتافقن الواحد إىل جانب اآلخر يف أغنية مشرتكة.

املقطع الزجلي في إيطاليا: 

اذلي  املقطع  أن  أيضا  نتوقع  جتعلنا  الرومانية  الشعوب  بن  القوية  الروحية  الوحدة   
نتحدث عنه اكن أيضا شعبيا يف إيطايلا، وهو كذلك يف فرنسا وإسبانيا، الراهب ايلعقويب د. 
 (((Francisco de تلميذ القديس فرانثيسكو دي أسيسJacopene de Tode تودي
Asis واكن هذا الراهب معارصا أللفونسو العارش ]العالم [ وجد عندما اكن يبحث - من 

األعواد  تلك  لعزف  ]مصاحبة  مجاعة  املرتهبون  بها  يغين  اكن  اليت  وأاغنيه  أعواده  أجل 
 )(3(  Umbría أمريا  يف  إيطايلا  قلب  من  )وهو  أرضه  يف  وقتها  ذيواع  األكرث  ابلحور   -] 

)1)  هـو الفونسـو بـن هرانـدة )الفونسـو العـارش 1252-1284 (، اكن معـارصا ثلالـث ملوك بين نـر حممد بن 
حممـد بـن حممـد بن يوسـف بن نـر عـرف باحلكيـم أو العالم بلغـت قشـتالة وإسـبانيا املسـيحية لكها يف 
عهـده قمـة عهد ما سـيم باالسـرتداد، مـن أهم ما يشـار به إيله أنـه طور مدرسـة طليطلة للمرتمجـن، وفتح 
قـره يلكـون ما يشـبه أكاديمية اجتمـع فيها العلماء املسـلمون واملسـيحيون وايلهود يلرتمجـوا أهم مصادر 
املعرفـة والعلـوم اإلسـامية إىل اللغـة الاتينيـة أو اإلسـبانية القشـتايلة وقد تـرك أعماال أدبيـة وتارخيية، 
مـن األوىل أشـعار بعنـوان أاغين للعذراء، ومن اثلانيـة تاريخ إسـبانيا العام انظر اإلحاطة البـن اخلطيب 1  / 
 Gran diccionario ،165 564 القطـوف ادلواين يف اتلاريخ اإلسـباين لعبادة كحيلـة ط1 1419-1998 ص

enciclopédico durvan ,1  /  233. ] املرتجـم [
تاجر  ابن  إيطايلا)1182-1226( وهو  بأمريا يف  الفرنيسساكن يف أسيس  رجل دين مسييح مؤسس نلطام    (2(
 Gran diccionario enciclopédico مجلة غين هل بعض املؤلفات يف تراجم بعض أعام األدب يف عره

durvan5  /  2401. ] املرتجم [
= ايلوم  الفرنسية  لألرايض  جماورة  ويه  خصبة  بأودية  تتمتع  براكنية  جبلية  طبيعة  ذات  إيطايلا  يف  منطقة    (3(
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متطابق  بنص   - ايلوم  - حىت  وحُيتفظ  األكرث شعبية،  باعتباره  الزجيل  املقطع  هناك  وجد 

مديح منسوب إىل ايلعقويب نفسه، مكون من 102 مقطع مديح، اثنان ومخسون منها – 

ويه أكرث من انلصف- مكتوبة يف املقطع احلزين مع دور وخرجة، وهذه األخرية بطريقة 

يكون فيها املديح الفرنسيساكين بعد أاغين العذراء أللفونسو العارش، تلك األاغين يه 

نموذجا  هنا  ونعرض  الرومانية،  اآلداب  الزجل يف لك  من  قربا  األكرث  الغنائية  املختارات 

قزمان: ابن  وأزجال  العارش  الفونسو  مقطعيات  بن  الشلكية  اهلوية  يف  إيله  يلُحتَكم 

تواضع أيها احلب 

أنا وفرنسا واجنلرتا

يدخل حبر أرضا واسعة

منها ال تنطلق احلرب

إذا استطعت أن أرقص. 

إضافة إىل ذلك فليس ايلعقويب el Jacopen فقط، بل معظم الشعراء الفرنسيساكن 

يفضلون اغبلا هذا ابلحر، بل إن مغنيا آخر لـ » السيد الفقر » يستعمله كذلك:

أيها احلب العذب 

كم ناجيتك أيها احلب!

تواضع أنت وجنمك وقمرك

تعال وأقبل، يكيف اختفاء 

وعند الرؤية 

 Gran diccionario enciclopédico واكنت رومانية واعنت من غزو املجاورين من فرجنة أو غريهم انظر  =
durvan 14  /  5196. ] املرتجم [
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((( Toscana 1) يمكن أن تمثل االستعمال( Pisa واألمر نفسه يف مدحية أخرى لـ بيسا 
التساكين يف أوائل القرن الرابع عرش، تعرض أيضا أو تتحكم يف مقطعيتنا اليت للراهب 
خاكويب أو ايلعقويب، ومع ذلك فإن انلارشين لشعر هؤالء الشعراء الفرنسيساكن وادلارسن 
لعروضه لم ينتبهوا إىل اتلحكم املتفرد يف هذه األشاكل املقطعية، وقد فهرسوها دون أن 

يقولوا شيئا عن أصلها ونسبها.

مقطعات  يف  ادلينية  ألاغنيه  العارش  الفونسو  تأيلف  من  قرن  نصف  قبل  بأنه  نذكر 
زجلية اكن حميي ادلين بن عريب قد فعل األمر نفسه للزهاد املسلمن، ويف املاكنة اثلاثلة 
يأيت الراهب ايلعقويب األصغر سنا - من امللك الفونسو العالم - بعرش سنوات، واعدة فإن يف 
هذا اجلزء من العر الوسيط اذلي اتفقنا ىلع تسميته العر املسييح- اإلسايم، معتمدين 
ىلع مظاهر ثقافية التينية وعربية عديدة، والاتينية دائما يه األكرث تأخرا؛ ألن اثلقافة 

اإلسامية وقتها اكنت أكرث تقدما يف مناح كثرية.

إنه  إيطايلا،  يف  الزجيل  املقطع  أصحاب  من  أعرفه  اذلي  األول  الشاهد  هو  ايلعقويب 
متأخر أكرث عن املقطع الزجيل يف فرنسا وإسبانيا، ولكن هذا ليس سوى صدفة.

هذا املقطع اكن موجودا دون شك يف إيطايلا مبعدا الشعر الشفيه منذ وقت لم تعرف 
الشعر  قيمة  من  يقلل   « الفن  »شعر  فـ  ذاكرة نلفسه؛  يرتك  لم  أدين بكونه  وقد  بدايته، 
ذلك  رفض  من  فقط  هم  الفرنسيساكن  والشعراء  ساذجا،  شعبيا  شيئا  باعتباره  املقطيع 
اإلهمال، ورفع من شأن الشعر املقطيع لكونهم منتجن للشعر الشعيب اإلليه ،كما يسمون 
أنفسهم شعراء الشعب املقدسن، وليسوا شعراء ابلاطات؛ فهم يف محاستهم ادلينية يميلون 
إىل اتلمسك باألشاكل الشعرية الشعبية تلوظيفها يف ما هو ديين، وهكذا نستدل ىلع ذلك 

واالقتصادي  الزرايع  وبغنائها  بعمارتها  مشهورة  نسمة   103150 حوايل  يقطنها  إيطايلا  يف  مدينة  و  حمافظة   (1(
Gran diccionario enciclopédico durvan ,11  /  4146. ] املرتجم [

 Gran diccionario 4146 / 11 ,مـن إيطايلـا انظـرToscana يه بـدلة يف إقليـم تسـاكنة Pisa بيسـا  (2(
.] ]املرتجـم   enciclopédico durvan
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باذليوع الكبري لألغنية الزجلية يف الشعر ادلنيوي الشفيه.

وال تقل الشواهد اإليطايلة الاحقة حىت القرن السادس عرش؛ أي يوجد كثري من 
املقطع مع دور  اليت توظف  األنواع  الشعبية، وأاغن من لك   fróttoelle الفروتيل  أشعار 
فلورنسيا  )Lorenzo de Magnifico(1 يف  لورنثو دي ماغنيفيكو  لقد كتب  وخرجة، 
يف نهايات القرن السادس عرش مدائح أواهة توسلية إهلية يف هذا املقطع، يف أشعار ذات 
نفسه  املقطع  استعمل  دينية شعبية جدا، وقد  تُلؤدَّى يف حلن أاغن غري  إيقااع  أحد عرش 
أراد  اليت  العديدة،  الكرنفايلة اخلمسة عرش، اليت وضعها ملجمواعته  يف ست من أغنياته 
أن يدعم بها أاغين الكرنفال الفلورنسية، وأيضا حافظ الرس والسيايس الكبري مكيافيلو 
فلورنسيا،  يف  أيضا  تغىن  اكنت  املقاطع،  هذه  يف  كرنفايلة  قصيدة  )))هل   Mequiavelo

وهكذا أيضا عند كتاب آخرين ينتمون إىل القرن السادس عرش.

تنوع املقطع الزجلي:

لقد حددنا حىت اآلن نماذج عربية ورومانية من املقطع األويل البسيط، غري نموذج 
الشعراء وضعوا منذ  الفتيات املسلمات اثلاث، ولكن جيب أن يكون يف حسابنا أن 
الروايات املختلفة اليت حتتفظ دائما بمظهر مبديئ دلور وحيد الصوت،  وقت مبكر جدا 

فاألنواع املختلفة ستة:

بدال من أن تكون األبيات لكها ســواء متماثلة احلجم اكن ابليت أقر من القفل،    1

)1)  رجل دين مسييح بل مؤسس فرقة دينية اعش بن اعيم 1559 م و 1619 م، وثق فيه كثري من رجال املؤسسة 
 Gran diccionario enciclopédico ادلينية املسيحية، لكف بتمسيح ايلهود، لقب بدكتور الكنيسة انظر

durvan ,9  /  3253 ] املرتجم [.
هو الاكتب اإليطايل السيايس الشهري نيكوالس مكيافيليل )1469-1527( ودل يف فلورنسيا وتلىق تكوينا   (2(
قويا فيما عرف باإلنسانيات يف تلك الفرتة ، وعن سكرتريا جلمهورية فلورنسيا ثم تقلب وترىق يف السياسة 
وأنتج العديد من الكتب من بينها كتابه األمري اذلي وضع فيه تصوره للسلوك انلموذيج لرجل السياسة اذلي 
يف رأيه ال جيب أن خيضع للخلق بل للمصلحة، ومن ثم شهر عن أنه أول من نظر للمقولة »الغاية ترر الوسيلة 

»انظر Gran diccionario enciclopédico durvan, 9  /  3360 ] املرتجم [
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وتقريبا متجاوبــا دائما، مع أن تكون اخلرجة غري متســاوية األبيات، كما يف هذا 

املثال اآليت من األغنية املوسيقية اليت تنتيم إىل اعم 1520 م:

هناك وضعتين الشمس

حيث أجد احلب وأملكه

هناك الشمس وضعتين 

حيث يراين حبييب 

قبل أن يقتلين بهذا األلم 

وىلع هذا الشل توجد أمثال يف العربية والفرنسية والغاليسية.

بدل أن يشتمل القفل ىلع بيت واحد فقط جنده يتكون من بيتن، واملثال ىلع ذلك يف    2

شعر ابن نمارة اذلي ينتيم إىل القرن احلادي عرش، وأمثلة كثرية يف ديوان ابن قزمان، 

ويف منتخبات املقري)1)، وأاغين الفونســو العارش، وديوان دي بائينا Baena ابلياين، 

rondela (((ويف قصائد الرونديا Juan del Incima ويف ديوان خوان دي اإلنثيما

القصصية الرقصية؛ الفرنسية والروفنسايلة.

 األدوار هلا قواف داخلية ترتبط أحيانا باخلرجة، ويبدو أن هذا اتلعقيد اكن كما يرى    3

ابن بسام اخرتااع من ذلك املدعو بعبادة بن ماء السماء، املتوىف يف مالقة يف اعم 1028 

م، واذلي حُيتَفــظ هل ببعــض أزجال من هذا انلوع )3)، وأيضــا عندنا منه زجل البن 

يقصد ما ضمنه املقري يف كتابه نفح الطيب من موشحات ] املرتجم [.  (1(
الرونديا نوع من القطع الشعرية ] املرتجم [.  (2(

)3)  يقصد موشحات؛ إذ لم يصل يشء من زجل البن ماء السماء، واملؤلف يسوي بن املوشح والزجل وذكر بأنه 
سيستخدم دائما مصطلح الزجل للكيهما ] املرتجم [ .
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اللبانة ادلاين سابق لعام 1091 م)1) يف مدح ابن املعتمد بن عباد يف إشبيلية )))، وعديد 

من أزجال ابن قزمان، وكذلك عديد من أزجال ابن عريب يه من هذا انلوع، إلخ. 

ويف   ] العارش  ]الفونسو  العالم  امللك  أاغين  يف  املتماثلة  ادلاخلية  القوايف  أيضا  توجد 

أاغين امللك ديونيس Dionis )3)، ويف جمموع أاغين شاعر بيانة ويف الرونديات الفرنسية 

ومدائح خاكويب يف بيسا Pisa، ويف أشعار حب إيطايلة تنتيم إىل القرن اثلالث عرش إلخ، 

ولكون هذا الشل أكرث فنية من األشاكل األخرى اكن أكرث تفضيا، ونثبت هنا نشيدا من 

أناشيد الورع لراهب إيتا بقافية داخلية أيضا يف اخلرجة:

اذلين يرينا إياهم القانون - من الصلبان املحفوظة 

حنن مدينون ملوتهم- يؤملنا أن نذكرهم 

كم من انلبوءات - اكنت ستتحقق 

 أوال املفرطون يف انلواح  - كما اكن سيأيت 

يقول Isaías] أشعيا [ بعد ذلك - ما اذلي اكن جيب أن يودل 

العذراء اليت نعرفها - مريم القديسة هنا حارضة.

)1)  وكذلك األمر بالنسبة البن اللبانة فا تروى هل أزجال ويقصد املؤلف موشحات ] املرتجم [
)2)  يقصد موشح ابن اللبانة يف مدح الرشيد بن املعتمد ابن عباد اذلي يقول يف مطلعه :

نس العميِد
ُ
أ يف الكأس واملبسم الَرودِ    

ويقول يف خرجته:  
ملا علوت امللوك شانا
واتضح األمر واستبانا
وصحح انلاظر العيانا
شدوُت ال ألوي لسانا

مثل الرشيِد لم يمش خلق ىلع الصعيد    
انظر ديوان املوشحات األندلسية، حتقيق ادلكتور سيد اغزي منشأة املعارف اإلسكندرية 1979، 1  / 219-217 .

واكن   ، م   1290 اعم  لشبونة  وجلامعة  ادلينية  األنظمة  بلعض  مؤسسا  اكن   )1325  1261-( الرتغال  ملك    (3(
,Gran diccionario enciclopédico durvan انظر  بالرتمجة  ومهتما  القر  بن شعراء  بارزا   شاعرا 

 5  / 1817. ] املرتجم [
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اذلين يرينا إياهم القانون - من الصلبان املحفوظة.

لقد تُعوِّد أن يكتب لك شطر وكأنه بيت قصري، وذلك ما يغري أو يشوه شل احلزين يف 
االنتقاالت أو األدوار؛ حموال إياه إىل سادس، مثل ما يعمل صاحب ديوان بائينا مع األغنية 
املعروفة للسيد بيدرو غونثالث دي مندوثا Pedro Gonzalez de Menduza حوايل 

1370 م اليت يشكو فيها بعنف من هلإ احلب:

إنين عبدك طاعْه دون فن أو صناعهْ    

أيها احلب العجيُب! أيها احلب العجيُب!     

قد أراها شاهقاٍت إنها صعد كؤوُد     

أنما احلق طرييْق يا إليه أنت تعلْم     

قد حمت عين املعالْم فذنويب باعدتين      

لكَّ ما منه احرتسُت لكَّ ما كنت أحاذْر     

أعقبت تلك السنيْه هذه أوىل هديه ْ     

ا يف باد اهلل ُطرًّ بعدها حيب حماٌل    

إنها ثاثة مقاطع كما هذا اذلي سلف.

األدوار بهــا أكرث من ثاثة أبيات وذلك قبل العــام 1091 م، اذلي اكن قد أزيل فيه    4
املعتمد عن عرشــه يف إشــبيلية؛ حيث وضع ابن اللبانة يف مدحه زجا ]موشــحا [ 
مقاطعه اخلمسة دور لك واحد منها أربعة أبيات )1)، وقد وضع ابن قزمان العديَد من 

اغزي سيد  حتقيق  األندلسية  املوشحات  )ديوان  مطلعه  يف  اللبانة  ابن  يقول  اذلي  املوشح  يقصد  لعله    (1( 
:)234-232  /  1 

غرىب مهنْد طل انلجيع وفل األرُس      
وما تقدْل واكن من منتضاه ادلهُر      

ويقول يف بيته اثلاين وما بعده :  
يا سائيل عن بين عباِد
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األزجال من انلوع نفسه.

أمداح  ويف  العذراء،  أاغين  يف  ذلك  من  أكرث  ومن  أبيات،  أربعة  من  أدوار  وُجدْت 

خاكوبون، ويف مدونات ]رونديلس [ الفرنسية، واألمر نفسه أيضا عند شعراء الرتوبادور 

الروفنسايلن اذلين لم يستعملوا خرجة؛ فابلانيه Cerramón del planh اذلي ذكرناه 

قبا – به أدوار من مخسة أبيات.

القفل يتكــون من ثاثة أبيات؛ واحد منها يكون يف العادة قصريا، أو أحيانا الروي    5

اثلاين من تلك األبيات يكون مع األدوار، واألمثلة ذللك جندها عند ابن قزمان وعند 

حدى بهم يف ذكرهم حاِد
فابليت بيت با عماِد
وما نلا بعدهم من هاِد

تنهل رسمْد فيل دموع عليهم محرُ     
مجر توقْد ويط ما ضم مين الصدُر      

أين املؤيد قطب املجِد
أين الرشيد مع املعتِد

أين الذلان هما يف اللحِد
أين القرابة زين العقِد

فليس يوجْد  اجلميع ووىل الصرُ 
َّ

وىل    
وْجد جتدْد من ذا وذاك إال ذكر      

أفديهُم من جناد حمِض     
تفرقوا بعضهم عن بعِض
وصار ما أبرموا للنقِض

اكنوا إذا ما مشوا يف األرِض
فيها منضْد أحيا الربيع وجاء الزهرُ     

من ذوب عسجْد وسال فوق رباها حبُر      
عيش كريم حماه ادلهُر

أبكيهُم ما تراىخ العمُر
قر مشيد وروض نرُض

وربما قال فيه الشعُر
ىلع المَؤّيَْد بكى ابلديع وناح القرُ     

بعد حممدْ  لم يبق يرٌس ووىل البرُش       



 برعلا بعللااع برعلا رعشلا

133

حميي ادلين بن عريب، واألمر نفسه موجود يف األاغين ادلينية الغاليسية والقشتايلة ويف 
الرعويات وادلوريات الفرنسية.

الصلة بين املنهجين؛ العربي والغربي:

إذا اعترنا الشل البسيط فقط من املقطع الزجيل والشعر احلزين الاتيين، مع عدم 
االستغناء دائما عن أن الشعر الاتيين يمكن أن ينتج املقطع الروماين، يمكن أن نفكر 
يف هذا دون إاعرة انتباه إىل بيت ادلور، وهو ما يضطرنا إىل إقامة عاقة مع الشعر العريب، 
لم أصل من جانيب إىل االقتناع بهذه العاقة العربية الرومانية حىت أنين لم أدرس تماثل 
األشاكل اثلانوية؛ فإضافة إىل الشل البسيط من هذه اخلمسة املتعددة املشتقة اليت عددناها 
قبل قليل، هناك الشل اذلي ما انفك دون خرجة اذلي ذكرناه أعاه، وهذه يف جمموعها 
سبعة أشاكل من انلوع نفسه )دور وقفل وحيدي القافية( سبعة أشاكل تتفق بالاكمل يف 
ًة وحدًة اعئلية ال ختطئ مع أي حزين آخر، وال مع أي  الشعر العريب والشعر الروماين، مشلكِّ
مقاطع أخرى ذات خرجة، لنشك يف الصلة بن األدب الرشيق واآلداب الغربية، اكن جيب 

أن نرشح صدفة هذه االتفاقات السبعة.

املقطع الزجيل يشل يف عمومه منهجا مقاربا نلبتة جبذع متأصل يف األرض وفروع 
بأوصاف يه بالضبط ال نهائية، أين يراد أن نراها تزدهر اكن جيب علينا أن نعرتف بانتقال 

ابلذرة نفسها، وليس الوالدة اتللقائية أو انتقال بذرة نوع آخر.

الشعر  يف  يوجد  ال  إذ  للوقت؛  إضاعة  هو  احلزينة  الاتينيات  عن  اآلن  نتحدث  أن 
بيت  مع  املتشابهات؛  من  انلظام  دور، ولك  مع  احلزين  احلادي عرش،  القرن  الاتيين، يف 
هذا  العريب يف  الشعر  موجود يف  هو  كما  األدوار،  أو  األقفال  داخلية يف  قواف  مع  قصري، 

القرن؛ أي احلادي عرش.

االعرتاف بأن االتفاق بن املنهج العريب واملنهج الروماين ذائع بشل مبديئ وبشل خاص 
يويح بعاقة بن اثنن، مع إدراك تفوق اثلقافة العربية يف القرون من العارش حىت اثلالث 



13(

تلاالا هلا بدبا بد دأتايبدأ

عرش، واالنتشار ىلع مدى الِقدم الطويل اذلي هو يف لك األحوال تتمتع به األمثلة العربية 
اإلسبانية، والرشح األكرث طبعية هلذه العاقة الوصلية التشابهية يفرتض أن الشعر الروماين 
قد قدل الشعر العريب، كما تؤكد انلظرية العربية األندلسية، ويف احلقيقة يمكن أن يكون 
هناك أيضا تفسري آخر، وهو أنه لم يفكر أحد يف هذه انلظرية؛ نعم، فحوايل العام 900م اكن 
مقدم القري القرطيب يقول الشعر يف خرجة مع أصوات مستعربة، وحمتمل جدا أنه اكن 
يقدل أغنية أو قصيدة رومانية أندثلية، وعندئذ يمكن أن هذا انلوع من الغناء اكن موجودا 
هو نفسه يف األندلس كما هو األمر يف أقايلم وبدلان أخرى رومانية، واكن قد ُطوِّر أو ُنيمِّ يف 
الوقت نفسه يف العربية األندلسية يف اعمية مستعربة، ويف الغاليسية، ويف الروفنسال إلخ.

الصعوبة يف االعرتاف بهذا تكمن يف أنه إن وجد مقطع ما يف الرومانية منذ القرن 
اتلاسع، فسيكون توقع بعض انلماذج منه سابقا للقرن اثلاين عرش.

صعوبات غموض الشعر العربي:

ضد هذه الفرضية للنشوء املستقل للنظامن العريب والروماين تبدو الصعوبة الكبرية 
لاعرتاف بترسب منهج إىل اآلخر يف املعىن نفسه يف األغنية.

تابعنا  عندما  ولكن  منهجن،  بن  العروضية  العاقة  يف  نتحدث  حنن  اآلن  حىت 
ذيوع الزجل حىت يف قصة »املواعظ الكنسية أو اتلعايلم الكنسية« ويف فلسفة املرتمجن يف 
طليطلة بدا نلا أن نفرتض وجود أثر ملعىن القصيدة العربية ىلع الرومانية، وهنا إذن تتمثل 

األسباب الكبرية للشك.

فبادلرجة األوىل الشعر العريب غري مفهوم، أو هو مفهوم قليا بالنسبة لشخص أوريب، 
وابن حيان يشك يف أن الكوندي الغازي لربشرت -وإن اكن يرطب بالعربية- يفهم معىن 
األبيات اليت اكنت تغنيها األسرية، ومن جانب آخر فهو غري معتقد أن الكوندي لم حيرض 
أي مسلم ثنايئ اللغة ليرشح هل تلك األبيات اليت تدخل الرسور عليه أكرث من أي ثروة 
معروضة فداء للمغنية، وهذا دون رشح يعين أن املغنية نفسها ومنذ أشهر قليلة من األرس 
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نفسها  يه  لترشح  الوالدة(  منذ  كذلك  تكن  لم  )إن  اللغة  التينية  أصبحت  قد  اكنت 
أاغنيها،كما يرشح ذلك لك شاعر شعيب مسلم ألي مستمع مسييح )1)، وفوق ذلك فيجب 
أن يكون يف علمك أيها القارئ أن الزجل شعر شعيب أو اعيم))) ال يتضمن صعوبات حتتاج 
إىل رشح كما هو الشأن يف الشعر العريب الفصيح؛ لقد أخرنا ابن خدلون أن األندلسين 
وجدوا الزجل رائعا بسبب سهولة فهمه )3)، وأضاف بأن الزجل منذ بداياته اكن يوظف لغة 

يه مزيج من العربية والرومانثية وهو مزيج مبالغ فيه أمام مجهور روماين.

ظروف املرأة املسلمة:

ومع اعتبار لك هذا فإن حاجزا كبريا -كسور الصن - يقف مانعا بأن نعرتف بأثر 
الزجل العريب يف األغنية املسيحية، سيقال: ال يوجد مماثلة عقيدية، بل أكرث من ذلك: ال 
يمكن أن تكون هذه املماثلة أو املشابهة قد حصلت بن النشيد الروفنسايل والنشيد 

العريب ]املوشح والزجل [.

الزمان  الكثريون اكن قد عرضه منذ قرن من  الطرح اخليايل اذلي يردده ايلوم  هذا 
غيريمو شليجل Guillermo Schlegel اذلي كتب: »ال أستطيع أن أقتنع أن شعرا مثل 
اتلعامل  املطلقة يف  للنساء وعن احلرية  الشديد  يعر عن احلب  الروفنسايل اذلي  الشعر 
االجتمايع مع املرأة املزوجة، اكن متطلعا إىل شعب فيه النساء جواري سجينات يف سجن 
حمكم« فاحلقيقة أن هذا االعتبار يمثل أمامنا شيئا مهما غري مدفوع، وجيدده ايلوم غري 
واحد من انلقاد واملؤرخن لألدب، ولكن الواقع خمتلف جدا عن األفاكر البسيطة اليت 

األندلس  اذلمة يف  اذلي حصل ألهل  اتلعريب  استبعاد عمومية  ابلاحث  منه  أراد  ادليلل  يعوزه  تعميم  هذا   (1(
]املرتجم [.

هذا تعميم يسبب تضليا للقارئ ألن ابلاحث قال إنه يستعمل مصطلح الزجل للفنن املوشح والزجل، و نفهم   (2(
من إشارته هنا إىل ما قاهل ابن خدلون أنه يقصد املوشح وليس صحيحا أن املوشح شعر شعيب اعيم فهو شعيب 

نعم ولكنه فصيح أيضا وليس اعميا .
قال ابن خدلون متحدثا عن املوشح ونبوغ أهل األندلس فيه » وجتاروا يف ذلك إىل الغاية واستظرفه انلاس   (3(

مجلة؛ اخلاصة والاكفة لسهولة تناوهل وقرب طريقه » املقدمة ص 583-584 ] املرتجم [.



136

تلاالا هلا بدبا بد دأتايبدأ

السيدة املسيحية يف هذه ابلاطات  يمثلها ذلك االعتبار ويرسمها يف أفاكرنا، فلم تكن 
اذلهنية  يف  تمثل  اكنت  ابلاطات  تلك  أن  رغم  كثريا،  متحررة  السعيدة  الروفنسايلة 
يف  وحبسا  عبودية  أكرث  املسلمة  السيدة  تعش  فلم  األنيقة؛  ادلنيوية  احلياة  نوع  األوربية 

حريم موريسيك حتت حرس رهيب من اخلصيان )1).

القايس  املدقع  الفقر  أو  اجلوع  من  أكرث  يف  تشرتاكن  اجلنوب)))  وامرأة  الشمال  امرأة 
واتلميزي والعبودية اإلقطاعية.

نعم قد الحظ الكوندي ستجاك Schack يف القرن املايض أن املرأة األندلسية اكنت 
أكرث حرية من أي امرأة مسلمة أخرى، ولم تكن حبال من األحوال حبيسة بأي مفهوم 
أن  كيف  تكشف  حاكيات  نعرف  حنن  مقدما؛  يفرتضونها  اليت  اإلسامية  املفاهيم  من 
نساء حرائر كثريات يف قرطبة لم يكن حمجبات، وكن يتحدثن مع الرجال يف الشوارع، 
ويواعدنهم للقاء يف يوم آخر أو أيام أخر، كما كن يستمعن إىل مغازالت من أفواه الرجال 
غري املعروفن، ويتجاوبن مع تلك املغازالت، كما جيتمعن يف أمكنة اعمة يف املدينة، إن 
ابنة واحد من خلفاء قرطبة  القرن احلادي عرش  أوائل  احلرية اليت اكنت تعيش فيها يف 

األمرية والدة مشهورة جدا.

الحارس أو الرقيب:

الشعراء  وأناشيد  أاغين  يف  يوجد  ما  ثم  من  فسيدهشنا  اآلخر  اجلانب  إىل  نظرنا  إذا 
الرتوبادور األكرث قَِدما - مثل غيريمو اتلاسع، وماراكبرو - من ذكر متكرر حلارس املرأة، 
اذلي يوظفه يف ذلك زوجها أو منافس هل وغريم، فاألمر نفسه جنده يف األزجال األندلسية 
حيث يُذكر الرقيب؛ أي أن حرية املرأة يف ابلاطات الروفنسايلة وعبودية السيدة يف احلريم 
األندليس يتفقان بشل حزين يف انلقطة نفسها أي وجود حارس أو رقيب. وصوال إىل هذا 

فيه  اذلي اكنت  الوقت  ذلك  املسييح يف  العالم  نساء  من  مثل غريها  املسلمة اكنت  املرأة  إن  يقول  أن  يريد   (1(
املوريسكية ضمن نساء قصور املسيحين تعاين أكرث من املرأة املسلمة يف غري شبه جزيرة إيبرييا ]املرتجم [ .

أي املرأة يف املمالك املسيحية املرأة األندلسية ] املرتجم [.  (2(



 برعلا بعللااع برعلا رعشلا

137

االتفاق ادلاخيل األول بن األغنية أو القصيدة الروفنسايلة، والزجل األندليس يظهر عدم 
قيمة حديث باوتو Plautoوأبيديو Ovidioعن احلراسة ابلغيضة للفتاة، اليت يمارسها 
احلارس أو الرقيب، ولكن استغناء عن أن أوائل شعراء الرتوبادور لم يرجعوا إىل أبيديو، 
تعبري  أبيديو يف  عند  تظهر  احلراسة  أن  اعتبارنا  نأخذ يف  أن  باوتو جيب  واكنوا جيهلون 
تعلييم تربوي خال نصائح للمرأة بأن تسخر من احلراسة ليس بوصفها شخصية مكونة 

للنشيد الغنايئ كما يظهر يف األندلس ويف بروفنسيا.

وشقاء  أملا  يسبب  اذلي  احلارس  من  يشتكيان  قزمان  ابن  وكذلك  اتلاسع  فغيريمو 
للمحبن، أو أن هؤالء يسعدون بإحساسهم أنهم أحرار من رقابة أو حراسة. ولكن وأكرث 
احلارس ضمن جمموعة من  يبدو  اجلنوب  الشمال وشعر  أي شعر  الشعرين،  ذلك فيف  من 

الشخصيات األخرى اليت يلعنها الشاعر.

تضع الغنائية الروفنسايلة دائما جبانب الشاعر وحمبوبته- أي الزوجن املحبن ابلطلن 
أو  املفتنن  املفرتين  أي  الصورة،  أو  اللوحة  آخر  متنكرين مزنعجن متاشن يف  – عدة 
املوقعن بن انلاس العداوة، واملفرقن بينهم، واملزعجن اذلين حيسدون ويفسدون املحب، 
قليلة كما اكن  ليست  العربية ويف حاالت  الغنائية  نفسه جنده يف  الغيور، واألمر  الزوج 
ج عن العاشق اعرتاُضه ىلع الويص املفنت، وانلمام  يعتقد أبِّل Appel حيث كثريا ما يُفرِّ

واحلاسد العاذل، لك هؤالء يتسببون يف حزن املحبن وتعاستهم.

Ovidio، نعم إىل جانب هذا جند عند اكتولو  بيديو 
ُ
أ ال جند شيئا من ذلك يف شعر 

بأرىق  يتمتعون  عندما  للحسد  املحبن  ذكَر  الرتوبادور  شعراء  بن  املجهول   (1(  Catulo
درجات السعادة يف الوصل، خائفن من اإلصابة بالعن، كما هو الشأن يف أي شخص سعيد 

برونيا  يف  ودل  التيين  غنايئ  شاعر  م(  ق   54-Cayo Valerio Catulo 84( اكتولو  بالرييو  اكيو  هو   (1(
املدح  يف  اكنت  قصيدة،   116 حبوايل  شعره  من  واحتفظ  كبريا  غنائيا  شاعرا  واكن  روما  يف  فرتة  بعد  وأقام 
اإلسكندرانين  الشعراء  يستلهم  واكن  شهرته،  يف  سببا  اكنت  بل  شهرية،  صارت  اليت  واملرايث  واهلجاء 
آنذاك. السياسية  املناقشات  يف  مشاراك  اكن  كما  استلهامهم،  يف  ويتوسع  اخلاصة  جتاربه  من  ينطلق   ولكنه 

 انظر,Gran diccionario enciclopédico durvan 1182  /  3] املرتجم [.
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متنعم بالسعادة بعيدا عن دسيسة املوقعن بن احلبيبن أو العذال، نعم يوجد عند تيبولو 
Tibulo )1) ذكر الزوج ليس باتلأكيد هو الغيور وإنما ىلع العكس تماما، بل هو الزوج 

املرأة  حيفظ  اذلي  نفسه،  للزوج  املحتقر  املحب  يطلبه  ملن  جدا  املاطف  أو  املستعذب 
ويمنعها من أن تستسلم لغريمه.

يف شعر اكتولو يمكن أن ننبش مامات أو عذل الشيوخ املهمهمن، واذلي ال جنده يف 
أي ماكن هو إاعدة هذه األنواع، جمموعة هذه الشخصيات املتفقة تلكون ظا للشخصن 

املحبن.

الحب النبيل ]العذري [:

 ] والزجل  ]املوشحات  األندلسية  القصيدة  بن  أخرى  داخلية  مشابهات  باختيار 
راع  إىل  اإلهداء  اخلشنة،  أو  الوعرة  الشؤون   Jeanroy خيانروي  يضيف  والروفنسايلة 
املماثلة  األخرى  األشعار  وبعض  اخلاصة،  قرحيته  إىل  الشاعر  به  يقوم  اذلي  املديح  ما، 
اليت ستكون كثرية، ولكنه ترك استخراج نتائج من ذلك، ألنه حيكم ىلع الشعر العريب 
بكونه يوجد به -إىل جانب مقدمات للحب العذري - الشغف اخلطري جدا، وهو نبيل 
وكما   Bernart de Ventadorn بنتادورن  دي  برنارت  عند  مثا  يُرى  كما  نغمته  يف 
 Asin يصوره غيريمو اتلاسع نفسه بشل واضح، ولكن ايلوم وبعد نرش أسن باثيوس
Palaciosدراساته عن ابن حزم القرطيب)))، وبعد أن صارت ترمجة ديوان ابن قزمان ذائعة 

ومنترشة، وكذلك ترمجة ابن حزم اليت قام بها نيل Nekl، وبعد دراسات غرسية غومس 
الشعر األندليس يف  H.Pérés عن  الشعراء األندلسين، وبعد كتاب هرني برييس  عن 
الفصىح، بعد لك هذا من غري املمكن ادلفاع عن االعتقاد بوجود حب حيس  العربية 

 Gran diccionario انظر  املسيح  مياد  قبل   19 اعم  تويف  التيين  رثاء  شاعر   Albie ابليي  تيبولو  هو   (1(
enciclopédico durvan, 13  /  5038.] املرتجم [.

)2)  من دراسات أسن باثيوس عن ابن حزم ترمجة كتابه الفصل يف امللل واألهواء وانلحل، وكتابه »ابن حزم 
طبائعه وسلوكه وصفاته وأخاقه » الصادر يف مدريد اعم 1916. ]املرتجم [.
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بالاكمل يف الشعر العريب مقدمة للحب العذري.

إذا اكنت املرأة يف بروفنسيا لم تستطع أن تكون حرة بالاكمل طبقا ملا رأيناه أعاه، 

وليس كما اكن يُعتَقد، فإن املرأة األندلسية لم تكن مستعبدة أو مملوكة أو جارية، وإنما 

اكنت سيدة ُمْطلقة ملحبوبها. تتجه أفاكر قديمة جدا إىل هذا اتلعظيم أو اتلمجيد املعر عنه 

يف األدب العريب قبل اإلسام، واملصاغ فيما بعد عند االتصال بالفلسفة األفاطوينة)1).

سمو املحبوبة:

يتأمل الفيلسوف القرطيب يف كتابه عن احلب )))، املحرر يف اعم 1022م، غزال مثايلا 

يف  دائما  أبيديو  جيعله  اذلي  الرتوبادور  شعراء  عند  احلب  مع  انلقاط  من  كثري  يف  يتفق 

املقدمة، وهو أي أبيديو، جنده يف شعره رهينة - غري موفق كثريا - بلعض إحياءات شعراء 

الرتوبادور يف العر األول، أي شعرهم اذلي يبحثون فيه مع الزام غري مقبول عن بعض 

اإلحياءات.

إنه  يتناول ابن حزم خباصة موضوع املحب اخلاضع واملتنازل عن إرادته للمحبوبة، 

موضوع خادل يف األدب العريب؛ حيث جند اخلليفة القرطيب احلكم األول )ت 822م( قد 

جعل ذلك موضواع يف شعره، ممتدحا رشف حتكم احلب )االذاعن يشء مجيل من رجل حر 
عندما يكون هو عبدا للحب()3)

)1)  انظر الشعر األندليس لغرسية غومس ترمجة حسن مؤنس ص 59 ]املرتجم [.
)2)  يقصد كتاب طوق احلمامة. ] املرتجم [.

يقصد الاكتب اإلشارة إىل شعر هل جاء يف النسيب منه قوهل )احللة السرياء البن األبار حتقيق وتعليق حسن   (3(
مؤنس ط2دار املعارف مر 1985، 1  /  49 :

مملــواك حبــه  فــرط  مــن  مليكاظــل  ذاك  قبــل  كان  ولقــد 
ظلما زيــد  الهوى  شــكا  أو  بكا  يدني حماما وشــيكاإن  وبعــادا 
صبــا القصــر  جــآذر  تريكاتركتــه  الصعيد  علــى  مســتهاما 
أريكايجعــل الخــد واضعــا فــوق تــرب الحرير  يجعــل  للذي 
الحبــــ فــي  التذلل  مملواكهكذا يحســن  الهوى  في  كان  ـــبإذا 



1(0

تلاالا هلا بدبا بد دأتايبدأ

فبن أيدينا هنا فكرة توأم لفضيلة الكرم واتلبجيل يف احلب عند شعراء الرتوبادور، 
بالسلطة اليت تملكها املحبوبة ىلع حياة املحب مجيعها، كما هو موجود  وعند االعرتاف 
عند غيريمو اتلاسع يف نشيديه 8،9 وعند ثرياكمون يف أنشودته األوىل وعند الحقيه اآلخرين.

الخضوع خدمة للحب:

هذا املفهوم من املحب املطيع حيمل ىلع جتربة اخلضوع عند الشعراء األندلسين واكن 
ابن زيدون قد قال يف بدايات القرن احلادي عرش )1):

لَت قليب ما  يستطِعيكفيــك أنك إن محَّ انلاس  قلوُب  تســتطيع  ال 

طِعتِْه أحتمْل واستطْل أصْر وِعزَّ أهْن
ُ
أ وُمْر  أســمْع  وقْل  أقبــْل  وولِّ 

تعايلم كنسية«: اخضع   « اقتبسه كتاب  فيما  العربية يف سياق ديين،  وتقول احلكمة 
أيها املحب، وكذلك يستعمل غيريمو دي أكيتانيا اسم الفاعل من الفعل خضع كمرادف 
 )11  ،7 )القصيدتان  باخلضوع واذلل  للعاشق  العام  النشاط  ))) وقيم  العاشق  أو  للمحب 
احلب،  يف  والطاعة  احلب،  يف  اخلضوع  تعبريات  آخرون  تروبادور  شعراء  استعمل  وقد 
الشخص اذلي يعيش يف  املحبوبة وخدمتها بطاعة  السيدة  وخدمة احلب مشبهن طاعة 
اإلقطاعية لصاحب اإلقطاع، وهو أمر وجد قبُل كثريا يف األدب العريب، فيف املرشق ويف 
بالطاعة  احلب  يقارن  م   806 اعم  املتوىف  األحنف  بن  عباس  الشاعر  اكن  هارون  باط 
العسكرية )3)وعند ابن حزم فإن املحب هو مطيع وخاضع ملحبوبته اليت يناديها بسيدي 

اذلخرية البن بسام 1، 1  /  371 ] املرتجم [  (1(
انظر املقطع املقتبس أعاه ص 29 ] يقصد الاكتب مقطعا لغيريمواقتبسه الاكتب مستشهدا به وهو يف هذه   (2(

الرتمجة ص 19ز املرتجم [ .
 L, Ecker, Arabicher, provenzalischer und deutscher يف  القضية  هذه  دراسة  انظر   (3(
Minnesany. Bern 1934,pag.156,etc حيث حيدد بشل اعم األصول األوىل للحب الرشيف )العذري( 
الروفنسايلن  بن  بينما هو  العهود  أمر اكمن يف لك  هو   ))el “ Minnesng العرب  بن  العريب  األدب  يف 
واألملان اكن نواع من املوضة العابرة، ذلك األصل ال يوجد يف األقطار املسيحية، وإنما فقط يف ابلاد اإلسبانية 

األندلسية .
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وموالي يف ضمري املذكر وليس املؤنث )1)، كما هو الشأن يف العادة يف الشعر العريب من 
استعمال املذكر للجارية للسمو باملرأة املحبوبة )))ويه تعبريات من غري املمكن أال تتعلق 

باملذكر املستعمل من قبل شعراء الرتوبادور بدال من املؤنث.

هلا  ليس  أوريب،  أصل  ذات  تبدو  الرتوبادور ال  أوائل  املحبوب يف شعر  لكن طاعة 
املعىن اإلقطايع الغريب اذلي تبنته فقط فيما بعد، فاألصل األوريب ال يتبىن كيفية الطاعة 
اإلقطاعية وفاء ومساعدة متبادلن بن السيد واملسود، أو السيد ومن يعيش يف إقطاعيته، 
الشعراء  إحساس  للجميل، وهذا هو  ناكرة  إىل سيدة مستبدة  اتلعبدي  إنما هو اخلضوع 

العرب. 

يرح ابن قزمان يف عدة أزجال هل )52،134( بواجب املحب وهو اخلضوع املتواضع 
والرايض عن آمال املحبوب ونزواته وظلمه)3).

الحب دون جزاء:

يمنحها  اليت  اللطافة  أو  فالطاعة  الاتيين،  األدب  يف  انلوع  هذا  من  سوابق  جند  ال 
Tibulo إىل املحبوبة أمر مادي تافه، من مثل وضع املرآة يف  Ovidio أو تيبولو  بيديو 

ُ
أ

احلقيبة أو يف دوالب الزينة؛ أو أن يربط هلا خيط النسيج األبيض، وأن يفتح هلا الطريق 

ذكر ابن حزم بابا بعنوان باب الطاعة )طوق احلمامة حتقيق حسن اكمل الصرييف وتقديم إبراهيم األبياري   (1(
املكتبة اتلجارية القاهرة ص 42-43( لكنه لم يذكر شيئا عن املخاطبة بسيدي وموالي ] املرتجم [

H. Péres ; La poesíe andalouse en arabe classique, 1937, pag. 416, االستعمال اإلسباين   (2(
يف قول سيدي والسيد للمحبوبة ال عاقة هل بما يشبهه يف الروفنسايلة؛ ألنه ليس خاصا باستعماهل يف لغة 
 R. J. Cuervo ; Apontaciones críticas sobre el احلب وإنما هو اعم كما هو عند اكدليرون انظر
lenguaje bogotano , 1907 , 180 y Bello ; Gramatica ,52, وإن اكن Cuervo ال يعتقد يف هذا 
االستعمال املشرتك للفظ سيدي أو موالي فهو ناتج أنه جاء من كونه بداية لغوية ترجع إىل نفور من السيدات 
أو اخلادمات الايئ شهرن بأنهن عجائز قبيحات ومهمهمات، يقول ثربانتس الشائن املهن واحلقري ينتيم إىل 

جنس ادلامات أو املوايل من جنس النساء. 
انظر الزجلن ذوي الرقمن املذكورين من ديوان ابن قزمان حتقيق وترمجة فدريكو كرينيت املعهد اإلسباين   (3(

مدريد 1980 .] املرتجم [.
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يف الشارع تلمر بن خليط من انلاس الراعع، أو أن يرتك هلا فرصة تلنتر عليه يف اللعبة، 
أو ال يكون معارضا هلا ،لك ذلك من الفن اذلي من شأنه أن جيذب، ولكنه ال يشبه يف 
يشء االستسام اتلام يف الوجود اخلاص يف يد املحبوبة، دون وجود موافقة منها؛ دون أمل 

أو انتظار السيطرة.

اتلمتع باحلب دون جزاء تفنن لم خيطر قط ببال أي روماين، وقد كرث أوال عند الشعراء 
العرب، وعند األندلسين خاصة، ويظهر بعد ذلك عند الشعراء الروفنسايلن؛ فيف زجل 
البن اللبانة ادلاين سابق للعام 1091 م، وكنا قد ذكرناه أعاه، يتناول قسوة املحبوبة ويراها 
باستعذاب  ميلء  العاشق-  يضيف   – قليب  ولكن   « األمل  يلقطع  غمده  من  سل  سيفا 
العاشق  قزمان؛  ابن  أزجال  أفاكر مشابهة ذللك يف  وترتد   (1(« تعذبين  اليت  تلك  ذلك حنو 
أمره...  وما  احلب  أعذب  ما  املعشوقة:«  هل  تسببه  اذلي  الظلم  مع  متفق  بأنه  دائما  حيس 
كون متمنعة أو لطيفة، احكيم يلعَّ كقاض، متعيين أو عذبيين )13(... أثريي غضيب.... 
افعيل ميع ما تشائن )14(. وجند األمر نفسه بن الشعراء الرتوبادور فالعاشق - ودون أن 
يكون معاَما باملثل - خيضع لقرارات املحبوبة القاسية كما يقول برينارت دي بنتادورن 

 :)30( Bernart de Ventadorn

، ويه تفعل يب ما تمليه عليها نزواتها، لكنين أقبل كيف تفكر  »حسنا.. يه تفكر يفَّ
يب.

أبكل إرادتك تبيعينين أو تهدينين؟ سيكون لكه متعة يل » )26( 

أو  تسمعه  ال  اليت  السيدة  الرتاب، سيحب  يف  وموارى  ميتا  أن يكون  بعد  سيحبها 
التكرتث به.

)1)  الاكتب ليس دقيقا يف اإلشارة إىل مصادره ومراجعه فهو يذكر أوال موشحا مشريا إىل موضوعه دون حتديد 
مصدر و حناول أن خنمن ذلك انلص اذلي يشري إيله، فيعود ليشري مرة أحرى بأفاكر ينسبها إىل املوشح السابق 

نفسه وليست فيه فيما فهمت ] املرتجم [.
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معاناة مستعذبة:

الصدود والرامة يف أزجال ابن قزمان تسعذبهما املحبوبة، وذلك سبب الرسور بالنسبة 

للعاشق )52(، فعذاب احلب ذليذ جدا )140( ولكما اكن احلب مرا اكن أكرث عذوبة )132( 

واكن الشعراء الرتوبادور أيضا يتمتعون باجلرح يف احلب » لقد قتلتين بنعومة فائقة » كما 

يقول ثرياكمون: 

هناك غيبتين بنعومة كبرية.

ابلاكء والشهقات لكها أمور مستعذبة، واجلرح ذليذ بالنسبة للعاشق كما يرى برينارت 

دي بنتادورن )44،31( وكذلك يشعر أيلغريت Alegret » »إذا أرَسَّ املحبوَب أن أموت، أال 

أكون حبيبا هل؟ فإن يف ذلك متعيت ورسوري وهو جيد يل«.

 من الطبيع أن تكون املعاناة وبكاء العاشق موضواع مستعما يف الغنائية الاتينية 

 – هو  املنشود  اتلملك  من  مانعا  متنقا  حاجزا  استعماهل  ولكن  الغنائيات،  لك  يف  كما 

بالعكس- اإلحساس بالذلة يف هذا األلم، وهذه املعاناة ومن ثم قبوهلما صرا ىلع املكروه 

دون حمفزات منتظرة من األمل؛ إنه محاسة مهذبة غريبة ىلع احلساسية الرومانية، ويظهر 

حدثا أو عما جديدا يف الشعر العريب ويف الشعر الروفنسايل، اجلوهرة أو احلماسة الغزيلة 

ممزجة بالضبط مع احلزن والعذاب، أو حزن وعذاب الشهيد عند برنارت دي بنتادورن 

)44(ويفاجئنا أيضا وجود أحاسيس مصاحبة للسعادة عند العاشق ،اكنت موجودة يف شعر 

الشعراء األندلسين يف القرن احلادي عرش، أو حتفة الطرب وألم احلب، أو الوجد وطرب 

احلب انلاتج عن العذابات املحرقة كما قال ابن عمار املتوىف اعم 1084.

هذه املوضواعت جرت أيضا يف الشعر العريب املرشيق، ولكن ليس كثريا مثل ما يف 

الشعر األندليس.
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مشابهة أخرى:

يعرتف خيانروي Jeanroy بالرغم من ارتيابه يف ذلك ببعض حاالت املشابهة اللكية 
بن أشعار بروفنسايلة وأخرى أندلسية، وسرنكز اآلن ىلع بعض تلك احلاالت:

5 من أشعار غيريمو دي أكيتانيا بها مقطع هو زجيل بالاكمل؛ حيث  فالقصيدة رقم 
يْسخر الشاعر من نفسه حاكيا لقاء فاحشا يف سفر حدث هل مع السيدتن إيناس وإرميسندا 
يف  عديدة  أزجال  يف  نفسه  بتقديم  يتمتع  اكن  حيث  قزمان؛  ابن  عن  جنده  نفسه  واألمر 
مظاهر ساخرة، قاصا مغامرات حدثت هل مع بعض نساء الغرام يف واحد من أسفاره العديدة 
اليت يضطره إيلها وظيفته، أو حدثت هل مع مجيلة جتعله يف مشهد أضحوكة للحارضين، أو 
مع زوجة أحد جريانه، أو مع راقصة بربرية، نعم يف تلك القصيدة رقم 5 غيريمو اتلاسع؛ 
الشخصية الكبرية وسيد الوالية اليت يه األكر من سيدها نفسه؛ ملك فرنسا، يتساوى مع 
شاعر شعيب كثري األخطاء، ويظهر هذا السيد شقيا وغدا بسبب تقليد شعر شعيب وجد 
قبله متأثرا بالشعر الزجيل، فهذه السخرية من اذلات اكنت موضواع مفضا دلى الشعراء 
الشعبين، وهو ما يشري باستمرار وجودها يف القرن الرابع عرش؛ حيث طورها راهب إيتا 

.Arcipreste de Hita

أيضا القصيدة رقم 7 لغيريمو تتمظهر لكها بمظهر زجيل بشلكها املقطيع، وبديباجتها 
االستسام  عن  بتعبريه  قزمان،  ابن  أزجال  يف  كثريا  مكرر  أمر  وهو  للربيع،  املستدعية 
للمقادير أمام ماكره احلب، واستعراض املذهب املذكور من اخلضوع، وأخريا وفوق ذلك 
بإثبات اجلزأين الرئيسين من القصيدة العربية؛ اجلزء املكرس للحب، ثم اجلزء املخصص 
للمديح بعد انتقال فجايئ خشن، ويمدح الشاعر نفُسه شعَره بعد ذلك االنتقال، ويرسل 

.Mon Esteve قصيدة املديح إىل شخصية مون إستييب

لفـت ريبـريا Ribera االنتبـاه إىل الزجـل رقم 14 البـن قزمان، اذلي يعـر فيه عن 
تهكـم سـاخر مـن معركة مـع مغنيـة فجريـة، تغين - مـع نوع مـن الفاكهـة وادلاعبة - 
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افـرتاق املحبـن، ويف زجـل رقـم 82 وباتلحديـد يف املقطع األخـري يزنلق ىلع لسـانه بيت 
يف اللغـة الرومانثية:

ذيه )1) أنون   لج   إ ش  دي   أبلا   أبلا  

Alba alba es de luz en un día

وهو الشك خرجة لفجرية مستعربة، لك ذلك يثبت أن الفجرية يف اللغة الرومانثية 
اكنت جنسا شعبيا يف األندلس نصف قرن قبل أن تكتب الفجريات الروفنسايلة األوىل 
املحتفظ بها، ويه تنتيم إىل أواخر القرن اثلاين عرش، هذه الفجريات الروفنسايلة تتضمن 
املنسوبة بضعف إىل  الفجر، مكررة يف بعض األحيان، كما يف  يف خرجتها لكمة أبلا؛ أي 

رمباوت دي باكريس Rimbaut de Vaqueiras )ازدهر1180-1207م (:

»أيها الفجر .. أيها الفجر، اسمع يا أيها الفجر« 

وقبل ذلك بكثري اكن يغىن يف قرطبة أيضا: »فجر، يا أيها الفجر«

خاتمة:

تكـيف املقارنـات الـيت قمنـا بهـا إلقامة عاقـة تارخييـة بـن القصيدة األندلسـية 
تلـك الـيت يظهر أول شـاعر فيها يف نهايـات القرن اتلاسـع، والقصيدة الروفنسـايلة اليت 
كتـب فيهـا أوائـل مـن وظفها مـن أوئلـك يف أوائـل القرن اثلـاين عـرش، املفهـوم املثايل 
للحـب يـؤرخ يف األدب العـريب املـرشيق منـذ أزمنة مـا قبل اإلسـام، وقد ردد الشـعراء 
األندلسـيون ذلـك املفهـوم وطـوروه مغنـن بذلك منـذ القرن نفسـه، أي القرن اتلاسـع، 
فالسـلطة احلقيقيـة الـيت يملكها احلب فـوق عبيده فكـرة ال تظهـر يف اآلداب الرومانثية 
حـىت زمـن شـعراء الرتوبـادور األوائـل يف القـرن اثلـاين عـرش، جيـب علينـا أن نعرتف 
بوجـود عاقـات بن األدبـن، ويه عاقات متفردة جـدا ويه وحيدة جـدا يف كونها غري 

)1)  ديوان ابن قزمان ص 526 ومعناها أيها الفجر يا لك من نور ناصع يف هذا ايلوم ] املرتجم [.



1(6

تلاالا هلا بدبا بد دأتايبدأ

مرشوحـة، دون أثـر واحد مـن األدبـن ىلع اآلخر.

ومن غري املمكن أن نعيد ايلوم القول: إن الشعر األندليس اكن متموضعا أو مستقرا 
يف مقدمات احلب العذري، لقد رأينا أن املرأة يف اإلسام بعيدة جدا عن أن تكون فقط 
املستعبدة اجلارية كما يعتقد الكثريون، فمع شليجل يه هدية النسيان يف حماريب احلريم، 

ويه تقدم هل اخلدمات يف السجن. 

وهذا ليس يف األدب فقط وإنما أيضا يف العادات واتلقايلد اليت يتطلع إيلها أو يراعيها 
األدب، لـن يكـون عند مؤريخ الغـرب اعـرتاف ذو أهمية وصدى باألحاسـيس انلبيلة 
والرشيفـة مثل الـيت حيكيها تاريخ امراطوريـة األمراء املرابطن يف املغـرب: حيث هاجم 
هؤالء طليطلة يف اعم 1139 م ألجل إهلاء وشـغل قوات اإلمراطور الفونسـو السـابع اذلي 
اكن حمـارصا لقلعة أوريلا Aurelia، فأرسـلت اإلمراطورة القطلونية الشـجاعة السـيدة 
برينغويـا Berenguela املدافعـة عـن طليطلة رسـوال يلقـول للمرابطـن املحارصين: 
»ملـاذا حطمتـم املـرج ومـا حـوايل هـذه املدينـة؟ أ ألجـل احلصـول ىلع رشف زهيـد من 
احلـرب ضـد امـرأة؟! إذا أردتـم احلـرب اذهبوا حلـرب زويج اذلي هـو أمام قلعـة أورايلا«

يه نفسها عندئذ تُِرَكْت تلظهر يف أىلع قلعة يف القر الطليطيل مصحوبة بفرقة من 
الفتيات الايئ كن يغنن يف صوت مصحوب بالطبلة والقانون.

رفـع األمـراء األفارقـة عيونهـم اغرقن يف تأمـل اإلمراطـورة مطوقة بذلـك املوكب 
مـن املغنيـات فمالوا حمرتمن، وانسـحبوا دون أن حيدثوا أكـرث رضرا باملدينة، هذه الصورة 
الورديـة تكشـف نلا جيـدا إىل أي حد اكن هلـذه األحاسـيس املهذبة من انلبل والسـمو 
جـذور عميقـة يف احليـاة اإلسـامية، كـم حتـدث عنهـم املسـيحيون، وكم حيـيك عنهم 
أو معهـم املسـيحيون، وعندمـا يثمنـون السـيدة واألغنيـة املوسـيقية وإن اكن املسـلمون 
هـم املرابطـن اذلين هم بالنسـبة لألندلسـين املعارصيـن البن قزمان غـاظ متربرون 

بصـورة مضحكة. 
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السابقة األويلة نفسها بالنسبة إىل احلب الرشيف تكشف أو تبن الشعر األندليس 
بالشل  يتعلق  فيما  األخرى  الرومانثية  األشعار  من  وغريه  الروفنسايل  بالشعر  املقارن 
املقطيع، وهذا عندما يتعلق باتلنويعات السبع للمقطع مع قفل وحيد الصوت، مع اتفاق 

السبعة يف اللغة الرشقية واللغات الغربية.

بالنسـبة إىل انلقـاط األخـرى من املشـابهة اليت أرشنـا إيلها، واليت اكنت بن الشـعر 
األندلـيس والشـعر الروفنسـايل، نسـتطيع أن نضيـف أخريـات غـرَي قليلـة، تـأيت أيضا 
تلثبـت بدورهـا أثـر الواحـد يف اآلخر، ومـع ذلك فإن الشـك يبـىق دائما ممكنـا، وإن اكن 
يف جانـب وجـود تأثـر ما، إضافـة إىل ذلك فإن فرصـة اللحظة اتلارخييـة يف امتداد احلاكية 
العربيـة األندلسـية إىل أوربـا وكذلـك الفلسـفة العربيـة األندلسـية جتعل مـن احلق أنه 
ـاك بـه، أجل اليشء مـن علوم الـروح يمكن إثباتـه باتلجربة،  ال رأي يبـىق دائمـا ُمتمسَّ
ويمكـن أن يكـون غـري مناقـش، ولكـن افـرتاض أن لك هـذه املواصفات املشـرتكة 
يف الشـل واملضمـون اكنـت قـد وجـدت يف لك أدب ىلع حدة مـن جانيب الرتـات أي يف 

األندلـس ويف الغـرب، يكـون أكرث مـن جمازفة.

احلـل اآلخر بالنسـبة لغنائية منترشة يف األقطـار املتحدثة بالرومانثيـة يف زمن مقدم 
القـري، إذا لـم يكن االعـرتاف فيما يتعلق بالعـروض فإن االعـرتاف بالل غري ممكن 
عندمـا يتعامـل مع رشح مشـابهات يف املوضواعت الـيت يه مفهومـة أو مقبولة يف الغرب 
األوريب أثنـاء القـرن اتلاسـع أو العـارش، هكـذا يـأيت املوضـوع يلخدمنا يف إسـناد احلب 
الرشيـف اذلي اكن ينظـر إيلـه بصعوبـة كرى إلقامـة عاقـة للغنائية الروفنسـايلة مع 

الغنائية األندلسـية.

مـن جانـب آخـر جيـب أن حنـذر أو ننتبـه ضد ميـل مبالـغ فيـه، فاالنطبـاع األول 
اذلي يمكـن أن يُنتـج مشـابهاٍت عديـدة حيمـل ىلع االعتقـاد أن الغنائية الروفنسـايلة 
ُودلت نتيجـة تقليـد للغنائية األندلسـية، ولكن هـذا االعتقاد ليس دقيقـا، فإىل جانب 
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هـذه املشـابهات توجـد اختافـات كثرية تفـرتض أصوال جد متعـددة؛ يكـيف أن نعتر 
اجلـزء اخلـاريج مـن العـروض؛ فعنـد غيريمـو دي أكيتانيـا مخـس قصائد هلـا مقطع مع 
قفـل وحيـد احلركـة أو املقطـع، وبن إحدى عـرشة قصيـدة حُيتَفظ بها ثلرياكمـون واحدة 
فقـط مـن ثمانيـة، ومـن شـعر ماراكبـرو سـبعة قصائـد فقط مـن ثاثـة وأربعـن، وبعد 
هـذا اجليـل األول مـن شـعراء الرتوبـادور صـار املقطـع الزجـيل أكـرث غرابـة، إىل درجة 
االختفـاء، وبـيق منفيـا أو مبعدا إىل الشـعر الشـعيب؛ فالطـرق املقطعية املتعـددة اليت يه 
دائمـا أكرثيـة تشـري إىل أصول أخـرى ومتنوعة خمتلفة عن األندلسـية اليت تُـرى ناضجة 

أو جاهـزة فقـط يف شـعر غيريمو اذلي أنشـأ الشـعر اجلـوال املهذب.

يرجع مياد الغنائية الروفنسايلة إىل الغنائية الشعبية اليت وظفها الشعراء الشعبيون 
الغربيون، وكذلك كتاب انلرث الاتن من رجال ادلين، جيب أن يكون هذا املياد نابعا 
من حياة ابلاطات اجلنوبية نفسها، ذات األبهة االحتفايلة؛ حيث تفتخر السيدة اإلقطاعية 
األكرث صيتا وتظهر جاذبة لراعياها، فالشاعر اجلوال )الرتوبادور( استطاع أن يرى يف سيدته 
وإعداده  سيفه  بمناوتله  نفسه  السيَد  خيدم  كما  احلب،  خضوع  مع  خيدمها  اليت  السيدة 
حلصانه، ولكنه اكن عليه يف ذلك الوقت أن يعاين - مبدئيا يف أكر عهد لانتماء اإلسباين 
كخدمة  بالضبط  ليس  احلب،  يف  اخلدمة  محل  أو  تلقبل  ُمهما  أندلسيا  أثرا   - األكيتاين 
وإنما يه اكستسام  السيد،  قبل  باملثل من  تقابل  أن  تتطلب  قانونا  اليت اكنت  للفروسية 

متواضع إىل سيدة استبدادية جائرة. 

تلـك الرامـات يستحسـنها املحب، وذلـك تأثري أو أثر لإلحسـاس باحلـب بطريقة 
جديـدة كأمـل بعيـد املنال، كعذاب مسـتعذب، تأثـري يف بعض األحيان السـتعمال مقطع 
مـع قفـل وحيد الصـوت، ويف املجمـوع فـإن القصيـدة الروفنسـايلة لم يمكـن أن تودل 
إال يف ابلاطـات اجلنوبيـة مـن فرنسـا، ولكن لم تـودل دون تدخات مهمة مـن الغنائية 

العربية األندلسـية.
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َّل عليه بمحدودية استمراريته؛ فاآلثار األوىل ذات فاعلية كبرية،  استغراب اتلأثر يُدل
من  األول  اجليل  انقضاء  وبعد  سيُنىس،  الصوت  وحيد  قفل  مع  املقطع  فإن  ذلك  وبعد 
الرتوبادور ستنىس بعض اتلصورات اثلانوية من القصيدة، ومن بن ذلك احلارس، احلب 
غري املريض املرشف للنفس، احلب الرشيف جتذر ونى نموا أكر، ولكنه فتح من جديد 

طريقا للعاطفة الطبيعية يف اتلقليدية القديمة.

الشعر اإلسباني الروماني األولي:

نتجاوز ما كنا فيه إىل شأن آخر أخري، أال وهو ما العاقة اليت اكنت للغنائية العربية 
األندلسية مع الشعر الروماين يف شبه اجلزيرة اإلسبانية ]اإليبريية [؟ 

وهـذا حيملنـا إىل قضيـة أويلـة العنـر الرومـاين اذلي انطلـق منـه مقـدم القـري 
لتشـكيل أو تكويـن نـوع قصيدتـه، فابـن بسـام يقول نلـا إن مقدمـا اكن ينشـد يف لغة 
عربيـة شـعبية ممزجـة باألعجميـة أو الرومانثيـة املسـتعربة األندلسـية ىلع األقـل يف 
اخلرجـة، الـيت يه عنـر غريـب ىلع الشـعر العريب، وذللـك يبـدو أن مقدمـا اخرتع هل 

اسـم املركـز ىلع حـد قـول ابن بسـام.

بالرضورة  ليس   ] القري  معاىف  ]ابن  مقدما  أن   Ribera ريبريا   ] ]خويلان  يعتقد 
انطلق  قد  أن يكون  يمكن  وإنما  أندلسية،  رومانثية  انطلق من غنائية  قد  أن يكون 
من غنائية ورَّدها الغاليسيون إىل األندلس، يؤسس ذلك انطاقا من أنه اكن بن الكثري 
من اجلنود والعبيد البشكنس ] ابلاسك [ والفرنسين والقطلونين واجلرمان والصقابلة 
اذلين تكاثروا يف قرطبة اكن بن هؤالء الكثري من الغاليسين املثمنن جلماهلم اجلسيم 
ولعبقريتهم وذاكئهم ومهارتهم، وكذلك الغاليسيات كن مفضات جلاذبيتهن الختاذهن 
إيماء أو لعتقهن والزواج بهن، فاألهمية اخلاصة اليت اكنت للغنائية الغاليسية يف القرنن 
يل.،  اثلالث عرش والرابع عرش جعلت ريبريا يفرتض أنها اكنت قد ازدهرت يف الَعْر األوَّ
وهو  يسنده،  ديلل  هل  ليس  افرتاض  هو  قرطبة  إىل  الغاليسية  للغنائية  ما  تصديرا  ولكن 
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إضافة إىل ذلك زائد عن احلاجة، كمن حيمل اتلمر إىل هجر؛ ألن اجلنس الشعيب األندليس 
يظهر نلا يف لك العهود اكألكرث أصالة وانتشارا يف إسبانيا.

هو  قرطبة  يف  اتلاسع  القرن  يف  املخرَتع  والرومانثية  العربية  من  املهجن  الزجل  هذا 
 Bética بيتياك  يف  املستعربن  بن  مستعمل  وهو  وخرجة،  قفل  مع  احلزين  للنوع  تقليد 
]إقليم جنوب انلهر الكبري يف األندلس [ مصاحبا حلزين عريب فاريس]دو بيت [ مع خرجة 
مستعربة، لقد قلنا بوجوده متساويا يف الشعر الرومانيث الشمايل يف إسبانيا يف اللغة الغاليسية 
أو اللغة القشتايلة، موثقا منذ بدايات القرن اثلالث عرش، حىت القرن السابع عرش، وبأكرث 
جتذرا يف قشتالة وبأقل يف اغليسيا، ال نعرف شكا مقطعيا أصيا اكن موجودا يف واحدة 
را من األندلس، وهذا  من هاتن املنطقتن، واكن يف ابلدء مشرتاك لل إسبانيا، أو اكن ُمصدَّ

اثلاين هو ما يبدو األكرث احتماال.

الدواوين الغاليسية البرتغالية:

الغنائية األوىل اليت نمت يف لغة تنتيم إىل شبه اجلزيرة اإليبريية يه الغنائية الغاليسية.
اكن القطلونيون يقولون الشعر يف الروفنسايلة أثناء القرنن اثلاين عرش واثلالث عرش، أما 
القشتايلون فاكنوا يغنون بعض األاغين يف لغة خاصة، ولكن باتلايل اكنوا يكتبونها يف 
اللغة الغاليسية، فالغاليسية ودلت خمتصة يف جنس ملحيم، ادلواوين الكبرية اثلاثة يف 
الغاليسية الرتغايلة )1)تعاون فيها كثري من الشعراء القشتايلن ميادا، ويه تقدم نلا شعرا 
متأخرا إىل حد ما، مقارنة بالشعر الروفنسايل اذلي تأثر به شعر تلك ادلواوين، وكما أن 
الغنائية الروفنسايلة تكشف فقط مشابهة مع األندلسية يف اجليل األول من جوايلها ال 
يستطاع استغراب أن هذه املشابهات تنعدم يف الشعر الغالييس اللوسيتانو، حيث ال جند 

(1(  Véase , E. Monaci; Il Cazioniere portoghese della biblioteca Vaticana , Halle, 1875; 
E, Molteni; Il Canzioniere port, de Colecci-Brancutti, Halle, 1880) el manuscrito 
par ahoy en la Biblioteca de Lisboa( , C. Michelis de Vasconcellos, Cancionero da 
Ajuda 
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فيها أثرا من الصور اثلانوية من الوشاة والعذال.

ال يظهر الغيور أبدا وال احلارس، ال يشء من ميدونس midons وال يشء من املشابهة 
جندها يف القصائد الروفنسايلة القديمة مع الشعر األندليس.

 Santiago de الشاعر الشعيب يف شنت ياقب Cantigas ربما إذا كنا حنتفظ بأاغين
Compostelas أي الشاعر باخا Paja املعارص ملاراكبرو سنفاجأ فيها ببعض املشابهات 

األندلسية يف املضمون.

بالنسبة ملا يتعلق بالشل فإن الشاعر رودريغس البا Rodrigues Lapa فقط هو 
اذلي يسجل أغنية دينية واحدة فقط من ديوانيه األكرث قدما هلا شل زجيل، ولكن يف 
احلقيقة يوجد حوايل 60 قصيدة منسوبة إىل اجلوالن األكرث قدما مثل السيد لويب دياث 
De Barcelos هلا شل  Lope Diaz وإىل األكرث حداثة مثل الكوندي دي برثيلوس 
زجيل، وهو عدد قليل؛ إذ يمثل %4 من جمموع 1600 قصيدة، وهو جمموع قصائد ديواين 
الشل  وتطورات  ممزيات  بليان  تكيف  فيه  قليلة  اكنت  وإن  ولكنها  الشاعرين،  هذين 
الزجيل، ويه ممزيات خمتلفة بالاكمل عن اليت وجدناها يف مقاطع شعر اجلوالن، اخلاضعة 

إىل تأثري أندليس مبديئ أو اليت هلا أصول وطنية تقريبا.

لك الغنائية الغاليسية - الرتغايلة ابلاطية تنقسم إىل أسلوبن، طبقا للشعرية القديمة 
املعروضة يف دواوينها، أسلوب الس اكنتيغس دي ميسرتيا Cantigas de meestria هذه 
اليت ختلو من اخلرجة ىلع طريقة االستعمال عند الشعراء الروفنسايلن، وتوظف تأيلفات 
من قافية مقدلة يف معظمها من الغنائية الروفنسايلة، إنه األسلوب األكرث أناقة، وأكرث من 

كونه موضة أو تقليدا.

اسمه  يشري  كما  ويتمزي   Cantigas de reframe رفرام  أاغين  اآلخر  األسلوب 
باستعمال اخلرجة رفرام، ورغم أن تلك الغنائيات من انلوع الزجيل، فيه قليلة جدا كما 
رأينا قبل قليل، واألغلبية تستخدم أشاكال مقطعية أخرى، وخباصة )املتعارضة مع القليل 
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اذلي يستعمل الزجيل احلزين( اليت توظف كثريا نظاما مقطعيا ديستيكو )من بيتن( حيث 

يُنىَّ بمجاذبات متوازية، سبٌب حيس وحيد، مع إاعدة الفكرة يف املقطع اثلاين، بل حىت 

اللكمات يف املقطع األول، ولكن بقافية خمتلفة، كما يف الفجرية املتفردة للفارس نونيو 

فرناندث توميولNuño Fernandez Torneol املوضوعة ىلع لسان املحبة:

استيقظ ياصدييق، ال تنم حىت غد، حىت صباح بارد

لك طيور العالم؛ اعلم احلب تقول:

استيقظ يا صدييق تلنم لك الصباحات الصقيعْه

لك الطيور بعالم تتغىن، لك الطيور حببها تتغىن 

الغنائية  وأصالة  مامح  يمثل  شكا  املوازي  املقطع  أن   – وقت  منذ   - بينت  لقد 

وال   ،(1( القشتايلة  بالغنائية  خصوصية  أكرث  شكا  الزجيل  واملقطع  الرتغايلة،  الغاليسية 

يعين هذا أن اغليسيا وقشتالة لم تستعما أشاكال زجلية موازية؛ فاملقدمة اهليمنة بالنسبة 

للكيهما تفضل االفرتاض أن املقطع الزجيل اكن يشع من األندلس واغليسيا بأكرث حرية من 

أي جزء آخر يف اجلزيرة اإليبريية املتأثرة باإلسام، إنه طبييع أال يستعمل الشل الزجيل 

إال بالاكد.

بيق االستثناء الغالييس الغريب، وهو ادليوان املقدس أللفونسو العارش، فتقريبا لكه 

زجيل، وتشل فيه أاغين أو مدائح سانتا مريا Cantigas de Santa María 402 قصيدة، 

 335 أقل من  1265 م و1280 م، وال  امللك تقريبا بن اعيم  اليت نرشها  وذلك يف طبعته 

القافية، وقفل وحيد احلركة، وخرجة، وتلك تكون 88%  قصيدة هلا شل احلزين وحيد 

من املجموع اليلك.

(1(  Estudios literarios 1920,p.310, y 332 tercera edición ek la Colección Austral, 
1940,p.242y 260.



 برعلا بعللااع برعلا رعشلا

153

إسبانيا،  يف  اعم  غنايئ  شعر  لغة  الغاليسية  اللغة  اكنت  ملاذا  يرشح  هذا  أن  وأعتقد 

فاملدائح املقدسة يف السيدة العذراء لم تكن اغليسية إال لكونها يف اللغة الغاليسية، أما 

إشبيلية،  أرايض  أو  طليطلة،  أرايض  إىل  أكرث  تنتيم  فإنها  املوسييق  بتقليدها  يتعلق  فيما 

أو  املنمنمات  بن  من  أعاه،  ذكرناها  اليت  املكتوبة  الوثائق  بتلك  مؤكد  اجلنويب  فاتلأثري 

شعبين  شعراء  ممثلة  العذراء،  السيدة  أاغين  خمطوطات  املجال  هذا  يف  ترز  اليت  الصور 

وموسيقين من أصحاب اآلالت املتنوعة، ومن ذلك ثنايئ من شاعر شعيب مسييح وآخر 

مسلم يعزفان ىلع العود ويغنيان متشجعن بإبريق اخلمر نفسه، وال نستغرب هذا اتلعاون 

من املغنن للعذراء املنتسبن إىل ادليانتن، فعندنا من ذلك شواهد ثابتة احلجة مثل املجمع 

الكنيس بلدل الويلد Valladolid اذلي حرم يف اعم 1322م أن حُيمل الشعراء الشعبيون 

املسلمون يلعزفوا ويغنوا يف الكنائس.

إذن األاغين اليت توضحها هذه املنمنمات أو الصور الفريدة جيب أن تكون املقدمة 

الكبرية يف املقطع الزجيل، اليت حتمله إىل تأثري جنويب هو موريسيك يف بعض أجزائه وهو 

مسييح يف معظمها.

يوظف الفونسو العارش يف أعماهل العلمية كثريا من عنارص العلوم العربية املنتجة يف 

قصور ملوك الطوائف يف طليطلة وإشبيلية، أونبلة، ويشء كهذا سيكون موجودا يف أعماهل 

الغنائية املوسيقية الكبرية، وأقول هذا مستدال حبكم علماء حمدثن يف املوسيىق يقولون 

إن مدائح العذراء Las cantigas يه بنات الفن الطقويس دون أن يملكوا شيئا هل عاقة 

بالعربية.

الغنائية القشتالية:

من املمكن أن يكون اتلحول يف املقطع الزجيل يف قشتالة راجعا إىل اتلأثري الشعيب 

املوريسيك اذلي لم يرتك إحساسا به يف اغليسيا.
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راهب إيتا Arcipreste de Hita )1) وهو املؤلف لعرشة قصائد زجلية ضمنت يف 
كتابه » احلب الرشيف« يقول إنه وضع مداحئه يف السيدة العذراء تلغنيها شاعرات شعبيات 
الفونسو  قر  يف  يعملون  اكنوا  املسلمن  واملغنن  العازفن  أن  جدا  ومعلوم  مسلمات، 
العارش ويف قر شاجنه Sancho اخلامس يف قشتالة، واألمر نفسه اكن موجودا يف قر 

بيدرو الرابع وخوان اثلاين يف أراجون.

راهب إيتا نفسه هو ديلل اتلجذر اتلقليدي اذلي اكن موجودا يف قشتالة، وليس فقط 
يف األشاكل املقطعية، وإنما أيضا يف موضواعت معينة للزجل العريب األندليس. 

القديمة،  األزجال  شؤون  يذكر  أحد  يكن  لم  عندما  عرش  الرابع  القرن  اكمل  يف 
الصوت، وكذلك يف الشل نفسه اكن  إيتا بقصيدة مكونة من دور وحيد  يدهشنا راهب 
قد قرض ابن قزمان، وكذلك غيريمو الكيتاين، يف بدايات القرن اثلاين عرش، ساخرا من 
نفسه، اعرضا علينا تلك السخرية يف مغامرة غزيلة، يغدر به يف غزهل أو حبه رسول خائن 

وخبَّازة تدىع كروث.

طبقا  نصححها  أن  ألجل  القصيدة،  تتضمن  مما  مقاطع  مخس  من  ثاثة  هنا  أنقل 
للمخطوط الوحيد:

عيناي لن تريا ضوءا

لقد ضيعته عن صليب

صليب الصليبية، العلم، الراية.

)1)  هو خوان رويث )القرن 14( شاعر إسباين من املحتمل أنه ودل يف قلعة إنارس، حوايل غرناطة، بالاكد يعلم 
عنه تفصيات أخرى يف سرية حياته مثل ما جعل منه مسجونا ثلاثة عرش اعما بأمر رئيس أساقفة طليطلة، 
إيتا وإيتا هذه قرية يف وادي احلجارة  وذلك السجن هو اذلي مارس فيه وظيفته اليت منها لقبه وهو راهب 
به واحدا من أكر  إيتا اكنت مقرتنة دائما مع كتابه احلب احلسن اذلي ترك  يف إسبانيا وصفته هذه راهب 
 Gran diccionario enciclopédico األعمال الشعرية القشتايلة بل حىت األوربية يف القرون الوسطى

durvan12  /  4600
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لقد تناوتلها عن فهم وإدراك

لقد جعلتها سبيا يل يف الطريق 

مثل وجه األندلس

عيناي ال تبران ضوءا 

حريص ىلع أن أفتحهما 

قل هذا لفرناندو غرسية

اكنت ضفرية حلفاء حلوة

عيناي ال تريان ضوءا

متعة من درجة كبرية

من صليب خاص 

منحين فكرا خملصا

لقد أكل اخلزب حلوا أكرث

ال ترى عيناي ضوءا 

تغري احلزين مع دور أو قفل وحيد الصوت، وخرجة بن املوسيقين يف القصور يف عهد 
خوان دي اإلنثيناJuan del Enzina هو أكر- إىل حد ما – مما ياحظ يف زهريات العظيم 
Florenza del Maginfico فلورنثا دملاغنيفيكو، ولكن حاال توقفت يف خطاب القرن 

السادس عرش موضة هذا املنهج املقطيع، وال يستمر فقط إال يف الشعر األكرث شعبية، أي يف 
مرسحنا القديم الغين بالقصائد الغنائية الشعبية والرتاثية.

تؤخذ انلماذج األخرية من املقاطع الزجلية معزوفة دائما يف حفات متواضعة للعمال، 
العربية األندلسية اليت اكن هلا يف  القصيدة  وهكذا تتمزي يف وطنها األصداء األخرية من 
لقد تمزي صوتها  القرنن احلادي عرش واثلاين عرش اجتاهات جميدة يف املرشق واملغرب، 
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أو اإلنشاد:  الغناء  السابع عرش مستجدا غريقا يف موضة شل آخر جديد من  القرن  يف 
حول  املائية  احلفات  عند  اخلادل،  األندلس  يف  أيضا  ودلتا  اللتن  والسيغيدية)1)  القوبلة 
مقاطع  يف  مغناة  قزمان  ابن  أيام  يف  أو  للمعتمد،  والعلم  األبهة  باط  يف  الكبري،  الوادي 
الرابع وعهد لويب دي بيغا، مغناة يف قبات  زجلية، ويف احتفاالت حتدث يف عهد فيليب 

جديدة، تلك املوضة تدور هكذا:

ما أمجلك يا نهر إشبيلية!

مليئا باألرشعة ابليضاء

واألغصان اخلرضاء!

***

)1)  القبلة COPLA تعين أغنية أو نواع من الشعر، والسغيدية seguidillaمعناها نص صغري تابع ] املرتجم [
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املوريسكيون
أ. د. حممد فرج دغيم

 )عضو المجمع(

)1( 

الت الوجود اإلسالمي في األندلس تحوُّ

يت )بمملكـة أو  مـرَّت األندلـس بأحـداٍث تارخييـٍة كـرى سـبقت وجـود مـا ُسـمِّ
سـها أبو عبد اهلل حممد بن يوسـف بـن نـر ) 536  ـه- 276ه(  إمـارة غرناطـة( الـيت أسَّ
واسـتمرت هـذه ادلولـة إىل سـقوط اإلمـارة نهائياً ىلع يـدي فرنانـدو اخلامـس وإثزابيا 

سـنة 897 ـه)1492م(.

اكنت هذه األحداث الكرى اليت توالت ىلع إمارة ثم خافة ادلولة العربية اإلسامية 
138 ـه أميَّة سنة  بين  بادلاخل من  امللَّقب  بن هشام  بن معاوية  الرمحن  سها عبد  أَسّ اليت 

)756م(، واستمرَّت إىل أن سقطت سنة 422 ـه)1031م(.

ثـم بـدأت ىلع إثـر ذلك فـرتة ملـوك الطوائـف األوىل، وبدأ طمـع املمالك املسـيحية 
االسبانيــة فــي االستيــاء علــى مــدن وقرى إسامية يف شبه جزيرة ايبرييا، وكـانت 
 Reconguista يت بعملية االسرتداد هــذه األعمـــال العدوانية اتلوسعية املسيحية ُسمِّ
La، فاسـتنجد املعتمـد بن عبَّـاد أمري دولة بين عباد يف إشـبيلية بأمري دولـة املرابطن يف 
املغـرب يوسـف بن تاشـفن اذلي لَبّ انلـداء وجـاز إىل األندلس وانتر مع ابـن عباد يف 
يت بمعركـة الزالقة سـنة 476ه، ثم اعد ابن تاشـفن إىل  معركـة كـرى ضد املعتدين ُسـمِّ
املغـرب ولكـن جاز مـرة ثانيـة إىل األندلس لصـد املعتديـن، ولكن أيضـاً بهدف ضم 
ـد اإلمارات األندلسـية املتعددة حتت  األندلـس إىل ملكـه واكن ذلك يف سـنة 484ه، ووحَّ
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حكـم دولـة املرابطـن، واسـتمَرّ األمـر كذلـك إىل أن دالت دولـة املرابطـن يف املغرب 
540 ـه)1146م(. سنة 

ديـن يف املغـرب ىلع يـدي داعيتهـا املهـدي بـن تومـرت  وحلَّـت حملَّهـا دولـة املوِحّ
ـت إىل ملكهـا األندلـس وإماراتهـا ومدنهـا  واخلليفـة عبـد املؤمـن بـن ىلع، ثـم ضَمّ
اخلاضعـة دلولـة املرابطـن، واكن حيكمهـا أمـراء مثل حكم أمـراء فرتة ملـوك الطوائف 
األوىل، وأصبحـت ادلولـة املوحديـة تدافـع عـن األندلس ضد طمـوح وغـزوات املمالك 
املسـيحية مـن شـمال وغرب شـبه جزيرة ايبرييـا لاسـتياء ىلع املدن والقـرى والقاع 
واحلصـون اإلسـامية، ولكـن بمـرور الزمـن اضمحلت دولـة املوحدين وبـدأت القرى 
واملدن اإلسـامية تسـقط الواحـدة بعد األخرى يف يدي املمالك املسـيحية، وقد سـقطت 
طليطلة سـابقاً سـنة 478ه، ىلع يدي الفونسـو السـادس ملك قشـتالة، وسـقطت قرطبة 
أخرياً سـنة 633 ـه)1234م(، وسـقطت بلنسـية سـنة 636 ـه)1238م(. وسـقطت مرسـية 
سـنة 641 ـه)1243م(، وسـقطت شـاطبة ودانيـة سـنة 644ه، ثـم سـقطت اشـبيلية سـنة 
646 ـه)1248م(، ودخلهـا فرنانـدو اثلالـث ملـك قشـتالة يف احتفال كبري بعـد أكرث من 

سـنة مـن حصارها، ولألسـف فقد سـاعد ابن األمحـر أمري غرناطـة يف حصارهـا انتقاماً 
منهـا ملسـاندتها البـن هـود يف نزاعـه ضد ابن األمحـر اذلي اكن قـد صالح ملك قشـتالة 
ل فرناندو بعد اسـتيائه ىلع اشـبيلية مسـجدها اجلامع إىل كنيسـة  سـنة 643ه، وقد حوَّ

.La Jeralda كـرى عرفـت منذ ذلـك الوقت باسـم اخلريالــدا

واكن ابـن هـود قـد اسـتطاع أن يؤسـس إمـارة قويـة إذ تغلَّـب ىلع رشيق األندلـس 
وشـملت إمارته بلنسـية ومرسـية ومالقة وأملرية وغرناطـة بل وقرطبة واشـبيلية، وأعلن 
والءه لدلولـة احلفصيـة بتونـس، ثـم بعـد ذلك أعلـن بيعتـه لدلولـة العباسـية يف بغداد، 
ولكنَّـه تـويف مقتـواًل يف سـنة 635ه، خمنوقـاً يف فراشـه بمؤامرة مـن اعمله ابـن الرمييم، 
واكن ملـوك الطوائـف يف األندلـس يسـتنجدون بملـوك ادلولـة املوحدية، وأيضـاً بادلولة 
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احلفصيـة بتونـس بأمريها أيب زكريـا احلفيص اذلي تعاطـف معهم ولكنَّه لـم يتمكن من 
عمـل يشء حاسـم نلجدتهـم واسـتقبل مـن يلجـأ مـن األندلسـين إىل تونـس وأكرمهم 
 بعضهـم مناصـب يف ادلولـة، واسـتعان ابـن األمحـر )اذلي تلقـب بأمري املسـلمن( 

َّ
ووىل

وأسـس مملكـة غرناطـة كمـا ذكرنا سـالفاً، بـأيب يوسـف يعقوب بـن عبد احلق سـلطان 
بـين مريـن يف املغرب سـنة 670ه، واذلي حتَمّس إلجابـة ابن األمحر ولكنَّه شـغل باحلرب 
ضد األمري يغمراسـن صاحب تلمسـان اذلي رفض عقد سـلم معـه ودارت بينهما معركة 
يف رجـب سـنة670ه. وقـد انتر فيهـا أبو يوسـف يعقوب بن عبـد احلق، وبعـد وفاة ابن 
األمحـر سـنة 671 ـه)1272م( وصـل وفـد آخـر مـن حممـد الفقيـه اذلي تـوىل احلكم يف 
غرناطـة، ولَبّ أبو يوسـف يعقوب االسـتنجاد وعـر إىل األندلس سـنة 673ه، وانتر يف 
معركـة كـرى سـنة 674ه، ضـد املعتدين انلصـارى، واعد أبـو يوسـف إىل األندلس أكرث 
مـن مـرة، واكن أحيانـاً يرسـل ابنـه ىلع رأس جيش إىل األندلـس، واكن آخر عبور هل سـنة 
684ه، وتـويف أبـو يوسـف يعقـوب امللقـب باملنصـور سـنة 685 ـه)1285م(. وخلفـه ابنه 

أبـو يعقـوب يوسـف اذلي غزا األندلـس سـنة 690ه، واعد إىل املغرب يف سـنة 691ه. 

)2( 

سقوط غرناطة

الواحدة  مدنهم  وسقوط  األندلس  يف  املسلمون  اعشها  اليت  القلقة  الفرتة  هذه  يف 
تلو األخرى يف أيدي املمالك انلرانية قشتالة وأرغون ويلون وبىق فيها املسلمون حتت 
حكم هذه ادلول انلرانية يف مدنهم اإلسامية السابقة، وقد سمح هلم بممارسة شعائرهم 
ادلينية واتلمتع نسبياً حبياتهم اخلاصة وإن اكنوا يدفعون اجلزية، وقد ُسيَمّ هؤالء املسلمون 
حيكمها  اليت  غرناطة  مملكة  يف  للحياة  منهم  كثري  وجلأ   ،Los mudejares باملدجنن 
897 ـه)1492م(،  635 ـه)1237م(، إىل سقوط غرناطة نهائيا يف سنة  بنو األمحر منذ سنة 
ىلع يدي امللكن الاكثويلكين فرناندو اخلامس وإثزابيا الذلين تزوَّجا من قبل، تزوجت 
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ايزابيا )ابنة يوحنا اثلالث( اذلي تويف سنة 858 ـه)1454م( ابن عمها فرناندو اذلي ورث 
وفاة  بعد  قشتالة  عرش  ورثت  قد  ايزابيا  واكنت  اخلامس،  فرناندو  باسم  أرغون  عرش 
وتويف  910 ـه)1504م(،  سنة  ايزابيا  توفيت  879 ـه)1474م(،  سنة  الرابع  هرني  أخيها 

فرناندو اخلامس سنة 921 ـه)1516م(.

وقد سقطت مالقة قبل ذلك سنة 1487م، بعد مقاومة من جانب ساكنها، كما سقطت 
تسلَّما  لغرناطة، وقد  قبل احتاهلما  امللاكن مملكيت قشتالة وأرغون  د  املرية وبسطة ووحَّ
مفتاح مدينة غرناطة رمزاً لسيادتهما عليها من آخر أمراء غرناطة من بين نر أيب عبد 
اهلل حممد بن ىلع بن نر اذلي اضطر لاستسام ملليك قشتالة وأرغون، وأن يوقع اتفاقية 
معهما بتسليم إمارة غرناطة هلما نهائياً يف 2 يناير 1492م )14 من رمضان 898ه(، وانزوى 
أكتوبر  يف  يذهب  أن  ر  قرَّ ثم  وحراسه،  وخدمه  أرسته  مع  غرناطة  مدينة  قر خارج  يف 
1493م إىل املغرب واستقرَّ نهائياً بفاس يف ظل حاكمها السلطان أيب عبد اهلل حممد زعيم 
بين وطاس اذلين حكموا بعد بين مرين، وقد هاجر مع األمري ابن األمحر كثري من العلماء 
إزاء األحداث اليت وقعت يف غرناطة  واألدباء، وقد دافع هذا األمري املخلوع عن نفسه 

وتسليمه هلا للملكن املسيحين يف قطعة أدبية سياسية مؤثرة. 

عندما تسلَّم امللاكن الاكثويلكيان مفتاح مدينة غرناطة رمزاً لسيادتهما عليها، ودخا 
 ،Indigo Lopez de Mendoza قر احلمراء، عيَّنا الكونت انديغو لوبث دى مندوثا
 Fernando de عمدة للمدينة وقائداً اعماً، واختار امللاكن الراهب فرناندو دي تابلريا
 Francisco أسقفاً للمدينة، وقام امللاكن بإرسال الراهب فرانشسكو خيمينث ،Talvera

Jimenez، اكردينال مدينة طليطلة إلقناع املسلمن باعتناق املسيحية رغبة يف أن تكون 

اسبانيا بأكملها مملكة مسيحية.

 واكنت غرناطة ملجأ للمسلمن انلازحن من املدن والقرى اإلسامية األخرى اليت 
سقطت من قبل، وقد بلغ عدد ساكنها ما يقرب من ستة ماين نسمة، ولكن بسقوط 
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غرناطة انلهايئ تغريَّ الوضع وانتهت دولة اإلسام يف األندلس، وبدأ اتلغيري يف صوره ادلينية 
واالجتماعية واللغوية، فلم يعد املسلمون ابلاقون يف غرناطة أو املدن األخرى يمارسون 
ادلولة  عمر  من  قرون  ثمانية  طلية  ومارسوها  وورثوها  عليها  تعوَّدوا  اليت  حياتهم  نمط 

واإلمارات اإلسامية منذ الفتح إىل سقوط غرناطة.

)3( 

ظهور مصطلح املوريسكيين واضطهادهم

طلـق ىلع املسـلمن مـن عـرب وبربـر ابلاقـن يف غرناطـة وغريها مـن املدن 
ُ
وقـد أ

والقـرى اسـم املوريسـكين Los Moriscos، ويه تسـمية فيها اسـتصغار لشـأنهم فيه 
يـن اذليـن تـمَّ تنصريهـم سـلماً أو  تصغـري للكمـة Moros، ويه تعـين املسـلمن املتنِرّ
إجبـاراً، ولكمة املوريسـكين غري تسـمية املسـلمن اذلين خضعوا يف السـابق قبل سـقوط 
غرناطـة، ويه لكمـة املدجنـن اذليـن سـمحوا هلـم بممارسـة شـعائر دينهـم واحلديـث 
والكتابـة بلغتهـم العربيـة وارتـداء مابسـهم العربيـة اتلقليديـة واحتفاالتهـم ادلينيـة 

واالجتماعية.

فاملوريسـكيون أصبحـوا طبقـة ثانيـة برغـم تنصريهـم، وتسـميهم املصـادر العربية 
واإلسـامية األندلسـين وال تنعتهـم باملوريسـكين، وقـد مـرَّ عليهـم إزاء هـذا الوضـع 
اجلديـد بعد سـقوط غرناطـة تغيريات أساسـية، فرضت عليهـم أحياناً باتلدريـج وأحياناً 
بقـراراٍت وقوانـن صارمـة متعسـفة إلخضاعهـم وتغيـري هويتهـم وتنصريهـم، وأصبـح 
وضعهـم خيتلـف عمـا اكن عليه وضع مـن عرفوا باملدجنـن يف املدن والقرى اإلسـامية 
الـيت سـقطت يف أيـدي انلصـارى سـلماً أو حربـاً واذلين سـمح هلـم أن يتمتعـوا بكثري 
ا املوريسـكيون فقد اسـتهدفوا من قبل الكنيسـة الاكثويلكية والسـلطة  مـن حقوقهـم، أمَّ
السياسـية معـاً، وفرض عليهـم اتلنصري وتعلـم ادليانة املسـيحية وطقوسـها واذلهاب إىل 
الكنيسـة أيـام األحـد وتقديـس الصلبـان وتعميد أطفاهلـم ومنعهم مـن اسـتعمال اللغة 
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العربيـة، وفرضـوا عليهـم اتلحـدث والكتابة باللغـة القشـتايلة وتغيري أسـمائهم العربية 

رجااًل ونسـاًء وأطفااًل واسـتبداهلا بأسـماء إسـبانية، ومنعهم من الصاة واالسـتحمام أيام 

اجلمعـة، ومنعهـم مـن الصيـام يف شـهر رمضان وغـريه مـن املناسـبات، واختبارهم بطرق 

مزريـة خبيثـة مثل دعـوة أحـد املوريسـكين وأرسته تلنـاول الغـذاء دلى إحدى األرس 

م دلى املسـلمن،  املسـيحية يف أيـام شـهر رمضان، وتقديم وجبـات فيها حلم اخلزنير املحرَّ

 يف 
ً
وتقديـم اخلمـر هلـم لرشبها، فـإن لم يفعل الشـخص املوريسـيك ذلـك يصبح مشـكواك

مسـيحيته وأنَّـه ال يزال يديـن رساً باإلسـام، وعليهـم االحنناء أمـام الصلبان.

سافرات  خيرجن  أن  وعليهن  اتلحجب  عدم  املوريسكيات  النساء  ىلع  وفرض 

وفق  القسيس  أو  الراهب  وأمام  الكنائس  يف  زواجهم  عقد  عليهم  وفرض  الوجوه، 

بيوتهم  إىل  يعودون  ولكنَّهم  الرضوخ،  إىل  املوريسكين  اضطر  مما  املسيحية،  الطقوس 

بن  املختلط  الزواج  عليهم  وفرض  اإلسامية،  الطريقة  وفق  رساً  زواجهم  ويعقدون 

عليهم  فرض  وكذلك  املسيحية،  اتلقايلد  وفق  ذلك  يتم  أن  ىلع  واملسلمن  املسيحن 

ا يعودون بأطفاهلم يغسلون رؤوسهم من أثر مياه  تعميد أطفاهلم يف الكنيسة ولكنَّهم لَمّ

القرآن  أو  اإلسايم  ادلين  تعليمهم  أو  اذلكور،  أطفاهلم  ختان  عليهم  ويمنع  اتلعميد، 

يعتقدونه إسامياً رساً، ولكن  ما  يمارسون  املوريسكيون  العربية، وإن اكن  اللغة  أو 

يراقبهم آخرون ويفرض عليهم أن تكون أبواب بيوتهم مفتوحة يلتمكن من مراقبتهم 

واتلأكد من عدم ممارسة اعداٍت أو عباداٍت إسامية أو أفراح أو تغسيل موتاهم وطرق 

ادلفن اليت اكنوا يمارسونها وتعودوا عليها وهم مسلمون، وأحياناً يُشتم أو يُسبُّ الرسول 

املوريسكين، وُيفرض عليهم ذكر املسيح  الفعل عند   يلُعرف ردُّ  حممد 

ونه  ىلع أنَّه ابن اهلل وأنَّه من اثلالوث املقدس. بل يُمنع عنهم حىت بعض األلك اذلي يعدُّ

ه ويقوم به العرب والربر يف لك ابلدلان اليت اعشوا فيها، وال  مثل الكسكيس اذلي يعدُّ

لة يف أقطار شمايل أفريقيا لكها. تزال إىل اآلن وجبة مفضَّ
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)4( 

هدين
َّ
مزيٌد من االضطهاد وثورات املضط

توالت القرارات اليت يصدرها ملوك قشتالة بعد سقوط غرناطة نهائياً سنة 1492م، 
اخلامس  شارل  حفيده  بعده  وجاء  ايزابيا،  وامللكة  اخلامس  فرناندو  امللك  يدي  ىلع 

)رشلاكن( سنة 1516م، اذلي حكم إىل سنة 1555م.

واكنت القرارات جتر املوريسكين ىلع اعتناق املسيحية واتلبعية للكنيسة الاكثويلكية، 
واكنت  املوريسكين،  ىلع  وكتابة  حمادثة  القشتايلة  اللغة  وفُرضت  املساجد  غلقت 

ُ
وأ

بينهم مطران طليطلة  اشتهر من  اذلين  القساوسة  أو  ابلابا  بأوامر  بقسوة  ذ  تُنَفّ القرارات 
Ximenez de Cisneros، ورأس الكنيسة اإلسبانية اذلي أبدى  الاكردينال مخينيث 
محاسه يف مطاردة املسلمن وتنصريهم، وقد جاء يف عهد امللك شارل اخلامس )رشلاكن(، 

حرقت كتب املوريسكين العربية يف امليادين العامة.
ُ
وأ

ر  إزاء هذا العنف واتلضييق ىلع املوريسكين وتنصريهم، بدأت جممواعٌت منهم تتذَمّ
وحتاول أن تثور السرتداد حقوقهم، فاكنت ثورتهم الكرى يف إقليم البشارات وهو االسم 
اذلي يُطلق ىلع لك اجلبل املجاور لغرناطة ويمتد من الرشق إىل الغرب ويقع فيما بن مدينة 
نة، وقبل ثورة البشارات بفرتة قاموا بثورة يف يح  غرناطة وابلحر، ويه منطقة جبلية حمصَّ

ا ثورة البشارات فبدأت يف سنة 1568م.  مخدت، أمَّ
ُ
ابليازين يف غرناطة ولكنَّها أ

 عليهم باسم موالي حممد بن أميَّة، وهو من سالة األموين خلفاء قرطبة 
ً
ونصبوا ملاك

واكن اسمه Hernando de Valor، وقد أبدى قدراً من الشجاعة واحلزم ولكنَّه قتل بعد 
سنة يف فراشه يف أكتوبر 1569م، وحلَّ حمله موالي عبد اهلل بن عبو ومنح لقب ملك، وقد 
أبدى املوريسكيون من الشجاعة والعنف ما جعل اثلورة تستمر ملدة سنتن، ويف انلهاية 
انتهت هذه املقاومة إذ قتل بن عبو وقطع رأسه وُعلَّق يف ماكن جماور لغرناطة. واستسلم 
حرقت قراهم، ووصل ادلخان إيلهم يف الكهوف اليت جلأوا إيلها، 

ُ
املقاتلون املوريسكيون وأ
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وانتهت اثلورة يف 5 نوفمر 1570م، يف عهد امللك فيليب اثلاين )ابن شارلاكن( اذلي حكم 
بن سنيت )1555م – 1598م(.

وقـد شـارك مع املوريسـكين يف القتـال يف هذه االنتفاضـات متطوعون مـن املغرب 
ومـن األتـراك ]العثمانين [ يف هـذه االنتفاضات، وقبل سـقوط غرناطة يف سـنة 1492م، 
حاول بعض املوريسـكين تسـليم مملكـة غرناطة ألمـراء املغرب أو إىل األتـراك، ولكن 
الصعوبـة اكنـت يف عـدم حتقيـق هـذا األمـر متمثلـة يف قلَّـة األسـلحة واملـؤن والسـفن 
احلربيـة وعـدم وجـود املـاكن احلصـن اذلي يمكـن أن يتخـذوه معقـًا يلجـأون إيلـه. 
وهـذا اإلخفـاق جعلهـم حيزمون أمرهـم ويعلنـون ثورتهم بعد أن اسـتعدوا هلـا أكرث من 
 Don Alonso هم القائـد املشـهور دون الونسـو دى أغيـار مـرة، منهـا مـا قام بـه ضدَّ
de Aguilar، ىلع املوريسـكين يف سـريا بريميخـا Sierra Bermeja، ولكنَّـه فشـل 

يف هجومـه ضـدَّ املوريسـكين اذليـن اسـتطاعوا أن يهزموه مسـتخدمن إلقـاء الصخور 
ضـد املهامجن، وقتـل القائد أغيـار ىلع يدي قائد املوريسـكين، ولكَنّ االسـتفزازات 
 Sevin واتلضييـق ىلع املوريسـكين اسـتمَرّ بعنـف وأخذ صـوراً منها مـا قام به كويـت
 ،nóisiciuqnI من عنف اكن الحتجازه أطفال ونسـاء ملحاكمتهم أمام حماكـم اتلحقيق
وإصـدار األحـاكم ىلع مـن يثبت عدم مسـيحيته بالسـجن أو اجلـدل أو اإلعدام شـنقاً أو 
حرقـاً مـع مصـادرة أمواهلـم وممتلاكتهـم أو السـيب حيـث يباعـون رقيقـاً هـم وأطفاهلم، 
وحجـز أطفاهلـم تلنصريهـم أو إرسـاهلم وهـم صغـار إىل مملكة قشـتالة يلنشـأوا نصارى 
وتنقطـع لك صاتهـم باإلسـام وأرسهـم، واحلكـم ىلع بعـض املوريسـكين بالعمـل يف 
املراكـب االسـبانية )القشـتايلة( للتجديـف طـوال حياتهم دون السـماح هلـم بالزنول يف 
املوانـئ أو املـدن اليت يمـرون بها خشـية هروبهم إىل دول املغـرب أو إيطايلا أو فرنسـا أو 

القسـطنطينية أو مر.

مـع  يتعاونـوا  أن  نصـارى  يكونـوا  أن  ىلع  إجبارهـم  إزاء  املوريسـكيون  حـاول 
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الروتسـتانت املقيمـن يف ممالـك قشـتالة وأرغـون وغريهـا يف شـبه جزيـرة ايبرييـا، وأن 
يبحثـوا عن األسـس املشـرتكة بـن عقيدتهم اإلسـامية ومذهـب الروتسـتانت املناوئ 
للمذهـب الاكثويلـيك، كمـا حـاول املوريسـكيون أن يتعاونوا مـع اللوثرين وذلـك تعبرياً 
عـن رفضهـم للمذهب الاكثويليك اذلي جُيـرون ىلع اعتناقه. وإزاء فرض اللغة القشـتايلة 
ىلع املوريسـكين ومنعهـم من اسـتعمال اللغة العربية وعـدم تمكنهم مـن لغتهم العربية 
بـدأوا يكتبـون اللغـة القشـتايلة بأحـرٍف عربيـة يف رسـائلهم ووثائقهـم الـيت ال تـزال 
 حمفوظـة إىل اآلن يف املتاحف واملكتبات يف اسـبانيا، ويه ما عرفـت باللغة األعجمية >< 

.Aljamiado

)5( 

هجرات املوريسكيين ونفيهم

 أو إجبـاراً إىل دول املغرب أو إىل فرنسـا يف عهد 
ً
اكنـت هجـرات املوريسـكين طـواع

ملكهـا هـرني الرابـع الـيت اكنـت ىلع خـاٍف ونـزاٍع مع مملكـة قشـتالة وأرغـون، وقد 
حاول امللك أن يلقن املوريسـكين والروتسـتانت املذهـب الاكثويليك ولكن دون عنف 
وبإقنـاع، وحـاول املوريسـكيون االسـتنجاد بأمراء وملـوك دول املغـرب واجلزائر وتونس 
ومـر ثـم بالسـلطان العثماين، وقد كتب السـلطان العثمـاين أمحد آل عثمـان إىل مملكة 
فرنسـا يلخـرج من جلـأ إيلهم من املسـلمن وترسـلهم يف مراكب إىل القسـطنطينية، فلما 
وصلـت الرسـالة إىل مملكـة فرنسـا اكن هنـاك أحـد اجلواسـيس األسـبان فأخـر امللـك 
فيليـب اثلالـث بما سـمعه، فأصـدر امللك قـراراً بنيف املوريسـكين وذلك يف 22 سـبتمر 
1609م، وطردهـم نهائيـاً إىل املغـرب واجلزائـر ومنهـا إىل تونـس وبعضهـم إىل طرابلـس، 
وقـد أوسـع هلـم حاكم تونـس عثمـان داي لإلقامـة يف ربـوع تونس وامتـاك األرايض 
وابلنـاء والزراعـة، وقـد شـملت قـرارات اتلنصري والطـرد يف اسـبانيا ايلهود أيضـاً اذلين 
اهم االسـبان Conversos، فهاجـر بعضهـم إىل فرنسـا وهونلـدا وإىل دول املغـرب  سـمَّ
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وتونـس وطرابلـس، وشـجع درغوث باشـا اذلي تـوىل بعد خري ادلين بارباروسـا اسـتقبال 
املوريسـكين وايلهـود انلازحـن مـن األندلـس ومـن يلفورنـو مـن إيطايلـا إىل تونـس 
واجلزائـر، ثم بعد سـنة 1610م، واسـتمرار طـرد املوريسـكين وايلهود صدر قـرار آخر يف 
سـنة 1712م بنـيف من بيق من املوريسـكين أو من يشـك يف مسـيحية من تنـروا منهم.

حـدث أيضـاً بعـد سـنة 1492م، واكتشـاف أمريـكا وبدايـة اهلجرات إيلهـا وإىل 
أمريـكا الوسـطى واجلنوبيـة من اسـبانيا ثـم مـن دول أوروبية أخـرى، أن تقـرر تهجري 
موريسـكين إىل أمريـكا ولكـن بعـد اسـتقرارهم هنـاك، تقـرر إرجاعهم إىل اسـبانيا 
والرتغـال خوفـاً من تكتلهـم يف أمريكا والعـودة إىل دينهم اإلسـايم اذلي أجروا ىلع 
تركـه، وخوفـاً مـن نشـاطهم يف العالـم اجلديـد، فطـردوا إىل دول املغرب وغريهـا، وحدث 
أن رجـع بعضهـم إىل الرتغـال الـيت أسـهمت يف اضطهـاد املوريسـكين اذليـن اكنـوا بها 
أو اعدوا إيلهـا، بـل يُـروى أنَّ كنيسـة مـن مجاجـم وهيالك القتـىل اذلين رفضـوا اتلنصري 
يف الرتغـال قـد بناهـا الراهـب فرنسـياكين Franciscani، وال تـزال هـذه الكنسـية، 
 ،Capela dos Ossos موجـودة بـن املعالم السـياحية املفتوحـة للـزوار ويه كنيسـة
يف مدينـة ايغـورا الرتغايلـة، وقـد وجـدت جثثهـم يف مقـرة مجاعيـة بالقرب مـن ماكن 
بنـاء الكنيسـة، وحتتـوي ىلع مـا يقـرب مـن 5000 هيـل عظـيم بـرشي من املسـلمن 

املوريسـكين اذليـن رفضـوا اعتنـاق املسـيحية بعـد سـقوط األندلس. 

تمزيهم،  خصوصيات  هلم  واكنت  الاكنارياس  جزر  إىل  املوريسكين  بعض  نيف  كما 
فارتدوا  أسارى  اقتيدوا  الربر  من  األغلب جممواعت  إذ هم يف  أصلهم  خاصة من حيث 
السهولة يمكنهم اعتناق  عن اإلسام بنية احلصول ىلع ظروف عيش حسنة، ويف نفس 
دينهم األصيل اإلسام من جديد والعودة إىل موطنهم األول، وقد بدأت حماوالت طرهم 
1530م، عندما أعلن جملس اجلزيرة بأنَّ وجود املوريسكين يهدد أمنها، ويف ابريل  سنة 
الطرد  قرار  ا  أمَّ منها،  املوىيسكين  مجيع  بطرد  باملاس  والس  تينريييف  قائد  قام  1514م، 
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انلهايئ فقد شملهم كما شمل غريهم يف شبه اجلزيرة بدعوى تطهري اجلزر منهم وصدر هذا 
القرار متأخراً يف سنة 1615م.

وأصدر امللك فيليب اثلاين قبل ذلك يف 28 أكتوبر 1570م، قراراً بنيف املوريسكين من 
مملكة غرناطة إىل مدن أخرى وقرى داخل ابلاد ومصادرة أماكهم العقارية، وترك هلم 
أماكهم املنقولة يترفون فيها وينص القرار بتوزيع املوريسكين ىلع األقايلم املختلفة، 
أثناء  تعرضوا  وقد  أكداساً،  الكنائس  إىل  وسيقوا  والقسوة،  الرامة  بمنتىه  القرار  واختذ 
نزوحهم إىل انلهب والسلب والفتك بالنساء واألطفال وسيب بعضهم، وقد استطاع بعض 
املوريسكين الائذين باجلبال كردة فعل أن ينتقموا من اجلند اذلين تعرضوا للموريسكين 
املوريسكيون املصري نفسه يف انلهاية ىلع  املعتدين، وقد الىق هؤالء  ويقتلوا هؤالء اجلند 

أيدى قوات داهمتهم.

)6( 

املوريسكيون وأثرهم الحضاري في املغرب العربي

وقـد أوسـع عثمـان داي للموريسـكين اذليـن يسـمونهم األندلسـين باإلقامـة يف 
تونـس بعـد نفيهم يف سـنة 1610م، كما أوسـع هلم األخـواِن عروج وخري ادلين بارباروسـا 
- الـذلان عينهمـا   باشـا- اذلي عيَّنـه السـلطان سـليم ىلع اجلزائـر وبعـده درغوث باشـا 
لإلقامـة يف اجلزائـر واملغـرب، وقد عمروا تونس واشـرتوا اهلناشـري وبنوا فيها واسـتوطنوا 
يف عـدة أماكـن، وعمروا حنو عرشين بـدلاً، وصارت هلم مـدن عظيمة، وغرسـوا الكروم 
والزيتـون والبسـاتن، وتعلـم منهـم أهـل تونـس حرفهـم يف الزراعـة والـري والصناعة، 
وا ترفهم يف املعيشـة، وجاءت هجرات موريسـكية إىل طرابلس يف عهد عثمان باشـا 

َّ
وقدل

السـاقزيل، ثـم يف عهد يوسـف باشـا القره مانـيل، واسـتوطنوا يف مدن طرابلـس ومراتة 
ودرنـة، ونقلـوا اعداتهم وتقايلدهـم االجتماعية إىل هذه املدن وسـاكنها، ونقلـوا مهاراتهم 
يف الزراعـة والـري وصناعة احلرير واألقمشـة، واكن األندلسـيون يتبعـون املذهب املاليك 
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ممـا سـاعدهم ىلع اتلأقلـم يف دول املغـرب العريب لكه، وقـد اختذ املوريسـكيون من مدينة 
الربـاط مسـتقراً هلـم فأصبحـت كأنَّهـا مدينـة أندلسـية لقربها مـن بادهـم األندلس، 
هـا املوريسـكيون للهجوم ىلع  وأصبحت سـا مينـاء ومنطلقـاً ومأوى لسـفنهم اليت يعُدّ
املوانـئ واملـدن اإلسـبانية وحماربة السـفن اإلسـبانية ومطاردتها مسـتفيدين من خرتهم 
ابلحريـة، والعـودة بـاألرسى اذليـن يصبحـون رقيقـاً ومنهم من يبـاع يف أسـواق املغرب 
واجلزائـر وغريهـا أو جينـدون يف اجليش وابلحريـة، وملا قويـت ادلولة العثمانيـة بعد فتح 
القسـطنطينية سـنة 1453م واتسـعت رقعـة االمراطوريـة العثمانية وأصبح هلا أسـطول 
جيـوب ميـاه ابلحـر األبيـض املتوسـط، نشـط املغامـرون واملجاهـدون املوريسـكيون يف 
هجومهـم ىلع السـفن واملـدن واملوانـئ اإلسـبانية ىلع اعتبـار أنَّه جهـاد حبري، بـل امتدَّ 
نشـاطهم ابلحـري يلهـدد بقيـة ادلول األوربيـة الـيت ال تتعاون معهـم أو تعاديهـم وتغزو 

املـدن والسـواحل املغربيـة واجلزائرية واتلونسـية وطرابلـس الغرب.

وقـد اكن تأثري املوريسـكين احلضـاري واثلقـايف والعمراين واضحـاً يف أقطار املغرب 

العـريب لكـه، وال يـزال الطراز األندلـيس يف املسـاجد والقصـور واملدن واضحـاً، خباصة 

يف مـدن املغـرب يف فـاس ومراكـش والربـاط وشفشـاون وتطـوان، ويف اجلزائـر ووهران 

وجبايـة ويف تونـس، بـل ويف يلبيـا يف طرابلـس إذ يوجـد أثـر الطـراز األندلـيس يف بعض 

مسـاجدها وبيوتهـا، ويوجـد بيـت يف مدينـة طرابلس اسـمه املـزنل املوريسـيك، وبنوا يف 

وها غرنـادة قـرب شـحات يف اجلبـل األخـرض، وهو اسـم غرناطـة باللغة  برقـة قريـة سـمُّ

اإلسـبانية Granada وبنـوا فيهـا مبـىن ىلع الطـراز األندلـيس، وهلـم تأثـري يف ختطيـط 

شـوارع ومنـازل مدينـة درنة اليت سـكن فيهـا كثري مـن املهاجرين مـن األندلس، وهم 

املوريسـكيون اذلين يسـمون يف لك باد املغرب باسـم األندلسين. وقد اسـتمرت قرارات 

انلـيف، واكن قـد صـدر قـرار بنيف من بـيق من املوريسـكين يف سـنة 1712م، كمـا ذكرنا 

. بقاً سا
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)7( 

األثر السلبي لهجرات املوريسكيين على اسبانيا

ومن جانب آخر اكن لطرد املوريسكين ونفيهم وهجرتهم من إسبانيا أثٌر يسء بالغ 
ىلع الزراعة اليت انهارت حاصاتها يف اسبانيا اعمة، وخباصة يف مرسية وبلنسية واشبيلية 
انلباء  الري، وحاول  الزراعة وأسايلب  املوريسكين يف  ومالقة وغرناطة وأحوازها خلرة 
احلاكمة  السلطة  يقنعوا  أن  واجلدب  القحط  أصابها  اليت  الزراعية  األرايض  وأصحاب 
لعدم  نظراً  اجلدب  أصابها  اليت  مزارعهم  يف  يعملون  املوريسكين  يرتكوا  بأن  مرة  لك  يف 
معرفة االسبان بالزراعة والري واحتقارهم ملن يعمل فيها ىلع اعتبار أنَّها حرفة الطبقات 
ادلنيا ويه ال تليق بهم، ومن ثم قلَّ دخل انلباء وأصحاب األرايض، كما قلَّ دخل ادلولة 
وماكتب اتلحقيق من املال اذلي جينونه من عمل املوريسكين والزراعة والرضائب واجلزية 
والغرامات اليت تفرضها حماكم اتلفتيش ىلع املوريسكين، ولكنَّ هذه اجلهود اليت بذهلا 
انلباء إلقناع السلطة والكنيسة برتك املوريسكين يعملون دون طردهم من اسبانيا باءت 

بالفشل.

وقد حاولت ادلولة أن تعَوّض انلباء عن خسائرهم، وذلك ببيع ممتلاكت املوريسكين 
جروا ىلع تركها عند طردهم ونفيهم من اسبانيا إىل دوٍل أخرى يف شمايل أفريقيا 

ُ
اذلين أ

أمواهلم،  ملصادرة  اسبانيا  من  ُطردوا  اذلين  املوريسكيون  هؤالء  تعرَّض  وقد  غريها،  أو 
وبعدها ضد  اتلفتيش  أيام حماكم  منذ  اسبانيا  اليت ظهرت يف  املغرضة  الكتابات  ورغم 
اسبان  ومنهم  املؤرخن  بعض  أنَّ  إال  واملسلمن،  اإلسام  ضد  قبلهم  ومن  املوريسكين 
نتائج  ذا  فادحاً   

ً
خطأ اكنت  املوريسكين  طرد  قرارات  أنَّ  ذكروا  وموضوعيون  منصفون 

ٍة ذلك القرار اذلي أصدره امللك فيليب اثلالث يف 22 سبتمر 1609م، بطرد  سيئة، وخباصَّ
املوريسكين واذلي نتج عنه انهيار الزراعة والفاحة والري وصناعة احلرير وتأخر اسبانيا 
عن بقية دول أوروبا رغم أنَّها اكنت يف مقدمة ادلول األوروبية حضارياً وعلمياً واقتصادياً، 
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وأصبحت متخِلّفة إىل عهٍد قريب عن بقيَّة ادلول يف أوربا وأمريكا.

ومن املؤسف أنَّ بعض املوريسكين انلازحن يف املغرب، وهم يف طريقهم إىل اجلزائر، 
قد تعَّرضوا للنهب والسلب من قبل بعض األعراب اذلي سلبوا أمواهلم وجموهراتهم اليت 
أتوا بها من األندلس واكنوا خيفونها أثناء عبورهم إىل دول املغرب، واعتدى هؤالء األعراب 
هؤالء  ر  قرَّ ذلك  وإزاء  سبايا،  أو  أرسى  بعضهم  وساقوا  وأطفاهلم  املوريسكين  نساء  ىلع 
املوريسكييون اذلين تعرَّضوا هلذه املعاملة السيئة العودة إىل األندلس اعزمن ىلع اتلنر 
أو العبودية واختاذهم رقيقاً، وعروا فعًا إىل اسبانيا عن طريق ابلحر وجبل طارق وغريها 

من املوانئ. 

)8( 

بقايا دفينة من التراث األندل�سي في اسبانيا

وقد بلغ انلازحون من املسلمن أو من ُسّموا باملوريسكين عدداً يذكر ابلعض أنَّهم 
نصف مليون، وآخرون جيعلونهم مليوناً، وآخرون يرفعون رقم انلازحن إىل ثاثة ماين، 

ك فيه معظم من أرَّخ هلذه الفرتة. وهو رقم يشَكّ

عرٍب  من  املسلمن  أهلها  عن  ُعرف  ما  ونهاية  اإلسامية،  ادلولة  نهاية  هذه  اكنت 
يف  ٍة  وخباصَّ اسبانيا  يف  تزال  ال  أنَّه  أخرياً  اكتشف  ولكن  باملوريسكين،  وغريهم  وبربٍر 
املناطق واملدن يف األقايلم اجلنوبية بقايا أرس من العرب واملسلمن اذلين اكنوا يف األندلس، 
العربية  باألحرف  أو  العربية  باللغة  املكتوبة  واملخطوطات  الوثائق  ببعض  وهم حيتفظون 
قروٍن  مرور  رغم   ،] ]أخلاميادو   :)Aljamiado )القشتايلة  األعجمية  باللغة  ُعرَِف  فيما 
ويه  وآثارها،  معاملها  طمس  وحماولة  ايبرييا  جزيرة  شبه  يف  اإلسامية  ادلولة  نهاية  ىلع 
حضارة اإلسام يف األندلس اليت اكنت يوماً ما تشعُّ ىلع أوربا علماً وفلسفًة وعلوماً وفنوناً 
معمارية، فإنَّ آثارها باقية إىل اآلن وال يزال اإلقليم اجلنويب من اسبانيا يُسىَّ باإلسبانية 

Andalucía أندثُليَّا.
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هلم  اإلسبان  واضطهاد  األندلس  تاريخ  من  كجزٍء  املوريسكين  موضوع  وألهمية 
أطروحاٌت  وقُدمت  وتونس،  واملغرب  وفرنسا  اسبانيا  يف  ومؤتمراٌت  ندواٌت  ُعقدت  فقد 
جامعية لدلكتوراه حول املوريسكين تارخياً ولغًة وأدباً وهجرات وتأثريهم اثلقايف والعمراين 
وتقايلد  خصائص  ذات  جمتمعات  فيها  نوا  وكوَّ إيلها،  نزحوا  اليت  ادلول  يف  واالقتصادي 
اجتماعية أندلسية ونهوض بالزراعة وأسايلب الري ونقل الفن املعماري األندليس يف عمارة 
املساجد وابليوت واجلسور، كما اكن النتقال علماء وأدباء ومفكرين يف فرتاٍت سابقٍة من 
الزنوح بعد سقوط املدن واإلمارات اإلسامية يف انلصف األول من القرن السابع اهلجري 
واثلقافية  العلمية  احلركة  اثراء  يف  أثٌر  وتونس  واجلزائر  املغرب  أفريقيا  شمايل  إىل  وبعده 

واألدبية يف هذه األقطار اليت ذهبوا إيلها. 

***



176

تلاالارف لاحل اا بأت قثاعيدش وامادعأ

املراجع:

: املراجع العربية:
ً
أوال

ابن أيب دينار، املؤنس يف أخبار أفريقية وتونس )ط تونس 1350ه(.   1

ابن اخلطيب، لســان ادلين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، اإلجراء )4-1(، حتقيق حممد    2
عبد اهلل عنان )ط القاهرة 1978 – 1973م(.

ابن اخلطيب، لســان ادلين، اللمحة ابلدرية يف ادلولــة انلرية، حتقيق حمب ادلين    3
اخلطيب )ط القاهرة 1347ه(.

ابن عذارى، ابليان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس واملغرب، القسم اثلالث،    4
حتقيق هوييس مرانده )ط بريوت 2000/  ط تطوان 1960م(.

ارفنج، واشنطن، أخبار سقوط غرناطة، ترمجة هاين حيىي نري )ط بريوت 2000م(.   5

احليج، عبد الرمحن يلع، اتلاريخ األندليس من الفتح اإلســايم حىت سقوط غرناطة    6
)ط دمشق 1976م(.

حتاملة، حممد عبده، اتلنصري القرسي ملسليم األندليس يف عهد امللكن الاكتويلكين    7
)ط عمان 1989م(.

حتاملة، حممد عبده، حمنة مسليم األندلس عشية سقوط غرناطة وبعدها )ط عمان    8
1979م(.

محود، أسعد، حمنة العرب يف األندلس )ط بريوت 1988م(.   9

دوزى، رينهارت، املسلمون يف األندلس، )ج 3 ترمجة حسن حبيش القاهرة 1995م(.   10

رزوق، حممد، األندلســيون وهجراتهم إىل املغرب خــال القرنن 16-17، )ط ادلار    11
ابليضاء 1991م(.
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الزركــيش، أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم، تاريخ ادلوتلن املوحدية واحلفصية، حتقيق    12

حممد ماضور )ط 2 تونس 1966م(.
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 منهجية التأليف والتحقيق في آثار
الشيخ الطاهر الزاوي )1890 – 1989م(ا)1)ا

 أ. د. حممد مصطىف بن احلاج
 )نائب رئيس املجمع(

الليبين  أعامنا  أحد  هو   )1986  –  1890( الزاوي  أمحد  الطاهر  الشيخ  املرحوم 
ابلارزين اذلين أجنبهم هذا الوطن فلمعوا فيه وأخلصوا هل، واكن حمظوظاً إذ ساقته الظروف 
 ،)1967-1924( الكنانة  أرض  يف  حياته  من  طويلًة  سنواٍت  ويقيّض  موطنه  عن  يلتغرَب 
ويعارَص فيها أخصب فرتاتها املزدهرة يف القرن العرشين سياسياً وعلمياً وثقافياً بكل ما 

تتضمنه اثلقافة من معان وأبعاد. 

أقول إنَّه اكن حمظوظاً، ألنَّه لم خيضع – شأَن سائِر املتعلمن الامعن دلينا– للتأثريات 
السلبية للبيئة الليبية، بل استمتع بأجواء مر وألوان احلياة الزاخرة فيها. فقد واكب تداُفَع 
األحزاب السياسية فيها آنذاك، فحمله هذا ىلع تبين قضيِة وطنه الرازح آنذاك حتت لكل 
االستعمار اإليطايل ابلغيض، فجاهد بكِل ما أويت من أجلها، وظلَّ يتابعها وخيدمها بعرقه 
وجهادها  باده  تاريخ  عن  صنَّفها  اليت  القيِّمة  اآلثار  جمموعة  ذلك  حصيلُة  واكن  وقلمه، 

ومدنها وآثارها وأعامها.

وُدوَر  واألدبيَة  العلميَة  املجالس  الزاوي  الشيخ  َغيِشَ  مر  يف  العهود  تلك  وخال 
مع  وتعامل  واملحققن،  املؤلفن  وصادق  واألدباء،  الَعلماء  وخالط  واملخطوطات،  الكتب 
انلارشين، واكن من ثمار ذلك تلك اآلثاُر اليت ُعيِنَ بتصحيحها أو بتحقيقها يف جمال األدب 

ورحاب اللغة.

دراسة ألقيت يف مؤتمر عن الشيخ الطاهر الزاوي، عقد بمركز جهاد الليبين لدلراسات اتلارخيية، طرابلس   (1(
)30-28 من يونيه 2004م( ولم يكتب ألعمال هذا املؤتمر النرش حىت اآلن.
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وأكرر إنَّه اكن حمظوظاً يف لك ذلك، ألنَّه لو بيَِقَ يف قريته، ولم يرح منَطَقتَُه، ولم ينتقل 

من بيئة الرتابة والركود واجلمود والزهد يف اتلأيلف واملنافسة، إىل عوالم اتلفاعل احلضاري 

ذلك  من  تمكن  وملا  املرشِف،  العليم  العطاء  هذا  ملا اكن هل  ومنافساته،  بألوانه وحوافزه 

اجلهاد السيايس املتمزي، وال حقق تلك املواقف الوطنية اخلادلة. ولنئ حبثنا يف أسباب غياب 

اإلسهام العليم املتمزي يف يلبيا ىلع امتداد العصور، وازدهاره مرشقاً ومغرباً، لوجدنا أنَّها 

أسباب تعود يف جمملها إىل طبيعة ابليئة وانلاس يف يلبيا وما حيكمهم من أعراف وسلوك، 

وانعدام اتلنافس واملثاقفة، وما يتصف به أعامهم من تواضع مبالغ فيه وخبس إلماكناتهم 

العلمية.

ولقد اتسم الشيخ الزاوي يف لك ما كتب وألَّف بمسحٍة أدبية مؤنقة وحيوية مجايلة 

متمزية، لم يمتلكها معارصوه من أعام يلبيا اذلين لم يرحوا موطنهم، ويبدو أنَّ ذلك اتلمزي 

األسلويب ما اكن إال منحة من منح انليل وطاوة أجوائه وذوق أهايله. وهذه حقيقة تشهد 

بها عرشات األمثلة لشخصيات مغاربية اكتسبت ذلك األسلوب يف الكتابة وأنس املاطفة 

وخفة الروح من الرشق، بعد أن ختلصت من جتهم بيئتها ورصامة جديتها وأسلوب تعبريها.

آثاره العلمية:

العامليِة سنة  الزاوي بنيله شهادَة  اكن لدلراسة األزهرية املوسوعية فضلُها ىلع الشيخ 

)1938(، وهو ما مكنَّه من اإلسهام العليم يف جماالت الفقه واللغة واألدب واتلاريخ، تأيلفاً 

وحتقيقاً.

ق( كتابن هما: خمّتّرُ  فيف جمال الفقه صّنف جمموعة فتاوى )بريوت 1973(، و)حقَّ

خليل )القاهرة د. ت(، والضوء املنري املقتَبَس يف مذهب اإلمام مالك بن أنس، تأيلف حممد 

الفطييس، )القاهرة 1966(.
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 ،)1959( القاهرة  املحيط،  القاموس  برتتيب  قام  فقد  واللغة،  األدب  جمايْل  يف  ا  أمَّ
واختر القاموس نفسه وأسماه خمتار القاموس )القاهرة 1963(، وقام بتحقيق الكشكول 
للعاميل )القاهرة 1961(، وديوان ابُلهلول )القاهرة 1966(، ومثلثات ِقطرب: نظُم إبراهيَم 
األزهري )بريوت 1984(، ومنظومِة الفرويخ )بريوت 1984(، وادلرِر املبثثة يف الغرر املثلثة 
املرحوِم  بمشاركِة  بمفرده، كما حقق  1987(، لكُها  للكتاب  العربية  )ادلار  للفريوزأبادي، 
)القاهرة  األثري،  البن  واألثر  احلديث  غريب  يف  انلهايِة  كتاَب  الطنايح  حممود  ادلكتور 
1963(. وقد استثنيُت من دراسيت هذه كتايْب ترتيب القاموس، وخمتار القاموس، لكونهما 
هذه  موضوع  هو  اذلي  واتلأيلف  اتلحقيق  إطار  يف  وليسا  واالختصار،  الرتتيب  نطاق  يف 

ادلراسة.

ونضاٍل  ومن هجرٍة  بالساح،  الشيخ من جهاٍد  اليت اعرصها  الوطنية  للظروف  واكن 
نضاهل  ومراحل  الوطن  بتاريخ  االهتمام  حنو  االجتاه  يف  األكُر  احلافُز  متواصل،  سيايس 
مسارات:  ثاثة  يف  املتمزي  االهتمام  هذا  تمثل  وقد  ومعامله،  ومدنه  بأعامه  واتلعريف 
اتلأيلف واتلحقيق واتلحرير، ولم أتعرض هنا للثالث منها، ألنَّه خارج إطار هذه ادلراسة.

األبطال  وجهاد  ت(،  )د.   ،)1932 اعم  )ألفه  املختار  عمر  هناك:  اتلأيلف،  نطاق  يف 
 ،)1961 )طرابلس  يلبيا  وأعام   ،)1954( لليبيا  العريب  الفتح  وتاريخ   ،)1950 )القاهرة 
إىل  العريب  الفتح  بداية  من  طرابلس  ووالة   ،)1968 )طرابلس  الليبية  ابلدلان  ومعجم 
 ،)1952  – الليبين يف ديار اهلجرة )1924  1970(، وجهاد  العثماين )بريوت  العهد  نهاية 
باستثناء األخري  الزاوية )خمطوط(، وقد طالعتها مجيعاً  وتاريخ مدينة   ،)1976 )طرابلس 

ن من احلصول عليه، وقد علمت أنَّه حتت اإلعداد للنرش. اذلي لم أتمكَّ

ا يف جانب حتقيق انلصوص اتلارخيية، فله: اتلَّذاكر فيمن ملك طرابلس وَمْن اكن  أمَّ
بها من األخيار، البن غلبون، )القاهرة 1930(، ثم اجلزء اثلاين من: املنهل العذب يف تاريخ 

طرابلس الغرب، ألمحد انلائب، )طرابلس 1961(.
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ويبىق جانب اتلحرير، ويه جمموعة وثائق سياسية عن أعمال ايطايلا يف يلبيا، وتقرير 
وحدة  األبيض يف  والكتاب  اإلجنلزي،  أعمال  من  بها  يتصل  وما  الطرابلسية  القضية  عن 

طرابلس وبرقة.

وانطاقاً من حتديد موضوع هذه ادلراسة يف تلمس مامح املنهجية اليت سار عليه 
شيخنا الزاوي يف تأيلفه وحتقيقاته، نبدأ أوال بمنهجية اتلأيلف:

: منهجيته في التأليف:
ً
أوال

مامح  بأبرز  الزاَمُه  بوضوح  َحُظ 
ْ
يَل اعمة  بصورة  الزاوي  الشيخ  صّنفه  فيما  املتأمل 

حبكم  كتبه،  من  آخر  إىل  كتاب  من  االلزام  هذا  تفاوت  وقد  احلديث،  العريب  اتلأيلف 
طبيعة مادة املوضوع ونوع مصادره ومراجعه. وسعياً الستخاص أبرز تلك املامح، علينا 

أن نستعرض هذه املصنفات، ويه اآلتية:

معجم ابلدلان الليبية:   1

داع املؤِلـَف إىل تأيلـف هـذا املصنـِف ماحظتُـُه أنَّ كثـرياً من املؤرخـن وأصحاب 
الرحـات واجلغرافيـن قديمـاً وحديثـاً قـد ذكروا بعـض ابلـدلان الليبية مفرقـة يف كتب 
عربيـة وإفرجنيـة، يصعـب ىلع كثـري مـن انلـاس معرفتُهـا ومعرفـة مـا يتعلق بأسـمائها 

وتارخيها.

ن املؤلف من خال رحاته يف مناطق باده ما بن )1919 – 1923(، ثم  وقد تمكَّ
ة،  ما بن )1964 – 1965(، أن يزور كثرياً من األماكن، وأن يدوِّن عنها ماحظات مهمَّ
اكنت يه املنطلق هل تلصنيف هذا الكتاب، فلما استقر باملؤلِف املقاُم يف مر اعم )1924(، 
أخذ يراجع ما مجعه يف جوالته تلك، واستعان بعدٍد من املراجع اليت ُعنيْت بابلدلان الليبية 
انلارصية  والرحلِة  رُشيْد  وابِن  واتلّجاين  العيايش  ورحات  للحموي  ابلدلان  معجِم  مثل: 

واتلبياِن لرأفت بك وغريها، يلخرج كتابه هذا.
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منهجه فيه: )ص 9-7(.

مجع املؤلف يف هذا الكتاب ما وصل إيله علمه ووقف عليه بنفسه من مدن أثرية 
وقصور جاهلية وقرى وجبال وأودية وعيون جارية وآبار هلا شهرٌة وأبراج وزوايا ومساجد 
وأماكن وقبائل عربية نسبها أحياناً إىل أصوهلا األوىل، ورتبها ىلع حروف املعجم، وما اكن 
من األسماء مبدوءا بلفظ )ابن( أو )أبو( أو )أم(، ذكره يف حرف اهلمزة، وما اكن مبدوءا 

بأداة اتلعريف )ال( ذكره يف احلرف اذلي يليها مبارشة.

وقـد عـّرف جبميع ما ذكـر من املدن وببعـض القرى تعريفـاً خمتراً واضحـاً، وأّرخ 
للمشـهور منهـا، مشـرياً إىل مـا وقـع فيها من وقائـع اجلهاد ضـد الُطليـان، أو الراع بن 

األهايل.

وقــد أشــار املؤلــف إىل هــذا املنهــج يف مقدمتــه، كمــا أشــار إىل أنَّــه نبَّــه ىلع بعــض 
ــث-  ــم وحدي ــمان – قدي ــدل اس ــه »إذا اكن للب ــة، وإىل أنَّ ــري معروف ــا غ ــن أنّه األماك
ْعــرَِف هــل 

َ
ذكــرت كاًّ منهمــا زيــادة يف اتلوضيــح، وحبثــت عــن كثــري مــن األســماء أل

هلــا أصــل يف العربيــة أو ال، كمــا أرشت إىل كثــري مــن األســماء ذات األصــول الربريــة، 
ــه حــاول »يف بعــٍض األحيــان إجيــاد  ومــا يُطلــق منهــا ىلع املــاكن والســاكن«، وذكــر أنَّ
ــاً يف الشــعر  ــس، وخصوص ــا يف طرابل ــتعملة عندن ــاظ املس ــض األلف ــوي بلع ــل لغ أص
ــه  ابلــدوي، وبعــُض األلفــاظ قــد يكــون َربُْطــُه باألصــل اللغــوي غــرَي واضــح، ولكنَّ
يُســتأنس بــه«، حيــث إنَّ مثــل هــذه املحــاوالت قــد يفتــح بابــاً - كمــا يقــول - للبحــث 

ملــن يرغــب يف ذلــك، فربمــا هــداه حبثــه إىل أوضــَح ممــا اهتــدى إيلــه املؤلــف هنــا.

وال يفـوت املؤِلـَف أن ينبَهنـا هنـا – كمـا اعتـاد أن ينبـه يف لك مصنَّفاتـه – إىل أمر 
مهـم جيسـُد تواُضَعـه ويّمثـُل وْعيَُه بنْسـبّيِة اجلهد البرشى مهمـا بلغ به صاحبُـه، فيقول: 
»وال أديع أيّن اسـتوعبت لكَّ مـا اشـتملْت عليـه يلبيا من قـرى وأمكنة... واعتقـد أنَّه ما 

فاتـين إال القليل«.
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وقد استوىف الكتاُب منهجيتَه بما وضعه املؤِلُف من ثبت باملصادر واملراجع وبفهرس 
لألماكن واألشخاص، وبما ُذيلْت به صفحاتُه من إحاالت وماحظات وتعليقات.

َس من بداية الفتح العريب إىل نهاية العهد الرتيك:   2
ْ
والةُ طرابل

ثم  إهداء ومقدمة،  ويشتمل ىلع  الصغري،  احلجم  )300( صفحة من  الكتاب يف  يقع 
يستعرض الوالة اذلين حكموا ابلاد من عهد اخلَلفاء الراشدين حىت آخِر واٍل قبَْل بداية 

االحتال اإليطايل اعم )1911(، وعددهم )148( وايلاً.

منهجـه: لـم يضـع املؤلـف لكتابـه ثبتـا باملصـادر واملراجع اليت اسـتىق منهـا مادته 
العلميـة، ولـم يـرش إال إىل قليـل منهـا يف هوامـش الكتـاب، كمـا اكتىف بذكـر بعضها يف 
ثنايـا الكتـاب نفسـه مثـل كتابات ابن خـدلون وانلائب وابـن غلبون واجلـريت ورودلف 
ميـاكيك وجوزيـف اككيـا، واملرجـع الوحيـد اذلي لفـَت املؤلُف هل نظـَر القراء هـو كتاب 
انلائـب اذلي خصـه باملاحظـة اآلتيـة: »تاريخ انلائب... طبع األول مرة يف اآلسـتانة سـنة 
1317ه، وبرتخيـص مـن نظـارة املعـارف الرتكيـة رقـم 738، وأرشف ىلع طبعـه صاحُب 

مطبعـة تركيـة، ويف بـاد تركيـة، وىلع مـرأى ومسـمع مـن الـرتك. ولـو اكن مـا فيـه مـن 
األخبـار عـن الـرتك الـيت نقلنا بعَضهـا غرَي صحيحـة، أو يف حمل الشـك، ملا اكنـت نظارة 
املعـارف الرتكيـة ترخـص يف طبعـه... ومـا نَْكـَرُه أْن اكن فيه مـن األخبار عـن الرتك ىلع 

غـري هـذا الوجـه... والعاقل من اتعـظ بغـريه« )ص 236(.

وقـد جعـل املؤلـف اهلوامـش للتعريـف ببعض األعـام واملواضـع وضبـط نطقها، 
وكذلـك لإلشـارة إىل اختـاف يف بعض اتلواريـخ أو الروايات، دون ذكـٍر يف الغالب األعم 
للمصـدر أو املرجـع اذلي اعتمـد عليـه، كما تكررت دليـه اإلحالة يف اهلوامـش وأحياناً 
يف املـنت إىل كتابـه )تاريـخ الفتح العـريب يف يلبيـا( اذلي خلّص منـه معظم املـادة العلمية 
الـيت بـىن بها هـذا الكتـاب، وكذلـك إىل كتبـه: أعـام يلبيـا، ومعجـِم ابلـدلان الليبية، 

وجهـاِد األبطال.



روازباا باطبب اع بافابثاعأا مدشا بربوا بمدللا بد عم

185

ويتسم عرض املؤلف ملادته اتلارخيية بالرتكزي واالختصار واالكتفاء برسد األحداث 
دون ختليلها بما جنده يف كثري من كتب اتلاريخ األخرى من طرف أو نصوص أدبية، عدا 
موضعن أو ثاثة ال أكرث. غري أنَّه استشهد يف مواضَع قليلة ببعض األبيات القرآنية للعظة 
واالعتبار، وذلك ىلع طريقة انلائب يف كتابه املنهل العذب يف تاريخ طرابلس الغرب، كقوهل 
اذلي ساقه املؤلف هنا: »... وانقرض بيت آل القره مانيل وتفرقوا أيدي سبأ، وحصل املىن، 
واهلل يؤيت امللك من يشاء، ويزنعه ممن يشاء، وُيعز من يشاء، وُيذل من يشاء، وهذه ثمرة 

اتلرف بالشهوات، وغض الطرف عن الغوائل واآلفات...«)ص 235(.

ومن خصائص هذا اتلأيلف تتبُعه ادلقيُق لألحداث ومقارنتُُه بن الروايات واتلواريخ 
ثم ترجيُحه ما يراه األصح منها، ومن ذلك أيضاً تعليقاتُه ىلع بعض املواقف اليت يرويها، 
كقوهل يف شأن صاحب املنهل العذب: »وأهل الفساد عند انلائب هم العرب اثلائرون ىلع 
ظلم الرتك واستبدادهم، وكثرياً ما وصفهم بذلك، وهذا منه ليس من اإلنصاف يف يشء« 
)189(، وكقوهل عن ابن غلبون: »وذكر ابن غلبوٍن رشوطاً أخرى غرَي الغرامة احلربية، ال 
تتفق – يف نظري-مع تريح انلائب بأخذهم الغرامة احلربية ورحيلهم عن ابلدل« )202(، 
يتوىل  اذلي  املظلم  العهد  »وهذا  بقوهل:  يلبيا،  يف  العثماين  العهد  والة  ىلع  تعليقه  وكذلك 
 – فيه طرابلس حنو )360( سنة  الوالية، واذلي اعشت  القهوة منصب  فيه اخلياط وبائع 
َقَعَد  اذلي  وهو  وسياسياً،  واقتصادياً  ثقافياً  طرابلس  ىلع  أثر  اذلي  هو  املظلم  العهد  هذا 
.)233( ص  يف  جاء  ما  كذلك  وانظر   ،)209( وتونس...«  مر  جبارتيها  اللحاق  عن  بها 

ا عن أسلوب املؤلف يف الصياغة فهو امتداد ألسلوبه يف سائر مصنفاته من حيث  أمَّ
طوٌل العبارة ووضوُحها وفصاحتُها وإحاكُمها.

جهاد األبطال يف طرابلس الغرب:   3

يضم الكتاب )544( صفحة من احلجم املتوسط، وحيتوي ىلع مقدمتن وإهداء وتمهيد، 
الوطنية  الرمحن عزام ودوره يف احلركة  السيد عبد  الكتاب عن  بداية  وترمجتن األوىل يف 
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موضواعت  ثم  نفسِه،  املؤلِف  عن  واثلانية  للباد،  اإليطايل  االحتال  فرتة  خال  الليبية 
وقد صّدر هذه  مراحل.  أربع  األحداث، فجاءت يف  تسلسل  تناوهلا حبسب  اليت  الكتاب 
االقتصادية،  واحلالة  واملحلية  ادلويلة  السياسية  األوضاُع  ما اكنت عليه  املراحل بوصف 
وسريِة والة طرابلس من األتراك، وما اعملوا به انلاس، وكذلك الرتتيباِت واتلطوراِت اليت 
ثاثَة  فقدم  ابلطولة،  بتعريف ألنواع  اتلصديَر  هذا  أنىه  ثم  اإليطايل،  مهدت لاحتال 
تعريفات، وأعقبها بتلخيص ما كتبه العامة األمرُي أمن أرسان عن الطريق املحرمة يف 

احلرب يف كتابه: حقوق امللك ومعاهدات ادلول.

يقول الشيخ الزاوي يف )ص529( عن كتابه هذا جهاد األبطال: »وهو وثيقة من أصح 
ألنَّه  الشك؛  إيله  يرىق  ال  ما  احلقائق  من  وفيه  الطرابليس،  اجلهاد  يف  كتبت  اليت  الوثائق 
يستند إىل املشاهدة والرواية عن الزعماء اذلين تولوا رئاسة حكومات املجاهدين، وتولوا 
ما اكن بينهم وبن الطليان من مفاوضات ومعاهدات، وماكتبات يف صميم القضية، وعن 
اذلين بارشوا احلرب رؤساء وجنوداً، وقد رشعُت يف تأيلفه منذ أن استقر يّب املقاُم يف مر 
سنة 1925«، وهذا يعين أن تأيلفه استغرق زهاء العرشين سنة، كما يشري يف مقدمة الطبعة 

األوىل )ص 16(.

وبعـد أن يبـن املؤلـف سـبَب تسـميِة الكتـاب بهـذا العنـوان، ولـم يَُسـمِه جهـاَد 
األبطـال يف يلبيـا أو يف طرابلـس وبرقة، يشـري إىل أنه أحـىص فيه ما لم يُكتـب لغريه أن 
ه ال يـدىع اإلحاطَة بكل  أحصـاه يف هـذا املوضـوع، ثم ينبهنـا إىل أمر مهـم هنا، وهو أنَـّ
شـاردة وواردة يف هـذا الشـأن، يقول: »ومن اليسـري ىلع ابلاحثـن يف اجلهاد الليـيب العثوُر 
ىلع حقائـَق كثـريٍة لـم أذكرها، ألينِّ لـم أعرفها، وأنَّ مِلثـيل أن حييط حبقائـق جهاد مقدس 

اسـتمر حنو 22 سـنة؟ « ص )530(.

صميم  من  املستقاة  ويه  الكتاب،  عليها  بين  اليت  العلمية  املادة  طبيعة  مع  وتمشياً 
الوقائع والروايات واملقابات، ومن واقع بعِض الصحف األجنبية واملراسات واملفاوضات 
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وحمارِض املعاهدات والقوانن، لم يضِع املؤلُف ثبتا باملصادر واملراجع، مع أنَّه اكن يف إماكنه 
املنهجيُة  بعناوينها ورواتها وأصحابها وأماكن وقوعها وتارخيها كما تقتضيه  قائمة  ذكُر 

احلديثة، وذلك تسهيًا ملراجعتها واالنتفاع بها.

بها إحاالت  اقترْت ىلع ماحظات توضيحية، وليس  قليلة، قد  اهلوامش فيه  ا  أمَّ
وإنَّما ىلع  قليلٍة،  مواضَع  إال يف  عليها،  ُينْبَ  لم  الكتاب  أنَّ  واملراجع، حبكم  املصادر  إىل 

املشاهدات والروايات كما ذكرنا.

ومـن مزايـا هـذا الكتـاب أنَّ مؤلفـه لـم يكتـِف بـرسد األحـداث، بـل حرص ىلع 
ـل عليه مـن معلومـات من  نـه مـن هـذا مـا حتصَّ حتليلهـا وإبـداِء رأيـِه فيهـا، وقـد مكَّ
طريـق اآلخريـن، ومـا اكن دليـه مـن خـرة شـخصية بأبعـاد األحـداث وأسـبابها، ومـا 
ـض عنهـا مـن نتائـج. يقـول ادلكتـور حممد مسـعود جـران: » فهـذا الكتـاب جهد  تمخَّ
مبكـر يقـوم ىلع اعتمـاد الرواية الشـفاهية املحدودة وغـرِي املتبََعِة لألسـايلب ادلقيقة، إىل 
جانـب املعلومـات املدونـة، كمـا أنَّ صاحبـه حاول فيـه اجلْمَع بـن املقابلـة واتلوثيق يف 
األحـداث واملواقـف اليت اختلفـت فيها اللكمة، واختيـار األصح الراجـِح يلعِطَي للكتاب 

أهميـة خاصـة« )ص20 -21، ط3، املـدار اإلسـايم(.

كذلك فقد حمّص املؤلف أدوار عدٍد من الشخصيات اليت شاركت يف اجلهاد، أو يف 
العمل السيايس الوطين، أو يف الراع القبيل سلباً أو إجيابياً، واكن حوهلا لغط ما، فأعطى 
ِر أسماء بعض اذلين تعاونوا 

ْ
ل عَدَم ذك فيها رأيه من خال ما توفر هل من معلومات. وقد فضَّ

مع املستعمرين، يقول: »وذكرُت بعَض احلقائِق اليت حتُط من أقدار بعض املواطنن اذلين 
ما زالوا أحياء، ولم أذكر أسماءهم سرًتا عليهم، وجتنبا للتشهري بهم...« ص )530(. ويرى 
بعض  يف  وتأثرية  انطباعية  من   – لكه  ذلك  بعد   – يسلم  لم  الكتاب  أنَّ  جران«  ادلكتور 
املواقع، يدركها َمْن يعرف سرْيَ األحداث يف احلرب الليبية ومواقَف الشخصيات الفاعلِة 

فيها«. )ص 21، ط3، املدار اإلسايم(.



188

تلاالارف لارصم دايما د د ت قثاعيدش وامادعأ

ثقافة  عكست  صافية،  حمكمة  وصياغة  شائق  ببيان  الِكتاب  أسلوُب  اتصف  وقد 
املؤلف العربية املتمكنَة من الرتاث، ومن هنا جاء عرُضه املادَة العلميَة عرضاً ممتعاً جذاباً، 

وهذه نماذج منه:

يأخذ  اكن  ابلاروِد  وهلُب  املدافع،  دويُّ  ابلاَد  وشمل  ساقِها،  عن  احلرُب  رِت  »وشمَّ
15( وقوهل: »وقد سلخُت يف مجعه من عمري زُهاَء عرشين سنة  الرجال« )ص  بمعاطِس 
»)ص16(، وقوهل: »إنَّ هؤالء انلفَر لم يكن هلم من ديِنهم رادع، وال من أخاقهم وازع 
أن  تلبث  ال  ناضجة  وأكلة  سائغة،  لقمة  طرابلس  أنَّ  الطليان  »ظن  وقوهل:  ..« )ص34(، 
تُبتلع فتُهَضم.... وقّدروا لانتهاء من فتحها 15 يوماً .. واكن هذا اتلقديُر وذاك ىلع حد قول 

الشاعر:

*وتقدرون فتضحك األقداُر*« )76( 

تزيد ىلع بضع  الفجر، ويف حلظٍة ال  انبثاِق  »وعند  بقوهل:  فيها  ويصف معركًة شارك 
ما  ضوضاُؤها  تمأل  وانلار  احلديد  بِلغة  وإذا  األنفاُس،  وُحبسِت  األصواُت  خشعت  ثوان 
بَن السماِء واألرض، وإذا باملجاهدين يندفعون اكلسيل املنهِمِر إىل األمام، خياطب بعُضهم 

بعضاً..« ص )102(.

بما  ضاقت  اتلاريخ  من  »صفحة  يقول  طرابلس«  يف  »إيطايلا  بعنوان  لكمٍة  وحتَت 
ما حوْت  ثُم ختمت ىلع  إيلها،  إىل اغية جَرْت  فانتهت  وِعر،  اشتملت عليه من حوادَث 
وتوارخيها...  األمم  سجاُت  فظ 

ُ
حت حيث  اتلاريخ  خزائن  يف  وأوُدعْت  ورش،  خري  من 

لُك  تِلجَد  القسط،  موازيَن  أجلها  من  يُقيم  اعدلة  نظراٌت  الصفحات  هذه  يف  وللتاريخ 
بعيًدا،  أمداً  وبينَه  بينَها  أنَّ  لو  تودُّ  عِملْت من سوء  وما  حُمرْضاً،  ما عِملت من خري  دولٍة 
وسيجُد اتلاريُخ يف صفحاِت دولة الروم .. ما تَْسوَدُّ الوجوُه لفظاعته وبشاعته، وما تترأ منه 
اإلنسانيُة، بل الوحوُش يف آجاِمها« )ص 522(. وقد أملت عليه حافظتًُه من ذخائر الشعِر 
أن يستشهد بشطرٍة أو ببيٍت من األبيات املتداولِة يف كتب األدب، لكما رأى مناسبًة ذللك.
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جهاد الليبيني يف ديار اهلجرة:   4

دون  موضواعته  عرض  يف  يميض  ثم  وتصدير،  ومقدمة  إهداء  ىلع  الكتاب  حيتوي 
معلوماته  ىلع  لكياً  املؤلف  اعتمد  وقد  حمددة.  مباحث  أو  فصول  أو  أبواب  إىل  تقسيمها 
الشخصية وجتاربه املبارشة وعاقاته بالليبين املهاجرين وباملوجودين يف داخل ابلاد، وبما 
اعرصه من أحداث تتعلق بالقضية الوطنية الليبية، فسّجل لك ذلك مستشهداً بكثري من 
الوثائق من رسائل واتفاقات ومذكرات وبرقيات وتقارير خاصٍة بتطور تلك القضية من 

سنة 1924حىت 1952.

ىلع  يشتمل  الكتاب  أنَّ  وياحظ  جداً،  وقليلة  خمترة  فيه  الكتاب  هوامش  ا  أمَّ
استناٍد إىل املصادر  لة عن األشخاص واألحداث واألمكنة، دوَن  معلومات دقيقة ومفصَّ

واملراجع املكتوبة.

وأسلوب املؤلف سلس وحمكم واضح، ذو مجل قصرية ومتوسطة، مضبوطة يف ترقيمها، 
وهو يُعد امتداداً ألسايلب أعام ابليان املشارقة من أمثال طه حسن والزيات وأمحد أمن 
وتوفيق احلكيم وأرضابهم، ومع أنَّ موضوع الكتاب سيايس تقريري ال صلة هل باألدب، فقد 

جاء أسلوُبه مرشقاً وشائقاً، كقوهل: 

قراراتها  ومن  األمم،  ُعصبِة  ميثاق  من  برقْت  اليت  اخلابة  الروق  تلك  ضوء  »ويف 
ومنشوراتها اكن الليبيون يطابلون بكِف إيطايلا عن ظلمها، ووقِْف عدوانها عند حد. 
ولكن هيهات أن تُسمع صيحاُت احلق يف ضوضاء دوي املدافع، وأزيُز طائراتها اكن حيول 
دون تنفيذ قرارات عصبِة األمم...وها هو اتلاريخ يعيد نفسه، فإنَّ قُوَى احللفاء الظافرَة، 
ونشوَة انلِر اليت لعبت بعقوهلم ما زالت حتول دون تنفيذ قرارات هيئة األمم، بل دون 

سماِعها« )ص 33(.

أعالم يلبيا:   5

ترمجٍة،  مئة  مخس  ىلع  مشتمًا  املتوسط،  احلجم  من  صفحة   )463( يف  الكتاب  يقع 
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مرتبٍة هجائياً، ومرفق بعُضها بصورة شخصية نادرة، ويتقدم هذه الرتاجم إهداء ومقدمتان، 
ويعُقبُها يف نهاية الكتاب ثبٌت بأربعٍة وأربعن من املصادر واملراجع، إضافة إىل معلومات 

املؤلف اخلاصة.

وحيدد د. حممد مسعود جران ماكنَة هذا املصنَّف يف املكتبة الليبية بقوهل: »ولإلنصاف 
نقول إنَّ عمله ليس أوَل حماولٍة منشورة يف اتلعريف ببعض هؤالء األعام، إذ اكن السابُق 
يف عمل ذلك األستاذ يلّع الفقيه حسن، وآخرون أوْدعوا مقاالتهم يف صفحات املجات 
واجلرائد اليت اكنت تصدر قبل نرش هذا الكتاب« )ص 22 ط3(، وقد الحظ د. جران أنَّ 
»هذا الكتاَب – حىت إن سلمنا جبدوى املختِر يف اتلعريف بأوئلك األعام – لم يشتمل 
ىلع تراجم كثرية أغفلها املؤلف، ويه ال تقل حبال من العلم والفضل عمن ترجم هلم«، وهو 
يتفق يف هذا مع د. حممود ميك يف تسميته هذا الكتاَب ُمنتخباًً من األعام اذلين أجنبتهم 

يلبيا يف تارخيها الطويل. )انظر ص 22 ط 3(.

وحتتوي بعُض صفحات الكتاب ىلع هوامَش مهمٍة من تعليقات وتصويبات ورشوح 
ة وضبط لألعاِم، وقد أضىف وجوُد املصادر واملراجع من جانِب، ووجوُد اهلوامِش  خمتَرَ

من جانب آَخَر، طابَع املنهجيِة اذلي أعطى هذا املصّنف املهِم قيمتَُه العلمية.

به  تُْسِعُف  اكنت  ما  حبكم  وذلك  وقَِراً،  طواًل  الكتاب  هذا  يف  الرتاُجُم  وتتفاوت 
معلومات شخصية، ذللك  من  نفسه  املؤلِف  وما دلى  علمية  مادة  من  واملراجع  املصادر 
فِمْن هذه الرتمجات ما ال تتجاوز سطرين أو سطراً، أو ربما نصف سطر، ومنها ما تمتد إىل 

صفحة، بل أحياناً إىل صفحات ضافية عديدة.

عمر املختار:   6

هذا الكتاب هو – كما ُكتب حتت عنوانه - احللقُة األخرية من سلسلة اجلهاد اللييب، 
الرمحن عزام، ثم تعريٍف بهذا األستاذ، ثم  ويشتمل ىلع تقديم بقلم املرحوِم األستاذ عبد 
مقدميت الطبعتن األوىل واثلانية، ثم ترمجٍة للشهيد عمر املختار، ثم رسِد مراحل جهاده 
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انلرثية  املرايث  بعدٍد من  الكتاُب  واختُتَم  واستشهاده،  الزويتينة حىت أرسه  من مفاوضات 
والشعرية، تِليها اخلاتمة، ولك ذلك يف )236( صفحة من احلجم املتوِسط.

تأيلِفِه  وقَت  كنُت  »ولقد  فيقول:  الكتاب  هذا  تأيلفه  ظروف  عن  املؤلف  وحيدثنا 
ل ما يصل إيّل  سجِّ

ُ
1932م أرقب أحداث بادنا ىلع كثب، وأ 1353 ـه املوافق  بمر سنة 

من صحيح األخبار، ووقائِع احلرب يف اجلبل األخرِض، تارة بواسطة بعض املجاهدين اذلين 
اكنوا يفدون ىلع مر، وتارًة بواسطة األخبار اليت اكنت تنقلها اجلرائُد عن مراسليها، أو 
عن َمْن يتصل بها من املجاهدين، أو ما يأيت إيلها من اجلهات احلكومية الرسمية« )ص30(.

ومن خال هذا انلص ندرك أنَّ مصادر املؤلِف ومراجَعُه األساسيَة إنما اكنت الروايات 
الصحيحة املستقاَة مشافهًة من القادمن من داخل الوطن، أو من طريق مراسيل األخبار 
– برقة  العرب واألجانب، وقد ساق نصوَص عدٍد من املعاهدات، مثل معاهدة طرابلس 
سنة 1340 ه/  1923م، ونص املبايعة الطرابلسية سنة 1341ه، ثم نص الرد عليها، ونِص 
واقعة »كريّسه« سنة 1349ه، وغريها، ولم يقتبس شيئاً من الكتب املنشورة سوى اقتباس 
واحد من كتاب »حارض العالم اإلسايم« لألمري شكيب أرسان )ص40(، كما أنَّ الشيخ 
الكتاب. بعد هذا  أنه صنَّفها  يدل ىلع  ما  وهو  األخرى،  كتبه  أي من  إىل  يرش  لم  الزاوي 

بعض  أسماء  بضبط  اهتمْت  وقد  جداً،  وخمترة  نسبياً  قليلة  فيه  اهلوامش  ا  أمَّ
من  اعتمد عليه  ملا  الكتاب  نهاية  َر يف 

ْ
ذك وال  األحداث،  بعض  واتلعليق ىلع  األماكن، 

املصادر واملراجع.

جمموعة فتاوى:   7

هذا الكتاب هو يف )286( صفحة من الَقْطِع املتوسِط، تبدأ بإهداء ومقدمة، وتنتيه 
بفهرس املحتويات، ويه جمموعة فتاوى رشعيٍة انتقاها املؤِلف من بن الفتاوى اليت اكن 
الليبية يف دار اإلفتاء يف  يردُّ بها ىلع أسئلة انلاس عندما اكن يشَغُل منِصَب مفيت ادليار 
طرابلس. وقد قّدم هلا بمقدمة موجزة جاء فيها: »فقد بذلُت جهدي فيما كتبُت للوصول 
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إىل احلق وحترِّي األقوال املعتمدة ىلع ادليلل من كتاِب اهلل أو سنِة رسول اهلل واملوافقة ملا 
درج عليه أصحاُب رسوِل اهلل وأئمُة املسلمن، تلوضيح ما خيَف ىلع املواطنن من أحاكم 

رشعية هم يف حاجة إيلها« )ص 8(.

تناولـْت تلـك الفتـاوى أهـَم املشـكات الـيت اكنت تْشـَغُل بـاَل املواطنـن يف يلبيا 
يف تلـك املرحلـة، مثـل قضايـا الطـاق باثلـاث يف لكمـة واحـدة، وحِرماِن ابلنـات من 
املـرياث، وسـفور املـرأة، واحلضانـة، ومنـع الزوجـة مـن العمـل، وأحـاكم الربـا، واللحوم 
املسـتورة واتلصويـر والُرقيـة واللهـو وزيارة القبـور، واحلِكـر واحليازة، وبعـض أحاكم يف 

الصـوم واحلـج والعمـرة .... وغريها.

وياحظ املطاِلُع يف هذه الفتاوى – ىلع افرتاض أنَّها من جهده شخصياً وليست من 
إعداد بعض العاملن معه، وهم متخصصون يف هذا املجال – ياحظ فيها جهداً صادقاً 
 واسعاً يف استقراء املعلومات وتتبعها بكل صر وأناة، ثم يأيت عرُضها وحتليلها 

ً
واطااع

العناية واتلدقيق، يف صياغة لغوية دقيقة ومتينة،  بينها بكثري من  ومناقشتها والرتجيح 
واضحة وجذابة، وال شك يف أنَّ مرد هذا لكه إىل ما يتمتع به املؤلف من ذوق أديب اعل، 

ولغة مجيلة صافية.

وقـد اتضحـْت جديـُة املؤلـف يف حرصـِه الشـديد ىلع تتبع املسـائل ومـا يتعلق بها 
مـن جزئيـات وخافـات، داخـل إطـار الفقـه املالـيك يف اغلـب األحيـان، ولكـن بينما 
جنـده ملزمـاً يف كثـري مـن االقتباسـات بذكـر مصادرهـا األويلـة أو اثلانويـة، وقلمـا 
حيـّدد مواضـع انلقـل منهـا بتعين اجلـزء والصفحـة، إذا بـه يف مواضع أخـرى يهمل هذه 
اإلحالـة وهـذا اتلحديـد، وال يثبـت من اهلوامـش إال القليـل املوجز، كما يهمـل اإلحالة 
ـا املصـادر واملراجـع اليت اسـتعان  إىل مصـادر األحاديـث انلبويـة الـيت يسـتدل بهـا، أمَّ
بهـا وجعلهـا يف قائمـة آخـر الكتـاب، فيه خايلـة من ذكـر طبعاتهـا ونارشيهـا وأماكن 
نرشهـا وتاريـخ النـرش، ولك مظاهـر اتلقصـري املنهـيج هـذه إنَّمـا احتـذى فيهـا املؤلف 



روازباا باطبب اع بافابثاعأا مدشا بربوا بمدللا بد عم

193

َسـنن كثـري مـن املؤلفـن املتحررين مـن االلزامـات املنهجيـة األاكديميـة، هذا ويَشـَعُر 
ه كأنما خياطـب فئـة املتخصصن وحدهـم يف هذا  قـارئ هـذا األسـلوِب يف اتلأيلـف بأنَـّ
املجـال، وليـس اعمـة القـراء مـن املثقفـن وغريِهم ممـن قـد حيتاجـون إىل مراجعة هذه 

االقتباسـات يف مظانهـا واتلوسـع يف حبثها.

إنَّ مـا قدمتْـُه داُر اإلفتـاء يف طرابلس من خدمـات علمية للنـاس ىلع عهد املرحوم 
الشـيخ الـزاوي تـراث جدير بأن ينرش نـرشاً علمياً، ويصـل إىل األيدي، ويسـهم يف توعية 
ه ملن املؤسـف أن يهمل هذا  املواطنـن بدينهـم، وحـل مشـكاتهم الفقهيـة املعارصة، وإنَـّ
الـرتاث، وجتهـل األجيـال اجلديـدة حـىت هـذه املجموعة مـن تلـك الفتاوى الـيت جاهد 
املؤلـف ومسـاعدوه يف سـبيل وصوهلـا إىل انلـاس، ويه عزيـزة الوجـود اآلن، وال يعرفها 

إال أقـل القليل.

مالمح املنهجية في تلك املصنفات:

1- بنية اهليلك ادلرايس: ويه متفاوتة بن مؤلفاته هذه، فعىل حن اعتمد الشيخ يف 

اختاره يف  ما  استعرض أحداث لك مرحلة، وهو  ثم  الزمنية،  املراحِل  الكتاب ىلع  تقسيم 
كتابيه »عمر املختار« و»جهاد األبطال«، قّسم كتابه »والة طرابلس« عهوداً متتايلة، وتناول 
ا كتابه »تاريخ الفتح العريب يف يلبيا« فهو يتابع  يف لك عهد منها من اكن فيها من الوالة، أمَّ
أحداث الفتوح عر عهود متواصلة أيضاً، لكنَّه تتّبٌع ساكين جغرايف تارييخ مرتابط، وهو 
تتّبٌع خيتلف تماماً عما هو موجود يف كتابيه »أعام يلبيا« و»معجم ابلدلان الليبية« الذلين 
نهج فيهما اتلتابع اهلجايئ املعروف، ويتفرد كتابه »جمموعة فتاوي« بهيل خاص يقوم ىلع 
تتابع موضواعت الفتاوى نفسها دون مرااعة ألي يشء آخر، وقد ُوفَق الشيُخ فيما اختار من 

تقسيمات، تمشياً مع طبيعِة املادة العلمية موضوع الكتاب.

وياحظ أنَّ اإلهداء واملقدمة – وقد تتعدد – واخلاتمة، اعدة يه عنارص أساسية يف 
أحياناً عنارص أخرى، كتعريفه يف »جهاد األبطال«  املؤلف  املصنفات، وقد يضيف  تلك 
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إياد  الرمحن عّزام اذلي اكنت هل  بسريته اذلاتية، وبالكتاب اذلي يقدمه، وبشخصية عبد 
بيضاُء ىلع القضية الوطنية الليبية يف تلك العهود.

باملنهجية  االلزام  مامح  أبرز  وهو  واهلوامش:  واملراجع  املصادر  قائمة  إثبات   -2

إثبات مصادره ومراجعه يف لٍك من: معجم ابلدلان  املؤلف حيرص ىلع  العلمية، هنا جند 
ال  مبتوراً  إثباتاً  وإن اكن  الفتاوي،  العريب، وجمموعة  الفتح  وتاريخ  يلبيا،  وأعام  الليبية، 
تتوفر فيه رشوط املنهجية احلديثة من حيث تقديم لِك املعلومات اتلوثيقية املتعارف عليها 
للنرش، وجنده يُهمل ذكَر املصادر واملراجع يف »عمر املختار، ووالة طرابلس، وجهاد األبطال، 
ولنئ اكنت هل مندوحٌة إىل حدٍّ ما يف فعل ذلك يف لك من جهاد األبطال وعمر املختار، ألنَّ 
معظم مادتهما العلميِة مستقاة من خضم األحداث واملعاناة الشخصية، فليس هل عذر يف 

كتابه والة طرابلس.

ا اهلوامش فيه تتخلل لك مؤلفاته يف اقتصاد وتركزي وحيثما وُجدْت حاجٌة ماسة  أمَّ
ذللك، ىلع تفاوت بن تلك املؤلفات وبَن مباِحثها، ومع ذلك، فقد َيْعَمُد املؤلف أحياناً يف 
الكتاب،  منِت  داخَل  املضمن  أو  ادلاخيل  باتلهميش  ما يسى  استخدام  إىل  املواضع  بعض 
من  أكرَث  واللغوية،  العلمية  واتلصويبات  باملاحظات  اعمة  بصورة  اهلوامُش  تلك  وتهتم 

اهتمامها باإلحالة إىل املواضع املحددة يف املصادر واملراجع.

3 - منهجيـة ادلراسـة واتلحليـل: وقـد تمثلـت حبكـم طبيعـة املـادة العلميـة ىلع 
منهـج انلقـد اتلاريـيخ القائـم ىلع األخبـار املدونـة وىلع الروايـات الشـفوية واملشـاركة 
الشـخصية يف بعـض األحـداث، وكذلـك ىلع منهـج حتليل املضمـون اذلي يسـتمد مادتَه 
ابلحثيـة مـن وسـائِل اإلعـام مـن طريـق مراسـليها العـرب واألجانـب، ومـن اتلقارير 
واملرسـات الشـخصية والرسـمية وحمـارض االجتمـااعت. ومـن املاحظ بوضـوح هنا أنَّ 
املرحـوَم الشـيخ الزاوي لـم يتـأتَّ هل تطبيُق تلـك املنهجيـة بمتطلباتها املعـارصة، حبكم 
تكوينـه العلـيم ادليـين مـن جانـب، وحبكـم أسـايلب الكتابـة واتلأيلف الـيت اكنت 
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سـائدة يف انلصـف األول مـن القـرن املـايض مـن جانـب آخـر، فالشـيخ لـم ينطلـق يف 
كتاباتـه مـن فـروض علميـة، أخضعهـا للتمحيـص ادلقيـق، ولم يمتحـن مـا اعتمده من 
روايـات وأخبـار بالشـك املنهيج، ولم يسـتبعد وجهات نظـره اخلاصة فيما أثبـت، بل اكن 
يسرتسـل ىلع سـجيته، مسـتنداً إىل لك مـا توافـر دليـه مـن معلومـات. ولم يـأل جهداً – 
حبكـم أصالـة طبعه ونقـاء ضمـريه ووازع ثقافتـه الرشعية وصـدق الزامـه ادليين – يف 

صـوغ أفـاكره، وتقريـِر أحاكمـه ىلع األحـداث واملواقف والشـخصيات.

 وال بّد نلا من التسليم حبقيقة معروفة ويه أنَّ املؤرخ يف األساس برش، ال يتأىت هل أن 
نهائياً يف أحاكمه واجتهاداته من ميوهل الشخصية ونوازعه اذلاتية، وال سيما عند  يتجرد 
تناوهل أحداثاً ومواقف ذات أبعاِد متداخلة وظروف معقدة ووجهات نظر نسبية متفاوتة، 
القيام بمسح يف  بعد  بتلك األحاكم واالجتهادات إال  أن يسلم  املعارص ال يمكنه  وانلاقد 
ذاكرة َمن بيق من انلاس اذلين شاركوا يف أحداث اجلهاد الوطين امليداين منه والسيايس، 
ومجع لَك الوثائِق العربية واألجنبية ومراجعة احلركة اإلعامية اليت واكبْت مراحَل اجلهاد 
داخَل الوطن ويف ديار الغربة، ثم مقارنِة ما جاء يف مؤلفات شيِخنا الزاوي، وهذه يه مهمة 

ابلحث األاكدييم الرصن.

4- لغة العرض واتلحليل: ويه كما تعرفنا ىلع نماذَج منها يف عرضنا هذا لَُغٌة  منتقاة 

ومجيلة، لكنَّها ال تتناسب ومقام ادلراسة واتلحليل العليم اذلي يتجنب الصياغَة األدبية 
املوشاة بالصور ابليانية واملحسنات ابلديعية والكنايات واتلمثل باآليات واألشعار واحٍلكم 

واألمثال، واملوسومَة أحياناً باملبالغات واجلزم يف األحاكم واتلعميم.

ولكنَّنا إذا قارنا أسلوَب الشيخ يف كتاباته بما اكن شائعاً يف تلك احلقبة من أسايلَب من 
، ومن اإلنصاف 

ً
هذه الزاوية، تغاضينا عن هذا املأخذ، ألنَّه اكن آنئذ أمراً طبيعياً مستسااغ

أن نعرتف بأنَّه ما يزال مسيطراً ىلع كثري من الكتابات األاكديمية حىت اآلن، وهو من أبرز 
عيوب كتابتنا العلمية اليت يصعب اتلخلص منها.
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وىلع لك حال، فإنَّ مؤلفات الشيخ الزاوي هذه بما عليها من مآخذ يسرية يه إسهام 

عظيم، أغىن به املكتبة الوطنية، غريًة منه ىلع وطنه، وحماولًة جادة منه بلناء كيان لشعبه، 

حيدد مامَح ُهويِتِه، ويرُز ألواَن عطائه، وِمن َثَم فيه مشاركة جليلة يف ترميم ذاكرٍة هذا 

الوطن الُمضّيعة.

ُه في التحقيق:
ُ
: منهجيت

ً
ثانيا

فُُه ىلع أوساطها العلمية وصداقته  اكن من براكت ابليئة املرية ىلع الشيخ الزاوي تعرُّ

لعدد من العلماء واملثقفن واملحققن وانلارشين، وقد دفعه هذا إىل مشاركتهم يف بعض 

ية وطموح،  الة، وجدِّ فعَّ املعروفِة، ديلَل حيويٍة  العليم، فجاءت جمموعُة حتقيقاتِه  نشاطهم 

ويبدو أنَّ الشيخ لم يكن دليه برنامٌج حمَددَّ أو خطٌة مرسومٌة يف هذا املجال، مقارنًة بما 

قدمه يف املجال اتلارييخ، وإنما اكنت حتقيقاتُُه اختياراٍت طارئًة، أو مقرتحاٍت ملتَمَسًة ِمن 

قِبل اآلخرين.

تلك  مامِح  أبرِز  رْصُد  خاهِل  من  يُمكننا  اتلحقيقياِت،  تللك  حتلييل  عرض  وهذا 

املنهجية:

انلهاية يف غريب احلدث واألثر: البن األثري )606ـه(:   1

ُق الوحيُد اذلي مجع بن املرحوم الشيِخ الطاِهر الزاوي، واملرحوم  هذا هو األثر املحقَّ

الفتاِح  عبد  ادلكتور  املرحوَم  وزميلَُه  عرفتُُه  اذلي  الطنايح  حممد  حممود  ادلكتور  املحقق 

احللو املحِقَق املعروف موظفْن وحمققْن نشطْن يف معهد املخطوطات العربية بمبىن جامعٍة 

ادلول العربية يف ميدان اتلحرير بالقاهرة يف ُمستهِل السبعينيات من القرن املايض. ويبدو 

أنَّ هناك صلًة علميًة ووشيجًة روحية وأدبية اكنت جتمع بن الشيخ الزاوي ود. الطنايح، 

وقد جتسدْت يف هذا اإلجناز العليم املبارك اذلي حفظ مودَتُهما وسيخدُل اسميْهما معا أبَد 

ادلهر.
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موضوع الكتاب:

م املحققان تعريفاً بموضوع اِلكتاب وبَمْن ألَف فيه قبَل ابن األثري وبعّده  وبعد أن قدَّ
من القداىم، أعطيا ترمجًة جيدة للمؤلِف وأرستِه وعلومِه وثقافتِه وشيوخِه والراوين عنه، ثم 
حتدثا عن أهم ُمصنفاته، ثم ختما ذلك باحلديِث عن طبعات كتاِب انلهاية السابقة ىلع هذا 
1311ه،  العثمانية يف  1269ه، واثلانية باملطبعة  اتلحقيق، ويه الطبعة األوىل بطهران يف 

واثلاثلة باملطبعة اخلريية يف مر1318ه.

منهجية التحقيق:

يرى املحققان أنَّ »أدق هذه الطبعات طبعُة العثمانية، ويه ىلع ما بُذَل فيها من جهد 
الشائع  معظُم ضبطها حبسب  وجاء  واتلحريف،  اتلصحيف  من  تسلم  لم  طيب مشكور، 
ادلائر ىلع األلسنة«، ومع ذلك فقد جعاها أصًا يف عملهما، وأفادا مما فيها من تقييدات 

وفروق بن النسخ الواردة بهامشها، ذكراها معزوًة إيلها )ص19-18(.

ـا عـن النسـخ املخطوطة، فيقـول املحققـان ص )19(: »ونسـخ انلهايـة املخطوطة  أمَّ
موفـورة بـدار الكتـب املرية وبغريهـا مـن املكتبـات«، واكن الواجب أن يذكـرا نلا هذه 
النسـخ، وأن يقدمـا تقريـراً واضحـاً عنهـا حـىت يكـون القـراء ىلع بينـة من ذلـك، ثم 
بعـد ذلـك اكن عليهمـا أن يقدمـا األسـباب العلميـة املقنعـة الـيت اسـتندا إيلهـا فيمـا 
اختـاراه مـن نسـخ خمطوطة دون غريهـا للتحقيـق، لكن ما حـدث أنَّ املحققـن فّضًا 
أن يعتمـدا ىلع الطبعـة العثمانيـة كمـا قدمنـا، دون ذكـر تلاريـخ كتابتهـا ومـدى قربها 
أو بعدهـا عـن املؤلـف، واختـارا – للمقارنة واالسـتئناس - نسـخة دار الكتـب املرية 
رقـم )516(، ألنَّهـا ضبطـت بالشـل الاكمـل، وبها تفسـريات لغويـة وإضافـات معظمها 
مـن كتـاب الفائـق يف غريـب احلديـث للزخمـرشي، ولـو أنَّ املحققـن الزامـا منهجيـة 
العمـل بدقـة، واختارا األصـل من بن النسـخ املخطوطة الكثرية كما أشـارا، مستأنسـن 

بالطبعـة العثمانيـة، لـاكن حتقيقُهُمـا أكرث دقـًة واتصافـاً باملنهجية.
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وحيث إنَّ ابن األثري اعتمد كثرياً ىلع كتاب الغريبن للهروي – اذلي قام بتحقيقه 
نسخته  املقابلة، من خال  أيضا عند  املحققان عليه  اعتمد  فقد   – الطنايح  د.  املرحوم 
املوجودة بدار الكتب املرية برقم )55 لغة تيمور(، كما استعانا يف ذلك بكتاب الفائق 
للزخمرشي، كما أرشنا، وملا اكن ابن منظور قد أفرغ حمتوى كتاب انلهاية يف »لسان العرب«، 
فقد عّد املحققان ما جاء من »انلهاية« يف »اللسان« نسخة منه، فأثبتا ما بن الكتابن من 
بيدي، وأثبتا رواياته، بسبب ورود  فروق، وكذلك نظرا يف كتاب »تاج العروس« للمرتىَض الزَّ
معظم أحاديث »انلهاية« فيه، كما نظرا يف كتاب »ادلر انلثري« للسيويط، وسّجا تعقيباته 
وزياداته، وحيث أشل منت احلديث، رجعا يف ضبطه إىل كتب السنة، واستعانا بكتاب 
»جامع األصول من أحاديث الرسول« البن األثري نفسه، الهتمامه فيه بغريب احلديث كما 

هو معروف.

كتابن  بن  هذا  مصنفه  يف  مجع  بأنَّه  »انلهاية«  مقدمة  يف  رّصح  األثري  ابن  أنَّ  ومع 
أساسين هما كتاب اهلروي املذكور وكتاب مهم آخر هو »املغيث يف غريب القرآن واحلديث« 
أليب موىس حممد بن أيب بكر املديين األصفهاين )ت 581 ه(، وقد وصفه بأنَّه يف اغية من 
احلسن والكمال )10 – 11(، فإنَّ املحققن لم يلتفتا إىل ذلك، ولم يشريا إىل أيِّ نوع من 
ابلحث عن هذا الكتاب، نلعرف هل هو ضائع أو ما يزال خمطوطاً موجوداً، واكن حرياً بهما 

أن يتناوال ذلك، وحياوال جتلية األمر نلا قدر اإلماكن.

واملطالع يف هذا اتلحقيق يلفت انتباهه ضآلُة اهلوامش يف صفحاته، وخلوُها، إال فيما 
ندر، من ختريج األحاديث انلبوية، واألبيات الشعرية، وترمجة األعام من غري املشهورين، 
املهمة  بهذه  القيام  عناء  نفسيهما  جيشما  فلم  قصدا،  هذا  إىل  قصدا  املحققْن  أنَّ  ويبدو 
الشاقة ىلع الرغم من أهميتها العلمية، ولنئ اكن هذا الصنيُع سنًة ألزمها كثري من حمقيق 
الكتب األدبية واللغوية ممن ال يتقيدون بالقواعد املنهجية األساسية، فإينِّ أراها منقصة، 

وتقصرًيا يف خدمة انلص وإضاءته للقارئن.
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ا ضبط املادة اللغوية، فقد احتكم فيه املحققان إىل املعاجم اللغوية يف لك صغرية  أمَّ
وكبرية، شأن لك حتقيق.

َ به املحققان هذا األثَر الرتايث  وىلع لك حال، فيف نهاية هذا العمل املشكور اذلي يرَسَّ
الفذ للباحثن واملطالعن، ونرشتُْه املكتبُة العلمية ببريوت يف طبعته اعم 1963م، حرص 
فَهارَِس  هل  املحققان - أجزل اهلل ثوابُهما - ىلع استكمال متطلبات املنهجية فيه، فوضعاً 

تفصيلية وقائمًة ملا اعتمدا عليه يف حتقيقه من مصادر ومراجع.

ادلرر املبثثة يف الغرر املثلثة: للفريوزأبادي صاحب القاموس:   2

اللسان  يف  اللغوية  املثلثات  ظاهرة  تناولت  كثرية  كتب  من  واحد  هو  الكتاب  هذا 
بنائه  حركة  ختتلف  اذلي  »اللفظ  بأنَّه  اللغوي  املثلث  تعريف  ويمكن  الفصيح،  العريب 
أو  االتفاق  مع  صور،  ثاث  ىلع  بنائه  حركة  ختتلف  اذلي  اللفظ  أو  وضًما،  وكرًسا  فتًحا 
االختاف يف املعىن« )ص31(، فإذا اكن االختاف يف الضبط مع االتفاق يف املعىن، فيه 
املثلثات املتفقة املعاين، وإذا اكن االختاف يف الضبط مع االختاف يف املعىن، فيه املثلثات 

املختلفة املعاين.

 وأول من ابتدع اتلأيلف يف هذا املجال حممد بن املستنري ابلري املعروف بقطرب 
فتداولوها  اللغوين،  أنظار  لفتت  بيتاً،  وثاثن  اثنن  من  قصيدة  ألف  فقد  206ه(،  )ت 
امتداد  ىلع  املجال  هذا  يف  املصنفات  توالت  ثم  ونرًثا،  نظًما  واتلعقيب  والزيادة  بالرشح 

العصور، وهو ما كّون ثروة زاخرة يف اللغة واألدب.

مـن بـن تلك اجلهـود اكن إسـهام جمد ادليـن الفـريوز أبـادي )ت 817ه( متمثًا يف 
كتـاب ذي قسـمن: القسـم األول وهو املثلثات املتفقـة املعىن، وهو بعنـوان »ادلرر املبثثة 
يف الغـرر املثلثـة« اذلي حققـه الشـيخ الطاهـر الـزاوي - وهـو موضـوع حديثنـا هنـا – 
وقـد حققـه قبله السـيد حممـد يلع الرديين يف رسـاتله للماجسـتري بكلية اللغـة العربية 
جامعـة األزهـر اعم 1380 ـه/  1978م، والقسـم اثلاين وهـو املثلث املختلـف املعىن، وقد 



(00

تلاالارف لارصم دايما د د ت قثاعيدش وامادعأ

حققـه ودرسـه د. عبـد اجلليل مغتـاظ اتلمييم، وصدر ضمن منشـورات جامعة سـبها يف 
.1988 اعم  يلبيا 

اخلزانة  نسخة  عن  مصورة  فريدة  نسخة  ىلع  اثلاين  القسم  حمقق  اعتمد  حن  وىلع 
العامة بالرباط )برقم 163 – املغرب األوىل(، جند أنَّ الشيخ الزاوي اعتمد يف حتقيقه ىلع 
نسختن يف دار الكتب املرية إحداهما يف جمموع برقم )480(، واثلانية يف جمموع )تفسري 
– ش(، ولعلهما النسختان اللتان أشار إيلهما د. اتلمييم برقم )166( جماميع يف دار الكتب 
املرية، كما أشار إىل نسخة أخرى بعنوان »جمموع ما ألف يف املثلث للفريوزأبادي« يف 

مكتبة األوقاف العامة ببغداد حتت رقم )12275/  1(.

ا النسخ اليت اعتمد عليها املحقق حممد يلع الرديين يف جامعة األزهر، فا سبيل  أمَّ
إىل معرفتها يف دراستنا هذه، ويبدو أنَّها أطروحة لم تزال مرقونة دون نرش، وبهذا ندرك أنَّ 
عمل الشيخ الزاوي لم يتجاوز االعتماد ىلع نسخيت دار الكتب املرية املذكورتن، وهذا 
معناه أنَّه عمل يدعو إىل املراجعة واتلفتيش عن لك النسخ املتوفرة يف مكتبات العالم، ثم 
بهذا اتلحقيق  أو االكتفاء  املحتمل جدا،  املبثثة« وهو  »ادلرر  اجلزم برضورة إاعدة حتقيق 

اذلي قام به الشيخ الزاوي وهو ما نعّرف به هنا.

ثم  الكتاب  لعنوان  رشح  ىلع  ثم  ومقدمة  إهداء  ىلع  الزاوي  الشيخ  حتقيق  ويشتمل 
انلص املحقق نفسه، ويف نهاية الكتاب فهرس لللكمات املثلثة، ثم فهرس حمتويات الكتاب، 
ولك ذلك يف )146( صفحة من احلجم املتوسط. وأول ما ياحظ يف هذا املقام تقصري املحقق 
يف إفراغ املواد العلمية اليت حواها انلص املحقق، من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار 
وأبيات شعرية وأعام وغريها، وترتيبها يف فهارس تفيد ابلاحثن؛ إذ إنَّ هذا من صميم 
عمل املحقق، ومن مقتضيات املنهجية احلديثة يف هذا الفن، وفات املحقق أيضاً ذكر قائمة 
ا جانب ضبط املفردات يف شلكها ورشحها  باملصادر واملراجع اليت استند إيلها يف عمله، أمَّ
وتوضيح مواقعها بعامات الرتقيم، فقد ُوفِّق فيه املحقق، وجاء ىلع درجة اعيلة من اإلتقان 
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بفضل دقته وسعة اطالعه وإخالصه يف العمل.

مثلثات قطرب: نظم إبراهيم األزهري:   3

وهو كتيب يف )48( صفحة من القطع الصغري، افتتح بمقدمة قصرية، وتعريف موجز 
بمؤلف املثلثات، واختتم بفهرس اللكمات املثلثة وقائمة املراجع.

يف املقدمة أشار املحقق إىل أنَّه لم يتمكن من معرفة أية معلومات عن صاحب هذا 
انلظم، وأنَّه نظم يف اغية السهولة، ويمتاز برشح كثري من غوامض املثلثات، وبزيادة فيها 
ا ما ثلثه  ىلع ما ذكره قطرب، »وقد بلغ ما ثلثه األزهري من اللكمات إحدى وستني لكمة، أمَّ
وبما  تسعاً وعرشين لكمة« )ص7(،  األزهري  نظمه  فيما  يتجاوز  فلم  اللكمات  قطرب من 
أنَّ قطرب لم يرتب مثلثاته ىلع حروف املعجم، بل بدأها حبرف الغني، وذكر بقية احلروف 
الرتتيب  املحقق قد خالفهما يف ذلك، وجعل  فإنَّ  انلاظم ىلع هديه،  ثم سار  اتفق،  كيفما 

هجائيًا، تسهياًل ىلع ابلاحثني.

وقد الحظ املحقق انَّ اللكمة املثلثة قد تقرأ بأكرث من وجه، لكنَّ األزهري اقترص يف 
رشحه املنظوم ىلع وجه واحد.

مثلثات  نسخ  بني  ما  إىل  االتلفات  عدم  ىلع  قام  فقد  اتلحقيق،  يف  الشيخ  منهج  ا  أمَّ
قطرب نفسها من اختالفات كثرية، واالقتصار ىلع النسخة اليت نظمها انلاظم، ألنَّها – كما 

يرى- أمجع النسخ اليت اطلع عليها.

منظومة الفرويخ يف اللكمات اليت تنطق بالظاء والضاد:   4

ويه يف )29( صفحة من احلجم الصغري، وحتوي مقدمة وتعريفاً بانلاظم موجزين، ثم 
نص األرجوزة ويه ست وثالثون لكمة، ويف انلهاية فهرس بما ورد فيها من مفردات الضاد 
والظاء، ولم يرش املحقق إال إىل أيب الرباكت األنباري يف رساتله »زينة الفضالء يف الفرق بني 
الضاد والظاء« من بني اذلين سبقوا الفرويخ يف هذا املجال، واكن حرياً باملحقق اإلشارة إىل 
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هؤالء املؤلفني السابقني.

والفرويخ – كما عّرف به املحقق – هو أبو نرص حممد بن أمحد بن احلسني بن حممود 
نة، وشعر جيد، و»هل هذه املنظومة اجلميلة يف الظاء  األواين )ت557ه(، هل رسائل حسنة مدوَّ
ملا ورد  الشطر اثلاين  بالظاء، وجعل  ملا ورد  فيها  الشطر األول من لك بيت  والضاد، جعل 
بالضاد، وما وجد يف بعض األبيات مما خيالف نهج األرجوزة قد يكون من حتريف انلاسخ« 

)ص 12(.

هامش  يف  بقوهل  واكتىف  بيشء،  عنها  يتحدث  فلم  اتلحقيق،  يف  الشيخ  طريقة  ا  أمَّ
)ص12( عن املنظومة: »نقلتها من جملة الرسالة اإلسالمية اليت تصدر يف بغداد، من عددها 
العربية  املخطوطات  فهارس  يف  يفتش  لم  أنَّه  معناه  وهذا  1399ه(«  سنة  )املحرم وصفر 
لم  بل  نسخ،  نسخ عنها من  وما  األرجوزة  العالم عن أصول هذه  بدلان  املوجودة يف بعض 
يعّن نفسه بابلحث عن األصل اذلي نقل عنه انلص املنشور باملجلة اإلسالمية املذكورة، 
وهو أهون األمور، وإذن فعمله هنا ويف منظومة املثلثات السابقة اذلكر، ال يتجاوز الرشح 

اللغوي، وال وجود فيه للتحقيق.

هذا وقد الحظ الشيخ الزاوي يف رشحه هذه املنظومة أنَّ انلاظم كثرياً ما خيتل دليه 
الوزن أو املعىن، فيقوم بتعديله، كما الحظ أنَّه يأيت أحياناً بمعاٍن ال توجد حىت فيما توسع 

املحقق يف استشارته من املراجع اللغوية الكثرية.

ديوان ابلهلول – رشح وحتقيق:   5

وهو أحد آثار األديب اللغوي: أمحد بن احلسني بن أمحد بن حممد الطرابليس املشهور 
بابلهلول )ت 1113ه( واملدفون يف مقربة منيذر يف طرابلس الغرب، واستناداً إىل ما ذكره 
األستاذ يلع مصطىف املرصايت يف مقدمته اليت أاعد بها نرش هذا ادليوان يف طبعتني األوىل اعم 
1967م واثلانية اعم 1999م، وهو أنَّ للبهلول شعراً غزيلاً غري هذا ادليوان، قام جبمعه أديب 
مرصي جمهول، وطبعته مطبعة املعارف العلمية يف مرص دون ذكر لسنة النرش)ط2  / ص 
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31 و50(، فإنهَّ اكن ىلع املحققني أال يسميا هذا اتلخميس ديواناً، بل اكن عليهما أن يسمياه 
ختميس القصيدة العياضية لكونه هو كذلك، أو أن يسمياه: »رس باب الوصول لسيدي أمحد 
: ادلر األصىف والزبرجد املصىف يف مدح سيدنا حممد املصطىف«، مثلما ورد  ابلهلول، املسمَّ

يف نسخة خمطوطة دلى األستاذ املرصايت )انظر ط 2/  ص 67(.

نَّ إطالق لفظ ديوان مرجعه إىل ما شاع يف أوساط الليبيني قديماً، يقول الشيخ 
ّ
ويبدو أ

الزاوي: »وقد أغرم الشعب اللييب بتخميس ابلهلول للقصيدة العياضية فسماه ديواناً، وال 
بيتاً«   1450 عن  يقل  ال  والقصيدة  اتلخميس  أبيات  جمموع  فإنَّ  التسمية؛  هذه  يف  غرو 

)ص11(.

منهجه في التحقيق: 

لم يرش الشيخ الزاوي يف تقديمه لدليوان إىل أيِّ أصٍل خمطوط اعتمد عليه، بل اكتىف 
بقوهل )ص21(: »وقد طبع ديوان ابلهلول ثالث طبعات فيما أعلم: الطبعة األوىل باملطبعة 
اخلريية بمرص سنة 1311ه، والطبعة اثلانية يف بوميب اهلند سنة 1313ه، والطبعة اثلاثلة يف 
مرص )بمطبعة صبيح( سنة 1349ه، ويظهر يل أنَّ طبعة بومىب اعتمدت ىلع نسخة املطبعة 
ا طبعة صبيح فيه  أمَّ يوجد يف األخرى،  إحداهما من األغالط  يوجد يف  ما  اخلريية؛ ألنَّ 

كثرية األغالط واتلحريف«.

ويشري األستاذ املرصايت )ص60  /  61( إىل الطبعة األوىل بأنَّها اكنت مشكولة مصححة 
بعناية أديب يليب اكن يدرس يف األزهر يدىع سالم مربوك الورشفاين، وهو ما لم يرش إيله 

الشيخ الزاوي.

إذن فاتلحقيق اذلي أمامنا لم يستند إىل أصول خمطوطة، وإنما هو إاعدة نرش ملا ورد 
يف الطبعات السابقة عليه زمنياً، مع العناية بدقة مراجعتها وتصحيحها وضبطها بالشلك 
الاكمل لألبيات ورشح ما غمض من مفرداتها، وهو ما أشار إيله الشيخ يف )ص 11 و14 – 
15(، وهذا املنهج هو ما سار عليه أيضاً يف تصحيح كتاب »الضوء املنري املقتبس يف مذهب 
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اإلمام مالك بن أنس« للشيخ حممد الفطييس )ت1310 ه( املنشور سنة )1388ه(، )انظر 
ص 3-4( من هذا الكتاب.

ومن هنا فقد امتازت نرشة األستاذ املرصايت لدليوان باعتمادها ىلع نسخ خمطوطة، ىلع 
حد قوهل، وإن كنا ال جند دليه أيَّ وصٍف هلذه النسخ، وال للمنهج اذلي اتبع يف حتقيقها، وال 
جند أيضاً يف اهلوامش شيئاً مما حيتمل أن يكون بينها من فروق، وهو إخالل فادح بالرشوط 

املنهجية املتعارف عليها يف فن اتلحقيق.

من  وهو  اتلخميس،  ألبيات  العرويض  الوزن  إىل  اإلشارة  لكيهما  املحققنْي  فات  وقد 
متممات اتلحقيق املنهيج، وىلع حني لم يرد يف تقديم الشيخ الزاوي أي خلل عرويض فيما 
أورد من أبيات، نفاجأ دلى األستاذ املرصايت بعدٍد من األبيات املضطربة يف وزنها، بسبب 
عدم حتديد وزنها، وهو السبيل اعدة الكتشاف ذلك االضطراب، ومن ثم إاعدة انلظر يف 
ابليت وضبطه بما يقيم وزنه وحيدد بدقة معناه )انظر مثاًل ابليتني اثلالث والسابع ص 43، 
وابليت اثلاين ص 41، والرابع واخلامس والسابع ص 42، واثلالث واخلامس ص 44، واثلاين 
 ،56 54، واثلالث واخلامس ص  53، واخلامس ص  49، واثلالث ص  ص45، واألول ص 

واألول ص 57، والسادس ص 59، والسادس ص 62(.

وحيسب منهجياً للشيخ الزاوي، وإن لم يستعن بأصل خمطوط كما قدمنا، ىلع عكس 
األستاذ املرصايت، أنَّه قد اهتم اهتماًما ملحوظاً بما بني الطبعات القديمة اليت توافرت دليه 
من فروق، وبما اتفقت عليه من مواضع اغمضة أحياناً، اكن يشري إيلها بمثل قوهل يف هامش 

)ص34(: »هكذا يف األصول اليت بني أيدينا، ويه غري واضحة املعىن«.

بما  تتصل  وتعليقات  توضيحية  هوامش  من  ساقه  بما  هنا  حمققنا  ُعين  فقد  كذلك 
اضطر إيله ابلهلول أحياناً من رضورات شعرية، أو تتعلق بأحداث السرية انلبوية الرشيفة 
وبعض ما ختللها من روايات، كقوهل يف )هامش ص104(: »يروي بعض انلاس أنَّ اذلئب 
لم تثبت أمام انلقد  الروايات  ، وهذه  والغزالة واجلمل والضب لكمت انليب 
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العليم اذلي قام به ابن تيمية وغريه من نقاد احلديث، ويه من األحاديث الضعيفة اليت ال 
يوثق بها، بل عّدها بعض العلماء من املوضواعت«، كما حرص الشيخ الزاوي أحياناً ىلع 
االستشهاد ببيت أو بأبيات رائعة من الشعر القديم، استجابة ألرحييته الفنية وما تفيض به 

ذاكرته من نصوص الرتاث الرفيع.

رأي املحققّين في فنية التخميس:

يصف الشيخ الزاوي القصيدة العياضية املخمسة قائاًل )ص10(: »إنَّ هذه القصيدة 
يف القمة من الشعر العريب: لغة فصيحة، ومفردات خمتارة، وألفاظاً تساوي ما حيتاج إيله 
أداء املعىن، وتناسقاً يشد معاين األبيات بعضها ببعض، ويه... تدل ىلع قوة شاعرية منشئها 
العجاب« تعمقاً يف  بالعجب  إياها  العربية«، ثم يصف ختميس ابلهلول  اللغة  وتضلعه يف 
بمعناه  وتمزتج  القصيدة  بيت  مع  تتسق  اليت  لأللفاظ  واختياراً  اتلعبري،  يف  وقوة  اللغة، 
لقوة  وختميسها  القصيدة  بني  يفرقوا  أن  انلاس  من  كثري  ىلع  الصعب  من  جيعل  امزتاجاً 

املناسبة اليت يأيت بها ابلهلول للربط بني معىن اتلخميس وبيت القصيدة« )ص10(.

ا األستاذ املرصاىت فيقول عن انلاظم املخّمس: »إنَّه يف احلقيقة من الشعراء اذلين ال  أمَّ
تبهت صورهم .. وال تتالىش قيمهم الفنية بتقدم الزمن أو بعوامل اتلطور اثلقايف )ص 15(، 
فقد صنع ديواناً اعتُرِب )وال ندري من اعتربه( يف مزيان الشعر الصويف من أرىق ومن أرق 
اتلصويرات األدبية )ص18(، فشعره يف ديوانه هذا دلَّ ىلع سعة ثقافة، ونمَّ عن ذوق فنان 
أديب« )ص19( .. إىل غري ذلك من األوصاف اليت اكهلا هل أستاذنا املرصايت، واليت يصعب 

أن تصمد أمام اتلحليل انلقدي املنهيج املعارص.

إنَّ ما يقف عليه ادلارس املدقق وانلاقد املحايد تلخميس ابلهلول هذا هو أنَّه نظم 
مصطنع ملحفوظ واسع من املفردات والرتاكيب ابلالغية املتوارثة والصور ابليانية املعادة 
واملعاين املجرتة والشائعة بني أدباء عهود الركود الفكري واألديب، عكف انلاظم عليه فوظفه 
يف غرض تقليدي متوارث هو مدح املصطىف عليه الصالة والسالم، وهذا املضمون، ىلع 
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نبله وسموه، يمهد هل انلاظم بعدد كبري من أبيات لك حرف من أحرف اهلجاء اليت بين عليه 
عليه،  األوصاف  من  عدد  أكرب  وتكديس  وهيم  معشوق  ملخاطبة  صة  خمصَّ اتلخميس، 
وتدبيج لك معاين اتلدهل واتلوسل إيله، فإذا حبثنا يف هذا اجلهد املضين من هذه الصناعة 
املفتعلة عن منطقية األفاكر وترابطها ووحدة بنائها واجلديد املبتكر من معانيها، لم نكد 

خنرج منها بطائل.

الكشكول بلهاء ادلين العاميل )953-1031ه(:   6

احلجم  من  صفحة  وثالثني  ألف  من  يقرب  ما  حيويان  جمدلين  من  الكتاب  يتألف 
املتوسط، وهو كتاب يرى املحقق أنَّه من أحسن الكتب املؤلفة يف األدب، وهو نسيج وحده، 

وفريد نوعه، فيه من خمتلف الفنون، وأغرب املسائل والعلوم.

ويبدو أنَّ الشيخ الزاوي لم خيرت العناية بتحقيق هذا الكتاب من تلقاء نفسه، وإنما 
ُطِلَب منه أو اقرُتِح عليه ذلك، يقول موضحاً هذا: »ونظراً ملا لكتاب الكشكول من املاكنة 
األدبية بني قراء األدب، فقد رأت دار إحياء الكتب العربية نرشه كعادتها يف نرش الكتب 
القيمة من تراثنا العريب وغريه، وأسندت إيّل مقابلته ببعض النسخ املخطوطة وتصحيحه 

وترقيمه«.

منهجه في التحقيق:

اعتمد الشيخ يف حتقيقه ىلع النسخة املطبوعة باملطبعة األمريية سنة )1288ه(، يقول 
عنها: »ويه نسخة جيدة اتلحرير واتلصحيح، وحينما كنت أقابلها بالنسخ املخطوطة، اكن 
الصواب يف جانبها يف أغلب املسائل اليت ختتلف فيها النسخ، وقد استفدنا من معارضتها 

باملخطوطة بعض االصطالحات وكثرياً من الزيادات«. 

الشيخ  اعد  باجلمع(،  )هكذا  املخطوطة  بالنسخ  تمَّت  املقابلة  أنَّ  إىل  اإلشارة  وبعد 
فحددها يف خمطوطتني اثنتني موجودتني يف دار الكتب املرصية: األوىل برقم )143م أدب(، 
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ويه اليت أخذ عنها الزيادات، واألخرى برقم )2843(، ويه كثرية األخطاء-كما يقول – 
وذللك لم يعّول عليها كثرياً، وادلقة العلمية تقتيض اإلشارة منذ املرة األوىل إىل أنَّهما اثنتان 

وليس أكرث.

ويشري الشيخ بعد هذا إىل أنَّ الكتاب اكن يف طبعاته األوىل مندجماً بعضه يف بعض، فوضع 
من الرتقيم واحلراكت ما يزيل اإلبهام ويسهل القراءة. ونتوقف عند قوهل »طبعاته األوىل«، 
فنسأل: ما عدد هذه الطبعات؟ وما توارخيها وأوصافها؟ وملاذا لم يرش إيلها يف هذه املقدمة؟ 
ونرتك الطبعات املنشورة إىل األصول املخطوطة املبعرثة يف خمتلف خزائن املخطوطات يف 
القدماء وذائعاً يف  متداواًل بني  الكشكول اذلي اكن كتاباً  نسخ  ماذا عن  فنسأل:  العالم، 
خمتلف األمصار اإلسالمية؟ إنَّ املنطق يفرتض أنَّ هناك نسًخا منه يف عدد من املكتبات 
العربية واإلسالمية واألجنبية، لكن الشيخ شأن كثري ممن مارس اتلحقيق أمثاهل يف تلك 
املرحلة لم يعتد هذا املنهج، وهو قصور يف املنهج واتلطبيق ال يُقبل، ولك ذلك يفتح ابلاب 
ىلع مرصاعيه أمام من يرغب يف إاعدة حتقيق هذا انلص حبسب الرشوط املنهجية املعارصة 

املعروفة.

ونتفقـد جانبـاً مهّمـاً آخـر، وهو ختريـج اآليـات القرآنيـة واألحاديث انلبوية وسـائر 
اآلثـار واحِلكـم واألمثـال وانلصـوص املقتبسـة حرفيـاً مـن كتـب الـرتاث، وكذلـك 
اتلعريـف باألعـالم واألماكـن واملصطلحـات غري املشـهورة... الـخ، فنجـد أنَّ املحقق 
لـم يفعـل مـن ذلـك شـيئاً، وإنَّمـا اكتـىف بـرشح بعـض اللكمـات لغويـاً، ووضـع بعـض 
اتلعليقـات الرضوريـة أحيانـاً، وقد اسـتتبع هـذا الصنيـع أنَّ الكتـاب ُحـِرَم جمموعًة من 
الفهـارس الرضوريـة الـيت تفهـرس لك تلـك املـواد، وتيـر للباحثـني فيهـا االسـتفادة 
الريعـة واملرحيـة، ونتـج عـن ذلـك أيضاً غيـاب قائمـة املراجع الـيت يفرتض أن يسـتند 
إيلهـا ذلـك اتلخريج، والشـك يف أنَّ غيـاب هذا اجلانـب اتلخرييج واخلديم مـداعة أيضاً 

إلاعدة اتلحقيـق.
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واجلدير بلفت انلظر إيله يف هذا املقام أنَّ مثل هذا األثر الرتايث املعروف، هو يف أمس 
ثم ختريج  بذيئة ومعلومات عقيمة،  وألفاظ  فيه من أخبار ماجنة  احلاجة إىل غربلته مما 
نصوصه ونرشه يف طبعات أنيقة مغرية، يلفيد منه الشباب ويستمتعوا بما فيه من خري مباح 

وسحر حالل.

اتلـذاكر فيمـن ملك طرابلس ]وَمـْن [ اكن بها من األخيار، البـن غلبون الطرابليس    7
)ق12ه(:

هـذا األثـر القيـم هـو رشح لقصيـدة الشـيخ أمحد بـن عبد ادلائـم األنصـاري اليت 
الـني املغاربة)1) اذلي لم ينصفهـا يف رحلته املعروفة،  مـدح بها طرابلـس رداً ىلع أحد الرحَّ
وقـد مـر ىلع كتـاب اتّلذاكر ما يقـارب مئيْت سـنة قبل أن يهتم به شـيخنا الـزاوي ويعزتم 

إخراجـه للناس.

واكن منطلق هذا االهتمام فرصة مباركة تعّرف خالهلا شيخنا بالعالمة الكبري املرحوم 
أمحد تيمور باشا يف مرص سنة 1348ه، وسأهل عما دليه من كتب عن تاريخ طرابلس الغرب، 
إذن  بعد  استنسخه  ثم  الشيخ واطلع عليه،  فاستعاره  ابن غلبون،  تاريخ  بأنَّ دليه  فأجابه 
مالكه. ويصف نلا الشيخ هذه النسخة بقوهل: »واكنت نسخته مأخوذة باتلصوير الشميس 
1344ه، ويه مكتوبة خبط مغريب مجيل،  باريز سنة  نسخة يف خزانة  )الفوتوغرايف( عن 
وجمهول اتلاريخ، ولكنَّها كثرية اتلحريف... ولم جند نسخة أخرى غري نسخة تيمور باشا 

أفادين ابلاحث املدقق املعروف األستاذ عمار حممد جحيدر باتلوضيح اآليت: »شاع سابًقا أنَّ هذا الردَّ اكن ىلع   (1(
الة العبدري )القرن السابع اهلجري(، وهو ما الزتم به  ه لطرابلس، وهو الرحَّ الٍة مغريبٍّ قديم، ُعرف بذمِّ رحَّ
الشيخ الزاوي يف نرشته للتذاكر، غري أنَّ األحباث الالحقة أثبتت أنَّ تلك القصيدة لم تكن ردًّا ىلع العبدري 
الٍة مغريبٍّ آخر معارص لصاحب القصيدة، وهو  م ىلع العهد القر مانيل بقرون، وإنَّما اكنت رّداً ىلع رحَّ املتقدِّ
يٍَّة رسميَّة للسيِّدة خناثة وحفيدها األمري حممد  نا لرحلٍة حاجِّ الة الوزير الرشيق اإلسحايق اذلي اكن مدوِّ الرحَّ
اذلي ُعرف فيما بعد بالسلطان حممد اثلالث يف املغرب. وقد بادر إىل هذا اتلصحيح املهم األستاذ حممد الفايس 
وادلكتور عبد اهلادي اتلازي من علماء املغرب، ثم ِزيد األمر إيضاحاً وتوثيقاً يف: مؤتمر املؤرخ ابن غلبون 
)مارس 1981( يف مركز جهاد الليبيني لدلراسات اتلارخيية، بطرابلس. وينظر كتاب: آفاق ووثائق يف تاريخ 

يلبيا احلديث: حبث ابن غلبون«.
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نستعني بها ىلع تصحيح كتابنا هذا، فاستعنت بتاريخ ابن خدلون وغريه يف تصحيح بعض 
لكمات وتواريخ« )ص 6 – ط املدار(. وليس واضحاً هنا املقصود بعدم الوجود، هل هو يف 
نطاق  أو يف  املرصية،  املكتبات  أو هو يف حدود  العالم،  العربية يف  املخطوطات  لك مظان 

اخلزائن القاهرية فقط؟

ثـم يذكـر الشـيخ يف هامش هذه الصفحـة أنَّه حينمـا اكن يف طرابلس سـنة 1965م، 
تمكـن مـن مقابلـة تلـك النسـخة بنسـخة مكتبـة األوقـاف املخطوطـة يف طرابلس، 
ووجـد فيهـا بعض الفـروق اليت أضافهـا فيما بعـد، وبداًل مـن أن يعّرفنا الشـيخ ىلع هذه 
النسـخة يف مقدمـة الكتـاب، وهو املاكن األنسـب منهجيـاً، جعل هذا اتلعريـف يف نهاية 
الكتـاب )ص 321( قبيـل فهـرس املحتويـات، حيـث ذكر أنَّ نسـخة األوقـاف كتبت يف 
)1309ه( خبـط مغـريب، وتقـع يف )176( صفحـة، وأنَّ بهـا نقصـاً كثـرياً يف مواضع عدة، 
ِـَق يف هوامـش الصفحـات مـن ص )39( إىل ص )50( 

ْ
حل

ُ
وأنَّ بعضـاً مـن هـذا انلقـص أ

بقلـم )كوبية(، ولـم ُيْعـَرْف اكتبه. 

اثلانية ما وجده من زيادات إىل  الكتاب  الشيخ يف طبعة  وبناء ىلع ذلك لكه أضاف 
النسخة األوىل. ولكن يبيق سؤال مهم وهو: هل حاول املحقق أن يبحث عن نسخ أخرى 
يف املكتبات العربية واألجنبية؟ والظاهر أنَّ ذلك لم يقع، وما اكن منتظراً يف تلك الفرتة أن 

يفكر فيه املشتغلون يف هذا املجال.

هناك  أنَّ  الزاوي  للشيخ  ظهر  تارخينا،  كتب حول  عما  الواسع  االطالع  ومن خالل 
نقصاً يف تاريخ ابن غلبون، فرأى أن يضيف إيله يف الطبعة اثلانية وصفاً ملدينة طرابلس 
قبل اإلسبان وفرسان  ثم عرضاً الحتالهلا من  القديمة،  ما اكنت عليه يف عهودها  يوضح 
القديس يوحنا )ص 133 – 157(، وهو ما أهمل ذكره ابن غلبون، ثم خاتمًة خمترصًة يف آخر 
الاكتب )ص 241-244( عن حاكم األرسة القرمانلية اليت اعرصها املؤلف، وذلك اعتماداً 
ىلع كتاب )رودلف مياكيك(، تعريب طه فوزي، كذلك أضاف ملحة عن تاريخ أرسة اجلبايل 
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الطرابلسية اليت اعرص املؤلف بعض أفرادها، مع هوامش كثرية يف مواضع شىت)انظر ص 
.)33-32

ويتصـدر الكتـاب يف طبعتـه هـذه )دار املدار – بـريوت 2004( ترمجـٌة البن غلبون، 
وترمجـة البـن عبد ادلائـم األنصاري، ثم مقدمـة الطبعة األوىل، فملخـص تلاريخ احلكم 
يف طرابلـس، فمقدمـة الطبعـة اثلانيـة، وخُيتَـم بقصيدة البن عبـد ادلائم األنصـاري، ثم 
خاتمـٍة عـن والة طرابلـس مـن األرسة القرمانليـة، ثـم مـرٍد باملعاهدات الـيت عقدت 
بينهـم وبـني ادلول األوربيـة، ويف انلهايـة تعريف بنسـخة األوقاف املشـار إيلها وفهرس 

بمحتويـات الكتاب.

هوامش  يف  عليها  واتلعليق  وتوثيقها  انلصوص  غوامض  بتوضيح  الشيخ  ُعيِنَ  ولقد 
الكتَاب، لكنَّه لم حيدد مواضع إحاالته واقتباساته حتديداً دقيقاً، وإنما اكن يكتيف بذكر 
واكن  ابلاحثني،  أمام  مستحيلة  مراجعتها  جيعل  ما  وهو  فقط،  خمترصاً  املرجع  أو  املصدر 
مصادر  من  عمله  يف  عليه  اعتمد  بما  ثبتاً  املحقق  يضع  أن  منهجياً  والرضوري  املنتظر 

ومراجع، لكنَّه لم يفعل.

مالمح منهجية التحقيق:

 ملا اكن شــائعاً يف أوســاط اتلحقيق غري األاكدييم، لم يهتم حمققنا - رمحه اهلل    1
ً
 اتبااع

– فيما قام بتحقيقه بإجراء مسح استقرايئ للمعروف – ىلع األقل – من املخطوطات 
املحفوظة يف مكتبات العالم. وقد فوّت هذا عليه إماكن العثور ىلع النســخة األم أو 
األصول األقدم بلعض ما حقق، وهو السبيل األقوام للقيام بتحقيق عليم دقيق. ولعل 
من أسباب ذلك غياَب عدٍد من املراجع املهمة يف هذا املجال، مثل كتايْب تاريخ األدب 
العريب لربولكمان، وتاريخ الرتاث العريب لزسكــني، وغياب فهارس املخطوطات اليت 
تعّرف بوجودها يف العالم، ومن بينها فهــارس معهد املخطوطات العربية يف القاهرة، 

وسائر املؤسسات األخرى املختصة بهذا األمر. 
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 لــم يعن املحقق بتخريــج انلصوص املختلفة املبثوثة يف تلــك املتون، ولم يرتبها يف    2
فهارس مفصلة تكون عوناً للباحثني. 

 لم يلــزتم املحقق يف لك ما حقق برتمجة األعالم، بل اكن يفعل أحياناً، وأحياناً كثرية    3
ال يفعل.

لم يثبت يف نهاية أعماهل املحققة قائمة ملا اعتمد عليه من مراجع ومصادر.   4

اهتــم برتتيب انلصوص يف فقراتهــا وفصوهلا وأبوابها، وجعل هلــا مقدمات وخواتم    5
وفهارس للمحتويات.

ضبط بعناية كبرية انلصوص املحققة، ورشح يف اهلوامش ما غمض منها.    6

واخلالصة أنَّ شــيخنا الزاوي – رمحه اهلل ومتعه باجلنة - اســتطاع بهذه املشاراكت    7
اجلادة، تأيلفاً وحتقيقاً، ىلع ما ختللها من هنات منهجية اكنت أمراً شــائعاً بني أمثاهل 
 كبرياً يف 

ً
من املؤلفني واملحققني، أن يتبوأ ماكنة بارزة بني علماء بالده، وأن يسد فرااغ

جانب تارخينا الوطين، وأن يكون مرجعاً أساسياً فيه، ويف جانب إحياء الرتاث اذلي 
اكن أحد رواده ابلارزين يف بالدنا.

***
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آفاٌق يف خدمة انلصِّ / واملخطوط اتلكويين
)مصطلحاٌت جديدة وأمثلٌة تطبيقيَّة من املكتبة الليبية( )1)

 أ. عمار حممد جحيدر
 )جممع اللغة العربية(

 احلمد هلل حق محده. والصالة والسالم ىلع خري خلقه.

م   تـرد اإلشـارة إىل أنَّ العالـم اجلليـل أمحـد زيك باشـا )1867 ـ 1934( قـد قـدَّ

نلـا باكـورة املنهـج احلديـث يف حتقيـق انلصـوص، وحـاز قصـب السـبق يف وضـع هـذا 

املصطلـح املعـارص )حتقيـق( ىلع كتـايب )أنسـاب اخليـل، واألصنـام البن اللكـيب( الذلين 

قـام بتحقيقهمـا ونرشهمـا سـنة )1914()2). ومـن هنا شـاع لفـظ اتلحقيـق مصطلحاً يف 

هـذا احلقـل ابلحـي ادلرايس اذلي ازداد انتشـاراً، وغدا من أبـرز تيارات احليـاة اثلقافية 

وحراكهـا يف اللغـة العربيـة خـالل القـرن العرشيـن، وغـدت عبـارة )حتقيـق انلصوص 

 عليـه، ووُِضعـت هل العديـد مـن ادلراسـات والـرؤى املتفاوتـة يف 
ًّ

ونرشهـا( عنوانـاً داال

حجمهـا لضبـط )قواعده املنهجيـة / اإلجرائية( اليت تسـتهدف دعـوة ابلاحثني املحققني 

إىل اإلفـادة منهـا، وااللـزتام بهـا فيمـا يعاجلونـه مـن انلصـوص املخطوطـة. ومـن أوائـل 

هـذه املبـادرات املبكـرة: حمـارضات املسـترشق األملـاين برجسـرارس باجلامعـة املرصيـة 

لقيت هذه املقاربة ادلراسية )حمارضة اعمة( يف املوسم اثلقايف ملجمع اللغة العربية، )صباح اخلميس 24 يونيو 
ُ
أ  (1(

املعتادة، وقد  املكثَّف/  واللوحات املصوَّرة، وتقلَّصت احلوايش ابلحثية  العرض  ذللك غلب عليها  2021(؛ 
رة. أضفت بعضها بإجياز إىل هذه النرشة املحرَّ

القاهرة:  الراث(،  حتقيق  )حول  العريب  الراث  يف  نقدية  دراسات  أدبية:  قطوف  هارون،  حممد  السالم  عبد   (2(
مكتبة السنة، 1409ه/  1988م، ص 4.
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)1931 ـ 1932()1)، وكتـاب األسـتاذ عبـد السـالم هـارون )1954()2)، وكتـاب ادلكتـور 
صـالح ادليـن املنجـد )1955()3)... الـخ. وقد تواىل صـدور غريها من األعمـال يف العقود 

الالحقـة يف املـرشق واملغرب. 

 خدمة النص:

 غري أنَّين أودُّ أن أشري يف هذه املحاولة املتواضعة إىل رضورة اقرتاح مصطلٍح آخر 
أكرث سعة واستيعاباً لرضوب العناية بالرتاث املخطوط يف خمتلف بيئاته وعصوره، وهو يتمثل 
ب اإلضايف اذلي يصحُّ أن يكون مصطلحاً جامعاً،  يف: )خدمة انلص(. وقد جرى هذا املركَّ
عاً شاماًل، بشلٍك عفويٍّ يف مقدمة اتلحقيق باجلزء األول من )ايلوميَّات الليبية(، قبل  موسَّ
 ) انلصِّ )خدمة  ىلع  مقصوراً  هدفنا  »واكن  آنذاك:  كتبت  إذ   :)1981 )يويلو  اعماً  أربعني 
ُ ما استغلق منه، دون أن تصدر  خلفياٍت ورشوٍح اكفيٍة تيضُء وتيرِّ بتقديم  بإخالص، 

حكماً هل أو عليه«.

ـب آنـذاك إال دالتلـه األويلَّة  ين لـم أكـن أعين بهـذا اللفـظ املركَّ  ومـن اجلـيلِّ أنَـّ
املبـارشة ابلاديـة بـني سـطوره، )الـيت اكنـت تنـرصف اغبلـاً إىل إضـاءة انلـصِّ باحلوايش 
واتلعليـق عليـه(، دون أن يكـون يف َخـدَلي آنـذاك، مـا أردُت ايلـوم اإلفصـاح عنـه، 
مـن رضوب العنايـة خبدمـة انلـصِّ من خـالل جتربٍة حبثيَّـٍة مديـدٍة/  محيمـٍة/  متواضعة. 
تيـح يل اخلوض فيه 

ُ
وسـأحرُص ىلع ربـط لك رضٍب منهـا بمثـاٍل تطبييقٍّ منَجٍز مبـارٍش مما أ

ـ بفضـل اهلل تعـاىل. وفيمـا يـيل خالصـاٌت موجـزة عـن لكِّ ُبْعٍد مـن أبعـاد خدمة انلص 

جوتهلـف برجسـرتارس، أصـول نقـد انلصـوص ونـرش الكتـب )حمـارضات املسـترشق األملاين برجسـرتارس    (1(
بكليـة اآلداب سـنة 31/  1932م(، إعـداد وتقديـم ادلكتـور حممـد محدي ابلكـري، القاهـرة: مركز حتقيق 

الـرتاث، 1969.
عبد السالم هارون، حتقيق انلصوص ونرشها، ط 2، القاهرة: مؤسسة احلليب ورشاكه للنرش واتلوزيع، 1965م.   (2(

)عدت إىل هذه الطبعة يف مقدمة اجلزء األول من ايلوميات الليبية، 1981(. 
ادلكتور صالح ادلين املنجد، قواعد حتقيق املخطوطات، الطبعة العربية اخلامسة، بريوت: دار الكتاب اجلديد،   (3(

1976م. )أيضاً ...(.
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)خمطوطـاً/  أو منشـوراً(، قريـن أمثلتهـا اتلطبيقيَّـة مـن املكتبـة الليبيَّـة، ويليهـا عرٌض 
موسـٌع نسـبياً عـن ابلعـد األول املتمثـل يف املخطـوط اتلكويين.

 وقـد وقفـت خالل هذه السـنة )2021( بمعونـٍة كريمٍة مـن أيخ الفاضل ابلاحث 
ـايل سـعود، وهل جزيـل الشـكر واتلقديـر، ىلع بعـض  املحقـق ادلكتـور عبـد السـالم اهلمَّ
ـه ادلكتـور حممود مـرصي ابلاحـث املعـينُّ )بالضبط املصطلـي يف هـذا احلقل(،  مـا قدمَّ
وأعين دراسـته املنشـورة بعنوان: »حترير مصطلـح حترير انلص« )1)، ومـع تقديري العميق 
ـن مـن متابعتهـا اكملًة مـع األسـف، فقـد وجدُت  جلهـود هـذا ابلاحـث الـيت لـم أتمكَّ
ه يعـين بهـذا املصطلـح، ومـا صاحبه مـن مصطلحـاٍت أخـرى عديدة، مـا ينحرص يف  أنَـّ
مت يف ملخص ادلراسـة:  السـياق املألـوف )تلحقيـق املخطوطـات ونرشها(، ويه كمـا قُدِّ
»تثبيـت انلـص، ومعاجلـة انلص، وإصـالح انلص، وإقامة انلـص، وإثبات انلـص، وترميم 

انلـص، وتقويم انلـص، وضبط انلـص...«. 

ابلكري  محزة  لدلكتور  أخرى  قريبة  دراسة  أيضاً  نفسه  السياق  هذا  يف  تأيت  كما   
«)2)، وقد اعلج فيها املسائل اتلايلة: »الزيادة، انلقص، قرائن معاجلة  بعنوان: »إصالح انلَّصِّ
الزيادة وانلقص، حماذير معاجلة الزيادة وانلقص، اتلكرار، خاتمة«. ويبدو يل جلّياً أنَّ هذه 
أدناه )بناء انلص( عند حتقيقه ونرشه، وهو  يته  فيما سمَّ تندرج  أن  األنماط لكَّها يمكن 

ابلعد اثلاين من أبعاد خدمة انلص. 

 )
ً
 أمومّيا

ً
: مصطلحا  ويف هـذا الشـلك ابلياين اتلـايل أردت أن تكون )خدمة انلـصِّ

 
ً
/  وخمطوطا

ً
 تكوينيـا

ً
؛ )خمطوطـا شـاماًل لـلكِّ ما يتفـرَّع عنه مـن رضوب العناية بانلـصِّ

يف: جملة معهد املخطوطات العربية، العدد 61 )شعبان 1438ه/  مايو 2017م(.   (1(
  وانظر حبثه القيم، يف سياٍق ترايثٍّ آخر، أيضاً: د. حممود مرصي، »تأصيل قواعد حتقيق انلصوص عند العلماء 
ثني يف أصول تدوين انلصوص«، جملة معهد املخطوطات العربية، املجدل 49 ـ  العرب املسلمني: جهود املحدِّ

اجلزء 1، 2 )ربيع اآلخر ـ شوال 1426ه/  مايو ـ نوفمرب 2005م(، ص 35 ـ 66.
2019م(،  مايـو  1440ه/   )رمضـان  األول  اجلـزء    /63 املجـدل  العربيـة،  املخطوطـات  معهـد  جملـة  يف   (2( 

ص 158 ـ 183.
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اء وادلارسـني. وقد تنامت هذه الـرضوب ابلحثية   منشـوراً( بني القـرَّ
ً
مكتمـالً/  ومطبـواع

تدرجييـاً يف اذلهن إىل سـبع حـاالٍت اصطالحيـة ىلع انلحو اتلايل: 

أبعاد خدمة انلص )20 - 06 -2021(

ة أمثلـٍة تطبيقيَّـٍة مـن )املكتبـة الليبية(، اسـتغرق العمـل عليها،  وقـد بُنيـت هـذه املقاربـة ىلع عـدَّ

ة قـروٍن من أواخـر العرص  واإلفـادة مـن جتاربهـا ابلحثيَّـة سـنن عديـدة، وتوزَّعـت نصوصهـا بـن عـدَّ

الوسـيط، والعـرص احلديـث، وتارخينـا املعـارص، كما تبـدو يف اجلـدول املوجـز اتلايل:
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ة ة في املقاربة الدراسيَّ نصوص األمثلة التطبيقيَّ

القرناألثراملؤلفر. م

اين.1 عبد اهلل بن حممد اتّلجَّ
الرحلة: القسم اخلاص بطرابلس 

ٌق منشور(. )حمقَّ
7 ـ 8 ه/  13 ـ 14م.

2
العالم  السالم  عبد 

اتلاجوري.

سيدي  مناقب  يف  العليم  فتح 

عبد السالم بن سليم )خمطوط(.
11 ـ 12ه/  17 ـ 18م.

حممد بن الطيِّب الفايس.3
بليبيا  اخلاص  القسم  الرحلة: 

)خمطوط(.
12 ه/  18م.

13 ه/  19م.ايلوميات الليبية )ثالثة أجزاء(. حسن الفقيه حسن.4

أمحد انلائب األنصاري.5

)أ( ـ نفحات النرين فيمن اكن 

بطرابلس من األعيان )منشور(.

تاريخ  يف  العذب  املنهل  ـ  )ب( 

جزآن.  الغرب/   طرابلس 

)منشور(.

13 ـ 14ه/  19 ـ 20م.

يلع الصادق احلُْسنني.6

حملة كوشة الصّفار بني ذاكرتني 

العرشين:  القرن  أواسط  يف 

ين 
َّ
ساك مهين،  طبوغرايف،  رسٌد 

)منشور(.

14 ه/  20م.

 مصادر املقاربة اتلطبيقيَّة
)نصفها منشور: 1 ، 5 ، 6 / ونصفها خمطوط: 2 ، 3 ، 4(
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)1( 

 نشأة النص وتطوره في ذهن املؤلف عند تأليفه

)من خالل املخطوط التكويني(

فيها  تتوفر  استثنائيٍة(  )حاالٍت  يف  إال  بالرضورة،  ُق،  تتحقَّ ال  ادلراسة  هذه  ومثل 
الوثائق األويلَّة الالزمة إلجراءات الفحص واملتابعة. 

 مثال تطبيقي:

 املؤرخ أمحد انلائب األنصاري: رؤية نقدية يف آثاره )1999/  2008/  2015(.

لٍة آلثاره، خرجت منها   وهذا ما ُعنيت به منذ سنواٍت عديدة يف قراءٍة فاحصٍة مطوَّ
برؤيٍة نقديٍة جديدٍة حول أعماهل اثلالثة املنشورة يف حياته/  وبعد وفاته، ويه ىلع اتلوايل: 

املنهل العذب )1899(، واجلزء اثلاين منه )1961(، ونفحات النرين )1963(.

وسأعود أدناه إىل هذا الشقٍّ األسايس من املقاربة انلقدية. 

)2( 

 بناء النّصِ عند تحقيقه ونشره 

)من خالل املخطوط التحقيقي(

، ومسـؤوٌل عن روايتـه وتبليغه إىل  ـُق احلَـقُّ رشيـٌك للمؤلِّف يف بنـاء انلصِّ فاملحقِّ
دهـم ـ مـن بعده. ومن هنـا يمكن القـول بموضوعيٍة إنَّ  اء وادلارسـني ـ ىلع تعدُّ لكِّ القـرَّ
)حتقيـق انلصـوص ونرشهـا( صـورٌة ]حداثيَّـٌة [ اغبلـٌة ايلوم مـن )الوجـادة(؛ ويه إحدى 
ـل العلـم وروايتـه ونقلـه يف تراثنـا العريب اإلسـاليم،  الصـور املعروفـة ]القديمـة [ تلحمُّ
ا وُِجـَد مكتوبـاً(، كما يقـول العالمة  وقـد جـاء هذا املصطلـح من انلقـل أو األخـذ )عمَّ
 
ُ
ابـن الصـالح الشـهرزوري يف )علـوم احلديـث( )1). وحنـن ايلـوم، يف واقع األمـر، ال نقرأ

ج أحاديثه وعلَّق عليه  قه وخرَّ ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري، علوم احلديث، حقَّ  (1(
نور ادلين عرت، املدينة املنورة: املكتبة العلمية، 1972، ص 157 ـ 159. 
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َقـة املنشـورة )بأقـالم مؤلِّفيها(، وإنَّمـا نقرأ هذه اآلثـار من خالل  مئـات انلصـوص املحقَّ

)بصائـر حمققيها(!

(؛ فوضع انلصِّ  /  وبناء انلصِّ واودُّ اتلفريق يف هذا املقام بني عباريت: )وضع انلصِّ

أو  السابق اغبلاً، قبل عقوٍد  »للمؤلف منفرداً«، يف عهده  ، وهو  رٌة لنشأة انلصِّ صياغٌة حمرَّ

قرون. أّما بناء انلصِّ فهو: »جهد املحقق رشيك املؤلف« عند حتقيقه ونرشه؛ ومن هنا ظهر 

يف األدبيات املعارصة ما يشبه، أو يمكن أن ُيَعدَّ )حقوق اتلحقيق( اليت نطالعها، إزاء اسم 

املؤلف ىلع غالف لك أثٍر عليمٍّ حمقق. 

مثال تطبيقي: 

اليوميات الليبية، بأجزائها الثالثة )1984/  2001/  2018(.

بعض  إيلها  يضيف  اكن  اليت  املؤلف«  خبط  الفريدة  »النسخة  أنَّها  مالحظة  مع   

املؤلف  مسوَّدة  أنَّها  )أي  حمدودة،  مواضع  يف  ايلوميَّات  أسفل  جّداً«  املوجزة  »الزيادات 

نة يف حينها( )1).  »العفوية«، املدوَّ

]وقـد سـبق اتلنبيـه يف مقدمـة اجلـزء األول )1981( إىل خصوصيـة هـذا األثـر 

بالسـطور اتلايلـة: »ونؤكد ىلع أنَّ هـذه األوراق اليت بني أيدينـا يه األصل األول واألصيل 

مسوَّدة كتاب  اتلايل:  القيم  العمل  ـ  املثال  ـ ىلع سبيل  انظر  اإلساليم  العريب  تراثنا  من  املسوَّدات  نرش  عن   (1(
 845 ـ   766( املقريزي  القادر  بن عبد  بن يلع  ادلين أمحد  واآلثار، تليق  املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط 
قها وكتب مقدمتها ووضع فهارسها ادلكتور أيمن فؤاد سيِّد، نلدن: مؤسسة الفرقان  ه/  1365 ـ 1441م(، حقَّ

للرتاث اإلساليم، 1416/  1995. )534 ص(: 
»وهذه املسوَّدة من انلصوص القليلة اليت وصلت إيلنا، وتفيدنا يف اتلعرُّف ىلع أسلوب القدماء يف اتلأيلف،   
ح نلا  فنحن نملك عدداً من املؤلفات خبطوط مؤلفيها ولكن نادراً ما وصلت إيلنا مسوَّدات املؤلفني. وتوضِّ
املخطوطة حذٌف وكشٌط  اتلصنيف. فيف  املسلمني ومؤرخيهم يف  واحٍد من كبار علماء  املسوَّدة منهج  هذه 
وتعديٌل  الكتاب،  أوراق  بني  طّيارات  ويف  الصفحات  هوامش  ىلع  لٌة  ومطوَّ عديدٌة  وإضافاٌت  كثرٌي  وشطٌب 
بلعض انلصوص وإشارة بنقلها عند اتلبييض إىل ماكن آخر أيلق بها، واتلنبيه إىل استكمال انلقل أو الرجوع 

لة. إىل مصادر أخرى تعرَّف عليها املقريزي بعد كتابته للمسوَّدة«. ص 5 ـ 6 من املقدمة ادلراسية املطوَّ
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)املسـوَّدة( لليوميـات، وأنَّ املؤلـف لـم يقـم بتبييضهاـ  باسـتثناء بضع ورقـات من )محلة 
ـات  نابـويل ىلع طرابلـس 1244ه/  1828م(، وال تقـوم إضافـة بعـض الزيـادات أو اتلتمَّ
إىل أواخـر بعـض ايلوميَّـات ديلـاًل ىلع أنَّ املؤلـف قـد أاعد نسـخ يوميَّاتـه؛ إذ املالحـظ 
، وبمـداٍد مغايٍر يف بعـض األحيـان، واغبلاً ما  ىلع تلـك الزيـادات أنَّهـا تكـون خبـطٍّ أدقَّ
ـد أنَّ املؤلـف اكن يعود إىل )مسـوَّدة( يوميَّاتـه يللحق بها  تكـون يف اآلجـال؛ وهـو ما يؤكِّ
تلـك الزيـادات املوجـزة. ويه مـن وجهـٍة أخـرى ديلـٌل ىلع عفويـة تسـجيله لألحداث. 
ة  ولقـد كفانـا علـوُّ النسـخة الـيت بـني أيدينـا إىل درجـيت )األصالـة( و)اتلفـرُّد( مشـقَّ
ننا من احلصول ىلع نصٍّ سـليٍم  ـاخ، وهو ما سـيمكِّ اختـالف النَُّسـخ، ومغبَّـة أخطاء النُّسَّ
هلـذه ايلوميـات، وقـرص جهدنـا ىلع خدمة انلـصِّ ذاتـه [ )1). وقـد اكتىف املـؤرخ حبراكه 
ـه، مؤثـراً »مالحقة ما يسـتجدُّ من الوقائع/  ىلع حتسـني ما مىض  /  احلـيفِّ ىلع نصِّ العفـويِّ

يوميَّاته«. مـن 

***

ة(: 1.2 - الجزء األول: )بناء النّصِ على البطاقات التراتبيَّ

وأكتيف يف هذا السياق املوجز باإلشارة إىل تلك اخلطوة اإلجرائية اجلديدة يف )بناء 
واتلأخري،  اتلقديم،  من  ودفاتره(  املؤرخ/   )أوراق  يف  جنده  ُكنَّا  ملا  األول؛  للجزء   ) انلصِّ
واتلداخل بني ايلوميات؛ كشأن لك ابلدايات، وهو ما أمجلتُه يف مقدمة اتلحقيق )1981( 

بالسطور، اتلايلة:

 »وال خنانلا حباجٍة إىل اإلعراب عن مدى القلق واحلرية الذلين اعنيناهما من جّراء 
ر من بني لك ذلك عند النسخ؟  م وماذا نؤخِّ هذا االضطراب، فُكنَّا حنار ماذا نقدِّ

 وىلع أيِّ نََسٍق يمكننا إخراج هذه ايلوميات إخراجاً علمياً يريض )املنهج( حّقاً؟ 

اليوميات الليبية، ج 1 ص 27 ـ 28.  (1(
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 لقـد انبثقـت يف حلظـة )املعانـاة( الصادقـة فكـرٌة جديدة موفَّقـة اكن فيها شـفاُء 
انلفـس ممـا جتـد؛ فبعدمـا مـا يزيـد ىلع السـنة ]1978 ـ 1979 [ يف معاجلـة املخطـوط 
ونسـخه أعدنـا، من جديد، نسـخ ايلوميـات بطريقـٍة جديدة؛ حيـث اسـتقلَّت لكُّ يوميٍَّة 
ىلع )بطاقـة مفـردة(، أبعادهـا )16   × 12 سـم( تقريبـاً ]مـن ورٍق سـميك [، يعلوهـا 
ننـا يف يٍر من ترتيـب ايلوميـات ]بأرقام اتلحقيـق اجلديدة  تارخيهـا باطـراد، وهـو ما مكَّ
...الخ )1). وقد انبثقت  [، حسـب التسلسـل الزمين يوماً بيـوم. يلصدق االسـم ىلع املسـمَّ
هـذه الفكـرة عـن )املعانـاة اذلاتيـة( حّقاً، ولـم ُتْقتَبَـْس من أيِّ عمـٍل من تلـك األعمال 
املنهجيـة املعنيـة بتحقيق انلصوص ونرشها املشـار إيلها أعاله: املسـترشق برجسـرتارس، 

واألسـتاذ هـارون، وادلكتـور املنجد.

 وتمثل هذه اخلطوة اإلجرائية )املرحلة اثلانية( من مراحل العمل يف حتقيق اجلزء 
األول ىلع انلحو اتلايل: 

 املرحلة األوىل: ثالث بداياٍت مبتورة... )أ/  ب/  ج(.

 املرحلة اثلانية: نسخ ايلوميَّات ىلع ابلطاقات )جمرَّدة اغبلاً دون حواٍش(.

 املرحلة اثلاثلة: حتويل ابلطاقات إىل الصفحات املعتادة، وحترير احلوايش. 

ات ىلع اتلجربة األوىل للطبع.  املرحلة الرابعة: مزيٌد من اتلنقيح واتلتمَّ

 املرحلة اخلامسة: إعداد املعجم/  والفهارس ىلع اتلجربة الطباعية الالحقة.

وقد تباينت )أرقام ايلوميات( يف هذه األجزاء ىلع انلحو اتلايل:   (1(
 ـ إذ اغبت )أرقام املؤلف( يف اجلزء األول نلقصها وقصورها، وحلَّت حملَّها )أرقام اتلحقيق(.

 ـ واعتُمدت )أرقام املؤلف( نلضجها يف اجلزء اثلاين، واغبت )أرقام اتلحقيق(.
بة، و)أرقام املؤلف( املضطربة إزاءها، يف اجلزء اثلالث.   ـ وتمَّ اجلمع للرضورة بني )أرقام اتلحقيق( املصوَّ
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الطبعة األوىل 1984/  الطبعة اثلانية ـ مصورة 2001/  977 ص.

 املرحلة اثلانية من حتقيق اجلزء األول

نسخ ايلوميات ىلع ابلطاقات )ايلوميتان 1 – 2(
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ة(: 2.2 - الجزء الثاني: )إضاءة النّصِ بالرسوم البيانيَّ

يات، مع ما حتفل به  ومن اجليلِّ هنا أنَّ هذه )األرقام املسلسلة(، لألوراق/  وايلومَّ

الطريف،  الرثيِّ  املخطوط  هلذا  ة«  املمزيِّ »السمات  أبرز  ُتَعدُّ  الكميَّة،  املعطيات  من  أيضاً 

ـ إعداد  أتاح يف اجلزء اثلاين منه ـ ىلع وجه اخلصوص  (. وهو ما  من منظور )بنية انلصِّ

ل خمطوٍط عريبٍّ ـ فيما أعلم ـ تُلَحُق بتحقيقه مثل  الَّة، ولعله أوَّ تلك )الرسوم ابليانيَّة( ادلَّ

هذه الرسوم ابليانية اجلديدة اليت ال نقف ىلع ما يتيح إجنازها يف معطيات اآلثار اتلارخيية 

دون  منضبطة،  بشفافيٍَّة  القول  يمكن  ذلا  آنذاك؛  واملغرب  املرشق  يف  نة  املدوَّ األخرى 

ادِّاعء، إنَّ املؤرخ اللييب احلصيف حسن الفقيه حسن، ُيَعدُّ رائداً للعناية بأويلَّات )اتلاريخ 

( يف اللغة العربية، يف انلصف األول من القرن اتلاسع عرش، وهو ما أصبح ايلوم أحد  الكيمِّ

االجتاهات ابلارزة يف املناهج اتلارخيية املعارصة )1).

 تطور الحّسِ اإلحصائي لدى املؤرخ: 

 »... ويكيف أن أشري يف هذا السياق إىل خمتلف األرقام اليت أثبتها يف هذا اجلزء 

وحده، لرتتيب انلصِّ أواًل، وإحصاِء ما رأى إحصاَءه من عطائه. وقد استخدم يف إحصائه 

للتميزي األرقام املغربية/  واملرشقية وفق اختياره، وهو ما يمكن أن جنمله يف القائمة اتلايلة:

أرقام مغربية لورقات الجزِء الثاني ابتداًء. -

أرقام مشرقية لليوميات. -

أرقام مشرقية إلحصاِء المعارك. -

أرقام مغربية إلحصاِء الهاربين من المدينة. -

أرقام مشرقية إلحصاِء القادمين إليها. -

 جديدة يف دراسة 
ٌ

عن اتلاريخ الكيمِّ انظر: جون توش، املنهج يف دراسة اتلاريخ: اجتاهاٌت ومنهجياٌت وأهداف  (1(
اتلاريخ احلديث، ترمجة د. ميالد املقريح، بنغازي: جامعة قاريونس، 1994، ص 265 ـ 293.
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أرقام مشرقية إلحصـاِء القذائـف. -

ات نزول المبعوث التونسي من مركبه. - أرقام مشرقية لمّرَ

أرقام مشرقية إلحصاِء الوفيات. -

أرقام مشرقية إلحصاِء القتلى. -

أرقام مشرقية إلحصاِء السفن الواردة في كل )لزمة( على حدة. -

ـة. - أرقام مغربية إلحصاِء السفن القادمـة من )بنغازي( خاّصَ

 وقد الزتمُت عند حتقيِق انلصِّ بإثبات مجيع األرقام )سوى أرقام الورقات( يف سياقها 
ها سوى املعاجلة، فأضفُت إىل  املشار إيله كما جاءت يف األصل. غري أنَّها هناك مبهمٌة ال تمزيِّ
لك نوٍع إحصايئٍّ منها لفظاً موجزاً مناسباً إزاء الرقم للتميزي، وجعلتهما مًعا، حبرٍف دقيٍق، 

بني حارصتني: ]معركة 1 [، ]قدوم 1 [، ]هروب 1 [ الخ. 

أيَِّة حاٍل من وقوعه يف بعض اهلنات واهلفوات اليت   غري أنَّ هذا لكَّه ال يمنع ىلع 
ال يسلم منها اجلهد اإلنساين مهما اكن نصيبُه من اإلخالص وادلقَّة. وقد رأيُت أن أخصَّ 
هذا اجلهد املتمزيِّ دلى املؤرخ يف اجلزء اثلاين من يوميَّاته )جبدوٍل إحصايئٍّ ملعطيات انلصِّ 
اهلنات  تللك  ضمنياً  وتصويباً  عمله،  يف  ية  الكمِّ املعطيات  للكِّ  استخالصاً  شهرياً(؛   –
ٍّ برسٍم بياينٍّ ىلع حدٍة، إبرازاً هلذا اجلانب  واهلفوات. كما حرصُت ىلع إرفاق لكِّ ُمْعَطٰى كيمِّ

املنهيج من عمل املؤرخ« )1).

 

يف  مت  قُدِّ اليت  املحارضة  نص  من  الليبية«،  وايلوميَّات  حسن  الفقيه  حسن  »املؤرخ  جحيدر،  حممد  عمار   (1(
افتتاح املوسم اثلقايف ملرشوع تنظيم وإدارة املدينة القديمة، بدار حسن الفقيه حسن للفنون )مقر القنصلية 
الفرنسية اتلارييخ بمدينة طرابلس القديمة(، مساء اثلالثاء 15 ـ 1 ـ 2002. ويه عرض لليوميات الليبية 

اليت صدر منها اجلزآن األول واثلاين.
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الطبعة األوىل 2001/  1212 ص
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جدول إحصايئ ملعطيات انلصِّ )شهرياً( ـ )صفر 1248/  حمرم 1251ه(

]ر. م/  الشهر/  ايلوميَّات/  املعارك/  القذائف؛ »ابلونبة«/  القتىل/  الوفيات/  القادمون/  اهلاربون/  حركة 

امليناء؛ السفن القادمة/  السفن القادمة من بنغازي [.
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1 ـ ايلوميَّات )العامة(: من صفر 1248/  إىل حمرم 1251ـه

2 ـ املعارك )ىلع املنشيَّة(
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3 ـ القذائف/  ابلومبة )الساقطة ىلع املدينة(

4 ـ القتىل )من ساكن املدينة(
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5 ـ الوفيات )يف املدينة(

6 ـ القادمون )إىل املدينة(
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7 ـ اهلاربون )من املدينة(

8 ـ حركة امليناء/  السفن القادمة )ىلع املدينة(
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9 ـ السفن القادمة من بنغازي

***
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ات: ي في توزيع اليوميَّ 3.2 - الجزء الثالث: توظيف الُبْعد الكّمِ

 انطالقاً من هذا ابُلْعد اجلدير بالعناية يف ايلوميَّات الليبيَّة آثرُت يف هذا اجلزء أيضاً 
تيح للقارئ الكريم انلظر الكمِّ إىل: )توزيع ايلوميَّات 

ُ
]حتت الطبع ـ بإذن اهلل تعاىل [، أن أ

ىلع السنوات/  ثم ىلع عهود الوالة(، استناداً إىل أرقامها اجلديدة اليت حرصت ىلع إضافتها 
تصويباً ملا طرأ ىلع أرقام املؤرخ األصليَّة من االضطراب، والسهو، واالنقطاع يف الورقات 

األخرية.

أ  - توزيع اليوميات على السنوات: 

املجموعإىلمن السنوات
1251 18888

12528916274
125316318018
125418125676
1255257574318
1256575816242
12578171044228
125810451493449

12591494)1()...(172

1260)...(1846181

126118471976130
12621977205680
126320572175119
12642176225277
12652253234492
12662345241066

وقع تداخل يف يوميات سنيت )1259 / 1260(، بني الورقة األخرية من الرتقيم القديم / والورقة األوىل يف الرتقيم   (1(
اجلديد.
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املجموعإىلمن السنوات
12672411246959

12682470253465

12692535256733

12702568259023

12712591261525

12722616264631

12732647267327

12742674268815

12752689270416

12762705271713

1277271827269

توزيع ايلوميات ىلع السنوات
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)ب( ـ توزيع اليوميات على عهود الوالة: 

 واملحتوى )هنا( متفاوٌت كمّياً بشلك جيلٍّ أيضاً بني عهود الوالة، ذلا يمكن القول 
باشا  أشقر  الوايل يلع  إىل عهدي:  تعود  اجلزء  نة يف هذا  املدوَّ ة(  العامَّ )ايلوميَّات  بأنَّ جلَّ 
حني  يف   ،)%  70( وجمموعهما   ،)%  36( بنسبة  باشا  أمني  حممد  وخلفه   ،)%  34( بنسبة 
تقلَّصت بقيَّة النسب بني سائر الوالة بشلٍك ملحوٍظ، ولم يتجاوز نصيب بعضهم )الصفر( 

يف لغة اإلحصاء الكمِّ الصارمة. 

ات على عهود الوالة توزيع اليوميَّ

ابلدايات/  القدومن ـ ممجايلومياتالوالةر. م
26 حمرم 2.1251 %146 ـ 46مصطىف جنيب باشا.1

14 مجادى أوىل 4.1251 %47108 ـ 154حممد رائف باشا.2

19 شوال 0.1252 %15512 ـ 166حممد طاهر باشا.3

19 صفر 1.1253 %16728 ـ 194حسن باشا جشمه يل.4

9 مجادى اثلانية 34.1254 %195919 ـ 1113يلع عشقر باشا.5
6 مجادى اثلانية 36.1258 %1114986 ـ 2099حممد أمني باشا.6
6 مجادى األوىل 5.1263 %2100153 ـ 2252حممد راغب باشا.7
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15 حمرم 10.1265 %2253266 ـ 2518أمحد عزت باشا )األول(.8

1 ذي احلجة 4.1268 %2519100 ـ 2618مصطىف نوري باشا.9
10 صفر 3.1272 %261975 ـ 2693عثمان مظهر باشا.10

5 ربيع اثلاين 1.1275 %269426 ـ 2719أمحد عزت باشا )اثلاين(.11
21 حمرم 0.1277 %27207 ـ 2726حممود نديم باشا.12

100 %2726املجموع
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)3( 

معجم النّصِ عند تحقيقه/  أو بعد نشره

 يضطـر املحققـون يف العديـد مـن انلصـوص املخطوطـة الـي يعاجلـون حتقيقهـا 
ونرشهـا، ىلع اختـاف موضواعتهـا، إىل وضع احلـوايش اللغوية لرشح ما غمـض أو دقَّ أو 
احتـاج إىل إيضـاٍح وبيـاٍن مـن مفرداتها، ومـن اجليلِّ يف هذا املقـام أنَّ انلـصَّ ـ أيَّ نصٍّ ـ 
، قبـل أيِّ اختصـاٍص موضويٍع آخـر. وتتفاوت هـذه احلاجـة إىل الرشوح  هـو نـصٌّ لغـويٌّ
اللغويـة، واالصطاحيـة، واإلضـاءات اجلانبيـة مـن نـصٍّ إىل آخـر. وقـد يكـون انلصُّ 
اء  ة القرَّ ة ىلع اعمَّ ـ  ىلع سـبيل املثالـ  )مسـتغلقاً( يف أسـلوبه ومعطياته الرسديَـّ اتلاريـيُّ
يف بعـض األحيـان. وقـد تزداد هـذه احلوايش حىت يضطـر ابلاحث إىل إعـداد )معجٍم/  أو 
جامـٍع للمفـردات(، ]أو فهـرٍس لأللفـاظ [ املرشوحـة؛ ينبيغ أن يسـبق الفهـارس املعتادة 
 ) يف آخـر الكتـاب. وقد تسـتحقُّ هذه احلـوايش الكثـرة أن يُعاد نرشها )ىلع نََسـٍق معجيمٍّ
يف كتـاٍب مسـتقل، فيغدو )حاشـية حداثيـة معارصة/  ىلع ذلـك انلص القديـم املحقق(، 

كما يـيل يف هـذا املثال. 



ِ ص لي ةمقخ يف ٌقافآ
نيوكت ا  وطخم يف / 

239

مثال تطبيقي:

معجم اليوميات الليبية )الجزء األول 1442هـ/   2021م(.

األول،  اجلزء  يف  اتلحقيق  بداية  منذ  اللغوي  اجلانب  هذا  ىلع  بالرتكزي  ُعنيت  وقد 
صحبة أستاذي املؤرخ حممد األسطى ـ رمحه اهلل تعاىل، انطالقاً من خصوصية هذا األثر 
ن باللغة املحكية اغبلاً )أو اللهجة الطرابلسية( يف انلصف األول من القرن )13ه/   املدوَّ
ثم   ،((( الليبيَّة(  لغويَّة يف ايلوميَّات  بعنوان: )أشتاٌت  ة  بإطاللٍة اعمَّ أواًل  19م(. وخصصته 

طوَّرُت هذا )احللم ابلحيث( إىل العنوان املذكور، وزدُت إيله بعض املعطيات القليلة عن 

مت إىل ندوة: اللهجة الليبية يف فضائها العريب األوسط بني املرشق واملغرب  / احللقة األوىل؛ الفصيح املتداول  قُدِّ  (1(
يف اللهجة الليبية: دراسات تأصيلية مقارنة بني املدن واألرياف وابلوادي، طرابلس: جممع اللغة العربية، 2007.
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جدوٍل  يف  الكتاب  من  اثلالث  الفصل  وجعلُت  واجلمااعت،  واألعالم  وابلدلان،  املواضع 
اللغوي عليها، كما  اجلانب  وقد غلب  املعجم(،  ملفردات  ثاليثٌّ  )تصنيٌف  بعنوان:  ٍل  مطوَّ

يُْستََشفُّ من ُبْعِده اإلحصايئ يف اجلدول الصغري اتلايل: 

ة ملفردات املعجم  كميَّ
ٌ
خالصة

النسبة املئوية العدد الصنف 
% 73 1112 لغويات)2(

% 14 208 مواضع وبدلان

% 13 201 أعالم ومجااعت
100 1521 املجموع

لغويات: أفعال، صفات، معاٍن، أشياء ... الخ.  (1(
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بداية املعجم
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)4( 

استنطاق النّصِ عند تحقيقه ونشره

بة(، ويه  والقصد هنا إىل معاجلة انلصِّ املنشور بعدٍد من )اجلداول اتلحليليَّة املركَّ
كما يبدو جلّياً تتجاوز )الفهارس اتلقليدية البسيطة( يف الكشف عن ثراِء انلصِّ وجممل 

معطياته إىل اغياتها القصوى.

مثال تطبيقي:

عبد الســام العالم التاجوري )1058 ـ 1139هـ/  1648 ـ 1727م(: الفقيه الصوفيُّ 

ة/  نصٌّ ودراسة وماحق )2006/  2021()1). املؤرخ وتراجم شيوخه: سيرة علميَّ

واتلاريخ  الرتاجم/   )يف  قصرٍي  نصٍّ  نرش  ىلع  زة  املركَّ املحدودة  املساهمة  هذه  ويف 
اثلقايف( حماولٌة تطبيقيٌة أويلٌَّة الستنطاق انلصِّ خبمسة جداول:

جدول تراتيب ملجمل )الرتاجم( وفقاً لســياق انلص: ]ر. م/  االسم/  النسبة اجلهوية/     1
تاريخ اللقاء/  ماكن اللقاء/  تاريخ الوفاة [.

لوحة جامعة ألســماء )اتلالميذ( مرتبًة ىلع حروف املعجم: ]ر. م/  اســم اتللميذ    /    2
أسماء شيوخه/  املقروآت/  املوضع [.

لوحة جامعة ألســماء )الشيوخ( مرتبًة ىلع حروف املعجم: ]ر. م/  اسم الشيخ/  أسماء    3
تالميذه/  آثاره الواردة يف انلص/  وظائفه ـ مالحظات/  املوضع [.

لوحة جامعة ملجمل )العلوم واآلثار( الواردة يف انلصِّ مرتبًة ىلع حروف املعجم: ]ر. م/     4
العنوان/  املؤلف/  املوضوع/  الشيخ املفيد/  اتللميذ املستفيد/  املوضع [.

نرُشت املساهمة األساسية )ادلراسة/  ونصوص الرتاجم/  واجلداول اتلحليلية [، بعنوان: »احلياة اثلقافية يف يلبيا   (1(
ـ يف العهد العثماين األول: عبد السالم بن عثمان اتلاجوري )1058 ـ 1139ه/  1648 ـ 1727م( وتراجم 
شيوخه نموذجاً«، حويلة املجمع )جملة جممع اللغة العربية(، العدد الرابع )2006(، ص 183 ـ 298. ثم طوَّرتها 
بعدٍد من املالحق املزيدة، وصدرت يف كتاب مستقٍل بالعنوان املذكور أعاله، ضمن منشورات مكتبة طرابلس 

العلمية العاملية، يف مطلع هذه السنة 2021. 
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جدول تصنييف تراتيب )ملا أخذه املؤلف عن شيوخه ولقاءاته بهم( حىت تدوين انلصِّ    5

)1100ه(: ]ر. م/  اســم الشيخ/  تاريخ اللقاء/  ماكن اللقاء/  األثر املقروء/  املوضوع/  

مالحظات [.

نَّه ـ خالفاً للفهرس اتلقليديِّ املفرد ـ 
َ
ب: إىل أ والقصد هنا باجلدول اتلحلييلِّ املركَّ

جدوٌل جامٌع بني عدٍد من املعطيات املرتابطة يف سياٍق واحد )من خالل النسيج املتواشج 

العابر(،  أداة )الكشف  الفهارس  إنَّ  القول  املألوف، بني األعمدة/  والصفوف(؛ وخالصة 

واجلداول أداة )اتلحليل العميق(. 

بة( ىلع جممل كتب الرتاجم  نَّ إجناز مثل هذه )اجلداول اتلحليليَّة املركَّ
َ
ويبدو يل أ

الكرتونيٍة حموَسبٍَة، متضمنًَة لكَّ هذه  وإدراَج احلصيلة يف وسائط  الرثيَّة،  العديدة  العربيَّة 

ىلع:  الوقوف  نلا  سيتيح  عطائه،  د  تلعدُّ وفقاً   ، انلصِّ يف  املعطيات  من  وغريَها  اتلفاصيل 

)شبكٍة ثريٍة جّداً من نسيج اذلهنيات خالل قروٍن عديدة(.

ة مجعاء؟  ()1) شامٍل لرتاجم هذه األمَّ ِسٍّ فٍُق مؤسَّ
ُ
فهل من سبيٍل إىل )أ

***

وقد بذل األستاذ املحقق ادلكتور مجعة حممود الزرييق عناية واسعة بدراسة املؤلف 

الشيخ عبد السالم العالم اتلاجوري، وحتقيق عمله الفقيه الشهري )تذييل املعيار(، واقرتب 

من فضائه؛ ذلا جاءت دليه يف )اتلعريف باملؤلف وشيوخه( تلك اإلشارة الكريمة إىل هذا 

اجلهد املبذول يف تلك ادلراسة املنشورة حبويلة املجمع )2006(، وما ورد بها من )اجلداول 

اتلحليلية(، بقوهل: »... سلَّط فيها الضوء ىلع تلك الفرتة اليت اعش فيها املؤلف، ومالمح 

ة  عدَّ منها  واستخلص  علمياً،  حتقيقاً  الرتمجة  نصَّ  ق  وحقَّ آنذاك،  يلبيا  يف  اثلقافية  احلياة 

هذا »حلمٌّ ثقايٌف عرويبٌّ كبري«، طرحته يف املساهمة األساسية حبويلة املجمع )2006(، وأسأل اهلل تعاىل أن جيد   (1(
آذاناً صاغية، وقدراٍت واعية.
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صها بليان شيوخ املؤلِّف والكتب اليت درسها تفصياًل، مع بيان العلماء اذلين  جداول خصَّ

تلقَّ عنهم أو اتلقاهم، وماكن اتلليق أو اللقاء، ويه دراسة حتليليَّة للنصِّ جاءت بأسلوٍب 

فريٍد قلَّما جتده يف ادلراسات اتلحقيقيَّة السابقة«)1). 

 املساهمة األساسية: اتلقديم، والفصول: ص 1 ـ 210.

تكملة الكتاب ـ املالحق: ص 211 ـ 451/  واملصادر: ص 453 ـ 466.

تذييل املعيار، تأيلف العالم اجلليل الشيخ عبد السالم بن عثمان بن عز ادلين بن عبد الوهاب بن عبد السالم   (1(
األسمر، طيَّب اهلل ثراه، الشهري بالشيخ عبد السالم العالم اتلاجوري )1058 ـ 1139 ه/  1648 ـ 1727م(، 

تقديم وحتقيق ادلكتور مجعة حممود الزرييق، طرابلس: مجعية ادلعوة اإلسالمية، 2008، ج 1، ص 18 ـ 19.
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)5(  

إعادة بناء النص

 5. 1 ـ إعادة بناء النص بعد تحقيقه ونشره: )بجمع شظايا النصوص املشتتة/  في بناٍء 

نسقّيٍ تراتبّيٍ جديد(:

 مثال تطبيقي: 

 تراجــم علمــاء طرابلــس وصلحائهــا فــي رحلــة التجاني )مطلع القرن 8 هـ/  14 م(: محاولة 

نحو: إعادة بناِء النص )2009ص  2019(د

( السـابق هلذه ادلراسـة اليت نرشت   وأودُّ هنـا اإلشـارة أواًل إىل أنَّ )العنـوان الفريعَّ
يف أعمـال انلـدوة )2009()1) اكن كمـا يـيل: )نصـوٌص/  ومالحظـات/  وجـدوٌل حتليـيل 
للمخطوطـات(. ثـم آثـرُت حتويـره إىل هـذا العنـوان/  املصطلـي اجلديـد: )حماولـة حنو: 

الـة يف تقديـم الكتاب. إاعدة بنـاء انلـص( اذلي ورد اتلنويـه بمعنـاه ووجهتـه ادلَّ

 وقـد اْسـتُِهلَّت هـذه املحاولـة )باجلـداول الرتاتبيـة/  املقارنة ملجموعـة الرتاجم(؛ 
وأعـدُت يف ]اجلـدول األول مـن ادلراسـة/  ونصوصهـا املنشـورة [، تنسـيق الرتاجـم يف 
)سـياٍق تراتـيبٍّ جديـد(، خالفـاً ملـا جـاءت عليـه مـن )شـتاٍت/  مشـوٍَّش/  مضطـرٍب(؛ 
ـاين(. وذلـك فضـاًل ىلع تصنيفهـا إىل  وفقـاً ملواضعهـا املختلفـة يف األصـل )رحلـة اتلِّجَّ
م اتلنبيـه هناك«.  قسـمني منفصلـني )تراجـم العلمـاء/  وتراجـم الصلحـاء(، »كمـا تقـدَّ
ـاين(؛ إذ أنَّ ملؤلف الرحلـة ـ قطعاً ـ سـياقَه  وليـس هـذا افتئاتـاً ىلع )انلـصِّ الرحـيل اتلِّجَّ
(؛ وفق تداعياتـه املختلفة الـيت تقوده إيلها  اخلـاص اذلي ُيِْكـم من خـالهل )بناَء انلـصِّ
طبيعـة عملـه، وهـو مرتبـٌط ـ كمـا تـرى ـ باملسـار اجلغـرايف، غـري أنَّنـا سـنقف ـ دون 
ـ  ىلع مبلـغ اضطـراب السـياق و)تشوُّشـه( إذا أمعنَّـا انلظر إىل نصـوص الرتاجم من  شـكٍّ

 ضمن أعمال انلدوة العلمية اتلايلة: يلبيا يف الرحالت العربية والغربية: )حنو رؤية حتليلية 
ً

نرشت ادلراسة أوال  (1(
مقارنة(، طرابلس: جممع اللغة العربية، 2009، ص 387 ـ 537.
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/  معــارص(؛ ىلع انلحو اذلي يقـف عليه القارئ  /  درايسٍّ /  تراتيبٍّ خـالل )منظوٍر: نسـيقٍّ
الكريـم يف جممـوع اجلـداول الرتاتبيـة اليت حرصـُت ىلع إحلاقها باملدخـل ادلرايس املوجز 
اين، وقـد ضمَّ الكتاب  لرتاجـم العلمـاء/  والصلحاء يف القسـم الطرابلس مـن رحلة اتلجَّ

اتلايلة: الفصـول 

 الفصل األول: مدخل درا�سي موجز إلى نصوص التراجم. 

 وفيه ثاثة جداول:

تراجــم علماء طرابلس وصلحائها يف رحلة اتلجاين: ]ر. م/  االســم/  الوفاة/  القرن/     1
املصدر/  السياق/  املوضع [.

تراجــم علماء طرابلس وصلحائهــا يف رحلة اتلجاين، يف أربعــة من كتب اتلاريخ    2
والرتاجم: ]ابن غلبون/  األنصاري/  الزاوي/  الرشيف »احلداد « [.

 تراجــم علماء طرابلــس وصلحائها يف رحلة اتلجاين، يف ثالث دراســاٍت معارصة:    3
]د. إحسان عّباس/  د. أمحد خمتار عمر/  د. عبد اللطيف الربغويث [. 

 الفصل الثاني: إعادة بناء النصوص/  ودمج ماحظاتها.

 الفصل الثالث: جدول املخطوطات....
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وزارة اثلقافة واتلنمية املعرفية )2019(

اين )مطلع القرن 8ه/  14م(  من الفصل األول: تراجم علماء طرابلس وصلحائها يف رحلة اتلجَّ

)ر. م/  االسم/  الوفاة/  القرن/  املصدر/  السياق/  املوضع(
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 من الفصل اثلالث: الكتب )املخطوطات( وما إيلها مرتبة ىلع حروف املعجم

)ر. م/  العنوان أو اإلفادة/  املؤلف/  تاريخ الوفاة/  مصدر الرتمجة/  املوضوع/  املوضع/  مالحظات(

 التوزيع الزمني  / الجهوي للكتب ]املخطوطات [

اني جَّ ِ
ّ
في القسم الطرابل�سي من رحلة الت

خمطوطات القرون اهلجرية
مرشقية

خمطوطات 
شؤون خمطوطات حمليةمغربية

أخرى
املجموع 

الزمين

-----القرن األول

-----القرن اثلاين

4، 23، 24، القرن اثلالث
.27 ،25

---5

5-7، 13، 1011.28القرن الرابع

6، 8، 9، 22، 32، 34، -2، 5، 41.القرن اخلامس
.37 ،36 ،35

-12

6-3.29، 42.39، 43، 44القرن السادس

8-1، 14، 15، 26، 12.40، 33، 38.-القرن السابع

301---إشارة اعمة
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---خط
 ،16،17
 ،19 ،18

.20
5

خطة انلظر يف 
211.---خزانة الكتب

311.---غري حمقق؟

12618844املجموع اجلهوي

 )أ( ـ اتلوزيع الزمين للمخطوطات يف القسم الطرابليس

من رحلة اتلجاين ىلع مخسة قرون هجرية

النسبة املئويةالعدد القرن 
14 %5القرن اثلالث

14 %5القرن الرابع

33 %12القرن اخلامس

17 %6القرن السادس

22 %8القرن السابع
36100
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 )ب( ـ اتلوزيع اجلهوي للمخطوطات يف القسم الطرابليس
من رحلة اتلجاين بني املرشق/  واملغرب/  وطرابلس

النسبة املئويةالعدداجلهة
33 %12خمطوطات مرشقية

17 %6خمطوطات مغربية

50 %18خمطوطات طرابلس

36100املجموع

مة(.
َّ
ات املرق َسِق اليوميَّ

َ
: )من السياق السردّيِ املسترسل/  إلى ن  5. 2ـ  إعادة بناِء النّصِ

 مثال تطبيقي:

ب الفا�سي )أوائل العهد القرمانلي: 1139   ليبيا في رحلة اللغوّيِ العامة محمد بن الطّيِ

ـ 1140هـ/  1727 ـ 1728م()1).

عدت هنا إىل خمطوطة الرحلة الفريدة املحفوظة )بمكتبة اليبسك( بأملانيا، وقد وقفُت ىلع خربها من خالل   (1(
مقاالت األستاذ اجلليل حممد الفايس ـ رمحه اهلل تعاىل ـ عن )الرحالة املغاربة وآثارهم( بمجلة )دعوة احلق(؛ 
ذلا طلبت تصويرها ملركز جهاد الليبيني لدلراسات اتلارخيية، ىلع يدي املؤرخ الفاضل ادلكتور عماد ادلين 
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اته الليبية مزيد من ضبط النّصِ في يوميَّ

 وقـد بدا يل وأنـا أاعيُش من جديٍد هـذا انلصَّ الرحيلَّ املغريبَّ بعد سـنواٍت عديدة، 
أن أحـرص يف إخراجـه ىلع إبراز )بداية لك يوميٍَّة يف أول السـطر حبرٍف اغمق(، وإن اكنت 
موجزة جّداً يف سـطٍر واحٍد، واكن الرّحالة يسـتهلُّ يوميَّاته اغبلاً بكلميت )ارحتلنا، وظعنا(، 
ثـم زدُت األمـَر ضبطاً خـالل ذلك فوضعُت للكِّ يوميٍة رقمها املسلسـل يف السـياق، وتبنيَّ 
أخـرياً أنَّ يوميَّـات هذا القسـم )اللييب( من الرحلـة ىلع انلحو اتلايل مـن الرتتيب وادلقة:

صيغـة البدايـة )ارتحلنـا أو ضعّنا( متبوعـة باليوم وتاريخه في الشـهر، في  -
محدودة. مواضع 

صيغة اليومية المذكورة. -

 وقـد هـداين هذا اإلجـراء البسـيط إىل رأٍي آخر أرجـو أن يكون نصيبُـه راجحاً 
رَد اغبلـاً يلوميَّـات الرحلة،  مـن الصـواب؛ إذ بـدا يل حّقـاً أنَّ هـذا التسلسـَل الزمـيَّ املطَّ
وتـوايل أيـام األسـبوع مع مـا يتخلَّلها مـن االرحتال والـزول، وأسـماء ابلـدان واملواضع 
)املحليَّـة( العديـدة اليت تمتدُّ مـن املغرب )األقـى( إىل احلرمني الرشيفني ذهابـاً وإياباً، 
نة  ـُح أيضاً وجود قدٍر مـن األصول املدوَّ ال يتـأتَّ تقييـُده من سـوانح اذلاكرة وحدها، ويرجِّ
الة )مسـوَّدات، أو مالحظـات أويلة(، خالفاً إلشـارته إىل  يف صـورٍة مـن الصـور دلى الرحَّ

رًة منهـا ىلع حنٍو ما. )الرحلـة الضائعـة(؟ وربَّمـا اكن يعـي بها صياغًة حمـرَّ

مة 
َّ

الة العال  وقد وردت دلى ادلكتور عبد العيل الودغريي اذلي ُعي بدراسة الرحَّ

يَّة( إىل: مؤتمر ابن غلبون مؤرخ يلبيا اذلي  اغنم ـ رمحه اهلل تعاىل ـ حرصاً ىلع تقديم هذه )املشاركة انلصِّ
آفاق ووثائق يف تاريخ يلبيا احلديث،  ق يف كتاب:  1981(، ونرُِش انلصُّ املحقَّ ُعقد باملركز )طرابلس مارس 
الة( من جهٍة،  ع يف )اتلعريف باملؤلف الرحَّ ادلار العربية للكتاب 1991، ثم عدُت إيله ثانيًة بمزيٍد من اتلوسُّ
حاً باملوقع االلكرتوين ملجمع اللغة  ( ىلع انلحو املشار إيله أعاله من جهٍة أخرى، ونرش منقَّ و)إاعدة بناء انلصِّ
العربية يف أواخر سنة )2020(. وقد وقفُت من خالل االنرتنت ىلع صدور طبعٍة اكملٍة هلذه الرحلة القيِّمة 
1170 ه(،  ـ  الفايس )1110  الطيِّب الرشيق  أبو عبد اهلل حممد بن  الرحلة احلجازية،  وفق ابليانات اتلايلة: 
قها وقدم هلا نور ادلين شوبد )الكتاب احلائز ىلع جائزة ابن بطوطة تلحقيق املخطوطات 2013 ـ 2014(. حقَّ
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الة خالل عرضه ملؤلَّفاته:  اللغوية يف )أطروحته لدكتوراه(، وردت هذه اإلشارة ادلَّ وآثاره 
ل فيه ابن الطيب مذكراته ويوميات رحلته إىل احلج ذهاباً  »رحلة: وهو الكتاب اذلي سجَّ
وإياباً ما بني 4 رجب 1139، و6 ذي القعدة 1140ه«)1). كما نقُف يف مساهمة املؤرخ اجلليل 
ادلكتور عبد اهلادي اتلازي ىلع إشارٍة أخرى مماثلة: »وكما يه اعدته أيضاً فإنَّه يتتبع املراحل 
يوماً عن يوم، يذكر اسم ايلوم وتاريخ الشهر... حبيث إنَّ مذكراته اكنت يوميَّة فعاًل...«)2).

ـة املزيدة(،   ومثلمـا أكملـُت تلـك )العجالـة( »يف اتلقديـم السـابق« بهـذه )اتلتمَّ
ـق العديد مـن )احلـوايش اجلديدة(  فقـد أدرجـُت بـني احلـوايش اتلايلـة يف انلـصِّ املحقَّ
ي ألرجو يف اخلتـام أن يكون  بـني معقوفـني؛ تميزياً هلا عـن حوايش الطبعـة األوىل، وإنَـّ

يف هـذا وذاك بعـض انلفـع، وآخـر دعوانـا أن احلمـد هلل رب العاملني.

مساء اثلالثاء 10 شوال 1433ه/  28 أغسطس 2012م.

***

 القسم الخاص بليبيا من الرحلة / في الذهاب:

 ]من الورقة 42 ـ أ [

فيها وال  تعلب  قفرا ال  اذليب، يف أرض  نبش  ماء  »وارحتلنا فوصلنا ضىًح    ]  1[  
ذيب، استوىل ىلع األبنية اليت حوايلها اخلراب ]42 ـ ب [، وصاح يف جوانب حافاتها ابلوم 
والغراب، ومررنا بعد ذلك بعقلة آبار تُسمَّ ابلحرية، فألفينا ماءها لرداَءته وملوحته يرتك 
انا   من تلقَّ

ّ
شاربه يف حرية، وحول هاتيك العقلة ِحلَّة)3) من أعراب بي مريم، ما فيهم إال

د. عبد العيل الودغريي، اتلعريف بابن الطيِّب الرشيق، الرباط: منشورات عاكظ، 1990، ص 157.  (1(
أ. د. عبد اهلادي اتلازي، »يلبيا من خالل رحلة ابن الطيِّب الرشيق الصمييل الفايس 1139 ـ 1140 ـه / 1727   (2(
م قوهل: »ولقد اكن فيما لفت  ـ 1728م«، جملة لكية ادلعوة اإلسالمية، العدد 22 )2005(، ص 562. كما تقدَّ
نظرنا يف هذه الرحلة الرفيعة األسلوب، بالرغم مما حلَّ بها من عطب، اكن من أبرز ما لفت نظرنا فيها أنَّها اكنت 

سجل أحداث يوماً عن يوم، وباتلاريخ واالسم، وبدون ملل أو كسل«. ص 544.
ِحلَّة: بكرس احلاء ـ القوم الزول وفيهم كرثة.  (3(
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بالرتحيب وقال َمْهيَْم)1)، ووصلنا إىل برئ يُقاُل هلا املويلحة، فوجدنا بها ماًء ياما أبرده وياما 
ينا صالة الظهر،  دنا من ذلك املاء انلمري الطهر، وأدَّ أغزره وياما أعذبه وياما أميلحه، فجدَّ

 من املاء، وبتنا بعده بكثري يف كألٍ ونعماء.
ً
وجتاوزنا وادي فىس فاراغ

 لوحة من القسم الخاص بليبيا في مخطوطة الرحلة

)النسخة الفريدة بمكتبة اليبسك(

]َمْهيَْم: لكمة استفهام، أي: ما حالك، وما شأنك، أو: ما وراَءك ؟ املعجم الوسيط [.  (1(
مالحظة: احلوايش املدرجة بني معقوفني مثل هذه احلاشية ]... [ مزيدة يف هذه الطبعة اجلديدة.  
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غالف النرشة الرقمية بموقع جممع اللغة العربية/  يلبيا

)6( 

تنسيق النّصِ املنشور/  والتعليق عليه

 مثال تطبيقي:

ار بين ذاكرتين في أواسط القرن العشرين: سرٌد طبوغرافي، منهي، 
ّ

 محلة كوشة الصف

اني )2019(.
ّ
سك

( املنشـور، يف هـذه املحاولـة الـيت   وهـو رضٌب آخـر مـن رضوب )خدمـة انلـصِّ
الصـادق  يلع  اجلليـل  لألسـتاذ  املعـارص،  الطبوغـرايفِّ    / الـرسديِّ انلـصِّ  ىلع  أجريتهـا 
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احلُْسـننيـ  رمحـه اهلل تعـاىلـ  وجتمـع اخلدمة هنـا بني: )تنسـيق انلصِّ يف فقـراٍت مرقَّمة/  
واتلعليـق عليـه باحلوايش الالزمـة/  مع اتلقديـم ادلرايس املوجز(. ويمكن االسـتئناس 
إىل )مصداقيـة اخلدمـة( بنظـرٍة مقارنـٍة بـني انلـصِّ يف أصله )املجـرَّد( املنشـور يف جملة 
)تـراث الشـعب(/  وهذا انلـصِّ )خمدوماً( يف الكتاب املسـتقل. ومن اجليلِّ هنـا أنَّ )انلصَّ 
( يفـرز أمام ابلاحـث املعيِّ به معطيـني مكمِّلني، وهمـا: )احلـوايش/  والفهارس(.  الـرثيَّ
وقـد أشـار بعـض االخـوة األفاضل إىل هـذه املحاولـة ىلع أنَّها مـن )اتلحقيـق( املعتاد يف 
نـرش انلصـوص، وهـو ما يُستَشـفُّ منـه يف هـذا السـياق أنَّ مفهـوم )اتلحقيـق( املألوف، 
غـري مقصـور ىلع انلصـوص املخطوطة الـيت لم تنـرش، إذ قـد يتجاوزها أيضـاً إىل معاجلة 

انلصـوص املنشـورة ـ كما تـرى يف هـذا املثال. 

مجمع اللغة العربية 2019
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مثال طبوغرافي مقارن

توزيع »احلياش«/  املنازل ىلع املحالت يف منتصف القرن 19

النسبة املئويةعدد احلياشاملحلة
28 %365حومة ابلدلية.

23 %305حومة كوشة الصفار.

% 28021حومة غريان.

% 37528حومة باب ابلحر.

100 1325املجموع.

عن إحدى ايلوميَّات الليبيَّة: اجلزء اثلالث/  السبت 12 حمرم 1267ه. )1850م(

ل مالحظة اتلقارب اجليلِّ بني املعطيات القديمة يف الرسم ابلياين )منتصف القرن 19(،  يمكننا عند اتلأمُّ

واخلريطة الطبوغرافية اتلايلة املعارصة ملحالت املدينة )أواخر القرن 20(.
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 توزيع املحالت ىلع خريطة معارصة

 عن: املهندس يلع امليلودي عمورة

طرابلس: املدينة العربية ومعمارها اإلساليم )دار الفرجاين 1993(.

توزيع الفقرات بين الفصول

النسبة المئويةالمجموعالفقراتالفصل
 30 % 1112 - 112شارع كوشة الصفار طوليًا.

20 %11372 - 184أزقة الجانب الشرقي.

% 18518550 - 369أزقة الجانب الغربي.

 369100...المجموع.

)من إجراءات اتلنسيق(
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 لتقرير أمينها سنة 1940
ً
توزيع رصيد مكتبة األوقاف وفقا

النسبة املئويةالعددالفئة

16 %729خمطوطات موقوفة

39 %1764مطبواعت موقوفة

8 %368أمانة وقف أمحد انلائب )خليط(

37 %1716أمانة أمحد ضياء ادلين املنترص

100 4577املجموع

)نقاًل عن إحدى احلوايش املزيدة يف خدمة انلص(
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عمارة األوقاف بميدان الشهداء اليت اكن بها مقر املكتبة )1936 ـ 1978( 

ويه أبرز معلٍم ثقايف بمدينة طرابلس يف أواسط القرن العرشين، 

وقد ُهدم املبىن يف السنة املذكورة، مع األسف الشديد.
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إشارٍة  )مع  اتلطبييق،  املثال  هذا  انلصِّ يف  إنَّ خدمة  بإجياز  القول  يمكن  وهكذا 
مقارنة(، قد استندت إىل املعطيات اتلايلة:

    1 ـ توزيع انلصِّ إىل فقرات مسلسلة: )بأرقام وسطى بارزة(.

    2 ـ العديد من احلوايش / واإلضاءات املزيدة املتفاوتة.

    3 ـ ثالثة جداول / وثالثة رسوم بيانية راصدة.

    4 ـ خريطة )طبوغرافية( معارصة؛ للمقارنة.

    5 ـ لوحة فوتوغرافية دالَّة. 

  وقد فاتي ـ مع األسف ـ أن أضيف يف هذا السياق ملحقاً إجرائياً أساسياً مألوفاً 
(؛ وهو يتمثل فيما يفرزه من الفهارس والكشافات الالزمة، وقد ذكرت  يف )خدمة انلصِّ
(، وسألت اهلل تعاىل يف نهاية اتلقديم هناك، أن  : )الفهارس مرآة انلصِّ يف أكرث من سياٍق أنَّ

يضطلع بإعدادها أحد ابلاحثني الشباب يف طبعٍة الحقٍة للكتاب.

)7( 

دراسة النسيج الن�سّيِ في األثر املنشور

 مثال تطبيقي:

 الجزء األول من املنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب )استانبول 1317/  1899(.

أواًل حنـو  ـه  باتلوجُّ اتلاريـيَّ  انلائـب األنصـاري مرشوعـه  املـؤرخ أمحـد  بـدأ   
الرتاجـم/  أو اتلاريـخ اثلقـايف، ىلع وجـه اخلصـوص، يف )نفحـات النـرس يـن(؛ ثـم بـَدا 
يلَّ اذلي )تركـه( ىلع مـا اكن عليـه يف )طـور  هل فيمـا بعـد أن يتجـاوز هـذا العمـل األوَّ
اتلقميشـات/  أو املخطـوط اتلكويـي(، إىل املنهـل العـذب اذلي مجع يف نسـيٍج مغايٍر بني 
)اتلاريـخ السـيايس: يف األحـداث والوقائـع/  واتلاريخ اثلقـايف: يف الرتاجـم(. وذلا أعددُت 
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هلـذا الكتـاب جدولني حتليليـني؛ أحدهمـا للرتاجـم، واآلخر للنسـيج املتداخـل يف بناِء 
. نلص ا

)أ( جدول التراجم:

ىلع  تعني  اليت  املماثلة  املالحظات  من  املزيد  ىلع  نقَف  أن  اجلدول  هذا  نلا  يتيُح 
متابعة عمل املؤرِّخ يف هذا الشقِّ اثلقايف من كتابه من خالل انلقاط اتلايلة:

1 - اقترص عدد الرتاجم يف )املنهل األول( ىلع )80( ترمجة؛ منها )51( أخذت من 
انلفحات، و)29( ترمجة مزيدة، )املجموع 80( ترمجة.

2 - اخترُصت انلصوُص يف بعض الرتاجم املنقولة عن انلفحات....، يف حني ظلَّت 
الكثري من انلصوص مطابقًة ألصوهلا السابقة....

ـرد يف  درجـت ُجـلُّ الرتاجـم وفقـاً للوفيـات مـرااعًة للتسلسـل الزمـيِّ املطَّ
ُ
3 – أ

نسـيٍج جامـٍع بـني )األحـداث/  والرتاجـم(، ويبـدو التسلسـل هنـا يف خانـيت )الوفيات/  
م يف اخلالصة  والقـرون(، باسـتثناِء بعـض الرتاجم الـيت ُرتِّبَـْت ىلع حنٍو مغايـٍر )كما تقـدَّ

هناك(.

م  4 ـ تلفُت انلظر يف تراجم املنهل العذب ابتداًء عودتُه إىل مصدٍر مزيٍد ىلع ما تقدَّ
لعنوان  اجلليَّة  ادلاللة  ومع  القريوان(.  أهل  معرفة  يف  اإليمان  )معالم  وهو  انلفحات؛  يف 
إىل ظاهر  اقتباس عدٍد من ترامجه؛ استناداً  ع األنصاري يف  الكتاب ىلع حمتواه، فقد ترسَّ

النسبة اجلهوية يف أسمائهم دون حتقيق...الخ.

 )ب( نسيُج بناِء النّصِ في الجزء األول من املنهل العذب:

 تدلُّ جممل املعطيات اليت ُحِشدت يف هذه ادلراسة ىلع أنَّ املؤرخ لم يصدر هل أيُّ أثٍر 
من آثاره املعروفة اثلالث )انلفحات، املنهل األول، املنهل اثلاين(، وفقاً لرؤيته/  وصياغته 
ة، وإنَّما شاركه يف إصدارها )ىلع ما ظهرت عليه( ثالثة من العلماء املعنيني  املستقـلة اخلاصَّ
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ح يف الشلك اتلايل:  بها ىلع هذا انلحو املوضَّ

بناِء  لنسيج  ٍل  مطوَّ تصنييفٍّ  جدوٍل  إىل  باإلشارة  املوجز  العرض  هذا  يف  وسأكتيف 

 / اخلالفة   ـ   2  / الصفحات   ـ   1[ اتلايلة:  األعمدة  يف  آخره،  إىل  الكتاب  أول  من   انلصَّ 

3 ـ الوالية/  4 ـ الرتاجم/  5 ـ السنوات [.

 نسيُج بناِء النّصِ في الجزء األول من املنهل العذب )نموذج منه(

 الصفحات:
قاعدة النسيج

 اخلالفة: 
اتلاريخ السيايس 

املركزي

 الوالية:
اتلاريخ السيايس 

املحيل

 الرتاجم:
اتلاريخ اثلقايف املحيل

 السنوات:
التسلسل الزمين

الشيخ أبو احلسن ىلع 289
بن عبد الصادق )64(.

)ت( 1138ـه

الشيخ عبد السالم بن 290
عثمان )65(.

)ت( 1139ـه
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 الصفحات:
قاعدة النسيج

 اخلالفة: 
اتلاريخ السيايس 

املركزي

 الوالية:
اتلاريخ السيايس 

املحيل

 الرتاجم:
اتلاريخ اثلقايف املحيل

 السنوات:
التسلسل الزمين

291
خالفة السلطان 

الغازي حممود خان 
األول.

1143ـه

الشيخ حممد بن العريب 291
.)66(

)ت( 1143ـه

294
]رجع [: إىل أعمال 

أمحد باشا القرمانيل، 
ووفاته.

)ت( 1158ـه

والية حممد باشا 294
)القرمانيل(.

1158ـه

الشيخ سالم بن قنونو 295
.)67(

)ت(

1158ـه  

295
]رجع [: إىل معاهدة 
حممد باشا مع دولة 

اإلنكلزي.
1164ـه

295
خالفة السلطان 

عثمان خان 
اثلالث.

ـه 1167

296
العارف باهلل تعايل 

الشيخ حممد املاعزي 
.)68(

)ت(

ـه 1167 

]رجع [ – والية يلع 296
باشا قرمانيل.

ـه 1167
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 الصفحات:
قاعدة النسيج

 اخلالفة: 
اتلاريخ السيايس 

املركزي

 الوالية:
اتلاريخ السيايس 

املحيل

 الرتاجم:
اتلاريخ اثلقايف املحيل

 السنوات:
التسلسل الزمين

297
خالفة السلطان 
مصطيف خان 

اثلالث.
ـه 1171

297

]رجع [: إىل معاهدة 
يلع باشا مع مجهورية 

)ابللنسيان( وما 
تالها من بعض 
الوقائع ابلحرية.

ـه 1177

ـه 1179

األستاذ أبو عبد اهلل 298
حممد انلعاس )69(.

)ت(

1179ـه 

298
خالفة السلطان 

الغازي عبد احلميد 
خان األول.

1187ـه

299
خالفة السلطان 

الغازي سليم خان 
اثلالث.

1203ـه

299

]رجع [: إىل أواخر 
والية يلع باشا وسوٍء 
حاتله... والفتنة بني 

أبنائه.

-

1207ـه((

ويتيـُح نلـا هذا اجلـدول، ىلع وجـه اخلصوص، إجـراَء )ثـالِث قـراءاٍت متوازيٍة يف 
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ُف »حببكـٍة متداخلة«، وقـد تعمَّدت حّقـاً إضفاَء صفة  ( اذلي نََسـَجُه املؤلِـّ متـون انلـصِّ

)النسـيج( ىلع هـذا اجلـدول، إظهـاراً حلركة اخليـوط بني يـدي )املؤلِّف/  انلاسـج(، وقد 

اشـتبكت يف مخسـة خطـوٍط بـني أناملـه اخلمـس )!( فمنهـا خيطـان رأسـيان )رقميان( 

ىلع الطرفـني )للصفحـات/  والسـنوات(، وثالثـة خيـوٍط أفقيـة متأرجحـة متوايلـة بني 

)اخلالفـة/  والواليـة/  والرتاجـم(. ومـن خـالل هـذه القـراءات املتوازية نقـف عياناً ىلع 

يَّة. نسـب اتلوزيـع بني هـذه املحـاور انلصِّ

)مقاربة( التوزيع املئوي ملحاور نسيج النّصِ في الجزء األول من املنهل العذب

النسبة املئويةعدد انلصوصاملحور
24 %91اخلالفة: اتلاريخ السيايس املركزي ـ وقائع. 

55 %206الوالية: اتلاريخ السيايس املحيل ـ وقائع.

21 %80اتلاريخ اثلقايف املحيل ـ تراجم.
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ة  قلميَّ
ٌ
خاطرة

    نسيُج انلصِّ يف اجلزء األول من املنهل العذب: َضِفرَيٌة من ثاَلِث )َجَدائَِل(، يف 

َشْعِر َصِبيٍَّة يلبيٍَّة باستانبول، يف خاتمة القرن اتلاسع عرش، ولعلَّها إحدى بنات املؤرخ أمحد 

انلائب األنصاري: فاطمة )ت. بدمشق 30 ـ 5 ـ 1939(، واعئشة )ت. بدمشق، 13 ـ 5 ـ 

1957(، وأمينة )ت. بدمشق 6 ـ 10 ـ 1960( ؟!   ]انظر كتاب انلدوة، ص 780 ـ 792[..

مراحل الفضاِء الزمني / املكاني لترجمة املؤرخ

النشأة واملستقر:1
)سنوات طرابلس األوىل(

1264 - 1301ه

1848 - 1884م

37ه

36م

اهلجرة األوىل:2
)سنوات استانبول األوىل(

1301 - 1326ه

1884 - 1908م

25ه

24م

العودة إىل الوطن:3
)سنوات طرابلس اثلانية(

1326 - 1329ه

1908 - 1911م

3ه

3م

اهلجرة اثلانية:4
)سنوات استانبول اثلانية(

1329 - 1335ه

1911 - 1916م

6ه

5م

ل إىل بالد الشام:5 اتلحوُّ
)سنتا بريوت(

1335 - 1336ه

1917 - 1918م

2ه

2م

]انظر الوثائق التي بُِنَي عليها هذا الجدول في كتاب الندوة[

***
هل يمكن أن نستشّفَ من معطيات هذا )الجدول الزمني ـ المكاني / ورسمه البياني( 

( في آثاره ؟ تأثير البيئة الثقافية على ذهنية المؤرخ / وانعكاسها على )بناءِ النّصِ

ح أنَّه جمع في ثبت مصادره ـ على قدٍر غير معلوٍم من التفاوت ـ بين  ومن الجلّيِ المرّجَ

خزائن المدن الثالث.
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***

 اتلوزيع املئوي ملراحل الفضاء الزمي/  املاكين يف ترمجة املؤرخ: )ترك ثالثة نصوص، للكِّ واحٍد منها 

ة!(. صلٌة ما بإحدى املدن اثلالث: طرابلس، استانبول، بريوت(؛ )ولك مدينة يف قارَّ
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طبعة املؤلف للمنهل العذب )استانبول 1317/  1899(
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 الشقُّ الثاني من املقاربة الدراسية

املخطوط التكويني

)1( 

نصوص مختارة من دراسة )النقد التكويني(

لـة اليت كتبهـا بيري ـ   وهـو منهـٌج نقـديٌّ حديـث، نرُِشت عنـه هذه ادلراسـة املطوَّ

مـارك دو بيـازي، ضمن عمـٍل مجايعٍّ قيِّم. يقـول ادلكتور رضـوان ظاظا، مرتجـم الكتاب: 

»ونشـري هنـا إىل حداثـة وأهميـة انلقـد اتلكويـي بمفهومه احلديـث وأدوات اسـتقصائه 

العلميَّـة اجلديـدة يف اتلعـرُّض للمخطوطـات األدبيـة ومسـوَّدات األعمـال الـيت يرتكهـا 

الاكتـب. فلقد تسـىنَّ لاكتب هذه السـطور مؤخراً )يف شـتاء 1994( حضـور حلقاِت عمِل 

جمموعـٍة مـن ابلاحثـني بانلقـد اتلكويـي )اكن مـن بينهـم بيريـ  مـارك دو بيـازي اكتب 

فصـل انلقـد اتلكويـي يف هذا الكتـاب ... وغريه(، وتبـنيَّ هل أهمية هـذه املقاربة وخصبها 

يف جمـال حتقيـق انلصـوص وتأويلها ىلع السـواء يف انلقـد الغريب ايلـوم« )1). 

 وأكتـيف منهـا بالسـطور اتلايلـة)2): »ولقـد سـاهمت أهميـة األحبـاث اتلكوينيَّـة 

يَّـة حـول ملفـات عدٍد مـن كبـار الروائيني )بروسـت، بلـزاك، زوال، الـخ...(، ونرش  انلصِّ

ن العمـل األديب تتعلَّق بأعمـاٍل رسديَّة )مسـوَّدات، دفاتـر عمل أو  ـة يف تكـوُّ وثائـق مهمَّ

دفاتـر اسـتقصاء، ملفات تمهيدية ..(، بشـلٍك كبري يف تزويـد علماء الرسد بـأدواٍت ماديَّة 

للتفكـري تتصـل بمنهجهـم وبغرضهـم. »وحالـة فلوبـري« وحدها اكنـت بمزلـة »اختبار« 

الكتاب اجلمايع: )مدخل إىل مناهج انلقد  »الفصل األول: انلقد اتلكويي«، ضمن  بيازي،  ـ مارك دو  بيري   (1(
األديب(، تأيلف: جمموعة من الكتاب، ترمجة د. رضوان ظاظا، مراجعة د. املنصف الشنويف، الكويت )سلسلة 

اعلم املعرفة 221(، 1417ه/  1997م، ص 15 ـ 58. وخاصة ص 9.
املصدر نفسه، ص 49.  (2(
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للعديـد مـن اتلجـارب انلظريـة اليت نـرى ايلـوم نتاجاتها املنهجيـة« )1).

أودُّ اإلشارة يف هذا السياق املوجز إىل املالحظات اتلايلة:  (1(

ـص ابلاحـث املغـريبُّ املعـيُّ  ة هـذا املذهـب انلقـديِّ ىلع اللغـة العربيـة؛ فقـد خصَّ   املالحظـة األوىل: جـدَّ
بانلقـد األديب ادلكتـور مجيـل محـداوي فصاًل مـن كتابه للنقـد اتلكويـين، وهو يذكر أنَّه يُسـمَّ أيضـاً انلقد 
اتلويلـدي، وانلقـد اجليـين، وقـد اختتـم الفصـل بالسـطور اتلايلـة: »وإذا اكن انلقـد الغـريب قـد تمثَّـل هذا 
املنهـج اتلكويـي واجليـي بشـلٍك الفـٍت لالنتبـاه، فـإنَّ انلقـد العـريب املعارص لـم يلتجـئ إىل هـذه القراءة 
اتلكوينيـة بعـد بشـلٍك تراكـيٍّ مقبـول، بغيـة معرفـة كيـف )تتـودل انلصـوص( يف أدبنـا العـريب القديـم 
واحلديـث واملعـارص...«. ادلكتـور مجيـل محـداوي، نظريـات انلقـد األديب يف مرحلة مـا بعد احلداثـة، )نرشة 
رقميـة بموقـع: جامع الكتب اإلسـالمية، تاريخ املقدمـة: 1 نوفمـرب 2011، وفيها يشـري إىل أنَّ مرحلة ما بعد 
احلداثـة توافـق: مـا بني سـنوات السـبعني وسـنوات التسـعني من القـرن العرشيـن(، الفصل اتلاسـع عرش: 

انلقـد اتلكويـي، ص 359 ـ 372. 

  املالحظـة اثلانيـة: غيـاب العنايـة اغبلـاً حبفـظ انلصـوص وامللفـات اتلكوينيـة يف تراثنـا األديب العـريب 
املعـارص؛ فقـد اسـتوقفتي مـن جهـٍة أخـرى مقالـٌة طريفـة بعنـوان )مصـري املسـوَّدات(، ظهـرت بصحيفة 
تي آنـذاك إيلهـا لصلتهـا اجلليَّـة بمصطلـح )املخطـوط اتلكويـين( اذلي  )أخبـار األدب( سـنة 2010، وشـدَّ

أنشـغل بـه. ويف هـذه املقالـة حاتلـان خمتلفتـان مـن األدب املـرصي املعـارص:

  )أ( ـ مسـوَّداٌت ضائعـة: لألديـب الـروايئ جنيب حمفـوظ، لم تنل بعد طبعهـا يف بعض دور النرش ما تسـتحق 
مـن احلفـظ والعناية.

ص للك عمـٍل يكتبه    )ب( ـ اهتمـام شـخيصٌّ بالـغ: بمسـودات الاكتـب األديـب عبـده جبـري؛ إذ اكن خيصِّ
 حافظـة خاصـة بـه يتفظ فيها بكل مـا يتصل بتطـور العمل، منـذ أن اكن فكرة حىت اكتمـاهل. أمحد وائل، 

»مصري املسوَّدات«، صحيفة أخبار األدب، العدد )903/  7 ـ 11 ـ 2010(.

ق إىل هـذا اإلجـراء انلقـدي  ي ىلع مسـتوى احلـراك اذلايت البسـيط؛ حاولـت اتلطـرُّ   املالحظـة اثلاثلـة: أنَـّ
(، يف سـياق )ترتيـب اإلجنـاز وفـق املقّدمـات املؤرَّخـة( ملجمـل آثـاره 

ً
يف دراسـيت عـن )اتلليـيس مؤرخـا

ي اكتفيُت اضطـراراً باملعطيات املنشـورة املتاحة  ي أودُّ اتلذكري يف هـذا املقام أيضاً، بأنَـّ املنشـورة: »غـري أنَـّ
ـق يف مثـل هـذه املتابعة  مـات املؤرَّخـة(، ويه ال تكـيف وحدهـا، يف واقـع األمـر، ملزيـٍد مـن اتلعمُّ يف )املقدِّ
ـه من املسـوَّدات، وامللفـات ابلحثيَّة،  الـيت تتطلَّـب العـودة إىل: )مكتبـة املؤرخ، وأرشـيفه اثلقـايف، وما يضمُّ
رات، والرسـائل الشـخصية(، وما إيلها من  واخلُطاطـات األويلَّة، والُكّناشـات، واملالحظـات، واخلواطر واملذكِّ
وثائـق اتلجربـة اذلاتيَّـة؛ ويه مجيعـاً سـبيلنا الوحيد إىل اسـتخالص ما يُسـمَّ بـ)املخطـوط اتلكويين( اذلي 
( وتطـوُّره يف ذهـن املؤلـف، يف حـني يضطلـع )املخطـوط اتلحقيـي( املعروف  يُعـىن بمتابعـة )نشـأة انلـصِّ
ـة )بنـاء انلـص( عنـد حتقيقـه ونـرشه؛ اسـتناداً إىل مـا يتوفر  املتـداول يف املكتبـات العامـة واخلاصـة بمهمَّ
مـن نسـخه الاكملـة اغبلـاً«. وقـد ورد يف احلاشـية هنـاك أيضـاً: »أودُّ أن أشـري يف هـذا السـياق مـن املقاربة 
ي حرصـت قبيـل الفـراغ منهـا ىلع العـودة إىل أرسة املؤرخـ  رمحـه اهلل تعاىلـ  راجيـاً إتاحة  ابلحثيـة إىل أنَـّ
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الفرصـة لزيـارة مكتبتـه، وإلقاء نظـرٍة اعجلةـ  ىلع األقلـ  ىلع بعـض األصول املخطوطة ألعمـاهل اتلارخيية، 
ق بهـا مـن وثائق أرشـيفه الشـخيص، إذا وُجـدت مثل هـذه الوثائـق، ولكـنَّ الفرصة لـم ُتتَْح مع  ومـا يتعلَـّ
 ]1930 ـ 2010: مقاربة أويلَّة [، 

ً
 األسـف الشـديد. 18 ـ 10 ـ 2010«. عمار حممد جحيدر، اتللييس مؤرخا

طرابلس: دار الفرجاين، 2018، ص 157 ـ 158.

(، يُهَمل اغبلاً يف لك رسـالة    املالحظة الرابعة: تنبيغ اإلشـارة يف هذا السـياق أيضاً إىل وجود )خمطوٍط تكويينٍّ
ة / وأطروحـة دكتـوراه رصينـة، دون أن ننتبـه إىل أهميَّـة ذلـك، فـإذا اكنت النسـخة األخرية  ماجسـتري جـادَّ
املعتمدة للمناقشـة من الرسـالة أو األطروحـة تمثل / أو تقابل، )املخطوط اتلحقيـي( يف هذا املقام اذلي تُتاح 
 هل اغبلـاً فرصـة النرش )بعـد إجازة الرسـالة أو األطروحة(، فإنَّ )املخطـوط اتلكويين( الغائـب عنها، هو ذلك 
)امللـفُّ االفـرتايض( اجلامـع لـلكِّ تلـك اخلُطاطـات، واألحـالم واتلطلُّعـات، والصيـااغت األويلَّـة، ومقرتح 
ـل، وقائمة مصادرهـا املتناميـة، ومالحظات األسـتاذ  ل، وثبـت حمتواهـا انلظـريِّ املؤمَّ ادلراسـة ابلـديئِّ األوَّ
املـرشف وتوجيهاتـه، وعـودة ابلاحـث وتصويباتـه ىلع السـحب الـوريق األول، ومـا يفيـض بـه اخلاطـر من 
اإلشـارات املزيـدة ىلع بيـاض الصفحـات اخللفية اعدة يف جتارب الطبع، ثم السـحب اثلـاين اذلي يليه ...الخ، 

إىل أن تكتمـل الرحلـة ابلحثيـة احلميمـة، وتـؤول إىل )املخطـوط اتلحقيـي(  املذكـور أعاله !

ق بابلداية املبكـرة للعناية حبفظ األصـول واملخطوطات اتلكوينيـة »يف أملانيا منذ    املالحظـة اخلامسـة: تتعلَـّ
ـدت يف فرنسـا يف اثلالثينـات من القـرن اتلاسـع عرش، تلنتـرش بعد  أواخـر القـرن اثلامـن عـرش، ثـم توطَّ
ذلـك يف معظـم ادلول األوربيـة الـيت أخـذت، منـذ انلصـف اثلاين منـه وحـىت أيامنا هـذه، تـزود مكتباتها 
بأقسـام للمخطوطـات املعـارصة، وجتمع حشـداً ضخماً مـن »املعطيات« املاديـة عن اإلبـداع األديب املعارص. 

عـن: فصـل انلقـد اتلكويين يف كتـاب: مدخـل إىل مناهـج انلقـد األديب، ص 18.
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اقتراح املصطلح:

( قبـل   وقـد وقفـُت ىلع هـذا الكتـاب القيِّـم )مدخـل إىل مناهـج انلقـد األديبِّ
عرشيـن اعمـاً، واقتنيـت نسـخة منـه بتاريـخ )5ـ  10ـ  2000(، وكنـُت آنـذاك منشـغل 
اذلهـن حّقـاً منذ سـنواٍت، بآثار املـؤرخ أمحد انلائب األنصاري، وأستشـعر هـذا اتلفاوت 
املنهـيَّ اجلـيلَّ بـني نصوصهـا املنشـورة، ذلا حرصـُت ىلع االسـتفادة مـن هـذا ادلرس 
انلقـديِّ الرصـني، ونقلـه مـن )سـياقه األديب اإلبـدايع/  إىل دراسـة انلصـوص اتلارخيية 
اتلأيلفيَّـة(ـ  ىلع وجـه اخلصـوص، واقرتحـت مصطلـح )املخطـوط اتلكويي( لالسـتعانة 
( يف ذهـن املؤلـف وصيااغتـه األويلَّـة. ولم يـرد هـذا املصطلُح  بـه يف تتبُّـع )نشـأة انلـصِّ
 ،) املقـرتُح اجلديـُد يف ذلـك العمـل املعجـي الرائد عـن )مصطلحـات املخطـوط العريبِّ
للعالـم اجلليـل ادلكتـور أمحد شـويق بنبـنيـ  وتلميذه ابلاحـث انلجيب ادلكتـور مصطىف 
طـويب، )يف طبعتـه اثلاثلة 2005(، وقد جـاء فيه عن املخطوط اثنان وعـرشون مصطلحاً: 
، واجلامـي، واحلديث، واخلزائـي، وادليع، والعريب اإلسـاليم، والعريب  )املخطـوط األصيلُّ
األول  واملبتـور  األول،  واملبتـور  واملبتـور،  والكرشـوين،  والفريـد،  والعلـي،  املسـيي، 
ر، واملـؤّرخ، واملطلق، واملنسـوب، وانلـادر، واهلجني،  واآلخـر، واملبهـم، واملرحـيل، واملصـوَّ

القيِّمة«)1).  واملخطوطـات 

 واغب عنها )املخطوط اتلكويي( ـ كما ترى )2).

)قاموٌس   : العريبِّ املخطوط  مصطلحات  معجم  طويب،  مصطىف  وادلكتور  بنبني/   شويق  أمحد  ادلكتور   (1(
كوديكولويج(، ط 3 الرباط: اخلزانة احلسنية، 2005.

نته سابقاً  تنبيغ اإلشارة هنا أيضاً إىل هذه الظاهرة اجلديدة؛ ويه )ذهاب املخطوط اتلكويين(؛ وأكتيف بما دوَّ  (2(
آل  فقد  الطباعة،  قبل  بقلي  رة  حمرَّ  ] احلوار  هذا  ]من  األوىل  الصفحات  اكنت  »ولنئ  اتلايلة:  السطور  يف 
األمر أخرياً إىل الكتابة رأساً ىلع )شاشة احلاسوب( ... مستفيداً كغريي مما تتيحه هذه اآليلة من اتلصويب 
األثرية  القلميَّة(  )اخلصوصية  تلك  بذهاب  أشعرتي  ما  رساعن  املفيدة  اجلديدة  اتلجربة  هذه  أنَّ  غري   ،.....
يُعرف  ما  أحياناً(  املتعددة  وصيااغتها  وتشطيباتها،  وزياداتها،  )مسوَّداتها،  خالل  من  يُنَسُج  اليت  املعتادة 
من  اجلديدة  اآليلة  الكتابة  تتيحه  ما  أنَّ  هنا  اجليلِّ  ومن  انلص(.  بـ)نشأة  األديب  انلقد  مذاهب  بعض  يف 
تُبيق ـ يف آخر األمر ـ سوى صيغة  املبارشة للحذف واتلنقيح واتلصويب واإلضافة، ال  ة  امليرسَّ اإلماكنيات 
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)2( 

نفحات النسرين: )مخطوط تكويني/  أ ـ مشروع مهمل(

يف  رشع  قد  األنصاري  انلائب  أمحد  املؤرخ  أنَّ  القرائن(  )جممل  من  جلّياً  تبنيَّ   

نَّه 
َ
مرشوعه اتلاريي أواًل بـ )نفحات النرسين( اذلي تدلُّ جممل املعطيات اتلحليلية ىلع أ

)خمطوٌط تكـويي( يضمُّ )أشتاتاً( من انلصوص املقتبسة من هنا وهناك، دون أيِّ تنسيٍق 

)اتلقميش(. غري  يتجاوز مرحلة  ولم  الصورة  هذه  األويلُّ ىلع  اجلهُد  هذا  وقد ظلَّ  يُذكر، 

أنَّي لم أتمكن بعد – رغم هذا اجلهد واتلأينِّ – من الوقوف ىلع أيَِّة قرينٍة قاطعٍة تثبُت 

( تقميشات انلفحات هنا بطرابلس يف يومٍ  ما، أو أنَّ شيئاً من هذا لم يدث 
َ
جبالٍء أنَّه )بََدأ

إىل أن استقرَّ به املقام هناك باستانبول؟ وسريُد من املالحظات أدناه ما يدلُّ ىلع أنَّ القسم 

تُه هناك حّقاً، ولكنَّ منطلق )ابلداية( ال  َعْت مادَّ مُجِ األخري من انلفحات ىلع األقل قد 

يزال جمهواًل؟

ر اذلي ال يفصح بالرضورة عن ظروف نشأته. ومع ذهاب )الكتابة ايلدوية( ستغيب مع  انلصِّ األخري املحرَّ
تاريخ يلبيا احلديث  أطياف من  املألوفة«. عمار حممد جحيدر،  اذلاتية  املسوَّدات واملخطوطات  تلك  الوقت 
.9 ـ   8 2010، ص  واتلوزيع،  والنرش  للطباعة  دار مداد  طرابلس:   ،)2008 )قورينا  ر  ومؤرخيه: حوار حمرَّ
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ة على نسختي من نفحات النسرين )2003(: خواطر بحثيَّ

، وهو مرشوٌع مهمٌل يف املكتبة الليبية، فرصة ذهبية نادرة   ]لقد أتاح نرش هذا انلصِّ
ملثاٍل تطبييقٍّ جيلٍّ يف خدمة الرؤية انلقدية اجلديدة اليت يقول بها )انلقد اتلكويي(. هذا 
الكتاب إذن وثيقة منشورة ميسورة لإلجراءات اتلطبيقيَّة ـ أمام عيي القارئ ـ للوقوف 
ىلع تطور بناء انلصِّ يف ذهن املؤلف. ولنئ لم يكن نرشه ىلع هذه الصورة متفقاً مع )أصول 
نرش انلصوص( اليت تتوخَّ تقديم )اإلبرازة األخرية املعتمدة بلناء انلصِّ دلى املؤلف حىت 
ة ُتَعدُّ حّقاً وصدقاً وثيقة نادرة ـ 

َّ
تعربِّ عن رؤيته املنهجيَّة(، فإنَّ نرشه ىلع هذه الصورة األويل

ية اجلديدة، إذ يبدو من معطيات منهج انلقد اتلكويي  بني املطبواعتـ  تللك ادلراسة انلقدَّ
تيح يل االطالع عليها يف ذلك الكتاب )يف سلسلة اعلم املعرفة( أنَّ املجال احليوي 

ُ
اليت أ

تلطبيق ذلك املنهج يدور اغبلاً يف اخلطاطات، والوثائق األرشيفية الشخصية، والصيااغت 
هلذه  واتلناول  الرؤية  اتساع  من  املزيد  وأرجو  واملؤلِّفني.  الُكتَّاب  ألعمال  انلهائيَّة،  غري 
القادمة ـ بإذن اهلل تعاىل، واهلل ويل اتلوفيق، وهل احلمد واملنَّة.  املسألة ادلراسية يف األيام 

صبيحة اجلمعة 16 ـ 5 ـ 2003 [. 

***

مواالة العناية باملؤرخ وآثاره:

َْت )عفوّياً( كتاباً مستقاًل من   وقد توالَْت عناييت باملؤرخ وآثاره، تدرجيياً، حىت شكَّ
الفصول اتلايلة:

 الفصل األول: الرتمجة الرسمية للمؤرخ من مودله بطرابلس إىل خروجه من الوظيفة 
باستانبول )1264 ـ 1326ه/  1848 ـ 1908م( )1).

ر الفصل األول باستانبول )1995(، ونرُِش منفرداً بعنوان: »من تاريخ يلبيا اثلقايف يف أواخر العهد العثماين:  ُحرِّ  (1(
العدد  )تونس(  العثمانية  لدلراسـات  العربية  اتلارخيية  املجلة  يف:  األنصاري«  انلائب  أمحد  املؤرخ  ترمجة 
تعاىل.  اهلل  ـ رمحه  الساحيل(  تقدير لألستاذ خليل  )حتية  1997( عدد خاص:  نوفمرب   / )أكتوبر   16  –  15
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إىل  عودته  من  املؤرِّخ  حياة  يف  األخرية  السنواُت  تَوِثيقيِّة/   ٌة  تَِتمَّ اثلاين:  الفصل   

طرابلس ـ إىل وفاته يف بريوت ) 1326- 1336ـه/  1908 ـ 1918م( مع بعض اإلشارات إىل 

فروع أرسته حىت ايلوم )طرابلس 2007( ))).

 الفصل الثالث: رؤية نقدية جديدة في آثاره. 

 وفيه متابعة وافية، وقد نُِشت خالصٌة موجزٌة هلا ضمن أعمال انلدوة، كما أدرجُت 

ادلراسية.  املقاربة  ـهذه  من  اتلايلة  الصفحات  يف  معطياتها  بلعض  خمتارًة  خالصاٍت  ـهنا 

ل ىلع انلحو املشار إيله. وأسأل اهلل تعاىل تيسري حتريره اخلتايم، ونش ـهذا الكتاب املؤمَّ

انلائب  أمحد  املؤرخ  اتلايل:  العنوان  حتت  قة  املتفرِّ فصوهل  َمع 
ُ

ت أن  ألرجو  وإنَّين 

األنصاري: عودٌة توثيقيَّة إىل سريته / ورؤيٌة نقديَّة يف آثاره. 

***

 الجدول التحليلي:
ُ

 سمات

 يتشكَّ اجلدول اتلحلييل لرتاجم انلفحات من العنارص اتلايلة:

1 ـ األرقام املسلسلة للرتاجم اليت تغدو يف ـهذه ادلراسة انلقدية معّبًة عنها يف لك 

)اإلحاالت( اتلوثيقيَّة الالحقة.

قائمة )املحتوى( كما ترد يف سياق  ُتَعدُّ صورًة مدقَّقًة من  الرتاجم اليت  2 ـ أسماء 

الكتاب.

3ـ  الوفيات/  والقرون اليت تليها تلدلَّ عياناً ىلع اضطراب الرتتيب وغياب التسلسل 

مركز جهاد الليبيني لدلراسات  مها   للكتاب اذلي نُشت فيه أعمال انلدوة اليت نظَّ
ً

ة استكماال حلقت اتلتمَّ
ُ
أ  (1(

816 صفحة،  )2008( يف  الكتاب سنة  )1999(، وصدر  العذب  املنهل  لصدور  املئوية  اذلكرى  اتلارخيية يف 
ة املزيدة. جامعاً لك جلسات انلدوة، ومجيع مناقشاتها، مع ـهذه اتلتمَّ
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الزمي )مع غياب الرتتيب ىلع احلروف أيضاً( يف تراجم انلفحات.

4 ـ املواضع )الصفحات( يف الكتب اثلالث )انلفحات/  املنهل 1/  املنهل 2(؛ بليان 
اتلكرار فيما بينها، وإتاحة الفرصة للمقارنة بني انلصوص هنا وهناك. 

5 ـ إدراج املصادر )يف انلفحات خاصة(؛ للتوثيق وتيسري العودة إىل األصول اليت 
الوقوف ىلع )حرفية  َعْت منها هذه )اتلقميشات(. وتتيح هذه اخلطوة اإلجرائية فرصة  مُجِ
اتلقميش( يف هذه انلصوص اليت ال تعود إىل )حترير( املؤلِّف/  املؤرخ )وهو هنا ناسٌخ(، 
وال تدلُّ ىلع )لغته( يف أوائل القرن )14ه(، وإنَّما يه مزيٌج متفاوٌت من الصيااغت اللغوية 
ة قرون. كما تتيح العودة إىل ما نُِقل منها إىل املنهل العذب من جهٍة أخرى، فرصة  يف عدَّ
املوضعني،  الرتمجة يف  باملقارنة بني نيصِّ  ؛  الظاهريِّ فالح  الشيخ  ح  املنقِّ الوقوف ىلع صنيع 

( اجلديد؟  /  أو حتويره يف سياقه )ادلرايسِّ ومدى ثبات انلصِّ

6 ـ وأخرياً خانة )املالحظات(؛ إلدراج املزيد من املعطيات اتلحقيقيَّة واخلطوات 
اإلجرائيَّة اليت تعني ىلع ضبط هذا انلصِّ اتلكويي، وإظهار مالحمه، واالستفادة من جممل 
اإلشارات يف دراسة نشأته: ]بني ذهن املؤلف/  وصيااغته األويلَّة [. وقد قادتي هذه اخلطواُت 
ُد )عياناً(  ة اليت تؤكِّ اتلحليليَّة/  اإلجرائيَّة نفُسها إىل الوقوف ىلع عدٍد من املالحظات املهمَّ
 انلفس من معطيات هذه الرؤية انلقديَّة اجلديدة آلثار املؤرخ. 

ُ
ما اكن يشغُل اذلهن ويمأل

***

ة: يَّ  مجمل املعطيات الكّمِ

 وخالصة القول إنَّ يف كتاب انلفحات )كمّياً( ما ييل:

 ـ 136 ترمجة، أو شبه ترمجة )إشارة(.

الفقرات  بعد  اجلدول  يف  )تَرُِد  املخطوط  األصل  يف  حمذوفة  )تراجم(  فقرات   5 ـ   
اتلايلة: 6، 11، 14، 53(. وقد جتاوز األستاذ املرصات هذه الفقرات املحذوفة يف نرشته دون 
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لة. أن يشري إيلها يف )مقدمة اتلحقيق( املطوَّ

رة )تَرُِد يف اجلدول حتت األرقام اتلايلة: 5، بعد 46، 49،   ـ 8 تراجم/  فقرات مكرَّ

.)107 ،101 ،53 ،52 ،50

 ىلع أنَّه ينبيغ اتلنبيه يف هذا املقام إىل ادلاللة النسبيَّة املتفاوتة لألرقام، وذلك أنَّ الكثري 

من هذه انلصوص موجزٌة جّداً؛ ال تريق إىل مفهوم الرتمجة، كما أنَّ بعضها إشاراٌت جمرَّدٌة إىل 

ق صلتها  األسماء فقط. ولكنَّ هذه الضآلة يف حجم انلصِّ أو اإلشارة، قد تبعُث – عند حتقُّ

– ىلع املزيد من ابلحث واتلقيصِّ يف خمتلف املصادر. بتارخينا اثلقايف وخلوِّها من الوهم 

***

قة لبعض التراجم: 
َّ

 النسبة الوهمية/  غير املحق

ة يف تارخينا اثلقايف  –  يلٌة اعمَّ  كما حرصت يف هذه ادلراسة انلقدية – ويه قراءٌة أوَّ

ع املؤرخ يف إدراجهم ضمن علماء طرابلس )يلبيا(    / أو أعالمها،  ىلع اتلنبيه إىل َمْن ترسَّ

دون تثبٍُّت أو حتقيٍق، وهو ما اكن سبباً يف شيوع هذه النسبة يف بعض األعمال الالحقة، وهم 

ىلع وجه اخلصوص)1): 

1ـ يلع بن زياد )3(.

2 ـ عبد اهلل بن حممد األعمش )11(.

ان )22(. 3 ـ أبو األسود مويس بن عبد الرمحن القطَّ

4 ـ أبو القاسم حاتم بن حممد الطرابلس )24(.

اب؛ خلط بني اسمني )46(. 5 ـ حممد بن عبد الرمحن احلطَّ

وضعُت أخرياً العنوان ادلرايسَّ انلقديَّ اتلايل هلذه املسألة: »املؤرخ أمحد انلائب األنصاري/  وإشاكيلة النسبة   (1(
الوهميَّة يف تاريخ يلبيا اثلقايف«.
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اب )54(.  6 ـ حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطَّ

اب )65(. 7 ـ يىي بن حممد احلطَّ

8 ـ حممد بن مكرم بن منظور األنصاري )85(.

***

 أخطاُء الوفيات:

 تسىنَّ يل باملراجعة الوقوُف ىلع أخطاِء املؤرخ يف ضبط )الوفيات( يف الرتاجم اتلايلة:

عبد الوهاب القيس )31(.   1

إبراهيم بن اإلجدايب )34(.   2

عمران بن موىس بن معمر اهلواري )38(.   3

عبد الوهاب بن حممد اهلزويت )39(.   4

يلع بن عبد اهلل بن خملوف )40(.   5

أمحد بن عبد السالم األموي اتلاجوري، يبــدو أنَّ تاريخ وفاته تُِرَك سهواً؟ )43(.   6

حممد بن عيىس بن بقاء األنصاري )56(.   7

عبد الرمحن بن أمحد اتلاجوري )57(.   8

حممد بن سعيد اهلربي )73(.   9

مصطيف خوجه )94(.   10

دة... [.   11 حممد بن خليل بن غلبون )116(. ]بل لم يضبط اتلاريخ بسنة حمدَّ

يلع بن مويس )117(.    12

***
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ة:  إشاراٌت مهمَّ

 وقد أتاح يل االستغراق يف إعداد هذا اجلدول انلقديِّ اتلحلييلِّ اخلروج باملالحظات/  
ة اتلايلة: اإلشارات املهمِّ

1 ـ أنَّ عـودة املـؤرخ إىل كتـاب )سـلوة األنفـاس( يف طبعتـه احلجريـة األوىل 
الصـادرة بـإرشاف مؤلِّفـه يف فـاس سـنة )1316 ه(، تفيد قطعـاً أنَّه ظلَّ جيمع تراجـم 
انلفحـات إىل مـا بعد هـذا اتلاريخ؛ وهـو هناك يف اسـتانبول اليت انتقل إيلها حنو سـنة 

)1301 ه(. انظـر )الفقـرة 90(.

2 ـ أنَّ هذه املسألة نفسها تفيد، من جهٍة أخرى، ضيق املسافة الزمنية بني صدور 
سلوة األنفاس يف فاس سنة )1316 ه(، وصدور املنهل العذب يف استانبول سنة )1317؟(، 
وهو ما يبعث ىلع الشكِّ يف كونها السنة اهلجرية اليت تقابل سنيت )1899 – 1900م( كما 
هو شائع، ولعل األرجح أنَّها سنة )1317( من )اتلقويم املايل( الشائع آنذاك أيضاً يف ادلولة 

العثمانية، وتقابلها سنة )1901 م(؟ انظر )الفقرة نفسها(.

3 ـ أنَّ الرتاجم )123 – 124 – 125( من خالل وفياتها )1303 – 1311 – 1313 
تُه – أو هذا القسم األخري منها ىلع  َعْت مادَّ ه(، تبعُث ىلع القول بأنَّ نفحات النرسين قد مُجِ
األقل – هناك يف استانبول بعد رحيل املؤرخ إيلها حنو سنة )1301 ه(. وتدلُّ الوفاة األخرية 
املنهـل  صـدور  قبـل  مجعه  ىلع  يعمل  اكن  أنَّه  ىلع   – انلفحات  يف  الوفيات  آخر  ويه   –
ِح دليَّ ـ استناداً إىل هذه املالحظة نفسها ـ  العذب سنة )1317( ببضع سنوات. ومن املرجَّ
أنَّ تطوير مرشوعه اتلاريي من )تقميشات انلفحات( إىل )ابلناء املنهيِّ يف املنهل(، قد تمَّ 

بني هذين اتلارخيني ]1313 ـ 1317 [؟

يفرتضها  اليت  الصلة  تلك  نيَف  أخرى،  من جهٍة  د،  تؤكِّ القرائن  هذه  أنَّ جممل  ـ   4
العذب(  )املنهل  بني   ] تعاىل  اهلل  ]رمحه  الوايف  الكريم  عبد  حممد  ادلكتور  اجلليل  املؤرخ 
سقتها  اليت  األدلة  عن  فضاًل  وذلك  فريو؛  شارل  الفرنس  للمؤرخ  الليبية(  و)احلويلات 
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]هناك [ يف اخلالصة )1).

5 ـ قد يُستََشفُّ أخرياً من ورود تلك الرتاجم )126 – 133( املستقاة من )الرحلة 
الظافرية( يف آخر الكتاب، أنَّه لم يقْف ىلع هذه الرحلة إال يف آخر املطاف، ويه دلى مؤلِّفها 

هناك باستانبول؟

***

 نشرة أخرى لنفحات النسرين:

 صدرت خالل التسعينات نرشة جديدة ملخطوطة انلفحات بابليانات ابلبليوغرافية 
احلسني  بن  ألمحد  األعيان،  من  بطرابلس  اكن  فيمن  والريان  النرسين  نفحات  اتلايلة: 
انلائب األنصاري، تقديم وتعليق ]كذا [ د. حممد زينهم حممد عزب، القاهرة: دار الفرجاين 

للنرش واتلوزيع )د. ت(، 208 ص )اإليداع خالل سنة 1994(.

لة يف حنو مخسني صفحة )5 – 52( لم يرد   وقد كتب انلارش املذكور مقدمة مطوَّ
فيها عن املؤلف وكتابه سوى هذين السطرين يف أوهلا: »إنَّ ادلراسات املغربية من ادلراسات 
النرسين  نفحات  وهو  هاماً،  كتاباً  العربية  للمكتبة  م  نقدِّ فلهذا  العربية،  تنا  أمَّ يف  اهلامة 

والريان فيمن اكن بطرابلس من األعيان ألمحد األنصاري« كذا؟!

املالحظات انلقدية حوهلا إىل نرشة   وقد آثرت االكتفاء هنا بهذه اإلشارة، مرجئاً 
الكتاب املستقل عن املؤرخ وآثاره ـ بإذن اهلل تعاىل. 

)1)  »املؤرخ أمحد انلائب األنصاري: رؤية نقدية جديدة يف آثاره )خالصة(«، ضمن: املؤرخ أمحد انلائب األنصاري 
)1264 ـ 1336ه/  1848 ـ 1918م(: حياته وآثاره وعرصه يف اذلكرى املئوية لصدور كتابه مع نهاية القرن 
)1899 ـ 1999(، أعمال ندوة علمية، حترير عمار حممد جحيدر، طرابلس: مركز جهاد الليبيني لدراسات 
عمار حممد  أيضاً:  انظر  أعاله،  إيلها  املشار  الوايف  ادلكتور  فرضية  وعن   .661 ـ   645 2008، ص  اتلارخيية، 
قاً: قراءٌة نقديَّة يف احلويلات الليبية ـ  جحيدر، »ادلكتور حممد عبد الكريم الوايف )1936 ـ 2011( مؤرِّخاً حمقِّ
نموذجاً«، جملة جممع اللغة العربية )يلبيا(، العددان اخلامس عرش السادس عرش )1440 ـ 1441ه/  2018 ـ 

2019م(، ص 659 ـ 716، وخاصة ص 707 ـ 712.
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)3( 

 الجزء الثاني من املنهل العذب

 تكويني/  ب ـ مشروٌع لم يتم(
ٌ
)مخطوط

 اجلزء اثلاين من املنهل العذب مثاٌل جيلٌّ للمخطوط اتلكويي، أو هو بعبارٍة شارحٍة: 
ا خمطوطه اتلكويي اآلخر: نفحات النرسين؛ فهو )مرشوٌع مهمل(.  أمَّ )مرشوٌع لم يتم(. 

م [. ]كما تقدَّ

 ماحظات عامة:

ينقسم اجلزء اثلاين من املنهل العذب إىل قسمني منفصلني ال صلة بينهما ـ بانلظر 
إىل املحتوى:

)قسم الوقائع(

جلُّه نصٌّ رسيٌّ منقوٌل حرفياً من )سانلامة )1) الوالية( عن عهد الوايل أمحد راسم 
باشا.

وسانلامة الوالية تنقل أيضاً عن )الحئة( )2) الوايل املذكور، ىلع انلحو اتلايل:

بناًء ىلع استعراض جمموعة حوادث خالل  املرتَّبة  : اسٌم أو مصطلٌح عثماينٌّ استُعمل لآلثار 
ً
السانلامة لغويا  (1(

بة من الكمتني الفارستني:  سنة، ودخل هذا املصطلح إىل اللغة الرتكية خالل عهد اتلنظيمات. والكمة مركَّ
السنة، أو  ب: كتاب  املركَّ Name( اليت تعي رسالة أو كتاباً، واملعىن  Sal( اليت تعي سنة، مع )نامة  )سال 
كتاب«،  العام يف  أخبار  ذكر خالصة  السنوي؛  اتلقويم  »سانلامه:  أيضاً:  الفارسية  ويف  العربية.  )احلويلة( يف 
ويقابل هذا اتلعبري يف الرتكية ايلوم بكلمة )YILLIK(. ويبدو أنَّ مصطلح السانلامة لم ينترش كثرياً يف العربية 
ان من أهمِّ املعاجم املنجزة يف القرن اتلاسع عرش؛  همل يف عملني لغويني ُيَعدَّ

ُ
السائدة آنذاك؛ ومن ذلك أنَّه أ

للمسترشق  العربية(  املعاجم  و)تكملة   ،)1883  -  1819( البستاين  بطرس  للمعلم  املحيط(  )حميط  وهما 
اهلونلدي رينهارت دوزي )1820 - 1883(، وربما غلبت عليه لكمة )اتلقويم( العربية.

ره أحد األشخاص أو إحدى اإلدارات/  إىل إحدى  (، يُطلق ىلع ما يرِّ الية: مصطلٌح عثماينٌّ )بلفٍظ عريبٍّ  (2(
اجلهات الرسمية، من اتلقارير اإلدارية أو الرتتيبات واتلصوُّرات املقرتحة بشأٍن من الشؤون، وتوجد بينها أيضاً 
لوائح بانطبااعت بعض املوظفني املبعوثني إىل ادلول األجنبية، وبعض القوانني وانلظم واتلعليمات املقرتحة، 

كما أنَّ للوائح بعض السمات والضوابط الشكية يف نمط حتريرها ... ويه تنحو حنو اإلصالح، =
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الحئة الوايل

سانلامة الوالية

املنهل العذب

 وواقـع األمـر أنَّ املـؤرخ أمحـد انلائـب األنصـاري لـم يكن هنـا مؤلِّفـاً )باملعي 
انلقـدي للمصطلـح(، ولكنَّـه ناسـٌخ أمـني، لـم يتجـاوز يف عملـه هـذا )مرحلـة اجلمـع 

واتلقميـش(.

( بني: جلِّ )قسم  بدقٍَّة موثَّقٍة، يف سياٍق حبيثٍّ آخر، إىل )اتلمايه اجليلِّ  وقد أرشُت 
الوقائع( يف اجلزء اثلاين من املنهل العذب/  وأصله املنقول عنه يف العدد األخري من سانلامة 

والية طرابلس الغرب )1312ه/  1894م( )1). 

جدول مقارن بين العدد األخير من السالنامة/  ومخطوطة املنهل العذب

وخمطوطة املنهل 2صالسانلامة األخرية

حرضة ذي ادلولة أمحد راسم باشا وايل 

الوالية احلايل العايل الشان.
2 أوالية ذي ادلولة أمحد راسم باشا.193

2 أاإلجراءات السياسية واإلدارية.193إجراءاته السياسية واإلدارية. 

2 أنفسه.193رفع احلماية األجنبية.

وجتمع يف عروضها بني الواقع املنجز امللموس/  واملقرتح انلظري املستحسن، ومنها ـ ىلع سبيل املثال ـ الحئة   =
الوايل أمحد راسم باشا املشار إيلها أعاله، املحفوظة يف أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول )يدز أوراق نومروىس 

207، قسم نومروىس 14، ظرف 612، عدد 1: طرابلس غرب واليىت حقنده أمحد راسم باشانك اليه ىس(.
عمار حممد جحيدر، »سانلامات والية طرابلس الغرب يف العهد العثماين اثلاين )1286 ـ 1312ه/  1869 ـ   (1(
1894م(، جملة جممع اللغة العربية، العدد السابع عرش )1442ه/  2020م(، ص 341ـ  416، وخاصة ص 405.
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وخمطوطة املنهل 2صالسانلامة األخرية
2 بنفسه194.1إاعدة األمنية يف حدود تونس.

حمافظة ممنوعية جتارة األسارى الزجنية 

وتأمينها.
3 بنفسه195.2

9 أنفسه.196تمديد اخلطوط اتللغرافية.
9 أنفسه196.3إحداث ابلوسطات الربية.

10 أنفسه196.4لغو بعض املعافيات.
10 بنفسه.197تسوية املرتبات املريية.

11 أنفسه.198تعديل مقامة املشايخ واألعضاء.
تشكيل حمرري املقاوالت5 يف مركز 

الوالية.
11 بنفسه.199

11 بنفسه199.6إحداث أوطة اتلجارة بمركز الوالية.
12 أنفسه.200تعيني كتبة اتلحريرات للقضاءات.

 ]...... إىل آخر اجلدول املقارن هناك [.

بتلك  )مشحوناً  العذب  املنهل  من  اجلزء  هذا  نرش  ىلع  الزاوي  الشيخ  أقدم  وقد   
العاطفة املضادة( حنو ادلولة العثمانية، دون أن يدري أنَّه ينرش )نّصاً عثمانياً رسمياً( يف 

واقع األمر. 

يف املنشور: إاعدة األمن.  (1(
يف املنشور: منع اتلجارة بالرقيق.  (2(

ل انلقل عن جريدة طرابلس الغرب. ما ورد عنها يف السانلامة قليل موجز، ففضَّ  (3(
يف املنشور: إلغاء .  (4(

الوثائق. يف حني تعي الكمة ايلوم  ُر بني شخصني فأكرث من  املقاوالت: )تابع فيها األصل العثماين(: ما يُرَّ  (5(
بصيغة اجلمع: القيام بأعمال اإلنشاء املعمارية.

يف املنشور: إنشاء غرفة.  (6(
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 )قسم التراجم(

- مشوٌّش مضطرٌب، وجلُّ الرتاجم تعود إىل القرون األوىل.

- وال صلة هلا باملدى الزمي اذلي )يواكبه( هذا اجلزء من الكتاب )أواخر العهد 
العثماين اثلاين(.

- وقد وضع املؤلف عليها يف نسخته املخطوطة عباريت: )طرابلس نقل، أو برقة نقل( 
إزاء عدٍد من الرتاجم؛ وهو ما يفيد اإلشارة الرصية إىل نسخٍة أخرى مبيَّضة لم تصلنا بعد.

أخرى  بعناوين  صفحات  ة  عدَّ الرتاجم  من  املضطرب  املجموع  هذا  وتتخلَّل   -
أخالق   ،)58( بيست  بدة  ذكر   ،)57 )ص  برقة  عجائب  اتلايل:  انلحو  ىلع  الرتاجم  لغري 

الطرابلسيني )59(... الخ. 

القداىم، وما ختلَّلها من   فما اذلي يسوِّغ ضمَّ )هذا اخلليط املضطرب من تراجم 
انلقول اجلغرافية واتلارخيية( إىل اجلزء اثلاين من املنهل العذب اذلي يبدأ بوالية أمحد راسم 

باشا يف العهد العثماين اثلاين؟!

 ولك هذا اخلليط املضطرب جيلُّ ادلاللة ىلع أنَّه )يف نسخته هذه(: خمطوٌط تكويي 
لم يتجاوز مرحلة اجلمع واتلقميش/  ومرشوٌع لم يتم. 

؛ دون انتباهٍ إىل هذه املالحظات   ولكنَّ الشيخ الزاويـ  رمحه اهلل تعاىلـ  ينرش انلصَّ
اجلليَّة الساطعة ؟ 

***

مزيد من املاحظات على تراجم الجزء الثاني من املنهل العذب

 لنئ وقفنا ىلع قدٍر ملحوظ من الرتتيب واتلنظيم يف تراجم )املنهل 1(، وفقاً الختيار 
 اكن عليه من سمات )اتلقميش( يف انلفحات، 

َّ
ه اذلي اختلف بالطبع عما املؤلِّف يف بناِء نصِّ
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فإنَّ أول ما يلفت انلظر يف تراجم )املنهل 2( عودتها إىل مثل ما اكنت عليه تراجم انلفحات 
من االضطراب والفوىض، وذلك فضاًل عن اختالطها أيضاً ببعض الفقرات املتعلقة بذكر 

ابلدان وحنوها.

اتلقميشات  تمَّ مجع هذه  وأين  ايلقني: مىت/   ايلوم ىلع وجه  نعلم حىت   ولكنَّنا ال 
ة وأنَّ السنوات األخرية من حياة املؤرخ قد  األويلَّة للجزِء اثلاين من املنهل العذب؟ خاصَّ
الشام(؛ إىل وفاته يف )بريوت(  جتاذبتها ثالثة أطراٍف بني )استانبول/  وطرابلس/  وبالد 
ة مالحظة دالَّة يف هذا السياق؛ فقد استوقفي وجود مصدر  سنة )1336 ـه / 1918م(. وثمَّ
)جديد/  أو مزيد( بني تراجم اجلزء اثلاين من املنهل العذب، لم يرد يف انلفحات/  واملنهل 
األول اذلي نرشه املؤلف، ولم يرد يف اجلزء اثلاين منه إال يف الرتاجم اثلالثة األخرية )من 
الشيخ مصطيف  العالمة  »قال  اتلايلة:  بالعبارة  إيله  أشار  املخطوط اتلكويي(، وقد  سياق 
بن فتح اهلل احلموي يف تارخيه: نتائج الرتحال والسفر يف أعيان القرن احلادي عرش«/  ويف 
موضع الحق »فوائد االرحتال ونتائج السفر يف أعيان القرن احلادي عرش« )1). وهو شايمٌّ ـ 
هل إيلها يف  ح دليَّ ايلوم أنَّه وقف ىلع هذا األثر يف بالد الشام بعد حتوُّ كما ترى ـ ومن املرجَّ

أواخر سي حياته)2).

 وخنرج من هذا اجلدول أيضاً باملالحظات اتلايلة:

جمموع الرتاجم:    1

مت يف انلفحات،   تبلغ الرتاجم يف املنهل اثلاين )77( ترمجة؛ منها )37( ترمجة تقدَّ
 ،)74  ،49  ،38  ،32 اتلايلة: )29،  رة حتت األرقام  تراجم مكرَّ و)35( ترمجة مزيدة، و)5( 
وذلا فإنَّ املجموع أيضاً )77( ترمجة. وتنفرد ترمجة عبد احلميد بن أيب ادلنيا )3( بورودها 

املنهل العذب، اجلزء اثلاين، ص 118 ـ 120.  (1(
ر، بعد أن أقام باستانبول سنواٍت هانئة، إىل مغادرتها مع غريه، عقب  حت يف سياٍق آخر أيضاً أنَّه اضطُّ وقد رجَّ  (2(

اتلداعيات املعروفة حلركة الرشيف حسني يف احلجاز )1916(.
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يف الكتب اثلالث؟!

اإلجياز املخل:    2

 يتسم الكثري من تراجم )املنهل اثلاين( باإلجياز الشديد، ومنها ما ال يزيد عن االسم 
كثرياً: )2، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 30، 31، 34/  

.)72 ،71 ،68 ،64 ،63 ،56 ،53 ،52 ،48 ،45 ،40

ع:   3 مزيد من الترسُّ

ع املـؤرخ يف نسـبة بعـض األعـالم إىل طرابلـس دون حتقيـٍق قـد   يبـدو أنَّ تـرسُّ
الزمـه يف اجلـزِء اثلـاين مـن املنهـل أيضـاً، وذلـك يف عدٍد مـن الرتاجـم )املزيـدة( ىلع ما 

م يف انلفحـات، ومنهـا:  تقـدَّ

عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل، أبو القاسم الربيق )2(.   1

حممد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن أيب زرعة الربيق )4(.   2

إبراهيم بن عبد الرمحن بن العاص، أبو إسحاق الربيق )5(.   3

يلع بن غرس ادلين أيب الرباكت خليل الطرابلس )9(.   4

أمحد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم... الربيق )12(.   5

عبد الرحيم بن عبد اهلل بن عبد الرحيم... الربيق )15(.   6

عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم... الربيق )16(.   7

.......؟   8

حممد بن عبد الرحيم بن يلع بن عبد امللك بن املنجا بن يلع بن جعفر السلي    9
املساليت )35(.

جعفر بن عمر )أحد أمراء برقة(؟ )36(.   10
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عبد اهلل بن إسماعيل الربيق )46(    11

ه أيضاً )47(.   12 حممد بن أمحد الطرابلس؛ أبدى املؤلف نفسه شكَّ

أمحد االطرابلس املتعبد باملنستري )48(.   13

مسلم الربيق )52(.   14

حممد بن زيادة اهلل بن األغلب )55(.   15

حممد بن عبد اهلل احلسي اتلاجوري )69(.   16

رشحبيل قايض طرابلس )70(.   17

أبو القاسم بن مجال ادلين بن حممد خلف املرصايت األصل )77( )1).   18

األصل املخطوط:    4

ٌة   نسـخَّ
ًّ
 وقـد أتاحـت يل العـودة إىل األصـل املخطـوط الوقـوف عيانـاً ىلع أنَّه حقا

ْر بعـد؛ وآيُة ذلـك أنَّ املؤرخ نفَسـه قد أثبت  يلـٌة مسـوَّدة، أو خمطـوٌط تكويـيٌّ لـم ُيَرَّ أوَّ
إشـاراٍت تصنيفيـًة الحقـًة ىلع ُطـَرِر الرتاجـم: )طرابلـس نقـل/  برقـة نقل... الـخ(. وقد 
حرصـت ىلع إثبـات لك تلـك الطرر املزيـدة بني معقوفـني يف خانة املالحظـات باجلدول.

ـرُر رصيـة ادلاللـة ىلع وجود نسـخٍة أخـرى )مبيَّضة( من اجلـزِء اثلاين  وهـذه الطُّ
للمنهـل العـذب، يُشـار إيلهـا – ضمنيـاً – بفحـوى الطـرر، ولكنَّنا لـم نقْف عليهـا بعد؟ 
ـد هـذه احلقيقـة  م يف هـذه اخلالصـة أعـاله املزيـد مـن املالحظـات الـيت تؤكِّ كمـا تقـدَّ
 أنَّ األسـتاذ اجلليـل الشـيخ الطاهـر أمحد الـزاوي – رمحه 

ًّ
السـاطعة، ومـن الغريـب حقـا

ـل بنرش هذا انلـصِّ القلق املضطـرب، دون اتلوقُّف عند  ـل/  أو تعجَّ اهلل تعـاىل – قـد عجَّ

ة سنوات، وأرجو ان أكون قد بلغُت بعض الصواب، كما  هذا ما خرجُت به من دراسيت آلثار املؤرخ قبل عدَّ  (1(
ة؛ تلأكيد هذه الرؤية/   أتمىنَّ أن يواصل ابلاحثون الشباب انلظر يف تراجم هؤالء األعالم، بدراساٍت نقديٍَّة جادَّ

أو نقضها، واهلل ويل اتلوفيق.
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هـذه املعطيـات اجلليَِّة مجيعـاً )1).

***

 واآلَن، آَن أْن ُيْطَرَح هذا السؤاُل اجلوهري؟

 اآلن، بعد أن عرفنا أنَّ نفحات النرسين »خمطوٌط تكويي/  ومرشوٌع مهمل«، وأنَّ 
اجلزء اثلاين من املنهل العذب »خمطوٌط تكويي/  ومرشوٌع لم يتم«... بما ال مزيد عليه من 
األدلة والقرائن، ما هو )املوقف انلقدي( أمام ادلارسني من هذين األثرين املطبوعني بيننا 

منذ أكرث من نصف قرن؟

إىل  وإسنادها  مقوالته،  من  أنَّها  ىلع  املؤلف  إىل  معطياتهما  نسبة  ايلوم  يصحُّ  هل   
هذين الكتابني املنشورين الذلين لم يفرغ من إجنازهما )وفق رؤيته( يف حياته؟

ل، عند حاليت املخطوط اتلكويي؟  أم جيب اتلوقف ملّياً، بمزيٍد من اتلأمُّ

سبق طرح هذه املسألة بتفصيل أوسع يف املقاربة انلقدية اتلايلة: عمار حممد جحيدر، »جممل قضايا عن الشيخ   (1(
الطاهر الزاوي )1890 ـ 1986( مؤرخاً«، ضمن ندوة: الشيخ الطاهر الزاوي: حياته وآثاره )الزاوية 2012(، 
حترير وتقديم حممود املهدي الغتي، من منشورات مجعية الشيخ الطاهر الزاوي اخلريية، 2016، ص 59ـ  116، 
وخاصة مبحيث: )7 ـ خمطوط تكويي بني يدي املؤرخ.../  8 ـ نرشة اجلزء اثلاين من املنهل العذب؛ وذلك 
فضاًل عن املبحث اجلامع بني املؤرخني: 9 ـ اتلداخل اجليلُّ بني: اجلزء اثلاين من املنهل العذب/  وأعالم يلبيا، 

ص 91 ـ 115(. 
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 لوحات مختارة من مخطوطة

الجزء الثاني من املنهل العذب

 الصفحة األخرية من قسم الوقائع ويه مبتورة انلص... ويليها يف أصل السانلامة:

)من طرفه/  السايم يلكون أنموذجاً لرتبية ادلود يف سوانيه اجلسيمة...الخ(. )لوحة 1(
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 الصفحة اثلانية من قسم الرتاجم

 وعليها بعض إشارات املؤلف ىلع الطرة اليرسى )لوحة 2(
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)لوحة 3(
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لك هذه اإلشارات جليَّة ادلاللة ىلع أنَّ النسخة مسوَّدة )أو خمطوط تكويي(، كما تدلُّ ىلع وجود نسخٍة 

أخرى )مبيَّضة( منقول إيلها، ولكنَّها ال تزال اغئبة عن ادلارسني؟ )لوحة 4(.
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)صفحة خارجة عن السياق يف النسخة املخطوطة – املسوَّدة( ـ )لوحة 5(

)أشار الشيخ الزاوي إىل فقرتني منها يف نهاية الصفحة األخرية، وهما يف األصل بالرتكية العثمانية – انظر: 

أسماء القالع اليت أنشئت يف عهد أمحد راسم باشا، ص 8 ـ 10( ـ )وانظر اللوحة اتلايلة(:
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)الصفحة األخرية من النسخة املطبوعة( ـ )لوحة 6(
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ة  ختاميَّ
ٌ
ة تتمَّ

 دراسة النص:
ُ
)أ( - من أين نبدأ

ة سنواٍت   كنت منشغل اذلهن حّقاً باملؤرخ أمحد انلائب األنصاري وآثاره خالل عدَّ
من العقود اثلالثة املاضية. ومن هنا ظللُت أحرص ىلع اقتناء ما أقُف عليه من ادلراسات 
يف  واملغرب  مرص  من  ة  وخاصَّ إيله،  ين  شدَّ اذلي  ادلرايس  السياق  بهذا  املتعلِّقة  املنشورة 
األدب  يف  دراساٌت  الرتايث:  انلصِّ  )بناُء  الكتاب:  هذا  ومنها  وهناك.  هنا  رحلٍة  من  أكرث 
2006(. واكن الفصل اثلاين منه  1 ـ  والرتاجم()1)، اذلي اقتنيته يف القاهرة بتاريخ )29 ـ 
بعنوان: )املنظومات القصرية يف حاكية ابلخالء( اذلي اختتمته املؤلفة ادلارسة بالعبارات 
ة سواء يف جمال انلقد  اتلايلة: »وبهذا فإنَّ هذه املنهجية يف اتلحليل، تبرشِّ بتحقيق نتائج هامَّ
املجتمع  يف  ابلخيل  لصورة  فهمنا  يف  أو  أدبياً،  عماًل  باعتباره  ابلخالء(  لـ)كتاب  الرسي 
د أنَّ السبيل إىل وسيلٍة منهجيٍة قد أصبح واضحاً، وأنَّنا قد  املؤكَّ الوسيط، ومن  اإلساليم 

أجبنا ىلع تساؤل بارت: من أين نبدأ؟« )ص 29(.

نُت يف بياض هذه الصفحة من الكتاب هذه اخلاطرة العفويَّة   وبعد بضعة أشهر دوَّ
آنذاك: »... وما إن فرغُت من قراءة هذا التساؤل األخري اذلي ينتيه به الفصل، حىت طاف 

باذلهن أيضاً هذا التساؤل عن دراسة انلص: 

 من أين نبدأ دراسة انلص؟ 

مه املؤلف؟ ( مكتماًل كما قدَّ  1 ـ هل من )بروز انلصِّ

راته ومسوَّداته وخطاطاته األويلَّة  ( يف ذهن املؤلف بتتبُّع تطوُّ  2 ـ أم من )نشأة انلصِّ
إذا توفرت...؟ 

اهليئة املرصية  القاهرة:  الرتايث: دراسات يف األدب والرتاجم،  بناُء انلصِّ  ادلكتورة فدوى مالطي ـ دوجالس،   (1(
العامة للكتاب، 1985، )222 ص(.
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ت حياته، ومن ثمَّ   3 ـ أم من )نشأة املؤلف( يف بيئته؛ بما هلا من املؤثرات اليت شكَّ
ذهنه، اذلي استطاع يف نقطٍة ما من تطوره إجناز ذلك انلص؟!

إىل مزيٍد من ابلحث وادلرس واتلجريب، واهلل ويل  السؤال قائماً، ودافعاً   ال يزال 
اتلوفيق. 

]صباح السبت 8 ـ 4 ـ 2006 [

)ب( - في سياق العناية بالنّصِ التكويني:

)املخطوطات  األخري:  الفصل  بإعداد   )2006( نفسها  السنة  تلك  ُشغلت يف  كما   
يلبيا(  اإلسالمية يف  احلضارة  )معالم  املشرتك  اجلمايع  العمل  ذلك  من  يلبيا(؛  العربية يف 
جِنَز احتفاًء بـ)طرابلس اعصمة للثقافة اإلسالمية ـ 2007(. وقد خصصُت مصطلح 

ُ
اذلي أ

، وأودُّ يف هذا املقام األثري  )املخطوط اتلكويي( بإشارٍة موجزٍة إىل تأصيله املوضويع هناكُّ
أن أستلَّ منها أيضاً السطور اتلايلة اللصيقة بالسياق: »وقد انبثقت العناية بهذا انلوع من 
احلديث؛  األديب  انلقد  مذهٍب جديد يف  من  الغالب  مهملة يف  اليت اكنت  )املخطوطات( 
يُعرف )بانلقد اتلكويي( اذلي يُعىن باكتشاف )نشأة انلص( وتطورات صياغته يف ذهن 
الاكتب )املؤلف(، وىلع أوراقه املسوَّدة حىت ينضج شيئاً فشيئاً، وخيرج يف صياغته األخرية 
للمخطوط اذلي  املفهوم اجلديد  القول بظهور هذا  سوّياً. وىلع ذلك يمكن  نّصاً  رة  املحرَّ
يصدق عليه اسم )املخطوط اتلكويي(. وملزيٍد من ادلقة والضبط يف اتلفريق بني الصنفني 
ينبيغ أن يُوصف أو يُمزيَّ ذلك املخطوط اتلقليدي املتداول )باملخطوط اتلحقييق( اذلي 
ة  ( عند حتقيقه ونرشه، يف حني تنرصف مهمَّ اكن ـ وال يزال ـ األساس املعتمد يف )بناء انلصِّ

)املخطوط اتلكويي( إىل دراسة )نشأة انلص( يف ذهن املؤلف...

ني املذكورين ]انلفحات، واجلزء   وخالصة القول يف هذا املقام املوجز إنَّ كال انلصَّ
املنهل  من  األول  للجزء  رة(، خالفاً  أويلٌَّة غري حمرَّ )تقميشاٌت   ] العذب  املنهل  من  اثلاين 
ع دليَّ من املالحظات  العذب اذلي نرشه املؤلف باستانبول سنة )1317/  1899(. وقد جتمَّ
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ُ دراسة مستقلَّة؛ ال )تزال( قيد اتلحرير، وىلع ذلك  واملراجعات حول هذه املسألة ما يشلكِّ
الزاوي ويلع مصطىف املرصايت،  الطاهر أمحد  إنَّ األستاذين اجلليلني  أيضاً  القول  يمكن 
ني تكوينيني(  ـ سبَّاقني منذ بضعة عقوٍد إىل نرش )نصَّ ـ من حيث ال يقصدان  قد اكنا 
معروفني متداولني ايلوم جّداً يف تارخينا اثلقايف )!( وقد أتاحا بذلك فرصة طيِّبة ملزيٍد من 

ق حول تطور انلصِّ يف ذهنية املؤلف« )1).  ابلحث املعمَّ

)ج( - ثاث دوائر متداخلة في دراسة املؤرخ:

نا عرص املؤرخ إال بالقدر اذلي   يف مثل هذا السياق من املقاربات انلقديَّة؛ ال يهمُّ
يؤثِّر يف حياته/  وال يشغلنا من تفاصيل حياته إال ما اكن مؤثِّراً جلّياً يف تشكيل ذهنيته/  
أنَّنا نتجاوز من خالهلا قطعاً  الصغرى( سنجُد  وعندما نوغُل عمقاً يف )ادلائرة اذلهنية/  

عمار حممد جحيدر، »املخطوطات العربية يف يلبيا بني: املصادر الوصفية/  وانلصوص اتلوثيقية/  والوضعية   (1(
احلايلة«، ضمن: معالم احلضارة اإلسالمية يف يلبيا، إرشاف: اللجنة الوطنية الليبية للرتبية واثلقافة والعلوم، 

2008، ص 325 ـ 428، وخاصة ص 330 ـ 332.
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دائريت حياته/  وعرصه؛ إىل عهوٍد أو عصوٍر أوسع وأسبق، اكن هلا حضورها اجليلُّ يف جممل 
بدية  أحد رؤساء  األنصاري  انلائب  أمحد  ولو اكن  بعده.  ابلاحثني من  اليت شغلت  آثاره 
طرابلس، ولم يكن مؤرِّخاً، ملا عنينا به لك هذه العناية ىلع مدى ممتدٍّ غري قصري، وآية 
ذلك أنَّنا ال نكاد نذكر أحداً من رؤساء ابلدية يف )تارخينا اثلقايف(، مع تقديرنا الواجب 

للكِّ ذي فضٍل يف خدمة بالده يف أيِّ سياٍق وطيٍّ آخر. 

)برؤيٍة  تُْسبََق  أن  املؤرخ(  آثار  يف  انلقدية  )الرؤية  هذه  ملثل  بدَّ  ال  اكن  هنا  ومن   
مجاعيٍة شاملٍة( عنه، تُنجز اعدًة من خالل )ندوٍة علميَّة(. وقد ]أحلَّْت ىلع ذهي يف أوائل 
العذب(، فكرة  املنهل  األول من  اجلزء  املئوية لصدور  )اذلكرى  توافق  اليت   )1999( سنة 
املهمِّ  امللف  هذا  لفتح  أجنَع  حنٍو  ىلع  توظيفها  ورضورة  اثلمينة،  املناسبة  بهذه  االحتفاء 
ٍة، تُْضيف ىلع  املتمزيِّ ـ ىلع تواضعه ـ يف تاريخ يلبيا اثلقايف، وتمحيصه يف دراسٍة نقديٍة جادَّ
حياة املؤرخ/  وجممل آثاره ثوباً جديداً من اتلقييم املوضويع اذلي جيعل الرجوع إيلها يف 
ادلراسات اتلايلة أكرث استنارًة، وأدىن إىل اتلوثيق املنهي الرصني [ )1). واكن هذا اهلاجس 
ة اليت ُعقدت يف أواخر تلك السنة، بمركز جهاد  دافعاً إىل اقرتاح تلك انلدوة العلميَّة اجلادَّ
الليبيني لدراسات اتلارخيية، وأضىف عليها ابلاحثون املشاركون األفاضل مزيداً من أضواء 

الرؤية اجلماعية الاكشفة.

دِرج فيه عقب جلساتها ما دار حوهلا 
ُ
 وقد صدرت انلدوة يف كتاب جامع )2008( أ

ُ انلدوات احليَّة حبضورها الرثيِّ ابلهيج، عن سائر األعمال  من املناقشات العلميَّة اليت تمزيِّ
ٍة  اجلماعيَّة املشابهة، دون لقاٍء ومواجهة، اكملجالت العلميَّة وحنوها، وذلك فضاًل ىلع »تتمَّ
توثيقيٍَّة عن السنوات العرش األخرية من حياة املؤرخ )1326 - 1336ه/  1908 ـ 1918م(، 
قاعديٍة(  )أرضيٍة/   لتشكيل  اكفياً  لكُّه  ذلك  يكون  أن  وأرجو  األرسيَّة«.  شؤونه  وبعض 

أنَّها: )إطار نظري/  ووثيقة  الكتاب ىلع  1999(، ويه منشورة يف  ـ   2 ـ   16 اقتباس من )مطوية انلدوة/     (1(
إجرائية(.
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مستوفاة؛ تلأطري هذه الرؤية انلقديَّة، واهلل ويل اتلوفيق. 

 وأسال اهلل تعاىل أن يكون يف هذه املقاربة ادلراسية احلميمة املتواضعة بعُض انلفع 
 ما تيرسَّ من الصواب. وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني، وصلَّ اهلل 

ُ
والفائدة، وبلوغ

ىلع خري خلقه وسلَّم.

الفقري إىل رمحته تعاىل

)31 ـ 10 ـ 2021(
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لقاء انلدوة )1 ـ 3 نوفمرب 1999(
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كتاب انلدوة )2008(
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ترمجة املؤرخ ىلع الغالف اخلليف لكتاب انلدوة
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