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عرض ونقد كتاب إبراهيم عوض:
القرآن واحلديث «مقارنة أسلوبية»
د.عبا�س ال�سو�سوة

ه ��ذا كت ��اب لغ ��وي علمي قي ��م ،جدي ��د يف بابه ،مل يل ��قَ من اللغوي�ي�ن العرب
املعا�صري ��ن ،وال من البالغيني ،وال من الأ�سلوبيني ،وال من النقاد ما هو جدير به
عاما ،ورغم �إتاحته على
م ��ن االهتمام العلمي ،رغم �صدوره منذ واح ��د وع�شرين ً
امل�شباك جما ًنا منذ ع�شر �سنني تقري ًبا.
يف ح�ي�ن �أن ��ه محتاج �إل ��ى تعريف -فيه ب�س ��ط -يو�ضح للق ��ارئ املهتم والعام
و�أ�صح ��اب التخ�ص�ص ��ات ال�شرعية ،ومن يكتب يف الإعج ��از القر�آين ،ناهيك عن
اللغوي�ي�ن والأ�سلوبيني� ،أنه �سف ��ر �شديد القيمة ،و�أن م�ؤلفه مل يتجاوز حد التوا�ضع
العلمي حني و�صف عمله بـ «�أول درا�سة من نوعها يف تاريخ الفكر الإ�سالمي».
ويقين ��ي �أن ه ��ذا الكتاب ل ��و كان قد �ص ��در عن �أمريك ��ي �أو �أورب ��ي ،لتلقيناه
ترجمات مختلفة(.)1
بالإ�شادة بعبقرية الكاتب ،ورمبا ت�سابق كثريون �إلى ترجمته
ٍ
تعريف موجز بامل�ؤلف
ه ��و� :أ .د� /إبراهي ��م عو�ض� ،أ�ستاذ النقد الأدب ��ي يف كلية الآداب جامعة عني
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�شم� ��س .ول ��د يف قري ��ة كتامة الغاب ��ة 1948م ،مرك ��ز ب�سيون ،محافظ ��ة الغربية،
يف م�صر .وحفظ القر�آن الكرمي �صغ ًريا .در�س يف ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب
جامع ��ة القاهرة ،وح�صل عل ��ى اللي�سان�س عام1970م ،تق ّدم لدرجة معيد لكن يف
�آداب جامع ��ة ع�ي�ن �شم�س ،وح�صل عل ��ى املاج�ستري منها ع ��ام 1974م ،ثم بعثته
اجلامع ��ة لدرا�س ��ة الدكتوراه يف النقد احلدي ��ث �إلى جامعة �أك�سف ��ورد ،يف لندن،
وح�صل عليها يف 1982م.
من م�ؤلفاته:
•م�ص ��در الق ��ر�آن :درا�سة ل�شبه ��ات امل�ست�شرقني واملب�شري ��ن حول الوحي
املحمدي.
•الكت ��اب الف�ضيح ��ة :مقدمة يف فق ��ه اللغة العربي ��ة �أم يف اجلهل واحلقد
والبهلوانية؟
•ع�صمة القر�آن الكرمي وجهاالت املب�شرين.
•�سورة املائدة درا�سة �أ�سلوبية فقهية مقارنة(.)2
•درا�سة فنية ومو�ضوعية للآيات ال�شيطانية.
•امل�ست�شرق ��ون والقر�آن ،درا�سة لرتجمات نفر من امل�ست�شرقني الفرن�سيني
للقر�آن و�آرائهم فيه.
•دائرة املعارف الإ�سالمية� ..أباطيل و�أ�ضاليل.
•املتنبي :درا�سة جديدة حلياته و�شخ�صيته.
•روايات عربية �أخذت �أكرث من حقها.
•�ست روايات م�صرية مثرية للجدل.
•لغة املتنبي درا�سة حتليلية.
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•مناهج النقد العربي احلديث.
•ف�صول يف النقد الق�ص�صي.
•ف�صول يف الأدب املقارن والرتجمة.
•ف�صول يف الأدب املقارن :مباحث واجتهادات.
ومن ترجماته:
•�أ�صول ال�شعر العربي ملرجليوث ،ترجمة ودرا�سة(.)3
•ال�سجع يف القر�آن لديفيد �ستيوارت ،ترجمة ودرا�سة.
وللم�ؤل ��ف �أعم ��ال غريها مطبوع ��ة ورق ًّيا ،ومن�ش ��ورة �ضوئ ًّيا عل ��ى امل�شباك.
ول ��ه منتدى با�سمه �ضمن جمعية وات ��ا ( :)/http://www.wata.ccاجلمعية
الدولي ��ة للمرتجمني واللغويني العرب .وقد ن�شر فيه على حلقات متباعدات �سرية
ذاتي ��ة لنف�س ��ه� ،سماها« :من ُك ّت ��اب ال�شيخ ُمر�سي �إلى جامع ��ة �أك�سفورد» ،ينطبق
عليه ��ا املثل ال�شائع« :باب النج ��ار مخلع» ،ولأنها لي�س ��ت مو�ضوعنا فال �أزيد على
ذلك.
والآن نعر�ض للكتاب
يقع الكتاب يف � 575صفحة من القطع املتو�سط.
ب ��د�أه بكلمة متهيدية �ص :8-5ذك ��ر فيها �أنه ح ّلل �شخ�صي ��ة الر�سول �-صلى
اهلل علي ��ه و�سل ��م -واالتهامات التي وجهت �إليه يف كتاب ��ه «م�صدر القر�آن :درا�سة
تفح�ص امل�ضمون
ل�شبه ��ات امل�ست�شرق�ي�ن واملب�شرين حول الوحي املحمدي» ،و�أن ��ه ّ
وروحا ،وقارن بني ما جاء فيه من عقائد وعبادات وت�شريعات ،وبني
ن�صا ً
القر�آين ًّ
م ��ا جاء يف الكتاب املقد�س وبع�ض الأديان الأخرى ،وتو�صّ ل �إلى �أن القر�آن الكرمي
ال ميكن �أن يكون من محمد �صلى اهلل عليه و�سلم.
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ويف ه ��ذا الكت ��اب خط ��ا خط ��وة �أخرى ،فق ��ارن بني �أ�سل ��وب الق ��ر�آن املجيد
و�أ�سلوب احلديث ال�شريف .والنتيجة �أنه وجد اختال ًفا �شديدً ا ج ًّدا بني الأ�سلوبني،
مب ��ا يربهن على اختالف م�صدريهما ،فاملعروف �أن لكل م�ؤلف ب�صمته الأ�سلوبية
متاما مل ي�سبقه فيه �أحد.
التي ال ميكن �أن تختلط بغريها ،وي�ؤكد �أن بحثه جديد ً
�صحي ��ح �أن هن ��اك من ق ّرر �أن �أ�سلوب ��ي القر�آن واحلديث متباين ��ان ،لكنه مل ُي ْت ِبع
تقري ��ره باملقارن ��ة والأ�سلوبية الإح�صائي ��ة املف�صلة للألف ��اظ وال�صيغ والعبارات
والرتاكيب(.)4
وذك ��ر �أنه ا�ستع ��ان يف عمل ��ه باملعاجم املفهر�س ��ة لألفاظ الق ��ر�آن واحلديث
و�أن ��ه [� ]1إذا انتب ��ه لوج ��ود روايتني مختلفت�ي�ن حلديث نب ��وي �إحداهما ال ت�صلح
لال�ست�شه ��اد فيما يعاجله ،حذف الروايتني م ًعا ،و[� ]2أنه �سيذكر مو�ضع ال�شاهد
ا�ستئنا�سا،
من احلديث ،و[� ]3أنه يف حاالت قليلة �أورد عبارات من كالم ال�صحابة
ً
و[� ]4أن �إ�شارات الهوام�ش اخلا�صة بكتب احلديث هي نف�سها املوجودة يف «املعجم
املفهر� ��س لألفاظ احلديث النبوي» الذي و�ضع ��ه امل�ست�شرقون� ،أي :كتب ال�صحاح
ال�ست ��ة وم�سند �أحمد وموط�أ مالك .و[� ]5أن ��ه �أ�ضاف مقارنات يف بع�ض الف�صول
بني كت ��اب اهلل والكتاب املقد�س عن ��د اليهود والن�صارى بغية ال ��ر ّد العلمي املوثق
على زيف ما يدعيه �أهل الكتاب من �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ستمد كث ًريا
من قر�آنه من كتابهم.
وخت ��م كلمت ��ه برجاء �أن يكون عمل ��ه فاحتة ملقارنات �أ�شم ��ل و�أدق تعتمد على
احلا�س ��وب وعلى ت�ضاف ��ر جهود فريق م ��ن الباحثني .بعد ذلك توال ��ت املقارنات
الأ�سلوبية -وكلها لغوي -على النحو الآتي(:)5
ً
ارتباطا
ريا يف احلديث الرتباطها بع�صر الر�سول وبيئته
�ألف���اظ ت���رددت كث ً
�شديدًا ومل ترد يف القر�آن�،ص:34-9
لو كان م�صدر القر�آن واحلديث واحدً ا ،لوجب �أن تكون الألفاظ املهمة املنت�شرة
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يف �أحدهم ��ا موجودة بنف�س الوف ��رة تقري ًبا يف الآخر ،ما داما متحدين يف الع�صر
والبيئة والظروف االجتماعية واملهاد العقلي والنف�سي ،ومادامت املو�ضوعات التي
يعاجلانها واح ��دة ،ولي�س من فا�صل زمني بينهما ،فالقر�آن مل يكن من نتاج زمن
ال�شب ��اب ،واحلديث من نتاج زم ��ن الكهولة ،بل كان الن�صان متزامنني يف ال�سنني
الث�ل�اث والع�شرين الأخرية من حي ��اة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم .لكن املقارنة
املو�ضوعي ��ة التي ال دخل فيها للعواط ��ف وامليول والعقيدة ك�شفت عن �أن كث ًريا من
الألفاظ املوجودة بوفرة يف احلديث ،املتعلقة باحلياة اليومية واحلياة االجتماعية
والن�ش ��اط احلربي والبيئ ��ة الطبيعية ،بل ومبجال العب ��ادة والدين ال وجود لها يف
الق ��ر�آن .ول ��و كان محمد �صلى اهلل عليه و�سلم هو م�ؤلف القر�آن لغ َل َب ُه ل�سا ُنه الذي
تعود ترديد هذه الألفاظ ،ول�شقت طريقها �إلى الن�ص القر�آين بقوة.
احلياة اليومية:
ب ��د�أ ب�ألفاظ الطعام ،مث ��ل :الأقط واجلنب والزبد واخلب ��ز والدباء واحلي�س
والدقيق وال�سويق وال�سمن والقديد ،وكذا ال�شراب املعروف عند العرب ومنه ال ِبتع
والب�سر والتمر والزهو واملِزر والف�ضيخ والنبيذ ،ولي�س يف القر�آن �شيء من ذلك(.)6
ب ��ل �إن اخلبز-وه ��و الطعام العاملي الي�ستغني عنه ب�ش ��ر -مل يذكر يف القر�آن غري
م ��رة واحدة ،يف �سياق ال عالقة له بالر�سول �أو طعام ��ه �أو حتى باجلزيرة العربية
كله ��ا -ذكر يف ق�صة ال�سجين�ي�ن اللذين قابلهما يو�سف علي ��ه ال�سالم يف ال�سجن
وق�� �صّ �أحدهما عليه �أنه ر�أى نف�س ��ه يف املنام يحمل ﮋﯨﯩﯪﯫﮊ� .أما يف
الأحادي ��ث فما �أكرثه! ومنه« :ال ُتنز ُلن برمتك ��م وال تخبزن عجينكم حتى �أجي»..
«من كان عنده خبز بر فليبعث �إلى �أخيه»« ..احلمد هلل الذي �أ�شب َعنا من اخلبز».
ولي� ��س يف القر�آن من وجبات الطعام غري(غ ��داء)( ،)7ذكرت مرة واحدة يف
ق�ص ��ة مو�سى وفت ��اه يف �سورة الكهف ،يف �سياق ال عالقة له بحياة الر�سول اليومية
وال بيئت ��ه� .أما يف الأحاديث ،فه ��ذه الوجبات تتك ّرر كث�ي ً�را؛ لأن الطعام وال�شراب
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م ��ن حاجات الإن�سان احليوي ��ة واملتكررة ،ولوالهما ملا ا�ستم� � ّرت احلياة الب�شرية:
�إفطار و�سحور وغداء وع�شاء .ف�ضلاً عن ذلك لي�س يف القر�آن ذكر لأوعية الطعام
وال�ش ��راب با�ستثناء الك�أ�س يف احلديث عن نعي ��م اجلنة� ..أما يف احلديث ،فيكرث
ذكر الربمة والق�صعة والق ��دح والقعب والرحا�...إلخ .ولي�س يف القر�آن �أثر ملادتي
(�شبع) و(روي) ،على عك�س الأحاديث التي تكرث فيها م�شتقاتهما.
�أما يف املالب�س ،فال جند � اّإل القمي�ص -يف �سورة يو�سف -وال�سرابيل والثياب
والنعلني� .أما الأحاديث ،فذكرت عددًا كب ًريا منها :رداء و�إزار و ُبرد و ُبر ُن�س وك�ساء
وحلل و�سراويل وعمائم وقالن�س وخف� ..إلخ .ويت�صل
وج ّبة ُ
و�أطمار و�شع ��ار ودثار ُ
باملالب�س الزينة واخل�ضاب والطيب ،و�أول ما يرد على اخلاطر مادة (�شعث) التي
ه ��ي عك�س الزينة والتن�سيق ،فال هي موجودة وال م�شتقاتها يف القر�آن .ومع ذلك،
تك ّررت يف �أحاديث م�شهورة منها« :رب �أ�شعث مدفوع يف الأبواب لو �أق�سم على اهلل
لأبره» ..وامل�شط مما يزيل به الإن�سان �شعث نف�سه ،وال وجود له وال ملا ي�شتق منه يف
الق ��ر�آن� ،أما يف ال�سنة ،فتك ��رر يف موا�ضع غري قليلة ،ومثل ذلك :املر�آة واالكتحال
واخل�ض ��اب والور�س والزعف ��ران وامل�سك والألوة واحلن ��وط وا َ
خللوق .ومن الزينة
اخلامت والقرط واخلر�ص والطوق والقالدة.
الزمن� ،ص:42-35
يف القر�آن جند من �أيام الأ�سبوع اجلمع َة مرتبطة ب�صالة اجلماعة فيها مرة
واحدة ،وال�سبت  6مرات كلها يف انتهاك بني �إ�سرائيل حرمته ،وجند من ال�شهور
رم�ض ��ان م ��رة واحدة للإ�شارة �إلى موع ��د ال�صوم يف الإ�سالم� .أم ��ا يف الأحاديث
وه ��ي تعبري ع ��ن �أحداث ومواقف �أح ��كام �صادرة من �إن�س ��ان يعي�ش هذا الزمنويخ�ض ��ع للحظات ��ه و�أق�سام ��ه ،-فطبيعي �أن تكرث في ��ه �أق�سام الزم ��ن ،ففيه �أيام
الأ�سبوع كلها .وم ��ن ال�شهور :جمادى ورجب و�شعبان ورم�ضان و�شوال وذو احلجة
واملحرم.
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م ��ن مراح ��ل العمر مل يذكر ال�شب ��اب يف القر�آن ،يف ح�ي�ن يكرث يف احلديث،
ومن ��ه« :ما �أكرم �شاب ً
�شيخ ��ا ل�سنه �إال ق ّي�ض اهلل ل ��ه»« ..احل�سن واحل�سني �سيدا
�شباب �أهل اجلنة»« ..يا مع�شر ال�شباب ،من ا�ستطاع منكم الباءة ،فليتزوج».
مل يذك ��ر القر�آن من ف�صول ال�سن ��ة الأربعة غري ال�شتاء وال�صيف مرة واحدة
�إ�شارة �إلى رحلة قري�ش التجارية� .أما يف احلديث ،فنجد الف�صول الأربعة� .أما يوم
عا�شوراء ،فلم يرد يف القر�آن يف حني وردت �أحاديث للحث على �صومه .ومل يذكر
الق ��ر�آن عي ��د الفطر وال عيد الأ�ضحى بل مل يرد في ��ه (عيد) �إال منكرة حني طلب
احلواري ��ون م ��ن عي�سى عليه ال�س�ل�ام �أن يطلب من اهلل �إنزال مائ ��دة من ال�سماء
ﮋﭜﭝﭞﭟﭠﮊ.
املقايي�س� ،ص:48-43

مل يرد يف القر�آن من املقايي�س �إال القنطار والذراع� ،أ ّما يف احلديث فرت ّددت
�أ�سما�ؤها كث ًريا .فم ��ن الأطوال جند :الباع والذراع وال�شرب وامليل والقرياط .ومن
والكفة وال�صاع واملُد وال َع َرق
املكاييل واملوازي ��ن :ال ِن�ش والأوقية والرطل والقنطار ِ
(=�60صاع ��ا) .القر�آن
والو�سق
ً
ً
(=�60صاع ��ا) وال َف� � ْرق (=16رط�ًل اً�ا) والق ��دح ْ
ي�ستعم ��ل لكل �أنواع املكاييل كلمة «مكيال» �أو «كيل» ،وجلميع �أ�صناف املوازين كلمة
«ميزان» ،وال ت�شعر �أنه قد فاته �شيء دون �أن يذكره.
البيئة الطبيعية� ،ص:53-49
�إن كلم ��ات مث ��ل البادية والتالل والفالة واملرج مث�ًل اً�ا ال وجود لها يف القر�آن،
يف ح�ي�ن تكرث يف احلديث ،ومل يرد غ�ي�ر كثيب مرة واحدة ،و�صخرة ثالث مرات.
واخل�ص ��ب واجل ��دب من قامو�س احلي ��اة اليوم ّي ��ة ،فهما احلياة وامل ��وت وال ذكر
لهم ��ا يف الق ��ر�آن ،يف ح�ي�ن توجدان يف احلدي ��ث .وال وجود للثل ��ج يف القر�آن رغم
وروده يف ع ��دة �أحاديث .و�إذا ورد من �أ�سم ��اء احليوان يف القر�آن :البقرة واجلمل
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والغنم وال�ض� ��أن واحلمري والذئب ،ومن الطري :الهدهد والغراب (كل منهما مرة
واح ��دة) ،ومن احل�شرات :النحل(م ��رة) والنمل (مرتني يف �آية واحدة) ،ف�إنه مل
يذكر ال�ضبع والأ�سد والفه ��د والنعامة والقطاة والثعلب والهر والأرنب والع�صفور
وال�ص� � َرد وال ُنغري�...إل ��خ .وزي ��ادة عل ��ى ذل ��ك فلي� ��س يف القر�آن م ��ا يف احلديث
ُ
م ��ن دعوة �إلى رحمة احليوانات والطيور كال ��ذي جاء فيها عن «املر�أة التي دخلت
الن ��ار يف ه ��رة حب�ستها» ..و«الرجل ال ��ذي �أنقذ كل ًبا من العط� ��ش فغفر اهلل له»..
والنه ��ي عن قتل الهدهد وال�ص ��رد وغريهما� ،أو ما دعا �إلى الرفق باحليوان �أثناء
الذبح ،وما نهى عنه من ال�صيد باخلذف لأنه يك�سر ويفق�أ.
املجال االجتماعي� ،ص:63-54
تق ��وم احلياة يف جمتمع اجلزي ��رة العربية على الع�صبي ��ة القبلية ،ومع ذلك
(ع�صب ��ة) فهي جمموعة
ال جت ��د للع�صبي ��ة ذك ًرا يف الق ��ر�آن ،و�إذا وج ��دت كلمة ُ
�أف ��راد ،وي ��وم ع�صيب=�شديد� .أ ّم ��ا يف احلديث ،فنجد َع َ�صب ��ة وع�صبية .كذلك
وعر� ��ض و�شرف وغرية ،يف ح�ي�ن تر ّددت
ـ:ح َ�س ��ب و�أح�س ��اب ِ
ال ذك ��ر يف الق ��ر�آن ِل َ
كث�ي ً�را يف احلديث .وا�ستتب ��ع النظام القبلي ظهور ال�شع ��راء املداحني والهجاءين
م ��ن اجلاهلي ��ة حت ��ى الآن ،ومع ذل ��ك ال جند يف الق ��ر�آن كلمتي م ��دح وهجاء وال
م�شتقاتهما� .أما يف احلديث ،فكثرية ومنه�« :إذا ر�أيتم املداحني فاحثوا يف وجوههم
الرتاب»�« ..إن �أعظم النا�س فرية لرجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة ب�أ�سرها».
وم ��ن العالقات االجتماعية عيادة املري�ض ومل ترد يف القر�آن ،ومنها الزيارة
الت ��ي وردت مرة لكنها يف زي ��ارة املقابر� .أما يف احلديث ،فق ��د ورد �أنه حتى �أهل
اجلن ��ة يت ��زاورون ،وفيه احلث املتكرر عل ��ى ثواب الزيارة وعي ��ادة املري�ض .وكان
من عادة العرب النياحة ولطم اخلدود على امليت ،بل �إن اللطم يقع بني املت�شاحنني
كل ي ��وم ومن الرج ��ل لأوالده ،ومع ذلك فال ذكر للط ��م وال نياحة يف القر�آن ،على
عك� ��س احلديث ال ��ذي يكرث من ذكرهم ��ا يف �سياقات كثرية .كذل ��ك مل ترد كلمة
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جن ��ازة يف القر�آن رغم �أنه ��ا من التقاليد التي ال تخت�ص به ��ا جماعة ب�شرية دون
�أخ ��رى ،والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بو�صف ��ه �إن�سا ًنا يعي�ش يف جمتمع وي�شارك
النا� ��س تقاليده ��م ويذكر ما ال يعجبه منها ،فطبيع ��ي �أن تكرث �أقواله عنها .بل �إن
الدف ��ن ال �أثر له وال مل�شتقاته قي القر�آن مع �أن ��ه من الأحداث التي تتكرر كل يوم،
وتك� � ّررت يف حياته �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�أمه مات ��ت ودفنت �أمام عينه ،وكذلك
جده وعمه �أبو طالب وزوجته خديجة وعمه حمزة �سيد ال�شهداء ،وكذلك �أ�صحابه
الذي ��ن ا�ست�شه ��دوا يف الغ ��زوات .ومع ذلك �سكت القر�آن عن ه ��ذا الأمر ،يف حني
ذكرته الأحاديث بتف�صيل �شديد.
امليدان احلربي� ،ص:69-64
م ��ا �أن جاء الإ�س�ل�ام حتى هب �أع ��دا�ؤه يحاربونه ويحارب ��ون ر�سوله و�أتباعه
دون هوادة ،واتخ ��ذت هذه احلرب الطابع الع�سكري بعد هجرة النبي �إلى املدينة
و�أ�صب ��ح للم�سلمني دولة وجي� ��ش ،وما �أكرث الغزوات التي خا�ضه ��ا امل�سلمون! ،وما
�أك�ث�ر �شهداءهم �أيام النبي! ،وبرغم ذلك فالقر�آن يكاد يخلو من مفردات املعجم
احلرب ��ي ،كاجلي�ش و�أق�سام ��ه والأ�سلحة من �سي ��وف ورماح ون�ش ��اب ،ومن املغفر
والرت� ��س والبي�ضة والدرع .وقد ُي َظن خط�أ �أن القر�آن جتنب احلديث عن احلرب،
فال�س ��ور والآيات التي ت ��دور حول حروب الر�سول �صلى اهلل علي ��ه و�سلم �أو حروب
الأمم اخلالي ��ة كثرية .وهذا موطن العجب وبخا�ص ��ة �أن �أحاديث النبي �صلى اهلل
علي ��ه و�سلم -املتهم من �أعداء الإ�سالم بت�أليف القر�آن -تعج ب�ألفاظ احلرب التي
ال ُتذك ��ر يف الق ��ر�آن � اّإل يف ن ��درة تقرب م ��ن العدم ،ومنها :رم ��اح يف �آية ال عالقة
له ��ا باحلرب بل بالنهي عن ال�صيد يف احلرم ،ومنه ��ا :قو�س يف التعبري عن �شدة
الق ��رب ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ ،ورجلك عن �إبلي�س ،ووردت« :جند» و«جنود»
لي� ��س يف جن ��د احلرب فق ��ط بل �شملت جن ��د ال�سم ��اء وجند ال�شيط ��ان .وورد يف
الق ��ر�آن�« :سابغات» �صفة� ،أما «ال ��درع» نف�سها فلم ترد ،وكذا مل ترد كلمة «�سيف»
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ق ��ط ،ووردت كلم ��ة «�أ�سلحة» -وهي لف ��ظ عام� -أربع مرات يف �آي ��ة واحدة(� .)8أما
احلديث ،ففيه �ألفاظ حربية كثرية.
املجال الديني� ،ص:130-70
للني ��ة �أهمية عظيم ��ة يف الإ�سالم ،فالأعمال حتت�سب عن ��د اهلل بناء على نية
العامل ،والأحاديث الكثرية ت�شهد على ذلك ،ومنها�« :إمنا الأعمال بالنيات ،و�إمنا
مظلوما فنية
لكل امرئ ما نوى»�«..إذا كان امل�ستحلف ظاملًا فن َّية احلالف ،و�إن كان
ً
امل�ستحلف» .ومع ذلك ال وجود لكلمة النية يف القر�آن.
ويف م�سائل الطهارة ،ال جند الو�ضوء وال ما ي�شتق منه يف القر�آن رغم �أهمية
الو�ض ��وء وارتباطه بال�صالة عم ��اد الدين ،بل مل يرد فيه التنقية وال النظافة� .أما
يف الأحادي ��ث ،فما �أكرثها! ،ومنها« :ثم تغت�سل وتتو�ض� ��أ عند كل �صالة« ،»..ف�إذا
غ�ضب �أحدكم فليتو�ض�أ�« ،»..إن ال�صعيد الطيب و�ضوء امل�سلم».
وال وج ��ود مل ��ادة الغم� ��س يف الق ��ر�آن رغم ارتباطه ��ا بالطهارة وعق ��اب النار
حري�صا عل ��ى ال�سواك
واليم�ي�ن الغمو� ��س ،وهي كث�ي�رة يف احلدي ��ث .وكان النبي
ً
وعل ��ى �أن ي�ستعمل ��ه �أتباعه حتى كاد يفر�ضه عليه ��م عند كل �صالة ،وال ذكر له يف
الق ��ر�آن يف حني يكرث يف احلدي ��ث .ومن �أركان ال�صالة الت�شهد ومع ذلك ال جنده
وال م�شتقات ��ه يف القر�آن وه ��و كثري يف احلديث .واخلطبة رك ��ن يف �صالة اجلمعة
والعيدين وتكرث مع م�شتقاتها يف �أحاديثه �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومنها« :كل خطبة
لي�س فيها ت�شهد فهي كاليد اجلذماء« ،»..ف�أطيلوا ال�صالة و�أق�صروا اخلطبة..»..
�إلخ .ومع �أهمية اخلطبة دين ًّيا و�سيا�س ًّيا واجتماع ًّيا مل ترد يف القر�آن ،مع �أن البيئة
واحدة والزمن واحد والظروف التي كانت تواكب الأحاديث هي التي كانت تواكب
القر�آن ،ولو كان منبع القر�آن واحلديث واحدً ا ملا كان هذا االختالف احلا ّد.
ال�سحور وال م�شتقاتهما.
ولي� ��س يف الق ��ر�آن من �ألفاظ ال�صيام ال ال َفط ��ور وال َ
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ولي� ��س فيه من �ألفاظ احلج التلبية والإهالل والإحرام ،وكذلك ال وجود للت�ضحية
والأ�ضحية .ويف جمال الزواج لي�س فيه لفظ َم ْح َرم.
ث ��م �أتى امل�ؤل ��ف �إلى كلمات متفرقة له ��ا عالقة بالدين مم ��ا ورديف احلديث
ومل ي ��رد يف الق ��ر�آن� :أم�ي�ر ،ب�أ� ��س ( 25م ��رة مبعن ��ى ال�ش ��دة لكنه ��ا يف احلديث
مبعنى احل ��رج والعيب) ،ب � َ
�ارك ،متيمة ،الثن ��اء �/أثنى ،اجل�ب�ن وم�شتقاته ،جد،
خي /ا�ستخار /خي ��ار ،داء ودواء،
حق ��ر ،االحتكار ،احل ّمى ،خ ��ادم ،االختال�س ،رّ
راج� � َع ،رخ�صة وم�شتقاتهاِ ،رفقُ ،ر ْقي ��ة ،زوى ،م�س�ألة� ،سرت�ِ ،سقط ،ال�سهر� ،س ُه َل
َ
وم�شتقات ��ه ،ال�شبه ��اتُ /
ال�شبه ،ال�ش ��رط وم�شتقاته ،ال�صح ��ة وم�شتقاتها� ،صنف
و�أ�صن ��اف� ،ضا ّلة ،ظلف وجمع ��ه� ،أظ ّل و ُي ِظل ،مظلمة ومظ ��امل ،العتق وم�شتقاته،
ُعر� ��س ،عفيف ،وعافى يعايف ،العافية ،عامة ،وغبط وم�شتقاتها ،الغ�ش ،ال ُفح�ش،
الهم ،هانَ وه ّون.
فق�أ� ،أفل�س وم�شتقاتها ،قاد ،ك�سر وم�شتقاتها ،منزلة ،انتهكّ ،
�أ�سماء وردت يف القر�آن مفردة ويف احلديث جمموعة والعك�س� ،ص:158-131
•�أر�ض� /أر�ضون :رغم ورود الأر�ض يف القر�آن مئات املرات مل يرد جمعها
قط.
•�إ�صب ��ع� /أ�صاب ��ع :مل يرد يف الق ��ر�آن غري اجلمع مرت�ي�ن ،وورد املفرد يف
احلديث.
•�أمني� /أمناء :ورد املفرد14مرة يف القر�آن ،وورد اجلمع يف احلديث.
• َب َد َنةُ /بدن :ورد اجلمع يف القر�آن مرة واحدة ،يف حني تكرر املفرد كث ًريا
يف احلديث.
•برك ��ة /ب ��ركات :ورد اجلمع ثالث مرات يف الق ��ر�آن ومل يرد املفرد البتة
رغ ��م دوران �ألف ��اظ من املادة فيه ما بني فعل و�صف ��ة  32اثنتني وثالثني
مرة� .أ ّما املفرد ،فكثري يف احلديث.
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•اب ��ن �آدم /بن ��ي �آدم :ورد اجلم ��ع يف القر�آن �سبع م ��رات ،وورد املفرد يف
احلديث كث ًريا.
•بهيمة/بهائ ��م :وردت الأولى ثالث مرات يف الق ��ر�آن� ،أما الثانية فوردت
يف احلديث كث ًريا.
•ثوب /ثياب :ورد ثياب �أربع مرات يف القر�آن ،وورد ثوب كث ًريا يف احلديث.
•حبيب�/أح ّب ��اء :ورد اجلم ��ع م ��رة واحدة يف الق ��ر�آن� ،أ ّما املف ��رد فكثري
يف احلديث.
رمة/ح ُرمات :ورد اجلمع مرتني يف القر�آن� ،أما املفرد ففي احلديث.
• ُح
ُ
•حق/حقوق :ورد املفرد يف القر�آن كث ًريا� ،أما اجلمع ففي احلديث.
ولك ��ي ال مي ��ل القارئ نخت�صر ونق ��ول :ورد يف القر�آن -من ه ��ذه الثنائيات-
املفرد وورد جمعه يف احلديثُ :خ ُلق و�أخالق  -رزق و�أرزاق  -روح و�أرواح � -صبي
و�صبيان � -صف و�صفوف  -طاغوت وطواغيت.
باملقاب ��ل ورد اجلم ��ع م ��ن ه ��ذه الثنائي ��ات يف الق ��ر�آن ،يف ح�ي�ن ورد املفرد
يف احلدي ��ث .وه ��ي :دراهم ودره ��م� -سكارى و�سك ��ران � -صاحل ��ات و�صاحلة -
وعماد/عمود � -أوثان ووثن.
ظلمات وظلمة َ -ع َمد ِ
ثنائيات حديثية ال وجودلها يف القر�آن� ،ص :177- 159
يف احلدي ��ث كث ًريا م ��ا تقرتن كلمت ��ان ال تقرتنان �أبدً ا يف الق ��ر�آن ،من ذلك:
«بغ� ��ض وحب» ،فق ��د وردت «البغ�ضاء» يف الق ��ر�آن خم�س مرات� ،أ ّم ��ا مادة «حب»
فق ��د وردت م�شتقاته ��ا كث ًريا ومع ذلك مل يجمع بني املعنيني قط� .أما يف احلديث،
فم ��ن �شواهده« :ثالثة يحبهم اهلل وثالث ��ة يبغ�ضهم اهلل« ،»...ال يحب عل ًّيا منافق
وال يبغ�ض ��ه م�ؤمن ،»...و«�أحب هلل و�أبغ�ض هلل .»...ومن تلك الثنائيات� :أجرِ -و ْزر،
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�آجل-عاجلِ ،ج ّد -هزل ،خزائن-مفاتيح ،الدماء-الأموال ،دينار-درهم ،رياء-
�سمعة�،س�ؤال-عط ��اء�َ ،شعرَ -ب َ�شر�،صرب-احت�س ��ب ،غن ��م� -سل ��م ،و�صل�-أرحام،
وفىَ -و َع َد.
ومن ��ه« :العه ��د وامليث ��اق» �صحي ��ح �أنهما ذكرتا مع ��ا يف موا�ضع م ��ن القر�آن:
ﮋﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ( .)9لكنهما مل تردا متعاطفتني ال مفردًا وال
جم ًعا� ،أما يف احلديث فمتعاطفتان ومنه�« :ألي�س قد �أعطيت عهودك ومواثيقك؟»،
«...على �أن عليكما عهد اهلل وميثاقه».
ومنه ��ا« :ظ ْه ��ر ْ
وبط ��ن» ،فرغ ��م �أن الق ��ر�آن جمع ب�ي�ن الفعلني ظه ��ر وبطنَ ،
وال�صفت�ي�ن ظاه ��ر وباطن /ظاه ��رة وباطنة ،ف�إن ��ه مل يجمع ب�ي�ن اال�سمني ،على
خ�ل�اف الأحاديث مثل...« :فظهر الأر�ض خري لكم من بطنها»�« ،سلوا اهلل ببطون
�أكفكم ال بظهورها».
�ألفاظ وردت يف احلديث مبعانٍ �أويف �سياقات لي�ست لها يف القر�آن� ،ص :210-178
•منها�«:إم ��ام» وردت مف ��ردة وجمموع ��ة يف القر�آن �إح ��دى ع�شرة11مرة
غال ًب ��ا مبعن ��ى :الزعيم واله ��ادي ،ومرة مبعنى الطري ��ق ،ومرتني مبعنى
�سجل فيه �أعمال الب�شر� .أم ��ا يف احلديث ،فقد ا�ستعملت
الكت ��اب الذي ُت ّ
�ضم ��ن م ��ا ا�ستُعمل ��ت له -يف معني�ي�ن مل ي ��ردا يف القر�آن ،هم ��ا� :إمامال�صالة واحلاكم.
•ومنه ��ا« :حدود» ،وردت� 14أربع ع�شرة مرة يف الق ��ر�آن م�ضافة �إلى اهلل،
ومنه ��ا م ��رة �أ�ضيفت �إلى �ضمريه .وه ��ي يف هذا كله تعن ��ي� :أحكام اهلل،
�أي �أوام ��ره ونواهي ��ه� .أم ��ا يف احلدي ��ث ،فتك� � ّرر جميئها مبعن ��ى مل يرد
يف الق ��ر�آن ،هو :العقوبة املحددة ،كح� � ّد الزنا وح ّد القتل وح ّد القذف..
�إل ��خ .الالف ��ت للنظ ��ر �أن «حد» ارتبط ��ت يف الت�شري ��ع الإ�سالمي باملعنى
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ال ��ذي لها يف احلديث ،حتى �إن كتب ال�سن ��ة وكتب الفقه قد خ�ص�ص لها
ق�س ًم ��ا بر�أ�سه للحدود .وهذه الكلمة يف احلديث مل ُت َ�ضف دائ ًما �إلى لفظ
اجلاللة �أو �إلى �ضمري يعود عليه.
ا�س َمنْ
•ومنه ��ا« :ح ��رف» التي وردت مرة واح ��دة يف القر�آن :ﮋ َو ِم ��نَ ال َّن ِ
َي ْع ُب ُد َ
اهلل َع َلى َح� � ْر ٍف...ﮊ(� ،)10أما يف احلديث فوردت �-ضمن ما وردت
مفردة وجمموعة -مبعنى :حرف الكتابة وحرف اللغة.
•ومنه ��ا« :يحت�سب» مبعن ��ى :يتوقع ث�ل�اث مرات مث ��ل:ﮋ...ﮡ ﮢﮣ

ﮤﮥﮊ(� ،)11أما يف احلديث فا�ستعملت � -ضمن ا�ستعماالت �أخرى -
يف معنى مل يرد به القر�آن ،هو �أن يفعل امل�ؤمن ال�شيء يبتغي به ثواب ربه،
�أو �أن تقع به امل�صيبة في�صرب طم ًعا يف الأجر الإلهي ،واملالحظ �أن هذا املعنى
هو الذي �شاع يف الأ�سلوب العربي والكتابات الدينية ،وا�ستعمل منه املا�ضي
وامل�ضارع وامل�صدر .ومنه« :من يقم ليلة القدر �إميا ًنا واحت�سا ًبا«،»...من
احت�سب ثالثة من ُ�صلبه دخل اجلنة».

•ومنه ��ا« :الأخي ��ار» وردت يف الق ��ر�آن مرت�ي�ن ،وجاءت خي ��ار يف احلديث
م�ضافة كث ًريا.
•ومل ت�ستعم ��ل «رب» يف الق ��ر�آن مبعن ��ى� :صاحب �سلعة �أو م ��ال وما �أ�شبه،
يف حني ا�ستعملت يف احلديث�« :أرب �إبل �أنت �أم رب غنم؟».
•للفعل« َر َف� � َع» ا�ستعم ��االت يف احلدي ��ث مل ي�ستعمله ��ا فيه الق ��ر�آن� ،أولها:
مبعن ��ى� :أزال «وترفع ال�شحناء والتباغ�ض» ،وثانيها :مبعنى :ظهرُ « :ير َفع
يل ق ��وم» ،وثالثه ��ا :م�صاحب للب�صر« :ما بال �أق ��وام يرفعون �أب�صارهم
�إلى ال�سماء».
دما/ي�سفك الدم ��اء ي�ستعمل القر�آن مع ال�سفك �صيغة
•ف�ل�ا ي�سفكن فيها ً

65 4

58

ﺷﻮال -ذو اﳊﺠﺔ 1443
أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

222

اجلمع ،ومنه :ﮋﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [البقرة،]30 :
�أما يف احلديث فب�إفراد الدم ،ومنه...« :و�سفك دم هذا».
•جاءت «�سكرة املوت» يف القر�آن بالإفراد يف �سورة ْق ،على حني ا�ستعملها
احلديث ال�شريف � ً
أي�ضا جمموعة ،مثل« :اللهم �أعني على �سكرات املوت».
ال�س َّن ��ة :الطريق ��ة واخلط ��ة املتبع ��ة� .أت ��ت ه ��ذه الكلم ��ة يف الق ��ر�آن
• ُ
م�ضاف ��ة للف ��ظ اجلالل ��ة ول�ضمريها �أغلب امل ��رات و�إل ��ى الأمم ال�سابقة
ثال ًث ��ا و�إل ��ى ﮋ ﭬﭭﭮ ﮊ وﮋ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﮊ،
كم ��ا ج ��اءت منك ��رة جمموع ��ة .وه ��ي يف جمي ��ع ه ��ذه الأبي ��ات مبعن ��ى
نظام ��ه يف كون ��ه ،وبال ��ذات عقاب ��ه م ��ع الع�ص ��اة� .أي مل ت� �� ِأت باملعن ��ى
ال ��ذي �ش ��اع يف الفق ��ه الإ�سالم ��ي� ،أي �سن ��ة النب ��ي �صل ��ى اهلل علي ��ه
و�سل ��م ،وه ��و من املع ��اين التي تك ��ررت يف احلدي ��ث ومن ��ه« :فمن رغب
عن �سنتي ،فلي�س م ّني».
أ�شرار�/ش ��رار :وردت الأول ��ى م ��رة يف الق ��ر�آن� ،أم ��ا الثاني ��ة فك�ث�رت
•�
ِ
يف احلدي ��ث ب�صورة الفت ��ة ،ومنه�« :ش ��رار �أئمتكم الذي ��ن تبغ�ضونهم»،
«فليذهنب خياركم وليبقني �شراركم».
•ط َع ��ن :وردت يف الق ��ر�آن مرت�ي�ن مبعن ��ى الطعن املعنوي ال امل ��ادي ،رغم
�أن حي ��اة امل�سلم�ي�ن �آنذاك كان ��ت طع ًنا يف طعن �س ��واء يف احلروب �أو يف
ال�صيد والذبائح� .أ ّما يف احلديث فكثرية يف الطعن املادي.
• َطه ��ور :وردت مرت�ي�ن يف الق ��ر�آن و�ص ًف ��ا مبعن ��ى� :شدي ��د الطه ��ارة
ﮋﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮊ� ،أ ّم ��ا يف ال�سنة ف ��وردت ا�س ًما ملا ُيتطهر
به« :ف�إن املاء له طهور».
•عبدي/عب ��ادي :ا�ستعم ��ل الق ��ر�آن الثاني ��ة م�ضاف ��ة �إلى ي ��اء املتكلم ومل
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ي�ستعم ��ل مفرده ��ا مع ياء املتكل ��م ،بخالف كرثة ذل ��ك يف ال�سنة «اكتبوا
لعبدي« ،»..قد غفرت لعبدي�« ،»..أنا عند ظن عبدي بي»� .أما حني يتكلم
�سبحانه وتعالى ع ��ن فرد من عباده ،ف�إنه يقول :ﮋﭖﮊ ،متحد ًثا عن
نف�سه ب�ضمري الغائب :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﮊ� ،أو ي�ستخدم (نا)
الفاعلني :ﮋﯿﰀﰁﮊ.

•عرث :ورد من املادة يف القر�آنُ :عثرِ و�أعرثنا عليهم ،مبعنى :وجدان �شيء
معان �أخرى« :يعرثان يف قمي�صيهما،»..
كان �ضائ ًعا� ،أما يف احلديث فلها ٍ
«من �أقال م�سل ًما �أقال اهلل عرثته�« ،»..أو يلتم�س عرثاتهم.»..
•عظي ��م :هذه ال�صف ��ة يف القر�آن مل ترد لب�شر ،ب ��ل هلل �أو للأمور املعنوية
كالع ��ذاب والبالء وا َ
خللق والأجر واحلظ والف ��وز ،با�ستثناء حكايته قول
كفار قري� ��ش :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﮊ .وهو
م ��ا يختلف فيه احلديث عنه �إذ ا�ستعملت جمموعة ومفردة و�صفا للب�شر
مثل�« :إلى عظيم ُب�صرى ،»..و«امللوك والعظماء والأ�شراف.»...
• ُعمال/عامل ��ون :ي�ستخدم القر�آن ال�صيغ ��ة الثانية فقط يف حني ي�ستعمل
احلدي ��ث الأولى � ً
أي�ضا ،يف معن ��ى مل يرد يف القر�آن هو الوايل على ناحية
من نواحي الدولة ،ومنه« :هدايا العمال غلول».
وجمموعا لكن لي�س مبعن ��ى القلم الذي تكتب به �أعمال
•قل ��م :ورد مفردًا
ً
العب ��اد �أو قلم امل�سئولية �أو الق�ضاء والقدر ،وهي من معانيه امل�ستعملة يف
احلدي ��ثُ « :رفعت الأقالم وجفت ال�صحفُ « ،»..رفع القلم عن ثالثة..»..
�إلخ(.)12
•مط ��ر :ذك ��ر القدماء دون تف�صي ��ل �أن املطر ارتبط يف الق ��ر�آن بالعذاب
با�ستثناء �آيتني� ،أم ��ا املطر الذي ي�سقي النبات في�ستعمل له ماء �أو غيث.
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�أم ��ا يف ال�سن ��ة فا�ستعم ��ل املط ��ر مبعن ��اه املعت ��ادُ « :مطرن ��ا بف�ض ��ل اهلل
ورحمته�« ،»..إقامة حد...خري من مطر �أربعني ليلة».
• َه � ّ�م :مل ي ��رد يف القر�آن � اّإل عن ��د ال�شروع يف ارتكاب خط� ��أ ال يتم ،ومنه:
ﮋﭪﭫﭬﭭﮊ ،ﮋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﮊ ،ﮋ ﯡ
ﯢﯣﮊ� ..إل ��خ� .أما يف احلديث فكث ًريا ما ي�ستعمل يف ال�صواب
واخل�ي�ر« :ومن ه � َ�م بح�سنة فعملها�« ،»...إذا ه ��م �أحدكم بالأمر فلريكع
ركعتني� ..»..إلخ.
• َو َج � َ�ب :ورد يف القر�آن مبعنى وقع�/سقط فقط� .أما يف احلديث فبمعنى:
ل ��زم ال�شيء و�أ�صب ��ح ً
فر�ضا البد من �أدائه ،ومبعن ��ى� :أ�صبح ح ًّقا .ومنه:
«...فق ��د وجب الغ�سل« ،»..فم ��ا بلغني من حد فقد وج ��ب« ،»..من �أُثكل
ثالثة من �صلبه وجبت له اجلنة.»...
•وطء :مل ي ��رد وال م�شتقاته يف القر�آن مبعنى اجلماع قط ،يف حني كرث يف
احلديث بهذا املعنى.
:405-211
ه ��ذا الف�ص ��ل �أك�ب�ر ف�صول الكت ��اب ا�ستغ ��رق �أكرث م ��ن ثلثه ،ويخت� ��ص �إما
بالتعبريات املوجودة يف �أحدهما فقط �أو بالتعبريات يف كليهما لكن لأحدهما
خ�صو�صية يف اال�ستعمال متيزه بو�ضوح عن الآخر(.)13
ور�أيت �أن ع�شرة من الأمثلة كافية للداللة على فكرة امل�ؤلف ومنهجه.
 )1ﮋﭽﭾ(ﭿ) ﮊ :وردت يف الق ��ر�آن � 11إح ��دى ع�شرة مرة :ﮋﭽ
)

ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ،
ﭾﭿﮀﮁﮂﮊ،
ﮋﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﮊ.

وال وجود له يف احلديث.
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 )2ال وجود يف احلديث للتعبري�« :إن يف ذلك لآية/لآيات »...وهو كثري يف القر�آن:
ﮋﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮊ ،وﮋﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ.

تك ّرر يف القر�آن على �أل�سنة الر�سل:

)3

ﮋ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﮊ ،ﮋ ﯿﰀﰁﰂ ﮊ ،ﮋ ﭑﭒﭓ

ﭔﭕﮊ .وال وجود لها يف احلديث.

ﮋﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ،

« )4م ��ا ب ��ال :»...ورد يف الق ��ر�آن مرت�ي�ن:
وﮋﰘﰙﰚﰛﰜﮊ� ،أما يف احلديث فكثري -با�ستثناء حديث واحد-
مع فارق �آخر �أن امل�ضاف �إليه منكر« :ما بال �أقوام؟» ،وهو ا�ستفهام ا�ستنكاري
من النبي عن عدم ر�ضاه ع ّما يتحدث عنه ،ولي�س كذلك يف القر�آن.

 )5يف القر�آن ثالثة تعبريات مميزة مرتبطة بكلمة (جاء) كرثت يف القر�آن
ومل جتئ يف احلديث�:أولها :لقد جئت �شي ًئا �صفته كذا- :فر ًّيا – ِ�إ ًّدا – ِ�إ ْم ًرا
– ُن ْك ًرا .ثانيها :ﮋﯿﰀﰁﮊ،ثالثها :ﮋﯪﯫ...ﯭﯮﮊ.
 )6ذو/ذات َمحرم ،مل يرد يف القر�آن ،وهو يف احلديث

.

ﮋ ﰃﰄ ﮊ  ،ﮋ ﮚﮛ ﮊ  ،ﮋ ﭜﭝﭞﭟﭠ ﮊ ،

« )7

ﮋﭕﭖﭗﮊ� ،إل ��خ» ،كلها يف القر�آن ال ت�شريع فيها ،وهي م�ضافة �إلى
�ضم�ي�ر� .أ ّما يف احلديث ،ف�أ�ضيفت �أحيا ًنا �إلى ا�سم ظاهر ،وما من عبارة يف
ح�سب
الق ��ر�آن ركبت على غرار (ح�سب ام ��رئ من كذا �أن يفعل كذا) ،وخرب ْ
يف القر�آن مل يخرج عن لفظ اجلاللة ولفظ جهنم �أو �ضمريها.
« )8ح ��ق ال...على...ك ��ذا وكذا» ،كثري يف احلديث منع ��دم يف القر�آن ،ومنه
يف ال�سن ��ة« :حق الطريق ...وك ��ف الأذى»« ،حق امل�سلم عل ��ى امل�سلم خم�س».
ب ��ل مل ترد كلم ��ة حق يف القر�آن �إال �إلى �ضمري الغائب من�صوبة� ،أما يف ال�سنة
فمرفوع ��ة على االبتداء .ويف ال�سنة عبارات تق�ت�رب من ال�سابقة ولي�س �شيء
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منه ��ا يف الق ��ر�آن مث ��ل« :ح ٌق عل ��ى اهلل �أن« ،»...ح ٌق عل ��ى كل م�سلم �أن يبيت
ليلتني� ..»..إلخ.
 )9ﮋﭑﭒﭓﮊ ،ﮋﭑﭒﭓﮊ ،ﮋﯲﯳﯴﮊ غ�ي�ر موج ��ودة يف
َ
واملخاطب�ي�ن والغائب�ي�ن بالع�ش ��رات،
احلدي ��ث ،وه ��ي يف الق ��ر�آن للمف ��رد
مرفوعا� :أال ي ��رون� ،أفال يرون .وهن ��اك تعبري ثالث
وميك ��ن �إحلاق الفع ��ل
ً
متعل ��ق بالر�ؤي ��ة ورد �سبع م ��رات :ﮋﰔﰕﰖ...ﮊ ،واملفع ��ول فيها جمي ًعا
متع ّل ��ق بامل ��وت �أو باحلي ��اة الآخرة ،مث ��ل :ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﭲ...ﮊ،
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ...ﮊ.

« )10رح ��م ُ
اهلل فال ًن ��ا» :ه ��ذه العب ��ارة الدعائي ��ة مل ت ��رد يف الق ��ر�آن ،مع
�أنه ��ا تك ��ررت يف احلديث �إل ��ى الدرجة التي �ص ��ارت من الأدعي ��ة ال�شائعة
عن ��د امل�سلمني ،منها« :رح ��م اهلل الأن�صار و�أبناء الأن�ص ��ار« ،»..رحم اهلل
رجلاً « ،»..رحم اهلل مو�سى لقد �أوذي...ف�صرب».
� :419 - 406صور حديثية لي�ست يف القر�آن
يق�ص ��د بها مف ��ردات يف احلديث ،لها بائتالفها م ��ع �أخرى ،دالالت تعبريية،
و�سواء ذكرت يف القر�آن �أم مل تذكر غال ًبا( .)14منهاِ « :ف َّر من املجذوم فرارك من
الأ�س ��د»« ،هل متارون يف القمر ليلة البدر؟»�« ،صدق اهلل وكذب بطن ابن �أخيك»،
«كل اب ��ن �آدم ي�أكله الرتاب �إال عجب الذنب»« ،جعل اهلل الرحمة مئة جزء»ّ .
«جف
القل ��م على علم اهلل»« ،ما �أظل ��ت اخل�ضراء�...أ�صدق من �أبي ذر»« ،وذروة �سنامه
اجله ��اد»« ،املتحابون يف اهلل...يف ظ ّل العر�ش»« ،ال ينام قلبي...يا مق ّلب القلوب»،
«كف�ضل القمر على �سائر النجوم».
 :483 - 420تراكيب وردت يف احلديث ومل ترد يف القر�آن
حتدث امل�ؤلف عن  32اثنني وثالثني تركي ًبا� ،سنكتفي منها بع�شرة:
�«1 .1أال و�� � »...ص :421-420جاءت «�أال» اال�ستفتاحية يف القر�آن نحو �أربعني
مرة ومل ترد الواو بعدها .وكانت م�صاحبة للواو يف احلديث ،ومنه...« :
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�أال وقول الزور»�« ،أال و�إن الغ�ضب جمرة يف قلب ابن �آدم».
�2 .2أم ��ا اال�ستفتاحية� .ص422ومنه�« :أما �إنه ��ا ال تدعو �إلى خري»�« ،أما واهلل
�إنكم لتعلمون �أنه خريكم».
�«3 .3إياكمَ �/
إياك�/إياك ّن ��و� »...ص�« :427-425إياكم واجللو�س يف الطرقات»
وكرائم �أموالهم»�« ،إياكنّ وكفران املنعمني».
«ف�إياك
َ
�4 .4إجم ��ال الع ��دد ثم ذكر املع ��دود تف�صيلاً � .ص 431-428وق ��ع يف القر�آن
ث�ل�اث م ��رات(� .)15أ ّما يف احلديث ،فكثري ج ًّدا ،ومن ��ه« :يكرب ابن �آدم
ويك�ب�ر معه اثن ��ان« ،»...:حق امل�سلم على امل�سلم �س ��ت�« ،»... :آية املنافق
ث�ل�اث« ،»... :خم� ��س من الفط ��رة�« ،»...:أرب ��ع من كن في ��ه كان مناف ًقا
خال�صا« ،»...:اجتنبوا ال�سبع املوبقات� ..»...:إلخ.
ً
 �«5 .5مُّأي ��ا م�سلم �شهد له �أربعة بخري �أدخل ��ه اهلل اجلنة» �ص ،439-437مثل
هذا الرتكيب مل يرد يف القر�آن ،وهو م�ؤ ّلف من «�أي» مرفوعة على االبتداء
ما�ض ،وبني
وم�ضاف ��ة �إلى ا�سم مفرد نكرة مو�صوف بجمل ��ة فعل ّية فعلها ٍ
امل�ضاف وامل�ضاف �إليه(ما) .منه�« :أميا م�سلم �سقى م�سل ًما على ظم�أ،»..
«�أميا امر�أة �أدخل ��ت على قوم ن�س ًبا فلي�ست من اهللُ �« ،»..مّأيا �شرط لي�س
يف كتاب اهلل فهو باطل».
وامل ��رة الوحي ��دة ال�ستعم ��ال «� مُّأي ��ا» يف الق ��ر�آن كان ��ت من�صوب ��ة عل ��ى
املفعولي ��ة وم�ضاف ��ة �إل ��ى مثن ��ى مع ��رف .يف �س ��ورة الق�ص� ��ص ،الآي ��ة:28
ﮋﯼﯽﯾﯿﰀﰁﮊ.
�«6 .6إن الرج ��ل ليت�ص ��دق باللقمة فرتبو يف يد اهلل» � ��ص ،465ال وجود له يف
القر�آن ،وهو م�ؤلف من�« :إن» وا�سمها  +الالم املزحلقة  +فعل م�ضارع+...
ف/ثم  +م�ضارع...يعني� :أنه قد يحدث كذا ف�إذا بالأمر يتطور �إلى كذا،
ومن ��ه�« :إين لأقوم يف ال�صالة ف�أ�سمع بكاء ال�صبي ف�أجتاوز يف �صالتي»،
«�إن الرجل ليتكلم بالكلمة ُي�ضحك بها جل�ساءه�...»..إلخ.
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ُ «7 .7رب مبل ��غ �أوع ��ى من �سامع» � ��ص  468مل ي� ِأت يف الق ��ر�آن تركيب :رب +
مبت ��د�أ  +خرب ،وهو كث�ي�ر يف احلديث« :رب �صائم لي�س له من �صيامه � اّإل
اجلوع« ،»...رب كا�سية يف الدنيا عارية يف الآخرة».
«8 .8ت�صدق ��وا ولو ب�ش ��ق مترة»�� � ،ص .435-432ه ��ذا الرتكيب ال ��ذي يبد�أ
بفع ��ل �أمر يق�ص ��د به الت�شري ��ع والتوجي ��ه الأخالقي تعقبه (ل ��و) ثم ما
يق ��ع عليه الأم ��ر ،كثري ج ًّدا يف احلدي ��ث ،يف حني مل ي ��رد يف القر�آن �إال
مرت�ي�ن ((ﮋﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﮊ الأنع ��ام 152ومثل ��ه يف
الن�ساء.))135وفارق�آخر�أنماي�أتيبعدلويفالقر�آنميثلاحلد(الأق�صى)
ب�أ�سل ��وب لي� ��س فيه الأم ��ر ((ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﮊ
البق ��رة 221ومثل ��ه يف الن�س ��اء 78و� .))129أم ��ا يف احلدي ��ث فيمث ��ل
احلد(الأدن ��ى) ومن ��ه� :أَومل ول ��و ب�شاة  -بلغ ��وا عني ولو �آي ��ة  -انظر ولو
خا ًمتا من حديد  -ال َتدعوا ال َع�شاء ولو بكف من متر.
كنت كارها»� ،ص .436مل ي�ستعمل الق ��ر�آن (و�إن) ال�شرطية
�«9 .9أ�س ِل ��م و�إن َ
للدالل ��ة على احل ��د الأق�صى ،يف حني جاءت كذل ��ك يف بع�ض الأحاديث،
ومنها :م ��ا �أَ َ�ص ّر من ا�ستغفر و�إن عاد يف اليوم �سبعني م ّرة ...-نعم ،و�إن
أحب الأعمال �إلى اهلل �أدو ُمه و�إن َق ّل.
َ
كنت على نهر جار ُّ � -
«1010يو�شك �أن يق َع فيه»�،ص .478مل ي�ستعمل القر�آن قط الفعل �أو�شك يو�شك
وال م�شتقاته ،بل ا�ستعمل دائما (كا َد-يكادُ) � 24أربعا وع�شرين مرة� ،أما
يف احلدي ��ث ف ��ورد كثريا ومنه :يو�ش ��ك الأمم �أن تَداعى عليكم ...-ومن
�آذى َ
اهلل يو�ش ��ك �أن ي�أخ ��ذه ...-يرع ��ى حول احلمى فيو�ش ��ك �أن يواقعه
ف�إذا انطم�ست النجوم �أو�شك �أن ت�ضل ال ُهداة. :498 - 484ال َق َ�سم بني القر�آن واحلديث
هذا مما يختلف فيه القر�آن عن احلديث اختال ًفا كث ًريا.
املق�س ��م به يف احلديث� ،أ ّم ��ا يف القر�آن ،فورد م ��رة واحدة على
(وا ِ
هلل) ه ��و َ
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ل�س ��ان الكافري ��ن يف الآخرة فحلفه ��م به ك ��ذب :ﮋﮰﮱﯓﯔﯕﯖﮊ ،ويف
هلل) كما يف �سورة يو�سف .73،75،91،95 :ويف الأنبياء:
القر�آن الق�س ��م بالتاء (تا ِ
 ،57وال�شعراء.97 :
ق�سم بكذا) كما يف القر�آن ،ولي�س فيه الق�سم مبظاهر
ولي�س يف احلديث (ال �أُ ُ
الطبيع ��ة كالط ��ور وال�سم ��اء والنج ��م وال�ضحى وغريه ��ا ،وباليوم الآخ ��ر وبالبلد
الأمني ،وال يعرف احلديث تتابع الأق�سام كما يف القر�آن :ﮋﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ . . .ﮊ ،ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﮊ .ولي� ��س يف القر�آن الق�سم املف�ض ��ل يف احلديث« :والذي نف�سي بيده ،والذي
«ورب الكعبة»« ،والذي بع ��ث محمدً ا باحلق نب ًّيا»« ،ال ،ومقلب
نف� ��س محمد بيده»ّ ،
القلوب».
والق ��ر�آن ي�ستعم ��ل (حلف) وم�شتقاته ��ا  13ثالث ع�شرة م ��رة كلها يف �سياق
احلن ��ث بالق�سم� .أما يف احلديث فال ،وال�سنة جتري م ��ع ا�ستعمال ال�شعر القدمي
يف احلل ��ف .واحلديث يك�ث�ر فيه لفظ (ميني) مبعنى ق�سم ،والقر�آن ال ي�ستعمل �إال
خم�سا وع�شرين مرة.
اجلمع (�أميان) املتكررة ً 25
� :514-499أ�سماء الأعالم
يف القر�آن الكرمي ،ال تذكر �أ�سماء الأ�شخا�ص با�ستثناء الأنبياء وقارون وهامان،
حت ��ى معا�ص ��رو الر�سول مل يذكر منهم غري �أبي لهب ،وزي ��د ،بل �إن �أ�سماء القرى
وامل ��دن واملوا�ضع ت ��كاد تنعدم .فيه –مث�ًل�اً  -ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﮊ،
ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ ،ونهج القر�آن يف هذا يختلف عن الكتاب املقد�س،
يف �إ�سراف ��ه يف ذكر الأ�سماء والأن�ساب لدرجة �إ�صابة القارئ بالدوار ،كما يختلف
� ً
أي�ضا عن نهج ال�شعر اجلاهلي يف ذكر الأ�شخا�ص والقبائل واملوا�ضع.
�أما احلدي ��ث ففيه �أ�سماء �أنا�س و�أماكن ذات �صل ��ة بحياة الر�سول �صلى اهلل
علي ��ه و�سل ��مَ :
«م�ضر وبن ��ي النجار و�سعد بن مع ��اذ و�أبو ذر و�أبو بك ��ر وعلي وعتبة
اب ��ن ربيعة وك�س ��رى وقي�صر» ،ويف وثيق ��ة املدينة تف�صيل للفئ ��ات امل�شاركة فيها.
�أم ��ا يف الق ��ر�آن ،فلي�س فيه من القبائل العربية غ�ي�ر قري�ش مرة واحدة يف مو�ضع
65 4

58

ﺷﻮال -ذو اﳊﺠﺔ 1443
أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

230

االمتن ��ان عليه ��ا ،ورغم �أن العام التا�س ��ع للهجرة �سمي عام الوف ��ود ،ف�إن القر�آن
مل ي�س � ّ�م منه ��م ً
�شيخا وال قبيلة ،بل �إن العرب مل ترد في ��ه قط يف حني ذكر الروم
م ��رة� .أما يف احلديث فالنب ��ي �صلى اهلل عليه و�سلم حري�ص على ت�شجيع �أ�صحابه
وتلقيب املربزين منهم« :فحمزة �أ�سد اهلل» ،و«احل�سن واحل�سني �سيدا �شباب �أهل
اجلنة� ..»..إلخ .كذلك كان يدعو على ر�ؤو�س الكفر والنفاق باال�سم.
�أما غ ��زوات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم -عل ��ى كرثتها -فلم يذكر القر�آن
منه ��ا �إال ب ��د ًرا وحني ًنا ل�سبب ،كذلك خال من �أ�سم ��اء ال�شهداء واجلرحى .ويختم
امل�ؤل ��ف تعليله لنهج القر�آن �أن ��ه �-سبحانه وتعالى� -أراد �أن يعلو بالنف�س الإن�سانية
فوق الع�صبية الأ�سرية والقبلية والقومية وفوق االفتتان بالأ�شخا�ص لذواتهم.
 :527–515التكنية والت�صريح
ن�صا اً
مطول ع ��ن الزرك�شي يف �أن القر�آن ي�ستعم ��ل الكناية رغبة
نق ��ل امل�ؤلف ًّ
ع َّم ��ا يفح�ش من اللفظ( .)16فهو يكني عن العملي ��ة اجلن�سية ومقدماتها بال�سر
واللم� ��س واملبا�ش ��رة والدخول واللبا� ��س وامل ��راودة والغ�شيان ،ويكن ��ي عن �إخراج
الف�ض�ل�ات ب� ��أكل الطع ��ام والع�ص ��ف امل�أكول وغريه ،ب ��ل �إن لفظ ف ��رج ا�ستعملت
جمموعة للجن�سني مبعنى ال�سبيلني ﮋﭨﭩﮊكناية عن الع ّفة ،وجاءت
مف ��ردة يف قول ��ه عن م ��رمي �إنه ��ا ﮋﯪﯫﯬﯭﯮﯯﮊ .و�أما
الدب ��ر فوردت مبعنى الظه ��ر �أو اخللف مفردة وجمموع ��ة  18ثماين ع�شرة مرة،
�إحداها جماز ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮊ� .أ ّما الأحاديث فا�ستعملت الألفاظ
ال�صريحة ل�ضرورة احلياة والت�شريع.
 :549–528اهلل وال�شيطان
يفرت� ��ض يف ه ��ذا الف�صل التفرقة بني �أ�سلوبي الق ��ر�آن واحلديث يف احلديث
ع ��ن اهلل تعال ��ى من جهة ،وعن �إبلي� ��س من جهة �أخرى .ومل يك ��ن امل�ؤلف الفا�ضل
موفقا فيما �أراد ،فبدت لنا الفروق باهتة ج ًّدا .ويف الوقت نف�سه قارن بني الكتاب
املقد�س بعهديه القدمي واجلديد مع القر�آن واحلديث يف هذين املو�ضوعني ،وكان
يف ر�أينا -موف ًقا ج ًّدا فيه.ﺷﻮال  -ذو اﳊﺠﺔ1443
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مل يرد يف القر�آن �شيطانة وال �شيطانان ووردا يف احلديث ،ولل�شياطني ح�ضور
يف احلديث �أكرث مما يف القر�آن و�أل�صق باحلياة اليومية ،ففي ال�سنة �أن ال�شيطان
يبك ��ي ويبول وي�ضحك وينزو ويجري جمرى الدم ،ولل�شيطان �سرايا وقرن وقرنني
وجمل� ��س ،وبع�ض الأحادي ��ث قدمت ال�شيط ��ان يف �صورة �ساخ ��رة و�شبهته ببع�ض
احليوانات لتجرئ امل�ؤمنني على قوة ال�شر.
 :564 - 550الق�صة يف القر�آن واحلديث
يختلف امل�صدران يف هذا ال�ش�أن يف عدة �أمور منها:
 )1طريقة اال�ستهالل:
الق ��ر�آن ي�سته ��ل الق�ص ��ة ِب���ـ ﮋﮅﮆﮇ...ﮊ ،مث ��ل :ﮋ...ﮈﮉﮊ،
ﮋ...ﮞﮟﮠﮡﮢﮊ .وي�ستهلها ِبـ ﮋﯠﯡﯢ...ﮊ ،مثل :ﮋ...
ﯣﯤﯥﯦ...ﮊ ،ﮋ...ﭔﭕﭖﭗﭘ...ﮊ ،وي�ستهلها ِبـ
ﮋﯙﯚ...ﮊ،مثل:ﮋ...ﭷﭸﭹﭺﭻﮊ ،ﮋ...ﮯﮰﮊ .وت�ستهل
ِب���ـ ﮋﭴﭵ/ﮈﮉﮊﮋ...ﮊ ،ﮋﮚﮛﮜ...ﮊ ،وﮋﯲﯳﯴ...ﮊ،
ﮋﭳ...ﮊ :ﮋﭳﭴﭵﭶﮊ ،ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗ...ﮊ .وع ��دد من ��ه
ا�ستهل بفعل ال�س�ؤال :ﮋﰁﰂﰃﰄﰅﰆ...ﮊ ،ﮋﮐﮑﮒﮓ...ﮊ،
ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ...ﮊ.
وت�أت ��ي «�إذ» بعدمعظ ��م العب ��ارات اال�ستهاللية ،ب ��ل �إن كث ًريا م ��ن الق�ص�ص
القر�آين يبتدئ بها :ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ ،ﮋﮥﮦﮧﮨﮊ ،ﮋﮡﮢ
ﮣﮤﮊ ،ﮋﭣﭤﭥﭦﭧﮊ.
وتتك ��رر«�إذ» مع كل مرحلة هام ��ة يف الق�صة ،كما يف ق�ص ��ة بني �إ�سرائيل يف
�س ��ورة البقرة ،وكما يف ق�ص ��ة �إبراهيم و�إ�سماعيل يف نف� ��س ال�سورة .وقد يقت�صر
تكراره ��ا على بع�ض الأح ��داث واملواقف ،كما يف �أجزاء من ق�صة بني �إ�سرائيل يف
الأعراف ،وكما يف ت�آمر قري�ش على الر�سول يف الأنفال.
�أما يف احلديث فلم يفتتح ب�أي واحدة منها ،بل يبتدئ كثري منها بقوله« :كان
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فيمن قبلكم »...وما ي�شبهها ،وبعدها يف الكرثة البدء ِبـ «بينا/بينما» ،ومنه« :بينا
�أيوب عليه ال�سالم يغت�سل« ،»...بينما رجل مي�شي بطريق ا�شتد عليه العط�ش،»...
«بينما �أنا نائم�...»...إلخ.
( )2اخلتام:
�أحيا ًن ��ا يختم الق ��ر�آن الق�صة ِب� �ـ ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ ،و�شبهه:
ﮋﭧﭨﭩﭪﭫﭬﮊ .وال وجود له يف احلديث.
( )3يف التح ّول والتدخل:
يحدث يف الق�ص�ص القر�آين �أن يتحول الراوي �إلى املتلقي مبثل:
ﮋﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﮊ ،ﮋﮱﯓ
ﯔﯕﯖﮊ� .أو بتذك�ي�ر ال ��راوي للمتلق ��ي �أنه مل يكن حا�ض� � ًرا �أحداثها وال
يعرف عنها �شي ًئا ،مث ��ل :ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﮊ،
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ ويف الق�ص� ��ص الق ��ر�آين يتدخل
ن�صا ،كم ��ا يف ق�صة مو�س ��ى وبن ��ي �إ�سرائيل مع
ال ��راوي لتحدي ��د مو�ضع الع�ب�رة ًّ
فرع ��ون يف �س ��ورة ط ��ه :ﮋﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ...
ﮚﮛﮜﮝﮊ [ط ��ه� .]82–80 :أو يلف ��ت �إل ��ى قيمة ُخ ُلقية ،كم ��ا يف �سورة
لقم ��ان (:)15-14ﮋﭶﭷﭸ...ﮤﮥﮦﮧﮊ .ولي�س
�شيء منه يف احلديث.
( )4مل ي���رد يف احلدي���ث ق�صة كاملةلأي نبي ،ولي�س فيه �إيراد عدة ق�ص�ص
ريا ما تتوالى يف القر�آن ق�ص�ص نوح وهود و�صالح ونوح و�شعيب.
متتالية ،فكث ً
ون�أتي �إلى مالحظات على هذا ال�سفر القيم غري قا�صدين �إلى الغ�ض من قدر
م�ؤلفه� ،أهمها:
� اًأول :وا�ض ��ح �أن امل�ؤل ��ف قد �أنفق �سن ��وات اً
طوال يف ت�أليفه .وعل ��ى فر�ض �أنها
فك ��رة انقدحت يف ذهنه فذل ��ك االنقداح مل ي� ِأت � اَّإل بعد طول ت�أمل ،وهذا يقت�ضي
التدقي ��ق يف كل �آي ��ات الق ��ر�آن املجي ��د ،ويف كل �أحاديث املعج ��م املفهر�س لألفاظ
ﺷﻮال  -ذو اﳊﺠﺔ1443
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احلدي ��ث النب ��وي ،و�إجال ��ة الفكر فيها م ��را ًرا ،والت�صني ��ف والتق�سي ��م والتبويب
والرتتي ��ب واملراجع ��ة ،ومن ثم اخلروج م ��ن كل ذلك بف ��روق �أ�سلوبية مميزة بني
الق ��ر�آن واحلدي ��ث النبوي ،د ّلت عل ��ى �أنهما مل ي�صدرا من م�ص ��در واحد .وبهذا
يك ��ون العامل اجلليل �إبراهيم عو�ض �أول م ��ن �أخرج فكرة التمايز بينهما �إلى حيز
الواق ��ع ،وحق له �أن ي�صف عمله ب�أول محاولة يف تاريخ الفكر الإ�سالمي من �أربعة
ع�شر قر ًنا.
ثان ًيا :يحمد للم�ؤلف ندرة �أخطاء الطباعة رغم �أنه �أ�صدر الكتاب من دار ن�شر
متوا�ضع ��ة يف �إمكاناتها ،قبل ع�صر احلا�س ��وب يف الطباعة ،وقبل اخرتاع برنامج
(ن ��ور) يف طباع ��ة �آي الق ��ر�آن ،وهي من الن ��وع الذي ال يغيب ع ��ن فطنة القارئ،
با�ستثن ��اء مو�ضع واحد يجب التنبيه عليه و�إ�صالحه .جاء يف �ص َ } :463ق َال المْ َلأُ
فيِ َق ْو ِم� � ِه َل ُن ْخ ِر َج َّن َك َيا ُ�ش َع ْي ُب َوا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا َم َع � َ
�ك ِمن َق ْر َي ِت َنا َ�أ ْو َل َت ُعودُنَّ فيِ ِم َّل ِت َنا{
[الأعراف .]88 :وال�صواب :ﮋ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ...ﮊ.
ثال ًث ��ا� :أح ��كام امل�ؤلف القائم ��ة على الإح�ص ��اء الفردي للأمثل ��ة واجلزئيات
�سليمة با�ستثناء موا�ضع محددة ،ال تغري يف �شيء من ال�صورة العامة ،فمنه:
قول ��ه� :إن الق ��ر�آن مل يذك ��ر من �أوعية الطع ��ام وال�ش ��راب � اّإل الك�أ�س يف نعيم
«�صحاف» :ﮋﯚﯛﯜﮊ الزخرف. ]72] :
اجلنة .و ُي�ستد َرك عليهِ :
وقول ��ه� :إن الق ��ر�آن مل يذك ��ر م ��ن املالب� ��س �إال القمي� ��ص -يف �س ��ورة
يو�س ��ف -و�سرابي ��ل وثي ��اب والنعل�ي�ن .في�ست ��درك علي ��هُ :
«خ ُمر» يف قول ��ه تعالى:
ﮋﮟﮠﮡﮢﮊالنور.]31] :
وقوله� :إن الأحاديث ذكرت ف�صول ال�سنة الأربعة ،ومنها« :خريف» .ويف قوله
نظ ��ر؛ لأن الأحاديث ال ت�ؤيد دالل ��ة الف�صل ال�سنوي بل ت�ؤي ��د داللة العام/احلول،
وت�أم ��ل يف...« :ته ��وي به يف الن ��ار �سبعني خري ًف ��ا»� ،أي :زمن �سبع�ي�ن �سنة ،وهذه
الداللة للكلمة موجودة يف لغات �أخرى كال�سبئية(.)17
«�ص َور» جاءت مرتني يف القر�آن ومل يرد املفرد! ،و ُي�ستد َرك
يقول يف �ص� :151إن ُ
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عليه �أن املفرد موجود يف قوله تعالى :ﮋﭳﭴﭵﭶﭷﭸﮊ[االنفطار.]8 :
يف � ��ص :157يزع ��م �أن املتكرب يف القر�آن �صف ��ة هلل تعالى ،و�أن اجلمع ورد يف
احلدي ��ث فقط �صفة للب�شر! ،وال ندري كيف فاته يف القر�آن:ﮋﮅﮆﮊ
يف النحل ،29 :والزمر ،60،72 :وغافر.76 :
راب ًع ��ا :لغة امل�ؤلف من�ضبط ��ة� ،سهلة ،م�أنو�سة .وجميع �أق�س ��ام الكتاب تن�ضح
بجهد امل�ؤلف.
خام�س ��ا :الق�سم املخ�ص�ص للحديث عن الفروق ب�ي�ن ت�صوير امل�صدرين هلل
ً
تعال ��ى ولل�شيطان �أ�ضعف �أق�سام الكت ��اب ،وقد ذكرنا ال�سبب يف �أثناء العر�ض ،يف
الإطالة يف النقل عن العهد القدمي والعهد اجلديد.
�ساد�س ��ا :منه ��ج الكتاب و�صف ��ي م�سح ��ي يف املقارنة بني الق ��ر�آن واحلديث،
ً
ويبق ��ى عل ��ى الباحث�ي�ن -كم ��ا �ص ��رح امل�ؤل ��ف نف�س ��ه� -أن يعمقوا ه ��ذه النظرات
والأح ��كام .وقد �صادفنا بح ًثا يفعل ذل ��ك( ،)18مدح عمل �إبراهيم عو�ض وزعم �أن
بحثه يكمل بع�ض اجلزئيات،منها :الفرق بني القذف والرمي،بني العتق والتحرير
وفك الرقبة،الفرق بني ا�ستعم ��ال امل�صدرين للختم واخلامت،ا�ستعمال لفظ واحد
واملعن ��ى مختلف م ّثل ل ��ه بالذوق ،و�ألفاظ وردت يف احلدي ��ث دون القر�آن:العاين.
ومع ذلك� ،أخذ عليه ا�ست�شهاده بحديثني من الرتمذي وابن ماجه� ،ض ّعفهما بع�ض
ن�صا يف م�صادر �أخرى! مع �أن هذا لي�س من هم امل�ؤلف.
َ
املحدثني ،يف حني ذكرا ًّ
واخلال�ص ��ة �أنه كتاب قيم جدي ��ر بكل لغوي وبالغي وناق ��د ومثقف �أن يقر�أه
ويفيد منه.
واحلمد هلل رب العاملني.
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2012م� ،ص.31-30
()18خليل محمد �أيوب :من مظاهر االفرتاق الأ�سلوبي بني القر�آن واحلديث ،جملة جممع اللغة العربية
بدم�شق ،مج ،87ج ،3يف � 28صفحة.
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صورة القدس يف كتاب سفر نامه
للرحالة ناصر خسرو
سمات املكان والزمان وإشكاالت املتخيل الشعبي

�أ.د.م�صطفى عطية جمعة
مقدمة

تعالج ه ��ذه الدرا�سة ق�ضية �صورة القد�س يف الق ��رن اخلام�س الهجري ،كما
الرحال ��ة امل�سلمني يف هذا القرن ،وهو ن�ص رحلة
تب ��دت يف كتاب واحد من �أ�شهر ّ
نا�صرخ�سرو قبادی ��اين الذي عا�ش يف الفرتة(394ه� �ـ– 481هـ) املوافق (1004
�سجل زيارته للقد�س يف
 1088م) ،وه ��و رحالة و�شاعر وفيل�سوف فار�سي ،وق ��د ّكتاب ��ه «زادالأ�سفار�أو�سفرنامه» ،وامتاز بدقة الو�صف ،وعمق املعرفة ،ومتتاز هذه
الرحل ��ة ب�أنن ��ا نتعرف على �صورة القد� ��س يف �أعني �أديب جم ��ع الثقافتني العربية
والفار�سي ��ة ،و�صاغ ن�ص رحلته بالفار�سي ��ة ،وك�أنه يقدم املدن العربية والإ�سالمية
َ
الوقوف على
يف امل�ش ��رق �إلى القارئ الفار�س ��ي .ون�ستطيع من قراءة ن� ��ص رحلته
�أبرز معامل مدينة القد�س ،كما و�صفها بدقة خ�سرو يف رحلته ،ونتعرف من خالل
هذا و�صفه على ما د�أب عليه امل�سلمون يف ع�صره يف زياراتهم للم�سجد الأق�صى،
و� ً
أي�ض ��ا مكانة القد�س ال�شريف يف نفو�سهم ،و�أبرز ما متيزت به عمارتها و�أروقتها
و�أبنيتها ،وانعكا�س البيئة على حياة ال�سكان وتقاليدهم.
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ومن هنا ي�أتي الهدف من هذه الدرا�سة بال�سعي �إلى ر�صد و�صف معامل القد�س
يف �إح ��دى مدون ��ات �أدب الرحلة ،وهي مدونة نا�صر خ�س ��رو ،وال�سرديات املت�صلة
بها .وميكن ترجمة هذا الهدف �إلى �أ�سئلة مفادها :كيف بدت معامل مدينة القد�س
يف الق ��رن اخلام�س الهج ��ري؟ وكيف كان ��ت مكانتها يف نفو� ��س امل�سلمني؟ وكيف
وجدت العناي ��ة الكاملة من الإمارات واملمالك واخلالف ��ات التي حكمت امل�سلمني
عام ��ة ،وب�ل�اد ال�شام خا�صة؟ حيث حر� ��ص حكام امل�سلم�ي�ن –و�إن تعددت دولهم
و� ً
أي�ض ��ا مذاهبهم -على �صيانة مدينة القد�س واالهتم ��ام بعمارتها ،مثلما حر�ص
امل�سلمون على زيارتها ب�شكل م�ستمر� ،سواء كانوا قافلني من رحلة احلج� ،أو طوال
ال�سنة ،كما �سنتعرف على �أبرز �سمات العمارة يف املدينة املقد�سة ،وعادات �أهلها،
وزائريه ��ا .مع مناق�ش ��ة �أبرز املرويات ال�شعبية الديني ��ة ومتخيالتهم عن معاملها،
والت ��ي تر�سخت يف الوج ��دان ال�شعبي ،وعالقته ��ا بال�سرد العجائب ��ي ،والتي تعرب
عن تاريخ املدينة الديني منذ داوود عليه ال�سالم وطيلة حكم امل�سلمني لها.
مفهومي املكان والزمان
يف �ضوء ما �سبق� ،سنقدم –بداي ًة-ت�أ�صي ًال نظر ًّيا عن
َ
يف �أدب الرحل ��ة ،و�أهمي ��ة درا�ستهم ��ا ،بو�صفهم ��ا ُبعدين من امله ��م �إ�ضافتهما يف
درا�سة �أدب الرحلة ،فال ميكن فهم الن�ص الرحلي �إال يف �ضوء ال�سياقني الزماين
واملكاين ،ومن خاللهم ��ا �سنتعرف � ً
أي�ضا على الأبع ��اد االجتماعية والثقافية ،كما
�سن�شري �إلى عالقة الن�ص امل�سرود ب�شخ�صية الرحالة ال�سارد.
وم ��ن �أجل ذلك� ،سي�ستخدم الباحث منهج القراءة التحليلية ،بجانب املنهج
الو�صف ��ي يف ر�صد معامل القد�س و�أبرز تغرياته ��ا ،وكذلك املنهج التاريخي لتوثيق
املعلوم ��ات ،وتعمي ��ق املعرفة ،عن املدين ��ة ،وعن الرحال ��ة ،و� ً
أي�ضا ع ��ن الأحداث
التاريخي ��ة ذات ال�صل ��ة ،ولن تغي ��ب مفاهيم ال�س ��رد العجائبي م ��ع تفعيل النقد
الثقايف للمرويات الدينية ال�شعبية ،للوقوف على م�صداقيتها.
املكان والزمان يف �أدب الرحالت:
فالرحالة يتح ��رك مكان ًّيا عرب ترحاله
م ��ا الرحل ��ة �إال حركة زمنية مكاني ��ةّ ،
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الطوي ��ل �إلى مدن وبل ��دان� ،ساع ًيا �إلى التعرف على �شع ��وب ومعامل ،را�صدً ا بعني
دقيق ��ة اجلدي � َ�د الذي ميكن �أن ي�ضيف ��ه �إلى ذاته من معرفة ،و�إل ��ى قرائه عندما
يق ��ر�ؤون ن�صو�صه ،ويتمعنون يف غرائبها ،من ع ��ادات وتقاليد و�أ�ساليب معي�شية.
فاملكان يف الرحلة يعني وجهة ال�سفر ،وامل�سافات الطويلة �أو الق�صرية التي يقطعها
الرحالة ،عرب الفيايف �أو ال�سهول �أو البحار ،فاملكان مو�ضع ،واجلمع �أمكنة ،وجمع
ّ
اجلم ��ع �أماك ��ن( ،)1فهو ا�سم م�شتق ،دال على ذاته ،م ��ن خالل وجوده املادي ،وما
يحويه من موجودات مادية.
�أم ��ا الزم ��ان فهو مالزم للم ��كان املادي ،بل �إنه يتجلى م ��ن خالل املوجودات
املادي ��ة يف الأمكنة ،وكما ي�ش�ي�ر مالك املطلبي ف�إن الزم ��ن �-إذا �سعينا �إلى فهمه
فل�سف ًّي ��ا -لي� ��س يف جوهره زم ًنا ،ب ��ل يجب النظر يف الزمن داخ ��ل الوجود املادي
�أو خارج ��ه ،واملق�ص ��ود الوجود املت�ص� � َّور ،فيمكن �أن يكون مث ��ا ًال ذهن ًّيا جتريد ًّيا،
وميك ��ن �أن يك ��ون حقيقة تقرتب م ��ن الت�شخي� ��ص( .)2فال�سفر قد ًمي ��ا كان يقا�س
بالي ��وم والليل ��ة ،فيق ��ال :م�سرية ي ��وم �أو �شهر �أو نه ��ار� ...إلخ ،وه ��ي مقولة حتمل
حرك� � ًة يف امل ��كان ،ومتددًا يف الزم ��ان ،حتى �إنن ��ا ال ميكننا فهم الزم ��ن لغو ًّيا �إال
عل ��ى �أ�سا�س �أنه قيمة مح�سو�سة مقطعة �إلى خان ��ات( ،)3واحل�سية تقا�س باحلركة
�أو بحركة عقارب ال�ساعات .و�إذا نظرنا �إلى الرحلة بو�صفها حد ًثا ،ف�إنها ال ميكن
�أن تق ��ع �إال يف مكان وزمان ،ومن هنا يتع�ي�ن النظر �إلى املكان والزمان وداللتيهما
الرحالة ،من حيث
يف �أدب الرحل ��ة؛ مبعنى طرح �أ�سئلة حول البلدان الت ��ي زارها ّ
رمزيتها �إذا كانت حتت�ضن مقد�سات ،مثل مكة واملدينة املنورة والقد�س ال�شريف،
�أو من حيث موقعها احل�ضاري ،بو�صفها مكا ًنا للمدار�س ومعاهد العلم مثل بغداد
والقاه ��رة والق�ي�روان وفا�س� ،أو من حيث متي ��ز معاملها مث ��ل الإ�سكندرية ودلهي
وم ��دن ال�شام والأنا�ضول .ويف الوقت نف�سه ،ننظر �إلى ال�سياق التاريخي /الزمني
ال ��ذي زار في ��ه الرحال ��ة هذه البل ��دة �أو تلك ،فالزي ��ارة �إبان ال�سلم غ�ي�ر الزيارة
يف �أوقات احلروب �أو بعدها� ،أو �إذا �سادت ا�ضطرابات وثورات.
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مفهومي املكان والزم ��ان تتيح الكثري
�إذن ،فق ��راءة �أدب الرح�ل�ات يف �ضوء
َ
م ��ن املعطي ��ات ،التي ت�ضاف �إل ��ى البعد الذاتي يف مفه ��وم �أدب الرحالت ،والذي
الرحال ��ة ،ودوافع ��ه ،واجتهاداته يف الرتح ��ال وال�سفر،
يق�ص ��ره عل ��ى �شخ�صي ��ة ّ
والو�ص ��ف والت�سجيل ،والتعبري والإبانة عن �سفريات ��ه املختلفة .وكما ي�شري �صالح
الدي ��ن ال�شام ��ي يف تعريفه لأدب الرحلة ب� ��أن الرحلة �سواء كان ��ت برية �أو بحرية
متث ��ل �إجن ��ا ًزا �أو فع ًال فرد ًّي ��ا �أو جماع ًّيا ،من �أجل حتقيق هدف م ��ا ،يعود لإرادة
الرحال ��ة ،م ��ن �أجل معرف ��ة حركة احلياة عل ��ى الأر�ض ،ب�ش ��كل مبا�شر
الإن�س ��ان ّ
�أو غ�ي�ر مبا�شر ،فقد تكون الرحلة هواية ،وق ��د تكون احرتا ًفا ،ويف احلالتني تكون
ا�ستجابة مبا�شرة حلوافز ودوافع محددة ،تدعو ب�إحلاح للحركة والتنقل من مكان
الرحالة املعني بهم �أدب
�إل ��ى مكان �آخر( .)4وبالطبع لي�س كل مرحت ��ل ينتمي لفئة ّ
والرحال ��ة يختلفون يف نياته ��م و�أغرا�ضهم يف ال�سفر،
الرح�ل�ات؛ لأن امل�سافرين ّ
طال �أم ق�صرَ ،ب ُع َد �أم َق ُرب ،فلكل غايته ،منها ما هو ذاتي ،ومنها ما هو عام ،على
نح ��و ما يف�صّ ل نا�صر امل ��وايف يف �ش�أن دوافع الرحلة و�أ�سبابه ��ا ،م�ؤكدً ا �أن الرحلة
غاي ��ة ،فهناك من يرحتل �أم�ل ً�ايف العزل ��ة والت�أمل�،أوالوحي والإله ��ام الإبداعي،
�أو باح ًث ��ا ع ��ن اجلم ��ال وال�س�ل�ام النف�س ��ي والفو�ضىالفطرية� ،أو م ��ن �أجل حب
اال�ستط�ل�اع ،وزيادة اخل�ب�رات� ،أو طل ًبا للعلم� ،أو من �أج ��ل القيام ب�أعمال ر�سمية
�أوللتج ��ارة �أو للجه ��اد� ،أو ت�أدية فري�ض ��ة احلج�...إلخ ،وقد تك ��ون الرحلة �ضرورة
�أحيا ًن ��ا( ،)5عندم ��ا تكون هن ��اك �أ�سباب قهري ��ة تدفع الفرد �إل ��ى الرحيل ،عندما
يخ ��اف املرء على نف�سه �أو ماله �أو عر�ض ��ه .وكلها �أغرا�ض تت�صل بن�شاط الإن�سان
على الأر�ض ،يف مواجهة ظروف احلياة ،وتقلبات العي�ش ،وحتقيق الذات و�آمالها.
ومهما تعددت الرغبات ،وتن ّوع ��ت الأهداف ،وكرثت االرحتاالت ،ف�إن هناك
جام ًعا م�شرت ًكا بني كل هذا� ،أال وهو املكان ،فالرحلة يف النهاية ارحتال من مكان
�إلى مكان ،وما ينتج عنها من مدونات �أدبية ،ملن امتلك املوهبة يف الكتابة ،و�سعى
�إلى ت�سجيل م�شاهداته ،و�إعالم النا�س بها ،خا�صة يف الع�صور الإ�سالمية املبكرة،
65 4

58

ﺷﻮال -ذو اﳊﺠﺔ 1443
أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

240

عندم ��ا كان ال�سفر مره ًق ��ا ،وو�سائله �شاقة ،وال يقدر علي ��ه �إال ذوو الهمة والقوة.
ول ��ذا ،ف�إن ال�شخ�ص كث�ي�ر الرتحال ي�سم ��ى ال َّر ّحيل ،فلديه الق ��وة على االرحتال
وال�سري(.)6
فاملكان مالزم لالرحت ��ال ،مثلما هو مالزم لال�ستقرار ،فالقرار /اال�ستقرار
يعن ��ي املكث يف امل ��كان بدافع الإقام ��ة( ،)7ومن هنا ،يتعني علين ��ا درا�سة جتليات
الرحال ��ة ،وكيف تفاعل معه ،على م�ستوى الوعي به ،والإح�سا�س
املكان يف منظور ّ
مبكونات ��ه املادية ،من معامل وطبيع ��ة ،وعادات ال�س ��كان و�أن�شطتهم االقت�صادية،
وعالق ��ات وتقاليد جمتمعي ��ة .وهذا يقودنا �إلى النظر �إلى امل ��كان يف �أدب الرحلة
نظ ��ر ًة تتج ��اوز املوج ��ودات املادية ،والتي �ستك ��ون �أقرب يف و�صفه ��ا �إلى التف�سري
الفيزيائ ��ي الذي يالم� ��س علم اجلغرافية؛ لننظر �إلى امل ��كان كما يع ّرفه جا�ستون
با�ش�ل�ار ب�أن امل ��كان املم�سوك باخليال لن يظ ��ل مكا ًنا محاي ��دً ا خا�ض ًعا لقيا�سات
وتقيي ��م م�ساح ��ات الأرا�ضي ،تلك الت ��ي يدركها علم ��اء الهند�سة ،فيك ��ون املكان
يف نف�سي ��ة الرحالة الأدي ��ب وعينيه ور�ؤاه مختل ًفا عن امل ��كان يف نظر اجلغرايف �أو
املهند� ��س� ،إذ �سيك ��ون الوجود املكاين حميم ًّيا بالن�سبة �إلي ��ه( ،)8عندما يعي�ش بني
جنباته ،ويعاي�ش �سكانه ،وميتزج بحياتهم اليومية ،بجانب نظرته �إلى معامل املكان
بعني جديدة ،تقارن بينه وبني ما زاره من بلدان من قبل ،واجلديد واملختلف الذي
وجده يف هذا املكان.
ول ��ذا ،فكلم ��ا كان �أديب الرحلة دقي ًق ��ا يف لغته ،وو�صفه ،ف� ��إن مدوناته تكون
عظيمة الفائدة ،للق ��ارئ والباحث على ال�سواء ،وبالطبع فهو يكتب بو�صفه �أدي ًبا،
لتك ��ون كتابت ��ه �أكرث جاذبية ،و�أعم ��ق ت�شوي ًقا ،وال يكتب كتاب ��ة و�صفية باردة ،وهو
م ��ا ي�ش ��دد عليه نا�صر املوايف ب� ��أن �أدب الرحالت البد �أن « ُيك َت � َ�ب بالأ�سلوب الذي
يجع ��ل و�صف ��ه للرحلة يعك�س روح الرحل ��ة ،والرغبة ال�شديدة الت ��ي تتملكه للقيام
به ��ا»( ،)9مبا ي�ؤكد على �أدبية الن�ص الرحلي املدون من ناحية ،والذي �سيعك�س من
ناحية �أخرى ذاتية امل�ؤلف املتمثلة يف �إي�ضاح رغبته يف القيام بالرحلة ،وما يتبعها
م ��ن ت�سجيل خواطره وم�شاع ��ره و�أفكاره عن محطات رحالت ��ه وم�شاهداته فيها.
ويف ه ��ذا ال�صدد يح�صر امل ��وايف طرفيَ �أدب الرحلة يف ُبعدي ��ن :مو�ضوع الرحلة،
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الرحال ،فهناك الرحلة اجلافة التي الحتمل �أث ًرا ل�شخ�صية �صاحبها،
و�شخ�صي ��ة ّ
حيث ت�صبح املدونة جمموعة م ��ن احلقائق الإن�سانية التي متيزها بو�صفها عم ًال
الرحالة
�أدب ًّي ��ا()10؛ ذل ��ك لأن �أدب الرح�ل�ات بقدر ما ه ��و كا�شف عن �شخ�صي ��ة ّ
وم�ست ��وى ثقافته ،ومتكنه الأ�سلوبي يف �صياغ ��ة م�شاهداته وتفاعالته وانطباعاته
ومواقف ��ه؛ بق ��در م ��ا يجب �أن يو�ضح ��ه ،وي�صف بج�ل�اء البالد الت ��ي يتنقل بينها
الرحالة ،وال�شعوب التي يلتقي بهم ب�أنا�سها ،ويتع ّرف على ثقافاتهم وطباعهم.
ّ
فالرحال ��ة الأدي ��ب النابهة هو الذي ينظر �إلى الأمكن ��ة التي يزورها بو�صفها
ّ
م�ؤث� � ًرا عاطف ًّيا ،مبا يجعل املكان �ألي ًفا يف نف�سه( ،)11وبالطبع هذا ال يتحقق يف كل
رحالة ،ومدى فهمه للمكان املُزار،
البل ��دان وال الأمكنة؛ لأنه يتعلق ب�شخ�صي ��ة كل ّ
وقدرت ��ه عل ��ى العي�ش ب�ألف ��ة وروح اجتماعية ،مبا يتي ��ح له و�ص ًف ��ا معم ًقا ،يتجاوز
املوجودات الظاهرة.
القد�س املكانة والتاريخ والرحلة:
لق ��د كان العامل الديني هو الغاية الأولى يف القيام بالرحالت قد ًميا ،خا�صة
لدى �أه ��ل املغرب العربي ،و�ساكني البلدان النائية ع ��ن املدن املقد�سة يف امل�شرق
العرب ��ي ،يف احلجاز وبالد ال�ش ��ام لأداء احلج ،الذي ُي َع ُّد م ��ن �أهم الو�شائج التي
ح َّف ��زت امل�سلمني على التوا�صل م ��ع بع�ضهم ،وعلى بذل الغ ��ايل والرخي�ص للفوز
بثوابه(.)12
ولذا ،كانت املدن الثالث املقد�سة مق�صدً ا ثابتًا لهم ،وهي مكة املكرمة وفيها
امل�سج ��د احلرام قبل ��ة امل�سلمني ،وال�صالة في ��ه مبئة �ألف �ص�ل�اة ،و�شعائر احلج
ويتن�سم زائرها عبري ال�سن ��وات الأولى من بعثة الر�سول �صلى اهلل عليه
والعم ��رةَّ ،
و�سل ��م ،ثم املدينة املنورة ،حيث احلرم املدين ،وث ��واب ال�صالة فيه ب�ألف �صالة،
وكل ال�شواه ��د عل ��ى هج ��رة و�إقامة الر�سول �صل ��ى اهلل عليه و�سل ��م فيها ،بجانب
قربه ال�شريف ،ومقربة البقيع ،حيث ُد ِفن كبار ال�صحابة و�أمهات امل�ؤمنني ،وفيها
موا�ضع الغزوات الأولى.
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ث ��م ت�أتي مدينة القد�س ال�شري ��ف ،حيث امل�سجد الأق�صى وثواب ال�صالة فيه
بخم�سمائ ��ة �صالة .ويع ��دِّ د ابن اجلوزي كث ًريا م ��ن ف�ضائل القد� ��س ،فيذكر �أنها
�سمي ��ت بالأر�ض املقد�سة يف القول الراجح م ��ن العلماء ،والتي تعني �أنها مطهرة،
حي ��ث ُيتَط َّه ُر فيها من الذنوب ،وهي م�سك ��ن الأنبياء وامل�ؤمنني ،وجاء بنا�ؤها فوق
جبل ،ي�سمى جب ��ل الزيتون( ،)13وبه �أق�سم اهلل تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ(�س ��ورة الت�ي�ن ،)3-1 :و�أن �ش ��رف املدين ��ة يت�أتى من
وج ��ود امل�سجد الأق�صى فيه ��ا ،وقد جاءت ت�سميته بالأق�صى نظ� � ًرا لبعد امل�سافة،
وفيه ��ا م�س ��رى الر�س ��ول �صل ��ى اهلل عليه و�سل ��م ،وه ��و املق�صود من قول ��ه تعالى:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﮊ(الإ�س ��راء ،)1 :فالأق�ص ��ى مق ��ر
الأنبي ��اء ،ومهبط املالئكة ،وقد عرف اخللفاء امل�سلم ��ون ف�ضلها ،ولذا ،قدم عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه من املدينة املنورة ،ليت�سلم مفاتيحها ،بناء على طلب
البطري ��رك ،فلم ��ا انتهى �إليه ��ا ،دخل امل�سج ��د ،وم�ضى �إلى مح ��راب داوود عليه
ال�سالم فقر�أ �سجدة داوود و�سجد ،ثم كتب العهدة العمرية وفيها� :إين قد �أمنتكم
عل ��ى دمائكم و�أموالك ��م وذراريكم و�صالتك ��م و ِب َيعكم ،وال ُت َك َّلف ��وا فوق طاقتكم،
وم ��ن �أراد منكم �أن يلح ��ق لأمنه فله الأمان ،و�أن عليكم اخل ��راج كما على مدائن
فل�سط�ي�ن( .)14وذلك لعظم املدينة ،ففيها قب ��ور �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب عليهم
ال�س�ل�ام ،وورد يف الأثر :من �أتى بي ��ت املقد�س فلي� ِأت محراب داوود ،فلي�ص ّل فيه،
ولي�سبح يف عني �سلوان ،ف�إنها من اجلنة( ،)15وهناك �سرديات ومرويات كثرية عن
ف�ضائل ال�صخ ��رة املباركة ،وعن بركة هذه الأر�ض ،مم ��ا جعلها مق�صدً ا للزيارة
وال�صالة .بل �إن هذه ال�سرديات تتواتر يف ذاكرة �أهل املدينة ذاتها ،وعلى نحو ما
يذك ��ر ابن اجلوزي ب�أن �أرطبون قائد الروم ،الذي انهزم يف موقعة �أجنادين �أمام
عم ��رو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنه ،رف�ض ال�سماح لعمرو بت�سلم املدينة ،وكتب �إليه:
« ...ال تتع ��ب ف�إمنا �صاحب الفتح رجل ا�سمه على ثالثة �أحرف» ،ف�أدرك �أنه عمر
ر�ضي اهلل عنه(.)16
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وما ت�س َّل ُم عمر ملفاتيح القد�س �إال برهان �ساطع على عظم مكانة املدينة ،و�أن
هن ��اك حقيق ��ة مهمة دالة على ا�ستق ��رار املدينة يف نهاية الأم ��ر ب�أيدي امل�سلمني،
لتحظ ��ى بالعناية واالهتم ��ام والتقدي�س الذي يلي ��ق بها ،فامل�سلم ��ون ي�ؤمنون بكل
الأنبي ��اء ،ويع ّدون ت ��راث الأنبي ��اء تراثه ��م ،و�أن ر�سالة الإ�سالم امت ��داد وخامتة
فلب دع ��وة الأنبياء ه ��ي التوحيد هلل �سبحان ��ه ،وهو عقيدة
للر�س ��االت ال�سابق ��ةّ ،
الإ�س�ل�ام .وه ��و ينفي مختلف االدع ��اءات اليهودية التي تنظر �إلى ت ��راث الأنبياء
ن�صو�صا من
على �أنه خا�ص بهم وحدهم ،كما ي�سيئون �إلى بع�ض الأنبياء ،ويروون
ً
الت ��وراة املحرف ��ة .ولكن التاريخ يدلنا على �أن اليهود ه ��م ال�شعب الأقل يف الفرتة
الزمنية من حيث ا�ستيطانهم بفل�سطني(.)17
وه ��ذا ما يف�سر ال�صراعات املتتالية من �أجل القد�س خا�صة ،و�أر�ض فل�سطني
عامة ،التي حتوي مقد�سات م�سيحية ويهودية � ً
أي�ضا .وهو املفهوم الذي ي�ؤكد عليه
بول ريكور ب�أن التف�سري يف التاريخ يعني الإفهام عن طريق اال�ستعادة ،تلك العملية
اال�ستقرائية التي ميلأ بها امل�ؤرخون ثغرات يف �سردهم ،من �أجل فهم �أعمق ،ويتم
تفعيله ،عندما تعجز الوثائق التاريخية عن ملء الفراغات التاريخية(.)18
فق ��د �سع ��ى اليهود �إل ��ى ا�ستع ��ادة العق ��ود القليلة الت ��ي ق�ضوها عل ��ى �أر�ض
فل�سطني ،ولكنهم ُ�ص ِدموا عندما وجدوا �أن التاريخ �ضدهم ،فالعقود ال�سبعة التي
ق�ضوها يف فل�سطني ،ال تنه�ض دلي ًال �أمام �آالف ال�سنني التي ق�ضاها العرب فيها،
كم ��ا �أن ال�شواهد الأثرية ت�صب كلها يف �صالح امل�سلمني ،فلم يجدوا �أمامهم -كما
يق ��ول كيث وايتالم� -إال التف�سري ال�سيا�سي امل�ستند �إلى دعاوى ير ّوج لها اليهود يف
محافله ��م و�أدبياتهم ،وال �أ�سا�س لها ،فال ميكن �أن يك ��ون الرتاث التوراتي ممث ًال
لر�ؤية املا�ضي ،التي تطابق الواقع ،و�سعوا يف املقابل �إلى �إماتة التاريخ الفل�سطيني،
ب� ��أن فل�سط�ي�ن �أر�ض ب�ل�ا �شعب ،يجب �أن تعط ��ى ل�شعب بال �أر� ��ض ،هو �شعب اهلل
املختار .وبالتايل ،ف�إنه من الناحية العلمية ،ال قيمة لالدعاءات اليهودية؛ لأنها مل
جت ��د �أث ًرا واحدً ا دا ًال على هيكل �سليمان يف القد�س وحتت الأق�صى ،ولأنها � ً
أي�ضا،
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مبنزلة د�سّ للأماين والأحالم ال�صهيونية يف قلب البحوث الأكادميية املو�ضوعية،
ما�ض ،ميكن بناء
وال ينبغ ��ي ب�أي حال �أن تكون الأمنية �شاهدً ا ودلي�ل ً�ا على تاريخ ٍ
حا�ضر عليه(.)19
وعندم ��ا نطب ��ق مفهوم ريك ��ور عن م ��لء فراغ ��ات التاريخ ع�ب�ر اال�ستعادة،
ف� ��إن هذا ي�سق ��ط بال�ضرورة ،يف حالة القد�س وفل�سط�ي�ن ،فكم من ال�شعوب مرت
عليهم ��ا ،و�سكنت يف فل�سطني ،وكان بنو �إ�سرائيل �أقلهم ،فلم ت ُعد هناك ثغرات يف
التاري ��خ املت�سل�س ��ل املتتابع للقد�س ،و�إمنا هي فج ��وات �ضخمة ،قد يغطيها �ضباب
ال�ضجي ��ج ال�سيا�سي ،ولكنه حت ًما �سينق�شع عندما تتب�ي�ن احلقائق التي هي قائمة
بالفعل وحتتاج لقوة تظهرها.
�إذن ،ف� ��إن ق ��راءة القد�س يف منظ ��ور �أدب الرحالت ،ال ميك ��ن �أن تنفك عن
ال ُبعدي ��ن :املكاين والزماين ،فالأول يعن ��ي ال�شواهد واملعامل والوجود املادي ،التي
تع�ب�ر عن البعد الثاين وهو الزمان ،فرتاكم الآث ��ار ،ووجود �شعب يحيط بامل�سجد
الأق�صى ،ومتتزج عقيدته وثقافته وعاداته وتقاليده بالأر�ض املقد�سة ،ال ميكن �أن
ميح ��ى حتت �أي دعوات .وكما ي�شري بول ريكور ب� ��أن التف�سري ال�سببي والفهم عرب
جدي عندما
متاما ،وهذه النقطة ال تناق�ش على نحو ٍّ
احلبكة التاريخية يتطابقان ً
يبدي الفعل نتائج غري مق�ص ��ودة ،وهي احلالة املعتادة التي يواجهها امل�ؤرخ ،فقد
يهزم التف�سري احلبكة(.)20
وبعب ��ارة �أخرى ،ف�إن امل�ؤرخ ي�سعى لإقام ��ة �سردية تاريخية عن القد�س ،ولكن
ال يجد �أمامه �إال التاريخ الإ�سالمي العربي ،ومن قبله تواريخ �أخرى ،متتد لأكرث من
�أربعة �آالف �سنة ،يبحث يف ثناياها عن بني �إ�سرائيل فال يجد �إال نتفات ونثريات،
ال ميكنه ��ا تقدمي ت�أريخ مت�سق ومتتابع .ويف املقابل ف�إننا –نحن امل�سلمني -منتلك
الآث ��ار وال�شواه ��د والن�صو�ص الديني ��ة ،والن�صو� ��ص التاريخية ،ومنه ��ا مدونات
الرحالت ،التي هي مبنزلة «الثقاف» ،وهو القالب املادي والنظري الذي يتقوم به
الطب ��ع والر�ؤية وال�سلوك ،وهو � ً
أي�ضا املخزون الرتاثي والعقل املد َّون ،الذي �سينتج
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ثقا ًفا نظر ًّيا من خ�ل�ال جمموعة من الت�صورات �أو التمثالت التي ت�شكل منظومة
فكرية يف املجتمع،ثم �إن ��ه يتحد مع الثقافة املجتمعية ،ويعتمل يف ثناياها ،فيغذي
النبات الثقايف الذي ي�ستمر يف النمو واالرتقاء� ،أي يتحد الثقاف املادي مع الثقافة
الالمادية لت�شكيل روح املجتمع(.)21
و�إذا نظرنا �إلى القد�س �سنجد �أنها تتمتع بالثقاف املادي ال�ضخم ،من خالل
احت�ضانه ��ا عددًا من مقد�سات امل�سلم�ي�ن :الأق�صى ،وال�صخرة امل�شرفة ،وم�سجد
قبة ال�صخرة ،وكلها معربة عن �سرديات ومعتقدات ا�ستقرت يف الوجدان اجلمعي
للم�سلمني ،وامتزجت بحياة �سكان بيت املقد�س ،وعاداتهم ،وتقاليدهم.
وه ��و ما جنده بجالءٍ عندما ن�ستعر�ض ما ج ��اء يف رحلة نا�صر خ�سرو ،ونقر�أ
الرحالة �إل ��ى القد�س املدينة واملجتم ��ع واملقد�سات ،لتنه�ض
فيها كي ��ف نظر هذا ّ
بو�صفها وثائق معربة عن تاريخ حي فاعل ،كان وال يزال ،و�سيظل ،ال ميكن �إ�سكاته
بدخ ��ان ينفثه �أ�صح ��اب م�شروع ا�ستعماري ،يري ��دون �أن يفر�ضوا بالقوة القهرية،
ما ينفيه علم الآثار ،والتاريخ امل�سرود ،والواقع امل�شهود.
نا�صر خ�سرو؛ ال�شخ�صية والرحلة:
ُتع ّد رحلة نا�صر خ�سرو قبادیانی (ت 481هـ) من �أبرز الرحالت التي �سجلت
�دات دقيق� � ًة ملدينة القد�س ،فق ��د عا�ش يف القرن الراب ��ع الهجري ،عندما
م�شاه � ٍ
كان ��ت القد�س يف قمة عمارتها ،ومق�ص ��دً ا للزيارة وال�سياحة .وتقع حوادث رحلته
بني �سنة  437و�سنة 444هـ ،حيث جال فيها غالبية بالد امل�شرق العربي ،بد ًءا من
ب�ل�اد �إيران ،من مرو يف خرا�س ��ان ،ما ًّرا ب�أذربيجان و�أرميني ��ة وال�شام وفل�سطني
وم�ص ��ر ،واحلجاز وجند وجنوب ��ي العراق ،ثم قفل راج ًعا �إلى �إي ��ران ،منته ًيا �إلى
مدينة بلخ يف خرا�سان.
ُو ِل َد نا�صر خ�سرو لأ�سرة متو�سطة احلال والرثوة يف العام 394هـ ،حيث تثقف
ثقافة وا�سعة جمعت الأدب والفل�سفة؛ � ّأهلته ليكون يف خدمة امللوك والأمراء.
جمع خ�سرو يف �شخ�صيته روح الأديب واملفكر والفيل�سوف ،مبا جعله متعاط ًيا
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م ��ع الأف ��كار واملذاه ��ب ال�سائدة يف ع�صره ،خا�ص ��ة �أنه عا� ��ش يف �إقليم خرا�سان
بفار� ��س ،وهو �إقليم �شهد �صراعات مذهبية ،ودينية و�شعوبية ،وكما ي�صفه �شم�س
الدي ��ن املقد�سي ب�أنه «�أكرث الأقاليم عل ًما وفق ًه ��ا وبه يهود كثرية ،ون�صارى قليلة،
و�أ�صن ��اف املجو� ��س ،و�أوالد عل ��ي فيه على غاي ��ة الرفعة ،وال ترى في ��ه ها�شم ًّيا �إال
غري ًب ��ا ،ومذاهبه ��م م�ستقيمة ،غري �أن اخل ��وارج ب�سج�ستان ونواح ��ي هراة كروخ
وا�سرتبي ��ان كثرية ،وللمعتزل ��ة بني�سابور ظهور بال غلبة ،ولل�شيع ��ة والكرامية بها
جلب ��ة ،والغلبة يف الإقليم �أ�صحاب �أبي حنيف ��ة ...وني�سابور � ً
أي�ضا �شفعاوية (ن�سبة
ملذهب الإمام ال�شافعي) ،وبر�ساتيق هيطل �أقوام يقال لهم بي�ض الثياب ،مذاهبهم
تق ��ارب الزندقة ،و�أقوام على مذهب عبد اهلل ال�سرخ�سي لهم زهد وتقرب ،و�أكرث
�أه ��ل ترم ��ذ جهمية ،و�أهل الرق ��ة �شيعة ،و�أهل قن ��در قدري ��ة»( ،)22وك�أن خرا�سان
�أر�ض جامع ��ة ملختلف الأديان الكتابي ��ة والو�ضعية ،والعديد م ��ن املذاهب ال�سنية
وال�شيعي ��ة ،مبا يعني �صراعات يف الأفكار ،يف �ضوء انت�شار دعاة كل مذهب ودين،
م ��ع وجود ملوك و�سالطني حتمي املذاهب الك�ب�رى ،وتدعم دعاتها وعلماءها ،يف
الوقت الذي حتارب املذاهب الأخرى املعار�ضة لها.
لق ��د عاي�ش خ�سرو ال�صرا َع الفكري والروحي واملذهبي يف ع�صره� ،إذ �أقيمت
دول على �أ�س�س مذهبية ،مثل دول البويهيني ال�شيعية ،واخلالفة الفاطمية يف م�صر
امل�ؤ�س�سة على املذهب الإ�سماعيلي ،بجانب اخلالفة العبا�سية ال�سنية ال�ضعيفة يف
بغ ��داد ،وتنا�صرها ال�سلطنة الغزنوية ال�سني ��ة يف فار�س والهند ،ودولة ال�سالجقة
ال�سنية يف العراق .وكانت �أزمة خ�سرو هي احلرية و�سط ت�صارع املذاهب :ال�سنية
وال�شيعي ��ة ،ف�إذا اختار �أحدهم ��ا ،ف�إلى �أي فرقة من فرقهما يتبع؟ يف الوقت الذي
ارتفع �ش�أن املذهب الفاطمي ،وانت�شر دعاته يف كل مكان ،على نحو دقيق ومنظم،
وعا َد ْته ��م بقوةالدول ��ة ال�سلجوقي ��ة والغزنوي ��ة ،و�ضرب ��وا بكل قوة عل ��ى �أيدي كل
دعاتهم املنت�شرين يف البلدان(.)23
كم ��ا كان لل�ص ��راع ُبع ُده ال�شعوب ��ي (القومي) � ً
أي�ضا ،فال ميك ��ن ف�صل عامل
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عديد من الدول به ،فقد نقلت اخلالفة
القومية يف تطور امل�شرق الإ�سالمي وقيام ٍ
العبا�سية ال�سلطانَ من يد العرب �إلى ال�شعوب املغلوبة املتح�ضرة ،وتركت للقوميات
الرتكي ��ة والفار�سي ��ة وغريه ��ا حرياتها ،مم ��ا �أدى �إل ��ى ا�شتداد العام ��ل القومي،
�إذ �أقيم ��ت دول عديدة مثل الدولة ال�صفارية والدولة الطهارية والدولة ال�سامانية
يف بلخ ،ثم �أقيمت دول ��ة ال�سالجقة والغزنويني( ،)24وكلها دول غلب عليها املذهب
ال�سن ��ي ،وكانت تدين بالوالء للخالف ��ة العبا�سية (ال�ضعيف ��ة) يف بغداد ،وحر�ص
ملوكه ��ا على ني ��ل اعرتاف اخلالفة العبا�سي ��ة بها ،وب�شرعيته ��ا ،فاخلالفة كانت
عالم ��ة على وحدة امل�سلمني ،وم�صد ًرا ل�شرعي ��ة احلكام وحكمهم ،وقد ا�ستفادت
اخلالف ��ة العبا�سية م ��ن هذه الدول يف م� � ّد وجودها �إلى الق ��رن ال�سابع الهجري،
ويف حماية تغور العامل الإ�سالمي ،وحماية الإ�سالم نف�سه ،واملذهب ال�سني بعك�س
الدول التي �أقيمت يف املغرب الإ�سالمي(.)25
فالن�صو� ��ص ال�سردي ��ة الكال�سيكي ��ة يف تراثن ��ا العرب ��ي –كما يق ��ول �شعيب
حليف ��ي -تتمتع بخا�صية قدرته ��ا على متثل ع�صرها ب�شكل م ��ن الأ�شكال ،و� ً
أي�ضا
تك�ش ��ف ع ��ن �شخ�صية م�ؤلفه ��ا ور�ؤاه ،كما تعرفن ��ا باهتماماته وغايات ��ه( ،)26وهو
ما جنده بو�ضوح يف كتاب �سفر نامة لنا�صر خ�سرو ،فال�سرد فيه جاء ب�ضمري املتكلم،
عل ��ى م�ستوى الو�ص ��ف واحلدث واملفارقات ،على ما درج ��ت عليه كتب الرحالت،
يف �أ�سلوبها ال�سردي الذات ��ي ،وك�أن مدونات �أدب الرحلة يف تراثنا العربي مبنزلة
امل ��ر�آة الكا�شف ��ة عن �شخ�صي ��ة امل�ؤلف وتوجهات ��ه ،فهو ي�صف ما ي ��راه من معامل
امل ��كان ،وطب ��اع ال�شعوب ،يف �ض ��وء ثقافته اخلا�ص ��ة ،وهو ما يدفعن ��ا �إلى �إعمال
منهجي ��ة التحي ��ز  ،Biasحيث ميكن ق ��راءة مدونات الرحالت قد ًمي ��ا وحدي ًثا يف
�ضوئه ��ا ،فالتحي ��زات تع� � َّرف ب�أنها اجتاه ��ات ال�شخ� ��ص الباح ��ث �أو امل�ؤلف نحو
الق�ضايا وال�شخ�صيات واجلماعات الإن�سانية ،وهي �أمر موجود يف جميع البحوث،
�إما �أن تكون بتعب�ي�رات و�ألفاظ جلية� ،أو تكون م�سترتة ،ورمبا تكون هناك �صعوبة
م ��ا يف التو�ص ��ل �إليها ،ولكنها حت ًم ��ا موجودة ،والبد من و�ضعه ��ا يف احل�سبان ،بل
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يجب �أن تكون �ضمن التقييم النقدي للن�ص مو�ضع الدرا�سة( ،)27فال ن�س ّلم بالآراء
وال املعلومات التي يبثها امل�ؤلف يف ن�صه ،وهذا نلم�سه فيما ّ
�سطره خ�سرو يف كتابه،
و�أ�ش ��ار �إلي ��ه يحيى اخل�شاب يف درا�ست ��ه عنه� ،إذ ن ّبه اخل�شاب �إل ��ى �إ�شادة خ�سرو
كث ًريا باملع ��امل الدينية يف م�صر الفاطمية ،وبنظام احلكم ،و�أحوال النا�س ،وبالغ
ي�ش ��ر يف ثنايا منت رحلته �إلى
يف الو�ص ��ف واملدح بعبارات عدي ��دة� ،صحيح �أنه مل ِ
اقتناعه باملذهب الفاطمي ،ولكن هذا ذكره يف كتبه الأخرى ويف ديوانه ال�شعري،
ومنه ��ا تفتّح �أب ��واب احلكمة له ،وعرف الظاهر والباطن ،واهت ��دى �إلى �إمام �أهل
الزم ��ان وهو اخلليف ��ة الفاطمي امل�ستن�ص ��ر ،وي�صفه ب�أنه جوهرة ت ��اج الر�سالة،
ومفخ ��رة الإن�س واجلن ،وي�ش ّبه الإمام بالنهار الذي ي�ضيء ال�ضمائر املظلمة مثل
الليل ،و�أنه ولج املذهب عن اقتناع و�إميان(.)28
وق ��د ج ��اءت رحلة خ�سرو يف م�سته ��ل تغري روحي وفكري م َّر ب ��ه ،ورمبا يكون
ه ��ذا داف ًعا خل�سرو م ��ن �أجل رحلته ،وكم ��ا ي�ص ّنف �شعيب حليف ��ي الرحالت �إلى
�أن ��واع ،ف�إن رحلة خ�سرو تنطبق عليها ما �أ�شار �إلي ��ه حليفي ب�أنها «ن�صو�ص رحلية
يف الوجودالفيزيق ��ي ت�ستند �إلى مرجعية ملمو�س ��ة يف الزمان واملكان و�أحداث يف
أنواعا
الواق ��ع م�صبوغ ��ة بخ�صو�صيات ت�ش�ت�رك فيها ،بالإ�ضاف ��ة �إلى �أنها تف ��رز � ً
وجه �أح ��داث الن�ص قبل تدوينها»( ،)29وبالفعل
تتح ��دد انطال ًقا من احلافز الذي ّ
ه ��ذا ينطبق على رحلة خ�سرو ،فهي واقعي ��ة يف �أحداثها ،ولكن دافعها كان روح ًّيا
عل ��ى نحو م ��ا يقول يف مطلع كتاب ��ه «�سفرنام ��ه» ب�أنه ترك حي ��اة الدعة والرتف،
واالنكباب على اللذات ،بعدما جاءه حكيم يف املنام ،وكان خ�سرو يعي�ش يف مدينة
جزجانان ،منك ًبا على اخلمور ،ف�س�أله احلكيم� :إلى متى ت�شرب هذا ال�شراب الذي
ي�سلب لب الرجال؟ خري لك �أن ت�صحو .ف�أجاب خ�سرو� :إن احلكماء ال ي�ستطيعون
�شي ًئا غري هذا يقلل هموم الدنيا .ف�أجاب احلكيم� :إن الت�سرية عن النف�س ال تت�أتى
بفقد ال�شعور والعقل ،واحلكم ال ي�ستطيع �أن يقول �إن الرجل امل�سلوب الف�ؤاد ي�صلح
هاد ًيا للنا�س ،بل ينبغي عليه �أن يبحث عما يزيد العقل واحلكمة .فت�ساءل خ�سرو:
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و�أنى يل هذا؟ قال احلكيم :من ج ّد وجد .فلما كان اليوم التايل� ،إال وقد ا�ستيقظ،
واغت�س ��ل ،وذهب �إلى اجلامع و�صلى ركعتني هلل ،وعزم عل ��ى تغيري حياته� ،سائ ًال
اهلل �أن يعين ��ه على ترك املنهيات وال�سيئات ،وعل ��ى �أداء الواجب ،ثم عزم ال�سفر
مرحت ًال يف الأر�ض ،زائ ًرا املدن والبلدان(.)30
ف ��ك�أن ه ��ذه الرحلة مبنزلة رحلة روحي ��ة� ،أراد بها �أن يتطه ��ر ،وي�سعى باح ًثا
ع ��ن احلكمة ،ت ��ار ًكا يف ذلك �شه ��رة ومن�ص ًبا ،وكم ��ا �أ�شار يف م�سته ��ل كتابه ب�أن
�صناعت ��ه كانت الإن�شاء ،وكان م ��ن املت�صرفني يف �أموال ال�سلط ��ان و�أعماله ،كما
ا�شتغل بالديوان مدة من الزمن ،وذاع �صيته بني �أقرانه(.)31
لندرك �أنه حاز من الدنيا املكانة واملال ،ف� ً
ضال على امتالكه املوهبة الأدبية،
ف�ص ��ار كات ًب ��ا يف الدي ��وان ،بجانب عمله امل ��ايل بو�صفه �أحد م�س� ��ؤويل بيت املال،
فق ��د كان ملتح ًقا بخدمة الدول ��ة الغزنوية وهي دولة �سنية كب�ي�رة ،ولها فتوحات
عظيم ��ة يف الهند ،وحتديدً ا ل ��دى ال�سلطا َني ِني الغزنويني محمود ،ثم ابنه م�سعود.
ف�سافر �إل ��ى الهند معهم ،ثم عاد �إلى بالد فار�س ،ليلتحق ببالط دولة ال�سالجقة
ال�سني ��ة يف العراق وفار�س ،فخدم جيفري بيك ال�سلجوقي حاكم خرا�سان ،وتولى
�أم ��ر خزانته يف مرو مدة طويلة ،حتى ُن ِ�سب �إليه ��ا( .)32فهو يقف على ر�صيد كبري
م ��ن العل ��وم واملعارف ،واخلربات باحلي ��اة ،وهو ما انعك�س عل ��ى طريقة �صياغته
لكتاب ��ه يف �أدب الرحل ��ة ،فه ��و ي�ش�ي�ر �إلى فن ��ون العم ��ارة والعمران ،ولدي ��ه �إملام
بالهند�سة واحل�ساب ،مع معرفة عميقة باملذاهب والأفكار واجلماعات ال�صوفية،
وه ��و ما ظهر يف �شذرات و�إ�ضاف ��ات يف ن�صه ،و�إن مل يتعمد الإ�ش ��ارة �إليها ب�شكل
�صري ��ح ،فق ��د كان واع ًي ��ا �أن كتابه يقع �ضم ��ن �أدب الرحالت ،وق ��د ينفر القارئ
من العبارات املبا�شرة عن املذهبية والآراء الفكرية.
نهج الكتاب و�أ�سلوبه:
ن�صا واحدً ا؛ �إال �أنه يف الواقع نتاج
يبدو كتاب �سفر نامه الذي بني �أيدينا الآن ًّ
لث�ل�اث مراحل يف رحلة خ�سرو خالل �س ��ت �سنوات� ،أي �أن الن�ص و�إن كان ظاهره
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داال على �أنها رحلة واحدة يف مرحلة مت�صلة ،ولكن الواقع الفعلي هو ح�صيلة رحلة
طويل ��ة زمن ًّي ��ا وجغراف ًّيا ،جاءت يف ث�ل�اث مراحل؛ املرحلة الأول ��ى كانت من مرو
يف ربي ��ع الآخر �سنة 437هـ ،وانتهت ببلوغه القاه ��رة يف  7من �صفر �سنة 439هـ.
واملرحل ��ة الثاني ��ة هي �إقامته الطويلة يف م�صر ملدة ث�ل�اث �سنوات ،من �صفر �سنة
439ه� �ـ� ،إلى �أواخ ��ر جمادى الثانية �سنة 442هـ .واملرحل ��ة الثالثة تبد�أ من رحيله
ع ��ن م�صر متوج ًها �إلى مدينة بلخ (�أق�صى �ش ��رق �إقليم خرا�سان) ،عرب احلجاز
وفل ��ج واحل�سا والب�صرة ،وتنتهي يف جمادى الآخرة �سنة 444هـ( ،)33والظاهر من
م�س ��ارات رحالت ��ه املكانية والزمانية �أن ��ه زار القد�س يف املرحل ��ة الأولى ،وهو يف
طريق ��ه م ��ن العراق �إلى ال�شام ك ��ي ي�ستقر يف م�صر .وكما يذك ��ر يحيى اخل�شاب
ف� ��إن نا�صر خ�سرو اقتن ��ع باملذهب الفاطمي ،وذلك بعد انق�ض ��اء رحلته ،و�إقامته
الطويلة يف م�صر يف ع�صر اخلالفة الفاطمية� ،إذ �أ�صبح واحدً ا من �أبرز رجاالتها
ودعاتها ،ولذا فقد �آثر يف رحلة العودة الذهاب �إلى مكة املكرمة ،ليقيم فيها �ستة
�أ�شه ��ر ،دون �أن يدف ��ع املك�س (ال�ضريب ��ة) املطلوبة لأمري مدينة ج ��دة؛ نظ ًرا لأن
احلج ��از كان تاب ًعا للخالفة الفاطمية يف م�صر ،مبا يدل على �سمو مكانة خ�سرو،
و�أن ��ه قد حظي ب�صفة خا�صة جعلته يتنق ��ل بحرا�سة م�صاحبة له ،ظهرت بو�ضوح
وه ��و يغادر مك ��ة �إلى احل�س ��ا (الإح�ساء) ،و�سل ��ك طري ًقا فيه كثري م ��ن الأعراب
�سفاكي الدماء� ،إذ م ّر بالطائف ومطار والرثيا وجزع و�سربا وفلج واليمامة ،حتى
و�صل �إلى احل�سا ،وا�ستغرقت رحلته ت�سعة �أ�شهر( ،)34وتن ّقل �آم ًنا ً
محاطا بالرعاية
واحلماية والنفوذ الفاطمي يف هذه املناطق.
عل ��ى �صعي ��د �آخر ،ال ميكن �أن نف�ص ��ل �أ�صله الفار�سي يف ر�ؤي ��ة نا�صر خ�سرو
وكتابات ��ه ،فهو على قدر اعتزازه بالإ�سالم –بغ� ��ض النظر عن مذهبه -ف�إنه كان
مت�شب ًع ��ا بالثقافة الفار�سية وفنونها ،فقد كان من �أعظم ال�شعراء باللغة الفار�سية
إنتاجا ،و�ص ّنف بالفار�سية كث ًريا من امل�ؤلفات ،املنظوم واملنثور،
و�أغزرهم م ��ادة و� ً
منه ��ا الديوان ،و�سعادت نامه ،ورو�شنائي نام ��ه ،بجانب م�ؤلفه يف الرحالت الذي
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خط ��ه بالفار�سي ��ة وهو زاد امل�سافري ��ن ،وخوان الإخوان ،والر�سال ��ة ،ووجه ودين،
�أما كتابه �سفر نامه ،فقد ترجمه عن الفار�سية امل�ست�شرق �شارل �شيفر ،ثم ترجمه
عن الفرن�سية يحيى خ�شاب( ،)35وهي الن�سخة التي اعتمدنا عليها يف هذا البحث.
ويت�ض ��ح يف �أ�سل ��وب خ�سروالكتاب ��ي مبا ع ��رف عن الفر�س من ح ��ب العمارة
والزخ ��ارف وتذوقها؛ وظهر ذلك يف موا�ضع عديدة يف ن�ص رحلته ،حتى�أ�صبحت
مالحظات ��ه و�آرا�ؤه ع ��ن الآث ��ار والفن ��ون يف رحلت ��ه مرج ًع ��ا �أ�سا�س ًّي ��ا للم�شتغل�ي�ن
بالفنون الإ�سالمية ،فرناه يتح ��دث بدقة وتف�صيل عن مراكزال�صناعات والفنون
املختلفة،وي�ص ��ف امل�ساج ��د ،والق�صور واخلانات وغري ذلك م ��ن مفاخر العمارة
الإ�سالمية(.)36
كم ��ا يظهر ذلك يف حر�ص ��ه على الإ�شارة �إل ��ى التاريخ الفار�س ��ي يف موا�ضع
عدي ��دة من كتاب ��ه ،بعد ذكر التاري ��خ الهجري ،فهو يف م�سته ��ل رحلته يذكر« :يف
يوم اخلمي�س ال�ساد�س من �سنة 437هـ ،منت�صف �شهر دي (يناير -دي�سمرب) من
ال�سن ��ة الفار�سي ��ة  410من التقومي اليزدجردي»( ،)37ب ��ل وي�ص ّرح يف مو�ضع �آخر:
«ويف اخلام� ��س من املحرم �سنة 438هـ ،املوافق العا�شر من �شهر مرداد من تاريخ
الفر� ��س ،توجهت ناحية قزوين ،فبلغت قرية قوهة ،وكان بها قحط ،حتى بيع املن
من خبز ال�شعري بردرهمني»(.)38
ورمبا يع ��ود هذا �إلى كون الن�ص موج ًها �إلى الق ��ارئ الفار�سي ،ف�أراد امل�ؤلف
رب ��ط القارئ بالتقومي الزمن ��ي الذي يعرفه ،بجانب التق ��ومي الهجري املعتمد يف
الع ��امل الإ�سالمي ،وهو ما يدفعنا �إلى �ضرورة �أن نراعي بعد التلقي يف قراءة مثل
هذا الكتاب ،و�أنه لي�س موج ًها �إلى القارئ العربي يف الأ�سا�س.
متاما مع
و�إذا نظرن ��ا �إل ��ى �أ�سلوب خ�س ��رو يف ن�ص رحلته نالحظ �أن ��ه مت�سق ً
طبيع ��ة تنقالت ��ه ،مبعنى �أنه مل يذك ��ر �إال ما ر�أى �أو ما �سم ��ع ،وح�سب فرتة مكوثه
طال �أم ق�صر -يف املدينة �أو البلدة� ،إذ عمد خالل �أ�سفاره �إلى ت�سجيل م�شاهداتهع ��ن امل ��دن والبلدان الت ��ي زارها ،واجتهد يف تق ��دمي معلومات عن �أب ��رز معاملها،
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و�إن ج ��اءت يف كثري من املدن ب�صورة جمملة ،ولكنه كان �أمي ًنا يف تدوينه ،فما ر�آه
ن�ص على ذلك يف كتابه ،وما �سمع عنه يذكر �أن العهدة على الراوي.
ر�أي العني َّ
فه ��و يتنقل بني البل ��دان :القرى وامل ��دن ،الوديان واله�ض ��اب وال�سهول ،غري
م�ستق ��ر وال مقي ��م يف �أي منه ��ا ،وك�أن غايته الو�ص ��ول �إلى القد� ��س والإقامة فيها
ف�ت�رة طويلة ،مب ��ا ي�ؤكد على �أن غايت ��ه كانت دينية وح�س ��ب ،ومل يكن يف ح�سبانه
التقرب �إلى الدولة الفاطمية ،وكما ي�شري يحيى خ�شاب ف�إنه بدا يف املرحلة الأولى
م ��ن الرحلة رج ًال مح ًّب ��ا للعلم والتفقه يف الدي ��ن ،ويتوا�صل م ��ع العلماء ،فيتعلم
منه ��م ويناظره ��م� ،سواء كانوا م ��ن ال�شيعة �أو ال�سنة( .)39ولذا ج ��اء و�صفه ملا م ّر
ب ��ه موجزً ا ق�ص ًريا ،بعك�س م ��ا �سرنى من و�صفه ملدينة القد� ��س الذي جاء عمي ًقا
بو�صف ب�صري.
مف�صلاً  ،يق ّدم معلومات وفرية
ٍ
فل ��م ي�سج ��ل خ�سرو خالل رحلت ��ه �إال ما ر�آه �أو �سمع عنه م ��ن املدن والبلدان،
وبالطب ��ع مل يعتم ��د على ذاكرته ،و�إمن ��ا كانت �أوراقه و�أقالم ��ه و�أحباره معه؛ لأنه
ي�سج ��ل بالتاري ��خ والي ��وم كل ما ي�شاهده ،مبا ي ��دل على �أن ��ه كان م�ستهد ًفا لكتابة
ن� ��ص رحلت ��ه ،جمتهدً ا ق ��در ا�ستطاعت ��ه يف تدوين املعلوم ��ات ب�ش ��كل دقيق ،وهو
م ��ا يعطي م�صداقية عالية لن�صه الرحل ��ي؛ لأنه مل يعتمد على الذكرى والذاكرة،
بكل ما ميكن �أن ي�صيبها من ن�سيان �أو فقدان املعلومة� ،أو �ضياع ا َمل ْعلم من الذاكرة
الب�صرية ،و�إمنا كتب وهو �سائر ،و�أي�ضا وهو مقيم ،واحتفظ ب�أوراقه ،حتى �صاغه
يف كتاب مكتمل هو الذي بني �أيدينا.
فينطب ��ق على �أ�سلوب ��ه يف ت�سجيل رحلته ومروره العاب ��ر يف البلدان ما �أ�سماه
�شعي ��ب حليف ��ي بـــ«�سردية العبور» التي مي ّثلها االنط�ل�اق وامل�سري يف رحلة فعلية..
ذها ًبا و�إيا ًبا ،مت�ضمنة املتواليات والتمهيد ،والعامدة �إلى التقدمي والتعريف ،و�إلى
الأح ��داث العار�ضة ،بحيث يحت ��وي كل ن�ص يف العموم �سردية العبور �إلى احلكاية
والفع ��ل والأح ��داث� ،أفق ًّيا وعمود ًّي ��ا� .أما العب ��ور املادي فري�سم وت�ي�رة متو�سطة
ال�سرعة لل�سرد يف الن�ص الرحلي؛ ت�شرئب نحو احلركة املدورة محور الرحلة ،وهو
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الرحالة -الراوي املتطلعة للو�صول �إلى الهدف( .)40فن�ص الرحلة
ما يعك�س نف�سية ّ
متمي ��ز يف بنيته الن�صي ��ة بذكر طرق ال�سفر يف تتابع زمن ��ي ومكاين ،بحيث يكون
الق ��ارئ مدر ًكا م�س ��ار الرحلة ب�شكل ع ��ام ،وذلك خالل م�س ��ا َري ذهابه وعودته،
فتل ��ك ه ��ي بنية ن�ص الرحلة ب�أن يك ��ون �شام ًال للذهاب والإي ��اب ،و� ً
أي�ضا تفا�صيل
التنق�ل�ات والبلدان ،فيما تختلف طبيعة الو�ص ��ف يف الن�ص ما بني و�صف �سريع،
ي�ش�ي�ر �إجم ��ا ًال ،مبا يعن ��ي �أن الرحالة مل يتوقف كث ًريا يف ه ��ذا املو�ضع� ،أو �أن هذا
املو�ضع لي�س بالأهمية التي ت�ستدعي �أن ي�سهب القول فيها ،و�إمنا يدخر التف�صيل،
والقول العميق يف املدن الكربى ،حيث املعامل املميزة ،وتقاليد ال�شعوب املده�شة.
وا�ضحا يف �سفر نام ��ه ،فقد توافر يف الن�ص بيان عن م�سارات
وه ��و ما جنده ً
االرحتال ،فرتاوح الن�ص ما بني الإجمال والتف�صيل ،فالإجمال يبدو يف الإ�شارات
ال�سريع ��ة التي يذكرها عن �أح ��داث ووقائع �سفره ،و� ً
أي�ضا �أبرز املعلومات عن �سري
الرحل ��ة ،فمث ًاليقول وا�ص ًفا بدء رحلت ��ه« :يف الثالث والع�شرين من �شعبان عزمت
ً
فر�سخا
عل ��ى ال�سفر من ني�شاب ��ور ،ف�سرت من مرو �إلى �سرخ�س ،وهي على ثالثني
ً
فر�سخا ،وقد بلغتها يوم ال�سبت احلادي
منه ��ا ،ومن �سرخ�س �إلى ني�شاب ��ور �أربعني
فت ال�شم� ��س ،وكان احلاكم
ع�ش ��ر من �ش ��وال .ويوم الأربعاء �آخر ه ��ذا ال�شهر ُك ِ�س ْ
يومئ ��ذ طغرك بي ��ك محمد� ،أخ ��ا جغري بيك (�أح ��د حكام ال�سالجق ��ة) ،وكانوا
ي�شي ��دون مدر�سة بقرب �سوق ال�سراجني� ،أمر ببنائها ،وقد ذهب �أثناء واليته لأول
مرة لال�ستيالء على �أ�صفهان»(.)41
اال�ست�شه ��اد ال�سابق ه ��و منوذج على ما د�أب عليه خ�س ��رو يف تدوينه لرحلته،
�إذ يحر�ص على ا�ستيفاء الزمان بذكر التاريخ الهجري ب�صفة دائمة؛ لأنه التاريخ
املعتمد يف التعامالت بني كافة الأقاليم امل�سلمة ،فبد�أ م�سريته من مدينة ني�شابور
(ني�ساب ��ور) وهي واقع ��ة يف �إقليم خرا�س ��ان �شمايل �شرق �إيران؛ ق ��رب العا�صمة
الإقليمي ��ة م�شه ��د .وكانت ُت َع ّد من �أبرز املدن يف التج ��ارة والثقافة والعلم يف بالد
فار�س قد ًميا ،وبالطبع هي نائية عن و�سط العامل الإ�سالمي ،حيث البقاع املقد�سة
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يف بالد ال�شام واحلجاز ،و� ً
أي�ضا عن العوا�صم ال�سيا�سية ومراكز العلم ،مثل بغداد
والقاه ��رة وحلب ودم�شق ،مما ي�صعب على قاطني ه ��ذه املدن النائية ال�سفر �إلى
قل ��ب العامل الإ�سالمي ،ومن هن ��ا ندرك �سبب حر�ص خ�سرو عل ��ى تدوين رحلته،
والتوجه بها �إلى قرائه باللغة الفار�سية ،ه�ؤالء الذين ي�سمعون حكايات عديدة عن
احلرمني ال�شريف�ي�ن يف احلجاز ،وامل�سجد الأق�صى يف القد�س ،ناهيك عن معامل
بقية البلدان و�سمات �أهلها.
كذلك يحدد خ�سرو �أزمنة و�صوله �إلى البلدان املختلفة يف طريقه ،كما يحدد
م�ساف ��ات ال�سري ،وف ��ق القيا�س املعتمد وقتئ � ٍ�ذ وهو الفر�سخ (ح ��وايل خم�سة كيلو
م�ت�رات تقري ًبا) ،كما ي�شري �إلى �أبرز الظواهر الفلكية التي ا�سرتعت انتباهه وهو
ك�س ��وف ال�شم�س يف �أحد �أيام الأربعاء ،وهي ظاه ��رة تك�سب ن�صه م�صداقية؛ لأن
الق ��ارئ يف ع�صره وموطنه �سيتذكر مثل هذا اليوم الذي م ّر به ،فريبطه مع رحلة
خ�سرو.
و�أي�ض ��ا يتعمد خ�س ��رو الإ�شارة املجملة �إلى احل ��كام ال�سالجقة ،وما قاموا به
وقتئذ ملدينة �أ�صفهان ،و� ً
أي�ضا عملهم على بناء �إحدى املدار�س يف املدينة.
من فتح ٍ
فالأزمن ��ة وامل�ساف ��ات والبل ��دان كله ��ا تقع �ضمن نط ��اق الثقاف ��ة احل�ضارية
الإ�سالمي ��ة الت ��ي كان ��ت �سائ ��دة يف الع ��امل الإ�سالمي وقتئ � ٍ�ذ ،كم ��ا �أن الإ�شارات
التاريخي ��ة تعطين ��ا معرفة بالظ ��روف ال�سيا�سي ��ة ال�سائدة يف �إقلي ��م فار�س ،وقد
د�أب خ�س ��رو يف ن�ص رحلته على مثل هذه الإ�ش ��ارات �إمعا ًنا يف التوثيق التاريخي،
وتعمي ًق ��ا ملعرفة القارئ عن طبيعة رحلته .ذلك هو �أ�سلوب خ�سرو يف �سرد رحلته،
�إذ يتعم ��د ذك ��ر الزمن ،وامل�ساف ��ة التي قطعها� ،أو التي تف�ص ��ل مدينة عن �أخرى،
بجانب �أبرز ما الحظه يف املوا�ضع التي مر بها ،وما ا�سرتعى انتباهه من غرائب،
كما �أنه يتعمد ما ميكن �أن ن�سميه «منا�سبة الزمن يف ال�سرد الرحلي» ،الذي يعني
�أن و�صف ��ه لمِ ا مي� � ّر به ،يت�سارع عندما يك ��ون مروره �سري ًعا بامل ��كان ،فيكون �إ�شارة
�سريعة ،ثم يتباط�أ عندما يكون مروره باملو�ضع بطي ًئا ،ب�أن يتوقف حلاجة� ،أو تنوخ
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القافل ��ة للح�ص ��ول على املاء �أو الراحة ،فيكون و�صف ��ه �أكرث دقة ،ملا ر�آه يف املكان،
وم ��ا �سمعه من النا� ��س �أو من رفاقه يف الرحلة ،ولعل خ�ي�ر مثال على ذلك و�صف
خ�سرو ملدن ال�شام و�ساحله وقراه ،وما جذب انتباهه(.)42
� ً
الرحالة امل�سلم�ي�ن ،الذين د�أبوا على
أي�ض ��ا ،ف�إن خ�سرو يلتقي مع غ�ي�ره من ّ
ت�سجي ��ل مختلف املعلومات عن املدن والأم�صار والق ��رى ،من خالل �إعطاء نظرة
موج ��زة ع ��ن تاريخه ��ا� ،أو و�صف مظهره ��ا� ،أو ما امتازت به وانف ��ردت عن باقي
املناط ��ق ،وت�سجيل ما يراه من ظواهر تنفرد بها ع ��ن غريها من البلدان( ،)43مبا
الرحالة ،ال ��ذي ال يكتفي باالطالع
يعن ��ي �أن ال�ش ��ق املع ��ريف ال ينف�صل عن رغب ��ة ّ
بنف�س ��ه على ما يراه ،و�إمنا يعمد �إلى ت�سجيل ��ه يف كتابه؛ �إفاد ًة للقارئ من ناحية،
ومزيدً ا من امل�صداقية من ناحية �أخرى.
وكم ��ا يذكر �أحمد رم�ضان ف�إن كث ًريا من ن�صو�ص الرحالت �صيغت ب�أ�سلوب
وعلوما وو�ص ًفا ،و�أ�سهمت يف معرفة امل�سالك واملمالك املو�صلة
جذاب ،حاوية موا َّد ً
بني �أقط ��ار الدولة الإ�سالمية مرتامي ��ة الأطراف ،بجان ��ب الأغرا�ض ال�شخ�صية
للرحال ��ة �أنف�سهم ،واملتمثلة يف ال�سياحة واكت�ساب املعارف ،والتعرف على العلماء
الرحال ��ة بو�صفهم �شهو َد
وال�شي ��وخ ،وت�أدية فري�ض ��ة احلج(� ،)44إذ تظ ��ل مدونات ّ
ر�ؤي� � ٍة �أ�صدق قي ًال ،و�أقوى ت�أث ًريا؛ ممن �سم ��ع �أو قر�أ �أو ا�ستنبط( ،)45وبذلك ميكن
ق ��راءة ن�صو�ص الرح�ل�ات عامة ،ون�ص رحل ��ة خ�سرو خا�صة يف �ض ��وء الإ�شارات
املعرفي ��ة العديدة التي تزخ ��ر بها ،فال �شك �أن التدوين الناجت عن الو�صف بالعني
حري�صا على دقة
الرحال ��ة
ً
املج ��ردة ،يعطي م�صداقية عالي ��ة للقارئ ،طاملا كان ّ
التفا�صي ��ل ،و�أمان ��ة القول ،وعدم املبالغ ��ة يف النعوت ،وهي الق ��راءة التي تعطينا
الواق ��ع التاريخ ��ي عل ��ى الأر�ض ،وما متيزت ب ��ه القد�س يف احلقب ��ة الزمنية التي
زارها �سكان ًّيا وعمران ًّيا واجتماع ًّيا.
خ�سرو وو�صف القد�س:
كان ��ت مدينة القد�س غاي ًة خل�سرو ،وقد مكث فيه ��ا حقبة طويلة من الزمن،
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كم ��ا هو وا�ضح يف الن� ��ص� ،إذ زار معاملها ،وتع ّرف على بع� ��ض عادات �أهلها ،وقد
�أفا� ��ض و�ص ًف ��ا و�إ�سها ًبا يف احلديث عن عمرانها ،ومن خ�ل�ال و�صفه ندرك كث ًريا
ع ��ن عم ��ارة املدينة ب�أ�سل ��وب تتجلى فيه ما يطل ��ق عليه �شعيب حليف ��ي بـ «�سردية
الو�صول» وفيه ��ا يتكثف ال�سردي م�شبعا ب�آفاق �أخ ��رى ،وبحر�صه على الت�شخي�ص
الدقي ��ق� ،س ��واء تعلق الأمر مبا ه ��و روحي – ديني� ،أو تقري ��ري وتبليغي و�سفاري،
�أو علمي و�أدبي ،وغريه .ففي هذا امل�ستوى ي�صبح ال�سرد متواز ًنا ومت�ضم ًنا �أ�شكال
الو�ص ��ف والتعليق والت�أمل واملقارنة والتمثل .فال�س ��رد بهذا املعنى هو خطاب بنى
طبقات قولي ًة داللية
�أ�سا�سي ��ة وم�ستويات ،وي�شكل ن�س ًقا متما�س ًكا يخت ��زن بداخله
ٍ
متلون ��ة ومتدرجة يف �سرعتها وبطئها ،ويف حركته ��ا و�سكونها( .)46فمفهوم �سردية
الو�صول هو املقاب ��ل ل�سردية العبور ،فالأول يعني البقاء والعي�ش فرتة من الزمن،
خا�ص ��ة �إذا كان يف مدينة مثل القد� ��س ،تتمتع مبكانة دينية �سامية عند امل�سلمني،
�أما الثاين فهو جمرد عبور يف املكان ،وفرتة ق�صرية يف الزمان ،ال ي�سمح للرحالة
بتف�صي ��ل الق ��ول وتعميقه ،وهو م ��ا يجعل �س ��رده الرحلي موج ��زً ا ،بعك�س �سردية
الو�صول التي جتعل �شخ�ص الرحالة يف حالة توا�صل نف�سي واجتماعي ومعريف مع
�أهل املدين ��ة ،ف� ً
ضال عن زيارته املت�أنية واملتتابعة ملعاملها ،ور�صده حلركة العمران
والتج ��ارة واملنتج ��ات فيها ،وكل ه ��ذا ينعك�س �إث ��راء على مدونت ��ه يف الرحلة� ،إذ
ال يكتفي بال�سرد و�إيراد املعلومات ،و�إمنا يعمد �إلى املقارنة بني املدينة وغريها من
امل ��دن ،على م�ستوى العمران ،وطبائع ال�سكان ،وما تتميز به من معامل ،وطرقات،
وبيوت ،و�أطعمة ،و�أزياء.
�أم ��ا عن رحلة خ�سرو �إلى مدينة القد�س ،فكما يذكر يف رحلته ،ب�أنه قد و�صل
�إلى املدين ��ة في�شهررم�ضان �سنة 438هـ ،بعد �سن ��ة �شم�سية من خروجه من بلده،
�إذ وا�صل �سفره دون �إقامة دائمة يف �أي بلد ،وا�ض ًعا رحاله يف مدينة القد�س .يقول:
«وط ��وال رحلتنا مل نق� � ّر يف مكان قط ،وال وجدنا راحة كاملة .و�أهل ال�شام ي�سمون
بي ��ت املقد�س (القد� ��س)»( .)47فمكانة القد�س �سامي ��ة يف نفو�س امل�سلمني قاطبة،
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�إذ حتظى بالزيارة امل�ستمرة ،ويعتز �أهل ال�شام بتلك املدينة املقد�سة التي حتت�ضنها
بالدهم ،وكلتا الت�سميتني :بي ��ت املقد�س والقد�س ،دالتان على القدا�سة يف نفو�س
�أه ��ل ال�ش ��ام ،ورمبا اتخاذهم ت�سمي ��ة القد�س بديلة عن بي ��ت املقد�س ت�سهي ًال يف
النطق والداللة.
ويف �إ�شارة خ�سرو �إلى �أنه ظل موا� ً
صال �سفره دون توقف �أو �إقامة ،متنق ًال بني
بلدان ال�شام ،حتى ا�ستقر يف القد�س لتكون مق�صده وموطنَ �إقامته يف ارحتاله.
كم ��ا ي�شري �إلى �أن القد�س مق�ص ٌد � ً
أي�ضا للن�ص ��ارى� ،إذ ي�أتي «من بالد الروم
ري من الن�صارى واليهود؛ وذلك لزيارة الكني�سة والكني�ش هناك»( ،)48مبا يعني
كث ٌ
�أن القد�س هي مدينة مفتوحة للأديان الثالثة ،ومل يحدث طيلة تاريخ القد�س حتت
حكم امل�سلمني �أن ُم ِن َع اليهود �أو الن�صارى من زيارة مقد�ساتهم ،فامل�سلمون ،ووفق
العهدة العمرية ،حافظوا على مقد�سات الن�صارى واليهود ،ومل مينعوا احلج �إليها
يف �أي ��ة فرتة من الفرتات ،وهو ما يناق�ض تاريخ ًّيا الأ�ساطري الكاذبة التي روجتها
كنائ�س �أوروبا ،وعلى ر�أ�سها الفاتيكان� ،إذ �أ�شعل البابا �أوربان الثاين �شعوب �أوروبا
و�أمراءها �ضد حكم امل�سلمني ،بحجة �أنهم مينعون امل�سيحيني من زيارتها ،وكانت
املح�صل ��ة قرنني من احلمالت ال�صليبية املتتابعة على بالد ال�شام ،حتت �شعارات
ديني ��ة زائف ��ة ،و�أ�سفرت عن جرائ ��م �إبادة مر ّوع ��ة �ضد امل�سلم�ي�ن الذين احتموا
مب�سج ��د قبة ال�صخرة وغ�ي�ره ،وكانت الأهداف احلقيقي ��ة ا�ستعماري ًة طامع ًة يف
ثروات ال�شرق التي �ست ��در �سم ًنا وع� ً
بتوحد �أمراء
سال على الغرب ،و�ستكون كفيل ًة ّ
الإقط ��اع الأوروبي املتقاتلني يف الغرب �ضد ه ��دف م�شرتك يف ال�شرق ،مع متزيق
وحدة �أرا�ضي امل�سلمني بال�سيطرة على ال�شام(.)49
وال�شاه ��د هن ��ا �أن الدعاي ��ة ال�صليبية ُبنيت عل ��ى �أ�س�س زائف ��ة ،ولعبت على
وت ��ر ال�صراع الديني بني امل�سيحية والإ�سالم ،وم ��ا �أ�سهل �إ�شعال العاطفة الدينية
ل ��دى العام ��ة ،دون النظر �إلى عواقبها ،وكما يذكر محم ��د عمارة ،ف�إن نف�س هذه
الدعاي ��ات هي التي ارتكزت عليها احلركة ال�صهيونية احلديثة يف ت�أجيج م�شاعر
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الغ ��رب ور�صيد الكراهي ��ة والتع�صب املمقوت املتوارث من ��ذ احلمالت ال�صليبية،
م ��ع مزجها بالأ�ساطري اليهودي ��ة ،ف�إذا كانت القد�س قبل� � ًة للم�سيحيني ،ف�إن هذا
ال يوج ��ب عليه ��م �أن يحتلوها( ،)50ومتث ��ل رحلة خ�سرو �شه ��اد ًة �صادقة على واقع
احل ��ال يف مدين ��ة القد� ��س ،و�أنها مفتوح ��ة للديان ��ات الثالث ،بعك� ��س الدعايات
ال�سوداء التي �أفنت مئات الآالف يف حروب امتدت قرو ًنا.
وللأ�س ��ف ف� ��إن الرحالة امل�سيحيني ان�ساق ��وا وراء التع�ص ��ب الديني ،ور ّوجوا
يف كتاباته ��م �أكاذيب تتهم امل�سلمني ب�أنهم �أتلف ��وا ً
بع�ضا من مقد�سات الن�صارى،
واملث ��ال عل ��ى ذلك رحلة احل ��اج الرو�سي داني ��ال الراهب خ�ل�ال العامني ،1106
1107م� ،إذ يته ��م امل�سلمني ب�إتالف �أجزاء من �ضريح العذراء املقد�سة ،يف �إحدى
الكتاب
مرتجما
ِ
مغ ��ارات اجلبال بالقد�س ال�شريف ،وينعته ��م بالكفار ،ويرد عليه ِ
ب�أن الثابت طوال التاري ��خ �أن امل�سلمني حافظوا على الأماكن املقد�سة للم�سيحيني
واليه ��ود ،يف حني قام الفرجنة ال�صليبيون خالل احلم�ل�ات ال�صليبية باالعتداء
على مقد�سات امل�سلمني ،ومنها م�سجد قبة ال�صخرة ،الذي حت ّول على �أيديهم �إلى
مذبحا و�أماك ��ن للتعميد ،مبا يدل على �أن
دير معب ��د ال�سيد امل�سيح ،و�أ�ضافوا فيه ً
هدف ال�صليبيني جعل القد�س � ً
أر�ضا التينية تدين بالكاثوليكية على مذهب روما،
وهو نف�سه ما يفعله ال�صهاينة الآن(.)51
عمارة القد�س واملتخيل ال�شعبي:
لن�ص خ�سرو عن القد�س يكاد يتمثل التاريخ و�سردياته �أمام عينيه،
�إن القارئ ِّ
فقد حر�ص على ذكر احلكايات املتوارثة عن الأديان الثالثة ،وهو يطوف بجنبات
القد�س ومعاملها و�أبنيتها ،وهنا ميتزج املتخيل ال�شعبي ،مع العمران املقام.
يظه ��ر هذا يف �سعي خ�سرو �إلى تقدمي و�صف دقيق لبيت املقد�س بكل ما فيها
م ��ن معامل ،وكان تركيزه الأ�شد على املعامل الدينية التي تزخر بها املدينة ،ويبدو
�أنه �أراد �أن يق ّدم �صورة ب�صرية كاملة م�سجلة بالكلمات للقد�س ،تلك املدينة التي
له ��ا مكانة عظمى يف قلوب امل�سلم�ي�ن ،ذاك ًرا مختلف التفا�صي ��ل الدقيقة املتعلقة
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بامل ��كان ،و� ً
أي�ضا باملقوالت الت ��ي يرددها املقد�سيون حول املع ��امل والآثار الدينية.
ووا�ضح �أن خ�سرو ا�ستهدف تعريف قرائه بالفار�سية بهذه املدينة املقد�سة ،فه�ؤالء
ري من الق�ص�ص واملرويات،
ال يت ��اح لهم ال�سفر �إليها ،فيما تعي� ��ش يف وجدانهم كث ٌ
ع ��ن مكانة الأق�صى وقبة ال�صخ ��رة ،وكيف �أن القد�س جتمع معامل دينية للأديان
الثالثة .فال عجب �أن تكون ال�سمة الأ�سا�سية يف �أ�سلوب خ�سرو الو�صف الب�صري،
الذي ينظر �إلى املعلم من اخلارج ،وي�سعى �إلى الإ�سهاب يف كل ما يحويه امل ْع َلم من
الداخل ،مع تقدمي مختلف املعلومات التي يتداولها العامة �أو اخلا�صة حول مكانة
�ساع �إلى
ه ��ذا امل ْع َلم ،و�سبب املكانة الدينية التي حظي بها ،وك�أن خ�سرو يف كتابته ٍ
�إع�ل�ام الق ��ارئ بالقد�س وك�أنه يراها ر�ؤي ��ة العني ،وهو ما يف�س ��ر جفاف �أ�سلوبه،
�إذ طغ ��ت املعلوم ��ات الو�صفية عل ��ى ح�ساب العاطف ��ة الدينية ،فل ��م جند مواقف
و�أحدا ًث ��ا ذاتي ��ة خا�صة بخ�س ��رو وهو يف رح ��اب املقد�سات؛ ي�صلي وي ��زور ويدعو
ويبته ��ل ،و�إمن ��ا وجدنا و�ص ًف ��ا ب�صر ًّي ��ا خارج ًّيا ،ثم ينتق ��ل بنا �إل ��ى التف�صيالت
الداخلية ،وبع�ض الإ�شارات الدينية عن ا َملع َلم.
فه ��و ي�ستهل و�صفه بعر� ��ض �إطاللة عامة على القد� ��س ،يف محاولة لأخذ لب
الق ��ارئ �إل ��ى تخ ّيل املدين ��ة من اخل ��ارج ،حلظة و�صول ��ه �إليها ،فالقد� ��س مدينة
م�شي ��دة فوق جبل ،ولي� ��س بها �أنهار ،و�إمن ��ا تعتمد على الأمط ��ار ،وما تختزنه يف
ر�ساتيقه ��ا� ،أي املوا�ضع التي فيه ��ا زرع وقرى �أو بيوت جمتمعة يف جنبات القد�س.
وكلمة (ر�ساتيق) كلمة فار�سية مع ّربة ،وتعني ال�سواد( ،)52وقد ا�ستخدمها خ�سرو؛
لأنه ��ا الأقرب يف الفهم لدى قارئه الفار�سي .ويق ��رر �أنها مدينة كبرية ،بها زهاء
يح�ص
ع�شري ��ن �أل ��ف رجل( ،)53ورمبا يق�ص ��د الرجال القادرين عل ��ى العمل ،ومل ِ
بالطب ��ع الن�ساء وال الأطفال ،مبا يجعلنا ن�ستنت ��ج �أن عدد �سكان القد�س الأ�صليني
م ��ا يقارب مئ ��ة �ألف �إلى مئة وع�شرين �أل ًفا� ،إذا افرت�ضن ��ا وجود �أ�سرة من خم�سة
�أفراد يف املتو�سط لكل رجل من �أهلها.
ويوا�صل خ�س ��رو الو�صف اخلارج ��ي للمدينة ،ف ُين ِعت �أ�سواقه ��ا ب�أنها جميلة،
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و�أبنيته ��ا ب�أنها عالية ،وكل �أر�ضها مبلطة باحلج ��ارة ،وقد �سووا اجلهات اجلبلية
غ�سل الأر� ��ض كلها و ُت َن َظ � ُ�ف حني تنزل
واملرتفع ��ات وجعلوه ��ا م�سطح ��ة ،بحي ��ث ُت َ
الأمطار(.)54
لق ��د �أح�س ��ن خ�سرو �صن ًعا وهو ي�ص ��ف القد�س بهذا الو�ص ��ف اخلارجي ،ومل
يتعج ��ل بالذهاب �إل ��ى الأماكن املقد�سة ،مبا يدل على �أن ��ه تع ّمد �أن يقدم منظو ًرا
كل ًّيا عن املدينة ،و�أن �أهلها تعاي�شوا مع طبيعتها اجلبلية ،فح ّولوا املرتفعات حولها
�إل ��ى مدرجات م�سطح ��ة ،فال تختزن الأمط ��ار �أو تت�سرب �إل ��ى منحدراتها ،فيتم
اال�ستف ��ادة من املرتفع ��ات يف الزراعة ،و� ً
أي�ضا يتاح ملي ��اه الأمطار �أن تنزل عليها،
وترتاكم بها.
ث ��م يق�ت�رب خ�سرو من امل�سجد الأق�ص ��ى ،الذي يقع يف �ش ��رق املدينة ،بل �إن
�سور اجلامع هو نف�س �سور املدينة اخلارجي الذي يحيط بها ،وبعد اجلامع هناك
�سهل كبري ي�سمى «�سهل ال�ساهرة ،يقال �إنه �سيكون �ساحة القيامة واحل�شر ،ولهذا
يح�ض ��ر �إليه خلق كثريون من �أطراف العامل ،ويقيم ��ون به حتى ميوتوا ،ف�إذا جاء
وع ��د اهلل كانوا ب�أر�ض امليع ��اد ،اللهم عفوك ورحمتك بعبي ��دك ذلك اليوم يا رب
العامل�ي�ن»( .)55هنا ميتزج ال�س ��رد مع املقوالت ال�شعبية� ،إذ ينق ��ل خ�سرو ما يردده
العام ��ة عن مو�ض ��ع احل�شر ،الذي �سيكون يف �سهل ال�سه ��رة يف القد�س ،يف تناغم
م ��ع الآثار النبوية ال�شريفة التي وردت ع ��ن �أر�ض املح�شر ،التي �ستكون يف ال�شام،
ومن هذه الأحاديث ما يروي الإمام �أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن �أبيه،
فذكراحلديث ،وفي ��ه قوله« :هاهنا حت�شرون ،هاهنا حت�ش ��رون ،هاهنا حت�شرون
ثال ًث ��ا -ركبا ًنا ،وم�ش ��اة ،وعلى وجوهكم» .ق ��ال ابن �أبي بكري :ف�أ�ش ��ار بيده �إلىال�ش ��ام فقال� :إل ��ى هاهنا حت�ش ��رون .ويف حديث �آخر ،عن ابن عم ��ر ،قال ر�سول
اهلل�« :ستخرج نار من ح�ضرموت� ،أو من بحر ح�ضرموت؛ قبل يوم القيامة حت�شر
النا� ��س .قلنا :يا ر�س ��ول اهلل ،فماذا ت�أمرنا؟ قال :عليك ��م بال�شام»( ،)56فلم حتدد
الأحاديث مكا ًنا بعينه يف بالد ال�شام ،ولكن يبدو �أن املخيلة ال�شعبية لأهل القد�س
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مزج ��ت الأحاديث ال�شريف ��ة مبدينتهم؛ ليك ��ون احل�شر يف املدين ��ة املقد�سة ،ويف
مو�ض ��ع بعينه ،وك�أن العام ��ة �أرادوا �أن تكون القد�س -بكل ما لها من مكانة �سامية
ومقد�س ��ات -حاوية � ً
أي�ض ��ا لأر�ض املح�شر .وه ��ي ت�ستند بال �شك �إل ��ى اجتهادات
�شفاهي ��ةُ ،ر ِّوجت بني النا�س ،وتناقلتها الأجيال ،وهو ما يلتقي مع ر�ؤية ال�سرديات
احلديث ��ة التي ترى �أن املكان هو احلامل املادي للن�ص ال�شفاهي ،مبا ي�شتمل عليه
من �إ�شارات ُت�ستَثمر من قبل املخيلة اجلماعية التي ت�شكلت نتيجة للتثقيف املت�شابه
لأفرادها ،خا�صة �إذا قامت على قاعدة دينية� ،إذ يختلف الت�صور اجلمعي للمكان
ح�سب درجة قربه �أو بعده عن جماالت التثقيف املت�شابه ،ويف جميع الأحوال يعتمد
ه ��ذا على الراوي( ،)57فقد امتاحت املخيل ��ة اجلماعية من املوروث الديني ،جلعل
�سه ��ل ال�ساهرة عالمة مادية /مكاني ��ة على ف�ضاء احل�شر ،ومعل ��وم �أن الب�سطاء
مييل ��ون بطبيعته ��م �إلى التج�سيد والتعل ��ق مبا هو مادي ،وق ��د اقت�صر دور خ�سرو
عل ��ى نقل مرويات العامة ب ��دون التحقق من م�صداقيتها ،ويب ��دو �أنه �أراد ت�شويق
قرائ ��ه ،مكتف ًي ��ا بالو�ص ��ف وال�سرد والنق ��ل ،دون م�ساءلة ما يقال وم ��ا يروى على
�أل�سنة العوام.
�أم ��ا امتزاج الأبنية والعمران مع امل ��وروث الديني ،ف�إن خ�سرو يكاد يربط كل
َم ْع َل ��م مبا يرويه النا�س من �آث ��ار دينية ،فامل�سجد املقارب ل ��وادي جهنم ُبني على
�صخ ��رة �أم ��ر اهلل مو�سى عليه ال�س�ل�ام باتخاذها قبلة ،وقد ُب ِن ��ي امل�سجد فجاءت
متاما ،وهذا ما حاف ��ظ عليه النبي �سليمان عليه ال�سالم ،ثم
ال�صخ ��رة يف و�سطه ً
كان ��ت هي ال�صخرة التي اتخذها ر�سولنا �صلى اهلل عليه و�سلم قبلة ،قبل �أن ي�أمر
اهلل �سبحان ��ه وتعالى نب َّيه ب�أن يولوا وجوههم ناحية الكعبة امل�شرفة( .)58وهذا قول
غ�ي�ر دقيق يف جممله ،فالثابت �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم اتخذ من القد�س
قبل ًة للم�سلمني ،دون حتديد لل�صخرة املذكورة(.)59
والوا�ضح من كالم ��ه �أنه يحاول �أن يوجد رابطة بني مو�سى و�سليمان ومحمد
عليه ��م ال�سالم ،و�إن كان هذا غري متحقق عل ��ى امل�ستوى التاريخي �أو يف املرويات
الدينية.
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وتتع ��دد الإ�ش ��ارات ع ��ن داود و�سليم ��ان عليهما ال�سالم ،وتك�ث�ر يف موا�ضع
عل ��ى �سبيل املبالغة ،التي ال ميكن قبولها عق ًال ،ورمبا تكون من �آثار الإ�سرائيليات
التي وجدت جما ًال لالنت�شار يف �شفاهيات العامة وحكاياتهم .ومن ذلك ما يذكره
خ�س ��رو عن القباب العديدة املل َّب�سة بالر�صا�ص يف م�سجد قبة ال�صخرة ،و«هناك
قب ��ة ت�سمى قبة ال�سل�سل ��ة ،وهي ال�سل�سلة الت ��ي ع ّلقها داوود علي ��ه ال�سالم ،والتي
ال ت�ص ��ل �إليها �إال ي ��د �صاحب احلق� ،أما ي ��د الظامل والغا�صب ف�ل�ا تبلغها ،وهذا
املعنى امل�شهور عند العلماء»( .)60وتلك هي تخيالت الب�سطاء ،عندما تقرتن ببقعة
مقد�س ��ة مثل القد�س ،كانت مو�ض ًعا مل ��رور الأنبياء �أو الإقامة فيها ،وعلى الأخ�ص
نب ��ي اهلل داود ،والعقل اليت�صور مثل هذه التخي�ل�ات ،ف� ً
ضال عن �أن العقل امل�سلم
ال يقب ��ل مث ��ل ذلك؛ لأن القاع ��دة يف الإ�سالم -كما يذكر اب ��ن تيمية�« -أن تعظيم
مكان ال يعظمه ال�شرع (هو) �ش ٌّر .وهذه م�شاهد باطلة و�ضعت م�ضاهاة لبيوت اهلل،
وتعظي ًم ��ا ملا مل يعظم ��ه اهلل ،وعكو ًفا على �أ�شياء ال ت�ض ��ر وال تنفع»( ،)61ولو نظرنا
�إل ��ى ما يقال عن هذه ال�سل�سلة ،فهي مم ��ا يطلق عليه الأدب العجيب /العجائبي،
وه ��و ذلك النوع م ��ن الأدب الذي يقدم لنا كائنات وظواه ��ر فوق طبيعية ،تتدخل
يف ال�س�ي�ر الع ��ادي للحي ��اة اليومية ،وهو ي�شتم ��ل على حياة الأبط ��ال اخلرافيني،
الذي ��ن ي�شكلون م ��ادة للطقو�س والإمي ��ان الديني( ،)62وهذا مفه ��وم ي�ضع الأديان
يف نف� ��س ال�سلة م ��ع الأ�ساطري ،وهو م ��ا يتعار�ض مع الت�ص ��ور الإ�سالمي للأنبياء
والر�س ��ل بو�صفهم مبعوثني م ��ن اهلل تعالى ،ومعهم معجزات وخ ��وارق بت�أييد من
اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى ،وب�أدلة ن�صي ��ة موثقة ،بعي ��دً ا عن االدع ��اءات والتخيالت
الأ�سطوري ��ة .ولك ��ن ال�شاهد يف هذا التعري ��ف �أنه ي�ؤكد عل ��ى �أن الأدب –وال�سرد
ب�ش ��كل خا�ص -ناقل للمتخيالت ال�شعبي ��ة ،التي متتاح من الأديان ،عندما حت ّولها
عقول العامة والب�سطاء �إلى خياالت وتربطها مبح�سو�سات ،ويف هذا يحدث اللقاء
ب�ي�ن املتخيل ال�شعبي ،والوج ��دان الديني .وكما ر�أينا يف املثال ال�سابق ،ف�إن العامة
م ��ن �أه ��ل القد�س �صدق ��وا ما قيل له ��م عن قب ��ة ال�سل�سلة ،ونقلها عنه ��م خ�سرو،
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رج ًعا املقولة �إلى علماء مل يذكر واحدً ا منهم ،ونرى �أنه مل يتح َّر التدقيق ،و�إمنا
ُم ِ
�شخ�صا ما ،ليخترب ال�سل�سلة على �سبيل التجربة،
اكتفى بالنقل ،ولو تطوع و�أح�ضر ً
لأدرك �أنها تخر�صات.
كم ��ا ي�سج ��ل خ�سرو م ��ا يتداوله النا�س م ��ن �شفاهيات عن �أحوا� ��ض املياه يف
امل�سج ��د الت ��ي ال حتتاج �إلى عمارة ق ��ط؛ لأنها من ال�صلب ،ف� ��إذا حدث فيها �شق
حك َم �إ�صالحه حتى ال تتخ ��رب ،ويقال �إن �سليمان عليه ال�سالم هو الذي
�أو ثق ��ب �أُ ِ
عم ��ل هذه الأحوا�ض ،وقد جعل الق�سم الأعلى منه ��ا على هيئة التنور ،وعلى ر�أ�س
كل حو� ��ض غط ��اء م ��ن حجر؛ ك ��ي ال ي�سقط فيه �ش ��يء ،وماء ه ��ذه املدينة �أعذب
و�أنق ��ى من �أي ماء �آخ ��ر( .)63والإ�شارة نف�سها تتكرر عندم ��ا ي�سجل خ�سرو تعجبه
م ��ن �أحجار �ضخمة ا�ستخدمت يف البناء ،ويت�ساءل كيف ُر ِفعت ،فالعقل ال ي�صدق
كيف ا�ستطاعت قوة الب�شر نقلها وا�ستخدامها .ويقال �إن �سليمان بن داوود عليهما
ال�س�ل�ام هو الذي بن ��اه ،وقد دخل منه نبينا عليه ال�صل ��وات وال�سالم �إلى امل�سجد
ليلة املعراج ،وهذا الباب على جانب الطريق �إلى مكة .وعلى احلائط وبقرب هذا
الب ��اب ٌ
نق�ش ملجن (تر� ��س) كبري ،يقال �إن حمزة بن عب ��د املطلب عم النبي عليه
جال�سا هناك ،وعلى كتفه املجن ،وظهره م�سند �إلى احلائط ،و�أن هذا
ال�سالم كان ً
نق�ش جمنه(.)64
فامللم ��ح الأ�سا�س ��ي يف املخيل ��ة ال�شعبية يرب ��ط بع�ض معامل املدين ��ة �أو معامل
م�سجده ��ا املقد� ��س ب�أحد الأنبي ��اء �أو ال�صحابة؛ �أم ًال يف �إ�ضف ��اء روحانية خا�صة
عليه ��ا ،وبالطبع تلك �سرديات ال �أ�سا�س لها ،وال يوج ��د �شاهد عليها ،وقد �أوردها
خ�س ��رو كن ��وع من �إيه ��ام املتلقي مبا درج علي ��ه النا�س من مق ��والت ،ومل ي�س َع �إلى
�شفاهيات ال يوجد �أثر مادي على حجر
التحقق من �صدقها ،ورمبا يعود �إلى كونها
ٍ
�أو ورق دال عليه ��ا .وال�ش ��ك �أن العق ��ل لن يقبل مثل هذه الرواي ��ات ب�سهولة؛ لأنها
تكاد تربط كل �أثر بنبي �أو �صحابي ،فلم نعلم �أن حمزة عم النبي عليه ال�سالم زار
القد� ��س ،وجل�س فيه ��ا ،وهو الذي ا�ست�شهد يف غزوة �أحد عل ��ى نحو ما هو معلوم.
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وال ميكن القبول عق ًال ب�أن جمرد جلو�سه ،حامال جم ّنه� ،سيكون �سب ًبا يف نق�ش �أثر
املجن يف اجلدار احلجري.
�أم ��ا الدالئ ��ل عل ��ى �آثار �سليم ��ان ،خا�ص ��ة فيما يتعل ��ق بالأحج ��ار ال�ضخمة،
فرمب ��ا هي عائ ��دة �إلى كون ملك �سليم ��ان �أ�سا�سه العجائب ،فق ��د وهبه اهلل مل ًكا
ال ينبغي لأحد من بعده ،ومن دالئل ملكه تطويع احلجر ،وفهمه عليه ال�سالم للغة
املخلوقات.
وتب ��دو ال�سردي ��ات الدينية فيما يتعلق بحادثة الإ�س ��راء ،التي ربطتها املخيلة
ال�شعبي ��ة مع ال�صخرة امل�شرفة ،فهناك قب ��ة جربيل وهي مغلقة من ناحية القبلة،
حي ��ث بني عليها محراب جميل ،ولي�س فيها فر�ش ،ب ��ل �إن �أر�ضها م�ستوية ،ويقال
�إن ال�ب�راق �أُ ِع َّد هنا لريكبه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف رحلة املعراج .وبعد قبة
ذراع ��ا ،وهي مقامة على �أربعة �أعمدة
جربي ��ل ت�أتي قبة الر�سول وبينهما ع�شرون ً
م ��ن الرخ ��ام � ً
أي�ضا ،ويق ��ال �إن الر�سول �صل ��ى اهلل عليه و�سلم �صل ��ى ليلة املعراج
يف قب ��ة ال�صخ ��رة �أوال ،ثم و�ضع يده عل ��ى ال�صخرة ،فلما خ ��رج وقفت جلاللته،
فو�ض ��ع الر�سول يده عليها لتعود �إلى مكانه ��ا وت�ستقر وهي بعد ن�صف معلقة ،وقد
ذه ��ب الر�س ��ول من هناك �إلى القبة التي تنت�سب �إلي ��ه ،وركب الرباق ،وهذا �سبب
تعظيمه ��ا .وحتت ال�صخرة غار كبري ،ي�ضاء دائ ًم ��ا بال�شمع ،يقال �إنه حني قامت
ال�صخرة خال ما حتتها ،فلما ا�ستقرت بقي هذا اجلزء كما كان( .)65وهناك � ً
أي�ضا
ما ي�سمى مقام النبي ،فقد قيل �إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �صعد �إلى الدكة يف
ليل ��ة املعراج ،ودخل �إلى قبة ال�صخرة( .)66فكل مو�ضع يف م�سجد قبة ال�صخرة له
ارتباط بحادثة الإ�سراء واملعراج ،وما القباب املقامة على عدة �صخور ،وبجوارها
محاري ��ب لل�صالة� ،إال دالئل على �سمو هذه الأمكنة ،وبالقطع ال توجد دالئل ت�ؤكد
عل ��ى ما �أ�شري �إليه من �سرديات تربطه ��ا بحادثة الإ�سراء ،وقد عدنا �إلى تفا�صيل
الإ�س ��راء واملع ��راج ،و�إلى الن�صو�ص النبوي ��ة ال�شريفة ال�صحيح ��ة ،وكلها �أ�شارت
َ
الرباق باحللق ��ة التي كانت يربط به ��ا الأنبياء
�إل ��ى ربط ��ه �صلى اهلل علي ��ه و�سلم
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دوابه ��م( .)67وق ��د اكتفى خ�سرو ب�إي ��راد ما يقال ويحكى ب�ي�ن املقد�سيني عن ربط
املقد�سات بال�سرديات الدينية ،و�إن كانت هناك مبالغات ،وعدم حتقق من خالل
�آث ��ار ن�صي ��ة نبوية موثقة ،وه ��ذا عائد �إلى كون خ�سرو مل يك ��ن متعم ًقا يف ال�سرية
وعلم احلديث ،فتكوينه �أدبي مييل �إلى التفل�سف ،و� ً
أي�ضا لرغبته يف جذب القارئ
وت�شويقه مبا يروى عن هذه البقاع املقد�سة.
وباملنا�سب ��ة ف�إن ه ��ذه ال�سرديات ال تزال تتناقلها الأل�سن ��ة �إلى يومنا ،وك�أنها
متوارث ��ة جي�ل ً�ا بع ��د جي ��ل ،و�إن ُو ِجدت كتاب ��ات حديث ��ة ومعا�ص ��رة ت�صحح هذه
املروي ��ات ،ومنه ��ا ما يقال ع ��ن ال�صخرة امل�شرف ��ة ،وارتفاعها ع ��ن الأر�ض ك�أنها
طائ ��رة ،وغري ذلك من الأم ��ور التي ت�سته ��دف �إ�ضفاء طاب ��ع القد�سية على هذه
املوا�ضع ،مبا يجعل النا�س متعلقني بها ،على غرار ما درج عليه العامة يف تدينهم
ال�شعبي؛ من تعلق باملح�سو�سات واجلمادات والتربك بها ،وهو ما وجد نف ًيا قطع ًّيا
م ��ن علماء ال�شريعة ،خا�صة ابن تيمية( ،)68فالقد�س بقعة مقد�سة ،والأق�صى ت�شد
�إلي ��ه الرحال ،لعظم مكانته ،وك ��ي ن�سرتجع �أحداث الإ�سراء واملعراج بو�صفها من
املعج ��زات التي خ�� �صّ اهلل تعالى بها نبيه �صلى اهلل علي ��ه و�سلم ،وكلها ت�صب يف
الإمياني ��ات القلبي ��ة ،بدون التعلق ب�أي ��ة مح�سو�سات ،قد تن ��زع الروحانية ،وجتعل
امل�سلم غايته مادية ،متمثلة يف التربك وما �شابه.
خ�سرو والتحقق ودقة الو�صف:
ظه ��ر جل ًّيا �سعي خ�س ��رو �إلى التحقق بنف�سه من بع� ��ض املعلومات واملرويات،
و� ً
أي�ض ��ا محاول ��ة قيا�س م�ساح ��ات الأبنية وارتفاعها .ولعل هدف ��ه من هذا اختبار
م�صداقي ��ة بع�ض ما �سم ��ع ،وتقدمي معلومات �أكرث وثوقية ،ورمب ��ا لت�شويق القارئ
وتق ��دمي �ص ��ورة �أكرث واقعي ��ة عن املع ��امل التي يتح ��دث عنها .وعندم ��ا نت�أمل يف
تف�صي�ل�ات �شرحه للمعامل املقد�سة ،ن�شعر �أن ��ه يقدم �صو ًرا ميكن تخيلها من قبل
الق ��ارئ ،ب ��ل وميكن ر�سمه من قبل ر�سّ ��ام محرتف ،ولعل هدفه م ��ن ذلك �إ�شباع
�شوق القارئ لتخيل مثل هذه املقد�سات التي ت�صله مرويات عنها قد تقل �أو تكرث،
ولكنها لي�ست دقيقة.
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وق ��د �سعى خ�سرو �إلى التحقق بنف�س ��ه ،فعندما �سمع عن وادي جهنم ،فقالوا
ل ��ه �إن عمر ب ��ن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أن ��زل جي�شه فيه ،وهو ال ��ذي �أطلق عليه
ه ��ذه الت�سمية ،وقيل �إن من يذهب �إلى �آخر الوادي ي�سمع �صياح �أهل جهنم ،ولكن
خ�س ��رو عمل على التحقق بنف�سه لهذه الرواية العجيبة ،فنزل لآخر الوادي بنف�سه
فلم ي�سمع �شي ًئا( ،)69وهذا م�سعى جيد من خ�سرو ،ورمبا دفعه لذلك طرافة املتخيل
ال�شعب ��ي وما ي ��ردده العوام عن وادي جهن ��م ،وامل�س�ألة بالن�سب ��ة �إليه قاب قو�سني
�أو �أدنى ،ليت�أكد بنف�سه.
على جانب �آخر ،ف�إن خ�سرو عمد �إلى قيا�س عديد من املعامل بنف�سه ،م�ستغ ًال
يف ذل ��ك معرفته باحل�ساب والأقي�سة ،فقد رغ ��ب يف قيا�س م�سجد قبة ال�صخرة،
فيق ��ول« :وقد �أردت �أن �أقي�س ه ��ذا امل�سجد ،ولكني �آث ��رت �أن �أتقن معرفة هيئته،
وو�ضع ��ه �أوال ،ث ��م �أقي�س ��ه ،فلبث ��ت فيه زم ًن ��ا �أمعن النظ ��ر ،فر�أيت عن ��د اجلانب
ال�شم ��ايل ،بجوار قبة يعقوب عليه ال�سالم ،طا ًق ��ا مكتو ًبا على حجر منه� :أن طول
ه ��ذا امل�سجد �أربع وخم�سون و�سبعمائ ��ة ذراع ،وعر�ضه خم�س وخم�سون و�أربعمائة
ذراع ،وذل ��ك بذراع املل ��ك امل�سمى يف خرا�سان كز�شايكان وهو �أقل قلي ًال من ذراع
ون�ص ��ف( .)70وق ��د �أ�شار هن ��ا �إلى املقيا� ��س الفار�سي يف الذراع ال ��ذي يختلف عن
قيا�س الذراع املعهود يف بقية البلدان العربية الإ�سالمية ،و�أراد بذلك �إفهام قارئه
الفار�سي؛ كي يح�سن تخيل �أبعاد امل�سجد.
وقد �شرح خ�سرو بدقة بناء م�سجد قبة ال�صخرة الداخلي ،بو�صفه �أحد املعامل
الأ�سا�سي ��ة يف القد� ��س ،فو�صف جدران ��ه و�أطوالها وزخارفه ��ا ،و�أبوابه املزخرفة
بالنحا� ��س ،وذكر �أن امل�سج ��د فيه رواقان على جانبيهما �أعم ��دة رخامية ،عددها
ت�سعة وع�شرون عام ��ودًا يف كل رواق ،ورخامها ملون وو�صالتها مثبتة بالر�صا�ص.
و�أ�سه ��ب وا�ص ًفا كل مرت مربع يف امل�سجد ،ون َّبه �إل ��ى املحاريب والقباب فيه ،حيث
�شاه ��د قبة �صغ�ي�رة جميل ��ة ،ومحرا ًبا �أ�سفله ��ا مكتو ًبا عليه مح ��راب زكريا عليه
ال�س�ل�ام .ومي�ضي مف�ص�ل ً�ا يف و�صف الأعمدة ،والأروق ��ة واملحاريب مثل محراب
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معاوي ��ة ،ومح ��راب عمر ر�ضي اهلل عنهما ،ويذكر � ً
أي�ض ��ا �أن �سقف امل�سجد مغطى
باخل�ش ��ب املنقو�ش املحلى بالزخارف ،وعلى باب مق�ص ��ورة امل�سجد خم�سة ع�شر
روا ًق ��ا ،عليها �أب ��واب مزخرفة ،ارتفاع ٍّ
كل منها ع�ش ��رة �أذرع ،وعر�ضه �ستة �أذرع،
كم ��ا �أن �أحد �أبواب الأروقة مزين غاية الزينة ،وهو من احل�سن حتى تظن �أنه من
ذه ��ب ،وق ��د نق�ش بالف�ضة ،وكتب عليه ا�سم اخلليفة امل�أم ��ون ،ويقال �إنه هو الذي
�أر�سل ��ه من بغ ��داد ،وحني تفتح الأب ��واب كلها ينري امل�سجد ،حتى تظ ��ن �أنه �ساحة
مك�شوفة� ،أما حني تع�صف الريح ،ومتطر ال�سماء ،وتغلق الأبواب ،ف�إن النور ينبعث
�إلى امل�سجد من الأكوات .وعلى اجلوانب الأربعة من احلرم امل�سقوف �صناديق من
مدن ال�شام والعراق ،يجل�س بجانبها املجاورون ،كما هو احلال يف امل�سجد احلرام
مبكة �شرفها اهلل تعالى(.)71
وك�أن م�سج ��د قب ��ة ال�صخرة وه ��و يحمل �أ�سم ��اء ال�صحاب ��ة واخللفاء؛ يقف
�شاه ��دً ا عل ��ى عناية ح� � ّكام امل�سلمني به ��ذه البقعة املبارك ��ة ،و�أنهم� ،س ��واء كانوا
خلف ��اء �أو �أم ��راء �أو وال ًة ،حر�صوا عل ��ى عمارة امل�سجد و�صيانت ��ه والنهو�ض بكافة
�ش�ؤون ��ه ملكانته القد�سية .وك�أن عمارة امل�سجد –وفق و�صف خ�سرو -تنطق بعظمة
الفن ��ون الإ�سالمية وعمارتها ،كم ��ا �أن الزينة والزخارف الت ��ي �أ�شار �إليها خ�سرو
تعود –كما يقول ثروت عكا�ش ��ة� -إلى هيام ال�صانع الإ�سالمي بتزيني امل�سطحات
وزخرفته ��ا( ،)72كما �أن الأروقة واملحاريب التي يجدها امل�صلي وهو منذ ولوجه يف
امل�سجد ت�سكب يف وجداننا �أغزر �إح�سا�س بالهيبة والفخامة ،وقد يعرت�ض البع�ض
–كم ��ا يذكر ثروت عكا�شة -عل ��ى وجود الت�شكيالت الزخرفية التي قد ت�صرف
الرائ ��ي ع ��ن الناحية املعمارية ،غ�ي�ر �أن �سالمة الن�سب و�ص ��دق املقيا�س ور�صانة
الأل ��وان جتع ��ل هذه الزخارف ت�ستق ��ر وادعة يف مكانها ومكانته ��ا باملبنى يف �ألفة
و�سكون ،فيح� ��س امل�صلي بني يدي تلك الألوان امل�ضيئة ك�أنه محاط بعامل روحاين
يف�صل ��ه الف�صل كل ��ه عن العامل امل ��ادي ال�صاخب يف اخلارج ،وتل ��ك هي ال�صفة
اجلمالية الرئي�سة التي ي�ضفيها �صحن اجلامع(.)73
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أياما طويلة يف رح ��اب امل�سجد ،يتفح�صه
يت�ض ��ح من �أ�سلوب خ�س ��رو �أنه ظل � ً
ويع ��رف كل ما فيه ،وي ��د ّون يف �أوراق ��ه كل �صغرية وكبرية ،وم ��ا �أجمل مالحظته
ع ��ن �أبواب امل�سجد التي �إذا ُف ِتحت ف�إن �ضياء ال�شم�س يغرق امل�سجد ،مبا يعني �أن
عم ��ارة امل�سجد م�صممة على اال�ستفادة الق�صوى م ��ن م�صادر ال�ضوء الطبيعية،
كوات يف اجلدران ،ت�سهم يف الإ�ضاءة
و�إذا �أغلقت الأبواب ملطر �أو ريح ،ف�إن هناك ٍ
والتهوية.
وظهرت دقة خ�سرو يف الو�صف يف ا�ستعرا�ضه مل�سجد قبة ال�صخرة ال�شريفة،
التي ربط فيها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الرباق ،وقد �أقيمت دكة و�سط امل�سجد
بج ��وار ال�صخرة امل�شرفة؛ لأنها كبرية ،وقبة ال�صخ ��رة بيت مث َّمن الأ�ضالع ،وكل
ذراعا ،وله �أربعة �أب ��واب .ومحيط ال�صخرة مئة ذراع،
�ضل ��ع طوله ثالث وثالثون ً
وه ��ي بناء غري منتظ ��م يف �شكله ،وهي �أعلى من الأر�ض مبق ��دار قامة رجل ،وقد
�أحيطت ب�سياج من الرخام حتى ال ت�صل لها يد ،وهي حجر �أزرق ،وعليها �آثار �سبع
�أقدام ،قيل �إن �إبراهيم وابنه ا�سماعيل م�شيا عليها ،و ُبنيت �أعمد ٌةُ ،ن�ص َبت فوقها
القب ��ة ،التي تعلو ال�صخرة .ثم ي�شيد بف�ضل امل�سجد الأق�صى ،وثواب ال�صالة فيه
مع خط�أ يف ذكر الأجر(.)74
كم ��ا ر�صد خ�س ��رو � ً
أي�ضا م�صادر املي ��اه يف بيت املقد�س ،والح ��ظ �أنها تعتمد
عل ��ى ملء الأحوا�ض احلجري ��ة مبياه الأمطار عرب ميازيب م ��ن الر�صا�ص ،جتمع
املي ��اه من الأ�سطح ،ث ��م ت�س ّيلها �إل ��ى الأحوا�ض ،وقد �شاهد عل ��ى بعد فرا�سخ من
�صهريجا كب ًريا ،تنحدر منه املياه �إلى امل�سجد ،فتُخزَّن يف �أحوا�ض كثرية،
امل�سجد
ً
لي�ستخدمها امل�صلون يف الو�ضوء ،وذكر ب�أن املياه نظيفة ،غري ملوثة ب�أي �شكل ،وال
ت�ضي ��ع قطرة واحدة؛ لأن امل�سجد م�شيد على ال�صخور ،والأحوا�ض كذلك .والأمر
نف�سه موجود يف منازل النا�س ،ف ُيج َمع ماء املطر على �أ�سطح املنازل ثم ُيخزَّن(.)75
وق ��د �أدركنا من �إ�شاراته عن الأحوا�ض واملياه؛ كيف �أن املدينة و�أهلها تك ّيفوا
م ��ع بيئ ��ة املدينة ومناخها وطبيعته ��ا ،فاملدينة على جبل ،وما �أك�ث�ر الأمطار التي
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و�ص ِن َعت املزاري ��ب الر�صا�صية،
تهط ��ل عليها ،ولذا ُن ِحت � ْ�ت الأحوا�ض احلجري ��ةُ ،
الت ��ي تنقل املياه عرب قنوات ،ف ُتخ� �زَّن وي�ستفاد منها ،مع احلفاظ على نقاء املياه،
وعذوبتها.
عل ��ى �صعي ��د �آخر ،ف�إننا جند �إ�شارات كثرية ع ��ن التقاليد الدينية التي تعني
م ��ا اعتاد عليه النا� ��س يف القد�س� ،سواء كان ��وا من القاطنني فيه ��ا� ،أو الوافدين
عليها ،فاملدينة املقد�سة �صبغ ��ت حياتهم و�سلوكياتهم بطابعها ،و�صارت �أفئدتهم
تهف ��و �إليها ،يف ال�صلوات واملوا�سم والأعياد ،حيث يف� � ُد �إليها يف مو�سم احلج َمن
ال ي�ستطيع الذهاب �إلى مكة من �أهل هذه الواليات (يق�صد مدن وبلدان ال�شام)،
فيتوج ��ه �إلى املوقف ،وي�ضحي �ضحية العيد كما هي العادة ،ويح�ضر هناك لت�أدية
ال�سُّ ن ��ة يف بع� ��ض ال�سنني �أك�ث�ر من ع�شرين �أل ��ف �شخ�ص ،يف �أوائ ��ل ذي احلجة،
ومعه ��م �أبنا�ؤهم»(،)76خا�ص ��ة �أيام عيد الأ�ضحى املب ��ارك ويف مو�سم احلج ،حيث
اعت ��اد �أه ��ل ال�شام زي ��ار َة القد�س ،وق�ض ��اء الع�شر الأُ َول من �شه ��ر ذي احلجة يف
جم ��اورة امل�سجد الأق�صى ،ي�أتون م�صطحب�ي�ن �أهلهم و�أوالدهم ،ومن ثم يذبحون
�أ�ضحياتهم ،ويق�ضون عيدهم ،ثم يعودون ثانية ،وقد نالوا ثواب ال�صالة واملجاورة
لأطهر بقعة مباركة يف ال�شام.
ومنه ��ا � ً
أي�ضا �إ�ش ��ارة خ�سرو �إلى �إقام ��ة جماعة من املجاوري ��ن والعابدين يف
م�سج ��د بيت ال�صخرة امل�شرف ��ة ،وقد ُزينت �أر�ضه بال�سج ��اد اجلميل من احلرير
وغ�ي�ره( ،)77ويب ��دو �أن مفه ��وم املج ��اورة ال ��ذي يقت�ص ��ر فقه ًّي ��ا عل ��ى احلرم�ي�ن
ال�شريفني()78جن ��د �أنه هنا ات�سع لي�شمل جماورة امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة،
�أم�ل ً�ا يف مزيد من الثواب ،عندما يعي�ش امل�سلم متنع ًما بالأجر امل�ضاعف ع�شرات
امل ��رات من �صالته يف الأق�ص ��ى املبارك .وال�شاهد فيما ي ��ورده خ�سرو �أن القد�س
عرفت املجاورين والعابدين� ،أ�سوة مبا درج عليه امل�سلمون يف �سعيهم للمجاورة يف
مكة املكرمة واملدينة املنورة.
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اخلامتة
يف نهاية هذا البحث ن�صل �إلى جملة من النتائج نوجزها فيما ي�أتي:
•للقد� ��س مكانة عظمى �سامية يف قل ��وب امل�سلمني جمي ًعا ،و� ً
أي�ضا يف قلوب
�أ�صح ��اب الديانات ال�سماوية :اليهودية وامل�سيحي ��ة؛ نظ ًرا ملا حتتويه من
مقد�س ��ات ،وملا تتابع عليه م ��ن ر�سل و�أنبياء ،وهو م ��ا يف�سر ال�صراعات
التاريخية الطويلة واملمتدة لل�سيطرة عليها.
وع ِّمر،
•تطورت عمارة القد�س حتت حكم امل�سلمني ،ف ُب ِني امل�سجد الأق�صى ُ
و ُبن � َ�ي م�سجد قبة ال�صخ ��رة ال�شريف ��ة ،وتفننوا يف عمارته ��ا وزخرفتها
وتزيينه ��ا ،وق ��د اهتم خلف ��اء امل�سلم�ي�ن املتتابع ��ون ب�صيان ��ة املقد�سات
والزيادة عليها ،م ��ا بني محاريب وقباب و�أ�سبلة ومنافع ،من �أجل تي�سري
الزيارة و�أداء العبادات فيها.
•جاءت رحلة خ�سرو للمدينة لهدف روحاين يف الأ�سا�س ،ولكنه كان واع ًيا
�إل ��ى �أهمية تدوي ��ن م�شاهداته خالل تنقل ��ه ،خا�صة فيم ��ا يتعلق بعمارة
القد�س وم�ساجدها ومعاملها.
•ت ��درج خ�سرو يف و�صفه للقد� ��س من العام �إلى اخلا� ��ص ،ومن الكلي �إلى
اجلزئ ��ي ،وهو ما يح�سب له ،فبد�أ بو�صف املدينة من اخلارج ،ثم انحدر
�إلى طرقاته ��ا ،وم�ساجدها وقبابها ،كما �أ�شار �إل ��ى م�صادر املياه وطرق
تخزينه ��ا ،وو�صف بدقة كب�ي�رة الأروقة والأعم ��دة والأبواب ،والزخارف
والزينات ،والأ�سقف والرثيات ،والإ�ضاءة والتهوية.
•غل ��ب طابع الو�ص ��ف الب�صري على طريق ��ة خ�سرو ،عل ��ى ح�ساب ما هو
وج ��داين وورحاين ،وغل ��ب على �أ�سلوب ��ه اجلفاف� ،إال م ��ن �إ�شارات عن
الزائري ��ن والعابدين ،وه ��ي ال تخرج عن تو�صي ��ف �شكلي ظاهري حلال
�أه ��ل املدين ��ة وزائريه ��ا ،دون الغو�ص يف طبيع ��ة ممار�ساته ��م الدينية،
و�أحا�سي�سهم وهم يزورون الأق�صى املبارك.
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•م ��ن الوا�ضح �أن خ�سرو �أقام يف القد�س ،ولكنه مل ميدد عالقته مع �أهلها
اجتماع ًّيا وال ثقاف ًّيا ،وافتقدنا يف كتابه و�ص ًفا لأطعمتهم ال�شائعة ،و�أ�شكال
مالب�سهم ،والتعريف ب�أبرز �أحيائهم ،و�أمناط بيوتهم وطبائع معي�شتهم،
و� ً
أي�ض ��ا تقاليدهم و�أعرافهم فيم ��ا بينهم ،فلم جنده يح ��اور الزائرين،
ويتع ��رف على ثقافتهم وطباعهم وعاداتهم ،وال من �أين وفدوا ،ويبدو �أن
هدفه الأ�سا�سي كان و�صف املعامل العمرانية دينية الطابع ،بو�صف �أقرب
�إلى الأ�سلوب العلمي منه �إلى الأ�سلوب الأدبي.
•اكتف ��ى خ�سرو بتدوين ال�سرديات ال�شعبي ��ة الدينية التي ال تخرج عما هو
متخي ��ل عجائبي ،ومل يجتهد يف اال�ستيثاق م ��ن �صحتها وال �أدلتها ،وهذا
عائد ل�ضعف ثقافته الدينية ،فهو �شاعر يف الأ�سا�س ،وله كتاباته النرثية
الأدبي ��ة ،كما �أن ��ه مغ ��رم بالفل�سفة واملذاه ��ب ،ولكنه مل يعم ��ل عقله يف
املرويات العجائبية التي د ّونها عن العامة ،ليتعرف مدى �صدقها.
•�إن ال�ص ��ورة املجملة امل�ستقاة م ��ن رحلة خ�سرو عن القد� ��س تو�ضح �أنها
كان ��ت مكتمل ��ة عمران ًّيا ،ب ��ل ه ��ي يف �أزهى متدنه ��ا ورقيه ��ا ،و� ً
أي�ضا يف
انفتاحها وا�ستقبالها لكل الأديان.
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( )15املرجع ال�سابق� ،ص.98 ،97
( )16املرجع ال�سابق� ،ص.123
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الكتاب اجلديدة املتحدة ،بريوت ،2006 ،ج� ،1ص.270
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( )20الزمان وال�سرد ،ج� ،1ص.271
( )21الثقاف ��ة والزمن :مدخ ��ل �إلى �أ�شكال اجنالء العن�صر الثقايف ،د .محمد �شوقي الزين ،جملة عامل
الفكر ،الكويت ،ع� ،2018 ،175ص.10-8
(� )22أح�س ��ن التقا�سي ��م يف معرف ��ة الأقالي ��م� ،شم�س الدين �أبو عب ��د اهلل محمد املقد�س ��ي ،دار �صادر،
بريوت ،ن�سخة م�صورة عن طبعة بريل ،مدينة ليدن ،لندن� ،1909 ،ص.333
( )23احلي ��اة ال�سيا�سية يف ال�شرق الإ�سالمي �أي ��ام نا�صر خ�سرو ،د .يحيى اخل�شاب ،يف مقدمة ترجمته
لكت ��اب� :سف ��ر نامة ،نا�صر خ�سرو عل ��وي ،ترجمة :د .يحيى اخل�شاب� ،سل�سل ��ة الألف كتاب الثاين،
الهيئ ��ة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط� ،1993 ،2ص .16 ،15وقد �صدرت الطبعة الأولى من
هذا الكتاب املرتجم ،يف العام .1943
()24الع ��امل الإ�سالم ��ي يف الع�صر العبا�س ��ي ،د .ح�سن �أحمد محمود ،د� .أحم ��د �إبراهيم ال�شريف ،دار
الفكر العربي ،القاهرة ،ط ،5د ت� ،ص .297 ،296و�إن كنا نتحفظ على نعت امل�ؤلفينَ ِ لهذه ال�شعوب
ب�أنه ��ا بربرية ،و�أنها متث ��ل غارات بربرية �أعجمية على اخلالفة الإ�سالمي ��ة (العربية) ،بع�ضها له
ح�ضارة قدمية ،مثل الفر�س ،وبع�ضها ال ح�ضارة عنده مثل الرتك ،وهذا النعت ي�شمل ال�شعوب غري
العربي ��ة يف امل�ش ��رق و� ً
أي�ضا يف املغرب .وهما يطرحان فر�ضية ب� ��أن العامل الإ�سالمي حتت ال�شعوب
غري العربية ت�أخر ح�ضار ًّيا كث ًريا؛ لأنها ورثت اخلالفة الإ�سالمية عن العرب (�ص .)298واحلقيقة
�أن ه ��ذه الدول كان لها �أدوار مهمة يف حماية الثغ ��ور الإ�سالمية ،وهو ما �أ�شار �إليه امل�ؤلفان بعدئذٍ ،
�إذ ذك ��را �أن الدولةالغزنوي ��ة كانت �سب ًبا يف ن�شر الإ�سالم يف الهن ��د ،و�أن ال�سالجقة حموا اخلالفة
العبا�سي ��ة يف بغداد وواجهوا املد ال�شيعي ،كما دافعوا ع ��ن ثغور الإ�سالم يف جبال طورو�س ،كما �أن
املماليك كانوا غري عرب واجهوا املغول ،و�أي�ضا ال�صليبيني (�ص ،)301-299وهو ما ميثل ً
تناق�ضا
يف الر�ؤي ��ة و�إ�صدار احلكم ،وانحي ��از وا�ضح �إلى اجلن�س العربي ،ال ��ذي �أ�صيب بالت�أخر احل�ضاري
وال�سيا�س ��ي ،يف مقاب ��ل �صعود جن�سي ��ات وقوميات �أخرى .ونرى �أن معيار احلك ��م يتمثل يف �أن هذه
ال�شع ��وب غري العربية خدمت الإ�سالم وحمت الثغور ،وواجهت هجمات املغول وال�صليبيني والروم،
�أم ��ا الإ�ضافة احل�ضارية فهي كان ��ت قائمة وحادثة ،كما نرى يف فنون احل�ضارة يف عهد ال�سالجقة
والأيوبيني واملماليك ثم العثمانيني ،وهناك كتب كثرية ف�صّ لت يف ذلك.
( )25تاري ��خ الدولة امل�ستقلة يف امل�شرق عن اخلالفة العبا�سية ،د .عطية القو�صي ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة� ،1993 ،ص.9 ،8
( )26الرحل ��ة يف الأدب العرب ��ي :التجن� ��س� ،آليات الكتابة ،خط ��اب املتخيل ،د� .شعي ��ب حليفي� ،سل�سلة
كتابات نقدية ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة ،القاهرة� ،2002 ،ص.119
(27) Bias in research, Joanna Smith, Helen Noble, Evid Based Nurs
October 2014,volume 17. number 4, p100.

( )28احلياة ال�سيا�سية يف ال�شرق الإ�سالمي �أيام نا�صر خ�سرو ،د .يحيى اخل�شاب� ،ص.33 -30
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( )29الرحلة يف الأدب العربي :التجن�س� ،آليات الكتابة ،خطاب املتخيل� ،ص.120
(� )30سفر نامه ،نا�صر خ�سرو علوي� ،ص.45 ،44 ،43
( )31املرجع ال�سابق� ،ص.43
( )32الرحل ��ة والرحال ��ة امل�سلمون ،د� .أحم ��د رم�ضان �أحمد ،دار البيان العربي ،ج ��دة ،اململكة العربية
ال�سعودية ،ط1405 ،1هـ1985 ،م� ،ص.239
( )33احلياة ال�سيا�سية يف ال�شرق الإ�سالمية �أيام خ�سرو ،د .يحيى اخل�شاب ،يف مقدمة كتاب �سفر نامه،
مرجع �سابق� ،ص.26
( )34مقدمة د .اخل�شاب ،املرجع ال�سابق� ،ص.36
( )35املرج ��ع ال�ساب ��ق�� � ،ص .243 ،242ونتيجة اتباعه املذه ��ب الفاطمي الإ�سماعيل ��ي ،ف�إنه كتب كتابا
عنوان ��ه :ك�شاي� ��ش ورهاي� ��ش ،ومعه كتاب وج ��ه ودين ،وق ��د �أراد فيهما تقليد غي ��اث �صاحب كتاب
البيان ،وهو عن فقه الدعوة الباطنية الإ�سماعيلية وموقفها من اجلهاد والإمامة و�أركان الإ�سالم.
مخل�صا للمذه ��ب الإ�سماعيلي ،و ُد ِفن يف مدينة ميكان ،وي�ؤم قربه
وق ��د ظل �إلى نهاية حياته داع ًيا
ً
الإ�سماعيليون النزاريون من �آ�سيا الو�سطى وفار�س.
( )36الرحلة والرحالة امل�سلمون� ،ص.47
(� )37سفر نامه ،ن�ص الرحلة� ،ص.44
( )38املرجع ال�سابق� ،ص.47
( )39مقدمة د .يحيى خ�شاب يف الكتاب� ،ص.27 ،26
( )40الرحلة يف الأدب العربي :التجن�س� ،آليات الكتابة ،خطاب املتخيل� ،ص.215 ،214
(�)41سفر نامه ،ن�ص الرحلة� ،ص.45
()42املثال على ذلك ما ذكره خ�سرو عن بالد ال�شام خالل تنقله بني مدنه وقراه ،ال�صفحات .67 – 57
( )43فوائ ��د علمي ��ة وحقائق تاريخية من خالل الرحل ��ة النا�صرية لأحمد بن نا�ص ��ر الدرعي ،د.محمد
كن ��ون ،بحث من�شور �ضمن �أعمال ندوة �أدب الرحلة والتوا�صل احل�ضاري ،جامعة املولى �إ�سماعيل،
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،مكنا�س ،اململكة املغربية� ،1993 ،ص.360
( )44الرحلة والرحالة امل�سلمون� ،ص.236 ،235
()45املرجع ال�سابق� ،ص.13
( )46الرحلة يف الأدب العربي :التجن�س� ،آليات الكتابة ،خطاب املتخيل� ،ص.218 ،217
( )47كتاب �سفر نامه ،ن�ص الرحلة� ،ص.67
()48املرجع ال�سابق� ،ص.67
( )49القد� ��س �أمان ��ة عمر ..يف انتظار �ص�ل�اح الدين ،د.محمد عم ��ارة ،مكتبة الإم ��ام البخاري للن�شر
والتوزيع ،القاهرة� ،2009 ،ص ،16 – 8و� ً
أي�ضا �ص 42وما بعدها.
( )50املرجع ال�سابق� ،ص .26 ،25
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( )51و�ص ��ف الأر�ض املقد�س ��ة للحاج الرو�سي دانيال الراهب ( ،)1107-1106ترجمة وتعليق :د� .سعيد
البي�ش ��اوي ،داوود �أب ��و هدي ��ة ،دار ال�ش ��روق للن�شر والتوزي ��ع ،ع ّم ��ان ،الأردن� ،2003 ،ص.60 ،59
وي�ؤك ��د املرتجمان �أن مختل ��ف كتابات امل�ؤرخني والرحالة الغربيني درج ��وا على �إطالق لقب الكفار
�أو الوثني�ي�ن �أو ال�سرا�سن ��ة (ال�سراقنة) على امل�سلمني خالل الغ ��زو ال�صليبي �ص .59وهو ما يف�سر
ال�صبغة الدينية لل�صراع ال�صليبي الإ�سالمي ،ونظرة الغرب �إلى امل�سلمني.
( )52ل�سان العرب ،باب الراء� ،ص1640
()53كتاب �سفر نامة ،ن�ص الرحلة� ،ص.67
( )54املرجع ال�سابق� ،ص.67
()55املرجع ال�سابق� ،ص.68
( )56بل ��وغ الأماين من �آثار الفتح الرباين� ،شرح ترتي ��ب م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين ،ال�شيخ
�أحمد عبد الرحمن ال�سنال ال�ساعاتي ،من�شورات بيت الأفكار الدولية ،بريوت ،د ت ،اجلزء الرابع،
كتاب الفنت وعالمات ال�ساعة� ،ص.4691 ،4690
(� )57آلي ��ات ال�سرد بني ال�شفاهية والكتابية ،درا�سة يف ال�س�ي�رة الهاللية ومراعي القتل� ،سيد �إ�سماعيل
�ضي ��ف اهلل� ،سل�سلة كتابات نقدية ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة ،القاهرة� ،2008 ،ص.248 ،247
وق ��د �أورد امل�ؤلف كالمه عن امل ��كان يف �إطار تناوله لإ�شكالية املكان يف ال�س ��رد ال�شفاهي والكتابي،
وعالقت ��ه بالرواي ��ة وال�شعر ،ولكن ر�أينا اال�ستفادة من بع�ض �آرائ ��ه �ضمن مفهوم املخيلة اجلماعية
لل�سرد.
()58كتاب �سفر نامه ،ن�ص الرحلة� ،ص.69
( )59ورد يف البخ ��اري :ع ��ن ابن عمر (ر�ضي اهلل عنهما) :بينم ��ا النا�س بقباء جاءهم رجل فقال�“ :إن
ر�س ��ول اهلل rقد �أنزل عليه الليلة قر�آن ،و�أُ ِمر �أن ي�ستقبل الكعبة� ،أال فا�ستقبلوها ،وكان وجه النا�س
�إل ��ى ال�شام ،فا�ست ��داروا بوجههم �إلى الكعبة”� ،صحيح البخاري� ،أبو عبد اهلل محمد ابن �إ�سماعيل
البخاري ،دار ابن كثري ،دم�شق -بريوت ،ط1324 ،1هـ ،2002 ،كتاب التف�سري� ،ص1101
()60كتاب �سفر نامه ،ن�ص الرحلة� ،ص.80
( )61اقت�ض ��اء ال�صراط امل�ستقيم ملخالف ��ة �أ�صحاب اجلحيم� ،شيخ الإ�سالم �أحمد بن تيمية ،حتقيق :د.
نا�صر عبد الكرمي العقل ،دار �إ�شبيليا للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1419 ،هـ1998 ،م ،ج� ،2ص.165
( )62العجائب ��ي يف الأدب م ��ن منظ ��ور �شعري ��ة ال�س ��رد ،ح�سني ع�ل�ام ،ال ��دار العربية للعل ��وم نا�شرون
(بريوت) ،من�شورات االختالف (اجلزائر) ،ط� ،2009 ،1ص.32
()63كتاب �سفر نامه ،ن�ص الرحلة� ،ص.75
()64املرجع ال�سابق� ،ص.76
()65املرجع ال�سابق� ،ص.81
()66املرجع ال�سابق� ،ص.82
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( )67دالئل النبوة ومعرفة �أحوال �صاحب ال�شريعة� ،أبو بكر �أحمد بن احل�سني البيهقي ،توثيق وتعليق :د.
عبد املعطي قلعجي ،دار الكتب العلمية ،ودار الريان للرتاث ،ط1408 ،1هـ 1988م ،ج� ،2ص،364
.365
( )68اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم ،ج� ،2ص .353 -345وقد �شدد على �أن ال�صخرة امل�شرفة كانت مك�شوفة
يف عه ��د اخللف ��اء الرا�شدين ،ومل َّ
تغط �إال يف عهد عبد امللك بن م ��روان ،و�أن من �ش�أن تعظيمها �أن
يتعل ��ق العام ��ة بها ،م�ؤك ��دً ا �أن املرويات التي يتناقله ��ا النا�س �إمنا هي م�أخوذة م ��ن الإ�سرائيليات،
وال يوج ��د �أ�سا� ��س لها ،خا�صة ما يتعل ��ق بالأنبياء ال�سابقني .ونفى �أي �ص�ل�اة للنبي يف غري امل�سجد
الأق�صى ،ال عند ال�صخرة �أو غريها،
()69كتاب �سفر نامه ،ن�ص الرحلة� ،ص.68
()70املرجع ال�سابق� ،ص.69
()71املرجع ال�سابق� ،ص.74
( )72القي ��م اجلمالي ��ة يف العم ��ارة الإ�سالمية ،د .ث ��روت عكا�شة ،دار ال�شروق ،القاه ��رة ،ط،1994 ،1
�ص.139
( )73املرجع ال�سابق� ،ص.116
( )74كت ��اب �سفر نامه ،ن� ��ص الرحلة� ،ص ،80 -78يبدو خط�أخ�سرو يف ذكر ث ��واب ال�صلوات ،فذكر �أن
خم�سا وع�شرين �أل ��ف �صالة ،و�أن ال�صالة يف امل�سجد
ال�ص�ل�اة الواح ��دة يف امل�سجد الأق�صى تعدل ً
النبوي تعدل خم�سني �ألف �صالة ،وكالهما خط�أ ،يف حني ذكر �أن ال�صالة يف امل�سجد احلرام مبكة
تع ��دل ث ��واب مئة �ألف �صالة .وال�صحيح يف ث ��واب ال�صلوات ما ورد عن �أبي ال ��درداء وجابر ر�ضي
اهلل عنهم ��ا ،ع ��ن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ق ��ال« :ف�ضل ال�صالة يف امل�سج ��د احلرام على غريه
مائ ��ة �أل ��ف �صالة ،ويف م�سج ��دي هذا �ألف �ص�ل�اة ،ويف م�سجد بيت املقد� ��س خم�سمائة».و�صححه
الألب ��اين يف �صحي ��ح اجلامع ال�صغري وزيادت ��ه الفتح الكبري ،ال�شيخ محمد نا�ص ��ر الدين الألباين،
املكتب الإ�سالمي ،دم�شق ،ط1408 ،3هـ1988 ،م ،ج ،2رقم (� ،)4211ص.776
()75كتاب �سفر نامه ،ن�ص الرحلة� ،ص.75
()76املرجع ال�سابق� ،ص.67
()77املرجع ال�سابق� ،ص.80
( )78هناك اختالف بني الفقهاء يف جماورة احلرمني ال�شريفني مبكة واملدينة ،فهو عند فريق محبوب
ومندوب ووجيه؛ لأن امل�سلم املجاور يعي�ش يف بقعة مباركة ،فيثاب عن �صلواته وعباداته ،ويجتهد يف
املزيد منها ،مع التخلق ب�أخالق الإ�سالم املثلى .و�إن كان هناك فريق �آخر كرهوا املجاورة للحرمني؛
مخافة ال�س�أم وقلة الأدب املف�ضي �إلى الإخالل لوجوب التوقري والإجالل للحرمني .انظر :املو�سوعة
الفقهية الكويتية ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،دولة الكويت ،ط1417 ،1هـ1996 ،م ،ج،36
�ص.126 ،125
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امل�صادر واملراجع
�أوال :الكتب:
•�آليات ال�سرد بني ال�شفاهية والكتابية ،درا�سة يف ال�سرية الهاللية ومراعي
القت ��ل� ،سيد �إ�سماعيل �ضيف اهلل� ،سل�سلة كتاب ��ات نقدية ،الهيئة العامة
لق�صور الثقافة ،القاهرة.2008 ،
•�أح�س ��ن التقا�سي ��م يف معرفة الأقاليم� ،شم�س الدي ��ن �أبو عبد اهلل محمد
املقد�س ��ي ،دار �ص ��ادر ،بريوت ،ن�سخ ��ة م�صورة عن طبع ��ة بريل ،مدينة
ليدن ،لندن.1909 ،
•�أدب الرحالت الأندل�سية واملغربية حتى نهاية القرن التا�سع الهجري ،د.
نوال عبد الرحمن ال�شوابكة ،دار امل�أمون للن�شر والتوزيع ،ع ّمان ،الأردن،
ط.2008 ،1
•اختالق �إ�سرائي ��ل القدمية� :إ�سكات التاري ��خ الفل�سطيني ،كيث وايتالم،
ترجمة :د� .سحر الهنيدي� ،سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت.1999 ،
•اقت�ض ��اء ال�صراط امل�ستقي ��م ملخالفة �أ�صحاب اجلحي ��م� ،شيخ الإ�سالم
�أحمد بن تيمية ،حتقيق :د .نا�صر عبد الكرمي العقل ،دار �إ�شبيليا للن�شر
والتوزيع ،الريا�ض1419 ،هـ1998 ،م.
•بلوغ الأماين من �آثار الفتح الرباين� ،شرح ترتيب م�سند الإمام �أحمد بن
حنبل ال�شيباين ،ال�شيخ �أحمد عبد الرحمن ال�سنال ال�ساعاتي ،من�شورات
بيت الأفكار الدولية ،بريوت ،د ت.
•تاري ��خ الدول ��ة امل�ستقل ��ة يف امل�ش ��رق عن اخلالف ��ة العبا�سي ��ة ،د .عطية
القو�صي ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.1993 ،
•جمالي ��ات امل ��كان ،غا�ست ��ون با�ش�ل�ار ،ترجمة :غال ��ب هل�س ��ا ،امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،ط.1984 ،2
•دالئ ��ل النبوة ومعرفة �أحوال �صاحب ال�شريعة� ،أبو بكر �أحمد بن احل�سني
البيهق ��ي ،توثيق وتعليق :د .عبد املعطي قلعجي ،دار الكتب العلمية ،ودار
الريان للرتاث ،ط1408 ،1هـ 1988م.
•الرحل ��ة يف الأدب العرب ��ي :التجن� ��س� ،آلي ��ات الكتابة ،خط ��اب املتخيل،
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د�.شعي ��ب حليفي� ،سل�سلة كتابات نقدية ،الهيئ ��ة العامة لق�صور الثقافة،
القاهرة.2002 ،
•الرحلة يف الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ،د .نا�صر عبد
ال ��رازق املوايف ،دار الن�شر للجامعات امل�صرية -مكتبة الوفاء ،القاهرة،
.1995
•الرحل ��ة والرحالة امل�سلمون ،د� .أحمد رم�ضان �أحمد ،دار البيان العربي،
جدة ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط1405 ،1هـ.1985 ،
•الزمان وال�س ��رد :احلبكة وال�سرد التاريخي ،ب ��ول ريكور ،ترجمة� :سعيد
الغامني ،وفالح رحيم ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،بريوت.2006 ،
•الزم ��ن واللغة ،د.مالك يو�سف املطلب ��ي ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،
القاهرة.1986 ،
•�سفر نامه ،نا�صر خ�سرو علوي ،ترجمة :د .يحيى اخل�شاب� ،سل�سلة الألف
كتاب الثاين ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط.1993 ،2
•�صحي ��ح البخاري� ،أبو عب ��د اهلل محمد بن �إ�سماعي ��ل البخاري ،دار ابن
كثري ،دم�شق -بريوت ،ط1324 ،1هـ.2002 ،
•�صحي ��ح اجلامع ال�صغ�ي�ر وزيادته الفت ��ح الكبري ،ال�شي ��خ محمد نا�صر
الدين الألباين ،املكتب الإ�سالمي ،دم�شق ،ط1408 ،3هـ.1988 ،
•الع ��امل الإ�سالمي يف الع�صر العبا�سي ،د .ح�سن �أحمد محمود ،د� .أحمد
�إبراهيم ال�شريف ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط ،5د ت.
•العجائب ��ي يف الأدب م ��ن منظ ��ور �شعري ��ة ال�س ��رد ،ح�سني ع�ل�ام ،الدار
العربي ��ة للعلوم نا�شرون (ب�ي�روت) ،من�شورات االخت�ل�اف (اجلزائر)،
ط.2009 ،1
•ف�ضائ ��ل القد� ��س� ،أبو الفرج عبد الرحمن بن عل ��ي بن اجلوزي ،حتقيق:
د.جربائيل �سليمان جبور ،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت ،ط.1980 ،2
•القد� ��س �أمانة عم ��ر ..يف انتظار �صالح الدين ،د.محم ��د عمارة ،مكتبة
الإمام البخاري للن�شر والتوزيع ،القاهرة.2009 ،
•القي ��م اجلمالي ��ة يف العمارة الإ�سالمية ،د.ثروت عكا�ش ��ة ،دار ال�شروق،
القاهرة ،ط.1994 ،1
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•الطري ��ق �إل ��ى القد�س :درا�س ��ة تاريخي ��ة يف ر�صيد التجرب ��ة الإ�سالمية
على �أر�ض فل�سط�ي�ن ،د.مح�سن محمد �صالح ،مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات ،بريوت ،ط.2012 ،5
•ل�سان العرب ،ابن منظور ،داراملعارف ،القاهرة ،دت.
•املو�سوع ��ة الفقهية الكويتي ��ة ،وزارة الأوقاف وال�ش� ��ؤون الإ�سالمية ،دولة
الكويت ،ط1417 ،1هـ.1996 ،
•و�صف الأر�ض املقد�سة للح ��اج الرو�سي دانيال الراهب ،ترجمة وتعليق:
د� .سعيد البي�شاوي ،داوود �أبو هدية ،دار ال�شروق للن�شر والتوزيع ،ع ّمان،
الأردن.2003 ،
ثانيا :املجالت والدوريات وامل�ؤمترات:
•الثقاف ��ة والزمن :مدخل �إلى �أ�ش ��كال اجنالء العن�صر الثقايف ،د .محمد
�شوقي الزين ،جملة عامل الفكر ،الكويت ،ع.2018 ،175
•الرحل ��ة العربية يف املحيط الهندي ودورها يف خدمة املعرفة اجلغرافية،
د� .ص�ل�اح الدي ��ن ال�شامي ،جملة ع ��امل الفكر،املجل�س الوطن ��ي للثقافة
والفنون والآداب،الكويت ،ع  ،13مج  ،4يناير1983 ،م.
•فوائ ��د علمية وحقائق تاريخية م ��ن خالل الرحل ��ة النا�صرية لأحمد بن
نا�ص ��ر الدرعي ،د .محمد كن ��ون ،بحث من�شور �ضم ��ن �أعمال ندوة �أدب
الرحل ��ة والتوا�ص ��ل احل�ض ��اري ،جامعة املول ��ى �إ�سماعيل ،كلي ��ة الآداب
والعلوم الإن�سانية ،مكنا�س ،اململكة املغربية.1993 ،
ثالثا :مراجع باللغة الإجنليزية:
- Bias in research, Joanna Smith, Helen Noble, Evid Based Nurs October 2014,volume
17. number 4, p100.
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معجمية األوبئة يف العربية:
مصادرها وتطورها ووظائفها
دراسة معجمية
�أ.د .خالد فهمي

تقدمي:
تتن ��اول ه ��ذه الدرا�س ��ة نقطة بحثي ��ة �ضيقة تتعل ��ق بفح�ص تعام ��ل املعجمية
العربية العريقة مع حقل �ألفاظ الأوبئة وم�صطلحاتها.
وهذه الدرا�سة ت�صدر عن �إميان ب�أهمية توجه البحث العلمي يف الأكادمييات
املعا�ص ��رة �إل ��ى خدمة املجتم ��ع ،والتعاطي م ��ع م�شكالته املختلف ��ة ،وال�سيما تلك
امل�ش ��كالت التي ته ��دد وجود «الإن�سان» بو�صفه مرك ��زً ا يف هذه احلياة من منظور
الت�صور املعريف الإ�سالمي.
وت�سعى هذه الورقة �إلى العناية باملطالب الآتية:
مدخل :الإن�سان والوباء والل�سان :عالقات التقارب والإنتاج.
املطلب الأول :م�صطلحات الأوبئة يف تراث العربية :خطاب امل�صادر.
املطلب الثاين :معجمية الأوبئة يف العربية يف الع�صر احلديث وتطورها.
املطلب الثالث :حتليل خطاب �أ�س�س التوليد مل�صطلحات وباء كوفيد .19-
املطلب الرابع :موجز حتليل خطاب الأمناط من املنظور ال�شكلي مل�صطلحات
وباء كوفيد.19-
املطلب اخلام�س :معجمية الأوبئة يف العربية :حتليل خطاب الوظائف.
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ويف املجم ��ل تك�شف هذه الورقة عن ظهور منط م ��ن «اال�ستجابة الواعية» يف
ح ��دود �ضيقة من جان ��ب املعجمية للتعاطي مع �أزمة فريو� ��س كوفيد 19-املعروف
�إعالم ًّيا بفريو�س كورونا.
•مدخل :الإن�سان والوباء والل�سان :عالقات التقارب والإنتاج
�إن مراجع ��ة تاري ��خ الإن�س ��ان يف عالقته م ��ع الأوبئة كا�شف ع ��ن امتداد بالغ
الظه ��ور ،وه ��و ما جن ��د له جتلي ��ات مادية يف تاري ��خ الثقافة العربي ��ة على �صعيد
الل�سان منذ اجلاهلية(.)1
وق ��د �أنتجت هذه العالق ��ة التاريخية -بني الإن�سان والوب ��اء والل�سان -عناية
مبعجمي ��ة الوب ��اء يف تاريخ اللغة العربي ��ة ،وهو ما ي�سعى ه ��ذا البحث �إلى فح�ص
م�صادرها وتطورها ووظائفها.
 -1الأوبئة :مدخل تعريفي:
يبد�أ املنجز املعجمي املكتمل مبعجم العني للخليل بن �أحمد (ت175هـ) الذي
يق ��رر ب�ش� ��أن دالالت (الوباء) م ��ا يلي� :أن الوباء كل مر�ض ع ��ام ،ون�ص كالمه يف
الع�ي�ن« :الوب ��اء  ...كل مر�ض عام .تق ��ول� :أ�صاب �أهل الكورة الع ��ام وباء �شديد.
و�أر� ��ض وبئة� :إذا كرث مر�ضها ،وق ��د ا�ستوب�أتها .وقد َو ُب�ؤَت َت ْو ُب� � ُ�ؤ َوباءة� :إذا كرثت
�أمرا�ضها»(.)2
ويت�ضح من حتليل هذا الن�ص ال�سمات الداللية الآتية:
�أوال :بيان الرتكيز على وحدة املر�ض املنت�شر (كل مر�ض عام).
ثان ًيا :بيان الرتكيز على عموم الإ�صابة به بني قطاعات من النا�س.
ثال ًثا :بيان الرتكيز على انح�صاره يف مكان بعينه (�أهل الكورة).
و�إذا انتقلن ��ا �إلى �أحدث عمل مرجعي مخت�ص مب�صطلحات الوباء يف العربية
يف الع�صر احلديث ف�سوف جند ما يلي(:)3
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وب ��اء :ميك ��ن ت�صنيف حالة املر�ض على �أنها تف�شي وب ��اء �أو جائحة تب ًعا ملدى
انت�شاره؛ فالتف�شي زيادة حادة يف عدد الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض واحد ،والوباء:
زيادة حادة يف عدد املر�ضى امل�صابني ،وانت�شار هذه الزيادة على م�ساحة كبرية.
ومن الي�سري ج ًّدا الوقوف على ذلك التقارب بني ما ورد عند اخلليل يف العني
وم ��ا ورد يف ه ��ذا املعجم املخت� ��ص مب�صطلحات كوفيد ،19-وه ��و التقارب الذي
يلتقي يف:
�أ -انت�شار املر�ض.
ب -عموم هذا االنت�شار.
ت -ات�ساع امل�ساحة املكانية لالنت�شار.
 -2الأوبئة :موجز تعني االنتماء املعريف لدرا�سته يف الرتاث العربي:
تنتم ��ي الأوبئة معرف ًّيا �إلى حق ��ل الرتاث الطبي بالأ�سا�س يف الثقافة العربية،
ويتبعه يف ذلك الرتاث الفقهي ب�صورة وا�ضحة.
وال يعن ��ي ذلك غي ��اب معاجلات الأوبئة عن خريط ��ة املنجز املعريف مبيادينه
املختلفة يف الرتاث العربي؛ ذلك �أن العناية بالأوبئة ظهرت يف الرتاث يف احلقول
املعرفية املختلف ��ة ،مثل :التاريخ العام ،والتاريخ اخلا� ��ص بالأمرا�ض واملجاعات،
و�شروح احلديث النبوي وال�سيما م�صنفات الطب النبوي ،وكتب الأدب املو�سعة...
�إلخ.
وق ��د كان ر�صد العناية الرتاثية مب�صنفات الأوبئ ��ة متوج ًها ب�صورة م�سوغة،
ومتفهم ��ة �إلى ميدان الط ��ب بالأ�سا�س نظ ًرا للعالقة املنطقي ��ة والعملية الوا�ضحة
بني الطب والأوبئة(.)4
من هذا املدخل ميكن االنتقال �إلى معاجلة مطالب هذه الدرا�سة.

املطلب الأول :م�صطلحات الأوبئة يف تراث العربية :خطاب امل�صادر

�إذا كان تاري ��خ العالق ��ة بني الإن�سان والأوبئة والل�س ��ان قد ًميا ج ًّدا ،و�إذا كان
الإن�سان العربي ميلك مثل هذا التاريخ من العالقات القدمية � ً
أي�ضا؛ ف�إنه بالإمكان
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تق�سيم م�صادر م�صطلحات الأوبئة يف الل�سان العربي على النحو الآتي:
1 .1م�صادر عامة.
2 .2م�صادر مخت�صة.
وفيما يلي معاجلة لكل �صنف من هذين ال�صنفني:
 -1امل�صادر العامة مل�صطلحات الأوبئة يف الل�سان العربي يف الرتاث
تتحرك مدون ��ة �ألفاظ الأوبئة يف العربية على مح ��اور كثرية ،ميكن �إجمالها
ب�صورة موجزة يف امل�صادر الآتية:
 )1مدونة ال�شعر والأدب العربيني
بكم
حتتف ��ظ مدون ��ة الأدب العربي بوجه ع ��ام وال�شعر العربي بوج ��ه خا�ص ٍّ
ظاه ��ر يتوج ��ه �إلى و�ص ��ف الأوبئة التي تنه�ض عل ��ى ا�ستعمال قط ��اع من الألفاظ
الوا�صفة لها.
وه ��ذا االحتفاظ ه ��و ما قدم هذا امل�ص ��در هنا من املنظ ��ور التاريخي ،ومن
املمكن مراجعة بع�ض الأعمال املعا�صرة التي تك�شف عن بع�ض وجوه هذا احل�ضور،
م ��ن مثل� :صورة املر�ض والوب ��اء يف ال�شعر العربي بني الق ��دمي واحلديث للدكتور
�إبراهيم من�صور(.)5
والواق ��ع �أن فح�ص دواوين ال�شع ��راء ،ودواوين القبائ ��ل واملجاميع ال�شعرية،
واملختارات ال�شعرية وكتب الأدب املو�سوعية ميكن �أن يهدي �إلى جمع مادة معتربة
من الن�صو�ص تكون مبنزلة العمل املبدئي الت�أ�سي�سي حلقل �ألفاظ املر�ض والوباء.
 )2القر�آن الكرمي
�إن �أح ��د �أه ��م مقا�صد الكتاب العزيز ماثلة يف حتقي ��ق جودة احلياة وال�سعي
�إل ��ى ن�شر ال�صح ��ة العامة ،بو�صف ذل ��ك طري ًقا للنهو�ض بالدي ��ن ،نظ ًرا للعالقة
احلميمة القائمة بني �صحة الأبدان و�صحة الأديان.
وه ��ذه العالق ��ة التي جتعل من الكت ��اب العزيز م�صد ًرا معت�ب ً�را لألفاظ حقل
الأمرا�ض والأوبئة.
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 )3ال�سنة النبوية و�شروحها
لق ��د ا�ستق ��ر �أن ال�سنة امل�شرفة هي ركن الوحي الث ��اين ،وال�شارحة ملا ورد يف
الكتاب العزيز � ً
أي�ضا.
وه ��ذا االعتب ��ار يجعل من ال�سن ��ة و�شروحها م�ص ��د ًرا �أ�سا�س ًّيا م ��ن امل�صادر
العامة التي احتفظت بعدد معترب من �ألفاظ حقل الأمرا�ض والأوبئة �سع ًيا لتحقيق
مقا�صد ال�شريعة.
وق ��د جتلى ظهور معج ��م الأمرا�ض والأوبئة يف ال�سن ��ة ب�صورة مو�ضوعية يف
�صورتني هما:
�أ� .ص ��ورة �أب ��واب الف�صول داخل كت ��ب ال�صحاح التي رتبه ��ا جامعوها ترتي ًبا
فقه ًّيا.
ب� .ص ��ورة ر�سائل �أو كت ��ب م�ستقلة جامعة للأحاديث النبوي ��ة ال�شريفة التي
تعال ��ج �أمور الطاعون والوب ��اء ،من مثل ما �أفرده البخ ��اري يف �صحيحه لأحاديث
املر� ��ض يف كتاب املر�ضى ،وكت ��اب الطب وما خ�ص�صه �أبو داود يف �سننه لأحاديث
الباب يف كتاب الطب ،وكذلك الرتمذي يف �سننه ،وكذلك ابن ماجه يف �سننه .هذا
بالإ�ضاف ��ة �إلى �أبواب �أخرى يف هذه املدونات احلديثي ��ة مثل �أبواب مناقب املدن،
و�أبواب ال�شهي ��د و�أنواعه ،وغري ذلك ،مثل كتاب :بذل املاعون يف ف�ضل الطاعون،
البن حج ��ر الع�سقالين (ت 852هـ)(« :)6فقد تكرر (ال�س�ؤال) ...يف جمع الأخبار
الواردة يف الطاعون مع �شرح غريبها  ...ف�أجبت».
وكت ��اب ال�سيوطي (ت 911هـ)( ،)7وهو اخت�صار لكتاب ابن حجر الع�سقالين
املذكور قبله يقول يف مقدمته (�ص« :)137هذا جزء انتخبت فيه ما ورد يف �أخبار
الطاعون ،اخت�صرته من كتاب بذل املاعون ل�شيخ الإ�سالم ابن حجر الع�سقالين»،
وقد ا�ستمرت وجوه العناية بهذا الأمر حتى الع�صر احلديث يف مثل :منهج ال�سنة
يف مواجه ��ة الأوبئ ��ة( ،)8وتك�ش ��ف هذه امل�ص ��ادر العام ��ة الثالثة يف ه ��ذا ال�سياق
املخت�صر ،عن ح�ضور جملة من �ألفاظ الأمرا�ض العامة والأوبئة يف اللغة العربية.
ﺷﻮال  -ذو اﳊﺠﺔ1443

285

أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

6 5 4

58

 -2امل�صادر اخلا�صة مب�صطلحات الأوبئة يف العربية يف الرتاث
يف هذا املحور تتجه الدرا�سة �إلى تعيني امل�صادر املخت�صة بجمع م�صطلحات
الأوبئة يف الل�سان العربي .وهي ما يعرف باملعاجم املخت�صة غري املعاجم العامة.
وهذا التعيني مرجعه �إلى �أمرين ظاهريني هما:
�أوال :التنب ��ه �إلى الت�صني ��ف املو�ضوعي للألفاظ ،و�إيراده ��ا يف حقول داللية
جامعية.
ثاني ��ا :املعاجلة املخت�صة بالأمرا� ��ض والأوبئة يف احلقول املعرفية التي عنيت
بدرا�ستها.
 )1معجم���ات املعاين �أو املو�ضوعات الرتاثية العربية مبا هي م�صدر خا�ص
لألفاظ الأمرا�ض والأوبئة يف العربية.
متث ��ل قيمة معجمات املعاين -يف هذا ال�سياق� -أنها تنبهت �إلى جمع الألفاظ
اخلا�ص ��ة بالأمرا�ض والأوبئة يف �أبواب خا�ص ��ة حتقق مبد�أ جمع اللغة ،وتعني على
فح�ص الفروق الداللية بينها ،تو� ً
صال �إلى ر�صد ال�سمات الفارقة لكل لفظ ب�صورة
م�ستقلة ،ومن املعجمات التي �صنعت هذا ال�صنيع ما يلي:
�أ -كتاب اجلراثيم ،البن قتيبة (ت 276هـ) ،حتقيق :محمد جا�سم احلميدي،
تقدمي :د.م�سعود بوبو ،وزارة الثقافة ال�سورية ،دم�شق 1997م ،الذي خ�ص�ص با ًبا
لألفاظ (ال�سقام واملر�ض.)455-446/12
ب -كت ��اب مب ��ادئ اللغ ��ة ،للخطيب الإ�س ��كايف (ت421هـ) ،ال ��ذي خ�ص�ص
با ًب ��ا بعنوان (باب يف �أو�ص ��اف العلل و�أ�سمائها� ،ص �ص  ،)197-194طبعة مكتبة
اخلاجني ،القاهرة� ،سنة 1325هـ.
ت -كت ��اب فق ��ه اللغة و�سر العربي ��ة ،للثعالبي (ت429ه� �ـ) ،حتقيق :الدكتور
خالد فهم ��ي ،ت�صدير الدكتور رم�ضان عبد الت ��واب ،دار الن�شر للجامعات ،ط،2
�سن ��ة 1440ه� �ـ =2019م ،الذي خ�ص�ص فيه ف�صال بعن ��وان( :يف تف�صيل �أ�سماء
الأمرا�ض و�ألقاب العلل والأوجاع ،)211-208/1 ،وف� ً
صال بعنوان (ف�صل ينا�سبه
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يف الأورام واخلراج ��ات والبثور والق ��روح ،)211 /1 ،وف� ً
صال (يف احلميات/1 ،
.)214 -213
ث -كت ��اب املخ�ص� ��ص ،الب ��ن �سيده (ت 458ه� �ـ) ،ت�صحي ��ح محمد محمود
الرتك ��زي ال�شنقيط ��ي ،وعب ��د الغني محم ��ود ،م�ص ��ورة دار الكت ��اب الإ�سالمي،
القاه ��رة1321 ،ه� �ـ ،الذي خ�ص�ص جملة من الأبواب بعن ��وان (�أبواب الأمرا�ض،
 65/5وما بعدها).
ويالح ��ظ على هذا املنح ��ى الت�صنيف ��ي يف معجمات املع ��اين �أو املو�ضوعات
جملة من املالحظ هي:
�أوال :ت�أخر ا�ستقالل �ألفاظ الأمرا�ض والأوبئة ب�أبواب م�ستقلة ب�صورة ن�سبية؛
�إذ مل يظهر يف الغريب امل�صنف باب �أو ف�صل م�ستقل يجمع هذه الألفاظ.
ثان ًيا :تفاوت كثافة هذه الف�صول �أو الأبواب من معجم لآخر.
ثال ًثا :اتفاق املعجم ��ات املو�ضوعية الرتاثية جمي ًعا على �أن الأمرا�ض والأوبئة
م ��ن الأم ��ور العار�ضة ،وهو –فيما يب ��دو� -سبب ف�صلها عن �أب ��واب خلق الإن�سان
التي خل�صت لألفاظ اخللق ونعوته وح�سناته وعيوبه من جهة اخللقة ،ورمبا يدعم
ه ��ذا امللحظ خلو كتب خلق الإن�سان اللغوي ��ة امل�ستقلة من �أبواب جامعة للأمرا�ض
والأوبئة.
راب ًعا :التمدد املكاين اخلادم للمعجمية اللغوية املو�ضوعية يف امل�شرق واملغرب
الإ�سالميني.
 )2معجمات امل�صطلحات العربية امل�صنفة مبا هي م�صدر خا�ص مل�صطلحات
الأمرا�ض والأوبئة يف العربية.
كان ظه ��ور معجم ��ات امل�صطلحات العربية املخت�ص ��ة بالأمرا�ض والأوبئة يف
العربي ��ة �إعال ًن ��ا بال َغ الظهور عن التطور العلمي ال ��ذي ترجمت عنه اللغة العربية
مب ��ا �أنتجته من ر�صيد م�صطلحي �ضخم وغني من امل�صطلحات ،كان م�شغلة هذه
املعجمات؛ ذلك �أنها «جمعت بني دفتيها م�صطلحات العلوم املختلفة التي عرفتها
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احل�ض ��ارة الإ�سالمي ��ة ودونتها بالل�س ��ان العربي» ،كما �سب ��ق �أن قررنا يف معاجم
امل�صطلحات يف تراث العربية(.)9
وقد ظهر تيار معجمي يف هذا ال�سياق هو معجمات امل�صطلحات التي اتخذت
منهجا له ��ا ،وهو ما يعن ��ي ا�ستقالل
م ��ن الرتتي ��ب املو�ضوعي العلم ��ي امل�صن ��ف ً
امل�صطلح ��ات الطبية ب�أبواب م�ستقلة يف قطاع من ه ��ذه املعجمات املخت�صة فيما
يلي:
�أ -كتاب مفاتيح العلوم ،للخوارزمي (ت 387هـ) ،حتقيق :فان فلوتن ،تقدمي:
د .محم ��د ح�س ��ن عب ��د العزيز� ،سل�سل ��ة الذخائ ��ر ( )118هيئة ق�ص ��ور الثقافة،
القاه ��رة2004 ،م ،الذي خ�ص� ��ص ف� ً
صال لذكر الأمرا� ��ض والأدواء �ضمن الباب
الثالث املخت�ص بالطب (�ص �ص .)166-156
ب -كت ��اب احلدود والفروق ،البن هبة اهلل الطبيب (الع�شاب) (ت 495هـ)،
من ��ه ن�سخة مبكتبة الإ�سكندري ��ة ،برقم2017م  /فل�سفة ورق ��م الت�صنيف ،7333
وعنوانه ��ا كم ��ا وردت يف املخطوط ��ة ح ��دود الط ��ب واحل ��دود الطبي ��ة( .)10وق ��د
قطاع ��ا من احلدود محل املعاجلة للأدواء والأمرا�ض (�ص �ص
خ�ص�ص جز ًءا �أو ً
28ب�38-أ).
ج -مقالي ��د العل ��وم يف احلدود والر�س ��وم ،املن�سوب لل�سيوط ��ي (ت 911هـ)،
حتقي ��ق :د .محمد �إبراهيم عبادة ،مكتب ��ة الآداب ،القاهرة ،ط� 2سنة 1428هـ=
2007م ،ال ��ذي خ�ص� ��ص ف�ص�ل ً�ا للأمرا�ض يف باب مل�صطلح ��ات الطب (�ص �ص
� ،)211-200شملت امل�صطلحات من ( ،)1591-1492ويلحظ على هذه امل�صادر
ما يلي:
�أوال :الظهور الوا�ضح مل�صطلحات الأمرا�ض والأوبئة على خريطة اال�صطالح
الطبي يف تراث العربية.
ثان ًيا :الت�أخر الن�سبي جلمع امل�صطلحات الوبائية واملر�ضية يف �أعمال مرجعية
معجمية مخت�صة ،مقارن ��ة بتاريخ ظهور العناية باجلمع اللغوي لألفاظ الأمرا�ض
والأوبئة ،وت�صنيفها يف املعجمات اللغوية املو�ضوعية العامة.
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ثال ًث ��ا :ا�ستقرار م�صطلحات الأمرا�ض والأوبئة على خريطة الطب يف الرتاث
العرب ��ي ب�صورة ترج ��م عنها ت�سكينها يف احلقل نف�س ��ه يف املعجمات املخت�صة يف
تراث اللغة العلمية العربية.
راب ًعا :التمدد املكاين ،مبعنى ظهور خدمة م�صطلحات الأمرا�ض والأوبئة يف
معجمات امل�صطلحات على خريطة جغرافية امل�شرق واملغرب الإ�سالميني.
 )3معجمات امل�صطلح الطبي يف الرتاث العربي (احلدود الطبية) مبا هي
م�صادر خا�صة مل�صطلحات الأمرا�ض والأوبئة يف العربية.
ع ��رف تاري ��خ الكتابة يف امل�صطلح الطب ��ي الرتاثي يف اللغ ��ة العلمية العربية
قائمة تراث احلدود الطبية ممتدة ب�صورة ما.
وم ��ن معجم ��ات امل�صطلح الطبية الت ��ي عنيت بجمع م�صطلح ��ات الأمرا�ض
والأوبئة يف ف�صول مو�ضوعية م�ستقلة ما يلي:
�أ -كت ��اب التنوير يف اال�صطالحات الطبية ،البن ن ��وح القمري (ت 390هـ)،
حتقي ��ق :وفاء تقي الدين ،جممع اللغة العربي ��ة بدم�شق(املجمع العلمي العربي)،
املجلد  ،66جزء� ،1سنة 1966م( ،)11وقد خ�ص�ص عددًا من الف�صول مل�صطلحات
الأمرا�ض والعلل والأوبئة (�ص �ص .)37-14
ب -ح ��دود الأ�شياء الطبي ��ة ،لأبي الفرج بن هن ��دو (ت 420هـ) ،منه ن�سخة
مبعه ��د الثقاف ��ة والدرا�س ��ات ال�شرقي ��ة ،جامعة طوكي ��و ،ورقمه ��ا -99999.No
 ،2218txtوق ��د خ�ص� ��ص جز ًءا مت� ً
صال م ��ن هذا العمل مل�صطلح ��ات الأمرا�ض
والأوبئة (�ص �ص  ،)128-121وعنوانه( :ذكر �أنواع الأمرا�ض).
ويبدو من هذين العملني �أ�سبقية امل�شرق العربي يف ميدان خدمة م�صطلحات
الأمرا� ��ض والأوبئة ب�أعم ��ال مرجعية معجمية مخت�صة عن غ�ي�ره من املناطق يف
جغرافية العامل العربي القدمي.

ﺷﻮال  -ذو اﳊﺠﺔ1443

289

أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

6 5 4

58

� )4أدبي���ات الط���ب العرب���ي الرتاثي���ة مباه���ي م�ص���در خا����ص مل�صطلح���ات
الأمرا�ضوالأوبئة يف العربية.
من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية حفظ الأبدان ،وهو الأمر الذي �أ�سهم ب�صورة
فعال ��ة يف تطوير الطب يف الثقافة العربية بف�ضل الإ�سالم ،وكان من نتائجه تطور
الت�صنيف فيه ،وتنوعه.
وفيم ��ا يلي ر�ص ��د لفروع هذا احلقل التي حتتف ��ظ �أدبياتها ب�أعداد كبرية من
م�صطلحات الأمرا�ض والأوبئة ب�صورة وا�ضحة بحكم بنائها املعريف ،وهذه الفروع
هي:
�أ) �أدبي ��ات الطب العربي الرتاثي ب�صورة عامة ،من مثل القانون البن �سينا،
واملوجز يف الطب البن النفي�س وغريهما.
ب) �أدبي ��ات خل ��ق الإن�سان يف حقل الطب العربي ،تل ��ك التي يكون جز ًءا من
تكوينها العناية مبا ي�صلح الإن�سان ويقيه الأمرا�ض والأوبئة من مثل :خلق الإن�سان
لأب ��ي احل�س ��ن �سعيد ب ��ن هبة اهلل ب ��ن احل�س�ي�ن (ت 495هـ) ،حتقي ��ق :د .كمال
ال�سامرائي ،وزارة الثقافة والإعالم ،العراق ،بغداد ،ط �سنة 1990م.
ج) �أدبي ��ات ال�صح ��ة العامة �أو ما يعرف مب�صال ��ح الأبدان يف الرتاث الطبي
العرب ��ي ،م ��ن مثل :م�صال ��ح الأبدان والأنف� ��س ،البن �سهل البلخ ��ي (ت 322هـ)،
حتقي ��ق :د.محمود م�صري ،ت�صدير :د .محمد هيثم اخلياط ،معهد املخطوطات
العربية ،القاهرة 2005م.
د) �أدبيات البيئة �أو ما يعرف ب�إ�صالح ف�ساد الهواء يف الرتاث البيئي والطبي
يف ال�ت�راث العرب ��ي ،م ��ن مثل:مادة البق ��اء يف �إ�صالح ف�ساد اله ��واء والتحرز من
�ضرر الأوباء ،للتميمي املقد�سي ،حتقيق :يحيى �شعار ،معهد املخطوطات العربية،
القاهرة1999 ،م.
ه� �ـ) �أدبي ��ات ال�صيدلة �أو ما يع ��رف بالأدوية املف ��ردة والأدوي ��ة املركبة ويف
الرتاث الطبي العربي ،تلك التي تذكر تب ًعا لذكر عالجات الأمرا�ض التي تعاجلها
الأدوية م�شغلة عناية هذه الأدبيات.
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و)�أدبي ��ات الفل�سف ��ة العملي ��ة والأخالق التطبيقي ��ة يف املجال الطب ��ي� ،أو ما
يع ��رف بكتب الن�صائ ��ح والو�صايا يف الرتاث العربي من مث ��ل :كتاب الن�صيحتني
للأطب ��اء واحلكماء ،ملوفق الدين البغ ��دادي(ت 629هـ) ،حتقيق :د .محمد كامل
ج ��اد ،معهد املخطوط ��ات ،القاهرة1438 ،هـ= 2017م ،وق ��د �أح�سن محققه مبا
كان منه� ،إذ �صنع ك�شا ًفا مل�صطلحات الأمرا�ض والعلل(.)12
واحلقيق ��ة �أن القائمة هن ��ا يف هذا املطلب قابلة للزي ��ادة ب�صورة عملية� ،إذا
م ��ا توقفنا �أمام احلق ��ول املعرفية الفرعية الدائرة يف فل ��ك امل�صنفات الطبية يف
الرتاث العربي.
� )5أدبيات احل�سبة يف الرتاث العربي.
عرف ��ت الدول ��ة الإ�سالمي ��ة يف تاري ��خ النظ ��م ما يع ��رف بجه ��از احل�سبة يف
تنظيماته ��ا الإداري ��ة ،تلك التي ته ��دف �إلى حفظ املجاالت العملي ��ة التي يتحرك
فيها النا�س ويق�ضون فيها حوائجهم ،ويحتكون فيها ب�صورة وا�ضحة بالآخرين.
وه ��ذا الأمر خلف ترا ًثا �ضخ ًما مبد�ؤه من جهة علماء ال�شريعة� ،شاركهم فيه
امل�شتغلون ب�إدارة احل�سبة من واقع جتاربهم العملية.
وقد حفلت كتب احل�سبة الإ�سالمية ب�أبواب وف�صول يف احل�سبة على الأطباء،
والف�صادين واحلجامني ،واحل�سبة على احلمامات العامة وقومتها(.)13
وقد حفلت هذه الأدبيات بعدد كبري من م�صطلحات الأمرا�ض والأوبئة بحكم
تكوينه ��ا املعريف ،الذي ينه�ض عل ��ى اتخاذ الإجراءات والتداب�ي�ر التي من �ش�أنها
ح�صار الأمرا�ض ومنع العدوى ،ومنع انت�شار الأوبئة.
وترتبط بهذا امليدان كتب ال�سيا�سة ال�شرعية امل�ؤ�س�سة ،وكتب الفقه املو�سوعية
� ً
أي�ضا.
واحلقيق ��ة �أن احلق ��ول املعرفية التي تت�ضمن بحكم بنائه ��ا املعريف قطاعات
من م�صطلحات الأمرا�ض والأوبئة و�ألفاظها قابلة للزيادة عند �إرادة اال�ستيعاب،
ذل ��ك �أن م�شكلة الأمرا� ��ض والأوبئة داخل �ضمن حق ��ول اجلغرافيا وكتب التاريخ
الع ��ام ،واخلا� ��ص ،وكتب الفتاوى ،والن ��وازل ،وكتب احليوان ،وكت ��ب املياه والآبار
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وغريها.
وحتلي ��ل خطاب ح�ض ��ور م�صطلحات الأمرا� ��ض والأوبئة يف ال�ت�راث العربي
يك�شف عن جملة من العالمات التي ميكن الوقوف عليها فيما يلي:
�أوال :التم ��دد املع ��ريف للحق ��ول العلمي ��ة املتعاطية مع الإن�س ��ان ،مبعنى ظهور
قطاع ��ات من م�صطلح ��ات الأمرا�ض والأوبئة يف عدد من احلق ��ول املعرفية التي
عرفه ��ا تاري ��خ ت�صنيف العلوم يف احل�ض ��ارة العربية ،وهو تو�س ��ع يف�سره مركزية
الإن�س ��ان يف احل�ض ��ارة العربي ��ة الإ�سالمية م ��ن جانب ،ويف�سره طبيع ��ة النموذج
املعريف الإ�سالمي الذي يحر�ص يف �أحد مقا�صده الكربى الكلية على جودة احلياة
ون�شر ال�صحة بني عموم بني الب�شر.
ثان ًي ��ا :التداخ ��ل املركب بني ظاه ��رة املر� ��ض والوباء وغريها م ��ن الظواهر
االجتماعية والبيئية والفقهية ،الأمر الذي ي�ستدعي ظهور منط من العناية مب�شكل
الأوبئة يف عدد من احلقول املعرفية املتما�سة معه ب�صورة وا�ضحة� ،سواء كان هذا
التما� ��س من �أجل التوقي من وقوعها واالحتي ��اط بالتدابري االحرتازية املانعة من
انت�شاره ��ا� ،أم كان هذا التما�س من �أج ��ل تكييف الأحكام الفقهية� ،أم الإجراءات
الطبية واملجتمعية والتدخل البيئي من �أجل الق�ضاء عليها �إن انت�شرت.
ثال ًث ��ا :طبيع ��ة الت�ص ��ور الإ�سالمي امل�ؤ�س� ��س لل�صناعة العلمي ��ة يف احل�ضارة
العربي ��ة ،الت ��ي تت�سم بال�شم ��ول واال�ستيع ��اب والوعي برتكب الظواه ��ر الإن�سانية
وتعقدها وتداخلها وت�شابكها.

املطلب الثاين :معجمية الأوبئة يف العربية يف الع�صر احلديث وتطورها.

مم ��ا يتميز به الع�صر احلديث نزوعه نح ��و تطوير عدد من احلقول املعرفية
القدمية ،ومن �أظهر مالمح هذا التطوير وعالماته رعاية الأجهزة اال�صطالحية
له ��ا ،وجمعها وحتري ��ر مفاهيمها ،وخدمته ��ا ب�أعمال مرجعية متنوع ��ة ،وال�سيما
املعجمات.
ويف هذا املطلب من الدرا�سة �سنتوقف �أمام �أمرين جند �أنهما نافعان يف هذا
ال�سياق هما:
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�أ -ر�ص ��د �إجم ��ايل لآفاق خدم ��ة م�صطلح ��ات الأوبئة يف الأعم ��ال املرجعية
املعجمية التي ظهرت يف احلقول املعرفية م�شغلة اال�شتغال مب�شكل الأوبئة.
ب -درا�س ��ة معجم م�صطلحات كوفيد 19-مبا ه ��و منوذج لال�ستجابة املرنة
لل�س ��ان العربي مل�ستج ��دات الو�ضع الراهن املتعلق بانت�شار ه ��ذا الوباء من منظور
البحث املعجمي :ت�صني ًفا ونقدا.
و�إلى بيان هذين الأمرين ب�صورة �إجمالية عامة:
 -1م�صطلحات الأوبئة يف املعجمية العربية املخت�صة املعا�صرة.
�إن فح� ��ص خريطة العناي ��ة مب�صطلحات الأوبئة يف املنج ��ز املعجمي العربي
املخت�ص املعا�صر يك�شف عن ح�ضور فاعل يف جمالني وا�ضحني هما:
 )1املعجمية العربية املخت�صة مب�صطلحات الطب يف الع�صر احلديث
م ��ن الطبيع ��ي �أن حتر�ص معجم ��ات امل�صطلحات الطب ��ي املعا�صرة بتحرير
مفاهي ��م م�صطلحات الأوبئ ��ة ،وتعريفها بو�صفها جز ًءا م ��ن البناء املعريف حلقل
الط ��ب ،وقد تنوعت الأعمال املعجمية املخت�ص ��ة بامل�صطلحات الطبية يف العربية
يف الع�صر احلديث ب�صورة جيدة والأغرا�ض متنوعة.
ومراجع ��ة معج ��م امل�صطلح ��ات الطبي ��ة ،ملجمع اللغ ��ة العربي ��ة ،بالقاهرة،
1411هـ 1991-م ،يك�شف عن ح�ضور معاجلات لعدد من هذه امل�صطلحات(.)14
وقد كنت �صنعت مبح ًثا ر�صدت فيه معجمات امل�صطلحات ال�صحية والطبية
املعا�صرة مبا هي جزء �أ�صيل مرتبط ب�صورة وا�ضحة بالتنمية يف كتاب :املعجمية
والتنمية� :إ�سهام املعجمية العربي ��ة املخت�صة يف تعزيز التنمية امل�ستدامة احلدود
والت�صنيف والوظائف(.)15
 )2املعجمي ��ة العربي ��ة املخت�صة مب�صطلح ��ات البيئة والأحي ��اء وال�سكان يف
الع�صر احلديث
ينه� ��ض مفه ��وم الوباء على مالحظ ��ة االنت�شار والعموم ،وه ��و ما يجعل حقل
درا�سات البيئة ظاه َر االرتباط نحو درا�سات البيئة ب�صورة وا�ضحة.
وق ��د ظهرت �أنواع من م�صطلحات الأوبئ ��ة يف معجمات امل�صطلحات البيئية
لهذا ال�سبب ،ومن ذلك:
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�أ -قامو� ��س البيئ ��ة العام ��ة ،بات ��ر محمد عل ��ى وردم  /ويو�س ��ف محمد على
الأ�شيقر ،دار ال�شروق ،عمان ،الأردن ،ورام اهلل ،فل�سطني ،ط� 1سنة 1989م.
ب -معجم امل�صطلحات البيئية ،د� .سامح ح�سني غرايبة ،دار ال�شروق ،عمان
الأردن ،ورام اهلل ،فل�سطني ،ط� 1سنة 1998م.
وينظر :املعجمية والتنمية( ،)16حيث �أفردت مبح ًثا ملعاجم م�صطلحات الإطار
العمل ��ي البيئي ،بو�صفها جز ًءا م ��ن ماهية التنمية امل�ستدام ��ة ،ر�صدت فيه عددًا
من املعجم ��ات املخت�صة مب�صطلحات البيئة ،وم�صطلح ��ات البيولوجيا (الأحياء
والزراع ��ة) وغريها .ومما ي�ضاف �إليه ��ا :دليل م�صطلحات العل ��وم البيولوجية،
احتاد البيولوجيني العرب ،القاهرة.
ويرتبط بهذا املجال � ً
أي�ضا ما ظهر جلمع م�صطلحات علم ال�سكان وتعريفها،
مث ��ل :معج ��م علم ال�س ��كان ،روالن بري�سا ،ترجمة :م�صطفى خل ��ف عبد اجلواد،
ومراجعة محم ��د اجلوهري ،مطبوعات مركز البح ��وث والدرا�سات االجتماعية،
جامعة القاهرة2007 ،م.
واحلقيقة �أن هذه الأعمال املرجعية املعجمية حتتفظ ب�أنواع من م�صطلحات
الأوبئ ��ة ب�صورة مدعومة من تكوينه ��ا وت�أ�سي�سها املع ��ريف ،بو�صفها ترتبط بحقل
درا�سات الأوبئة من جوانب عدة هي:
� اًأول :االنت�شار العام للمر�ض يف م�ساحات �سكانية �شا�سعة.
ثان ًيا :االنت�شار العام للمر�ض بني �أعداد كبرية من املر�ضى.
ثال ًثا :قابلية هذه الأنواع من الأمرا�ض وا�سعة االنت�شار ،وهي الأوبئة لالنتقال
بفعل العدوى ،واالحتكاك الب�شري.
راب ًعا :ظهور الأوبئة بالأ�سا�س على نوع �إف�ساد بيئي.
 -2معج���م م�صطلح���ات كوفي���د ،19-وتط���ور معجمية الأوبئ���ة املخت�صة يف
العربية املعا�صرة
 )1معجم م�صطلحات كوفيد 19-وانتما�ؤه املعريف ،و�أهميته:
ميث ��ل ظهور :معج ��م م�صطلحات كوفي ��د� ،19-إعداد ق�س ��م املعاجم مبكتب
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تن�سي ��ق التعريب� ،إمي ��ان كامل ن�صر و�آخري ��ن� ،إ�شراف عبد الفت ��اح احلجمري،
الرب ��اط ،اململكة املغربية ،مايو 2020م ،نقط ��ة �إيجابية يف ظل انت�شار هذا الوباء
الذي خلف تداعيات �سلبية �ضربت قطاعات ال�صحة وال�سكان واالقت�صاد.
وتتجل ��ى هذه النقط ��ة الإيجابية من فح� ��ص تاريخ ظهور الوب ��اء من جانب،
وتاريخ اال�ستجابة العملية يف �صورة هذا املعجم املخت�ص من جانب �آخر.
تق ��ول مقدم ��ة املعج ��م(« :)17اكت�شف فريو� ��س كورون ��ا يف دي�سمرب 2019م
مبدين ��ة ووهان و�س ��ط ال�ص�ي�ن ،و�صنفته منظم ��ة ال�صحة العاملي ��ة يف  11مار�س
2020م جائح ��ة .ويعترب علماء الأوبئة �أن فريو�س ��ات كورونا تنتمي �إلى �صنف من
الفريو�سات ذات �أعرا�ض متنوعة يف املجمل».
(أ)

وي�ض ��م ه ��ذا املعج ��م ( )186مدخ ًال ،وق ��د رتبت مداخله عل ��ى وفاق ترتيب
الألفبائية الإجنليزية.
(ب)

وي�صن ��ف هذا املعج ��م �ضمن نوع املعجم ��ات املخت�صة مب�صطلح ��ات الأوبئة
ب�شكل عام ،وم�صطلحات كوفيد 19-ب�شكل خا�ص.
كم ��ا يندرج هذا املعج ��م �ضمن املعجمات الثالثية باعتب ��ار اللغات امل�ستعملة
فيه ،ذلك �أنه يورد املداخل بثالث لغات هي:
ج -العربية
ب-الفرن�سية
�أ-الإجنليزية
ويورد ال�شروح ومعلومات التعليق التي حتت املداخل بالعربية.
(ج)

و�أما �أهميته فيمكن ت�أملها يف العالمات الآتية:
�أوال :توقي ��ت ظهوره بالغ الدقة للحدث الراه ��ن املتمثل يف انت�شار هذا الوباء
الذي �صنفته منظمة ال�صحة العاملية جائحة؛ نظرا ل�سعة انت�شاره.
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ثان ًي ��ا :امل�ؤ�س�سة التي �أجنزته ،وه ��ي املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
م ��ن خالل ق�سم املعاجم يف مكتب تن�سيق التعري ��ب بالرباط ،وهي م�ؤ�س�سة مهنية
مرموقة يف ميدان اال�شتغال بال�صناعة املعجمية وامل�صطلحات.
ثال ًثا� :إجن ��از العمل وفق تقاليد جماعية ،ذلك �أن �صانعيه هم فريق كامل له
�سابق خربة يف �إنتاج املعجمات.
راب ًع ��ا :التن ��وع اللغ ��وي للمداخل مما ي�سم ��ح با�ستثماره وظيف ًّي ��ا يف �أكرث من
اجتاه :تعليم ًّيا وثقاف ًّيا ،و�إعالم ًّيا ،وعلم ًّيا ،وترجم ًّيا.
خام�س ��ا� :صدوره عن وعي تي�س�ي�ري يرعى منظور امل�ستعمل ،وهو ما جتلى يف
ً
خدمت ��ه بك�شافات للم�صطلح ��ات مرتبة ترتي ًبا �ألفبائ ًّيا عرب ًّي ��ا؛ لتي�سري ا�ستعماله
من جانب امل�ستعملني العرب.
 )2معجم م�صطلحات كوفيد :19-حتليل خطاب الت�صنيف:
بنية �أي عمل مرجعي  /معجمي تت�ألف من مكونني ظاهرين هما:
�أوال :البنية الكربى.
ثان ًيا :البنية ال�صغرى.
ويف هذا املحور من الدرا�سة نتوقف �أمام هاتني البنيتني بالفح�ص والتحليل.
(�أوال) :معجم م�صطلحات كوفيد :19-حتليل خطاب البنية الكربى:
تتك ��ون البنية الك�ب�رى �أو الهيكل الع ��امoverall design :من عنا�صر ثالثة
�أ�سا�سية هي:
�أ -واجهة املعجم.front matter :
ب -منت املعجم.body matter or middle matter :
ت -مالحق املعجم.back matter :
�أ -معلومات الواجهة
وق ��د ا�شتملت واجهة ه ��ذا املعجم على �صفحة العن ��وان ،وبها عنوانه :معجم
م�صطلح ��ات كوفي ��د ،19-فحقق بي ��ان نوعه بو�صف ��ه معج ًم ��ا مب�صطلحات هذا
الوباء ،وحتته �أورد املعجم بيان نوعه من منظور اللغة فقال�( :إجنليزي -فرن�سي-
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عربي)؛ فهو معجم ثالثي اللغة ،مبعنى �أن املداخل بثالث لغات ،والتعليقات عليها
بالعربية.
وق ��د �ص ��در العمل -كم ��ا جاء عل ��ى �صفحة العن ��وان– عن املنظم ��ة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،من خالل مكتب تن�سيق التعريب ،وق�سم املعجمات ،وهو
م ��ا يحقق م�ستوى معقوال من املوثوقي ��ة لدى امل�ستعملني؛ ملا لهذه امل�ؤ�س�سة العريقة
من تاريخ جيد ،وخربة مهنية معتربة.
وقد ت�ضمنت واجهة هذا املعجم مقدمة من نقطتني هما:
 -1ت�صدي ��ر للدكتور محمد ولد �أعمر املدير الع ��ام للمنظمة العربية للرتبية
والثقاف ��ة والعلوم(�ألك�سو) ،بينَّ فيه �أن هذا العمل املرجعي املعجمي جاء ا�ستجابة
�أخالقية وح�ضارية للتعامل مع «هذه الظروف الطارئة واال�ستثنائية التي جتتازها
العديد من دول املعمورة ،ومنها البالد العربية»(.)18
و�أ�ض ��اف �أن املعجم ي�أتي ا�ستجابة خلدمة الأغرا� ��ض التعليمية والرتبوية يف
ظ ��ل «ظروف احلجر ال�صح ��ي» بهدف «تعزيز مه ��ارات التعليم الذات ��ي� ...أثناء
تف�شي كوفيد.»19-
 -2تنويه (�ص �ص  )7-6يبدو �أنه من �إعداد فريق العمل ت�ضمن بيان الدواعي
التي حملت على �إجناز هذا املعجم ،وهي دواع ح�ضارية بالأ�سا�س ،ثم كلمة موجزة
ع ��ن ظهور فريو�سات كورونا ،وت�أ�صيل يك�شف ع ��ن انحدار ا�سم coronavirus
م ��ن الالتينية ،وانتقال لت�سمية �إل ��ى العربية ،فيقول :وتعد «ت�سمية فريو�س كورونا
�شيوع ��ا من باقي الت�سمي ��ات الأخ ��رى :الفريو�س التاجي؛
يف اللغ ��ة العربي ��ة �أكرث ً
والفريو�س املكلل �أي�ضا»(.)19
وق ��د عر�ض التنوي ��ه ب�صورة موجزة لتاريخ اكت�ش ��اف فريو�سات كورونا الذي
بد�أ مع ال�ستينيات من القرن الع�شرين.
وقد عر�ض التنويه لبع�ض من عالمات منهجية بناء هذا املعاجم ،وقد ت�ضمن
هذا التنويه املعلومات الآتية:
•طبيعة املعجم املخت�صة الطبية.
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•ن ��وع املعج ��م بو�صف ��ه معج ًما ثالث ��ي اللغة؛ «وف ��ق املنهجي ��ة املعتمدة يف
و�ض ��ع املعاجم املوحدة ،فجاء امل�صطلح العرب ��ي مع مقابالت الإنكليزية
م�شفوعا ب�شرح مقت�ضب للمعنى»(.)20
والفرن�سية
ً
•متتع املعج ��م ب�سمة مو�سوعية ،تظهر يف تعري ��ف امل�صطلحات وعدد من
الأعالم.
•بيان امل�صادر املعتمدة يف بناء هذا املعجم.
•بيان فريق العمل الذي توجه �إلى �صناعة املعجم املكون من:
�إميان كامل الن�صر ،و�إدري�س قا�سمي ،ولينا �إدري�سي ملويل ،ومرية ال�شوياخ،
وعبد احلميد الأ�شقري البكدوري ،ب�إ�شراف :عبد الفتاح احلجمري ،مدير املكتب.
ب -معلومات املنت
ج ��اء منت املعج ��م يف ( )24با ًبا على ترتيب احل ��روف الهجائية الإجنليزية؛
مبعنى غياب التمثيل احلريف k,y :يف املداخل الإجنليزية والفرن�سية.
وج ��اء متثي ��ل املداخ ��ل يف املكافئ ��ات الرتجمي ��ة العربي ��ة كم ��ا يف الك�ش ��اف
(=الفهر� ��س العربي) يف ( )25با ًب ��ا؛ مبعنى غياب التمثيل حلروف :الثاء والدال
وال�صاد والياء!.
وقد فح�صت ترتيب املكافئات الرتجمية العربية يف الك�شاف العربي ،فجاءت
من�ضبطة ،ومل يتورط الرتتيب يف خلل ما.
م�صطلحا جاءت متفاوتة يف
وجدي ��ر بالذكر �أن كثافة املعجم البالغة ()188
ً
توزيعها على الأب ��واب املختلفة� ،سواء �أجاء توزيعها على الرتتيب الأ�صلي للمعجم
على احل ��روف الهجائية الأجنبية� ،أم يف توزيعها عل ��ى الرتتيب التبعي التي�سريي
اال�ستعمايل يف الك�شاف العربي.
ث -املالحق
ميك ��ن �إدراج الك�شافني اللذين �صنعا ملداخل هذا املعجم ب�شيء من التو�سع-
�ضمن مفهوم املالحق  ،back matterوهما:
1 .1ك�ش ��اف للمداخ ��ل �أو املكافئ ��ات الرتجمي ��ة العربية عل ��ى ترتيب حروف
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الهج ��اء العربي ��ة امل�شرقية( ،)21ونظ ��ام ترتيبه جاء عل ��ى رعاية اجلذوع
 stemsمبعن ��ى ترتي ��ب املداخل وفق �شكلها النهائ ��ي امل�ستعمل من دون
اللج ��وء �إلى تقنية التجريد �أو الرد �إلى اجل ��ذور ،وهو ك�شاف يهدف �إلى
حتقيق التي�سري على امل�ستعمل الغربي.
2 .2ك�شاف للمداخل بالفرن�سية( ،)22يهدف �إلى خدمة امل�ستعمل العربي الذي
يحتاج �إلى املكافئات الفرن�سية ،وهو يهدف يف الغالب �إلى تي�سري عمليات
الرتجمة عن الفرن�سية �إلى العربية ب�صورة تبدو وا�ضحة.
ويب ��دو م ��ن �صانعي ه ��ذا املعج ��م �أنه ��م �أغفل ��وا �صناع ��ة ك�ش ��اف للمداخل
بالإجنليزية ،اكتفاء با�ستعمالها يف الرتتيب اخلارجي للمعجم من جانب ،ولكثافة
املداخل القليلة البالغ عددها ( )188مدخ ًال من جانب �آخر.
واحلقيق ��ة �أن ه ��ذا العم ��ل املرجع ��ي كان يلزمه تلبي ��ة عدد م ��ن احتياجات
امل�ستعملني ،من منظور عدد من الوظائف النوعية املتوقعة منه من مثل:
•احلاجة �إلى ملحق باالخت�صارات الواردة فيه.
•احلاج ��ة �إلى ملحق مبواقع املنظمات الدولية يف جماالت الطب ،والأوبئة
والبيئ ��ة ،تعني عل ��ى خدمة �أغرا�ض التوعية والوقاية م ��ن الوباء� ،أو تعني
على خدمة عمليات مقاومة الوباء واحلد من انت�شاره.
•احلاج ��ة �إلى ملحق بعدد م ��ن الأدبيات �أو الأعم ��ال املرجعية التي ميكن
جلمهور امل�ستعملني الإفادة منها يف رفع الوعي ،وحت�سني عمليات الإدراك
والفهم لأبعاد الوباء ومخاطره ،و�سبل التو ّقي منه ،واحلد من انت�شاره.
•احلاجة �إل ��ى ملحق ب�أهم القواع ��د الإر�شادية الوقائي ��ة والعالجية التي
تعني على التعاطي مع الوباء ،وال�سيما يف البيئات العربية.
وه ��ذه الر�ؤية النقدية يدعمه ��ا ت�صنيف هذا العمل املرجع ��ي �ضمن املعاجم
املخت�ص ��ة الطبي ��ة الثالثية اللغة ذات ال�سم ��ة املو�سوعية ،الت ��ي ال تكتفي بتعريف
نوعا من التعريف مبداخل
امل�صطلح ��ات باملعنى ال�ضيق فقط ،و�إمنا ت�ضيف �إليها ً
مو�سوعية من مثل:
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•الأعالم ،وال�سيما الأعالم املكانية(.)23
•املنظمات وامل�ؤ�س�سات الطبية على وجه اخل�صو�ص(.)24
•احليوان(.)25
(ثان ًيا) :حتليل البنية ال�صغرى للمعجم:
البني ��ة ال�صغرى هي جماع التنظيم ملعلومات الن�صو�ص القامو�سية يف معجم
ما؛ ونظ ًرا لعناية هذه الدرا�سة ب�أ�س�س التوليد امل�صطلحي مل�صطلحات حقل كوفيد
 19ال ��واردة يف ه ��ذا املعجم ،ف�سوف تك ��ون املعاجلة اخلا�صة به ��ذا الأمر موجزة
ج ًّدا.
وق ��د ظهرت عناية هذا املعج ��م بتنظيم الن�ص القامو�س ��ي الذي يت�ضمن ما
يلي:
1 .1ذكر املدخ ��ل باللغات الإجنليزية وحتته بالفرن�سي ��ة ،و�أمامهما بالعربية
مقرو ًنا بذكر اخت�صار امل�صطلح يف �أحيان قليلة.
2 .2ذكر التعليق على املدخل اكتفاء ب�شرحه فقط ،مع توظيف طريقة ال�شرح
بالتعري ��ف املحك ��م ،التي تنه� ��ض على ذك ��ر ال�سمات الداللي ��ة الفارقة،
وبالتعريف اال�شتمايل الذي ينه�ض على ذكر مكونات املفهوم وعنا�صره.
3 .3بي ��ان ال�ضبط من طري ��ق تطبيقات ال�ضبط بالقل ��م� ،أو الت�شكيل؛ بن�سبة
ظاهرة.
وقد لوحظ على تطبيقات العناية بالبنية ال�صغرى ما يلي:
1 .1ظهور اطراد يف وجود معلومات الن�صو�ص القامو�سية املذكورة.
2 .2ظهور اطراد يف تنظيم معلومات الن�صو�ص القامو�سية املذكورة ،واطراد
ترتيبها على النحو املذكور.
كما لوحظ على تطبيقات العناية بالبنية ال�صغرى ما يلي:
1 .1ظه ��ور ا�ضطراب يف ذكر املخت�صرات ،وتراوح ه ��ذا الظهور بني املدخل
ومنت التعليق على املدخل (انظر� :ص 9ذكر املخت�صر مع املدخل�/ص17
ذكر املخت�صر يف �سياق منت التعليق على املدخل).
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2 .2ظه ��ور احلاجة �إلى مراجع ��ة ال�ضبط ،فقد وقع يف بع�ض احلاالت نق�ص،
(انظ ��ر :حترر �شامل�� � ،ص 55حيث �ضبط الراء بالك�س ��ر والتنوين فقط
وال�صحيح الك�سرة والتنوين وال�شدة).
املطلب الثالث :حتليل خطاب �أ�س�س التوليد مل�صطلحات وباء كوفيد :19-
يك�شف حتليل م�صطلحات وباء كوفيد 19-كما وردت يف هذا املعجم -بالنظر
�إلى امل�صدر الل�ساين الذي تولد منه -عن �صنفني ظاهرين هما:
1 .1م�صطلح ��ات كوفي ��د 19-املتول ��دة من تطبيق ��ات قواعد نظ ��ام العربية
الرتميزي� ،أي من طريق تفعيل الإمكانات الذاتية لل�سان العربي.
2 .2م�صطلح ��ات كوفي ��د 19-املتولدة م ��ن تطبيقات االقرتا�ض م ��ن �أنظمة
ترميز من لغات �أخرى �أجنبية.
وفيم ��ا يل ��ي حتلي ��ل موجز خلط ��اب التولي ��د امل�صطلح ��ي مل�صطلح ��ات وباء
كوفيد 19-كما جتلى يف هذا املعجم:
 -1التولي���د امل�صطلح���ي مل�صطلح���ات كوفي���د 19-بت�شغي���ل قواع���د النظ���ام
الرتميزي لل�سان العربي.
ا�ستثم ��ر هذا املعجم عددًا م ��ن قواعد النظام الرتميزي للغ ��ة العربية لأجل
توليد عدد كبري من م�صطلحات وباء كوفيد.19-
ومتثل ��ت ا�ستثم ��ارات التوليد مل�صطلح ��ات هذا احلق ��ل يف الإمكانات اللغوية
العربية الآتية:
 )1اال�شتقاق
واال�شتق ��اق بو�صف ��ه تولي ��د �صيغة من �صيغ ��ة ملعنى طارئ متحق ��ق هنا ،وقد
�أ�سهم يف توليد عدد من امل�صطلحات من مثل:
معد (� ��ص)26؛ ومتوطن(�ص ،)58ومبيد(�ص ،)60وواق( ،)50ومنف�سة
�أٍ -
(�ص .)176
وه ��ذه املجموع ��ة تنتمي جمي ًعا �إلى ن ��وع م�شتق مخ�صو�ص ه ��و ا�سم الفاعل،
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�س ��واء من �صيغة (فاعل) التي تتولد من الفعل الثالثي كما يف (واق)� ،أو من غري
الثالثي مبيم م�ضمومة يف الأول مع ك�سر ما قبل الآخر يف بقية الأمثلة هنا.
ب -حظ ��ر (�ص ،)93وعزل (�ص ،)88وكبح (� ��ص ،)102و�إغالق (�ص)39
واختبار (�ص ،)168وارتعاد (�ص ،)154وترحيل (�ص ،)142وتوعك (�ص.)96
وه ��ذه املجموعة تنتمي �إلى ن ��وع امل�صدر الطبيعي ،م ��ن الثالثي يف (حظر/
وعزل /وكبح) ،ومن غري الثالثي يف بقية الأمثلة هنا.
واحلقيق ��ة �أن هذه الأمثلة املوزعة على (�أ-ب) �أ�سهم يف توليدها م�صطلح ًّيا
اجتماع تطبيق تقنيتني هما:
�أوال :النقل الداليل.
ثان ًيا :اال�شتقاق.
مبعن ��ى �أن وجود اجل ��ذور اللغوية احلامل ��ة لأ�صول املع ��اين املنا�سبة للمعاين
الطارئة اجلديدة واملت�سربة يف امل�شتقات املتولدة من هذه اجلذور ،هو ما �أعان على
نقلها وا�ستعمالها يف املجال اال�صطالحي املخت�ص مب�صطلحات وباء كوفيد.19-
 )2النقل الداليل:
وه ��ذه الطريقة ملخ�صه ��ا �إحداث تغري داليل من �أي طري ��ق يف داللة الكلمة
العام ��ة لن ��وع منا�سبة تر�شح لهذا النقل من اللغة العام ��ة �إلى اللغة املخت�صة؛ ب�أي
مظهر من مظاهر التخ�صي�ص �أو التعميم �أو االرتقاء �أو االنحطاط� ،أو املجاورة...
�إلخ.
ومن �أمثلة ذلك:
�أ) ذروة�� �( apexص� ،)9إذ «ي�ش�ي�ر امل�صطل ��ح �إل ��ى �أكرب ع ��دد من احلاالت
امل�صاب ��ة يف بلد ما» ،فال ��ذروة كلمة عامة ت�شري �إلى القمة �أو املرتفع ،وهو ما ر�شح
النق ��ل بالتخ�صي� ��ص لت�ستعم ��ل يف املعن ��ى اال�صطالحي املذك ��ور يف م�صطلحات
كوفيد.19-
ب) عاثي ��ة �( bacteriophageص ،)11وه ��و م�صطلح يعرف ب�أنه «:فريو�س
يهاج ��م البكرتيا» ،وحتليل اجلذر اللغوي (ع ث ي) يك�شف عن حتركه مبعنى دال
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عل ��ى الإف�ساد( ،)26وامل�صطلح يف م�صطلحات الوباء ي�شري �إلى نوع فريو�س ملتهم،
وهو املعنى اال�صطالحي الذي نا�سبه ترجمة هذا امل�صطلح با�ستثمار تقنية النقل
الداليل.
 )3النحت:
جاء تطبيق النحت �أو االخت�صار الذي يكون بانتخاب حرف من حروف تعبري
طوي ��ل ،وتكون من كلمة واحدة من جملة احل ��روف املخت�صرةَ ،
قليل التوظيف يف
توليد امل�صطلحات الوبائية املخت�صة بكوفيد ،19-ومن �أمثلة ذلك:
�سار�س ،SARSوه ��ذا امل�صطلح م�أخوذ م ��ن Severe acute respiratory
فريو�سا حيوان ًّيا ،ومن م�ستودع
 ،syndromeوه ��و ي�شري �إلى مر�ض تنف�سي ي�شبه
ً
حي ��واين غري م�ؤك ��د حتى الآن« ،ويرتج ��م باملكافئ الرتجم ��ي :متالزمة االلتهاب
التنف�سي احلاد»(.)27
 )2التولي���د امل�صطلح���ي مل�صطلح���ات كوفيد 19-باالقرتا����ض من الأنظمة
الرتميزية للغات الأجنبية.
واحلقيق ��ة �أن فح� ��ص جمل ��ة م�صطلحات كوفي ��د 19-بالنظر �إل ��ى امل�صدر
الل�ساين يك�ش ��ف عن توليدها باالقرتا�ض من اللغ ��ات الأجنبية ،و�إن تنوعت �صور
هذا االقرتا�ض ،واتخذت امل�سارات الآتية:
1 .1الرتجم ��ة با�ستثمار الر�صيد اللغوي الرتاثي بعد نقله دالل ًّيا ب�أحد �أ�شكال
النقل الداليل ومظاهره املختلفة.
2 .2التعريب ال�صوتي ،ويق�صد به نق ��ل امل�صطلح الأجنبي ب�أ�صواته وطريقة
نطقه الأجنبية �إلى العربية من دون تغيري.
3 .3التعري ��ب ال�صوتي املوافق للت�صريف العرب ��ي ،ويق�صد به نقل امل�صطلح
الأجنبي ب�أ�صوات ��ه بعد تعديل بنائه ،وطريقة نطقه ليوافق �إحدى الأبنية
الت�صريفية يف النظام ال�صريف العربي.
4 .4التعري ��ب ال�صوتي للمنحوتات ،ويق�صد ب ��ه نقل امل�صطلح املتولد بطريق
النح ��ت يف لغت ��ه الأجنبي ��ة ،ونطقه مب ��ا يواف ��ق �أ�صوات ه ��ذا امل�صطلح
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املنحوت يف العربية بالهيئة التي تولد عنها يف لغته املقرت�ض منها(.)28
والن ��وع الأول هن ��ا هو ما �أ�شرنا �إليه فيما �سمين ��اه بطريق التوليد من النظام
الرتمي ��زي لل�س ��ان العربي؛ نظ� � ًرا لغلبة الإ�سه ��ام العربي يف ترجمة ه ��ذه الأمثلة
با�ستثمار الر�صيد الرتاثي بعد نقله دالل ًّيا.
كذلك النوع الأخري هو ما �أ�شرنا �إليه يف تقنية النحت ،ومثلنا عليه مب�صطلح
(�سار�س).
�أما النوعان الآخران وهما ( )3 ،2فمن الأمثلة الدالة عليها ما يلي:
�أ -كلوروك�ي�ن�( chloroquneص ،)13وهو «دواء م�ضاد للفريو�سات معروف
الآن مبحاربة املالريا» (وانظر كذلك :هيدروكلوروكني� ،ص .)30
ومما عرب عن الفرن�سية بالطريقة نف�سها م�صطلح (بلوزة� ،blouseص ،26
للرادء الطبي)
فهذان املثاالن نقال �إل ��ى العربية بطريق التعريب ال�صوتي من دون �أي تغيري
�صوتي �أو ت�صريفي يف عملية االقرتا�ض.
ب -جتنري�( jennerizationص ،)34ويعني به «متنيع بالفريو�س املوهن»؛
�أي� :إك�س ��اب اجل�سم مناعة من الفريو�س بحقنة بجرعات �ضعيفة منه ،فقد عرب
هذا امل�صطلح باحلفاظ على بنية امل�صدر الطبيعي من فعل امل�ضعف العني.
ومثل ��ه امل�صطل ��ح :تنبيب �� �( intubationص ،)32الذي ي�ش�ي�ر �إلى عملية:
«�إدخ ��ال �أنبوب بال�ستيكي �إل ��ى داخل الق�صبة الهوائية لإبق ��اء املجاري التنف�سية
مفتوحة ،والتمكن من حقن املري�ض ب�أدوية معينة من خالله»!
فق ��د حاف ��ظ التعريب ال�صوت ��ي على الأ�ص ��وات الأ�سا�سي ��ة ،N، b :و�سك لها
الفع ��ل امل�ضعف العني (نبب) ،ثم جاء منه مب�صطلح من امل�صدر الطبيعي تنبيب
(انظر فريو�س �( virusص ،)62والأولى اقرتاح «�أنببة» مكاف ًئا ملقبوليته العليا.
واحلقيق ��ة �أن تن ��وع �أ�سالي ��ب التولي ��د التي جل� ��أت �إليها م�صطلح ��ات الوباء
كوفي ��د 19-تك�شف عن �إحدى �أ�شكال غن ��ى الأنظمة الداخلية لل�سان العربي ،وهو
الأم ��ر الذي يعك�س الق ��درة الكامنة يف اجله ��از اال�شتقاق ��ي والت�صريفي ب�صورة
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�أ�سا�سي ��ة لهذا الل�سان الغني م ��ن جانب ،كما يعك�س املرون ��ة الذاتية لهذا النظام
اللغ ��وي ،وهي املرون ��ة التي متنحه قدرة وا�ضحة عل ��ى اال�ستجابة الحتياجات �سد
الفج ��وات املعجمية التي تن�ش�أ ب�سبب �ضخ الآالت العلمية احلديثة للحقول املعرفية
بالغة الع�صرية ،وكثيفة الإنتاج يف الوقت نف�سه.
املطل���ب الراب���ع :موج���ز حتلي���ل خط���اب الأمن���اط م���ن املنظ���ور ال�شكل���ي
مل�صطلحات وباء كوفيد:19-
ت�صنف امل�صطلحات بالنظر يف ال�شكل �إلى ثالثة �أ�شكال هي:
1 .1الأمناط الب�سيطة.
2 .2الأمناط املعقدة (املركبة).
3 .3الأمناط (املختزالت� ،أو املخت�صرات) بنوعيها:
()29
ب-املختزالت احلرفية
�أ-ال�شعار الرمزي
واحلقيق ��ة �أن هذه الأنواع الثالثة ناجتة عن �إعادة بناء ملا عند ماريا كابري،
تراعي طبيعة اللغة العربية.
وفيم ��ا يلي فح�ص �أمناط م�صطلحات وباء كوفي ��د 19-من املنظور ال�شكلي،
للتو�ص ��ل م ��ن خالله �إل ��ى اختيار ع ��دد من �أنظم ��ة الل�س ��ان العرب ��ي الت�صريفية
والرتكيبية ب�صورة �أ�سا�سية يف عمليات مواجهة ا�ستيعاب امل�ستجدات اال�صطالحية
واملفاهيمية يف احلقول املعرفية احلديثة �سريعة التطور:
 )1الأمناط الب�سيطة مل�صطلحات كوفيد:19-
ينطل ��ق هذا املحور يف ر�صده ال�ستثمار النم ��ط الب�سيط من تعريب مبدئي له
بو�صف ��ه امل�صطلح املتولد الذي اتخذه �صورة كلمة واحدة؛ �أي ما كان �شكل تولده،
�سواء كان بطريق اال�شتقاق� ،أو النقل الداليل.
واحلقيقة �أن التنوع العبقري ل�صور النمط الب�سيط للعربية (الكلمة الواحدة/
�أو املف ��ردة يف مواجهة املركب �أو الرتكيب) ظاهر يف الأ�سا�س من املنظور الكمي؛
فق ��د ا�ستثم ��رت م�صطلحات كوفي ��د 19-ذلك التنوع الكم ��ي ،لتظهر يف الأمناط
الفرعية الب�سيطة الآتية:
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 -1امل�صادر الطبيعية ،من مثل:
�أ -من الثالثي:
•حظر(�ص/)33عزل(�ص /)88كبح(�ص.)102
ب -من غري الثالثي:
•�إغالق (�ص )93من �أغلق= �أفعل الرباعي.
•اختناق(�ص )6من اخلما�سي اختنق.
•تخفيف(�ص )102من الرباعي :خفف بت�ضعيف العني.
•توعك(�ص )96من اخلما�سي املزيد باحلرف والت�ضعيف.
 -2امل�صادر ال�صناعية ،من مثل:
•وبائيات(�ص 46وبائية :من وباء ب�إ�ضافة الالحقة( :ية) مع جمعها).
 -3امل�شتقات من مثل:
معد (�ص / )26متوطن (�ص )58من نوع ا�سم الفاعل
�أ -عاثية (�صٍ / )10
من الثالثي وغري الثالثي.
ب -منفا�س(� ��ص )40على وزن مفع ��ال� :آلة دال على اجله ��از لتوفري تنف�س
�صناعي طويل املدى.
 -4اجلموع ب�أنواعها من مثل:
�أ -اجلم ��ع املختوم بالألف والتاء( :احتياطات�� � ،ص  125وتعفنات �ص/114
وقفازات �ص  ،162وم�سحات .)115
ب -جموع التك�سري�( :أعرا�ض� ،ص / 126وطوارئ� ،ص / 47و�أوامر �ص.)47
 -5الأ�سماء املن�سوبة ،من مثل:
•�سلب � ّ�ي (� ��ص / )51وطوع ��ي (� ��ص / )182وعدواين(� ��ص/)85
وال �إرادي(�ص.)87
 -6الأ�سماء اجلامدة ،من مثل:
•ذروة(�ص /)9وعنقود(�ص/)14وزرة(�ص /)63وزروق(�ص.)48
 )2الأمناط املركبة مل�صطلحات كوفيد:19-
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ينطلق هذا املحور يف ر�صده للأمناط املركبة من م�صطلحات كوفيد 19-من
املنظ ��ور ال�شكلي عن تعريف مبدئي يرى �أن املركب هو ما كان مكو ًنا من �أكرث من
كلمة؛ �أي من كلمتني ف�صاعدً ا ،وهو وفاء للداللة احلرفية للمركب التي تقف عند
حدود ال�شكل الأ�سا�سي.
والأمناط الفرعية للم�صطلحات املركبة يف هذا املعجم تتجلى فيما يلي:
 )1منط املركب الإ�ضايف ،مثل:
•حالة طوارئ (�ص )157مكون من :م�ضاف نكرة +م�ضاف �إليه نكرة.
•�أداة العدوى(�ص )55مكون من :م�ضاف نكرة +م�ضاف �إليه معرف ب�أل.
 )2منط املركب النعتي ،مثل:
•عزل ذاتي(�ص )149مكون من :منعوت نكرة+نعت نكرة=ا�سم من�سوب.
•�سعال جاف(�ص)38مكون من :منعوت نكرة +نعت نكرة=م�شتق.
 )3منط املركب العطفي؛ من مثل:
•غ�سل الق�صي ��ات والأ�سناخ(�ص )15مكون من:مرك ��ب �إ�ضايف (م�ضاف
نك ��رة  +م�ض ��اف �إليه معرف ��ة معرف ب�أل)  +واو عط ��ف  +ا�سم معطوف
على ما قبله معرف ب�أل.
 )4مركب �إ�ضايف  /نعتي ،من مثل:
•�أوام ��ر ال�صحة العامة (� ��ص )133مكون من :مركب �إ�ض ��ايف�( :أوامر/
م�ضاف +ال�صحة /م�ضاف �إليه)وهو منعوت+نعت(العامة).
•ف�ت�رة احلج ��ر ال�صحي(� ��ص )139مكون م ��ن مركب �إ�ض ��ايف( :فرتة/
م�ضاف+احلجر/م�ض ��اف �إلي ��ه) وه ��و منعوت(+نعت(ال�صحي/ا�س ��م
من�سوب).
 )5مركب �إ�سنادي ا�سمي من نوع اجلملة ،من مثل:
•ت�شخي�ص باالبتعاد (�ص )34مكون من :ت�شخي�ص (مبتد�أ نكرة للعموم)
 +خرب �شبه جملة ،جار وجمرور (باالبتعاد).
•اختب ��ار من خالل القي ��ادة (�ص  )36مك ��ون من :اختب ��ار (مبتد�أ نكرة
للعموم)  +خرب �شبه جملة؛ جار وجمرور (من خالل القيادة).
ﺷﻮال  -ذو اﳊﺠﺔ1443

307

أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

6 5 4

58

 )3الأمناط االختزالية مل�صطلحات كوفيد:19-
ينطل ��ق هذا املح ��ور يف ر�صده لأمن ��اط م�صطلحات كوفيد املول ��دة يف �صورة
الأمناط االختزالية �أو النحت من جمع للمختزالت وتوزيعها على نوعني هما:
 )1النم ��ط االختزايل /ال�شعار الرمزي؛ �أي املك ��ون من حروف م�أخوذة من
عب ��ارة �أو م ��ن �صورة م ��ن النمط املرك ��ب ،ب�شرط تكوين كلمة م ��ن هذه احلروف
املختزلة ،من مثل:
•�سار�س –كويف –ح �/ص ،)52وهو ا�سم �أطلقته اللجنة الدولية لت�صنيف
الفريو�س ��ات عل ��ى الفريو�س الذي ي�سب ��ب مر�ض كوفي ��د 19-يف فرباير
2020م.
وهو كما نرى مكون من احلروف .Cov + SARS
•�سار�س(�ص ،)53وهو مر�ض تنف�سي من م�ستودع حيواين ،وهو مكون من
حروف  SARSاملختزلة من �أول كل كلمة من امل�صطلح املركب الآتي:
Sever+ acute+ respiratory + syndrome

وانظر� :أرد�س� ،ARDS ،ص  9ومري�س� ،MERSص.)38
 )2النم ��ط االختزايل احل ��ريف� ،أي امل�أخوذ من حرف �أو �أكرث ،وال يتكون منه
كلمة ،و�إمنا ينطق على هيئة حروف مفردة ،من مثل:
•لق ��اح بي �سي جي� ،ص /11معدل الإماتة� ،CFRص / 13منظمة ال�صحة
العاملية� ،WHO ،ص.)64
وت�أ ُّم ��ل تنوع الأمناط من املنظور ال�شكل ��ي التي وردت عليها م�صطلحات وباء
كوفيد 19-يك�شف عما يلي:
�أوال :غن ��ى النظام الت�صريفي لل�سان العربي ،من املنظورين الكمي والكيفي،
وهو م ��ا انعك�س يف توظيف :امل�صادر ،وامل�شتقات ،واجلموع ،واملن�سوبات القيا�سية
يف التحرك بعدد كبري من امل�صطلحات واملفاهيم.
ثان ًي ��ا :غنى النظام الرتكيب ��ي لل�سان العربي من املنظوري ��ن الكمي والكيفي
� ً
أي�ض ��ا ،وه ��و ما انعك� ��س يف توظي ��ف :الرتاكي ��ب الإ�ضافي ��ة ،والرتاكي ��ب النعتية
(الو�صفية) والرتاكيب العطفية ،والرتاكيب اجلملية الإ�سنادية.
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ثال ًثا :ا�ستجابة الهجائية لأمناط االختزال املختلفة.
وه ��ذه جمي ًعا تك�شف عن قدرات النظام اللغ ��وي العربي ،ومرونته الداخلية،
وهما ال�سمتان اللتان متكن ��ه من تلبية االحتياجات الل�سانية للوافد �أو امل�ستجدات
العلمية املتنوعة.

املطلب اخلام�س :معجمية الأوبئة يف العربية :حتليل خطاب الوظائف

تب ��دو �أهمية هذا البحث وا�ضحة؛ لعدة �أ�سباب تت�صدرها طبيعة امل�س�ألة التي
تتوج ��ه معجمي ��ة الأوبئة يف العربي ��ة ملعاجلتها وخدمتها من جان ��ب ،وتوقيت هذا
التوجه الذي يتزامن مع هجوم املوجة الثانية من وباء كوفيد 19-يف �شتاء 2021م
ب�صورة تبدو �أو�سع انت�شا ًرا ،و�أكرث حدة من جانب �آخر.
واحلقيق ��ة �أن حتليل خطاب الوظائف يف املعجمي ��ة املعا�صرة متنوع الفوائد،
ً
ارتباطا وثي ًقا ومبا�شرة مببحث النقد املعجم ��ي على وجه التعيني ،ذلك
ويرتب ��ط
�أن ��ه ميكن �أن يعني على حت�سني عمليات تق ��ومي املعجمات ،و�إقامة هذا النقد على
�أ�س�س وا�ضحة ت�سهم يف نهاية املطاف يف خدمة منظور امل�ستعمل ب�صورة �أ�سا�سية.
وفيم ��ا يل ��ي محاولة لر�ص ��د جملة م ��ن الوظائف الت ��ي ميك ��ن �أن تنه�ض بها
معجمية الأوبئة يف العربية ،وي�ستثمرها الواقع يف عدة م�سارات:
 .1الوظيفة الإن�سانية  /احل�ضارية:
يبدو من هجوم وباء كوفيد 19-الذي تعلن موجته الثانية عن منط من احلدة،
وات�س ��اع االنت�شار مث ًريا ومحر ًكا لل�ضمري الإن�س ��اين من بع�ض الوجوه ،وال�سيما �أن
التقاري ��ر العلمي ��ة ت�شري �إلى �أن فريو� ��س كورونا« :لي�س جمرد وب ��اء مقرتن بحال
طارئ ��ة يف جمال ال�صحة العام ��ة فح�سب ،بل �إنه تخطاها �إل ��ى ميادين حيوية يف
جمتمعاتن ��ا تعي� ��ش راه ًنا �أزمة اقت�صادية ،واجتماعية عل ��ى �أكرث من �صعيد» على
حد تعبري الدكتور محمد ولد �أعمر ،املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم (�ألك�سو) يف كلمته التي �صدر بها هذا املعجم(.)30
وه ��ذا االنت�شار الذي مثل �أزمة تخط ��ت جمال ال�صحة العامة �إلى غريها من
امليادي ��ن احليوية؛ حم ��ل على �أن نقرر �أن �أظهر وظائ ��ف معجمية الأوبئة وال�سيما
معجمية الأوبئة املعا�صرة تتوجه �إلى حتقيق نوع من حماية الإن�سان.
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ن�ص ��ا يف كلمة مدي ��ر ع ��ام (الألك�سو) يف
وه ��ذه الوظيف ��ة الظاهرة ج ��اءت ًّ
مقدمت ��ه له ��ذا املعجم عندما قال(� :)31إن اال�ستجاب ��ة ب�إجناز هذا املعجم ت�أتي يف
�سياق يهدف �إلى« :امل�ساعدة على احلماية من فريو�س كورونا».
واع بطبيعة املقا�صد العلي ��ا التي تر�سخت يف
وه ��ذه النقط ��ة تن ُّم ع ��ن �إدراك ٍ
القي ��م الأخالقية ،وحترك ��ت بها �أوعية الثقاف ��ة العربية بف�ض ��ل النموذج املعريف
الإ�سالم ��ي الذي يويل «حفظ البدن»� ،أو «حف ��ظ ال�صحة» �أهمية بالغة الظهور يف
احل�ضارة العربية بعد ظهور الإ�سالم.
واحلقيق ��ة �أن وظيف ��ة :امل�ساعدة عل ��ى حماية الإن�سانية م ��ن فريو�س كورونا،
وه ��ي ما �أطلقنا عليها هن ��ا ا�سم الوظيفة الإن�سانية ملعجمي ��ة الأوبئة املعا�صرة يف
العربية تتخذ امل�سارات الآتية جما ًال لتحقيقها يف �أر�ض الواقع:
�أوال :ترقي ��ة الوع ��ي العام بحقيقة هذا الوباء ،ومخاط ��ره ،و�سبل الوقاية منه
قبل الإ�صابة به ،و�سبل التعايف منه بعد الإ�صابة ،و�سبل محا�صرة انت�شاره.
وهذه الرتقية للوعي العام تتحقق من خدمة النظرية امل�صطلحات يف تيارها
التوا�صل ��ي ،ذلك �أن �إحدى �أهم وظائف امل�صطلحات من منظور امل�ستعملني تكمن
يف تقدمي« :جمموع خدمات توا�صل نافعة وعملية» على ما تقرره ماريا كابري(.)32
ول�سن ��ا نبع ��د عن املجال الل�س ��اين يف بيان هذه الوظيفة كما ق ��د يبدو للوهلة
الأول ��ى ،ذل ��ك �أن مدار�س امل�صطلحات (نق�ص ��د مدر�سة فيين ��ا ،ومدر�سة براج،
ومدر�سة مو�سكو) التي ت�شرتك يف مقاربة ل�سانية ...تعترب امل�صطلحات ...و�سيلة
تعبري وتوا�صل.
ثان ًيا :دعم الإجراءات العملية التي تهدف �إلى متكني اجلماهري من محا�صرة
الوب ��اء ،ودعم ع ��دم مقاومتهم لكرثة التدابري ،والإج ��راءات االحرتازية امللزمة،
ذل ��ك �أن انت�شار املفاهيم الطبية والبيئية التي متث ��ل جز ًءا من امل�صطلحات التي
تعنى بجمعها والتعريف بها معجمية الأوبئة ميثل �أحد �أهم و�سائل هذه املحا�صرة
للوباء.
وتتجلى هذه الوظيفة الإن�سانية يف م�سارات تطبيقية وا�ضحة ،مما يجعل من
معجمية الأوبئة �أداة لتح�سني �شروط ما يلي:
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�أوال :التنمية مبفهومها املت�سع.
ثان ًيا :ال�ضبط االجتماعي.
ثال ًثا :جودة احلياة.
راب ًعا :دعم املتابعة الإعالمية حلمالت التوعية اخلا�صة مبخاطر هذا الوباء.
واحلقيق ��ة �أن مقدمة املعجم �أوردت ما يك�شف عن توجهها لعموم امل�ستعملني
عندما قالت(« :)33وت�أمل املنظمة �أن يكون هذا املعجم رفيق  ...عموم القراء».
 -2الوظيفة البيداجوجية  /التعليمية الرتبوية:
�أحل ��ت مقدمة هذا املعجم عل ��ى �أن �أحد الأهداف احلاكم ��ة التي دفعت �إلى
الن�شاط لإجنازه متثل يف خدمة امل�س�ألة التعليمية والرتبوية.
وهو �إحلاح ظهر ب�صورة جلية ،تقول مقدمة املعجم(:)34
«وق ��د حر�صت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف ظل هذه الظروف
الطارئ ��ة واال�ستثنائي ��ة الت ��ي جتتازه ��ا العدي ��د م ��ن دول املعمورة ومنه ��ا البالد
العربي ��ة؛ على الإ�سه ��ام يف �إغناء من�صتها للم ��وارد التعليمي ��ة العربية املفتوحة،
بغي ��ة تنويع محت ��وى املنظومة الرتبوية بدولنا العربي ��ة؛ حتقي ًقا لتعاون من�شود مع
العدي ��د من املن�صات التعليمية العربية املفتوح ��ة امل�صدر ،وتوفريها؛ حتى ي�سهل
عل ��ى املدر�سني واملتعلمني االطالع عليها واال�ستفادة منها عن بعد فر�ضته ظروف
احلجر ال�صحي».
وه ��ذا النقل املطول مق�صود منه الك�شف ع ��ن دور الوعي بالوظيفة التعليمية
التي يهدف معجم م�صطلحات كوفيد� 19-إلى حتقيقها وخدمتها ،بو�صفه �أحدث
الأعمال املرجعية املعجمية يف املجال العربي الراهن.
وه ��و م ��ا يعن ��ي �أن للمعجمية املخت�ص ��ة دو ًرا مه ًّم ��ا ج ًّدا يف حت�س�ي�ن العملية
التعليمي ��ة يف املجال العربي ،ذلك �أنه قد ا�ستقر �أن توطني املعرفة ،ومنها املعرفة
الطبية بالل�سان الوطني والقومي مدخل ممتاز لتح�سني م�ستوى التعليم بوجه عام
والتعلي ��م الطبي بوجه خا� ��ص؛ ذلك �أنه يه ِّيئ املناخ لتح�س�ي�ن التح�صيل ،وتطوير
الأداء ،وفتح الطريق �أمام الإبداع.
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وتعود مقدمة املعجم لت�ؤكد هذه الوظيفة عندما تطمح �إلى اتخاذ هذا املعجم
و�سيل ��ة تعليمية ،عندما يقول(« :)35وت�أمل املنظمة �أن يكون هذا املعجم رفيق طلبة
الطب والعلوم ال�صحية ...يف رحلة التح�صيل العلمي».
ورمب ��ا يرتبط بهذه الوظيفة التعليمي ��ة الإ�سهام يف دعم ترجمة امل�صطلحات
الطبي ��ة وال�صحي ��ة والبيئية م ��ن اللغة الإجنليزي ��ة والفرن�سية �إل ��ى العربية ،وهو
ما يعني الإ�سهام يف حتديث لغة العلم املخت�صة.
جناحا
وهذا امللمح الأخري مدعوم بتاريخ عريق اختربت فيه العربية وجنحت ً
ظاه� � ًرا� ،إذ« :مل يج ��د العرب �أي ��ة �صعوبة يف الت�ألي ��ف باللغة العربي ��ة ،ف�صاغوا
امل�صطلحات ،ونقلوا الكثري منها عن اللغات الأجنبية ،و�أ�صبحت لهم منذ البداية
لغ ��ة علمي ��ة» ،وهو ما يعني �أن كل دعوة �إلى ع ��دم ا�ستخدامها تبدو غري مدعومة،
وت�ؤكد الدرا�سات �أن «التوقف عن ا�ستخدام هذه اللغة كان عام ًال ها ًّما من عوامل
توقف العلم العربي»(.)36
 -3الوظيفة املعرفية /الطبية وال�صحية:
ظهر �أن معجمية الأوبئة تنتمي بالأ�سا�س �إلى احلقول املعرفية الآتية:
�أوال :حقل املعرفة الطبية وال�صحية والدوائية� ،أو العالجية.
ثان ًيا :حقل املعرفة البيئية.
ثال ًثا :حقل املعرفة العلمية.
وتوج ��ه هذا املعجم املخت� ��ص املعا�صر -بحكم هذا االنتم ��اء املعريف -يدعم
ُّ
الوظيفة املعرفية� ،إذ مبا يوفره من جمع لطائفة من م�صطلحات وباء كوفيد،19-
وحترير مفاهيمها من خالل ما يوفره من تعريفات و�شروح عليها ،ومبا يوفره من
مكافئ ��ات ترجمية عربية للمداخل الإجنليزية والفرن�سية؛ يتوجه �إلى عدم تطوير
املعرفة الطبية �أو ال�صحية والبيئية يف الثقافة العلمية العربية.
وهذه الوظيفة تبدو منطقي ًة من حتليل ظهور معجمية الأوبئة يف اللغة العربية
من جانب ،وتبدو وا�ضحة � ً
أي�ضا من خالل ما ك�شفت عنه مقدمة معجم م�صطلحات
كوفي ��د 19-عندم ��ا قال ��ت(� :)37إن ه ��ذا املعجم يه ��دف �إلى خدم ��ة م�صطلحات»
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الط ��ب والعلوم ال�صحية» ،وهذا التعي�ي�ن وا�ضح لتحقيق حت�سني التح�صيل العلمي
يف مي ��ادن الط ��ب والعلوم ال�صحي ��ة من �أجل «بن ��اء امل�ستقبل املهن ��ي» للم�شتغلني
يف ميدان الطب وال�صحة.
واحلقيقة �أن خدمة معجمية الأوبئة لهذه الوظيفة يتحقق من خالل ما يلي:
�أوال :توف�ي�ر �أعم ��ال مرجعي ��ة /معجمي ��ة متث ��ل ر�صي ��دً ا ميكن الرج ��وع �إليه
وا�ستثماره يف عمليات الفهم ،والرتجمة.
ثان ًي ��ا :الإعانة على حتقيق التوا�صل بني العاملني يف جماالت ال�صحة والبيئة
بوجه خا�ص ،وحت�سني �شروط هذا التوا�صل ميثل نقطة منهجية يف تطوير املعرفة
فيهذه امليادين.
ثال ًثا :الإعانة على حت�سني مناخ الكتابة العلمية يف امليادين املخت�صة بال�صحة
العامة والأوبئة باللغة العربية ب�صورة �أ�سا�سية.
 -4الوظيفة الل�سانية:
يف ظ ��ل منط من الدعاي ��ة ال�سلبية تتعر�ض العربية ب�صف ��ة م�ستمرة لالتهام
بعدم القدرة عل ��ى ا�ستيعاب منجز العلوم احلديثة ،وحمل ��ه والتعبري عنه ،ويبقى
مه ًّما للغاي ��ة ،ولفرتات ممتدة� ،أن يحر�ص امل�شتغلون بها ب� ��أن يقيموا الدليل على
قدرتها ومرونتها ب�صورة عملية.
والتوقف �أمام فح�ص الوظيفة الل�سانية ملعجمية الأوبئة تهدف �إلى بيان �شيء
من هذا.
وقد ات�ضح من خالل فح�ص الأمناط ال�شكلية مل�صطلحات وباء كوفيد� 19-أن
العربية ا�ستطاع ��ت �أن ت�ستجيب ال�ستيعاب هذه امل�صطلحات احلديثة التي تغطي
م�ساح ��ات ممتدة من احلق ��ول املعرفية ،من مثل :الطب وال�صح ��ة العامة ،وعلم
الأمرا�ض والأوبئة ،وعلم الأدوية ،وعل ��م البيئة ،و�إدارة امل�ست�شفيات ،والتمري�ض،
والف�سيولوجي ،وغريها.
وقد متثلت هذه اال�ستجابة يف منطني من القدرة ،واملرونة هما:
�أوال :ا�ستجابة اجلهاز الت�صريفي للغة العربية ،وتنوعه ،وغناه احلقيقي.
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ثان ًيا :ا�ستجابة اجلهاز الرتكيبي للغة العربية ،وتنوعه ،وغناه احلقيقي.
ي�ض ��اف �إلى هذين الوجهني من وجوه القدرة واملرونة الل�سانية منط �آخر من
الق ��درة واملرونة،يتجلى يف الر�صي ��د الداليل للمعجم اللغ ��وي العربي الذي يتمتع
بالنظامي ��ة من جانبي �سمة اال�شتقاقية والتاريخ العريق الذي منح كث ًريا ج ًّدا من
الكلمات قدر ًة ا�ستعمالية متثلت يف قدر هائل من مظاهر التحوالت الداللية ،وهو
أ�سا�سا فاع ًال وعبقر ًّيا يف توليد م�صطلحات الأوبئة.
ما جعل النقل الداليل � ً
واحلقيق ��ة �أن هذه الوظيفة الل�سانية املتجلية ب�صورة عامة ،تعود فتنعك�س يف
نقاط دقيقة ومحددة ،ميكن بيانها فيما يلي:
�أوال :دع ��م اجلهاز اال�صطالحي الطبي والوبائ ��ي بر�صيد جديد من الألفاظ
املرتجمة ،واملعربة ،مما ي�سهم يف غنى اللغة العربية العلمية.
ثان ًي ��ا :دع ��م الن�ش ��اط الإعالمي مب ��ا يواجه الفج ��وات املعجمية الت ��ي تتولد
م ��ن الفتح امل�ستمر للم�صطلح ��ات الأجنبية امل�ستحدثة ،وي�سده ��ا بخلق مكافئات
ترجمية عربية.
ثال ًثا :دعم �أن�شطة التوا�صل العام ،من طريق حت�سني �شروط املتابعة الإعالمية
لأخب ��ار الوباء ،والأن�شطة الإعالمية التي تهدف �إلى التوعية من مخاطره ،وتعمل
على محا�صرة انت�شاره.
راب ًع ��ا :دع ��م التوا�صل املهن ��ي �أو املعريف بني امل�شتغل�ي�ن يف حقل االخت�صا�ص
ب�ص ��ورة وا�ضحة مبينة ،مبا يرتتب على هذا الدعم م ��ن نتائج جيدة يف املجاالت
املهنية واالجتماعية واالقت�صادية.
واحلقيق ��ة �أن مبحث وظائف معجمية الأوبئة قاب ��ل للتمدد ليغطي م�ساحات
الوظائف االجتماعية واالقت�صادية وغريها من الوظائف.
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اخلامتة

توجه ��ت هذه الدرا�سة �إلى فح�ص معجمي ��ة الأوبئة يف العربية ،وا�شتبكت مع
حدودها ومعجمها ،و�أمناط م�صطلحاتها ،ووظائفها.
و�سع ًيا �إلى هذا املراد توقفت �أمام املطالب الآتية:
1 .1مدخل يك�شف عن عراقة تن ُّبه العربية مل�صطلحات الأمرا�ض والأوبئة.
2 .2بيان حدود معجمية الأوبئة يف الرتاث اللغوي العربي وم�صادرها.
3 .3بيان حدود معجمية الأوبئة يف العربية يف الع�صراحلديث وم�صادرها.
4 .4حتليل قامو� ��س م�صطلحات كوفيد 19-بو�صفه مث ��اال لال�ستجابة املرنة
لل�سان العربي للتعامل مع مفاهيم هذا املجال.
5 .5بي ��ان �أمناط م�صطلح ��ات وب ��اء كوفي ��د ،19-وعالقتها بق ��درة الل�سان
العربي ،ومرونته.
6 .6وظائف معجمية وباء كوفيد.19-
وقد نتج من فح�ص هذه املطالب جملة من النتائج دارت حول ما يلي:
�أوال :الك�ش ��ف ع ��ن عراقة خدمة معجمي ��ة الأوبئة يف ال�ت�راث اللغوي العربي
ونوعي.
كمي
ّ
ب�صور متنوعة ،وتفاوت ّ
ثان ًي ��ا :الك�ش ��ف عن تن ��وع م�صادر معجمي ��ة الأوبئ ��ة يف العربي ��ة يف الع�صر
احلديث؛ ب�سبب تداخل احلقول املعرفية املرتبطة مبجال الأوبئة.
ثال ًثا:ظهور منط من الوجوه الكا�شفة عن قدرة الل�سان العربي ومرونته على
امل�ستوي ��ات الت�صريفية والرتكيبية والداللية ،مكنته ب�صورة وا�ضحة من ا�ستيعاب
قطاع معترب من م�صطلحات الأوبئة.
راب ًع ��ا :ظهور تن ��وع طرق التولي ��د يف م�صطلح ��ات الأوبئة� ،س ��واء �أكان هذا
التوليد م ��ن داخل النظام الرتميزي للغة العربية ع ��ن طريق اال�شتقاق �أو النحت
�أو النق ��ل ال ��داليل� ،أم كان ه ��ذا التوليد من خارج النظام الرتمي ��زي� ،أمكان من
طريق االقرتا�ض اللغوي با�ستعمال الرتجمة� ،أو التعريب ب�صورة مختلفة :التعريب
ال�صوتي والتعريب الت�صريفي.
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خام�سا :الك�شف عن حزمة من الوظائف املهمة التي ميكن ملعجمية الأوبئة �أن
ً
تنه�ض بها ،تلخ�صت يف �أربع وظائف �أ�سا�سية هي:
�أ .الوظيفة الإن�سانية (احلماية).
ب .الوظيفة التعليمية والرتبوية.
ت .الوظيفة املعرفية(الطبية ال�صحية).
ث .الوظيفة الل�سانية.
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الهوامش:
()1انظ ��ر :البيئ ��ة والأوبئة يف الرتاث الطب ��ي العربي الإ�سالمي ،د.محمود احل ��اج قا�سم محمد ،رابطة
التدري�سيني اجلامعيني ،ودارما�شكي ،نينوى ،العراق1441 ،هـ= 2020م (�ص 12وما بعدها).
()2كتاب العني ،للخليل بن �أحمد ،حتقيق :د .مهدي املخزومي ،د� .إبراهيم ال�سامرائي ،م�ؤ�س�سة الأعلمي
للمطبوعات ،بريوت ،ط� 1سنة 1408هـ= 1988م(،و ب �أ.)418 /8 :
()3معجم م�صطلحات كوفي ��د ،19-املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،مكتب التن�سيق والتعريب
بالرباط ،اململكة املغربية2020 ،م(،وباء� ،epidemic /ص .)44 /21
()4انظر القائمة التي �صنعها د .محمود احلاج قا�سم لرتاث الطواعني والأوبئة يف كتابه :البيئة والأوبئة
يف ال�ت�راث الطب ��ي العربي الإ�سالمي� ،ص � ��ص ،29-24ومقالة محمود ذك ��ي :الأوبئة واجلوائح يف
ال�ت�راث العربي ،عل ��ى �صفحته على في�س بوك بتاريخ  17مار� ��س 2020م ،زيارة بتاريخ  18نوفمرب
2020م ال�ساعة العا�شرة �صباحا.
( )5محا�ضرة يوم اخلمي�س 2020/8/13م بق�صر ثقافة دمياط ،البوابة نيوز.
()6حتقيق �أحمد ع�صام عبد القادر ،دار العا�صمة ،الريا�ض 1406هـ=1986م�65( ،ص).
()7ما رواه الواعون يف �أخبار الطاعون ،حتقيق :د .محمد على الباز ،دار القلم ،دم�شق1417 ،هـ=1996م.
()8جلنة ال�سنة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ،بالقاهرة 1442هـ=2020م.
()9د .خالد فهمي ،تقدمي د� .سعد م�صلوح ،دار الن�شرللجامعات ،القاهرة1434 ،هـ=2013م�(،ص.)8
()10انظر :معاجم امل�صطلحيات يف تراث العربية �ص  ،30ففيه تعليق ي�صحح هذين العنوانني!.
()11وهن ��اك ن�سخة �أخرى م ��ن الكتاب بتحقيق د .غ ��ادة الكرمي ،ون�شره :مكتب الرتبي ��ة العربي لدول
اخلليج ،الريا�ض1991 ،م.
(�()12ص.)182
()13راج ��ع امللحق الذي �صنعه د .محم ��ود امل�صري يف �آخر حتقيقه لكتاب :م�صال ��ح الأبدان والأنف�س،
البن �سهل البلخي�( ،ص �ص .)570-567
()14انظر (.)145/2
( )15د .خالد فهمي ،الوادي للثقافة والإعالم ،القاهرة1440 ،هـ= 2019م (�ص �ص .)94-93
(�()16ص �ص .)73-67
(�( )17ص.)6
(�()18ص.)15
(�()19ص.)6
(�()20ص.)7
(�()21ص �ص .)13-8
(�()22ص �ص .)71-67
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( )23انظر مدخل :ووهان (�ص0)184
( )24انظر مدخل :منظمة ال�صحة العاملية (.)183/ 64
()25انظر مدخل� :أم قرفة ،البنغول(.)119 /44
()26انظر ل�سان العرب (ع ث ي) (.)29/15
(� ()27ص.)53
()28انظ ��ر :امل�صطلحية النظرية واملنهجية والتطبيقات ،ماري ��ا كابري ،ترجمة :محمد �أمطو�ش ،عامل
الكتب احلديث� ،إربد ،الأردن2012 ،م�(،ص .)154
()29انظر :امل�صطلحية النظرية واملنهجية والتطبيقات�( ،ص.)150
(�()30ص.)5
(�()3ص.)5
()32امل�صطلحية النظرية واملنهجية�( ،ص.)15
(�()33ص.)5
(�()34ص.)5
(�()35ص.)5
()36الإب ��داع الفك ��ري الذاتي يف الع ��امل العربي ،د� .أنور عب ��د امللك ،د .خلدون النقي ��ب ،جامعة الأمم
املتحدة والهيئة امل�صرية العامة للكتاب1994 ،م�(،ص.)311
(�()37ص.)5
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املراجع

1 .1الإب ��داع الفك ��ري الذاتي يف الع ��امل العرب ��ي ،د� .أنور عبد املل ��ك ،د .خلدون
النقيب ،جامعة الأمم املتحدة والهيئة امل�صرية العامة للكتاب1994 ،م.
2 .2بذل املاعون يف ف�ضل الطاعون ،البن حجر الع�سقالين (ت 852هـ) ،حتقيق:
�أحمد ع�صام عبد القادر ،دار العا�صمة ،الريا�ض 1406هـ=1986م.
3 .3البيئ ��ة والأوبئ ��ة يف ال�ت�راث الطب ��ي العرب ��ي الإ�سالم ��ي ،د.محم ��ود احلاج
قا�س ��م محمد ،رابطة التدري�سيني اجلامعي�ي�ن ،ودارما�شكي ،نينوى ،العراق،
1441هـ= 2020م.
4 .4ح ��دود الأ�شياء الطبية ،لأبي الفرج بن هن ��دو (ت 420هـ) منه ن�سخة مبعهد
الثقافة والدرا�سات ال�شرقية ،جامعة طوكيو.
5 .5خل ��ق الإن�سان ،لأب ��ي احل�سن �سعيد ب ��ن هبة اهلل بن احل�س�ي�ن (ت 495هـ)،
حتقي ��ق :د .كم ��ال ال�سامرائ ��ي ،وزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام ،الع ��راق ،بغداد،
1990م.
6 .6قامو� ��س البيئة العامة ،باتر محمد عل ��ى وردم ويو�سف محمد على الأ�شيقر،
دار ال�شروق ،عمان ،الأردن ،ورام اهلل ،فل�سطني ،ط1989 ،1م.
7 .7كت ��اب التنوي ��ر يف اال�صطالح ��ات الطبي ��ة ،البن ن ��وح القم ��ري (ت 390هـ)
حتقي ��ق :وفاء تق ��ي الدين ،جمم ��ع اللغة العربي ��ة بدم�شق( ،املجم ��ع العلمي
العربي) ،املجلد  ،66جزء 1966 ،1م.
8 .8كتاب اجلراثيم ،البن قتيب ��ة( ،ت 276هـ) ،حتقيق محمد جا�سم احلميدي،
تقدمي :د .م�سعود بوبو ،وزارة الثقافة ال�سورية ،دم�شق 1997م
9 .9كتاب فق ��ه اللغة و�سر العربية للثعالبي( ،ت429ه� �ـ) ،حتقيق :الدكتور خالد
فهم ��ي ،ت�صدير الدكتور رم�ض ��ان عبد التواب ،دار الن�ش ��ر للجامعات ،ط،2
1440هـ =2019م.
1010كت ��اب املخ�ص�ص ،البن �سيده (ت 458هـ) ،ت�صحيح محمد محمود الرتكزي
ال�شنقيط ��ي ،وعبد الغني محمود ،م�ص ��ورة دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة،
1321هـ.
1111كت ��اب مفاتيح العل ��وم ،للخوارزمي (ت 387هـ) .حتقي ��ق :فان فلوتن ،تقدمي
د .محم ��د ح�سن عبد العزيز� ،سل�سل ��ة الذخائر ( )118هيئة ق�صور الثقافة،
القاهرة2004 ،م.
1212كت ��اب العني ،للخليل ب ��ن �أحمد ،حتقي ��ق :د .مهدي املخزوم ��ي ،د� .إبراهيم
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ال�سامرائي ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،بريوت ،ط1408 ،1هـ= 1988م.
1313كت ��اب الن�صيحتني للأطباء واحلكماء ،ملوفق الدي ��ن البغدادي(ت 629هـ)،
حتقي ��ق :د .محم ��د كام ��ل جاد ،معه ��د املخطوط ��ات ،القاه ��رة1438 ،هـ=
2017م.
1414م ��ادة البق ��اء يف �إ�صالح ف�س ��اد الهواء والتح ��رز من �ضرر الأوب ��اء ،للتميمي
املقد�س ��ي (ت 390ه� �ـ) .حتقيق :يحيى �شع ��ار ،معهد املخطوط ��ات العربية،
القاهرة1999 ،م.
1515ما رواه الواع ��ون يف �أخبار الطاعون ،لل�سيوطي (911هـ) ،حتقيق :د .محمد
على الباز ،دار القلم ،دم�شق1417 ،هـ=1996م.
1616م�صالح الأبدان والأنف�س ،ابن �سهل البلخي( ،ت 322هـ) ،حتقيق :د .محمود
م�ص ��ري ،ت�صدي ��ر ،د .محم ��د هيثم اخلي ��اط ،معهد املخطوط ��ات العربية،
القاهرة 2005م.
1717معاج ��م امل�صطلح ��ات يف ت ��راث العربي ��ة ،د .خال ��د فهمي ،تق ��دمي د� .سعد
م�صلوح ،دار الن�شر للجامعات ،القاهرة1434 ،هـ=2013م.
1818معج ��م علم ال�س ��كان ،روالن بري�س ��ا ،ترجمة :م�صطفى خل ��ف عبد اجلواد،
ومراجع ��ة محم ��د اجلوه ��ري ،مطبوع ��ات مرك ��ز البح ��وث والدرا�س ��ات
االجتماعية ،جامعة القاهرة2007 ،م.
1919معج ��م امل�صطلحات البيئي ��ة ،د� .سامح ح�سني غرايب ��ة ،دار ال�شروق ،عمان
الأردن ،ورام اهلل ،فل�سطني ،ط1998 ،1م.
2020معج ��م امل�صطلح ��ات الطبية ،ملجم ��ع اللغ ��ة العربية ،بالقاه ��رة1411 ،هـ=
1991م.
2121معجم م�صطلحات كوفيد� ،19-إعداد ق�سم املعاجم مبكتب تن�سيق التعريب،
�إمي ��ان كامل ن�صر و�آخرين� ،إ�شراف عبد الفتاح احلجمري ،الرباط ،اململكة
املغربية ،مايو 2020م.
2222املعجمي ��ة والتنمي ��ة� :إ�سه ��ام املعجمية العربي ��ة املخت�صة يف تعزي ��ز التنمية
امل�ستدامة :احل ��دود والت�صني ��ف والوظائف د.خالد فهمي ،ال ��وادي للثقافة
والإعالم ،القاهرة1440 ،هـ= 2019م.
2323منه ��ج ال�سن ��ة يف مواجهة الأوبئ ��ة ،جلنة ال�سن ��ة بالأمانة العام ��ة لهيئة كبار
العلماء ،بالقاهرة1442 ،هـ=2020م.
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خطوات املنهج وأسس التقسيم
الطبقي يف طبقات ابن سالم اجلمحي
د .جالل م�صطفاوي
مقدمة:

من خ�ل�ال العر�ض العام ملحتوى كتاب محمد ب ��ن �سالم اجلمحي(150هـ-
232ه� �ـ) ميكنن ��ا �أنْ ن�ستخل� ��ص املع ��امل الكربى للمنه ��ج الذي �سلك ��ه ،يف ت�أليف
«طبقات ��ه» ،حيث ا�سته ّل ��ه مبقدمة ،عر�ض فيها جلملة م ��ن الق�ضايا النقدية التي
�شغل ��ت بال املهتم�ي�ن بالدرا�سات الأدبية والنقدية وقتئذ(مفه ��وم ال�شعر وطبيعته
وعدة الناقد-نق ��د الرواية وحتقيق الن�صو�ص-ق�ضية االنتح ��ال و�أ�سبابها -ن�ش�أة
عل ��وم العربية وتطورها  -اللح ��ن والقراءات) ،ثم بنى متنه على ق�سمني كبريين:
تن ��اول يف الق�س ��م الأول طبقات ال�شع ��راء اجلاهليني ،ويف الق�س ��م الثاين طبقات
ال�شع ��راء الإ�سالميني ،وعدة كل ق�سم �أربعون �شاعرا ،موزعني على ع�شر طبقات،
يف كل طبق ��ة �أربعة �شع ��راء فحول .يقول ابن �س�ل�ام . . « :فاقت�صرنا من الفحول
امل�شهوري ��ن عل ��ى �أربعني �شاع ��را ،ف�أ ّلفنا م ��ن ت�شابه �شع ��ره منهم �إل ��ى نظرائه،
فوجدناهم ع�شر طبقات� ،أربعة رهط يف ك ّل طبقة ،متكافئني معتدلني»(.)1
ويتخل ��ل هذين الق�سم�ي�ن الكبريين ثالث طبقات ،ه ��ي� :أ�صحاب املراثي(،)2
وتل ��ي الطبقة العا�شرة من طبقات اجلاهلي�ي�ن ،وطبقة �شعراء القرى العربية (.) 3
[املدينة  -مكة  -الطائف  -البحرين] ،وطبقة �شعراء يهود(.)4
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 -1خطوات املنهج :
اتبع ابن �سالم يف ت�أليف كتابه ،خطوات محددة ،هي:
�أ -التبويب والرتتيب:
لع ��ل �أول م ��ا ي�سرتعي االنتب ��اه يف منهجه النقدي ،عنايت ��ه الفائقة بالرتتيب
والتبويب ،وحر�صه ال�شديد على البدء بعر�ض ت�صوره للم�س�ألة مو�ضع البحث ،قبل
�أن يتناوله ��ا بالتف�صيل ،ك�أن يقول يف املقدم ��ة ..« :فاقت�صرنا ،من ذلك ،على ما
ال يجهله عامل ,وال ي�ستغني عن علمه ناظر يف �أمر العرب ،فبد�أنا بال�شعر»( .)5ويقول:
«ث ��م �إنا اقت�صرنا -بعد الفح� ��ص ،والنظر والرواية عمن م�ض ��ى من �أهل العلم-
�إلى رهط �أربعة ،اجتمعوا على �أنهم �أ�شعر العرب طبقة ،ثم اختلفوا فيهم بعد»(.)6
ويقول � ً
أي�ضا« :فف�صلنا ال�شعراء ،من �أهل اجلاهلية والإ�سالم واملخ�ضرمني الذين
كان ��وا يف اجلاهلية و�أدركوا الإ�سالم ،فنزلناه ��م منازلهم ،واحتججنا لكل �شاعر
مب ��ا وجدنا له من حجة ،وما قال فيه العلماء( .)7فه ��و يحدد مو�ضوع البحث� ،أوال
[�إن ��زال ال�شع ��راء منازله ��م]� ،أي  :تقيي ��م �إنتاجهم ال�شعري ،ث ��م ت�صنيفهم يف
طبقات ،تبعا ملوقفه املعياري من ال�شعر.
ففي هذا املقتب�س بيان �صريح ملرجعية ابن �سالم ،يف �أفكاره النقدية ،وتتمثل
ه ��ذه املرجعية يف �أمرين ،الأول :الفح�ص والنظر ،اعتمادا على ملكته النقدية يف
التذوق اجلمايل للن�ص ال�شعري .والثاين :الأخذ ب�آراء �شيوخه ،و�إجماع من �سبقه
من العلماء املوثوقني.
ومل يق�ص ��ر ابن �س�ل�ام العر�ض الإجمايل على املقدمة ،ب ��ل التزم به يف منت
الكت ��اب �أي�ض ��ا ،حي ��ث جنده كلم ��ا �أراد احلديث ع ��ن الطبقة الواح ��دة ،قدم لها
بذك ��ر �شعرائها ،ذك ًرا �إجمال ًيا مرت ًبا ،ك�أن يقول ع ��ن الطبقة الأولى ،من طبقات
اجلاهلي�ي�ن« :امر�ؤ القي�س بن حجر بن احل ��ارث بن عمرو بن حجر �آكل املرار بن
عمرو بن معاوية بن يعرب بن ُم َر ِّتع بن معاوية بن كندة .ونابغة بني ذبيان ،وا�سمه
زي ��اد ب ��ن معاوية بن ِ�ض َباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن �سعد
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اب ��ن ذبيان ،ويكنى �أبا �أمام ��ة .وزهري بن �أبي ُ�سلمى -وا�سم �أبي �سلمى ربيعة -بن
الطم بن عثمان
رباح بن ُق ْرط بن احلارث بن مازن بن ثعلبة بن ثور بن هُ ْذمة بن ِ
ابن مزينة.
 والأع�شى ،وهو ميمون بن قي�س بن َج ْندل بن َ�ش َراحيل بن عوف بن �سعد بن�ضبيعة بن قي�س بن ثعلبة ،ويكنى �أبا ب�صري»(.)8
وهك ��ذا يفعل يف باقي الطبقات ،فيقدم اال�سم ال ��ذي ا�شتهر به ال�شاعر �أوال،
ف� ��إن مل يجد ،ذك ��ر ا�سمه جم ��ردًا ،ثم �أتبع ذل ��ك بذكر ا�سمه احلقيق ��ي وكنيته،
وينته ��ي بذكر �سل�سلة ن�سبه ،وبعد ذلك كله ،ي�شرع يف تف�صيل القول يف كل �شاعر،
وفق الرتتيب الذي و�ضعه ،ويذكر �أخباره وبع�ض �أ�شعاره.
ب -تعليل الظواهر الأدبية:
على الرغم من �أنّ الن�صو�ص النقدية امل�أثورة ،قبل ابن �سالم ،تنم عن قدرة
عجيب ��ة له� ��ؤالء النقاد ،عل ��ى �إدراك مواطن اجلم ��ال يف ال�شع ��ر ،ومتييز مواطن
ال�ضع ��ف فيه ،ولي� ��س لهم من عدة �س ��وى ال�سليقة والذوق الفط ��ري ال�سليم ،على
الرغ ��م من ذل ��ك ،كان ��وا يفتقرون �إل ��ى التعليل املف�ص ��ل للأح ��كام النقدية التي
ير�سلونه ��ا ،نظرا لأنهم «مل يكونوا قد و�ضعوا بعد� ،شيئا من مبادئ العلوم اللغوية
املختلفة ،التي مل تدون �إالّ يف الع�صر العبا�سي»(.)9
�أم ��ا يف ع�صر ابن �س�ل�ام ،فالأمر مختلف� ،إذ ات�سعت �آف ��اق املعرفة ،واكتمل
تدوي ��ن مب ��ادئ العل ��وم ،ومل يع ��د العق ��ل النا�ض ��ج يقن ��ع بالأح ��كام النقدية غري
امل�شفوع ��ة بالتعليل والتحليل وذكر الأ�سب ��اب واحليثيات .لذلك فابن �سالم ،حني
يعالج الظواهر الأدبية ،ال يكتفي بو�صفها والتنبيه عليها ،بل يعمد -على العموم -
�إلى تف�سريها وتعليلها.
يت�ض ��ح ذلك يف رده ظاهرة ن ��درة ال�شعر ،يف بع�ض القرى العربية� ،إلى عامل
ال�سل ��م واال�ستقرار ،ورده كرثة ال�شعر ،يف بع�ض القرى العربية الأخرى� ،إلى كرثة
احل ��روب ،وعدم اال�ستق ��رار  .حيث يقول« :وبالطائف �شع ��ر ولي�س بالكثري ،و�إمنا
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كان يكرث ال�شع ��ر باحلروب ،التي تكون بني الأحياء ،نحو :حرب الأو�س واخلزرج،
�أو ق ��وم يغريون ويغار عليهم .والذي قلل �شع ��ر قري�ش �أ ّنه مل تكن بينهم نائرة ومل
يحاربوا ،ذلك الذي قلل �شعر عمان ،و�أهل الطائف يف طرف»(.)10
ويت�ضح �أي�ضا ،يف انتقاده البن �إ�سحاق ،الذي «كان ممن �أف�سد ال�شعر وهجنه،
وحم ��ل كل غث ��اء منه»( ،)11على حد تعب�ي�ره ،وت�صديه ملا رواه م ��ن �أ�شعار مفتعلة،
ن�سبها �إلى �أنا�س �ضاربني يف القدم ،ومل يقولوا �شعرا يف حياتهم ،ورمبا مل يوجدوا
�أ�صال.
وي�شرع يف دح�ض رواياته ب�أدلة نقلية ،مت�سائال�« :أفال يرجع �إلى نف�سه ،فيقول:
م ��ن حمل ه ��ذا ال�شعر ،ومن �أداه من ��ذ �آالف ال�سنني؟ واهلل تب ��ارك وتعالى يقول :
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ(� ،)12أي ال بقي ��ة له ��م .وق ��ال
تعال ��ى �أي�ضا :ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ( ،)13وقال تعالى يف عاد  :ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﮊ( .)14وﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ(.)15
وم ��ن ثم ،فال�شعر العربي جاء بلغة تختلف كل االختالف عن لغة �أهل اليمن،
فال يعقل �أن يقولوا ال�شعر بلغة غري لغتهم .وي�ستدل على ذلك بقول �أبي عمرو بن
الع�ل�اء[ :م ��ا ل�سان حمري و�أقا�صي اليمن اليوم بل�سانن ��ا ،وال عربيتهم بعربيتنا].
فكي ��ف مبا عل ��ى عهد عاد وثمود مع تداعيه ووهنه ؟ فلو كان ال�شعر مثل ما و�ضع
الب ��ن �إ�سح ��اق� ،أو مثل ما روى ال�صحفيون ،ما كانت �إليه حاجة ،وال فيه دليل على
علم »(.)16
ويخل� ��ص اب ��ن �س�ل�ام �إلى رف�ض ال�شع ��ر الذي يروي ��ه رواة ال�س�ي�ر واملغازي،
بدعوى �أنه �شعر «م�صنوع مفتعل مو�ضوع ال خري فيه ،وال حجة يف عربيته ،وال �أدب
ي�ستف ��اد ،وال معن ��ى ي�ستخرج ،وال مث ��ل ي�ضرب ،وال مديح رائ ��ع ،وال هجاء مقذع،
وال فخ ��ر معجب ،وال ن�سي ��ب م�ستطرف ،وقد تداوله قوم م ��ن كتاب �إلى كتاب ،مل
ي�أخ ��ذوه عن �أهل البادية ،ومل يعر�ضوه على العلم ��اء ،ولي�س لأحد �-إذا �أجمع �أهل
العلم والرواية ال�صحيحة ،على �إبطال �شيء منه� -أن يقبل من �صحيفة ،وال يروى
عن �صحفي»(.)17
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فابن �سالم مل يكتف باال�ستدالل التاريخي لبيان زيف هذه الأ�شعار ،بل تعداه
�إل ��ى اال�ست ��دالل الفني ،فعر� ��ض لبيت م�صن ��وع ،من�سوب �إلى عبا� ��س بن مردا�س
ال�سلمي ،هو
َوع ُّ
َ���ك ْب ُ��ن عَ�� ْد َن��ا َن ا َّل��ذِ ي َ��ن َتلَ َّع ُبوا

بمِ َ ْذحِ َجَ ،ح َّتى ُط�� ِّردُوا ُك َّل ُم ْط َر ِد

فق ��ال معلقا عليه« :والبيت مريب عن ��د �أبي عبد اهلل ،فما فوق عدنان �أ�سماء
مل ت�ؤخ ��ذ �إال ع ��ن الكتب ،واهلل �أعلم به ��ا ،مل يذكرها عربي ق ��ط ،و�إمنا كان معد
ب� ��إزاء مو�س ��ى بن عمران� ،صل ��ى اهلل عليه و�سلم �أو قبله قلي�ل�ا ،وبني مو�سى وعاد
وثم ��ود الده ��ر الطويل ،والأم ��د البعيد ،فنحن ال نقيم يف الن�س ��ب ما فوق عدنان،
وال جن ��د لأولية العرب املعروفني �شع ًرا .فكيف بع ��اد وثمود؟ فهذا الكالم الواهن
اخلبي ��ث ،ومل يرو قط عربي منها بيتا واح ��دا ،وال راوية لل�شعر ،مع �ضعف �أ�سره،
ُطالوت ��ه»( ,)18فابن �سالم ناقد متميز ،خبري ب�أ�سباب اجلودة والإخفاق يف ال�شعر
العرب ��ي الق ��دمي ،ملا يتمتع به من ذوق نقدي مدعوم باحلجة والدليل -و�إن كان مل
يتخل�ص تخل�صا كامال من هيمنة النقد التقليدي وت�أثريه.
ج -املوازنة بني ال�شعراء:
املوازن ��ة عند �أه ��ل املنطق «عملية ذهنية تقوم على رب ��ط مو�ضوع ب�آخر»(،)19
وتطل ��ق يف النق ��د الأدبي على «�ض ��رب من �ضروب النقد ،يتمي ��ز بها الرديء من
اجليد ،وتظهر بها وجوه القوة وال�ضعف يف �أ�ساليب البيان»(.)20
وق ��د اعتمد ابن �سالم املقارنة بني ال�شعراء يف العديد من املوا�ضع يف كتابه،
فق ��ارن بني جميل وكث�ي�ر قائال« :وكان لكث�ي�ر يف الت�شبيب ن�صي ��ب وافر ،وجميل
تق ��دم عليه يف الن�سيب ،ول ��ه يف فنون ال�شعر ما لي�س جلمي ��ل ،وكان جميل �صادق
كثي يتق ّول ،ومل يكن عا�شق ��ا ،وكان راوية جميل»( .)21فهو ين ّبه،
ال�صباب ��ة ،وكان رّ
مبالحظته الدقيقة ،وح�سّ ه النقدي املرهف ،على الغر�ض ال�شعري الذي تف ّوق فيه
ال�شاع ��ران ،حيث تف ّرد كث�ّي رّ�ر بالتف ّوق يف الت�شبيب ،يف حني تف� � ّرد جميل بالتف ّوق
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يف الن�سي ��ب ،ف�ض�ل�ا عن �أنّ ل ��ه قدرة على الت�ص� � ّرف يف �سائر فن ��ون ال�شعر ،من
كثي ب�أ ّنه
غ�ي�ر الن�سيب .كما ي�شري �إلى �شخ�ص ّية ك ّل م ��ن ال�شاعرين ،فيحكم على رّ
متق� � ّول ،ولي�س عا�شقا ،بخالف جمي ��ل .ولع ّله ي�شري بذلك �إلى مدى �أهم ّية عن�صر
ال�شعري ،الذي مينح ال�شعر نوعا من التّ�أثري وق ّوة العاطفة.
ال�صدق يف الفنّ
ّ
القطامي �شاعرا فحال،
القطامي والأخطل .. .« :وكان
ويقول يف املوازنة بني
ّ
ّ
رقيق احلوا�شي ،حلو ال�شعر ،والأخطل �أبعد منه ذكرا ،و�أمنت �شعرا»(. )22
فه ��و ي�ش�ي�ر بو�ض ��وح �إل ��ى �أنّ الأخط ��ل يف ��وق القطام � ّ�ي يف ال�شه ��رة ،ويبينّ
اخل�صائ�ص الفن ّية ل�شعر ك ّل منهما.
وهك ��ذا مي�ض ��ي ابن �س�ل�ام يف اعتماد املوازنة ب�ي�ن ال�شعراء ك ّلم ��ا ر�أى ذلك
�أن�سب معني على تبي ��ان اخل�صائ�ص الفنية والأ�سلوبية ل�شعر ال�شعراء� ،أو املذهب
ال ��ذي تفردوا في ��ه� ،أو املكانة التي حظ ��وا بها ،فينقل عن العالء ب ��ن جرير قوله:
«كان يق ��ال :الأخط ��ل �إذا مل يجئ �سابقا ،فهو ُ�س َّك ْيت ،والفرزدق ال يجئ �سابقا وال
�سكيتا ،فهو مبنزلة امل�صلي ،وجرير يجئ �سابقا �سكيتا وم�صليا»(. )23
وي�ؤي ��د ابن �س�ل�ام ما �أجمع عليه �سابق ��وه من �أنّ �« :أح�س ��ن اجلاهلية ت�شبيها
امر�ؤ القي�س ،و�أح�سن �أهل الإ�سالم ت�شبيها ذو الرمة»( .)24فذو الرمة يف ع�صره،
مبنزلة امرئ القي�س يف ع�صره ،من حيث القدرة على الإ�صابة يف ح�سن الت�شبيه.
� -2أ�س�س التق�سيم الطبقي:
الظاه ��ر �أن املنهج النقدي البن �سالم اجلمح ��ي يف الطبقات ،هو �أقرب �إلى
املنه ��ج التكامل ��ي منه �إلى �أي منهج �آخر� ،إذ �أفاد اب ��ن �سالم من املنهج التاريخي
حي ��ث عمد �إلى تق�سيم ال�شع ��راء على �أ�سا�س الزمان� ،إل ��ى جاهليني و�إ�سالميني،
�إدراكا منه ملدى ت�أثري الزمان يف ال�شعر ،يقول:
«فف�صلنا ال�شعراء من �أهل اجلاهلية والإ�سالم واملخ�ضرمني ،الذين كانوا يف
اجلاهلية و�أدركوا الإ�سالم ،فنزلناهم منازلهم ،واحتججنا لكل �شاعر مبا وجدنا
له من حجة ،وما قال فيه العلماء»(.)25
واحلديث عن الزمن يقت�ضي احلديث عن القدمي واحلديث يف ال�شعر العربي،
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�إال �أنّ الظ ��روف وطبيع ��ة البيئة ،يف ع�صر ابن �س�ل�ام ،مل تكن مهي�أة للحديث عن
ت�س ��اوي الق ��دمي واحلديث يف اجلودة ،ناهيك عن تف�ضي ��ل احلديث على القدمي،
ب ��ل كان اخلو�ض يف مثل ه ��ذا النقا�ش �أمرا �سابقا لأوان ��ه ،بحكم مت�سك القدماء
وت�أثره ��م بالقي ��م واملفاهي ��م النقدي ��ة القدمي ��ة ،ورف�ضهم اخل ��روج عن مذهب
املتقدمني� ،أداء و�أ�سلوبا« ،ف�أما ما اتفقوا عليه ،فلي�س لأحد �أن يخرج منه»(.)26
فق ��د نقل الأ�صمعي عن �أ�ستاذه �أبي عمرو بن العالء -وهو من هو علما ب�أمور
الع ��رب و�أحوالهم -نقل عنه قوله« :جل�س ��ت �إلى �أبي عمرو ع�شر حجج ،ما �سمعته
يحتج ببيت �إ�سالمي»(.)27
كم ��ا مل يفت ابن �سالم �أن يعمد �إلى تق�سي ��م طبقاته على �أ�سا�س املكان ،وهو
من الظواهر البيئي ��ة امل�ؤثرة يف ال�شاعر ،مما يجعل �إنتاجه ال�شعري انعكا�سا بينا
لهذا الت�أثري ،فال�شاعر الذي يعي�ش يف بيئة بدوية ،تختلف نظرته �إلى الأ�شياء عن
نظ ��رة نظريه احل�ضري؛ ملا ب�ي�ن البيئتني من فروق مادي ��ة ومعنوية تطبع عنا�صر
الذوق بطابعها اخلا�ص .
يتجل ��ى ذلك عند �أهل الكوفة الذين «كان ��وا يقدمون الأع�شى»( .)38وعند �أهل
احلج ��از والبادي ��ة الذي ��ن «كانوا يقدمون زه�ي�را»( ،)29فزهري ب ��دوي قح ،و�شعره
انعكا� ��س حلياة البداوة ب ��كل ما فيها من مظاهر اجتماعي ��ة واقت�صادية وفكرية.
بخالف �شعر الأع�شى الذي يعك�س حياة احل�ضر لفظا ومعنى وخياال ،مبا ي�شتمل
عليه من مظاهر اللهو واخلمر واملجون ،وما �شابه ذلك ،مما يالئم ذوق الكوفيني
بحكم احتكاكهم مبختلف الأجنا�س ،وت�أثرهم ب�شتى احل�ضارات.
و�إدراكا م ��ن ابن �سالم ملدى ت�أث�ي�ر العامل البيئي يف ال�شاعر ،بادر �إلى �إفراد
�شع ��راء القرى العربية [ :مكة  -املدين ��ة  -الطائف -البحرين] بطبقة م�ستقلة،
قدمها على طبقات ال�شعراء الإ�سالميني.
ولعل �إفراده �شعراء القرى العربية بطبقة م�ستقلة ،يرجع �إلى الت�شابه القائم
يف �شعره ��م� ،إذ يت�سم باجلزال ��ة واللني ،خالفا ملا هو عليه �شع ��ر البادية من قوة
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املع ��اين ،وفخام ��ة الألفاظ يقول عن عدي بن زي ��د « :كان ي�سكن احلرية ،ويراكن
الري ��ف ،فالن ل�سانه ،و�سهل منطقه»( .)30وق ��د �سبق ابن �سالم �أ�ستاذه الأ�صمعي
�إل ��ى احلديث عن ليونة ال�شعر ،فق ��ال « :وطريق ال�شعر� ،إذا �أدخلته يف باب اخلري
الن »( .)31و�ضرب مثال بح�سان بن ثابت ،الذي كان �شعره قويا متينا يف اجلاهلية،
لكنه �سرعان ما تغري ،ف�صار لينا يف الإ�سالم.
ولئن كان الأ�صمعي قد نظر �إلى ليونة ال�شعر من حيث عالقتها باخلري والقيم
الأخالقي ��ة ،ورج ��ع �أ�سب ��اب �ضعفه �إليها ،ف� ��إنّ ابن �سالم مل يقرنه ��ا باخلري ،بل
حتدث عن تعهر ال�شعراء دون �أن يجعلنا نح�س ب�أنه يربط هذا التعهر بقوة ال�شعر
�أو �ضعفه ،و�إمنا ذكره يف معر�ض اال�ستدالل على نحل ال�شعر ،وعدم �صحة ن�سبته
�إل ��ى �أ�صحاب ��ه �أي بو�صفها �أداة لال�سرتابة يف ال�شعر ،و�ض ��رورة التوقف يف الأخذ
ب ��ه( .)32ويف هذا تلمي ��ح �إلى �ضرورة النظ ��ر بحذر واحرتا�س �إل ��ى �شعر احل�ضر؛
الحتم ��ال �أنه قد يكون �شعرا يحمل يف ثناياه �أبياتا �ضعيفة منحولة ،مما يجب رده
والت�شكيك فيه.
لذل ��ك فابن �سالم ال يرتدد يف ت�أخري ال�شاع ��ر عن طبقته متى �ضعف �شعره،
واختل ��ط ب�أ�شعار غريه اختالط ��ا ي�صعب متييزه ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إلى عدي
اب ��ن زيد ،و�أ�شعار قري�ش التي قال عنه ��ا ابن �سالم ...« :و�أ�شعار قري�ش فيها لني،
فت�شكل بع�ض الإ�شكال»(.)33
فل�ي�ن ال�شعر عند ابن �سالم ،مرتبط ارتباطا وثيق ��ا باحلياة احل�ضرية ،وهو
مدعاة للحمل على ال�ش اعر ما لي�س له من ال�شعر.
و�إل ��ى جانب ذل ��ك ،هناك �إ�ش ��ارة من ابن �س�ل�ام �إلى التق�سي ��م القائم على
اجلن� ��س �أو الع ��رق ،حيث �ض ��م ،على هذا الأ�سا� ��س� ،شعراء يه ��ود املدينة ،ناظرا
�إلى ا�شرتاكهم يف العرق واملعتقد(.)34
هـ -الفحولة :
الفحل الذي يعني الذكر من كل حيوان �أو نخل ،ويطلق
الفحول ��ة يف اللغة من ْ
�أي�ض ��ا على احل�صري لأن ��ه ي�صنع من فحل النخ ��ل( .)35فعن �أن�س ب ��ن مالك قال:
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للنبي �ص ّلى اهلل عليه
�صنع بع�ض عمومتي ّ
للنبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم طعاما فقال ّ
أحب �أنْ ت� �� َ
أكل يف بيتي وت�ص ّل َي فيه .قال :ف�أت ��اه ،ويف البيت َف ْحل من
و�سل ��م� :إنيّ � ّ
هذه الفحول ،ف�أمر بناحية منه َ ،ف ُك ِن َ�س و ُر َّ�ش ،ف�ص ّلى و�ص ّل ْينا معه»(.)36
لق ��د بنى ابن �سالم «طبقاته» �أ�سا�سا ،على مبد�أ الفحولة ،حيث ذكر ذلك يف
ع ��دة موا�ضع من كتابه ،من ذلك قول ��ه .. .« :فاقت�صرنا من الفحول امل�شهورين،
على �أربعني �شاع ��را ،ف�أ ّلفنا من ت�شابه �شعره منهم �إلى نظرائه ،فوجدناهم ع�شر
طبق ��ات� ،أربعة ره ��ط يف كل طبقة ،متكافئني معتدلني »( .)37وقوله ،يف حديثه عن
�أب ��ي ذ�ؤي ��ب الهذيل« :وكان �أبو ذ�ؤي ��ب �شاع ًرا فحال ال غميزة في ��ه ،وال وهن»(.)38
وقول ��ه ب�ص ��دد احلديث عن الطبق ��ة الرابعة من �شع ��راء اجلاهلي�ي�ن .. .« :وهم
�أربع ��ة رهط فحول �شع ��راء ،مو�ضعهم من الأوائ ��ل ،و�إمنا �أخ ّل به ��م ق ّلة �شعرهم
ب�أي ��دي ال ��رواة»( .)39وقول ��ه يف ترجمة الأ�سود ب ��ن يعفر« :وكان الأ�س ��ود بن يعفر
�شاع ��را فحال ،وكان يكرث التنق ��ل يف العرب يجاورهم ،فيذم ويحمد ،وله يف ذلك
�أ�شع ��ار»( .)40وقول ��ه عن �أو�س بن حجر« :كان �أو�س فح ��ل م�ضر ،حتى ن�ش�أ النابغة
وزهري ف�أخماله»(.)41
ويبدو �أنّ ابن �سالم قد ت�أثر يف ذلك ب�أ�ستاذه الأ�صمعي؛ �صاحب كتاب «فحولة
ال�شع ��راء»� ،إال �أنّ الأ�صمعي يق�سم ال�شعراء �إل ��ى ثالث طبقات :ال�شعراء الفحول،
وال�شعراء غ�ي�ر الفحول ،وبينهما ال�شعراء �أ�شباه الفحول .يقول« :ومل يكن النابغة
و�أو� ��س وزهري يح�سنون �صفة اخليل ،ولكن طفيل غاي ��ة يف النعت ،وهو فحل»(،)42
و�أن�شد له:
َّ ()43
ُي َرا ُد َع َلى َف�أْ ِ�س ال ِّل َج ِام َك�أنمَّ َ ا ُي َرا ُد ِب ِه ِم ْر َقا ُة ِج ْذ ٍع مجُ َ ذ ِل
وي�ص ��ف الأ�سود بن يعفر ب�أن ��ه« :ي�شبه الفحول»( .)44وقال« :لي�س بفحل» .ر ّدا
على من �س�أله ما �إذا كان كل من الراعي وابن مقبل من الفحول(.)45
يف ح�ي�ن يح�صر ابن �س�ل�ام بحثه يف ع ��دد معلوم من الفح ��ول املتفاوتني يف
درجة الفحولة ،ي�صنفهم يف طبقات تبعا لهذا التفاوت.
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وظ ��ل العرب ردحا من الزمن يع ��دون الفحولة عنوانا عل ��ى ال�شعر حني يبلغ
درجة عالية من الن�ضج واالكتمال.
وجدي ��ر بالذكر �أنّ كتابات ال�س ��واد الأعظم من املهتم�ي�ن مبو�ضوع الفحولة،
توحي ب�أنّ الف�ضل يف ابتكار هذا امل�صطلح� ،إنمّ ا يرجع �إلى الأ�صمعي [ ت 214هـ]،
�إذ �أف ��رده بكتاب ��ه املو�سوم بـ [ فحول ��ة ال�شعراء] ،الذي ن�ش ��ره امل�ست�شرق ت�شارلز
تو ّري ()Charles.C.Torreyعام 1911م  ،يف املجلد  ،65من جملة امل�ست�شرقني
الأملان ،مع مقدمة كتبها بالإجنليزية(.)46
بي ��د �أنّ امل�صطلح قد ورد ذكره على الأل�سن عدة مرات قبل الأ�صمعي .يقول
عمرو بن العالء -وهو �أ�ستاذ الأ�صمعي[ -ت154هـ ] ،يف حديثه عن ب�شر بن �أبي
خ ��ازم  .. .« :وق�صيدته التي عل ��ى الراء� ،أحلقته بالفح ��ول »(� .)47إ�شارة منه �إلى
رائيته التي مطلعها:
()48
خل ِل ُ
يطَ ،ولمَ ْ ُيزَ ا ُروا َو َق ْل ُب َك ،فيِ َّ
�أَ َال َبانَ ا َ
الظ َعا ِئ ِن ُم ْ�س َت َعا ُر
كم ��ا جند ذكر امل�صطلح ،على ل�س ��ان ال�شاعر الأموي ذي الرمة[ت117هـ]،
وعلى ل�سان الفرزدق[ت110هـ]�« ،إذ م ّر الفرزدق بذي الرمة ،وهو ين�شد:
�أَ َم ْن ِز َلت َْي َم ٍّي�َ ،س َال ٌم َع َل ْي ُك َماَ ،ه ِل الأَ ْز ُمنُ الالّ ِئي َم َ�ضينْ َ َر َو ِاج ُع ؟
فوق ��ف حتى ف ��رغ منها ،فقال :كي ��ف ترى ،يا �أب ��ا فرا�س ؟ ق ��ال� :أرى خ ًريا.
ق ��ال :فمايل ال �أع ّد يف الفحول ؟ قال :مينعك ع ��ن ذلك �صفة ال�صحاري ،و�أبعار
الإبل»(.)49
و�إذا �صح ��ت ق�صة ال�سج ��ال الذي جرى بني امرئ القي� ��س وعلقمة بن عبدة
الفح ��ل ،والت ��ي �سبق ذكرها ،لكن يف �سياق �آخر ،ف� ��إنّ امل�صطلح قدمي جدا ،متتد
جذوره �إلى الع�صر اجلاهلي.
ومف ��اد الق�صة �أنّ امر�أ القي�س «نازع علقمة بن عبدة الفحل ال�شعر ،فقال له:
مت بين ��ي وبينك امر�أتك �أم جندب ،قال :ق ��د ر�ضيت ،فقالت لهما :قوال
ق ��د ح ّك ُ
�شعرا على روي واحد ،وقافية واحدة�ِ ،صفا فيه اخليل ،فقال امر�ؤ القي�س:
ات ال ُف�ؤَا ِد املُ َع َّذ ِب
َخ ِلي َل َّي ُمــ َّرا ِبــي َعـــ َلى �أُ ِّم ُجـــ ْن َد ِب
�أُ َق ِّ�ض َل َبا َن ِ
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وقال علقمة:
اله ْج َر ِان فيِ َغيرْ ِ َم ْذ َه ِب َولمَ ْ َي ُك َح ًّقا ُك ُّل َه َذا الت ََّج ُّن ِب
َذ َه ْب َت ِمنَ ِ
و�أن�شداه ��ا ،فغ ّلب ��ت علقمة ،فقال لها زوجها :ب� ّأي �ش ��يء غ ّلبته؟ قالت :لأ ّنك
قلت:
َو ِللز ّْج ِر ِم ْن ُه َو ْق ُع �أَ ْه َو َج ُم ْن ِع ِب
وب َو ِل َّل�س ِاق ِد َّر ٌة
َف ِل َّل�س ِ
وط �أُ ْل ُه ٌ
فجه ��دت فر�سك ب�سوطك ،ومريته ب�ساقك وزج ��رك ،و�أتعبته بجهدك .وقال
علقمة:
وب ِمنَ َّ
ال�ش ّد ُم ْل َه ِب
ا�ص ٍب َو َغ ْب َي ُة ُ�ش ْ�ؤ ُب ٍ
َف َو َّلى َع َلى �آ َثا ِر ِهنَّ ِب َح ِ
َيــــ ُمــ ُّر َكـــ َمــــ ِّر الـــ َّرا ِئ ِــح املُت ََح ِّل ِب
َف�أَ ْد َر َكهُنَّ َ ،ثا ِن ًيا ِمنْ ِع َنا ِنـ ِه
فل ��م ي�ض ��رب فر�سه ب�سوط ،ومل مي ��ره ب�ساق ،ومل يتعبه بزج ��ر .فغ�ضب من
قولها وطلقها ،وخلف عليها علقمة ،ف�سمي بذلك الفحل»(.)50
فالعالقة وا�ضحة بني احلقيقة [قوة الذكورة] ،واملجاز [قوة ال�شعر].
وم�صطل ��ح «الفحولة» على اجلملة ،من عب ��ارات املفا�ضلة بني ال�شعراء ،وهو
يف بع� ��ض احل ��االت ي�ؤدي معن ��ى عبارات �أخرى ،م ��ن قبيل قوله ��م� :أ�شعر القوم،
�أو �أ�شهر �شعراء القوم( .) 51كما يف قول عمرو بن العالء ال�سابق ،يف �أو�س بن حجر:
«كان �أو�س بن حجر فحل م�ضر ،حتى ن�ش�أ النابغة وزهري ف�أخماله»(.)52
وال تخل ��و لفظ ��ة الفحولة هنا ،من �أن حتمل عل ��ى �إرادة املعنى احلقيقي� ،أي:
ق ��وة الذكورة ،حيث �أعجبت �أم جن ��دب بعلقمة� ،إعجابا انته ��ى بهما �إلى الزواج،
�أو على �إرادة مفهوم نقدي ف�ضلت فيه �أم جندب ال�شاعر علقمة على زوجها امرئ
القي�س ،فلي�س ثمة ما يرجح �أحد االحتمالني على الآخر.
ولي� ��س من امل�ستبعد �أي�ضا �أن يك ��ون م�صطلح الفحولة م�ستمدا من [الفحل]،
مبعن ��ى احل�صري ال�سابق الذكر ،فق ��د درج العرب على ت�شبي ��ه �أ�شعارهم اجليدة
بالأ�شياء التي لها ارتباط بالن�سيج املتقن« ،وو�صفوا كالمهم يف �أ�شعارهم ،فجعلوها
كربود الع�صب ،وكاحللل ،واملعاطف ،والديباج ،والو�شي ،و�أ�شباه ذلك»(.)53
ومهم ��ا يكن الأم ��ر ،ف�إنّ الفحولة عن ��د ابن �سالم ال تخرج ع ��ن كونها �إطارا
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عاما ينتظم جملة من املقايي�س النقدية التي يخ�ضع لها ال�شعراء الفحول ،لتقدير
منزلتهم ،والوقوف على مدى التفاوت بينهم يف درجة الفحولة.
و -ال�شهرة:
وه ��ي مبد�أ نق ��دي اعتمده اب ��ن �سالم حينم ��ا عر�ض للحديث ع ��ن عبيد بن
الأبر� ��ص ،م�شريا �إلى �أ ّنه قدمي عظي ��م الذكر وال�شهرة ،م�ؤكدا من ناحية ثانية �أنّ
�شعره م�ضطرب ،ذاهب ،ال يعرف منه �إال ق�صيدته التي مطلعها:
َ َّ ُ ()54
وب
وب
َفال ُق ْط ِب َّياتُ فالذن ُ
�أَ ْق َف َر ِمنْ �أَ ْه ِل ِه َم ْل ُح ُ
فابن �سالم يع ّد عبيدا �ضمن ال�شعراء املقلّني ،ومع ذلك فهو يتمتع بال�شهرة.
خامتة:
اجلدير باملالحظ ��ة �أن فكرة املفا�ضلة بني ال�شع ��راء ،وت�صنيفهم يف طبقات
يف�ضل بع�ضه ��ا بع�ضا وفق معايري محددة ،ترجع �أ�صولها �إلى علم احلديث ،حيث
عم ��د العلماء �إل ��ى ت�صني ��ف رواة احلديث ال�شري ��ف يف طبقات ،وتعقب ��وا رجاله
باجل ��رح والتعدي ��ل ،والنظ ��ر يف �أ�سانيدهم ،وفق معايري علمي ��ة يف منتهى الد ّقة،
ملعرف ��ة �أحواله ��م ،وكل املالب�سات املحيطة بهم .و�إذا كان اب ��ن �سالّ م نف�سه راوية
ل�ل��أدب واحلديث ،فال عجب �أن يت�أثر بعلماء احلديث ،ويعتمد منهجهم ،فيطبقه
يف جمال الأدب والنقد.
�إن معاجل ��ة ابن �سلاّ م لظاهرة املفا�ضل ��ة تك�شف عن طبيعة تفكريه النقدي،
أدبي بكت ��اب م�ستق ّل ،هو «طبقات فحول
عربي� ،أفرد النقد ال ّ
بو�صف ��ه �أق ��دم ناقد ّ
ال�شع ��راء» ،وجمع فيه �شتات الآراء النقدية ل�سابقيه ومعا�صريه ،معتمدا يف ذلك،
منهجا علم ّيا مم ّي ��زا ،يقوم على ك�شف النقاب عن الظاهرة النقديةّ ،ثم تعليلها،
وذك ��ر الأ�سباب واملالب�سات التي �ساعدت على ظهورها .واعتمد ابن �سالم يف كل
ذل ��ك ،مقايي� ��س محددة لقيا�س ج ��ودة ال�شعر ،اهتدى على �أ�سا�سه ��ا �إلى ال�شاعر
املتف ��وق على نظرائ ��ه ،من حيث غزارة الإنت ��اج ال�شعري وجودت ��ه ،وطول النف�س
ال�شعري ،والتنويع يف العرو�ض ،والقدرة على الت�صرف يف مختلف �أغرا�ض ال�شعر.
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الهوامش:
( )1طبق ��ات فح ��ول ال�شع ��راء :ابن �سال م اجلمح ��ي ،قر�أه و�شرح ��ه �أبو فهر محمود محم ��د �شاكر ،دار
املدين ،جدة.24 / 1 ،
( )2ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .203
( )3ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .215
( )4ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .279
( )5طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سال م. 3 / 1 ،
( )6امل�صدر نف�سه� ،ص.49
( )7امل�صدر نف�سه� ،ص .23
( )8طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سال م.51 / 1 ،
( )9النق ��د املنهج ��ي عند الع ��رب  :محمد من ��دور ،دار نه�ضة م�ص ��ر للطباعة والن�ش ��ر والتوزيع،د.ط،
2004م� ،ص .17
( )10طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سالم.259 / 1 ،
( )11امل�صدر نف�سه� ،ص . 7
(� )12سورة الأنعام .
(� )13سورة النجم.
(� )14سورة احلاقة.
(� )15سورة الفرقان.
( )16طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سالم .11 / 1
( )17امل�صدر نف�سه� ،ص .4
( )18طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سالم .11 / 1
( )19املعجم الفل�سفي :جميل �صليبا ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،لبنان ،ط1،1982م-ج � / 2ص.405:
( )20املوازنة بني ال�شعراء :زكي مبارك ،دار اجليل ،ط1993 ،1م � -ص .5
( )21طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سالم .545 / 2 ،
( )22طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سالم .535 / 2 ،
( )23امل�صدر نف�سه� ،ص .375
( )24امل�صدر نف�سه� ،ص .549
( )25طبقات فحول ال�شعراء.23 / 1 :
( )26امل�صدر نف�سه� ،ص .4
( )27البيان والتبيني  :اجلاحظ،حت:عبد ال�سالم هارون،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،م�صر ،ط 7،1998م
ج� ،1ص. 321 :
( )28طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سالم .52 / 1 ،
( )29امل�صدر نف�سه.
( )30طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سالم .52 / 1 ،
(� )31أم ��ايل املرت�ضى :ال�شريف املرت�ض ��ى علي بن احل�سني املو�سوي العلوي ،حتقيق محمد �أبو الف�ضل
�إبراهيم ،مطبعة عي�سى البابي احللبي ،ط 1954م ،ج� / 1ص. 269:
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( )32ينظ ��ر تاري ��خ النق ��د الأدبي عن ��د العرب (نق ��د ال�شعر من من الق ��رن الثاين حتى الق ��رن الثامن
الهجري) :د�.إح�سان عبا�س ،دار الثقافة ،بريوت  -لبنان� ،ص .69
( )33طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سال م.245 / 1 ،
( )34ينظر امل�صدر نف�سه.
( )35القامو�س املحيط :الفريوزاباذي ،دار الفكر ،ط.453 / 3 ،3
(� )36سنن ابن ماجة� :ص . 118
( )37طبقات فحول ال�شعراء ،ابن �سالم .24 / 1 ،
( )38امل�صدر نف�سه� ،ص .131
( )39امل�صدر نف�سه � ،ص .137
( )40امل�صدر نف�سه � ،ص .147
( )41امل�صدر نف�سه � ،ص .97
( )42فحول ��ة ال�شعراء :الأ�صمع ��ي ،حتقيق امل�ست�شرق تو ّري ،تقدمي د� .صالح الدين املنجد ،دار الكتاب
اجلديد ،بريوت  -لبنان  ،ط  1980 - 2م� ،ص .10
( )43امل�صدر نف�سه.
( )44امل�صدر نف�سه� ،ص .14
( )45فحولة ال�شعراء :الأ�صمعي� ،ص .12
( )46ينظر مقدمة فحولة ال�شعراء ،ل�صالح الدين املنجد� ،ص . 8
( )47فحولة ال�شعراء الأ�صمعي � ،ص .14
( )48ينظر ديوان ب�شر بن �أبي خازم الأ�سدي  :قدم له و�شرحه جميد طراد ،دار الكتاب العربي ،بريوت-
لبنان ،ط  1994 -1م� ،ص .15
( )49طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سالم.552 / 2 ،
( )50ال�شعر وال�شعراء :ابن قتيبة . 218 / 1 ،
( )51ينظ ��ر نظريات ال�شعر عند الع ��رب (اجلاهلية والع�صور الإ�سالمي ��ة) :د .م�صطفى اجلوزو ،دار
الطليعة للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،ط  1988 - 2م.18 / 2 ،
( )52طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سال م.97 / 1 ،
( )53البيان والتبيني :اجلاحظ . 222 / 1 ،
( )54ينظر طبقات فحول ال�شعراء :ابن �سال م.138 / 1 ،
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ٍ
ٍ
ِ
الوضع
فن
تقسيم
رسالةٌ يف
ضابط ألقسام ِّ
جمع األستاذ َّ
الع َبه جي
الشيخ حممد أسعد َ
(ت1393هـ)
حتقي ًقا ودرا�س ًة

د .محمد علي عطا

رغ ��م كرثة امل�ؤ َّلفات يف علم الو�ضع اللغوي ،و�شدة االهتمام به حتى منت�صف
القرن املا�ضي امليالدي ال�سيما يف الأزهر ال�شريف ،ف�إ َّنه مل يلقَ العناية الالئقة به
يف ال�سن ��وات املت�أخرة ،بعد �أن �أهمله الأزه ��ر ال�شريف ،وتعد ر�سالة ال َع َبه جي من
�أواخر ما �أُ ِّلف يف هذا العلم ،وهي ر�سالة جمهولة مل يذكرها �أحد ممن ترجم له،
قد ًرا �أثناء بحثي عن امل�ؤ َّلفات يف علم الو�ضع اللغوي ،فر�أيت �أنه من
وقف ��ت عليها َ
الأهمي ��ة مبكان حتقيقها ودرا�ستها؛ باعتبارها ج ��ز ًءا من الت�أريخ للدورة الرتاثية
له ��ذا العلم ،و�أث ًرا البد من التعريف به و�إعالن ن�سبته مل�ؤ ِّلفه؛ حتى ال ي�ضيع جهده
�سدً ى.
وكان منهج ��ي التعريف بعلم الو�ضع اللغوي ومو�ضوع ��ه ون�ش�أته ،ثم الرتجمة
للعبه جي ،ثم درا�سة الر�سالة ،ثم �إيراد الن�ص املحقق ،ثم اخلامتة والفهار�س.
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�أوال :التعريف بعلم الو�ضع اللغوي(:)1
الو�ض ��ع ُيق�ص ��د به تعيني اللفظ ب� ��إزاء املعنى ،بحيث ُيفهم من ��ه هذا املعنى،
ا�صطالحا ب�أنه العلم ال ��ذي يبحث عن �أحوال اللفظ
وعل ��م الو�ضع اللغ ��وي يعرف
ً
العربي من حيث ما ُيعرف به �شخ�صية الو�ضع ،ونوعيته ،وخ�صو�صه ،وعمومه.
يق�سم
و�أ َّم ��ا عن مباحث ��ه املتداولة فهي تق�سي ��م الو�ضع بطرق مختلف ��ة؛ فقد َّ
الو�ضع �إلى� :شخ�صي مثل� :إن�سان وزيد ،ونوعي مثل :امل�شتقات.
ق�سم الو�ض ��ع �إلى :حتقيقي مث ��ل :امل�شتقات والأجنا� ��س ،وت�أويلي مثل:
وق ��د ُي َّ
املجازات والكنايات.
ق�سم �إلى :خا� ��ص اخلا�ص مثل :زيد وعمرو ،وعام الع ��ام مثل الإن�سان
وق ��د ُي َّ
واحلي ��وان ،وع ��ام اخلا�ص مث ��ل ال�ضمائ ��ر و�أ�سماء الإ�ش ��ارة والأ�سم ��اء املو�صولة
واحلروف.
يق�سم �إلىُ :ك ِّلي مثل :امل�صادر وا�سم اجلن�س والفعل وامل�شتقات ،وجزئي
وق ��د َّ
مث ��ل :الأعالم وال�ضمائر و�أ�سماء الإ�ش ��ارة واملو�صوالت واحلروف ،وكل ق�سم مما
�سبق حتته تق�سيمات.
وال�شرارة التي قدحت هذا ال ِعلم هي ان�شغال النحاة منذ �سيبويه(ت180هـ)
وع َل ��م اجلن�س ،ثم عاجل ��ه البالغي ��ون للتفريق بني
بالتفري ��ق ب�ي�ن ا�س ��م اجلن�س َ
احلقيق ��ة واملجاز ،وظل ��وا جمي ًعا ي�ستخدمونه يف مباح ��ث جزئية دون نظرة كلية،
ودُر�س � ً
أي�ضا يف مباحث علم �أ�صول الفقه وعلم املنطق.
وظ َّل ِع ْلما بين ًّيا حتى نحت منه َع ُ�ضد الدين الإيجي (ت756هـ) ِعل ًما م�ستقال
يف ر�سالت ��ه «الر�سالة الو�ضعية»� ،صغرية احلجم عظيمة النفع ،التي �شكلت حركة
ن�سج على منوالها ،و�ش ��رح لها ،و�شرح ل�شرح لها،
علمية كب�ي�رة دارت حولها؛ من ٍ
ونظمه ��ا ،وتعميق لبع�ض مباحثها ،حتى بلغ ��ت الكتب حول هذا العلم مئة وثالثني
ً
مخطوطا ،وظ َّل ُيد َّر�س لطلبة الثانوية الأزهرية ،ثم
م�ؤ َّل ًف ��ا تقري ًبا ،غالبها ما زال
لطلبة كلية اللغة العربية بالأزهر ال�شريف حتى منت�صف القرن املا�ضي ،ثم توقف
متاما� ،إال من بحوث قليلة يف جمالت متخ�ص�صة،
تدري�سه يف معاهد ال ِعلم ،و ُن�سي ً
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ورمبا ال�سبب يف ذلك �صعوبته؛ �إذ يعتمد على تق�سيمات عقلية �صعبة الت�صور مثلها
مث ��ل املنطق ،فهو يقوم على و�ضع قواعد فوق لغوية� ،أو ا�ستخال�ص ِع َّلة ال ِعلل التي
حتكم تق�سيم الألفاظ اللغوية والأبواب النحوية ،والتفريق بني احلقيقة واملجاز.
وم ��ن الطبيعي ج� � ًّدا �أن تت�أخر ن�ش�أة هذا العلم حت ��ى منت�صف القرن الثامن
الهج ��ري؛ لأنه مل يكن ل ��ه �أن تت�ضح معامله �إال بعد �أن تكتم ��ل �سائر العلوم اللغوية
العربية؛ لأنه ي�ستمد فل�سفته منها.
متاما مثلم ��ا و�ضع اخلليل
وق ��د و�ضع ��ه الإيجي(ت756هـ) مكتم�ل�ا تقري ًباً ،
اب ��ن �أحمد الفراهيدي (ت175هـ) علم العرو�ض مكتمال ،ومل ي�ستدرك عليه �أحد
ممن جاء بعده -ح�سب اطالعي� -إال قليلاً  ،غري �أن لطا�ش كربى زاده (ت968هـ)
والألو�س ��ي(ت1924م) ر�أ ًيا مختل ًفا؛ �إذ يريان �أن هذا العلم مل يد َّون بعد ،ولعلهما
كانا ميلكان نظرة مختلفة ملباحث هذا العلم.
ف� ��إذا كان ابن خلدون(ت808هـ) ه ��و م� ِّؤ�س�س علم االجتماع الإ�سالمي ،ف�إن
الإيجي(ت756هـ) هو م�ؤ�س�س �آخر علوم اللغة العربية؛ علم الو�ضع اللغوي.
وق ��د ُخ ِدم هذا العلم من علم ��اء �أقطار العامل الإ�سالم ��ي ،ومنهم ال�سوريون
مثل� :إبراهيم بن محمد بن عرب �شاه التفتازاين الن�سفي(ت945هـ) ،ومال �إليا�س
علي الكوراين ال�شافعي (ت1094هـ) ،وعبد اهلل بن عبد الرحمن امليقاتي احللبي
احلنبلي(ت1222ه� �ـ) ،وعبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن �أحمد احللبي
احلنبلي(ت1223ه� �ـ) ،ومحمد �أمني فتوى حم ��اة (القرن الثالث ع�شر) ،ومحمد
�أمني محمد ال�سفرجالين ،وال�شيخ عبد احلميد الزهراوي(ت1916م1334/هـ)،
وعب ��د القادر ب ��ن محمد �سليم الكي�ل�اين الإ�سكندراين (ت1362ه� �ـ) ،ثم ال�شيخ
محم ��د �أ�سع ��د ال َع َبه ج ��ي ال�شافع ��ي احللبي(ت1393ه� �ـ1973/م) �صاحب هذه
الر�سالة.
وت�أت ��ي �أهمية ر�سالة ال َع َبه ج ��ي من �أنها جمهولة مل يذكرها �أحد ممن ترجم
له كما �سبق ،و�أنها تقري ًبا �آخر ما �أُ ِّلف يف هذا ال ِعلم.
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ثان ًيا :التعريف بامل�ؤ ِّلف(:)2
ه ��و الع ��امل ال�س ��وري ال�شيخ محم ��د �أ�سع ��د �أحمد �سعي ��د ال َع َبه ج ��ي (1305
 1393ه� �ـ1973 - 1887/م) ،ول ��د بح ��ي البيا�ض ��ة يف مدين ��ة حل ��ب �سن ��ة(1305ه� �ـ1887/م) ،ون�ش� ��أ يف �أ�س ��رة محب ��ة للعل ��م ،وتل َّق ��ى تعليم ��ه الأ َّويل يف
الكتاتيب ،حي ��ث تع َّلم قراءة القر�آن الكرمي ،ومب ��ادئ الكتابة واحل�ساب ،والعلوم
العربية وال�شرعية ،ثم بعد ذلك تل َّقى العلم يف املدار�س العلمية ،مثل:
•املدر�س ��ة الدليواتية :التقى فيها ال�شيخ �أحم ��د املكتبي ،ولزمه و�أخذ عنه
الفق ��ه ال�شافعي ،واحلديث ال�شريف ،والتف�سري ،وعلوم اللغة العربية ،ثم
�أجازه �إجازة عامة بكل ما �أجازه �شيوخه به يف الأزهر ال�شريف.
•املدر�س ��ة َّ
ال�ش ْعبانية( :)3تتلم ��ذ فيها على �شيخه ال�شي ��خ محمد الكالوي،
وقر�أ عليه الفقه ال�شافعي �أ�صوله وفروعه.
•املدر�س ��ة ال ُعثمانية( :)4ل ��زم فيها ال�شيخ محمد احلنيف ��ي ،وال�شيخ ب�شري
الغ ��زي ،و�أخذ عنهم ��ا الفقه احلنفي ،وعلوم اللغ ��ة العربية ،وغريها من
العلوم النقلية والعقلية.
يكتف بهذا ،بل انتقل بني املدار�س العلمية وحلقات ال�شيوخ يف امل�ساجد،
ومل ِ
و�أخ ��ذ العلم على علمائه ��ا الكبار ،حيث ح�ضر يف اجلامع الأم ��وي الكبري حلقات
ال�شيخ محمد العامل ،كما التقى يف دم�شق وحلب �شيخه ال�شيخ بدر الدين احل�سني،
�صحيحي الإمام البخاري
و�أخ ��ذ عنه علم احلدي ��ث ،و�أخذ منه الإجازة يف رواي ��ة
َ
والإمام م�سلم ،ف�أ�صبح محد ًثا ،فقي ًها �شافع ًيا� ،أ�صول ًّيا لغو ًّيا ،ونحو ًّيا متمك ًنا.
وظائف ��ه :م ��ا زال يرتقي حت ��ى �صار مفت ��ي ال�شافعي ��ة بحلب ،وعم ��ل مدي ًرا
للمدر�سة الإ�سماعيلية (�سنة 1340هـ) ،ثم ناظ ًرا للمدر�سة ا ُ
خل ْ�سروية بعد �إعادة
تنظيمه ��ا عام(1342ه� �ـ) ،و�ض ��م بع�ض املدار� ��س ال�شرعية �إليها ،ث ��م تو َّلى فيها
تدري�س النحو والبالغة والفقه ال�شافعي فروعه و�أ�صوله.
ومل ��ا ت� َّأ�س�س معهد العلوم ال�شرعية يف املدر�س ��ة َّ
«ال�ش ْعبانية» �سنة (1368هـ)،
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�أُ�سند �إليه تدري�س الفقه ال�شافعي والأ�صول ،وعينِّ مفت ًيا َّ
لل�شافعية يف مدينة حلب،
إماما يف جامع «البكرجي» يف محلة البا�شا.
وكان ع�ض ًوا يف جمل�س �أوقاف حلب ،و� ً
م�ؤ َّلفات ��ه :مل ي�شغل ��ه التدري�س والإفت ��اء عن الت�ألي ��ف والت�صنيف ،فرتك من
امل�ؤلفات:
�1 .1إحتاف املريد يف علم التجويد ،مطبوع.
ال�شرعي ��ة يف املذهب َّ
2 .2ر�سال ��ة يف بيان املقادير َّ
ال�شافعي ،بينّ فيها ن�صاب
وال�ص ��اع وغريهما من املقادير ال�شرعية،
الذه ��ب والف�ضة ،ومقدار امل ّد َّ
وقد ن�شرت مع كتاب ُ�س َّلم الو�صول ،وذكر �أنها َّ
ملخ�صة من ر�سالة لف�ضيلة
ال�شيخ عبد العزيز عيون ال�سود ،وهي يف خم�س ورقات.
�ُ 3 .3س َّل ��م الو�صول �إلى علم الأ�صول ،ح َّققه محمد علي �إدلبي ،وطبعته مكتبة
دار الفالح ،دم�شق� ،سوريا1405 ،هـ.
4 .4حا�شية على كتاب «غاية الو�صول �شرح كتاب لب الأ�صول».
اخللقية وا ُ
خللقية :قد كان جميل الطلعة ،منور ال�شيبة ،با�سم الثغر،
�صفات ��ه ِ
علي ��ه �سكين ��ة الفقهاء ،وهيبة املحدث�ي�ن ،ووقار ال ُع َّباد الأتقي ��اء ال�صاحلني ،كثري
البكاء ،غزير الدمعة� ،شديد اخلوف من اهلل �سبحانه وتعالى ،وكان رغم �شيخوخته
و�ضعف ج�سمه يواظب على الذهاب �إلى دائرة الإفتاء ،بعد �أن تخلى عن التدري�س
والإمامة ،لريد على �أ�سئلة امل�ستفتني ،والف�صل يف خالفات املتخا�صمني ،مبا عهد
عنه من تي�سري وحب للم�صاحلة وامل�سامحة.
وفات ��ه :توفيِّ يف حل ��ب ،يف الرابع من ذي احلج ��ة �سنة(1393هـ 1973 -م)،
ودفن يف مقربة «ال�شيخ �سعود».
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ثال ًثا :ر�سالته يف الو�ضع:
نالحظ من قائمة م�ؤ َّلفات َّ
ال�شيخ محمد �أ�سعد ال َع َبه جي ال�سابقة �أنه مل يذكر
�أح� � ٌد ر�سالته هذه �ضمن م�ؤ َّلفاته ،فهي غري معروفة؛ رمبا ل�صغر حجمها ،فهي يف
قد ًرا �أثناء بحثي عن امل�ؤ َّلفات يف علم الو�ضع.
ورقتني ،وقد اكت�شفتها َ
و ُيثب ��ت ن�سبته ��ا ل ��ه �أ َّنها ُن�سبت ل ��ه �صريح ��ة يف املجموع ِّ
اخلطي ،كم ��ا �أنَّ يف
املجم ��وع مو�ضوعني منقولني عنه؛ الأ َّول :تق�سيم املق ��والت الع�شر يف فنِّ احلكمة،
ويتبع هذه الر�سالة مبا�شرة ،والآخر فتوى له عن ر�أيه يف مادة الإ�سربتو ،كما �أ َّنها
ال�شافعي واحلنفي وثقافته اللغوية والعربية َّ
تتما�ش ��ى مع ِعلمه باملذهبني َّ
ال�شاملة،
كما �أ َّنه ال يوجد ما ي�ش ِّكك يف ن�سبتها له حتى الآن.
وميك ��ن معرفة زمن كتابتها؛ حيث ذكر نا�سخ املجموع اخلطي �أنه كتبها �سنة
1348هـ ،يف حني ُولد ال َع َبه جي عام (1305هـ) ،وتويف عام (1393هـ) عن ثمانية
عاما ،وكتبت قبل وفاته بخم�سني
عاما� ،أي �أنه �أ َّلفها وعمره ثالثة و�أربعون ً
وثمانني ً
عاما ،ويف هذه الف�ت�رة (1342هـ)1368(-هـ)كان يد ِّر�س يف املدر�سة ا ُ
خل ْ�سروية
ً
النح َو والبالغ َة ،والفق ��ه ال�شافعي فروعه و�أ�صوله ،فلع َّله �أ َّلفها لتعليم طالب هذه
املدر�سة.
وم ��ن حيث البناء العام ،فقد ج ��اءت ر�سالته خالي ًة من التعريف بعلم الو�ضع
وا�صطالحا ،وفائدة هذا العلم ،كما جرت العادة يف الكتب التي �ألفت يف هذا
لغ ًة
ً
لب هذا العلم.
العلم ،ولكنه بد�أ مبا�شرة يف التق�سيمات التي هي ُّ
كما �أن ��ه اعتمد الإيجاز ال�شديد؛ حيث كان ي�ستخ ��دم (�إلخ) كث ًريا ،التي هي
اخت�صار عبارة «�إلى �آخره» ،كما �أ َّنه كان يحيط بع�ض الألفاظ والعبارات ب�أقوا�س
أهتد ملراده منها ،وتركتها يف املنت كما هي.
ومل � ِ
َّ
وملخ�ص تق�سيمه للو�ضع يظهر يف هذا اجلدول:
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تق�سيمات الو�ضع عند ال َع َبه جي
تق�سيم �أول
()3
()1
()2
خا�ص
عا ٌّم ملو�ضوع له ٍّ
ملو�ضوع
خا�ص
عام
ٌّ
عا ٌّم ملو�ضوع له ٍّ
ٍ
مثل :ا�سم اجلن�س(�إن�سان،
خا�ص
مثل� :أ�سماء الإ�شارة،
له ٍّ
فر�س) ،امل�صادر ،امل�شتقات،
مثل :الأعالم املو�صوالت ،ال�ضمائر ،احلروف الظروف ،ذو مبعنى �صاحب
ثان
تق�سيم ٍ
�شخ�صي
-1و�ض ٌع
ٌّ

(�أ)
�شخ�ص
ٌ
بعينه
خا�ص
ملو�ضوع له
خا�ص
كالأعالم

(ب)
ك ِّل ٌّي عا ٌّم
فالو�ضع كلي واملو�ضوع
له م�شخ�ص()6

له
قرينة له قرينة
ح�سية اخلطاب
مثل:
مثل:
�أ�سماء ال�ضمائر
الإ�شارة

كلي
-2و�ضع ٌ ٌّ
فالو�ضع عام واملو�ضوع له خا�ص ()5
مثل� :أ�سماء الأجنا�س
وتنق�سم �إلى:

(�أ)
ذات،
مثل
(�إن�سان،
فر�س)

(ج)
(ب)
حدَ ث
مثل:

امل�صدر

مر َّكب من ذات وحدث
مثل :ا�سم الفاعل ،ا�سم
املفعول ،ال�صفة امل�شبهة،
ا�سم التف�ضيل ،الزمان،
املكان ،ا�سم الآلة،

�أ�سماء الأفعال(.)7

ومن م�صادره التي ذكرها:
�1 .1شرح كتاب �إتقان ال�صُّ نع يف �شرح ر�سالة الو�ضع ،ملحمد �سعيد بن ال�سيد
محيي الدين احل�سني اجلزائري(ت1278هـ) ،وقد �أ�شار �إليه مرتني.
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ال�سع ��د التَّفتازاين (ت793ه� �ـ)� ،صاحب ال�شرحني عل ��ى كتاب تلخي�ص
َّ 2 .2
مفتاح البالغة ،و�أ�شار �إليه مرة واحدة.
3 .3حا�شي ��ة ابن َن َ�شابة على الفناري يف عل ��م املنطق :ونقل عنها نقال واحدً ا
كب�ي ً�را .وهو محمود َن َ�شا َبة بن محمد بن عبد الدائم ن�شابة (ت1890م-
1308هـ) ،وا�سم كتابه «حا�شية نرث الدراري على �شرح الفناري على منت
الأبهري يف املنطق».
«اع َل ْم �أنَّ معناها هُ َنا �أمرين» ،وال يخفى �أن
وبالر�سالة خط�أ نحوي ،هو قولهْ :
ال�صواب �أمران؛ خرب �أنَّ النا�سخة.
راب ًعا :و�صف املخطوطة:
الر�سال ��ة ه ��ي الأول ��ى م ��ن جمم ��وع محف ��وظ يف جامع ��ة املل ��ك �سع ��ود
برقم((6060ف ،)4/1215كتب على غالفه« :هذه جمموعة ر�سائل وم�سائل �شتَّى
ق�ص ��دت جمعها هنا ً
حفظا من َّ
ال�ضياع ،واهلل ويل التوفيق� ،سنة  1348يف � 3صفر
اخلري ،محمد  ،»...وقد و َّقع بعد هذا العنوان ،ولكني مل �أ�ستطع قراءة توقيعه كله،
وه ��و يف � 29صفحة ،وهو بخط الرقع ��ة ،ولي�س بخط ال َع َبه جي كما ذهب مفهر�سو
املخطوط ��ة ،ولك َّن ��ه نقل من ِّ
خطه و ُكتب يف حيات ��ه؛ لأن الكاتب كتب يف (�ص:)16
«وه� ��ؤالء امل�سائل الالئي بعد بحث احلي�ض نقلتها من خ ��ط الأ�ستاذ ال�شيخ �أ�سعد
�أفندي ال َع َبه جي» .وق ��ال (�ص«:)20نقلت من خط الأ�ستاذ املتقدم الذكر حفظه
اهلل تعال ��ى و�أم ��د بحياته» .وقال � ً
أي�ضا (�ص«:)21نقلت م ��ن خط الأ�ستاذ املتقدم
الذك ��ر ف�سح اهلل يف حياته يف حكم اخلرب بالربق امل�سمى بالتلغراف» .ولع َّل نا�سخ
تلميذا من تالميذ ال�شيخ يف املدر�سة ا ُ
هذا املجموع كان ً
خل�سروية.
وهو ي�شبه �أن يكون ُك َّن ً
ا�شا جلمع الفوائد ،غري الر�سالتني الأوليني ،واهلل �أعلم،
فهو يحتوي على:
•ر�سال ��ة يف تق�سيم �ضابط لأق�س ��ام فن الو�ضع جمع الأ�ستاذ ال�شيخ محمد
�أ�سعد ال َع َبه جي.
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•تق�سيم املقوالت الع�شر يف فن احلكمة للأ�ستاذ املذكور.
•نظم اجلمل التي لها محل من الإعراب والتي ال محل لها من الإعراب.
•م�س�ألة :يف بيتني من ال�شعر.
•م�س�ألة :يف ثالثة �أبيات �شعرية.
•قواعد مذهب ال�شافعي واحلنفي.
•قاعدة من يقدم يف املرياث للجعربي :يف بيت واحد.
•جمموع الأقوال يف احلي�ص من خط الأ�ستاذ ال�شيخ �أحمد �أفندي الزرقا.
•مطلب يف تق�سيم املجاز.
•مطلب يف تق�سيم �أل.
•مطلب يف البحث عن �أ�سماء الأفعال وحتقيق الكالم عليها.
•م�س�ألة ،منقولة من �شرح م�سلم للنووي.
•فائدة يف معنى الت�ضمني.
•م�س�ألة متعلقة بحتى.
•نقل عن الإمام الزرقا عن الأوراق النقدية.
•نقل عن ال َع َبه جي يف طهارة مادة الإ�سربتو.
•فتوى يف حكم اخلرب بالربق امل�سمى بالتلغراف.
•فت ��وى منقولة ع ��ن ال�شيخ محمد �أفندي الزرقا يف ح ��ل رجل ي�ؤم جماعة
وهو كاتب عند رجل ذمي م�شتبه يف ماله بني احلالل واحلرام.
•فتوى للزرقا عن امل�ضاربة.
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وهذه �صورة مخطوط الر�سالة

غالف املجموع اخلطي

الورقة الأولى من الر�سالة
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بقية الر�سالة ويليها تق�سيم املقوالت الع�شر يف فن احلكمة
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ال َّن�ص املح َّقق
فن ْ
�ضابط لأق�سا ِم ِّ
الو�ض ِع
تق�سيم
[ ]1هذه ر�سال ٌة يف
ٍ
ٍ
ال�شيخ محمد �أ�سعد ال َع َبه جي
جم ُع ال ِ
أ�ستاذ ِ
الرحيم
الرحمن
هلل
ب�سم ا ِ
ِ
ِ
ِ
أق�سام:
اعلم �أنَّ ْ
ْ
الو�ض َع على ثالث ِة � ٍ
أعالم.
الأ َّولْ :
خا�ص له ٌّ
و�ض ٌع ٌّ
خا�ص :وذلك كال ِ
واملو�صوالت
�ارات
و�ض ٌع عا ٌّم
ال َّث ��اينْ :
ِ
خا�ص :وذلك ك�أ�سما ِء الإ�ش � ِ
ملو�ضوع ل ��ه ٍّ
ٍ
َّ
واحلروف.
مائر
ِ
وال�ض ِ
إن�سان وف َر ٍ�س)،
و�ض ٌع عا ٌّم
ال َّثالثْ :
أجنا�س (ك� ٍ
عام :وذلك ك�أ�سما ِء ال ِ
ملو�ضوع له ٍّ
ٍ
أ�سرها ،ومن ��ه � ً
�شرح
أي�ضا �أ�سما ُء
ِ
وكامل�ص ��اد ِر وامل�شت َّق ِ
ات ب� ِ
حروف الهجا ِء (كما يف ِ
ُ
املكان نحو َ
الر�سال� � ِة الو�ضعي ِة للجزائري( ،))8ومنه � ً
وحتت)،
أي�ضا
(فوقَ ،
ظروف ِ
و«ذو» مبعنى �صاحب ،ونحوهم.
وتق�سي ٌم �آخر:
عام.
أمر
�شخ�صي ،و�إ َّما �أنْ يو�ض َع ل ٍ
ال َّلفظ �إ َّما �أن ُي ْو َ�ض َع ل ٍ
أمر ُك ِّل ٍّي ٍّ
ٍّ
خا�صا
ف ��الأ َّول� :إ َّم ��ا �أنْ ُي ْو َ�ض� � َع
أعالم) ،فيك ��ون ْ
ٍ
الو�ض ُع ًّ
ل�شخ�ص بعي ِن� � ِه (كال ِ
�ام ،وذلك ب�أنْ ُي ْع َق َل � ْأم ٌر
خا�ص ،و�إ َّما �أنْ يو�ض َع ل ُه بوا�سط ِة � ٍ
أمر ُك ِّل ٍّي ع � ٍّ
�وع ل ��ه ٍّ
ملو�ض � ٍ
ٌ
�صات كثري ٍة ،ك�أنْ تع ِق َل ُك ِّل ًّيا وهو ُم َ�شا ٌر �إلي ِه ُم ْف َر ٌد و ُم َذ َّك ٌر مثلاً ،
م�شرتك ب َني ُم َ�ش َّخ ٍ
قال :هذا ال َّلف � ُ�ظ مو�ضو ٌع ِّ
ث � َّ�م ُي ُ
واحد يف هذ ِه املُ َّ
بخ�صو�ص ِه ،ف َت َع ُّق ُل
�ات
لكل ٍ
ِ
�شخ�ص � ِ
َ
لل�س ْع � ِ�د( ،)9فال َو ْ�ض ُع ُك ِّل ٌّي�-أي
ذل ��ك
امل�شرتك �آل ٌة للو�ض� � ِع ال �أ َّنه املو�ضو ُع لهُ ،خال ًفا َّ
�اراتَّ ،
واحلروف)،
واملو�صوالت،
مائر،
ِ
ِ
�ص (كالإ�ش � ِ
وال�ض ِ
�آل� � ٌة -واملو�ضو ُع ل ُه ُم َ�ش َّخ ٌ
احل ِّ�س َّي ِة يف
وم ��ا كانَ منْ هذا
القبيل ال ُيفي ُد الت ََّ�ش ُّخ َ�ص � اَّإل بقرين ٍة ُمع َّين ٍة كالإ�شار ِة ِ
ِ
طاب يف َّ
ائر مثلاً .
إ�شاراتِ ،
ال ِ
واخل ِ
ال�ض َم ِ
عام،
و�ض ُع� � ُه � اَّإل
عام ،وال يكونُ ْ
ِ
وال َّث ��اين :املو�ضو ُع ل ٍ
بوا�سط ِة � ْأم ٍر ُك ِّل ٍّي ٍّ
أمر ُك ِّل ٍّي ٍّ
وذل ��ك [ ]/2ب�أنْ ُي ْع َق َل �أم ٌر ُم ٌ
�ات كثري ٍة ،ك�أنْ َي ْع ِق َل مع ًنى ُك ِّل ًّيا
�شرتك ب َني ُم َ�ش َّخ�ص � ٍ
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قال هذا ال َّل ُ
ون�ض ُع ل ُه َ
إن�سان ،ثم ُي ُ
وهو احليوانُ ال َّناطقُ  ،مثل– َفظ مو�ضو ٌع
لفظ � ٍ
نا�س كلُّها ،فال َو ْ�ض ُع عا ٌّم واملو�ضو ُع ل ُه عا ٌّم.
أمر
ِ
امل�شرتك ،ومثا ُل ُه �أ�سما ُء ال ْأج ِ
لهذا ال ِ
تق�سي� � ٌم �آخ ُر :ث � َّ�م ُي ُ
َّق�سيم ال َّثاين-الذي هو ا�س � ُ�م
اجلن�س� -إ َّما �أنْ
قال هذا الت ُ
ِ
وفر�س ،و�إ َّما �أنْ يكونَ َح َد ًثا (كامل�صادر) ،و�إ َّما �أنْ يكونَ ُم َر َّك ًبا
يك ��ونَ ذا ًتا ك� ٍ
إن�سان ٍ
الذ ِات َ
م ��نَ َّ
َّف�ضيل،
الفاعل،
(كا�سم
واحل َد ِث
وال�صف ِة امل�ش َّبه ِة ،وا�سم الت ِ
ِ
ِ
واملفعولِّ ،
ِ
أمرها على
أفعال ما�ضيها
واملكان ،والآل ِة،
�ان،
ِ
وال َّزم � ِ
ِ
و�سائر �أ�سما ِء ال ِ
وم�ضارعها و� ِ
ِ
ما فيه).
�ري– ج َع َل مث � َ�ل َ
َّ
احل ْر ِف ال َو ْ�ض َع ل ُه ع ��ا ٌّم واملو�ضو َع ل ُه
�ارح ّ �-أي اجلزائ � ُّ
وال�ش � ُ
خا�ص(� .)10أ هـ.
ٌّ
و َق ْوليِ هُ َن َ
ا�س ِم ال َف ِاع ِل وا َمل ْف ُع ْو ِل �...إلخْ ،اع َل ْم �أنَّ معناها هُ َنا �أمران(:)11
اكَ :ك ْ
وفعل
وفعل
ٍ
الأ َّو ُل :خ�صو� �ُ�ص ِ
فاعلٍ ،
وا�سم ٍ
ا�سم ٍ
وا�سم مفع � ٍ
لفظ ٍ
�ولِ ،
وحرفِ ،
امل�شتقات.
،وم�ضارع� ...إلخ
ما�ض
ِ
ٍ
ٍ
وال َّث ��اينَ :م ْد ُل � ُ
ون�ص� � َر ،و َي ْن ُ�ص ُر،
�ول ه ��ذ ِه الأ�شي ��ا ِء نحو :قائ� � ٌم ،وم�ض � ٌ
�روبَ ،
وا ْن ُ�ص ْر� ...إلخ.
اطق
�ام ْ
فال َو ْ�ض� � ُع يف الأم � ِ�ر الأ َّو ِل م ��ن ْ
(كو�ض ِع احلي � ِ
�وان ال َّن ِ
�ام للع � ِّ
و�ض ِع ال َع � ِّ
َّق�سيم الأ َّو ِل.
أجنا�س) ،وهذا هو
إن�سان
لل ِ
ُ
وك�سائر ال ِ
ِ
الق�سم ال َّثالثُ من الت ِ
وعي ال َّ
خ�صي كما ذ َك َر الع َّالم ُة
قبيل ْ
أمر ال َّثاين من ِ
وال َو ْ�ض ُع يف ال ِ
ال�ش ِّ
الو�ض ِع ال َّن ِّ
«والو�ض ُع ال َّن ِوع ّي هو الذي
ابنُ َن َ�شا َب َة( )12يف حا�شيته على الفناري( ،)13وعبار ُته(:)14
ْ
مو�ضوعا لنو ِع
فظ
بخ�صو�ص ِه
ال يك ��ونُ
مو�ضوعا ب�إزا ِء معنا ُهْ ،بل يكونُ نو ُع ذلك ال َّل ِ
ِ
ً
ً
�ضارب(مثلاً )
كلفظ
معن ��اه ،كالأَ ْو�ضا ِع الت ��ي تتع َّلق
ٍ
�ات ِ
وال�صي ِغ واملُ َر َّكب � ِ
ِ
بالهيئات ِّ
فاعل -لن ��و ِع معنا ُه �-أعني َّ
الذاتَ
ف� ��إنَّ الوا�ض َع عن ن ��و ِع ذلك ال َّل ِ
فظ�-أَ ْعني ِ�ص ْيغ َة ٍ
بات
�شتقات ،وكذلك املر َّك ِ
بع�ض �صفا ِتها -و ِق ْ�س[ ]/3علي ِه �سائ� � َر املُ ِ
امل�أخ ��وذ َة م َع ِ
قائم ،ف� ��إنَّ الوا�ض َع َ
و�ضع نو َع ه ��ذا املُ َر َّك ِب �-أعني اجلمل� � َة اجلزئي َة -لنو ِع
كزي � ٍ�د ٍ
معنا ُه �-أعني ا ِلإ ْخبا َر عن َّ
ات»� .أهـ.
ال�شي ِء الوا ِق ِع -و ِق ْ�س علي ِه �سائ َر املُ َر َّك َب ِ
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َف َظ َه َر َ
و�ض ِع
قبيل ْ
ما�ض ،وقو ِل َك� :ض َر َب ،فالأ َّو ُل من ِ
لك ال َف ْر ُق بينْ َ قو ِل َك :فع ٌل ٍ
قبيل الو�ض ِع ال َّن ِوع ِّي� .أ هـ.
للعام ،وال َّثاين من ِ
العام ِّ
ِّ
ُ
أعلم
واهلل � ُ
اخلامتة
م�ؤ ِّلف هذه الر�سالة هو العامل ال�سوري ال�شيخ محمد �أ�سعد �أحمد �سعيد ال َع َبه
ج ��ي ،ول ��د بحلب �سنة (1305ه� �ـ1887/م) ،ون�ش� ��أ يف �أ�سرة محب ��ة للعلم ،وتل َّقى
تعليم ��ه الأ َّويل يف الكتاتي ��ب ،ثم يف املدار� ��س العلمية ،مثل :املدر�س ��ة الدليواتية،
واملدر�س ��ة ال�شعبانية ،واملدر�سة العثمانية ،وحلق ��ات ال�شيوخ يف امل�ساجد ،ف�أ�صبح
عاملًا فقي ًها.
وم ��ا زال يرتقي يف املنا�صب حتى �صار مفت ��ي ال�شافعية بحلب ،وعمل مدي ًرا
للمدر�سة الإ�سماعيلية (�سنة 1340هـ) ،ثم ناظ ًرا للمدر�سة ا ُ
مدر�سا
خل�سروية ،ثم ً
للفقه ال�شافع ��ي يف «ال�شعبانية» �سنة (1368هـ) ،وع�ض ًوا يف جمل�س �أوقاف حلب،
إماما يف جامع «البكرجي» يف محلة البا�شا.
و� ً
وم ��ن م�ؤلفات ��ه� :إحت ��اف املريد يف عل ��م التجوي ��د ،ور�سالة يف بي ��ان املقادير
ال�شرعي ��ة يف املذه ��ب ال�شافعي ،و�سلم الو�ص ��ول �إلى علم الأ�ص ��ول ،وحا�شية على
كتاب «غاية الو�صول �شرح كتاب لب الأ�صول» ،وهذه الر�سالة يف علم الو�ضع ،وكان
ذا �صف ��ات ح�سنة ِخلقية ُ
وخلقية ،وتوفيِّ يف حلب �سنة(1393هـ 1973 -م) ،ودفن
يف مقربة «ال�شيخ �سعود».
ور�سالت ��ه يف الو�ض ��ع كانت جمهول ��ة قبل هذا البح ��ث ،مل يذكرها �أحد ممن
ترج ��م له ،ومن حيث البناء العام جاءت مخت�ص ��رة َّ
ملخ�صة ،ومن حيث الأهمية
لي�س ��ت بذات �أهمية كبرية علم ًّيا ،غري �أنها حتتل �أهمية تاريخية؛ �إذ �إنها من �آخر
م ��ا �أُ ِّل ��ف يف علم الو�ضع ،و�شاهدة على جهود ال َع َبه ج ��ي العلمية ،وعلى جانب من
جوان ��ب ثقافته ،و�أُ ِّلفت يف �سنوات ق َّل فيه ��ا االهتمام بهذا العلم ،ورمبا كان �سبب
ت�أليفها هو تعليم طالب املدر�سة ا ُ
خل ْ�سروية.
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الهوامش:
( )1انظ ��ر :عنق ��ود الزواه ��ر يف ال�صرف ،لع�ل�اء الدين القو�شجي�� � ،ص ،180درا�س ��ة وحتقيق د �أحمد
عفيف ��ي ،دار الكتب امل�صرية ،ط2001 ،1م ،وبحث االحتمال ب�سب ��ب الو�ضع اللغوي درا�سة فقهية،
�أ�ش ��رف محمود بن ��ي كنانة ،والعبد خليل �أبو عيد� ،ص ،171جملة عل ��وم ال�شريعة والقانون ،عمادة
البح ��ث العلم ��ي ،اجلامعة الأردني ��ة ،املجلد  ،36الع ��دد 2009 ،1م ،وعلم النح ��و مرجعية التبويب
النح ��وي ،محمد ذنون يون�س فتحي الرا�ش ��دي ،جملة الرتبية والتعليم ،املجل ��د( ،)17العدد(،)4
ل�سنة 2010م�� � ،ص ،92وعلم الو�ضع عبد احلميد عنرت� ،ص ،16مركز الرا�سخون ،بالكويت ،طبعة
م�ص ��ورة ع ��ن طبعة دار الكت ��اب العرب ��ي ،ط2017 ،1م .واملجموع املنتخب من مت ��ون علم الو�ضع،
�شامل ال�شاهني� ،ص ،13دار غار حراء ،ط2006 ،1م.
( )2انظ ��ر مقدم ��ة حتقي ��ق “�سل ��م الو�ص ��ول �إل ��ى عل ��م الأ�صول” ،حتقي ��ق محمد عل ��ي �إدلب ��ي ،مكتبة
دار الف�ل�اح ،دم�ش ��ق� ،سوري ��ا1405 ،ه� �ـ�� �( ،ص .)8وموق ��ع رابط ��ة العلم ��اء ال�سوري�ي�ن ،عل ��ى
الراب ��ط ،)39/https://islamsyria.com/site/show_cvs( :وموق ��ع ال�شي ��خ
�أحم ��د �شري ��ف النع�س ��ان ،عل ��ى الراب ��طhttp://www.naasan.net/index.(:
،)php?page=YXJ0aWNsطالعتهما بتاريخ (2020/3/21م).
( )3تقع يف مح َّلة الفرافرة التي حتاذي قلعة حلب من جهة ال�شمال ،ن�سبة �إلى بانيها �شعبان �آغا ،وبنيت
عام(1085ه� �ـ) .انظ ��ر التعليم ال�شرعي يف حلب منذ عام � 1918إل ��ى 1958م� ،إعداد كمال الدين
بكرو ،طبع امل�ؤلف ،ط1998 ،1م�( ،ص .)63-62
مح�صل الأموال املريية بحلب �سنة(1141هـ) .انظر التعليم ال�شرعي يف
( )4بناها عثمان با�شا الدوركي ِّ
حلب ،كمال الدين بكرو�( ،ص .)39-34
عام ،وذلك ب�أنْ ُي ْع َق َل �أم ٌر ُم ٌ
و�ض ُع ُه � اَّإل
( )5وال يك ��ونُ ْ
�صات كثري ٍة ،ك�أنْ
�شرتك ب َني ُم َ�ش َّخ ٍ
ِ
بوا�سط ِة � ْأم ٍر ُك ِّل ٍّي ٍّ
قال :هذا ال َّل ُ
ون�ض ُع ل ُه َ
لفظ �إن�سانٍ  ،ثم ُي ُ
َن ْع ِق َل مع ًنى ُك ِّل ًّيا -وهو احليوانُ النَّاطقُ  ،مثل– َ
فظ مو�ضو ٌع
نا�س ك ِّلها ،فال َو ْ�ض ُع عا ٌّم واملو�ضو ُع ل ُه عا ٌّم.
أمر
ِ
امل�شرتك ،ومثا ُل ُه �أ�سما ُء ال ْأج ِ
لهذا ال ِ
ٌ
�صات كثري ٍة ،ك�أنْ تع ِق َل ُك ِّل ًّيا وهو ُم َ�شا ٌر �إلي ِه ُم ْف َر ٌد و ُم َذ َّك ٌر مثلاً ،
( )6وذلك ب�أنْ ُي ْع َق َل � ْأم ٌر
م�شرتك ب َني ُم َ�ش َّخ ٍ
قال :هذا ال َّل ُ
فظ مو�ضو ٌع ِّ
ث � َّ�م ُي ُ
َ
لكل واحدٍ يف ه ��ذ ِه املُ َّ
امل�شرتك �آل ٌة
بخ�صو�ص ِه ،ف َت َع ُّق ُل ذلك
�صات
ِ
�شخ ِ
إ�شارات،
�ص (كال ِ
لل�س ْع ِد ،فال َو ْ�ض ُع ُك ِّل ٌّي �-أي �آل ٌة -واملو�ضو ُع ل ُه ُم َ�ش َّخ ٌ
للو�ض ِع ال �أ َّنه املو�ضو ُع لهُ ،خال ًفا َّ
َّ
القبيل ال ُيفي ُد الت ََّ�ش ُّخ َ�ص � اَّإل بقرين ٍة ُمع َّين ٍة
واحلروف) ،وما كانَ ِمنْ هذا
واملو�صوالت،
وال�ضمائ � ِ�ر،
ِ
ِ
ِ
طاب يف َّ
ائر مثلاً .
إ�شاراتِ ،
احل ِّ�س َّي ِة يف ال ِ
كالإ�شار ِة ِ
واخل ِ
ال�ض َم ِ
( )7و َق ْوليِ هُ َن َ
ا�س ِم ال َف ِاع ِل وا َمل ْف ُع ْو ِل �...إلخْ ،اع َل ْم �أنَّ معناها هُ َنا �أمران:
اكَ :ك ْ
وم�ضارع� ...إلخ
ما�ض،
وا�سم
وفعل
ٍ
فاعل ٍ
،وا�سم ٍ
ا�سم ٍ
ٍ
،وفعل ٍ
ٍ
الأ َّو ُل :خ�صو� �ُ�ص لف � ِ�ظ ٍ
مفعول ِ
وحرفِ ،
امل�شتقات.
ِ
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وال َّثاينَ :م ْد ُل ُ
ون�ص َر ،و َي ْن ُ�ص ُر ،وا ْن ُ�ص ْر� ...إلخ.
ول هذ ِه الأ�شيا ِء نحو :قائ ٌم،
ٌ
وم�ضروبَ ،
أجنا�س)،
إن�سان
(كو�ض ِع
للعام ْ
أمر الأ َّو ِل من ْ
اطق لل ِ
ِ
احليوان ال َّن ِ
وك�سائر ال ِ
ِ
و�ض ِع ال َع ِّام ِّ
فال َو ْ�ض ُع يف ال ِ
َّق�سيم الأ َّو ِل.
وهذا هو
ُ
الق�سم ال َّثالثُ من الت ِ
خ�صيَ ...ف َظ َه َر َ
وعي ال َّ
لك ال َف ْر ُق ب َني قو ِل َك :فع ٌل
وال َو ْ�ض� � ُع يف الأم � ِ�ر ال َّثاين من قبي � ِ�ل ْ
ال�ش ِّ
الو�ض ِع ال َّن ِّ
قبيل الو�ض ِع ال َّن ِوع ِّي� .أ هـ.
قبيل ْ
للعام ،وال َّثاين من ِ
ما�ض ،وقو ِل َك� :ض َر َب ،فالأ َّو ُل من ِ
ٍ
العام ِّ
و�ض ِع ِّ
(� )8إتقان ال�صنع يف �شرح ر�سالة الو�ضع ،محمد �سعيد ال�سيد محيي الدين احل�سني اجلزائري ،مطبعة
جريدة بريوت ،بريوت1308 ،هـ�( ،ص.)26
( )9ه ��و �سع ��د الدين م�سع ��ود بن عمر بن عبد اهلل التفت ��ازاين ،ولد بتفتازان بخرا�س ��ان� ،إمام من �أئمة
البالغ ��ة واملنطق ،وكان يف ل�سانه ُحب�سة ،من م�ؤلفاته� :شرحان على تلخي�ص مفتاح البالغة �صغري
وكب�ي�ر� ،شرح الر�سالة ال�شم�سي ��ة يف املنطق ،حوا�شي الك�شاف ،وغريها ،م ��ن �شيوخه ع�ضد الدين
الإيج ��ي ،قط ��ب الدين التحت ��اين ،ومن تالمي ��ذه ح�سام الدي ��ن اخلطيبي ،وحي ��در احلنفي ،تويف
ب�سمرقند (792هـ) .ترجمته يف الدرر الكامنة ،البن حجر ،حتقيق محمد عبد املعني �صان ،جمل�س
دائ ��رة املعارف العثمانية ،الهن ��د ،ط1392 ،2هـ1972/م،)350/4( ،و�إنب ��اء الغمر ب�أبناء العمر،
الب ��ن حجر ،حتقيق ح�سن حب�شي ،املجل� ��س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمي ��ة ،م�صر1389 ،هـ1969/م،
(.)379-377/2
وانظر ت�سهيل الو�صول �إلى علم الأ�صول ،ملحمد عبد الرحمن عيد املحالوي ،حتقيق �إليا�س قبالن،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2015 ،1م�( ،ص.)74-73
(� )10إتقان ال�صنع يف �شرح ر�سالة الو�ضع�( ،ص.)24 ،11
( )11يف املخطوطة “�أمرين” ،وال�صواب املثبت.
( )12محم ��ود َن َ�شا َبة بن محمد بن عبد الدائم ن�شابة ،ولد عام(1819م1228-هـ) ،من علماء طرابل�س
ال�ش ��ام ،تعل ��م بالأزهر و�أقام به زهاء ثالثني �سن ��ة طال ًبا ومد ِّر ً�سا ،وكان �شي ��خ ال�شافعية واحلنفية
جمي ًع ��ا ،تع َّل ��م على يديه ال�شي ��خ ر�شيد ر�ضا ،وكان زاه ��دً ا متوا�ض ًعا ،م ��ن كتبه”:حا�شية على منت
البيقوني ��ة يف م�صطلح احلديث ،وحا�شية على همزية البو�ص�ي�ري ،وتويف(1890م1308-هـ) ،وله
ترجمة كتبها محمد ر�شيد ر�ضا يف جملة املنار(� ،)21/153ص.1
( )13يف املخطوطة« :الفرني».
( )14حا�شي ��ة نرث الدراري على �شرح الفناري على منت الأبهري يف املنطق ،ملحمود َن َ�شابة ،ويليه املبادئ
املنطقية لعبد اهلل وايف الفيومي ،دار الب�صائر ،القاهرة�( ،ص.)48
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علوم املعادن عند العرب
حقائق وأباطيل
م�صطفى يعقوب

تخي عنوا ًنا لهذا املقال لوجب عليه �أن يقول:
لو �أن باح ًثا مح ًّبا لل�شعر رّ
ح��دي��ث احلقائق عند الطلب

ع������ل������وم امل��������ع��������ادن ع�����ن�����د ال�����ع�����رب

�أ������ص�����ال�����ة ع����ل����م ����س���ب���ق���ن���ا ب��ه��ا

ف��ن��ع��م الأ������ص�����ول �إذا م����ا ان��ت�����س��ب

نق ��ول هذا؛ لأن من �أ�شه ��ر التعبريات املتداولة يف �أدبي ��ات تاريخ العلم تعبري
الغرب العامل كله �شرقه وغربه ،و�أغلب الظن
(املعجزة اليونانية) التي يفاخر بها ُ
�أن امل ��راد بهذا التعبري ه ��و تر�سيخ مفهوم �أن العلم غرب ��ي املن�ش�أ ،غربي التطور،
غرب ��ي االرتقاء ،و�أن العامل كله مدين للغ ��رب �-أي احل�ضارة اليونانية -مبا ينعم
به الآن من خ�ي�رات العلم .يقول �ألدو ميلي « :A. Mieliولكن املعجزة الإغريقية،
الت ��ي ندي ��ن لها بعلمنا احل ��ايل ،ولي�س بعلمن ��ا فح�سب ،بل ميك ��ن �أن يقال بجملة
احل�ضارات يف جميع مظاهره ��ا على وجه التقريب ،هذه املعجزة الإغريقية التي
ح ّلق ��ت ف ��وق جميع ما حتقق حت ��ى ذلك العهد ،بل فوق م ��ا كان البد �أن يتحقق يف
�ألف ��ي �سنة من بعد»(� .)1أمـا امل�ست�شرق الفرن�سي كارا دو فو  Carra de Vauxفال
يتوانى عن الطعن ال�صريح يف العرب حيث يقول« :ال ينبغي �أن نتوقع �أن جند لدى
الع ��رب تلك العبقرية اخلارقـة ،وتلك املوهبـ ��ة املتمثلـة يف املخيلـة العلميـة ،وذلك
احلما� ��س ،وذل ��ك االبتكار يف الفكر ،مم ��ا نعرفه عن الإغري ��ق .فالعرب قبل كل
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�ش ��يء �إمنـا كانوا تالميذ للإغري ��ق ،وما علومهم �إال ا�ستم ��رار لعلوم اليونان التي
حافظ ��وا عليه ��ا ورعوهـا ،ويف بع� ��ض احلاالت طوروهـ ��ا وح�سنوهـا»( .)2وهناك
م ��ن امل�ست�شرقني من يرى �أن م ��ا نقله الغرب من م�ؤلفات ال�ت�راث العلمي العربي
يف ع�صر النه�ض ��ة ،والذي بنى عليه نه�ضته العلمية� ،إمنا هو تراث اليونان .يقول
امل�ست�ش ��رق الأملاين بكر ...« :C.H. Beckerوالذي نقلته �أوروبا هو العلم الهيليني
يف �صورة عربية مو�سعة بع�ض التو�سع»(.)3
واحلقيق ��ة �أن ��ه �إن كانت هناك معج ��زة بالفعل ،فهي املعج ��زة العربية التي
�أجه ��د امل�ست�شرق ��ون ومن تبعه ��م من م�ؤرخي العل ��م يف �إ�سدال �ست ��ار �سميك من
الن�سي ��ان عليها ،واجتهدوا ما و�سعهم االجته ��اد يف الغ�ض من �ش�أنها ،والقول -يف
�صيغ �شتى -ب�أن ما بلغته احل�ضارة العربية الإ�سالمية من علم �إمنا هو علم يوناين
ق ��د كتب باللغ ��ة العربية .فهل من املعق ��ول �أن ح�ضارة زاهية ب ��كل املقايي�س وهي
احل�ض ��ارة العربي ��ة الإ�سالمية التي و�س ��ع ملكها قارات الع ��امل القدمي من حدود
ال�ص�ي�ن �شر ًق ��ا �إلى الأندل�س غر ًب ��ا ،وامتد زمنها ما يقرب م ��ن ثمانية قرون وهو
زمن لي�س بالقليل يف عمر احل�ضارات ،وفر�ضت لغتها على بالد امل�شرق واملغرب،
وهي �أمور مل تتحقق يف احل�ضارة اليونانية ،غري �أن الواقع وحقائق التاريخ يقوالن
�أن هن ��اك معج ��زة عربية بالفعل ،مل يتحدث عنها الع ��رب ،كما فعل الغرب حيال
احل�ض ��ارة اليونانية ،بل حتدث عنها املن�صفون م ��ن م�ؤرخي العلم من الأوروبيني
�أنف�سهم فو�صفوا احل�ضارة العربية بـ (املعجزة العربية) .وعلى �سبيل املثال يقول
ج ��ورج �سارت ��ون  G.Sartonم�ؤرخ العل ��م ال�شهري يف ف�صل خا� ��ص �ضمن ف�صول
كتاب «ال�شرق الأدنى»« :غزا العرب دول البحر املتو�سط ودخلوها منت�صرين ،ومل
مي� ِ��ض وقت طويل حت ��ى �أدرك العرب �أن ما لدى هذه ال�شع ��وب من امتياز ثقايف،
يرجع يف واقع الأمر �إلى ما لديهم من علوم وفنون».
ومن هذه النقطة يبد�أ ما ميكن �أن ن�سميه مبعجزة العلم العربي .ومرة �أخرى
ن�ستعم ��ل كلمة (معجزة)؛ لأن ما حتقق على �أيدي العرب يف ميدان العلوم ال يكاد
ي�ص ��دق ،ومل يحدث قط يف تاري ��خ الإن�سانية �أن متكن قوم من العلوم هذا التمكن
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ال�سري ��ع �إال يف حالة واحدة �أخرى ،هي ما حققه ع�ص ��ر موت�سوهيتوMutsuhito

لليابان من علم وفن حديث ،واحلق �أن بني هاتني احلالتني من النه�ضة الإن�سانية
�شب ًها �أ�سا�س ًّيا(.)4

وق ��د ا�سرتعى احلما�س ال�شدي ��د من ِقبل العرب ما ب�ي�ن الرتجمة والت�أليف،
وم ��ا �صاحب الت�أليف من ابتكار و�إب ��داع ،نظ َر فريق من م�ؤرخي العلم ،فع ّد �صنيع
خروجا على �سياق التطور الطبيعي يف الأمور ،يقول جو�ستاف لو بون J .Le
العرب ً
« :.Bonوالإن�س ��ان يق�ضي العج ��ب من الهمة التي �أقدم به ��ا العرب على البحث،
و�إذا كان ��ت هناك �أمم ت�ستوي هي والعرب يف ذلك ف�إنك ال جتد �أمة فاقت العرب
عل ��ى م ��ا يحتم ��ل»( .)5وال يبعد ول ديوران ��ت W. Durantعن ه ��ذا املعنى بقوله:
«وهاج ��رت علوم اليونان يف القرن التا�س ��ع �إلى بالد امل�سلمني ،فقامت يف بالدهم
نه�ض ��ة ثقافية من �أعظم النه�ض ��ات و�أكرثها �إثارة للده�شة يف التاريخ كله ،وذلك
يف الوق ��ت الذي كانت يف �أوروبا امل�سيحية جتاهد للخ ��روج من ظلمات اخلرافات
والهمجية»(.)6
وح ��ول ه ��ذا املعنى يق ��ول جولد�شت�ي�ن « :Goldsteinالإ�سالم ه ��و واحد من
�أ�ش ��د الظواه ��ر � ً
إدها�شا يف التاري ��خ الثقايف ،ففي ما بني منت�ص ��ف القرن ال�سابع
ومنت�ص ��ف القرن الثامن �صعدت القبائ ��ل البدوية ل�شبه اجلزيرة العربية ،ورفعوا
�أنف�سه ��م من م�ستوى البدو �إلى م�ستوى الورث ��ة الالمعني للثقافات القدمية ب�سبب
احلما� ��س الفطري لقوم مل تف�سدهم احل�ضارة �إلى حد كبري ،يتحرقون ال�ستيعاب
ً
منب�سطا �أمام �أعينهم يف البالد املفتوحة»(.)7
املرياث الثقايف الذي كان
تلك كانت بع�ض �آراء امل�ست�شرقني وم�ؤرخي العلم حيال ٍّ
كل من العلم اليوناين
والعل ��م العربي ،ما بني �إجحاف و�إن�صاف ،غري �أننا نعر�ض لواحد من العلوم التي
ق ��ل احلديث عنه ��ا� ،سواء من قب ��ل امل�ست�شرقني وم�ؤرخي العل ��م� ،أو حتى من قبل
العلماء العرب ،لنكت�شف �أننا �أمام معجزة حقيقية يف تاريخ العلم ،وهذا العلم هو
علم املعادن .Mineralogy
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املعادن عند اليونان:
عرفت احل�ض ��ارات القدمية الأحجار الكرمية بدرج ��ة �أو ب�أخرى ،والأحجار
الكرمية -كما هو معروف -هي طائفة مختارة من املعادن تتميز بجاذبية املظهر
وجم ��ال الل ��ون وال�شفافية ،ف�ضال عن عدد من املع ��ادن التي ا�شرتكت يف معرفتها
وا�ستخداماته ��ا تلك احل�ض ��ارات ،مثل الذهب والف�ض ��ة والنحا�س واحلديد .ومع
ذل ��ك ف� ��إن فال�سفة اليون ��ان قد كتب ��وا يف املع ��ادن �-ش�أنهم يف ذلك �ش� ��أن �سائر
العلوم -وال�سيما �أر�سطو يف كتابه املن�سوب �إليه الذي خ�ص�صه لذلك الغر�ض وهو
كت ��اب (الأحجار) الذي يق�صد به بطبيع ��ة احلال املعادن ،غري �أن �سارتون يقول:
«�إن �أقدم كتاب علمي يف الأحجار (املعادن واجلواهر) من م�ؤلفات ثيوفرا�ستو�س
- Theofhrastosال ��ذي �سار على نه ��ج �أر�سطو -وهو قطعة من كتاب ،والأولى �أن
يع� � ّد ر�سالة تقع يف نحو ع�شر �صفحات ،و�أن جز ًءا كب ًريا من ر�سالته (نحو ربعها)
خ�ص�ص لل ��كالم يف اجلواهر ،وهذا اجلزء من الر�سال ��ة هو الذي �أعجب اخل َلف
�أك�ث�ر من �س ��واه ،ولقد جاءت ��ه معلوماته من الق ��ارات الثالث الت ��ي حتف بالبحر
الأبي� ��ض املتو�سط ،ومن ه ��ذه املعلومات ما هو قدمي ج� � ًّدا� ،أ�ساطري �شعبية ترجع
كالما بعيد امل�سافة
�إلى ما قبل التاريخ ،فال ت�أخذنا الده�شة حني جند فيما يقول ً
م ��ن العقل .ومع ذلك فالكتاب يف جمموعه مقب ��ول �إلى حد بعيد ،ف�س ّمه علم ًّيا �إن
�شئت .ور�سالة ثيوفرا�ستو�س هذه هي امل�صدر الأكرب للباب  37من كتاب بليني يف
التاري ��خ الطبيعي ،وم ��ن طريق بليني كان �أثرها يف علم ��اء اجلواهر حتى الع�صر
احلدي ��ث .و�إذا وازنا بني ثيوفرا�ستو�س وبليني رج ��ح الأول ،وبليني -و�إن جاء بعد
ثيوفرا�ستو�س مبا ال يقل عن �أربعة قرون� -أقل بكثري من ثيوفرا�ستو�س من الناحية
العلمي ��ة .نعم لقد كانت معلوماته �أكرث لكنها كانت يقي ًنا �أقل قيمة؛ ويف هذا تعليل
لله ��وة التي بني العل ��م الهليني والعلم الروم ��اين ،فما العلم الروم ��اين يف �أح�سن
�صوره �سوى ن�سل �ضعيف من العلم الهليني»(.)8
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ولنا تعقيبان على هذا القول:
الأول� :أن �سارتون �-ش�أنه يف ذلك �ش�أن غالبية م�ؤرخي العلم -يف �سبيل �إثبات
ف�ض ��ل اليون ��ان يف تاريخ العلم ،ق ��د وقع يف تناق�ض حاد ،فكي ��ف لكتاب يحوي من
املعلوم ��ات «م ��ا هو قدمي ج ًّدا �أ�ساط�ي�ر �شعبية ترجع �إلى ما قب ��ل التاريخ  ،يحوي
كالم ��ا بعيد امل�سافة من العق ��ل» ،هو امل�صدر الأكرب ملادة املع ��ادن يف كتاب بليني
ً
ال ��ذي هو يف ر�أي �سارتون «ن�سل �ضعيف من العلم الهليني» (الذي يق�صد به كتاب
ثيوفرا�ستو� ��س) .ومعنى هذا �أن ما جاء به كالهم ��ا� ،أي ثيوفرا�ستو�س وبليني ،يف
م�ؤلفاتهما عن املعادن �إمنا هو �ضعيف القيمة ،ويبلغ التناق�ض ذروته عندما يقول
�سارتون عن �أثر كتاب بليني فيما يتعلق باملعادن �إن «�أثرها كان يف علماء اجلواهر
حتى الع�ص ��ر احلديث» ،على حني يقول م�ؤرخ اجليولوجي ��ا ال�شهري �آدمزAdams
ع ��ن كتاب بلين ��ي�« :إن �إ�ضافات الإغريق يف املعادن الت ��ي ح�صل عليها بليني ذات
�أهمي ��ة تافه ��ة  »Trivial importanceعلى ح ّد تعب�ي�ره( .)9ومعنى هذا كله �أن ما
ح�ص ��ل عليه العرب من عل ��وم الإغريق يف املعادن كان �ضعي ��ف القيمة� ،سواء من
�أر�سطو �أو بليني �أو ثيوفرا�ستو�س.
الثاين :لي�س من املعقول �أن �صفحات معدودة ال تتجاوز الع�شر �صفحات تكون
ه ��ي �أول كتاب علم ��ي يف املعادن يف تاريخ العل ��م ،وهو كت ��اب ثيوفرا�ستو�س ،و�أنه
مل ي ��رد يف ه ��ذا الكتاب �سوى و�ص ��ف �ستة ع�شر معد ًنا فق ��ط( )10كما يقول بامتان
 ،Batemanف�ضال ع ��ن �أن العرب مل يعرفوا م�ؤلفات ثيوفرا�ستو�س العلمية (و�إن
كانوا مل يجهلوا ا�سمه)(.)11
ف� ��إن كتاب (الأحجار) املن�سوب لأر�سطو ه ��و الكتاب الذي ذاعت �شهرته يف
تاري ��خ العلم ،وبلغ من احتفاء امل�ست�شرقني وم�ؤرخ ��ي العلم به مبل ًغا فاق الت�صور،
ال لقيمت ��ه العلمية ،فهو ي ��كاد يخلو من �أي قيمة علمية تتفق ومعطيات علم املعادن
احلدي ��ث ،ولكن لأن ه�ؤالء امل�ست�شرقني ومن تبعهم من م�ؤرخي العلم قد ادعوا �أن
الع ��رب قد �أفادوا منه �إفادة جمة ،بحيث يخيل مل ��ن يطالع �آراءهم يف هذا ال�ش�أن
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�أن الع ��رب مل يعرف ��وا الأحجار الكرمية �إال من كت ��اب �أر�سطو ،يقول مارتن بل�سرن
« :M .Plessnerوكان امل�ؤلف ��ون امل�سلم ��ون يقبلون ب�شغف على الإفادة من كتاب
الأحج ��ار املن�س ��وب لأر�سطـ ��و»( .)12ولعل هذا الق ��ول ين ُّم عن جه ��ل عميق مبنهج
الت�ألي ��ف يف الرتاث العربي ،فهذا (ال�شغف) ال ��ذي يدعيه بل�سرن� ،إمنا هو �إحدى
ال�سم ��ات الأ�سا�سية يف ال�ت�راث العربي الذي يعتمد يف كثري من �أدبياته على �أقوال
ال�سابقني كما قيلت ،كما �أنه نوع من توثيق امل�صادر الذي ي�صب يف جمرى الأمانة
العلمية التي افتقدها علم ��اء الغرب وهم ي�سطون على الإنتاج العلمي العربي(.)13
وم ��ن الغريب �أن جمهرة كبرية من امل�ست�شرقني قد خربت هذا الأمر ،يقول فرانز
روزنت ��ال « :Fr. Rosenthalعندم ��ا طلب �إلى ابن �سينا ت�ألي ��ف �شروح �أو تعاليق
عل ��ى م�ؤلفات �أر�سطو �أجابه ابن �سينا �أنه لي�س لديه من الوقت مت�سع للقيام بعمل
خط�ي�ر كهذا» ،وقال�« :إن ر�ضيت مني بت�صنيف كتاب �أورد فيه ما �صح عندي من
هذه العل ��وم بال مناظرة مع املخالفني وال�شتغال بالرد عليهم فلك ذلك»(� .)14إذن
فما ورد من �آراء جتايف العقل واملنطق� ،إمنا هي ُنقول من�سوبة �إلى �أ�صحابها كنوع
م ��ن توثي ��ق امل�صادر التي متليه الأمان ��ة العلمية ،دون �أن يك ��ون امل�ؤلف مواف ًقا لها
بال�ضرورة.
ومن الغريب �أن م�ست�شر ًقا عربي الأ�صل ،وهو الدكتور فليب حتي Ph. Hitti
قد ذهب يف ر�أيه مبا ال يبعد كث ًريا عما نادى به بل�سرن� ،إن مل يكن قد جتاوزه بكثري،
�إذ يق ��ول« :ومل يتق ��دم العرب كث�ي ً�را يف علم املعادن ،ويف�س ��ر غرامهم باحلجارة
الكرمي ��ة واهتمامه ��م باملزايا اخلفية للمع ��ادن التي ذكرها الك ّت ��اب العرب منها
�أك�ث�ر م ��ن خم�سني ً
نق�شا .و�أقدم الكت ��ب الباقية التي عاجلت ه ��ذا املو�ضوع كتاب
�أ ّلف ��ه عطارد بن احلا�سب ،ولكن هناك كتا ًب ��ا �أكرث �شهرة من كتابه ا�سمه (�أزهار
الأف ��كار يف جواهر الأحجار) ل�شهاب الدين التيفا�شي ال ��ذي مات بالقاهرة �سنة
1253م ،وكتاب ��ه م ��ن �أهم املراجع العربية بعد كتاب (بلين ��ي) ،والكتاب املن�سوب
�إلى �أر�سطو»(.)15
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وم ��ن احلقائق العلمية التي مل يفطن �إليها امل�ست�شرقون �أن اليونان مل ت�شتهر
يوم ��ا ب�أنه ��ا من مكامن الأحج ��ار الكرمية ،حتى يكون لديهم عل ��م موثوق يف هذا
ً
الف ��ن ،بدلي ��ل �أن ماك� ��س ب ��ور Max Bauerيف كتاب ��ه املو�سوعي ع ��ن الأحجار
الكرمي ��ة مل يذك ��ر اليونان �إال يف ثالث ��ة موا�ضع( ،)16يف حني ذك ��ر الهند يف ت�سعة
وع�شري ��ن مو�ض ًعا( ،)17و�سي�ل�ان يف واحد وع�شري ��ن مو�ض ًع ��ا( ،)18و�أفغان�ستان يف
ثالث ��ة موا�ضع( ،)19وفار�س يف مو�ضعني فقط( ،)20وه ��ي الأقطار التي �أم�ضى فيها
الب�ي�روين �صاحب (اجلماه ��ر) ج ّل حياته ،وبالتايل ف�إنه مل يك ��ن بحاجة �إلى �أي
كتاب من تراث اليونان مهما كان ا�سم �صاحبه؛ ل�سبب ب�سيط للغاية ،وهو �أن مادة
الدرا�س ��ة ،وه ��ي املعادن والأحجار الكرمي ��ة بكافة طوائفه ��ا و�أنواعها ،بني يديه،
يدر�سها كما ي�شاء بح ًثا وعل ًما وجتري ًبا.
التعقيب على كتاب الأحجار:
يق ��ول املثل العربي الق ��دمي« :ت�سمع باملعيدي خري من �أن ت ��راه» ،وي�ضرب يف
عدم مطابقة احلقيقة لل�شهرة( .)21ومن هذا القبيل �أن (كتاب الأحجار) املن�سوب
لأر�سط ��و يعد القا�س ��م امل�شرتك يف كتاب ��ات م�ؤلفات امل�ست�شرق�ي�ن وم�ؤرخي العلم
عندم ��ا يتحدثون عن املع ��ادن عند العرب ،بحيث يظن ملن يطالع تلك امل�ؤلفات �أن
العرب عرفوا املعادن لأول مرة يف تاريخهم من هذا الكتاب ،كل هذا دون �أن يكون
الكت ��اب موجودًا بني �أيدي الباحث�ي�ن ،و�أن مخطوطاته كامنة يف زوايا املكتبات يف
ع ��دد من احلوا�ضر الأوروبي ��ة ،وك�أنه يف مكان مكنون ،ال يعلم ��ه �إال امل�ست�شرقون،
ي�صول ��ون في ��ه ويجول ��ون ،ويبدون م ��ن الآراء ما يب ��دون ،ما �شاء له ��م الهوى وما
�شاءت لهم الأوهام والظنون ،والتي ما تلبث بعد قليل �أن ت�صبح وك�أنها من ثوابت
العل ��م وحقائق التاريخ ،دون التحقق من �صحة محتوى الكتاب ،و�صحة ن�سبته �إلى
�أر�سطو ،كل هذا دون �أن نرى الكتاب مو�ضوع هذه ال�ضجة الكبرية يف تاريخ العلم
مطبوعا �أو محق ًقا� ،أو حتى نرى درا�سة مطولة عنه.
من�شو ًرا �أو
ً
و�أخ ًريا ظهر الكتاب بتحقيق �أحد الباحثني وهو الدكتور ح�سن كامل �إبراهيم
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ع ��ن مخطوطة ل ��ه بعد جهد محمود ومق ��در ،وهو من عمل �أح ��د مف�سري الكتاب
الذي ا�ستدخل نف�سه يف عدة موا�ضع ب ّينها املحقق ،وخا�صة اال�ست�شهاد بالأحاديث
النبوية ال�شريفة التي �أثبت املحقق عدم �صحتها يف كتب الأحاديث.
وفيم ��ا يلي بع�ض النقاط الت ��ي تبني حقيقة معارف فال�سف ��ة اليونان يف علم
املع ��ادن ،مقارن ��ة بالعل ��م العرب ��ي ،وغري ذلك م ��ن الأمور التي ت�ص ��ب يف حقيقة
واح ��دة ،وه ��ي �أن املع ��ارف العلمي ��ة ال�سليمة عن ��د فال�سف ��ة اليون ��ان لي�ست كما
توه ��م امل�ست�شرق ��ون ،و�أن العلم العربي ممثّال -بوجه خا� ��ص -يف كتاب البريوين
(اجلماه ��ر) ه ��و اجلدير ب�أن يكون دلي�ل�ا على �أن علم املع ��ادن علم عربي حلمة
و�سدى:
 )1ج ��اء يف بداية الكتاب« :قال مف�سر هذا الكتاب �إن �أر�سطا طالي�س و�صف
يف كتابه الذي نعت فيه الأحجار وجواهرها و�ألوانها ،...فبلغت �سب ًعا ومائة حجر،
منه ��ا م ��ا يفهمه �أهل العل ��م واملعرفة ،...مم ��ا يفهمه قوم مخ�صو�ص ��ون من �أهل
ال�صناع ��ات ...فلم ��ا ر�أيت الذي نعتناه و�شرحناه من ه ��ذا الكتاب الذي فيه �سبع
ومائة حجر� ،...أردت �أن �أقت�صر من ذلك على ما ينفع به النا�س ،ف�شرحت نعتها
يف هذا الكتاب املخت�صر»(.)22
ومعن ��ى هذا �أن املف�سر قد اخت�صر كت ��اب الأحجار ،كعادة بع�ض امل�ؤلفني من
اخت�ص ��ار الكت ��ب املطولة ،غري �أن م ��ا يعنينا يف هذا الأم ��ر �أن الكتاب الأ�صلي قد
و�صف �سبعة ومائة حجر ،وي�شري هذا الرقم ( ،)107وهو عدد املعادن التي ذكرها
�أر�سطاطالي�س يف كتابه و�أهمل املف�سر معظمها اكتفاء باملعادن التي لها نفع ما يف
ر�أي ��ه� ،إل ��ى �أن هذا العدد بعي ��د كل البعد عن ال�صحة؛ لأن ع ��دد املعادن املعروفة
يف ع�ص ��ر �أر�سطاطالي�س ال تتج ��اوز على �أكرث تقدير ع�ش ��رات معدودة ومحدودة
م ��ن املعادن �أو الأحجار يف لغة �أدبيات ال�ت�راث املنقول �إلى العربية ،بدليل �أن �أول
كت ��اب يف الأحج ��ار يف العربي ��ة وهو (مناف ��ع الأحجار) لعطارد ب ��ن احلا�سب قد
ح ��وى ما يزيد عن �أربعني حج ًرا ،وهذا العدد يزيد على ما �أوثر عن اليونان بنحو
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ال�ضعف( ،)23كما �أن امل�ؤلفني الذي اخت�صوا بالت�أليف يف املعادن مثل (اجلماهر يف
معرف ��ة اجلواهر) للبريوين حوى ما يزيد ع ��ن الع�شرين معد ًنا بقليل� ،أما (نخب
الذخائ ��ر) الب ��ن الأكفاين فقد حوى �أربعة ع�شر معد ًن ��ا .و�أما التيفا�شي فيقول يف
مقدمة كتابه (�أزهار الأفكار يف جواهر الأحجار)« :هذا كتاب جملة عدد الأحجار
املثبتة فيه خم�سة وع�شرون حج ًرا»(.)24
 )2ج ��اء يف الكتاب ما ال ي�ؤيده التاريخ بوجه عام ،وتاريخ العلم بوجه خا�ص،
و�أو�ضح مثل على هذا (الإثمد)� ،إذ جاء يف الكتاب« :الإثمد :هذا حجر له معادن
عربي
كث�ي�رة ،و�أكرث معادن ��ه ب�أكناف امل�شرق�...إل ��خ»( .)25والإثمد عرب � ُّ�ي اال�سمُّ ،
املعرف ��ة واالكت�شاف .والإثمد كما جاء الل�س ��ان« :حجر يتخذ منه الكحل ,قال �أبو
عم ��رو :يق ��ال للرجل ي�سهر ليله ,ف�ل�ان جعل الليل �إثم ��دً ا� ،أي ي�سهر ,فجعل �سواد
اللي ��ل لعينيـ ��ه كالإثمد»( .)26وامل ��رادف املعدين للإثمد �أو حج ��ر الكحل هو معدن
الأنتيمونيت  ،)27(Antimoniteوالذي يعرف � ً
أي�ضا مبعدن الإ�ستبنيت ،Stibnite
ويتكون كيميائ ًّيا من كربيتيد الأنتيمون(.)28
يق ��ول العامل الكيميائ ��ي (رميي) H. Remyيف �سياق ��ه التاريخي حول هذا
العن�ص ��ر« :كان كربيتي ��د الأنتيم ��ون معرو ًف ��ا يف القرون الغاب ��رة ،وكان ي�ستخدم
لإكح ��ال العي ��ون والرمو�ش ،وكان معرو ًف ��ا عند الإغريق با�س ��م (�ستيمي) ،وعند
الرومان با�س ��م (�ستيبيوم)  ،Stebiuemثم انحدر �إلين ��ا لفظ الأنتيمون امل�شتق
عل ��ى ما يحتمل من اللغ ��ة العربية ،وانتقل اال�سم من اخلام �إل ��ى الفلز»( .)29لي�س
ه ��ذا فح�سب ،ف�إن الدكتور التوجني ينقل عن كتاب وولت تايلور ،Walt Taylor
وال ��ذي عنوان ��ه Arabic Words in English :التاري ��خَ ال ��ذي وردت في ��ه لفظة
 Antimonyيف الإجنليزية� ،أي الإثمد بالعربية ،والذي حدده ب�سنة 1477م(.)30
وم ��ن الطريف يف الأمر �أن اليونان مل تعرف هذا احلجر �إال على يد الرحالة
واجلغ ��رايف ال�شه�ي�ر بلين ��ي (79-23م) ال ��ذي وج ��د ن�س ��اء ال�ش ��رق ي�ستخدمنه
يف االكتح ��ال ،وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر �أن (بلين ��ي) هذا هو الذي �أطل ��ق عليه ا�سم
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(�ستيبي ��وم) غري �أن لفظة (�أنتيم ��ون) امل�شتقة من (الإثم ��د) العربية( ،)31غلبت
�شهرته ��ا على ما عداه ��ا ،لتبقى دلي ًال ح ًّيا يطال ��ع كل امل�شتغلني والدار�سني لعلوم
الكيمي ��اء واملعادن على ف�ضل �سبق الع ��رب ،وهو ف�ضل ال �سبيل لإنكاره �أو جتاهله،
ولعل الدليل على ذلك �أن الإثمد (الأنتيمون) من العنا�صر الكيميائية التي عرفت
منذ القرون الو�سطى �إبان ازدهار احل�ضارة العربية(.)32
 )3جاء يف الكتاب ذكر الن�شادر يف قوله« :الن�شادرات :نعت حجر الن�شادرات.
الن�شادر �ألوان كثرية ومعادن كثرية  ،)33(»...وهذا احلجر غري معروف لليونانيني.
يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي عن جابر بن حيان« :جند جاب ًرا يعنى بالكيمياء
ملح ��ا مل يعرفه اليوناني ��ون وال�شرقي ��ون ،و�إمنا
الع�ضوي ��ة
خ�صو�ص ��ا ،وي�ستعم ��ل ً
ً
ا�ستعملته الكيمي ��اء الإ�سالمية ،ونعني به ملح النو�شادر»( .)34واحلقيقة �أن العرب
القدم ��اء قد عرف ��وا النو�شادر ً
وبع�ضا م ��ن فوائده الطبية يف وق ��ت مبكر ال �سبيل
�إل ��ى حتدي ��ده ،غري �أن �أقدم م ��ا و�صلنا من ذك ��ر للنو�شادر كان ��ت �ضمن ق�صيدة
�أورده ��ا اجلاحظ يف البيان والتبي�ي�ن( )35ل�شاعر عا�ش يف نهاي ��ة الع�صر الأموي،
و�شه ��د بدايات الع�صر العبا�سي ،وهو خالد بن �صفوان يعدد فيها خريات الأر�ض
وال�سيم ��ا تلك الت ��ي تقرتن باحل ��رات ،وهي -كم ��ا يف �أدبيات عل ��م اجليولوجيا-
ال�صخور الربكانية� ،إذ يقول يف هذه الق�صيدة:
ومن زئبــق حي ونو�شاذر ي�ســدى

وك����ل ف��ل��ز م��ـ��ن ن��ح��ـ��ـ��ا���س و�آن���ـ���ك

وم ��ا يهمن ��ا هو (النو�شادر يف البيت)� ،إذ يق ��ول ال�شــارح« :النو�شاذر :حجر
�ص ��اف كالبل ��ور» .وكان مما قلناه ع ��ن (النو�شادر) �ضمن �ش ��رح علمي عام لتلك
الق�صي ��دة الن ��ادرة يف ال�ت�راث العرب ��ي�« :أمــا النو�ش ��ادر فرمبــ ��ا كان ذكره هنـا
يف ذل ��ك املو�ض ��ع من البيت �أك�ث�ر مدعــاة للعج ��ب الذي ال يـزول بغ�ي�ر املراجعــة
والتحقيق ,بل �سرعان ما يتحول هذا العجب �إلى �إعجاب م�شوب بعالمـة ا�ستفهام
ك�ب�رى حيال هذا الكم ال�صحيح علم ًّيا من املعطيات العلمية التي جاءت على غري
مث ��ال م�سبوق ,وال�سيمـا يف علم كان يظن �أن الع ��رب مل يربعوا فيه قدر براعتهم
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يف الكيمي ��اء �أو الطب مثال ,ونعني به ��ذا العلـــم علم اجليولوجيــا ،ويزداد العجب
عندما ننظر يف الزم ��ن الذي قيلت فيه هذه الق�صيدة ،وهو الع�صر الأموي الذي
ي�سج ��ل امل�ؤرخ ��ون �أي مظهر من مظاهر الن�شاط العلمي ،مما يدل على �أنه من
مل ّ
موروثات �سابقة قد جهلها امل�ؤرخون.
فقد دلت �أ�س�س علم اجليولوجيــا ،وال�سيما فيما يخت�ص بالروا�سب املعدنيــة،
عموما لها
�صحـ ��ة ما �أورده ال�شاعر عن النو�شاذر .فالنو�ش ��اذر �أو معادن النرتات ً
�صل ��ة القربى واالنت�ساب �إلى احلرار؛ �أي ال�صخ ��ور الربكانية .فكلوريد النو�شادر
يوج ��د بكرثة �ضمن امل ��واد امل�صعدة من الرباكني ،حتى �أن ن�سبته قد ت�صل �أحيا ًنـا
�إلى  %98من راقات فوهات الرباكني»(.)36
 )4م ��ن الوا�ض ��ح �أن مف�سر الكتاب قد تز ّيد من عندياته ،وا�ستدخل نف�سه يف
منت الكتاب ،بحيث ال ي�ستطيع الباحث �أو القارئ �أن مي ّيز بني ما قاله �أر�سطاطالي�س
وم ��ا قاله املف�سر ذاته� ،أي ميكن القول بلغة الأدبيات املعا�صرة �إنه ت�أليف م�شرتك
بني املف�سر و�أر�سطاطالي�س ،بدليل ما ورد عن (ال�شب) ،فقد جاء يف الكتاب قوله:
«و�إمن ��ا ا�شتق ا�سم ال�شب؛ لأنه ي�شب الأج�س ��ام ويتمها وي�صبغها�...إلخ»( .)37فلي�س
م ��ن املعقول �أن يتطرق �أر�سطاطالي�س �إل ��ى احلديث عن ا�شتقاق ا�سم ال�شب ،وهو
عربي ،ومثل هذا كثري يف الكتاب ،الأم ��ر الذي يقطع ب�أن كتاب الأحجار هو
ا�س ��م ّ
كتاب منحول بامتياز.
املعادن بني خرافات اليونان وعلم العرب:
 )1من املعروف �أن اليونان �أهل فل�سفة ومنطق ،لذا ف�إنهم �أحيا ًنا ما يحيدون
ع ��ن جادة ال�ص ��واب �إن تعر�ضوا ل�شيء م ��ادي مثل (املعادن) الت ��ي تخ�ضع للعلم
التجريب ��ي ،وال تخ�ضع للفل�سفة واملنطق ،وعلى �سبيل املثال فقد عزا �أر�سطو ن�ش�أة
املعادن �إل ��ى ت�أثري ال�شم�س وحركة الكواكب!!( .)38غ�ي�ر �أننا يف مقابل ذلك الر�أي
�أو اخلرافة مبعنى �أ�صح� ،سوف جند العلم املح�ض لدى العلماء العرب ،فعلى �سبيل
املث ��ال عندما يق ��ول البريوين يف معر� ��ض حديثه عن الياق ��وت« :وجميع امل�شفات
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يق�ص ��د بذلك املع ��ادن ال�شفافة -يف الأ�صل مياه مائعة ق ��د حتجرت ،وكل �سائلم�ستغن عن وعاء مي�سكه ومينعه عن االنت�شار �إلى �أن يجمد
يف حال ��ة امنياعه غري
ٍ
وميتن ��ع ع ��ن ال�سيالن ،ثم يبقى علي ��ه وقاية له ،وهذا منها بالأم ��ر الكلي املعلوم،
ف�أم ��ا كيفي ��ة جموده ��ا و�سببه وح�صول الأل ��وان املختلفة لها ،ف�ل�ا مدخل للعقول
القائ�س ��ة �إلى معرفة ذلك �أ� ً
صال ،و�إمنا هو مفو�ض �إلى علم �صانعها و�صائغها اهلل
عز وجل»( ،)39فهو هنا يقرتب �-أي البريوين� -إلى حد كبري مما تو�صل �إليه العلم
احلديث ،من �أن املعادن كانت يف الأ�صل �صه ًريا Magmaما لبث �أن برد وت�صلد،
وك� � ّون املعادن على اختالفها .وال يعيب الب�ي�روين �أن يجهل الكيفية التي يربد بها
ال�صه ��ر ال ��ذي عرب عنه باملي ��اه املائعـة؛ لأن تل ��ك الكيفية مل يتو�ص ��ل �إليها علماء
اجليولوجي ��ا �إال يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،ف�ض�ل ً�ا عن �أن البريوين مل ي�ش�أ �أن
ي ��زج بنف�س ��ه فيما مل يكن له ب ��ه علم �أو ر�آه ر�أى العني ،وه ��ذا لي�س بال�شيء القليل
على ع ��امل ي�ؤثر احلقيقة علــى ما عــداها دون الدخ ��ول يف متاهات اال�ستنتاجات
اخلاطئة دون دليل �أو �شاهد ي�ؤيدها.
 )2من املالحظ �أن ما جاء على ل�سان �أر�سطو يف حديثه عن الأحجار الكرمية
ي�ص ��ب اهتمامه بالدرجة الأولى على فوائدها الطبية يف عالج الأمرا�ض املختلفة
الت ��ي تنق�سم �إلى �أمرا�ض ع�صبية ونف�سية �أو �أمرا� ��ض ع�ضوية ،فعلى �سبيل املثال
يق ��ول ع ��ن الزبرجد« :من �أدم ��ن النظر على حج ��ر الزبرجد �أذه ��ب عن ب�صره
ال ��كالل ،ومن تقلد منه �أو تختم به ذهب عنه ال�صرع قبل حدوث الداء ،ومن مثل
هذا ي�أمر امللوك �أن تعلقه على �أوالدها عند والدتهم»( .)40ويقول عن الياقوت« :من
تقلد بحجر منها �أو تختّم به ،وكان يف بلدة وقع فيها الطاعون ،منع منه �أن ي�صيبه
ما �أ�صاب �أهل تلك البلدة ،و ُنبل يف �أعني النا�س ،و�سهل عليه ق�ضاء احلوائج»(.)41
أحالما
ويقول عن اجلزع« :من تقلد ب�شيء منه �أو تختّم كرثت همومه ،ور�أى � ً
مفزع ��ة ،و�إن علق على طفل ك�ث�ر �سيالن لعابه من في ��ه»( .)42ومل ي�سلم حجر من
الأحجار التي ذكرها من فائدة طبية ،ورمبا كانت للحجر �أكرث من فائدة طبية.

65 4

58

ﺷﻮال -ذو اﳊﺠﺔ 1443
أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

362

ومل يج ��د الب�ي�روين حيال هذا الكم الكبري من اخلراف ��ات والأوهام �سوى �أن
يتناولها يف (اجلماهر) بالنقد تارة ،وبال�سخرية تارة ثانية ،وبالتهكم على قائلها
تارة ثالثة ،واحلقيقة �أنه لو مل يكن يف (اجلماهر) من مزية من املزايا �سوى تعقب
اخلراف ��ات والتعقيب عليها بالنقد والتفني ��د لكفاه من مزيـة ،تربئ العقل العربي
من �إيث ��اره اخلرافة على العلم ،وتنزه العلم العربي عما و�صفه بع�ض امل�ست�شرقني
بالرببرية واجلهالة( ،)43ويف ذلك يقول البريوين ...« :وهذا من �أ�شباه اخلرافات
التي �س�أحك ��ي بع�ضها»( ،)44ويف مو�ضع �آخر يقول« :ولي�س ملن مال �إلى ذلك �شاهد
غري العادة ،وتخريــج بعي ��د ،وخياالت مــن الأقاويل ،مثل ما يف كتاب �أويبا�سيو�س
�أن امل�س ��ك ينفع م ��ن الهم والف ��زع واحلزن� ...إل ��خ»( .)45ويف مو�ض ��ع ثالث يقول:
«وانتقاد مثل هــ ��ذه الب�ساب�س م�ضيعـة للزمان»( ،)46وفــي مو�ضع رابـع يقول« :و�أما
اخلرافات امل�ضحكـة التي رمبا يتلهى با�ستماعها فكثرية عندهم ج ًّدا�...إلخ»(.)47
وعل ��ى الرغم من �أن امل�ست�شرق�ي�ن وم�ؤرخي العلم قد �أ�ش ��ادوا بدور البريوين
يف تعق ��ب اخلراف ��ات التي كانت متلأ كت ��ب الأحجار واملعادن ،فنج ��د مثال رينيه
تات ��ون  R. Tatonيقول ع ��ن البريوين� :إنه «قد حطم اخلراف ��ات التي كانت متلأ
كت ��ب اجلواه ��ر»(� .)48إال �أن �أ�ص ��داء خراف ��ات �أر�سط ��و يف املعادن ظل ��ت باقي ًة يف
�أوروب ��ا يف الع�ص ��ور الو�سطى بعد ق ��رون من ع�صر البريوين .يق ��ول ول ديورانت:
«�إن مارب ��ود 1035( Marboodـــ 1123م) �أحد الأ�ساقفة كتب كتا ًبا �أ�سماه كتاب
نوعا من الأحجار الكرمية،
اجلواهر ،و�صف في ��ه القوى اخلفية الكامنة يف �ستني ً
فقال هذا الأ�سقف املتبحر يف العلوم� :إذا �أم�سك الإن�سان بيده حج ًرا من الياقوت
الأزرق �أثن ��اء ال�ص�ل�اة كان ذلك �أدعى ال�ستجابة اهلل �إل ��ى دعائه ،و�إن حجر عني
اله ��ر �إذا ل � ّ�ف يف ورقة من نبات الغار يخفى من مي�سك به ع ��ن �أعني النا�س ،و�إن
حجر اجلم�شت يجعله مب�أمن من ال�سكر ،و�إن املا�س يجعل من مي�سك به �صنديدً ا
ال يهزم �...إلخ»(.)49
 )3م ��ن �أو�ضح الأمور على مدى تقدم املعارف العلمية عند العرب يف املعادن
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بالقيا� ��س �إلى خرافات اليونان ،ما ج ��اء يف كتاب (الأحجار) ،حيث يقول �أر�سطو
ع ��ن الزمرد« :وخا�صية الزم ��رد النفع من جميع ال�سموم القاتل ��ة امل�شروبة ،ومن
�سم ��وم احليوانات الالذعة ،وذك ��ر جميع من �أ ّلف كتا ًب ��ا يف اخلوا�ص �أن الأفاعي
�إذا نظ ��رت �إل ��ى الزمرد �سال ��ت �أعينها»( .)50يق ��ول البريوين عن ه ��ذه اخلرافة:
«ومنه ��ا م ��ا �أطبق �-أي �أجمع -احلاك ��ون عليه من �سيالن عي ��ون الأفاعي �إذا وقع
ب�صره ��ا على الزمرد حتى د َّون ذلك الكت ��ب اخلوا�ص ،وانت�شر على الأل�سن وجاء
يف ال�شع ��ر ...ومع �إطباقهم على هذا فلم ت�سف ��ر التجربة عن ت�صديق ذلك ،فقد
بالغ ��ت يف امتحانه مبا ال ميكن �أبلغ منه من تطويق الأفاعي بقالدة زمرد ،وفر�ش
�سلت ��ه به ،وحتريك خيط �أمامهـا منظوم منه مق ��دار ت�سعة �أ�شهر يف زماين احلر
والربد ،ومل يبق �إال تكحيله به ،فما �أثر يف عينيه �شيئا �أ�صال� ،إن مل يكن زاده حدة
ب�صر»(.)51
والتف�س�ي�ر الوحيد لهذه الفقرة �أن البريوين قد �أجرى جتربة فريدة يف بابهـا
�ش ��ذت عن م�ألوف التجارب يف ع�ص ��ره ،بدليل �أنها ا�ستغرقت ت�سعـة �أ�شهر كاملة،
ولعلن ��ا ال جن ��اوز ال�صواب �إن قلنا �إنه ��ا �أطول جتربة يف تاري ��خ العلم حتى القرن
التا�س ��ع ع�شر .فق ��د حر�ص البريوين عل ��ى مالحظـة ما يطر�أ عل ��ى تلك التجربة
�ّي�ا العوامل التي قد ت�ؤثر عل ��ى �سري التجربة ،ال�سيما ت�أثري درجة احلرارة ،يف
مغ رّ ً
�صورة مطابقة �إلى حد بعيد ملا يحدث الآن يف التجارب العلمية احلديثة من تغيري
العوام ��ل امل�ؤثرة على التجربة .وم ��ن الطريف �أن البريوين بعد �أن حتقق من عدم
�صحة ه ��ذه اخلرافة ،و�أنه ال ت�أثري للزمرد على عي ��ون الأفاعي ،تهكم على قائلـي
مث ��ل هذه اخلراف ��ة يف �سخرية مريرة قائال« :فما �أثر يف عينيـ ��ه �شي ًئـا �إن مل يكن
زاده حدة ب�صر».
 )4ح ��وى ال�ت�راث اليونانــي املنقول �إلـ ��ى العربيـة الغث وال�سم�ي�ن من الآراء
والنظري ��ات والأفكار� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن �أي تراث منقول من لغة �إلى لغة �أخرى،
غري �أن فكرة واحدة من تلك الأفكار قدر لهـا �أن ت�شغل بال العلماء العرب وتخلب
�ألبابهـم ،وعلى الرغم من �أن هذه الفكرة �أقرب ما تكون �إلى الأوهام واخلرافات,
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�إال �أنه ��ا كانت م ��ن �أبرز عالمات م�سرية تاريخ العلم يف الع�صر الو�سيط ،ثم امتد
ت�أثريهـا بعيد ع�صر النه�ضـة الأوروبيــة.
وتتلخ� ��ص ه ��ذه الفكــ ��رة يف �إمكانيــ ��ة حتويل املع ��ادن اخل�سي�س ��ة كاحلديد
والنحا� ��س �إلــ ��ى مع ��ادن نفي�سـة كالذه ��ب بوا�سطة م ��ا يعرف بالإك�س�ي�ر �أو حجر
الفال�سفــ ��ة .والإك�س�ي�ر «هو الو�سيل ��ة ال�سحرية التي اعتقد �أرب ��اب الكيمياء �أنهم
ي�ستطيع ��ون بها حتويل املع ��ادن اخل�سي�سة �إلى ف�ضـة وذه ��ب ،وهو مرادف حلجر
الفال�سفـة»(.)52
وقد �آمن �أر�سطو بهذه الفكرة و�ض َّمنهـا بع�ض م�ؤلفاتـه التي نقلت �إلى العربية,
ب ��ل و�ضع لها الإط ��ار املنطقي الذي يبعث عل ��ى ت�صديقهـا« ،فقد ب�ي�ن �أر�سطو يف
كتابـه يف املعادن �أن �صناعة الكيمياء داخلة حتت الإمكان ,ثم �أثبتهـا بقيا�س �ألفه
م ��ن مقدمتني ب َّينهما يف �أول الكتاب ،وهما �أن الفلزات واحدة بالنوع ,واالختالف
ال ��ذي بينهمـا لي� ��س يف ماهياتهـا ،و�إمنـا هو يف �أغرا�ضهـ ��ا؛ فبع�ضـه يف �أعرا�ضهـا
الذاتية ،وبع�ضه يف �أعرا�ضهـا العر�ضيـة.
والثانيــ ��ة� :أن كل �شيئني حتت نوع واحد اختلفا بعر�ض ,ف�إنه ميكن انتقال كل
واحد منهمـا �إلى الآخــر�...إلخ»(.)53
و�أغل ��ب الظن �أن �شهرة �أر�سطو ومدى ما يتمت ��ع به من احرتام وت�أثري بالغني
يف الفكر العربي كانا وراء �شيوع هذه الفكرة بني العلماء العرب يف �أول الأمر على
الأقل ،ولكن يبقى جانب هام مل يفطن �إليـه ه�ؤالء العلماء ,وهو �أن الكيمياء كعلم
كان �أقل العلوم مكانـة يف الرتاث اليوناين ،يقول بنيامني فارنتونB. Farrangton
يف كتابـه العلم الإغريقي« :لقد جنح الإغريق يف ا�ستخال�ص علم الإ�ستاتيكا ,لكن
جناحـا مماثال يف ا�ستخال�ص جمموعة من النظريات الكيميائية
�أر�سطو مل ي�سجل ً
املقبولة .والنجاح يف و�ضع علم الإ�ستاتيكـا والف�شل يف و�ضع علم الكيمياء مر�شدان
�إلى موا�ضع القوة وال�ضعف يف جهود الإغريق العلميــة»(.)54
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وم ��ن الغريب يف الأم ��ر �أن هذه الفكرة ق ��د ارتبطت يف �أذه ��ان امل�ست�شرقني
وم�ؤرخي العلم بالع ��رب ،وك�أنهـا من ابتداعهم ،حتى �أن العامل الكيميائي �إ�سحاق
�أ�سيم ��وف I. Asimovيق ��ول يف كتاب ��ه (البحث عن العنا�ص ��ر) حتت عنوان ال
يخف ��ي مغزاه على �أحد وهو (الإ�سالم والأكا�س�ي�ر)« :وكان ال�سيميائيون -يق�صد
الكيميائي�ي�ن العرب -يوا�صلون البحث يف كيفية حتوي ��ل الفلزات بتحم�س �شديد.
وكان كل واحد يريد اكت�شاف ذلك ال�سر الذي ميكنه من الرثاء العاجل �...إلخ»(.)55
وال �ش ��ك �أن تعمي ًما من هذا القبيل �س ��وف يخل باملبادئ الأ�سا�سية ملعطيات تاريخ
العلم ,تلك املبادئ التي تف�سح املجال ل�صاحب الريادة يف العلم �أن يكون جن ًبا �إلى
جنب مع من ينفي اخلرافــة.
نق ��ول هذا؛ لأن مثل ه� ��ؤالء امل�ست�شرقني قد تنا�س ��وا �أن الغالبية العظمى من
العلم ��اء العرب قد نفوا الفكرة من �أ�سا�سهـ ��ا ,وبينوا ف�ساد منطقها ،مما يجعلهم
يف مو�ضع الريادة حيال نفي اخلرافات ،وهو �أمر لي�س بالقليل .ومن العلماء الذين
تناول ��وا تفنيد ه ��ذه الفكرة وف�سادها الكندي (252هـ) ،فق ��د �أورد له ابن الندمي
�ضم ��ن قائمة طويلة من م�ؤلفات ��ه كتابني يدالن على �أنه من �أ�شد املعار�ضني لفكرة
حتوي ��ل املعادن ،وهمـا كتاب (التنبيه على خ ��دع الكيميائيني) ،وكتاب يف «�إبطال
دع ��وى من يدعى �صنعة الذهب والف�ضة»( .)56وللأ�سف ال�شديد �أن هذين الكتابني
مفقودان ,لذا ف�إننــا ال ن�ستطيع �أن نتعرف على الأ�سباب التي دعته �إلى اتخاذ هذا
املوقف.
غ�ي�ر �أن امل�سعودي الذي يت�ض ��ح كذلك �أنه من �أ�ش ��د املعار�ضني لهذه الفكرة
ق ��د �أورد فقرة على درجة كبرية م ��ن الأهميـة يف م�ؤلفه ال�شهري (مروج الذهب)،
مب ِّي ًن ��ا ر�أي ��ه ور�أى الكندي من هذه الفك ��رة� ,إذ يقول« :ولط�ل�اب �صنعة الكيمياء
م ��ن الذهب والف�ضة و�أنواع اجلوهر من اللــ�ؤل� ��ؤ وغريه ،و�صنعة �أنواع الإك�سريات،
و�إقامــة الزئبق و�صنعته ف�ضة ،وغري ذلك من خدعهــم وحيلهـــم.
وق ��د �صن ��ف يعقوب ب ��ن �إ�سحاق الكن ��دي ر�سال ��ة يف ذلك وجعله ��ا مقالتني،
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يذك ��ر فيها تعذر فعل النا�س ملا انفردت الطبيعة بفعله ،وخدع �أهـل هذه ال�صناعة
وحيله ��م ,وترجم هذه الر�سالة ب�إبطال دعـوى الداعني �صنعة الذهب والف�ضة من
غري معادنهـ ��ا ,وهذا باب قد تنازع النا�س فيه ,ونحن نعوذ باهلل من هذا التهو�س
فيما يخ�سف الدماغ ،ويذهب بنور الأب�صار�...إلخ»(.)57
�أم ��ا اب ��ن �سينــ ��ا (428ه� �ـ) فل ��ه ر�أي �سـديد للغايــ ��ة ,يع ّد ف�ص ��ل املقــال يف
عملي ��ة حتــويل املع ��ادن� ،إذ يقول يف كتابه (ال�شفاء)« :و�أمــ ��ا ما يدعيــه �أ�صحاب
الكيمياء فيجب �أن يعلم �أنـه لي�س يف �أيديهـم �أن يقلبوا الأنواع قل ًبا حقيق ًّيا ,ولكن
يف �أيديهـ ��م ت�شبيهات ح�سية حت ��ى ي�صبغوا الأحمر �صب ًغا �شدي ��د ال�شبه بالف�ضة,
وي�صبغوا الف�ضة �صب ًغا �أحمر �شديد ال�شبه بالذهب�...إلخ»(.)58
ويلخ� ��ص ابن خلدون (751هـ) ر�أي ابن �سين ��ا بقوله« :والذي ذهب �إليه ابن
�سين ��ا وتابعه عليـ ��ه حكماء امل�ش ��رق �أنهـا �-أي املع ��ادن -مختلف ��ة بالف�صول �-أي
اخلوا� ��ص -و�أنهـا �أنواع متباينـ ��ة؛ كل واحد منهـا قائم بنف�س ��ه ،متحقق بحقيقتـه
�ش�أن �سائ ��ر الأنــــواع .وبنــى ابن �سينا على مذهبـه يف اختالفها بالنوع �إنكـار هذه
ال�صنعــ ��ة ،وا�ستحالة وجودها بناء على �أن الف�صل ال �سبيل بال�صنعـة �إليــه ,و�إمنا
يخلقـه خالق الأ�شياء ومقدرهـا ,وهو اللـه عز وجــل»(.)59
�أمــ ��ا ابن خلــدون نف�سه فكان لـه ر�أي يت�سم بالعقالنيـــة حيال هذه اخلرافــة,
�إذ �ش ��ن حملــة �شعواء على القائلــــني بهـا ,حيث خ�ص�ص ف� ً
صال كام ًال من ف�صول
مقدمتــ ��ه ال�شهرية بعنوان (ف�صل يف �إنكار ثمرة الكيمياء وا�ستحالة وجودهـا وما
ين�شـــ� ��أ من املفا�سد عن انتحاله ��ا) جاء فيـه« :اعلم �أن كث�ي ً�را من العاجزين عن
معا�شهــ ��م حتملهـم املطامـع على انتحال هذه ال�صنائـع ،ويرون �أنهــا �أحد مذاهب
املعا�ش ووجوهـه ,و�أن اقتناء املال منهـا �أي�سر و�أ�سهل على مبتغيـه ،فريتكبون فيها
من املتاع ��ب وامل�شاق ،ومعانــاة ال�صع ��اب ،وخ�سـارة الأم ��وال يف النفقات ,و�إمنــا
�أطمعه ��م يف ذل ��ك ر�ؤيــة �أن املع ��ادن ت�ستحيل ،وينقلب بع�ضهـا �إلــ ��ى بع�ض للمادة
امل�شرتكــة ,فيحاولون بالعالج �صريورة الف�ضة ذه ًبــا والنحا�س والق�صدير ف�ضــة.
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وه� ��ؤالء �أخ�س النا�س حرفـة ،و�أ�سو�أهــم عاقبـة؛ لتلب�سهـ ��م ب�سرقـة �أموال النــا�س.
وه ��ذا ال�صنف ال كالم معهم؛ لأنه ��م بلغوا الغاية يف اجلهل ،والرداءة واالحرتاف
بال�سرقـة ،وال حا�سم لعلتهم �إال ا�شتداد احلكام عليهـــم وقطع �أيديهــم»(.)60
و�إذا كانت �آراء علماء امل�شرق ترجح عدم قبول فكرة التحويل با�ستثناء جابر
اب ��ن حيان والطغرائـي ,ف�إن علماء املغرب والأندل�س با�ستثنــاء م�سلمة املجريطــي
(398ه� �ـ) قد نــفوا الفكرة من �أ�صلهـا نفيـًا قاط ًعـا .جاء يف (العقد الفريد) البن
عب ��د ربـ ��ه قولـه« :قال �أبو يو�سف القا�ضي :من طلب امل ��ال بالكيميـاء مل ي�سلم من
الفق ��ر»( .)61كمـا ردد �أبــو حيان التوحيدي هــ ��ذا القول باملعــنى واللفظ يف كتابـــه
(الإمتـــاع وامل�ؤان�ســـة)(.)62
وال ��ذي نود �أن نقولـه �أنه ال ي�ضري العقل العربي �أن يكون من بني �أ�صحابه قلة
تدين مبثل هذا الر�أي ,وتعتقد يف �إمكانيـة حتقيقـه ,فال �شك �أن الدوافع النف�سية
والظـ ��روف االجتماعية وال�سيا�سيـة كانت �صاحبــة الدور املــ�ؤثر يف اعتقاد البع�ض
به ��ذا الر�أي ،غ�ي�ر �أن غالبيــة العلمــ ��اء العرب قد رف�ضت فك ��رة التحويل يف حد
ذاتهـ ��ا من البدايــة ،كدليل ال يقب ��ل ال�شك على �أن العقلي ��ة العلمية لهذه الغالبية
كانت �أقوى من �أي م�ؤثرات نف�سية �أو اجتماعية �أو �سيا�سيـــة.
وعلى الرغم من نفي غالبية العلماء العرب لهذه الفكرة �إال �أنها قد �سرت يف
�أوروب ��ا فيما بعد ع�صر النه�ض ��ة الأوروبية (1450م) م�سرى النار يف اله�شيم �إلى
الدرجة �أن يقول ديورانت« :ودخلت الكتب الرخي�صة كل بيت قارئ ،م�ؤكدة �إمكان
حتويل املعادن اخل�سي�سة ذه ًبا»(.)63
و�إذا كانت لنـا كلمـة تقال يف هذا ال�شـ�أن ,ف�إننــا نقول� :إن جمهرة امل�ست�شرقني
وم�ؤرخ ��ي العلم الذين قد يرون يف الرتاث العلم ��ي العربي -يف الكيمياء خا�صـة-
�أنــ ��ه تراث �ضعيف الأث ��ر يف م�ضمـار العلم الإن�ساين؛ ل�شي ��وع مثل هذه اخلرافات
فيـه ،ونظرته ��م �إلى العلمـاء العرب الذين و�صفهـم البع� ��ض بالرببريـة واجلهالـة
باعتبــار �أن بع�ضهـم قد �آمن بفكرة حتويل املعادن �إلى ذهب؛ �إن ه�ؤالء امل�ست�شرقني
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وامل�ؤرخ�ي�ن كان الأجدر بهم -لو كانوا من�صفني ح ًّقـ ��ا� -أن ي�صفوا العلم الأوروبي
وعلمـاء �أوروبـا بهذه النقائ�ص كلهـا التي رموا بهـا العلم العربي؛ �إذ �إن عددًا غري
قليل من علمـاء �أوروبـا -حتى بعد ع�صر النه�ضــة -قد �آمن بنف�س الفكرة ،وذهب
يف االعتق ��اد بها �إل ��ى �أبعد مما ذهب �إليـ ��ه العلماء العرب ,برغ ��م البعد الزمني
الكبري ن�سب ًّيا بني �آخر عامل عربي �آمن بهـا و�أول عامل �أوروبي ,ذلك البعد الزمني
تقدما كب ًريا ,بحيث كان من املفرو�ض �أن تكون فكرة حتويل
الذي تقدم فيـه العلم ً
املعادن يف ذمـة التاريخ.
وم ��ع ذل ��ك جند �أن ع ��ددًا من م�شاهري علم ��اء �أوروبا ،ومنهم م ��ن يو�ضع يف
الطبق ��ة العليــا م ��ن �أفذاذ العلماء ,ق ��د ر�سخ يف اعتقادهم حتقي ��ق هذه الفكرة،
ف�أو�سعوهـ ��ا بح ًث ��ا وجتري ًبـا وت�ألي ًفـا .وعل ��ى �سبيل املثال ف� ��إن الكيميائي الإيطايل
تريف ��زان1490-1406( Trevisanم) كان م ��ن �أ�شد النا� ��س ا�ستم�سا ًكـا بفكرة
حتويل املعادن �إلى ذهب �إلى �آخر حلظــة يف عمــره(� .)64أمـــا الكيميائي ال�سوي�سري
بارا�سل�سو� ��س 1541-1493( Paracelsusم) فق ��د كان يعتقد ب�أن املعادن يتحول
بع�ضهـ ��ا �إل ��ى بع�ض ،و�أنه ميك ��ن �إنتاج �أي معدن م ��ن الزئبق بوا�سط ��ة النار ,و�أن
الذهب ما هو �إال زئبق فقد �صفاتـه الزئبقيـــة(.)65
ورمبــ ��ا تعرتينـ ��ا الده�شــ ��ة عندمــا نعلم �أن ع ��ددًا من �صفـوة علم ��اء �أوروبــا
ممن يو�صف ��ون ب�أنهم من بناة العلم احلديث ،مل يخ ُل علمهـم من االعتقاد بهــذه
الفكــ ��رة .يقول برناردج ��ايف  B. Jaffeيف م�ؤلفــه ال�شهري (بوات ��ق و�أنابيب)�« :إن
ال ��ذي ينظر يف التاريخ يج ��د �أن هذه اخلدعــة -يق�صد حتويل املعادن �إلى ذهب-
ق ��د حل ��ت �أكرب مكان م ��ن عق ��ول ذوي الفكر من النا� ��س ،وم�ضت ه ��ذه الكيمياء
املجنون ��ة تفعل يف النا�س فعلتها قرابة �سبعة ع�ش ��ر قر ًنا من تاريخ الب�شر ,فملكت
عل ��ى النا�س ال �أفكارهــم وحدهــا ,بل �أفعالهــم كذلك ،حــتى �إنك لتجد رج ًال مثل
روج ��ر باكون 1294-1214( R. Baconم) ،وهو �أعلم �أهل زمانــه ,وهو الرجل
الذي م�ضــى يتنبــ�أ منذ �سبعة قرون ,مبا ك�شف عنـه الزمـن احلديث ،هذا الرجل
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�آم ��ن بذلك العلـم العتيق؛ علم الكيمياء القديـــ ��م .و�إ�سحاق نيوتــنI. Newton

(1727-1642م) ،وه ��و �أ�صفى العلماء ذه ًنـ ��ا يف كل الأزمــان ،بلغ من ت�أثري هذه
الكيمي ��اء العجيبة فيه �أنه بنى لنف�سه معم�ل ً�ا �صغ ًريا ،و�أجرى فيه جتارب يحــاول
به ��ا حتويل عن�صر �إلى عن�صر ,وترك اجلامعــة ،وظل يعنى بهـذا الأمــر .وروبرت
بوي ��ل R. Boyleرئي�س اجلمعيـ ��ة امللكيـة الربيطانيــة اهتم بهـ ��ا � ً
أي�ضا ,وبلغ من
اهتمامه �أنه �سعـى لإلغاء قرار من قرارات الربملــان مينع الإكثار من الذهب .وقد
كان للكيماويني يف تلك الأزمنـة �سلطان كبري ,فلم يكد يخلو بالط مللك من ملوك
�أوروب ��ا �إال وبه كيماوي ،عملـه حتويل املعادن بع�ضهـا �إلى بع�ض ,فيحول الر�صا�ص
واحلديد �إلـى ذهب كي تزداد ثروة البــالد»(.)66
وعلى هذا الأ�سا�س ,ف�إننــا ال جناوز ال�صواب �إن قلنا �إن العلماء العرب كانوا
�أك�ث�ر عقالنيـة وفهمـً ��ا لقوانني الطبيعـة من علماء �أوروبـ ��ا الذين �أتوا من بعدهـم
بعدة قرون.
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خامتة:
م ��ن الوا�ضح حيال هذا الكم من املعطيات العلمية اخلا�صة بعلم املعادن عند
الع ��رب �أن تاريخ العلم وخا�صة فيما يتعلق بتاري ��خ العلم عند العرب� ،إمنا ينطبق
علي ��ه قول �شوق ��ي يف بيته امل�شه ��ور «�إن الرواية مل تتم ف�ص ��وال» ،مبعنى �أن هناك
الكث�ي�ر من الف�صول الناق�صة يف تاريخ العلم عن ��د العرب ،وما علم املعادن �سوى
مث ��ل ي�سري على الف�ص ��ول الناق�صة ،وما �أكرث تلك الف�صول م ��ن تاريخ العلم(.)67
ولي ��ت الأم ��ر كان قا�ص ًرا على ف�صل ناق� ��ص من تاريخ العلم عن ��د العرب ،بل �إن
الأمر بحاج ��ة �إلى ت�صحيح مفاهيم �شتى مغلوطة �س ��ادت يف كتابات امل�ست�شرقني
وم ��ن تبعهم من م�ؤرخي العلم ،حتى �صارت من ثوابت حقائق التاريخ ،ولعل الأمل
يحدونا يف حتقيق م�ؤلفات الرتاث العلمي� ،سواء امل�ؤلفات املطبوعة ،ولكن ينق�صها
التحقيق العلمي الذي يربز عوامل الأ�صالة واالبتكار واال�ستقالل عن �أفكار الغري،
�سواء �أكان هذا الغري من اليونان �أو الفر�س �أو الهنود يف م�ؤلفاتهم التي نقلت �إلى
العربي ��ة فيما ع ��رف بـ (علوم الأوائ ��ل)� ،أو امل�ؤلفات املخطوط ��ة القابعة يف زوايا
الن�سي ��ان ،يف مكتب ��ات حوا�ضر العلم �شر ًق ��ا وغر ًبا تنتظر م ��ن ينف�ض عنها غبار
الن�سيان.
ولعلن ��ا ال جناوز ال�ص ��واب �إن قلنا �إن التحقيق لي�س هد ًفا يف حد ذاته ،بل هو
و�سيل ��ة لغاي ��ة �أ�سمى ،وهو قيمة الكت ��اب املح ّقق يف تاريخ العل ��م العربي ،وبالتايل
و�ضع ��ه وقيمت ��ه يف تاريخ العلم الإن�ساين ،وبيان مدى ت�أث ��ر امل�ؤلف مبن �سبقوه من
العلم ��اء ،ومبن ت�أثر به م ��ن الالحقني من العلماء .ولكي تكتم ��ل تلك الغاية يجب
كتابة درا�سة �شاملة عن الكتاب من قبل �أحد املخت�صني يف مو�ضوع الكتاب ،مبعنى
�أن جت ��رى الدرا�سة على ي ��دي �أحد الأ�ساتذة يف الط ��ب �إن كان الكتاب املحقق يف
الط ��ب ...وهكذا .ورمبا كان النم ��وذج الأمثل للتحقيق العلم ��ي والدرا�سة الوافية
كتاب (اجلرب واملقابلة) للخوارزمي الذي �أ�صدرته اجلامعة امل�صرية �سنة 1937م،
�أي قبل �صدور �أي قواعد للتحقيق� ،سواء يف مقاالت �أو م�ؤلفات ،وقد حققه كل من
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الدكتور علي م�صطف ��ى م�شرفة والدكتور محمد مر�سي �أحمد ،وكالهما غني عن
التعري ��ف ،فهم ��ا من كبار �أ�سات ��ذة الريا�ضيات ،لي�س على م�ست ��وى العامل العربي
فح�س ��ب ،و�إمنا على م�ستوى العامل ب�أ�سره ،ومما يح�سب لهما �أنهما كانا على وعي
ت ��ام ب�أهمية التحقيق العلمي ،وفك رم ��وز اخلوارزمي مب�صطلحات علمية حديثة،
ف� ً
ضال عن الدرا�س ��ة الق ّيمة عن الكتاب ،وعن م�ؤلفه ،وعن تاريخ اجلرب قبل وبعد
ع�ص ��ر اخلوارزمي ،الأمر الذي جعل من التحقيق والدرا�سة الف�صل الأ�سا�سي يف
تاريخ الريا�ضيات عند العرب من ف�صول تاريخ العلم العام.

65 4

58

ﺷﻮال -ذو اﳊﺠﺔ 1443
أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

372

الهوامش:
( )1العلم عند العرب و�أثره يف نطور العلم العاملي� ،ألدو مييلي ،ترجمة :د.عبد احلليم النجار ود.محمد
يو�سف مو�سى ،دار القلم ،القاهرة� ،1962 ،ص.38
( )2ت ��راث الإ�سالم ،لفيف من امل�ست�شرقني ،ترجمة :جرجي�س فت ��ح اهلل ،دار الطليعة للطباعة والن�شر،
ط ،2بريوت1972 ،م.
( )3ال�ت�راث اليوناين يف احل�ضارة الإ�سالمية ،ترجمة :د .عبد الرحمن بدوي ،مكتبة النه�ضة امل�صرية،
القاهرة1940 ،م� ،ص.17
( )4ال�ش ��رق الأدن ��ى جمتمع ��ه وثقافته ،ت  .كويلرين ��ج ،ترجمة :د .عب ��د الرحمن محمد �أي ��وب ،الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة2002 ،م� ،ص .124
( )5ح�ض ��ارة العرب ،جو�ستاف لوبون ،ترجمة :عادل زعي�ت�ر ،عي�سى البابي احللبي ،القاهرة1969 ،م،
�ص.434
( )6ق�ص ��ة احل�ض ��ارة ،ول ديورانت ،ترجمة :محمد بدران ،جلنة الت�ألي ��ف والرتجمة والن�شر ،القاهرة،
ط1968 ،3م ،ج� ،17ص.158
( )7املقدمات التاريخية للعلم احلديث ،توما�س جولد �شتني ،ترجمة� :أحمد ح�سان عبد الواحد ،املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت2003 ،م� ،ص .119
( )8تاريخ العلم ،جورج �سارتون ،ترجمة لفيف من العلماء ،املركز القومي للرتجمة ،القاهرة2010 ،م،
ج� ،3ص.301
(9) The Birth and Development of the Geological Sciences,
Adams F. D.,The William & Wilkins Company, Paltimor,
1938. P.10.
(10) Economic Mineral Deposits, Bateman, A.M John Wiley
Sons, New York. 1950. P.7.

( )11العلم عند العرب و�أثره يف نطور العلم العاملي ،م�صدر �سابق� ،ص.58
( )12ت ��راث الإ�س�ل�ام� ،شاخت وب ��وذورث ،ترجمة :د .ح�س�ي�ن م�ؤن�س و�آخرين ،املجل� ��س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الكويت1978 ،م ،ج� ،2ص.267
( )13راج ��ع ع�ص ��ر النه�ضة الأوروبية �أو ع�صر ال�سطو على العل ��م العربي ،م�صطفى يعقوب عبد النبي،
الإمارات الثقافية ،العدد � 16أغ�سط�س 2013م� ،ص.14
( )14مناهج العلماء امل�سلمني يف البحث العلمي ،فرانتز روزنتال ،ترجمة :د� .أني�س فريحة ،دار الثقافة،
بريوت1961 ،م� ،ص.114
( )15تاري ��خ الع ��رب لفيليب حتي ،ترجم ��ة :محمد مربوك نافع ،دار التوزيع للطباع ��ة والن�شر ،القاهرة
ط1949 ،2م.

ﺷﻮال  -ذو اﳊﺠﺔ1443

373

أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

6 5 4

58

(16) Precious Stones, Max Bauer, Dover publication.
inc,N.Y.,1968, P.621.
(17) Op. cit., P.622.
(18) Op. cit., P.619.
(19) Op. cit., P. 617.
(20) Op. cit., P. 624.

( )21معجم الأمثال العربية ،د .محمود �إ�سماعيل و�آخرين ،مكتبة لبنان ،بريوت1992 ،م� ،ص.116
( )22كت ��اب الأحجار املن�سوب �إلى �أر�سطاطالي� ��س ،درا�سة وتقدمي وحتقيق د .ح�سن كامل �إبراهيم ،دار
الفارابي ،بريوت2016 ،م� ،ص.97
( )23منافع الأحجار ،د .عبد ال�سالم ر�ؤوف ،املورد ،املجلد  5العدد الأول� ،1986 ،ص .88
(� )24أزه ��ار الأفكار يف جواهر الأحجار للتيفا�شي ،حتقيق :د.محمد يو�سف ح�سن ود .ب�سيوين خفاجي،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة1977 ،م� ،ص.37
( )25كتاب الأحجار ،م�صدر �سابق� ،ص.152
( )26ل�س ��ان العرب البن منظور ،حتقيق :عبد اهلل الكبري و�آخرين ،دار املعارف ،القاهرة1980 ،م ،ج،1
�ص.503
( )27الكيمياء عند العرب ،د� .أحمد مدحت �إ�سالم ،دار املعارف ،القاهرة� ،1981 ،ص.16

(28) Mineralogy, E, H, Kraus Mc Graw -Hill ,New York,1959,
p.284.

( )29الكيمي ��اء غ�ي�ر الع�ضوي ��ة ،هـ .رمي ��ي ،ترجمة� :أحم ��د ريا�ض ترك ��ي و�آخرين ،مرك ��ز كتب ال�شرق
الأو�سط ،القاهرة1968 ،م ،ج� ،3ص.251
( )30عبقري ��ة الع ��رب يف لغتهم اجلميلة ،د .محمد التوجني ،املن�ش�أة العام ��ة للتوزيع والن�شر والإعالن،
طرابل�س1982 ،م� ،ص .59

(31) Parkes C. D.,Mellor’ s Modern Inorganic Chemistry Parkes,
C. D. Longman, Bristol, 1967, P.844.

( )32ق�ص ��ة العنا�ص ��ر ،م�صطفى محمود �سليم ��ان ،الهيئة امل�صرية العامة للكت ��اب ،القاهرة1992 ،م،
�ص.91
( )33كتاب الأحجار ،م�صدر �سابق� ،ص.149
( )34درا�س ��ات ون�صو� ��ص يف الفل�سفة والعل ��وم عند العرب ،د .عب ��د الرحمن ب ��دوي ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت1981 ،م� ،ص .19
( )35البي ��ان والتبيني للجاحظ ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط 1975 ،4م،
ج� ،1ص.27

65 4

58

ﺷﻮال -ذو اﳊﺠﺔ 1443
أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

374

( )36ملراجع ��ة ال�ش ��رح العلمي الكامل للق�صيدة انظ ��ر :ك�شف جمهول يف تاريخ العل ��م العربي  ...علوم
املع ��ادن يف الع�ص ��ر الأموي ،م�صطف ��ى يعقوب عبد النب ��ي ،الذخائر ،الع ��ددان  19و � ،20صيف ـــ
خريف 2004م� ،ص �ص  30ـــ .65
( )37كتاب الأحجار ،م�صدر �سابق� ،ص.151
(38) The Birth and Development of the Geological Sciences ,Op.
cit, P.78.

( )39اجلماه ��ر يف معرف ��ة اجلواهر للب�ي�روين ،حتقيق� :س ��امل الكرنكوي ،حيدر �آب ��اد الدكن1939 ،م،
�ص.39
( )40كتاب الأحجار ،م�صدر �سابق� ،ص.10
( )41امل�صدر ال�سابق� ،ص.106
( )42امل�صدر ال�سابق� ،ص.115
( )43تاريخ العلم ودور العلماء العرب يف تقدمه ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1990 ،8م� ،ص.128
( )44اجلماهر� :ص. 44
( )45امل�صدر ال�سابق.137 :
( )46امل�صدر ال�سابق.137 :
( )47امل�صدر ال�سابق.166 :
( )48تاري ��خ العل ��وم الع ��ام ،رينيه تات ��ون ،ترجمة :علي مقل ��د ،امل�ؤ�س�س ��ة اجلامعية للدرا�س ��ات والن�شر
والتوزيع ،بريوت1988 ،م� ،ص.503
( )49ق�صة احل�ضارة ،م�صدر �سابق ،مج � ،17ص.175
( )50كتاب الأحجار ،م�صدر �سابق� ،ص.102
( )51اجلماهر ،م�صدر �سابق� ،ص .167
( )52دائ ��رة املع ��ارف الإ�سالميـة ,لفيف من امل�ست�شرقني ,ترجمة �إبراهي ��م زكى خور�شيد و�آخرين ,دار
ال�شعب ،القاهرة ،ط ،1969 ،2ج� ،4ص.154
( )53ك�شف الظنون حلاجى خليفة ،دار الكتب العلمية ،بريوت1992 ،م ،ج � ،2ص.1577
( )54العل ��م الإغريق ��ي ,بنيام�ي�ن فارنتون ,ترجم ��ة �شكرى �سامل ,مكتب ��ة النه�ضة امل�صري ��ة ،القاهرة،
1958م ،ج� ،1ص.29
( )55البح ��ث ع ��ن العنا�صر� ,إ�سح ��اق �أ�سيموف ,ترجم ��ة� :إ�سماعيل حقـ ��ي ،مكتبة الأجنل ��و ،القاهرة،
1968م� ,ص.16
( )56الفهر�ست البن الندمي ،دار املعرفة ،بريوت1978 ،م� ،ص .365
( )57م ��روج الذهب للم�سعودي ،حتقيق :محيى الدين عبد احلميد ,دار الفكر ،القاهرة ،ط1973 ،5م،
ج� ،4ص.257

ﺷﻮال  -ذو اﳊﺠﺔ1443

375

أﻳﺎر-ﲤﻮز /ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

6 5 4

58

( )58ال�شف ��اء ،املع ��ادن والآثار العلوية البن �سين ��ا ،حتقيق :د .عبد احلليم منت�ص ��ر و�سعيد زايد ،الدار
امل�صرية للت�أليف والرتجمة ،القاهرة1965 ،م� ،ص.22
( )59مقدمـ ��ة اب ��ن خل ��دون ,حتقي ��ق :د .على عبد الواح ��د وايف ،مكتب ��ة نه�ضة م�ص ��ر ،القاهرة ،ط،7
2014م ،ج� ،3ص.1098
( )60امل�صدر ال�سابق� ،ص.1094
( )61العق ��د الفري ��د البن عبد ربه ،حتقيق :د� .أحمد ي�سري العزباوي ،دار الإمام علي للطباعة والن�شر،
القاهرة1992 ،م ،ج� ،2ص.181
( )62الإمت ��اع وامل�ؤان�س ��ة� ،أبو حيان التوحيدي ،حتقيق :د� .أحمد �أمني و�أحم ��د الزين ،املكتبة الع�صرية،
بريوت ،بدون تاريخ ،ج� ،1ص.142
( )63ق�صة احل�ضارة ،م�صدر �سابق ،ج� ،27ص.114
( )64بوات ��ق و�أنابي ��ب ،برنارد جايف ،ترجم ��ة :د� .أحمد زكي ،مكتبة النه�ضة امل�صري ��ة ،القاهرة ،بدون
تاريخ� ،ص.3
( )65امل�صدر ال�سابق� ،ص.40
( )66امل�صدر ال�سابق� ،ص.10
( )67راجع «�أثر الريا�ضيات اليونانية يف الريا�ضيات العربية  ...حقائق و�أباطيل» ،م�صطفى يعقوب عبد
النبي ،درا�سات ا�ست�شراقية ،العدد � ،23صيف .2020
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ابن خذام :بني الواقع والداللة
ح�سن احل�ضري

ج ��د ٌل كب�ي ٌ�ر ما زال يدور ح ��ول �شخ�صية اب ��ن خذام املذك ��ور يف �شعر امرئ
القي� ��س [ت545 :م]( ،)1من حيث �صحة وج ��وده ،و�صحة ِن�سبة مطلع معلقة امرئ
القي�س �إليه؛ غري �أنه عند ا�ستقراء �آراء العلماء حول ابن خذام ،وحتليل الروايات
لبيت امرئ القي� ��س املذكور فيه ابن خذام ب�أ�سمائ ��ه املختلفة؛ ميكن �أن
املختلف ��ة ِ
جن ��د نقطة البداية التي ن َت َت َّبعها يف محاولتنا الو�صول �إلى حقيقة حا�سمة �إن �شاء
اهلل.
روى �صاح ��ب «اجلمهرة»« :قال �أبو عبي ��دة [ت209 :هـ]( :)2قدم علينا رجال
م ��ن بادية بن ��ي جعفر ب ��ن كالب ،فكنا ن�أتيه ��م فنكتب عنهم ،فقال ��وا :ممن ابن
خدام؟ قلنا :ما �سمعنا به؛ قالوا :بلى؛ قد �سمعنا به ،ورجونا �أن يكون عندكم منه
عل� � ٌم؛ لأنكم �أهل �أم�صار ،ولق ��د بكى يف الدِّ من قبل امرئ القي�س ،وقد ذكره امر�ؤ
القي�س يف �شعره»(.)3
وق ��ال اب ��ن �سلاَّ م [ت232 :هـ](« :)4وهو رجل من ط ِّي ��ئ مل ن�سمع �شعره الذى
بكى فيه ،وال �شع ًرا غري هذا البيت الذى ذكره امر�ؤ القي�س»(.)5
وروى اب ��ن قتيبة [ت276 :هـ]( )6عن اب ��ن الكلبي [ت204 :هـ](� )7أنَّ �أول من
بك ��ى فى الديار ام ��ر�ؤ القي�س بن حارثة ب ��ن ا ُ
حلمام بن معاوية ،و�إي ��اه عنى امر�ؤ
ﺷﻮال  -ذو اﳊﺠﺔ1443
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القي� ��س بقول ��ه ...فذك ��ر البيت ،ثم روى ع ��ن �أبي عبي ��دة �أن ابن خ ��ذام هذا هو
القائل(:)8
�ين ي���و َم حت َّملوا
ك����أنيِّ غ���دا َة ال��ب ِ

لدى �س ُمراتِ الدَّا ِر ُ
ناقف حنظلِ

()9

«حمام» ،ثم روى
و�ساق الآم ��دي [ت370 :هـ]( )10ن�سب ابن خذام هذا با�سم ُ
له ثالثة �أبيات ،ثم قال« :والذي �أدركه الرواة من �شعره قليل ج ًّدا»(.)11
وروى اب ��ن ر�شي ��ق [ت463 :ه� �ـ]( )12خ�ب ً�را ل ��ه م ��ع املهله ��ل ب ��ن ربيع ��ة
[ت525 :م]( ،)13يف �سياق �سبب تلقيبه باملهلهل(.)14
ونق ��ل ابن العدمي [ت660 :ه� �ـ]( )15عن «�أدب اخلوا�ص»؛ «�أن امر�أ القي�س بن
حمام الكلبي كان ي�صحب امر�أ القي�س بن حجر ،و�أنه �أول من و�صف الديار وبكى
كلب ين�شدون له
الآثار ،و�أنه هو املذكور يف �شعر امرئ القي�س بن حجر ،و�أن علماء ٍ
نبك ،)...ويذكرون �أن امر�أ القي�س بن حجر انتحلها»(.)16
�أبيا ًتا من (قفا ِ
وال�س� ��ؤال :كيف ينتحلها ام ��ر�ؤ القي�س ،ثم يذكر ابن حم ��ام يف �شعره وا�ص ًفا
�إ َّي ��اه ب�أنه بكى الديار قبله؟! اللهم �إال �أن يك ��ون مرادهم �أنها ُن ِح ْلت له ومل ينحلها
لنف�سه.
وحني نعر�ض ِلروايات البيت املذكور فيه ابن خذام ب�أ�سمائه املختلفة؛ نالحظ
اختالف رواية ال�شطر الأول من البيت باختالف رواية اال�سم (املذكور يف ال�شطر
الث ��اين) ،ب�ص ��ورة تو�ضح منا�سب ��ة املعنى اللغوي ل ��كل منهم ��ا؛ �أي :معنى �ألفاظ
ال�شطر الأول ،ومعنى اال�سم املذكور يف ال�شطر الثاين؛ وذلك على النحو الآتي:
ال�صورة الأولى (ابن حِ ذام):
باحلاء املهملة والذال املعجمة ،وهي رواية ابن �سلاَّ م؛ قال(:)17

عُ���وج���ا ع��ل��ى ال َّ���ط���لَ���لِ املُ���حِ ���ي���لِ لع َّلنا

نبكي ال�� ِّدي��ا َر كما ب َكى اب ُ��ن حِ ��ذا ِم

و(حذام) م�أخوذ من َ
احل ْذ َم؛ وهو الإ�سراع يف امل�شي( ،)18وهو منا�سب لل�شطر
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الأول؛ � ْإذ يطل ��ب ام ��ر�ؤ القي�س من �صاح َب ْيه �أن يعطف ��ا �سريهما ،ومييال �إلى حيث
فذك ُر (ابن حذام)
الطل ��ل ،و�أن يبكيا معه يف �أثناء ذهابهم م�سرعني يف �سريهمِ ،
هنا كناية عن ال�سرعة.
ال�صورة الثانية (ابن حِ زام):
باحل ��اء املهملة وال ��زاي ،وهي رواية لأبي هالل الع�سك ��ري [ت395 :هـ](،)19
ومن املت�أخرين ابن الأثري [ت637 :هـ]( ،)20قاال(:)21
عُوجا على َّ
الطلَلِ املُحِ يلِ لع َّلنا

ن��ب��ك��ي ال���� ِّدي����ا َر ك��م��ا ب�� َك��ى اب ُ
����ن حِ ����زا ِم

و(ح ��زام) جمع حازم ،وهو العاق ��ل املميز ذو احلنكة( ،)22وهو منا�سب ملعنى
ِ
ال�شط ��ر الأول؛ � ْإذ يطلب من �صاحبيه �أن مييال �إلى الطلل لق�ضاء حق البكاء ب�أنا ٍة
وحكم ٍة.
ال�صورة الثالثة (ابن ُحمام):
وه ��ي رواية البن قتيبة ،و�أب ��ي هالل الع�سكري ،وم ��ن املت�أخرين ابن العدمي،
قالوا(:)23
�صاحبي قِ��ف��ا ال�� َّن��واع�� َج �ساع ًة
ي��ا
َّ

نبكي ال��� ِّدي���ا َر ك��م��ا ب�� َك��ى اب ُ���ن ُح��م��ا ِم

و(ح َم ��ام) -بحاء مهملة م�ضمومة ،بعدها ميم غ ُري م�ش َّددة( -)24م�أخوذ من
ُ
«ا ُ
حل َم � ُ�م» ،وه ��و ال َّرماد والفح ��م وكل ما احرتق من النار( ،)25وه ��و منا�سب ملعنى
ال�شط ��ر الأول ،فالبكاء بحرقة ال ينا�سبه ال�سري ،لذلك طلب من �صاحبيه �أن َي ِقفا
راحلتيهما.
�أم ��ا رواية اب ��ن ر�شيق ،التي تابعه عليها من املت�أخري ��ن ابن �أبي الأ�صبع [ت:
654هـ]( )26حيث قاال(:)27
عُ��وج��ا على َّ
الطللِ املُ��حِ ��ي��لِ لع َّلنا

ن��ب��ك��ي ال��� ِّدي���ا َر ك��م��ا ب�� َك��ى اب ُ
����ن ُح��م��ا ِم

فهي من َق ِبيل اخللط بني الروايات.
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و�أما رواية الآمدي:

عُوجا على َّ
الطللِ ال َعمِ يلِ لع َّلنا

ن��ب��ك��ي ال����� ِّدي�����ا َر ك��م��ا ب��� َك���ى اب ُ
�����ن ُح���م���ا ِم

فقد �أردف بعدها قوله« :و ُير َوى :خذام»( ،)28وهذا يبني اخللط بني الروايات.
ال�صورة الرابعة (ابن خِ دام):
باخل ��اء املعجم ��ة وال ��دال املهمل ��ة ،وه ��ي رواي ��ة �أب ��ي زي ��د القر�ش ��ي
[ت170 :هـ]( ،)29قال(:)30
عُ���وج���ا خ��ل��ي��ل َّ��ي ال���غ���دا َة لع َّلنا

ن��ب��ك��ي ال����� ِّدي�����ا َر ك��م��ا ب��� َك���ى اب ُ
�����ن خِ �����دا ِم

ال�سري الغليظ املحكم مثل احللقةُ ،ي�شد يف ر�سغ
ِ
و(خدام) جمع َخ َدمة؛ وهي َّ
البع�ي�ر( ،)31وهذا كناية عن الظعني والرتحال ،وه ��و منا�سب ملعنى ال�شطر الأول؛
حيث ذكر الغداة وهي وقت ت�أ ُّه ِبهم للرحيل.
ال�صورة اخلام�سة :ابن خذام:
باخل ��اء والذال املعجمتني ،وهي رواية الديوان ،ورواي ٌة البن قتيبة ،والآمدي،
ومن املت�أخرين ابن العدمي ،قالوا(:)32
ُوجا َعلَى َّ
الطلَلِ املُحِ يلِ لأ َّن َنا
ع َ

َن��ب��كِ��ي ال��� ِّدي���ا َر َك�� َم��ا َب�� َك��ى اب ُ���ن خِ ���� َذا ِم

و(خ َذام) من ا َ
خل َذ ِم -بالتحريك -وهو �سرعة ال�سري( ،)33وهو منا�سب ملعنى
ِ
ال�شطر الأول؛ � ْإذ يطلب من �صاحبيه �أن مييال معه �إلى ذلك الطلل ،و�أن يبكيا معه
يف �أثناء ذهابهم م�سرعني؛ فقوله (ابن خذام) هنا كناية عن ال�سرعة.
وبعد هذا العر� ��ض والتحليل لروايات البيت؛ ن�ستطيع �أن نقول� :إن ابن خذام
املذكور يف �شعر امرئ القي�س ما هو �إال داللة لغوية.
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الهوامش:
(«)1الأعالم» للزركلي ( ،)12 -11 /2طبعة :دار العلم للماليني ،الطبعة اخلام�سة ع�شرة 2002م.
()2امل�صدر ال�سابق (.)272 /7
(«)3جمه ��رة �أ�شع ��ار العرب» لأب ��ي زيد القر�شي (� ��ص  ،)66 -65حققه و�ضبط ��ه وزاد يف �شرحه :علي
محمد البجادي ،طبعة :نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع.
(«)4الأعالم» للزركلي (.)146 /6
(«)5طبق ��ات فحول ال�شعراء» البن �سلاَّ م ( ،)39 /1حتقي ��ق :محمود محمد �شاكر ،طبعة :دار املدين-
جدة.
(«)6الأعالم» للزركلي (.)137 /4
()7امل�صدر ال�سابق (.)88 -87 /8
()8البي ��ت م ��ن الطوي ��ل ،وهو من�س ��وب المرئ القي� ��س يف ديوانه (� ��ص  ،)23اعتنى به :عب ��د الرحمن
امل�صط ��اوي ،طبعة :دار املعرف ��ة -بريوت ،الطبعة الثاني ��ة 1425ه� �ـ2004 -م؛ و� ً
أي�ضا يف «جمهرة
�أ�شعار العرب» (�ص  )115وغريهما؛ بلفظ (احلي) اً
بدل من (الدار).
()9انظر «ال�شعر وال�شعراء» البن قتيبة ( ،)129 -128 /1طبعة :دار احلديث ،القاهرة 1423هـ.
(«)10الأعالم» للزركلي (.)185 /2
()11انظر «امل�ؤتلف واملختلف» للآمدي (�ص  ،)12 -11حتقيق :الأ�ستاذ الدكتور ف .كرنكو ،طبعة :دار
اجليل -بريوت ،الطبعة الأولى 1411هـ1991 -م.
(«)12الأعالم» للزركلي (.)191 /2
()13امل�صدر ال�سابق (.)220 /4
()14انظ ��ر «العمدة يف محا�سن ال�شع ��ر و�آدابه» البن ر�شيق الق�ي�رواين ( ،)87 -86 /1حتقيق :محمد
محيي الدين عبد احلميد ،طبعة :دار اجليل ،الطبعة اخلام�سة 1401هــ1981 -م.
(«)15الأعالم» للزركلي (.)40 /5
()16انظ ��ر «بغي ��ة الطلب يف تاريخ حلب» البن الع ��دمي ( ،)2022 /4حتقيق :د� .سهيل زكار ،طبعة :دار
الفكر.
(«)17طبقات فحول ال�شعراء» البن �سلاَّ م ( ،)39 /1والبيت من الكامل.
()18انظر «ل�سان العرب» البن منظور ( ،)118 /12طبعة :دار �صادر -بريوت ،الطبعة الثالثة 1414هـ.
(«)19الأعالم» للزركلي (.)196 /2
()20امل�صدر ال�سابق (.)31 /8
()21انظ ��ر «الأوائ ��ل» لأبي ه�ل�ال الع�سكري (� ��ص  ،)437طبع ��ة :دار الب�شري -طنط ��ا ،الطبعة الأولى
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1408هـ ،و«املثل ال�سائر» البن الأثري (�ص  ،)338حتقيق :محمد محيي الدين عبد احلميد ،طبعة:
املكتبة الع�صرية للطباعة والن�شر -بريوت 1420هـ.
()22انظر «ل�سان العرب» البن منظور (.)131 /12
()23انظ ��ر «ال�شع ��ر وال�شعراء» البن قتيب ��ة ( ،)129 /1و«الأوائل» لأبي ه�ل�ال الع�سكري (�ص ،)437
و«بغية الطلب» البن العدمي (.)2022 /4
()24انظ ��ر «خزان ��ة الأدب» للبغ ��دادي ( ،)377 /4حتقيق و�شرح :عبد ال�سالم محم ��د هارون ،طبعة:
مكتبة اخلاجني -القاهرة ،الطبعة الرابعة 1418هـ1997 -م.
()25انظر «مختار ال�صحاح» للرازي (�ص  ،)82حتقيق :يو�سف ال�شيخ محمد ،طبعة :املكتبة الع�صرية-
الدار النموذجية -بريوت� -صيدا ،الطبعة اخلام�سة 1420هـ1999 -م.
()26انظر «الأعالم» للزركلي (.)30 /4
«الط ِّل» اً
بدل من َّ
(«)27العمدة يف محا�سن ال�شعر و�آدابه» البن ر�شيق القريواين ()87 /1؛ وفيهَّ :
«الطلل»،
و«حترير التحبري» البن �أبي الأ�صبع العدواين (�ص  ،)132تقدمي وحتقيق :د .حفني محمد �شرف،
طبع ��ة :جلن ��ة �إحياء ال�ت�راث الإ�سالمي باملجل�س الأعل ��ى لل�شئون الإ�سالمي ��ة -اجلمهورية العربية
املتحدة.
()28انظر «امل�ؤتلف واملختلف» للآمدي (�ص .)12
(«)29الأعالم» للزركلي (.)114 /6
(«)30جمهرة �أ�شعار العرب» لأبي زيد القر�شي (�ص .)66
()31انظر «ل�سان العرب» البن منظور (.)167 /12
امرئ القي�س» (�ص  ،)151و«ال�شعر وال�شعراء» البن قتيبة ( ،)129 /1و«امل�ؤتلف واملختلف»
(« )32ديوان ِ
للآم ��دي (�ص  ،)137و«بغي ��ة الطلب يف تاريخ حلب» البن الع ��دمي ()4674 /10؛ وابن قتيبة روى
ع ��ن �أب ��ي عبيدة «لعلنا» اً
بدل من «لأننا» ،وكذلك روى ابن العدمي عن �شيوخه ،ونقل الآمدي عن �أبي
عبيدة «قوله (لأننا) يريد (لعلنا)».
()33انظر «ل�سان العرب» البن منظور (.)168 /12
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