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عرض ونقد كتاب إبراهيم عوض: 
القرآن واحلديث »مقارنة أسلوبية«

د.عبا�س ال�شو�شوة

ه���ذا كت���اب لغ���وي علمي قي���م، جدي���د يف بابه، مل يل���َق من اللغوي���ن العرب 
املعا�شري���ن، ول من الباغين، ول من الأ�شلوبين، ول من النقاد ما هو جدير به 
م���ن الهتمام العلمي، رغم �شدوره منذ واح���د وع�شرين عاًما، ورغم اإتاحته على 

امل�شباك جماًنا منذ ع�شر �شنن تقريًبا.

يف ح���ن اأن���ه محتاج اإل���ى تعريف -فيه ب�ش���ط- يو�شح للق���ارئ املهتم والعام 
واأ�شح���اب التخ�ش�ش���ات ال�شرعية، ومن يكتب يف الإعج���از القراآين، ناهيك عن 
اللغوي���ن والأ�شلوبين، اأنه �شف���ر �شديد القيمة، واأن موؤلفه مل يتجاوز حد التوا�شع 

العلمي حن و�شف عمله ب� »اأول درا�شة من نوعها يف تاريخ الفكر الإ�شامي«.

ويقين���ي اأن ه���ذا الكتاب ل���و كان قد �ش���در عن اأمريك���ي اأو اأورب���ي، لتلقيناه 
بالإ�شادة بعبقرية الكاتب، ورمبا ت�شابق كثريون اإلى ترجمته ترجماٍت مختلفة)1(.

تعريف موجز باملوؤلف

ه���و: اأ. د/ اإبراهي���م عو�ض، اأ�شتاذ النقد الأدب���ي يف كلية الآداب جامعة عن 
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 �شم����ض. ول���د يف قري���ة كتامة الغاب���ة 1948م، مرك���ز ب�شيون، محافظ���ة الغربية، 
يف م�شر. وحفظ القراآن الكرمي �شغرًيا. در�ض يف ق�شم اللغة العربية بكلية الآداب 
م لدرجة معيد لكن يف  جامع���ة القاهرة، وح�شل عل���ى اللي�شان�ض عام1970م، تقدرّ
اآداب جامع���ة ع���ن �شم�ض، وح�شل عل���ى املاج�شتري منها ع���ام 1974م، ثم بعثته 
اجلامع���ة لدرا�ش���ة الدكتوراه يف النقد احلدي���ث اإلى جامعة اأك�شف���ورد، يف لندن، 

وح�شل عليها يف 1982م.

من موؤلفاته:

• م�ش���در الق���راآن: درا�شة ل�شبه���ات امل�شت�شرقن واملب�شري���ن حول الوحي 	
املحمدي.

• الكت���اب الف�شيح���ة: مقدمة يف فق���ه اللغة العربي���ة اأم يف اجلهل واحلقد 	
والبهلوانية؟

• ع�شمة القراآن الكرمي وجهالت املب�شرين.	

• �شورة املائدة درا�شة اأ�شلوبية فقهية مقارنة)2(.	

• درا�شة فنية ومو�شوعية لاآيات ال�شيطانية.	

• امل�شت�شرق���ون والقراآن، درا�شة لرتجمات نفر من امل�شت�شرقن الفرن�شين 	
للقراآن واآرائهم فيه.

• دائرة املعارف الإ�شامية.. اأباطيل واأ�شاليل.	

• املتنبي: درا�شة جديدة حلياته و�شخ�شيته.	

• روايات عربية اأخذت اأكرث من حقها.	

• �شت روايات م�شرية مثرية للجدل.	

• لغة املتنبي درا�شة حتليلية.	
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• مناهج النقد العربي احلديث.	

• ف�شول يف النقد الق�ش�شي.	

• ف�شول يف الأدب املقارن والرتجمة.	

• ف�شول يف الأدب املقارن: مباحث واجتهادات.	

ومن ترجماته:

• اأ�شول ال�شعر العربي ملرجليوث، ترجمة ودرا�شة)3(.	

• ال�شجع يف القراآن لديفيد �شتيوارت، ترجمة ودرا�شة.	

وللموؤل���ف اأعم���ال غريها مطبوع���ة ورقيًّا، ومن�ش���ورة �شوئيًّا عل���ى امل�شباك. 
ول���ه منتدى با�شمه �شمن جمعية وات���ا )http://www.wata.cc/(: اجلمعية 
الدولي���ة للمرتجمن واللغوين العرب. وقد ن�شر فيه على حلقات متباعدات �شرية 
���اب ال�شيخ ُمر�شي اإلى جامع���ة اأك�شفورد«، ينطبق  ذاتي���ة لنف�ش���ه، �شماها: »من ُكترّ
عليه���ا املثل ال�شائع: »باب النج���ار مخلع«، ولأنها لي�ش���ت مو�شوعنا فا اأزيد على 

ذلك.

والآن نعر�س للكتاب

يقع الكتاب يف 575 �شفحة من القطع املتو�شط.

ب���داأه بكلمة متهيدية �ض5-8: ذك���ر فيها اأنه حلرّل �شخ�شي���ة الر�شول -�شلى 
اهلل علي���ه و�شل���م- والتهامات التي وجهت اإليه يف كتاب���ه »م�شدر القراآن: درا�شة 
�ض امل�شمون  ل�شبه���ات امل�شت�شرق���ن واملب�شرين حول الوحي املحمدي«، واأن���ه تفحرّ
ا وروًحا، وقارن بن ما جاء فيه من عقائد وعبادات وت�شريعات، وبن  القراآين ن�شًّ
ل اإلى اأن القراآن الكرمي  م���ا جاء يف الكتاب املقد�ض وبع�ض الأديان الأخرى، وتو�شرّ

ل ميكن اأن يكون من محمد �شلى اهلل عليه و�شلم.
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ويف ه���ذا الكت���اب خط���ا خط���وة اأخرى، فق���ارن بن اأ�شل���وب الق���راآن املجيد 
ا بن الأ�شلوبن،  واأ�شلوب احلديث ال�شريف. والنتيجة اأنه وجد اختاًفا �شديًدا جدًّ
مب���ا يبهن على اختاف م�شدريهما، فاملعروف اأن لكل موؤلف ب�شمته الأ�شلوبية 
التي ل ميكن اأن تختلط بغريها،  ويوؤكد اأن بحثه جديد متاًما مل ي�شبقه فيه اأحد. 
ر اأن اأ�شلوب���ي القراآن واحلديث متباين���ان، لكنه مل ُيْتِبع  �شحي���ح اأن هن���اك من قررّ
تقري���ره باملقارن���ة والأ�شلوبية الإح�شائي���ة املف�شلة لاألف���اظ وال�شيغ والعبارات 

والرتاكيب)4(.

وذك���ر اأنه ا�شتع���ان يف عمل���ه باملعاجم املفهر�ش���ة لألفاظ الق���راآن واحلديث 
واأن���ه ]1[ اإذا انتب���ه لوج���ود روايتن مختلفت���ن حلديث نب���وي اإحداهما ل ت�شلح 
لا�شت�شه���اد فيما يعاجله، حذف الروايتن مًعا، و]2[ اأنه �شيذكر مو�شع ال�شاهد 
من احلديث، و]3[ اأنه يف حالت قليلة اأورد عبارات من كام ال�شحابة ا�شتئنا�ًشا، 
و]4[ اأن اإ�شارات الهوام�ض اخلا�شة بكتب احلديث هي نف�شها املوجودة يف »املعجم 
املفهر����ض لألفاظ احلديث النبوي« الذي و�شع���ه امل�شت�شرقون، اأي: كتب ال�شحاح 
ال�شت���ة وم�شند اأحمد وموطاأ مالك. و]5[ اأن���ه اأ�شاف مقارنات يف بع�ض الف�شول 
بن كت���اب اهلل والكتاب املقد�ض عن���د اليهود والن�شارى بغية ال���ردرّ العلمي املوثق 
على زيف ما يدعيه اأهل الكتاب من اأن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ا�شتمد كثرًيا 

من قراآنه من كتابهم.

وخت���م كلمت���ه برجاء اأن يكون عمل���ه فاحتة ملقارنات اأ�شم���ل واأدق تعتمد على 
احلا�ش���وب وعلى ت�شاف���ر جهود فريق م���ن الباحثن. بعد ذلك توال���ت املقارنات 

الأ�شلوبية -وكلها لغوي- على النحو الآتي)5(:

األفـــاظ تـــرددت كثرًيا يف احلديث لرتباطها بع�شر الر�شول وبيئته ارتباًطا 
�شديًدا ومل ترد يف القراآن،�س34-9:

لو كان م�شدر القراآن واحلديث واحًدا، لوجب اأن تكون الألفاظ املهمة املنت�شرة 
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يف اأحدهم���ا موجودة بنف�ض الوف���رة تقريًبا يف الآخر، ما داما متحدين يف الع�شر 
والبيئة والظروف الجتماعية واملهاد العقلي والنف�شي، ومادامت املو�شوعات التي 
يعاجلانها واح���دة، ولي�ض من فا�شل زمني بينهما، فالقراآن مل يكن من نتاج زمن 
ال�شب���اب، واحلديث من نتاج زم���ن الكهولة، بل كان الن�شان متزامنن يف ال�شنن 
الث���اث والع�شرين الأخرية من حي���اة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم. لكن املقارنة 
املو�شوعي���ة التي ل دخل فيها للعواط���ف وامليول والعقيدة ك�شفت عن اأن كثرًيا من 
الألفاظ املوجودة بوفرة يف احلديث، املتعلقة باحلياة اليومية واحلياة الجتماعية 
والن�ش���اط احلربي والبيئ���ة الطبيعية، بل ومبجال العب���ادة والدين ل وجود لها يف 
الق���راآن. ول���و كان محمد �شلى اهلل عليه و�شلم هو موؤلف القراآن لغَلَبُه ل�شاُنه الذي 

تعود ترديد هذه الألفاظ، ول�شقت طريقها اإلى الن�ض القراآين بقوة.

احلياة اليومية:

ب���داأ باألفاظ الطعام، مث���ل: الأقط واجلنب والزبد واخلب���ز والدباء واحلي�ض 
والدقيق وال�شويق وال�شمن والقديد، وكذا ال�شراب املعروف عند العرب ومنه الِبتع 
والب�شر والتمر والزهو وامِلزر والف�شيخ والنبيذ، ولي�ض يف القراآن �شيء من ذلك)6(.
ب���ل اإن اخلبز-وه���و الطعام العاملي لي�شتغني عنه ب�ش���ر- مل يذكر يف القراآن غري 
م���رة واحدة، يف �شياق ل عاقة له بالر�شول اأو طعام���ه اأو حتى باجلزيرة العربية 
كله���ا- ذكر يف ق�شة ال�شجين���ن اللذين قابلهما يو�شف علي���ه ال�شام يف ال�شجن 
وق����ضرّ اأحدهما عليه اأنه راأى نف�ش���ه يف املنام يحمل ژىىائائژ. اأما يف 
الأحادي���ث فما اأكرثه! ومنه: »ل ُتنزُلن برمتك���م ول تخبزن عجينكم حتى اأجي«.. 
»من كان عنده خبز بر فليبعث اإلى اأخيه«.. »احلمد هلل الذي اأ�شبَعنا من اخلبز«.

ولي����ض يف القراآن من وجبات الطعام غري)غ���داء()7(، ذكرت مرة واحدة يف 
ق�ش���ة مو�شى وفت���اه يف �شورة الكهف، يف �شياق ل عاقة له بحياة الر�شول اليومية 
ر كث���رًيا؛ لأن الطعام وال�شراب  ول بيئت���ه. اأما يف الأحاديث، فه���ذه الوجبات تتكررّ
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ت احلياة الب�شرية:  م���ن حاجات الإن�شان احليوي���ة واملتكررة، ولولهما ملا ا�شتم���ررّ
اإفطار و�شحور وغداء وع�شاء. ف�شًا عن ذلك لي�ض يف القراآن ذكر لأوعية الطعام 
وال�ش���راب با�شتثناء الكاأ�ض يف احلديث عن نعي���م اجلنة.. اأما يف احلديث، فيكرث 
ذكر البمة والق�شعة والق���دح والقعب والرحا...اإلخ. ولي�ض يف القراآن اأثر ملادتي 

)�شبع( و)روي(، على عك�ض الأحاديث التي تكرث فيها م�شتقاتهما.

اأما يف املالب�س، فا جند اإلرّ القمي�ض -يف �شورة يو�شف- وال�شرابيل والثياب 
والنعلن. اأما الأحاديث، فذكرت عدًدا كبرًيا منها: رداء واإزار وُبرد وُبرُن�ض وك�شاء 
ة وُحلل و�شراويل وعمائم وقان�ض وخف.. اإلخ. ويت�شل  واأطمار و�شع���ار ودثار وُجبرّ
باملاب�ض الزينة واخل�شاب والطيب، واأول ما يرد على اخلاطر مادة )�شعث( التي 
ه���ي عك�ض الزينة والتن�شيق، فا هي موجودة ول م�شتقاتها يف القراآن. ومع ذلك، 
رت يف اأحاديث م�شهورة منها: »رب اأ�شعث مدفوع يف الأبواب لو اأق�شم على اهلل  تكررّ
لأبره«.. وامل�شط مما يزيل به الإن�شان �شعث نف�شه، ول وجود له ول ملا ي�شتق منه يف 
الق���راآن، اأما يف ال�شنة، فتك���رر يف موا�شع غري قليلة، ومثل ذلك: املراآة والكتحال 
واخل�ش���اب والور�ض والزعف���ران وامل�شك والألوة واحلن���وط واخَللوق. ومن الزينة 

اخلامت والقرط واخلر�ض والطوق والقادة.

الزمن، �ض42-35:

يف القراآن جند من اأيام الأ�شبوع اجلمعَة مرتبطة ب�شاة اجلماعة فيها مرة 
واحدة، وال�شبت 6 مرات كلها يف انتهاك بني اإ�شرائيل حرمته، وجند من ال�شهور 
رم�ش���ان م���رة واحدة لاإ�شارة اإلى موع���د ال�شوم يف الإ�شام. اأم���ا يف الأحاديث 
-وه���ي تعبري ع���ن اأحداث ومواقف اأح���كام �شادرة من اإن�ش���ان يعي�ض هذا الزمن 
ويخ�ش���ع للحظات���ه واأق�شام���ه-، فطبيعي اأن تكرث في���ه اأق�شام الزم���ن، ففيه اأيام 
الأ�شبوع كلها. وم���ن ال�شهور: جمادى ورجب و�شعبان ورم�شان و�شوال وذو احلجة 

واملحرم.
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م���ن مراح���ل العمر مل يذكر ال�شب���اب يف القراآن، يف ح���ن يكرث يف احلديث، 
ومن���ه: »ما اأكرم �شاب �شيًخ���ا ل�شنه اإل قيرّ�ض اهلل ل���ه«.. »احل�شن واحل�شن �شيدا 

�شباب اأهل اجلنة«.. »يا مع�شر ال�شباب، من ا�شتطاع منكم الباءة، فليتزوج«.

مل يذك���ر القراآن من ف�شول ال�شن���ة الأربعة غري ال�شتاء وال�شيف مرة واحدة 
اإ�شارة اإلى رحلة قري�ض التجارية. اأما يف احلديث، فنجد الف�شول الأربعة. اأما يوم 
عا�شوراء، فلم يرد يف القراآن يف حن وردت اأحاديث للحث على �شومه. ومل يذكر 
الق���راآن عي���د الفطر ول عيد الأ�شحى بل مل يرد في���ه )عيد( اإل منكرة حن طلب 
احلواري���ون م���ن عي�شى عليه ال�ش���ام اأن يطلب من اهلل اإنزال مائ���دة من ال�شماء 

ژڀڀٺٺٺژ.

املقايي�س، �ض48-43:

دت  ا يف احلديث فرتدرّ مل يرد يف القراآن من املقايي�ض اإل القنطار والذراع، اأمرّ
اأ�شماوؤها كثرًيا. فم���ن الأطوال جند: الباع والذراع وال�شب وامليل والقرياط. ومن 
املكاييل واملوازي���ن: الِن�ض والأوقية والرطل والقنطار والِكفة وال�شاع واملُد والَعَرق 
)=60�شاًع���ا( والَف���ْرق )=16رط���ًا( والق���دح والو�ْشق )=60�شاًع���ا(. القراآن 
ي�شتعم���ل لكل اأنواع املكاييل كلمة »مكيال« اأو »كيل«، وجلميع اأ�شناف املوازين كلمة 

»ميزان«، ول ت�شعر اأنه قد فاته �شيء دون اأن يذكره.

البيئة الطبيعية، �ض53-49:

اإن كلم���ات مث���ل البادية والتال والفاة واملرج مث���ًا ل وجود لها يف القراآن، 
يف ح���ن تكرث يف احلديث، ومل يرد غ���ري كثيب مرة واحدة، و�شخرة ثاث مرات. 
���ة، فهما احلياة وامل���وت ول ذكر  واخل�ش���ب واجل���دب من قامو�ض احلي���اة اليوميرّ
لهم���ا يف الق���راآن، يف ح���ن توجدان يف احلدي���ث. ول وجود للثل���ج يف القراآن رغم 
وروده يف ع���دة اأحاديث. واإذا ورد من اأ�شم���اء احليوان يف القراآن: البقرة واجلمل 
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والغنم وال�ش���اأن واحلمري والذئب، ومن الطري: الهدهد والغراب )كل منهما مرة 
واح���دة(، ومن احل�شرات: النحل)م���رة( والنمل )مرتن يف اآية واحدة(، فاإنه مل 
يذكر ال�شبع والأ�شد والفه���د والنعامة والقطاة والثعلب والهر والأرنب والع�شفور 
���َرد والُنغري...اإل���خ. وزي���ادة عل���ى ذل���ك فلي����ض يف القراآن م���ا يف احلديث   وال�شُ
م���ن دعوة اإلى رحمة احليوانات والطيور كال���ذي جاء فيها عن »املراأة التي دخلت 
الن���ار يف ه���رة حب�شتها«.. و»الرجل ال���ذي اأنقذ كلًبا من العط����ض فغفر اهلل له«.. 
والنه���ي عن قتل الهدهد وال�ش���رد وغريهما، اأو ما دعا اإلى الرفق باحليوان اأثناء 

الذبح، وما نهى عنه من ال�شيد باخلذف لأنه يك�شر ويفقاأ.

املجال الجتماعي، �ض63-54:

 تق���وم احلياة يف جمتمع اجلزي���رة العربية على الع�شبي���ة القبلية، ومع ذلك 
ل جت���د للع�شبي���ة ذكًرا يف الق���راآن، واإذا وج���دت كلمة )ُع�شب���ة( فهي جمموعة 
ب���ة وع�شبية. كذلك  ���ا يف احلديث، فنجد َع�شَ  اأف���راد، وي���وم ع�شيب=�شديد. اأمرّ
دت  ل ذك���ر يف الق���راآن ِل�:َح�َش���ب واأح�ش���اب وِعر����ض و�شرف وغرية، يف ح���ن تردرّ
 كث���رًيا يف احلديث. وا�شتتب���ع النظام القبلي ظهور ال�شع���راء املداحن والهجاءين 
م���ن اجلاهلي���ة حت���ى الآن، ومع ذل���ك ل جند يف الق���راآن كلمتي م���دح وهجاء ول 
م�شتقاتهما. اأما يف احلديث، فكثرية ومنه: »اإذا راأيتم املداحن فاحثوا يف وجوههم 

الرتاب«.. »اإن اأعظم النا�ض فرية لرجل هاجى رجًا فهجا القبيلة باأ�شرها«.

وم���ن العاقات الجتماعية عيادة املري�ض ومل ترد يف القراآن، ومنها الزيارة 
الت���ي وردت مرة لكنها يف زي���ارة املقابر. اأما يف احلديث، فق���د ورد اأنه حتى اأهل 
 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 اإن اللطم يقع بن املت�شاحنن 
كل ي���وم ومن الرج���ل لأولده، ومع ذلك فا ذكر للط���م ول نياحة يف القراآن، على 
عك����ض احلديث ال���ذي يكرث من ذكرهم���ا يف �شياقات كثرية. كذل���ك مل ترد كلمة 
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جن���ازة يف القراآن رغم اأنه���ا من التقاليد التي ل تخت�ض به���ا جماعة ب�شرية دون 
اأخ���رى، والر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بو�شف���ه اإن�شاًنا يعي�ض يف جمتمع وي�شارك 
النا����ض تقاليده���م ويذكر ما ل يعجبه منها، فطبيع���ي اأن تكرث اأقواله عنها. بل اإن 
الدف���ن ل اأثر له ول مل�شتقاته قي القراآن مع اأن���ه من الأحداث التي تتكرر كل يوم، 
رت يف حياته �شلى اهلل عليه و�شلم، فاأمه مات���ت ودفنت اأمام عينه، وكذلك  وتك���ررّ
جده وعمه اأبو طالب وزوجته خديجة وعمه حمزة �شيد ال�شهداء، وكذلك اأ�شحابه 
الذي���ن ا�شت�شه���دوا يف الغ���زوات. ومع ذلك �شكت القراآن عن ه���ذا الأمر، يف حن 

ذكرته الأحاديث بتف�شيل �شديد.

امليدان احلربي، �ض69-64:

م���ا اأن جاء الإ�ش���ام حتى هب اأع���داوؤه يحاربونه ويحارب���ون ر�شوله واأتباعه 
دون هوادة، واتخ���ذت هذه احلرب الطابع الع�شكري بعد هجرة النبي اإلى املدينة 
واأ�شب���ح للم�شلمن دولة وجي����ض، وما اأكرث الغزوات التي خا�شه���ا امل�شلمون!، وما 
اأك���رث �شهداءهم اأيام النبي!، وبرغم ذلك فالقراآن يكاد يخلو من مفردات املعجم 
احلرب���ي، كاجلي�ض واأق�شام���ه والأ�شلحة من �شي���وف ورماح ون�ش���اب، ومن املغفر 
والرت����ض والبي�شة والدرع. وقد ُيَظن خطاأ اأن القراآن جتنب احلديث عن احلرب، 
فال�ش���ور والآيات التي ت���دور حول حروب الر�شول �شلى اهلل علي���ه و�شلم اأو حروب 
الأمم اخلالي���ة كثرية. وهذا موطن العجب وبخا�ش���ة اأن اأحاديث النبي �شلى اهلل 
علي���ه و�شلم -املتهم من اأعداء الإ�شام بتاأليف القراآن- تعج باألفاظ احلرب التي 
ل ُتذك���ر يف الق���راآن اإلرّ يف ن���درة تقرب م���ن العدم، ومنها: رم���اح يف اآية ل عاقة 
له���ا باحلرب بل بالنهي عن ال�شيد يف احلرم، ومنه���ا: قو�ض يف التعبري عن �شدة 
الق���رب ژڃڃڃڃچچژ، ورجلك عن اإبلي�ض، ووردت: »جند« و»جنود« 
لي����ض يف جن���د احلرب فق���ط بل �شملت جن���د ال�شم���اء وجند ال�شيط���ان. وورد يف 
الق���راآن: »�شابغات« �شفة، اأما »ال���درع« نف�شها فلم ترد، وكذا مل ترد كلمة »�شيف« 
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ق���ط، ووردت كلم���ة »اأ�شلحة« -وهي لف���ظ عام- اأربع مرات يف اآي���ة واحدة)8(. اأما 
احلديث، ففيه األفاظ حربية كثرية.

املجال الديني، �ض130-70:

للني���ة اأهمية عظيم���ة يف الإ�شام، فالأعمال حتت�شب عن���د اهلل بناء على نية 
العامل، والأحاديث الكثرية ت�شهد على ذلك، ومنها: »اإمنا الأعمال بالنيات، واإمنا 
لكل امرئ ما نوى«..»اإذا كان امل�شتحلف ظاملًا فنيَّة احلالف، واإن كان مظلوًما فنية 

امل�شتحلف«. ومع ذلك ل وجود لكلمة النية يف القراآن.

ويف م�شائل الطهارة، ل جند الو�شوء ول ما ي�شتق منه يف القراآن رغم اأهمية 
الو�ش���وء وارتباطه بال�شاة عم���اد الدين، بل مل يرد فيه التنقية ول النظافة. اأما 
يف الأحادي���ث، فما اأكرثها!، ومنها: »ثم تغت�شل وتتو�ش���اأ عند كل �شاة..«، »فاإذا 

غ�شب اأحدكم فليتو�شاأ..«، »اإن ال�شعيد الطيب و�شوء امل�شلم«.

ول وج���ود مل���ادة الغم����ض يف الق���راآن رغم ارتباطه���ا بالطهارة وعق���اب النار 
ا عل���ى ال�شواك  واليم���ن الغمو����ض، وهي كث���رية يف احلدي���ث. وكان النبي حري�شً
وعل���ى اأن ي�شتعمل���ه اأتباعه حتى كاد يفر�شه عليه���م عند كل �شاة، ول ذكر له يف 
الق���راآن يف حن يكرث يف احلدي���ث. ومن اأركان ال�شاة الت�شهد ومع ذلك ل جنده 
ول م�شتقات���ه يف القراآن وه���و كثري يف احلديث. واخلطبة رك���ن يف �شاة اجلمعة 
والعيدين وتكرث مع م�شتقاتها يف اأحاديثه �شلى اهلل عليه و�شلم، ومنها: »كل خطبة 
لي�ض فيها ت�شهد فهي كاليد اجلذماء..«، »فاأطيلوا ال�شاة واأق�شروا اخلطبة..«.. 
اإلخ. ومع اأهمية اخلطبة دينيًّا و�شيا�شيًّا واجتماعيًّا مل ترد يف القراآن، مع اأن البيئة 
واحدة والزمن واحد والظروف التي كانت تواكب الأحاديث هي التي كانت تواكب 

. القراآن، ولو كان منبع القراآن واحلديث واحًدا ملا كان هذا الختاف احلادرّ

ولي����ض يف الق���راآن من األفاظ ال�شيام ل الَفط���ور ول ال�َشحور ول م�شتقاتهما. 
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ولي����ض فيه من األفاظ احلج التلبية والإهال والإحرام، وكذلك ل وجود للت�شحية 
والأ�شحية. ويف جمال الزواج لي�ض فيه لفظ َمْحَرم.

ث���م اأتى املوؤل���ف اإلى كلمات متفرقة له���ا عاقة بالدين مم���ا ورديف احلديث 
ومل ي���رد يف الق���راآن: اأم���ري، باأ����ض )25 م���رة مبعن���ى ال�ش���دة لكنه���ا يف احلديث 
مبعنى احل���رج والعيب(، ب���ارَك، متيمة، الثن���اء /اأثنى، اجل���نب وم�شتقاته، جد، 
/ ا�شتخار/ خي���ار، داء ودواء،  ى، خ���ادم، الختا�ض، خريرّ حق���ر، الحتكار، احلمرّ
راَج���َع، رخ�شة وم�شتقاتها، ِرفق، ُرْقي���ة، زوى، م�شاألة، �شرت، �ِشقط، ال�شهر، �شُهَل 
وم�شتقات���ه، ال�شبه���ات/ ال�ُشبه، ال�ش���رط وم�شتقاته، ال�شح���ة وم�شتقاتها، �شنف 
واأ�شن���اف، �شالرّة، ظلف وجمع���ه، اأظلرّ وُيِظل، مظلمة ومظ���امل، العتق وم�شتقاته، 
ُعر����ض، عفيف، وعافى يعايف، العافية، عامة، وغبط وم�شتقاتها، الغ�ض، الُفح�ض، 

ن. ، هاَن وهورّ فقاأ، اأفل�ض وم�شتقاتها، قاد، ك�شر وم�شتقاتها، منزلة، انتهك، الهمرّ

اأ�شماء وردت يف القراآن مفردة ويف احلديث جمموعة والعك�س، �ض158-131:

• اأر�ض/ اأر�شون: رغم ورود الأر�ض يف القراآن مئات املرات مل يرد جمعها 	
قط.

• اإ�شب���ع/ اأ�شاب���ع: مل يرد يف الق���راآن غري اجلمع مرت���ن، وورد املفرد يف 	
احلديث.

• اأمن/ اأمناء: ورد املفرد14مرة يف القراآن، وورد اجلمع يف احلديث.	

• َبَدَنة/ ُبدن: ورد اجلمع يف القراآن مرة واحدة، يف حن تكرر املفرد كثرًيا 	
يف احلديث.

• برك���ة/ ب���ركات: ورد اجلمع ثاث مرات يف الق���راآن ومل يرد املفرد البتة 	
رغ���م دوران األف���اظ من املادة فيه ما بن فعل و�شف���ة 32 اثنتن وثاثن 

ا املفرد، فكثري يف احلديث. مرة. اأمرّ
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• اب���ن اآدم/ بن���ي اآدم: ورد اجلم���ع يف القراآن �شبع م���رات، وورد املفرد يف 	
احلديث كثرًيا.

• بهيمة/بهائ���م: وردت الأولى ثاث مرات يف الق���راآن، اأما الثانية فوردت 	
يف احلديث كثرًيا.

• ثوب/ ثياب: ورد ثياب اأربع مرات يف القراآن، وورد ثوب كثرًيا يف احلديث.	

• ا املف���رد فكثري	 ���اء: ورد اجلم���ع م���رة واحدة يف الق���راآن، اأمرّ  حبيب/اأحبرّ
 يف احلديث.

• ُحرمة/ُحُرمات: ورد اجلمع مرتن يف القراآن، اأما املفرد ففي احلديث.	

• حق/حقوق: ورد املفرد يف القراآن كثرًيا، اأما اجلمع ففي احلديث.	

ولك���ي ل مي���ل القارئ نخت�شر ونق���ول: ورد يف القراآن -من ه���ذه الثنائيات- 
املفرد وورد جمعه يف احلديث: ُخُلق واأخاق - رزق واأرزاق - روح واأرواح - �شبي 

و�شبيان - �شف و�شفوف - طاغوت وطواغيت.

 باملقاب���ل ورد اجلم���ع م���ن ه���ذه الثنائي���ات يف الق���راآن، يف ح���ن ورد املفرد 
يف احلدي���ث. وه���ي: دراهم ودره���م- �شكارى و�شك���ران - �شاحل���ات و�شاحلة - 

ظلمات وظلمة - َعَمد وِعماد/عمود - اأوثان ووثن.

ثنائيات حديثية ل وجودلها يف القراآن، �ض 159 -177:

يف احلدي���ث كثرًيا م���ا تقرتن كلمت���ان ل تقرتنان اأبًدا يف الق���راآن، من ذلك: 
���ا مادة »حب«  »بغ����ض وحب«، فق���د وردت »البغ�شاء« يف الق���راآن خم�ض مرات، اأمرّ
فق���د وردت م�شتقاته���ا كثرًيا ومع ذلك مل يجمع بن املعنين قط. اأما يف احلديث، 
فم���ن �شواهده: »ثاثة يحبهم اهلل وثاث���ة يبغ�شهم اهلل...«، »ل يحب عليًّا منافق 
ول يبغ�ش���ه موؤمن...«، و»اأحب هلل واأبغ�ض هلل...«. ومن تلك الثنائيات: اأجر-ِوْزر، 
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اآجل-عاجل، ِجدرّ -هزل، خزائن-مفاتيح، الدماء-الأموال، دينار-درهم، رياء-
�شمعة،�شوؤال-عط���اء، �َشعر-َب�َشر،�شب-احت�ش���ب، غن���م- �شل���م، و�شل-اأرحام، 

وفى-َوَعَد.

ومن���ه: »العه���د وامليث���اق« �شحي���ح اأنهما ذكرتا مع���ا يف موا�شع م���ن القراآن: 
ژہہہہھھھژ)9(. لكنهما مل تردا متعاطفتن ل مفرًدا ول 

جمًعا، اأما يف احلديث فمتعاطفتان ومنه: »األي�ض قد اأعطيت عهودك ومواثيقك؟«، 
»...على اأن عليكما عهد اهلل وميثاقه«.

ومنه���ا: »ظْه���ر وبْط���ن«، فرغ���م اأن الق���راآن جمع ب���ن الفعلن ظه���ر وبطَن، 
وال�شفت���ن ظاه���ر وباطن/ ظاه���رة وباطنة، فاإن���ه مل يجمع ب���ن ال�شمن، على 
خ���اف الأحاديث مثل: »...فظهر الأر�ض خري لكم من بطنها«، »�شلوا اهلل ببطون 

اأكفكم ل بظهورها«.

   األفاظ وردت يف احلديث مبعاٍن اأويف �شياقات لي�شت لها يف القراآن، �ض 210-178:

• منها:»اإم���ام« وردت مف���ردة وجمموع���ة يف القراآن اإح���دى ع�شرة11مرة 	
غالًب���ا مبعن���ى: الزعيم واله���ادي، ومرة مبعنى الطري���ق، ومرتن مبعنى 
ل فيه اأعمال الب�شر. اأم���ا يف احلديث، فقد ا�شتعملت  الكت���اب الذي ُت�شجرّ
-�شم���ن م���ا ا�شُتعمل���ت له- يف معني���ن مل ي���ردا يف القراآن، هم���ا: اإمام 

ال�شاة واحلاكم.

• ومنه���ا: »حدود«، وردت14 اأربع ع�شرة مرة يف الق���راآن م�شافة اإلى اهلل، 	
ومنه���ا م���رة اأ�شيفت اإلى �شمريه. وه���ي يف هذا كله تعن���ي: اأحكام اهلل، 
ر جميئها مبعن���ى مل يرد  اأي اأوام���ره ونواهي���ه. اأم���ا يف احلدي���ث، فتك���ررّ
 يف الق���راآن، هو: العقوبة املحددة، كح���درّ الزنا وحدرّ القتل وحدرّ القذف.. 
اإل���خ. الاف���ت للنظ���ر اأن »حد« ارتبط���ت يف الت�شري���ع الإ�شامي باملعنى 
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ال���ذي لها يف احلديث، حتى اإن كتب ال�شن���ة وكتب الفقه قد خ�ش�ض لها 
ف دائًما اإلى لفظ  ق�شًم���ا براأ�شه للحدود. وهذه الكلمة يف احلديث مل ُت�شَ

اجلالة اأو اإلى �شمري يعود عليه.

• ا�ِض َمْن 	 ومنه���ا: »ح���رف« التي وردت مرة واح���دة يف القراآن: ژَوِم���َن النَّ
َيْعُبُد اهلَل َعَلى َح���ْرٍف...ژ)10(، اأما يف احلديث فوردت -�شمن ما وردت 

مفردة وجمموعة- مبعنى: حرف الكتابة وحرف اللغة.

• ومنه���ا: »يحت�شب« مبعن���ى: يتوقع ث���اث مرات مث���ل:ژ...ڻ ڻڻ 	
 ۀۀژ)11(، اأما يف احلديث فا�شتعملت  - �شمن ا�شتعمالت اأخرى - 
 يف معنى مل يرد به القراآن، هو اأن يفعل املوؤمن ال�شيء يبتغي به ثواب ربه، 
 اأو اأن تقع به امل�شيبة في�شب طمًعا يف الأجر الإلهي، واملاحظ اأن هذا املعنى 
هو الذي �شاع يف الأ�شلوب العربي والكتابات الدينية، وا�شتعمل منه املا�شي 
وامل�شارع وامل�شدر. ومنه: »من يقم ليلة القدر اإمياًنا واحت�شاًبا...«،»من 

لبه دخل اجلنة«. احت�شب ثاثة من �شُ

• ومنه���ا: »الأخي���ار« وردت يف الق���راآن مرت���ن، وجاءت خي���ار يف احلديث 	
م�شافة كثرًيا.

•  ومل ت�شتعم���ل »رب« يف الق���راآن مبعن���ى: �شاحب �شلعة اأو م���ال وما اأ�شبه، 	
يف حن ا�شتعملت يف احلديث: »اأرب اإبل اأنت اأم رب غنم؟«.

• للفعل»َرَف���َع« ا�شتعم���الت يف احلدي���ث مل ي�شتعمله���ا فيه الق���راآن، اأولها: 	
مبعن���ى: اأزال »وترفع ال�شحناء والتباغ�ض«، وثانيها: مبعنى: ظهر: »ُيرَفع 
يل ق���وم«، وثالثه���ا: م�شاحب للب�شر: »ما بال اأق���وام يرفعون اأب�شارهم 

اإلى ال�شماء«.

• ف���ا ي�شفكن فيها دًما/ي�شفك الدم���اء ي�شتعمل القراآن مع ال�شفك �شيغة 	
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اجلمع، ومنه: ژڀڀٺٺٺٺٿژ ]البقرة: 30[، 
اأما يف احلديث فباإفراد الدم، ومنه: »...و�شفك دم هذا«.

• جاءت »�شكرة املوت« يف القراآن بالإفراد يف �شورة ْق، على حن ا�شتعملها 	
ا جمموعة، مثل: »اللهم اأعني على �شكرات املوت«. احلديث ال�شريف اأي�شً

• الق���راآن 	 يف  الكلم���ة  ه���ذه  اأت���ت  املتبع���ة.  واخلط���ة  الطريق���ة  ���ة:  ال�ُشنَّ
 م�شاف���ة للف���ظ اجلال���ة ول�شمريها اأغلب امل���رات واإل���ى الأمم ال�شابقة
ٺٿٿٿٿٹژ،  وژ  ژ   ڤڤڦ  ژ  واإل���ى  ثاًث���ا   
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�ش���اة. اأي مل ت���اأِت باملعن���ى 
ال���ذي �ش���اع يف الفق���ه الإ�شام���ي، اأي �شن���ة النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه 
 و�شل���م، وه���و من املع���اين التي تك���ررت يف احلدي���ث ومن���ه: »فمن رغب 

عن �شنتي، فلي�ض منرّي«.

•  اأ�شرار/�ِش���رار: وردت الأول���ى م���رة يف الق���راآن، اأم���ا الثاني���ة فك���رثت 	
يف احلدي���ث ب�شورة لفت���ة، ومنه: »�ش���رار اأئمتكم الذي���ن تبغ�شونهم«، 

»فليذهنب خياركم وليبقن �شراركم«.

•  طَع���ن: وردت يف الق���راآن مرت���ن مبعن���ى الطعن املعنوي ل امل���ادي، رغم 	
اأن حي���اة امل�شلم���ن اآنذاك كان���ت طعًنا يف طعن �ش���واء يف احلروب اأو يف 

ا يف احلديث فكثرية يف الطعن املادي. ال�شيد والذبائح. اأمرّ

• الطه���ارة 	 �شدي���د  مبعن���ى:  و�شًف���ا  الق���راآن  يف  مرت���ن  وردت  َطه���ور: 
���ا يف ال�شنة ف���وردت ا�شًما ملا ُيتطهر  ژکککگگگژ، اأمرّ

به: »فاإن املاء له طهور«.

• عبدي/عب���ادي: ا�شتعم���ل الق���راآن الثاني���ة م�شاف���ة اإلى ي���اء املتكلم ومل 	
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ي�شتعم���ل مفرده���ا مع ياء املتكل���م، بخاف كرثة ذل���ك يف ال�شنة »اكتبوا 
لعبدي..«، »قد غفرت لعبدي..«، »اأنا عند ظن عبدي بي«. اأما حن يتكلم 
�شبحانه وتعالى ع���ن فرد من عباده، فاإنه يقول: ژپژ، متحدًثا عن 
نف�شه ب�شمري الغائب: ژٱٻٻٻٻژ، اأو ي�شتخدم )نا( 

الفاعلن: ژیجئحئژ.

• عرث: ورد من املادة يف القراآن: ُعرِث واأعرثنا عليهم، مبعنى: وجدان �شيء 	
كان �شائًعا، اأما يف احلديث فلها معاٍن اأخرى: »يعرثان يف قمي�شيهما..«، 

»من اأقال م�شلًما اأقال اهلل عرثته..«، »اأو يلتم�ض عرثاتهم..«.

• عظي���م: هذه ال�شف���ة يف القراآن مل ترد لب�شر، ب���ل هلل اأو لاأمور املعنوية 	
كالع���ذاب والباء واخَللق والأجر واحلظ والف���وز، با�شتثناء حكايته قول 
كفار قري����ض: ژھےےۓۓڭڭڭڭۇۇژ. وهو 
م���ا يختلف فيه احلديث عنه اإذ ا�شتعملت جمموعة ومفردة و�شفا للب�شر 

مثل: »اإلى عظيم ُب�شرى..«، و»امللوك والعظماء والأ�شراف...«.

• ُعمال/عامل���ون: ي�شتخدم القراآن ال�شيغ���ة الثانية فقط يف حن ي�شتعمل 	
ا، يف معن���ى مل يرد يف القراآن هو الوايل على ناحية  احلدي���ث الأولى اأي�شً

من نواحي الدولة، ومنه: »هدايا العمال غلول«.

• قل���م: ورد مفرًدا وجمموًعا لكن لي�ض مبعن���ى القلم الذي تكتب به اأعمال 	
العب���اد اأو قلم امل�شئولية اأو الق�شاء والقدر، وهي من معانيه امل�شتعملة يف 
احلدي���ث: »ُرفعت الأقام وجفت ال�شحف..«، »ُرفع القلم عن ثاثة..«.. 

اإلخ)12(.

• مط���ر: ذك���ر القدماء دون تف�شي���ل اأن املطر ارتبط يف الق���راآن بالعذاب 	
 با�شتثناء اآيتن، اأم���ا املطر الذي ي�شقي النبات في�شتعمل له ماء اأو غيث. 
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اأم���ا يف ال�شن���ة فا�شتعم���ل املط���ر مبعن���اه املعت���اد: »ُمطرن���ا بف�ش���ل اهلل 
ورحمته..«، »اإقامة حد...خري من مطر اأربعن ليلة«.

• : مل ي���رد يف القراآن اإلرّ عن���د ال�شروع يف ارتكاب خط���اأ ل يتم، ومنه: 	 َه���مرّ
ۅ  ژ  ژ،  ٱٻٻٻٻپ  ژ  ژڤڤڤڤژ، 

ۉۉژ.. اإل���خ. اأما يف احلديث فكثرًيا ما ي�شتعمل يف ال�شواب 
واخل���ري: »ومن ه���َم بح�شنة فعملها...«، »اإذا ه���م اأحدكم بالأمر فلريكع 

ركعتن..«.. اإلخ.

• َوَج���َب: ورد يف القراآن مبعنى وقع/�شقط فقط. اأما يف احلديث فبمعنى: 	
ا. ومنه:  ا لبد من اأدائه، ومبعن���ى: اأ�شبح حقًّ ل���زم ال�شيء واأ�شب���ح فر�شً
»...فق���د وجب الغ�شل..«، »فم���ا بلغني من حد فقد وج���ب..«، »من اأُثكل 

ثاثة من �شلبه وجبت له اجلنة...«.

• وطء: مل ي���رد ول م�شتقاته يف القراآن مبعنى اجلماع قط، يف حن كرث يف 	
احلديث بهذا املعنى.

:405-211

ه���ذا الف�ش���ل اأك���ب ف�شول الكت���اب ا�شتغ���رق اأكرث م���ن ثلثه، ويخت����ض اإما 
بالتعبريات املوجودة يف اأحدهما فقط اأو بالتعبريات يف كليهما لكن لأحدهما 

خ�شو�شية يف ال�شتعمال متيزه بو�شوح عن الآخر)13(.

وراأيت اأن ع�شرة من الأمثلة كافية للدللة على فكرة املوؤلف ومنهجه.

1( ژچڇ)ڇ( (ژ: وردت يف الق���راآن 11 اإح���دى ع�شرة مرة: ژچ 
ژۋۅۅۉۉېژ،  ڇڇڇڇڍژ، 

ژۇ ۇ ۆۆۈۈژ.

ول وجود له يف احلديث.
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2( ل وجود يف احلديث للتعبري: »اإن يف ذلك لآية/لآيات...« وهو كثري يف القراآن: 
ژڻڻۀۀہہہہھژ، وژڤڤڤڦڦڦژ.

ر يف القراآن على األ�شنة الر�شل: تكررّ

ٱٻٻ  ژ  ژ،  یجئحئمئ  ژ  ژ،  پپڀڀڀ  ژ   )3
ٻٻژ. ول وجود لها يف احلديث.

4( »م���ا ب���ال...«: ورد يف الق���راآن مرت���ن: ژۇۇۆ ۆ ۈ ۈژ، 
وژمحجخحخمخجسژ، اأما يف احلديث فكثري -با�شتثناء حديث واحد- 
مع فارق اآخر اأن امل�شاف اإليه منكر: »ما بال اأقوام؟«، وهو ا�شتفهام ا�شتنكاري 

ا يتحدث عنه، ولي�ض كذلك يف القراآن. من النبي عن عدم ر�شاه عمرّ

5( يف القراآن ثاثة تعبريات مميزة مرتبطة بكلمة )جاء( كرثت يف القراآن 
ا – اإِْمًرا  ا – اإِدًّ ومل جتئ يف احلديث:اأولها: لقد جئت �شيًئا �شفته كذا: -فريًّ

ثانيها: ژیجئحئژ،ثالثها: ژائائ...ەئوئژ. – ُنْكًرا. 
6( ذو/ذات َمحرم، مل يرد يف القراآن، وهو يف احلديث.

 ، ژ  ڀڀٺٺٺ  ژ   ، ژ  ڱڱ  ژ   ، ژ  ىئيئ  »ژ   )7
ژٻ پپژ، اإل���خ«، كلها يف القراآن ل ت�شريع فيها، وهي م�شافة اإلى 

ا يف احلديث، فاأ�شيفت اأحياًنا اإلى ا�شم ظاهر، وما من عبارة يف  �شم���ري. اأمرّ
الق���راآن ركبت على غرار )ح�شب ام���رئ من كذا اأن يفعل كذا(، وخب ح�ْشب 

يف القراآن مل يخرج عن لفظ اجلالة ولفظ جهنم اأو �شمريها.

8( »ح���ق ال...على...ك���ذا وكذا«، كثري يف احلديث منع���دم يف القراآن، ومنه 
يف ال�شن���ة: »حق الطريق... وك���ف الأذى«، »حق امل�شلم عل���ى امل�شلم خم�ض«. 
ب���ل مل ترد كلم���ة حق يف القراآن اإل اإلى �شمري الغائب من�شوبة، اأما يف ال�شنة 
فمرفوع���ة على البتداء. ويف ال�شنة عبارات تق���رتب من ال�شابقة ولي�ض �شيء 
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منه���ا يف الق���راآن مث���ل: »حٌق عل���ى اهلل اأن...«، »حٌق عل���ى كل م�شلم اأن يبيت 
ليلتن..«.. اإلخ.

يف  موج���ودة  غ���ري  ژۆئۆئۈئژ   ژٱٻٻژ،  ژٱٻٻژ،    )9
احلدي���ث، وه���ي يف الق���راآن للمف���رد واملخاَطب���ن والغائب���ن بالع�ش���رات، 
وميك���ن اإحلاق الفع���ل مرفوًعا: األ ي���رون، اأفا يرون. وهن���اك تعبري ثالث 
متعل���ق بالروؤي���ة ورد �شبع م���رات: ژيثحجمج...ژ، واملفع���ول فيها جميًعا 
متعلرّ���ق بامل���وت اأو باحلي���اة الآخرة، مث���ل: ژڤڦڦڦڦڄ...ژ، 

ژٱٻٻٻٻپ...ژ.
10( »رح���م اهلُل فاًن���ا«: ه���ذه العب���ارة الدعائي���ة مل ت���رد يف الق���راآن، مع 
اأنه���ا تك���ررت يف احلديث اإل���ى الدرجة التي �ش���ارت من الأدعي���ة ال�شائعة 
عن���د امل�شلمن، منها: »رح���م اهلل الأن�شار واأبناء الأن�ش���ار..«، »رحم اهلل 

رجًا..«، »رحم اهلل مو�شى لقد اأوذي...ف�شب«.
406 - 419: �شور حديثية لي�شت يف القراآن

يق�ش���د بها مف���ردات يف احلديث، لها بائتافها م���ع اأخرى، دللت تعبريية، 
و�شواء ذكرت يف القراآن اأم مل تذكر غالًبا)14(. منها: »ِفرَّ من املجذوم فرارك من 
الأ�ش���د«، »هل متارون يف القمر ليلة البدر؟«، »�شدق اهلل وكذب بطن ابن اأخيك«، 
»كل اب���ن اآدم ياأكله الرتاب اإل عجب الذنب«، »جعل اهلل الرحمة مئة جزء«. »جفرّ 
القل���م على علم اهلل«، »ما اأظل���ت اخل�شراء...اأ�شدق من اأبي ذر«، »وذروة �شنامه 
اجله���اد«، »املتحابون يف اهلل...يف ظلرّ العر�ض«، »ل ينام قلبي...يا مقلرّب القلوب«، 

»كف�شل القمر على �شائر النجوم«.

420 - 483: تراكيب وردت يف احلديث ومل ترد يف القراآن

 حتدث املوؤلف عن 32 اثنن وثاثن تركيًبا، �شنكتفي منها بع�شرة: 
»األ و...« ����ض420-421: جاءت »األ« ال�شتفتاحية يف القراآن نحو اأربعن . 1

مرة ومل ترد الواو بعدها. وكانت م�شاحبة للواو يف احلديث، ومنه: »...
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األ وقول الزور«، »األ واإن الغ�شب جمرة يف قلب ابن اآدم«.
اأم���ا ال�شتفتاحية. �ض422ومنه: »اأما اإنه���ا ل تدعو اإلى خري«، »اأما واهلل . 2

اإنكم لتعلمون اأنه خريكم«.
���و...« �ض425-427: »اإياكم واجللو�ض يف الطرقات« . 3 »اإياكم/اإياَك/اإياكنرّ

»فاإياك وكرائَم اأموالهم«، »اإياكنرّ وكفران املنعمن«.
اإجم���ال الع���دد ثم ذكر املع���دود تف�شيًا. �ض428-431 وق���ع يف القراآن . 4

ا، ومن���ه: »يكب ابن اآدم  ا يف احلديث، فكثري جدًّ ث���اث م���رات)15(. اأمرّ
ويك���ب معه اثن���ان:...«، »حق امل�شلم على امل�شلم �ش���ت: ...«، »اآية املنافق 
ث���اث: ...«، »خم����ض من الفط���رة:...«، »اأرب���ع من كن في���ه كان منافًقا 

ا:...«، »اجتنبوا ال�شبع املوبقات:...«.. اإلخ. خال�شً
���ا م�شلم �شهد له اأربعة بخري اأدخل���ه اهلل اجلنة« �ض437-439، مثل . 5 »اأميمُّ

هذا الرتكيب مل يرد يف القراآن، وهو موؤلرّف من »اأي« مرفوعة على البتداء 
وم�شاف���ة اإلى ا�شم مفرد نكرة مو�شوف بجمل���ة فعليرّة فعلها ما�ٍض، وبن 
امل�شاف وامل�شاف اإليه)ما(. منه: »اأميا م�شلم �شقى م�شلًما على ظماأ..«، 
ا �شرط لي�ض  »اأميا امراأة اأدخل���ت على قوم ن�شًبا فلي�شت من اهلل..«، »اأمُيرّ

يف كتاب اهلل فهو باطل«.
عل���ى  من�شوب���ة  كان���ت  الق���راآن  يف  ���ا«  »اأميمُّ ل�شتعم���ال  الوحي���دة  وامل���رة 
الآي���ة28:  الق�ش����ض،  �ش���ورة  يف  مع���رف.  مثن���ى  اإل���ى  وم�شاف���ة  املفعولي���ة 

ژییییجئحئژ.

»اإن الرج���ل ليت�ش���دق باللقمة فرتبو يف يد اهلل« ����ض465، ل وجود له يف . 6
القراآن، وهو موؤلف من: »اإن« وا�شمها + الام املزحلقة + فعل م�شارع...+ 
ف/ثم + م�شارع...يعني: اأنه قد يحدث كذا فاإذا بالأمر يتطور اإلى كذا، 
ومن���ه: »اإين لأقوم يف ال�شاة فاأ�شمع بكاء ال�شبي فاأجتاوز يف �شاتي«، 

»اإن الرجل ليتكلم بالكلمة ُي�شحك بها جل�شاءه..«...اإلخ.
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»ُرب مبل���غ اأوع���ى من �شامع« ����ض 468 مل ياأِت يف الق���راآن تركيب: رب + . 7
مبت���داأ + خب، وهو كث���ري يف احلديث: »رب �شائم لي�ض له من �شيامه اإلرّ 

اجلوع...«، »رب كا�شية يف الدنيا عارية يف الآخرة«.
»ت�شدق���وا ولو ب�ش���ق مترة«، ����ض432-435. ه���ذا الرتكيب ال���ذي يبداأ . 8

بفع���ل اأمر يق�ش���د به الت�شري���ع والتوجي���ه الأخاقي تعقبه )ل���و( ثم ما 
ا يف احلدي���ث، يف حن مل ي���رد يف القراآن اإل  يق���ع عليه الأم���ر، كثري جدًّ
يف  ومثل���ه  الأنع���ام152  ))ژٹٹڤڤڤڤڦژ  مرت���ن 
الن�شاء135((. وفارق اآخر اأن ما ياأتي بعد لو يف القراآن ميثل احلد )الأق�شى( 

باأ�شل���وب لي����ض فيه الأم���ر ))ژڃڃچچچچڇژ 
اأم���ا يف احلدي���ث فيمث���ل  البق���رة221 ومثل���ه يف الن�ش���اء 78و129((. 
احلد)الأدن���ى( ومن���ه: اأَومل ول���و ب�شاة - بلغ���وا عني ولو اآي���ة - انظر ولو 

خامًتا من حديد - ل تَدعوا الَع�شاء ولو بكف من متر. 
»اأ�شِل���م واإن كنَت كارها«، �ض436. مل ي�شتعمل الق���راآن )واإن( ال�شرطية . 9

للدلل���ة على احل���د الأق�شى، يف حن جاءت كذل���ك يف بع�ض الأحاديث، 
ة -...نعم، واإن  ررّ من ا�شتغفر واإن عاد يف اليوم �شبعن مررّ ومنها: م���ا اأَ�شَ

. كنَت على نهر جار - اأحبمُّ الأعمال اإلى اهلل اأدوُمه واإن َقلرّ
»يو�شك اأن يقَع فيه«،�ض478. مل ي�شتعمل القراآن قط الفعل اأو�شك يو�شك . 10

ول م�شتقاته، بل ا�شتعمل دائما )كاَد-يكاُد( 24 اأربعا وع�شرين مرة، اأما 
يف احلدي���ث ف���ورد كثريا ومنه: يو�ش���ك الأمم اأن َتداعى عليكم -...ومن 
اآذى اهلَل يو�ش���ك اأن ياأخ���ذه -...يرع���ى حول احلمى فيو�ش���ك اأن يواقعه 

-فاإذا انطم�شت النجوم اأو�شك اأن ت�شل الُهداة.
484 - 498: الَق�َشم بني القراآن واحلديث

هذا مما يختلف فيه القراآن عن احلديث اختاًفا كثرًيا.
���ا يف القراآن، فورد م���رة واحدة على  )واهلِل( ه���و املق�َش���م به يف احلديث، اأمرّ
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ل�ش���ان الكافري���ن يف الآخرة فحلفه���م به ك���ذب: ژۓۓڭڭڭڭژ، ويف 
القراآن الق�ش���م بالتاء )تاهلِل( كما يف �شورة يو�شف: 73،75،91،95. ويف الأنبياء: 

57، وال�شعراء: 97.
ولي�ض يف احلديث )ل اأُق�شُم بكذا( كما يف القراآن، ولي�ض فيه الق�شم مبظاهر 
الطبيع���ة كالط���ور وال�شم���اء والنج���م وال�شحى وغريه���ا، وباليوم الآخ���ر وبالبلد 
الأمن، ول يعرف احلديث تتابع الأق�شام كما يف القراآن: ژٱٻٻٻ
ژٱٻٻٻٻپپپپڀڀ ژ، . . ٻپپپپڀڀ.
ڀژ. ولي����ض يف القراآن الق�شم املف�ش���ل يف احلديث: »والذي نف�شي بيده، والذي 
نف����ض محمد بيده«، »وربرّ الكعبة«، »والذي بع���ث محمًدا باحلق نبيًّا«، »ل، ومقلب 

القلوب«.
والق���راآن ي�شتعم���ل )حلف( وم�شتقاته���ا 13 ثاث ع�شرة م���رة كلها يف �شياق 
احلن���ث بالق�شم. اأما يف احلديث فا، وال�شنة جتري م���ع ا�شتعمال ال�شعر القدمي 
يف احلل���ف. واحلديث يك���رث فيه لفظ )مين( مبعنى ق�شم، والقراآن ل ي�شتعمل اإل 

اجلمع )اأميان( املتكررة 25 خم�ًشا وع�شرين مرة.
499-514: اأ�شماء الأعالم

يف القراآن الكرمي، ل تذكر اأ�شماء الأ�شخا�ض با�شتثناء الأنبياء وقارون وهامان، 
حت���ى معا�ش���رو الر�شول مل يذكر منهم غري اأبي لهب، وزي���د، بل اإن اأ�شماء القرى 
وامل���دن واملوا�شع ت���كاد تنعدم. فيه –مث���ًا- ژٱٻٻٻٻپپژ، 
ژڌڎڎڈڈژژ، ونهج القراآن يف هذا يختلف عن الكتاب املقد�ض، 
يف اإ�شراف���ه يف ذكر الأ�شماء والأن�شاب لدرجة اإ�شابة القارئ بالدوار، كما يختلف 

ا عن نهج ال�شعر اجلاهلي يف ذكر الأ�شخا�ض والقبائل واملوا�شع. اأي�شً
اأما احلدي���ث ففيه اأ�شماء اأنا�ض واأماكن ذات �شل���ة بحياة الر�شول �شلى اهلل 
ر وبن���ي النجار و�شعد بن مع���اذ واأبو ذر واأبو بك���ر وعلي وعتبة   علي���ه و�شل���م: »م�شَ
اب���ن ربيعة وك�ش���رى وقي�شر«، ويف وثيق���ة املدينة تف�شيل للفئ���ات امل�شاركة فيها. 
اأم���ا يف الق���راآن، فلي�ض فيه من القبائل العربية غ���ري قري�ض مرة واحدة يف مو�شع 
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المتن���ان عليه���ا، ورغم اأن العام التا�ش���ع للهجرة �شمي عام الوف���ود، فاإن القراآن 
مل ي�ش���مرّ منه���م �شيًخا ول قبيلة، بل اإن العرب مل ترد في���ه قط يف حن ذكر الروم 
م���رة. اأما يف احلديث فالنب���ي �شلى اهلل عليه و�شلم حري�ض على ت�شجيع اأ�شحابه 
وتلقيب املبزين منهم: »فحمزة اأ�شد اهلل«، و»احل�شن واحل�شن �شيدا �شباب اأهل 

اجلنة..«.. اإلخ. كذلك كان يدعو على روؤو�ض الكفر والنفاق بال�شم.
اأما غ���زوات الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم -عل���ى كرثتها- فلم يذكر القراآن 
منه���ا اإل ب���دًرا وحنيًنا ل�شبب، كذلك خا من اأ�شم���اء ال�شهداء واجلرحى. ويختم 
املوؤل���ف تعليله لنهج القراآن اأن���ه -�شبحانه وتعالى- اأراد اأن يعلو بالنف�ض الإن�شانية 

فوق الع�شبية الأ�شرية والقبلية والقومية وفوق الفتتان بالأ�شخا�ض لذواتهم.
515–527: التكنية والت�شريح

ا مطوًل ع���ن الزرك�شي يف اأن القراآن ي�شتعم���ل الكناية رغبة  نق���ل املوؤلف ن�شًّ
���ا يفح�ض من اللفظ)16(. فهو يكني عن العملي���ة اجلن�شية ومقدماتها بال�شر  عمَّ
واللم����ض واملبا�ش���رة والدخول واللبا����ض وامل���راودة والغ�شيان، ويكن���ي عن اإخراج 
الف�ش���ات ب���اأكل الطع���ام والع�ش���ف املاأكول وغريه، ب���ل اإن لفظ ف���رج ا�شتعملت 
ة، وجاءت  جمموعة للجن�شن مبعنى ال�شبيلن ژٹٹژ كناية عن العفرّ
مف���ردة يف قول���ه عن م���رمي اإنه���ا ژائائەئەئوئوئژ. واأما 
الدب���ر فوردت مبعنى الظه���ر اأو اخللف مفردة وجمموع���ة 18 ثماين ع�شرة مرة، 
ا الأحاديث فا�شتعملت الألفاظ  اإحداها جماز ژژژڑڑکژ. اأمرّ

ال�شريحة ل�شرورة احلياة والت�شريع.
528–549: اهلل وال�شيطان

يفرت����ض يف ه���ذا الف�شل التفرقة بن اأ�شلوبي الق���راآن واحلديث يف احلديث 
ع���ن اهلل تعال���ى من جهة، وعن اإبلي����ض من جهة اأخرى. ومل يك���ن املوؤلف الفا�شل 
ا. ويف الوقت نف�شه قارن بن الكتاب  موفقا فيما اأراد، فبدت لنا الفروق باهتة جدًّ
املقد�ض بعهديه القدمي واجلديد مع القراآن واحلديث يف هذين املو�شوعن، وكان 

ا فيه. -يف راأينا- موفًقا جدًّ
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مل يرد يف القراآن �شيطانة ول �شيطانان ووردا يف احلديث، ولل�شياطن ح�شور 
يف احلديث اأكرث مما يف القراآن واأل�شق باحلياة اليومية، ففي ال�شنة اأن ال�شيطان 
يبك���ي ويبول وي�شحك وينزو ويجري جمرى الدم، ولل�شيطان �شرايا وقرن وقرنن 
وجمل����ض، وبع�ض الأحادي���ث قدمت ال�شيط���ان يف �شورة �شاخ���رة و�شبهته ببع�ض 

احليوانات لتجرئ املوؤمنن على قوة ال�شر.
550 - 564: الق�شة يف القراآن واحلديث

يختلف امل�شدران يف هذا ال�شاأن يف عدة اأمور منها:
1( طريقة ال�شتهالل:

ژ...ڈڈژ،  مث���ل:  ژڌڎڎ...ژ،  ِبــــ  الق�ش���ة  ي�شته���ل   الق���راآن 
ژ...ںںڻڻڻژ. وي�شتهلها ِبـ ژۅۅۉ...ژ، مثل: ژ...

ۉېېې...ژ، ژ...ٻٻپپپ...ژ، وي�شتهلها ِب� 
ژۆۆ...ژ، مثل:ژ...ڃڃڃچچژ، ژ...ےۓژ.  وت�شتهل 

ژڱڱڱ...ژ، وژۆئۆئۈئ...ژ،  ژڄڄ/ڈڈژژ...ژ،  ِبــــ 

ژڄ...ژ: ژڄڄڄڃژ، ژٻٻٻٻپپ...ژ. وع���دد من���ه 

ا�شتهل بفعل ال�شوؤال: ژحئمئىئيئجبحب...ژ،  ژککگگ...ژ، 
ژھھھےےۓۓڭ...ژ.

وتاأت���ي »اإذ« بعدمعظ���م العب���ارات ال�شتهالية، ب���ل اإن كثرًيا م���ن الق�ش�ض 
القراآين يبتدئ بها: ژٱٻٻٻژ، ژۀہہہژ، ژڻڻ 

ڻۀژ، ژٿٿٿٹٹژ.
وتتك���رر»اإذ« مع كل مرحلة هام���ة يف الق�شة، كما يف ق�ش���ة بني اإ�شرائيل يف 
�ش���ورة البقرة، وكما يف ق�ش���ة اإبراهيم واإ�شماعيل يف نف����ض ال�شورة. وقد يقت�شر 
تكراره���ا على بع�ض الأح���داث واملواقف، كما يف اأجزاء من ق�شة بني اإ�شرائيل يف 

الأعراف، وكما يف تاآمر قري�ض على الر�شول يف الأنفال.
اأما يف احلديث فلم يفتتح باأي واحدة منها، بل يبتدئ كثري منها بقوله: »كان 
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فيمن قبلكم...« وما ي�شبهها، وبعدها يف الكرثة البدء ِب� »بينا/بينما«، ومنه: »بينا 
اأيوب عليه ال�شام يغت�شل...«، »بينما رجل مي�شي بطريق ا�شتد عليه العط�ض...«، 

»بينما اأنا نائم...«...اإلخ.
)2( اخلتام:

اأحياًن���ا يختم الق���راآن الق�شة ِب���� ژۇۆۆۈۈٴۇژ، و�شبهه: 
ژٹٹٹڤڤڤژ. ول وجود له يف احلديث.

ل والتدخل:  )3( يف التحورّ
يحدث يف الق�ش�ض القراآين اأن يتحول الراوي اإلى املتلقي مبثل:

ڭ  ۓ ژ ، ژۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆژ

ڭ ڭڭژ. اأو بتذك���ري ال���راوي للمتلق���ي اأنه مل يكن حا�ش���ًرا اأحداثها ول 
يعرف عنها �شيًئا، مث���ل: ژۋۅۅۉۉېېېېژ، 
ژٱٻٻٻٻپپپپژ ويف الق�ش����ض الق���راآين يتدخل 

ا، كم���ا يف ق�شة مو�ش���ى وبن���ي اإ�شرائيل مع  ال���راوي لتحدي���د مو�شع الع���بة ن�شًّ
فرع���ون يف �ش���ورة ط���ه: ژڄڄڄڃڃڃڃچچچ... 
ڱڱڱڱژ ]ط���ه: 80–82[. اأو يلف���ت اإل���ى قيمة ُخُلقية، كم���ا يف �شورة 
ولي�ض  )14-15(:ژڃڃڃ...ۀۀہہژ.  لقم���ان 

�شيء منه يف احلديث.
)4( مل يـــرد يف احلديـــث ق�شة كاملةلأي نبي، ولي�س فيه اإيراد عدة ق�ش�س 

متتالية، فكثرًيا ما تتوالى يف القراآن ق�ش�س نوح وهود و�شالح ونوح و�شعيب.
وناأتي اإلى ماحظات على هذا ال�شفر القيم غري قا�شدين اإلى الغ�ض من قدر 

موؤلفه، اأهمها: 
اأوًل: وا�ش���ح اأن املوؤل���ف قد اأنفق �شن���وات طواًل يف تاأليفه. وعل���ى فر�ض اأنها 
فك���رة انقدحت يف ذهنه فذل���ك النقداح مل ياأِت اإلَّ بعد طول تاأمل، وهذا يقت�شي 
التدقي���ق يف كل اآي���ات الق���راآن املجي���د، ويف كل اأحاديث املعج���م املفهر�ض لألفاظ 
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احلدي���ث النب���وي، واإجال���ة الفكر فيها م���راًرا، والت�شني���ف والتق�شي���م والتبويب 
والرتتي���ب واملراجع���ة، ومن ثم اخلروج م���ن كل ذلك بف���روق اأ�شلوبية مميزة بن 
الق���راآن واحلدي���ث النبوي، دلرّت عل���ى اأنهما مل ي�شدرا من م�ش���در واحد. وبهذا 
يك���ون العامل اجلليل اإبراهيم عو�ض اأول م���ن اأخرج فكرة التمايز بينهما اإلى حيز 
الواق���ع، وحق له اأن ي�شف عمله باأول محاولة يف تاريخ الفكر الإ�شامي من اأربعة 

ع�شر قرًنا.
ثانًيا: يحمد للموؤلف ندرة اأخطاء الطباعة رغم اأنه اأ�شدر الكتاب من دار ن�شر 
متوا�شع���ة يف اإمكاناتها، قبل ع�شر احلا�ش���وب يف الطباعة، وقبل اخرتاع برنامج 
)ن���ور( يف طباع���ة اآي الق���راآن، وهي من الن���وع الذي ل يغيب ع���ن فطنة القارئ، 
با�شتثن���اء مو�شع واحد يجب التنبيه عليه واإ�شاحه. جاء يف �ض 463: {َقاَل امْلَاأُ 
ْو َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَِّتَنا}  ِذيَن اآَمُنوْا َمَع���َك ِمن َقْرَيِتَنا اأَ َك َيا �ُشَعْيُب َوالَّ يِف َقْوِم���ِه َلُنْخِرَجنَّ

]الأعراف: 88[. وال�شواب: ژ ٻٻٻٻپپپ...ژ.
ثالًث���ا: اأح���كام املوؤلف القائم���ة على الإح�ش���اء الفردي لاأمثل���ة واجلزئيات 

�شليمة با�شتثناء موا�شع محددة، ل تغري يف �شيء من ال�شورة العامة، فمنه:
قول���ه: اإن الق���راآن مل يذك���ر من اأوعية الطع���ام وال�ش���راب اإلرّ الكاأ�ض يف نعيم 

حاف«: ژۆۈۈژ الزخرف: ]72[ . اجلنة. وُي�شتدَرك عليه: »�شِ
�ش���ورة  -يف  القمي����ض  اإل  املاب����ض  م���ن  يذك���ر  مل  الق���راآن  اإن  وقول���ه: 

يو�ش���ف- و�شرابي���ل وثي���اب والنعل���ن. في�شت���درك علي���ه: »ُخُمر« يف قول���ه تعالى: 
 ژںڻڻڻژالنور: ]31[.

وقوله: اإن الأحاديث ذكرت ف�شول ال�شنة الأربعة، ومنها: »خريف«. ويف قوله 
نظ���ر؛ لأن الأحاديث ل توؤيد دلل���ة الف�شل ال�شنوي بل توؤي���د دللة العام/احلول، 
وتاأم���ل يف: »...ته���وي به يف الن���ار �شبعن خريًف���ا«، اأي: زمن �شبع���ن �شنة، وهذه 

الدللة للكلمة موجودة يف لغات اأخرى كال�شبئية)17(.
َور« جاءت مرتن يف القراآن ومل يرد املفرد!، وُي�شتدَرك  يقول يف �ض151: اإن »�شُ
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.]8 عليه اأن املفرد موجود يف قوله تعالى: ژڄڄڄڃڃڃژ]النفطار: 
يف ����ض157: يزع���م اأن املتكب يف القراآن �شف���ة هلل تعالى، واأن اجلمع ورد يف 
احلدي���ث فقط �شفة للب�شر!، ول ندري كيف فاته يف القراآن:ژڌڎژ  

يف النحل: 29، والزمر: 60،72، وغافر: 76.
رابًع���ا: لغة املوؤلف من�شبط���ة، �شهلة، ماأنو�شة. وجميع اأق�ش���ام الكتاب تن�شح 

بجهد املوؤلف.
خام�ًش���ا: الق�شم املخ�ش�ض للحديث عن الفروق ب���ن ت�شوير امل�شدرين هلل 
تعال���ى ولل�شيطان اأ�شعف اأق�شام الكت���اب، وقد ذكرنا ال�شبب يف اأثناء العر�ض، يف 

الإطالة يف النقل عن العهد القدمي والعهد اجلديد.
�شاد�ًش���ا: منه���ج الكتاب و�شف���ي م�شح���ي يف املقارنة بن الق���راآن واحلديث، 
ويبق���ى عل���ى الباحث���ن -كم���ا �ش���رح املوؤل���ف نف�ش���ه- اأن يعمقوا ه���ذه النظرات 
والأح���كام. وقد �شادفنا بحًثا يفعل ذل���ك)18(، مدح عمل اإبراهيم عو�ض وزعم اأن 
بحثه يكمل بع�ض اجلزئيات،منها: الفرق بن القذف والرمي،بن العتق والتحرير 
وفك الرقبة،الفرق بن ا�شتعم���ال امل�شدرين للختم واخلامت،ا�شتعمال لفظ واحد 
واملعن���ى مختلف مثرّل ل���ه بالذوق، واألفاظ وردت يف احلدي���ث دون القراآن:العاين.
فهما بع�ض  ومع ذلك، اأخذ عليه ا�شت�شهاده بحديثن من الرتمذي وابن ماجه، �شعرّ
ا يف م�شادر اأخرى! مع اأن هذا لي�ض من هم املوؤلف. املحَدثن، يف حن ذكرا ن�شًّ

واخلا�ش���ة اأنه كتاب قيم جدي���ر بكل لغوي وباغي وناق���د ومثقف اأن يقراأه 
ويفيد منه.

واحلمد هلل رب العاملن.
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صورة القدس يف كتاب سفر نامه 
للرحالة ناصر خسرو 

سمات املكان والزمان وإشكاالت املتخيل الشعبي 

اأ.د.م�شطفى عطية جمعة 

      مقدمة

تعالج ه���ذه الدرا�شة ق�شية �شورة القد�ض يف الق���رن اخلام�ض الهجري، كما 
ال���ة امل�شلمن يف هذا القرن، وهو ن�ض رحلة  تب���دت يف كتاب واحد من اأ�شهر الرحرّ
نا�شرخ�شرو قبادي���اين الذي عا�ض يف الفرتة)394ه����– 481ه�( املوافق )1004 
ل زيارته للقد�ض يف  - 1088م(، وه���و رحالة و�شاعر وفيل�شوف فار�شي، وق���د �شجرّ
كتاب���ه »زادالأ�شفاراأو�شفرنامه«، وامتاز بدقة الو�شف، وعمق املعرفة، ومتتاز هذه 
الرحل���ة باأنن���ا نتعرف على �شورة القد����ض يف اأعن اأديب جم���ع الثقافتن العربية 
والفار�شي���ة، و�شاغ ن�ض رحلته بالفار�شي���ة، وكاأنه يقدم املدن العربية والإ�شامية 
يف امل�ش���رق اإلى القارئ الفار�ش���ي. ون�شتطيع من قراءة ن����ض رحلته الوقوَف على 
اأبرز معامل مدينة القد�ض، كما و�شفها بدقة خ�شرو يف رحلته، ونتعرف من خال 
هذا و�شفه على ما داأب عليه امل�شلمون يف ع�شره يف زياراتهم للم�شجد الأق�شى، 
���ا مكانة القد�ض ال�شريف يف نفو�شهم، واأبرز ما متيزت به عمارتها واأروقتها  واأي�شً

واأبنيتها، وانعكا�ض البيئة على حياة ال�شكان وتقاليدهم. 
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ومن  هنا ياأتي الهدف من هذه الدرا�شة بال�شعي اإلى ر�شد و�شف معامل القد�ض 
يف اإح���دى مدون���ات اأدب الرحلة، وهي مدونة نا�شر خ�ش���رو، وال�شرديات املت�شلة 
بها. وميكن ترجمة هذا الهدف اإلى اأ�شئلة مفادها: كيف بدت معامل مدينة القد�ض 
يف الق���رن اخلام�ض الهج���ري؟ وكيف كان���ت مكانتها يف نفو����ض امل�شلمن؟ وكيف 
وجدت العناي���ة الكاملة من الإمارات واملمالك واخلاف���ات التي حكمت امل�شلمن 
عام���ة، وب���اد ال�شام خا�شة؟ حيث حر����ض حكام امل�شلم���ن –واإن تعددت دولهم 
���ا مذاهبهم- على �شيانة مدينة القد�ض والهتم���ام بعمارتها، مثلما حر�ض  واأي�شً
امل�شلمون على زيارتها ب�شكل م�شتمر، �شواء كانوا قافلن من رحلة احلج، اأو طوال 
ال�شنة، كما �شنتعرف على اأبرز �شمات العمارة يف املدينة املقد�شة، وعادات اأهلها، 
وزائريه���ا. مع مناق�ش���ة اأبرز املرويات ال�شعبية الديني���ة ومتخياتهم عن معاملها، 
 والت���ي تر�شخت يف الوج���دان ال�شعبي، وعاقته���ا بال�شرد العجائب���ي، والتي تعب 

عن تاريخ املدينة الديني منذ داوود عليه ال�شام وطيلة حكم امل�شلمن لها. 
يف �شوء ما �شبق، �شنقدم –بدايًة-تاأ�شيًا نظريًّا عن مفهوَمي املكان والزمان 
يف اأدب الرحل���ة، واأهمي���ة درا�شتهم���ا، بو�شفهم���ا ُبعدين من امله���م اإ�شافتهما يف 
درا�شة اأدب الرحلة، فا ميكن فهم الن�ض الرحلي اإل يف �شوء ال�شياقن الزماين 
ا على الأبع���اد الجتماعية والثقافية، كما  واملكاين، ومن خالهم���ا �شنتعرف اأي�شً

�شن�شري اإلى عاقة الن�ض امل�شرود ب�شخ�شية الرحالة ال�شارد. 
 وم���ن اأجل ذلك، �شي�شتخدم الباحث منهج القراءة التحليلية، بجانب املنهج 
الو�شف���ي يف ر�شد معامل القد�ض واأبرز تغرياته���ا، وكذلك املنهج التاريخي لتوثيق 
ا ع���ن الأحداث  املعلوم���ات، وتعمي���ق املعرفة، عن املدين���ة، وعن الرحال���ة، واأي�شً
التاريخي���ة ذات ال�شل���ة، ولن تغي���ب مفاهيم ال�ش���رد العجائبي م���ع تفعيل النقد 

الثقايف للمرويات الدينية ال�شعبية، للوقوف على م�شداقيتها. 
املكان والزمان يف اأدب الرحالت: 

الة يتح���رك مكانيًّا عب ترحاله  م���ا الرحل���ة اإل حركة زمنية مكاني���ة، فالرحرّ
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الطوي���ل اإلى مدن وبل���دان، �شاعًيا اإلى التعرف على �شع���وب ومعامل، را�شًدا بعن 
دقيق���ة اجلدي���َد الذي ميكن اأن ي�شيف���ه اإلى ذاته من معرفة، واإل���ى قرائه عندما 
يق���روؤون ن�شو�شه، ويتمعنون يف غرائبها، من ع���ادات وتقاليد واأ�شاليب معي�شية. 
فاملكان يف الرحلة يعني وجهة ال�شفر، وامل�شافات الطويلة اأو الق�شرية التي يقطعها 
الة، عب الفيايف اأو ال�شهول اأو البحار، فاملكان مو�شع، واجلمع اأمكنة، وجمع  الرحرّ
اجلم���ع اأماك���ن)1(، فهو ا�شم م�شتق، دال على ذاته، م���ن خال وجوده املادي، وما 

يحويه من موجودات مادية.  
اأم���ا الزم���ان فهو مازم للم���كان املادي، بل اإنه يتجلى م���ن خال املوجودات 
املادي���ة يف الأمكنة، وكما ي�ش���ري مالك املطلبي فاإن الزم���ن -اإذا �شعينا اإلى فهمه 
���ا- لي����ض يف جوهره زمًنا، ب���ل يجب النظر يف الزمن داخ���ل الوجود املادي  فل�شفيًّ
ر، فيمكن اأن يكون مث���اًل ذهنيًّا جتريديًّا،  اأو خارج���ه، واملق�ش���ود الوجود املت�ش���وَّ
وميك���ن اأن يك���ون حقيقة تقرتب م���ن الت�شخي����ض)2(. فال�شفر قدمًي���ا كان يقا�ض 
بالي���وم والليل���ة، فيق���ال: م�شرية ي���وم اأو �شهر اأو نه���ار... اإلخ، وه���ي مقولة حتمل 
ا اإل  حرك���ًة يف امل���كان، ومتدًدا يف الزم���ان، حتى اإنن���ا ل ميكننا فهم الزم���ن لغويًّ
عل���ى اأ�شا�ض اأنه قيمة مح�شو�شة مقطعة اإلى خان���ات)3(، واحل�شية تقا�ض باحلركة 
اأو بحركة عقارب ال�شاعات. واإذا نظرنا اإلى الرحلة بو�شفها حدًثا، فاإنها ل ميكن 
اأن تق���ع اإل يف مكان وزمان، ومن هنا يتع���ن النظر اإلى املكان والزمان ودللتيهما 
الة، من حيث  يف اأدب الرحل���ة؛ مبعنى طرح اأ�شئلة حول البلدان الت���ي زارها الرحرّ
 رمزيتها اإذا كانت حتت�شن مقد�شات، مثل مكة واملدينة املنورة والقد�ض ال�شريف، 
اأو من حيث موقعها احل�شاري، بو�شفها مكاًنا للمدار�ض ومعاهد العلم مثل بغداد 
والقاه���رة والق���ريوان وفا�ض، اأو من حيث متي���ز معاملها مث���ل الإ�شكندرية ودلهي 
وم���دن ال�شام والأنا�شول. ويف الوقت نف�شه، ننظر اإلى ال�شياق التاريخي/ الزمني 
 ال���ذي زار في���ه الرحال���ة هذه البل���دة اأو تلك، فالزي���ارة اإبان ال�شلم غ���ري الزيارة 

يف اأوقات احلروب اأو بعدها، اأو اإذا �شادت ا�شطرابات وثورات. 
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اإذن، فق���راءة اأدب الرح���ات يف �شوء مفهوَمي املكان والزم���ان تتيح الكثري 
م���ن املعطي���ات، التي ت�شاف اإل���ى البعد الذاتي يف مفه���وم اأدب الرحات، والذي 
ال���ة، ودوافع���ه، واجتهاداته يف الرتح���ال وال�شفر،  يق�ش���ره عل���ى �شخ�شي���ة الرحرّ
والو�ش���ف والت�شجيل، والتعبري والإبانة عن �شفريات���ه املختلفة. وكما ي�شري �شاح 
الدي���ن ال�شام���ي يف تعريفه لأدب الرحلة ب���اأن الرحلة �شواء كان���ت برية اأو بحرية 
���ا اأو جماعيًّا، من اأجل حتقيق هدف م���ا، يعود لإرادة  متث���ل اإجن���اًزا اأو فعًا فرديًّ
ال���ة، م���ن اأجل معرف���ة حركة احلياة عل���ى الأر�ض، ب�ش���كل مبا�شر   الإن�ش���ان الرحرّ
اأو غ���ري مبا�شر، فقد تكون الرحلة هواية، وق���د تكون احرتاًفا، ويف احلالتن تكون 
ا�شتجابة مبا�شرة حلوافز ودوافع محددة، تدعو باإحلاح للحركة والتنقل من مكان 
الة املعني بهم اأدب  اإل���ى مكان اآخر)4(. وبالطبع لي�ض كل مرحت���ل ينتمي لفئة الرحرّ
ال���ة يختلفون يف نياته���م واأغرا�شهم يف ال�شفر،  الرح���ات؛ لأن امل�شافرين والرحرّ
طال اأم ق�شر، َبُعَد اأم َقُرب، فلكل غايته، منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو عام، على 
ل نا�شر امل���وايف يف �شاأن دوافع الرحلة واأ�شبابه���ا، موؤكًدا اأن الرحلة  نح���و ما يف�شرّ
 غاي���ة، فهناك من يرحتل اأم���ًايف العزل���ة والتاأمل،اأوالوحي والإله���ام الإبداعي، 
اأو باحًث���ا ع���ن اجلم���ال وال�ش���ام النف�ش���ي والفو�شىالفطرية، اأو م���ن اأجل حب 
ال�شتط���اع، وزيادة اخل���بات، اأو طلًبا للعلم، اأو من اأج���ل القيام باأعمال ر�شمية 
اأوللتج���ارة اأو للجه���اد، اأو تاأدية فري�ش���ة احلج...اإلخ، وقد تك���ون الرحلة �شرورة 
اأحياًن���ا)5(، عندم���ا تكون هن���اك اأ�شباب قهري���ة تدفع الفرد اإل���ى الرحيل، عندما 
يخ���اف املرء على نف�شه اأو ماله اأو عر�ش���ه. وكلها اأغرا�ض تت�شل بن�شاط الإن�شان 
على الأر�ض، يف مواجهة ظروف احلياة، وتقلبات العي�ض، وحتقيق الذات واآمالها. 
ع���ت الأهداف، وكرثت الرحتالت، فاإن هناك  ومهما تعددت الرغبات، وتنورّ
جامًعا م�شرتًكا بن كل هذا، األ وهو املكان، فالرحلة يف النهاية ارحتال من مكان 
اإلى مكان، وما ينتج عنها من مدونات اأدبية، ملن امتلك املوهبة يف الكتابة، و�شعى 
اإلى ت�شجيل م�شاهداته، واإعام النا�ض بها، خا�شة يف الع�شور الإ�شامية املبكرة، 
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عندم���ا كان ال�شفر مرهًق���ا، وو�شائله �شاقة، ول يقدر علي���ه اإل ذوو الهمة والقوة. 
يل، فلديه الق���وة على الرحتال  حرّ ول���ذا، فاإن ال�شخ�ض كث���ري الرتحال ي�شم���ى الرَّ

وال�شري)6(. 
فاملكان مازم لارحت���ال، مثلما هو مازم لا�شتقرار، فالقرار/ ال�شتقرار 
يعن���ي  املكث يف امل���كان بدافع الإقام���ة)7(، ومن هنا، يتعن علين���ا درا�شة جتليات 
ال���ة، وكيف تفاعل معه، على م�شتوى الوعي به، والإح�شا�ض  املكان يف منظور الرحرّ
مبكونات���ه املادية، من معامل وطبيع���ة، وعادات ال�ش���كان واأن�شطتهم القت�شادية، 
وعاق���ات وتقاليد جمتمعي���ة. وهذا يقودنا اإلى النظر اإلى امل���كان يف اأدب الرحلة 
نظ���رًة تتج���اوز املوج���ودات املادية، والتي �شتك���ون اأقرب يف و�شفه���ا اإلى التف�شري 
فه جا�شتون  الفيزيائ���ي الذي يام����ض علم اجلغرافية؛ لننظر اإلى امل���كان كما يعررّ
با�ش���ار باأن امل���كان املم�شوك باخليال لن يظ���ل مكاًنا محاي���ًدا خا�شًعا لقيا�شات 
وتقيي���م م�شاح���ات الأرا�شي، تلك الت���ي يدركها علم���اء الهند�شة، فيك���ون املكان 
يف نف�شي���ة الرحالة الأدي���ب وعينيه وروؤاه مختلًفا عن امل���كان يف نظر اجلغرايف اأو 
املهند����ض، اإذ �شيك���ون الوجود املكاين حميميًّا بالن�شبة اإلي���ه)8(، عندما يعي�ض بن 
جنباته، ويعاي�ض �شكانه، وميتزج بحياتهم اليومية، بجانب نظرته اإلى معامل املكان 
بعن جديدة، تقارن بينه وبن ما زاره من بلدان من قبل، واجلديد واملختلف الذي 

وجده يف هذا املكان.     
ول���ذا، فكلم���ا كان اأديب الرحلة دقيًق���ا يف لغته، وو�شفه، ف���اإن مدوناته تكون 
عظيمة الفائدة، للق���ارئ والباحث على ال�شواء، وبالطبع فهو يكتب بو�شفه اأديًبا، 
لتك���ون كتابت���ه اأكرث جاذبية، واأعم���ق ت�شويًقا، ول يكتب كتاب���ة و�شفية باردة، وهو 
م���ا ي�ش���دد عليه نا�شر املوايف ب���اأن اأدب الرحات لبد اأن »ُيكَت���َب بالأ�شلوب الذي 
يجع���ل و�شف���ه للرحلة يعك�ض روح الرحل���ة، والرغبة ال�شديدة الت���ي تتملكه للقيام 
به���ا«)9(، مبا يوؤكد على اأدبية الن�ض الرحلي املدون من ناحية، والذي �شيعك�ض من 
 ناحية اأخرى ذاتية املوؤلف املتمثلة يف اإي�شاح رغبته يف القيام بالرحلة، وما يتبعها 
م���ن ت�شجيل خواطره وم�شاع���ره واأفكاره عن محطات رحات���ه وم�شاهداته فيها. 
ويف ه���ذا ال�شدد يح�شر امل���وايف طريَف اأدب الرحلة يف ُبعدي���ن: مو�شوع الرحلة، 
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ال، فهناك الرحلة اجلافة التي لحتمل اأثًرا ل�شخ�شية �شاحبها،  و�شخ�شي���ة الرحرّ
حيث ت�شبح املدونة جمموعة م���ن احلقائق الإن�شانية التي متيزها بو�شفها عمًا 
الة  ���ا)10(؛ ذل���ك لأن اأدب الرح���ات بقدر ما ه���و كا�شف عن �شخ�شي���ة الرحرّ اأدبيًّ
وم�شت���وى ثقافته، ومتكنه الأ�شلوبي يف �شياغ���ة م�شاهداته وتفاعاته وانطباعاته 
ومواقف���ه؛ بق���در م���ا يجب اأن يو�شح���ه، وي�شف بج���اء الباد الت���ي يتنقل بينها 

ف على ثقافاتهم وطباعهم.  الة، وال�شعوب التي يلتقي بهم باأنا�شها، ويتعررّ الرحرّ
ال���ة الأدي���ب النابهة هو الذي ينظر اإلى الأمكن���ة التي يزورها بو�شفها  فالرحرّ
موؤث���ًرا عاطفيًّا، مبا يجعل املكان األيًفا يف نف�شه)11(، وبالطبع هذا ل يتحقق يف كل 
الة، ومدى فهمه للمكان املُزار،  البل���دان ول الأمكنة؛ لأنه يتعلق ب�شخ�شي���ة كل رحرّ
وقدرت���ه عل���ى العي�ض باألف���ة وروح اجتماعية، مبا يتي���ح له و�شًف���ا معمًقا، يتجاوز 

املوجودات الظاهرة.
القد�س املكانة والتاريخ والرحلة: 

لق���د كان العامل الديني هو الغاية الأولى يف القيام بالرحات قدمًيا، خا�شة 
لدى اأه���ل املغرب العربي، و�شاكني البلدان النائية ع���ن املدن املقد�شة يف امل�شرق 
العرب���ي، يف احلجاز وباد ال�ش���ام لأداء احلج، الذي ُيَعدمُّ م���ن اأهم الو�شائج التي 
���زت امل�شلمن على التوا�شل م���ع بع�شهم، وعلى بذل الغ���ايل والرخي�ض للفوز  حفَّ

بثوابه)12(. 
ولذا، كانت املدن الثاث املقد�شة مق�شًدا ثابًتا لهم، وهي مكة املكرمة وفيها 
امل�شج���د احلرام قبل���ة امل�شلمن، وال�شاة في���ه مبئة األف �ش���اة، و�شعائر احلج 
م زائرها عبري ال�شن���وات الأولى من بعثة الر�شول �شلى اهلل عليه  والعم���رة، ويتن�شَّ
و�شل���م، ثم املدينة املنورة، حيث احلرم املدين، وث���واب ال�شاة فيه باألف �شاة، 
وكل ال�شواه���د عل���ى هج���رة واإقامة الر�شول �شل���ى اهلل عليه و�شل���م فيها، بجانب 
قبه ال�شريف، ومقبة البقيع، حيث ُدِفن كبار ال�شحابة واأمهات املوؤمنن، وفيها 

موا�شع الغزوات الأولى. 
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ث���م تاأتي مدينة القد�ض ال�شري���ف، حيث امل�شجد الأق�شى وثواب ال�شاة فيه 
د ابن اجلوزي كثرًيا م���ن ف�شائل القد����ض، فيذكر اأنها  بخم�شمائ���ة �شاة. ويع���دِّ
�شمي���ت بالأر�ض املقد�شة يف القول الراجح م���ن العلماء، والتي تعني اأنها مطهرة، 
ُر فيها من الذنوب، وهي م�شك���ن الأنبياء واملوؤمنن، وجاء بناوؤها فوق  حي���ث ُيَتطَهرّ

جبل، ي�شمى جب���ل الزيتون)13(، وبه اأق�شم اهلل تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ    ڀژ)�ش���ورة الت���ن: 1-3(، واأن �ش���رف املدين���ة يتاأتى من 
وج���ود امل�شجد الأق�شى فيه���ا، وقد جاءت ت�شميته بالأق�شى نظ���ًرا لبعد امل�شافة، 
 وفيه���ا م�ش���رى الر�ش���ول �شل���ى اهلل عليه و�شل���م، وه���و املق�شود من قول���ه تعالى:
ڀ  ڀ   ڀ   پ     ڀ   پ  پ  پ      ٻ   ٻ  ٻ   ٱ  ٻ   ژ   
مق���ر  فالأق�ش���ى  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹژ)الإ�ش���راء: 1(، 

الأنبي���اء، ومهبط املائكة، وقد عرف اخللفاء امل�شلم���ون ف�شلها، ولذا، قدم عمر 
بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه من املدينة املنورة، ليت�شلم مفاتيحها، بناء على طلب 
البطري���رك، فلم���ا انتهى اإليه���ا، دخل امل�شج���د، وم�شى اإلى مح���راب داوود عليه 
ال�شام فقراأ �شجدة داوود و�شجد، ثم كتب العهدة العمرية وفيها: اإين قد اأمنتكم 
عل���ى دمائكم واأموالك���م وذراريكم و�شاتك���م وِبَيعكم، ول ُتَكلَّف���وا فوق طاقتكم، 
وم���ن اأراد منكم اأن يلح���ق لأمنه فله الأمان، واأن عليكم اخل���راج كما على مدائن 
فل�شط���ن)14(. وذلك لعظم املدينة، ففيها قب���ور اإبراهيم واإ�شحاق ويعقوب عليهم 
ال�ش���ام، وورد يف الأثر: من اأتى بي���ت املقد�ض فلياأِت محراب داوود، فلي�شلرّ فيه، 
ولي�شبح يف عن �شلوان، فاإنها من اجلنة)15(، وهناك �شرديات ومرويات كثرية عن 
ف�شائل ال�شخ���رة املباركة، وعن بركة هذه الأر�ض، مم���ا جعلها مق�شًدا للزيارة 
وال�شاة. بل اإن هذه ال�شرديات تتواتر يف ذاكرة اأهل املدينة ذاتها، وعلى نحو ما 
يذك���ر ابن اجلوزي باأن اأرطبون قائد الروم، الذي انهزم يف موقعة اأجنادين اأمام 
عم���رو بن العا�ض ر�شي اهلل عنه، رف�ض ال�شماح لعمرو بت�شلم املدينة، وكتب اإليه: 
»... ل تتع���ب فاإمنا �شاحب الفتح رجل ا�شمه على ثاثة اأحرف«، فاأدرك اأنه عمر 

ر�شي اهلل عنه)16(.
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وما ت�شلَُّم عمر ملفاتيح القد�ض اإل برهان �شاطع على عظم مكانة املدينة، واأن 
هن���اك حقيق���ة مهمة دالة على ا�شتق���رار املدينة يف نهاية الأم���ر باأيدي امل�شلمن، 
لتحظ���ى بالعناية والهتم���ام والتقدي�ض الذي يلي���ق بها، فامل�شلم���ون يوؤمنون بكل 
ون ت���راث الأنبي���اء تراثه���م، واأن ر�شالة الإ�شام امت���داد وخامتة  الأنبي���اء، ويعدرّ
للر�ش���الت ال�شابق���ة، فلبرّ دع���وة الأنبياء ه���ي التوحيد هلل �شبحان���ه، وهو عقيدة 
الإ�ش���ام. وه���و ينفي مختلف الدع���اءات اليهودية التي تنظر اإلى ت���راث الأنبياء 
ا من  على اأنه خا�ض بهم وحدهم، كما ي�شيئون اإلى بع�ض الأنبياء، ويروون ن�شو�شً
الت���وراة املحرف���ة. ولكن التاريخ يدلنا على اأن اليهود ه���م ال�شعب الأقل يف الفرتة 

الزمنية من حيث ا�شتيطانهم بفل�شطن)17(.  
وه���ذا ما يف�شر ال�شراعات املتتالية من اأجل القد�ض خا�شة، واأر�ض فل�شطن 
ا. وهو املفهوم الذي يوؤكد عليه  عامة، التي حتوي مقد�شات م�شيحية ويهودية اأي�شً
بول ريكور باأن التف�شري يف التاريخ يعني الإفهام عن طريق ال�شتعادة، تلك العملية 
ال�شتقرائية التي مياأ بها املوؤرخون ثغرات يف �شردهم، من اأجل فهم اأعمق، ويتم 

تفعيله، عندما تعجز الوثائق التاريخية عن ملء الفراغات التاريخية)18(.
فق���د �شع���ى اليهود اإل���ى ا�شتع���ادة العق���ود القليلة الت���ي ق�شوها عل���ى اأر�ض 
ِدموا عندما وجدوا اأن التاريخ �شدهم، فالعقود ال�شبعة التي  فل�شطن، ولكنهم �شُ
ق�شوها يف فل�شطن، ل تنه�ض دليًا اأمام اآلف ال�شنن التي ق�شاها العرب فيها، 
كم���ا اأن ال�شواهد الأثرية ت�شب كلها يف �شالح امل�شلمن، فلم يجدوا اأمامهم -كما 
ج لها اليهود يف  يق���ول كيث وايتام- اإل التف�شري ال�شيا�شي امل�شتند اإلى دعاوى يرورّ
محافله���م واأدبياتهم، ول اأ�شا�ض لها، فا ميكن اأن يك���ون الرتاث التوراتي ممثًا 
لروؤية املا�شي، التي تطابق الواقع، و�شعوا يف املقابل اإلى اإماتة التاريخ الفل�شطيني، 
ب���اأن فل�شط���ن اأر�ض ب���ا �شعب، يجب اأن تعط���ى ل�شعب با اأر����ض، هو �شعب اهلل 
املختار. وبالتايل، فاإنه من الناحية العلمية، ل قيمة لادعاءات اليهودية؛ لأنها مل 
ا،  جت���د اأثًرا واحًدا داًل على هيكل �شليمان يف القد�ض وحتت الأق�شى، ولأنها اأي�شً
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مبنزلة د�ضرّ لاأماين والأحام ال�شهيونية يف قلب البحوث الأكادميية املو�شوعية، 
ول ينبغ���ي باأي حال اأن تكون الأمنية �شاهًدا ودلي���ًا على تاريخ ما�ٍض، ميكن بناء 

حا�شر عليه)19(. 
وعندم���ا نطب���ق مفهوم ريك���ور عن م���لء فراغ���ات التاريخ ع���ب ال�شتعادة، 
ف���اإن هذا ي�شق���ط بال�شرورة، يف حالة القد�ض وفل�شط���ن، فكم من ال�شعوب مرت 
عليهم���ا، و�شكنت يف فل�شطن، وكان بنو اإ�شرائيل اأقلهم، فلم تُعد هناك ثغرات يف 
التاري���خ املت�شل�ش���ل املتتابع للقد�ض، واإمنا هي فج���وات �شخمة، قد يغطيها �شباب 
ال�شجي���ج ال�شيا�شي، ولكنه حتًما �شينق�شع عندما تتب���ن احلقائق التي هي قائمة 

بالفعل وحتتاج لقوة تظهرها.
اإذن، ف���اإن ق���راءة القد�ض يف منظ���ور اأدب الرحات، ل ميك���ن اأن تنفك عن 
الُبعدي���ن: املكاين والزماين، فالأول يعن���ي ال�شواهد واملعامل والوجود املادي، التي 
تع���ب عن البعد الثاين وهو الزمان، فرتاكم الآث���ار، ووجود �شعب يحيط بامل�شجد 
الأق�شى، ومتتزج عقيدته وثقافته وعاداته وتقاليده بالأر�ض املقد�شة، ل ميكن اأن 
ميح���ى حتت اأي دعوات. وكما ي�شري بول ريكور ب���اأن التف�شري ال�شببي والفهم عب 
احلبكة التاريخية يتطابقان متاًما، وهذه النقطة ل تناق�ض على نحو جديٍّ عندما 
يبدي الفعل نتائج غري مق�ش���ودة، وهي احلالة املعتادة التي يواجهها املوؤرخ، فقد 

يهزم التف�شري احلبكة)20(. 
 وبعب���ارة اأخرى، فاإن املوؤرخ ي�شعى لإقام���ة �شردية تاريخية عن القد�ض، ولكن 
ل يجد اأمامه اإل التاريخ الإ�شامي العربي، ومن قبله تواريخ اأخرى، متتد لأكرث من 
اأربعة اآلف �شنة، يبحث يف ثناياها عن بني اإ�شرائيل فا يجد اإل نتفات ونثريات، 
ل ميكنه���ا تقدمي تاأريخ مت�شق ومتتابع. ويف املقابل فاإننا –نحن امل�شلمن- منتلك 
الآث���ار وال�شواه���د والن�شو�ض الديني���ة، والن�شو����ض التاريخية، ومنه���ا مدونات 
الرحات، التي هي مبنزلة »الثقاف«، وهو القالب املادي والنظري الذي يتقوم به 
ن، الذي �شينتج  ا املخزون الرتاثي والعقل املدوَّ الطب���ع والروؤية وال�شلوك، وهو اأي�شً
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ثقاًفا نظريًّا من خ���ال جمموعة من الت�شورات اأو التمثات التي ت�شكل منظومة 
فكرية يف املجتمع،ثم اإن���ه يتحد مع الثقافة املجتمعية، ويعتمل يف ثناياها، فيغذي 
النبات الثقايف الذي ي�شتمر يف النمو والرتقاء، اأي يتحد الثقاف املادي مع الثقافة 

الامادية لت�شكيل روح املجتمع)21(.
واإذا نظرنا اإلى القد�ض �شنجد اأنها تتمتع بالثقاف املادي ال�شخم، من خال 
احت�شانه���ا عدًدا من مقد�شات امل�شلم���ن: الأق�شى، وال�شخرة امل�شرفة، وم�شجد 
قبة ال�شخرة، وكلها معبة عن �شرديات ومعتقدات ا�شتقرت يف الوجدان اجلمعي 

للم�شلمن، وامتزجت بحياة �شكان بيت املقد�ض، وعاداتهم، وتقاليدهم.
وه���و ما جنده بجاٍء عندما ن�شتعر�ض ما ج���اء يف رحلة نا�شر خ�شرو، ونقراأ 
الة اإل���ى القد�ض املدينة واملجتم���ع واملقد�شات، لتنه�ض  فيها كي���ف نظر هذا الرحرّ
بو�شفها وثائق معبة عن تاريخ حي فاعل، كان ول يزال، و�شيظل، ل ميكن اإ�شكاته 
 بدخ���ان ينفثه اأ�شح���اب م�شروع ا�شتعماري، يري���دون اأن يفر�شوا بالقوة القهرية، 

ما ينفيه علم الآثار، والتاريخ امل�شرود، والواقع امل�شهود. 
نا�شر خ�شرو؛ ال�شخ�شية والرحلة: 

ُتعدرّ رحلة نا�شر خ�شرو قباديانى )ت 481ه�( من اأبرز الرحات التي �شجلت 
م�شاه���داٍت دقيق���ًة ملدينة القد�ض، فق���د عا�ض يف القرن الراب���ع الهجري، عندما 
كان���ت القد�ض يف قمة عمارتها، ومق�ش���ًدا للزيارة وال�شياحة. وتقع حوادث رحلته 
بن �شنة 437 و�شنة 444ه�، حيث جال فيها غالبية باد امل�شرق العربي، بدًءا من 
ا باأذربيجان واأرميني���ة وال�شام وفل�شطن  ب���اد اإيران، من مرو يف خرا�ش���ان، مارًّ
وم�ش���ر، واحلجاز وجند وجنوب���ي العراق، ثم قفل راجًعا اإلى اإي���ران، منتهًيا اإلى 

مدينة بلخ يف خرا�شان.
ُوِلَد نا�شر خ�شرو لأ�شرة متو�شطة احلال والرثوة يف العام 394ه�، حيث تثقف 

لته ليكون يف خدمة امللوك والأمراء.  ثقافة وا�شعة جمعت الأدب والفل�شفة؛ اأهرّ
جمع خ�شرو يف �شخ�شيته روح الأديب واملفكر والفيل�شوف، مبا جعله متعاطًيا 
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م���ع الأف���كار واملذاه���ب ال�شائدة يف ع�شره، خا�ش���ة اأنه عا����ض يف اإقليم خرا�شان 
بفار����ض، وهو اإقليم �شهد �شراعات مذهبية، ودينية و�شعوبية، وكما ي�شفه �شم�ض 
الدي���ن املقد�شي باأنه »اأكرث الأقاليم علًما وفقًه���ا وبه يهود كثرية، ون�شارى قليلة، 
ا اإل  واأ�شن���اف املجو����ض، واأولد عل���ي فيه على غاي���ة الرفعة، ول ترى في���ه ها�شميًّ
غريًب���ا، ومذاهبه���م م�شتقيمة، غري اأن اخل���وارج ب�شج�شتان ونواح���ي هراة كروخ 
وا�شرتبي���ان كثرية، وللمعتزل���ة بني�شابور ظهور با غلبة، ولل�شيع���ة والكرامية بها 
ا �شفعاوية )ن�شبة  جلب���ة، والغلبة يف الإقليم اأ�شحاب اأبي حنيف���ة... وني�شابور اأي�شً
ملذهب الإمام ال�شافعي(، وبر�شاتيق هيطل اأقوام يقال لهم بي�ض الثياب، مذاهبهم 
تق���ارب الزندقة، واأقوام على مذهب عبد اهلل ال�شرخ�شي لهم زهد وتقرب، واأكرث 
اأه���ل ترم���ذ جهمية، واأهل الرق���ة �شيعة، واأهل قن���در قدري���ة«)22(، وكاأن خرا�شان 
اأر�ض جامع���ة ملختلف الأديان الكتابي���ة والو�شعية، والعديد م���ن املذاهب ال�شنية 
وال�شيعي���ة، مبا يعني �شراعات يف الأفكار، يف �شوء انت�شار دعاة كل مذهب ودين، 
م���ع وجود ملوك و�شاطن حتمي املذاهب الك���بى، وتدعم دعاتها وعلماءها، يف 

الوقت الذي حتارب املذاهب الأخرى املعار�شة لها. 
لق���د عاي�ض خ�شرو ال�شراَع الفكري والروحي واملذهبي يف ع�شره، اإذ اأقيمت 
دول على اأ�ش�ض مذهبية، مثل دول البويهين ال�شيعية، واخلافة الفاطمية يف م�شر 
املوؤ�ش�شة على املذهب الإ�شماعيلي، بجانب اخلافة العبا�شية ال�شنية ال�شعيفة يف 
بغ���داد، وتنا�شرها ال�شلطنة الغزنوية ال�شني���ة يف فار�ض والهند، ودولة ال�شاجقة 
ال�شنية يف العراق. وكانت اأزمة خ�شرو هي احلرية و�شط ت�شارع املذاهب: ال�شنية 
وال�شيعي���ة، فاإذا اختار اأحدهم���ا، فاإلى اأي فرقة من فرقهما يتبع؟ يف الوقت الذي 
ارتفع �شاأن املذهب الفاطمي، وانت�شر دعاته يف كل مكان، على نحو دقيق ومنظم، 
وعاَدْته���م بقوةالدول���ة ال�شلجوقي���ة والغزنوي���ة، و�شرب���وا بكل قوة عل���ى اأيدي كل 

دعاتهم املنت�شرين يف البلدان)23(.
ا، فا ميك���ن ف�شل عامل  كم���ا كان لل�ش���راع ُبعُده ال�شعوب���ي )القومي( اأي�شً
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القومية يف تطور امل�شرق الإ�شامي وقيام عديٍد من الدول به، فقد نقلت اخلافة 
العبا�شية ال�شلطاَن من يد العرب اإلى ال�شعوب املغلوبة املتح�شرة، وتركت للقوميات 
 الرتكي���ة والفار�شي���ة وغريه���ا حرياتها، مم���ا اأدى اإل���ى ا�شتداد العام���ل القومي، 
اإذ اأقيم���ت دول عديدة مثل الدولة ال�شفارية والدولة الطهارية والدولة ال�شامانية 
يف بلخ، ثم اأقيمت دول���ة ال�شاجقة والغزنوين)24(، وكلها دول غلب عليها املذهب 
ال�شن���ي، وكانت تدين بالولء للخاف���ة العبا�شية )ال�شعيف���ة( يف بغداد، وحر�ض 
ملوكه���ا على ني���ل اعرتاف اخلافة العبا�شي���ة بها، وب�شرعيته���ا، فاخلافة كانت 
عام���ة على وحدة امل�شلمن، وم�شدًرا ل�شرعي���ة احلكام وحكمهم، وقد ا�شتفادت 
اخلاف���ة العبا�شية م���ن هذه الدول يف م���درّ وجودها اإلى الق���رن ال�شابع الهجري، 
ويف حماية تغور العامل الإ�شامي، وحماية الإ�شام نف�شه، واملذهب ال�شني بعك�ض 

الدول التي اأقيمت يف املغرب الإ�شامي)25(.
فالن�شو����ض ال�شردي���ة الكا�شيكي���ة يف تراثن���ا العرب���ي –كما يق���ول �شعيب 
ا  حليف���ي- تتمتع بخا�شية قدرته���ا على متثل ع�شرها ب�شكل م���ن الأ�شكال، واأي�شً
 تك�ش���ف ع���ن �شخ�شية موؤلفه���ا وروؤاه، كما تعرفن���ا باهتماماته وغايات���ه)26(، وهو 
ما جنده بو�شوح يف كتاب �شفر نامة لنا�شر خ�شرو، فال�شرد فيه جاء ب�شمري املتكلم، 
 عل���ى م�شتوى الو�ش���ف واحلدث واملفارقات، على ما درج���ت عليه كتب الرحات، 
يف اأ�شلوبها ال�شردي الذات���ي، وكاأن مدونات اأدب الرحلة يف تراثنا العربي مبنزلة 
امل���راآة الكا�شف���ة عن �شخ�شي���ة املوؤلف وتوجهات���ه، فهو ي�شف ما ي���راه من معامل 
امل���كان، وطب���اع ال�شعوب، يف �ش���وء ثقافته اخلا�ش���ة، وهو ما يدفعن���ا اإلى اإعمال 
منهجي���ة التحي���ز Bias، حيث ميكن ق���راءة مدونات الرحات قدمًي���ا وحديًثا يف 
ف باأنها اجتاه���ات ال�شخ����ض الباح���ث اأو املوؤلف نحو  �شوئه���ا، فالتحي���زات تع���رَّ
الق�شايا وال�شخ�شيات واجلماعات الإن�شانية، وهي اأمر موجود يف جميع البحوث، 
اإما اأن تكون بتعب���ريات واألفاظ جلية، اأو تكون م�شترتة، ورمبا تكون هناك �شعوبة 
م���ا يف التو�ش���ل اإليها، ولكنها حتًم���ا موجودة، ولبد من و�شعه���ا يف احل�شبان، بل 
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يجب اأن تكون �شمن التقييم النقدي للن�ض مو�شع الدرا�شة)27(، فا ن�شلرّم بالآراء 
ره خ�شرو يف كتابه،  ول املعلومات التي يبثها املوؤلف يف ن�شه، وهذا نلم�شه فيما �شطرّ
ه اخل�شاب اإل���ى اإ�شادة خ�شرو  واأ�ش���ار اإلي���ه يحيى اخل�شاب يف درا�شت���ه عنه، اإذ نبرّ
كثرًيا باملع���امل الدينية يف م�شر الفاطمية، وبنظام احلكم، واأحوال النا�ض، وبالغ 
يف الو�ش���ف واملدح بعبارات عدي���دة، �شحيح اأنه مل ي�ِش���ر يف ثنايا منت رحلته اإلى 
اقتناعه باملذهب الفاطمي، ولكن هذا ذكره يف كتبه الأخرى ويف ديوانه ال�شعري، 
ومنه���ا تفترّح اأب���واب احلكمة له، وعرف الظاهر والباطن، واهت���دى اإلى اإمام اأهل 
الزم���ان وهو اخلليف���ة الفاطمي امل�شتن�ش���ر، وي�شفه باأنه جوهرة ت���اج الر�شالة، 
ه الإمام بالنهار الذي ي�شيء ال�شمائر املظلمة مثل  ومفخ���رة الإن�ض واجلن، وي�شبرّ

الليل، واأنه ولج املذهب عن اقتناع واإميان)28(. 
وق���د ج���اءت رحلة خ�شرو يف م�شته���ل تغري روحي وفكري مرَّ ب���ه، ورمبا يكون 
ه���ذا دافًعا خل�شرو م���ن اأجل رحلته، وكم���ا ي�شنرّف �شعيب حليف���ي الرحات اإلى 
اأن���واع، فاإن رحلة خ�شرو تنطبق عليها ما اأ�شار اإلي���ه حليفي باأنها »ن�شو�ض رحلية 
يف الوجودالفيزيق���ي ت�شتند اإلى مرجعية ملمو�ش���ة يف الزمان واملكان واأحداث يف 
الواق���ع م�شبوغ���ة بخ�شو�شيات ت�ش���رتك فيها، بالإ�شاف���ة اإلى اأنها تف���رز اأنواًعا 
ه اأح���داث الن�ض قبل تدوينها«)29(، وبالفعل  تتح���دد انطاًقا من احلافز الذي وجرّ
ه���ذا ينطبق على رحلة خ�شرو، فهي واقعي���ة يف اأحداثها، ولكن دافعها كان روحيًّا 
عل���ى نحو م���ا يقول يف مطلع كتاب���ه »�شفرنام���ه« باأنه ترك حي���اة الدعة والرتف، 
والنكباب على اللذات، بعدما جاءه حكيم يف املنام، وكان خ�شرو يعي�ض يف مدينة 
جزجانان، منكًبا على اخلمور، ف�شاأله احلكيم: اإلى متى ت�شرب هذا ال�شراب الذي 
ي�شلب لب الرجال؟ خري لك اأن ت�شحو. فاأجاب خ�شرو: اإن احلكماء ل ي�شتطيعون 
�شيًئا غري هذا يقلل هموم الدنيا. فاأجاب احلكيم: اإن الت�شرية عن النف�ض ل تتاأتى 
بفقد ال�شعور والعقل، واحلكم ل ي�شتطيع اأن يقول اإن الرجل امل�شلوب الفوؤاد ي�شلح 
هادًيا للنا�ض، بل ينبغي عليه اأن يبحث عما يزيد العقل واحلكمة. فت�شاءل خ�شرو: 
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واأنى يل هذا؟ قال احلكيم: من جدرّ وجد. فلما كان اليوم التايل، اإل وقد ا�شتيقظ، 
واغت�ش���ل، وذهب اإلى اجلامع و�شلى ركعتن هلل، وعزم عل���ى تغيري حياته، �شائًا 
اهلل اأن يعين���ه على ترك املنهيات وال�شيئات، وعل���ى اأداء الواجب، ثم عزم ال�شفر 

مرحتًا يف الأر�ض، زائًرا املدن والبلدان)30(.
 ف���كاأن ه���ذه الرحلة مبنزلة رحلة روحي���ة، اأراد بها اأن يتطه���ر، وي�شعى باحًثا 
ع���ن احلكمة، ت���ارًكا يف ذلك �شه���رة ومن�شًبا، وكم���ا اأ�شار يف م�شته���ل كتابه باأن 
�شناعت���ه كانت الإن�شاء، وكان م���ن املت�شرفن يف اأموال ال�شلط���ان واأعماله، كما 

ا�شتغل بالديوان مدة من الزمن، وذاع �شيته بن اأقرانه)31(. 
لندرك اأنه حاز من الدنيا املكانة واملال، ف�شًا على امتاكه املوهبة الأدبية، 
ف�ش���ار كاتًب���ا يف الدي���وان، بجانب عمله امل���ايل بو�شفه اأحد م�ش���وؤويل بيت املال، 
فق���د كان ملتحًقا بخدمة الدول���ة الغزنوية وهي دولة �شنية كب���رية، ولها فتوحات 
عظيم���ة يف الهند، وحتديًدا ل���دى ال�شلطاَنيِن الغزنوين محمود، ثم ابنه م�شعود. 
ف�شافر اإل���ى الهند معهم، ثم عاد اإلى باد فار�ض، ليلتحق بباط دولة ال�شاجقة 
ال�شني���ة يف العراق وفار�ض، فخدم جيفري بيك ال�شلجوقي حاكم خرا�شان، وتولى 
 اأم���ر خزانته يف مرو مدة طويلة، حتى ُن�ِشب اإليه���ا)32(. فهو يقف على ر�شيد كبري 
م���ن العل���وم واملعارف، واخلبات باحلي���اة، وهو ما انعك�ض عل���ى طريقة �شياغته 
لكتاب���ه يف اأدب الرحل���ة، فه���و ي�ش���ري اإلى فن���ون العم���ارة والعمران، ولدي���ه اإملام 
بالهند�شة واحل�شاب، مع معرفة عميقة باملذاهب والأفكار واجلماعات ال�شوفية، 
وه���و ما ظهر يف �شذرات واإ�شاف���ات يف ن�شه، واإن مل يتعمد الإ�ش���ارة اإليها ب�شكل 
 �شري���ح، فق���د كان واعًي���ا اأن كتابه يقع �شم���ن اأدب الرحات، وق���د ينفر القارئ 

من العبارات املبا�شرة عن املذهبية والآراء الفكرية. 
نهج الكتاب واأ�شلوبه:

ا واحًدا؛ اإل اأنه يف الواقع نتاج  يبدو كتاب �شفر نامه الذي بن اأيدينا الآن ن�شًّ
لث���اث مراحل يف رحلة خ�شرو خال �ش���ت �شنوات، اأي اأن الن�ض واإن كان ظاهره 
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دال على اأنها رحلة واحدة يف مرحلة مت�شلة، ولكن الواقع الفعلي هو ح�شيلة رحلة 
���ا وجغرافيًّا، جاءت يف ث���اث مراحل؛ املرحلة الأول���ى كانت من مرو  طويل���ة زمنيًّ
يف ربي���ع الآخر �شنة 437ه�، وانتهت ببلوغه القاه���رة يف 7 من �شفر �شنة 439ه�. 
واملرحل���ة الثاني���ة هي اإقامته الطويلة يف م�شر ملدة ث���اث �شنوات، من �شفر �شنة 
439ه����، اإلى اأواخ���ر جمادى الثانية �شنة 442ه�. واملرحل���ة الثالثة تبداأ من رحيله 
ع���ن م�شر متوجًها اإلى مدينة بلخ )اأق�شى �ش���رق اإقليم خرا�شان(، عب احلجاز 
وفل���ج واحل�شا والب�شرة، وتنتهي يف جمادى الآخرة �شنة 444ه�)33(، والظاهر من 
م�ش���ارات رحات���ه املكانية والزمانية اأن���ه زار القد�ض يف املرحل���ة الأولى، وهو يف 
طريق���ه م���ن العراق اإلى ال�شام ك���ي ي�شتقر يف م�شر. وكما يذك���ر يحيى اخل�شاب 
ف���اإن نا�شر خ�شرو اقتن���ع باملذهب الفاطمي، وذلك بعد انق�ش���اء رحلته، واإقامته 
الطويلة يف م�شر يف ع�شر اخلافة الفاطمية، اإذ اأ�شبح واحًدا من اأبرز رجالتها 
ودعاتها، ولذا فقد اآثر يف رحلة العودة الذهاب اإلى مكة املكرمة، ليقيم فيها �شتة 
اأ�شه���ر، دون اأن يدف���ع املك�ض )ال�شريب���ة( املطلوبة لأمري مدينة ج���دة؛ نظًرا لأن 
احلج���از كان تابًعا للخافة الفاطمية يف م�شر، مبا يدل على �شمو مكانة خ�شرو، 
واأن���ه قد حظي ب�شفة خا�شة جعلته يتنق���ل بحرا�شة م�شاحبة له، ظهرت بو�شوح 
وه���و يغادر مك���ة اإلى احل�ش���ا )الإح�شاء(، و�شل���ك طريًقا فيه كثري م���ن الأعراب 
�شفاكي الدماء، اإذ مررّ بالطائف ومطار والرثيا وجزع و�شربا وفلج واليمامة، حتى 
ل اآمًنا محاًطا بالرعاية  و�شل اإلى احل�شا، وا�شتغرقت رحلته ت�شعة اأ�شهر)34(، وتنقرّ

واحلماية والنفوذ الفاطمي يف هذه املناطق. 
عل���ى �شعي���د اآخر، ل ميكن اأن نف�ش���ل اأ�شله الفار�شي يف روؤي���ة نا�شر خ�شرو 
وكتابات���ه، فهو على قدر اعتزازه بالإ�شام –بغ����ض النظر عن مذهبه- فاإنه كان 
مت�شبًع���ا بالثقافة الفار�شية وفنونها، فقد كان من اأعظم ال�شعراء باللغة الفار�شية 
واأغزرهم م���ادة واإنتاًجا، و�شنرّف بالفار�شية كثرًيا من املوؤلفات، املنظوم واملنثور، 
منه���ا الديوان، و�شعادت نامه، ورو�شنائي نام���ه، بجانب موؤلفه يف الرحات الذي 
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 خط���ه بالفار�شي���ة وهو زاد امل�شافري���ن، وخوان الإخوان، والر�شال���ة، ووجه ودين، 
اأما كتابه �شفر نامه، فقد ترجمه عن الفار�شية امل�شت�شرق �شارل �شيفر، ثم ترجمه 
عن الفرن�شية يحيى خ�شاب)35(، وهي الن�شخة التي اعتمدنا عليها يف هذا البحث. 
ويت�ش���ح يف اأ�شل���وب خ�شروالكتاب���ي مبا ع���رف عن الفر�ض من ح���ب العمارة 
والزخ���ارف وتذوقها؛ وظهر ذلك يف موا�شع عديدة يف ن�ض رحلته، حتىاأ�شبحت 
���ا للم�شتغل���ن  ماحظات���ه واآراوؤه ع���ن الآث���ار والفن���ون يف رحلت���ه مرجًع���ا اأ�شا�شيًّ
بالفنون الإ�شامية، فرناه يتح���دث بدقة وتف�شيل عن مراكزال�شناعات والفنون 
املختلفة،وي�ش���ف امل�شاج���د، والق�شور واخلانات وغري ذلك م���ن مفاخر العمارة 

الإ�شامية)36(. 
كم���ا يظهر ذلك يف حر�ش���ه على الإ�شارة اإل���ى التاريخ الفار�ش���ي يف موا�شع 
عدي���دة من كتاب���ه، بعد ذكر التاري���خ الهجري، فهو يف م�شته���ل رحلته يذكر: »يف 
يوم اخلمي�ض ال�شاد�ض من �شنة 437ه�، منت�شف �شهر دي )يناير- دي�شمب( من 
ح يف مو�شع اآخر:  ال�شن���ة الفار�شي���ة 410 من التقومي اليزدجردي«)37(، ب���ل وي�شررّ
»ويف اخلام����ض من املحرم �شنة 438ه�، املوافق العا�شر من �شهر مرداد من تاريخ 
الفر����ض، توجهت ناحية قزوين، فبلغت قرية قوهة، وكان بها قحط، حتى بيع املن 

من خبز ال�شعري بردرهمن«)38(.
ورمبا يع���ود هذا اإلى كون الن�ض موجًها اإلى الق���ارئ الفار�شي، فاأراد املوؤلف 
رب���ط القارئ بالتقومي الزمن���ي الذي يعرفه، بجانب التق���ومي الهجري املعتمد يف 
الع���امل الإ�شامي، وهو ما يدفعنا اإلى �شرورة اأن نراعي بعد التلقي يف قراءة مثل 

هذا الكتاب، واأنه لي�ض موجًها اإلى القارئ العربي يف الأ�شا�ض.
واإذا نظرن���ا اإل���ى اأ�شلوب خ�ش���رو يف ن�ض رحلته ناحظ اأن���ه مت�شق متاًما مع 
طبيع���ة تنقات���ه، مبعنى اأنه مل يذك���ر اإل ما راأى اأو ما �شم���ع، وح�شب فرتة مكوثه 
-طال اأم ق�شر- يف املدينة اأو البلدة، اإذ عمد خال اأ�شفاره اإلى ت�شجيل م�شاهداته 
 ع���ن امل���دن والبلدان الت���ي زارها، واجتهد يف تق���دمي معلومات عن اأب���رز معاملها، 
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واإن ج���اءت يف كثري من املدن ب�شورة جمملة، ولكنه كان اأميًنا يف تدوينه، فما راآه 
راأي العن ن�ضَّ على ذلك يف كتابه، وما �شمع عنه يذكر اأن العهدة على الراوي.

فه���و يتنقل بن البل���دان: القرى وامل���دن، الوديان واله�ش���اب وال�شهول، غري 
م�شتق���ر ول مقي���م يف اأي منه���ا، وكاأن غايته الو�ش���ول اإلى القد����ض والإقامة فيها 
ف���رتة طويلة، مب���ا يوؤكد على اأن غايت���ه كانت دينية وح�ش���ب، ومل يكن يف ح�شبانه 
 التقرب اإلى الدولة الفاطمية، وكما ي�شري يحيى خ�شاب فاإنه بدا يف املرحلة الأولى 
���ا للعلم والتفقه يف الدي���ن، ويتوا�شل م���ع العلماء، فيتعلم  م���ن الرحلة رجًا محبًّ
منه���م ويناظره���م، �شواء كانوا م���ن ال�شيعة اأو ال�شنة)39(. ولذا ج���اء و�شفه ملا مررّ 
ب���ه موجًزا ق�شرًيا، بعك�ض م���ا �شرنى من و�شفه ملدينة القد����ض الذي جاء عميًقا 

م معلومات وفرية بو�شٍف ب�شري.  مف�شًا، يقدرّ
فل���م ي�شج���ل خ�شرو خال رحلت���ه اإل ما راآه اأو �شمع عنه م���ن املدن والبلدان، 
وبالطب���ع مل يعتم���د على ذاكرته، واإمن���ا كانت اأوراقه واأقام���ه واأحباره معه؛ لأنه 
ي�شج���ل بالتاري���خ والي���وم كل ما ي�شاهده، مبا ي���دل على اأن���ه كان م�شتهدًفا لكتابة 
 ن����ض رحلت���ه، جمتهًدا ق���در ا�شتطاعت���ه يف تدوين املعلوم���ات ب�ش���كل دقيق، وهو 
م���ا يعطي م�شداقية عالية لن�شه الرحل���ي؛ لأنه مل يعتمد على الذكرى والذاكرة، 
بكل ما ميكن اأن ي�شيبها من ن�شيان اأو فقدان املعلومة، اأو �شياع امَلْعلم من الذاكرة 
الب�شرية، واإمنا كتب وهو �شائر، واأي�شا وهو مقيم، واحتفظ باأوراقه، حتى �شاغه 

يف كتاب مكتمل هو الذي بن اأيدينا.
فينطب���ق على اأ�شلوب���ه يف ت�شجيل رحلته ومروره العاب���ر يف البلدان ما اأ�شماه 
�شعي���ب حليف���ي ب���»�شردية العبور« التي ميثرّلها النط���اق وامل�شري يف رحلة فعلية.. 
ذهاًبا واإياًبا، مت�شمنة املتواليات والتمهيد، والعامدة اإلى التقدمي والتعريف، واإلى 
الأح���داث العار�شة، بحيث يحت���وي كل ن�ض يف العموم �شردية العبور اإلى احلكاية 
���ا. اأما العب���ور املادي فري�شم وت���رية متو�شطة  والفع���ل والأح���داث، اأفقيًّا وعموديًّ
ال�شرعة لل�شرد يف الن�ض الرحلي؛ ت�شرئب نحو احلركة املدورة محور الرحلة، وهو 
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الة- الراوي املتطلعة للو�شول اإلى الهدف)40(. فن�ض الرحلة  ما يعك�ض نف�شية الرحرّ
متمي���ز يف بنيته الن�شي���ة بذكر طرق ال�شفر يف تتابع زمن���ي ومكاين، بحيث يكون 
الق���ارئ مدرًكا م�ش���ار الرحلة ب�شكل ع���ام، وذلك خال م�ش���اَري ذهابه وعودته، 
ا تفا�شيل  فتل���ك ه���ي بنية ن�ض الرحلة باأن يك���ون �شامًا للذهاب والإي���اب، واأي�شً
التنق���ات والبلدان، فيما تختلف طبيعة الو�ش���ف يف الن�ض ما بن و�شف �شريع، 
ي�ش���ري اإجم���اًل، مبا يعن���ي اأن الرحالة مل يتوقف كثرًيا يف ه���ذا املو�شع، اأو اأن هذا 
املو�شع لي�ض بالأهمية التي ت�شتدعي اأن ي�شهب القول فيها، واإمنا يدخر التف�شيل، 
والقول العميق يف املدن الكبى، حيث املعامل املميزة، وتقاليد ال�شعوب املده�شة.

وه���و ما جنده وا�شًحا يف �شفر نام���ه، فقد توافر يف الن�ض بيان عن م�شارات 
الرحتال، فرتاوح الن�ض ما بن الإجمال والتف�شيل، فالإجمال يبدو يف الإ�شارات 
ا اأبرز املعلومات عن �شري  ال�شريع���ة التي يذكرها عن اأح���داث ووقائع �شفره، واأي�شً
الرحل���ة، فمثًايقول وا�شًفا بدء رحلت���ه: »يف الثالث والع�شرين من �شعبان عزمت 
عل���ى ال�شفر من ني�شاب���ور، ف�شرت من مرو اإلى �شرخ�ض، وهي على ثاثن فر�شًخا 
منه���ا، ومن �شرخ�ض اإلى ني�شاب���ور اأربعن فر�شًخا، وقد بلغتها يوم ال�شبت احلادي 
ع�ش���ر من �ش���وال. ويوم الأربعاء اآخر ه���ذا ال�شهر ُك�ِشفْت ال�شم����ض، وكان احلاكم 
يومئ���ذ طغرك بي���ك محمد، اأخ���ا جغري بيك )اأح���د حكام ال�شاجق���ة(، وكانوا 
ي�شي���دون مدر�شة بقرب �شوق ال�شراجن، اأمر ببنائها، وقد ذهب اأثناء وليته لأول 

مرة لا�شتياء على اأ�شفهان«)41(. 
ال�شت�شه���اد ال�شابق ه���و منوذج على ما داأب عليه خ�ش���رو يف تدوينه لرحلته، 
اإذ يحر�ض على ا�شتيفاء الزمان بذكر التاريخ الهجري ب�شفة دائمة؛ لأنه التاريخ 
املعتمد يف التعامات بن كافة الأقاليم امل�شلمة، فبداأ م�شريته من مدينة ني�شابور 
)ني�شاب���ور( وهي واقع���ة يف اإقليم خرا�ش���ان �شمايل �شرق اإيران؛ ق���رب العا�شمة 
الإقليمي���ة م�شه���د. وكانت ُتَعدرّ من اأبرز املدن يف التج���ارة والثقافة والعلم يف باد 
فار�ض قدمًيا، وبالطبع هي نائية عن و�شط العامل الإ�شامي، حيث البقاع املقد�شة 
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ا عن العوا�شم ال�شيا�شية ومراكز العلم، مثل بغداد  يف باد ال�شام واحلجاز، واأي�شً
والقاه���رة وحلب ودم�شق، مما ي�شعب على قاطني ه���ذه املدن النائية ال�شفر اإلى 
قل���ب العامل الإ�شامي، ومن هن���ا ندرك �شبب حر�ض خ�شرو عل���ى تدوين رحلته، 
والتوجه بها اإلى قرائه باللغة الفار�شية، هوؤلء الذين ي�شمعون حكايات عديدة عن 
احلرمن ال�شريف���ن يف احلجاز، وامل�شجد الأق�شى يف القد�ض، ناهيك عن معامل 

بقية البلدان و�شمات اأهلها. 
كذلك يحدد خ�شرو اأزمنة و�شوله اإلى البلدان املختلفة يف طريقه، كما يحدد 
م�شاف���ات ال�شري، وف���ق القيا�ض املعتمد وقتئ���ٍذ وهو الفر�شخ )ح���وايل خم�شة كيلو 
م���رتات تقريًبا(، كما ي�شري اإلى اأبرز الظواهر الفلكية التي ا�شرتعت انتباهه وهو 
ك�ش���وف ال�شم�ض يف اأحد اأيام الأربعاء، وهي ظاه���رة تك�شب ن�شه م�شداقية؛ لأن 
الق���ارئ يف ع�شره وموطنه �شيتذكر مثل هذا اليوم الذي مررّ به، فريبطه مع رحلة 

خ�شرو. 
واأي�ش���ا يتعمد خ�ش���رو الإ�شارة املجملة اإلى احل���كام ال�شاجقة، وما قاموا به 
ا عملهم على بناء اإحدى املدار�ض يف املدينة.  من فتح وقتئٍذ ملدينة اأ�شفهان، واأي�شً
فالأزمن���ة وامل�شاف���ات والبل���دان كله���ا تقع �شمن نط���اق الثقاف���ة احل�شارية 
الإ�شامي���ة الت���ي كان���ت �شائ���دة يف الع���امل الإ�شامي وقتئ���ٍذ، كم���ا اأن الإ�شارات 
التاريخي���ة تعطين���ا معرفة بالظ���روف ال�شيا�شي���ة ال�شائدة يف اإقلي���م فار�ض، وقد 
داأب خ�ش���رو يف ن�ض رحلته على مثل هذه الإ�ش���ارات اإمعاًنا يف التوثيق التاريخي، 
وتعميًق���ا ملعرفة القارئ عن طبيعة رحلته. ذلك هو اأ�شلوب خ�شرو يف �شرد رحلته، 
اإذ يتعم���د ذك���ر الزمن، وامل�شاف���ة التي قطعها، اأو التي تف�ش���ل مدينة عن اأخرى، 
بجانب اأبرز ما لحظه يف املوا�شع التي مر بها، وما ا�شرتعى انتباهه من غرائب، 
كما اأنه يتعمد ما ميكن اأن ن�شميه »منا�شبة الزمن يف ال�شرد الرحلي«، الذي يعني 
اأن و�شف���ه مِلا مي���ررّ به، يت�شارع عندما يك���ون مروره �شريًعا بامل���كان، فيكون اإ�شارة 
�شريعة، ثم يتباطاأ عندما يكون مروره باملو�شع بطيًئا، باأن يتوقف حلاجة، اأو تنوخ 
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القافل���ة للح�ش���ول على املاء اأو الراحة، فيكون و�شف���ه اأكرث دقة، ملا راآه يف املكان، 
وم���ا �شمعه من النا����ض اأو من رفاقه يف الرحلة، ولعل خ���ري مثال على ذلك و�شف 

خ�شرو ملدن ال�شام و�شاحله وقراه، وما جذب انتباهه)42(.
الة امل�شلم���ن، الذين داأبوا على  ���ا، فاإن خ�شرو يلتقي مع غ���ريه من الرحرّ اأي�شً
ت�شجي���ل مختلف املعلومات عن املدن والأم�شار والق���رى، من خال اإعطاء نظرة 
موج���زة ع���ن تاريخه���ا، اأو و�شف مظهره���ا، اأو ما امتازت به وانف���ردت عن باقي 
املناط���ق، وت�شجيل ما يراه من ظواهر تنفرد بها ع���ن غريها من البلدان)43(، مبا 
الة، ال���ذي ل يكتفي بالطاع  يعن���ي اأن ال�ش���ق املع���ريف ل ينف�شل عن رغب���ة الرحرّ
بنف�ش���ه على ما يراه، واإمنا يعمد اإلى ت�شجيل���ه يف كتابه؛ اإفادًة للقارئ من ناحية، 

ومزيًدا من امل�شداقية من ناحية اأخرى.
  وكم���ا يذكر اأحمد رم�شان فاإن كثرًيا من ن�شو�ض الرحات �شيغت باأ�شلوب 
جذاب، حاوية موادَّ وعلوًما وو�شًفا، واأ�شهمت يف معرفة امل�شالك واملمالك املو�شلة 
بن اأقط���ار الدولة الإ�شامية مرتامي���ة الأطراف، بجان���ب الأغرا�ض ال�شخ�شية 
للرحال���ة اأنف�شهم، واملتمثلة يف ال�شياحة واكت�شاب املعارف، والتعرف على العلماء 
ال���ة بو�شفهم �شهوَد  وال�شي���وخ، وتاأدية فري�ش���ة احلج)44(، اإذ تظ���ل مدونات الرحرّ
روؤي���ٍة اأ�شدق قيًا، واأقوى تاأثرًيا؛ ممن �شم���ع اأو قراأ اأو ا�شتنبط)45(، وبذلك ميكن 
ق���راءة ن�شو�ض الرح���ات عامة، ون�ض رحل���ة خ�شرو خا�شة يف �ش���وء الإ�شارات 
املعرفي���ة العديدة التي تزخ���ر بها، فا �شك اأن التدوين الناجت عن الو�شف بالعن 
ا على دقة  ال���ة حري�شً املج���ردة، يعطي م�شداقية عالي���ة للقارئ، طاملا كان الرحرّ
التفا�شي���ل، واأمان���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�ض يف احلقب���ة الزمنية التي 

زارها �شكانيًّا وعمرانيًّا واجتماعيًّا. 
خ�شرو وو�شف القد�س:

كان���ت مدينة القد�ض غايًة خل�شرو، وقد مكث فيه���ا حقبة طويلة من الزمن، 



58  5 458  5 4 شوال- ذو احلجة 1443 
أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م

شوال - ذو احلجة1443 
6 أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م  6

257

ف على بع����ض عادات اأهلها، وقد  كم���ا هو وا�شح يف الن����ض، اإذ زار معاملها، وتعررّ
اأفا����ض و�شًف���ا واإ�شهاًبا يف احلديث عن عمرانها، ومن خ���ال و�شفه ندرك كثرًيا 
ع���ن عم���ارة املدينة باأ�شل���وب تتجلى فيه ما يطل���ق عليه �شعيب حليف���ي ب� »�شردية 
الو�شول« وفيه���ا يتكثف ال�شردي م�شبعا باآفاق اأخ���رى، وبحر�شه على الت�شخي�ض 
 الدقي���ق، �ش���واء تعلق الأمر مبا ه���و روحي – ديني، اأو تقري���ري وتبليغي و�شفاري، 
اأو علمي واأدبي، وغريه. ففي هذا امل�شتوى ي�شبح ال�شرد متوازًنا ومت�شمًنا اأ�شكال 
الو�ش���ف والتعليق والتاأمل واملقارنة والتمثل. فال�ش���رد بهذا املعنى هو خطاب بنى 
اأ�شا�شي���ة وم�شتويات، وي�شكل ن�شًقا متما�شًكا يخت���زن بداخله طبقاٍت قوليًة دللية 
متلون���ة ومتدرجة يف �شرعتها وبطئها، ويف حركته���ا و�شكونها)46(. فمفهوم �شردية 
الو�شول هو املقاب���ل ل�شردية العبور، فالأول يعني البقاء والعي�ض فرتة من الزمن، 
خا�ش���ة اإذا كان يف مدينة مثل القد����ض، تتمتع مبكانة دينية �شامية عند امل�شلمن، 
اأما الثاين فهو جمرد عبور يف املكان، وفرتة ق�شرية يف الزمان، ل ي�شمح للرحالة 
بتف�شي���ل الق���ول وتعميقه، وهو م���ا يجعل �ش���رده الرحلي موج���ًزا، بعك�ض �شردية 
الو�شول التي جتعل �شخ�ض الرحالة يف حالة توا�شل نف�شي واجتماعي ومعريف مع 
اأهل املدين���ة، ف�شًا عن زيارته املتاأنية واملتتابعة ملعاملها، ور�شده حلركة العمران 
 والتج���ارة واملنتج���ات فيها، وكل ه���ذا ينعك�ض اإث���راء على مدونت���ه يف الرحلة، اإذ
 ل يكتفي بال�شرد واإيراد املعلومات، واإمنا يعمد اإلى املقارنة بن املدينة وغريها من 
امل���دن، على م�شتوى العمران، وطبائع ال�شكان، وما تتميز به من معامل، وطرقات، 

وبيوت، واأطعمة، واأزياء. 
اأم���ا عن رحلة خ�شرو اإلى مدينة القد�ض، فكما يذكر يف رحلته، باأنه قد و�شل 
 اإلى املدين���ة في�شهررم�شان �شنة 438ه�، بعد �شن���ة �شم�شية من خروجه من بلده، 
اإذ وا�شل �شفره دون اإقامة دائمة يف اأي بلد، وا�شًعا رحاله يف مدينة القد�ض. يقول: 
»وط���وال رحلتنا مل نق���ررّ يف مكان قط، ول وجدنا راحة كاملة. واأهل ال�شام ي�شمون 
 بي���ت املقد�ض )القد����ض(«)47(. فمكانة القد�ض �شامي���ة يف نفو�ض امل�شلمن قاطبة، 
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اإذ حتظى بالزيارة امل�شتمرة، ويعتز اأهل ال�شام بتلك املدينة املقد�شة التي حتت�شنها 
بادهم، وكلتا الت�شميتن: بي���ت املقد�ض والقد�ض، دالتان على القدا�شة يف نفو�ض 
اأه���ل ال�ش���ام، ورمبا اتخاذهم ت�شمي���ة القد�ض بديلة عن بي���ت املقد�ض ت�شهيًا يف 

النطق والدللة. 
ويف اإ�شارة خ�شرو اإلى اأنه ظل موا�شًا �شفره دون توقف اأو اإقامة، متنقًا بن 
بلدان ال�شام، حتى ا�شتقر يف القد�ض لتكون مق�شده وموطَن اإقامته يف ارحتاله.  

ا للن�ش���ارى، اإذ ياأتي »من باد الروم  كم���ا ي�شري اإلى اأن القد�ض مق�شٌد اأي�شً
كثرٌي من الن�شارى واليهود؛ وذلك لزيارة الكني�شة والكني�ض هناك«)48(، مبا يعني 
اأن القد�ض هي مدينة مفتوحة لاأديان الثاثة، ومل يحدث طيلة تاريخ القد�ض حتت 
حكم امل�شلمن اأن ُمِنَع اليهود اأو الن�شارى من زيارة مقد�شاتهم، فامل�شلمون، ووفق 
العهدة العمرية، حافظوا على مقد�شات الن�شارى واليهود، ومل مينعوا احلج اإليها 
يف اأي���ة فرتة من الفرتات، وهو ما يناق�ض تاريخيًّا الأ�شاطري الكاذبة التي روجتها 
كنائ�ض اأوروبا، وعلى راأ�شها الفاتيكان، اإذ اأ�شعل البابا اأوربان الثاين �شعوب اأوروبا 
واأمراءها �شد حكم امل�شلمن، بحجة اأنهم مينعون امل�شيحين من زيارتها، وكانت 
املح�شل���ة قرنن من احلمات ال�شليبية املتتابعة على باد ال�شام، حتت �شعارات 
ع���ة �شد امل�شلم���ن الذين احتموا  ديني���ة زائف���ة، واأ�شفرت عن جرائ���م اإبادة مرورّ
مب�شج���د قبة ال�شخرة وغ���ريه، وكانت الأهداف احلقيقي���ة ا�شتعماريًة طامعًة يف 
د اأمراء  ثروات ال�شرق التي �شت���در �شمًنا وع�شًا على الغرب، و�شتكون كفيلًة بتوحرّ
الإقط���اع الأوروبي املتقاتلن يف الغرب �شد ه���دف م�شرتك يف ال�شرق، مع متزيق 

وحدة اأرا�شي امل�شلمن بال�شيطرة على ال�شام)49(. 
وال�شاه���د هن���ا اأن الدعاي���ة ال�شليبية ُبنيت عل���ى اأ�ش�ض زائف���ة، ولعبت على 
وت���ر ال�شراع الديني بن امل�شيحية والإ�شام، وم���ا اأ�شهل اإ�شعال العاطفة الدينية 
ل���دى العام���ة، دون النظر اإلى عواقبها، وكما يذكر محم���د عمارة، فاإن نف�ض هذه 
الدعاي���ات هي التي ارتكزت عليها احلركة ال�شهيونية احلديثة يف تاأجيج م�شاعر 



58  5 458  5 4 شوال- ذو احلجة 1443 
أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م

شوال - ذو احلجة1443 
6 أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م  6

259

الغ���رب ور�شيد الكراهي���ة والتع�شب املمقوت املتوارث من���ذ احلمات ال�شليبية، 
 م���ع مزجها بالأ�شاطري اليهودي���ة، فاإذا كانت القد�ض قبل���ًة للم�شيحين، فاإن هذا
 ل يوج���ب عليه���م اأن يحتلوها)50(، ومتث���ل رحلة خ�شرو �شه���ادًة �شادقة على واقع 
احل���ال يف مدين���ة القد����ض، واأنها مفتوح���ة للديان���ات الثاث، بعك����ض الدعايات 

ال�شوداء التي اأفنت مئات الآلف يف حروب امتدت قروًنا. 
ولاأ�ش���ف ف���اإن الرحالة امل�شيحين ان�شاق���وا وراء التع�ش���ب الديني، ورورّجوا 
ا من مقد�شات الن�شارى،  يف كتاباته���م اأكاذيب تتهم امل�شلمن باأنهم اأتلف���وا بع�شً
واملث���ال عل���ى ذلك رحلة احل���اج الرو�شي داني���ال الراهب خ���ال العامن 1106، 
1107م، اإذ يته���م امل�شلمن باإتاف اأجزاء من �شريح العذراء املقد�شة، يف اإحدى 
مغ���ارات اجلبال بالقد�ض ال�شريف، وينعته���م بالكفار، ويرد عليه مرتِجما الكتاِب 
باأن الثابت طوال التاري���خ اأن امل�شلمن حافظوا على الأماكن املقد�شة للم�شيحين 
واليه���ود، يف حن قام الفرجنة ال�شليبيون خال احلم���ات ال�شليبية بالعتداء 
ل على اأيديهم اإلى  على مقد�شات امل�شلمن، ومنها م�شجد قبة ال�شخرة، الذي حتورّ
دير معب���د ال�شيد امل�شيح، واأ�شافوا فيه مذبًحا واأماك���ن للتعميد، مبا يدل على اأن 
ا لتينية تدين بالكاثوليكية على مذهب روما،  هدف ال�شليبين جعل القد�ض اأر�شً

وهو نف�شه ما يفعله ال�شهاينة الآن)51(. 
عمارة القد�س واملتخيل ال�شعبي:

اإن القارئ لن�ضِّ خ�شرو عن القد�ض يكاد يتمثل التاريخ و�شردياته اأمام عينيه، 
فقد حر�ض على ذكر احلكايات املتوارثة عن الأديان الثاثة، وهو يطوف بجنبات 

القد�ض ومعاملها واأبنيتها، وهنا ميتزج املتخيل ال�شعبي، مع العمران املقام. 
يظه���ر هذا يف �شعي خ�شرو اإلى تقدمي و�شف دقيق لبيت املقد�ض بكل ما فيها 
م���ن معامل، وكان تركيزه الأ�شد على املعامل الدينية التي تزخر بها املدينة، ويبدو 
م �شورة ب�شرية كاملة م�شجلة بالكلمات للقد�ض، تلك املدينة التي  اأنه اأراد اأن يقدرّ
له���ا مكانة عظمى يف قلوب امل�شلم���ن، ذاكًرا مختلف التفا�شي���ل الدقيقة املتعلقة 
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ا باملقولت الت���ي يرددها املقد�شيون حول املع���امل والآثار الدينية.  بامل���كان، واأي�شً
ووا�شح اأن خ�شرو ا�شتهدف تعريف قرائه بالفار�شية بهذه املدينة املقد�شة، فهوؤلء 
ل يت���اح لهم ال�شفر اإليها، فيما تعي����ض يف وجدانهم كثرٌي من الق�ش�ض واملرويات، 
ع���ن مكانة الأق�شى وقبة ال�شخ���رة، وكيف اأن القد�ض جتمع معامل دينية لاأديان 
الثاثة. فا عجب اأن تكون ال�شمة الأ�شا�شية يف اأ�شلوب خ�شرو الو�شف الب�شري، 
الذي ينظر اإلى املعلم من اخلارج، وي�شعى اإلى الإ�شهاب يف كل ما يحويه املْعَلم من 
الداخل، مع تقدمي مختلف املعلومات التي يتداولها العامة اأو اخلا�شة حول مكانة 
ه���ذا املْعَلم، و�شبب املكانة الدينية التي حظي بها، وكاأن خ�شرو يف كتابته �شاٍع اإلى 
 اإع���ام الق���ارئ بالقد�ض وكاأنه يراها روؤي���ة العن، وهو ما يف�ش���ر جفاف اأ�شلوبه، 
اإذ طغ���ت املعلوم���ات الو�شفية عل���ى ح�شاب العاطف���ة الدينية، فل���م جند مواقف 
واأحداًث���ا ذاتي���ة خا�شة بخ�ش���رو وهو يف رح���اب املقد�شات؛ ي�شلي وي���زور ويدعو 
���ا خارجيًّا، ثم ينتق���ل بنا اإل���ى التف�شيات  ويبته���ل، واإمن���ا وجدنا و�شًف���ا ب�شريًّ

الداخلية، وبع�ض الإ�شارات الدينية عن امَلعَلم.
فه���و ي�شتهل و�شفه بعر����ض اإطالة عامة على القد����ض، يف محاولة لأخذ لب 
الق���ارئ اإل���ى تخيرّل املدين���ة من اخل���ارج، حلظة و�شول���ه اإليها، فالقد����ض مدينة 
م�شي���دة فوق جبل، ولي����ض بها اأنهار، واإمن���ا تعتمد على الأمط���ار، وما تختزنه يف 
ر�شاتيقه���ا، اأي املوا�شع التي فيه���ا زرع وقرى اأو بيوت جمتمعة يف جنبات القد�ض. 
بة، وتعني ال�شواد)52(، وقد ا�شتخدمها خ�شرو؛  وكلمة )ر�شاتيق( كلمة فار�شية معررّ
لأنه���ا الأقرب يف الفهم لدى قارئه الفار�شي. ويق���رر اأنها مدينة كبرية، بها زهاء 
ع�شري���ن األ���ف رجل)53(، ورمبا يق�ش���د الرجال القادرين عل���ى العمل، ومل يح�ضِ 
بالطب���ع الن�شاء ول الأطفال، مبا يجعلنا ن�شتنت���ج اأن عدد �شكان القد�ض الأ�شلين 
م���ا يقارب مئ���ة األف اإلى مئة وع�شرين األًفا، اإذا افرت�شن���ا وجود اأ�شرة من خم�شة 

اأفراد يف املتو�شط لكل رجل من اأهلها. 
ويوا�شل خ�ش���رو الو�شف اخلارج���ي للمدينة، فُينِعت اأ�شواقه���ا باأنها جميلة، 
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واأبنيته���ا باأنها عالية، وكل اأر�شها مبلطة باحلج���ارة، وقد �شووا اجلهات اجلبلية 
واملرتفع���ات وجعلوه���ا م�شطح���ة، بحي���ث ُتغ�َشل الأر����ض كلها وُتَنَظ���ُف حن تنزل 

الأمطار)54(. 
لق���د اأح�ش���ن خ�شرو �شنًعا وهو ي�ش���ف القد�ض بهذا الو�ش���ف اخلارجي، ومل 
د اأن يقدم منظوًرا  يتعج���ل بالذهاب اإل���ى الأماكن املقد�شة، مبا يدل على اأن���ه تعمرّ
لوا املرتفعات حولها  كليًّا عن املدينة، واأن اأهلها تعاي�شوا مع طبيعتها اجلبلية، فحورّ
اإل���ى مدرجات م�شطح���ة، فا تختزن الأمط���ار اأو تت�شرب اإل���ى منحدراتها، فيتم 
ا يتاح ملي���اه الأمطار اأن تنزل عليها،  ال�شتف���ادة من املرتفع���ات يف الزراعة، واأي�شً

وترتاكم بها. 
ث���م يق���رتب خ�شرو من امل�شجد الأق�ش���ى، الذي يقع يف �ش���رق املدينة، بل اإن 
�شور اجلامع هو نف�ض �شور املدينة اخلارجي الذي يحيط بها، وبعد اجلامع هناك 
�شهل كبري ي�شمى »�شهل ال�شاهرة، يقال اإنه �شيكون �شاحة القيامة واحل�شر، ولهذا 
يح�ش���ر اإليه خلق كثريون من اأطراف العامل، ويقيم���ون به حتى ميوتوا، فاإذا جاء 
وع���د اهلل كانوا باأر�ض امليع���اد، اللهم عفوك ورحمتك بعبي���دك ذلك اليوم يا رب 
العامل���ن«)55(. هنا ميتزج ال�ش���رد مع املقولت ال�شعبية، اإذ ينق���ل خ�شرو ما يردده 
العام���ة عن مو�ش���ع احل�شر، الذي �شيكون يف �شهل ال�شه���رة يف القد�ض، يف تناغم 
م���ع الآثار النبوية ال�شريفة التي وردت ع���ن اأر�ض املح�شر، التي �شتكون يف ال�شام، 
ومن هذه الأحاديث ما يروي الإمام اأحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن اأبيه، 
فذكراحلديث، وفي���ه قوله: »هاهنا حت�شرون، هاهنا حت�ش���رون، هاهنا حت�شرون 
-ثاًث���ا- ركباًنا، وم�ش���اة، وعلى وجوهكم«. ق���ال ابن اأبي بكري: فاأ�ش���ار بيده اإلى 
ال�ش���ام فقال: اإل���ى هاهنا حت�ش���رون. ويف حديث اآخر، عن ابن عم���ر، قال ر�شول 
اهلل: »�شتخرج نار من ح�شرموت، اأو من بحر ح�شرموت؛ قبل يوم القيامة حت�شر 
النا����ض. قلنا: يا ر�ش���ول اهلل، فماذا تاأمرنا؟ قال: عليك���م بال�شام«)56(، فلم حتدد 
الأحاديث مكاًنا بعينه يف باد ال�شام، ولكن يبدو اأن املخيلة ال�شعبية لأهل القد�ض 
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مزج���ت الأحاديث ال�شريف���ة مبدينتهم؛ ليك���ون احل�شر يف املدين���ة املقد�شة، ويف 
مو�ش���ع بعينه، وكاأن العام���ة اأرادوا اأن تكون القد�ض -بكل ما لها من مكانة �شامية 
���ا لأر�ض املح�شر. وه���ي ت�شتند با �شك اإل���ى اجتهادات  ومقد�ش���ات- حاوية اأي�شً
جت بن النا�ض، وتناقلتها الأجيال، وهو ما يلتقي مع روؤية ال�شرديات  �شفاهي���ة، ُروِّ
احلديث���ة التي ترى اأن املكان هو احلامل املادي للن�ض ال�شفاهي، مبا ي�شتمل عليه 
من اإ�شارات ُت�شَتثمر من قبل املخيلة اجلماعية التي ت�شكلت نتيجة للتثقيف املت�شابه 
لأفرادها، خا�شة اإذا قامت على قاعدة دينية، اإذ يختلف الت�شور اجلمعي للمكان 
ح�شب درجة قربه اأو بعده عن جمالت التثقيف املت�شابه، ويف جميع الأحوال يعتمد 
ه���ذا على الراوي)57(، فقد امتاحت املخيل���ة اجلماعية من املوروث الديني، جلعل 
�شه���ل ال�شاهرة عامة مادية/ مكاني���ة على ف�شاء احل�شر، ومعل���وم اأن الب�شطاء 
مييل���ون بطبيعته���م اإلى التج�شيد والتعل���ق مبا هو مادي، وق���د اقت�شر دور خ�شرو 
عل���ى نقل مرويات العامة ب���دون التحقق من م�شداقيتها، ويب���دو اأنه اأراد ت�شويق 
قرائ���ه، مكتفًي���ا بالو�ش���ف وال�شرد والنق���ل، دون م�شاءلة ما يقال وم���ا يروى على 

األ�شنة العوام.  
اأم���ا امتزاج الأبنية والعمران مع امل���وروث الديني، فاإن خ�شرو يكاد يربط كل 
َمْعَل���م مبا يرويه النا�ض من اآث���ار دينية، فامل�شجد املقارب ل���وادي جهنم ُبني على 
�شخ���رة اأم���ر اهلل مو�شى عليه ال�ش���ام باتخاذها قبلة، وقد ُبِن���ي امل�شجد فجاءت 
ال�شخ���رة يف و�شطه متاًما، وهذا ما حاف���ظ عليه النبي �شليمان عليه ال�شام، ثم 
كان���ت هي ال�شخرة التي اتخذها ر�شولنا �شلى اهلل عليه و�شلم قبلة، قبل اأن ياأمر 
ه باأن يولوا وجوههم ناحية الكعبة امل�شرفة)58(. وهذا قول  اهلل �شبحان���ه وتعالى نبيَّ
غ���ري دقيق يف جممله، فالثابت اأن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اتخذ من القد�ض 

قبلًة للم�شلمن، دون حتديد لل�شخرة املذكورة)59(. 
والوا�شح من كام���ه اأنه يحاول اأن يوجد رابطة بن مو�شى و�شليمان ومحمد 
عليه���م ال�شام، واإن كان هذا غري متحقق عل���ى امل�شتوى التاريخي اأو يف املرويات 

الدينية.



58  5 458  5 4 شوال- ذو احلجة 1443 
أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م

شوال - ذو احلجة1443 
6 أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م  6

263

   وتتع���دد الإ�ش���ارات ع���ن داود و�شليم���ان عليهما ال�شام، وتك���رث يف موا�شع 
عل���ى �شبيل املبالغة، التي ل ميكن قبولها عقًا، ورمبا تكون من اآثار الإ�شرائيليات 
التي وجدت جماًل لانت�شار يف �شفاهيات العامة وحكاياتهم. ومن ذلك ما يذكره 
�شة بالر�شا�ض يف م�شجد قبة ال�شخرة، و»هناك  خ�ش���رو عن القباب العديدة امللبَّ
قب���ة ت�شمى قبة ال�شل�شل���ة، وهي ال�شل�شلة الت���ي علرّقها داوود علي���ه ال�شام، والتي 
ل ت�ش���ل اإليها اإل ي���د �شاحب احلق، اأما ي���د الظامل والغا�شب ف���ا تبلغها، وهذا 
املعنى امل�شهور عند العلماء«)60(. وتلك هي تخيات الب�شطاء، عندما تقرتن ببقعة 
مقد�ش���ة مثل القد�ض، كانت مو�شًعا مل���رور الأنبياء اأو الإقامة فيها، وعلى الأخ�ض 
 نب���ي اهلل داود، والعقل ليت�شور مثل هذه التخي���ات، ف�شًا عن اأن العقل امل�شلم
ل يقب���ل مث���ل ذلك؛ لأن القاع���دة يف الإ�شام -كما يذكر اب���ن تيمية- »اأن تعظيم 
. وهذه م�شاهد باطلة و�شعت م�شاهاة لبيوت اهلل،  مكان ل يعظمه ال�شرع )هو( �شٌررّ
وتعظيًم���ا ملا مل يعظم���ه اهلل، وعكوًفا على اأ�شياء ل ت�ش���ر ول تنفع«)61(، ولو نظرنا 
اإل���ى ما يقال عن هذه ال�شل�شلة، 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�ش���ري الع���ادي للحي���اة اليومية، وهو ي�شتم���ل على حياة الأبط���ال اخلرافين، 
الذي���ن ي�شكلون م���ادة للطقو�ض والإمي���ان الديني)62(، وهذا مفه���وم ي�شع الأديان 
يف نف����ض ال�شلة م���ع الأ�شاطري، وهو م���ا يتعار�ض مع الت�ش���ور الإ�شامي لاأنبياء 
والر�ش���ل بو�شفهم مبعوثن م���ن اهلل تعالى، ومعهم معجزات وخ���وارق بتاأييد من 
اهلل �شبحان���ه وتعال���ى، وباأدلة ن�شي���ة موثقة، بعي���ًدا عن الدع���اءات والتخيات 
الأ�شطوري���ة. ولك���ن ال�شاهد يف هذا التعري���ف اأنه يوؤكد عل���ى اأن الأدب –وال�شرد 
لها  ب�ش���كل خا�ض- ناقل للمتخيات ال�شعبي���ة، التي متتاح من الأديان، عندما حتورّ
عقول العامة والب�شطاء اإلى خيالت وتربطها مبح�شو�شات، ويف هذا يحدث اللقاء 
ب���ن املتخيل ال�شعبي، والوج���دان الديني. وكما راأينا يف املثال ال�شابق، فاإن العامة 
م���ن اأه���ل القد�ض �شدق���وا ما قيل له���م عن قب���ة ال�شل�شلة، ونقلها عنه���م خ�شرو، 
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ُمرِجًعا املقولة اإلى علماء مل يذكر واحًدا منهم، ونرى اأنه مل يتحرَّ التدقيق، واإمنا 
ا ما، ليختب ال�شل�شلة على �شبيل التجربة،  اكتفى بالنقل، ولو تطوع واأح�شر �شخ�شً

لأدرك اأنها تخر�شات.
كم���ا ي�شج���ل خ�شرو م���ا يتداوله النا�ض م���ن �شفاهيات عن اأحوا����ض املياه يف 
امل�شج���د الت���ي ل حتتاج اإلى عمارة ق���ط؛ لأنها من ال�شلب، ف���اإذا حدث فيها �شق 
اأو ثق���ب اأُحِكَم اإ�شاحه حتى ل تتخ���رب، ويقال اإن �شليمان عليه ال�شام هو الذي 
عم���ل هذه الأحوا�ض، وقد جعل الق�شم الأعلى منه���ا على هيئة التنور، وعلى راأ�ض 
كل حو����ض غط���اء م���ن حجر؛ ك���ي ل ي�شقط فيه �ش���يء، وماء ه���ذه املدينة اأعذب 
واأنق���ى من اأي ماء اآخ���ر)63(. والإ�شارة نف�شها تتكرر عندم���ا ي�شجل خ�شرو تعجبه 
م���ن اأحجار �شخمة ا�شتخدمت يف البناء، ويت�شاءل كيف ُرِفعت، فالعقل ل ي�شدق 
كيف ا�شتطاعت قوة الب�شر نقلها وا�شتخدامها. ويقال اإن �شليمان بن داوود عليهما 
ال�ش���ام هو الذي بن���اه، وقد دخل منه نبينا عليه ال�شل���وات وال�شام اإلى امل�شجد 
ليلة املعراج، وهذا الباب على جانب الطريق اإلى مكة. وعلى احلائط وبقرب هذا 
الب���اب نق�ٌض ملجن )تر����ض( كبري، يقال اإن حمزة بن عب���د املطلب عم النبي عليه 
ال�شام كان جال�ًشا هناك، وعلى كتفه املجن، وظهره م�شند اإلى احلائط، واأن هذا 

نق�ض جمنه)64(. 
فامللم���ح الأ�شا�ش���ي يف املخيل���ة ال�شعبية يرب���ط بع�ض معامل املدين���ة اأو معامل 
م�شجده���ا املقد����ض باأحد الأنبي���اء اأو ال�شحابة؛ اأمًا يف اإ�شف���اء روحانية خا�شة 
عليه���ا، وبالطبع تلك �شرديات ل اأ�شا�ض لها، ول يوج���د �شاهد عليها، وقد اأوردها 
خ�ش���رو كن���وع من اإيه���ام املتلقي مبا درج علي���ه النا�ض من مق���ولت، ومل ي�شَع اإلى 
التحقق من �شدقها، ورمبا يعود اإلى كونها �شفاهياٍت ل يوجد اأثر مادي على حجر 
اأو ورق دال عليه���ا. ول�ش���ك اأن العق���ل لن يقبل مثل هذه الرواي���ات ب�شهولة؛ لأنها 
تكاد تربط كل اأثر بنبي اأو �شحابي، فلم نعلم اأن حمزة عم النبي عليه ال�شام زار 
 القد����ض، وجل�ض فيه���ا، وهو الذي ا�شت�شهد يف غزوة اأحد عل���ى نحو ما هو معلوم. 
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ه، �شيكون �شبًبا يف نق�ض اأثر  ول ميكن القبول عقًا باأن جمرد جلو�شه، حاما جمنرّ
املجن يف اجلدار احلجري. 

اأم���ا الدلئ���ل عل���ى اآثار �شليم���ان، خا�ش���ة فيما يتعل���ق بالأحج���ار ال�شخمة، 
 فرمب���ا هي عائ���دة اإلى كون ملك �شليم���ان اأ�شا�شه العجائب، فق���د وهبه اهلل ملًكا 
ل ينبغي لأحد من بعده، ومن دلئل ملكه تطويع احلجر، وفهمه عليه ال�شام للغة 

املخلوقات.    
وتب���دو ال�شردي���ات الدينية فيما يتعلق بحادثة الإ�ش���راء، التي ربطتها املخيلة 
ال�شعبي���ة مع ال�شخرة امل�شرفة، فهناك قب���ة جبيل وهي مغلقة من ناحية القبلة، 
حي���ث بني عليها محراب جميل، ولي�ض فيها فر�ض، ب���ل اإن اأر�شها م�شتوية، ويقال 
اإن ال���باق اأُِعدَّ هنا لريكبه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف رحلة املعراج. وبعد قبة 
جبي���ل تاأتي قبة الر�شول وبينهما ع�شرون ذراًع���ا، وهي مقامة على اأربعة اأعمدة 
ا، ويق���ال اإن الر�شول �شل���ى اهلل عليه و�شلم �شل���ى ليلة املعراج  م���ن الرخ���ام اأي�شً
يف قب���ة ال�شخ���رة اأول، ثم و�شع يده عل���ى ال�شخرة، فلما خ���رج وقفت جلالته، 
فو�ش���ع الر�شول يده عليها لتعود اإلى مكانه���ا وت�شتقر وهي بعد ن�شف معلقة، وقد 
ذه���ب الر�ش���ول من هناك اإلى القبة التي تنت�شب اإلي���ه، وركب الباق، وهذا �شبب 
تعظيمه���ا. وحتت ال�شخرة غار كبري، ي�شاء دائًم���ا بال�شمع، يقال اإنه حن قامت 
ا  ال�شخرة خا ما حتتها، فلما ا�شتقرت بقي هذا اجلزء كما كان)65(. وهناك اأي�شً
ما ي�شمى مقام النبي، فقد قيل اإن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شعد اإلى الدكة يف 
ليل���ة املعراج، ودخل اإلى قبة ال�شخرة)66(. فكل مو�شع يف م�شجد قبة ال�شخرة له 
ارتباط بحادثة الإ�شراء واملعراج، وما القباب املقامة على عدة �شخور، وبجوارها 
محاري���ب لل�شاة، اإل دلئل على �شمو هذه الأمكنة، وبالقطع ل توجد دلئل توؤكد 
عل���ى ما اأ�شري اإليه من �شرديات تربطه���ا بحادثة الإ�شراء، وقد عدنا اإلى تفا�شيل 
الإ�ش���راء واملع���راج، واإلى الن�شو�ض النبوي���ة ال�شريفة ال�شحيح���ة، وكلها اأ�شارت 
اإل���ى ربط���ه �شلى اهلل علي���ه و�شلم الباَق باحللق���ة التي كانت يربط به���ا الأنبياء 
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دوابه���م)67(. وق���د اكتفى خ�شرو باإي���راد ما يقال ويحكى ب���ن املقد�شين عن ربط 
املقد�شات بال�شرديات الدينية، واإن كانت هناك مبالغات، وعدم حتقق من خال 
اآث���ار ن�شي���ة نبوية موثقة، وه���ذا عائد اإلى كون خ�شرو مل يك���ن متعمًقا يف ال�شرية 
ا لرغبته يف جذب القارئ  وعلم احلديث، فتكوينه اأدبي مييل اإلى التفل�شف، واأي�شً

وت�شويقه مبا يروى عن هذه البقاع املقد�شة. 
وباملنا�شب���ة فاإن ه���ذه ال�شرديات ل تزال تتناقلها الأل�شن���ة اإلى يومنا، وكاأنها 
متوارث���ة جي���ًا بع���د جي���ل، واإن ُوِجدت كتاب���ات حديث���ة ومعا�ش���رة ت�شحح هذه 
املروي���ات، ومنه���ا ما يقال ع���ن ال�شخرة امل�شرف���ة، وارتفاعها ع���ن الأر�ض كاأنها 
طائ���رة، وغري ذلك من الأم���ور التي ت�شته���دف اإ�شفاء طاب���ع القد�شية على هذه 
املوا�شع، مبا يجعل النا�ض متعلقن بها، على غرار ما درج عليه العامة يف تدينهم 
ال�شعبي؛ من تعلق باملح�شو�شات واجلمادات والتبك بها، وهو ما وجد نفًيا قطعيًّا 
م���ن علماء ال�شريعة، خا�شة ابن تيمية)68(، فالقد�ض بقعة مقد�شة، والأق�شى ت�شد 
اإلي���ه الرحال، لعظم مكانته، وك���ي ن�شرتجع اأحداث الإ�شراء واملعراج بو�شفها من 
املعج���زات التي خ����ضرّ اهلل تعالى بها نبيه �شلى اهلل علي���ه و�شلم، وكلها ت�شب يف 
الإمياني���ات القلبي���ة، بدون التعلق باأي���ة مح�شو�شات، قد تن���زع الروحانية، وجتعل 

امل�شلم غايته مادية، متمثلة يف التبك وما �شابه. 
خ�شرو والتحقق ودقة الو�شف:  

ظه���ر جليًّا �شعي خ�ش���رو اإلى التحقق بنف�شه من بع����ض املعلومات واملرويات، 
���ا محاول���ة قيا�ض م�شاح���ات الأبنية وارتفاعها. ولعل هدف���ه من هذا اختبار  واأي�شً
م�شداقي���ة بع�ض ما �شم���ع، وتقدمي معلومات اأكرث وثوقية، ورمب���ا لت�شويق القارئ 
وتق���دمي �ش���ورة اأكرث واقعي���ة عن املع���امل التي يتح���دث عنها. وعندم���ا نتاأمل يف 
تف�شي���ات �شرحه للمعامل املقد�شة، ن�شعر اأن���ه يقدم �شوًرا ميكن تخيلها من قبل 
���ام محرتف، ولعل هدفه م���ن ذلك اإ�شباع  الق���ارئ، ب���ل وميكن ر�شمه من قبل ر�شرّ
�شوق القارئ لتخيل مثل هذه املقد�شات التي ت�شله مرويات عنها قد تقل اأو تكرث، 

ولكنها لي�شت دقيقة. 
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وق���د �شعى خ�شرو اإلى التحقق بنف�ش���ه، فعندما �شمع عن وادي جهنم، فقالوا 
ل���ه اإن عمر ب���ن اخلطاب ر�شي اهلل عنه اأن���زل جي�شه فيه، وهو ال���ذي اأطلق عليه 
ه���ذه الت�شمية، وقيل اإن من يذهب اإلى اآخر الوادي ي�شمع �شياح اأهل جهنم، ولكن 
خ�ش���رو عمل على التحقق بنف�شه لهذه الرواية العجيبة، فنزل لآخر الوادي بنف�شه 
فلم ي�شمع �شيًئا)69(، وهذا م�شعى جيد من خ�شرو، ورمبا دفعه لذلك طرافة املتخيل 
 ال�شعب���ي وما ي���ردده العوام عن وادي جهن���م، وامل�شاألة بالن�شب���ة اإليه قاب قو�شن 

اأو اأدنى، ليتاأكد بنف�شه.
على جانب اآخر، فاإن خ�شرو عمد اإلى قيا�ض عديد من املعامل بنف�شه، م�شتغًا 
يف ذل���ك معرفته باحل�شاب والأقي�شة، فقد رغ���ب يف قيا�ض م�شجد قبة ال�شخرة، 
فيق���ول: »وقد اأردت اأن اأقي�ض ه���ذا امل�شجد، ولكني اآث���رت اأن اأتقن معرفة هيئته، 
وو�شع���ه اأول، ث���م اأقي�ش���ه، فلبث���ت فيه زمًن���ا اأمعن النظ���ر، فراأيت عن���د اجلانب 
ال�شم���ايل، بجوار قبة يعقوب عليه ال�شام، طاًق���ا مكتوًبا على حجر منه: اأن طول 
ه���ذا امل�شجد اأربع وخم�شون و�شبعمائ���ة ذراع، وعر�شه خم�ض وخم�شون واأربعمائة 
ذراع، وذل���ك بذراع املل���ك امل�شمى يف خرا�شان كز�شايكان وهو اأقل قليًا من ذراع 
ون�ش���ف)70(. وق���د اأ�شار هن���ا اإلى املقيا����ض الفار�شي يف الذراع ال���ذي يختلف عن 
قيا�ض الذراع املعهود يف بقية البلدان العربية الإ�شامية، واأراد بذلك اإفهام قارئه 

الفار�شي؛ كي يح�شن تخيل اأبعاد امل�شجد. 
وقد �شرح خ�شرو بدقة بناء م�شجد قبة ال�شخرة الداخلي، بو�شفه اأحد املعامل 
الأ�شا�شي���ة يف القد����ض، فو�شف جدران���ه واأطوالها وزخارفه���ا، واأبوابه املزخرفة 
بالنحا����ض، وذكر اأن امل�شج���د فيه رواقان على جانبيهما اأعم���دة رخامية، عددها 
ت�شعة وع�شرون عام���وًدا يف كل رواق، ورخامها ملون وو�شاتها مثبتة بالر�شا�ض. 
ه اإل���ى املحاريب والقباب فيه، حيث  واأ�شه���ب وا�شًفا كل مرت مربع يف امل�شجد، ونبَّ
�شاه���د قبة �شغ���رية جميل���ة، ومحراًبا اأ�شفله���ا مكتوًبا عليه مح���راب زكريا عليه 
ال�ش���ام. ومي�شي مف�ش���ًا يف و�شف الأعمدة، والأروق���ة واملحاريب مثل محراب 
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���ا اأن �شقف امل�شجد مغطى  معاوي���ة، ومح���راب عمر ر�شي اهلل عنهما، ويذكر اأي�شً
باخل�ش���ب املنقو�ض املحلى بالزخارف، وعلى باب مق�ش���ورة امل�شجد خم�شة ع�شر 
رواًق���ا، عليها اأب���واب مزخرفة، ارتفاع كلٍّ منها ع�ش���رة اأذرع، وعر�شه �شتة اأذرع، 
كم���ا اأن اأحد اأبواب الأروقة مزين غاية الزينة، وهو من احل�شن حتى تظن اأنه من 
ذه���ب، وق���د نق�ض بالف�شة، وكتب عليه ا�شم اخلليفة املاأم���ون، ويقال اإنه هو الذي 
اأر�شل���ه من بغ���داد، وحن تفتح الأب���واب كلها ينري امل�شجد، حتى تظ���ن اأنه �شاحة 
مك�شوفة، اأما حن تع�شف الريح، ومتطر ال�شماء، وتغلق الأبواب، فاإن النور ينبعث 
اإلى امل�شجد من الأكوات. وعلى اجلوانب الأربعة من احلرم امل�شقوف �شناديق من 
مدن ال�شام والعراق، يجل�ض بجانبها املجاورون، كما هو احلال يف امل�شجد احلرام 

مبكة �شرفها اهلل تعالى)71(.  
وكاأن م�شج���د قب���ة ال�شخرة وه���و يحمل اأ�شم���اء ال�شحاب���ة واخللفاء؛ يقف 
ام امل�شلمن به���ذه البقعة املبارك���ة، واأنهم، �ش���واء كانوا  �شاه���ًدا عل���ى عناية ح���كرّ
خلف���اء اأو اأم���راء اأو ولًة، حر�شوا عل���ى عمارة امل�شجد و�شيانت���ه والنهو�ض بكافة 
�شوؤون���ه ملكانته القد�شية. وكاأن عمارة امل�شجد –وفق و�شف خ�شرو- تنطق بعظمة 
الفن���ون الإ�شامية وعمارتها، كم���ا اأن الزينة والزخارف الت���ي اأ�شار اإليها خ�شرو 
تعود –كما يقول ثروت عكا�ش���ة- اإلى هيام ال�شانع الإ�شامي بتزين امل�شطحات 
وزخرفته���ا)72(، كما اأن الأروقة واملحاريب التي يجدها امل�شلي وهو منذ ولوجه يف 
امل�شجد ت�شكب يف وجداننا اأغزر اإح�شا�ض بالهيبة والفخامة، وقد يعرت�ض البع�ض 
–كم���ا يذكر ثروت عكا�شة- عل���ى وجود الت�شكيات الزخرفية التي قد ت�شرف 
الرائ���ي ع���ن الناحية املعمارية، غ���ري اأن �شامة الن�شب و�ش���دق املقيا�ض ور�شانة 
الأل���وان جتع���ل هذه الزخارف ت�شتق���ر وادعة يف مكانها ومكانته���ا باملبنى يف األفة 
و�شكون، فيح����ض امل�شلي بن يدي تلك الألوان امل�شيئة كاأنه محاط بعامل روحاين 
يف�شل���ه الف�شل كل���ه عن العامل امل���ادي ال�شاخب يف اخلارج، وتل���ك هي ال�شفة 

اجلمالية الرئي�شة التي ي�شفيها �شحن اجلامع)73(. 
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يت�ش���ح من اأ�شلوب خ�ش���رو اأنه ظل اأياًما طويلة يف رح���اب امل�شجد، يتفح�شه 
ن يف اأوراق���ه كل �شغرية وكبرية، وم���ا اأجمل ماحظته  ويع���رف كل ما فيه، وي���دورّ
ع���ن اأبواب امل�شجد التي اإذا ُفِتحت فاإن �شياء ال�شم�ض يغرق امل�شجد، مبا يعني اأن 
عم���ارة امل�شجد م�شممة على ال�شتفادة الق�شوى م���ن م�شادر ال�شوء الطبيعية، 
واإذا اأغلقت الأبواب ملطر اأو ريح، فاإن هناك كواٍت يف اجلدران، ت�شهم يف الإ�شاءة 

والتهوية. 
وظهرت دقة خ�شرو يف الو�شف يف ا�شتعرا�شه مل�شجد قبة ال�شخرة ال�شريفة، 
التي ربط فيها الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم الباق، وقد اأقيمت دكة و�شط امل�شجد 
ن الأ�شاع، وكل  بج���وار ال�شخرة امل�شرفة؛ لأنها كبرية، وقبة ال�شخ���رة بيت مثمَّ
�شل���ع طوله ثاث وثاثون ذراًعا، وله اأربعة اأب���واب. ومحيط ال�شخرة مئة ذراع، 
وه���ي بناء غري منتظ���م يف �شكله، وهي اأعلى من الأر�ض مبق���دار قامة رجل، وقد 
اأحيطت ب�شياج من الرخام حتى ل ت�شل لها يد، وهي حجر اأزرق، وعليها اآثار �شبع 
اأقدام، قيل اإن اإبراهيم وابنه ا�شماعيل م�شيا عليها، وُبنيت اأعمدٌة، ُن�شَبت فوقها 
القب���ة، التي تعلو ال�شخرة. ثم ي�شيد بف�شل امل�شجد الأق�شى، وثواب ال�شاة فيه 

مع خطاأ يف ذكر الأجر)74(.
ا م�شادر املي���اه يف بيت املقد�ض، ولح���ظ اأنها تعتمد  كم���ا ر�شد خ�ش���رو اأي�شً
عل���ى ملء الأحوا�ض احلجري���ة مبياه الأمطار عب ميازيب م���ن الر�شا�ض، جتمع 
لها اإل���ى الأحوا�ض، وقد �شاهد عل���ى بعد فرا�شخ من  املي���اه من الأ�شطح، ث���م ت�شيرّ
ن يف اأحوا�ض كثرية،  امل�شجد �شهريًجا كبرًيا، تنحدر منه املياه اإلى امل�شجد، فُتخزَّ
لي�شتخدمها امل�شلون يف الو�شوء، وذكر باأن املياه نظيفة، غري ملوثة باأي �شكل، ول 
ت�شي���ع قطرة واحدة؛ لأن امل�شجد م�شيد على ال�شخور، والأحوا�ض كذلك. والأمر 
ن)75(.  نف�شه موجود يف منازل النا�ض، فُيجَمع ماء املطر على اأ�شطح املنازل ثم ُيخزَّ
وق���د اأدركنا من اإ�شاراته عن الأحوا�ض واملياه؛ كيف اأن املدينة واأهلها تكيرّفوا 
م���ع بيئ���ة املدينة ومناخها وطبيعته���ا، فاملدينة على جبل، وما اأك���رث الأمطار التي 
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ِنَعت املزاري���ب الر�شا�شية،  تهط���ل عليها، ولذا ُنِحت���ْت الأحوا�ض احلجري���ة، و�شُ
ن وي�شتفاد منها، مع احلفاظ على نقاء املياه،  الت���ي تنقل املياه عب قنوات، فُتخ���زَّ

وعذوبتها.    
عل���ى �شعي���د اآخر، فاإننا جند اإ�شارات كثرية ع���ن التقاليد الدينية التي تعني 
م���ا اعتاد عليه النا����ض يف القد�ض، �شواء كان���وا من القاطنن فيه���ا، اأو الوافدين 
عليها، فاملدينة املقد�شة �شبغ���ت حياتهم و�شلوكياتهم بطابعها، و�شارت اأفئدتهم 
تهف���و اإليها، يف ال�شلوات واملوا�شم والأعياد، حيث يف���ُد اإليها يف مو�شم احلج َمن 
ل ي�شتطيع الذهاب اإلى مكة من اأهل هذه الوليات )يق�شد مدن وبلدان ال�شام(، 
فيتوج���ه اإلى املوقف، وي�شحي �شحية العيد كما هي العادة، ويح�شر هناك لتاأدية 
ن���ة يف بع����ض ال�شنن اأك���رث من ع�شرين األ���ف �شخ�ض، يف اأوائ���ل ذي احلجة،  ال�شمُّ
ومعه���م اأبناوؤهم«)76(،خا�ش���ة اأيام عيد الأ�شحى املب���ارك ويف مو�شم احلج، حيث 
اعت���اد اأه���ل ال�شام زي���ارَة القد�ض، وق�ش���اء الع�شر الأَُول من �شه���ر ذي احلجة يف 
جم���اورة امل�شجد الأق�شى، ياأتون م�شطحب���ن اأهلهم واأولدهم، ومن ثم يذبحون 
اأ�شحياتهم، ويق�شون عيدهم، ثم يعودون ثانية، وقد نالوا ثواب ال�شاة واملجاورة 

لأطهر بقعة مباركة يف ال�شام. 
ا اإ�ش���ارة خ�شرو اإلى اإقام���ة جماعة من املجاوري���ن والعابدين يف  ومنه���ا اأي�شً
م�شج���د بيت ال�شخرة امل�شرف���ة، وقد ُزينت اأر�شه بال�شج���اد اجلميل من احلرير 
���ا عل���ى احلرم���ن  وغ���ريه)77(، ويب���دو اأن مفه���وم املج���اورة ال���ذي يقت�ش���ر فقهيًّ
ال�شريفن)78(جن���د اأنه هنا ات�شع لي�شمل جماورة امل�شجد الأق�شى وقبة ال�شخرة، 
اأم���ًا يف مزيد من الثواب، عندما يعي�ض امل�شلم متنعًما بالأجر امل�شاعف ع�شرات 
امل���رات من �شاته يف الأق�ش���ى املبارك. وال�شاهد فيما ي���ورده خ�شرو اأن القد�ض 
عرفت املجاورين والعابدين، اأ�شوة مبا درج عليه امل�شلمون يف �شعيهم للمجاورة يف 

مكة املكرمة واملدينة املنورة.



58  5 458  5 4 شوال- ذو احلجة 1443 
أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م

شوال - ذو احلجة1443 
6 أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م  6

271

اخلامتة
 يف نهاية هذا البحث ن�شل اإلى جملة من النتائج نوجزها فيما ياأتي: 

• ا يف قلوب 	 للقد����ض مكانة عظمى �شامية يف قل���وب امل�شلمن جميًعا، واأي�شً
اأ�شح���اب الديانات ال�شماوية: اليهودية وامل�شيحي���ة؛ نظًرا ملا حتتويه من 
مقد�ش���ات، وملا تتابع عليه م���ن ر�شل واأنبياء، وهو م���ا يف�شر ال�شراعات 

التاريخية الطويلة واملمتدة لل�شيطرة عليها. 
• ر، 	 تطورت عمارة القد�ض حتت حكم امل�شلمن، فُبِني امل�شجد الأق�شى وُعمِّ

وُبن���َي م�شجد قبة ال�شخ���رة ال�شريف���ة، وتفننوا يف عمارته���ا وزخرفتها 
وتزيينه���ا، وق���د اهتم خلف���اء امل�شلم���ن املتتابع���ون ب�شيان���ة املقد�شات 
والزيادة عليها، م���ا بن محاريب وقباب واأ�شبلة ومنافع، من اأجل تي�شري 

الزيارة واأداء العبادات فيها. 
• جاءت رحلة خ�شرو للمدينة لهدف روحاين يف الأ�شا�ض، ولكنه كان واعًيا 	

اإل���ى اأهمية تدوي���ن م�شاهداته خال تنقل���ه، خا�شة فيم���ا يتعلق بعمارة 
القد�ض وم�شاجدها ومعاملها.

• ت���درج خ�شرو يف و�شفه للقد����ض من العام اإلى اخلا����ض، ومن الكلي اإلى 	
اجلزئ���ي، وهو ما يح�شب له، فبداأ بو�شف املدينة من اخلارج، ثم انحدر 
اإلى طرقاته���ا، وم�شاجدها وقبابها، كما اأ�شار اإل���ى م�شادر املياه وطرق 
تخزينه���ا، وو�شف بدقة كب���رية الأروقة والأعم���دة والأبواب، والزخارف 

والزينات، والأ�شقف والرثيات، والإ�شاءة والتهوية. 
• غل���ب طابع الو�ش���ف الب�شري على طريق���ة خ�شرو، عل���ى ح�شاب ما هو 	

وج���داين وورحاين، وغل���ب على اأ�شلوب���ه اجلفاف، اإل م���ن اإ�شارات عن 
الزائري���ن والعابدين، وه���ي ل تخرج عن تو�شي���ف �شكلي ظاهري حلال 
اأه���ل املدين���ة وزائريه���ا، دون الغو�ض يف طبيع���ة ممار�شاته���م الدينية، 

واأحا�شي�شهم وهم يزورون الأق�شى املبارك. 
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• م���ن الوا�شح اأن خ�شرو اأقام يف القد�ض، ولكنه مل ميدد عاقته مع اأهلها 	
اجتماعيًّا ول ثقافيًّا، وافتقدنا يف كتابه و�شًفا لأطعمتهم ال�شائعة، واأ�شكال 
ماب�شهم، والتعريف باأبرز اأحيائهم، واأمناط بيوتهم وطبائع معي�شتهم، 
���ا تقاليدهم واأعرافهم فيم���ا بينهم، فلم جنده يح���اور الزائرين،  واأي�شً
ويتع���رف على ثقافتهم وطباعهم وعاداتهم، ول من اأين وفدوا، ويبدو اأن 
هدفه الأ�شا�شي كان و�شف املعامل العمرانية دينية الطابع، بو�شف اأقرب 

اإلى الأ�شلوب العلمي منه اإلى الأ�شلوب الأدبي.
• اكتف���ى خ�شرو بتدوين ال�شرديات ال�شعبي���ة الدينية التي ل تخرج عما هو 	

متخي���ل عجائبي، ومل يجتهد يف ال�شتيثاق م���ن �شحتها ول اأدلتها، وهذا 
عائد ل�شعف ثقافته الدينية، فهو �شاعر يف الأ�شا�ض، وله كتاباته النرثية 
الأدبي���ة، كما اأن���ه مغ���رم بالفل�شفة واملذاه���ب، ولكنه مل يعم���ل عقله يف 

نها عن العامة، ليتعرف مدى �شدقها.  املرويات العجائبية التي دورّ
• اإن ال�ش���ورة املجملة امل�شتقاة م���ن رحلة خ�شرو عن القد����ض تو�شح اأنها 	

ا يف  كان���ت مكتمل���ة عمرانيًّا، ب���ل ه���ي يف اأزهى متدنه���ا ورقيه���ا، واأي�شً
انفتاحها وا�شتقبالها لكل الأديان.
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)38( املرجع ال�شابق، �ض47. 

)39( مقدمة د. يحيى خ�شاب يف الكتاب، �ض26، 27. 
)40( الرحلة يف الأدب العربي: التجن�ض، اآليات الكتابة، خطاب املتخيل، �ض214، 215. 

)41(�شفر نامه، ن�ض الرحلة، �ض45. 
)42(املثال على ذلك ما ذكره خ�شرو عن باد ال�شام خال تنقله بن مدنه وقراه، ال�شفحات 57 – 67. 
)43( فوائ���د علمي���ة وحقائق تاريخية من خال الرحل���ة النا�شرية لأحمد بن نا�ش���ر الدرعي، د.محمد 
كن���ون، بحث من�شور �شمن اأعمال ندوة اأدب الرحلة والتوا�شل احل�شاري، جامعة املولى اإ�شماعيل، 

كلية الآداب والعلوم الإن�شانية، مكنا�ض، اململكة املغربية، 1993، �ض360. 
)44( الرحلة والرحالة امل�شلمون، �ض235، 236. 

)45(املرجع ال�شابق، �ض13. 
)46( الرحلة يف الأدب العربي: التجن�ض، اآليات الكتابة، خطاب املتخيل، �ض217، 218. 

)47( كتاب �شفر نامه، ن�ض الرحلة، �ض67. 
)48(املرجع ال�شابق، �ض67. 

)49( القد����ض اأمان���ة عمر.. يف انتظار �ش���اح الدين، د.محمد عم���ارة، مكتبة الإم���ام البخاري للن�شر 
ا �ض42 وما بعدها.  والتوزيع، القاهرة، 2009، �ض8 – 16، واأي�شً

)50( املرجع ال�شابق، �ض 25، 26.
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)51( و�ش���ف الأر�ض املقد�ش���ة للحاج الرو�شي دانيال الراهب )1106-1107(، ترجمة وتعليق: د. �شعيد 
���ان، الأردن، 2003، �ض59، 60.  البي�ش���اوي، داوود اأب���و هدي���ة، دار ال�ش���روق للن�شر والتوزي���ع، عمرّ
ويوؤك���د املرتجمان اأن مختل���ف كتابات املوؤرخن والرحالة الغربين درج���وا على اإطاق لقب الكفار 
اأو الوثني���ن اأو ال�شرا�شن���ة )ال�شراقنة( على امل�شلمن خال الغ���زو ال�شليبي �ض59. وهو ما يف�شر 

ال�شبغة الدينية لل�شراع ال�شليبي الإ�شامي، ونظرة الغرب اإلى امل�شلمن. 
)52( ل�شان العرب، باب الراء، �ض1640 

)53(كتاب �شفر نامة، ن�ض الرحلة، �ض67. 
)54( املرجع ال�شابق، �ض67. 
)55(املرجع ال�شابق، �ض68. 

)56( بل���وغ الأماين من اآثار الفتح الرباين، �شرح ترتي���ب م�شند الإمام اأحمد بن حنبل ال�شيباين، ال�شيخ 
اأحمد عبد الرحمن ال�شنال ال�شاعاتي، من�شورات بيت الأفكار الدولية، بريوت، د ت، اجلزء الرابع، 

كتاب الفنت وعامات ال�شاعة، �ض4690، 4691. 
)57( اآلي���ات ال�شرد بن ال�شفاهية والكتابية، درا�شة يف ال�ش���رية الهالية ومراعي القتل، �شيد اإ�شماعيل 
�شي���ف اهلل، �شل�شلة كتابات نقدية، الهيئة العامة لق�شور الثقافة، القاهرة، 2008، �ض247، 248. 
وق���د اأورد املوؤلف كامه عن امل���كان يف اإطار تناوله لإ�شكالية املكان يف ال�ش���رد ال�شفاهي والكتابي، 
وعاقت���ه بالرواي���ة وال�شعر، ولكن راأينا ال�شتفادة من بع�ض اآرائ���ه �شمن مفهوم املخيلة اجلماعية 

لل�شرد. 
)58(كتاب �شفر نامه، ن�ض الرحلة، �ض69. 

)59( ورد يف البخ���اري: ع���ن ابن عمر )ر�شي اهلل عنهما(: بينم���ا النا�ض بقباء جاءهم رجل فقال: “اإن 
ر�ش���ول اهلل rقد اأنزل عليه الليلة قراآن، واأُِمر اأن ي�شتقبل الكعبة، األ فا�شتقبلوها، وكان وجه النا�ض 
اإل���ى ال�شام، فا�شت���داروا بوجههم اإلى الكعبة”، �شحيح البخاري، اأبو عبد اهلل محمد ابن اإ�شماعيل 

البخاري، دار ابن كثري، دم�شق- بريوت، ط1، 1324ه�، 2002، كتاب التف�شري، �ض1101
)60(كتاب �شفر نامه، ن�ض الرحلة، �ض80. 

)61( اقت�ش���اء ال�شراط امل�شتقيم ملخالف���ة اأ�شحاب اجلحيم، �شيخ الإ�شام اأحمد بن تيمية، حتقيق: د. 
نا�شر عبد الكرمي العقل، دار اإ�شبيليا للن�شر والتوزيع، الريا�ض، 1419ه�، 1998م، ج2، �ض165. 

)62( العجائب���ي يف الأدب م���ن منظ���ور �شعري���ة ال�ش���رد، ح�شن ع���ام، ال���دار العربية للعل���وم نا�شرون 
)بريوت(، من�شورات الختاف )اجلزائر(، ط1، 2009، �ض32. 

)63(كتاب �شفر نامه، ن�ض الرحلة، �ض75. 
)64(املرجع ال�شابق، �ض76. 
)65(املرجع ال�شابق، �ض81. 
)66(املرجع ال�شابق، �ض82. 
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)67( دلئل النبوة ومعرفة اأحوال �شاحب ال�شريعة، اأبو بكر اأحمد بن احل�شن البيهقي، توثيق وتعليق: د. 
عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، ودار الريان للرتاث، ط1، 1408ه� 1988م، ج2، �ض364، 

 .365
)68( اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم، ج2، �ض345- 353. وقد �شدد على اأن ال�شخرة امل�شرفة كانت مك�شوفة 
يف عه���د اخللف���اء الرا�شدين، ومل تغطَّ اإل يف عهد عبد امللك بن م���روان، واأن من �شاأن تعظيمها اأن 
يتعل���ق العام���ة بها، موؤك���ًدا اأن املرويات التي يتناقله���ا النا�ض اإمنا هي ماأخوذة م���ن الإ�شرائيليات، 
ول يوج���د اأ�شا����ض لها، خا�شة ما يتعل���ق بالأنبياء ال�شابقن. ونفى اأي �ش���اة للنبي يف غري امل�شجد 

الأق�شى، ل عند ال�شخرة اأو غريها،
)69(كتاب �شفر نامه، ن�ض الرحلة، �ض68. 

)70(املرجع ال�شابق، �ض69. 
)71(املرجع ال�شابق، �ض74. 

)72( القي���م اجلمالي���ة يف العم���ارة الإ�شامية، د. ث���روت عكا�شة، دار ال�شروق، القاه���رة، ط1، 1994، 
�ض139.

)73( املرجع ال�شابق، �ض116.
)74( كت���اب �شفر نامه، ن����ض الرحلة، �ض78- 80، يبدو خطاأخ�شرو يف ذكر ث���واب ال�شلوات، فذكر اأن 
ال�ش���اة الواح���دة يف امل�شجد الأق�شى تعدل خم�ًشا وع�شرين األ���ف �شاة، واأن ال�شاة يف امل�شجد 
النبوي تعدل خم�شن األف �شاة، وكاهما خطاأ، يف حن ذكر اأن ال�شاة يف امل�شجد احلرام مبكة 
تع���دل ث���واب مئة األف �شاة. وال�شحيح يف ث���واب ال�شلوات ما ورد عن اأبي ال���درداء وجابر ر�شي 
اهلل عنهم���ا، ع���ن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ق���ال: »ف�شل ال�شاة يف امل�شج���د احلرام على غريه 
مائ���ة األ���ف �شاة ،ويف م�شج���دي هذا األف �ش���اة، ويف م�شجد بيت املقد����ض خم�شمائة«.و�شححه 
الألب���اين يف �شحي���ح اجلامع ال�شغري وزيادت���ه الفتح الكبري، ال�شيخ محمد نا�ش���ر الدين الألباين، 

املكتب الإ�شامي، دم�شق، ط3، 1408ه�، 1988م، ج2، رقم )4211(، �ض776. 
)75(كتاب �شفر نامه، ن�ض الرحلة، �ض75. 

)76(املرجع ال�شابق، �ض67. 
)77(املرجع ال�شابق، �ض80. 

)78( هناك اختاف بن الفقهاء يف جماورة احلرمن ال�شريفن مبكة واملدينة، فهو عند فريق محبوب 
ومندوب ووجيه؛ لأن امل�شلم املجاور يعي�ض يف بقعة مباركة، فيثاب عن �شلواته وعباداته، ويجتهد يف 
املزيد منها، مع التخلق باأخاق الإ�شام املثلى. واإن كان هناك فريق اآخر كرهوا املجاورة للحرمن؛ 
مخافة ال�شاأم وقلة الأدب املف�شي اإلى الإخال لوجوب التوقري والإجال للحرمن. انظر: املو�شوعة 
الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شامية، دولة الكويت، ط1، 1417ه�، 1996م، ج36، 

�ض125، 126.
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امل�شادر واملراجع
اأول: الكتب:

• اآليات ال�شرد بن ال�شفاهية والكتابية، درا�شة يف ال�شرية الهالية ومراعي 	
القت���ل، �شيد اإ�شماعيل �شيف اهلل، �شل�شلة كتاب���ات نقدية، الهيئة العامة 

لق�شور الثقافة، القاهرة، 2008.
• اأح�ش���ن التقا�شي���م يف معرفة الأقاليم، �شم�ض الدي���ن اأبو عبد اهلل محمد 	

املقد�ش���ي، دار �ش���ادر، بريوت، ن�شخ���ة م�شورة عن طبع���ة بريل، مدينة 
ليدن، لندن، 1909.

• اأدب الرحات الأندل�شية واملغربية حتى نهاية القرن التا�شع الهجري، د. 	
ان، الأردن،  نوال عبد الرحمن ال�شوابكة، دار املاأمون للن�شر والتوزيع، عمرّ

ط1، 2008. 
• اختاق اإ�شرائي���ل القدمية: اإ�شكات التاري���خ الفل�شطيني، كيث وايتام، 	

ترجمة: د. �شحر الهنيدي، �شل�شلة عامل املعرفة، الكويت، 1999.
• اقت�ش���اء ال�شراط امل�شتقي���م ملخالفة اأ�شحاب اجلحي���م، �شيخ الإ�شام 	

اأحمد بن تيمية، حتقيق: د. نا�شر عبد الكرمي العقل، دار اإ�شبيليا للن�شر 
والتوزيع، الريا�ض، 1419ه�، 1998م. 

• بلوغ الأماين من اآثار الفتح الرباين، �شرح ترتيب م�شند الإمام اأحمد بن 	
حنبل ال�شيباين، ال�شيخ اأحمد عبد الرحمن ال�شنال ال�شاعاتي، من�شورات 

بيت الأفكار الدولية، بريوت، د ت. 
• تاري���خ الدول���ة امل�شتقل���ة يف امل�ش���رق عن اخلاف���ة العبا�شي���ة، د. عطية 	

القو�شي، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1993. 
• جمالي���ات امل���كان، غا�شت���ون با�ش���ار، ترجمة: غال���ب هل�ش���ا، املوؤ�ش�شة 	

اجلامعية للدرا�شات والن�شر، بريوت، ط2، 1984.
• دلئ���ل النبوة ومعرفة اأحوال �شاحب ال�شريعة، اأبو بكر اأحمد بن احل�شن 	

البيهق���ي، توثيق وتعليق: د. عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، ودار 
الريان للرتاث، ط1، 1408ه� 1988م. 

• الرحل���ة يف الأدب العرب���ي: التجن����ض، اآلي���ات الكتابة، خط���اب املتخيل، 	
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د.�شعي���ب حليفي، �شل�شلة كتابات نقدية، الهيئ���ة العامة لق�شور الثقافة، 
القاهرة، 2002.

• الرحلة يف الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، د. نا�شر عبد 	
ال���رازق املوايف، دار الن�شر للجامعات امل�شرية- مكتبة الوفاء، القاهرة، 

 .1995
• الرحل���ة والرحالة امل�شلمون، د. اأحمد رم�شان اأحمد، دار البيان العربي، 	

جدة، اململكة العربية ال�شعودية، ط1، 1405ه�، 1985.
• الزمان وال�ش���رد: احلبكة وال�شرد التاريخي، ب���ول ريكور، ترجمة: �شعيد 	

الغامني، وفاح رحيم، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، 2006. 
• الزم���ن واللغة، د.مالك يو�شف املطلب���ي، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، 	

القاهرة، 1986.
• �شفر نامه، نا�شر خ�شرو علوي، ترجمة: د. يحيى اخل�شاب، �شل�شلة الألف 	

كتاب الثاين، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2، 1993. 
• �شحي���ح البخاري، اأبو عب���د اهلل محمد بن اإ�شماعي���ل البخاري، دار ابن 	

كثري، دم�شق- بريوت، ط1، 1324ه�، 2002. 
• �شحي���ح اجلامع ال�شغ���ري  وزيادته الفت���ح الكبري، ال�شي���خ محمد نا�شر 	

الدين الألباين، املكتب الإ�شامي، دم�شق، ط3، 1408ه�، 1988.
• الع���امل الإ�شامي يف الع�شر العبا�شي، د. ح�شن اأحمد محمود، د. اأحمد 	

اإبراهيم ال�شريف، دار الفكر العربي، القاهرة، ط5، د ت. 
• العجائب���ي يف الأدب م���ن منظ���ور �شعري���ة ال�ش���رد، ح�شن ع���ام، الدار 	

العربي���ة للعلوم نا�شرون )ب���ريوت(، من�شورات الخت���اف )اجلزائر(، 
ط1، 2009. 

• ف�شائ���ل القد����ض، اأبو الفرج عبد الرحمن بن عل���ي بن اجلوزي، حتقيق: 	
د.جبائيل �شليمان جبور، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، ط2، 1980.

• القد����ض اأمانة عم���ر.. يف انتظار �شاح الدين، د.محم���د عمارة، مكتبة 	
الإمام البخاري للن�شر والتوزيع، القاهرة، 2009. 

• القي���م اجلمالي���ة يف العمارة الإ�شامية، د.ثروت عكا�ش���ة، دار ال�شروق، 	
القاهرة، ط1، 1994.
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• الطري���ق اإل���ى القد�ض: درا�ش���ة تاريخي���ة يف ر�شيد التجرب���ة الإ�شامية 	
على اأر�ض فل�شط���ن، د.مح�شن محمد �شالح، مركز الزيتونة للدرا�شات 

وال�شت�شارات، بريوت، ط5، 2012.
• ل�شان العرب، ابن منظور، داراملعارف، القاهرة، دت. 	
• املو�شوع���ة الفقهية الكويتي���ة، وزارة الأوقاف وال�ش���وؤون الإ�شامية، دولة 	

الكويت، ط1، 1417ه�، 1996. 
• و�شف الأر�ض املقد�شة  للح���اج الرو�شي دانيال الراهب، ترجمة وتعليق: 	

ان،  د. �شعيد البي�شاوي، داوود اأبو هدية، دار ال�شروق للن�شر والتوزيع، عمرّ
الأردن، 2003. 

ثانيا: املجالت والدوريات واملوؤمترات: 
• الثقاف���ة والزمن: مدخل اإلى اأ�ش���كال اجناء العن�شر الثقايف، د. محمد 	

�شوقي الزين، جملة عامل الفكر، الكويت، ع175، 2018.
• الرحل���ة العربية يف املحيط الهندي ودورها يف خدمة املعرفة اجلغرافية، 	

د. �ش���اح الدي���ن ال�شامي، جملة ع���امل الفكر،املجل�ض الوطن���ي للثقافة 
والفنون والآداب،الكويت، ع 13، مج 4، يناير، 1983م. 

• فوائ���د علمية وحقائق تاريخية م���ن خال الرحل���ة النا�شرية لأحمد بن 	
نا�ش���ر الدرعي، د. محمد كن���ون، بحث من�شور �شم���ن اأعمال ندوة اأدب 
الرحل���ة والتوا�ش���ل احل�ش���اري، جامعة املول���ى اإ�شماعيل، كلي���ة الآداب 

والعلوم الإن�شانية، مكنا�ض، 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

اأ.د. خالد فهمي

تقدمي:
تتن���اول ه���ذه الدرا�ش���ة نقطة بحثي���ة �شيقة تتعل���ق بفح�ض تعام���ل املعجمية 

العربية العريقة مع حقل األفاظ الأوبئة وم�شطلحاتها.
وهذه الدرا�شة ت�شدر عن اإميان باأهمية توجه البحث العلمي يف الأكادمييات 
املعا�ش���رة اإل���ى خدمة املجتم���ع، والتعاطي م���ع م�شكاته املختلف���ة، ول�شيما تلك 
امل�ش���كات التي ته���دد وجود »الإن�شان« بو�شفه مرك���ًزا يف هذه احلياة من منظور 

الت�شور املعريف الإ�شامي.
وت�شعى هذه الورقة اإلى العناية باملطالب الآتية:

مدخل: الإن�شان والوباء والل�شان: عاقات التقارب والإنتاج.
املطلب الأول: م�شطلحات الأوبئة يف تراث العربية: خطاب امل�شادر.

املطلب الثاين: معجمية الأوبئة يف العربية يف الع�شر احلديث وتطورها.
املطلب الثالث: حتليل خطاب اأ�ش�ض التوليد مل�شطلحات وباء كوفيد -19.

املطلب الرابع: موجز حتليل خطاب الأمناط من املنظور ال�شكلي مل�شطلحات 
وباء كوفيد-19.

املطلب اخلام�ض: معجمية الأوبئة يف العربية: حتليل خطاب الوظائف.
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ويف املجم���ل تك�شف هذه الورقة عن ظهور منط م���ن »ال�شتجابة الواعية« يف 
ح���دود �شيقة من جان���ب املعجمية للتعاطي مع اأزمة فريو����ض كوفيد-19 املعروف 

اإعاميًّا بفريو�ض كورونا.
• مدخل: الإن�شان والوباء والل�شان: عالقات التقارب والإنتاج	

اإن مراجع���ة تاري���خ الإن�ش���ان يف عاقته 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 �شعيد 

الل�شان منذ اجلاهلية)1(.
وق���د اأنتجت هذه العاق���ة التاريخية -بن الإن�شان والوب���اء والل�شان- عناية 
مبعجمي���ة الوب���اء يف تاريخ اللغة العربي���ة، وهو ما ي�شعى ه���ذا البحث اإلى فح�ض 

م�شادرها وتطورها ووظائفها.
1- الأوبئة: مدخل تعريفي:

يبداأ املنجز املعجمي املكتمل مبعجم العن للخليل بن اأحمد )ت175ه�( الذي 
يق���رر ب�ش���اأن دللت )الوباء( م���ا يلي: اأن الوباء كل مر�ض ع���ام، ون�ض كامه يف 
الع���ن: »الوب���اء ... كل مر�ض عام. تق���ول: اأ�شاب اأهل الكورة الع���ام وباء �شديد. 
واأر����ض وبئة: اإذا كرث مر�شها، وق���د ا�شتوباأتها. وقد َوُبوؤَت َتْوُب���وؤُ َوباءة: اإذا كرثت 

اأمرا�شها«)2(. 
ويت�شح من حتليل هذا الن�ض ال�شمات الدللية الآتية:

اأول: بيان الرتكيز على وحدة املر�ض املنت�شر )كل مر�ض عام(.
ثانًيا: بيان الرتكيز على عموم الإ�شابة به بن قطاعات من النا�ض.

ثالًثا: بيان الرتكيز على انح�شاره يف مكان بعينه )اأهل الكورة(.
واإذا انتقلن���ا اإلى اأحدث عمل مرجعي مخت�ض مب�شطلحات الوباء يف العربية 

يف الع�شر احلديث ف�شوف جند ما يلي)3(: 
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وب���اء: ميك���ن ت�شنيف حالة املر�ض على اأنها تف�شي وب���اء اأو جائحة تبًعا ملدى 
انت�شاره؛ فالتف�شي زيادة حادة يف عدد الأ�شخا�ض امل�شابن مبر�ض واحد، والوباء: 
زيادة حادة يف عدد املر�شى امل�شابن، وانت�شار هذه الزيادة على م�شاحة كبرية.

ا الوقوف على ذلك التقارب بن ما ورد عند اخلليل يف العن  ومن الي�شري جدًّ
وم���ا ورد يف ه���ذا املعجم املخت����ض مب�شطلحات كوفيد-19، وه���و التقارب الذي 

يلتقي يف:
اأ- انت�شار املر�ض.

ب- عموم هذا النت�شار.
ت- ات�شاع امل�شاحة املكانية لانت�شار.

2- الأوبئة: موجز تعني النتماء املعريف لدرا�شته يف الرتاث العربي:
ا اإلى حق���ل الرتاث الطبي بالأ�شا�ض يف الثقافة العربية،  تنتم���ي الأوبئة معرفيًّ

ويتبعه يف ذلك الرتاث الفقهي ب�شورة وا�شحة.
ول يعن���ي ذلك غي���اب معاجلات الأوبئة عن خريط���ة املنجز املعريف مبيادينه 
املختلفة يف الرتاث العربي؛ ذلك اأن العناية بالأوبئة ظهرت يف الرتاث يف احلقول 
املعرفية املختلف���ة، مثل: التاريخ العام، والتاريخ اخلا����ض بالأمرا�ض واملجاعات، 
و�شروح احلديث النبوي ول�شيما م�شنفات الطب النبوي، وكتب الأدب املو�شعة... 

اإلخ.
وق���د كان ر�شد العناية الرتاثية مب�شنفات الأوبئ���ة متوجًها ب�شورة م�شوغة، 
ومتفهم���ة اإلى ميدان الط���ب بالأ�شا�ض نظًرا للعاقة املنطقي���ة والعملية الوا�شحة 

بن الطب والأوبئة)4(.
من هذا املدخل ميكن النتقال اإلى معاجلة مطالب هذه الدرا�شة.

املطلب الأول: م�شطلحات الأوبئة يف تراث العربية: خطاب امل�شادر
ا، واإذا كان  اإذا كان تاري���خ العاق���ة بن الإن�شان والأوبئة والل�ش���ان قدمًيا جدًّ
ا؛ فاإنه بالإمكان  الإن�شان العربي ميلك مثل هذا التاريخ من العاقات القدمية اأي�شً
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تق�شيم م�شادر م�شطلحات الأوبئة يف الل�شان العربي على النحو الآتي:
م�شادر عامة.. 1
م�شادر مخت�شة.. 2

وفيما يلي معاجلة لكل �شنف من هذين ال�شنفن:
1- امل�شادر العامة مل�شطلحات الأوبئة يف الل�شان العربي يف الرتاث

تتحرك مدون���ة األفاظ الأوبئة يف العربية على مح���اور كثرية، ميكن اإجمالها 
ب�شورة موجزة يف امل�شادر الآتية:

1( مدونة ال�شعر والأدب العربيني
حتتف���ظ مدون���ة الأدب العربي بوجه ع���ام وال�شعر العربي بوج���ه خا�ض بكمٍّ 
ظاه���ر يتوج���ه اإلى و�ش���ف الأوبئة التي تنه�ض عل���ى ا�شتعمال قط���اع من الألفاظ 

الوا�شفة لها.
وه���ذا الحتفاظ ه���و ما قدم هذا امل�ش���در هنا من املنظ���ور التاريخي، ومن 
املمكن مراجعة بع�ض الأعمال املعا�شرة التي تك�شف عن بع�ض وجوه هذا احل�شور، 
م���ن مثل: �شورة املر�ض والوب���اء يف ال�شعر العربي بن الق���دمي واحلديث للدكتور 

اإبراهيم من�شور)5(.
والواق���ع اأن فح�ض دواوين ال�شع���راء، ودواوين القبائ���ل واملجاميع ال�شعرية، 
واملختارات ال�شعرية وكتب الأدب املو�شوعية ميكن اأن يهدي اإلى جمع مادة معتبة 
من الن�شو�ض تكون مبنزلة العمل املبدئي التاأ�شي�شي حلقل األفاظ املر�ض والوباء.

2( القراآن الكرمي
اإن اأح���د اأه���م مقا�شد الكتاب العزيز ماثلة يف حتقي���ق جودة احلياة وال�شعي 
اإل���ى ن�شر ال�شح���ة العامة، بو�شف ذل���ك طريًقا للنهو�ض بالدي���ن، نظًرا للعاقة 

احلميمة القائمة بن �شحة الأبدان و�شحة الأديان.
وه���ذه العاق���ة التي جتعل من الكت���اب العزيز م�شدًرا معت���ًبا لألفاظ حقل 

الأمرا�ض والأوبئة.
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3( ال�شنة النبوية و�شروحها
لق���د ا�شتق���ر اأن ال�شنة امل�شرفة هي ركن الوحي الث���اين، وال�شارحة ملا ورد يف 

ا. الكتاب العزيز اأي�شً
ا م���ن امل�شادر  وه���ذا العتب���ار يجعل من ال�شن���ة و�شروحها م�ش���دًرا اأ�شا�شيًّ
العامة التي احتفظت بعدد معتب من األفاظ حقل الأمرا�ض والأوبئة �شعًيا لتحقيق 

مقا�شد ال�شريعة.
 وق���د جتلى ظهور معج���م الأمرا�ض والأوبئة يف ال�شن���ة ب�شورة مو�شوعية يف 

�شورتن هما:
اأ. �ش���ورة اأب���واب الف�شول داخل كت���ب ال�شحاح التي رتبه���ا جامعوها ترتيًبا 

فقهيًّا.
ب. �ش���ورة ر�شائل اأو كت���ب م�شتقلة جامعة لاأحاديث النبوي���ة ال�شريفة التي 
تعال���ج اأمور الطاعون والوب���اء، من مثل ما اأفرده البخ���اري يف �شحيحه لأحاديث 
املر����ض يف كتاب املر�شى، وكت���اب الطب وما خ�ش�شه اأبو داود يف �شننه لأحاديث 
الباب يف كتاب الطب، وكذلك الرتمذي يف �شننه، وكذلك ابن ماجه يف �شننه. هذا 
بالإ�شاف���ة اإلى اأبواب اأخرى يف هذه املدونات احلديثي���ة مثل اأبواب مناقب املدن، 
واأبواب ال�شهي���د واأنواعه، وغري ذلك، مثل كتاب: بذل املاعون يف ف�شل الطاعون، 
لبن حج���ر الع�شقاين )ت 852ه�()6(: »فقد تكرر )ال�شوؤال(... يف جمع الأخبار 

الواردة يف الطاعون مع �شرح غريبها ... فاأجبت«.
وكت���اب ال�شيوطي )ت 911ه�()7(، وهو اخت�شار لكتاب ابن حجر الع�شقاين 
املذكور قبله يقول يف مقدمته )�ض137(: »هذا جزء انتخبت فيه ما ورد يف اأخبار 
الطاعون، اخت�شرته من كتاب بذل املاعون ل�شيخ الإ�شام ابن حجر الع�شقاين«، 
وقد ا�شتمرت وجوه العناية بهذا الأمر حتى الع�شر احلديث يف مثل: منهج ال�شنة 
يف مواجه���ة الأوبئ���ة)8(، وتك�ش���ف هذه امل�ش���ادر العام���ة الثاثة يف ه���ذا ال�شياق 
املخت�شر، عن ح�شور جملة من األفاظ الأمرا�ض العامة والأوبئة يف اللغة العربية.



58  5 458  5 4 شوال- ذو احلجة 1443 
أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م

شوال - ذو احلجة1443 
6 أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م  6286

2- امل�شادر اخلا�شة مب�شطلحات الأوبئة يف العربية يف الرتاث
يف هذا املحور تتجه الدرا�شة اإلى تعين امل�شادر املخت�شة بجمع م�شطلحات 
الأوبئة يف الل�شان العربي. وهي ما يعرف باملعاجم املخت�شة غري املعاجم العامة.

وهذا التعين مرجعه اإلى اأمرين ظاهرين هما:
اأول: التنب���ه اإلى الت�شني���ف املو�شوعي لاألفاظ، واإيراده���ا يف حقول دللية 

جامعية.
ثاني���ا: املعاجلة املخت�شة بالأمرا����ض والأوبئة يف احلقول املعرفية التي عنيت 

بدرا�شتها.
1( معجمـــات املعاين اأو املو�شوعات الرتاثية العربية مبا هي م�شدر خا�س 

لألفاظ الأمرا�س والأوبئة يف العربية.
متث���ل قيمة معجمات املعاين -يف هذا ال�شياق- اأنها تنبهت اإلى جمع الألفاظ 
اخلا�ش���ة بالأمرا�ض والأوبئة يف اأبواب خا�ش���ة حتقق مبداأ جمع اللغة، وتعن على 
فح�ض الفروق الدللية بينها، تو�شًا اإلى ر�شد ال�شمات الفارقة لكل لفظ ب�شورة 

م�شتقلة، ومن املعجمات التي �شنعت هذا ال�شنيع ما يلي:
اأ- كتاب اجلراثيم، لبن قتيبة )ت 276ه�(، حتقيق: محمد جا�شم احلميدي، 
تقدمي: د.م�شعود بوبو، وزارة الثقافة ال�شورية، دم�شق 1997م، الذي خ�ش�ض باًبا 

لألفاظ )ال�شقام واملر�ض455-446/12(.
ب- كت���اب مب���ادئ اللغ���ة، للخطيب الإ�ش���كايف )ت421ه�(، ال���ذي خ�ش�ض 
باًب���ا بعنوان )باب يف اأو�ش���اف العلل واأ�شمائها، �ض �ض 194-197(، طبعة مكتبة 

اخلاجني، القاهرة، �شنة 1325ه�.
ت- كت���اب فق���ه اللغة و�شر العربي���ة، للثعالبي )ت429ه����(، حتقيق: الدكتور 
خالد فهم���ي، ت�شدير الدكتور رم�شان عبد الت���واب، دار الن�شر للجامعات، ط2، 
�شن���ة 1440ه���� =2019م، الذي خ�ش�ض فيه ف�شا بعن���وان: )يف تف�شيل اأ�شماء 
الأمرا�ض واألقاب العلل والأوجاع، 208/1-211(، وف�شًا بعنوان )ف�شل ينا�شبه 
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يف الأورام واخلراج���ات والبثور والق���روح، 1/ 211(، وف�شًا )يف احلميات، 1/ 
.)214 -213

ث- كت���اب املخ�ش����ض، لب���ن �شيده )ت 458ه����(، ت�شحي���ح محمد محمود 
الرتك���زي ال�شنقيط���ي، وعب���د الغني محم���ود، م�ش���ورة دار الكت���اب الإ�شامي، 
القاه���رة، 1321ه����، الذي خ�ش�ض جملة من الأبواب بعن���وان )اأبواب الأمرا�ض، 

65/5 وما بعدها(.
وياح���ظ على هذا املنح���ى الت�شنيف���ي يف معجمات املع���اين اأو املو�شوعات 

جملة من املاحظ هي:
اأول: تاأخر ا�شتقال األفاظ الأمرا�ض والأوبئة باأبواب م�شتقلة ب�شورة ن�شبية؛ 

اإذ مل يظهر يف الغريب امل�شنف باب اأو ف�شل م�شتقل يجمع هذه الألفاظ. 
ثانًيا: تفاوت كثافة هذه الف�شول اأو الأبواب من معجم لآخر.

ثالًثا: اتفاق املعجم���ات املو�شوعية الرتاثية جميًعا على اأن الأمرا�ض والأوبئة 
م���ن الأم���ور العار�شة، وهو –فيما يب���دو- �شبب ف�شلها عن اأب���واب خلق الإن�شان 
التي خل�شت لألفاظ اخللق ونعوته وح�شناته وعيوبه من جهة اخللقة، ورمبا يدعم 
ه���ذا امللحظ خلو كتب خلق الإن�شان اللغوي���ة امل�شتقلة من اأبواب جامعة لاأمرا�ض 

والأوبئة.
رابًعا: التمدد املكاين اخلادم للمعجمية اللغوية املو�شوعية يف امل�شرق واملغرب 

الإ�شامين. 
2( معجمات امل�شطلحات العربية امل�شنفة مبا هي م�شدر خا�س مل�شطلحات 

الأمرا�س والأوبئة يف العربية.
كان ظه���ور معجم���ات امل�شطلحات العربية املخت�ش���ة بالأمرا�ض والأوبئة يف 
العربي���ة اإعاًن���ا بالَغ الظهور عن التطور العلمي ال���ذي ترجمت عنه اللغة العربية 
مب���ا اأنتجته من ر�شيد م�شطلحي �شخم وغني من امل�شطلحات، كان م�شغلة هذه 
املعجمات؛ ذلك اأنها »جمعت بن دفتيها م�شطلحات العلوم املختلفة التي عرفتها 
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احل�ش���ارة الإ�شامي���ة ودونتها بالل�ش���ان العربي«، كما �شب���ق اأن قررنا يف معاجم 
امل�شطلحات يف تراث العربية)9(.

وقد ظهر تيار معجمي يف هذا ال�شياق هو معجمات امل�شطلحات التي اتخذت 
م���ن الرتتي���ب املو�شوعي العلم���ي امل�شن���ف منهًجا له���ا، وهو ما يعن���ي ا�شتقال 
امل�شطلح���ات الطبية باأبواب م�شتقلة يف قطاع من ه���ذه املعجمات املخت�شة فيما 

يلي:
اأ- كتاب مفاتيح العلوم، للخوارزمي )ت 387ه�(، حتقيق: فان فلوتن، تقدمي: 
د. محم���د ح�ش���ن عب���د العزيز، �شل�شل���ة الذخائ���ر )118( هيئة ق�ش���ور الثقافة، 
القاه���رة، 2004م، الذي خ�ش����ض ف�شًا لذكر الأمرا����ض والأدواء �شمن الباب 

الثالث املخت�ض بالطب )�ض �ض 166-156(.
ب- كت���اب احلدود والفروق، لبن هبة اهلل الطبيب )الع�شاب( )ت 495ه�(، 
من���ه ن�شخة مبكتبة الإ�شكندري���ة، برقم2017م / فل�شفة ورق���م الت�شنيف 7333، 
وعنوانه���ا كم���ا وردت يف املخطوط���ة ح���دود الط���ب واحل���دود الطبي���ة)10(. وق���د 
خ�ش�ض جزًءا اأو قطاًع���ا من احلدود محل املعاجلة لاأدواء والأمرا�ض )�ض �ض 

28ب-38اأ(.
ج- مقالي���د العل���وم يف احلدود والر�ش���وم، املن�شوب لل�شيوط���ي )ت 911ه�(، 
حتقي���ق: د. محمد اإبراهيم عبادة، مكتب���ة الآداب، القاهرة، ط2 �شنة 1428ه�= 
2007م، ال���ذي خ�ش����ض ف�ش���ًا لاأمرا�ض يف باب مل�شطلح���ات الطب )�ض �ض 
200-211(، �شملت امل�شطلحات من )1492-1591(، ويلحظ على هذه امل�شادر 

ما يلي:
اأول: الظهور الوا�شح مل�شطلحات الأمرا�ض والأوبئة على خريطة ال�شطاح 

الطبي يف تراث العربية.
ثانًيا: التاأخر الن�شبي جلمع امل�شطلحات الوبائية واملر�شية يف اأعمال مرجعية 
معجمية مخت�شة، مقارن���ة بتاريخ ظهور العناية باجلمع اللغوي لألفاظ الأمرا�ض 

والأوبئة، وت�شنيفها يف املعجمات اللغوية املو�شوعية العامة.
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ثالًث���ا: ا�شتقرار م�شطلحات الأمرا�ض والأوبئة على خريطة الطب يف الرتاث 
العرب���ي ب�شورة ترج���م عنها ت�شكينها يف احلقل نف�ش���ه يف املعجمات املخت�شة يف 

تراث اللغة العلمية العربية.
رابًعا: التمدد املكاين، مبعنى ظهور خدمة م�شطلحات الأمرا�ض والأوبئة يف 

معجمات امل�شطلحات على خريطة جغرافية امل�شرق واملغرب الإ�شامين.
3( معجمات امل�شطلح الطبي يف الرتاث العربي )احلدود الطبية( مبا هي 

م�شادر خا�شة مل�شطلحات الأمرا�س والأوبئة يف العربية.
ع���رف تاري���خ الكتابة يف امل�شطلح الطب���ي الرتاثي يف اللغ���ة العلمية العربية 

قائمة تراث احلدود الطبية ممتدة ب�شورة ما.
وم���ن معجم���ات امل�شطلح الطبية الت���ي عنيت بجمع م�شطلح���ات الأمرا�ض 

والأوبئة يف ف�شول مو�شوعية م�شتقلة ما يلي:
اأ- كت���اب التنوير يف ال�شطاحات الطبية، لبن ن���وح القمري )ت 390ه�(، 
حتقي���ق: وفاء تقي الدين، جممع اللغة العربي���ة بدم�شق)املجمع العلمي العربي(، 
املجلد 66، جزء1، �شنة 1966م)11(، وقد خ�ش�ض عدًدا من الف�شول مل�شطلحات 

الأمرا�ض والعلل والأوبئة )�ض �ض 37-14(.
ب- ح���دود الأ�شياء الطبي���ة، لأبي الفرج بن هن���دو )ت 420ه�(، منه ن�شخة 
-99999.No مبعه���د الثقاف���ة والدرا�ش���ات ال�شرقي���ة، جامعة طوكي���و، ورقمه���ا
2218txt، وق���د خ�ش����ض جزًءا مت�شًا م���ن هذا العمل مل�شطلح���ات الأمرا�ض 

والأوبئة )�ض �ض 121-128(، وعنوانه: )ذكر اأنواع الأمرا�ض(.
ويبدو من هذين العملن اأ�شبقية امل�شرق العربي يف ميدان خدمة م�شطلحات 
الأمرا����ض والأوبئة باأعم���ال مرجعية معجمية مخت�شة عن غ���ريه من املناطق يف 

جغرافية العامل العربي القدمي.
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4( اأدبيـــات الطـــب العربـــي الرتاثيـــة مباهـــي م�شـــدر خا�ـــس مل�شطلحـــات 
الأمرا�شوالأوبئة يف العربية.

من مقا�شد ال�شريعة الإ�شامية حفظ الأبدان، وهو الأمر الذي اأ�شهم ب�شورة 
فعال���ة يف تطوير الطب يف الثقافة العربية بف�شل الإ�شام، وكان من نتائجه تطور 

الت�شنيف فيه، وتنوعه.
وفيم���ا يلي ر�ش���د لفروع هذا احلقل التي حتتف���ظ اأدبياتها باأعداد كبرية من 
م�شطلحات الأمرا�ض والأوبئة ب�شورة وا�شحة بحكم بنائها املعريف، وهذه الفروع 

هي:
اأ( اأدبي���ات الطب العربي الرتاثي ب�شورة عامة، من مثل القانون لبن �شينا، 

واملوجز يف الطب لبن النفي�ض وغريهما.
ب( اأدبي���ات خل���ق الإن�شان يف حقل الطب العربي، تل���ك التي يكون جزًءا من 
تكوينها العناية مبا ي�شلح الإن�شان ويقيه الأمرا�ض والأوبئة من مثل: خلق الإن�شان 
لأب���ي احل�ش���ن �شعيد ب���ن هبة اهلل ب���ن احل�ش���ن )ت 495ه�(، حتقي���ق: د. كمال 

ال�شامرائي، وزارة الثقافة والإعام، العراق، بغداد، ط �شنة 1990م.
ج( اأدبي���ات ال�شح���ة العامة اأو ما يعرف مب�شال���ح الأبدان يف الرتاث الطبي 
العرب���ي، م���ن مثل: م�شال���ح الأبدان والأنف����ض، لبن �شهل البلخ���ي )ت 322ه�(، 
حتقي���ق: د.محمود م�شري، ت�شدير: د. محمد هيثم اخلياط، معهد املخطوطات 

العربية، القاهرة 2005م.
د( اأدبيات البيئة اأو ما يعرف باإ�شاح ف�شاد الهواء يف الرتاث البيئي والطبي 
يف ال���رتاث العرب���ي، م���ن مثل:مادة البق���اء يف اإ�شاح ف�شاد اله���واء والتحرز من 
�شرر الأوباء، للتميمي املقد�شي، حتقيق: يحيى �شعار، معهد املخطوطات العربية، 

القاهرة، 1999م.
ه����( اأدبي���ات ال�شيدلة اأو ما يع���رف بالأدوية املف���ردة والأدوي���ة املركبة ويف 
الرتاث الطبي العربي، تلك التي تذكر تبًعا لذكر عاجات الأمرا�ض التي تعاجلها 

الأدوية م�شغلة عناية هذه الأدبيات.
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و(اأدبي���ات الفل�شف���ة العملي���ة والأخاق التطبيقي���ة يف املجال الطب���ي، اأو ما 
يع���رف بكتب الن�شائ���ح والو�شايا يف الرتاث العربي من مث���ل: كتاب الن�شيحتن 
لاأطب���اء واحلكماء، ملوفق الدين البغ���دادي)ت 629ه�(، حتقيق: د. محمد كامل 
ج���اد، معهد املخطوط���ات، القاهرة، 1438ه�= 2017م، وق���د اأح�شن محققه مبا 

كان منه، اإذ �شنع ك�شاًفا مل�شطلحات الأمرا�ض والعلل)12(.
واحلقيق���ة اأن القائمة هن���ا يف هذا املطلب قابلة للزي���ادة ب�شورة عملية، اإذا 
م���ا توقفنا اأمام احلق���ول املعرفية الفرعية الدائرة يف فل���ك امل�شنفات الطبية يف 

الرتاث العربي. 
5( اأدبيات احل�شبة يف الرتاث العربي.

عرف���ت الدول���ة الإ�شامي���ة يف تاري���خ النظ���م ما يع���رف بجه���از احل�شبة يف 
تنظيماته���ا الإداري���ة، تلك التي ته���دف اإلى حفظ املجالت العملي���ة التي يتحرك 

فيها النا�ض ويق�شون فيها حوائجهم، ويحتكون فيها ب�شورة وا�شحة بالآخرين.
وه���ذا الأمر خلف تراًثا �شخًما مبدوؤه من جهة علماء ال�شريعة، �شاركهم فيه 

امل�شتغلون باإدارة احل�شبة من واقع جتاربهم العملية.
وقد حفلت كتب احل�شبة الإ�شامية باأبواب وف�شول يف احل�شبة على الأطباء، 

والف�شادين واحلجامن، واحل�شبة على احلمامات العامة وقومتها)13(.
وقد حفلت هذه الأدبيات بعدد كبري من م�شطلحات الأمرا�ض والأوبئة بحكم 
تكوينه���ا املعريف، الذي ينه�ض عل���ى اتخاذ الإجراءات والتداب���ري التي من �شاأنها 

ح�شار الأمرا�ض ومنع العدوى، ومنع انت�شار الأوبئة.
وترتبط بهذا امليدان كتب ال�شيا�شة ال�شرعية املوؤ�ش�شة، وكتب الفقه املو�شوعية 

ا. اأي�شً
واحلقيق���ة اأن احلق���ول املعرفية التي تت�شمن بحكم بنائه���ا املعريف قطاعات 
من م�شطلحات الأمرا�ض والأوبئة واألفاظها قابلة للزيادة عند اإرادة ال�شتيعاب، 
ذل���ك اأن م�شكلة الأمرا����ض والأوبئة داخل �شمن حق���ول اجلغرافيا وكتب التاريخ 
الع���ام، واخلا����ض، وكتب الفتاوى، والن���وازل، وكتب احليوان، وكت���ب املياه والآبار 
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وغريها.
وحتلي���ل خطاب ح�ش���ور م�شطلحات الأمرا����ض والأوبئة يف ال���رتاث العربي 

يك�شف عن جملة من العامات التي ميكن الوقوف عليها فيما يلي:
اأول: التم���دد املع���ريف للحق���ول العلمي���ة املتعاطية مع الإن�ش���ان، مبعنى ظهور 
قطاع���ات من م�شطلح���ات الأمرا�ض والأوبئة يف عدد من احلق���ول املعرفية التي 
عرفه���ا تاري���خ ت�شنيف العلوم يف احل�ش���ارة العربية، وهو تو�ش���ع يف�شره مركزية 
الإن�ش���ان يف احل�ش���ارة العربي���ة الإ�شامية م���ن جانب، ويف�شره طبيع���ة النموذج 
املعريف الإ�شامي الذي يحر�ض يف اأحد مقا�شده الكبى الكلية على جودة احلياة 

ون�شر ال�شحة بن عموم بني الب�شر.
ثانًي���ا: التداخ���ل املركب بن ظاه���رة املر����ض والوباء وغريها م���ن الظواهر 
الجتماعية والبيئية والفقهية، الأمر الذي ي�شتدعي ظهور منط من العناية مب�شكل 
الأوبئة يف عدد من احلقول املعرفية املتما�شة معه ب�شورة وا�شحة، �شواء كان هذا 
التما����ض من اأجل التوقي من وقوعها والحتي���اط بالتدابري الحرتازية املانعة من 
انت�شاره���ا، اأم كان هذا التما�ض من اأج���ل تكييف الأحكام الفقهية، اأم الإجراءات 

الطبية واملجتمعية والتدخل البيئي من اأجل الق�شاء عليها اإن انت�شرت.
ثالًث���ا: طبيع���ة الت�ش���ور الإ�شامي املوؤ�ش����ض لل�شناعة العلمي���ة يف احل�شارة 
العربي���ة، الت���ي تت�شم بال�شم���ول وال�شتيع���اب والوعي برتكب الظواه���ر الإن�شانية 

وتعقدها وتداخلها وت�شابكها.
      املطلب الثاين: معجمية الأوبئة يف العربية يف الع�شر احلديث وتطورها.
مم���ا يتميز به الع�شر احلديث نزوعه نح���و تطوير عدد من احلقول املعرفية 
القدمية، ومن اأظهر مامح هذا التطوير وعاماته رعاية الأجهزة ال�شطاحية 
له���ا، وجمعها وحتري���ر مفاهيمها، وخدمته���ا باأعمال مرجعية متنوع���ة، ول�شيما 

املعجمات.
ويف هذا املطلب من الدرا�شة �شنتوقف اأمام اأمرين جند اأنهما نافعان يف هذا 

ال�شياق هما:
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اأ- ر�ش���د اإجم���ايل لآفاق خدم���ة م�شطلح���ات الأوبئة يف الأعم���ال املرجعية 
املعجمية التي ظهرت يف احلقول املعرفية م�شغلة ال�شتغال مب�شكل الأوبئة.

ب- درا�ش���ة معجم م�شطلحات كوفيد-19 مبا ه���و منوذج لا�شتجابة املرنة 
لل�ش���ان العربي مل�شتج���دات الو�شع الراهن املتعلق بانت�شار ه���ذا الوباء من منظور 

البحث املعجمي: ت�شنيًفا ونقدا.
واإلى بيان هذين الأمرين ب�شورة اإجمالية عامة:

1- م�شطلحات الأوبئة يف املعجمية العربية املخت�شة املعا�شرة.
اإن فح����ض خريطة العناي���ة مب�شطلحات الأوبئة يف املنج���ز املعجمي العربي 

املخت�ض املعا�شر يك�شف عن ح�شور فاعل يف جمالن وا�شحن هما:
1( املعجمية العربية املخت�شة مب�شطلحات الطب يف الع�شر احلديث

م���ن الطبيع���ي اأن حتر�ض معجم���ات امل�شطلحات الطب���ي املعا�شرة بتحرير 
مفاهي���م م�شطلحات الأوبئ���ة، وتعريفها بو�شفها جزًءا م���ن البناء املعريف حلقل 
الط���ب، وقد تنوعت الأعمال املعجمية املخت�ش���ة بامل�شطلحات الطبية يف العربية 

يف الع�شر احلديث ب�شورة جيدة والأغرا�ض متنوعة.
ومراجع���ة معج���م امل�شطلح���ات الطبي���ة، ملجمع اللغ���ة العربي���ة، بالقاهرة، 
1411ه� -1991م، يك�شف عن ح�شور معاجلات لعدد من هذه امل�شطلحات)14(. 

وقد كنت �شنعت مبحًثا ر�شدت فيه معجمات امل�شطلحات ال�شحية والطبية 
املعا�شرة مبا هي جزء اأ�شيل مرتبط ب�شورة وا�شحة بالتنمية يف كتاب: املعجمية 
والتنمية: اإ�شهام املعجمية العربي���ة املخت�شة يف تعزيز التنمية امل�شتدامة احلدود 

والت�شنيف والوظائف)15(.
2( املعجمي���ة العربي���ة املخت�شة مب�شطلح���ات البيئة والأحي���اء وال�شكان يف 

الع�شر احلديث
ينه����ض مفه���وم الوباء على ماحظ���ة النت�شار والعموم، وه���و ما يجعل حقل 

درا�شات البيئة ظاهَر الرتباط نحو درا�شات البيئة ب�شورة وا�شحة.
وق���د ظهرت اأنواع من م�شطلحات الأوبئ���ة يف معجمات امل�شطلحات البيئية 

لهذا ال�شبب، ومن ذلك:
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اأ- قامو����ض البيئ���ة العام���ة، بات���ر محمد عل���ى وردم / ويو�ش���ف محمد على 
الأ�شيقر، دار ال�شروق، عمان، الأردن، ورام اهلل، فل�شطن، ط1 �شنة 1989م. 

ب- معجم امل�شطلحات البيئية، د. �شامح ح�شن غرايبة، دار ال�شروق، عمان 
الأردن، ورام اهلل، فل�شطن، ط1 �شنة 1998م.

وينظر: املعجمية والتنمية)16(، حيث اأفردت مبحًثا ملعاجم م�شطلحات الإطار 
العمل���ي البيئي، بو�شفها جزًءا م���ن ماهية التنمية امل�شتدام���ة، ر�شدت فيه عدًدا 
من املعجم���ات املخت�شة مب�شطلحات البيئة، وم�شطلح���ات البيولوجيا )الأحياء 
والزراع���ة( وغريها. ومما ي�شاف اإليه���ا: دليل م�شطلحات العل���وم البيولوجية، 

احتاد البيولوجين العرب، القاهرة.
ا ما ظهر جلمع م�شطلحات علم ال�شكان وتعريفها،  ويرتبط بهذا املجال اأي�شً
مث���ل: معج���م علم ال�ش���كان، رولن بري�شا، ترجمة: م�شطفى خل���ف عبد اجلواد، 
ومراجعة محم���د اجلوهري، مطبوعات مركز البح���وث والدرا�شات الجتماعية، 

جامعة القاهرة، 2007م.
واحلقيقة اأن هذه الأعمال املرجعية املعجمية حتتفظ باأنواع من م�شطلحات 
الأوبئ���ة ب�شورة مدعومة من تكوينه���ا وتاأ�شي�شها املع���ريف، بو�شفها ترتبط بحقل 

درا�شات الأوبئة من جوانب عدة هي:
اأوًل: النت�شار العام للمر�ض يف م�شاحات �شكانية �شا�شعة.

ثانًيا: النت�شار العام للمر�ض بن اأعداد كبرية من املر�شى.
ثالًثا: قابلية هذه الأنواع من الأمرا�ض وا�شعة النت�شار، وهي الأوبئة لانتقال 

بفعل العدوى، والحتكاك الب�شري.
رابًعا: ظهور الأوبئة بالأ�شا�ض على نوع اإف�شاد بيئي.

2- معجـــم م�شطلحـــات كوفيـــد-19، وتطـــور معجمية الأوبئـــة املخت�شة يف 
العربية املعا�شرة

1( معجم م�شطلحات كوفيد-19 وانتماوؤه املعريف، واأهميته:
ميث���ل ظهور: معج���م م�شطلحات كوفي���د-19، اإعداد ق�ش���م املعاجم مبكتب 
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تن�شي���ق التعريب، اإمي���ان كامل ن�شر واآخري���ن، اإ�شراف عبد الفت���اح احلجمري، 
الرب���اط، اململكة املغربية، مايو 2020م، نقط���ة اإيجابية يف ظل انت�شار هذا الوباء 

الذي خلف تداعيات �شلبية �شربت قطاعات ال�شحة وال�شكان والقت�شاد.
وتتجل���ى هذه النقط���ة الإيجابية من فح����ض تاريخ ظهور الوب���اء من جانب، 

وتاريخ ال�شتجابة العملية يف �شورة هذا املعجم املخت�ض من جانب اآخر.
تق���ول مقدم���ة املعج���م)17(: »اكت�شف فريو����ض كورون���ا يف دي�شمب 2019م 
مبدين���ة ووهان و�ش���ط ال�ش���ن، و�شنفته منظم���ة ال�شحة العاملي���ة يف 11 مار�ض 
2020م جائح���ة. ويعتب علماء الأوبئة اأن فريو�ش���ات كورونا تنتمي اإلى �شنف من 

الفريو�شات ذات اأعرا�ض متنوعة يف املجمل«.
)أ(

وي�ش���م ه���ذا املعج���م )186( مدخًا، وق���د رتبت مداخله عل���ى وفاق ترتيب 
الألفبائية الإجنليزية.

)ب(

وي�شن���ف هذا املعج���م �شمن نوع املعجم���ات املخت�شة مب�شطلح���ات الأوبئة 
ب�شكل عام، وم�شطلحات كوفيد-19 ب�شكل خا�ض.

كم���ا يندرج هذا املعج���م �شمن املعجمات الثاثية باعتب���ار اللغات امل�شتعملة 
فيه، ذلك اأنه يورد املداخل بثاث لغات هي:

اأ-الإجنليزية              ب-الفرن�شية                ج- العربية
ويورد ال�شروح ومعلومات التعليق التي حتت املداخل بالعربية.

)ج(

واأما اأهميته فيمكن تاأملها يف العامات الآتية:
اأول: توقي���ت ظهوره بالغ الدقة للحدث الراه���ن املتمثل يف انت�شار هذا الوباء 

الذي �شنفته منظمة ال�شحة العاملية جائحة؛ نظرا ل�شعة انت�شاره.
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ثانًي���ا: املوؤ�ش�شة التي اأجنزته، وه���ي املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
م���ن خال ق�شم املعاجم يف مكتب تن�شيق التعري���ب بالرباط، وهي موؤ�ش�شة مهنية 

مرموقة يف ميدان ال�شتغال بال�شناعة املعجمية وامل�شطلحات.
ثالًثا: اإجن���از العمل وفق تقاليد جماعية، ذلك اأن �شانعيه هم فريق كامل له 

�شابق خبة يف اإنتاج املعجمات.
���ا يف اأكرث من  رابًع���ا: التن���وع اللغ���وي للمداخل مما ي�شم���ح با�شتثماره وظيفيًّ

اجتاه: تعليميًّا وثقافيًّا، واإعاميًّا، وعلميًّا، وترجميًّا.
خام�ًش���ا: �شدوره عن وعي تي�ش���ريي يرعى منظور امل�شتعمل، وهو ما جتلى يف 
���ا؛ لتي�شري ا�شتعماله  خدمت���ه بك�شافات للم�شطلح���ات مرتبة ترتيًبا األفبائيًّا عربيًّ

من جانب امل�شتعملن العرب.
2( معجم م�شطلحات كوفيد-19: حتليل خطاب الت�شنيف:

بنية اأي عمل مرجعي / معجمي تتاألف من مكونن ظاهرين هما:
اأول: البنية الكبى.

ثانًيا: البنية ال�شغرى.
ويف هذا املحور من الدرا�شة نتوقف اأمام هاتن البنيتن بالفح�ض والتحليل.

)اأول(: معجم م�شطلحات كوفيد-19: حتليل خطاب البنية الكربى:
تتك���ون البنية الك���بى اأو الهيكل الع���ام: overall designمن عنا�شر ثاثة 

اأ�شا�شية هي:
.front matter :اأ- واجهة املعجم

.body matter or middle matter :ب- منت املعجم
.back matter :ت- ماحق املعجم

اأ- معلومات الواجهة
وق���د ا�شتملت واجهة ه���ذا املعجم على �شفحة العن���وان، وبها عنوانه: معجم 
م�شطلح���ات كوفي���د-19، فحقق بي���ان نوعه بو�شف���ه معجًم���ا مب�شطلحات هذا 
الوباء، وحتته اأورد املعجم بيان نوعه من منظور اللغة فقال: )اإجنليزي- فرن�شي- 
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عربي(؛ فهو معجم ثاثي اللغة، مبعنى اأن املداخل بثاث لغات، والتعليقات عليها 
بالعربية.

وق���د �ش���در العمل -كم���ا جاء عل���ى �شفحة العن���وان– عن املنظم���ة العربية 
للرتبية والثقافة والعلوم، من خال مكتب تن�شيق التعريب، وق�شم املعجمات، وهو 
م���ا يحقق م�شتوى معقول من املوثوقي���ة لدى امل�شتعملن؛ ملا لهذه املوؤ�ش�شة العريقة 

من تاريخ جيد، وخبة مهنية معتبة.
وقد ت�شمنت واجهة هذا املعجم مقدمة من نقطتن هما:

1- ت�شدي���ر للدكتور محمد ولد اأعمر املدير الع���ام للمنظمة العربية للرتبية 
والثقاف���ة والعلوم)األك�شو(، بنَّ فيه اأن هذا العمل املرجعي املعجمي جاء ا�شتجابة 
اأخاقية وح�شارية للتعامل مع »هذه الظروف الطارئة وال�شتثنائية التي جتتازها 

العديد من دول املعمورة، ومنها الباد العربية«)18(.
واأ�ش���اف اأن املعجم ياأتي ا�شتجابة خلدمة الأغرا����ض التعليمية والرتبوية يف 
ظ���ل »ظروف احلجر ال�شح���ي« بهدف »تعزيز مه���ارات التعليم الذات���ي... اأثناء 

تف�شي كوفيد-19«.
2- تنويه )�ض �ض 6-7( يبدو اأنه من اإعداد فريق العمل ت�شمن بيان الدواعي 
التي حملت على اإجناز هذا املعجم، وهي دواع ح�شارية بالأ�شا�ض، ثم كلمة موجزة 
 coronavirus ع���ن ظهور فريو�شات كورونا، وتاأ�شيل يك�شف ع���ن انحدار ا�شم
م���ن الاتينية، وانتقال لت�شمية اإل���ى العربية، فيقول: وتعد »ت�شمية فريو�ض كورونا 
يف اللغ���ة العربي���ة اأكرث �شيوًع���ا من باقي الت�شمي���ات الأخ���رى: الفريو�ض التاجي؛ 

والفريو�ض املكلل اأي�شا«)19(.
وق���د عر�ض التنوي���ه ب�شورة موجزة لتاريخ اكت�ش���اف فريو�شات كورونا الذي 

بداأ مع ال�شتينيات من القرن الع�شرين.
وقد عر�ض التنويه لبع�ض من عامات منهجية بناء هذا املعاجم، وقد ت�شمن 

هذا التنويه املعلومات الآتية:
• طبيعة املعجم املخت�شة الطبية.	



58  5 458  5 4 شوال- ذو احلجة 1443 
أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م

شوال - ذو احلجة1443 
6 أيار-متوز/ مايو-يوليو 2022م  6298

• ن���وع املعج���م بو�شف���ه معجًما ثاث���ي اللغة؛ »وف���ق املنهجي���ة املعتمدة يف 	
و�ش���ع املعاجم املوحدة، فجاء امل�شطلح العرب���ي مع مقابات الإنكليزية 

والفرن�شية م�شفوًعا ب�شرح مقت�شب للمعنى«)20(.
• متتع املعج���م ب�شمة مو�شوعية، تظهر يف تعري���ف امل�شطلحات وعدد من 	

الأعام.
• بيان امل�شادر املعتمدة يف بناء هذا املعجم.	
• بيان فريق العمل الذي توجه اإلى �شناعة املعجم املكون من:	

اإميان كامل الن�شر، واإدري�ض قا�شمي، ولينا اإدري�شي ملويل، ومرية ال�شوياخ، 
وعبد احلميد الأ�شقري البكدوري، باإ�شراف: عبد الفتاح احلجمري، مدير املكتب.

ب- معلومات املنت
ج���اء منت املعج���م يف )24( باًبا على ترتيب احل���روف الهجائية الإجنليزية؛ 

مبعنى غياب التمثيل احلريف: k،y يف املداخل الإجنليزية والفرن�شية.
وج���اء متثي���ل املداخ���ل يف املكافئ���ات الرتجمي���ة العربي���ة كم���ا يف الك�ش���اف 
)=الفهر����ض العربي( يف )25( باًب���ا؛ مبعنى غياب التمثيل حلروف: الثاء والدال 

وال�شاد والياء!.
وقد فح�شت ترتيب املكافئات الرتجمية العربية يف الك�شاف العربي، فجاءت 

من�شبطة، ومل يتورط الرتتيب يف خلل ما.
وجدي���ر بالذكر اأن كثافة املعجم البالغة )188( م�شطلًحا جاءت متفاوتة يف 
توزيعها على الأب���واب املختلفة، �شواء اأجاء توزيعها على الرتتيب الأ�شلي للمعجم 
على احل���روف الهجائية الأجنبية، اأم يف توزيعها عل���ى الرتتيب التبعي التي�شريي 

ال�شتعمايل يف الك�شاف العربي.
ث- املالحق

ميك���ن اإدراج الك�شافن اللذين �شنعا ملداخل هذا املعجم ب�شيء من التو�شع- 
�شمن مفهوم املاحق back matter، وهما:

ك�ش���اف للمداخ���ل اأو املكافئ���ات الرتجمي���ة العربية عل���ى ترتيب حروف . 1
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الهج���اء العربي���ة امل�شرقية)21(، ونظ���ام ترتيبه جاء عل���ى رعاية اجلذوع 
stems مبعن���ى ترتي���ب املداخل وفق �شكلها النهائ���ي امل�شتعمل من دون 
اللج���وء اإلى تقنية التجريد اأو الرد اإلى اجل���ذور، وهو ك�شاف يهدف اإلى 

حتقيق التي�شري على امل�شتعمل الغربي.
ك�شاف للمداخل بالفرن�شية)22(، يهدف اإلى خدمة امل�شتعمل العربي الذي . 2

يحتاج اإلى املكافئات الفرن�شية، وهو يهدف يف الغالب اإلى تي�شري عمليات 
الرتجمة عن الفرن�شية اإلى العربية ب�شورة تبدو وا�شحة.

ويب���دو م���ن �شانعي ه���ذا املعج���م اأنه���م اأغفل���وا �شناع���ة ك�ش���اف للمداخل 
بالإجنليزية، اكتفاء با�شتعمالها يف الرتتيب اخلارجي للمعجم من جانب، ولكثافة 

املداخل القليلة البالغ عددها )188( مدخًا من جانب اآخر.
واحلقيق���ة اأن ه���ذا العم���ل املرجع���ي كان يلزمه تلبي���ة عدد م���ن احتياجات 

امل�شتعملن، من منظور عدد من الوظائف النوعية املتوقعة منه من مثل:
• احلاجة اإلى ملحق بالخت�شارات الواردة فيه.	
• احلاج���ة اإلى ملحق مبواقع املنظمات الدولية يف جمالت الطب، والأوبئة 	

والبيئ���ة، تعن عل���ى خدمة اأغرا�ض التوعية والوقاية م���ن الوباء، اأو تعن 
على خدمة عمليات مقاومة الوباء واحلد من انت�شاره.

• احلاج���ة اإلى ملحق بعدد م���ن الأدبيات اأو الأعم���ال املرجعية التي ميكن 	
جلمهور امل�شتعملن الإفادة منها يف رفع الوعي، وحت�شن عمليات الإدراك 

ي منه، واحلد من انت�شاره. والفهم لأبعاد الوباء ومخاطره، و�شبل التوقرّ
• احلاجة اإل���ى ملحق باأهم القواع���د الإر�شادية الوقائي���ة والعاجية التي 	

تعن على التعاطي مع الوباء، ول�شيما يف البيئات العربية.
وه���ذه الروؤية النقدية يدعمه���ا ت�شنيف هذا العمل املرجع���ي �شمن املعاجم 
املخت�ش���ة الطبي���ة الثاثية اللغة ذات ال�شم���ة املو�شوعية، الت���ي ل تكتفي بتعريف 
امل�شطلح���ات باملعنى ال�شيق فقط، واإمنا ت�شيف اإليها نوًعا من التعريف مبداخل 

مو�شوعية من مثل:
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• الأعام، ول�شيما الأعام املكانية)23(.	
• املنظمات واملوؤ�ش�شات الطبية على وجه اخل�شو�ض)24(.	
• احليوان)25(.	

)ثانًيا(: حتليل البنية ال�شغرى للمعجم:
البني���ة ال�شغرى هي جماع التنظيم ملعلومات الن�شو�ض القامو�شية يف معجم 
ما؛ ونظًرا لعناية هذه الدرا�شة باأ�ش�ض التوليد امل�شطلحي مل�شطلحات حقل كوفيد 
19 ال���واردة يف ه���ذا املعجم، ف�شوف تك���ون املعاجلة اخلا�شة به���ذا الأمر موجزة 

ا. جدًّ
وق���د ظهرت عناية هذا املعج���م بتنظيم الن�ض القامو�ش���ي الذي يت�شمن ما 

يلي:
ذكر املدخ���ل باللغات الإجنليزية وحتته بالفرن�شي���ة، واأمامهما بالعربية . 1

مقروًنا بذكر اخت�شار امل�شطلح يف اأحيان قليلة.
ذكر التعليق على املدخل اكتفاء ب�شرحه فقط، مع توظيف طريقة ال�شرح . 2

بالتعري���ف املحك���م، التي تنه����ض على ذك���ر ال�شمات الدللي���ة الفارقة، 
وبالتعريف ال�شتمايل الذي ينه�ض على ذكر مكونات املفهوم وعنا�شره.

بي���ان ال�شبط من طري���ق تطبيقات ال�شبط بالقل���م، اأو الت�شكيل؛ بن�شبة . 3
ظاهرة.

وقد لوحظ على تطبيقات العناية بالبنية ال�شغرى ما يلي:
ظهور اطراد يف وجود معلومات الن�شو�ض القامو�شية املذكورة.. 1
ظهور اطراد يف تنظيم معلومات الن�شو�ض القامو�شية املذكورة، واطراد . 2

ترتيبها على النحو املذكور.
كما لوحظ على تطبيقات العناية بالبنية ال�شغرى ما يلي:

ظه���ور ا�شطراب يف ذكر املخت�شرات، وتراوح ه���ذا الظهور بن املدخل . 1
ومنت التعليق على املدخل )انظر: �ض9 ذكر املخت�شر مع املدخل/�ض17 

ذكر املخت�شر يف �شياق منت التعليق على املدخل(.
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ظه���ور احلاجة اإلى مراجع���ة ال�شبط، فقد وقع يف بع�ض احلالت نق�ض، . 2
)انظ���ر: حترر �شامل، ����ض55 حيث �شبط الراء بالك�ش���ر والتنوين فقط 

وال�شحيح الك�شرة والتنوين وال�شدة(.
املطلب الثالث: حتليل خطاب اأ�ش�س التوليد مل�شطلحات وباء كوفيد -19: 
يك�شف حتليل م�شطلحات وباء كوفيد-19 كما وردت يف هذا املعجم -بالنظر 

اإلى امل�شدر الل�شاين الذي تولد منه- عن �شنفن ظاهرين هما:
م�شطلح���ات كوفي���د-19 املتول���دة من تطبيق���ات قواعد نظ���ام العربية . 1

الرتميزي، اأي من طريق تفعيل الإمكانات الذاتية لل�شان العربي.
م�شطلح���ات كوفي���د-19 املتولدة م���ن تطبيقات القرتا�ض م���ن اأنظمة . 2

ترميز من لغات اأخرى اأجنبية.
وفيم���ا يل���ي حتلي���ل موجز خلط���اب التولي���د امل�شطلح���ي مل�شطلح���ات وباء 

كوفيد-19 كما جتلى يف هذا املعجم:

1- التوليـــد امل�شطلحـــي مل�شطلحـــات كوفيـــد-19 بت�شغيـــل قواعـــد النظـــام 
الرتميزي لل�شان العربي.

ا�شتثم���ر هذا املعجم عدًدا م���ن قواعد النظام الرتميزي للغ���ة العربية لأجل 
توليد عدد كبري من م�شطلحات وباء كوفيد-19.

ومتثل���ت ا�شتثم���ارات التوليد مل�شطلح���ات هذا احلق���ل يف الإمكانات اللغوية 
العربية الآتية:

1( ال�شتقاق
وال�شتق���اق بو�شف���ه تولي���د �شيغة من �شيغ���ة ملعنى طارئ متحق���ق هنا، وقد 

اأ�شهم يف توليد عدد من امل�شطلحات من مثل:
اأ- معٍد )����ض26(؛ ومتوطن)�ض58(، ومبيد)�ض60(، وواق)50(، ومنف�شة 

)�ض 176(.
وه���ذه املجموع���ة تنتمي جميًعا اإلى ن���وع م�شتق مخ�شو�ض ه���و ا�شم الفاعل، 
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�ش���واء من �شيغة )فاعل( التي تتولد من الفعل الثاثي كما يف )واق(، اأو من غري 
الثاثي مبيم م�شمومة يف الأول مع ك�شر ما قبل الآخر يف بقية الأمثلة هنا.

ب- حظ���ر )�ض93(، وعزل )�ض88(، وكبح )����ض102(، واإغاق )�ض39( 
واختبار )�ض168(، وارتعاد )�ض154(، وترحيل )�ض142(، وتوعك )�ض96(.

وه���ذه املجموعة تنتمي اإلى ن���وع امل�شدر الطبيعي، م���ن الثاثي يف )حظر/ 
وعزل/ وكبح(، ومن غري الثاثي يف بقية الأمثلة هنا. 

واحلقيق���ة اأن هذه الأمثلة املوزعة على )اأ-ب( اأ�شهم يف توليدها م�شطلحيًّا 
اجتماع تطبيق تقنيتن هما:

اأول: النقل الدليل.
ثانًيا: ال�شتقاق.

مبعن���ى اأن وجود اجل���ذور اللغوية احلامل���ة لأ�شول املع���اين املنا�شبة للمعاين 
الطارئة اجلديدة واملت�شربة يف امل�شتقات املتولدة من هذه اجلذور، هو ما اأعان على 
نقلها وا�شتعمالها يف املجال ال�شطاحي املخت�ض مب�شطلحات وباء كوفيد-19.

2( النقل الدليل:
وه���ذه الطريقة ملخ�شه���ا اإحداث تغري دليل من اأي طري���ق يف دللة الكلمة 
العام���ة لن���وع منا�شبة تر�شح لهذا النقل من اللغة العام���ة اإلى اللغة املخت�شة؛ باأي 
مظهر من مظاهر التخ�شي�ض اأو التعميم اأو الرتقاء اأو النحطاط، اأو املجاورة... 

اإلخ.
ومن اأمثلة ذلك:

اأ( ذروةapex )����ض9(، اإذ »ي�ش���ري امل�شطل���ح اإل���ى اأكب ع���دد من احلالت 
امل�شاب���ة يف بلد ما«، فال���ذروة كلمة عامة ت�شري اإلى القمة اأو املرتفع، وهو ما ر�شح 
النق���ل بالتخ�شي����ض لت�شتعم���ل يف املعن���ى ال�شطاحي املذك���ور يف م�شطلحات 

كوفيد-19.
ب( عاثي���ة bacteriophage )�ض11(، وه���و م�شطلح يعرف باأنه :»فريو�ض 
يهاج���م البكرتيا«، وحتليل اجلذر اللغوي )ع ث ي( يك�شف عن حتركه مبعنى دال 
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عل���ى الإف�شاد)26(، وامل�شطلح يف م�شطلحات الوباء ي�شري اإلى نوع فريو�ض ملتهم، 
وهو املعنى ال�شطاحي الذي نا�شبه ترجمة هذا امل�شطلح با�شتثمار تقنية النقل 

الدليل.
3( النحت:

جاء تطبيق النحت اأو الخت�شار الذي يكون بانتخاب حرف من حروف تعبري 
طوي���ل، وتكون من كلمة واحدة من جملة احل���روف املخت�شرة، قليَل التوظيف يف 

توليد امل�شطلحات الوبائية املخت�شة بكوفيد-19، ومن اأمثلة ذلك:
 Severe acute respiratory وه���ذا امل�شطلح ماأخوذ م���ن ،SARSشار�ض�
syndrome، وه���و ي�شري اإلى مر�ض تنف�شي ي�شبه فريو�ًشا حيوانيًّا، ومن م�شتودع 
حي���واين غري موؤك���د حتى الآن، »ويرتج���م باملكافئ الرتجم���ي: متازمة اللتهاب 

التنف�شي احلاد«)27(.
2( التوليـــد امل�شطلحـــي مل�شطلحـــات كوفيد-19 بالقرتا�ـــس من الأنظمة 

الرتميزية للغات الأجنبية.
واحلقيق���ة اأن فح����ض جمل���ة م�شطلحات كوفي���د-19 بالنظر اإل���ى امل�شدر 
الل�شاين يك�ش���ف عن توليدها بالقرتا�ض من اللغ���ات الأجنبية، واإن تنوعت �شور 

هذا القرتا�ض، واتخذت امل�شارات الآتية:
ا باأحد اأ�شكال . 1 الرتجم���ة با�شتثمار الر�شيد اللغوي الرتاثي بعد نقله دلليًّ

النقل الدليل ومظاهره املختلفة.
التعريب ال�شوتي، ويق�شد به نق���ل امل�شطلح الأجنبي باأ�شواته وطريقة . 2

نطقه الأجنبية اإلى العربية من دون تغيري.
التعري���ب ال�شوتي املوافق للت�شريف العرب���ي، ويق�شد به نقل امل�شطلح . 3

الأجنبي باأ�شوات���ه بعد تعديل بنائه، وطريقة نطقه ليوافق اإحدى الأبنية 
الت�شريفية يف النظام ال�شريف العربي.

التعري���ب ال�شوتي للمنحوتات، ويق�شد ب���ه نقل امل�شطلح املتولد بطريق . 4
النح���ت يف لغت���ه الأجنبي���ة، ونطقه مب���ا يواف���ق اأ�شوات ه���ذا امل�شطلح 
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املنحوت يف العربية بالهيئة التي تولد عنها يف لغته املقرت�ض منها)28(.
والن���وع الأول هن���ا هو ما اأ�شرنا اإليه فيما �شمين���اه بطريق التوليد من النظام 
الرتمي���زي لل�ش���ان العربي؛ نظ���ًرا لغلبة الإ�شه���ام العربي يف ترجمة ه���ذه الأمثلة 

با�شتثمار الر�شيد الرتاثي بعد نقله دلليًّا.
كذلك النوع الأخري هو ما اأ�شرنا اإليه يف تقنية النحت، ومثلنا عليه مب�شطلح 

)�شار�ض(.
اأما النوعان الآخران وهما )2، 3( فمن الأمثلة الدالة عليها ما يلي:

اأ- كلوروك���نchloroqune )�ض13(، وهو »دواء م�شاد للفريو�شات معروف 
الآن مبحاربة املاريا« )وانظر كذلك: هيدروكلوروكن، �ض 30(. 

ومما عرب عن الفرن�شية بالطريقة نف�شها م�شطلح )بلوزةblouse، �ض 26، 
للرادء الطبي(

فهذان املثالن نقا اإل���ى العربية بطريق التعريب ال�شوتي من دون اأي تغيري 
�شوتي اأو ت�شريفي يف عملية القرتا�ض.

ب- جتنريjennerization )�ض34(، ويعني به »متنيع بالفريو�ض املوهن«؛ 
اأي: اإك�ش���اب اجل�شم مناعة من الفريو�ض بحقنة بجرعات �شعيفة منه، فقد عرب 

هذا امل�شطلح باحلفاظ على بنية امل�شدر الطبيعي من فعل امل�شعف العن.
ومثل���ه امل�شطل���ح: تنبيب intubation )����ض32(، الذي ي�ش���ري اإلى عملية: 
»اإدخ���ال اأنبوب با�شتيكي اإل���ى داخل الق�شبة الهوائية لإبق���اء املجاري التنف�شية 

مفتوحة، والتمكن من حقن املري�ض باأدوية معينة من خاله«!
فق���د حاف���ظ التعريب ال�شوت���ي على الأ�ش���وات الأ�شا�شي���ة: N، b، و�شك لها 
الفع���ل امل�شعف العن )نبب(، ثم جاء منه مب�شطلح من امل�شدر الطبيعي تنبيب 

)انظر فريو�ض virus )�ض62(، والأولى اقرتاح »اأنببة« مكافًئا ملقبوليته العليا.
واحلقيق���ة اأن تن���وع اأ�شالي���ب التولي���د التي جل���اأت اإليها م�شطلح���ات الوباء 
كوفي���د-19 تك�شف عن اإحدى اأ�شكال غن���ى الأنظمة الداخلية لل�شان العربي، وهو 
الأم���ر الذي يعك�ض الق���درة الكامنة يف اجله���از ال�شتقاق���ي والت�شريفي ب�شورة 
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اأ�شا�شي���ة لهذا الل�شان الغني م���ن جانب، كما يعك�ض املرون���ة الذاتية لهذا النظام 
اللغ���وي، وهي املرون���ة التي متنحه قدرة وا�شحة عل���ى ال�شتجابة لحتياجات �شد 
الفج���وات املعجمية التي تن�شاأ ب�شبب �شخ الآلت العلمية احلديثة للحقول املعرفية 

بالغة الع�شرية، وكثيفة الإنتاج يف الوقت نف�شه.
املطلـــب الرابـــع: موجـــز حتليـــل خطـــاب الأمنـــاط مـــن املنظـــور ال�شكلـــي 

مل�شطلحات وباء كوفيد-19: 
ت�شنف امل�شطلحات بالنظر يف ال�شكل اإلى ثاثة اأ�شكال هي:

الأمناط الب�شيطة.. 1
الأمناط املعقدة )املركبة(.. 2
الأمناط )املختزلت، اأو املخت�شرات( بنوعيها:. 3

اأ-ال�شعار الرمزي                ب-املختزلت احلرفية)29(
واحلقيق���ة اأن هذه الأنواع الثاثة ناجتة عن اإعادة بناء ملا عند ماريا كابري، 

تراعي طبيعة اللغة العربية.
وفيم���ا يلي فح�ض اأمناط م�شطلحات وباء كوفي���د-19 من املنظور ال�شكلي، 
للتو�ش���ل م���ن خاله اإل���ى اختيار ع���دد من اأنظم���ة الل�ش���ان العرب���ي الت�شريفية 
والرتكيبية ب�شورة اأ�شا�شية يف عمليات مواجهة ا�شتيعاب امل�شتجدات ال�شطاحية 

واملفاهيمية يف احلقول املعرفية احلديثة �شريعة التطور:
1( الأمناط الب�شيطة مل�شطلحات كوفيد-19: 

ينطل���ق هذا املحور يف ر�شده ل�شتثمار النم���ط الب�شيط من تعريب مبدئي له 
بو�شف���ه امل�شطلح املتولد الذي اتخذه �شورة كلمة واحدة؛ اأي ما كان �شكل تولده، 

�شواء كان بطريق ال�شتقاق، اأو النقل الدليل.
واحلقيقة اأن التنوع العبقري ل�شور النمط الب�شيط للعربية )الكلمة الواحدة/ 
اأو املف���ردة يف مواجهة املركب اأو الرتكيب( ظاهر يف الأ�شا�ض من املنظور الكمي؛ 
فق���د ا�شتثم���رت م�شطلحات كوفي���د-19 ذلك التنوع الكم���ي، لتظهر يف الأمناط 

الفرعية الب�شيطة الآتية:
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   1- امل�شادر الطبيعية، من مثل:
     اأ- من الثاثي:

• حظر)�ض33(/عزل)�ض88(/ كبح)�ض102(.	
     ب- من غري الثاثي:

• اإغاق )�ض93( من اأغلق= اأفعل الرباعي.	
• اختناق)�ض6( من اخلما�شي اختنق.	
• تخفيف)�ض102( من الرباعي: خفف بت�شعيف العن.	
• توعك)�ض96( من اخلما�شي املزيد باحلرف والت�شعيف.	

   2- امل�شادر ال�شناعية، من مثل:
• وبائيات)�ض46 وبائية: من وباء باإ�شافة الاحقة: )ية( مع جمعها(.	

   3- امل�شتقات من مثل:
اأ- عاثية )�ض10( / معٍد )�ض26( / متوطن )�ض58( من نوع ا�شم الفاعل 

من الثاثي وغري الثاثي.
ب- منفا�ض)����ض40( على وزن مفع���ال: اآلة دال على اجله���از لتوفري تنف�ض 

�شناعي طويل املدى.
   4- اجلموع باأنواعها من مثل:

اأ- اجلم���ع املختوم بالألف والتاء: )احتياطات، ����ض 125 وتعفنات �ض114/ 
وقفازات �ض 162، وم�شحات 115(.

ب- جموع التك�شري: )اأعرا�ض، �ض126 / وطوارئ، �ض47 / واأوامر �ض47(.
   5- الأ�شماء املن�شوبة، من مثل:

• وعدواين)����ض85(/ 	  / )����ض182(  وطوع���ي   / )����ض51(   �شلب���يرّ 
ول اإرادي)�ض87(.

   6- الأ�شماء اجلامدة، من مثل:
• ذروة)�ض9(/ وعنقود)�ض14(/وزرة)�ض63(/ وزروق)�ض48(.	

2( الأمناط املركبة مل�شطلحات كوفيد-19: 
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ينطلق هذا املحور يف ر�شده لاأمناط املركبة من م�شطلحات كوفيد-19 من 
املنظ���ور ال�شكلي عن تعريف مبدئي يرى اأن املركب هو ما كان مكوًنا من اأكرث من 
كلمة؛ اأي من كلمتن ف�شاعًدا، وهو وفاء للدللة احلرفية للمركب التي تقف عند 

حدود ال�شكل الأ�شا�شي.
    والأمناط الفرعية للم�شطلحات املركبة يف هذا املعجم تتجلى فيما يلي:

    1( منط املركب الإ�شايف، مثل:
• حالة طوارئ )�ض157( مكون من: م�شاف نكرة+ م�شاف اإليه نكرة.	
• اأداة العدوى)�ض55( مكون من: م�شاف نكرة+ م�شاف اإليه معرف باأل. 	

  2( منط املركب النعتي، مثل:
• عزل ذاتي)�ض149( مكون من: منعوت نكرة+نعت نكرة=ا�شم من�شوب.	
• �شعال جاف)�ض38(مكون من: منعوت نكرة+ نعت نكرة=م�شتق.	

  3( منط املركب العطفي؛ من مثل:
• غ�شل الق�شي���ات والأ�شناخ)�ض15( مكون من:مرك���ب اإ�شايف )م�شاف 	

نك���رة + م�ش���اف اإليه معرف���ة معرف باأل( + واو عط���ف + ا�شم معطوف 
على ما قبله معرف باأل.

   4( مركب اإ�شايف / نعتي، من مثل:
• اأوام���ر ال�شحة العامة )����ض133( مكون من: مركب اإ�ش���ايف: )اأوامر/ 	

م�شاف +ال�شحة/ م�شاف اإليه(وهو منعوت+نعت)العامة(.
• ف���رتة احلج���ر ال�شحي)����ض139( مكون م���ن مركب اإ�ش���ايف: )فرتة/	

م�شاف+احلجر/م�ش���اف اإلي���ه( وه���و منعوت+)نعت)ال�شحي/ا�ش���م 
من�شوب(.

   5( مركب اإ�شنادي ا�شمي من نوع اجلملة، من مثل:
• ت�شخي�ض بالبتعاد )�ض34( مكون من: ت�شخي�ض )مبتداأ نكرة للعموم( 	

+ خب �شبه جملة، جار وجمرور )بالبتعاد(.
• اختب���ار من خال القي���ادة )�ض 36( مك���ون من: اختب���ار )مبتداأ نكرة 	

للعموم( + خب �شبه جملة؛ جار وجمرور )من خال القيادة(.
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3( الأمناط الختزالية مل�شطلحات كوفيد-19: 
ينطل���ق هذا املح���ور يف ر�شده لأمن���اط م�شطلحات كوفيد املول���دة يف �شورة 

الأمناط الختزالية اأو النحت من جمع للمختزلت وتوزيعها على نوعن هما:
1( النم���ط الختزايل/ ال�شعار الرمزي؛ اأي املك���ون من حروف ماأخوذة من 
عب���ارة اأو م���ن �شورة م���ن النمط املرك���ب، ب�شرط تكوين كلمة م���ن هذه احلروف 

املختزلة، من مثل:
• �شار�ض –كويف –ح /�ض52(، وهو ا�شم اأطلقته اللجنة الدولية لت�شنيف 	

الفريو�ش���ات عل���ى الفريو�ض الذي ي�شب���ب مر�ض كوفي���د-19 يف فباير 
2020م.

.Cov + SARS وهو كما نرى مكون من احلروف       
• �شار�ض)�ض53(، وهو مر�ض تنف�شي من م�شتودع حيواين، وهو مكون من 	

املختزلة من اأول كل كلمة من امل�شطلح املركب الآتي:  SARS حروف
Sever+ acute+ respiratory + syndrome

وانظر: اأرد�ض، ARDS، �ض 9 ومري�ضMERS، �ض38(.
2( النم���ط الختزايل احل���ريف، اأي املاأخوذ من حرف اأو اأكرث، ول يتكون منه 

كلمة، واإمنا ينطق على هيئة حروف مفردة، من مثل:
• لق���اح بي �شي جي، �ض11/ معدل الإماتةCFR، �ض13 / منظمة ال�شحة 	

العاملية، WHO، �ض64(.
���ل تنوع الأمناط من املنظور ال�شكل���ي التي وردت عليها م�شطلحات وباء  وتاأممُّ

كوفيد-19 يك�شف عما يلي:
اأول: غن���ى النظام الت�شريفي لل�شان العربي، من املنظورين الكمي والكيفي، 
وهو م���ا انعك�ض يف توظيف: امل�شادر، وامل�شتقات، واجلموع، واملن�شوبات القيا�شية 

يف التحرك بعدد كبري من امل�شطلحات واملفاهيم.
ثانًي���ا: غنى النظام الرتكيب���ي لل�شان العربي من املنظوري���ن الكمي والكيفي 
���ا، وه���و ما انعك����ض يف توظي���ف: الرتاكي���ب الإ�شافي���ة، والرتاكي���ب النعتية  اأي�شً

)الو�شفية( والرتاكيب العطفية، والرتاكيب اجلملية الإ�شنادية.
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ثالًثا: ا�شتجابة الهجائية لأمناط الختزال املختلفة.
وه���ذه جميًعا تك�شف عن قدرات النظام اللغ���وي العربي، ومرونته الداخلية، 
وهما ال�شمتان اللتان متكن���ه من تلبية الحتياجات الل�شانية للوافد اأو امل�شتجدات 

العلمية املتنوعة.
املطلب اخلام�س: معجمية الأوبئة يف العربية: حتليل خطاب الوظائف
تب���دو اأهمية هذا البحث وا�شحة؛ لعدة اأ�شباب تت�شدرها طبيعة امل�شاألة 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�شورة تبدو اأو�شع انت�شاًرا، واأكرث حدة من جانب اآخر.
واحلقيق���ة اأن حتليل خطاب الوظائف يف املعجمي���ة املعا�شرة متنوع الفوائد، 
ويرتب���ط ارتباًطا وثيًقا ومبا�شرة مببحث النقد املعجم���ي على وجه التعين، ذلك 
اأن���ه ميكن اأن يعن على حت�شن عمليات تق���ومي املعجمات، واإقامة هذا النقد على 
اأ�ش�ض وا�شحة ت�شهم يف نهاية املطاف يف خدمة منظور امل�شتعمل ب�شورة اأ�شا�شية.
وفيم���ا يل���ي محاولة لر�ش���د جملة م���ن الوظائف الت���ي ميك���ن اأن تنه�ض بها 

معجمية الأوبئة يف العربية، وي�شتثمرها الواقع يف عدة م�شارات:
1. الوظيفة الإن�شانية / احل�شارية:

يبدو من هجوم وباء كوفيد-19 الذي تعلن موجته الثانية عن منط من احلدة، 
وات�ش���اع النت�شار مثرًيا ومحرًكا لل�شمري الإن�ش���اين من بع�ض الوجوه، ول�شيما اأن 
التقاري���ر العلمي���ة ت�شري اإلى اأن فريو����ض كورونا: »لي�ض جمرد وب���اء مقرتن بحال 
طارئ���ة يف جمال ال�شحة العام���ة فح�شب، بل اإنه تخطاها اإل���ى ميادين حيوية يف 
جمتمعاتن���ا تعي����ض راهًنا اأزمة اقت�شادية، واجتماعية عل���ى اأكرث من �شعيد« على 
حد تعبري الدكتور محمد ولد اأعمر، املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم )األك�شو( يف كلمته التي �شدر بها هذا املعجم)30(.
وه���ذا النت�شار الذي مثل اأزمة تخط���ت جمال ال�شحة العامة اإلى غريها من 
امليادي���ن احليوية؛ حم���ل على اأن نقرر اأن اأظهر وظائ���ف معجمية الأوبئة ول�شيما 

معجمية الأوبئة املعا�شرة تتوجه اإلى حتقيق نوع من حماية الإن�شان.
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���ا يف كلمة مدي���ر ع���ام )الألك�شو( يف  وه���ذه الوظيف���ة الظاهرة ج���اءت ن�شًّ
مقدمت���ه له���ذا املعجم عندما قال)31(: اإن ال�شتجاب���ة باإجناز هذا املعجم تاأتي يف 

�شياق يهدف اإلى: »امل�شاعدة على احلماية من فريو�ض كورونا«.
وه���ذه النقط���ة تنممُّ ع���ن اإدراك واٍع بطبيعة املقا�شد العلي���ا التي تر�شخت يف 
القي���م الأخاقية، وحترك���ت بها اأوعية الثقاف���ة العربية بف�ش���ل النموذج املعريف 
الإ�شام���ي الذي يويل »حفظ البدن«، اأو »حف���ظ ال�شحة« اأهمية بالغة الظهور يف 

احل�شارة العربية بعد ظهور الإ�شام.
واحلقيق���ة اأن وظيف���ة: امل�شاعدة عل���ى حماية الإن�شانية م���ن فريو�ض كورونا، 
وه���ي ما اأطلقنا عليها هن���ا ا�شم الوظيفة الإن�شانية ملعجمي���ة الأوبئة املعا�شرة يف 

العربية تتخذ امل�شارات الآتية جماًل لتحقيقها يف اأر�ض الواقع:
اأول: ترقي���ة الوع���ي العام بحقيقة هذا الوباء، ومخاط���ره، و�شبل الوقاية منه 

قبل الإ�شابة به، و�شبل التعايف منه بعد الإ�شابة، و�شبل محا�شرة انت�شاره.
وهذه الرتقية للوعي العام تتحقق من خدمة النظرية امل�شطلحات يف تيارها 
التوا�شل���ي، ذلك اأن اإحدى اأهم وظائف امل�شطلحات من منظور امل�شتعملن تكمن 
يف تقدمي: »جمموع خدمات توا�شل نافعة وعملية« على ما تقرره ماريا كابري)32(. 
ول�شن���ا نبع���د عن املجال الل�ش���اين يف بيان هذه الوظيفة كما ق���د يبدو للوهلة 
الأول���ى، ذل���ك اأن مدار�ض امل�شطلحات )نق�ش���د مدر�شة فيين���ا، ومدر�شة براج، 
ومدر�شة مو�شكو( التي ت�شرتك يف مقاربة ل�شانية... تعتب امل�شطلحات... و�شيلة 

تعبري وتوا�شل.
ثانًيا: دعم الإجراءات العملية التي تهدف اإلى متكن اجلماهري من محا�شرة 
الوب���اء، ودعم ع���دم مقاومتهم لكرثة التدابري، والإج���راءات الحرتازية امللزمة، 
ذل���ك اأن انت�شار املفاهيم الطبية والبيئية التي متث���ل جزًءا من امل�شطلحات التي 
تعنى بجمعها والتعريف بها معجمية الأوبئة ميثل اأحد اأهم و�شائل هذه املحا�شرة 

للوباء.
وتتجلى هذه الوظيفة الإن�شانية يف م�شارات تطبيقية وا�شحة، مما يجعل من 

معجمية الأوبئة اأداة لتح�شن �شروط ما يلي:
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اأول: التنمية مبفهومها املت�شع.
ثانًيا: ال�شبط الجتماعي.

ثالًثا: جودة احلياة.
رابًعا: دعم املتابعة الإعامية حلمات التوعية اخلا�شة مبخاطر هذا الوباء.
واحلقيق���ة اأن مقدمة املعجم اأوردت ما يك�شف عن توجهها لعموم امل�شتعملن 

عندما قالت)33(: »وتاأمل املنظمة اأن يكون هذا املعجم رفيق ... عموم القراء«.
2- الوظيفة البيداجوجية / التعليمية الرتبوية:

اأحل���ت مقدمة هذا املعجم عل���ى اأن اأحد الأهداف احلاكم���ة التي دفعت اإلى 
الن�شاط لإجنازه متثل يف خدمة امل�شاألة التعليمية والرتبوية.
وهو اإحلاح ظهر ب�شورة جلية، تقول مقدمة املعجم)34(:

»وق���د حر�شت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف ظل هذه الظروف 
الطارئ���ة وال�شتثنائي���ة الت���ي جتتازه���ا العدي���د م���ن دول املعمورة ومنه���ا الباد 
العربي���ة؛ على الإ�شه���ام يف اإغناء من�شتها للم���وارد التعليمي���ة العربية املفتوحة، 
بغي���ة تنويع محت���وى املنظومة الرتبوية بدولنا العربي���ة؛ حتقيًقا لتعاون من�شود مع 
العدي���د من املن�شات التعليمية العربية املفتوح���ة امل�شدر، وتوفريها؛ حتى ي�شهل 
عل���ى املدر�شن واملتعلمن الطاع عليها وال�شتفادة منها عن بعد فر�شته ظروف 

احلجر ال�شحي«.
وه���ذا النقل املطول مق�شود منه الك�شف ع���ن دور الوعي بالوظيفة التعليمية 
التي يهدف معجم م�شطلحات كوفيد-19 اإلى حتقيقها وخدمتها، بو�شفه اأحدث 

الأعمال املرجعية املعجمية يف املجال العربي الراهن.
ا يف حت�ش���ن العملية  ���ا جدًّ وه���و م���ا يعن���ي اأن للمعجمية املخت�ش���ة دوًرا مهمًّ
التعليمي���ة يف املجال العربي، ذلك اأنه قد ا�شتقر اأن توطن املعرفة، ومنها املعرفة 
الطبية بالل�شان الوطني والقومي مدخل ممتاز لتح�شن م�شتوى التعليم بوجه عام 
ئ املناخ لتح�ش���ن التح�شيل، وتطوير  والتعلي���م الطبي بوجه خا����ض؛ ذلك اأنه يهيِّ

الأداء، وفتح الطريق اأمام الإبداع.
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وتعود مقدمة املعجم لتوؤكد هذه الوظيفة عندما تطمح اإلى اتخاذ هذا املعجم 
و�شيل���ة تعليمية، عندما يقول)35(: »وتاأمل املنظمة اأن يكون هذا املعجم رفيق طلبة 

الطب والعلوم ال�شحية... يف رحلة التح�شيل العلمي«.
ورمب���ا يرتبط بهذه الوظيفة التعليمي���ة الإ�شهام يف دعم ترجمة امل�شطلحات 
 الطبي���ة وال�شحي���ة والبيئية م���ن اللغة الإجنليزي���ة والفرن�شية اإل���ى العربية، وهو 

ما يعني الإ�شهام يف حتديث لغة العلم املخت�شة.
وهذا امللمح الأخري مدعوم بتاريخ عريق اختبت فيه العربية وجنحت جناًحا 
ظاه���ًرا، اإذ: »مل يج���د العرب اأي���ة �شعوبة يف التاألي���ف باللغة العربي���ة، ف�شاغوا 
امل�شطلحات، ونقلوا الكثري منها عن اللغات الأجنبية، واأ�شبحت لهم منذ البداية 
لغ���ة علمي���ة«، وهو ما يعني اأن كل دعوة اإلى ع���دم ا�شتخدامها تبدو غري مدعومة، 
ا من عوامل  وتوؤكد الدرا�شات اأن »التوقف عن ا�شتخدام هذه اللغة كان عامًا هامًّ

توقف العلم العربي«)36(. 
3- الوظيفة املعرفية/ الطبية وال�شحية: 

ظهر اأن معجمية الأوبئة تنتمي بالأ�شا�ض اإلى احلقول املعرفية الآتية:
اأول: حقل املعرفة الطبية وال�شحية والدوائية، اأو العاجية.

ثانًيا: حقل املعرفة البيئية.
ثالًثا: حقل املعرفة العلمية.

���ه هذا املعجم املخت����ض املعا�شر -بحكم هذا النتم���اء املعريف- يدعم  وتوجمُّ
الوظيفة املعرفية، اإذ مبا يوفره من جمع لطائفة من م�شطلحات وباء كوفيد-19، 
وحترير مفاهيمها من خال ما يوفره من تعريفات و�شروح عليها، ومبا يوفره من 
مكافئ���ات ترجمية عربية للمداخل الإجنليزية والفرن�شية؛ يتوجه اإلى عدم تطوير 

املعرفة الطبية اأو ال�شحية والبيئية يف الثقافة العلمية العربية.
وهذه الوظيفة تبدو منطقيًة من حتليل ظهور معجمية الأوبئة يف اللغة العربية 
ا من خال ما ك�شفت عنه مقدمة معجم م�شطلحات  من جانب، وتبدو وا�شحة اأي�شً
كوفي���د-19 عندم���ا قال���ت)37(: اإن ه���ذا املعجم يه���دف اإلى خدم���ة م�شطلحات« 
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الط���ب والعلوم ال�شحية«، وهذا التعي���ن وا�شح لتحقيق حت�شن التح�شيل العلمي 
 يف مي���ادن الط���ب والعلوم ال�شحي���ة من اأجل »بن���اء امل�شتقبل املهن���ي« للم�شتغلن 

يف ميدان الطب وال�شحة.
واحلقيقة اأن خدمة معجمية الأوبئة لهذه الوظيفة يتحقق من خال ما يلي:

اأول: توف���ري اأعم���ال مرجعي���ة/ معجمي���ة متث���ل ر�شي���ًدا ميكن الرج���وع اإليه 
وا�شتثماره يف عمليات الفهم، والرتجمة.

ثانًي���ا: الإعانة على حتقيق التوا�شل بن العاملن يف جمالت ال�شحة والبيئة 
بوجه خا�ض، وحت�شن �شروط هذا التوا�شل ميثل نقطة منهجية يف تطوير املعرفة 

فيهذه امليادين.
ثالًثا: الإعانة على حت�شن مناخ الكتابة العلمية يف امليادين املخت�شة بال�شحة 

العامة والأوبئة باللغة العربية ب�شورة اأ�شا�شية.
4- الوظيفة الل�شانية:

يف ظ���ل منط من الدعاي���ة ال�شلبية تتعر�ض العربية ب�شف���ة م�شتمرة لاتهام 
بعدم القدرة عل���ى ا�شتيعاب منجز العلوم احلديثة، وحمل���ه والتعبري عنه، ويبقى 
ا للغاي���ة، ولفرتات ممتدة، اأن يحر�ض امل�شتغلون بها ب���اأن يقيموا الدليل على  مهمًّ

قدرتها ومرونتها ب�شورة عملية.
والتوقف اأمام فح�ض الوظيفة الل�شانية ملعجمية الأوبئة تهدف اإلى بيان �شيء 

من هذا.
وقد ات�شح من خال فح�ض الأمناط ال�شكلية مل�شطلحات وباء كوفيد-19 اأن 
العربية ا�شتطاع���ت اأن ت�شتجيب ل�شتيعاب هذه امل�شطلحات احلديثة التي تغطي 
م�شاح���ات ممتدة من احلق���ول املعرفية، من مثل: الطب وال�شح���ة العامة، وعلم 
الأمرا�ض والأوبئة، وعلم الأدوية، وعل���م البيئة، واإدارة امل�شت�شفيات، والتمري�ض، 

والف�شيولوجي، وغريها.
وقد متثلت هذه ال�شتجابة يف منطن من القدرة، واملرونة هما:

اأول: ا�شتجابة اجلهاز الت�شريفي للغة العربية، وتنوعه، وغناه احلقيقي.
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ثانًيا: ا�شتجابة اجلهاز الرتكيبي للغة العربية، وتنوعه، وغناه احلقيقي.
ي�ش���اف اإلى هذين الوجهن من وجوه القدرة واملرونة الل�شانية منط اآخر من 
الق���درة واملرونة،يتجلى يف الر�شي���د الدليل للمعجم اللغ���وي العربي الذي يتمتع 
ا من  بالنظامي���ة من جانبي �شمة ال�شتقاقية والتاريخ العريق الذي منح كثرًيا جدًّ
الكلمات قدرًة ا�شتعمالية متثلت يف قدر هائل من مظاهر التحولت الدللية، وهو 

ما جعل النقل الدليل اأ�شا�ًشا فاعًا وعبقريًّا يف توليد م�شطلحات الأوبئة.
واحلقيق���ة اأن هذه الوظيفة الل�شانية املتجلية ب�شورة عامة، تعود فتنعك�ض يف 

نقاط دقيقة ومحددة، ميكن بيانها فيما يلي:
اأول: دع���م اجلهاز ال�شطاحي الطبي والوبائ���ي بر�شيد جديد من الألفاظ 

املرتجمة، واملعربة، مما ي�شهم يف غنى اللغة العربية العلمية.
ثانًي���ا: دع���م الن�ش���اط الإعامي مب���ا يواجه الفج���وات املعجمية الت���ي تتولد 
م���ن الفتح امل�شتمر للم�شطلح���ات الأجنبية امل�شتحدثة، وي�شده���ا بخلق مكافئات 

ترجمية عربية.
ثالًثا: دعم اأن�شطة التوا�شل العام، من طريق حت�شن �شروط املتابعة الإعامية 
لأخب���ار الوباء، والأن�شطة الإعامية التي تهدف اإلى التوعية من مخاطره، وتعمل 

على محا�شرة انت�شاره.
رابًع���ا: دع���م التوا�شل املهن���ي اأو املعريف بن امل�شتغل���ن يف حقل الخت�شا�ض 
ب�ش���ورة وا�شحة مبينة، مبا يرتتب على هذا الدعم م���ن نتائج جيدة يف املجالت 

املهنية والجتماعية والقت�شادية.
واحلقيق���ة اأن مبحث وظائف معجمية الأوبئة قاب���ل للتمدد ليغطي م�شاحات 

الوظائف الجتماعية والقت�شادية وغريها من الوظائف.
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اخلامتة
توجه���ت هذه الدرا�شة اإلى فح�ض معجمي���ة الأوبئة يف العربية، وا�شتبكت مع 

حدودها ومعجمها، واأمناط م�شطلحاتها، ووظائفها.
و�شعًيا اإلى هذا املراد توقفت اأمام املطالب الآتية:

مدخل يك�شف عن عراقة تنبمُّه العربية مل�شطلحات الأمرا�ض والأوبئة.. 1
بيان حدود معجمية الأوبئة يف الرتاث اللغوي العربي وم�شادرها.. 2
بيان حدود معجمية الأوبئة يف العربية يف الع�شراحلديث وم�شادرها. . 3
حتليل قامو����ض م�شطلحات كوفيد-19 بو�شفه مث���ال لا�شتجابة املرنة . 4

لل�شان العربي للتعامل مع مفاهيم هذا املجال.
بي���ان اأمناط م�شطلح���ات وب���اء كوفي���د-19، وعاقتها بق���درة الل�شان . 5

العربي، ومرونته.
وظائف معجمية وباء كوفيد-19.. 6

وقد نتج من فح�ض هذه املطالب جملة من النتائج دارت حول ما يلي:
اأول: الك�ش���ف ع���ن عراقة خدمة معجمي���ة الأوبئة يف ال���رتاث اللغوي العربي 

. ب�شور متنوعة، وتفاوت كميرّ ونوعيرّ
ثانًي���ا: الك�ش���ف عن تن���وع م�شادر معجمي���ة الأوبئ���ة يف العربي���ة يف الع�شر 

احلديث؛ ب�شبب تداخل احلقول املعرفية املرتبطة مبجال الأوبئة.
 ثالًثا:ظهور منط من الوجوه الكا�شفة عن قدرة الل�شان العربي ومرونته على 
امل�شتوي���ات الت�شريفية والرتكيبية والدللية، مكنته ب�شورة وا�شحة من ا�شتيعاب 

قطاع معتب من م�شطلحات الأوبئة.
رابًع���ا: ظهور تن���وع طرق التولي���د يف م�شطلح���ات الأوبئة، �ش���واء اأكان هذا 
 التوليد م���ن داخل النظام الرتميزي للغة العربية ع���ن طريق ال�شتقاق اأو النحت 
اأو النق���ل ال���دليل، اأم كان ه���ذا التوليد من خارج النظام الرتمي���زي، اأمكان من 
طريق القرتا�ض اللغوي با�شتعمال الرتجمة، اأو التعريب ب�شورة مختلفة: التعريب 

ال�شوتي والتعريب الت�شريفي.
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خام�ًشا: الك�شف عن حزمة من الوظائف املهمة التي ميكن ملعجمية الأوبئة اأن 
تنه�ض بها، تلخ�شت يف اأربع وظائف اأ�شا�شية هي:

اأ. الوظيفة الإن�شانية )احلماية(.
ب. الوظيفة التعليمية والرتبوية.

ت. الوظيفة املعرفية)الطبية ال�شحية(.
ث. الوظيفة الل�شانية.
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الهوامش:
)1(انظ���ر: البيئ���ة والأوبئة يف الرتاث الطب���ي العربي الإ�شامي، د.محمود احل���اج قا�شم محمد، رابطة 

التدري�شين اجلامعين، ودارما�شكي، نينوى، العراق، 1441ه�= 2020م )�ض12 وما بعدها(.
)2(كتاب العن، للخليل بن اأحمد، حتقيق: د. مهدي املخزومي، د. اإبراهيم ال�شامرائي، موؤ�ش�شة الأعلمي 
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)3(معجم م�شطلحات كوفي���د-19، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مكتب التن�شيق والتعريب 

بالرباط، اململكة املغربية، 2020م،)وباء/ epidemic، �ض 21/ 44(.
)4(انظر القائمة التي �شنعها د. محمود احلاج قا�شم لرتاث الطواعن والأوبئة يف كتابه: البيئة والأوبئة 
يف ال���رتاث الطب���ي العربي الإ�شامي، �ض ����ض24-29، ومقالة محمود ذك���ي: الأوبئة واجلوائح يف 
ال���رتاث العربي، عل���ى �شفحته على في�ض بوك بتاريخ 17 مار����ض 2020م، زيارة بتاريخ 18 نوفمب 

2020م ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
)5( محا�شرة يوم اخلمي�ض 2020/8/13م بق�شر ثقافة دمياط، البوابة نيوز.

)6(حتقيق اأحمد ع�شام عبد القادر، دار العا�شمة، الريا�ض 1406ه�=1986م، )65�ض(.
)7(ما رواه الواعون يف اأخبار الطاعون، حتقيق: د. محمد على الباز، دار القلم، دم�شق، 1417ه�=1996م.

)8(جلنة ال�شنة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بالقاهرة 1442ه�=2020م.
)9(د. خالد فهمي، تقدمي د. �شعد م�شلوح، دار الن�شرللجامعات، القاهرة، 1434ه�=2013م،)�ض8(.

)10(انظر: معاجم امل�شطلحيات يف تراث العربية �ض 30، ففيه تعليق ي�شحح هذين العنوانن!.
)11(وهن���اك ن�شخة اأخرى م���ن الكتاب بتحقيق د. غ���ادة الكرمي، ون�شره: مكتب الرتبي���ة العربي لدول 

اخلليج، الريا�ض، 1991م.
)12()�ض182(.

)13(راج���ع امللحق الذي �شنعه د. محم���ود امل�شري يف اآخر حتقيقه لكتاب: م�شال���ح الأبدان والأنف�ض، 
لبن �شهل البلخي، )�ض �ض 570-567(.

)14(انظر )145/2(.
)15( د. خالد فهمي، الوادي للثقافة والإعام، القاهرة، 1440ه�= 2019م )�ض �ض 94-93(.

)16()�ض �ض 73-67(.
)17( )�ض6(.

)18()�ض15(.
)19()�ض6(.
)20()�ض7(.

)21()�ض �ض 13-8(.
)22()�ض �ض 71-67(.
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)23( انظر مدخل: ووهان )�ض184(0
)24( انظر مدخل: منظمة ال�شحة العاملية )64 /183(.

)25(انظر مدخل: اأم قرفة، البنغول)44/ 119(.
)26(انظر ل�شان العرب )ع ث ي( )29/15(.

)27() �ض53(.
)28(انظ���ر: امل�شطلحية النظرية واملنهجية والتطبيقات، ماري���ا كابري، ترجمة: محمد اأمطو�ض، عامل 

الكتب احلديث، اإربد، الأردن، 2012م،)�ض 154(.
)29(انظر: امل�شطلحية النظرية واملنهجية والتطبيقات، )�ض150(.

)30()�ض5(.
)3()�ض5(.

)32(امل�شطلحية النظرية واملنهجية، )�ض15(.
)33()�ض5(.
)34()�ض5(.
)35()�ض5(.

)36(الإب���داع الفك���ري الذاتي يف الع���امل العربي، د. اأنور عب���د امللك، د. خلدون النقي���ب، جامعة الأمم 
املتحدة والهيئة امل�شرية العامة للكتاب، 1994م،)�ض311(.

)37()�ض5(.
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خطوات املنهج وأسس التقسيم 
الطبقي يف طبقات ابن سالم اجلمحي

د. جالل م�شطفاوي
 

      مقدمة:

 من خ���ال العر�ض العام ملحتوى كتاب محمد ب���ن �شام اجلمحي)150ه�-
232ه����( ميكنن���ا اأْن ن�شتخل����ض املع���امل الكبى للمنه���ج الذي  �شلك���ه، يف تاأليف  
»طبقات���ه«، حيث ا�شتهلرّ���ه مبقدمة، عر�ض فيها جلملة م���ن الق�شايا النقدية التي 
�شغل���ت بال املهتم���ن بالدرا�شات الأدبية والنقدية وقتئذ)مفه���وم ال�شعر وطبيعته 
وعدة الناقد-نق���د الرواية وحتقيق الن�شو�ض-ق�شية النتح���ال واأ�شبابها- ن�شاأة 
عل���وم العربية وتطورها - اللح���ن والقراءات(، ثم بنى متنه على ق�شمن كبريين: 
تن���اول يف الق�ش���م الأول طبقات ال�شع���راء اجلاهلين، ويف الق�ش���م الثاين طبقات 
ال�شع���راء الإ�شامين، وعدة كل ق�شم اأربعون �شاعرا، موزعن على ع�شر طبقات، 
يف كل طبق���ة اأربعة �شع���راء فحول. يقول ابن �ش���ام: » . . فاقت�شرنا من الفحول 
امل�شهوري���ن عل���ى اأربعن �شاع���را، فاألرّفنا م���ن ت�شابه �شع���ره منهم اإل���ى نظرائه، 

فوجدناهم ع�شر طبقات، اأربعة رهط يف كلرّ طبقة، متكافئن معتدلن«)1(.
ويتخل���ل هذين الق�شم���ن الكبريين ثاث طبقات، ه���ي: اأ�شحاب املراثي)2(، 
وتل���ي الطبقة العا�شرة من طبقات اجلاهلي���ن، وطبقة �شعراء القرى العربية )3 (. 

مكة - الطائف - البحرين[، وطبقة �شعراء يهود)4(.  - ]املدينة 
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1- خطوات املنهج :
اتبع ابن �شام  يف تاأليف كتابه، خطوات محددة، هي: 

اأ- التبويب والرتتيب:
لع���ل اأول م���ا ي�شرتعي النتب���اه يف منهجه النقدي، عنايت���ه الفائقة بالرتتيب 
والتبويب، وحر�شه ال�شديد على البدء بعر�ض ت�شوره للم�شاألة مو�شع البحث، قبل 
 اأن يتناوله���ا بالتف�شيل، كاأن يقول يف املقدم���ة: ».. فاقت�شرنا، من ذلك، على ما 
ل يجهله عامل، ول ي�شتغني عن علمه ناظر يف اأمر العرب، فبداأنا بال�شعر«)5(. ويقول: 
 »ث���م اإنا اقت�شرنا -بعد الفح����ض، والنظر والرواية عمن م�ش���ى من اأهل العلم- 
اإلى رهط اأربعة، اجتمعوا على اأنهم اأ�شعر العرب طبقة، ثم اختلفوا فيهم بعد«)6(. 
ا: »فف�شلنا ال�شعراء، من اأهل اجلاهلية والإ�شام واملخ�شرمن الذين  ويقول اأي�شً
كان���وا يف اجلاهلية واأدركوا الإ�شام، فنزلناه���م منازلهم، واحتججنا لكل �شاعر 
 مب���ا وجدنا له من حجة، وما قال فيه العلماء)7(. فه���و يحدد مو�شوع البحث، اأول 
ال�شع���راء منازله���م[، اأي : تقيي���م اإنتاجهم ال�شعري، ث���م ت�شنيفهم يف  ]اإن���زال 

طبقات، تبعا ملوقفه املعياري من ال�شعر.
ففي هذا املقتب�ض بيان �شريح ملرجعية ابن �شام، يف اأفكاره النقدية، وتتمثل 
ه���ذه املرجعية يف اأمرين، الأول: الفح�ض والنظر، اعتمادا على ملكته النقدية يف 
التذوق اجلمايل للن�ض ال�شعري. والثاين: الأخذ باآراء �شيوخه، واإجماع من �شبقه 

من العلماء املوثوقن.
ومل يق�ش���ر ابن �ش���ام العر�ض الإجمايل على املقدمة، ب���ل التزم به يف منت 
الكت���اب اأي�ش���ا، حي���ث جنده كلم���ا اأراد احلديث ع���ن الطبقة الواح���دة، قدم لها 
بذك���ر �شعرائها، ذكًرا اإجمالًيا مرتًبا، كاأن يقول ع���ن الطبقة الأولى، من طبقات 
اجلاهلي���ن: »امروؤ القي�ض بن حجر بن احل���ارث بن عمرو بن حجر اآكل املرار بن 
ع بن معاوية بن كندة. ونابغة بني ذبيان، وا�شمه  عمرو بن معاوية بن يعرب بن ُمَرتِّ
َباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن �شعد  زي���اد ب���ن معاوية بن �شِ
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اب���ن ذبيان، ويكنى اأبا اأمام���ة. وزهري بن اأبي �ُشلمى -وا�شم اأبي �شلمى ربيعة- بن 
رباح بن ُقْرط بن احلارث بن مازن بن ثعلبة بن ثور بن ُهْذمة بن لِطم بن عثمان 

ابن مزينة.
- والأع�شى، وهو ميمون بن قي�ض بن َجْندل بن �َشَراحيل بن عوف بن �شعد بن 

�شبيعة بن قي�ض بن ثعلبة، ويكنى اأبا ب�شري«)8(. 
وهك���ذا يفعل يف باقي الطبقات، فيقدم ال�شم ال���ذي ا�شتهر به ال�شاعر اأول، 
ف���اإن مل يجد، ذك���ر ا�شمه جم���رًدا، ثم اأتبع ذل���ك بذكر ا�شمه احلقيق���ي وكنيته، 
وينته���ي بذكر �شل�شلة ن�شبه، وبعد ذلك كله، ي�شرع يف تف�شيل القول يف كل �شاعر، 

وفق الرتتيب الذي و�شعه، ويذكر اأخباره وبع�ض اأ�شعاره. 
ب- تعليل الظواهر الأدبية:

على الرغم من اأنرّ الن�شو�ض النقدية املاأثورة، قبل ابن �شام، تنم عن قدرة 
عجيب���ة له���وؤلء النقاد، عل���ى اإدراك مواطن اجلم���ال يف ال�شع���ر، ومتييز مواطن 
ال�شع���ف فيه، ولي����ض لهم من عدة �ش���وى ال�شليقة والذوق الفط���ري ال�شليم، على 
الرغ���م من ذل���ك، كان���وا يفتقرون اإل���ى التعليل املف�ش���ل لاأح���كام النقدية التي 
ير�شلونه���ا، نظرا لأنهم »مل يكونوا قد و�شعوا بعد، �شيئا من مبادئ العلوم اللغوية 

املختلفة، التي مل تدون اإلرّ يف الع�شر العبا�شي«)9(.
اأم���ا يف ع�شر ابن �ش���ام، فالأمر مختلف، اإذ ات�شعت اآف���اق املعرفة، واكتمل 
تدوي���ن مب���ادئ العل���وم، ومل يع���د العق���ل النا�ش���ج يقن���ع بالأح���كام النقدية غري 
امل�شفوع���ة بالتعليل والتحليل وذكر الأ�شب���اب واحليثيات. لذلك فابن �شام، حن 
 يعالج الظواهر الأدبية، ل يكتفي بو�شفها والتنبيه عليها، بل يعمد -على العموم - 

اإلى تف�شريها وتعليلها.
يت�ش���ح ذلك يف رده ظاهرة ن���درة ال�شعر، يف بع�ض القرى العربية، اإلى عامل 
ال�شل���م وال�شتقرار، ورده كرثة ال�شعر، يف بع�ض القرى العربية الأخرى، اإلى كرثة 
احل���روب، وعدم ال�شتق���رار . حيث يقول: »وبالطائف �شع���ر ولي�ض بالكثري، واإمنا 
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كان يكرث ال�شع���ر باحلروب، التي تكون بن الأحياء، نحو: حرب الأو�ض واخلزرج، 
اأو ق���وم يغريون ويغار عليهم. والذي قلل �شع���ر قري�ض اأنرّه مل تكن بينهم نائرة ومل 

يحاربوا، ذلك الذي قلل �شعر عمان، واأهل الطائف يف طرف«)10(.
ويت�شح اأي�شا، يف انتقاده لبن اإ�شحاق، الذي »كان ممن اأف�شد ال�شعر وهجنه، 
وحم���ل كل غث���اء منه«)11(، على حد تعب���ريه، وت�شديه ملا رواه م���ن اأ�شعار مفتعلة، 
ن�شبها اإلى اأنا�ض �شاربن يف القدم، ومل يقولوا �شعرا يف حياتهم، ورمبا مل يوجدوا 

اأ�شا.
وي�شرع يف دح�ض رواياته باأدلة نقلية، مت�شائا: »اأفا يرجع اإلى نف�شه، فيقول: 
 م���ن حمل ه���ذا ال�شعر، ومن اأداه من���ذ اآلف ال�شنن؟ واهلل تب���ارك وتعالى يقول :
ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀژ)12(، اأي ل بقي���ة له���م. وق���ال 

تعال���ى اأي�شا: ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژ)13(، وقال تعالى يف عاد : ژىئ  ی  ی  ی  
یژ)14(. وژڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کژ)15(.

وم���ن ثم، فال�شعر العربي جاء بلغة تختلف كل الختاف عن لغة اأهل اليمن، 
فا يعقل اأن يقولوا ال�شعر بلغة غري لغتهم. وي�شتدل على ذلك بقول اأبي عمرو بن 
الع���اء: ]م���ا ل�شان حمري واأقا�شي اليمن اليوم بل�شانن���ا، ول عربيتهم بعربيتنا[. 
فكي���ف مبا عل���ى  عهد  عاد وثمود مع تداعيه ووهنه ؟ فلو كان ال�شعر مثل ما و�شع 
لب���ن اإ�شح���اق، اأو مثل ما روى ال�شحفيون، ما كانت اإليه حاجة، ول فيه دليل على 

علم «)16(.
ويخل����ض اب���ن �ش���ام اإلى رف�ض ال�شع���ر الذي يروي���ه رواة ال�ش���ري واملغازي، 
بدعوى اأنه �شعر »م�شنوع مفتعل مو�شوع ل خري فيه، ول حجة يف عربيته، ول اأدب 
ي�شتف���اد، ول معن���ى ي�شتخرج، ول مث���ل ي�شرب، ول مديح رائ���ع، ول هجاء مقذع، 
ول فخ���ر معجب، ول ن�شي���ب م�شتطرف، وقد تداوله قوم م���ن كتاب اإلى كتاب، مل 
ياأخ���ذوه عن اأهل البادية، ومل يعر�شوه على العلم���اء، ولي�ض لأحد -اإذا اأجمع اأهل 
العلم والرواية ال�شحيحة، على اإبطال �شيء منه- اأن يقبل من �شحيفة، ول يروى 

عن �شحفي«)17(.
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فابن �شام مل يكتف بال�شتدلل التاريخي لبيان زيف هذه الأ�شعار، بل تعداه 
اإل���ى ال�شت���دلل الفني، فعر����ض لبيت م�شن���وع، من�شوب اإلى عبا����ض بن مردا�ض 

ال�شلمي، هو
ُبوا َتلَعَّ ــِذيــَن  ــاَن الَّ َعــْدَن ــُن  ْب ُمْطَرِدَوَعـــكُّ  ُكلَّ  ُدوا  ُطــرِّ َحتَّى  ْذِحَج،  مِبَ

فق���ال معلقا عليه: »والبيت مريب عن���د اأبي عبد اهلل، فما فوق عدنان اأ�شماء 
مل توؤخ���ذ اإل ع���ن الكتب، واهلل اأعلم به���ا، مل يذكرها عربي ق���ط، واإمنا كان معد 
ب���اإزاء مو�ش���ى بن عمران، �شل���ى اهلل عليه و�شلم اأو قبله قلي���ا، وبن مو�شى وعاد 
وثم���ود الده���ر الطويل، والأم���د البعيد، فنحن ل نقيم يف الن�ش���ب ما فوق عدنان، 
ول جن���د لأولية العرب املعروفن �شعًرا. فكيف بع���اد وثمود؟ فهذا الكام الواهن 
اخلبي���ث، ومل يرو قط عربي منها بيتا واح���دا، ول راوية لل�شعر، مع �شعف اأ�شره،  
ُطاوت���ه«)18(، فابن �شام ناقد متميز، خبري باأ�شباب اجلودة والإخفاق يف ال�شعر 
العرب���ي الق���دمي، ملا يتمتع به من ذوق نقدي مدعوم باحلجة والدليل -واإن كان مل 

يتخل�ض تخل�شا كاما من هيمنة النقد التقليدي وتاأثريه.
ج- املوازنة بني ال�شعراء:

املوازن���ة عند اأه���ل املنطق »عملية ذهنية تقوم على رب���ط مو�شوع باآخر«)19(، 
وتطل���ق يف النق���د الأدبي على »�ش���رب من �شروب النقد، يتمي���ز  بها الرديء من 

اجليد، وتظهر  بها وجوه القوة وال�شعف يف اأ�شاليب البيان«)20(.
وق���د اعتمد ابن �شام املقارنة بن ال�شعراء يف العديد من املوا�شع يف كتابه، 
فق���ارن بن جميل وكث���ري قائا: »وكان لكث���ري يف الت�شبيب ن�شي���ب وافر، وجميل 
تق���دم عليه يف الن�شيب، ول���ه يف فنون ال�شعر ما لي�ض جلمي���ل، وكان جميل �شادق 
ه،  ل، ومل يكن عا�شق���ا، وكان راوية جميل«)21(.  فهو ينبرّ ال�شباب���ة، وكان كثريرّ يتقورّ
ق فيه  ه النقدي املرهف، على الغر�ض ال�شعري الذي تفورّ مباحظته الدقيقة، وح�شرّ
د جميل بالتفورّق  ق  يف الت�شبيب، يف حن تف���ررّ د كث���ريرّ بالتفورّ ال�شاع���ران، حيث تفررّ
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ف يف �شائر فن���ون ال�شعر، من  يف الن�شي���ب، ف�ش���ا عن اأنرّ ل���ه قدرة على الت�ش���ررّ
غ���ري الن�شيب. كما ي�شري اإلى �شخ�شيرّة كلرّ م���ن ال�شاعرين، فيحكم على كثريرّ باأنرّه 
ل، ولي�ض عا�شقا، بخاف جمي���ل. ولعلرّه ي�شري بذلك اإلى مدى اأهميرّة عن�شر  متق���ورّ

ة العاطفة. ، الذي مينح ال�شعر نوعا من الترّاأثري وقورّ ال�شدق يف الفنرّ ال�شعريرّ
ويقول يف املوازنة بن القطاميرّ والأخطل: ». .. وكان القطاميرّ �شاعرا فحا، 

رقيق احلوا�شي، حلو ال�شعر، والأخطل اأبعد منه ذكرا، واأمنت �شعرا«)22( .
فه���و ي�ش���ري بو�ش���وح اإل���ى اأنرّ الأخط���ل يف���وق القطام���يرّ يف ال�شه���رة، ويبنرّ 

اخل�شائ�ض الفنيرّة ل�شعر كلرّ منهما.
وهك���ذا مي�ش���ي ابن �ش���ام يف اعتماد املوازنة ب���ن ال�شعراء كلرّم���ا راأى ذلك 
اأن�شب معن على تبي���ان اخل�شائ�ض الفنية والأ�شلوبية ل�شعر ال�شعراء، اأو املذهب 
 ال���ذي تفردوا في���ه، اأو املكانة التي حظ���وا بها، فينقل عن العاء ب���ن جرير قوله: 
ْيت، والفرزدق ل يجئ �شابقا ول  »كان يق���ال: الأخط���ل اإذا مل يجئ �شابقا، فهو �ُشكَّ

�شكيتا، فهو مبنزلة امل�شلي، وجرير يجئ �شابقا �شكيتا وم�شليا«)23( .
: »اأح�ش���ن اجلاهلية ت�شبيها  ويوؤي���د ابن �ش���ام ما اأجمع عليه �شابق���وه من اأنرّ
امروؤ القي�ض، واأح�شن اأهل الإ�شام ت�شبيها ذو الرمة«)24(.   فذو الرمة  يف ع�شره، 
مبنزلة امرئ القي�ض يف ع�شره، من حيث القدرة على الإ�شابة يف ح�شن الت�شبيه.

2- اأ�ش�س التق�شيم الطبقي: 
الظاه���ر اأن املنهج النقدي لبن �شام اجلمح���ي يف الطبقات، هو اأقرب اإلى 
املنه���ج التكامل���ي منه اإلى اأي منهج اآخر، اإذ اأفاد اب���ن �شام من املنهج التاريخي 
حي���ث عمد اإلى تق�شيم ال�شع���راء على اأ�شا�ض الزمان، اإل���ى جاهلين واإ�شامين، 

اإدراكا منه ملدى تاأثري الزمان يف ال�شعر، يقول: 
»فف�شلنا ال�شعراء من اأهل اجلاهلية والإ�شام واملخ�شرمن، الذين كانوا يف 
اجلاهلية واأدركوا الإ�شام، فنزلناهم منازلهم، واحتججنا لكل �شاعر مبا وجدنا 

له من حجة، وما قال فيه العلماء«)25(.
 واحلديث عن الزمن يقت�شي احلديث عن القدمي واحلديث يف ال�شعر العربي، 
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اإل اأنرّ الظ���روف وطبيع���ة البيئة، يف ع�شر ابن �ش���ام، مل تكن مهياأة للحديث عن 
ت�ش���اوي  الق���دمي واحلديث يف اجلودة، ناهيك عن تف�شي���ل احلديث على القدمي، 
ب���ل كان اخلو�ض يف مثل ه���ذا النقا�ض اأمرا �شابقا لأوان���ه، بحكم مت�شك القدماء 
وتاأثره���م بالقي���م واملفاهي���م النقدي���ة القدمي���ة، ورف�شهم اخل���روج عن مذهب 

املتقدمن، اأداء واأ�شلوبا، »فاأما ما اتفقوا عليه، فلي�ض لأحد اأن يخرج منه«)26(.
فق���د نقل الأ�شمعي عن اأ�شتاذه اأبي عمرو بن العاء -وهو من هو علما باأمور 
الع���رب واأحوالهم- نقل عنه قوله: »جل�ش���ت اإلى اأبي عمرو ع�شر حجج، ما �شمعته 

يحتج ببيت اإ�شامي«)27(.
كم���ا مل يفت ابن �شام اأن يعمد اإلى تق�شي���م طبقاته على اأ�شا�ض املكان، وهو 
من الظواهر البيئي���ة املوؤثرة يف ال�شاعر، مما يجعل اإنتاجه ال�شعري انعكا�شا بينا 
لهذا التاأثري، فال�شاعر الذي يعي�ض يف بيئة بدوية، تختلف نظرته اإلى الأ�شياء عن 
نظ���رة نظريه احل�شري؛ ملا ب���ن البيئتن من فروق مادي���ة ومعنوية تطبع عنا�شر 

الذوق بطابعها اخلا�ض .
يتجل���ى ذلك عند اأهل الكوفة الذين »كان���وا يقدمون الأع�شى«)38(. وعند اأهل 
احلج���از والبادي���ة الذي���ن »كانوا يقدمون زه���ريا«)29(، فزهري ب���دوي قح، و�شعره 
انعكا����ض حلياة البداوة ب���كل ما فيها من مظاهر اجتماعي���ة واقت�شادية وفكرية. 
بخاف �شعر الأع�شى الذي يعك�ض حياة احل�شر لفظا  ومعنى  وخيال، مبا ي�شتمل 
عليه من مظاهر اللهو واخلمر واملجون، وما �شابه ذلك، مما يائم ذوق الكوفين 

بحكم احتكاكهم مبختلف الأجنا�ض، وتاأثرهم ب�شتى احل�شارات. 
واإدراكا م���ن ابن �شام ملدى تاأث���ري العامل البيئي يف ال�شاعر، بادر اإلى اإفراد 
�شع���راء القرى العربية :  ]مكة - املدين���ة - الطائف- البحرين[ بطبقة م�شتقلة، 

قدمها على طبقات ال�شعراء الإ�شامين.
ولعل اإفراده �شعراء القرى العربية بطبقة م�شتقلة، يرجع اإلى الت�شابه القائم 
يف �شعره���م، اإذ يت�شم باجلزال���ة واللن، خافا 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�شكن احلرية، ويراكن 
الري���ف، فان ل�شانه، و�شهل منطقه«)30(.  وق���د �شبق ابن �شام اأ�شتاذه الأ�شمعي 
اإل���ى احلديث عن ليونة ال�شعر، فق���ال : »وطريق ال�شعر، اإذا اأدخلته يف باب اخلري 
لن «)31(. و�شرب مثا بح�شان بن ثابت، الذي كان �شعره قويا متينا يف اجلاهلية، 

لكنه �شرعان ما تغري، ف�شار لينا يف الإ�شام.
ولئن كان الأ�شمعي قد نظر اإلى ليونة ال�شعر من حيث عاقتها باخلري والقيم 
الأخاقي���ة، ورج���ع اأ�شب���اب �شعفه اإليها، ف���اإنرّ ابن �شام مل يقرنه���ا  باخلري، بل 
 حتدث عن تعهر ال�شعراء دون اأن يجعلنا نح�ض باأنه يربط هذا التعهر بقوة ال�شعر 
اأو �شعفه،  واإمنا ذكره يف معر�ض ال�شتدلل على نحل ال�شعر، وعدم �شحة ن�شبته 
اإل���ى اأ�شحاب���ه اأي بو�شفها اأداة لا�شرتابة يف ال�شعر، و�ش���رورة التوقف يف الأخذ 
ب���ه)32(. ويف هذا تلمي���ح اإلى �شرورة النظ���ر بحذر واحرتا�ض اإل���ى �شعر احل�شر؛ 
لحتم���ال اأنه قد يكون �شعرا يحمل يف ثناياه اأبياتا �شعيفة منحولة، مما يجب رده 

والت�شكيك فيه.
لذل���ك فابن �شام ل يرتدد يف تاأخري ال�شاع���ر عن طبقته متى �شعف �شعره، 
واختل���ط باأ�شعار غريه اختاط���ا ي�شعب متييزه، كما هو ال�شاأن بالن�شبة اإلى عدي 
اب���ن زيد، واأ�شعار قري�ض التي قال عنه���ا ابن �شام: »... واأ�شعار قري�ض فيها لن، 

فت�شكل بع�ض الإ�شكال«)33(.
فل���ن ال�شعر عند ابن �شام، مرتبط ارتباطا وثيق���ا باحلياة احل�شرية، وهو 

مدعاة للحمل على ال�ض اعر ما لي�ض له من ال�شعر.
واإل���ى جانب ذل���ك، هناك اإ�ش���ارة من ابن �ش���ام اإلى التق�شي���م القائم على 
 اجلن����ض اأو الع���رق، حيث �ش���م، على هذا الأ�شا����ض، �شعراء يه���ود املدينة، ناظرا 

اإلى ا�شرتاكهم يف العرق واملعتقد)34(.
هـ- الفحولة : 

الفحول���ة يف اللغة من الفْحل الذي يعني الذكر من كل حيوان اأو نخل، ويطلق 
اأي�ش���ا على احل�شري لأن���ه ي�شنع من فحل النخ���ل)35(. فعن اأن�ض ب���ن مالك قال: 
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�شنع بع�ض عمومتي للنبيرّ �شلرّى اهلل عليه و�شلم طعاما فقال للنبيرّ �شلرّى اهلل عليه 
و�شل���م:  اإينرّ اأحبرّ اأْن ت���اأكَل يف بيتي وت�شلرَّي فيه. قال: فاأت���اه، ويف البيت َفْحل من 

، ف�شلرّى و�شلرّْينا معه«)36(. هذه الفحول، فاأمر بناحية منه ، َفُكِن�َض وُر�ضَّ
لق���د بنى ابن �شام »طبقاته« اأ�شا�شا، على مبداأ الفحولة، حيث ذكر ذلك يف 
ع���دة موا�شع من كتابه، من ذلك قول���ه: ». .. فاقت�شرنا من الفحول امل�شهورين، 
على اأربعن �شاع���را، فاألرّفنا من ت�شابه �شعره منهم اإلى نظرائه، فوجدناهم ع�شر 
طبق���ات، اأربعة ره���ط يف كل طبقة، متكافئن معتدلن «)37(. وقوله، يف حديثه عن 
اأب���ي ذوؤي���ب الهذيل: »وكان اأبو ذوؤي���ب �شاعًرا فحا ل غميزة في���ه، ول وهن«)38(.  
وقول���ه ب�ش���دد احلديث عن الطبق���ة الرابعة من �شع���راء اجلاهلي���ن: ». .. وهم 
اأربع���ة رهط فحول �شع���راء، مو�شعهم من الأوائ���ل، واإمنا اأخلرّ به���م قلرّة �شعرهم 
باأي���دي ال���رواة«)39(. وقول���ه يف ترجمة الأ�شود ب���ن يعفر: »وكان الأ�ش���ود بن يعفر 
�شاع���را فحا، وكان يكرث التنق���ل يف العرب يجاورهم، فيذم ويحمد، وله يف ذلك 
اأ�شع���ار«)40(. وقول���ه عن اأو�ض بن حجر:  »كان اأو�ض فح���ل م�شر، حتى ن�شاأ النابغة 

وزهري فاأخماه«)41(.
ويبدو اأنرّ ابن �شام قد تاأثر يف ذلك باأ�شتاذه الأ�شمعي؛ �شاحب كتاب »فحولة 
ال�شع���راء«، اإل اأنرّ الأ�شمعي يق�شم ال�شعراء اإل���ى ثاث طبقات: ال�شعراء الفحول، 
وال�شعراء غ���ري الفحول، وبينهما ال�شعراء اأ�شباه الفحول. يقول: »ومل يكن النابغة 
واأو����ض وزهري يح�شنون �شفة اخليل، ولكن طفيل غاي���ة يف النعت، وهو فحل«)42(، 

واأن�شد له: 
ِل )43( ذَّ ا        ُيَراُد ِبِه ِمْرَقاُة ِجْذٍع جُمَ َ    ُيَراُد َعَلى َفاأْ�ِض اللَِّجاِم َكاأمنَّ

ا  وي�ش���ف الأ�شود بن يعفر باأن���ه: »ي�شبه الفحول«)44(.  وقال: »لي�ض بفحل«. ردرّ
على من �شاأله ما اإذا كان كل من الراعي وابن مقبل من الفحول)45(.

يف ح���ن يح�شر ابن �ش���ام بحثه يف ع���دد معلوم من الفح���ول املتفاوتن يف 
درجة الفحولة، ي�شنفهم يف طبقات تبعا لهذا التفاوت.
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وظ���ل العرب ردحا من الزمن يع���دون الفحولة عنوانا عل���ى ال�شعر حن يبلغ 
درجة عالية من الن�شج والكتمال.

وجدي���ر بالذكر اأنرّ كتابات ال�ش���واد الأعظم من املهتم���ن مبو�شوع الفحولة، 
ا يرجع اإلى الأ�شمعي ] ت 214ه�[،  توحي باأنرّ الف�شل يف ابتكار هذا امل�شطلح، اإمنرّ
اإذ اأف���رده بكتاب���ه املو�شوم ب� ] فحول���ة ال�شعراء[، الذي ن�ش���ره امل�شت�شرق ت�شارلز 
ي )Charles.C.Torrey(عام 1911م ، يف املجلد 65، من جملة امل�شت�شرقن  توررّ

الأملان، مع مقدمة كتبها بالإجنليزية)46(.
بي���د اأنرّ امل�شطلح قد ورد ذكره على الأل�شن عدة مرات قبل الأ�شمعي.  يقول 
عمرو بن العاء -وهو اأ�شتاذ الأ�شمعي- ]ت154ه� [، يف حديثه عن ب�شر  بن اأبي 
خ���ازم : ». .. وق�شيدته التي عل���ى الراء، اأحلقته بالفح���ول «)47(. اإ�شارة منه اإلى 

رائيته التي مطلعها:   
َعاِئِن ُم�ْشَتَعاُر )48( اأََل َباَن اخَلِليُط، َومَلْ ُيَزاُروا       َوَقْلُبَك، يِف الظَّ

كم���ا جند ذكر امل�شطلح، على ل�ش���ان ال�شاعر الأموي ذي الرمة]ت117ه�[، 
وعلى ل�شان الفرزدق]ت110ه�[، »اإذ مررّ الفرزدق بذي الرمة، وهو ين�شد:

ْنَ َرَواِجُع ؟ ِئي َم�شَ ، �َشَاٌم َعَلْيُكَما،      َهِل الأَْزُمُن الارّ اأََمْنِزَلَتْي َميٍّ
فوق���ف حتى ف���رغ منها، فقال: كي���ف ترى، يا اأب���ا فرا�ض ؟ ق���ال: اأرى خرًيا. 
ق���ال: فمايل ل اأعدرّ يف الفحول ؟ قال:  مينعك ع���ن ذلك �شفة ال�شحاري، واأبعار 

الإبل«)49(.
واإذا �شح���ت ق�شة ال�شج���ال الذي جرى بن امرئ القي����ض وعلقمة بن عبدة 
الفح���ل، والت���ي �شبق ذكرها، لكن يف �شياق اآخر، ف���اإنرّ امل�شطلح قدمي جدا، متتد 

جذوره اإلى الع�شر اجلاهلي. 
ومف���اد الق�شة اأنرّ امراأ القي�ض »نازع علقمة بن عبدة الفحل ال�شعر، فقال له: 
مُت بين���ي وبينك امراأتك اأم جندب، قال:  ق���د ر�شيت، فقالت لهما:  قول  ق���د حكرّ

فا فيه اخليل، فقال امروؤ القي�ض:  �شعرا على روي واحد، وقافية واحدة، �شِ
ِب ا ِب��ي َع���َلى اأُمِّ ُج���ْنَدِب           اأَُق�ضِّ َلَباَناِت الُفوؤَاِد املَُعذَّ َخِليَليَّ ُم��رَّ
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وقال علقمة: 
ا ُكلمُّ َهَذا التََّجنمُِّب َذَهْبَت ِمَن الِهْجَراِن يِف َغرْيِ َمْذَهِب      َومَلْ َيُك َحقًّ

واأن�شداه���ا، فغلرّب���ت علقمة، فقال لها زوجها: باأيرّ �ش���يء غلرّبته؟  قالت: لأنرّك 
قلت: 

ْجِر ِمْنُه َوْقُع اأَْهَوَج ُمْنِعِب  ٌة           َوِللزرّ اِق ِدرَّ وِط اأُْلُهوٌب َوِلل�شَّ َفِلل�شَّ
فجه���دت فر�شك ب�شوطك، ومريته ب�شاقك وزج���رك، واأتعبته بجهدك. وقال 

علقمة: 
درّ ُمْلَهِب   ُبوٍب ِمَن ال�شَّ ٍب        َوَغْبَيُة �ُشوؤْ      َفَولَّى َعَلى اآَثاِرِهنَّ ِبَحا�شِ
اِئ��ِح املَُتَحلِِّب  ، َثاِنًيا ِمْن ِعَناِن�ِه         َي����ُم��رمُّ َك���َم����رِّ ال���رَّ      َفاأَْدَرَكُهنَّ

فل���م ي�ش���رب فر�شه ب�شوط، ومل مي���ره ب�شاق، ومل يتعبه بزج���ر.  فغ�شب من 
قولها وطلقها، وخلف عليها علقمة، ف�شمي بذلك الفحل«)50(.

فالعاقة وا�شحة بن احلقيقة ]قوة الذكورة[، واملجاز ]قوة ال�شعر[.
وم�شطل���ح »الفحولة« على اجلملة، من عب���ارات املفا�شلة بن ال�شعراء، وهو 
 يف بع����ض احل���الت يوؤدي معن���ى عبارات اأخرى، م���ن قبيل قوله���م:  اأ�شعر القوم، 
اأو اأ�شهر �شعراء القوم)51 (. كما يف قول عمرو بن العاء ال�شابق، يف اأو�ض بن حجر: 

»كان اأو�ض بن حجر فحل م�شر، حتى ن�شاأ النابغة وزهري فاأخماه«)52(.
ول تخل���و لفظ���ة الفحولة هنا، من اأن حتمل عل���ى اإرادة املعنى احلقيقي، اأي:  
 ق���وة الذكورة، حيث اأعجبت اأم جن���دب بعلقمة، اإعجابا انته���ى بهما اإلى الزواج، 
اأو على اإرادة مفهوم نقدي  ف�شلت فيه اأم جندب ال�شاعر علقمة على زوجها امرئ 

القي�ض، فلي�ض ثمة ما يرجح اأحد الحتمالن على الآخر.
ولي����ض من امل�شتبعد اأي�شا اأن يك���ون م�شطلح الفحولة م�شتمدا من ]الفحل[،  
مبعن���ى احل�شري ال�شابق الذكر، فق���د درج العرب على ت�شبي���ه اأ�شعارهم اجليدة 
بالأ�شياء التي لها ارتباط بالن�شيج املتقن، »وو�شفوا كامهم يف اأ�شعارهم، فجعلوها 

كبود الع�شب، وكاحللل، واملعاطف، والديباج، والو�شي، واأ�شباه ذلك«)53(.
ومهم���ا يكن الأم���ر، فاإنرّ الفحولة عن���د ابن �شام ل تخرج ع���ن كونها اإطارا 
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عاما ينتظم جملة من املقايي�ض النقدية التي يخ�شع لها ال�شعراء الفحول، لتقدير 
منزلتهم، والوقوف على مدى التفاوت بينهم يف درجة الفحولة. 

و- ال�شهرة: 
وه���ي مبداأ نق���دي اعتمده اب���ن �شام حينم���ا عر�ض للحديث ع���ن عبيد بن 
الأبر����ض، م�شريا اإلى اأنرّه قدمي عظي���م الذكر وال�شهرة، موؤكدا من ناحية ثانية اأنرّ 

�شعره م�شطرب، ذاهب، ل يعرف منه اإل ق�شيدته التي مطلعها: 
ُنوُب)54( اُت َفالذَّ         اأَْقَفَر ِمْن اأَْهِلِه َمْلُحوُب         َفالُقْطِبيَّ

فابن �شام يعدرّ عبيدا �شمن ال�شعراء املقلرّن، ومع ذلك فهو  يتمتع بال�شهرة.
خامتة:

اجلدير باملاحظ���ة اأن فكرة املفا�شلة بن ال�شع���راء، وت�شنيفهم يف طبقات 
يف�شل بع�شه���ا بع�شا وفق معايري محددة، ترجع اأ�شولها اإلى علم احلديث، حيث 
عم���د العلماء اإل���ى ت�شني���ف رواة احلديث ال�شري���ف يف طبقات، وتعقب���وا رجاله 
ة،  باجل���رح والتعدي���ل، والنظ���ر يف اأ�شانيدهم، وفق معايري علمي���ة يف منتهى الدقرّ
م نف�شه راوية  ملعرف���ة اأحواله���م، وكل املاب�شات املحيطة بهم. واإذا كان اب���ن �شارّ
ل���اأدب واحلديث، فا عجب اأن يتاأثر بعلماء احلديث، ويعتمد منهجهم، فيطبقه 

يف جمال الأدب والنقد.
م لظاهرة املفا�شل���ة تك�شف عن طبيعة تفكريه النقدي،  اإن معاجل���ة ابن �شارّ
، هو »طبقات فحول  ، اأفرد النقد الأدبيرّ بكت���اب م�شتقلرّ بو�شف���ه اأق���دم ناقد عربيرّ
ال�شع���راء«، وجمع فيه �شتات الآراء النقدية ل�شابقيه ومعا�شريه، معتمدا يف ذلك، 
���زا، يقوم على ك�شف النقاب عن الظاهرة النقدية، ثمرّ تعليلها،  منهجا علميرّا مميرّ
وذك���ر الأ�شباب واملاب�شات التي �شاعدت على ظهورها. واعتمد ابن �شام يف كل 
ذل���ك، مقايي����ض محددة لقيا�ض ج���ودة ال�شعر، اهتدى على اأ�شا�شه���ا اإلى ال�شاعر 
املتف���وق على نظرائ���ه، من حيث غزارة الإنت���اج ال�شعري وجودت���ه، وطول النف�ض 
ال�شعري، والتنويع يف العرو�ض، والقدرة على الت�شرف يف مختلف اأغرا�ض ال�شعر.
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رسالٌة يف تقسيٍم ضابٍط ألقسام فنِّ الوضِع

يخ حممد أسعد الَعَبه جي جمع األستاذ الشَّ

)ت1393هـ(

حتقيًقا ودرا�شًة

د. محمد علي عطا

رغ���م كرثة املوؤلَّفات يف علم الو�شع اللغوي، و�شدة الهتمام به حتى منت�شف 
القرن املا�شي امليادي ل�شيما يف الأزهر ال�شريف، فاإنَّه مل يلَق العناية الائقة به 
يف ال�شن���وات املتاأخرة، بعد اأن اأهمله الأزه���ر ال�شريف، وتعد ر�شالة الَعَبه جي من 
اأواخر ما اأُلِّف يف هذا العلم، وهي ر�شالة جمهولة مل يذكرها اأحد ممن ترجم له، 
وقف���ت عليها قَدًرا اأثناء بحثي عن املوؤلَّفات يف علم الو�شع اللغوي، فراأيت اأنه من 
الأهمي���ة مبكان حتقيقها ودرا�شتها؛ باعتبارها ج���زًءا من التاأريخ للدورة الرتاثية 
له���ذا العلم، واأثًرا لبد من التعريف به واإعان ن�شبته ملوؤلِّفه؛ حتى ل ي�شيع جهده 

�شًدى.
وكان منهج���ي التعريف بعلم الو�شع اللغوي ومو�شوع���ه ون�شاأته، ثم الرتجمة 

للعبه جي، ثم درا�شة الر�شالة، ثم اإيراد الن�ض املحقق، ثم اخلامتة والفهار�ض.
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اأول: التعريف بعلم الو�شع اللغوي)1(: 
الو�ش���ع ُيق�ش���د به تعين اللفظ ب���اإزاء املعنى، بحيث ُيفهم من���ه هذا املعنى، 
وعل���م الو�شع اللغ���وي يعرف ا�شطاًحا باأنه العلم ال���ذي يبحث عن اأحوال اللفظ 

العربي من حيث ما ُيعرف به �شخ�شية الو�شع، ونوعيته، وخ�شو�شه، وعمومه. 
م  ���ا عن مباحث���ه املتداولة فهي تق�شي���م الو�شع بطرق مختلف���ة؛ فقد يق�َشرّ واأمَّ

الو�شع اإلى: �شخ�شي مثل: اإن�شان وزيد، ونوعي مثل: امل�شتقات.
م الو�ش���ع اإلى: حتقيقي مث���ل: امل�شتقات والأجنا����ض، وتاأويلي مثل:  وق���د ُيق�شَّ

املجازات والكنايات.
م اإلى: خا����ض اخلا�ض مثل: زيد وعمرو، وعام الع���ام مثل الإن�شان  وق���د ُيق�شَّ
واحلي���وان، وع���ام اخلا�ض مث���ل ال�شمائ���ر واأ�شماء الإ�ش���ارة والأ�شم���اء املو�شولة 

واحلروف.
م اإلى: ُكلِّي مثل: امل�شادر وا�شم اجلن�ض والفعل وامل�شتقات، وجزئي  وق���د يق�شَّ
مث���ل: الأعام وال�شمائر واأ�شماء الإ�ش���ارة واملو�شولت واحلروف، وكل ق�شم مما 

�شبق حتته تق�شيمات.
وال�شرارة التي قدحت هذا الِعلم هي ان�شغال النحاة منذ �شيبويه)ت180ه�( 
بالتفري���ق ب���ن ا�ش���م اجلن�ض وَعَل���م اجلن�ض، ثم عاجل���ه الباغي���ون للتفريق بن 
احلقيق���ة واملجاز، وظل���وا جميًعا ي�شتخدمونه يف مباح���ث جزئية دون نظرة كلية، 

ا يف مباحث علم اأ�شول الفقه وعلم املنطق. وُدر�ض اأي�شً
د الدين الإيجي )ت756ه�( ِعلًما م�شتقا  وظلَّ ِعْلما بينيًّا حتى نحت منه َع�شُ
يف ر�شالت���ه »الر�شالة الو�شعية«، �شغرية احلجم عظيمة النفع، التي �شكلت حركة 
علمية كب���رية دارت حولها؛ من ن�شٍج على منوالها، و�ش���رح لها، و�شرح ل�شرح لها، 
ونظمه���ا، وتعميق لبع�ض مباحثها، حتى بلغ���ت الكتب حول هذا العلم مئة وثاثن 
�ض لطلبة الثانوية الأزهرية، ثم  ًف���ا تقريًبا، غالبها ما زال مخطوًطا، وظلَّ ُيدرَّ موؤلَّ
لطلبة كلية اللغة العربية بالأزهر ال�شريف حتى منت�شف القرن املا�شي، ثم توقف 
تدري�شه يف معاهد الِعلم، وُن�شي متاًما، اإل من بحوث قليلة يف جمات متخ�ش�شة، 
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ورمبا ال�شبب يف ذلك �شعوبته؛ اإذ يعتمد على تق�شيمات عقلية �شعبة الت�شور مثلها 
مث���ل املنطق، فهو يقوم على و�شع قواعد فوق لغوية، اأو ا�شتخا�ض ِعلَّة الِعلل التي 
حتكم تق�شيم الألفاظ اللغوية والأبواب النحوية، والتفريق بن احلقيقة واملجاز. 

ا اأن تتاأخر ن�شاأة هذا العلم حت���ى منت�شف القرن الثامن  وم���ن الطبيعي ج���دًّ
الهج���ري؛ لأنه مل يكن ل���ه اأن تت�شح معامله اإل بعد اأن تكتم���ل �شائر العلوم اللغوية 

العربية؛ لأنه ي�شتمد فل�شفته منها.
  وق���د و�شع���ه الإيجي)ت756ه�( مكتم���ا تقريًبا، متاًما مثلم���ا و�شع اخلليل 
اب���ن اأحمد الفراهيدي )ت175ه�( علم العرو�ض مكتما، ومل ي�شتدرك عليه اأحد 
ممن جاء بعده -ح�شب اطاعي- اإل قليًا، غري اأن لطا�ض كبى زاده )ت968ه�( 
ن بعد، ولعلهما  والألو�ش���ي)ت1924م( راأًيا مختلًفا؛ اإذ يريان اأن هذا العلم مل يدوَّ

كانا ميلكان نظرة مختلفة ملباحث هذا العلم. 
�ض علم الجتماع الإ�شامي، فاإن   ف���اإذا كان ابن خلدون)ت808ه�( ه���و موؤ�شِّ

الإيجي)ت756ه�( هو موؤ�ش�ض اآخر علوم اللغة العربية؛ علم الو�شع اللغوي. 
وق���د ُخِدم هذا العلم من علم���اء اأقطار العامل الإ�شام���ي، ومنهم ال�شوريون 
مثل: اإبراهيم بن محمد بن عرب �شاه التفتازاين الن�شفي)ت945ه�(، وما اإليا�ض 
علي الكوراين ال�شافعي )ت1094ه�(، وعبد اهلل بن عبد الرحمن امليقاتي احللبي 
احلنبلي)ت1222ه����(، وعبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن اأحمد احللبي 
احلنبلي)ت1223ه����(، ومحمد اأمن فتوى حم���اة )القرن الثالث ع�شر(، ومحمد 
اأمن محمد ال�شفرجاين، وال�شيخ عبد احلميد الزهراوي)ت1916م/1334ه�(، 
وعب���د القادر ب���ن محمد �شليم الكي���اين الإ�شكندراين )ت1362ه����(، ثم ال�شيخ 
محم���د اأ�شع���د الَعَبه ج���ي ال�شافع���ي احللبي)ت1393ه����/1973م( �شاحب هذه 

الر�شالة.
وتاأت���ي اأهمية ر�شالة الَعَبه ج���ي من اأنها جمهولة مل يذكرها اأحد ممن ترجم 

له كما �شبق، واأنها تقريًبا اآخر ما اأُلِّف يف هذا الِعلم.
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ثانًيا: التعريف باملوؤلِّف)2(:
ه���و الع���امل ال�ش���وري ال�شيخ محم���د اأ�شع���د اأحمد �شعي���د الَعَبه ج���ي )1305 
�شن���ة  حل���ب  مدين���ة  يف  البيا�ش���ة  بح���ي  ول���د  1973م(،   - 1393ه����/1887   -
���ى تعليم���ه الأوَّيل يف  )1305ه����/1887م(، ون�ش���اأ يف اأ�ش���رة محب���ة للعل���م، وتلقَّ
الكتاتيب، حي���ث تعلَّم قراءة القراآن الكرمي، ومب���ادئ الكتابة واحل�شاب، والعلوم 

ى العلم يف املدار�ض العلمية، مثل: العربية وال�شرعية، ثم بعد ذلك تلقَّ
• املدر�ش���ة الدليواتية: التقى فيها ال�شيخ اأحم���د املكتبي، ولزمه واأخذ عنه 	

الفق���ه ال�شافعي، واحلديث ال�شريف، والتف�شري، وعلوم اللغة العربية، ثم 
اأجازه اإجازة عامة بكل ما اأجازه �شيوخه به يف الأزهر ال�شريف.

• ْعبانية)3(: تتلم���ذ فيها على �شيخه ال�شي���خ محمد الكاوي، 	 املدر�ش���ة ال�شَّ
وقراأ عليه الفقه ال�شافعي اأ�شوله وفروعه.

• املدر�ش���ة الُعثمانية)4(: ل���زم فيها ال�شيخ محمد احلنيف���ي، وال�شيخ ب�شري 	
الغ���زي، واأخذ عنهم���ا الفقه احلنفي، وعلوم اللغ���ة العربية، وغريها من 

العلوم النقلية والعقلية.
  ومل يكتِف بهذا، بل انتقل بن املدار�ض العلمية وحلقات ال�شيوخ يف امل�شاجد، 
واأخ���ذ العلم على علمائه���ا الكبار، حيث ح�شر يف اجلامع الأم���وي الكبري حلقات 
ال�شيخ محمد العامل، كما التقى يف دم�شق وحلب �شيخه ال�شيخ بدر الدين احل�شني، 
واأخ���ذ عنه علم احلدي���ث، واأخذ منه الإجازة يف رواي���ة �شحيَحي الإمام البخاري 

والإمام م�شلم، فاأ�شبح محدًثا، فقيًها �شافعًيا، اأ�شوليًّا لغويًّا، ونحويًّا متمكًنا.
وظائف���ه: م���ا زال يرتقي حت���ى �شار مفت���ي ال�شافعي���ة بحلب، وعم���ل مديًرا 
للمدر�شة الإ�شماعيلية )�شنة 1340ه�(، ثم ناظًرا للمدر�شة اخُل�ْشروية بعد اإعادة 
تنظيمه���ا عام)1342ه����(، و�ش���م بع�ض املدار����ض ال�شرعية اإليها، ث���م تولَّى فيها 

تدري�ض النحو والباغة والفقه ال�شافعي فروعه واأ�شوله.
ْعبانية« �شنة )1368ه�(،  �ض معهد العلوم ال�شرعية يف املدر�ش���ة »ال�شَّ ومل���ا تاأ�شَّ
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افعية يف مدينة حلب،  اأُ�شند اإليه تدري�ض الفقه ال�شافعي والأ�شول، وعنِّ مفتًيا لل�شَّ
وكان ع�شًوا يف جمل�ض اأوقاف حلب، واإماًما يف جامع »البكرجي« يف محلة البا�شا.
موؤلَّفات���ه: مل ي�شغل���ه التدري�ض والإفت���اء عن التاألي���ف والت�شنيف، فرتك من 

املوؤلفات:
اإحتاف املريد يف علم التجويد، مطبوع.. 1
افعي، بنرّ فيها ن�شاب . 2 رعي���ة يف املذهب ال�شَّ ر�شال���ة يف بيان املقادير ال�شَّ

���اع وغريهما من املقادير ال�شرعية،  الذه���ب والف�شة، ومقدار املدرّ وال�شَّ
�شة من ر�شالة لف�شيلة  وقد ن�شرت مع كتاب �ُشلَّم الو�شول، وذكر اأنها ملخَّ

ال�شيخ عبد العزيز عيون ال�شود، وهي يف خم�ض ورقات.
قه محمد علي اإدلبي، وطبعته مكتبة . 3 �ُشلَّ���م الو�شول اإلى علم الأ�شول، حقَّ

دار الفاح، دم�شق، �شوريا، 1405ه�.
حا�شية على كتاب »غاية الو�شول �شرح كتاب لب الأ�شول«.. 4

�شفات���ه اخِللقية واخُللقية: قد كان جميل الطلعة، منور ال�شيبة، با�شم الثغر، 
اد الأتقي���اء ال�شاحلن، كثري  علي���ه �شكين���ة الفقهاء، وهيبة املحدث���ن، ووقار الُعبَّ
البكاء، غزير الدمعة، �شديد اخلوف من اهلل �شبحانه وتعالى، وكان رغم �شيخوخته 
و�شعف ج�شمه يواظب على الذهاب اإلى دائرة الإفتاء، بعد اأن تخلى عن التدري�ض 
والإمامة، لريد على اأ�شئلة امل�شتفتن، والف�شل يف خافات املتخا�شمن، مبا عهد 

عنه من تي�شري وحب للم�شاحلة وامل�شامحة.
وفات���ه: تويفِّ يف حل���ب، يف الرابع من ذي احلج���ة �شنة)1393ه� - 1973م(، 

ودفن يف مقبة »ال�شيخ �شعود«.
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ثالًثا: ر�شالته يف الو�شع:
يخ محمد اأ�شعد الَعَبه جي ال�شابقة اأنه مل يذكر  ناحظ من قائمة موؤلَّفات ال�شَّ
اأح���ٌد ر�شالته هذه �شمن موؤلَّفاته، فهي غري معروفة؛ رمبا ل�شغر حجمها، فهي يف 

ورقتن، وقد اكت�شفتها قَدًرا اأثناء بحثي عن املوؤلَّفات يف علم الو�شع. 
ي، كم���ا اأنَّ يف  وُيثب���ت ن�شبته���ا ل���ه اأنَّها ُن�شبت ل���ه �شريح���ة يف املجموع اخلطِّ
ل: تق�شيم املق���ولت الع�شر يف فنِّ احلكمة،  املجم���وع مو�شوعن منقولن عنه؛ الأوَّ
ويتبع هذه الر�شالة مبا�شرة، والآخر فتوى له عن راأيه يف مادة الإ�شبتو، كما اأنَّها 
املة،  افعي واحلنفي وثقافته اللغوية والعربية ال�شَّ تتما�ش���ى مع ِعلمه باملذهبن ال�شَّ

ك يف ن�شبتها له حتى الآن. كما اأنَّه ل يوجد ما ي�شكِّ
وميك���ن معرفة زمن كتابتها؛ حيث ذكر نا�شخ املجموع اخلطي اأنه كتبها �شنة 
1348ه�، يف حن ُولد الَعَبه جي عام )1305ه�(، وتويف عام )1393ه�( عن ثمانية 
وثمانن عاًما، اأي اأنه األَّفها وعمره ثاثة واأربعون عاًما، وكتبت قبل وفاته بخم�شن 
�ض يف املدر�شة اخُل�ْشروية  عاًما، ويف هذه الف���رتة )1342ه�(-)1368ه�(كان يدرِّ
النحَو والباغَة، والفق���ه ال�شافعي فروعه واأ�شوله، فلعلَّه األَّفها لتعليم طاب هذه 

املدر�شة. 
وم���ن حيث البناء العام، فقد ج���اءت ر�شالته خاليًة من التعريف بعلم الو�شع 
لغًة وا�شطاًحا، وفائدة هذا العلم، كما جرت العادة يف الكتب التي األفت يف هذا 

العلم، ولكنه بداأ مبا�شرة يف التق�شيمات التي هي لبمُّ هذا العلم.
كما اأن���ه اعتمد الإيجاز ال�شديد؛ حيث كان ي�شتخ���دم )اإلخ( كثرًيا، التي هي 
اخت�شار عبارة »اإلى اآخره«، كما اأنَّه كان يحيط بع�ض الألفاظ والعبارات باأقوا�ض 

ومل اأهتِد ملراده منها، وتركتها يف املنت كما هي.
�ض تق�شيمه للو�شع يظهر يف هذا اجلدول: وملخَّ
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تق�شيمات الو�شع عند الَعَبه جي
تق�شيم اأول

)1(
خا�ضٌّ ملو�شوٍع 

له خا�ضٍّ
مثل: الأعام

)2(
عامٌّ ملو�شوع له عامٍّ

مثل: اأ�شماء الإ�شارة، 
املو�شولت، ال�شمائر، احلروف

)3(
عامٌّ ملو�شوع له خا�ضٍّ

مثل: ا�شم اجلن�ض)اإن�شان، 
فر�ض(، امل�شادر، امل�شتقات، 
الظروف، ذو مبعنى �شاحب

تق�شيم ثاٍن

1-و�شٌع �شخ�شيٌّ
2-و�شع ٌكليٌّ

فالو�شع عام واملو�شوع له خا�ض )5(
مثل: اأ�شماء الأجنا�ض

وتنق�شم اإلى: )اأ(
�شخ�ٌض 

بعينه
خا�ض 

ملو�شوع له 
خا�ض

كالأعام

)ب(
كلِّيٌّ عامٌّ

فالو�شع كلي واملو�شوع 
له م�شخ�ض)6(

له 
قرينة 
ح�شية 
مثل: 

اأ�شماء 
الإ�شارة

له قرينة 
اخلطاب 

مثل: 
ال�شمائر

)اأ(
ذات، 
مثل 

)اإن�شان، 
فر�ض(

)ب(

حَدث

 مثل: 

امل�شدر

)ج(
ب من ذات وحدث  مركَّ

مثل: ا�شم الفاعل، ا�شم 

املفعول، ال�شفة امل�شبهة، 

ا�شم التف�شيل، الزمان، 

املكان، ا�شم الآلة، 

اأ�شماء الأفعال)7(.

ومن م�شادره التي ذكرها:
نع يف �شرح ر�شالة الو�شع، ملحمد �شعيد بن ال�شيد . 1 �شرح كتاب اإتقان ال�شمُّ

محيي الدين احل�شني اجلزائري)ت1278ه�(، وقد اأ�شار اإليه مرتن.
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ع���د التَّفتازاين )ت793ه����(، �شاحب ال�شرحن عل���ى كتاب تلخي�ض . 2 ال�شَّ
مفتاح الباغة، واأ�شار اإليه مرة واحدة.

حا�شي���ة ابن َن�َشابة على الفناري يف عل���م املنطق: ونقل عنها نقا واحًدا . 3
كب���رًيا. وهو محمود َن�َشاَبة بن محمد بن عبد الدائم ن�شابة )ت1890م-
1308ه�(، وا�شم كتابه »حا�شية نرث الدراري على �شرح الفناري على منت 

الأبهري يف املنطق«.
وبالر�شالة خطاأ نحوي، هو قوله: »اْعَلْم اأنَّ معناها ُهَنا اأمرين«، ول يخفى اأن 

ال�شواب اأمران؛ خب اأنَّ النا�شخة.
رابًعا: و�شف املخطوطة:

�شع���ود  املل���ك  جامع���ة  يف  محف���وظ  جمم���وع  م���ن  الأول���ى  ه���ي  الر�شال���ة 
برقم)6060)ف4/1215(، كتب على غافه: »هذه جمموعة ر�شائل وم�شائل �شتَّى 
ياع، واهلل ويل التوفيق، �شنة 1348 يف 3 �شفر  ق�ش���دت جمعها هنا حفًظا من ال�شَّ
ع بعد هذا العنوان، ولكني مل اأ�شتطع قراءة توقيعه كله،  اخلري، محمد ...«، وقد وقَّ
وه���و يف 29 �شفحة، وهو بخط الرقع���ة، ولي�ض بخط الَعَبه جي كما ذهب مفهر�شو 
ه وُكتب يف حيات���ه؛ لأن الكاتب كتب يف )�ض16(:  ���ه نقل من خطِّ املخطوط���ة، ولكنَّ
»وه���وؤلء امل�شائل الائي بعد بحث احلي�ض نقلتها من خ���ط الأ�شتاذ ال�شيخ اأ�شعد 
اأفندي الَعَبه جي«. وق���ال )�ض20(:»نقلت من خط الأ�شتاذ املتقدم الذكر حفظه 
ا )�ض21(:»نقلت م���ن خط الأ�شتاذ املتقدم  اهلل تعال���ى واأم���د بحياته«. وقال اأي�شً
الذك���ر ف�شح اهلل يف حياته يف حكم اخلب بالبق امل�شمى بالتلغراف«. ولعلَّ نا�شخ 

هذا املجموع كان تلميًذا من تاميذ ال�شيخ يف املدر�شة اخُل�شروية.
ا�ًشا جلمع الفوائد، غري الر�شالتن الأولين، واهلل اأعلم،  وهو ي�شبه اأن يكون ُكنَّ

فهو يحتوي على:
• ر�شال���ة يف تق�شيم �شابط لأق�ش���ام فن الو�شع جمع الأ�شتاذ ال�شيخ محمد 	

اأ�شعد الَعَبه جي.
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• تق�شيم املقولت الع�شر يف فن احلكمة لاأ�شتاذ املذكور.	
• نظم اجلمل التي لها محل من الإعراب والتي ل محل لها من الإعراب.	
• م�شاألة: يف بيتن من ال�شعر.	
• م�شاألة: يف ثاثة اأبيات �شعرية.	
• قواعد مذهب ال�شافعي واحلنفي. 	
• قاعدة من يقدم يف املرياث للجعبي: يف بيت واحد.	
• جمموع الأقوال يف احلي�ض من خط الأ�شتاذ ال�شيخ اأحمد اأفندي الزرقا.	
• مطلب يف تق�شيم املجاز.	
• مطلب يف تق�شيم األ.	
• مطلب يف البحث عن اأ�شماء الأفعال وحتقيق الكام عليها.	
• م�شاألة، منقولة من �شرح م�شلم للنووي.	
• فائدة يف معنى الت�شمن.	
• م�شاألة متعلقة بحتى. 	
• نقل عن الإمام الزرقا عن الأوراق النقدية.	
• نقل عن الَعَبه جي يف طهارة مادة الإ�شبتو.	
• فتوى يف حكم اخلب بالبق امل�شمى بالتلغراف.	
• فت���وى منقولة ع���ن ال�شيخ محمد اأفندي الزرقا يف ح���ل رجل يوؤم جماعة 	

وهو كاتب عند رجل ذمي م�شتبه يف ماله بن احلال واحلرام.
• فتوى للزرقا عن امل�شاربة.	
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الورقة الأولى من الر�شالة

غاف املجموع اخلطي

وهذه �شورة مخطوط الر�شالة 
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بقية الر�شالة ويليها تق�شيم املقولت الع�شر يف فن احلكمة
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النَّ�س املحقَّق
ِع ]1[ هذه ر�شالٌة يف تق�شيٍم �شابٍط لأق�شاِم فنِّ الو�شْ

جمُع الأ�شتاِذ ال�شيِخ محمد اأ�شعد الَعَبه جي
ب�شِم اهلِل الرحمِن الرحيِم

َع على ثاثِة اأق�شاٍم: اعلْم اأنَّ الو�شْ
: وذلك كالأعاِم. ٌع خا�ضٌّ له خا�ضٌّ ل: و�شْ الأوَّ

: وذلك كاأ�شماِء الإ�ش���اراِت واملو�شولِت  ٌع عامٌّ ملو�شوٍع ل���ه خا�ضٍّ ���اين: و�شْ الثَّ
مائِر واحلروِف. وال�شَّ

: وذلك كاأ�شماِء الأجنا�ِض )كاإن�شاٍن وفَر�ٍض(،  ٌع عامٌّ ملو�شوٍع له عامٍّ الثَّالث: و�شْ
ا اأ�شماُء حروِف الهجاِء )كما يف �شرِح  اِت باأ�شِرها، ومن���ه اأي�شً وكامل�ش���ادِر وامل�شتقَّ
ا ظروُف املكاِن نحو )فوَق، وحتَت(،  الر�شال���ِة الو�شعيِة للجزائري)8((، ومنه اأي�شً

و»ذو« مبعنى �شاحب، ونحوهم.
وتق�شيٌم اآخر:

. ا اأْن يو�شَع لأمٍر ُكلِّيٍّ عامٍّ ، واإمَّ َع لأمٍر �شخ�شيٍّ ا اأن ُيْو�شَ اللَّفظ اإمَّ
ا  ُع خا�شًّ ���َع ل�شخ�ضٍ بعيِن���ِه )كالأعاِم(، فيك���ون الو�شْ ���ا اأْن ُيْو�شَ ل: اإمَّ ف���الأوَّ
، وذلك باأْن ُيْعَقَل اأْمٌر  ا اأْن يو�شَع لُه بوا�شطِة اأمٍر ُكلِّيٍّ ع���امٍّ ، واإمَّ ملو�ش���وٍع ل���ه خا�ضٍّ
ٌر مثًا،  �شاٍت كثريٍة، كاأْن تعِقَل ُكلِّيًّا وهو ُم�َشاٌر اإليِه ُمْفَرٌد وُمَذكَّ م�شرتٌك بَن ُم�َشخَّ
ُل  ِه، فَتَعقمُّ �ش���اِت بخ�شو�شِ ث���مَّ ُيقاُل: هذا اللَّف���ُظ مو�شوٌع لكلِّ واحٍد يف هذِه املُ�شخَّ
-اأي  ُع ُكلِّيٌّ ْع���ِد)9(، فالَو�شْ ذل���ك امل�شرتَك اآلٌة للو�ش���ِع ل اأنَّه املو�شوُع لُه، خاًفا لل�شَّ
مائِر، واملو�شولِت، واحلروِف(،  �ٌض )كالإ�ش���اراِت، وال�شَّ اآل���ٌة- واملو�شوُع لُه ُم�َشخَّ
ِة يف  يَّ نٍة كالإ�شارِة احِل�شِّ �َض اإلَّ بقرينٍة ُمعيَّ وم���ا كاَن مْن هذا القبيِل ل ُيفيُد التَّ�َشخمُّ

َمائِر مثًا. الإ�شاراِت، واخِلطاِب يف ال�شَّ
 ، ُع���ُه اإلَّ بوا�شِطِة اأْمٍر ُكلِّيٍّ عامٍّ ، ول يكوُن و�شْ ���اين: املو�شوُع لأمٍر ُكلِّيٍّ عامٍّ والثَّ
�ش���اٍت كثريٍة، كاأْن َيْعِقَل معًنى ُكلِّيًّا  وذل���ك ]2/[ باأْن ُيْعَقَل اأمٌر ُم�شرتٌك بَن ُم�َشخَّ
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ُع لُه لفَظ اإن�شاٍن، ثم ُيقاُل هذا اللَّفُظ مو�شوٌع  اطُق، مثا– ون�شَ -وهو احليواُن النَّ
. ُع عامٌّ واملو�شوُع لُه عامٌّ لهذا الأمِر امل�شرتِك، ومثاُلُه اأ�شماُء الأْجنا�ِض كلمُّها، فالَو�شْ
ا اأْن  تق�شي���ٌم اآخُر: ث���مَّ ُيقاُل هذا التَّق�شيُم الثَّاين-الذي هو ا�ش���ُم اجلن�ِض- اإمَّ
ًبا  ا اأْن يكوَن ُمَركَّ ا اأْن يكوَن َحَدًثا )كامل�شادر(، واإمَّ يك���وَن ذاًتا كاإن�شاٍن وفر�ٍض، واإمَّ
هِة، وا�شم التَّف�شيِل،  فِة امل�شبَّ اِت واحَلَدِث )كا�شِم الفاعِل، واملفعوِل، وال�شِّ م���َن الذَّ
م���اِن، واملكاِن، والآلِة، و�شائِر اأ�شماِء الأفعاِل ما�شيها وم�شارِعها واأمِرها على  والزَّ

ما فيه(.
َع لُه ع���امٌّ واملو�شوَع لُه  – جَعَل مث���َل احَلْرِف الَو�شْ ���ارُح -اأيرّ اجلزائ���ريمُّ  وال�شَّ

)10(. اأ ه�. خا�ضٌّ
وَقْويِل ُهَناَك: َكا�ْشِم الَفاِعِل وامَلْفُعْوِل ...اإلخ، اْعَلْم اأنَّ معناها ُهَنا اأمران)11(:
ُل: خ�شو����ضُ لفِظ ا�شٍم وفعٍل وحرٍف، وا�شِم مفع���وٍل، وا�شِم فاعٍل، وفعٍل  الأوَّ

ما�ٍض،وم�شارٍع... اإلخ امل�شتقاِت.
ُر،  ���َر، وَيْن�شُ ���اين: َمْدُل���وُل ه���ذِه الأ�شي���اِء نحو: قائ���ٌم، وم�ش���روٌب، ون�شَ والثَّ

ْر... اإلخ. واْن�شُ
اطِق  ِع احلي���واِن النَّ ِع الَع���امِّ للع���امِّ )كو�شْ ِل م���ن و�شْ ���ُع يف الأم���ِر الأوَّ فالَو�شْ

ِل. لاإن�شاِن وك�شائِر الأجنا�ِض(، وهذا هو الق�شُم الثَّالُث من التَّق�شيِم الأوَّ
مُة  خ�شيِّ كما ذَكَر العاَّ وعيِّ ل ال�شَّ ِع النَّ ُع يف الأمِر الثَّاين من قبيِل الو�شْ والَو�شْ
وِعيرّ هو الذي  ُع النَّ ابُن َن�َشاَبَة)12( يف حا�شيته على الفناري)13(، وعبارُته)14(: »والو�شْ
ِه مو�شوًعا باإزاِء معناُه، بْل يكوُن نوُع ذلك اللَّفِظ مو�شوًعا لنوِع  ل يك���وُن بخ�شو�شِ
ب���اِت كلفِظ �شارٍب)مثًا(  يِغ واملَُركَّ معن���اه، كالأَْو�شاِع الت���ي تتعلَّق بالهيئاِت وال�شِّ
اَت  ْيغَة فاعٍل- لن���وِع معناُه -اأعني الذَّ ف���اإنَّ الوا�شَع عن ن���وِع ذلك اللَّفِظ-اأَْعني �شِ
باِت  املاأخ���وذَة مَع بع�ِض �شفاِتها- وِق�ْض]3/[ عليِه �شائ���َر املُ�شتقاِت، وكذلك املركَّ
ِب -اأعني اجلمل���َة اجلزئيَة- لنوِع  ع نوَع ه���ذا املَُركَّ كزي���ٍد قائٍم، ف���اإنَّ الوا�شَع و�شَ

َباِت«. اأه�. يِء الواِقِع- وِق�ْض عليِه �شائَر املَُركَّ معناُه -اأعني الإِْخباَر عن ال�شَّ
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ِع  ُل من قبيِل و�شْ َفَظَهَر لَك الَفْرُق بْنَ قوِلَك: فعٌل ما�ٍض، وقوِلَك: �شَرَب، فالأوَّ
. اأ ه�.  وِعيِّ ، والثَّاين من قبيِل الو�شِع النَّ العامِّ للعامِّ

واهلُل اأعلُم
اخلامتة

موؤلِّف هذه الر�شالة هو العامل ال�شوري ال�شيخ محمد اأ�شعد اأحمد �شعيد الَعَبه 
ى  ج���ي، ول���د بحلب �شنة )1305ه����/1887م(، ون�ش���اأ يف اأ�شرة محب���ة للعلم، وتلقَّ
تعليم���ه الأوَّيل يف الكتاتي���ب، ثم يف املدار����ض العلمية، مثل: املدر�ش���ة الدليواتية، 
واملدر�ش���ة ال�شعبانية، واملدر�شة العثمانية، وحلق���ات ال�شيوخ يف امل�شاجد، فاأ�شبح 

عاملًا فقيًها.
 وم���ا زال يرتقي يف املنا�شب حتى �شار مفت���ي ال�شافعية بحلب، وعمل مديًرا 
للمدر�شة الإ�شماعيلية )�شنة 1340ه�(، ثم ناظًرا للمدر�شة اخُل�شروية، ثم مدر�ًشا 
للفقه ال�شافع���ي يف »ال�شعبانية« �شنة )1368ه�(، وع�شًوا يف جمل�ض اأوقاف حلب، 

واإماًما يف جامع »البكرجي« يف محلة البا�شا. 
وم���ن موؤلفات���ه: اإحت���اف املريد يف عل���م التجوي���د، ور�شالة يف بي���ان املقادير 
ال�شرعي���ة يف املذه���ب ال�شافعي، و�شلم الو�ش���ول اإلى علم الأ�ش���ول، وحا�شية على 
كتاب »غاية الو�شول �شرح كتاب لب الأ�شول«، وهذه الر�شالة يف علم الو�شع، وكان 
ذا �شف���ات ح�شنة ِخلقية وُخلقية، وتويفِّ يف حلب �شنة)1393ه� - 1973م(، ودفن 

يف مقبة »ال�شيخ �شعود«.
ور�شالت���ه يف الو�ش���ع كانت جمهول���ة قبل هذا البح���ث، مل يذكرها اأحد ممن 
�شة، ومن حيث الأهمية  ترج���م له، ومن حيث البناء العام جاءت مخت�ش���رة ملخَّ
لي�ش���ت بذات اأهمية كبرية علميًّا، غري اأنها حتتل اأهمية تاريخية؛ اإذ اإنها من اآخر 
���ف يف علم الو�شع، و�شاهدة على جهود الَعَبه ج���ي العلمية، وعلى جانب من  م���ا اأُلِّ
جوان���ب ثقافته، واأُلِّفت يف �شنوات قلَّ فيه���ا الهتمام بهذا العلم، ورمبا كان �شبب 

تاأليفها هو تعليم طاب املدر�شة اخُل�ْشروية. 
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الهوامش:
)1( انظ���ر: عنق���ود الزواه���ر يف ال�شرف، لع���اء الدين القو�شجي، ����ض180، درا�ش���ة وحتقيق د اأحمد 
عفيف���ي، دار الكتب امل�شرية، ط1، 2001م، وبحث الحتمال ب�شب���ب الو�شع اللغوي درا�شة فقهية، 
اأ�ش���رف محمود بن���ي كنانة، والعبد خليل اأبو عيد، �ض171، جملة عل���وم ال�شريعة والقانون، عمادة 
البح���ث العلم���ي، اجلامعة الأردني���ة، املجلد 36، الع���دد 1، 2009م، وعلم النح���و مرجعية التبويب 
النح���وي، محمد ذنون يون�ض فتحي الرا�ش���دي، جملة الرتبية والتعليم، املجل���د)17(، العدد)4(، 
ل�شنة 2010م، ����ض92، وعلم الو�شع عبد احلميد عنرت، �ض16، مركز الرا�شخون، بالكويت، طبعة 
م�ش���ورة ع���ن طبعة دار الكت���اب العرب���ي، ط1، 2017م. واملجموع املنتخب من مت���ون علم الو�شع، 

�شامل ال�شاهن، �ض13، دار غار حراء، ط1، 2006م.
)2( انظ���ر مقدم���ة حتقي���ق “�شل���م الو�ش���ول اإل���ى عل���م الأ�شول”، حتقي���ق محمد عل���ي اإدلب���ي، مكتبة 
دار الف���اح، دم�ش���ق، �شوري���ا، 1405ه����، )����ض8(. وموق���ع رابط���ة العلم���اء ال�شوري���ن، عل���ى 
ال�شي���خ  وموق���ع   ،)39/https://islamsyria.com/site/show_cvs( الراب���ط: 
http://www.naasan.net/index.(:الراب���ط عل���ى  النع�ش���ان،  �شري���ف  اأحم���د 

php?page=YXJ0aWNs(،طالعتهما بتاريخ )2020/3/21م(.
)3( تقع يف محلَّة الفرافرة التي حتاذي قلعة حلب من جهة ال�شمال، ن�شبة اإلى بانيها �شعبان اآغا، وبنيت 
عام)1085ه����(. انظ���ر التعليم ال�شرعي يف حلب منذ عام 1918 اإل���ى 1958م، اإعداد كمال الدين 

بكرو، طبع املوؤلف، ط1، 1998م، )�ض 63-62(.
ل الأموال املريية بحلب �شنة)1141ه�(. انظر التعليم ال�شرعي يف  )4( بناها عثمان با�شا الدوركي مح�شِّ

حلب، كمال الدين بكرو، )�ض 39-34(.
�شاٍت كثريٍة، كاأْن  ، وذلك باأْن ُيْعَقَل اأمٌر ُم�شرتٌك بَن ُم�َشخَّ ُعُه اإلَّ بوا�شِطِة اأْمٍر ُكلِّيٍّ عامٍّ )5( ول يك���وُن و�شْ
ُع لُه لفَظ اإن�شاٍن، ثم ُيقاُل: هذا اللَّفُظ مو�شوٌع  اطُق، مثا– ون�شَ َنْعِقَل معًنى ُكلِّيًّا -وهو احليواُن النَّ

. ُع عامٌّ واملو�شوُع لُه عامٌّ لهذا الأمِر امل�شرتِك، ومثاُلُه اأ�شماُء الأْجنا�ِض كلِّها، فالَو�شْ
ٌر مثًا،  �شاٍت كثريٍة، كاأْن تعِقَل ُكلِّيًّا وهو ُم�َشاٌر اإليِه ُمْفَرٌد وُمَذكَّ )6( وذلك باأْن ُيْعَقَل اأْمٌر م�شرتٌك بَن ُم�َشخَّ
ُل ذلك امل�شرتَك اآلٌة  ِه، فَتَعقمُّ �شاِت بخ�شو�شِ ث���مَّ ُيقاُل: هذا اللَّفُظ مو�شوٌع لكلِّ واحٍد يف ه���ذِه املُ�شخَّ
�ٌض )كالإ�شاراِت،  ُع ُكلِّيٌّ -اأي اآلٌة- واملو�شوُع لُه ُم�َشخَّ ْعِد، فالَو�شْ للو�شِع ل اأنَّه املو�شوُع لُه، خاًفا لل�شَّ
نٍة  �َض اإلَّ بقرينٍة ُمعيَّ مائ���ِر، واملو�شولِت، واحلروِف(، وما كاَن ِمْن هذا القبيِل ل ُيفيُد التَّ�َشخمُّ وال�شَّ

َمائِر مثًا. ِة يف الإ�شاراِت، واخِلطاِب يف ال�شَّ يَّ كالإ�شارِة احِل�شِّ
)7( وَقْويِل ُهَناَك: َكا�ْشِم الَفاِعِل وامَلْفُعْوِل ...اإلخ، اْعَلْم اأنَّ معناها ُهَنا اأمران:

ُل: خ�شو����ضُ لف���ِظ ا�شٍم وفعٍل وحرٍف، وا�شِم مفعوٍل،وا�شِم فاعٍل،وفعٍل ما�ٍض، وم�شارٍع... اإلخ              الأوَّ
امل�شتقاِت.
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ْر... اإلخ. ُر، واْن�شُ َر، وَيْن�شُ         والثَّاين: َمْدُلوُل هذِه الأ�شياِء نحو: قائٌم، وم�شروٌب، ون�شَ
اطِق لاإن�شاِن وك�شائِر الأجنا�ِض(،  ِع احليواِن النَّ ِع الَعامِّ للعامِّ )كو�شْ ِل من و�شْ ُع يف الأمِر الأوَّ          فالَو�شْ

ِل. وهذا هو الق�شُم الثَّالُث من التَّق�شيِم الأوَّ
...َفَظَهَر لَك الَفْرُق بَن قوِلَك: فعٌل  خ�شيِّ وعيِّ ل ال�شَّ ِع النَّ ���ُع يف الأم���ِر الثَّاين من قبي���ِل الو�شْ           والَو�شْ

. اأ ه�.  وِعيِّ ، والثَّاين من قبيِل الو�شِع النَّ ِع العامِّ للعامِّ ُل من قبيِل و�شْ ما�ٍض، وقوِلَك: �شَرَب، فالأوَّ
)8( اإتقان ال�شنع يف �شرح ر�شالة الو�شع، محمد �شعيد ال�شيد محيي الدين احل�شني اجلزائري، مطبعة 

جريدة بريوت، بريوت، 1308ه�، )�ض26(.
)9( ه���و �شع���د الدين م�شع���ود بن عمر بن عبد اهلل التفت���ازاين، ولد بتفتازان بخرا�ش���ان، اإمام من اأئمة 
الباغ���ة واملنطق، وكان يف ل�شانه ُحب�شة، من موؤلفاته: �شرحان على تلخي�ض مفتاح الباغة �شغري 
وكب���ري، �شرح الر�شالة ال�شم�شي���ة يف املنطق، حوا�شي الك�شاف، وغريها، م���ن �شيوخه ع�شد الدين 
الإيج���ي، قط���ب الدين التحت���اين، ومن تامي���ذه ح�شام الدي���ن اخلطيبي، وحي���در احلنفي، تويف 
ب�شمرقند )792ه�(. ترجمته يف الدرر الكامنة، لبن حجر، حتقيق محمد عبد املعن �شان، جمل�ض 
دائ���رة املعارف العثمانية، الهن���د، ط2، 1392ه�/1972م، )350/4(،واإنب���اء الغمر باأبناء العمر، 
لب���ن حجر، حتقيق ح�شن حب�شي، املجل����ض الأعلى لل�شوؤون الإ�شامي���ة، م�شر، 1389ه�/1969م، 

.)379-377/2(
          وانظر ت�شهيل الو�شول اإلى علم الأ�شول، ملحمد عبد الرحمن عيد املحاوي، حتقيق اإليا�ض قبان، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2015م، )�ض74-73(.
)10( اإتقان ال�شنع يف �شرح ر�شالة الو�شع، )�ض11، 24(.

)11( يف املخطوطة “اأمرين”، وال�شواب املثبت.
)12( محم���ود َن�َشاَبة بن محمد بن عبد الدائم ن�شابة، ولد عام)1819م-1228ه�(، من علماء طرابل�ض 
�ًشا، وكان �شي���خ ال�شافعية واحلنفية  ال�ش���ام، تعل���م بالأزهر واأقام به زهاء ثاثن �شن���ة طالًبا ومدرِّ
جميًع���ا، تعلَّ���م على يديه ال�شي���خ ر�شيد ر�شا، وكان زاه���ًدا متوا�شًعا، م���ن كتبه:”حا�شية على منت 
البيقوني���ة يف م�شطلح احلديث، وحا�شية على همزية البو�ش���ريي، وتويف)1890م-1308ه�(، وله 

ترجمة كتبها محمد ر�شيد ر�شا يف جملة املنار)21/153(، �ض1.
)13( يف املخطوطة: »الفرني«.

)14( حا�شي���ة نرث الدراري على �شرح الفناري على منت الأبهري يف املنطق، ملحمود َن�َشابة، ويليه املبادئ 
املنطقية لعبد اهلل وايف الفيومي، دار الب�شائر، القاهرة، )�ض48(. 
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علوم املعادن عند العرب 
 حقائق وأباطيل

م�شطفى يعقوب

ا لل�شعر تخريرّ عنواًنا لهذا املقال لوجب عليه اأن يقول:  لو اأن باحًثا محًبرّ
الطلب عند  احلقائق  ــــــوم املــــــــعــــــــادن عـــــنـــــد الـــــعـــــربحــديــث  عــــــل

انــتــ�ــشــباأ�ـــــشـــــالـــــة عــــلــــم �ـــشـــبـــقـــنـــا بــهــا     مــــا  اإذا  ـــــول  الأ�ـــــش فــنــعــم 

نق���ول هذا؛ لأن من اأ�شه���ر التعبريات املتداولة يف اأدبي���ات تاريخ العلم تعبري 
)املعجزة اليونانية( التي يفاخر بها الغرُب العامل كله �شرقه وغربه، واأغلب الظن 
اأن امل���راد بهذا التعبري ه���و تر�شيخ مفهوم اأن العلم غرب���ي املن�شاأ، غربي التطور، 
غرب���ي الرتقاء، واأن العامل كله مدين للغ���رب -اأي احل�شارة اليونانية- مبا ينعم 
به الآن من خ���ريات العلم. يقول األدو ميلي A. Mieli: »ولكن املعجزة الإغريقية، 
الت���ي ندي���ن لها بعلمنا احل���ايل، ولي�ض بعلمن���ا فح�شب، بل ميك���ن اأن يقال بجملة 
احل�شارات يف جميع مظاهره���ا على وجه التقريب، هذه املعجزة الإغريقية التي 
حلرّق���ت ف���وق جميع ما حتقق حت���ى ذلك العهد، بل فوق م���ا كان لبد اأن يتحقق يف 
األف���ي �شنة من بعد«)1(. اأم�ا امل�شت�شرق الفرن�شي كارا دو فو Carra de Vaux فا 
يتوانى عن الطعن ال�شريح يف العرب حيث يقول: »ل ينبغي اأن نتوقع اأن جند لدى 
الع���رب تلك العبقرية اخلارق�ة، وتلك املوهب����ة املتمثل�ة يف املخيل�ة العلمي�ة، وذلك 
احلما����ض، وذل���ك البتكار يف الفكر، مم���ا نعرفه عن الإغري���ق.  فالعرب قبل كل 
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�ش���يء اإمن�ا كانوا تاميذ لاإغري���ق، وما علومهم اإل ا�شتم���رار لعلوم اليونان التي 
حافظ���وا عليه���ا ورعوه�ا، ويف  بع����ض  احلالت  طوروه����ا  وح�شنوه�ا«)2(. وهناك 
م���ن امل�شت�شرقن من يرى اأن م���ا نقله الغرب من موؤلفات ال���رتاث العلمي العربي 
يف ع�شر النه�ش���ة، والذي بنى عليه نه�شته العلمية، اإمنا هو تراث اليونان. يقول 
امل�شت�ش���رق الأملاين بكرC.H. Becker: »... والذي نقلته اأوروبا هو العلم الهيليني 

يف �شورة عربية مو�شعة بع�ض التو�شع«)3(. 

واحلقيق���ة اأن���ه اإن كانت هناك  معج���زة بالفعل، فهي املعج���زة العربية التي 
اأجه���د امل�شت�شرق���ون ومن تبعه���م من موؤرخي العل���م يف اإ�شدال �شت���ار �شميك من 
الن�شي���ان عليها، واجتهدوا ما و�شعهم الجته���اد يف الغ�ض من �شاأنها، والقول -يف 
�شيغ �شتى- باأن ما بلغته احل�شارة العربية الإ�شامية من علم اإمنا هو علم يوناين 
ق���د كتب باللغ���ة العربية. فهل من املعق���ول اأن ح�شارة زاهية ب���كل املقايي�ض وهي 
احل�ش���ارة العربي���ة الإ�شامية التي و�ش���ع ملكها قارات الع���امل القدمي من حدود 
ال�ش���ن �شرًق���ا اإلى الأندل�ض غرًب���ا، وامتد زمنها ما يقرب م���ن ثمانية قرون وهو 
زمن لي�ض بالقليل يف عمر احل�شارات، وفر�شت لغتها على باد امل�شرق واملغرب، 
وهي اأمور مل تتحقق يف احل�شارة اليونانية، غري اأن الواقع وحقائق التاريخ يقولن 
اأن هن���اك معج���زة عربية بالفعل، مل يتحدث عنها الع���رب، كما فعل الغرب حيال 
احل�ش���ارة اليونانية، بل حتدث عنها املن�شفون م���ن موؤرخي العلم من الأوروبين 
اأنف�شهم فو�شفوا احل�شارة العربية ب� )املعجزة العربية(. وعلى �شبيل املثال يقول 
ج���ورج �شارت���ون G.Sarton موؤرخ العل���م ال�شهري يف ف�شل خا����ض �شمن ف�شول 
كتاب »ال�شرق الأدنى«: »غزا العرب دول البحر املتو�شط ودخلوها منت�شرين، ومل 
مي����ضِ وقت طويل حت���ى اأدرك العرب اأن ما لدى هذه ال�شع���وب من امتياز ثقايف، 

يرجع يف واقع الأمر اإلى ما لديهم من علوم وفنون«. 

ومن هذه النقطة يبداأ ما ميكن اأن ن�شميه مبعجزة العلم العربي. ومرة اأخرى 
ن�شتعم���ل كلمة )معجزة(؛ لأن ما حتقق على اأيدي العرب يف ميدان العلوم ل يكاد 
ي�ش���دق، ومل يحدث قط يف تاري���خ الإن�شانية اأن متكن قوم من العلوم هذا التمكن 
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   Mutsuhitoال�شري���ع اإل يف حالة واحدة اأخرى، هي ما حققه ع�ش���ر موت�شوهيتو
لليابان من علم وفن حديث، واحلق اأن بن هاتن احلالتن من النه�شة الإن�شانية 

�شبًها اأ�شا�شيًّا)4(.

وق���د ا�شرتعى احلما�ض ال�شدي���د من ِقبل العرب ما ب���ن الرتجمة والتاأليف، 
وم���ا �شاحب التاأليف من ابتكار واإب���داع، نظَر فريق من موؤرخي العلم، فعدرّ �شنيع 
 J .Le العرب خروًجا على �شياق التطور الطبيعي يف الأمور، يقول جو�شتاف لو بون
Bon.: »والإن�ش���ان يق�شي العج���ب من الهمة التي اأقدم به���ا العرب على البحث، 
واإذا كان���ت هناك اأمم ت�شتوي هي والعرب يف ذلك فاإنك ل جتد اأمة فاقت العرب 
عل���ى م���ا يحتم���ل«)5(. ول يبعد ول ديوران���ت  W. Durantعن ه���ذا املعنى بقوله: 
»وهاج���رت علوم اليونان يف القرن التا�ش���ع اإلى باد امل�شلمن، فقامت يف بادهم 
نه�ش���ة ثقافية من اأعظم النه�ش���ات واأكرثها اإثارة للده�شة يف التاريخ كله، وذلك 
يف الوق���ت الذي كانت يف اأوروبا امل�شيحية جتاهد للخ���روج من ظلمات اخلرافات 

والهمجية«)6(.

وح���ول ه���ذا املعنى يق���ول جولد�شت���ن Goldstein: »الإ�شام ه���و واحد من 
اأ�ش���د الظواه���ر اإدها�ًشا يف التاري���خ الثقايف، ففي ما بن منت�ش���ف القرن ال�شابع 
ومنت�ش���ف القرن الثامن �شعدت القبائ���ل البدوية ل�شبه اجلزيرة العربية، ورفعوا 
اأنف�شه���م من م�شتوى البدو اإلى م�شتوى الورث���ة الامعن للثقافات القدمية ب�شبب 
احلما����ض الفطري لقوم مل تف�شدهم احل�شارة اإلى حد كبري، يتحرقون ل�شتيعاب 

املرياث الثقايف الذي كان منب�شًطا اأمام اأعينهم يف الباد املفتوحة«)7(.  

تلك كانت بع�ض اآراء امل�شت�شرقن وموؤرخي العلم حيال كلٍّ من العلم اليوناين 
والعل���م العربي، ما بن اإجحاف واإن�شاف، غري اأننا نعر�ض لواحد من العلوم التي 
ق���ل احلديث عنه���ا، �شواء من قب���ل امل�شت�شرقن وموؤرخي العل���م، اأو حتى من قبل 
العلماء العرب، لنكت�شف اأننا اأمام معجزة حقيقية يف تاريخ العلم، وهذا العلم هو 

.Mineralogy علم املعادن
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املعادن عند اليونان:

عرفت احل�ش���ارات القدمية الأحجار الكرمية بدرج���ة اأو باأخرى، والأحجار 
الكرمية -كما هو معروف- هي طائفة مختارة من املعادن تتميز بجاذبية املظهر 
وجم���ال الل���ون وال�شفافية، ف�شا عن عدد من املع���ادن التي ا�شرتكت يف معرفتها 
وا�شتخداماته���ا تلك احل�ش���ارات، مثل الذهب والف�ش���ة والنحا�ض واحلديد. ومع 
ذل���ك ف���اإن فا�شفة اليون���ان قد كتب���وا يف املع���ادن -�شاأنهم يف ذلك �ش���اأن �شائر 
العلوم- ول�شيما اأر�شطو يف كتابه املن�شوب اإليه الذي خ�ش�شه لذلك الغر�ض وهو 
كت���اب )الأحجار( الذي يق�شد به بطبيع���ة احلال املعادن، غري اأن �شارتون يقول: 
»اإن اأقدم كتاب علمي يف الأحجار )املعادن واجلواهر( من موؤلفات ثيوفرا�شتو�ض 
Theofhrastos -ال���ذي �شار على نه���ج اأر�شطو- وهو قطعة من كتاب، والأولى اأن 

يع���درّ ر�شالة تقع يف نحو ع�شر �شفحات، واأن جزًءا كبرًيا من ر�شالته )نحو ربعها( 
خ�ش�ض لل���كام يف اجلواهر، وهذا اجلزء من الر�شال���ة هو الذي اأعجب اخلَلف 
اأك���رث من �ش���واه، ولقد جاءت���ه معلوماته من الق���ارات الثاث الت���ي حتف بالبحر 
ا، اأ�شاطري �شعبية ترجع  الأبي����ض املتو�شط، ومن ه���ذه املعلومات ما هو قدمي ج���دًّ
اإلى ما قبل التاريخ، فا تاأخذنا الده�شة حن جند فيما يقول كاًما بعيد امل�شافة 
ا اإن  ه علميًّ م���ن العقل. ومع ذلك فالكتاب يف جمموعه مقب���ول اإلى حد بعيد، ف�شمرّ
�شئت. ور�شالة ثيوفرا�شتو�ض هذه هي امل�شدر الأكب للباب 37 من كتاب بليني يف 
التاري���خ الطبيعي، وم���ن طريق بليني كان اأثرها يف علم���اء اجلواهر حتى الع�شر 
احلدي���ث. واإذا وازنا بن ثيوفرا�شتو�ض وبليني رج���ح الأول، وبليني -واإن جاء بعد 
ثيوفرا�شتو�ض مبا ل يقل عن اأربعة قرون- اأقل بكثري من ثيوفرا�شتو�ض من الناحية 
العلمي���ة. نعم لقد كانت معلوماته اأكرث لكنها كانت يقيًنا اأقل قيمة؛ ويف هذا تعليل 
لله���وة التي بن العل���م الهليني والعلم الروم���اين، فما العلم الروم���اين يف اأح�شن 

�شوره �شوى ن�شل �شعيف من العلم الهليني«)8(.
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ولنا تعقيبان على هذا القول: 

الأول: اأن �شارتون -�شاأنه يف ذلك �شاأن غالبية موؤرخي العلم-  يف �شبيل اإثبات 
ف�ش���ل اليون���ان يف تاريخ العلم، ق���د وقع يف تناق�ض حاد، فكي���ف لكتاب يحوي من 
ا اأ�شاط���ري �شعبية ترجع اإلى ما قب���ل التاريخ ، يحوي   املعلوم���ات »م���ا هو قدمي جدًّ
كاًم���ا بعيد امل�شافة من العق���ل«، هو امل�شدر الأكب ملادة املع���ادن يف كتاب بليني 
ال���ذي هو يف راأي �شارتون »ن�شل �شعيف من العلم الهليني« )الذي يق�شد به كتاب 
ثيوفرا�شتو����ض(. ومعنى هذا اأن ما جاء به كاهم���ا، اأي ثيوفرا�شتو�ض وبليني، يف 
موؤلفاتهما عن املعادن اإمنا هو �شعيف القيمة، ويبلغ التناق�ض ذروته عندما يقول 
�شارتون عن اأثر كتاب بليني فيما يتعلق باملعادن اإن »اأثرها كان يف علماء اجلواهر 
 Adamsحتى الع�ش���ر احلديث«، على حن يقول موؤرخ اجليولوجي���ا ال�شهري اآدمز
ع���ن كتاب بلين���ي: »اإن اإ�شافات الإغريق يف املعادن الت���ي ح�شل عليها بليني ذات 
اأهمي���ة تافه���ة Trivial importance« على حدرّ تعب���ريه)9(. ومعنى هذا كله اأن ما 
ح�ش���ل عليه العرب من عل���وم الإغريق يف املعادن كان �شعي���ف القيمة، �شواء من 

اأر�شطو اأو بليني اأو  ثيوفرا�شتو�ض.

 الثاين: لي�ض من املعقول اأن �شفحات معدودة ل تتجاوز الع�شر �شفحات تكون 
ه���ي اأول كتاب علم���ي يف املعادن يف تاريخ العل���م، وهو كت���اب ثيوفرا�شتو�ض، واأنه 
مل ي���رد يف ه���ذا الكتاب �شوى و�ش���ف �شتة ع�شر معدًنا فق���ط)10( كما يقول بامتان 
Bateman، ف�شا ع���ن اأن العرب مل يعرفوا موؤلفات ثيوفرا�شتو�ض العلمية )واإن 

كانوا مل يجهلوا ا�شمه()11(. 

 ف���اإن كتاب )الأحجار( املن�شوب لأر�شطو ه���و الكتاب الذي ذاعت �شهرته يف 
تاري���خ العلم، وبلغ من احتفاء امل�شت�شرقن وموؤرخ���ي العلم به مبلًغا فاق الت�شور، 
ل لقيمت���ه العلمية، فهو ي���كاد يخلو من اأي قيمة علمية تتفق ومعطيات علم املعادن 
احلدي���ث، ولكن لأن هوؤلء امل�شت�شرقن ومن تبعهم من موؤرخي العلم قد ادعوا اأن 
الع���رب قد اأفادوا منه اإفادة جمة، بحيث يخيل مل���ن يطالع اآراءهم يف هذا ال�شاأن 
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اأن الع���رب مل يعرف���وا الأحجار الكرمية اإل من كت���اب اأر�شطو، يقول مارتن بل�شرن 
M .Plessner: »وكان املوؤلف���ون امل�شلم���ون يقبلون ب�شغف على الإفادة من كتاب 
الأحج���ار املن�ش���وب لأر�شط����و«)12(. ولعل هذا الق���ول ينممُّ عن جه���ل عميق مبنهج 
التاألي���ف يف الرتاث العربي، فهذا )ال�شغف( ال���ذي يدعيه بل�شرن، اإمنا هو اإحدى 
ال�شم���ات الأ�شا�شية يف ال���رتاث العربي الذي يعتمد يف كثري من اأدبياته على اأقوال 
ال�شابقن كما قيلت، كما اأنه نوع من توثيق امل�شادر الذي ي�شب يف جمرى الأمانة 
العلمية التي افتقدها علم���اء الغرب وهم ي�شطون على الإنتاج العلمي العربي)13(. 
وم���ن الغريب اأن جمهرة كبرية من امل�شت�شرقن قد خبت هذا الأمر، يقول فرانز 
روزنت���ال Fr. Rosenthal: »عندم���ا طلب اإلى ابن �شينا تاألي���ف �شروح اأو تعاليق 
عل���ى موؤلفات اأر�شطو اأجابه ابن �شينا اأنه لي�ض لديه من الوقت مت�شع للقيام بعمل 
خط���ري كهذا«، وقال: »اإن ر�شيت مني بت�شنيف كتاب اأورد فيه ما �شح عندي من 
هذه العل���وم با مناظرة مع املخالفن ول�شتغال بالرد عليهم فلك ذلك«)14(. اإذن 
فما ورد من اآراء جتايف العقل واملنطق، اإمنا هي ُنقول من�شوبة اإلى اأ�شحابها كنوع 
م���ن توثي���ق امل�شادر التي متليه الأمان���ة العلمية، دون اأن يك���ون املوؤلف موافًقا لها 

بال�شرورة.

 Ph. Hitti ومن الغريب اأن م�شت�شرًقا عربي الأ�شل، وهو الدكتور فليب حتي
قد ذهب يف راأيه مبا ل يبعد كثرًيا عما نادى به بل�شرن، اإن مل يكن قد جتاوزه بكثري، 
اإذ يق���ول: »ومل يتق���دم العرب كث���رًيا يف علم املعادن، ويف�ش���ر غرامهم باحلجارة 
���اب العرب منها  الكرمي���ة واهتمامه���م باملزايا اخلفية للمع���ادن التي ذكرها الكترّ
اأك���رث م���ن خم�شن نق�ًشا. واأقدم الكت���ب الباقية التي عاجلت ه���ذا املو�شوع كتاب 
األرّف���ه عطارد بن احلا�شب، ولكن هناك كتاًب���ا اأكرث �شهرة من كتابه ا�شمه )اأزهار 
الأف���كار يف جواهر الأحجار( ل�شهاب الدين التيفا�شي ال���ذي مات بالقاهرة �شنة 
1253م، وكتاب���ه م���ن اأهم املراجع العربية بعد كتاب )بلين���ي(، والكتاب املن�شوب 

اإلى اأر�شطو«)15(.
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 وم���ن احلقائق العلمية التي مل يفطن اإليها امل�شت�شرقون اأن اليونان مل ت�شتهر 
يوًم���ا باأنه���ا من مكامن الأحج���ار الكرمية، حتى يكون لديهم عل���م موثوق يف هذا 
الف���ن، بدلي���ل اأن ماك����ض ب���ورMax Bauer يف كتاب���ه املو�شوعي ع���ن الأحجار 
الكرمي���ة مل يذك���ر اليونان اإل يف ثاث���ة موا�شع)16(، يف حن ذك���ر الهند يف ت�شعة 
وع�شري���ن مو�شًعا)17(، و�شي���ان يف واحد وع�شري���ن مو�شًع���ا)18(، واأفغان�شتان يف 
ثاث���ة موا�شع)19(، وفار�ض يف مو�شعن فقط)20(، وه���ي الأقطار التي اأم�شى فيها 
الب���ريوين �شاحب )اجلماه���ر( جلرّ حياته، وبالتايل فاإنه مل يك���ن بحاجة اإلى اأي 
كتاب من تراث اليونان مهما كان ا�شم �شاحبه؛ ل�شبب ب�شيط للغاية، وهو اأن مادة 
الدرا�ش���ة، وه���ي املعادن والأحجار الكرمي���ة بكافة طوائفه���ا واأنواعها، بن يديه، 

يدر�شها كما ي�شاء بحًثا وعلًما وجتريًبا. 

التعقيب على كتاب الأحجار:

يق���ول املثل العربي الق���دمي: »ت�شمع باملعيدي خري من اأن ت���راه«، وي�شرب يف 
عدم مطابقة احلقيقة لل�شهرة)21(. ومن هذا القبيل اأن )كتاب الأحجار( املن�شوب 
لأر�شط���و يعد القا�ش���م امل�شرتك يف كتاب���ات موؤلفات امل�شت�شرق���ن وموؤرخي العلم 
عندم���ا يتحدثون عن املع���ادن عند العرب، بحيث يظن ملن يطالع تلك املوؤلفات اأن 
العرب عرفوا املعادن لأول مرة يف تاريخهم من هذا الكتاب، كل هذا دون اأن يكون 
الكت���اب موجوًدا بن اأيدي الباحث���ن، واأن مخطوطاته كامنة يف زوايا املكتبات يف 
ع���دد من احلوا�شر الأوروبي���ة، وكاأنه يف مكان مكنون، ل يعلم���ه اإل امل�شت�شرقون، 
ي�شول���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 اأن ت�شبح وكاأنها من ثوابت 
العل���م وحقائق التاريخ، دون التحقق من �شحة محتوى الكتاب، و�شحة ن�شبته اإلى 
اأر�شطو، كل هذا دون اأن نرى الكتاب مو�شوع هذه ال�شجة الكبرية يف تاريخ العلم 

من�شوًرا اأو مطبوًعا اأو محقًقا، اأو حتى نرى درا�شة مطولة عنه.

واأخرًيا ظهر الكتاب بتحقيق اأحد الباحثن وهو الدكتور ح�شن كامل اإبراهيم 
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ع���ن مخطوطة ل���ه بعد جهد محمود ومق���در، وهو من عمل اأح���د مف�شري الكتاب 
الذي ا�شتدخل نف�شه يف عدة موا�شع بيرّنها املحقق، وخا�شة ال�شت�شهاد بالأحاديث 

النبوية ال�شريفة التي اأثبت املحقق عدم �شحتها يف كتب الأحاديث.

وفيم���ا يلي بع�ض النقاط الت���ي تبن حقيقة معارف فا�شف���ة اليونان يف علم 
املع���ادن، مقارن���ة بالعل���م العرب���ي، وغري ذلك م���ن الأمور التي ت�ش���ب يف حقيقة 
واح���دة، وه���ي اأن املع���ارف العلمي���ة ال�شليمة عن���د فا�شف���ة اليون���ان لي�شت كما 
توه���م امل�شت�شرق���ون، واأن العلم العربي ممثرّا -بوجه خا����ض- يف كتاب البريوين 
)اجلماه���ر( ه���و اجلدير باأن يكون دلي���ا على اأن علم املع���ادن علم عربي حلمة 

و�شدى:

1( ج���اء يف بداية الكتاب: »قال مف�شر هذا الكتاب اإن اأر�شطا طالي�ض و�شف 
يف كتابه الذي نعت فيه الأحجار وجواهرها واألوانها...، فبلغت �شبًعا ومائة حجر، 
منه���ا م���ا يفهمه اأهل العل���م واملعرفة...، مم���ا يفهمه قوم مخ�شو�ش���ون من اأهل 
ال�شناع���ات... فلم���ا راأيت الذي نعتناه و�شرحناه من ه���ذا الكتاب الذي فيه �شبع 
ومائة حجر...، اأردت اأن اأقت�شر من ذلك على ما ينفع به النا�ض، ف�شرحت نعتها 

يف هذا الكتاب املخت�شر«)22(.

ومعن���ى هذا اأن املف�شر قد اخت�شر كت���اب الأحجار، كعادة بع�ض املوؤلفن من 
اخت�ش���ار الكت���ب املطولة، غري اأن م���ا يعنينا يف هذا الأم���ر اأن الكتاب الأ�شلي قد 
و�شف �شبعة ومائة حجر، وي�شري هذا الرقم )107(، وهو عدد املعادن التي ذكرها 
اأر�شطاطالي�ض يف كتابه واأهمل املف�شر معظمها اكتفاء باملعادن التي لها نفع ما يف 
راأي���ه، اإل���ى اأن هذا العدد بعي���د كل البعد عن ال�شحة؛ لأن ع���دد املعادن املعروفة 
يف ع�ش���ر اأر�شطاطالي�ض ل تتج���اوز على اأكرث تقدير ع�ش���رات معدودة ومحدودة 
م���ن املعادن اأو الأحجار يف لغة اأدبيات ال���رتاث املنقول اإلى العربية، بدليل اأن اأول 
كت���اب يف الأحج���ار يف العربي���ة وهو )مناف���ع الأحجار( لعطارد ب���ن احلا�شب قد 
ح���وى ما يزيد عن اأربعن حجًرا، وهذا العدد يزيد على ما اأوثر عن اليونان بنحو 
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ال�شعف)23(، كما اأن املوؤلفن الذي اخت�شوا بالتاأليف يف املعادن مثل )اجلماهر يف 
معرف���ة اجلواهر( للبريوين حوى ما يزيد ع���ن الع�شرين معدًنا بقليل، اأما )نخب 
الذخائ���ر( لب���ن الأكفاين فقد حوى اأربعة ع�شر معدًن���ا. واأما التيفا�شي فيقول يف 
مقدمة كتابه )اأزهار الأفكار يف جواهر الأحجار(: »هذا كتاب جملة عدد الأحجار 

املثبتة فيه خم�شة وع�شرون حجًرا«)24(.

2( ج���اء يف الكتاب ما ل يوؤيده التاريخ بوجه عام، وتاريخ العلم بوجه خا�ض، 
واأو�شح مثل على هذا )الإثمد(، اإذ جاء يف الكتاب: »الإثمد: هذا حجر له معادن 
كث���رية، واأكرث معادن���ه باأكناف امل�شرق...اإل���خ«)25(. والإثمد عرب���يمُّ ال�شم، عربيمُّ 
املعرف���ة والكت�شاف. والإثمد  كما جاء الل�ش���ان: »حجر يتخذ منه الكحل، قال اأبو 
عم���رو: يق���ال للرجل ي�شهر ليله، ف���ان جعل الليل اإثم���ًدا، اأي ي�شهر، فجعل �شواد 
اللي���ل لعيني����ه كالإثمد«)26(. وامل���رادف املعدين لاإثمد اأو حج���ر الكحل هو معدن 
 ،Stibnite ا مبعدن الإ�شتبنيت الأنتيمونيت Antimonite)27(، والذي يعرف اأي�شً

ويتكون كيميائيًّا من كبيتيد الأنتيمون)28(.

يق���ول العامل الكيميائ���ي )رميي(  H. Remyيف �شياق���ه التاريخي حول هذا 
العن�ش���ر: »كان كبيتي���د الأنتيم���ون معروًف���ا يف القرون الغاب���رة، وكان ي�شتخدم 
لإكح���ال العي���ون والرمو�ض، وكان معروًف���ا عند الإغريق با�ش���م )�شتيمي(، وعند 
الرومان با�ش���م )�شتيبيوم( Stebiuem، ثم انحدر اإلين���ا لفظ الأنتيمون امل�شتق 
عل���ى ما يحتمل من اللغ���ة العربية، وانتقل ال�شم من اخلام اإل���ى الفلز«)29(. لي�ض 
 ،Walt Taylor ه���ذا فح�شب، فاإن الدكتور التوجني ينقل عن كتاب وولت تايلور
وال���ذي عنوان���ه: Arabic Words in English التاري���َخ ال���ذي وردت في���ه لفظة 
Antimony يف الإجنليزية، اأي الإثمد بالعربية، والذي حدده ب�شنة 1477م)30(. 

 وم���ن الطريف يف الأمر اأن اليونان مل تعرف هذا احلجر اإل على يد الرحالة 
واجلغ���رايف ال�شه���ري بلين���ي )23-79م( ال���ذي وج���د ن�ش���اء ال�ش���رق ي�شتخدمنه 
يف الكتح���ال، وم���ن اجلدي���ر بالذكر اأن )بلين���ي( هذا هو الذي اأطل���ق عليه ا�شم 
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)�شتيبي���وم( غري اأن لفظة )اأنتيم���ون( امل�شتقة من )الإثم���د( العربية)31(، غلبت 
�شهرته���ا على ما عداه���ا، لتبقى دليًا حيًّا يطال���ع كل امل�شتغلن والدار�شن لعلوم 
الكيمي���اء واملعادن على ف�شل �شبق الع���رب، وهو ف�شل ل �شبيل لإنكاره اأو جتاهله، 
ولعل الدليل على ذلك اأن الإثمد )الأنتيمون( من العنا�شر الكيميائية التي عرفت 

منذ القرون الو�شطى اإبان ازدهار احل�شارة العربية)32(.

3( جاء يف الكتاب ذكر الن�شادر يف قوله: »الن�شادرات: نعت حجر الن�شادرات. 
الن�شادر األوان كثرية ومعادن كثرية ...«)33(، وهذا احلجر غري معروف لليونانين. 
يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي عن جابر بن حيان: »جند جابًرا يعنى بالكيمياء 
���ا، وي�شتعم���ل ملًح���ا مل يعرفه اليوناني���ون وال�شرقي���ون، واإمنا  الع�شوي���ة خ�شو�شً
ا�شتعملته الكيمي���اء الإ�شامية، ونعني به ملح النو�شادر«)34(. واحلقيقة اأن العرب 
ا م���ن فوائده الطبية يف وق���ت مبكر ل �شبيل  القدم���اء قد عرف���وا النو�شادر وبع�شً
اإل���ى حتدي���ده، غري اأن اأقدم م���ا و�شلنا من ذك���ر للنو�شادر كان���ت �شمن ق�شيدة 
اأورده���ا اجلاحظ يف البيان والتبي���ن)35( ل�شاعر عا�ض يف نهاي���ة الع�شر الأموي، 
و�شه���د بدايات الع�شر العبا�شي، وهو خالد بن  �شفوان يعدد فيها خريات الأر�ض 
ول�شيم���ا تلك الت���ي تقرتن باحل���رات، وهي -كم���ا يف اأدبيات عل���م اجليولوجيا- 

ال�شخور البكانية، اإذ يقول يف هذه الق�شيدة:  
ـــــا�ــس واآنـــــــك ــن نــحـــ ومن زئبــق حي ونو�شاذر ي�شــدىوكــــل فــلــز مـــ

  وم���ا يهمن���ا هو )النو�شادر يف البيت(، اإذ يق���ول ال�ش��ارح: »النو�شاذر: حجر 
�ش���اف كالبل���ور«. وكان مما قلناه ع���ن )النو�شادر( �شمن �ش���رح علمي عام لتلك 
الق�شي���دة الن���ادرة يف ال���رتاث العرب���ي: »اأم��ا النو�ش���ادر فرمب�����ا كان ذكره هن�ا 
يف ذل���ك املو�ش���ع من البيت اأك���رث مدع��اة للعج���ب الذي ل ي�زول بغ���ري املراجع��ة 
والتحقيق، بل �شرعان ما يتحول هذا العجب اإلى اإعجاب م�شوب بعام�ة ا�شتفهام 
ك���بى حيال هذا الكم ال�شحيح علميًّا من املعطيات العلمية التي جاءت على غري 
مث���ال م�شبوق، ول�شيم�ا يف علم كان يظن اأن الع���رب مل يبعوا فيه قدر براعتهم 
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يف الكيمي���اء اأو الطب مثا، ونعني به���ذا العل���م علم اجليولوجي��ا، ويزداد العجب 
عندما ننظر يف الزم���ن الذي قيلت فيه هذه الق�شيدة، وهو الع�شر الأموي الذي 
���ل املوؤرخ���ون اأي مظهر من مظاهر الن�شاط العلمي، مما يدل على اأنه من  مل ي�شجرّ

موروثات �شابقة قد جهلها املوؤرخون.

   فقد دلت اأ�ش�ض علم اجليولوجي��ا، ول�شيما فيما يخت�ض بالروا�شب املعدني��ة، 
�شح����ة ما اأورده ال�شاعر عن النو�شاذر. فالنو�ش���اذر اأو معادن النرتات عموًما لها 
�شل���ة القربى والنت�شاب اإلى احلرار؛ اأي ال�شخ���ور البكانية. فكلوريد النو�شادر 
يوج���د بكرثة �شمن امل���واد امل�شعدة من الباكن، حتى اأن ن�شبته قد ت�شل اأحياًن�ا 

اإلى 98% من راقات فوهات الباكن«)36(.

4( م���ن الوا�ش���ح اأن مف�شر الكتاب قد تزيرّد من عندياته، وا�شتدخل نف�شه يف 
منت الكتاب، بحيث ل ي�شتطيع الباحث اأو القارئ اأن مييرّز بن ما قاله اأر�شطاطالي�ض 
وم���ا قاله املف�شر ذاته، اأي ميكن القول بلغة الأدبيات املعا�شرة اإنه تاأليف م�شرتك 
بن املف�شر واأر�شطاطالي�ض، بدليل ما ورد عن )ال�شب(، فقد جاء يف الكتاب قوله: 
»واإمن���ا ا�شتق ا�شم ال�شب؛ لأنه ي�شب الأج�ش���ام ويتمها وي�شبغها...اإلخ«)37(. فلي�ض 
م���ن املعقول اأن يتطرق اأر�شطاطالي�ض اإل���ى احلديث عن ا�شتقاق ا�شم ال�شب، وهو 
، ومثل هذا كثري يف الكتاب، الأم���ر الذي يقطع باأن كتاب الأحجار هو  ا�ش���م عربيرّ

كتاب منحول بامتياز.

املعادن بني خرافات اليونان وعلم العرب:

1( من املعروف اأن اليونان اأهل فل�شفة ومنطق، لذا فاإنهم اأحياًنا ما يحيدون 
ع���ن جادة ال�ش���واب اإن تعر�شوا ل�شيء م���ادي مثل )املعادن( الت���ي تخ�شع للعلم 
التجريب���ي، ول تخ�شع للفل�شفة واملنطق، وعلى �شبيل املثال فقد عزا اأر�شطو ن�شاأة 
 املعادن اإل���ى تاأثري ال�شم�ض وحركة الكواكب!!)38(. غ���ري اأننا يف مقابل ذلك الراأي 
اأو اخلرافة مبعنى اأ�شح، �شوف جند العلم املح�ض لدى العلماء العرب، فعلى �شبيل 
املث���ال عندما يق���ول البريوين يف معر����ض حديثه عن الياق���وت: »وجميع امل�شفات 
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-يق�ش���د بذلك املع���ادن ال�شفافة- يف الأ�شل مياه مائعة ق���د حتجرت، وكل �شائل 
يف حال���ة امنياعه غري م�شتغٍن عن وعاء مي�شكه ومينعه عن النت�شار اإلى اأن يجمد 
وميتن���ع ع���ن ال�شيان، ثم يبقى علي���ه وقاية له، وهذا منها بالأم���ر الكلي املعلوم، 
فاأم���ا كيفي���ة جموده���ا و�شببه وح�شول الأل���وان املختلفة لها، ف���ا مدخل  للعقول 
القائ�ش���ة اإلى معرفة ذلك اأ�شًا، واإمنا هو مفو�ض اإلى علم �شانعها و�شائغها اهلل 
عز وجل«)39(، فهو هنا يقرتب -اأي البريوين- اإلى حد كبري مما تو�شل اإليه العلم 
احلديث، من اأن املعادن كانت يف الأ�شل �شهرًياMagma  ما لبث اأن برد وت�شلد، 
ن املعادن على اختافها. ول يعيب الب���ريوين اأن يجهل الكيفية التي يبد بها  وك���ورّ
ال�شه���ر ال���ذي عب عنه باملي���اه املائع�ة؛ لأن تل���ك الكيفية مل يتو�ش���ل اإليها علماء 
اجليولوجي���ا اإل يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر، ف�ش���ًا عن اأن البريوين مل ي�شاأ اأن 
ي���زج بنف�ش���ه فيما مل يكن له ب���ه علم اأو راآه راأى العن، وه���ذا لي�ض بال�شيء القليل 
على ع���امل يوؤثر احلقيقة عل��ى ما ع��داها دون الدخ���ول يف متاهات ال�شتنتاجات 

اخلاطئة دون دليل اأو �شاهد يوؤيدها.

2( من املاحظ اأن ما جاء على ل�شان اأر�شطو يف حديثه عن الأحجار الكرمية 
ي�ش���ب اهتمامه بالدرجة الأولى على فوائدها الطبية يف عاج الأمرا�ض املختلفة 
الت���ي تنق�شم اإلى اأمرا�ض ع�شبية ونف�شية اأو اأمرا����ض ع�شوية، فعلى �شبيل املثال 
يق���ول ع���ن الزبرجد: »من اأدم���ن النظر على حج���ر الزبرجد اأذه���ب عن ب�شره 
ال���كال، ومن تقلد منه اأو تختم به ذهب عنه ال�شرع قبل حدوث الداء، ومن مثل 
هذا ياأمر امللوك اأن تعلقه على اأولدها عند ولدتهم«)40(. ويقول عن الياقوت: »من 
تقلد بحجر منها اأو تخترّم به، وكان يف بلدة وقع فيها الطاعون، منع منه اأن ي�شيبه 
ما اأ�شاب  اأهل  تلك البلدة، وُنبل يف اأعن النا�ض، و�شهل عليه ق�شاء احلوائج«)41(.

ويقول عن اجلزع: »من تقلد ب�شيء منه اأو تخترّم كرثت همومه، وراأى اأحاًما 
مفزع���ة، واإن علق على طفل ك���رث �شيان لعابه من في���ه«)42(. ومل ي�شلم حجر من 

الأحجار التي ذكرها من فائدة طبية، ورمبا كانت للحجر اأكرث من فائدة طبية.
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ومل يج���د الب���ريوين حيال هذا الكم الكبري من اخلراف���ات والأوهام �شوى اأن 
يتناولها يف )اجلماهر( بالنقد تارة، وبال�شخرية تارة ثانية، وبالتهكم على قائلها 
تارة ثالثة، واحلقيقة اأنه لو مل يكن يف )اجلماهر( من مزية من املزايا �شوى تعقب 
اخلراف���ات والتعقيب عليها بالنقد والتفني���د لكفاه من مزي�ة، تبئ العقل العربي 
من اإيث���اره اخلرافة على العلم، وتنزه العلم العربي عما و�شفه بع�ض امل�شت�شرقن 
بالببرية واجلهالة)43(، ويف ذلك يقول البريوين: »... وهذا من اأ�شباه اخلرافات 
التي �شاأحك���ي بع�شها«)44(، ويف مو�شع اآخر يقول: »ولي�ض ملن مال اإلى ذلك �شاهد 
غري العادة، وتخري��ج بعي���د، وخيالت م��ن الأقاويل، مثل ما يف كتاب اأويبا�شيو�ض 
اأن امل�ش���ك ينفع م���ن الهم والف���زع واحلزن... اإل���خ«)45(. ويف مو�ش���ع ثالث يقول: 
»وانتقاد مثل ه�����ذه الب�شاب�ض م�شيع�ة للزمان«)46(، وف��ي مو�شع راب�ع يقول: »واأما 
ا...اإلخ«)47(.  اخلرافات امل�شحك�ة التي رمبا يتلهى با�شتماعها فكثرية عندهم جدًّ

وعل���ى الرغم من اأن امل�شت�شرق���ن وموؤرخي العلم قد اأ�ش���ادوا بدور البريوين 
يف تعق���ب اخلراف���ات التي كانت متاأ كت���ب الأحجار واملعادن، فنج���د مثا رينيه 
تات���ون R. Taton يقول ع���ن البريوين: اإنه »قد حطم اخلراف���ات التي كانت متاأ 
كت���ب اجلواه���ر«)48(. اإل اأن اأ�ش���داء خراف���ات اأر�شط���و يف املعادن ظل���ت باقيًة يف 
اأوروب���ا يف الع�ش���ور الو�شطى بعد ق���رون من ع�شر البريوين. يق���ول ول ديورانت: 
»اإن مارب���ودMarbood  )1035 ��� 1123م( اأحد الأ�شاقفة كتب كتاًبا اأ�شماه كتاب 
اجلواهر، و�شف في���ه القوى اخلفية الكامنة يف �شتن نوًعا من الأحجار الكرمية، 
فقال هذا الأ�شقف املتبحر يف العلوم: اإذا اأم�شك الإن�شان بيده حجًرا من الياقوت 
الأزرق اأثن���اء ال�ش���اة كان ذلك اأدعى ل�شتجابة اهلل اإل���ى دعائه، واإن حجر عن 
اله���ر اإذا ل���فرّ يف ورقة من نبات الغار يخفى من مي�شك به ع���ن اأعن النا�ض، واإن 
 حجر اجلم�شت يجعله مباأمن من ال�شكر، واإن  املا�ض يجعل من مي�شك به �شنديًدا 

ل يهزم ...اإلخ«)49(.

3( م���ن اأو�شح الأمور على مدى تقدم املعارف العلمية عند العرب يف املعادن 
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بالقيا����ض اإلى خرافات اليونان، ما ج���اء يف كتاب )الأحجار(، حيث يقول اأر�شطو 
ع���ن الزمرد: »وخا�شية الزم���رد النفع من جميع ال�شموم القاتل���ة امل�شروبة، ومن 
�شم���وم احليوانات الاذعة، وذك���ر جميع من األرّف كتاًب���ا يف اخلوا�ض اأن الأفاعي 
اإذا نظ���رت اإل���ى الزمرد �شال���ت اأعينها«)50(. يق���ول البريوين عن ه���ذه اخلرافة: 
»ومنه���ا م���ا اأطبق -اأي اأجمع- احلاك���ون عليه من �شيان عي���ون الأفاعي اإذا وقع 
ن ذلك الكت���ب اخلوا�ض، وانت�شر على الأل�شن وجاء  ب�شره���ا على الزمرد حتى دوَّ
يف ال�شع���ر... ومع اإطباقهم على هذا فلم ت�شف���ر التجربة عن ت�شديق ذلك، فقد 
بالغ���ت يف امتحانه مبا ل ميكن اأبلغ منه من تطويق الأفاعي بقادة زمرد، وفر�ض 
�شلت���ه به، وحتريك خيط اأمامه�ا منظوم منه مق���دار ت�شعة اأ�شهر يف زماين احلر 
والبد، ومل يبق اإل تكحيله به، فما اأثر يف عينيه �شيئا اأ�شا، اإن مل يكن زاده حدة 

ب�شر«)51(.

والتف�ش���ري الوحيد لهذه الفقرة اأن البريوين قد اأجرى جتربة فريدة يف بابه�ا 
�ش���ذت عن ماألوف التجارب يف ع�ش���ره، بدليل اأنها ا�شتغرقت ت�شع�ة اأ�شهر كاملة، 
ولعلن���ا ل جن���اوز ال�شواب اإن قلنا اإنه���ا اأطول جتربة يف تاري���خ العلم حتى القرن 
التا�ش���ع ع�شر. فق���د حر�ض البريوين عل���ى ماحظ�ة ما يطراأ عل���ى تلك التجربة 
ا العوامل التي قد توؤثر عل���ى �شري التجربة، ل�شيما تاأثري درجة احلرارة، يف  ً مغ���ريرّ
�شورة مطابقة اإلى حد بعيد ملا يحدث الآن يف التجارب العلمية احلديثة من تغيري 
العوام���ل املوؤثرة على التجربة. وم���ن الطريف اأن البريوين بعد اأن حتقق من عدم 
�شحة ه���ذه اخلرافة، واأنه ل تاأثري للزمرد على عي���ون الأفاعي، تهكم على قائل�ي 
مث���ل هذه اخلراف���ة يف �شخرية مريرة قائا: »فما اأثر يف عيني����ه �شيًئ�ا اإن مل يكن 

زاده حدة ب�شر«. 

4( ح���وى ال���رتاث اليونان��ي املنقول اإل����ى العربي�ة الغث وال�شم���ن من الآراء 
والنظري���ات والأفكار، �شاأنه يف ذلك �شاأن اأي تراث منقول من لغة اإلى لغة اأخرى، 
غري اأن فكرة واحدة من تلك الأفكار قدر له�ا اأن ت�شغل بال العلماء العرب وتخلب 
األبابه�م، وعلى الرغم من اأن هذه الفكرة اأقرب ما تكون اإلى الأوهام واخلرافات، 
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اإل اأنه���ا كانت م���ن اأبرز عامات م�شرية تاريخ العلم يف الع�شر الو�شيط، ثم امتد 
تاأثريه�ا بعيد ع�شر النه�ش�ة الأوروبي��ة.

وتتلخ����ض ه���ذه الفك�����رة يف اإمكاني�����ة حتويل املع���ادن اخل�شي�ش���ة كاحلديد 
والنحا����ض اإل�����ى مع���ادن نفي�ش�ة كالذه���ب بوا�شطة م���ا يعرف بالإك�ش���ري اأو حجر 
الفا�شف�����ة. والإك�ش���ري »هو الو�شيل���ة ال�شحرية التي اعتقد اأرب���اب الكيمياء اأنهم 
ي�شتطيع���ون بها حتويل املع���ادن اخل�شي�شة اإلى ف�ش�ة وذه���ب، وهو مرادف حلجر 

الفا�شف�ة«)52(.

نه�ا بع�ض موؤلفات�ه التي نقلت اإلى العربية،  وقد اآمن اأر�شطو بهذه الفكرة و�شمَّ
ب���ل و�شع لها الإط���ار املنطقي الذي يبعث عل���ى ت�شديقه�ا، »فقد ب���ن اأر�شطو يف 
كتاب�ه يف املعادن اأن �شناعة الكيمياء داخلة حتت الإمكان، ثم اأثبته�ا بقيا�ض األفه 
م���ن مقدمتن بيَّنهما يف اأول الكتاب، وهما اأن الفلزات واحدة بالنوع، والختاف 
ال���ذي بينهم�ا لي����ض يف ماهياته�ا، واإمن�ا هو يف اأغرا�شه����ا؛ فبع�ش�ه يف اأعرا�شه�ا 

الذاتية، وبع�شه يف اأعرا�شه�ا العر�شي�ة.

والثاني�����ة: اأن كل �شيئن حتت نوع واحد اختلفا بعر�ض، فاإنه ميكن انتقال كل 
واحد منهم�ا اإلى الآخ��ر...اإلخ«)53(.

واأغل���ب الظن اأن �شهرة اأر�شطو ومدى ما يتمت���ع به من احرتام وتاأثري بالغن 
يف الفكر العربي كانا وراء �شيوع هذه الفكرة بن العلماء العرب يف اأول الأمر على 
الأقل، ولكن يبقى جانب هام مل يفطن اإلي�ه هوؤلء العلماء، وهو اأن الكيمياء كعلم 
  B. Farrangtonكان اأقل العلوم مكان�ة يف الرتاث اليوناين، يقول بنيامن فارنتون
يف كتاب�ه العلم الإغريقي: »لقد جنح الإغريق يف ا�شتخا�ض علم الإ�شتاتيكا، لكن 
اأر�شطو مل ي�شجل جناًح�ا مماثا يف ا�شتخا�ض جمموعة من النظريات الكيميائية 
املقبولة. والنجاح يف و�شع علم الإ�شتاتيك�ا والف�شل يف و�شع علم الكيمياء مر�شدان 

اإلى موا�شع القوة وال�شعف يف جهود الإغريق العلمي��ة«)54(.
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وم���ن الغريب يف الأم���ر اأن هذه الفكرة ق���د ارتبطت يف اأذه���ان امل�شت�شرقن 
وموؤرخي العلم بالع���رب، وكاأنه�ا من ابتداعهم، حتى اأن العامل الكيميائي اإ�شحاق 
اأ�شيم���وفI. Asimov   يق���ول يف كتاب���ه )البحث عن العنا�ش���ر( حتت عنوان ل 
يخف���ي مغزاه على اأحد وهو )الإ�شام والأكا�ش���ري(: »وكان ال�شيميائيون -يق�شد 
الكيميائي���ن العرب- يوا�شلون البحث يف كيفية حتوي���ل الفلزات بتحم�ض �شديد. 
وكان كل واحد يريد اكت�شاف ذلك ال�شر الذي ميكنه من الرثاء العاجل ...اإلخ«)55(. 
ول �ش���ك اأن تعميًما من هذا القبيل �ش���وف يخل باملبادئ الأ�شا�شية ملعطيات تاريخ  
العلم، تلك املبادئ التي تف�شح املجال ل�شاحب الريادة يف العلم اأن يكون جنًبا اإلى 

جنب مع من ينفي اخلراف��ة.

نق���ول هذا؛ لأن مثل ه���وؤلء امل�شت�شرقن قد تنا�ش���وا اأن الغالبية العظمى من 
العلم���اء العرب قد نفوا الفكرة من اأ�شا�شه����ا، وبينوا ف�شاد منطقها، مما يجعلهم 
يف مو�شع الريادة حيال نفي اخلرافات، وهو اأمر لي�ض بالقليل. ومن العلماء الذين 
تناول���وا تفنيد ه���ذه الفكرة وف�شادها الكندي )252ه�(، فق���د اأورد له ابن الندمي 
�شم���ن قائمة طويلة من موؤلفات���ه كتابن يدلن على اأنه من اأ�شد املعار�شن لفكرة 
حتوي���ل املعادن، وهم�ا كتاب )التنبيه على خ���دع الكيميائين(، وكتاب يف »اإبطال 
دع���وى من يدعى �شنعة الذهب والف�شة«)56(. ولاأ�شف ال�شديد اأن هذين الكتابن 
مفقودان، لذا فاإنن��ا ل ن�شتطيع اأن نتعرف على الأ�شباب التي دعته اإلى اتخاذ هذا 

املوقف.

غ���ري اأن امل�شعودي الذي يت�ش���ح كذلك اأنه من اأ�ش���د املعار�شن لهذه الفكرة 
ق���د اأورد فقرة على درجة كبرية م���ن الأهمي�ة يف موؤلفه ال�شهري )مروج الذهب(، 
ًن���ا راأي���ه وراأى الكندي من هذه الفك���رة، اإذ يقول: »ولط���اب �شنعة الكيمياء  مبيِّ
م���ن الذهب والف�شة واأنواع اجلوهر من الل��وؤل���وؤ وغريه، و�شنعة اأنواع الإك�شريات، 

واإقام��ة الزئبق و�شنعته ف�شة، وغري ذلك من خدعه��م وحيله���م.

وق���د �شن���ف يعقوب ب���ن اإ�شحاق الكن���دي ر�شال���ة يف ذلك وجعله���ا مقالتن، 
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يذك���ر فيها تعذر فعل النا�ض ملا انفردت الطبيعة بفعله، وخدع اأه�ل هذه ال�شناعة 
وحيله���م، وترجم هذه الر�شالة باإبطال دع�وى الداعن �شنعة الذهب والف�شة من 
غري معادنه����ا، وهذا باب قد تنازع النا�ض فيه، ونحن نعوذ باهلل من هذا التهو�ض 

فيما يخ�شف الدماغ، ويذهب بنور الأب�شار...اإلخ«)57(. 

 اأم���ا اب���ن �شين�����ا )428ه����( فل���ه راأي �ش�ديد للغاي�����ة، يعدرّ ف�ش���ل املق��ال يف 
عملي���ة حت��ويل املع���ادن، اإذ يقول يف كتابه )ال�شفاء(: »واأم�����ا ما يدعي��ه اأ�شحاب 
الكيمياء فيجب اأن يعلم اأن�ه لي�ض يف اأيديه�م  اأن يقلبوا الأنواع قلًبا حقيقيًّا، ولكن 
يف اأيديه����م ت�شبيهات ح�شية حت���ى ي�شبغوا الأحمر �شبًغا �شدي���د ال�شبه بالف�شة، 

وي�شبغوا الف�شة �شبًغا اأحمر �شديد ال�شبه بالذهب...اإلخ«)58(.

ويلخ����ض ابن خلدون )751ه�( راأي ابن �شين���ا بقوله: »والذي ذهب اإليه ابن 
�شين���ا وتابعه علي����ه حكماء امل�ش���رق اأنه�ا -اأي املع���ادن- مختلف���ة بالف�شول -اأي 
اخلوا����ض- واأنه�ا اأنواع متباين����ة؛ كل واحد منه�ا قائم بنف�ش���ه، متحقق بحقيقت�ه 
�شاأن �شائ���ر الأن����واع. وبن��ى ابن �شينا على مذهب�ه يف اختافها بالنوع اإنك�ار هذه 
ال�شنع�����ة، وا�شتحالة وجودها بناء على اأن الف�شل ل �شبيل بال�شنع�ة اإلي��ه، واإمنا 

يخلق�ه خالق الأ�شياء ومقدره�ا، وهو الل�ه عز وج��ل«)59(.

اأم�����ا ابن خل��دون نف�شه فكان ل�ه راأي يت�شم بالعقاني���ة حيال هذه اخلراف��ة، 
اإذ �ش���ن حمل��ة �شعواء على القائل����ن به�ا، حيث خ�ش�ض ف�شًا كامًا من ف�شول 
مقدمت�����ه ال�شهرية بعنوان )ف�شل يف اإنكار ثمرة الكيمياء وا�شتحالة وجوده�ا وما 
ين�ش������اأ من املفا�شد عن انتحاله���ا( جاء في�ه: »اعلم اأن كث���رًيا من العاجزين عن 
معا�شه�����م حتمله�م املطام�ع على انتحال هذه ال�شنائ�ع، ويرون اأنه��ا اأحد مذاهب 
املعا�ض ووجوه�ه، واأن اقتناء املال منه�ا اأي�شر واأ�شهل على مبتغي�ه، فريتكبون فيها 
من املتاع���ب وامل�شاق، ومعان��اة ال�شع���اب، وخ�ش�ارة الأم���وال يف النفقات، واإمن��ا 
اأطمعه���م يف ذل���ك روؤي��ة اأن املع���ادن ت�شتحيل، وينقلب بع�شه�ا اإل�����ى بع�ض للمادة 
امل�شرتك��ة، فيحاولون بالعاج �شريورة الف�شة ذهًب��ا والنحا�ض والق�شدير ف�ش��ة. 
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وه���وؤلء اأخ�ض النا�ض حرف�ة، واأ�شواأه��م عاقب�ة؛ لتلب�شه����م ب�شرق�ة اأموال الن��ا�ض. 
وه���ذا ال�شنف ل كام معهم؛ لأنه���م بلغوا الغاية يف اجلهل، والرداءة والحرتاف 

بال�شرق�ة، ول حا�شم لعلتهم اإل ا�شتداد احلكام عليه���م وقطع اأيديه��م«)60(.

   واإذا كانت اآراء علماء امل�شرق ترجح عدم قبول فكرة التحويل با�شتثناء جابر 
اب���ن حيان والطغرائ�ي، فاإن علماء املغرب والأندل�ض با�شتثن��اء م�شلمة املجريط��ي 
)398ه����( قد ن��فوا الفكرة من اأ�شله�ا نفي�ًا قاطًع�ا. جاء يف )العقد الفريد( لبن 
عب���د رب����ه قول�ه: »قال اأبو يو�شف القا�شي: من طلب امل���ال بالكيمي�اء مل ي�شلم من 
الفق���ر«)61(. كم�ا ردد اأب��و حيان التوحيدي ه�����ذا القول باملع��نى واللفظ يف كتاب���ه 

)الإمت���اع واملوؤان�ش���ة()62(.

وال���ذي نود اأن نقول�ه اأنه ل ي�شري العقل العربي اأن يكون من بن اأ�شحابه قلة 
تدين مبثل هذا الراأي، وتعتقد يف اإمكاني�ة حتقيق�ه، فا �شك اأن الدوافع النف�شية 
والظ����روف الجتماعية وال�شيا�شي�ة كانت �شاحب��ة الدور امل��وؤثر يف اعتقاد البع�ض 
به���ذا الراأي، غ���ري اأن غالبي��ة العلم�����اء العرب قد رف�شت فك���رة التحويل يف حد 
ذاته����ا من البداي��ة، كدليل ل يقب���ل ال�شك على اأن العقلي���ة العلمية لهذه الغالبية 

كانت اأقوى من اأي موؤثرات نف�شية اأو اجتماعية اأو �شيا�شي���ة.

وعلى الرغم من نفي غالبية العلماء العرب لهذه الفكرة اإل اأنها قد �شرت يف 
اأوروب���ا فيما بعد ع�شر النه�ش���ة الأوروبية )1450م( م�شرى النار يف اله�شيم اإلى 
الدرجة اأن يقول ديورانت: »ودخلت الكتب الرخي�شة كل بيت قارئ، موؤكدة اإمكان 

حتويل املعادن اخل�شي�شة ذهًبا«)63(.

واإذا كانت لن�ا كلم�ة تقال يف هذا ال�ش�اأن، فاإنن��ا نقول: اإن جمهرة امل�شت�شرقن 
وموؤرخ���ي العلم الذين قد يرون يف الرتاث العلم���ي العربي -يف الكيمياء خا�ش�ة- 
اأن�����ه تراث �شعيف الأث���ر يف م�شم�ار العلم الإن�شاين؛ ل�شي���وع مثل هذه اخلرافات 
في�ه، ونظرته���م اإلى العلم�اء العرب الذين و�شفه�م البع����ض بالببري�ة واجلهال�ة 
باعتب��ار اأن بع�شه�م قد اآمن بفكرة حتويل املعادن اإلى ذهب؛ اإن هوؤلء امل�شت�شرقن 
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����ا- اأن ي�شفوا العلم الأوروبي  واملوؤرخ���ن كان الأجدر بهم -لو كانوا من�شفن حقًّ
وعلم�اء اأوروب�ا بهذه النقائ�ض كله�ا التي رموا به�ا العلم العربي؛ اإذ اإن عدًدا غري 
قليل من علم�اء اأوروب�ا -حتى بعد ع�شر النه�ش��ة- قد اآمن بنف�ض الفكرة، وذهب 
يف العتق���اد بها اإل���ى اأبعد مما ذهب اإلي����ه العلماء العرب، برغ���م البعد الزمني 
الكبري ن�شبيًّا بن اآخر عامل عربي اآمن به�ا واأول عامل اأوروبي، ذلك البعد الزمني 
الذي تقدم في�ه العلم تقدًما كبرًيا، بحيث كان من املفرو�ض اأن تكون فكرة حتويل 

املعادن يف ذم�ة التاريخ.

وم���ع ذل���ك جند اأن ع���دًدا من م�شاهري علم���اء اأوروبا، ومنهم م���ن يو�شع يف 
الطبق���ة العلي��ا م���ن اأفذاذ العلماء، ق���د ر�شخ يف اعتقادهم حتقي���ق هذه الفكرة، 
فاأو�شعوه����ا بحًث���ا وجتريًب�ا وتاأليًف�ا. وعل���ى �شبيل املثال ف���اإن الكيميائي الإيطايل 
تريف���زانTrevisan  )1406-1490م( كان م���ن اأ�شد النا����ض ا�شتم�شاًك�ا بفكرة 
حتويل املعادن اإلى ذهب اإلى اآخر حلظ��ة يف عم��ره)64(. اأم���ا الكيميائي ال�شوي�شري 
بارا�شل�شو����ض Paracelsus )1493-1541م( فق���د كان يعتقد باأن املعادن يتحول 
بع�شه����ا اإل���ى بع�ض، واأنه ميك���ن اإنتاج اأي معدن م���ن الزئبق بوا�شط���ة النار، واأن 

الذهب ما هو اإل زئبق فقد �شفات�ه الزئبقي���ة)65(.

ورمب�����ا تعرتين����ا الده�ش�����ة عندم��ا نعلم اأن ع���دًدا من �شف�وة علم���اء اأوروب��ا 
ممن يو�شف���ون باأنهم من بناة العلم احلديث، مل يخُل علمه�م من العتقاد به��ذه 
الفك�����رة. يقول برناردج���ايف B. Jaffe  يف موؤلف��ه ال�شهري )بوات���ق واأنابيب(: »اإن 
ال���ذي ينظر يف التاريخ يج���د اأن هذه اخلدع��ة -يق�شد حتويل املعادن اإلى ذهب- 
ق���د حل���ت اأكب مكان م���ن عق���ول ذوي الفكر من النا����ض، وم�شت ه���ذه الكيمياء 
املجنون���ة تفعل يف النا�ض فعلتها قرابة �شبعة ع�ش���ر قرًنا من تاريخ الب�شر، فملكت 
عل���ى النا�ض ل اأفكاره��م وحده��ا، بل اأفعاله��م كذلك، ح��تى اإنك لتجد رجًا مثل 
روج���ر باكون R. Bacon  )1214-1294م(، وهو اأعلم اأهل زمان��ه، وهو الرجل 
الذي م�ش��ى يتنب��اأ منذ �شبعة قرون، مبا ك�شف عن�ه الزم�ن احلديث، هذا الرجل 
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  I. Newtonاآم���ن بذلك العل�م العتيق؛ علم الكيمياء القدي������م. واإ�شحاق نيوت��ن
)1642-1727م(، وه���و اأ�شفى العلماء ذهًن����ا يف كل الأزم��ان، بلغ من تاأثري هذه 
الكيمي���اء العجيبة فيه اأنه بنى لنف�شه معم���ًا �شغرًيا، واأجرى فيه جتارب يح��اول 
به���ا حتويل عن�شر اإلى عن�شر، وترك اجلامع��ة، وظل يعنى به�ذا الأم��ر. وروبرت 
ا، وبلغ من  بوي���لR. Boyle  رئي�ض اجلمعي����ة امللكي�ة البيطاني��ة اهتم به����ا اأي�شً
اهتمامه اأنه �شع�ى لإلغاء قرار من قرارات البمل��ان مينع الإكثار من الذهب. وقد 
كان للكيماوين يف تلك الأزمن�ة �شلطان كبري، فلم يكد يخلو باط مللك من ملوك 
اأوروب���ا اإل وبه كيماوي، عمل�ه حتويل املعادن بع�شه�ا اإلى بع�ض، فيحول الر�شا�ض 

واحلديد اإل�ى ذهب كي تزداد ثروة الب��اد«)66(.

وعلى هذا الأ�شا�ض، فاإنن��ا ل جناوز ال�شواب اإن قلنا اإن العلماء العرب كانوا 
اأك���رث عقاني�ة وفهم�ً���ا لقوانن الطبيع�ة من علماء اأوروب����ا الذين اأتوا من بعده�م 

بعدة قرون.
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خامتة:

م���ن الوا�شح حيال هذا الكم من املعطيات العلمية اخلا�شة بعلم املعادن عند 
الع���رب اأن تاريخ العلم وخا�شة فيما يتعلق بتاري���خ العلم عند العرب، اإمنا ينطبق 
علي���ه قول �شوق���ي يف بيته امل�شه���ور »اإن الرواية مل تتم ف�ش���ول«، مبعنى اأن هناك 
الكث���ري من الف�شول الناق�شة يف تاريخ العلم عن���د العرب، وما علم املعادن �شوى 
مث���ل ي�شري على الف�ش���ول الناق�شة، وما اأكرث تلك الف�شول م���ن تاريخ العلم)67(. 
ولي���ت الأم���ر كان قا�شًرا على ف�شل ناق����ض من تاريخ العلم عن���د العرب، بل اإن 
الأمر بحاج���ة اإلى ت�شحيح مفاهيم �شتى مغلوطة �ش���ادت يف كتابات امل�شت�شرقن 
وم���ن تبعهم من موؤرخي العلم، حتى �شارت من ثوابت حقائق التاريخ، ولعل الأمل 
يحدونا يف حتقيق موؤلفات الرتاث العلمي، �شواء املوؤلفات املطبوعة، ولكن ينق�شها 
التحقيق العلمي الذي يبز عوامل الأ�شالة والبتكار وال�شتقال عن اأفكار الغري، 
�شواء اأكان هذا الغري من اليونان اأو الفر�ض اأو الهنود يف موؤلفاتهم التي نقلت اإلى 
العربي���ة فيما ع���رف ب� )علوم الأوائ���ل(، اأو املوؤلفات املخطوط���ة القابعة يف زوايا 
الن�شي���ان، يف مكتب���ات حوا�شر العلم �شرًق���ا وغرًبا تنتظر م���ن ينف�ض عنها غبار 

الن�شيان.

ولعلن���ا ل جناوز ال�ش���واب اإن قلنا اإن التحقيق لي�ض هدًفا يف حد ذاته، بل هو 
ق يف تاريخ العل���م العربي، وبالتايل  و�شيل���ة لغاي���ة اأ�شمى، وهو قيمة الكت���اب املحقرّ
و�شع���ه وقيمت���ه يف تاريخ العلم الإن�شاين، وبيان مدى تاأث���ر املوؤلف مبن �شبقوه من 
العلم���اء، ومبن تاأثر به م���ن الاحقن من العلماء. ولكي تكتم���ل تلك الغاية يجب 
كتابة درا�شة �شاملة عن الكتاب من قبل اأحد املخت�شن يف مو�شوع الكتاب، مبعنى 
اأن جت���رى الدرا�شة على ي���دي اأحد الأ�شاتذة يف الط���ب اإن كان الكتاب املحقق يف 
الط���ب... وهكذا. ورمبا كان النم���وذج الأمثل للتحقيق العلم���ي والدرا�شة الوافية 
كتاب )اجلب واملقابلة( للخوارزمي الذي اأ�شدرته اجلامعة امل�شرية �شنة 1937م، 
اأي قبل �شدور اأي قواعد للتحقيق، �شواء يف مقالت اأو موؤلفات، وقد حققه كل من 
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الدكتور علي م�شطف���ى م�شرفة والدكتور محمد مر�شي اأحمد، وكاهما غني عن 
التعري���ف، فهم���ا من كبار اأ�شات���ذة الريا�شيات، لي�ض على م�شت���وى العامل العربي 
فح�ش���ب، واإمنا على م�شتوى العامل باأ�شره، ومما يح�شب لهما اأنهما كانا على وعي 
ت���ام باأهمية التحقيق العلمي، وفك رم���وز اخلوارزمي مب�شطلحات علمية حديثة، 
ف�شًا عن الدرا�ش���ة القيرّمة عن الكتاب، وعن موؤلفه، وعن تاريخ اجلب قبل وبعد 
ع�ش���ر اخلوارزمي، الأمر الذي جعل من التحقيق والدرا�شة الف�شل الأ�شا�شي يف 

تاريخ الريا�شيات عند العرب من ف�شول تاريخ العلم العام. 
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ابن خذام: بني الواقع والداللة

ح�شن احل�شري

 

ج���دٌل كب���رٌي ما زال يدور ح���ول �شخ�شية اب���ن خذام املذك���ور يف �شعر امرئ 
القي����ض ]ت: 545م[)1(، من حيث �شحة وج���وده، و�شحة ِن�شبة مطلع معلقة امرئ 
القي�ض اإليه؛ غري اأنه عند ا�شتقراء اآراء العلماء حول ابن خذام، وحتليل الروايات 
املختلف���ة لبيِت امرئ القي����ض املذكور فيه ابن خذام باأ�شمائ���ه املختلفة؛ ميكن اأن 
عها يف محاولتنا الو�شول اإلى حقيقة حا�شمة اإن �شاء  جن���د نقطة البداية التي نَتَتبَّ

اهلل.       

روى �شاح���ب »اجلمهرة«: »قال اأبو عبي���دة ]ت: 209ه�[)2(: قدم علينا رجال 
م���ن بادية بن���ي جعفر ب���ن كاب، فكنا ناأتيه���م فنكتب عنهم، فقال���وا: ممن ابن 
خدام؟ قلنا: ما �شمعنا به؛ قالوا: بلى؛ قد �شمعنا به، ورجونا اأن يكون عندكم منه 
من قبل امرئ القي�ض، وقد ذكره امروؤ  عل���ٌم؛ لأنكم اأهل اأم�شار، ولق���د بكى يف الدِّ

القي�ض يف �شعره«)3(. 

���ئ مل ن�شمع �شعره الذى  م ]ت: 232ه�[)4(: »وهو رجل من طيِّ وق���ال اب���ن �شاَّ
بكى فيه، ول �شعًرا غري هذا البيت الذى ذكره امروؤ القي�ض«)5(.  

وروى اب���ن قتيبة ]ت: 276ه�[)6( عن اب���ن الكلبي ]ت: 204ه�[)7( اأنَّ اأول من 
بك���ى فى الديار ام���روؤ القي�ض بن حارثة ب���ن احُلمام بن معاوية، واإي���اه عنى امروؤ 
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القي����ض بقول���ه... فذك���ر البيت، ثم روى ع���ن اأبي عبي���دة اأن ابن خ���ذام هذا هو 
القائل)8(:

لوا اِر ناقُف حنظِل)9(كـــاأينِّ غـــداَة الــبــنِي يـــوَم حتمَّ لدى �شُمراِت الدَّ

و�شاق الآم���دي ]ت: 370ه�[)10( ن�شب ابن خذام هذا با�شم »ُحمام«، ثم روى 
ا«)11(.     له ثاثة اأبيات، ثم قال: »والذي اأدركه الرواة من �شعره قليل جدًّ

ربيع���ة  ب���ن  املهله���ل  م���ع  ل���ه  خ���ًبا  463ه����[)12(  ]ت:  ر�شي���ق  اب���ن   وروى 
525م[)13(،  يف �شياق �شبب تلقيبه باملهلهل)14(. ]ت: 

ونق���ل ابن العدمي ]ت: 660ه����[)15( عن »اأدب اخلوا�ض«؛ »اأن امراأ القي�ض بن 
حمام الكلبي كان ي�شحب امراأ القي�ض بن حجر، واأنه اأول من و�شف الديار وبكى 
الآثار، واأنه هو املذكور يف �شعر امرئ القي�ض بن حجر، واأن علماء كلٍب ين�شدون له 

اأبياًتا من )قفا نبِك...(، ويذكرون اأن امراأ القي�ض بن حجر انتحلها«)16(. 

وال�ش���وؤال: كيف ينتحلها ام���روؤ القي�ض، ثم يذكر ابن حم���ام يف �شعره وا�شًفا 
���اه باأنه بكى الديار قبله؟! اللهم اإل اأن يك���ون مرادهم اأنها ُنِحلْت له ومل ينحلها  اإيَّ

لنف�شه. 

وحن نعر�ض ِلروايات البيت املذكور فيه ابن خذام باأ�شمائه املختلفة؛ ناحظ 
اختاف رواية ال�شطر الأول من البيت باختاف رواية ال�شم )املذكور يف ال�شطر 
الث���اين(، ب�ش���ورة تو�شح منا�شب���ة املعنى اللغوي ل���كل منهم���ا؛ اأي: معنى األفاظ 

ال�شطر الأول، ومعنى ال�شم املذكور يف ال�شطر الثاين؛ وذلك على النحو الآتي:

ال�شورة الأولى )ابن ِحذام(:

م؛ قال)17(: باحلاء املهملة والذال املعجمة، وهي رواية ابن �شاَّ
املـُــِحـــيـــِل لعلَّنا ـــلـَــِل  الـــطَّ ِحــذاِمُعـــوجـــا عــلــى  ابــُن  بَكى  يــاَر كما  الــدِّ نبكي 

و)حذام( ماأخوذ من احَلْذَم؛ وهو الإ�شراع يف امل�شي)18(، وهو منا�شب لل�شطر 
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الأول؛ اإْذ يطل���ب ام���روؤ القي�ض من �شاحَبْيه اأن يعطف���ا �شريهما، ومييا اإلى حيث 
الطل���ل، واأن يبكيا معه يف اأثناء ذهابهم م�شرعن يف �شريهم، فِذكُر )ابن حذام( 

هنا كناية عن ال�شرعة. 

ال�شورة الثانية )ابن ِحزام(:

باحل���اء املهملة وال���زاي، وهي رواية لأبي هال الع�شك���ري ]ت: 395ه�[)19(، 
ومن املتاأخرين ابن الأثري ]ت: 637ه�[)20(، قال)21(:

لعلَّنا املُِحيِل  لَِل  الطَّ ــى ابــــُن ِحــــزاِم ُعوجا على  ــَك يــــاَر كــمــا ب  نــبــكــي الــــدِّ

و)ِح���زام( جمع حازم، وهو العاق���ل املميز ذو احلنكة)22(، وهو منا�شب ملعنى 
ال�شط���ر الأول؛ اإْذ يطلب من �شاحبيه اأن مييا اإلى الطلل لق�شاء حق البكاء باأناٍة 

وحكمٍة. 

ال�شورة الثالثة )ابن ُحمام(:

وه���ي رواية لبن قتيبة، واأب���ي هال الع�شكري، وم���ن املتاأخرين ابن العدمي، 
قالوا)23(: 

�شاعًة ــواعــَج  الــنَّ ِقــفــا  �شاحبيَّ  يـــاَر كــمــا بــَكــى ابـــُن ُحــمــاِميــا  نبكي الـــدِّ

دة)24(- ماأخوذ من  و)ُحَم���ام( -بحاء مهملة م�شمومة، بعدها ميم غرُي م�شدَّ
ماد والفح���م وكل ما احرتق من النار)25(، وه���و منا�شب ملعنى  »احُلَم���ُم«، وه���و الرَّ
ال�شط���ر الأول، فالبكاء بحرقة ل ينا�شبه ال�شري، لذلك طلب من �شاحبيه اأن َيِقفا 

راحلتيهما. 

اأم���ا رواية اب���ن ر�شيق، التي تابعه عليها من املتاأخري���ن ابن اأبي الأ�شبع ]ت: 
654ه�[)26( حيث قال)27(: 

لعلَّنا املـُـِحــيــِل  لِل  الطَّ على  يـــاَر كــمــا بــَكــى ابــــُن ُحــمــاِمُعــوجــا  نــبــكــي الـــدِّ

فهي من َقِبيل اخللط بن الروايات.  
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واأما رواية الآمدي:
لِل الَعِميِل لعلَّنا يـــــاَر كــمــا بـــَكـــى ابـــــُن ُحـــمـــاِم ُعوجا على الطَّ  نــبــكــي الـــــدِّ

فقد اأردف بعدها قوله: »وُيرَوى: خذام«)28(، وهذا يبن اخللط بن الروايات.

ال�شورة الرابعة )ابن ِخدام(: 

القر�ش���ي  زي���د  اأب���ي  رواي���ة  وه���ي  املهمل���ة،  وال���دال  املعجم���ة   باخل���اء 
]ت: 170ه�[)29(، قال)30(:

لعلَّنا الـــغـــداَة  خــلــيــلــيَّ  يـــــاَر كــمــا بـــَكـــى ابـــــُن ِخـــــداِمُعـــوجـــا  نــبــكــي الـــــدِّ

ري الغليظ املحكم مثل احللقة، ُي�شد يف ر�شغ  و)ِخدام( جمع َخَدمة؛ وهي ال�شَّ
البع���ري)31(، وهذا كناية عن الظعن والرتحال، وه���و منا�شب ملعنى ال�شطر الأول؛ 

ِبهم للرحيل.       حيث ذكر الغداة وهي وقت تاأهمُّ

ال�شورة اخلام�شة: ابن خذام:

 باخل���اء والذال املعجمتن، وهي رواية الديوان، وروايٌة لبن قتيبة، والآمدي، 
ومن املتاأخرين ابن العدمي، قالوا)32(:

لأنََّنا املُِحيِل  لَِل  الطَّ َعلَى  ـــُن ِخــــَذاِم ُعوَجا  ــَكــى اب ــا َب ــَم يـــاَر َك  َنــبــِكــي الـــدِّ

و)ِخَذام( من اخَلَذِم -بالتحريك- وهو �شرعة ال�شري)33(، وهو منا�شب ملعنى 
ال�شطر الأول؛ اإْذ يطلب من �شاحبيه اأن مييا معه اإلى ذلك الطلل، واأن يبكيا معه 

يف اأثناء ذهابهم م�شرعن؛ فقوله )ابن خذام( هنا كناية عن ال�شرعة.   

وبعد هذا العر����ض والتحليل لروايات البيت؛ ن�شتطيع اأن نقول: اإن ابن خذام 
املذكور يف �شعر امرئ القي�ض ما هو اإل دللة لغوية.
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