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كلمة املشرف العام
احلمد هلل الذي علم ابلقلم،علم اإلنسان ما مل يعلم،والصالة والسالم على نبيه،معلم األمم حممد صلى هللا عليه وسلم .
وبعد،،،
ممــا ال شــك فيــه أن البحــث العلمــي عمــاد تطــور األمــم والشــعوب ،وأســاس هنضتهــا وتقدمهــا ،فبالعلــم شــيدت
حضــارات ،وقامــت اكتشــافات ،وتطــورت جمتمعــات ،وانطالقـاً مــن هــذا املبــدأ ،ســعت اجلامعــة إبصــدار جملــة علميــة حمكمــة
حتمــل امسهــا ،وحتــوي رؤيتهــا ،وحتمــل رســالتها وحتقــق أهدافهــا ،وذلــك بنشــر حبــوث علميــة ملــن يهتمــون ابلبحــث العلمــي
يف مؤسســات التعليــم العــايل ،ومراكــز البحــوث ،دعمـاً للعلــم والعلمــاء ،وإســهاما يف البنــاء املعريف،وتراكــم اخلــربة البشـرية،
مبــا يعــود علــى الفــرد واجملتمــع ابلصــاحل العــام.
فالبحــث العلمــي يعــد واحــداً مــن معايــر اجلــودة املهمــة ،الــيت تقــاس علــى أساســها جــودة املؤسســات العلميــة ومتيّزهــا
األكادميــي ،فاجلامعــة واحــدة مــن هــذه املؤسســات الــيت تعــد بيت ـاً مــن بيــوت اخلــربة العلميــة ،وداراً لالستشــارات يف شــى
ضــروب العلــم ،واملشــاريع العلميــة الكــربى يف مجيــع جمــاالت املعرفــة.
ظلــت إدارة اجلامعــة تســعى لتحقيــق هــذه الغايــة مــن خــالل تذليــل الصعــاب الــيت واجههــا هــذا املشــروع ،جبــد واجتهــاد
ومثابــرة إىل أن وصــل إىل هــذه النهايــة الســعيدة الــيت ظــل األســاتذة يتطلعــون إليهــا منــذ زمــن بعيــد ،وقــد مت كل ذلــك
بفضــل هللا ورعايتــه.
عطف ـاً علــى مــا تقــدم ،فقــد رأت إدارة اجلامعــة إكمــال مشــروع اجمللــة العلميــة علــى أن تكــون إصدارهتــا األوىل عــرب
الشــبكة العنكبوتيــة ( االنرتنــت) .وهــا حنــن نقــدم لكــم هــذا العمــل ونســعد بتقــدمي رؤاكــم واقرتاحاتكــم حولــه حــى يســتقيم
ويصــل إىل مــا تتطلعــون إليــه.
رب العاملن.
واحلمد هلل َّ

كلمة هيئة التحرير
بســم هللا املبتــدأ وإليــه املنتهــى والصــالة والســالم علــى ســيدان حممــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى هبديــه واتبــع
ســنته إىل يــوم الديــن.
تــزف إليكــم هيئــة حتريــر اجمللــة العلميــة احملكمــة -جامعــة الســيد حممــد بــن علــي السنوســي -البشــرى بصــدور عددهــا
األول الــذي ســوف ينشــر إلكرتونيـاً إن شــاء هللا ،نســأل هللا أن ينــال رضاءكــم وحيظــى ابهتمامكــم.
يف هــذا العــدد جمموعــة مــن األحبــاث العلميــة يف جمــاالت خمتلفــة ،نق ـرأ يف القانــون والش ـريعة اإلســالمية جمموعــة مــن
األحبــاث العلميــة منهــا حبــث لألســتاذ ســامل ســعد حســن بعن ـوان ( :حكــم اإلجهــاض يف مي ـزان الشــرع) يهــدف هــذا
البحــث إىل إعــالم النــاس ابحلكــم الشــرعي لإلجهــاض ،وحتذيــر الغافلــن املتهاونــن مــن مغبــة اإلقــدام علــى مثــل هــذا الفعــل
خــارج إطــار الكتــاب والســنة.
أمــا يف ختصــص اللغــة العربيــة فنقـرأ حبثـاً للدكتــور حممــد عبــد احلميــد أبــو جــار هللا بعنـوان ( الكشــف عــن كتــاب الوقــف
جلامــع العلــوم أليب احلســن علــي بــن احلســن الباقلــي) ،هتــدف الدراســة إلثبــات نســبة كتــاب حملققــه مــن خــالل صــورة عــن
خمطــوط الكتــاب .كمــا توجــد جمموعــة مــن البحــوث العلميــة احملكمــة منهــا حبــث للدكتــور أنيــس السنوســي ميلــود حممــد
بعنوان(احلــزن يف الشــعر الليــي احلديــث) ،هتــدف الدراســة لتوضيــح الظــروف الــيت عاشــها الشــاعر يف ليبيــا شــاع فيهــا احلــزن
واألمل والشــقاء واالضطهــاد ،الــذي نتــج عــن األوضــاع االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة الفاســدة.
كمــا نقـرأ عــدداً مــن األحبــاث العلميــة يف ختصــص التاريــخ واحلضــارة لعــدد مــن الباحثــن منهــا دراســة مرتمجــة الدكتــور
ســعد صــاحل الــدالل بعن ـوان ( مالمــح مــن اتريــخ العمــارة يف برقــة أثنــاء العصــر الرومــاين) ،هتــدف الورقــة للتعريــف بتاريــخ
العمــارة يف برقــة.
أمــا يف الرتبيــة نقـرأ للدكتــور فــرج هويــدي حممــد ورقــة بعنـوان ( إدارة األزمــات التعليميــة) هتــدف الدراســة لإلجابــة عــن
جمموعــة مــن التســاؤالت تتعلــق مبفهــوم األزمــة ومراحلهــا واالســتفادة مــن االجتاهــات يف التعامــل معهــا.
ونسأل هللا التوفيق والسداد.
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حكم اإلجهاض فى ميزان الشرع
إعداد  /أ.سالم سعد حسين
جامعة عمر المختار

إن الحمد هلل  ...نحمده ،ونســتعينه ،ونســتغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شــرور أنفســنا وســيئات
ّ
أعمالنــا ،مــن يهـ ِ
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أن ال إلــه إال هللا ،وأشــهد
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أن محمداً عبدهُ ورســوله  ...وبعد,,,
ال شــك َّ
مكرمــة عنــد هللا ســبحانة وتعالــى  ،حيــث خلــق اإلنســان مــن
أن النفــس البش ـرية َّ
ِ
طيــن ثـ ّـم سـواه ،ونف ــخ فيــه الــروح ،وأكرمــه علــى الخلــق أجمعيــن ،قــال تعالــىََ ﴿ :لَقـ ْـد َك َّرْمَنــا َبنــي َآد َم
(﴾...ســورة اإلسـراء ،اآليــة ،)70 :وأوجــده فــي هــذه الحيــاة؛ ليــؤدي مــا أ ِ
ُمـ َـر بــه ،وهــو توحيــد هللا عــز
وجــل وعبادتــه ،قــال تعالــى ﴿ :ومــا َخَلْقـ ُ ِ
ِ
ـس ِإ َّال ِلَي ْعُبـ ُـدون ﴾ (ســورة الذاريــات ،اآليــة:
ـت اْلجـ َّـن َو ْاإلنـ َ
ََ
)56؛ أي ليوحــدون هللا  -تعالــى -وقــد مـ َّـر اإلنســان بعــد أن خلقــه هللا ســبحانة وتعالــى بأط ـوار
فمر بمراحل مختلفة
ومراحل مختلفة حتى أصبح إنســاناً كامل البنية ،إذ كان جنيناً في بطن أمهّ ،
إلــى أن خــرج إلــى هــذه الحيــاة ،أول هــذه الم ارحــل مرحلــة النطفــة ،ثــم العلقــة ،ثــم المضغــة ،ثــم مرحلــة
ِ
طَفـ ًة ِفــي َقـ َـرٍار
ـان ِمــن ُسـ َـاَل ٍة ِّمــن ِطيـ ٍـن* ثُـ َّـم َج َعْلَنــاهُ ُن ْ
نسـ َ
نفــخ الــروح ،قــال تعالــىَ ﴿ :وَلَقـ ْـد َخَلْقَنــا ْاإل َ
ِ
ِ
َّم ِكيـ ٍـن* ثُـ َّـم َخَلْقَنــا ُّ
الن ْ
ظامـاً َف َك َسـ ْـوَنا اْلع َ
ض َغـ َة ع َ
ـام َل ْحمـاً
ض َغـ ًة َف َخَلْقَنــا اْل ُم ْ
طَفـ َة َعَلَقـ ًة َف َخَلْقَنــا اْل َعَلَقـ َة ُم ْ
ظـ َ
َح َسـ ُـن اْل َخ ِال ِقيـ َـن ﴾ (ســورة المؤمنــون ،اآليــة ،)12-14 :وقــال
ـار َك َّ
ثُـ َّـم أ َ
َنش ـأَْناهُ َخْلق ـاً َ
للاُ أ ْ
آخـ َـر َفتََبـ َ
رســول هللا صلــى هللا عليــة وســلم “ :إن أحدكــم يجمــع خْلُقــه فــي بطــن أ ِ
ُمـ ِـه أربعيــن يومـاً ثــم يكــون فــي
ّ
َُْ َ ُ
ّ
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ذلــك علقـ ًة مثــل ذلــك ثــم يكــون فــي ذلـ
َ
ً
ُْ َ ُ َ ُ ُ ُ
وقــد بنــى العلمــاء علــى هــذه الم ارحــل أحكامـاً تتعلــق باإلجهــاض ،فمنهــم مــن جـّـوز اإلجهــاض فــي
مرحلــة النطفــة ،ومنهــم مــن منــع ذلــك بالكليــة ،ومنهــم مــن وضــع ضوابــط لعمليــة اإلجهــاض قبــل نفــخ
الــروح ،وأجمعـوا علــى تحريــم ذلــك بعــد نفخهــا مــا لــم يكــن لعــذر شــرعي يبيــح ذلــك ،كتحقــق هــاك
األم إذا لــم يجهــض الجنيــن ،ومــا هــذا الحــرص مــن أهــل العلــم علــى هــذا المخلــوق الــذي لــم يخــرج
ـس محترمــة ومصانــة مــن االعتــداء عليهــا بــأي
إلــى الحيــاة بعــد إال لعظيــم قــدره عنــد ربــه ،وأنــه نفـ ٌ
نــوع مــن أنـواع االعتــداء.
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أهمية البحث:
تتمثــل أهميــة هــذا البحــث فــي كــون اإلجهــاض إمــا لحمايــة نفــس بشـرية مــن الهــاك (األم) فــي حالــة
اليقيــن بــأن نفســها ســتؤول إلــى الهــاك إذا لــم ُيجهــض جنينهــا ،والجنيــن ليــس بمؤكــد والدتــه حي ـاً،
العلمــاء لحالــة الضــرورة التــي تبيــح ذلــك ،أمــا الحالــة الثانيــة لإجهــاض
ومثــل هــذا اإلجهــاض جـَّـوزه ُ
العلمــاء ،وعليــه ســنقوم
فتتمثــل فــي قتــل نفــس دون وجــه حــق ،وذلــك جنايــة ،وهــذا ممــا لــم يجـ ّـوزه ُ
بد ارســه هــذا الموضــوع بشــيء مــن التفصيــل.
أهداف البحث:
 - 1إعام الناس بالحكم الشرعي في هذه المسألة ،وأنه مستقى من الكتاب والسنة.
 - 2تحذيــر الغافليــن المتهاونيــن مــن مغبــة اإلقــدام علــى مثــل هــذا العمــل خــارج إطــار الكتــاب
والســنة ،ومــا يترتــب عليــه مــن آثــام وعواقــب ال تحمــد عقباهــا.
 - 3بيــان حــرص هــذه الشـريعة الغـراء علــى مــا يحقــق مصالــح النــاس فــي الدنيــا واآلخـرة ،إواثبــات
أنهــا شـريعة صالحــة لــكل زمــان ومــكان.
منهجية البحث:
تُعــد المنهجيــة المعتمــدة فــي هــذه الد ارســة منهجيــة وصفيــة تحليليــة ،تعتمــد علــى جمــع المعلومــات
والحقائــق ،علــى أن تواكــب هــذه الد ارســة الوصفيــة محاولــة تفســير المعلومــات التــي تـ ّـم جمعهــا
وشــرحها ،وتحقيــق الهــدف المرجــو مــن هــذه الد ارســة.
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المبحث األول
مضمون اإلجهاض ومحله
كلمــة اإلجهــاض لهــا مفهومهــا عنــد علمــاء الفقــه اإلســامي ،والتــي تعــد جريمــة يعاقــب عليهــا فاعلهــا
شــرعاً إذا كانــت عــن عمــد ،ودون ضــرورة شــرعية تبيــح ذلــك الفعــل ،ولإجهــاض محـ ٌـل يــرد عليــه
ـاء علــى مــا تقــدم
متمثـاً فــي الجنيــن ،فهــو محــل اإلجهــاض ،والمجنــي عليــه فــي هــذه الجريمــة ،وبنـ ً
ســنتناول هــذا المبحــث فــي مطلبيــن.
المطلب األول :مفهوم اإلجهاض:
لإجهاض ٍ
معان عدة :سواء أكان ذلك في اللغة ،أو في االصطاح الشرعي.
الفرع األول :معنى اإلجهاض لغ ًة:
اإلجهــاض فــي اللغــة يطلــق علــى الج ِهيــض ،و ِ
ط ،الــذي تــم خلقــه ونفــخ فيــه روحــه
ـض الولــد َّ
السـْق ُ
الج ْهـ ُ
ـض ،وجمعــه
مــن غيــر
ويقــال للناقــة إذا أســقطت أو ألقــت ولدهــا أجهضــت ،فهــي ُم ْج َهـ ٌ
أن يعيــشُ ،
()3
()2
ـض  ،ويقــال :اإلجهــاض بمعنــى اإلزالق ،واإل ازلــة  .وقيــل فــي ذلــك:
َم َجاهيـ ُ
يطرحـن بالمهـامه األغفـال
كـل جهيـض لث ِ
ـق السـربال

()4

الفرع الثاني :اإلجهاض اصطاحاً:
لإجهــاض معـ ٍ
ـان فــي اصطــاح الفقهــاء؛ منهــا :اإلجهــاض ،واإلســقاط ،واإلمــاص ،واإلزالق .وقــد
جــاء فــي المغنــي المحتــاج عنــد شــرحه لديــة الجنيــن مــا يوضــح معنــى إجهــاض الجنيــن بقولــه“ :أن
ينفصــل ميتـاً بجنايــة فــي حيــاة األم أو موتهــا”( . )5وقــد ُعـ ِّـرف اإلجهــاض فــي الحــاوي الكبيــر بــ”أن
تلقــي جنينهــا ميتـاً”( )6؛ أي األم ،أمــا إذا ألقتــه حيـاً لــم يســم إجهاضـاً( . )7وذكــر الدكتــور عبــد الفتــاح
محمــود أن ابــن عابديــن* عـ َّـرف اإلجهــاض بأنــه“ :إنـزال الجنيــن قبــل أن يســتكمل مــدة الحمــل”(**)8
.
المطلب الثاني :محل اإلجهاض:
شــأن هــذه المســألة فــي اعتبــار مــا اســتقر فــي الرحــم ،هــل ُيعــد جنينـاً أم ال؟ وهــذا مرتبــط بم ارحــل نمــوه
فــي بطــن أمــه إلــى حيــن خروجــه ،وهــو مــا ســنبينه فــي هــذا المطلــب بتقســيمه إلــى فرعيــن:
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الفرع األول :مفهوم الجنين:
أوالً:

معنى الجنين لغة:

ِ
الســترة ،و َّ
أجنــه
الجَّن
الجنيــن الولــد مــا دام فــي بطــن أمــه ،وجمعــه ّ
أجنــةُ ،يقــال :أجنــت المـرأة ولــداً ،و ُ
()9ــة ُ
أجـ َّـن عنــه واسـ َّ
ـتجن بمعنــى اســتتر  ،فكلهــا تنصــب
أي ســتره ،وكل مــا ُســتر عنــك فقــد ُجـ َّـن عنــك ،و َ
علــى الســتر ،ولعــل الجنيــن ســمي جنينـاً الســتتاره فــي بطــن أمــه ،أي فــي جوفهــا.
ثانياً:

الجنين اصطاحاً:

فقــد عـ َّـرف الفقهــاء الجنيــن إلــى بمعـ ٍ
ـان عــدة ،فــكان منهــم المضيــق ،ومنهــم الموســع ،وهــي علــى
النحــو التالــي:
أجنــة ،فــإذا
عـ َّـرف ابــن نجيــم* الجنيــن بقولــه :هــو “اســم للولــد فــي بطــن أمــه مــادام فيــه ،والجمــع ّ
ُولــد ُســمى وليــداً ثُـ َّـم رضيعـاً  . )10(”...وهــذا المعنــى قريــب جــداً مــن المعنــى اللغــوي للجنيــن .وجــاء
فــي مختصــر المزنــي** بــأن الجنيــن هــو “أن يفــارق المضغــة والعلقــة ،حتــى يتبيــن منــه شــيء مــن
خلــق آدمــي أصبــع أو ظفــر أو عيــن أو مــا أشــبه ذلــك”( . )11وقــال ابــن عابديــن :الجنيــن “هــو الولــد
مــادام فــي الرحــم”(. )12
ويظهــر مــن ذلــك أن الفقهــاء قــد تباينـوا فــي تحديــد معنــى الجنيــن ،فمنهــم الموســع لهــذا المعنــى ومنهــم
المضيــق ،فنــرى مثـاً ابــن نجيــم يطلــق لفــظ الجنيــن علــى مــا كان فــي بطــن األم ،وهــذا التوســع فــي
معنــى الجنيــن ذهــب إليــه ابــن عابديــن بقولــه :هــو الولــد مــا دام فــي الرحــم ،بينمــا المزنــي اقتصــر
ق
ـيء مــن أصبــع،
معنــى الجنيــن عنــده علــى مــن فــار المضغــة والعلقــة ،وأن لــم يتبيــن مــن خلقتــه شـ ً
أو ظفــر ،أو عيــن ،أو غيــر ذلــك.
الفرع الثاني :آراء الفقهاء في اعتبار فترة تكون الجنين:
انقسم الفقهاء إزاء المرحلة التي يتكون فيها الجنين إلى آراء عدة؛ يمكن إجمالها فيما يلي:
الرأي األول:
أصحــاب هــذا الـرأي يعتبــرون مــا فــي بطــن األم جنينـاً ولــو كان مضغــة أو علقــة ممــا يعلــم أنــه ولــد،
وينســب هــذا القــول لإمــام مالــك( )13؛ إذ قــال :إذا ألقــت األم جنينـاً ولــو كان مضغــة ،أو علقــة ،أو
دمـاً ففيــه الغـرة(. )14
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وُذكــر فــي حاشــية الدســوقي أن الجنيــن ُيعــد جنين ـاً إوان كان علق ـ ًة أو مضغ ـ ًة ،والعلقــة :هــي الــدم
ـب عليــه المــاء الحــار ال يــذوب(. )15
صـ َّ
المجتمــع ،بحيــث لــو ُ
وجــاء فــي تفســير القرطبــي فــي قولــه تعالــى ... ﴿ :إوِا ْذ أَنتُــم أ ِ
ُم َه ِات ُكـ ْـم ﴾...
طــو ِن أ َّ
َجَّنـ ٌة ِفــي ُب ُ
َ
ْ
(ســورة النجــم ،اآليــة)32 :؛ أي :جمــع جنيــن ،وهــو الولــد مــا دام فــي البطــن( ، )16قــال مكحــول*
“ :كنــا أجنــة فــي بطــون أمهاتنــا ،فســقط منــا مــن ســقط وكنــا فيمــن بقــا  ، )17(”...وبهــذا فــإن فقهــاء
المالكيــة يعتبــرون الولــد مــا دام فــي البطــن جنين ـاً ولــو كان مضغــة أو علقــة ،بــل ولــو كان دم ـاً.
الرأي الثاني:
ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى أن مــا فــي بطــن األم ال يعــد جنين ـاً إال إذا تبيــن مــن خلقــه شــيء:
أصبــع ،أو ظفــر ،أو عيــن ،أو مــا بــان مــن خلــق ابــن آدم ،وأن ُيفــارق المضغــة أو العلقــة(، )18
وينســب هــذا القــول لإمــام الشــافعي ،إذ ال يعــد الجنيــن جنينـاً فــي مرحلــة المضغــة أو العلقــة ،بعكــس
المالكيــة ،وذكــر هــذا القــول المزنــي فــي مختص ـره ،وجــاء فــي حاشــية الرملــي ،والحــاوي الكبيــر
مثلــه( ، )19أمــا بعــد نفــخ الــروح فيعتبــر مــا فــي بطــن األم جنينـاً باتفــاق العلمــاء ،إذ أجمعـوا ـ رحمهــم
هللا ـ علــى أنــه ال يجــوز أن تجهــض وتســقط األجنــة بعــد نفــخ الــروح ،وأنــه إذا نفخــت الــروح فــي
ـس محترمــة(. )20
الجنيــن ،وأســقطت الم ـرأة ذلــك الجنيــن فإنهــا تعــد قاتلــة لــه؛ ألنــه نفـ ٌ
المبحث الثاني
آراء العلماء في اإلجهاض وعقوبته شرعاً
ذهــب العلمــاء بشــأن اإلجهــاض إلــى آراء عــدة ،حيــث ينصــب الخــاف فــي المرحلــة التــي تســبق نفــخ
الــروح ،دونمــا الفتـرة التــي نفخــت فيهــا ،وعليــه سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن:
المطلب األول
آراء العلماء في اإلجهاض قبل نفخ الروح وبعد النفخ:
الفرع األول :آراء العلماء في اإلجهاض قبل نفخ الروح:
اختلــف الفقهــاء فــي جـواز إســقاط الجنيــن قبــل نفــخ الــروح فيــه؛ فمنهــم مــن منعــه علــى اإلطــاق وشــدد
فيــه ،ومنهــم مــن أبــاح ذلــك إذا كان لعــذر ،ومنهــم مــن أباحــه إذا لــم يســتبين شــيء مــن خلقــة الجنيــن.
الرأي األول:
وهــذا رأي المالكيــة وبعــض الحنفيــة ،وبعــض أصحــاب اإلمــام أحمــد ؛ إذ يــرى المالكيــة عــدم
جـواز إســقاط مــا فــي الرحــم ولــو قبــل األربعيــن يومـاً ،فقــد جــاء فــي الشــرح الكبيــر للدرديــر مــا نصــه:
()22
وعلــق علــى ذلــك
“ال يجــوز إخ ـراج المنــي المتكــون فــي الرحــم ولــو قبــل األربعيــن يوم ـاً ُ ، ”...
()21
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فــي حاشــية الدســوقي بالقــول“ :هــذا هــو المعتمــد ،وقيــل يكـره إخ ارجــه قبــل األربعيــن”( . )23وقيــل فــي
الذخي ـرة والقوانيــن الفقهيــة “ :إواذا قبــض الرحــم المنــي ،فــا يجــوز التعــرض لــه ،وأشــد مــن ذلــك إذا
تخلــق ،وأشــد منــه إذا نفــخ فيــه الــروح ،فإنــه قتــل نفــس إجماعـاً”( ، )24أمــا إذا لــم يســتقر المنــي فــي
الرحــم ،وألقتــه الم ـرأة فــا شــيء فيــه عندهــم .يقــول القرطبــي* “ :النطفــة ليســت بشــيء يقين ـاً ،وال
يتعلــق بهــا حكــم إذا ألقتهــا المـرأة ،إذا لــم تجتمــع فــي الرحــم ،فهــي كمــا لــو كانــت فــي صلــب الرجــل،
فــإذا طرحتــه علقــة فقــد تحققنــا أن النطفــة قــد اســتقرت ،واجتمعــت ،واســتحالت إلــى أول أح ـوال مــا
يتحقــق بــه أنــه ولــد  ، )25(”...وبهــذا فــإن المالكيــة يقولــون بحرمــة اإلجهــاض قبــل نفــخ الــروح ،بــل
حتــى قبــل األربعيــن يومـاً؛ وممــا اســتدلوا بــه مــا يلــي:
أوالً :بمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضــى هللا عنــة أنــه استشــار فــي إمــاص الم ـرأة ،فقــال
المغي ـرة بــن شــعبة“ :شــهدت رســول هللا صلــى هللا عليــة وســلم قضــى فيــه بغ ـرٍة عبـ ٍـد أو أمـ ٍـة ،فقــال
عمــر :ائتنــي بمــن يشــهد معــك ،فشــهد معــه محمــد بــن مســلمة”(. )26
ثانياً :إن المحــرم لــو كســر بيــض الصيــد ضمنــه؛ ألنــه أصــل الصيــد ،فلمــا كان يؤاخــذ بالج ـزاء
لهــذا الفعــل ،فــا أقــل مــن أن يلحــق الم ـرأة اإلثــم إن هــي أســقطت مــا فيهــا بغيــر عــذر(. )27
الرأي الثاني:وينسب هذا الرأي لألحناف ،ولهم في هذه المسألة قوالن:
األول :القــول بإباحــة إســقاط الم ـرأة للجنيــن قبــل األربعــة أشــهر ولــو بــا إذن الــزوج .إذ جــاء فــي
الــدر المختــار“ :وقال ـوا يبــاح إســقاط الولــد قبــل أربعــة أشــهر ،ولــو بــا إذن الــزوج”( . )28وجــاء فــي
موضــع آخــر منــه“ :وال تأثــم مــا لــم يســتبن بعــض خلقــه”(.)29
الثاني :القــول بالك ارهــة إذا كان اإلســقاط مــن دون عــذر شــرعي يبيــح ذلــك ،فالمــاء بعــد مــا وقــع فــي
الرحــم فمآلــه إلــى الحيــاة ،فيكــون لــه حكــم الحيــاة ،كمــا فــي بيــض صيــد الحــرم ،فــإن المحــرم يضمنــه؛
ألنــه أصــل الصيــد .إذ جــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن مــا نصــه“ :لــو أرادت اإللقــاء قبــل مضــي زمــن
ينفــخ فيــه الــروح ،هــل يبــاح لهــا ذلــك أم ال؟ اختلفـوا فيــه ،وكان الفقيــه علــي بــن موســى* يقــول :إنــه
يكـره ،فــإن المــاء بع ــد مــا وقــع فــي الرحــم مآلــه الحيــاة ،فيكــون لــه حك ــم الحيــاة كمــا فــي بيضــة صيــد
الحــرم  . )30(”...وجــاء فيــه أيضـاً“ :وفــي ك ارهــة المخنيــة ،وال أقــول بالحــل إذ المحــرم لــو كســر بيــض
الصيــد ضمنــه؛ ألنــه أصــل الصيــد ،فلمــا كان يؤاخــذ بالج ـزاء فــا أقــل مــن أن يلحقهــا إثــم هنــا إذا
أســقطت بغيــر عــذر”( . )31وحمــل ابــن وهبــان** إباحــة اإلســقاط علــى حالــة العــذر ،أو أن المـرأة ال
تأثــم إثــم القتــل(. )32
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الرأي الثالث:وهو رأي الشافعية ،ولهم في هذه المسألة قوالن:
األول :القول بالحرمة بعد أن تستقر النطفة في الرحم ،ولو كان ذلك قبل األربعين يوماً.
الثاني :القول بالجواز ما دامت نطفة أو علقة

()33

.

جــاء فــي تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب“ :واختلف ـوا فــي ج ـواز التســبب إلــى إلقــاء النطفــة بعــد
اســتقرارها فــي الرحــم ،فقــال أبــو إســحاق المــروزي*  :يجــوز إلقــاء النطفــة والعلقــة  ،...وفــي اإلحيــاء
مــا يــدل علــى تحريمــه ،وهــو األوجــه؛ ألنهــا بعــد االســتقرار آيلــة إلــى التخلــق المهيــأ لنفــخ الــروح
. )34(”...
وجــاء فــي نهايــة المحتــاج“ :وقــال المحــب الطبــري**  :اختلــف أهــل العلــم فــي النطفــة قبــل األربعيــن
علــى قوليــن ،قيــل ال يثبــت لهــا حكــم الســقط والـوأد ،وقيــل لهــا حرمــة وال يبــاح إفســادها ،وال التســبب
فــي إخراجهــا بعــد االســتقرار فــي الرحــم بخــاف العــزل ،فإنــه قبــل حصولهــا فيــه  ، )35(”...وقــال
الزركشــي*** وفــي تعليــق بعــض الفضــاءُ :ســئل عــن رجــل ســقى جاريتــه شـراباً؛ لتســقط جنينهــا،
فقــال :مــا دامــت نطفــة أو علقــة فواســع لــه ذلــك إن شــاء هللا تعالــى( ، )36ثــم قــال الزركشــي“ :ويبعــد
الحكــم بعــدم تحريمــه”( ، )37ثــم قــال الرملــي**** “ :وال ارجــح تحريمــه بعــد نفــخ الــروح مطلقـاً ،وجـوازه
قبلــه”(. )38
الرأي الرابع:وينسب هذا الرأي للحنابلة ،ولهم في ذلك قوالن:
األول :القــول بجـواز إلقــاء النطفــة قبــل األربعيــن يومـاً؛ إذ ورد فــي الــروض المربــع“ :ويبــاح للمـرأة
إلقــاء النطفــة قبــل أربعيــن يومـاً بــدواء مبــاح”( ، )39وجــاء أيضـاً فــي كشــف المخــدرات لشــرح أخصــر
المختصـرات :جـواز شــرب األنثــى الــدواء المبــاح؛ إللقــاء نطفــة قبــل األربعيــن يومـاً( ، )40وقيــل فــي
الفــروع :وظاهــر كام صاحــب الفنــون :أنــه يجــوز إســقاطه قبــل أن ينفــخ فيــه الــروح(. )41
ومــا ذكـره ابــن قدامــه* مــن تفصيــل فــي وجــوب الغـ ّـرة والكفــارة علــى الجانــي يــدل علــى اإلباحــة فيمــا
إذا أســقطت المـرأة علقــة أو مضغــة ليــس فيهــا صــورة آدمــي( ،)42إذ يقــول“ :فــإن أســقطت مــا ليــس
فيــه صــورة آدمــي فــا شــيء فيــه؛ ألنــا ال نعلــم أنــه جنيــن ،إوان ألقــت مضغــة فشــهد ثقــات مــن القوابــل
أن فيــه صــورة خفيــة ففيــه غ ـرة ،إوان شــهدت أنــه مبتــدأ خلــق آدمــي لــو بقــي تصــور ،ففيــه وجهــان
أصحهمــا ال شــيء فيــه؛ ألنــه لــم يتصــور ،فلــم يجــب فيــه كالعلقــة؛ وألن األصــل ب ـراءة الذمــة فــا
تشــغلها بالشــك ،والثانــي فيــه غـرة؛ ألنــه مبتــدأ خلــق آدمــي أشــبه مــا لــو تصــور ،وهــذا يبطــل بالنطفــة
()43
والعلقــة”
الثاني :وهــو القــول بالتحريــم ،إذ جــاء فــي كتــاب أحــكام النســاء نق ـاً عــن اإلنصــاف :أنــه يحــرم
()44
اء يمنــع مــن نفــوذ المنــي فــي مجــاري الحبــل
إســقاط النطفــة ،وقيــل :األحــوط أال تســتعمل المـرأة دو ً
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ال ـرأي المختار:ال ـرأي الــذي تطمئــن إليــه النفــس هــو رأي بعــض الشــافعية وبعــض المالكيــة ومــن
وافقهــم ،إذ يقولــون بحرمــة إســقاط النطفــة قبــل األربعيــن يومـاً وكذلــك العلقــة والمضغــة ،إذ جــاء فــي
شــرح زاد المســتقنع مــا نصــه“ :والشــافعية اســتدلوا بأدلــة صحيحــة قويــة ،فــإن األصــل فــي األجســاد
واألرواح أنــه ال يجــوز اإلقــدام علــى العبــث بهــا أو تعريضهــا للتلــف أو تغييــر الخلقــة ،وهــذا أصــل
دّلــت عليــه نصــوص الكتــاب والســنة ،فــإن هللا ســبحانة وتعالــى لمــا ذكــر قبائــح الشــيطان ذكــر
منهــا :تغييــر الخلقــة ،قــال تعالــى ﴿ :وآلمرَّنهــم َفَليبِتّكـ َّـن آ َذان األَنعــا ِم وآلمرَّنهــم َفَليغِيــرَّن خْلــق للاِ
َ ُ َ ُ ْ َُ ُ
َ ْ َ َ َُ ُ ْ ُ َّ ُ َ َ ّ
( ﴾...ســورة النســاء ،اآليــة ،)119 :فأخبــر تبــارك وتعالــى أن ممــا يســوله الشــيطان لعصــاة بنــي
آدم العبــث فــي خلقتــه ،وقــد نــص النبــي صلــى هللا عليــة وســلم فــي الحديــث الصحيــح  ...أن مــا قبــل
نفــخ الــروح مــن الخلقــة ،ولــذا قــال“ :إنــه يجمــع خلــق أحدكــم فــي بطــن أمــه أربعيــن ثــم يكــون علقــة
مثــل ذلــك ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك ثــم يبعــث هللا إليــه الملــك فيؤمــر بأربــع كلمــات ،فيقــول :اكتــب
عمله ،وأجله ،ورزقه ،وشــقي أم ســعيد  ، )45(”...ولذا قال تعالى ﴿ :ثُ َّم َخَلْقَنا ُّ
طَف َة َعَلَق ًة َف َخَلْقَنا
الن ْ
ـدل علــى أنهــا مــن الخلقــة  ...فاإلقــدام علــى
اْل َعَلَقـ َة ُم ْ
ض َغـ ًة ( ﴾...ســورة المؤمنــون ،اآليــة ،)14 :فـ ّ
إتــاف هــذه الخلقــة إوازهاقهــا حـرام؛ ألن األصــل الشــرعي يقتضــي تحريمهــا ،ولــم نجــد فــي كتــاب هللا
وال ســنة النبــي صلــى هللا عليــة وســلم تفريقـاً بيــن مــا قبــل نفــخ الــروح ومــا بعــد نفــخ الــروح  ،...فالــذي
تطمئــن إليــه النفــس مــن حيــث األصــول الشــرعية واألدلــة أنــه ليــس هنــاك دليــل قــوي يــدل علــى جـواز
اإلقــدام علــى إســقاط األجنــة قبــل التخلــق أو بعــد التخلــق ،أو قبــل نفــخ الــروح أو بعــد نفــخ الــروح،
وهــذا األصــل تــدل عليــه أدلــة الكتــاب والســنة ،وكــون النبــي صلــى هللا عليــة وســلم يخبــر أن الــروح
ال تنفــخ إال بعــد المائــة والعشـرين يومـاً ليــس دليــل علــى جـواز إتــاف هــذه الخلقــة . )46(”...
الفرع الثاني :آراء العلماء في اإلجهاض بعد نفخ الروح:
اتفقت كلمة الفقهاء على تحريم اإلجهاض بعد نفخ الروح ،إواليك بعض أقوال الفقهاء في ذلك:
عند المالكية:
جــاء فــي الذخيـرة والقوانيــن الفقهيــة “ :إواذا قبــض الرحــم المنــي فــا يجــوز التعــرض لــه ،وأشــد مــن ذلــك
إذا تخلــق ،وأشــد منــه إذا نفــخ فيــه الــروح ،فإنــه قتــل نفــس إجماعـاً”( . )47وقيــل فــي شــرح الدرديــر:
إواذا نفخــت فــي الجنيــن الــروح حــرم إجهاضــه إجماعـاً(. )48
عند األحناف:
جــاء فــي شــرح فتــح القديــر مــا نصــه“ :وهــل يبــاح اإلســقاط بعــد الحبــل؟ يبــاح مــا لــم يتخلــق شــيء
منــه ،ثــم فــي غيــر موضــع قال ـوا :وال يكــون ذلــك إال بعــد مائــة وعش ـرين يوم ـاً ،وهــذا يقتضــي أنهــم
أرادوا بالتخلــق نفــخ الــروح  . )49(”...وجــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن“ :لــو أرادت إلقــاء المــاء بعــد
وصولــه إلــى الرحــم ،قال ـوا :إن مضــت مــدة ينفــخ فيــه الــروح ال يبــاح لهــا”( . )50وجــاء فــي موضــع
آخــر منــه“ :وال يخفــى أنهــا تأثــم إثــم القتــل لــو اســتبان خلقــه ومــات بفعلهــا”(. )51
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عند الشافعية:
ُذ ِكـ َـر فــي نهايــة المحتــاج مــا نصــه ...“ :أمــا حالــة نفــخ الــروح فمــا بعــده إلــى الوضــع فــا شــك فــي
التحريــم”( . )52وجــاء فيــه أيضـاً :لــو كانــت النطفــة مــن زنــا وتركــت حتــى نفــخ فيهــا الــروح فــا شــك
فــي التحريــم(. )53
عند الحنابلة:
قــال شــارح زاد المســتقنع :وقــد أجمــع العلمــاء ـ رحمهــم هللا ـ علــى أنــه ال يجــوز أن تجهــض وتســقط
األجنــة بعــد أن ينفــخ فيهــا الــروح ،وأنــه إذا نفخــت الــروح فــي الجنيــن وأســقطت المـرأة ذلــك الجنيــن
ـس محترمــة(. )54
فإنهــا تعــد قاتلــة لــه؛ ألنــه نفـ ٌ
خاصة القول:
قــد اتفــق العلمــاء ـ رحمهــم هللا تعالــى ـ علــى عــدم جـواز إجهــاض إواســقاط األجنــة بعــد نفــخ الــروح،
و ّأنــه إذا نفخــت الــروح فــي الجنيــن وأقدمــت الم ـرأة علــى إســقاطه ،فإنهــا تعــد قاتلــة لنفــس محرمــة
أن اإلجهــاض بعــد نفــخ الــروح محــرم إجماع ـاً.
شــرعاً ،إذ ّ
الفرع الثالث :الفتاوى المعاصرة حول اإلجهاض:
تعــد مســألة اإلجهــاض مــن المســائل الشــرعية المهمــة التــي عنــى بهــا الفقهــاء قديمـاً وحديثـاً ،ومنهــا
مــا جــاء فــي قـرار مجمــع الفقــه اإلســامي لرابطــة العالــم اإلســامي فــي دورتــه الثانيــة عشــر والمنعقــدة
بمكــة المكرمــة ،بتاريــخ 1410هــ-1990م بشــأن إســقاط الجنيــن المشــوه ِخْلقيـاً مــا نصــه“ :إذا كان
الحمــل قــد بلــغ مائــة وعش ـرين يوم ـاً ال يجــوز إســقاطه ولــو كان التشــخيص الطبــي يفيــد أنــه مشــوه
ِ
الخلقــة ،إال إذا أثبــت بتقريــر لجنــة طبيــة مــن األطبــاء الثقــات المختصيــن أن بقــاء الحمــل فيــه خطــر
()55
مؤكــد علــى حيــاة األم ،فعندئــذ يجــوز إســقاطه ،سـواء كان مشــوهاً أم ال؛ دفعـاً ألعظــم الضرريــن”
.
المطلب الثاني
العقوبة أو الجزاء على اإلجهاض:
للجنيــن حرمــة فــي بطــن أمــه ،فــا يجــوز االعتــداء عليــه؛ ألن مآلــه أن يولــد حي ـاً ،وقــد وضعــت
الش ـريعة اإلســامية مــا يكفــل حمايتــه ويمنــع االعتــداء عليــه ،وبهــذا ســنبين بشــيء مــن اإليجــاز
الغ ـرة
عقوبــة اإلجهــاض فــي الش ـريعة اإلســامية والمتمثلــة فــي الغ ـرة والكفــارة فيمــن يــرى وجــوب ُ
والكفــارة مع ـاً.
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الغرة:
الفرع األول :مفهوم ُ
أوالً:

الغرة لغ ًة:
ُ

وغ ـرة كل شــيء أولــه
الغ ـرة بالضــم بيــاض فــي جبهــة الفــرس ،واألغــر األبيــض مــن كل شــيءُ ،
ُ
الغ ـرة :العبــد واألمــة(. )56
و
ـه،
ـ
ج
الو
ـض
ـ
ي
أب
كان
إذا
ـه
ـ
ج
الو
ـر
ـ
غ
أ
ـل
ـ
ج
ور
ـه،
ـ
م
أكر
و
ُ
ثانياً:

الغرة شرعاً:
ُ

كمــا جــاء فــي الحديــث هــي “عبــد أو أمــة”( ، )57وقيمتهــا نصــف عشــر ديــة الرجــل ،وهــي خمــس مــن
اإلبــل( ، )58سـواء كان الجنيــن ذكـ اًر أو أنثــى(. )59
الغرة عند الفقهاء ،ومتى تجب؟ ومن يدفعها؟ ولمن تدفع؟
الفرع الثانيُ :
إذا تســببت األم أو غيرهــا فــي إســقاط جنينهــا ،فخــرج ميت ـاً ،ففيــه ُغ ـرة ،وهــذا ثابــت بالســنة النبويــة
الصحيحــة ،إذ جــاء فــي صحيــح مســلم“ :عــن أبــي هري ـرة رضــى هللا عنــة أنــه قــال :قضــى رســول
بغـرة عبـ ٍـد أو أمــة . )60(”...
هللا صلــى هللا عليــة وســلم فــي جنيــن امـرأة مــن بنــي َل ْحَيــان ســقط ميتـاً ُ
وجــاء فــي صحيــح البخــاري“ :عــن المغيـرة بــن شــعبة عــن عمــر رضــى هللا عنــة أنــه استشــارهم فــي
بالغـرة عبـ ٍـد أو أمــة ،فشــهد محمــد
إمــاص المـرأة ،فقــال المغيـرة :قضــى النبــي صلــى هللا عليــة وســلم ُ
بــن مســلمة َّأنــه شــهد النبــي صلــى هللا عليــة وســلم قضــى بــه”(. )61
الغرة في الجملة إال أنهم اختلفوا في بعض الجزئيات
ومع اتفاق العلماء على وجوب ُ

()62

:

عند المالكية:
الغـرة تجــب فــي إلقــاء الجنيــن إوان ألقتــه المـرأة علقــة ،والعلقــة عندهــا هــي الــدم المجتمــع بحيــث
أن ُ
ّ
()63
إذا صــب عليــه المــاء الحــار ال يــذوب ،أمــا لــو كان يــذوب إذا صــب عليــه المــاء فــا شــيء فيــه .
الحنفية:
الغـرة ال تجــب إال بعــد نفــخ الــروح ،وأن يســتبين بعــض خلــق الجنيــن ،وال يكــون ذلــك إال
يــرون أن ُ
بعــد مائــة وعش ـرين يوم ـاً ،والبــد مــن وجــود ال ـرأس عندهــم ،أمــا إذا ألقــت مضغــة ولــم يتبيــن شــيء
مــن خلقــه ،فشــهدت ثقــات مــن القوابــل أنــه مبــدأ خلــق آدمــي ،ولــو بقــي لتصــور فــا غـرة فيــه وتجــب
فيــه ُح ُكومــة(. )64
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الشافعية:
مذهبهــم قريــب مــن مذهــب الحنفيــة ،إذ يقــول اإلمــام الشــافعي“ :وأقــل مــا يكــون بــه الســقط جنينـاً فيــه
ُغـرة أن يتبيــن مــن خلقــه شــيء ُيفــارق المضغــة أو العلقــة ،أصبــع ،أو ظفــر ،أو عيــن ،أو مــا بــان
مــن خلــق ابــن آدم ،ســوى هــذا كلــه ففيــه ُغـرة كاملــة . )65(”...
الحنابلة:
ومذهبهــم قريــب مــن مذهــب الحنفيــة والشــافعية :يقــول ابــن قدامــه فــي المغنــي“ :وكذلــك لــم يجــب
ضمانــه إذا لــم يظهــر ،فــإن أســقطت مــا ليــس فيــه صــورة آدمــي فــا شــيء فيــه؛ ألنــا ال نعلــم أنــه
جنيــن ،إوان ألقــت مضغــة فشــهد ثقــات مــن القوابــل أن فيــه صــورة خفيــة ففيــه ُغـرة ،إوان شــهدت أنــه
مبتــدأ خلــق آدمــي لــو بقــي تصــور ففيــه وجهــان :أصحهمــا ال شــيء فيــه؛ ألنــه لــم يتصــور فلــم يجــب
فيــه كالعلقــة؛ وألن األصــل بـراءة الذمــة فــا تشــغلها بالشــك . )66(”...
الظاهرية:
الغـرة تجــب إذا أســقطت المـرأة جنينهــا سـواء كان اإلســقاط قبــل نفــخ الــروح ،أو كان بعــد
يــرون أن ُ
نفــخ الــروح ولــم تكــن تَ ْعمــد قتلــه ،أمــا إذا كان اإلســقاط بعــد نفــخ الــروح ،وكانــت الم ـرأة قــد تعمــدت
قتــل جنينهــا ،أو تعمــد أجنبــي قتلــه فــي بطنهــا ،فالقــود واجــب فــي ذلــك وال ُغ ـرة إال أن يعفــى عنــه
فتجــب الغـرة فقــط؛ ألنهــا ديــة ،وال تجــب الكفــارة فــي ذلــك؛ ألنــه قتــل عمــد ،إوانمــا وجــب القــود؛ ألنــه
قاتــل نفــس مؤمنــة عمــداً ،فهــو نفــس بنفــس(. )67
من يدفع الغرة؟
مخيــر بيــن دفــع
قــال المالكيــة الغ ـرة فــي مــال الجانــي س ـواء كان القتــل عمــداً أو خطــأ ،والجانــي ّ
ُعشــر ديــة أم الجنيــن مــن الذهــب أو الــورق حــاالً ،إال أن تبلــغ ثلــث ديتــه ،فعلــى العاقلــة ،أو دفــع
الغ ـرة عبــد أو وليــدة(. )68
وقــال الحنفيــة :إن الغـرة تجــب علــى عاقلــة الجانــي فــي ســنة ،لمــا ُروي عــن محمــد ابــن الحســن* أنــه
قــال“ :بلغنــا أن رســول هللا صلــى هللا عليــة وســلم :قضــى بالغـرة علــى العاقلــة فــي ســنة( ، )69فــإن لــم
يكــن للجانــي عاقلــة فالغـرة علــى بيــت مــال المســلمين إذا كان منتظمـاً ،فــإن لــم يكــن منتظمـاً ،فالغـرة
فــي مــال الجانــي فــي ثــاث ســنين(. )70
الغـرة تجــب علــى عاقلــة الجانــي ،وقيــل إن تعمــد الجنايــة علــى الجنيــن بــأن
وذهــب الشــافعية إلــى أن ُ
الغ ـرة ،وهــذا مبنــي علــى تصــور العمــد فــي الجنايــة علــى الجنيــن،
قصدهــا بمــا يلقــي غالب ـاً فعليــه ُ
والمذهــب أنــه ال يتصــور فيــه ،إوانمــا يكــون خطــأ أو شــبه عمــد ،بــل قيــل إنــه ال يتصــور فيــه شــبه
العمــد أيضـاً وهــو قــوي(. )71
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الغ ـرة تكــون علــى الجانــي؛ ألن العاقلــة ال تَ ْح ِمــل مــا دون الثلــث عندهــم( ، )72إواذا
وعنــد الحنابلــة ُ
الغ ـرة قيمتهــا خمــس مــن اإلبــل ،ونصــف عشــر الديــة مــن غيرهــا ،فإنهــا
اختلفــت قيمــة اإلبــل؛ ألن ُ
تقــوم باإلبــل؛ ألنهــا األصــل ،وهــذا أحــد القوليــن ،أمــا القــول اآلخــر فتقــوم بالذهــب أو الــورق ،فتجعــل
قيمتهــا خمســين دينــا اًر أو ســتمائة درهــم ذكـ اًر كان الجنيــن أم أنثــى؛ لعمــوم األخبــار(. )73
الغرة؟
لمن تدفع ُ
الغـرة لورثــة الجنيــن ،بتقديــر انفصالــه حيـاً ثــم موتــه؛ ألنهــا فــداء نفســه
تدفــع ُ
()75
واألم معـاً ،أو أمــه إن لــم يكــن لــه أب مــع مــن يرثــه معهــا .

()74

 ،ويرثــه كل مــن األب

الغرة:
الكفارة مع ُ
عنــد المالكيــة تستحســن الكفــارة فــي قتــل الجنيــن؛ إذ جــاء فــي بدايــة المجتهــد :إن اإلمــام مالــك
استحســن فــي قتــل الجنيــن الكفــارة؛ ألن الكفــارة ال تجــب عنــده فــي العمــد ،وتجــب فــي الخطــأ ،ولمــا
كان هــذا متــردداً عنــده بيــن العمــد والخطــأ استحســن فيــه الكفــارة ولــم يوجبهــا؛ وألن ســقوط الجنيــن
عــن الضــرب ليــس عمــداً محض ـاً إوانمــا هــو عمــد فــي أمــة خطــأ فيــه(. )76
وعنــد الحنفيــة فالكفــارة مندوبــة وليســت واجبــة فــي الجنيــن؛ إذ جــاء فــي الــدر المختــار“ :وال كفــارة فــي
الجنيــن عندنــا وجوبـاً بــل ندبـاً”(. )77
الغ ـرة عنــد الشــافعية والحنابلــة علــى مــن تســبب فــي إســقاط الجنيــن ميت ـاً س ـواء
وتجــب الكفــارة مــع ُ
()78
أكان بســبب فعــل األم أو غيرهــا  ،قــال صاحــب الحــاوي الكبيــر فــي حديثــه عــن كفــارة الجنيــن:
“ ...ودليلنــا أنهــا نفــس آدمــي ضمنــت بالجنايــة فوجــب أن تضمــن بالكفــارة كالحــي؛ وألن الكفــارة
أخــص وجوب ـاً بالقتــل مــن الديــة ...؛ ألن مــن رمــى دار الحــرب بســهم فقتــل بــه مســلماً وجبــت
()79
عليــه الكفــارة ولــم تجــب عليــه الديــة ،فلمــا وجــب فــي الجنيــن الديــة فأولــى أن تجــب فيــه الكفــارة”
 ،وقيــل فــي المغنــي“ :كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم أوجــب علــى ضــارب بطــن الم ـرأة تلقــي
الغـرة ،وروي ذلــك عــن عمــر رضــي هللا عنــه  ، ...ولنــا فــي ذلــك قــول هللا تعالــى:
جنينـاً الرقبــة مــع ُ
ٍ
ٍ
طئـاً َفتَ ْح ِريـ ُـر َرَقَبــة ُّم ْؤ ِمَنــة ( ﴾...ســورة النســاء ،اآليــة ،)92 :وقــال تعالــى:
﴿ َ ...و َمــن َقتَـ َـل ُم ْؤ ِمنـاً َخ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
﴿  ...إوِان َك ِ
َّ
ِ
َهلــه َوتَ ْح ِريـ ُـر َرَقَبــة ُّم ْؤ ِمَن ـ ًة ﴾...
ان مــن َقـ ْـو ٍم َب ْيَن ُكـ ْـم َوَب ْيَن ُهـ ْـم ّميثَـ ٌ
ـاق َفدَي ـ ٌة ُّم َســل َم ٌة ِإَلــى أ ْ
َ
َ
(ســورة النســاء ،اآليــة)92 :؛ وألنــه نفــس مضمــون بالديــة فوجبــت فيــه الرقبــة كالكبيــر وتــرك ذكــر
الكفــارة ال يمنــع وجوبهــا ،كقولــه صلــى هللا عليــة وســلم فــي النفــس المؤمنــة مائــة مــن اإلبــل ،وذكــر
الديــة فــي مواضــع ولــم يذكــر الكفــارة؛ وألن النبــي صلــى هللا عليــة وســلم قضــى بديــة المقتولــة علــى
عاقلــة القاتلــة ولــم يذكــر كفــارة ،وهــي واجبــة كــذا هاهنــا إوانمــا كان كذلــك؛ ألن اآليــة أغنــت عــن ذكــر
الكفــارة فــي موضــع آخــر فاكتفــى بهــا”(.)80
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الخاتمة
وبعــد أن تـ َّـم ـ بحمــد هللا ســبحانه وتعالــى ـ االنتهــاء مــن د ارســة األحــكام المتعلقــة باإلجهــاض ،ومــا
اســتتبع ذلــك مــن بيــان آراء الفقهــاء بشــأن هــذه المســألة ،فــا أظــن أن هــذه الد ارســة قــد غطــت جميــع
جوانــب هــذا الموضــوع ،وحســبي منهــا أن تكــون قــد ألقــت الضــوء علــى بعــض المســائل المهمــة التــي
كانــت تتطلــب د ارســة بشــأنها ،فعرفنــا فــي المبحــث األول معنــى اإلجهــاض ومحلــه ،وآراء العلمــاء
فيــه ،وفــي المبحــث الثانــي اســتعرضنا آراء العلمــاء فــي اإلجهــاض قبــل نفــخ الــروح ،وبعــد النفــخ،
أبنــا جـزاء اإلجهــاض وعقوبتــه.
وّ
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يأتي:
عرفــت اإلجهــاض كلهــا تــدور علــى محــور واحــد ،وهــو خــروج الجنيــن بغيــر
 - 1إن التعاريــف التــي ّ
الطريقــة الطبيعيــة والمعتــادة لخروجــه.
 - 2تبايــن أقـوال الفقهــاء عنــد تعريفهــم لمعنــى الجنيــن ،فمنهــم الموســع لهــذا المعنــى ،فيطلــق لفــظ
الجنيــن علــى مــا كان فــي بطــن األم ،ومنهــم المضيــق ،فاقتصــر معنــى الجنيــن علــى مــن فــارق العلقــة
والمضغــة ،وأن لــم يتبيــن مــن خلقتــه شــيء مــن أصبــع ،أو ظفــر ،أو عيــن ،أو غيــر ذلــك.
 - 3اختلفــت آراء الفقهــاء بشــأن جـواز إســقاط الجنيــن قبــل نفــخ الــروح ،فمنهــم مــن قــال بعــدم جـواز
إســقاط مــا فــي الرحــم ولــو قبــل األربعيــن يوم ـاً ،ومنهــم مــن فـ ّـرق بيــن حالــة مــا إذا كان اإلجهــاض
لعــذر مــن عدمــه ،فكرهـوا اإلســقاط إذا كان لغيــر عــذر شــرعي يبيــح ذلــك ،وذهــب غيرهــم إلــى جـواز
ُ
اإلســقاط إذا كان قبــل األربعــة أشــهر ولــم َي ْســتَبن بعــض خلقــه ،وقــال آخــرون بجـواز إســقاط النطفــة
والعلقــة ،وذهــب غيرهــم إلــى تحريــم ذلــك.
األجنــة بعــد نفــخ الــروح،
 - 4اتفــق العلمــاء ـ رحمهــم هللا تعالــى ـ علــى عــدم جـواز إجهــاض إواســقاط
ّ
إذ ُيعــد الجنيــن نفــس محترمــة ومصانــة شــرعاً ،إوان إجهاضــه بعــد نفــخ الــروح محــرم إجماعـاً.
الغرة في حق من أســقط جنيناً ،غير أنهم اختلفوا في المرحلة التي
 - 5اتفق الفقهاء على وجوب ُ
الغـرة حســب الم ارحــل التــي يمــر بهــا الجنيــن ،والتــي تـ ّـم التطــرق إليهــا فــي صلب البحث.
تجــب فيهــا ُ
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التوصيات:
إذا كان اإلجهاض أمر البد منه ،وذلك للضرورة الشرعية ،فيجب مراعاة اآلتي:
- 1أن تكون عملية اإلجهاض وفق أحكام الشريعة اإلسامية وضوابطها.
- 2أن تكــون هنــاك حالــة ضــرورة ملحــة ،وعــذر شــرعي يبيــح ذلــك ،كتحقــق هــاك األم إذا لــم
يجهــض الجنيــن ،وأن يكــون ذلــك متيقن ـاً.
- 3أن تقوم بعملية اإلجهاض طبيبة مسلمة وأهل للثقة ،وذو خبرة ومن أهل االختصاص.
- 4أن تُجرى عملية اإلجهاض في أحد المستشفيات العامة ،وتحت رقابة الدولة.
- 5أن يكــون اإلجهــاض بعلــم الــزوج إذا كان حيـاً ،أو بعلــم محــارم المـرأة إذا كان الــزوج ميتـاً وقــت
اإلجهاض.
وأخيـ اًر أســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يتقبــل هــذا العمــل ،وأن يجعلــه خالصـاً لوجهــه الكريــم ،إنــه نعــم
المولــى ونعــم النصيــر.
الباحث
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الهوامش:
ُمــه ،وكتابــه ورزقــه وأجلــه
 - 1صحيــح مســلم ،كتــاب القــدر ،بــاب كيفيــة الخلــق اآلدمــي فــي بطــن أ ّ
وعملــه وشــقاوته وســعادته ،رقــم.4/2036 ،2643
 - 2مختــار القامــوس ،حــرف الجيــم ،مشــتق مــن ج.هــ.ض ،ص ،.119وكتــاب العيــن ،مــادة
جهــض 3/383 ،ومــا بعدهــا.
 - 3تاج العروس من جواهر القاموس ،مادة جهض.18/280 ،
 - 4العين( ،المصدر السابق) ،مادة جهض.3/384 ،
 - 5مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين.4/103 ،
 - 6الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي.13/419 ،
( - 7المصدر نفسه).13/419 ،
ن
 - 8اإلجهاض من منظور إسامي ،بحث مقار  ،ص 8وما بعدها.
 - 9مختــار الصحــاح ،بــاب الجيــم ،مشــتق مــن ج.ن.ن ،ص ،.48ومختــار القامــوس( ،المصــدر
الســابق) ،حــرف الجيــم ،مشــتق مــن ج.ن.ن ،ص.117
 - 10البحر الرائق شرح كنز الدقائق.8/389 ،
 - 11مختصر المزني على األم.5/143 ،
 - 12حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ،.6/587 ،وحاشية الطحطاوي
الدر المختار.4/285 ،
على ّ
 - 13بداية المجتهد ونهاية المقتصد.2/295 ،
 - 14المدونة الكبرى ،بتصرف.16/399 ،
 - 15حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،بتصرف.4/268 ،
 - 16الجامع ألحكام القرآن17/110 ،
( - 17المصدر نفسه).17/110 ،
 - 18األم.6/107 ،
 - 19مختصــر المزنــي( ،المصــدر الســابق) ،.1/249 ،وحاشــية الرملــي ،.4/91 ،والحــاوي
الكبيــر( ،المصــدر الســابق).12/385 ،
 - 20شرح زاد المستقنع 13/243 ،نقاً عن المكتبة الشاملة.
( - 21المصدر نفسه) 2/266 ،وما بعدها.
 - 22الشرح الكبير 2/266 ،وما بعدها.
 - 23حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( ،المصدر السابق).2/267 ،
 - 24الذخيرة ،.4/419 ،والقوانين الفقهية.1/141 ،
 - 25الجامع ألحكام القرآن( ،المصدر السابق).12/8 ،
 - 26سنن ابن ماجه ،كتاب الديات ،باب دية الجنين ،رقم.2/882 ،2640
 - 27حاشية رد المحتار على الدر المختار( ،المصدر السابق).3/176 ،
 - 28الدر المختار.3/176 ،
( - 29المصدر نفسه).6/590 ،
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 - 30حاشية رد المحتار على الدر المختار( ،المصدر السابق).3/176 ،
( - 31المصدر نفسه).3/176 ،
( - 32المصدر نفسه).3/176 ،
 - 33حكم اإلجهاض في الشريعة اإلسامية ،ص.256
 - 34تحفة الحبيب على شرح الخطيب.4/83 ،
 - 35نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.8/442 ،
 - 36حاشية الجمل على شرح المنهج.5/490 ،
 - 37نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج( ،المصدر السابق).8/442 ،
( - 38المصدر نفسه).8/443 ،
 - 39الروض المربع شرح زاد المستقنع.3/207 ،
 - 40كشــف المخــدرات والريــاض ال ازهـرات لشــرح أخصــر المختصـرات ،1/42 ،نقـاً عــن المكتبــة
الشاملة.
- 41اإلنصاف في معرفة الراجح من الخاف على مذهب اإلمام أحمد ،بتصرف.1/386 ،
 - 42حكم اإلجهاض في الشريعة اإلسامية( ،المصدر السابق) ،ص.257
- 43المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل.8/318 ،
 - 44اإلنصاف في معرفة الراجح من الخاف( ،المصدر السابق).1/386 ،
 - 45سنن ابن ماجه ،باب في القدر ،رقم( ،76المصدر السابق).1/29 ،
 - 46شرح زاد المستقنع( ،المصدر السابق).13/243 ،
- 47الذخيرة( ،المصدر السابق) ،.4/419 ،القوانين الفقهية( ،المصدر السابق).1/141 ،
 - 48الشرح الكبير للدردير( ،المصدر السابق).2/267 ،
 - 49شرح فتح القدير.3/401 ،
 - 50حاشية رد المحتار على الدر المختار( ،المصدر السابق).6/374 ،
( - 51المصدر نفسه).6/591 ،
 - 52نهاية المحتاج( ،المصدر السابق).8/442 ،
( - 53المصدر نفسه).8/442 ،
- 54شرح زاد المستقنع( ،المصدر السابق).13/243 ،
 - 55موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسامي ،ص 700وما بعدها.
 - 56مختــار الصحــاح( ،المصــدر الســابق) ،بــاب الغيــن ،مشــتق مــن غ.ر.ر ،ص ،.197ولســان
العــرب ،مــادة غــرر 5/14 ،ومــا بعدهــا.
ِ
 - 57صحيــح البخــاري ،كتــاب الديــات وقــول هللا تعالــىَ ﴿ :و َمــن َيْقتُـ ْـل ُم ْؤ ِمن ـاً ُّمتَ َع ّمــداً َف َجـ َـز ُ
آؤهُ
َج َهَّنـ ُـم  ،﴾...بــاب جنيــن الم ـرأة وأن العقــل علــى الوالــد وعصبــة الوالــد ال علــى الولــد ،رقــم،6511
.6/2532
 - 58مسند أبي عوانه ،كتاب الحدود ،باب دية الجنين إذا سقط ميتاً ودية أمه إذا قتلت بحجر،
وأن ديتها على عاقلة القاتل ،والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيه بحكم الخطأ.4/108 ،
 - 59الجوهرة النيرة.5/71 ،
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 - 60صحيــح مســلم ،كتــاب القســامة والمحاربيــن والقصــاص والديــات ،بــاب ديــة الجنيــن ووجــوب
الدية في قتل الخطأ وشــبه العمد على عاقلة الجاني ،رقم( ،1681المصدر الســابق).3/1309 ،
ِ
آؤهُ َج َهَّنـ ُـم
 - 61صحيــح البخــاري ،كتــاب الديــات وقــول هللا تعالــىَ ( :و َمــن َيْقتُـ ْـل ُم ْؤ ِمنـاً ُّمتَ َع ّمــداً َف َجـ َـز ُ
 ، )...بــاب جنيــن المـرأة ،رقــم( ،6509المصــدر الســابق).6/2531 ،
 - 62حكم اإلجهاض في الشريعة اإلسامية( ،المصدر السابق) ،ص.258
 - 63حاشــية الدســوقي( ،المصــدر الســابق) ،.4/268 ،وحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر،
 ،10/109نقـاً عــن المكتبــة الشــاملة.
 - 64حاشية رد المحتار على الدر المختار( ،المصدر السابق) ،بتصرف.6/590 ،
 - 65األم( ،المصدر السابق).6/107 ،
 - 66المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل( ،المصدر السابق).8/318 ،
- 67المحلى.11/31 ،
 - 68حاشــية الدســوقي( ،المصــدر الســابق) ،.4/268 ،والشــرح الكبيــر( ،المصــدر الســابق)،
 ،.4/268وحكــم اإلجهــاض فــي الش ـريعة اإلســامية( ،المصــدر الســابق) ،ص.260
 - 69تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.6/140 ،
 - 70حاشية رد المحتار على الدر المختار( ،المصدر السابق).6/590-645-646 ،
 - 71مغني المحتاج( ،المصدر السابق) 4/105 ،وما بعدها.
 - 72المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل( ،المصدر السابق).8/296-301 ،
 - 73كشف القناع على متن اإلقناع.6/23 ،
 - 74األم( ،المصــدر الســابق) ،.6/107 ،ونهايــة المحتــاج( ،المصــدر الســابق)،.7/383 ،
وتحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج ،38/21 ،نق ـاً عــن المكتبــة الشــاملة.
 - 75األم( ،المصدر السابق) 6/107 ،وما بعدها.
 - 76بداية المجتهد ونهاية المقتصد( ،المصدر السابق).2/312-311 ،
- 77الدر المختار( ،المصدر السابق).6/590 ،
 - 78حكم اإلجهاض في الشريعة اإلسامية( ،المصدر السابق) ،ص.262
 - 79الحاوي الكبير( ،المصدر السابق).12/391 ،
 - 80المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل( ،المصدر السابق).8/326 ،
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قائمة المصادر والمراجع:
بعد القرآن الكريم برواية حفص:
أوالً :كتب التفسير:
 - 1الجامــع ألحــكام القـرآن ،محمــد بــن أحمــد القرطبــي ،دار الشــعب ،القاهرة-مصــر ،بــدون طبعــة،
بــدون تاريخ.
ثانياً :كتب األحاديث النبوية الشريفة:
 - 2ســنن ابــن ماجــه ،محمــد بــن يزيــد القزوينــي ،تحقيــق :محمــد ف ـؤاد عبــد الباقــي ،دار الفكــر،
بيروت-لبنــان ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 - 3صحيــح البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل البخــاري ،تحقيــق ،مصطفــى ذيــب البغــا ،دار ابــن
كثيــر ،اليمامة-البحريــن ،وبيروت-لبنــان ،الطبعــة الثالثــة1407 ،هــ-1987م.
 - 4صحيــح مســلم ،مســلم بــن الحجــاج ،تحقيــق :محمــد ف ـؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الت ـراث
العربــي ،بيروت-لبنــان ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 - 5مســند أبــي عوانــه ،أبــو عوانــه يعقــوب االســفرائني ،دار المعرفــة ،بيروت-لبنــان ،بــدون طبعــة،
بــدون تاريــخ.
ثالثاً:

كتب المعاجم وعلوم اللغة والمصطلحات:

 - 6تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،محمــد مرتضــي الحســيني ،تحقيــق :مجموعــة مــن
المحققيــن ،دار الهدايــة ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 - 7كتــاب العيــن ،الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ،تحقيــق :مهــدي المخزومــي ،إوابراهيــم الســامرائي،
دار ومكتبــة الهــال ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
- 8لسان العرب ،محمد بن منظور ،دار صادر ،بيروت-لبنان ،الطبعة األولى ،بدون تاريخ.
 - 9مختــار الصحــاح ،محمــد بــن أبــي بكــر الـرازي ،تحقيــق :محمــود خاطــر ،مكتبــة لبنــان ناشــرون،
بيروت-لبنان ،بدون طبعة1415 ،هـ-1995م.
 - 10مختار القاموس ،الطاهر أحمد الزاوي ،الدار العربية للكتاب ،بدون طبعة1980 ،م.
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رابعاً :كتب الفقه:
أ-

كتب فقه المالكية:

 - 11بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،محمــد بــن رشــد القرطبــي ،دار الفكــر ،بيروت-لبنــان ،بــدون
طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 - 12حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر ،محمــد عرفــه الدســوقي ،تحقيــق :محمــد عليــش ،دار
الفكــر ،بيروت-لبنــان ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 - 13حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر ،بــدون دار ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ ،موقــع
اإلســام ،شــبكة المعلومــات الدوليــة علــى ال اربــط:
http://www.al-islam.com
 - 14الذخي ـرة ،أحمــد بــن إدريــس الق ارفــي ،تحقيــق :محمــد حجــي ،دار الغــرب ،بيروت-لبنــان،
بــدون طبعــة1994 ،م.
 - 15الشــرح الكبيــر ،أحمــد الدرديــر ،تحقيــق :محمــد عليــش ،دار الفكــر ،بيروت-لبنــان ،بــدون
طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 - 16القوانين الفقهية ،محمد بن أحمد الغرناطي ،بدون دار ،بدون طبعة ،بدون تاريخ.
 - 17المدونة الكبرى ،مالك بن أنس ،دار صادر ،بيروت-لبنان ،بدون طبعة ،بدون تاريخ.
ب-كتب فقه الحنفية:
 - 18البحــر ال ارئــق شــرح كنــز الدقائــق ،زيــن الديــن بــن نجيــم ،دار المعرفــة ،بيروت-لبنــان ،الطبعــة
الثانيــة ،بــدون تاريخ.
 - 19تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق ،عثمــان بــن علــي الزيلعــي ،دار الكتــب اإلســامية،
القاهرة-مصــر ،بــدون طبعــة1313 ،هــ.
 - 20الجوهرة النيرة ،أبو بكر بن علي الزبيدي ،بدون دار ،بدون طبعة ،بدون تاريخ.
 - 21حاشية الطحاوي على الدر المختار ،الطحاوي ،بدون دار ،بدون طبعة ،بدون تاريخ.
 - 22حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر األبصــار ،ابــن عابديــن ،دار الفكــر،
بيروت-لبنــان ،بــدون طبعــة1421 ،هــ-2000م.
 - 23الدر المختار ،بدون مؤلف ،دار الفكر ،بيروت-لبنان ،الطبعة الثانية1386 ،هـ.
 - 24شــرح فتح القدير ،كمال الدين محمد السيواســي ،دار الفكر ،بيروت-لبنان ،الطبعة الثانية،
بــدون تاريخ.

28

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

ج  -كتب فقه الشافعية:
 - 25األم ،محمد بن إدريس الشافعي ،دار المعرفة ،بيروت-لبنان ،الطبعة الثانية1393 ،هـ.
 - 26تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب ،ســليمان بــن محمــد البجيرمــي ،دار الكتــب العلميــة،
بيروت-لبنــان ،الطبعــة األولــى1417 ،هــ-1996م.
 - 27تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج ،بــدون مؤلــف ،بــدون دار ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ،
موقــع اإلســام ،شــبكة المعلومــات الدوليــة علــى ال اربــط:
Htt://www.al-islam.com
 - 28حاشــية الجمل على شــرح المنهج ،ســليمان الجمل ،دار الفكر ،بيروت-لبنان ،بدون طبعة،
بــدون تاريخ.
 - 29حاشية الرملي ،أبو العباس الرملي ،بدون دار ،بدون طبعة ،بدون تاريخ.
 - 30الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي ،علــي بــن محمــد المــاوردي ،تحقيــق :علــي
محمــد ،وعــادل أحمــد ،دار الكتــب العلميــة ،بيروت-لبنــان ،الطبعــة األولــى1419 ،هــ-1999م.
 - 31مختصر المزني على األم ،إسماعيل المزني ،بدون دار ،بدون طبعة ،بدون تاريخ.
 - 32مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج علــى متــن منهــاج الطالبيــن ،محمــد بــن
الخطيــب الشـربيني ،دار إحيــاء التـراث العربــي ،بيروت-لبنــان ،بــدون طبعــة1352 ،هــ-1933م.
 - 33نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ،محمــد بــن أبــي العبــاس ،دار الفكــر ،بيروت-لبنــان،
بــدون طبعــة1404 ،هــ-1984م.
د  -كتب فقه الحنابلة:
 - 34اإلنصــاف فــي معرفــة ال ارجــح مــن الخــاف علــى مذهــب اإلمــام أحمــد ،علــي بــن ســليمان
المــرداوي ،تحقيــق :محمــد حامــد الفقــي ،دار إحيــاء الت ـراث العربــي ،بيروت-لبنــان ،بــدون طبعــة،
بــدون تاريــخ.
- 35الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع ،منصــور بــن يونــس البهوتــي ،مكتبــة الريــاض الحديثــة،
الرياض-الســعودية ،بــدون طبعــة1390 ،هــ.
 - 36شرح زاد المستقنع ،الشنقيطي ،بدون دار ،بدون طبعة ،بدون تاريخ.
 - 37كشــف القنــاع علــى متــن اإلقنــاع ،منصــور بــن يونــس البهوتــي ،تحقيــق :هــال مصيلحــي،
دار الفكــر ،بيروت-لبنــان ،بــدون طبعــة1402 ،هــ.
 - 38كشــف المخدرات والرياض الزاهرات لشــرح أخصر المختصرات ،أحمد بن عبد هللا الحلبي،
دار النبــاء ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
 - 39المغنــي فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ،عبــد هللا بــن أحمــد بــن قدامــه المقدســي ،دار الفكــر،
بيروت-لبنان ،الطبعة األولى1405 ،هـ.
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هـ -كتب فقه الظاهرية:
 - 40المحلــى ،علــي بــن أحمــد بــن حــزم الظاهــري ،تحقيــق :لجنــة إحيــاء الت ـراث العربــي ،دار
اآلفــاق الجديــدة ،بيروت-لبنــان ،بــدون طبعــة ،بــدون تاريــخ.
خامساً :كتب الفقه المعاصرة:
 - 41حكــم اإلجهــاض فــي الشـريعة اإلســامية ،الصديــق محمــد األميــن ،بــدون دار ،بــدون طبعــة،
بــدون تاريــخ.
سادساً :الموسوعات العلمية:
 - 42موســوعة القضايــا الفقهيــة المعاص ـرة واالقتصــاد اإلســامي ،علــي أحمــد الســالوس ،مكتبــة
دار الق ـرآن ،بلبيس-مصــر ،ودار الثقافــة ،الدوحة-قطــر ،الطبعــة الثانيــة1426 ،هــ-2005م.
سابعاً :البحوث:
 - 43اإلجهــاض مــن منظــور إســامي ،بحــث مقــارن ،عبــد الفتــاح محمــود ،بــدون دار ،الطبعــة
األولــى1416 ،هــ-1995م.
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آراء الفقهاء في لزوم الوقف وأهم اآلثار المترتبة على ذلك
إعداد /د.إبراهيم مفتاح الصغير
األكاديمية الليبية  /فرع مصراتة

المقدمــة
إن الحمــدهلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا مــن يهــده
هللا فــا فضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه وأشــهد أن الإلــه إال هللا وحــده الشـريك لــه وأشــهد أن
محمــداً عبــده ورســوله وبعــد:
فــإن نظــام الوقــف فــي الشـريعة اإلســامية قــد تباينــت آراء الفقهــاء فــي أكثــر مســائلة ،ابتــداء مــن
تعريفــه وحتــى لزومــه أو عــدم لزومــه ،ومــن أجــل ذلــك كان للبحــث فيــه مجــاالً فســيحاً للوقــوف علــى
مســلك الفقهــاء وطريقتهــم فــي معالجــة قضايــاه.
كمــا أن جــل أحــكام هــذا النظــام اإلســامي إنمــا هــي اجتهاديــة تتجلــى فيهــا أصــول مذاهــب الفقهــاء
وعمق تصورهم وســعة مداركهم.
إواضافــة إلــى كل ذلــك فــإن نظــام الوقــف اليــوم ياقــي جــدالً واســعاً داخــل نطــاق المجتمعــات
اإلســامية بيــن مؤيــد ومعتــرض ،حتــى أدى ذلــك ببعــض الــدول اإلســامية إلــى إلغــاء بعــض أنواعــه،
فــكل ذلــك تــرك مجــاالً كبيـ اًر للبحــث والنظــر ،ولعــل مــن أهــم النقــاط التــي يمكــن أن تتنــاول فــي نظــام
الوقــف فــي هــذه اآلونــة ،مســألة لزومــه ومســألة بيعــه والتصــرف فيــه ،وقــد قمــت فــي هــذا البحــث
بتســليط بعــض األضـواء علــى هاتيــن المســألتين وتتبــع آراء الفقهــاء فيهمــا.
وقســمت البحــث إلــى مقدمــة والتمهيــد ومبحثيــن وخاتمــة ،تكلمــت فــي المبحــث األول علــى مســألة
لــزوم الوقــف وآراء الفقهــاء فــي هــذه المســألة ،مــع أدلــة كل منهــم وترجيــح ال ـرأي المســتند ألدلــة
صحيحــة.
أمــا المبحــث الثانــي فقــد تناولــت فيــه أهــم األثــار المترتبــة علــى لــزوم الوقــف ،وهــي مســألة بيعــه
والتــي يعبــر عنهــا الفقهــاء “باإلبــدال واالســتبدال” واســتعرضت فــي هــذا المبحــث أهــم آراء الفقهــاء
وأدلتهــم فــي هــذه المســألة .والخاتمــة بلــورت فيهــا النتائــج المســتخلصة مــن البحــث.
وقــد قمــت بعــزو اآليــات إلــى ســورها وتخريــج األحاديــث – بقــدر الطاقــة –وفهرســت لمواضيــع
البحــث.
فــإن كنــت أصبــت الحــق فذلــك فضــل هللا وهومــا أرجــوه ،إوان تكــن األخــرى فمــا ذاك بغريــب عمــن
لــم بلــغ أشــده بعــد ،وعلــى هللا قصــد الســبيل وهــو حســبي ونعــم الوكيــل.
32

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

التمهيد
إن المتتبــع لنصــوص الش ـريعة الغ ـراء يصــل إلــى نتيجــة ثابتــة ،وهــي أن هــذه الش ـريعة جــاءت
لتحقيق مصلحة العباد في دينهم ودنياهم في جميع المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
فهــذه الشـريعة ُبنيــت علــى أصــل عظيــم وهــو جلــب المصالــح للنــاس ودرء المفاســد عنهــم ،وكمــا
جــاءت بالضروريــات والحاجيــات ،جــاءت بالتحســينات وهــي األخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات،
1
وتجنــب األحـوال المدنســات التــي تأنفهــا العقــول الراجحــات.
ومــن هــذه التحســينات التقــرب إلــى هللا بنوافــل الخي ـرات مــن الصدقــات والقربــات ،ومــن هــذه
الصدقــات والقربــات( الوقــف) ،الــذي حــث الشــارع الحكيــم عليــه ونــدب إليــه وهــو طريــق إلــى الخيــر
والبــر.
وموضــوع هــذا البحــث يتعلــق بلــزوم الوقــف وعــدم لزومــه ،وبعــض اآلثــار المترتبــة عليــه ،وعقــد هــذا
التمهيد لبيان ماهية الوقف ،وحكمه ،وحكمة مشــروعيته ،واألهداف التي يحققها.
الوقــف لغــة :جــاء فــي التعريفــات الوقــف :الحبــس  ،2وفــي لســان العــرب ،وقــف األرض علــى
3
المســاكين -وفــي الصحــاح للمســاكين -وقف ـاً حبســها ،ووقــف الدابــة واألرض وكل شــيء.
* معنــى الوقــف فــي اللغــة هــو الحبــس ،وأشــتهر إطــاق لفــظ المصــدر وهــو “ وقــف” إوارادة اســم
فيقــال هــذا العقــار وقــف أي موقــف ،ويجمــع علــى أوقــاف صحــة الجمــع ووقــوف ألن
المفعــولُ ،
المصــدر ال يثنــي وال يجمــع ،وقــد اتفــق الفقهــاء علــى اســتعمال كلمــة وقــف بمعنــى الحبــس طبق ـاً
4
للمعنــي اللغــوي.
والوقــف فــي اصطــاح الفقهــاء يختلــف تعريفــه تبع ـاً الختــاف المذاهــب فيــه مــن حيــث اللــزوم
وعــدم اللــزوم.
فالفقهــاء عندمــا ُيعرفــون الوقــف وينســبونه إلــى أئمــة المذاهــب؛ لعــل ممــا يتبــادر إلــى الدهــن
أن تعاريفهــم منقولــة عــن ه ـؤالء األئمــة وصــادرة منهــم إال أن الحقيقــة هــي غيــر ذلــك؛ إذ أن هــذه
التعاريــف مــا هــي إال تعاريــف للفقهــاء المتأخريــن صاغوهــا ووضعوهــا تخريجـاً علــى قواعــد المذاهــب
5
التــي ينتســبون إليهــا ،بحيــث ينطبــق كل تعريــف علــى قواعــد اإلمــام المنســوبة إليــه انطباقـاً تامـاً.
فاألحنــاف يعرفــون الوقــف علــى رأي اإلمــام أبــي حنيفــة بأنــه (( حبــس العيــن علــى حكــم ملــك
6
الوقــف والمتصــدق بالمنفعــة )) .
وعرفــوه علــى رأي الصاحبيــن ،وعندهمــا هــو (( :حبســها – أي العيــن – علــى ملــك هللا تعالــى
7
وصــرف منفعتهــا علــى مــن أحــب ولــو غني ـاً )) .
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وعرفــه المالكيــة كمــا نقــل ابــن عرفــه بأنــه“ :إعطــاء منفعــة شــيء مــدة وجــوده الزم ـاً بقــاؤه علــى
8
ملــك معطيهــا ولــو تقدي ـ اًر” .
وعرفــه الشــافعية بأنــه (( :حبــس مــال يمكــن االنتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع التصــرف علــى
9
مصــرف مبــاح موجــود )) .
وعرفه الحنابلة بأنه (( :تحبيس األصل وتسبيل المنفعة )) .

10

وهذه التعارف السابقة وردت عليها اعتراضات جعلتها غير جامعة وال مانعة .

11

ومــن الممكــن اختيــار تعريــف للوقــف يكــون جامع ـاً مانع ـاً بأنــه “حبــس العيــن وجعــل غلتهــا أو
11
منفعتهــا لمــن وقفــت عليــه”.
حكــم الوقــف
الوقــف منــدوب إليــه ،فهــو مــن أعظــم القربــات إذا اقتــرن عملــه بنيــة صالحــة ورغبــة فــي األجــر مــن
هللا صادقــة قــال تعالــى ﴿:وافعلـوا الخيــر لعلكــم تفلحــون﴾  12وقــال ﴿ :لــن تنالـوا البــر حتــى تنفقـوا ممــا
تحبــون﴾  13.وقــال صلــى هللا عليــه وســلم ـ  ((:مــن أحتبــى فرسـاً فــي ســبيل هللا إيمانـاً بــاهلل وتصديقـاً
14
بوعــده فــإن شــبع ُة وريــه وروثــه وبولــه فــي مي ازنــه يــوم القيامــة)) .
فاألحبــاس ســنة مــن عهــد رســول _ صلــى هللا عليــه وســلم _ وأصحابــه _ رضــي هللا عنهــم _ إلــى
يومنــا هــذا.
حكمــه مشــروعية الوقــف :مــن ســماحة الش ـريعة اإلســامية أنهــا جعلــت للمالكيــن ســعة فــي
التصــرف فــي أموالهــم ليحقق ـوا مــا يرونــه مناســباً مــن أوجــه االنفــاق إضافــة إلــى مــا حددتــه مــن
الصدقــة الواجبــة ،إواذا كان اإلســام ال يفــرض الوقــف باعتبــاره نوع ـاً مــن أن ـواع اإلنفــاق المنــدوب
إليــه إال أنــه يستحســنه لحكمــة عظيمــة جعلتــه مشــروعاً شــأنه شــأن أنـواع البــر والخيــر لمــا فيــه مــن
15
التعــاون علــى البــر والتقــوى الــذي حــث عليــه ســبحانه بقولـ ــه ﴿:وتعاون ـوا علــى البــر والتقــوى﴾ .
وكذلــك مــن حكمــة مشــروعية الوقــف ،مــا فيــه مــن صلــة بيــن جميــع المســلمين وخدمــة المصالــح
العامــة كالمســاجد والمــدارس وســد حاجــة الفق ـراء والضعفــاء والمعس ـرين لمــا قــد يعانونــه مــن غلبــة
تكاليــف المعيشــة فيجــدون مــا يســد حاجتهــم ممــا يجعــل لهــم مــن أحبــاس موقوفــة عليهــم.
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األهداف التي يحققها الوقف:
الوقــف باعتبــاره أحــد أعمــال البــر والخيــر فإنــه بذلــك يحقــق أهدافــا عظيمــة يمكــن تقســيمها
إلــى نوعيــن:
 – 1األهداف العامة
المجتمــع ينقســم بالضــرورة إلــى قــوي وضعيــف ،وفقيــر وغنــي ،ولكــي تنتظــم الحيــاة علــى القــوي
أن يرحــم الضعيــف ،والغنــي أن يســاعد الفقيــر ،وكل مــن تلــك الرحمــة والمســاعدة تكــون غابـاً بأوجــه
النفقــة الماليــة أو مــا يــؤول إلــى الماليــة ،وأوجــه اإلنفــاق كثيـرة ومتنوعــة ،وأفضلهــا مــا كان مضمــون
البقــاء كالوقــف الــذي يحفــظ لكثيــر مــن الجهــات العامــة حياتهــا ويســاعدها كثي ـ ار علــى اســتمرارها
ويضمــن لكثيــر منطبقــات األمــة لقمــة العيــش عنــد انص ـراف النــاس أو طغيــان الخطــر أو حالــة
النبي – صلى هللا عليه وسلم – لمصالح ال
الطوارئ ،فقال الدهلوي(( :فاستنبطه – أي الوقف – ُّ
توجــد فــي ســائر الصدقــات ،فــإن اإلنســان ربمــا يصــرف فــي ســبيل هللا مــاالً كثيـ اًر ،ثــم يفنــي فيحتــاج
أوالئــك الفق ـراء تــارة أخ ـرة ويجــيء أق ـوام آخــرون مــن الفق ـراء فيبقــون محروميــن فــا أحســن وال أنفــع
للعامــة مــن أن يكــون حبس ـاً للفق ـراء وابــن الســبيل يصــرف عليهــم منافعــه ويبقــى أصلــه علــى ملــك
16
الواقــف)) .
وأهــداف الوقــف العامــة ليســت قاصـرة علــى الفقـراء والمحتاجيــن ودور العبــادة ،بــل تتعــدى ذلــك
إلــى أهــداف اجتماعيــة واســعة كــدور العلــم والمعاهــد الد ارســية وطلبــة العلــوم النافعــة ،فاســتطاعت
هــذه المؤسســات نشــر نورهــا علــى األرض بســبب مــا خلفــه الوقــف مــن أم ـوال وخي ـرات صرفــت
خدمــة لطلبــة تلــك المؤسســات العلميــة مــن منــارات وزوايــا صــار أثرهــا مشــاهداً فــي كثيــر مــن بقــاع
المعمــورة.
 – 2األهداف الخاصة
هــذه األهــداف ترجــع للواقــف نفســه بســبب الدوافــع العديــدة التــي تدفعــه إلــى الوقــف ،فالدافــع
الدينــي حيــث نجــد اعتقــاد الواقــف يدفعــه للتصــرف بهــذا الشــكل رغبــة فــي الث ـواب أو التكفيــر عــن
الذنــوب ممــا يحقــق قــد اًر مــن ال ارحــة النفســية والطمأنينــة مــن تصــور الحيــاة األخرويــة ،والدافــع
االجتماعــي يجعــل الواقــف يشــعر بالمســؤولية اإلنســانية اتجــاه الجماعــة ممــا يجعلــه يرصــد شــيئاً مــن
أموالــه لبعــض الجهــات االجتماعيــة الخيريــة ،فالوقــف مــن خــال تلــك األهــداف ممــا يدقــع الحــي
والميــت وهــذا مــا أشــار إليــه زيــد بــن ثابــت – رضــي هللا عنــه – بقولــه (( :لــم نــر خي ـ اًر للميــت وال
للحــي مــن هــذه األحبــاس أمــا الميــت أُجـ ِـر َي أحرهــا عليــه وأمــا الحــي فتحبــس عليــه وال توهــب وال
تــورث وال يقــدر علــى اســتهاكها )).
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المبحث األول
آراء الفقهاء وأدلتهم في لزوم الوقف
توطئـة
بعــد النظــر فــي تعريفــات الفقهــاء المختلفــة للوقــف وعــرض أهدافــه العامــة والخاصــة ،يتضــح أن
الفقهــاء متفقــون علــى مشــروعية الوقــف ،وأنــه عندهــم بــاب مــن أبـواب الخيــر وفعــل البــر المقربــة هلل
تعالى ،وأن الوقف مشــروع بكتاب هللا وســنة رســوله – صلى هللا عليه وســلم – وفعل الصحابة له،
مــن أجــل هــذه المشــروعية نجدهــم يتفقــون علــى حكــم الوقــف أيضــا ويعطونــه حكــم النــدب ،فالوقــف
باتفــاق الفقهــاء منــدوب إليــه لمــا فيــه مــن آثــار دلــت عليهــا األهــداف المرجــوة منــه.
ومــن خــال تعاريــف الفقهــاء المختلفــة للوقــف يمكــن اســتنتاج محــل تعــدد اآلراء عندهــم ،ومــن
الممكــن طرحــه فــي شــكل س ـؤال هــو ،هــل الوقــف الزم أو غيــر الزم؟ بمعنــى إذا وقــف شــخص
عقــا اًر مثـاً فهــل يجــوز لــه أن يتصــرف فــي هــذا العقــار بالتصرفــات الناقلــة للملكيــة كالبيــع والهبــة
أو ال يجــوز لــه ذلــك؟.
إواذا كان العمــل بشــرط الواقــف الــذي جــاء فــي كتــاب وقفــه بتأقيتــه محــل اتفــاق بيــن العلمــاء .فــإذا
لــم يشــترط الواقــف التأقيــت أو جعلــه علــى التأبيــد فهــل الوقــف فــي هــذه الحالــة يكــون الزمـاً أم ال؟
إواذا كان المالكيــة والشــافعية والحنابلــة ،وأبــو يوســف ومحمــد الشــيباني مــن الحنفيــة ،يقولــون بــأن
الواقــف ال يملــك التصــرف بوقفــه بالتصرفــات الناقلــة للملكيــة تأسيسـاً علــى لزومــه .فــإن أبــا حنيفــة
ومعــه بعــض فقهــاء مذهبــه كزفــر ،يــرى جـواز تصــرف الواقــف مــن وقفــه بالتصرفــات الناقلــة للملكيــة
إال فــي ثــاث مســائل وهــي-:
 .1إذا حكم به القاضي.
 .2إذا خرج الوقف مخرج الوصية.
 .3أو جعل الوقف مسجداً وأذن للناس بالصاة فيه.

17

فإنــه يمكــن القــول فــي شــأن محــل تعــدد اآلراء ،أن األئمــة اتفقـوا علــى لــزوم الوقــف فــي المســائل
الثــاث التــي اســتثناها اإلمــام أبــو حنيفــة وتباينــت آراءهــم فيمــا عــدا ذلــك.
ويمكن الوقوف في هذا المقام عند رأيين:
األول  :يقول بلزوم الوقف.
الثاني  :يقول بعدم لزوم.
إواذا ضمــت لهاتيــن النقطتيــن نقطــة الترجيــح بيــن الرأييــن أمكــن تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثاثــة
مطالــب.
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المطلب األول
الرأي القائل بلزوم الوقف
القائلــون بلــزوم الوقــف هــم المالكيــة والشــافعية والحنابلــة وأبــو يوســف ومحمــد الشــيباني مــن
الحنفيــة .واســتدل أصحــاب هــذا ال ـرأي بأدلــة مــن المنقــول ومــن المعقــول.
أوالً من المنقول :
أ  -عــن نافــع عــن ابــن عمــر – رضــي هللا عنهمــا – قــال (( :أصــاب عمــر بخيبــر أرضـاً فأتــى
لنبــي – صلــى هللا عليــه وســلمك – فقــال :أصبــت أرضــا لــم أصــب مــاال قــط أنفــس منــه فكيــف
تأمرنــي قــال :إن شــئت جبســت أصلهــا وتصدقــت بــه” فتصــدق عمــر أنــه ال يبــاع أصلهــا وال يوهــب
وال يــورث فــي الفق ـراء والقربــى والرقــاب فــي ســبيل هللا والضيــف وابــن الســبيل ال جنــاح علــى مــن
18
وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف أو يطعــم صديق ـاً غيــر متمــول فيــه )) .
وفي بعض الطرق أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال (( :تصدق بأصله ال يباع
19
وال يوهــب وال يــورث ولكــن ينفــق ثمـرة )) .
وجــه االســتدالل بهــذا الحيــث ورواياتــه التــي يفســر بعضهــا بعضــا ،يــدل علــى أن الحبــس
المشــروع هــو الــذي يمنــع مــن التصرفــات الناقلــة للملكيــة ،أال تــرى أن رســول هللا – صلــى هللا ليــه
وســلم – قــد قــال لعمــر ”:إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بثمرتهــا وفســر ذلــك التحبيــس فــي
الروايــة األخــرى بقولــه (( :غيــر أنــه ال يبــاع وال يوهــب وال يــورث )) وقــد فهــم عمــر _ رضــي هللا
عنــه _ أن الحبــس الــذي أشــار إليــه الرســول – صلــى هللا ليــه وســلم – يقضــي بــأن العيــن المحبوســة
ال تبــاع وال توهــب وال تــورث ،وجعلهــا شــرط فــي كتــاب وقفــه الــذي كتبــه فــي خافتــه وأشــهد عليــه
جمعــا مــن الصحابــة األكابــر ،أال تبــاع وال توهــب وال تــورث وجعــل منفعتهــا صدقــة علــى الفق ـراء
والمســاكين وابــن الســبيل وفــي ذوي القربــى والرقــاب والغ ـزاة والضيــف وفــي ســبيل هللا ،فمنــع بهــذا
الشــرط التصرفــات الناقلــة للملكيــة فــي حياتــه وبعــد وفاتــه ،والمنــع مــن التصرفــات يــدل علــى اللــزوم
20
إذ لــو كان الوقــف غيــر الزم ألبيــح لــه التصــرف فيــه .
وقد ناقش الطحاوي الحنفي هذا الدليل بقوله (( :إن رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – لما
شــاوره عمــر – رضــي هللا عنــه – فــي ذلــك قــال لــه ”:حبــس أصلهــا وســبل الثمـرة ،فيجــوز أن يكــون
مــا أمـره بــه مــن ذلــك يخــرج بــه مــن ملكــه ويجــوز أن يكــون ذلــك ال يخرجهــا مــن ملكــه ،ولكنهــا تكــون
21
جاريــة علــى مــا أج ارهــا عليــه مــن ذلــك مــا تركهــا ويكــون لــه فســخ ذلــك متــى شــاء )) .
وقــد رد ابــن حجــر العســقاني هــذه المناقشــة بقولــه (( :وال يخفــى ضعــف هــذا التأويــل وال يفهــم
مــن قولــه ”:وقفــت وحبســت “ إال التأبيــد حتــى يصــرح بالشــرط عنــد مــن يذهــب إليــه وكأنــه لــم يقــف
22
علــى الروايــة التــي فيهــا “ حبيــس مــا دامــت الســموات واألرض )) .
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ب – عــن أبــي هري ـرة – رضــي عنــه – أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – قــال (( :إذا
مــات اإلنســان انقطــع عملــه إال مــن ثاثــة أشــياء ،صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح
23
يدعــو لــه )) .
ووجــه االســتدالل بهــذا الحديــث أن الجــري فــي قولــه ” :جاريــة ” يســتلزم عــدم جـواز النقــض مــن
24
الغيــر .
وقــد فســر العلمــاء الصدقــة الجاريــة بالوقــف ،ومعنــى كونهــا جاريــة أنهــا مســتمرة ودائمــة وال يتحقــق
ذلــك إال بلــزوم الوقــف إذ لــو لــم يكــن الزمــا بحيــث يجــوز نقضــه والرجــوع فيــه لــكان صدقــة منقطعــة،
وقــد وصفــه – صلــى هللا علــي وســلم – فــي الحديــث بعــدم االنقطــاع حيــث قــال  (( :صدقــة
25
جاريــة )) .
 – 2اإلجماع.
فالصحابــة _ رضـوان هللا عليهــم _ لمــا كتــب عمــر كتــاب وقفــه فــي خافتــه وأشــهد عليــه واشــتهر
ذلــك بيــن الصحابــة األجــاء ن ارهــم قــد تابعــوه ولــم ينكــروا عليــه وأقبــل عــدد منهــم علــى وقــف بعــض
أموالهــم علــى ســنته وطريقتــه ،قــال الحميــدي (( :تصــدق أبــو بكــر بــداره بمكــة علــى ولــده ،وعمــر
بربعــه عنــد المــروة علــى ولــده ،وعثمــان [ببئــر] رومــة ،وتصــدق بأرضــه بينبــع ،وتصــدق الزبيــر بــداره
بمكــة وبــداره بمصــر وأموالــه بالمدينــة علــى ولــده وتصــدق ســعد بــداره بمصــر علــى ولــده ،وعمــرو
بــن العــاص بالرهــط وداره بمكــة علــى ولــده ،وحكيــم بــن حـزام بــداره بمكــة والمدينــة علــى ولــده؛ فذلــك
26
كلــه إلــى اليــوم ،قــال [الحميــدي] ومــاال يحضرنــي ذكـره كثيــر يجــزي منــه أقــل ممــا ذكــرت )) .
ويؤيــد ذلــك مــا روى عــن جابــر بــن عبــد هللا أنــه قــال(( :مــا أعلــم أحــداً مــن المهاجريــن واألنصــار
كان لــه مــال إال حبــس مــن مالــه صدقــة مؤبــدة ال تشــترى أبــداً وال توهــب وال تــورث )) وكان كثيــر
مــن الواقفيــن يكتبــون فــي كتــاب وقفهــم مصرحيــن فيــه بأنــه علــى ســنة كتــاب عمــر ،ولــو كان الوقــف
غيــر الزم لرجــع بعــض هـؤالء الواقفيــن عنــه وقفــه بيانـاً لجـواز الرجــوع لكنــه لــم يحــدث ،ولــو حــدث
لنقــل إلينــا وقــد اســتمر عمــل األمــة اإلســامية مــن أيــام الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم علــى اعتبــار
27
الوقــف الزمـاً؛ فــكان ذلــك إجماعـاً مــن أكابــر الصحابــة وســلف األمــة علــى لــزوم الوقــف .
فهذا إجماع من لدن الصحابة – رضوان هللا عليهم – على لزوم الوقف وال يجوز الرجوع فيه.
ثانياً  :من المعقول :
اســتدل أصحــاب هــذا الـرأي بالمعقــول علــى النحــو التالــي :إن فكـرة حبــس األعيــان مــن التصــرف
التمليكــي والتصــرف بمنفعتهــا فيهــا أكبــر ضمــان للتمكــن مــن إقامــة دور العبــادة والعــاج والعلــم
والبــر بالفق ـراء ومعالجتهــم وتثقيفهــم والتعــاون علــى البــر والتقــوى وتوثيــق الصلــة بــذي القربــى ومــد
يــد المعونــة الدائمــة لهــم.
38
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فكـرة حبــس األعيــان فيهــا مــن المصلحــة العامــة والخاصــة مــا يجعلهــا تتمشــى وتتفــق والمبــادئ
28
العامــة للش ـريعة اإلســامية وال يتحقــق ذلــك إال إذا كان الوقــف الزمــا .
هــذا مجمــل أدلــة الفريــق األول القائليــن بلــزوم الوقــف يتضــح فيهــا قــوة االســتدالل وذلــك لســامتها
مــن المناقشــات التــي قــد تؤثــر فــي قــوة الدليــل وقــد تبطلــه فــي بعــض األحيــان.
المطلب الثاني
الرأي القائل بعدم اللزوم
القائلــون بعــدم لــزوم الوقــف هــم اإلمــام أبوحنيفــة وبعــض فقهــاء مذهبــه ،واســتدل القائلــون بهــذا
ال ـرأي بأدلــة مــن المنقــول منهــا:
 – 1مــا روى عــن ابــن عبــاس– رضــي هللا عنهمــا– أن النبــي– صلــى هللا عليــه وســلم – قــال :
(( ال حبــس عــن ف ارئــض هللا”  29وفــي روايــة أن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال لمــا نزلــت آيــة
30
الف ارئــض ”:ال حبــس بعــد ســورة النســاء )) .
ووجــه االســتدالل بهاتيــن الروايتيــن ،أن القــول بلــزوم الوقــف يترتــب عليــه حبــس العيــن الموقوفــة
عــن الورثــة ومنعهــم مــن أن يأخــذوا حقهــم الــذي فرضــه هللا لهــم فيكــون فيــه حبــس عــن ف ارئــض هللا،
والحبــس عــن ف ارئــض هللا منهــي عنــه بالحديــث ،فيكــون لــزوم الوقــف منهيــا عنــه ،وأمــا القــول بعــدم
ٌ
31
اللــزوم فهــو يتفــق مــع آيــات المواريــث وال حبــس فيــه فيكــون هــو المشــروع.
وقد نوقش االستدالل بهذا الحديث بعدة مناقشات منها:
أ -إن فــي روايــات هــذا الحديــث ضعفــا ،ففــي إســناده ابــن لهيعــة وال يحتــج بمثلــه فــا يقــوى
32
لمعارضــه حديــث عمــر المســتدل بــه عنــد الجمهــور.
وقــال الزيلعــي (( :إن حديــث ابــن عبــاس ضعيــف بعــض رجالــه مطعــون عليهــم ومــن ثــم ال يقــوى
33
علــى معارضــة حديــث وقــف عمــر المشــهور والــدال علــى اللــزوم )) .
ب  -ل ــو س ــلمت صحت ــه وقوت ــه ف ــا يتناف ــى ذل ــك م ــع مش ــروعية الوق ــف للمـ ـراد بالحب ــس في ــه
هــو منــع المــال عــن ال ـوارث بعــد نــزول آيــات المواريــث ،وقــد كان ـوا فــي الجاهليــة يورثــون الرجــال
المحاربي ــن ويمنع ــون اإلن ــاث والصغ ــار ،فالمقص ــود م ــن الحدي ــث نف ــي م ــا كان علي ــه العم ــل ف ــي
الجاهليــة مــن توريــث الرجــال المح ــاربين وحرمــان اإلنــاث والصغــار ،إوانمــا حمــل الحديــث علــى هــذا
المعنــى جمعــا بينــه وبيــن أدتلــة مشــروعية الوقــف والجمــع واجــب متــى كان ممكنــا علــى أن الوق ــف
بص ــورته المشروعة ال ح ــبس فيه عن الفرائض ،ألن الوارث لم يـ ــستحق الم ــال ب ــعد وال ي ــتعلق ح ــقه
39
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ف ــي التركــة إال فــي الحالتيــن :األولــى  :بعــد الوفــاة ،والثانيــة  :حــال مــرض المــوت.
وألنــه لــو اعتبــر الوقــف حبسـاً عــن ف ارئــض هللا لكانــت الصدقــة والهبــة وغيرهــا مــن ســائر التبرعــات
34
حبسـاً عــن ف ارئــض هللا فتكــون ممنوعــة ،ولــم يقــل أحــد بذلــك .
 – 2مــا روى عــن شـريح القاضــي أنــه قــال(( :جــاء رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – ببيــع
الحبــس وقــد كانــت األم ـوال تحبــس فــي الجاهليــة ويمنــع بيعهــا والتصــرف فيهــا فجــاء رســول هللا –
35
صلــى هللا عليــه وســلم – بإجــازة بيعهــا )) .
وجــه االســتدالل لــو قلنــا بلــزوم الوقــف وعــدم جــوز بيعــه للــزم مــن ذلــك مشــروعية الحبــس التــي جــاء
36
رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – بإنهائها.
وقد نوقش هذا الدليل بما يلي:
أن الم ـراد بالحبــس فــي الدليــل الســابق مــا كان
بقولــه (( :مــا جعــل للا ِمــن ب ِحيــرٍة والَ سـ ِ
ـآئَب ٍة َوالَ
َ َ َ َ ُّ
َ َ َ َ37
للاِ اْل َكـ ِـذ َب َوأَ ْكثَ ُرُهـ ْـم الَ َي ْع ِقُلــون َ)).
ّ

يحبســه أهــل الجاهليــة الــذي أبطلــه الق ـرآن الكريــم
وِ
صيَلـ ٍـة َوالَ َحــا ٍم َوَل ـ ِـك َّن َّال ِذيـ َـن َكَفـ ُـروْا َيْفتَـ ُـرو َن َعَلــى
َ

علــى أن الوقــف معنــاه الشــرعي يعتبــر تش ـريعاً إســامياً لــم يكــن أهــل الجاهليــة يعرفونــه حتــى
يدخــل فــي الحبــس الــذي جــاء الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم -ببيعهــا ،وقــد قــال اإلمــام الشــافعي
– رحمــه هللا(( : -لــم يحبــس أهــل الجاهليــة فيمــا عملــت دا ار وال أرضــا تبــر ار بحبســها إوانمــا حبــس
أهــل اإلســام )).
 – 3مــا ذكـره الطحــاوى عــن عمــر – رضــي هللا عنــه – وفيــه مــا يــدل علــى أنــه قــد كان لــه نقضــه،
قــال الطحــاوى :حدثنــا يونــس قــال :أخبرنــا ابــن وهــب أن مالــكا أخبـره عــن زيــاد بــن ســعد عــن ابــن
شــهاب أن عمــر بــن الخطــاب قــال (( :ل ـوال أنــى ذكــرت صدقتــي لرســول هللا – صلــى هللا عليــه
وســلم – أو نحــو هــذا لرددتهــا )).
لما قال عمر – رضي هللا عنه – هذا دل ذلك على أن نفس اإليقاف لألرض
ووجه االســتدالل ّ
لــم يكــن يمنعــه مــن الرجــوع فيهــا إوانمــا منعــه مــن الرجــوع فيهــا أن الرســول هللا – صلــى هللا عليــه
38
وســلم -أمـره فيهــا بشــيء وفارقــه علــى الوفــاء بــه فكـره أن يرجــع عــن ذلــك .
وقد نوقش هذا االستدالل بعدة مناقشات منها:
ردا علــى مــا ذك ـره الطحــاوى (( :وال حجــة فيمــا ذك ـره مــن وجهيــن:
أ – ذكــر الحافــظ بــن حجــر ً
أحدهمــا :أنــه منقطــع ألن ابــن شــهاب لــم يــدرك عمــر ،ثانيهمــا :أنــه يحتمــل مــا قدمتــه ،ويحتمــل أن
40
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يكــون عمــر كان يــرى صحــة الوقــف ولزومــه إال إن شــرط الواقــف الرجــوع فلــه أن يرجــع )) .

39

ب – أنــه ال حجــة فــي أق ـوال الصحابــة وأفعالهــم إال إذا وقــع اإلجمــاع منهــم ولــم يقــع اإلجمــاع
40
هنــا.
 – 4مــا روى أن عبــد هللا بــن زيــد – صاحــب األذان – جعــل حائطــه صدقــة وجعلــه إلــى رســول
هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – فجــاء أب ـواه إلــى رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – فقــاال يــا
رســول هللا (( :لــم يكــن لنــا عيــش إال هــذا الحائــط فــرده رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – ثــم
41
ماتــا فورثهمــا )) .
ووجه االستدالل أنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكه فا يلزم بمجرد القول كالصدقة.
وقد نوقش هذا االستدالل بمناقشات منها:
أ -أن هــذا الحديــث إن ثبــت ،فليــس فيــه ذكــر الوقــف ،والظاهــر أنــه جعلــه صدقــة غيــر موقــوف
اســتناب فيهــا رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم -فـرأى والديــه أحــق النــاس بصرفهــا إليهمــا ،ولهــذا
لــم يردهــا عليــه إنمــا دفعهــا إليهمــا.
ويحتمــل أن الحائــط كان لهمــا وكان هــو يتصــرف فيــه بحكــم النيابــة عنهمــا فتصــرف بهــذا
التصــرف بغيــر إذنهمــا فلــم ينفــذاه وأتيــا النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم -فــرده إليهمــا والقيــاس علــى
الصدقــة ال يصــح ألنهــا تلــزم فــي الحيــاة بغيــر حكــم حاكــم إوانمــا تفتقــر إلــى القبــض ،والوقــف ال
42
يفتقــر إليــه فافترقــا .
ب -قــال البيهقــي عنــد حديــث عبــد هللا بــن زيــد الســابق (( :روي مــن أوجــه أخــر عــن عبــد هللا بــن
يزيــد كلهــن م ارســيل ،والحديــث وارد فيالصدقــة المنقطعــة ،وكأنــه تصــدق بــه صدقــة تطــوع وجعــل
مصرفهــا إلــى اختيــار رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – فتصــدق بهــا رســول هللا – صلــى هللا
43
عليــه وســلم – علــى أبويــه )) .
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المطلب الثالث
الترجيح من خالل عرض أدلة الفريقين
ومناقشتها والردود عليها
إن المتأمل في أدلة كل من الفريقين يتضح له ما يلي:
 – 1الفريــق األول  :المتمثــل فــي المالكيــة والشــافعية والحنابلــة وأبــي يوســف ومحمــد مــن الحنفيــة
قــد اســتولوا بأدلــة مــن المنقــول والمعقــول ،وأن هــذه األدلــة قــد ســلمت مــن المناقشــة ماعــدا الدليــل
األول مــن المنقــول فقــد نوقــش بوجــه رد عليــه.
هــذا ويتضــح أن أدلــة الفريــق األول التــي مــن المنقــول ،كلهــا أدلــة صحيحــة لــم يتطــرق لهــا احتمــل
التضعيــف بــأي وجــه مــن الوجــوه.
 – 2الفريــق الثانــي  :المتمثــل فــي اإلمــام أبــي حنيفــة ومــن تبعــه مــن فقهــاء الحنيفــة كزفــر ،قــد
اســتولوا بأدلــة مــن المنقــول ،وهــذه األدلــة قــد نوقشــت ومنهــا مــا نوقــش بعــدة مناقشــات ،فمنهــا مــا
ضعف من عدة وجوه ولم يكن هناك ردود على هذه المناقشــات حتى ترد لهذه األدلة قوة داللتها.
فلعــل األرجــح مــن خــال هــذا العــرض ،هــو رأى الفريــق األول القائليــن بلــزوم الوقــف لســامة
أدلتهــم وعــدم تعرضهــا للمناقشــات.
كمــا أن أدلــة الفريــق الثانــي ال تقــوى لمناهضــة أدلــة الفريــق األول ،خصوصـاً حديــث عمــر الــذي
قــد ثبــت مــن طريــق صحيــح حتــى أن بعــض أصحــاب أبــي حنيفــة ورد عنــه أنــه قــال :لــو وصــل
هــذا الحديــث إلــى مســامع أبــي حنيفــة لعمــل بــه وقــال بلــزوم الوقــف ،ويؤيــد هــذا أن صاحبيــه أبــا
يوســف ومحمــدا كانــا يذهبــان مذهبــه فــي عــدم اللــزوم إلــى أن ســنحت لــكل منهمــا الفرصــة بااللتقــاء
مــع اإلمــام مالــك فــي المدينــة المنــورة أثنــاء اداء فريضــة الحــج ،وتباحــث كل منهمــا معــه ،فــي حكــم
لــزوم الوقــف فلمــا بــان لهمــا أن الحــق مــع اإلمــام مالــك – رضــي هللا عنــه – رجعــا عــن قــول أبــي
حنيفــة  ،44كمــا ذكــر ذلــك الباجــي  ، 45وابــن نجيــم فــي البحــر ال ارئــق .46
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المبحث الثاني
أهــــــــــــم اآلثار المترتبة على القول بلزوم الوقف

توطئــة
عنــد تتبــع المبحــث األول وعــرض آراء الفقهــاء فــي المســألة ،وترجيــح رأى القائليــن بلــزوم الوقــف،
تبيــن مــن خــال كل ذلــك ،أن مــن آثــار القــول بلــزوم الوقــوف اســتحقاق الجهــة الموقــوف عليهــا
لهــذه الغلــة اســتحقاقاً الزمـاً فــي حيــاة الواقــف وبعــد موتــه؛ فــا يجــوز للواقــف حــال حياتــه أن يرجــع
عــن الوقــف كامـاً أو بعضـاً ،وال أن يغيــر مــن مصارفــه وشــروطه إال إذا اشــترط لنفســه الحــق فــي
التغييــر عنــد إنشــاء الوقــف؛ كمــا ال يجــوز لورثتــه مــن بعــده أن يرجعـوا فــي وقفــه أو يغيــروا فيــه.
وامــا أث ـره عنــد القــول بعــدم لزومــه فهــو مجــرد التبــرع بالغلــة تبرع ـاً غيــر الزم فيجــوز للواقــف أن
يتصــرف فــي وقفــه بســائر أنـواع التصرفــات ،ويعتبــر تصرفــه فيهــا رجوعـاً ضمينــا عــن الوقــف إواذا
مــات الواقــف ورثــت عنــه كمــا يجــوز لــه أن يغيــر فــي مصارفــه وشــروطه وهــذا فــي غيــر المســائل
التــي اســتثناها اإلمــام أبــو حنيفــة – صاحــب هــذا الـرأي – الــذي قــال لــزوم الوقــف فيهــا ،وقــد تقــدم
بيانهــا.
أمــا التصرفــات الناقلــة للملكيــة كالبيــع والهبــة وغيرهمــا ،وحريــة التصــرف فيهــا فهــي مــن اآلثــار
التــي تعــددت آراء الفقهــاء بشــأنها ،وتبعــا إلــى هــذا التعــدد كثــرت تفاصيلهــا.
ولعــل مــن أهــم اآلثــار التــي يمكــن للواقــف والقيــم علــى الوقــف أن يتصــرف فيهــا هــي مســألة بيــع
الوقــف والتــي يعبــر عنهــا الفقهــاء” باإلبــدال واالســتبدال فــي الوقــف” ولذلــك فــإن هــذه المســألة ســتكون
موضــوع هــذا المبحــث ويمكــن قســم هــذا المبحــث إلــى ثاثــة مطالــب.
المطلــب األول
مفهوم اإلبدال واالستبدال عند الفقهاء
أطلــق الفقهــاء كلمــة االســتبدال وأرادوا بــه بيــع الموقــوف عقــا اًر كان أو منقـوال بالنقــد وشـراء عيــن
بمــال البــدل لتكــون موقوفــة مــكان العيــن لتــي بيعــت والمقايضــة علــى عيــن الوقــف بعيــن أخــرى،
ولكــن ط ـ أر عــرف آخــر للمؤلفيــن مــن زمــن بعيــد فأطلق ـوا االســتبدال علــى ش ـراء عيــن بمــال البــدل
47
لتكــون وقف ـاً ،واإلبــدال علــى بيــع الموقــوف بالنقــد والتبــادل أو البــدل علــى المقايضــة .
هــذا مقصــد الفقهــاء مــن لفظتــي اإلبــدال واالســتبدال ،وعلــى هــذا تكــون العيــن المبدلــة هــي المبيعــة
مــن الوقــف ،والمتبدلــة هــي المشــتراة ،لتكــون وقفـاً بــدل العيــن المبيعــة ،وهــذا المعنــى يكــون إذا جمــع
الواقــف فــي كتــاب وقفــه بيــن اللفظتيــن ،فــإذا ذكــر أحدهمــا فقــط ،أريــد بــه معنــى المعارضــة المتضمــن
43
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إخـراج العيــن الموقوفــة عــن جهــة وقفهــا فــي نظيــر عــوض يكــون وقفــا بدلهــا ،وهــذا المعنــى يتضمــن
مــا دل عليــه اللفظــان معــا عنــد اجتماعهمــا ،فهمــا كلفظــي فقيــر ومســكين ،إذا اجتماعــا افترقــا ،إواذا
48
افترقــا اجتمعــا.
إواذا جمــع ال ـواق بيــن اللفظتيــن ،يقــول :علــى أن لــي حــق اإلبــدال واالســتبدال إواذا اقتصــر علــى
49
ذكــر أحدهمــا فقــط ،يقــول :علــى أن لــي اإلبــدال ،مثــا أو :علــى أن لــي االســتبدال .
هــذا مفهــوم مصطلــح اإلبــدال واالســتبدال ومــا يتعلــق بــه عنــد الفقهــاء وال يخــرج مفهومــه عنكونــه
مصطلحـاً لبيــع الوقــف أو اســتبداله بوقــف آخــر.
المطلب الثاني
آراء الفقهاء في اإلبدال واالستبدال
تباينــت وجهــات نظــر الفقهــاء فــي هــذه المســألة ،وتعــددت آراؤهــم فيهــا وأخــذ كل منهــم وجهــة بيــن
مضيــق وموســع.
ومــع هــذا التبايــن فــي وجهــات النظــر وتعــدد اآلراء ،فالفقهــاء يتفقــون علــى نقطــة فــي هــذه المســألة
وهــي إذا اشــترط الواقــف فــي كتــاب وقفــه أن لــه حــق اإلبــدال واالســتبدال فــي وقفــه متــى شــاء ،فإنهــم
يقولــون باإلجمــاع أن لــه العمــل بهــذا الشــرط.
فيبقي محل تعدد اآلراء وكثرت التفاصيل فيما عدا ذلك ،وهو :إذا أطلق الواقف ولم يشترط.
وهذه أهم آراء الفقهاء في هذه المسألة وأهم تفصياتهم:
 - 1مذهب الحنفية
يعتبــر مذهــب الحنفيــة أكثــر توســعاً فــي هــذا البــاب ،فأجــازوا اســتبدال الوقــف فــي معظــم أحوالــه
مــادام ذلــك يحقــق مصلحــة سـواء كان ذلــك مــن الواقــف نفســه أومــن غيـره أو مــن الحاكــم وسـواء كان
الموقــوف عامـ اًر أو غافـ اًر منقـوالً أو عقــا اًر.
إال أن الحنفيــة ليس ـوا جميع ـاً علــى س ـواء فــي التطبيــق ،إوان اتفق ـوا علــى أصــل الحكــم؛ بــل كان
لهــم شــيء مــن النظــر المختلــف فــي بعــض المســائل تبع ـاً الختافهــم فــي بعــض أصــول هــذه
50
المســائل .
ومن الممكن تقسيم أقوال فقهاء األحناف في هذه المسألة كما يلي-:
 - 1المســجد :للمســجد بمجــرد القــول -علــى المفتــي بــه – صفــة األبديــة ،فــا تنســلخ عنــه صفــة
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المســجد ولــو اســتغني عنــه ،فلــو خــرب المســجد وليــس لــه مــا يعمــر بــه وقــد اســتغني النــاس عنــه لبنــاء
مســجد آخــر يبقــي مســجداً عنــد أبــي حنيفــة ومحمــد الشــيباني أبــداً إلــى قيــام الســاعة.
وبرأيهمــا يفتــي ،فــا يعــود إلــى ملــك الواقــف وورثنــه ،وال يجــوز نقلــه ونقــل مالــه إلــى مســجد آخــر،
سـواء أكانـوا يصلــون فيــه أم ال ،وال يحــل وضــع جــذوع علــى جــدار المســجد ولــو دفــع األجـرة.
ويجــرى الخــاف المذكــور فــي بســط المســجد وحصـره وقناديلــه إذا اســتغني عنهــا ،فينقــل عنــد أبــي
يوســف إلــى مســجد آخــر ،ويرجــع إلــى مالكــه عنــد محمــد .51
 - 2غير المسجد :ولاستبدال في ذلك عند الحنفية ثاث صور:
أ  -أن يشــترط الواقــف لنفســه أو لنفســه ولغيـره ،بــأن شــرط الواقــف فــي وقفيتــه االســتبدال بالوقــف
أرضـاً أخــرى وشــرط بيعــه جــاز االســتبدال علــى الصحيــح ،ويشــترى بالثمــن أرضـاً أخــرى إذا شــاء
52
فــإذا فعــل صــارت األرض الثانيــة كاألولــى فــي شــروطها .
ب  -أال يشــترط الوقــف بــأن شــرط عدمــه أو ســكت عــن ذكـره لكــن صــار الوقــف بحيــث ال ينتفــع
بــه بالكليــة ،بــأن ال يحصــل منــه شــيء أصـاً أو ال يفــيء بمؤونتــه ففــي هــذه الصــورة جــوز جمهــور
الحنفيــة االســتبدال بالشــرط الــذي ذكـره ابــن عابديــن بقولــه ”:فهــو أيضـاً جائـ اًز علــى األصــح إذا كان
53
بــإذن القاضــي و أريــه لمصلحــة فيــه” .
ج  -أن يســكت الواقــف عــن اشــتراط االســتبدال والوقــف عامــر إال أن بدلــه أفضــل منــه ،وهــذا
ال يجــوز اســتبداله علــى األصــح المختــار ،كمــا أشــار إلــى ذلــك ابــن عابديــن بقولــه ”:والثالــث أال
يشــترط أيضـاً ولكــن فيــه نفــع فــي الجملــة وبدلــه خيــر منــه ريعـاً ونفعـاً وهــذا ال يجــوز اســتبداله علــى
54
األصــح المختــار” .
وذهــب بعــض فقهــاء الحنفيــة إلــى جـواز االســتبدال فــي هــذه الصــورة ،بشــروط ال يجــوز االســتبدال
إال بتوفرهــا ومنهــا مــا يلــي:
 - 1أال يكــون البيــع بغبــن فاحــش ،البيــع بغبــن فاحــش تبــرع بجــزء مــن الوقــف ،وهــو ممــا ال يجــوز
ألحــد ،س ـواء مــن ذلــك القاضــي وغي ـره ،قــال ابــن الهمام”:ولــو بــاع الوقــف بغبــن فاحــش ال يجــوز
55
البيــع” .
 - 2أال يبيعــه المقيــم لمــن ال تقبــل شــهادته لــه ،وال لمــن لــه علــى القيــم ديــن ،ألن البيــع لمــن ال
تقبــل شــهادته لــه مدعــاة علــى اإلتهــام ،والبيــع لمــن لــه ديــن علــى القيــم فيــه احتمــال ضيــاع مــال البــدل
بعجــز القيــم عنــد الســداد ،فيضيــع الوقــف ،قــال ابــن عابديــن ”:وأفــاد فــي البحــر ال ارئــق زيــادة شــرط
56
ســادس ،وهــو أن ال بيعــه لمــن ال تقبــل شــهادته لــه وال ممــن عليــه ديــن” .
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 - 3أن يكون البدل عقا اًر وليس دراهم أو دنانير.
 - 4أن يخرج الموقوف عن االنتفاع به بالكلية أي يصبح عديم المنفعة.
57
 - 5أال يكون هناك ريع للوقف يعمر به .
وقــد نقــل صاحــب كتــاب الفقــه اإلســامي وأدلتــه ،أربعــة مســائل يجــوز فيهــا عنــد الحنفيــة اســتبدال
العامــر مــن األرض وهــي:
 - 1لو شرطه الواقف.
 - 2إذا غصبــه غاصــب وأجــرى عليــه المــاء حتــى صــار بح ـ اًر ،فيضمــن القيمــة ويشــترى
المســتولي بهــا أرض ـاً بــدالً.
 - 3أن يجحده الغاضب وال بينه وأراد دفع القيمة ،فللمتولي أخذها ليشتري بها بدالً.
 - 4أن يرغــب إنســان فيــه ببــدل أكثــر غلــة وأحســن مكانـاً ،فيجــوز علــى قــول أبــي يوســف وعليــه
58
الفتــوى .
فيمــا يتعلــق بالنقطــة الثانيــة ممــا نقلــه صاحــب كتــاب الفقــه اإلســامي وأدلتــه ،فإنــه ال يمكــن
القــول بــأن األرض الموقوفــة عامـرة؛ بــل إن بقــاء المــاء فيهــا وكثرتــه يجعــل األرض الموقوفــة غيــر
صالحــة ،أمــا أنــه يضمــن القيمــة ويشــتري المســتولي بهــا أرضـاً بــدالً ،دليــل علــى أن هــذه النقطــة ال
تكــون فــي األرض الموقوفــة العام ـرة.
فمــن خــال مــا ســبق يتضــح بــأن األحنــاف فــي اســتبدال الوقــف يجيزونــه فــي معظــم أحوالــه ،وممــا
يبــدو -وهللا أعلــم -أن الســبب فــي ذلــك ،هــو تعــدد آراءهــم داخــل مذهبهــم فــي مســألة لــزوم الوقــف،
التــي لــم تتعــدد آراء الفقهــاء فــي المذاهــب األخــرى فيهــا ،بــل كانـوا مجمعيــن علــى القــول باللــزوم.
ولعــل ممــا يوضــح ذلــك جلي ـاً هــو مــا ســيأتي مــن أق ـوال المذاهــب األخــرى فــي هــذه المســألة،
وبخاصــة فقهــاء المالكيــة.
 - 2مذهب المالكية :على الرغم من أن المالكية متشــددون من حيث المبدأ في منع االســتبدال
فــي الوقــف ،إال أنهــم يفرقــون بيــن الوقــف المنقــول والعقــار.
أوالً :استبدال الوقف المنقول:
أجــاز فقهــاء المالكيــة اســتبدال الوقــف المنقــول إذا دعــت إلــى ذلــك مصلحــة ،وهــي الراويــة
59
المشــهورة عــن مالــك .
جــاء فــي المدونــة مــا نصبــه :قلــت  :أ أريــت مــا ضعــف مــن الــدواب المحبســة فــي ســبيل هللا أو بلــى
مــن الثيــاب كيــف يصنــع بهــا فــي قــول مالك؟(قــال) قــال مالــك :أمــا مــا ضعــف مــن الــدواب حتــى ال
يكــون فيــه قــوة للغــزو فإنــه يبــاع ويشــترى بثمنــه غيـره مــن الخيــل فيجعــل فــي ســبيل هللا  60.فيجــوز
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بيــع مــا ضعــف مــن الــدواب الموقوفــة أو قــدم واســتهلك مــن المنقـوالت كالكتــب واألثــاث والســيارات،
يبــاع ويوضــع ثمنــه فــي جديــد مثلــه حســب الوقــف المبــاع ،فــإن لــم يــف ثمــن القديــم بالجديــد يعــن
61
بــه – إن وجــد مــن يعيــن – فــي شـراء وقــف مثلــه ،إواال تصــدق بالثمــن .
ونــص بعــض فقهــاء المالكيــة علــى أن الموقــوف إذا احتــاج إلــى نفقــة و كانــت النفقــة مــن بيــت
المــال وليــس فيــه مــال فإنــه يبــاع ،ويعــوض بــه مــا ال يحتــاج إلــى نفقــة  ،62ومــع ذلــك روى ســحنون
عــن غيــر ابــن القاســم خــاف هــذا الـرأي ،حيــث قــال ”:وقــد روى غيـره أن مــا جعــل فــي ســبيل هللا
مــن العبيــد والثيــاب التبــاع ،قــال  :ولــو بيعــت لبيــع الريــع المحبــس إذا خيــف عليــه الخـراب ،وهــذه
جــل األحبــاس قــد خربــت فــا شــيء أدل علــى ســنتها منهــا أال تــرى أنــه كان البيــع يجــوز فيهــا لمــا
أغفلــه مــن مضــى ولكــن بقــاؤه خ اربـاً دليــل علــى أن بيعــه غيــر مســتقيم” .63
ثانياً :استبدال الوقف العقار:
منــع المالكيــة بيــع الموقــوف إذا كان عقــا اًر منعــا باتـاً إال فــي حــاالت تدعــو لهــا الضــرورة وإليضــاح
ذلــك البــد مــن التفرقــة بيــن عقارين:
أ -المساجد :أجمع فقهاء المالكية على عدم جواز بيعها مطلقاً .
ب -ماعــدا المســاجد كالــدور والمحــات التجاريــة واألرضــي ،وهــي إمــا أن تكــون قائمــة المنفعــة
أو منقطعــة المنفعــة.
64

فــإن كانــت قائمــة المنفعــة فاإلجمــاع قائــم علــى عــدم ج ـواز بيعهــا  . 65إال أنهــم اســتثنوا مــن
ذلــك حــاالت ضروريــة كتوســيع مســجد أو مقب ـرة أو طريــق عــام ،فأجــازوا بيعــه ولــو باإلك ـراه؛ ألن
هــذا مــن المصالــح العامــة ،فــإن هــذه الثاثــة يجــوز توســعة بعضهــا مــن بعــض أو مــن أرض أخــرى
محبســة بجوارهــا؛ ألن مــا كان هلل ال بــأس أن يســتعان ببعضــه فــي بعــض وقــد أدخــل فــي مســجد
رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – حيــن وســع دو اًر كانــت محبســة إواذا بيــع الحبــس فــي حالــة
مــن هــذه الحــاالت يشــترى بثمنــه عقــا اًر آخــر يجعــل حبسـاً مــكان األول ،حفاظـاً علــى بقــاء الحبــس
ودوام نفقتــه مــا أمكــن.
وال يؤخــذ شــيء مــن الحبــس إذا كان علــى نــاس معينيــن إال بالثمــن؛ ألن مــا كان حقـاً لمعيــن ال
يجــوز أخــذه منــه بــدون عــوض  ،إواذا امتنــع عــن بيعــه أجبــر عليــه ،فقــد كانــت للعبــاس دار أراد عمــر
أن يشــتريها ويزيدهــا فــي مســجد رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – فأبــي العبــاس أن يبيعهــا،
وتحاكمــا معــه إلــى أبــي بــن كعــب فقضــي علــى العبــاس بيعهــا ،فوهبهــا العبــاس ولــم يأخــذ عوضـاً.
إواذا كان الحبــس علــى غيــر نــاس معينيــن ،بــأن كان علــى المســجد فيجــوز أخــذه لتوســعة المســجد
أو الطريــق مــن غيــر عــوض ،ألنــه لــم يتعلــق بــه حــق لمعيــن ومــا يحصــل لمحبســه مــن األجــر
بإدخالــه فــي المســجد أو الطريــق التــي ينتفــع بهــا المســلمون أعظــم مــن تحبيســه األول ،واإلذن فــي
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أخــذ أرض الحبــس للمســجد مقصــور علــى أخذهــا للمســجد ذاتــه – أي بيــت الصــاة ومــا يصلــى
66
فيــه -ال لمحــل الوضــوء .
أما إذا كان العقار منقطع ،فللمالكية في حكم بيعه قوالن:
 .1القول األول :عدم جواز بيعه وهو قول اإلمام جاء في الخرشي قال مالك:
“ال يباع العقار المحبس ولو خرب ،وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك” .
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 .2القــول الثانــي :فــرق أصحابــه بيــن العقــار المنقطــع المنفعــة الــذي ال يرجــى عــود منفعتــه إذا
كان فــي المدينــة أو خارجهــا.
فــإذا كان فــي المدينــة فــا يجــوز بيعــه أو إبدالــه ،ويعللــون هــذا المنــع بــأن العقــار فــي المدينــة ال
ييــأس مــن إصاحــه ،إوان كان خــارج المدينــة فمــن المالكيــة مــن أجــاز بيعــه  ،68إال أن جمهــور
فقهــاء المالكيــة علــى المنــع معلليــن ذلــك بأنــه منــع ســدا للذريعــة المفضيــة إلــى بيــع األحبــاس وأكل
ثمنهــا .69
فممــا تقــدم يتبيــن أن المالكيــة أجــازوا االســتبدال فــي العقــار وبيعــه عنــد الضــرورة العامــة واســتدل
المالكيــة علــى مــا ذهبـوا إليــه بمــا يلــي:
 .1مــا جــاء فــي بعــض طــرق حديــث ابــن عمــر –رضــي هللا عنــه –فــي قصــة أبيــه حيــث قــال لــه
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم – ((تصــدق بأصلــه ال يبــاع وال يوهــب وال يــورث ولكــن
70
ينفــق ثمـره )) .
 .2إن جــل األحبــاس القديمــة مــع خرابهــا لــم تبــع ،جــاء فــي المدونــة(( :وهــذه جــل األحبــاس قــد
خربــت فــا شــيء أدل علــى ســنتها منهــا ،أال تــرى أنــه لــو كان البيــع يجــوز فيهــا لمــا أغفلــه
مــن مضــى ،ولكــن بقــاؤه خ اربـاً دليــل أن بيعــه غيــر مســتقيم ،وبحبســك حجــة فــي أمــر قــد كان
متقدمـاً بــأن تأخــذ منــه مــا يجــرى منــه فاألحبــاس قديمــة ولــم تــزل ،وجــل مــا يوجــد منهــا بالــذي
بــه لــم يــزل يجــرى عليهــا ،فهــو دليلهــا ،فبقــاء هــذا خ اربـاً ،دليــل علــى أن البيــع فيهــا غيــر مســتقيم
ألنــه لــو اســتقام لمــا أخطــأ مــن مضــى مــن صــدر هــذه األمــة ،ومــا جهلــه مــن لــم يعمــل بــه
71
حتــى تركــت خ اربــا )) .
 .3مذهــب الشــافعية :تشــدد الشــافعية أكثــر مــن غيرهــم فــي أمــر اســتبدال العيــن الموقوفــة ،حتــى
أو شــكوا أن يمنعــوه مطلقـاً ،وذلــك ألنهــم يــرون فــي االســتبدال ســبياً إلــى ضيــاع الوقــف أو
التفريــط فيــه.
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وعلى الرغم من ذلك فإن لهم في ذلك رأيان -وذلك في الوقف المنقول وما في حكمه-:
ال ـرأي األول :المنــع مــن البيــع ،بــل تبقــى العيــن محبوســة علــى اإلنتفــاع حتــى لــو أدى اإلنتفــاع
بهــا إلــى اســتهاكها.
الرأي الثاني :جواز البيع لتعذر اإلنتفاع به .

72

أمــا العقــار ،فلــم تتعــرض كتــب الشــافعية لحكــم بيعــه ،إال أنــه يبقــي فــي المذهــب رجحــان المنــع
مــن البيــع واالســتبدال.
ويستدل الشافعية على ذلك بما يلي:
 .1مــا جــاء فــي بعــض طــرق حديــث ابــن عمــر -رضــي هللا عنــه -فــي قصــة وقــف أبيــه ،حيــث
قــال لــه رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم (( : -تصــدق بأصلــه ال يبــاع وال يوهــب وال يــورث
73
ولكــن ينفــق ثمـره )) .
 .2النظــر ،حيــث قالـوا إن مــا ال يجــوز بيعــه مــع بقــاء منافعــه ال يجــوز بيعــه مــع بقــاء تعطلهــا
وخاصــة األمــر ،أن الوقــف إذا كان فيــه ريــع ولــو كان قليـاً ال يبــاع عنــد الشــافعية حتــى ولــو
74
أذن بذلــك القضــاة علــى مذهبهــم ،بــل إن عبــارة بعــض الكتــب تمنــع االســتبدال مطلقـاً .
 .3مذهــب الحنابلــة :لــم يفــرق الحنابلــة بيــن عقــار ومنقــول فــي ج ـواز االســتبدال وعدمــه ،بــل
إنهــم أخــذوا حكــم العقــار مــن المنقــول ،فلمــا قــام اإلجمــاع علــى أن الفــرس الحبيــس علــى الغــزو
إذا كبــرت فلــم تصلــح للغــزو ،وأمكــن االنتفــاع بهــا فــي شــيء آخــر ،مثــل أن تــدور فــي الرحــى
أو يحمــل عليهــا تـراب أو تكــون رغبــة فــي نتاجهــا يجــوز بيعهــا ،فمــا المانــع مــن أن يقــاس عليهــا
75
مــا يكــون فــي معناهــا مــن منقــول آخــر أو عقــار .
فــإذا خــرب الوقــف ولــم يــرد شــيئاً بيــع واشــترى بثمنــه مــا يــرد علــى أهــل الوقــف ،وجعــل وقف ـاً
76
كاألول ،وكذلــك الفــرس الحبيــس إذا لــم يصلــح للغــزو بيــع واشــتري بثمنــه مــا يصلــح للجهــاد.
رأي الحنابلة في بيع المساجد :للحنابلة في بيع المساجد رأيان:
األول :يجــوز بيــع المســجد إذا صــار غيــر صالــح للغايــة المقصــودة منــه ،كأن تهــدم ولــم يمكــن
إصاحــه ،أو أنشــأ بجانبــه مســجد جديــد أو غيــر ذلــك.
قــال ابــن قدامــة ”:إن الوقــف إذا خــرب وتعطلــت منافعــه كــدار انهدمــت وأرض خربــت وعــادت
موات ـاً ،ولــم تمكــن عمارتهــا أو مســجد انتقــل أهــل القريــة عنــه وصــار فــي موضــع ال يصلــى فيــه،
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أو ضــاق بأهلــه ولــم يمكــن توســيعه فــي موضعــه ،أو تشــعب جميعــه فلــم تمكــن عمارتــه وال عمــارة
بعضــه ،إال ببيــع جــاز بيــع بعضــه لتعمــر بــه بقيتــه ،إوان لــم يمكــن اإلنتفــاع بشــيء منــه بيــع جميعــه”
77
.
الثاني :ال يجوز بيعه 78.واستدل الحنابلة على جواز بيع المساجد بما يلي:
 .1مــا روى أن عمــر – رضــي هللا عنــه -كتــب إلــى ســعد لمــا بلغــه أنــه قــد نقــب بيــت المــال الــذي
بالكوفــة ،أن أنقــل المســجد بالتماريــن وأجعــل بيــت المــال فــي قبلــة المســجد ،فإنــه لــن يـزال فــي
79
المســجد مصــل ،وكان هــذا بمشــهد مــن الصحابــة ،ولــم يظهــر خافــه ،فــكان إجماعـاً .
 .2أن فــي االســتبدال أو البيــع اســتبقاء للوقــف بمعنــاه عنــد تعــذر إبقائــه بصورتــه فوجــب ذلــك ،قــال
ابــن عقيــل (( :الوقــف مؤبــد فــإذا لــم يمكــن تأييــده علــى وجــه تخصيصــه ،اســتبقينا الغــرض وهــو
االنتفــاع علــى الــدوام فــي عيــن أخــرى ،إوايصــال اإلبــدال جــرى مجــرى األعيــان ،وجمودنــا علــى
80
العيــن مــع تعطيلهــا تضييــع للغــرض )) .
والحنابلــة قيــدوا االســتبدال ،بــأن جعلـوا المــدار فيــه تحقيــق المصلحــة وتلبيــة داعيــة الضــرورة ،ولــم
يغفلـوا  ،وهــذا منطقهــم مــن أن المصلحــة قــد تتحقــق بيــع بعــض الوقــف إلصــاح باقيــه فنصـوا علــى
81
جـواز ذلــك .
إواذا بيــع الوقــف اشــترى بثمنــه مــا يــرد علــى أهــل الوقــف ،سـواء أكان الوقــف المشــترى مــن جنــس
المبــاع أم مــن جنــس غيـره ،ألن المقصــود المنفعــة ال الحبــس ،ولكــن تكــون المنفعــة مصروفــة إلــى
المصلحــة التــي كانــت األولــى تصــرف فيهــا ،ألنــه ال يجــوز تغييــر المصــرف مــع إمــكان المحافظــة
82
عليــه ،كمــا ال يجــوز تغييــر الوقــف بالبيــع مــع إمــكان االنتفــاع بــه .
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المطلب الثالث
الترجيح من خالل عرض آراء الفقهاء وأدلتهم
بعــد عــرض آراء الفقهــاء واالطــاع علــى أدلتهــم فــي مســألة اإلبــدال واالســتبدال و فــي إطــار
الترجيــح مــن تلــك اآلراء يمكــن تفصيــل األمــر علــى النحــو اآلتــي:
أوالً  :العقار و ينقسم العقار إلى نوعين:
 .1المساجد
 .2غير المساجد
 .1المســاجد يرجــح فــي هــذه النقطــة رأي القائليــن بعــدم جـواز بيعهــا ولــو خرجــت وانقطعــت منافعهــا
ولــم تعــد صالحــه للصــاة فيهــا؛ ألن المســجد حتــى إوان تــرك وبنــى بجانبــه مســجد آخــر فإنــه
قــد يســتغل فــي شــيء هلل ،فالكثيــر مــن المســاجد المتروكــة بســبب بنــاء مســاجد بجانبهــا اســتغلت
م اركــز لتحفيــظ القـرآن الكريــم أو دو اًر للعــاج ،وخاصــة فــي بعــض المناطــق النائيــة ،والقــول بعــدم
جـواز بيــع المســاجد هــو رأى الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية.
 .2غيــر المســاجد :كاأل ارضــي والــدور والمحــات التجاريــة وغيرهــا مــن العقــارات ،فإنــه يمكــن
تقســيمها إلــى نوعيــن:
 .1عقــار قائــم المنفعــة وتنفــق منافعــه فــي مصارفــه ،وهــذا ال يجــوز التصــرف فيــه باإلبــدال
واالســتبدال ،وهــو رأى الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية ،والتضيــق بعــدم ج ـواز البيــع فــي
العقــار الــذي منفعتــه قائمــة لئــا يحصــل التاعــب باألوقــاف فتضيــع منفعتهــا بإبدالهــا أو
اســتبدالها وهــي قائمــة المنفعــة ،وعــدم جـواز اســتبدال الوقــف الــذي هــو قائــم المنفعــة ليــس
علــى إطاقــه؛ بــل يســتثني منــه الحــاالت التــي اســتثناها المالكيــة وهــي حــاالت الضــرورة
كتوســيع مســجد أو مقب ـرة أو طريــق عــام فيجــوز بيــع أحدهــا لتوســعه اآلخــر ،إواذا بيــع
الحبــس فــي حالــة مــن هــذه الحــاالت ،يشــترى بثمنــه عقــا اًر آخــر يجعــل حبسـاً مــكان األول
حفاظـاً علــى بقــاء الحبــس ودوام نفقتــه مــا أمكــن .
 .2عقــار غيــر قائــم المنفعــة ،وهــو العقــار الــذي انقطعــت منفعتــه ولــم تعــد فيــه مصلحــة تعــود
علــى مصارفــه ولــم يمكــن اإلنفــاق عليــه إلصاحــه ،فهــذا العقــار يجــوز التصــرف فيــه
باإلبــدال واالســتبدال والتعويــض بمــال البــدل وفقـاً تنفــق منافعــه علــى مصارفــه كالعقــار
المبــدل ،وهــذا رأى الحنفيــة والحنابلــة ورأي عنــد المالكيــة.
والقــول بعــد ج ـواز اســتبدال العقــار غيــر القائــم المنفعــة يــؤدى إلــى ضيــاع المنفعــة الحاصلــة
منــه ،فيبقــى خ اربـاً دون االســتفادة منــه ،وهــذا يتنافــى مــع الغــرض الــذي مــن أجلــه وقــف فــكان مــن
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المصلحــة أن يبــاع ويتصــرف فــي ثمنــه فــي وقــف آخــر حتــى تعــود منفعتــه.
وجـواز التصــرف فيــه باإلبــدال واالســتبدال يحــل كثيـ اًر مــن مشــاكل بعــض العقــارات الموقوفــة التــي
أصبحــت خ اربــا ال يمكــن االســتفادة منهــا إال بضمهــا إلــى غيرهــا أو اســتبدالها بأوقــاف أخــرى لهــا
منافــع يمكــن االســتفادة منهــا.
ثانياً  :المنقول
المنق ـوالت الموقوفــة كاألثــاث والكتــب والســيارات وغيرهــا إذا وقفــت علــى جهــة معينــة إن كانــت
قائمــة المنفعــة ومــا ازلــت تســتغل فــي الجهــة الموقوفــة عليهــا فهــذه ال يجــوز التصــرف فيهــا باإلبــدال
واالســتبدال ،أمــا إذا لــم تعــد لهــا منفعــة واحتاجــت إلــى نفقــة مــن أجــل إصاحهــا ففــي هــذه الحالــة
يجــوز التصــرف فيهــا باإلبــدال واالســتبدال ،ويجعــل مــال البــدل فــي منقـوالت مــن جنســها إن أمكــن،
إواال تصــرف فــي أوقــاف أخــرى حفاظـاً عــل مــال البــدل مــن الضيــاع ،وهــذا رأى الحنفيــة والمالكيــة
والحنابلــة ورأي عنــد الشــافعية.
وجـواز اســتبدال الوقــف ،سـواء كان عقــا اًر غيــر قائــم المنفعــة ،أو أوقــاف منقولــة يجــب أن يكــون
تحــت إذن الجهــة المختصــة بذلــك ،والتــي يمثلهــا فــي وقتنــا و ازرة األوقــاف والشــؤون اإلســامية؛
فإليهــا يرجــع التصــرف فــي األوقــاف بمــا يحقــق المصلحــة ،وتحــت ضوابــط معينــة تقــوم تلــك الهيئــة
علــى تحديدهــا.
وقــد صــدر القانــون رقــم(  )124لســنة  1972ف بشــأن أحــكام الوقــف يحــدد للهيئــة العامــة
لألوقــاف تصرفاتهــا فــي األوقــاف ويتضــح ذلــك مــن خــال المــادة رقــم ( )14وهــي  (( :تغييــر
مصــارف الوقــف وشــروطه واالســتبدال بــه )) والمــادة رقــم(  ) 15وهــى (( :إبــداع أم ـوال البــدل
واســتغالها )).
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الخاتمــة
بعــد هــذا العــرض لبعــض مســائل الوقــف مــن ماهيتــه وحكمــة مشــروعيته وأهدافــه وآراء الفقهــاء فــي
لزومــه وأهــم اآلثــار المترتبــة علــى القــول بلزومــه يمكــن أن نســتخلص بعــض النتائــج مــن هــذا البحــث
لتكــون علــى النحــو اآلتــي-:
 .1إن أغلــب أحــكام نظــام الوقــف اجتهاديــة اســتنبطها الفقهــاء مــن األدلــة حســب فهمهــم منهــا إذ أن
معظمهــا لــم يكــن صريحـاً فــي إعطــاء األحــكام فــي هــذا النظــام.
 .2نظ ـ اًر ألن أغلــب أحــكام الوقــف اجتهاديــة فقــد أدى ذلــك إلــى تعــدد آراء الفقهــاء فــي أغلــب
مســائله.
 .3في مســألة لزوم الوقف ياحظ أن تعدد آراء الفقهاء فيها ســببه تعارض األدلة ولكنه تعارض
يمكن معالجته مع كل دليل بما يناســبه.
 .4في مســألة االبدال واالســتبدال نجد أن ســبب تعدد اآلراء والتفصيات يرجع الختاف وجهات
النظــر فــي بعــض األدلــة التــي لــم تكــن فــي أغلــب األحيــان صريحــة ال باإلبــدال وال باالســتبدال.
 .5بعــد عــرض آراء الفقهــاء فــي مســألة لــزوم الوقــف يتبيــن بوضــوح أن االتجــاه الفقهــي الغالــب هــو
القــول بلــزوم الوقــف.
 .6فــي مســألة اإلبــدال واالســتبدال ياحــظ أن أغلــب اتجــاه الفقهــاء هــو عــدم القــول بجـوار اإلبــدال
واالســتبدال فــي الوقــف إال نطــاق ضيــق جــداً .
واألخــذ بهــذه االتجــاه الغالــب فــي الفقهيــة الغالبــة فــي هاتيــن المســألتين هــو أســلم طريقــة لحفــظ الوقــف
اهتمامـاً بــه وحرصـاً عليه.
فهــذه تــكاد تكــون أهــم النتائــج المســتخلصة مــن هــذا البحــث ومــا توفيقــي إال بــاهلل عليــه توكلــت إواليــه
أنيب.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليه
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لسان العرب البن منظور ،دار صادر ،بيروت ،ط1997 ،1م.
مغنى المحتاج إلى المعرفة ألفاظ لإمام محمد الشربيني ،المكتبة التجارية الكبرى ،مصر1956 ،م.
مواهب الجليل لشرح مختصر لإمام أبي عبدهللا المغربي المعروف بالحطاب ،ط1978 ،2م.
نصب الراية ألحاديث الهداية لإمام جمال الدين الزيلعى ،المكتبة اإلسامية ،بات.
نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخبار لإمام محمد الشوكاني ،دار الفكر العربي ،بات.

 .29الجريدة الرسمية العدد ( )5قانون رقم (  )124لسنة 1972ف بشأن أحكام الوقف.

56

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

57

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

الكشف عن كتاب الوقف
لجامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي  543هـ
إعداد  /د  .محمد عبدالحميد جارهللا
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية

المقــدمة
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى ســيد ولــد آدم ،محمــد النبــي األمــي األميــن ،وعلــى
آلــه وأوليائــه ،وأصحابــه وأصفيائــه الطيبيــن الطاهريــن ،وبعــد:
فقــد اطلعــت علــى كتــاب المكتفــي ألبــي عمــرو الدانــي ( 444هــ) فــي الوقــف واالبتــداء عنــد بحثــي
فــي رســالة الماجســتير ،وأطروحــة الدكتــوراه ( )1وكلتاهمــا ذات عاقــة بعلــم الوقــف القرآنــي فلفــت
نظــري فــي مقدمــة محققــه الدكتــور المرعشــلي نســبة مخطــوط إلــى ابــن الجــزري ( 833هــ) ســماه:
تعليــق علــى وصــف االهتــداء للجعبــري ( 732هــ) ووصفــه بأنــه شــرح لكتــاب وصــف االهتــداء
وأنــه فــي المكتبــة الوطنيــة بتونــس تحــت رقــم ( )2 ( )3983فعجبــت كيــف يكــون البــن الجــزري ولــم
يحقــق إلــى اآلن ! فعزمــت علــى تحقيقــه وبقــي ذلــك فــي نفســي إلــى أن ســافر زميلــي وصديقــي
األســتاذ مصطفى السنوســي البرغثي  -رحمه هللا  -إلى تونس الخضراء بتاريخ 17/11/2009م
فأعطيته رقم المخطوط فأتاني مشــكو اًر بنســخة مصورة عنه ،فوجدتها واضحة الخط ســهلة المنال،
ســالمة مــن التلــف والتلويــث ،ال طمــس فيهــا إال مــا نــدر ،وال نقــص ،إال مــا يظــن مــن وريقــات قــد
تكــون للناســخ يشــير فيهــا إلــى عنـوان الكتــاب واســم مؤلفــه علــى جــرى العــادة ـ مكتوبـاً علــى ظاهرهــا
(كتــاب فــي الوقــف واالبتــداء) مــع شــطب واضــح وتعميــة لمــا يبــدو أنــه يشــير إلــى اســم المؤلــف ،أو
إلــى عن ـوان آخــر للكتــاب ،يعلــو ذلــك بيت ـاً مــن حــرز األمانــي ووجــه التهانــي فــي الق ـراءات لإمــام
الشــاطبي ( 590هــ) هــو قولــه:
عليك بها ما عشت فيها منافساً

وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العا

()3

وفــي أعلــى يســار اللوحــة األولــى مكتــوب بغيــر خــط الناســخ :هــذا كتــاب االهتــداء فــي الوقــف
واالبتداء البن الجزري رضي هللا عنة ونفع بعلمه آمين ،ثم الشروع مباشرة دون تقديم ببسملة أو
صــاة أو حمــد بمــا يأتــي “ :نملــي مــن هــذا الكتــاب مــا يجهــل مأخــذه ،وال يعــف بحفظــه  ،والمراجعــة
إليــه عنــد الحاجــة ،وهللا أســأل التوفيــق”(.)4
وختــم الكتــاب بخــط الناســخ بمــا يأتــي” تــم الكتــاب المبــارك بحمــد هللا تعالــى ،وافــق الفـراغ مــن تعليقــه
فــي ثانــي عشــر جمــادي األول ،ســنة ســتة  ،وتســعين وســبعمائة مــن الهجـرة النبويــة ،علــى صاحبهــا
أفصل الصاة والسام ،بقلم الفقير هلل  -تعالى -محمد على الوفائي(  )5الشافعي القادري.)6 ( ”..
ومــا إن طالعــت المخطــوط حتــى علمــت بأنــه ليــس مــن تأليــف ابــن الجــزري ،فمــا هــو باالهتــداء،
وال هــو شــرح لوصــف االهتــداء.
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فأمــا االهتــداء فقــد ذكــر ابــن الجــزري فــي أول الفصــل المتعلــق بالوقــف واالبتــداء الــذي عقــده
فــي كتــاب النشــر أنــه جعــل فــي أول االهتــداء مقدمتيــن جمــع فيهمــا أنواعـاً مــن الفوائــد ثــم اســتوعب
أوقــاف القـرآن ســورة ،ســورة ثــم قــال“ :وهــا أنــا أشــير إلــى زبــد مــا فــي الكتــاب المذكــور”( )7ثــم ذكــر
أن ابــن طيفــور الســجاوندي ( 560هــ) قــد خــرج عــن حــد مــا اصطلحــه واختــاره مــن مصطلحــات
الوقــف ،وأنــه قــد نبــه علــى ذلــك فــي كتابــه االهتــداء( ،)8وليــس فــي المخطــوط شــيئاً مــن المقدمــات
التــي ذكرهــا ،وال إلــى تعقــب الســجاوندي.
()9
أضــف إلــى ذلــك تبجيــل ابــن الجــزري ألبــي الفضــل ال ـرازي عبــد الرحمــن بــن أحمــد (454هــ)
فلــم يذك ـره إال بكنيتــه أو بوصفــه باألســتاذ اإلمــام الصالــح ،أمــا صاحــب مخطوطنــا فكأنــه يتحيــن
السـوانح لينقــض علــى أبــي الفضــل ناقــداً لــه نقــداً الذعـاً أو معرضـاً بــه ،فمــا ذكــر لــه محمــدة واحــدة،
وقــد عقــدت فــي ذلــك مبحثـاً إنصافـاً ألبــي الفضــل ،وانتصافـاً مــن أبــي الحســن  -رحمــه هللا  -كل
ذلــك مــع أســلوب ابــن الجــزري المعــروف فــي كتبــه يقطــع بــأن مخطوطنــا ال يمــت البــن الجــزري
بصلــة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد.
وأمــا وصــف االهتــداء للجعبــري فــإن بيــن يــدي نســخته المصــورة عــن االســكوريال ،والجعبــري
صاحــب مصطلــح خــاص بــه بديــع ،وتعليــل للوقــوف مبتكــر ال يوجــد عنــد غي ـره ولئــن طالــت بــي
حيــاة ألحققنــه تحقيق ـاً يليــق بإبــداع صاحبــه ـ لكــن مــا بيــن أيدينــا ليــس شــرحاً وال تعليق ـاً مــن ابــن
الجــزري علــى كتــاب ابــن برهــان ،وال أدري مــا الــذي حمــل الدكتــور المرعشــلي إلــى القفــز للوصــول
إلــى هــذه النتيجــة ! اللهــم إال أن يكــون قــد طالــع أول لوحــة مــن المخطــوط فوجــد مــا ذكرنــاه ممــا
كتــب أعاهــا وطالــع آخـره مــن عبــارة الناســخ “ وافــق الفـراغ مــن تعليقــه “ ،وعلــم أن البــن الجــزري
شــرحاً علــق فيــه علــى وصــف الجعبــري فقــال مــا قــال ،غيــر أن لــه الفضــل فــي إرشــادي إلــى هــذا
الكنــز الدفيــن ،فج ـزاه هللا خي ـ اًر.
اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:
صاحب التأليف:
يقينـاً تحقــق أن الكتــاب ليــس اهتــداء ابــن الجــزري ،وال شــرحاً أو تعليقـاً لــه علــى وصــف االهتــداء
للجعبــري ،فمــن هــو صاحبــه؟ ومــا هــو عنوانــه؟ وهــل إلــى معرفــة ذلــك مــن ســبيل؟
لــم يكــن مــن خيــار إال التنقيــب بالمناقيــش بيــن الســطور لعلنــا نهــدي بأثـرة مــن دليــل كإحــاالت إلــى
كتــاب مــن تأليــف صاحبــه ،أو ذكــر آلثــار مــن شــيوخه ،أو طريقــة مميـزة لعرضــه وأســلوبه.
فأمــا اإلحــاالت فقــد أحــال المؤلــف إلــى تصنيفيــن مــن تصنيفاتــه :األولــى فــي قولــه“ :وقــد شــرحناه
بأتم من هذا في الكشــف”( ،)10والثانية قوله“ :ونأتيك بأتم من هذا في تفصيل ماءات التنزيل”(.)11
فبــدأت بالكشــف ،ومــا هــي إال نق ـرة للولــوج إلــى شــبكة المعلومــات حتــى وقعــت علــى كشــف
المشــكات إوايضــاح المعضــات لجامــع العلــوم أبــي الحســن علــي بــن الحســين الباقولــي (543
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هــ) بتحقيــق الدكتــور محمــد أحمــد الدالــي ،فمــا أن تصفحــت مقدمــة المحقــق واطلعــت علــى مباحثــه
المتعلقــة بالمؤلــف وآثــاره وخصائــص أســلوبه حتــى تيقنــت أنــي عثــرت علــى ضالتــي فشــك اًر للشــبكة
وللدكتــور ،ثــم ازداد يقينــي بعــد اطاعــي علــى كتابــه (االســتدراك علــى أبــي علــي فــي الحجــة)
بتحقيــق الدكتــور الدالــي أيض ـاً.
والبــد مــن اإلشــارة إال أن األســتاذ محمــد توفيــق حديــد قــد أعلــن فــي منتديــات عــدة أنــه صاحــب
الســبق فــي تحقيــق نســبة المخطــوط إلــى جامــع العلــوم الباقولــي  ،فج ـزاه هللا خي ـ اًر.
وأمــا اإلحالــة الثانيــة فقــد حقــق الدكتــور الدالــي أيضـاً الكتــاب ونســبته إلــى جامــع العلــوم ،بعنـوان
(اإلبانــة فــي تفصيــل مــاءات الق ـرآن) غيــر أنــي أميــل إلــى أن عنوانــه (تفصيــل مــاءات التنزيــل)
كمــا هــو فــي اإلحالــة؛ ألن جامــع العلــوم كثيـ اًر مــا يســتعمل (التنزيــل) مــن أســماء القـرآن الكريــم فــي
كتبــه كمــا أثبتــه الدكتــور الدالــي نفســه فيمــا ينقلــه عنــه نحــو قولــه“ :بــاب مــا جــاء فــي التنزيــل ”....
و “شــاع فــي التنزيــل”  ،و “لــم تــأت فــي التنزيــل”( ،)12وكمــا هــو فــي تبويبــه لكتابــه المنســوب إلــى
الزجــاج ،وقــد حقــق الدالــي أيضـاً لــه“ :مــا تلحــن فيــه العامــة مــن التنزيــل” ،وفــي اإلحالتيــن مــا يــدل
داللــة قطعيــة علــى نســبة المخطــوط لجامــع العلــوم غيــر أنــي ســأذكر بعــض مــا يؤيــد صحــة النســبة
اســتناداً إلــى بعــض خصائــص أســلوبه وصفاتــه.
أوالً :إغرابه في ذكر أسماء الرجال:
حقــق الدكتــور الدالــي أن جامــع العلــوم كثي ـ اًر مــا يغــرب فــي أســماء الرجــال فيعــدل عــن أســمائهم
وألقابهــم وكناهــم المشــهورة إلــى ذكــر االســم وحــده دون لقــب أو كنيــة ،قــال “ :مــن ذلــك أنــه ،...
وقــد يذكــر أبــا حاتــم ســهل بــن محمــد السجســتاني باســمه (ســهل) ،وعلــي بــن حم ـزة الكســائي بـ ـ
(علــي)” (.)13
ـهل ) فقــد ذكـره عنــد
وينطبــق مــا قالــه الدكتــور علــي صاحــب الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا ،فأمــا ( سـ
(ُ )15
()14
اخ َشـ ْـوِني }  ،وأمــا (علــي) فقــد
ـول }  ،وقولــه تعالــى َ { :فـ َـا تَ ْخ َشـ ْـو ُه ْم َو ْ
قولــه تعالــى َ { :ال َذُلـ ٌ
()16
.
ـت اْل َع ِزيـ ُـز اْل َك ِريـ ُـم}
ـك أَنـ َ
ذكـره عنــد قولــه تعالــىُ {:ذ ْق ِإّنـ َ
وكثي ـ اًر مــا يكتفــي بوصــف أبــي علــي الفارســي ب ـ (الفــارس) ،أو (فارســهم) ( ،)17وهــو كذلــك فــي
المخطــوط اللــوح  \ 40أ  -ل \  ، 103أ . .
ثانياً :ثلبه لبعض أهل العلم (بين الباقولي والرازي).
مــن ســمات الباقولــي  -كمــا قــال الدكتــور الدالــي  -أنــه“ :حــاد الطبــع شــديد اإلعجــاب بنفســه
()18
واالعتــداد بعلمــه ،يــدل علــى ذلــك مــا تجــده مــن صلــف وثلــب لبعــض أهــل العلــم واســتهزاء بهــم”
فــإذا لــم يســلم منــه الف ـراء واألخفــش وابــن جنــي وش ـراح الحجــة( )19فــإن أبــا الفضــل ال ـرازي قــد نــال
نصيبــه واف ـ اًر مــن حــدة لســانه ،فوصفــه بأنــه غيــر ذي تمييــز يميــز بــه بيــن الصحيــح مــن الســقيم،
وأن كتابــه (جامــع الوقــوف) ال يــكاد يكــون فيــه شــيء صحيــح إال النــزر اليســير( ،)20ولــم يذكــر لــه
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فضيلــة مــع أنــه اقتــدى بــه فــي القــول بالمراقبــة بيــن الوقــوف ،ونبــه علــى مواضعهــا فــي المخطــوط
فــي أكثــر مــن موطــن  ،قــال ابــن الجــزري“ :أول مــن نبــه علــى المراقبــة فــي الوقــف اإلمــام األســتاذ
أبــو الفضــل ال ـرازي ،أخــذه مــن المراقبــة فــي العــروض”(.)21
ومــن إعجابــه بنفســه واعتــداده بعلمــه استرســاله فــي الشــرح فــي بعــض المواطــن ثــم يعقبهــا بقولــه:
“ولــم يذكــر لــك الـرازي هــذا اإليضــاح”( )22و “لــم يوضــح لــك الـرازي مــا ذكرنــاه مــن األوقــاف الخمســة
على (حياة)” ( ، )23و “ لم يذكر الرازي هذه العلة “( ، )24وهذا ونحوه إنما يريد به إدالالً بعلمه أو
تعريضـاً باإلمــام الـرازي ،وال ينقــص نحــو هــذا مــن قــدر أبــي الفضــل وال فضــل كتابــه فأغلــب الكتــب
المصنفــة فــي علــم الوقــف واالبتــداء يجنــح مؤلفوهــا إلــى الشــرح واإليضــاح أحيان ـاً إوالــى االكتفــاء
بمجــرد ذكــر موضــع الوقــف أو وصفــه بالتمــام أو الكفايــة ونحــوه ،ولــو كان ذلــك قدحـاً مــا ســلم منــه
َّ
مؤلــف وال مؤِّلــف حتــى الباقولــي ـ رحمــه هللا ـ وأغــرب مــن ذلــك انتقــاده للـرازي إذا أســهب كقولــه“ :وال
يلتفــت إلــى تطويــل الـرازي” .
ِ
ِ
ـاب}
وقــد يعــرض بقلــة ضبطــه كقولــه“ :وزعــم ال ـر
()26ازي أن قولــهّ { :مـ َـن اّلذيـ َـن أُوتُـوْا اْلكتَـ َ
نافــع ،فــإن صــح هــذا فهــو وقــف بيــان . ”...

()25

وقــف

نكـ ْـم
وربمــا انتقــده فــي عــدم التســوية بيــن األشــباه والنظائــر قـ
{واّل ِذيـ َـن ُيتََوّفـ ْـو َن ِم ُ
()27ـال فــي قولــه تعالــىَ :
َشـ ُـه ٍر  : }..إن الوقــف (أزواج ـاً)” علــى قيــاس قــول
صـ َـن ِبأ َْنُف ِس ـ ِه ّن أ َْرَب َع ـ َة أ ْ
َوَي ـ َذ ُرو َن أ َْزَواج ـاً َيتََرّب ْ
ســيبويه ،ويكــون التقديــر :فيمــا يتلــى عليكــم للذيــن يتوفــون منكــم ويــذرون أزواجـاً ،فيســتغنى عــن قــول
األخفــش مــن أن التقديــر :يتربصــن بعدهــم بقــول غيـره ،فأزواجهــم يتربصــن ،ولــم يذكـره الـرازي ،وذكــر
نكـ ْـم َوَي ـ َذ ُرو َن أ َْزَواج ـاً}( .)28عــن يعقــوب قــال :إلضمــاره قبلــه
{واّل ِذيـ َـن ُيتََوّفـ ْـو َن ِم ُ
فــي الحــرف الثانــيَ :
()29
مــا يتــم بــه ،وال فــرق بينهمــا ،وال أدري لــم أعــرض عــن األول وأثبــت الثانــي”  ،والباقولــي ذو عقليــة
فــذة اســتعمل القيــاس ليلحــق الشــبيه بشــبيهه والنظيــر بنظيـره ،إذ خــرج الوقــف علــى الحــذف وقاســه
السـ ِ
و{الزِانَي ـ ُة
ـارَق ُة}(،)30
فــي هــذا
ّ
الســار ُ
ِق َو ّ
{و ّ
الموطــن علــى تقديــر ســيبويه فــي نحــو :قــال تعالــىَ :
()31
الزِانــي} وألن مــن مؤلفاتــه مــا عنــي فيــه بضـ ّـم األشــباه إلــى األشــباه والنظائــر إلــى النظائــر نحــو
َو ّ
()32
البيــان فــي ش ـواهد الق ـرآن ،وكتابــه الجواهــر المنســوب إلــى الزجــاج  ،غيــر أنــه أحيان ـاً يفوتــه مــا
{خ ْيـ ٌـر ّل ُكـ ْـم } ( ،)33إواهمالــه { َشـ ّـر ّل ُكـ ْـم}( )34وهــو نظي ـره ،ولــو
يفــوت غي ـره ،نحــو ذك ـره الوقــف علــى َ
تتبعــه متتبــع لعــاب عليــه مــا يعيبــه علــى الـرازي ـ رحمهمــا هللا ـ وقــد ينتقــده علــى تعليــل يـراه هــو ،وقــد
ِ
للاِ َعَل ْي ُكـ ْـم}
ال
ـاب ّ
()35يكــون مـراداً مــن الـرازي مــن ذلــك قولــه“ :وذكــر الـرازي أنــه يقــف علــى قولــه {كتَـ َ
فيمــن قـ أر (وأحــل) بالفتــح دون (أحــل) ،ويشــير إلــى أن (أحــل) بالضــم معطــوف علــى (حــرم)،
وال فــرق بيــن القراءتيــن عنــدي ،ألن الفتــح مســند إلــى قولــه (كتــاب هللا) فلفــظ (هللا) عــز وجــل جــاء
قبــل فســيند إليــه الفعــل”(.)36
والقــول مــا قــال مــن جهــة اإلســناد ألن المحــرم والمحلــل هــو هللا تعالــى و بنــي الفعــل للمجهــول
عطف ـاً أو عــدل بــه إلــى المعلــوم لداللــة مــا قبلــه كمــا ذك ـره ،غيــر أن تعليــل الباقولــي لقــول ال ـرازي
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يحتمــل غيــر اإلشــارة إلــى عطــف المبنــي للمجهــول علــى مــا قبلــه ،فقــد يكــون وقــف بيــان علــة العــدول
إلــى صيغــة المعلــوم علــى تلــك الق ـراءة وينبــه عليهــا لطــول الفصــل ،إذ هــو تقدمــة ألن ـواع أنكحــة
كانـوا يتحرجــون منهــا ألن قولــه تعالــى{ :إال َمــا َمَل َكـ ْـت أ َْي َم ُان ُكـ ْـم} نــزل فــي ســبايا أو طــاس وبعضهــن
متزوجــات” فتحــرج المســلمون مــن غشــيانهن”( ) 37هــذا فــي الــوطء .أمــا األنكحــة فمنهــا نــكاح اإلمــاء
ومنهــا نــكاح المتعــة حــال إباحتــه(  ،)38والبــن عاشــور تعليــل للعــدول لطيــف ،قــال“ :وأســند التحليــل
إلــى هللا تعالــى إظهــا اًر للمنة،ولذلــك خالــف طريقــة إســناد التحريــم إلــى المجهــول فــي قولــه { ُح ّرَمـ ْـت
منــة”(.) 39
ُم َهاتُ ُكـ ْـم } ألن التحريــم مشــقة فليــس المقــام مقــام ّ
َعَل ْي ُكـ ْـم أ ّ
ومــن ذلــك أيضـاً منعــه الوقــف علــى {اْل َك ِاذُبــو َن}( )40وانتقــاده قــول الـرازي بالوقــف عليــه ،قــال “ألن
قولــه (مــن كفــر بــاهلل) بــدل ،فــا يبتــدأ بــه عــن أبــي إســحاق ،وشــهد بصحتــه فارســهم ،ولــم يذكــر
الـرازي فيــه شــيء ،فــدل مــن قولــه أن الوقــف جائــز علــي فوله{اْل َك ِاذُبو َن}ألنــه ال يتكلــم علــى رؤوس
اآلي الجائــز فيهــا الوقــف ،إال مــا ال يجــوز ،فأجــري هــذا مجــري مــا جــاز فيــه الوقــف ،وهــو غيــر
ـب} خبــر
مرضــي ،ألنــه يــؤدي إلــى أن يبتــدي بقولــه (مــن كفــر بــاهلل) وقولــه تعالــىَ{ :ف َعَل ْي ِهـ ْـم َغ َ
ضـ ٌ
ِ
ِ
صـ ْـد اًر} جـواب {مـ ْـن} “(.)41
قولــه
َ
تعالى{:وَلَــكن ّمــن َشـ َـرَح باْل ُكْفـ ِـر َ
وســكوت اإلمــام الـرازي يحتمــل غيــر مــا قــرره جامــع العلــوم مــن “إعـراب (مــن) بــدالً وأن إعرابهــا
مبتــدأ يقتضــي أن ال خبــر لــه ،بــل هــو يــدل علــى أنــه يختــار غيـره كإعـراب األخفــش إذ يعــرب (مــن)
ـب} ،وهــو األولــى لداللــة الســباق والســياق قــال” فأخبــر
مبتــدأ وخبـره محــذوف دل عليــه {َف َعَل ْي ِهـ ْـم َغ َ
ضـ ٌ
ِ
{وَلَـ ِـكن ّمــن َشـ َـرَح
عنهــم بخبــر الواحــد إذ كان ذلــك
()42يــدل علــى المعنــى ،جعــل {َف َعَل ْيهـ ْـم } خبـ اًر لقولــه َ
} ثــم دخــل معــه { ّمــن َكَفـ َـر} ”  ،فمــا قبلــه فــي الكافريــن الذيــن يفتــرون علــى هللا الكــذب ال فــي
مــن ارتــد فكفــر بعــد إيمــان ،وال مــن ارتــد فــي الظاهــر مكرهــا.
ومنــه قولــه “وظــن أن (إنــا) مفعــول (يعلــم) “( )43فــي قولــه تعالــىَ { :قاُل ـوْا َرّبَنــا َي ْعَلـ ُـم ِإّنــآ ِإَل ْي ُكـ ْـم
َل ُم ْرَسـُلو َن }( )44إذ جعــل الباقولــي مفعولــه محذوفـاً والتقديــر ربنــا يعلــم لــو بعثنــا إليكــم ،وجملــة { ِإّنــآ
ِإَل ْي ُكـ ْـم }مســتأنفة تحقيقـاً للمعنــى الــذي ذكــروه( ، )45فالوقــف عنــده يــدل علــى الحــذف ،غيــر أن إعـراب
الجملــة ســادة مســد مفعولــي (يعلــم) ســائغ ،وللـرازي أن يقــول بــه ،وأغــرب ممــا مضــى حكمــه أن مــن
لــم يقـ أر حجــة أبــي علــي ال يجــوز لــه أن يتكلــم فــي علــم الوقــف ،فذكــر فــي قولــه تعالــى { :وكَفــى ِبــاللِ
ََ َ ّ
صيـ اًر{ }45مــن اّل ِذيــن هــادوْا يحرُفــون  )46( }..أن مــن علــق { مــن اّل ِذيــن هــادوْا } ب ـ { ن ِ
نِ
صيـ اًر} وهــو
َ َ ُ ُ َّ َ
َ
َ
َ َُ
َّ
َّ
ِ
ي
قــول أبــي علــي لــم يقــف علــى { َنصيـ اًر} ثــم قــال “ :ولــم يكــن هــذا للـراز وقــد ذكـره فــي الحجــة ،فمــا
ظنــك بمــن لــم يقـ أر الحجــة ويشــرع فــي هــذا العلــم الشـريف فــي الوقــوف”( ، )47إواذا كان كمــا يقــول فــإن
مــن ألفـوا فــي علــم الوقــف واالبتــداء قبــل تأليــف أبــي علــي للحجــة لــم يكــن لهــم ذلــك !! فكأنــه يــدل
بعلمــه العميــق إواحاطتــه بمــا فــي الحجــة ،فكيــف وقــد اســتدرك علــى أبــي علــي !..
ولــم يــزل يتتبــع اإلمــام ال ـرازي ويعــد لــه الســقطات ثــم ختــم ذلــك بــأن أجمــل بعضهــا فــي ســورة
ات اْل ِعمـ ِ
الفجــر عنــد قولــه تعالــى { :أََلــم تَــر َكيــف َفعــل ربــك ِبعـ ٍ
ـاد{ِ }6إرم َذ ِ
ـاد }( ، )48فانتقــد تطويلــه
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
َ
ََ
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فــي بيــان وقــف مــن يقــف علــى (إرم) قــال “ :وهــذا التطويــل الــذي تـراه عــن صاحــب التصنيــف فــي
قولــه (إرم) إنمــا هــو ليبيــن أن (إرم) لقــب زيــد لعلـ ٍـة( ، )49ولـوال أنــي أتجنــب التطويــل ألريتــك غفلــة
()50
ـاللِ }(، )51
هــذا الرجــل عــن كتــاب أبــي إســحاق  ،كيــف وقــد أعلمتــك ســهوه فــي قولــه { َمــن َكَفـ َـر ِبـ ّ
ـال ِل َو ِال َد ْيــه }( ، )52وقولــه تعالــى { ّمـ ْـن َخ ِشــي }( )53وقولــه تعالــى { الَ تَتّ ِخـ ُذوْا َعـ ُـدّوي
وقولــه { َواّلـ ِـذي َقـ
َ
َ
و َع ُدّوُكــم ِ
للاُ ِإَل ْي ُكـ ْـم ِذ ْكـ اًر }(َ { ، )55وأَّنـ ُـه تَ َعاَلــى َجـ ّـد
ـآء }( ، )54وقولــه تعالــى { :اّل ِذيـ َـن
آمُنـوْا َقـ ْـد أَنـ َـزَل ّ
َ
َ
ْ
()56أ َْولَيـ َ
َ
()57
َرّبَنــا }  ،فدونــك عــن التطويــل [ الــذي ] ال طائــل تحتــه” .
فأمــا الوقــف علــى ( إرم ) فإنــه ممــا يســتحق أن يوقــف عنــده لتجليــة وجهــه وقــد اختــار الوقــف
عليــه اإلمــام نافــع وأبــو جعفــر الرؤاســي ،ووصفــه الكســائي بأنــه وقــف جيــد ،واســتنكره النحــاس(،)58
إواذا انتقــد الـرازي علــى تطويلــه فإنــه اختصــر فأخــل إذ لــم يبيــن العلــة ،وعلتــه بيــان أن ( إرم ) اســم
لعــاد ال للمدينــة ،وهــي عــاد األولــى تمييـ اًز لهــا مــن عــاد الثانيــة  ،والســكت عليــه ســكتة لطيفــة أولــى
مــن الوقــف لتعلــق مــا بعــده بمــا قبلــه.
وأمــا غفلتــه عــن كتــاب أبــي إســحاق فهــي كغفلتــه عــن كتــاب أبــي علــي ،ال يجــب عليــه علمــه
بــكل مــا فيهمــا ،بــل ال يضيـره أن ال يقرأهمــا البتــة ،وأمــا آيــة النحــل فقــد مــر ذكــر مــا فيهــا ،وأمــا آيــة
ِ
ـال ِل َو ِال َد ْيـ ِـه
األحقــاف فقــد جانــب الباقولــي  -رحمــه هللا -فيهــا الصـواب ،قال”:قولــه تعالــىَ { :واّلــذي َقـ َ
} زعــم الـرازي أنــه مبتــدأ ،وليــس خبـره (أولئــك) ألن (أولئــك) جمــع ،وال يكــون خبــر المبتــدأ المفــرد،
قــال :قولــه (أولئــك) ج ـواب قولهــم :ائت ـوا بآبائنــا ،أي أحي ـوا لنــا قصي ـاً وفان ـاً وفان ـاً ،وقــال هللا{ :
للاُ ِبُن ِ
ورِهـ ْـم َوتََرَك ُهـ ْـم }
أ ُْوَلَـِـئك ال ِذيــن حــق علي ِهــم القــول ِفـ
ـب ّ
ُمـ ٍم } ونســي الـرازي قولــه تعالــىَ { :ذ َهـ َ
ـي أ َ
(َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ّ َ َ ّ َ )59
ولــو اقتصــر جامــع العلــوم علــى نقــد الـرازي فــي منــع مجــيء الخبرالمجمــوع لمبتــدأ مفــرد أو أن
(مــن) تصلــح لهمــا معـاً لكفــاه مــا استشــهد بــه علــى الجـواز ،غيــر أنــه لــم يوفــق حينمــا جــزم بــه فــي
اآليــة ألن { اّلـ ِـذي َقـ ِ ِ ِ
ُف } ..هــو أحــد ابنــي أبــي بكــر الصديــق  -رضــي هللا عنهــم-
ـال ل َوال َد ْيــه أ ّ
َ
وقــد أســلما وحســن إســامهما ،فــا يكــون { أُوَل ـ ِـئك اّل ِ
ـق َعَل ْي ِهـ ُـم اْلَقـ ْـو ُل } فــي حقهمــا ســائغاً،
ـ
ح
ـن
ـ
ي
ذ
َ
َْ َ
َ ّ
إوانمــا فيمــن أشــير إليهــم بقولــه { :وَقــد خَلـ ِ
ـت اْلُقـ ُـرو ُن ِمــن َقْبِلــي } وهــم أشــياخ قريــش األوائــل وعلــى
َ ْ َ
ذلــك صــح مــا قالــه الـرازي  ،فأيهمــا الــذي ســها ؟.
وأمــا آيــة ســورة (ق) فلــم يــرد لهــا ذكــر فــي المخطــوط الــذي بيــن أيدينــا ،فإمــا أن الناســخ أســقطه ،أو
أنــه أمــاه فــي إمائــه للكتــاب قبــل ذلــك ،وقــد نبــه الدكتــور الدالــي إلــى أنــه أحيانـاً يحيــل إلــى أشــياء
يظــن أنــه تكلــم عليهــا ولــم يفعــل(.)60
قــال فــي الكشــف“ :وزعــم الـرازي أنــك إذا قــدرت يــا مــن خشــى الرحمــن بالغيــب ادخلوهــا ،كان جائـ اًز
[ أي الوقــف علــى حفيــظ ] جهــل منــه إواقــدام علــى كتــاب هللا تعالــى ،ألنــه قــد حــذف حــرف النــداء
(مــن) مثــل (هــذا) ألنــه مبهــم ،وأنــت تقــول :يــا أيهــذا فتقــول أيضـاً  :يأيهــا مــن  ،وقــد
مــن (مــن) و َ
()61
قــال [ أي ســيبويه ] حــذف حــرف النــداء غيــر جائــز مــن هنــا “.
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والشــأن كذلــك فــي آيــة ســورة الجــن ،وتأويلــه مــا ذكرنــاه مــن إمائــه كتبــه أكثــر مــن مـرة وألنــه إمــاء
بصيــر يعتمــد علــى ذاكرتــه فقــد يقــع منــه مــا ذكــر ،ولــم يذكــر الـرازي باســمه كذلــك فــي آيــة الممتحنــة
ولعلــه مــن أشــار إليــه بقولــه “ومــن قــال :إن قولــه { ُتْلُقــو َن ِإَل ْي ِهـ ْـم } فــي تقديــر :أتلقــون إليهــم ،وحــذف
ـآء } وكونــه حــاالً أحســن”( ، )62والمقــام مقــام توبيــخ
الهمـزة فغيـره أولــى ،وهــذا القائــل يقــف علــى{ أ َْوِلَيـ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ض ِاتــي تُ ِسـ ّـرو َن ِإَل ْي ِهـ ْـم
ـآء َم ْر َ
يناســبهِ االســتفهام ،ويــدل عليــه { إن ُكنتُـ ْـم َخ َر ْجتُـ ْـم ج َهــاداً فــي َسـبيلي َو ْابت َغـ َ
ِباْل َمـ َـوّدة } وحــذف الهمـزة إوان جعلــه البصريــون شــاذاً فــإن شـواهده فــي القـراءات والشــعر أكثــر مــن
أن تحصــى ،وللتنغيــم فــي هــذا المقــام مقــال ،وقــد ذكــر حــذف الهمـزة فــي { ُتْلُقــو َن } فــي البــاب الــذي
()64
{األلبــاب}
أفــرده لذلــك فــي المنســوب إلــى الزجــاج( ،)63وأمــا آيــة الطــاق فقــد ذكــر الوقــف علــى
(َ )65
ِ
آمُنـوْا} مبتــدأ وخبـره
ثــم قال”ويضمــر :هــم()66الذيــن آمنـوا ،ذكـره الـرازي ،وذكــر أيضـاً أن قوله{اّلذيـ َـن َ
للاُ ِإَل ْي ُكـ ْـم}  ،وهــذا ضعيــف إذ لــم يقــل :إليهــم ،ويكــون مــن بــاب :أنــا الــذي عرفتمونــي،
{َقـ ْـد أَنـ َـزَل ّ
()67
قــال أبــو عثمــان :ولـوال أنــه مســموع لرددتــه لضعفــه “ .
وال أدري أي ســهو ســها فيــه ال ـرازي فقــد حكــى الوجهيــن فــي إع ـراب اآليــة أمــا األول فلــم يعلــق
الباقولــي عليــه ،وأمــا الثانــي فلــم يــرده بحجــة قاطعــة فهــو وجــه يدعمــه الســماع ،وال عبـرة بتضعيــف
المازنــي فقــد أقــر قبــل ذلــك بأنــه مســموع ،ويســوغه قــرب النــداء قبلــه ألن أولــي األلبــاب هــم الذيــن
آمن ـوا.
وعلــى كل حــال ال ســهو مــن الـرازي فــي شــيء ممــا قــال ،بــل قــدم الوجــه الــذي يـراه األولــى ،لكنــه
صـراع األقـران ،فغفــر هللا لجامــع العلــوم ،ورحــم هللا اإلمــام الـرازي.
ثالثاً :مذهبه الفقهي:
ذكــر الدكتــور الدالــي أن صاحــب كتــاب طبقــات أعــام الشــيعة جعــل جامــع العلــوم مــن أعــام
الشــيعة ،وأنــه ال حجــة لــه فيمــا صنــع ،ثــم دلــل علــى أنــه ســني حنفــي المذهــب واستشــهد بــآراء لــه
فقهيــة ،وأن ابنــه وصــف بالحنفــي واالبــن كأبيــه(.)68
فأمــا إن االبــن كأبيــه فــا حجــة فيــه ،إذ ال يلــزم أن يتوافقــا مذهب ـاً ،وأمــا أنــه غيــر شــيعي فنعــم،
وممــا يؤيــد ذلــك فضـاً عــن اآلراء الفقهيــة عــدم اجتنابــه ذكــر الشــيخين وأم المؤمنيــن رضــي هللا عنهــا
()69
للا سـ ِـك َينتَ ُه َعَل ْيـ ِـه وأَّيـ َـده ِبجُنـ ٍ
ـود ّلـ ْـم تََرْو َهــا}
َ ُ ُ
وعنهمــا ـ بلــه التبجيــل ،قــال فــي قولــه تعالــىَ{ :فأَنـ َـزَل ّ ُ َ
()70
ـات
“الهــاء األولــى للصديــق ،والثانيــة للرســول عليــه الســام” وفــي تفســيره لقولــه تعالــى{ :اْل َخِبيثَـ ُ
ِلْل َخِب ِيثيـ َـن}( )71قــال“ :فــإن أبــي بــن ســلول المنافــق خبيــث ال تخــرج مــن فيــه إال كلمــة خبيثــة حتــى
()73
اتهــم عائشــة أم المؤمنيــن  -رضــي هللا عنهــا  -ولعــن متهمهــا( ،)72وقولــه “ وأم المؤمنيــن طيبــة “
ِ ِ
اب
وروي في أول سورة التحريم “  ...وأن أبا بكر وعمر بعدي خليفتان”(،)74
وفي تفسير { إ ّن كتَ َ
األبـ َـرِار َل ِفــي ِعّلّييـ َـن }( )75قــال “ إوان أبــا بكــر وعمــر منهمــا ،وأنعمــا  )76( ”...وأمــا فيمــا أيدينــا فقــد
ْ
ذكــر عمــر  -عنــد تعليــل وقــوف أول ســورة المؤمنــون( ،)77قــال“ :ألنــه لمــا ســمع عمــر اآليــة مــن قولــه
عــز مــن قائــل { وَلَقـ ْـد َخَلْقَنــا ِ
آخـ َـر } قــال :فتبــارك هللا أحســن الخالقيــن،
ـان } إلــى قولــه { َخْلقـاً َ
اإل ْن َسـ َ
َ
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فنــزل بــه جبريــل بعــد ذلــك “( ، )78ووقــر عائشــة فــي قصــة اإلفــك بقولــه “ ألن الثمانــى عش ـرة آيــة
بـراءة فــي حقهــا رضـوان هللا عليهــا وصلواتــه علــى بعلهــا “( )79كل ذلــك ينفــي شــيعيته ،وفيمــا حققــه
الدكتــور الدالــي مــا يثبــت حنفيتــه غيــر أن عقــل النحــوي كعقــل الفقيــه فلــم يقتصــر الباقولــي علــى ذكــر
آراء الحنفيــة وال علــى خــاف أصحــاب أبــي حنيفــة رحمهــم هللا ـ لــه ،بــل لــه دالء يدلــي بهــا أحيانـاً،
فقــد نقــل الدكتــور الدالــي أنــه يــري رأي األحنــاف فــي أن المرفــق ال يدخــل فــي الغســل( )80وأشــار إلــى
شــرح اللمــع مصــد اًر وفيــه أنــه ال يــرى عــدم دخــول المرفــق فــي الغســل إال زفــر وحــده( ،)81والباقولــي
علــى خافــه قــال“ :ومعنــى قولــه { ِإَلــى اْل َم َرِافـ ِ
ـق } أي مــع الم ارفــق و { إلــى } بمعنــى (مــع) ألن
المرفــق داخــل فــي الغســل ،وقــال زفــر :المرفــق ال يدخــل فــي الغســل ألن مــا بعد{إلــى} ال يدخــل فيمــا
ِ
ـام ِإَلــى اّل ْليـ ِـل }( )82فلــم يدخــل الليــل فــي الصــوم “( )83فعلــى ذلــك
قبلهــا كقولــه تعالــى { :ثُـ ّـم أَت ّمـوْا ّ
الصَيـ َ
أصــل المذهــب دخــول المرفــق والكعــب فيمــا يغســل ،قــال أبــو الحســن القــدوري“ :ففــرض الطهــارة
غســل األعضــاء الثاثــة ومســح ال ـرأس ،والكعبــان والمرفقــان يدخــان فــي فــرض الغســل “( )84ثــم
أكــد الباقولــي ذلــك بقولــه “ والدليــل علــى أن غســل الرجــل واجــب دون مســحه أنــه مفيــد بقولــه (إلــى
الكعبيــن ) “ ( )85ف ـ ( إلــى ) بمعنــى ( مــع ) عنــده فــي الموضعيــن.
وعنــد تفســيره لقولــه تعالــى { :وامســحوْا ِبرؤ ِ
وسـ ُـك ْم }( )86لــم يكتــف بســرد رأي األحنــاف ،بــل أبــدى
َ َْ ُ ُُ
رأيه وبأســلوب الفقيه ،قال”:فظاهر النص يقتضي اســتيعاب الرأس في المســح ،ولكن الســنة وردت
بمســح ربعــه”( )87فخصــص عمــوم اآليــة بالســنة.
ِ ِ
ـوم}(،)88
ـام ّم ْعُلـ ٌ
{و َمــا مّنــآ إالّ َلـ ُـه َمَقـ ٌ
وفــي حــذف الموصــوف إواقامــة الصفــة مقامــه فــي قولــه تعالــىَ :
()89
قــال“ :هــذه آيــة ينــازع أبــا علــي وغيـره مــن النحوييــن الفقهــاء فيهــا” وذكــر أن الفقهــاء يقــدرون :ومــا
مــن أحــد ومتعلــق الجــار بــدل مــن (أحــد) المحــذوف ،وأمــا النحويــون فيعربــون مــا بعــد (إال) فاعـاً،
وتبنــى عليــه مســائل فــي الفقــه ،ثــم انحــاز جامــع العلــوم للفقهــاء دون النحوييــن( ،)90وفيمــا بيــن أيدينــا
مــا يــدل علــى انتصــاره لـرأي األحنــاف ،ومــن ذلــك قولــه فــي الوقــف علــى (جنــاح) مــن قولــه تعالــى:
ف ِب ِه َمــا}( )91وهــذا علــى قــول مــن قــال :إن
ـاح َعَل ْيـ ِـه أَن َي ّ
ـج اْلَب ْيـ َ
ـت أ َِو ْ
طـ ّـو َ
{َف َمـ ْـن َحـ ّ
اعتَ َمـ َـر َف ـاَ ُجَنـ َ
الطـواف بينهمــا واجــب؛ ألنــه يقــول مبتدئـاً :عليــه أن يطــوف بهمــا ،وهــذا قــول الشــافعي ،فأمــا مــن
قــال :إن الط ـواف ليــس بفــرض بينهمــا فوقفــه (بهمــا) وهــو قــول أبــي حنيفــة ،وهــو الص ـواب؛ ألن
عليــه زيــداً إنمــا يقــال فــي الشــاذ الــذي ال عبـرة بــه ،إوانمــا يقــال :عليــك زيــداً فــي اإلغـراء دون عليــه
وكتــاب هللا ال يحمــل علــى الشــذوذ” (.)92
فقــد رجــح قــول أبــي حنيفــة ،غيــر أن وصــف اســتعمال (عليــه) فــي إغ ـراء الغائــب بالشــذوذ فيــه
نظــر .وممــا يــدل علــى اهتمامــه بالفقــه بيانــه لوقــوف البيــان فــي قولــه تعالــىُ { :ح ّرَمـ ْـت َعَل ْي ُكـ ْـم}...
( )93فعلــل الوقــف علــى (وبنــات األخــت) بقولــه“ :ليفصــل بيــن النســب والســبب” ثــم علــل الوقــف علــى
( وأمهــات نســاءكم ) بأنــه للتفريــق بيــن تحريــم األمهــات وتحريــم البنــات( ، )94إواذا طالعــت كتابــه
المنســوب إلــى الزجــاج ســتجده فقهي ـاً فــي مواطــن منــه منتص ـ اًر علــى الش ـوافع لألحنــاف(.)95
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رابعاً :مذهبه النحوي:
إلــى المدرســة البصريــة المتأخ ـرة نســب الباقولــي فهــو “شــديد اإلكبــاب علــى كتــاب ســيبويه،
عظيــم العنايــة بــه ،عظيــم اإلجــال ألبــي علــي الفارســي ،شــديد االعتــداد به”()97ينتصــر لهــم وآلرائهــم
غيــر أنــه يخلــط بيــن مصطلــح البصرييــن ومصطلــح الكوفييــن ،وقــد يوافــق المذهــب الكوفــي فــي
بعــض مــا يذهــب إليــه ،وقــد يخالــف أئمــة المذهبيــن وأكثــر النحوييــن ،وربمــا انفــرد بــآراء اســتقل بهــا
دون غي ـره(.)98
()96

ومــا أراه بذلــك إال مدرســة وحــده ،نهجــه نهــج البغدادييــن ممــن لــم يلتزمـوا رأي المدرســة البصريــة
وال الكوفيــة بــل فاضلـوا ففضلـوا متحرريــن مــن ربقــة التقليــد إوان كان بصــري الهــوى.
ومــن موافقتـ
ـرمِ} علــى {
{واْل َم ْسـ ِـج ِد اْل َحـ َا
()99ـه للمذهــب البصــري فــي مخطوطنــا رده لقــول الفـراء بعطــف َ
(100
َوُكْفـ ٌـر ِبـ ِـه } ألن الضميــر المجــرور ال يعطــف عليــه االســم الظاهــر إال بإعــادة حــرف الجــر
) ،قــال “ :وال أطيــل الــكام علــى الفـراء وال لفســاد مقالتــه هنــا”(.)101
ِ
وه ْم ِإن َك ُانـوْا ِي ْن ِطُقــو َن }( )102قــال  “ :وقيــل:
اسـأَُل ُ
وفــي قولــه تعالــىَ { :قـ َ
ـال َبـ ْـل َف َعَلـ ُـه َكب ُيرُهـ ْـم َهَـ َذا َف ْ
(فعلــه) وليــس بشــيء ،ألن الفعــل بــا فاعــل ،فــإن زعــم التقديــر :بــل فعلــه مــن فعلــه ،فهــذا حــذف
الفاعــل ،والفاعــل ال يحــذف عندنــا ،وعنــد الكســائي حيــث يجــوز حــذف الفاعــل فــي نحــو ضربنــي
وضربــت قومــك ،لــم يجــز هنــا ،ألنــه ال فائــدة فــي قــول القائــل :فعلــه مــن فعلــه ،ألن (فعــل) يــدل
علــى الفاعــل ،فــإن قــال :فقــد جــاء { َف َغ ِشـَـي ُه ْم ّمـ َـن اْلَيـ ّـم َمــا َغ ِشـَـي ُه ْم }( )103ودل بقولــه { َغ ِشـَـي ُه ْم }علــى
مايغشــاهم  ،فذلــك لتعظيــم الشــأن ،فــإن ارتكــب هــذا مرتكــب وأجيــز علــى مــا قدمنــا قيــل لــه مــا تصنــع
بقولــهَ { :كِب ُيرُهـ ْـم َهَـ َذا } ومــا مرافعــه؟ “(.)104
فقولــه (والفاعــل ال يحــذف عندنــا) أراد بــه البصرييــن ،وهــذا مــن أســلوبه فــي كتبــه( ،)105غيــر أن
للوقــف علــى (فعلــه) وجهـاً ،فيعــرب (كبيرهــم) خبـ اًر مقدمـاً و (هــذا) مبتــدأ ،وفــي المعاريــض مندوحــة
عــن الكــذب ،وبــه ينفــي عــن الخليــل  -ـ فكأنــي بــه يشــير بإصبعــه ناحيــة كبيــر األصنــام ،ويســكت
ـدم ليــس ألن الفعــل بــا فاعــل
ســكته لطيفــة عنــد (فعلــه) ،وعلــى ذلــك هــو وقــف بيــان  ،والوصــل مقـ ٌ
إوانمــا ألن المقــام مقــام إقامــة الحجــة عليهــم إلبطــال مــا يزعمــون وال يقتضــي ذلــك أن يكــون كذبـاً .
خامساً :عنوان الكتاب:
فيمــا مضــى مــا يقطــع بنســبة المخطــوط إلــى جامــع العلــوم غيــر أنــه ال ذكــر فيــه لعنـوان الكتــاب ال
تصريحـاً وال تلميحـاً إال نصــه بتجنــب التطويــل ممــا يحتمــل أنــه الملخــص كمــا رجحــه الدكتــور الدالــي
إلحــاالت ذكرهــا فــي تفصيــل مــاءات التنزيــل  ،وكشــف المشــكات عــن مســائل تتعلــق بالوقــف(،)106
ســوف نعــرض لهــا ،هــذا إن لــم يكــن الملخــص تلخيصـاً لكتــاب آخــر مــن كتبــه ككتابــه الــذي أشــار
إليــه فــي خاتمــة الكشــف بقولــه (( :وســأجمع لــك كتابـاً فيــه األقاويــل المجــردة فــي معنــى اآليــة دون
إعرابهــا ومــا يتعلــق بالصناعــة منهــا إن شــاء هللا تعالــى وحــده)) ( )107فكأنــه الملخــص عــن الكشــف
ال الوقــف؟ وجامــع العلــوم أوقــع قارئــي كتبــه فــي حي ـرة إلغ اربــه فــي ذك ـره ألســماء كتبــه كمــا حقــق
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الدكتــور الدالــي نفســه ،ممــا يدعــو إلــى التأنــي فــي القطــع بأســماء بعضهــا ،فكتابــه المنســوب إلــى
الزجــاج مثـاً يصــدق عليــه وصــف الملخــص أيضـاً ،وأحســب أن القطــع بكونــه الجواهــر ،يحتــاج إلــى
مزيــد نظــر وتحقيــق ،الســيما أن الباقولــي يكــرر مقاالتــه فــي كتبــه ويمليهــا مـرة بعــد مـرة ،أال تـراه يقــول
فيــه لمــن يملــي عليــه(( :ولـوال أنــي خفــت أن تقــول بعــدي مــاال يحــل لــك فــي هــذا الكتــاب لســقت لــك
جميــع مــا اختلف ـوا فــي زيادتــه فــي التنزيــل فــي هــذا البــاب؛ لكــن ذكرتهــا فــي مواضــع ليكــون أحفــظ
عنــدك)) ( )108فهــذا دليــل علــى أنــه أراد االختصــار ال االســتقصاء؟ فضـاً عــن بقــاء احتمــال أن ال
يكــون مــن ذكــروا الجواهــر باســم الجواهــر فــي شــرح جمــل عبــد القاهــر قــد وقع ـوا فــي وهــم ،أضــف
إلــى ذلــك مــا ذكـره األبيــاري مــن اضطـراب ناســخه فيمــا نقــل عنــه( ،)109وأن األســتاذ النفــاخ مــع مــا
فيــه مــن إحــاالت علــى البيــان ذكــر بأنــه البيــان فــي شـواهد القـرآن !! ( )110فهــل الملخــص ملخــص
للكشــف أم للجواهــر أم للوقــف؟
ونحــوه قــد يقــال عــن المســتدرك إذ يحتمــل األول أنــه االســتدراك علــى أبــي علــي ،ويحتمــل أنــه
مســتدرك علــى كتــاب آخــر مــن كتبــه ،والتتمــة إكمــال لناقــص أو مســتدرك عليــه ،وقــد يكــون الشــامل
مجمــوع كتــاب وتتمتــه ،أو مجمـاً وشــرحه ،ويبقــى كل ذلــك احتمــاالت قائمــة ال يقطــع ببعضهــا إال
بظهــور هــذه الكتــب.
وهــذا اإلغ ـراب فــي أســماء الكتــب وغيــاب بعضهــا يفضــي إلــى فتــح بــاب االحتمــاالت فــي
اإلحــاالت كذلــك ،ومــن ذلــك إحالــة الباقولــي علــى الكشــف فــي شــرح اللمــع خرجهــا الدكتــور الدالــي
لمــا قطــع بأنــه ألــف اللمــع قبــل كشــف المشــكات علــى أنــه إمــاء لشــرح اللمــع أمــاه مـرة أخــرى بعــد
تأليــف كشــف المشــكات فنبــه فــي الثانيــة أنــه ذكـره فــي الكشــف بأتــم ممــا ذكـره فــي شــرح اللمــع(،)111
هــذا احتمــال ،ويبقــى احتمــال لــم يشــر إليــه الدكتــور وهــو أن المقصــود مــن الكشــف ،كشــف الحجــة
ال كشــف المشــكات؟
ونعــود إلــى مــا بيــن أيدينــا لنطــرح هــذا الس ـؤال ،أهــو الملخــص لخــص فيــه كتــاب الوقــف أم أن
الملخــص هــو الوقــف؟ أم أن الوقــف إكمــال للملخــص؟
 ...احتمــاالت قائمــة ،وممــا يرجــح األول أو الثالــث قولــه فــي المنســوب إلــى الزجــاج“ )112( :ومنــه
ِ ِ
قولــه تعالــىِ { :إّنمــا ن ْ ِ
ط ِع ُم ُكـ ْـم } إذ اآليتــان داخلتــان فــي
للاِ }( )113أي :يقولــون { ِإّن َمــا ُن ْ
َ ُ
طع ُم ُكـ ْـم ل َو ْجــه ّ
()115
()114
ي
وال ذكــر فــي مخطوطنــا
يــاراز مالــك وكتــاب هللا))
القــول فــا وقــف علــى قولــه { َوالَ ُشـ ُـكو اًر}
()117
()116
دون ذكــر للـرازي ،أو تعليــق علــى قولــه ،
ط ِريـ اًر }
إال للوقــف علــى { ُشـ ُـكو اًر } ثــم علــى { َق ْم َ
والشــاهد أنــه اختصــر فــي المخطــوط ،فيحتمــل أنــه أســهب فــي كتــاب الوقــف ،ويحتمــل أنــه لخــص
ِ
ـق
أوالً ثــم بســط ،ونحــوه أيضـاً إســهابه فــي بيــان الوقــف فــي قولــه تعالــى { :قــال موسـ
ـى أَتُقوُلــو َن لْل َحـ ّ
َ َ ُ َ َ
آء ُكـ ْـم أ َِسـ ْـحٌر َهَـ َذا }( )118فجعلــه مــن حــذف المفعــول ثــم قــال (( :وقيــل التقديــر :أتقولــون للحــق
َل ّمــا َج َ
لمــا جاءكــم هــذا ســحر؟ فحــذف الجملــة ثــم ابتــدأ :أســحر هــذا؟ فحســن الوقــف علــى (جاءكــم) ،وقيــل
هــو علــى التكريــر كقولــك :أتقــول أعنــدك مــال؟ فيكــون تأكيــداً ألنــك لــو قلــت :أعنــدك مــال؟ لكفــى،
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وقيــل يجــوز أن يكــون حكايــة قولهــم علــى التعجــب فيكــون قولــه( :أســحر هــذا) مفعــول (أتقولــون)
حكايــة بينهــم علــى التعجــب ،وزعــم الـرازي { َل ّمــا َجآء ُكـ ْـم } كأنــه ذهــب إلــى قــول قاســم( :)119أتقولــون
َ
للحق لما جاءكم هذا ســحر؟ فأضمر المفعول ثم اســتأنف فقال( :أســحر هذا) )) ( )120ولم يتطرق
إليــه بتات ـاً فــي المخطــوط مكتفي ـاً بالوقــف علــى ((هــذا)) وعلــى ((الســاحرون))  ،وكأنــه يريــد أال
يعتــرف للـرازي بحســن اختيــاره ،والشــاهد أن االقتضــاب فــي المخطــوط ،واإلســهاب فــي غيـره إوان لــم
يكــن مطــرداً يؤيــد القــول بــأن لــه كتابـاً كبيـ اًر وآخــر صغيـ اًر لخــص فيــه األول أو العكــس إذ اقتضــب
ثــم أســهب.
وممــا يؤيــد ذلــك أيض ـاً ذك ـره لمســائل تتعلــق بالوقــف الصوتــي والصرفــي فــي بعــض كتبــه نحــو
إج ـراء الوصــل مجــرى الوقــف( ،)121والوقــف باإلشــباع فــي بعــض الق ـراءات( ،)122والوقــف علــى
الفواصــل( )123ومســائل أخــر مــن النحــو كاكتســاء المضــاف بعــض أحــكام المضــاف إليــه نحــو قولــه:
((فمــن ذلــك قولــه تعالــىَ { :ف ِاق ــع ّلونهــا تَســر الن ِ
اظ ِريـ َـن }( )124فمــن وقــف علــى { َف ِاق ـ ٌـع } أنــث اللــون
ٌ ْ َُ ُ ّ ّ
ألنــه اكتســي مــن المضــاف إليــه التأنيــث)) ( )125وال ذكــر لهــا هــا هنــا ،كل ذلــك مــع مــا جــاء فــي
كشــف المشــكات وتفصيــل مــاءات التنزيــل عــن الوقــف ولــم يــرد فــي المخطــوط( )126يــدل علــى أنــه
لــه كتابيــن ،كبيــر وصغيــر ،والصغيــر قــد يكــون ملخصـاً للكبيــر وقــد يكــون أســبق تأليفـاً مــن الكبيــر،
ـول }( )127وأن الـواو للحــال
وممــا يؤيــد هــذا األخيــر إســهابه فــي تأييــد وقــف أبــي حاتــم علــى { الّ َذ
(ُ)128لـ ٌ
 ،وقــد رده فــي المخطــوط
واالستشــهاد لهــا بــكام أبــي علــي الفارســي فــي كشــف المشــكات
()129
 ،ورد
بقولــه (( :عــن ســهل وليــس بالوجــه )) ثــم فنــده ولــم يتطــرق لوجــه أن تكــون الـواو للحــال
وقــف أبــي حاتــم هــو ظاهــر مــا فــي كتــب الوقــف الســابقة لجامــع العلــوم وتخريجــه علــى الوجــه الــذي
ذكـره يليــق بــأن يكــون بعــد تبحـره ،بلــه أن يكــون مــن تفــرده.
وبقــى الفــرض الثانــي وهــو أن الملخــص والوقــف وصفــان لكتــاب واحــد ،وهــو مــا رجحــه الدكتــور
الدالــي ،قــال فــي ســياق حديثــه عــن آثــار جامــع العلــوم(( :الملخــص ،لــم يذك ـره مــن ترجمــه وذك ـره
المؤلــف بهــذا االســم فــي اإلبانــة وكشــف المشــكات زيــادات مخطوطــة طنطــا وجميــع مــا أحــال
عليــه فــي هــذه المواضــع مــن مســائل مبنــي علــي اختافهــم فــي مواضــع الوقــف واالبتــداء فــي بعــض
اآلي فــكأن اســمه الكامــل :الملخــص فــي الوقــف واالبتــداء ،وقــد أحــال فــي موضــع واحــد فــي كشــف
المشــكات علــى كتــاب لــه ذكــر فيــه مســألة مــن مســائل العربيــة قــال ( وقــد ذكرنــاه فــي الوقــف )
وال ارجــح عنــدي أنــه أراد كتابــه الملخــص فــي الوقــف واالبتــداء ،وال يبعــد أن يكــون اســم الكتــاب
الوقــف واالبتــداء )) (.)130
األر ِ
ض ِإ َذآ أَنتُـ ْـم
فأمــا إحالتــه فــي الكشــف فهــي عنــد قولــه تعالــى{ :ثُـ ّـم ِإ َذا َد َع ُ
اكـ ْـم َد ْعـ َـوًة ّمـ َـن ْ
ن ()131
األر ِ
ض } ال تتعلــق
تَ ْخ ُر ُجــو َ }
والمســألة هــي :أن مــا بعــد (إذا) ال يعمــل فيهــا قبلهــا ،وأن { ّمـ َـن ْ
()132
وقــد ذكــر المســألة فــي
ب ـ { تَ ْخ ُر ُجــو َن} ،ولــم يتطــرق إلــى الوقــف فــي الكشــف علــى { َد ْعـ َـوًة }
مخطوطنــا والوقــف فــي اآليــة( )133وهــذه اإلحالــة إوان أثبتــت أن لــه كتابـاً فــي الوقــف فإنهــا ال تقطــع
اســم المخطــوط الــذي بيــن أيدينــا هــو الوقــف أو الملخــص ،حتــى مــع مــا فــي الكشــف مــن إع ـراب
لآليــة الكريمــة يزيــد علــى الــذي هنــا بقليــل ،و أمــا اإلحالــة األولــى فــي تفصيــل مــاءات التنزيــل التــي
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ان َ ..و َمــآ أ ُْنـ ِـزَل َعَلــى اْل َمَل َك ْيـ ِـن }..
ذكرهــا الدكتــور فهــي عنــد قولــه تعالــىَ { :و َمــا َكَفـ َـر ُس ـَل ْي َم ُ
قــال الباقولــي(( :ومــا يتعلــق باختــاف األقاويــل فــي (مــا) مــن الوقــف قــد تقــدم مــن الملخــص))

()134

()135

.

وتفصيــل اإلقاويــل مــن جهــة الوقــف مــن اآليــة مفصــل فــي مخطوطنــا تفصيـاً( )136وهــو مــا ينصــر
الــذي ذهــب إليــه الدكتــور الدالــي إال أن يكــون الملخــص كتابـاً آخــر كــرر فيــه القــول كمــا هــو ديدنــه
فــي تكريـره مقاالتــه فــي بعــض كتبــه.
وأمــا اإلحالــة الثانيــة فهــي قولــهّ { :مــن ُك ّل َمــا َسـأَْلتُ ُموهُ }( )137موصولــة إذا ق أرتــه باإلضافــة ،فأمــا
اكــم ّمــن ُك ٍّل َمــا َسـأَْلتُ ُموهُ } فقيــل هــو نفــي ،والوجــه أن يكــون التقديــر ،وآتاكــم مــن
مــن نــون وقـ أر { َوآتَ ُ
كل شــيء مــا ســألتموه ومــا لــم تســألوه  ،فحــذف { مــا لــم تســألوه } كقولــه { :سـ اِ
يكـ ُـم اْل َحـ ّـر }
يل تَِق ُ
ََ
ـرب َ
( )138ولم يقل :وسرابيل تقيكم البرد ،ألن فيما أبقى دلياً على ما ألقي ،وقالَ { :والَ تُ ْك ِرُهوْا َفتََي ِات ُك ْم
عَلــى اْلِب َغـ ِ
صن ـاً }( )139والتقديــر إن أردن تحصن ـاً أو لــم يــردن  ،وكنــا قــد ذكرنــا ذاك
ـآء ِإ ْن أ ََرْد َن
َ
( )140تَ َح ّ
.
فــي الملخــص ))
ِ
ـق
وال ذكــر لهــذه الق ـراءة فــي مخطوطنــا وال للحديــث عــن (مــا) ونصــه (( قولــهّ { :
للاُ اّلــذي َخَلـ َ
()141
الســماو ِ
ـق } فــي الصلــة )) ولــم يشــر فــي
ات }
وقفــه{ َس ـأَْلتُ ُموهُ } ألن جميــع األفعــال بعــد { َخَلـ َ
ّ ََ
ْسـ ُـك ْم } ولكنــه ذكــر آيــة النحــل فــي ســورة النحــل بمثــل مــا ذكــر
أ
ب
{
ـى
ـ
ل
ع
ـف
ـ
ق
للو
إال
ـل
ـ
ح
الن
ســورة
(َ َ )142
فــي تفصيــل مــاءات التنزيــل  ،ففهــم أنــه يقصــد الحــذف ،فيحتمــل أنــه أراد فــي اإلحالــة اإلشــارة
إلــى الحــذف ال إلــى الوقــف ،وهــذا يــؤدي إلــى أن الملخــص ليــس مؤلفـاً فــي الوقــف بالضــرورة ،وهــو
احتمــال ارجــح عنــدي ،وقــد كــرر القــول عــن الحــذف فــي آيــة إبراهيــم فــي بــاب مــا ورد فــي التنزيــل
مــن إضمــار الجمــل قــال (( :والتقديــر و مــا لــم تســألوه ،فحــذف هــذه الجملــة ))(.)143
ومثلــه قــد يقــال عــن اإلحالــة الثالثــة ،قــال{ :أَّن َمــا ُن ِم ّد ُهـ ْـم ِبـ ِـه}( )144موصولــة منصوبــة ب ـ (أن) وخبره {
ـارع َلهــم ِفــي اْلخيــر ِ
ات }( )145فحــذف (بــه) مــن الخبــر كمــا حــذف (منــه) فــي قولهــم :الســمن منـوان
ََْ
ُن َسـ ِ ُ ُ ْ
ِ
ـاد َرُءوا }
بدرهــم ،وحــذف (لهــم) مــن قولــه { :اّل ِذيـ َـن َقاُلـوْا ِإل ْخ َو ِان ِهـ ْـم َوَق َعـ ُـدوْا َلـ ْـو أَ َ
ونــا َمــا ُقتُلـوا ُقـ ْـل َفـ ْ
اع َ
ط ُ
( )146أي قــل :لهــم فــادرءوا ،فيمــن جعــل { اّل ِذيـ َـن } مبتــدأ ،وقــد تقــدم فــي الملخــص)) ( )147وقــد تــردد
الدكتــور الدالــي فــي فهــم كامــه فأخبــر أنــه ظاهـره أنــه يريــد مــا ذكـره فــي الملخــص مــن الوقــف علــى
آيــة آل عم ـران ،ثــم قــال وال يبعــد أن يريــد مــا ذك ـره فــي الملخــص مــن الوقــف فــي هــذه اآليــة مــن
هــذه الســورة ،وافتــرض أنــه يقصــد منــع الوقــف علــى (بنيــن) وأنــه ال يبعــد أن بعضهــم أجــازه ومنهــم
أبــو الفضــل الـرازي(.)148
وفــي مخطوطنــا إوان لــم يذكــر الـرازي فإنــه قــال بالوقــف علــى (( يشــعرون ،دون بنيــن))( )149وفيــه
ِ
ـاد َرُءوا }
أيضـاً الوقــف علــى( (( :يكتمــون) فيمــن رفــع { اّلذيـ َـن َقاُلـوْا }باالبتــداء وجعــل خبـره { ُقـ ْـل َفـ ْ
علــى تقديــر :قــل لهــم )) ( )150وفــي المنســوب إلــى الزجــاج جعــل آيــة المؤمنــون فــي بــاب حــذف الجــار
والمجــرور( ،)151وأنــا أيضـاً متــردد فــي المقصــود مــن إحالتــه ألنهــا تحتمــل أنــه يريــد الوقــف ،وأنــه يريــد
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الحــذف ،وذلــك يضعــف االحتجــاج باإلحالــة فــي ترجيــح أن كتابــه فــي الوقــف هــو الملخــص ،ولــم
يبــق إال إحالتــه علــى الملخــص فــي الكشــف علــى وفــق مــا فــي زيــادات مخطوطــة طنطــا كمــا ذكـره
ِ
ِ
الن َهـ ِ
َج ُرُهـ ْـم
ـار ِسـ ّاً
الدكتــور الدالــي فــي قولــه تعالــى { :اّلذيـ َـن ُي ْن ِفُقــو َن أ َْم َواَل ُهـ ْـم ِبالّل ْيـ ِـل َو ّ
ـر َو َعاَنَيـ ًة َفَل ُهـ ْـم أ ْ
ِ
ف َعَل ْي ِهـ ْـم َوالَ ُهـ ْـم َي ْح َزُنــو َن }( )152رداً علــى وقــف يقــول بــه الـرازي قــال فيهــا ((:وحــاد
عنـ َـد َرّب ِهـ ْـم َوالَ َخـ ْـو ٌ
عــن الصـواب ارزيكــم  ...وأعجــب مــن هــذا إجازتــه الوقــف  ..وقــد شــرحنا ذلــك فــي الملخــص)) (.)153
وليــس فــي مخطوطنــا ذكــر ألي وقــف فــي أثنــاء اآليــة ال عــن اإلمــام الـرازي وال عــن غيـره ،غيــر
أنــه ذكــر الوقــف علــى رأس اآليــة ونبــه علــى عــدم جـواز وصلهــا بمــا بعدهــا ألنهــا توهــم معنــى غيــر
مـراد ،ثــم عــدد نظائــر مــن ذلــك فــي القـرآن فيمــا عــرف بعــده بالوقــف الــازم ،وبــه يكــون أســبق مــن
الســجاوندي فــي التنبيــه عليــه إوان لــم يضــع لــه مصطلحـاً(.)154
وتجــدر اإلشــارة إلــى قــول الباقولــي فــي مقدمتــه (( :وتأمــل فيــه تتضــح لــك المقاطــع مــن المبــادئ
)) فهــل لذلــك عاقــة بعنـوان الكتــاب !
ولقائــل أن يقــول  :إن كتابــه موضــوع فــي الوقــف التــام ،فأولــى بعنوانــه أن يكــون داالً علــى التمــام
 ،ولــك أيضـاً أن تتســاءل عــن عبــار ة الناســخ ((وافــق الفـراغ مــن تعليقــه)) و لمــا مضــى مــن تطــرق
االحتمــال فيمــا إليــه الباقولــي أحــال ســأعمل بقاعــدة( :إن الدليــل إذا تطــرق إليــه االحتمــال ســقط بــه
القطــع فــي االســتدالل) وســأختار لــه اآلن (كتــاب الوقــف) مــن دون االبتــداء ،ألنــه ذكـره بهــذا االســم،
وألنــه يميــل إلــى أن يتفــرد فيمــا يــرى ويكتــب ،وكأنــي بــه يطمــح ألن تكــون األلــف والــام للغلبــة كمــا
غلبــت فــي كتــاب ســيبويه ،وهــو بــه مولــع ،إلــى أن يظهــر فــي قابــل األيــام مــا يبطلــه.
تأكدنــا مــن أن صاحبنــا هــو جامــع العلــوم أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي الباقولــي
األصبهانــي الضريــر ( 543هــ) وقــد أشــكلت نســبة الباقولــي علــى كل مــن الدكتــور الدالــي والدكتــور
محمــد خليــل ،فقــاال بأنهمــا لــم يجــدا لهــذه النســبة ذكـ اًر ،وتســاءل الدكتــور الدالــي” ..هــل كان جامــع
العلــوم ألسـرة تعــرف بصناعــة البواقيــل أو بيعهــا”( ،)155وقــال الدكتــور محمــد خليــل“ ،فلعــل أبــاه أو
عائلتــه شــهرت بصناعــة البواقــل ،أي الكي ـزان ،فنســبت إلــى هــذه المهنــة”(.)156
ول ـوال أن محققــي كشــف طنطــا نســباه إلــى (باقــول) وذك ـ ار أنهــا قريــة مــن أعمــال أصبهــان
لقلــت إنمــا نســب إلــى الباقــول ألنــه وعــاء جامــع للعلــم ،لمــا لــه مــن مصنفــات فــي علــوم شــتى ،غيــر
أنــه للنحــو وعلــوم العربيــة أجمــع إوان لقــب بالفقيــه وبعمــاد المفسـرين ،ألن أغلــب مصنفاتــه المتعلقــة
بعلــوم الق ـرآن الكريــم قــد نحــا فيهــا نحــو النحوييــن( )158مثــل :المنســوب إلــى الزجــاج ،والبيــان فــي
شـواهد القـرآن ،وتفصيــل مــاءات التنزيــل ،والكشــف ،إال أن يكشــف الزمــن عــن غيــر مــا عــرف مــن
تصانيفــه.
ذلــك ولــم أقــف إال علــى هــذه النســخة للمخطوطــة ،فــإن وجــد فيمــا بعــد غيرهــا فقــد مهدنــا للســالكين
درباً ،وأعمل اآلن على تحقيقها  ،وقد علمت بعدما قطعت شــوطاً أن الدكتور الدالي يقوم بتحقيق
ذات المخطــوط ،ولــم تتــح لــي فرصــة التواصــل معــه ،ولعــل فــي ذلــك خيـ اًر ،إذ يمتــاز بمعرفتــه الدقيقــة
()157
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لجامــع العلــوم وآ ارئــه لمــا حقــق جملــة مــن كتبــه ،ولــي فضــل مزيــة بمعرفــة علــم الوقــف واالبتــداء
لمــا كان مــدار د ارســتي للماجســتير والدكتــوراه معـاً فلــكل مجتهــد نصيــب ،وعلــى كل حــال ال يكتمــل
تحقيــق علــى نســخة واحـ ٍ
ـدة أبــداً .
وباهلل التوفيق
الخالصة
تحّقــق يقين ـاً مــن البحــث نســبة المخطــوط إلــى جامــع العلــوم الباقولــي باألدلــة مــن اإلحــاالت فــي
المخطــوط إلــى مصنفــات المؤلــف  ،ثــم خصائــص أســلوبه وســماته  ،وقــد أشــير بوضــوح إلــى
دعــوى األســتاذ محمــد توفيــق حديــد بأنــه صاحــب الســبق فــي تحقيــق نســبة المخطــوط إلــى مؤلفــه ،
وال ينــازع فــي دعـواه غيــر أننــي قــد ذكــرت فــي مقدمــة البحــث قصــة وصــول المخطــوط إلــي وتاريــخ
ّ
ذلــك  ،فــإن كان هــو األول فلــه فضــل الســبق  ،وكفانــا تأكيــد صحــة النســبة بالدالئــل والبينــات  ،و
المنــة وقــد أكــد البحــث كــون الباقولــي مــن أعــام السـّـنة األحنــاف ال
إن كان غيــر ذلــك فللــه الحمــد و ّ
أعــام الشــيعة  ،وحـ ّـرر أن نســبة لقبــه إلــى قريــة باقــول بأصفهــان أولــى مــن خــرص أنــه مــن عائلــة
صانعــة للبواقيــل .
ورجــح البحــث أن عن ـوان الكتــاب هــو { كتــاب الوقــف } ال ملخــص الوقــف واالبتــداء  ،رجحان ـاً
مظنون ـاً إلــى أن يأتــي مــن اليقيــن مــا يقوضــه .
وفيمــا بيــن الباقولــي والـرازي ظهــر جليـاً تحامــل أبــي الحســن علــي أبــي الفضــل رحمهمــا هللا  ،غيــر
ـورد خصــب للباحثيــن والدارســين فهــو مدرســة وحــده  ،نســأل هللا أن
أن إرث جامــع العلــوم العلمــي مـ ٌ
يكشــف عــن بقيــة مؤلفاتــه والحمــدهلل رب العالميــن .
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فهرس الهوامش
 )1الرســالة بعنـوان :الوقــف وظاهـرة اإلعـراب ،د ارســة صوتيــة نحويــة مــن خــال القـراءات الســبع،
جامعــة الزاويــة ،ليبيــا2004 ،م  ،واألطروحــة بعنـوان :الوقــف فــي القـرآن الكريــم بيــن الق ارئــن اللفظيــة
والمعانــي الباغيــة ،د ارســة دالليــة مــن خــال وقــف التمــام لإمــام نافــع والوقــوف الهبطيــة جامعــة
قاريونــس ،بنغــازي ،ليبيــا2009 ،م ،دار الصحابــة للتـراث بطنطــا 2012 ،م .
 )2ينظر مقدمة المكتفي.70 :
 )3إبراز المعاني.22 :
 )4ينظر المخطوط ل  :أ  ،ب .
 )5في األصل  :الوفاوى .
 )6ل ،219 :أ.
 )7النشر .182 /1 :
 )8نفسه .182 /1 :
 )9نفسه  ،192 ،191 /1 :وينظر ترجمة الرازي في غاية النهاية .547 ،546 /2
 )10المخطوط ل  ، 13 :ب .
 )11المخطوط ل  ،187 :أ.
 )12ينظر كشف الدالي.18-19 :
 )13كشف الدالي.24 :
 )14البقرة اآلية  ، 71 :وينظر المخطوط ل  \ 6 :أ  ،ب .
 )15البقرة اآلية  ، 150 :وينظر المخطوط ل  \ 12 :ب .
 )16الدخان ، 49 :وينظر المخطوط ل  ، 177 :أ .
 )17ينظر كشــف الدالي ،24-25 :وكشــف طنطا،2/572 ،1/449 ،1294/395 ،39 /1 :
 ،2/599وكتابــه المنســوب للزجــاج .791 /3
 )18كشف الدالي.21 :
 )19ينظر كشف طنطا.2/749 ،2/722 ،2/600 :
 )20ينظر االستدراك ،28 :و كشف الدالي.23 :
 )21النشر.1/191 :
 )22ينظر المخطوط ل  \ 6 :ب .
 )23ينظر المخطوط ل  \ 8 :أ .
 )24ينظر المخطوط ل  \ 41 :أ .
 )25البقرة. 101 :
 )26ينظر المخطوط ل  \ 9 :أ .
 )27البقرة. 234 :
 )28البقرة. 240 :
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 )29ينظر المخطوط ل  \ 18 :أ  ،ب .
 )30المائدة. 38 :
 )31النور. 2 :
ِ
ِ
ِ
نكـ ْـم} [النســاء ]16 :فــي أنــه ذكــر قــول
ان َيأْتَيان َهــا م ُ
{والّلـ َذ َ
 )32انتقــد الـرازي أيضـاً عنــد قولــه تعالــىَ :
سيبويه في آية النور ولم يذكره في آية النساء وآية المائدة ،ينظر المخطوط ل  \ 35 :أ  ،ب .
 )33البقرة. 216 :
 )34البقرة. 216 :
 )35النساء. 24 :
 )36ينظر المخطوط ل  \ 37 :أ .
 )37أحكام القرآن  ،405 /2وينظر العجاب في بيان األسباب.352:
 )38ينظــر تبصيــر الرحمــن وتبصيــر المنــان ،146 /12 :والعجــاب فــي بيــان األســباب،353 :
.354
 )39التحرير والتنوير.5/7 :
 )40النحل. 105 :
 )41ينظر المخطوط ل  \ 103 :أ  ،ب .
 )42معاني األخفش .238 ،237
 )43ينظر المخطوط ل  \ 158 :أ .
 )44يس. 16 :
 )45ينظر كشف طنطا ،68 /2 :والمنسوب إلى الزجاج.435 /2 :
 )46النساء. 46 - 45 :
 )47ينظر المخطوط ل  \ 39 :أ  ،ب .
 )48الفجر. 7 - 6 :
 )49في األصل لزيد بعلة.
 )50يحتمل أنه معاني القرآن إواعرابه ،ويحتمل كتابه في الوقف واالبتداء.
 )51النحل. 106 :
 )52األحقاف . 17 :
 )53سورة ق . 33 :
 )54الطاق. 10 :
 )55الجن. 3 :
 )56النساء. 24 :
 )57ينظر المخطوط ل  \ 215 :أ  ،ب .
 )58ينظر القطع واالئتناف .572 :
 )59البقرة  ، 17 :وينظر المخطوط ل .179 ، 178 :
 )60ينظر كشف الدالي.66 :
 )61كشف طنطا.792 /2 :
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 )62ينظر المخطوط  \ 200أ  ،وكشف طنطا.835 /2 :
 )63المنسوب إلى الزجاج.353 ،1/352 :
 )64سورة :الطاق . 10 :
 )65سورة الطاق.10 :
 )66سورة الطاق.10 :
 )67ينظر المخطوط ل  \ 203:ب  \ 204 ،أ .
 )68ينظر كشف الدالي.26-28 :
 )69سورة التوبة  :اآلية.40 :
 )70كشف طنطا.432 /1 :
 )71سورة النور :اآلية.26 :
 )72النور.26 :
 )73كشف طنطا.565 /2 :
 )74نفسه .870 /2
 )75المطففين.18 :
 )76كشف طنطا.890 /2 :
 )77المؤمنون. 12-14 :
 )78في األصل (ألنه لما سمع عز من قائل اآلية من قوله ) .
 )79ينظر المخطوط ل  \ 128 :أ  ،ب .
 )80ينظر كشف الدالي ،ص.24
 )81ينظر شرح اللمع.229 ،
 )82سورة البقرة  :اآلية .187
 )83كشف طنطا.206 /2 :
 )84مختصــر القــدوري فــي الفقــه الحنفــي ،11وينظــر بدائــع الصنائــع.1/7 :
 )85كشــف طنطــا.207 /1 :
 )86سورة المائدة  :اآلية .7
 )87كشف طنطا.1/207 :
 )88سورة الصافات  :اآلية 164
 )89كشف طنطا . 427 \ 1 :
 )90ينظر نفسه .427-428 /1
 )91سورة البقرة :اآلية .158
 )92ينظر المخطوط ل  \ 12 :أ  ،ب .
 )93سورة :النساء  -اآلية23 :
 )94ينظر المخطوط ل  \ 37 :أ .
 )95ينظر المنسوب إلى الزجاج1/333- ،1/153 ،1/80 ،1/79 ،1/50 ،1/35 ،31 /1 :
.819 ،3/818 ،2/693 ،2/558 ،452 ،2/451 ،336
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 )96ينظر كشف الدالي ،28-31 :وشرح اللمع.29-40 :
 )97كشف الدالي.29 :
 )98ينظر نفسه ،31-36 :وشرح اللمع.30 :
 )99سورة البقرة  :اآلية .217
 )100ينظر كشف طنطا.89-90 /1 :
 )101ينظر المخطوط ل  \ 17 :أ .
 )102سورة األنبياء  :اآلية .63
 )103سورة طه  :اآلية . 78
 )104ينظر المخطوط ل  \ 118 :أ  ،ب .
 )105ينظر شرح اللمع. 79-80 :
 )106ينظر االستدراك ،28 ،27 :واإلبانة.33 ،32 :
 )107ينظر كشف طنطا.2/913 :
 )108المنسوب إلى الزجاج.1/140 :
 )109نفســه ،1105 /3 :والباب الثالث والخمســون منه هو عين كام ابن جنى في الخصائص
بلفظه ،ولعل الناسخ أسقط في أوله :قال عثمان ،ينظر المنسوب إلى الزجاج ،806 /3 :والخصائص
 )110ينظر المنسوب إلى الزجاج.1100 /3 :
 )111ينظر اإلبانة.29 :
 )112نفسه .29 :
 )113سورة اإلنسان  :اآلية .9
 )114سورة اإلنسان  :اآلية .9
 )115المنســوب إلــى الزجــاج ،16 /1:لــم يثبــت األبيــاري عبــارة (يــا رازي مالــك وكتــاب هللا) فــي
المتــن ظن ـاً منــه أنهــا مــن خطــأ الناســخ ألنــه اعتقــد أن ال ـرازي هــو صاحــب التفســير الكبيــر ،ثــم
اســتدرك فــي الد ارســة بآخــر الكتــاب فأعادهــا للمتــن ،لكنــه أخطــأ أيضـاً فــي الـرازي إذ جعلــه أبــا يحيــى
عبــد الرحمــن بــن محمــد المتوفــي ( 291هــ) ينظــر ،1097 /3 :وقــد ذكرنــا ســابقاً أنــه أبــو الفضــل
صاحــب جامــع الوقــوف المتوفــي ( 454هــ).
 )116سورة اإلنسان  :اآلية . 10
ط ِري اًر}التفصيــل إوان كانــا مــن قولهــم ،فضـاً عــن
 )117وجــه الوقــف علــى { ُشـ ُـكو اًر} ثــم علــى { َق ْم َ
أن { ُشـ ُـكو اًر} رأس آيــة .
 )118سورة يونس  :اآلية . 77
 )119لعله أبو القاسم بن شاذان  ،وهذا من إغرابه في األسماء رحمه هللا .
 )120المنســوب إلــى الزجــاج ،476 /2 :لعلــك الحظــت أن مــا اعتمــده أوالً هــو عيــن رأي الـرازي،
وكان األولــى أن يعقــب بقولــه :وهــو اختيــار الـرازي بــدالً عــن تكـ ارره !
 )121ينظر المنسوب إلى الزجاج.843 841- /3 :
 )122نفسه.3/954 :
 )123اإلبانة.307 :
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 )124سورة البقرة  :اآلية .69
 )125المنسوب إلى الزجاج.3/813 :
ِ
ِ
ِ
يهــا} [ســورة :طــه  -اآليــة ]15 :فــي
ـاع َة آتَي ـ ٌة أ َ
َك ُاد أ ْ
السـ َ
 )126ينظــر مث ـاً قولــه تعالــى{ :إ ّن ّ
ُخف َ
{اج َعـ ْـل ّلَنــآ ِإَلَــهاً َك َمــا
المخطــوط وفــي كشــف طنطــا ،494 ،1/493 :والوقــف علــى قولــه تعالــىْ :
َل ُهـ ْـم ِآل َه ـ ٌة} [ســورة :األع ـراف  -اآليــة .]138 :فــي المخطــوط وفــي اإلبانــة.170 :
 )127سورة البقرة  :اآلية .71
 )128ينظر كشف طنطا.33 ،32 /1 :
 )129ينظر المخطوط ل  \ 6 :أ  ،ب .
 )130ينظر اإلبانة ،32 :واالستدراك.28 ،27 :
 )131سورة الروم  :اآلية .25
 )132ينظر كشف طنطا.640 /2 :
 )133ينظر المخطوط ل  \ 148 :ب .
 )134سورة البقرة  :اآلية . 102
 )135اإلبانة.59 :
 )136ينظر المخطوط ل  \ 9 :أ  ،ب .
 )137ســورة إبراهيــم :اآليــة  . 34وهــي قـراءة مرويــة عــن عيســى عــن نافــع  .ينظــر منــازل القـرآن:
ل. 69،ب.
 )138سورة النحل  :اآلية . 81
 )139سورة النور :اآلية . 33
 )140اإلبانة.237 ،236 :
 )141سورة إبراهيم  :اآلية . 32
 )142ينظر المخطوط ل  \ 97 :ب .
 )143المنسوب إلى الزجاج.38 /1 :
)144سورة :المؤمنون  :اآلية .55
 )145سورة المؤمنون  :اآلية.56 :
 )146سورة :آل عمران  -اآلية.168 :
 )147اإلبانة.346 ،345 :
 )148ينظر نفسه ،346 ،33 :واالستدراك.28 :
 )149ينظر المخطوط ل  \ 125 :ب .
 )150ينظر المخطوط ل  \ 32 :أ .
 )151ينظر المنسوب إلى الزجاج.338 /1 :
 )152سورة البقرة  :اآلية .274
 )153ينظر اإلبانة ،33 :واالستدراك.28 :
 )154ينظر المخطوط ل  \ 22 :أ.
 )155كشف الدالي.10 :
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 )156شرح اللمع.5 :
 )157ينظر كشف طنطا.921 /2 :
 )158ينظــر آثــاره العلميــة فــي كشــف الدالــي  ،49 36-واالســتدراك 29 14- :وشــرح اللمــع:
.5-7
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فهرس المصادر والمراجع
 - 1القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
 - 2اإلبانــة فــي تفصيــل مــاءات الق ـرآن وتخريجهــا علــى الوجــوه التــي ذكرهــا أربــاب الصناعــة ،
جامــع العلــوم علــى بــن الحســين الباقولــي  ، 543ت  .د .محمــد أحمــد الدالــي
 - 3أحكام القرآن  ،اإلمام عماد الدين بن محمد ( الكيا الهراسي )  504هـ  ،دار الكتب العلمية
 ،لبنان . 2001 ،
 - 4اإلســتدراك ألبــي علــي فــي الحجــة  ،جامــع العلــوم الباقــول ت الدكتــور محمــد أحمــد الدالــي ،
مكتبــة البابطيــن المركزيــة للشــعر العربــي  ،الكويــت  ،الطبعــة األولــى  2007م
 - 5اعـراب القـرآن المنســوب إلــى الزجــاج  ،تحقيــق إبراهيــم األبيــاري  ،دار الكتــاب العربــي القاهـرة
 دار الكتــاب اللبنانــي بيــروت  ،الطبعــة األولــى  1999م . - 6بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشـرائع  ،أبوبكــر بــن مســعود الكاســاني  ، 587دار الفكــر الطبعــة
األولى  1996م .
 - 7تبصيــر الرحمــن وتيســير المنــان  ،العاّمــة علــي بــن أحمــد بــن إبراهيــم الهنــدي  835ه ـ ،عالــم
الكتــب بيــروت  ،الطبعــة الثانيــة  1983م .
 - 8تفســير التحريــر والتنويــر  ،العامــة محمــد الطاهــر بــن عاشــور  ،الــدار التونســية للنشــر ،
تونــس  1984م .
 - 9الخصائص  ،ابن جني أبو الفتح عثمان  392هـ  ،ت محمد علي النجار  ،المكتبة العلمية
 ،بيروت .
 - 10العجــاب فــي بيــان األســباب  ،ابــن حجــر العســقاني  852ه ـ  ،ت أحمــد فريــد المزيــدى ،
دار الكتــب العلميــة  ،بيــروت  ،الطبعــة األولــى  2004م
 - 11غايــة النهايــة فــي طبقــات القـراء  ،ابــن الجــزري ابــو الخيــر محمــد بــن محمــد  833ه ـ  ،ت
الشــيخ جمــال الديــن محمــد شــرف والشــيخ مجــدي فتحــي الســيد  ،دار الصحابــى للت ـراث طنطــا ،
الطبعــة األولــى  2008م .
 - 12القطــع واالئتنــاف  ،أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس  ،ت أحمــد فريــد المزيــدي ،دار
الكتــب العلميــة  ،بيــروت  ،الطبعــة األولــى  2002م .
 - 13كتــاب شــرح اللمــع فــي النحــو  ،جامــع العلــوم الباقولــي  ،دارســة وتحقيــق د .محمــد خليــل مـراد
دار الكتــب العلميــة  ،بيــروت  ،الطبعــة األولــى .
 - 14كشــف المشــكات إوايضــاح المعضــات جامــع العلــوم الباقولــي ت د .محمــد أحمــد الدالــي ،
مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق .
 - 15كشــف المشــكات إوايضــاح المعضــات فــي إعـراب القـرآن الكريــم وعلــل القـراءات  ،جامــع
العلــوم الباقولــي  ،ت د نصــر ســعيد بــن مقصــود والشــيخ عبــد الغفــور خليــل  ،دار الصحابــة للتـراث
طنطــا  ،الطبعــة األولــى  2007م .
 - 16مختصــر القــدوري فــي الفقــه الحقيقــي  ،أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد  428ه ـ  ،ت الشــيخ
كامــل محمــد محمــد عويضــة  ،دار الكتــب العلميــة  ،بيــروت  ،الطبعــة األولــى  1997م .
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 - 17معاني القرآن  ،أبو الحســن ســعيد بن مســعدة  215هـ  ،قدم له وعلق عليه إبراهيم شــمس
الدين  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى  2002م .
 - 18المكتفــي فــي الوقــف واالبتــداء  ،ابــو عمــر وعثمــان بــن ســعيد الدانــي  444ه ـ  ،ت يوســف
عبدالرحمــن المرعشــلي  ،مؤسســة الرســالة  ،بيــروت  ،الطبعــة الثانيــة  1987م
 - 19منازل القرآن  ،مخطوط ألحد تامذة أبي الفضل الرازي  ،مكتبة االسكندرية.
 - 20كتــاب الوقــف لجامــع العلــوم أبــي الحســن علــي بــن الحســين الباقولــي(  543ه ـ ) ،المكتبــة
الوطنيــة بتونــس تحــت رقــم ( . ) 3983
 - 20النشــر فــي القـراءات العشــر  ،ابــن الجــزري  ،قــدم لــه وعلــق عليــه الشــيخ جمــال الديــن محمــد
شــرف دار الصحابــة للتـراث  ،طنطــا  ،الطبعــة األولــى  2002م .
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ظاهرة إهمال العمل من طريق الحمل في الدرس النحوي
إعداد  /د .أمحمد فــرج علـــي
جامعة عمر المختار

المقدمة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أثنيت على
فأنت كما َ
ثناء َ ،
الحمد هلل حمداً ُيوافي ن َع َم ُه َ ،وي ُ
دفع نَق َم ُه ُ ،ويكافئُ َمز َيدهُ  ،اللهم ال أحصي عليك ً
ِ
وصل اللهم على معلم
األجر في العمل  ،والمغفرَة إذا َّ
نفسك َ ،
زل القلم ّ ،
أنت غني عني وما أنا بغني عنك  ،أسألك َ
البشر  ،والشفيع يوم المحشر  ،سيدنا محمد ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ ـ وعلى آله وصحبه والتابعين  .آمين .
أما بعد :
فإننا نقف وقفة إجال إواكبار أمام هذا التراث الضخم الذي خّلفه لنا أسافنا ـ ـ رحمهم هللا ـ ـ إذ جمعوا في بطون
نسخر أساليب نطقنا مركباً ذلوالً لإبانة عن أغراضنا  ،والكشف
هذا التراث قواعد وأحكاماً تعد موازين للغة  ،تجعلنا ِّ
كم النصوص اللغوية ِقَّل ًة وكثرًة
عما يج ــول في نفوس ــنا  ،ولعلن ــا ال نحيد عن الحقيقة إذا قلنا  :إن مشكلتنا ليست في ِّ
َّ
 ،إنما مشكلتنا في استخاص حقائقها  ،والنفاذ إلى أسرارها  ،وعليه فإن البحث العلمي ـ ـ في نظر الباحث ـ ـ يستمد
أهميته من ساسة أسلوبه  ،وحسن اقتباساته  ،وتحليل نصوصه  ،ثم يأتي رأي الباحث َّ
معلاً  ،ثم تأتي فوائد البحث
التي تتضمنها نتائجه  ،وأراني قد راعيت ذلك كله ما استطعت .
“اإلهمال” ظاهرة من الظواهر اللغوية التي طالما استوقفتني وأنا أتصفح كتب النحو  ،نراها متفرقة في أبوابه
 ،ويتحتاج إلى عمل أكبر من هذا البحث  ،وقد يصلح أن يكـ ـ ــون دراسة مفصلة لنيـ ـ ــل درجة علمية عالية أو دقيقة
 ،ولكنني اقتصرت على ( إهمال العمل من طريق الحمل ) فكان بإذن هللا عنواناً لهذا البحث المتواضع  ،وحاولت
ِ
المقل  ،ثم أدلي برأي قد ُيستحسن  ،وقد ُيـ ُّ
ـرد  ،فــبعد جمع ـ ــي لمادة
جاهداً أن أحلل النصوص وأناقشها من خال فهم ّ
البحث  ،والمقارنة بيـ ــن النصـ ـ ـ ـ ــوص اقتضت الخطة أن أقسم ــه عل ـ ـ ـ ـ ــى مقدمـ ــة وخمسة مب ـ ـ ـ ـ ــاحث على النحو اآلتي :
المبحث األول  :إهمال عم ــل ( ل ـ ـ ـ ــيس ) بالحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ـ ــى ( ما ) .
المبحث الثانـ ـ ـ ـ ــي  :إهمال عمل ( أ َْن ) بالحمل على ( ما ) المصدرية .
المبحث الث ـ ـ ـ ــالث  :إهمال عمل ( لم ) بالحمل على ( ما ) النافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
المبحث ال اربـ ـ ـ ـ ـ ــع  :إهمال عمل ( ِإ ْن ) الشرطيـ ـ ـ ــة بالحمل على ( لو ) .
المبحث الخامس  :إهمال عمل ( متـى ) الجازمة بالحمل علــى ( إذا ) .
توصل إليها البحث  ،وحاش هلل أن أنعت عملي بالكمال  ،ولكن حسبي أنني بحثت  ،وجمعت
ثم ختمت البحث بنتائج َّ
ِ
رب العالمين .
 ،واجتهدت قدر استطاعتي  ،وآخر دعوانا أ َْن الحمد هلل ّ
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المبحث األول  :إهمال عمل ( ليس ) بالحمل على ( ما ) النافية
إهمال عمل ( ليس ) بالحمل على ( ما ) النافية
( ليــس ) فعـ ٌـل مـ ٍ
ـاض جامـ ٌـد يفيــد نفــي الخبــر عــن االســم  ،وهــو مــن أخـوات ( كان )  ،و( كان )
وأخواتهـ ـ ـ ــا نواسـ ــخ تدخل علـ ـ ــى الجملـ ـ ــة االسمي ـ ــة فتنس ـ ــخ حكمها  ،أي  :تغيره بحك ـ ــم آخر  ،ووزن
( ليــس )ِ :ف َعـ َـل  ،بالكسـ ـ ـ ـ ــر  ،ثــم التُــزم تخفيفــه  ،ولــم نقــدره َ :ف ِعـ َـل  ،بالفت ـ ـ ــح ؛ ألنــه ال يخفــف  ،وال
َف ُعـ َـل  ،بالضـ ـ ــم ؛ ألنــه ال يوجــد فــي يائــي العيــن إال فــي ( َهُيـ َـؤ )(. )1
ولـ ـ ( كان ) وأخواتهــا شــروط ( )2حتــى تعمــل كوجــوب تقديمهــا علــى االســم والخبــر  ،واختلفـوا( )3فــي
ـض البصرييــن والكوفيــون
جـواز تقديــم خبــر ( ليــس ) عليهــا  ،فجـَّـوزه جمهــور البصرييــن  ،ومنعــه بعـ ُ
 ،واختلــف النقــل عــن ســيبويه  ،فنســب قــوم إليــه الجـواز  ،وقــوم المنــع  ،ولــم يــرد مــن لســان العــرب
وممـ ـ ــن جـ ـ َّـوز
تق ُّـدم خبرها عليها  ،إوانما ورد من لسانهم ما ظاه ـره تق ـ ُّـدم معمول خبرها عليها(َّ ، )4
ذلـ ــك أبــو علــي الفارســي  ،وتلميــذه ابــن جنــي( ،)5كمــا اختلفـوا( )6فــي ( ليــس ) أهــي حــرف أم فعــل ؟
فمذهــب الجمهـ ـ ـ ـ ــور أنهــا فعــل ال يتصــرف  ،وذهــب ابــن السـراج  ،وأبــو علــي الفارســي فــي أح ـ ـ ـ ــد
قولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ،وابن ُشقير إلى أنها حرف( ،)7والمأخوذ به هو رأي الجمهور  ،وتزاد ال ـ ــباء في خب ـ ـ ـ ــر
توهــم أن الــكام موجــب الحتمــال أن الســامع لــم يســمع النفــي
( ل ـ ـ ـ ــيس ) كثيـ اًر ،وفائــدة زيادتهــا رفــع ُّ
()8
أو الكـ ــام فيتوهمــه موجبـاً  ،فــإذا جــيء باليــاء ارتفــع الوهــم ؛ ولهــذا لــم يدخــل فــي خبرهــا الموجــب
 ،فــا يجـ ـ ـ ـ ــوز  “ :ليــس زيـٌـد إال بقائـ ٍم “ .
ذلــك إجمــال موجــز ألهــم أحــكام ( ليــس )  ،أمــا مــا يعنينــا فــي هــذا البحــث فهــو إهمــال عملهــا بالحمــل
علــى ( ما ) النافية ؛ لكونها تشبهها من ثاثة أوجه(: )9
دخولهما على المبتدأ والخبر .
1ـ َ
 2ـ كونهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .
 3ـ كون النفـ ـ ـ ـ ــي نفـ ـ ـ ـ ــي الحال .
وقيل(ِّ (( :)10
ويقوي الشبه بينهما دخول الباء في خبريهما )) .
ِ
سيبويه( (( : )11وقد زعم بعضهم أن ( ليس ) تُجعل كـ ( ما )  ،وذلك قليل ال يكاد ُيعرف ،
قال
ـعر منــه “  ،و “ ليــس قالهــا زيـٌـد “ ))  ،ثــم استشــهد
فهــذا يجــوز أن يكــون منــه “ :
ـق هللاُ أشـ َ
( )12ليــس َخَلـ َ
ســيبويه بقول حميد األرقط :
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ِ
ِ
َصَب ُحوا و َّ
الن َوى َع ِالي ُم َع َّرِس ِه ْم *** َوَل ْي َس ُك َّل َّ
ين
الم َساك ُ
َفأ ْ
الن َوى ُتْلقي َ
وقول هشام أخي ذي الرمة(: )13
ظ ِفرت ِب ـ ــها *** وَليس ِم ْنها ِشَفاء َّ ِ
ِ ِ
الشَف ِ
ول
الداء َم ْب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُذ ُ
َ َْ َ
اء ل َدائي َل ْو َ ْ ُ َ
ُ
هي ّ ُ
ثــم قــال ســيبويه (( :هــذا كلــه ُســمع مــن العــرب  ،والوجـ ُـه والحـ ُّـد أن تحملــه علــى َّ
أن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ( ليــس)
َم ـ ُة هللاِ ذاهب ـ ٌة “  ،إال أنهــم زعم ـوا أن بعضهــم قـ ـ ــال “ :
إضمــا اًر  ،وهــذا مبتــدأ  ،كقول ـ ـ ـ ــه َّ “ :إنــه أ َ
ـك “ )) .
ـب إال المسـ ُ
ليــس الطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وتحلياً لكام سيبويه أراني أستشهــد بقول ابن يعيش( )14عند حديثه عن ضمير الش ــأن والقصـ ـ ـ ـ ــة
 (( :إذا كان مرفوعـاً متصـاً اســتكن فــي الفعــل واســتتر فيــه  ،ألن ضميــر الفاعــل إذا كان واحــداً
ـق هللاُ مثَلـ ُـه “  ،ففــي ( ليــس
غائبـاً اســتكن فــي الفعــل نحــو  “ :زيـٌـد قــام “ ؛ فلذلــك قالـوا  “ :ليــس َخَلـ َ
) ضمير منوي مستكن ؛ ألن ( ليس )  ،و ( خلق ) فعان  ،والفعل ال يعمل في الفعل  ،فاب ـ ــد
مــن اســم يرتفــع بــه ؛ فلذلــك قيــل  :فيــه ضميــر ))  ،ويقــول ابــن مالــك( (( : )15وقــد أشــار ســيبويه
ـعر منــه “ كــون
ـق هللاُ أشـ َ
إلـ ــى جـواز ذلــك فــي بعــض الــكام  ،وأجــاز فــي قــول مــن قــال  “ :ليــس َخَلـ َ
( ليــس ) فع ـ ـ ـ ـاً متحمـاً ضميــر الشــأن اســماً  ،وكونهــا حرفـاً مهمـ ـ ـ ـاً ))  ،فهـ ـ ــو يقصــد بقول ـ ـ ـ ــه :
()16
(( كـ ـ ـ ــونها حرف ـ ـ ـاً مهمـاً )) كونهــا حرفـاً ك ـ ( مــا )  ،وعــن بيــت هشــام الســابق قــال السي ارف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 (( :الشـ ـ ـ ـ ـ ــاهد فيــه أنــه جعــل فــي ( ليــس ) ضميــر األمــر والشــأن  ،والجملــة التــي بعــده فــي موضــع
خبـره  ،و( شــفاء الــداء ) مبتــدأ  ،و( مبــذول ) خبـره  ،و( منهــا ) فــي صلـ ـ ـ ــة ( مبــذول )  ،أصلــه :
وليــس شفـ ـ ــاء الــداء م ـ ــبذول منهــا  ،ويجــوز أن يك ـ ـ ــون ( من ـ ــها ) منص ـ ـ ــوباً بإضمـ ـ ــار فعـ ــل  ،كأنـ ـ ــه
قــال  :أعنــي منهــا  ،أو أريــد منهــا  ،والضميــر المؤنــث يعــود إلــى المـرأة )) .
ـير ٍ
خرج كل هذه الشواهد النثرية والشعرية على أ َّ
شأن  ،وليست
إذن سيبويه َّ
َن في ( ليس ) ضمـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك “ لـم يتـأت لـه هـذا
ـب إال المس ُ
بمعنـى ( مـا )  ،ولكـن عندمـا ذكـر القـول المشـهور “ ليـس الطي ُ
التقديـر  ،إذ أن اسـمها موجـود  ،وهـو ( الطيـب )  ،ولفظـ ـ ــة ( المسـك ) مرفوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  (( ،رفـع
“المسـك”  ،و”الطيب” جميعاً  ،وأعرى ( ليس ) من مرفوع ومنصوب ؛ لوج ـ ـ ـ ـ ــود ( إال ) الناقضة
للنفـي كمـا أن حكـم ( مـا ) كذلـك ))( ، )17فـا منـاص إذن مـن أن ُيهم َـل عمـل ( ليـس ) بالحمـل
()18
أن يقتـرن الخبـر بعدهـا
علـى ( مـا )  ،وقـد ص َّـرح ابـن هشـام بـأن تلـك لغـة بنـي تميـم فقـال ْ (( :
ـك “ بالرفـع  ،فـإن بنـي تميـم يرفعونـه حمـاً علـى ( مـا )
ـب إال المس ُ
ب ـ ( إال ) نحـو  “ :ليـس الطي ُ
فـي اإلهمـال عنـد انتقـاض النفـي  ،كمـا حمـل أهـل الحجـاز ( مـا ) علـى ( ليـس ) فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اإلعمـال
عنـد اسـتيفاء شـروطها )) .
وذكــرت بعــض( )19كتــب النحوتخريجـ ٍ
ـات علــى عــدة أوجــه ألبــي علــي الفارســي فــي قولنــا  “ :ليــس
ـك “ نذكرهــا باختصــار فــي الوجــوه اآلتيــة :
ـب إال المسـ ُ
الطيـ ُ
ورَّد
الوجــه األول  :إن فــي ( ليــس ) ضميــر الشــأن  ،و( الطيــب ) مبتــدأ  ،و( المســك ) خب ـره ُ ،
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بأنــه لــو كان كذلــك لدخلــت ( إال ) عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الجملــة فــكان يـ ـ ـ ــقال  “ :ليــس إال الطيــب المســك “ ،
فأج ـ ـ ـ ــاب أبــو علــي عــن هــذا بــأن ( إال ) دخلــت ف ـ ـ ــي غيــر موضعهــا  ،ونظيــر ذلــك قولــه تعالــى :
ظَّن ـاً ﴾ ســورة الجاثيــة ( ،)32وقــول الشــاعر(: )20
ظـ ُّـن ِإ َّال َ
﴿ ِإ ْن َن ُ
اغتََّره َّ
َّ
ار
اغِت َرَا
الش ْي ُب َّإال ْ
َح َّل َلـ ُـه الشي ـ ــْ ُ
أَ
ـب أَ ْثَقاَلـ ُـه *** َو َما ْ ُ
ـيب  ،ألن االســتثناء المفــرغ ال يكــون فــي
أي ْ :
إن نحــن إال نظــن ظنـاً  ،ومــا اغتـره اغتـ ار اًر إال الشـ ُ
المفعــول المطلــق التوكيــدي ؛ لعــدم الفائــدة فيــه  ،وأُجيــب بــأن المصــدر فــي اآليــة الكريمــة  ،والبيــت
ـي علــى حــذف الصفــة  ،أي  :إال ظنـاً ضعيفـاً  ،إواال اغتـ ار اًر عظيمـاً .
نوعـ ٌّ
الوج ــه الثان ــي  :أن ( الطي ــب ) اسم ـ ـ ــها  ،وأن خبره ــا مح ـ ــذوف  ،أي  :ف ــي الوج ــود  ،وأن
( المس ــك ) ب ــدل م ــن اس ــمها  ،كأن ــه قي ــل  :لي ــس الطي ــب ف ــي الوج ــود إال المس ــك .
الوجه الثالث  :أن يكون ( الطيب ) اسم ( ليس )  ،و( إال المسك ) نعت له  ،والخبر محذوف
 ،كأنه قال  :ليس الطيب الذي هو غير المســك طيباً في الوجود .
َّ
وعلــق أبــو حيــان( )21األندلســي علــى هــذه التخريجــات بقولــه  (( :وقــد جهــل الفارســي هــذه اللغــة ،
ـأول مــا حكــى ســيبويه بتأويــات مصادمــة للنـ ّ ِ
ـص ))  ،وألبــي نـزار الملقــب بـ(ملــك النحــاة ) توجيـ ٌـه
فتـ َّ
ُّ
آخـ ُـر  ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــو أن ( الطيــب ) اســمها  ،و( المســك ) مبتــدأ ُحــذف خبـره  ،والجملـ ـ ـ ـ ــة خبــر ( ليــس
)  ،والتقديــر  :إال المســك أفخـ ُـرهُ  ،وينعــت المـرادي ()22هــذا التخريــج بالغريــب  ،ويتفــق( )23مــع ابــن
هشـ ـ ــام( )24علــى أن الــذي يبطــل هــذه التأويــات نْقـ ُـل أبــي عمــرو أن ذلــك لغــة بنــي تميــم .
ُّ
ـك “ ُيخـ َّـرج علــى أنــه لغــة مخصوصــة
ـب إال المسـ ُ
ويــرى الباحــث أن أســلوبهم فــي مثــل  “ :ليــس الطيـ ُ
ببنــي تميــم  ،وتُعـ ُّـد فيــه ( ليــس ) حرفـاً ال فعـاً ناقصـاً لســببين :

ُّ
ردهُ  ،فسيبويه الذي نقل عنهم ذلك ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
األول  :أنه أُثر سماعاً مثل هذا األسلوب فا يمكن ّ
يرحل إلى البوادي ليســمع عنهم با واسـ ٍ
يدل على ذلك عباراتُ ُه المتكررةُ في “ الكتاب “مثل
ـطة ُّ ،
َ
 (( :وبعــض العــرب الموثــوق بهــم يقولــون ))( ، )25و ((وســمعناهم ينشــدون ))( ، )26و(( ســمعنا
فصح ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــعرب ))( ، )27و (( سمعـ ـ ـ ــنا أكـ ـ ــثر الع ـ ـ ــرب يقولون ))( ، )28و(( سمع ـ ـ ــناه هكذا من
ال ـ ـ ــعرب ))( ، )29و(( وسمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا بـ ـ ــعض العــرب يقــول ))( ، )30وغيرهــا ؛ ولــذا وجــب علــى النحــاة
تخريجــه  ،أو تأويلــه .
الثانــي  :أنــه ورد خــاف بيــن النحــاة ـ ـ كمــا أشـرنا ـ ـ فــي كــون ( ليــس ) فعـاً أم حرفـاً  ،ولـوال اإلطالــة
فيمــا ال يخــص البحــث ألوردنــا هــذا الخــاف مفصـاً  .وهللا أعلــم .
84

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

َن ) بالحمل على ( ما ) المصدرية
المبحث الثاني  :إهمال عمل ( أ ْ
إهمال عمل ( أَّن ) بالحمل على ( ما ) المصدرية
َن ) ؛ ألنهــا أ ُُّم نواصــب األفعــال  ،فهــي تعمــل
إذا ُذكـ ْ
ـرت نواصــب األفعــال فــأول مــا يذكــر منهــا ( أ ْ
()31
ظاهـرًة ومضمـرًة بخــاف بقيــة النواصــب فــا تعمــل إال ظاهـرًة  ،وألنهــا تُقــدر مــع بعــض مــا يظهــر
أنــه ناصــب بنفســه كـ(حتــى)  ،والم (كــي)  ،والم الجحــود( ، )32وهــي ثنائيــة الوضــع  ،فيق ــال فيهــا :
حــرف مصــدري  ،يــؤول مــع مدخولهــا بالمصــدر  ،فلهــذا وقعــت مبتــدأً  ،وخبـ اًر  ،تنصـ ـ ــب المضــارع
ممــا بعدهــا عليهــا ؛ ألنهــا مــن قبيــل الموص ـوالت  ،أي :
وتخلصــه لاســتقبال( )33وال يتقــدم شــيء َّ
()34
ونســب
أن
ـرب زيــداً ُ ،
ال يجــوز أن تقــول  “ :يعجبنــي زيــداً ْ
ـرب “ وأنــت تقصــد  :أن أضـ َ
()36أضـ َ
ذلــك إلــى المبــرد( ، )35وقــال ابــن كيســان (( :أجــاز الكوفيــون  ،والكســائي  ،والفـراء  ،وهشـ ـ ـ ـ ـ ــام ،
آكل “  ،وال
وغيرهــم مــن الكوفي ــين تقدي ـ ــم بعــض هـ ـ ــذا فــي أمـ ـ ـ ــاكن  ،فأجـ ــازوا “ :
طعامــك أريـ ُـد أ ْ
َن َ
َ
يجــوز ذلــك عنــد البصرييــن )).
()37
َن) المصدريــة فاللفــظ صالـ ـ ـ ــح لــ(أن) الناصبـ ـ ـ ـ ـ ــة للفعــل ،
وقــال الم ـرادي  (( :فــإذا قيــل ( :أ ْ
َن) المخففــة  ،والفــرق بينهمــا أن العامــل إن كان فعــل ِعْلـ ٍم فهــي مخففــة  ،إوان كان فعــل ظـ ٍّـن
ولــ(أ ْ
ِ
ِ
َّ
﴿و َحسـُـبوا أَال تَ ُكــو َن ف ْتَنـ ٌة﴾ ســورة المائــدة ( ، )71فمــن جعلهــا األولــى
جــاز األمـران  ،وذلــك نحــو َ :
نص ـ ـ ــب  ،ومــن جعلهــا الثانيــة رفــع  ،إوان كان غيــر ذلــك فهــي الناصبــة للمضــارع ))؛ (( ألن
الظ ـ ـ ـ ـ ــن فــي كام العــرب علــى معنييــن  ،يكــون شـ َّـكاً  ،ويكــون يقينـاً ))( ، )38إن وقعــت علــى فعــل
مـ ٍ
ـت “  ،أي  :سـ َّـرني قيامــك  ،واعلــم أنهــا
َن قمـ َ
ـاض كانــت مصــد اًر لمــا مضــى  ،تقــول  “ :سـ َّـرني أ ْ
إذا وقعــت بعده ـ ـ ـ ـ ــا األفعــال المســتقبلة  ،وكانــت بينهــا وبينهــا (ال) فــإن عمل ـ ـ ــها علــى حالــه  ،تقــول :
ـب يــا فتــى “  ،فــإن أردت بهــا الثقيلــة لــم يجــز أن يليهــا الفعــل إال أن تأتــي بعــوض
ـب أ ََّال تذهـ
“ أحـ ُّ
َ
()39
ممــا حذفــت مــن المضمــر والتثقيــل .
َّ

أمــا عــن عملهــا فقــال قــوم  :إنمــا عملـ ْـت بنقلهــا الفعــل نقليــن إلــى المصــدر  ،إوالــى االســتقبال ،
()40
َّ
َن) الناصبــة لاســم “()41بقولــه
وخطــأ أبوعلــي الفارســي قــول مــن قــال  “ :إنمــا عملــت تشــبيهاً بــ(أ ْ
 (( :ألنــه ال يخلــو أن يكــون التشــبيه مــن طريــق اللفــظ  ،أو مــن طريــق المعنــى  ،أو ألنهــا تنق ـ ـ ـ ــل
الفعــل إلــى المصــدر  ،أو ألنهــا تنصــب كمــا تنصــب (أ َّ
َن)  ،وال يجــوز أن يكــون تشــبيهاً مــن طريــق
ِ
َن) الناصبــة للفعــل علــى حرفيــن  ،والناصبــة لاســم علــى ثاثــة أح ـ ــرف  ،وال
اللفــظ مــن قَبـ ِـل أن (أ ْ
مــن طريــق المعنــى ؛ ألن تلــك تدخــل علــى االبتــداء والخبــر  ،وهــذه تدخــل علــى الفـ ــعل ؛ ألن ـ ـ ــه
لــو كان كذلــك لوجــب أن تنصــب (مــا) ؛ ألنهــا تنقــل الفعــل إلــى المصــدر  ،تقــول  “ :يعجبنــي مــا
صنيعــك  ،وال ألنهــا تنصــب كمــا تنصــب (أ َّ
َن) ؛ ألنــه لــو كان كذلــك لوجــب أن
تصنــع “  ،أي :
ُ
فلمــا لــم تشــبهها مــن هــذه الوجــوه لــم تكــن مثلهــا  ،وكان النصــب فيهــا
يكــون (إذن  ،ولــن) كذلــك َّ ،
مسموعـ ـ ـاً ال لعلــة )) .
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َن) الناصبــة وأحكامهــا بذلــك ،
وحرص ـاً مــن الباحــث علــى عــدم اإلطنــاب اكتفــى بالحديــث عــن (أ ْ
َن) مســألة
َن) ورفــع الخبــر بعدهــا  ،فمســألة إهمــال عمــل (أ ْ
أمــا مــا يعنينــا هنــا فهــو إهمــال عمــل (أ ْ
خافيــة( )42لــم يتفــق النحـ ـ ـ ـ ــاة علـ ـ ـ ــى حكمهــا وتقـ ـ ـ ــديرها إوان اتفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ثبــوت ســماعها ،
َن) الناصبــة حمـاً علــى (مــا)  ،فكاهمــا حــرف مص ـ ــدري إوان
فالبصريــون يقـ ُّـرون بإهمــال عمــل (أ ْ
َن) فــي عــدم اإلعمــال عل ـ ـ ـ ـ ــى (مــا)
كان األول عامــل والثانــي غيــر عامــل ؛ فلهــذا الشــبه حملـوا (أ ْ
أحيان ـاً  ،ونســب ابــن جنــي( )43هــذا ال ـراي إلــى البغدادييــن  ،واســتبعده بقول ـ ـ ـ ــه  (( :هــذا مذهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
البغدادييــن  ،وفــي هــذا ُب ْعـ ٌـد  ،وذلــك َّ
َن) ال تقــع إذا ُوصلــت حــاالً أبــداً  ،إنمــا ه ـ ـ ــي للمض ـ ـ ــي
أن (أ ْ
ـوم غــداً “  ،وال تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول “ :
َن قــام زيـ ٌـد “  ،و “يسـ ُّـرني أ ْ
أو االستق ـ ـ ـ ــبال نح ـ ـ ــو  “ :سـ َّـرني أ ْ
َن يقـ َ
ـوم “  ،وهــو فــي حــال قيــام  ،و(مــا) إذا ُوصلــت بالفعــل فكانــت مصــد اًر فهــي للحــال
يسـ ُّـرني أ ْ
َن يقـ َ
قيامــك الــذي أنــت عليــه حسـ ٌـن  ،فيبعــد تشــبيه
أبــداً  ،نحـ ـ ـ ـ ــو قولـ ـ ـ ــك  “ :مــا تقــوم َح َسـ ٌـن “  ،أي ُ :
واحــدة منهمــا باألخــرى)) .
()44
ـال بالحمــل علــى (مــا) يستشــهدون بق ـراءة مجاهــد
وعلــى أيــة حــال فالمجـ ِّـوزون اإلهمـ َ
ِ
اع ـ َة﴾ ســورة البق ـرة ( ، )233وقــول الشــاعر(: )46
َن ُيِتـ ُّـم َّ
تعالــى  ﴿ :ل َمـ ْـن أ ََرَاد أ ْ
الر َ
ض َ

َن تَْق َر ِ
اء َوْي َح ُك َما
أْ
آن َعَلى أ ْ
َس َم َ

***

()45

لقولــه

َّ ِ
َحـ َـدا
ِمِّني َّ
الس َا َم َوأَال تُ ْشع َار أ َ

َن) فــي ذلــك
وهــذا ســماعٌ ال ُيقــاس عليــه عنــد الكســائي  ،والفـراء(َّ ، )47
أمــا الكوفيــون فذهبـوا إلــى أن (أ ْ
كلــه مخففــة مــن الثقيلــة  ،واســمها ضميــر الشــأن محــذوف َّ ،
وعلــق الدمامينــي ()48علــى اآليــة الكريمــة
الســابقة بقولــه  (( :وفيــه نظــر ؛ الحتمــال أن يكــون المضــارع مســنداً إلــى ضميــر الغائبيــن عائ ـ ــداً
َن
(مـ ْـن) رعايـ ًة لمعناهــا بعــد رعايــة لفظهــا ...أن بعضهــم ذهــب فــي اآليــة إلــى أن األص ـ ـ ــل “ أ ْ
علــى َ
يتمـوا “ بالجمــع  ،أي  :حذفــت الـواو اجتُــزئ عنهــا بالضمــة “ وهــو حســن .
أمــا البيــت الســابق فقــد ســأل ابــن جنــي عنــه أســتاذه أبــا علــي الفارســي فقــال  (( :هــي مخففــة
َّ
( )49
مــن الثقيلــة  ،كأنــه قــال  “ :أنكمــا تق ـرآن “ إال أنــه خفــف مــن غيــر تعويــض )) ؛ لــذا نس ـ ـ ـ ـ ــب
بعضهــم( )50هــذا الـرأي وهــو أنهــا مخففــة مــن الثقيلــة فــي ذلــك كلــه ألبــي علــي الفارسـ ـ ــي وابــن جنـ ـ ــي
علــى جهــة الخصــوص ،ولــم يــرض البصريــون جعلهــا مخففــة مــن الثقيلــة كالكوفييــن ؛ لـ ــعدم وقوعهــا
بعــد ِعْلـ ٍم أو ظــن(.)51
ـدي
وينســب البغــدادي ()52إلــى الزمخشــري تخربج ـاً ثالث ـاً لــم أجــده
()53فــي كتــب الزمخشــري التــي بيــن يـ ّ
َن) لغـ ـ ـ ٌة))  ،ويؤي ـ ــده ابــن مالــك بقولــه :
فيقــول  (( :الرفـ ـ ـ ُـع بـ ـ ــعد (أ ْ
استَ َحَّق ْت َع َم َا
(ما) أ ْ
َه َم َل (أ ْ
ض ُهم أ ْ
َوَب ْع ُ
ُختَ َها َح ْي ُث ْ
َن) َح ْم َاً َعَلى *** َ
َن) الناصب ـ ـ ــة بغـ ّ ِ
ـض النـ ـ ــظر
فمــن صــدر هــذا البيــت نعــرف أن بعــض العــرب قــد أهمل ـ ـ ـوا عمـ ــل (أ ْ
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عــن التخريــج المفهــوم مــن عجــز البيــت .
وكمــا رأينــا فـ َّ
َن) عن ـ ــد البصرييـ ـ ــن
ـإن المصــادر جميعهــا التــي وقعنــا عليهــا تقــول بإهمــال عمــل (أ ْ
بالحمــل علــى (مــا)  ،وبأنهــا المخففــة مـ ــن الثقيلــة ع ـ ـ ـ ــند الكـ ـ ــوفيين  ،لــم يخالـ ـ ــف أحـ ـ ــد ذلــك إال ابــن
يعيــش( ،)54حيــث عكــس المســألة ف ـرأى بــأن اإلهمــال بالحمــل علــى (مــا) رأي الكوفييــن  ،وبأنهــا
المخففــة مــن الثقيلــة رأي البصرييــن  ،وال أعلــم مصــدره فــي ذلــك واإلجمــاع منعقـ ٌـد علـ ـ ـ ــى خافــه ،
فلعلــه وهــم فــي ذلــك .
ويــرى الباحــث أَّن رأي الزمخشــري علــى أنهــا لغــة هــو أقــرب اآلراء إلــى الص ـواب ؛ ألن ـ ـ ــه يبعدن ـ ــا
التمحــل  ،فــإذا ثبــت ورود ذلــك عــن العــرب  ،بــل دعونــا نقــول عــن بعــض
عــن التقديــر  ،والتأويــل  ،و ُّ
العــرب فــا يمكــن ُّ
ـدر شــيئاً غيــر موجــود حقيقـ ًة  ،فلــم يبــق إال أن نقــول  :إنهــا
رده  ،وال يجــب أن نقـ َ
()55
لغــة وكفــى  ،وأ ارنــي أستشــهد بقــول ابــن مضــاء القرطبــي  ((:كــذا نطقــت العــرب )) .
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المبحث الثالث  :إهمال عمل (لم) بالحمل على(ما)
إهمال عمل ( لم ) بالحمل على ( ما )
األدوات الجازمة للمضارع تنقسم على قسمين(: )56
القســم األول  :مــا يجــزم فع ـاً واحــداً  ،وهــو  :الــام الدالــة علــى األم ـ ـ ـ ــر  ،نحــو  “ :ليقــم زيـ ٌـد “ ،
أو علــى الدعــاء  ،نحــو قولــه تعالــى ِ ﴿ :لَيْقـ ِ
ـك ﴾ ســورة الزخــرف ( ، )77و(ال) الدالــة
ـض َعَل ْيَنــا َرُّبـ َ
علــى النهــي  ،نحــو قولــه تعالــى َ ﴿ :ال تَ ْحـ َـزْن ِإ َّن هللاَ َم َعَنــا ﴾ ســورة التوبــة ( ، )40أو علــى الدعــاء
 ،نحــو قولــه تعالــى ﴿ :ربََّنــا َال تُؤ ِ
و(لمــا)  ،وهمــا للنفــي .
اخ ْذَنــا﴾ ســورة البقـرة ( ، )286و(لــم) َّ ،
َ
َ
القســم الثانــي  :مــا يجــزم فعليــن  ،وهــو (ِإ ْن)  ،وسـ ـ ـ ـ ــوف نتحـ ـ ـ ــدث عنــه فـ ـ ـ ــي المبحـ ـ ـ ــث القــادم ـ ـ
و(مـ ْـن) نحــو قولــه تعالــى َ ﴿ :مـ ْـن َي ْع َمـ ْـل ُســوءاً ُي ْجـ َـز ِبـ ِـه ﴾ ســورة النســاء
ْ
إن شـ ـ ـ ـ ــاء هللا تعالــى ـ ـ َ ،
( ، )123و(مــا) نحــو قولــه تعالــى َ ﴿ :و َمــا تَْف َعُل ـوا ِمـ ْـن َخ ْيـ ٍـر َي ْعَل ْمـ ُـه هللاُ ﴾ ســورة البق ـرة ()197
ِ ِ ِ
ٍِ
ـك
 ،و (مهمــا) نحــو قولــه تعال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى َ ﴿ :وَقاُلـوا َمهـ ـ ـ ـْـ َـما تَأْتَنــا ِبــه مـ ـ ـ ـ ْـن َآيــة لتَ ْسـ َـح َرَنا ِب َهــا َف َمــا َن ْحـ ُـن َلـ َ
اء
ِب ُم ْؤ ِمِن ْيـ َـن ﴾ ســورة األع ـراف (، )132
ٌّ
و(أي) نحــو قولــه تعالــى  ﴿ :أََّي ـاً َمــا تَ ْد ُع ـوا َفَلـ ُـه األ ْ
َسـ َـم ُ
الح ْسـ َـنى ﴾ ســورة اإلس ـراء ( ، )110و(متــى) نحــو  “ :متــى تأتنــي تجدنــي فــي انتظ ـ ـ ــارك “  ،و
ُ
(أيــان) نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  “ :أيــان تفعــل أفعــل “  ،و (أينمــا) نح ـ ـ ـ ـ ـ ــو قول ـ ـ ـ ـ ــه تعالـ ـ ـ ــى  ﴿ :أَينمــا تَ ُكونـوا يـأ ِ
ْت
ُ َ
ْ
ْ
َْ َ
ِ
ِ
ـول تجـ ْـد غيــرك لــك
ـ
ق
ت
ـا
ـ
م
ـل
ـ
ع
تف
ـا
ـ
م
إذ
“
:
ـو
ـ
ح
ن
ـا)
ـ
م
(إذ
و
،
()148
يع ـاً ﴾ ســورة البق ـرة
ْ
ب ُكـ ُـم هللاُ َجم َ
ُ
بلدنا تجـ ـ ـ ْـد كرماً “  ،و َّ
(أنى) نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َّ “ :أنى تأتني
طائعاً “  ،و (حيثما) نحو  “ :حيثمـ ـ ـ ـ ـ ــا تَ ُزْر َ
أ ِ
ِ
ُعطــك “  ،وهــذه األدوات التـ ـ ــي تجــزم فعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين أسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء كلهــا إال (إ ْن)  ،و(إذمــا)  ،فإنهمــا
حرفــان كالتــي تجــزم فعـاً واحــداً  (( ،إوانمــا عملــت هــذه الحــروف الجــزم فــي األفعــال ؛ ألن األفعــال
لمــا لــم تقــع بنفســها وال مــع الحــرف موقــع االســم أُعطيــت أضعــف اإلع ـراب  ،وهــو الجــزم ))(. )57
َّ
ومــا يعنينــا فــي هــذا المبحــث الحــرف (لــم)  ،فهــو حــرف نفــي  ،قــال عنــه سـ ِ
ـيبويه( (( : )58و(لــم)
ـي لقولــه َ :ف َعـ َـل ))  ،وزاد األســفراييني( )59فقــال ( (( :لــم) لقلــب المضــارع ماضيـاً ونفيــه ))
وهــي نفـ ٌّ
()60
؛ ولــذا يعربــه المحدثــون فيقولــون ( (( :لــم) حــرف نفــي  ،وجــزم  ،وقلــب )) .
وعلــى أيــة حــال فالمشــهور أن (لــم) حــرف جــازم للفعــل المضــارع  ،وال نريــد أن نناقــش القــول
بأنــه قــد ينصــب المضــارع كق ـراءة أبــي جعفــر المنصــور( )62لقول ـ ـ ـ ـ ـ ــه تعالــى  ﴿ :أَل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَـ ْـم َن ْش ـ ـ ـ ـ ـ َـرَح
صـ ْـد َر َك ﴾ ســورة الشــرح ( )1؛ ألنــه إعمــال ال إهمــال إوِا ْن اختلــف العمــل مــن الجــزم إلــى
َلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك َ
النصــب ؛ وألنهــا قـراءة شــاذة أصـاً  ،أمــا مــا يحتــاج أن نناقشــه فهـ ـ ـ ـ ــو إهمــال عمــل (لــم) حمـاً لهــا
()64
علــى (مــا)  ،قــال ابــن مالــك( : )63ثــم َّبينــت أن (لــم) قــد تُهمــل فيليهــا الفعــل مرفوعـاً كقــول الشــاعر
:
()61

ِ
ُس َرتُ ُه ْم
َل ْوَال َف َو ِار ُس م ْن ُن ْع ٍم َوأ ْ
88
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يوم ُّ ِ
ِ
الج ِار
الصَل ْيَفاء َل ْم ُيوُفو َن ب َ
َْ َ
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وفي الكتاب نفســه يق ـ ــول( (( : )65وشـ َّـذ إهمال (لم) حماً على (ما) ))  ،وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كتاب ـ ـ ـ ـ ــه “ ش ـ ــرح
عمــدة الحافــظ وعــدة الافــظ “ يشبهه ـ ـ ـ ـ ـ ــا( )66عنــد اإلهمـ ـ ــال بالحمـ ــل علــى (ال) إوِا ْن سبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ابــن
جنــي( )67إليــه  ،وهــذه الحــروف ـ ـ كمــا نعــرف ـ ـ كلهــا تشــترك فــي إفــادة النفــي  ،فحملــت (لــم) علــى
(مــا)  ،وقيــل( : )68حملــت علــى (ال)  ،وحملهــا علــى (مــا) أحســن ؛ ألن (مــا) ُينفــى بهــا الماضــي
كثيـ اًر بخــاف (ال)(.)69
وهنــاك رأي آخــر البــن مالــك( ، )70وهــو أن هــذا الحمــل لغــة قــوم مــن العــرب  ،ويجعــل ابــن جنــي
()71هــذا الحمــل نوعـاً مــن أنـواع الضــرورة  ،بينمــا ينعتــه ابــن يعيــش( )72بالشــاذ  ،وهنــاك فــر ٌق كبيــر
بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الضرورة الشعرية  ،والشذوذ  ،واللغة ؛ ولذا قال البغدادي( (( : )73وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ابن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك
 :إن ُرفــع المضــارعُ بعدهــا فلغــة ال ضــرورة  ،كــذا فــي المغنــي ))  ،يقص ـ ــد ( مغنــي اللبيــب ) البــن
هشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام كمـ ـ ــا نقلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عنــه قبــل قليــل .
َن تُــرد كل هــذه اآلراء ؛ ألنــه ال يعتقــد وجـ ـ ـ ــود هــذا النـ ـ ـ ــوع مــن اإلهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ويــرى الباحــث أ ْ
أص ـ ـ ـ ـ ــاً  ،فــا ضــرورَة  ،وال شــذوَذ  ،وال لغ ـ َة ؛ لســببين رئيســين :
األول  :أ َّ
َن حمل (لم) على (ال)  ،أو (ما) ســيخالف القاعدة النحوية المشــهورة  “ :إن (لم) حرف
جــازم .
الثانــي  :أ َّ
َن مــا ُي ارعــى عنــد وضــع القواعــد  ،أو الحكــم علــى اللغــة هــو ســماع الشـواهد  ،وال شـواهد
()74
ف ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الحمل عدا شاه ـ ــد واحـ ـ ــد  ،وهذا الشــاهد الواحد مجهول القائل  ،قال عنه الســيوطي
 (( :لــم يسـ ـ ـ ـ ـ َّـم قائُلـ ُـه ))  ،وقــال عنــه الشــنقيطي( (( : )75لــم أعثـ ـ ــر علــى ق ـ ــائل هــذا البي ـ ـ ـ ـ ــت )) ،
واختُـ ـ ــلف فــي روايتــه كمــا أوضحنــا عنــد تخريجــه فــي الهامــش  ،وهللا أعلــم .
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المبحث الرابع  :إهمال عمل (ِإ ْن) الشرطية بالحمل على (لو)
إهمال عمل (ِإ ْن) الشرطية بالحمل على (لو)
المشــهور عنــد النحــاة أ َّ
َن (ِإ ْن) الشــرطية حــرف شــرط جــازم يجــزم فعليــن  ،األول فعــل الشــرط ،
()77
()76
والثاني جوابه وجزاؤه  ،واألدوات الجازمة حروف  ،وأسماء  ،وظروف  ،وهي كلها مبني ـ ـ ـ ــة
 ،ولكن (ِإ ْن) هي أ ُُّم الباب  ،يقول سيبويه ( (( :)78وزعم الخليل أن (ِإ ْن) هي أ ُُّم حروف الجـ ـ ـ ـ ـ ـزاء
ِ
ـت ذلــك ؟ فقــال  :مــن ِقَبـ ِـل أنــي أرى حــروف الجـزاء قــد
َّ
فيكـ َّـن استفهامـ ـ ـ ـ ـ ـاً
يتصرفــن ُ
 ،فســألته  :لـ َـم قلـ َ
 ،ومنهــا مــا يفارقــه (مــا) فــا يكــون فيــه الجـزاء )) يقص ـ ـ ــد  :أينمــا  ،إواذمــا  ،وحيثمــا  ،ثــم يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
 (( :وهــذه حــال واحــدة أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً ال تفــرق )) يقصــد (ِإ ْن)  ،وقيــل( (( : )79لكونهــا حرف ـاً والبواقــي
ـص
حيــز الشــرط  ،وغيرهــا يخـ ُّ
اسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً  ،والمعانــي تُســتفاد مــن الحــروف  ،وألنهــا تعـ ُّـم مــا يدخــل فــي ِّ
العقـ ـ ــاء  ،أو غيــر العقــاء ))  ،وقــد تدخــل (ِإ ْن) علــى فعليــن ماضييــن فيكــون الجــزم لمحلهمــا ،
كل منهمــا مــا ســبق ؛ ولــذا قــال ابــن
أو مضارعيــن فيظهــر الجــزم فيهمــا  ،أو متخالفيــن فيكــون حكــم ًّ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك(: )80
ِ
ض ِارَع ْي ِن *** ُتْل ِفي ِه َم ــا أ َْو ُمتَ َخ ِالَفيـْ ِن
َو َماضَي ْي ِن أ َْو ُم َ
وقــال ابــن عصفــور( (( : )81إوان دخلــت علــى جملتيــن إحداهمــا اســمية  ،واألخــرى فعليــة ،
ُجعلــت االســمية جوابـاً  ،ولــم يكــن ُبـٌّـد مــن دخــول الفــاء  ،أو (إذن) عليهــا  ،نحــو قولــك ِ “ :إ ْن يقـ ْـم
زيـ ٌـد فعمـ ٌـرو قائـ ٌـم “  ،أو “ إذن عمـ ٌـرو قائـ ٌـم “  ،وال يجــوز حــذف الفــاء إال فــي ضــرورة )) .
أحكام
وللجملة المعطوفة على الجملة الشرطية
ٌ
أرادهــا رجــع إلــى مظانهــا فــي كتــب النحــو .

()82

 ،وكذا إذا اجتمع الشرط مع القسم

()83

 ،فم ـ ـ ــن

مــا ذكرنــاه معــروف مبســوط فــي بطــون كت ـ ــب النحــو واللغــة  ،ولكــن أن ُيلغــى عم ـ ــل (ِإ ْن) وهـ ـ ـ ـ ـ ــو
الجــزم فيرفــع الفعــل بعدهــا فهــذا مــا نريــد أن نســلط عليــه النظــر والبحــث  ،قــال ابــن هش ـ ـ ـ ــام(: )84
( مــن ُملــح كامهــم تقــارض اللفظيــن فــي األحــكام  ،ولذلــك أمثلــة  ... :والثالــث  :إعطــاء (ِإ ْن)
()85
اك }
الشرطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حكــم (لــو) فــي اإلهمــال  ،كمــا ُرِوي فــي الحديــث َ { :ف ـِإ ْن َال تَـ َـراهُ َفِإَّنـ ُـه َيـ َـر َ
 ،إواعطــاء (لــو) حكــم (ِإ ْن) فــي الجــزم ))  ،وزاد ابــن مالــك( )86فــي الحديــث الش ـريف فقـ ـ ـ ـ ـ ــال :
ـك
( وقــد تُهمــل (ِإ ْن) حمـاً ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى (لــو)  ،كقولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه { :
ـان  :أ ْ
اإلح َسـ ُ
ـك تَـ َـراهُ َ ،فِإ ْنـ َ
َن تَ ْعُبـ َـد هللاَ َكأََّنـ َ
ْ
اك } ).
ِإ ْن َال تَـ َـراهُ َفِإَّنـ ُـه َيـ َـر َ
كمــا استشــهد ( )87المجـ ِّـوزون بالحمــل بق ـراءة طلحــة ( )88قولـ ـ ـ ـ ـ ــه تعالـ ـ ـ ـ ـ ــى َ﴿ :ف ـِإ ْن َمــا تََرْيـ َـن ِمـ َـن
َحـ َـداً﴾ ســورة مريــم ( ، )26وحكــم ابــن مالــك( ، )89والمـرادي( )90علــى ذلــك بالشــذوذ  ،بينمــا
َ
الب َش ـ ـ ـ ـ ِـر أ َ
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يــرى ابــن جنــي
بالشــذوذ .

()91

أن تلــك لغــة مــن لغــات العــرب  ،وفــي قــول

()92

منســوب إليــه أيض ـاً أنــه نعتهــا

ويقول السيوطي( (( : )93وال تُهمل (ِإ ْن) فيرفع ما بعدها  ،وقيل  :نعم  ،حماً عل ـ ـ ـ ــى (لو)  ،قاله
ِ
المدقــق فــي هــذا النــص يوقــن أن الســيوطي ال يؤيــد الحمــل  ،وكأنــي بــه
ابــن مالــك ))  ،و ّ
المتمعــن ُ
يريــد أن ينعــت ذلــك بالقلــة والشــذوذ  ،ثــم يعــزوه البــن مالــك .
ويبــدو أن الذيــن حملـوا (ِإ ْن) علــى (لــو) أروا فيهــا مــن التشــابه مــا حملهــم علــى ذلــك  ،فـ(لــو) مثــل
(ِإ ْن) فــي أن شــرطها ال يكــون إال فع ـاً( ، )94إواذا كان الدكتــور عبــاس حســن( )95يــرى أن (ِإ ْن)
الشــرطية التــي ال تجــزم هــي أضعــف األنـواع  ،وأقلهــا دو ارنـاً فــي فصيــح الــكام  ،وأ َّ
َن مــن الواجــب
إغفــال أكثــر حاالتهــا  ،وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اســتعمالها إال فــي بعــض الصــور  ،فــإن الباحــث يـراه أريـاً موفقـاً ،
ودقيقاً  ،فهـ ـ ـ ـ ــو لم ينكر وروده ؛ لسماعـ ـ ــه  ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـدل على ذلك الشواهـ ـ ـ ـ ــد الماضيـ ـ ـ ـ ــة  ،ولم يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـرهُ
فــي االستعمـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــدارج مــن أجــل ســامة القواعــد النحويــة مــن الخلــط .
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المبحث الخامس  :إهمال (متى) الجازمة بالحمل على (إذا) الشرطية
إهمال (متى) الجازمة بالحمل على (إذا) الشرطية
ـفر ؟ “ ،
لـ(متــى) اسـ
ٌ
ـتعماالت كثيـرةٌ96فــي ســياقات الــكام  ،فتأتــي اســم اســتفهام كقولنــا  “ :متــى السـ ُ
ِ
وحــرف جـ ًّـر عنــد ُهذيــل( ) كقولهــم  “ :أخرجهــا متــى ُك ّمــه “  ،واســم ُوضــع للداللــة علــى الزمــان
متضمــن معنــى الشــرط  ،وهــو مــا ُيعــرف عنــد المحدثيــن بــ( اســم شـ ـ ـ ــرط جــازم يجــزم فعل ـ ـ ـ ـ ـ ــين )
وذلــك كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقول الحطيئــة(: )97
ِِ
ض ْوِء َن ِارِه *** تَ ِج ْد َخ ْي َر َن ٍار ِع ْن َد َها َخ ْي ُر ُموِق ِد
َمتَى تَأْته تَ ْع ُشو ِإَلى َ
وهذا االستعمال األخير هو ما يعنينا في هذا البحث  ،وقد سب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق أن عرضنا ألدوات الشرط
باختصار  ،وذكرنا (متى) في القسم الثاني الذي يجزم فعلين  ،وال نريد أن نفصل في استعماالته
 ،وشواهده  ،فهي مبسوطة في كتب النحو ؛ ولذا سنتحدث با مقدمات عن مسألة إهمال عملها
بالحمل على (إذا)  ،فنقول  :إننا لم نجد ِم َن النحاة َم ْن عرض لهذا النوع من اإلهمال إال قلــة ،
معنى ـ ـ إن شاء هللا تعالى ـ ـ ولعل من أبرزهم ابن مالك  ،ففـ ــي كتابه
وسنوثق أقوالهم َّ
نصاً أو ً
()98
“ يقول  (( :ونظير حمل (متى) على (إذا)  ،وحمل (إذا)
“ شواهد التوضيح والتصحيح
عل ــى (متى) حملهم (ِإ ْن) ع ـ ـ ـ ــلى (لو) في رفع الفع ـ ــل بعـ ـ ــدها ))  ،ولم يستشهد بشيء  ،وكـ ـ ـ ــذا
أما في كتابه “ شرح عمدة الحافظ وعدة
فع ـ ـ ــل في كتابه “ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (َّ ، “ )99
ِ
الافظ( “ )100فقد استشهد بقول أ ِ
ٍ
يف ،
ُمنا عائشة( )101ـ ـ رضي هللاُ عنها ـ ـ ِ { :إ َّن
رجل أَس ٌ
أبابكر ٌ
ّ
مقام َك َال ُي ْس ِم ُع َّ
أما في كتابه( “ )102شرح التسهيل “ فنراه ينعت هذا
اس } َّ ،
الن َ
ـوم َ
إوانه متى يق ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ِ
الحمل بالغرابة  ،ثم يمثّل بقول عائشة ـ ـ رضي هللاُ عنها ـ ـ السابق .
ويقول أبو حيان( (( : )103والتُهمل حماً على (إذا)  ،خافاً لزاعم ذلك ))  ،وأظنه يقصد ابن مالك
()104
ِ
 ،ويقول ابن هشام
 (( :إواهمال (متى) حكماً لها بحكم (إذا) كقول عائش َة ـ ـ رض ـ ـ ـ ـ ــي هللاُ
ِ
مقام َك َال ُي ْسم ُع َّ
َّ
اس } )) .
الن َ
يقوم َ
عنـ ـ ـ ــها ـ ـ  { :إوِان ُه َمتَى ُ
َّ
عمل الجزم بـ(متى) ؛ ألن أغلب النحاة إذا أرادوا تثبيت قاعدة أتوا
همل
ُ
ويرى الباحث أال ُي َ
بالشواهد القرآنية  ،أو الشعرية  ،وقد ُيعِّقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ذلك بالحديث الشريف أو األثر استئناساً ؛ ألن
األحـ ـ ـ ـ ــاديث الشريفة واآلثار قد تُروى بالمعنى  ،وابن مالك ـ ـ كما نعرف ـ ـ من النحاة الذين ُّ
اعتدوا
ضرر ـ ـ برأي الباحث ـ ـ ف ـ ـ ـ ـ ــي أن
بالحديث الشريف شاهداً موثوقاً تبنى عليه القاعدة النحوية  ،وال
َ
قاعدة ثابت ًة بكثرة الشواهد فهذا ال يجوز  ،ولعل ف ـ ـ ـ ـ ــي
قاعدة نحوي ًة  ،ولكن أن أُغير به
أُؤكد به
ً
ً
()105
 (( :وقد تُهمل (متى) فيرفع الفعل بعدها حماً على (إذا) وهو غريب ))
قول ابن مالك
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم رضاه عن إهمال عـ ـم ـ ـ ـ ـ ــل (متى)  ،فأرسل سجيَّتَ َك وانظر إلى الثقل على لسانك إذا قلت
َجدني
أقم “ ؟ ولذا أ ُ
أقوم “ ألي ـ ـ ـ ـ ــس من التخفيف على لسانك أ ْ
تقم ْ
َن تقول  “ :متى ْ
تقوم ُ
 “ :متى ُ
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ط  ،والجزاء  ،اُ ِ
ط ِ
الجزم ؛
خت َير له
أستشهـ ـ ـ ـ ُـد بقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ابن َّ
ول ما يقتضيه الشر ُ
الوراق(ِ (( : )106فل ُ
ُ
ُ
وتخفيف )) ،وهللاُ أعلم .
ف،
ٌ
ألنه َحـ ـ ـ ْذ ٌ

93

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

نتائج البحث
ُلخص أهم نتائج هذا البحث المتواضع في النقاط اآلتية :
أستطيع أن أ َ
ُ
ـال عمـ ِـل (ليــس) لغ ـ ٌة ثابت ـ ٌة وردت عــن بنــي تميــم  ،فهــي مخصوصــة بهــم دون غيرهــم ،
ـ
م
 1ـ ـ إه ُ
وتُعـ ُّـد فيهــا (ليــس) حرف ـاً ال فع ـاً ناقص ـاً  ،والمشــهور عنــد الجمهــور أنهــا عاملــة ال تُهمـ ُـل .
ِ
 2ـ ـ إهمال ِ
أي بصرٌّي  ،رفضه الكوفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
َن) المصدرية
بالحمل على (ما) المصدرية ر ٌّ
عمل (أ ْ
ُ
ِ
ِ
ي
الباحث برأي الزمخشري
ى
الزمخشر
و
،
الثقيلة
من
ة
المخفف
بأنها
محتجين
أخذ
و
،
م
قو
ة
لغ
أنها
ير
ٍ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ّ
ٍ
ٍ
ـاهد
ـال عمـ ِـل (لــم) بالحمـ ِـل علــى (مــا) النافيــة جــاء فــي شــاهد شــعرٍّي واحــد  ،وهــذا الشـ ُ
 3ـ ـ إهمـ ُ
ـث ال يعتقـ ُـد بوجـ ِ
ـود
ـول القائـ ِـل  ،كمــا أنهــم اختلف ـوا فــي روايتــه ُّ ،
كل ذلــك جعــل الباحـ َ
الوحيـ ُـد مجهـ ُ
هــذا اإلهمــال أص ـاً .
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
وعدم استعماله إال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بعض
يجب إغفاُل ُه ،
 4ــ
إهمال عمل (إ ْن)الشرطية بالحمل علـ ــى (لو) ُ
ُ
ُ
الباحث .
أي الدكتور عباس حسن  ،وأخذ به
الصور  ،هذا ر ُّ
ُ
ِ
 5ـ ـ إهمــال عمـ ِـل (متــى) بالحمــل علــى (إذا) الشــرطية أثبتــه بعــض النحــاة مستشــهدين بحديـ ِ
ـث
ُ
ُ
عائش ـ َة ـ ـ رضــي هللا عنهــا ـ ـ  { :متَــى يقــوم مقامــك َال يسـ ِ
َّ
ـاس }  ،وال يــرى الباحــث بهــذا
ـ
الن
ع
ـم
َ
ُ
َ ُْ ُ
َ
اهد ُالقرآنيـ َِـة  ،أو الشــعر ِ
اإلهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ؛ ألن النحــاة يأتــون بالشـو ِ
ية  ،وقــد يعِّقبــون بالحديـ ِ
ـث الشـر ِ
يف
َ
ُ
يف أو األثــر قاعــدة ثابتـ ٌة بالشـو ِ
أو األثــر استئناسـاً  ،ولكــن أن تُغيــر بالحديـ ِ
ِ
اهد القرآنيـ ِـة ،
ر
ـ
ش
ال
ـث
ٌ
َ
والشــعر ِ
يف واألثــر قــد ُي ْرويــان بالمعنــى  ،فهــذا ال يجــوز  ،وهللاُ أعلـ ُـم .
ية  ،والحديـ ُ
ـث الش ـر ُ
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ِ
ِ
ِ
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م
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{ أْ
َ ُْ َ َ ْ
َن تُؤمـ َـن بــاهلل َو َم َائ َكتــه َ َ َ ُ ُ
ُ
ِ
ِ
َّ
ِبـ ِـه َ ،وتُقيـ َـم َّ
ـان ؟ قــال  { :أ ْ
الصـ َـا َة َ ،وتُ ْؤتــي الــزَك َ
ـان }  ،قــال  :مــا اإلحسـ ُ
ضـ َ
ـوم َرَم َ
المْف ُر َ
َن تَ ْعُبـ َـد هللاَ َكأََّنـ َ
ـك تَـ َـراهُ
وضـ َة َ ،وتَ ُ
اة َ
صـ َ
اك } ينظــر  :صحيــح البخــاري ـ كتــاب اإليمــان ـ بــاب سـؤال جبريــل النبــي ـ صلــى هللا عليــه وســلم
َ ،فـِإ ْن َلـ ْـم تَ ُكـ ْـن تَـ َـراهُ َفِإَّنـ ُـه َيـ َـر َ
ـ عــن اإليمــان وعلــم الســاعة ـ رقــم ( )50ـ  1/27ـ وال شــاهد فــي روايــة البخــاري  ،إنمــا الشــاهد فــي روايــة مســلم وهــي {... :
اك } ينظــر  :صحيــح مســلم ـ كتــاب اإليمــان ـ بــاب بيــان اإليمــان واإلســام
أْ
ـك ِإ ْن َال تَـ َـراهُ َفِإَّنـ ُـه َيـ َـر َ
ـك تَـ َـراهُ َ ،فِإ ْنـ َ
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ال ـ ـ ـ ـ ــدين ت 695 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :د /يحيــى مـراد ـ ـ ـ ـ دار الحديــث ـ ـ ـ ـ القاهـرة ـ ـ ـ ـ 2004م .
 /4اإلفصــاح فــي شــرح أبيــات مشــكلة اإلع ـراب ـ ـ ـ ـ ألبــي نصــر الحســن بــن أســد الفارقــي ت :
487ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :ســعيد األفغانــي ـ ـ ـ ـ منشــورات جامعــة بنغــازي ـ ـ ـ ـ ط الثانيــة ـ ـ ـ ـ 1974م .
 /5االقت ـراح فــي علــم أصــول النحــو – لعبــد الرحمـ ـ ـ ــن جــال الديــن السيوطـ ـ ـ ـ ــي ت 911 :ه ـ -
تحقيـ ـ ـ ـ ــق  :د /حمــدي عبدالفتــاح مصطفــى – المكتبــة االزهريــة للتـراث – ط األولــى – 1999م .
 /6اإلنصــاف فــي مســائل الخ ـ ــاف بيــن النحويـ ـ ــين البصريـ ـ ــين والكوفي ـ ــين – لعبـ ـ ـ ــد الرحمـ ـ ـ ــن بــن
محمـ ـ ـ ــد أبــي البــركات االنبــاري ت 577 :ه ـ  -تحقيــق  :محمــد محــي الديــن عبدالحميــد – المكتبــة
العصريــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع – 1987م.
 /7التبيـي ـ ـ ــن عــن مذاهـ ـ ـ ـ ــب النحوييـ ـ ــن البصريي ـ ـ ــن والكوفييـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ لمحــب الديــن عبــدهللا بــن الحســين
أبــي البقــاء العكبــري ت616 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :د /عبدالرحمــن بــن ســليمان العثيميــن ـ ـ ـ ـ مكتبــة
العبيكـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 2000م .
 /8تســهيل الفوائـ ـ ــد وتكميــل المقاصـ ــد ـ ـ ـ ـ ألبــي عبــدهللا جمــال الديــن محمــد بــن مالــك األندلس ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ت672 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :محمــد كامــل بــركات ـ ـ ـ ـ دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنشــر ـ ـ ـ ـ 1967م .
 /9تفســير البحر المحيط ـ ـ ـ لمحمد بن يوســف الشــهير بأبي حيان األندلســي ت745 :ه ـ ـ ـ د ارســة
وتحقيــق  :الشــيخ عــادل أحمــد عبدالموجــود ـ ـ ـ ـ الشــيخ علــي محمــد معــوض ـ ـ ـ ـ دار الكتــب العلميــة ـ ـ ـ ـ
بيــروت ـ ـ ـ ـ لبنــان ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 2001م .
 /10توجيــه اللمــع ـ ـ ـ ـ ألحمــد بــن الحســين المعــروف بابــن الخبــاز ت639 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :أ.د/
فائــز زكــي محمــد ديــاب ـ ـ ـ ـ دار الســام ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 2002م .
 /11الجن ـ ـ ــى الدان ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي حـ ـ ــروف المعانــي ـ ـ ـ ـ صنعــة الحســن بــن قاســم المـرادي ت749 :ه ـ ـ ـ ـ
تحقيــق  :د /فخــر الديــن قبــاوه ـ ـ ـ ـ أ /محمــد نديــم فاضــل ـ ـ ـ ـ دار الكتــب العلميــة ـ ـ ـ ـ بيــروت ـ ـ ـ ـ لبنــان ـ ـ ـ ـ
ط األولــى ـ ـ ـ ـ 1992م .
 /12حاشــية الخضــري – لمحمــد الخضــري الشــافعي ت 1287 :ه ـ  -تحقيــق  /تركــي فرحــان
المصطفــى – دار الكتــب العلميــة – بيــروت – لبنــان – ط األولــى – 1998م.
 /13حاشــية الدســوقي علــى مغنــي اللبيــب ـ ـ ـ ـ للشــيخ مصطفــى محمــد عرفــة الدســوقي ت1230 :ه
ـ ـ ـ تحقيق  :عبدالسام محمد أمين ـ ـ ـ دار الكتب العلمية ـ ـ ـ بيروت ـ ـ ـ لبنان ـ ـ ـ ط األولى ـ ـ ـ 2000م
.
 /14حاشــية الصبـ ـ ــان علــى شــرح األشمونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي – لعلــي بــن محمــد بــن عيســى نــور الديــن
األشـمونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت 1206 :ه ـ  -تحقيــق  :طــه عبدالــرؤوف ســعد – المكتبــة التوفيقيــة .
 /15خزانة األدب ولب لباب لسان العرب – لعبد القادر عمر البغدادي ت 1093 :هـ  -تحقيق
 :عبدالسام محمد هارون – مطبعة المدني – ط األولى – 1986م.
 /16الخصائــص – ألبــي الفتــح عثمــان بــن جنــي ت 392 :ه ـ  -تحقيــق  :عبدالكريــم بــن محمــد
– المكتبــة التوفيقيــة – القاه ـرة .
 /17ال ـ ــدرر اللوام ـ ـ ـ ـ ــع علــى همـ ـ ـ ــع الهوام ـ ـ ـ ــع شـ ـ ـ ـ ــرح جمـ ـ ـ ــع الجوامـ ـ ـ ـ ــع – ألحمـ ــد بــن األمي ـ ـ ـ ـ ــن
الشـ ــنقيطي ت 1331 :ه ـ  -تحقيــق  :د /عبدالعــال ســالم مكــرم – عالــم الكتــب – 2001م.
98

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

 /18ديـوان األعشــى ميمــون بــن قيــس ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :كامــل ســليمان ـ ـ ـ ـ دار الكتــاب اللبنانــي ـ ـ ـ ـ بيــروت
لبنــان ـ ـ ـ ـ ط األولــى .
 /19ديـوان الحطيئــة بروايــة وشــرح ابــن الســكيت ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :د /نعمــان محمــد أميــن طــه ـ ـ ـ ـ مطبعــة
المدنــي ـ ـ ـ ـ القاهـرة ـ ـ ـ ـ ط األولــى 1987م .
 /20الــرد علــى النح ـ ــاة ـ ـ ـ ـ ألحمــد بــن عبدالرحمــن المعــروف بابــن مضــاء القرطبــي ت592 :ه ـ ـ ـ ـ
تحقيــق  :د /محمــد إبراهيــم البنــا ـ ـ ـ ـ دار االعتصــام ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 1979م .
 /21رصــف المبانــي فــي شــرح حــروف المعانــي ـ ـ ـ ـ ألحمــد بــن عبدالنــور المالقــي ت702 :ه ـ ـ ـ ـ
تحقيــق  :أحمــد محمــد الخ ـراط ـ ـ ـ ـ مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق .
 /22ســر صناعــة اإلعـراب – ألبــي الفتــح عثمــان بــن جنــي ت  392 :ه ـ  -قــدم لــه  :د /فتحــي
عبدالرحمــن حجــازي ـ ـ ـ ـ حققــه وعلــق عليــه  :أحمــد فريــد أحمــد ـ ـ ـ ـ المكتبــة التوفيقيــة .
 /23شــرح أبيــات ســيبويه ـ ـ ـ ـ ألحمــد بــن محمــد أبــي جعفــر النحــاس ت338 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :د/
زهيــر غــازي ازهــد ـ ـ ـ ـ عالــم الكتــب ـ ـ ـ ـ ط األولــى .
 /24شــرح أبيــات ســيبويه ـ ـ ـ ـ ليوســف بــن أبــي ســعيد الســيرافي ت385 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :د /محمــد
علــي ســلطاني ـ ـ ـ ـ دار العصمــاء ـ ـ ـ ـ دمشــق ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 2001م .
 /25شـ ـ ـ ــرح األشمون ـ ـ ــي أللفي ـ ـ ــة ابــن مال ـ ـ ــك – ألبـ ـ ــي الحسـ ـ ــن علـ ـ ــي نــور الديـ ـ ــن ب ــن محمـ ـ ـ ـ ــد
األشـم ـ ـ ـ ــوني ت 929 :ه ـ  -المكتبــة األزهريــة للت ـراث .
 /26شـ ـ ـ ـ ــرح التسهي ـ ـ ـ ـ ــل – لمح ـ ــب الديـ ـ ــن محمـ ـ ــد ب ـ ــن ي ـ ــوس ـ ـ ـ ــف بــن أحمـ ـ ـ ــد المع ـ ــروف بناظـ ـ ـ ـ ــر
الجيـ ـ ـ ـ ــش ت 778 :ه ـ  -تحقيــق أ .د /علــي محمــد فاخــر وآخــرون – دار الســام – ط األولــى –
2007م.
 /27ش ـ ـ ـ ـ ــرح جم ـ ـ ــل الزجاجـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ألب ــي الحسـ ـ ـ ـ ــن عل ــي بــن مؤمــن المعــروف بابــن عصف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
الشــعار ـ ـ ـ ـ إشـراف  :د /إميــل بديــع يعقــوب ـ ـ ـ ـ دار الكتــب
اإلشــبيلي ت669 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :فـّـواز ّ
العلميــة ـ ـ ـ ـ بيــروت ـ ـ ـ ـ لبنــان ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 1998م .
 /28شــرح ش ـواهد المغنــي ـ ـ ـ ـ لجــال الدبــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي ت 911 :ه ـ ـ ـ ـ
منشــورات دار مكتبــة الحيــاة ـ ـ ـ ـ بيــروت ـ ـ ـ لبنــان ـ
 /29شرح ابن ط ــولـ ـ ــون عل ـ ــى ألف ـ ــية ابن مالك – ألبـ ـ ــي عبدهللا شمـ ـ ـ ــس الدين محمد ب ـ ــن علـ ـ ـ ــي
ابــن طولــون ت 953 :ه ـ  -تحقيــق  :د  /عبدالحميــد جاســم الكبيســي – دار الكتــب العلميــة –
بيــروت – لبنــان – ط األولــى – 2002م.
 /30شــرح ألفيــة ابــن مالــك– لبهــاء الديــن عبــدهللا بــن عقيــل ت 769 :ه ـ  -تحقيــق  :محمــد محــي
الديــن عبدالحميــد – مطابــع المختــار اإلســامي – ط العشــرون – 1980م.
 /31شـ ـ ـ ــرح عم ـ ـ ـ ــدة الح ـ ـ ــافظ وعــدة الاف ـ ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ لجم ـ ـ ــال الديــن محمـ ـ ـ ــد بــن مـ ـ ـ ــالك ت 672 :ه ـ ـ ـ ـ
تحقيـ ـ ـ ــق :
 :عدنان عبدالرحمن الدوري ـ ـ ـ با .
 /32شــرح قواعــد اإلعـراب البــن هشــام ـ ـ ـ ـ لمحمــد بــن مصطفــى القوجــي ت950 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق :
إســماعيل مــروة ـ ـ ـ ـ دار الفكــر ـ ـ ـ ـ دمشــق ـ ـ ـ ـ 1997م .
 /33شــرح كافيــة ابــن الحاجــب ـ ـ ـ ـ لرضــي الديــن محمــد بــن الحســن األســتراباذي ت 686 :ه
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ـ ـ ـ ـ قـ ّـدم لــه ووضــع حواشــيه  :د /إميــل بديــع يعقــوب ـ ـ ـ ـ دار الكتــب العلميــة ـ ـ ـ ـ بيــروت ـ ـ ـ ـ لبنــان ـ ـ ـ ـ ط
األولــى ـ ـ ـ ـ 1998م .
 /34شــرح الكافيــة الشــافية ـ ـ ـ ـ ألبــي عبــدهللا جمــال الديــن محمــد بــن عبــدهللا بــن مالــك ت 672 :ه
ـ ـ ـ ـ تحقيــق علــي محمــد معــوض ـ ـ ـ ـ عــادل أحمــد عبدالموجــود ـ ـ ـ ـ دار الكتــب العلميــة ـ ـ ـ ـ بيــروت ـ ـ ـ ـ لبنــان
ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 2000م .
 /35ش ـ ـ ـ ــرح اللمـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ــي النحـ ـ ـ ــو – للقاس ـ ـ ــم بــن محمـ ـ ــد الواســطي الضريــر ت 469 :ه ـ  -تحقيـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  :د  /رجــب عثمــان محمــد – الشــركة الدوليــة للطباعــة بمصــر – ط األولــى – 2000م.
 /36شـ ـ ــرح مغنـ ـ ــي اللبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب المسم ـ ـ ــى ( ش ـ ـ ــرح الم ـ ـ ـ ــزج ) لمحمـ ـ ــد بــن أبــي بكــر بــن عم ــر
الدمامينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت 828 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :عبدالحافــظ حســن مصطفــى العســيلي ـ ـ ـ ـ مكتبــة اآلداب ـ ـ ـ ـ
ط األولــى ـ ـ ـ ـ 2007م
 /37ش ـ ـ ـ ـ ــرح المفص ـ ـ ــل – لم ــوفـ ـ ــق الديــن أب ـ ــي البقــاء المعـ ـ ــروف بابــن يعـ ـ ــيش ت 643 :هــ-
تحقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  :د  /إميــل بديــع يعقــوب – دار الكتــب العلميــة – بيــروت – لبنــان – ط األولــى –
2001م.
 /38ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ابــن الناظـ ـ ــم علـ ـ ـ ــى ألفي ـ ــة ابــن مالــك ـ ـ ـ ـ ألبــي عبــدهللا بــدر الديــن محمــد المعــروف بابــن
الناظــم ت 686 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :محمــد باسـ ـ ــل عيــون الســود ـ ـ ـ ـ دار الكتـ ـ ـ ـ ـ ــب العلميــة ـ ـ ـ ـ بيــروت ـ ـ ـ ـ
لبنــان ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 2000م .
 /39شـواهد التوضيــح والتصحيــح لمشــكات الجامــع الصحيــح ـ ـ ـ ـ ألبــي عبــدهللا جمــال الديــن محمــد
ابن عبدهللا بن مالك ت 672 :ه ـ ـ ـ تحقيق  :محمد فؤاد عبدالباقي ـ ـ ـ عالم الكتب ـ ـ ـ بيروت با .
 /40صحيــح البخــاري ـ ـ ـ ـ لإمــام أبــي عبــدهللا محمــد بــن إســماعيل البخــاري ت 256 :ه ـ ـ ـ ـ ضبطــه
وخـ ّـرج أحاديثــه ووضــع فهارســه  :د /مصطفــى ديــب البغــا ـ ـ ـ ـ دار ابــن كثيرـ ـ ـ ـ دمش ـ ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ بيــروت ـ ـ ـ
ط الخامســة ـ ـ ـ 1993م .
 /41صحي ــح مسلم بشرح أبي زكريا النووي ـ ـ ـ لمسلم بن الحجاج بن مسلم ت 261 :ه ـ ـ ـ اعتنى
بــه  :أبــو الفضــل الدمياطــي ـ ـ ـ ـ دار البيــان العربــي .
 /42علــل النحــو ض ارئــر الشــعر – لعلــي بــن مؤمــن أبــي الحســن المعــروف بابــن عصفــور ت :
663ه ـ  -وضــع حواشــيه  :خليــل عمـران المنصــور – دار الكتــب العلميــة – بي ـ ــروت – لب ـ ـ ـ ــنان –
ط األولــى – 1999م.
وبل الصدى ـ ـ ـ لعبد هللا جمال الدين بن هشام األنصاري ت 761 :ه ـ ـ ـ تحقيق
 /43قطر الندى ّ
 :محمد عبد المنعم خفاجي ـ ـ ـ مكتبة اإليمان ـ ـ ـ المنصورة .
 /44الكتاب – لعمرو بن عثمان أبي بشر المشهور بسيبويه ت 180 :هـ  -تحقيق  :عبدالسام
محمد هارون – دار الجيل – بيروت – ط األولى .
 /45اللبــاب فــي علــم اإلعـراب ـ ـ ـ ـ لمحمــد بــن أحمــد تــاج الديــن األســفراييني ت 684 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق
 :د /شــوقي المعـ ّـري ـ ـ ـ ـ مكتبــة لبنــان ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 1996م.
 /46المحتس ـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ـ ــي تبيـ ــين وجــوه شـواذ القـراءات واإليضــاح عنهــا ـ ـ ـ ـ ألبــي الفتـ ـ ـ ــح عثمـ ـ ـ ــان بــن
جنــي ت 392 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق  :محمــد عبدالقــادر عطــا ـ ـ ـ ـ دار الكتــب العلميــة ـ ـ ـ ـ بيــروت لبنــان ـ ـ ـ ـ ط
األولــى ـ ـ ـ ـ 1998م .
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 /47المحرر في النحو ـ ـ ـ ـ لعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت 702 :ه ـ ـ ـ تحقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
أ  .د /منصور علي محمد عبدالسميع ـ ـ ـ القاهرة ـ ـ ـ ط األولى ـ ـ ـ 2005م .
 /48المطالــع الســعيدة ـ ـ ـ ـ لجــال الدبــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي ت 911 :ه ـ ـ ـ ـ تحقيــق
 :د /طاهــر ســليمان حمــوده ـ ـ ـ ـ الــدار المصريــة ـ ـ ـ ـ اإلســكندرية .
صنفــه  :د /علــي توفيــق الحمــد ـ ـ ـ ـ يوســف جميــل الزغبــي
 /49المعجــم الوافــي فــي النحــو العربــي ـ ـ ـ ـ ّ
ـ ـ ـ ـ دار اآلفــاق الجديــدة ـ ـ ـ ـ الــدار البيضــاء ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 1992م .
 /50مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ـ ـ ـ ـ لجمــال الديــن عبــدهللا بــن يوســف بــن أحمــد بــن هشــام
األنصــاري ت 761:ه ـ ـ ـ ـ قـ ّـدم لــه ووضــع حواشــيه وفهارســه  :حســن حمــد ـ ـ ـ ـ أشــرف عليــه وراجعــه
 :د /إميــل بديــع يعقــوب ـ ـ ـ ـ دار الكتــب العلميــة ـ ـ ـ ـ بيــروت ـ ـ ـ ـ لبنــان ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 1998م .
 /51مفتــاح العلــوم – ليوســف بــن محمــد بــن علــي أبــي يعقــوب الســكاكي ت 626 :ه ـ  -تحقي ـ ـ ـ ــق
 :د  /عبدالحميــد هنــداوي – دار الكتــب العلميــة – بيــروت – لبنــان – ط األولــى – 2000م.
 /52المقتضــب – محمــد بــن يزيــد أبالعبــاس المبــرد ت 285 :ه ـ  -تحقيــق  :محمــد عبدالخالــق
عضيمــة– عالــم الكتــب – بيــروت .
 /53المقرب ألبي الحســن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور األشــبيلي ت 669 :ه
ـ ـ ـ ـ تحقيـ ـ ـ ـ ـ ــق  :عــادل أحمــد عبــد الموجــود ـ ـ ـ ـ علــي محم ـ ــد معــوض ـ ـ ـ ـ دار الكتــب العلميــة ـ ـ ـ ـ بيــروت
ـ ـ ـ ـ لبنــان ـ ـ ـ ـ ط األولــى ـ ـ ـ ـ 1998م .
 /54النحو الوافي ـ ـ ـ لعباس حسن ـ ـ ـ دار المعارف ـ ـ ـ ط الثانية عشرة .
 /55نظــم الف ارئــد وحصــر الش ـرائد ـ ـ ـ ـ لمهــذب الديــن مهلــب بــن حســن بــن بــركات المهلبــي ت :
583ه ـ ـ ـ تحقيق  :د /عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ـ ـ ـ مكتبة العبيكان ـ ـ ـ الرياض ـ ـ ـ ط األولى
ـ ـ ـ ـ 2000م .
 /56همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع – لعبــد الرحمــن جــال الديــن الســيوطي ت 911 :ه ـ
 -تحقيــق  :د  /عبدالحميــد هنــداوي – المكتبــة التوفيقيــة .
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مصادر الفعل الثالثي
تعددها و اختالف معانيها

إعداد  /د.علي احمد النبوت

توطئة:
علــوم اللغــة العربيــة شــتى ،ولــكل موضوعاتــه ومســائله وأحكامــه وقضايــاه ،ومــن تلــك العلــوم علــم
الصــرف الــذي هــو مــدار بحثــي فــي هــذه الد ارســة ،وال جــرم أنــه لبنــة الكلمــة والبنــاء األول الــذي فــي
اختالــه يــزل اللســان ،وتســمج األلفــاظ ،فيضطــرب المعنــى ،فــا ُيعــرف للكاتــب جهــة إلــي قصــد ،وال
للقائــل ســبيل إلــي البيــان .
فالصــرف للغــة أول لبناتهــا  ،فهــو أساســها األول الــذي يبنــي منــه الكلــم  ،ومــا يعتريــه مــن مظاهــر،
كاإلبدال  ،واإلعام  ،واإلدغام .
وقــد أشــار ابــن فــارس فــي كتابــه ( الصاحبــي ) إلــي شــيئين أراهمــا بســبب وثيــق إلــي هــذا البحــث
همــا  :أهميــة علــم الصــرف  ،وقضيــة هــذا البحــث  ،قــال  :وأمــا التصريــف فــإن مــن فاتــه علمــه
فاتــه المعظــم  ،ألنــا نقــول “ :وجــد” وهــي كلمــة مبهمــة ،فــإذا صرفنــا أفضحــت فقلنــا فــي المــال :
وجدا وفي الضالة وجدانا وفي الغضب موجدة وفي الحزن وجدا
والنص نفسه اورده الثعالبي في (فقه اللغة وسر العربية )
ولعلــم الصــرف مســائل شــتي  ،غيــر أنــي فــي هــذا البحــث ســأفرد الحديــث عــن مســألة واحــدة منــه
 ،أال وهــي ( تعــدد مصــادر الفعــل الثاثــي واختــاف معانيهــا ) وقــد اقتصــرت هــذه الد ارســة علــي
المصــادر وحدهــا دون غيرهــا مــن أقســام الكلــم  ،بــل علــي بعــض المصــادر دون بعــض  ،ألن
اإلحاطــة بهــا كلهــا اليســعه بحــث بــل معجــم أو كتــاب لعلــه يبلــغ األســباب أو بعضهــا .
كمــا اقتصــرت الد ارســة هــذه علــى معجــم واحــد مــن معجمــات العربيــة هــو معجــم لســان العــرب
 ،ألنــه أكثــر المعجمــات دقــة وأكثرهــا مــادة  ،والجــرم أن الد ارســة المعجميــة تظــل ناقصــة مــا لــم
تســتقص مــن المعجمــات مــا أمكــن فــا يحيــط باللغــة معجــم  ،كمــا اليحيــط باللغــة إال نبــي.
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ملخص البحث
يعــرض البحــث لمســألة مجــيء الفعــل علــي صيغــة واحــدة  ،ومجــيء مصــادره علــى صيــغ شــتى،
حتــي ليظــن أنــه فقــط مــن قبيــل التعــدد ال غيــر  ،لكــن األمــر غيــر ذلــك فــإن لــكل صيغــة مصــدر
داللــة غيــر التــي فــي األخــرى  ،وعلــى هــذا قــد يكــون للفعــل ((الثاثــي)) الواحــد فــي العربيــة أكثــر
مــن مصــدر  ،ولــكل مصــدر بنــاء غيــر البنــاء الــذي ألخــر  ،وداللــة غيــر التــي فــي األخــر  ،ومثــل
ذلــك كثيــر منــه “خــارت تخــور  ،خــو ار وخــؤو ار وخو ارنــا وفــي اإلنســان إذا ضعــف خــار خــو ار  ،وفــي
الثــور خــار خ ـوا ار “  4والجــرم أن ذلــك مــن بــاب وحــدة الفعــل فــي العربيــة  ،وتعــدد مصــادره  ،ثــم
اختــاف معانيهــا .
والبحــث – فــي حقيقتــه – وهــو ترجمــة لفكـرة عرضــت لــي وأنــا أتدبــر الكلــم فــي القـرآن الكريــم  ،فقــد
شــدني اختــاف البنيــة بيــن مصــادر المــادة الواحــدة نحــو  :والشــكر والشــكور الكفــر والكفــور والكفـران
ونحوهــا فــأردت أن أســتبين الفــرق بينهــا فتولــدت فكـرة البحــث ثــم دورتهــا زمنــا فــي الـرأس  ،وعطفــت
اتتبــع النظيــر فــي القـرآن حتــى اســتوى مــادة  ،فجمعتهــا او بعضــا منهــا ثــم حبرتهــا فــي قرطــاس .
أمــا كيفيــة العــرض فلقــد اتيــت بالفعــل فــي صيغــة الماضــي عنوانــا وعتبــة  ،ثــم جئــت بالمصــادر
منــه  ،ثــم أردفــت ذلــك بالفــرق بيــن معانيهــا مــن خــال ســياق اآليــات فــي القـرآن الكريــم ثــم عطفــت
علــى ذلــك – كلمــا مســت الحاجــة – بــكام العــرب مــن الشــعر أو حديــث نبينــا محمــد عليــه أفضــل
الصــاة وأزكــى التســليم .
أهمية البحث وأهدافه :
تكمــن أهميــة االبحــاث – عمومــا – فــي تحقيــق مبــادئ أهمهــا – فــي تقديــر – الجــدة ثــم التوســع
والمغايـرة علــى ســبيل النقــد والتحليــل  ،وذلــك تفاديــا للتكـرار  ،واجتنابــا للمســلمات مــن قواعــد العلــوم .
وهــذا البحــث أقمــه علــى هذيــن المبدأيــن ،فكفــل مــن أضعــه فــي حيــز المبــدأ االول ونصيــب آخــر
هــو بســبب إلــى حيــز النقــد والتحليــل.
فأمــا االول ففــي العــرض والتقديــم فإنــي لــم أقــف – فيمــا قـرأت واطلعــت – علــى مــن تنــاول الموضــوع
انطــاق مــن الفعــل الواحــد وتدرجــا بتعــدد المصــادر الدالــة عليــه.
وأمــا فــي حيــز مبــدأ التوســع علــى ســبيل النقــد ففــي مــا تنــاول أســتاذنا العانــة الدكتــور فاضــل
الســامرائي فــي كتابــه مــن أسـرار البيــان القرآنــي ،ففــي مصــدر الفعــل شــكر قــال“ :ورد مصــدر الفعــل
شــكر فــي القـرآن الكريــم بصورتيــن وهمــا الشــكر والشــكور” 5غيــر أنــه رد معنــى (الشــكر) إلــى الشــكر
6
بالعمــل ،ورد معنــى الشــكور إلــى معنــى الشــكر بالعمــل والشــكر باللســان.
غيــر أنــي أرى غيــر مــا رأى عالمنــا الجليــل ،فســياق اآليــة التــي ورد فيهــا المصــدر (شــكرا) والــذي
َشـ ْـك ًار } ســبأ  {13هــو –فــي تقديــر-
آل َد ُاوود ُ
اســتدل بــه الدكتــور فاضــل وهــو قولــه تعالــى ْ
{اع َمُلـوا َ
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بداللــة اإليمــان والتوحيــد ال بدالــة الشــكر بالعمــل  ،أي :اعملــو مؤمنيــن موحديــن ،وممــا يعضــد مــن
ذلــك ويبينــه وهــو اللفــظ فــي تصريفاتــه األخــرى ،كالفعــل واســم الفاعــل ،فأمــا الفعــل فقولــه تعالــى:
ِ
َشـ ُـك ُر أ َْم أَ ْكُفـ ُـر َو َمـ ْـن َشـ َـك َر َفِإَّن َمــا َي ْشـ ُـك ُر ِلَنْف ِسـ ِـه َو َمـ ْـن َكَفـ َـر َفـِإ َّن
ضـ ِـل َرِّبــي ِلَيْبُل َوِنــي أَأ ْ
ـال َٰهـ َذا مـ ْـن َف ْ
{ َقـ َ
ـي َك ِريـ ٌـم } ســورةالنمل40
َرِّبــي َغِنـ ٌّ
ـان اْل ِح ْك َمـ َة أ ِ
اشـ ُـك ْر هللِ َو َمــن َي ْشـ ُـك ْر َفِإّن َمــا َيشـ ُـك ُر ِلَنْف ِسـ ِـه َو مـ ْـن
َن ْ
وقولــه جــل شــأنه ( َو َلَقـ ْـد َءاتَْيَنــا ُلْق َمـ َ
َكَفـ َـر فـ َّ
ـي َح ِميـٌـد) (لقمــان.)12:
ـإن هللا َغِنـ ٌّ
َّ
ـات أ َْو
ـول َقـ ْـد َخَلـ ْـت ِمــن َقْبِلـ ِـه ُّ
الرُسـ ُـل ۚ أََف ـِإن َّمـ َ
وأمــا اســم الفاعــل فقولــه تعالــى { َو َمــا ُم َح َّمـ ٌـد ِإال َرُسـ ٌ
ِ ِ
ِ
الشـ ِ
ِ
للا َّ
ين}
ضـ َّـر َّ
ـاك ِر َ
َعَقاِب ُكـ ْـم ۚ َو َمــن َينَقلـ ْـب َعَلـ ٰـى َعقَب ْيــه َفَلــن َي ُ
ُقتـ َـل انَقَل ْبتُـ ْـم َعَلـ ٰـى أ ْ
للاَ َشـ ْـيًئا ۗ َو َسـ َـي ْج ِزي َّ ُ
( )144ســورةآلعمران)
الش ِ
وقوله جل شأنه { ومن ُي ِرْد ثَواب ْاآل ِخرِة ُن ْؤِت ِه ِم ْنها وسَن ْج ِزي َّ
ين} ( )145سورةآلعمران
اك ِر َ
َ
َ َ
َ ََ
ََ
وعلى ذلك يكون في البحث كفل من المغايرة على سبيل النقد والتحليل.
وأرى مــن تمــام البحــث ان أردف مــا ســبق بنبــذة موج ـزة عــن (المصــدر ،والمصدرالثاثــي ) ثــم
أعطــف بالد ارســة التطبقيــة.
ماهية المصدر في العربية :
المصدر لغة من “صدر ومصدرا”

7

وهو الموضوع الذي تصدر عنه االحداث تقول :صدر عن دار صادر فان كذا وكذا.
وفــي (أسـرار العربيــة ) هــو الموضــع الــذي تصــدر اإلبــل 8بعــد ورودهــا ،قــال تعالــي (حتــى يصــدر
9
الرعــاء ) أي“ :حتــى يصــدر الرعــاء إبلهــم”
أما في االصطاح فقد جاءت فيه تعريفات عدة منها:
أنــه “أصــل الكلمــة التــي تصــدر عنهــا صـوادر األفعــال  ...فيقــال ذهــب ذهابــا وســمع ســمعا وســماعا
وحفــظ حفظــا” 10وأنــه “اســم الحــدث الــذي تصــرف منــه األفعــال نحــو الضــرب تصــرف منــه ضــرب
يضــرب وســيضرب” 11وأنــه “اســم الحــدث الجــاري علــي الفعــل لبيــان مدلولــه” 12وأنــه “االســم الــذي
اشــتق منــه الفعــل وصــدر عنــه” 13وغيرهــا
وللمصــدر ســمات فــي اللغــة منهــا أنــه يقــام مقــام الفاعــل والمفعــول  ،جــاء فــي كتــاب ســيبويه” وقــد
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يجــئ المصــدر علــى المفعــول  ،وذلــك قولــك  :لبــن حلــب إنمــا تريــد محلــوب  .ويقــع علــي الفاعــل ،
وذلــك قولــك يــوم غــم ورجــل نــوم ،إنمــا تريــد النائــم والغــام “ ...وقالــو :معشــر كــرم ،فقالـوا هــذا كمــا
يقولــون  :وهــو رضــا  ،إنمــا يريــدون المرضــي فجــاء للفاعــل كمــا جــاء للمفعــول “ 14وفــي الصحابــي:
ويقولــون قــوم عــدل ورضــى”.15
وفــي فقــه اللغــة وســر العربيــة للثعالبــي مانصه”:تقــول العــرب :رجــل عــدل ،أي عــادل ورضــي ،أي
ن 16
مرضــي وبنــو فــان لنــا ســلم  ،أي :مســالمون وحــرب ،أي :محاربــو ”
و(عــدل) الواحــد واالثنــان والثاثــة والذكرواألنثــي فيــه سـواء  ،جــاء فــي النـوادر ألبــي زيــد “ :رجــل
17
عدل،وامـرأة عــدل ،ورجــان عــدل ،وام أرتــان عــدل ،وقــوم عــدل”
مصادر الثاثي:
مصــادر الثاثــي كثي ـرة وهــي عنــد “ الرضــي” ترتقــي إلــي اثنيــن وثاثيــن منهــا مــا هــو قياســي
ومنهــا مــا هــو غيــر ذلــك  ،وقــد جــاء فــي المزهــر للســيوطى “ومصــادر الثاثــي كلهــا تأتــي علــي فعــل
وفعــل وفعلوفعــول وفعــال وفعالوفعالوفعالوفعــول وفعــل وفعلوفعلوفعلوفعــال وفعــان وفعيــل وفعــان
19
وفعــان وفعالــة وفعالةوفعولــة وفعلــة وفعلةوفعيلــة ،وقــد تأتــي المصــادر قليــا علــي فعلــي وفعلــي”
20
“وللثاثي المجرد ثاثة أبنية فعل وفعل وفعل”
18

قال سيده في المخصص:
“ففعــل عمــروا ،وغيــر المتعــدي قولــك جلــس زيــد وذهــب عمــرو وأمــا فعــل فنحــو علــم وجهــل وشــرب
وفــزع وهلــع وجــزع ويكــون فيهــا المتعــدي وغيــر النتعــدي فالمتعــدي قولــك علــم زيــد األمــر وشــرب
عمــرو المــاء وغيــر المتعــدي قولــك فــزع زيــد وجــزع عبــد هللا وأمــا فعــل فنحــو كــرم وظــرف وال يكــون
21
متعديــا البتــة اليجــئ منــه كــرم زيــد عمــروا”.
وقد اختلف بين الفعل والمصدر أيهما يشــتق من اآلخر  ،حيث ذهب الكوفيون إلى أن المصدر
مشــتق مــن الفعــل وفــرع عنــه نحــو ضــرب ضربــا و قــام قيامــا  ،وذهــب البصريــون إلــى أن الفعــل
مشــتق مــن المصــدر فــرع عنــه”. 22
رجــح رأي البصرييــن علــى الكوفييــن
وقــد عــرض األنبــاري فــي اإلنصــاف ألدلــة الفريقيــن و ّ
إوان كنــت – فــي هــذا البحــث – لســت معنيــا بهــذه المســألة إال أنــي أريــت أن أســوقها عرضــا بمــا
تمــس بــه الحاجــة و تتطلبــه الفائــدة التقديــم .
االرتشــاف أن (لقيــة علــي القيــاس .يكــون للفعــل الثاثــي الوحــد فــي العربيــة أكثــر مــن مصــدر  ,ولــكل
مصدربنــاء غيــر البنــاء الــذي لآلخــر  ,وداللــة غيــر التــي فــي اآلخــر  ،وذلــك مــن ســعة المفــردة فــي
العربيــة و تعــدد داللتهــا  ،ومناســبتها للســياق  ،وقدرتهــا علــى التنــوع .
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و ســأورد أمثلــة ،منهــا علــى ســبيل الترتيــب فــي العــدد مــن األكثــر فاألقــل فقــد تصــل بعــض مصــادر
الثاثــي إلــى عش ـرة وهــو علــى قــول الســيوطي حــرف واحــد فقــط قــال “ ليــس فــي كامهــم مصــدر
23
علــى عشـرة ألفــاظ إال مصــدر واحــد وهــو لقيــت زيــداً لقــاء ولقــاءة ولقــى ولقيــا واقيــا ولقيانــا ولقيانــة”
وفــي شــرح الشــافية لاســترابازادي أن “لقــاءة” شــاذ 24وفــي االرتشــاف أن (لقيــة) علــي القيــاس.
أمــا مجيئهــا علــي تســعة فهــو مطــرد مــن ذلــك مصــادر الفعــل “مكــث” فهــي مكثــا ومكثــا ومكثــا
ومكوثا ومكثا ومكثانا ومكيثي ومكيثاء ومكثة” 25وكذلك مصادر الفعل “ :حســب” فهي  :الحســب
والحســاب والحســبان والحســابة والحســبة والحســبان والمحســبة والحســب والحســابة ،وهــي إن كانــت
يشــبه بعضهــا بعضــا فــي بنيــة الفعــل وفــي عــدد األحــرف فإنهــا تختلــف مــن حيــث المعنــى.
وتجــيء علــى ثمانيــة كمصــادر الفعــل “تــم” وهــي “تمــا وتمــا وتمــا وتمامــا وتمامــة وتتمــة وتمامــا وتمــة
26
التمام”.
وتجــيء علــى ســبعة كمصــادر الفعــل (وجــب) وهــي  ( :الوجــوب  ،والوجبــة ،والجبــة والوجــب،
والوجوبــة ،والوجيــب ،الوجبــان) 27ولــكل معنــى .اختلــف فــي الوجبــان.
وتجــيء علــى ســتة كمصــادر الفعــل ســفل وهــي ( الســفل والســفل والســفول والســفال والســفالة
28
والســفالة).
وتجيء على أربعة كمصادر الفعل (حلم) وهى (الحلم والحلم والحلم والحلم)
30
وكذلك الفعل (كفر) :ومصادره ( الكفر ،والكفر ،والكفور ،والكفران).
وتجــيء علــي مصدريــن كمصــادر الفعــل (قبــل)  :وهــي (القبــل والقبــول)  31وكذلــك الفعــل (قضــى):
32
ومصدراه (القضي والقضاء).
وهــذه المصــادر إوان كانــت تتفــق – عــددا وترتيبــا -مــن حيــث بنيــة الفعــل فإنهــا – علــي التحقيــق –
تختلــف مــن حيــث المعنــى.
أمــا مــا يجــيء علــى مصــدر واحــد فهــو ليــس مــن قضيــة البحــث ،ألن البحــث إنمــا يعــرض لمســألة
التعــدد واختــاف المعنــى.
كمــا أن مــن األفعــال مــا ال مصــادر لهــا نحــو“ :نعــم وبئــس وعســى وليــس” 33غيــر أن ذلــك يقابلــه
34
أن مــن المصــادر مــا ال أفعــال لــه نحو:ويل،وويه،وويــح.
أنشد ابن األعرابي لعدي بن يزيد:
في كل يوم ما وكل لياه حتي يقول كل راء إذا راه يا ويحه من جمل ما أشقاه

35
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وقد علل ابن جنى لورود هذه المصادر بغير أفعال ل ـ “ كراهة أن يكثر في كامهم ما يســتثقلون،
36
والستغنائهم بالشيء عن الشيء حتى يكون المستغني عنه مسقطا”
ويرجــع الدكتــور ( فاضــل الســامرائي) تعــدد المصــادر فــي العربيــة إلــي ســببين همــا :اختــاف لغــات
37
العــرب واختــاف المعنــى.
وفــي حيــز اختــاف المعنــى اختــاف الحــركات بيــن صيغتــي الفعــل مــع اتفاقهمــا فــي األحــرف بنــاء
وترتيبــا فتختلــف بذلــك معانيهمــا كل عــن اآلخــر ،ومثــل ذلــك :حســب يحســب فــاألول بمعنيــى عــد
يعــد والثانــي بمعنــى ظــن يظــن وســيجيء بيــان ذلــك الحقــا.
والعربيــة لســان دال مبيــن ومعنــى ذلــك أن مــا مــن حــرف يجــاور حرفــا إال ولــه مــن تلــك المجــاورة
بيــان ،ومــا مــن حركــة تختلــف فــي موضعهــا ،إال ولهــا مــن ذلــك االختــاف داللــة ،فإنــك تجــد الفعــل
الواحــد وقــد تســاوت أحرفــه ترتيبــا بيــد أنــه باختــاف حركــة أحــد أحرفــه تتبــدل صيغتــه فيختلــف
المعنــى ويختلــف بذلــك مصــدر كل فعــل ويتعــدد.
و فيمــا يلــي طائفــة مــن أمثلــة ذلــك مــا أثبــت بــه القــول توخيــت فــي عرضهــا العــدد فبــدأت باألكثــر ثــم
تدرجــت باألقــل  ،كمــا أنــي أوردت منهــا مــا اكتملــت فيــه شـواهده مــن القـرآن أو الحديــث أو الشــعر
أو ثاثتهــا و أعرضــت عمــا لــم أعثــر لــه عــن شــاهد يعضــد منــه .
الفعل (حسب) :
والمصــادر منــه تســعة كاآلتــي ) الحســب و الحســاب و الحســبان و الحســابة و الحســبة ) و
(الحســبان والمحســبة ) و ( الحســب والحســابة ). 38
و هــي إوان كانــت يشــبع بعضهــا بعضــا فــي بنيــة الفعــل و فــي عــدد األحــرف فإنها-علــى التحقيــق
– تختلــف مــن حيــث المعنــى  ،فالمجموعــة األولــى هــي بمعنــى واحــد و المصــدران الثانيــان همــا
بمعنــى واحــد غيــر معنــى المصــادر الخمســة التــي ســبقتها والمصــدران األخـران همــا بمعنــى واحــد
غيــر معنــى المصــادر األخــرى جميعيهــا
والفعــل الماضــي منهــا جميعــا (حســب) غيــر ان لــكل منهــا صيغــة خاصــة تختلــف عــن صيغــة األخــر
فــي الحــركات إوان اتفقــت فــي األحــرف  ،فحســب بصيغــة ومعنــى ،وحســب بصيغــة أخــرى ومعنــي
أخــر ،وســأفضل القــول علــى المصــادر أكثــر.
أوال ( :الحســب والحســاب والحســبان والحســابة والحســبة) وهــي جميعهــا بمعنــى العــد .تقــول :حســب
يحســب حســبا وحســابا وحســبانا وحســابة وحســبة بمعنــى (عــد) بالفتــح فــي الماضــي والكســر فــي
المضــارع.
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جــاء فــي لســان العــرب :الحســاب والحســابة عــدك الشــيء “وحســب الشــئ حســبا وحســابا وحســابة
39
عــدة”
فأما ِ
(الحساب) فلقوله تعالى( :يرزق من يشآء بغير حساب) ( البقرة.)212 :
(عطآء حساباً ) (النباء.)36:
وقوله جل شأنه:
ً
وأما (الحسبان) فلقوله تعالىَّ :
{الش ْم ُس و َاْلَق َم ُر ِب ُح ْسَب ٍ
ان} ( )5سورةالرحمن
ُ
وأمــا ِ
(الحســابة) .فــإن شــاهده مــا جــاء فــي معجــم لســان العــرب ،عــن ابــن األع اربــي لنظــور بــن مرثــد
األســدي قــال:
يا جمل أسقيت با حسابه

سقيا مليك حسن الربابه قتلتني بالدل والخابه

40

وأما ِ
(الح ْسبة) فشاهده فيها ما ورد في معجم لسان العرب عن النابغة قوله:
41
وأسرعت حسبة في ذلك العدد
فكلمت مائة فيها حمامتها
ثانيا ( الحسبان والمحسبة) وكاهما بمعنى الظن واالعتقاد.
تقــول :حســب يحســب حســبانا ومحســبة إذا ظــن واعتقــد .بالكســر فــي الماضــي والفتــح فــي المضــارع
42
 .واختلــف فــي المحســبة
وقــد وردت فــي الق ـرآن الكريــم أفعــال مــن مصــدر (الحســبان) بمعنــى االعتقــاد منهــا ماهــو فــي
الماضي ،قال تعالىِ ( :
امنا َو ُه ْم ال ُيْفتَُنون) ( العنكبوت )2:
أن ُي ْت ُ
ركوا أن َيُقوُلوا َء ّ
الناس ْ
أحسب ُ
َ
وقــال جــل شــأنه  ( :أم ح ِســب الذيــن اجترحـوا الســيَئ ِ
أن نجعلهــم كاللذيــن ءامنـوْا) (الجاثيــة)21:
ات
ْ
ّ
ُ
ْ َ َ
ِ
ِ
ن
ص ُّموْا) (المائده)71:
و
ا
و
م
ع
ف
ة
ن
ت
ف
و
ك
ت
ال
أن
ا
و
ب
ٌ
وقال عز من قائلَ ( :و َحسُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ
َخَل َدهُ} ( )3ســورةالهمزة وقــال جــل شــأنه ( :
{ي ْح َسـُـبأََّن َماَل ُهأ ْ
ومنهــا ماهــو فــي المضــارع  ،قــال تعالــيَ :
وتحســبهم أيقاضـاًُ وهــم رقــود ) ( الكهــف )18:قــال عــز مــن قائــل ( الذيــن ضــل ســعيهم فــي الحيــاة
الدنيــا وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا) ( الكهــف.)104:
ثالثا ( :الحسب والحسابة) وكاهما بمعنى األصالة في الكرم.
تقول :حسب يحسب حسبا وحسابة إذا كرم أصله. .
43
وتقول :حسب الرجل إذا أنتمى إلي أصل كريم ،ومنه الحسب في النسب.
الفعل (وجب):
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والمصــادر منهــا (الوجــوب ،والوجبــة ،والجبــة ،والوجــوب ،الوجبــة والوجيــب )
واختلــف فــي الوجبــان.

44

ولــكل معنــى،

فأمــا (الوجــوب) فلــه معنيــان :اللــزوم مطلقــا والمــوت ،تقــول وجــب الشــيء يجــب وجوبــا أي لــزم فهــو
واجــب ،وتقــول  :ووجــب الرجــل وجوبــا إذا مــات فهــو واجــب.
قال قيس بن الخطيم:
أطاعت بنو عوف أمي ار نهاهم

عن السلم حتى كان أول واجب

45

أي أول ميت.

وروي “ أن النبــي (صلــى هللا عليــه وســلم) جــاء يعــود عبــد هللا بــن ثابــت فوجــده قــد غلــب فاســترجع
وقــال  :غلبنــا عليــك يــا أبــا الربيــع فصــاح النســاء وبكيــن فجعــل ابــن عتيــك يســكتهن فقــال رســول هللا
46
صلــى هللا عليــه وســلم :دعهــن فــإذا وجــب فــا تبكيــن فقــال مــا الوجــوب؟ قــال إذا مــات”
واما (الوجبة) فبمعني السقوط ،تقول :وجب الحائط يجب وجبة إذا سقط .قال تعالى:
للاِ َلكــم ِفيهــا خيــر ۖ َفا ْذكــروا اســم َّ ِ
ِ
ِ
اف َفـِإ َذا َو َجَبـ ْـت
صـ َـو َّ
{واْلُبـ ْـد َن َج َعْلَن َ
اهــا َل ُكــم ّمــن َشـ َـعائ ِر َّ ُ ْ َ َ ْ ٌ
َ
للا َعَل ْي َهــا َ
ُُ ْ َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َ
اها َل ُكـ ْـم َل َعل ُكـ ْـم تَ ْشـ ُـك ُرو َن} ( )36سورةالح ــج
ذ
ك
ـر
ـ
ت
ع
م
ل
ا
و
ـع
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ان
ق
ل
ا
ا
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ع
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ك
ف
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ـ
ه
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ن
ن
ر
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ـ
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ـ
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َّ
ْ
ْ
ْ
ُجُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ
أي ســقطت جنوبهــا علــي األرض.
وأمــا (الجبــة) فخــاض بالبيــوع فقــط :وجــب البيــع جبــة . .إذا لــزم وفــي الحديــث“ :إذا كان البيــع عــن
47
خيــار فقــد وجــب”
وأما (الوجب) فخاص بغياب الشمس ،تقول :وجبت الشمس وجبا إذا غابت .48
وأمــا (الوجيــب والوجبــان) فخــاض بخفقــان القلــب  ،تقــول  :وجــب القلــب يجــب وجيبــا ووجبانــا إذا
49
خفــق واضطــرب .
وأمــا (الوجوبــة) قيــل الجبــن وقيــل اللــؤم ألنــه ســقوط فــي المــرءة ،وجــب الرجــل يجــب وجوبــة إذا جبــن
50
أو لــؤم ،والوجــب فــي اللغــة الجبــان .
الفعل (سفل)
والمصادر منه ( السفل والسفل والسفول والسفال والسفالة والسفالة)
فاما ( السفل ) بضم السين فهو نقيض العلو.
110

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

وأمــا (الســفل) بكســر الســين فهــو نقيــض العلــو  ،وهــو خــاص بالظــرف ومنــه أســفل الشــيء وأعــاه
تقــول :ســفل يســفل ســفا  ،إذا هبــط.
ومنه السفلى نقيض العليا ،وسفلة البعير قوائمه ألنها أسفل.
ِِ
ين }
َسـ َـف َل َســافل َ
قــال تعالــى( :والركــب أســفل منكــم) ( االنفــال )42 :وقــال عــز وجــل { ثُـ ّـم ََرَد ْدَنــاه ُأ ْ
( )5ســورةالتين
وأما (السفول ) فهو نقيض العلو وهو خاص بالمرتبة.
الكتَـ ِ ِ
ِ
وفــي العلــو قــال تعالــى) وَقضينــا ِإَلــى بِنــي ِإســرِائيل ِفــي ِ
األر ِ
ض َم َّرتَْيـ ِـن َوَلتَ ْعُلـ ّـن
َ َ َْ
ـاب لتَُفسـ ُـد ّن فــي ْ
َ
َْ َ
ُعُلـوا كبيـ اًر) (اإلسـراء)
ومنه السفلة نقيض العلية تقول :علية القوم وسفلتهم.
وأما (السفال) فهو خاص بالمكان وهو نقيض العاء يقال أمرهم في سفال وفي عا.
وامــا (الســفالة) بالفتــح النذالــة فهــى نقيــض الشــرف  ،ســفل يســفل ســفالة ،بالضــم فــي الفعــل والفتــح
فــي المصــدر .إذا كان نــذال ،ومنــه الســافل النــذل والوضيــع  .قــال ابــن الســكيت” هــم الســفلة األراذل
52
النــاس”
51

وامــا (الســفالة) فهــو المــكان المنخفــض نقيــض العــاوة بمعنــى المــكان المرتفــع ،يقــال :قعــد ســفالة
الريــح وعاوتهــا فالعــاوة مــن حيــث تهــب والســفالة مــا كان بــإزاء ذلــك ،وقيــل ســفالة كل شــيء
وعاوتــه أســفله وأعــاه وقيــل كــن فــي عــاوة الريــح وســفالة الريــح فأمــا عاوتهــا فــأن تكــون فــوق
53
الصيــد وأمــا ســفالتها فــأن تكــون تحــت الصيــد ال تســتقبل الريــح”
وناحظ اتحاد الحروف بين كل مصدر وآخر.
الفعل (حلم):
والمصادر منه ( الحلم والحلم و الحلم و الحلم )
فأمــا (الحلــم) بفتــح األول والثانــي فمعنــاه الحلــب مــن حلــم الدابــة ،تقــول :حلــم البعيــر حلمــا فهــو
حلــم  ،أي كثــر عليــه الحلــم.
والحلمة رأس الثدي ،وحلمتا الثديين طرفهما .وبعير حلم قد أفسده الحلم من كثرتها عليه.
أمــا (الحلــم) بضــم األول والثانــي ،فهــو البلــوغ واالحتــام ،تقــول حلــم يحلــم حلمــا إذا بلــغ قــال تعالــى:
اســتَأَ َذ َن اّل ِذيـ َـن ِمـ ْـن َقْبِل ِهـ ْـم ) (النــور )59:ومنــه قولهــم
أذنوا َك َمــا
ـال ِم ْن ُكـ ُـم
(و ِإ َذا َبَلـ َـغ األَ ْ
الحُلـ َـم َف َلي ْســتَ ُ
ُ
طَفـ ُ
ْ
َ
54
“حلمالرجــل بالمـرأة إذا حلــم فــي نومــه أنــه يباشــرها”
أمــا (الحلــم) بضــم فســكون فمعنــاة مــا يعتــري النائــم ،وجمعــه علــي احــام ،تقــول  :حلــم يحلــم حلمــا
ِ
َحـ َـا ِم ِب َع ِال ِميـ َـن )
َض َغـ ُ
إذا رأي فــي المنــام  ،قــال تعالــى (َقاُل ـوا أ ْ
َحـ َـا ٍم ۖ َو َمــا َن ْحـ ُـن ِبتَأ ِْويــل ْاأل ْ
ـاث أ ْ
( يوســف)44:
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وفي الحديث “الرؤيا الصالحة من هللا والحلم من الشيطان”
وأما (الحلم) بكسر فتسكين . .فمعانه األناة مقيض السفه ،تقول :حلم يحلم حلما صار حليما.
وفــي حديــث النبــي _صلــى هللا عليــه وســلم_ فــي صــاة الجماعــة“ :ليلينــي منكــم أول ـوأ األحــام
والنهــى ”57أي ذوو األلبــاب والعقــول ،حلــم بالكســر وكأنــه مــن الحلــم واألنــاة والتثبيــت فــي األمــور.
55

56

الفعل (كـََف َر ):
الك ــفران) ولــكل معنــى غيــر الــذي فــي غيــر فأمــا (الكَـْفر)
الكْفــر  ,و الك ـُـفور  ,و ُ
الكفــر  ,و ُ
ومصــادره ( َ
بفتــح األول و ســكون الثانــي فهــو الســتر و التغطيــة  ،تقــول  :كفــر يكفــر كفـ اًر  ،إذا ســتر شــيئاً و
غطــاه  ,وكل مــن ســتر شــيئا فقــد كفـره.
و جاء في ( الصاحبي ) أن العرب “كانت ال تعرف من الكفر إلى الغطاء والستر “
و الكافــر الــزراع لســتره البــذر بالتـراب والك ـَُّـف ُار الـ ُّـزَّراعُ  ,تقــول العــرب للــزراع كافــر ألنــه يكفــر البــذر
60
المبــذور بت ـراب األرض”
59

ٍ
الكَّف َار َنَباتُ ُه ) ( الحديد.)20
َع َج َب ُ
ومنه قوله تعالى ( َك َمثَ ِل َغ ْيث أ ْ
الكـ ـْف ُر
وجــاء فــي لســان العــرب “ يقــال إنمــا ســمي الكافــر كاف ـ اًر ألن لكفــر غطــى قلبــه كلــه .....و َ
61
القبـ ُـر .
اب  ،والكـَـْف ُر و ْ
والتُّ ـر ُ
62
“مكّف ِريـ َـن فــي
طــاهُ الســاح
وجــاء فيــه أيض ـاً “يقــال لابــس الســاح كافــر وهــو الــذي غ ّ
ويقــال ُ
63
الســاح
الكْفـ ُـر بضــم األول وســكون الثانــي  ,فهــو نقيــض اإليمــان تقــول  :كفــر يكفــر كفـ ار إذا خــرج مــن
وأمــا ُ
اإليمــان بــاهلل.
فأمــا شــاهده فــي الماضــي فقولــه تعالــى ( :و مــن َكَفــر َفأ ِ ِ
طـ ُّـره ِإَلــى َعـ َذ ِ
النـ ِ
ـار)
اب ّ
ُمتّ ُعـ ُـه َقليـاً ثُـ َّـم أ ْ
َض َ ُ
َ َْ َ َ
ِ
ـيح ْابـ ُـن َم ْرَيـ َـم ) المائــدة.17
ـ
س
الم
ـو
ـ
ه
هللا
إن
ين قاُلـوْا ّ
البقـرة  126وقولــه جــل شــأنه )َلَقـ ْـد َكَفـ َـر ال ـّـذ َ
َُ َ ُ
الطاغـ ِ
ـوت َوُي ْؤ ِمـ ْـن ِبــاهللِ ) البق ـرة256
أمــا شــاهده فــي المضــارع فقولــه تعالــى َ ( :ف َمـ ْـن َي ْكُفـ ْـر ِب َّ ُ
ِِ
ِ
وقولــه تعالــى ( َومــن ي ْكُفــر ِبــاهللِ وم ِ ِ
ِ
ضـاَالً َب ِعيــداً )
ائ َكِتــه ُ
ضـ َّـل َ
اليـ ْـو ِم اآلخـ ِـر َفَقـ ْـد َ
َْ َ ْ
وك ُِتبــه َو ُرُســله َو َ
ََ
النســاء. 136

الكفــر باإليمــان فقــد ضــل س ـواء
وأمــا شــاهده فــي المصــدر فقولــه عظمــت كلمتــه ( َو َمـ ْـن َيتََبـ ّـد ِل ُ
ِ
اشــتَروا ُ ِ
اإليمـ ِ
ضـ ُّـروا هللا َشـ ْـيئاً
الســبيل ) ( البقـرة)  108و قولــه جــل شــأنه ّ
(إن ال ـّـذ َ
ـان َلـ ْـن َِي ُ
ين ْ َ ُ
الكْفـ َـر ب َ
) آل عمـران  177وقولــه عــز مــن قائــل ( يــا أَي ِ
ِ
ِ
ـاء
ُّهــا اّلذيـ َـن َء َ
َ َ
اء ُكـ ْـم َ إوِا ْخ َو َان ُكـ ْـم أَولَيـ َ
امُنـوا الَ تَتّخـ ُذوْا َآب َ
ِ
اإليمـ ِ
ـان ) ( التوبــه)23:
اســتَ ُّ
حبوا ُ
إ ِن ْ
الكْفـ َـر َعَلــى َ
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الكُفور ) بمعنى العناد ،تقول  :كفر يكفر كفو ار إذا عاند.
وأما ( ُ
وقد وردت في ثاثة مواطن من القرآن .
النـ ِ
ـاس إالّ ُكُفــو اًر )
صرْفَنــا ِلْلنــاس ِ ِفــي َهـ َذا الُقـ ْـرَءان ِ ِمــن ُك ّل َمثَـ ٍـل َفأبــى أَ ْكثَـ ُـر ّ
قــال تعالــى( :و لقـ ْـد ّ
(اإلسراء.)89:
ِ
ِ
ِ
وقــال جــل شــأنه ( :أ ًَوَلـ ْـم َيـ َـرْوا أ َّ
ـق ِم ْثَل ُهــم
السـ َـم َاوات و األ َْر َ
ض َقــادٌر َعَلــى أَن َي ْخُلـ َ
َن هللاَ اّلــذي َخَلـ َ
ـق ّ
ِ
النـ ِ
ـاس إالّ ُكُفــو اًر ) (اإلسـراء.)99:
ـب ِفيــه َفأََبــى أَ ْكثـ ُـر ّ
َو َج َعـ َـل َل ُهــم أجـاً ال رْيـ َ
الن ِ
اس إالّ ُكُفو اًر ) (الفرقان )50:
بينهم لي ّذ َك ُروا فأبى أ ْكثَر ّ
ص ّرفناهُ ُ
وقال جل شأنه (و َلَق ْد َ
وأمــا (الكفـران) فبمعنــى الجحــود ،تقــول :كفــر يكفــر كفرنــا إذا جحــد  .وتقــول كفــر نعمــة هللا يكفرهــا
كف ارنــا جحدهــا  ،وكافـره حقــه جحــده ورجــل مكفــر مجحــود النعمــة مــع إحســانه ورجــل كافــر جاحــد
64
ألنعــم هللا.
اء ُهـ ْـم َمــا َعرُف ـوا َكَفـ ُـروا ِبـ ِـه ) (البق ـرة  .)89:أي
أمــا بدالتــه فــي الفعــل فلقولــه جــل شــأنه ّ :
(فلمــا َج َ
جحــدوه.
وبما أن اآلية نزلت في اليهود فإنه الكفر ههنا هو كفر جحود  ،ألنهم يعلمون الحق ويجحدونه.
وقــد روي عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال “مــن رغــب عــن أبيــه فقــد كفــر” 65وفــي روايــة
66
أخــرى “ :مــن رغــب عــن أبيــه فهــو كافــر”
(و إن تَ ُعـ ّـدوا ِن ْعم ـ َة هللاِ الَ
وقــد ورد الفعــل فــي الق ـرآن بصيغــة فعــول وبمعنــى الجحــود ،قــال تعالــى َ
ـار ) (إبراهيــم.)34:
حصوهــا ّ
إن االنسـ َ
ـوم كفـ ٌ
ـان لظلـ ٌ
تُ ُ
ـى(ود كثيــر ِمــن أهـ ِـل ِ
الكتـ ِ
ـاب لـ ْـو ًي ُرّدونكــم
ووردت بصيغــة اســم الفاعــل فــي حالــة الجمــع ،قــال تعالـ ّ ٌ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـق ) ( البقـرة.)109:
تبيــن ًل ُهـ ُـم الحـ ُّ
إيم ُ
انكــم كّفــا اًر حســداً مـ ْـن ع ْنــد أ َْنُفسـ ِه ْم مــن بعهــد مــا ّ
مــن َب ْعــد َ
وبما أن هذه اآلية أيضا نزلت في اليهود فإن الكفر ههنا هو كفر جحود.
وأمــا بصيغتــه فــي المصــدر فقــد ورد بمعنــى الجحــود فــي موطــن واحــد مــن الق ـرآن  ،قــال تعالــى)
ـات و هــو مؤ ِمــن ف ـاً كْف ـران ِلسـ ِ
(ًفمــن يعمــل ِمــن الصالحـ ِ
ـعيه ) األنبيــاء.)94:
ُ ْ ٌ
ً ّ
ُ َ َ
َْ َ
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ـالل ؟ قــال ال ولكــن
للا عليــة وســلم  “ :ف أَريــت أَكثــر أهلهــا النســاء لكْفرهــن قيــل أََي ْكُفـ ْـرَن بـ ّ
ومنــه قولــة ّ
67
العشــير “ أَي يجحــدن ِإحســان أَزواجهــن .
َي ْكُفـ ْـرَن اإلحســان َ
وي ْكُفـ ْـرَن َ
وبمــا أن مــدار البحــث فــي تعــدد المصــادر ففميــن بــي أن أســوق مــا للفعــل (صــدر) مــن مصــادر ،
ولقــد وجــدت فيهــا مــا فــي غيرهــا مــن تعــدد فــي الصيــغ  ،إواختــاف فــي المعنــي .
الفعل (صدر) :
الصدر والصدور والمصدر ).
والمصادر منه (
الصدر و ْ
َ
صـ ْـد اًر إذا خــروج
صـ َـد َر عنــه َيصـ ْـد ُر َ
فأمــا (الصـ ْـدر) فمعنــاه الخــروج والطلــوع والبــروز  ،تقــول َ :
وطلــع وبــرز منــه بــروز الصــدر .
ص ُد ُر الناس أَشتاتاً [ الزلزلة  ]6:أَي يخرجون من األجداث .
قال تعالي (( :يومئذ َي ْ
لكون مهَلكاً واحداً ويصدرون م ِ
صادر شتَّي “ .
وفي الحديث “ َي ْه ُ َ َ ْ
َ ْ ُُ َ

68

وشـرارهم ثــم يصــدرون بعــد الهَل َكــة مصـ ِ
يعنــي أنــه ي ْخســف بهــم جميعهــم َفيلكــون بأَسـ ِـرهم خيارهــم ِ
ـاد َر
َْ ُ
ُ َ ُ
ْ
ْ
َ
َ
69
متفرقــة علــى ْقــدر أَعمالهــم وِني ِ
ِّ
ـق فــي الجنــة وفريــق فــي الســعير.
ـ
ي
ر
فف
ـم
ـ
ه
َّات
ٌ
يصـ ُـدر صــدو ار وصـ َـد ار إذا رجــع ،
أمــا ( الصــدور و َّ
الصـ َـدر ) فمعنهمــا الرجــوع  ،تقــول  :صـ ًـد َر ُ
صـ ُـد َر) [القصــص  ]23 :أَي :حتــي يرجعـوا مــن َسـْقيهم  .وفــي الحديــث “
قــال تعالــي  ( :حتــي ُي ْ
70
ِ ِ ِ
الصـ َـدر “ يعنــي بمكــة بعــد أَن يقضــي ُن ُسـ َـكه .
قام ـ ُة ثــاث بعــد َّ
لْل ُمهاجـ ِـر إ َ
صـ ُـدرون فيــه عــن مكــة ِإلــى أَماكنهــم  ،يقــال :
و َّ
الصـ َـدر اليــوم ال اربــع مــن أيــام النحــر؛ ألَن النــاس َي ْ
71
ِ
ِ
وصـ َـد ُروا إلــى المــكان صــاروا إليــه .
صـ َـد َر القــوم عــن المــكان أَي َر َج ُعـوا عنــه َ ،
َ
صدر مصد ار كنهل منها .
أما (المصدر) فأحسبة المنهل  ،تقول  :صدر َي َ
الفعل (مال) -:
ِ
ان )
المَي َ
المَي ُل والميول و َ
الم ْي ُل و َ
والمصادر منه ( َ
الم ْي ُل والميان )  :فهما بمعني العدول إلى الشئ إتباعا لهوى النفس.
ّ
فأما ( َ
ِ
ِ
ـال َي ِميـ ُـل
الم ْيـ َ
جــاء فــي لســان العــرب ْ “ :
ـان ُ
ـال عليــه  ،تقــول  :مـ َ
العــدول إلــى الشــئ واإلقبـ ُ
الميــل و َ
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َم ْيـاً وم ِيــان فهــو مائــل  72قــال تعالــي َ ( :فــا تَ ِميُلـوا ُك َّل اْل َم ْيــل ) [النســاء . ]129 :
73
وجاء في لسان العرب  :المائل الرزائغ عن الحق  .ومنه المائات “ .
الميل فهو للعموم .
وفي تقديري أن الميان هو للقلب خاصة
كالهيجان و َ
َ
الخفقان  .أما ْ
وفــي حديــث أبــي هريـرة عــن النبــي قــال ِ :
ط كأَ ْذنـ ِ
ص ْنـ ِ
ـاب
ـوم معهــم ِســيا ٌ
ـان مــن أَهــل النــار أَرُهمــا بعـ ُـد قـ ٌ
ـت ِ
ـهن كأّسـ ِـنمة الب ْخـ ِ
البقــر يضربــون النــاس بهــا ونســاء ِ
ـيات ِ
المائلــة ال
ـات ُم ِمـ ٌ
عاريـ ٌ
كاسـ ٌ
ُ
َ
ؤسـ َّ ْ
ٌ
ـات ُر ُ
74
ِ
يحهــا “ .
ر
ن
ـد
ـ
ج
ي
ال
و
ـة
ـ
ن
الج
ـن
ـ
ل
خ
َي ْد ُ ْ
َ ْ
َ
أمــا (الميــل) بالتحريــك  :فمعنــاه االعوجــاج فــي ِ
الخْلقــة والبنــاء َ ،ميــل يميــل
ميــا فهــو أ َْمَيــل ورجــل
َ
ََ
75
أَميــل ِ
(الميــول)
ـا
ـ
م
أ
.
ـل
ـ
ي
م
ـط
ـ
ئ
الحا
ـي
ـ
ف
و
،
ا
ـ
ي
م
ـر
ـ
ي
البع
ـنام
ـ
س
ـل
ـ
ي
وم
،
ـل
ـ
ي
م
ـه
ـ
ق
ن
ع
ـي
ـ
ف
أي
“
ـق
ـ
العات
ً
ََ ٌ
ََ
ُُ ََ
َْ
ُ
َ َ
اغـ ْـت
ز
ـت
ـ
ل
ما
:
ـل
ـ
ي
وق
ـروب
ـ
غ
لل
ـت
ـ
ق
ي
ض
:
ال
و
ـ
ي
م
ـل
ـ
ي
تم
ـمس
ـ
ش
ال
ـت
ـ
ل
ما
:
ـول
ـ
ق
ت
،
ـة
ـ
ص
خا
ـمس
ـ
ش
لل
ـو
فهـ
َّ
ُ ً َ َ
َ
ُ
76
الكِبــد .
عــن َ
الميل بالتحريك مادي  ،وأما الميول فهو خاص
الم ْي ُل بالتسكين معنوي  ،وأن َ
نستنتج من هذا أن َ
لغروب للشمس .
(ش َكر) :
الفعل َ
والمصادر منه ُّ
الشكران ).
الشكور و ُ
(الشكر و ُ
فأمــا ُّ
الشــكر فإنــي أرده إلــى الفعــل َشـ َـك َر بمعنــى آمــن نقيــض الكفــر وهــو مــا يحكيــه ســياق اآليــات ،
َشــكر أَم أَ ْكُفــر ومــن شــكر َفِإَّنمــا ي ْشــكر ِلنْف ِســهِ
ِ
ِ
ضـ ِـل َرِّبــي لَيْبُل َوِنــي أَأ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
ـال َهـ َذا مـ ْـن َف ْ
قــال تعالــى َ ( :قـ َ
ـي َك ِريـ ٌـم ) [النمــل .]40 :
َو َمـ ْـن َكَفـ َـر َفـِإ َّن َرِّبــي َغِنـ ٌّ
ِ
للا َّ ِ
ين )
ضـ َّـر َّ
وقــال جــل شــأنه َ (:و َمـ ْـن َي ْنَقلـ ْـب َعَلــى َعقَب ْيـ ْـه َفَلـ ْـن َي ُ
الشــاك ِر َ
وسـ َـي ْج ِري َّ َ
للاَ َشـ ْـيئا َ
[أل عم ـران .] 144 :
ِ ِ
وقــال جــل شــأنه  (:ومـ ْـن يـ ِـرْد ثَــو ِ
اب ٌّ
اب ْاآل ِخـ َـرِة ُن ْؤِتـ ِـه ِم ْن َهــا َو َسـ َـن ْج ِزي
الد ْنَيــا ُنؤِتــه م ْن َهــا َو َمـ ْـن ُيـ ِـرْد ثَـ َـو َ
ََ ُ َ
َّ ِ
َّ
ـاها َح َمَلـ ْـت َح َمـاً َخَف ِيَفـاً َف َمـ َّـر ْت
ـ
ش
غ
ت
ـا
ـ
م
ل
ف
(
:
ـأنه
ـ
ش
ـل
ـ
ج
ـال
ـ
ق
و
.
]145
ين ) [ .آل عمـران :
َّ
َ
َ
َ
َ
الشــاك ِر َ
َ
ِ
للا ربَّهمــا َلِئــن آتَيتَنــا صِالحــا َلن ُكونـ َّـن ِمــن َّ ِ
ص ِال ًحــا َج َعــا
ِبــه َفَل َّمــا أَ ْثَقَلـ ْـت َد َعـ َـوا َّ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ ً َ َ
الشــاك ِر َ
َ
ين َفَل َّمــا آتَ ُ
اه َمــا َ
ِ
للاُ َع َّمــا ُي ْشـ ُـكو َن ) [ .األعـراف  ]189-190وقــال جــل شــأنه ( :
اه َمــا َفتَ َعاَلــي َّ
يمــا آتَ ُ
َلـ ُـه ُشـ َـرَكاَ َء ف َ
ُّكـ ْـم َلِئـ ْـن َشـ َـك ْرتُ ْم ِ
ألز َيدَّن ُكـ ْـم َوَلِئـ ْـن َكَف ْرتُـ ْـم ِإ َّن َع َذاِبــي َل َشـ ِـديد ٌ) [ .إبراهيــم . ]7:
إوِا ْذ تَـأ ََّذ َن َرب ُ
ِ ِ
الس ـِبيل ِإمــا َشـ ِ
َغــاال
ـاك ًار َ إوِا َّمــا َكُفـ ًا
ـيل َوأ ْ
ـور ِإَّنــا أ ْ
َعتَ ْدَنــا لْل َكاف ِريـ َـن َس َاسـ َ
وقــال جــل شــأنه( إََّنــا ّه َد ْيَنــاهُ َّ َ
ير ) [.اإلنســان . ]2-4 :
َو َسـ ِـع ًا
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الكفران جاء
الكفور و ُ
الشــكران) فبمعني االعتراف بالفضل واإلقرار بالنعمة  ،نقيض ُ
(الشــكور و ُ
أما ُ
77
في اللســان “ و ُّ
الكْفران “ .
ان خاف ُ
الشـ ْـكر ُ
ِ
ور ) [الفرقان . ]62 :
َن َي َّذ َّك َر أ َْو أ ََرَاد ُش ُك ًا
قال تعالي  ( :ل َم ْن أ ََرَاد أ ْ
ِ ِ
ور ) [اإلنسان . ]9 :
اء َوال ُش ُك ًا
وقال جل شأنه  ( :ال ُنر ُيد م ْن ُك ْم َج َز ً
وقــد ورد الفعــل شــكر بصيغــة المضــارع واألمــر واســم الفاعــل وجميعهــا بمعنــى اإلقـرار بالنعمــة ،
الشــكور .
ومصدرهــا ُ
َشـ ُـكر ِنعمتَـ َِّ
ِ
ـي َو َعَلــى َو ِالـ َـد َّي ) [النمــل
ـت َعَلـ َّ
ـك التــي أ َْن َع ْمـ َ
ـال َر ِّب أ َْوِزْعنــي أ ْ
َن أ ْ َ ْ َ َ
وقــال جــل شــأنه َ ( :وَقـ َ
.] 19 :
َشـ َّـده وبَلــغ أَرب ِعيــن ســن ًة َقــال ر ِب أَوِزعِنــي أَن أ ْ ِ
ـك َّالِتــي
ْ
وقــال جــل شــأنه ( َحتَّــى ِإ َذا َبَلـ َـغ أ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ّ ْ ْ
َشـ ُـك َر ن ْع َمتَـ َ
ـت َعَلــى َو ِالـ َـد َّي ( [األحقــاف . ]15 :
أ َْن َع ْمـ َ
ِ
ِ
ام ْيـ ِـن أ ِ
َن
ـان ِب َو ِال َد ْيـ ِـه َح َمَل ْتـ ُـه أ ُّ
وقــال جــل شــأنه َ ( :وَو َّ
ص ْيَنــا اإلّْْن َسـ َ
صاُلـ ُـه فــي َع َ
ُمـ ُـه َو ْهٌنــا َعَلــى َو ْهـ ِـن َوف َ
ِ
ـي اْل َمصِيــر ) [لقمــان . ] 14 :
ْ
ـك ِإَلـ َّ
اشـ ُـك ْر ِلــي َوِل َو َ
الد ْيـ َ
ِِ
وقــال جــل شــأنه ِ َّ ( :
ُمـ ًة َق ِانتًــا َِّللِ حِن ًيفــا وَلــم يــك ِمــن اْلم ْشـ ِـرِكين َشـ ِ
ان أ َّ
ـاك اًر ْ
َ
إن ِإ ْب َراهيـ َـم َك َ
ألن ُعمــه ْ
اجتَبــاهُ
َ َ َُْ َ ُ
صر ِ
ِ ِ
اط ُم ْستَِقيم ) [النحل . ] 120-121 :
َو َه َداهُ إَلى َ
الفعل (َقضى) :
ضي والَقضاء ).
والمصادر منه ( الَق ْ
قضيــا إذا أمــات
ضــي) فمعانيــه  :الختــم والمــوت والهــاك  ،تقــول  :قضــي يقضــي عليــه ْ
فأمــا (الَق ْ
ّ
78
ِ
وأهلــك وقــد وُقضــي عليــه إذا هلــك .
َ
ضى َعَل ْي َها اْل َم ْو َت ) [الزمر  ]42 .وعند ابن فارس هو بمعنى ختم .
قال تعالى ( َق َ

79

ض ْيَنا َعَل ْيه اْل َم ْو َت )  .سبأ  . 14 :قال تعالي  “ :بمعنى ختم “
وقال جل شأنه َ ( :فَل َّما َق َ
َّ ِ
ضى َعَل ْي َه ْم َفَي ُموتُوا ) [فاطر . ] 36 :
ين َكَف ُروا َل ُه ْم َن ُار َج َهَن َم ال ُيْق َ
وقال تعالي َ ( :والذ َ
ِ
ك ِلَيْق ِ
ُّك ) [الزخرف .]77 :
ض َعَل ْيَنا َرب َ
وقال جل شأنه َ ( :وَن َاد ْوا َيا َمال ُ
116
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القاضي ُة ِ
ومنه ضربه َفَقضى عليه أَي قتله  ،و ِ
الموت .
َ ََ
المنيَّة  ،والقاضي ُة َ
َ
أمــا (الَقضــاء) فهــو الحكــم والفصــل واألمــر والنفــاذ  ،والخلــق  ،والعمــل أو الصنــع والوحــي أو
وّ
اإلعــام  ،والتمــام  ،واألداء  .كل ذلــك اســتنباطا مــن مواضعــه فــي الق ـرآن الكريــم .
يقال َقضى يْق ِ
ِ
قاض ِإذا حكم بين الناس  ،وفصل بين متخاصمين .
ضي َقضاء فهو
َ َ
ِ
ِ
امة ) [يونس  ]93 :أي يحكم ويفصل .
وقال تعالى ِ ( :إ َّن َرب َ
َّك َيْقضي َب ْيَن ُه ْم َي ْوَم اْلقَي َ
ضى ربُّك أَن ال تعبدوا ِإالَّ ِإياه ) [اإلسراء  ]23 :أي أَمر ربك .
وقال جل شأنه  ( :وَق َ
ِ
ان َمْف ُعوال ) [األفعال  ]42 :أي ُلينفذ .
وقال جل شأنه َ ( :وَل ِك ْن ِلَيْقضي َّ
للاُ أ َْم ًار َك َ
َ

81

اه َّن َس ْب َع َس َم َاوات ) [فصلت  ]12 :أَي خلقهن .
وقال جل شأنه َ (:فَق َ
ض ُ
وقولــه تعالــي  ( :وَقضينــا ِإلــى بِنــي ِإســرِائيل ِفــي اْل ِكتَـ ِ ِ
ِ
األر ِ
ض َم َّرتَْيــن ) [اإلسـراء :
َ َ َْ
ـاب َلتُْفسـ ُـد َّن فــي ْ
َ
َْ َ
82
 ]4أي أوحينــا إليهــم وعنــد ابــن فــارس ةالثعالبــي هــي بمعنــي أعلمناهــم .
وَقضى عليه َع ْهداً أَوصاه وأَنفذه ومعناه الوصية .
لي َوال تُْن ِظ ُرون ) [يونس . ]71 :
ضوا ِإ َّ
قال تعالي  ( :ثُ َّم ا ْق ُ
وهــو عنــد ابــن فــارس بمعنــى العمــل
84
قطعــة وتصحيحــه “.

83

ـي
وعنــد الزمخشــري هــو بمعنــى األداء قــال “ أي ّ :أدوا إلـ َّ

وقال تعالى َ ( :فا ْق ِ
ض َما أ َْن َت َقاض) [طه . ]72:
هو عند ابن فارس وعند الثعالبي بمعني صنع

85

أي اصنع ما أنت صانع.

قضى إليك َو ْحُيه ) [طه . ]114 :
وقوله تعالى  ( :وال تَ ْع َج ْل بالُقرآن من قبل أَن ُي َ
ض ْي ُت َد ْيني “ أي أديت ديني .
أَي من قبل أَن يتم  ،وقولك َ “ :ق َ
الفعل (راح):
والمصادر منه ِّ
الرْوح).
(الرْيح و َّ
فأمــا ِّ
(الرْيــح) فهــو مصــدر راح يـراح بمعنــى اشــتد وقــوي  ،ويــوم راح ذو ريــح شــديد  86 .قــال تعالــي
يح ُك ْم ) [األنفال  ] 46 :أي  :قوتكم وبأسكم .
َ ( :وال تََن َازُعوا َفتَْف َشُلوا َوتَ ْذ َه َب ِر ُ
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ـب
وأمــا (الـ ّـرْوح) فهــو بمعنــى البــرد والرحمــة وال ِّ
اح َيـ َـر ُ
طيــب وال ارحــة  ،تقــول  :ر َ
اح َرْوحـاً إذا َبـ َـرَد وطالـ َ
87
وقــد يأتــي بمعنــى الســرور والفــرح .
فرْوح وريحان ) [الواقعة  ]89 :قيل الرحمة والرزق.
قال تعالي ( َ

88

َسوا من َرْوح هللا ) [يوسف  ]87 :أَي من رحمة هللا .
وقال جل شأنه  ( :ال تَْيأ ُ
طابــت ِريحـ ُـه
ـوم ارئـ ٌ
اح َرْوح ـاً ِإذا َ
يومنــا َيـ َـر ُ
ـح وليلــة رائح ـ ٌة طيب ـ ُة الريــح “ ويقــال َ “ :ر َ
وقيــل  “ :يـ ٌ
اح ُ
ـح “ .
ويــوم َرِّيـ ٌ
وقال جرير :
ِ
ِ
ِ
النقا
محا َ
المن َيفة و ّ
طَلاً بين ُ
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ائح .
صباً راح ٌة أَو ذو َحِبي َّْي ِن ر ُ
َ
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خاتمة البحث ونتائجه
َّ
هــذه خاتمــة هــذا البحــث غيــر غيــر أنهــا ليســت خاتمــة البحــث فــي الــدرس كلــه  ،فــا جــرم أن البحــث
فــي المحيــط العربيــة ال ازخــر بكنــوز اللســان والبيــان  ،كالبحــث فــي أس ـرار المحيــط ال ازخــر باللؤلــؤ
والمرجــان  ،فــا تــكاد تجــد معلومــة فــي حيــز المعانــي أو فــي حيــز األلفــاظ إال وتجــد نفســك فــي حيــز
ولمــا تجــده  ،ومــا يعترضــك مــن دقائــق وأسـرار .
غيــر ذات الحيــز مشــدودا بيــن مــا أنــت تفتــش عنــه َ
غير أنه ال بد لكل بدء من خاتمة  ،وخاتمة هذه الدراسة أوجزها في النتائج األتية :
 - 1المصدر في العربية وحدة قائمة بذاتها في حيز المعاني كما هو في حيز األوزان .
 - 2ما من حرف يختلف بين مصدر وآخر إال وهو يفرق بينهما في المعني  ،وما من
حركة تختلف بين مصدر وآخر إال وهي تفرق بينهما في الداللة.
 - 3لــكل صيغــة مــن صيــغ المصــادر معنــى خــاص بهــا  ،وداللــة ليســت فــي غيرهــا ال يشــاركها
فيهــا غيرهــا مــن صيــغ المصــادر األخــري ؛ إوان شــاكلتها فــي األحــرف والبنــاء .
 - 4ليســت العب ـرة فــي حكايــة الفعــل بانتظــام األحــرف بيــن الفعــل والفعــل ؛ بــل فــي اختــاف
يحســب
الحــركات الواقعــة علــى األحــرف ( الفتحــة والكسـرة والضمــة ) كـ ـ حســب يحســيب وحســيب َ
 ،وقــد مــر بيانــه فــي البحــث .
 - 5للحــركات أهميــة كبــرى فــي تشــكيل بنيــة الكلمــة العربيــة عموم ـاً فهــي تمثــل جانب ـاً كبي ـ اًر ال
عدهــا المشــتعلون بعلــم األصـوات الحديــث أساســا
اســتغناء عنــه فــي الفــرق بيــن المعنــى وغيـره ؛ لــذا ّ
مهمــا فــي التطــور الصوتــي للمفــردات .
 - 6األتفــاق فــي بنيــة األفعــال (الثاثيــة) الســيما وهــي فــي الماضــي ثــم االختــاف جزئي ـاً فــي
المضــارع ثــم االختــاف كليــا فــي المصــادر ؛ مــا يوحــي بأصالــة الفعــل .
 - 7التنــوع فــي اللفــظ علــي ســبيل الثــروة اللفظيــة  ،والتعــدد فــي الصيــغ علــى ســبيل االتســاع كل
أولئــك ولــن تجــد لــه فــي غيــر العربيــة نظيـ ار .
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هوامش البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحث :
 1الصاحبي . 310 :
 2فقه اللغة وسر العربية .2/642 .
ـان العــرب أوسـ ُـع األلســنة مذهب ـاً
 3هــو القــول لإلمــام الشــافعي ( رضــي هللا عنــه ) قــال  “ :لسـ ُ
نعلمــه يحيــط بجميــع عْلمــه إنســان غيــر نبــي  ،ولكنــه ال يذهــب منــه شــئ علــي
و ُ
أكثرهــا ألفاظـاً وال ُ
ّ
عامتهــا حتــي ال يكــون موجــوداً فيهــا َمـ ْـن يعرفــه والعلـ ُـم بــه عنــد العــرب كالعالــم بالسـ ّـنة عنــد أهــل
َّ
الفقــه ( الرســالة  ) 42 :وأورده ابــن فــارس فــي الصاحبــي  . 26 :والســيوطي فــي مزهـرة .1/53 .
 4الصاحبي . 311 :
 5من أسرار البيان القرآني . 15 :
 6نفسه .65 :
الشـ ْـكران ( .ســيبوبه  ) 4/8 .و (ارتشــاف الضــرب .
وللفعــل (شــكر) مصــدر ثالــث هــو ُ
.)2/483
 7لسان العرب  .مادة ( .صدر) .
 8أألسرار العربية . 1/161 :
 9لسان العرب  .مادة ( .صدر) .
 10نفسه.
 11المخصص .4/278 .
 12شرح الرضي علي الكافية  3/399 ،؛ والموشح على كافية ابن الحاجب .2/525 .
 13التعريفات .1/277 .
 14كتاب سيبويه .4/44 .
 15الصاحبي .351 :
 16فقه اللغة وسر العربية .2/575.
 17النوادر في اللغة .145 :
 18شرح الرضي علي الكافية .3/401 .
المزهر.2/100 .
ُ 19
 20شرح الشافية .1/67
 21المخصص 4/276 .
 22اإلنصاف .1/235 .
 23المزهر .2/88 .
 24شرح شافية ابن الحاجب .1/178 .
 25المزهر .2/88 .
 26نفسه .
 27كتاب سيبويه  4/14؛ وارتشاف الضرب  2/485 .؛ ولسان العرب  .مادة (وجب ) .
 28لسان العرب  .مادة (سفل).
 29نفسه  .مادة (كفر) .
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 30نفسه  .مادة (شكر) .
 31نفسه  .مادة (قبل).
 32نفسه  .مادة (قضي) .
 33اإلنصاف .1/236 .
 34المنصف  512 :؛ واإلنصاف .1/241 .
 35الخصائص .1/268 .
 36المنصف .512 :
 37معاني األبنية في العربية .17-18 :
 38لسان العرب  .مادة (حسب).
 39نفسه.
 40نفسه.
 41ديوان النابغة الذبياني  85 :؛ وشرح المعلقات العشر .330 :
 42لسان العرب  .مادة (حسب).
 43نفسه.
 44كتاب سيبوية  4/14 .؛ وارتشاف الضرب  2/485 .؛ ولسان العرب  .مادة (وجب) .
األو ِ
س والخــزرج وأن ُمقـ َّـدم بنــي
 45دي ـوان قيــس بــن الخطيــم  . 43 :يصــف حربــا وقعــت بيــن ْ
ِ
ِ
عــو ِ
الس ـْل ِم حتــى كان أََّو َل قتيــل .
ف أميرهــم َلـ َّ
المحاربــة َ
َْ
ون َهــي بنــي َعـ ْـوف عــن ّ
ـج فــي ُ
 46موطــأ اإلمــام مالــك ؛ رقــم  )554( :وســنن أبــي داود ؛ رقــم  )3111( :وســنن النســائي ؛ رقــم
 )1846( :و ( )3194و ( )3195وقــال عنــه  “ :صحيــح “ .
 47ســنن النســائي  ،رقــم  )4467( :وقــال عنــه “ :صحيــح “  .وســنن النســائي الكبــري  .رقــم :
(. )6059
 48لسان العرب  .مادة (وجب) .
 49نفسه .
 50نفسه .
 51نفسه  .مادة (سفل).
 52نفسه .
 53نفسه .
 54نفسه  .مادة (حلم).
 55موطــأ اإلمــام مالــك  :رقــم ( )1716؛ وصحيــح البخــاري  ،رقــم  )3118( :و ( )5415؛
وصحيــح مســلم رقــم .)1-2261( :
 56لسان العرب  .مادة (حلم).
 57ســنن أبــي داود  .رقــم )674( :؛ وســنن الترمــذي  .رقــم  )228( :؛ وســنن النســائي  .رقــم :
(.)812
 58لسان العرب  .مادة (حلم).
 59الصاحبي .84 :
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 60لسان العرب  .مادة (ستر) .
 61نفسه  .مادة (كفر) .
 62نفسه .
 63األلفاظ الكتابية . 164 :
 64لسان العرب  .مادة (كفر) .
 65صحيح ابن حبان  .رقم  )1466( :وقال عنه  “ :إسناده صحيح”.
 66صحيح البخاري  .رقم .)6386( :
 67صحيــح البخــاري  .رقــم  ) 4901 ، 3030 ، 1004 ، 715 ، 421 ، 29( :؛ وســنن
النســائي ؛ رقــم .)1493 ( :
 68صحيــح مســلم  ،رقــم  )8-2884( :؛ ومســند أحمــد ابــن حنبــل ؛ رقــم  )24782( :؛ وقــال
عنــه  :إســناده صحيــح  ،رجالــه ثقــات رجــال الصحيــح .
 69لسان العرب  .مادة (صدر).
70صحيح مسلم  ،رقم )441-1352( :؛ وسنن البهيقي الكبري رقم .)5237( :
71لسان العرب  .مادة (صدر).
 72نفسه  .مادة (ميل).
 73نفسه .
 74صحيــح مســلم  .رقــم  .)52-2128( ، )125-2128( :ومســند أحمــد بــن حنبــل رقــم :
(.)8650وقــال عنــه “ :صحيــح “.
 75لسان العرب  .مادة (ميل).
 76نفسه.
 77نفسه  .مادة (شكر).
 78نفسه  .مادة (قضي) .
 79الصاحبي .327 :
 80فقه اللغة وسر العربية .2/640 .
 81الصاحبي . 327 :
 82الصاحبي  328:؛ والثعالبي ؛ فقه اللغة وسر العربية .2/640 .
 83الصاحبي .328 :
 84الكشاف .2/360 .
 85الصاحبي  328 :؛ والثعالبي ؛ فقه اللغة وسر العربية .2/640 .
 86لسان العرب  .مادة (روح).
 87نفسه .
 88نفسه .
 89نفسه .
 90ديوان جرير .1/265 .
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مصـ ـ ـ ــادر البـ ـ ـ ــحث :
 .1القرآن الكريم
 .2ارتشــاف الضــرب مــن كام العــرب  .تأليــف  :أبــو حيــان األندلســي تحقيــق  :رجــب عثمــان
محمــد  .مكتبــة الخانجــي  ،ط  ، 1 :ت ط .1998 :
 .3أسـرار العربيــة  .تأليــف  :كمــال الديــن أبــة البــركات األنبــاري  .تحقيــق  :فخــر صالــح قــدارة
 .دار الجيــل  .بيــروت  1415 .ه ـ . 1995
 .4األلفــاظ الكتابيــة  .تأليــف  .عبــد الرحمــن بــن عيســي بــن حمــاد الهمذانــي  .تحقيــق  :إيميــل
يعقــوب  .دار الكتــب العلميــة  .بيــروت  .ط  1 :ت ط .1991 :
 .5اإلنصــاف فــي مســائل الخــاف  .بيــن التحوييــن والكوفييــن  .تأليــف  :كمــال الديــن أبــي
البــركات عبــد الرحمــن األنبــاري  .المكتبــة العصريــة  .بيــروت  .ت  .ط . 1998 :
 .6التعريفــات  .تأليــف  :علــي محمــد بــن علــي الجرجانــي  .تحقيــق  :إبراهيــم األبيــاري  .دار
الكتــاب العربــي  .بيــروت  .الطبعــة األولــي . 1405 .
 .7الخصائــص  .تأليــف  :أبــو الفتــح عثمــان بــن جنــي تحقيــق  :محمــد علــي النجــار  .الهيئــة
المصريــة العامــة للكتــاب  .ط  . 5 :ت ط . 2010 :
 .8دي ـوان جريــر بشــرح محمــد بــن حبيــب  .تحقيــق  :نعمــان محمــد أميــن طــه  .دار المعــارف
بمصــر  .بــات .
 .9ديـوان قيــس بــن الخطيــم  .تحقيــق  :ناصــر الديــن األســد  .مكتبــة دار العروبــة  .القاهـرة  .ط
 . 1 :ت ط  1381 :هـ  1962م .
ديـوان النابغــة الذبيانــي  .جمــع وشــرح  :محمــد الطاهــر ابــن عاشــور  .الشــركة التونســية
.10
للتوزيــع  .قرطــاج  .تونــس  .بــاط  .ت ط . 1986 :
الرســالة محمــد أدريــس الشــافعي  .اإلمــام تحقيــق  :أحمــد محمــد شــاكر  .دار الكتــب
.11
العلميــة  .بيــروت  .بــاط وبــات ط .
ســنن أبي داوود السجســتاني األزدي  .تأليف  :ســليمان بن األشــعت  ،أبو داوود  .دار
.12
الفكــر  .تحقيــق  :محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد  .بــاط  .بــات .
ســنن البيهقي الكبري  .تأليف  :أحمد بن الحســين بن علي بن موســي أبو بكر البهيقي
.13
تحقيــق  :محمــد عبــد القــادر عطــا  .مكتبــة ابــن البــاز  .مكــة المكرمــة  ،بــاط  .ت ط 1414 :
هـ  1994م .
ســنن الترمــذي [ .الجامــع الصحيــح] تأليــف  :محمــد بــن عيســي  ،الترمــذي  .تحقيــق :
.14
أحمــد شــاكر وآخريــن  .دار إحيــاء الت ـراث العربــي  .بيــروت  .بــاط  .بــا ت .
ســنن النســائي [المجتبــي مــن الســنن] تأليــف  :أحمــد بــن شــعيب  .أبــو عبــد الرحمــن
.15
النســائي  .تحقيــق  :عبــد الفتــاح أبــو غــدة  .مكتــب المطبوعــات اإلســامية  .حلــب  .ط . 2
ت ط  1406 :ه ـ  1986م .
ســنن النســائي الكبــري  .تأليــف  :أحمــد بــن شــعيب  .أبــو عبــد الرحمــن النســائي تحقيــق
.16
 :عبــد الغفــار ســليمان البغــدادي  ،وســيد كســروى حســن  .دار الكتــب العلميــة  .بيــروت  .ط :
 . 1ت ط  1411 :هـ 1991م .
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شــرح شــافية ابــن الحاجــب  .تأليــف  :رضــي الديــن محمــد بــن الحســن االســترابازادي
.17
تحقيــق  :محمــد نــور الحســن  ،ومحمــد الزفــاف  ،ومحمــد محــي الديــن عبــد الحميــد  .بــا دار
 .بــاط ط  .ت ط . 1975 :
شــرح الرضــي علــي الكافيــة  .تأليــف  :رضــي الديــن محمــد بــن الحســن االســترابازادي
.18
تصحيــح وتعليــق  :يوســف حســن عمــر ط  . 2 :جامعــة قــار يونــس  .ت ط . 1996 :
شــرح المعلقــات العشــر  .تأليــف  :أبــو عبــد هللا الحســين بــن أحمــد الحســين الــزوزي  .دار
.19
مكتبــة الحيــاة بيــروت  .لبنــان  .ت ط .1979 :
الصحابــي  .تأليــف  :أبــو الحســين أحمــد ابــن فــارس بــن زكريــا  .تحقيــق  :أحمــد صقــر
.20
 .مكتبــة ومطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة  .القاهـرة  .بــا ت .
صحيــح البخــاري [ .الجامــع الصحيــح المختصــر]  .تأليــف  :محمــد بــن إســماعيل  ،أبــو
.21
عبــد اللــة البخــاري  .تحقيــق  :مصطفــي ديــب البغــا  .دار ابــن كثيــر  .اليمامــة  .بيــروت  .ط
 . 3 :ت ط  1407 :هـ  1987م .
صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان  .تأليــف  :محمــد بــن حبــان التميمــي تحقيــق :
.22
شــعيب األرنــؤوط  .مؤسســة الرســالة  .بيــروت  .ط  . 2 :ت ط  1414 :ه ـ  1993م.
صحيح مسلم بن الحجاج  ،تأليف  :أبو الحسين القشيري النيسابوري  .تحقيق  :محمد
.23
فؤاد عبد الباقي  .دار إحياء التراث العربي  .بيروت  .باط  ،وبات .
فقــه اللغــة وســر العربيــة  .تأليــف  :أبــو منصــور الثعالبــي  .تقديــم وتعليــق  .خالــد فهمــي
.24
مطبعــة المدنــي  ،ط  . 1 :ت ط 1998 :م.
كتــاب ســيبوية  .تأليــف  :أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ســيبويه  .تحقيــق  :عبــد
.25
الســام هــارون  .الشــركة الدوليــة للطباعــة  .مدينــة  6أكتوبــر  .مصــر . 2006
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل  .تأليــف  :جــاد
.26
اللة محمود الزمخشري  .دار الكتاب العربي  .بيروت  .باط  .وبات ط .
لســان العــرب  .تأليــف  :محمــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي المصــري دار صــادر
.27
بيــروت  .بــاط  .وبــات ط .
اللهجــات العربيــة فــي التـراث  .تأليــف  :أحمــد علــم الديــن الجنــدي الــدار العربيــة للكتــاب
.28
 .بــاط  .ت ط .1983 :
المخصــص  .تأليــف  :علــي بــن إســماعيل األندلســي ابــن ســيدة  .تحقيــق  :خليــل إبراهيــم
.29
جفال  .دار إحياء التراث العربي  .بيروت  ، .ط  . 1 :ت ط  1417 :هـ 1996م.
المزهــر فــي علــوم اللغــة  .تأليــف  :جــال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي  .تحقيــق  :فـؤاد
.30
علــي منصــور  .دار الكتــب العلميــة  .بيــروت  .ط  . 1 :ت ط . 1998 :
مســند اإلمام أحمد بن حنبل  .تأليف  :أحمد حنبل (اإلمام)  .مؤسســة قرطبة  .القاهرة
.31
 .باط  ،با ت .
معانــي األبنيــة فــي العربيــة  .تأليــف  :فاضــل صالــح الســامرائي  .دار عمــار  .ط 2 :
.32
 .ت ط . 2007 :
المنصــف  .تأليــف  :أبــو الفتــح عثمــان بــن جنــي  .تحقيــق  :محمــد عبــد القــادر أحمــد
.33
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عطــا  .دار الكتــب العلميــة  .بيــروت  .لبنــان  .ط  . 1 :ت ط  1419 :ه ـ  1999م.
مــن أسـرار البيــان القرآنــي  .تأليــف  :فاضــل صالــح الســامرائي  .دار الفكــر  .عمــان .
.34
ط  . 1 :ت ط . 2009 :
 .35الموشــح عــل كافيــة ابــن الحاجــب  .تأليــف  :شــمس الديــن أبــو بكــر الخبيصــي  .تحقيــق :
شـريف النجــار  .دار عمــار  .األردن  .ط  . 1 :ت ط  1433 :ه ـ 2012م.
الموطــأ  .تأليــف  :مالــك بــن أنــس (اإلمــام)  .روايــة يحيــى الليثــي تحقيــق  :محمــد فـؤاد
.36
عبــد الباقــي  .دار إحيــاء التـراث العربــي  .مصــر  .بغيــر ط  ،وبــا ت ط .
النـوادر فــي اللغــة  .تأليــف  :أبــو زيــد األنصــاري  .تلخيــص ود ارســة  .محمــد عبــد القــادر
.37
أحمــد ط  . 1 :منشــورات جامعــة الفاتــح  .بــا .
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ظاهرة اختالس الحركات إواسكانها بين النحاة والقراء
دراسة تحليلية

إعداد  /د.رفاعي طه أحمد
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية

ملخص البحث
لقــد كانــت عاقــة الق ـراء بالنحــاة عاقــة قويــة وقــد يكــون مــن الصعوبــة أن نجــد فروقــا وفواصــل
تفصــل بيــن النحوييــن والق ـراء ،أو ســمات يتميــز بهــا فريــق عــن اآلخــر  ،فمــن الق ـراء جماعــة مــن
النحوييــن  :كالكســائي وأبــي عمــرو بــن العــاء وغيرهــم  .ولكــن مــا قــام بــه القـراء مــن تســكين ألواخــر
الكلمــات الصحيحــة فــي بعــض الق ـراءات القرآنيــة ،أدى إلــى خــاف بيــن الق ـراء والنحــاة الذيــن
ينظــرون إلــى ذلــك أنــه محاولــة مــن القـراء بالمســاس بظاهـرة اإلعـراب التــي تعــد العامــة اإلعرابيــة
أصــا مــن أصولــه فاختلــف النحــاة فــي النظـرة إلــى هــذا الظاهـرة مــا بيــن مجيــز لهــا ومنكــر ،وتأويلهــا
بأنهــا نــوع مــن االختــاس وليــس اإلســكان .
المقدمة
تنــاول هــذا البحــث الخــاف بيــن النحــاة والق ـراء حــول ظاه ـرة إســكان حركــة اإلع ـراب المتحركــة،
فقــد قـ أر بعــض القـراء بإســكان أواخــر الكلمــات المتحركــة ممــا أدى إلــى خــاف بينهــم وبيــن جمهــور
النحــاة الذيــن لــم يجيــزوا إســكان المتحــرك فــي أواخــر الكلمــات وذهب ـوا إلــى أنــه نــوع مــن اختــاس
الحركــة ال إســكانها  ،وهــا أنــا أعــرض بالبحــث لهاتيــن الظاهرتيــن موضحــا االختــاس ومعنــاه فــي
اللغــة واالصطــاح وآراء العلمــاء فيــه ،كمــا ذكــرت الســكون ومعنــاه فــي اللغــة واالصطــاح وقيمتــه
اللغويــة ووظيفتــه النحويــة والدافــع إلــى اإلســكان وتعرضــت لموقــف النحــاة والق ـراء مــن ظاهرتــي
االختــاس واإلســكان فعرضــت موقــف النحــاة مــن الظاهرتيــن ثــم موقــف الق ـراء ،وبعدهــا ذكــرت
بعضــا مــن صــور االختــاس فــي القـرآن الكريــم  ،ثــم ختمــت بحثــي بخاتمــة فيهــا أهــم مــا توصــل إليــه
البحــث مــن نتائــج .
ظاهرة االختاس في اللغة:
االختاس لغة  :األخذ في ُن ْهرة ومخاتلة ,وخلست الشيء واختلسته إذا استلبته .
االختــاس اصطاحــا  :خطــف الحركــة واإلسـراع بهــا إسـراعا يحكــم الســامع لــه أن الحركــة قــد ذهبــت
وهــي كاملــة فــي الــوزن (.)2
()1

وبيــن الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين أن الحركــة فــي االختــاس تكــون أقصــر زمنــا ,وتــكاد تفقــد
ّ
الجهــر مثلمــا يحــدث فــي األس ـرار أو الوشوشــة (.)3
وفي االختاس تقصر الحركة حتى تبلغ ثلثيها ( ,)4وتسمى الحركة المجهولة(.)5
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ـ ـ واالختــاس ال يعنــي انعــدام الحركــة إوانمــا هــو خفوتهــا فهــو يشــبه الــروم إال أن الــروم يكــون فــي
الوقــف واالختــاس فــي درج الــكام وفــي الوقــف (.)6
وذهب الدمياطي إلى إطاق االختاس على الروم (.)7ـ ـ وذهــب الجمهــور إلــى أن الــروم يشــمل الحــركات الثــاث خافــا للف ـراء الــذي اســتثنى الفتحــة؛
معلــا ذلــك بــأن الفتــح ال جــزء له؛لخفته،وجــزؤه كله،إلــي جانــب أنــه لــم يســمع روم المفتــوح (.)8وذكــر
األزهــري أن الق ـراء الســبعة موافقــون لمذهــب الف ـراء (.)9
ويقــول ســيبويه  ( :وأمــا الذيــن ال يتممــون فيختلســون اختاســا ,وذلــك قولــك يضربهــا ومــن مأمنــك
.يســرعون اللفــظ ومــن ثــم قــال أبــو عمــرو ِ ( :إَلــى َب ِارِئ ُك ْم)()10يدلــك علــى أنهــا متحركــة قولهــم :مــن
مأمنك,فيبينــون النــون فلــو كانــت ســاكنة لــم تحقــق النــون (.)11
وجعــل االختــاس فــي المضمــوم والمكســور دون المنصــوب لخفــة الفتحــة علــى أختيهــا وهــو تعليــل
صوتــي ؛ وذلــك ألن الفتحــة أخــف الحــركات .
وقــد يتجــوزون فيســمون االختــاس إشــماما ,قــال األزهــري  (:روي عــن أبــي عمــرو أنــه كان يشـ ّـم
الص ْبــر ) (( العصــر  )) 3:ج ـره خفيفــة وال يشــبع ...
البــاء مــن ( َّ
وقال أبو منصور  (:كأن هذا من اختاس أبي عمرو .)12( )......
َمن الَّ َي ِه ِّد َي)) ( يونس .) 35:
وقال ابن خالويه في قوله تعالى ((:أ َّ
فأمــا مــا رواه اليزيــدي عــن أبــي عمــرو أنــه كان يســكن الهــاء ويشــمها شــيئا مــن الفتــح ,فإنــه وهــم فــي
الترجمــة ,ألن الســكون ضــد الحركــة,وال يجتمــع الشــيء وضــده ,ولكنــه مــن إخفــاء الفتحــة واختاســها
ال مــن اإلســكان (.)13
ظاهرة اإلسكان في اللغة :
تنــاول علمــاء العربيــة الســكون وعرضـوا الكثيــر مــن مشــكاته علــى مختلــف المســتويات اللغويــة
وقــد اهتم ـوا بــه فــي الخــط والكتابــة فوضع ـوا لــه عامــة ممي ـزة أصبحــت فــي عــرف الناطقيــن جــزءا
مــن النظــام الكتابــي للغتهــم .
السكون لغة  :ضد الحركة  ،يقال سكن الشيء يسكن سكونا إذا ذهبت حركته
الســكون فــي االصطــاح  :فيعرفــه الجرجانــي بأنــه عــدم الحركــة عمــا مــن شــأنه أن يتحــرك  ،فعــدم
الحركــة عمــا ليــس مــن شــأنه الحركــة ال يســمى ســكونا  ،فالموصــوف بهــذا ال يكــون متحــركا وال
ســاكنا(. )15
()14
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أمــا أبــو البق ــاء الكفــوي فيعرفــه بأنــه عبــارة عــن خلــو العضــو مــن الحــركات  ،وال يحــدث بغيــر
الحــرف صــوت فينجــزم عنــد ذلــك أي ينقطــع  ،فلذلــك ســمي جزمــا اعتبــا ار بانج ـزام الصــوت وهــو
انقطاعــه  ،وســكونا باعتبــار العضــو الســاكن(. )16
قيمته اللغوية :
تتضح قيمته اللغوية فيما يلي :
.1

.2
.3
.4

.5

أن الســكون ـ وهو ذهاب الحركة ـ إمكانية من إمكانيات أربع تعرض للحروف أو األصوات
الصامتــة  ،وهــذه اإلمكانيــة لهــا قيمــة صوتيــة علــى المســتوى الوظيفــي ؛ إذ هــي تميــز الحــرف
الخالــي مــن اإلمكانيــات الثــاث األخــرى  ،وهــذا التميــز ذو أهميــة خاصــة ألنــه يشــير إلــى
صوتيــة رابعــة موجــودة بالفعــل  ،وهــي ـ ال شــك ـ فــي حاجــة إلــى اصطــاح خــاص بهــا يكــون
اســما لهــا ودليــا عليهــا .
كمــا أن الخلــو مــن الحركــة لــه وظيفــة فــي التركيــب المقطعــي فهــو يميــز نهايــة المقطــع المنتهــي
بحــرف خــال مــن الحــركات عــن المقطــع المنتهــي بحركــة  ،أي تميــز المقطــع المغلــق عــن
المقطــع المفتــوح .
للســكون ـ أيضــا ـ دور كبيــر فــي تشــكيل أنمــاط التفعيــات العروضيــة المختلفــة وأنمــاط وحداتهــا
المكونــة لهــا  ،فهــي وظيفــة موســيقية .
الســكون لــه وظيفــة موســيقية فــي نهايــة الكلمــة أو الجملــة فــي بعــض المقامــات اللغويــة  ،وقــد
الحــظ العلمــاء العــرب هــذه الوظيفــة وأدركـوا قيمته ــا وبن ـوا عليه ــا قواعــد نحويــة معينــة فــي بــاب
خــاص ســموه (بــاب الوقــف)  ،كمــا أن لــه قيمــة وظيفيــة تتعلــق بالتركيــب المقطعــي  ،فالســكون
فــي حــال الوقــف يعــد واحــدا مــن ســياقين اثنيــن يســمحان بوقــوع نمــط مقطعــي معيــن ال يجــوز
حدوثــه فــي غيرهمــا فــي اللغــة العربيــة هــو (ص ح ح ص) .
هنــاك تبــادل فــي الموقــع بيــن الخلــو مــن الحركــة والفتــح فــي بعــض الســياقات الصوتيــة فــي صيــغ
صرفيــة خاصــة كتلــك التــي نــص علمــاء العربيــة عليهــا ممــا كانــت عينهــا صوتــا مــن األصـوات
ونهــر .
التــي نعتوهــا باألصـوات الحلقيــة نحــو َ :ن ْهــر َ

وظائفه النحوية :
ويتضح ذلك فيما يأتي :
ـرب  ،فهــو إذن مورفيــم الجــزم
أ ـ حالــة الجــزم فــي الفعــل المضــارع الصحيــح اآلخــر  ،حــو  :لــم يضـ ْ
 ،أو وحــدة صرفيــة ذات قيمــة إعرابيــة تقــارن بوظيفتــي الفتحــة والضمــة فــي إعـراب المضــارع فــي
حالتــي النصــب والرفــع .
ـرب  ،فهــو ذو داللــة
ب ـ فعــل األمــر للمفــرد المذكــر الــذي يتصــل بشــيء مــن الضمائــر نحــو  :اضـ ْ
نحويــة تقــارن بداللــة المثنــى فــي نحــو  :اضربــا  ،وبداللــة الجمــع فــي نحــو  :اضربـ ـوا  ،وبداللــة
المؤنــث المخاطــب فــي نحــو  :اضربــي .
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ج ـ أن الســكون دليــل إع اربــي فــي حــال الوقــف  ،كالوقــف بالســكون .و ـ الســكون إمكانيــة مــن
إمكانيــات البنــاء فــي اللغــة العربيــة حيــث تجــيء كلمــات الزمــة للســكون فــي مقابــل أخــرى الزمــة
لحركــة مــن الحــركات الثــاث.
كل هذه األمور تدفعنا إلى القول بأن السكون ذات قيمة معينة على المستوى الصرفي والنحوي
 ،إواذا جــاز لنــا أن نطلــق عليــه الحركــة الصفــر عنــد النظــر الصوتــي للغــة العربيــة فإنــه يســوغ لنــا
هنــا أن نطلــق عليــه مصطلــح المورفيــم الصفــر مراعيــن فــي ذلــك حقيقتــه الماديــة  ،وهــو أنــه ليــس
صيغــة مــن حيــث النطــق .
فالســكون إذن عنصــر لغــوي ال ينبغــي إغفالــه علــى الرغــم مــن عــدم تحققــه فــي النطــق المــادي
وخلــوه مــن أي أثــر ســمعي .
نسبة ظاهرة اإلسكان :
إســكان المتحــرك تخفيفــا ظاهـرة لغويــة شــاعت فــي لغــة بعــض القبائــل البدويــة فقــد عزيــت إلــى
بكــر بــن وائــل وأنــاس كثيــر مــن تميــم ،قــال ســيبويه “ :وهــي لغــة بكــر بــن وائــل وأنــاس كثيــر مــن
تميــم”( )17وأســد( ، )18قــال الرضــي  :وجميــع هــذه التفريعــات فــي كام بنــي تميــم ،وأمــا أهــل الحجــاز
فــا يغيــرون البنــاء وال يفرعــون”(. )19
الدافع إلى اإلسكان :
يــكاد يجمــع علمــاء العربيــة علــى أن اإلســكان مــن مســالك التخفيــف  ،فــإذا كانــت الكلمــة ثقيلــة
بتوالــي المتحــركات أو كثـرة الحــروف لجئـوا إلــى اإلســكان تخفيفــا  ،وقــد وردت لهــم فــي ذلــك عبــارات
كثي ـرة  ،وقــد صنــع ســيبويه لذلــك بابــا قــال فيــه ”:هــذا بــاب مــا يســكن اســتخفافا وهــو فــي األصــل
متحــرك”( ، )20وذكــر فيــه حــاالت مــن التســكين .
قــال ابــن السـراج  ”:والثانــي  :مــا يســكن لغيــر جــزم إواعـراب وهــو علــى ثاثــة أضــرب إســكان
لوقــف إواســكان إلدغــام إواســكان الســتثقال”(.)21
قال العكبري  ”:السكون أسهل على المتكلم من الحركة”(.)22
قــال الزجاجــي ـ عــن ليــس ـ”:وأمــا ســكون ثانيــة فــإن مــن العــرب مــن يفــر مــن الضــم والكســر
إلــى الســكون تخفيفــا”(.)23
قــال ابــن هشــام  ”:فصــل  :وأنـواع البنــاء أربعــة  :أحدهــا  :الســكون  ،وهــو األصــل  ،ويســمى
وكـ ْـم”(. )24
أيضــا وقفــا  ،ولخفتــه دخــل فــي الكلــم الثــاث نحــو َ :هـ ْـل  ،وُقـ ْـم َ ،
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قال ابن عقيل  ”:واألصل في البناء أن يكون على السكون ألنه أخف من الحركة”(. )25
ويشــرح ابــن جنــي كيــف يفيــد التســكين التخفيــف حيــث يقــول ”:إن عيــن الثاثــي إذا كانــت
متحركــة والفــاء قبلهــا كذلــك فتوالــت الحركتــان حــدث هنــاك لتواليهمــا ضــرب مــن المــال لهمــا
فاســتروح حينئــذ إلــى الســكون فصــار مــا فــي الثنائــي مــن ســرعة االنتقــاض ـ معيفــا مأبيــا ـ فــي الثاثــي
خفيفــا مرضيــا”(. )26
ويبيــن ابــن األنبــاري أن الوقــف بالســكون يكــون للتخفيــف ويبيــن العلــة بقوله”:فــإن قيــل  :فلــم
خصـوا الوقــف بهــذه الوجــوه الخمســة؟ قيــل  :أمــا الســكون فــألن ارحــة المتكلــم ينبغــي أن تكــون عنــد
الفـراغ مــن الكلمــة والوقــف عليهــا وال ارحــة بالســكون ال بالحركــة”(. )27
ويبين ابن السـراج أنواع الســكون الذي يلحق الكلمة وأســبابه فيقول ”:والثاني  :ما يســكن لغير
جــزم إواعـراب  ،وهــو علــى ثاثــة أضــرب  :إســكان لوقــف  ،إواســكان إلدغــام  ،إواســكان الســتثقال ،
أمــا الوقــف فــكل حــرف يوقــف عليــه فحقــه الســكون كمــا أن كل حــرف يبتــدأ بــه فهــو متحــرك ،.... ،
وأمــا اإلدغــام فنحــو قولــك  :جعــل لــك  ،فمــن العــرب مــن يســتثقل اجتمــاع كثـرة المتحــركات فيدغــم
 ، .... ،وأمــا إســكان االســتثقال فنحــو مــا حكـوا فــي شــعر امــرئ القيــس فــي قولــه:
أشرب غير مستحقب
فاليوم
ْ

إثما من هللا وال واغل

()28

:عضــد  ،فتقــول  :عضــد ؛ لاســتثقال فشــبه
كان األصــل أشــرب فأســكن البــاء كمــا تســكنها فــي ُ
المنفصــل واإلع ـراب بمــا هــو مــن نفــس الكلمــة”(.)29
والعكبــري يجعــل الثقيــل أولــى بالتســكين لحاجتــه إلــى التخفيــف يقــول  “ :إوانمــا حركــت العيــن مــن
ص ْعبــات
فعلــة إذا كانــت اســما فــي الجمــع نحــو َ :جْفنــة َ
وجَفنــات  ،ولــم تحــرك فــي الصفــة نحــو َ :
ليفــرق بيــن االســم والصفــة وكان إبقــاء الصفــة علــى الســكون أولــى ألن الصفــة أثقــل مــن االســم
الحتياجهــا إلــى الموصــوف إوالــى الفاعــل المضمــر والمظهــر ولكونهــا مشــتقة مــن الفعــل الــذي هــو
ثقيــل”(. )30
بإســكان المتحــرك يتحقــق مبــدأ االســتخفاف الــذي انتهجتــه العــرب فــي لغتهــا ومعظــم لهجاتهــا
فــي أبنيتهــا  ،ألن الحــرف الخالــي مــن الحركــة أيســر نطقــا منــه معهــا حتــى لــو كانــت الحركــة هــي
الفتحــة  ،كمــا أن إســكان المتحــرك يتفــق مــع مــا ع ــرف عــن العربيــة مــن إيثــار المقاطــع الســاكنة
وك ارهــة توالــي المتحــركات.
ـ بين االختاس واإلسكان :
ـ واالختــاس إوان كان ال يبلــغ أن يكــون ســكونا ،فهــو قريــب منــه قربــا جعلــه يمتنــع حيــث
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يمتنــع الســكون  .قــال المهــدوي (( :وعلــة امتنــاع االختــاس إذا ســكن مــا قبــل الحركتيــن
( الضمــة و الكسـرة ) نحــو  (( :مــا َخْلُق ُكـ ْـم وال َب ْعثُ ُكـ ْـم )) ( لقمــان)28 :أنــه لــو اختلــس بعــد الســاكن
ألشــبه الجمــع بيــن الســاكنين ,ألن الحــرف المختلــس الحركــة ُمقـ َّـرب مــن الســاكن .
ـتحق االختــاس فــي أول الكلمــة لــم يجــز اختــاس حركتــه أيضــا ,نحــو:
فــإذا كان الحــرف الــذي يسـ ّ
السـ ِـي ِ
ِ
ئات )) (غافــر  ،)9:ألن االختــاس يقــرب مــن الســاكن ,فــإذا كان الحــرف الــذي
(( َوِق ِهـ ُـم ّ ّ
تختلــس حركتــه فــي أول الــكام لــم يجــز كــون االختــاس فيه,لئــا يبتــدأ بمــا قــرب مــن الســاكن ،وذلــك
يمتنــع كمــا يمتنــع االبتــداء بالســاكن .)31( ).
رد قــول مــن روى عــن أبــي عمــرو اإلســكان فــي (( ِ
بارِئ ُكـ ْـم )) ( البق ـرة ) 54:
حتــى إن ســيبويه ّ
ونحــوه ،بأنــه ظــن االختــاس إســكانا ،لقربــه منــه قــال المهــدوي ِ (( ( :
بارِئ ُكـ ْـم )) علــة إســكان الهمـزة
ذكرهــا اليزيــدي عــن أبــي عمــرو ،قــال  :العــرب تســتغني بإحــدى الحركتيــن عــن األخــرى ...
قــال ســيبويه  :لــم يكــن أبــو عمــرو يســكن شــيئا مــن هــذا ,إوانمــا كان يختلــس الحركــة ،فيظــن مــن
ســمعه يختلــس أنــه أســكن (. )32
وليــس قــول ســيبويه ممــا يعــارض بــه روايــة مــن روى اإلســكان لثبــوت الروايــة ,وألنــه مســتعمل فــي
كام العــرب .)33 ( )).
ـ إوانما تختلس الحركة ألحد شيئين :
األول  :للداللة على أنها عارضة غير الزمة .
واآلخر :لكراهة تتابعها في الكلمة الواحدة .
فمن األول قوله تعالى  (( :ال تَ ُّ
عدوا )) ( النساء ،) 154 :قال مكي :
(( ق ـ أر قالــون باختــاس حركــة العيــن ،ألنهــا حركــة عارضــة عليهــا,ألن أصلهــا :تَ ْعتـ ُـدوا ,فأصلهــا
الســكون ,ثــم أدغمــت التــاء فــي الــدال بعــد أن ألقيــت حركتهــا علــى العيــن ،فاختلــس حركــة العيــن
ليخبــر أنهــا حركــة غيــر الزمــة ،ولــم يمكنــه أن يســكن العيــن ،لئــا يلتقــي ســاكنان  :العيــن وأول
الم ْدغم،وك ـره تمكيــن الحركــة ،إذ ليســت بأصــل فيهــا ،وحســن ذلــك للتشــديد الــذي فــي الكلمــة
ُ
ولطولهــا ))( . )34
ط ِع ُم ُك ْم )) ( اإلنسان ،)9:
((ن ْ
ومن اآلخر قوله تعالى ُ :
قــال األزهــري :الق ـراءةِ (( :
نطع ُمكــم )) بضــم الميــم ،ومــا روي عــن أبــي عمــرو فهــو مــن اختيــاره
()35
االختــاس عنــد تتابــع الحــركات . ).
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ـ ـ واالختــاس أحســن وأجــود فــي العربيــة مــن اإلســكان،ألنه يجمــع التخفيــف والداللــة علــى اإلعـراب،
وألنــه يؤمــن معــه اجتمــاع الســاكنين فــي نحــو  (( :التَ ْعـ ُّـدوا ))ة( النســاء .)37( )36()154:
ـ ـ ونطــق الحــركات مختلســة يحتــاج إلــى لطافــة يجفــو عنهــا كثيــر مــن ألســنة الحضرييــن،وال تتأتــى لهــم
إال بالدربــة والمـران .قــال األزهــري ... ( :ألن العربــي يختلــس الحــركات اختاســا خفيـاً ،إذا ســمعه
الحضــري ظنــه جزمــا ،وذلــك لظــن منــه َو َهــم ) (.)38
وب ـوا إلــى ِ
بارِئ ُكـ ْـم )) ( البق ـرة  ) 54:وترجيحــه ق ـراءة االختــاس
وقــال فــي ق ـراءة أبــي عمــرو َ(( :فتُ ُ
()39
ـان أبــي عمــرو ،ألن صيغــة
طــوع مــا
كان َي ُ
علــى اإلســكان  (:وليــس كل لســان َي ُ
طــوع لــه لسـ ُ
()40
ِ
لســانه صــارت كصيغــة ألســنة العــرب الذيــن شــاهدهم وألــف عادتهــم ) .
موقف النحاة والقراء من ظاهرتي االختاس واإلسكان :
أوال  :موقف جمهور النحويين :
تنــاول هــذه الظاه ـرة بشــيء مــن التفصيــل ثاثــة مــن أشــهر النحــاة ،وذهب ـوا إلــى ج ـواز
إســكان المتحــرك فــي الم الكلمــة فــي الشــعر واختــاس حركتهــا فــي النثــر وه ـؤالء هــم :ســيبويه
(ت  180ه ـ ) وأبــو علــي الفارســي (ت  377هــ) وابــن جنــي (  392هــ) .
 - 1موقــف ســيبويه (ت 180هــ)  :االختــاس كمــا ّبيــن ســيبويه معنــاه عــدم تحقيــق نطــق الحركــة
بتمامهــا أي عــدم إظهارهــا كاملــة النطــق ،وذلــك باإلسـراع فــي نطقهــا علــى أن يبقــى جــزء مــن الحركــة
أثنــاء النطــق يــؤدي إلــى عــدم إخفائهــا تمامــا فــي الــكام ،وبذلــك يكــون الصــوت المختلــس فــي هــذه
الحالــة أضعــف مــن المشــبع وأخفــى ،ولكنــه بزنــة المتحــرك ،ويؤكــد ســيبويه علــى هــذا االحت ـراز
فيقــول  ( :ويدلــك علــى أنهــا متحركــة قولهــم  :مــن مأمنــك فيبينــون النــون فلــو كانــت ســاكنة لــم
تحقــق النــون ) (.)41
فلــو لــم تكــن النــون متحركــة الختفــت مــن الــكام بســبب إســكانها ولكــن وجــود جــزء قليــل مــن الحركــة
( أي اختاســها ) ّأدى إلــى اإلبقــاء عليهــا .
وجعــل ســيبويه اختــاس الحركــة فــي النثــر مقصــو ار علــى الضمــة والكسـرة أمــا الفتحــة فــا اختــاس
فيهــا نظـ ار لخفتهــا (. )42
ويذهب ســيبويه إلى جواز إســكان المضموم والمكســور في الم الكلمة في الشــعر قياســا على جواز
إســكانهما في عين الكلمة ألنهم شــبهوا ذلك بكسـرة ِ
(فخ ْذ ) حيث حذفوا فقالوا :
(َفخ ٌذ ،وبضمه ع ٍ
ضٌد) ( )43أما الفتحة فلم يجئ التخفيف فيها
ْ
ضد حيث حذفوا فقالوا َ :ع ْ
ّ َُ
()44
.
:ج ْم ٌل )
( ألن الذين يقولون َك ْبٌد وَف ْخ ٌذ ال يقولون في َج َمل َ
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ومن شواهد سيبويه على جواز إسكان المضموم والمجرور في الشعر قول الشاعر :
ُر ْح ِت وفي ِر ْجَل ْي ِك ما فيهما
وقول اآلخر :
ِ
ِ
اع َو َج ْج َن ُقْل ُت صاح ْب َقّوم
إذا ْ

وَقد بدا ه ْنك من ِ
الم ْئ َزِر
َ ََ َ

()45

(هنك).
بإسكان ْ

ِ
الس ِ
(صاحب)
الع َو ِم ()46بإسكان
ْ
فين ُ
أمثَ َ
بالدو ْ
ال َ

إذن موقــف ســيبويه يتضــح فــي أنــه أخــذ باختــاس حركــة الم الكلمــة فــي النثــر وقبــل بإســكانها فــي
الشــعر كمــا أجــاز إســكان عيــن الكلمــة فــي الشــعر وفــي النثــر ألنــه اختــار لغــة أهــل الحجــاز وبنــي
ويلعنهــم)) مثقلــة بينمــا
((يعلمهــم ) ((
حكمــه عليهــا وهــم يشــبعون الحركــة فــي آخــر الكلمــة فيقولــون :
ُ
َ
يســكن التميميــون فيقولــون ي ِ
ويلعنهــم (.)47
عل ْمهــم
ْ
ُ
 - 2موقف أبي على الفارسي ( ت  377هـ ):
تبــع أبــو علــي الفارســي ســيبويه فيمــا ذهــب إليــه فأجــاز اإلســكان فــي الشــعر واالختــاس فــي اآليــات
الكريمــة مشــككا فــي روايــة اإلســكان قائــا :وقــال ســيبويه  :كان أبــو عمــرو يختلــس الحركــة مــن
بارئكــم ويأمركــم ( البقـرة  ) 67:ومــا أشــبه ذلــك ممــا تتوالــى فيــه الحــركات فيــرى مــن يســمعه أنــه قــد
أســكن ولــم يكــن يســكن أي أن الـراوي لــم يتحقــق مــن النطــق ولــم يضبــط النقــل (. )48
وناحظ أن أبا علي أوضح أن اإلسكان يقع على نوعين :
األول  :إســكان مــا كانــت حركتــه حركــة بنــاء والمقصــود بــه إســكان عيــن الكلمــة سـواء وقــع ذلــك فــي
ِ
ِِ
ٍِ ِ ٍ
وعِلـ َـم ( َف ِعــل )
وسـُـب ٍع ( َف ُعــل) و( ِإِبــل ) ( فعــل ) ُ
وضـ ِـرب ( ُفعــل ) َ
كلمــة مفــردة نحــو َ :فخــذ (َفعــل) َ
وضـ ْـرب و َعْلــم أو وقــع فــي كلمتيــن
وهــذه إذا خففــت تصبــح فــي حــال الوقــف َ :سـ ْـبع ْ
وفخــذ إوا ْبــل ُ
فيســكن علــى تشــبيه المنفصــل بالمتصــل كمــا جــاء ذلــك فــي مواضــع مــن كامهــم نحــو إلمالــة
واإلدغــام كمــا فــي قــول الشــاعر :
اشتَ ْر لنا َس ِويقاً
قال ُسَل ْيمى ْ

()49

ألن ( تَ ِرَل ) على وزن ( َف ِع َل) فهي تشبه َعِل َم.

وهــذا الضــرب مــن اإلســكان ال خــاف فــي تجويـزه بيــن النحوييــن سـواء وقــع فــي النثــر أم فــي الشــعر
(. )50
الثانــي  :مــا كانــت حركتــه حركــة إعـراب وهــي حركــة الم الكلمــة فقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلــى عــدم
جـواز إســكانها فــي الشــعر وفــي النثــر ألنهــا علــم علــى اإلعـراب وذهــب ســيبويه إلــى جـواز ذلــك فــي
الشــعر واستشــهد بعــدة شـواهد منهــا قــول جريــر :
الع ِم فاألهو ُاز َم ْن ِزُل ٌك ْم
سيروا بني َ
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بإسكان الفاء في ( تعرْفكم ) وهو فعل مضارع مرفوع
وضاح اليمن :
وقول َ
إنما ِش ْعري َش ْهٌد

بالجْل ُجان
ط
قد ُخِل ْ
ُ

()52

بإسكان الطاء في الفعل الماضي ( خلط ) وهو مبني على الفتح .
و َأيد أبو على الفارسي رأي سيبويه في هذه المسألة ودَلل على ذلك بما يأتي :
 )1إن حــركات اإلعـراب قــد جــرى حذفهــا فــي مواضــع أخــرى لعلــل معينــة فقــد تــم حذفهــا مــن آخــر
الكلمــات فــي الوقــف كمــا تــم حذفهــا مــن آخــر األســماء المعتلــة كالقاضــي وال ارعــي ومــن آخــر الفعــل
المضــارع نحــو :يرمــي ويســمو ،وطالمــا أن حذفهــا فــي هــذه المواضــع أصبــح مقب ـوال ؛نتيجــة هــذه
العـوارض التــي تعــرض لهــذه الكلمــات ،فعلــى هــذا األســاس يمكــن حــذف حــركات اإلعـراب لعـوارض
تعــرض لهــا فــي الشــعر ،ويكــون مذهــب ســيبويه مقب ـوال حيــث قــال أبــو علــى (:فلــو كانــت حركــة
اإلعـراب ال يجــوز حذفهــا مــن حيــث كانــت داللــة اإلعـراب ،لــم يجــز حذفهــا فــي هــذه المواضــع ،فــإذا
جــاز حذفهــا فــي هــذه المواضــع لعـوارض تعــرض ،جــاز حذفهــا أيضــا فيمــا ذهــب إليــه ســيبويه وهــو
التشــبيه بحركــة البنــاء والجامــع بينهمــا أنهمــا جميعـاً زائدتــان ،وأنهــا قــد تســقط فــي الوقــف واالعتــال
كمــا تســقط التــي للبنــاء للتخفيــف (.)53
ضـ ِـر َب يــدل علــى معنــى وقــد
كمــا قــال أبــو علــي ( :أال تــرى أن تحريــك العيــن بالكســر فــي نحــو ُ
جــاز إســكانها فكذلــك يجــوز إســكان حركــة اإلع ـراب ) (.)54
مــن ذلــك يتضــح أن أبــا علــى جــوز حــذف حركــة اإلع ـراب ( الم الكلمــة ) إوان كانــت تــدل علــى
المعنــى قياســا علــى حــذف حركــة عيــن الكلمــة .
ـ موقف ابن جني (ت392هـ ):
نهــج ابــن جنــي نهــج أســتاذه أبــى علــى الفارســي قــي األخــذ ب ـرأي ســيبويه فــي ج ـواز إســكان الم
الكلمــة فــي الشــعر واختاســها فــي النثــر .وارجــع ذلــك إلــى ثقــل توالــي الحــركات مــع الضــم والكســر
والميــل إلــى التخفيــف بإســكان حركــة اإلعـراب قياســا علــى إســكان حركــة البنــاء ,وألن التخفيــف لغــة
ويْل َعُن ُهـ ْـم مثقلــة ولغــة تميــم ُي َعّل ْمهـ ُـم
منســوبة الــى تميــم حيــث يقــول  ( :أهــل الحجــاز يقولــون ُي َعّل ُم ُهـ ْـم َ
ويْل َع ْنهــم واستشــهد بعــدد مــن الشـواهد الشــعرية منهــا :
َ
اشر ْب غير مس ٍ
تحقب
فاليوم ْ َ
َ ُْ
َ
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وقول الشاعر :

اشتَ ْر لنا سويقا
قالت ُسَل ْيمى ْ

أع َو َجــا
فاحـ َذ ْر وال تكثـ ْـر كربـاً ْ
وقــول شــاعر آخــر ْ :
مــن قبيــل إجـراء المنفصــل مجــرى المتصــل .

()55

ـتر ،وتكثـ ْـر،
ـرب ،واشـ ْ
وقــد بيــن أن إســكان أشـ ْ

مــن خــال ذلــك يتضــح أن ابــن جنــي جــوز اإلســكان فــي الشــعر مؤيــدا ل ـرأي ســيبويه باختــاس
ئكـ ْـم))
وبـوا إلــى بار ُ
الحركــة فــي النظــم علــى روايــة القـراء باإلســكان قائــا :وكذلــك قولــه عــز وجــل (( فتُ ُ
مختلســا غيــر ممكــن كســر الهم ـزة حتــى دعــا ذلــك مــن لطــف عليــه تحصيــل اللفــظ إلــى أن ّادعــى
أن أبــا عمــرو كان يســكن الهم ـزة ،والــذي رواه صاحــب الكتــاب اختــاس هــذه الحركــة,ال حذفهــا
البتــة ،وهــو أضبــط لهــذا األمــر مــن غيـره مــن القـراء الذيــن رووه ســاكنا ولــم يــؤت القــوم فــي ذلــك مــن
ضعــف أمانــة لكــن أتـوا مــن ضعــف د اريــة (.)56
ثانيا  :النحاة المانعون لظاهرة اإلسكان:
المبــرد ( ت ) 285ذهــب المبــرد إلــى عــدم جـواز إســكان الم الكلمــة فــي الشــعر والنثــر ,ويــرى أن
حــذف حركــة اإلع ـراب لحــن وال وجــه لــه فــي العربيــة؛ ألن عامــة اإلع ـراب قــد وضعــت للتفريــق
بيــن المعانــي ،وال يمكــن االســتغناء عنهــا .وهــو بذلــك اختلــف مــع ســيبويه الــذي أجــاز اإلســكان فــي
ورد المبــرد شـواهد ســيبويه وأنشــدها بروايــات أخــرى منهــا قــول امــرئ
الشــعر واالختــاس فــي النثــرّ ،
القيــس :
إنما ِم َن هللاِ وال و ِ
اغل
غير مستحقب
فاليوم
ْ
اشرب َ
ُسقى )
رواه المبرد ( فاليوم و ْ
اش ْ
رب ) أو ( فاليوم أ ْ
وقول الشاعر :
ِ
صاح ْب قو ِم
اعو َج ْج َن ُقْل ُت
إذا َ
()58
قومِ)
رواه ّ
المبرد  ( :قلت صاح ّ

()57

العِّو ِم
بالد ِو
َ
السفين ُ
َ
أمثال َ

وقــد اعتــرض ابــن جنــي علــى رأي المبــرد قائ ـاً ( :وأمــا دفــع أبــي العبــاس ذلــك فمدفــوع وغيــر ذي
مرجــوع إليــه وقــد قــال أبــو علــى فــي ذلــك فــي عــدة أماكــن مــن كامــه ،وقلنــا نحــن معــه مــا أيــده وشــد
منــه ) ( )59كمــا دافــع ابــن جنــى عــن ســيبويه موضحــا أنــه قــد روى األبيــات كمــا ســمعها مــن العــرب
قائــا  ( :وأمــا اعتـراض أبــى العبــاس هنــا علــى الكتــاب فإنمــا هــو علــى العــرب ال علــى صاحــب
الكتــاب ألنــه حــكاه كمــا ســمعه ،وال يمكــن فــي الــوزن أيضــا غيـره ،وقــول أبــى العبــاس إنمــا الروايــة
ـرب ) فكأنــه قــال لســيبويه كذبــت علــى العــرب ولــم تســمع مــا حكيتــه عنهــم  ،إواذا بلــغ
ـوم ْ
فاشـ ْ
(فاليـ َ
()60
األمــر هــذا الحــد مــن الســرف فقــد ســقطت كلفــة القــول معــه )
 الزجاج ( ت 311هـ):تأثــر ب ـرأي شــيخه المبــرد ( ت  ) 285وأيــده فــي إنشــاده ألبيــات ســيبويه علــى االســتقامة بــدون
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إســكان ,وأنشــد مــا رواه ســيبويه باإلســكان
ِ
قو ِم
قول الشاعر  :إذا
ْ
اعوجج َن قلت صاح ْب ّ
ِ
ِ
إ ْثماً من هللا وال واغ ِل
قب
وقول اآلخر :
فاليوم ْ
أش َر ْب َغ ْي َر ُم ْستَ ْح َ
َ
وعلــق قائــا  ( :فالــكام الصحيــح أن نقــول  ”:يــا صاحــب” أو “يــا صاحـ ِ
ـب أقبـ ْـل” وال وجــه لإســكان
ُ
()61
ـرب”
وكذلك
“فاليوم أشـ ْ
َ
ثالثا :رأي المجيزين من النحاة المتأخرين :
 .1موقف ابن مالك ( ت 672هـ )
يوضــح الســيوطي موقــف ابــن مالــك قائــا  “ :كان قــوم مــن النحــاة المتقدميــن يعيبــون علــى عاصــم،
وحمـزة ،وابــن عامــر ،قـراءات بعيــدة فــي العربيــة وينســبونهم إلــى اللحــن ،وهــم مخطئــون فــي ذلــك فــإن
قراءاتهــم ثابتــة باألســانيد المتواتـرة الصحيحــة التــي ال مطعــن فيهــا ،وثبــوت ذلــك دليــل علــى جـوازه
رد المتأخــرون ـ ومنهمــا ابــن مالــك ـ َمـ ْـن عــاب عليهــم ذلــك بأبلــغ رد ،واختــار جـواز
فــي العربيــة ،وقــد ّ
()62
مــا ورد بــه قراءاتهــم فــي العربيــة إوان منعــه األكثــرون مســتدال بــه “ .
 .2موقف أبي حيان األندلسي :
أوضــح أبــو حيــان موقفــه مــن هــذه الظاه ـرة قائــا  ”:ومنــع المبــرد التســكين فــي حركــة اإلع ـراب،
وزعــم أن قـراءة أبــي عمــرو لحــن ,ومــا ذهــب إليــه ليــس بشــيء ,ألن أبــا عمــرو لــم يقـ أر إال بأثــر عــن
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،ولغــة العــرب توافقــه علــى ذلــك ،فإنــكار المبــرد لذلــك منكــر “(.)63
مــن خــال ذلــك يتضــح موقفــه بج ـواز وقــوع ظاه ـرة اإلســكان فــي النثــر والشــعر واســتند علــى أن
لغــة العــرب تتفــق مــع مــا جــاء فــي القـراءات القرآنيــة مــن إســكان ،حيــث إن هــذه الظاهـرة تنتســب ـ
كمــا روى أبــو عمــرو ـ إلــى تميــم الذيــن يميلــون فــي كامهــم إلــى التخفيــف مــن ثقــل توالــي الحــركات
ويلجــأون إلــى التســكين (.)64
رابعاً :موقف القراء من ظاهرتي االختاس واإلسكان:
اختلف رأي القراء كثي اًر عن رأي النحاة حول ظاهرتي االختاس واإلسكان ألن القراء القراءة
عندهــم ســنة متبعــة وال مجــال لديهــم لـرأي واجتهــاد ،ذلــك مــا درج عليــه الصحابــة والتابعــون وأئمــة
القـراء  ،وأكــده ابــن الجــزري بقولــه :روينــا عــن عمــر بــن الخطــاب وزيــد بــن ثابــت رضــي هللا عنهمــا
مــن الصحابــة وعــن ابــن المنكــدر  ،وعــروة بــن الزبيــر  ،وعمــر بــن عبــد العزيــز  ،وعامــر الشــعبي
مــن التابعيــن أنهــم قالـوا  :القـراءة ســنة يأخذهــا اآلخــر عــن األول فاقـ أروا كمــا علمتمــوه ،ولذلــك كان
كثيــر مــن أئمــة القـراءة كنافــع  ،وأبــي عمــرو يقــول  ”:لـوال أنــه ليــس لــي أن اقـ أر إال بمــا قـرأت لقـرأت
حــرف كــذا كــذا وحــرف كــذا كــذا”(. )65
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والقراء يستندون في حكمهم على صحة القراءة إلى ثاثة اعتبارات :
أوالً :موافقة العربية ولو بوجه.
ثانياً :موافقة المصاحف العثمانية في الرسم ولو احتماالً.
ثالثــا :صحــة ســندها بــأن يرويهــا العــدل الضابــط عــن مثلــه حتــى تنتهــي إلــى رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم.
ناحــظ أن الق ـراء جعل ـوا موافقــة الق ـراءة ألحــكام النحــو ولــو بوجــه شــرطا فــي قبولهــا ولــو لــم يكــن
شــائعا بينهــم كانــت صحيحــة أيضـاً؛ ألن أئمــة القـراء ال تعمــل فــي شــيء مــن حــروف القـرآن علــى
األفشــى فــي اللغــة واألقيــس فــي العربيــة بــل علــى األثبــت فــي األثــر واألصــح فــي النقــل والروايــة  ،إذا
ثبــت عنهــم لــم يردهــا قيــاس العربيــة وال فشــو اللغــة ؛ ألن القـراءة ســنة متبعــة يلــزم قبولهــا والمصيــر
()66
إليهــا .
ألجــل ذلــك تمســك القـراء بروايــة اإلســكان فــي كثيــر مــن آيــات القـرآن الكريــم  ،وممــا يعــزز موقفهــم
مــن تلــك الروايــة موافقتهــا لقواعــد النحــاة مــن الوجــه الــذي يجيــز تخفيــف المتحــرك بالضمــة أو الكسـرة
 ،وورود بعــض النظائــر لهــا فــي العربيــة  .وهــذا مــا اســتند إليــه ابــن الجــزري فــي دفاعــه عنهــا
فــي وجــه المبــرد الــذي منعهــا وعدهــا لحن ـاً وخروجــا عــن أحــكام النحــو بحجــة أنهــا تلغــي الحركــة
ـرد عليــه ابــن الجــزري بــأن اإلســكان لــه وجــه فــي
اإلعرابيــة التــي وضعــت للتفريــق بيــن المعانــي فـ ّ
العربيــة غيــر منكــر وهــو التخفيــف إواج ـراء المنفصــل مــن الــكام مجــرى المتصــل مــن كلمــة نحــو:
إبــل وعنــق  ،وقــد أجــازه شــيخ النحــاة ســيبويه فــي الشــعر وتبعــه فــي مذهبــه جمهــور النحوييــن كمــا
أن لــه نظائــر فــي لغــة تميــم وأســد  ،وفــي أشــعار العــرب  ،ثــم إن إجمــاع العلمــاء علــى جـواز إســكان
()67
حركــة اإلعـراب فــي اإلدغــام يعتبــر دليـاً علــى جـواز اإلســكان هنــا .
وممــا يعــزز موقــف القـراء مــن ظاهـرة اإلســكان أيضــا أن لهــا نظائــر فــي العربيــة وردت فــي أشــعارهم
وكذلــك فــي لغــة أقـوام مــن العــرب هــم بنــو أســد وتميــم.
مــن خــال مــا ســبق مــن عــرض آلراء النحــاة والقـراء حــول ظاهرتــي االختــاس واإلســكان  ،نجــد أن
جمهــور النحــاة تأولـوا ظاهـرة اإلســكان علــى أســاس اختــاس الحركــة فيهــا كــي تنســجم مــع قواعدهــم
التــي ارتضوهــا وال تخــرج عنهــا  .وجمهــور القـراء تمســكوا بإســكان الحركــة وقـ أر بهــا بعــض أئمتهــم
مــن الســبعة وغيرهــم العتقادهــم بتوفــر شــروط القـراءة الصحيحــة فيــه  ،دون أن يبالـوا بإنــكار كثيــر
مــن علمــاء النحــو لمذهبهــم  ،األمــر الــذي ال يســاعد علــى الخــروج ب ـرأي متفــق عليــه فــي هاتيــن
الظاهرتيــن.
ـ من صور االختاس في القرآن الكريم :
َنف َسـ ُـك ْم َذِل ُكـ ْـم َخ ْيـ ٌـر َّل ُكـ ْـم
وب ـوْا ِإَلــى َب ِارِئ ُكـ ْـم َفا ْق ُتُل ـوْا أ ُ
ـ ـ منهــا “بار ُ
ئكـ ْـم” فــي الحرفيــن فــي قولــه تعالــى ((َفتُ ُ
ِعنـ َـد َب ِارِئ ُكـ ْـم)) ( البق ـرة ) 54:
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ق ـ أر أبــو عمــرو باختــاس الحركــة فيهــا دون غي ـره ،والباقــون يشــبعون الحركــة ،وكذلــك نــص عليــه
ســيبويه عــن أبــى عمــرو فقــال  “ :فأمــا الذيــن ال يشــبعون فيختلســون اختاســا ،وذلــك مثــل :يضربهــا
ومــن مأمنــك ،يســرعون اللفــظ ،مــن ثــم قـ أر أبــو عمــرو (( إلــى بارِئ ُكـ ْـم )) ويدلــك علــى أنهــا متحركــة
قولهــم  :مــن مأمنــك ،يبينــون النــون ،فلــو كانــت ســاكنة لــم تبيــن النــون “قــال أبــو جعفــر  :واختــار
ابــن مجاهــد مــا حكــى ســيبويه عــن أبــي عمــرو وقــال  :هــو أشــبه بمذهبــه وهــو كمــا قــال ،فقـرأت مــن
طريقــه علــى أبــي رحمــه هللا ـ ألبــي شــعيب مــن طريــق األهـوازي ،وهــو اختيــار أبــي رضــي هللا عنــه
ـ الــذي يأخــذه ألبــي عمــرو فــي روايــة أبــي عمــرو وأبــي شــعيب عــن الشــذائي ،قــال  :وآخــذ علــى
المبتــدئ ألبــي شــعيب باإلســكان وبــه جــاءت النصــوص عــن اليزيــدي (. )68
ـعرُك ْم )) فــي قولــه تعالــى ِ (( :إ َّن ّ
ص ُرُكـ ْـم ُ
ويأم ُرُهـ ْـم َ
وي ْشـ ُ
للاَ
وي ْن ُ
ْم ُرُهـ ْـم ُ
أم ُرُكـ ْـم وتَأ ُ
ـ ـ منهــا األفعــال (( َي ُ
َح َا ُم ُهم ِب َه َذا)) (الطور 32:
ْم ُرُك ْم أ ْ
ْم ُرُه ْم أ ْ
َن تَ ْذَب ُحوْا َبَق َرًة)) ( البقرة  ) 67 :وقوله تعالى (( :أ َْم تَأ ُ
َيأ ُ
ِ
نكـ ِـر)) ( األعـراف  ) 157 :وقولــه تعالــى َ (( :ف َمــن َذا
اهـ ْـم َعـ ِـن اْل ُم َ
ْم ُرُهــم ِباْل َم ْعـ ُـروف َوَي ْن َه ُ
)و َ
((يأ ُ
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ـاءت الَ
((و َمــا ُي ْشــع ُرُك ْم أََّن َهــا ِإ َذا َجـ ْ
نص ُرُكــم ّمــن َب ْعــده)) ( آل عمـران  ) 160 :وقولــه تعالــى َ
الــذي َي ُ
ُي ْؤ ِمُنــو َن)) ( األنعــام . ) 109:
ذكــر ابــن الجــزري (ت 833ه ـ ) روايتيــن عــن أبــي محمــد اليزيــدي ( ت  202ه ـ ) األولــى أن
أبــا عمــرو بــن العــاء(  1540ه ـ ) ق ـ أر هــذه األفعــال بإســكان حركــة ال ـراء فيهــا واشــتهرت هــذه
الروايــة عــن طريــق السوســي (ت  261ه ـ ) والثانيــة  :أن أبــا عمــرو بــن العــاء قـ أر هــذه األفعــال
باختــاس حركــة ال ـراء فيهــا ,واشــتهرت هــذه الروايــة عــن طريــق الـ ّـدوري وهــي اختيــار ابــن مجاهــد
(ت  324هـ ) ( )69وق أر بإسكان الم الفعل من كل هذه األفعال محمد بن محيصن (ت 123هـ)
()70
وي َعّل ُم ُهــم
أحــد أئمــة الق ـراء فــي مكــة
يلعُن ُهــم” وذلــك فــي قولــه تعالــى (( ُ
 .ومنهــا “ ُيعّل ُم ُهــم”و “ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ـاب
:وُي َعّل ُم ُكـ ُـم اْلكتَـ َ
الكتـ َ
((وَيْل َعُن ُهـ ُـم الاعُنــو َن)) (البقـرة )159:وقولــه)) َ
ـاب)) ( البقـرة  ) 129:وقولــه َ
َواْل ِح ْك َم ـ َة)) (البق ـرة )151:
قــال اليزيــدي (ت 202هــ) عــن أبــي عمــرو بــن العــاء “ إنــه كان يســكن الــام مــن الفعــل فــي جميعــه
“ ( )71وقد ورد عنه أنه كان يشــمها شــيئا من الضم (. )72
طـ ٍ ِ ِ
ـؤده )) فــي قولــه ((و ِمـ ْـن أ ْ ِ ِ ِ
ِ
ـك َو ِم ْن ُهــم َّمـ ْـن ِإن
ْم ْنـ ُـه ِب ِقن َ
ـ ـ ومنهــا (( يـ ّ
ـار ُيـ َـؤّده ِإَل ْيـ َ
َ
َهــل ِاْلكتَــاب َمـ ْـن إن تَأ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ْم ْن ُه ِب ِد َين ٍار ال ُي َؤّده إَل ْي َك إال َما ُد ْم َت َعَل ْيه َقآئماً)) ( آل عمران  ) 75 :ق أر الجمهور يؤده بكسر
تَأ َ
الهــاء ووصلهــا بيــاء وق ـ أر قالــون باختــاس الحركــة ,وق ـ أر أبــو عمــرو وأبــو بكــر وحم ـزة واألعمــش
بالســكون ،قــال أبــو إســحاق :وهــذا اإلســكان الــذي روي عــن هـؤالء غلــط ّبيــن؛ ألن الهــاء ال ينبغــي
أن تجــزم إواذا لــم تجــزم فــا يجــوز أن تســكن فــي الوصــل ،وأمــا أبــو عمــرو فــأراه كان يختلــس الكسـرة
((ب ِارِئ ُكـ ْـم)) (البق ـرة  )10 :وقــد حكــى عــن ســيبويه وهــو لمثــل هــذا أضبــط أنــه
فغلــط عليــه فــي َ
()73
ظـ ّـن ســكونا “
اســتثقاال للضمــة وقــال  ”:وربمــا كان العمــل َخْلســا ف ُ
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ِ
ـف تُ ْحِي ــي
((وأ َِرَنــا َمَناسـ َـكَنا)) ( البقـرة  ) 128:و “ أ َِرِنــي َك ْيـ َ
ـ ومنهــا “ أرنــا “و “ وأرنــي” فــي قولــه َِ
ـك “
للا َج ْهـ َـرًة “ ( النســاء  ) 153 :وقولــه “ أ َِرِنــي أَن ُ
ظـ ْـر ِإَل ْيـ َ
اْل َم ْوتَــى”( البقـرة  ) 260:وقولــه “ أ َِرَنــا ّ
َّ
َض َّاَنــا “ ( فصلــت ) 29:
( األعـراف  )143 :و “ أ َِرَنــا ال َذ ْيـ ِـن أ َ
قـ أر ابــن كثيــر وأبــو شــعيب إال مــن طريــق األهـوازي ،بإســكان الـراء فيهــن وتابعهمــا علــى اإلســكان
فــي فصلــت ابــن عامــر وأبــو بكــر
وقـرأت فــي روايــة أبــي عمــر عــن اليزيــدي باختــاس كسـرتها فيهــن وكذلــك قـرأت مــن طريــق األهوازي
ألبــي شــعيب ،والباقــون بإشــباعها وقــال لــي أبــو الحســن بــن شـريح  :مــن كســر واختلــس رقــق الـراء,
ومــن أســكن فخمهــا ( .)74
الصدَقـ ِ
ِِ
ـات َفِن ِع َّمــا ِهـ
ـ ومنهــا ((َفنع َّمــا)) فــي قولــه “ ِإن تُْبـ ُـدوْا َّ َ
ـي “ ( البق ـرة  ) 271:وقولــه “ِإ َّن ّ
للاَ
َ
ظ ُكــم ِبـ ِـه “ ( النســاء .) 58:
ِن ِع َّمــا َي ِع ُ
قـ أر ابــن كثيــر وورش وحفــص بكســر النــون ،إواشــباع كسـرة العيــن وقـ أر قالــون وأبــو عمــرو وأبــو بكــر
بكســر النــون واختــاس حركــة العيــن وورد النــص عنهــم باإلســكان ,وفيــه الجمــع بيــن ســاكنين وهــو
اعوا “
غيــر جائــز عنــد البصرييــن ،ويجــوز عنــد الكوفييــن ،وعل
“اس ـ َ
ط ُ
()75يــه شــدد حم ـزة الطــاء مــن ْ
( الكهــف  ) 97 :والباقــون بفتــح النــون وكســر العيــن .
السـ ْـب ِت)) ( النســاء )154 :ق ـ أر ورش بإشــباع
ـ ومنهــا “ تَ ْعـ ُـدوْا “ فــي قولــه تعالــى (( :الَ تَ ْعـ ُـدوْا ِفــي َّ
حركــة العيــن ،وتشــديد الــدال ,وق ـ أر قالــون باختــاس حركــة العيــن وتشــديد الــدال  ,والنــص عنــه
()76
“ي ِهـ ِّـد َي “
باإلســكان وفيــه الجمــع بيــن ســاكنين والباقــون بإســكان العيــن وتخفيــف الــدال
ومنهــا َ
َمــن الَّ َي ِهـ ِّـد َي)) ( يونــس . ) 35 :
فــي قولــه تعالــى (( :أ َّ
ق أر ابن كثير وورش وابن عامر بفتح الياء والهاء وتشديد الدال.
وقـ أر قالــون وأبــو عمــرو كذلــك إال أنهمــا اختلســا حركــة الهــاء والنــص عــن قالــون باإلســكان ،وقــال
اليزيــدي عــن أبــي عمــرو  :كان يشــم الهــاء شــيئا مــن الفتــح  .قــال األهـوازي  :وجــدت الحــذاق مــن
((ي ِهـ ِّـد َي)) باإلشــارة إلــى فتــح الهــاء .وقــال الشــذائي  :قــال
أهــل األداء عــن أبــي عمــرو يأخــذون فــي َ
ابــن مجاهــد  :قــل مــن أريــت يضبــط هذا,يعنــي االختــاس واإلخفــاء قــال  :وســألت متقدمــا منهــم
((ي ِهـ ِّـد َي)) فلفــظ لــي بــه ثــاث مـرات ،كل واحــدة تخالــف أختهــا .وقــال ابــن رومــي عــن
مشــهو ار عــن َ
العبــاس  :أنــه قـرأه علــى أبــي عمــرو خمســين مـرة فيقــول مـرة  :قاربــت ،ومـرة  :لــم تصنــع شــيئا .قـ أر
أبوبكــر بكســر اليــاء والهــاء ،وحفــص بكســر الهــاء حســب وحمـزة والكســائي بإســكان الهــاء والتخفيــف
(.)77
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ِ
ِ
ص ُمــو َن)) (يــس ) 49 :قـ أر الحرميــان وأبــو عمــرو
ص ُمــو َن” فــي قولــه تعالــى َ (( :
وهـ ْـم َيخ ّ
ومنهــا “ َيخ ّ
وهشــام بفتــح الخــاء وتشــديد الصــاد .
واختلــس فتحــة الخــاء قالــون وأبوعمرو,والنــص عــن قالــون باإلســكان والنــص عــن أبــي عمــرو
بإســكان الخــاء وتخفيــف الصــاد .
والباقــون وهــم عاصــم ،وابــن ذكـوان  ،والكســائي ـ بكســر الخــاء ،وتشــديد الصــاد  .وعبــر كثيــر مــن
أهــل األداء فــي (( نعمــا ،وتعــدو ،ويهــدي ،ويخصمــون )) بإخفــاء الحركــة فــي مذهــب أبــي عمــرو
وقالــون ،ومرادهــم بــه االختــاس (. )78
السـ ّـيئ” (فاطــر  )43:ق ـرأه حم ـزة بإســكان الهم ـزة
وم ْكـ َـر ّ
ـ ومنهــا (( ّ
السـ ّـيئ )) فــي قولــه تعالــى َ “ :
فــي الوصــل ،وهــذا علــى أنــه اســتثقل حركــة اإلعـراب فســكنها ,كمــا تســكن حركــة البنــاء فــي  :إبــل
ونحوهــا وقـ أر الباقــون بخفضهــا فــي الوصــل إواســكانها فــي الوقــف ولــك أن تــروم الحركــة ( .)79وقــال
الفـراء  “ :وقــد جزمهــا األعمــش وحمـزة لكثـرة الحــركات “ (. )80
((لنجعَلهــا َل ُكــم تَ ْذ ِكــرة وتَ ِعيهــا أُ ُذن و ِ
ِ
ِ
اعَيـ ٌة)) (الحاقــة  )12:روى
ـ ومنهــا “ َوتَعَي َهــا~” فــي قولــه تعالــى َ ْ َ َ ْ َ ً َ َ َ ٌ َ
الحلوانــي عــن خلــف ،وخــاد عــن ســليم ،وابــن ســعدان وأبــو األقفــال عبــد هللا بــن يزيــد عــن ســليم عــن
((وتَ ِعَي َهــا))
حمـزة باختــاس كسـرة العيــن فيهــا .وروي أبــو ر
()81بيعــة والخ ازعــي وابــن الصبــاح عــن قنبــل َ
.
ســاكنة العيــن .والباقــون بإشــباع كسـرة العيــن
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الخاتمة
توصل البحث إلى عدة نتائج كان من أهمها :
 - 1ظاهرة تسكين أواخر المتحرك تنسب إلى بعض القبائل العربية كتميم وأسد .
 - 2دافــع النحــاة عــن الحركــة اإلعرابيــة وقال ـوا إن االختــاس أحســن وأجــود فــي العربيــة مــن
التســكين ألنــه يجمــع التخفيــف والداللــة علــى اإلعـراب  ،وألنــه يــكاد يؤمــن معــه اجتمــاع الســاكنين .
 - 3جعــل ســيبويه االختــاس فــي المضمــوم والمكســور دون المنصــوب لخفــة الفتحــة علــى أختيهــا
وهــو تعليــل صوتــي ؛ وذلــك ألن الفتحــة أخــف الحــركات .
 - 4اختلــف النحــاة فــي تناولهــم لظاهـرة تســكين أواخــر المتحــرك بيــن مجيــز لهــا فــي الشــعر ومنكــر
لهــا فــي النثــر ،وبيــن مــن أولهــا باختــاس الحركــة ال إلغائهــا فــي النثــر وجوازهــا فــي الشــعر ،وبيــن
منكــر لوقوعهــا فــي النثــر والشــعر ألن الحركــة دالــة علــى المعنــى وال يمكــن االســتغناء عنهــا
 - 5تمســك جمهــور الق ـراء بق ـراءة اإلســكان طالمــا توافــق شــروط الق ـراءة الصحيحــة عندهــم دون
االلتفــات العت ارضــات النحــاة .
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عــوض  ،مطبعــة مصطفــى البابلــي الحلبــي .
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 ،طرابلــس  ،ط1988 1م.
 .9أوضــح المســالك  ،البــن هشــام  ،تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد ،الريــاض  ،ط6
1974م .
 .10البحــر المحيــط  ،ألبــي حيــان األندلســي  ،تحقيــق الســيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخريــن
 ،دار الكتــب العلميــة  ،بيــروت ،ط2001 1م .
 .11التعريفات  ،للشريف الجرجاني  ،تحقيق عبد المنعم الحفني  ،دار الرشاد  ،ب ط .
 .12تفســير الفخــر الـرازي المشــتهر بالتفســير الكبيــر  ،لإمــام محمــد الـرازي  ،دار الفكــر للطباعــة
والنشــر  ،ط1981 1م .
 .13التمهيــد فــي علــم التجويــد  ،البــن الجــزري ،تحقيــق د .علــى حســين  ،مكتبــة المعــارف ،
الريــاض  ،ط1405 1ه ـ .
 .14الحجة في القراءات السبع  ،البن خالويه  ،تحقيق أحمد فريد المزيدي  ،دار الكتب العلمية
 ،بيروت  ،ط1999 1م.
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للطباعة والنشر  ،ط 1980 20م .
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 .22كتاب السبعة  ،البن مجاهد  ،تحقيق شوقي ضيف  ،دار المعارف ،ط2
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 .31معانــي الق ـرآن  ،ألبــي زكريــا الف ـراء  ،تحقيــق محمــد علــى النجــار  ،دار الكتــب العلميــة ،
بيــروت  ،ط1999 1م .
 .32معانــي القـرآن إواع اربــه  ،للزجــاج  ،تحقيــق عبــد الجليــل شــلبي  ،عالــم الكتــب  ،بيــروت  ،ط1
1988م .
 .33المقتضــب  ،للمبــرد  ،تحقيــق محمــد عبــد الخالــق عضيمــة  ،المجلــس األعلــى للشــؤون
اإلســامية ،القاه ـرة  ،ط1399 2ه ـ .
 .34الموضــح فــي وجــوه الق ـراءات وعللهــا  ،ألبــي مريــم  ،تحقيــق د .عمــر حمــدان  ،الجمعيــة
الخيريــة لتحفيــظ الق ـرآن الكريــم  ،جــدة  ،ط1993 1م .
 .35النشــر فــي الق ـراءات العشــر  ،البــن الجــزري  ،قــدم لــه علــى محمــد الصبــاغ  ،وخــرج آياتــه
زكريــا عمي ـرات  ،دار الكتــب العلميــة  ،بيــروت  ،ط1988 1م .
 .36هدايــة العارفيــن  ،إلســماعيل باشــا البغــدادي  ،منشــورات المكتبــة اإلســامية ،طه ـران  ،ط3
1976م .
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الحزن في الشعر الليبي الحديث
إعداد  /د .أنيس السنوسي ميلود محمد
جامعة عمر المختار

الملخـــص:
ُ
نتيجــة الحتــدام الص ـراع بيــن القــدرة واألمــل  ،وبيــن الواقــع والمثــال  ،واســتحالة الفصــل بينهمــا ،
اتخــذ الشــعراء الليبيــون مواقــف متعــددة  ،تُبرهــن علــى عمــق إحساســهم إزاء ظاهـرة الحــزن ،وتوضــح
مــدى قدرتهــم الفكريــة  ،ووســائلهم التعبيريــة فــي شــعرهم  ،فمــن هــذه المواقــف  :موقــف الشــكوى
والتبــرم مــن ســطوة األلــم واعتبــار الشــعر وســيلة لذلــك
أن معاناتهــم الشــخصية ال تنفصــل عــن معانــاة اآلخريــن ،فمــا كان
وبــدأ الشــعراء فــي ليبيــا يدركــون ّ
ينعكــس علــى نفوســهم مــن شــعور بالحــزن والغربــة والضيــاع أحيانـاً ليــس ســوى صــدى للواقــع المريــر
الشــاعر الليبــي لــم يكــن منغلقـاً علــى ذاتــه يجتــر أح ازنــه
الــذي يشــاركهم فيــه مواطنوهــم ،ومــن هنــا فــإن ّ
واآلمــة ،فقــد بــدأت رؤيتــه تتســع لتشــمل المعذبيــن والمحروميــن.

تقديم :

امتــأل الشــعر العربــي منــذ عصــوره الكاســيكية األولــى بأشــعار الحــزن  ،فاعتبــرت موضوعـاً مــن
الموضوعــات الشــعرية فيمــا ُعــرف بالرثــاء .
واســتطاع الشــاعر العربــي الحديــث خــال الفت ـرة الرومانســية أن يجعــل مــن الحــزن إحساس ـاً
مصاحبـاً فــي أغلــب موضوعاتــه الشــعرية؛الهتمامه أكثــر بالتجربــة الذاتيــة فشــاع فــي شــعرهم رنــات
األســى والحسـرة واألنيــن والشــكوى  ،ولكــن اســتخدام الرومانســيين لهــذه النغمــات الحزينــة لــم يكــن
يمثــل موقفـاً خاصـاً أو رؤيــة لهــا أبعادهــا ،بمــا تملكــه مــن شــمولية كونيــة مثـاً ،إوانمــا ســيطر علــى
اســتخدام الرومانســيين في أعمالهم طابع اإلحســاس المتناثر المبعثر والهموم الخاصة والرؤيا ذات
الوجــه الواحــد فــي محدوديتهــا .
وشــيوع الحــزن فــي القصيــدة العربيــة الحديثــة ،هــي إلحســاس الشــاعر العربــي بمحنــة الــذات
اإلنســانية فــي العصــر الحاضــر التــي قامــت علــى مشــاعر مــن الغربــة والضيــاع والتمــزق (.)1
ٍ
وبخاصة بعد األزمات المتتالية
وهذه الظاهرة تُشـكل جانباً مهماً في التكوين الشـعري المعاصر،
التـي حلـت بالوطـن العربـي  ،وبالرغـم مـن قـدم هـذه الظاهـرة ((فـإن الشـاعر القديـم كان يقـف برؤيتـه
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– في الغالب – في حدود الوجه الواحد ..أما الشـاعر المعاصر فتوسـع في مجال رؤيته واكتسـب
نوعـاً مـن الشـمول  ،فلـم تُعـد أشـكال الحيـاة ألوانـاً مختلفـة يسـتقل بعضهـا عـن بعـض  ،إوانمـا تتمـازج
فيهـا األلـوان لكـي تضـع الصـورة العامـة ،ومـن ثـم لـم ُيعـد يـرى الجانـب الناصـع وحـده  ،أو الجانـب
القاتـم وحـده ،إوانمـا يـرى الجانبيـن ممتزجيـن)) ( ،)2نتيجـة التطـور الثقافـي والفنـي  ،وبخاصـة بعـد أن
اتسعت دائرة النقد األدبي التي وثقت الصلة بين الشاعر وطريقة التعبير الشعري  ،فتجاوز النظرة
التقليديـة التـي كانـت تنحصـر فـي صـور المـدح ،والهجـاء  ،والفخـر ،ومـا إلـى ذلـك مـن أغـراض،
إلـى مـزج هـذه الصـور ليشـكل منهـا عمـاً شـعرياً مكتمـل العناصـر  ،وأهـم مـا يميـز هـذه الرؤيـة أنهـا
لـم تكت ِ
ـف بالتعبيـر عـن الفـرد لذاتـه ،إوانمـا تجـاوزت الحـدود الجغرافيـة والثقافيـة ((فالـذات أتاحـت لهـا
الظـروف أن تتطـور ،وكان عليهـا عندئـذ أن توجـه نفسـها أوالً ،وأن تواجـه العالـم الخارجـي ثانيـاً ...
وحاول الشعراء المعاصرون أن يكونوا مخلصين لذواتهم  ،وعند ذاك اهتز أمامهم النظام الخارجي
واهتـزت القيـم والمعاييـر التقليديـة  ،ومـن ثـم تولـدت مشـاعر الغربـة والضيـاع))(.)3
ولقـد طغـى الشـعور باألسـى والحـزن فـي نفـوس الشـعراء الرومانسـيين  ،وانتابهـم إحسـاس باأللـم
والكآبـة  ،وهـو مـا اصطلـح علـى تسـميته ب ـ (مـرض العصـر) الـذي هـو كمـا يقـول محمـد منـدور :
((حالـة نفسـية تتولـد مـن عجـز الفـرد عـن التوفيـق بيـن القـدرة واألمـل اللذيـن يتعارضـان فيشـقى الفـرد
بهـذا التعـارض  ...فـإن هـذا الشـقاء يصبـح ضـرورة يعبـرون عنهـا بمـرض العصـر ويتخـذون الشـعر
وسـيلة لشـكواهم واألنيـن منـه  ،أو التمـرد عليـه))(.)4
ونتيجـة الحتـدام الصـراع بيـن القـدرة واألمـل  ،وبيـن الواقـع والمثـال  ،واسـتحالة الفصـل بينهمـا
 ،اتخـذ الشـعراء الليبيـون مواقـف متعـددة  ،تبرهـن علـى عمـق إحساسـهم إزاء (مـرض العصـر)،
وتوضح مدى قدرتهم الفكرية  ،ووسائلهم التعبيرية في شعرهم ،فمن هذه المواقف  :موقف الشكوى
والتبـرم مـن سـطوة األلـم ،واعتبـار الشـعر وسـيلة لذلـك .
وهـذه الد ارسـة معنيـة بد ارسـة الحـزن فـي الشـعر الليبـي الحديث،خـال فتـرة أوائـل الخمسـينيات مـن
القـرن الماضـي إلـى نهايـة السـتينيات ،أي فتـرة االسـتقال مـن االسـتعمار االيطالـي.
ولقـد عـاش أغلـب الشـعراء الليبييـن فـي تلـك الفتـرة حالـة مـن الحـزن واأللـم والبـؤس واالضطهـاد،
بسـبب الظـروف االجتماعيـة ،والسياسـية ،واالقتصاديـة.
فالشـاعر علـي الرقيعـي * مثـاً  ،قـدم صـورة عـن حالـة البـؤس والحرمـان ،التـي عاشـها وتجـرع
م اررتها ،في وطنه الذي لم يجد فيه مأوى ،غير الدروب الموحشـة التي جعلته في صراع ،يتأرجح
بيـن الضيـاع واألمـل  ،فقـال فـي قصيدتـه (غربـة) :
* ولــد الشــاعر علــي محمــد الرقيعــي فــى مدينــة طرابلــس ســنة 1934م وتوفــي ســنة 1966م .وعاصــر أهـوال الحــرب العالميــة الثانيــة
فارتســمت فــى مخيلتــه كثيــر مــن الصــور عــن الدمــار والخـراب ،وعــاش طفولــة بائســة عانــى فيهــا الحرمــان والقســوة ،وكان عصاميـاً علــى
الرغــم مــن فق ـره ،وعالــج فــى شــعره الواقــع الــذي يعيــش فيه،مــن خــال تعبي ـره عــن قضايــا وطنــه وأمتــه ،وواقعــه االجتماعي،وأهــم دواويــن
الشــاعر :الحنيــن الظامــئ  ،وأش ـواق صغي ـرة ،والليــل والســنون الملعونــة.
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أصارع في خضم العمر با مجداف
با مرفأ
عليه أنظم األشعار  ،وأرقد عنده أدفأ
عليه ألتقي بيدين تبتنيان لي مأوى
عليه أنام
مرة
لعّلي التقي بطيوف ()5أحبابي ولو ّ
وأشعر أنني إنسان
وعلــي الرقيعــي أكثــر الشــعراء الليبييــن وصفـاً ،لمعانــاة المتســولين وأحزانهــم والجيــاع فــي الحـواري
واألزقــة وفــى األك ـواخ والكهــوف وفــى الع ـراء ،يرســم شــخوصهم ويصــف أســمالهم الباليــة ،ويســتمع
إلــى آهاتهــم وتضرعاتهــم ،ويعايــش الظــروف القاســية التــي كان ـوا يتحركــون فــي أجوائهــا ،فقاســى
معهــم قســوة الطبيعــة :الظــام ،والعواصــف ،والجليــد ،واستشــعر إحساســهم بالذلــة والمهانــة وشــعورهم
بالخجــل وهــم يلتمســون ِكسـرة الخبــز مــن أجــل البقــاء ،يقــول علــي الرقيعــي:
في ظلمة األيام والليل المدمدم والرعود
المجلجل بالعواصف والجليد
وضراوة البرد ُ
تمضي جموع البائسين
في ذلة المحروم تستجدي وفى ٍ
سؤل مهين
كتل يجلدها اآلسي
ٌ
وتسير عبر الحي إن جاء المساء
مثل الكاب  ....يسوقها للخبز حرمان لعين

()6

َّ
إن الفقــر ُينســي اإلنســان الشــعور بالك ارمــة ،فيتذلــل كالكلــب حقي ـ اًر تافه ـاً أمــام مــن يجــود عليــه
الصــورة بأمانــة يجعلهــا أكثــر قــوة فــي إب ـراز
بكس ـرة خبــز تحفــظ رمقــه ،والرقيعــي وهــو ينقــل هــذه ّ
الواقــع ،عمــا هــو عليــه فــي الحقيقــة ،وتبــدو الصــورة أكثــر وضوحـاً ،حيــن يلتقــط مــن بيــن نماذجهــا
أنموذج ـاً منفــرداً تتجســد فيــه معانــاة العــذاب واأللــم ،يقــول:
يا للصغير
الجوع يلهبه بسوط الهم والحزن المرير
وأسى ضرير
وتؤج فى أعماقه اآلالم أعنان الصراع
أبداً يتوق إلى الغذاء مع الجياع
هل من يجيب
()7
العابرين با أمل
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ال اعتقـد َّ
أن الرقيعـي يختـار نماذجـه المعذبـة السـتدرار العطـف ،إواّنمـا يقدمهـا بوصفهـا النمـاذج
الجديـرة برعايـة المجتمـع وعنايتـه ،وألن إهمالهـا يعنـي انعـدام الرؤيـة الصحيحـة فيـه .وأيـن العدالـة
الضعفـاء مـن شـيوخ وأ ارمـل وأطفـال.
االجتماعيـة؛ حيـن يتخلـى المجتمـع عـن رعايـة ّ
الشـعراء يسـتنطقون هذه النماذج البشـرية
إن اإلحسـاس بمأسـاة اآلخرين وأحزانهم هو الذي جعل ّ
الصامتـة ،فأصبحـت
بمـا يـدور فـي نفوسـها بعـد مـا كانـوا يصورونهـا مـن الخـارج وهـي فـي مسـيرتها ّ
تحتـج وتطـرح األسـئلة حـول وضعهـا ومصيرهـا:
أين المسير ؟
رب هل عدم العزاء
يا ّ
رب ما هذا المصير
يا ّ

()8

ويقـدم علـي الرقيعـي نموذجـاً آخـر لحـاالت العـذاب والحـزن اليومي،وهـذه المـرة شـيخ مسـن أعمـى
ـاء ـ ـ ـ صفـر اليديـن ،بعـد يـوم طويـل مـن عنـاء التجـول فـي مختلـف الـدروب ،يعـود
يعـود كوخـه ـ ـ ـ مس ً
وحيـداً حزينـاً مهموماً،فـا يجـد لـه عـزاء سـوى الدمـوع.
وعصا الضرير
تنساب تضرب في متاهات المسير
وتقود صاحبها إلى المأوى ...إلى الكوخ الحقير
صفر اليدين
وبا مؤن
للكهف للقبر المهين
قبر الحياة
تهمي به الذكرى اللعينة والنواح
شيخ تعذبه الم اررة في الهجوع
غصصاً تنهمر الدموع
وتسير دافقة إلى النهر العظيم
()9
نهر الدموع
عندمــا يتحــول شــعب مــا إلــى منتــج للدمــوع ،فمعنــى ذلــك َّ
أن الحيــاة قــد بلغــت درجــة كبي ـرة مــن
القســوة ،و َّ
أن العاقــات االجتماعيــة قــد وصلــت إلــى درجــة أكبــر مــن الظلــم.
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ـق مــن غيرهــا فــي ثــروة بادهــا ،يأتــي هــذا الموقــف علــى
وبعــض هــذه النمــاذج بــدأت تــدرك ّأنهــا أحـ ّ
لســان األطفــال المشــردين فــي مدينــة بنغــازي ،مــن أبنــاء المنتجيــن الكادحيــن ،ومــن أبنــاء المجاهديــن
الشــهداء ،يقــول خالــد زغبيــة*:
ّ
الليل
الليل في بنغازي يزخر بالجموع التائهين
الشوارع حائرين
بجموع أبناء ّ
متناثرين
في كل منعطف وصوب
حول الموائد في المقاهي وفى الدروب
همهم أبداً صراخ ،ونحيب
نحن يا عمي ،جياع
مالنا في الكوخ راع
نحن أبناء األحلى ،شادوا القصور
نحن أبناء األُباة الكادحين
الدماء
األلى بذلوا ّ
ذوداً عن الوطن المهين
الشرف الطعين
وصيانة للعرض  ،و ّ
نحن أبناء األلى خاضوا المعارك
وتجرعوا ويات هاتيك الخطوب
فتناثرت أشاؤهم تحت المشانق
والسياط
()10
وتساقطوا شهداء حق ،خالدين
َّإنــه وجــه آخــر المتــداد الفقــر والحاجة،حيــث تتصــدع العاقــات العائلية،ويصبــح األطفــال عرضــة
للضياع والتشــرد؛إنهم أطفال الشـوارع الذين يشــكلون نشــا اًز في كل الفضاءات االجتماعية من أزقة
ٍ
ومقاه،تقذفهــم المدينــة بصخبهــا وعنفهــا إلــى الهامــش إلــى ركــن اإلقصــاء.
أن معاناتهــم الشــخصية ال تنفصــل عــن معانــاة اآلخريــن ،فمــا كان ينعكــس
بــدأ شــعراؤنا يدركــون ّ
علــى نفوســهم مــن شــعور بالحــزن والغربــة والضيــاع أحيانـاً ،ليــس ســوى صــدى للواقــع المريــر الــذي
الشــاعر الليبــي لــم يكــن منغلق ـاً علــى ذاتــه يجتــر أح ازنــه
يشــاركهم فيــه مواطنوهــم ،ومــن هنــا فــإن ّ
وآالمــه ،فقــد بــدأت رؤيتــه تتســع لتشــمل المعذبيــن والمحروميــن.
*ولــد الشــاعر خالــد علــي زغبيــة بمدينــة بنغــازي عــام  1933م،وبــدأ كتابــة الشــعر فــي مطلــع عــام 1954م ،ونشــر قصائــده فــى أغلــب
وحوكــم خــال
الصحــف الليبيــة ،وبعــض الصحــف العربيــة .وحصــل علــى الليســانس فــي اآلداب مــن الجامعــة الليبيــة بنغــازي عــام 1961مُ ،
العهــد الملكــي علــى نشــر قصيدتــه “بادنــا” وذلــك بتهمــة التحريــض علــى الثــورة.وكان للشــاعر خالــد زغبيــة ثقافــة ثوريــة تنكــر القهــر ،وتثــور
علــى البــؤس والظلــم ،ويعكــس هــذه التجربــة فــي أبياتــه الشــعرية وأهــم دواويــن الشاعر:الســور الكبيــر،و أغنيــة الميــاد ،و غــداً ُســيقبل الربيــع.
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ويقــدم حســن صالــح * مشــهداً لحيــاة الحــزن والبــؤس والشــقاء ،يتمثــل فــى شــابة ناهــد متســولة
فــى أحــد األس ـواق ،تقتحــم صدرهــا الناهــد نظ ـرات المترفيــن ،وتعــود فــى المســاء إلــى حيهــا الفقيــر
الصفــر ،وأنــات
الســعال والوجــوه ُ
حيــث يت ازحــم األم ـوات واألحيــاء والجــرذان والمتشــردون ،وحيــث ُ
المتوجعيــن ،وضجــة األطفــال التائهيــن .
َّإنه منفى الفقراء فا صديق لهؤالء البؤســاء ســوى الليل القاســي الذي يحتضن اآلمهم وتأوهاتهم،
ويرعــى أحــام األطفــال النائميــن ،بينمــا علــى ُبعــد تتــألأل أض ـواء مدينــة األثريــاء غارقــة فــي اللهــو
والعبــث ،وحيــث يســتمتع المترفــون بمباهــج الحيــاة ،وهــي صــورة تفضــح التّناقــض الطبقــي العجيــب
الــذي يعيشــه المجتمــع الليبــي آنــذاك ،يقــول حســن صالــح:
ومع المساء المكفهر تجمعين
بعض الذي جاءت به أيدي الرجال المترفين
من الماليم الحقيرة ،والقروش الزائفات ،وترجعين
الشعب الحزين
لمدينة األموات ،والبسطاء ،و ّ
السعال وضجة المتوجعين
عبر األزقة -و ّالدجون
وتفوح رائحة الغسيل من األزّقة و ّ
النساء األمهات
وتطوف أشباح ّ
بأوجه صفراء تعلوها الغضون
وكشعر أمك وهي خلف القدر دامعة العيون
يأتي الدجى القاسي فيحتضن التأوه واألنين
ويلف أحام الصغار
وتلوح أضواء المدينة في قصور المترفين
()11
ممزوجة بصدى الغناء وقهقهات العابثين
وربم ــا ق ــد اكتمل ــت رؤي ــة الح ــزن عن ــد الش ــاعر عل ــي الف ازن ــي * ال ــذي ق ــدم س ــبعة دواوي ــن كله ــا
تبح ــث ه ــذه الرؤي ــة  ،فق ــد ع ــاش تج ــارب ذاتي ــة أحاط ــت ب ــه ،وبأبن ــاء جيل ــه بس ــبب حال ــة الب ــؤس
واالضطهــاد والنكســات المتواليــة  ،ومــن أول تفاعلــه مــع الحيــاة كانــت بدايتــه مــع رحلــة الضيــاع،
التــي نشــأت عــن واقعــه وتأثـره بم ـ ـ ـ ـ ــا قـرأه فــي شعـ ــر معاصـ ـريه ،وترس ـ ــخت بعــد أن اصطــدم بواقــع
جعلــه يرك ـ ـ ــب
* ولــد الشــاعر حســن محمــد صالــح عــام  1934م بقريــة قمينــس “جنوبــي بنغــازي – ليبيــا” تــدرج الشــاعر فــى م ارحــل تعليمــة حتــى التحــق
بكليــة االقتصــاد والتجــارة بجامعــة بنغــازي  ،وتوفــي عــام  1991م.
كانــت طفولــة الشــاعر مليئــة بالحــزن واأللــم نتيجــة لحيــاة الفقــر والعــوز التــي عاشــها ،وتتجلــى شــاعرية حســن صالــح فــى التصويــر ال ارئــع

لواقــع الحيــاة ،وانطبــع شــعره:بالقلق ،والضيــاع ،والرتابــة المملــة ،والفـراغ المرير.وأهــم دواويــن شــعره  :بعــد الحــرب  ،وأغنيــة العاشــق.
* ولــد علــي عبــد الســام الف ازنــي عــام 1936م بمدينــة صرمــان غــرب ليبيا،وتوفــي عام1971م،واشــتغل بالتمريــض ،وصــور اآلم النــاس
وأحزانهــم ،وتــردي الواقــع االجتماعــي ،فتفجــر الشــعر لــدى الشــاعر ُمعبـ اًر عــن ســخطه وعــدم رضــاه ،وتميــز شــعره بالغمــوض.
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زورق األحزان ليواجه هذه الحياة في مثل قوله من قصيدة (منديل وداع ممزق) :
كنت يافعا صغيرا!
يا صاحبي  ...باألمس ُ
أحب وجه جارتي التي لها ظفائر القمر
ُ
وكانت الطفولة ...
مراتع حبيبة جميلة
والناّي  .لم تكن نغومه كئيبة اإليقاع
الضياع !
ورحلتي قصيرة  ..ولم يشب مصيرها ّ
واليوم  ...ما أنا ؟  ...أنا
ممزق ومتعب الجفون والضمير
محطم كموجة مع المسا تبعثرت على الصخور !
حب لي !
ال ّ
ال شوق لي
سوى الحروف في حقائبي وحفنة من العذاب واأللم

()12

ويــزداد حزنــه كلمــا ألمــت بــه أحـزان جديــدة  ،فــي الوقــت نفســه فــإن نضجــه الفنــي عمــق مــن هــذه
الرؤيــة التــي أ ازحــت الســتار عــن شــاعرية أصيلــة توفــق بيــن الرؤيــة الفكريــة  ،واالســتخدام الجمالــي
للتعبيــر عنهــا  ،فــي مثــل قولــه مــن قصيدتــه (حانــة القلــق) :
زجاجتي أحضنها كمرضعة
أحذيتـي تمزقــت
بالسم ــوم مترعــة
أثداؤها تنز بالصديد
()13
والشارع المضاء يلعق السكون
يمتصنا معه
ويقول أيضاً:
أنا على الطريق حفنة من السأم
يجهضني المساء
من حانة لحانة أنا شرير !
الشرق في مامحي حكاية قديمة
()14
وشهرزاد والخليفة الرشيد با حريم .
فاألحذيــة التــي يرتديهــا تمزقــت بســبب حالــة البــؤس والضيــاع  ،وحــاول أن يجــد ملجــأ يأمــن إليــه
 ،ولكــن الضيــاع ازدادت درجتــه ،فصــار يحتضــن الخمــر ،التــي لجــأ إليهــا فكانــت لــه مثــل مرضعــة
لشــدة ضياعــه فيهــا ،فزادتــه بؤسـاً ألن أثداءهــا تنــز بالصديــد  ،ثــم قــدم صــورة الشــارع فــي آخــر الليــل
 ،حيــث األضـواء خافتــة والســكون الــذي تأنــس إليــه الماهــي لتحضــن الســكارى والضائعيــن ،هــذه
الحالــة أججــت فيــه عامــات التســاؤل واالســتنكار حتــى اســتقر فــي نفســه اإلحســاس بــأن وجــوده
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ضيــاع فــي رحلــة الحياة،التــي اســتوقفته علــى األنيــن والســعال ،فلــم يعــد قــاد اًر علــى مصارعــة آالمــه
مــن مـ اررة األســى ولعنــة األوجــاع  ،كمــا يقــول فــي قصيدتــه (غربــة المــوت والحيــاة) :
ألم أقل لكم ؟  ...ألم ؟
وجودنا ضياع
هذا أنا ممدود وهذه نهاية الصراع
()15
آه يا م اررة األسى ولعنة األوجاع
وتعــدى هــذا اإلحســاس إلــى جدليــة الصـراع فــي المجتمــع الــذي أجهــز علــى أمثالــه  ،وأخــذ ياحــق
الفكــر والفــن ،األمــر الــذي عمــق مــن فجــوة الحــزن بعــد أن أضيفــت الغربــة الفكريــة ،التــي تمثــل
الضيــاع عنــد الشــاعر الــذي تطــارده الســلطة لانقضــاض علــى ســاحه الوحيــد  ،وهــو الفكــر والقلــم
 ،فيقــول فــي قصيدتــه (رســالة مــن المنفــى) :
مطارد محاصر إلى غد  ....إلى الممات
مصفد والت من قيوده انفات
الصمت قيد
ّ
البوح قيد
()16
والنار في القرار تأكل المزيد في القرار
البعــد واالنتظــار ،فصــار حفنــة مــن
وعندمــا اغتــرب لعلــه يجــد األمــان واالســتقرار ،وأدرك م ـ اررة ُ
الســأم يجهضــه المســاء مــن حانــة إلــى أخــرى ،ال يفتــأ يتذكــر مــن وطنــه ســوى الحكايــات القديمــة ،
فقــال فــي قصيدتــه (فــارس ليــس مــن تكســاس) :
وم ـ اررة الحــزن وقســوة االغت ـراب تركتــه منكســر الجنــاح يصــرخ فــي وجــه الحيــاة يشــكو مــا عانــاه
مــن تمــزق  ،فلــم يعــد يــرى تلــك المناظــر التــي تبــدو فــي حقيقتهــا جميلــة إال بمنظــار ســوداوي  ،حيــث
ســئم الشـوارع المعتمــة األسـوار  ،ومــا إلــى ذلــك مــن صــور ذكرهــا فــي قصيدتــه (رســالة ســمراء) :
أنا سئمت هذه  ...األسفار
وهذه الشوارع المعتمة األسوار
وهذه الجبال  ،والجليد من أنوفها ينهار
ما عاد في حقاّئبي سوى رسائل األحزان

()17

هــذه األحـزان لونــت مشــاعره بالقتامــة والضبابيــة ،المعروفــة لــدى بعــض شــعراء الرومانســية التــي
تصــل بهــم فــي كثيــر مــن األحيــان ،إلــى مرحلــة اليــأس كمــا عبــر عنهــا الف ازنــي فــي قصيدتــه (طريــق
الغضــب) :
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هذا أنا على جناح الريح
تنهشني الشمال والجنوب مثل طائر
مهاجر جريح
سقطت في دوامة الشكوك والمال
وفي صادة الرؤى ومحنة الليال
()18
وفي فداحة األسى وخيبة األجيال
ويمــوج شــعر لطفــي عبــد اللطيــف * بنغمــة الحــزن واالغت ـراب والضيــاع التــي خلفتهــا الظــروف
االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة ،ولهــذا ظــل مثــل :الف ازنــي ينتقــل مــن حــزن إلــى حــزن ومــن
وصــف لحالــة الضيــاع إلــى أخــرى مشــابهة وديوانــاه (أكـواخ الصفيــح) و(الخريــف لــم يــزل) يصــوران
محنتــه ومحنــة اإلنســان مــن حولــه  ،فهــو كمــا يصــور يعيــش تعاقــب الســنين مشــرداً مــن خريــف إلــى
خريــف يترصــده الحــزن فــي كل مــكان حيــث يقــول :
كل عام
أعيش مولد السنين ّ
مشرداً من الخريف فالخريف
()19
السأم
ببلدة من الجليد و ّ
ويصــور وحدتــه وضياعــه يســلك الشـوارع الخاليــة ،التــي تعصــف بهــا الريــاح وقــد أغلقــت نوافذهــا
وبــدأ الليــل يترصــد الغــروب فــي حالــة مــن الحــزن واألســى ،ليضــم أولئــك الحيــارى والح ازنــى الذيــن
مزقهــم األســى ،فيقــول :
أنا الشارع الخالي  ،وريح فوقه حيرى
وقد نامت نوافذه  ،فأغلقها مساء خريف
()20
وثم الليل ينتظر الغروب بر ٍ
عدة وأسى
وهــو يقتــرب مــن الف ازنــي ،فــي نزعتــه التشــاؤمية التــي اســتولت علــى مشــاعره حيــث تعـّـود أن يعيــش
مــع حالــة الحــزن والبــؤس التــي أرهــا علــى وجــوه النــاس مــن حولــه  ،ولهــذا تجــده ُيعبــر عــن فقــدان
األمــل الــذي اختفــى وحــل مكانــه الحــزن  ،فقــال فــي قصيدتــه (أوطــان):

* ولــد الشــاعر لطفــي عبــد اللطيــف ،عــام 1942م بتونــس ،درس المرحلــة االبتدائيــة ،واإلعداديــة بتونــس ،وفــى عــام  1960م عــاد إلــى
ليبيــا  .كانــت بدايتــه الشــعرية متأثـ اًر بالنبـرة الخطابيــة المباشـرة التــي كانــت تســتلهم مــا يســمى “بااللتـزام” فــى الســتينيات،ثم المرحلــة األخــرى
التــي تحولــت مــن نــوع مــن الخطابــة إلــى المســرحة الشــعرية ،ومــن دواويــن الشــاعر :الخريــف لــم يزل،وأكـواخ الصفيــح ،و دمعــة الحــادي
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الشعب لم يزل هنا  ،لم يزل هنا الوطن
وكل شيء في مكانه القديم
السأم
وربما ّ
لكنني افتقدت بين كل هذه الصور
شيئا أحس ّأنني أعرفه لكنني ال أعرفه
شيئا هنا في القلب عنده مكان
وعندما لم ألقه بين الوجوه والمدن
ن ()21
أتى مكانه الحز
وفــي شــعر إدريــس بــن الطيــب * يتجســد الحــزن ويصبــح كائنــا ال يمــوت فــي نظـره ،بحيــث تخيــل
األيــام بآالمهــا وأحزانهــا تتـزاوج فــي داخلــه لتأتــي بــه طفـاً يعيــش علــى عظــام الميتيــن ،كنايــة عــن
عركتــة األزمــات وقذفــت بــه
التعاســة والفقــر واالضطهــاد ،الــذي أصبــح همـاً يقـ ُ
ـض مضجعــه عندمــا ّ
إلــى الســجون ،لرفضــه وانتفاضــه علــى الواقــع  ،وهــو فــي هــذه الرؤيــة يجنــح إلــى الصــورة التعبيريــة
التــي كشــفتها رمــوزه ذات الــدالالت اإليحائيــة  ،فيقــول فــي قصيدتــه (أغنيــة الغلبــة للموتــى بالحــزن):
ارتد يا هذا التّضاؤل في دمي
في داخلي تتزاوج األيام تنجب طفلها
()22
مسخا يعيش على عظام الميتين
والشــاعر عبدالباســط الــدالل* يجــد نفســه صريــع الحــزن الــذي يطوقــه  ،ويعــم كل اإلنســانية ممــا
انعكــس علــى نفســه ،ومــن ثــم علــى نتاجــه الــذي نجــده يعــج باألســى واللوعــة ،مــن فــرط مــا هــو
واقعــي ،فيقــول فــي قصيــدة (القريــة والصليــب) (:)23
يا أخوتي
يا إخوة المصير
من ألف ألف عام
أحمل الصليب
ويكتب اإلله من دمي الخضيب
ملحمة حروفها
ألم  ..ألم  ..ألم
* ولــد الشــاعر إدريــس محمــد الطيــب األميــن عــام 1952م بمدينــة المــرج ،وهــي تقــع فــى شــرق ليبيــا  ،وهــو مــن شــعراء جيــل الســبعينيات
الذيــن عاشـوا فــي منــاخ ارفــض للواقــع االجتماعــي والسياســي الــذي أنتجتــه هزيمــة  1967م .ومــن دواويــن الشــاعر :تخطيطــات علــى رأس
الشــاعر ،و العنــاق علــى مرمــى الــدم.
* ولـد الشـاعر عبـد الباسـط سـليمان الـدالل ،سـنة 1935م بمدينـة درنـة ،وتوفـي سـنة  2000م،وكان للواقـع السياسـي التـي تعيشـه
البـاد آنـذاك أثـر فـي تكوينـة الشـعري ،حيـث القهـر والظلـم ،والقمـع مـن البوليس،ومـن دواويـن الشاعر:تقاسـيم علـى وتـر الغربـة ،و فسيفسـاء
أندلسـية.
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ن
المســبب
الحــز يخيــم علــى القصيــدة مــن بدايتهــا حيــث الصليــب الــذي هــو عنوانهــا رمــز للمــوت ُ
الرئيســي للحــزن  ،وينــادي علــى أخوتــه ورفاقــه فــي البــؤس والشــقاء ؛ ألن مصيرهــم مشــترك ،
ويســتنجد بهــم لعلــه يجــد العــون والخــاص ،ممــا لحــق بــه مــن آالف األع ـوام  ،وهــذه إشــارة إلــى
عمــق المأســاة وتجذرهــا  ،فــكل األجيــال قاســت الحــزن ،فهــو مــن ألــف ألــف عــام يحمــل موتــه الــذي
يصنــع منــه اآلخــرون أمجادهــم ويحصــد هــو األلــم
وقريتي عوسجة ال تثمر النعم
من عهد عاد والقبور تمأل التال
والنقمة الحمراء تحصد الرجال
شيوخها على المدى
يلفهم وجوم
وتعول النساء
ويحمل المسا ما يشبه الصدى
ألم  ..ألم  ..ألم
يعتبــر وطنــه قريتــه التــي يعيــش فيهــا  ،ولكنــه غيــر راض عنهــا ألنهــا عيشــة الكفــاف فهــو ال يجــود
يغيــب الرجــال فيحــزن
عليــه بشــيء كالعوســجة  ،ولــم يجـ ِـن غيــر الفقــر الــذي يــورث المــوت الــذي ّ
الشــيوخ ويوعــز للنســوة بالنـواح والعويــل  ،ويكــون ســبباً فــي معــاودة األلــم عندمــا يأتــي الليــل :
وطفلتي شوهاء كالعدم
كالنار كالحقد كلعنة الحياة
تفارق الشفاه
وتستحيل في دمي المراق كالزخم
ألم  ..ألم  ..ألم
يزيــد مــن ألمــه رؤيــة منظــر ابنتــه وهــي فــي حالــة ســقم وجــوع حيــة ،لكنــه يــرى فيهــا المــوت ويعتبــر
حياتهــا كاللعنــة مــع أنهــا مــن المفتــرض أن تكــون أســاس الفــرح ومعنــى الوجــود :
يكاد يا رفيقي يقتلني السأم
عشبك في حديقتي ما عاد لي قدر
لكنني من أين لي المفر
وألف  ..ألف فم
تهمس في نغم
ألم  ..ألم  ..ألم
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غيــر األخضــر فــي عينــه إلــى لــون الجفــاف
والحــزن والبــؤس يوشــكان أن يقضيــا عليــه ،بعــد أن ّ
الــذي ال قيمــة وال معنــى لــه  ،فــي وقــت ليــس لــه فيــه عــون أو ملجــأ ألن الجميــع حالهــم كحالــه
يتوجعــون ويصرخــون مــن األلــم .
والشــاعر علــي صدقــي عبــد القــادر*  ،يصــور نفســه شــاكياً حزينـاً معذبـاً فــي صــورة إنســان ُمحطــم
لــم يتبيــن منــه غيــر الطيــف  ،وممــا يزيــد ســقم ،وحــزن مــن يســتمع إليــه  ،ويــرق لحالــه  ،مــن ذلــك
قولــه :
النفس أساها لرؤى الليل البهيم
شكت ُ
وبدت طيفاً حزيناً البسا ثوب الكليم
وهمي دمعا سخينا ينشد القلب الرحيم
آه ويلي هـل لنفـس مـن طبيـب ؟
وهـل البـرء بعيـد أو قريــب ؟
هـل أنا ناديـت لكـن ال مجيـب ؟
()24
ضـاع صوتـي في هزيـم ووجيب
ومــن الشــعراء مــن يتســلى فــي شــكواه وحزنــه بشــيء مــن التمنــي مثــل الشــاعر خالــد زغبيــة  ،الــذي
يقــول :
متى يا حياتي يبسم الدهر مـرة
ُّ
الحظ العبوس فتنقضي
يبسم
متى ُ
متى يا طيوف النحس يهنأ خافق

أنـال المنـى فيها،فا َّ
أتجشـم
ُ
تتجهم
تنى
ال
بؤس
غمامات
ُ
ُ
ألمت به اآللم غضبي تدمـدم

()25

بــل هــو يعــود فــي نفــس القصيــدة إلــى خيبــة أملــه  ،وعــدم جــدوى أمنيتــه فــي حياتــه التــي تحولــت
الــى صح ـراء قاحلــة لــم يطــب فيهــا عيشــه َّ ،
وتقــر فيهــا عينــه  ،فقــد تكســرت األمــال  ،وتبــددت
األحــام وســيطرت األح ـزان ،ومــا علــى الشــاعر إال االنغمــاس فــي حيــاة التشــاؤم واليــأس  ،لذلــك
يقــول :
وحتام دربي ما يعتم شائكا
وحتام أطيار األماني خوادع
لقد كنت أشدو واألماني كواذب
وكم َّسئمت كونا ساح ار متأللئا

تمـر بـه حيـرى تــدوم
تغرر باأللحـان فيما تحـوم
وأمواج بحر اليأس بي تتبرم
()26
كحلم بديع ال ينـي يتصـرم

* ولـد الشـاعر علـي صدقـي عبـد القـادر ،بمدينـة طرابلـس سـنة 1924م  ،وتوفـي سـنة  2008م،ظهـر فـى ظـل الظـروف التـي كانـت
تمـر بهـا ليبيـا خـال فتـرة األربعينيـات  ،كأحـد الشـعراء الشـباب الذيـن عرفتهـم الحيـاة األدبيـة فـى ليبيـا ،وقـد ربـط الشـاعر نفسـه بالقضايـا
المطروحـة وقتئذ،وهـي الحريـة والعـدل والثـورة علـى جميـع أشـكال العسـف واالسـتبداد.ومن دواويـن الشـاعر  :األعمـال الشـعرية الكاملـة
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ونــرى قيمــة الحــزن واليــأس عنــد الشــاعر إبراهيــم األســطى عمــر *  ،عندمــا يجيــب عــن سـؤال (مــا
الحيــاة) ؟ يكــون جوابــه
قلت  :آالم وأحزان ويأس وشرور
وأكاذيب وظلم وسخافات وزور

وشقـاء وضـال وجنـون وغـرور
()27
وختام الفصل ال أدري إلى أين المصير

حشــد الشــاعر فــي هــذه اإلجابــة كل أســباب التعاســة واليــأس وجعلهــا مرادفـاً لمعنــى الحيــاة عنــده ،
إنهــا قمــة الحــزن الــذي يغلــف النفــس المضطربــة المتزعزعــة المنعزلــة  ،وبهــذا تصبــح كل العوامــل
معاكســة لــذات الشــاعر كأنهــا لــم تخلــق إال لتعكــر عليــه صفــوة وتصبــغ باأللــم ســكينته :
خلقتها لتعكـر صفـو ساعاتــي
من أين لي الصبر واألحداث قاطب ــة
في السوق في البيت في نومي وفي سهري في ثورتي في سكوني في خياالتي
()28
قريــر عيــن فلــم أطلـب بثاراتي
وأرتجي عبثا يوما أعيش به
إنها صورة للتضاد بين الذات الشاعرة ومحيطها  ،فهذه الذات ال ترى في كل األشياء المحيطة
إال عوامــل باعثــة علــى الكــدر  ،وهــو منحــى مــن مناحــي العزلــة  ،إال أن األلــم ي ارفــق الشــاعر حتــى
فــي خلوتــه  ،فينبــع مــن نفســه التــي يصفهــا بقولــه :
حارت وغاب طبيبها ودواؤها
حكم ُّ
الشذوذ عنانها فتمردت
تجد الشقاء َّ
ملذة ولو َّأنهـا

يطول عناؤها
يا ويح نفسي كم
ُ
بجموعها وتعددت أدواؤهــا
()29
رأت النعيم لكان فيه شقاؤهـا

فمنبــع الحــزن إذا مــن أعمــاق النفــس التــي يصفهــا الشــاعر بالحيـرة التــي لــم يجــد لهــا دواء  ،فطــال
العنــاء وتعــددت األدواء  ،بــل َّ
إن الشــقاء تحــول إلــى لــذة مازمــة ت ارهــا النفــس حتــى فــي النعيــم ،
وتكتســح هــذه اآلالم واألح ـزان والهمــوم الــذات  ،فتنســج منهــا خرقــا حزينــة ،وتفتلهــا أوتــا اًر أللحــان
ُمفجعــة وأشــجان معذبــة  ،يقــول علــي الرقيعــي :
أنا ضيعت في الليالي أيامي
واحتسيت الدموع كأسا دهاقا
وهصرت الفؤاد في نغم ينسا
يرسل اآلهة المريرة في شجـ

وأهرقت بالهموم جناني
ملؤها بالهموم من أسى أحزاني
ُب باكياً مفجع األلحان
()30
و َّ
معنى معذب األشجان

* ولــد إبراهيــم األســطى عمــر عــام 1907م ،بمدينــة درنــة شــرق ليبيا،عمــل حطاباً،ثــم بمصلحــة الجمارك،وعيــن قاضي ـاً أهلياً،وتفتقــت

تجربتــه الشــعرية مــن خــال المعانــاة التــي كان يكابدهــا الشــاعر مــن الواقــع األليــم والفقــر فــي البــاد ،وتوفــي عــام1950م.
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غالباً ما يكون الشــك منبعاً للحزن  ،خصوصا أن الشــك الرومانســي ينبع من حيرة نفســية عميقة
 ،ومــن نفــس مرهقــة اإلحســاس  ،فيصيــر الشــك دربـاً مازمـاً لخطـوات الشــاعر ،وهــذا الــدرب يفضــي
إلــى الحــزن ،يقــول الشــاعر علــي الف ازنــي :
الشك دربي  ،والخطايا  ،وصليبي في ِ
ها أنا ،و ُّ
يديه
وظالي هازئات بالذي كان  ...وما ظل لديه
ماالذي ظــل لديـ ــه
أغنيات ...كلمات في صداها
()31
كل حزن البشرّي ــَة
ُ
إن الــذات الحزينــة المتأوهــة تنســج مــع الحــزن روابــط وعاقــات متداخلــة  ،فنــرى الحــزن يتســلط
علــى النفــس بالقــدر نفســه الــذي ينبــع مــن دواخلهــا  ،إنــه حــزن صلــب فــي مادتــه  ،مــرن فــي تشــكله
وانصهــاره مــع مختلــف مكونــات النفــس  ،ال يحــول بينــه وبينهــا حائــل ،يقــول إبراهيــم األســطى عمــر :
الناس تنعم بالحي ــا
وأنا بقلبي في الجحيـ
ال الخمر تطربني وال
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ِة وما بها من ملهيـات
ـم متاعب ومكـدرات
لحن األواني صادحات
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النتيجة:
لقــد عــاش أغلــب الشــعراء فــي ليبيــا حالــة مــن الحــزن ،واأللــم ،والبــؤس ،والشــقاء،واالضطهاد،
وبواعــث هــذا الحــزن فــي أغلــب األحيــان نتيجــة األوضــاع االجتماعيــة ،واالقتصاديــة ،والسياســية
الفاســدة،وقد تجلــت بواعــث الحــزن والكآبــة فــي كل بيــت مــن قصائدهــم ،والشــاعر الليبــي قــدم صــورة
عــن حالــة البــؤس والحرمــان واالضطهــاد التــي عاشــها وتجــرع م اررتهــا فــي وطنــه  ،إوا َّن رؤيتــه الذاتيــة
انعكســت بشــكل خــاص فــي قصائــده الرومانســية .
إال أن الحــزن فــي الشــعر الليبــي الحديــث ،لــم يســتطع أن ُيشــكل موقفـاً لــه أبعــاده ومقوماتــه  ،إوانمــا
هو إحســاس يومي ال كإحســاس فكري
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لغة الشعر العربي الحديث (مقوماتها الفنية وطاقاتها اإلبداعية)  :د /السعيد الورقي  ،دار النهضة – بيروت  ،ط 1984 – 3م ،ص 256 ، 255
الشعر العربي المعاصر (قضاياه وظواهره الفت\نية )  :د /عزالدين إسماعيل  ،دار الفكر العربي – بيروت  ،ط  ، 3ب  .ت  ،ص .353
المرجع السابق  :د /عزالدين إسماعيل  ،ص .357
األدب ومذاهبه :محمد مندور ،دار النهضة ــمصر،ب ـ ـ ت،ص68
ديوان (أشواق صغيرة) :علي الرقيعي  ،الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعان– طرابلس– ط 1978 – 2م  ،ص .64 ، 63
ديوان (الحنين الظامئ):علي الرقيعي علي ،منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع – طرابلس  ،ط 1979 – 2م ص 47
المصدر السابق :علي الرقيعي ص 48
المصدر السابق:علي الرقيعي ص 74
ديوان( الحنين الظامئ):علي الرقيعي ص49
ديوان(السور الكبير) :خالد زغبية ،دار النشر الليبية ،طرابلس،ط 1964 –1م ص39
ديوان ( بعد الحرب) :حسن محمد صالح،دار النشر الليبية – طرابلس ،ط -1963 1ص65
( )12ديوان (رحلة الضياع)  :علي الفزاني  ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع – طرابلس  ،ط ، 1966 – 1ص .37 ، 36
ديوان (قصائد مهاجرة)  :علي الفزاني  ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع – طرابلس – ط 1968 – 1م  ،ص .241
ديوان(أسفار الحزن المضيئه) :علي الفزاني ،دار مكتبة االندلس ــطرابلس،ط1ــ 1968م ص .47
ديوان (قصائد مهاجرة)  :علي الفزاني  ،دار مكتبة االندلس ــطرابلس،ط1ــ1969م ص .258 ، 257
ديوان (رحلة الضياع)  :علي الفزاني  ،دار مكتبة االندلس ـ طرابلس،ط1ــ1967م ص .157
ديوان (رحلة الضياع)  :علي الفزاني  ،ص .204
المصدر نفسه  :علي الفزاني  ،ص .206
ديوان (أكواخ الصفيح) :لطفي عبداللطيف  ،منشورات مكتبة الفكر – طرابلس  ،ط  1967 1-م  ،ص .44 – 43
المصدر نفسه  :لطفي عبداللطيف  ،ص .53 ، 52
ديوان (الخريف لم يزل)  :لطفي عبداللطيف  ،منشورات دار الفكر – طرابلس  ،ط 1967 – 1م  ،ص .42
ديوان (تخطيطات على رأس شاعر) :إدريس بن الطيب ،الشركة العامة للنشر والتوزيع–طرابلس ،ط 1976 ، 1م  ،ص ..65
ديوان (فسيفساء أندلسية)  :عبدالباسط الدالل  ،دار النشر والتوزيع – درنة  ،ط 1993 1-م  ،ص .16
ديوان (زغاريد ومطر بالفجر)  :علي صدقي عبدالقادر ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع– طرابلس  ،ط 1966 – 1م  ،ص .360
ديوان (أغنية المياد ) :خالد زغبية  ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع– طرابلس  ،ط 1986 – 1م  ،ص .11
ديوان (أغنية المياد) :خالد زغبية  ،ص .12
ديوان (البلبل والوكر) :إبراهيم األسطى عمر  ،مطبعة  :م  /ك – اإلسكندرية  ،ط 1967 – 1م  ،ص .103
المصدر نفسه  :إبراهيم األسطى عمر  ،ص .83
المصدر السابق  :إبراهيم األسطى عمر  ،ص .178
ديوان (الحنين الظامئ) :علي الرقيعي  ،ص .196
ديوان ( األعمال الشعرية الكاملة) :علي الفزاني  ،المنشأة العامة للنشر والتوزيع – طرابلس  ،ط 1983 – 4م  ،ص .85
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الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها
إعداد  /د .مصطفى عبد الحميد دآلف
جامعة عمر المختار

تمهيد
ُيعتبــر الحــزب اليــوم أداة تســمح للمواطــن بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية ،كمــا يعتبــر تنظيم ـاً
دائم ـاً لجماعــة مــن النــاس تتكتــل حولــه وتســتعمله لتنفيــذ برنامــج سياســي واجتماعــي معيــن عــن
طريــق الوصــول إلــى الحكــم ،وفــي ســبيل الحصــول علــى الســلطة يقــوم الحــزب بأعمــال ترمــي
أساسـاً إلــى تحقيــق هــذا الهــدف ،ولكنهــا تحقــق فــي الوقــت نفســه خدمــات للمجتمــع ،ولمــا كانــت هــذه
األعمــال إنتاجـاً ثانويـاً ،فإنهــا تتحــد وفقـاُ للمبــادئ التــي تتحكــم فــي طبيعــة العمــل السياســي فــي الــدول
المختلفــة ،وعلــى ذلــك يمكــن القــول إن هــذه الوظائــف تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى وفق ـاً للنظــام
1
السياســي الــذي تأخــذ بــه الدولــة .
ويعــد تأســيس األح ـزاب واالنتســاب إليهــا إحــدى الحريــات األساســية البــارزة التــي أقرهــا اإلعــان
الدســتوري – الصــادر عــن المجلــس الوطنــي االنتقالــي فــي  – 2 03/08/2011للمواطــن دون
غيرهــا للمشــاركة فــي شــئوون الحكــم ومســؤولياته وفقـاً للشــروط واألوضــاع التــي حددهــا القانــون رقــم
2
 29لســنة  2012بشــأن تنظيــم األح ـزاب السياســية.
هــذا وتنــص المــادة ( )15مــن اإلعــان الدســتوري علــى أن” تكفــل الدولــة حريــة األحـزاب السياســية
والجمعيــات وســائر منظمــات المجتمــع المدنــي ،ويصــدر قانــون بتنظيمهــا ،وال يجــوز إنشــاء جمعيــات
س ـرية أو مســلحة أو مخالفــة للنظــام العــام أو اآلداب العامــة ،وغيرهــا ممــا يضــر بالدولــة ووحــدة
التـراب الوطنــي”.
كمــا جــاء فــي المــادة الســابعة مــن اإلعــان ذاتــه “ :تصــون الدولــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية ،وتســعى إلــى االنضمــام لإعانــات والمواثيــق الدوليــة واإلقليميــة التــي تحمــي هــذه الحقــوق
والحريــات وتعمــل علــى إصــدار مواثيــق جديــدة تكــرم اإلنســان كخليفــة هللا فــي األرض”.
لذلــك البــد مــن تفعيــل التعدديــة الحزبيــة ،ألن ذلــك تعزيــز للديمقراطيــة الحقيقيــة وللحقــوق والحريــات
السياســية في ليبيا ،فاألحزاب السياســية جزء ال يتج أز من المجتمع المدني ولكنها تلعب دو اًر ممي اًز
3
عن بقية مؤسســاته نظ اًر لتوجهاتها السياســية .
ومــن هنــا تبــرز أهميــة الحــق فــي تأســيس األح ـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا ،إذ يســعى الفــرد
بالوســائل الديمقراطيــة للحصــول علــى ثقــة الناخبيــن بقصــد المشــاركة فــي مســؤوليات الحكــم ،
فاألح ـزاب السياســية تقــدم للهيئــة الناخبــة المرشــحين الصالحيــن لتولــي الوظائــف النيابيــة واإلداريــة
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وتقــدم لهــا الب ارمــج السياســية والطــرق الازمــة لتنفيذهــا ،كمــا تمدهــا بالوســائل الفعالــة لنقــد أعمــال
الحكومــة ،فــا يكفــي مجهــود فــرد واحــد بــل تضافــر جهــود أفـراد كثيريــن متضامنيــن يعملــون باســتمرار
4
لتحقيــق التقــدم السياســي واالجتماعــي للبــاد ،وهــذا مايمكــن أن تحققــه األح ـزاب السياســية.
وبناء على ما تقدم فإن البحث ينقسم إلى المباحث التالية :
المبحث األول

مفهوم األحزاب السياسية .

المبحث الثاني

الضوابط الحاكمة لممارسة الحق في تكوين األحزاب
السياسية واالنتساب إليها .

المبحث الثالث

:ضمانات الحق في تأسيس األحزاب السياسية
واالنتساب إليها .
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المبحث األول
مفهوم األحزاب السياسية
يعــد االنضمــام إلــى األح ـزاب السياســية ممارســة لحريــة مــن الحريــات الفرديــة فــي المجتمعــات
5
الديمقراطيــة ،ألن األح ـزاب السياســية تمــارس نشــاطها داخــل إطــار الحريــات الفرديــة .
وعرفــت المحكمــة اإلداريــة العليــا المصريــة الحــزب فقالــت “ : 6هــو جماعــة منظمــة أو جمعيــة
منظمــة أو تنظيمـاً لمجموعــة مــن المواطنيــن يعملــون كوحــدة سياســية بتجميــع الناخبيــن والحصــول
علــى تأييدهــم ألهــداف وب ارمــج تتعلــق بالشــئون السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للبــاد  .”.فهــذا
هــو تعريــف القضــاء للحــزب السياســي بصفــة عامــة ،فمــا هــو تعريــف الفقــه للحــزب السياســي ؟ ومــا
هــو أريــه فــي وجــوده ؟
أوالً  :تعريف الفقه للحزب السياسي .
ثانياً  :آراء الرافضين لوجود أحزاب سياسية .
ثالثاً  :آراء المؤيدين لوجود أحزاب سياسية .
أوالً  -تعريف الفقه للحزب السياسي :
ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الحــزب السياســي يعــد وحــدة واحــدة معقــدة ،فهــو منظمــة اجتماعيــة
لهــا جهــاز إداري كامــل وهيئــة وموظفيــن دائميــن ،كمــا إن لهــا أنصــا اًر عديديــن بيــن أف ـراد الشــعب
منتميــن إلــى بيئــات وفئــات عــدة ولهــم عــادات مختلفــة كمــا أن القيــادة الزمــة لــكل حــزب سياســي ألن
الحــزب يهــدف دائم ـاً إلــى االســتياء علــى القــوة السياســية ،وال شــك أن الســعي الدائــم مــن الحــزب
7
لاســتياء علــى الســلطة هــو الــذي يحقــق الرابطــة القويــة بيــن أنصــار الحــزب العامليــن .
ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أن الحــزب السياســي عبــارة عــن “ مجموعــة مــن األفـراد مكونيــن لبنــاء
سياســي يســتهدف تحقيــق أهــداف معينــة عــن طريــق الســلطة السياســية وذلــك وفقـاً للعقيــدة التــي تحكــم
ســلوكه وبمــا يتضمــن مــن ســلطة صنــع القـ اررات ،فهــو أحــد مؤسســات النظــام التــي تســهم فــي ترجمــة
8
أهــداف وخافــات ومنازعــات المجتمــع إلــى قـ اررات لحلهــا”.
ويعــرف الدكتــور عبــد الغنــي بســيوني عبــدهللا الحــزب بأنــه “ :جماعــة منظمــة مــن األفـراد ،تســعى
9
إلىالوصــول إلــى الحكــم وممارســة الســلطة بالطــرق المشــروعة لتحقيــق مبادئهــا المتفــق عليهــا”.
وفــي الفقــه الليبــي يعــرف الدكتــور عامــر أبــو ضاويــة الحــزب السياســي بأنــه “جماعــة متحــدة مــن
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األفـراد تعمــل بمختلــف الوســائل الديمقراطيــة الشــفافة للوصــول إلــى الســلطة أو المشــاركة فيهــا بقصــد
10
تنفيــذ برنامــج سياســي معيــن”.
ومن هذه التعريفات يتضح لنا أن األحزاب السياسية تتكون من عدة عناصر هي:
 - 1العنصر البشري :
ويتمثــل فــي مجموعــة األفـراد الذيــن يكونــون أعضــاء فــي الحــزب ،ومــن الضــروري أن يكــون لــكل
حــزب أعضــاء فيــه ،ومناصــرون يتشــيعون لــه وبــدون العضويــة ال تقــوم قائمــة الحــزب .
 - 2عنصر التنظيم :
تتعلــق فكـرة التنظيــم بفكـرة االلتـزام واالنضبــاط الســلوكي فــا يكفــي أن يتواجــد مجموعــة أفـراد مــن
ذوى الميــول السياســية لكــي نقــول بأنهــم أصبحـوا حزبـاً سياســياً ،بــل البــد مــن أن يتحــد هؤالءاألفـراد
فــي تنظيــم يضــع نظام ـاً معين ـاً يجــب علــى األف ـراد األعضــاء فيــه أن يحترمــوه ويلتزم ـوا بــه ،ولهــذا
يكــون للحــزب حــق مســاءلة العضــو الــذي يخــرج عــن نظامــه.
 - 3عنصر الهدف :
ينشــأ الحــزب بقصــد تحقيــق أهــداف محــددة قــد تكــون اجتماعيــة أو ثقافيــة أو اقتصاديــة ،ومــع
ذلك فابـ ــد وأن تكون أيضـ ـاً بالدرجـ ــة األولى أهدافه سياسـ ــية وتـ ــهدف إلى الخـ ــير العـ ــام و رفاهـ ــية
11
المجتمــع.
 - 4عنصر الوسيلة :
ال يكفــي توفــر العناصــر الثاثــة الســابقة لكــي ينشـاً الحــزب بــل البــد مــن تحقيــق العنصــر ال اربــع
وهــو عنصــر الوســيلة أو األداة التــي تســتخدمها جماعــة األعضــاء فــي التنظيــم للوصــول إلــى الهــدف
الــذي يبتغونــه .
ويجــب أن تكــون األداة التــي يســتخدمها الحــزب أداة مشــروعة ولهــذا نقــول إن هــذه األداة هــي
الحقــوق السياســية ،مثــال ذلــك  :اســتعمال حــق الترشــيح والتســويق فــي االنتخابــات العامــة والســعي
عــن طريقهــا للوصــول إلــى المجالــس النيابيــة وك ارســي الــو ازرة ،حيــث يكــون عندئــذ تنفيــذ برامجــه
الخاصــة بــه .
كمــا قــد يســتخدم الحــزب وســيلة اإلعــام فــي إعــداد برنامــج دعائــي منظــم ومؤثــر بحيــث يســتطيع
12
بواســطته أن يحـ ّـول الـرأي العــام إلــى وجهــة النظــر التــي يتبناهــا فــي مســألة سياســية معينــة.
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ثانياً  -آراء الرافضين لوجود أحزاب سياسية:

13

ُوجهــت إلــى األح ـزاب السياســية منــذ بدايــة ظهورهــا أربعــة اتهامــات رئيســية ال ت ـزال توجــه إليهــا
حتــى اآلن ،وهــذه االتهامــات هــي :
1
2
3
4

-

أن
أن
أن
أن

األحزاب
األحزاب
األحزاب
األحزاب

تؤدي إلى الفساد وانعدام الكفاية اإلدارية .
تقسم المجتمع على نفسه وتثير الصراعات .
تشجع على عدم االستقرار والضعف السياسي .
تفتح الباب الختراق القوى الخارجية للمجتمع .

غيــر أن هــذه االتهامــات يمكــن أن تصــدق علــى األح ـزاب الضعيفــة فقــط وليــس علــى األح ـزاب
بشــكل عــام ,إواذا كانــت هــذه االتهامــات يمكــن توجــه إلــى األحـزاب فــي م ارحــل نموهــا األولــى فعندمــا
تبلــغ درجــة معينــة مــن النمــو والقــوة فإنهــا توفــر رابط ـاً بيــن القــوى االجتماعيــة بعضهــا البعــض
وتخلــق أساسـاً للـوالء فــي المجتمــع كمــا أنهــا توفــر أساسـاً لاســتقرار والتغييــر المنظــم وتقــدم اآلليــات
المؤسســية والدفاعــات القويــة لحمايــة النظــام السياســي مــن النفــوذ األجنبــي ,وفضـاً عمــا ســبق فإنــه
علــى الرغــم مــن االنتقــادات ســالفة الذكــر فــإن انتمــاء الفــرد إلــى الجماعــات ومنهــا األح ـزاب يعــد
إحــدى غ ارئــز النفــس البشـرية إواذا كان ال يتصــور ديمقراطيــة دون تنظيــم األحـزاب وكانــت األحـزاب
14
ـداء للديمقراطيــة.
هــي التــي تتولــى ذلــك التنظيــم فــإن العــداء للنظــام الحزبــي يخفــي وراءه أعـ ً
ثالثاً  -آراء المؤيدين لوجود أحزاب سياسية :
هنــاك مــن يــرى أن األحـزاب السياســية تعــد ضــرورة فــي أي دولــة تريــد تبنــي الديمقراطيــة ،وذلــك
لألســباب اآلتيــة :
15

 - 1تعد األحزاب مدراس للشــعوب فهي توضح مشــاكل الشــعوب وتبســط أســبابها وتقترح وســائل
حلهــا وهــي بالتالــي تكـّـون أريـاً عامـاً قــاد اًر علــى فهــم مشــاكل وطنــه .
 - 2تقــوم األحـزاب السياســية بدورهــا فــي بلــورة االنقســامات الطبيعيــة فــي المجتمــع وتحويلهــا مــن
انقســامات طبيعيــة إلــى انقســامات منظمــة؛ ذلــك أن الحيــاة السياســية مليئــة باالتجاهــات المتعارضــة
والقــوى المتناقضــة واألمزجــة المتباينــة والطمــوح واألطمــاع واآلمــال والمصالــح المختلفــة  ،وهــذه
كلهــا محــركات للنشــاط السياســي وهــي تتبلــور وتتحــرك مــن خــال األحـزاب السياســية التــي تعتبــر
مــن أكثــر األدوات فعاليــة إليجــاد نــوع مــن النظــام فــي الحيــاة االجتماعيــة .
 - 3تكـّـون األحـزاب القيــادات القــادرة علــى اســتام زمــام الحكــم إذ يتربــى أعضاؤهــا تربيــة سياســية
طويلــة تؤهلهــم لتولــي زمــام األمــور عندمــا ينجــح الحــزب فــي الحصــول علــى األغلبيــة .
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 - 4تشكل األحزاب السياسية همزة وصل بين الحكام والمحكومين .
 - 5تعــد األح ـزاب عنص ـ اًر مــن عناصــر االســتقرار فــي الحيــاة السياســية فــي الدولــة إذ يضمــن
الحــزب اســتمرار سياســته علــى الرغــم مــن تغيــر أعضائــه.
 - 6تعتبــر األح ـزاب أجه ـزة رقابيــة علــى أعمــال الحكومــة وبالتالــي فإنهــا تخفــف مــن غلــو أو
اندفــاع الحــزب الحاكــم ،كمــا أنهــا عنصــر محاســبة ورقابــة إذا مــا اشــتط ذلــك الحــزب أو خــرج عــن
الص ـواب .
 - 7تعــد األح ـزاب السياســية فــي العالــم الثالــث مــن أبــرز أدوات إنجــاز السياســة للتحديــث
والتغلب على أزمات التنمية السياسية المتمــثلة أساـساً في المشـ ــاركة السياســية والشرعــية والتــكامل
16
القومــي.
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المبحث الثاني
الضوابط الحاكمة لممارسة الحق
في تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها
حــددت المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم ( )29لســنة  2012بشــأن تنظيــم األحـزاب السياســية مفهــوم
الحــزب السياســي بأنــه  “ :تنظيــم سياســي يتألــف باتفــاق بيــن جماعــة مــن الليبييــن يؤســس وفق ـاً
ألحــكام هــذا القانــون ويديــر نشــاطه بشــكل علنــي بالوســائل الســلمية والديمقراطيــة بهــدف المســاهمة
فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بقصــد المشــاركة فــي مســؤوليات الحكــم ،
وتــداول الســلطة وفق ـاً لقانــون االنتخابــات العامــة “.
كمــا اعترفــت المــادة الثالثــة مــن القانــون ذاتــه بالحــق لكافــة الليبييــن فــي تأســيس األحـزاب واالنتســاب
ألي حــزب سياســي طبقـاً ألحــكام هــذا القانــون وهــي تقــول :
“للمواطنيــن الليبييــن حــق تأســيس األحـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون ،وال
يجــوز للمواطــن أن يكــون عضـواً فــي أكثــر مــن حــزب فــي الوقــت ذاتــه “.
ورغــم هــذا االعت ـراف مــن المشــرع بالحــق فــي تأســيس األح ـزاب واالنتســاب إلــى أي منهــا كإحــدى
الحقــوق والحريــات السياســية إال أنــه أحــاط ممارســته بمجموعــة مــن الضوابــط الهامــة .
ولعــل مــن أهمهــا مــا نصــت عليــه الم ـواد الخامســة ،والسادســة ،والثامنــة ،والتاســعة فيمــا يتعلــق
بشــروط التأســيس ،وشــروط االنتســاب لعضويــة األح ـزاب السياســية .
أوالً -الضوابط الحاكمة لممارسة الحق في تأسيس األحزاب السياسية :
تنص المادة الثامنة من القانون رقم( )20لسنة  2012السابق اإلشارة إليه على أنه:
“يشترط للتصريح للحزب بممارسة نشاطه ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
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أال تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع المبادئ المقررة في اإلعان الدستوري
أال يقل عدد األعضاء المؤسسين عن ( )250عضواً.
عانية مبادئه وأهدافه ووسائل ومصادر تمويله .
أال يكون امتداداً أو فرعاً لحزب سياسي غير ليبي .
أن يكون له نظام أساسي وبرنامج عمل سياسي”.
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كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على انه  “ :يحظر على الحزب ما يلي:
.1
.2
.3
.4

إقامة تشكيات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه .
أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو الكراهية أو الفتنة.
تداول أو نشر أي فكر مخالف للشريعة اإلسامية أو يدعو إلي االستبداد السياسي”.

ويتبيــن مــن هذيــن النصيــن أن الضوابــط الـواردة فيهمــا هــي شــروط تتوافــر جميعهــا للموافقــة علــى
تأســيس الحــزب ويترتــب علــى تخلــف أي مــن هــذه الشــروط قيــام الســبب المانــع مــن الموافقــة علــى
تأســيس الحزب ،إواذا كانت هذه الشــروط واجبة للموافقة على تأســيس الحزب فإنها في الوقت ذاته
شــروط صاحيــة الســتمرار الحــزب بعــد قيامــه فــي مباشـرة نشــاطه بحيــث إذا تبيــن تخلــف أحــد هــذه
الشــروط أو فقدانه كان لرئيس لجنة شــئون األحزاب أن يطلب من المحكمة المختصة المنصوص
عليهــا فــي المــادة  30مــن القانــون ( )20لســنة  2012حــل الحــزب وهــي تقــول :
“فــي غيــر حــاالت الحــل االختيــاري أو االندمــاج أو االنضمــام ال يجــوز حــل الحــزب أو وقــف
نشــاطه أو وقــف تنفيــذ أي مــن ق ار ارتــه إال بقـرار قضائــي بنــاء علــى طلــب مســبب يتقــدم بــه رئيــس
اللجنــة إلــى المحكمــة المختصــة لحــل الحــزب وتصفيــة أموالــه وذلــك فــي حــال فقــدان الحــزب أيـاً مــن
شــروط التأســيس أو إخالــه بــأي مــن أحــكام هــذا القانــون”.
ثانياً  -الضوابط الحاكمة لممارسة االنتساب لعضوية األحزاب السياسية :
نصــت المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم  20لســنة  2012بشــأن تنظيــم األحـزاب السياســية
علــى أنــه  :يشــترط فيمــن يعــد عض ـواً فــي حــزب سياســي مــا يلــي :
 )1أن يكون
 )2أن يكون
 )3أن يكون

ليبي الجنسية متمتعاً بكامل األهلية القانونية .
قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية. ”.

كما نصت المادة السادســة من ذات القانون على أن “ :يحظر على منتســبي الهيئات العســكرية
والهيئات المدنية وأعضاء الهيئات القضائية االنتماء إلى أي حزب سياســي”.
وواضــح مــن هذيــن النصيــن أن المشــرع يشــترط شــرطاً أساســياً فيمــن يطلــب االنتســاب إلــى أي
حــزب سياســي وهــو شــرط الجنســية ،والــذي يمثــل األســاس القانونــي لممارســة الحقــوق والحريــات
السياســية .
وهــذا الشــرط يعــد منطقيـاً ألن الهــدف مــن االنتســاب ألحــد األحـزاب السياســية هــو مباشـرة العمــل
السياســي والحقــوق السياســية ،ولمــا كانــت ممارســة الحقــوق السياســية ال تكــون لغيــر المواطنيــن
الذيــن اشــترط المشــرع فيمــن ينتســب لعضويــة أي حــزب سياســي أن يكــون ليبــي الجنســية ،هــذا مــن
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ناحيــة .
ومــن ناحيــة أخــرى يتضــح ممــا تقــدم أن المشــرع يشــترط فيمــن يريــد االنتســاب لعضويــة األحـزاب
السياســية أن يكــون بلــغ ســناً معينــة لضمــان تحقيــق حــد أدنــى مــن اإلدراك والنضــج العقلــي الــازم
لتحمــل أعبــاء الحقــوق والحريــات السياســية ،وحتــى تتحقــق الغايــة فــي شــاغلي العضويــة القــدرة علــى
تحمــل المســئولية والجديــة الكافيــة لتفهــم الواجبــات الحزبيــة .
وفــي هــذا الصــدد حــددت المــادة ( )33مــن قانــون العقوبــات الليبــي 17حــاالت الحرمــان مــن الحقــوق
المدنيــة حيــث نصــت علــى أن ”:الحرمــان مــن الحقــوق المدنيــة نوعــان ( دائــم ومؤقــت ) ويترتــب
علــى الحرمــان الدائــم حرمــان الجانــي مــن الحقــوق والم ازيــا اآلتيــة إال إذا نــص علــى خــاف ذلــك :
 - 1حق الترشيح أو االنتخاب ألية هيئة نيابيه وجميع الحقوق السياسية األخرى .
............- 6..........- 5............- 4............. - 3........... 2ويفقــد الحرمــان المؤقــت المحكــوم عليــه مــدة الحرمــان األهليــة الكتســاب أو اســتعمال أو االســتمتاع
بــأي حــق أو صفــة أو لقــب أو شــرف ممــا تقــدم”.
فالمنتسب للحزب السياسي يجب أال يكون محروماً من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
وال شــك أن المصلحــة العامــة تتطلــب إعفــاء ضبــاط وأفـراد الهيئــات العســكرية والهيئــات النظاميــة،
الذيــن يجــب أن ينــأوا عــن العمــل الحزبــي وأن يتفرغ ـوا للســهر علــى حمايــة الوطــن ،وعلــى حفــظ
18
النظــام واألمــن العــام واآلداب ،وأن يبتعــدوا عــن كل مــا يصرفهــم عــن أداء هــذا الواجــب .
كذلــك رأى المشــرع أن المصلحــة العامــة تقتضــي حظــر اشــتغال أعضــاء الهيئــات القضائيــة
بالعمــل الحزبــي ،فوجــه المصلحــة العامــة فــي حظــر االنتســاب لألح ـزاب السياســية علــى القضــاة
مث ـاً هــو أن هــذا الحظــر يمثــل تأكيــداً الســتقال الســلطة القضائيــة ،ونأي ـاً بالقضــاة عــن الخــوض
فــي معتــرك الحيــاة السياســية التــي تغايــر فــي طبيعتهــا مــا تفرضــه الوظيفــة القضائيــة علــى شــاغلها
19
مــن حيــدة تامــة وبعــد عــن االنحيــاز إلــى أفــكار أو ب ارمــج أو أح ـزاب.
وقــد أجملــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة المعانــي المتقدمــة مــن زاويــة دســتورية فــي حكمهــا
الصــادر بتاريــخ  21يونيــه  1986فــي الدعــوى الدســتورية رقــم  56لســنة  6دســتورية بقولهــا  “ :لمــا
كان ذلك وكان الدســتور إذ نص في مادته الخامســة على تعدد األحزاب كأســاس للنظام السياســي
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة يجعــل هــذا التعــدد غيــر مقيــد إال بالت ـزام األح ـزاب جميعهــا – س ـواء
عنــد تكوينهــا أو فــي مجــال ممارســتها لعملهــا – بالمقومــات والمبــادئ األساســية للمجتمــع المصــري
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور ،وهــو مــا ال يعنــي أكثــر مــن تقيــد األح ـزاب كتنظيمــات سياســية
تعمــل فــي ظــل الدســتور بم ارعــاة األحــكام المنصــوص عليهــا فيــه ،فــإن الدســتور إذ تطلــب عــدد
174
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األحـزاب ليقــوم علــى أساســه النظــام السياســي فــي الدولــة ،يكــون قــد كفــل بالضــرورة حريــة تكوينهــا
فــي اإلطــار الــذي رســمه لهــا بمــا يســتتبع ضمــان حــق االنضمــام إليهــا ،ذلــك أنــه مــن خــال ممارســة
هــذا الحــق ،وبــه أساس ـاً يتشــكل البنيــان الطبيعــي للحــزب وتتأكــد شــرعية وجــوده فــي واقــع الحيــاة
20
السياســية وبالتالــي فــإن الحرمــان منــه يشــكل اعتــداء علــى حــق كفلــه الدســتور”.

المبحث الثالث
الضمانات القانونية للحق في
تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها
طبقـاً لنصــوص اإلعــان الدســتوري التــي قمنــا ببيانهــا علــى النحــو الســابق ،فأنــه يعــد الحــق فــي
تأســيس األحزاب السياســية واالنتســاب إليها حقاً دســتورياً أصياً ملزماً للمشــرع الوطني ال يســتطيع
أن يحيــد عنــه .
هــذا وتســعى الــدول الديمقراطيــة إلــى التمســك بمجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة الكفيلــة بحمايــة
الحقــوق والحريــات السياســية وصيانتهــا ،وهــو األمــر الــذي يعكــس قيمــة الحقــوق أهميتــه فــي تأســيس
األحـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا .
وينصــرف مفهــوم الضمانــات القانونيــة للحريــات العامــة إلــى مجموعــة الوســائل يقررهــا التنظيــم
القانونــي فــي الدولــة س ـواء بتقريــر مبادئهــا دســتورياً أو بتفصيــل أحكامهــا تش ـريعياً مــن أجــل كفالــة
21
االحت ـرام الواجــب لهــذه الحريــات ووضعهــا موضــع التطبيــق .
وتقــوم هــذه الضمانــات القانونيــة لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة ومــن بينهــا الحــق فــي تأســيس
األحـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا علــى البنــاء القانونــي للدولــة الــذي تقـره وثيقتهــا الدســتورية والتــي
22
ينبغــي احترامهــا مــن كافــة ســلطات الدولــة .
وقــد تباينــت اتجاهــات الفقــه حــول تحديــد هــذه الضمانــات ،فمــن جانــب ذهــب رأي إلــى أن
الضمانــات الخاصــة بالحريــات العامــة تشــمل مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ،ومبــدأ المشــروعية،
والرقابــة القضائيــة ،ووجــود معارضــة برلمانيــة قويــة ومنظمــة تتمثــل فــي قيــام النظــام الحزبــي وتدخــل
23
ســلطات الدولــة فــي بعــض النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي وازدواج مجلســي البرلمــان .
فيمــا انتهــى رأي آخــر بــأن هــذه الضمانــات تنحصــر فــي مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ،ومبــدأ
المشــروعية ،والرقابــة اإلداريــة ،ووجــود معارضــة منظمــة أي الســماح بتعــدد األح ـزاب إواعانــات
24
الحقــوق .
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وتضيــف أراء أخــرى إلــى هــذه الضمانــات ضمانــات أخــرى كالـرأي العــام ،ومبــدأ المســاواة ،ونظــام
25
المفــوض البرلمانــي وحــق مقاومــة الطغيــان.
وفــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن أن نشــير إلــي أبــرز الضمانــات القانونيــة للحــق فــي تأســيس األحـزاب
واالنتســاب إليهــا والتــي تســهم فــي تمكيــن المواطــن مــن ممارســة هــذا الحــق والتمتــع بــه ،وســأقتصر
فــي هــذا المجــال علــى طــرح الخطــوط األساســية لتلــك الضمانــات لمــا يتفــق مــع متطلبــات البحــث
26
دون الخــوض فــي التفصيــات التــي نحيــل فــي شــأنها إلــى الم ارجــع المتخصصــة فــي هــذا الشــأن.
وفــي هــذا الســياق يمكــن ذكــر أهــم تلــك الضمانــات والتــي تلقــى اتفاقـاً مــن معظــم اآلراء وذلــك فيمــا
يلــي :
أوالً مبدأ المشروعية :
مبــدأ المشــروعية هــو ضــرورة احتـرام القواعــد القانونيــة القائمــة ،بــأن تكــون جميــع تصرفــات الســلطة
العامــة للدولــة تتفــق مــع أحــكام القانــون بمدلولــه العــام سـواء كانــت هــذه الســلطة تشـريعية أو قضائيــة
27
أو تنفيذية .
وقــد أصبــح مبــدأ المشــروعية – أو خضــوع الدولــة للقانــون – ظاه ـرة عامــة تنــادي بهــا كافــة
األنظمــة الديمقراطيــة الح ـرة ،وذلــك ألن هــذا المبــدأ يعــد مــن أهــم مقومــات الثبــات واالســتقرار ألي
28
نظــام سياســي ويضمــن بالتالــي حقــوق األف ـراد وحرياتهــم العامــة
ثانياً مبدأ المساواة بين جميع المواطنين :
تنــص المــادة  6مــن اإلعــان الدســتوري الصــادر فــي  03/08/2011علــى أن“ :الليبيــون سـواء
أمــام القانــون ،ومتســاوون فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،وفــي تكافــؤ الفــرص ،وفيمــا عليهــم
مــن الواجبــات والمســؤوليات العامــة ،ال تمييــز بينهــم بســبب الديــن أو المذهــب أو اللغــة أو الثــروة
أو الجنــس أو النســب أو اآلراء السياســية أو الوضــع االجتماعــي أو االنتمــاء القبلــي أو الجهــوي أو
األســري. ”.
29

وفضــا عــن كونــه ضمانــة أساســية لحــق تأســيس األحـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا فإنــه ( أي
مبــدأ المســاواة ) أحــد األســس التــي تســتند عليهــا األح ـزاب  ،بــل هــو جوهــر هــذا الحــق إن شــئنا
الدقــة .
ثالثاً  -مبدأ الفصل بين السلطات :
يقصــد بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ضــرورة فصــل ســلطات الدولــة عــن بعضهــا وتوزيعهــا علــى
30
أف ـراد أو هيئــات مختلفــة ومســتقلة .
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ويعــد مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات أحــد الوســائل الفعالــة لضمــان احت ـرام ونفــاذ مبــدأ المشــروعية
لحماي ــة اإلنس ــان وحريات ــه ،ويرج ــع الفض ــل ف ــي المن ــاداة به ــذا المب ــدأ إوارس ــاء أحكام ــه للفيلس ــوف
( أرس ــطو ) ث ــم تبع ــه الفيلس ــوف االنجلي ــزي ( ج ــون ل ــوك) إال أن صياغ ــة الص ــور العملي ــة لمب ــدأ
الفص ــل بي ــن الس ــلطات ترج ــع إل ــي الفيلس ــوف الفرنس ــي ( مونتس ــيكيو ) ف ــي مؤلف ــه روح القواني ــن،
ويعنــي هــذا المبــدأ تحديــد وظائــف الدولــة فــي ثاثــة هــي التش ـريع والعدالــة والتنفيــذ ،وذلــك بهــدف
توزيــع هــذه الوظائــف علــى هيئــات تســتقل كل منهــا بوظيفتهــا ،ويتمثــل هــذا االســتقال فــي إســناد
س ــلطة التشـ ـريع إل ــى الس ــلطة التشـ ـريعية إواس ــناد الس ــلطة التنفيذي ــة للحكوم ــة وس ــلطة الفص ــل ف ــي
المنازعــات للســلطة القضائيــة ،علــى أنــه ال يفهــم االســتقال المطلــوب بيــن ســلطات فــي ممارســتها
الختصاصاتهــا انعزالهــا تمامـاً عــن بعضهــا ،إوانمــا يعنــي فــي المقــام األول تجنــب تركيــز الســلطات
ف ــي هيئ ــة واح ــدة تحتك ــر الس ــلطة لنفس ــها عل ــى حس ــاب مصلح ــة الش ــعب وحريات ــه ،وه ــذا المنط ــق
يع ــد ضمان ــة هام ــة لع ــدم اعت ــداء الس ــلطة أو مساس ــها بالحق ــوق والحري ــات السياس ــية.
وف ــي تصورن ــا أن تطبي ــق ه ــذا المب ــدأ ل ــه ممي ازت ــه فه ــو ضم ــان للح ــق ف ــي تأس ــيس األحـ ـزاب
واالنتس ــاب إليه ــا م ــن طغي ــان الس ــلطة الفردي ــة أو الحكوم ــات المطلق ــة الت ــي تعم ــل عل ــى تركي ــز
الس ــلطة ف ــي يده ــا .
وهكــذا فــإن أي ســلطة مــن الســلطات ال تملــك مصــادرة الحــق فــي تأســيس األح ـزاب السياســية
واالنتســاب إليهــا ،وأي نــص تش ـريعي يمــس هــذا الحــق هــو نــص باطــل وغيــر دســتوري لخروجــه
علــى نصــوص اإلعــان الدســتوري التــي تؤكــد هــذا الحــق وتعــززه .
رابعاً -الحماية الدستورية للحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها:
تتمثــل الحمايــة الدســتورية الحــق فــي تأســيس األح ـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا فــي أمريــن
أساســين  :النــص علــى الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات السياســية ،الرقابــة علــى دســتورية
القوانيــن واللوائــح .
تأتــي الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات السياســية فــي مقدمــة ضماناتهــا القانونيــة ،نظـ اًر لمــا
تتمتــع بــه القواعــد الدســتورية مــن أهميــة بالغــة فــي حيــاة الشــعوب جعلتهــا تتبـوأ قمــة التسلســل الهرمــي
فــي البنــاء القانونــي للدولــة .
فمــن جانــب أول يمثــل النــص علــى الحقــوق والحريــات السياســية فــي الدســاتير مــن شــأنه أن يجعــل
31
منهــا مــادة دســتورية ويضفــي عليهــا ذات قيمتهــا .
ويفهــم ممــا تقــدم أن تلــك الحمايــة التــي تمنحهــا نصــوص الدســتور للحقــوق والحريــات السياســية
ال ـواردة فــي صلبهــا ال يجــوز المســاس بهــا أو تعديلهــا إال مــن خــال المشــرع الدســتوري .
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وبعبــارة أكثــر تحديــداً ،فــإن النــص الدســتوري علــى الحقــوق والحريــات السياســية يمثــل فــي ذاتــه قيــداً
صارمـاً علــى الســلطات العامــة فــي الدولــة ،ال تســتطيع تجــاوزه احت ارمـاً لقيمــة البنــاء القانونــي بهــا،
ومــن تلــك الحقــوق والحريــات الحــق فــي تأســيس األحـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا .
وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العليــا بقولهــا “ :أن تجريــد الحقــوق الدســتورية المختلفــة مــن الوســيلة
الفعالــة لحمايتهــا وهــي االلتجــاء إلــى القضــاء طلبـاً لإنصــاف مــن شــأنه أن يجعــل النــص الدســتوري
المتعلــق بهــذا الحريــات عبث ـاً ال طائــل تحتــه ،مــادام فــي وســع المشــرع أن يجــرد تلــك الحقــوق مــن
عنصــر الحمايــة القضائيــة اســتناداً إلــى مالــه مــن حــق فــي تنظيمهــا – ذلــك أن الحقــوق الدســتورية
المنصــوص عليهــا بالــذات فــي الدســتور ال يجــوز أن تتجــاوز ســلطة المشــرع فيهــا بتنظيمهــا إلــى
32
إهدارهــا ومصادرتهــا.”....
وقــد تضمــن الدســتور المصــري الحالــي الصــادر ســنة  2014التأكيــد علــى الحمايــة الدســتورية
لحــق تأســيس األح ـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا فينــص فــي المــادة ( )74منــه علــى مــا يلــي :
“للمواطنيــن حــق تكويــن األحـزاب السياســية ،بإخطــار ينظمــه القانــون ،وال يجــوز مباشـرة أي نشــاط
بناء على التفرقة بسبب الجنس أو األصل
سياسي ،أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني ،أو ً
أو على أســاس طائفي أو جغرافي ،أو ممارســة نشــاط معاد لمبادئ الديمقراطية ،أو ســري ،أو ذي
33
طابع عســكري أو شــبه عســكري ،وال يجوز حل األحزاب إال بحكم قضائي “.
كمــا نــص الدســتور التونســي الصــادر فــي  27/01/2014علــى تقريــر هــذا الحــق فــي البــاب
الثانــي المعنــون ب ـ ( الحقــوق والحريــات العامــة ) وينــص فــي المــادة  35علــى أن ”:حريــة تكويــن
األح ـزاب والنقابــات والجمعيــات مضمونــة .
تلتــزم األح ـزاب والنقابــات والجمعيــات فــي أنظمتهــا األساســية وفــي أنشــطتها بإحــكام الدســتور
34
والقانــون والشــفافية الماليــة ونبــذ العنــف”.
ومــن جانــب ثــان :فــإن الصــورة الثانيــة للحمايــة الدســتورية تتمثــل فــي الرقابــة علــى دســتورية
القوانيــن ،فقــد عهــد القانــون رقــم ( )17لســنة  1994بشــأن تعديــل القانــون رقــم  6لســنة 1982
بإعــادة تنظيــم المحكمــة العليــا فــي المــادة األولــى منــه بقولهــا  ”:تختــص المحكمــة العليــا دون غيرهــا
منعقــدة بدوائرهــا المجتمعــة برئاســة رئيســها أو مــن يقــوم مقامــة بالفصــل فــي المســائل اآلتيــة :
أوالً  :الطعــون التــي يرفعهــا كل ذي مصلحــة شــخصية مباش ـرة فــي أي تش ـريع يكــون مخالف ـاً
للدســتور.
35
ثانياً  :أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في أية قضية منظورة.”.
وتبــدو أهميــة الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن فــي أن وجــود الدســتور ومــا يتضمنــه مــن
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نصــوص ال يكفــي وحــده لتحقيــق أي حمايــة للحقــوق والحريــات السياســية ،إوانمــا تأتــي هــذه الحمايــة
مــن خــال تنفيــذ أحــكام الدســتور واحت ارمــه والتـزام الجميــع بــه .
وهــذا االحت ـرام يتجلــى فــي عــدم المخالفــة مــن جانــب الســلطات العامــة ،وذلــك فيمــا يصــدر مــن
قوانيــن وقـ اررات وأعمــال ،فــا معنــى للدســتور ومــا يحتلــه مــن منزلــة ســامية مــا لــم يكــن هنــاك رقابــة
قضائيــة فعالــة علــى دســتورية القوانيــن تجعــل مــن ســمو الدســاتير ســمواً حقيقيـاً ال صوريـاً جديـاً ال
36
وهمي ـاً.
علــى ضــوء مــا تقــدم فــإن الحمايــة الدســتورية ال تكمــل إال بتحقيــق الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية
القوانين ومدى احترامها والتزامها بأحكام الدســتور وبخاصة في مجال الحقوق والحريات السياســية
الخاصة بالمواطن ،ومنها الحق في تأســيس األحزاب السياســية واالنتســاب إليها .
خامساً  :الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة :

37

تعد الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة إحدى الضمانات األساسية للحقوق والحريات السياسية
في مواجهة تجاوزات جهة اإلدارة .
ويقصــد بهــذه الرقابــة تلــك التــي تتوالهــا المحاكــم المختلفــة فــي كل نظــام قضائــي علــى أعمــال
اإلدارة المختلفــة بقصــد التحقــق مــن مشــروعيتها ،وهــي تعــد أكثــر أنـواع الرقابــة ضمانـاً لحقــوق األفـراد
وحرياتهــم.
ويبــدو ذلــك أكثــر وضوحـاً فــي القانــون رقــم ( )17لســنة  2013بشــأن انتخــاب الهيئــة التأسيســية
لصياغــة مشــروع الدســتور فقــد نصــت المــادة ( )28علــى أنــه :
“أ -لــكل ناخــب أو مترشــح ذي مصلحــة حــق الطعــن فــي أي إجـراء مــن إجـراءات م ارحــل العمليــة
االنتخابيــة خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ حصــول الواقعــة محــل الطعــن .
ب -يجــوز لــكل مواطــن الطعــن أمــام المحكمــة المختصــة ضــد أي ناخــب أو مترشــح لــم تتوفــر فيــه
الشــروط والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ نشــر القوائــم
ويعفــى الطاعــن مــن الرســوم القضائيــة .
ج -يجوز لكل مترشح الطعن على النتائج األولية خال ثاثة أيام من تاريخ نشرها”.
وتحظــى هــذه الضمانــة بهــذا الــدور نظـ اًر لمــا يتمتــع بــه القضــاء مــن جديــة ون ازهــة واســتقال عــن
39
أطـراف النـزاع ،ود اريــة كافيــة بكافــة الشــئون القانونيــة ومســائل المنازعــات.
38

ولكــي تحقــق الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال اإلدارة مزاياهــا مــن ضمــان لحقــوق واألفـراد وحرياتهــم
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فإنــه ينبغــي أن يتوفــر فيهــا العوامــل التاليــة :
فمــن جانــب ينبغــي وجــود قضــاء مســتقل تتوافــر فيــه كافــة عوامــل الصاحيــة ،ومــن جانــب آخــر
منــح القضــاة الحمايــة والحصانــة المناســبة لكــي يســتطيعوا التصــدي لكافــة محــاوالت الخــروج علــى
مبــدأ المشــروعية ،ومــن جانــب ثالــث ينبغــي أن يؤمــن الحــكام بك ارمــة القضــاء ودوره الفعــال فــي
حمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه السياســية ،ذلــك أن حمايــة الحقــوق والحريــات السياســية هــو صيانــة
للحــق فــي تأســيس واألح ـزاب السياســية مــن الخطــر الــذي يتهــدده بالتعــدي عليــه .
سادساً  -كفالة حقوق التقاضي :
مــن حــق كل مواطــن أن يكــون لــه قاضــي ألن حــق التقاضــي هــو الضمــان األساســي لســائر
الحقــوق والحريــات . 40
ويقصــد بالحــق فــي التقاضــي أحقيــة الطلــب لــدى القضــاء بتحقيــق العدالــة بشــأن حــق مــن الحقــوق
41
المتنــازع عليهــا وهــو مــا يســتتبع دون شــك شــرعية دســتورية الحــق محــل الدعــوى .
ـاء
وقــد ذهبــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي هــذا الشــأن إلــى أن ”:التقاضــي إلغـ ً
وتعويضـاً– هــو حــق دســتوري أصيــل أكــده الدســتور الدائــم وأكدتــه الدســاتير الســابقة ضمنـاً حســب
مــا ســلف البيــان ولئــن مضــى حيــن مــن الدهــر كانــت فيــه أعمــال اإلدارة المخالفــة للقانــون بمنجــاة مــن
اإللغــاء ووقــف التنفيــذ فــإن مــرد ذلــك إلــى أن مبــدأ الشــرعية لــم يكــن قــد اكتمــل لــه أخــص عناصـره
42
وهــو الخضــوع لرقابــة القضــاء”.
وهــو مــا قررتــه كذلــك المحكمــة العليــا الليبيــة فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ  10/10/1972بقولهــا
“ :إغــاق بــاب التقاضــي دون أي مواطــن مخالــف لــكل دســاتير العالــم فــي نصوصهــا المكتوبــة
43
وغيــر المكتوبــة فــي مفهومهــا وفــي روحهــا.”...
وفــي هــذا الســياق اعتبــر اإلعــان الدســتوري الليبــي الصــادر فــي  03/08/2011الحــق فــي
التقاضــي مــن بيــن الضمانــات المهمــة لكفالــة تمتــع كل فــرد بحقوقــه وحرياتــه المنصــوص عليهــا فيــه
حيــث نصــت المــادة ( )33علــى أن “ :التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة ولــكل مواطــن
حــق االلتجــاء إلــى قاضيــه الطبيعــي ،وتكفــل الدولــة تقريــب جهــات القضــاء مــن المواطنيــن وســرعة
الفصــل فيهــا”.
ممــا ســبق يظهــر بجــاء ،الــدور الهــام الــذي يلعبــه حــق التقاضــي فــي حمايــة الحقــوق والحريــات
السياســية ومــن بينهــا الحــق فــي تأســيس األح ـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا وبذلــك يجــد الحــق
األخيــر مكانتــه فــي القائمــة العامــة للحقــوق التــي تعتــرف بهــا األنظمــة القانونيــة كأحــد الحقــوق
والحريــات السياســية .
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الخاتمة
بعد أن فرغنا من تناول موضوع البحث الذي خصصناه للحق في تأسيس األحزاب واالنتساب
إليها يمكن أن نخلص إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها ،وهي متمثلة في اآلتي :
أوالً -النتائج
 .1نؤكــد أن األح ـزاب السياســية ضــرورة ديمقراطيــة ،وأن معظــم دول العالــم والتــي تأخــذ بالنظــام
الحزبــي ،إوان اختلفــت فــي ذلــك علــى حســب ظروفهــا المختلفــة ،ممــا يؤكــد أن األح ـزاب
السياســية هــي المحــرك األساســي للســير نحــو الديمقراطيــة ،فالديمقراطيــة وســيادة القانــون مبــدآن
متازمــان ،ال انفــكاك ألحدهمــا عــن اآلخــر .وســيادة القانــون فــي الدولــة تســتلزم كفالــة وضمــان
الحقــوق والحريــات السياســية ورد أي عــدوان يقــع عليهــا  .ومــن هــذا المنطلــق تبــدو أهميــة الحــق
فــي تأســيس األح ـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا ومــا يرتبــط بــه مــن ضمانــات واجبــة االحت ـرام،
 .2يعــد حــق الليبييــن فــي تأســيس األح ـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا حق ـاً أصي ـاً أقــر اإلعــان
الدســتوري الصــادر عــن المجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت فــي 2011 /03/08فــي المــادة
 15منــه بقيامــه ،وعهــد إلــى القانــون بتنظيــم اســتعماله .
 .3يشــترط قانون تنظيم األحزاب السياســية رقم ( )29لســنة  2012فيمن ينتســب إلى أية أحزاب،
أن يكــون ليبيـاً ،باعتبــار أن الجنســية هــي رابطــة والء الشــخص وعنـوان إخاصــه ،فضـاً عــن
أن المواطــن هــو الــذي ُيطمــأن إلــى انتمــاءه للدولــة وحفــظ أسـرارها .
 .4وعلــى صعيــد آخــر فقــد أبــان البحــث أنــه فــي ظــل التعدديــة الحزبيــة يلتــزم أعضــاء الهيئــات
القضائيــة ،والهيئــات العســكرية ،والهيئــات المدنيــة النظاميــة باالبتعــاد عــن دائـرة العمــل الحزبــي
طيلــة اضطاعهــم بوظائفهــم ،والنهــوض بشــئون الدولــة ،ونايـاً عــن الدخــول فــي معتــرك الحيــاة
الحزبيــة التــي تغايــر فــي طبيعتهــا مــا تفرضــه هــذه الهيئــات علــى منتســيبيها مــن حيــده تامــة
وتفــرغ ألدائهــا .
 .5تبيــن مــن خــال البحــث القيمــة الحقيقيــة للضمانــات القانونيــة للحــق فــي تأســيس األح ـزاب
السياســية واالنتســاب إليهــا ،وتتمثــل هــذه الضمانــات فيمــا يلــي :
أ
ب
ج

مبدأ المشروعية .
مبدأ المساواة بين جميع المواطنين .
مبدأ الفصل بين السلطات .
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د
ه
و

الحماية الدستورية للحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها .
الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة.
كفالة حق التقاضي .

ومــن أهــم هــذه الضمانــات حــق التقاضــي فهــو حــق أصيــل وبدونــه يســتحيل علــى األفـراد أن يأمنـوا
علــى حرياتهــم أو يــردوا مايقــع عليهــا مــن اعتــداء ،وال يمكــن أن يعتبــر نظــام الحكــم فــي دولــة مــا
ديمقراطي ـاً إال بكفالتــه لحــق التقاضــي الــذي يطمئــن األف ـراد علــى حقوقهــم ،ويزيــل مــن نفوســهم
الشــعور بالظلــم .
ثانياً  -التوصيات
 .1الترويــج لثقافــة الديمقراطيــة وتحديــث بنيــة األحـزاب السياســية ومــن الممكــن أن يتــم هــذا الترويــج
مــن خــال ترســيخ المنهــج العلمــي ،والح ـوار والتســامح ،واحت ـرام االختــاف والتنــوع الثقافــي
والفكــري ،والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة واالنفتــاح علــى ثقافــات العالــم والتفاعــل معهــا بإيجابيــة
.
 .2أن الحــق فــي تأســيس األح ـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا اليــوم فــي ليبيــا مهيــض الجنــاح،
حبيــس النصــوص ،وأن مجــرد اإلعــان عنــه فــي نــص لــه قيمــة فلســفية أو أخاقيــة ال يكفــي
لضمــان ممارســة هــذا الحق،كمــا يجــب أن يترســخ هــذا الحــق فــي الوســط االجتماعــي السياســي
وذلــك عــن طريــق تحديــد مضمونــه ومعنــاه ،وتهيئــة األوضــاع القانونيــة التــي تتيــح اإلفــادة منــه،
وبعبــارة أخــرى يجــب أن ننشــئ للحــق فــي تأســيس األحـزاب السياســية واالنتســاب إليهــا فــي قائمــة
الحقــوق والحريــات السياســية نظامـاً قانونيـاً ينقلــه إلــى الواقــع العملــي .
 .3ضــرورة تفعيــل دور الرقابــة القضائيــة علــى احت ـرام ضمانــات الحــق فــي تأســيس األح ـزاب
واالنتســاب إليهــا ،لضمــان وصــون حقــوق المواطــن وحرياتــه السياســية ،ألن الرقابــة فــي نهايــة
المطــاف غايتهــا النفــاذ إلــى جوهــر القانــون لصــون هــذه الحقــوق لمــا لهــا مــن دور أساســي فــي
تدعيــم الضمانــات القانونيــة ،فالقضــاء هــو الركــن المكيــن لســيادة القانــون .
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انظــر د .مصطفــى عبــد الحميــد دالف ،بحــث بعن ـوان دور األح ـزاب السياســية فــي تعزيــز حقــوق اإلنســانُ ،قــدم لمؤتمــر األح ـزاب
السياســية والبنــاء الديمق ارطــي فــي ليبيــا المنعقــد بجامعــة بنغــازي مــن  / 05إلــى . 07/05/2012
الجريدة الرسمية الصادرة في  09/02/2012السنة  ،1العدد  ،1ص . 1
الجريدة الرسمية الصادرة في  12/05/2012لسنة ،1العدد ، 5ص . 281
انظــر د.طــارق فتــح هللا خضــر ،دور األح ـزاب السياســية فــي ظــل النظــام البرلمانــي ،رســالة دكتــوراه ،حقــوق عيــن شــمس،بدون
تاريــخ،ص  57ومــا بعدها،كذلــك د .إســماعيل الغ ـزال ،القانــون الدســتوري والنظــم السياسية،المؤسســة الجامعيــة للد ارســات والنشــر
والتوزيع،بــدون مــكان نشــر،1982 ،ص  217ومــا بعدهــا.
انظر د .عبدا لغني بسيوني عبدا هلل،النظم السياسية والقانون الدستوري،منشأة المعارف،اإلسكندرية، 1997 ،ص . 553
الطعــن رقــم  37 / 66بتاريــخ ،19/08/1998مجموعــة األحــكام التــي قررتهــا المحكمــة مــن أول يوليــو  1983إلــى آخــر 2001
ص. 484
انظر د .نوري أبودياب،المفاهيم الحديثة لألنظمة والحياة السياسية ،دار النهضة العربية ،بيروت،1971 ،ص. 163
انظــر د .صــاح الديــن فــوزي ،المحيــط فــي النظــم السياســية والقانــون الدســتوري ،دار النهضــة العربيــة  ،القاه ـرة – 1999 ،
،2000ص. 499
مؤلفة سالف الذكر،ص. 537
انظــر مؤلفــه ،الحــزب السياســي ،مركــز ليبيــا للد ارســات اإلســتراتيجية والمســتقبلية  ،بــدون مــكان نشــر  ،الطبعــة األولــى،2013 ،ص
.13
(Blondel, Wilbur, political parties )London: Macmillan, 2001 ( pp.82- 83)11
د .طارق فتح هللا خضر،الرسالة السابقة ،ص. 53
انظر د .محمد كامل ليله ،النظم السياسية  ،الدولة والحكومة  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  ،بدون سنة نشر  ،ص . 687
انظــر د .فــاروق عبــد البــر  ،دور مجلــس الدولــة المصــري فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة  ،الجــزء الثالــث  ،المجلــد األول ،
دار النهضــة العربيــة القاه ـرة،1996 ،ص. 1083
أنظــر د .مدحــت محمــد محمــود أبــو النصــر ،الوظيفــة االجتماعيــة لألح ـزاب السياســية ،ات ـراك للنشــر والتوزيــع ،القاه ـرة ،الطبعــة
األولــى 2004 ,ص  44وكذلــك .د .طــارق خضــر  ،الرســالة الســابقة،ص  ،57د .عامــر أبــو ضاويــة ،المرجــع الســابق،ص 14
– . 15
د .فاروق عبدالبر ،المرجع السابق،ص . 1193 – 1191
الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة ،عدد خاص بتاريخ  20فبراير . 1954
انظــر د .محمــد جــودت الملــط ،المســئولية التأديبيــة للموظــف العــام ،رســالة دكتــوراه  ،نش ـرتها دار النهضــة العربيــة ،ا لقاه ـرة،
،1967ص  174ومــا بعدهــا .
انظر د .عبد الفتاح مراد،المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة ،رسالة دكتوراه ،حقوق اإلسكندرية  ، 1996 ،ص . 1458
أنظــر د .مجــدي محمــود محــب حافــظ  ،موســوعة أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا ،مــن عــام  1971حتــى عــام ، 2008دار محمــود
للنشــر والتوزيع ،المكتبة القانونية ،القاهرة ،بدون ســنة نشــر،الجزء األول،ص  338بند . 50
انظــر د .حســن أحمــد علــى ،ضمانــات الحريــة وتطورهــا فــي النظــم السياســية المعاصـرة  ،رســالة دكتــوراه ،حقــوق عيــن شــمس1970،
،ص.1
د .فاروق عبد البر،المرجع السابق،ا لجزء األول طبعة سنة ،1988بدون ذكر دار ومكان النشر،ص  155وما بعدها .
انظــر د .عبــد الحميــد متولــي ،الحريــات العامــة ،نظريــات فــي تطورهــا وضماناتهــا ومســتقبلها ،منشــأة المعــارف ،اإلســكندرية،
،1975ص. 70
انظر د .سعاد الشرقاوي ،نسبية الحريات وانعكاساتها على النظام القانوني ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ، 1979 ،ص . 103
انظــر د .عبــد الحكيــم حســن العســيلي ،الحريــات العامــة فــي الفكــر والنظــام السياســي فــي اإلســام ،د ارســة مقارنــة ،دار الفكــر العربــي،
القاهرة، 1974 ،ص .599
د .سعاد الشرقاوي  ،المرجع السابق  ،ص  95وما بعدها .
لمزيــد مــن التفاصيــل أســتاذنا الدكتــور  /عمــر محمــد الســيوي ،الوجيــز فــي القضــاء اإلداري ،دار ومكتبــة الفضيــل للنشــر والتوزيــع
،بنغــازي، 2013 ،ص  13ومــا بعدهــا .
انظر د .عبد المنعم محفوظ ،قضاء المشروعية ،بدون سنة نشر ودار ومكان نشر ،الطبعة األولى،ص . 20
لمزيــد مــن التفاصيــل ارجــع د .شــحاتة أبوزيــد شــحاتة ،مبــدأ المســاواة فــي الدســاتير العربيــة فــي دائـرة الحقــوق والواجبــات العامــة ،رســالة
دكتوراه،حقوق القاهرة، 2001 ،ص 57وما بعدها ،وكذلك أســتاذنا الدكتور عمر الســيوي ،المرجع الســابق ،ص .22
د .محمد كامل ليله،المرجع السابق،ص. 550
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د .شحاتة أبوزيد شحاتة،الرسالة السابقة،ص 725
طعــن دســتوري 19 – 1قبتاريــخ ، 10/06/1972المجموعــة المفهرســه لكافــة المبــادئ الدســتورية واإلداريــة واالنتخابيــة والشــرعية
والجنائيــة والمدنيــة التــي قررتهــا المحكمــة العليــا الليبيــة فــي عشــر ســنوات  1974 – 1964م ،مكتبــة النــور ،طرابلس،الجــزء األول
 .إعــداد المستشــار عمــر عمــرو .
ي ارجــع فــي ذلــك قـرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة رقــم ( )678لســنة  2013والــذي نــص فــي المــادة الثانيــة منــه علــى أن “ :تجــرى
عمليــة االســتفتاء المشــار إليهــا يومــي ال اربــع عشــر والخامــس عشــر مــن ينايــر لســنة  ،2014وتبــدأ الســاعة التاســعة صباحــا ًوتنتهــي
ـاء بالكيفيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم ( )73لســنة  1965المشــار إليــه والقـ اررات الصــادرة عــن اللجنــة
الســاعة التاســعة مسـ ً
العليا لانتخابات . ”.انظر الجريدة الرســمية المصرية العدد ( 50تابع)،في  12/12/2013حيث تم االســتفتاء فعاً على مشــروع
الدســتور حرفيـاً كمــا هــو فــي الجريــدة الرســمية المذكــورة.
انظر دستور الجمهورية التونسية لسنة، 2014منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ،تونس العاصمة. 2014 ،
الجريدة الرسمية،السنة ، 32العدد  ،6ص . 140
انظــر د .محمــد عبــدهللا الشـوابكة ،رقابــة االمتنــاع علــى دســتورية القوانيــن ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة عمــان للد ارســات العليــا ،نشـرتها
دار الثقافــة للنشــر والتوزيع،عمــان،األردن 1433 ،هــ 2012 ،م،ص  49ومــا بعدهــا.
أستاذنا الدكتور عمر السيوي ،المرجع السابق،ص . 53
الجريدة الرسمية الصادرة في  ، 2013 /12 / 15السنة  ، 2العدد  ، 15ص . 931
د .محمد عبدهللا الشوابكة ،الرسالة السابقة،ص . 41
انظــر د .أحمــد حامــد البــدري محمد،الضمانــات الدســتورية فــي المرحلــة المحاكمــة الجنائيــة للمتهــم ،رســالة دكتــوراه ،حقــوق طنطــا،
، 2002ص . 409
انظــر د.عبــد الغنــي بســيوني عبــدهللا ،مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء وكفالــة حــق التقاضــي ،منشــأة المعــارف ،اإلســكندرية ،بــدون ســنة
نشــر،ص 34
طعــن رقــم  11لســنة  5قضائية،جلســة  03/04/1976موســوعة أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة ،د .مجــدي محمــود
محب،مرجــع ســابق ،الجــزء الثالــث،ص ، 1819بنــد . 252
عن طعن دستوري  19 / 1ق  ،مجلة المحكمة العليا  ،السنة  ، 8العدد  ، 4اكنوبر  1972م  ،ص . 9
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الحاجب المنصور محمد أبي عامر
إعداد  /د.عبدالفتاح رجب حمد محمد
جامعةعمرالمختار

ملخص البحث:
يتنــاول البحــث شــخصية مــن أهــم الشــخصيات التــي أثــرت فــي تاريــخ األندلــس خــال فتـرة الحكــم
األمــوي وهــي شــخصية المنصــور بــن أبــي عامــر الحاجــب للخليفــة هشــام المؤيــد والــذي عزلــه وتولــى
الحكــم مكانــه وكان قــاد اًر علــى ذلــك فقــد كانــت ّحليفتــه السياســية واإلداريــة قــد ســاعدته علــى ذلــك،
فقضــى علــى كل الثــورات الداخليــة وحــارب الغــال (فرنســا الحاليــة) ونصــاري شــمال األندلــس وتــرك
الرجــل بصمــات إداريــة ومعماريــة فــي قرطبــة عاصمــة الخافــة األمويــة شــهدت لــه باهتمامــه بالعمــارة
اإلسامية.
أهمية البحث:
تعــود أهميــة موضــوع البحــث أنــه يتنــاول شــخصية لعبــت دو اًر مهم ـاً فــي تاريــخ اإلســام فــي
األندلــس وهــي شــخصية الحاجــب (المنصــور بــن أبــي عامــر) الــذي شــغل وظيفــة الحجابــة للخليفــة
األمــوي هشــام المؤيــد بــن الحكــم والــذي حجــر عليــه واســتبد بشــؤون الدولــة وقضــي علــى خصومــه
وصــد هجمــات أعــداء الدولــة األمويــة فــي األندلــس وواصــل فتوحاتالمســلمين فــي شــمال األندلــس
وبــاد الغــال (فرنســا الحاليــة) وحــارب الممالــك النصرانيــة اإلســبانية ،كمــا أنــه كان لــه بــاع طويــل
فــي خدمــة العلــم والعلمــاء فــي األندلــس.
أهداف البحث :يهدف البحث إلى:
 .1إب ـراز صــورة رجــل طمــع فــي الســلطة وشــغل منصــب الحجابــة فــي عهــد الخليفــة األمــوي
هشــام المؤيــد بــن الحكــم.
 .2توضيــح أن هــذا الطامــع فــي الســلطة كان علــى قدرهــا فقــد حــارب أعــداءه وأعــداء الدولــة
وحــارب فــي كل اتجــاه خاصــة فــي شــمال األندلــس وبــاد الغــال.
 .3إب ـراز الوظائــف التــي توالهــا الحاجــب المنصــور بــن أبــي عامــر فقــد قضــى علــى الفتيــان
الصقاليــة والثــورات األخــرى.
 .4إب ـراز دور الحاجــب المنصــور بــن أبــي عامــر فــي المجــال العلمــي فقــد شــجع العلمــاء
واألدبــاء .
المنهج المتبع في الدراسة:
أتبعــت المنهــج الوصفــي الســردى التحليلــي حيــث وصــف األحــداث وســردها وتحليلهــا مــن خــال
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المصــادر والم ارجــع المتوفـرة .
المقدمة :
تولــى الحاجــب المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر الــذي تولــى وظيفــة الحجابــة فــي عهــد الخليفــة
األمــوي فــي األندلــس هشــام الثانــي (المؤيــد) ابــن الحكــم ،وذلــك فــي الفتـرة مــن (366–293هــ679 /
– 1002م ) وهــي الفتـرة التــي اســتطاع فيهــا هــذا الحاجــب بسياســته ودهائــه أن يحجــر علــى هــذا
الخليفــة ،وأن يســتبد بشــؤون الدولــة ،وأن يقضــي علــى خصومــه ومناوئيــه ،ويصــد هجمــات أعــداء
الدولــة الخارجيــن بــأن خــرج علــى رأس العديــد مــن الحمــات العســكرية فــي اتجــاه شــمال األندلــس
(إســبانيا) ووصــل إلــى حــدود بــاد الغال(فرنســا) الجنوبيــة .وذلــك مــا يمثــل أقصــى مــا وصــل إليــه
المســلمون مــن توســع فــي تلــك األماكــن ،إلــى جانــب أن هــذا البحــث ســيتطرق إلــى أهــم أعمالــه
الحضاريــة التــي تمثلــت فــي تشــجيعه لــألدب والعلــم والعمــارة ،وســتكون خطــة البحــث علــى النحــو
اآلتــي:
 .1تنــاول المبحــث األول (ســيرته الشــخصية وحياتــه العمليــة قبــل وصولــه إلــى الســلطة) وذلــك
بالحديــث عــن أصلــه ونشــأته والوظائــف التــي تقلدهــا فــي تلــك المرحلــة مــن حياتــه.
 .2أمــا المبحــث الثانــي فســتناول كيفيــة وصــول المنصــور بــن أبــي عامــر إلــى وظيفــة الحجابــة
إوالــى اســتبداده بالســلطة وسياســته الداخليــة التــي تمثلــت فــي قضائــه علــى م اركــز القــوى فــي
الدولــة فحجــر علــى الخليفــة هشــام وحجبــه عــن مقابلــة النــاس ثــم قضــى علــى الفتيــان الصقالبــة
وســجن الوزيــر جعفــر المصحفــي وهــزم القائــد غالــب (قائــد الثغــر األعلــى) ،كمــا تنــاول هــذا
المبحــث اهتمــام المنصــور بشــؤون األمــن والجيــش والقضــاء والنواحــي الماليــة.
 .3أمــا المبحــث الثالــث فتطــرق إلــى سياســة المنصــور الخارجيــة مــن حيــث محاربتــه للممالــك
اإلســبانية ويتطــرق إلــى عاقتــه بالمغــرب األقصــى.
 .4بينمــا تطــرق المبحــث ال اربــع واألخيــر إلــى أعمالــه الحضاريــة التــي تمثلــت فــي تشــجيعه
لــألدب والعلــم واهتمامــه بالبنــاء والعمـران ،ثــم تطــرق البحــث فــي نهايتــه إلــى وفــاة الحاجــب محمــد
بــن أبــي عامــر ســنة  392هــ.
سيرته الشخصية وحياته العملية قبل وصوله إلى السلطة:
عرفــت األندلــس العديــد مــن مشــاهير الرجــال منــذ أن فتحهــا العــرب المســلمون فــي عهــد الخليفــة
األمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك ،فــي المجــاالت السياســية والعســكرية والعلميــة ،وكان محمــد بــن أبــي
عامــر مــن أشــهر ه ـؤالء وينتمــي إلــى عــرب اليمــن مــن قبيلــة معافــر الحميريــة ،وأمــا أخوالــه فمــن
بنــي تميــم بــن عامــر.
وبهــذا فهــو عربــي األصــل والخولــة وعــد ذلــك مــن أســباب فخـره ،الــذي مدحــه الشــعراء علــى أساســه
لصفــاء عرقــه العربــي وأول مــن دخــل بــاد األندلــس مــن أســافه جــده عبــد الملــك الــذي كان يقــود
إحــدى الفــرق العســكرية تحــت قيــادة القائــد طــارق بــن زيــاد ،وقــد نــال شــهرة ذائعــة بســبب شــجاعته
ولمــا بذلــه مــن جهــد فــي االســتياء علــى مدينــة قرطاجنــة التــي مثلــت أول مــكان محصــن يســتولي
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عليــه المســلمون فــي األندلــس ،وبعــد انتهــاء عمليــة الفتــح أثــر عبدالملــك المقــام فــي قريــة طــرش
بالجزيـرة الخضـراء ،وقــد حظــى عــدد مــن أفـراد أسـرته بوظائــف هامــة فــي الدولــة .1
أمــا والــد محمــد بــن أبــي عامــر ،وهــو عبــد هللا فيبــدو أنــه كان مــن أهــل التقــى والــورع ســمع الحديــث
وأدى فريضــة الحــج ،وفــي طريــق عودتــه مــن الحــج وافتــه المنيــة فــي طرابلــس الغــرب .2
ولــد محمــد بــن أبــي عامــر ســنة  328هــ ،ونشــأ فــي موطــن أســافه طــرش ،ولمــا شــب عــن الطــوق
ارتحــل إلــى قرطبــة لطلــب العلــم فــي جامعتهــا ،فقـ أر األدب واللغــة علــى أبــي علــي القالــي ،وعلــى بــن
أبــي بكــر بــن القوطيــة ،كمــا قـ أر الحديــث علــى ابــن معاويــة القرشــي ،وقــد أظهــر تفوقـاً فــي تحصيلــه
للعلــوم الســيما التاريــخ ،وأخبــار المغــازي ،وتطلــع إلــى االشــتغال بالقضــاء كســالف أسـرته غيــر أن
نفســه الطموحــة جعلتــه يرنــو ببصـره إلــى المناصــب المرموقــة ،ويــروي بأنــه عندمــا كان مــع بعــض
رفاقــه فــي الد ارســة طلــب منهــم أن يتمنــى كل منهــم أمنيــة حتــى يحققهــا لــه عندمــا يكــون األميــر وقــد
وفــى لهــم بمــا وعدهــم ،ولســنا هنــا بصــدد التحقيــق فــي صــدق هــذه القصــة غيــر أن ورودهــا يــدل
علــى طموحــه وبعــد همتــه .3
لمــا أتــم محمــد بــن أبــي عامــر تعليمــه ،ســعى إليجــاد فرصــه للعمــل فافتتــح حانوت ـاً صغي ـ اًر فــي
مقابلــة قصــر الخليفــة الحكــم المنتصــر بــاهلل األمــوي ،يكتــب فيــه شــكاوي المنظلميــن وخــدم القصــر
وغلمانــه وعــن طريقهــم كان علــى د اريــة بأخبــار القصــر ،ثــم إن جلوســه علــى مقربــة مــن القصــر
أتــاح لــه وبســهولة أن يتعــرف علــى عــدد مــن رجــال القصــر ،ممــا مهــد لــه الحصــول علــى وظيفــة
فــي محكمــة قرطبــة ،وبعــد مضــي فتـرة مــن الزمــن تفطــن قاضــي قرطبــة محمــد بــن الســلم إلــى طمــوح
محمــد بــن أبــي عامــر ،وتخــوف منــه وشــكى القاضــي ذلــك إلــى حاجــب الخليفــة الحكــم جعفــر
المصحفــي ،الــذي كان هــو المنصــرف فــي شــئون الدولــة ،فســعى المصحفــي إلــى نقــل ابــن أبــي
عامــر إلــى وظيفــة أخــرى ،وواتــت المصحفــي الفرصــة عندمــا أراد الحكــم وكي ـاً يقــوم علــى أمــاك
ولــده عبــد الرحمــن ،فأشــار المصحفــي بابــن عامــر لتولــى هــذه الوظيفــة ،ولــم يــدر أنــه بذلــك وضــع
ابــن أبــي عامــر علــى أول درجــة مــن ســلم الرئاســة والوجاهــة ،ولمــا توفــى عبــد الرحمــن تولــى الوكالــة
علــى أخيــه األصغــر هشــام وذلــك فــي عــام  359ه ـ وتولــى إلــى جانــب هــذه المهمــة وظيفــة م ارقــب
الســكة ثــم أضيفــت لــه الخ ازنــة ثــم عيــن للنظــر فــي المواريــث ،وقاضيـاً علــى إشــبيليه وليلــه وتولــى
مهــام رئاســة الشــرطة ،ثــم جعلــه الحكــم قاضــي قضــاة منطقــة المغــرب األقصــى وأثنــاء مــرض الحكــم
أوكلــت إليــه مهمــة النظــر فــي شــئون حشــم القصــر.4
وترجــع تلــك المنزلــة وتقلبــه فــي المناصــب ،إلــى المكانــة التــي بلغهــا فــي نفــس الســيدة صبــح أم
هشــام ،بفضــل لطافــة أســلوبه ،وبمــا بذلــه مــن هدايــا لرجــال القصــر وخدمــه ،ولصبــح نفســها التــي
كانــت صاحبــة الكلمــة المســموعة عنــد زوجهــا الخليفــة .5
أشــار المــؤرخ ابــن عــذارى إلــى تفطــن الحكــم إلــى منزلــة ابــن أبــي عامــر مــن صبــح وجواريهــا إذ
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قــال لبعــض جلســائه مــن الثقــاة “ :مــا الــذي اســتلطف بــه هــذا الفتــى حرمنــا حتــى ملــك قلوبهــن مــع
اجتمــاع زخــرف الدنيــا عندهــن حتــى صــرن ال يصفــن إال هدايــاه ،وال يرضيــن إال مــا أتــاه؟ أنــه
لســاحر عليــم أو لخــادم أديــب؟ إوانــي لخائــف علــى مــا بيــده” .6
استبداد محمد بن أبي عامر بالسلطة وقضاؤه على مراكز القوى:
بفضــل عاقــة محمــد بــن أبــي عامــر بصبــح ،تولــى كثيـ اًر مــن الوظائــف التــي صقلــت خبرتــه وبنــت
مهارتــه ،فعــن طريــق مســئوليته علــى الســكة اســتطاع أن يهــب القــروض لرجــال الدولــة فنــال والءهــم.
تذمــر منافســوه مكانتــه فــي بــاط الخليفــة ،فاخبــروا الحكــم بأنــه يختلــس األم ـوال ويبذرهــا ف ـرأى
الحكــم محاســبته فوصلــت أنبــاء تلــك الوشــاية إليــه ،اتصــل بصديقــه الوزيــر ابــن حديــد واســتدان منــه
مبلغـاً مــن المــال لتغطيــة العجــز الــذي يعانيــه فــي الخزينــة بســبب إسـرافه فــي تقديــم القــروض لرجــال
الدولــة ولمــا وجــد الخليفــة أن المــال المــودع فــي خزينــة الدولــة لــم ينقــص منــه شــيء الم الوشــاة
وأعلــى مــن مرتبــة ابــن أبــي عامــر ،وجعلــه رئيس ـاً للوفــد الــذي اســتقبل يحــي بــن علــي بــن خمــدون
وبنــي خــرزون أمـراء زناتــه حلفــاء الحكــم الذيــن عــادوا بـرأس داعيــة الشــيعة فــي بــاد المغــرب زيــري
بــن منــاد الصنهاجــي ورؤوس عــدد مــن أتباعــه ،كمــا أن الخليفــة الحكــم األمــوي كلفــه بمرافقــة الحملــة
المتجهــة إلــى المغــرب لمحاربــة األميــر اإلدريســي الحســن بــن كنــون ،وقــد كانــت مهمتــه المعلنــة فــي
هــذه الحملــة كقاضــي فــي هــذه الحملــة ،إال أن السـرية هــي مراجعــة المصروفــات الماليــة التــي يقــوم
بصرفهــا قائــد الحملــة غالــب واســتطاع أن يكســب صداقــة هــذا القائــد وثقتــه التــي ســيثمرها فيمــا بعــد،
وقــد كان الحكــم قــد أوحــى قائــد الحملــة بمشــاورة القاضــي محمــد بــن عامــر فــي جميــع مــا يتعلــق
بأمــور الحملــة .7
أراد الخليفــة الحكــم األمــوي أن يتعهــد بواليــة العهــد البنــه هشــام ،وعلــى الرغــم مــن أن ولــده كان لــم
يبلــغ ســن الرشــد إال أنــه صرفهــا عــن أخوتــه عبــد العزيــز واألصبــع والمعــز وغيرهــم مــن أمـراء بنــي
أميــة ،فأســند الخليفــة مهمــة أخــذ البيعــة البنــه البــن أبــي عامــر الــذي أخــذ تلــك البيعــة مــن جميــع
المقاطعــات ،ف ـزادت خطوتــه عنــد الملــك وأصبــح قص ـره الخــاص فــي الرصافــة قبلــة المحتاجيــن
والمعوزيــن مــع اســتم ارره فــي التقــرب مــن أعيــان الدولــة وموظفيهــا الكبــار.
توفــي الخليفــة األمــوي الحكــم فــي صفــر  366ه ـ بعــد معانــاة طويلــة مــن مــرض الفالــج ،وكان
خدمــه الخصيــان جــوذر وفائــق أول مــن علــم بوفاتــه وهــم قائــدي الغلمــان الصقالبــة ،ف أريــا أن يلــي
الخافــة المعــز أخــو الحكــم بــدالً مــن تولــي العهــد هشــام بــن الحكــم ورأى جــوذر أنــه لكــي يتــم هــذا
األمــر ال بــد مــن التخلــص مــن جعفــر المصحفــي بينمــا خالفــه فائــق فــي الـرأي وظــن أن المصحفــي
ســيوافقهما علــى مــا أراد ولمــا عــرض األمــر علــى المصحفــي تظاهــر بالموافقــة وخــرج مــن عندهمــا
وجمــع أنصــاره وأرســل مائــة مــن غلمانــه ومعهــم ابــن أبــي عامــر إلــى المعــز وأمرهــم بقتلــه ،فدخــل
هـؤالء قصــر المعــز وأعلمــوه بمــوت أخيــه الخليفــة ،فتخــوف الرجــل وأعلمهــم بأنــه ال مانــع فــي بيعــة
ابــن أخيــه ،تــردد ابــن أبــي عامــر فــي قتلــه و ارجــع المصحفــي فــي ذلــك إال أن المصحفــي أصــر علــى
189

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

قتلــه ،فدخــل عليــه مجموعــة مــن الغلمــان وقتلــوه خنقـاً وأشــاعوا بيــن النــاس أن المعــز قــد قتــل نفســه .8
تولــى هشــام بــن الحكــم الخافــة وأصبــح ابــن أبــي عامــر وزي ـره وظــل أبــو جعفــر المصحفــي فــي
مهــام الحجابــة إال أن مكانــة ابــن أبــي عامــر فاقــت مكانــة المصحفــي منــذ أن تولــى هشــام الخافــة،
وبــدأ ابــن أبــي عامــر فــي الســعي للتخلــص مــن ذوي النفــوذ فــي الدولــة مثــل المصحفــي والصقالبــة،
فاســتغل الكراهيــة المتبادلــة بيــن المصحفــي والصقالبــة ،فعندمــا ســمع المصحفــي بعربــدة الصقالبــة
وتذمرهــم وضعهــم تحــت المراقبــة واســتعان بمحمــد بــن أبــي عامــر ،ورأى ابــن أبــي عامــر أن كســر
شــوكة الصقالبــة تزيــح مــن أمامــه عقبــة مــن العقبــات ،فبــذل األم ـوال لعــدد مــن الصقالبــة ،كمــا
أنــه تقــرب مــن بنــي بــرزال األفريقييــن وهــم مــن أشــهر المقاتليــن الشــجعان ،وجعلهــم ســنده فــي وجــه
معارضيــه مــن متمــردي الصقالبــة.
اســتاء جــوذر الصقلبــي مــن اســتبداد ابــن أبــي عامــر والمصحفــي باألمــر ،ورأى تقديــم إعفائــه
مــن الخدمــة فــي القصــر للخليفــة ووالدتــه ،وظــن أنهمــا لــن يوافقــا وســيرضخا لمطالبــه ،وفوجــئ بــأن
اســتعفائه قــد تمــت الموافقــة عليــه.
ســخط أتبــاع القائــد جــوذر مــن الصقالبــة ،وتعــدوا علــى العامــة والتجــار ،وتزعــم هـؤالء الفتــى درى
فــي مدينــة بياســة ،وطلــب المصحفــي مــن ابــن أبــي عامــر أن يقضــي علــى هــذا الفتــى ،فقــام ابــن
أبــي عامــر باســتصدار شــكوى ضــد در ّي مــن أهــل بياســة ثــم اســتدعاه إلــى قصــر الخليفــة وعلــى بــاب
القصــر حصلــت بيــن أبــي عامــر ودر ّي مشــادة كاميــة ثــم تطــور الموقــف وكاد در ّي أن يفتــك بابــن
أبــي عامــر ،لـوال تدخــل حــرس ابــن أبــي عامــر مــن بــن بــرزال الذيــن تخبطـوا دري بســيوفهم وحمــل
إلــى داره مثخنـاً بج ارحــه وفــي نفــس الليلــة دبــر ابــن أبــي عامــر أمــر اغتيالــه ،ثــم أمــر مناوئيــه مــن
الصقالبــة أن يلزم ـوا بيوتهــم بعــد أن جردهــم مــن وظائفهــم ،ونفــى القائــد فائــق الصقلبــي إلــى جــزر
البليــار حيــث مــات فــي منفــاه ،وأمــا مؤيدونــه مــن الصقالبــه فقــد أبقاهــم فــي الخدمــة وجعــل قيادتهــم
لتابعــه ســكر الصقلبــي .9
رأى ابــن أبــي عامــر بــأن الخطــوة الاحقــة هــي القضــاء علــى جعفــر المصحفــي إوازاحتــه عــن
طريقــه وواتتــه الفرصــة عندمــا تحــرك نصــارى الشــمال جنوبـاً وقاربـوا أبـواب قرطبــة ،ويبــدو أن ابــن
أبــي عامــر قــد شــكك فــي قــدرات المصحفــي القتاليــة فعــرض ابــن أبــي عامــر علــى الســيدة صبــح
بأنــه كفيــل بمواجهــة األعــداء علــى أن يــزود بمبالــغ طائلــة حتــى يغطــي مصاريــف الجيــش ،فوافقــت
علــى طلبــه فخــرج علــى رأس الجيــش فــي رجــب  366ه ـ فــرد النصــارى وأغــار علــى قشــتاله وأغــدق
علــى جنــده وعــاد بالســبايا والغنائــم ،وتجهــز لغــزوة ثانيــة مــع القائــد غالــب حاكــم مدينــة ســالم ،ولمــا
عــادا منتصريــن أشــاد القائــد غالــب لقــدرات ابــن أبــي عامــر فأكســبه ذلــك مكانــة واســعة كقائــد حــرب،
وفــي المقابــل طالــب ابــن أبــي عامــر أبــن الخليفــة ووالدتــه أن يرقــي القائــد غالــب إلــى رتبــة الوزيــر
وبعــد مضــي الوقــت حصــل التفاهــم بيــن أبــي عامــر والقائــد غالــب واســتطاع ابــن أبــي عامــر أن
يســتثمر العــداء المســتحكم بيــن المصحفــي وغالــب وتحالــف مــع غالــب واتفقــا علــى ضــرورة تنحيــة
المصحفــي عــن منصبــه .10
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يبــدو أن المصحفــي قــد تخــوف لهــذا التقــارب بيــن ابــن أبــي عامــر والقائــد غالــب فقــرر فجــأة أن
يصاهــر غالــب عندمــا طلــب يــد ابنتــه أســماء لولــده محمــد ،غيــر أن عيــون ابــن أبــي عامــر التــي
كانــت ترصــد الجميــع أعلمتــه بهــذا األمــر ففــوت الفرصــة علــى المصحفــي عندمــا طلــب يــد أســماء
لنفســه وعقــد عليهــا فــي محــرم ســنة  367هــ ،وزاد فــي تحديــه للمصحفــي بــأن عــزل ابنــه محمــد بــن
المصحفــي عــن شــرطة المدينــة.
خــرج ابــن أبــي عامــر فــي غــزوة أخــرى إلــى الشــمال ويرافقــه صه ـره القائــد غالــب ،عــاد منتص ـ اًر
ومعــه عــدد مــن األســرى ،ثــم لــم يلبــث الخليفــة هشــام أن أصــدر أم ـره فــي شــعبان ســنة  367ه ـ
بالقبــض علــى المصحفــي ومصــادرة أموالــه وأم ـوال أقربائــه ،وأتهــم المصحفــي باالختــاس ،وكان
ذلــك بفضــل العيــون التــي بثهــا ابــن أبــي عامــر والتــي احصــت علــى المصحفــي العديــد مــن األخطــاء
والتجــاوزات ،ولمــا تــم القبــض علــى المصحفــي أوكل إلــى ابــن أبــي عامــر بالتحقيــق معــه فضيــق
عليــه ونــكل بــه واســتصفى أموالــه حتــى أنــه بــاع داره بالرصافــة.
جــرت محاكمــة المصحفــي أمــام مجلــس مــن الــوزراء وتثبتــت عليــه التهمــة بالرشــوة وكان ابــن أبــي
عامــر يســلم المصحــف إلــى القائــد غالــب إمعانـاً فــي إذاللــه إواهانتــه ،ولــم تجــد رســائل طلــب العفــو
والرحمــة التــي كان يرســلها مــن ســجنه إلــى ابــن أبــي عامــر ،وبعــد مضــي خمــس ســنوات تــم ســجنه
مــات المصحفــي عــام  372ه ـ  ،11وبتخلصــه مــن المصحفــي خــا لــه الجــو ووصــل محلــه فــي
منصــب الحجابــة.
نقــم القائــد جــوذر الصقلــي علــى ابــن أبــي عامــر ،ورأى أن نفــوذه يرجــع إلــى ضعــف شــخصية
الخليفــة ،وجمــع حولــه عــدداً مــن الناقميــن وكان منهــم عبدالملــك بــن منــذر قاضــي القضــاة ورأى
ه ـؤالء توليــة األميــر األمــوي عبــد الرحمــن بــن عبــد هللا ،وعــزم جــوذر قتــل الخليفــة هشــام وكاد أن
يفتــك بــه لـوال أن تفطــن بــه حـراس الخليفــة ،قبــض عليــه وجــرت محاكمتــه ،ثــم قتلــه ومــن معــه مــن
مدبــري المؤام ـرة .12
أراد محمــد بــن أبــي عامــر أن يتقــرب إلــى فقهــاء الديــن ،فأمــر بحــرق كتــب الفلســفة التــي ي أرهــا
بعضهــم بأنهــا كتــب هرطقــة ولمــا اطمــأن علــى موقــف الفقهــاء منــه ،بــدأ فــي سياســة جديــدة وهــي
الحجــر علــى الخليفــة هشــام ،وهــي السياســة التــي اتبعهــا القــادة الفــرس والتــرك فــي بــاد المشــرق مــع
خلفــاء بنــي العبــاس .13
ومــن أجــل أن يأمــن ابــن أبــي عامــر علــى ســامته الشــخصية قــرر أن يخصــص لــه قصـ اًر وألهلــه
ولخاصتــه مــن المقربيــن ،وجعــل علــى قصــر هشــام عــدداً مــن الثقــاة يحصــون علــى الخليفــة حركاتــه
وســكناته لي ـاً ونهــا اًر ،وأصبــح الخليفــة فــي عزلــة ال يقابلــه أحــد وال يذكــر اســمه إال علــى الســكة
والدعــاء لــه علــى المنابــر إواقامــة الخطبــة باســمه ،وأشــاع ابــن أبــي عامــر بــأن الخليفــة تفــرغ للعبــادة
وأســند إليــه أمــر الملــك ،غيــر أن القائــد غالــب اســتاء مــن الحجــر علــى الخليفــة األمــوي .14
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ومــا كان ابــن أبــي عامــر بالــذي يرضــى بالنقــد والمعارضــة ،وبعــد أن واجهــه القائــد غالــب باللــوم
والتوبيــخ بعــد انصرافهمــا مــن إحــدى الغــزوات ،وفــي مدينــة انتيســه تطــور الجــدل بينهمــا حتــى ضربــه
غالــب بســيفه فقطــع بعــض أصابــع يــده وجرحــه فــي وجهــه ،ففــر ابــن أبــي عامــر بأعجوبــة ومعــه
بعــض خاصتــه ،دعــا غالــب إلــى ضــرورة مناص ـرة الخليفــة المغلــوب علــى أم ـره ،فأجابتــه بعــض
الجيــوش وتلقــى مــدداً مــن مملكــة ليــون النصرانيــة وفــي محــرم ســنة  371ه ـ وتاقــت قـوات ابــن أبــي
عامــر مــع قـوات غالــب وحلفائــه ،واســتمرت المعركــة ثاثــة أيــام كاد غالــب أن ينتصــر وفــرت ميمنــة
ابــن أبــي عامــر وميسـرته وثبــت فــي القلــب مــع جنــده وكادت المعركــة أن تنتهــي لصالــح غالــب لـوال
وفــاة غالــب المفاجئــة ويرجحهــا البعــض بأنهــا ســكتة قلبيــة فــي أثنــاء المعركــة.
وفــي أريــي الشــخصي ربمــا يكــون ابــن أبــي عامــر الداهيــة قــد قــام بتدبيــر قتــل القائــد غالــب عــن
طريــق الســم وانهــزم أصحــاب غالــب ،ودخــل ابــن أبــي عامــر مدينــة ســموره التابعــة لمملكــة ليــون،
وبعــد مــوت القائــد غالــب قــرر ابــن أبــي عامــر أن يتخلــص مــن القائــد جعفــر بــن علــي األندلســي
الــذي كان قــد اســتقدمه مــن المغــرب األقصــى ومعــه ســتمائة فــارس مــن البربــر لكــي يســتقوي بهــم
جنــد القائــد غالــب ،ولمــا تحقــق هدفــه بعــد مــوت القائــد غالــب ،تخلــص مــن القائــد جعفــر بــن علــي
عندمــا أمــر بقتلــه عقــب انص ارفــه مــن مجلســه ليـاً وأظهــر الحــزن واألســف علــى موتــه غيلــة الجولــه،
وتلقــب بالمنصــور ودعــى لــه علــى المنابــر ،وقبــل أمـراء بنــي أميــة ووزراء الدولــة يــده.
وفــي ســبيل المحافظــة علــى مركـزه لــم يحجــم عــن قتــل ولــده عبــد هللا الــذي كان متذمـ اًر مــن والــده
ابــن أبــي عامــر إليثــاره ألخيــه عبــد الملــك ،ففــر هاربـاً إلــى صاحــب البــه النص ارنــي فقــام المنصــور
بحصــار المدينــة ولــم يرفــع عنهــا الحصــار إال علــى شــروط منهــا تســلم ابنــه عبــد هللا الــذي أمــر
المنصــور بقتلــه ،فملئــت القلــوب منــه ذع ـ اًر بســبب حزمــه وقوتــه.
ويقــول ابــن عــذارى المــؤرخ فــي كتابــه البيــان المغــرب عــن سياســة المنصــور ابــن أبــي عامــر
االســتبدادية“ :وكان المنصــور آيــة مــن آيــات فاطـره دهــاء ومكـ اًر وسياســة ،عــدا بالمصاحفــة علــى
الصقالبــة حتــى قتلهــم وأذلهــم ثــم عــدا بغالــب الناصــري علــى المصاحفــة حتــى قتلهــم وأبادهــم ثــم عــدا
بجعفــر األندلســي علــى غالــب فقتلــه ثــم عــدا علــى جعفــر األندلســي فقتلــه ثــم انفــرد بنفســه وصــار
ينــادي صــروف الدهــر هــل مــن مبــارز فلمــا لــم يجــده ،حمــل الدهــر علــى حكمــه ،فانقــاد لــه وســاعده
فاســتقام أمـره منفــرداً بمملكــة ال ســلف لــه فيهــا .15
وبعــد أن تخلــص المنصــور مــن جميــع منافســيه فــي الرئاســة لــم يعــد بحاجــة إلــى مــن يحميــه بعــد
أن أصبــح الجيــش بيــده فهــو بالتالــي قــد أغفــل أمــر صبــح ولــم يعــد يســعى إلرضائهــا وتلهــى عنهــا
بمســئوليات الحكــم ولــم تــرض صبــح عــن وضعهــا الجديــد بحيــث تكــون مجــرد ام ـرأة قابعــة فــي
قصرهــا بج ـوار ابنهــا الضعيــف.
وربمــا شــعر بعــض المقربيــن منهــا بهــذا التذمــر فالقـوا عليهــا باللــوم فــي المصيــر الــذي وصــل عليــه
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ابنهــا مــن الضعــف وقلــة الحيلــة وهــو الخليفــة الشــرعي للبــاد ،فأخــذت الســيدة صبــح تســتنهض فــي
همــة ولدهــا وشــعر المنصــور بمســاعيها ،وعلــم أن هــذا التغييــر فــي ســلوكها ناتــج عــن بعــض خــدم
القصــر ففــرق مــن ال تتوفــر فيــه الثقــة واســتثقى الذيــن يشــعرون هيبتــه وبــث عيونــه بينهــم ،رأت صبــح
أن تعتمــد علــى شــخصه تنقذهــا مــن اســتبداد المنصــور وتطلعــت إلــى زيــري بــن عطيــة الزنانــي
حاكــم المغــرب األقصــى باســم بنــي أميــة ورأت فيــه المخلــص مــن هيمنــة ابــن أبــي عامــر وأرســلت
لزيــري مــن يعلمــه بالوضــع فــي قرطبــة والحجــر علــى الخليفــة الشــرعي ،فتنــاول ريــزي ابــن أبــي عامــر
بالســب وقطــع ذكـره مــن الخطبــة وجعــل الدعــاء للخليفــة وحــده فمــا كان مــن المنصــور إال أن قطــع
عنــه الج اريــة مــن األمـوال ،واســتعد لبعــث الجيــوش لمقاتلتــه.
علمــت صبــح بــأن المــال ضــروري لزيــري مــن أجــل مواجهــة ابــن أبــي عامــر فاســتخرجت صبــح
مــن بيــت المــال الــذي كان حتــى ذلــك الوقــت فــي قصــر الخليفــة مبلغـاً يقــدر بثمانيــن ألــف دينــار مــن
الذهــب والفضــة وجعلهــا فــي أوعيــة فخاريــة وغطتهــا بالمربــى والعســل وحملهــا عــدد مــن الخــدم ،غيــر
أن هــذه الخطــة تسـربت إلــى المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر فاســتدعى العلمــاء والفقهــاء وأخبرهــم
بــأن الخليفــة مشــغول بالعبــادة عــن حفــظ األم ـوال وأن فــي ضياعهــا مفســدة للدولــة ف ـرأت الجماعــة
فــي تســلمها للمنصــور أســلم واســتغرقت عمليــة نقــل األمـوال مــن بيــت المــال إلــى محلهــا الجديــد مــدة
ثاثــة أيــام ،ولكــن ينفــي وقــوع أي عــداء بينــه وبيــن الخليفــة دعــا الخليفــة للخــروج فــي موكــب وســايره
علــى جـواده وكان الخليفــة ممســكاً بالقضيــب عامــة الخافــة مســدالً عمامتــه متمطيـاً جــوداً عربيـاً
أصيـاً ،وأمامهمــا عبــد الملــك بــن المنصــور بــن أبــي عامــر علــى رجليــه ويحــف بالموكــب عــدد مــن
الجنــود والخــدم ورجــال الدولــة ،وبذلــك تمكــن المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر مــن القضــاء علــى كل
أمــل للســيدة صبــح فــي اســتعادة ســلطة ابنهــا ،فاضطــرت تلــك المـرأة أن تخلــد للعزلــة مــا بقــى لهــا مــن
العمــر وقــد أغفلــت كتــب التاريــخ ذكرهــا بعــد تلــك الواقعــة .16
سياسته الداخلية:
عــرف المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر بحســن إدارتــه ألمــور البــاد ،فلــم يغفــل عــن أي صغي ـرة
أو كبيـرة ،فبــث عيونــه فــي جميــع أنحائهــا ليكــون علــى علــم بجميــع األحــداث ،وقــد اســتنفذ ذلــك جــل
وقتــه ،حتــى أنــه كان مقـاً مــن النــوم ومــن مأثــور قولــه:
“إن الملــك ال ينــام إذا نامــت الرعيــة ،ولــو اســتوفيت نومــي ،لمــا كان فــي دور هــذا البلــد عيــون
نائمــة”.17
ونتــج عــن اهتمامــه باألمــن أن قلــت الج ارئــم واالضط اربــات فــي عهــده ،ولــم يفــرق بيــن الرعيــة فــي
تطبيــق العقوبــات ،بــل جعلهــم سواســية أمــام القضــاء  18واهتــم بالشــرطة ،وازدهــرت التجــارة ،وضــرب
علــى أيــدي اللصــوص وأودعهــم الســجون ،وقمــع أهــم الفســق والدعــارات ،وقضــى علــى متعاطــي
الرشــاوي وكان ابنــه مــن ضمــن المعاقبيــن وقــد لفــظ أنفاســه تحــت الجلــد ،ممــا أكســبه هيبــة فتخــوف
منــه اللصــوص وقطــاع الطــرق .19
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وقــد عنــى بالجيــش ورأى المنصــور أن يعــاد تنظيــم الجيــش إذ كان قبــل عهــده يتكــون مــن نظاميــن،
األول جيــش يتقاضــى رواتــب منتظمــة ينــزل العاصمــة ،ويمثلــه فــرق الحــرس الصقالبــة ،واآلخــر ذو
طابــع اقطاعــي مكــون مــن القبائــل العربيــة ذريــة أوائــل الفاتحيــن مــن البربــر وتــم توزيــع هـؤالء علــى
المــدن والقــرى األندلســية بعــد الفتــح العربــي ،ولهــم حــق اســتغال األ ارضــي وجبايــة أموالهــا مقابــل
المســاهمة فــي تعبئــة الجيــوش أثنــاء حــروب الدولــة ،غيــر أن المنصــور رأى بــأن هــذا النظــام قــد
يســبب الخـ اززات والعصبيــة بيــن عناصــر الجيــش وقواتــه فـرأى بــأن يغيـره ويجعلــه علــى شــكل وحــدة
نظاميــة متماســكة خاضعــة لقيادتــه ،وألغــى العنصريــة فــي ترتيــب الجيــش وألغــى نظــام اإلقطــاع،
وجعلــه جيش ـاً نظامي ـاً دائم ـاً يتكــون مــن فــرق متعــددة ،تتشــكل كل فرقــة مــن عناصــر متعــددة مــن
العــرب والبربــر والصقالبــة ،يتقاضــى كل جنــدي مرتبــه حســب رتبتــه وأقدميتــه ،وحافــظ علــى تقديــم
الرواتــب فــي مواعيدهــا منع ـاً لقيــام أي تمــرد بيــن صفــوف الجنــد  20وبلــغ عــدد أف ـراد الجيــش فــي
عهــده ســتة وعشـرين ألــف ارجــل واثنــي عشــر ألــف فــارس ،وبلــغ عــدد حرســه الخــاص نحــو ســتمائة
فــارس  21ويرجــع اهتمامــه بالجيــش إلــى معرفتــه بطبائــع األندلســيين القلقــة ،إذ أن التجــارب أثبتــت لــه
أن طــول فتـرة الســلم قــد تشــير لقاقــل كمــا أن المنصــور عــرف بنزعتــه الجهاديــة ،كمــا أن اســتغال
الجنــد بالغــزوات الجهاديــة يلهيهــم عــن الثــورات والعبــث ،ويشــغل العامــة عــن التحــدث فــي شــأن
الخليفــة ،كمــا أن تعطشــه إلــى تحقيــق األمجــاد أدى إلــى توســيع رقعــة الدولــة ،وأشــتهر كقائــد بــارع
فــي قيــادة الجيــش ،ووضــع الخطــط ،وعــرف لفرســان البربــر قدراتهــم القتاليــة فأرســل فــي طلــب فرســان
زناتــه ،وبــذل لهــم هباتــه الجزيلــة وقــد بلــغ عددهــم فــي زمانــه نحــو ســتمائة فــارس .22
كمــا أن ابــن أبــي عامــر اهتــم بالقضــاء ،الســيما وأنــه كان قاضيـاً فــي مطلــع حياتــه وعــرف لهــذه
الوظيفــة حرمتهــا وقدســيتها ،وأظهــر ص ارمــة وشــدة فــي تطبيــق أحكامــه حتــى ضــد أوالده وحاشــيته،
فقــد احتــاج فــي أحــد األيــام إلــى أحــد أطبائــه لكــي يقصــده مــن مــرض ألــم بــه ،ولمــا علــم بأنــه فــي
الســجن لخصومتــه مــع زوجتــه أرســل أليــه أحــد أف ـراد الشــرطة حتــى يأتــي بــه مخفــو اًر إليــه علــى
أن يظــل معــه إلــى أن ينهــي مهمتــه ،ثــم يعــود بــه إلــى الســجن ،وقــد حــاول الطبيــب أن يســتغل
عاقتــه مــع المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر ،وظــن أن القاضــي لــن يعاقبــه ،فقــال لــه المنصــور:
أنــه القاضــي وهــو فــي عدلــه ولــو أخذنــي فــي الحــق مــا أطقــت االمتنــاع عنــه عــد إلــى محبســك أو
اعتــرف بالحــق ،وتدلنــا هــذه القضيــة علــى مــدى اهتمامــه فــي إنفــاذ أوامــر الشـريعة وتحقيــق المســاواة
بيــن جميــع أف ـراد الرعيــة .23
تخيــر المنصــور لمنصــب القضــاء فــي دولتــه مــن عــرف بالصــدق فــي أحكامــه الجـراءة فــي قــول
الحــق ،وقــد رافقــه بعــض القضــاة فــي غزواتــه ضــد نصــارى الشــمال ،وقــد تولــى القاضــي الحســن بــن
عبــد هللا الجذامــي قاضــي مدينــة ريــة قيــادة متطوعــة بلــدة واستشــهد فــي إحــدى الغــزوات ،وقــد كان
محــل القاضــي ومرتبتــه فــي عهــد المنصــور أعلــى مــن مرتبــة الوزيــر .24
وأمــا عــن سياســته الماليــة فقــد بالــغ فــي بــذل األم ـوال فيمــا يتعلــق باإلصاحــات الداخليــة وجمــع
194

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

اإلتبــاع مــن الجنــد ،مثلمــا بذلــه مــع مقاتلــة البربــر مــن قبيلــة زناتــه ،ولمــا فــرغ مــن جمــع جميــع
الســلطات مــن يــده قــرر أن يجعــل بيــت المــال تحــت إشـرافه المباشــر ،وواتتهالفرصــة عندمــا حاولــت
الســيدة صبــح أن تتصــرف بخزينــة الدولــة ومحاولتهــا إرســال المــال إلــى ريــزي بــن عطيــة مــن بــاد
المغــرب األقصــى .24
سياسته الخارجية
جهاده ضد الممالك المسيحية في شمال إسبانيا
رأى المنصــور أن يوســع قاعدتــه الشــعبية وأن يضفــي علــى نفســه شــرعية فــي الحكــم ،فأعلــن
الجهــاد فــي ســبيل هللا ضــد النصــارى فــي الشــمال وأخــذ يقــود الغــزوات بنفســه ،وكانــت غزواتــه علــى
شــكل غزوتيــن فــي الســنة (الصوائــف والش ـواتي) وغ ـ از ســبعاً وخمســين غــزوة لــم يهــزم فــي واحــدة
قــط ،وحــارب فــي جهــات متعــددة فــي قطالونيــا وبيـزة وقشــتالة وليــون ،وجعــل المنطقــة الواقعــة جنــوب
نهــر دويـرة منطقــة إســامية ثبــت بهــا اإلســام ،واهتــم بتحصيــن الحــدود فــي منطقتــي الثغــر األوســط
واألدنــى فــي الغــرب وحــول المــدن الحدوديــة إلــى حصــون قويــة مشــحونة بالقـوات والعتــاد واألســلحة،
ونقــل إليهــا جماعــات مــن المســلمين بعائاتهــم ومنحهــم معونــات ماليــة حتــى يطمئــن بهــم المقــام
ومــن هــذه المــدن الحدوديــة بلــد الوليــد (قابــا وليــد) وســمورة (تامــورا) وفــازو (فيزيــو فــي البرتغــال) .25
ومــن هــذه الم اركــز شــبه الهجمــات علــى مملكــة ليــون واحتــل مــدن أخــرى مثــل وبنبلونــه وبرغــش
(بورجــوش) وليــون ووصــل بغا ارتــه إلــى خليــج بســكايه فاحتــل أبيــط (أوفيديــو) ولــك (الوجــو) وكرنــة
(كوروبيــا) وشــنت ياقــب (ســنتياجو) التــي اشــتهرت بأنهــا مثــوى ألحــد قديســي النصــارى ،إوان أحــد
ال يســتطيع اجتياحهــا ،فحــط المنصــور تلــك األســطورة ،وأمــا مــن ناحيــة الشــمال الش ـرقي فقــد غ ـ از
قطلونيــة واحتــل برشــلونة وألغــى وجــود إمــارة قشــتالة فاضطــر إمراؤهــا إلــى الهــرب إلــى الشــمال
ووصــل إلــى أماكــن لــم يصلهــا أحــد قبلــه وال بعــده مــن الفاتحيــن المســلمين فــي األندلــس.
تعتبــر مدينــة طليطلــة المحطــة األساســية التــي تحشــد فيهــا الجيــوش والمــؤن واإلمــدادات والتــي
تنطلــق منهــا نحــو الشــمال نحــو مياديــن القتــال  ،27واشــترك األســطول األندلســي فــي بعــض حماتــه
نحــو الشــمال ،مشــحوناً بالمشــاة واألســلحة والمــؤن ،ففــي حملتــه علــى مدينــة شــنت ياقــب (ســنتياجو)
أقلــع األســطول األندلســي مــن مينــاء قصــر أبــي دانــس علــى ســاحل البرتغــال وأبحــر شــماالً حيــث
التقــى بالقـوات البريــة التــي كان يقودهــا المنصــور علــى مصــب نهــر دويـرة وهنــاك دخــل األســطول
النهــر مكونـاً جسـ اًر عبــر عليــه الجنــود ،ثــم زحــف المنصــور بقواتــه حتــى بلــغ مدينــة ســنتياجو ووجدهــا
خاليــة ألن أهلهــا الذوا بالفـرار وعــاد المســلمون محمليــن بالغنائــم واألســاب مــن تلــك الغــزوة ،ويعــزى
تفوقــه إلــى قــوة جيشــه وشــخصيته الفــذة بتأثيـره علــى الجنــد إواج ازلــه العطــاء وبراعتــه العســكرية التــي
اكتســبها بالتجربــة ،وتحينــه الوقــت لقيــام المنازعــات بيــن الممالــك اإلســبانية ،ولــم يتــح ألعدائــه لــم
شــتاتهم بفعــل غزواتــه المتكــررة .28
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سياسة المنصور في بالد المغرب
رأى المنصور ضرورة االحتفاظ بأراضي الغدوة المغربية تحت ســيطرته حتى تكون خطاً دفاعياً
ضــد الحظــر الشــيعي ،ونجــح المنصــور فــي ذلــك نجاحـاً باهـ اًر عندمــا دخلــت تحــت ســيطرته المنطقــة
الممتــدة مــن تلســمان شـرقاً إلــى سجلماســة جنوبـاً وذلــك ســنة  381هــ ،واتبــع سياســة بــذل األمـوال
مــع أم ـراء زناتــة وأكــرم وفادتهــم فأحب ـوا المنصــور وبذل ـوا جهدهــم فــي ســبيل الحفــاظ علــى مودتــه،
واســتطاع أحــد قــادة زناتــة وهــو خــرزون بــن فلفــول أن يقضــي علــى صاحــب سجلماســة الحارجــي
المعتــز ســنة  376ه ـ وأن يرســل ب أرســه إلــى هشــام بــن الحكــم وعقــد ابــن أبــي عامــر لخــرزون علــى
سجلماســة ،ثــم صــارت فــي يــد ابنــه وانوديــن مــن بعــده ،وعلــى الرغــم مــن هــذا النجــاح الــذي حققــه
ابــن أبــي عامــر مــن منطقــة المغــرب إال أنــه قامــت بعــض الثــورات فــي وجهــه فأنشــأ قاعــدة عســكرية
فــي الجزي ـرة الخض ـراء بجنــوب األندلــس مهمتهــا اإلش ـراف علــى العمليــات الحربيــة فــي المغــرب،
وواجــه المنصــور أول هجــوم قــام بــه ســنة  369ه ـ األميــر بلكيــن يــن ريــزي الصنهاجــي هــي الــدول
البربريــة فــي المغــرب األدنــى واألوســط غيــر أنــه فوجــئ بحســن التعبئــة العســكرية لجيــوش المنصــور
فــي ســبتة فرجــع منســحباً إلــى بــاده .29
واجــه المنصــور هجوم ـاً آخــر قــام بــه أحــد األم ـراء االدارســة بمســاعدة الخليفــة الفاطمــي العزيــز
بــاهلل وذلــك بــأن أعــد جيش ـاً الســترداد أمــاك آبائــه األدارســة ،وكان هــذا األميــر هــو الحســن بــن
كنــون ،وقــد انضمــت إليــه بعــض البطــون مــن زناتــة مثــل قبيلــة بنــي يفــرن وعــدد مــن العلوييــن فأرســل
المنصــور إليــه جيشـاً بقيــادة ابــن عمــه ،عســقاجه فحاصــروا الحســن بــن كنــون ،ثــم أردف المنصــور
عســقاجه بجيــش آخــر يقــوده ابنــه عبــد الملــك وأثــر الحســن بــن كنــون أن يستســلم علــى شــرط
األمــان ،فأمنــه عســقاجه غيــر أن المنصــور أرســل إليــه مــن قــام باغتيالــه .30
إن أخط ــر الث ــورات الت ــي واجه ــت المنص ــور ف ــي المغ ــرب ه ــي ث ــورة زي ــري ب ــن عطي ــة المغ ــرواي
الزنات ــي س ــنة  386ه ـ وال ــذي س ــبق وأن س ــاعد المنص ــور ف ــي إخم ــاد ث ــورة الحس ــن ب ــن كن ــون
األدريســي وقــد كافــأه المنصــور بــأن جعلــه واليـاً علــى بــاد المغــرب ،وقــد حــرص زيــري فــي البدايــة
علــى إظهــار والئــه للدولــة األمويــة وأرســل كذلــك الهدايــا النفيســة للمنصــور مثــل الطيــور والحيوانــات
المفترس ــة وس ــلع ب ــاد المغ ــرب ،ث ــم أعل ــن ثورت ــه س ــنة  386ه ـ عل ــى المنص ــور وط ــرد عمال ــه م ــن
جميــع أنحــاء البــاد ،ولــم يبــق فــي بــاد المنصــور مــن بــاد المغــرب ســوى طنجــة ومليلــة وســبتة
ويرجــع البعــض ســبب ثروتــه أنــه احتقــر لقــب الــو ازرة الــذي أضفــاه عليــه المنصــور وعلــق علــى ذلــك
بقولــه“ :إنــه أميــر ابــن أميــر حتــى قبــل أن يعــرف المنصور”فعزلــه مــن الــو ازرة وقطــع عنــه ال ارتــب
ث ــم وج ــه حمل ــه بقي ــادة مملوك ــه واض ــح الصقلب ــي س ــنة  385ه ـ وم ــن طنج ــة زح ــف بقوات ــه ص ــوب
فــاس ولكــن قـوات زيــزي واجهتــه بهجومــات متكــررة فاضطــر إلــى االنســحاب إلــى طنجــة ،إوازاء تلــك
الحالــة قــرر المنصــور أن يجــرد جميــع قواتــه بقيــادة ابنــه عبــد الملــك ،فاجتــازت البحــر إلــى المغــرب
فبعــث زيــري إلــى جميــع قبائــل البربــر واســتمرت الحــرب ســجاالً بيــن الطرفيــن.
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اســتطاع المنصــور أن يغــري أحــد أتبــاع ريــزي بقتلــه وهــو غــام أســود يدعــى كافــور بــن ســام،
ســبق وأن قتــل زيــري أخــاه ،وصــل هــذا الغــام إلــى خيمــة زيــري وطعنــه ثــم فــر هاربـاً إلــى مقــر عبــد
الملــك بــن المنصــور وأعلــن أنــه قتــل زيــري ،فاضطــرب معســكر زيــري ،فاســتغل عبدالملــك الفرصــة
وهاجــم قـوات زيــري وهزمهــا ثــم اســترجع فــاس وتــادال وسجلماســة ودخــل المغــرب األقصــى فــي طاعــة
المنصــور ،ورجــع عبــد الملــك إلــى األندلــس وبقــى واضحــا ًحاكمـاً علــى بــاد المغــرب ،أمــا زيــزي فقــد
حمــل جريحـاً إلــى الصحـراء ثــم بــرئ مــن ج ارحــه واســتقر فــي المغــرب األوســط ومعــه جمــوع مــن قبيلــة
زناتــه ،غيــر أن ج ارحــه مــا لبثــت أن نــكأت فمــات متأثـ اًر مــن ذلــك ســنة  392هــ ،وخلفــه فــي قيــادة
زناتــة ابنــه المعــز الــذي فضــل إتبــاع المنصــور فصالحــه ودخــل فــي طاعتــه وهكــذا عــادت ســيطرة
الخافــة األمويــة علــى المغــرب األقصــى بفضــل يقظــة المنصــور وحســن سياســته .31
أعماله الحضارية
النواحي العمرانية .بناء مدينة الزاهرة
لمــا اســتبد المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر باألمــور فــي الدولــة أراد أن يبنــي قصـ اًر ومدينــة تضــم
إدارة الدولــة وســكنه خاصتــه مــن األتبــاع بمعــزل عــن الخليفــة هشــام ،وارتــاد لمدينتــه موضعهــا
وجعلهــا علــى نهــر قرطبــة وجلــب إليهــا الصنــاع وآالت البنــاء وتوســع فــي تخطيطهــا ورفــع أسـوارها
وفــي ســنة  376ه.ـ انتقــل إليهــا واتخــذ فيهــا الدواويــن والمخــازن واألرجــاء واقطــع وزراءه وخاصتــه
اإلقطاعــات الكبي ـرة فبن ـوا فيهــا قصورهــم وبمجــرد أن انتقــل إليهــا أصبحــت أكثــر أهميــة مــن مدينــة
الزه ـراء .32
توسعة جامع قرطبة:
قــام المنصــور بتوســعة جامــع قرطبــة ألنــه لــم يعــد يســع المصليــن ف ـزاده مســاحة جديــدة تعــدل
مســاحته األصليــة ،وقــد اشــترك شــخصياً فــي حمــل األحجــار وســخر أســرى اإلســبان فــي عمليــة
البنــاء ،وكانــت الزيــادة علــى النحــو اآلتــي بلغــت أروقتــه تســعة عشــر فــي كل رواق خمســة وثاثــون
عمــوداً وأحيــط الجامــع بســور ذي شــرفات عاليــة وواحــد وعش ـرين باب ـاً شــامخاً مزدان ـاً بالرخــام
والنحــاس المكفــت وفــي وســط الجامــع بنــي حوض ـاً عظيم ـاً للوضــوء تقــوم مــن حولــه أعمــدة تحمــل
عقــوداً مــن الرخــام للزخرفــة والزينــة .33
بناء القناطر والسدود:
اهتــم ببنــاء الســدود والقناطــر مثــل قنط ـرة قرطبــة التــي بناهــا علــى ال ـوادي الكبيــر ســنة 389هــ،
وبنــى قنط ـرة اســتجة علــى نهــر شــتيل فســهل المــرور عبــر الطريــق الوع ـرة واهتــم ببنــاء األســبلة
والمواجــل لســقي النــاس .34
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بناء الحصون والقالع:
اعتنــى المنصــور ببنــاء القــاع والحصــون ،التــي شــكلت مناطــق دفاعيــة متقدمــة مشــحونة بالمقاتلــة
والســاح علــى طــول منطقــة الحــدود مــع الممالــك اإلســبانية  35ومــن أمثلتهــا حصــن أبطيــر بالقــرب
مــن بطليــوس ،وقــد أمــر ببنــاء اآلبــار داخــل تلــك الحصــون .36
ثانياً :تشجيعه للعلم واألدب:
كان المنصــور محمــد بــن أبــي عامــر مهتمـاً بــاألدب والشــعر والعلــم قــدر اهتمامــه وحرصــه علــى
البــاد وأمنهــا وجهــاد عدوهــا ،ولــم يقصــر فــي إك ـرام العلمــاء واألدبــاء والشــعراء فقربهــم إليــه وأســند
إلــى بعضهــم الوظائــف الكبــرى والمناصــب الهامــة .37
واهتــم بعقــد المجالــس األدبيــة فــي قصـره يجتمــع إليــه هـؤالء العلمــاء والشــعراء ،وكان شــاع اًر يتــذوق
الشــعر ويغــزل عليــه العطــاء فتوافــد عليــه الشــعراء ومدحــوه ومنهــم عبــد الملــك بــن يحــي يــن أبــي
عامــر ابــن أخيــه وموســى بــن الطائــف ووليــد بــن مســلمة المـرادي الــذي أكرمــه علــى قصيدتــه التــي
مطلعهــا:
وأعجب لجودك لم يفن الورى غرقاً

فيه وقد عم أهل البدو والحضر .
38

وبلــغ مــن اهتمــام المنصــور بالمجالــس األدبيــة التــي كانــت تعقــد كل أســبوع يجمــع إليهــا كبــار
العلمــاء ،وكان يصحــب معــه أحيان ـاً بعضهــم إلــى مياديــن الحــروب لئــا تنقطــع هــذه المجالــس
والمناظ ـرات ،كمــا عنــى ببنــاء المــدارس التــي كان يزورهــا لكــي يحضــر وي ارقــب حلقــات الــدروس
ويكافــئ المتفوقيــن مــن الطــاب .39
وفاته:
لــم ينقطــع المنصــور حتــى آخــر أيــام حياتــه عــن الخــروج للغــزو ومجابهــة األعــداء تأمينـاً لحــدود
الدولــة ،فقــد خــرج فــي ســنة  392ه ـ فــي غزوتــه األخيـرة واقتحــم أرض قشــتالة ثــم ثقــل عليــه المــرض
واختلــف األطبــاء فــي علتــه ثــم لــم يقــو علــى امتطــاء فرســه ،فأوصــى ابنــه عبــد الملــك وأمـره بالرجــوع
إلــى قرطبــة لضبــط أمورهــا وأوصــاه بأمــر الدولــة والعمــل بالكتــاب والســنة وأوصــى غلمانــه بطاعــة
عبــد الملــك وتوفــي فــي رمضــان ســنة  392هــ ،ودفــن بمدينــة ســالم وكتــب علــى قبـره:
آثاره تنيك عن أخباره
تاهلل ال يأتي الزمان بمثله
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ونخلــص مــن هــذا البحــث أن المنصــور علــى الرغــم مــن طغيانــه وشــدة فتكــه بالخصــوم يتســم
بصفــات متمي ـزة وكريمــة إذ كان ج ـواداً فياض ـاً بالجــود وبالبــذل متحمس ـاً للجهــاد.
وقد كان طموحاً تحمل في ســبيل طموحه التبعات الجســام وكان حب الســلطة هو أغلب غرائزه،
كمــا أنــه كان مســتبداً فــي أغلــب آ ارئــه ال يتحمــل أى معارضــة آل ارئــه وأحكامــه ولــم يدخــر وســعاً فــي
إخمــاد كل نزعــة للخــروج أو الثــورة علــى حكمــه ،ونـراه يلجــأ إلــى نفــس الوســائل الميكافيليــة التــي يلجــأ
إليهــا الطغــاة الذيــن يصلــون إلــى غاياتهــم بجميــع الوســائل.
وتلقــى علــي منصــور التبعــة فــي كونــه أول مــن ابتــدع فــي األندلــس اإلســامية فك ـرة االســتهتار
بالنظــام المركــزي والــذي كان المحافظــة عليــه ضــرورة الزمــة ،وبذلــك فتــح الطريــق لمــن جــاء بعــده
أن ينهج ـوا نفــس األســلوب.
كمــا يؤخــذ عليــه قضــاؤه علــى شــخصيات ذات خب ـرة فــي اإلدارة وقيــادة الجيــوش ،وتــرك ذهابهــا
أثـ اًر علــى مصيــر الدولــة فيمــا بعــد ،ومــن أهــم المأخــذ علــى هــذه الشــخصية اعتمــاده المبالــغ فيــه علــى
العناصــر األجنبيــة فــإن إكثــاره مــن البربــر والصقالبــة ،قــد أضعــف الدولــة وســبب ص ارعـاً مســتم اًر بيــن
هــذه العناصــر حتــى وضــع هــذا الصـراع الدولــة األمويــة فــي األندلــس علــى طريــق النهايــة.
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الخاتمة
وبعد ومن خال البحث توصلت إلى عدة نتائج ومنها :
 .1أبــرز البحــث أهميــة بــاد األندلــس االســامية والتــي عرفــت مشــاهير الرجــال منــذ أن فتحهــا
العــرب المســلمون.
 .2أوضــح البحــث ضعــف الخليفــة هشــام المؤيــد ممــا أدى إلــى طمــع حاجبــه المنصــور بــن أبــي
عامــر فــي الحكــم فعزلــه وتولــى مكانــه.
 .3نتــج عــن البحــث توضيــح قــدرة المنصــور أبــن أبــي عامــر علــى الحكــم فع ـاً فقــد قضــى
علــى كل الثــورات التــي قامــت فــي داخــل األندلــس وخارجــه.
 .4أبــرز البحــث شــخصية المنصــور بــن أبــي عامــر وقدرتــه العســكرية والعلميــة وشــغله
للوظائــف الكبــرى حتــى وصــل إلــى منصــب الحجابــة فــي األندلــس.
 .5أوضــح البحــث اســتبداد المنصــور بــن أبــي عامــر وقضــاءه علــى م اركــز القــوى داخــل
األندلــس.
 .6أبــرز البحــث سياســية المنصــور بــن أبــي عامــر الخارجيــة وحروبــه مــع الممالــك المســيحية
فــي شــمال إســبانيا ،وكانــت سياســته فــي بــاد المغــرب محاولــة االحتفــاظ بأ ارضــي العــدوة
المغربيــة تحــت ســيطرته.
 .7أوضــح البحــث سياســة المنصــور بــن أبــي عامرفــى حســن إدارتــه ألمــور البــاد ،فلــم يغفــل
عــن أي صغيـرة أو كبيـرة.
 .8أبــرز البحــث اهتمــام المنصــور بــن أبــي عامــر بالجيــش إواعــادة تنظيمــه ورواتبــه وتســليحه
وألغــى نظــام اإلقطــاع ،كمــا ألغــى نظــام العنصريــة فــي ترتيــب الجيــش.
 .9أوضــح البحــث سياســة المنصــور الماليــة واإلصاحــات الداخليــة فجعــل بيــت المــال تحــت
إشـرافه المباشــر.
 .10أبــرز البحــث أعمــال المنصــور بــن أبــي عامــر الحضاريــة مثــل بنــاء مدينــة ال ازهـرة ،وتوســيع
جامع قرطبة ،وبناء القناطر والســدود ،والحصون والقاع ،وتشــجيعه للعلم واألدب.
التوصية
يوصــى البحــث بق ـراءة جيــدة لتاريــخ المســلمين فــي األندلــس وحضارتهــم إوابرازهــا فــي صورتهــا
الصحيحــة .
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المصادر
 .1ابــن اآلبــار :محمــد بــن عبــدهللا القضاعــي  :الحلــة الســيراء ،تحقيــق حســين مؤنــس  ،الشــركة العربيــة للطباعــة،
القاه ـرة1963 ،م.
 .2ابن بسام :على الشنتريني  :الذخيرة في حرس أهل الجزيرة ،القسم الرابع ،المجلد األول ،القاهرة1945 ،م.
 .3ابــن خلــدون  :عبدالرحمــن تاريــخ العبــر والمبتــدأ والخبــر والمعــروف بتاريــخ أبــن خلــدون ،دار الكتــاب اللبنانــي،
بيــروت1958 ،م .
 .4الحميري :محمد بن عبدالمنعم ىالروصد المعطار في خبر األقطار ،تحقيق إحسان عباس ،بيروت1975 ،م.
 .5ابــن عــذاري  :المراكشــي البيــان المغــرب فــي أخبــار األندلــس والمغــرب ،تحقيــق التقديــر وفتــال ،الــدار العربيــة
للكتــاب ،بيــروت1983 ،م.
 .6ابن عبد الواحد المراكشي :المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،مطبعة االستقامة ،القاهرة1949 ،م.
 .7الضــي  :أحمــد بديعــي بغيــة المســلمين فــي تاريــخ رجــال األندلــس ،نســخة مصــورة باألوقــاف ،عــن ط مدريــد ،
1983م .
 .8المقــري :أحمــد بــن محمــد نفــخ الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب ،تحقيــق محــي الديــن عبدالحميــد ،دار الكتــب،
القاهـرة1949 ،م.
 .9المالقي :أبو الحسن بن عبدهللا بن الحسن :تاريخ قضاة األندلس ،المكتب التجاري ،بيروت1977 ،م.
 .10الناصري :أحمد بن خالد:االستقصاء في أخبار دول المغرب األقصى ،دار الكتب ،دار البيضاء1954 ،م .
 .11ابن الخطيب  :لسان الدين أعمال األعام  ،تحقيق ليفي بروفنسال ،دار المكشوف ،بيروت ،د.ت .

ثانيا المراجع
.1إبراهيم بيضون ، ،الدولة العربية في إسبانيا ،دار النهضة العربية ،بيروت1989،م.
.2أحمد مختار العبادي ،دراسات في تاريخ المغرب واألندلس ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1982 ،م .
.3خالد الصوفي  :تاريخ العرب في اسبانيا دار الكاتب العربي ،بيروت1998 ،م.
.4حسين مؤنس  :رحلة األندلس حديث الفردوس الموعود ،الشركة العربية للطباعة ،القاهرة1965 ،م.
.5عبدا لكريم التواتي ،مأساة انهيار الوجود العربي في األندلس ،مكتبة الرشاد ،الدار البيضاء1967 ،م.
.6عبد المجيد نعنعي ،اإلسام في طليطلة ،دار النهضة العربية ،بيروت1997 ،م.
.7على الجمباطي ،عبدالمنعم قنديل ،منصور األندلس ،دار نهضة مصر ،مصر ،القاهرة ،د.ت.
.8صابــر محمــد ديــاب ،سياســة الدولــة اإلســامية فــي حــوض المتوســط مــن اوائــل القــرن الثانــي الهجــري حتــى نهايــة
العصــر الفاطمــي ،القاهـرة ،د.ت.
.9محمد سعد أطلس :تاريخ بني أمية في المشرق والمغرب ،دار األندلس ،بيروت1958 ،م .
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البحرية األندلسية في عهد األمير عبدالرحمن األوسط
إعداد  /أ.عزيزة جبريل عبدهللا خريط
جامعة عمر المختار.

المقدمة
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى أفضــل الخلــق أجمعيــن ،الس ـراج المنيــر المبعــوث
رحمــة للعالميــن ،وعلــى أصحابــه الغــر المياميــن ،ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.
قامــت الدولــة األمويــة فــي المشــرق ســنة 41ه ـ وبــدأ خلفاؤهــا بمواصلــة حركــة الفتوحــات اإلســامية
فــي المشــرق والمغــرب ،فاســتطاعت الجيــوش اإلســامية فتــح المغــرب اإلســامي ،ثــم متابعــة حركــة
الفتوحــات اإلســامية حتــى تمكنــت هــذه الجيــوش مــن فتــح األندلــس ،بقيــادة موســى بــن نصيــر
وطــارق بــن زيــاد ،فــي خافــة الخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك (86-96هــ705-715/م).
بــدأ فــي األندلــس مــا يعــرف بعصــر الـوالة ،وتولــى إدارة األمــور فــي األندلــس عــدد كبيــر منهم،فــي
الوقــت الــذي كانــت المشــاكل والفتــن تعصــف بالدولــة األمويــة فــي المشــرق ،وكانــت الدعــوة السـرية
للعباســيين تتحيــن الفرصــة إلنهــاء وجــود الدولــة األمويــة ،وبالفعــل تمكــن بنــو العبــاس مــن إســقاط
الخافــة األمويــة ســنة 132هــ ،وقتــل آخــر الخلفــاء األموييــن مــروان بــن محمــد.
أخــذ العباســيون منــذ بدايــة حكمهــم فــي تتبــع بقايــا األمويين،فقتــل مــن قتــل ،وهــرب مــن هــرب ،وكان
مــن بيــن مــن اســتطاع الهــرب مــن بطــش العباســيين األميــر عبدالرحمــن بــن معاويــة بــن هشــام بــن
عبدالملــك ،فقــد اســتطاع هــذا األميــر مــن الف ـرار متنق ـاً ،حتــى وصــل إلــى المغــرب ،ومنهــا إلــى
األندلــس ،وقــد اختــار األندلــس لبعدهــا عــن الخافــة العباســية ،كمــا اســتغل االضط اربــات التــي
كانــت تمــر بهــا األندلــس ،والصـراع بيــن القيســية واليمنيــة  ، 1لكنــه اســتطاع بفضــل ذكائــه وحنكتــه
السياســية مــن تأســيس إمــارة أمويــة فــي األندلــس ممــا اســتحق لقــب صقــر قريــش  ، 2إذ كانــت أحـوال
األندلــس تعانــي مــن الف ـراغ السياســي ،باإلضافــة إلــى الكثيــر مــن موالــي األموييــن الذيــن اســتطاع
بمســاعدتهم وبفضــل حنكتــه وسياســته أن يســتقطبهم كأنصــار إليــه ،وقــد اســتطاع عبدالرحمــن بــن
معاويــة مــن هزيمــة والــي األندلــس يوســف بــن عبدالرحمــن الفهــري  3آخــر والة األندلــس ،والصميــل
بــن حاتــم  4زعيــم المضريــة قــرب قرطبــة  5علــى ضفــاف نهــر ال ـوادي الكبيــر ،فــي  9ذي الحجــة
7
ســنة 138هــ755/م ،فــي معركــة المصــارة  ، 6فدخــل عبدالرحمــن بــن معاويــة – الداخــل -قرطبــة
8
منتصـ اًر وبذلــك قامــت اإلمــارة األمويــة فــي األندلــس ،وأنهــى بذلــك عصــر الـوالة.
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ُسمي عصر اإلمارة لتقلب حكام هذه الفترة بلقب أمير ،وقد بلغوا ثمانية أمراء:
 - 1عبدالرحمن بن معاوية الملقب بالداخل(138-172هـ755-788/م).
 - 2هشام بن عبدالرحمن الملقب بالرضا(172-180هـ788-796/م)
 - 3الحكم بن هشام الملقب بالربضي (180-206هـ796-821/م).
 - 4عبدالرحمن بن الحكم الملقب باألوسط (206-238هـ821-852/م).
 - 5محمد بن عبدالرحمن (273/238-هـ852-886/م).
 - 6والمنذر بن محمد(273-275هـ886-888/م).
 - 7وعبدهللا بن محمد(275-300هـ888-913/م).
اعتبــر مــن ضمــن عصــر
 - 8كمــا أن عصــر عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عبــدهللا الملقــب بالناصــر ُ
اإلمــارة حتــى أعلــن نفســه خليفــة عــام (316-928م).
تولــى إمــارة األندلــس األميــر عبدالرحمــن بعــد والــده الحكــم بــن هشــام وعــرف “ باألوســط “ ألنــه كان
ثانــي ثاثــة ســموا بهــذا االســم (206-238هــ-821-852م) كان عالمـاً بعلــوم الشـريعة والفلســفة
وكانــت أيــام حكمــه هــدوء وســكوناً ،حيــث اســتطاع القضــاء علــى الثــورات والفتــن ،كمــا كثــرت األمـوال
فــي عهــده ،وتســيير شــؤون البــاد حتــى عــم الرخــاء واألمــن.
تميــزت األندلــس بشـواطئ طويلــة علــى البحــر المتوســط ،والمحيــط األطلســي،كما أن عبــور البحــر
كان حلقــة الوصــل بيــن المغــرب واألندلــس ،فــكان مــن الضــروري أن يكــون للمســلمين فــي األندلــس
أســطول بحــري ،وقــد أســهمت وفـرة األشــجار والمعــادن فــي األندلــس علــى صناعــة الســفن وكل مــا
يتعلــق بهــا ،غيــر أن الســبب األهــم واألبــرز الــذي زاد مــن ضــرورة العنايــة باألســطول هــو الهجــوم
الــذي شــنه النورمــان علــى األندلــس عبــر مصــب نهــر الـوادي الكبيــر وصـوالً إلــى أشــبيلية ،ممــا جعــل
األميــر عبدالرحمــن األوســط يتخــذ اإلجـراءات الازمــة لــدرء هــذا الخطــر فــي المســتقبل.
ولمــا كان البحــث يتنــاول البحريــة اإلســامية فــي عهــد األميــر عبدالرحمــن األوســط ،فقــد كان الســبب
الرئيســي الــذي جعــل األميــر عبدالرحمــن يؤســس البحريــة األندلســية هــو الهجــوم المباغــت الــذي شــنه
القراصنــة النورمــان علــى سـواحل األندلــس وســأتحدث عنــه ضمــن المتــن ،وهــو األمــر الــذي نبــه إلــى
ضــرورة العنايــة باألســطول ،والــذي كان موجــوداً بحكــم طــول الس ـواحل األندلســية ،ف ـزاد االهتمــام
باألســطول وباألســلحة والعتــاد ،وأســهم توفــر المـواد الخــام مــن حديــد ونحــاس وغيرهــا مــن المعــادن
فــي بنــاء الســفن الحربيــة ،كمــا اســتخدمت األشــجار المتوفـرة فــي األندلــس فــي بنــاء الســفن ،وأســهم
األســطول األندلســي فــي عهــد األميــر عبدالرحمــن األوســط فــي تقديــم المســاعدة فــي فتــح جزي ـرة
صقليــة ،كمــا اســتطاع ضــم جــزر البليــار وفتــح جزيـرة اقريطــش.
وأشــرت فــي البحــث إلــى أنـواع الســفن الحربيــة التــي كانــت تُصنــع ،وأهــم الم ارفــئ ودور الصناعــة فــي
األندلــس ،كمــا تطــرق لألســلحة التــي أعتمــد عليهــا األســطول اإلســامي.
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 وتكمــن أهميــة الموضــوع فــي أنــه يتنــاول البحريــة اإلســامية فــي األندلــس التــي كانــت مزدهـرة فــيعهــد األميــر عبدالرحمــن األوســط ،والحديــث عــن الســبب الرئيســي وراء زيــادة االهتمــام بــه.
 الهــدف مــن الد ارســة :تســليط الضــوء علــى البحريــة اإلســامية فــي األندلــس ،وبالتحديــد فــي عهــداألميــر عبدالرحمــن األوســط ،وتوضيــح العوامــل التــي أدت إلــى العنايــة بهــا والتركيــز عليهــا ،ولعــل
مــن أهــم هــذه العوامــل الغــزو النورمانــدي ،والتدابيــر التــي اتخــذت حيــال ذلــك.
 والمنهــج المتبــع فــي هــذا البحــث هــو المنهــج التأريخــي الســردي التحليلــي ،الــذي يعتمــد علــىجمــع الحقائــق التاريخيــة ،ومحاولــة الوصــول إلــى المعلومــات الجيــدة إوابــداء الـرأي حولهــا مــن خــال
األســلوب العلمــي فــي الكتابــة.
 ومــن الد ارســات الســابقة التــي أقيمــت حــول الموضــوع :كتــاب تاريــخ البحريــة اإلســامية فــيالمغــرب واألندلــس ،وهــو مــن الم ارجــع المهمــة التــي تركــز علــى نشــأة البحريــة اإلســامية فــي المغــرب
واألندلــس ،ومــن بينهــا عهــد األميــر عبدالرحمــن األوســط.
وكتاب في تاريخ وحضارة األندلس للسيد عبدالعزيز سالم ،حيث يشير إلى البحرية اإلسامية.
ومن المصادر  :كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي ،شهاب الدين أبي عبدهللا (ت 626هـ1228/م)
وهـو معجـم جغ ارفـي للعالـم اإلسـامي ،سـوف اعتمـد عليـه فـي اإلشـارة للمـدن واألقاليـم األندلسـية،
ومـن المصـادر كتـاب العبـر للعامـة ابـن خلدون،حيـث ذكـر فيـه الغـزو النورمانـدي علـى األندلـس
في عهد األمير عبدالرحمن األوسـط.
ل ــم يك ــن للمس ــلمين من ــذ أن افتتح ـوا األندل ــس أس ــطول بح ــري حرب ــي منظ ــم قب ــل أن يش ــرع األمي ــر
عبدالرحمن األوســط في بناء دار الصناعة بإشــبيلية  9في ســنة (230هـ) ومن المعروف أن القائد
موســى بــن نصيــر  10أهتــم بإنشــاء عــدد كبيــر مــن الســفن فــي دار الصناعــة بتونــس ،نقــل بفضلهــا
12
األجنــاد التــي أمــد بهــا موســى م ـواله طــارق بــن زيــاد  11قبــل موقعــة وادي لكــة (92هــ711/م)،
ومــن تونــس كان ال ـوالة واألجنــاد يعبــرون إلــى س ـواحل األندلــس ،فأبــي الخطــار بــن ض ـرار الكلبــي
125-128( 13هــ742-745/م) عبــر البحــر مــن ســاحل تونــس إلــى ســاحل غرناطــة  14فــي ســنة
15
(125هــ743/م) وعبدالرحمــن بــن حبيــب الفهــري جــاز البحــر مــن تونــس ،واحتــل كــورة تدميــر
16
فــي ســنة (160هــ777/م).
ل ــم يهت ــم الـ ـوالة األموي ــون ف ــي األندل ــس باألس ــاطيل البحري ــة لقص ــر فتـ ـرة والي ــة أغلبه ــم ،غي ــر أن
ش ــهرة أه ــل األندل ــس ف ــي رك ــوب البح ــر وخبرته ــم بش ــؤونه ،وقدرته ــم عل ــى خ ــوض غم ــاره س ــاعدت
عل ــى تكوي ــن طوائ ــف بحري ــة 17 ،تس ــكن السـ ـواحل الشـ ـرقية م ــن األندل ــس ،ه ــذا وق ــد ذك ــر أن أب ــا
ُفريعــة الــذي عبــر البحــر مــع بــدر مولــى عبدالرحمــن بــن معاويــة (الداخــل) ،وتمــام بــن علقمــة ،نقــل
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األميــر عبدالرحمــن إلــى األندلــس،كان لــه بصــر فــي ركــوب البحــر وتصرفــه فيــه 18 ،وكان لبعــض
األف ـراد م اركــب تجاريــة أو ق ـوارب ،مــن بينهــا المركــب الــذي حمــل األميــر عبدالرحمــن بــن معاويــة
19
إل ــى األندل ــس.
تميــزت شــبه جزيـرة إبيريــا بسـواحلها الطويلــة ،التــي تطــل علــى البحــر المتوســط والمحيــط األطلســي
شـرقاً وغربـاً وجنوبـاً ،إال أن ذلــك جعلهــا عرضــة ألي غــزو بحــري يأتيهــا مــن هــذه النواحــي ،والشــك
أن المســلمين أدركـوا هــذا الخطــر منــذ قيــام الدولــة األمويــة فــي األندلس(92هـ711/م)اعتمــدوا فيهــا
علــى دور صناعــة الســفن القديمــة ،والتــي كانــت منتش ـرة علــى تلــك الس ـواحل ،مثــل طرطوشــة ،20
وطركونــة ودانيــة  21ولقنــت  22وبجانــة  23إواشــبيلية والجزي ـرة الخض ـراء ، 24وغيرهــا 25 .و لــم يجــد
المســلمون صعوبــة فــي الحصــول علــى خامــات الخشــب والحديــد لبنــاء األســاطيل ،فــكل ذلــك كان
26
متوفـ اًر فــي األندلــس.
اعتمــد األمويــون فــي األندلــس علــى اليمنييــن القضاعييــن فــي تأســيس البحريــة اإلســامية بــادئ
األمــر فأنزلوهــم فــي المناطــق الســاحلية الشـرقية ،وأســندوا إليهــم ح ارســة مــا يليهــم مــن البحــر ،وحفــظ
الســاحل ،وقــد ســمي هــذا اإلقليــم أرش 27اليمــن أي أعطيتهــم مــن األرض أو القطــاع ،وكانــت بلــدة
بجانــة أهــم قاعــدة لهــم فــي هــذا اإلقليــم ،لمــا تمتــاز بــه مــن موقــع محصــن مأمــون ،وأرض خصبــة
عنــد مصــب نهــر أنــدرش  28المعــروف أيضـاً بـوادي بجانــة 29 ،وبجانــب العناصــر العربية،اســتعان
األمويــون علــى حمايــة سـواحلهم وشــن الغــارات علــى أعدائهــم بالبربــر  30والمولديــن  31الذيــن كانـوا
يتكلمــون بعجميــة أهــل األندلــس ،ولقــد انتشــر هـؤالء البحــارة فــي بلــدان الســاحل الشــرقي األندلســي،
التــي كانــت تعــرف أيضـاً باســم البــاد البحريــة ،وكانــت فيهــا م ارســي ورباطــات ودور صناعــة ومــن
أهــم قواعدهــم أشــكوبارس ،وبجانــة ،التــي جــاوروا فيهــا العناصــر اليمنيــة ،ولقنــت وأقيلــة ،وكلهــا فــي
شــرق األندلــس 32 ،مــن أشــهر البحــارة بيــت بنــي أســود مــن البيــوت المشــهورة فــي بجانــة ،ولهــم ربــاط
33
علــى ســاحلها عــرف بقابطــة بنــي األســود.
زاد نشــاط البحــارة األندلســيين منــذ أواخــر القــرن الثانــي الهجــري فــي عهــد األميــر الحكــم األول
(180-206هـ796-823/م) ومن أمثلة نشاط هذه الجماعات :الغارات التي شنوها على الجزر
الش ـرقية أو جــزر البليــار  34ســنة (182هــ798 /م) لدرجــة أن أهــل أهالــي تلــك الجــزر اســتنجدوا
35
باإلمب ارطــور ش ـرلمان “إمب ارطــور الفرنجــة “ فرنســا” آنــذاك” ووضع ـوا أنفســهم تحــت حمايتــه.
جزر البليار:
الجــزر الشـرقية هــي ثــاث جــزر فــي البحــر األبيــض تقــع شـرقي بلنســية :أكبرهــا جزيـرة ميورقــة
وأوســطها منورقــة  38وأصغرهــا يابســة  ، 39والتتجــاوز المســافة بيــن جزيـرة ميورقــة ومنورقــة خمســين
مي ـاً ، 40وفرمنتي ـرة وقبري ـرة ،ولهــذه الجــزر موقــع اســتراتيجي فــي البحــر األبيــض المتوســط ،بيــن
سـواحل شــرق إســبانيا وجنوب فرنســا وغرب إيطاليا وجزر ســردينية  41وكورســيكا وصقلية وسـواحل
بــاد المغــرب الشــمالية ،وتشــكل حلقــة اتصــال بحــري ومركــز ص ـراع دولي،وقــد فتحهــا عبــدهللا بــن
36

208

37

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

موســى بــن نصيــر ســنة 798م ،وأصبحــت مــن أمــاك المســلمين،وتعهد أهلهــا بعــدم االعتــداء علــى
المســلمين،ثم نقض ـوا العهــد بعــد أن تحالف ـوا مــع النصــارى ســنة 234هــ848/م ،لذلــك فقــد أرســلت
الحمــات لبســط الســيطرة عليهــا ،ويبــدو أن حــكام هــذه الجــزر قــد شــعروا بعــدم جــدوى االرتبــاط
بالفرنجــة ،وتعهــدوا بعــدم التعــرض لســفن المســلمين 42 ،اضطــر حــكام هــذه الجــزر بقبــول الحمايــة
اإلســامية المتمثلــة بســيادة األموييــن ،بعــد أن تأكــدوا مــن عــدم جــدوى لحمايــة الفرنجــة ،النشــغال
دولــة الفرنجــة بمنازعاتهــا الداخليــة ،وضعــف أســاطيلها البحريــة مقارنــة بأســاطيل المســلمين مــن
43
ناحيــة أخــرى.
“وفــي ســنة أربــع وثاثيــن ومائتيــن (848م) أغــزى األميــر عبدالرحمــن أســطوالً مــن ثلثمائــة مركــب
إلــى أهــل جزيرتــي ميورقــة ومنورقــة لنقضهــم العهــد إواضرارهــم بمــن يمــر إليهــم مــن م اركــب المســلمين،
ففتــح هللا عليهــم ،وأظفــر بهــم ،فأصابـوا ســباياهم وفتحـوا أكثــر جزائرهــم ،وأنفــذ األميــر فتــاه شــنطير
الخصــي إلــى ابــن ميمــون عامــل بلنســية ليحضــر تحصيــل الغنائــم ،ويقبــض الخمــس ،وكان قــد
صالــح بعــض أهــل تلــك الحصــون علــى ثلــث أموالهــم وأنفســهم ،وأحصيــت رباعهــم وأموالهــم ،وقبــض
44
منهــم مــا عليــه صولحـوا”
وفــي الســنة التاليــة 235ه ـ 849/م ،ورد كتــاب أهــل ميورقــة ومنورقــة إلــى األميــر عبدالرحمــن،
يذكــرون فيــه مــا نالهــم مــن نكايــة المســلمين لهــم ،فكتــب إليهــم مــا جــاء فيــه ”:أمــا بعــد ،فقــد بلغنــا
كتابكــم تذكــرون فيــه أمركــم ،إواغــارة المســلمين الذيــن وجهناهــم إليكــم لجهادكــم ،وأصابتهــم مــا أصابــوه
منكــم مــن ذ ارريكــم وأموالكــم ،ومــا أشــفيتم عليــه مــن الهــاك ،وســألتم التــدارك ألمركــم وقبــول الجزيــة
منكــم ،وتجديــد عهدكــم علــى المازمــة للطاعــة والنصيحــة للمســلمين ،والكــف عــن مكروههــم ،والوفــاء
بمــا تحملونــه عــن أنفســكم ،ورجونــا أن يكــون فيمــا عوقبتــم بــه صاحكــم ،وتمنعكــم عــن العــود إلــى
.45
مثــل ذلــك الــذي كنتــم عليــه ،وقــد أعطيناكــم عهــد هللا وذمتــه”
مــن هــذه النصــوص يتضــح أن الجــزر الشــرقية “ البليــار” قــد خضعــت لنفــوذ الدولــة األمويــة فــي
قرطبــة فــي ســنة 234هــ848/م ،إوان كان مــن المعــروف أن هــذه الجــزر لــم تضــم إلــى األندلــس
نهائي ـاً ،وتحكــم بواســطة عمــال الدولــة األمويــة إال منــذ ســنة 290هــ902/م عندمــا أرســل إليهــا
46
األميــر عبــدهللا بــن محمــد ،قائــده عصــام الخوالنــي ليكــون حاكم ـاً عليهــا.
 األندلسيون يستولون على جزيرة أقريطش:منــذ أواخــر القــرن الثانــي الهجــري أوائــل القــرن التاســع الميــادي ،كان األندلســيون قــد مــدوا نشــاطهم
إلــى جــزر شــرق البحــر المتوســط ،حتــى أنهــم كانـوا يقصــدون سـواحل اإلســكندرية ،فيمــا بيــن الغــارة
واألخــرى“ 47 ،إذ قفل ـوا مــن غزوهــم فنزل ـوا اإلســكندرية ليبتاع ـوا مــا يصلحهــم وكذلــك كان ـوا علــى
الزمــان ،وكان األمـراء ال يمكنهــم دخــول اإلســكندرية ،إوانمــا كان النــاس يخرجــون إليهــم فيبايعونهــم”
 48إذ كان البحــارة األندلســيون يلجئــون إلــى ميــاه اإلســكندرية ويرســون فــي منطقــة الرمــل ، 49بعــد
كل غــزو يقومــون به،فهــم علــى هــذا األســاس غـزاة يعتمــدون فــي حياتهــم ومعاشــهم علــى مــا يغنمونــه
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فــي غزواتهــم لس ـواحل أوربــا الجنوبيــة وجــزر البحــر المتوســط 50 ،حتــى أنهــم اســتغلوا اضط ـراب
أح ـوال مصــر واســتقلوا باإلســكندرية ط ـوال اثنتــي عش ـرة ســنة(201-212هـ816-827/م) وبعــد
اســتقرار الخافــة العباســية وتولــي الخليفــة المأمــون (198-218هــ813-833/م) أرســلت الجيــوش
بقيــادة عبــدهللا بــن طاهــر بــن الحســين ونجحــت فــي إخـراج األندلســيين مــن اإلســكندرية إلــى البحــر
، 51وأرســل إلــى مــن كان بهــا مــن األندلســيين ،ممــن انضــوى إليهــم ،ويهددهــم بالحــرب إن هــم لــم
يدخل ـوا فــي الطاعــة ،فســألوا األمــان ،علــى أن يرحل ـوا مــن اإلســكندرية إلــى بعــض أط ـراف أرض
الــروم التــي ليســت مــن بــاد اإلســام ،فأعطاهــم األمــان علــى ذلــك ،فرحلـوا عنها،ونزلـوا جزيـرة مــن
ج ازئــر البحــر ،يقــال لهــا إقريطــش، 52 ،وأبحــروا مــن اإلســكندرية أوائــل ســنة 211ه ـ يقودهــم أحــد
زعمائهــم أبــي حفــص عمــر بــن شــعيب البلوطــي المعــروف بابــن الغليــظ مــن أهــل قريــة بطــروج مــن
عمــل فحــص البلــوط المجــاور لقرطبة،واختــار أبــو حفــص جزيـرة إقريطــش موطنـاً لقومه،وكانــت مــن
أخصــب أ ارضــي البيزنطييــن ،وتتميــز بموقعهــا االســتراتيجي الممتــاز وســط البحــر المتوســط ،ويبــدو
أن األندلســيين كان ـوا يعرفــون هــذه الجزي ـرة معرفــة تامــة ، 53فأخــذ أبــو حفــص عمــر وافتتــح منهــا
حصنـاً واحداً،وأخــذ يفتــح الحصــون ،حتــى لــم يبــق فيهــا مــن الــروم أحــد وأخــرب حصونهــم. 54 .
لــم يلــق األندلســيون مقاومــة كبيـرة عنــد نزولهــم ،كانـوا يخشــون مــن مقاومــة أهــل أقريطــش ،فأقامـوا
بتحصينــات منيعــة فــي حصنهــم ،ثــم توســعوا فــي الفتــح وأخــذوا يفتتحــون المــدن والحصــون ،فأتمـوا
فتــح الجزيـرة فيمــا يقــرب مــن ســنة  230هــ ،أي بعــد مضــي  18ســنة مــن نزولهــم بهــا 55 ،فأصبحــت
جزيـرة إقريطــش بعــد فتحهــا تابعــة للخافــة العباســية ،وتتبــع إقليــم مصــر . 56
 دور األسطول األندلسي في فتح صقلية:كانــت صقليــة هدفـاً لغــارات كثيـرة هــي التــي كان يقــوم بهــا الغـزاة األندلســيون مــن ســكان الشـواطئ
الشــرقية لألندلــس علــى س ـواحل الــروم والفرنــج ،ليــس فــي الجــزء الغربــي للبحــر المتوســط فحســب،
بــل الجــزء الشـرقي أيضـاُ ،وكان هـؤالء الغـزاة البحريــون مــن أهــل األندلــس مــن الجنــد الغيــر نظامــي،
مــن متطوعــة المجاهديــن ،واتخــذوا الغــزو البحــري صناعــة لهــم ،واإلمــارة األمويــة لــم تكــن تمانــع مــا
57
يقومون به من أعمال.
بــدأ المســلمون فــي عهــد األغالبــة بإرســال الحمــات لفتــح جزي ـرة صقليــة التــي كانــت تابعــة للدولــة
البيزنطية،فخــرج األســطول األغلبــي بقيــادة أســد بــن الف ـرات مــن القيــروان فــي  15ربيــع األول
ســنة212هـ 14/يونيــو ســنة 827م ،وبعــد الدخــول فــي عــدة معــارك ،أصــاب الوبــاء جيــش المســلمين
فمــات عــدد كبيــر منهــم بمــا فيهــم أســد بــن الف ـرات ،وضــاق الخنــاق علــى المســلمين وأقبــل عليهــم
البيزنطيــون مــن كل ناحيــة ،وفــر الناجــون منهــم إلــى مينــاو فدخلوهــا وحاصرهــم البيزنطيون،وفــي تلــك
األثناء 58 ،ولم يلبث األســطول األندلســي ،أن راح يجوب البحر نحو صقلية ســنة 214هـ829/م
حيــث أقلــع األســطول األندلســي مــن مينــاء طرطوشــة ،ويتألــف مــن ثاثمائــة ســفينة حربيــة بقيــادة
أميــر البحــر أصبــغ بــن وكيــل اله ـواري المعــروف بفرغلــوش 59 ،كمــا خرجــت دفعــة ثانيــة بقيــادة
60
ســليمان بــن عانيــة الطرطوشــي ،باإلضافــة إلــى المــدد مــن إفريقيــة.
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أعمال األندلسيين تحت قيادة فرغلوش:التوضـح الروايـات أيـن نـزل األندلسـيون فـي صقليـة ،ولكـن يمكـن القـول أن الدفعـة الثانيـة نزلـت
بالقـرب مـن مـازر فـي الجـزء الغربـي مـن الجزيـرة ،وأخـذ فرغلـوش ومـن تحـت إمرتـه يسـتولون علـى
القـاع ويحصلـون علـى المغانـم 61 ،ولمـا اقتـرب األسـطول األندلسـي مـن صقليـة وجـد المسـلمين
المجاهديـن فـي ضيـق شـديد ،فسـاعدهم ضـد الـروم وقـام بـدور بالـغ األهميـة ،فـي هـذه المعركـة
الحربيـة ،حتـى تـم خـاص المحاصريـن فـي مينـاو ،فـي جمـادى اآلخـرة سـنة 215ه ـ يوليـه830م
،وسـار رجـال مينـاو مـع األندلسـيين نحـو مدينـة بلـرم ،ودخلوهـا بعـد حصـار دام عـام حيـث طلـب
قائدهـا األمـان لنفسـه وأهلـه ،فأجـاب المسـلمون لطلبـه ،ودخلوهـا فـي رجـب سـنة 216هـ/أغسـطس
831م ،غيـر أن نـزول الوبـاء جعـل األندلسـيين يقـررون العـودة إلـى األندلـس ،بعـد وفـاة قوادهـم فـي
الوباء ،وعلى رأسهم فرغلوش ،وأنهم القوا متاعب كثيرة أثناء رحلتهم ،فكان ذلك نهاية المساعدات
التـي قدمهـا أهـل األندلـس فـي فتـح جزيـرة صقليـة ،ومـن ثـم تمكـن األغالبـة مـن بسـط نفوذهـم علـى
معظـم جزيـرة صقلية،غيـر أن هـذه المسـاعدات األندلسـية لـم تـدم طويـاً بسـبب التقـارب الـذي تـم
بيـن األميـر عبدالرحمـن األوسـط واألميـر البيزنطـي ثيوفـل سـنة 225هــ839/م 62 .فقـد ُعقـدت
معاهدة ودية بينهما سنة 225هـ840/م وكان الدافع لها اجتماع البيزنطيين واألمويين على عداوة
العباسـيين الذيـن كانـت صقليـة تقـع تحـت سـلطانهم ،إال أنـه ياحـظ أن األميـر عبدالرحمـن لـم يلتـزم
فـي هـذه المعاهـدة بـأي عمـل مضـاد لنشـاط األغالبـة فـي صقليـة رغـم كونهـم حلفـاء للعباسـيين بـل
63
اعتبرهم مجاهدين في سبيل هللا.
وفــي الوقــت نفســه الــذي كانــت سياســة األموييــن عدائيــة نحــو جيرانهــم الكارولنجييــن فــي فرنســا ،إذ
لــم ينــس األندلســيون صراعهــم الطويــل مــع الفرنجــة أيــام شــارل مارتــل(690-741م) وابنــه ببيــن
(752-768م) وحفيــده ش ـرلمان (768-814م) الــذي تحالــف مــع أعدائهــم العباســيين ،وحــاول
غــزو األندلــس فــي حملتــه فــي عهــد األميــر عبدالرحمــن الداخــل ســنة 162هــ779/م ،ثــم جــاء ولــده
لويــس التقــي (814-840م) فســار علــى سياســة آبائــه العدائيــة نحــو األندلــس ،وبســط حمايتــه علــى
64
الجــزر القريبــة منهــا مثــل جــزر البليــار وســرداينة وكورســيكا.
ورأى األميــر عبدالرحمــن األوســط (822-853م) أن البحــر هــو الميــدان المناســب الــذي يســتطيع
أن يقهــر فيــه خصومــه الكارولنجييــن ،إذ كان يعلــم أن قوتهــم الحقيقيــة تقــوم أساسـاً علــى جيوشــهم
البريــة ،فضـاً عــن أن قوتهــم البحريــة المحــدودة قــد ازدادت ضعفـاً فــي عهــد كل مــن لويــس التقــي
وابنــه شــارل األصلــع (840-877م) ولهــذا قــام يحشــد أســاطيله علــى طــول الســاحل الش ـرقي
األندلســي ،والســيما فــي طرطوشــة وبلنســية ،ثــم أخــذ يشــن غــارات مســتمرة مــن ســنة 838م إلــى
ســنة 850م علــى الس ـواحل الكارولنجيــة فــي جنــوب فرنســا حتــى قضــى علــى قواعــد المقاومــة فــي
مرســيليا وآرل ومــا حولهــا ،بحيــث اســتطاع البحــارة األندلســيون اتخــاذ جزي ـرة كامــارج عنــد مصــب
نهــر الــرون ،قاعــدة شــبه دائمــة لإغــارة علــى الســاحل الجنوبــي والتغلغــل فــي أراضيــه عــن طريــق
65
وادي الــرون نفســه.
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وعلــى الرغــم مــن االنتصــارات التــي أحرزهــا األســطول األندلســي علــى خصومــه الفرنجــة وحلفائهــم
فــي البحــر المتوســط ،فــإن البحريــة األندلســية فــي ذلــك الوقــت كانــت محــدودة فــي إمكانياتهــا ،فلــم
تكــن لديهــا القواعــد والمحــارس والســفن الكافيــة لحمايــة جميــع س ـواحلها والســيما الغربيــة منهــا لهــذا
عجــزت عــن حمايتهــا عندمــا هاجمتهــا أســاطيل النورمــان .66
منــذ أن قامــت الدولــة األمويــة فــي األندلــس ،شــغلت أُمراءهــا الثــورات الداخليــة ،والحــروب مــع
الممالــك المســيحية فــي شــمال إســبانيا والمؤام ـرات الخارجيــة عــن االهتمــام بإنشــاء األســاطيل ،زد
علــى ذلــك أن سياســة ه ـؤالء األم ـراء الخارجيــة كانــت تقــوم علــى معــاداة العباســيين ،والتقــرب إلــى
البيزنطييــن ،ومصادقتهــم الشــتراك ه ـؤالء مــع األموييــن فــي األندلــس فــي عدائهــم للعباســيين.
ولهــذا الســبب إطمــأن األمـراء األمويــون إلــى جانــب البيزنطييــن ،ولــم يحسـوا بحاجتهــم إلــى أســطول
أو قــوة بحريــة للدفــاع عــن س ـواحلهم إلــى أن حــدث الغــزو النورمانــدي فــي ســنة (229هــ) وتنبه ـوا
67
وقتئــذ إلــى نقطــة الضعــف فــي نظامهــم الدفاعــي البحــري.
 الغزو النورماندي لألندلس في عهد عبدالرحمن األوسط (سنة 229هـ844/م):أطلــق عــدد مــن المؤرخيــن المحدثيــن علــى قراصنــة الشــمال أولئــك الذيــن كانـوا يأتــون مــن الجهــات
الشــمالية فــي أوربــا ،بالتحديــد مــن بــاد اســكندينافية ،اســم النورمــان ،أو النورماندييــن ،بينمــا غلبــت
عليهــم لــدى المؤرخيــن العــرب القدمــاء تســمية “المجــوس” أو األردمانييــن” وهــذه األخي ـرة ليســت
68
ســوى تحريــف للنورماندييــن.
بــدأ غزوهــم للش ـواطئ األوربيــة الجنوبيــة فــي أواســط القــرن التاســع الميــادي ،النصــف األول مــن
القــرن الثالــث الهجــري بمهاجمــة بعــض السـواحل الفرنســية ،ثــم انتقلـوا منهــا إلــى السـواحل األســبانية،
وكان مــن عادتهــم أال يســيروا إال جماعــات كثيـرة كــي يتمكنـوا مــن الدفــاع عــن أنفســهم عنــد الحاجــة،
كمــا كانــت عادتهــم أن يرفع ـوا األشــرعة الســوداء،فتعرف مراكبهــم مــن بعيــد بهــذه الظاه ـرة ،فــي
الوقــت الــذي كان يقــوم قســم منهــم بمهاجمــة المــدن والقــرى الســاحلية ويتوغلــون فيهــا ،يظــل دائم ـاً
قســم منهــم علــى الشــاطئ لحمايــة خطــوط العــودة ألولئــك الذيــن يقومــون بالتوغــل بعيــداً عــن الشــاطئ
69
وللمحافظــة علــى مراكبهــم مــن أن يقــوم أحـ ٌـد بمهاجمتهــا.
عــرف عــن النورمــان أنهــم كان ـوا يتحاشــون األماكــن المحصنــة بوســائل الح ارســة والدفاع،ولــم تكــن
تجمــع غــارات النورمــان قيــادة واحــدة أو خطــة مشــتركة ،بــل كانـوا مجموعــات متفرقــة ،كل مجموعــة
تعمــل لحســابها الخــاص 70 ،وكانــت هــذه الجماعــات تتجنــب مهاجمــة السـواحل المكشــوفة التــي ال
تعتــرض عمليــات ســلبهم ونهبهــم ،وكانــت سـواحل األندلــس الغربيــة مــن هــذا النــوع األخيــر ،لــذا لــم
71
يجــد النورمــان صعوبــة فــي اختـراق نهــر الـوادي الكبيــر ومصبــه ،والصعــود فيــه بســفنهم.
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أطلــق المســلمون اســم المجــوس علــى النورماندييــن ،ألنهــم كانـوا يشــعلون النــار فــي كل مــكان يحلــون
فيــه ،بــل كانـوا يحرقــون بهــا جثــث الموتــى مــن زعمائهــم بســفنهم ،فظــن العــرب أنهــم كانـوا يعبــدون
النــار،وكان للنورمــان خب ـرة عريقــة فــي التعامــل مــع البحــر ،ومعرفــة الطــرق البحريــة والتيــارات
المائيــة ،وكانــت ســفنهم ذات أشــكال طويلــة كثي ـرة المجاديف،قليلــة العمــق قــادرة علــى األســفار
الطويلــة لإغــارة علــى الش ـواطئ ونهــب خيراتها،فكان ـوا يجوبــون البحــار ويهاجمــون الش ـواطئ
ويحرقــون المــدن والقــرى ،ويس ـرقون كل مــا يحصلــون عليه،فكان ـوا أقــرب إلــى القراصنــة منهــم إلــى
المهاجريــن أو المقاتليــن ،مــا كان يصلهــم مــن أخبــار عــن بــاد األندلــس المجــاورة وتقدمهــا ووف ـرة
الثــروات والخي ـرات فيهــا .72
حــددت المصــادر التاريخيــة العش ـرين مــن شــهر أغســطس ، 73األول مــن ذي الحجــة ســنة
(229هــ844/م) تاريخ ـاً لبــدء أول هجــوم للنورمــان  74علــى الس ـواحل الغربيــة لألندلــس قبالــة
لشــبونة ، 75حيث جاءوا بثمانين ســفينة 76 ،فأعملوا الســلب والنهب فقاومهم ســكانها وأرســل عامل
لشــبونة وهــب هللا بــن حــزم كتاب ـاً إلــى األميــر عبدالرحمــن األوســط يخب ـره أنــه حــل بالســاحل قبلــه
أربعــة وخمســون مركب ـاً للمجــوس ،فكتــب إليــه األميــر عبدالرحمــن إوالــى عمــال الس ـواحل بالتحفــظ
واالحتـراس ، 77وأن يعمــدوا إلــى إرســال المســاعدات إلــى عامــل لشــبونة لصــد خطــر الغـزاة النورمــان
 ، 78الذيــن تمكنـوا فــي هــذه المرحلــة مــن غزوهــم االســتياء علــى بســيط لشــبونة ،وأقامـوا بهــا ثاثــة
عشــر يومـاً ،وفــي أثنــاء ذلــك واجههــم والــي شــذونة  79التــي دارت بينــه وبيــن الغـزاة معــارك شــديدة
أجبرتهــم علــى تغييــر خططهــم  ، 80فتركـوا لشــبونة وكانــت بينهــم وبيــن ســكانها وقائــع  ، 81إلــى أن
82
عزم ـوا علــى التخلــي عنهــا واالنطــاق نحــو أهــداف أخــرى تقــع إلــى جنوبهــا.
كانــت هــذه الغــزوة مفاجــأة للمــدن اإلســامية التــي لــم يكــن لهــا أسـوار تحميهــا ،ولــم يكــن األســطول
اإلســامي فــي قــوة تمكنــه مــن الصمــود أمــام الغـزاة ،فضـاً عــن أن معظــم ســفن األســطول األندلســي
83
كانــت ت اربــط علــى الســاحل الشـرقي.
اتجهــت م اركــب النورمــان إلــى قــادس  84وشــذونة ، 85فــي ســنة 230هــ845/م ،وســاروا عائديــن
إلــى مصــب نهــر ال ـوادي الكبيــر ،ليصعــدوا مج ـراه وص ـوالً ألشــبيلية ،ومــروا أثنــاء صعودهــم النهــر
علــى الجزي ـرة النهريــة قبطيــل  ، 86فنزل ـوا فيهــا فــي  12محــرم 230هــ 29/ســبتمبر 844م وأقام ـوا
فيهــا ثاثــة أيــام ،واتجهــت بعــض مراكبهــم خالهــا حتــى قــورة  88 ، 87وتابعــت الم اركــب جميعهــا
طريقهــا ،ووصلــت إلــى طليلطــة علــى بعــد ميليــن مــن أشــبيلية ،فنزلوهــا ليـاً وظهــروا فــي اليــوم التالــي
بموضــع بالفخاريــن ثــم مض ـوا بمراكبهــم حتــى أشــبيلية.وقد حاولــت بعــض الســفن العربيــة اعت ـراض
طريقهــم دون جــدوى إذ هزمــت وتابــع النورمــان طريقهــم فنزلـوا أشــبيلية واحتلوهــا وأعملـوا فيهــا الســلب
والنهــب فــي حيــن كانــت مقاومــة أهلهــا ضعيفــة ،إذ أن معظمهــم كان قــد ّفــر إلــى قرمونــة إوالــى
89
ـف الغـزاة النورمــان عــن قتــل الشــيوخ وســبي النســاء واألطفــال،
الجبــال القريبــة مــن المدينــة ،ولــم يعـ ّ
وســاقوا عــدداً منهــم إلــى مراكبهــم التــي ماؤهــا فــي الوقــت ذاتــه بــكل أنـواع الغنائــم واألطعمــة والثيــاب
التــي وصلــت إليهــا أيديهــم 90 ،ذعــر النــاس وأخلــى أهــل أشــبيلية مدينتهــم وفــروا ،واســتنفر النــاس
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أهــل قرطبة،وماوالهــا مــن الكور،واســتنفار أهــل الثغــر بســبب ظهــور النورمــان ،عنــد احتالهــم أول
الغــرب وأخذهــم بســيط لشــبونة ،ثــم حــل الــوزراء ومــن معهــم بقرمونــة ،ولــم يقــدروا علــى مقارعــة
النورمــان لشــدة شــوكتهم ،حتــى قــدم عليهــم أهــل الثغــر األعلــى 91 ،وقــدم مــن أهــل الثغــر موســى بــن
قســي فذكـره األميــر عبدالرحمــن بواليــة الوليــد بــن عبدالملــك ،إواســام جــده ،علــى يديــه فــان بعــض
الليــن ،وقــدم فــي عــدد كثيــف ولــم يدخــل مــع القـوات اإلســامية األندلســية إوانمــا آثــر االنفـراد والقيــام
92
بأعمــال حربيــة أخــرى.
ومــا أن علمــت بهــم قـوات النورمــان حتــى خرجــت 93 ،إليهــم فتصــدت لهــا القـوات العربيــة اإلســامية
أن المعركــة الكبي ـرة لــم تحــدث إال بعــد وصــول”
وبــدأت المناوشــات بوصــول كتيبــة الفرســان ولــو ّ
96
الفتــى  94نصــر  “ 95مــع الجيــش ،بأمــر مــن األميــر عبدالرحمــن وأمرهــم بالســير نحــو إشــبيلية،
98
وكســباً للوقــت بعــث بقــوة مــن الفرســان إلــى مدينــة إشــبيلية بقيــادة عيســى بــن شــهيد  97الحاجــب
ثــم أردفهــا بقـوات أخــرى علــى أرســها عبــدهللا بــن المنــذر ،وعبــدهللا بــن كليــب بــن ثعلبــة  99وعبدالواحــد
اإلســكندراني  ، 100تجمعــت القـوات العربيــة اإلســامية ،فــي مــكان قريــب مــن مدينــة إشــبيلية يعــرف
102
بالشــرف ، 101يطــل علــى إشــبيلية.
بعــد وصــول جيــش الثغــر الــذي يقــوده موســى بــن قســي ،بــدأت المناوشــات بيــن المســلمين والنورمــان
ّ
“وثبــت المســلمون وَقاتلوهــم فُقتــل مــن الغ ـزاة ســبعون رج ـاً ،وانهزم ـوا ودخل ـوا مراكبهــم وأحجــم
المســلمون عنهــم وقــد أغضــب هــذا الموقــف األميــر عبدالرحمــن ،وأســند قيــادة الجيــش إلــى محمــد
بــن ســعيد بــن رســتم  ، 103فَقاتلهــم النورمــان” المجــوس” قتــاالً شــديداً ورجع ـوا عنهــم فتبعهــم جيــش
المســلمين فــي الثانــي مــن شــهر ربيــع األول ،وأتاهــم المــدد مــن كل ناحيــة ،وانهــزم النورمــان وقتــل
منهــم نحــو خمســمائة رجــل وأخــذوا أربعــة م اركــب وأخــذوا مــا فيهــا وأحرقوهــا  ” 104فأمــر ابــن رســتم
105
ببيــع مــا فيهــا مــن الفــيء”.
خــرج جماعــة مــن النورمــان للقنــت وجماعــة إلــى قرطبــة إلــى جانــب بنــي الليــث فلمــا أحــس مــن
فــي المدينــة بخيــل النورمــان ،إواقبــال جيــش المســلمين ،هــرب النورمــان إلــى مراكبهــم فارتفع ـوا فــوق
إشــبيلية إلــى جانــب قلعــة الزعـواق وانحــدر النــاس يرمونهــم بالحجــارة فلمــا صــاروا تحــت أشــبيلية بميــل
صاحـوا إلــى النــاس :إن أحببتــم الفــداء فكفـوا عنــا ،فكفـوا عنهــم وأباحـوا الفــداء فيمــن كان عندهــم مــن
األســارى ،ففــدى األكثــر منهم،ولــم يأخــذوا فــي فدائهــم ذهبـاً أو فضــة إنمــا أخــذوا الثيــاب والمأكــول.
وانصرفـوا عــن أشــبيلية وتوجهـوا إلــى ناكــور وأســروا بهــا جــد ابــن صالــح وفــداه األميــر عبدالرحمــن
بــن الحكــم 106 ،فــدارت الدائـرة علــى الغـزاة النورمــان وقتــل عــدد كبيــر منهــم اختلــف المؤرخــون فــي
تقدي ـره فذكــر بعضهــم أنــه كان ألف ـاً وذكــر آخــرون أنــه كان أكثــر مــن ذلــك بكثير،وأحرق ـوا ثاثيــن
ســفينة 107 ،كمــا ألقــي القبــض علــى مــا اليقــل عــن أربعمائــة منهــم مــا لبثـوا أن أعدمـوا ونصبــت لهــم
108
األخشــاب ليبتعــدوا بهــا عــن المنطقــة بعــد أن تغلبــت عليهــم القـوات العربيــة.
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ثــم غــادروا إشــبيلية لمهاجمــة قرطبــة ب ـ اًر علــى الخيــل ،فتعرضــت مدينــة أكشــونبة  109لهجــوم
النورمــان ســنة  230هــ844/م أثنــاء عودتهــم مــن غــزو إشــبيلية ،ذلــك أن األميــر عبدالرحمــن وجــه
لمحاربتهــم خمســة عشــر مركب ـاً فلمــا أحــس المجــوس بهــا لحق ـوا بلبلــة ثــم مض ـوا إلــى باجــة ، 110
فنزلـوا بموضــع يقــال لــه ســعس ،ثــم نزلـوا المعــدن ،وتنقلـوا إلــى مدينــة أشــبونة  111وتحركـوا منهــا،
وانقطــع خبرهــم  ، 112حيــث غــادروا شـواطئ األندلــس مــع باقــي ســفنهم بعــد أن مكثـوا اثنيــن وأربعيــن
يوماً أشــاعوا خالها الرعب والفزع بين المســلمين ،وعانى منهم المســلمون أشــد المعاناة 113 ،وليس
مــن شــك فــي أن النورمــان ارتكبـوا فــي باجــة وغيرهــا مــن المــدن التــي تعرضــت لهجومهــم الكثيــر مــن
114
الفظائــع مــن قتــل ونهــب وتدميــر.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن عنــد هجــوم النورمــان علــى سـواحل األندلــس الغربيــة ظلــت جماعــة واســلمت
منهــم فــي ش ـريش  115ـ التــي تقــع إلــى الجنــوب الش ـرقي مــن بطليــوس  ،116وقريبــة مــن س ـواحل
المحيــط األطلســي ،ســنة 229هــ844/م ،واحترفــت تربيــة المواشــي  117وممــا اختصــت بــه إحســان
الصنعــة فــي المجبنــات ،وطيــب جبنهــا .118
كمــا أن أهــل جزي ـرة شــلطيش  119تعرض ـوا لغــزو النورمــان “وكان أهلهــا فــي كل م ـرة يفــرون عنهــا
ويخلونهــا”  120وقــد أشــار العــذري أنهــم غزوهــا ســنة 230هــ852/م إال أنهــم غادروهــا حالمــا علمـوا
121
بوصــول م اركــب األميــر عبدالرحمــن لمحاربتهــم”.
كان معظــم األســطول األندلســي مرابطـاً علــى الســاحل الشـرقي ،فقــد اعتمــد األندلســيون فــي مقاومــة
هــذا الخطــر علــى جيوشــهم البريــة ،فأخــذوا يضعــون لهــم الكمائــن ،ويبثــون لهــم السـرايا التــي تحــول
123
بينهــم وبيــن العــودة إلــى مراكبهــم ،ويقذفونهــم بالمجانيــق مــن جنبــي نهــر الـوادي  122الكبيــر.
لــم تســلم المســاجد مــن هجومهــم “ فكان ـوا يحمــون ســهامهم فــي النــار ويرمــون بهــا ســماء المســجد
فــكان إذا احتــرق مــا حــول الســهم ســقط..فلما يئسـوا مــن إح ارقــه جمعـوا الخشــب والحصــر فــي أحــد
الباطــات ،ويتصــل بالســقف ،فخــرج إليهــم مــن جانــب المح ـراب فتــى ،فأخرجهــم عــن المســجد،
124
ومنعهــم دخولــه ثاثــة أيــام حتــى حدثــت الوقيعــة فيهــم”.
ولقــد كان بيــن القتلــى النورمــان قائدهم،فلمــا تــم التغلــب عليهــم اعتبــر األميــر عبدالرحمــن ذلــك نصـ اًر
عظيمـاً فكتــب بخبــر انتصــاره ،وكان ممــن كتــب إليهــم حــكام طنجــة  125مــن صنهاجــة “يعلمهــم بمــا
كان مــن صنــع هللا فــي المجــوس وبمــا أنــزل بهــم مــن النقمــة والهلكــة ،وبعــث إليهــم ب ـرأس أميرهــم
وبمائتــي رأس مــن أنجادهــم “  ،126وتمكــن األميــر عبدالرحمــن مــن قتلهــم إوابادتهــم“ ،وقتــل أميرهــم
127
نقمــة مــن هللا وعذابـاَ ،وجـزاء بمــا كســبوا وعقابـاً”.
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 أثر الغزو النورماندي في تطور البحرية األندلسية:إن موقــع األندلــس الجغ ارفــي كشــبه جزي ـرة ،يحيــط بهــا البحــر المتوســط مــن الجهتيــن الش ـرقية
والجنوبية الشرقية والمحيط األطلسي من الجهات الجنوبية الغربية والغربية الشمالية الغربية،ساعد
علــى اتجــاه أهلــه إلــى البحــر ،كمــا أن س ـواحلها المتعرجــة وكث ـرة الخلجــان ســاعدت علــى تعــدد
الم ارســي التي تصلح إلرســاء الســفن ،ومنها بلنســية وشــاطبة  128ولقنت ومرســى الجزيرة الخضراء،
ومرســى المريــة  ،129مرســى جبــل طــارق  ،130وغيرهــا مــن الم ارســي،وثغر طرطوشــة التــي أضحــت
قاعــدة مــن قواعــد األســطول األندلســي ،فقــد اختــص األميــر بذلــك الثغــر بعنايتــه وأمــد عبــدهللا بــن
يحيــى  131والــي ثغــر طرطوشــة آنــذاك باألمـوال والجنــد لح ارســة حصونــه وترميمهــا ،كمــا ســير إليــه
فرقــة مــن الفرســان لمســاعدته فــي حمايــة منطقــة الثغــر األعلى،بتشــجيع مــن األميــر عبدالرحمــن
األوســط،بإجراء القطائــع علــى جنده،كمــا صــرف لهــم الرواتــب والنفقــات وذلــك لتقويتهــم علــى عدوهــم،
132
ويعتبــر ذلــك مــن مناقــب األميــر عبدالرحمــن األوســط.
إن وجــود جماعــات بحريــة أندلســية فــي منطقــة الســاحل الش ـرقي وخصوص ـاً بســاحل طرطوشــة
وبلنســية ،كانت تخضع إما لوالي طرطوشــة أو القائد األعلى لمنطقة الثغر األعلى وقاعدته مدينة
سرقســطة ،ومهمتهــا حمايــة السـواحل الشـرقية مــن أي هجمــات وغــارات ،كمــا أنهــم كانـوا يقومــون
133
فــي نفــس الوقــت بالتجــارة البحريــة ،وشــن الغــارات علــى سـواحل الدولــة الكارولنجيــة.
كان مــن نتائــج هــذا الهجــوم أن أرســل األميــر عبدالرحمــن إلــى ملكهــم فــي الدنمــارك مبعوث ـاً هــو
الغـزال  134علــى رأس وفــد أندلســي ،وقــد أنطلــق مــن مرســى شــلب  ،135ومكــث فــي الدنمــارك مــا يزيــد
136
عــن الســنة ثــم رجــع إلــى قرطبــة.
وتذكــر الروايــات التاريخيــة أن عبدالملــك بــن حبيــب  137كتــب إلــى األميــر عبدالرحمــن أثــر محنــة
أشــبيلية إواثــارة موضــوع تحصينهــا ،وبنيــان ســور حــول إشــبيلية لحمايــة مــن إي خطــر قــد يقــع عليهــا،
فعمــل ب أريــه فــي بنائــه بالحجــارة ســنة 840م  ،138فأرســل مــن أجــل ذلــك إلــى بــاد الشــام يســتقدم
رجـاً كان مــن خاصتــه وهــو عبــدهللا بــن ســنان ،فكلفــه ببنــاء الســور ونقــش اســم ذلــك الرجــل علــى
أبواب السور بعد انتهائه .139
لقــد نبــه غــزو النورمــان ســنة 229-230ه ـ األميــر عبدالرحمــن إلــى ضــرورة االهتمــام بتحصيــن
السـواحل التــي يمكــن أن يصلهــا النورمــان مــن الغــرب والجنــوب الغربــي ،كمــا زاد االهتمــام بالبحريــة
عــن طريــق إنشــاء دور لصناعــة الســفن ،لتزويــد البــاد بأعــداد وفي ـرة منهــا تأهب ـاً لمواجهــة أي
غارات،فأمــر األميــر عبدالرحمــن األوســط بإقامــة دار صناعــة باشــبيلية ،إوانشــاء المراكب،واســتعان
برجــال البحــر مــن سـواحل األندلس،فألحقهــم ووســع عليهــم ،فاســتعد بــاآلالت والنفــط ،وال يســجل هــذا
ميــاد البحريــة اإلســامية فــي األندلــس ،ألن البحريــة كانــت موجــودة بالفعــل منــذ أيــام األميــر الحكــم
140
الربضــي ،ولكنــه يســجل تنظيمـاً مهمـاً للبحريــة األندلســية.
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انتهجــت اإلمــارة األمويــة فــي عهــد األميــر عبدالرحمــن األوســط سياســة بحريــة حربيــة لحمايــة
سـواحلها وثغورهــا مــن طمــع الطامعيــن ودرء لغــزوات القراصنــة والمغامرين،ومــن ثــم كان يتحتــم علــى
أهــل األندلــس أن تكــون لديهــم قــوة بحريــة ممتــازة قــادرة علــى الدفــاع عنهــا وحمايــة سـواحلها ،إال أن
141
اإلمــارة األمويــة لــم تظهــر اهتمامـاً بتكويــن قــوة بحريــة تعتمــد عليهــا فــي أوقــات الخطــر لعامليــن
األول:انصـراف األمـراء لتمكيــن نفوذهــم ودعــم الســلطة المركزيــة ،وكثـرة الثــورات والفتــن الداخليــة،
إوارســال الحمــات لغــزو الممالــك المســيحية فــي الشــمال ،أمــا العامــل الثانــي هــو اطمئنــان األموييــن
فــي األندلــس إلــى جانــب البيزنطييــن الشــتراكهم معهــم فــي معــادة العباســيين ،وظلــت العاقــات الوديــة
قائمــة بيــن قرطبــة وبيزنطــة ط ـوال العصــر األمــوي فــي األندلــس ،لهــذا الســبب لــم يحــس األم ـراء
142
األموييــن الحاجــة لتكويــن قــوة بحريــة تحمــي سـواحلهم.
دعــا األميــر عبدالرحمــن األوســط إلــى تضافــر جهــود البحاريــن والغ ـزاة لخدمــة الدولــة فــي مقابــل
أرزاق معلومــة ،أي االســتعانة بهـؤالء البحرييــن فــي إدارة أســطول قــوي زوده بــآالت النفــط والمعــدات
التــي اختصــت بصناعتهــا جزي ـرة شــلطيش ،التــي كانــت تنتــج الم ارســي الازمــة للســفن والم اركــب
143
الحمالــة الجافيــة.
أقيمــت المحــارس والرباطات،واألربطــة أبنيــة ذات خاصيتيــن إحداهمــا حربيــة واألخــرى دينيــة ،ففيهــا
كان يتجمــع أهــل الربــاط للجهــاد فــي ســبيل هللا عــن طريــق التعبــد وذكــر هللا بصــوت عــال،
وح ارســة الربــاط والتأهــب للقتــال ،وكان الدعــاء والتكبيــر ســمة أساســية مــن ســمات المرابطــة ،وكان
المرابطــون والحـ َّـراس الليليــون المعروفــون بالســمار،يرابطون علــى طــول الســاحل المطــل علــى
المحيــط األطلســي ،وكانــت هــذه الم ارقــب مــزودة بالمنــارات ،عرفــت باســم الطوالــع أو الطائــع،
فــكان الســمار أو المرابطــون إذا مــا كشــفوا عــدواً فــي البحــر مقبـاً مــن بعيــد ،أشــعلوا النــار علــى قمــم
المناور -إن كان الوقت لياً -أو أثاروا منها الدخان -إن كان الوقت نها اًر -إلى جانب اســتخدام
الطبــل والنفيــر لتحذيــر أهالــي المــدن المجــاورة مــن غــارة العــدو مثــل صفــارات اإلنــذار ،وكان لهــذه
السياســة الفضــل فــي حمايــة األندلــس مــن خطــر النورمــان ،لــذا نجــد أن األميــر عبدالرحمــن األوســط
يعتبــر المؤســس الحقيقــي للبحريــة األندلســية ،وكانــت أعمالــه فــي إشــبيلية ،وعلــى طــول الســاحل،
144
واهتمامــه باتخــاذ اإلج ـراءات ن ـواة لألســطول البحــري األندلســي.
يعتبــر ربــاط المريــة مــن أهــم الربــط الســاحلية األندلســية الــذي كان نـواة عمرانيــة لمدينــة المريــة ،وكان
النــاس يرابطــون فيــه لحمايــة مدينــة بجانــة مــن غــارات النورمــان” الذيــن لمــا قدمـوا المريــة ،وتطوفـوا
بســاحل األندلــس والعــدوة ،اتخذهــا العــرب م ـرأى ،وابتنيــت بهــا محــارس ،وكان النــاس ينتجعونهــا
ويرابطــون فيهــا” “ 145وال عمــارة فيهــا يومئــذ والســكنى “ .146
واســتحدث األميــر عبدالرحمــن بــن الحكــم منصبـاً إداريـاً كان الغــرض منــه مراقبــة السـواحل واألخــذ
بأســباب الحيطــة والحــذر ،حتــى ال تفاجــأ األندلــس بعمــل عســكري آخــر شــبيه بمــا قــام بــه النورمــان
ســنة 229-230هــ ،فيــروى أن األميــر عبدالرحمــن األوســط قــد عيــن عينـاً علــى البحــر 147 ،وهــو
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عبدالمجيــد  148عبدالصمــد 149 ،كذلــك أنشــأ األميــر عبدالرحمــن بــن الحكــم (األوســط) دار لصناعــة
151
األســلحة الازمــة للســفن فــي مدينــة قرمونــة  ، 150وكان مــن أثــر ذلــك أن أصبــح لإمــارة بقرطبــة
أســطول ضخــم يضــم عــدداً كبيـ اًر مــن الســفن الحربيــة يقــدر عددهــا بمــا يزيــد عــن ثاثمائــة ســفينة.
لــم تلبــث أن ســيطرت البحريــة األندلســية فــي عهــد عبدالرحمــن األوســط علــى الحــوض الغربــي للبحــر
المتوســط ،وكان لألندلســيين أســطوالن أســطول البحر المتوســط ،وأســطول المحيط األطلســي ،وكان
لألســطول م اركــز كثيـرة علــى الســاحل الغربــي والجنوبــي والجنوبــي الشــرقي ،بصفــة خاصــة ،وكان
رجــال البحــر يعتبــرون ســاحاً خاص ـاً مــن أســلحة الجيــش ،ولهــم أجــور عاليــة ونظــام خــاص فــي
152
األندلــس.
 أنواع السفن البحرية:ســاعد علــى صناعــة الســفن فــي األندلــس توفــر الم ـواد الضروريــة الازمــة لصناعــة األســاطيل
 ،كالخشــب الصنوبــري القــوي ،الــذي تصنــع منــه أل ـواح الســفن والص ـواري والمجاديــف ،وخشــب
الطخش لصناعة القسي والساليم وبعض الرماح والتروس ،ومعدن الحديد الازم لعمل المسامير
والم ارســي والروابــط ،والخطاطيــف أو الكاليــب ،وغيرهــا كمــا اســتخدم النحــاس الــذي تصنــع منــه
الساســل ،واألليــاف لعمــل حبــال الم ارســي ،والزفــت لطــاء الســفن ،حتــى ال تؤثــر الميــاه فــي ألواحهــا
المغمــورة فــي البحــر ،والقطـران والكبريــت الازمــان لصناعــة النفــط البحــري لصناعــة النــار الحارقــة
 ،153باإلضافــة لوجــود العديــد مــن الم ارفــئ الطبيعيــة ،ودور الصناعــة الممتــدة علــى طــول سـواحلها.
 154أهــم أنـواع الســفن مــا يلــي:
- 1الشـواني الحربيــة (:جمــع شــيني أو شــونة) وهــي أهــم قطــع األســطول ،وكانــت تعــرف باألغربــة،
أو الغربــان ،ألنهــا كانــت تطلــى بالقــار ولهــا قلــوع بيضــاء ،وتشــبه فــي ذلــك الغربــان ،والشــني :مركــب
كبيــر طويــل يمتــاز بأنــه يجــذف بمائــة وأربعيــن مجدافـاً.
- 2الح ارريــق جمــع (ح ارقــة) وهــي م اركــب حربيــة يعبــر اســمها عــن وظيفتهــا فــي إحـراق ســفن العــدو
155
بالنفــط.
- 3البطــس :وهــي الســفن الحربيــة الضخمــة تحتــوى علــى عــدة طبقــات ،وبهــا قــاع كثي ـرة تقــدر
بأكثــر مــن أربعيــن قلعــة ،تســتخدم فــي حمــل الجنــد والذخي ـرة ،واألرزاق ،وتحمــل الواحــدة منهــا ألف ـاً
156
وخمســمائة شــخص تقريب ـاً.
- 4ومــن الم اركــب الحربيــة الس ـريعة الحركــة مــا أطلــق عليهــا اســم األغربــة “جمــع غ ـراب” بســبب
157
مقدمتهــا التــي تبــدو علــى هيــأة رأس غ ـراب.
- 5الح اربــي أو الحربيــات :نــوع مــن الشـواني ،ولكنهــا أصغــر منهــا حجمـاً ،وتمتــاز بســرعتها وخفــة
218

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

حركتهــا ،وكانــت مــن أهــم قطــع األســطول األندلســي فــي عصــر بنــي أميــة.
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- 6المســطحات :وهــي م اركــب مســطحة كانــت تحمــل األســلحة لألســطول ،وكانــت تعــرف فــي
159
األندلــس بالم اركــب الحمالــة.
- 7الط ارئــد جمــع طريــدة أو طــرد ،وكانــت مخصصــة فــي المشــرق لنقــل الخيــل ،وكانــت تتســع
ألربعيــن فرس ـاً ،وكانــت مفتوحــة مــن الخلــف حتــى يتســنى دخــول الخيــل وخروجهــا ،كمــا كانــت
تســتخدم لنقــل المجاهديــن والمــؤن والســاح والنــاس فــي بعــض األحيــان ،ومــن الط ارئــد كذلــك نــوع
160
برميلــي الشــكل كان يســتخدم فــي مطــاردة ســفن العــدو لســرعته الفائقــة.
 - 8البراكيــس أو البراكيــش :جمــع بركــوس ،وهــي م اركــب صغــار تســتخدم بصفــة أساســية فــي نقــل
161
المــاء ،وفــي بعــض األحيــان لركــوب الجنــد وعامــة النــاس.
 أسلحة األسطول :لــم تختلــف أســلحة األســطول كثيـ اًر عــن أســلحة الجيــش إذ يعتبــر الســيف أكثــر األســلحة اســتعماالً
وأهمهــا ،ومــن األســلحة الرمــح فــي أرســه حربــة يطعــن بها،كمــا يعتبــر القــوس مــن أبــرز األســلحة إذ
يســتخدم فــي الرمــي لمســافات طويلة،والســهام كانــت حــادة الرؤوس،حتــى تختــرق الــدروع والمابــس
التــي ترتديهــا الجنــد لتقيهــم مــن الضربــات.
ومــن األســلحة أيض ـاً الفــأس ويتخــذ عــادة مــن الحديــد ،وهــو مــن أســلحة الضــرب والتهشــيم عنــد
االشــتباك ،أمــا الخناجــر فهــي مــن األســلحة الفرديــة وكان متعــددة األنـواع واألشــكال فمنهــا الطويــل
كالســيف ،والقصيــر الــذي كان يحمــل فــوق الثياب،واتخــذ الجنــد الــدروع وهــي المصنوعــة مــن حلــق
حديديــة رفيعــة لتقيهــم مــن ضربــات الســيوف والســهام والرمــاح ،كمــا يعتبــر التــرس والمجــن مــن
أســلحة الدفــاع لحمايــة أنفســهم مــن ضربــات الســيوف ،وقــد صنعــت إمــا مــن الخشــب ،أو الحديــد
ولصق ـوا عليهــا الجلــد وكانــت ذات أشــكال عديــدة.
أما أسلحة األسطول كان من أهمها:
 - 1الكاليب:وهــي نــوع مــن الخطاطيــف الحديديــة مربوطــة فــي نهايــة ساســل قويــة ،كانــت ُتلقــى
علــى م اركــب العــدو لشــدها وجذبهــا ،والعبــور إليهــا عــن طريــق ســالم أو أل ـواح خشــبية لمقاتلــة
162
ماحيهــا.
 - 2الباســليقات:عبارة عــن ساســل حديديــة فــي نهايتهــا رؤوس رمانيــة الشــكل ،مصنوعــة مــن
163
الحديــد ،وتســتعمل فــي قتــال البحــارة أثنــاء التحامهــم مــع العــدو علــى ســطح الســفن.
 - 3اللجــام :هــو آلــة حــادة كالفــأس تقــع فــي مقدمــة الســفينة 164 ،أســفلها مجــوف كســنان الرمــح،
يثبــت عــادة فــي مقدمــة المركــب فــي خشــبة تشــبه القنــاة يقــال لهــا “األســطام” حتــى يصيــر اللجــام
أشــبه بســن رمــح بــارز ،يســتخدم فــي ضــرب جوانــب الســفن بقــوة إلحــداث ثقــوب بهــا ،لكــي يتســرب
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المــاء إلــى داخلهــا ،فيطلــب أصحابهــا األمــان واالستســام.
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 - 4التوابيت:وهــي صناديــق خشــبية مفتوحــة مــن أعاهــا تنصــب فــي أعلــى الســارية ليلقــي بهــا
الجنــود الحجــارة والنــار علــى ســفن العــدو 166 ،باإلضافــة إلــى ج ـرار النــورة التــي تعمــي العيــون
بغبارهــا ،وقواريــر النفــط وقــدور الحيــات والعقــارب ،كذلــك قــدور الصابــون الليــن الــذي يوضــع تحــت
167
أقــدام المحاربيــن مــن األعــداء كــي ال يســتطيعوا الثبــات أمــام الجنــود المســلمين.
وجــرت العــادة أن تعلــق حــول الســفن قطــع مبللــة بالخــل والمــاء ،أو الخــل الممــزوج بالشــب والنطــرون
لوقايتهــا مــن القذائــف الناريــة وقواريــر النفــط ،كمــا قــد يســتعمل بــدل منــه طــاء الم اركــب نفســها
168
بالطيــن المعجــون بالنطــرون حتــى ال تشــتعل فيهــا النــار.
كمــا اســتخدمت النــار اإلغريقيــة وهــي مزيــج مــن الكبريــت واألدهــان والراتنجــات فــي شــكل ســائل
ـتعل،
يصبونــه فــي أســطوانة نحاســية مســتطيلة ،وتشــد فــي مقدمــة المركــب ،فيقــذف منهــا ســائل مشـ ٌ
أو يطلــق علــى شــكل ك ـرات مشــتعلة ،أو قطــع الكتــان المعجــون بالنفــط ،فيــع علــى ســفن األعــداء
فيحرقهــا 169 .ومــن الخــدع التــي اســتخدمت فــي األســطول أن تُطلــى صـواري الســفن باللــون األزرق
170
كــي تشــبه لــون ميــاه البحــر ،حتــى يمكــن مباغتــة ســفن العــدو فــي ســهولة ويســر.
الخاتمة
قامــت اإلمــارة األمويــة فــي األندلــس منهيــة مــا يعــرف بعصــر ال ـوالة ،فبعــد ســقوط الدولــة األمويــة
فــي المشــرق علــى يــد العباســيين ،اســتطاع عبدالرحمــن الداخــل أن يحكــم األندلــس ويبســط ســيطرته
عليهــا ،وأبنــاؤه مــن بعــده فتوارثوهــا حتــى تولــى حكــم األندلــس األميــر عبدالرحمــن األوســط الــذي
عــرف عنــه أنــه كان عالمـاً بالشـريعة والفلســفة ،واســتطاع القضــاء علــى الفتــن والثــورات التــي كانــت
تعصــف باألندلــس مــن حيــن آلخــر.
ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
 .1لعــب األميــر عبدالرحمــن األوســط دو اًر بــار اًز وهامـاً فــي وضــع نـواة األســطول األندلســي ،وذلــك
ال يعنــي أن األندلــس لــم تكــن تملــك األســطول،فقد تميــزت األندلــس بطــول سـواحلها علــى البحــر
المتوســط والمحيط األطلســي.
 .2وكان الســبب الرئيســي وراء االهتمــام باألســطول البحــري الحربــي هجــوم القراصنــة النورمــان
الذيــن هجمـوا بغتــة علــى سـواحل األندلــس الغربيــة ،ونزلـوا قبالــة لشــبونة ومنهــا لقــادس وشــذونة،
وســاروا وصـوالً عبــر مصــب نهــر الـوادي الكبيــر مثيريــن الرعــب والخــوف بيــن أهــل األندلــس.
 .3عمــل جميــع أهــل األندلــس واســتنفر أهــل الثغــر األعلــى وأهــل قرطبــة وغيرهــا مــن القـوات لصــد
هجــوم النورمــان ،فاســتطاعت هــذه الجيــوش بعــد جهــد تحقيــق النصــر علــى النورمــان ،وقتــل
قائدهــم.
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 .4مــن نتائــج هــذا الغــزو المســاهمة فــي اإلسـراع ببنــاء أســطول حربــي قــوي قــادر علــى صــد أي
هجــوم قــد يحصــل مســتقباً.
 .5إنشاء سور حول أشبيلية لتحصينها ولدرء أي خطر قد تتعرض له مستقباً.
 .6أنشئت دور لصناعة السفن في المرية وطرطوشة والجزيرة الخضراء وغيرها من المرافئ.
 .7أســهمت الطبيعــة الجغرافيــة لألندلــس ،ووفـرة األخشــاب والمعــادن ،فــي صناعــة ســفن األســطول
الحربــي فغــدا يجــوب عبــاب البحــار ،والدليــل علــى ذلــك عندمــا هجــم النورمــان علــى األندلــس
فــي عهــد األميــر محمــد بــن عبدالرحمــن ردوا علــى أعقابهــم منهزميــن.
 .8أسهم األسطول األندلسي في بسط السيطرة على جزر البليار.
 .9لعــب األســطول األندلســي دو اًر هام ـاً فــي تقديــم الدعــم لألغالبــة والمســاهمة فــي فتــح جزي ـرة
صقليــة.
 .10أضحــى األســطول األندلســي مرهــوب الجانــب بفضــل جهــود األميــر عبدالرحمــن األوســط
والبحــارة المســلمين الذيــن ســطروا البط ـوالت فــي الص ـوالت والج ـوالت فــي البحــر والمحيــط.
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الهوامش
 .1عــادت العصبيــة كمــا كانــت فــي الجاهليــة ،فــي التفاخــر والحلــم ،وكان الصـراع فــي األندلــس بيــن اليمنييــن والعدنانييــن
أو اليمنيــة والقيســية ،فجــرت بينهــم المعــارك = أميــن ،أحمــد :فجــر اإلســام يبحــث عــن الحيــاة العقليــة فــي صــدر
اإلســام إلــى آخــر الدولــة األمويــة،دار الكتــاب العربــي (بيــروت1969،م) ص80
 .2صقــر قريــش لقــب أطلقــه عليــه الخليفــة العباســي أبــو جعفــر المنصــور (136-158هــ754-775/م) لمــا رأى أنــه
فعــل مــا فعــل باألندلــس ،ومــا ركــب فيهــا مــن أخطــار ،واســتطاع بفضــل دهائــه وحســن تدبيـره وقــوة شــكيمته أن يأســس
دولــة لألموييــن بعــد ســقوطها فــي المشــرق = الصوفــي ،خالد:تاريــخ العــرب فــي األندلــس الفتــح وعصــر اإلمــارة مــن
عبدالرحمــن الداخــل إلــى عبدالرحمــن الناصر(138-350هــ755-961/م) منشــورات الجامعــة الليبيــة (بنغــازي،
بــدون تاريــخ)ص.99
 .3يوســف الفهــري( 129-138هــ747-755/م )هــو يوســف بــن عبدالرحمــن بــن أبــي عبيــدة بــن عقبــة بــن نافــع
الفهري،آخــر والة األندلس،ولقــد دانــت لــه األندلــس تســع ســنين وســتة أشــهر=ابن القوطية،أبوبكــر محمــد بــن عمــر بــن
عبدالعزيــز بــن مزاحم:تاريــخ افتتــاح األندلــس ،حققــه إبراهيــم األبيــاري ،دار الكتــاب اللبنانــي،ص..94
 .4الصميــل بــن حاتــم بــن شــمر بــن ذي الجوشــن الكابــي الضبائــي ،أبــو جوشــن كان جــد شــمر مــن أشــرف عــرب
الكوفــة ،كان الصميــل شــجاعاً نجــداً جـواداً كريمـاً ،توفــي فــي ســجن عبدالرحمــن بــن معاويــة ســنة 142هــ= أبوعبــدهللا
محمد بن عبدهللا بن أبي بكر القضاعي البلنســي :الحلة الســيراء في أشــعار األمراء ،تحقيق حســين مؤنس ،الشــركة
العربيــة للطباعــة والنشــر (القاهـرة.1/67)1963 ،
 .5قرطبــة :قاعــدة األندلــس وأم مدائنهــا ومســتقر خافــة األموييــن ،تقــع علــى ســفح جبــل مطــل عليهــا يســمى جبــل
العروس،وعلــى نهــر ال ـوادي الكبير=الحميري:أبــو عبــدهللا محمــد بــن عبــدهللا بــن عبدالمنعم:صفــة جزي ـرة األندلــس،
منتخبــة مــن كتــاب الــروض المعطــار فــي خبــر األقطار،تحقيــق ليفــي بروفنســال(القاهرة )1937،ص.94
 .6أطلقــت المصــادر األســبانية علــى موقعــة المصــارة بيــن عبدالرحمــن الداخــل والصميــل بــن حاتــم ويوســف الفهــري مــن
جهــة ســنة 138هــ756/م اســم األميــدا فــي حيــن يذكــر الدكتــور أحمــد مختــار العبــادي أن كلمــة المصــارة تطلــق علــى
عــدة أماكــن فــي األندلــس ،مثــل قرطبــة وغرناطــة وكانــت تقــام فــي هــذه األماكــن ألعــاب الفروســية ،وعــرض الجيــوش،
ممــا أدى إلــى االختــاط بيــن المصــارة والمصلــى ،وقــد انتقــل لفــظ المصــارة إلــى األســبانية= حتاملــة ،محمــد عبــده :
موســوعة الديار األندلســية(عمان.1/111 )1999،
 .7تقــع قرطبــة علــى ســفوح جبــال قرطبــة المتفرعــة مــن سلســلة جبــال ســيرامورينا ،الممتــدة شــمالي المدينة،وتمتــد قرطبــة
علــى الضفــة اليمنــى لنهــر ال ـوادي الكبير،الــذي ينحنــي طفيف ـاً فــي مج ـراه نحــو الغــرب مؤلف ـاً أهــم طريــق طبيعــي
فــي إســبانيا الجنوبيــة = ســالم ،الســيد عبدالعزيز:د ارســات فــي تاريــخ وحضــارة األندلس،مؤسســة شــباب الجامعــة
(اإلســكندرية )1985،ص29
 .8الصوفي ،تاريخ العرب في األندلس،ص.313
 .9إشــبيلية :مدينــة عظيمــة ،يتصــل عملهــا لبلــة ،وهــي غربــي قرطبــة ،بينهمــا ثاثــون فرســخاً،ويطل عليهــا جبــل
الشــرف،وهو شــجر كثيــر الزيتــون والشــجر= الحمــوي ،شــهاب الديــن أبــو عبــدهللا ياقــوت بــن عبدهللا:معجــم البلــدان
(بيروت،بــدون تاريــخ).1/254
 .10ولــد موســى بــن نصيــر ســنة  19هــ( 640م) فــي خافــة عمــر بــن الخطــاب ب ـوادي القــرى ،وكان موســى مولــى
لعبدالعزيــز بــن مــروان ،وواله عبدالعزيــز بــن مــروان علــى إفريقيــة ،ومــا يليهــا ســنة 79هــ698/م فوصلــت الجيــوش
اإلســامية بفضلــه حتــى وصلــت إلــى األندلــس = ســالم ،الســيد عبدالعزيــز :د ارســات فــي تاريــخ وحضــارة األندلــس،
مرجــع ســابق،ص.336
 .11طــارق بــن زيــاد بــن عمــر بــن عريــب بــن حنظلــة بــن دارم بــن عبــدهللا الصائدي،قيــل أنــه بربــري مــن قبيلــة نفزة،وقــد
اشــترك وهــو اليـزال صغيـ اًر فــي الجيــش العربــي الــذي كان لفتــح المغــرب= نصــار ،ســالم:عباقرة اإلســام ،دار أســامة
(بــدون مــكان ،بــدون تاريــخ) ص.228
 .12مؤلــف مجهول:أخبــار مجموعــة فــي فتــح األندلــس وذكــر أمرائهــا رحمهــم هللا والحــروب الواقعــة بهــا بينهــم ،مكتبــة
المثنــى (بغــداد،)1967،ص.7
 .13أبــو الخطــار بــن ض ـرار الكلبــي ولــي اإلمــارة فــي عــام (125هــ742/م) مــن قبــل حنظلــة والــي إفريقيــا للوليــد بــن
عبدالملك،وقــد غــادر تونــس عــن طريــق البحر،فوصــل األندلــس ومعــه كتــاب حنظلــة بتوليتــه واليــة األندلــس ،فقــدم
قرطبــة وتســلم الســلطة مــن ثعلبــة بــن ســامة العاملــي = الشطشــاط ،علــي حســين :تاريــخ اإلســام فــي األندلــس مــن

222

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016
الفتــح العربــي حتــى ســقوط الخافــة،دار قبــاء (القاهرة،بــدون تاريــخ)ص .80
 .14تقــع علــى الضفــة اليمنــى لنهــر شــنيل ،وتشــرف مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة علــى ســهل فســيح ،ويطــل عليهــا مــن
الشــرق والغــرب جبــل شلير،فســمي بجبــل ســيرانفادا:أي الجبــل المغطــى بالثلــج = سالم،الســيد عبدالعزيــز :فــي تاريــخ
وحضــارة اإلســام فــي األندلــس، ،ص.136
 .15كــورة ،تقــع فــي شـرقي األندلــس إلــى الشــرق مــن قرطبــة ،بينهــا وبيــن قرطبــة ســبعة أيــام ،وتقابلهــا فــي البحــر المتوســط
جــزر البليــار = حتاملــة :موســوعة الديــار.1/343 ،
 .16النويري،شــهاب الديــن أحمــد بــن عبدالوهاب:نهايــة األرب فــي فنــون األدب،تحقيــق محمــد علــي البجــاوي (بــدون
مــكان ،بــدون تاريــخ) ص.7
 .17ابن القوطية:المصدر السابق،ص.47
 .18ســالم ،الســيد عبدالعزيــز والعبــادي ،أحمــد مختار:تاريــخ البحريــة اإلســامية فــي المغــرب واألندلــس،دار النهضــة
العربيــة (بيــروت)1969،ص .147
 .19المرجع نفسه :ص.148
 .20طرطوشــة:من طرطوشــة إلــى طركونــة  50مي ـاَ ،وهــي تقــع علــى البــر ولهــا ســور مــن رخــام ،وهــي رابطــة حســنة
يســكنها قــوم أخيــار= اإلدريســي،أبوعبدهللا محمــد الش ـريف:المغرب وأرض الســودان ومصــر واألندلس،مأخــوذ مــن
كتــال نزهــة المشــتاق فــي اخت ـراق األفاق(ليــدن1864،م)ص.191
ق
 .21دانية:مدينــة تقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط ،جنــوب بلنســية وتعــد قاعــدة مــن قواعــد شــر األندلس=حتاملــة
:موســوعة الديــار.1/434،
 .22لقنت:عبــارة عــن حصنيــن مــن أعمــال الردة لقنــت الكبــرى ولقنــت الصغــرى،وكل واحــدة منهــا تقابــل األخــرى =
الحموي:معجــم البلــدان .5/21،
 .23مدينــة لهــا مينــاء ،ومرســى مجــاور للســاحل فــي موضــع المريــة ،وتبعــد عــن المريــة إلــى الشــمال منهــا ســتة
أميال=حتاملــة  :موســوعة الديــار.1/209،
 .24الجزيـرة الخضراء:مدينــة مشــهورة باألندلس،وهــي مقابلــة لمدينــة ســبتة فــي أرض المغــرب ،وتتصــل أعمالهــا بأعمــال
شــذونة،وهي شـرقي شــذونة وقبلــي قرطبــة= الحمــوي :معجــم البلــدان.2/136،
 .25العبادي،أحمــد مختار:د ارســات فــي تاريــخ المغــرب واألندلس،مؤسســة شــباب الجامعة(اإلســكندرية،بدون تاريــخ)
ص.246
 .26العبادي :دراسات في تاريخ المغرب،ص.247
 .27أرش اليمانيــة :فيــه جلينالــة وواســجة ،وأرش اليمنييــن فيــه مدينــة وادي آش ،وأرش اليمنيــة فيــه الُقليعــة ومنــت روى
فيــه مدينــة فنيانــة ،وقيــل أن تســميته ترجــع إلــى بنــي أميــة لمــا دخل ـوا األندلــس أنزل ـوا بنــي س ـراج القضاعييــن فــي
هــذا اإلقليــم ،وجعلـوا إليهــم ح ارســة مــا يليهــم مــن البحــر وحفــظ الســاحل ،فــكان مــا ضمنـوا مــن مرســى إلــى مرســى =
حتاملــة ،محمــد :موســوعة الديــار1/25
 .28تعتبر اندرش من أعمال المرية ،في كورة ألبيرة = حتاملة:المرجع نفسه.1/143،
 .29الحميري :الروض المعطار ،ص.37
ق
 .30البربــر دخل ـوا األندلــس فــي أعــداد كبي ـرة ضمــن حملــة طــار بــن زيــاد ،حيــث شــكلوا غالبيــة الحملــة التــي بلــغ
عــدد رجالهــا نحــو اثنــي عشــر ألــف رجــل = طــه ،عبدالواحــد ذنون:التنظيــم االجتماعــي فــي األندلــس فــي عصــر
اإلمارة(95-138هــ714-756/م) مجلــة المــؤرخ العربي،العــدد الثانــي والثاثــون ،الســنة الثالثــة عشــر،األمانة العامــة
التحــاد المؤرخيــن العــرب (بغــداد1987،م)ص .185
 .31هــم الجيــل الجديــد مــن األبنــاء الذيــن ُوِلــدوا مــن آبــاء مســلمين وأمهــات أســبانيات ،وبــدأوا فــي الزيــادة نتيجــة العتنــاق
أهــل البــاد اإلســام = طــه ،عبدالواحــد :المرجــع نفســه ،ص.186
 .32العبادي :دراسات في تاريخ المغرب،مرجع سابق،ص.249
 .33نفس المرجع:ص.250
 .34مجموعــة كبيـرة مــن الجزر،يزيــد عددهــا علــى المائــة وتشــكل أرخبيـاً فــي غربــي البحــر المتوســط فــي مواجهــا السـواحل
الشــمالية الشـرقية لألندلس = حتاملة :مرجع الســابق.1/366،
 .35العبادي :دراسات في تاريخ المغرب،ص.251
 .36بلنســية:قاعدة شــرق األندلس،وأعظــم مدائنــه وهــي مدينــة ســهلية خصبــة كثي ـرة الخيرات،تقــع علــى مصــب ال ـوادي
األبيــار ،أو ال ـوادي األبيــض ،فــي البحــر المتوســط = ســالم ،الســيد عبدالعزيــز :فــي تاريــخ وحضــارة األندلــس،ص.89
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مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية
 .37ميورقة:جزيرة في البحر شرقيها جزيرة سردينية ،وغربيها جزيرة يابسة،فتحها المسلمون سنة 290هـ=الحميري،الروض
المعطار،ص.567
 .38منورقة:جزيرة عامرة باألندلس قرب ميورقة = الحموي،مصدر سابق.8/185،
 .39هــي أكبــر مجموعــة جــزر تســمى جــزر الصنوبــر ،وتقــع هــذه الجــزر إلــى الجنــوب الغربــي مــن ميورقــة ،وتبعــد عــن
س ـواحل األندلــس 96كــم= حتاملــة = موســوعة الديار،مرجــع الســابق.1/372،
 .40سالم ،السيد عبدالعزيز:في تاريخ وحضارة األندلس،ص123
 .41سردينية:جزيرة في البحر المتوسط كبيرة،ليس بعد األندلس وصقيلة أكبر منها= الحموي:مصدر سابق.5/66،
 .42سالم ،السيد عبد العزيز :في تاريخ وحضارة األندلس ،ص.260
 .43الشــيخ،محمد محمــد مرســي :دولــة الفرنجــة وعاقتهــا باألموييــن فــي األندلــس حتــى أواخــر القــرن العاشــر
الميادي،مؤسســة الثقافــة الجامعيــة (اإلســكندرية )1981،ص.181
 .44ابــن حيان،أبــو مــروان بــن حيــان بــن خلف:المقتبــس فــي أخبــار بلــد األندلس،تحقيــق عبدالرحمــن علــى الحجــي
(بيــروت)1973،
 .45ابــن عذاري:البيــان المغــرب فــي أخبــار األندلــس والمغرب،تحقيــق ليفــي بروفنســال،دار الثقافة(بيروت،بــدون
تاريــخ).2/132
 .46ابــن خلدون:أبــو زيــد عبدالرحمــن بــن محمد:العبــر ودي ـوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن
عاصرهــم مــن ذوي الســلطان األكبــر (ب ـوالق.4/164)1984،
 .47المصدر نفسه.2/228:
 .48الكندي،أبــو عمــر محمــد بــن يوســف الكنــدي المصــري :كتــاب الـوالة والقضــاة فــي مصر،تحقيــق رفــن جســت،مطبعة
اآلبــاء اليســوعيين (بيــروت )1908،ص.158
 .49اليعقوبي،أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضح:تاريــخ اليعقوبــي،دار صــادر (بيروت،بــدون
تاريــخ).3/174
 .50سالم ،السيد عبدالعزيز والعبادي :تاريخ البحرية ،ص.74
 .51الطبري،أبو جعفر محمد بن جرير :تاريخ األمم والملوك،دار الكتب العلمية (بيروت،بدون تاريخ).5/174
 .52الطبري :المصدر نفسه.5/174 ،
 .53سالم ،السيد عبدالعزيز،والعبادي:تاريخ البحرية ،ص.80-82
 .54الباذري،أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر :فتــوح البلدان،تحقيــق عبــدهللا أنيــس الطباع،مؤسســة المعــارف
(بيروت،بــون تاريــخ) .1/330
 .55سالم و العبادي:تاريخ البحرية اإلسامية،ص.82
 .56ورد هــذا النــص فــي هامــش كتــاب تاريــخ البحريــة المرجــع الســابق مافــاده “أشــار األميــر عبدالرحمــن األوســط إلــى
ذلــك فــي رســالته إلــى اإلمب ارطــور تيوفيــل فقــال ”:وأمــا ذكــرت مــن أمــر أبــي حفــص األندلســي ومــن صــار معــه مــن
أهــل بلدنــا فــي خضوعهــم ال بــن مــاردة (الخليفــة العباســي المعتصــم) ودخولهــم فــي طاعتــه ،ومــا ســألت مــن النظــر فــي
أمورهــم واإلنــكار لفعلهم،فإنــه لــم ينــزع إليــه منهــم إال ســفلتهم وسـوادهم وفســقتهم ،وليسـوا فــي بلدنــا وال برتبتنــا فنغيــر
عليهــم ،ونكفيــك مؤنتهــم ،إوانمــا اضطــروا إلــى الدخــول فــي طاعــة ابــن مــاردة لمأمنهــم مــن باده،ودنــو ناحيتهــم مــن
ناحيتــه “ ليفــي بروفنســال ،اإلســام فــي المغــرب واألندلــس،ص.115-118
 .57زغلول،ســعد:تاريخ المغــرب العربــي تاريــخ دول األغالبــة والرســتميين وبنــي مــذرار واألدارســة حتــى قيــام الفاطمييــن
منشــأة المعارف(اإلســكندرية.2/228)1979،
 .58السيد عبدالعزيز سالم وأحمد مختار العبادي:تاريخ البحرية اإلسامية،مرجع سابق.104-111،
 .59فيالي،عبدالعزير:العاقــات السياســية بيــن الدولــة األمويــة فــي األندلــس ودول المغــرب،دار الفجر(القاهـرة)1999 ،
ص95
 .60ابن األثير،عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم:الكامل في التاريخ ،دار الفكر (بيروت.6/238 .)1978 ،
 .61زغلول:تاريخ المغرب ،مرجع سابق.232 /2
 .62فيالي:العاقات السياسية :ص96
 .63العبادي :دراسات في تاريخ المغرب واألندلس ،ص .257
 .64نفس المرجع:ص.258
 .65نفس المرجع:ص .259
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 .66النورمان:هــم الذيــن أطلــق عليهــم العــرب اســم المجوس،وهــم شــعب يرجــع إلــى أصــل جرمانــيُ ،عــرف عنــه شــدة ولعــه
بالقتال،وشــدة بأســه وقســوته واجتاحـوا غــرب أوروبــا فــي القرنيــن الثامــن والتاســع المياديين،وتطرقـوا إلــى أســبانيا عــدة
مـرات فــي عهــد األميــر عبدالرحمــن األوســط واألميــر محمــد واألميــر الحكــم المســتنصر ،ودعاهــم المســلمون بالمجــوس
واألردمانييــن= العبادي،أحمد:اإلســام فــي أرض األندلس،أثــر البيئــة األوربية،مجلــة عالــم الفكر،العــدد الثانــي ،و ازرة
اإلعــام (الكويــت )1979،ص380
 .67ابن عذاري.2/87:
 .68الصوفي :تاريخ العرب في األندلس ص.184
 .69المرجع نفسه:ص.185
 .70الفقي ،عصام الدين عبدالرءوف :تاريخ المغرب واألندلس ،مكتبة نهضة الشرق (القاهرة )1984،ص99
 .71العبادي :دراسات في تاريخ المغرب واألندلس ،ص .269
 .72الشيخ  :دولة الفرنجة ،ص92
 .73النعنعي،عبدالمجيد:تاريــخ الدولــة األمويــة فــي األندلــس التاريــخ السياســي،دار النهضــة العربيــة (بيــروت)1968،
ص223
 .74يذكــر ابــن خلــدون أن أول ظهــور للمجــوس (النورمانديــون) علــى أطـراف األندلــس كان ســنة ســت وعشـرين وثاثمائــة
بســاحل أشــبونة ،فكانــت بينهــم وبيــن أهلهــا الحــرب ثاثــة عشــر يومـاً ،ثــم قدمـوا إلــى قــادس ،ثــم أشــذونة ،ثــم قصــدوا
أشــبيلية،وقاتلوا أهلهــا منتصــف محــرم ســنة ثمــان وعش ـرين فهزمهــم المســلمون وغنم ـوا = ابــن خلــدون :مصــدر
ســابق.4/281،
 .75لشــبونة أو أشــبونة مــن كــورة باجــة ،وهــي مدينــة قديمــة علــى البحــر ،والمدينــة ذاتهــا حســنة ممتــدة مــع النهر،لهــا ســور
وقصبــة منيعــة= الحميري،صفــة جزيـرة األندلــس،ص .61كذلــك فكــري ،أحمــد :قرطبــة فــي العصــر اإلســامي تاريــخ
وحضارة ،مؤسســة شــباب الجامعة (اإلســكندرية)1983،ص,50
 .76الشطشاط :تاريخ اإلسام في األندلس،ص.126
 .77ابن عذاري2/130 :
 .78الصوفي:تاريخ العرب في األندلس ،مرجع سابق،ص.186
 .79مدينــة  ،وكــورة تقــع غــرب قرطبــة تتصــل بكــورة مــورور ،يحدهــا مــن الشــرق كــورة الجزيـرة الخضـراء ،ومــن الجنــوب
إقليــم البحيـرة ،ومــن الغــرب المحيــط األطلســي = حتاملة،موســوعة الديــار األندلســية.1/531،
 .80العــذري ،أحمــد بــن عمــر بــن أنس:نصــوص مــن األندلــس مــن كتــاب ترصيــع األخبــار وتنويــع اآلثــار والبســتان فــي
غ ارئــب البلــدان والمســالك إلــى جميــع الممالــك ،تحقيــق عبدالعزيــز األهوانــي ،المعهــد المصــري للد ارســات اإلســامية
(مدريــد )1965،ص.98
 .81النويري :نهاية األرب.22/49 ،
 .82خالد الصوفي :مرجع السابق،ص.186
 .83الشيخ :مرجع السابق ،ص.92
 .84قادس:مدينــة علــى المحيــط األطلســي،جنوب اســبانيا أسســها الفينقيــون وســموها كاديــر ،وهــي مقابلــة لمدينــة طنجــة =
محمــد الفاســي :األعــام الجغرافيــة األندلســية ،مجلــة البينــة ،الســنة األولى،العــدد الثالــث (الربــاط1962،م) ص.24
 .85ابن خلدون :العبر .4/129،
 .86جزيـرة قبطيــل أي الجزيـرة الصغيرة،وهــي جزيـرة فــي نهــر إشــبيلية تمتــاز بالخصــب = الســيد عبدالعزيــز ســالم :تاريــخ
المســلمين وآثارهم في األندلس،مؤسســة شــباب الجامعة(اإلســكندرية )1999،ص.235
 .87قورة :إحدى قرى إشبيلية وتبعد عنها مسافة اثني عشر مياً = العذري:ترصيع األخبار،ص.99
 .88ابن عذاري :البيان المغرب.2/131 ،
 .89ابن القوطية:ص.84
 .90الصوفي:ص.187كذلــك مؤنس،حسين:موســوعة تاريــخ األندلــس تاريــخ وفكــر وحضــارة وتراث،مكتبــة الثقافــة الدينيــة
(القاهرة.1/218)1996،
 .91الثغــر األعلى:يشــمل سرقســطة “عاصمــة هــذا الثغــر”والدة ،وتطيلــة ،ووشــقة ،وطرطوشــة وغيرهــا ،وكان هــذا الثغــر
يواجــه برشــلونة ومملكــة نبـرة = حتاملة:موســوعة الديــار األندلســية.1/31،
 .92مؤنس ،حسين :مجلة البينة ،السنة األولى،العدد الثالث(الرباط1962،م) ص.46،45
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 .93المرجع نفسه ،ص.45
 .94يصفــه ابــن حيــان بأنــه “خليفــة األميــر عبدالرحمــن بــن الحكــم المقــدم علــى جميــع خاصتــه المدبــر ألمــر داره ،المشــارك
ألكابر وزرائه في تصريف ملكه “ =ابن حيان:المصدر السابق.2/8،
 .95كان مــن الصقالبــة وهــم الرقيــق الذيــن شــاع اســتخدامهم فــي األندلــس ،وعرفـوا ببيــاض بشـرتهم = الحمــوي :مصــدر
ســابق,3/316 ،
 .96كان يعــرف بأبــي الفتــوح نصــر الخصي،لمــع نجمــه فــي عهــد األميــر عبدالرحمــن األوســط،وكان أبــوه مــن أهــل
ذمــة قرمونــة،وكان لنصــر منزلــة كبي ـرة عنــد أميره=كحيلة،عبادة:تاريــخ النصــارى فــي األندلس(بــدون مــكان)1993،
ص191
 .97عهــد إليــه ببعــض مناصــب القيــادة فــي أثنــاء غــزوة المجــوس ألشــبيلية ســنة  230هــ844/م = ابــن حيان:مصــدر
ســابق،ص.444
 .98ولي عيســى بن شــهيد الحجابة لألمير عبدالرحمن األوســط وولي للقيام بالمهمات العســكرية فأبلى في أدائها الباء
الحســن ،وحــدد ابــن عــذاري مــدة حجابــة عيســى بــن شــهيد مــن ســنة( 218هـ-243هــ833-857/م) = ابــن عــذاري
:مصــدر ســابق.2/80-87،كذلك ابــن اآلبار،أبــو عبــدهللا محمــد بــن عبــدهللا بــن أبــي بكــر القضاعــي البلنســي:الحلة
الســيراء في أشــعار األمراء،تحقيق حســين مؤنس،الشــركة العربية للطباعة والنشــر(القاهرة.1/238،237 )1963،
 .99هــو عبــدهللا بــن كليــب بــن ثعلبــة بــن عبيــد الجذامــي ،مــن أسـرة عريقــة ذات رياســة ونباهــة منــذ فجــر اإلســام،وجده
ثعلبــة مــن وجــوه أهــل فلســطين ،وكان مــن بيــن القـواد الذيــن عهــد إليهــم بقتــال المجــوس حينمــا حلـوا بإشــبيلية = ابــن
حيــان :مصــدر ســابق،ص .46
 .100عبدالواحد بن يزيد اإلسكندراني قدم من مصر واتصل بعيسى بن شهيد الذي أوصله إلى األمير عبدالرحمن األوسط
(206-238هـ821-852/م) وولي الو ازرة = ابن القوطية:مصدر سابق.88،
 .101جبل من سواد إشبيلية ،يقع إلى الغرب من هذه المدينة،وسمي الشرف ألنه يشرف على ناحية إشبيلية ممتد من الجنوب
إلى الشمال= ،حتاملة :مرجع سابق.1/535،
 .102الصوفي :مرجع سابق،ص.188
 .103محمد بن سعيد بن رستم  ،ينسب إلى أسرة بني رستم التي ولي أفرادها الو ازرة والقيادة لألمويين ،اتصل محمد بن رستم
باألمير عبدالرحمن األوسط ،الذي جعله من خاصته،وأسند إليه الو ازرة والقيادة،وقد كان أحد كبار القواد الذين صدوا هجمات
المجوس (النورمان) عند نزولهم بإشبيلية سنة 230هـ844/م ،وقد توفي محمد بن سعيد بن رستم سنة 235هـ849/م = ابن
حيان :مصدر سابق،ص.449
 .104ابن عذاري :المصدر السابق.2/131 ،
 .105النويري :نهاية األرب.22/49،
 .106المصدر نفسه:ص.79-80
 .107الشطشاط :تاريخ اإلسام في األندلس،،ص.126
 .108الصوفي :مرجع سابق،ص.189
 .109أكشونبة :مدينة وكورة تقع جنوب البرتغال ،فالكورة تحتل الزاوية الجنوبية الغربية من شبة جزيرة األندلس ،والمدينة إلى
الغرب من قرطبة = حتاملة :موسوعة الديار األندلسية.1/108،
 .110باجة :أقدم مدن األندلس ،وبينها وبين قرطبة مائة فرسخ ،وهي من الكور المجندة،نزلها جند حمص،وكان لواؤهم في
المسيرة بعد جند فلسطين،وهم النازلون بشذونة = الحميري ،ص.65
 .111أشبونة مدينة في غرب األندلس تقع على المحيط األطلسي،وتشرف على مصب نهر وادي تاجة = السيد عبدالعزيز
سالم = دراسات في تاريخ المغرب واألندلس،ص.107
 .112نفس المرجع:ص.188
 .113الشطشاط :تاريخ اإلسام في األندلس،ص.126
 .114نفس المرجع:ص.188
 .115مدينة تقع إلى الجنوب الشرقي من بطليوس ،وقريبة من سواحل المحيط األطلسي الشمالية = حتاملة :موسوعة الديار
األندلسية.1/538،
 .116بطليوس مدينة كبييرة على وادي يانة =سالم ،السيد عبدالعزيز :دراسات في تاريخ المغرب واألندلس،ص.101
 .117حتاملة :موسوعة الديار:ص .538
 .118المقري :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،تحقيق ،إحسان عباس ،دار
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صادر (بيروت.1/184 )1960،
 .119شلطيش:جزيرة فيها مدينة وهي قريبة من مدينة لبلة ،وتقع إلى الغرب من إشبيلية على البحر = حتاملة :المرجع
السابق.1/577،
 .120اإلدريسي:نزهةالمشتاق.5/543،
 .121العذري :نصوص عن األندلس،ص.100
 .122اسم أطلقه العرب عليه،وهو يروي أكثر أراضي السهل الجنوبي،ويمر بمدينتي قرطبة إواشبيلية،ثم يصب في المحيط
األطلسي=هيكل،أحمد:األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخافة،دار المعارف (القاهرة )1961،ص.22
 .123العبادي :دراسات في تاريخ المغرب واألندلس،ص .263
 .124ابن القوطية :المصدر السابق.87-88 ،
 .125طنجة:مدينة قديمة على البحر،بينها وبين سبتة مسيرة يوم واحد= أبو الفداء،إسماعيل بن علي تقويم البلدان،صححه رينود
والبارون ماك كوكين ديسان ،دار الطباعة السلطانية (باريس )1840،ص.132
 .126ابن عذاري :البيان المغرب.2/132 ،
 .127ابن عذاري :المصدر نفسه.2/88 ،
 .128مدينة من أعمال بلنسية تبعد عنها  65كم في جنوبها الغربي ،إوالى الشمال من لقنت ،وتقع في شرقي األندلس وشرقي
قرطبة= حتاملة:مرجع سابق.1/522،
 .129تقع مدينة المرية على الساحل الشرقي لألندلس ،إلى الجنوب الشرقي من بجانة،على حافة البحر المتوسط،فهي مدينة
بحرية برية،وقد أتخذها العرب مرابطاً ،وابتنت بها المحارس ،وكانوا يرابطون فيها حتى أصبحت من أشهر مراسي األندلس
وأعمرها=حتاملة،مرجع سابق.1/124،
األقدام،وعرف بعد الفتح باسم طارق بن زياد ،ألنه
قل،وغار
ر
ه
أعمدة
منها
عديدة
أسماء
 .130جبل كان يطلق عليه قبل الفتح
ٌ
أول من فتحه في األندلس=حتاملة :مرجع سابق.1/359،
 .131هو عبدهللا بن يحيى بن خالد كان من وزراء األمير عبدالرحمن األوسط ،كما تولى طرطوشة من أعمال الثغر األعلى
في عهده ،ثم في عهد ابنه األمير محمد الذي أسند إليه القيادة بمنطقة الثغر األعلى عقب عزله لموسى بن قسي ،وكان
عبدهللا من القادة المخلصين لبني أمية = ابن عذاري.2/97:
 .132أبو مصطفى ،كمال السيد :دراسات في تاريخ وحضارة المغرب واألندلس،مركز اإلسكندرية للكتاب (اإلسكندرية)1996،
ص.65
 .133المرجع نفسه:ص.64
 .134هو يحيى بن حكم البكري الجياني ،المعروف بالغزال ،ولد في نحو سنة (156هـ-773م)وتوفي سنة (250هـ-864م)
واله األمير عبدالرحمن بن الحكم،قبض األعشار بباط مروان ،ثم اضطلع بسفارتين ،األولى إلى باط يتوفيل ملك بيزنطة،
والثانية إلى ملك النورمان ،ويعتبر من أكبر شعراء األندلس ومنجميها في عصره ،ابن حيان:مصدر سابق،ص.433
 .135مدينة تقع غربي األندلس على بعد ثاثة أميال من المحيط األطلسي ،وبينها وبين قرطبة تسعة أيام ،وتعتبر قاعدة كورة
أكشونبة ،ولشلب مرسى تصنع فيه السفن ،إذ تتوفر بجبالها على األشجار المائمة لهذه الصناعة = حتاملة:موسوعة الديار
األندلسية.1/562،
 .136المرجع نفسه.1/563:
 .137هو عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي ،أبي مروان فقيه وأديب ،توفي سنة 238هـ= وردت هذه الترجمة
في هامش كتاب مطمح األنفس ومسرح التأنس في ُملح أهل األندلس:البن خاقان:أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيدهللا،تحقيق
محمد علي شوابكة ،دار عمار مؤسسة الرسالة (بيروت )1983،ص.233
 .138السيد عبدالعزيز سالم :في تاريخ وحضارة اإلسام.113،
 .139ابن القوطية :المصدر السابق ،ص.87
 .140السيد عبدالعزيز سالم :تاريخ مدينة المرية ،قاعدة األسطول ،دار النهضة المصرية (بيروت )1969 ،ص.35
 .141أبو الفضل ،محمد أحمد :تاريخ مدينة المرية األندلسية في العصر اإلسامي دراسة في التاريخ السياسي والحضاري،دار
المعرفة الجامعية(اإلسكندرية )1996،ص46
 .142المرجع نفسه،ص.47
 .143السيد عبدالعزيز سالم وأحمد مختار العبادي :تاريخ البحرية ،ص.161،160
 .144العبادي،أحمد مختار :في التاريخ العباسي واألندلسي ،دار النهضة العربية (بيروت،بدون تاريخ) ص.93
 .145الحميري :الروض المعطار،ص .183

227

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية
 .146العذري:مصدر سابق،ص.86
 .147نفس المرجع:ص.160
 .148عبدالمجيد بن عبدالصمد من أهل رية ،كان شيخاً فاضا = ابن الفرضي،عبدهللا بن محمد بن يوسف األزدي:تاريخ
علماء األندلس،الدار المصرية للتأليف والترجمة(القاهرة.2/498)1966،
 - .149البكر،خالد بن عبدالكريم بن حمود:النشاط االقتصادي في األندلس في عصر اإلمارة (138-316هـ755-928/م)
مطبعة عبدالعزيز العامة (الرياض،)1993،ص .299
 .150قرمونة:كورة باألندلس يتصل عملها بأعمال أشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية= الحموي:معجم البلدان.4/330،
 .151قرطبة:قاعدة األندلس وأم مدائنها ومستقر خافة األمويين،وتقع على سفح جبل مطل عليها يسمى جبل العروس،وعلى
نهر الوادي الكبير=الحميري،ص.456
 .152الفقي :تاريخ المغرب واألندلس،ص100
 .153الفقي:المرجع السابق،ص.57
 .154العبادي :دراسات في تاريخ الحضارة ،ص.197
 .155المرجع نفسه:ص .170
 .156الشطشاط ،علي حسين :دراسات في تاريخ الحضارة اإلسامية ،دار قباء (القاهرة)2001،ص .166
 .157المرجع نفسه :ص .166
 .158سالم،السيد عبدالعزيز وسحر السيد عبدالعزيز :محاضرات في تاريخ الحضارة اإلسامية،مؤسسة شباب الجامعة
(اإلسكندرية )2001،ص .137
 .159المرجع نفسه :ص .138
 .160أحمد ،عبدالرازق أحمد:الحضارة اإلسامية في العصور الوسطى ،دار الفكر العربي(القاهرة )1990،ص.215
 .161المرجع نفسه:ص.216
 .162أحمد عبدالرازق:المرجع السابق،ص.215
 .163علي الشطشاط:دراسات في تاريخ الحضارة اإلسامية،ص.170
 .164الهاشمي،رحيم كاظم وعواطف محمد العربي:الحضارة العربية اإلسامية ،دارسة في تاريخ النظم ،الدار المصرية اللبنانية
(القاهرة،بدون تاريخ) ص .98
 .165عون ،عبدالرءوف :الفن الحربي في صدر اإلسام ،دار المعارف (القاهرة )1961،ص.267
 .166المرجع نفسه:ص .98
 .167الشطشاط :دراسات في تاريخ الحضارة،ص.170
 .168أحمد عبدالرازق :الحضارة اإلسامية في العصور الوسطى،ص.217
 .169علي الشطشاط:دراسات في تاريخ الحضارة اإلسامية ،ص.171
 .170نفس المرجع:ص.171
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المصادر:
 - 1ابن اآلبار،أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن أبي بكر القضاعي البلنسي:
الحلــة الســيراء فــي أشــعار األمراء،تحقيــق حســين مؤنس،الشــركة العربيــة للطباعــة
وا لنشــر ( ا لقا هرة . )1 9 6 3 ،
 - 2ابن األثير،عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم:
الكامل في التاريخ ،دار الفكر (بيروت.)1978 ،
 - 3ابن حيان،أبو مروان بن حيان بن خلف:
المقتبس في أخبار بلد األندلس،تحقيق عبدالرحمن على الحجي (بيروت)1973،
 - 4ابن خاقان:أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيدهللا،
كتــاب مطمــح األنفــس ومســرح التأنــس فــي ُملــح أهــل األندلــس تحقيــق محمــد علــي ش ـوابكة ،دار
عمــار مؤسســة الرســالة (بيــروت)1983،
- 5ابن خلدون:أبو زيد عبدالرحمن بن محمد:
العبــر ودي ـوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان
األكبــر (ب ـوالق.)1984،
 - 6ابن عذاري المراكشي:أبو العباس أحمد بن محمد
البيــان المغــرب فــي أخبــار األندلــس والمغرب،تحقيــق ليفــي بروفنســال،دار الثقافة(بيروت،بــدون
تاريــخ)
 - 7أبو الفداء،إسماعيل بن علي:
تقويم البلدان،صححه رينود والبارون ماك كوكين ديسان ،دار الطباعة السلطانية (باريس.)1840،
 - 8ابن الفرضي،عبدهللا بن محمد بن يوسف األزدي:
تاريخ علماء األندلس،الدار المصرية للتأليف والترجمة(القاهرة.)1966،
 - 9ابن القوطية،أبوبكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن مزاحم:
تاريخ افتتاح األندلس ،حققه إبراهيم األبياري ،دار الكتاب اللبناني (بيروت،بدون تاريخ).
- 10اإلدريسي،أبوعبدهللا محمد الشريف:
المغــرب وأرض الســودان ومصــر واألندلس،مأخــوذ مــن كتــال نزهــة المشــتاق فــي اخت ـراق
األفاق(ليــدن1864،م).
 - 11الباذري،أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر:
فتوح البلدان،تحقيق عبدهللا أنيس الطباع،مؤسسة المعارف (بيروت،بون تاريخ)
 - 12البلنسي ،أبوعبدهللا محمد بن عبدهللا بن أبي بكر القضاعي:
الحلة الســيراء في أشــعار األمراء ،تحقيق حســين مؤنس ،الشــركة العربية للطباعة والنشــر (القاهرة،
.)1963
- 13الحموي ،شهاب الدين أبو عبدهللا ياقوت بن عبدهللا:
معجم البلدان (بيروت،بدون تاريخ).
 14الحميري:أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن عبدالمنعم:229
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صفــة جزي ـرة األندلــس ،منتخبــة مــن كتــاب الــروض المعطــار فــي خبــر األقطار،تحقيــق ليفــي
بروفنســال(القاهرة.)1937،
- 15الطبري،أبو جعفر محمد بن جرير :
تاريخ األمم والملوك،دار الكتب العلمية (بيروت،بدون تاريخ).
 - 16العذري ،أحمد بن عمر بن أنس:
نصــوص مــن األندلــس مــن كتــاب ترصيــع األخبــار وتنويــع اآلثــار والبســتان فــي غ ارئــب البلــدان
والمســالك إلــى جميــع الممالــك ،تحقيــق عبدالعزيــز األهوانــي ،المعهــد المصــري للد ارســات اإلســامية
(مدريــد)1965،
 - 17الكندي،أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري:
كتاب الوالة والقضاة في مصر،تحقيق رفن جست،مطبعة اآلباء اليسوعيين (بيروت.)1908،
 - 18مؤلف مجهول:
أخبــار مجموعــة فــي فتــح األندلــس وذكــر أمرائهــا رحمهــم هللا والحــروب الواقعــة بهــا بينهــم ،مكتبــة
المثنــى (بغــداد.)1967،
 - 19المقري:شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد
نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيب،تحقيــق ،إحســان
عبــاس ،دار صــادر (بيــروت.)1960،
 - 20النويري،شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب:
نهاية األرب في فنون األدب،تحقيق محمد علي البجاوي (بدون مكان ،بدون تاريخ)
 - 21اليعقوبي،أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح:
تاريخ اليعقوبي،دار صادر (بيروت،بدون تاريخ).
ثانياً :المراجع:
أبــو الفضــل ،محمــد أحمــد :تاريــخ مدينــة المريــة األندلســية فــي العصــر اإلســامي د ارســة
1فــي التاريــخ السياســي والحضــاري،دار المعرفــة الجامعية(اإلســكندرية.)1996،
أبــو مصطفــى ،كمــال الســيد :د ارســات فــي تاريــخ وحضــارة المغــرب واألندلس،مركــز
2اإلســكندرية للكتــاب (اإلســكندرية.)1996،
أحمــد ،عبدال ـرازق أحمد:الحضــارة اإلســامية فــي العصــور الوســطى ،دار الفكــر
3العربي(القا هــرة.)1990 ،
أميــن ،أحمــد :فجــر اإلســام يبحــث عــن الحيــاة العقليــة فــي صــدر اإلســام إلــى آخــر الدولــة
4األمويــة،دار الكتــاب العربــي (بيــروت1969،م).
البكر،خالــد بــن عبدالكريــم بــن حمود:النشــاط االقتصــادي فــي األندلــس فــي عصــر اإلمــارة
5(138-316هــ755-928/م) مطبعــة عبدالعزيــز العامــة (الريــاض.)1993،
حتاملة ،محمد عبده  :موسوعة الديار األندلسية(عمان.)1999،
6زغلول،ســعد:تاريخ المغرب العربي تاريخ دول األغالبة والرســتميين وبني مذرار واألدارســة
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حتــى قيــام الفاطمييــن منشــأة المعارف(اإلســكندرية.)1979،
 8ســالم ،الســيد عبدالعزيز:د ارســات فــي تاريــخ وحضــارة األندلس،مؤسســة شــباب الجامعــة(اإلســكندرية.)1985 ،
 - 9ســالم ،الســيد عبدالعزيــز والعبــادي ،أحمــد مختار:تاريــخ البحريــة اإلســامية فــي المغــرب
واألندلــس ،دار النهضــة العربيــة (بيــروت.)1969،
 - 10سالم،الســيد عبدالعزيــز وســحر الســيد عبدالعزيــز :محاض ـرات فــي تاريــخ الحضــارة
اإلسامية،مؤسســة شــباب الجامعــة (اإلســكندرية.)2001،
 - 11ســالم ،الســيد عبدالعزيــز :تاريــخ المســلمين وآثارهــم فــي األندلس،مؤسســة شــباب الجامعــة
(اإلســكندرية.)1999 ،
 - 12ســالم ،الســيد عبدالعزيــز :تاريــخ مدينــة المريــة ،قاعــدة األســطول ،دار النهضــة المصريــة
(بيــروت)1969 ،
 - 13الشطشــاط ،علــي حســين :تاريــخ اإلســام فــي األندلــس مــن الفتــح العربــي حتــى ســقوط
الخافــة،دار قبــاء (القاهرة،بــدون تاريــخ).
دراسات في تاريخ الحضارة اإلسامية ،دار قباء (القاهرة.)2001،
 - 14الشــيخ،محمد محمــد مرســي :دولــة الفرنجــة وعاقتهــا باألموييــن فــي األندلــس حتــى أواخــر
القــرن العاشــر الميادي،مؤسســة الثقافــة الجامعيــة (اإلســكندرية .)1981،
 - 15الصوفــي ،خالد:تاريــخ العــرب فــي األندلــس الفتــح وعصــر اإلمــارة مــن عبدالرحمــن الداخــل
إلــى عبدالرحمــن (138-350هــ755-961/م) منشــورات الجامعــة الليبيــة (بنغــازي ،بــدون تاريــخ).
 - 16العبادي،أحمــد مختار:د ارســات فــي تاريــخ المغــرب واألندلس،مؤسســة شــباب
الجامعة(اإلســكندرية،بدون
تاريــخ).
 :في التاريخ العباسي واألندلسي ،دار النهضة العربية (بيروت،بدون تاريخ)
 - 17عون ،عبدالرءوف :الفن الحربي في صدر اإلسام ،دار المعارف (القاهرة.)1961،
 - 18الفقــي ،عصــام الديــن عبدالــرءوف :تاريــخ المغــرب واألندلــس ،مكتبــة نهضــة الشــرق
(القا ه ـرة.)1984،
 - 19فكــري ،أحمــد :قرطبــة فــي العصــر اإلســامي تاريــخ وحضــارة ،مؤسســة شــباب الجامعــة
(اإلســكندرية.)1983 ،
 - 20فيالي،عبدالعزير:العاقــات السياســية بيــن الدولــة األمويــة فــي األندلــس ودول المغــرب،دار
الفجر(القاه ـرة ،بــدون تاريــخ).
 - 21كحيلة،عبادة:تاريخ النصارى في األندلس(بدون مكان)1993،
 - 22مؤنس،حسين:موســوعة تاريــخ األندلــس تاريــخ وفكــر وحضــارة وتراث،مكتبــة الثقافــة الدينيــة
(القاه ـرة.)1996،
 - 23النعنعي،عبدالمجيد:تاريــخ الدولــة األمويــة فــي األندلــس التاريــخ السياســي،دار النهضــة
العربيــة (بيــروت.)1968،
 - 24نصار ،سالم:عباقرة اإلسام ،دار أسامة (بدون مكان ،بدون تاريخ).
 - 25الهاشــمي،رحيم كاظــم وعواطــف محمــد العربي:الحضــارة العربيــة اإلســامية ،دارســة فــي
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تاريــخ النظــم ،الــدار المصريــة اللبنانيــة (القاهرة،بــدون تاريــخ).
 - 26هيكل،أحمد:األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخافة،دار المعارف (القاهرة.)1961،
ثالثاً الدوريات:
 - 1طــه ،عبدالواحــد ذنون:التنظيــم االجتماعــي فــي األندلــس فــي عصــر اإلمــارة(95-
138هــ714-756/م) مجلــة المــؤرخ العربي،العــدد الثانــي والثاثــون ،الســنة الثالثــة عشــر،األمانة
العامــة التحــاد المؤرخيــن العــرب (بغــداد1987،م).
 - 2العبادي،أحمد:اإلســام فــي أرض األندلس،أثــر البيئــة األوربية،مجلــة عالــم الفكر،العــدد
الثانــي ،و ازرة اإلعــام (الكويــت.)1979،
 - 3الفاســي ،محمــد :األعــام الجغرافيــة األندلســية ،مجلــة البينــة ،الســنة األولى،العــدد الثالــث
(الربــاط1962،م).
 - 4مؤنس ،حسين :مجلة البينة ،السنة األولى،العدد الثالث(الرباط1962،م).
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الحياة االقتصادية لمدينة القيروان خالل عهد الوالة
 184 – 86هـ  800 – 706 /م
إعداد  /د.هـدى حسـن مـحمـد
جامعة عمر المختار

ملخص البحث
أسست مدين ــة القيروان سن ــة ( 50ه ـ  / 670م ) على ي ــد القائد عقبة ب ــن نافع الفهري  ،فكانت
منطلــق الجيــوش اإلســامية الســتكمال فتوحاتهــم فــي باقــي مناطــق المغــرب  ،ثــم األندلــس ؛ إال إنهــا
لــم تســتمر طوي ـاً فــي بقائهــا كمركــز عســكري ؛ إوانمــا تحولــت مــع الوقــت إلــى مدينــة ازه ـرة مــرت
بم ارحــل تاريخيــة كثيـرة تميــزت كل واحــدة عــن األخــرى بميـزات مختلفــة وكان أولــى هــذه الم ارحــل فتـرة
ال ـوالة الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل بنــي أميــة (  132 – 40ه ـ  749 – 660 /م ) وخلفــاء بنــي
العبــاس (  656 – 132ه ـ  1258 – 749 /م )  .وكان عددهــم تســعة عشــر والي ـاً قمنــا بذكــر
مــن شــهد عهــده نوع ـاً مــن أن ـواع النمــو اإلقتصــادي دون التطــرق إلــى الباقيــن الذيــن قض ـوا معظــم
فتـرات حكمهــم فــي إخمــاد الثــورات والفتــن التــي قامــت ضدهــم .
بدأت هذه المرحلة من سنة (  184 – 86هـ  800 705- /م ) وكانت مرحلة متفاوتة من و ٍ
ال
إلــى آخــر  ،فالظــروف السياســية فــي المنطقــة تميــزت بالتوتــر فتـرة  ،وبالهــدوء واالســتقرار فتـرة أخــرى
وهــذا األمــر أثــر علــى مجريــات الحيــاة بالمدينــة؛ إال أنهــا لــم تكــن ســيئة لدرجــة تســتحيل معهــا أن
تقــوم حيــاة مســتقرة  ،ولكــن حــرص معظــم الـوالة علــى توفيــر كل ســبل الحيــاة لســكان المدينــة ،فنجــد
الوالــي موســى بــن نصيــر بعــد اســتكمال فتوحاتــه فــي بــاد األندلــس ،توجــه إلــى إنشــاء دار لضــرب
الســكة ) العملــة ( داخــل القيــروان لتكــون مســتقلة وبعيــدة عــن أي تبعيــة اقتصاديــة أجنبيــة بيزنطيــة
 ،كانــت أو قوطيــة كمــا ذهــب الوالــي يزيــد بــن حاتــم المهلبــي إلــى تنظيــم الصناعــة بحيــث جعــل
لــكل صناعــة ســوقاً خاصـاً بهــا  ،ونظمــت هــذه األسـواق فــي عهــد الوالــي بشــر بــن صفـوان الكلبــي.
أســفر عــن هــذا التنظيــم ازدهــار فــي الحيــاة االقتصاديــة بمدينــة القيــروان  ،وتحولــت إلــى مركــز
تجــاري  ،يديــر التجــارة الداخليــة  ،والخارجيــة وهــذه التجــارة حركتهــا الصناعــات التــي قامــت فــي
مدينــة القيــروان  ،كانــت فــي بدايتهــا محليــة تفــي أغ ـراض الســكان ثــم ازدهــرت ودخلــت فــي خضــم
التجــارة الخارجيــة أي تصــدر خــارج البــاد.
تحولــت القيــروان إلــى ملتقــى تجــاري مهــم ؛ نظـ اًر لمــرور طــرق القوافــل التجاريــة المــارة مــن خالهــا
والمتجهــة صــوب سـواحل البحــر المتوســط  ،أو المتجهــة إلــى جنــوب الصحـراء  ،فالقيــروان شــكلت
حلقــة وصــل بيــن الجميــع ؛ ألن موقعهــا الجغ ارفــي ســاعدها علــى ذلــك  ،ومــن الجديــر ذك ـره أن
الحيــاة االقتصاديــة بمدينــة القيــروان لــم يعمهــا الرخــاء طـوال فتـرة الـوالة فقــد عاشــت بعــض المجاعــات
؛ نتيجــه الحــروب ضــد الخ ـوارج وتمــرد البربــر  ،إالأنهــاا كانــت فت ـرات متقطعــة ذكرناهــا لتوضيــح
مجريــات األحــداث التاريخيــة بالمدينــة.
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ومهمــا يكــن مــن أمــر التمــرد والثــورات التــي شــهدها عهــد ال ـوالة بيــن الحيــن واآلخــر إال إن الحيــاة
االقتصاديــة بالمدينــة ســارت فــي تطــور ثــم ازدهــار فال ـواله حرص ـوا علــى جعــل القيــروان مرك ـ اًز
حضاريـاً مهمـاً منطلقيــن فــي ذلــك مــن كــون العــرب المســلمين أمــة حضــارة وفكــر ولهــم أهــداف نبيلــة
واضحــة يأتــي فــي مقدمتهــا نشــر اإلســام ومظاهــر الحضــارة اإلســامية ،فعنــد وصــول العــرب إلــى
إفريقيــة نقلـوا معهــم مظاهــر الحضــارة التــي ســاد بادهــم فكانــت المظاهــر اإلقتصاديــة مــن ضمنهــا
فتنظيمهــم لألس ـواق جــاء علــى غ ـرار أس ـواق الع ـراق وبــاد الشــام وانتقــل هــذا األمــر إلــى بــاد
األندلــس وصقليــة عندمــا وصــل الفتــح اإلســامي
إليهــا ،وهــذا يثبــت بــأن العربــي الفاتــح لــم يكــن همــه الحــرب والقتــال بقــدر مــا كان يعنيــه األمــن
واالســتقرار وحريــة اإلنســان .
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المقدمة
عاشــت مــدن العالــم اإلســامي منــذ تأسيســها علــى حيــاة قوامهــا النظــام والترتيــب فاإلســام ديــن
حضــارة وســام  ،ويهــدف إلــى توفيــر حيــاة كريمــة للــكل  ،وعــاش الجميــع تحــت مظلتــه ونظمــه،
المســتمدة مــن كتــاب هللا العزيــز.
تــم أخــذ بعــض النظــم مــن حضــارات ســبقت اإلســام فــي الظهــور فالمســلمون أخــذوا مــا يتماشــى
فقــط مــع قيمهــم وأصالتهــم ؛ فنقحـوا وهذبـوا وطـوارو  ،األنظمــة التــي ســيرت حياتهــم ونظــم المســلمين
مترابطة مع بعضها البعض فالنظام السياسي  ،واالجتماعي  ،واالقتصادي .نسيج واحد متكامل
فاالقتصــاد مث ـاً :مرتبــط بمــدى اســتقرار السياســة فكلمــا اســتقرت انتعــش االقتصــاد وهــذا يرتقــي
بالحيــاة بشــكل عــام داخــل المدينــة ويجعلهــا فــي مصــاف الــدول المتقدمــة فمدينــة القيــروان ـ محــور
الد ارســة ـ شــهدت قيــام حيــاة اقتصاديــة اتســمت بالتفــاوت مابيــن االســتقرار والنمــو تــارة والتوتــر تــارة
أخــرى خــال عهــد ال ـوالة ونظ ـ اًر لمــا قدمــه ه ـؤالء فــإن مدينــة القيــروان تحولــت إلــى كبريــات مــدن
بــاد المغــرب اإلســامي وأكثرهــا تأثيـ اًر بغيرهــا؛ لذلــك تــم اختيــار هــذا الموضــوع والبحــث فيــه.
تــم تقســيم الموضــوع إلــى عــدة محــاور حيــث يتنــاول المحــور األول الز ارعــة فقــد شــهدتها المدينــة
نظـ اًر لخصوبــة التربــة ووفـره الميــاه ،التــي عمــل الـوالة علــى إيجادهــا كــم أنهــم حرصـوا علــى إدخــال
أصنــاف نباتيــة جديــدة للمدينــة وجلبـوا مالــم يتوفــر مــن خارجهــا ،كمــا أنهــم عملـوا علــى تحســين ســبل
الرعــي بكونــه جــزًءا ال يتجـ أز مــن أعمــال الز ارعــة .
امــا المحــور الثانــي فقــد بحــث فــي صناعــات مدينــة القيــروان التــي عرفتهــا خــال عهــد الـوالة بهــا،
فقــد توفــرت لهــم مـواد أوليــة ســاعدتهم علــى إيجــاد صناعــات مختلفــة كانــت فــي بدايتهــا محليــة تفــي
بحاجــة الســكان ثــم تطــورت وأصبحــت صناعــات تتصــدر قائمــة الســلع المصــدرة إلــى بــاد الســودان
واألندلــس ومناطــق الشــرق اإلســامي  ،كمــا إننــا ســنتناول الحديــث عــن أسـواق المدينــة التــي نشــأت
ونظمــت خــال عهــد الـواله وازدانــت بكافــة أصنــاف الســلع التــي أنتجتهــا المدينــة وســلع أخــرى وردت
مــن خارجهــا.
وتطــرق المحــور الثالــث إلــى التجــارة التــى عمــت المدينــة وعرفتهــا نتيجــة وجــود الســلع المحليــة بهــا،
وأصبحــت القيــروان ســاحة خصبــة للتجــارة الداخليــة والخارجيــة علــى حــد الس ـواء فقــد وفــد عليهــا
التجــار مــن كافــة أقطــاب األرض وتعامل ـوا مــع تجارهــا وازدهــرت الحيــاة اإلقتصاديــة فــي القيــروان
بشــكل خــاص وبــاد المغــرب بشــكل عــام .
كمــا تضمــن البحــث خاتمــة للموضــوع وملخصـاً لــه هــذا فضـاً عــن قائمــة مصــادر وم ارجــع تتعلــق
بالموضــوع وذات صلــة وثيقــة بــه .
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الحياة اإلقتصادية لمدينة القيروان خالل عهد الوالة
شــهدت القيــروان ( )1خــال عهــد الـوالة األموييــن والعباســيين بهــا  ،حيــاة اقتصاديــة ارتبطــت بشــكل
مباشــر بأوضاعهــا السياســية  ،المؤثـرة عليهــا ولمــا كانــت القيــروان قاعــدة بــاد المغــرب منــذ تأسيســها
ســنة ( 50ه 670 /م ) علــى يــد القائــد عقبــة بــن نافــع الفهــري( )2فأنهــا تحولــت إلــى مركــز
حضــاري  ،وعلمــي متقــدم فــي جميــع المجــاالت والســيما المجــال االقتصــادي المرتكــز علــى  -كمــا
هــو معــروف -علــى الز ارعــة  ،والصناعــة  ،والتجــارة  ،وأصبحــت المدينــة مقصــداً للجميــع يأتيهــا
ِ
كل لتحقيــق مــا تصبــو إليــه نفســه  ،ك ــما إنهــا كانــت الجســر الــذي
التاجــر والصانــع والعالــم والمتعلــم ٌ
()3
انتقلــت منــه التنظيمــات االقتصاديــة إلــى ســائر بــاد المغــرب واألندلــس .
حــرص القائــد عقبــة بــن نافــع الفهــري علــى جعــل القيــروان ذات مكانــة تاريخيــة كبي ـرة ؛ فجعلهــا
()4
المنطلــق الســتكمال باقــي فتوحــات المســلمين لبــاد المغــرب ثــم األندلــس وصقليــة
أخــذت مدينــة القيــروان تــزدان مــع الوقــت وتــزداد تدريجي ـاً فــي التطــور ؛ فقــد حباهــا هللا بمقــدرات
وثــروات طبيعيــة ســاعدتها علــى أن تكــون فــي مقدمــة المــدن المغربيــة اقتصاديــا ( . )5هــذا فض ـاً
عــن موقعهــا الجغ ارفــي المميــز وال اربــط بيــن المناطــق الســاحلية لتونــس والصحراويــة بهــا(.)6
وهــذا الموقــع ســاعدها علــى أن تكــون مــن أهــم م اركــز التجــارة وأعظمهــا فــي بــاد المغــرب قاطبــة فقــد
كانــت “ أم األمصــار وقاعــدة األقطــار” (. )7
عمــل الـوالة الذيــن ســيروا شــؤون القيــروان أثنــاء فتـرات الهــدوء  ،علــى تقدمهــا وازدهارهــا سـواء فــي
مجــال الز ارعــة  ،أو الصناعــة  ،أو التجــارة فــكاً ســعى حســب مــا توفــر لديــه مــن إمكانيــات لتحقيــق
أهدافــه ( . )8فنجــد الوالــي موســى بــن نصيــر (  96 – 88ه ـ  714 – 706 /م ( بعــد أن حقــق
انتصا ارتــه العســكرية تحــول إلــى الجانــب االقتصــادي ،فأمــر بإنشــاء دار لضــرب الســكة ( العملــة )
فقــد كان أول مــن ضربهــا بتلــك النواحــي ( )9محققـاً للبــاد اســتقاالً اقتصاديـاً منحهــا حريــة التجــارة
دونمــا أي تدخــات خارجيــة بيزنطيــة أو قوطيــة.
وهــا هــو الوالــي بشــر بــن صف ـوان الكلبــي (  109 – 103ه ـ  727 – 721 /م ) عمــل علــى
ترتيــب األسـواق  ،ونظــم المتاجــر ( الدكاكيــن ) وحفــر اآلبــار  ،وآمــن الطــرق التــي تمــر بهــا القوافــل
التجاريــة المتجهــة إلــى إفريقيــا ( ، )10كمــا نظــم الوالــي يزيــد بــن حاتــم المهلبــي ( 171 – 155ه ـ /
 789 – 772م) الصناعــة بحيــث جعــل لـ ٍ
ـكل منهــا ســوقاً خاصـاً بهــا(. )11
الزراعة :
بمــا أن محــور الد ارســة هــو الحيــاة االقتصاديــة  ،فــا بــد مــن تنــاول الز ارعــة بكونهــا مــن أهــم مقومــات
االقتصاد ولكننا ســوف نعرج على ملكية األراضي داخل ب ــاد المغرب بشــكل عام بكونها كانت
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أرضاً مفتوحة فالخليفة عمر بن الخطاب (13ـ23هـ 634 /ـ 643م) كـان ـيرى أن تبقى األ ارضـي
المفتوح ــة “ عنوة “ في يد أصحابها ووقفها لصالح كافة المســلمين بعد فرض الخراج عليها (. )12
اصطبغــت القيــروان بشــكل مــا مــن أشــكال اإلقطــاع خــال عهــد ال ـوالة حيــث اقتصــرت ملكيــة
أراضيهــا علــى فئــة محــدودة مــن الطبقــة الحاكمــة مــن والة ،وعمــال وقضــاه ،وكثيــر مــن األســر
العربيــة التــي جــاءت واســتقرت داخلهــا فنجــد مثــا :الفهريــون – قبيلــة عقبــة بــن نافــع – أخــذوا
المنطقــة المجــاورة للمســجد ودار اإلمــارة التــي بناهــا عقبــة بــن نافــع وظلــت بحوزتهــم حتــى أجبرهــم
الوالــي بشــر بــن صفـوان علــى تركهــا لغــرض توســيع المســجد ( )13؛ هــذا وقــد عرفــت القيــروان نظــام
الضيــاع ،أو الم ـزارع الكبي ـرة ذات الملكيــة الخاصــة لألف ـراد وأشــهر هــذه الضيــاع ،ضيــاع الوالــي
عبدالرحمــن بــن حبيــب وضيــاع آل المهلــب خاصــة الوالــي يزيــد بــن حاتــم المهلبــي (155ـ 171ه ـ
772 /ـ 789م) فقــد منح ــت لهــم م ــن قبــل خل ــفاء ب ــني العبــاس؛ نظ ـ اًر لدورهــم الكبيــر الــذي قامـوا بــه
للحفــاظ علــى أمــاك الخافــة العباســية بإفريقيــة بشــكل خــاص (. )14
امتــازت القيــروان بخصوبــة التربــة ،ووف ـره الميــاه ،خاصــة فــي المناطــق الشــمالية منهــا؛ وذلــك
لغـ ازرة األمطــار أمــا المناطــق الداخليــة فهــي تعتمــد علــى ميــاه العيــون واآلبــار( )15ففــي هــذا المجــال
قــام الوالــي عبيــد هللا بــن الحبحــاب (-123 116ه 740 - 735 /م ( بإنشــاء عــدد كبيــر مــن
الصهاريــج الخاصــة بالميــاه خــارج أس ـوار القيــروان فقدمــت خدمــة جليلــة للســكان ،وذلــك بتزويدهــم
()16
بالمــاء العــذب ط ـوال فصــول الســنة
لقــد عرفــت القيــروان أنواع ـاً مــن طــرق الــري مثــل :الس ـواقي ،والنواعيــر ،والدواليــب ،وتبع ـاً لتنــوع
مصــادر الميــاه وطــرق الــري تنوعــت بالتالــي أنـواع المحاصيــل التــي أنتجتهــا المدينــة ،فقــد انتشــرت
ز ارعــة القمــح ،والشــعير ،والزيتــون ،والكــروم والفواكــه والحبــوب (.)17
لقــد عنــى ال ـواله بتوزيــع األ ارضــي التــي تحتــاج إلــى الز ارعــة حــول مدينــة القيــروان فكانــت ز ارعــة
أشــجار الزيتــون بالجهــة الشــرقية مــن المدينــة ،وز ارعــة الحبــوب فــي شــمالها وكثــرت واحــات النخيــل
فــي الجنــوب ،وهكــذا كانــت البــاد مخصبــة حــول المدينــة ،هــذا وقــد ُزرعــت بالمدينــة أنـواع جاءتهــا
من خارجها خاصة :قصب الســكر ،والتوت ،الذي جلب مع الجيش اإلســامي وخاصة الخ ارســني
وهــذا دليــل واضــح علــى مــدى التأثيــر والتأثــر بيــن المســلمين ،كمــا خصــص مــكان داخــل مدينــة
القيــروان لز ارعــة الفــول الــذى كان يــدر أمـواالً كثيـرة  ،فكانــت منتجــات القيــروان مــن هــذه المحاصيــل
كثي ـرة وأســهمت فــي التجــارة الخارجيــة للبــاد( )18األمــر الــذي كان مــن شــأنه رفــع مكانــة المدينــة
اقتصاديـاً وتأثــرت بالتالــي باقــي نواحــي الحيــاة فيهــا فازدهــرت الحيــاة العلميــة والعمرانيــة وغيرهــا .
ولمــا كان الغطــاء النباتــي بالمدينــة وفيـ اًر وغنيـاً فــأن الم ارعــي بهــا كانــت جيــدة ،وهــذا األمــر مــن شــأنه
أن يســهم فــي غنــى البــاد بالمواشــي ،واألغنــام فقــد قــام الوالــي يزيــد بــن حاتــم بإقامــة إســطبات
للخيــول ووفــر لهــا مرعاهــا فقــد كانــت البيئــة الطبيعيــة جيــدة وهــذا يعــزو أختيــار عقبــة بــن نافــع لهــا
مــن حيــث موقعهــا عندمــا قــال ألصحابــه  “ :قربوهــا مــن الســبخة فــإن أكثــر دوابكــم اإلبــل لتكــون
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إبلكــم علــى بابهــا فــي مراعيهــا آمنــه (. ”)19
وعلــى الرغــم مــن الظــروف التــي تميــزت بعــدم االســتقرار وكثـرة الحــروب التــي شــهدتها المدينــة خــال
عهــد الـواله إال أنهــم لــم يتــرددوا فــي بــذل مجهوداتهــم مــن أجــل النهــوض بالبــاد مــن الناحيــة الزراعيــة
فعملـوا علــى زرع االنـواع التــي قامـوا بجلبهــا مــن الخــارج وحســنوا األنـواع التــي زرعوهــا وعملـوا علــى
إتبــاع سياســة حكيمــة تعمــل علــى تغطيــة كافــة مناطــق البــاد بالمنتجــات الزراعيــة ،مــن خــال تبــادل
المنتجــات بيــن المــدن.
الصناعة :
حظيــت القيــروان بوجــود ثــروات معدنيــة بأرضهــا أعطاهــا مجــاالً خصب ـاً لتكــون فــي مقدمــة المــدن
المزدهـرة مــن حيــث الصناعــة  ،فأولــى هــذه الصناعــات صناعــة العملــة والتــي ـ كمــا ذكــر ســابقاً ـ
أوجدهــا الوالــي موســى بــن نصيــر داخــل مدينــة القيــروان فكانــت المنطلــق لصناعــة العملــة بهــا طـوال
فتـرة عهــد الـوالة ،وكان موقــع دار ضــرب العملــة بجـوار دار اإلمــارة ،وبالقــرب مــن المســجد الجامــع
بالمدينــة ،ولهــا مشــرف خــاص يســير العمــل بداخلهــا وينظــم أعمــال العمــال الذيــن تميــزوا بالمهــارة
()20
والدقــة فــي أعمــال الــوزن والنقــش والطبــع
كانـت الصنـوج( )21مـن العمـات التـي صنعـت بالقيـروان خـال عهـد الـوالة ،وأول و ٍ
ال عربـي
اسـتعملها فـي القيـروان عبـدهللا بـن الحبحـاب (  123 – 116ه ـ  754 – 734 /م ) ثـم الوالـي
عبد الرحمن بن حبيب الفهري ( 137 – 127هـ  754 – 745 /م ) ( )22بعدها تكاثرت الصنوج
التي كتب عليها اسم الوالي يزيد بن حاتم المهلبي (  170 – 154هـ  786 – 770 /م) والذي
عنـى بالصناعـة بشـكل عـام ورتبهـا وجعـل ل ٍ
ـكل منهـا مكانـا وسـوقاً خاصـاً بهـا (. )23
كمــا اســتعمل النحــاس بكونــه أهــم م ـوارد الصناعــة داخــل القيــروان فــي تصنيــع الساســل التــي
تطلــى بالذهــب وتســتخدم فــي صناعــة اللجــم الخاصــة بالخيــل  ،كذلــك قامــت صناعــة الخشــب ومــن
الصناعــات الشــهيرة والراقيــة والتــي أوالهــا ال ـوالة عنايــة خاصــة هــي صناعــة الزجــاج ومنهــا تتخــذ
اآلوانــي والتحــف والقنينــات التــي كان يســتعملها الصيادلــة لحفــظ األدويــة وكان لهــذه الصناعــة ســوقاً
خاصـاً بهــا وكانــت هــذه الصناعــات قائمــة علــى أيــدي عمــال محترفيــن يصنعــون بأنفســهم ويعلمــون
كل مــن أراد اقتنــاء حرفــة معينــة مثــل الحــدادة والخياطــة ،وصناعــة الخشــب (. )24
عرفــت القيــروان أيض ـاً صناعــة الزيــوت التــي قامــت علــى ز ارعــة الزيتــون وكانــت الســلعة األكثــر
تصدي ـ اًر ،كذلــك صناعــة المنســوجات الصوفيــة والتــي تتمثــل فــي الســجاد العربــي الــذي يســمى
بالزربيــة ويمتــاز بالزخــرف الهندســي ،وقــد وجــد هــذا النــوع فــي القيــروان بعــد وصــول الفتــح العربــي
اإلســامي وهــذا دليــل آخــر علــى تأثيــر المســلمين الحضــاري  ،كمــا وجــد بالمدينــة دار خاصــة
لألمـراء لصناعــة األقمشــة الحريريــة والتــي تزيــن بالخــط الكوفــي ،والننســى فــي هــذا المجــال الحديــث
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عــن المدبوغــات الجلديــة القيروانيــة والتــي تدبــغ بشــكل خــاص للكتابــة عليهــا وتجلــد بهــا المصاحــف
 ،كذلــك قام ـوا بصناعــة الســروج البســيطة والمطــرزة بالحريــر(. )25
وفــي هــذا المجــال البــد مــن إيضــاح أن الظــروف السياســية المتقلبــة والتــي مــرت بهــا البــاد لــم
تقــف عائقـاً أمــام الـوالة لاهتمــام بالنواحــي االقتصاديــة والتــي تــؤدي إلــى الرقــي بمظاهــر الحضــارة
والمدنيــة رســالة الديــن اإلســامي الحنيــف األمــر الــذي كان مــن شــأنه نهــوض البــاد تجاري ـاً.
التجارة :
أتــاح الموقــع الجغ ارفــي المميــز ألفريقيــة مكانــة تجاريــة مهمــة علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي،
فأفريقيــة كانــت لهــا س ـواحل طويلــة علــى البحــر المتوســط ،وتســيطر علــى طــرق التجــارة المــارة
مــن خالهــا صــوب بــاد الســودان والمشــرق واألندلــس ،كذلــك ال توجــد بهــا ساســل جبليــة مرتفعــة
تفصــل الســاحل عــن الداخــل ،كل هــذه المميـزات ســاعدتها علــى تســيير التجــارة الداخليــة بيــن مدنهــا
وتجارتهــا الخارجيــة مــن غيرهــا مــن مناطــق العالــم اإلســامي (.)26
فكانــت مدينــة القيــروان المركــز التجــاري االول داخــل إفريقيــة طـوال عصــر الـوالة والتــي توافــد عليهــا
تجــار العـراق وبــاد األندلــس الذيــن جاؤوهــا بأنفســهم أحيانـاً وبعثـوا وكاء عنهــم أحيانـاً أخــرى (. )27
إوالــى جانــب القيــروان وجــد مركــز تجــاري أخــر مهــم يقــع فــي جنــوب إفريقيــه وهــو بــاد الجريــد الــذي
شــكل حلقــة وصــل بيــن تجــارة أفريقيــه وتجــارة بــاد الســودان فســلع أفريقيــه كانــت تمــر مــن خالهــا
صــوب بــاد الســودان ،فــدوره كان فعــاالً علــى مســتوى التجــارة المحليــة (. )28
ونظ اًر لنشاط المراكز التجارية من خال مجهودات تجارها فإن هؤالء التجار كانوا على قدر كبير
من امتاك للثروات ،ففي هذا الصدد نجد أن والي الزاب ( )29إبراهيم ابن األغلب ( )30قد لجأ
هؤالء التجار لمساندة ونصرة محمد بن مقاتل العكي ( 181 – 184هـ  797 – 900 /م ) والي
القيروان الذي ثار ضده تمام بن تميم عامل العكي على تونس (. )31
قامــت التجــارة الداخليــة للقيــروان علــى مــا كانــت تجــود بــه مزارعهــا ومنتجــات صانعيهــا فتوفــر فيهــا
مثـاً النحــاس الخــام ،والجلــود ،والبقــول والفــول والبصــل وغيرهــا مــن الســلع ،وكانــت التجــارة الداخليــة
بالمدينــة مرتبطــة بالطــرق التجاريــة المــارة بهــا خاصــة المتجهــة نحــو برقــة واألخــرى المتجهــة نحــو
()32
بــاد الجريــد وهــذه الطــرق لــم تحــظ باهتمــام ال ـوالة فكانــت فــي أكثــر األحيــان ُعرضــة للس ـرقة
وهجمــات اللصــوص ولــم يتــم القضــاء علــى هــذا األمــر إال فــي أيــام الخليفــة األغلبــي إبراهيــم بــن
األغلــب (. )33
أمــا عــن التجــارة الخارجيــة فقــد أعطاهــا ال ـوالة عنايــة خاصــة فتجــد الوالــي عبدالرحمــن ابــن حبيــب
(  137 – 127ه ـ  744 – 754 /م ) اهت ــم بالتج ــارة م ــع ب ــاد الس ــودان وأم ــن ط ــرق القواف ــل
الذاهب ــة إليه ــا وعم ــل أيض ـاً عل ــى توس ــيع التج ــارة معه ــا خاص ــة تج ــارة الذه ــب والرقي ــق (. )34
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شــكلت تجــارة الرقيــق المصــدر األساســي لتجــارة القيــروان الخارجيــة أثنــاء عهــد الـوالة ،فاتجهــت إلــى
بــاد المشــرق وتمــت علــى مرحلتيــن أساســيتين األولــى بــدأت منــذ الفتــح اإلســامي لهــا واســتمرت
حوالــي منتصــف القــرن (  2ه ـ  8 /م ) والمرحلــة الثانيــة بــدأت عنــد انقطــاع وصــول الســبايا
مــن بــاد المغــرب ( . )35ومــن ال ـوالة الذيــن اشــتهروا بتجــارة الرقيــق الوالــي إســماعيل بــن عبيــدهللا
المعــروف بتاجــر هللا ( ، )36فنجــده قــد أقــام ســوقاً بج ـوار مســجده ســمي بســوق إســماعيل أو ســوق
األحبــاش (. )37
ومــن المـوارد األخــرى المهمــة لتجــارة القيــروان الخارجيــة تجــارة الملــح التــي القــت رواجـاً فــي مناطــق
مختلفــة (. )38
كانــت للقيــروان تجــارة مــع األندلــس مزدهـرة؛ بســبب وجــود الموانــي والمــدن التــي ســهلت هــذه العمليــة
وهــي نقــل البضائــع منهــا إواليهــا أشــهرها مينــاء مدينــة تونــس ( ، )39والعمليــة التجاريــة بيــن الطرفيــن
كانت تبادلية بحيث تصدر األندلس البســط ،والحصر  ،والثياب واآلالت الزراعية ،وتورد القيروان
القمــح والشــعير ،والتيــن ،والملــح والزيتــون (. )40
شــهدت التجــارة الخاصــة بالقيــروان كغيرهــا مــن المــدن معامــات وتقاليــد تجاريــة كاســتخدام التاجــر
لختــم خــاص بــه مثلــه مثــل الوالــي ،والقاضــي ( . )41كمــا عرفــت التجــارة الخارجيــة نظــام الوكالــة فــي
البيــع ،فــكان تجــار المشــرق يبعثــون بــوكاء عنهــم يقومــون بعقــد الصفقــات التجاريــة فــي أفريقيــة
نيابــة عنهــم ( ، )42وينــزل هـؤالء فــي فنــادق كانــت معــدة لنــزول التجــار الوافديــن مــن خــارج المدينــة،
ويتضــح لنــا مــدى مــا كان عليــة العمـران مــن تقــدم داخــل مدينــة القيــروان .
تواجــد بالقيــروان أسـواقاً ازهـرة ؛ نظـ اًر لمــا عاشــته المدينــة مــن ازدهــار اقتصــادي كبيــر ،ففــي هــذه
األس ـواق تــم تصريــف المنتجــات المحليــة والتــي كانــت تفــي بحاجــات الســكان المحلييــن ،وأس ـواق
القيــروان كانــت مرتبــة ومنســقة فكانــت الدكاكيــن صفـاً واحــد يقابلهــا مــن الجهــة الموازيــة صفـاً مماثـاً،
وكان يســمى بالســماط أو القيســارية وكل ســوق ـ كمــا أش ـرنا ســابقاً ـ مخصــص لصناعــة معينــة،
ولــكل ســوق كذلــك أميــن ( )43يســير شــؤونه ويديــر وينظــم العاقــات بيــن العامليــن فيــه والتجــار
المحلييــن ،والوافديــن .ونظــام األس ـواق جــاء بــه الفاتحــون العــرب عنــد قدومهــم مــن المشــرق وهــذا
دليــل علــى مــدى حــدوث التأثي ـرات الحضاريــة المتبادلــة بيــن مناطــق العالــم اإلســامي.
تعــددت أسـواق القيــروان وتنوعــت فمنهــا مثـاً :أسـواق أســبوعية كانــت تعقــد فــي يــوم معيــن مــن أيــام
األســبوع كســوق الخميــس ،وســوق األحــد ( )44الواقــع غــرب مدينــة القيــروان وهــو مــن أكبــر أسـواقها؛
فكانــت تبــاع فيــه األقمشــة ،والفخــار وهنــاك أيضـاً أسـواق حملــت اســم الســلعة المباعــة بهــا كســوق
الزجاجيــن الــذي ارجــت صناعتــه بالقيــروان وامتــاز بجودتــه وجــاء فــي قائمــة الســلع المصــدرة إلــى
خــارج البــاد (. )45
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كمــا وجــد ســوق ســمى بســوق الب اززيــن :والــذي يبــاع فيــه المنســوجات المختلفــة ،وســوق الرهادنــة:
وفيــه تبــاع المابــس المســتعملة ،وهــذا ســوق الِبركــة المخصــص لبيــع الج ـواري ومــن أس ـواق
القيــروان أيض ـاً ســوق اللحاميــن  ،وســوق الرماحيــن ،وســوق النســاجين ،وســوق النجاريــن ،وســوق
الدجــاج  ،وهــذه األس ـواق مــن أســمائها أس ـواق مخصصــة لبيــع ســلع ًة بعينهــا(.)46
وخاصــة القــول  :إن مدينــة القيــروان مــرت خــال عهــد ال ـوالة بهــا بحيـ ِ
ـاة اقتصاديــة تفاوتــت مــن
ال إلــى آخــر ٍ
وٍ
كل حســب مقتضيــات الظــروف السياســية التــي حصلــت فــي عهــده ،ولكنهــم بالمجمــل
عملـوا علــى تحســين أمــور االقتصــاد ،لتكــن حـاً لبعــض المشــاكل التــي تعكــر صفــو البــاد ،والعبــاد
أعتبــر
وعــن طريــق اهتمامهــم بتنظيــم االقتصــاد تحولــت القيــروان إلــى مركــز تجــاري وحضــاري مهــم و ُ
الجســر الــذي انتقلــت مــن خالــه الحضــارة العربيــة اإلســامية إلــى األندلــس وصقليــة.
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الخاتمة
تحولــت مدينــة القيــروان مــن مركــز عســكري انطلــق منــه الجيــش اإلســامي الســتكمال الفتوحــات
العربيــة فــي ســائر أنحــاء بــاد المغــرب إلــى مدينــة ازهـرة حضاريـاً فــي كافــة المجــاالت تأثــرت وأثــرت
بغيرهــا مــن المــدن.
عمــل الـوالة الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل خلفــاء بنــي أميــة وبنــي العبــاس علــى بــذل مجهداتهــم مــن
أجــل جعــل المدينــة مــن أكبــر م اركــز العمـران ببــاد المغــرب علــى رغــم كل الظــروف والثــورات التــي
واجهوهــا  ،وأثبتـوا للجميــع أن المســلمين لــم يكــن همهــم هــو الحــروب إوانمــا هــم أمــة علــم وحضــارة.
امتــازت القيــروان بموقــع جغ ارفــي وثــروات طبيعيــة مهمــة ســاعدتها علــى قيــام حيــاة اقتصاديــة
متكاملــة قوامهــا الز ارعــة والصناعــة والتجــارة ،فقــد قامــت الز ارعــة بالمدينــة نظـ اًر لتوفــر التربــة الخصبــة
والميــاه التــي عمــل ال ـوالة علــى إنشــاء الصهاريــج الخاصــة بهــا فتوفــرت المحاصيــل المختلفــة التــي
ســاعدت علــى قيــام الصناعــة ،والتجــارة ،فالصناعــات كانــت فــي جلهــا محليــة لســد حاجــات الســكان،
ثــم بــدأت هــذه الصناعــات فــي التطــور ،ودخلــت فــي مجــال التجــارة والتــي شــهدتها المدينــة فكانــت
لهــا تجــارة داخليــة ،وأخــرى خارجيــة ،فعــن طريــق هــذه التجــارة تحولــت القيــروان إلــى مركــز تجــاري
مهــم يســيطر علــى طــرق تجاريــة رابطــة بيــن س ـواحل البحــر المتوســط ،ومناطــق جنــوب الصح ـراء
اإلفريقيــة.
ولمــا كانــت الحيــاة االقتصاديــة ازه ـرة فــإن أس ـواق القيــروان جــاءت مكملــة لهــذا االزدهــار ،فقــد
ُنظمــت هــذه األس ـواق بحيــث ُجعلــت لــكل صناعــة ســوقاً خاص ـاً بهــا وكان لــكل ســوق أميــن يمثــل
دور المحتســب فينظــم المعامــات بــكل أوجههــا بيــن جميــع المتواجديــن بداخــل الســوق ،هــذا التنظيــم
واالزدهــار الــذي شــهدته القيــروان دفــع جاراتهــا ألن تحــذو حذوهــا وتقيــم أس ـواقاً مماثلــة بهــا.
لقــد وصلــت البــاد إلــى درجــة كبيـرة مــن التقــدم االقتصــادي ،لدرجــة أنــه وجــد فئــة مــن كبــار التجــار
األغنيــاء والذيــن ذكرتهــم المصــادر أنهــم تدخلـوا بأموالهــم لحــل بعــض المشــاكل السياســية والحربيــة
التــي مــرت بهــا البــاد.
عمــل الـوالة بــكل جــد وجهــد علــى إنعــاش البــاد اقتصاديـاً بالرغــم مــن كل الصعوبــات التــي واجهتهــم
وكثــرت الثــورات التــي ظهــرت ضدهــم فقــد حقق ـوا هدفهــم الــذي جــاؤوا مــن أجلــه أال وهــو نشــر
اإلســام ،ونظــم الحضــارة العربيــة اإلســامية والتــي كان النظــام اإلقتصــادي مــن بينهــا.
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 .45القاضي عياض ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعام مذهب مالك ،تحقيق على عمر ،مكتبة الثقافة
الدينية ) ،القاهرة2009 ،م ( ج / 3ص. 318
 .46المقدسي ،المصدر السابق ،ص. 255
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الحياة الثقافية بمدينة تنبكت فيما بين القرنين
الثامن والعاشر الهجريين  /الرابع عشر والسادس عشر المياديين
إعداد  /د.حمد محمد الجهيمي
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية

ملخص البحث
الحياة الثقافية بمدينة تنبكت فيما بين القرنين الثامن والعاشر الهجريين  /الرابع عشر والسادس
عشر المياديين
تناولت هذه الدراسة الحياة الثقافية بمدينة تنبكت فيما بين القرنين الثامن والعاشر الهجريين
الرابع عشر والسادس عشر المياديين ،وقد جاءت في تمهيد وثمانية محاور تتبعها خاتمة وثبت
بالمصادر والمراجع.
ففي المحور األول والموسوم “بـ نشأة مدينة تنبكت “ اتضح لنا بأن لنشأتها الدينية ما ميزها عن
جميع بقاع أفريقيا ،حيث أصبحت من المعالم اإلسامية في منطقة غرب أفريقيا.
أما في المحور الثاني والموسوم بـ” أهم المؤسسات الثقافية بها “ ،فقد تبين لنا بأن لهذه
المؤسسات دو اًر بار اًز في سبيل انتشار اإلسام بغرب أفريقيا ،فعرفت تنبكت العديد من الكتاتيب
والمساجد والجوامع التي كانت سبباً من أسباب الحركة العلمية بتلك المدينة.
وفي المحور الثالث والموسوم بـ “ مراحل التعليم “ فقد اتضح لنا بأن التعليم بتلك المدينة حظى
برعاية كبيرة من الحكام واألهالي لما كان يتيح لطالبه من مكانة مرموقة في المجتمع ،حيث
شهدت مدينة تنبكت مراحل متقدمة من التعليم منها مرحلة التعليم المتوسط ،ومرحلة التعليم العالي
 ،وكذلك مرحلة اإلجازات العلمية .
أما في المحور الرابع والموسوم “ الكتب والمكتبات “ ،فقد اتضح لنا بأن لتلك الكتب والمكتبات
أهمية بارزة في تاريخ مدينة تنبكت ،حيث أصبحت تلك المدينة بفضل تلك الكتب والمكتبات
حاضرة الثقافة اإلسامية ومركز إشعاع ثقافي بغرب إفريقيا.
وفي المحور الخامس والموسوم “ العلوم التي انتشرت بتنبكت “ ،تبين لنا بأن النتشار العلوم
المختلفة بتلك المدينة دوره البارز في إثراء الحياة الثقافية بتنبكت ،حيث أسهمت في انتشار
اإلسام واللغة العربية ،واستمرار حركة التواصل بين تنبكت والشمال األفريقي والمغرب العربي .
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أما في المحور السادس والموسوم “ أشهر العلماء ودورهم في الحياة الثقافية بتنبكت” ،اتضح
لنا بأن تنبكت أنجبت العديد من العلماء والفقهاء الذين اشتغلوا بالعلم وأضافوا الكثير من المؤلفات
التاريخية إلى المكتبة العربية اإلسامية .
تمهيد:
اهتــم اإلســام بالعلــم والعلمــاء ،وحــث علــى طلبــه ،وشــكل الديــن اإلســامي بيئــة علميــة خصبــة،
ـر
حيــث اهتــم الق ـرآن الكريــم بالعلــم وأمــر بــه نبينــا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم لقولــه تعالــى “ :ا ْقـ َ ْأ
ِ
ـك األَ ْكــرمَّ .الـ ِـذي َعَّلــم ِباْلَقَلـمَِ .عَّلــم ِ
ـك َّالـ ِـذي َخَلــقَ .خَلــق ِ
ـان ِمـ ْـن َعَلـ ٍ
ـان
ـق .ا ْقـ َ ْأ
اإل ْن َسـ َ
اإل ْن َسـ َ
ـر َوَرُّبـ َ
اسـ ِم َرِّبـ َ
َ
َ
بْ
َ
َ
َُ
َمــا َلـ ْـم َي ْعَلـ ْـم “ .ســورة العلــق اآليــات . 1-5
وجعــل النبــي طلــب العلــم فريضــة بقولــه صلــى هللا عليــه وســلم  “ :طلــب العلــم فريضــة علــى كل
مســلم ومســلمة” وقولــه عليــه الســام “اطلب ـوا العلــم مــن المهــد إلــى اللحــد”  ،ومــن خــرج فــي طلــب
العلــم فــي ســبيل هللا حتــى يرجــع وقولــه “يــوزن يــوم القيامــة مــداد العلمــاء بدمــاء الشــهداء” وأن العلمــاء
ورثــة األنبيــاء إوان األنبيــاء لــم يورثـوا دينــا اًر وال درهمـاً إوانمــا ورثـوا العلــم  ،فمــن أخــذه أخــذ بخــط وافــر
 ،وقولــه عليــه الســام “مــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجمــه هللا بلجــام مــن نــار يــوم القيامــة” لــذا كان
مــن الطبيعــي أن يحــرص المســلمون علــى االهتمــام بالعلــم واالســتزادة منــه  ،وصــار منهــم الدعــاة
والعلمــاء والفقهــاء والمحدثيــن .
واقتــرن اهتمــام المســلمين بالعلــم والعنايــة بمؤسســاته وم اركـزه ،حيــث شــهد العالــم اإلســامي علــى
مــر العصــور أنواع ـاً عديــدة منهــا ،كالكتاتيــب والمســاجد والمــدارس ودور الحكمــة وخ ازئــن الكتــب
وغيرهــا مــن المنشــآت العلميــة التــي أســهمت بــدور بــارز فــي نشــر التعليــم والثقافــة ،ونالــت تنبكــت
نصيب ـاً واف ـ اًر مــن العلــم والعلمــاء وطــاب العلــم الذيــن أســهموا فــي نش ـره بتلــك المدينــة ،فأصبحــت
تنبكــت بفضــل هـؤالء العلمــاء وطــاب العلــم وبفضــل نشــأتها اإلســامية أعظــم مركــز للثقافــة والتجــارة
فــي غــرب أفريقيــا ،ولــم تقــل منزلتهــا عــن مثياتهــا بالشــمال اإلفريقــي والمغــرب العربــي ،حيــث أصبــح
لهــا شــأن عظيــم ومكانــة مرموقــة فــي العالــم اإلســامي خــال العصــور اإلســامية ،وصــارت تمثــل
كاً مــن اإلمبراطوريتيــن العظيمتيــن مالــي وســنغاي اللتيــن دخلــت تنبكــت تحــت لوائهمــا ونمــت
وتطــورت حتــى أصبحــت أعظــم مركــز ثقافــي إســامي وتجــاري واقتصــادي بغــرب أفريقيــا.
ونأمل من خال هذه الدراسة اإلجابة على بعض التساؤالت اآلتية:
مــا هــي دوافــع انتشــار اإلســام بمدينــة تنبكــت؟ ثــم مــا هــو دور الم اركــز الثقافيــة فــي نشــر اإلســام
والحضــارة اإلســامية بتلــك المدينــة؟ ومــن هــم علمــاء تنبكــت الذيــن قام ـوا بنشــر اإلســام والثقافــة
العربيــة اإلســامية بتنبكــت بصفــة خاصــة ومنطقــة غــرب أفريقيــا بصفــة عامــة؟ ومــا هــي النتائــج
التــي حققهــا أولئــك العلمــاء بتلــك المدينــة؟
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وحاولــت فــي هــذه الد ارســة أن نتتبــع الحيــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت فيمــا بيــن القرنيــن الثامــن
والعاشــر الهجرييــن  /ال اربــع عشــر والســادس الميادييــن مــن خــال المنهــج التاريخــي الــذي يعتمــد
علــى ســرد األحــداث وتحليلهــا  ،مســتخدماً مــا تمكنــت الحصــول عليــه مــن مصــادر وم ارجــع.
وتعميماً للفائدة ،فقد تم تقسيم البحث إلى المحاور التالية:
المحور األول :نشأة مدينة تنبكت .
المحور الثاني :أهم المؤسسات الثقافية بها.
المحور الثالث :مراحل التعليم.
المحور الرابع :الكتب والمكتبات.
المحور الخامس  :العلوم التي اشتهرت بها .
المحور السادس :أشهر العلماء ودورهم في الحياة الثقافية بتنبكت.
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المحور األول نشأة مدينة تنبكت
نشــأت مدينــة تنبكــت فــي البدايــة علــى أنهــا ربــاط( ، )1أقامــه عبــدهللا بــن ياســين( )2علــى حافــة
الصح ـراء الجنوبيــة لبــاد المغــرب علــى نهــر النيجــر حــول بئــر مــاء كانــت تقــف عندهــا القوافــل
التجاريــة لترتــوي منهــا وتســقي إبلهــا ،وكانــت تقيــم عنــد هــذا البئــر امـرأة عجــوز تدعــى تنبكــت ،كانــت
ذات مكانــة رفيعــة بيــن جماعتهــا التــي تقيــم معهــا ،فعــرف المــكان باســمها ،وبذلــك أصبــح اســمها
علماً من أعام المنطقة أو تلك المدينة(.)3
وعــن وصــف مدينــة تنبكــت يــورد لنــا التنبكتــي مــؤرخ القــرن العاشــر الهجــري  /الســادس عشــر
الميــادي نص ـاً بقولــه “ :ال نظيــر لهــا فــي البلــدان مــن بــاد الســودان إلــى أقصــى بــاد المغــرب
مــروءة وحريــة وتعفف ـاً وصيانــة وحفــظ العــرض ،و أرفــة بالمســاكين والغربــاء ،وتلطف ـاً بطلبــة العلــم
إواعانتهــم “(.)4
تكشــف لنــا إشــارة التنبكتــي الســابقة بــأن تلــك المدينــة اتخــذ منهــا رجــال العلــم والفكــر واألثريــاء
موطنـاً بعــد أن جــاؤا مــن أماكــن متعــددة ،األمــر الــذي جعلهــا تحمــل طابعـاً متميـ اًز التصالهــا بثقافــات
متنوعــة.
وعن نطق اســم تنبكت ورســمه اتفق كل من محمود كعت في كتابه “ تاريخ الفتاش “( ،)5وأحمد
()7
بابا التنبكتي في كتابه “ نيل االبتهاج “( ، )6وعبدالرحمن الســعدي في كتابه “ تاريخ الســودان “
 ،وصاحــب كتــاب “ تذكـرة النســيان فــي تاريــخ ملــوك الســودان”( ،)8علــى إطــاق اســم تنبكــت علــى
تلــك المدينــة ،بينمــا نــرى أن ابــن بطوطــة نطقهــا بضــم التــاء وســكون النــون وضــم البــاء الموجــودة
وســكون الــكاف وضــم التــاء الثانيــة بعدهــا واو ،فنطقهــا تنبكتــو( ،)9وهــي عنــد بعــض المستش ـرقين
تنطــق تمبكتـوا ،فعلــى ســبيل المثــال نجدهــا عنــد كل مــن أرنولــد( ، )10وفيــج( ، )11وديبـوا( ،)12تكتــب
 ،Timbutctooبينمــا ذكرتهــا الم ارجــع العربيــة وعلــى أرســها كتــاب “ انتشــار اإلســام فــي القــارة
اإلفريقيــة “ لحســن إبراهيــم حســن باســم تمبكتــو( ،)13باإلضافــة إلــى دائـرة المعــارف اإلســامية(.)14
ومــن خــال هــذا االســتعراض الســابق آلراء المؤرخيــن والكتــاب حــول اســم مدينــة تنبكــت نــرى
أن االســم الصحيــح لهــذه المدينــة هــو مــا ذك ـره كل مــن محمــود كعــت ،وأحمــد بابــا ،وعبدالرحمــن
الســعدي ،وصاحــب كتــاب “ تذكـرة النســيان “ باعتبارهــم مــن أهالــي هــذه المدينــة ،وبعضهــم عــاش
فيهــا منــذ زمــن مبكــر وفــي عصــر ازدهارهــا وتقدمهــا الحضــاري وهــم األدرى بصحــة نطــق اســمها
ورســمه .
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المحور الثاني أهم المؤسسات الثقافية
كانــت مــن العوامــل الرئيســية التــي ســاعدت علــى ازدهــار الحيــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت ،وذلــك
مــن خــال تربيــة وتنشــئة الفكــر والعلــم ،إوانجــاب العــدد الوفيــر مــن الفقهــاء والمثقفيــن بتلــك المدينــة
 ،إواثـراء أرواحهــم وأفكارهــم ،وتغذيــة عقولهــم بتلــك الثقافــة العربيــة الغزيـرة التــي لــم تعبــث بهــا يــد أو
قلــم والتــي نهل ـوا منهــا مــا يــروي ظمأهــم الفكــري(.)15
كمــا نشــطت المكتبــات كثي ـ اًر بتنبكــت ،وأصبحــت مصــد اًر كبي ـ اًر للربــح التجــاري ال ارئــج ،كمــا
كانــت مصــد اًر للوحــي والتأليــف المتدفــق ،وكان يتســاوى فــي تلــك العنايــة واالهتمــام الكبيــر بالكتــب
والمكتبــات ،وامتاكهــا واقتنائهــا والعمــل علــى امتــاء خزاناتهــم بهــا الملــوك والعلمــاء والفقهــاء
والمعلميــن فــي منطقــة غــرب أفريقيــا( )16عامــة ،وتنبكــت خاصــة ،بــل والتجــار الــذي كانـوا يجلبونهــا
مــن جميــع البقــاع معهــم مــن الشــمال األفريقــي وبــاد المغــرب اإلســامي وغيرهــا مــن البــاد(.)17
كمــا نشــطت الحركــة الفكريــة والعلميــة ،وأصبحــت تلــك المدينــة مركــز اإلشــعاع الثقافــي وملتقــى
طالبــي العلــم والثقافــة اإلســامية مــن جميــع بــاد غــرب أفريقيــا ،بــل أصبحــت مخزنـاً لتلــك الكتــب،
وقــد تعــددت األماكــن التــي كانــت تجمــع وتشــترى منهــا الكتــب ،والعمــل علــى توفرهــا فــي البــاد،
وكانــت الطلبــات تت ازيــد بجميــع أنـواع الكتــب ،خاصــة المخطوطــات المنســوخة التــي تــرد إليهــم عــن
طريــق التجــارة أو برجــوع طلبــة العلــم مــن أبنــاء تنبكــت الذيــن يخرجــون لاســتزادة مــن العلــوم والد ارســة
فــي البــاد اإلســامية المشــرقية منهــا والمغربيــة(.)18
كمــا كانــت اللغــة العربيــة هــي لغــة البــاد فــي كل شــيء فــي حياتهــم بعــد أن نشــأوا عليهــا ونهلـوا
مــن أصولهــا وكتبـوا وألفـوا بهــا كتبهــم وعلومهــم بجانــب تلــك اللهجــات القديمــة الســودانية( ،)19وكانــت
جميــع المعــارف والد ارســات والعلــوم والم ارســات تــدون باللغــة العربيــة وهــي لغــة البــاد الرســمية
ولغــة البــاط الســلطاني والدواويــن ،إال أن اللغــة الدارجــة الوطنيــة أو المحليــة هــي لغــة العامــة
فــي تنبكــت ،وكانــت الخطبــة فــي المســجد تلقــى باللغــة العربيــة ،كمــا أصبحــت العربيــة هــي لغــة
الم ارســات والمكاتبــات ولغــة البــاد الرســمية فــي الم ارســم واإلدارة والدواويــن ،ولكنهــا ليســت لغــة
التخاطــب ،وقــد ظهــر ذلــك جلي ـاً فــي حديــث منســا موســى إلــى الســلطان الناصــر بــن قــاوون فــي
مصــر عندمــا كان يتحــدث عــن طريــق الترجمــان( ،)20وبهــذا أصبحــت العربيــة هــي اللغــة الموجــودة
فــي البــاد كتابـ ًة واســتعماً ،وأصبحــت لغــة الصــاة والخطــب الدينيــة ،وأصبحــت أيضـاً لغــة الحكــم
واإلدارة والم ارســات والتجــارة بجانــب اللهجــات الوطنيــة أو المحليــة ،بيـ َـد أنهــا غــدت لغــة تخاطــب
قبائــل نصــف قــارة أفريقيــا وليســت غربهــا فقــط(.)21
كمــا أصبحــت طريقــة الكتابــة فــي تنبكــت علــى طريقــة أهــل المغــرب ،فقــد أرســل القاضــي موســى
كتابــه بالخــط المغربــي إلــى الســلطان الناصــر ابــن قــاوون فــي مصــر(.)22
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تعــددت منابــر العلــم والمعرفــة والتــي لعبــت دو اًر بــار اًز فــي إث ـراء الحيــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت،
ولعــل أبــرز أمثلــة علــى تلــك المنابــر أو المؤسســات العلميــة :
 الكتاتيبتبــدأ هــذه المرحلــة عندمــا يبلــغ الطفــل ســن الســابعة ،فــكان والــده يأخــذه إلــى المعلــم أو األلفــا ـ هــو
لفــظ يطلــق علــى المعلــم أو المــدرس أو كبيــر ورئيــس المهنـةـ لتعليــم مبــادئ القـراءة والكتابــة باللغــة
العربيــة ،وليحفــظ القـرآن وأصــول الصــاة ،وذلــك علــى اللــوح الــذي يمســكه ويعطيــه لــه المعلــم ليتلقــى
الصبــي عليــه الكتابــة وتحســين الخــط ،ويلقنــه الــدروس التــي غالبـاً مــا تنتهــي بفهــم وحفــظ الصبي(.)23
ويتولــى التدريــس فــي هــذه المرحلــة معلمــو الكتاتيــب التــي انتشــرت فــي المــدن والقــرى علــى السـواء،
وكان الكتــاب بمثابــة المرحلــة التــي تهيــئ الطالــب للدخــول فــي المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم( ،)24وفــي
نهايــة هــذه المرحلــة يكــون الطالــب قــد حفــظ جــزء مــن الق ـرآن الكريــم وتعلــم الصــاة التــي ال يمكــن
أن يتركهــا أبــداً ،وعنــد تركــه لهــا أو عــدم مواظبتــه عليهــا فــي أوقاتهــا فإنــه يعاقــب بالضــرب أو القيــد
إذا ظهــر منــه تقصيــر فيهــا أو فــي حفــظ القـرآن(.)25
ـ
مسجد سيدي يحيى:
()26
أســس هــذا المســجد علــى يــد أول دولــة للطـوارق  ،والتــي حكمــت تنبكــت حوالــي القــرن الخامــس
الهجــري  /الحــادي عشــر الميــادي ،وقــد شــيد علــى ضريــح رجــل مــن العلمــاء الصالحيــن ،قــدم مــن
المغــرب األقصــى لنشــر تعاليــم الديــن اإلســامي ،وقــد جــدد بنــاءه محمــد نــض ،بعــد أن تولــى علــى
وصلحــاء المدينــة أن أجــداده كانـوا يصلــون فــي هــذا الموضــع ،وقــد بنــاه علــى
تنبكــت ،وأخبـره علمــاء ُ
الطـراز المغربــي اإلســامي ،وعيــن لــه إمامـاً يدعــى الشــيخ يحيــى التادليــس والــذي اســتمر فــي إمامتــه
إلــى أن توفــى عــام 868هــ1463 /م(.)27
ـ
الجامع الكبير:
يطلــق علــى هــذا الجامــع جنقربيــر ،أي المســجد الكبيــر ،وهــو يعــد مــن اآلثــار اإلســامية الهامــة
بمدينــة تنبكــت ،وال يعــرف علــى وجــه التحديــد تاريــخ بنائــه ،وقــد يكــون هــو المســجد الــذي أمــر
الســلطان منســا موســى( ،)28المهنــدس إبراهيــم الســاحلي( )29بنائــه بتلــك المدينــة عــام  746ه ـ /
 1345م عقــب عودتــه مــن رحلتــه إلــى الحــج فــي أوائــل القــرن الثامــن الهجــري  /ال اربــع عشــر
الميــادي ،وقــد بنــي علــى الطـراز المغربــي ،إذ كان صغيــر الحجــم فــي بدايتــه ،ثــم تطــور فــي التوســع
والبنــاء لغــرض اســتيعاب األعــداد المت ازيــدة مــن المصليــن الذيــن صــاروا يتوافــدون عليــه ،ومــن أبــرز
األئمــة الذيــن تولـوا إمامتــه هــو اإلمــام كاتــب موســى الــذي اســتمر فــي ذلــك حوالــي أربعيــن ســنة مــن
تاريــخ إنشــائه(.)30

252

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

ـ جامع سنكوري  Sankreeأو سنكري :
مــن المؤسســات العلميــة بتنبكــت يقــع فــي الجهــة الشــمالية مــن المدينــة ،وقــد بــات جامعــة إســامية
راقيــة علــى غـرار الم اركــز الدينيــة بالشــمال األفريقــي ،وقــد اســتقدم لهــا الســلطان منســا موســى العلمــاء
مــن الخــارج ،واشــترى لمكتباتهــا الكتــب والمخطوطــات ،وأغــدق علــى علمائهــا وطابهــا األم ـوال،
ورعاهــم ،فازدهــرت العلــوم والثقافــة فيهــا ،وقــد تحــول هــذا الجامــع بعــد مــدة إلــى جامعــة للد ارســة
والبحــوث العلميــة والدينيــة(.)31
وعــن بنــاء هــذا الجامــع يتحــدث الســعدي قائـاً “ :أمــا مســجد ســنكري فقــد بنتــه ســيدة غاليــة
فاضلــة ،كانــت تمتلــك ثــروة ،فوظفــت جــزءاً منهــا لهــذه المنــارة ،وقــد أفــاد أنــه لــم يعثــر علــى تاريــخ
يحــدد بنائــه “(.)33
()32

ذاع صيــت هــذه الجامعــة بمــا بلغتــه مــن مســتوى علمــي رفيــع ،وجعلــت مــن تنبكــت عاصمــة مــن
عواصــم العلــم واآلداب فــي بــاد الســودان الغربــي وذلــك مــن خــال الفقهــاء والعلمــاء الذيــن تول ـوا
إمامــة هــذه الجامعــة والذيــن مــن بينهــم الولــي الصالــح أبــو البــركات ،والفقيــه محمــود بــن عمــر بــن
محمــد أقيــت ،ثــم ابــن خالــه اإلمــام انــدغ محمــد بــن الفقيــه المختــار النحــوي(.)34
ومــن أئمــة هــذه الجامعــة عبدالرحمــن بــن عبــدهللا الســعدي صاحــب كتــاب تاريــخ الســودان ،كان
رحمــه هللا عالم ـاً ازهــداً ،وكان إمام ـاً فــي مســجد ســنكري ،مكــث فــي اإلمامــة زمن ـاً طوي ـاً(.)35
لقــد اتســعت رقعــة تنبكــت العلميــة والثقافيــة بفضــل دور جامــع ســنكري ،وزاد شــأن العديــد مــن
المــدن األخــرى مثــل مدينــة كان ـوا( )36وجنــى( )37فــي غــرب أفريقيــا( ،)38وكانــت هــذه الجامعــة فخــر
المدينــة األعظــم أيــام روعتهــا(.)39
ممــا ســبق يتضــح بجــاء أن بنــاء مســجد ســنكري قــد كان ســبباً مــن أســباب هــذه الحركــة العلميــة،
وأصبــح منــارة العلــم والعلمــاء ،وضــم بيــن جنباتــه صفــوة العلمــاء الذيــن درس ـوا بــه ،وبرع ـوا ،وذاع
صيتهــم ،وال يـزال المســجد باقيـاً إلــى يومنــا هــذا رغــم أنــه بنــي فــي الفتـرة التــي ســبقت القــرن العاشــر
الهجــري  /الســادس عشــر الميــادي.
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المحور الثالث مراحل التعليم
حظــي التعليــم بمدينــة تنبكــت برعايــة كبيـرة مــن الحــكام واألهالــي ،نظـ اًر لمــا كان يتيــح لطالبــه مــن
مكانــة مرموقــة فــي المجتمــع ،كمــا لعبــت المؤسســات التعليميــة دو اًر كبيـ اًر فــي إثـراء الحيــاة الثقافيــة
فــي تلــك المدينــة ،وذلــك مــن خــال الم ارحــل التــي يمــر بهــا ذلــك التعليــم وهــي علــى النحــو اآلتــي :
أ -مرحلة التعليم المتوسط:
فــي هــذه المرحلــة ينتقــل إلــى د ارســة الكتــب التــي تحــوي الم ـواد بتوســع وتفصيــات ،ومناقشــة
المســائل الكبيـرة والمؤلفــات التــي عرفهــا المســلمون فــي ذلــك الوقــت( ،)40وبجانــب تلــك الكتــب الدينيــة
كانــت تــدرس هنــاك كتــب الم ـواد األخــرى كالحســاب ،واحتســاب الــزكاة والض ارئــب ،والصناعــات
المختلفــة كالتجــارة والخياطــة والحــدادة ،وغيرهــا مــن الصناعــات التــي كان يتــم تعليمهــا علــى يــد
المعلــم ،وبعدهــا يحصــل الطالــب علــى شــهادة مكتوبــة يصيــر بعدهــا متاهـاً لمواجهــة الحيــاة ،فيصيــر
معلم ـاً أو شــيخاً فــي صناعتــه أو علمــه ،وهــي بمثابــة تصريــح مــن المعلــم(.)41
اختلــف نظــام التعليــم فــي مدينــة تنبكــت عمــا جاورهــا مــن القــرى والمــدن المحيطــة لهــا ،فالتعليــم فــي
القريــة وهــي غالبـاً مــا كانــت علــى مشــارف الصحـراء أو بعيــدة عــن تنبكــت قليـاً ،كان التعليــم إل ازمـاً
للجميــع ،لإنــاث والذكــور علــى السـواء ،فقــد كان الجميــع يتلقــون تعليمهــم علــى يــد الشــيخ أو المعلــم
أو المســؤول عــن تعليمهــم حفــظ الق ـرآن الكريــم ومبــادئ الق ـراءة والكتابــة والســيرة النبويــة والتعليــم
اإلســامي ،وكان للفتــاة الحــق فــي تلقــي العلــوم والثقافــة فــي تنبكــت وذلــك علــى يــد الفقيهــات الائــي
بهــن ويصــرن مســئوالت عــن تحفيــظ القـرآن الكريــم لهــن والقـراءة والكتابــة(.)42
ب -مرحلة التعليم العالي:
بعــد مرحلــة التعليــم المتوســط يصــل الطالــب إلــى مرحلــة التعليــم العالــي ،وتتميــز الد ارســة فــي هــذه
المرحلة بالعمق في القضايا التفصيلية والشــروح الدقيقة ،ولها أســاتذتها المختصون ،وتمتد الد ارســة
فيهــا ألكثــر مــن عشــر ســنوات ،وربمــا قضــي بعــض الطــاب نصــف عمـره فــي هــذه المرحلــة ،وبعــد
إكمالــه الد ارســة يمنــح الطالــب إجــازة مــن شــيخه بعــد اجتيــازه امتحانــات صعبــة يشــارك فيهــا لفيــف
مــن األســاتذة الكبــار فــي المنطقــة(.)43
وهكــذا فقــد كان للحركــة العلميــة فــي مدينــة تنبكــت دور بــارز فــي الحيــاة الثقافيــة بتلــك المدينــة،
حيــث أســهمت فــي انتشــار اإلســام واللغــة العربيــة بتلــك المدينــة ،األمــر الــذي أصبــح معــه النظــام
التعليمــي بتلــك المدينــة صــورة ممثلــة للنظــام التعليمــي فــي الم اركــز الثقافيــة فــي البــاد اإلســامية
المش ـرقية والمغربيــة مــن حيــث االعتمــاد علــى الكتاتيــب والمســاجد والجامعــات وغيرهــا مــن منابــر
العلــم بمدينــة تنبكــت .
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ج -مرحلة اإلجازات العلمية ( منح الشهادات ):
وعــن اإلجــازات العلميــة الممنوحــة ،كانــت تعطــى اإلجــازةـ الشــهادةـ الدالــة علــى نجــاح الطالــب
الــذي أتــم المرحلــة التعليميــة التــي تؤهلــه ليصبــح بعدهــا متمكنـاً مــن مادتــه وأســانيدها ومصادرهــا وقــد
ناقشــها مــع معلمــه أو أســتاذه ،وقــد حكــى ذلــك أحــد مؤرخــي تنبكــت عــن نفســه عندمــا قــام ببحــث
وتحقيــق مــادة مــدة تتـراوح بثــاث ســنوات( ، )44وبعــد اقتنــاع معلمــه أو شــيخه بتلــك األبحــاث وتلــك
التحقيقــات تعطــى لــه اإلجــازة التــي تعتبــر تصريحـاً مــن المعلــم أو المــدرس بتحقيــق الد ارســة ونبــوغ
الطالــب فــي العالــم أو الفــن الــذي أتقنــه ،وأنــه قــد درســها علــى يديــه( ،)45وكانــت تلــك الشــهادات
تعطــى إمــا خاصــة تختــص بالقـرآن الكريــم والحديــث ،أي خاصــة بالثقافــة اإلســامية البحتــة لنشــر
كلمة هللا تعالى( ،)46أو عامة تشغل عدة مواد أو فنون أو مهارات بجانب العلوم الدينية ،وكلتاهما
مطلوبــة فــي مدينــة تنبكــت( ،)47وكان الطــب يعتمــد علــى الناحيــة العمليــة فــي الحيــاة اليوميــة فــي
تنبكــت( ،)48كمــا وجــد الحســاب ولكــن لــم يوضــع لــه منهــج محــدد(.)49
تلــك الشــهادات العلميــة أو اإلجــازة تؤهلــه ألن يعمــل بإلقــاء الخطــب أو اإلمامــة ،وبــأن يعمــل
الخريــج مســاعد قاضــي أو نائــب لــه أو كاتب ـاً فــي مصلحــة حكوميــة ،أو نســخ الكتــب ،أو تعليــم
الق ـراءة ،وقــد تنتهــي بالعمــل بالقضــاء وتولــي مهامــه(.)50
وكانــت الشــهادات تعطــى للطالــب ويتســلمها بنفســه يــداً بيــد ،أمــا فــي حــاالت خاصــة فيجــوز أن
يرســلها المعلــم للطالــب التابــع لــه ،فقــد تحــدث الفقيــه أحمــد بابــا التنبكتــي عــن حصولــه علــى أحــدى
شــهادته مــن أســتاذه الفقيــه محمــد بغيــع بقولــه “ :الزمتــه أكثــر مــن عشــر ســنين ،فق ـرأت عليــه
بلفظــي مختصــر خليــل وفرعــي ابــن الحاجــب قـراءة بحــث وتحقيــق وتحريــر عليــه . .وحضــرت عليــه
التوضيــح كذلــك ،لــم يقتــض منــه إلــى اليســير مــن الوديعــة إلــى األقضيــة ،وختمــت عليــه الموطــأ قـراءة
تفهــم ،وحضرتــه كثي ـ اًر فــي المنتقــى والمدونــة بشــرح المحلــي ثــاث م ـرات وألفيــة الع ارقــي فــي علــم
الحديــث مــع شــرحهما وحضرتهمــا عليــه مـرة أخــرى ،وختمــت عليــه تلخيــص المفتــاح مرتيــن وبعــض
الثالــث بمحضــر الســعد وصغــرى السنوســي مــع شــرح الجزيريــة .وبالجملــة فهــو شــيخي وأســتاذي مــا
انتفعــت بأحــد انتفاعــي بــه وبكتبــه ،رحمــه هللا ونفعــه ،وأجازنــي جميــع مــا يجــور لــه وعنــه وكتــب لــي
بخطــه فــي ذلــك”(.)51
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المحور الرابع الكتب والمكتبات
اهتــم الملــوك والســاطين بشــؤون العلــم والثقافــة وتشــجيعهم لتلــك الد ارســات فــي مدينــة تنبكــت،
وكان منهــم الســلطان منســا موســى الــذي حظيــت تنبكــت بعنايتــه ،فأقــام بهــا المســاجد والجوامــع
والمعاهــد العلميــة ،ودعــا أشــهر العلمــاء وفقهــاء الشــمال األفريقــي للتدريــس بهــا ،وأحضــر معــه
أمهــات الكتــب فــي رحلــة حجــه الشــهيرة التــي كانــت فرصــة طيبــة لتوطيــد عاقــات إمبراطوريتــه
بالبــاد اإلســامية ،والعمــل علــى توفيــر الثقافــة والفكــر اإلســامي ألهــل غــرب أفريقيــا ،وجلــب الكتــب
القيمــة المختلفــة ،وخاصــة مــا يتعلــق بالفقــه المالكــي( ، )52وســار علــى تلــك العنايــة خلفــه أســافه،
فقــد وجــد ابــن بطوطــة عنــد فقيــه الســلطان منســا ســليمان كتــاب المدهــش البــن الجــوزي ،ويــدل ذلــك
علــى عنايتهــم بالعلــم وجلــب الكتــب القيمــة مــن مصــر وبــاد المغــرب اإلســامي التــي يبدلــون فــي
ش ـرائها األم ـوال الكثي ـرة(.)53
كان أســكيا محمــد( )54محبـاً للعلــم والعلمــاء ،وازدهــت تنبكــت فــي عهــده ازدهــا اًر كبيـ اًر ،فقــد جلــب
معــه الكتــب مــن مصــر وبــاد المشــرق عنــد ذهابــه فــي رحلــة الحــج المشــهورةعام 902ه ـ 1496
م ،كمــا كانــت تلــك الكتــب الشــاملة لجميــع العلــوم اإلســامية والثقافيــة العربيــة تغمــر أسـواق تنبكــت،
وبهــا أيض ـاً كتــب الفنــون واآلداب ،وكتــب الفقــه والحديــث ،وكتــب النحــو ،وكتــب العلمــاء الكبــار
ذوي األســماء الامعــة فــي ســماء العلــم والثقافــة أمثــال كتــاب الشــفا للقاضــي عيــاض ،وكتــب جــال
الســيوطي المعــروف بصداقتــه الشــخصية لألســكيا محمــد وقتئــذ ،وكتــب صحيــح مســلم وصحيــح
البخــاري(.)55
كمــا وجــدت مجموعــات كتــب ومخطوطــات كثي ـرة ،منهــا عــن ســيرة الرســول الكريــم صلــى هللا
عليــه وســلم وصحيــح البخــاري ،وكذلــك كتــب قوانيــن ابــن مالــك ،وكتــب شــعر مــن أشــعار الحريــري،
باإلضافــة إلــى العديــد مــن الكتــب التاريخيــة والجغرافيــة التــي تتكلــم عــن البــاد اإلســامية المشـرقية
والمغربيــة(.)56
ووجــدت فــي مكتبــات تنبكــت أيض ـاً الكتــب التــي تحتــوي علــى جميــع أعمــال العــرب الثقافيــة
والفكريــة واألدبيــة( ،)57وقــد عنـوا عنايــة كبيـرة بجمــع الكتــب فــي كل فــن وعلــم ،وكانــت هنــاك الكتــب
والمجلــدات التــي بلغــت حوالــي مائتــي ألــف مجلــد(.)58
كانــت الكتــب تــدون قبــل وصــول الــورق مــن المغــرب علــى جلــود مدبوغــة أو علــى الــورق المصنــوع
مــن القطــن الــذي كان يســتورد ،وكانــت صفحــات الــورق أو صفحــات الجلــود المدبوغــة تربــط مــع
بعضهــا بخيــط وتحفــظ فــي صناديــق غاليــة بــدالً مــن المكتبــة ،وأحيانـاً كانــت هــذه الصفحــات تلــف
وتوضــع داخــل علــب مســتديرة مــن النحــاس(.)59
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كمــا اهتــم أســكيا داود( )60والــذي ولــي حكــم مملكــة ســنغاي عــام  956هــ1519 /م بالكتــب
والمكتبــات ،حيــث كان مــن أشــد الملــوك اهتمامـاً وولعـاً بهــذا الجانــب ،وكان ينعكــس فــي ذلــك مــن
فصاحتــه ولباقتــه وباغتــه ،كمــا أنــه هــو أول مــن اتخــذ خ ازئــن أو مكتبــات للكتــب وأصبــح لديــه
النســاخ الذيــن ينســخون ويكتبــون لــه الكتــب ،وقــد حــذا حــذوه الفقهــاء والعلمــاء والنــاس ،وأصبــح
بعضهــم يقتنــي األعــداد الوفيـرة مــن مختلــف الكتــب ،حتــى أن أحدهــم صــار لديــه مــا يقــرب مــن ســبعة
آالف كتــاب فــي خزائنــه(.)61
وهكــذا فقــد أصبحــت مدينــة تنبكــت بفضــل تلــك الكتــب والمكتبــات المنتش ـرة فــي طــول البــاد
وعرضهــا حاضـرة للثقافــة اإلســامية ،ومركــز إشــعاع فــي الميــدان الدينــي فــي غــرب أفريقيــا لمــا لهــا
مــن نشــأة دينيــة حينمــا أسســت علــى الديــن الحنيــف ونشــأت عليهــا معارفهــا وعقيدتهــا ،بــل وتعــدت
إلــى مختلــف أن ـواع الحيــاة .
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المحور الخامس العلوم التي انتشرت بتنبكت
يرجــع الفضــل فــي انتشــار الثقافــة واللغــة العربيــة ،وتلــك النهضــة العلميــة بتنبكــت خاصــة ومنطقــة
غــرب أفريقيــا عامــة إلــى الديــن اإلســامي الحنيــف ،حيــث كان الدعــاة المســلمون الذيــن زحفـوا نحــو
جنــوب الصحـراء ،ومــا تاهــم مــن فقهــاء وعلمــاء وذوي باغــة وفصاحــة وخاطبــة ،بجانــب أمانتهــم
فــي تجارتهــم المزدهـرة الرائجــة(.)62
ازدهــرت العلــوم بمدينــة تنبكــت ،وقــد شــملت جميــع أمــور الحيــاة الدنيــا ،بجانــب الديــن اإلســامي،
منها القرآن الكريم ،والفقه ،والحديث ،والتفســير ،والنحو ،والعلوم الفلســفية ،والرياضيات ،والمنطق،
وعلم النفس ،والهندسة ،والفلك ،واآلداب ،والفنون ،والطب ،باإلضافة إلى العلوم الشرعية والتراجم
والتاريــخ والرحــات ،وفــن الكتابــة ،كذلــك تحســين الخطــوط وفنونهــا ،وعلــم الطــب ،وفنــون الحيــاة،
وهــو يعتمــد علــى الناحيــة العلميــة فــي الحيــاة اليوميــة فــي تنبكــت(.)63
كمــا درســت كتــب الموطــأ واأللفيــة البــن مالــك التــي اهتــم بشــرحها الفقهــاء والعلمــاء( ،)64وكانــت
منطقــة غــرب أفريقيــا قــد تغلــب عليهــا ثقافــة وطابــع فقــه مالــك ،الــذي انتشــر بينهــم وخاصــة فــي
تنبكــت زاحفـاً مــن المغــرب العربــي الــذي ازدهــر فيــه ذلــك المذهــب المالكــي ،بجانــب المذهــب الحنفــي
الــذي عــاش مــن يتدهــب بــه بجانــب المذهــب المالكــي فــي ألفيــة عجيبــة ال عصبيــة بينهــم وال عــداوة،
بــل أنهــم كانـوا بعيديــن عــن التأثيـرات المذهبيــة(.)65
كمــا درس كذلــك إلــى جانــب مذهــب ابــن مالــك فــي مدينــة تنبكــت صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم
والنســائي ،والترمــذي ،وابــن ماجــه ،والجذريــة فــي العــروض ،وكتــب المغيلــي والونشريســي ،وتحفــة
الحــكام والعبــاد ،وكان الفقهــاء يضعــون القوانيــن حســب المذهــب المالكــي ،كمــا درســت بجانــب تلــك
العلــوم الدينيــة علــوم أخــرى مهمــة كالهندســة المعماريــة التــي تشــابهت بمــا فــي المغــرب فــي المســاجد
والمنــازل والقصــور ،وكــذا النهضــة العلميــة التــي تأثــرت بالت ـراث العربــي المغربــي ،كان المعلمــون
والقضــاة واألطبــاء والمهندســون أي أنــه قامــت نهضــة علميــة فكريــة عمليــة أثــرت فــي مختلــف أنـواع
الحيــاة فــي منطقــة غــرب أفريقيــا عامــة ومدينــة تنبكــت خاصــة(.)66
إوالــى جانــب كتــب الفقــه والحديــث النبويــة والعلــوم المختلفــة ،انتشــرت كذلــك بتنبكــت الطــرق
الصوفيــة ،تلــك الطــرق التــي انتشــرت بزوايــا كثي ـرة بعيــداً عــن المــدن ،تنشــر اإلســام فــي األماكــن
التــي لــم يصلهــا بعــد ،وقــد ازداد عــدد علمــاء الصوفيــة فــي البــاد الذيــن أســهموا مســاهمة ملحوظــة
وملموســة فــي نشــر العقيــدة اإلســامية باإلرشــاد الســلمي والتمســك بالفضيلــة والبعــد علــى الهــوى
والرذيلــة ،وأصبــح لــكل طريقــة أوردهــا الخاصــة بهــا ،تلــك الطــرق غايــة واحــدة أو هــدف واحــد هــو
نشــر العقيــدة اإلســامية والوصــول علــى نطــاق واســع إلــى الكمــال الدينــي والروحــي وتذويــب النفــس
فــي الفكــر اإلســامي والبعــد عــن أهوائهــا(.)67
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مــن تلــك الطــرق الصوفيــة الطريقــة القادريــة التــي تعتبــر أقــدم الطــرق ،أسســها الشــيخ عبدالقــادر
الجيانــي الــذي ولــد بجيــان ببغــداد  470ه ـ  1077 /م ،وتوفــى عــام  562ه ـ  1166 /م ،وقــد
كان ذلــك الشــيخ فقيهـاً وعالمـاً متصوفـاً ،وقــد عــرف الشــمال األفريقــي والمغــرب العربــي طريقتــه ،ثــم
انتقلــت إلــى منطقــة غــرب أفريقيــا علــى يــد المهاجريــن الذيــن دخلـوا تـوات( )68ثــم تنبكــت ونشــر الديــن
اإلســامي والفقــه ،وأرســل أغنيائهــم شــباب الطريقــة القادريــة إلــى الشــمال األفريقــي والمغــرب العربــي
ليســتزيدوا مــن مناهــل العلــم والفكــر(. )69
إوالــى جانــب الطريقــة القادريــة هنــاك الطريقــة التيجانيــة( ، )70والتــي تنســب إلــى الشــيخ أحمــد بــن
المختــار التيجانــي ،وقــد ازداد أتباعهــا حتــى أصبحــت هــي الطريقــة الســائدة فــي منطقــة غــرب
أفريقيــا(.)71
وهكذا فقد كان النتشار العلوم المختلفة بمدينة تنبكت دورها البارز في إثراء الحياة الثقافية بتلك
المدينــة ،حيــث أســهمت فــي انتشــار اإلســام واللغــة العربيــة والمذاهــب الدينيــة والطــرق الصوفيــة،
األمــر الــذي أدى إلــى ازديــاد التواصــل الثقافــي بيــن أبنــاء تلــك المدينــة مــن جهــة ،واســتمرار حركــة
التواصــل الثقافــي مــع شــمال أفريقيــا والمغــرب العربــي مــن جهــة أخــرى.
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المحور السادس أشهر العلماء ودورهم في الحياة الثقافية بتنبكت
ازدهــرت تنبكــت ازدهــا اًر ثقافيـاً وأنجبــت العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء والشــيوخ والمثقفيــن ،وازدادت
أعدادهــم كثي ـ اًر بتلــك المدينــة وخارجهــا ،حيــث نهل ـوا مــن العلــم والمعرفــة اإلســامية ،وقــد خلدتهــم
أعمالهــم وســيرهم علــى مــر الســنين فــي جميــع البــاد اإلســامية س ـواء فــي غــرب أفريقيــا أو
خارجهــا(.)72
وصــف علمــاء تنبكــت أنفســهم أوصافـاً كثيـرة ،وهــم ينســبون ذلــك كلــه النتســابهم إلــى تنبكــت ،وقــد
صاحــب انبثــاق النهضــة الفكريــة والثقافيــة تلــك النهضــة المماثلــة لهــا فــي مجــال التشــييد والبنــاء
إواقامــة الجوامــع والمســاجد والمعاهــد والمــدارس والم اركــز العلميــة ،وكان رواد قيــام تلــك الحركــة
الفكريــة والثقافيــة المزدهـرة العديــد مــن الملــوك والســاطين الذيــن حظيــت بهــم تنبكــت أمثــال الســلطان
منســا موســى ،وأســكيا محمــد واســكيا داود ،وغيرهــم مــن الملــوك الذيــن أحبـوا العلــم وشــجعوه وبذلـوا
األم ـوال الكثي ـرة فــي ســبيل تحصيلــه ومعرفتــه(.)73
كان هؤالء الشيوخ والعلماء والفقهاء أصحاب اجتهاد وحفظ واطاع وعناية بالبحث العلمي ،كما
كانـوا يتحلــون بالصــدق والن ازهــة ،متحليــن بأكبــر وأعظــم الخلــق ،محافظيــن علــى عملهــم ومســئولياتهم
الملقاة عليهم تجاه دينهم ووطنهم ،صابرين على أداء الواجب ونشــر العلم اإلســامي( ،)74ومن
أشهر هؤالء العلماء:
أوالً  :في مجال العلوم الشرعية ((النقلية)) -:
ـ
محمد بن عبدالكريم المغيلي التلمساني ( 790ـ  909هـ1388 /ـ 1503م):
ولــد فــي مدينــة تلمســان( )75عــام  790ه ـ  1388م ،وهــو ينســب إلــى قبيلــة مغيلــة التــي تقطــن
بنواحــي تلمســان ،وكان مــن المثقفيــن وأولــي الفكــر فــي عصـره ،وكان معاصـ اًر ألســكيا محمــد ،وقــد
أمــر الشــيخ المغيلــي أســكيا محمــد بــأن يكتــب إلــى الخليفــة الــذي يأتــي بعــده ب ـراءة بالعمــل بكتــاب
هللا تعالــى وســنة نبيــه الكريــم ،وكانــت تلــك الكتابــة أمــام القاضــي كعــت والكاتــب علــي بــن عبــدهللا
كاتــب أســكيا ،وبعــض العلمــاء الحاضريــن( ، )76كمــا كان الشــيخ المغيلــي هــو أول مــن دفــع العلمــاء
والحــكام إلــى الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة(.)77
ومــن أهــم مؤلفاتــه فــي مجــال الفقــه كتــاب “ مصبــاح األرواح فــي أصــول الفــاح”( ،)78وفــي مجــال
علــوم اللغــة وآدابهــا كان لــه العديــد مــن المؤلفــات أهمهــا كتــاب “مقدمــة فــي العربيــة”( ،)79كمــا كان
المغيلــي عالمـاً فــي مجــال التفســير ،وقــد ألــف فــي هــذا المجــال “ تفســير فاتحــة الكتــاب “ باإلضافــة
إلــى أبــرز مؤلفاتــه العلميــة فــي مجــال الحديــث الش ـريف كتــاب بعن ـوان “ مفتــاح النظــر فــي علــم
الحديــث “(.)80
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ـ
أحمد بن عمر بن محمد اقيت التنبكتي (865ـ  943هـ 1456/ـ 1543م):
مــن أهــل تنبكــت ،وثالثــة ثــاث أخــوة اشــتهروا بالعلــم ،وقــد كان أحمــد معاصـ اًر لحكــم األســكيا محمــد
الكبيــر ،ومســاهماً فــي إثـراء الحيــاة الثقافيــة والفكريــة فــي عهــده ،حيــث كتــب الكتــب بخطــه ،وخلــف
نحــو ســبعمائة مجلــد ،حــج عــام  890ه ـ 1490 /م ،ولقــى جــال الديــن الســيوطي وخالــد األزهــري
النحــوي فــي مصــر ،ثــم رجــع وانقطــع للتعليــم فتخــرج علــى يديــه أعــداد كبيـرة مــن أهــل الســودان حتــى
توفــى عــام  943ه ـ 1543/م(.)81
أحمد بن أحمد بن عمر أقيت ( 929ـ  991هـ 1537 /ـ  1599م):
ولــد عــام  929ه ـ  1537 /م ،وقــد وصفــه أحمــد بابــا بأنــه “ :عامــة فهامــة ذكــي دراك محصــل
متفنــن محــدث أصــوي بيانــي منطقــي مشــارك “(.)82
ســافر إلــى المشــرق لطلــب العلــم ،فاجتمــع بعــدد مــن العلمــاء فــي مكــة ،وأخــذ عنهــم ثــم رجــع إلــى
بــاده واشــتغل بالتدريــس والتأليــف ،وشــرح منظومــة المغيلــي فــي المنطــق ،وعلــق علــى مختصــر
خليــل وعلــى القرطبيــة ،ودرس الصحيحيــن نيفـاً وعشـرين عامـاً ،وتخــرج علــى يديــه مجموعــة كبيـرة
مــن علمــاء الســودان ،وكان لــه خ ازنــة كتــب جمــع فيهــا الكثيــر مــن المصنفــات ،توفــى عــام  991ه ـ
 1599 /م(.)83
ـ
محمد بن محمود بغيعغ الونكري ( 930ـ  1002هـ 1523 /ـ1593م):
ولــد بمدينــة جنــى عــام  930ه ـ  1523 /م ،وهــو نجــل الفقيــه محمــد بــن أبــي بكــر بغيغــع والــذي
تولــى القضــاء بمدينــة جنــى خــال منتصــف القــرن العاشــر الهجــري  /الســادس عشــر الميــادي،
اشــتغل بالعمــل والتدريــس والفقــه حتــى أصبــح نــادرة زمانــه فــي التعليــم ،حــج مــع أخيــه والتقــى بعلمــاء
المشــرق ،ثــم رجــع فن ـزال بتنبكــت ،ومــن تاميــذه الفقيــه أحمــد بابــا التنبكتــي الــذي أثنــى كثي ـ اًر علــى
أســتاذه فــي كتابيــه الشــهيرين :نيــل االبتهــاج( ،)84وكفايــة المحتــاج(.)85
كمــا كان مغرمـاً باقتنــاء الكتــب ،وكــون لــه مكتبــة كبيـرة اســتفاد منهــا طلبــة العلــم فــي غــرب أفريقيــا،
وتوفى عام  1002هـ  1593 /م(.)86
ـ
أحمد بابا التنبكتي ( 963ـ  1036هـ 1556 /ـ  1627م ):
مــن أبــرز العلمــاء الذيــن أثــروا الحيــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت ،مــن أصــل صنهاجــي ،رحــل إلــى
تنبكــت وأقــام فيهــا وتأثــر بمــا فيهــا ،وقــد بــرزت مواهبــه ،وعكــف علــى نشــر العلــم وخدمــة الق ـرآن
الكريــم والعلــوم اإلســامية ،وكانــت لــه مؤلفاتــه العديــدة ،وهــرع إليــه النــاس لينهلـوا منــه الثقافــة واألخــذ
عنــه بمــا أثــر فيهــا( ،)87وعلــت مكانتــه العلميــة والفقهيــة ،وبــرزت فــي مؤلفاتــه الواســعة التــي شــملت
جميــع أنـواع الثقافــة والعلــوم الفكريــة اإلســامية العربيــة ،وكان مــن أهــم كتبــه كتــاب كفايــة المحتــاج
فــي معرفــة مــا ليــس فــي الديبــاج(.)88
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كان أحمــد بابــا مــن أسـرة أقيــت التــي اشــتهرت بالعلــم والعلمــاء ،ويرجــع أصلهــا إلــى قبيلــة جدالــة
البربريــة ،وكان أول مــن خــدم العلــم مــن أجــداده الفقيــه (أبــو محمــد) الــذي تولــى قضــاء تنبكــت فــي
أواســط القــرن الثالــث الهجــري  /التاســع الميــادي( ، )89كمــا ولــي القضــاء جماعــة مــن ذريــة أسـرته،
ونتيجــة لذلــك انتشــر العلــم بينهــم ،واشــتهر أحمــد بابــا بالمهــارة والحديــث والمنطــق ،وفــاق جميــع
معاصريــه ،وكان ال يناظـره فــي العلــم إال أشــياخه ومدرســوه ،وتوفــى عــام  1036هــ1626 /م(. )90
ثانياً  :في مجال التاريخ والتراجم -:
الفقيه اندغ بن محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن نوح:
عالــم مــن أعــام مدينــة تنبكــت مــن أبنــاء القــرن التاســع الهجــري  /الخامــس عشــر الميــادي ،تولــى
قضــاء تنبكــت فــي أواســط القــرن التاســع الهجــري /الخامــس عشــر الميــادي ،وكان فقيه ـاً وعالم ـاً
صالحـاً ،قـ أر علــى الفقيــه الصالــح حــودب محمــد الكابــري ،وكان معاصـ اًر للشــيخ يحيــى التادليــس(.)91
ـ
محمود بن الحاج المتوكل كعت ( 876ـ  919هـ 1468 /ـ 1529م):
مــن أبــرز القضــاة فــي تنبكــت إبــان عهــد أســكيا محمــد ،وقــد صحــب األســكيا فــي حجتــه ،وكان
شــاهداً علــى تلــك المقابــات التــي قابــل فيهــا أســكيا محمــد العلمــاء الكثيريــن الذيــن عرفهــم فــي
المشــرق س ـواء فــي الحجــاز أو فــي مصــر ،ومنهــم العالــم المصــري الســيوطي(.)92
كان كعــت رجـاً تقيـاً ورعـاً عــادالً ،تحمــل مســؤولية قضــاء تنبكــت ،وكانــت لــه مناقــب كثيـرة دونهــا
فــي كتابــه المعــروف “ تاريــخ الفتــاش فــي أخبــار البلــدان والجيــوش وأكابــر النــاس “ ،وذكــر فيــه
عظائــم األمــور فــي بــاد التكــرور( )93ودون فيــه أح ـوال البــاد فــي مملكــة ســنغاي( ،)94ولــم يتــرك
كعــت فــي كتابــه صغي ـرة وال كبي ـرة إال دونهــا ورواهــا(.)95
محمــود بــن عمــر بــن محمــد أقيــت بــن علــي بــن يحيــى الصنهاجــي المســوفي (868ـ  955ه ـ /
478ـ  1565م ):
ولــد بتنبكــت عــام  868ه ـ  1478 /م ،وتولــى القضــاء فيهــا عــام 904ه ـ  1514م وعمـره ســتة
وثاثــون ســنة ،كمــا اشــتغل بالتدريــس ،فبــدأ بتدريــس مختصــر خليــل ،وألــف فــي ذلــك كتاب ـاً مــن
جزئييــن ،وجــادل علمــاء مصــر وناقشــهم عندمــا كان فــي طريقــه إلــى الحــاج عــام  915ه ـ 1525 /
م ،ثــم عــاد إلــى بــاده والزم التدريــس حتــى توفــى عــام  955هــ 1565 /م(.)96
العاقب بن محمود بن محمد أقيت ( 913ـ  991هـ1521 /ـ 1599م):
ولد عام  913هـ 1531 /م بتنبكت ،وتولى القضاء بها ،وكان جسو اًر مهيباً ال يبالي بالسلطان،
وقـد وصفـه السـعدي بأنـه كان “ مسـدداً فـي أحكامـه ،صلبـاً فـي الحـق ،ال تأخـذه فـي هللا لومـة الئـم،
قوي القلب مقداماً في األمور العظام ،جسو اًر على السلطان فمن دونه ال يبالي بهم “(.)97
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أخــذ العلــم عــن أبيــه وجــده ،وحــج فلقــى علمــاء المشــرق أمثــال الناصــر اللقانــي وأبــي الحســن
البكــري ،ورجــع فــدرس فــي بــاده وتخــرج علــى يديــه علمــاء مــن أمثــال أحمــد بابــا التنبكتــي ،كمــا أنــه
جمــع صدقــات األســكيا داود وأقــام بهــا جنانـاً يعمــل فيهــا ثاثــون عبــداً عرفــت باســم جنــان المســاكين
ألنهــا خصصــت لإنفــاق عليهــم ،وقــد ظــل فــي قضــاء تنبكــت  18عام ـاً ،وتوفــى عــام 991ه ـ
1599/م(.)98
وهكــذا فقــد لمعــت أســماء كثيـرة مــن هـؤالء العلمــاء الذيــن اثــروا الثقافــة العربيــة واإلســامية بجميــع
فروعهــا بمدينــة تنبكــت ،حيــث تعــددت مآثرهــم واســتحوذوا علــى المكانــة الرفيعــة والمنزلــة المرموقــة
لــدى الملــوك والســاطين الذيــن عكف ـوا علــى ق ـراءة مؤلفاتهــم وكتاباتهــم ذات األســلوب الســلس
الجميــل.
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الخاتمة
من خال الدراسة توصلت إلى نتائج أهمها:
أبــرز البحــث مــدى األهميــة التاريخيــة التــي كانــت تتمتــع بــه مدينــة تنبكــت مــن حيــث أنهــا مدينــة
إســامية مــن نشــأتها ،وهــي موطــن لعبــاد هللا الصالحيــن ،ومرك ـ اًز للتجــار العابريــن لهــذه المنطقــة
مــن أجــل التجــارة.
أظهــر البحــث أنــه كان للمؤسســات الثقافيــة كالكتاتيــب والمســاجد والجوامــع وغيرهــا مــن منابــر
العلــم والثقافــة دورهــا المهــم فــي نشــر الثقافــة العربيــة اإلســامية ،األمــر الــذي جعــل مــن تلــك المدينــة
عاصمــة مــن عواصــم العلــم واآلداب بغــرب أفريقيــا.
أكــد البحــث أن التعليــم بمدينــة تنبكــت حظــي برعايــة كبي ـرة مــن قبــل األهالــي والحــكام نظ ـ اًر لمــا
كان يتيحــه لطالبــه مــن مكانــة مرموقــة فــي المجتمــع.
أوضــح البحــث أن الحيــاة الثقافيــة بمدينــة تنبكــت عرفــت نظــام األجــازات العلميــة أو الشــهادات
بمختلــف أنواعهــا التــي تؤكــد علــى حــرص علمــاء وفقهــاء تلــك المدينــة علــى االســتفادة واإلفــادة
واالســتزادة مــن العلــوم عم ـاً بالقــول المأثــور “ الحكمــة ضالــة المؤمــن أيــن وجدهــا أخذهــا “
أبــرز البحــث أنــه بفضــل الكتــب والمكتبــات أصبحــت تنبكــت حاض ـرة للثقافــة اإلســامية ومركــز
إشــعاع فــي الميــدان الدينــي بغــرب أفريقيــا.
أوضــح البحــث أنــه النتشــار العلــوم بمدينــة تنبكــت كان لــه أث ـره البــارز فــي إث ـراء الحيــاة الثقافيــة
بتلــك المدينــة حيــث أســهمت تلــك العلــوم فــي انتشــار الديــن اإلســامي واللغــة العربيــة والمذاهــب
الدينيــة
أكــد البحــث أن مدينــة تنبكــت أنجبــت العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء والشــيوخ الذيــن أثــروا الثقافــة
العربيــة اإلســامية بجميــع فروعهــا ،حيــث تعــددت مآثرهــم ،واســتحوذوا علــى المكانــة الرفيعــة لــدى
الملــوك والســاطين.
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الهوامش

 - 1الربــاط فــي اللغــة هــو مــكان اجتمــاع الفرســان تأهبـاً لــرد الحمــات التــي تُشــن علــى الثغــور ،ويعنــي أيضـاً المحافظــة علــى
أوقــات الصــاة ،كمــا جــاء فــي اآليــة الكريمــة رقــم  199مــن ســورة آل عمـران “ َيــا أَيُّهــا َّال ِذيـ َـن آَمُنـوا ِ
طـوا
صاِبـ ُـروا َوَارِب ُ
ْ
اصبـ ُـروا َو َ
َ
َ
للاَ َل َعَّل ُكـ ْـم تُْفِل ُحــو َن “ فبقولــه ورابطـوا فيــه قـوالن :قيــل رابطـوا علــى الجهــاد ،وقيــل رابطـوا علــى انتظــام الصلـوات .
َواتَُّقـوا َّ
انظــر :النيســابوري :صحيــح مســلم ( تحقيــق محمــد ف ـؤاد عبدالباقــي ،دار إحيــاء الت ـراث العربــي ،بيــروت ،د .ت ) ج ،13
ص 34ـ الطرطوشــي :سـراج الملــوك ( القاهـرة 1289 ،هــ) ص  228-حســن أحمــد محمــود  :قيــام دولــة المرابطيــن (مكتبــة
النهضــة المصريــة  ،القاه ـرة )1957 ،ص – 128عصمــت عبــد اللطيــف دنــدش  :دور المرابطيــن فــي نشــر اإلســام فــي
غــرب أفريقيــا (دار الغــرب اإلســامي  ،بيــروت 1988 ،م) ص. 69
ن
 - 2أحد مؤسسي دولة المرابطين التي قامت بالمغرب اإلسامي خال القر الخامس الهجري الحادي عشر الميادي.
انظــر :ابــن أبــي زرع :األنيــس المطــرب بــروض القرطــاس ( الربــاط ) 1973 ،ص 122ـ حســن أحمــد محمــود :قيــام دولــة
المرابطيــن .
 - 3الحســن الــوزان :وصــف أفريقيــا ( ترجمــة عــن الفرنســية عبدالرحمــن حميــدة ،الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ،مصــر،
 ) 2005ص  539ـ الســعدي :تاريــخ الســودان ( هــوداس ،باريــس ) 1964 ،ص .21
 - 4تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس ( هوداس ،باريس ) 1913 ،ص .179
 - 5تاريخ الفتاش ،ص . 121 ،23 ،18
 - 6نيــل االبتهــاج بتطريــز الديبــاج ( إش ـراف وتقديــم عبدالحميــد اله ارمــة ،منشــورات جمعيــة الدعــوة اإلســامية ،طرابلــس،
 ) 1989ص .610 ،607
 - 7تاريخ السودان ،ص .23 ،22 ،21 ،20
 - 8تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان ( هوداس ،باريس ) 1966 ،ص .24 ،12 ،2
 - 9رحلة ابن بطوطة ( شركة اإلعانات الشرقية ،القاهرة ،د .ت ) ص .451 ،444
 - 10الدعوة إلى اإلسام ( ط  ،3ترجمة حسن إبراهيم حسن ،دار مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ) 1970 ،ص .355
 - 11تاريخ غرب أفريقيا ( ترجمة السيد يوسف نصر ،دار المعارف ،القاهرة ) 1982 ،ص .62 ،56 ،55
Dubois, F: Timbuctoo the mysterious translated by Diaha wite ) London , 1890 ( P.P. - 12
.231 , 234
 - 13انتشار اإلسام في القارة األفريقية ( ط  ،2مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ) 1963 ،ص .219 ،218
 - 14دائرة المعارف اإلسامية ( البستاني ،تهران ) 1983 ،ج  ،3ص . 101 ،83 ،67
 - 15الحسن الوزان :المصدر السابق ،ص 54ـ دندش :المرجع السابق ،ص . 166
 -16يقصــد بهــا المناطــق الواقعــة بيــن حــوض نهــر الســنغال والحــوض األوســط لنهــر النيجــر ونهــر غامبيــا والمجــرى األعلــى
لنهــر فولنــا.
انظــر :الشــيخ األميــن عــوض هللا :العاقــات بيــن المغــرب األقصــى والســودان الغربــي فــي عهــد الســلطنتين اإلســاميين مالــي
وســنغي ( دار المجمــع العلمــي ،جــدة 1979 ،م ) ص . 41
 - 17المقريــزي :الذهــب المســبوك فــي ذكــر مــن حــج مــن الخلفــاء والملــوك ( تحقيــق جمــال الديــن الشــيال ،القاهـرة1955 ،
م ) ص 113ـ محمــد محمــد أميــن :عاقــات دولتــي مالــي وســنغاي فــي عهــد ســاطين الممالــك ( مجلــة الد ارســات األفريقيــة،
العــدد ال اربــع ) 1975 ،ص .296
 - 18الوزان :المصدر السابق ،ص 63ـ السعدي :المصدر السابق ،ص .21
 - 19الهادي الدالي :اإلســام واللغة العربية في مواجهة التحديات االســتعمارية بغرب أفريقيا ( دار حنين للطباعة والنشــر،
بيروت ) 1996 ،ص 64ـ .68
 - 20ابــن خلــدون :العبــر وديـوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان األكبــر
(ط ،1دارالكتــب العلميــة  ،بيــروت 1992 ،م)  ،ج  ،6ص 239 ،238ـ حســن أحمــد محمــود :اإلســام والثقافــة العربيــة فــي
أفريقيــا ( دار الفكــر العربــي ،القاهـرة ،د .ت ) ص .247 ،243
 - 21الهادي الدالي :اإلسام واللغة العربية ،ص .70 ،64
 - 22القلقشــندي :صبــح األعشــى فــي صناعــة اإلنشــا ( شــرحه وعلــق عليــه محمــد حســين شــمس الديــن ،دار الكتــب العلميــة،
بيروت ) 1987 ،ج  ،5ص .287
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 - 23محمــود كعــت :المصــدر الســابق ،ص 181ـ ابــن بطوطــة :المصــدر الســابق ،ص 450ـ ابــن فــودي :أنفــاق الميســور
فــي تاريــخ بــاد التكــرور ( القاهـرة 1964 ،م ) ـ محمــد الغربــي :بدايــة الحكــم المغربــي فــي الســودان الغربــي ( مؤسســة الخليــج
للطباعــة والنشــر ،الكويــت ،د .ت ) ص .550 ،549
 - 24عبده بدوي :مع حركة اإلسام في أفريقيا ( القاهرة ) 1970 ،ص .64 ،63
 - 25ابــن بطوطــة :المصــدر الســابق ،ص 450ـ محمــد الغربــي :المرجــع الســابق ،ص 551 ،550ـ حســن جــال الديــن:
مملكــة مالــي وأهــم مظاهــر الحضــارة بهــا ( رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،معهــد البحــوث والد ارســات األفريقيــة ،جامعــة القاهـرة،
 ) 1978ص .128
 - 26ينســب الطـوارق إلــى قبائــل صنهاجــة ذات النســب العربــي التــي هاجــرت مــن شــبه الجزيـرة العربيــة إلــى شــمال أفريقيــا
أثنــاء الفتــح اإلســامي ،فتوغلــت جنوبـاً نحــو الصحـراء الكبــرى ،حيــث اســتقروا فــي أماكــن عديــدة منهــا واحتــا فـزان وغدامــس
شــماالً ،حتــى تنبكــت وزنــدر فــي الجنــوب.
انظر :األرواني :الســعادة األبدية ( تحقيق الهادي الدالي ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي) ص 57 ،56ـ محمد ســعيد القشــاط:
الطوارق عرب الصحراء الكبرى ( ط  ،2مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء ،) 1989 ،ص .27
 - 27الســعدي :المصــدر الســابق ،ص 62 ،49ـ األروانــي :جواهــر الحســان ( تحقيــق الهــادي الدالــي ،دار الكتــب الوطنيــة،
 ،) 2001ص .45
 - 28أحــد ســاطين مملكــة مالــي التــي ظهــرت فــي منطقــة غــرب أفريقيــا خــال الفتـرة مــن القــرن الســابع الهجــري وحتــى القــرن
التاســع الهجــري ،وقــد حكــم هــذا الســلطان تلــك ا لمملكــة خــال الفتـرة 707ـ  733ه ـ 1312ـ  1337م.
انظــر :الهــادي الدالــي :مملكــة مالــي وعاقاتهــا مــع أهــم الم اركــز بالشــمال األفريقــي (ط ،2مطابــع الوحــدة العربيــة ،الزاويــة،
 ،) 1999ص .30 ،22
 - 29مهنــدس معمــاري ،مــن أهالــي غرناطــة باألندلــس ،شــارك فــي النهضــة المعماريــة بمالــي ،وذاع صيتــه فــي منطقــة غــرب
أفريقيــا ،توفــى بتنبكــت ودفــن بهــا .
انظــر :ابــن خلــدون :العبــر  ،ج  ،6ص 238ـ أميــن الطيبــي :مهنــدس أندلســي فــي مالــي ( مجلــة تـراث الشــعب ،العــدد ،13
طرابلــس 1393 ،و.ر ) ص .312
 -30الســعدي :المصدر الســابق ،ص 110 ،109ـ الهادي الدالي :التاريخ الحضاري ألفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية
القرن الخامس عشــر إلى بداية القرن الثامن عشــر ( ط ،2مطابع الوحدة العربية ،ليبيا ،) 2001 ،ص . 154 ،153
 - 31عصمت عبداللطيف دندش :المرجع السابق  ،ص 166 ،165ـ الهادي الدالي :مملكة مالي ،ص .106 ،105
 - 32يقصــد باألغاليــة فــي اللهجــة المحليــة الســودانية الســيدة البيضــاء التــي تعــود فــي أصولهــا إلــى قبيلــة األغــال القاطنــة
فــي منطقــة الشــمال األفريقــي.
انظــر :امطيــر ســعد غيــث :الثقافــة العربيــة اإلســامية وأثرهــا فــي مجتمــع الســودان الغربــي ( دار المــدار اإلســامي ،بيــروت،
 2005م ) ص .195
 - 33تاريخ السودان ،ص .62
 - 34األرواني :السعادة األبدية ،ص . 132 ،131
 - 35األرواني :السعادة األبدية ،ص .99
 - 36تقع إلى الشمال من نيجيريا اليوم ،وقد كانت من أهم إمارات الهوسا .
انظر :الحسن الوزان :وصف أفريقيا ،ص .550
 - 37تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة تنبكت ،وقد تأسست في منتصف القرن الثاني من الهجرة 800 /م .
انظر السعدي :تاريخ السودان ،ص 11ـ الوزان :وصف أفريقيا ،ص .537
ن
ي
 - 38ماهــر عطيــة شــعبان :جامعــة ســنكري فــي تنبكــت ودورهــا الحضــار والثقافــي فــي القــر الســادس عشــر ( مجلــة
الد ارســات األفريقيــة ،العــدد ال اربــع والعش ـرين ،معهــد البحــوث والد ارســات األفريقيــة ،جامعــة القاه ـرة ،) 2002 ،ص . 7
.Willim seabrook: The wite monk of Timbuctoo ) London, 1934(. P185 - 39
 - 40عبده بدوي :المرجع السابق ،ص .66
 - 41كعت :المصدر السابق ،ص 150ـ الهادي الدالي :التاريخ الحضاري ،ص .168
 - 42محمد الغربي :المرجع السابق ،ص .551
 - 43امطير سعد غيث :المرجع السابق ،ص .222
 - 44السعدي :المصدر السابق ،ص 218 ،46ـ كعت :المصدر السابق ،ص . 122 ،110 ،109 ،94
 - 45محمد الغربي :المرجع السابق ،ص .554

266

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016
. Dubois: Op. Cit. P. 292 - 46
 - 47الســعدي :المصــدر الســابق ،ص 218ـ كعــت :المصــدر الســابق ،ص 150ـ محمــد الغربــي :المرجــع الســابق ،ص
.555
 - 48حسن جال الدين :مملكة مالي ( رسالة ماجستير ) ص .125
.ubois: Ibid. P. 292 - 49
 - 50عبده بدوي :المرجع السابق ،ص .69 ،68
 - 51نيل االبتهاج :ص .602
 - 52الســعدي :المصــدر الســابق ،ص 63ـ حســن أحمــد محمــود :دور العــرب فــي نشــر الحضــارة فــي غــرب أفريقيــا ( مجلــة
كليــة اآلداب ،العــدد  ،15جامعــة القاهـرة 1959 ،م ) ص .9
 - 53رحلة ابن بطوطة ،ص  452ـ أحمد ضيف :باغة العرب في األندلس ( مصر 1924 ،م ) ص .10
 - 54أحد ساطين مملكة سنغاي ،التي ظهرت في منطقة غرب أفريقيا خال الفترة من 899ـ 935هـ 1493ـ  1525م.
انظــر :جميلــة امحمــد التكيتــك :مملكــة ســنغاي فــي عهــد األســكيا محمــد الكبيــر ( مركــز جهــاد الليبييــن للد ارســات التاريخيــة،
طرابلــس 1988 ،م ) ص . 51 ،47
 -55البرتلــي :فتــح الشــكور فــي معرفــة علمــاء التكــرور ( تحقيــق محمــد إبراهيــم الكتانــي ،دار الغــرب اإلســامي ،بيــروت،
 ) 1981ص 112 ،11ـ عبدالرحمــن زكــي :تاريــخ انتشــار اإلســام فــي غــرب أفريقيــا ( القاه ـرة 1975 ،م ) ص .49
.Dubois: Op. Cit. P.P. 287 , 288 -56
 - 57دندش :المرجع السابق ،ص .166 ،163
 - 58أحمد ضيف :المرجع السابق ،ص .10 ،9
 - 59حسن جال الدين :مملكة مالي ( رسالة ماجستير ) ص .130
 - 60أحد ساطين مملكة سنغاي ،حكم خال الفترة 956ـ  990هـ 1549 /ـ  1582م.
انظر :السعدي :تاريخ السودان ،ص  109ـ110ـ محمد الغربي :المرجع السابق ،ص 60ـ .61
 - 61محمود كعت :المصدر السابق ،ص 94ـ محمد الغربي :المرجع السابق ،ص .556
 - 62محمــد المغربــي :المرجــع الســابق ،ص 551 ،509ـ عبدالقــادر زباديــة :مملكــة ســنغاي فــي عهــد االســقيين (الشــركة
الوطنيــة للنشــر والتوزيــع  ،الج ازئــر  ،د.ت) ،ص .104 ،102
 - 63أحمد بابا :نيل االبتهاج ،ص 602 ،587 ،151 ،141ـ السعدي :المصدر السابق ،ص .62 ،49 ،36 ،2 ،1
 - 64المقــري :روضــة األس العاط ـرة األنفــاس فــي ذكــر مــن لقيتــه مــن أعــام الحضرتيــن م اركــش وف ــاس ( ط ،2المطبعــة
الملكيــة ،الربــاط ) 1985 ،ص .303
 - 65محمد محمد أمين :عاقات ( مجلة ) ص .306 ،305
 - 66عبده بدوي :المرجع السابق ،ص .78 ،75
 - 67هوبير ديشــان :الديانات في أفريقيا الســوداء ( ترجمة أحمد صادق حمدي ،القاهرة ) 1956 ،ص135ـ أحمد شــلبي:
موسوعة التاريخ اإلسامي ( ط  ،4مكتبة النهضة المصرية ،مصر ) 1983 ،ج ،6ص . 211
 - 68تقــع إلــى الجنــوب مــن العاصمــة الجزائريــة ،وتبعــد عنهــا بحوالــي  1500كــم ،وتعــد مــن الم اركــز التجاريــة المهمــة التــي
كان لهــا دور كبيــر فــي تبــادل الســلع التجاريــة بيــن شــمال الصحـراء وجنوبهــا وغربهــا.
انظــر :أحمــد العمــاري :ت ـوات فــي مشــروع التوســع الفرنســي بالمغــرب مــن حوالــي ســنة  1850إلــى  (1902منشــورات كليــة
اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،فــاس ) 1988 ،ص .11
 - 69سيرتوماس أرنولد :المرجع السابق ،ص .366
 - 70تنســب الطريقــة التيجانيــة إلــى الشــيخ أحمــد بــن محمــد المختــار التيجانــي ،وهــو فقيــه مغربــي األصــل ولــد بقريــة عيــن
ماضــي فــي الج ازئــر عــام  1150هــ 1737 /م ،درس العلــوم الدينيــة بمدينــة فــاس ،ثــم انتقــل إلــى تلمســان وذهــب للحــج عــام
 1182هــ1768 /م ،واتخــذ مــن مدينــة فــاس مقـ اًر لــه ،وتوفــى  1234هــ 1818 /م ،وأصبحــت طريقتــه عاليــة الشــأن وســادت
فــي المغــرب وغــرب أفريقيــا .
للمزيــد أنظــر :التليلــي العجيلــي :دور بعــض مشــايخ الطــرق الصوفيــة فــي اكتشــاف الصحـراء األفريقيــة فــي النصــف الثانــي مــن
القــرن التاســع عشــر ( المجلــة التاريخيــة المغربيــة ،العــدد 52ـ  ،53المغــرب 1989 ،م ) ص 146ـ .147
 - 71أحمد شلبي :المرجع السابق ،ص . 212
 - 72إبراهيــم علــي طرخــان :مملكــة مالــي اإلســامية ( الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ،القاهـرة1973 ،م) ص 152ـ محمــد
محمــد أميــن :عاقــات دولتــي مالــي وســنغاي ( مجلــة ) ص .298
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- 73محمد الغربي :المرجع السابق ،ص .514 ،509
 - 74محمد محمد أمين :عاقات ( مجلة ) ص .303 ،301
 - 75مدينــة بالمغــرب األوســط ،أسســها المرابطــون خــال القــرن الخامــس الهجــري الحــادي عشــر الميــادي ،وهــي اآلن مــن
أهــم واليــات جمهوريــة الج ازئــر.
انظــر :الحميــري :الــروض المعطــار فــي خبــر األقطــار ( ط  ،2تحقيــق إحســان عبــاس ،مؤسســة ناصــر للثقافــة ) 1980 ،ص
135ـ محمود الســيد :تاريخ دولتي المرابطين والموحدين (مؤسســة شــباب الجامعة ،القاهرة ،د .ت ) ص .45
 - 76كعت :المصدر السابق ،ص .15
 - 77محمد المغربي  :المرجع السابق ،ص .515
 - 78أحمد بابا التنبكتي :نيل االبتهاج ،ص .577
 - 79أحمد بابا :نيل االبتهاج ،ص .578
 - 80ابــن مريــم :البســتان فــي ذكــر األوليــاء والعلمــاء ( مراجعــة محمــد أبــو شــنب ،المطبعــة التعليميــة ،الج ازئــر) 1908 ،
ص . 256 ،254
 - 81كعت  :تاريخ الفتاش ،ص 112ـ أحمد بابا :نيل االبتهاج ،ص .607
 - 82نيل االبتهاج ،ص  141ـ السعدي :المصدر السابق ،ص .42
 - 83السعدي :المصدر السابق ،ص . 43 ،42
 - 84أحمد بابا :نيل االبتهاج ،ص . 603 ،600
 - 85أحمــد بابــا :كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــا ليــس فــي الديبــاج ( تحقيــق محمــد مطيــع  ،منشــورات و ازرة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية ،الربــاط ) 2000 ،ص .240 ،237 ،28
 - 86السعدي :المصدر السابق ،ص .46 ،43
 - 87الشيخ األمين عوض هللا :المرجع السابق ،ص .130
 - 88كعت :تاريخ الفتاش ،ص 52ـ حسن أحمد محمود :المرجع السابق ،ص . 245
 - 89الشيخ األمين :المرجع السابق ،ص .193
 - 90السعدي :المصدر السابق ،ص . 244 ،35
 - 91الهادي الدالي :التاريخ السياسي ،ص . 201
 - 92كعت :تاريخ الفتاش ،ص .68 ،13
 - 93تقع على ضفاف نهر السنغال بالقرب من شاطئ المحيط األطلسي ،حيث مضارب قبيلة جدالة الصنهاجية.
انظــر :البكــري :المســالك والممالــك ( تحقيــق أرديــان فــان ليوفيــن ،الــدار العربيــة للكتــاب ،تونــس ) 1992 ،ج ،2ص 868ـ
الحميــري :الــروض المعطــار ،ص .134
 - 94إحــدى ممالــك غــرب أفريقيــا ظهــرت فــي المنطقــة الواقعــة مــا بيــن حــوض نهــر الســنغال ونهــر النيجــر خــال الربــع األخيــر
من القرن التاسع وحتى الحادي عشر الهجري /الخامس عشرـ السابع عشر الميادي.
انظر :عبدالقادر زبادية :مملكة سنغاي في عهد االسيقيين ،ص .28 ،25
 - 95كعت :تاريخ الفتاش ،ص .184 ،9
 - 96أحمد بابا :نيل االبتهاج ،ص 607ـ السعدي :المصدر السابق ،ص .38
 - 97تاريخ السودان ،ص .40
 - 98كعت :تاريخ الفتاش ،ص 122 ،121 ،15ـ السعدي :المصدر السابق ،ص .41
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المصادر والم ارجـع
أوالً :المصادر:
 1ـ ابــن أبــي بكــر البرتلــي الوالتــي ( أبــو عبــدهللا الطالــب محمــد بــن أبــي ،ت  1219ه ـ  1820 /م
) :فتــح الشــكور فــي معرفــة أعيــان علمــاء التكــرور ،تحقيــق :محمــد إبراهيــم ،دار الغــرب اإلســامي،
بيــروت 1981 ،م.
 2ـ ابــن أبــي زرع ( أبــو الحســن علــي بــن عبــدهللا ،ت  726ه ـ  1325 /م ) :األنيــس المطــرب
بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس ،ال اربــط 1973 ،م.
 3ـ ابــن بطوطــة ( محمــد بــن عبــدهللا بــن محمــد ،ت  779ه ـ  1377 /م ) :رحلــة ابــن بطوطــة،
شــركة اإلعانــات الشــرقية ،القاه ـرة ،د .ت.
 4ـ ابــن خلــدون ( عبدالرحمــن بــن محمــد ،ت  808ه ـ  1405 /م ) :العبــر وديـوان المبتــدأ والخبــر
فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان األكبــر ،ج  ،6ط  ،1دار الكتــب
العلمية ،بيروت1992 ،م.
 5ـ ابــن فــودي ( محمــد بلويــن عثمــان ،ت  1253ه ـ  1832 /م ) :إنفــاق الميســور فــي تاريــخ
بــاد التكــرور ،القاه ـرة 1964 ،م.
 6ـ ابــن مريــم ( محمــد بــن أحمــد ) :البســتان فــي ذكــر األوليــاء والعلمــاء ،تحقيــق :محمــد أبــو شــنف،
المطبعة التعليمية ،الجزائر 1908 ،م.
 7ـ اإلروانــي ( أحمــد بابييــر ،كان جيــا خــال القــرن ال اربــع عشــر الهجــري ) :الســعادة األبديــة فــي
التعريــف بعلمــاء تنبكــت البهيــة ،تحقيــق :الهــادي الدالــي ،دار الكتــب الوطنيــة ،بنغــازي 2001 ،م.
 8ـ ـ ـ ـ ـ ــ :جواهر الحســان في أخبار الســودان ،تحقيق :الهادي الدالي ،دار الكتب الوطنية2001 ،
م.
 9ـ البكري ( أبو عبيد هللا بن عبدالعزيز ،ت  487هـ  1094 /م ) :المســالك والممالك ،تحقيق:
إدريــان فــان ليوفــن ،ج ،2الــدار العربيــة للكتــاب ،تونــس1992 ،م.
 10ـ التنبكتــي ( أحمــد بابــا ،ت  1036ه ـ  1627 /م ) :كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــا ليــس فــي
الديباج ،تحقيق :محمد مطيع ،ج ،2منشــورات و ازرة األوقاف والشــئون اإلســامية ،الرباط2000 ،
م.
 11ـ التنبكتــي ( أحمــد بابــا ،ت  1036ه ـ  1627 /م ) :نيــل االبتهــاج بتطريــز الديبــاج ،إشـراف
وتقديــم :عبدالحميــد اله ارمــة ،منشــورات جمعيــة الدعــوة اإلســامية ،طرابلــس 1989 ،م.
 12ـ التنبكتــي ( محمــود كعــت ،ت العاشــر ه ـ  /الســادس عشــر م ) :تاريــخ الفتــاش فــي أخبــار
البلــدان والجيــوش وأكابــر النــاس ،هــوداس ،باريــس 1913 ،م.
 13ـ الحميــري ( محمــد عبــد المنعــم ،ت  866ه ـ  1405 /م ) :الــروض المعطــار فــي خبــر
األقطــار ،تحقيــق :إحســان عبــاس ،ط ،2مؤسســة ناصــر للثقافــة1980 ،م.
 14ـ الســعدي ( عبدالرحمــن بــن عبــدهللا بــن عمـران ،ت  1066ه ـ  1655 /م ) :تاريــخ الســودان،
هــوداس ،باريــس 1964 ،م.
 15ـ الطرطوشــي ( أبوبكــر محمــد بــن محمــد بــن الوليــد الفهــري ،ت  520ه ـ 1121 /م) :سـراج
الملــوك ،القاهـرة 1289 ،هــ.
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 16ـ القلقشــندي ( أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي ،ت  821ه ـ  1418 /م ) :صبــح األعشــى فــي
صناعــة اإلنشــا ،شــرحه وعلــق عليــه :محمــد حســين شــمس الديــن ،ج ،5ط  ،1دار الكتــب العلميــة،
بيــروت 1987 ،م.
 17ـ مجهول :تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان ،هوداس ،باريس 1966 ،م.
 18ـ المقــري ( أحمــد بــن محمــد ،ت  1041ه ـ  1633 /م ) :روضــة اآلس العاطـرة األنفــاس فــي
ذكــر مــن لقيتــه مــن أعــام الحضرتيــن م اركــش وفــاس ،ط ،2المطبعــة الملكيــة ،الربــاط 1988 ،م.
 19ـ المقريزي ( تقي الدين أحمد بن علي ،ت  845هـ  1441 /م ) :الذهب المســبوك في ذكر
مــن حــج مــن الخلفــاء والملــوك ،تحقيــق :جمــال الديــن الشــيال ،القاهـرة 1955 ،م.
 20ـ النيســابوري ( أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري ،ت  261ه ـ  861 /م) :صحيــح
مســلم ،تحقيــق :محمــد ف ـؤاد عبدالباقــي ،ج  ،13دار إحيــاء الت ـراث العربــي ،بيــروت ،د .ت.
 21ـ الــوزان ( الحســن بــن محمــد ،ت  935هــ1540/م ) :وصــف أفريقيــا ،ترجمــه عــن الفرنســية
عبدالرحمــن حميــدة ،الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ،مصــر2005 ،م.
ثانياً :المراجع:
 22ـ أرنولد ،سير توماس :الدعوة إلى اإلسام ،ترجمة حسن إبراهيم حسن ،القاهرة 1957 ،م.
 23ـ التكيتــك ،جميلــة امحمــد :مملكــة ســنغاي اإلســامية فــي عهــد األســكيا محمــد الكبيــر 1493ـ
 1528م ،منشــورات مركــز جهــاد الليبييــن للد ارســات التاريخيــة ،طرابلــس 1998 ،م.
 24ـ الدالــي ،الهــادي :اإلســام واللغــة العربيــة فــي مواجهــة التحديــات االســتعمارية بغــرب أفريقيــا،
دار حنيــن للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،بيــروت 1996 ،م.
 25ـ الدالــي ،الهــادي :التاريــخ الحضــاري ألفريقيــة فيمــا وراء الصح ـراء مــن نهايــة القــرن الخامــس
عشــر إلــى بدايــة القــرن الثامــن عشــر ،2 ،مطابــع الوحــدة العربيــة ،الزاويــة 2000 ،م.
 26ـ الدالــي ،الهــادي :مملكــة مالــي اإلســامية وعاقاتهــا مــع أهــم الم اركــز بالشــمال األفريقــي مــن
القــرن 13ـ  ،15ط  ،2مطابــع الوحــدة العربيــة ،الزاويــة1999 ،م.
 27ـ الســيد ،محمــود :تاريــخ دولتــي المرابطيــن والموحديــن ،مؤسســة شــباب الجامعــة ،القاه ـرة ،د.
ت.
 28ـ العمــاري ،أحمــد  :ت ـوات فــي مشــروع التوســع الفرنســي بالمغــرب مــن حوالــي ســنة  850إلــى
 ،1902منشــورات كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،فــاس.1988 ،
 29ـ الغربي ،محمد :بداية الحكم المغربي في الســودان الغربي ،مؤسســة الخليج للطباعة والنشــر،
الكويت ،د .ت.
 30ـ القشــاط ،محمــد ســعيد :الط ـوارق عــرب الصح ـراء الكبــرى ،ط  ،2مركــز د ارســات وأبحــاث
شــئون الصح ـراء 1989 ،م.
 31ـ بدوي ،عيدة :مع حركة اإلسام في أفريقيا ،القاهرة 1970 ،م.
 32ـ حســن ،إبراهيم حســن :انتشــار اإلســام في القارة األفريقية ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة،
 1963م.
 33ـ دنــدش ،عصمــت عبداللطيــف :دور المرابطيــن فــي نشــر اإلســام فــي غــرب أفريقيــا ،دار
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الغــرب اإلســامي ،بيــروت 1988 ،م.
 34ـ دي ،فيــح ،جــي :،تاريــخ غــرب أفريقيــا ،ترجمــة الســيد يوســف نصــر ،دار المعــارف ،القاهـرة،
 1982م.
 35ـ ديشــان  ،هوبيــر :الديانــات فــي أفريقيــا الســوداء ،ترجمــة :أحمــد صــادق حمــدي ،القاه ـرة،
 1956م.
 36ـ زباديــة ،عبدالقــادر :مملكــة ســنغاي فــي عهــد األســقيبين ،الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع،
الج ازئــر ،د .ت.
 37ـ زكي ،عبدالرحمن :تاريخ انتشار اإلسام في غرب أفريقيا ،القاهرة 1975 ،م.
 38ـ شــلبي ،أحمــد :موســوعة التاريــخ اإلســامي ،ج  ،6ط  ،4مكتبــة النهضــة المصريــة ،مصــر،
 1983م.
 39ـ ضيف ،أحمد :باغة العرب في األندلس ،مصر 1924 ،م.
 40ـ طرخــان ،إبراهيــم علــي :مملكــة مالــي اإلســامية ،الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ،القاه ـرة،
 1973م.
 41ـ عــوض هللا ،الشــيخ األميــن :العاقــات بيــن المغــرب والســودان الغربــي فــي عهــد الســلطنتين
اإلســاميتين مالــي وســنغاي ،دار المجمــع العلمــي ،جــدة 1979،م.
 42ـ غيــث ،أمطيــر ســعد :الثقافــة العربيــة اإلســامية وأثرهــا فــي مجتمــع الســودان الغربــي ،دار
المــدار اإلســامي ،بيــروت 2004 ،م.
 43ـ محمود ،حسن أحمد :قيام دولة المرابطين ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة 1957 ،م.
 44ـ ـ ـ ـ  :اإلسام والثقافة العربية في أفريقيا ،دار الفكر العربي ،القاهرة،د .ت.
ثالثاً :الدوريات:
 45ـ الطيبــي ،أميــن :مهنــدس أندلســي فــي مالــي ،مجلــة ت ـراث الشــعب ،العــدد  ،13طرابلــس،
 1393و.ر
 46ـ العجيلــي ،التليلــي :دور بعــض مشــائخ الطــرق الصوفيــة فــي اكتشــاف الصحـراء األفريقيــة فــي
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر ،المجلــة التاريخيــة المغربيــة ،العــدد  ،54 ،53المغــرب،
 1989م.
 47ـ أميــن ،محمــد محمــد :عاقــات دولتــي مالــي وســنغاي فــي عهــد ســاطين المماليــك ،مجلــة
الد ارســات األفريقيــة ،العــدد ال اربــع 1975 ،م.
 48ـ شــعبان ،ماهــر عطيــة :جامعــة ســنكري فــي تنبكــت ودورهــا الحضــاري والثقافــي فــي القــرن
الســادس عشــر ،مجلــة الد ارســات األفريقيــة ،العــدد ال اربــع والعش ـرين ،معهــد البحــوث والد ارســات
األفريقيــة ،جامعــة القاه ـرة2002 ،م.
 49ـ محمــود ،حســن أحمــد :دور العــرب فــي نشــر الحضــارة فــي غــرب أفريقيــا ،مجلــة كليــة اآلداب،
العــدد  ،15جامعــة القاهـرة 1959 ،م.
رابعاً :الرسائل العلمية:
 50ـ حســن جــال الديــن :مملكــة مالــي وأهــم مظاهــر الحضــارة بهــا ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،
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معهــد البحــوث والد ارســات األفريقيــة ،جامعــة القاهـرة 1978 ،م.
خامساً :المراجع األجنبية:
 51ـ Dobois, F: Timbuctoo the mysterious translated by Diaha wite. Lon-
.don , 1890
 52ـ .Willim Seabrook: The wite monk of Timbuctoo, London, 1934
سادساً :المعاجم والموسوعات:
 53ـ دائرة المعارف اإلسامية ،ط  ،2البستاني ،تهران1983 ،م.
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مالمح تاريخ العمارة في برقة أثناء العصر الروماني
إعداد /د.سعد صالح الدالّ ل
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية
.

هذه ترجمة البحث الذي قدمه ساندرو ستوكي  Sandro stucchiأستاذ اآلثار بجامعة “
اوربينوي” اإليطالية ،في المؤتمر التاريخي األول لكلية اآلداب بالجامعة الليبية تحت عنوان “ ليبيا
عبر العصور في الفترة من  - 16إلى  23مارس عام  1968م والذي ُجمعت أبحاثه في مجلد
تحت اسم “ ليبيا في التاريــخ” وكانت صفحـات البحث من ص  - 223ص  ، 232إضافة إلى
عدد الماحق “ الصور” .
بدأ المؤلف دراسته آلثار كيرينايكا ( Cyrenaicaبرقة) خال موسم الصيف عام 1967م .
وتناول المؤلف في بحثه دراسة فترات العمارة في برقة (( اإلغريقية  -الهللينستية  -الرومانية
 البيزنطية)) في شتى أنواعها من المعابد والمسارح واألسواق ،واألسوار والحمامات والمقابر ،ولميعثر في برقة على عمارة إقليمية منحطة .
نود اإلشارة هنا إلى أن هذا العالم له إسهامات كثيرة إضافة البحث  ،فهو صاحب كتاب العمارة
الكورينائية  Architecture Cyrenaicaوالذي اعتمد فيه على االستعانة بالمصادر الكاسيكية
المتمثلة في كتابات “ ديودور الصقلي”  Diodorus Ciculusوسترابون  Strabonوغيرهم .
وأشار في كتابه إلى موضوعات كثيرة هي على سبيل المثال ال الحصر“ ...نذر القادة ستراتيجيو”
الذين انتصروا على قبيلتي المكاي والنسامونيس الليبية في الفترة من عام  274 - 300ق.م .
كما أشار في كتابه عن الطرق البرية والبحرية على طول الساحل الكورينائي مع باد اإلغريق
 ،أيضاً أشار في كتابه إلى المسكوكات الكورينائية والتي ُسكت بشكل محلي أكد فيها على أن
كورينايكا شهدت نظاماً محليا ديمقراطياً إبان القرن الرابع قبل المياد .
أيضاً كانت له إسهامات في عدة حفائر أثرية  Archaeologyتحدث فيها عن كيريني Cyren
و بلغراي  Balagraeإواسلطنة  Lasamicesومسه  Artemisوالحمامة . Fichos
علي أن أوضح بعض المصطلحات
أود اإلشارة أيضاً إلى أن هذه الترجمة حرفية فقط كان َّ
التاريخية التي تبدو غامضة بعض الشيء للقارئ وقد وضعتها بين األقواس داخل المتن .
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مالمح تاريخ العمارة في برقة أثناء العصر الروماني ((ستوكي))
السنوات من  74 96-قبل المياد والتي أعقبت انتقال كيرينايكا “ إقليم قورينائية “ من حكم
البطالمة إلى الحكم الروماني ال تبدو أنها قد أثرت بشكل مباشر على الخصائص المعمارية
لعاصمة اإلقليم “كيريني”  Cyrenشحات.
وفي السنوات األولى من الحكم الروماني لم تتضح مامح العمارة الرومانية حتى عهدي
تيبيريوس  Tiberianوكاوديوس  ، Claudianوكذلك لم نجد أي نقوش التينية حتى تلك الفترة.
وفي الفترة ما بين عام 12ق .م و  3و 4ميادي ظهرت هناك في كيريني أول آثار رومانية
معلنة رغم أنها كانت متائمة مع البقايا الموجودة أصاً في سرادق بئر مغطاة في الزاوية الشمالية
الغربية من األجور ( Agoraالسوق اإلغريقية).
أما النصب األثري الجديد المخصص لعبادة اإلمبراطور الذي كان يعبد مع آلهة أخرى ،فقد أتى
ليكون محل احترام حماة كيريني (أبوللو  Apolloوأرتيمس .)Artemes
غير أن البناء الجديد أيضاً وفقاً لمخططات اإلغريق ونماذجهم  ،على سبيل المثال كما في
المعبد  Temple E5الموجود في كيريني والذي يعود إلى عهد كلوديوس أو بعده مباشرة حيث
ال زال يحتفظ بالشكل المستطيل كما في المعبد الثالث “ البوللو”  ،ويعود كذلك إلى القرن األول
الميادي ،على الرغم من أن بعض أجزاء السيا  “ Cellaصالة المعبد “ كانت مدمرة ،وهي أيضاً
بشكل أساسي معبد على الطراز اليوناني الموغل في القدم.
فيما يتعلق بالمسارح نحن نعلم أنه بين عام  92و  96م وتحت حكم اإلمبراطور دوميتيانوس
 Domitianusكان قد أعيد تشكيل وديكور خشبة المسرح في أبولونيا “ Apoloniaسوسة” على
الطراز الروماني المركب فوق األعمدة على مخططه المستطيل.
يبدو أن التغيرات في الطراز التي حدثت خال فترة القرن األول الميادي ،أيضاً أثرت على
خشبة المسرح اليوناني  Theater Greekلكيريني.
في طلميثة “ ”PtoLemaisمن المحتمل خال العهد الروماني يوجد رواق  Porchجديد تم
وضعه بدالً من الرواق الهللينستي ( Hellenisticالعصر الذي يبدأ من بعد عهد اإلسكندر 323
ق.م وحتى عام  30ق .م يسمى بالعهد الهللينستي وهو مزيج بين الحضارة الهللينية hellen
اليونان والحضارة الشرقية  ) estوالذي يرتفع أعلى صهريج المياه وهو محاط على األقل بثاثة
جوانب ،والغطاء الرئيسي مفتوح وهو بالكامل دوري  Doricالطراز ومع أجزاء من األعمدة والتي
ليست طويلة مثل تلك التي في أواخر العصر الهللينستي ،لكن في تفاصيل مختلفة البناء يبدو أنه
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ال يعود بالتاريخ إلى ما قبل الفترة الرومانية.
إن اإلمبراطور الذي أعطى وللمرة األولى البصمة الرومانية الواضحة لعمارة كيرينايكا كان با
شك تراجانوس  ،Trajanusففي خال فترة حكمه كانت هناك أعمال جديدة مهمة كانت قد شيدت
وألول مرة ،وكانت ذات الطابع الروماني الجميل.
لذلك تكون مع الحمامات  Bathsقد شغلت جزءاً من الحرم المقدس لمذبح اإلله أبوللو عام
 96م.
هذه الحمامات بها عدد من األعمدة مماثلة لما هو موجود في روما من النوع المعروف بالطراز
الدوري البسيط.
النصب الغير عادي هو غرفة الحمام الباردة  Frigidariumوهي مقسمة إلى أربعة أقسام
بواسطة ثاث أزواج من األعمدة ،وفي نفس حرم أبوللو أقيم لاحتفال بالنصر على ديكيبابولوس
 DeceloaLusفي حرب داشيا ( )the Daciansمعبد هيكاتي  Hecateمع رواق صغير
ملحق إلى الجهة الشرقية.
وكذلك كان هناك بناء أثري وهو في نفس الوقت تحوير للبناء الموجود وهو “البازيليكا Ba-
 ”silicaأي دار العدالة ـ القضاء “ والتي فيما يبدو أنها تعود بشكل دقيق إلى عهد االمبراطور
كراجانوس تراجان ،والتي في ذلك الوقت كانت تندرج في جزء يحتوي على غرف أصغر لجمنازيوم
هللينستي ( “ Hellenistic Gymnasinumمعهد رياضي) .
البازيليكا تحتوي على ثاثة أروقة صحن أوسط ورواقين جانبيين “ الجزء الطويل الرئيسي
للكنيسة” مع الردهة الكبيرة في الجهة الشرقية ،وفي الطرف األخير من الناحية األخرى ملحقة من
الخلف بواسطة بلكوني أو أرضية مرتفعة بارزة مزخرفة مع أعمدة صغيرة.
وفي هذا االتجاه فإن طابع الجمنازيوم كان قد تغير إلى فورم “ Forumالسوق الرومانية” مع
البازيليكا الملحقة به.
فيبدو أن هذه الحقبة يجب أن تعزو إلى أول أثر روماني حقيقي للظهور في كيريني وهو القوس
المزخرف في المدخل الشمالي للسوق اإلغريقية  ،Agoraوهو قوس بسيط في نهايته عدد من
الدرج.
كما تمت اإلشارة من قبل إلى نوع البهو المعمد  Peristyleلمنزل صمد طوال هذه الفترة ،فنحن
لدينا المثال “ للفيا الرومانية”  Roman villaومنزل بطلمايوس والذي كان قد أعيد بناؤه في
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القرن السادس الميادي مع اإلضافة في المبنى الثاثي الحنيات “الترايكونوكس “ Trichoncos
نتوقف هنا من ناحية أخرى أمام المقابر  Tombasذات الحجم الكبير خال الحقبة اإلغريقية،
فقد ظهرت خال الحقبة اإلغريقية المقابر الموجودة أصاً والتي استخدمت بشكل عام كبديل .
أحد المدافن الجديدة  N 83يفتقر إلى المامح الخارجية للعمارة  ،الجزء الداخلي يقدم سلسلة
من األقواس على أعمدة مزخرفة بزخارف على شكل أصداف في شكل بارز.
مدفن آخر  7Nهو مشابه ولكن من طراز ثان .قد ُركب على األعمدة السفلية ألثر واضح للبهو
المعمد.
اليهود لم يتركوا أي أثر إيجابي لظهورهم خال الثورة اليهودية عام  115م ،والتي منعت روما
نهائياً من نفوذها على اإلقليم حتى عام  117م.
خال هذه الفترة كان الذي يستنبط فقط األثر السلبي لتدمير ونهب المعالم األثرية ،والتي يرمز
إلى السيطرة الرومانية.
عقب الثورة اليهودية بوقت قصير كانت الرغبة في إعادة إعمار المدينة فكانت مرحلة ذات
مظهر فخم من اإلعمار والتي للمرة األولى أظهرت تقدماً لدرجة مميزة من النماذج الرومانية لفن
تقدم العمارة.
حتى ذلك الوقت كان النموذج يوناني في كيريني ،إن إعادة اإلعمار للمباني ذات الخصائص
الدينية ،والتي هي الجزء األعظم من تلك الموجودة في كيريني ،والتي بقيت حتى نهاية القرن الثاني
بعد المياد استأنفت طبقاً إلى أسلوبين بارزين من حيث التصميم.
إن إعادة إنشاء المباني ذات لطابع الديني ،وتلك التي تعتبر األجزاء الرئيسية لكيان كيريني،
والتي بقيت حتى نهاية القرن الثاني بعد المياد استمرت طبقاً ألسلوبين مختلفين تماماً من حيث
التشكيل ،أما األول يمكن أن يقال أنه النموذج األصلي للمعبد الحامي بهادريانوس وانطونيوس
بيوس  Hadrian and of antoninuspiusفي السوق اإلغريقية Agoraأما الثاني فهو
اإلعادة الرابعة لبناء معبد اإلله أبوللو  Apolloفي منطقة الحرم المقدس  sanctuaryويعتبر
نموذجاً للمعبد الروماني الذي يقف على منصة مرتفعة ،مع أربع أعمدة في مدخل مسقوف والتي
يصل إليها عبر سالم جانبية.
المعبد كان في الحقيقة عبارة عن صفوف من األعمدة الرخامية وعلى حد ما نعلم كان ليكون
أول وأكبر معابد كيريني ،فقد استعملت فيه مواد غالية جداً ،المعبد أنشئ على النمط “ الدوري “
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وذلك للحفاظ على وحدة النموذج الذي حتى ذلك الوقت كان واضحاً في السوق اإلغريقية Ag-
.ora
إذا كان باإلمكان أن يقال إن معبد هادريانوس وانطونيوس بيوس هو أكثر ما يكون روماني
الخصائص في المقابل هو مثال لرغبة الرومان في التكيف لوقائع الموقف ،أي يمكن القول أنه
يحث للحصول على اتفاق بين األشكال الرومانية واألشكال المحلية التقليدية.
لذلك فإن األبوللويين “ نسبة إلى اإلله أبوللو “ أبقوا المخطط واألساسات للمعبد اليوناني لكنه
يحتوي على رواق دوري مع قاعدة أيونية ،وفي داخل صالة المعبد  Cellaهناك غرفة ذات نمط
سوري سرياني  Syriacلذلك نحن نرى األنماط دمجت في وحدة متناسقة بحق.
معابد أخرى كانت قد بنيت في المدينة وسنتابع واحدة أو أكثر من األسلوبين المعاريين ألننا
نتحدث فقط عن كيريني ،بسبب ندرة األمثلة في باقي المنطقة.
معبد إيزيس  Isisفي حرم أبوللو المقدس أنشئ في عهد هادريان وأعاد بناءه إما ماركوس
أورليوس  Marcus Aureliusأو كاراكاال  ،Caracallaفهو يحتوي على ممر قصير من الدرج
يقود إلى ردهة ،وبه أعمدة دائرية غير مخدده ملتصقة بالحائط ،وباتجاه الممر يوجد اثنان من
أنصاف األعمدة.
وبإتباع المخطط قد رأينا في النافورة الهللينسية  Hellenistic fountainنموذج معماري ظهر
مع عزيمة مجددة في القرن الثاني الميادي ،وذلك بالتأكيد واحد من أهم الخصائص للمعمار
الكيريني عقب سنة  117م  ،وهو معبد ربات الفنون  Museأسس مباشرة إلى الشرق من السوق
اإلغريقية  Agoraوهو معبد  “ Podiumمعبد مقام على قاعدة مرتفعة” وهو يقدم الخصائص
األساسية للمنصة األساسية مع نقوش منحوتة “.
باقي المعابد الصغيرة على المصاطب والتي تبدو كلها ذات طراز دوري مثل معبد هاديس
وديسكوري  Hades and Dioscuriوهي لإله هاديس وديوسكوري األسطوريين وكذلك معبد
نافورة الحوريات  Cyrene Nyphaeumوقد أسست كلها على الشارع الرئيسي للمدينة كذلك
معبد هيراكليس  Herakleisأسس هو اآلخر على الشارع الرئيسي ،وربما شيد بواسطة كومودس
.Commodus
والبازيليكا في المخطط لها مدخل معمد ،وتحتوي على منصة مع ممر يربط األدراج العريضة،
وهناك توسعات حديثة تظهر في المعابد اإلغريقية كصحن معبد أبوللو في السوق اإلغريقية Ag-
 oraوكان قد أضيف إليه مساحة مكونة من مبنى مع مساحة مفتوحة مغطاة مع مدخل مزخرف
بأعمدة دورية.
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في جانب ثالث هناك نبات مركب على رواق رخامي إضافة إلى أعمدة ذات حزوز مزخرف
عليها أوراق مائية كبيرة .
طبيعي أن معبد زيوس  Zeusلم يكن معتنى به في عملية الترميم ،فقد تعرض لدمار شديد
خال الثورة اليهودية ،إذ تم إعادة تحويره بالكامل من الداخل فمدخله ذو أعمدة رخامية غير مخددة
تقف على قواعد مرتفعة.
المعبد اآلخر ذو الطابع الشرقي هو معبد فينوس  Venusفي الجنوب من السوق الروماني
 ”Caesareumالفورم “ عقب عهد هادريانوس اتضحت معالم التصميم المعماري فقد شكل
اهتماماً متزايداً من االحتماالت للضوء والظل في تأثيرات العمارة من الطراز الدوري إلى الكورينثي
 Corinthianعلى الرغم من أن األعمدة بقيت على نفس الشكل والخصائص كما هي في الطراز
الدوري اليوناني.
في عهد تراجانوس وما بعده العواصم حظيت بدور ملحوظ في الضوء والظل مع التغير في
الطراز.
أمثلة لهذا الطراز الجديد ظهرت في كل من المعابد على مصاطب المعابد المعاد تصميمها
معمارياً.
وجدنا مثاالً في “ معبد باخوس “ Bacchusالذي يرتفع في منتصف الساحة المفتوحة للجمنازيوم
الذي هو أصاً روماني البناء على مصطبة ،لكن مدخله هو من النوع الذي يشبه واجهة معبد
“ إيزيس “ في الحرم  ،نجدها كذلك في المعبد الذي يوجد في الزاوية الجنوبية الشرقية للسوق
اإلغريقي  “ Agoraمعبد  Temple E6والذي صمم بقاعدة مثمنة ،السمة األساسية لهذا المعبد
هي أن المبنى يرتفع على منصة  Crepidomaيوناني الطراز ذو ثاثة طوابق ،لكن الطابق
العلوي يظهر به زخارف مما تجعل المبنى مشابهاً للمعابد على المصاطب ،وكأن أحدها من النوع
الروماني باستثناء واحد فهو منخفض في االرتفاع.
والبحث عن أثر الضوء في الشكل يتضح في قيادة فن العمارة خال القرن الثالث وأدى إلى
استبدال الجزء الخاص لمعبد “ أبوللو “ مع آخر أكثر أهمية من أجل خلق أثر للتحرك الكبير
والثراء في الداخل.
اهتمام عظيم في المظهر الجديد الذي أعطى لمسرح كيريني  Theatr of cyrenبعد الثورة
اليهودية ،المدرج أعيد من جديد على الوضع السابق ،باستثناء الجزء السفلى من المدرج ،فاالوركست ار
( )Orchestraاألصلية وسعت وأعيد تصميمها كحلبة.
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الخسارة في هذا التحوير كانت في كامل المبنى ذا المشهد الجميل الذي كان قد دمر بالكامل
وهو يشبه المبنى الدائري في القرن الثاني الميادي أي مبنى  “ PhiLippiمدينة اإلمبراطور
فيليبوس العربي في سوريا “ حيث هناك تحوير مشابه كان قد أنجز.
غير أنه في القرن األول الميادي كان هناك مزيج من مسارح حقيقية والحلبات خاصة في
أراضي “ الغال “ في شمال إيطاليا على نهر البو “ في مكان حرم المسرح كان قد تم إنشاء مبنى
جديد مباشرة إلى الغرب من السوق الرومانية  Caesareumفي جزء مؤسس على األرض وفي
جزء مرتفع بواسطة نظام خاص في السطح.
الخطوط تفتقر إلى أنفاق عميقة هي في األغلب أقرب إلى تلك التي في المسارح الهللينستية منها
إلى مسارح الرومان الغربيين أو المسارح السريانية ذات التأثر بالطابع الغربي األقرب في الشبه
والمقارنة مسرح مدينة فليبوس  phillipo poliالذي برز بعد ذلك بكثير.
الحاجة إلى مسرح آخر معاصر يوجد المبنى الكبير إلى الغرب من السوق الرومانية واالستحضار
فيه لمبنى يوحي بالتفكير بوظيفته األساسية كمسرح ،حيث يتضمن كما في المسارح األخرى
القديمة مكان اجتماع الجمعيات السياسية.
ويبدو أن المسرح تعرض للدمار خال زلزال عام  262م ،وذلك مباشرة بعد المنازل التي أنشئت
في األوركست ار التابعة له.
المسرح كان قد أعيد إنشاؤه من جديد في الجنوب من السوق الرومانية في الدور األرضي ،وفي
هذه المرة مرفوع على قناطر مركبة .
المدخل لهذا المسرح الجديد كان بالضبط مثل ذلك الذي في السابق خاصة في المخطط
والمساحة ،ولكن االرتفاع كان قد أخذ في االعتبار االختاف في األرضية التي يرتفع عليها.
هذا المسرح بقى صالحاً لاستعمال وتم تحويره ثم دمر بالكامل ،لذلك ال شيء منه كان قد تبقى
باستثناء الجزء العلوي من الجدار األساسي.
البناء والمخطط لمسرح بطلمايوس  PtoLemaisيحتوي في المقابل على سمات مختلفة مما
جعلته من الممكن تمييزه كأنه في األصل كان قد استعمل في االجتماعات السياسية ومنها:
أوالً :كان قد وضع في مكان مباشر بالقرب من سوق المدينة اإلغريقية  Agoraبالطبع فهو
وجد بجواره.
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ثانياً :المسرح تم تقليص أبعاده ،وفي المكان الثالث فهو يفتقر أن يكون بناء آخاذ المظهر خاصة
عندما يمر أحد من خال المدخل الخارجي المبنى بالكامل يظهر من الخارج في شكل مستطيل
في حين الطبقات الداخلية شبه الدائرية كانت واضحة.
ال شيء يمنع من أن هذا اإلنشاء كان قد ِّ
حور إلى مسرح مشابه في الحقبة التالية كما هو مشاهد
أسفل ولكن تم االستغناء عن غرف المناقشات ،ألنه تم الحصول على موقع آخر لتلك التجمعات
والجمعيات بعد صالة االجتماعات العامة بطلمايوس نحن نعود إلى تلك الخاصة بكيريني والتي
كانت قد أعيد بناؤها بالكامل بعد الثورة اليهودية.
جهة المقاعد في المسرح بقيت منقسمة كما هي في السابق إلى قسمين إوادراج المصاعد
أصبحت ذات انحناء في الشكل.
المدخل كان قد تميز بواسطة مدخل كبير كمدخل منقسم إلى ثاثة أجزاء بممرات عمودية.
بناء مسرحي آخر إوان كان بسمات مختلفة تماماً يمكن أن يرى هو ذلك البناء الصغير الذي
حمي مع حرم اسكليبيوس ِ AskLepiosفي بلغراي “ Balagraiالبيضاء”.
هذا المسرح الصغير بالتأكيد ُقلص إلى الحد األدنى وقد احتوى على سمات العبادة ،وكان له
عاقة كاملة بأصول المسرح اليوناني مع أنه أنشئ في القرن الثاني بعد المياد ،إذا كانت كيريني
بالكاد احتوت على ما يشبه مسرح دائري ،فإن طلميثة في المقابل يبدو أنها قد امتلكت في القرن
الثاني الميادي مسرح دائرى “.”Emphetheater
وهو يبدو ليكون فقط في شكله البيضاوي ،وطبقاً لما يظهر عليه اآلن ليس سوى بوابة النصر
بمحاذاة المحور الرئيسي.
نأمل عند هذه النقطة أن نأخذ ماحظات على سلسلة أخرى من المباني ذات الطابع المسرحي
“ مضمار الخيل “ والتي بالتأكيد يجب أال تكون قليلة سواء في كيريني أو ضواحيها ،التي هي
معروفة أيضاً بتناسل الخيل لكن ال يوجد أي أثر متبقي للفترة التي سبقت العهد الروماني.
نحن نعرف ميدان سباق الخيل في كيريني ألنه ظاهر للعيان ،على األقل في جزء منه كان
بطول ألف قدم الحجم المعروف لميدان السباق من األرضية ،ومن الصور الجوية ،الطوابق بارزة
بوضوح حول المضار هناك جزء منه منحوت في الصخر ،وفي جزء آخر منشأ المبنى “ إسطبل
الخيل” ضمنياً مع األخذ في االعتبار األعمدة للبناء األثري والعمود الفقري األساسي ،المباني
العامة األخرى التي أنشئت خال هذه الفترة هي المدخل “ البوابة المغطاة “ في الجانب الشرقي
من السوق اإلغريقية “ ”Agora EIبني على الطراز اليوناني الدوري في شكل معماري غير
281

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

متكامل ،وأن كان في نفس الوقت مصمم بشكل دقيق في تفاصيله أثناء العهد السفيري Severan
“ عهد سبتموس سفيروس وأسرته”.
كذلك يوجد أيضاً بناءان آثريان في جنوب الساحة صفان كبيران من األعمدة الكورنثية والتي
بالتأكيد ال تعود تاريخياً لما قبل عهد ماركوس أورليوس .marcus Aurelius
كل من المدخل  EIواألعمدة مكيفة بما حولها بنفس القدرة ،المدخل  EIبالتأكيد بني على الطراز
الدوري من أجل أن يتماشى مع المداخل الموجودة أصاً من جهة الشمال والغرب من اإلنشاءات
خاصة بالسوق اإلغريقية .Agora
النصبان اآلخران من ناحية أخرى يقعان خارج اإلنشاءات كجزء من الوضع الجديد الذي وجد في
أعظم تعبيراته في الطراز الكورنثي ،لكنهما بقيا تقليدياً مواجهيين للشرق وأعمدتها الداخلية تظهر
فوق قاعدة ذات ثاثة طوابق مدرجة.
في منطقة أخرى من المدينة أقل التزام نحو التصاميم التقليدية اإلغريقية للمباني ،ذلك ألن
الشارع الرئيسي هناك يرتفع خال أو بعد عهد سفيروس  Severanمباشرة.
النصبان  ،أحدهما :معروف بواسطة مدخله ،ولذلك فهو غير مميز ،واآلخر البوابة المعمدة
 Propylonلألجور اإلغريقية ،ويقود من الشارع الرئيسي إلى السوق اإلغريقية .Agora
النصبان كاهما ذو طابع معماري كورنثي مع زخرفة بمنحنيات تشبه األوراق.
البوابة المعمدة كانت تحتوي أيضاً زخارف تزينها مع مقاطع وصور واضحة لمعركة.
عند تناولنا للبوابة المعمدة نكون نحن قد دخلنا تلقائياً في مجال صغير للعمارة.
في هذا الموضوع يجب علينا أن نتذكر بوابة حرم أبوللو التي بنيت بعد الثورة اليهودية في
عهد هادريانوس ،فهي تتميز بخصائص ذات تصميم يوناني رباعي الشكل للمدخل بسبب مقدمة
الواجهة من أعلى التي هي على هيئة إطار مستطيل للبوابة ،وتشكل قمم األعمدة التي تشبه أوراق
المياه استدعاء للعمارة المصرية.
لدينا أيضاً بقايا بوابتين معمدتين في الشرق والغرب من السوق اإلغريقية  Agoraحيث كانتا
قد بنيتا بعد عام  117ق ،ويبدو أنه لم يكن هناك مشكلة بواسطة قوس ،لكنها ببساطة بواسطة
اثنين من األعمدة بارزين وممتدة بواسطة أعمدة منظمة لبعضها البعض ،وبها تيجان من األعلى
مصفوفة على جانبي الطريق ويبدو أنها مؤرخة فقط في الفترة  166 164-م.
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النصب التذكاري “ القوس “ وهو البارز والواضح فقط في كيريني أما الباقي منه مغطى بالشارع
الحديث.
القوس يعود تاريخه إلى عهد ماركوس أورليوس  Marcus Aureliusوليوكيوس فيروس Lu-
 .cius verusوكان قوساً ثاثياً  ،atriple Archاألوسط منه فقط هو الذي أعيد بناؤه  ،النموذج
يمثل النماذج الكاسيكية والعمود ملتصق بالجدار والقوس من الواضح أنه ضيق في العرض.
المنبر “ ”Rostraداخل بطلمايوس والذي يمثل نصب تذكاري غير مألوف استحوذ على الجهة
الغربية لسطح األرض فوق الخزان “ الصهريج “ المنبر شكل بواسطة الرصيف الصناعي الذي
تم بلوغه بواسطة اثنين من المدارج ،وبواسطة صف من ستة أعمدة على شكل حرف  ، Uوالتي
تغطي المساحة مع البناء األثري وهناك أيضاً اثنان من المسارح المنفصلة بالجوار مشيدة باتجاه
الغرب في األسفل بالقياس إلى وسط الرصيف الرئيسي ،والتي تعود إلى وضع مماثل لشرف
المسارح والغرف الجانبية للعديد من المسارح الرومانية.
كل من هذه الشرف (ما عدا الشمالي الوحيد المتبقي) كانت مدعومة بأربعة أعمدة مع قمتها
ذات طابع كورنثي كما في المساكن الخاصة والتي ذكرتها أعاه ،كانت في األغلب ذات الطابع
الهللينستي ،والتي بشكل كبير صمدت إلى العهد الروماني.
في حقيقة األمر بعد الثورة اليهودية العديد من هذه المنازل تم إعادة بنائها طبقاً للمخططات
الموجودة مسبقاً أو الطابع المألوف.
على وجه الخصوص نحن نعرف في كيريني ما يسمى منزل جايسون العظيم Huse of Ja-
“ son the Greatجايسون ماجنوس العظيم” والذي من المحتمل كان عضواً رسمياً في لجنة
القضاة للجمنازيوم ،والذي أرفق مع باحته ثاثة منازل أصغر منفصلة عن بعضها البعض.
بجانب هذا نحن نعرف مكان شعلة المدينة  probabliumالماصق إلى الغرب من السوق
اإلغريقية .Agora
نحن نعرف منازل أخرى بصورة غير مكتملة أو ببساطة عن طريق لقطات أخذت عن طريق
الصور الجوية ،أو بواسطة المسح األرضي.
لذلك نحن نرى في بدايات القرن الثاني الميادي بعد الثورة اليهودية بالطبع طراز معماري
روماني ظهر في كيريني.
هذه العملية من الرومنة كانت متسارعة في القرن الاحق ،دائماً ومن ناحية أخرى كانت متأثرة
إلى حد ما بالفترة الكاسيكية.
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في التفاصيل نحن باستمرار نرى في البناء الكيريني المتأثر بالسيرياني ،والذي باستمرار يبحث
عن توزيع الضوء.
من خال ذلك نحن يجب أن نتذكر القوس السرياني والذي ظهر على األقل مرة في منزل
جايسون العظيم في كيريني ومرة أخرى في المنزل الروماني في بلغراي “ البيضاء “.
رؤوس األعمدة  Thecapitalللبوابات المعمدة للمذبح المقدس المضاف ،ولبقايا أطال معبد
ارتميس  Artemiكلها مرتبطة بالطراز المصري طبقاً لعهد هادريانوس ،كاهما كانت على شكل
أوراق المياه .water Leaf
أما رؤوس األعمدة الكورنثية الشكل في االنسياب ألوراقه فهي أقرب في النوع للطراز الشرقي منه
للغربي ،لكن في حاالت مؤكدة وجود ورقة ثالثة على لفافة الزهرة ،يستدعي إلى األذهان التيجان
الغربية بين الرؤوس الكورنثية المذكورة ،ويجب أن تكون قد صنعت على سلسلة الجهة الطويلة
من الباحة ذات األعمدة لمنزل جايسون.
هناك سلسلة من األقنعة الضاحكة وتصاوير ألناس مهمين ،والتي تبدو في الواقع صورة عن
تاريخ كيريني.
والشيء الذي وصل إلينا في وضعية جيدة الرسم التخيلي لباتوس  Batusالمؤسس في حين
كانت لوحة كومودوس “ ”Commodusقد ألغيت واستبدلت بصف من الناس.
هناك أمثلة في اإلقليم الروماني وهي رؤوس نهايات األعمدة األيونية ،والتي كانت قد أنجزت
خال أعمال الترميم مباشرة بعد الثورة اليهودية في كل من مدخل البوابة الشمالية  B5والمدخل
الغربي للسوق اإلغريقية  Agoraكانت أمثلة نموذجية للعمود األيوني في اإلقليم الروماني.
إنه من الغريب أن هذه اإلقليمية يجب أن تكون قد دخلت كيريني ،ولكن يبدو أنها اقتصرت
على هذا الترميم.
اإلقليمية هي مناؤه أكثر من ناحية أخرى في حرم اسكليبيوس في “ بلغراي “ حيث كامل المبنى
المجمع كان قد أعيد بناءه بعد الثورة اليهودية.
كاً من رؤوس األعمدة الدورية واأليونية لمختلف األشكال تفرض الذوق المحلى المطلق.
ابتداء من سلسلة (أعمدة سايبي) Cippi
معظم المعمار في “بطلمايوس “ لديه نفس الخصائص
ً
موضوعة على طول ممر المشاة العريض للشوارع الرئيسية.
أحد الخصائص التي تتميز بها شوارع بطلمايوس متماشية مع العمارة في الشرق والتي تظهر
المفتاح الفرعي لكيريني لتكون مع أجزاء ممدة من الشوارع ذات األروقة المعبدة في امتداد
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بطلمايوس األرصفة العريضة مغطاة بينما في كيريني الممر المزاد كان مغطى حيث يقود من
قوس ماركوس أورليوس إلى مدخل الطريق المؤدي للحرم والشارع مباشرة إلى الغرب من السوق
اإلغريقية .Agora
يمكننا الماحظة بناء على ذلك في الفترة بعد عام  117م في عمارة كيريني أن هناك تداخل
واضح ومتزايد للعمارة الرومانية ،والتي في جزئها األكبر تسعى لتحاكي بالتفاصيل ليس العالم
الكاسيكي اليوناني فحسب بل العالم الهللينسي ،فعلى سبيل المثال الرواق المعبد الدوري للسوق
 Agoraوالذي يعود في دقة ورشاقة أعمدته للنماذج الهللينستية.
الرواق الفخم للساحة المقدسة يذكرنا بالرواق الهللينستي المتعارف عليه ذي الواجهة ذات القواعد
األربعة  ،تقف جنباً إلى جنب مع الميول الهللينستية ،طبعاً هناك تأثيرات أخرى تعود لتحويرات
عمارة المدينة الرومانية وتشمل األسيوي والمصري ،كما هو مبين.
في كيرينايكا “ برقة”  Cyrenicaوجد مسار موازي لليونان نفسها وهو الذي جلب للعالم حلوالً
من نوع جديد ،لكنه أيضاً أوجد تشابهاً خصوصاً في أغلب األجزاء الـجنوبية من آسيا الصغرى،
فعلى سبيل المثال “ تيرميسوس في بايسيدنا  ”Termessos in pisidiaوالتي وجدت نفسها في
موقف موازي لكيريني ،وفي مناخ يخترق صور اليونان القديمة والتقاليد الهللينستية ،والتي جاءت
متماشية مع أغنى وأرقى األشكال السريانية.
أود أن أشير مرة أخرى إلى أن هذا التنوع في التعبير الذي جرب في كيريني وبطلمايوس من
ناحية ومن ناحية أخرى جرب في “ بلغراي “ يعتمد بشكل كبير على تاريخ المنطقة ،وبنفس القدر
يعتمد أيضاً على تبادل الثقافات بين األقاليم ،والتي بدون شك كانت قد حدثت بالفعل فاالنتقال
المحتمل للفنانين ُس ِّهل بواسطة وحدة العالم الروماني كلما أتيحت الفرصة من وقت آلخر.
كل مبنى أثري ومدينة كانت قد أجبرت على جلب العمال األجانب والفنانين للعمل في أراضيها.
التدمير الشامل لكيرينايكا جاء من جراء الزالزل المتعاقبة ،وبواسطة االحتال ألناس من
الجنوب ،طبعاً ال يمكن أن نبالغ في ازدهار فن العمارة ،لكن مع ذلك كان هناك تجديداً سريعاً
قد حدث أكثر من مرة بعد الكوارث المفاجئة ،وخاصة بعد ما حصل في عام  365م من إعادة
اإلعمار للمباني األثرية التي كانت موضع اهتمام البازيليكا المسيحية كما أشرنا في البداية ليس
لها مكان في هذا النقاش.

نحن لدينا من ناحية أخرى معبد أنشئ خال النهضة الوثنية في عهد جوليانوس المرتد عام
 363م ،وهذا كان الحرم الثاني إليزيس في االكروبولس  ، Acropolisمن الواضح أنه أكثر
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فخامة عن األول.
الحرم يحتوي على مساحة بسيطة نموذجية مع رواق أمامي به عمودان ،والتي كانت قد وجدت
خال أعمال التنقيب لتكون قد برزت مع تماثيل لآللهة مرتبطة بمعتقدات ديانة إيزيس.
ضمن إعادة األعمار الواضحة  ،البناء الجديد هو قاعة االجتماعات  audience hallللسوق
اإلغريقية  Agoraفي كيريني ،والتي بنيت بشكل مؤقت في بدايات عهد أغسطس Augusteun
عندما كانت البازيليكا الملحقة بالسوق الرومانية غير مستعملة ،وفي الوقت نفسه في طلميثة قاعة
االجتماعات العامة تم تحوريها إلى مسارح صغيرة متوازية ،وبني أيضاً في كيريني مسرح جديد
كان قد تم إنشاؤه في الجزء األوسط في المدينة.
مسرح السوق الرومانية ،المسرح الجديد وضع مكان المسرح في جنوب السوق والذي يبدو أنه
تهدم خال أحد الزالزل ،أو ربما قد دمر قبل ذلك عندما كانت السوق نفسها قد أعيد تحويرها إلى
موقع دفاعي بواسطة النوافذ أو الفتحات الصغيرة أي كجدار دفاعي مع البرج بين باقي األعمال
العمومية يجب أن نذكر الحمامات البيزنطية  Byzantine Bathsالتي بنيت حوالي عام 400
م بعد تدمير حمامات تراجانوس وهادريانوس ،في الحرم المقدس.
الحمامات البيزنطية كانت قد خصص لها فقط جزء من المنطقة الجنوبية الشرقية من الحمامات
السابقة ،ومن الطبيعي كانت على نطاق أصغر.
الحمامات الجديدة حورت من البناء القديم أيضاً في بطلمايوس أبولونيا ،بين القطع األثرية
الصغيرة نحن نتذكر بالدرجة األولى قوس قسطنطين  Gonstantineفي بطلمايوسُ ،بني على
األرجح بين أعوام  313 311-م يستدعى في تفاصيل بنائه متعددة في إنشاء تيجان الصور
بشكل غير متوقع ومعاصر لآلثار الرومانية .
قوس قسطنيطين ثاثي وبه القوس المركزي أكبر من االثنين اآلخرين  ،األعمدة بها أقسام على
هيئة صليب مع أعمدة متداخلة في فضاءات بين أذرع الصليب.
الطبقة العليا كانت واضحة على األقل في جزء مع مشكاة “ كوة صغيرة في الحائط “ والتي
أعطت شعو اًر باإلضاءة لهذا الجزء.
بالتحديد هذا النوع من المشكاوات ظهر في اآلثار الرومانية المعروفة جيداً  ،األربع واجهات
لساحة اإلله يانوس  Janusاألعمدة المنثنية من ناحية أخرى تتشابه كثي اًر في التصميم مع “ قوس
ثيو دوسيوس  Theodosiusمن القسطنطينية.
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في هذا االتجاه خطة إعادة اإلعمار الذي ُيتخيل بواسطة الفحم الترابي  Turbaكان يجب أن
تتغير.
في بطلمايوس نفسها يجب أن نتذكر النصب التذكاري ذا األربعة أعمدة في تقاطع اثننين من
الشوارع الرئيسية للمدينة ،اليوم اختفت بالكامل ،لكن نوعية بقاياه األثرية واضحة ومفهومة ،وهي
تذكرنا بالنصب التذكاري ذو األعمدة األربعة من الطراز الروماني الذي أتى بعده كل من مصر،
والشرق األدنى في أربعة محاور كبيرة ربما تكون مائلة مثل تلك التي في السوق الرومانية ،هناك
تقف أربعة أعمدة رخامية بيضاء مستقلة مع رؤوس كورنثية.
بدون شك هذه زخارف من القطع األثرية يمكن أن تعود إلى القرن السادس الميادي  ،المنازل
في هذه الفترة المتأخرة بالكامل كانت عبارة عن تقليصات في مجال صغير من األجزاء التابعة
للمنازل في الفترة السابقة.
البهو المعمد أيضاً مقلص في الحجم ،لكنه لم يختف كما حدث بوضوح في قصر الحاكم
بابولونيا وفي المنزل الروماني المعبد القديم ،كذلك البهو المعمد -في الشكل في توخي ار وفي منزل
هزيخوس  Hesichiusفي كيريني.
بجانب هذه األمثلة الرئيسية نحن لدينا آثار فرعية مثل المنزل  XIفي السوق اإلغريقية ِAgora
والذي قلص البهو المعمد به إلى الفناء الداخلي.
هذه األفنية من ناحية أخرى كانت مقلصة في الحجم ،وصغرت إلى رواق صغير في واحد أو
كا الجانبين في المنازل الفقيرة إال أنها كانت الطابع العام للمنازل في كل أرجاء اإلمبراطورية
الرومانية في القرن الرابع ،والسنوات التي أعقبتها مباشرة كانت تتجه نحو أن تكون متداخلة مع
بهو معمد أو فناء ،ومن الطبيعي هذا التقليص في العناصر تظهر في كل األروقة المعمدة في
المنازل الهللينستية كما رأينا في قورينائية في سقف المنزل المزخرف في مدينة بومباي .
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سك العملة في مدينة قوريني
إعداد  /د .محمد مفتاح فضيل
جامعة عمر المختار

ترجــع نشــأة مدينــة قورينــى إلــى اإلغريــق الذيــن وفــدوا علــى المنطقــة مــن جزيـرة ثيـ ار  Theraإحــدى
الجــزر الواقعــة فــي بحــر إيجــة ،تحــت قيــادة باتــوس  Battusمؤســس األسـرة الباتيــه والتــي حكمــت
1
إقليــم كيرينايــكا (قورينائيــة) منــذ حوالــي عــام  631ق.م
اخترعــت المســكوكات أو العمــات المعدنيــة فــي العالــم القديــم لتحــل محــل نظــام المقايضــة فــي
المعامــات التجاريــة ،حيــث كانــت تســتخدم الدواجــن والماشــية كالطيــور والثي ـران إلب ـرام الصفقــات
فــي عمليــات البيــع والش ـراء داخــل األس ـواق  2ونظ ـ ار لزيــادة عــدد الســكان والتوســع التجــاري داخــل
المدينــة الواحــدة ،وتطلــع تلــك المدينــة للتعامــل مــع المــدن الخارجيــة تــم ابتــداع نظــام جديــد للشـراء و
البيــع يتيــح الســهولة واليســر فــي إج ـراء المعامــات التجاريــة .3
حيــث ســكت أول عملــة معدنيــة فــي العالــم القديــم فــي منتصــف القــرن الســابع ق .م فــي مملكــة
ليديــا (الواقعــة حاليــا بشــمال غــرب تركيــا) 4,حيــث اســتخدمت معــدن مركــب مــن الذهــب والفضــة
والنحــاس لســك تلــك العمــات فــي بدايتهــا وأطلــق علــى هــذا الخليــط المعدنــي اســم االلكتــروم Elec-
 ،trumثــم تلــى ذلــك إنتــاج لعمــات مــن الذهــب الخالــص والفضــة الخالصــة وأخــرى مــن النحــاس،
ثــم اســتخدمت العمــات البرونزيــة ،واختلفــت أحجامهــا وأشــكالها وموازينهــا وفــق قيمــة العملــة ومــكان
إصدارهــا .5
ولــم تكــن مدينــة قورينــي ببعيــدة عــن هــذا التطــور الحضــاري الكبيــر حيــث انتشــرت عمليــة ســك
العمــات المعدنيــة واســتخدامها فــي شــمال أفريقيــا قادمــة مــن ليديــا عــن طريــق بــاد اإلغريــق فــي
فت ـرة مبك ـرة مــن تاريــخ تأســيس مدينــة قورينــي
وق ــد اختل ــف دارس ــو العم ــات الكاس ــيكية ف ــي تحدي ــد تاري ــخ بداي ــة س ــك العم ــات ف ــي مدين ــة
قورينــي ،فنجــد Seltmanر 6يذكــر بــأن القورينائييــن لــم يترك ـوا عــام  560ق.م يمــر حتــى قام ـوا
بس ــك عماته ــم الخاص ــة ،بينم ــا يش ــير  7 Gardnerإل ــى أن عملي ــة س ــك العم ــات ف ــي قورين ــي
كانــت قديمــة جــداً وتعــود لبدايــة القــرن الســادس قبــل المياد،فــي حيــن يرجعــه الدكتــور بــن طاهــر
 8إل ــى النص ــف الثان ــي م ــن الق ــرن الس ــادس ق.م وينس ــبه س ــعد حام ــد  9إل ــى أواخ ــر الق ــرن الس ــابع
قب ــل المياد،أم ــا  10 Jenkinsفيذك ــر أن قورين ــي س ــكت أول ــى عماته ــا خ ــال الق ــرن الس ــادس
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قبــل المياد،ويشــير 11 Claudioإلــى أن ذلــك قــد حــدث حوالــي  560ق.م ويؤيــده فــي هــذا شــامو
 12ال ــذي يرجعه ــا إل ــى منتص ــف الق ــرن الس ــادس قب ــل المياد،باعتباره ــا ض ــرورة حتمي ــة لتس ــهيل
عمليــات التجــارة الداخليــة والخارجية،ويتفــق معــه األثــرم  13الــذي يشــير إلــى أن بدايــة ســك العمــات
ف ــي قورين ــي كان خ ــال عص ــر المل ــك أركيس ــياوس الثان ــي مل ــك مدين ــة قورين ــي ،إوان أول عم ــات
فضيــة قــد ســكت فــي مدينــة قورينــي كانــت عــام  560ق.م  ،بينمــا ينســبها قــادوس للفتـرة مابيــن
14
 570-560ق.م.
ومهمــا يكــن مــن أمر،فــإن كل هـؤالء ال يرجعــون عمليــة ســك العمــات المعدنيــة فــي قورينــي إلــى
أبعــد مــن الربــع األخيــر مــن القــرن الســادس قبــل المياد،ومــن خــال عمليــات المقارنــة لألدلــة األثريــة
وقطــع العمــات المكتشــفة فــي قورينــي يمكننــا أن نرجــح فتـرة الملــك أركيســياوس الثانــي أي حوالــي
عــام  560ق.م بدايــة لســك العمــات فــي مدينــة قورينــي ،نتيجــة لانتعــاش االقتصــادي والتجــاري
الــذي شــهدته قورينــي مــع دول العالــم القديــم خــال هــذه الفت ـرة ،حيــث تشــهد الكميــات الهائلــة مــن
العمــات الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة الموجــودة فــي مخــازن اآلثــار بمدينــة شــحات والتــي تقــدر
بــاآلالف علــي الرخــاء االقتصــادي الــذي كانــت تنعــم بــه هــذه المنطقــة مــن العالــم القديــم.
واشــتهرت مدينــة قورينــي بــدور ضــرب للعمــات علــى الطريقــة األثينــي  .15علــى الرغــم مــن أن
أثينا نفســها لم تســتخدم هذا المعيار إال بعد مضي نصف قرن من اســتخدامه في مدينة قوريني.16
وربمــا كان ســبب اعتمــاد قورينــي علــى المعيــار األثينــي هــو عمليــة التوســع التجــاري لنبــات
الســلفيوم  Σιλψιονفــي عهــد أركيســياوس الثانــي حيــث كانــت أغلــب شــحنات نبــات الســيلفيون
تصــدر إلــى مدينــة أثينا،ويمثــل هــذا النبــات وثمــاره الشــعار الرئيســي الوحيــد علــى عمــات قورينــي
الفضيــة خــال
العصرين اليوناني والبطلمي .17
وفــي فت ـرة حوالــي  525ق.م بــدأت مدينــة قورينــي تعتمــد علــى نظــام نقــدي جديــد يعتمــد علــى
عمــات صغي ـرة مــن المعيــار اآلســيوي الفينيقــي جنب ـاً إلــى جنــب مــع المعيــار األثينــي حتــى عــام
 480ق.م .وبعــد انهيــار النظــام الملكــي عــام 450ق.م وبدايــة العصــر الجمهــوري ألغــت مدينــة
قورينــي المعيــار األثينــي المبنــي علــى التترادراخمــه ذات الســبعة عشــر جـرام ،واعتمــدت التترادراخمــه
األســيوية ذات الثاثــة عشــر ج ارمــا  ،18حيــث كانــت عمــات قورينــي خــال هــذه الفت ـرة تحمــل
شــعارات ورمــو اًز عبــارة عــن ثمــار ونبــات الســيلفيون وصــور لإلهــة ليبيــا والغـزال والحوريــة قورينــي
واإللــه زيــوس آمــون بقــرون الكبــش ورأس اإللــه أبوللــو والقيثــارة واإللهــة نيكــي والنســر وقــرن الخيـرات
 Cornucopiaورأس اإلســكندر األكبــر بجلــد األســد والملكــة كليوبات ـ ار الســابعة والملكــة برنيقــي.
إضافــة إلــى عبــارات ونقــوش باللغــة اإلغريقيــة علــى النحــو التالــى:
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ΚΥ
ΚΥΡΑ
ΚΥΡΑΝΑ
ΚΥΡΑΝΑΙΟΝ
ΚΟΙΝΟΝ
أمــا عــن دار الســك أو الضــرب فكانــت تشــغل حي ـ اًز صغي ـ اًر مــن أي مبنــى حيــث كانــت األدوات
عبــارة عــن مي ـزان لــوزن المعــادن الم ـراد تحويلهــا إلــى عمــات ولمتابعــة األوصــاف الخاصــة بســك
العمــات وقطعــة معدنيــة ال توجــد عليهــا رســومات أو نقوش،إضافــة إلــى مطرقــة وقاعــدة وخاتــم
علــوي وملقــاط  19ونظـ اًر للطلــب المت ازيــد علــى العمــات أصبحــت هنــاك حاجــة إلــى طريقــة لصنــع
العمــات أســرع مــن طريقــة الســك ،فاختــرع فنانــو صنــع العمــات طريقــة جديــدة عرفــت باســم صــب
العمــات وتتــم هــذه الطريقــة بصنــع قوالــب مــن معــدن أكثــر صابــة مــن معــادن صنع العمات،حيث
تختــم هــذه القوالــب مــن الداخــل بالصــور والنقــوش المـراد طبعهــا علــى العمــات.
ويمكــن تقســيم العمــات فــي مدينــة قورينــى إلــى ثــاث فت ـرات زمنيــة عنــد د ارســتها لمعرفــة مــدى
تطورهــا علــي النحــو التالــي :أوالً .العصــر اآلرخــي ثانياً.العصــر الكاســيكي ثالث ـاً .العصــر
الهللينســتى.
أوالً :عمات العصر اآلرخي :
تمتــد هــذه الفتـرة مــن 600إلــى480ق.م أي مــن بدايــة الظهــور بعــد اســتيراد فكـرة إصــدار أو ســك
20
العمــات مــن مملكــة ليديــا ،حتــى بدايــة الحــروب اإلغريقيــة مــع الفــرس عــام  480ق.م
حيــث كانــت العمــات تأخــذ شــكاً دائريـاً غيــر منتظــم صغيــر مــن الذهــب أو الفضــة أو البرونــز،
وكانــت أغلــب الموضوعــات الرئيســية المصــورة علــي العمــات فــي هــذه الفتـرة غالبــا مــا تكــون دينيــة،
وتظهــر علــى وجههــا صــورة إللــه المدينــة ،أو رمــز للمدينــة التــي ضربــت أو ســكت بهــا العملــة
21
ويحمــل ظهرهــا تصميمــات هندســية
وفــي نهايــة الفت ـرة اآلرخيــه تطــورت تقنيــة ســك العمــات والتصميــم أصبــح يظهــر علــى الظهــر
أيضــا ومــع ذلــك فــإن أثــر الســندان فــي الداخــل كان مــازال مربع ـاً أو مســتطياً غائ ـ اًر والــذي شــكل
كإطــار للنمــوذج العــام لظهــر العملة,ومــع تقــدم صناعــة العملــة وســكها أصبــح هنــاك نمــوذج أصلــى
لقطعــة العملــة ذات شــكل دائــري مســطح ،يظهــر عليهــا صــورة إللــه المدينــة التــي ســكت بهــا
العملــة باإلضافــة إلــى اتخــاذ الحيوانــات كرمــز مصاحــب لإلــه  22وظهــر فــي هــذه الفتـرة مــا يعــرف
باالبتســامة اآلرخيــه وعضــات تجويــف البطــن علــى شــكل ثاثــة أج ـزاء مســتعرضة فــوق الص ـرة
23
بمنظــر أمامــي ثــم ظهــرت اثنــان فقــط وصــورت بشــكل جانبــي
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أمــا فــي مدينــة قورينــي فيعــد نبــات الســيلفيون مــن أهــم المنتجــات المتنوعــة التــي اشــتهر بهــا هــذا
اإلقليــم وكان يعــرف بقيمتــه العاليــة وثمنــه الباهــظ فــي جميــع أرجــاء بــاد العالــم القديــم ،ويرجــع
الســبب فــي ذلــك لــكل مــن فائدتــه الطبيــة ورائحتــه العط ـرة التــي اشــتهر بهــا ،وهــو يعــد أيضــا مــن
أهــم دعائــم االقتصــاد القورينــى  24وقــد وجــدت كميــات كثي ـرة مــن العمــات التــي تحمــل صــو ار
لثم ـرة النبــات حين ـاً وصــو ار للنبــات كام ـاً فــي أحيــان أخري,ويعتقــد أن العمــات التــي تحمــل نقــش
ثم ـرة النبــات هــي األقــدم عهــدا مــن تلــك التــي عليهــا صــورة النبــات كاما,ويرجــع النــوع األول إلــى
الفتـرة مــا قبــل عــام  480ق م.بينمــا يرجــع النــوع الثانــي إلــي الفتـرة مــا بعــد عــام  480ق م .25هــذا
إلــى جانــب غنــى المنطقــة بالخيــول الجيــدة والمواشــي حيــث كانــت لهــا شــهرة واســعة خــال الحكــم
26
البطلمــي للمنطقــة
وهكــذا أصبــح نبــات الســيلفيون رمـ از للمدينــة بوجــه خــاص ولإقليــم بشــكل عــام تســتخدم صورتــه
علــى العمــات الصــادرة عــن تلــك المدينــة ،وكانــت هنــاك عاقــة بيــن هــذا النبــات واإللــه أريســتايوس
27
ابــن اإللــه أبوللــو والحوريــة قورينى،فهــو اإللــه الحامــي للمحاصيــل الزراعيــة ولقاطنــي الصحـراء
وكانــت أولــى العمــات التــي أنتجتهــا مدينــة قورينــى مكونــة مــن مــادة اإللكتــروم ،Electrum
وتأخــذ ســمات وخصائــص العمــات التــي أنتجــت فــي بــاد اإلغريــق األصليــة مثــل عمــات مدينــة
أثينــا ،ومقدونيــا ،إوايجــا وغيرهــا مــن البــاد ،حيــث كانــت تصــور عمــات قورينــى وهــى تحمــل علــى
وجههــا رمزهــا المعــروف وهــو ثمــار و نبــات الســلفيوم بينمــا يحمــل ظهرهــا تصميمــات هندســية
مســتطيلة أو مربعــة الشــكل ناتجــة عــن طــرق المعــدن بالمطرقــة علــى الســندان.
نموذج لعملة من العصر اآلرخى
شكل ()1
الوجه:نبات وثمارالسيلفيون
الظهر :شكل هندسي
رقم التسجيل  781-77:بمخازن آثار مدينة شحات
الوزن 16.52 :جم
القطر 2.04 :سم
السمك . 0.05 :مم
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مكان السك :قوريني Cyrene
نوع العملة :فضية
الفئة :أربع دراخمات أتيكيه Attic Tetradrachma
التاريخ 510-490 :ق م.
وجه العملةObverse :
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صــور علــى وجــه العملــه الفضيــة فئــة أربــع دراخمــات أتيكيــه  Attica tetradrachmaنبــات
الســيلفيون بالوضــع األمامــي المقابــل للمشــاهد,بجذور عميقــة تظهــر علــى هيــأة مثلــث ينطلــق منــه
ســاق طويــل ونحيف,بحيــث يظهــر نبــات الســيلفيون هنــا علــى هيــأة شــجرة األرز,ويتفــرع مــن الســاق
مــن أعلــى أربعــة فــروع تنتهــي بك ـرات صغي ـرة مــن ثمــار نبــات الســيلفيون علــى شــكل صولجانــات
صغي ـرة اثنيــن عــن اليميــن واثنيــن عــن اليســار,بينما ينتهــي ســاق نبــات الســيلفيون مــن أعلــى بثم ـرة
علــى هيــأة ك ـرة كبي ـرة بحيــث تظهــر مــع الفــروع األربعــة علــى هيئــة يــد اإلنســان المفتوحة,وهنــا ال
ت ـزال فــروع وأغصــان نبــات الســيلفيون بــدون أوراق لكنهــا أقــرب إلــى الطبيعــة مــن المثــال الســابق.
وبجانــب نبــات الســيلفيون صــور الفنــان ثمرتيــن مــن ثمــار نبــات الســيلفيون واحــدة عــن يميــن الســاق
وأخــرى عــن يســاره علــى هيــأة القلــب الصغيــر المفتــوح يحيــط بهمــا إطــار زخرفــي عبــارة عــن خــط
متصــل وبــارز يحيــط بالثمــار بــكل جهاتها,وشــكل العملــة غيــر منتظــم إال أنــه أقــرب قليـاً إلــى الشــكل
الدائــري.
ظهر العملةReverse :
يظهر على ظهر العملة شــكل مســتطيل غائر يتوســطه خط أرســي بارز ناتج عن عملية ضرب
بالمطرقة للقالب على الســندان.
التأريخ:
التصويــر علــى وجــه العملــة فقــط والشــكل غيــر المنتظــم إلطــار العملــة الخارجــي وظهــور الشــكل
الهندســي علــى ظهــر العملــة وتصويــر نبــات الســيلفيون بــدون أوراق واســتمرار تصويــر ثمــار نبــات
الســيلفيون يرجعها إلى نهاية القرن الســادس قبل المياد وبداية القرن الخامس قبل المياد 510-
28
 490ق.م
مميزات التصوير على عملة قورينى في العصر اآلرخى:
 .1تصويــر الرمــز الخــاص بالمدينــة علــى وجــه العملــة وهــو نبــات الســيلفيون وثماره،كمــا هــو
متبــع فــي ســائر عمــات العصــر اآلرخــى التــي يصــور عليهــا رمــز المدينــة.
 .2وجود األشكال الهندسية على ظهر العمات الخاصة بمدينة قورينى.
 .3عدم انتظام اإلطار الخارجي للعملة ،مع االختاف في أوزان العمات
ثانياً :عمات العصر الكاسيكي
يبــدأ تاريــخ العملــة التــي ترجــع إلــى العصــر الكاســيكى ببــاد اإلغريــق والمســتعمرات التابعــة لهــا
س ـواء علــى ســاحل آســيا الصغــرى أم بجنــوب شــبة الجزي ـرة اإليطاليــة بمنتصــف القــرن الخامــس
ق.م ،وينتهــي بظهــور شــخصية اإلســكندر األكبــر وغــزوه للعالــم اإلغريقــي والشــرق عــام  331ق.م،
علــى أن دارســي علــم المســكوكات قــد اتفقـوا علــى نهايــة تأريــخ العملــة الكاســيكية بوفــاة اإلســكندر
29
األكبــر عــام  321ق.م
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وقــد شــهدت العملــة اإلغريقيــة خــال العصــر الكاســيكي تطــو ار كبي ـ ار وصــل بهــا إلــى أعلــى
مســتوى مــن الجــودة ،سـواء فــي ســك العملــة أو فــي األعمــال الفنيــة التــي احتوتهــا العملــة سـواء علــى
وجــه العملــة أو ظهرهــا .وفــي هــذه الفتـرة نجــد أن أســماء وتوقيعــات الفنانيــن قــد بــدأت تظهــر علــى
العمــات بشــكل أحــرف مختص ـرة ثــم بعــد ذلــك بفت ـرة ظهــر االســم كامــا
حيــث أصبحــت كبــرى المــدن اإلغريقيــة بمــا فيهــا مدينــة قورينــي تنتــج معظــم عماتهــا مــن معدنــي
الذهــب والفضــة ،وأغلبهــا تحمــل صــو ار لإلــه الحامــي للمدينــة بطريقــة الثــاث أرباع،والبعــض اآلخــر
يحمــل رم ـ از مشــتق مــن اســم المدينــة ذاتهــا علــى ظهــر العملــة  ،30فعلــى ســبيل المثــال ظهــرت
عمــات مدينــة رودس  Rhodesتحمــل علــى ظهرهــا صــورة الزهـرة حيــث كان اســم الزهـرة فــي اللغــة
31
اإلغريقيــة هــو رودون Rhodon
كمــا بــدأ أيضــا اســتخدام الحــروف البــارزة الدالــة علــى اســم المدينــة ،أو يأتــي الوجــه حامــا الســم
المدينــة أو الحــرف األول لتلــك المدينــة , 32كمــا فــي عمــات رودس حيــث حملــت علــى وجههــا
حــرف  Pباللغــة اإلغريقيــة بجانــب الصــورة الرئيســة لإلــه هليــوس الحامــي للمدينــة
تغيــر نظــام الحكــم فــي مدينــة قورينــي فــي بدايــات العصــر الكاســيكي مــن النظــام الملكــي لألسـرة
الباتيــة إلــى النظــام الجمهــوري حوالــي عــام  431ق.م ،والــذي تمتعــت مــن خالــه مدينــة قورينــى
بقــدر كبيــر مــن الرخــاء االقتصــادي ،وليــس أدل علــى ذلــك مــن خــال إصدارهــا لعمــات مــن الذهــب
الخالــص وعمــات مــن الفضــة مــن فئــة التترادراخمــا ،إال أن أنتــاج العمــات الذهبيــة لــم يظهــر إال
33
بحلــول عــام  400ق.م
نموذج لعملة من العصر الكاسيكي
شكل ()2
الوجه :زيوس آمون
الظهر :قوريني
رقم التسجيل  66 158-:بمخازن آثار مدينة شحات
الوزن 0.86 :جم
القطر 0.08 :سم
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السمك . 0.03:مم
مكان السك :قوريني Cyrene
نوع العملة :ذهبية
الفئةُ :عشر ستاتير أتيكي Attic Tenth
التاريخ 308 375- :ق م.
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وجه العملةObverse :
صــور علــى وجــه العملــة الذهبيــة فئــة عشــر ســتاتير اتيكــى  Attic Tenthرأس اإللــه زيــوس
آمــون Zeus Ammonبالوضــع الجانبــي بإتجــاه اليســار,صفف شــعره القصيــر بخصــات غليظــة
متداخلــة فــي بعضهــا البعض,وجبهتــه عريضــة وبــارزة ينبثــق مــن خلفهــا قــرن كبــش غليــظ علــى
هيــأة نصــف دائـرة كبيـرة ينتهــي خلــف العيــن مباشـرة بـرأس مدببــة ويظهــر وكأنــه أذن اإللــه زيــوس
آمون,وحاجبــاه رفيعــان تليهمــا عينــان واســعتان تنظـران إلــى األمــام ثــم األنــف الطويــل فــوق شــفتين
رفيعتيــن وشــبه مضمومتيــن إلــى بعضهمــا البعــض مــع الفــم الصغيــر والذقــن الدائــري البــارز وعظــام
الوجنــة بــارزة وشــاربه طويــل يلتصــق بشــعر اللحيــة الخفيفــة التــي تظهــر علــى هيــأة نقــاط كبي ـرة
بجانــب بعضهــا البعــض وتتصــل بشــعر الـرأس أمــام األذن ورقبتــه قصيـرة وتامــس القطــر الســفلي
للعملــة فــي حيــن وجهــه يامــس القطــر األيســر و أرســه يامــس القطــر العلــوي وخلفــه نقــش باللغــة
اليونانيــة يشــير إلــى مــكان ســك العملــة فــي مدينــة قورينــي علــى النحــو التالــي:
) KY ) PAΝΑΙΟΝ
معنــاه :قورينــي.
األيمــن للعملــة.

34

ويحيــط بــه إطــار زخرفــي عبــارة عــن نقــاط متتاليــة تظهــر بوضــوح فــي القطــر

ظهر العملةReverse :
صــور علــى ظهــر العملــة رأس الحوريــة قورنــي  KYPAΝΑΙΟΝبالوضــع الجانبــي بإتجــاه
اليمين,صفــف شــعرها الطويــل بخصــات غليظــة تنســدل نحــو األســفل وتتجمــع فــي خصلــة عريضــة
تبدأ من أعلى جبهتها وتســتمر فوق األذن وتدور حول أرســها بالكامل وتتجمع خلف أرســها مكونة
بوكلــة صغيرة,هنــا صــور الفنــان تصفيفــة شــعر قورينــي علــى هيــأة قبعــة قصيـرة تتخللهــا فتحــات بيــن
خصــات الشــعر,ولها جبهــة قصيـرة وحاجباهــا رفيعــان يليهمــا عينــان واســعتان دائريتــان تنظـران إلــى
األمــام ثــم األنــف الطويــل ينتهــي بفتحتيــن كبيرتيــن فــوق شــفتين ســميكتين وشــبه مضمومتيــن إلــى
بعضهمــا البعــض مــع الفــم الصغيــر والذقــن الدائــري البــارز وتظهــر عظمــة األذن تامــس خصــات
الشــعر مــن أعلــى وتبــرز شــحمة األذن التــي تظهــر بأق ـراط قصي ـرة علــى هيــأة حلزونــات ورقبتهــا
طويلــة ونحيفــة وترتــدي عقــد علــى هيــأة دوائــر صغيـرة و أرســها مــن أعلــى يامــس قطــر العملــة العلــوي
ويحيــط بهــا نقــش باللغــة اليونانيــة يشــير إلــى اســم المســؤول عــن ســك العملــة علــى النحــو التالــي:
بوليانثيس

35

والجديــر بالذكــر أن هــذه العملــة قــام بشـرائها عالــم اآلثــار األمريكــي دونالدوايــت Donald Wiht
مــن أحــد مواطنــي مدينــة سوســة عــام 1966م,وأخذهــا إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة ثــم قــام
بإرجاعهــا إلــى مراقبــة آثــار مدينــة شــحات عــام 1971م.
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التأريخ:
إذا عرفنـا أن مسـؤول سـك العملـة المعـروف باسـم بوليانثيـس كان نشـطاً فـي القـرن ال اربـع قبـل
الميـاد فـي مدينـة قوريني,فـإن روبنسـون  36 Robinsonيـؤرخ هـذه العملـة بالفتـرة مـا بيـن 375-
 308ق.م.
وقـد نجـح الفنـان فـي اإلشـارة إلـى العاقـة التـي تربـط بيـن وحـي اإللـه زيـوس آمـون بواحـة سـيوه
ومدينـة قورينـي التـي رمـز إليهـا بـرأس أمـون والحوريـة قوريني.وقـام بوضـع صـورة اإللـه زيـوس آمـون
علـى وجـه العملـة إشـارة إلـى األهميـة التـي بـات اإللـه زيـوس آمـون يحظـى بهـا فـي هـذه المدينـة.
مميزات التصوير على عملة قورينى في العصر الكاسيكي:
 .1تصويـر اإللـه الخـاص بالمدينـة علـى وجـه العملـة وهـو اإللـه زيـوس آمون،كمـا هـو متبـع
فـي سـائر عمـات العصـر الكاسـيكي.
 .2استخدام األسلوب األقرب إلى الواقعية في تصوير مامح الوجه.
 .3اسـتخدام اإلطـار ألزخرفـي علـى وجـه العملـة فقـط إلـى جانـب اسـتخدام الحـروف اإلغريقيـة
الكبيـرة فـي الزخرفـة علـى ظهـر العملة.وظهـور أسـماء و توقيعـات الفنانيـن.
 .4ظهـور عنصـر الحركـة ،واسـتخدام أسـلوب الثـاث أربـاع فـي تصويـر المناظـر علـى
العمـات الكاسـيكية.
 .5االقتـراب إلـى االسـتدارة الكاملـة فـي شـكل اإلطـار الخارجـي للعملـة ،مـع إصـدار عمـات
مـن الذهـب الخالـص خـال العصـر الكاسـيكي.
ثالثاً :عمات العصر الهللينستى
يبـدأ العصـر الهللينسـتى مـع ظهـور شـخصية اإلسـكندر األكبـر فـي العالـم القديـم فـي أواخـر القـرن
ال اربـع ق.م ،ونجـاح تلـك الشـخصية فـي فتـح كافـة مـدن الشـرق االوسـط وممالكهـا وكذلـك ضمـه
37
للممالـك الموجـودة فـي الشـمال االفريقـي .
وخال هذه الفترة حدث تطور كبير في طرز سك العمات اإلغريقية,حيث بدأت تظهر الصور
الشخصية لاسكندر االكبر أوالً ثم صور خلفائه من بعده علي وجه العمات الهللينستية ,38وبعد
ترسيخ هذا التقليد أصبحت صور الملوك البطالمة منتظمة في كثير من العمات اإلغريقية بداية
مـن القـرن الثالـث قبـل الميـاد إلـي القـرن األول قبـل المياد.ومـن خـال هـذه الصـور أصبـح مـن
السـهل تأريـخ هـذه العمـات بدقـة باإلضافـة إلـي أنهـا تلقـي الضـوء علـي تطـور الصـور الشـخصية
للملـوك والحكام.
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لذلـك يتبـع دارسـو المسـكوكات الكاسـيكية نظامـا خاصـا لتأريـخ العمـات الهللينسـتية مـع ظهـور
تلـك الشـخصية حيـث قامـوا بتقسـيم تاريـخ تلـك العمـات إلـى فترتيـن زمنيتيـن علـى النحـو التالـي:
 .1عمات عصر االسكندر األكبر  330-321ق.م ويعتبر االسكندر االكبر أول شخصية
عملـت علـى تأسـيس نظـام نقـدي موحـد فـي كافـة بلـدان العالـم القديـم ،ويعتمـد هـذا النظـام
علـى معدنـي الذهـب والفضـة ،حيـث كانـت العمـات الفضيـة مـن فئـة التترادراخمـة أو األربـع
دراخمـات .وقـد ظهـر وجـه العملـة فـي عصـر االسـكندر حامـا لتصويـر رأس االسـكندر نفسـه
وبذلـك يكـون أول الملـوك والشـخصيات التـي وضعـت صورتهـا علـى المسـكوكات الكاسـيكية،
بينمـا جـاء ظهـر العملـة حامـا لتصويـر اإللـه زيـوس ،ولقـد اسـتمر هـذا الطـراز مـن العمـات
لمـدة مائتـي عـام بعـد وفـاة االسـكندر عـام 323ق.م ،كمـا ظهـر علـي العملـة اسـم االسـكندر
كامـا مكتوبـا علـى الظهـر.
 .2عمـات مـا بعـد عصـر اإلسـكندر األكبـر  320-30ق.م(عمـات الممالـك الهللينسـتية)
حيـث تعـد العمـات الخاصـة بالفتـرة األولـى تلـك العمـات التـي حملـت تصويـ ار شـخصيا
لإسـكندر األكبـر ،بينمـا تعـد العمـات الخاصـة بالفتـرة التاليـة خاصـة بالممالـك التـي ظهـرت
عقـب وفـاة االسـكندر كالمملكـة السـلوقية بسـوريا والمملكـة البطلميـة فـي مصـر كيرينايـكا إلـى
39
جانـب عمـات بـاد اإلغريـق ذاتهـا أو مـا يطلـق عليـه عمـات المملكـة المقدونيـة
أصبحـت قورينـى خـال العصـر الهللينسـتى تابعـة للملكـة البطلميـة فـي مصـر حيـث صـدرت فـي
حكـم الملـك بطلميـوس األول( 305-285ق.م) أعـدادا هائلـة مـن العمـات البرونزيـة والفضيـة
40
والذهبيـة فـي مدينـة قورينـى.
كانت هذه العمات تتسـم بالطابع أو األسـلوب البطلمي في إنتاج العمات فعلى الرغم من أنها
حملـت علـى الوجـه التصويـر الشـخصي للملـوك البطالمـة أو للحـكام التـي يوليهـم الملـك البطلمـي
علـى مدينـة قورينـى ،إال أن مـا يصـور علـى الظهـر دائمـا أو غالبـا مـا يكـون ممثـا فـي رمـز المدينـة
وهـو نبـات السـيلفيون الـذي اشـتهرت بـه مدينـة قورينـى.
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نموذج لعملة من الفترة األولى:
شكل ()3

الوجه :رأس االسكندر االكبر
الظهر :زيوس آمون
مكان سك العملة :مدينة اإلسكندرية

نوع العملة :عملة من الفضة من فئة التت ار دراخمة
وزن العملة2.00 :جم
قطر العملة1.3 :سم

وجه العملة:
يصــور علــى وجــه العملــة رأس اإلســكندر األكبــر بالوضــع الجانبــي متجهــا جهــة اليميــن وغطــاء
الـرأس مــن جلــد الفيــل بقرنيــن وخرطــوم طويــل ومعقــوف مــن اعلــى ،حيــث يظهــر تصفيــف الشــعر
فــي صــورة لبــدة األســد فــي شــكل خصــات صغيـرة متداخلــة فــي بعضهــا البعــض ذات أطـراف مدببــة
تظهــر مــن خالهــا عظمــة األذن كاملــة ،بينمــا تظهــر مامــح الوجــه الهادئــة فــي مظهرهــا العــام
إال أنهــا تتســم بالقــوة مــن خــال إبـراز عظــام الوجــه وهــو مــا عــرف فــي الفــن الهللينســتى باالقتـراب
للواقعيــة فــي التصويــر ،حيــث يظهــر تفصيــات منطقــة الجبيــن قويــة مــن أســفلها تصويــر العيــن
الجانبــي يعلوهــا عظمــة الحاجــب ،ثــم األنــف الطويــل تظهــر بــه فتحــة األنــف يليهــا الفــم الصغيــر
المضمــوم الشــفتين فــوق الذقــن الدائــري ،وال تظهــر بالوجــه إي تجاعيــد أو عامــات ،إنمــا يعطــى
المظهــر العــام صــورة عــن شــاب قــوى ،يحيــط بتصويــر ال ـرأس إطــار فــي شــكل حبيبــات منفصلــة
عــن بعضهــا البعــض لكنــه غيــر مكتمــل فــي جــزء الســفلى واإلطــار الخارجــي ياحــظ عليــه االســتمارة
شــبه الكاملــة.
ظهر العملة:
يصــور علــى ظهــر العملــة اإللــه زيــوس جالســا علــى كرســي العــرش حيــث تظهــر عامــات الوجــه
المتقــدم مــن العمــر ذو اللحيــة والمتجهــة جهــة اليســار ،بينمــا يظهــر الجــزء العلــوي مــن الجســد عــاري
تمامــا ظاهـ ار بــه التصويــر القــوى للعضــات فــي الســاعدين ومنطقــة الصــدر والبطــن ،بينمــا يغطــى
الجــزء الســفلى مــن الجســد أســفل البطــن عبــاءة طويلــة تنســدل إلــى مــا فــوق القدميــن حيــث تســتند
علــى مســند صغيــر للقدميــن يرفعهمــا عــن األرض ،و يمســك زيــوس بيــده اليســري بعصــا صولجــان
أو رمــز الحكــم فــي عهــد اإلســكندر ،والجســد مصــور بأســلوب .3/4
وياحــظ وجــود اســم االســكندر كامــا خلــف ظهــر اإللــه زيــوس علــى هــذا النحــو مــن أعلــى ألســفل
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فــي شــكل الحــروف اإلغريقيــة الكبيرة.كمــا ياحــظ وجــود إطــار زخرفــي علــى
شــكل حبــات تحيــط بالمنظــر إال أنهــا غيــر مكتملــة فــي الجانــب الســفلى منهــا ،مــع االســتدارة شــبه
الكاملــة لإطــار الخارجــي لظهــر العملــة.
تأريخ العملة:
إذا مــا عرفنــا أن هــذه العملــة ســكت فــي مدينــة اإلســكندرية وأن مدينــة اإلســكندرية شــيدت عــام
 331ق م ،فانــه يمكــن تأريــخ هــذه العملــة فــي الفت ـرة مــا بيــن تشــيد اإلســكندرية وعصــر الملــك
البطلميــي بطلميــوس األول حوالــي عــام  326ق م خاصــة إذا عرفنــا أن اإلســكندر األكبــر قــد أمــر
4
بإنشــاء دور الســك بمدينــة اإلســكندرية بعــد أربــع ســنوات مــن تأسيســها
مالحظات على تصوير العملة قبل إعالن المملكة البطلمية:
 .1اســتمرار تصويــر شــخصية اإلســكندر علــى وجــه العملــة مــع تصويــر زيــوس علــى ظهــر
العملة ممســكا بالصولجان وطائر النســر رمز البطالمة أو رمز القوة مع وجود اســم اإلســكندر
كامــا خلــف اإللــه زيــوس.
 .2وجــود تصويــر خرطــوم الفيــل كرمــز للقــوة أو قرنــى الكبــش الخــاص باإللــه آمــون احــد أو
اكبــر اآللهــة المصريــة دليــل علــى أن تلــك العملــة ســكت عقــب وفــاة اإلســكندر.
نموذج لعملة من الفترة الثانية
شكل ()3

الوجه :كارنيوس
الظهر :نبات السيلفيون
رقم التسجيل  4478:بمخازن آثار مدينة شحات
الوزن 7.80 :جم
القطر 2.00 :سم

السمك . 0.04 :مم
مكان السك :قوريني Cyrene
نوع العملة :فضية
الفئة :دراخمتان رودسيتان Didrachma
التاريخ 285 323-:ق م
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وجه العملةObveres :
يصــور علــى وجــه العملــة رأس اإللــه أبوللــو إلــه الشــباب والرياضــة لــدى اإلغريــق واإللــه المقــدس
بمدينــة قورينــى فــي وضــع جانبــي متجهــا جهــة اليميــن بحيــث تظهــر تصفيفــة الشــعر مشــابهه
لطريقــة تصفيــف شــعر اإلســكندر فــي شــكل لبــدة األســد ذات الخصــات القصي ـرة المتداخلــة فــي
بعضهــا البعــض والتــي ذاع اســتخدامها خــال الفتـرات المبكـرة مــن العصــر الهللينســتى ،ويخــرج مــن
علــى الجانــب أعلــى عظمــة األذن مباش ـرة قــرن الكبــش الــذي اشــتهر بتصوي ـره اإلســكندر وخليفتــه
بطلميــوس األول ومامــح الوجــه تصــور شــخصية قويــة تتبــع فــي أســلوبها التصويــر الواقعــي،
حيــث تظهــر العيــن فــي وضــع جانبــي يعلوهــا الحاجــب ،ثــم أنــف طويــل مدبــب بنهايتــه تظهــر فتحــة
األنــف ،فــوق شــفتين مضمومتيــن لفــم صغيــر يعلــو الذقــن الدائريــة.
ظهر العملةReveres:
يصــور نبــات الســيلفيون ظاه ـ ار منــه الثم ـرة الخاصــة بــه مــع تك ـرار أغصــان النبــات وربطهــا
مــع بعضهــا البعــض فــي حزمــة كبي ـرة بحيــث يتدلــى مــن طــرف ثمــار النبــات الــذي يأخــذ شــكل
القلــب المفتــوح مــا يشــبه األيــدي الممتــدة ويخــرج منهــا عصــى الصولجــان أو رمــوز الحكــم ،ويعلــو
األغصــان كـرة مســتديرة كرمــز للكـرة األرضيــة أو حكــم العالــم القديــم ،وياحــظ وجــود كرســي اإللــه
أبوللــو الثاثــي علــى الجانــب األيســر مــن النبــات ،ورمــز دار الســك علــى الجانــب األيمــن علــى
شــكل حــرف  ,Eوقــد ظهــر هــذا الرمــز لتضمــن المــدن المختلفــة إثبــات نقــاء عماتهــا بعــد بــدء
انتشــار ظاه ـرة العمــات المطليــة منــذ نهايــة القــرن الخامــس قبــل الميــاد  35مــع وجــود اســتخدام
زخرفــي يحيــط بالنبــات متمثــل فــي حــروف إغريقيــة كبي ـرة كتبــت مــن أعلــى الجانــب األيمــن لظهــر
العملــة علــى النحــو التالــي KY :وهــى اختصــار لمعنــى قورينــى أي أن العملــة قــد تــم ســكها بمدينــة
قورينــى .وياحــظ وجــود كســر صغيــر بظهــر العملــة بالجانــب األيســر الســفلى.
تأريخ العملة:
تصويــر اإللــه أبوللــو كإلــه رســمي للمدينــة علــى وجــه العملــة لــم يظهــر فــي عمــات قورينــى إال مــع
بدايــة العصــر الهللينســتى ،والميــل الســتخدام التصويــر األقــرب إلــى الواقعيــة فــي تصويــر مامــح
وجــه اإللــه ،واســتخدام رمــز المدينــة الممثــل فــي نبــات الســيلفيون علــى ظهــر العملــة ،واســتخدام
الحــروف اإلغريقيــة فــي الزخرفــة ،كل هــذا يــؤرخ العملــة بالعصــر الهللينســتى ،أمــا تصويــر اإللــه
بقــرون الكبــش فهــو يتشــابه مــع تصويــر اإلســكندر وتصويــر بطليمــوس األول لــذا يمكــن تأريــخ هــذه
العملــة فــي الفتـرة مــا بيــن ظهــور اإلســكندر وحكــم الملــك بطلميــوس األول أي بيــن عامــي 323-
 285ق.م.
مميزات التصوير على عملة قورينى في العصر الهللينستى:
 .1تصوير اإلله الحامي للمدينة على وجه العملة وهو اإلله أبوللو مع استمرار تصوير الرمز
الخاص بالمدينة على ظهر العملة وهو نبات السيلفيون خال العصر الهللينستى.
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 .2استخدام األسلوب األقرب إلى الواقعية في تصوير مامح وجه الشخصيات المصورة على
وجه العمات.
 .3كما يتضح تصوير عنصر الحركة ،واستخدام أسلوب الثاثة أرباع في تصوير المناظر
على العمات الهللينستية.
 .4االستدارة الكاملة في شكل اإلطار الخارجي للعملة.
أشكال تصوير نبات السيلفيون على عمات مدينة قورينى
 .1تظهــر ثم ـرة نبــات الســيلفيون فــي هيئــة القلــب المفتــوح ويتكــرر عددهــا علــى غصــن واحــد
مــن مرتيــن إلــى أربــع مـرات علــى األكثــر.
 .2تكـرار أغصــان نبــات الســيلفيون وربطهــا مــع بعضهــا البعــض فــي حزمــة كبيـرة بحيــث يتدلــى
مــن طــرف ثمــار النبــات الــذي يأخــذ شــكل القلــب المفتــوح ثــاث داليــات تنتهــي بشــكل حبــات
كبيرة.
 .3ظهور غصن نبات السيلفيون فقط مع أوراق صغيرة.
 .4تكـرار أغصــان نبــات الســيلفيون وربطهــا مــع بعضهــا البعــض فــي حزمــة كبيـرة بحيــث يتدلــى
مــن طــرف ثمــار النبــات الــذي يأخــذ شــكل القلــب المفتــوح مــا يشــبه األيــدي الممتــدة ويخــرج منهــا
عصــى الصولجــان أو رمــوز الحكــم ،ويعلــو األغصــان كـرة مســتديرة كرمــز للكـرة األرضيــة أو
حكــم العالــم القديــم

تصوير ألشكال نبات السيلفيون علي عمات قوريني
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إدارة األزمات التعليمية
إعداد  /د .فرج اهويدي محمد
جامعة عمر المختار

الملخص:
تعتبــر اإلدارة هــي العمــود الفقــري ألى مؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع مهمــا كان حجمهــا ونوعهــا
 ,حيــث أن كافــة اإلج ـراءات اإلداريــة ال يمكــن إنجازهــا بصــورة صحيحــة وســليمة أال عــن طريــق
إدارة ناجحــة وذات كفــاءات عاليــة.
وقــد تمــر الــدول بأزمــات مختلفــة تكــون ســبباً فــي التعثــر أو التخلــف فــي إنجــاز األعمــال وتخطيهــا
 .وبمــا أن موضــوع البحــث قــد تنــاول األزمــات التعليميــة المتمثلــة فــي األزمــات المدرســية  ,كأزمــة
المبانــي والمعلميــن والطــاب  ..وغيرهــا.
وألهميــة الموضــوع قــام الباحــث بوضــع تســاؤالت عــن موضــوع األزمــة ومفهومهــا  ,ومراحلهــا
واالســتفادة مــن االتجاهــات فــي التعامــل معهــا .مســتعيناً بالد ارســات الســابقة واألدبيــات التــي تخــص
موضــوع البحــث مســتخدماً الم ارجــع والوثائــق التــي تتعلــق بالموضــوع .وخــرج الباحــث بنتائــج
وتوصيــات فــي مجــال موضــوع البحــث.
المقدمة:
لقــد أصبحــت إدارة األزمــة ،أو إدارة األزمــات ســلوكاً ومنهجـاً يحمــل فــي طياتــه مامــح رؤيــة التفاعــل
والتكامــل مــع متطلبــات الحيــاة المعاص ـرة ،ومــع متطلبــات التكيــف مــع القــوى الحاكمــة بالرشــادة
العقليــة أو المتحكمــة بغطرســة الســلطة ،أو تلــك القــوى المقامـرة أو المغامـرة التــي تصنــع األزمــات،
وتتعامــل معهــا ،وبهــا ،وفيهــا ،فارضــة ســطوتها ،وفارضــة جبروتهــا لترضــي طموحهــا المــادي
والمعنــوي ,مــن أجــل إعــادة صياغــة وتشــكيل عالمهــا ,ليصبــح أكثــر انســجاماً معهــا ومــع قدرتهــا،
إ ن هــذا ليــس مقصــوداً بــه قــوى محــددة بذاتهــا بــل إنــه أمــر مــازم لــكل القــوى حتــى تلــك التــي لــم
تولــد بعــد.
إن علــم إدارة األزمــات علــم ال يصنــع قوالــب جامــدة ،وال يضــع أنماط ـاً ثابتــة ،إوانمــا يتيــح مرونــة
توافقيــة فعالــة أمــام متخــذ القـرار ،وبالتالــي فــإن مــا تقدمــه مــن أســس ونظريــات اليــوم إنمــا هــو حصيلــة
تجــارب علميــة أثبتــت أن تشــكل األزمــات قــد يتغيــر فعـاً ( الخضــري.) 10 :2003 ،
وقد نشأ مفهوم األزمة (  ) Crisisفي بدايته في نطاق العلوم الطبية ,حيث يرجع إلى المصطلح
اليونانــي ( كرينــو ) ،ويعنــي نقطــة التحــول ،وهــي لحظــة مرضيــة محــددة للمريــض يتحــول فيهــا إلــى
األسـوأ أو إلى األحســن خال فترة زمنية ( أحمد.) 21 :2002 ،
306

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

مشكلة البحث:
إن حــدوث األزمــات واقــع حتمــي تواجهــه المؤسســات علــى اختافهــا سـواء كانــت مؤسســات تربويــة،
أو صحيــة ،أو اجتماعيــة ،أو حتــى مؤسســات تطوعيــة ،ومــن ذلــك البحــث ســيتناول األزمــات
المدرســية فقــط .علــي اعتبــار إن األزمــات فــي المــدارس التــى تؤثــر عليهــا ،وعلــى ســامة أفرادهــا،
وممتلكاتهــا ،ومــن هــذه األزمــات علــى ســبيل المثــال:
.1أزمة
.2أزمة
.3أزمة
.4أزمة

المباني الدراسية,
المعلمين كالنقص في عدد المعلمين أو عدم كفاءة المعلم
العنف في المدارس سواء بين الطاب ،أو بين الطاب والمعلمين.
األمن والسامة.

وبحكــم مــا ورد فــي الكتــب والد ارســات العلميــة ،يتضــح أن وجــود مثــل هــذه األزمــات يفــرض علــى
و ازرة التربيــة والتعليــم أن تقــوم بتفويــض (اتخــاذ القـرار) إلــى مديــري إدارات ومكاتــب التربيــة والتعليــم
إوالــى مديــري المــدارس( أحمــد.) 86 :2001 ،
ولما ذكر سابقاً تطرح األسئلة التالية:
.1ما مفهوم إدارة األزمات المدرسية؟
.2ما مدي أهمية إدارة األزمات المدرسية؟
.3ما هي أنواع األزمات المدرسية؟
.4ما هي مراحل إدارة األزمات المدرسية؟
.5وما هي االتجاهات الحديثة في التعامل مع األزمات المدرسية؟
.6ما هي مسئوليات مدير المدرسة في إدارة األزمات؟
أهمية البحث:
يمكن تحديد األهمية العلمية للبحث فيما يلي:
.1يمكــن ان يســهم هــذا البحــث فــي التوصــل إلــى معرفــة أفضــل األســاليب التخــاذ القـ اررات فــي إدارة
األزمــات المدرســية ممــا يقلــل العــبء عــن كاهــل المــدراء فــي المــدارس.
.2يمكــن االســتفادة مــن نتائــج هــذا البحــث الحالــي وتوصياتــه التخــاذ الق ـ اررات فــي إدارة األزمــات
المدرســية بفاعليــة ،وكفــاءة ،وبالتالــي تقديــم وصــف إج ارئــي التخــاذ القـ اررات المتعلقــة بــإدارة األزمــات
يســتفيد منها العاملين بمجال التربية والتعليم (,مديري المدارس بشــكل عام ،والمشـرفين ،والمنســقين
للمدارس ،ومشـرفي أقســام اإلدارة المدرســية في إدارة ومكاتب التربية والتعليم ،والباحثين في مجال
اإلدارة المدرســية).
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.3يســتفاد مــن المـوارد واإلمكانــات المتاحــة للحــد مــن اآلثــار الضــارة ،وتحديــد أدوار ووظائــف فريــق
إدارة األزمــة.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى اآلتي:
.1توضيح مفهوم وأهمية إدارة األزمات المدرسية ,وتصنيف األزمات المدرسية.
.2التعرف علي مراحل إدارة األزمات المدرسية.
.3الوقوف علي االتجاهات الحديثة في التعامل مع إدارة األزمات المدرسية.
.4معرفة مسئوليات مدير المدرسة في إدارة األزمات المدرسية.
حدود البحث:
الحــد الموضوعــي :يتحــدد موضــوع هــذا البحــث بموضــوع إدارة األزمــة ومراحلهــا ،واالتجاهــات
الحديثــة التــي تســتعمل فــي التعامــل مــع األزمــات المدرســية ،وهــي د ارســة األزمــة ،والد ارســة التحليليــة
لألزمــة ،والتخطيــط لمواجهــة األزمــة.
الحد الزمني:
تم إجراء هذا البحث خال العام .2014 /2013
ّ
منهجية البحث:
يســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لوصــف الظاهـرة موضــوع البحــث لكونــه أنســب المناهــج
لهذا البحث ،للوقوف على مدى تمكن المســؤولين في اإلدارات التعليمية أو المدرســية من التفاعل
مــع األزمــات المدرســية بكفــاءة وفعاليــة.
مصطلحات البحث:
 - 1األزمة:
األزمــة فــي اللغــة :الشــدة ،والقحــط ،ويقــال أصابتنــا أزمــة ،ويقــال أصابتنــا أزمــة أي شــدة ،ويقــال
أزمــت عليهــم الســنة أي اشــتد قحطهــا ( مختــار الصحــاح ).
األزمــة فــي االصطــاح :هــي حالــة وصــول الحــل لمشــكلة مــا إلــى طريــق مســدود يعيــق التقــدم تجــاه
حلهــا ( ماهــر.) 14 :2006 ،
يمكــن تعريــف األزمــة ،أو صياغــة مفهومهــا بأنهــا :تهديــد مباشــر للنظــام ،أو لبقائــه ،ولقــد أصبــح
مفهــوم األزمــة مــن المفاهيــم واســعة االنتشــار فــي مجتمعاتنــا المعاصـرة نتيجــة للظــروف ،والمتغيـرات
التــي تعمــل فــي ظلهــا المؤسســات ( الخضيــري.) 113 :2002 ،
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التعريف األكثر شيوعاً لألزمة:
 يعــرف ( فنــك  ) Finkاألزمــة :بأنهــا نقطــة تحــول فــي حيــاة منظمــة نحــو األس ـوأ ،أو األفضــلفهــي حالــة مــن عــدم االســتقرار يحــدث فيهــا تغييــر حاســم فــي ســير العمــل فــي المنظمــة قــد يــؤدي
علــى نتائــج غيــر مرغــوب فيهــا ( فنــك .) ,Fink 1986 :15
 ويعرفهــا ( الشــعان  :) 1999بأنهــا موقــف حــرج أو حالــة يواجههــا متخــذ الق ـرار فــي أحــدالكيانــات اإلداريــة ،وتتاحــق األحــداث فيهــا بالحـوادث ،وتتداخــل ،وتتشــابك معهــا األســباب والنتائــج
( العمــاري.) 39 :1993 ،
 - 2األزمة المدرسية:
يعرفها(الحمــاوي )1997بأنهــا :خلــل يؤثــر ت ــأثي اًر ماديـاً علــي النظــام المدرســي ,ويهــدد االفت ارضــات
الرئيســية التــي يقــوم عليهــا النظــام فــي المدرســة (الحمــاوي )13:1997,
وقــد عرفهــا ( أحمــد ) 56 :2001 ,بأنهــا حــدث مفاجــئ غيــر متوقــع يــؤدي إلــى صعوبــة التعامــل
معــه ،ومــن ثــم ضــرورة البحــث عــن وســائل ،وطــرق إلدارتــه بشــكل يحــد مــن اثــاره الســلبية .وفــي
ضــوء ذلــك يمكــن تعريــف األزمــة المدرســية إجرائيـاً بأنها:حالــة حرجــة تــؤدي إلــى حــدوث خلــل فــي
النظــام المدرســي اليومــي ،وتعيــق انتبــاه العامليــن فــي المدرســة عــن أداء عملهــم.
اإلطار النظري:
يتنــاول هــذا الجــزء مــن الد ارســة الجوانــب النظريــة التــي تتعلــق بموضــوع إدارة األزمــة ومراحلهــا،
واالتجاهات الحديثة في التعامل مع األزمات المدرســية ،حيث يتم البدء بإدارة األزمات المدرســية،
وتوضيــح المفاهيــم المرتبطــة بهــا ،وأهميتهــا ،وأنواعهــا ،وم ارحــل إدارتهــا ،واالتجاهــات الحديثــة فــي
التعامــل مــع األزمــة المدرســية.
مفهوم إدارة األزمات المدرسية:
تمثــل األزمــات التــي تمــر بهــا المــدارس نقطــة حرجــة وحاســمة فــي كيــان المدرســة ،تختلــط فيهــا
األســباب بالنتائــج ،ممــا يفقــد مديــري المــدارس قدرتهــم علــى التعامــل معهــا ،واتخــاذ القـرار المناســب
حيالهــا ،فــي ظــل ظــروف عــدم التأكــد ،وضيــق الوقــت ،ونقــص المعلومــات ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى
إعاقــة المدرســة عــن تحقيــق أهدافهــا ،وربمــا إحــداث الخســائر الماديــة ،والبشـرية.
أن المــدارس المعاص ـرة تواجــه أنواع ـاً متعــددة مــن األزمــات التــي تختلــف فــي أســبابها ومســتويات
حدتهــا ،وشــدة تأثيرهــا ،ودرجــة تكرارهــا نتيجــة التغي ـرات الس ـريعة ،والمفاجئــة والتــي تعــود ألســباب
مختلفــة ،األمــر الــذي يشــير إلــى أن األزمــة ظاهـرة حتميــة ال يمكــن تجنبهــا أو القضــاء عليهــا ،إال
أنــه يمكــن الحــد مــن آثارهــا الســلبية عــن طريــق إدارة األزمــات المدرســية باســتخدام عمليــات منهجيــة
علميــة تحقــق المنــاخ المناســب للتعامــل مــع األزمــات ،والتحــرك المنتظــم للتدخــل وتحقيــق الســيطرة
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الكاملــة علــى موقــف األزمــة
( حمدونة.) 43 :2006 ،
مفهوم األزمة:
األزمــة مرحلــة متقدمــة مــن الص ـراع ،والص ـراع فــي أي مظهــر مــن مظاه ـره ،وعلــى أي نطــاق مــن
نطاقاتــه بــدءاً مــن داخــل النفــس البشـرية الواحــدة ،وانتهــاء بالص ارعــات الدوليــة ،هــو غريـزة متجــذرة
فــي أغ ـوار النفــس البش ـرية ،وهــو حقيقــة مــن حقائــق الحيــاة الثابتــة ،فأمــا أن نتعلــم كيفيــة التعايــش
معهــا ،وأمــا أنمــوت بهــا ،وعندمــا نقــول أن األزمــة مرحلــة مــن م ارحــل الص ـراع فإننــا نقصــد بذلــك
مختلــف مظاهــر الص ـراع اإلنســاني فــي كل مجاالتــه ،وعلــى أي مســتوى مــن مســتوياته ( الهــادي
.) 13 :1993
فتعبــر األزمــة عــن موقــف وحالــة ،وعمليــة وقضيــة يواجههــا متخــذ القـرار فــي أحــد الكيانــات اآلتيــة
( دولــة ،مؤسســة ،مشــروع ،أس ـرة ) تتاحــق فيهــا األحــداث بالح ـوادث ،وتتداخــل وتتشــابك معهــا
األســباب بالنتائــج ،وتختلــط األمــور ،وتتعقــد ويفقــد معهــا متخــذ الق ـرار قدرتــه علــى الرؤيــة عنــد
اصطدامــه بهــا للوهلــة األولــى ،وعنــد محاولتــه الســيطرة عليهــا أو علــى اتجاهاتهــا المســتقبلية.
فاألزمــة هــي لحظــة حرجــة وحاســمة تتعلــق بمصيــر الكيــان اإلداري الــذي أصيــب بهــا ،وتشــكل
بذلــك صعوبــة حــادة أمــام متخــذ الق ـرار تجعلــه فــي حي ـرة بالغــة ( الخضيــري.) 115 :2003 ،
وان إدارة األزمــات المدرســية تمثــل إطــار عمــل يفيــد فــي تحليــل ،وفهــم المواقــف المفاجئــة وغيــر
المتوقعــة ،وتهــدف إلــى تحقيــق درجــة اســتجابة سـريعة ،وفعالــة لمواجهــة الظــروف الطارئــة للقضــاء
عليهــا أو الحــد منهــا.
وقــد تنــاول كثيـ ُـر مــن الباحثيــن فــي اإلدارة المدرســية مفهــوم إدارة األزمــات المدرســية حيــث يعرفهــا
( دهي ــش ) بأنه ــا عملي ــة آني ــة مس ــتمرة تهت ــم بالتنب ــؤ باألزم ــات المختلف ــة ع ــن طري ــق االستش ــعار،
ورص ــد المتغيـ ـرات البيئي ــة ،الداخلي ــة والخارجي ــة المول ــدة لألزم ــات ،وتعبئ ــة المـ ـوارد ،واإلمكان ــات
المتاح ــة للتعام ــل م ــع األزم ــات بأكب ــر ق ــدر ممك ــن م ــن الكف ــاءة ،والفاعلي ــة ،وبم ــا تحق ــق أق ــل ق ــدر
ممكــن مــن األض ـرار مــع ضمــان العــودة إلــى األوضــاع الطبيعيــة فــي أســرع وقــت وبأقــل تكلفــة (
دهي ــش. ) 264 :2009 ،
ويشــير ( اليحيــوي ) إلــى مفهــوم إدارة األزمــات المدرســية بأنهــا :أســلوب للتعامــل مــع األزمــة
التعليميــة بالعمليــات المنهجيــة العلميــة مــن خــال اتخــاذ اإلج ـراءات والتدابيــر الوقائيــة التــي تعمــل
علــى تافــي حــدوث األزمــة ،والتقليــل مــن آثارهــا الســلبية ،وتحقيــق أكبــر قــدر مــن النتائــج اإليجابيــة
( صبريــة.) 76 :2003 ،
وتعرفهــا ( شــذى ) بأنهــا :قــدرة مدي ـرات مــدارس التعليــم العــام علــى التنبــؤ باألزمــات المحتملــة
واالســتعداد للوقايــة منهــا ،والتعامــل معهــا عنــد وقوعهــا بكفــاءة إواعــداد بدائــل مختلفــة لمواجهتهــا إذا
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وقعــت باســتخدام أســلوب يحتــوي علــى العديــد مــن المهــارات ،للســيطرة علــى المواقــف المفاجئــة التــي
تمــر علــى المدرســة ،والحــد مــن تفاقمهــا مــن خــال اســتغال جميــع المـوارد الماديــة والبشـرية المتاحــة
داخــل المدرســة ،وخارجهــا ( شــذى.) 22 :2003 ،
ومــن خــال التعريفــات الســابقة يمكــن للباحــث أن يضــع تعريفـاً إلدارة األزمــات المدرســية علــى أنهــا
العمليــات اآلنيــة التــي يقــوم بهــا مديــر المدرســة ،وتســاهم فــي تافــي حــدوث األزمــات مــن خــال
الب ارمــج الوقائيــة أو التقليــل مــن آثارهــا فــي حالــة حدوثهــا
أهمية إدارة األزمات المدرسية:
تختلــف ،وتتنــوع األزمــات التــي يمكــن أن تحــدث فــي المــدارس ،إال أن العامــل المشــترك بيــن جميــع
األزمــات المدرســية هــو تأثيرهــا علــى ســير العمــل المعتــاد خــال اليــوم الد ارســي ،وذلــك مــن خــال
تشــتيتها النتبــاه إدارة المدرســة والمعلميــن ،والطــاب فــي أدوارهــم ،وممارســة األنشــطة بالشــكل
الســليم.
وتنبــع أهميــة إدارة األزمــات المدرســية مــن دورهــا فــي توفيــر النظــام ،واالســتقرار ،وتهيئــة المنــاخ
الصحــي المائــم للعمــل فــي المدرســة أثنــاء حــدوث األزمــات ،مــن خــال التخطيــط ،والتنظيــم
والتوجيــه والتنســيق لجهــود العامليــن ،واتخــاذ الق ـ اررات المناســبة لألزمــة ،وذلــك لتحقيــق األهــداف
المنشــودة مــن قيــام المدرســة.
فــإدارة األزمــات المدرســية تســتخدم لمواجهــة الحــاالت الطارئــة ،والتخطيــط للتعامــل مــع الحــاالت
التــي ال يمكــن تجنبهــا ،كمــا تتضمــن كيفيــة تفــادي حــدوث األزمــة ،وذلــك بالتنبــؤ بهــا قبــل حدوثهــا.
إواعــداد اإلج ـراءات الضروريــة لمنــع حدوثهــا أو التقليــل مــن آثارهــا الســلبية فــي حالــة حدوثهــا.
وتهــدف إدارة األزمــات المدرســية إلــى منــع وقــوع األزمــة كلمــا أمكــن ذلــك ،ومواجهــة األزمــة المدرســية
بكفــاءة ،وفاعليــة ،وتقليــل الخســائر إلــى أقــل حــد ممكــن ،وتخفيــض اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن
األزمــة ،إوا ازلــة اآلثــار النفســية التــي تخلفهــا األزمــة لــدى الطــاب ،والمعلميــن ،وحتــى أســرهم ،وتحليــل
األزمــات ،واالســتفادة منهــا فــي منــع وقــوع األزمــات المتشــابهة ،وتكـرار حدوثهــا مـرة أخــرى.
فــإدارة األزمــات هــي إدارة المســتقبل ،والحاضــر ،وتعتبــر أداة علميــة رشــيدة ،تبنــى علــى العلــم
والمعرفــة ،وتعمــل علــى حمايــة ووقايــة الكيــان اإلداري ،واالرتقــاء بــه ،والمحافظــة علــى ســامة
تشــغيل القــوى المكونــة لهــذا الكيــان اإلداري ،أو معالجــة أي ســبب قــد يكــون مــن شــأنه أحــداث بـوادر
أزمــة مســتقبلية ،ومــن ثــم تحتفــظ بحيويــة الكيــان اإلداري ،واســتم ارره ( الخضيــري.) 1 :2003 ،
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مراحل إدارة األزمات المدرسية:
تمــر معظــم األزمــات المدرســية بعــدة م ارحــل مترابطــة ،ومتتابعــة ،إواذا فشــلت اإلدارة المدرســية فــي
إدارة مرحلــة مــن هــذه الم ارحــل فــإن األزمــة تتصاعــد أحداثهــا ،وتت ازيــد بصــورة س ـريعة ممــا يــؤدي
إلــى صعوبــة الســيطرة عليهــا ،والتحكــم فــي أحداثهــا ،وفيمــا يلــي يعطــى التفصيــل للم ارحــل التــي تمــر
بهــا األزمــات المدرســية.
المرحلة األولى :اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر
تتضمــن هــذه المرحلــة استشــعار اإلنــذار المبكــر الــذي ينبــئ بقــرب وقــوع األزمــة ،وتتمثــل فــي
اإلجـراءات التــي تتخــذ للحــد مــن أســباب األزمــة ،والتقليــل مــن مخاطرهــا ،حيــث ترســل األزمــة قبــل
حدوثهــا بوقــت طويــل إشــارات تحذيريــة ،ومتتاليــة ،ومتكــررة ،وبصــورة دائمــة ،ومــا لــم يوجــد االهتمــام
الكافــي بهــذه اإلشــارات فمــن المحتمــل جــداً أن تقــع األزمــة ،وكلمــا كان مســتوى الوعــي عالي ـاً كان
منــع األزمــة أو إدارتهــا جيــداً عاليـاً ،كذلــك مــع ماحظــة اختــاف إشــارات اإلنــذار المبكــر باختــاف
نــوع األزمــة.
ويعتمــد مــدى اكتشــاف اإلشــارات التحذيريــة المبكـرة علــى مــدى قــدرة مديــر المدرســة ،وأعضــاء فريــق
إدارة األزمــات المدرســية فــي التنبــؤ باحتمــال وقوعهــا ،لذلــك فــإن احت ـواء هــذه اإلشــارات والتعامــل
معهــا يتوقــف علــى مهــارة ،وكفــاءة فريــق إدارة األزمــات فــي تحليلهــا ،وتفســيرها ،فقــد تكــون الكتابــة
علــى جــدران الفصــول ،والممـرات المدرســية ،أو العبــث بممتلــكات المدرســة ،واألدوات ،والتجهيـزات،
أو حيــازة اآلالت الحــادة ،أو تهديــد معلمــي المدرســة مــن قبــل الطــاب ،إشــارات ألزمــات قــد تحــدث
فــي المدرســة ( فتحــي.) 42 :2001 ،
المرحلة الثانية :االستعداد والوقاية
ترتبــط هــذه المرحلــة بســابقتها ،فمــن الصعــب أن تمنــع وقــوع شــيء لــم تتنبــأ أو تنــذر باحتمــال وقوعــه،
حيــث يتطلــب االســتعداد لمواجهــة األزمــة وضــع خطــط واقعيــة ،وشــاملة إواعــداد فريــق إلدارة األزمــة،
وتدريــب المعلميــن والطــاب مــن خــال إجـراء التجــارب االفتراضيــة لبعــض األزمــات ،ومعرفــة كيفيــة
التصــرف داخــل المدرســة فــي حالــة حدوثهــا.
فاالســتعداد والوقايــة يمثــل األنشــطة التــي تهــدف إلــى توفيــر اإلمكانــات ،والقــدرات وتدريــب األف ـراد
علــى كيفيــة التعامــل مــع األزمــة ،والهــدف مــن الوقايــة اكتشــاف نقــاط الضعــف ،وعاجهــا والســعي
مــن أجــل منــع وقــوع األزمــة ،إواعــداد البدائــل لمقابلــة جميــع االحتمــاالت
( دهيش  ،مرجع سابق.) 291 :
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المرحلة الثالثة:احتواء األضرار والحد منها
تعتبــر هــذه المرحلــة مهمــة أساســية مــن مهــام إدارة األزمــات المدرســية ،والتــي تهــدف فــي المقــام
األول إلــى تقليــل الخســائر ألقصــى حــد ممكــن ،ففــي هــذه المرحلــة يتــم تنفيــذ خطــة المواجهــة التــي
تــم وضعهــا فــي المرحلــة الســابقة لتقليــص األض ـرار الناجمــة عــن األزمــة ،حيــث أن الهــدف مــن
المرحلــة هــو إيقــاف سلســلة التأثي ـرات الناتجــة عــن األزمــة لضمــان ســير العمــل المدرســي بشــكل
عــادي ودون تأثيــر علــى المعلميــن أو الطــاب أو األنشــطة المدرســية ،وتعتمــد كفــاءة وفاعليــة هــذه
المرحلــة إلــى حــد كبيــر علــى المرحلــة الســابقة التــي تــم فيهــا االســتعداد ،والتحضيــر لمواجهــة األزمــة،
ومــن الضــروري عــزل األزمــة لمنعهــا مــن االنتشــار فــي باقــي أج ـزاء المؤسســة أو المنظمــة.
وهــذه المرحلــة تتوقــف علــى طبيعــة األزمــة ،وحجمهــا ،ونوعهــا ،واتســاع تأثيرهــا ،حيــث تختلــف
األضـرار الناتجــة عــن حــدوث حريــق فــي المدرســة عــن األضـرار الناتجــة عــن أزمــة أخــرى كوقــوع
زل ـزال أو تفشــي مــرض ،أو وفــاة أحــد منتســبي المدرســة ( فتحــي ،مرجــع ســابق.) 51 :
المرحلة الرابعة :استعادة النشاط
تشــمل مرحلــة اســتعادة النشــاط التهيئــة ،إواعــادة األمــور إلــى مــا كانــت عليــه مــن قبــل حــدوث األزمــة،
إواعــداد الخطــط ،ومعالجــة اآلثــار التــي قــد تحدثهــا األزمــة ،إواعــادة الت ـوازن للمدرســة بحيــث يســير
عمــل اليــوم الد ارســي وفــق التنظيــم الســابق لحــدوث األزمــة.
وهــي عبــارة عــن العمليــات التــي تقــوم بهــا إدارة المدرســة التــي نجحــت فــي احت ـواء أض ـرار األزمــة
المدرســية ،بغــرض اســتعادة توازنهــا ومقدرتهــا علــى ممارســة أعمالهــا ،ونشــاطاتها االعتياديــة قبــل
تعــرض المدرســة لألزمــة.
وتتطلــب اســتعادة النشــاط فــي المدرســة قــدرات فنيــة ،وآنيــة البــد مــن توافرهــا فــي أعضــاء فريــق
إدارة األزمــات كالتهيئــة النفســية للمعلميــن ،والطــاب ،والمجتمــع المحيــط بالمدرســة ،إواعــداد خطــط
طويلــة ،وقصيـرة األجــل إلعــادة األوضــاع لمــا كانــت عليــه قبــل األزمــة ( أحمــد. ) 36 :2002 ،
المرحلة الخامسة :التعلم واالستفادة
أن الخبـرات التــي مــرت بهــا أي منظمــة أثنــاء األزمــة وفــرت كثيــر مــن الفوائــد التــي تجعلهــا تتعلــم مــن
خــال مراجعــة شــاملة ،وتقويــم لم ارحــل األزمــة ،وهــذه الم ارحــل تتفــاوت تبعـاً لحجــم األزمــة والعوامــل
المؤثـرة فيهــا.
وتقــوم هــذه المرحلــة علــى اســترجاع ،ود ارســة ،وتحليــل أحــداث األزمــة ،واســتخاص الــدروس
المســتفادة منهــا سـواء مــن تجربــة المدرســة أو تجــارب المــدارس األخــرى التــي مــرت بأزمــات معينــة
يمكــن للمدرســة أن تمــر بهــا ( الشــاش.) 264 :2009 ،
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االتجاهات الحديثة في التعامل مع األزمات المدرسية:
تتطلــب إدارة األزمــة فــي التعامــل مــع األزمــات اســتخدام أســاليب إداريــة حديثــة ،ومتقدمــة فــي ظــل
تســارع األزمــات ،وانتشــار حدوثهــا فــي المــدارس ،واختــاف أنواعهــا ،وتبايــن شــدة تأثيرهــا ،وقــد
تطــرق العديــد مــن الباحثيــن فــي األزمــات إلــى االتجاهــات الحديثــة فــي التعامــل معهــا والتــي تتمثــل
في:
األسلوب العلمي لمواجهة األزمات المدرسية
تتعــدد الطــرق ،واألســاليب المســتخدمة لمواجهــة األزمــة ،ولكــن يضــل األســلوب العلمــي هــو األكثــر
ضمان ـاً للســيطرة علــى األزمــة فــي أي أســلوب آخــر ،واتفقــت الد ارســات التــي تناولــت موضــوع
األزمــات علــى أن األســلوب العلمــي فــي إدارة األزمــة هــو ذلــك المنهــج الــذي يلتــزم بثــاث خطـوات
رئيســية فــي التعامــل مــع األزمــة وهــي ،تكويــن فريــق إلدارة األزمــة
ويتكــون الفريــق مــن مجموعــة مــن اإلدارييــن ،والمعلميــن الذيــن يتــم اختيارهــم بعنايــة ،وفق إمكانياتهم،
وقدراتهــم فــي التعامــل مــع المواقــف الطارئــة بحيــث تــوزع عليهــم أدوار محــددة ،ومهــام معينــة أثنــاء
حــدوث األزمــات ،وفــي بعــض األحيــان قبــل حدوثهــا مــن خــال التنبــؤ بهــا ،واالســتعداد لهــا ( فتــوح،
.) 48 :2007
مسئوليات مدير المدرسة في إدارة األزمات:
ُيعــد التعامــل مــع األزمــات أحــد المواقــف الرئيســية التــي تظهــر مــدى كفــاءة مديــري المــدارس فــي
اإلدارة ،فمواجهــة األزمــات بكفــاءة ،وفاعليــة هــي التــي تحــدد بشــكل كبيــر مــدى علــم ومعرفــة
وخب ـرة المديريــن ,وتحــدد قدراتهــم علــى مواجهــة األحــداث الصعبــة ،فمديــر المدرســة الناجــح فــي
إدارة األزمــات هــو الــذي يقــوم بالتحليــل الدقيــق لألزمــة ،ومعرفــة أســبابها ،ودوافــع نشــأتها ،ومــدى
انتشــارها ،وتأثيرهــا ،واللحظــة المناســبة لتدخــل فريــق إدارة األزمــات فــي احتوائهــا.
ومــن هنــا يســتدعي التعامــل مــع األزمــات ضــرورة توافــر مجموعــة مــن المتطلبــات الرئيســية لمتخــذ
القـرار تتمثــل فــي تحديــد المــدى الزمنــي المتــاح للقضــاء علــى األزمــة ،وتحديــد نــوع وكــم المـوارد التــي
يمكــن اســتخدامها فــي إدارة األزمــة ،وتحديــد نــوع وخبـرات األفـراد المدربــون ،والمؤهلــون ،والراغبــون
فــي التصــدي لألزمــة ( الخضيــري ،مرجــع ســابق.) 336 :
ومــن خــال األدبيــات العلميــة ،والد ارســات الســابقة كد ارســة اليحيــوي (  ) 2003ود ارســة حدوتــه (
 ) 2006ود ارســة الموســى (  ) 2006يمكــن تحديــد مســئوليات مديــر المدرســة فــي إدارة األزمــات
المدرســية وفــق مــا يلــي:
 التخطيــط :ويتــم مــن خــال إعــداد ســيناريوهات ،وتصــورات عــن األزمــة المحتمــل وقوعهــا ،واتخــاذاإلجـراءات الوقائيــة المناســبة التــي تعمــل علــى منــع مســببات األزمــات ،وكذلــك إعــداد وتجهيــز فريــق
إلدارة األزمــات فــي المدرســة.
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 التنظيــم :تحتــاج مواجهــة األزمــات إلــى جهــد جماعــي ،وبالتالــي البــد مــن توفــر نــوع مــن التنســيقوالتوافــق بيــن الجهــود المختلفــة التــي تبــذل فــي إدارة األزمــات ،ويتــم التنظيــم مــن خــال توزيــع المهــام
واألدوار علــى فريــق إدارة األزمــات المدرســية.
 تبســيط اإلجراءات :في ضل ضيق الوقت ،وتســارع أحداث األزمة البد من اســتخدام إجراءاتبســيطة تســاعد فــي التعامــل مــع األزمــة ،واالبتعــاد عــن الروتيــن فــي العمــل ،وذلــك ألهميــة الوقــت
أثنــاء حــدوث األزمــات فــي المــدارس.
 اتخــاذ القـ اررات :حيــث تحتــاج إدارة األزمــات المدرســية إلــى الســرعة العاجلــة إلــى اتخــاذ القـ ارراتالدقيقــة والمناســبة لموقــف األزمــة ،بحيــث تكــون هــذه القـ اررات الواضحــة ،ويمكــن تنفيذهــا فــي حــدود
اإلمكانيــات المتاحــة فــي المدرســة.
 التواجــد فــي موقــع األحــداث :ومــن فوائــد ذلــك أنــه يبعــث الطمأنينــة فــي نفــوس العامليــن والمعلميــنوالطــاب بصيغــة خاصــة ،ويخفــف مــن اآلثــار النفســية الناتجــة عــن األزمــة ( مائكــة:1997 ،
.) 256
المهارات الواجب توافرها في مدير فريق إدارة األزمات المدرسية:
تتطلــب اإلدارة المدرســية مهــارات خاصــة لمــن يقــوم بهــا ،نظـ اًر ألن مديــر المدرســة هــو القائــد فــي
مدرســته ،ومــن هــذه المهــارات ( حســن التصــرف ،وســرعة البديهــة ،وتقديــر المســئولية ،والرؤيــة
الواضحــة لألحــداث ،والقــدرة علــى التعامــل مــع المتغيـرات ،والمســتجدات ،وامتــاك الشــجاعة علــى
اتخــاذ الق ـرار) ( الرفاعــي.) 28 :2001 ،
وينبغــي أن يتحلــى قائــد األزمــات بالتفــاؤل و بالقــدرة علــى التغلــب علــى حجــم األزمــة ،والقــدرة علــى
توقــع األزمــات ،وتحليلهــا ،واتخــاذ الق ـرار فــي الوقــت المناســب ،ووضــع الســيناريوهات لألزمــات
المختلفــة ( عــودة.) 32 :2008 ،
ومــن خصائــص قائــد األزمــات القــدرة علــى تنميــة العاقــات اإلداريــة وتطويرهــا مــع أعضــاء فريــق
المهــام ،وأن يكــون مؤهـاً ،ومدربـاً علــى إدارة األزمــات ،وأن تكــون لديــه القــدرة علــى التخيــل ،والقــدرة
علــى صياغــة ورســم التكتيــكات الازمــة للتعامــل مــع الموقــف األزمــوي الــذي يواجهــه ( الخضيــري،
مرجــع ســابق. ) 368 :
ويضــاف إلــى مــا ســبق بعــض المهــارات ،والخصائــص التــي يجــب أن تتوافــر فــي مديــر فريــق إدارة
األزمــات المدرســية كمــا ذكرهــا (الجهينــي )30:وهــي:
 .1المعرفــة المتخصصــة فــي اإلدارة التربويــة ،والمدرســية خاصــة مــا يتعلــق فــي األمــور اإلداريــة
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مــن تخطيــط ،وتنظيــم ،وتنســيق ،ومتابعــة ،واتخــاذ ق ـ اررات.
 .2اإلطاع المستمر على المستجدات المتعلقة باألزمات المدرسية وكيفية التصرف معها
 .3القدرة على استخدام المعلومات المتوفرة عن األزمة بشكل سليم.
ُ .4حسن اختيار مدير المدرسة ألعضاء فريق إدارة األزمات.
الدراسات السابقة:
تناول البحث وبإيجاز أهم الدراسات ذات العاقة بموضوع الدراسة:
أوالً :الدراسات العربية:
 - 1د ارســة ( األلفــي ) 2003 ،بعن ـوان “ :إدارة أزمــات التعليــم فــي مصــر :د ارســة تحليليــة
مســتقبلية “.
والتــي هدفــت إلــى تحديــد أهــم مفاهيــم واتجاهــات الفكــر اإلداري المعاصــر فــي إدارة األزمــات ومعرفــة
واقــع إدارة األزمــات والممارســات الحاليــة لهــا ،وجهــود التعامــل مــع األزمــات فــي مؤسســات التعليــم،
ومســتوياته اآلنيــة المختلفــة ،واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي وكانــت أداة الد ارســة (االســتبيان)،
وتوصلــت الد ارســة إلــى النتائــج التاليــة:
 إن أسلوب إدارة األزمات أحد االتجاهات الحديثة في الفكر اإلداري المعاصر. هنــاك العديــد مــن أزمــات التعليــم التــي واجهــت النظــم التعليميــة فــي المجتمعــات المتقدمــة والناميــةعلــى حــد س ـواء إوان النظــم التعليميــة والمدرســية القــادرة علــى وضــع توقعــات لألزمــات واإلعــداد
لمواجهتهــا تكــون أكثــر قــدرة مــن غيرهــا علــى تجاوزهــا بســرعة وفاعليــة.
 - 2دراسة ( الفزاري ) 2003 ،بعنوان “ :تطوير إدارة األزمات في المدارس اإلعدادية والثانوية
بسلطنة عمان “.
هدفــت الد ارســة إلــى التعــرف علــى أنـواع األزمــات التــي تواجــه مديــري ومســاعدي مديــري المــدارس
اإلعدادية والثانوية بسلطنة عمان ،وكذلك التعرف على اإلجراءات المستخدمة إلدارة تلك األزمات
مــن وجهــة نظرهــم ،وتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المســتجيبين وفقـاً
للمســمى الوظيفــي والجنــس ،والمرحلــة الد ارســية والخبـرة والمنطقــة التعليميــة ووضــع إجـراءات مقترحــة
لتطويــر إدارة األزمــات.
ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الد ارســة الميدانيــة مــا يلــي :أن تقدي ـرات أف ـراد عينــة الد ارســة
علــى األبعــاد الخمســة ألن ـواع األزمــات واإلج ـراءات المســتخدمة لــدى مديــري المــدارس اإلعداديــة
والثانويــة ومســاعديهم بســلطنة عمــان ،تراوحــت بيــن المتوســطة ودون المتوســطة ،حيــث حصلــت
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المكونــات المتعلقــة بأزمــات بيــن المعلميــن والطــاب ،وأزمــات صحيــة ،وأزمــات م ارفــق ،وأزمــات
طبيعيــة بتقديــر متوســط.
وفــي ضــوء تحليــل األدبيــات التربويــة لتطويــر إدارة األزمــات ونتائــج الد ارســة الميدانيــة ،قدمــت
الد ارســة عــدداً مــن المقترحــات مــن أهمهــا :االهتمــام بإج ـراء د ارســات أخــرى حــول تطويــر إدارة
األزمــات فــي مؤسســات تعليميــة أخــرى كجامعــة الســلطان قابــوس وكليــات التربيــة مــع األخــذ فــي
االعتبــار متغي ـرات أخــرى.
 - 3د ارســة ( العمــار ) 2003 ،بعن ـوان “ :دور تقنيــة ونظــم المعلومــات فــي إدارة األزمــات
والك ـوارث “ د ارســة تطبيقيــة علــى المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي “.
الهــدف مــن الد ارســة هــو التعــرف علــى أحــدث مــا وصــل إليــه التطبيــق العلمــي التقنــي فــي مواجهــة
األزمــات والك ـوارث باســتخدام مزيــج مــن نظــم دعــم الق ـرار ونظــم الخب ـرة تحــت مظلــة المبــادرة فــي
احت ـواء األزمــة فــي كافــة مراحلهــا.
وأظهــرت الد ارســة أن اســتخدام تقنيــة ونظــم المعلومــات تــؤدي لتوفيــر الوقــت والجهــد وســرعة األداء
فــي الوقــت المناســب أثنــاء وقــوع األزمــات والكـوارث وبينــت الد ارســة أن أهــم العوامــل الرئيســية التــي
تســاعد علــى التعامــل مــع األزمــات والكـوارث بكفــاءة وفعاليــة هــو وجــود نظــم وقواعــد تحــدد األدوار
حــال وقــوع األزمــات والكـوارث.
وأوصــت الد ارســة بضــرورة االرتقــاء بمســتوى تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي الدفــاع المدنــي وذلــك
بإيجاد نظام تقني متكامل مناســب للمعلومات واالتصاالت وتوفير المعلومات في الوقت المناســب
وأوصت بضرورة اســتخدام الحاســب اآللي كوســيلة اتصال وحفظ للمعلومات واســترجاعها.
 - 4د ارســة ( الش ـريدة واألعرجــي ) 2004 ،بعن ـوان “ :إدارة األزمــات كمــا ي ارهــا متخــذي الق ـرار
فــي المــدارس الثانويــة “.
تهــدف هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة عمليــات اتخــاذ الق ـ اررات حيــال األزمــات الوظيفيــة
فــي المــدارس الثانويــة باعتبــار إن األزمــات تعتبــر مــن األمــور المتكــررة وربمــا المت ازيــدة فــي عصرنــا
اليــوم ممــا يتطلــب قــدرات خاصــة وتقنيــات غيــر اعتياديــة فــي تنفيــذ وصياغــة هــذه القـ اررات.
وأظهــرت نتائــج الد ارســة أن هنــاك عاقــة بيــن مســتويات الجاهزيــة التخــاذ الق ـرار فــي ظــروف
األزمــات وبيــن مســتويات الوقائيــة إزاء األزمــات مــن جهــة أخــرى ،وتشــير النتائــج أيضـاً إلــى التحكــم
فــي العاقــات بيــن مســتويات العاقــات الوقائيــة والعاجيــة والســيطرة علــى المعوقــات بأنواعهــا يمكــن
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أن يــؤدي إلــى رفــع مســتويات م ارحــل القــدرة علــى التعامــل مــع األزمــات المدرســية مــن خــال اتخــاذ
قـ اررات كفئــة.
وأوصــت الد ارســة بالتخطيــط المســبق اإلدارة األزمــة قبــل وقوعهــا وأوصــت بضــرورة تبنــي المنهجيــن
الوقائــي والعاجــي فــي إدارة األزمــات وضــرورة األخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل البيئيــة الداخليــة
والخارجيــة فــي التعامــل مــع األزمــات.
 - 5د ارســة ( اليحيــوي ) 2006 ،بعن ـوان “ :إدارة األزمــات فــي المــدارس المتوســطة الحكوميــة
للبنــات بالمدينــة المنــورة “ .
هدفــت الد ارســة إلــى التعــرف علــى مــدى ممارســة المديـرات ( قائــدة فريــق األزمــات) لعمليــات إدارة
األزمــات بالمنهجيــة العلميــة حســب آراء أف ـراد عينــة الد ارســة فــي المــدارس المتوســطة الحكوميــة
للبنــات بالمدينــة المنــورة.
حيــث أظهــرت الد ارســة أن أف ـراد عينــة الد ارســة ( فريــق األزمــات ) يريــن أن المدي ـرات يمارســن
عمليــان إدارة األزمــات وكل عمليــة مــن العمليــات بدرجــة متوســطة ،لــذا توصــي الباحثــة مدي ـرات
المــدارس بضــرورة ابتــاع التالــي فــي إدارة األزمــات:
 التخطيــط لألزمــات :حيــث ينبغــي علــى مدي ـرات المــدارس اتخــاذ اإلج ـراءات الوقائيــة المناســبةلمنــع مســببات األزمــات ،والحــد مــن آثارهــا الســلبية.
 التنظيــم لألزمــات :حيــث ينبغــي علــى مديـرات المــدارس التنســيق والتكامــل بيــن الجهــود المختلفــةالتــي تبــذل إلدارة األزمــة وذلــك عــن طريــق تحديــد العض ـوات الموكلــة إليهــن األعمــال الخاصــة
بمعالجــة األزمــة ،وتحديــد المهــام المرتبطــة بــكل عضــوه بالفريــق أو الهيئــات الخارجيــة المســاندة.
 التوجيــه فــي األزمــات :حيــث ينبغــي علــى مدي ـرات المــدارس ترشــيد خط ـوات عض ـوات الفريــقللتعامــل مــع األزمــة بفاعليــة وذلــك عــن طريــق تزويــد الفريــق بالتعليمــات الازمــة لترشــيد خط ـوات
تنفيــذ المهــام الملقــاة علــى عاتقهــن للتعامــل مــع األزمــة.
ثانياً :الدراسات األجنبية:
 - 1دراسة ( ) Fink Steven, 1989بعنوان “ :إدارة األزمة “.

318

املجلد االول  -العدد االول  -مارس 2016

الهــدف مــن هــذه الد ارســة هــو تحليــل األزمــات واالســتفادة مــن األخطــاء التــي أدت إلــى تصعيدهــا
والتوصــل إلــى اســتراتيجيات لمواجهــة األزمــة والتخطيــط للتنبــؤ والحــد مــن أثــار األزمــات .وتوصلــت
هــذه الد ارســة للنتائــج التاليــة:
 أولــى االســتراتيجيات لألزمــة لمواجهــة األزمــة هــو وجــود المديــر مباش ـرة فــي مــكان األزمــةلمحاولــة الســيطرة عليهــا وعــدم تصعيدهــا.
 أكــدت الد ارســة علــى أنــه ال يمكــن تافــي األزمــات التــي تقــع فــي مجــال العمــل وأن المنظمــاتيجــب أن تكــون لديهــا خطــط جاهـزة إلدارة األزمــة قبــل وقوعهــا.
 إن الســلوك القيــادي الصــادر عنــد وقــوع األزمــة لــه دور فعــال فــي عمليــة المواجهــة حيــث إناالندفــاع والغضــب والتصــرف األهــوج يولــد نتائــج ســلبية كمــا أن التعامــل مــع األزمــة يحتــاج إلــى
حــزم وانضبــاط.
 - 2د ارســة جفري وآخرون (  ) Jeffrey, Sprague, Cathy, Paine, 1999بعنوان “ :هل
المدرســة مجهـزة لمنــع حــدوث األزمــة “ .
هدفــت الد ارســة إلــى التعــرف إلــى العناصــر األساســية لمطابقــة وتحضيــر خطــة أمــان مدرســية
شــاملة.
توفيــر بيئــة آمنــة وتوفيــر األمــن واألمــان فــي المدرســة وتدريــب الطــاب والطواقــم المدرســية للتعامــل
مــع المواقــف الطارئــة.
التعــرف إلــى أهــداف فريــق معالجــة األزمــات ،مــن خــال مســاعدة المدرســة فــي التصــرف أو
التحــرك فــي حالــة حــدوث أزمــة أو حــادث مأســاوي قــد يوقــع أثـ اًر فــي نفــوس األفـراد الموجوديــن فــي
المبنى ،وتقديم النصح والمعونة والدعم للطاب والطواقم الد ارســية واآلباء اســتخدم الباحث المنهج
الوصفــي التحليلــي المناســب لمثــل هــذا النــوع مــن الد ارســات ،وأداة الد ارســة االســتبانة يوضــح فيهــا
اإلج ـراءات التــي اتخذهــا الفريــق أثنــاء عملــه.
واســتخدم الباحــث عينــة الد ارســة التــي كانــت فــي مدرســة بيرســتون الثانويــة فــي (ســبرنغ فيلــد) عندمــا
انشــغلت خطــوط الهاتــف بعــد حادثــة إطــاق نــار فــي المدرســة .وقــد توصلــت الد ارســة إلــى عــدد مــن
النتائــج أهمهــا:
 على المدرسة أن تكون على أهبة االستعداد لمواجهة األزمات. ضرورة وضع خطة أمان مدرسية شاملة بهدف تحسين الوضع في المدارس. ضــرورة توفيــر وســائل س ـريعة وســهلة لاتصــاالت أثنــاء حــدوث أزمــة حتــى ال يحــدث توتــروفوضــى.
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 - 3د ارســة كينــدي (  )Kennedy, 1999بعنـوان “ :أزمــة الباقيــن علــى قيــد الحيــاة :التخطيــط
لحــاالت الطـوارئ للمــدارس “ .
هدفــت الد ارســة إلــى التعــرف علــى أســلوب التخطيــط إلدارة األزمــات ،مــن أجــل االســتجابة الفوريــة
المائمــة لألزمــات غيــر المتوقعــة ،والتــي مــن الممكــن أن تقــع فــي المــدارس ومؤسســات التعليــم
بأميــركا .اســتخدم المنهــج الوصفــي الوثائقــي ،باالعتمــاد علــى الكتــب والد ارســات ذات العاقــة
بموضــوع الد ارســة .وقــد توصلــت الد ارســة إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا:
أن التخطيــط لألزمــات يتطلــب توفيــر قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى أســماء وأرقــام هواتــف ،وفاكــس،
والهاتــف الخلــوي ،والبريــد االلكترونــي ،وعناويــن البريــد لــكل مــن أف ـراد فريــق األزمــة ،وتحديــد دور
كل عضــو ومــن أعضــاء فريــق األزمــة ،وتوفيــر قاعــدة بيانــات خاصــة بوســائط االتصــاالت المتعــددة
تحــوي المعلومــات المهمــة عــن مؤسســات التعليــم مــن حيــث :المبانــي ،والمكاتــب ،والموظفيــن،
والخدمــات التــي تقدمهــا ،وأن تعمــل خطــة إدارة األزمــات علــى تســهيل االســتجابة الس ـريعة لقيــاس
وتحديــد نتائــج ومصــدر األزمــة ،ومســاعدة الســلطات فــي تحرياتهــا ود ارســتها ،واإلنــذار بوجــود أزمــة،
واالعت ـراف بمســؤوليات المنظمــة ،والقيــام بأفعــال حــذرة وحكيمــة إلنهــاء األزمــة ،إواعــام وتبليــغ
األف ـراد المتأثريــن وتعليمهــم كيــف يعملــون علــى حمايــة أنفســهم.
 -4د ارســة ترمــب (  ) Trump, 2000بعنـوان “ :كيــف للمدرســة أن تمنــع حــدوث األزمــة وتديرهــا
عنــد حدوثهــا “.
هدفــت الد ارســة إلــى تكويــن خط ـوات متوازنــة وعمليــة وغيــر مكلفــة فيمــا يختــص بــإدارة األزمــات
داخــل المــدارس مثــل :أزمــات العنــف بالمــدارس وتهديــد األمــن المدرســي ،بــل والعمــل علــى عــدم
حدوثهــا أو الحيلولــة دون حدوثهــا ،وذلــك مــن خــال:
 العمــل علــى تشــكيل فــرق مواجهــة األزمــات .وتحديــد األدوار للشــخصيات الرئيســية فــي المدرســةلمواجهــة األزمــات.
 اتخاذ اإلجراءات الخاصة بإخاء المدارس إواغاقها ،إواجراء التدريبات الخاصة باألزمات. التنسيق مع الشرطة ،إوادارة المطافئ ،وأجهزة األمن األخرى للتعاون معها في إدارة األزمات. اســتخدم الباحــث منهجيــن همــا :الوصفــي التحليلــي والميدانــي ،ومنهــج المقابلــة واالســتبانة كأدواتللد ارســة .وتوصلــت الد ارســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:
 تقديم قائمة شاملة وتفصيلية خاصة بالتخطيط من أجل مدرسة آمنة. وضع بعض السيناريوهات لمواجهة األزمات. تقديــم ملخــص يتضمــن الخطــوط العريضــة ألقــل عــدد مــن اإلجـراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا ،والتــيال غنــى عنهــا فــي مواجهــة األزمــات.
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 - 5د ارســة ماثــاي (  ) Mathai, 2002بعنـوان “ :د ارســة مســحية تطبــق عــن طريــق االنترنــت
لبحــث خبـرة وتدريــب المشــدين فــي الوقايــة مــن األزمــة “.
“Surveying school counselors via the internet regarding their experience
”and training needs in crisis intervention
الهدف من الد ارســة هو جمع معلومات حول الحاجات التدريبية التي يحتاجها مستشــاري المدارس
فــي الواليــات المتحــدة للتدخــل فــي األزمــات ومعرفــة مــا هــي تلــك المهــارات المتوفـرة لديهــم لمواجهــة
األزمات.
وقــد أجريــت الد ارســة عبــر االنترنــت خــال البريــد اإللكترونــي وخدمــة مواقــع النقــاش فــي االنترنــت
وتوصلــت الد ارســة إلــى عــدة نتائــج:
أغلب المشاركين في المسح كانت لديهم مهارات وتدريبات كافية للتدخل في األزمات ،االختافات
الهامة في مستوي التدريبات استندت إلى عوامل ( العمر ،سنوات الخبرة ،المجموعة العرقية ).
 - 6د ارســة (  ) Mcnicoll, 2003بعن ـوان “ :إدمــان صغــار الســن فــي الحــرم الجامعــي” بحــث
اســتراتيجيات االســتجابة لازمــات للمؤسســات المســئولة عــن الحــرم الجامعــي.
“Under age beig drinking on campuses: An examination of crisis re-
.”sponse strategies for institutions in the event of tragedy on campus
الهــدف مــن الد ارســة تحديــد طبيعــة األزمــة التــي تعانــي منهــا مؤسســات التعليــم العالــي فــي أمريــكا
ومــدى تطبيقهــا الســتراتيجيات إلدارة األزمــة حيــث أعطــى كومــب عــدة مبــادئ توجيهيــة لنجــاح إدارة
األزمــات ،فقــد أوصــت اســتراتيجيات كومــب بضــرورة االتصــال بالجمهــور بعــد انتهــاء األزمــة حتــى
ال يعطــي مجــال لنمــو الشــائعات.
وأجريــت الد ارســة علــى جامعــة ماساتشوســتي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وأظهــرت نتائــج الد ارســة
أن ســبب األزمات في جامعة ماساتشوســتي هو تجاهل إدارة الجامعة لتناول الطاب للمشــروبات
الكحليــة داخــل حــرم الجامعــة ممــا أدى إلــى مــوت طالــب بالجامعــة ،لــذا اســتنتجت الد ارســة أن
الجامعــة لــم تطبــق توجيهــات كومــب فــي مجــال االتصــال بالجمهــور الــذي هــو عبــارة عــن الطــاب
والموظفيــن واألهالــي حيــث لــم تقــم بتوعيــة الطــاب باألثــار الســيئة للكحــول ممــا أدى إلــى تفاقــم
الوضــع ووفــاة أحــد الطــاب ،وأوصــت الد ارســة بضــرورة اتخــاذ إجـراءات وقائيــة قبــل انفجــار األزمــة
حيــث كان مــن المفــروض أن تقــوم الجامعــة بنشــر معلومــات حساســة عــن الحالــة الصحيــة للطالــب
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المتوفــي وأســباب الوفــاة التــي هــي اإلف ـراط بشــرب الكحــول وأن توظــف العاقــات العامــة التابعــة
للجامعــة لكــي تنشــر معلومــات عــن مخاطــر تنــاول الكحــول.
 - 7د ارســة ( آدمــز وكرســتونس )Adamas and Kristoins ( ) 2006 ،بعنـوان “ :تحليــل
للمــدارس الثانويــة ،االســتعداد إلدارة األزمــات “.
كان الغــرض مــن هــذه الد ارســة هــو تحليــل خطــط إدارة األزمــات فــي المــدارس التــي عانــت مــن
األزمــات فــي الماضــي ،واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي ،وتــم إج ـراء الد ارســة علــى مــدارس
المرحلــة الثانويــة بمدينــة هيوســتن فــي واليــة تكســاس وتوصلــت الد ارســة إلــى النتائــج التاليــة:
أن يتــم منــح المــدارس أدوار واســعة النطــاق إلدارة األزمــات والتخطيــط بشــكل أكثــر فعالــي عندمــاتكــون فــي حالــة حــدوث أزمــة.
أن يتم تقييم مستوى المدارس في األزمات من خال دراسة مستويات التأهب.تعليق على الدراسات السابقة:
اســتعرض الباحــث فيمــا ســبق عــدداً مــن الد ارســات العربيــة واألجنبيــة ذات العاقــة المباشـرة والغيــر
مباش ـرة بموضــوع البحــث ،وتوصلــت الد ارســات الســابقة إلــى مجموعــة مــن النتائــج التــي أعانــت
الباحــث فــي إثـراء بحثــه واســتعان بالمعلومــات الموجــودة بهــا خــال إعــداد اإلطــار النظــري للبحــث،
وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم تعليقــات الباحــث علــى تلــك الد ارســات الســابقة:
أبــرزت جميــع الد ارســات الســابقة أهميــة علــم إدارة األزمــات كمجــال مهــم ضــروري للمؤسســاتوالمنظمــات.
أكــدت معظــم الد ارســات علــى ضــرورة التخطيــط االســتراتيجي واإلعــداد مســبقاً قبــل حــدوث األزمــةوضــرورة التنبــؤ باألزمــات والحــد مــن أثارهــا والقــدرة علــى التعامــل معهــا.
أكــدت معظــم الد ارســات علــى أهميــة الوقايــة مــن األزمــات قبــل حدوثهــا وأكــدت علــى مبــدأ الوقايــةخيــر مــن العــاج.
أبــرزت معظــم الد ارســات الســابقة أهميــة االتصــاالت والمعلومــات ودورهــا الفعــال فــي إدارة األزمــاتبكفاءة.
ومــن خــال مــا ورد فــي اإلطــار النظــري والد ارســات الســابقة يمكــن االجابــة عــن تســاؤالت البحــث
مــن خــال مجموعــة التســاؤالت:
يتعلــق التســاؤل األول للبحــث بمفهــوم إدارة األزمــات المدرســية اســتيضاحاً لهــذا المفهــوم واســتجاء
ـداء مــن التعــرض لمفهــوم
لفهمــه وطبيعتــه ،وقبــل التعــرض لمفهــوم إدارة األزمــات المدرســية البــد ابتـ ً
األزمــة بشــكل عــام الــذي يمكــن توضيحــه وتصويـره مــن خــال مجموعــه مــن النقــاط كمــا يلــي -:
.1األزمة غريزة متجذرة في أغوار النفس البشرية .
.2األزمة حقيقة من حقائق الحياة الثابتة وهي ظاهرة حتمية ال يمكن تجنبها .
.3تعبر األزمة عن موقف يواجه الفرد وحالة يعيشها وعملية يقوم بها وقضية يعالجها .
.4تظهر األزمة في كل المجاالت وعلي أي مستوي السيما الجانب اإلداري .
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.5تظهــر األزمــة فــي أي مــن الكيانــات ( دولــة ،مؤسســة ,مشــروع ,أس ـرة ) عندمــا تتاحــق فيهــا
األحــداث بالحـوادث وتتداخــل وتتشــابك معهــا وتتداخــل األســباب مــع النتائــج وتختلــط األمــور وتتعقــد
.6تظهــر األزمــة مصاحبــة لفقــدان الرؤيــة عنــد االصطــدام بهــا للوهلــة األولــى وعنــد محاولــة الســيطرة
عليهــا أو علــي اتجاهاتهــا المســتقبلية .
.7األزمة لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي أصيب بها.
.8تؤدي األزمة إلى حالة من الحيرة البالغة.
.9تعبــر األزمــة عــن مرحلــة متقدمــة مــن الص ـراع الــذي يبــدأ مــن الص ـراع داخــل النفــس وينتهــي
بالص ارعــات الدوليــة .
 .10تتضمن األزمة ظروف من عدم التأكد وضيق الوقت ونقص المعلومات .
.11تؤدى األزمة إلي اإلعاقة عن تحديد األهداف وتحقيقها وتسبب خسائر مادية وبشرية.
.12تزداد األزمات مع التغيرات السريعة المتتابعة وباألخص المفاجئة منها .
.13تختلف األزمات في أسبابها  ,حدتها  ,تأثيرها ودرجة تكرارها .
.14يمكــن الحــد مــن آثــار األزمــة عــن طريــق اســتخدام عمليــات منهجيــة علميــة تخلــق المنــاخ
المناســب للتعامــل مــع األزمــة .
وبذلــك يتضــح أن األزمــة أمــر حتمــي يتعــرض لهــا اإلنســان فــي مختلــف جوانــب حياتــه وعلــى
مســتويات عــدة ومنهــا الجانــب اإلداري ,وأن األزمــة مــع التغي ـرات الس ـريعة المتاحقــة التــي يتســم
بهــا عصرنــا الحالــي أصبحــت تشــكل ظاهـرة حتميــة ال يمكــن الفـرار منهــا وباألخــص لمــن يعملــون
فــى أي مــن الكيانــات المعروفــة حيــث تتاحــق األحــداث وتتشــابك .لقــد واجــه االنســان االزمــات منــذ
بدايــة وجــودة البشــري واالنســاني وان كانــت بســيطة شــأنها فــي ذلــك شــأن الحيــاة نفســها ,ومــازال
اإلنســان يواجــه األزمــات إوان كانــت قــد أصبحــت أكثــر تعقيــدا لتعقــد الحيــاة وكثـرة مفرداتهــا ،وهــو مــا
يعنــي أن األزمــة ليســت أمـ اًر طارئـاً علــى الحيــاة إوانمــا أصبحــت أكثــر تعقيــداً ويتطلــب التعامــل معهــا
والحــد مــن آثارهــا التفكيــر فيهــا علــي نحــو علمــي وبطريقــة منهجيــة س ـواء كان ذلــك علــي مســتوى
األزمــات النفســية او االزمــات اإلداريــة المؤسســية أو االزمــات الدوليــة  .إن األزمــات مهمــا اختلفــت
فــي أســبابها وحدتهــا وتأثيرهــا ودرجــة تكرارهــا تعيــق الفــرد والمؤسســة عــن الرؤيــة الواضحــة وتتضمــن
نقصــا للمعلومــات وظروفــا مــن عــدم التأكــد وعــدم قدرتــه علــي تحقيــق األهــداف ومــا يتبعــه ذلــك مــن
خســائر ,وهــو مــا يتطلــب ضــرورة توفيــر وخلــق المنــاخ الفكــري والعلمــي المناســب للتعامــل مــع األزمــة
وصـوال إلــي حــل لهــا وتقليــل لمــا يمكــن أن تــؤدي إليــه مــن خســائر إوانهــاء ًلحالــة الحيـرة التــي تــؤدي
إليهــا والتهديــد الــذي يصاحبهــا .
إن األزمــات المدرســية شــأنها شــأن األزمــات بشــكل عــام تعكــس نفــس مفهــوم األزمــة الــذي ســبق
تقديمــه بمــا يتضمنــه مــن نقــاط تميــز األزمــة عــن غيرهــا مــن المواقــف التــي يتعــرض لهــا اإلنســان
سـواء علــي المســتوى الفــردي أو المســتوى الجماعــي أو المؤسســي أو حتــى علــى مســتوى الكيانــات
الكبي ـرة والــدول.
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إن األزمــات المدرســية تخــص فــي المقــام األول ه ـؤالء الذيــن يشــتركون فــي العمليــة التعليميــة
وباألخــص داخــل المدرســة س ـواء بالنســبة لــإدارة ,المعلميــن ,اإلدارييــن ,المش ـرفين ,الطــاب .إن
عمليــة اإلدارة داخــل المدرســة ال يقــوم بهــا فــرد واحــد  ,إوان كان مديــر المدرســة يمثــل قمــة الهــرم
اإلداري داخــل المدرســة ,ولكــن األمــر يتطلــب تكاتــف وتعــاون كل العامليــن والمتواجديــن داخــل
المدرســة .إن قــدرة مديــر المدرســة الناجــح ,كمــا هــو الحــال فــي كل المؤسســات ,تتحــدد عــن طريــق
قدرتــه علــي إدارة المواقــف الحرجــة والحاســمة والصعبــة التــي تتعــرض لهــا العمليــة التعليميــة داخــل
المدرســة متأثرتــة فــي بعــض األحيــان بعوامــل أخــرى خــارج المدرســة.
وممــا يعطــي التعامــل مــع األزمــات المدرســية طبيعــة خاصــه هــو أن التعامــل مــع هــذه األزمــات ســلباً
إوايجابـاً ,نجاحـاً ,إواخفاقـاً ,يؤثــر علــى المنتــج التعليمــي أو المخــرج التعليمــي والــذي هــو الطالــب أو
الخريــج الــذي ســيؤثر بــدوره فــي الحيــاة بشــكل عــام ،وهــو مــا يتفــق مــع د ارســة األلفــي ( ) 2003
التــي تشــير إلــى أن هنــاك العديــد مــن أزمــات التعليــم التــي تواجــه النظــم التعليميــة فــي المجتمعــات
المتقدمــة والناميــة علــي حــد سـواء ،وكذلــك أشــارات د ارســة الفـزازي (  ) 2003إلــى أن هنــاك العديــد
مــن األزمــات فــي المؤسســات التعليميــة مثــل-:
األزمــات بيــن المعلميــن والطــاب ,أزمــات صحيــة  ,أزمــات م ارفــق وأزمــات طبيعيــة .وتوصلــت
د ارســة الش ـريدة واألعرجــي (  ) 2004إلــى ضــرورة تبنــي المنهجيــن الوقائــي والعاجــي فــي إدارة
األزمــات المدرســية وضــرورة األخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل البيئيــة الداخليــة والخارجيــة فــي التعامــل
مــع األزمــات .وأشــارت د ارســة فينــك ســتيفن (  ) 1989إلــي ضــرورة العمــل علــي تفــادي األزمــات
قبــل أن تقــع قــدر اإلمــكان ،ومــع ذلــك لــم تتطــرق هــذه الد ارســات الســابقة إلــي وضــع وتقديــم مفهــوم
واضــح ودقيــق لألزمــة بشــكل عــام واألزمــات المدرســية إوادارتهــا علــى نحــو خــاص ,وهــو مــا توصــل
إليــه البحــث الحالــي عنــد التحــدث عــن المفهــوم .
يتعلــق التســاؤل الثانــي للبحــث بمــدى أهميــة إدارة األزمــات المدرســية  .إن إب ـراز أهميــة شــيء مــا
يكمــن فــي إظهــار النتائــج اإليجابيــة التــي يمكــن أن يحققهــا أو تجنــب اآلثــار الســلبية التــي يمكــن أن
يحدثهــا .إن األزمــة بشــكل عام,كمــا ســبق توضيحــه فــي الجــزء الخــاص بالمفهــوم ,تــؤدي إلــى العديــد
مــن النتائــج الســلبية غيــر مرغوبــة فــي أي كيــان تظهــر فيــه األزمــة بمــا يتضمنــه ذلــك مــن عــدم قــدرة
علــى تحقيــق أهــداف هــذا الكيــان وبمــا يــؤدي إليــه مــن خســائر ماديــة وبش ـرية نتيجــة عــدم وضــوح
الرؤيــة ونقــص المعلومــات وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القـرار المناســب فــي الوقــت المناســب ،ومــن ثــم
كانــت هنــاك ضــرورة التعــرف علــى األزمــات فــور حدوثهــا ,إن لــم يكــن فــي اإلمــكان الحيلولــة دون
الوصــول إلــى مرحلــة األزمــة ,وباألخــص تلــك األزمــات التــي تحــدث فــي المــدارس إن األزمــة عندمــا
تقــع فــي أي مؤسســة أو كيــان تكــون خســائرها فــي األغلــب هــي خســائر ماديــة يمكــن تعوضيهــا,
أمــا األزمــة عندمــا تقــع فــي المــدارس فــإن الخســائر تتمثــل فــي الجانــب البشــرى فضـاً عــن الخســائر
الماديــة .إن نهضــة أي أمــة وتقدمهــا يتوقــف بشــكل أساســي علــي عقــول أبنائهــا وقدراتهــم ,وحيــث
إن المدرســة وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة هــي المنــاط بهــا فــي المقــام األول تربيــة هــذه العقــول
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وتنميــة تلــك القــدرات فــإن ظهــور األزمــات فــي المــدارس وعــدم القــدرة علــي إدارتهــا وحلهــا يكــون لــه
مــردوده الســلبي والكارثــي أحيانـاً علــي المنتــج التعليمــي والتربــوي المتمثــل فــي الطالــب ,ممــا يــؤدي
إلــى إعاقــة مســاعي األمــم نحــو التقــدم والرقــي .
ولذلــك يجــب الحــرص علــي التعــرف علــي األزمــات والعمــل علــي إدارتهــا بشــكل جيــد وصـوالً إلــي
التغلــب عليهــا وعــدم تفاقهمــا والتقليــل قــدر اإلمــكان مــن آثارهــا ونتائجهــا الســلبية ,س ـواء كان ذلــك
علــي مســتوى اإلدارة أو المعلميــن أو الطــاب أو مــا بينهــم مــن عاقــات  .إوان كان الــدور األكبــر
فــي إدارة األزمــة يقــع علــي عاتــق إدارة المدرســة إال أن ذلــك ال يعنــي ضــرورة تكاتــف وتعــاون كل
العامليــن فــي المدرســة وكل مــن يســتطيع أن يســهم مــن خــارج المدرســة فــي إدارة األزمــة وتجاوزهــا .
ويمكن القول أن أهمية إدارة األزمات المدرسية تظهر من خال :
 .1تهيئــة المنــاخ المائــم للطــاب لممارســة األنشــطة بعيــداً عــن الضغــوط النفســية ,والتشــتت
الذهنــي  .2توفيــر النظــام ,واالســتقرار للعامليــن فــي المدرســة ممــا يمكــن ســير العمــل المدرســي
بالصــورة المخطــط لهــا ,ويســاهم فــي االرتقــاء بالعمليــة التربويــة ,والتعليميــة .
 .3المحافظــة علــي المـوارد ,واإلمكانيــات الماديــة للمدرســة فــي حالــة وقــوع األزمــات أو التقليــل مــن
الخســائر المتوقعــة إلــى أقــل قــدر ممكــن .
 .4زيادة إنتاجية العاملين في المدرسة من خال تركيز جهودهم ,وعدم انشغالهم باألزمة.
 .5وضع الخطط المناسبة للتعامل مع األزمات في حال وقوعها.
 .6التنبؤ باألزمات المستقبلية ,ووضع التدابير الوقائية لمنع حدوثها .
 .7إعداد السيناريوهات االفتراضية لكيفية التعامل مع األزمات المتنوعة .
 .8تهيئة العاملين في المدرسة ,والطاب للتعامل مع األزمات المتنوعة .
 .9تكوين فريق إلدارة األزمات المدرسية ,وتوزيع المهام ,واألدوار على أعضائها.
 .10الواجهة الفورية في حالة وقوع أزمة ,وتحقيق السيطرة الكاملة على الموقف.
 .11عدم تضارب األدوار في موقف األزمة المدرسية .
 .12تكوين سمعة إيجابية في المجتمع الخارجي عن المدرسة .
وفــي هــذا الصــدد أشــارات د ارســة األلفــي (  ) 2003إلــى أهميــة إدارة األزمــات التــي تحــدث داخــل
المــدارس واألعــداد لمواجهتهــا مــن أجــل القــدرة علــي تجاوزهــا بســرعة وفاعليــة ،وكذلــك توصلــت
د ارســة الشـريدة واألعرجــي (  ) 2004إلــى أهميــة أن تكــون هنــاك حالــة مــن الجاهزيــة التخــاذ القـرار
فــي ظــروف األزمــات وضــرورة االســتعداد المســبق إلدارة األزمــة قبــل وقوعهــا ,وأشــارت د ارســة
جيفــرى ســبراج وكاثــي بايــن (  ) 1999إلــى أهميــة توفيــر بيئــة آمنــة للتعامــل مــع المواقــف الطارئــة
وتدريــب الطــاب والطواقــم المدرســية علــي ذلــك ,وتوصلــت الد ارســة إلــي عــدد مــن النتائــج تتعلــق
بأهميــة إدارة األزمــة داخــل المدرســة .
يتعلــق التســاؤل الثالــث للبحــث بأن ـواع األزمــات المدرســية وتصنيفهــا  .لقــد ســبق وأوضــح الباحــث
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عنــد الحديــث عــن مفهــوم األزمــة المدرســية أن األزمــات ال تأتــي علــى وتيـرة واحــدة أو أنهــا تحــدث
نفــس التأثيــر أو تكــون لهــا نفــس النتيجــة ،وحيــث أن األزمــات التــي تحــدث داخــل المدرســة شــأنها
شــأن األزمــات األخــرى مــن حيــث طبيعتهــا فإنــه يمكــن القــول أن األزمــات داخــل المدرســة ليســت
أيض ـاً علــى شــاكلة واحــدة أو ذات نوعيــة واحــدة ،وهــو مــا يعنــي أنــه يوجــد عــدد مــن األن ـواع أو
التصنيفــات لألزمــات المدرســية .
لــم يتفــق العلمــاء ,كمــا أشــار الباحــث فــي اإلطــار النظــري للبحــث ,علــى تقســيم معيــن أو تصنيــف
بعينــه لألزمــات بشــكل عــام ,حيــث إن هنــاك مــن يــري أن األزمــات يمكــن تحديدهــا فــي ســتة أنـواع
وهنــاك مــن صنفهــا إلــى عش ـرة أن ـواع ،وقــد ينتــج هــذا االختــاف فــي تصنيــف أو تقســيم األزمــات
إلــى تعــدد المجــاالت وتنــوع المســتويات التــي قــد تتواجــد فيهــا األزمــات ،وهــو مــا يعنــي أن االختــاف
فــي عــدد األن ـواع أو التنــوع فــي التصنيــف ال يعنــي وجــود نــوع مــن التعــارض أو التضــارب بيــن
التصنيفــات ،إوانمــا قــد يعكــس تبايــن فــي رؤيــة األزمــة أو فــي المجــال أو المســئول الــذي تظهــر فيــه
أو عنــده .
تتعدد المعايير الخاصة في:
 .1أزمة مفاجئة كحدوث حريق أو حادث تسمم لعدد كبير من الطاب أو عمل إرهابي.
 .2أزمة تدريجية أو زاحفة كاألخطار الناتجة عن سوء المبني المدرسي .
 .3أزمة سطحية يسهل احتوائها ,ويتسمم تأثيرها بالمحدودية .
 .4أزمة عميقة ذات مضاعفات شديدة .
وفــي هــذا الســياق تشــير د ارســة األلفــي (  ) 2003إلــى أنــه توجــد العديــد مــن األزمــات التــي تواجــه
النظــم التعليميــة سـواء فــي المجتمعــات المتقدمــة أو الناميــة كمــا هدفــت د ارســة الفـزاري ( ) 2003
إلــى التعــرف علــي أنـواع األزمــات التــي تواجــه مديــري ومســاعدي مديــر المــدارس اإلعداديــة والثانويــة
وتوصلــت إلــي وجــود خمســة أنـواع مــن هــذه األزمــات .وممــا هــو جديــر بالذكــر أن األزمــات المدرســية
قــد أصبحــت أكثــر تعقيــداً وصعوبــة وتنوعـاً مــع التغيـرات السـريعة التــي تواجههــا المجتمعــات فــي
الجوانــب المتعــددة ومــع اختــاف المفاهيــم بشــكل عــام والمفاهيــم التعليميــة والتربويــة علــى نحــو
خــاص عمــا كان مــن قبــل .
يــدور التســاؤل ال اربــع للبحــث حــول م ارحــل إدارة األزمــات المدرســية .ومــن خــال اإلطــار النظــري
والد ارســات الســابقة للبحــث يمكــن الوقــوف علــي أكثــر مــن عــرض للم ارحــل التــي تمــر بهــا األزمــة
المدرســية بدايـ ًة مــن اكتشــاف األزمــة وصـوالً إلــي حــل األزمــة وجوانــب االســتفادة مــن ذلــك  .هنــاك
مــن يــرى أن األزمــة المدرســية تمــر بخمســة م ارحــل هــي:
.1
.2
.3
.4
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مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر الذي ينبئ بقرب وقوع األزمة .
مرحلة االستعداد والوقاية وتوفير اإلمكانات والقدرات وتدريب األفراد .
مرحلة احتواء األضرار والحد منها وتقليل الخسائر إلى الحد األقصى .
مرحلــة اســتعادة النشــاط إواعــادة األمــور إلــى مــا كانــت عليــه قبــل حــدوث األزمــة إواعــداد الخطــط
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ومعالجــة اآلثــار واســتعادة حالــة التـوازن .
 .5مرحلة التعلم واالستفادة وتحليل أحداث األزمة واستخاص الدروس المستفادة منها .
ومــن خــال الد ارســات الســابقة وباألخــص د ارســة اليحيــوى (  ) 2006تـ ّـم تحديــد ثــاث م ارحــل أو
خطــوط للتعامــل مــع األزمــة المدرســية إوادارتهــا هــي :
 .1مرحلة التخطيط لألزمة واتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من آثارها .
 .2مرحلة التنظيم لألزمة والتنسيق والتكامل بين الجهود المختلفة وتحديد المهام .
 .3مرحلة التوجيه في األزمة إواعطاء التعليمات الازمة لتنفيذ المهام .
أمــا د ارســة ترمــب( ) Trump() 2000فقــد ضربــت مثــاالً للتعامــل مــع أزمــات العنــف بالمــدارس
وتهديــد األمــن المدرســي مــن خــال الم ارحــل والخط ـوات التاليــة:
 .1العمل علي تشكيل فرق مواجهة األزمات .
 .2تحديد األدوار للشخصيات الرئيسية في المدرسة لمواجهة األزمات .
 .3اتخــاذ اإلج ـراءات المناســبة الخاصــة بإخــاء المدرســة إواغاقهــا إواج ـراء التدريبــات الخاصــة
باألزمــات .
 .4التنسيق مع الجهات األخرى ذات الصلة باألزمة .
مــن خــال الم ارحــل الســابقة للتعامــل مــع األزمــات المدرســية يتضــح أنــه أيـاً كانــت تلــك الم ارحــل أو
الخطـوات فإنهــا ال بــد وأن تبــدأ بالعمــل قــدر اإلمــكان وقبــل كل شــيء علــي تجنــب األزمــات والوقايــة
منهــا .أمــا إوان وقعــت األزمــة فــا بــد مــن العمــل علــي اكتشــافها وهــي ما ازلــت فــي بدايتهــا قبــل أن
تتفاقــم وأن تكــون هنــاك حالــة مــن االســتعداد والتأهــب المســتمر للتعامــل مــع اإلزمــة فــور حدوثهــا
دون تأخيــر ,ثــم يلــي ذلــك وضــع الخطــط المناســبة للتعامــل مــع االزمــة بعــد أن يتــم توفيــر المعلومــات
الكاملــة عــن األزمــة ,وبعــد ذلــك يتــم تنظيــم الجهــود وتضافرهــا وتوزيــع األدوار للتعامــل مــع األزمــة
حتــى يتــم التغلــب عليهــا ,وأخيـ اًر تأتــي إمكانيــة االســتفادة مــن كيفيــة اإلدارة الناجحــة لازمــة وتجنــب
التعــرض الزمــات مماثلــة فــي المســتقبل  .ومــا يجــب اإلشــارة إليــه أن هــذه الم ارحــل تتــم بشــكل
متعاقــب ومتكامــل وال يمكــن علــى المســتوى العملــي والتطبيقــي الفصــل بينهمــا إوانمــا تتواجــد بشــكل
متكامــل ومتناســق.
يتعلق التســاؤل الخامس للبحث باألســلوب األمثل أو االتجاه الحديث للتعامل مع األزمة المدرســية
إوادارتهــا  .إن التعامــل مــع األزمــة يتــم علــى غـرار التعامــل مــع أي مشــكلة مــن المشــكات ،وحيــث
أن أفضــل األســاليب للتعامــل مــع المشــكات هــو األســلوب العلمــي فــإن هــذا األســلوب العلمــي يكــون
بالتبعيــة والمنطــق هــو األســلوب األفضــل للتعامــل مــع األزمــة .إن اإلدارة فــي حــد ذاتهــا لــم تعــد
تقتصــر علــي بعــض المهــارات التــي يمكــن أن يتمتــع بهــا القائــم علــي العمــل سـواء فــي المدرســة أو
فــي أي مؤسســة أخــرى .إن اإلدارة قــد تجــاوزت مجــرد كونهــا فنـاً إلــى أن أصبحــت تجمــع بيــن الفــن
والعلــم .ويقصــد بالفــن تلــك المهــارات التــي يتمتــع بهــا المديــر بشــكل تلقائــي وعفــوي أمــا العلــم فيشــير
إلــى تلــك المهــارات واألســاليب التــي يكتســبها المديــر نتيجــة التدريــب والتعليــم.
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إن األســلوب العلمــي عنــد التعامــل مــع األزمــة يعنــي أنــه ينبغــي بدايـ ًة تحديــد األزمــة والتعــرف عليهــا
بشــكل واضــح وجمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات حــول هــذه األزمــة ,ويلــي ذلــك وضــع عــدد
مــن البدائــل التــي يمكــن مــن خالهــا الوصــول إلــى حــل لألزمــة والتغلــب عليهــا ,ثــم تأتــي الخطــوة
التاليــة متمثلــة فــي تجريــب أقــرب هــذه البدائــل وصـوالً إلــى الحــل الصحيــح لألزمــة ,وهــو مــا يمكــن
معــه تجريــب أكثــر مــن بديــل حتــى يمكــن الوصــول للحــل ,وفــي حالــة عــدم الوصــول إلــي حــل بعــد
تجريــب كل البدائــل المتاحــة يعــاد التفكيــر فــي األزمــة وجمــع مزيــد مــن المعلومــات عنهــا إواعــادة
الخطـوات الســابقة حتــى يمكــن التوصــل إلــى حــل األزمــة ،وممــا يؤكــد علــي أهميــة إتبــاع األســلوب
المناســب واألمثــل فــي إدارة األزمــة هــو أن هــذا األســلوب إلدارة األزمــة أصبــح فــي حــد ذاتــه مــن
االتجاهــات الحديثــة فــي الفكــر اإلداري المعاصــر كمــا تشــير د ارســة األلفــي (  ,) 2003وممــا
يســاعد علــى ذلــك أيض ـاً اســتخدام تقنيــة المعلومــات واســتراتيجيات إدارة األزمــة كمــا تهــدف د ارســة
مكنيكــول(.) Mcnicoll() 2003
يــدور التســاؤل الســادس للبحــث حــول مســئوليات مديــر المدرســة فــي إدارة األزمــات وكذلــك المهــارات
التــي يجــب أن تتوافــر فيــه كمديــر فريــق إدارة األزمــات المدرســية وهــو مــا يمكــن تحديــده فــي النقــاط
التاليــة مــن خــال اإلطــار النظــري للبحــث والد ارســات الســابقة :
 .1التحليــل الدقيــق لألزمــة ومعرفــة أســبابها ودوافــع نشــأتها ومــدى انتشــارها وتأثيرهــا واللحظــة
المناســبة لتدخــل فريــق إدارة األزمــات فــي احتوائهــا .
 .2تحديد المدى الزمني للقضاء على األزمة.
 .3تحديد نوع وكم الموارد التي يمكن استخدامها في إدارة األزمة.
 .4تحديد نوع وخبرات األفراد المدربين والمؤهلين والراغبين في التصدي لألزمة .
 .5حسن التصرف وسرعة البديهة وتقدير المسئولية.
 .6الرؤية الواضحة لألحداث .
 .7القدرة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات.
 .8التحلــي بالتفــاؤل والقــدرة علــي التغلــب علــي االزمــة وامتــاك الشــجاعة علــى اتخــاذ القـرار فــي
الوقــت المناســب .
 .9القدرة على توقع األزمات وتحليلها.
 .10القدرة على تنمية العاقات اإلدارية وتطويرها مع أعضاء الفريق .
 .11أن يكون مؤهاً ومدرباً على إدارة األزمات وقدرته علي التخيل.
 .12القدرة على رسم وصياغة التكتيكات الازمة للتعامل مع موقف األزمة.
 .13االطاع المستمر على المستجدات المتعلقة باألزمات المدرسية وكيفية التصرف.
 .14القدرة على استخدام المعلومات المتوفرة عن األزمة بشكل سليم .
 .15المعرفــة المتخصصــة فــي اإلدارة التربويــة والمدرســية خاصـ ًة مــا يتعلــق باألمــور اإلداريــة مــن
تخطيــط ,تنظيــم  ,توجيــه ورقابــة ,متابعــة والتواجــد فــي موقــع األحــداث .
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 .16الحزم واالنضباط في موقف األزمة .
نتائج البحث:
فيمــا يتعلــق بالنتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث ،والتــي تناولــت إدارة األزمــة ومراحلهــا ،واالتجاهــات
الحديثــة فــي التعامــل مــع األزمــات المدرســية ،توصــل البحــث إلــى النتائــج التاليــة:
 .1ينبغي األخذ في االعتبار العوامل البيئية الداخلية ،والخارجية ،في التعامل مع األزمات.
 .2أن هناك تباين في مستويات وجود األزمات ،واتخاذ الق اررات عند مديري المدارس.
ظروف األزمات.
 .3ضرورة رفع مستويات قدرة القيادات المدرسية التخاذ الق اررات في
 .4ينبغــي علــى مديــري المــدارس اتخــاذ القـ اررات فــي موقــف األزمــات عــن طريــق مشــاركة أعضــاء
فريــق إدارة األزمــات فــي صنــع القـرار.
 .5ال يختلف توافر مقومات إدارة األزمات بالمدارس باختاف المرحلة الدراسية.
 .6أنــه مــن الضــروري توفيــر المرونــة فــي التصــرف ( صاحيــات ) لــإدارة المدرســية للتكيــف مــع
احــداث األزمــة.
 .7أنــه مــن األهميــة إعــداد وتصميــم ب ارمــج تدريبيــة لمديــري المــدارس فــي مجــال إدارة األزمــات
وكيفيــة اتخــاذ الق ـ اررات الصحيحــة فــي ظــل ضغــط الوقــت.
 .8هناك ضرورة وجود قاعدة بيانات لألزمات الخطيرة.
 .9أن تبتعد إدارة األزمات في المدارس عن البيروقراطية والجمود.
 .10ضــرورة اســتخدام خط ـوات التفكيــر العلميــة التخــاذ الق ـ اررات فــي مواقــف األزمــات المتوقعــة
وواضحــة األبعــاد.
 .11أن الخلفيــة المرجعيــة فــي اتخــاذ الق ـ اررات فــي ظــروف األزمــات ،والط ـوارئ هــي األنظمــة
واللوائــح ،والتعليمــات.
.12أن هناك مهارات ضرورية البد من توافرها في متخذ القرار في حالة األزمات
.13أن مــن أهــم متطلبــات اتخــاذ الق ـ اررات فــي المواقــف الطارئــة نجــاح القائــد فــي توزيــع المهــام
واألدوار.
.14أن مديري المدارس يتأثرون بالعوامل اإلنسانية عند اتخاذهم للق اررات بدرجة عالية.
 .15إش ـراك المعلميــن فــي اتخــاذ الق ـ اررات لــه نتائــج إيجابيــة مؤث ـرة فــي الرضــا الوظيفــي وااللت ـزام
إوادراك عــبء العمــل.
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التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:
 .1ضــرورة إعــداد ســجات تٌــدون فيهــا المعلومــات ،والقـ اررات المتخــذة باألزمــات التــي حدثــت فــي
المدرســة.
 .2اإلطــاع علــى كل مــا يتعلــق بــإدارة األزمــات ،ومــن ضمنهــا أســاليب اتخــاذ القـ اررات المائمــة
إلدارة األزمــات المدرســية.
 .3تكويــن فريــق إلدارة األزمــات فــي المدرســة ،وتدريبهــم ،وتثقيفهــم بحيــث يكــون الفريــق جاه ـ اًز
فــي أي وقــت لمواجهــة األزمــات ،وتنفيــذ الق ـ اررات.
 .4إج ـراء تجــارب افتراضيــة لبعــض األزمــات المدرســية فــي كل فصــل د ارســي ،وذلــك لتهيئــة
العامليــن فــي المدرســة فــي حالــة وقــوع أزمــات حقيقيــة.
 .5إجـراء زيــارات متبادلــة بيــن مديــري المــدارس للتعــرف علــى األســاليب المختلفــة التــي يتبعونهــا
فــي إدارة األزمــات المدرســية.
 .6عقــد الــدورات التدريبيــة ،والــورش التربويــة ،والنــدوات ،واللقــاءات حــول دور مديــر المدرســة فــي
إدارة األزمــات ،واتخــاذ القـ اررات.
 .7عــرض تجــارب المديريــن فــي مواجهــة األزمــات المدرســية لاســتفادة منهــا وأنشــاء موقــع
إلكترونــي يتضمــن كل مــا يتعلــق بــإدارة األزمــات المدرســية .
 .8إنشــاء وحــدة إلدارة األزمــات فــي إدارات التربيــة والتعليــم تتوفــر فيهــا المعلومــات وتقــدم
االستشــارات المطلوبــة لألزمــات المدرســية فــي الهيــكل التنظيمــي لــإدارة متضمن ـاً فريــق دائــم مــن
بعــض مديــرى المــدارس ذوي الخب ـرة والتميــز فــي إدارة االزمــات المدرســية .
البحوث المقترحة:
 .1تحديد دور فريق إدارة األزمات المدرسية في التخطيط لمواجهة األزمات.
 .2الضغوط التي يواجهها مدير المدرسة في األزمات المدرسية.
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قواعد النشر
أوالً ضوابط الطباعة
سعياً منا للوصول إىل صورة متميزة لبحوثكم اليت ستسامهون هبا يف األعداد املقبلة للمجلة  ،فإننا أنمل منكم التكرم
إبتباع بعض املالحظات اخلاصة بطباعة العمل :
 .1ترســل املــادة العلميــة إىل اجمللــة علــى قــرص مضغــوط  ،مطبوعــة خبــط نــوع  ، Simplified Arabicمــع
نســخة واحــدة ورقيــة وحبجــم  ، 13وحجــم احلواشــي الســفلية  ، 11وتباعــد األســطر (مفــرد ) .
 .2يف حالــة اختيــار الصفحــة مقــاس  ، A 4تكــون هوامــش الصفحــة ميــن ويســار (  ، ) 4.2أعلــى وأســفل
موحــد (  4ســم)
 .3يؤخــذ بعــن االعتبــار إن اجمللــة غــر ملونــة  ،لــذا جيــب االبتعــاد علــى الصــور امللونــة ذات األل ـوان الفاقعــة ،
وكذلــك التظليــل الزائــد عــن احلــد يف اجلــدول
 .4عــرض النــص يف اجمللــة هــو  12.6ســم  ،لــذا جيــب االبتعــاد عــن اجلــداول الكبــرة  ،والصــور غــر القابلــة
للتصغــر .
 .5عند طباعة النصوص يرجى التقيد ابآليت  :ـ ـ
ترك مسافة ابدئة يف أول كل فقرة (  1.27سم ) مع اختيار خاصية ( ضبط ) للنصوص
عــدم تــرك فراغــات بــن النصــوص وعالمــات الرتقيــم الــيت تليــه  ،مثــل  :الفاصلــة والفاصلــة املنقوطــة
والقاطعــة والشــارحة والشــرطة املائلــة وعالمــة االســتفهام والتعجــب  ،ومــا علــى شــاكلتها مــن عالمــات
الرتقيــم الفرديــة  ،علــى أن يــرتك الف ـراغ بعدهــا مباشــرة
ـ جملة البحوث العلمية ؛ ـ جملة البحوث العلمية .
مثال  :ـ ـ جملة البحوث العلمية ،
ـ جملة البحوث العلمية ؟
ـ جملة البحوث العلمية  :ـ جملة البحوث العلمية /
تــرك فراغــات قبــل وبعــد األقـواس العاديــة وعالمــات االقتبــاس  ،ومــا علــى شــاكلتها مــن عالمــات الرتقيــم
املزدوجــة  ،وال تــرتك فراغــات مالصقــة هلــذه العالمــات مــن الداخــل  .وجتنــب تــرك فراغــات متتاليــة .
مثــال  :ـ ـ جملــة البحــوث العلميــة ( جملــة حمكمــة ) تصــدر مــن مركــز البحــوث .ـ ـ جملــة البحــوث العلميــة "
جملــة حمكمــة " تصــدر مــن مركــز البحــوث

اثنياً ضوابط النشر العامة
 .1التقيد أبصول البحث العلمي وقواعده .
 .2أال تكون املادة العلمية املقدمة للنشر قد سبق نشرها أو كانت جزءاً من رسالة علمية .
 .3يكتب يف أول صفحة من البحث عنوان البحث واسم معده وعنوان العمل .
 .4ختضع كل املواد العلمية املقدمة للتحكيم العلمي من أساتذة متخصصن .
 .5خيضع نشر املواد العلمية ألولوايت تتفق وسياسة النشر ابجمللة .
 .6هيئة التحرير ليست ملزمة برد املواد العلمية اليت ال تنشر ألصحاهبا .
 .7علــى الباحــث التأكــد مــن أن دراســته كاملــة  ،ومدققــة لغــوايً وخاليــة مــن األخطــاء اإلمالئيــة والنحويــة وعــدم خمالفــة
ألي نظــام للحمايــة الفكريــة .
 .8أن يكــون البحــث املقــدم للمجلــة مســتوفياً شــروط البحــث العلمــي مــن حيــث اإلحاطــة واالســتقصاء واإلضافــة املعرفيــة
واملنهجيــة والتوثيــق ودقــة التعبــر .
 .9عــدد صفحــات البحــث ال تقــل عــن مخســة عشــرة صفحــة وال تزيــد عــن ثالثــن صفحــة مبــا يف ذلــك االشــكال
والفهــارس .
 .10ختريج اآلايت القرآنية يف صلب النص اما ختريج االحاديث النبوية يكون ضمن تسلسل اهلامش .
 .11تكون اهلوامش ذات ارقام تسلسلية توضع يف هناية البحث و عدم استخدام “ ادراج هامش “ عند الطباعة .
ويرتب البحث على النحو اآليت  :ملخص البحث ـ مقدمة تتضمن أمهية البحث وأهدافه ـ مواد وطرائق البحث
( منهجية البحث ) ـ النتائج واملناقشات ـ االستنتاجات والتوصيات ـ املراجع ــ .وأن يشر الباحث يف املقدمة أو أي
مكان آخر مناسب إىل مكان إجراء البحث وفرتة تنفيذه إذا لزم األمر .
إذا استخدم الباحث استبياانً أو غره من أدوات مجع البياانت  ،فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك األداة إذا
مل ترد يف صلب البحث أو يف مالحقه  .كما جيب على الباحث إخفاء شخصيته يف الدراسة وجتنب وضع أي
إشارة تكشف هويته من خالل الدراسة  ،أما املعلومات الشخصية ومكان العمل فتوضع يف صفحة منفصلة  .ويتم
ترقيم اجلداول واألشكال ترقيماً متسلسالً مستقالً لكل منها  ،مع إعطاء عنوان قصر لكل منها تتم كتابته ( أعلى )
الشكل  ،ويكون املصدر أسفله  .وترقم مجيع الصفحات تسلسلياَ .
إن التزامكم ابملالحظات املذكورة أعاله سيسهم بال شك يف تسهيل إجناز العمل على الشكل املطلوب .
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