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إغناطيوس كراتشكوفسكي

»سريته بقلمه العربي«

 )Vilna( سـنة 1883 فـي ويلنا )ولـدت في 4 آذار )4 ٪ 16 مارس

عاصمة ليتوانية )Lithuania( القديمة، وكان والدي رئيسـاً لمدرسـة 

المعلميـن فيهـا. ولكـن لـم يمض مـن عمري سـنتان حتـى ارتحلت 

عائلتـي إلـى بـاد مـا وراء النهـر، وعيـن والـدي رئيسـاً لمدرسـة 

المعلميـن فـي تاشـكند )Tashkent(، وبعد مـدة وجيزة عيـن ناظراً 

عامـاً للمـدارس فـي آسـيا الوسـطى. وابتـدأت أذكـر نفسـي طفـًا 

صغيـراً فـي تاشـكند وأول لغـة تكلمتها لغـة أوزبكيـة ألن حاضنتي 
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كانـت أوزبكيـة األصـل. وكانـت تأثراتـي األولـى فـي صغـري بمـا 

وقعـت عينـي عليـه مـن المسـاجد واألسـواق الشـرقية وتنـوع األمم 

والطوائـف واختـاف األلبسـة، وكان لهـذه التأثيرات وقع شـديد في 

نفسـي أيـام طفولتي، وأكبـر ظنّي أني غـدوت مياالً إلى الشـرق وإن 

كنـت غير مـدرك هـذا الميـل الغريزي.

وفـي سـنة 1888 رجع والـدي إلى »ويلنـا«، وصار مديـراً للمكتبة 

العموميـة ورئيسـاً فـي لجنـة البحث عـن اآلثـار التاريخيـة القديمة، 

ولـم يـزل عامـًا فيها إلـى أن فاجأتـه المنيـة- رحمه الله- في سـنة 

1903، وكنـت فـي  صغـري ضعيـف الصحـة تناوبنـي األمـراض، 

ولذلـك كنـت مـع أمي إلـى سـنة 1892 في ملـك صغيـر كان لنا في 

واليـة »ويلنـا« وفيه كانـت خزانة الكتـب الكبيرة في أنـواع منوعة في 

العلـم؛ جمعهـا جـدي وأبـي، وقد ضاعـت في الحـرب العالمية سـنة 

1915 مـع كل ملـك لنـا. وكنت أتعلم القـراءة في هـذه الكتب، وقرأت 

لكثيـر مـن المؤرخيـن والقصاصين في اللغـة الروسـية. كنت أصغر 

أوالد أبـي وأمـي، ولذلـك نشـأت بعيـداً عن العشـير واألتـراب، وربما 

صـار هذا سـبباً لحبـي الوحدة وسـوء الظـن بالعالم والسـويداء التي 

تعذبنـي أحيانـاً حتى اآلن.

)الجيمنـاز  اإلعداديـة  المدرسـة  دخلـت   1893 سـنة  وفـي 

Gymnasium( فـي »ويلنـا«، وأكملت دروسـها سـنة 1901، وكانت 

مدرسـتنا مـن أشـهر المـدارس فـي واليتهـا مـن حيـث تاريخهـا 

وترتيبهـا؛ قامـت علـى أسـاس  الكليـة الويلناويـة التي ألغيت سـنة 

1839 علـى إثـر الثـورة البولونيـة علـى روسـية، وأصبحـت مكتبة 
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الكليـة مكتبـة عامـة، وبقي قسـم منهـا في مكتبـة المدرسـة، ولذلك 

 De( رأيت فيها بعض كتب المشـرقيات كمؤلفات  العامة دي ساسـي

Sacy(، وقـد حاولـت فـي الصـف األخير أن أتعلـم اللغـة العربية من 

كتابـه في الصـرف والنحو المشـهور، ولم يتيسـر لي ذلـك لضخامة 

الكتـاب وعدم وجود المرشـد. تخـرج مـن كليتنا وفي مدرسـتنا عدد 

ليـس بقليـل مـن علمـاء المشـرقيات المشـهورين في روسـية؛ مثل 

سنكوڤسـكي )Senkovski(، المعلـم األول للغـة العربيـة فـي كليـة 

 ،)Turaev( لننغـراد مـن سـنة 1820 إلـى سـنة 1845، وتوراييـف

عضـو أكاديميـة العلوم ومؤسـس األبحاث فـي قدمـاء المصريين في 

روسـية، المتوفى سـنة 1921، وقوتوفتـش )Kotovic(، أسـتاذ اللغة 

المغوليـة فـي كليـة لـووف )Lvov( من بـاد بولونيـة اآلن.

وكنـت أهفو أيـام الطلب إلى علـوم اللغات واآلداب، ال سـيما اللغات 

»الميتـة« الاتينيـة واليونانيـة، وممـا كان ُيلَذُِّذنـي ويشـوقني تعلـم 

أغانـي هوميـروس والروايـات التمثيليـة التـي كتبها شـعراء اليونان؛ 

فكنت أسـتظهرها وأرجعها، وكذلـك كنت أحب علم التاريخ واإلنشـاء، 

وكنـت أتمـرن فـي نظـم الشـعر، ولكـن لم أظفـر منـه بطائـل. أما 

الرياضيـات والطبيعيـات فلم تتق نفسـي إليها، وإن كنـت غير قاصر 

فيهـا، وأحرزت قصب السـبق بيـن أقرانـي، ونلت نـوط الذهب عقبى 

المدرسة.

ولـم أتجـاوز السادسـة عشـرة مـن عمـري حتـى قويـت أميالـي 

وتعينـت غرائـزي، وصـرت أفكـر فيمـا أجعلـه غـرض حياتـي، وقد 

رأيـت بعـد بحـث طويـل أن العلم يجذبنـي إليـه بقوة سـحرية، وأن 
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الشـرق يكـون ميـدان أفـكاري، وال غرابـة؛ فقـد زرت الشـرق فـي 

طفولتـي، وكان أبـداً يتماثـل نصـب عينـي، وكان لـي مثـال آخر في 

شـخص أبـي؛ فإنـي كنـت أراه مكباً علـى الكتـب واألوراق فـي الليل 

والنهـار، يبحـث عـن ماضـي الزمـان ورجاله.

وفي سـنة 1901 دخلت قسـم اللغات الشـرقية في جامعـة لننغراد 

مدفوعـاً بعامـل الميـل وهـوى  النفـس؛ انضممـت إلى سـلك تاميذ 

فـرع لغـات الشـرق اإلسـامي، فصرفـت أربـع سـنوات في دراسـة 

اللغـة العربية والفارسـية والتركية والتتارية، وبعض اللغات السـامية 

كالعبرانيـة، وال سـيما الحبشـية القديمة، ودرسـت هـذه األخيرة على 

وطنـيِّ العامـة توراييـف، ولطالمـا فكـرت أن أمضي فيهـا وأتعمق، 

لكـن اللغـة العربيـة غلبـت ضرتهـا وجذبتنـي جملـة إليهـا. وكنـت 

 ،)Bartold( أدرس تاريخ الشـرق اإلسـامي برياسـة العامة برتولـد

الـذي ترجمـت بعـض تآليفه إلـى اللغـة التركية، ولـه التأثيـر المهم 

فـي حياتـي العلمية؛ فإنه بأسـلوبه السـديد المتين، وانتقـاده المدقق 

أطلعنـي علـى أسـرار فلسـفة التاريـخ، وكذلك درسـت علـم اللغات 

العـام علـى المعلـم ميليورانسـكي )Melioranski( المنتقـل إلـى 

رحمـة ربـه سـنة 1906، وعلـم تاريـخ اآلداب  العامـة علـى العامة 

اسـكندر فيسيلوڤسـكي )Veselovski(، وهـو من أكابـر علماء العالم 

بأسـره في هـذا الفن، وكان لـه في نفسـي تأثير قوي كتأثيـر برتولد 

فـي التاريـخ، وغـدوت مـن ذلـك الوقـت أفكـر فـي تطبيق أسـلوبه 

التشـبيهي علـى تاريـخ آداب اللغـة العربيـة،  وأرجو أن أكـون بلغت 

شـيئاً مـن ذلك فـي مؤلفاتـي عـن العربيات.
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ميدنيقـوڤ  األسـتاذ  علـى  فدرسـتها  العربيـة  العلـوم  أمـا 

خ فلسـطين المشـهور، المتوفى سنة 1918، الذي  )Mednikov(، مؤرِّ

أثنـى على تآليفـه الكونـت كايتانـي )Caetani( من أعضـاء المجمع 

العلمـي العربـي. أمـا عمدتي فـي العربية فهـو العامـة ڤيكتور ڤون 

روزن )Victor von Rosen(، عضـو أكاديميـة العلـوم، الـذي طارت 

شـهرته في بـاد الغرب والشـرق، )راجع المشـرق سـنة 1908، ص  

171 - 173، والبشـير عدد 1845 للسـنة ذاتهـا(، وكنت أيضاً أختلف 

إلـى بعـض أوالد العرب السـاكنين في روسـية، كفضل اللـه صّروف 

الدمشـقي، المتوفـى سـنة 1903، وأنطون خشـاب الطرابلسـي؛ آخذ 

منهمـا قليـًا من اللغـة العربيـة الدارجة. ولقـد أنجزت دروسـي في 

الكليـة سـنة 1905، نائـًا مدالية الذهـب مكافأة لتأليفـي عن خافة 

المهدي العباسـي، آخـذاً عن المصـادر العربية كالطبـرى وابن األثير 

والعينـي والمسـعودي وغيرهم.

وبعـد انتهـاء دروسـي فـي الجامعـة كنـت أواصل دروسـي تحت 

أنظـار البـارون روزن، المومـأ إليه، خال سـنتين. وفي أواخر سـنة 

1907 قدمـت الفحص لنيل رتبة الماجسـطروس فـي اآلداب العربية، 

وبعـد أشـهر قليلـة توفـي أسـتاذي البـارون روزن، وكانـت وفاتـه 

ضربـة هائلـة علـي، شوشـت صحتي وحركـت المـرّة فـّي، وال غرو؛ 

فإنـي كنـت آخـر تاميـذه وكان يسـميني بلطفـه المعهـود بنيامينه 

. لصغير ا

وفي صيف تلك السـنة نفسـها أرسـلتني نظارة المعـارف وجامعة 

الدارجـة،  العربيـة  اللغـة  لتعلـم  العربـي  الشـرق  إلـى  بطرسـبرج 
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والتعـرف إلـى علمـاء العربيـات، والنظـر فـي عوائـد أبنـاء الشـرق 

وآدابهـا. وقـد قضيـت سـنتين بعيـداً عـن الروسـية؛ زرت خالهمـا 

مـدن سـورية وفلسـطين ومصـر، وتوغلـت في ربـى لبنـان وغاباته، 

ومـروج الجليـل وصحـاري مصـر؛ أزور حينـاً المكاتب المشـهورة، 

وحينـاً أجلـس أمـام العلمـاء المكرمين، وتـارة أختلف إلـى المدارس 

الكبيـرة كالكليـة اليسـوعية في بيـروت، والجامـع األزهـر والجامعة 

المصريـة فـي مصـر، وزرت فـي سـياحاتي مكتبـة الملـك الظاهـر 

فـي دمشـق، والمكتبـة الخالديـة فـي القـدس، ومكتبـة الموارنة في 

حلـب، والمكتبـة الخديويـة فـي القاهـرة وغيرهـا ممـا تسـنى لـي 

الدخـول واالشـتغال فيـه، وجمعـت المـواد العديـدة وكتبـت بعـض 

المقـاالت واالنتقـادات واألشـعار المنثـورة فـي الجرائـد والمجـات 

العربيـة والروسـية، وتعرفـت خـال إقامتي فـي الشـرق العربي إلى 

كثيـر من علمـاء العـرب، وأدبائهـم وصحافييهـم، وال أنسـى لطفكم 

وعنايتكـم مـدى الدهـر؛ وكان هـذا اللطـف العربـي المشـهور مـن 

األسـباب التـي جذبتنـي إلـى الشـرق جذبـة ال أتخلص منهـا مادمت 

حيـاً، تعرفـت إلـى الكثيرين مـن العلمـاء الذين صـاروا مـن أعضاء 

المجمـع العلمـي المكرميـن فيمـا بعد؛ ففـي القاهرة عرفـت جرجي 

باشـا  زكـي  وأحمـد   ،1914 المنيـة سـنة  اخترمتـه  الـذي  زيـدان 

 Cario( عضـو المجمـع العربـي الحالي، واألسـتاذ نالّينـو اإليطالـي

السـكاكيني،  السـيد خليـل  Alphonso Nallino(، وفـي فلسـطين 

والشـاعر الفاضل إسـعاف النشاشـيبي، وفي بيروت حضرت دروسـاً 

لـأب العامة لويس شـيخو، وفي دمشـق زرت إدارة مجلـة المقتبس 

الغـراء. واسـتفدت فـي هاتيـن السـنتين أكثـر ممـا اسـتفدت طول 
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حياتـي، وال أزال أرجـو أن يرزقنـي اللـه رؤيـة تلـك البـاد المحبوبة 

ومسـامرة أعيـان علمائهـا مرة ثانيـة، تمم اللـه أمنيتـي بالخير؛ فهو 

المجيب. السـميع 

وبعـد رجوعي إلى الروسـية عينت فـي صيف 1910 مديـراً لمكتبة 

فـرع اللغـات الشـرقية في كليـة لننغـراد، وفـي خريف هذه السـنة 

صـرت معلمـاً ثانيـاً للعربيـات فيهـا، وفي سـنة 1914 سـافرت إلى 

أوروبـا لـدرس بعـض المخطوطـات فـي مكاتبهـا المشـهورة؛ مثل 

ليبسـك وهالَّة، وال سـيما ليـدن من باد هولنـدا التي طارت شـهرتها 

فـي الدنيـا بسـبب مجموعتهـا فـي الكتـب، وقد اغتـرف منهـا كثير 

مـن علماء المشـرقيات فـي أوروبـا، وعينت سـنة 1917 معلمـاً أول 

للعربيـات في المدرسـة المذكورة، ولـم أزل أجتهد في هـذه الوظيفة 

حتـى اآلن علـى قدر اإلمـكان فـي تقلبات الزمـان، وقد أصـاب الدهر 

المسـتعربين غيـري فـي لننغـراد؛ فمـات األسـتاذ األول ميدنيقـوڤ 

سـنة 1918، وتوفـي األديـب كوزميـن )Kuzmin(، أحـد تاميـذي، 

سـنة 1921، وقـد كان مـدة سـنتين معلماً ثانيـاً في جامعتنـا، وعين 

صديقـي الفاضـل األسـتاذ شـميدت )schmidt( سـنة 1920 مديراً 

لمدرسـة اللغـات الشـرقية فـي تاشـكند مـن بـاد مـا وراء النهـر، 

وبقيـت إلـى اآلن أدأب وحـدي فـي التعليم.

في سـنة 1921 انتخبت عضـواً عاماً في أكاديمية العلوم الروسـية 

فـي قسـم التاريـخ واللغات، فجلسـت فـي مجلـس كان فارغـاً بوفاة 

أسـتاذي البـارون روزن سـنة 1908، وفـي السـنة التاليـة انتخبـت 

كاتمـاً ألسـرار القسـم المذكـور، وفـي سـنة 1923 انتخبـت عضـواً 
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مراسـًا فـي المجمـع العلمـي العربي فـي دمشـق، وكان ذلـك أكبر 

شـرف نلته مـدة عمري، وصار هذا التشـريف مسـاعداً لي ومشـجعاً 

فـي أحوالنـا الصعبـة، ورأيـت فيـه تقديـراً أتفاخـر بـه ألتعابي في 

التعليـم والبحـث والتأليف منذ عشـرين سـنة.

أمـا مؤلفاتـي العلمية التـي بدأت بكتابتهـا من سـنة 1904 فجلّها، 

إن لـم أقل كلهـا، في آداب العرب، مـن بحث وترجمـة وانتقاد، وكتاب 

ومقالـة ومحاضـرة وماحظـة، وعددها يربـو على المئتيـن، ولذلك ال 

يمكـن وصفها بتدقيق، وقد طبع فهرسـتها سـنة 1921 وقت انتخابي 

عضـواً فـي أكاديمية العلوم الروسـية، وتكلـم في تقديـر علمي ثاثة 

مـن أعضـاء األكاديميـة األخصائيين في علـوم المشـرقيات، وقد طبع 

تقريرهـم مـع الفهرسـت المذكـور، ولذلـك اكتفيـت باإلشـارة إليـه. 

ودوائـر أبحاثـي ثـاث: األولـى منهـا تاريـخ الشـعر العربـي ونقده 

منـذ قديـم الزمان إلـى أيامنا هـذه، والثانيـة آداب اللغـة العربية بين 

نصـارى العـرب، والثالثـة تاريـخ آداب اللغـة العربيـة منـذ نهضتها 

األخيـرة في القرن التاسـع عشـر، وهـذا الموضوع األخيـر مما أفتخر 

بـه؛ فإنـي أول مـن كتـب بالروسـية فيـه،  وقـّل مـن كتـب عنها من 

المستشـرقين فـي أوروبـا، ولذلـك قـرَّظ مؤلفاتـي تقريظـاً حسـناً 

المرحـوم مارتين هارتمـان )Martin Hartmann(، الذي كان مطلعاً 

علـى أحـوال العـرب األدبيـة بمشـاهداته الشـخصية واإلقامـة بيـن 

أظهرهم.
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الشعر العربي

1

نشـأت الفكرة الشـائعة عن الشـعر »العربي« على أسـاس األشـعار 

الـواردة فـي كتـاب »ألـف ليلة وليلـة«، وهو أشـهر الكتـب المترجمة 

إلـى اللغـات األوروبية، وهذه الفكـرة صحيحة وخاطئة فـي آن واحد،  

يـكاد يكـون شـأنها فـي ذلك شـأن عبـارة الحضـارة »العربيـة« إذا 

أطلقـت على مجمـل الحضارة اإلسـامية فـي عصر ازدهـار الخافة 

وسـقوطها، ولهـذه العبارة أسـبابها الوجيهـة؛ إذ إنها تشـير إلى تلك 

األداة الرئيسـية الجامعـة للحضـارة، وهي اللغة العربيـة، ولكنها على 
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كل حـال ال تمنحنـا الحق فـي الحكم علـى العبقرية القوميـة العربية 

وإبداعهـا الفكري. 

فاألشـعار التـي تحلي صفحـات »ألف ليلـة وليلة« مـن المؤكد أنها 

لـم ينظمها أبطـال هذه القصـص، بل نظمها شـعراء الفتـرة الواقعة 

بيـن القرنيـن العاشـر والرابع عشـر، أي فـي حقبة مـن الزمن كانت 

قـد ظهرت فيهـا؛ في جميـع األقطار الناطقـة باللغة العربية شـعوب 

جديـدة لـم تحتفظ، حتـى مـن الناحيـة االتنوغرافية، إال بشـيء قليل 

مـن العناصـر العربيـة، نتيجة الختـاط الفاتحيـن بالمغلوبيـن. وقد 

دل بحـث موفـق قام به أحـد العلمـاء اإلسـبان أن الخليفـة القرطبي 

هشـام الثاني )فـي القرنين التاسـع والعاشـر( لم يحتفـظ بأكثر من 

واحـد باأللف من الـدم العربي، وذلك بسـبب اختاط أسـافه بروابط 

الـزواج التـي وصلت عنهـا معلومـات تاريخية صحيحـة، وبديهي أن 

هـذه الظاهـرة لـم تتجـل فـي الطبقات الوسـطى مثـل هـذا الجاء، 

بيـد أننـا نسـتطيع أن نـرى هنـا ظاهرة أخـرى:  هـي اشـتراك أبناء 

األمـم الغربيـة في تطويـر مختلف فـروع الثقافـة، مسـتخدمين لغة 

رئيسـية واحـدة هـي العربية، وليس الشـعر مسـتثنى في هـذا األمر، 

وهكـذا فمـن الخطأ، عنـد التحليل العلمـي، إغفال الشـعر الذي نظمه 

باللغـة العربيـة أنـاس غير عـرب، ولكن مـن الخطأ أيضاً القـول بأنه 

شـعر عربـي صرف اسـتناداً إلـى »ألف ليلـة وليلة«.

إن الشـعر العربـي، بالمعنـى الدقيق لهـذه الكلمـة، ال يمكن إطاقه 

إاّل علـى شـعر الجزيـرة العربية فـي عصـره الجاهلي ومـا يلحق به، 

حسـبما جرت العـادة، من شـعر القرنين السـابع والثامـن حتى مدة 
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أقصاهـا انتهـاء حكـم األمويين فـي دمشـق )سـنة 750(. ويجب أن 

تصـرف العنايـة األولـى إلـى هـذا الشـعر ال لهذا السـبب وحـده، بل 

ألنـه ال يجـوز أن ننسـى أن هذا الشـعر هو الـذي حدد لشـعر األزمنة 

الاحقـة كلها لغتـه وَعُروَضـه، وقيده زمنـاً طوياً بدائـرة معينة من 

المواضيـع والطرائق اإلنشـائية.

صحيـح أن العـرب ظهـروا على مسـرح التاريـخ بظهور اإلسـام، 

ولكـن التفاعـل السياسـي والروحـي يظهـر لديهـم منذ مـا قبل ذلك 

بقـرن ونصـف، وينعكـس هـذا التفاعـل مـن جهـة فـي اهتمامهـم 

المتزايـد بالقضايـا الدينيـة، هـذا االهتمـام الـذي كان يمهـد التربـة 

لإلسـام بالتدريـج. كمـا يلحظ هـذا التفاعـل، من جهة أخـرى، وفي 

االزدهـار الـذي ال شـك فيه لشـعر تلـك الحقبة مـن الزمـان. وهكذا؛ 

فمـع ظهـور العـرب على مسـرح التاريخ لم يظهر اإلسـام وحسـب، 

لـم يظهـر هذا الديـن الجديد وحسـب، بل ظهـرت أيضاً لغـة جديدة، 

حاملـة لشـعر جديـد سـطع حديثـاً بنـور خاطـف، فأخضعـت هذه 

اللغـة كّل العالـم الـذي دان باإلسـام، وهـي ظاهـرة نـادرة نوعـاً ما 

فـي تاريـخ فتـوح الشـعوب غيـر المتحضـرة لأقطـار المتحضرة. 

وممـا يثير دهشـة أكبـر أن الَعُروض الـذي كان الشـعر العربي يأخذ 

بـه اسـتولى حتى علـى مجـاالت اإلبـداع الشـعري الغريبـة عليه من 

الناحيـة اللغويـة لدى الشـعوب األخـرى )كالفـرس مثاً(.

هـذا الشـعر، الـذي ظهـر بهـذه القـوة والحيويـة، يقـوم أمامنـا 

حتـى قبـل ظهـور محمد فـي كمال تـام وإتقـان بالـغ؛ سـواء أكان 

مـن ناحيـة اللغـة أم كان مـن ناحية  األشـكال الَعُروضيـة أم كان من 
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ناحيـة المواضيـع والطرائـق اإلنشـائية. وإنـه ليصعـب القـول: أية 

ناحيـة من هـذه النواحـي تثير دهشـتنا أكثر مـن غيرها فـي اإلتقان 

والكمـال، وال تقتصـر هـذه الدهشـة  علـى المراقبيـن الذيـن يقفون 

اليـوم موقفـاً محايـداً، بل لقـد اعتـرت العرب أنفسـهم الذيـن كادوا 

ال يعـون ظهـور  حياتهـم الروحيـة؛ فـكان أن ظهـر، أول مـا ظهـر 

لديهـم، الميـل إلـى تدوين آثار شـعرهم، ولم يسـتمر تداولها سـماعاً 

إلـى أبعـد مـن قرن واحـد بعد محمـد، وفي أغلـب األحيان  بوسـاطة 

رواة الشـعراء الخاصيـن بهـم. وبـدأ التدويـن منـذ أيـام األموييـن، 

وأصبـح بعض الشـعراء يحسـنون الكتابة بأنفسـهم، ولكـن الخوف 

مـن مخالفـة التقاليـد كان يحملهـم أحياناً علـى إخفاء ذلـك. ويعود 

النشـاط القـوي في جمـع اآلثار الشـعرية إلى منتصف القـرن الثامن 

)كالراويـة حمـاد المتوفـى عـام 772، والراويـة أبي عمـرو المتوفى 

عـام 771(، وبلـغ أَْوَجـه، وهو أمـر بديهي تمامـاً، في عصـر تدوين 

قواعـد اللغـة )سـيبويه، حوالـي 796(، والعـروض )الخليـل، حوالي 

790(، وهكـذا انتهـى العمـل، بوجه عـام، فـي أوائل القرن التاسـع، 

الراويـة حمـاد  أن  إلـى  وتجمعـت مـادة ضخمـة؛ تكفـي اإلشـارة 

كان يتباهـى بأنـه يعـرف ألـف قصيـدة بأيـة قافيـة كانـت، ولكـن 

هـذه الذخيـرة الهائلـة لـم تصـل إلى العلـم الحديـث بشـكلها التام، 

ونسـتطيع أن نعلـم النسـبة بين مـا كان وما وصل إلينا بـكل جاء إذا 

تذكرنـا ما قالـه العالم اللغـوي أبوعمـرو لتاميذه منذ القـرن الثامن؛ 

قـال: »مـا وصلكم مـن لغـة العـرب إاّل القليل«.

كانـت طرائـق تصنيـف المـواد المجموعـة مختلفة متنوعـة؛ فكان 
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القبائـل )كالدواويـن(، وفـي  التصنيـف غالبـاً حسـب الشـعراء أو 

بعـض األحيـان كانـت القصائـد يجمـع بعضهـا إلـى بعـض بفضل 

شـهرتها فـي األزمنـة الخوالـي )كالمعلقـات(، وفـي أحيـان أخـرى 

كانـت المجموعـات تتخذ اسـم جامعيها مـن العلمـاء  )كاألصمعيات 

والمفضليـات(، ثـم بـدأت تظهـر فـي عصـور متأخرة كتـب تصنف 

المـواد حسـب مواضيعهـا، وأشـهر هـذه الكتـب فـي أوروبـا كتاب 

»الحماسـة« الذي سـمي كذلك ألن الفصـل األول فيه يتنـاول موضوع 

الحماسـة، ويعـود الفضل في شـهرته هذه إلـى روكيرت، أمـا »كتاب 

األغانـي« فيصنـف المـواد حسـب األلحـان المشـهورة، وفـي كتـاب 

»الطبقـات« نلحـظ المبـدأ التاريخـي مـع تصنيف الشـعراء حسـب 

طبقاتهـم، وفـي عصـور أكثـر تأخـراً ظهـرت نظريـة األدب التـي 

وضعـت فـي أواخـر القرن التاسـع نظريـة مسـتقلة في البيـان على 

الصعيـد العربـي، وصار البحث في التشـبيهات واالسـتعارات موضع 

خاصة. عنايـة 

إن ضيـاع قسـم كبيـر مـن هـذه المـادة ال يشـكل خطـراً علـى 

االسـتنتاجات العلميـة بمقـدار ما تشـكله قضية صحـة التدوين الذي 

ال تسـتبعد فيـه التصحيحـات الجزئيـة لآلثـار القديمـة، وال انتحـال 

مؤلفـات بكاملهـا، ومـع ذلك فـإن وضعنا، عمومـاً، أفضـل بكثير من 

وضـع العـرب أنفسـهم؛ الذين لم تكـن لديهـم ال الطريقـة التاريخية 

وال طريقـة المقارنـة، والذيـن كانـوا عاجزيـن غالباً حتـى عن طرح 

تلـك المسـائل التي نسـهم نحـن فـي تحليلهـا. ولكن عجزنـا واضح 

كثيـراً، مـع ذلـك، أمـام هذا الشـعر؛ فنحـن نـرى الناحية السـكونية 
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)السـتاتيكية( وحدهـا وال نرى الناحيـة الحركيـة )الديناميكية(، نحن 

نشـهد الشـكل المنتهي وحـده وال نرى خـط التطور السـابق كله؛ إن 

المنظـر واحـد تماماً مـن أية جهـة يأتيهـا المرء.

2

نبـدأ بلغـة هـذا الشـعر؛ فنقـول: إن بعض علمـاء اللغة يـرون فيه 

- ولرأيهـم هـذا أسـباب وجيهة- قمـة اإلبـداع اللغوي السـامي، وأول  

مـا نلحظـه، مـن أول نظـرة نلقيها على هـذه اللغـة، الغنـى العظيم 

فـي الكلمـات، واإلتقـان فـي الشـكل، والليونـة فـي التركيـب. وكل 

هـذا يدل بوضـوح علـى تاريخ طويـل سـابق، ولكنه مجهـول لدينا؛ 

فاآلثـار الكتابيـة للغـة العربيـة قبل اإلسـام قليلـة، بالغـة القلة، ثم 

إنهـا ترجـع إلى وسـط غير الذي نشـأ فيـه الشـعر. وباإلضافـة إلى 

اإلتقـان؛ يدهشـنا من هذه اللغة شـيء آخر، فالشـعر قد انتشـر على 

مسـاحة واسـعة مـن األرض تضـم الهضبـة المتوسـطة وهـي نجد، 

والسلسـلة الجبليـة  الغربيـة وهـي الحجـاز، والباديـة الممتـدة إلى 

جنـوب ما بيـن النهرين، وبالرغـم من اتسـاع هذه المسـاحة وترامي 

أطرافهـا، وبالرغـم مـن الخصائـص التي كانـت كل قبيلة تمتـاز بها 

ـنَْفرَى  عـن غيرها، فـإن لغة هذا الشـعر جميعاً واحـدة؛ فهي عند الشَّ

فـي هضبة شـمالي اليمـن مثلهـا عنـد الُهَذلِيِّيـن الرعـاة المجاورين 

لمكـة أو شـعراء الفـرات البدويين، ولهذا تثيـر وحدة اللغة هنا شـيئاً 

الشـك. من 

ومـن هنـا يتسـاءل المـرء: أهـذا شـيء حقيقـي أم هذا شـيء من 
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صنـع الـرواة المتأخريـن، بـل اللغوييـن األكثر تأخـراً، الذيـن محوا، 

عـن عمد أو غيـر عمد، فـروق اللهجات وجعلـوا اللغة واحـدة اعتبرت 

تقليديـة؟ وهنـاك احتمـال آخـر أيضـاً، وهـو أن تكـون هـذه اللغـة 

مصطنعـة، أدبيـة - إذا صـح التعبير- انتشـرت قبل ظهـور الكتابة، 

لـدى بعـض القبائـل التـي طوعتهـا للشـعر، مـع أنهـا تختلـف عن 

اللغـة الدارجـة المنطوقـة لـدى معظـم القبائل.

إن كا هذيـن االفتراضيـن ال يصمـد للنقـد، ومعظـم العلمـاء اآلن 

مجمـع على رفضهما؛ طبيعي أن التقاليد الشـفهية التـي دامت قرنين 

أدخلـت تغييـرات على اللغـة قبـل أن تثبـت بالتدوين، كمـا أن علماء 

اللغـة أيضـاً فعلوا الشـيء نفسـه عـن غير قصـد، ومما سـهل عليهم 

ذلـك أ ن الكتابـة نفسـها لم تحفظ شـكل النطـق، ومع هـذا ال يمكن 

الفـرض بحـدوث تغييـرات كبيرة ومقصـودة، وأكبر ضمـان لهذا هنا 

هـو القافيـة والـوزن؛ فالوقائـع المعروفة تدل علـى أن علمـاء اللغة، 

فضـًا عن أنهم لـم يمحوا فروق اللهجـات، عملوا علـى إبانتها بجميع 

الوسـائل، كما أن من المشـكوك فيه أيضـاً أن تكون اللغـة مصطنعة،  

ألن هـذا االفتـراض ال يتفق مع ظروف حياة الشـعراء نفسـها، وال مع 

المحتـوى البسـيط لشـعرهم، وال مع خصامهـم على اإلبـل والمراعي 

وغيـر ذلـك؛ ففي مثل هـذه الظـروف يكون تصنـع اللغة غيـر عادي 

نوعـاً مـا، أضـف إلـى ذلـك أن شـبه الجزيـرة العربيـة كانـت حتى  

القـرن التاسـع تحافظ علـى وحـدة لغتهـا، وكان علماء اللغـة يرون 

أن البـدو يتكلمـون في حياتهم العادية بلغة الشـعر القديـم الصافية، 

ويلجـؤون إليهـا ال في تفسـير الكلمات النادرة في الشـعر وحسـب، 
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بـل في تفسـير األشـكال النحويـة وتراكيب الجمـل أيضـاً، ويبدو أن 

الحضـر كانـوا منذ ذلك الحيـن يتكلمون بلغـة تختلف عـن لغة البدو 

والشـعر، ولكـن اختـاف اللهجات لـم يتجل بوضـوح إاّل بعـد تفرق 

القبائـل خـارج حـدود الجزيـرة. أما فـي الماضـي فقـد كان معظم 

القبائـل يعيـش متقاربـاً، ولـم يكن يفقـد دائمـاً، فيما بعد، الشـعور 

بالوحـدة؛ فقـد كانت تحـركات البـدو تقرب بيـن القبائـل المختلفة، 

وتسـاعد على حدوث تبـادل ثقافي بسـيط، وتزيل الفـوارق في اللغة 

وتحافـظ علـى هذه الوحدة. إن لغة الشـعر تكشـف عـن إتقان عظيم 

ى نضجهـا أوضح ما  هـو بالطبـع دليل علـى تطـور طويـل، ويتجلَـّ

يتجلـى إذا قورنـت بنثر القـرآن المسـجوع، وقد تجلت كل قـوة اللغة 

الشـعرية في أنهـا ال تزال فـي الشـعرحتى أيامنا هذه كمـا هي، بكل 

حجمهـا تقريباً.

كمـا أن إتقـان العـروض يثيـر فينـا دهشـة ال تقـل عن تلـك التي 

يثيرهـا إتقان اللغـة؛ فاللغة العربية هـي اللغة السـامية الوحيدة التي 

أنجبت عروضاً مسـتقاً، هـذا العروض قرر التحليـل العلمي األوروبي 

طابعـه الكمـي المبني علـى تعاقب المقاطـع الطويلـة والقصيرة في 

الوحـدة العروضيـة حسـب نظـام معيـن، ولكـن العـروض العربـي 

ال يقـوم علـى أسـاس مفهومـي الطـول والمقطـع- وهمـا مفهومان 

غيـر معروفيـن عنـد العـرب- بل علـى أسـاس التفاعيـل المركبة من 

الحـروف المتحركـة والسـاكنة؛ بديهـي أن الشـعراء القدامـى كانـوا 

يسـتعملون هذا العـروض كما كانوا يسـتعملون اللغة بشـكل غريزي 

دون أن ينتبهـوا لذلـك، ودون أن يفكـروا بنظرية مـن النظريات، وقد 
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كان وضـع أصـول الَعـُروض نفسـه شـيئاً جريئـاً ومفاجئاً بالنسـبة 

للعـرب، حتـى إنهم أخـذوا يتسـاءلون: ألم يتعـد الخليـل على حقوق 

اللـه الـذي يتفـرد بحق خلق شـيء مـن العدم؟

ليـس بوسـع العلـم أن يتوقف عنـد هذه الدهشـة السـاذجة، وعلينا 

أن نحـاول تفسـير كيـف نشـأ العـروض عنـد العـرب، ولو لـم تكن 

لدينـا إمكانيـة القول من أي شـيء نشـأ. ولدينا هنا في هـذه الناحية 

مـواد أكثـر تنوعـاً مما فـي ناحيـة اللغة؛ فمـن جهة حفظ لنا الشـعر 

نفسـه  بعـض التفاصيـل، أضف إلى ذلـك أن ماحظـات المقارنة مع 

اللغات واألشـعار األخـرى، وخصوصاً تلك التي تعالـج قضية الصنعة 

والـوزن المعروفة، ليسـت بالنسـبة لنا أقـل أهمية من سـابقتها، وأن 

تحليـل منشـأ العـروض يتداخـل مـع قضيـة منشـأ بعـض الطرائق 

اإلنشـائية والموضوعات نفسـها التي يسـهل توضيحها على األسـاس 

. نفسه

نلحـظ فـي أبعد المراحـل ظهور نثر لـم ينتظمه الوزن بعـد، وإنما 

هـو مسـجوع فقـط، ويتألـف مـن جمل قصيـرة جـداً، وكانـت هذه 

الجمـل المسـجوعة تصدر عادة، كمـا لو كانت عفوية، عنـد االنفعاالت 

النفسـية القوية، بشـكل بـكاء على القتيـل أو دعاء علـى العدو، وفي 

ظـروف الحيـاة اليوميـة العاديـة كانـت هذه الوسـائل تسـتخدم في 

األغانـي التـي ترافـق العمـل.  وقـد وصل هـذا النثـر المسـجوع إلى 

حـد كبيـر مـن التطـور فـي مواعـظ ونبـوءات الكهـان التـي ترقى 

إليهـا، مـن حيث الشـكل، أقـدم أجـزاء القرآن، ثم سـار التطـور بعد 

ذلـك فـي اتجاهين؛ األول هـو االنتقـال إلى النثـر المسـجوع المنقح 
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أدق التنقيـح، والثانـي هـو االنتقـال التدريجـي إلى الرجـز الذي هو 

أبسـط أوزان الشـعر باسـتعمال المزيد مـن القيـود العروضية. وكان 

الرجـز فـي الزمـن القديم يسـتعمل أكثر ما يسـتعمل عنـد االرتجال؛ 

فـكان البطـل يلجـأ إليـه إلثـارة الحمية إلـى الحـرب قبـل المعركة، 

وكانـت النسـاء يسـتعملنه عندما يمتحن المـاء من البئـر، وكان حداة 

اإلبـل يجرونه على لسـانهم ليسـتحثوا إبلهـم المتعبـة، إلخ...

ومـن الرجـز، وهـو مـن أبسـط األوزان، تتطـور األوزان األخـرى 

بالتدريـج، ومـن عوامل هـذا التطـور - كمـا تؤكد إحـدى الفرضيات 

الواسـعة االنتشـار- حـداء اإلبـل، ذلـك أن الحـداء كان ذا شـأن هـام 

جـداً في حيـاة البـدو وأسـفارهم؛ فـكان حـادي اإلبل يغنـي للجمل 

أغنيـة تناسـب خطواتـه المتوازنـة، والجمـل هـو حيـوان أكثـر حباً 

للموسـيقى، عمومـاً، مـن جـواد الفـارس المـدرب علـى السـير على 

أنغـام الجوقـة الموسـيقية، وبديهي أن حـداء الحداة لـم يكن يتكيف 

حسـب وقـع الخطـوات وحسـب، بـل كان وزنـه أيضـاً يكيـف هذه 

الخطـوات. هذه الفرضيـة موفقة كثيراً في تفسـير كثير مـن األوزان، 

ولكـن هنـاك عوامـل أخـرى كان لهـا شـأنها طبعـاً في تطويـر هذه 

األوزان التـي تبلغ الخمسـة عشـر. ثـم يتحـول الرجـز بالتدريج إلى 

االزدواج فـي األبيات؛ فيشـكل كل شـطرين بيتـاً مع الوقـف اإللزامي 

عنـد منتصـف البيـت والتـزام القافيـة الواحـدة فـي جميـع األبيات، 

واليـزال هـذا الشـكل بأوزانـه وقوافيـه متبعاً حتـى أيامنا هـذه، وإن 

تكـن قـد ظهرت أنواع جديـدة في عصور متأخرة نسـبياً. أمـا األوزان 

المشـتقة فتسـتعمل أكثـر ما تسـتعمل ال فـي االرتجـال كالرجز، بل 
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فـي األشـكال المتطـورة إنشـائياً، إاّل المقطعـات التي تصنـع للرثاء 

والهجـاء؛ فهي تسـتعمل هذيـن النوعين مـن األوزان على حد سـواء.

3

إن الشـعر العربـي ال تمثلـه كثيـراً هـذه األشـعار المرتجلـة التـي 

يشـترك فيها مع غيـره من الشـعر البدائي لأقوام األخـرى الموجودة 

فـي المسـتوى الحضاري نفسـه، بل يمثلـه ما يسـمى بالقصيدة التي 

هـي الشـكل الموحـد والثابـت والمتطور مـن الناحية اإلنشـائية، وقد 

انـدرج فـي القصيدة جميع أنـواع الشـعر العربي عدا الرثـاء والهجاء 

اللذيـن يقومان على المقطعات المرتجلة، وإن اسـتعما أحياناً شـكل 

القصيـدة، وليسـت هذه األغراض الشـعرية فـي حقيقة األمـر كثيرة، 

فهـي الغزل والوصـف- )وصـف الطبيعة والحيـوان(- والفخر.

وكمـا هـو األمـر فـي العـروض، يـدل إتقـان القصائد علـى تاريخ 

سـابق طويـل ليـس فـي وسـعنا تحديـده، فهـو يضـرب بجـذوره 

إلـى ما قبـل ظهـور اإلسـام بمئة وخمسـين سـنة، وهي أقـدم فترة 

فيمـا نعـرف. وبخـاف االرتجـال تتطلـب القصيدة عـدداً كبيـراً من 

األبيـات يبلـغ المئة، لها وزن واحـد وقافية واحـدة، وتتطلب خصوصاً 

منهاجـاً معينـاً بدقـة. وكل مـا ال يدخـل فـي عـداد هـذا القسـم من 

الشـعر العربـي القديـم إما أن يكـون نتفاً مـن قصائد لم تصـل إلينا 

بشـكلها الكامـل، أو تكون مقطوعـات مرتجلة، وبخـاف هذه األخيرة 

تتطلـب القصيـدة تنقيحـاً وعنايـة دقيقة، وليـس لنـا إاّل أن نذكر في 

هـذا الصـدد ما تقولـه الروايـة عن أحد الشـعراء مـن أنـه كان ينقح  
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قصائـده مـدة حول كامـل حتى سـميت بالحوليـات، وهذا ما يفسـر 

أيضـاً قلـة اإلنتـاج الفردي نسـبياً مـن حيث العـدد، فديوان الشـاعر 

لـم يكن يتجـاوز األلـف بيت.

والعمـود الشـعري الثابـت للقصيدة هـو تقريباً كما يلـي: في األول 

يفتـرض أن الشـاعر مسـافر، ومسـافر طبعاً علـى متن الناقـة دائماً 

ومعـه واحـد أو اثنـان من أصدقائـه، وذلك ألن السـفر فـي الصحراء 

وحيـداً أمر خطر والبـد دائماً مـن مرافقين، ويمر الشـاعر في طريقه 

علـى مكان كان في السـابق مقاماً لقبيلته أو إلحـدى القبائل الصديقة 

ويـرى فيـه األطـال واألثافـي التـي كان يوضـع عليها قـدر الطعام، 

والنـؤي المتهـدم الـذي كان يصـد مـاء المطر عـن الخيمـة، فيطلب 

الشـاعر إلـى صاحبيـه أن يتمهـا - وغالبـاً ما يبـدأ القصيـدة بهذا- 

ألن هـذا النـؤي الـذي َعفَّى عليه العشـب يعرفـه كل المعرفـة؛ يعرف 

فيـه مقام حـي قضى فيـه يومـاً أطيـب أوقاته مـع محبوبتـه عندما 

كانـا كاهمـا فـي ميعـة الصبا، أمـا اآلن فقـد فرقـت بينهمـا الحياة 

واألسـفار المتواصلـة منـذ زمـن بعيد. يقـف لحظة عند هـذه األمكنة 

الخاليـة التـي ترعـى فيهـا اآلن حمـر الوحـش بـدالً مـن أن يعمرها 

النـاس، ويغـرق في الذكريـات ويـذرف الدمـوع، ولكنه سـرعان ما 

يعـود إلى حاضره؛ إذ ال سـبيل للمسـافر إلـى التوقف فـي الصحراء. 

وينسـيه حزنـه مشـاعر جديدة، فيحـث ناقتـه وينتهز هـذه الفرصة 

لوصفهـا. وقـد يصفهـا بتفصيـل وإسـهاب يترتـب عليـك معهما أن 

تكـون حقـاً عارفاً بهـذا الحيـوان الطيـب محباً لـه، حتى تقـدر هذا 

الوصـف حق قـدره. وتتيح له سـرعة الجري أن يشـبه الناقـة بحمار 
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الوحـش أو النعامـة أو المها عندمـا تطاردها كاب الصيـد، وكثيراً ما 

ينسـى هدفه الرئيسـي من التشـبيه فتتعاقـب الصـور دون أن يكون 

بينهـا رابـط، ولكـن الشـاعر يذكر فجـأة أنه منطلـق على ناقـة، وأن 

الطريـق ال يزال بعيـداً، فيروح يقص أهـوال الصحـراء، ويتحدث عن 

شـجاعته التـي تذلل كل صعـب، وهكذا يصـل إلى  مبتغاه الرئيسـي 

مـن القصيدة، فيشـيد بمكارمه وحيـاة المرح التي يقضيها بالشـراب 

فـي حانة الخمـار، أو يفتخـر بمآثر قبيلتـه، ثم يمدح الشـخص الذي  

يقصـده مـن سـفرته هـذه فـي الصحـراء المخيفـة، والـذي يكافئه 

طبعـاً بمـا يسـتحق، وتنتهـي القصيـدة بالتنبـؤ بهـذه الجائـزة، أو 

بطلبهـا الصريح السـافر.

قبـل  نـراه  الـذي  العربيـة،  للقصيـدة  الشـعر  عمـود  هـو  هـذا 

اإلسـام وفـي أيامنـا هـذه)1(، وليس نـادراً أن تسـمع فـي مؤتمرات 

المستشـرقين الدوليـة، التـي تعقـد فـي أوروبـا، كيـف أن منـدوب 

مصـر، وهو عـادة موظف بـارز، يصـف في قصيدتـه التـي يقولها، 

تحيـة للمؤتمـر، خروجـه من القاهـرة فيـذرف الدمع علـى اآلثار، ثم 

ينطلـق علـى ناقته السـريعة في الصحـراء الخطرة، ليصـل إلى فيينا 

أو سـتوكهولم ويمـدح صاحـب السـلطان فيها.

ذلـك هـو األسـاس الـذي ال يتغير للقصيـدة، ولكـن نبوغ الشـاعر 

وشـخصيته، بالرغـم مـن هـذا المنهاج العـام، يبدعـان فيهـا صوراً 

متنوعـة يتغلـب فيهـا أحـد الموضوعات علـى غيره؛ فبعض الشـعراء 

1 - كتبت هذه املقالة، كما ينبغي أن نذكر، عام 1924.
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يوجـه أكثر عنايتـه للغـزل والمغامـرات )كامرئ القيـس(، وبعضهم 

اآلخـر للخمر )كاألعشـى(، والثالـث للصيد، ثـم في آخر أيـام الحياة، 

للتفكيـر الحزيـن بتقلـب الدنيا )كعـدي(، وكانـت التأمـات الفكرية 

فـي الشـعر القديـم ال تتأثـر إاّل، فـي النـادر، بالدواعي الدينيـة التي 

هـي غريبـة عموماً عن الجزيـرة العربيـة، وكان ممثلهـا الوحيد )أمية 

بـن أبـي الصلـت( واقعـاً علـى مـا يبدو تحـت تأثيـر نفس الوسـط 

الـذي تأثـر بـه القـرآن، أما بصـورة عامـة فـإن جميـع الموضوعات 

تنظـم دائماً علـى أسـاس القصيـدة الوحيدة.

4

وطبيعـي أن يتسـاءل المـرء: فيـم أهمية وقـوة هذا الشـعر العربي 

الـذي مثـل هـذه الحيويـة ومثل هـذا الضيـق معـاً؟ نترك جانبـاً هنا 

شـأنه فـي اللغـة والتاريـخ؛ ألن هذا قـد وضح منـذ زمن بعيـد، وألنه 

غيـر جليـل األثـر فـي التحليل األدبـي؛ فاألمـر الـذي ال شـك فيه أن 

لنـا فـي هذا الشـعر أقـدم أثـر للغـة العربيـة؛ هـو بالنسـبة لتاريخ 

تلـك المرحلـة ليس فقـط أقدم اآلثـار بل هو فـي الحق األثـر الوحيد 

الـذي بقي لنـا من تلـك الحوادث التـي يتناولهـا. ولكن هـذه الناحية 

ال تهمنـا اآلن، وإنمـا يعنينـا أن نبيـن ما هي الوسـائل الشـعرية التي 

بواسـطتها أخضـع الشـعر القديـم العالـم العربـي له فـي الماضي، 

وبهـا يثير انفعـاالً مباشـراً مـن ناحيتنا اآلن.

أول مـا يلفـت النظـر هنـا أن الموسـيقى اللفظيـة في هذا الشـعر 

ضعيفـة علـى وجـه العمـوم، فلـم تكـن الناحيـة اللفظيـة فـي تلك 
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الفتـرة تثيـر االهتمـام، أمـا حـاوة الجـرس الداخليـة فهي نـادرة.

أمـا الصور الشـعرية، من تشـابيه واسـتعارات، فهي أقـوى بقليل، 

وأكثـر هـذه تـردداً االسـتعارت والكنايـات علـى اختـاف أنواعهـا، 

ولكـن يجـب أن نخـص بالذكر التشـبيهات التي لها شـأن هـام جداً؛ 

فهـي مـن جهـة تتسـع حتى تصبـح أوصافـاً بارعـة تشـكل الجمال 

الرئيسـي للشـعر العربـي القديـم، وهـي مـن جهـة أخـرى تتقلص 

حتـى تصبـح أوصافـاً أو نوعاً مـن التشـبيه المكثف، وتكـون نتيجة 

ذلـك أن القوة الرئيسـية للشـعر تتجمـع في ناحية الموضـوع وحدها 

تقريبـاً، فـي تصنيف موضوعـات الكام، وممـا يثير االهتمـام موقف 

الشـاعر مـن األوصـاف التـي يحلهـا محـل األسـماء: أرقـط ذهلـول 

)= الفهـد(، عرفـاء جيـأل )= الضبع(، أبيـض  إصليت )= السـيف(، 

صفـراء عيطـل )= القـوس(.. والصفـات كثيـرة خصوصـاً، بطبيعة 

الحـال، لإلبـل والخيل. وفـي هذا المنحـى يتوجب على المـرء أن يلجأ 

إلـى التخميـن والتكهـن، أو أن يكـون ضليعاً في األدب حتـى يقرر ما 

يعنيـه الشـاعر، ومن  هـذا القبيل ما جرى ألحـد العلمـاء اإليطاليين- 

وهـي حادثـة ليسـت باسـتثنائية- إذ ترجـم مقطعـاً مـن حكاية عن 

سـفرة ليليـة على ظهـر اإلبل فجعلـه وصفاً لغـارة بحريـة على متن 

. لسفن ا

إن اسـتعمال األوصـاف يعطينـا فكـرة عامة عـن الكثافـة العظيمة 

فـي تصويـر الحيـاة؛ ففـي حوالـي سـتين بيتاً من شـعر الشـنفرى 

نجـد كثيـراً مـن مختلـف الصـور، وفـي أول هـذه الصـور طبعـاً 

صـورة الصحـراء، ولكـن مامـح الحيـاة نصـف الحضريـة مصورة 
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أيضـاً تصويـراً سـاطعاً؛ فتتعاقب أمامنـا صور االنطاق في المسـير 

والسـفر في البيـداء والتوقف عنـد موارد الميـاه والغـارة الليلية على 

الحـي الـذي يحسـبه جنـاً ال إنسـاً، ثـم تمـر صـور الراعـي األخرق 

جامـع العسـل والنسـاج الغريب الحـاذق، وعـدد من مشـاهد الحياة 

العائليـة: الثكلى التـي تبكي عند القبـر، والزوج الذي يشـاور زوجته 

فـي كل أمـر، وحلس المنـزل الذي يحـب التأنق. ومن الصـور التي ال 

تنسـى صـور الماهي، كاللعب في الميسـر أو القـداح، وصور الحمى 

المضنيـة فـي البادية، والقيظ أو البرد المتسـاويين فـي اإليام، ونرى 

في هذا الشـعر أسـلحة البدوي البسـيطة: السـيف والقـوس والرمح، 

وإلـى جانـب عالم اإلنس يسـلط الشـنفرى مزيـداً من االهتمـام على 

عالـم الحيوانـات والزواحـف، بحيـث نجـد أنفسـنا دفعـة واحدة في 

قلـب دنيـا حيـوان الجزيـرة العربيـة، ويذكر الشـاعر الذئـب والفهد 

والضبـع واألفعى والقطا والعقـاب والنعامة والتيـوس البرية والنحل، 

بخطـوط عامـة أحيانـاً وبتفصيـل أحياناً أخـرى، وهكـذا كل قصيدة 

مـن قصائد الشـعر العربـي القديم، مشـبعة إشـباعاً بالحياة.

ومـن هذه المجموعـة من الصـور واللوحات تسـتوقفنا بقوة خاصة 

أوصـاف الطبيعـة؛ مـن هـذه األوصـاف مثـًا صـورة االنتقـال فـي 

الصحـراء إلى وقـت الظهيـرة القائـظ، عندما يخيـم الهـدوء المطلق 

علـى كل شـيء من حولك وال يتحـرك على األرض مخلـوق، إاّل الحرباء 

التـي تتابـع حركة الشـمس كعابـد النار، وتسـتمتع بالحـر على عود 

الشـجر. أو خـذ مثـًا صـورة الصحـراء نفسـها ولكـن فـي الليـل 

البـارد المعتـم، عندمـا تخـرج األفاعـي مـن جحورها بعـد أن قضت 
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فيهـا، ملتفة علـى نفسـها، كل نهارها القائـظ، وتمتلـئ األرض حياة 

وحركـة، وتنصـت األذن حـذرة وقـد مأتهـا أصـوات الكائنـات غير 

المنظـورة، وتحسـب العيـن كل ظـل غامـض أو حركة خفيفـة عدواً 

يهـم بالهجـوم. وكثيراً مـا تهـب العاصفة فـي الليل؛ فنرى الشـعراء 

العـرب يصفونهـا بدقـة وعمـق، حتـى أصبـح لها فـي لغتهـم كثير 

مـن الكلمـات المترادفة؛ إنهـم يتتبعـون اقترابها بانتبـاه، ويحاولون 

بقلـوب واجفـة تحديد اتجاههـا متمنيـن أن تمر علـى أرض قبيلتهم؛ 

ألن حياتهـم متوقفـة علـى الغيـث الـذي تحملـه بيـن ثناياهـا. إنهم 

يصفـون كيـف تسـف الغيـوم السـود الكثيفة علـى الجبـال فا يرى 

وميـض البـرق إاّل فـي الشـعاب علـى أطـراف الغيوم، وكيـف تهطل 

األمطـار مـدراراً، غاسـلة الصخـور حتى تلمـع من النظافـة، وتصبح 

أشـبه باإلبـل المدهونـة حديثـاً بالقطران. ويطـرد وابل المطـر المها 

والتيـوس البريـة ومختلـف أنـواع األوابـد مـن الجبـال إلـى الوديان، 

وتمتلـئ األخاديد الجافة بالسـيول الهـادرة، وال يصبـح الصباح حتى 

يكـون مجرى السـيل يعـج بالضبـاب والجرذان.

وكثيـراً ما يتناول الشـاعر وصف حيوان الصحـراء، وبخاصة حمار 

الوحـش القـوى الممتلئ صحـة وعافية، الـذي يجوب النجـاد والوهاد 

منشـداً »أغانيـه«؛ إنـه حـذر بعيـد النظـر، ووالـد عطـوف، يقف في 

أعلـى الجرود مترقبـاً كالخفير، حارسـاً رفيقاتـه غيـوراً عليهن، وقد 

تركـت فيـه أنياب خصومـه وأظافها آثـاراً كثيرة علـى جنبيه وظهره 

داللـة علـى جرأتـه وبسـالته. أو ذكـر النعـام الـذي يهرع إلى عشـه 

منـذ أن يحـّس باقتـراب المطـر أو الليل؛ فيقـف عنـده ويصغي إلى 
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صـوت التذمـر ينبعث مـن أنثـاه.. أو القطا الـذي يطيـر كل ليلة عدة 

أميـال إلـى مـورد المـاء، وهـو ال يكل مـن الصـراخ، وال يـكاد يأخذ 

مـن حاجتـه عـدة جرعات حتـى يعود مـن حيث أتـى. أمـا الوحوش 

المفترسـة فوصفهـا أقل وأنـدر؛ فالعـرب ال يحبون ذكر األسـد حتى 

ال يسـتجلبوا المصائـب عليهـم، ومع ذلـك فثمة قصة عـن معركة مع 

األسـد، عدهـا أحـد مترجمي اإلليـاذة المعاصريـن إلى اللغـة العربية 

هوميروس. بملحمـة  جديرة 

وكل هـذه الثروة التـي ذكرناها بخطوط قليلة سـريعة تنحشـر في 

القصيـدة الواحـدة التـي ال يتغيـر شـكلها، والقصيـدة - إلـى جانب 

اللغـة والعـروض - أثبـت ظاهـرة فـي الشـعر العربـي، وهـي التي 

يجـب أن تعتبـر أجلى نموذج للشـعر »العربـي«، ال الشـعر الذي يرد 

علـى ألسـنة أبطال »ألـف ليلـة وليلة«.

5

ظلـت القصيـدة محافظـة على شـكلها الثابـت بعد اإلسـام، حتى 

»قصيـدة البـردة« الشـهيرة المنظومـة فـي مـدح محمـد، إنمـا هي 

مبنيـة علـى هـذا النهـج، بمـا يتطلبـه مـن مدخـل فـي رحيـل حي 

الحبيبـة ووصـف لفراقها، وعاش الشـعر فـي عصر محمـد والخلفاء 

الراشـدين دون أن تطـرأ عليـه هـزات قوية جـداً، أما عصـر األمويين 

فيمكـن اعتبـاره عموماً اسـتمراراً للتقاليـد التي رسـخت دعائمها من 

قبـل، ومـع ذلك نمـا في هـذا العصر بعـض البراعـم الجديـدة، التي 

كانـت من قبل فـي الطـور الجنينـي. وإلى جانـب االتجاه الرئيسـي 
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بـدأ يظهـر اتجـاه آخـر فـي شـكل واضـح بعـد أن كان األول طاغياً 

. عليه

وأصبحـت تقاليد القصيـدة نهائياً هـي التعبير عن الـرأي العام؛ إذ 

كثيـراً ما يلعـب الشـعراء دوراً هاماً جداً تحسـب له القبائـل والحكام 

كل حسـاب، ولـم تعـد الجزيـرة العربيـة طبعـا هـي موضـع تجمع 

هـذه التقاليـد الشـعرية ذات الوظائـف المحـددة؛ فالجزيـرة العربية 

أصبحـت إقليمـاً مـن األقاليـم، وأصبـح موضع تجمـع هـذه التقاليد 

المراكـز الجديدة للحياة السياسـية، وال سـيما الشـام والعـراق اللذان 

أنجبـا ثالـوث الشـعر فـي ذلـك العصـر، ونعنـي األخطـل وجريـر 

والفـرزدق الذيـن نسـتطيع أن ندخـل، بفضـل نقاشـهم، فـي قلـب 

الخافـات القبيليـة التـي لم يكن بوسـع السـلطة المركزيـة دائماً أن 

توقفهـا، وإذا حكمنـا على شـعر هؤالء بشـكله تعـذر علينـا أن نقرر 

أنه قيـل بعد اإلسـام.

ولكـن تأثيـر التقاليـد ال يطبع كل شـعر ذلك العصر، بـل إن حركة 

تاريخيـة قد حدثـت، فمن خلـف العربي البـدوي الفاتـح، أخذ يظهر 

علـى المسـرح عربـي جديـد هـو العربـي الحضـري التاجـر، وفـي 

هـذه البيئـة الجديدة أخـذت تظهـر، إلى جانـب القصيـدة التقليدية، 

أشـعار فـي الغزل مسـتقلة قائمـة بذاتها وليسـت جزءاً مـن مقدمة، 

هـذا الشـعر الجديـد يختـص باإلحساسـات الغراميـة، بكل بسـاطة 

موضوعهـا الخالـد، وبـكل تنـوع التعبيـر عنهـا: مـن فـراق ولقـاء، 

مـن آالم وأفـراح، مـن تراسـل وأرق. وتعـود جـذور هذا الشـعر إلى 

فتـرة متقدمـة، ربمـا إلـى نفس مقدمـة القصيـدة، ويبـدو أن بعض 
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المصـادر تقودنـا هنا، جغرافياً ، إلـى جنوبي الجزيـرة العربية، حيث 

أمكـن للتأثيـر الفارسـي أن يظهر وأن يسـيطر ردحاً مـن الزمن قبل 

اإلسـام، وكان مركـز هـذا الشـعر مدينة يثـرب حيث األرسـتقراطية 

التجاريـة ومن يحوم حولهـم من المغنين والموسـيقيين المشـمولين 

برعايـة األغنيـاء؛ فعمـر بـن أبـي ربيعة مثـًا، »أبـرز شـعراء الحب 

عنـد العـرب« كما يقـول روكيـرت، وأكبر أعام هـذا الشـعر، لم يكن 

يحتـاج إلى التكسـب بشـعره، ثم ظهر بعـده بقليل عدد من الشـعراء 

البـدو السـائرين في هـذا االتجـاه: كجميل بـن معمر، مجنـون ليلى، 

الـذي يتمتع هـو ولياه فـي اآلداب اإلسـامية بجميع لغاتها، بشـهرة 

تطغـى علـى شـهرة روميـو وجولييـت فـي أوروبـا، وجميـل بثينـة  

سـليل بنـى عـذرة الذيـن خلدهـم هايني، وهـم مـن النفر الـذي »إذا 

أحـب مـات«. ووجد هـذا الشـعر طريقـه إلـى القصور في شـخص 

وضـاح اليمـن الـذي انتهـت حياتـه نهايـة فاجعـة. كمـا نجـد هـذا 

الشـعر أحيانـاً يتعاطـاه محبو حياة اللهـو والمرح من خلفاء دمشـق 

)كيزيـد، والوليـد الثاني(.

وأول مـا يلفـت نظرنـا في هذا الشـعر سـهولة لغته نسـبياً بخاف 

لغـة الشـعر التقليـدي، وعامته األساسـية نبـذ أغـراض القصيدة مع 

الحفـاظ علـى الـوزن والقافيـة الواحـدة، وكلـه مصـوغ فـي لهجـة 

عاطفيـة دقيقـة تداخلهـا الحساسـية الواضحـة البدائيـة الخاصـة 

ببعـض شـعراء الجاهليـة )كامـرئ القيـس(، والبـرودة الروحيـة، 

وأحيانـاً الفسـق الصريـح الخـاص بشـعر عصـر هـارون الرشـيد، 

وليـس هـذا الشـعر أقـل تمثيـًا للعـرب مـن شـعر القصائـد؛ ولقد 
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تـرك فـي هـذا األخيـر أثـراً معينـاً يتجلى فـي بعـض الحريـة التي 

أخـذت تظهر فـي مقدمة القصيـدة، إذ راح الشـعراء أحيانـاً يبدؤون 

قصيدتهـم بوصـف الحبيـب مباشـرة دون أن يقفـوا علـى الديـار.

وثمـة شـيء آخر يثيـر االهتمام فـي الشـعر األموي، وهـو انطاقة 

الرجز الـذي يتناول بعض األغـراض المعينة، وسـببب انطاقة الرجز 

هـذه، كمـا يبـدو، محاولـة إحيائـه ورفعـه إلـى مسـتوى القصيدة، 

سـواء أكان ذلـك فـي المنهـج أم كان في المحتـوى، وقد تكـون هذه 

المحاولـة صـدرت عـن الرغبـات الفرديـة، بعامـة أن أبـرز أعـام 

الرجـز كانا مـن أفراد أسـرة واحـدة )العجـاج وابنه رؤبـة، المتوفى 

فـي عـام 762(، وبخـاف شـعر الغـزل المسـتقل، يبرز هنـا بوجه 

خـاص تعقـد اللغة الشـديد الـذي يصـدر أحيانـاً متعمداً كمـا يبدو، 

وأغراضـه األساسـية محـدودة بدقـة، وهـي عـادة وصف السـفر في 

البـوادي أو روايـة قصص الصيد، وقـد لصق هذان الغرضـان بالرجز 

عدة عصـور، وعندما تغيـرت الظـروف الحضارية تغيـراً نهائياً حلت 

الحدائـق والزهـور محـل البـوادي، ولكن الصيـد ظل كعهده السـابق 

محافظـاً علـى أهميتـه، غيـر أن منافسـة الرجـز للقصيدة لـم تترك 

أثـراً بعيـداً؛ فقـد ظلـت القصيـدة أداة اإلنشـاء القديم، وسـرعان ما 

الموقتة. الرجـز  انطاقـة  همدت 

بانتهـاء عهـد األمويين تنتهـي الحقبـة العربية المحض فـي تاريخ 

الخافـة اإلسـامية، ولهـذا كان أحـد العلمـاء األلمـان على حـق تام 

عندمـا أسـمى كتابه الـذي وضعه لهـذه الحقبة بــ »الدولـة العربية 

وسـقوطها«؛ بديهـي أن التغيـرات الداخليـة قـد حدثت منـذ أن خطا 
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اإلسـام خطواتـه األولى خـارج الجزيـرة العربية، ولكن الـروح العام 

ظـل عربيـاً حتى ذلـك الحين، حتـى إن بعـض تقاليد الحيـاة البدوية 

ظلـت قائمـة، مـن ذلـك أن خلفـاء دمشـق كانـوا يحبـون اإلقامة في 

القصـور البعيـدة عن المدينـة والواقعة علـى حدود الصحـراء، ولكن 

المركـز الروحـي كان قـد انتقـل إلـى العـراق حتـى في زمانهـم، ثم 

جـاء العباسـيون فنقلـوا إلى هنـاك المركز السياسـي أيضـاً منذ عام 

750. وقـد جـرى العرف علـى اعتبار ذلـك العصر عصـر روح جديد 

فـي حيـاة الخافة، هو الروح الفارسـي، وقـد مثله تمثيـًا حياً بعض 

أسـر الوزراء األقويـاء )كالبرامكـة المعروفيـن جيداً من كتـاب »ألف 

ليلـة وليلـة«، وآل نوبخت األقل شـهرة مـن سـابقيهم، وغيرهم(.

هـذا التغيـر البـارز يلحظـه شـعراء ذلـك العصـر، ويعبـرون عنه 

فـي ميـدان عملهـم؛ فبعد أن تخلـل الشـعر األموي بعـض التلميحات 

المتفرقـة العابرة، انفجر اآلن ألول مرة سـخط حاسـم محـدد المعالم 

تمامـاً، علـى أغـراض الشـعر التقليدية، حتـى قال أحد الشـعراء:

َوِمْن َجَبَلْ َطيٍّ َوَوْصِفُكما َســـْلَعاَلَْحَســـُن ِمْن ِبيٍد َيَحاُر ِبَها اْلَقَطا

؛ ِكَلُهَما َلـــُه ُمْقَلٌة ِف َوْجـــِه َصاِحِبِه َتْرَعىُتَلِحُظ َعْيِني َعاِشـــَقْيِ

وقال شاعر آخر )أبونواس(:

اْلِقَدِم َبَلَغـــُة  ُلـــوِل  الطُّ اْلَكْرِمِصَفـــُة  ِلْبَنـــِة  ِصَفاِتـــَك  َفاْجَعْل 

وقال:

َدِع ْاَلْطَلَل َتْسِفيَها اْلَجُنوُب
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وقال:

ْب ِإَل ِهْنِد َواْشَْب َعَل اْلـــَورِْد ِمْن َحْمرَاَء َكاْلَورِْدَل َتْبِك َلْيَل وََل َتْطـــرَ

هـذا االسـتنكار يـدل علـى أن أطـر القصيـدة العربيـة أصبحـت 

ضيقـة، ومـع أن التقاليـد ظلت قوية كالسـابق، فقد بـدأت المحاوالت 

للخـروج عنها محـاوالت واعيـة، ولكنها فـي بعض األحيان سـاذجة. 

وال يبقـى المثـل األعلـى هـو الحيـاة البدويـة بـل الحيـاة المدنيـة 

المرفهـة المنعمـة؛ فنشـعر في الشـعر أحيانـاً بنفحات مـن عمر بن 

أبـي ربيعـة، »دون جـوان« المدينـة المنـورة، ولكننـا ال نعـود نـرى 

نفحـة الباديـة السـليمة، بـل الجو الفاتـر المهـوى تهويـة صناعية، 

جـو المـدن وباألكثر جو البـاط؛ ويكثر الشـعراء من وصـف الخمرة 

ومجالـس اللهـو، وبخاصة أبـو نواس البـارع الذي ُيشـبّه بـ»هايني« 

ولكـن في غيـر حق. وتتغلغل أغـراض الخمرة في مقدمـات القصائد، 

كمـا يـزداد الوصف فيهـا انحرافـاً عن النسـاء إلـى الغلمـان، وربما 

كان هـذا بتأثيـر الفـرس. وتنـدر صـور الباديـة وتحـل محلها صور 

الحدائـق والزهـور، ويبـدو كأن مامـح جديـدة تبـدأ فـي الظهـور؛ 

فإلـى جانـب شـاعر الملـذات أبـي نـواس، نـرى فـي تلـك الحقبـة 

شـاعر الزهـد والتأمـل الذي يأسـرنا ببسـاطة لغتـه، وإن كانت تنزع 

أحيانـاً إلى الزخرفـة. ويتجلى االهتمـام المتزايد بالتأمـل المطلق في 

تعابيـر اللغة الشـعرية نفسـها، ولكـن األغـراض الدينيـة والصوفية 

المحـض تبقـى غريبة علـى العرب كما فـي الشـعر الجاهلي؛ صحيح 

أن التصـوف اسـتعمل اللغـة  العربيـة والشـعر فـي غالـب األحيان، 

ولكـن األمـر لم يتعـد، في ذلـك الحين، تلخيـص اآلراء فـي أبيات من 
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الشـعر، وإن الحـاج الشـهير الـذي صلـب فـي أوائل القرن العاشـر 

لزندقتـه في كلمتـه المأثـورة: »أنا الحـق« ال يعدو أن يكون اسـتثناء 

فـي هـذا الصدد.

ولكـن، بالرغـم مـن هـذه الموضوعات الجديـدة، يجـب أن نذكر أن 

القصيـدة لـم تمـت فـي تلـك الحقبة؛ ففـي تلك الحقبة نفسـها نشـأ 

شـاعران، )أبوتمـام والبحتـري(، اتبعـا التقاليـد بحذافيرهـا، سـواء 

أكان ذلـك فـي الطرق اإلنشـائية أم كان فـي األغراض الشـعرية، ولم 

تقتصـر شـهرتهما على العصـر الذي عاشـا فيه. أما الشـخصية التي 

تمثـل العصر العباسـي في أحسـن مامحه فهـو معاصرهما األصغر، 

»خليفـة اليـوم الواحـد«، ابـن المعتـز، الذي شـغف بأغـراض أخرى 

إلـى جانـب معالجته لأغـراض التقليديـة؛ فالخمرة والزهـور والحب 

يصورهـا لنـا فـي لوحـات حـرة نفهمهـا روحـاً ولغـة، وهو حسـب 

العـادة المتبعة يسـتعمل الرجـز لوصف الصيـد، ويقـوم بتجربة في 

الشـعر الملحمـي الـذي ال نرى لـه على الصعيـد العربي إال انعكاسـاً 

باهتـاً، بل قـل معدومـاً على وجـه العموم.

6

إن الصفـة المميـزة للعصر الجديد ليسـت هي الموقف المسـتحدث 

مـن األغـراض الشـعرية،  بـل هـي فـي الدرجـة األولـى الموقـف 

المسـتحدث مـن األلفاظ الشـعرية والمعانـي، من الصور والتشـابيه، 

مـن ذلك الذي  سـماه العـرب بـ »البديع« الـذي نجد له موازيـاً معيناً 

فـي تعبير علـم البيان في القرون الوسـطى. طبيعي أن هـذا »البديع« 
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لم ينشـأ دفعـة واحـدة، ولهذا فـإن صاحـب نظريته - وهو الشـاعر 

ابـن المعتـز نفسـه - كان علـى حـق إذ أشـار إلـى مـا فـي القـرآن 

والشـعر القديـم مـن نمـاذج متفرقة لـه، ولكنـه كان على حـق أيضاً 

عندمـا قـال عـن هـذه النماذج إنهـا عفويـة غيـر متكلفة. ولقـد كان 

مـن هذا األسـلوب »البديـع« - القائم على تزيين الشـعر بالمحسـنات 

الكثيـرة- أن غيـر وجه الشـعر تغييراً تامـاً؛ فإذا كانـت القصيدة هي 

الشـكل النموذجـي للشـعر العربي الصـرف، فـإن االهتمـام بالبديع 

أصبـح هـو اآلخـر مـن مميـزات الشـعر المتأخر كلـه، ومعـروف أن 

هـذا البديـع يصطنع صـوره وطرائفـه اصطناعياً؛ فـأول بحاثة له قد 

حسـب منهـا خمسـة فقط ثـم تجـاوز العـدد المئة فيمـا بعد.

ولمـا ظهرت أول نظرية في الشـعر فـي أواخر القرن التاسـع، كان 

ظهورهـا يعنـي تثبيتهـا النهائـي ضمـن حـدود معلومة، كمـا أثبتت 

قواعـد الصـرف والنحـو مصادر اللغـة قبل مئة سـنة من ذلـك. وإذا 

كان العصـر الجاهلـي والعصـر العباسـي قمتين في الشـعر العربي، 

فقـد بـدأ اآلن انحطاطـه المسـتمر، وهـذا ال يعنـي أن عدد الشـعراء 

قـد قـل، بـل إن عددهم اليـزال كما فـي السـابق يعد بالمئـات في كل 

قـرن، كمـا ال يعني هـذا انعـدام النوابغ بين الشـعراء.

ففي القرنين العاشـر والحادي عشـر نجـد في الشـام كوكبة كاملة 

مـن الشـعراء قـد اجتمعوا فـي مركز واحد مـن مراكز الحضـارة عند 

بـاط األمـراء الحمدانييـن فـي حلـب، ومنهـم المتنبـي الـذي اليزال 

يتمتـع بشـهرة واسـعة حتـى أيامنـا هـذه، بالرغـم مـن الخافـات 

الكبيـرة التـي ثـارت حولـه بين النقـاد العرب منـذ أيام حياتـه. وإذا 
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حللنا شـعره حسـب األسـس الموضوعـة من قبلنـا، لم نكـد نجد فيه 

شـيئاً جديـداً؛ فالقصيـدة عنـده هـي الشـكل الغالـب، وإن كان هـو 

نفسـه يسـتنكرها في بعض األحيـان، كما نجـد لديه دائمـاً وفرة من 

الصـور »البديعيـة«. ويجذبنـا إلـى المتنبي امتاكـه لناصيـة اللغة، 

وخيالـه الصافي، هـذا الخيال الذي يتجـاوز أحياناً- ويجـب أن نقول 

ذلـك- حـدود الـذوق واللياقة. ويبرز في شـعره بـروزاً قوياً مسـحة 

التشـاؤم والتفكيـر التـي نجدهـا عنـده أعمـق ممـا عند سـابقيه من 

العراق. شـعراء 

ويحملنـا التشـاؤم واالنعـكاس على ذكر شـاعر شـامي آخـر أفتى 

منـه، ربمـا كان الشـاعر العربـي الوحيد الـذي يسـتحق االهتمام في 

النطـاق العالمـي، وهـو أبـو العاء المعـري. وهنـا البد لنـا أن نقول، 

مـع نقـاده مـن أبنـاء جلدتـه، إنـه والمتنبـي ال يعـدان شـاعرين بل 

فيلسـوفين كتبـا فلسـفتهما بالشـعر؛ فالمفكـر يجـد غالباً في شـعر 

أبـي العـاء غـذاء لنفسـه أكثـر ممـا يجـد ناقـد الجمـال أو مـؤرخ 

الشـعر. ومـع ذلك فـإن تحليلـه حتى من هـذه الزاوية مهمة سـامية. 

لقـد كان أبـو العـاء فـي شـبابه أسـير القصيـدة بمحتواهـا العادي 

الـذي رققـه العصـر العباسـي بعض الشـيء، ولكـن النبـوغ يظهر 

حتـى هنا؛ فقـد أنشـأ مجموعة طريفـة وحية جـداً مـن »الدرعيات«، 

وهـي مقطعـات يصـف فيها الـدروع على أسـاس عدد مـن اللوحات 

الحياتيـة، ويخلـص منهـا إلـى مغـزى فيـه كثيـر مـن الـذكاء. وقد 

اشـتهر أبـو العـاء بقصائده القصـار التي تعكـس آراءه فـي الكون 

والحيـاة، هـذه اآلراء التـي أطلـق عليها اسـم داللة خارجيـة تجمعها 
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كلهـا وهـي التـزام القافيتين المعقـد جداً.

ويمكننـا أن نعـد فـي العصـور األخـرى أيضـاً أفـراداً بارزين من 

الشـعراء؛ ففي القرن الثالث عشـر نجد شـاعر الحياة المنعمة وجمال 

الحضـارة، رجـل البـاط المصري بهـاء الديـن زهيـر )المتوفى عام 

1258(، كمـا يسـترعي اثنـان مـن الصوفييـن اهتمام محبي الشـعر 

وبحاثتـه، ال بمحتوى شـعرهما، بمقـدار ما يسـترعيه بامتاك ناصية 

البديـع إلـى حد البـذخ والنبـوغ عنـد أحدهما )وهـو ابـن الفارض(، 

وقـوة التعبيـر عن انفعـاالت الحب عند اآلخـر )وهو ابـن العربي(، إذا 

تناولنـا هـذه االنفعاالت مباشـرة، كما نتنـاول حافظاً، غيـر متقيدين 

بالشـروح الصوفيـة التي تفسـر األمور مـن زاويتهـا الخاصة.

ولكـن كل الفتـرة التـي تبـدأ مـن القرنين العاشـر والحادي عشـر 

هـي على العمـوم فتـرة انحطاط ال أمـل فيـه، بالرغم مـن الومضات 

الفرديـة. وأحسـن مـا يميـز هـذه الفتـرة تضخـم األسـلوب الجديد 

)البديـع(، وانصـراف الشـعراء عـن الموضوع وعـن غيـره أيضاً من 

األغـراض األخـرى، وخيـر مثـال لهـذه الفترة الشـاعر صفـي الدين 

الحلـي )المتوفـى حوالـي 1351( الذي ذاعت شـهرته فـي كل الفترة 

المتأخـرة؛ ففـي ديوانـه نجـد تسـعاً وعشـرين قصيـدة ال تتعاقـب 

قوافيهـا حسـب تعاقـب أحـرف الهجاء وحسـب، بل تبـدأ كل قصيدة 

بحـرف القافيـة. وفـي ديوانـه قصيدة تضـم 151 صـورة من صور 

»البديـع«، حتـى المعنى السـمعي لأبيات ينسـحب عنـده أحياناً إلى 

المقـام األخيـر، ويظهـر الميـل إلـى التأثيـر النظـري؛ فعنـده مثـًا 

رسـائل كل أحرفهـا مهملة )بـا نقـط(. ويمثل عصـر االنحطاط هذا 
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قصائـد كل بيت فيهـا مثال لنوع من االسـتعارة، ثم ازداد األمر سـوءاً 

فيمـا بعـد حتى أصبـح الشـاعر ملزماً بـأن يأتي في كل بيـت بتلميح 

إلـى اسـم االسـتعارة المقصـودة، فـي كلمـة مـن الكلمـات. وظلـت 

المدائـح النبوية رائجة كالسـابق حتـى أصبحت القصائـد الموضوعة 

تقليـداً لقصيـدة البـردة ال عـد لهـا وال حصـر، وممـا يثيـر اهتمامـا 

انتشـرت  التـي  والتأريخـات  التافهـة، كاألحاجـي  األشـكال  خاصـاً 

انتشـاراً هائـًا، وأصبـح النظامون يبـدون كل ضـروب مهارتهم في 

معرفـة اللغـة والعروض غيـر آبهين للمحتـوى؛ كالولع في التشـطير 

والتخميـس. أمـا التشـطير فهو أن يشـطر الناظـم البيت من الشـعر 

إلـى شـطرين فيزيد على الشـطر األول شـطراً جديـداً بقافيـة البيت 

األول ويضـع قبـل الشـطر الثاني شـطراً جديـداً بقافية البيـت األول 

ويضـع قبل الشـطر الثاني شـراً جديداً ثانيـاً وبذلك تـزداد القصيدة 

كلهـا إلـى ضعفيها. وأمـا التخميـس فهو أن يـزداد إلـى كل بيت من 

الشـعر ثاثة أشـطر جديـدة بقافية البيـت األول، وتكـون نتيجة ذلك 

أن تنقسـم القصيدة السـابقة إلى قطعة جديدة مؤلفـة من مجموعات 

خماسـية مـن األبيـات، يلمح إلـى عددها فـي العنوان نفسـه.

فـي التخميـس نجـد تنويعـاً فـي القوافـي كان غريباً علـى العرب 

قبـل ذلك العهد، وتطور هذا الشـعر المتنـوع القوافي هـو ذلك التيار 

الـذي حـرك إلـى حين، فـي عصـر االنحطـاط، األشـكال المحتضرة، 

كمـا جـرى فـي أواخـر عصـر  األموييـن عندما حـرك هذه األشـكال 

المحتضـرة انطـاق شـعر الرجـز. ويبـدو أن اسـتهاله يقودنـا إلى 

األندلـس العربية التـي يتصل بها كثير مـن القضايا المبشـرة بالخير 
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وغيـر المحلولـة بعـد، وهي قضايا شـعر التروبـادور عموماً، ومنشـأ 

القافيـة وانتشـارها فـي العالم الرومانـي، إلخ...

7

إذا كانـت األندلـس قـد بقيـت عندنـا حتـى اآلن فـي معـزل، فذلك 

لسـبب واحـد هو أن شـعرها اليـزال أقـل تعرضـاً للدرس من شـعر 

عالـم الخافـة الشـرقي؛ فلم يطبـع إاّل شـاعر واحد من هـذه الناحية 

طباعة، مدروسـة، ولـم نحصل إاّل بعد الحرب على دراسـة لشـاعرين 

آخريـن. واآلثـار التـي وصلـت إلينا علـى نطاق واسـع ال ترجـع إلى 

أبعـد من القـرن الحادي عشـر، فيمـا التطور السـابق يظـل غامضاً.

طبيعـي أن فـي األندلـس أيضاً ظاهـرة عامة لـكل العالـم العربي، 

وهـي وحـدة الثقافـة، واألندلس في هـذه الناحية ال تختلف في شـيء 

عـن الشـرق. إننـا ال نسـتطيع طبعـاً أن نقـول هـل عاشـت لوحدها 

فتـرة »بطـوالت« توافـق فتـرة الجاهلية للشـعر العربـي؛ فاألرجح أن 

يجـاب عـن هـذا السـؤال بالنفـي، ولكننا هنـا أيضـاً نـرى القصيدة 

محافظـة علـى بنائهـا محافظـة تامـة أو القطـع الصغيـرة التي من 

نـوع قطـع أبـي نـواس؛ ففـي أيـة مـن الطرائـق ال يختلـف شـاعر 

األندلـس أو صقلية عن شـاعر دمشـق أو بغـداد. وللصحـراء والناقة 

شـأن هـام عنـد األول كما عنـد الثانـي، وإن كانتـا عنـد األول مجرد 

»كليشـيه« شـعرية من جميع النواحـي تنقصها حتى تلـك المازمات 

التـي كانـت موجودة فـي شـرقي الخافة.

ومـع ذلـك فـإن الحيـاة الداخلية للـروح الشـعري بـرزت بصرف 
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النظـر عـن هذه األشـكال، والتحـرر من وحـدة القافية يثيـر االهتمام 

خصوصـاً ألنـه يلقي بعـض الضوء علـى هذه الحيـاة الطليقـة. ومن 

أبسـط نمـاذج هذا الشـعر مـا  يسـمى بالموشـح، وتركيبه كمـا يلي: 

يتألـف الموشـح مـن أربعـة أسـماط إلـى عشـرة، ويتألـف السـمط 

الرئيسـي فـي األعـم األغلـب مـن بيتيـن، ويتبعه مـا يسـمى بالدور 

الـذي يتألـف عـادة مـن خمسـة أبيـات لثاثـة منهـا قافية مسـتقلة 

ولاثنيـن األخيرين قافية السـمط األول الذي »يوشـح« بذلـك القطعة 

كلهـا. وأنـواع الموشـح كثيرة سـواء أكان ذلـك من حيث عـدد األبيات 

فـي السـمط أم كان مـن حيـث شـروط القافيـة، وقـد عّد منهـا أحد 

الباحثيـن مـا ال يقـل عـن 250 نوعاً. 

ويمكـن مشـاهدة براعـم للموشـحات حتـى فـي الشـعر القديـم 

بشـكل قـواف داخلية تقسـم البيت من الشـعر إلـى أجزاء متسـاوية 

)مـا يسـمى بالتسـميط(، ولكـن الموشـح لـم يوجـد مسـتقاً إاّل في 

الغـرب كمـا يظهـر. والتواريـخ هنا تثيـر اهتمامـاً خاصاً ألنهـا تتيح 

لنـا أن نتتبـع بمـا يكفـي مـن الدقـة مراحـل حركتـه التاريخيـة. 

واإلشـارات المحـددة األولـى للمصـادر تقودنـا إلـى األندلـس فـي 

أوائـل القـرن الحـادي عشـر )عبـادة بـن مـاء السـماء، حوالـي عام 

1035(، واالزدهـار يصـادف هناك القـرن الثاني عشـر، وناحظ في 

آخـر هـذا القـرن أول آثـار لـه في الشـرق حيـث ترسـخ دعائمه في 

األكثـر هو عصـر صاح الديـن وأقـرب خلفائه إليـه، فيما أنـه يكون 

قـد جمـد نهائيـاً فـي األندلـس فـي القـرن الرابع عشـر. ولكـن هذا 

الشـكل الجديـد من الشـعر نـال حقـوق المواطنية وثبتهـا، وإن بقي 
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يعتبـر فـي أعيـن النقـاد المتزمتين أدنى شـأناً مـن القصيـدة، وغير 

جديـر دائمـا باألديـب الحق، والموشـح يحافـظ على اللغـة الفصحى 

ويسـتعمل فـي أغلـب األحيـان األوزان العروضيـة المقـررة. أمـا من 

حيـث محتـواه فهـو ال ينسـب إلـى الشـعر القديـم بـل إلى الشـعر 

العباسـي، وسـرعان مـا أصبح، مـن حيث أغراضـه، جامـداً متحجراً 

أكثـر جمـوداً وتحجـراً مـن القصيدة.

ثمـة شـكل آخـر مـن أشـكال الشـعر المتنـوع القافيـة أهـم مـن 

الموشـح فـي نظر مـؤرخ الشـعر األوروبـي فـي القرون الوسـطى، 

وهـو الزجـل. وموطنه األندلـس أيضاً، ولكننـا ال نعرف حتـى اآلن إاّل 

شـاعراً كبيـراً واحـداً مـن شـعرائه وهو ابـن قزمـان )المتوفـى عام 

1160(. ويتألـف الزجـل عـادة مـن 6 - 9 أسـماط متسـاوية األبيات 

)لـكل سـمط 4 - 10 أبيات(، باسـتثناء السـمط األول - وهو عادة من 

بيتيـن- الـذي  يعبّـر عن فكـرة القطعـة كلها وعـن وزنهـا وقافيتها. 

والزجل كالموشـح كثير األنـواع في كيفية تركيب األسـماط والقوافي، 

وينقسـم الزجـل عادة من حيـث المحتوى إلى قسـمين: غـزل ومدح، 

ولكـن  هـذا المحتـوى ال يتضمـن شـيئاً من عناصـر الشـعر العربي 

القديـم، فـا ترحـال وال إبل، وال أغـراض أو إشـارات تاريخيـة. فهو 

مـن هـذه الناحية يسـير شـوطاً أبعد مـن الموشـح، ولكن أهـم ميزة 

فيـه هو اللغـة؛ فالزجل لغته شـعبية محـض، عامية محليـة، بخاف 

الموشـح الـذي لغته لغـة فصحـى عامة لـكل أقطار الخافـة. وحتى 

اآلن لـم يمكـن تعييـن العاقة بيـن الزجـل والموشـح؛ فبعضهم يرى 

الموشـح زجـًا منقحـاً مرفوعـاً إلى مسـتوى األدب، وبعضهـم اآلخر 
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يـرى الزجل موشـحاً ابتـذل وحط من شـأنه.

أمـا دورهما التاريخـي فمختلف؛ ففيما الموشـح ثبـت قدمه بعض 

الشـيء في الشـرق، لـم ينتشـر الزجل هنـا، وإن وجد بعـض النوابغ 

مـن قائليـه، وكان بلغتـه يخاطـب األوسـاط الشـعبية، وقـد يكـون 

قـد صـدر عـن هـذه األوسـاط، ولهـذا لـم يسـتطع أن يكون لنفسـه 

مركـزاً متينـاً في أعيـن األدبـاء الذين كان الشـعراء العـرب منهم في 

األعـم األغلـب، ولكـن في مقابل ذلـك، نجد الوسـط الشـعبي والتناقل 

السـماعي الذي لـم تقف فـي وجهـه الحواجـز السياسـية والقومية، 

ينقـل الزجـل إلـى جهة أخـرى، إلـى أوروبا القـرون الوسـطى حيث 

بـدأت أهميتـه تتكشـف فـي السـنين األخيـرة، بقـوة وسـطوع غير 

. ين منتظر

وهنـا أيضـاً تقودنـا التواريـخ إلـى ناحية معينـة وهـي أن كل قوة 

وامتـاء الشـعر الرومانـي تتكشـف بتطـور dolce stil nuovo الذي 

انتشـر انتشـاراً واسـعاً جـداً فـي القـرن الثاني عشـر على سـواحل 

البحـر األبيـض المتوسـط التـي لهـا عاقـة بالمسـلمين: قطلونيـا 

وغاليسـيا وبروفانـس وإيطاليـا. وتـدل األبحـاث أن نظام اسـتعمال 

المـادة العروضيـة هنـا هـو كمـا فـي موشـحات وأزجـال قرطبـة 

وغرناطـة، التـي تفتحت قبل خمسـين سـنة مـن ذلك بألـوان مترفة. 

كمـا أن الشـكل البروفنسـالي عنـد أقـدم شـعراء التروبـادور يشـبه 

الشـعر العربي فـي األندلس بأصغر اسـتطراداته العرضيـة. إن الذين 

ينفـون تأثيـر العـرب المباشـر  يسـوقون عادة هـذا الدليـل وهو أن 

الكتابـة العربيـة كانت قليلة االنتشـار بيـن الشـعوب الرومانية، ولكن 
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التناقل السـماعي المباشـر يجعـل هذا الدليل غير ذي قيمة، وال سـيما 

إذا أخذنـا بعيـن االعتبـار لغة الزجـل العامية الشـعبية؛ فمـن األمور 

المحققـة اآلن أنـه كان فـي األندلس العربيـة لغتان، ومن يـدري فقد 

يقـر الجميـع قريبـاً بما قالـه أحـد العلماء اإلسـبان مـن أن »المفتاح 

السـري الذي يفسـر حركة األشـكال الشـعرية في مختلـف الضروب 

الغنائيـة لعالـم الثقافـة في القـرون الوسـطى، إنما يكمن فـي الغناء 

األندلسـي الـذي يتمثـل فـي أغاني ابـن قزمان«.

فـي هـذا أهميـة الشـعر العربـي التاريخية، وقـد انتهى األمـر بهذا 

الشـعر إلـى الجمـود النهائي من الداخـل، وكأنما وجد لنفسـه مجرى 

آخـر لتيـاره، وأصبـح ال ينجب مؤلفـات متفرقـة بل وجوهـاً متفرقة 

ذات شـأن إاّل فـي النـادر؛ مـن ذلـك قصيـدة الشـربيني )حوالي عام 

1687( التـي تعـود إلى القرن السـابع عشـر والتي تسـتحق االهتمام 

لذكرهـا بعـض عوائد المعيشـة وللغتهـا العامية، وهي وصـف لحياة 

الفـاح المصـري ال تخلـو من الفكاهـة التي اتسـم بها سـكان وادي 

النيـل منـذ أقـدم  العصـور، ولـم تنقطـع في كل تلـك المـدة طرائق 

الفـن التـي تقف عنـد حافة الحيـل والشـعوذات؛ ففي القرن السـابع 

عشـر نفسـه نـرى المدعـو يوسـف بـن عمـران يكتـب قصيـدة من 

سـتين بيتـاً تنتهـي كلها بكلمـة »عجوز« على سـتين معنـى مختلفاً. 

وعلـى وجـه العمـوم، عندمـا بـدأ عصـر النهضـة فـي أوروبـا، كان 

الشـعر العربـي مسـتمراً فـي الوجود ضمـن األطـر التقليديـة، دون 

أن ينضـب مـن حيـث العـدد، إاّل أن حياتـه كانـت في الحقيقـة حياة 

تافهـة، وفـي كثيـر مـن األحيـان ال روح فيهـا. إن الفتـرة الممتـدة 
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مـن القـرن الخامس عشـر حتـى الثامن عشـر هي بالنسـبة للشـعر 

العصور. أحلـك  العربي مـن 

8

لـم يبدأ البعـث إاّل في القرن التاسـع عشـر، وكان الحافـز إلى ذلك 

حملـة نابليـون التـي أيقظت مصر والشـام مـن سـباتهما. وكان من 

انتشـار المـدارس األوروبيـة أن مهد التربـة للبعث، ونسـتطيع القول 

إن تاريخ تشـكل الشـعر »الحديث« عنـد العرب يبدأ بالفتـرة التي نما 

فيهـا ذلـك الجيـل الناشـئ على أسـس جديـدة، أي العقدين السـابع 

والثامـن مـن القـرن التاسـع عشـر، ويتكامـل تكوينه فـي العقدين 

التاسـع والعاشـر عندما اشـتدت الهجرة إلـى أميركا. وقـد أثر تطور 

المطبعـة تأثيـراً غيـر قليـل فـي الغنـى الكمي لهـذا الشـعر، بعد أن 

ظلـت المطبعـة عديمة األثـر الفعلي فـي القرون السـابقة.

التقليـد  وكمـا فـي كل أدب حديـث، نـرى هنـا عنصريـن همـا: 

القديـم والتأثيـرات الجدية المنتشـرة بانتشـار اللغات عبر المدرسـة 

أو الترجمـة، ولكـن هذيـن العنصريـن ال يصطدمـان دائمـاً، بـل إنه 

ليـس مـن النـادر أن يوجـدا معـاً متمتعـاً كل منهمـا بتأييد وسـطه؛ 

إن مقارنـة الشـعر التقليـدي بالحديـث تدهشـنا بتقاربهمـا أكثر مما 

باختافهما. تدهشـنا 

أمـا مـن حيـث اللغـة فـإن الفصحـى، وهـي العامـة لـكل العالـم 

العربـي، تبقـى كالسـابق محتفظـة بثباتهـا، فـي حيـن تسـتعمل 

اللهجـة العاميـة بصـورة اسـتثنائية دون أن ترتفـع إلـى مسـتوى 
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األدب، وتقتصـر دائرتهـا عـادة علـى الفكاهة والسـخرية، حاظية في 

أغلـب األحيان على شـيء مـن النباهـة والنبـوغ، )من ذلـك »قصيدة 

البرغـوث« للمنيـر، الموضوعـة فـي أوائل القرن التاسـع عشـر والتي 

ال تـزال منتشـرة بيـن أوسـاط الشـعب(، وقد تطـور كثيـراً بطبيعة 

الحال الشـعر الشـعبي بأوزانه العروضية المتنوعة جـداً، )وخصوصاً 

فـي لبنـان(، ولكنـه حتـى اآلن ال يحظى باهتمـام المثقفيـن ال كأدب 

وحسـب بـل حتـى كفلكلـور، ويمكن القـول، اسـتناداً إلـى المقياس 

العـام، إن الشـعر الحديـث ال يختلـف فـي لغتـه عـن شـعر القرون 

السـابع والثامن والتاسـع.

وإذا اعتبرنـا االسـتدراكات الـواردة آنفـاً أمكـن القـول إن األوزان 

العروضيـة أيضـاً بقيـت كماهـي؛ صحيـح أن الموشـح احتـل مكاناً 

مرموقـاً فـي الشـعر الحديـث أكثـر مما في شـعر عصـر االنحطاط، 

ولكـن شـكل البيـت الواحـد ظل مـع ذلك على سـابق عهـده، بخاف 

القافيـة التـي تحـررت وتنوعـت كثيـراً نوعـاً مـا، أمـا الموسـيقى 

الشـعرية والمعانـي فتعـود كلهـا تقريبـاً إلـى العصـر العباسـي أو 

االنحطاط. عصـر 

التقـدم األكبـر إنماحدث فـي األغـراض والطرائق اإلنشـائية، ولكن 

حتـى في هـذه الناحية تدهشـنا وفرة القديـم الذي يصـل أحياناً إلى 

حـد التشـويه؛ فـإذا كانـت األشـعار تكتب فـي القـرن الرابع عشـر 

بأحـرف مهملـة )ال نقـاط لها(، فهـي اآلن تكتب بأحـرف مهملة حتى 

فـي تسـمياتها )اليازجـي(، وإذا كانـت القطعـة الواحدة في السـابق 

تتضمـن تاريخـاً فهـي اآلن تتضمن عدة تواريـخ )قاّبـادو(، وفي هذا 
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العصـر أيضـاً، كمـا فـي السـابق، نجـد قصيدة مـن 23 بيتـاً تنتهي 

كلهـا بكلمـة واحـدة )كرامـة(، أو قصيدة فـي مدح بـاي تونس يذكر 

فيهـا صاحبها )الشـدياق( نفس الحسـناء التـي خلدها شـاعر النبي، 

وظلـت أدوات القصيـدة وأجواؤهـا كما هـي، وخصوصاً فـي األقطار 

النائيـة عن مراكـز الثقافـة كالعراق.

ومـع ذلـك؛ فإلـى جانـب هذا كلـه انبثـق فجـأة مشـعاع جديد في 

كل مـكان حتـى فـي العـراق، ونشـأ اتجـاه إلـى تنـاول كل شـيء 

فـي الشـعر، حتى الكهربـاء وأشـعة رنتجـن والفونوغراف )الشـاعر 

البغـدادي الرصافـي(، وكثيـراً ما يحمل هـذا االتجاه طابع السـذاجة؛ 

إذ يعمـل على تحرير الشـعر من قيـود التقاليد باسـتعمال موضوعات 

معينـة كمـا كان يفعـل ذلك فـي القرن التاسـع، وفي بعـض األحيان 

يشـعر بعجـز تـام  أمـام الموضوعـات؛ يذكرنـا كثيـراً بجدلنـا فـي 

أوائـل القـرن العشـرين حـول مـا إذا كان جديـراً بالشـاعر أن يذكر 

فـي شـعره الترامـواي، وتنحّل المسـألة عادة بـأن يبقى الشـكل كما 

هـو مـع تغيير فقط في أسـماء األشـياء التـي يتناولها الشـعر؛ فيحل 

القطـار مثـًا في القصيـدة محـل الناقة. 

ومـن الظواهر التـي تميز الشـعر الحديـث أكثر مـن غيرها ظهور 

أنـواع جديـدة لم يألفها الشـعر من قبـل؛ فقد حمل القرن العشـرون 

الكاسـيكي  األسـلوب  ذات  الشـعرية  التراجيديـا  المسـرح،  إلـى 

الزائـف، وهـي انعـكاس متأخـر ألعـام األدب الفرنسـي، مـن جهة، 

دون أن يخلـو األمـر مـع ذلك مـن تأثير شكسـبير، من جهـة أخرى. 

كمـا أصبحـت أشـعار مولييـر تحـور حتـى تنطبـق علـى الحيـاة 
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العربيـة، وصاحـب هـذا التحويـر هو المصـري عثمان جـال، الذي 

ال يخلـو مـن النبـوغ حقـاً، ولكـن مؤلفاته غيـر ناجحة مـن الناحية 

المسـرحية، ثـم إنها مكتوبـة باللغـة العاميـة ال الفصحـى، وهذا ما 

يسـلح الجمهور، كما في السـابق، بحجـة لعدم الوقـوف منها موقفاً 

جديـاً، وإلـى جانـب المسـرحية بـدأ يتطور شـعر الماحـم، أو على 

العموم شـعر القصـص، وكان نقل »اإلليـاذة« إلى اللغـة العربية في 

أوائـل القرن العشـرين، حدثـاً ضخماً جـداً يثير االهتمـام العام، وقد 

ظهـر بتأثيـر »اإلليـاذة« قصيـدة »حريق سـان فرنسيسـكو« ألمين 

خيـر اللـه السـوري الذي يعيش فـي أميـركا، ويقرب من هـذا النوع 

قصيـدة أحمـد شـوقي »الحـرب اليونانيـة التركيـة«، كمـا أن لهـذا 

األخيـر عـدداً مـن القصص الشـعرية والحكايـات األصيلـة المكتوبة 

بأسـلوب حي.

ومـع هـذا كله، وبالرغم من التنشـط الجلـي والتقدم السـابق، ظلت 

التقاليـد مهيمنـة على الشـعر الغنائي، بل لعـل هذه التقاليـد لم تبق 

مهيمنـة فـي أي نوع مـن أنـواع األدب الحديث كما بقيـت مهيمنة في 

الشـعر الغنائـي، وإن شـكاوى شـعراء القرن التاسـع عشـر في هذه 

الناحيـة تشـبه كثيراً ما دار على ألسـنة شـعراء القرن التاسـع؛ فمنذ 

عـام 1909 قـال حافـظ إبراهيـم، وهو أحد أعام الشـعر فـي مصر، 

العربي: الشـعر  مخاطباً 

الخيال وبي  النهى  بي  يا حكيـــم النفوس يـــا ابن املعايلضعت 

مكســـالضعت ف الرشق بـــي قوم هجود وأمة  يفيقـــوا  لـــم 
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غـــزالقد أذلـــوك بي أنـــس وكأس أو  بظبيـــة  وغـــرام 

وهجـــاء ومدحـــة  وضـــللونســـيب  وفتنـــة  ورثـــاء 

يشء غـــر  ف  أراه  وصغـــار يجـــر ذيـــل اختيالوحمـــاس 

بينهم مذًل مضاعًا ما  وكذا كنـــت ف العصور الخوايلعشـــت 

الطللحملـــوك العناء مـــن حب ليل ووقفـــة  وســـليمى 

تـــول عزيـــز  عـــل  الليايلوبـــكاء  بهـــن  راحت  ورســـوم 

الجمالوإذا مـــا ســـموا بقـــدرك يومًا فوق  الرحال  أسكنوك 

قيدتنـــا بهـــا دعـــاة املحـــالآن يـــا شـــعر أن نفـــك قيودًا

الشـــمالفارفعـــوا هـــذه الكمائـــم عنا ريح  نشـــم  ودعونا 

قـد يكـون حافـظ إبراهيـم علـى حـق إذ ينتظـر انبعاث الشـعر 

بتأثيـر »ريـح الشـمال«، ولكـن األكثـر احتمـاالً أن هـذا االنبعـاث 

مرتبـط بعـدد مـن الظـروف المختلفة المعقـدة. أمـا اآلن فاألضمن 

إجـراء التشـخيص، ال على أسـاس التكهنـات بصدد مسـتقبل غير 

واضـح المعالـم، بـل علـى أسـاس االسـتنتاجات المسـتقاة مـن 

الماضـي، وعندئـذ تقـوم أمامنـا اللوحـة التاليـة: اللغـة الفصحى 

سـتبقى إلـى زمن طويل علـى األرجح لغة الشـعر العربـي الوحيدة 

المعتـرف بهـا مـن الجميـع، أمـا فـي األوزان الشـعرية فسـيقوى 

االتجـاه الماحظ منذ اآلن نحو اسـتخدام وسـائل الشـعر الشـعبي 

الوفيـرة. والبد لازدهـار الطويل من إجـراء انتقاء انتقـادي للبذور 
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السـليمة التـي خلفهـا الماضـي، ومـن التعميـم المنظـم لـآلداب 

األوروبيـة، وال سـيما نماذجهـا الكاسـيكية، التـي ال تصـل للعرب 

حتـى اآلن إاّل بشـكل عرضي.

إن مرحلـة جديـدة مـن الحيـاة العربيـة، ومـن الشـعر العربي 

علـى األرجـح، قـد بـدأت بسـبب األحـداث التـي جـرت بعـد عام 

1914، ولكننـا ال نسـتطيع بعـد أن نحكم عليها لعـدم توفر المواد 

الازمة.
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البديع عند العرب يف القرن التاسع

موضـوع حديثي اليـوم- وهو البديع عند العرب في القرن التاسـع- 

لـم يعالـج حتـى اآلن إاّل مـرة واحـدة، وذلـك فـي مؤلـف دانيمركي. 

وهـا قـد مضـى أكثر مـن خمس وسـبعين سـنة على نشـر األسـتاذ 

المسـاعد فـي كوبنهاغـن »آ . ميرين« أثـره الكبيـر األول »الباغة عند 

العـرب«)1( دون أن نسـتطيع حتـى اآلن أن نـورد ذكر أثـر آخر مماثل 

لـه حقاً؛ إن ميريـن لم يسـتطع إعطاء صـورة عن التطـور التاريخي 

لهـذه الباغـة، وكل المصـادر التـي اعتمد عليهـا في كتابـه تعود إلى 

)1(-A. Mehren Die Rhetorik Der Araber. Kopenhagen und Wien, 1853.
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عصـر انحطـاط العلـم العربي، ولـم يكن الوقـت قد حان آنـذاك لحل 

أيـة مسـألة من المسـائل المتصلـة بنشـوء الباغة والبديـع وبالعصر 

الـذي نشـأ فيـه، ثـم جـاءت السـنوات األخيـرة فحملـت معها شـيئاً 

جديـداً وأدت الدراسـة النظريـة للبديـع عموماً إلى نشـوء مدرسـتين 

فـي روسـيا: األولـى مدرسـة الكسـاندر فيسيلوفسـكي التـي تنحـو 

منحـى تاريخيـاً، واألخـرى مدرسـة آ. آ. بوتيبنـي التـي هـي أقـرب 

إلـى المنحـى اللغـوي السـيكولوجي، وقد ألقـت مؤلفـات كونيغ التي 

سـار فيهـا علـى طريقة جديـدة، الضـوء على البديـع في التـوراة)1(، 

وأعطـى ريكينـدورف تحليـًا لبعـض األلفـاظ المجازية فـي اللغات 

.)2 السامية)

وقـد حـاول أحد علمـاء العرب أخيـراً أن يتتبـع تاريخ تطـور النقد 

األدبـي عنـد العـرب فـي خطوطـه العامـة)3(. ثـم إن المؤلفـات التي 

تعتمـد علـى التركيب مـن نوع الكتـاب الـذي يتمتع بشـهرة عالمية، 

 Hans لـ»الرسـون   »La logique de La poesie« كتـاب  نعنـي 

Larsson«، )باريـس 1909( تبيـن  بمزيـد من الجاء مقـدار تقدمنا 

عمـا فـي زمـان ميرين فـي آرائنـا النظريـة. وإلـى جانـب المؤلفات 

النظريـة الواسـعة ظهر في الشـرق مـواد جديدة في البديـع العربي، 

 E. Konig. Stilistik, Rhetorik, Poetik in Bezug auf die Biblische :1(- تهمنا خاصة أبحاث كونيغ(
بعض  تفسري  يوجد  األبحاث،  جانب  إىل  حيث،   .Literatur im Vergleich dargestell. Leipzig, 1900

االصطاحات العربية.
انظر   .H. Reckendor.Uber Paronomasie in den semitischen Sprachen. Giessen 1909-)2(

أيضاً بعض مؤلفات غرونريت )M.Grunert( التي تهتم أكثر ما تهتم بقواعد اللغة.
)3(- Ahmed Deif. Essai sur le lyrisme et al critique littéraire chez arabes.
Paris, 1917. Ci. Huatr, JA, serie II. T.XI, 1918, 351 قارن ص.
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ولكـن كثيراً مما نشـر هناك لـم يسـتعمل الطريقة االنتقاديـة، ولهذا 

فليـس عندنـا حتـى اآلن باسـتثناء كتـاب ميريـن نص واحـد من هذا 

النـوع عولـج بـروح انتقاديـة، ومع ذلك فـإن هـذه المـواد الجديدة 

تسـمح لنـا بـأن نقـول - علـى سـبيل اإلشـارة وإن لـم يكـن باألمر 

النهائـي-  بوجـود بعـض الخطـوط العامة فـي تاريخ نشـوء البديع 

العربـي وتاريـخ العصر الذي نشـأ فيه، وذلـك هو هدفـي الوحيد من 

هذا. حديثـي 

عرفـت فـي األدب العالمي ثاثة صـروح كبيرة مـن البديع، جميعها 

أصيـل وجميعهـا يسـتحق أن يسـمى بالكاسـيكي، لمـا كان لـه من 

تأثير فـي دائرتـه الخاصة)1( .

الصـرح األول هـو اليوناني الذي نال في كل مكان أوسـع الشـهرة؛ 

لقـد نشـأ هـذا البديـع بتأثيـر مؤلفـات أرسـطو، وأصبـح اآلن فـي 

جميع فروعه يسـتحق أن يسـمى عمومـاً بالبديع األوروبـي. والصرح 

الثانـي هـو البديـع الهنـدي الـذي كان واليـزال الشـكل الكاسـيكي 

الـذي يعتمـده األدب التيبتـي والمونغولـي، ونلمـس انعكاسـات هذا 

الصـرح مـن البديع عند شـعوب أخرى من شـعوب الشـرق األقصى. 

أمـا إمـكان تأثيـره تأثيـراً ذا شـأن فـي األدب الصينـي فمسـألة  لم 

يبـّت فيهـا نهائيـاً. فـإذا كان هـذا التأثيـر غيـر موجود وجـب علينا 

أن نضيـف إلـى هذه الصـروح الثاثـة صرحاً رابعـاً قائمـاً بذاته هو 

الصـرح الصيني، وإن لـم يكن كاسـيكياً إاّل لدائرة اللغـات الصينية.

)1(- املقصود هنا رصوح البديع التي عرفت يف العصور القديمة والعصور الوسطى. - قلم التحرير.
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والصـرح الثالـث هـو العربـي الـذي أصبـح عامـاً لجميع شـعوب 

الشـرق األدنى بانتشـار الحضارة العربية اإلسـامية؛ فنفوذه المباشر 

يشـمل اآلداب الفارسـية والتركية والهندوسـتانية واألفغانيـة وغيرها، 

كمـا أن أثـره امتـد إلـى األدب الكرجـي عن طريـق األدب الفارسـي، 

أضـف إلـى ذلـك أن آثـاره تظهـر أيضـاً فـي الشـعر العبرانـي في 

الوسـطى. القرون 

وبالنظـر إلـى هـذا االنتشـار وهـذا النفوذ تكتسـب مسـألة أصالته 

أهميـة خاصـة: هل نشـأ حقـاً فـي دائـرة لغتـه أم أنه انعـكاس من 

االنعكاسـات العديدة للبديع األرسـططالي الكثيرة؟ إنه سـؤال يسـأل 

بحـق؛ فنحـن نعرف جيـداً أي تأثيـر خطيـر كان للعلـم اليوناني في 

الحضـارة العربيـة بمجموعهـا، وخصوصاً فـي أوائل القرن التاسـع، 

وكان السـريانيون الوسـطاء فـي ذلـك في معظـم األحـوال. ونعرف 

أن قواعـد اللغـة السـريانية كلهـا والباغـة السـريانية كلهـا ترتقـي 

العلمـاء  بعـض  أن  ومعلـوم  أرسـططاليس.  إلـى  تقريبـاً  بتمامهـا 

األلمـان اسـتطاعوا فـي العقـود األخيـرة أن يكتشـفوا آثـاراً للنفـوذ 

اليونانـي الاتينـي فـي نظرية الصـرف والنحـو العربييـن)1(، وليس 

بيـن هـذا والبديع إاّل خطـوة واحـدة طبعاً، ولعـل الهند أيضـاً فضاً 

عـن اليونـان يجـب أن ندخلها في دائرة اسـتقصائنا؛ فقد تسـرب إلى 

 J. Weiss. Die arabische Nationalgrammatik und die Lateiner. ZDMG, LXIV, 1910  -)1(
صفحة 349 - 390.

وقابلوا أيضاً: G.Weil. Zum Verstandnis der Method der moslenischen Gram- صفحة ٣٨٠ - ٣٩٢ 
 Der Islam« )VII,« واملناقشة بني فيل وفيس يف .Matiker. Sachau. Sachau-Festschrift. Berlin, 1915

1917 صفحة 168 - 131، 268 و 350 - 351(.
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األدب العربـي بوسـاطة األدب الفارسـي كثيـر من المواضيـع األدبية 

الهنديـة، وكان للطـب الهنـدي كثيـر مـن األنصـار فـي بـاط خلفاء 

بغـداد، ونعـرف أسـماء بعـض األطبـاء الهنـود الذيـن انتقلـوا إلـى 

العاصمـة بفضـل البرامكـة، ومع كل ذلك يجـب أن ننفـي تأثير الهند 

فـي البديـع العربـي؛ فنحـن ال نسـتطيع تقرير األطـر الزمانيـة، كما 

أن القليـل ممـا وصـل إلينا مـن األقـوال التي تعـزى إلـى الهنود في 

مجالـي الباغـة والبديع يترتـب علينا حتـى اآلن أن ننكـر صحته)1( .

أمـا التأثيـر اليوناني فأجدر بالبحث، ومع أن هذه المسـألة شـديدة 

التعقـد إاّل أن شـرحها أكثـر إمكاناً بكثيـر، ألن لدينا في هـذه الناحية 

مـواد أوسـع، وسـنرى فيمـا يلـي أن النتيجـة هنـا مماثلـة؛ فالبديع 

اليونانـي لـم يؤثر مباشـرة في نشـوء البديـع العربـي وتطوره.

إن تأثيـر أرسـططاليس في العلـم العربي معروف جيـداً، وال يمكن 

أيضـاً أن ننكـر أن بيانه وبديعه ومعانيه قد ترجمـت إلى اللغة العربية 

فـي عصـور مبكرة، قـد يكون ثمـة خاف كبيـر في تعييـن التواريخ 

الدقيقـة أو أسـماء المترجميـن، ولكـن ممـا ال شـك فيـه أن ترجمات 

عربيـة لهـذه المؤلفـات قد وجـدت فـي القـرن العاشـر)2(، ولكننا ال 

نسـتطيع أن نجد فـي المؤلفات العربيـة، التي تتنـاول البديع، أي أثر 

آلراء أرسـطو؛ فهـذه المؤلفـات تختلف جـداً عن مؤلفات الفيلسـوف 

)1(- انظروا مقالتي: فقرة من الباغة الهندية يف ترجمتها العربية )األبحاث الرشقية لجامعة اللغات الرشقية يف 
لينينغراد. 1، 1927، صفحة )26 - 32(.

)2(- لقد أعطى دي بور )T. J. de Boer( نظرة عامة ممتازة يف األدب وذلك يف مقاله يف EI، املجلد األول، لدائرة 
املعارف اإلسامية 450 - 451. وقد ظهرت بعد عام 1910 مواد جديدة ولكنها ال تحمل شيئاً جديداً إىل املسألة 

التي نحن بصددها.
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اليونانـي معنـى ومبنـى، وخيـر مثال يسـاق هنـا لتعزيز هـذا الرأي 

الكاتـب الشـهير الجاحـظ، )توفي سـنة 255هــ - 869م(؛ فقد كان 

الجاحـظ يعرف أرسـطو خيـر المعرفة وكان يسـميه بأبـي المنطق، 

ويذكـره كثيـراً فـي مؤلفاته؛ خصوصـاً في كتـاب الحيـوان)1(، ولكن 

»أبـا المنطـق« هذا ال يذكـر مطلقاً تقريبـاً إاّل حجة في علـم الحيوان؛ 

ألن جميـع أقوالـه اسـتقيت مـن كتابـه عـن الحيوانـات، بـل يمكـن 

الشـك في مبلـغ معرفـة الجاحظ بسـائر مؤلفات أرسـطو)2( . لسـنا 

نسـتطيع حتـى اآلن أن نقطـع هـذا الشـك، ولكننـا نسـتطيع التأكيد 

بأن أرسـطو لـم يترك أي أثـر في تطور تحليـل اإلبداع الشـعري عند 

العـرب، ولـم يكن بديـع أرسـطو إاّل حادثـة طارئة في تاريـخ البديع 

العربـي، ولعـل هـذا يبـدو ألول وهلة غريباً بعض الشـيء لمـا نعرفه 

عـن منزلـة أرسـطو العظيمـة عنـد العـرب، ولكـن هـذا االسـتغراب 

يـزول عندمـا نعلـم يقينـاً أن قـرّاءه وشـرّاحه كانـوا جميعـاً تقريباً 

مـن الفاسـفة أو المتبحريـن بالعلـوم الطبيعيـة. أمـا الباحثـون في 

نظريـة األدب وتاريخـه، وهم دائمـاً اللغويون في أضيـق معاني هذه 

الكلمـة، فقـد كانوا يتحاشـون الخـوض في ذلك، وإذا سـرنا  شـوطاً 

أبعـد فـي تتبـع تاريـخ بديع أرسـطو عنـد العـرب وجدنا شـارحين 

 G. van  - فلوتني  فان  )وعدها  بأرسطو  استشهاداً   60 من  أكثر  للجاحظ  الحيوان«  »كتاب  يف  وجدت   -)1(
25 فوجدها ثاثني تقريباً(. أما يف »كتاب  -Vloten. Een Arabisch Natuurphilosof, 1897 يف الصفحة 

البيان« فا يذكر أرسطو إاّل نادراً.
)2(- ليس من املهم هنا أن نعرف هل ترجم بيان أرسطو قبل زمان الجاحظ ترجمة كاملة أم كان ثمة فقط 
بالرتجمات  املتعلقة  املسائل  جميع  إن   )323 ص  الثاني،  املجلد   EI( ماكدونالد  يقول  كما  الكندي  »مخترص« 
 I. Tkatsch. Die arabische( - النظر فيها عىل أساس مؤلّف تكاتش أن يعاد  لبيان أرسطو يجب  العربية 
 Übersetzung der Poetik des Aristoteles und die Grundlage der Kritik des griechischen

.)Textes, I- II, Wien und Leipzig, 1928 - 1932
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شـهيرين له هما ابن سـينا وابن رشـد، ومن المشـكوك فيـه أن يكون 

هـذا األخير قد فهـم فهماً صحيحـاً بديع أرسـطو؛ ففي نقلـه الطليق 

لهـذا البديـع عـرّف التراجيديا بأنهـا »فـن المديـح« والكوميديا »فن 

التقريـع«، وعلـى هذا األسـاس تصبـح القصائـد العربيـة تراجيديات 

والهجـاء كوميديا)1( .

فـإذا كان حتـى الفاسـفة قد فهمـوا بديع أرسـطو هـذا الفهم فا 

عجـب إن رأينـا الباحثيـن فـي نظريـة األدب ينفـرون فـي كثيـر من 

األحيـان مـن البديـع اليونانـي؛ فهـذا الجاحظ مثـًا يأتي علـى ذكر 

منطـق أرسـطو أحيانـاً، ولكن بشـيء من سـخرية خفية فهـو يقول: 

»أال تـرى أن كتـاب المنطـق الذي قد وسـم بهذا االسـم لـو قرأته على 

جميـع خطبـاء األمصار وبلغـاء األعـراب لما  فهمـوا أكثـره«)2(، »وال 

أعـرف هذا من قـول صاحـب المنطق... ولعـل المترجم قد أسـاء في 

اإلخبـار عنه«)3(، ويذهـب أبعد من ذلـك النظري المعـروف ابن األثير 

خ الشـهير؛ فهو يقول علـى ابن سـينا بسـخرية الذعة)4(  أخـو المـؤرِّ

: »فـإن اّدعيـت أن هـؤالء تعلمـوا ذلك مـن كتب علمـاء اليونـان قلت 

لـك فـي الجواب هـذا باطـل بي أنـا، فإني لـم أعلم شـيئاً ممـا ذكره 

حكمـاء اليونـان وال عرفتـه... ولقد فاوضنـي بعض المتفلسـفين في 

هـذا وانسـاق الـكام إلى شـيء ذكر ألبي علي بن سـينا فـي الخطابة 

والشـعر وذكـر ضرباً من ضـروب الشـعر اليوناني يسـمى الاغوذيا، 

.E. Renan. Averroès et Ľaverroïsm. Paris, 1886 48 1(- صفحة(
)2(- كتاب الحيوان. الجزء األول، صفحة 45.
)3(- نفس املصدر. الجزء الثاني، صفحة 18.
)4(- املثل السائر. بوالق 1282، صفحة 120.
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وقـام فأحضـر كتاب الشـفاء ألبـي علّي ووقفنـي على ما ذكـره، فلما 

وقفـت عليه اسـتجهلته فإنـه طول فيه وعـرض كأنـه يخاطب بعض 

اليونـان، وكل الـذي ذكره لغو ال يسـتفيد بـه صاحب الـكام العربي 

. » شيئاً

مـادام األمـر كذلـك فإنه مـن الصعـب إيجاد آثـار للنفـوذ اليوناني 

فـي نشـوء البديع العربـي؛ فقد ولـد هذا في بيئـة تختلف عـن البيئة 

التـي نشـأ فيهـا البديـع اليونانـي كل االختـاف، نشـأ فـي أوسـاط 

اللغوييـن العـرب الذين لم يسـتندوا فـي أبحاثهم إلى نظريـة أجنبية، 

بـل إلـى اسـتقصاء لغتهـم هـم. ولدينا مـن األسـباب هنا مـا يجعلنا 

نصـدق أكثـر من أي شـيء آخر ما جـرى عليه العرف األدبـي العربي 

الـذي يعتبـر الشـاعر واألديـب المشـهور ابـن المعتـز رائـد البديع، 

أو باألصـح رائـد االسـتعارات )1(؛ فهـذا الخليفة السـيئ الحـظ الذي 

قتـل فـي سـنة 296هــ )908م( بعد يـوم واحد مـن توليـه الخافة 

كتـب »كتـاب البديـع« في الربـع األخير مـن القـرن التاسـع، وفكرة 

هـذا الكتـاب، الـذي ال يعـرف حتـى اآلن إاّل مخطوطـاً فـي مكتبـة 

ايسـكوريال)2(، بسـيطة جـداً وذلـك مـا يقولـه المؤلـف نفسـه فـي 

المقدمـة. وقد أراد أن يثبت أن البديع أو األسـلوب الجديد باسـتعاراته 

ومجـازه وصـوره لـم يوجده الشـعراء المحدثـون كما يظنـون عادة؛ 

فعناصـر هـذا األسـلوب موجـودة في القـرآن وفـي الحديـث النبوي 

)1(- راجع الوصف العام الذي أعطيته يف املجلد Le Monde Oriental, X VIII 1924، ص 56 - 59.
 - 260 )2(- املجلد Le Monde Qriental, XVIII,p. 58› Rocznik Orjentalistyczny, III,1925، ص 

.261
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وفـي لغة أهـل الباديـة، وكل ما هناك مـن فرق أن هـذه الصور كانت 

فـي العصـور القديمـة قليلـة االسـتعمال، أمـا فـي الشـعر الحديث، 

وخصوصـاً منذ زمن أبـي تمام، فإننا نـرى هذه الصـور التي دخلتها 

الصنعـة تسـتعمل حتـى في غيـر محلها. ولدعـم هـذه النظرية جمع 

ابـن المعتـز فـي خمسـة فصـول أمثلـة لخمس صـور مـن وضعه، 

وليـس مـن المسـتبعد أن يكـون هـو نفسـه أضـاف إلـى ذلـك فيما 

بعـد اثنـي عشـر فصـًا عن »جمـال« الـكام والشـعر، كما سـماها. 

وتبقـى مبـادئ تصنيفه غيـر واضحة مثلهـا مثل األسـباب التي حدته 

إلـى المعارضـة بين الصـورة والجمـال، وقد شـعر هو نفسـه بذلك، 

ولهـذا عندمـا ينتقل إلى هذا القسـم يتنبـأ، عارفـاً كل المعرفة منزلته 

كرائـد، بأن أفكاره سـتثير كثيـراً مـن االعتراضات؛ فسـيجد بعضهم 

أصنافـاً جديـدة من البديع، وسـيدرج فيـه آخرون الجمـال. إن حالته 

النفسـية تجـاه مثل هـذه المحاوالت التـي يتنبأ بحدوثها تكشـف في 

الرجـل عـن عالم بـكل ما في الكلمـة من معنـى؛ فهو يـدرك جيداً أن 

األلفـاظ والتعابير ال تـزال متقلقلـة وال يعتبر تصنيفـه نهائياً، وبذلك 

يتـرك حريـة االختيـار لجميع من يأتـي بعده مـن الباحثين.

لقـد كان ابن المعتز فـي أفكاره هـذه متنبئاً؛ فقـد تكاثرت أصناف 

البديـع العربي فيمـا بعد تكاثـراً ال نهاية لـه، وزال الفـرق تماماً بين 

البديـع والجمـال، وكل ما وضعه مـن أصناف كانـت ضرورية للحياة 

دخـل فـي البديع. ولقـي بعـض تعريفاتـه كثيـراً مـن االعتراضات، 

ولكـن جميـع العلماء يقـدرون له عمله ويسـمونه بالبحاثـة األول في 

أسـاليب البديع.
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لعـل مـن السـهل جـداً فـي القـرن العشـرين انتقـاد مؤلـف ابـن 

المعتـز من حيـث محتـواه وتصنيفه، وقـد رأينا أن فصلـه البديع عن 

الجمـال كان موضـع اسـتغراب حتـى لـدى الجيـل الـذي جـاء بعده 

مباشـرة، وسـرعان مـازال تماماً، كمـا أن المبـادئ التي اسـتند إليها 

فـي تصنيفـه غيـر واضحة لنـا البتـة. ويمكـن أن نتجـادل أيضاً في 

التفاصيـل، ولكـن هـذا االنتقـاد من وجهـة نظرنـا الحديثـة، وبدون 

التفـات إلـى العصـر، هو عمـل عديـم الجـدوى إطاقاً.

لـن أحلل جميع الصـور التي ذكرهـا كا على حدة، ولكني سـأعدد 

أصنافـه الخمسـة فـي البديع وذلـك لكي أعطـي فكـرة صحيحة عن 

طريقتـه. ولمـا كانـت المصطلحات هنـا ال تنطبـق بمعناهـا انطباقاً 

تامـاً علـى المصطلحات اليونانيـة الرومانية كان على المـرء أن يكون 

حـذراً كل الوقـت لكـي ال يأتـي بمفاهيم أجنبيـة في معناهـا األصيل.

المعتـز، هـو  ابـن  البديـع، حسـب تصنيـف  األول مـن  الصنـف 

االسـتعارة، ويترجم هذا المصطلـح عادة إلى اللغـات األوروبية بكلمة 

»ميتافـور«)1(، ولكـن األمثلـة التـي يأتـي بهـا ابـن المعتز تـدل على 

أن معنـى هـذا المصطلـح أوسـع من ذلـك بكثيـر . ولعـل حمله على 

معنـى »ميتافور« غيـر ممكن إال بالمفهـوم األرسططاليسـي متضمناً 

الكناية والمجـاز المرسـل Synecdoque et métonymie، والصنف 

الثانـي ال يقـل عـن األول صعوبة في الترجمـة هو التجنيـس بنوعية: 

الجنـاس والمجانسـة، وقد أتـى ميرين بترجمـة ممتازة لـه؛ إذ اقترح 

)1(- انظر: مريين، املؤلف املذكور، ص E. König ،31، املؤلف املذكور، ص 93.
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كلمـة )Homogeneität)1 ، ولكـن لمـا كانت هذه الكلمـة غير مألوفة 

فإن مصطلـح التجنيس يترجم عـادة بكلمـة )Paronomasie)2  التي 

ال توافـق معنـى الكلمـة العربيـة. والصـورة الثالثـة هـي المطابقة؛ 

ويـرى فيهـا الباحثـون عـادة )antithèse)3  ولكنهـا فـي نظرية ابن 

المعتـز ال تحمـل دائمـاً معنـى المعارضة. والصـورة الرابعـة تعرّف 

بجملـة كاملـة: »رد العجـز علـى الصـدر«، وقـد أطلـق عليهـا فيمـا 

بعـد، فـي البديـع العربي، اسـم أبسـط وهـو التصديـر)4(، وتعادلها 

 . plokē)5( فـي البديـع اليوناني الرومانـي وفي طريقـة كونيغ كلمـة

والصـورة األخيـرة هـي »المذهب الكامـي«، وهي طبعـاً ال تدخل في 

صـور البديـع، أمـا بقاؤهـا فـي الطرائـق التي جـاءت بعـد ذلك فا 

يمكـن تفسـيره إاّل بما البن المعتز مـن منزلة محترمـة. والطريف في 

األمـر أن هـذه الصـورة هـي الوحيدة التـي لـم يخترعها ابـن المعتز 

بـل اقتبسـها - حسـب اعترافـه- مـن الجاحظ الـذي يقر لـه بفضل 

السـبق فـي هـذه الحالـة)6( . ومما يزيـد من أهميـة هـذه الناحية في 

نظرنـا أنهـا الوحيـدة التـي تتضمـن بعـض التلميحـات إلـى تاريخ 

البديـع السـابق؛ فسـائر أمثلـة ابـن المعتـز األخـرى ترتـدي طابعاً 

لغويـاً أو تاريخيـاً أدبياً.

إن اقتبـاس ابـن المعتز عـن الجاحظ ليـس بمسـتغرب إطاقاً؛ فقد 

)1(- أو »Homogenmacher« املؤلف املذكور، ص 154.
)2(- انظر: E. König، املؤلف املذكور، ص 296، وأثر ريكيندورف عن هذا االصطاح.

)3(- آ. مريين، املؤلف املذكور، ص 97، 1. كونيغ، املؤلف املذكور ص 164.
)4(- ان. آ. مريين لم يأت عىل ذكر هذا االصطاح. انظر لويس شيخو »علم األدب«. الجزء األول، ص 204.

)5(- كونيغ، املؤلف املذكور، ص 300.
)6(- قارن: مريين، املؤلف املذكور، ص117.
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كان الجاحـظ الكاتـب الوحيد الذي تنـاول عن كثب، قبـل ابن المعتز، 

مشـاكل النظريـات األدبيـة، وسـنعود إليه فيما بعـد بالتفصيـل. أما 

اآلن فيجـب التنويـه بـأن وجهـة نظره تختلـف تماماً مـن وجهة نظر 

صاحـب »كتـاب البديـع«، والفـرق بينهمـا كبيـر، بـل يمكـن القول 

بـأن الفـرق بينهمـا مبدئـي، بحيـث إن الجاحـظ ال يمكن بحـال من 

األحـوال عـده سـلفاً مباشـراً البـن المعتز؛ فـكل ما تركه مـن خواطر 

وأفـكار ينفـي إمـكان التحليل المنظم لأسـلوب الشـعري، فهو يحب 

النظريـات النحويـة الموسـعة والتعميمـات. واسـتطراداته الكثيـرة 

تـؤدي به إلـى الخروج عـن الموضوع الـذي يبحث فيه إلـى مواضيع 

أخـرى، وعندئـذ نصـادف لديـه، َعرَضـاً، آراء متفرقـة في األسـلوب، 

وقـد كانـت هـذه اآلراء، طبعـاً، معروفـة عند ابـن المعتـز. وليس من 

المسـتبعد أن يكـون هـذا قـد تناولهـا بالتنقيـح والتعديـل ولكن لم 

يكـن فـي وسـعه أن يسـتعير مـن الجاحـظ طريقتـه. وسـنرى فيما 

يلـي أن مفهـوم البديع نفسـه ليس ثابتـاً البتـة عند هـذا األخير، ولم 

يحصـل لديه على ذلك الشـكل النهائـي الذي ظهرت بفضلـه عند ابن 

المعتـز فكـرة كتابـه؛ ففـي تاريـخ البديع العربـي نرى منحـى أدبياً 

يؤيـده علمنـا، فكتاب ابـن المعتز كان فعـًا أول كتاب مـن نوعه، ولم 

ينـح فيـه صاحبـه منحى أحـد ممن سـبقه. طبيعـي أنـه كان يعرف 

كل مـا خلفـه شـعبه مـن أدب، بـل كان يعـرف فضـًا عـن ذلك كل 

من سـبقه مـن الباحثين فـي المواضيـع القريبة من موضـوع بحثه، 

ولكـن الفكـرة األساسـية لكتابه هـي له وليسـت ألحد غيـره: إنه أول 

مـن حاول أن يحلل تحلياً متماسـكاً األسـلوب الشـعري عنـد العرب 

كمـا كان يفهمه هـو بالطبع.
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ورب سـائل يسـأل: لمـاذا نقصـر كامنا علـى الجاحـظ وال نتناول 

آثـار اآلخريـن التـي ترقى إلـى القرن التاسـع أيضـاً؟ فالجـواب عن 

هذا السـؤال بسـيط جـداً؛ ففـي رأيـي ال يمكـن أن يقارن أحـد بابن 

المعتـز فـي هـذا المضمار غيـر الجاحـظ، فليس ثمـة من آثـار غير 

آثـاره خصصـت لنظريـة األدب؛ ال شـك أننـا لـو أردنـا تتبـع نشـوء 

االهتمـام النظري بالقضايـا األدبية لوجب علينـا أن نجمع الماحظات 

المتفرقـة التـي نصادفها عنـد الشـراح واللغويين، وال شـك أيضاً أننا 

لـو فعلنـا للقينـا كثيراً من األشـياء الممتعة الشـيقة، ولكـن المؤلفات 

القائمـة بذاتهـا لـم تظهـر إال منذ عصـر الجاحظ.

إن الجاحـظ، مـع األسـف، ليـس مـن الكتـاب الذيـن يسـمحون 

لغيرهـم باالقتـراب منهـم دون أن ينالهـم عنـاء؛ فقلة نشـر مؤلفاته 

المنتقـدة تجعـل بحـد ذاتهـا هـذه المهمـة صعبـة جـداً. ثـم يزيـد 

مـن صعوبتهـا أكثـر مـن ذلك أسـلوبه الخـاص؛ لقـد رسـم الباحث 

األدبـي »العسـكري« ألكثر من عشـرة قـرون خلت صـورة رائعة عن 

الجاحـظ؛ إذ قـال: »... وكان أكبـر هذه الكتب وأشـهرها كتـاب البيان 

والتبييـن ألبـي عثمان عمـرو بن بحر الجاحـظ. )وهـو(  لََعْمري كثير 

الفوائـد، جـم المنافع لِما اشـتمل عليه مـن الفصول الشـريفة والفقر 

اللطيفـة والخطـب الرائعـة... إاّل أن اإلبانـة عن حدود الباغة وأقسـام 

البيـان والفصاحـة مبثوثة فـي تصانيفه، ومنتشـرة فـي أثنائه؛ فهي 

ضالـة بين األمثلـة ال توجد إاّل بالتأمـل الطويل والتصفـح الكثير«)1( .

)1(- »كتاب الصناعتني«. استمبول، سنة 1320، صفحة 5.
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ومـن الصفـات الدالـة كثيـراً علـى طريقـة الجاحـظ األدبيـة أن 

ماحظاتـه فـي القضايا التـي تهمنا غير مبعثـرة في »كتـاب البيان« 

وحـده- وهـو أمـر طبيعـي تمامـاً- بـل مبعثـرة أيضـاً فـي »كتاب 

الحيوان«.

إن بحثـه فـي الكلمـة واألدب وثيـق الصلـة بنظريتـه فـي البيـان: 

البيـان بالصوت والكتابـة والتقدير )با كلمة وال شـكل( والشـكل)1(، 

وقـد ذكـر بضع مـرات حالة خامسـة هـي »النصبـة« غيـر الواضحة 

تمامـاً، والتـي كتـب عنها مؤخـراً »نالينـو«. أمـا نحن فـا يهمنا هنا 

إاّل »البيـان بالصـوت«، ولكـن نظـرة فيه أكثـر إحاطة تـؤدي بنا إلى 

أبعـد ممـا يجـب. لنقـل عرضـاً إن اللغة فـي رأي الجاحظ قد نشـأت 

اصطناعيـاً ال طبيعيـاً )2(، ولعل أحـداً من المسـلمين ال يأخذ بغير هذا 

الـرأي؛ ذلـك أن ميـل الجاحـظ إلـى الفلسـفة الطبيعية يجذبـه دائماً 

إلـى المزالـق عندمـا يتكلـم مثـًا عـن لغـة الحيوانـات)3(، أو يبحث 

فـي مقدرة اللسـان علـى التقليـد، ويعتبر اإلنسـان عالماً صغيـراً)4( . 

وعندمـا يعالـج الجاحظ قضايـا األدب يأخـذ بالطريقة النسـبية التي 

يعتبرهـا الزمـة حتـى فـي غير ذلـك مـن المياديـن)5(، وأنـه ليعرف 

بوجـود آداب أخـرى؛ يعـرف أن هنـاك أدبـاً يونانيـاً وأدبـاً فارسـياً، 

ويعـرف  فـوق ذلك أن هنـاك أدباً هنديـاً وأدبـاً زنجياً )يفهمـه فهماً 

)1(- »كتاب الحيوان«. الجزء األول، ص 17، 23. »البيان«، املجلد األول ص 34 - 35.
)2(- قارن: البيان. الجزء الثاني، ص 134 - 136.

)3(- املصدر نفسه، الجزء األول، ص 28 - 29 وما بعدها.
)4(- املصدر نفسه، ص 31.

)5(- املصدر نفسه، الجزء الثاني، ص 56.
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سـاذجاً جـداً()1(، ويحـدد  أنـواع األدب بكثيـر مـن البسـاطة؛ فهـي 

عنده: الشـعر والنثر والمراسـلة )2(، مع تقسـيم كل منها إلى أصناف.

وطبيعـي أن أكثـر اهتمامـه متجـه نحو الشـعر الذي يرى منشـأه 

فـي العوامـل الواقعيـة، وهو أمر كثيـر الشـبه بـاآلراء الحديثة. حتى 

األشـعار التـي تتنـاول الجـن والغـول يميـل إلى تفسـيرها بأسـباب 

. واقعية)3( 

وأنـه يحسـن المعرفـة بآثار علمـاء اللغـة، ولكنه يحـاول االحتفاظ 

باسـتقاله عـن نظرياتهـم الضيقـة، ويكـره األخـذ بآراء غيـره دون 

تمحيـص؛ فهو مثـًا ال ينكـر أن مصطلحات العروض هـي من وضع 

الخليـل، ولكنـه يثبـت أن بعـض المصطلحـات قـد وجد مـن قبل)4(، 

وهـو قريب إلـى بعض مبـادئ األسـاليب العصرية في تاريـخ األدب؛ 

إنـه يعـرف مثاً النقد علـى أسـاس المقارنة بين مصدريـن مختلفين 

)5(، ويعـرف مسـألة  صحة المصـدر أو زيفه، إلـخ...)6( .

ومـع تنـوع هـذه النظريـات واتسـاعها في أكثـر األحيـان نجد أن 

الموضـوع الذي شـغل ابـن المعتز في »كتـاب البديع« يبقى ذا شـأن 

ثانـوي عنـد الجاحـظ؛ ال شـك أن لديـه بعض اللفتـات التـي تتناول 

هـذا الموضوع، ولكن هـذه التوافه لم تثـر كبير اهتمامـه. إن التحليل 

)1(- املصدر نفسه، ص 51، 52، 55، 56.
)2(- املصدر نفسه، الجزء األول، ص 83.

)3( - الحيوان، الجزء السادس، ص 77 - 79.
)4(- البيان، الجزء األول، ص 60.

)5(- املصدر نفسه، ص 32.
)6(- املصدر نفسه، ص 173، 220. قارن: الحيوان، الجزء الرابع ص 67 - 68.
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المنسـق ألسـاليب البديع لم يشـغل ذهنه، ويزداد هـذا وضوحاً عندما 

نقـارن مصطلحاته فـي الصـور البديعيـة بمصطلحات ابـن المعتز؛ 

فكل شـيء عنـد الجاحظ متقلقـل مضطرب، أمـا في »كتـاب البديع« 

فلـكل كلمة معناهـا المحـدد وأما مبلـغ اإلصابة في التحديـد فقضية 

المعتـز؛ تسـتقل كل االسـتقال  ابـن  أخـرى. والمصطلحـات عنـد 

تقريبـاً عـن معناهـا اللغـوي بينما هـي بعكس ذلـك عنـد الجاحظ؛ 

إذ يمتـزج المعنى االصطاحـي بالمعنى اللغوي دون تمييز. وأحسـن 

مثـال على ذلـك كلمة »البديع« نفسـها؛ فهي تسـتعمل عنـد الجاحظ 

فـي أكثـر األحيـان ال بمعنـى »الجـدة فـي األسـلوب« بـل بمعناهـا 

األصلـي أي »الغريـب« و»الطريـف« و»غيـر المعتـاد« كصفة لبعض 

الوقائـع مـن حياة اإلنسـان والحيـوان)1(. صحيـح أن كلمـة »البديع« 

ازداد اسـتعمالها فيمـا بعد في »كتـاب البيان« بمعناهـا االصطاحي، 

ولكـن المـرء ليشـعر أنهـا هنا أيضـاً غريبة بعض الشـيء ومـا ثبتت 

على حـال)2( .

وإذا انتقلنـا إلـى المصطلحـات األخـرى لـم نجـد شـيئاً شـبيهاً 

بتصنيـف ابـن المعتـز المنسـق المرتب. ثم إننـا ال نلقى عنـده جميع 

مصطلحـات ابـن المعتـز، ولكننـا مـن جهـة أخـرى نجد عـدداً من 

االضطـراب،  كل  عنـده  مضطربـة  ولكنهـا  الجديـدة  المصطلحـات 

حتـى البسـيطة منهـا، كمصطلـح »التشـبيه« الـذي يفهمـه الجاحظ 

)1(- الحيوان، الجزء األول، ص 18؛ الجزء السادس، ص 8 وما بعدها.
)2(- البيان، الجزء األول، ص 24، 39؛ الجزء الثاني، ص 175وغريها.
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أحيانـاً بهـذا المعنـى)1(، ويفهمـه أحيانـاً بمعنـى »المثـل«، وبمعنى 

»االسـتعارة« أيضـاً)2( . وبصـورة عامة ال نجـد لديه ذكـراً لتصنيفات 

هامـة كالجنـاس والمطابقـة. لـن أحلـل هنا جميـع األمثلة فهـذا أمر 

ال يهـم إاّل المسـتعرب، وال يفهمـه إاّل المسـتعرب، وال داعي لإلشـارة 

إلـى االختـاف واالنقطاع بيـن طريقتي هذيـن العالمين فـي معالجة 

قضيـة واحدة في قضيـة األسـاليب البديعية، وفي وسـعنا الجزم بأن 

تصانيـف ابـن المعتز نشـأت بـدون أي تأثير مباشـر مـن الجاحظ.

ومـن المهـم، مـن نـواح أخـرى أيضـاً، تحليـل صفـات كل مـن 

أمامنـا  يبـدو  فالجاحـظ  مؤلفاتهمـا؛  فـي  تتجلـى  كمـا  العالميـن 

موسـوعياً ومـن أصحـاب الفلسـفة الطبيعيـة ولديـه ميـل عظيم إلى 

العلـوم الطبيعيـة والتاريخيـة؛ فليسـت ظاهـرة األسـلوب البديعـي 

عنـده إال ذرة صغيـرة من الكـون العظيم، ال تهمه تفاصيلـه، ولذلك ال 

يقـف عنـده، وال يعطي فـي أحيان كثيـرة أيـة تحديدات؛ إنـه يعالج 

القضايـا العامـة في إطارهـا الواسـع ويعالجها في كثير مـن األحيان 

حسـب مبـادئ المنطـق دون أن يضيـق من أطر فلسـفته الواسـعة، 

وكثيـراً مـا يحفظه ميله إلـى العلـوم الطبيعية من مشـاركة اللغويين 

العـرب ضيـق نظرتهـم إلى قضايـا اللغـة أيضـاً. ولقـد كان بإمكان 

طريقتـه أن تكـون جزيلـة النفـع فـي هـذا الميدان لـوال أن أحـداً لم 

يواصـل مـا بـدأه. ومما يؤسـف له أن أسـلوبه فـي العرض وسـعيه 

إلـى تسـلية القـارئ قـد حجبـا كل الجوانـب اإليجابيـة فـي عملـه 

)1(- مثاً: الحيوان، الجزء الثالث، ص 15؛ البيان، الجزء الثاني، ص 38.
)2(- الحيوان، الجزء الثالث، ص 34؛ الجزء الرابع، ص 91، 130.



مقاالٌت ِفي األدب العربّي

70

العلمـي؛ فاألجيـال المتأخرة ال ترى فيـه إال َقّصاصاً مسـلياً، والعلماء، 

وإن لـم ينكـروا فضلـه، فإنهـم يشـاركون العسـكري رأيه فيـه. نعم 

إن طريقـة الجاحظ لـم يكن لها أي تأثيـر، والكثيرون مـن المعجبين 

بـه لـم يكونوا ألنفسـهم فكرة واضحـة عـن نظرياته. أما ابـن المعتز 

فـا يمكن أن يسـمى كالجاحظ عالماً موسـوعياً؛ لقـد كان ابن المعتز 

شـاعراً وأديبـاً، ولـم يبحث إال فـي الكلمة الشـعرية وأشـكال البديع.  

لقـد بـذل قـواه كلهـا للكلمـة- ولـم يـر شـيئاً إال الكلمـة؛ لقـد وجه 

مواهبـه التحليليـة كلهـا إلـى الكلمـة، ومـن الكلمة اسـتقى أسـلوبه 

الحـي المتجـدد، وكان لطريقتـه في معالجـة الكلمة الشـعرية نتائج 

رائعـة فـي أول األمـر، ولكـن هـذه الطريقـة، وقـد تلقفها فيمـا بعد 

أيـدي أنـاس أقل موهبـة، تحولـت بالتدريج إلـى طريقة ميتـة، ولعل 

طريقـة الجاحـظ هـي وحدها التـي كان فـي إمكانهـا أن تعيدها إلى 

ة. لحيا ا

إن معرفتنـا بـآراء الجاحـظ فـي البديـع تيسـر لنـا الوصـول إلى 

اسـتنتاج آخـر هـام جـداً  يتعلـق بقضيـة نشـوء البديـع العربـي، 

وسـيان إن اعتبرنـا مؤلفـات الجاحـظ األولـى فـي هـذا الميـدان أو 

رحنـا نبحـث عـن سـوابق لهـا فيما تفـرق مـن ماحظـات اللغويين 

والنحوييـن والشـراح؛ ففـي كا الحالين يجـب االعتراف بـأن البديع 

العربـي نشـأ علـى أسـاس دراسـة اللغـة العربيـة نفسـها ال بتأثير 

فكـرة مجـردة، فمـن مثـال الجاحظ نـرى كيف نشـأ البديـع وكيف 

تطـور المعنـى اللغوي البسـيط للكلمة بعد تذبذبـات وتغيرات كثيرة، 

ونشـأ منـه المعنى الخـاص الـذي أزال المعنى العادي إزالـة تامة من 
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السـيكولوجيا اللغويـة. ومـا تحليل األمثلـة عند ابن المعتـز والجاحظ 

إاّل دليـل مفحـم علـى أن البديـع العربـي قـد قـام فـي بـادئ األمـر 

علـى أسـس لغويـة، ولعل هـذا ما يفسـر كـون البديع السـيكولوجي 

األرسططاليسـي لـم يتـرك مطلقـاً أي أثـر طويـل األمد فـي العرب، 

وظـل بعيـداً عـن الباحثين فـي األدب.

ومـا دمنـا فـي معـرض الحديـث عـن البديـع العربـي فـي القرن 

التاسـع فـا مندوحة لنا من ذكـر َعلَِمـه الثالث وهو قدامـة بن جعفر 

الـذي عرفنـاه منـذ زمـن بعيـد جغرافيـاً، مع أنـه كبحاثة فـي األدب 

مـازال غير محتـل مركزه في العلم األوروبي. لن أسـوق هنا األسـباب 

التـي حـدت بي إلى اعتبـاره أقدم مما يظـن عادة، وجعلتنـي ال أوافق 

علـى رأي دي غويـي الـذي يعتبر وفاته سـنة 948م)1(. ولكـن مما له 

أهميـة عظيمـة في نظرنـا هو أنـه درس على نفس الشـخصين الذين 

درس عليهمـا ابـن المعتز )وهمـا المبرد وثعلبـة()2(، وهـذا يعني أنه 

ينتمـي إلـى نفـس األوسـاط األدبية التـي ينتمـي إليهـا ذاك. في هذه 

األوسـاط نمـا ذوقـه األدبـي، وفيها نشـأ األسـاس الـذي ناقـش عليه 

المعتز. ابـن  نظريات 

عندمـا نقـرأ مؤلفـه الشـهير »نقـد الشـعر«)3( نشـعر بشـيء من 

الحيـرة؛ فإنـه يختلـف اختافاً قويـاً عن آثار ابـن المعتـز والجاحظ 

)1(- VI, BGA ص X XII.
)2(- ياقوت. معجم األدباء. الجزء السادس، ص 204. قارن أيضاً ما جاء يف نقد الشعر لقدامة بن جعفر: ص 

66 - أحمد بن يحيى )ثعلبة( ص 84 - محمد بن يزيد )املربد(.
)3(- نقد الشعر. استمبول، 1302. طبع أحمد الشدياق صاحب جريدة »الجوائب«.
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بإنشـائه وأسـلوبه، ويمكن القـول إنه فـي بعض المواضـع لم يكتب 

بلغـة عربيـة سـليمة، والتفسـير الكافي لهذا نجـده في تاريـخ حياة 

المؤلـف األدبيـة؛ فهو لـم يقتصر على دراسـة األدب بل اشـتغل كثيراً 

بالفلسـفة واشـتهر بأنـه حجـة فـي المنطـق؛ »إننـا نلحـظ ذلك من 

مؤلفاتـه« - كمـا قـال مـرة عنـه ياقـوت)1( . ونعـرف كذلـك  أن أباه 

كان مسـيحياً، وأنـه لـم يعتنـق اإلسـام إاّل فـي بداية القرن التاسـع؛ 

كل هـذا دليـل كاف علـى صلته الوثقـى بممثلـي العلوم غيـر الدينية 

الذيـن عكفـوا أكثـر ممـا عكفوا علـى نقـل المؤلفـات اليونانيـة إلى 

اللغـة العربيـة. والفـرق الكبير بين قدامة وهذا الوسـط هـو ميله إلى 

األدب. وطبيعـي أن تتـرك معارفه الفلسـفية أثرها فيمـا كتب في هذا 

الحقـل، ولسـنا نجد مثياً لـه ال في ذلـك العصر وال في الـذي أعقبه. 

حتـى ابن سـينا وابن رشـد ال يشـبهانه كثيـراً من هـذه الناحية.

ففـي كتاب قدامـة نرى بنـاء منتظماً ومنهاجـاً، وهو يـرى أن لعلم 

الشـعر خمسـة أبواب هي العـروض والقافية والمفـردات والموضوع 

والنقـد. أمـا كتابـه فمقتصر علـى النقد ألن سـائر األبـواب كما يقول 

كانـت موضـع درس ممحص من قبـل علماء آخريـن وألن النقد وحده 

للشعر. بالنسـبة  مهم 

واسـتناداً إلـى القـول الشـائع بـأن الشـعر كام منظـوم مقفـى 

ويتضمـن معنـى معينـاً، يقـول قدامـة بـن جعفـر بوجـود أربعـة 

عناصر أساسـية للشـعر هي الصـوت والموضـوع والـوزن والقافية، 

)1(- ياقوت. املؤلف املذكور، الجزء السادس، ص 203.
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ومـن تركيـب هذه العناصـر على صـور مختلفة تتكون سـتة تراكيب 

جديـدة. ولمـا كانـت القافية صوتـاً فقط فيجـب اسـتثناؤها من هذا 

التركيـب ويبقـى جمـع القافيـة بالمضمـون؛ ألن القافيـة تعبـر عن 

فكـرة لهـا عاقة مـا بفكـرة القصيـدة، وهكـذا يكـون لدينـا ثمانية 

عناصـر للشـعر، أربعـة منها بسـيطة، وأربعـة مركبة. أمـا العناصر 

البسـيطة فيـدرس قدامـة ثاثـة منهـا - الصـوت والـوزن والقافية- 

بشـيء مـن السـرعة فيمـا يوجـه معظـم اهتمامـه للموضـوع. وفي 

القسـم الثانـي من الكتـاب يتكلـم قدامة عـن تركيب العناصـر، وفي 

القسـم الثالـث يتكلـم عـن عيـوب الشـعر حسـب المنهـاج نفسـه: 

الصـوت والـوزن والقافيـة والموضوع.

يتبيـن مـن مضمـون كتـاب قدامـة أنـه من حيـث مقاصـده بحث 

كامـل عـن البديع يفوق كثيـراً ِبِغنَاه كتـاب ابن المعتـز. وبالفعل فإن 

كتـاب »نقـد الشـعر« يختلف عـن الكتب األخـرى في سـائر النواحي 

أيضـاً؛ فاألمثلـة التـي يسـوقها مبحوثة بحثاً دقيقاً، وليسـت مكدسـة 

بعضهـا فـوق بعض كما عنـد الجاحظ وابـن المعتز. وعـرض الفكرة 

منسـق جداً ومـدروس دائماً. وعلى غـرار العلماء العـرب جميعاً كابن 

المعتـز مثـًا، يعتبر قدامـة نفسـه مجـدداً ومبدعـاً لاصطاحات)1(  

التـي تختلـف أحيانـاً عن تلك التـي يسـتعملها ابن المعتز، وشـعوره 

نحـو من سـيتولى بعـده األبحاث فـي هـذا الموضوع طيب كشـعور 

ابـن المعتـز. اعتمد قدامـة على المصـادر نفسـها التي اعتمـد عليها 

سـابقاه، وهـي علـم اآلداب العربية في ذلـك الزمن. ونسـتطيع اعتبار 

)1(- قدامة. »نقد الشعر«، ص 6.
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كتابـه أصيـًا أصالة مؤلفـات الجاحظ وابـن المعتز، كمـا أن طريقة 

تفكيـره أضفت علـى كتابه شـيئاً كبيراً من شـخصيته.

وإذا تكلمنـا عـن أقـرب المصـادر التـي اسـتقى منهـا فـإن مـن 

الممتـع جـداً تتبـع عاقتـه بابن المعتـز؛ إنه با شـك يعـرف »كتاب 

البديـع«، ويأتـي علـى ذكـر شـواهد بديعيـة بالترتيـب نفسـه الذي 

ذكرهـا بـه ابـن المعتـز)1(، ولكنـه ال يسـمي هـذا األخيـر باسـمه 

مطلقـاً، وليـس هذا بشـيء عـارض؛ فنحـن نعـرف كرهـه لمؤلفات 

ابـن المعتـز، ويبـدو أنـه يتجاهل عمـداً ذكـر خصمه فـي األدب هنا 

ألنـه في بعـض األحـوال ال يسـتعمل مصطلحاته، بل يسـعى الختراع 

مصطلحـات جديـدة، ولكنـه رغـم محاولته هـذه لم ينل هدفـه. ففي 

أي تاريـخ للبديـع  العربـي نجـد مصطلحـات ابـن المعتز بـدون أي 

اسـتثناء تقريبـاً، أضـف إلى ذلـك أن كل مـن درس البديع لـم يحكم 

علـى مصطلحـات قدامـة بالنجـاح. وليـس مـن الصواب مـع ذلك أن 

نـرد إلـى هذه األسـباب عـدم شـهرة نظرية قدامـة؛ إن السـبب األول 

فـي عـدم شـهرتها هـو نفـور األوسـاط األدبية مـن كل بنـاء نظري 

نشـأ بتأثيـر فلسـفة غريبـة عنهـم ومنطـق ليـس منهـم. إن كتـاب 

قدامـة يتـرك فـي النفـس شـعوراً بأنـه غريـب عـن العـرب بعـض 

الشـيء، وذلـك إذا قـورن بمؤلفـات ابن المعتـز والجاحـظ. وهذا هو 

السـبب الـذي جعلـه، رغم مزايـاه الجليلـة، ال يحظـى باألثـر الكبير 

الـذي  حظيـت به المؤلفات السـابقة. ومع أن شـأن قدامـة في تاريخ 

البديـع العربـي ال يجوز أن يقارن بشـأن ابـن المعتز إاّل أنـه ال يجوز 

)1(- املصدر نفسه، ص 61. قارن أيضاً ص 67 حيث بعض األمثلة مستعار من كتاب ابن املعتز.
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االعتقـاد بأن »نقد الشـعر« لـم يحظ بكثير مـن القراء؛ فلقد  اشـتهر 

اسـمه وكتابه شـهرة واسـعة منـذ القرن الحـادي عشـر عندمما كتب 

اآلمـدي كتابـه فـي مهاجمة »نقـد الشـعر«)1( ، حتى القـرن الخامس 

عشـر عندما ذكـر ابن خلـدون اسـمه في مقدمتـه الشـهيرة بوصفه 

خامـس خمسـة أسـاتذة مرموقين فـي الباغة.

نقـف عند هـذا الحد فـي بحثنا، ولقـد رأينـا أن تاريـخ البديع عند 

العـرب في القرن التاسـع عـرف ثاثة أشـخاص وهـم الجاحظ وابن 

المعتـز وقدامـة؛ مؤلفاتهـم مختلفـة وال يقـل اختافاً عنهـا حيواتهم 

األدبية. الموسـوعي المعروف الذي أراد أن يشـمل العالـم كله دون أن 

يسـتطيع، وال أن يريـد دراسـة التفاصيل دراسـة منسـقة يأفل نجمه 

عنـد عاشـق األسـلوب البديعـي- الشـاعر الغارق فـي جمـال القول 

المفضـل الشـكل علـى المحتـوى ومـن بعـده يأتـي تلميذ الفلسـفة 

والمناطقـة اإلغريـق الجـاف جـداً وغيـر المألـوف كثيراً عنـد العرب 

الناظـر مـن عـل إلى أقرانـه الذيـن ال يفهمون هـذه الحكمـة البالغة. 

وليـس من العسـير الحـدس بأن محكمـة الخلف قدمت رايـة األولوية 

إلـى الشـاعر األميـر الـذي أصبح مؤسـس هـذا العلـم الجديـد. ومن 

المؤسـف أن ورثتـه لـم يرثـوا جميعـاً عنـه حسـه البديعـي وقدرته 

علـى التغلغـل مباشـرة في كيـان الكلمـة. لقد عالـج الكلمـة وحدها 

وهـذا مـا ضيق أفقـه كثيراً. ولعـل هذه الطريقـة جعلـت البديع الذي 

أسـرف في االزدهار في القرن التاسـع أسـلوباً مدرسـياً ميتاً. أو لعل 

تاريـخ البديـع العربي قد نشـأ غير هـذا المنشـأ لـو أن آراء الجاحظ 

)1(- ياقوت. املؤلف املذكور، الجزء الثالث، ص 54. قارن الجزء الثالث، ص 58، والجزء السادس، ص 205.
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الفلسـفية الطبيعيـة قـد أثـارت الخصب في علـم جمال ابـن المعتز، 

ولـو أن منطـق قدامـة قـد أثـر فيـه تأثيـراً تنظيميـاً. إن هـذا طبعاً 

ال يعـدو االفتـراض. فتاريـخ البديـع العربـي سـار في طريـق آخر، 

ولعـل القـرن التاسـع كان أخصـب فتـرة مـن فتراتـه. لقد تـرك أثراً 

كبيـراً فـي كل التطـور الاحـق، وهذا مـا يبـرر اختيـاري البديع عند 

العـرب فـي القـرن التاسـع موضوعاً لحديثـي هذا.
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الحضارة العربية يف إسبانيا

فـي النصـف الثانـي مـن عـام 1936 طلبـت معاهـد االستشـراق 

فـي لينينغـراد )ككليـة التاريخ والفلسـفة واللغـة ومعهد الدراسـات 

الشـرقية التابع للمجمع العلمي لاتحاد السـوفياتي والكلية الشـرقية( 

أن ألقـى محاضـرة عـن الحضـارة العربية فـي إسـبانيا، واتضح لي 

مـن اسـتمرار طرح أسـئلة كثيـرة علـّي متعلقة بهـذا الموضـوع أن 

االهتمـام بـه قد خـرج عن دائـرة االستشـراق التـي يهمها هـذا األمر 

مباشـرة. ونظـراً لعـدم وجـود أية مؤلفـات باللغـة الروسـية تتناول 

هـذا الموضـوع عزمـت أن أطبـع محاضرتي هـذه، مع أن دراسـاتي 
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عـن حضـارة العـرب فـي إسـبانيا تناولـت فقـط بعض نواحـي هذا 

الموضوع.

كان يجـب أن تسـتغرق المحاضـرة سـاعة ونصفـاً ال أكثـر، لذلـك 

كنـت مضطـراً أن اختصرهـا بشـكل يتناسـب مـع الوقـت فجـاءت 

غيـر مسـتوفية فـي جميـع أبوابهـا، فاسـتغنيت  عـن وصـف الفـن 

الـذي يتطلـب مـو اداً لتشـخيصه، وكذلـك عـن األدب وبوجـه خاص 

عـن الشـعر الذي ترجمـت نماذجـه إلى لغـات غربي أوروبـا، وبذلت 

جهـدي أن أرسـم صـورة إلبـراز تلـك النواحـي مـن هـذه الحضارة 

المعروفـة قليـًا، وأن أشـير بقـدر اإلمكان إلـى النتائج التـي توصل 

إليهـا العلـم في السـنوات األخيـرة، ومع أنـي تجنبت ذكـر التفاصيل 

فـي محاضرتـي إاّل أنـي جئت ببعض أرقـام وشـواهد، وذكرت بعض 

الوقائـع ووجهـت نظـري خاصة إلـى بعـض المصادر لدراسـة نواح 

معينـة لهـذه الحضـارة، خصوصاً لتلـك التـي أصبحـت معلومة في 

المـدة األخيـرة، ولـم تدخـل بعد ضمـن االسـتعمال في دائـرة علمية 

. واسعة

أتبعـت محاضرتـي هذه، حين طبعها، بفهرسـت صغيـر للمصادر، 

مكتفيـاً بذكر مـا لها بصفـة عامة، أما فيمـا يتعلـق بالماحظات فقد 

سـمحت لنفسـي بإعطاء تفاصيل خاصة، مقدراً أن القـراء ربما أرادوا 

أن يتعمقـوا فـي المعلومـات التـي قامت اسـتنتاجاتي على أساسـها، 

ولـم أتمكن من اإلشـارة  بانتظام إلـى المصادر؛ إذ اضطـررت إذ ذاك 

أن أتبـع كل عبارة بعدة شـواهد.
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أمـا فيمـا يختـص بنـص المحاضـرة فهو يطبـع على أسـاس تلك 

المحاضـرة التـي ألقيتهـا فـي قاعـة المحاضـرات للمجمـع العلمـي 

لاتحاد السـوفياتي فـي 17 نوفمبـر 1936 )بزيادة بعـض تفاصيل 

ليسـت بـذي شـأن(، وقسـمت النص إلـى فصـول صغيرة لـكل منها 

عنـوان خـاص لتسـهيل القـراءة، وكتبـت أسـماء األعـام بالصيغـة 

الروسـية المبسـطة. أمـا في الفهرسـت والماحظـات فقـد أتيت بها 

حسـب القواعـد المتبعـة في االسـتعراب بروسـيا.

محاضرتـي اليـوم عن حضـارة العـرب في إسـبانيا مسـتدعاة من 

صميـم الحيـاة. لقـد مضت أشـهر عديـدة طرقـت خالها مسـامعنا 

أسـماء قديمـة ألفناهـا كثيـراً منـذ الصغر؛ أمثـال غرناطة وأشـبيلية 

وطليطلـة، أعطتهـا الحـرب األهليـة مضموناً جديـداً، وسـمرت انتباه 

العالـم إلـى الحـوادث األخيـرة، فتقهقـر الماضـي أمـام الحاضـر 

وباخـت ألوانـه. ال يمكننـا أن نقول إننا نعـرف الماضي جيـداً؛ إذ إننا 

مـا وعينـاه بطريق العلم بـل في إطـار رومانتيكي، وهـو رومانتيكية 

الشـعر والفن، حتـى إن معلوماتنا عـن الحضارة العربية في إسـبانيا 

تكونـت تحـت تأثيـر الرومانتيكيـة؛ فلعـب الشـعراء فيهـا دوراً أكثر 

مـن العلمـاء، ويـكاد ال يوجـد كتـاب مشـهور فـي هـذا الموضـوع 

أكثـر مـن روايـة شـاتوبريان »ابـن السـراج األخيـر« )1826(، وقد 

كان تأثيـر الرومانتيكيـة واسـعاً خصبـاً. ويكفي أن نذكـر أن حكاية 

»الديـك الذهبـي« لبوشـكين يرجـع أصلهـا إلـى مجموعة األسـاطير 

»الحمـراء« من تأليـف الكاتب األميركـي آرفين في إسـبانيا )1832(، 

وقد شـابت شـائبة الرومانتيكية أول الدراسـات العلميـة التي ظهرت 
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فـي العقد السـادس مـن القـرن الماضي عـن الحضـارة العربية في 

إسـبانيا، وكان صاحب إحدى هذه الدراسـات »فون- شـاك« مؤسـس 

متحـف مونيـخ الشـهير للرسـوم ومترجم شـاه نامة، ومـن البديهي 

أن يطغـى الشـعر والفن على كل شـيء في كتابـه. أما العالـم الثاني 

خ الهولنـدي دوزي الـذي كان ملماً بالمعلومـات العربية  فـكان المـؤرِّ

المعروفـة إذ ذاك إلمامـاً تاماً، إاّل أن مواهبه الفنيـة كانت تتغلب أحياناً 

علـى شـك العالـم؛ حتـى إن المرء ليقـرأ صفحـات كثيرة مـن مؤلفه 

الـذي يقع في أربعة مجلـدات، وهو »تاريخ المسـلمين في إسـبانيا«، 

بلهفـة كروايـة تاريخيـة كثيراً مـا تطغى فيهـا مسـحة الرومانتيكية 

علـى الحقيقـة الواقعية، ولقد كان سـحر نبوغ دوزي قويـاً؛ حتى إنه 

لـم يجـرؤ أحد بعده طـوال نصف قـرن أن يعود إلى هذه الدراسـات، 

حتـى قـال أحـد العلمـاء: »إن الـذي يكتب عـن العـرب في إسـبانيا 

بعـد دوزي كمـن يكتب اإلليـاذة بعد هوميـروس«، ولكنـه كان عودة 

إلـى هذه الدراسـات فـي بدء جيلنـا هذا فقـط، وبدأت تنكشـف نواح 

أخـرى عـن حضـارة العـرب فـي إسـبانيا بفضـل دراسـات العلماء 

اإلسـبانيين على األخـص، وبجانب تـراث الفن الرائع وطرافة الشـعر 

أخـذت تبـدو ألعيننـا  خفايـا هـذه الحضارة التـي كانت فـي يوم من 

األيـام تحتـل المـكان األول فـي أوروبـا؛ فكامـي عـن نواحـي هذه 

الحضـارة الشـهيرة؛ أعنـي: الفن والشـعر سـيكون وجيزاً.

إن فـي مجموعـات األرميتـاج عندنـا يتمثـل تـراث هـذا الفـن، كما 

أنهـا تظهـر فـي بعـض الرسـوم التـي فـي متنـاول اليـد. ونمـاذج 

الشـعر موجـودة مترجمـة إلـى اللغـة األوروبيـة، أمـا أنـا فأريـد أن 
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أزيـح السـتار عن بعـض الخفايا، وأكشـف عن عوامل هـذه الحضارة 

الدفينـة التـي طغـت عليهـا مسـحة الرومانتيكية.

***

وال يسـعنا إاّل أن نشـير إلـى أن العـرب هـم الذيـن عرفـوا أوروبـة 

بالـورق؛ فهـذا االختـراع الصينـي الـذي ظهـر فـي سـمرقند للمـرة 

األولـى فـي القرن الثامـن على عهـد الخافة انتقـل منها إلـى بغداد، 

واسـتمر في سـير طويـل األمـد عبر مصـر وإفريقيـا الشـمالية إلى 

إسـبانيا، فـكان أوَل من أسـس معامل للـورق في أوروبا فـي مدينتي 

شـاطبة وطليطلـة هم العـرب، ومن هنا انتشـرت صناعته فـي العالم 

الغربـي رويـداً رويداً.

***

بمختلـف  العربيـة  إسـبانيا  سـكان  أشـتات  فـي  نتأمـل  عندمـا 

أجناسـهم وأديانهـم نتسـاءل بالرغـم منا بأيـة لغة كانـوا يتفاهمون، 

وأيـة لغـة كانـت متداولـة بينهـم. إن العلم أثبـت في العقـود األخيرة 

أن لغـة العامـة كانـت فـي العصـر العربي كلـه مزدوجة، ال شـك أن 

اللغـة العربيـة الفصحـى كانـت اللغة الرسـمية فـي المملكـة؛ يتكلم 

ويكتـب بهـا كل مـن أهالـي المـدن، وقـد أتقنهـا مختلـف الكتـاب 

واألدبـاء، وتشـهد على ذلـك آداب إسـبانيا العربيـة التي لـم تكن في 

أي مـكان منهـا دون أبلغ نمـاذج آداب خافـة الشـرق، وبجانب هذه 

اللغـة العربيـة الفصحـى كانـت منتشـرة كما هـي الحالة فـي جميع 

أنحـاء العالـم العربي لغـة العامة المسـتعملة فـي حياتهـم العادية، 
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والمختلفـة اختافـاً شـديداً عـن الفصحـى. وقـد كتـب المقدسـي 

جغرافـي القـرن العاشـر أنه لـم يفهمه أحـد من عرب خافة الشـرق 

بـدون جهـد، والسـبب هـو تشـبع لغـة العامـة لحـد كبيـر بكلمات 

رومانيـة، وتشـهد بذلك أشـعار ابن قزمان شـاعر القرن الثاني عشـر 

األندلسـي المحفوظـة لدينـا؛ فهـذا الشـاعر ولد فـي قرطبـة وعاش 

فـي غرناطـة وأشـبيلية، فأغانيـه منظومـة باللغـة العربيـة العامية، 

والنسـخة الوحيـدة مـن أغانيه هـذه محفوظة فـي معهد الدراسـات 

الشـرقية التابعـة للمجمـع العلمـي فـي لينينغـراد؛ فعندمـا نقرؤها 

نشـعر حـاالً بـأن لغتهـا لغة السـوق والشـارع الحيـة، ويتضـح لنا 

لمـاذا لـم يفهمها العـرب الوافدون مـن شـرق الخافـة، وإذا تذكرنا 

أن اللهجـة الرومانيـة كانـت كذلك منتشـرة بين األهالـي يتكلمون بها 

حتـى في قصـر الخليفة أصبحـت الصـورة لدينا كاملة. أمـا القاضي 

فـكان مـن واجباته معرفـة اللغة الرومانيـة؛ فنرى في كتـاب »تاريخ 

قضـاة قرطبـة« شـواهد على هـذا، إذ إن الـزواج المختلـط والظروف 

العائليـة جعلـت اللهجـة الرومانية سـائدة. يذكـرون من النـوادر أنه 

حتى النسـاء كن يتكلمـن بالعربية في إحـدى القبائل السـاكنة بقرب 

قرطبـة. لذلـك أخـذت اللغـة الاتينيـة تتقهقر أمـام هـذه اللهجات، 

ولـم تبـق محفوظـة إاّل فـي محيـط ضيـق، أي محيـط األكليـروس 

والعلمـاء. تذكرنـا بذلك شـكوى الفارو القرطبـي على الشـبيبة التي 

كانـت علـى دينه بأنها نسـيت اللغـة الاتينيـة لصالح اللغـة العربية، 

ومـن البديهـي أن تكون لغـة المـدارس هي اللغـة العربيـة، على أنه 

لـم تكـن مـدارس حكوميـة؛ فالمدرسـة الحكوميـة حتى فـي بغداد 

نشـأت كمـا هو معـروف فـي سـنة 1056 فقط.
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فـي منتصـف القـرن الثالـث عشـر أنشـأ الفونـس العالم مدرسـة 

عربيـة فـي مدينة مرسـييه للمسـلمين واليهـود والمسـيحيين، وكان 

الفضـل في إنشـاء المدارس يرجع للمبـادرة الفرديـة ذات اإلمكانيات 

الكبيـرة كاألوقـاف مثـًا؛ فـإن األمـوال الموقوفـة كانـت تبـذل فـي 

سـبيل المصالـح العامـة. أمـا المعلمون فكانـوا إما من أهالـي الباد، 

وإمـا مـن  الوارديـن مـن خافـة الشـرق؛ إذ إن التبـادل الثقافـي لم 

ينقطـع بيـن شـرق الخافـة وغربهـا. كانـت المـدارس علـى نوعين 

فقـط: ابتدائية وعليـا؛ ففي االبتدائية كانوا يدرسـون القـرآن والكتابة 

والنحـو. فالثقافـة كانـت أمـراً عاديـاً فـي األندلـس العربيـة خاف 

مـا كانـت الحالـة عليـه إذ ذاك فـي أوروبـا، وفـي المـدارس العليـا 

كانـوا يعلمـون ما عـدا العلـوم الدينيـة واآلداب علـوم الطـب والفلك 

والرياضيـات والفلسـفة، ومما يشـهد على انتشـار الثقافـة العليا في 

إسـبانيا وجود سـبع وعشـرين مدرسـة عليا في قرطبـة وحدها على 

زمـن الخليفـة الحكـم )توفي سـنة 976(.

وقـد اشـتهر هـذا الخليفـة أيضـاً بمكتبتـه الغنيـة؛ فللمكتبات في 

إسـبانيا العربيـة أهميـة ال تقل عن أهميـة المدارس في نشـر الثقافة، 

وسـاعد علـى نمـو المكتبـات وانتشـارها الورق الـذي جلبـه العرب 

إلى إسـبانيا وحـل محـل البابيـروس والـرق؛ فالكتاب كان الوسـيلة 

الوحيـدة للدراسـة واللهـو؛ إذ لـم يكـن عند العـرب نواد وال مسـارح 

رومانيـة، وال أكاديميـات يونانيـة فكانـت المكتبـات تنـوب عـن هذا 

. كله

ففـي أول عهـد الفتوحـات كان فـي األندلـس تقاليـد المسـتعربين 
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الاتينيـة إاّل أنـه بفضل جهود هؤالء المسـتعربين أخـذ الكتاب العربي 

ينشـأ تدريجيـاً ويحتل مـكان الاتينيـة؛ فإننا نرى بين كتـاب العرب 

أسـماء كاسـم ابـن القوطيـة وابـن ِفـّروا- ابـن الحديـد- مـا يدلنـا 

علـى أن الكلمـة إسـبانية األصـل fierro، ونرى سـياً مـن المعلمين 

والمتعلميـن والنسـاخ وبائعـي الكتـب يفـد مـن شـرق الخافـة إلى 

إسـبانيا على زمـن عبدالرحمن الثانـي. ونمت المكتبـات وضم الحكم 

ابـن عبدالرحمن ثـاث مكتبات مـن القصور إلـى مكتبة واحـدة، بلغ 

عـدد الكتـب فيهـا أربعمئـة ألـف كتـاب، وتقـول األسـطورة - وهي 

دائمـا تميـل إلـى المبالغـة- إن الحكم قرأ كل هـذه الكتـب، وهذا أمر 

مسـتحيل؛ إذ لـو فرضنـا أنـه كان يقرأ عشـرة كتـب في اليـوم للزم 

لقراءتهـا أكثـر مـن مئـة سـنة، على أن ما ال شـك فيـه هـو أن قائمة 

الكتـب فـي هذه المكتبـة كانت تشـمل 44 مجلداً، فـي كل مجلد منها 

خمسـون ورقـة، وللقائمـة كاتب خـاص لها، ومـا عدا هذا فـكان في 

المكتبـة نسـاخ ومصـورون أخصائيون واسـتغرق نقـل  الكتب منها 

إلـى بنايـة جديدة سـتة أشـهر. كان للمكتبة عماء فـي مختلف الباد 

يخبرونهـا عمـا يصـدر مـن الكتـب المهمـة أو الفرائـد المكتشـفة؛ 

فعندمـا أنهـى أبوالفـرج األصفهاني مـؤرخ األدب في سـوريا النائية 

»كتـاب األغانـي« الواقـع فـي عشـرين جـزءاً عـرض عليـه الخليفـة 

ألـف دينار ثمـن النسـخة األولـى. لقد شـاعت ونمت شـهرة مكتبات 

إسـبانيا العربيـة حتـى إن اإلمبراطور البيزنطي أرسـل نسـخة فخمة 

مـن كتاب ديوسـكوريد فـي الصيدلـة هدية إلـى عبدالرحمـن الثالث 

أحضرهـا الراهـب العالـم نيقـوالي فأوعز إليـه الخيلفـة أن يترجمها 

إلـى العربيـة مـع وزيـره اليهـودي حسـداي  بـن شـبروت وابـن 
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جولجلـة الطبيـب العربـي. ولكـن لم يطـل أمـد مكتبة الحكـم؛ إذ إن 

الصعوبـات الماليـة أوجبـت بيـع جزء منهـا، ولـم يكن الشـعب أقل 

كلفـاً مـن خلفائـه بالكتب؛ ففـي قرطبة وحدهـا كانوا ينسـخون 16 

- 18 ألـف كتـاب  سـنوياً، فعنـد ابـن فطيـس كان سـتة نسـاخ في 

مكتبتـه، وعندمـا أعلنـوا بيعهـا بالمـزاد قـدروا ثمنهـا بأربعين ألف 

دينـار. لـم تكن مجموعـات الكتب عنـد الشـرفاء فقط بـل كانت عند 

كثيـر مـن أفـراد الشـعب؛ فنـرى ابن حـزم المعلـم الوضيع يشـتهر 

بانتقـاء كتبـه، كمـا لـم تتخلـف النسـاء عـن الرجـال  فـي اقتنائها؛ 

ففـي قرطبة اشـتهرت امرأة اسـمها عائشـة بمكتبتها، وانتشـر الولع 

بالكتـب بـكل مـكان؛ فكانـت مجموعـات كتب شـهيرة في أشـبيلية 

عنـد العباديـن، وفـي غرناطـة- حتـى وبعـد سـقوط العـرب- بقي 

الموريـون يحتفظـون بكتبهـم باذليـن غايـة جهدهـم إلخفائهـا عن 

أعيـن محاكـم التفتيـش، ولما اضطـروا إلى مغـادرة وطنهـم خبؤوا 

كتبهم فـي فجوات الجـدران، أو دفنوها تحـت أرض بيوتهم المتروكة 

وقـد عثـر في القـرن األخيـر صدفـة على عـدة مكتبـات منها.

انتقال العلم والشعر إىل أوروبا

مـا هـي الكتـب التـي احتوتهـا مكتبـات إسـبانيا، ومـا هـو نـوع 

اآلداب فيهـا؟ إن وحـدة اللغـة العربيـة والثقافـة فـي جميـع البلدان 

العربيـة أثـرت تأثيراً شـديداً فـي اآلداب العربية ومعانيهـا وأغراضها 

وأسـاليبها؛ فكانـت هذه اآلداب متشـابهة في شـرق الخافـة وغربها؛ 
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ففـي إسـبانيا العربيـة كانـوا يقلـدون آداب الخافـة العباسـية إلـى 

حـد طمسـت معـه النزعـة المحلية، حتـى قال أحـد نقاد العـراق في 

القـرن العاشـر بعد أن اطلع علـى العقـد الفريد البن عبـد ربه: »هذه 

إلينا«. ردت  بضاعتنـا 

فـإذا ألقينـا مثـًا نظـرة على الشـعر وجدنـاه إمـا أنه علـى غرار 

القصيـدة فـي الزمـن القديـم، وإما أنـه على غرار الشـعر العباسـي 

البغـدادي، مـع التـزام غـزل خفيـف؛ فنـرى الفـاة والناقة، مـع أنه 

لـم يكـن في األندلـس ال فـاة وال ناقة، ونسـمع ذات وصـف الجنائن 

والخمـر، ولربمـا ظهـر تأثيـر البيئة فـي أغـراض القتـال الدائم مع 

المسـيحيين وفي وصـف الطبيعة بصورة براقة، ونـرى نفس الصورة 

فـي أغـراض اآلداب األخـرى، علـى أنه لـو اقتصر الشـعر األندلسـي 

علـى ذات األغـراض والمعانـي التي كانت في شـرق الخافـة لم يكن 

لزامـاً أن نذكـره عندمـا نتكلـم عـن الحضـارة العربية فـي األندلس؛ 

إذ إن خصائصـه لـم تنحصـر فـي هـذا بـل كانـت فـي تأثيـره على 

أوروبـا، وفي إنشـاء نوع جديد من الشـعر لم يسـبق أن عرفـوه قباً 

انتشـر فـي البـاد الرومانيـة المجـاورة؛ فهـذان األمران  همـا اللذان 

االعتبار. يسـتحقان 

سـرى هـذا التأثيـر عن طريـق الكتابـة، بواسـطة ترجمـة مؤلفات 

أكثرهـا علميـة، وعن طريـق الرواية بواسـطة الشـعر والغنـاء، كانت 

طليطلـة بعـد أن اسـتردها الفونـس السـادس سـنة 1058 مركـزاً 

إشـبيلية   أميـر  ببنـت  متزوجـاً  كان  السـادس  الفونـس  للترجمـة، 

العربـي فأدخـل إلـى قصـره التشـريفات واألزيـاء العربيـة، وضرب 
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يتقـن  يكـن  لـم  المسـتعربين  أكليـروس  إن  حتـى  عربيـة  نقـودا 

الاتينيـة علـى عهده، وقد سـاعد علـى تغلغـل الحضـارة العربية إذ 

ذاك سـيل مـن اليهـود الذيـن جـاءوا إلـى هنـا تخلصاً مـن اضطهاد 

الموحديـن، ففـي القـرن الثاني عشـر تألفـت لجنة مـن التراجمة في 

طليطلـة، فحصـل غربـي أوروبـا، بفضـل أعمال هـذه اللجنـة، على 

ترجمـة العلوم األساسـية كعلـوم الرياضـة والفلك والكيميـاء والطب 

والعلـوم الطبيعيـة والفلسـفة والسياسـة إلـى الاتينية؛ فعبر جسـر 

العـرب هذا دخل جميع مشـاهير اليونـان كأرسـططاليس وإقليديس 

وبطليمـوس وغاليـن وأبوقـراط إلـى أوروبا التـي ما تعرفـت بهم إال 

بواسـطة نقـل مؤلفاتهم مـن العربية إلـى الاتينية، حتـى جاء عصر 

النهضـة. أمـا عدد المؤلفـات العربيـة األصـل العلميـة المترجمة إلى 

الاينيـة فـكان كذلك كبيراً، علـى أن الترجمة بحال نفسـها اصطدمت 

بصعوبـات شـديدة؛ إذ إن الكتـب كانـت تترجـم أوالً إلى لغة قشـتالة 

أو إلـى العبريـة، ومنهـا إلـى الاتينية. واشـتهر مركز الحضـارة هذا 

تْـه وفـود مـن طالبـي العلـم مـن أوروبا وليـس فقط من فرنسـا  َفأَمَّ

وإيطاليـا، بـل ومـن ألمانيا وإنجلتـرا، ويمكننـا أن نعـد طليطلة أول 

مهـد لاسـتعراب كان أوج هـذا العهـد علـى زمـن الفونس العاشـر 

)1226 - 1284(، الملقـب بالعالـم EL-Sabio؛ فقـد أ نشـأ مركـزاً 

ثانيـا في إشـبيلية، وتجـاوزت الترجمـة المؤلفات العلميـة إلى غيرها 

فترجمـوا القـرآن وكليلـة ودمنـة الـذي جـاء إلى العـرب مـن الهند، 

وكتاب السـندباد عـن مكر النسـاء وقد اقتبـس الفونس  مـواد عربية 

الفلكيـة  ولقائمتـه   ،)Crónica general( العـام  تاريخـه  لتأليـف 

التـي اسـتعملتها أوروبـا جمعـاء إلـى عهـد كيبليـر. أما الحيـاة في 
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زمنـه فقـد تجلّـت فـي صـور كتابـه عن شـتى األلعـاب وقـد أصدر 

أخيـراً متحـف األرميتـاج فـي لينينغـراد كتاباً عـن الشـطرنج يمكن 

أن يتعـرف اإلنسـان منـه بهـذه األلعـاب، وكان الفونـس ولعـاً كذلك 

بالموسـيقى والغنـاء؛ فكتاب أغانيـه المصور تصويـراً فخماً كتصوير 

األلعـاب يدلنـا علـى طريـق التأثيـر الثاني وهـو الرواية - الشـعر.

يجـب أن نفـرد من هذا الشـعر الزجـل الذي ينظـم باللغـة العامية 

الصـرف. ويربطـون ازدهـار هذا الضـرب منه بالشـاعر ابـن قزمان 

المذكـور آنفاً؛ بـدأت أهميـة الزجل ألوروبـا تنجلي بوضـوح مفاجئ 

فـي العقـود األخيـرة، فتاريخ زمـن الحدوث يسـوقنا هنـا إلى ضرب 

معيّـن. بـدأت قوة الشـعر الرومانـي وكمالـه يتجلّيان بنمو األسـلوب 

انتشـر بسـرعة شـديدة فـي  الـذي   )dolce still nuovo( الجديـد

القرن الثاني عشـر على سـواحل البحر المتوسـط المرتبطـة بالعرب 

كغاليسـيا وقطلونيـا والبروفانـس وإيطاليـا، وقـد أثبتـت البحـوث 

العلميـة أن اسـتعمال أوزان الشـعر كالزجـل ازدهـرت فـي قرطبـة 

وطليطلـة قبـل ظهورهـا فـي أوروبـا بخمسـين سـنة، فاألسـلوب 

البروفانسـالي عنـد التروبـادور األوليـن )troubadours( بتفاصيـل 

خروجـه علـى المعتـاد يشـبه األسـلوب العربي فـي إسـبانيا، وعادة 

يعترضـون علـى تأثيـر العـرب الممكن المباشـر بقلة انتشـار الكتب 

العربيـة بيـن الشـعوب الرومانية. فهذا اعتـراض فاشـل عندما نتكلم 

عـن االنتشـار الشـفوي خصوصـاً إذا  نظرنـا بعيـن االعتبـار إلـى 

أن الزجـل ينظـم باللغـة العاميـة، وإلـى إثبـات ازدواج لغـة أهالـي 

األندلـس علـى عهـد العـرب. فلربمـا يوافقـون عـن قريب علـى رأي 
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العالـم اإلسـباني القائل: »إن المفتـاح الوحيد الذي سيفسـر لنا أوزان 

شـعر الغـزل المختلف األسـاليب فـي العالـم المثقف خـال القرون 

الوسـطى متـوار في غـزل أغانـي ابـن قزمان«.

ففـي هـذا أهميـة الشـعر العربـي اإلسـباني التاريخيـة الخصبـة 

كالحضـارة العربية جمعـاء، لقد كانـت نهاية هذه الحضـارة العربية 

اإلسـبانية مؤسـفة مؤلمة.

فعندمـا كان العـرب Moros latinados ظاهرة عادية في إسـبانيا 

كانـت   Cristianos algaraviados المسـتعربين  كالمسـيحيين 

الحضـارة قويـة بفضـل التبـادل الثقافـي. فلمـا سـقطت غرناطـة 

انقطعـت الصلـة، وحلـت الرجعيـة الكاثوليكيـة محاكـم التفتيـش 

فأخـذوا يضطهدون بقايـا العرب المورييـن في إسـبانيا ويجبرونهم 

علـى اعتنـاق المسـيحية ممـا أدى إلـى تمردهـم علـى زمـن فليـب 

الثانـي. واسـتمر تمردهـم اليائس ثـاث سـنوات )1568 - 1570(، 

وقـد طـردوا مئـة ألف منهم مـن إسـبانيا، وبعد أربعين سـنة )سـنة 

1609( طـردوا البقيـة الباقيـة منهم نحـو 500 ألف نسـمة في عهد 

فليـب الثالـث، وبطـرد العـرب نزفـت إسـبانيا دماءهـا، وقـد وصف 

األديـب األرجنتينـي أنريكـو الريت هـذا الهد وصفـاً رائعاً فـي روايته 

التـي صدرت أخيـراً طبعـة ثالثـة باللغة الروسـية وهـي »مجد دون 

روميرا«، وغـدت اللغة العربيـة والحضارة العربيـة ممقوتتين فتوارى 

مـا بقـي منهمـا عن النظـر، وأصبـح سـرياً. وفـي العقـد الثالث من 

القـرن السـادس عشـر، لمـا أراد أحـد رجـال النهضة وهـو نيقوالي 

كلينـرد البلجيكـي أن يـدرس اللغة العربية التي بدأ يدرسـها بنفسـه 
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اضطـر أن يتجـول في إسـبانيا من أقصاها إلـى أقصاها مفتشـاً ولو 

عن إنسـان واحـد لتوسـيع معارفـه باللغـة العربية.

إاّل أن ظـل هـذه الحضـارة كان دائمـاً أمـام أعيـن أعقـل رجـال 

إسـبانيا حتـى في ذلـك العهـد القاتـم؛ ففي أواخـر القرن السـادس 

عشـر انتهى سـرفانتس الشـهير الذي وقع أسـيراً في أيـدي قراصنة 

مرتبطـة  والروايـة  كيشـوت«،  »دون  روايتـه  كتابـة  مـن  المغـرب 

بالعربـي Sidi Hamete ben Engeli الـذي تخيلـه الكاتـب نفسـه. 

وقـد عمـل العلمـاء اإلسـبانيون الكثيـر فـي المـدة األخيرة لدراسـة 

تاريـخ الحضـارة العربية في إسـبانيا، ونرجـو أن ال تكون قـد أُتلَِفت 

كّل اآلثـار فـي إسـبانيا فـي نيـران الحـرب األهليـة التـي يخوضهـا 

الشـعب اإلسـباني في سـبيل الجمهورية الديمقراطية ضد المتمردين 

الفاشـيين، وأن يسـتأنف العلماء دراسـتهم لهذه الحضارة التي أغنت 

اإلنسـانية كثيـراً فـي وقت مـن األوقات.



91

الشعر ذو امليول الشعبية

)دور ابن قزمان(

قـال صاحـب معجم البلـدان الـذي جمع معظـم مـواد معجمه في 

مدينـة مـرو )في آسـيا الوسـطى( فـي أوائـل القـرن الثالث عشـر، 

قـال عـن مدينة شـلب Silves في جنوبـي البرتغال ما يلي: »سـمعت 

مـن كثيـر مـن النـاس أنـه قلما  تجـد بيـن سـكان هـذه المدينة من 

ال يقـرض الشـعر أو يتعاطـى األدب، فلـو مـررت بفاح يسـير وراء 

المحـراث وسـألته عـن الشـعر لنظـم لـك حـاالً بالموضـوع الـذي 

تبغيـه«، وبديهـي أن الفـاح لم يكن ليسـتطيع اإللمـام بجميع دقائق 
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الشـعر الكاسـيكي الـذي يتطلـب أول مـا يتطلـب تمرينـاً مدرسـياً 

طويـًا، كما لم يكن ليسـتطيع أن يسـتعمل اللغة الفصحـى بطرائقها 

المعقـدة التـي تبلـغ  حـد التصنع أحيانـاً، ويـزداد األمر وضوحـاً إذا 

تصورنـا عاقـات اللغات بعضهـا ببعض فـي األندلـس العربية. وقد 

أتانـا القرن العاشـر ببعض اإليضاحـات في هذا السـبيل؛ فالجغرافي 

المقدسـي يقول فـي وصفه المغـرب: »لغتهـم عربية إاّل أنهـا ال تكاد 

تفهـم، وهـي ال تشـبه اللغـات المذكـورة فـي األقاليم األخـرى، ولهم 

لغـة ثانيـة قريبـة مـن اللغـة الروميـة«، ثـم جـاءت أبحـاث العلماء 

اإلسـبان فـي القـرن العشـرين )وبخاصـة ريبيـرا( فأوضحـت هذه 

المعضلـة كل اإليضـاح. لقـد كانـت األندلـس العربية تسـتعمل لغات 

متعـددة، وكانـت فـي جميـع العصـور تسـتعمل عـادة أربـع لغات، 

منهـا اللغـة الاتينيـة التـي وإن أصبحـت في المقـام األخيـر إاّل أنها 

بقيـت موضع االسـتعمال في األوسـاط الدينيـة المسـتعربة والعلماء 

المسـتعربين، وأصبحـت اللغة العربيـة الفصحى لغـة الدولة وتفردت 

بجميـع الحقوق فـي الكتابة، وبالتالـي في األدب واإلدارة والمدرسـة. 

وإلـى جانب هـذه اللغة الفصحى، انتشـرت بين الشـعب في األندلس، 

كمـا فـي كل قطر مـن أقطـار العالـم العربـي، لهجة عاميـة تختلف 

اختافـاً شـديداً عـن الفصحـى. ومن هنا نفهم إشـارة المقدسـي إلى 

صعوبـة هـذه اللهجة حتـى في نظر الشـخص الذي يعـرف اللهجات 

األخـرى، وذلـك لمـا تخللها مـن عناصر رومانيـة كثيـرة، وكان هناك 

أخيـراً اللهجـة الرومانيـة وهـي اللغة التي عناها المقدسـي وشـبهها 

بالروميـة. ولم يكن اسـتعمالها مقتصـراً على ذوي األصـل الروماني، 

بـل كانت منتشـرة في قصـور الخلفاء وفـي القضاء. وكانـت أحياناً، 
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نتيجـة للتـزاوج المختلط، تصبـح لغة رسـمية. كانت هاتـان اللغتان 

توجـدان إمـا فـي شـكل صـاف إلـى حـد معيـن وإمـا فـي درجات 

متفاوتـة مـن االختـاط والتداخـل. وكانتـا دائمـا مشـبعتين بالحياة 

والحركـة ولهـذا كانتـا، بـا شـك، أكثـر تطـوراً وحيويـة بكثير من 

اللغـة الفصحـى ذات األشـكال الجامـدة التـي اعتبرت مثـاالً ال تجوز 

مخالفتـه أبـد الدهر.

هـذه الثنائيـة في لغـة األندلـس أوجـدت نظامـاً شـعرياً مختلطاً؛ 

فمـن جهـة كان الشـعر ذو الميـول الكاسـيكية يتطـور فـي اللغـة 

الفصحـى التـي كانـت تعتبـر لـدى بعـض األوسـاط اللغـة الوحيدة 

المسـتحقة كل العنايـة، ومـن جهـة أخرى انتشـر لدى فئات واسـعة 

مـن السـكان ممـن لـم يتلـق تحصيـًا أدبيـا خاصـاً، اتجاه شـعبي 

اسـتقى طرائقـه فـي التعبيـر مـن مختلـف السـبل، وتأثر بالشـرق 

وبأوروبـا فـي آن، ولكنـه كان يطبـق هـذا التأثير علـى طريقته. وقد 

مـر على هـذا االتجـاه حيـن مـن الدهـر كان يحـاول فيـه أاّل يخرج 

عـن أطـر اللغـة الفصحـى، ولكنـه كان يخـرج عـن رتابـة القافيـة 

ويسـتخدم أوزانـاً متنوعـة. وكان أحيانـاً يدخل على اللغـة الفصحى 

بعـض عناصـر متفرقـة من اللهجـة العاميـة وأحيانـاً أخـرى ينتقل 

كليـاً إلـى ميدان هـذه اللهجـة حتى بمـا فيها مـن عناصـر رومانية. 

وكان شـعراء االتجـاه الكاسـيكي يـزدادون مـع الزمن تسـامحاً في 

اسـتخدام هـذه األشـكال الجديـدة فـي الشـعر، ولكـن مـع مراعـاة 

قواعـد اللغـة الفصحـى، أمـا مـا بقـي فكانـوا يعتبرونـه أدنـى من 

مقامهـم. ولقـد وجـدت هـذه األشـكال لنفسـها أرضـاً خصبـة بين 
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الجـواري والفئـات الدنيا من األهليـن، ثم تطـورت بالتدريج وأخرجت 

من األوسـاط الشـعبية عـدداً مـن الشـعراء الموهوبين، وبذلـك بلغت 

شـأوا عاليـاً فـي الكمـال األدبي. ولـم تكن هذه األشـكال فـي أي بلد 

عربـي أكثـر انتشـاراً ممـا فـي األندلـس، ولذلـك تهـم الباحـث فـي 

تاريـخ الشـعر العالمـي، بـل قـد تهمـه أكثر مـن الشـعر ذي الميول 

الكاسـيكية، الـذي نـدر أن تجاوز أثـره حدود األوسـاط التـي ُتْعنَى 

الفصحى. العربيـة  باللغـة 

ثمـة شـكان يسـتحقان اهتمامـاً خاصـاً وال يختلفان فـي الحقيقة 

إاّل مـن حيـث اللغة:

الشـكل األول يسـمى بالموشـح، وهـي تسـمية مأخـوذة مـن كلمة 

وشـاح، وهو الشـريط المرصـع باألحجـار المختلفـة األلـوان، وإنما 

وليـس  المختلفـة.  قوافيـه  لتعاقـب  بـه  لـه  تشـبيهاً  بذلـك  سـمي 

تركيـب الموشـح بالصعـب، ولكنـه يعـد تجديـداً عظيمـاً بالنسـبة 

للشـعر الكاسـيكي؛ فهـو ليـس بالقصيـدة ذي القافيـة الوحيدة، بل 

هـو يتألـف مـن أقفـال وأبيـات يتفـاوت عددهـا عـادة بيـن األربعة 

والعشـرة. ويتألـف القفـل فـي أغلب األحيـان من شـطرتين مقفاتين 

)اب، اب(، ثـم يتلـوه الـدور ويتألف فـي األغلب من خمس شـطرات؛ 

ثـاث منهـا ذات قافيـة مسـتقلة )جد، جد، جـد(، واثنتـان لهما نفس 

القافيـة التـي للقفـل )اب، اب(، وبذلـك »توشـح« المقطوعـة كلهـا. 

وعـدد األنـواع التـي تنتـج مـن اختـاف عـدد الشـطرات فـي القفل 

أو البيـت الواحـد، ومـن اختـاف تعاقـب القوافـي، كبير جـداً يناهز 

250 نوعـاً أساسـياً. أما المطلـب الـذي ال يتغير فهو اسـتعمال اللغة 



95

الفصحـى واألوزان الكاسـيكية، وفـي هـذه األوزان يجـوز تداخلهـا 

ولكـن ال يجـوز تغييرهـا. أمـا من حيـث المحتـوى فالموشـح يدخل 

فـي بـاب الشـعر الكاسـيكي التجديـدي، واضعاً فـي المقـام األول 

مواضيـع الحـب والغـزل ثـم يأتي المـدح في الدرجـة الثانيـة، وإذن 

فـإن جـدة هـذا الشـكل نسـبية جـداً، ولهـذا وجـد تقبا حتـى عند 

األدبـاء الكاسـيكيين. وسـرعان مـا أصبح عند هـؤالء، كالشـعر ذي 

الميـول الكاسـيكية، وسـيلة مبتذلـة إلظهـار الصنعـة والتحذلق.

أمـا الشـكل اآلخر فهـو الزجل، وقـد كان أكثـر ثباتاً ولـم يدخل في 

دائـرة األدب. وهـو من حيـث تركيبه ال يختلـف عن الموشـح اختافاً 

ولـو مبدئياً؛ فالجـزء األول، وُيَسـمَّى المركـز، يتألف عـادة من بيتين 

)غيـر مقسـمين إلى شـطرين كما هـي الحالة فـي الموشـح(، وكأنما 

هـو نقطـة بداية لمـا يتلو بعـده؛ إذ يحـدد الفكـرة والـوزن والقافية 

الرئيسـية لـكل القطعـة، )وغالباً ما تكـون باأللف(، ومـن بعد المركز 

تأتـي أجزاء يتفاوت عددها بين الخمسـة والتسـعة ويتألـف كل واحد 

منهـا مـن عـدد واحد مـن األبيات يتـراوح عادة بيـن األربعـة واالثني 

عشـر )وزن بببـا، جججـا، دددا وغيـره(. والزجـل كالموشـح كثيـر 

األنـواع مـن حيـث أعاريضـه وقوافيـه، ولكنـه بخـاف الموشـح لم 

يـدرس دراسـة كاملـة بعـد، واالختـاف األساسـي بينهما هـو اللغة، 

ألنـه فـي الزجل تسـتعمل اللهجـة العامية.

ينقسـم الزجـل عـادة مـن حيـث محتـواه إلـى قسـمين: األول هو 

المقدمـة وموضوعهـا التغـزل، وهـو مـا يشـبه أحيانـاً النسـيب في 

الشـعر الكاسـيكي التجديـدي، والثانـي هـو األساسـي وموضوعـه 
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المديـح. وقـد يحـدث أحيانـاً، وهـو نـادر، أن يكـون الغـزل هـو 

يكـون  أن  أنـدر،  أيضـاً، وهـو  األساسـي، كمـا يحـدث  الموضـوع 

الموضـوع األساسـي وصـف الخمـرة. وحتـى اآلن لم تتضـح العاقة 

التاريخيـة بيـن الموشـح والزجل؛ فبعضهـم يرى في الموشـح زجاً 

مرفوعـاً إلى مسـتوى العمل األدبـي، وغيرهم بالعكس مـن ذلك يرون 

فـي األخيـر موشـحاً مكتوبـاً باللغـة العاميـة. أمـا التقاليـد العلمية 

العربيـة فلـم تهتـم كثيـراً بهذه القضيـة، فيما عـدا بعض اإلشـارات 

العابـرة التـي تسـاعد هنـا علـى تتبـع التطـور التاريخـي. ولريبيرا 

أيضـاً الفضـل األول فـي توضيـح هذه المسـائل.

لدينـا معلومـات قيمـة ومحـددة في هـذه القضيـة، تركهـا لنا ابن 

خ األدب العربـي فـي األندلـس )المتوفـى عـام 1147(،  بسـام، مـؤرِّ

المولـود فـي مدينة شـنتران فـي البرتغـال، يقـول: »وأول من صنع 

أوزان هـذه الموشـحات بأفقنـا واختـرع طريقتها فيمـا بلغني مقدم 

بـن معافـى القبـري الضريـر، وكان يصنعهـا على أشـطار األشـعار 

غيـر أن أكثرها علـى األعاريض المهملـة غير المسـتعملة؛ يأخذ اللفظ 

العامـي والعجمـي فيسـميه المركـز ويضع عليـه الموشـحة«. يهمنا 

من هـذا النبـأ خصوصـاً ناحيتـان: األولى تعييـن التاريخ، فالشـاعر 

مقـدم عمل في قصـر األمير عبداللـه بقرطبـة )888 - 912(، أي في 

زمـن ال يتعـدى بداية القـرن العاشـر، والناحيـة الثانية هي اإلشـارة 

الواضحـة إلـى أن الموشـح اسـتعمل فـي تلـك الفتـرة المتقدمة من 

الزمـان، كلمـات عاميـة ورومانية لـم تصبح جائـزة فيما بعـد إاّل في 

الزجـل. وربمـا دل هـذا علـى تقـدم الزجـل في الزمـان؛ إذ نشـأ في 
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أوسـاط الشـعب، ثـم ظهـر الموشـح بالتدريج عـن طريـق »تنقية« 

الزجـل من الشـوائب العاميـة وانتقالـه إلى أيـدي األدباء.

خ  المـؤرِّ اهتمـام  موضـع  أيضـاً  الشـعر  مـن  النـوع  هـذا  وكان 

المعـروف ابـن خلـدون )1333 - 1406(، الـذي ذكـر فـي مقدمته 

المشـهورة معلومـات مفصلة ولكنها هـي األخرى غيـر واضحة دائماً 

لنـا؛ قـال: »وأما أهل األندلـس فلما كثر الشـعر في قطرهـم، وتهذبت 

مناحيـه وفنونـه، وبلـغ التنميـق فيـه الغايـة، اسـتحدث المتأخرون 

منهـم فنـاً سـموه بالموشـح؛ ينظمونـه أسـماطاً أسـماطاً وأغصانـاً 

أغصانـاً، يكثـرون أعاريضهـا المختلفة، ويسـمون المتعـدد منها بيتاً 

واحـداً، ويلتزمـون عنـد قوافـي تلـك وأوزانها متتاليـاً فيمـا بعد إلى 

آخـر القطعـة، وأكثـر مـا تنتهي عندهـم إلى سـبعة أبيات، ويشـتمل 

كل بيـت على أغصان عددها بحسـب األغـراس والمذاهب، وينسـبون 

فيهـا ويمدحون كمـا يفعل فـي القصائد، واسـتظرفه النـاس وحمله 

الخاصـة والكافة لسـهولة تناولـه وقـرب طريقـه، وكان المخترع له 

بجزيـرة األندلس مقـدم بن معافى القبري من شـعراء األميـر عبدالله 

بـن محمـد المروانـي«؛ مـن ماحظـات ابن خلـدون هذه يتضـح أنه 

ينسـب للموشـحات منشـأ مصطنعاً؛ إذ يرى شـكاً خاصاً من أشكال 

الشـعر األدبـي نشـأ فـي أوسـاط األدباء نفسـها، ثـم نرى فيمـا بعد 

أنـه يعتبر الزجـل قد ظهر تحـت تأثير الموشـح، وهكـذا ينتج عكس 

ما اسـتخلصناه آنفـاً مـن معلومات ابن بسـام.

إن تاريـخ الموشـحات فـي الفترة التاليـة واضح لنا بعض الشـيء؛ 

فبعـد أن دخلـت إلـى أوسـاط األدبـاء أصبـح الشـعراء يقولونها إلى 
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جانـب القصائـد، وينسـب لبعـض هـؤالء الشـعراء دور إصاحـي 

معيـن، كالرمادي الذي سـلف ذكـره )توفي عـام 1022(، ومن هؤالء 

المصلحيـن الذيـن أتقنوا هذا الشـكل عباد بـن ماء السـماء )المتوفى 

عـام 1025(، وهو أول شـاعر بقيت موشـحاته حتى أيامنـا هذه، أما 

من سـبقه من أصحاب الموشـحات فا نسـتطيع أن نحكـم عليهم إاّل 

ألن أسـماءهم وردت فـي الماحظـات التي ذكرناهـا آنفاً.

ثـم أصبـح عـدد الشـعراء الذيـن اسـتهوتهم الموشـحات يـزداد، 

ولـم يـأت القـرن الثاني عشـر حتى بلـغ هذا النـوع من الشـعر أوج 

ازدهـاره في األندلـس، وكان قمتـه الطبيب المشـهور أبوبكر بن زهر 

)1113 - 1199(، المعروف باسـم Avenzoar في القرون الوسـطى، 

ولمـا تعدى الموشـح نطـاق األندلس أعجب به الشـعراء فـي األقطار 

العربيـة األخـرى. أمـا فـي األندلـس، وإن قـل االهتمـام بـه، فإنه لم 

يـزل نهائيـاً؛ فهذا هـو إبراهيم بن سـهل )المتوفى عـام 1260( الذي 

سـلف ذكـره، يكتب موشـحه المشـهور، الذي تقلـده أجيـال بكاملها 

من الشـعراء، ومنهـم »آخر شـعراء غرناطة« ابن الخطيـب )1313 - 

1374(، وحتى عرب القرنين التاسـع عشـر والعشـرين؛ إن الموشـح 

هـو أحد تلـك األشـكال الشـعرية التـي تكامـل بناؤها فـي األندلس، 

والتـزال تحيى فـي الشـرق حتى أيامنـا هذه.

أمـا الزجـل فقـد كان شـأنه أكبـر فـي الشـرق وفـي الغـرب على 

السـواء، وقـد وصـف لنـا ابـن خلـدون نشـوءه بشـكل بسـيط جداً، 

ولكنـه ال يمـت إلـى الواقـع إاّل بصلـة واهنـة؛ قـال: »ولمـا شـاع فن 

التوشـيح فـي أهـل األندلـس، وأخذ بـه الجمهـور لساسـته وتنميق  
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كامـه وترصيـع ابتدائـه، نسـجت العامـة مـن أهـل األمصـار علـى 

منوالـه، ونظمـوا طريقتـه بلغتهـم الحضريـة مـن غيـر أن يلزمـوا 

بهـا إعرابـاً، واسـتحدثوه فأسـموه بالزجـل، والتزمـوا النظـم فيـه 

علـى مناصبهـم إلى هـذا العهـد فجـاءوا فيـه بالغرائب، واتسـع فيه 

للباغـة مجـال بحسـب لغتهـم المسـتعجمة، قالـوا: وأول مـن أبـدع 

هـذه الطريقـة الزجليـة أبوبكـر بـن قزمـان، وإن كانـت قيلـت قبله 

فـي األندلـس، لكن لم يظهـر حاها، وال انسـبكت معانيها واشـتهرت 

رشـاقتها إاّل فـي زمانـه، وكان لعهـد الملثميـن، وهو إمـام الزجالين 

اإلطـاق«. على 

وإذن فهنـا أيضـاً يـرى ابـن خلـدون فـي الزجـل ظاهـرة انتقلت 

مـن األوسـاط العليـا إلى السـفلى، أي هو تحوير شـعبي للموشـح ال 

أكثـر وال أقـل، ولكن األمر لـم يكن كذلك، وال سـيما أن ثمـة معلومات 

أخـرى تـدل علـى العكـس. وللحكم علـى طبيعـة الزجل نفسـها في 

عصـر ازدهـاره فـي األندلـس؛ لدينا مـادة مـن الدرجة األولـى وهي 

ديـوان ابـن قزمـان أكبر دعـاة هذا الشـكل من الشـعر، والذي أشـاد 

بـه ابن خلدون إشـادة بالغة، ومما يؤسـف لـه أن هذا الديـوان وصل 

إلينـا فـي مخطوطـة وحيـدة، غير كاملـة تمامـا، موجودة فـي معهد 

الدراسـات الشـرقية لـدى أكاديميـة العلوم فـي االتحاد السـوفياتي، 

وهـي المصـدر الرئيسـي لمعرفة سـيرة حياة الشـاعر التـي تعكس 

بسـطوع كل حيـاة األندلـس فـي العصـر الـذي جـاء بعـد ملـوك 

الطوائف.

ولـد ابـن قزمـان على األرجـح في حوالـي سـنة 1080، وبـدأ منذ 
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عام 1095 يعيش عيشـة الشـعراء المتشـردين، وينتقـل بين مختلف 

مـدن األندلـس، عائـداً أكثـر مـن مـرة إلـى موطنـه الحبيـب قرطبة 

حيـث أصدقـاؤه وأحبـاؤه، ويبـدو أنـه لـم يشـاهد البحـر إطاقـاً، 

ويصـف أصدقاءه فـي مقدمات أغانيـه بأنهم أناس مثقفـون عارفون 

بالشـعر، وكان يعيـش معهـم حيـاة طليقة نوعـاً ما بل ماجنـة، غير 

مسـتحي مـن التبجـح بآثامـه، ولـم ينـج مـن السـجن السـتخفافه 

بالديـن، ولكن تاب في شـيخوخته - في سـن السـبعين - بـل إنه، إذا 

صدقنـا مـا قاله فـي أحد أشـعاره، أصبـح إمامـاً في أحد المسـاجد. 

وقبـل هذا كانـت حياتـه، على ما يظهـر، بهيجـة خالية مـن الهموم، 

ولكنهـا حيـاة »بوهيمية« بـكل معنـى الكلمة؛ فإننـا لنـراه دائماً في 

أشـعاره إما شـاكياً الجوع والبـرد وقلة اللبـاس والمـال، وإما مادحا 

مـن يجود عليـه بشـيء، وتوفي فـي حوالي عـام 1160.

ولـم ُيكتَـب باللغـة الفصحـى في ديوانـه الـذي جمعه بنفسـه، إاّل 

المقدمـة. أما األشـعار فكلهـا زجل باللغـة العاميـة، وإن كانت قواعد 

العـروض تجبره أحيانـا على اسـتعمال تعابير الفصحـى، ولكن عدد 

هـذه التعابير تافـه بالقياس إلـى العناصـر الرومانيـة والبربرية، بل 

حتى بالقيـاس إلـى العناصر المجهولـة األصل.

ومـن مميـزات قصائـده، وهـي مميـزات الزجـل عامة، المـزج بين 

موضوعيـن فـي الجـزء األساسـي بعـد الازمة، أمـا الازمـة فيقصد 

فيهـا عـادة إثارة الفضـول لدى المسـتمع وجذب انتباهه إلـى ما يلي، 

ويغلـب فـي زجله الغـزل والخمـر، وهي كأنهـا منظومـة باالرتجال:
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الخلعـــة شط  مـــلح  صناعةأيامـــا  يعمـــل  الـــذي  حـــرام 

هكـذا يبـدأ ابن قزمـان إحـدى أغانيـه، وفي أغنيـة له أخـرى نراه 

يخاطـب أصدقـاءه قائاً:

يكفيكم اللـــه كان  تبتم  ســـاتروا ذا النوار أي شاب يسقيكمحق خلع 

إن الموضـوع األول للجزء األساسـي، ويسـميه ابن قزمـان بالتغزل، 

يشـبه أحياناً النسـيب في الشـعر الكاسـيكي التجديـدي؛ إذ يعرض 

عـادة بكلمـات مرحة بهيجـة، في مشـاهد خمرية ونقـدات اجتماعية 

تمتـزج بالمجـون أحيانـاً، وفـي هـذا النـوع مـن مواضيـع الحب ال 

نـرى شـيئاً من عناصـر الشـعر العربي القديـم: كالناقة والسـفر في 

الصحـراء واالستشـهاد بالتاريـخ والحيـاة البدوية المتنقلـة والوقوف 

عنـد األطـال  وارتحـال القـوم. كمـا أن الصلـة باإلسـام ضئيلة في 

شـعره؛ فهـو إذا ذكر اإلسـام فإنمـا يذكره إلبـداء االسـتخفاف به أو 

للهـزء بمريديـه ورجالـه، وإذا ذكر رمضـان والصوم فإنمـا يذكرهما 

السـكارى  للسـخرية بمـن يصـوم واإلشـادة بمـن يخالفهمـا مـن 

والمعربديـن، إاّل فـي بعـض األزجـال القليلـة حيـث يقف مـن الدين 

موقفـاً أكثـر رصانـة، ومـا ذلـك إاّل بدافـع االنتقـام مـن مسـيحيي 

ل. لشما ا

والموضـوع الثانـي هـو مديـح مـن نظمـت القصيـدة فـي مدحه، 

وينتهـي بطلـب هبـة أو أعطيـه، وفـي بعـض األحيـان ينسـج علـى 

منـوال القصيـدة الكاسـيكية فيطنـب فـي هذا البـاب فـي االفتخار 

بنفسـه، ويشـيد خصوصاً بمهارته فـي الزجل، وكثيراً مـا يثير مديح 
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الممـدوح أو كرمـه دهشـة القارئ لصيانتـه في أسـلوب عاطفي على 

طريقـة الحـب الجسـدي، ولمـا كانت هـذه الظاهـرة قد وجـدت في 

فرنسـا أيضـاً فـي ذلـك الحيـن، فـإن بعـض الباحثيـن يعـدون هذا 

عنصـراً هامـاً في حـل قضية التأثيـر المتبـادل بين الشـرق والغرب، 

ولكـن األغانـي الغراميـة المحضـة أو تلك التـي يحتل فيهـا موضوع 

الحـب الجـزء الثانـي أيضـاً، قليلـة نسـبياً عنـد ابـن قزمـان، ثم إن 

القليـل منهـا منظـوم فـي المـرأة، وأكثرهـا فـي الغلمـان، وبديهـي 

أن هـذا ليـس بحـب مثالـي إطاقـاً، وابـن قزمـان يضحـك صراحة 

علـى الحـب العـذري وممثليـه الشـاعرين جميـل وعـروة بـن حزام. 

أمـا الخمـر، كموضوع مسـتقل، فا نـراه عند ابـن قزمـان إاّل لماماً، 

وقـد أوصـى في إحـدى قصائـده أن يدفن عند جـذع كرمـة كما فعل 

زميلـه السـابق أبومحجـن. ولـه قصيـدة زجلية، أعـاد ريبيـرا بناءها 

ببراعـة بـكل جوها التي لهـا، تعالج موضـوع األلب قبـل ظهور أقدم 

ألب بروفانسـالي بخمسـين سـنة. وفيها تلميح إلى الحـارس وتكرار 

لمشـهد ليلـي لعاشـقين همـا: الفجـر وصـراع الحـب قبـل الفراق. 

ويبـدو أن هـذا الموضـوع كان في األندلس قـد بدأ في االنحـدار، كما 

يسـتدل مـن بعـض اللفتـات السـاخرة عند ابـن قزمان.

ذاعـت شـهرة ابـن قزمـان بعيـداً خـارج حـدود األندلـس؛ كتـب 

خ ابـن سـعيد الـذي زار المشـرق بعـد ذلـك بقـرن: »ورأيـت  المـؤرِّ

أزجالـه مروية ببغـداد أكثر ممـا رأيت بحواضـر الغـرب«، ومما يدل 

على شـهرته أيضـاً أن المخطـوط الوحيد المعروف حتـى اآلن لديوانه 

قـد كتـب حوالي ذلـك الحيـن )عـام 1243( في فلسـطين.
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وكان البـن قزمـان فـي المشـرق أتبـاع متحمسـون، منهـم عمـر 

المحـار )المتوفـى حوالـي عـام 1310(، الـذي يشـير بإصـرار إلى 

صلتـه بالمغـرب؛ فيقـول: »لفظـي مغربـي لكني مـن أهل الشـام«، 

وكان المعجبـون بـه يقارنـون زجلـه بزجل ابـن قزمـان تعظيما له.

ولكـن الزجـل انتشـر أكثـر مـا انتشـر طبعاً فـي موطنه؛ هـذا ابن 

خلـدون )1328 - 1406( الـذي كان يجيـد معرفـة الزجـل، يقـول 

قبـل سـقوط غرناطة بمئة سـنة: »وقـد عم فـن الزجل فـي األندلس، 

العاميـة فـي سـائر  العامـة ينظمـون فيـه بطريقتهـم  حتـى كان 

البحور الخمسـة عشـر«. وعدد الشـعراء الزجالين الذيـن نعرفهم من 

أسـمائهم أو  مـن أشـعارهم المتفرقـة كبيـر جـداً، ولكن ابـن قزمان 

حجبهـم بظلـه جميعـاً، ال بنبوغه البـارز وحده، بل كذلـك ألنه الوحيد 

الـذي حفظـت له األيـام مجموعة كبيـرة من األشـعار، هـذا إذا أغفلنا 

الششـتري شـاعر القرن الثالث عشـر السـالف ذكـره، الـذي تقترب 

أشـعاره أحيانـاً مـن الزجل فـي الشـكل ولكـن محتواها يـدور على 

مغاير. محـور 

والبـن قزمـان مـكان مرمـوق في الشـعر العربـي، ال فـي األندلس 

وحدهـا بـل فـي العالـم العربي كلـه، ألنـه أول مـن رفع الزجـل إلى 

مسـتوى أدبـي رفيـع، ثـم إن لـه أهميـة خاصة أيضـاً لتاريـخ األدب 

العالمـي؛ ففـي أغانيه هو، يـرى أنصـار »الفرضية العربيـة« )ريبيرا 

أوالً ثـم نيـكل( مامـح ذلـك األدب الغنائي األندلسـي الـذي ترك، في 

رأي أبيـل، أثره من ناحية اإليقـاع الحي األصيل والجرس الموسـيقي، 

في الشـعر البروفنسـالي المتقـدم، وبالتالي في كل الشـعر األوروبي 
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فـي كثيـر مـن خصائـص الشـكل، كنظـام القافيـة وعـدد األبيـات 

وكيفيـة تراكبها وغيـر ذلك.

ولكـن هـذه المسـألة ال يمكـن أن تعـد منتهيـة تمامـاً؛ ألنـه اليـزال 

يوجـد إلـى جانـب الفرضيـة العربيـة، الفرضيـة اليونانيـة والفرضية 

المسـيحية الوسـطى، وإن تكن الفرضيـة العربية تجد المزيـد والمزيد 

مـن األنصار في السـنين األخيـرة. فإذا أمكـن تقرير التوازي الشـكلي 

بيـن الموشـح والزجـل من جهـة وشـعر التروبـادور البروفانسـاليين 

مـن جهـة أخـرى، أو إذا أمكـن حتـى االعتـراف بـأن بعـض مواضيع 

زجـل ابـن قزمان يشـبه المواضيع المحببـة إلى البتروبـادور، فإن هذا 

ال يعنـي أن الزجـل والموشـح أصـل الشـعر التروبـادوري. لقد تحدث 

»إمـام الزجاليـن« غير مرة في أشـعاره عـن عينيه الزرقاويـن ولحيته 

الحمـراء، وهـذا ما حمـل أحـد العلماء اإلسـبان إلـى القول بـأن أصله 

غيـر عربـي. وكان ابن قزمـان، كمعظـم سـكان األندلس ذلـك الحين، 

يعـرف طبعـاً اللغـة الرومانية، وكثيراً ما كانت النسـاء مـن صويحباته 

الاتـي يذكرهن فـي أزجاله، يتكلمن بهـذه اللغة، ولكـن ال يجوز طبعاً 

أن نحمـل أقوالـه علـى محمـل الجد عندمـا نراه فـي أشـعاره يتلمس 

األعـذار لسـلوكه الطائـش فيطلب اعتباره مسـيحياً داخاً في اإلسـام؛ 

فهـو لـم يكن مسـيحياً فـي زمن مـن األزمـان، ولكنـه كان يعرف حق 

المعـروف أن  المسـيحيين لوطنـه قرطبـة، ومـن  السـكان  المعرفـة 

مسـيحيي قرطبة حافظـوا على قوتهم حتـى زمن الموحديـن، ولم تزل 

منهـم تمامـاً آثار الحضـارة السـابقة ذات األصل الغربي، ومـن الجائز 

أن يكـون الشـعر الرومانـي قـد وجـد هنـاك فـي األوسـاط الشـعبية 
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بشـكله الغربي المغاير لشـكل الشـعر العربي الكاسـيكي. صحيح أن 

األيـام لـم تحفـظ لنا أي أثـر له، ولكـن ريبيرا حـاول منذ عـام 1915 

أن يثبـت أن الشـعر الملحمـي الروماني الـذي ازدهر فـي األندلس في 

القرنيـن التاسـع والعاشـر قـد ظلت لـه بقايا عنـد المؤرِّخيـن العرب 

األوائـل، ولكنـه لم يصل إلينـا بنصه األصيـل. ويجوز أن يكون الشـعر 

الغنائـي الرومانـي أيضـاً قـد عانـى هـذا المصيـر نفسـه فكانـت له 

أصـداؤه فـي زجـل ابـن قزمـان. بديهـي أن هـذا كلـه ال يعـدو حدود 

االفتـراض، وهـو مـا يؤكـد عليه العالـم الذي قـال به، ولكـن الغموض 

الـذي يكتنف منشـأ جذور الموشـح، وال سـيما الزجل، يسـمح بالبحث 

عن هـذه الجـذور أيضاً فـي الشـعر الروماني األندلسـي.

ال ننكـر أن مؤرخـي تطور الزجـل على األرض األوروبيـة قد جمعوا 

في عشـرات السـنين األخيـرة كثيـراً من المـواد التي تدعـم الفرضية 

»العربيـة«، والتـزال فكـرة ريبيـرا الرئيسـية القائلـة بـأن »المفتـاح 

السـري الـذي يفسـر نظـام تركيب األشـكال الشـعرية فـي مختلف 

مجموعـات الشـعر الغنائـي لعالـم العصـور المتوسـطة المتحضـر، 

يكمـن فـي أزجال ابـن قزمـان«، التـزال هـذه الفكـرة تجـد أنصاراً 

يتزايـد عددهـم باسـتمرار. كمـا أن أبحاثـه التاليـة فـي موسـيقى 

الكنتيغـاس cantigas عنـد الفونـس الحكيـم وفـي الشـعر الغنائي 

عنـد التروبـادور والتروفـور والمينيزينغيـر، قـد بينت تاريـخ انتقال 

األشـكال العروضيـة األندلسـية مـع الموسـيقى العربية.

إن أثبت شـكل للزجـل كان بطبيعـة الحال في األندلس، وقد سـاعد 

علـى تفسـير عـدد مـن التراكيـب التـي كان شـكلها العروضـي غير 
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واضـح لمؤرِّخـي األدب اإلسـباني المعتمديـن علـى المـواد الرومانية 

وحدهـا؛ ففـي كنتيغاس الفونس العاشـر يسـتخدم شـكل الزجل في 

أغلـب األحيـان، وفـي بعـض األحيـان األخرى يسـتخدم هذا الشـكل 

مع شـيء مـن التجديـد، هو عبـارة عـن اسـتعمال القافيـة الضمنية 

أو الداخليـة. ومـن طريـف أمـر هـذا الديـوان أن خمـس أغـان فقط 

اسـتعارت شـكلها مـن التقاليـد الغاليـة التـي يعـود منشـؤها هـي 

األخـرى من الزجل، وأن تسـع أغان تقلـد الفن الغنائي البروفنسـالي. 

وتحملنـا الدالئـل علـى االفتـراض بـأن نـص الكنتيغـاس قـد كيّـف 

بحيـث يوافـق الموسـيقى التـي كانت موجـودة آنـذاك، والتـي يعود 

منشـؤها أيضـاً إلى أصل أندلسـي إسـامي. ويلمس أثـر الزجل لمس 

اليـد فـي بعض أجـزاء »كتـاب الحـب الخير«  لخـوان رويـس، وهو 

أضخـم أثـر من آثار األدب اإلسـباني في القرن الرابع عشـر. وال شـك 

فـي أن صاحـب هذا الكتـاب كان يعـرف اللغـة العربية والموسـيقى 

العربيـة، وهو نفسـه يقـول إنه وضـع كتابـه للمغنيـات والراقصات 

العـرب. ويميـل مينينديس وبيالو إلـى الظن بأنه تعلـم اللغة العربية 

عـن طريـق الممارسـة أكثـر ممـا عـن طريـق الـدرس والتحصيـل. 

وعلـى كل حـال فقد اسـتفاد مـن »كليلة ودمنـة« و»ألف ليلـة وليلة« 

و»السـندباد«... وال عجـب أن يتخلـل كتابـه أشـعار من نـوع الزجل.

أمـا أغنيـة »Las tres morillas« التـي كانـت كصوبـة الطريـق 

لريبيـرا فـي دراسـته التاريخيـة لموسـيقى العصور الوسـطى، فإن 

 Cancionero de« مجموعـة  فـي  حفظـت  فقـد  طريفـة؛  قصتهـا 

Palacio« )القرنين الخامس عشـر والسـادس عشـر(، ولكنها نظمت 
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فـي عهـد هـارون الرشـيد فـي بغـداد، وغنيـت في بـاط سـليمان 

المسـتعين األمـوي في قرطبة )أوائل القرن الحادي عشـر(، وسـجلت 

فـي البرتغـال حتى فـي القرن التاسـع عشـر. وهكـذا فـإن التقاليد 

األدبيـة للشـعر العربـي الكاسـيكي التجديـدي اآلتـي مـن الشـرق 

اندمجـت في األندلـس باتجاهات الزجل الشـعبية وانتشـرت باللغتين 

العربيـة والرومانيـة. وال عجب أن يظل هذا الشـكل بالنسـبة لأندلس 

حيويـاً بنـوع خـاص، وأن نرى كالديـرون منذ القرن السـابع عشـر 

يجعـل أحـد أبطـال روايتـه Amar despues de la muerte يتغنى 

بأغنيـة هـي مـن حيث الشـكل زجـل عربـي صرف. 

لعـل مثـال كالديـرون خيـر دليـل علـى أن الشـعر العربـي فـي 

األندلـس ليـس حدثـاً مـن أحـداث األدب العربـي وحده؛ فالشـعر ذو 

االتجاهـات الكاسـيكية ظـل فـي متنـاول فئة محـدودة مـن العلماء 

واألدبـاء، وزال مـن األندلس بذهـاب العرب في القرن الخامس عشـر، 

ولكـن األشـكال الشـعبية التـي نشـأت هناك ظلـت باقية، وانتشـرت 

انتشـاراً واسـعاً حتـى فيمـا وراء البرينة بعـد سـقوط غرناطة بزمن 

طويـل؛ إن الشـعر األندلسـي، باندماجـه مـع التيـارات األخـرى في 

سـيل االقتباسـات األدبية المنعشـة أبـداً، لعـب دوراً غيـر ضئيل في 

إنشـاء األدب العالمـي، وأثبتـت مرة أخـرى في هذه الناحيـة أن األدب 

العربـي يضيّـق عليـه غالبـاً عندمـا يحصر، كمـا هي العـادة، ضمن 

إطـار المفهـوم الغامض، مفهـوم اآلداب »الشـرقية«.
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أسباب شهرة مجنون ليىل

المراحـل التي طواهـا المجنون فـي غضون قرون، وتحـول خالها 

مـن شـخصية تـكاد تكـون مغمـورة تمامـاً، إلـى شـخصية تشـغل 

المـكان األول، إلـى مثل أعلى للحـب األفاطونـي والتصوفي، تضطرنا 

إلـى االهتمـام بالمسـألة التالية: مـا الذي وضع أسـاس شـهرته، وما 

الـذي كان الباعث األول إلشـاعة شـهرته؟ 

لقـد أصبحنـا نعـرف ذلك الوسـط الـذي عاشـت فيـه قبائـل البادية 

فـي أواسـط الجزيـرة العربية وشـمالها، والـذي يرتبط باسـم المجنون 

وأشـعاره. ولقـد كان االهتمـام بهـذا النـوع مـن األشـعار في األوسـاط 
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األمويـة بالشـام اهتمامـاً شـديداً بالرغم مـن أن هذا االهتمـام كان يوجه 

بالدرجـة األولى نحو أشـعار مختلف الشـعراء المدنيين من هـذا الطراز، 

ويـدل على ذلـك أشـعار الخليفتيـن يزيـد والوليـد اللذين ينتميـان إلى 

هـذا االتجـاه فـي الشـعر، أي االتجـاه المدنـي. إاّل أن هـذا االهتمـام لم 

يقتصـر على ذلك، وإنما شـمل أشـعار الباديـة التي بدأت تنسـج حولها 

القصـص التخيليـة قبل أشـعار المدن، وهـذا األدب الذي لـم يتبلور بعد 

ولـم يتحـول إلـى مسـامرات ليلية آنـذاك، أخذت يـد الصنعـة تعمل فيه 

فـي بـاط الخلفـاء األمويين، ابتـداء من زمـن معاويـة، وعندنـا الدالئل 

علـى ذلـك. ومـن الممكـن كل اإلمـكان أن يكون هـذا االهتمام قد سـاعد 

لدرجـة ما علـى إجـراء المحاولة األولـى لجمـع وصنع أخبـار المجنون 

وليلـى، ولكـن هذا األمـر ليس هـو الدافع الرئيسـي.

وقـد لعـب الـدور الفاصـل هنـا، كمـا فـي جملـة مـن المياديـن 

األخـرى، الخصومـة القبليـة المعروفـة القائمة بيـن القبائـل العربية 

الشـمالية والجنوبيـة، التـي كان لها أثرهـا الكبير في تاريـخ الخافة 

كلـه في عهـد األموييـن وأوائـل زمـن العباسـيين. وقد حـدث بحكم 

مختلـف الظروف أن نشـأ جميع أسـاطين الحب البـدوي األفاطوني؛ 

أي عـروة وجميل وقيـس بن ذريح فـي القبيلة الجنوبيـة، قبيلة عذرة 

بالـذات. أما عرب شـمال الجزيـرة فلم يسـتطيعوا خـال عهد طويل 

أن يضاهوهـم فـي هـذا المجـال)1(. إن بإمكاننا أن نجزم بـأن األخبار 

التـي تكدسـت تدريجياً عنـد مختلف القبائـل عن المفاخـر والمثالب 

48 - لم يكن طه حسني دقيقاً حني قال إن جميع شعراء الغزل يف القرنني األول والثاني، ومنهم جميل، كانوا 
مرضيني. )أي من عرب شمال الجزيرة( راجع »حديث األربعاء«، ج: 2، ص: 65.
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قـد لعبـت دوراً هامـاً فـي شـحذ الغـرور القبائلـي. وهنـا تواجهنـا 

المسـألة بشـكل مختلـف؛ فقـد كان يوجـد اتجـاه يدعـو بالحط من 

شـأن الموضـوع نفسـه، أي من شـأن الحب العـذري، واعتبـار هذه 

األشـعار الرقيقـة غير الئقـة بالقبائل الشـمالية. ولنذكر بهـذا الصدد 

أن أحـد النزارييـن قـال عن هـذه القبائـل إن عندها »أكبـاداً غليظة«، 

وإن الشـعر العذري مختص فقط باليمانيـة ذوي القلوب الضعيفة)1(، 

ولكـن فيمـا بعد تغلـب االتجـاه اآلخـر، القائل بـأن بإمـكان القبائل 

الشـمالية أن تتملـك كل تلـك الصفـات التـي اشـتهرت بهـا القبائـل 

الجنوبيـة، ومنهـا الحـب األفاطونـي. وقـد وجـد فـي إحـدى هـذه 

القبائـل الشـمالية، فـي بني عامر، شـاعر سـمي المجنون، سـلك في 

معظـم أشـعاره هـذا االتجاه، وظهـر الئقاً ليكـون منافسـاً أو مقارعاً 

لشـعراء الحـب العـذري المشـهورين، من جنـوب الجزيـرة العربية.

ومـن هـذه اللحظـة أصبح هذا الشـاعر محـوراً تنسـج حوله جميع 

الصفـات الازمـة ليكـون نموذجـاً مثالياً، يكسـف باسـمه الشـعراء 

المعروفيـن الذيـن وجـدوا قبلـه والذيـن عاصـروه، وقـد سـبق لنـا 

أن رأينـا فـي إحـدى الروايـات، ذات االتجـاه المعيـن طبعـاً، كيـف 

بنـي  أي  الشـمالية،  القبائـل  بـأن  اعترفـوا  أنفسـهم  العذرييـن  أن 

بمجنونهـا«. عامر»غلبتهـم 

متـى وأيـن بـدأ هـذا السـير التاريخي؟ إن مـن غيـر الممكن طبعـاً أن 

نحـدد بالدقة تسلسـله الزمني؛ لم يكن ممكنـاً أن يبدأ في البادية نفسـها، 

 I.Golziher Muhammedanische Studien,( لقد أعار غولدزيهري انتباهه لهذا الحديث، وحلله بإسهاب -)1(
)1, 86
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بـل في تلك األوسـاط المدنيـة التي كانت تصنع السـير لمختلـف القبائل، 

والتـي أخـذت بالتدريج تـدون هذا األدب؛ فماسـينيون يعتقـد أن موضوع 

أسـطورة الحـب العـذري قـد صنـع فـي أوسـاط ُجنـد مـن المهاجرين 

اليمنييـن فـي الكوفة)1( . وال شـك في أن الكوفـة قد لعبت دورهـا في هذا 

المجـال، فدعبـل  الخزاعي يربـط بها روايتـه التي يعتبرهـا بروكلمان من 

أولـى الحكايـات التخيليـة، ويظهـر أن شـهرة المجنـون في هـذا الحين 

كانـت قـد تجاوزت تخـوم موطنه فـي الباديـة العربية.

إن الوسـائل التـي تجعل مـن المجنون مثـاالً نموذجيـاً ال ُيرقى إليه 

محـددة ثابتـة وليسـت منوعـة. ينبغـي قبل كل شـيء أن نشـير إلى 

أن المراجـع الكبيـرة جـداً قـد اعترفـت بالمجنون شـاعراً كبيـراً وأن 

أشـعاره أفضـل من أشـعار جميـع الشـعراء اآلخرين الذيـن نحو هذا 

المنحـى أو يقاربـه، وأنـه قد قاسـى في حياتـه كل تلـك المحن التي 

كتـب عليـه أن يكابدها، ولقـد استشـهدوا بالبراهين بوسـائل مختلفة 

حتى بأبسـطها كنسـبة أشـهر أشـعار معاصري المجنون له، وهناك 

حـاالت معينة فـي هذا المجـال تسـتدعي التأمل.

يـروي)2(  اللغـوي أبوعمـر)3( أن »جريراً«- الشـاعر األموي المشـهور- 

سـأله يومـاً أن يقرأ شـيئاً من أشـعار المجنون فلمـا قرأ بيتاً مـن أبياته 

المشـهورة قـال جريـر، وقـد تعجـب كثيـراً، »واللـه لـو أنه ال يحسـن 

لشـيخ مثلـي الصـراخ  لصرخت صرخة سـمعها هشـام على سـريره«، 

)L. Massignon, El, IV -)1، ص: 1072.
)C. Brockelmann. GAL, I -)2، ص: No:2; SB 1 158، ص: 99.

)3(- العقد البن عبد ربه، ج 3، ص: 165، س: 6 - 9.
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وهـذا القـول يمكننا مـن تعيين زمـن الرواية بين  تسـنم هشـام العرش 

)سـنة 105 هــ - 724م( ومـوت جريـر )سـنة 110 هــ - 728م(، 

وغـرض جريـر  واضـح طبعاً، وهـو دعـم مكانة أحـد الشـعراء الثاثة 

الكبـار الكاسـيكيين الذين نشـؤوا في العهد الذي انتشـرت فيه أشـعار 

المجنـون القيمـة. وهناك بعض اإلبهام الناشـئ من إسـناد هـذه األبيات 

لكثيـر، ولكـن المراجع األكثـر ثقة تؤكد أن هذه األشـعار هـي للمجنون.

ومـن الجديـر بالذكـر أن جميـع الشـعراء تقريبـاً، الذيـن يغطيهم 

المجنـون بشـهرته، يـرد ذكرهـم في األشـعار المنسـوبة إليـه؛ فهو 

يذكـر العـذري عـروة وابن عجـان النهـدي اللذيـن بدأت بهمـا هذه 

السلسـلة من الشـعراء)1( .

، أسوة وعمرو بن عجـــلن الذي قتلته هندوف ُعروَة الُعذري، إن ِمتُّ

وينبغـي أيضـاً أن نذكـر أن هـذا الشـعر ينسـب كذلك إلى شـاعر 

آخـر هـو أبو وجـزة السـعدي)2(، وأن عـدداً قليـًا من نسـخ الديوان 

الخطيـة تنسـبه لهذا الشـاعر.

غيـر أن األمـر ال يقتصـر على ذكر عروة؛ لقد قاسـى المجنـون آالماً 

ال تطاق، وهو يقول عنها)3(:

 أحــــاديثا لقـــوم بعــــد قـــــومعجبـــت لعروة العـــذري أضحى

  وهـــا أنـــا ميـــت ف كل يـــوموعــــروة مـات مــــوتا مسرتيحـا

.26a ورقة ,B 1(- مخطوطة(
)2(- الوشاء، ص: 55، س: 4 - 7.

)3(- مخطوطة رويس B، ورقة 226؛ األغاني، ص: 84، س: 9 - 10.
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ويبـدو أن هنـاك فـي حيـاة المجنون وعـروة تشـابها؛ فعـروة قد 

أحـب كذلـك منـذ الصغـر، كما جـاء ذلك فـي أشـعاره)1( :

بيننا الحب  واســـتحكم  الهوى  لنا ســـنتانأِلفنا  مـــرت  ما  وليديـــن 

أليَفـــْي مـــا نرتـــاع للحدثـــانفذقنـــا رخاء العيـــش عرشين حجة

والـذي حضـر مـوت عـروة هـو أيضـاً جامع صدقـات، كمـا حدث 

مـع المجنون الذي نـرى لجامع الصدقـات)2( في حكايتـه دوراً كبيراً.

وفـي رواية الوالبـي نرى جريراً يظهر على المسـرح مـرّة أخرى)3(؛ 

»اجتمـع قـوم علـى جريـر بـن الخطفـي فقـال لهـم جرير مـا بيت 

نصفـه كأنـه أعرابي علـى قعـود، ونصفه كأنـه جالينـوس بحكمته، 

قالـوا ال نـدري، قـال: قد أجلتكـم، قالـوا: لو أجلتنـا حولين لـم ندر، 

ولكـن عرفنا، فأنشـأ يقول:

»أال أيها النوام ويحكم هبوا!..

كأنه أعرابي على قعود، ثم أدركه اللين ووضوح الحب فقال:

أسألكم هل يقتل الرجل الحب؟«

هـذه األشـطر تذكـر طبعـاً فـي جميـع المخطوطـات والطبعـات، 

تعـود  ال  األبيـات  أن  عرفنـا  إذا  لنـا  تتضـح  الروايـة  أهميـة  ولكـن 

)1(- الظاهري، كتاب الزهرة، ص: 333، س: 12 - 13.
)2(- املسعودي، ج: 7، ص: 353، ابن الرساج، ص: 13، و302 - 303.

.6a ورقة ،B 3(- الوالبي، ص: 11، س: 4 - 8. مخطوطة(
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للمجنـون بـل لجميل)1(، أمـا الرواية فتنقل في نسـخ مختلفـة ال يذكر 

فيهـا جريـر)2(. وأمثـال هذه الحـاالت التي تنسـب فيها أشـعار جميل 

للمجنـون متعـددة، ويتحـدث مؤلـف »كتـاب األغانـي« حديثـاً موفقاً 

عـن األسـباب الظاهرية لهـذه الحاالت، ويشـير إلـى أن »ومـن الناس 

مـن يدخل هـذه األبيات في قصيـدة المجنـون التي علـى َرِويَّ وقافية 

هـذه القصيـدة  وليسـت لـه«)3(، وفي مـكان آخر يشـير، بشـيء  من 

االنفعـال، إلـى أنـه ال يمكـن أن ينسـب قصيـدة مـن قصائـد جميـل 

للمجنـون إاّل رجـل ال يعـرف أين يعيـش بنو عـذرة)4(. وأما األسـباب 

الباطنيـة لهذا الخلـط فمن المحتمل جـّداً أن تكون ناشـئة عن التعمد، 

وهـي قـد أصبحـت مفهومة لنـا اليـوم؛ منها مثـًا ما قيل عـن جميل،  

وأنـه »سـرق« أشـعار المجنـون)5(، كمـا أننا نـرى في ترجمـة حياته 

حـوادث ألفناهـا، منهـا أن أحد األمـراء أهـدر دم جميل)6(.

والبـّد أن نلقـي نظـرة علـى موقـف كاتـب القصة مـن روايـة جميل 

راويتـه كثيـر، الـذي يعـد هـو اآلخر مـن العشـاق المعاميد فـي تاريخ 

الحـب التخيلـي؛ فقـد أعطـى هـو األولويـة للمجنـون فـي الحادثـة 

المعروفـة مـع الظبـاء فـي أحـد المصـادر، ونسـبها إليـه وذكرها في 

مجلـس الخليفـة عبدالملـك)7(، وعندما تا كثيـر األشـعار المتفرقة التي 

)1(- ابن قتيبة، كتاب الشعر والشعراء، ص: 268، الظاهري »كتاب الزهرة«، ص: 210، س: 16.
)2(- ابن املعتز، »كتاب البديع«، )طبعة كراتشكوفسكي، لندن، GMS، N.S.X ،1935(، ص: 14، س: 8 - 15. 

األغاني، م 7، ص: 91.
)3(- األغاني، م: 7، ص: 94، س: 2 - 3.

)4(- األغاني، م: 7، ص: 94.
)5(- الوشاء، ص: 60، س: 5.

)6(- ابن الرساج، ص: 315 - 316.

)7(- ابن الرساج، ص: 259 - 260.
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قالهـا فـي عـزة، سـأله الخليفـة: »يـا كثيـر هـل رأيـت أعشـق منك؟« 

فأجاب عن السـؤال بـأن تحدث عن الحادثـة المذكورة، ومقتبسـات من 

أشـعار المجنـون بهذه المناسـبة، وختـم حديثـه بقوله: »نعم يـا أمير 

المؤمنيـن هـذا، وأقسـم بالله، أنـه كان أعشـق مني« والغـرض من هذه 

الروايـة واضـح لنا، أنهـا تعطي رأيـاً في المجنـون صادراً عـن كثير ال 

مـن حيث هـو أيضاً شـاعر كبيـر فحسـب، بل مـن حيـث المقارنة مع 

جميـل الذي يبـدي كثير إعجابه بأشـعاره في مـكان آخـر)1(. ومع ذلك 

ينبغـي بهـذا الصـدد أن نضيـف إلى ذلـك أن هنـاك جملة مـن قصائد 

كثيـر تنسـب للمجنـون؛ منها أشـعار ال يمكـن بأية حال أن تنسـب إليه 

ال مـن الناحيـة الجغرافية، وال من حيـث البحور والموازين الشـعرية)2(.

ولعـل شـخصية قيـس بـن ذريـح هـي من بيـن جميـع الشـعراء 

العذرييـن الكبـار أكثـر ظهـوراً في قصـة المجنـون، بحيـث إنها قد 

تغطـي علـى شـخصيته. يقـال إن المجنـون كان معجبـاً بشـعر ابن 

ذريـح)3(، ولكنـه أثنـاء التقائه بالشـيخ المـرّي كان يؤكد، ما وسـعه 

ذلك، بأن أشـعاره هو أحسـن)4(، وهناك قصة التقائهمـا ببعضهما)5(. 

أمـا عـدد أشـعار ابـن ذريـح المنسـوبة للمجنـون فأكبر جـداً)6( من 

األشـعار المنحولـة عليـه، وقـد لعـب تطابق األسـماء وكذلـك تطابق 

)1(- األغاني، م: 7، ص: 95.
)2(- الوالبي، ص: 30، س: 22 - 24، الديوان، طبعة H.Pérės، ج: 2، ص: 213، نمرة 167.

)3(- األغاني، ص: 89، س: 2 - 18.
)4(- =      ، ص: 89، س: 11، ص: 90، س: 2.

)5(- =      ، ص: 93، س: 15، ص: 94، س: 17.
)6(- =      ، ص: 45، س: 14، ص: 76، س: 15، ج: 8، ص: 115، 130، 133، القايل، 1، ص: 136 - 137.
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األوزان والبحـور)1( فـي مختلـف المناسـبات، كمـا هـو األمـر دائماً، 

دوره فـي هـذا األمـر، ويحتمـل جـدا أن يكـون اسـم ليلـى حبيبـة 

المجنـون قـد حل مـراراً محل ُلبْنَـى حبيبة قيـس، دون أن يختل بحر 

القصيـدة ووزنهـا. ونجـد في ترجمة حيـاة ابن ذريح حـوادث تتكرر 

فـي حيـاة المجنـون؛ منهـا إهـدار دمه مـن قبـل معاويـة)2(، وهناك 

فـي حياة ليلـى)3(، حسـب إحـدى الروايـات ، تفاصيل خاصة تشـبه 

مـا حـدث للبنى إذ فتكـت بالغربان ألنها نذير شـؤم ونحـس)4(، وهذه 

الظاهـرة  كثيـراً مـا نجدهـا في هـذا المجال.

المجنـون سـماتهم  الذيـن يحمـل  العذرييـن  الشـعراء  إن حلقـة 

ال تنتهـي بذلـك بـل تنتهـي األشـعار التي تنسـب إليـه، وبيـن هؤالء 

الشـعراء نـرى أعامـاً تحتـل مواضيـع الحـب فـي أشـعارهم إمـا 

المـكان األول وإمـا مكانـاً مرموقـاً جـداً. إن عددهم كبيـر؛ نذكر من 

بينهـم عمـر بن أبـي ربيعـة)5( واألحـوص)6(  ونصيب)7( وأبـا دهبل)8( 

وأبـا صخر الهذيلـي)9(  وقيس بن الحداديـة)10( وتوبة بـن الحمير)11(  

)1(- األغاني، ج: 8، ص: 128.
)2(- كتاب الشعر البن قتيبه، ص: 399، س: 16.

)3(- طبعة بريوت 1868، ص: 62.
)4(- ابن الرساج، ص: 94 - 95، 302 و 338.

)5(- األغاني، ج: 18، ص: 131 - 133.
)6(-   =    ، ج: 6، ص: 256، س: 9 - ٢٥٧، س: 5.

)7(-    =    ، ج: 14 ص: 9، وج: 15، ص: 81، 91، ياقوت: معجم البلدان 2، ص: 508، الحماسة رقم 489 
)ترجمة ريوكرت(.

)8(-    =    ،  ج: 18، ص: 132.
)9(- ابن قتيبة، ص: 255.

)10(- األغاني، ج: 8، ص: 8.
)11(- املربّد الكامل، ص: 450، س: 9 - 10.



مقاالٌت ِفي األدب العربّي

118

والصيمـة)1( وعـروة بـن أذينـة)2( وعمـرو بـن سـعيد)3( وعـوام بـن 

عقبـة)4( ويحيـى بـن أبي  طالـب)5( والعباس بـن األحنـف)6( وغيرهم 

كثيريـن. والغـرض مـن كل تلك النسـبة واضـح، وهـو أن تجمع في 

المجنـون جميـع تلـك الصفات التـي يمكـن أن تظهره علمـاً وتجعله 

بطـًا فـي الحب ال ينافسـه فيه أحـد. أما الوالبـي فعلى عادتـه دائماً 

نجـده فـي روايتـه ينسـب إلـى مجنـون بشـكل سـاذج ناشـز، مـع 

نقـض التسلسـل الزمنـي والتاريخـي، أشـعارا يحصـي فيها أسـماء 

جميـع األبطـال التخيلييـن المشـهورين، ويـدرج معهم حتى أسـماء 

األنبيـاء إلـى النبـي محمد نفسـه، ولـم يسـتثن حتـى المائكة)7(.

مسلمَلَعْمـــِري ما لقى جميـــل بن معمر يلق  ولم  ل  بليل  كوجدي 

قابـــوس وقيس وعروة ولم يلقـــه قبل فصيـــح وأعجمولم يلق 

ول كاد داوود من الحب يســـلمصبا يوســـف واستشـــعر الحب قلبه

املتقســـموبـــرش وهنـــد ثم ســـهد ووامق الهوى  أضنـــاه  وتوبة 

ومـــاروت فاجأه البـــلء املصمموهاروت لقى من جوى الحب ســـطوة

منـــه  يخـــل  ولـــم 

الـــورى ســـيد  املصطفـــى 
أبو القاســـم الـــزايك النبي املكرم

هـذه األبيـات المصطنعـة تظهـر بوضـوح كيـف اتسـع ديـوان 

)1(- األغاني، ج 6، ص: 5 - 6.
)2(- ابن قتيبة، ص: 364، س: 2 - 7. األغاني، ج: 21، ص: 168.

)3(- األغاني، ج 8، ص: 87.
)4(- القايل، 1، ص: 130.

)5(- القايل، 1، ص: -123 124.
)6(- األغاني، ص: 63، س: 8. الديوان، ص: 18.

)7(- الوالبي: ص: 21، س: 6 - 11.
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المجنـون وتضخـم خـال القـرون وكيـف اتسـعت معـه وتضخمت 

القصـة نفسـها. إن أمثـال هـذه النمـاذج أو القصائـد كثيـرة بيـن 

أشـعاره، وسـأقتصر هنـا علـى واحـدة منهـا، تدعـو للدهشـة حتى 

مـن وجهـة نظـر طولها وتعـداد أبياتهـا؛ فهنـاك قصيدة في أشـعار 

المجنـون تعـد مـن أشـهر قصائـده، تنتهـي قافيتهـا بـ»يـا«، وهي 

مـن بحـر الطويل، وقـد سـميت فيما بعـد بالقصيـدة المؤنثـة؛ ففي 

المراجـع األكثـر قدماً، ككتـاب األغاني نجـد عدد األبيـات، وقد ذكرت 

فـي مقتطفـات، يناهـز 30 بيتـاً)1( ، أمـا فـي طبعـة كتـاب الوالبـي 

فيقـارب عددهـا 70 )2( ، وفـي إحـدى مخطوطـات األسـتانة نجـد 

القصيـدة نفسـها فـي 174 بيتـاً)3(، أمـا الرقـم القياسـي فنجده في 

مخطوطـة معهـد االستشـراق؛ إذ يبلغ عدد األبيـات 686 بيتـاً)4( ، أما 

طابع السـذاجة لهـذه اإلضافات فيتبيـن من ترتيب القصائـد؛ إذ نرى 

خمـس عشـرة قصيـدة بالتوالـي تبـدأ بكلمـات »أال يا حمـام اإليك«، 

وعشـر قصائـد مطلعها »أال يـا حمامي قصـر وردان«، وأربع عشـرة 

تسـتهل بـ»أال يـا غراب البيـن«، وعشـراً »أال أيها القمريتـان«، وثاث 

عشـرة »أال أيها الركـب اليمانون«، وعشـراً »أال أيها الكلبـي«، وواحدة 

وعشـرين »أال ليـت«، وأربعاً وعشـرين »ويـا عم ليلـى«، وثاثين »بني 

عـم ليلـى«، وثـاث عشـرة »شـكوت إليهـا«، وأخيـراً نجد مئة وسـتاً 

وسـبعين قصيـدة مطلعها »خليلـّي« إلخ... وهذه بالطبع حالة شـاذة، 

)1(- األغاني، ص: 68 - 70.
)2(- الوالبي، ص: 45 - 47. 

.O. Rescher, MSOS, 2 Abteilung, XIV, 1911. 173 :ص ،No 10 -)3(
.80a-536 أوراق ،A 4(- املخطوطة(
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علـى غرابتهـا، ولكن أمثالهـا ليس قلياً فـي كتاب الوالبـي. إنها تبين 

أي عمـل مجهـد معقد ودقيـق ينبغـي أن نبذله في دراسـة األشـعار 

المنسـوبة إلى المجنـون لكي نسـتخرج منها النواة األصلية ألشـعاره 

مـع كل مـا يحيـط بهـا مـن شـكوك وتحفـظ. ومثل هـذه الدراسـة 

ينبغـي أن نطبقهـا ال علـى نسـخة الوالبـي وحدها، التـي تعتبر حتى 

اآلن النسـخة الوحيـدة المنقحـة لديوانه، بـل على جميـع المقتطفات 

العديـدة مـن األشـعار المقترنـة باسـمه، والمذكـورة فـي مختلـف 

المصـادر المتنوعـة التـي ذكـرت باختصار فـي مسـتهل حديثنا.

هـذه الدراسـة معقـدة وصعبـة، ولكنهـا تبعـث علـى األمـل؛ إن 

بعـض األمثلة المذكـورة تظهر أن العلـم يحرز اآلن بعـض المقاييس 

والموازيـن التـي تمكـن فـي جملـة مـن الحـاالت مـن الوصـول إلى 

نتائـج متينـة تمامـاً، وإلـى جانـب هـذه الموازيـن التـي ذكرنـا، ال 

ينبغـي أن ننسـى كذلـك تحليل البحـور. لقـد عمد المجنـون كجميع 

شـعراء الباديـة)1( إلـى أوزان معينـة تمامـاً لقصائـده التـي نجـد 

أغلبيتهـا السـاحقة مـن بحـر الطويـل)2(. وواضـح كل الوضـوح أننا 

عندمـا نـرى بين األشـعار المنسـوبة إليـه قصائد من بحـر المتقارب 

مثـًا أو الرمـل، يكـون بإمكاننـا أن ننبذها عنـد أول نظـرة، دون أن 

نتفحـص حتـى مضامينهـا، ومثـل هـذا التزييف ألشـعاره كثيـراً ما 

 ،1956 2، سنة  الرمة )كراتشكوفسكي، منتخبات، ج  )1(- راجع ماحظاتي حول أشعار الشاعر األموي ذي 
ص: 312، ماحظة 1(.

)2(- يف إحدى مخطوطات ديوانه نجد من بني 162 مقطوعة شعرية، 130 منها من بحر الطويل )قارن ص: 
.)MSOSM,2 , XIV ،174 - 172
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نصادفـه)1(. وعلـى كل حـال، فـإن دراسـة األشـعار المقترنة باسـم 

المجنـون، وبالرغـم مـن صعوبـة هـذه الدراسـة، يجـب، إن عاجـًا 

أو آجـًا، أن تجـري لصالـح تاريـخ القصة المذكـورة عنـه، مادامت 

المرحلـة األولـى، على األقـل، لهذه القصـة مرتبطة بأشـعاره، وبدون 

ذلـك تصبـح الحلقـات المتقطعة أثناء التبسـط في دراسـة األشـعار 

غيـر واضحـة، كمـا ال يمكـن أن يكـون موثوقـاً بهـا عنـد اسـتنباط 

النهائية.  النتائـج 

وفـي الوقت الراهـن؛ أي قبل بـدء هذه الدراسـة، ال يمكـن للمرحلة 

األولـى للقصـة إاّل أن تكـون شـيئاً فرضيـاً يصـاغ علـى هـذا النحو 

تقريبية. بصـورة 

كان يوجـد فـي النصـف الثانـي مـن القـرن السـابع فـي أواسـط 

الجزيـرة العربية شـاعر يدعى المجنـون، وكان محور أشـعاره يدور 

حـول الحـب األفاطونـي الذي سـاد آنئـذ فـي الجزيـرة العربية بين 

أعـراب البادية، كمـا كرّس معظم هذا الشـعر للتغني بليلـى. وقد كان 

اهتمـام األوسـاط األمويـة في الشـام بهذا االتجـاه وهـذه القصة عن 

المحبيـن التخيليين، سـبباً في بـذل المحاوالت األؤلى لضبط أشـعاره 

وأخبـاره. ثـم إن الخصومـة المشـتدة بسـبب الفتوحات بيـن القبائل 

الشـمالية والجنوبيـة مـن الجزيرة قـد جعلت من المجنون شـخصية 

معارضـة للشـعراء المشـهورين مـن قبيلـة عـذرة الجنوبيـة، وحتى 

النصـف األول مـن القرن التاسـع كان قد نشـأ االتجـاه نحو القصص 

)O. Rescher -)1 عن مخطوطة يف االستانة، املرجع ذاته، ص: 174، ماحظة 1.
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المختـارة عـن المجنـون، وهـذه القصص أخـذت في االتسـاع نتيجة 

لمحاوالت جرت لشـرح وتفسـير بعـض القصائد، وسـرعان أن بدأت 

تضـاف وتنسـب إليه القصائـد المزيفـة والعائدة إلى شـعراء آخرين. 

وفـي مسـتهل القـرن العاشـر اشـتهرت بعـض الروايـات المدونـة 

لحكايـة المجنـون وليلى، وذلـك نتيجة الزديـاد الرغبـة واالهتمام بها 

فـي باط العباسـيين، وفي أواسـط القرن العاشـر دون مؤلف »كتاب 

األغانـي« أخبـار المجنون وليلـى، األمر الـذي مكننا من تبيـن الرواية 

األولـى للقصـة، وبعد هـذه الروايـة المشـروحة للقصة لـم نعد نرى 

فـي اللغـة العربية شـرحاً سـوى كتـاب الوالبي الـذي لـم يظهر قبل 

القـرن الحـادي عشـر. وفيما بعـد لم تحصـل إضافات إاّل في أشـعار 

المجنـون وحدهـا، وقـد اسـتمرت هـذه اإلضافـات حتى أيامنـا هذه، 

وبلغـت في بعـض األحيـان أحجاماً غيـر طبيعية.

إن كل مرحلـة من هـذا التاريخ يتطلب دراسـة مسـتفيضة من أجل 

الحصـول علـى االسـتنتاجات القاطعـة، والغرض من البحـث الحالي 

لـم يكـن سـوى اإلشـارة إلى بعـض االتجاهـات والطـرق الرئيسـية 

للدراسـات المقبلـة، ولـو تمهيـد الطريق قليـًا من أجـل الحركة إلى 

األمام فـي هذا السـبيل.
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األدب العربي الحديث

ليـس من اليسـير علـى الباحـث المحقـق أن يعثر على بعـض آثار 

النهضـة األدبيـة فـي العصـور السـابقة للقرن التاسـع عشـر؛ فإنها 

كانـت مجـرد مظاهـر فرديـة الغـرض منهـا إحيـاء الفنـون اللغوية 

القديمـة، دون محاولـة التجديـد فـي األدب، وكان من جـراء الروابط 

المتينـة التي نشـأت بين األقليات المسـيحية في سـوريا ودوائر روما 

واسـتامبول أن بزغت مدرسـة أدبيـة خاصة، يتصدرهـا مطران حلب 

الماروني السـيد جرمانـوس فرحـات )1670 - 1733(، إاّل أن العرب 

لـم يتأثـروا بالتيـارات الفكرية فـي أوروبـا إاّل بعد الحملة الفرنسـية 
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)1798 - 1801(. فـإذا أردنـا أن نبيـن مظاهـر الثقافـة األوروبيـة 

التـي تركـت أثـراً أعمق من غيرهـا في التفكيـر العربـي، ألفيناها في 

الوصـف الـذي أورده الجبرتـي ألول مطبعة حروف، ورأينـاه في أول 

مكتبـة نظمـت على النمـط األوروبـي في دار الشـيخ حسـن العطار 

)1766 - 1834( الـذي أصبـح فيمـا بعد شـيخ الجامـع األزهر. وإن 

فـي هذيـن المثلين فكـرة عن بعـض العوامل التـي قامت بـدور هام 

فـي تكويـن األدب العربـي الحديـث، وقـد أنشـئت فـي ذلـك الحين 

دور جديـدة للعلـم على الطـراز األوروبي؛ فأنشـأ محمد علـي الكبير 

مـدارس لتعليـم الطـب والعلوم الفنيـة بنوع خـاص، لكنها خصصت 

أيضـاً لتدريـس فـن الترجمـة. أما في سـوريا فقـد عملت الرسـاالت 

األوروبيـة واألميركيـة العديدة عماً مجدياً في هذا السـبيل، فأسسـت 

مـدارس منوعـة، وراح األهلون ينسـجون على منوالها في إنشـاء دور 

العلـم؛ فكانـت مدرسـة بطـرس البسـتاني )1819 - 1883( أولـى 

المـدارس الوطنيـة، وفـي خـال القـرن التاسـع عشـر أدخلـت على 

تلـك المـدارس تعديات عـدة، فأصبـح للبـاد العربيـة اآلن مجموعة 

رائعـة مـن المعاهـد العلمية الكبرى التـي أحدثت أثراً مباشـراً أو غير 

مباشـر في تقـدم األدب الحديث. وإنـا نذكر منها الجامعـة األميركية، 

وجامعـة القديـس يوسـف ببيـروت، والجامعـة المصريـة بالقاهرة، 

ثـم انتعشـت حركـة البعثات العلميـة فأكملت مـا قامت بـه المدارس 

مـن الخدمـات. وهنـاك وصـف طريف ألولـى البعثـات التي أرسـلها 

محمـد علـي الكبيـر، وهـذا الوصـف الشـائق بقلـم أحـد المبعوثين، 

رفاعـة بـك الطهطـاوي )1800 - 1873(، الـذي أصبـح فيمـا بعـد 

مترجمـا مجتهـداً، واحتـل مكانتـه األدبية كزعيـم من زعمـاء االتجاه 
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الجديـد، وقـد اتخذت تلـك البعثات صبغـة منظمة ابتداء من مسـتهل 

القـرن العشـرين. ومن السـهل اسـتجاء أهميتها في تكويـن الثقافة 

العربيـة إذا اطلعنـا على الرسـائل التي قدمها شـباب العلمـاء العرب 

في جـل السـنوات )خصوصا إلـى الجامعـات الفرنسـية(. وفيما عدا 

الطباعـة التـي كانـت معروفـة فـي سـوريا منذ فجـر القـرن الثامن 

عشـر، دون أن يكـون لهـا أثـر كبيـر، فقد أدخلـت الحملة الفرنسـية 

إلـى مصـر عنصـراً جديـداً وهو الصحافـة الدوريـة، لكـن أثرها ظل 

فـي حيـز ضيق إلـى أن كانت سـنة 1828 حين أعـاد تنظيمها محمد 

علـي الكبيـر، وكان لهـا الفضـل العميم فـي تقـدم األدب الحديث؛ إذ 

وجهـت بعـض األنـواع األدبيـة وجهـات جديـدة، كمـا سـاعدت على 

ظهـور أنواع أخـرى. وكان اإلقبـال المتواصـل على الترجمـة مرتبطاً 

تمـام االرتبـاط بالطباعة، واسـتهلت الحركـة بترجمة الكتـب العلمية 

ثـم شـرع فـي نقـل الكتـب األدبيـة البحتـة، وكمـا أن بعـض الكتب 

القديمـة كمؤلفات ابـن المقفع والجاحـظ كان من الصعـب نقلها إلى 

اللغـات األخـرى لـوال مترجمو العصـر العباسـي، فـإن األدب العربي 

الحديـث كان مسـتحيل النشـوء لـوال مترجمو القرن التاسـع عشـر. 

وللمـرة األولـى فـي التاريخ أصبـح القديم فـي متناول القـراء بفضل 

الطباعـة، وقد شـرع في خال العشـرين أو الثاثين سـنة األخيرة في 

دراسـة هـذا األدب دراسـة صحيحة مؤسسـة علـى القواعـد الحديثة، 

وقـد قامـت هذه الحركـة على أسـاس أنه ال يجـوز نبـذ األدب القديم 

كلـه لتشـييد أدب عربي حديـث، بل يتعيـن االحتفاظ بجـزء كبير من 

األدب القديـم وإعـادة تنظيمـه، وقـد تأسسـت دور كتب علـى النمط 

األوروبـي فسـهلت تلـك الدراسـات المنظمـة، وسـاعدت علـى نشـر 
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الكتـب القديمـة. وإلـى جانب الصحافـة الدوريـة، قامـت للمنتديات 

والجماعـات العلميـة والسياسـية واألدبيـة تدريجيـاً منـذ منتصـف 

القـرن الماضـي؛ فأحدثـت أثراً عميقـاً في الجـو األدبي، بـل إن النثر 

الخطابـي نشـأ وتـدرج فـي تلـك المنتديـات. أما المسـرح فلـم يكن 

لـه حـظ يذكـر؛ فقد ظهـرت بواكيره فـي النصـف األخير مـن القرن 

التاسـع عشـر بفضـل جهود بعـض الهـواة، لكنه لـم يعتبـر مظهراً 

جديـاً مـن مظاهر الفـن إاّل في القرن العشـرين؛ إذ بـرزت طائفة من 

الممثليـن األكفـاء يرشـدهم فريق مـن النقدة المسـرحيين.

وللهجـرة أهميـة خاصـة ترجـع إلـى تقلبـات مصيـر العـرب في 

القرنيـن التاسـع عشـر والعشـرين، وذلـك العتبـارات متنوعـة مـن 

سياسـية واقتصاديـة. ولقـد سـارت الهجـرة جنبـاً إلـى جنـب مـع 

األدب العربـي الحديـث منـذ فجـره حتـى اليـوم؛ سـارت منـذ غداة 

الحملـة الفرنسـية؛ إذ نزحـت بعـض األسـر عـن مصـر وأقامـت في 

فرنسـا، كميخائيل صبـاغ )1784 - 1816( وإليـاس ُبْقُطر  )1784 

- 1821(. وكثيـر من أؤلئـك المهاجرين كانوا أسـاتذة اآلداب العربية 

فـي جامعـات أوروبـا كالشـيخ الطنطـاوي المدفـون ببطرسـبرج 

)1810 - 1861(، وكان جـل اهتمامهـم موجهـاً إلـى إحيـاء األدب 

القديـم؛ إذ إن األدب العربـي الحديـث كان فـي مسـتهل نهضتـه فلم 

يثـر اهتمـام المسـتعربين وعلمـاء المشـرقيات، لكن الحالـة تطورت 

بعـد سـنة 1870؛ إذ تدفق سـيل المهاجرين تدفقاً كبيـراً، )خصوصاً 

النازحيـن مـن سـوريا(، ال إلـى أوروبـا فحسـب، بـل إلـى أميـركا 

الشـمالية والجنوبيـة، وكان لهجـرة هـذه العناصـر أهميـة عظمـى 
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فـي تكويـن األدب العربـي الحديـث؛ إذ ظهر جيـل من الكتّـاب بدؤوا 

وه إلـى اآلن. دورهـم علـى مسـرح األدب، وإن لـم ُيتِمُّ

اسـتناداً إلـى هـذه العوامل يمكـن القول بـأن تاريـخ األدب العربي 

الحديـث ليس إاّل تاريخ النفوذ األوروبـي؛ فقد اتجه هذا األدب اتجاهين 

رئيسـيين: النضـال بيـن األفـكار القديمـة وبيـن األفـكار الحديثـة، 

والمشـكات التـي نشـأت من طابـع الفن األدبـي الحديـث. وقد اتخذ 

هـذا النضـال أشـكاالً متباينـة فـي المضمـار األدبي؛ فشـوهدت في 

كل مرحلـة تقلبـات تختلـف عن األخـرى، وأهـم الميول التـي ظهرت 

بجـاء هـي أوالً: االحتجاج علـى كل جديـد ومحاولة البقـاء في دائرة 

القديـم، وإحيـاء األسـاليب القديمـة، ثانيـاً: السـير سـيراً سـطحياً 

علـى منـوال األوروبيين وتقليـد أفكارهـم، واحتقار الماضـي العربي 

بأسـره، ثالثـاً: محاولـة صبـغ األصـول الصحيحـة لـأدب العربـي 

بأشـكال جديـدة مبتكرة مـن أساسـها، مع اتخـاذ الطـرق األوروبية 

والثقافـة الغربيـة وسـيلة للوصـول إلـى هذا الغـرض، والتـزال هذه 

الميـول قائمـة حتـى اآلن جنباً إلـى جنب.

مـن  عـدد  بأوفـى  فـاز  الـذي  هـو  األخيـر  الفريـق  أن  وياحـظ 

األنصـار، وبديهـي أن  مصيـر العـرب السياسـي فـي القرن التاسـع 

عشـر والقرن العشـرين أثـر تأثيـراً كبيراً فـي التيار األدبـي؛ فتاريخ 

هـذا العصـر هـو تاريـخ االنفصـال تدريجيـاً عـن تركيا )سـواء من 

الوجهـة السياسـية أو األدبية(، ونشـأة الـروح القوميـة العربية التي 

اجتـازت مراحـل نموها بخطـوات تختلف سـرعتها باختـاف الباد، 

وقـد شـاهدنا فـي األيـام األخيـرة أن تقـدم الـروح القوميـة أدى إلى 
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نزعـة فرديـة عنـد بعـض األمـم العربيـة. أما فـي ميـدان األدب فإن 

تلـك النزعـة تنمـو وتقوى فـي مصـر حيث يدعـو بعـض المفكرين 

إلـى تمصيـر اللغـة وإحيـاء األدب القومي.

***

إن مـن الصعـب تقسـيم األدب العربـي فـي القـرن التاسـع عشـر 

إلـى عصـور تميزه تمييـزاً واضحـاً؛ فقـد كان اإلنتاج األدبـي في حد 

ذاتـه إلـى عـام 1880 تافهاً نوعـاً ما، بـل إن العـرب أنفسـهم كانوا 

ال يذكـرون أسـماء كتابهـم؛ ذلـك ألن مؤلفـات هـؤالء الكتـاب ال قيمة 

لهـا إاّل فـي نظـر معاصريهم، فهي مـرآة ألفكار عصرهم ومشـكاته، 

وأهميتـه اليـوم ال تعـدو أن تكـون تاريخيـة بحتـة، بـل هـو عصـر 

بحـث واسـتطاع أكثـر منـه عصر إنشـاء أدبـي. ويمكـن تحديد هذا 

العصـر بُخْمـس قـرن، أي من سـنة 1880 إلـى سـنة 1890، ثم من 

سـنة 1890 إلـى سـنة 1900، وهـي الفتـرة التـي اختفـى فيها من 

المضمـار الجيـل األول لناشـري النور الجديـد ودعـاة األدب الغربي، 

وكانـت كل مـن سـورية ومصر تعمـان وقتئـذ مسـتقلتين، فالتفتت 

مصـر إلـى المضمـار العلمـي بنـوع خـاص، أمـا سـوريا فوجهـت 

اهتمامهـا إلى ميـدان اللغـة واألدب، وبرز فـي كل مـن البلدين رجال 

عظمـاء كبطـرس البسـتاني في سـوريا، ورفاعـة الطهطـاوي وعلي 

مبـارك )1824 - 1863(، وعبدالله فكـري )1834 - 1890( بمصر، 

وفـي الباد غير العربيـة امتاز العصـر بظهور بعض الكتـاب النوابغ 

كأحمد فـارس الشـدياق )1804 - 1887(.
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فـي هـذه الفتـرة أنشـئت الصحافـة الدوريـة، وتكـون األسـلوب 

الصحفـي، وشـهدت السـنوات العشـر المتخللـة بين سـنة 1860 و 

1870 تغيـرات خطيـرة فـي مركـز األدب العربي الحديـث؛ فحوادث 

دمشـق فـي سـنة 1860، واسـتقال لبنـان اسـتقاالً داخليـاً مـن 

جهـة، وافتتاح قنـال السـويس )1869(، ثم نشـوب الثـورة العرابية 

)1882( أدت إلـى احتـال القطـر المصري من جهة أخـرى؛ كل هذه 

العوامـل أسـهمت فـي تعديـل الطرق التـي سـار عليهـا األدب. ولقد 

اتسـع نطـاق الهجـرة السـورية إلى مصـر اتسـاعاً كبيراً فـي الفترة 

مـن سـنة 1890 إلـى سـنة 1900، فانتقلـت إلـى أيـدي السـوريين 

جميـع الصحـف اإلصاحيـة القويـة النفوذ.

ويعـد كل مـن الشـيخ محمـد عبـده )1843 - 1905( وجورجـي 

زيـدان )1861 - 1914( فـي مقدمـة الكتـاب الذيـن امتـاز بهم هذا 

العصـر؛ نعـم إن أولهمـا لـم ينتج شـيئاً من المؤلفـات األدبيـة، لكن 

ذلـك ال يدعـو إلـى إنـكار الـدور الهام الـذي لعبـه؛ فبفضـل جهوده 

اسـتقر رأي المسـلمين على السـير في طريـق التجديـد، وازداد نفوذ 

الحركـة األدبيـة شـيئاً فشـيئاً، بحيـث أثـر علـى الشـطر األكبـر من 

المصرييـن. وظهـر فـي خـال ذلـك أنـواع أدبيـة جديـدة كالرواية 

التاريخيـة، واصطبغـت هـذه األنـواع بصبغـة خاصـة تختلـف كل 

االختـاف عـن نظيراتهـا، فـكان الكاتـب يوجـه جـل اهتمامـه إلـى 

تنسـيق األلفـاظ، إلـى أن جـاء المنفلوطـي )1876 - 1924( فاتجه 

بهـذا النـوع إلـى طريقـه الكمالي.

أمـا المدرسـة السـورية المتأمركـة فقـد بـرزت إلـى الميـدان في 
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خـال السـنوات العشـر األولـى من القـرن العشـرين، وهـي على ما 

نظـن كانـت أقـوى المـدارس األدبيـة العربيـة الحديثـة مـن حيـث 

اسـتقال شـخصيتها، وزعماؤها: أميـن الريحانـي )1879( وجبران 

خليـل جبـران )1883 - 1931( الـذي كان يمثـل طابـع جهودهـا؛ 

فقـد رأس بمدينـة نيويـورك جماعـة »الرابطـة القلميـة«، وكانت تلك 

الجماعـة األدبيـة تنشـر دعوتها على صفحـات مجلـة »الصائح« التي 

ى إدارتهـا عبدالمسـيح حـداد. ومن أهـم الصفات المميـزة لهذه  تولَـّ

المدرسـة، أنهـا قطعـت كل صلـة بأسـاليب األدب القديـم، وبطريقة 

الكتابـة العاديـة، واصطفـت األسـاليب القلميـة المتطـورة، أسـاليب 

الرسـائل النثريـة، والشـعر المنثـور المنمـق إلى حـد التكلـف. وقد 

نـال كثيـرون مـن أنصـار هـذه المدرسـة شـهرة ذائعـة فـي العالم 

العربـي )حتـى تونـس والحجـاز(؛ فتأثر الكتـاب بأسـلوبهم. ومنهم 

أيضـا الشـاعر الروائـي ميخائيـل نعيمـة )1889( والشـاعر رشـيد 

أيـوب )1862( وإيليـا أبوماضـي )1889( ونسـيب عريضـة.. إلـخ. 

وللمدرسـة السـورية األميركيـة بالبرازيل مركز خـاص وأهمية محلية 

ال تأثيـر لهـا في البـاد العربية، والشـعر هـو المفضـل المختار عند 

أنصـار هذه المدرسـة التي قوامهـا: إلياس فرحات )1891(، ورشـيد 

سـليم خـوري )1887(، وفـوزي المعلـوف )1899 - 1930(. وقـد 

شـرع شـكري الخـوري )1871( في محاولـة طريفة، هي اسـتعمال 

اللهجـة السـورية الدارجـة فـي الكتابة األدبيـة، ولكن أحداً لم ينسـج 

منواله. علـى 

وقد انتهت سـيطرة المدرسـة السـورية المتأمركة بانتهـاء الحرب 
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العظمـى، فانقطعـت الصلـة بين روادهـا وبيـن الحيـاة الراهنة في 

العالـم العربـي، ورجـع بعـض زعمائهـا )كالريحاني ونعيمـة( إلى 

وطنهـم األول. وقـد عـادت اآلن زعامـة األدب إلـى مصـر، وتركـزت 

فـي المدرسـة الموسـومة بمدرسـة العصرييـن. وترجع بـوادر هذه 

الزعامـة إلـى عـام 1907 حين تألـف حزب األمـة وأنشـأ »الجريدة« 

وتولـى رياسـة تحريرهـا أحمـد لطفـي السـيد، مترجـم »األخـاق« 

ألرسـطو ومديـر الجامعـة المصرية. وفي عـام 1922 التـف الكتاب 

المجـددون حـول جريـدة »السياسـة« التـي يتولـى إدارتهـا أحـد 

الكتّـاب المصرييـن الذائعـي الشـهرة: محمـد حسـين هيـكل بـك 

)1888(، وأهـم مـا تمتـاز به هذه المدرسـة التعمق فـي فكرة األدب 

وفـي حاجـات رجالـه المتزايـدة يومـاً بعـد يـوم، وهـي تختلف عن 

المدرسـة السـورية المتأمركـة فـي أنهـا توجـه جـل جهودهـا إلى 

األدب العربـي القديـم، وتبدي شـغفا خاصـاً بالنقد وبتاريـخ األدب. 

وفـي مؤلفـات أنصـار هذه المدرسـة؛ تاحـظ للمرة األولـى أن روح 

الوطنيـة المصريـة الخالصة تحـل - عن عمـد وإدراك- محل القومية 

العربيـة، وقـد وجهت هذه المدرسـة عنايـة خاصة إلـى »األقصوصة 

وأنصـاراً  ذائعـة  شـهرة  تكسـب  أن  اسـتطاعت  كمـا  المصريـة«، 

مخلصيـن متحمسـين فـي سـائر األقطـار العربيـة، بفضل اتسـاع 

نطـاق الصحافـة وانتشـارها، وهكـذا عـادت مصـر فتولـت الزعامة 

للمـرة الثانيـة فـي تاريـخ األدب العربـي الجديد، وسـتظل محتفظة 

بهـذه الزعامـة، مرتكزة علـى دعائهما بثبـات أعظم ممـا كانت عليه 

فـي نهايـة القـرن  الماضي.
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أنواع خاصة:

أ- الشـعر: اليـزال الشـعر أكثر األنـواع انتشـاراً وأدقهـا محافظة، 

شـأنه في عصـور األدب العربي القديـم؛ ففي جميع األقطـار العربية 

نجـد شـعراء ال عـداد لهـم، لكـن تاريـخ الشـعر فـي القرن التاسـع 

عشـر والقرن العشـرين ليـس إال تاريخ تجديد شـباب الشـعر القديم 

بطـرق معدلـة كل التعديل؛ فبينما كان الشـعراء فـي الماضي يقلدون 

شـعر عصـور االنحطـاط نراهم اآلن ينسـجون علـى منـوال المتنبي 

والشـعراء العباسـيين، وأحيانـاً شـعراء الجاهلية. وقد لعـب ناصيف 

اليازجـي )1800 - 1876( دوراً هامـاً فـي سـوريا؛ إذ ظـل محافظاً 

دقيقـاً، لكنـه كان مالكاً لناصية اللغـة، وظهرت بـوادر األثر األوروبي 

فـي دوائـر أخرى ظهـوراً واضحـاً؛ فرأينا فرنسـيس مـراش )1836 

- 1876(، الشـاعر الحلبـي، يحـاول التعبيـر عـن أفـكار فلسـفية  

اجتماعيـة فـي قصائـد يسـودها روح التشـاؤم. أمـا في مصـر فقد 

جـاء تجديد شـباب الشـعر العربي متأخـراً نوعاً ما؛ فاسـتهل الحركة 

صبـري  وإسـماعيل   )1904  -  1839( البـارودي  سـامي  محمـود 

)1854 - 1923(، وقصائـد كل منهمـا تطابـق كل المطابقة أسـلوب 

الشـعر العباسـي أو القديـم، بـل إنهما كانا يشـيران أحيانـاً بوضوح 

إلـى القصائـد األصليـة المعارضة، وناحـظ أن الحياة تـدب بقوة في 

مؤلفـات الشـعراء المصرييـن المتعاقبين أمثال أحمد شـوقي )1868 

- 1932(، ومحمـد حافـظ إبراهيـم )1871 - 1932(.

قبل الحرب العظمى كان أحمد شـوقي شـاعر األميـر، وكان من نوع 

ممتـاز، قديراً فـي صناعة اللغـة وصياغة األلفاظ، لكنه حصر شـعره 
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فـي دائرة األسـلوب التقليـدي، وبعـد الهدنة أخـذت شـهرته تتطاير 

فـي أنحـاء العالـم العربـي، وأطلق عليـه لقب »أميـر الشـعراء«. وقد 

حاول شـوقي في السـنوات األخيـرة أن يخلـق المأسـاة »التراجيدي« 

فـي األدب العربـي، أمـا حافـظ إبراهيـم فهو مـن أبناء الشـعب، ولذا 

انحصـر ميلـه في المواضيـع السياسـية واالجتماعية مع النسـج على 

منـوال المتقدميـن مـن وجهة األسـلوب، وثالـث الشـعراء المصريين 

المعروفيـن هـو خليل مطـران، وقد ولد ببعلبك بسـوريا حوالي سـنة 

1871، وأبـدى نبوغـاً ممتـازاً في المصنفـات الغنائيـة والروائية ذات 

األسـلوب الطليـق الحـر والمنـوع )خصوصـاً فـي القافيـة والوزن(، 

اب من الجيل الجديد نشـر دواويـن َطلِيَّة كعبـاس العقاد  وهنالـك كتَـّ

المولـود فـي سـنة 1889، وإبراهيم عبدالقـادر المازنـي المولود في 

سـنة 1877، وأحمـد محـرم المولـود في سـنة 1877، وأحمـد رامي 

المولـود فـي سـنة 1892، ومصطفـى صـادق الرافعـي المولود في 

سـنة 1880، وأحمـد نسـيم المولـود فـي سـنة 1878. وفـي األيـام 

األخيـرة أظهـر الجمهـور ميـًا إلـى تـذوق شـعر أحمـد زكـي أبي 

شـادي. ومـن الصعب أن نتكهن بالشـاعر الذي سـوف يحمـل زعامة 

الشـعر العربـي بعد شـوقي وحافظ.

وفـي العـراق جمـع الشـعر فـي القـرن التاسـع عشـر والقـرن 

العشـرين أغـرب الصفـات علـى اختافهـا وتباينهـا؛ فقـد ازدهـرت 

التقاليـد األدبيـة القديمة فـي المدن الكبـرى كبغـداد والموصل، وقاد 

حركتهـا شـعراء أفذاذ أمثـال عبدالغفـار األخـرس )1873 - 1805( 

أن أسـرة  1861(، كمـا   - الفاروقـي )1789  العمـري  وعبدالباقـي 
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األلوسـي لعبـت دوراً هامـاً فـي هـذا الميـدان. وفي النجف األشـرف 

العباسـي  الشـعر  ازدهـر  المقدسـتين،  الشـيعة  وكربـاء، مدينتـي 

وشـعر الباديـة الصحيـح فـي األوسـاط األدبيـة الشـيعية، ولم نصل 

إلـى معرفـة أصول هـذه المدرسـة إاّل بفضل ما نشـره أحمـد عارف 

الزيـن زعيـم الطائفة الشـيعية بصيدا )سـوريا(، وكان أبـرز زعمائها 

العـراق، كمـا فـي  1901(. وفـي   -  1833( الطباطبائـي  إبراهيـم 

مصـر، حاول المجـددون إعادة الشـباب إلى الشـعر العربـي القديم، 

وأتيـح لنـا أن نقتبس هـذه الظاهرة بوضوح في شـعر عبدالمحسـن 

الكاظمـي )1865 - 1934(، وبالنظـر إلـى أنـه كان  يقيـم في مصر 

منـذ نهايـة القـرن الماضـي فقـد خصـص بعـض قصائـده لسـرد 

الحـوادث المصريـة. وهنالك شـاعران آخـران جديران بالذكـر، وهما 

يمثـان االتجـاه الجديد خيـر تمثيل؛ أولهمـا جميل صدقـي الزهاوي 

)1869 - 1936(، ومعـروف الرصافـي )1875(، وقـد كان الزهاوي 

إلـى أقصـى حـد بالـروح الفلسـفية، وكان يطلـق لنفسـه  مشـرباً 

الحريـة التامـة فيمـا يتعلق باألسـلوب، ولم يتـردد مطلقاً فـي ابتكار 

األوزان والقوافـي المختلطـة، وكثيـراً مـا نظم الشـعر المرسـل حيث 

يسـير علـى الـوزن دون القافية، بعكـس الرصافي؛ إذ حصر شـعره 

في دائرة األسـلوب التقليـدي، لكنه يمتـاز بعبقرية الشـاعر الواقعي، 

وذلـك سـواء في شـعره الغنائي والوصفـي، والسياسـي واالجتماعي، 

وقـد جـاوزت شـهرة هذين الشـاعرين حـدود بادهما. أما في سـائر 

األقطـار العربيـة فالشـعر، رغـم وفرتـه وكثـرة إنتاجـه، ال تتعـدى 

أهميتـه الحـدود المحلية.
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ومن شـعراء سـوريا سـليم عنحـوري )1855(، وهو شـيخ مسـن 

علـى اتصـال دائـم بمصر ومتشـبع بـاآلراء المصريـة إلى حـد بعيد، 

وعيسـى إسـكندر المعلـوف )1869(، شـاعر وعالم من نـوع وحيد، 

وهنالـك طبقـة من كتـاب الجيـل الحديث اشـتهروا اآلن في األوسـاط 

األدبيـة؛ نخص بالذكـر منهم: شـفيق جبـري )1895(، وخليل مردم 

البـزم  )1895(، وحليـم دمـوس )1888(، وأحمـد عبيـد، ومحمـد 

)1887(، ومحمـد الشـريقي )1896(، وسـليمان األحمـد المعـروف 

إلخ. الجبـل«  »بدوي  باسـم 

وفـي المهجـر كثيـر مـن الشـعراء الذيـن تطبـع مؤلفاتهـم وتذاع 

فـي بـاد أخرى، بخـاف األمـر في سـائر األقطـار العربيـة حيث ال 

تتعـدى شـهرة الشـعراء النطـاق المحلـي، وال يقدر مؤلفاتهم سـوى 

مواطنيهـم، )مثـال ذلك محمـد الشـاذلي خازندار بتونـس(. أجل، إن 

الشـعر الغنائي العصري منوع المقاصد، مشـبع بـروح الفن الناضج 

الدقيـق، ولكـن المجـال اليزال متسـعاً البتكار أسـاليب أرحـب مدى، 

وقـد ظهـرت ترجمـة »اإللياذة« للبسـتاني فـي عـام 1904، لكنها لم 

تسـفر إاّل عن بعض محـاوالت تقليدية، أما الشـعر الشـعبي »الزجل« 

الـذي تسـتعمل فيـه العامية بدالً مـن الفصحـى فالواقع أنـه لم ينتج 

سـوى مؤلفـات فكاهية انتقادية، شـأنه كمـا كان في األزمنة السـالفة 

)أسـعد رسـتم بأميـركا(، وأكثرها يرمي إلـى أغراض سياسـية )عمر 

الزعني بسـوريا(.

ب- القصـة واألقصوصـة: لم تنشـأ القصة أو األقصوصـة من أصل 

عربـي كالمقامـات والقصـص الحماسـية بـل ترعرعـا بتأثيـر األدب 
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األوروبي المباشـر، وقـد ظهرت أوالً القصـة التاريخيـة التي لم تصل 

إلى شـأو الكمـال من الوجهـة األدبيـة. كان أول بزوغ هـذا النوع في 

محيـط البسـتاني بسـوريا، وُعنِـي به ابنـه سـليم )1848 - 1884( 

بقصـد اتخاذه وسـيلة فـي التربية والتعليـم، وفي عـام 1884 وضع 

جميـل المـدور )1862 - 1907( أخبـار أيام هارون الرشـيد فارتفع 

بهـذا النـوع إلى مكانـة أسـمى، وإن كانت تلـك »األخبـار« أقرب إلى 

اآلثـار منهـا إلـى األدب، وقـد بلغـت القصـة التاريخيـة ذروتهـا في 

مؤلفـات جورجـي زيـدان؛ حيـث كان يطالـع القـراء بقصـة في كل 

سـنة تقريبـاً، قصـة جديدة من سلسـلة تاريخيـة طويلـة الحلقات.

ولقـد ولـد زيـدان مؤرخـاً بطبعـه؛ فـأراد أن يتخـذ مـن قصصـه 

وسـيلة لجعـل التأريـخ فـي متنـاول العامـة، وأن يهيـئ للجمهـور 

مطالعـات طريفـة سـهلة؛ فالغرض الـذي كان يرمي إليه هـو التعليم 

والتثقيـف، ولـذا تـراه ال يعلـق أهميـة تذكـر علـى المسـائل األدبية 

البحتـة، وقـد نالـت مؤلفاتـه إقبـاالً منقطـع النظيـر، بل إنهـا كانت 

فاتحـة عهـد جديـد فـي األدب العربـي الحديث.

وهنالـك محـاوالت فردية بذلت فـي سـبيل كتابة القصـة األخاقية 

)فـرح  النفسـية  والقصـة  ويعقـوب صـروف(،  البسـتاني  )سـعيد 

أنطـون 1874 - 1922(، وإن كانـت لـم تضـارع قصـص زيدان في 

النجاح. مضمـار 

لكـن معيـن القصـة التاريخيـة عنـد العـرب لـم ينضب بعـد، كما 

يتضـح مـن قصـة »ابـن الملـوك« التـي وضعهـا فـي عـام 1926 
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القصصـي المصـري محمـد فريـد أبوحديد، وهـي من نـوع يختلف 

كل االختـاف عـن قصص زيـدان، بل إنهـا وصلت من بعـض الوجوه 

إلـى مسـتوى أعلى.

أمـا األقصوصة فقـد رأت النور في مصر بخاف القصـة التاريخية، 

وال بـأس مـن ذكـر المحاوالت التـي بذلت في سـوريا، ولكـن ما كتب 

هنـاك مـن األقاصيص كان قاصـراً على طبقـة المبتدئين، فقد شـرع 

جبـران خليـل جبران، وهو في شـرخ الشـباب، في كتابـة األقصوصة 

علـى سـبيل التمـرن، لكنـه لـم يعـد إلـى ممارسـة هـذا النـوع من 

الكتابـة. أضـف إلـى ذلـك أن المجال لم يفسـح لهـذا النـوع الجديد 

فـي مصـر إاّل ببـطء كبير، ولقـد حـاول الجيـل القديم أن يسـتعمل 

أسـلوب المقامـات فـي النقـد االجتماعي، كحديث عيسـى بن هشـام 

لمحمـد المويلحـي المتوّفـى فـي عـام 1930، وهـو ابـن الصحفـي 

النابـه إبراهيـم المويلحـي )1846 - 1906(. أما المحـاوالت األخرى 

)عائشـة التيموريـة ومحمد حافـظ إبراهيم( فقـد كانت أقـل توفيقاً، 

وهنـاك مؤلف معـروف جرّب حّظه فـي األقصوصة، هـو المنفلوطي، 

وكانـت أقصوصتـه تـارة موضوعـة، وتارة أخـرى منقولـة بتصرف، 

لكـن كتابتـه امتـازت بجمـال التنسـيق وسـامة األسـلوب دون دقة 

الموضـوع أو البراعـة القصصيـة. أمـا محمـد تيمور الـذي توفي في 

شـرخ الشـباب )1892 - 1921( فيمكننا أن نعده منشـئ األقصوصة 

المصريـة ومبتكـر التصويـر الواقعـي للحيـاة االجتماعيـة الحديثة؛ 

فقـد كان ملمـاً كل اإللمام بـاآلداب األوروبية، قوي الماحظـة، دقيقاً؛ 

فوضـع أقاصيـص صغيـرة مأخـوذة مـن صميـم الحيـاة المصرية، 



مقاالٌت ِفي األدب العربّي

138

بأسـلوب يحاكـي أسـلوب موباسـان أو تشـيكوف تحت هـذا العنوان 

»مـا تـراه العيون«.

وتقدمـت األقصوصـة خطـوات إلـى األمـام فـي مؤلفـات شـقيقه 

محمـود تيمـور، )المولـود في سـنة 1894(، وهي مجموعة في سـتة 

مجلـدات. وأقاصيـص محمـود تيمـور واقعيـة كأقاصيـص شـقيقه 

محمـد، لكنهـا أكثـر تنوعـاً، وأعمـق تحليـًا، وأفصـح لغة، وأسـهل 

. سلوباً أ

وقـد أثـر فـن التيموريين القصصـي تأثيـراً كبيراً في جيـل الكتاب 

المعاصريـن، ولنذكـر منهـم: أخـوي عبيـد؛ المرحـوم عيسـى عبيـد 

المتوّفـى عـام 1924، الـذي وضع مجموعتي »إحسـان هانـم وثريا«، 

وشـحاتة عبيـد الـذي كتـب »درس مؤلـم«، وطاهـر الشـين مؤلـف 

»سـخرية النـاي، ويحكـى أن... وحـواء بـا آدم«، وهـي مجموعـة 

قصصيـة امتـازت بالطـاوة والفكاهة، ومحمـد أمين حسـونة مؤلف 

األبيض«. »الـورد 

ومـن المميـزات الجديـرة بالماحظة أن هـذا النوع مـن األدب وجد 

أنصـاراً مخلصيـن فـي البـاد العربيـة، وجلهـا تأثـرت بمصـر إلى 

بعيد. مـدى 

وفـي العـراق كاتبـان ذاعت شـهرتهما إلى مـا وراء وطنهمـا؛ هما: 

محمـود أحمـد )المولـود في سـنة 1901(، وقـد وضع قصـة طويلة 

بعنـوان »خالد«، ومجموعـة باسـم »الطائع«، وأخرى موسـومة »في 

سـاع مـن الزمـن«، والقصصـي العراقـي الثانـي هـو أنور شـاؤول 
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الـذي كتـب مجموعة »الحصـاد األول«.

ولقـد ظهـرت األقصوصـة العربيـة فـي أميـركا »المهجـر« فـي 

الوقـت الـذي ظهـرت فيـه فـي مصـر، وربمـا قبـل ذلـك، ولنذكـر 

أوالً عبدالمسـيح حـداد الـذي كتـب أقاصيـص صغيرة كلهـا فكاهة، 

بعنـوان »حكايات المهجـر«، وهي تـكاد تكون صوراً سـريعة للحياة 

العربيـة فـي أميـركا، وقـد أخذ المؤلـف كثيـراً مـن روح أقصوصات 

جبـران، وهنـاك أيضـاً ميخائيل نعيمـة الذي خصص فـي أقصوصته 

النفسـية مجـاالً واسـعاً لتحليل الـروح تحليـًا عميقاً، متأثـراً باألدب 

الروسـي فـي القرن التاسـع عشـر.

***

إذا اسـتطعنا القـول بـأن األقصوصـة العربيـة الجديـدة وجـدت 

أمامهـا الطريـق الائـق بتقدمهـا وازدهارهـا حتـى بلغـت المكانـة 

الجديـرة بهـا، فـإن القصـة لم تصـل إلى هـذا المـدى من النشـاط، 

وكل مـا رأينـاه فـي هـذا المضمـار هـو بعـض محـاوالت طفيفة.

وقـد اسـتهل هـذا النشـاط بقصـة »زينـب«، وهـي قصـة طويلـة 

وضعهـا في عـام 1914 محمد حسـين هيكل بـك، الـذي أصبح فيما 

بعـد صحفيـاً وأدبيـاً نابهـاً، وموضوعها منقول عـن الحيـاة الريفية 

فـي مصـر. أمـا مـن حيـث اللغـة واألسـلوب وطريقـة الكتابـة فقد 

فتحـت فتحـاً جديـداً؛ إذ امتـازت القصة بأسـلوبها الطبيعـي الخالي 

مـن الصناعـة والتكلـف، لكنهـا رغم ذلـك لم تلفـت األنظـار في بدء 

. ظهورها
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ووضـع الدكتـور طـه حسـين )المولـود فـي سـنة 1889( قصـة 

دعاهـا »األيـام« فـي عـام 1927، وسـار فيهـا علـى أسـلوب األخبار 

العائليـة، وهـي تصـف طفولة صبـي مصري يافـع، عاش فـي قرية 

صغيـرة علـى ضفاف النيـل، والقصـة جديرة حّقـاً بالتقديـر، ال من 

حيـث الوصـف الحي للحيـاة الواقعية فحسـب، بل كمؤلـف أدبي من 

الطـراز األول فـي اللغة واألسـلوب وطريقـة الرواية.

أمـا مجموعـة القصـص الثـاث لتوفيـق الحكيـم فقـد رسـمت لها 

خطـة واسـعة النطـاق، ولـم ينشـر منهـا حتـى اآلن سـوى القسـم 

األوسـط »عـودة الـروح« فـي جزءيـن )كتبا في سـنة 1927 ونشـرا 

فـي سـنة 1933(، وقـد خصـص هذا القسـم للحـوادث التـي توالت 

علـى مصـر ابتداء مـن عـام 1920.

وكان لظهـور توفيـق الحكيـم فـي سـماء األدب أحسـن وقـع لمـا 

امتـاز بـه مـن التعمق فـي الفـن الروائي، وبراعـة الوضع، وساسـة 

اللغـة؛ وهـذه األمثلـة تحملنا على أجنحـة األمل، وتدفعنا إلـى االعتقاد 

الجـازم بـأن القصـة سـتحل قريبـاً المحـل الائـق بهـا فـي األدب 

الحديث. العربـي 

ج- المسـرحية )الدرامـا(: لم تنبت المسـرحية العربيـة الجديدة من 

أصول محلية، شـأنها في ذلك شـأن القصـة )فهي لم تأخذ شـيئاً من 

المقامـة أو القراقوز أو أسـرار الدين الشـيعي(، وقد شـاع فن التمثيل 

بيـن الطلبـة بفضـل الحفات السـنوية التي كانـت تقيمهـا المدارس 

األوروبيـة، واعتاد المدرسـون أن يضعوا بأنفسـهم المسـرحيات التي 
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يقـوم الطلبـة بتمثيلهـا؛ إذ كانـوا يختـارون موضوعاتها مـن التوراة 

أو مـن التاريخ اليونانـي والروماني القديـم »الكاسـيك«، وأخيراً من 

ماضـي العرب.

لـم يقتصـر المسـيحيون وحدهـم علـى توجيـه عبقريتهـم نحو 

هـذا النـوع، بـل اشـترك معهـم المسـلمون؛ ففـي سـوريا، كتـب 

إبراهيـم األحـدب مسـرحيتي »إسـكندر المقدونـي« و»ابـن زيدون 

األندلسـي«، ووصـل فن المسـرحيات الهزليـة األخاقية إلـى نتائج 

جديـرة بالثنـاء منـذ أوائـل عهـد النهضـة األدبيـة، بفضـل التأثير 

الكاتـب السـوري مـارون نقـاش )1817 -  األوروبـي؛ فقـد زار 

1855( إيطاليـا عـدة مـرات، واطلع علـى مؤلفات مولييـر، ودرس 

حالـة المسـرح اإليطالـي الجديـد. ومـا إن عـاد إلـى وطنـه حتـى 

شـرع فـي كتابـة ثـاث مسـرحيات هزليـة علـى أسـلوب موليير، 

وعهـد بتمثيلهـا إلـى فرقـة مـن الهـواة، وفـي اثنتين منهمـا صور 

المؤلـف الحيـاة السـورية الحاليـة. أمـا الثالثـة فهي مقتبسـة عن 

»ألـف ليلـة وليلـة«، وقـد نالـت تلـك المسـرحيات بعـض النجاح، 

لكـن بعـد وفـاة المؤلف، وهو فـي ريعان الشـباب، لم يحـاول أحد 

أن يسـير علـى خطتـه، اللهـم إاّل فـي بعـض المسـرحيات الهزلية 

الصغيـرة التـي وضعهـا طنـوس الحـر )عـام 1860(؛ فإنهـا لـم 

تصـادف مـن النجـاح إاّل القليل.

وبعـد مضي عشـرين سـنة ألّـف الكاتـب السـوري أديب إسـحاق 

)1856 - 1885( فرقـة تمثيليـة صغيـرة بمدينـة اإلسـكندرية، وهو 

شـقيق سـليم النقـاش المتوّفـى عـام 1884، واتجهت الميـول وقتئذ 
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شـيئاً فشـيئاً إلى المأسـاة شـبه الكاسـيكية، وكان أغلب أنصار هذه 

النزعـة من رجـال حلقـة اليازجي والبسـتاني.

وأول مـا ظهـر مـن المآسـي »المـروءة والوفـاء« لخليـل اليازجي 

)1856 - 1886(، وهـي قطعة شـعرية مسـتقاة من حـادث معروف 

فـي أسـاطير األدب الجاهلـي. ويعد نجيـب حـداد  )1867 - 1899( 

مـن أغـزر الكتـاب المسـرحيين فـي هـذا العهـد إنتاجـاً؛ فقـد ترك 

سـت عشـرة روايـة مسـرحية، أغلبهـا منقـول بتصرف عـن مؤلفات 

كورنـي وفيكتـور هيغـو وإسـكندر دومـاس وشكسـبير، لكنه ليس 

مـن السـهل- غالبـاً- العثور علـى األصل.

وكتـب أيضـاً بعـض تراجيديات مـن وضعـه، وهـي ال تختلف عن 

سـابقتها فـي النـوع؛ نذكر منها »صـاح الديـن« و»ثـارات العرب«. 

ونالت مسـرحيات حـداد إعجاب الجمهـور؛ إذ ظل يتذوقهـا ويفضلها 

علـى سـائر المسـرحيات العربيـة حتـى نشـوب الحـرب العظمـى، 

وإن كان األوروبيـون يعتبرونهـا فطريـة وغيـر متناسـقة مع حاجات 

لمسرح. ا

وحـاول الكاتـب المصـري محمد عثمـان جـال )1829 - 1898( 

أن ينفـث روحـاً جديدة في المسـرحية الهزليـة األخاقيـة، وفيما عدا 

ترجمته لمسـرحيات راسـين وكورنـي إلى اللغـة العربيـة الفصحى، 

عـزم هـذا الكاتـب علـى تنفيـذ فكـرة جريئـة، هـي نقـل مؤلفـات 

مولييـر إلـى اللهجة المصريـة العامية، مـع مراعاة األحـوال األخاقية 

لمصرية. ا



143

لسـنا ننكـر أن محاولته تـدل على مهـارة فائقة وعبقريـة ناضجة، 

ولكـن اللهجـة العاميـة كانـت غريبة علـى المسـرح الذي لـم يألفها، 

ولـذا لـم تمثل مسـرحياته إاّل في سـنة 1912.

تلـك هـي أهم البواعـث التي يعزى إليهـا قصور التأليف المسـرحي 

العربي على النوع شـبه الكاسـيكي.

لمـا جـاءت سـنة 1920 كان بعـض الروايـات مترجمـا وبعضهـا 

موضوعـاً علـى طريقـة نجيب حـداد، الـذي كان قـد أفسـح المجال 

لعـدة مؤلفيـن قديرين نسـجوا على منوالـه، أما بعد سـنة 1920 فقد 

بـدأ عهـد جديـد لـأدب المسـرحي فـي مصر بفضـل جهـود محمد 

تيمـور الـذي تحدثنـا عنـه في صـدر هـذا المقال.

كان الفـن المسـرحي موضـع عنايتـه الخاصـة، وطالمـا كتـب عن 

المسـائل الخاصـة بنظريـات الفـن المسـرحي وتاريخـه، كمـا أنـه 

وضـع عـدة منولوجـات إللقائهـا علـى المسـرح، وقـد تـرك أربـع 

روايـات مسـرحية: روايتين هزليتيـن، ودرامة وأوبريت. أمـا حوادثها 

فتجـري كلهـا في مصـر الحديثـة، عـدا األخيـرة؛ فهي مقتبسـة عن 

مصـر فـي عهـد المماليك.

ومسـرحيات تيمور تمتـاز بالروح القـوي، وتراه يـدب فيها بفضل 

اسـتعماله اللغـة المصريـة الدارجـة، كمـا أن صفاتهـا المسـرحية 

العظيمـة جديـرة بالتسـجيل، وال شـك أنها فـي مقدمة المسـرحيات 

المعبـرة عـن الحيـاة العصريـة، وهذا من أقـوى البواعـث التي يعزى 

نجاحها. إليهـا 
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وفيمـا عـدا هـذه المسـرحيات، فقـد نجـح ميخائيـل نعيمـة في 

المهجـر، وفـي وضـع مسـرحية هزليـة أخاقيـة، امتازت بمـا فيها 

مـن التحليات النفسـية األخاقيـة الرائعة، هـي رواية »آبـاء وأبناء« 

الحيـاة السـورية العصريـة،  1917 - ووقائعهـا مأخـوذة عـن   -

وخصصـت المقدمة لمسـائل مبدئيـة، مما يدل على اهتمـام المؤلف 

اهتمامـاً جديـاً بالمشـاكل التي يثيرهـا التأليف المسـرحي، وال ريب 

فـي أن هـذه الجهود تعـد فاتحة خيـر للفـن المسـرحي العربي.

والمسـرحيات المصريـة التـي وضعهـا أنطـون يزبـك )خصوصاً 

تقـدم مطـرد  تـدل علـى  العاميـة،  باللهجـة  المكتوبـة  الذبائـح( 

بالنسـبة لسـابقاتها. وقبيل عـام 1930 حاول الشـاعر الكبير أحمد 

شـوقي بـك أن يعيـد إلـى التراجيديـة شـبه الكاسـيكية رونقهـا 

وبهاءهـا، فخلـف بعـد وفاتـه عـدداً مـن المسـرحيات الشـعرية 

المنقولـة عـن التاريخ المصـري القديـم أو تاريخ العـرب، ونجحت 

هـذه المسـرحيات نجاحـاً باهـراً بفضـل تناسـق روحها الشـعرية 

الجميلـة المكتوبة بأسـلوب عربـي قديم صحيح »كاسـيك«؛ فجاءت 

مطابقـة لـذوق الجيـل الحالـي، وإن كانـت ال تعد تقدماً فـي تاريخ 

العربي. المسـرح 

إن مسـألة لغـة الحـوار فـي التأليـف المسـرحي قـد تبـدو ذات 

أهميـة أكثـر منها في عالـم القصة، ويسـتدل من االتجاه السـائد أن 

اللغـة العربيـة الفصحـى احتفظت حتـى اآلن بقواعدهـا، لكن هناك 

محـاوالت جديرة باالهتمام، مشـبعة بـروح متناقضـة، ولنذكر منها 

محـاورات جـال وتيمـور. وكثيراً ما ظهـرت مؤلفات نظرية تشـير 
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إلـى ضـرورة انتهـاج تقاليـد أدبية ثابتـة، بل إنـه قام جـدال قلمي 

حـاد في سـوريا، عند ظهـور مؤلفات مـارون غصـن، )المولود في 

سـنة 1881(؛ فالموضـوع يثير اهتمـام الباحث المدقـق، ولكن حله 

ليس مـن السـهولة بمكان.

وممـا يجـدر ماحظتـه أن القصصـي محمـود تيمـور، الـذي كان 

يكثـر مـن اسـتعمال العامية فـي الطبعات األولـى من مؤلفاتـه، عاد 

يكتـب بعدئـذ بلغـة هي أقـرب إلـى الفصحى، وذلـك علـى الرغم من 

أنـه - نظريـاً- يتنبـأ بمسـتقبل العاميـة المصرية ويدافـع عنها.

وفـي مؤلفـات توفيـق الحكيـم المسـرحية، نـراه يجمـع، بمهارة، 

بيـن اللهحـة العاميـة في الحـوار وبين اللغـة الفصحـى عندما يدون 

ماحظاتـه أو وصفـه، وقد دلـت التجـارب العملية على أن هـذا الحل 

هو خيـر الحلول الوسـطى فـي الوقـت الحاضر.

أنـواع أخـرى: إن تاريـخ تقـدم األدب العربي الجديـد محاط ببعض 

الظـروف الخاصـة التـي تضطرنـا إلـى الولوج فـي بعض أنـواع قد 

ُتتْـرك جانبـاً إذا أثيـر البحـث حول مـا اتفق علـى تسـميته »األدب«. 

مثـال ذلك الصحافـة، فقد لعبت بأسـرها دوراً من المرتبـة األولى في 

األهميـة؛ إذ كانـت مدرسـة ال للقرّاء فحسـب، بـل وللكتاب أنفسـهم، 

فـكان ما ينشـره الكتـاب من المقـاالت فـي الصحف يسـاعدهم على 

تحسـين أسـلوبهم شـيئاً فشـيئاً، وذلـك يؤثـر فـي كتابتهـم عند ما 

يتناولـون األنـواع األخرى.

وأشـد هـذه األنـواع تأثـراً: النثـر الخطابـي )السياسـي وغيره(، 
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وهكـذا نشـأت أبحـاث فـي النقـد وتاريـخ األدب، ورسـائل أدبيـة 

مختلفـة، تذوقهـا الجمهـور؛ إذ وصلـت فـي أسـلوبها إلـى مرتبـة 

الشـعر المنثور. وسـار هـذا األسـلوب الخاص بالصحـف والمجات 

والرسـائل سـريعاً في طريـق التقدم. نعم، إن القرن التاسـع عشـر 

لـم ينتـج شـيئاً جديـراً باالهتمـام، لكننـا ال نسـتطيع أن ننكـر أثر 

البسـتاني ونشـراته الدورية العديـدة، وقد تخرج في تلك المدرسـة 

عـدد كبيـر مـن الصحفيين أمثـال أديب إسـحق، الخطيـب الملتهب 

حماسـة، ونجيـب حـداد الذي اتجهـت ميوله إلـى الجدل الفلسـفي.

وكان للهجـرة إلـى أوروبـا بعض الشـيء مـن األهميـة، إذ أنجبت 

شـخصيات فـذة عديـدة، مثل الشـدياق وخصمـه رزق الله حسـون 

المتوّفـى فـي سـنة 1880، ورشـيد الدحداح الـذي امتاز بما نشـره 

مـن المؤلفـات القديمـة )1813 - 1889(، وفـي خـال المـدة من 

1890 اجتـازت مصـر نقطـة مـن أدق النقـط  1880 إلـى  سـنة 

فـي تاريخهـا؛ فعلـى إثـر نشـوب الثـورة العرابيـة بدت فـي األفق 

شـخصية عبداللـه نديـم )1844 - 1896(، الـذي أخـذ يعالـج في 

صحـف عـدة المسـائل االجتماعيـة والسياسـية بأسـلوب الذع وفي 

 )1903  -  1839( العاديـة. ومثلـه يعقـوب صنـوع  الـكام  لغـة 

المعـروف باسـم الشـيخ أبونضـارة، والذي أقـام فترة في فرنسـا. 

أمـا عبدالرحمـن الكواكبـي )1849 - 1903( فـكان في شـبه عزلة 

عـن كتّـاب عصـره؛ كان الكواكبـي رحالـة ثائـراً، يحلـم بالجامعة 

اإلسـامية، وقـد أنشـأ في كتابـه »أم القـرى« فكـرة خياليـة رائعة 

عـن مؤتمـر االتحـاد اإلسـامي بمكـة المكرمة.
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في خـال تلـك المدة، أخـذت مدرسـة الشـيخ محمد عبـده تنمو 

وتقـوى، ومـن الذيـن تخرجـوا فـي تلـك المدرسـة سـعد زغلـول 

)1859 - 1927(، أشـهر خطيـب سياسـي فـي مصـر الحديثـة؛ 

فلـم يكـن له نظيـر في مسـتهل القـرن العشـرين سـوى مصطفى 

كامـل )1874 - 1908(، مؤسـس الحزب الوطني. أمـا الذين خلفوا 

الشـيخ عبده مباشـرة، فقـد وقفـت جهودهم عنـد أبحاث إسـامية 

بحتـة فـي التفسـير وفي الدفـاع عن اإلسـام، ولـم تحـدث أي أثر 

واقـع فـي الحركـة األدبيـة. وهـذه الماحظـة تنطبـق علـى أمثال 

محمد رشـيد رضـا، وهو أدقهـم محافظـة وأشـهرهم، ومحمد فريد 

وجـدي )المولـود فـي سـنة 1875(، وهـو أكثرهـم تشـبعاً بالروح 

. لعصرية ا

وفاقت شـهرة علي يوسـف )1863 - 1913(- منشـئ »المؤيد«- 

فـي عالـم الصحافـة شـهرته فـي أي ميـدان آخـر، واليـزال األمير 

الـدرزي شـكيب أرسـان نزيل أوروبـا منذ سـنوات، يشـغل المقام 

األول. واسـتأنفت المدرسـة الصحفية السـورية تقاليدهـا في مصر، 

المقتطـف،  1925( صاحـب   -  1852( بفضـل يعقـوب صـروف 

1925( الرحالـة النابـه، ومترجـم  وسـليمان البسـتاني )1856 - 

اإلليـاذة، وقـد كتب عـن تركيـا مؤلفـا جاء فيـه بأحسـن األوصاف 

عـن حالـة العـرب االجتماعيـة قبـل الحـرب العظمـى. ولأسـلوب 

العلمـي الفلسـفي الذي امتاز بـه البسـتاني نقيضه فيمـا كتبه ولي 

الديـن يكـن )1873 - 1921( مـن مقـاالت ورسـائل، وقصائد.

كان ولـي الديـن من أشـد أنصـار التقـرب مـن األتـراك والعرب، 
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فـراح يصنف بعبـارات تلتهب حمية وحماسـة، وفي صـورة مؤثرة، 

أيـام أسـره فـي اسـتنامبول فـي عهـد السـلطان عبدالحميـد، وما 

شـاهده مـن المفارقـات االجتماعية فـي تركيا.

وامتـاز مصطفى لطفـي المنفلوطـي - وهو أصغر تاميذ الشـيخ 

عبـده سـناً- بمـا بذله مـن الجهـود الموفقة البتـكار أسـلوب جديد 

شـائق، ويمكننـا أن نقـول إنـه نجـح نجاحـاً كبيـراً عـن جـدارة 

واسـتحقاق. أمـا البحـث فيمـا إذا كانـت المؤلفـات العديـدة التـي 

نقلهـا بتصـرف عـن أصلهـا األوروبي قـد أفـادت القرّاء مـن حيث 

فهمهـا علـى حقيقتهـا، فهـذا موضـوع بحـث آخر.

وأظهرت المدرسـة السـورية مياً إلى الرسـائل والشـعر المنثور، 

ويعتبـر أميـن الريحاني مبتكـر هذين النوعين، وهـو كاتب معروف، 

حائـز حسـن التقديـر، وكان أول مـن رفـع فـن الرسـائل والشـعر 

المنثـور إلـى المكانـة األولـى وضمـن لهما شـهرة ذائعـة، وقد ظل 

مخلصـا لفنـه، كما هـو واضح فـي مؤلفاتـه األخيرة. ومثلـه جبران 

خليـل جبـران، فإنـه تفرغ إلـى هذين النوعيـن، بل إن جـل مؤلفاته 

دواويـن من الشـعر المنثور أو رسـائل تحـوم حـول نظرية خاصة 

أو فكـرة مركزيـة. ثـم سـارت المدرسـة السـورية المتأمركـة فـي 

طريـق التنويـع، )مثال ذلـك: ميخائيـل نعيمة( لكـن األفضلية ظلت 

للرسـائل والشـعر المنثور. وهذه الرسـائل، مع اختـاف مضمونها، 

تعـد أهـم مميـزات المدرسـة الحديثـة، وإن كانت في مصـر توجه 

والفلسـفة،  األدب،  تاريـخ  مسـائل  إلـى  خاصـاً  واهتمامـاً  عنايـة 

واالجتماع.
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ومـن األمـور الغريبـة الجديـرة بالماحظـة أن كتـب رواد هـذه 

المدرسـة )كمنصـور فهمـي والعقـاد وهيـكل والمازنـي وسـامة 

موسـى( إن هي إاّل مقاالت سـبق أن نشـرت على صفحـات المجات 

والصحـف اليوميـة، وهـو دليل علـى حيوية هـذا النوع، بـل برهان 

سـاطع على األثـر القومي الـذي تركتـه الصحافة الدورية بالنسـبة 

األدب. لتقدم 

مجلة الرسالة )1927(

رحمة محمد أمين حسونة
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تاريخ األدب الجغرايف العربي)*(

إن المكانـة المرموقـة التـي تشـغلها الحضـارة العربية فـي تاريخ 

البشـرية ألمـر مسـلم بـه مـن الجميع فـي عصرنا هـذا؛ وقـد وضح 

بجـاء في الخمسـين عامـاً األخيـرة فضل العـرب في تطويـر جميع 

تلك العلوم التي اشـتقت لنفسـها طرقاً ومسـالك جديـدة في العصور 

الوسـطى، والزالـت حيـة إلـى أيامنـا هـذه؛ أعنـي علـوم الفيزيـاء 

والرياضيـات والكيميـاء والبيولوجيـا والجيولوجيـا. أمـا فيمـا يتعلق 

بـاألدب الفنـي العالمـي فـإن العـرب قـد أسـهموا فيه بنصيـب وافر 

يمثـل جـزءاً أساسـياً من التـراث العـام للبشـرية، كما امتـد تأثيرهم 
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كذلـك إلـى عدد كبيـر مـن المصنفـات والفنـون األدبية التي نشـأت 

بيئـات غيـر عربية. في 

وبالطبـع ليـس في وسـع جميـع الفنـون المختلفة لـأدب العربي 

الحافـل أن تدعـي لنفسـها مكانـة واحـدة مـن حيـث القيمـة ومـن 

حيـث األهميـة العلميـة، وإذا كان بعضهـا- مثـل علـم اللغـة والعلوم 

الشـرعية- يمثـل موضوعـاً لدراسـات المتخصصيـن، األمـر الـذي ال 

يمنـع بالطبـع من أهميـة اسـتقراءاتهم فـي حـاالت معينة بالنسـبة 

للنواحـي العريضـة فـي تاريـخ الحضـارة، إال أن عـدداً مـن فـروع 

األدب العربـي قد اكتسـب أهمية تجـاوزت بكثير حـدود اختصاصاته 

الضيقـة. ولعـل هـذا يصـدق قبـل كل شـيء علـى األدب التاريخـي 

والجغرافـي العربـي، الـذي اعتـرف العلمـاء به منـذ عهد بعيـد بأنه 

المصـدر األساسـي والموثوق به في دراسـة ماضي العالم اإلسـامي؛ 

إذ تتوفـر فيه مـادة ال ينضب معينها، ال للمؤرخ أو الجغرافي فحسـب، 

بـل أيضاً لعلمـاء االجتماع واالقتصـاد ومؤرخـي األدب والعلم والدين، 

الجغرافـي  الطبيعـة. وال يقتصـر محيـط األدب  وللغوييـن وعلمـاء 

العربـي على البـاد العربية وحدها، بـل يمدنا بمعلومـات من الدرجة 

األولـى عـن جميع البـاد التـي بلغها العـرب، أو التي تجمعـت لديهم 

معلومـات عنهـا، وذلـك بنفـس الصـورة المتنوعـة التي وصفـوا بها 

باد اإلسـام. وقـد يحدث أحيانـاً أن تمثل المـادة الجغرافيـة العربية 

المصـدر الوحيـد أو األهـم لتاريخ حقبة معينـة لُقطر مـا؛ فمثاً فيما 

يتعلـق بتاريـخ إيـران فـي عهـد الساسـانيين- وهـو نفـس العصر 

الـذي تمثلـه تلك اآلثـار البديعـة المحفوظـة لدينا بمتحـف اإلرميتاج 
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 Ermitage بلينينجـراد- نجـد أن المـادة األساسـية قـد حفظهـا لنا 

المؤلفـون العـرب، لـذا فليـس مـن الغرابـة فـي شـيء إذا صرحنـا 

بـأن هـذا األدب يوشـك أن يكـون المعيـن األول الـذي يـرده مختلف 

المتخصصيـن مـن غيـر المسـتعربين، وأن يصـل االهتمـام بـه إلـى 

درجـة عالية؛ هـذا االهتمام يبرره الغنـى الهائل لهـذا األدب، ولتكوين 

فكـرة عـن ضخامتـه نذكر مثـًا أن مـؤرخ األندلـس الذي عـاش في 

القـرن السـابع عشـر، وهـو شـهاب الديـن المقـري التلمسـاني، قد 

أورد أسـماء مائتيـن وثمانين شـخصاً عندما أراد وضع قائمة بأسـماء 

األندلسـيين الذيـن رحلـوا إلى المشـرق في طلـب العلم وحـده وليس 

بغـرض التجـارة أو الحـج، معترفاً، رغمـاً عن ذلك، بأنه لم يسـتوعب 

كل األسـماء)1(. ويزيـد فـي االهتمام بـاألدب الجغرافي أحيانـاً طابعه 

الفنـي الحـي، ويكفـي أن نتذكر في هـذا الصدد مصنفـات من طراز 

أسـفار السـندباد، تلـك القصـص الجغرافيـة الفريدة فـي نوعها.

ويمكـن بوجـه عام تمييـز اتجاهين أساسـيين فـي األدب الجغرافي 

العربـي، فهـو مـن ناحية يولـي وجهه شـطر العلـوم، أعنـي العلوم 

الدقيقـة، وذلـك بالمعنى الـذي نفهمه حاليـاً إذا ما أردنـا تحديد علم 

الجغرافيـا، ومـن ناحية أخـرى فهو يولـي وجهه شـطر األدب الفني، 

بالغـاً ببعض آثـاره في هـذا المجال ذروة اإلبـداع. وقـد أدرك العرب 

 - العربية  الدول  جامعة  يف  الثقافية  )اإلدارة  بليايف  رايغور  مراجعة  هاشم،  عثمان  الدين  ترجمة صاح   )*(
.)1963

)1(- - Analectes sur l’histoire et la littérature des arabes d’Espagne, par Al- Makkari. 
Pupliés par R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wright. T. L, Leyde, 1856, p. 463- 943) Chap. 
V (.
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أنفسـهم هـذا الطابـع المـزدوج لعلـم الجغرافيـا، وبينـوه بدقـة في 

تصنيفهـم للعلـوم. وهـم قبـل أن يتوصلوا إلـى وضـع التصنيف على 

أسـس منطقيـة صارمـة، بل وقبـل أن يتعرفـوا على نظـام التصنيف 

Quadrivi-  النحـو والبيـان والجدل(، والرباعـي( Trivium الثاثـي 

um )الحسـاب والهندسـة والفلك والموسـيقى()1( الذي سـاد بالتالي 

فـي أوروبـا الوسـيطة، أقول قبـل هذا قسـم العرب العلـوم من وجهة 

نظرهـم الخاصـة معتمديـن في ذلـك على سـير تطورهـا التاريخي؛ 

ففي العهد اإلسـامي قسـمت العلوم إلـى »العلوم القديمـة« و»العلوم 

والفقـه  والـكام  اللغـة  هـي  )و  األولـى  فالمجموعـة  الحديثـة«)2(، 

والتاريـخ( أرجعـوا نشـأتها إلى العصـر األمـوي، أما الثانيـة )و هي 

الفلـك والرياضـة والطـب والفلسـفة( فإلـى العصـر العباسـي. وقد 

ضمـوا الجغرافيـا إلـى العلـوم الدقيقـة، أقرب مـا يكون إلـى الفلك. 

وهـم لـم يتنكبوا الصـواب في ذلـك؛ ففـي الواقـع نشـأت الجغرافيا 

الرياضيـة والفلكيـة بيـن ظهرانيهم فـي نهاية القرن الثامـن أو بداية 

التاسـع الميادي نتيجـة لتعرفهـم واتصالهم بالعلـوم الهندية أوالً ثم 

اليونانيـة بعـد ذلـك؛ حيـث طغى فـي األخيرة علـى جميـع المؤثرات 

شـخصية بطلميوس)*(  Ptolemaeus  بمصنفاتـه الفلكية الجغرافية، 

ومنـذ ذلـك الوقـت سـار تطـور الجغرافيـا العلميـة عند العـرب من 

غيـر توقـف إلى العصـور المتوسـطة األخيـرة، محتفظة علـى الدوام 

بصلتهـا بتقاليـد المصنفـات األولـى في هـذا الميدان.

)1(- .Bartold ,Kult .Mus .,p .35 -36 .
)*( هذه هي الطريقة الصحيحة لكتابة هذا االسم، أي أن تسبق امليم الياء ال العكس. )املرتجم(

)2(- عن التصنيفات املختلفة للعلوم راجع: حاجى خليفة، املجلد األول ص 24 - 43.
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وفـي مـوازاة هـذا االتجـاه وجـد اتجـاه آخـر تشـكل معـه فـي 

وقـت واحـد، بـل وربما تشـكل قبلـه تبعـاً لبعـض المصـادر، أعني 

منهـج الجغرافيـا الوصفيـة التـي يرتبط بهـا ارتباطاً وثيقـاً قصص 

الرحـات. وهو من بعـض الوجوه، خاصـة في بداية ظهـوره، يرتبط 

بعلـوم الشـريعة وباللغـة ثـم بـاألدب الفنـي، األمـر الـذي لـم يحل 

بالطبـع دون تشـبعه بيـن آونة وأخـرى بالجغرافيـا العلميـة. ولكن 

يجـب االعتراف بـأن المنهج الثانـي، أي منهـج الجغرافيـا الوصفية، 

هـو الـذي يسـترعي النظـر بغـزارة مادتـه، وهـو الـذي يغلـب على 

األدب الجغرافـي العربي ويسـبغ عليـه طابعه المميز ويعطيه شـكله 

الخـاص بـه ممـا يصعب إيجـاد مثيـل لـه فـي آداب األمـم األخرى. 

وهـذا الطابـع المتنـوع، أقول بـل هـذا التلـون فـي األدب الجغرافي 

العربـي، ُيْضِحـي أكثر فهماً لنـا إذا ما أخذنـا بعين االعتبـار العوامل 

العديـدة التـي عاونـت علـى انبعاثـه وظهوره.

لقـد أدى اتسـاع رقعـة أراضي الخافة اإلسـامية وتدعيم سـلطانها 

فـي القرنيـن الثامن والتاسـع إلـى ظهور مهـام إدارية عديـدة خاصة 

فـي محيط الشـؤون المالية والخـراج، وبالطبـع كان بمقـدور العرب 

اإلفـادة مـن النظم السـابقة لهـم وهو مـا حـدث بالفعل؛ ففـي إيران 

اسـتطاعوا اإلفادة من سـجات خسـرو أنوشـروان )531 - 579( في 

مسـح األراضـي، وفي مصر نسـجوا على منـوال النظـام البيروقراطي 

البيزنطـي. بيـد أن األحوال الجديدة اسـتلزمت بدورهـا جمع معلومات 

دقيقـة محققة عن تقسـيم الواليات وعن األماكـن المأهولة والمحاصيل 

الزراعيـة والصناعيـة وتقدير الخـراج والضرائب عينيـة ونقدية.
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ولهـذا الغـرض ظهـرت كتـب خاصـة هـي »كتـب الخـراج« التي 

قصـد بهـا فـي أول األمر إرشـاد عمـال الخـراج، ولكنها لـم تلبث أن 

أصبحـت في متنـاول أيدي الجميـع. هذا، وقـد تطلبـت المركزية في 

النظـام اإلداري الـذي تجمعـت خيوطـه في بغداد شـق طـرق جيدة 

للمواصـات، واسـتيفاء معلومـات دقيقـة عن تلـك الطرق مـع تعداد 

المراحـل ومنـازل البريـد وتحديـد المسـافات وظروف السـفر. ومن 

أوائـل المصنفـات التـي وصلـت إلينـا فـي هذا كتـاب وضعـه عامل 

للبريـد بإحدى واليـات الخافـة الهامة.

ثـم إن مصالـح الدولـة، التـي أصبحـت أكبـر قـوة عالميـة لذلـك 

العهـد، حالـت دون اكتفائهـا بمعرفـة أراضيهـا وحدها، بـل كان من 

الضـروري أن تحصـل علـى معلومـات دقيقة عـن األقطـار األخرى، 

خاصـة المتاخمـة لهـا، وقـد سـاعد على هـذا الحـرب والسـلم معاً؛ 

فالمعلومـات قـد أتـى بها السـفارات وأسـرى الحـرب العائـدون إلى 

أوطانهـم، وألحـد هـؤالء ممن كانـوا في أسـر البيزنطييـن ندين بأول 

معلومـات للعـرب، ال عن بيزنطـة وحدها، بـل أيضاً عـن جيرانها من 

الصقالبـة وغيرهـم من سـكان جنوبي روسـيا.

وقـد اتخـذت الرحـات طابعاً جـمَّ الحيوية والنشـاط منـذ القرون 

األولـى للخافـة، وكمـا هـو معلـوم فـإن مـن فـروض اإلسـام حج 

البيـت لمـن اسـتطاع إليـه سـبياً؛ أي إذا سـاعدت الظـروف وكانت 

الطـرق مسـلوكة. كما اسـتخدمت التجـارة الطـرق البريـة والبحرية 

علـى السـواء، وتأّتى من هـذا ربط أقاصـي أراضي الخافـة ببعضها 

البعـض، بـل إن التجـارة تجاوزت تلـك الحـدود؛ فجذبت فـي فلكها 
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أواسـط إفريقيـا وشـمال شـرقي أوروبـا وجنوب شـرق آسـيا، وهي 

التـي ابتدعت تلك الشـخصية الخالدة- شـخصية السـندباد البحري- 

الـذي ترتبط أسـفاره بـاألدب الجغرافـي ارتباطاً أوثق ممـا كان يظن 

مـن قبـل. وهكذا سـاعد الديـن والتجارة على توسـيع مدى األسـفار، 

كمـا سـاعد في هـذا المضمـار أيضـاً التعليم؛ فقـد جاء فـي الحديث 

الشـريف »طلـب العلـم فريضة علـى كل مسـلم«، فأصبـح االرتحال 

فـي طلب العلـم منـذ القـرن األول للهجرة أشـبه بالضـرورة الازمة 

لتكملـة »دورة الدراسـة«؛ ففـي طلب العلـم رحل الناس مـن األندلس 

إلـى ُبَخـاَرى، ومـن بغـداد إلـى قرطبـة، ويكفـي أن نشـير فـي هذا 

الصـدد إلـى مثـال فقيه أندلسـي مـن القرن الثاني عشـر هو أسـعد 

الخيـر األنصاري األندلسـي )المتوفَّى عام 541 هــ - 1146 م( الذي 

نعـت بالصينـي الرتحالـه إلى  تلـك البـاد النائيـة)1(. كل هـذا أدى ال 

إلى اتسـاع مـدى المعلومـات الجغرافية فحسـب، بل ترك فـي الوقت 

نفسـه أثـره علـى األدب الجغرافـي؛ فظهرت أشـتات مـن المصنفات 

يتنـاول بعضهـا أوصـاف الطـرق بطريقـة جافـة، ويحفـل البعض 

اآلخـر بالقصص الممتعة التي تسـمو أحيانـاً إلى مرتبـة األدب الفني 

الصرف.

ولـم يقـف الديـن عنـد فريضـة الحج، بـل تطلـب اهتمامـاً خاصاً 

بالجغرافيا الفلكيـة؛ فتحديد بداية الصوم ونهايتـه ومواقيت الصلوات 

الخمـس اسـتدعى معرفـة جيـدة بالفلـك والرياضيـات)2(، ولتحديـد 

)1(-  ياقوت، املعجم، ص 444 14 -23  445.
)2( -Wiedemann und Frank
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مواقيـت الصـاة صنعـت السـاعات الشمسـية األفقيـة »البسـيطة« 

التـي اسـتلزم تخطيطهـا معرفة دقيقة بخـط عرض المـكان المعين، 

كمـا وأن تحديـد ظـل المزولـة في كل يـوم اسـتلزم عملية حسـابية 

ودرايـة باألمـر)1(، وفـي اللحظـة التي يتجـاوز فيها ظـل العصر ظل 

منتصـف النهار بمقدار »مقيـاس« )Gnomon( يبدأ ما يسـمى بوقت 

العصـر)2(. واختلفـت القبلـة فيمـا يتعلق بالصـاة أو ببناء المسـجد 

مـن بلـد إلـى آخـر وارتبـط تحديدهـا بمعرفـة خـط طـول وعرض 

)Geographical Coordinates( مكـة والنقطـة المعينـة)3(.

ومـن المسـلم بـه أن تباين الظـروف يـؤدي إلى التنوع فـي الصور 

األدبيـة، هـذا إذا تركنـا جانبـاً الميـل إلـى البحـث واالسـتقصاء مما 

يتأّتـى لجميـع الشـعوب واألجنـاس. وقـد تـردد صـدى هـذا التنوع 

فـي األسـماء العديـدة التـي أطلقهـا العـرب علـى علـم الجغرافيـا؛ 

ففيمـا يتعلـق بالجغرافيـا الفلكيـة ثبت فـي العـادة اللفـظ اليوناني 

»جغرافيـا«، الـذي ترجـم أحيانـاً فـي صـورة أقـرب إلـى الفهم هي 

»علـم األطـوال واألغـراض« أو »علم تقويـم البلـدان«، أمـا الجغرافيا 

الوصفيـة فقـد أطلـق عليهـا اسـم »علـم المسـالك والممالـك«، وفي 

الحـاالت التـي يدور فيهـا الكام علـى مراحل الطرق بصـورة خاصة 

أطلـق عليها اسـم »علـم البـرود«، وإذا غلـب الجانـب الكوزموغرافي 

)Cosmographic(- أي فـي وصـف الكـون- بمـا يصحبـه من ميل 

)1( -Schoy ,Geography ,p .259
)2( -Schoy ,El ,IV ,p .332
)3( - Schoy, Geography, p. 259 
Schoy, EI, II, p. 1063- 1064.
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واضـح نحو العجائـب والغرائب فقد اسـتعملت تسـمية »علم عجائب 

الباد«.

وتاريـخ نشـأة األنمـاط المختلفة لـأدب الجغرافي ليـس أقل داللة 

مـن مصطلـح التسـميات علـى التنوع فـي البحـث واألهـداف، وفي 

هـذا الصـدد يمكـن ماحظـة عصـور محـددة فـي تاريخـه؛ فقبـل 

القـرن التاسـع لم تكن هنالـك مصنفـات جغرافية قائمـة بذاتها، إنما 

تقابلنـا من وقت آلخـر معلومات جغرافيـة متناثرة حفظهـا لنا األدب 

اللغـوي فيما بعـد، أو تـردد صداها في الرحـات الخياليـة، وقد كان 

القـرن التاسـع بحـق عصـر االنبثـاق، إذ تم فيه مـن ناحيـة التعرف 

علـى مصنفـات بطلميـوس، وأدى هـذا بـدوره إلى ظهـور الترجمات 

التـي بـدأت بهـا سلسـلة الجغرافيـا العلميـة، كمـا تشـكلت فيه من 

ناحيـة أخـرى األنمـاط المتعـددة للجغرافيـا الوصفية. وقـرب نهاية 

هـذا القـرن ظهـرت المداخـل الجغرافيـة التي وضـع البعـض منها 

لكتـاب الدواويـن والبعـض اآلخر للمشـتغلين بـاألدب، كذلـك تنوعت 

أوصـاف الرحـات؛ فغلـب علـى بعضهـا العنصـر الواقعـي، بينمـا 

احتفـظ البعـض اآلخـر بالطابـع القصصي. أمـا القرن العاشـر فهو 

العصـر الذي بلـغ فيه األدب الجغرافـي أوَجه، وذلك بظهور المدرسـة 

اهتمامهـا  مـن  بـه  تميـزت  بمـا  العـرب  للجغرافييـن  الكاسـيكية 

بوصـف »المسـالك والممالـك« وصلتهـا الوثيقـة »بأطلس اإلسـام« 

الـذي يمثل قمـة الكارتوغرافيـا )Cartography( عنـد العرب، أي فن 

رسـم المصـورات الجغرافية أو الخارطات. هذا، وقد اكتسـب تبسـيط 

المصنفـات وتقريبهـا إلى الجمهور انتشـاراً واسـعاً، وتزايـد االهتمام 
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بالجانـب الفنـي نتيجـة للمطالـب المتزايـدة لجمهـرة المثقفين، كما 

تكيـف تبعـاً لهذا وصـف الرحات؛ فأضحـى أكثر تنوعاً فـي منهجه. 

ويمكـن القـول بوجـه عام بـأن القرن العاشـر قـد عمل علـى تدعيم 

األنمـاط والفنـون المذكـورة للمصنفـات الجغرافيـة. ومنـذ القـرن 

الحـادي عشـر، وعلى األخص فـي القرن الثاني عشـر، انضمـت إليها 

شـيئاً فشـيئاً مصـادر مـن نـوع جديـد- أعنـي المعاجـم الجغرافية 

واألوصـاف العامـة لجميـع العالم سـمائه وأرضه، وهـي ضروب من 

الكوزموغرافيـا فريـدة في نوعهـا. وقد أفـرد للجغرافيـا مكانة بارزة 

فـي الموسـوعات التـي صنفـت بمصـر أيـام المماليك، بحيـث تركت 

أحيانـاً أثرهـا علـى الكتاب بأجمعـه، بهذا ينتهـي الطـور الخّاق في 

األدب الجغرافـي العربـي الـذي أصابه العقـم بعد ذلك؛ فلـم ينتج أي 

صـور جديـدة، بـل اكتفـى بتقليد األنمـاط السـابقة فيما عـدا بعض 

التعديـات فـي مضمونها ليتفق مـع مقتضيات كل عصـر، ورغم هذا 

فإنـه لـم يتضاءل مـن ناحيـة الكم حتى فـي عهـد السـيادة التركية 

علـى البـاد العربية.

لقـد قـدر العلـم األوروبـي منـذ البدايـة ميـزات األدب الجغرافـي 

العربـي؛ وإذا مـا حـدث وأن وّجه إلى المسـتعربين- شـأنهم في هذا 

شـأن جميـع المتخصصيـن- تهمة التحيـز لموضوع دراسـتهم، فإنه 

لمـن الداللـة الخاصـة في هـذا الصـدد مقارنـة موقـف الغربيين من 

المؤرخيـن العـرب، الذيـن كانـوا فـي كثير مـن األحاييـن جغرافيين 

أيضـاً؛ فمنـذ بدايـة الثمانينيات مـن القرن التاسـع عشـر، أي عندما 

كان ذلـك األدب أبعـد مـن أن يكون معروفـاً في حجمـه الحالي، كتب 
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مؤرخ الحـروب الصليبيـة پروتـز )Prutz( يقول:

»ليـس في وسـع األدب األوروبي لذلـك العهد أن يقدم مثـاالً يفضل 

مؤلفاتهـم، ويكفـي فـي هـذا الشـأن تصفـح مـا خلفـه المؤرخـون 

العـرب ومقارنـة ذلـك بأحسـن مـا أنتجـه فـن التاريـخ فـي أوروبا 

ليبـدو ألول وهلـة ودون تردد أين يكمـن الفهم واإلحسـاس التاريخي 

والوعـي السياسـي والـذوق في الشـكل والفـن في العـرض«)1(:

وسـننتهي إلـى نتيجـة ليسـت بأقـل طرافـة من هـذه إذا مـا قارنا 

مجهـود العـرب فـي مجـال الجغرافيـا العلميـة بمـا خلفه السـريان 

السـابقون لهـم، والذيـن أقامـوا أحيانـاً فـي نفـس المناطـق التـي 

احتلهـا العـرب فيمـا بعد.

فهـؤالء أيضـاً قـد نشـأت الجغرافيـا عندهـم معتمدة على أسـاس 

المصنفـات اليونانيـة التـي عرفوها فـي عهـد مبكـر، وبارديصان )2( 

المتوفَّـى حوالـي عـام 222 مـن المياد يتحـدث عن تقسـيم األرض 

555م ترجمـة كتـاب  تـم حوالـي عـام  أقاليـم، كمـا  إلـى سـبعة 

بطلميـوس المعروف باسـم »اسـكاريفوس تيـس أويكومينيس« الذي 

ربمـا لـم يخل مـن تأثيـر على العـرب، وقـد أضيـف إليه ذيـل هام، 

ولكـن التطـور لـم يتعـد ذلـك)3(، بـل إن أكبر كميـة مـن المعلومات 

فـي الجغرافيـا الفلكيـة للعهـد السـابق للعـرب والتـي حفظهـا لنـا 

)1( -Prutz ,p .53 -54 .
)2( -Honigmann ,Die sieben Klimata p .92 -93
)3( -Lund 168 -174 ,179 .193 .
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فـي القرن السـابع يعقـوب الرهاوي)1( فـي مصنفه »هيكسـاميرون« 

Hexameron تـكاد تعتمـد أساسـاً على بطلميوس، وذلـك إلى جانب 

الثقـة المطلقة فـي النظريات العلميـة اليونانية، ومـن الغريب أن هذا 

المؤلـف قد اعتمد علـى المصـادر اليونانية حتى فيما يتعلق بسـوريا 

وبموطنـه أرض الجزيـرة األمـر الـذي اضطـر بحاثـة قـام بدراسـة 

مصنفـه مـن وجهـة النظـر الجغرافيـة الصرفـة إلـى االعتـراف في 

خاتمـة بحثـه بأنـه »مـن العبـث البحث فـي مصنفـه عما من شـأنه 

اإلسـهام في تاريخ علـم الجغرافيا«. وقد أثبت أحـد المتخصصين في 

الدراسـات السـريانية، وذلـك في بحث له عـن نشـأة األدب الجغرافي 

بيـن ظهرانيهـم، أنه من العسـير القـول بوجود مصنفـات ذات أهمية 

فـي وصـف البلدان والشـعوب لدى السـريان)2(. وفي الواقـع أن اللغة 

السـريانية لـم تحفـظ لنـا أي مصنف كبيـر فـي الجغرافيا، هـذا إذا 

أشـحنا النظـر عن كتـاب »اسـكاريفوس« الذي مـر ذكره آنفـاً، وعن 

بعـض المعلومـات المتعلقة بتحديـد الموقع الفلكـي لمواضع مختلفة 

بهـدف وضـع مصـور جغرافـي. إن الجغرافييـن العـرب وحدهم هم 

الذيـن ذللـوا الطريق لدراسـة المـادة الجغرافيـة الهائلة التـي أورثها 

اليونـان للعصور الوسـطى.

وليـس أقـل مغـزى مـن هـذا أنـه لـم يصلنـا عـن العهد السـابق 

باللغـة  العربيـة وصـف واحـد لرحلـة مـا  الجغرافيـة  للمصنفـات 

السـريانية بالرغـم مـن أن محيط أسـفارهم قد شـمل القسـطنطينية 

. Hjelt ,chap .III ,P .19 خاصة . p .1 .471 -971 .p .19 ,26 ,31- 1(- رشحه(
)2( -Lund ,p .165 .
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وبيـت المقدس واإلسـكندرية)1(. أمـا المصنفات السـريانية المتأخرة 

فـي الجغرافيا فقـد اعتمـدت اعتماداً تامـاً على العلـم العربي ويمكن 

أن تمثـل بعـض األهميـة كجـزء متمـم لـه، وذلك فـي تحليـل فترات 

معينـة من تاريخـه )2(.

ويمكـن القول بأنه قـد وضح حالياً لـدى العلمـاء األوروبيين بجاء 

أن األهميـة األساسـية لـأدب الجغرافي العربي تسـتند على ما أسـهم 

بـه من مـادة جغرافيـة جديدة ال علـى النظريات التـي اعتنقها.

ويجـب منذ البدايـة ماحظة االتسـاع الهائـل في مـدى المعلومات 

الجغرافيـة لـدى العـرب عنـد مقارنة ذلـك بما عرفـه العالـم القديم؛ 

فقـد عـرف العـرب أوروبـا بأجمعهـا باسـتثناء أقصـى شـماليها، 

وعرفـوا النصـف الجنوبـي مـن آسـيا كمـا عرفـوا إفريقيا الشـمالية 

إلـى خـط عـرض 10 درجـات شـماالً وسـاحل إفريقيا الشـرقي إلى 

رأس كرينتـس قرب مـدار الجدي)3(. وتـرك لنا العـرب وصفاً مفصاً 

لجميـع البلدان من إسـبانيا غرباً إلى تركسـتان ومصب السـند شـرقاً 

مـع وصـف دقيـق لجميـع النقـاط المأهولـة وللمناطـق المزروعـة 

والصحـاري، وبينـوا مدى انتشـار النباتـات المزروعـة وأماكن وجود 

المعـادن. ولـم يجتـذب اهتمامهـم الجغرافيـا الطبيعيـة أو الظروف 

المناخيـة فحسـب بل أيضـاً الحيـاة االجتماعيـة والصناعـة والزراعة 

واللغـة والتعاليـم الدينية. كما لـم تقتصر معرفتهم على باد اإلسـام 

.I .162 -166  1(- رشحه(
)2( - Honigmann ,Die Sieben Klimata ,p .112 .113،
)3( -Peschel -Ruge ,p .131.
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وحدهـا بـل تجـاوزت بصـورة ملحوظـة حـدود العالـم كمـا عرفـه 

اليونـان. ومعرفـة األخيريـن بالبـاد الواقعـة إلـى الشـرق مـن بحر 

قزويـن كانـت ناقصـة، كمـا لم تكـن لديهـم أية فكـرة عن السـاحل 

الشـرقي آلسـيا إلـى الشـمال مـن الهنـد الصينية. هـذا بينمـا عرف 

العـرب طريـق اليابـس الـذي يرتفـع إلـى أعالي نهـر ارتيـش ونهر 

ينسـى، وعرفوا سـواحل آسـيا إلـى كوريا شـماالً.

وال يـزال موضع شـك معرفتهـم المباشـرة باليابان، ولـو أن ذكرها 

ظهـر فـي اآلونة األخيـرة على مصـور جغرافـي وضعه لغـوي تركي 

ببغـداد فـي القـرن الحادي عشـر، ومـن المحتمل أنه قـد حصل على 

معلومـات بشـأنها فـي آسـيا الوسـطى التـي عرفهـا جيـداً؛ أما عن 

طريـق البحـر فمن الثابـت أن العرب لـم يبلغـوا اليابان.

وفيمـا يتعلـق بإفريقيـا فـإن أول مـرة يظفـر فيها جـوف إفريقيا 

بوصـف مفصـل كان ذلـك فـي مؤلفاتهم؛ وقـد اسـتمرت معلوماتهم 

تمثـل القـول الفصـل فـي هـذا الصـدد لحين ظهـور المستكشـفين 

الجغرافييـن األوروبييـن فـي القـرن التاسـع عشـر. هذا، وقـد أثبت 

البحـث العلمـي المعاصـر أهميـة المعلومـات التـي جمعوهـا حتـى 

عن بـاد نائيـة مثل أرخبيـل المايـو وإسـكنديناوه وجنوب شـرقي 

أوروبا.

والعيـب األساسـي لـأدب الجغرافـي العربـي هـو فـي خضوعـه 

للنظريـات العلميـة الموروثـة عـن األوائـل بالرغـم مـن أن تجـارب 

العـرب العملية كثيـراً ما أدت إلى اسـتكمال تلك النظريـات وتعديلها، 
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بـل وحتـى إلـى صـرف النظر عنهـا، أضـف إلـى هـذا أن نظرياتهم 

العلميـة لم تـرق إلـى مسـتوى تجربتهـم العملية.

فهـم علـى غـرار اليونـان قـد ظنـوا أن المعمـور مـن األرض هو 

ربعهـا فقط وذلـك في النصف الشـمالي منهـا وهو ما عرف باسـم 

»الربـع المعمـور«؛ كما اعتنقـوا الـرأي القائل باسـتحالة الحياة في 

البـاد الشـديدة الحـرارة أو القارسـة البـرودة)1(. وإذا كان اعتنـاق 

اليونـان أو أوروبـا الوسـيطة)2( لهـذه النظريـة األخيرة له مـا يبرره 

فـي عـدم إلمامهـم بالبـاد الواقعة إلـى الجنـوب من خط االسـتواء 

فـإن العـرب بفضل رحاتهـم البحرية قـد عرفوا جيداً تلـك الجهات 

مـن إفريقيا مثـل زنزبار ومدغشـقر؛ حيث رأوا رأي العيـن عدداً من 

المراكـز المأهولـة، وبالرغـم مـن هـذا فقد اسـتمرت هـذه النظرية 

العقيمـة عائشـة بيـن ظهرانيهم دونما أدنـى تعديل، وهـذا اإلصرار 

نفسـه قـد ظهـر بوضـوح فـي تمسـكهم بالـرأي القائـل بوجـود 

سلسـلة جبلية تنتظـم األرض من الغـرب إلى الشـرق)3(، بالرغم من 

أن هـذه الفكـرة تتعـارض تعارضـاً تاماً مع ما شـاهدوه مـن واقع 

األحـوال)4(. وتحـت تأثيـر األفـكار المسـيحية األولـى لـم يكـن من 

النـادر أن تقابلنـا لديهـم الفكـرة القائلة بـأن األنهار الكبـرى تنبع 

مـن الفـردوس علـى الرغـم مـن أنـه كثيراً مـا كانـت هـذه األنهار 

)1( -Reinaud ,Introduction ,p .CCXII.
)2(- J .K .Wright ,Geogr .Lore ,p 354 . 

.BGA ,II ,p .108 -111  3(- ابن حوقل(
. G .K .Wright ,Oeogr .Lore ,p .270 - :4(-  عن تصورات أوروبا لهذه السلسلة الجبلية راجع(
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معروفـة لديهـم مـن منبعها إلـى مصبها تقريبـاً)1(.

وثمـة تأثيـر عـاق تقـدم العلـوم لوقـت مـا كان نظريـة تقسـيم 

المعمـورة إلـى سـبعة أقاليـم، وهـي أحزمـة عريضـة، مرتبـة مـن 

الجنـوب إلى الشـمال، فـي موازاة خـط االسـتواء، ومبتدئـة منه على 

وجـه التقريـب)2(.

هـذا التقسـيم وضعـه اليونان على أسـاس الطـول النسـبي للنهار 

 Klima»والليل أو ميل الشـمس على خط االسـتواء )باليونانيـة »كليما

وجمعهـا »كليماتـا«KLimata(، وكانـت عـروض األقاليـم تتفـاوت 

بحيـث يختلـف أطول أيام السـنة بمقدار نصف سـاعة مـن إقليم إلى 

آخـر)3(. هـذا وقد اكتسـبت نظريـة »األقاليم« انتشـاراً واسـعاً، وذلك 

سـواء في الشـرق العربي وأوروبـا الوسـيطة، غير أن الوحـدة التامة 

في التقسـيم لـم ُترَاَع، كمـا وأن التباين فـي عروض األقاليـم بلغ حّداً 

ملحوظـاً نتيجـة لعـدم االتفاق حـول درجـات العـرض الفاصلة بين 

كل إقليـم والـذي يليـه)4(. هـذا البون الشاسـع بيـن النظريـة والواقع 

قـد تـرك أثره فـي الكارتوغرافيا العربيـة أيضاً؛ فهـي وإن تمكنت في 

القـرن العاشـر، أي عصـر ازدهار علـم الجغرافيـا، من أن تبـرز إلى 

الوجـود »أطلس اإلسـام« الطريـف المنظـم، إال أنها عجـزت بالتالي 

عـن إنتاج ما يشـبهه، ولـو على شـكل مصـورات جغرافيـة منفردة، 

.p .72- 1(- رشحه(
)2( -Reinaud ,Introduction ,p .CCXXIV .
)3(-Mzik ,OLZ ,34 ,1931 ,p .939 .

)p .454 -455 -)4 . رسوم هامة
; J .K .Wright ,Geographical Lore ,p .242 -243-



167

بحيـث لم يجد اتسـاع أفـق المعلومـات الجغرافية انعكاسـاً كافياً في 

المصـورات الجغرافيـة المتأخـرة التـي كانت مجـرد تقليـد للنماذج 

السـابقة، بل وأحيانـاً تكراراً حرفيـاً لها.

ولكـن يجب أال يغيب عن الذهـن أن الكارتوغرافيا لـم تتمتع بالكثير 

مـن األصالـة، حتى فـي أوروبا الوسـيطة، ولـم يجـر أي تصحيح في 

المصـورات الجغرافية لتتفـق مع المعلومـات المعاصرة لها)1(.

وبالطبـع لم يكـن بمسـتطاع األدب الجغرافي التخلـص من العيوب 

المعهـودة فـي األدب العربـي بأجمعـه، فنبصـر فيـه النزعـة إلـى 

الوصـف الجامع الشـامل بدال من العـرض المفصل العميـق للمناطق 

المعروفـة علـى أسـاس الماحظـة المباشـرة، أضـف إلـى هـذا أن 

المنهـج النقـدي لم يطبـق دائماً علـى المصـادر المكتوبة التـي أفاد 

منهـا المؤلفـون. هذا، وقـد غلب علـى األدب العربي موقـف معين من 

اإلنتـاج األدبي للسـلف يتفـق أحيانـاً مع الفكـرة المعاصرة للسـرقة 

األدبيـة)Plagiarism( . وإذا حـدث وأن التقينا فـي عهد ازدهار األدب 

الجغرافـي فـي القرن العاشـر بعدد مـن العلماء الباحثيـن ممن بلغوا 

مرتبـة عاليـة فـي نقـد مصادرهم بتطبيـق مناهـج في البحـث ذات 

قيمـة علميـة حتـى فـي أيامنـا هذه، فإنـه قـد تاهم صنـف آخر من 

العلماء شـغل نفسـه بنقل روايـات المؤلفين المتقدمين دون اإلشـارة 

إلـى أنهـا ترجع إلـى عصر سـابق لعصرهـم بكثيـر. وقد سـاق هذا 

عـدداً مـن البحاثـة المعاصريـن إلـى الخطـأ، ولم يكـن الدافـع إلى 

)1(-J .K .Wright ,Geogr .Lore ,p .357 .
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هـذا مبنيـاً علـى سـوء النيـة، ولـو أن هـذا العامل قـد وجـد أحيانا؛ 

ذلـك أن هـذه الظاهرة قد شـملت جميـع ميادين األدب، ونشـأت على 

وجـه التقريـب منـذ بدايـة التأليف عنـد العـرب. وقد أكـد الجغرافي 

المقدسـي )القـرن العاشـر(، ولـو بشـيء مـن المبالغـة، وذلـك في 

ماحظاتـه النقدية عن السـابقين لـه في مضمار الجغرافيـا، أن كتاب 

الجيهانـي يضـم بيـن دفتيـه كتـاب ابـن خرداَذَبـه، وأن ابـن الفقيه 

ال يختلـف فـي شـيء عـن الجاحـظ)1(، وفيمـا بعـد أصبـح تضمين 

مصنفـات الغيـر، أو تضميـن قطـع منها فـي صلب المصنـف قاعدة 

عامـة. وفـي األحـوال التي يـورد فيهـا المؤلفـون أسـماء مصادرهم 

فـإن هذا العيـب يصبـح فضيلة؛ فكثيـراً ما حفظـت لنا نتيجـة لذلك 

شـذور ومقتطفات مـن مصنفات فقـدت تماماً بالنسـبة لنـا، ويكفي 

فـي هذا الصـدد أن نشـير إلى رحلـة ابن فضـان التي اعتمـد جميع 

مـن تفرغوا لدراسـتها، حتـى اآلونـة األخيرة، علـى المقتطفـات التي 

حفظهـا لنـا ياقـوت في »معجـم البلدان«، الـذي تم تأليفـه بعد رحلة 

ابـن فضـان بثاثة قرون. ومـن المؤسـف أن طريقة إيـراد المصادر 

لـم تكـن الغالبـة؛ فأحياناً قـد يـورد المؤلف فـي بداية مصنفـه ثبتاً 

بأسـماء المراجـع التـي أفـاد منهـا دون أن ُيْعنَـى في صلـب الكتاب 

بالتمييـز بيـن مـا أخـذه من غيـره ومـا جمعه هو بنفسـه، أو يشـير 

إلـى أن بعـض مادتـه يرجـع إلـى أزمنـة سـالفة. ويحتـاج البحاثة 

إلـى إعمـال الجـذر حتـى ال يأخذ هـذه التضمينـات على أنهـا ألفاظ 

المؤلـف نفسـه، أو أنهـا ترجع إلـى العصـر الذي عـاش فيه)2(.

. BGA ,III ,p .241  1(- املقدىس(
)2(- Ferrand ,Relations ,I ,p .3 -5 .
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وإذا حاولنـا حصـر مزايـا األدب الجغرافـي العربـي وعيوبـه فإنه 

يجـب االعتـراف علـى أية حـال  بأهميتـه العلميـة القصـوى والتنوع 

الكبيـر في فنونـه وأنماطه؛ ففيـه تقابلنا الرسـالة العلميـة في الفلك 

والرياضيـات، كمـا تقابلنـا الكتـب العمليـة التـي وضعـت مـن أجل 

عمـال الدواويـن وجمهرة المسـافرين.

وهـو يقـدم متعة ذهنيـة كبـرى؛ إذ نلتقي فيـه بنماذج أدبيـة فنية 

رائعـة، صيغت بالسـجع أحياناً.

والمصنفـات الموضوعـة مـن أجـل جمهـرة القـراء يتـراوح فيهـا 

العـرض بيـن الجفـاف والصرامـة مـن جهـة واإلمتـاع والحيوية من 

جهـة أخـرى، وهنا تبـدو مقـدرة العـرب الفائقـة وبراعتهـم في فن 

. لقصص ا

ولقـد أثـار هـذا األدب اهتمامـاً بالغـاً بسـبب تنوعه وغنـى مادته؛ 

فهـو تـارة علمي وتارة شـعبي، وهـو طـوراً واقعي وأسـطوري على 

السـواء، تكمـن فيـه المتعـة كمـا تكمن فيـه الفائـدة، لذا فهـو يقدم 

لنـا مـادة دسـمة متعـددة الجوانـب ال يوجـد مثيـل لها فـي أدب أي 

شـعب معاصر للعـرب، وقد أثبـت البحـث العلمي المعاصـر أن مادة 

األدب الجغرافـي العربـي أبعـد مـن أن تكون قـد اسـتوفت حقها من 

الدراسـة واالسـتقصاء حتى فـي أيامنـا هذه، بـل الواقع أنهـا أخذت 

اآلن فقـط تدخـل بعض الشـيء فـي نطاق البحـث العلمـي المعاصر 

أوسـع. بصورة 

***
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مـرت معرفـة العلـم األوروبـي بالجغرافيـا العربيـة علـى أطـوار 

وفقـاً  لتغيـرات  وخضعـت  متفاوتـة،  سـرعة  وبدرجـات  مختلفـة 

للمسـتوى العـام للثقافـة ولحالـة االسـتعراب. وهنـا أيضـاً اختلـف 

فمنـذ  الوصفيـة؛  والجغرافيـا  الفلكيـة  الجغرافيـا  مـن  كل  مصيـر 

القـرن الحادي عشـر بـدأ فـي إسـبانيا ترجمـة المصنفـات العربية 

فـي الفلـك والرياضيـات إلـى اللغـة الاتينية، وسـرعان مـا أصبحت 

والفراغانـوس  الخوارزمـي(،  )أي   Algorithmi  الغوريثمـي أسـماء 

)أي   Albategnius  والباتغنيـوس الفرغانـي(،  )أي   Alfraganus 

البتانـي( معروفـة لـدى الجميـع، بل واشـتهرت بهـذه الصيـغ أكثر 

مما بأسـمائها الشـرقية األصلية. وقـد أثبت البحـث المعاصر أن هذه 

الترجمات ليسـت في مسـتوى يتفـق ومطالب العلم الحديـث، ولكنها 

علـى أيـة حال قد سـاعدت علـى تطـور العلم فـي أوروبا الوسـيطة، 

وهـي المسـؤولة عن تثبيـت الشـكل الاتينـي للمصطلحـات العلمية 

العربيـة التـي وجدت طريقها إلى عـدد من العلوم، والزالت مسـتعملة 

إلـى اآلن، وهـذه الترجمـات لم يكن بوسـعها بالطبع إعطـاء فكرة عن 

تطـور العلـم عند العـرب، كما لـم تقدم صـورة تامة عـن مجهودات 

كل عالـم فـي محيط علمـه؛ ذلـك أن االهتمـام بمثل هذه المسـائل لم 

يكـن قد نشـأ بعد، فضـًا عن أن البحـث فيهـا ال يتأّتـى إال بالتعرف 

علـى األصـول العربية نفسـها، ومهما يكن من شـيء فـإن أوروبا قد 

تعرفـت بفضـل هـذه الترجمات علـى الجغرافيـا الفلكية عنـد العرب 

قبـل زمـن طويل مـن نشـأة علم االسـتعراب.

والتأثيـر المباشـر لمثل هـذه المصنفات على تطـور العلم األوروبي 
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قـد بدأ مبكـراً جداً، وهـو اآلن أمر مؤكـد متفق عليه مـن الجميع.

غيـر أن األمـر جـد مختلـف فيمـا يتعلـق بالجغرافيـا الوصفيـة؛ 

فأوروبـا المسـيحية قـد ترجمـت عن طيـب خاطـر مؤلفـات العرب 

فـي الرياضيات والفلـك والكيمياء إلـى اللغة الاتينيـة، إال أن االهتمام 

بالجغرافيـا أو التاريـخ، كمـا هو الحال أيضـاً مع األدب فـي المدلول 

الخـاص لهـذا اللفظ، قـد انعدم تمامـاً)1(.

وحتـى اآلن لم يعثر علـى أي أثر لترجمـات لمصنفـات الجغرافيين 

والرحالـة العـرب في الفتـرة األولى من القـرون الوسـطى األوروبية، 

ويبـدو أنـه لـم يكـن هنـاك معرفة مباشـرة بهـم، بعكس الحـال مع 

.)2 الفلكيين)

إال أن هـذا ال يعنـي أن موضوعـات منفصلـة، خاصـة مـن محيـط 

القصـص والجغرافيـا األسـطورية، لـم تجـد طريقهـا مـن العـرب 

إلـى أوروبـا، ويكفـي فـي هـذا الصـدد أن نتذكـر حكايـة أسـفار 

القديـس برانـدان Brandan التـي تضم بيـن دفتيها كميـة وافرة من 

العناصـر الشـرقية)3(، وواحدة مـن الحاالت النـادرة التي أثـرت فيها 

النظريـات الجغرافيـة العربيـة تأثيراً مباشـراً على التفكيـر األوروبي 

فـي العصـور الوسـطى تمـس محيـط الكارتوغرافيا أكثر مـن غيره؛ 

فمارينو سـانودو Marino Sanudo، وهو من الشـخصيات األوروبية 

)1( -Devic ,Le Pays des Zendjs ,p .20 -21 .
)2( -J .K .Wright ,Geogr .Lore ,p .87 . 

)3(- رشحه ص 396، ماحظة 44 .
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النشـطة في بداية القرن الرابع عشـر، قد زود مصنفـه »كتاب األرض 

المقدسـة«Opus Terrae Sanctae )1321( بخارطة للعالم لتوضيح 

فكرتـه المبتكـرة التي ترمـي إلى محاصـرة العالم اإلسـامي حصاراً 

اقتصاديـاً)1(، وهـذه الخارطـة علـى هيئـة دائـرة مركزها أورشـليم، 

ومبيـن عليها بوضـوح بحران كبيـران متصان بالبحـر المحيط، كما 

يظهـر عليهـا سـاحل إفريقيا ممتـداً امتـداداً بعيـداً نحو الشـرق)2(؛ 

فهـي إذن تكـرار لجميـع الخطوط الرئيسـية المميزة لخارطـة العالم 

فـي »أطلس اإلسـام«، مع اختاف بسـيط هـو أن مركـز األخير ليس 

أورشـليم بـل مكـة بالطبـع. ومثـل هـذا االتفاق أبعـد مـن أن يكون 

مـن عمـل الصدفة، خاصـة إذا أخذنا فـي االعتبار أن اهتمام سـانودو 

بالشـرق يجيـز احتمال معرفتـه بالمصـادر العربية. وعلـى أي فهذه 

الحالـة فريـدة في نوعها وتقـف بمفردهـا دلياً على فقـدان االهتمام 

فـي أوروبـا بالجغرافيـا الوصفيـة المهمة عند العـرب عامة.

ولمـا بـدأ العلـم األوروبـي اتصالـه المباشـر باألصـول العربية أخذ 

االهتمـام بالجغرافيـا الوصفيـة يعـادل االهتمـام بالجغرافيـا الفلكية، 

)1(- راجع عنه مفصا:
 . Beazley III ,p .309 .319 ,549-

و أيضا
 . Atiya ,The Crusade ,p .114 .127 

و عن الخارطة 
P .123

)2(- حيث توجد صورة خارطة سانودو لعام 1321.
 Kramers ,The Legacy ,p .92-

و أيضا:
. Kimble ,p .138 -139
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وكان بوسـتل  Postell )1( أول مستشـرق يجتذبـه الجغرافـي العربـي 

أبـو الفـدا، كمـا أن أول ذكـر لياقوت يـرد فـي محاضـرة بتاريخ 20 

ديسـمبر 1702 ليعقـوب جيونوفيـس Jacobus Gionovius )2(، وفي 

عـام 1592 طبـع بمطبعـة المديتشـي  Medici المشـهورة أول نص 

فـي الجغرافيـا الوصفيـة، وهو كتـاب اكتسـب بالتالي صيتـاً عريضاً، 

أعنـي بذلك مصنـف الجغرافـي العربي المغربي المشـهور الشـريف 

اإلدريسـي الـذي عـاش في القـرن الثاني عشـر، وقـد جانـب التوفيق 

الناشـر حين أعطـى الكتاب عنوانـاً مضلاً هـو »جغرافيـا النوبي«)*( 

Geographia Nubiensis، ممـا سـاق بالتالـي إلـى غيـر قليـل مـن 

اللبـس؛ هـذه الطبعـة التـي تلتهـا الترجمـة الاتينية في عـام 1619 

كانـت أعجـز مـن أن تلبـي مطالب المنهـج العلمـي الحديـث، غير أن 

صعوبـة هـذه المهمـة ترجع باشـك إلى أننـا ال نمتلك إلـى اآلن طبعة 

علميـة كاملـة لكتـاب اإلدريسـي. وقـد حالـف التوفيق بصـورة أكبر 

طبـع أول كتـاب فـي الجغرافيـا الفلكيـة، وقـد اضطلع بهـذه المهمة 

 Jacob العالـم الهولندي الشـهير للقرن السـابع عشـر ياكـوب غوليس

Golius )1596- 1667(؛ فالطبعـة التـي قـام بتحضيرهـا للجداول 

الفلكيـة للفرغانـي )القـرن التاسـع(، المشـهور في أوروبا الوسـيطة 

باسـم الفرغانـوس Alfragnus ، ظهـرت مـع ترجمتهـا الاتينيـة في 

عـام 1669 أي بعـد وفاتـه، وكانـت بحق فاتحـة عهد جديـد في هذا 

)1(-Postell.
)2(-  Jacobus Gionovius, De Geographiae origine Progressu ac dulcedine, Lugduni 1703, 
p. 16 Peschel- Ruge, p. 190.
)*( أعتقد أن ألفاظ املؤلف هنا قد تسوق إىل اللبس؛ إذ يفهم منها أن هذا العنوان الخاطئ للكتاب تحمله طبعة 

عام 1592 ال ترجمة عام 1619. راجع عىل أية حال كامه عن اإلدرييس يف الفصل العارش. )املرتجم(



مقاالٌت ِفي األدب العربّي

174

البـاب. وبهـذا وضعـت أول لبنة فـي أسـاس دراسـة األدب الجغرافي 

اعتمـاداً علـى مصـادره األصليـة، وقد سـار التقـدم بصـورة بطيئة؛ 

ففـي القـرن الثامن عشـر بأجمعه لم يتعـرف العلم األوروبـي إال على 

ثاثـة مؤلفين فقـط من رجـاالت القرنين الثالث عشـر والرابع عشـر، 

اثنـان منهـم وهما أبو الفـدا )توفي عـام 1331( وابن الـوردي )توفي 

عـام 1446( اهتمـا بالجغرافيـا العامة، أمـا الثالث وهو عبـد اللطيف 

البغـدادي )توفـي عـام 1231( فقـد اشـتهر بوصفـه لمصـر. وقـد 

اسـتمرت المعرفـة فـي النمو بفضـل ظهـور المقتطفـات والترجمات 

التـي ال يمكـن اعتبارهـا، رغمـاً عن ذلـك، علمية بشـكل كاف.

وفـي بداية القرن التاسـع عشـر ظهر بحثـان ممتازان في دراسـة 

األدب الجغرافـي اليـزاالن إلـى اليـوم محتفظيـن بقيمتهمـا؛ أحدهما 

ترجمـة وصـف مصـر لعبـد اللطيـف البغـدادي الـذي مـر ذكـره 

للتـو، وهـي مـن عمـل المستشـرق الفرنسـي الكبيـر سلڤسـتر دي 

ساسـي Silvestre de Sacy )1810(، واآلخـر ترجمـة المستشـرق 

الروسـي فرين  Frähn لرسـالة ابـن فضـان )1823(، وكا البحثين 

يمكـن اعتبارهمـا حجـر زاويـة فـي بدايـة الدراسـة العلميـة لأدب 

الجغرافـي العربـي. وعنـد منتصـف القـرن التاسـع عشـر اشـتدت 

الحاجـة إلـى مصنف عام يجمع شـتات ما عـرف حتى تلـك اللحظة، 

لـذا فقد نـال أهمية غير عادية كتـاب رينـو Reinaud )1848( الذي 

أراد بـه فـي األصل وضـع مقدمة لطبعـة علميـة تامـة لجغرافيا أبي 

الفـدا، ولكـن البحث ما لبـث أن اسـتفاض وتجاوز حـدود موضوعه، 

واتخـذ صـورة عرض عـام مسـتقل لتطـور العلـم واألدب الجغرافي 
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فـي اللغات الثاث الرئيسـية للشـرق اإلسـامي. ويمثل الكتاب سـفراً 

فـي أكثر مـن أربعمائة وخمسـين صفحـة يتضح من خالهـا معرفة 

المؤلـف الجيـدة بالجغرافيـا الوصفيـة والفلكيـة، ويسـتند المصنف 

علـى عـدد مـن األبحـاث السـابقة المسـتقلة للمؤلـف نفسـه، وقـد 

كتـب بأسـلوب شـيق جـذاب، وهـو يمثـل خطوة كبـرى في دراسـة 

الموضـوع، ولـم يأخـذ مكانـه إلـى اآلن مصنف مـن نوعه.

وفـي النصـف الثانـي مـن القرن التاسـع عشـر تحقق فـي لحظة 

واحـدة تقريبـاً مشـروعان ضخمـان، أصبحـا بالتالـي قاعـدة متينة 

لدراسـة األدب الجغرافـي العربـي اعتمـاداً علـى أشـهر مؤلفيـه بين 

القرنيـن العاشـر والثالـث عشـر؛ فبين عامـي 1866 و1876 نشـر 

ڤسـتنفلد Wüstenfeld المعجـم الجغرافـي لياقـوت في سـتة أجزاء، 

وهـو أهـم مرجـع جغرافـي يتجـه إليـه البحاثـة إلـى أيامنـا هـذه، 

ونمـوذج لما يجـب أن يكـون عليـه أدب النقـل )Compilation( في 

أدق معانيـه، وفـي ذات الوقـت- علـى وجـه التقريب، وذلك في سـنة 

1870 - بـدأ العامـة الهولنـدي دي خويـه De Goeje تنفيـذ فكرته 

Bibliotheca Geogra- «بنشـر سلسـلة »مكتبة الجغرافيين العـرب

phorum Arabicorum التـي اكتمـل عقدهـا بظهـور الجـزء الثامن 

فـي عـام 1894، وهـي تتكون مـن تسـعة مجلـدات كانت بالنسـبة 

لعصرهـا أنموذجـاً للنشـر العلمـي، وتضم فـي صفحاتهـا مصنفات 

مؤلفـي عهـد ازدهـار األدب الجغرافـي العربي فـي القرنين التاسـع 

.)1 والعاشر)

)1( -Cora e Nallino .
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هـذا المجهـود الـذي قـام بـه ڤسـتنفلد ودي خويـه لـم يسـتنفد 

بالطبـع الذخيـرة األساسـية للمصنفـات الجغرافيـة العربيـة ولكنـه 

كفـل للدارسـين إمكانية الدراسـة المنهجيـة المنظمة لآلثـار األخرى 

التـي لـم تكـن قـد نشـرت بعـد، وقـدم مـادة ضخمـة لمختلـف 

األبحـاث الجغرافيـة. وفـي القرنيـن التاسـع عشـر والعشـرين ظهر 

أسـلوب جديـد فـي دراسـة المـادة الجغرافيـة العربيـة يهتـم بجمع 

المـادة المتعلقـة بـكل قطـر ودراسـتها دراسـة نقديـة، وبعض هذه 

الدراسـات تجـاوز أحيانـاً نطـاق جـزء واحـد )مثـل مؤلـف أمـاري 

 Amari عـن صقليـة ومدنيكـوف  Mednikov عن فلسـطين، وزايبل 

 Seippel عـن النورمـان، وفيـران  Ferrand عـن الشـرق األقصى... 

إلـخ(. أما الحديـث عن الدراسـات الضخمـة والمؤلفات الكبـرى التي 

ظهـرت فـي نصـف القـرن األخيـر، بل فـي العشـرة أعـوام األخيرة، 

فيمكـن أن يكـون موضـوع دراسـة خاصـة قائمـة بذاتهـا، وفـي 

متنـاول أيدينـا اآلن ترجمـات علميـة مثالية ودراسـات عـن المؤلفين 

Tuu- توليـ أبحـاث  لقطـع مـن مصنفاتهـم؛ مثـل  أو  والمختلفيـن 

lio عـن اإلدريسـي )1930(، أو مينورسـكي  Minorsky عـن النـص 

الفارسـي المجهـول المؤلـف )1927(، وفـي متنـاول أيدينـا كذلـك 

دراسـات جديـة لمختلـف الموضوعات مثـل أبحاث مجيـك  Mzik عن 

Hon-  1915( أو هونغمان )دور بطلميـوس فـي الجغرافيـا العربيـة 

igmann عـن نظريـة األقاليـم السـبعة )1929(. وقد اتسـع المجال 

بشـكل خـاص لأبحاث فـي تاريـخ الحضـارة المرتكزة أساسـاً على 

مـادة جغرافية؛ مثـال ذلك مجموعة من الدراسـات التحليليـة الدقيقة 

لياكـوب Jacob )1886 ومـا بعدهـا(، كمـا وجـدت قاعـدة رصينـة 
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 Lelewel  لدراسـة تاريـخ الكارتوغرافيا العربيـة منذ مؤلفات ليليـول

)1850 ومـا بعدهـا(، ولـم تلبث هـذه الدراسـة أن اكتملت وشـملت 

جميـع المـادة التـي أمكن العثـور عليها وذلـك في الطبعـات الكبرى 

لميلـرK .Miller )1926 ومـا بعدهـا( ويوسـف كمـال )1930 وما 

بعدهـا(. هذا، وقـد تابعت الدراسـة سـيرها قدما فأصبحـت المناهج 

أكثر دقـة وارتفع المسـتوى المطلـوب. وفي اآلونة الحاضرة اشـتدت 

الحاجـة إلـى إعادة طبـع بعض أجـزاء »مكتبـة الجغرافييـن العرب« 

مـع االسـتفادة مـن المـادة التي تجمعـت منذ ظهـور الطبعـة األولى 

والعمـل أيضاً علـى اسـتيفاء المطالـب العلميـة المعاصرة.

هـذه المـادة الغنيـة الحافلـة فـي مصادرهـا وفـي األبحـاث التي 

كتبـت فيهـا، والتـي تجمعـت خـال نصـف  القـرن األخيـر، تطلبت 

وضـع مؤلفـات ومراجـع ممـا يحتـاج إليـه المبتدئـون، كمـا يحتاج 

إليـه المتخصصـون فـي الفـروع األخـرى للعلـوم الذيـن يحتاجون 

إلـى اسـتقاء المـادة الازمـة لهـم مـن المصـادر العربية، ولكـن إذا 

كان الوضـع ال بـأس بـه كمـا رأينـا فيمـا يتصـل بالمصـادر العامة 

فإنـه لـم يظهـر، مع األسـف، منذ عهـد رينـو مؤلف عام يسـتعرض 

تطـور الجغرافيـا عنـد العـرب، ويقـوم بحاجـة المسـتعربين وغيـر 

المسـتعربين. والمؤلفـات العامـة الموجـودة بيـن أيدينـا تمثـل فـي 

العـادة ملخصـات قصيـرة أو مقاالت تتوزعهـا الدوريـات الجغرافية؛ 

الغـرض منهـا إبراز الخطـوط العريضـة لتطـور األدب الجغرافي مع 

الوقـوف عنـد بعـض المؤلفين، ويجـب اعتبـار تلك التـي ظهرت في 

القرن التاسـع عشـر قـد بليـت، وذلـك نتيجة لظهـور مـواد جديدة.
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وفـي عـام 1842 حاول ڤسـتنفلد وضـع موجـز ببليوغرافي لأدب 

الجغرافـي العربـي معتمـداً في ذلـك اعتمـاداً كلياً على مؤلـف القرن 

السـابع عشـر حاجـي خليفـة؛ فـأورد أسـماء مائة وسـتة وعشـرين 

مؤلفـاً، وهـو رقـم ال يمكـن اعتبـاره فـي اآلونـة الحاضـرة وافيـاً 

بالغـرض، وقـد فقـد كتـاب ڤسـتنفلد هـذا قيمتـه العلمية قبـل وقت 

طويـل مـن كتابه اآلخـر فـي أدب التاريخ عنـد العرب الـذي فرغ من 

تأليفـه فـي أواخر أيـام حياتـه العلميـة )1882(. وبعد نحو عشـرة 

أعـوام مـن ظهور كتـاب رينـو ظهر فـي عـام 1858 بحـث بعنوان 

 Udsigt اإلسـامية«  الشـعوب  عنـد  الجغرافـي  األدب  إلـى  »نظـرة 

over de islamiske folks geographiske Kundskaber للعامـة 

الدنماركـي ميـرن  Mehren الـذي اشـتهر فيما بعد كناشـر ومترجم 

لكتـاب الدمشـقي فـي الكوزموغرافيـا، ولمؤلفـات ابن سـينا. ونظراً 

ألن البحـث قـد كتـب باللغـة الدنماركيـة وظهر فـي صحيفـة علمية 

محـدودة االنتشـار فقـد ظـل مجهـوالً مـن القـراء؛ وهو أمر يؤسـف 

لـه حقـاً؛ إذ إنـه لم يخـل في الكثيـر من األحيـان من بعـض األهمية، 

واليـزال ذا فائـدة فـي بعـض النواحـي إلـى أيامنـا هـذه، رغمـاً من 

أنـه يديـن بالكثيـر لرينو. ويشـمل ثبـت أسـماء الجغرافييـن العرب 

الموجـود فـي بداية البحـث على أربعين اسـماً فقط، غيـر أن المؤلف 

يقـدم تفاصيل وافيـة عنهم، معتمداً فـي ذلك على المصـادر األصلية. 

وفـي القسـم الثانـي من بحثـه يعرض لتصـورات العرب عـن العالم، 

وبالرغـم مـن أن هذا القسـم يديـن بالكثير لكتـاب رينو أيضـاً إال أنه 

يمتـاز بعرض موجز بديع لنظرية شـكل األرض وتقسـيمها الرياضي 

وحسـاب خـط نصـف النهـار وتقسـيم المعمورة إلـى سـبعة أقاليم 
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الـخ. وفـي القسـم الثالـث يوضح نظريـة العـرب في تقسـيم البحار 

علـى األرض، أمـا الفصل األخيـر وهو بعنـوان »أرض الورنـك )*( كما 

عرفهـا العـرب« فـا يـزال محتفظاً ببعـض أهميتـه إلى أيامنـا هذه.

ولـم تكـن محـاوالت وضع عـرض عـام لـأدب الجغرافـي العربي 

وقفاً على المسـتعربين اللغوييـن وحدهم، بل أدلى فيـه بدالئهم كذلك 

مؤرخـو علم الجغرافيا؛ فالعالم الفرنسـي المشـهور لعهده ففيان دي 

سـان مارتان Vivien de Saint Martin نشـر في عـام 1867 مقاالً 

عـن جغرافيـا العصور الوسـطى في المشـرق من القرن السـابع إلى 

القـرن الخامـس عشـر، وذلك ضمـن تاريخه العـام للجغرافيـا، وهو 

مشـروع لم يكتـب  له أن يتممـه بالتالي، وقد اسـتطاع هـذا العالم أن 

يلقي، في تسـعة فصـول، نظرة عاجلة إلـى األدب الجغرافـي العربي 

الوصفـي والفلكـي على السـواء، وهذا المقـال وإن تقـادم عليه العهد 

فإنـه يمثـل بعـض الطرافة ألنـه يحـوي رأي عالم جغرافـي كبير في 

قيمـة العلـم العربـي، وفـي السـبعينيات من القـرن الماضـي عندما 

بـدأ دي خويه في نشـر »مكتبـة الجغرافييـن العرب« َدَبـَج مقاالً في 

الجغرافيـا عنـد العـرب ظهـر بالمجلـة الجغرافيـة الهولنديـة، وكان 

موجهـاً إلـى القـارئ العام )1874(، ولـم يكتف دي خويـه في مقاله 

هـذا بمعالجـة الجغرافيـا الفلكيـة، بل أفرد نبـذاً قصيرة للـكام على 

نحـو عشـرين مـن ممثلـي الجغرافيـا الوصفية إلـى عهد أبـي الفدا، 

وهـو يفصـل بعض الشـيء في كامـه عن المقدسـي، ويلقـي ضوءاً 

علـى دور المؤرخيـن فـي تطويـر الجغرافيـا، ولنفس األسـباب التي 

أحاطـت ببحث ميـرن فإنه لـم يتعرف علـى مقال دي خويـه إال عدد 
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محـدود مـن النـاس بحيـث أصبـح اآلن نسـياً منسـياً. وفـي مؤلـف 

 Culturgeschichte»التاريـخ الحضـاري للشـرق« Kremerكريمـر

des Orients ظفـر الفصـل الذي أفـرده للجغرافيين بشـهرة كبيرة، 

شـأنه في هذا شـأن بقيـة الكتـاب )1877()1(.

وهـو ككل كتابـه قـد صيـغ أيضـاً فـي أسـلوب يتميـز بالكثير من 

الحيويـة والمهـارة وظـل إلـى بدايـة القـرن العشـرين خيـر عرض 

للموضـوع مـن أجـل القـارئ العـام غيـر المتخصص. وثمـة عرض 

 )Devic )1882  آخـر يمتـاز بالفائـدة والوضوح وهـو مقـال دفيـك

الـذي يعتبـر خبيـراً بـاألدب الجغرافـي خاصـة فيمـا يتعلق بشـرق 

إفريقيـا. وهـو يـورد ذكر سـتة وثاثين مؤلفـاً مع نبذ صغيـرة عنهم 

وبضعـة مقتطفـات مـن مصنفـات فجـر األدب الجغرافـي، وكمدخل 

عـام للموضـوع فإن هـذا المقال يمكـن أن يمثل بعـض األهمية حتى 

فـي الوقـت الحاضر.

وفـي السـنوات التسـعينيات وذلـك بمناسـبة االنتهـاء مـن طبـع 

سلسـلة »مكتبـة الجغرفييـن العـرب« ظهـرت بضع دراسـات مفيدة 

عـن فجـر األدب الجغرافـي يجـدر بنـا أن نميـز مـن بينهـا خاصـة 

 )2( Schwartzواألخرى لشـڤارتز ،)اثنتيـن، إحداهما لنالينـو )1894

)1897(؛ فاألولـى مسـتهلة بماحظـات للجغرافي اإليطالي الشـهير 

جيـدو كـوراGuido Cora يعبـر فيها عـن ضرورة ترجمـة مصنفات 

)*( الورنك أو الوارياغ هم أهل الشمال »النورمان«. )املرتجم(
)1( Kremer ,Culturgeschichte ,II ,p .425 -439.
)2( Schwarz ,GZ ,1897.
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هـذه السلسـلة، ويرجو أن تتحقـق هذه األمنيـة يوماً ما، وفـي الواقع 

إن تنفيـذ ذلـك المشـروع لم يبـدأ إال في اآلونـة األخيرة، ثـم يقدم لنا 

نالينـو خاصـة وافيـة لجميع أجزاء السلسـلة مـع تراجـم المؤلفين، 

يبـدي  فإنـه  أمـا شـڤارتز  للمراجـع.  بثبـت حافـل  ذلـك  ويشـفع 

ماحظـات ذات طابـع عام عـن المؤلفين الذيـن تضمنتهم السلسـلة، 

ويفصـل الكام بشـكل خـاص على ابـن خرداذبـه والمقدسـي أكثر 

ممـا يفعـل مـع االصطخري.

هـذا وقد اّطـرد نمو المـادة وتطور العلـم في نصف القـرن األخير 

بسـرعة هائلـة مما دعـا إلى اعتبـار جميـع الملخصات التـي ظهرت 

فـي القرن التاسـع عشـر غيـر وافيـة بالغرض حتـى ولو سـطرتها 

أقـام علمـاء كبـار، وهـي تمثـل اآلن خطـوة، ليـس إال، فـي دراسـة 

الموضـوع، وفيمـا عـدا ذلـك فـا أهمية لهـا البتة، باسـتثناء أقسـام 

معينـة منهـا، بحيث ُيْضِحـي من األفضـل أن يبدأ الـدارس بالمؤلفات 

التـي ظهـرت فـي العشـرينيات  والثاثينيات من هـذا القـرن، والتي 

تأخـذ فـي حسـابها المـادة التـي ظهرت فـي اآلونـة األخيـرة، وعدد 

هـذه الملخصـات كبيـر وهي أحيانـاً يكمـل بعضها البعـض بصورة 

. مرضية

وقـد أفـرد المسـتعرب وعالـم الرياضيـات الفرنسـي كاّرا دي فـو 

Carra de Vaux مائـة صفحـة للجغرافييـن والرحالة العـرب، وذلك 

 Les »فـي الجـزء الثاني مـن مؤلفـه الذائع الصيـت »مفكرو اإلسـام
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Penseurs de l’Islam الـذي يقع في خمسـة أجـزاء )1921()1(، ولم 

يكـن مـن هـدف المؤلـف جمع عـدد هائل مـن األسـماء أو اسـتيفاء 

جميـع المراجـع لذا فقـد انتقى نحـوا من خمسـين شـخصية المعة، 

وترجـم لهـا ووصـف اتجاهاتهـا العلميـة، وتتركـز الميـزة الكبـرى 

للمؤلـف فـي معرفته الجيـدة بالعلـوم الدقيقـة عند العـرب، ومن ثم 

فهـو يولـي عناية خاصـة للجغرافيـا الفلكيـة، وهو يسـتعمل ببراعة 

االقتباسـات مـن المصـادر العربيـة ويسـوق عرضـه بمهـارة فائقة 

رغمـاً من بضعـة أخطاء فـي التفاصيـل أحيانـاً، كذلـك ال يفتقر إلى 

الطرافـة مقـال العالـم الهولنـدي كرامـرس  Kramers »الجغرافيـا 

والتجـارة« Geography and Commerce الـذي ظهـر فـي الكتاب 

الجماعـي »تـراث اإلسـام« Legacy of Islam المطبوع بأكسـفورد 

.)2()1931(

وكرامـرس مـن خيـرة العارفيـن بالجغرافيـا التاريخية، واشـتغل 

كثيـراً بدراسـة المصـادر العربية، وقد حالفـه التوفيـق؛ فقدم صورة 

متكاملـة الجوانـب لـدور الجغرافيا فـي التطـور الثقافـي للحضارة 

العربيـة وارتباطهـا بالتوسـع االقتصـادي للخافـة اإلسـامية، وهو 

مقـال رصيـن يمكـن االعتمـاد عليـه فـي سـد النقـص البيـن الـذي 

يعانـي منه عـرض كارا دي فـو، وتتمتع بنفـس الدرجة مـن الطرافة 

محاضـرة لكرامـرس بعنـوان »األدب الجغرافـي اإلسـامي كظاهـرة 

Die Muhammedanische geographische Litera-  حضاريـة«

)1( Carra de Vaux ,Les Penseurs ,II ,p .1 -101.
)2( Kramers ,Legacy ,p .79 -107 .
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tur als Kulturerscheinun g، وهـي معروفـة إلـى يومنـا هذا، مع 

األسـف في ملخـص شـديد اإليجـاز )1934()1(.

وثّمـة مقـاالن آخران يحمـان طابعـاً عاماً، ولكـن يتميـزان بإيراد 

تفاصيـل عديـدة سـواء أكان ذلـك عـن المؤلفيـن أم كان عن مسـائل 

منفـردة؛ أحدهما بقلم رسـكاRuska )1927( المعـروف بأبحاثه في 

تاريـخ العلـوم الطبيعيـة عنـد العـرب، وكان الهدف األول مـن مقاله 

هـو االسـتدراك علـى مقـال شـفارتز بـأن يأخذ فـي حسـابه تطور 

العلـم فـي الثاثين عامـاً التي مرت علـى تاريخ ظهـور األخير، ولكن 

مـا لبث أن اتسـع بـه الموضـوع فخرج عن حـدوده بشـكل ملحوظ، 

وتحـول إلى عـرض عـام لتطـور الجغرافيا عنـد العرب. كذلـك أفرد 

اهتمامـاً كبيـراً فيـه لـدور الشـعوب المختلفـة فـي بنـاء الحضـارة 

العربيـة، ولنشـأة الجغرافيـا علـى ضـوء هـذا، وذلـك فـي اتجاهيها 

الفلكـي والوصفي. وينصب القسـم األساسـي للمقال علـى الجغرافيا 

الوصفيـة والرحـات بشـكل خاص مـع إفراد نبـذ قصيرة لمـا يقرب 

مـن أربعين مؤلفـاً، غالباً ما صحبهـا عرض لمحتويـات كتبهم. وكان 

رسـكا جـد مصيب حين ضـم إلى عرضه أسـماء بعض العلمـاء الذين 

كتبوا بالفارسـية وكانت لهم صلة مباشـرة بالجغرافيـا العربية)2(. أما 

المقـال الثانـي فهـو لكرامرس الـذي مر ذكـره، وقد ظهر فـي »ذيل 

 Supplement to the Encylopaedia -»دائـرة المعارف اإلسـامية

)1( Kramers ,ZDMG ,34 ,1934.
)2( Ruska ,GZ .
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of Islam )1934- 1936()1(، وهـو إلـى جانـب عرضـه  لاتجاهات 

الرئيسـية فـي علـم الجغرافيـا العربية يـورد تعـداداً منظماً ألشـهر 

الجغرافييـن والرحالـة في اللغـات العربيـة والفارسـية والتركية، مع 

اإلشـارة إلـى المراجـع، وقد أبـرز بمهـارة فائقـة الخطـوط المميزة 

والصفـات الجوهريـة لـأدب الجغرافـي في اإلسـام، غيـر أن مقاله 

كمـا هو الشـأن مـع جميع مـواد دوائـر المعـارف مقتضـب للغاية، 

ولكنـه يصلـح كمدخل جيـد لدراسـة تلك المـادة الضخمـة، كما وأن 

ثبـت المراجـع الموجـود فـي آخـر المقـال لممـا يعيـن علـى تلمس 

الطريـق بيـن العـدد الهائـل مـن الدراسـات حـول هـذا الموضوع. 

ويمثـل مقـال شـوي  Schoy ، وهـو أحـد المتخصصيـن فـي العلوم 

الدقيقـة، تكملـة مفيـدة لمقالي روسـكا كرامرس في بعـض النقاط، 

Geographical Re- «وقد ظهـر هذا المقال فـي »المجلة الجغرافيـة

view األميريكيـة )1924()2(، وهـو يفتقر على العموم إلى التناسـق؛ 

فالمؤلـف يقف طويـًا عند بعض مسـائل الجغرافيـا الفلكية، خاصة 

تحديـد العرب ألطـوال وعـروض األماكـن المختلفة.

وإذا كان جميـع هـذه المقاالت التـي مر ذكرها تصلـح مدخاً متيناً 

لدراسـة األدب الجغرافي العربـي، وتعطي صورة جليـة عن اتجاهاته 

الرئيسـية وعـن كبار من صنفوا فيـه إال أن األبحـاث المفصلة العميقة 

عـن المؤلفيـن ومصنفاتهـم تقتضي االلتجـاء إلى المراجـع الضخمة 

التـي لـم يقصد بهـا المطالعة بـل المراجعـة، وأول ما ينصـرف إليه 

)1( Kramers ,EI ,EB ,p .62 -75 .
)2( Kramers ,EI ,EB ,p .62 -75 .
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 Geschichte der»الذهـن في هـذا الصدد هو »تاريـخ األدب العربـي

 1898( Brockelmann  الشهير لبروكلمان Arabischen Literatur

- 1902(، الذي بفضل بقية أجزائه المتممة )1936 - 1939( يسـوق 
جمـاع المـادة إلى اآلونـة الحاضـرة تقريباً، ويقـدم معينـاً ال ينضب 

مـن المراجع عـن جميع المؤلفيـن ذوي الصلة الوثيقـة بالجغرافيا)1(، 

وفـي حـاالت معينة تمثـل تكملة مفيـدة لبروكلمـان المـواد المتعلقة 

Encylopaedia of Is- «بالجغرافيا فـي »دائرة المعـارف اإلسـامية

 Introduction to the»2(، وفـي »المدخـل فـي تاريـخ العلـم( lam

Hitsory of Science لسـارطون  Sarton )3(، هـذا مـع األخـذ بعيـن 

االعتبـار أن المرجـع األول، أي »دائـرة المعـارف اإلسـامية«، بدأ في 

الظهـور منـذ عـام 1908، لـذا فـإن مـواد الحـروف األولـى منه قد 

فقـدت قيمتهـا أحيانـاً ولم تعـد ذات نفع كبيـر في الوقـت الحاضر، 

أضـف إلـى هذا أنهـا ليسـت متكافئة من حيـث القيمة، ولـم تتعرض 

لتصحيـح دقيق فـي »ذيل دائـرة المعارف اإلسـامية«)*(. أمـا مؤلَّف 

سـارطون الضخـم )1927 - 1931( فإنـه يقـف عنـد نهايـة القرن 

الثالث عشـر، ولكنه يشـمل أنشـط الفتـرات وأكثرها ابتداعـاً وإنتاجاً 

فـي تاريـخ الحضـارة العربيـة، وهـو كتاب كبيـر النفع فـي توضيح 

مـا بلغه العـرب في مختلـف نواحي العلـوم، بما في ذلـك الجغرافيا، 

)1( Brockelmann ,GAL ,I -II ,SB ,I -III.
)2( EI ,I -IV ,-EB ,
)3( Sarton ,Introduction ,I -II.
)*( بدأت دار بريل Brill بليدن يف إخراج الطبعة الثانية املنقحة املعدلة من »دائرة املعارف اإلسامية« منذ عهد 
قصري، وقد أعيدت صياغة عدد من املواد بما يف ذلك املواد املتصلة بالجغرافيا. هذا كما أن عدداً من مواد الطبعة 
األوىل قد نقح، وزيد يف الرتجمة الرتكية لدائرة املعارف اإلسامية التي التزال توايل الصدور عىل شكل ملزمات. 

)املرتجم(
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وذلـك فـي نطاق اإلطـار العام لتطـور العلـوم عند جميع الشـعوب.

وإلـى جانـب هذه المراجع األساسـية التـي مر ذكرهـا والتي تعالج 

األدب الجغرافـي بأجمعـه توجـد مراجـع أخـرى محـدودة بمنطقـة 

أو فتـرة معينـة، وسـأذكر مـن بينهـا أشـهرها قاطبـة، وهـو تحليل 

 Ensayo bio- bibliografico  مؤلفات مؤرخـي وجغرافيي األندلـس

 sobre los historiadores y geografos arabigo- espanoles

للمسـتعرب اإلسـباني پونـس بويغـوس  Pons Boigues )1(، وبالرغم 

مـن أن هـذا الكتـاب قـد رأى النـور منـذ عـام 1898، أي فـي وقت 

واحـد مـع الجـزء األول »لتاريـخ األدب العربـي« لبروكلمـان، إال أنـه 

يضـم بيـن دفتيـه مـادة زاخـرة جعلتـه ال يـزال متمتعـاً فـي بعض 

أقسـامه بقيمتـه العلميـة إلـى الوقت الحاضـر، وأحياناً قـد يكون من 

المفيـد الرجـوع إليه رغمـاً من وجـود المرجعين الضخمين السـالفي 

لذكر. ا

وقـد اعتـرف العلـم الحديـث بأهميـة األدب الجغرافـي فـي اإلطار 

العـام للدراسـات العربية، وظهر فـي القرن العشـرين مجموعتان من 

النصـوص المنتخبـة من ميـدان الجغرافيا كمقدمة لتسـهيل دراسـة 

الموضـوع لمـن يـودون الخـوض فـي مصـادره األصلية، ومـن قبل 

كانـت المنتخبـات الجغرافيـة تحتـل مكانها بيـن المنتخبـات األدبية 

العامـة عنـد المبتدئيـن فـي دراسـة العربيـة، أمـا وجـود منتخبات 

خاصـة فـي فرع معين مـن فـروع األدب العربي فقد كان أمـراً نادراً، 

)1( Pons Boigues.
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وأولـى هاتيـن المجموعتين مـن المنتخبـات الجغرافية المسـتقلة قد 

نشـرها فـي أواخـر أيـام حياتـه الخبيـر الكبيـر فـي هـذا الفن دي 

خويـه، وذلك في عـام )1(1907، وهي تحتوي قطعاً ليسـت بالطويلة، 

مأخـوذة عن تسـعة مـن الجغرافييـن العرب ممـن ينتمـون إلى عهد 

ازدهـار هـذا الفن مـن األدب، وقد قصـد جامعها أن »يقدم للدارسـين 

فكـرة عن المـادة التي يمكن اسـتقاؤها مـن المؤلفـات الجغرافية في 

األدب العربـي بغـض النظر عـن الجانـب الرياضـي«، ويصحب هذه 

المنتخبـات مقدمـة قصيـرة باللغـة اإلنجليزيـة، ونبذ عـن المؤلفين، 

وتعليقـات مقتضبـة باإلنجليزيـة واأللمانيـة أقرب ما تكـون إلى نمط 

المعاجـم. هـذا، وقـد أدت هـذه المجموعـة غرضها بحـق، وهي ذات 

فائـدة بينـة في التعـرف علـى األدب الجغرافي في نصوصـه األصلية 

رغمـاً عن بعـض الصعوبـة التـي تكتنف فهـم مواضع معينـة منها، 

وهـو أمـر كان علـى المؤلف أن يسـتدركه فيفصـل في الشـرح أكثر 

مـن أجـل المبتدئين. أما المجموعـة الثانية من المنتخبـات الجغرافية، 

وهـي التي نشـرها منذ خمسـة وعشـرين عاماً المسـتعرب الفرنسـي 

باشـير Blachere )1932()2( فقـد قامـت علـى فكـرة أوسـع مـن 

تلـك، ولم يكـن الغرض منهـا تقديـم مجموعة من النصوص فحسـب 

للمهتميـن بدراسـة اللغة العربيـة، ولكن قصد منها أيضاً تقديم سـرد 

موجـز لتطـور األدب الجغرافـي لـدى العـرب، مـع انتقـاء المؤلفين 

والنصـوص بطريقة تبـدو معها اللوحـة متكاملة، ويسـتطيع القارئ 

بـدوره أن يتتبـع خالها تطـور األنمـاط المختلفة لـأدب الجغرافي. 

)1( De Goeje ,Selections .
)2( Blachere ,Extraits.



مقاالٌت ِفي األدب العربّي

188

هـذا، وتشـتمل المجموعـة علـى أكثر مـن خمسـين قطعـة لنحو من 

خمسـة وعشـرين مؤلفـاً، ولـم تسـتثن فيهـا الجغرافيا الفلكيـة، كما 

هـو الحـال مع مجموعـة دي خويـه، ولكن أفرد لهـا المكانـة الثانية. 

وإلـى جانـب المقدمة العامـة زودت كل فتـرة وكل مؤلـف وكل نص  

بالتعليقـات المناسـبة، مـع اإلشـارة إلـى أهـم المراجـع، ويصحـب 

النـص شـروح موجـزة ولكـن وافيـة، وليـس بالكتاب معجـم خاص 

ولكـْن به فهـرس لأعـام الجغرافية، مع إيـراد معادالتهـا األوروبية، 

كمـا أن الناحيـة التدريسـية لـم تهمل فيه؛ فقد أشـير إلـى كل قطعة 

بدرجتهـا مـن الصعوبة. وأن مـا بذل في إخـراج هـذه المجموعة من 

عنايـة وجهـد؛ سـواء أكان فـي العـدد الوافر مـن المختـارات باللغة 

العربيـة أم كان فـي المقدمـات الوافية باللغـة الفرنسـية لمما يجعل 

منهـا بحـق كتاباً دراسـياً ممتـازاً؛ ال من أجـل المبتدئين فحسـب، بل 

ومـن أجـل تاريـخ األدب الجغرافي بوجـه عام.

الجغرافـي  األدب  فـي  عديـدة  بأبحـاث  الروسـي  العلـم  ويحفـل 

العربـي، احتـل بعضها مكانـة مرموقة فـي تاريخ العلـم؛ مثل أبحاث 

فريـن  Fráhn وروزن  Rosen وبارتولـد Bartold ، ولكن االستشـراق 

الروسـي فقيـر بدرجـة ملحوظة فـي محيط الدراسـات العامـة التي 

يمكـن أن تصلـح كمقدمـة أو كمرجـع عام للدارسـين. والقسـم الذي 

أفـرده جرجـاس  Girgas للجغرافيـا فـي كتابـه »عرض عـام لأدب 

العربـي« Ocherk Arabskoi Literatury )1(، والـذي كان بالنسـبة 

لزمانـه )1873( مجهـوداً محمـوداً، لـم يعـد يفـي بمطالـب العلـم 

)1( Girgas ,Ocherk ,p .188 -213.
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الحديـث بتاتـاً؛ وقـد احتـل مكانـه فـي عـام 1911 الفصـل الغنـي 

بمراجعـه من كتاب كريمسـكي  Krymski في »تاريـخ العرب واألدب 

األدب العربـي« Istoria Arabov i arabskoi Literatury )1( الـذي 

يحتـاج اآلن إلـى الكثيـر مـن اإلضافـات والتصحيحـات. هـذا، وقـد 

عـرض بارتولـد بما عهد فيـه من األنـاة واألصالـة العلميـة الخطوط 

الرئيسـية لتطـور األدب الجغرافـي العربي في كتابه: »تاريخ دراسـة 

Istoria lzuchenia Vostoka v Ev-  الشـرق فـي أوروبـا وروسـيا

rope i Rossii« )1911 و1925( )2(، وال يسـعنا إال أن نعبر عن مزيد 

أسـفنا ألن بارتولـد لـم يفرد لذلـك أكثر مـن خمس صفحـات. وفيما 

يتعلـق بتاريـخ الفتـرة األولـى للجغرافيا فثمـة أهمية أساسـية تنالها 

الفصـول المعقـودة لذلك فـي المقدمة التـي دبجها يـراع بارتولد من 

أجـل طبعتـه للمصنـف الجغرافـي باللغة الفارسـية »حـدود العالم« 

)1930()3(. أمـا مقالـي الذي نشـر عـام 1937 )4( فقـد كان الغرض 

منـه إعطـاء صـورة سـريعة لأنمـاط المختلفـة لـأدب الجغرافـي 

وتوضيـح ذلـك ببعـض النماذج.

الصفـات  يبيـن  الروسـية  باللغـة  ونتيجـة النعـدام مرجـع عـام 

المميـزة للمؤلفـات المختلفـة فـي الجغرافيـا فمـن المفيـد الرجوع 

إلـى الدراسـات الموجودة بيـن أيدينـا والمفردة لمعالجـة موضوعات 

معينـة؛ فمثـًا فـي مقدمـة كتـاب بتروفسـكي  Petrovski »الطـرق 

)1( Krymski ,lst .arabov ,p .100 -107.
)2( Bartold ,lst .Izuch .Vostoka ,p .52 -57.

, Bartold-حدود العالم ،p 6 - 21 )3(
)4( Krachkovski ,Arabskie Geografy ,p .738 -765. 



مقاالٌت ِفي األدب العربّي

190

Drevnie Arabskie Doro-  العربيـة القديمة فـي آسـيا الوسـطى«

الـذي   )1894(  jniki po Stedneaziatskim Mestnostiam

العتيـق؛   )1864(  Sprenger اشـپرنجر  كتـاب  علـى  فيـه  اعتمـد 

فبـه معلومـات ال تخلـو مـن فائـدة للقـارئ الروسـي. ويمثـل كتاب 

 )1903  -  1897( فلسـطين  عـن  الضخـم   Mednikov  مدنيكـوف

أهميـة ال مثيـل لهـا فـي دراسـة الجغرافيـا العربيـة؛ فقـد أورد فيه 

ترجمـات لقطع مأخوذة من خمسـة وعشـرين جغرافيـا؛ وعلى الرغم 

مـن أن القطـع كلهـا تتعلـق  بجغرافيـا فلسـطين إال أنهـا ذات أهمية 

خاصـة بصفتهـا تسـاعد فـي تكوين فكـرة جلية عـن مناهـج أولئك 

المؤلفيـن، وهـذه الترجمـات مصحوبـة بمعلومات موجـزة عن حياة 

المؤلفيـن وكتبهـم، كمـا أن المؤلف أفرد جـزءاً خاصاً لتحليـل المادة 

الجغرافيـة عن فلسـطين، ممـا يمكن أن يكـون له أهمية فيمـا يتعلق 

باالسـتقراءات العامـة فـي ميـدان الجغرافيـا العربيـة. وفـي مقدمة 

كتابه المشـهور عـن تركسـتان )1900 و1928(، وذلـك عند فحصه 

للمصـادر العربيـة، يقـدم لنا بارتولـد تحليـًا عميقاً لعـدد كبير من 

العرب. الجغرافييـن 

معرفتهـم  العـادة  فـي  يبـدؤون  الـروس  المسـتعربون  وكان 

كتـاب  مـن  العربيـة  الجغرافيـة  للمصنفـات  األصليـة  بالنصـوص 

للمستشـرقين   Arabskia Khrestomatia»العربيـة »المختـارات 

 ،)1876 -1875( V .R .Rosen  وروزن V .F .Girgas  جرجـاس

وهـي مأخوذة مـن مصنفات خمسـة مؤلفين مـن القرن العاشـر إلى 

القـرن الرابـع عشـر. والمعجـم الموجود فـي آخرها يجعـل من هذه 
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المختـارات إلـى أيامنـا هـذه كتاباً دراسـياً مفيـداً حتى فيمـا يتعلق 

بالجغرافيـا العربيـة.

بهـذا ينتهـي عرضنـا العام للدراسـات األساسـية في ميـدان األدب 

الجغرافـي العربـي، سـواء أكان فـي الغـرب أم كان بيـن ظهرانينـا، 

وهـو إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى أن هـذا الفـرع مـن العلم 

يتمتـع حاليـاً بكثيـر من العنايـة، ليس فقـط من جانب المسـتعربين 

أو المستشـرقين عامـة، بـل وأيضاً من جانـب الجغرافييـن ومؤرخي 

العلـم بالمعنى الواسـع لهـذا اللفظ.

ولقـد يبـدو أن وضـع مؤلـف جامـع فـي تاريـخ األدب الجغرافـي 

العربـي أمـر يسـير، غيـر أن الدخـول فـي محاولـة مماثلـة تكتنفه 

صعوبـات عديـدة، والدليل على ذلـك أن آخر عرض واسـع للموضوع 

يرجـع إلـى عـام 1848، وأنـه منـذ ذلـك التاريـخ لـم يظهر سـوى 

موجـزات قصيـرة تأخذ فـي العـادة شـكل مقاالت.

ويرجـع هـذا بالطبـع إلى أسـباب عديـدة، يتعلـق بعضهـا بالمادة 

الموجـودة تحـت تصـرف الباحثيـن؛ فعدد كبيـر من اآلثـار معروف 

لدينـا مـن عناوينه فقط ولم يكشـف عنه إلـى اآلن، ويكفي أن نشـير 

فـي هـذا الصدد إلـى أن كتاب أبي زيـد البلخي )المتوفَّـى عام 934(، 

وهـو يمثـل أول حلقة فـي سلسـلة مصنفات المدرسـة، الكاسـيكية 

للجغرافييـن العـرب، لـم يعثـر على أصلـه إلـى اآلن، كذلك لـم يعثر 

علـى أصـل كتـاب الجيهانى فـي مجلـدات عديـدة، وهو ينتمـي إلى 

نفـس العهد وأفـاد منه كثيـراً المؤلفـون المتأخرون. أضـف إلى هذا 
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أن عـدداً مـن المؤلفـات الجغرافيـة ال يـزال ينتظـر النشـر، وال يزال 

بعيـداً عن متنـاول أيـدي البحاثين، وقد كتب شـوى منذ عـام 1924 

يقـول إنه من المسـتحيل كتابة تاريـخ الجغرافيا الفلكيـة عند العرب 

نظـراً ألن عـدداً مـن المؤلفات ال يـزال قابعاً إلى اآلن بيـن مخطوطات 

مكتبـات لـم تفحص بعد، ونفـس هذا الحكـم يصدق علـى الجغرافيا 

الوصفيـة؛ فأخبـار ابـن فضان مثـًا عن رحلتـه إلى الـروس )921 

- 922( لـم تتداولهـا األيـدي إال في اآلونـة األخيرة علـى الرغم من أن 

قطعـاً منهـا كانـت موضوعاً للدراسـة منـذ أكثر من مائـة عام.

ويدفـع ظهـور مـواد جديـدة إلى إعـادة فحص عـدد من المسـائل 

التـي كانـت تبـدو إلـى عهد قريـب كأنهـا اسـتوعبت  بحثـاً وتقصياً، 

المكتبـات  فـي  المخطوطـات  مجموعـات  بـأن  القـول  أمكـن  وإذا 

األوروبيـة واألمريكية قـد تم فحصهـا إال أن هذا القـول ال ينطبق بأية 

حـال علـى المجموعات الشـرقية؛ فقـد برهنـت األعوام األخيـرة على 

أن مجموعـات اسـتنبول تبشـر بالكثير فـي هذا الصـدد؛ إذ إن بعض 

المخطوطـات التـي تم الكشـف عنهـا هناك قـد دعا إلى إعـادة النظر 

فـي نشـر طبعـة جديـدة ألجـزاء معينة مـن طبعـة كاسـيكية مثل 

»مكتبـة الجغرافييـن العرب«.

وإلـى جانـب الثغـرات في المصـادر فإنـه لممـا يعوق اسـتكمال 

الصـورة العامـة صعوبـة تحديـد المـادة أو نسـبتها إلى فـن معين، 

والعالِـم العربـي الوحيـد الـذي اجتهـد فـي أن يفصـل بيـن منهجي 

الجغرافيـا والتاريـخ كان عبـد الواحـد المراكشـي، من علمـاء القرن 
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الثالـث عشـر الميـادي )1(، غيـر أن هـذه كانـت حالـة اسـتثنائية؛ إذ 

فـي الواقـع ُيَعـدُّ فصـل المنهجيـن أمراً عسـيراً، وقـد كان عـدد من 

المؤلفيـن مؤرخـاً وجغرافيـا فـي آن واحـد، ويكفي أن نذكـر في هذا 

الصدد المسـعودي المشـهور )توفي عـام 956(، وكثيـراً ما تضمنت 

المؤلفـات التاريخيـة مـادة جغرافيـة ذات بـال كمـا هو الحـال مثاً 

مـع كتـاب »فتـوح البلـدان« للبـاذري )المتوفَّى عـام 892(.

ومـن الواضـح أن مثـل هذه المـادة ومثل هـؤالء المؤلفيـن ال يمكن 

إغفالهـم فـي عـرض عـام للجغرافيـا؛ ولكـن هـذا سـيؤدي بـدوره 

إلـى اتسـاع الموضـوع وترامـي أطرافـه، ونفس هـذا القـول يصدق 

علـى تلـك المؤلفـات التـي تفـرد أقسـاماً خاصـة للجغرافيـا؛ مثـل 

الموسـوعات العديدة التـي ألفت بمصر فـي عهد المماليـك. وُيْضحي 

مـن العسـير حـل المشـكلة إذا مـا تبعثـرت المـادة الجغرافيـة، وقد 

أبصرنـا كيـف أن المصنفـات ذات الطابـع القصصـي أو الشـعبي 

مثـل »أسـفار السـندباد« يجـب أن تحتـل مكانهـا فـي مصنـف عام 

يعـرض لتطـور األدب الجغرافـي؛ إذ إنهـا تمثـل نمطـاً قائمـاً بذاته 

وتتميـز بالطرافـة. بيـد أن جمـع المـادة الجغرافيـة المتناثـرة فـي 

الفـروع المختلفـة لأدب العربـي يكاد يكـون أمراً مسـتحياً، بل وال 

يخـدم أي غـرض، وكتـاب فيـران  Ferrand الذي جمع فيـه الروايات 

العربيـة عـن الشـرق األقصى خيـر دليـل على أنـه يمكن اسـتخراج 

هـذه المادة مـن المجموعـات األدبيـة، كما يمكـن اسـتخراجها أيضاً 

)1( - عبد الواحد ص 252.
Kramers ,EI ,EB ,p .63
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مـن المصنفـات الفلسـفية والنباتيـة ومـن المعاجـم ومـن المؤلفات 

االقتصاديـة)1(. ولعله مـن الممكن أن يضـاف إلى هـذه القائمة اآلثار 

الشـعرية، بـل وربما جميع فنـون األدب األخـرى دون اسـتثناء، ومن 

الجلـي أن تحليـل مـادة مـن هـذا النـوع فـي عرض عـام أمـر غير 

مسـتطاع، أضـف إلـى هـذا أن هـذه المصـادر عندمـا تضـم مـادة 

جغرافيـة صرفـة إنمـا تنضـم إلـى المصنفـات الجغرافية نفسـها ال 

إلـى مصنـف فـي تاريـخ الجغرافيا؛ فـإن كتابنا قـد قصد بـه تقديم 

عـرض عـام لـأدب الجغرافـي العربـي ال جمـع المـادة الجغرافيـة 

الموجـودة فـي اللغـة العربيـة. ويمكن أن يمثـل بعض االسـتثناء في 

هـذا الصـدد الفتـرة األولـى السـابقة لظهـور المصنفـات الجغرافية 

المختلفـة؛ فهنـا يجـب دراسـة المـواد المبعثـرة واإلشـارات العديدة 

التـي أخـذت منذ ذلـك العهـد تحـدد اتجاهات تطـور فـن جديد من 

األدب سـيظهر في القـرن التالي لذلـك، ويهدف كتابنا أساسـاً تحليل 

جميـع آثـار الجغرافيـا الوصفية والرحـات؛ أمـا الجغرافيـا الفلكية 

فسـتعالج فقـط بالقدر الـذي ترتبـط فيه ارتباطـاً وثيقـاً بالجغرافيا 

الوصفيـة ال كفرع مسـتقل ألن هـذا يتصل بالعلـوم الدقيقـة. كما أن 

عرضـاً عامـاً كهـذا يتطلـب بعض االتسـاع مـن ناحية اللغة ليفسـح 

مجـاالً لآلثـار الجغرافيـة باللغتيـن الفارسـية والتركيـة، وفـي خط 

تطـوره الذي شـمل اللغـات الثـاث ناحظ أحيانـاً أن بعـض حلقاته 

قـد حفـظ لنا فـي لغـة مغايـرة اللغـة التـي كتب بهـا األصـل؛ فمن 

)I ,p .002, -)1 ; ابن طفيل II ,p .964 ; االبشيهي املتويف عام 1446(
 ; I ,p .234 -296 برهان قاطع ; II ,p .563,الدمشقى II ,p .603 -606 و الجوبرى Ferrand ,Relations-

. )II ,P .608 -600ابن البيطار
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المعـروف مثـًا أن كتـاب حاجـي خليفـة )القـرن السـابع عشـر( 

بالتركيـة وهـو »جهاننمـا« يغلـب أن يكون وضعـه مؤلفه فـي بادئ 

األمـر باللغـة العربيـة. وبعـض آثـار األدب الجغرافي المبكـر باللغة 

الفارسـية، مثـل المصنف المشـهور »حـدود العالـم« )982( الذي لم 

يعـرف مؤلفـه إلـى اآلن أو ككتاب كرديـزي )حوالي عـام 1050(، قد 

حفـظ لنـا خطوطاً هامة مـن تاريـخ األدب الجغرافـي العربي، بحيث 

يصبـح ذلـك التاريـخ مبتـوراً إذا غضضنا النظـر عنها.

ويمكـن القـول بوجـه عـام أنـه ليـس مـن أغـراض هـذا الكتـاب 

اإللمـام بـكل أطـراف الموضوع بحثـاً واسـتيفاء، إنما يهـدف تقديم 

لوحـة عامـة لتطـور األدب الجغرافي ولشـخصياته وآثـاره المختلفة 

وذلـك علـى ضـوء االسـتقراءات التي وصـل إليهـا البحـث المعاصر، 

كمـا يهـدف أيضـاً إلى اإلسـهام فـي تقديـم العـون الـازم كمرجع 

أَوَّلِـي بالنسـبة للموضوعـات المختلفـة التـي يعالـج الـكام عليها.
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رسالة ابن فضالن )*(

يعتبـر القرن العاشـر، مـن الناحية السياسـية، عصـر االضمحال 

النهائـي للخافة اإلسـامية، ولكن من ناحية أخـرى يعتبر أيضاً عصر 

 Renaissance of»ازدهـار الحضارة العربيـة أو »النهضة اإلسـامية

Islam كمـا طـاب ألحد المستشـرقين أن يسـميه )متـزMetz (. وفي 

القـرن العاشـر كذلـك بلـغ األدب الجغرافـي العربي أوجـه في مجال 

تطـوره الخاق كحركة مسـتقلة قائمـة بذاتها، وهو يذخـر بمصنفات 

هامـة في محيـط الجغرافيـا اإلقليمية، غيـر أن اإلنتاج األدبـي فيه لم 

يقـف عند هـذا الحد؛ فقد تم فـي هذا القرن أيضاً تشـكيل ما يسـمَّى 



مقاالٌت ِفي األدب العربّي

198

بـ»المدرسـة الكاسـيكية« للجغرافيـا العربية، كما شـهد أيضاً مياد 

أكثـر آثـار الكارتوغرافيـا العربية أصالـة وهو »أطلس اإلسـام«. وقد 

بلـغ عـدد الرحالة فـي هذا القرن حـداً كبيـراً، غير أن المهم بالنسـبة 

لنـا هـو أن بعضهم قـد جال في بعـض أصقـاع اتحادنا السـوفياتي 

أو األصقـاع المتاخمـة له. وفـي هذا العصـر بالذات نفـذت الجغرافيا 

إلـى األنمـاط األدبيـة المقاربـة لهـا، وأفـرد لهـا مـكان فـي دوائـر 

المعـارف وفـي المصنفـات الببليوغرافية وفي معاجـم المصطلحات، 

كمـا ارتبطـت ارتباطاً وثيقـاً بالموضوعـات األدبية والعـرض األدبي. 

وإلـى جانـب كل هذا يقـدم لنا القرن العاشـر شـخصيات كبرى ذات 

جوانـب متعـددة ليسـت هي شـخصيات جغرافيـة بالمفهـوم الضيق 

. للفظ

ويحتـل المكانـة األولـى بينهـم دون منـازع المسـعودي )*( »أكثـر 

الكتـاب الجغرافييـن أصالـة في القرن العاشـر«، على حـد قول واحد 

مـن أفضـل المتخصصين فـي هذا الفـرع مـن األدب فـي عصرنا)1(. 

غيـر أن آراء العلمـاء حولـه أبعـد مـن أن تتسـم بطابـع اإلجمـاع؛ 

فخبيـر آخـر بالجغرافيـا العربيـة- ال يخلـو فـي الحقيقـة من بعض 

الميـل إلـى التناقـض- يرى فـي أسـلوبه »قرابـة ورحماً مع أسـلوب 

الصحافـة الحديثـة«، وفي شـخصه »أنمـوذج المراسـلين الصحفيين 

)*( تاريخ األدب العربي الجغرايف )جزء من الفصل السادس(.
أقيمت احتفاالت بجامعة عليكرة بالهند بمناسبة مرور ألف عام عىل املسعودي،   1958 )*( يف يناير من عام 
بعنوان: Al-Masudi Millenary Commemoration Volume, 1960 يحوي  كتاب  املناسبة  بهذه  وصدر 

عدداً من األبحاث عنه. )املرتجم(
.Kramers ,EI ,EB ,p .67- )1(
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المعاصريـن الذيـن يذرعـون األرض«)1(. هـذا الحكم يقـف دلياً آخر 

علـى عدم جـدوى أمثـال هـذه المقارنـات المبالـغ فيها بيـن القديم 

والحديـث، واليـزال أفضـل منهـج لمعرفة شـخص ما أو إلقـاء ضوء 

علـى حياته هـو التحليـل الدقيـق للظـروف التي عـاش فيها.

ورحـات المسـعودي فـي رأينـا تشـمل ميدانـاً واسـعاً، ووجـدت 

انعكاسـاً كبيـراً فـي مؤلفاتـه، ولكـن رغماً عن هـذا دخل اسـمه في 

التاريـخ ال كرحالـة بـل ككاتـب. وعلـى العكـس مـن هـذا بـرز في 

عصـره عـدد مـن الرحالين ممـن زاروا األصقـاع القريبة مـن االتحاد 

السـوفياتي، ونالـوا شـهرة واسـعة بفضـل أوصـاف الرحـات التي 

خلفوهـا رغمـاً مـن أن أحدهـم تمتـع ببعض الصيـت كشـاعر أيضاً.

ويحتـل ابن فضـان المكانـة األولى بينهم سـواء أكان مـن الناحية 

الزمنيـة أم كان مـن ناحيـة األهميـة الذاتيـة، وذلـك بسـبب رسـالته 

المشـهورة التـي تجـدد االهتمـام بهـا فـي األعـوام األخيـرة بنفـس 

الدرجـة التـي تمتعت بهـا ألول مرة منـذ مائة وعشـرين عامـاً، وهذا 

األثـر با شـك جديـر بهـذا االهتمـام، خاصـة فـي اآلونـة الحاضرة 

بعـد أن أصبـح ألول مرة فـي متناول أيـدي الجميع في طبعـة كاملة 

. يباً تقر

وفيـه نجـد أثراً طريفاً بالنسـبة لعصـره؛ فهو يقدم لنـا صورة حية 

للظـروف السياسـية في العالم اإلسـامي والعاقات بين باد اإلسـام 

والبـاد المتاخمـة لهـا في آسـيا الوسـطى أو األصقـاع النائيـة التي 

)1( Markwart ,Streifzuge ,p .XXXV.
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كانـت تمثـل أطـراف العالـم المتمدن آنـذاك، مثـل حـوض الفولجا، 

وتحفـل الرسـالة بمـادة اثنوغرافيـة قيمـة جـداً ومتنوعـة بصـورة 

فريـدة، وهي تمس عـدداً مـن القبائل التركيـة البدوية القاطنة آسـيا 

الوسـطى وعدداً من الشـعوب التـي كانت تلعـب آنذاك دوراً أساسـياً 

فـي تاريـخ أوروبا الشـرقية كالبلغار والـروس والخزر، كمـا ال يمكن 

إنـكار قيمتهـا األدبيـة وأسـلوبها القصصـي السـلس ولغتهـا الحية 

المصـورة، التـي ال تخلـو بين آونـة وأخرى مـن بعض الّدعابـة التي 

ربمـا لـم تكن مقصـودة، وقـد تم إعـداد هذه السـفارة كطلـب بلغار 

الفولجـا الذيـن أرسـلوا رسـوالً إلـى عاصمـة الخافة يرجـون العون 

ضـد ضغط الخـزر عليهم مـن الجنـوب، وأن ينفذ إليهم مـن يفقههم 

فـي الديـن ويعرفهم بشـعائر اإلسـام الـذي اعتنقـوه منـذ عهد غير 

طويل، وقد أرسـلت إليهم سـفارة تحت رئاسـة سوسـن الرسـي؛ كان 

مـن أفرادهـا أحمد بـن فضـان كفقيـه ذي خبـرة، وعلـى الرغم من 

عـدم وجـود أيـة معلومات عنـه إال أنه يحـاول دائمـاً في »الرسـالة« 

أن ينسـب إلـى نفسـه الـدور الرئيسـي. هـذا، وقـد غادرت السـفارة 

بغـداد فـي الحادي عشـر من صفـر عـام 309هــ - 21 يونيو 921 

ووصلـت إلى بلغـار في الثامن عشـر من المحرم عـام 310 هـ - 12 

مايـو 922، وقـد مرت فـي طريقها بهمـدان والري ونيسـابور ومرو 

وبخـاَرى، حيث التقـى ابن فضان في سـبتمبر من عـام 921 بوزير 

السـامانيين والعالـم الجغرافـي الشـهير الجيهاني )1(، ثم سـاروا مع 

نهـر جيجـون إلى خـوارزم عنـد بحـر آرال، وعبـروا صحراء أوسـت 

)1( Validi, lbn Fadlan, p. 6- M. J. Haschimi, Biruni p. 21, note 2.
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أورت ثـم نهـر يايق فوصلـوا إلى حـوض الفولجـا. أمـا تاريخ وخط 

سـير الرجعـة فليس معروفا لدينـا؛ إذ إن خاتمة »الرسـالة« قد امتدت 

الضياع. يـد  إليها 

ومـن الطبيعـي أن يكـون علماء الشـمال هم أول من سـبق إلى لفت 

أنظـار الدوائـر العلميـة فـي أوروبا إلى ابـن فضان، وقـد حدث ذلك 

في الدنمارك وروسـيا. وظلـت رحلته معروفة لمـدة طويلة عن ياقوت 

وحـده الذي حفـظ لنا جـزءاً كبيـراً منها فـي معجمـه الجغرافي، ثم 

أفـرد لها المستشـرق الروسـي فريـن  Frahn بحثـاً رائعاً كان أشـبه 

ببراعة االسـتهال فـي تاريخ االسـتعراب الروسـي، واسـتمر ثمانين 

عامـاً تقريبـاً ال َيُبـزُّه شـيء، بـل وحفز إلى ظهـور عدد مـن األبحاث 

بأقـام ممثلـي مختلـف االتجاهـات العلمية، احتـل من بينهـا مكانة 

مرموقـة أبحـاث روزن وبارتولـد. وقـد أدى الكشـف عـن مخطوطة 

مشـهد في السـنوات العشـرينيات مـن هذا القـرن إلى اتسـاع المادة 

عـن ابـن فضـان بشـكل ملحـوظ، وإذا صرفنـا النظر عـن خاتمتها 

المفقـودة فـإن هـذه المخطوطة األخيـرة تمكننا ألول مـرة من الحكم 

علـى الرسـالة فـي صورتهـا الكاملـة، ولم تلبث دراسـة ابـن فضان 

أن دخلـت فـي طور جديـد بفضل البحث الـذي قام به كوفاليفسـكي 

 A .P .Kovalevski )1939()1(، ومـن المسـتحيل بالطبـع الجزم بأن 

جميـع المسـائل المتعلقـة بمتـن الرسـالة قـد حلـت نهائيـاً، بيد أن 

وجـود مخطوطة مشـهد سـيمنع علـى أية حال مـن تكـرار مثل تلك 

األخطـاء التي تسـربت إلى مؤلفات هنـغ  Hennig الذي ينسـب دائماً 

A .P .Kovalevski-]1956 ،1( ]راجع طبعته الجديدة بخار كوف(
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إلـى ابن فضـان روايـات المؤلف الفارسـي عوفـي، الـذي عاش في 

أوائل القـرن الثالث عشـر)*()1(.

وعلـى الرغـم مـن نـدرة المعلومـات عـن شـخص ابن فضـان إال 

أنـه لـم يقـم هنالـك أدنـى ريـب حـول صحـة نسـبة الرسـالة إليه، 

وإذا كان البعـض قـد أبـدى ارتيابـه مـن وقـت آلخـر بشـأنها، كمـا 

فعـل عالـم اآلثـار اسـبتزن  Spitzin ، فـإن ذلـك يمـس فـي العـادة 

بعـض التفاصيـل، وال يثبـت علـى محـل النقـد الدقيـق. ويختلـف 

السـامانيين  عاصمـة  مـن  أخـرى خرجـت  لرحلـة  بالنسـبة  األمـر 

بخـاَرى متجهـة صـوب الشـرق والجنـوب، وهـي تنسـب  إلـى أبـي 

دلـف الينبعـي الخزرجـي، ورغماً عـن وجـود بعـض المعلومات عن 

المؤلـف إال أن الرحلـة نفسـها كانـت هدفـاً للريبـة والشـكوك، وكما 

أن المؤلـف قـد عـرف بكنيتـه فقد عـرف أيضـاً باسـمه ِمْسـعر بن 

المهلهـل، وهي أسـماء واسـعة االنتشـار في وسـط الجزيـرة العربية 

منـذ أقـدم العصـور إلـى أيامنـا هـذه، وتشـير إلـى أصلـه العربـي 

الصريـح، أما نسـبة »الينبعـي« و»الخزرجـي« فتؤكد عاقتـه بميناء 

ينبـع على البحـر األحمـر وقبيلة الخـزرج بالمدينـة، ويبـدو أنه أحد 

األدبـاء العديديـن الذيـن مكنتهم وحـدة الحضارة اإلسـامية في ذلك 

العصـر مـن القيام برحـات عريضة، ويظهـر أن األقدار قـد بعثت به 

كشـاعر مـّداح متجـول إلى بـاط نصـر الثاني ابـن أحمد السـاماني 

.Hennig ,II ,p .215 -220 -خاصة p .216 ,218 ,221 ,222 -)1(
)*( نرش أحد العلماء السوريني طبعة جديدة لرحلة ابن فضان بدمشق عام 1959؛ كما أن كوفالفسكي أخرج 

بحثاً جديداً حول موضوع الرسالة. )املرتجم(
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)301هــ - 331هــ - 914 - 943(، وهـو نفس الحاكم الذي سـافر 

ابـن فضـان في عهـده إلـى البلغـار. وفي أواخـر أيـام حكمه وصل 

إلـى بخاَرى سـفارة مـن الصين حوالي عـام 331 هــ - 942 فاغتنم 

أبـو دلـف الفرصـة، وصحبهـا فـي طريـق العـودة فعبر تركسـتان 

الغربيـة وتركسـتان الشـرقية Sinkiang والتبـت، ودخـل الصين عن 

طريـق غيـر معـروف)1(، ثـم غادرهـا إلـى الهنـد ومـن هنـاك رجع 

إلـى باد اإلسـام عـن طريـق سجسـتان. ونلتقـي به عقـب ذلك في 

بـاط الوزيـر البويهـي األديب المشـهور الصاحب إسـماعيل بن عباد 

)توفـي عام 385 هــ - 955(، وهنـاك وضع »القصيدة الساسـانية« 

الغربيـة، وهـي في لغـة ومكائـد الشـطار والصعاليك الذيـن اتخذوا 

ألنفسـهم فـي ذلك العصر اسـم »الساسـانيين« الرفيـع )*(، وفي نفس 

تلـك األعـوام وضـع رسـالته الثانيـة فـي وصـف مشـاهد أذربيجان 

وأرمينيـا وإيـران ممـا سـيأتي الـكام عنه فـي موضعه.

وربمـا كان الصاحـب بن عباد هو الذي شـجعه علـى وضعها، إال أن 

أبـا دلف أهدى النسـخة األولـى منها إلـى أولئك الذين سـبقت أيديهم 

عليـه مـن قبل فـي ما وراء النهـر، والذين لـم يقطع صاتـه بهم فيما 

يبدو، أعني السـامانيين.

ولـم يكـن وصف رحلـة أبـي دلـف معروفا معرفـة مباشـرة حتى 

اآلونـة األخيـرة، وإحـدى الخدمـات العديـدة التـي طوق بهـا ياقوت 

)1( Rohr -Sauer ,p .61.
)*( عن استعمال تلك الفئة السم »ساسان« الرفيع راجع مقال كرامرس Kramers يف دائرة املعارف اإلسامية 

واستدرك عليه بتعليق اإلمام الشيخ محمد عبده يف رشحه ملقامات الهمذاني )املقامة الساسانية(. )املرتجم(
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أعنـاق العلمـاء هـي حفظـه لشـذرات كبيـرة منـه، كمـا نقـل منـه 

أيضـاً معاصـره األصغـر الكوزموغرافـي القزوينـي الـذي يفتقر إلى 

الدقـة كمـا هو ديدنـه دائمـاً، وفي وقـت واحـد انصرف إلى دراسـة 

 .)1844( Schlozer وشـلوزر )الرسـالة كل مـن ڤسـتنفلد )1842

وقـام األخيـر بطبعهـا وترجمتها إلـى األلمانيـة، مما اعتبـر مجهوداً 

محمـوداً بالنسـبة لذلـك العصر، وشـارك فـي ذلك المستشـرق فرين 

مشـاركة فعالـة. هـذا، ويرجـع أول بحـث جـدي عـن أبي دلـف إلى 

العامة الروسـي غريغوريـف  V .V .Grigoriev )1872(، كما يعتبر 

البحـث الذي قـام به المستشـرق روزن)1(، وهـو لّما يـزل طالباً بعد، 

خطـوة إلـى األمام في دراسـة الموضوع، غيـر أن النتائـج التي خرج 

بهـا غريغوريـف ال تبعـث علـى االطمئنان؛ فهـو يجد عنـد أبي دلف 

»خلطـاً ال مثيـل لـه فـي العـرض«)2(، ويعتقـد أن »القصـة ال تقـوم 

علـى أسـاس مـن  الواقـع، بـل هـي جمـع لشـتات ما قـرأه وسـمعه 

مـن آخريـن )3(«، وهذه اآلراء قـد رددهـا غريغوريـف دون تعديل في 

المؤتمـر الدولي الثالث عشـر للمستشـرقين، الذي عقد ببطرسـبورغ 

فـي عـام )4(1876، وقـد ظلـت تلـك هـي وجهة النظـر السـائدة إلى 

أيامنـا هـذه. وقـد قـام ماركفارت بدراسـة خط سـير أبـي دلف إلى 

عاصمـة الصيـن )1903( )5(، ورغمـاً مـن أن بارتولد قد أمـاط اللثام 

فيمـا يتعلـق بإحـدى تحقيقـات ماركفارت عـن مدى الخطـورة التي 

)1( Krachkovski Dopolnenia p .271 ,8 A.
)2( Grigoriev ,Abu Dulaf ,p .3.

)3(- رشحه، ص 19.
)4( Grigoriev ,Trudy ,I ,p .XXXIX ,No 22 ,LVII.
)5( Markwari ,Streifzüge p .74 -75.
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تكمـن فـي طيـات فروضـه إال أنـه عـاد فاعترف بـأن قصـة الرحلة 

»مدلسـة« ) »قصـة أسـفاره التـي ال شـك أنهـا مدلسـة«(، واختتـم 

كامـه بقولـه »ومادامت قصة السـفارة ال يسـندها مصـدر آخر يوكد 

صحتهـا فسـيظل محتاجـاً إلـى جـواب شـاف مـدى ارتبـاط هـذه 

الرحلـة ودوافعهـا بواقـع األحـوال التاريخية«)1(.

وإلى نفـس هذه النتائـج بالتقريب انتهـى أحد البحاثـه المتأخرين 

ممـن عالجـوا هـذا األثـر وهـو مينورسـكي )1967(؛ فهو يـرى في 

الرحلـة سلسـلة مـن الوقائـع التـي ال يربـط بينهـا شـيء، بعضهـا 

حقيقـي وبعضهـا مـن نسـيج الخيـال )2(، أما وصـف طريـق الرحلة 

فيـرى فيـه خلطـاً وتعقيـداً شـديدين، ويعتبـره ِخلْـواً من أيـة قيمة 

عمليـة)3( بحيـث يكـون مـن األفضـل أن يؤخـذ هـذا األثـر بوصفـه 

خاصـة للتصـورات الجغرافيـة التي كانت سـائدة في شـرقي العالم 

اإلسـامي آنـذاك عـن الصيـن وآسـيا الوسـطى والهنـد، يعرضها أبو 

دلـف عرضـاً يفتقر إلـى الدقـة والمهارة، أضـف إلى هذا أن نسـبتها 

إليـه تعتمد علـى مجـرد افتراض.

غيـر أن لهـذه المسـألة جانبـاً آخـر أشـبه ما عليـه األمر مع سـام 

الترجمـان الـذي مـر ذكره يمنعنا مـن قبول ذلـك الحل قبـوالً نهائياً؛ 

ذلكـم أن رحلـة أبـي دلف إلـى الصيـن واقعـة حقيقية ال شـك فيها، 

)1(  Barthold ,Sandabil ,p .158.
)2( Hudud ,p 225.

)3( -رشحه، ص 306. 
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وتلـك القصـص الواردة على لسـانه فـي »الفهرسـت)1(«، وهو مصدر 

معاصـر لـه تقريباً، تحمـل جميع الدالئـل على رجحـان حدوثها، ولم 

تتـرك أدنى شـك لـدى خبيـر بالموضـوع مثـل فيـران )1913( )2( . 

هـذا، وياحـظ أن روسـكاRuska ، الخبيـر الكبير في تاريـخ العلوم 

الدقيقـة عنـد العـرب، يلفـت النظـر إلـى أن قصة تسـلق أبـي دلف 

لجبـل دماونـد )دنباونـد()*( التـي حفظها لنـا القزويني تمثل شـيئاً 

طريفـاً للغايـة، وأن اهتمامه بظواهـر الطبيعة يضطرنـا إلى الوقوف 

موقـف االطمئنـان مـن رواياتـه، والبعـد بهـا عـن مواطـن الّريـب 

الواهية)3(.

هـذا الفـارق فـي التقديـر اإليجابـي للكاتـب، والتقديـر السـلبي 

للقصـة المرتبطـة برحلته مـن بخارى قـد اضطر الباحثيـن إلى ترك 

البـاب مفتوحاً فيمـا يتعلق بمدى صحة نسـبتها إليـه لحين الحصول 

علـى معلومـات جديـدة، وهـو نفـس الـرأي الذي نـادى بـه بارتولد 

وذلـك عنـد تقييمـه لمـادة الرسـالة مـن وجهة نظـر التاريـخ، وأول 

خطـوة فـي هـذا السـبيل كانـت الدراسـة الدقيقـة لمسـودة مصنف 

أبـي دلف التـي حفظتها لنا مخطوطة »مشـهد« في شـكل رسـالتين 

منفصلتيـن، وهـي نفـس المخطوطـة التي تضم قسـماً مـن مصنف 

ابـن الفقيه وأيضاً رسـالة ابن فضـان. وبالرغـم أن الترجمة والبحث 

)1( الفهرست، ص 346 - 347، 350 - 351.
)2( Ferrand .Relations I ,p .132 -134.
)3( Ruska ,GZ ,XXXIII ,p .591.
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الـذي قـام بـه »رور زاورRohr -Sauer« )1939()1( ال يمكن اعتباره 

بأيـة حـال من األحـوال دراسـة شـاملة إال أنه قـد تمخض عنـه عدد 

مـن االعتبـارات الجديـدة، ذات طابـع خاص وعـام؛ فقد وضـح أنه ال 

أسـاس للقـول بأن الرحلـة من نسـج الخيـال )2(؛ إذ ثبت مثـًا صحة 

المعلومـات التـي أوردهـا عن والى سجسـتان فـي ذلك العهـد، وكان 

العلمـاء يرفضـون االعتـراف بصحتهـا منـذ أيـام غريغورييـف )3(. 

وبعـض التفاصيـل المتعلقـة بزيارتـه للصيـن وجـدت توكيدهـا في 

وصـف السـفارة المتأخرة التـي بعث بها شـاهرخ )4( إلى تلـك الباد، 

كمـا تـم االعتـراف بدقـة ماحظـة أبـي دلـف فـي محيـط الظواهر 

الطبيعيـة والتاريخيـة. وفيمـا عـدا هـذا فيمكـن القـول اآلن وبصفة 

قاطعـة أنـه قد ثبـت أن روايتـه ال تمثـل يوميـات أو وصفـاً للطريق 

بـل تـم تدوينها مـن الذاكـرة وبعد مـدة طويلة مـن حـدوث الرحلة، 

علـى مـا يظهـر، ومع عـدم مراعـاة التسلسـل التاريخي حيـن الكام 

عـن زيارتـه للقبائـل واألماكـن المختلفـة، وإلـى جانـب ما شـاهده 

بعينـي رأسـه أضـاف أبو دلـف غير قليـل مما سـمع ولم يفـّرق بين 

االثنيـن )5(، والخاصـة أنـه ال توجـد أدلـة قاطعـة تثبـت أن الوصف 

لـم يعتمـد علـى رحلـة واقعيـة أو أنـه لـم يكـن سـوى مجموعة من 

)1( Rohr -Sauer.
)*( جبل دماوند Demavend قرب طهران ويف القاموس »دنباوند والعامة تقول دماوند«. )املرتجم(

)2( - رشحه، ص 41.
)3( - رشحه، ص 42 - 45.

)4( - رشحه، ص 57.
)5( - رشحه، ص 56، 59، 70 - 71.

)*( ظهرت طبعتان للرسالة الثانية ألبي دلف يف اآلونة األخرية، إحداهما ملينورسكي )القاهرة 1955( واألخرى 
ملسترشقني سوفييتيني؛ هما بلغاكوف وخالدوف )موسكو 1960(. )املرتجم(
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القصـص المنسـوبة إلـى أبي دلـف )*( )1(.

هـذا وقـد وصل الرحالـة العرب إلـى أوروبـا ال من ناحية المشـرق 

وحـده بل مـن المغرب كذلـك، ولدينا فـي ذلك أثر ممتـاز هو مصنف 

إبراهيـم بـن يعقـوب الذي حفـظ لنا جـزءاً منـه الجغرافـي واألديب 

األندلسـي للقـرن الحادي عشـر البكـري، وأيضـاً كوزموغرافي القرن 

الثالـث عشـر القزوينـي، وإبراهيم بن يعقـوب عالم أندلسـي يهودي 

كان يشـتغل بتجـارة الرقيـق، وقـد جـال في جنـوب ألمانيـا في عام 

 ،Magdeburg  )2(فـي مجد بـرج Otto965، وقابـل اإلمبراطـور أوتو

وحفـظ لنـا معلومـات واسـعة عـن إمـارات الصقالبـة فـي أوروبـا 

الوسـطى فـي ذلـك العصـر، ويحدثنا عـن أربعـة منها هـي بلغاريا 

 . Nakon of Obdorites وبولندا والتشـك وإمـارة ناكـون األبدريتـي

كمـا يـورد تفاصيل وافيـة عن بعض المـدن السـاحلية أو القريبة من 

السـاحل بفرنسـا وهولندا وألمانيـا، ومن الطبيعـي أن يجتذب مصدر 

هـام فريد في نوعـه كهذا اهتمامـاً خاصاً مـن جانب العلمـاء األلمان 

والسـاف الذيـن ندين لهم قبـل غيرهم بأبحـاث كثيـرة ومتنوعة عن 

إبراهيم.

وجميـع هـذه األبحـاث تعتمد على كتـاب كونيـك وروزن )1878 - 

1903(، الـذي بقي إلـى اآلن أفضل بحث في هذا الموضوع. ويشـمل 

الجـزء األول )3( مـن هـذا البحـث نـص وترجمة جميـع ما حفظـه لنا 

)1( -رشحه 71.
)2( Jacob ,Studien ,IV ,p .136 -Henngi.
)3( Kunik ,Rozen.
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البكـري مـن روايـة إبراهيم فـي كتابـه »المسـالك والممالـك«، وذلك 

اعتمـاداً علـى المخطوطتيـن المعروفتين آنذاك )إحداهما للمستشـرق 

اإلسـباني غايانغوس  Gayangos، واألخرى موجودة بالقسـطنطينية(.

G .Ja- وتمثـل األبحـاث العديـدة التـي قـام بهـا جـورج ياكـوب 

cob ابتـداء مـن عـام 1889 خطـوة إلى األمـام في دراسـتها، وكذلك 

أبحـاث فسـتبرج  F .Vestberg التـي ترجع إلى نهاية القرن التاسـع 

عشـر وبداية العشـرين.

والميـزة الكبـرى لياكـوب، إلـى جانب تحليلـه العميق للمـادة، هي 

دراسـته المنظمـة لما حفظه لنـا القزويني عـن إبراهيـم وإفادته من 

. Landberg  مخطوطـة جديـدة للبكري كشـف عنها الندبـرج

هـذا وقـد أدت المقارنـة بيـن القزوينـي والبكري إلى ظهـور فكرة 

معقـدة لدى ياكـوب عن وجـود شـخصيتين عربيتيـن زارتـا ألمانيا، 

وهـو مـا يسـمَّى بفـرض )hypothesis( »إبراهيـم- الطرطوشـي« 

الـذي أصر عليـه ياكوب أكثـر من مرة خـال اثنين وأربعيـن عاماً)1(، 

رغمـاً عـن أنه قـد جـر أحياناً إلـى اعتراضات شـديدة بسـبب غرابته 

ومجافاتـه للواقـع، وجوهر فكـرة ياكوب يمكـن إيجازه فيمـا يلي)2(:

فـي وقـت واحـد بالتقريـب وعلـى حـدة وجـه الحـكام العـرب 

سـفارتين إلـى بـاط أوتـو األول، إحداهما بعـث بهـا الفاطميون من 

شـمال إفريقيا بطريـق البحر إلى إيطاليـا فجنوب ألمانيـا، أما الثانية 

)1( Jacob, Studien, IV, p. 127- 150- Jacob, Arab. Berichte, p. 11- 18.
)2( Kowalski ,Z hadan ,p .134.
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وهـي سـفارة خليفـة قرطبة فقد بدأت سـيرها من إسـبانيا وسـارت 

فـي محـاذاة األطلنطي وبحر الشـمال مـارة في طريقها علـى بوردو 

وروان وأوترخـت، ثـم عبرت شـلزڤيج إلـى بادربورن وسسـت وفلدا 

إلـى ماينـز، وقـد اشـترك فـي هاتيـن الرحلتيـن شـخصيتان تركت 

كل منهمـا وصفـاً لرحلتهـا، ويحمل كل منهما اسـم إبراهيـم بطريق 

الصدفـة؛ فالسـفارة التـي خرجت مـن إفريقيـا صحبهـا إبراهيم بن 

يعقـوب، وهو يهـودي مغربـي، بينما صحب سـفارة قرطبـة إبراهيم 

بـن أحمـد الطرطوشـي. وقد اسـتقبل أوتـو األول كا السـفارتين في 

عـام 965 بمجدبـرج واسـتمع كا الرجليـن إلـى حديـث اإلمبراطور 

منهمـا  كل  دّون  عودتهمـا  وعنـد  الوسـطى،  أوروبـا  أقطـار  عـن 

انطباعاتـه ومـا سـمعه مـن اإلمبراطـور. وعلى هـذا األسـاس يمكن 

تفسـير اتفاقهمـا فـي تفاصيـل القصة.

ورغمـاً عما يحيـط بهذا الفـرض من التكلـف والصنعـة فإنه يقوم 

علـى أسـاس االختـاف فـي اسـمي الرجليـن كمـا ورد في الشـذور 

المتبقـاة، والتـي باسـتثناء هـذا تتفـق في فحواهـا. والبكـري يدعوه 

عـادة إبراهيـم بـن يعقـوب، بينمـا يدعـوه القزويني بالطرطوشـي، 

ولكـن يـرد لديـه مـرة فـي صـورة »إبراهيـم بن أحمـد«. ومـن هذه 

الصـورة األخيـرة يتضـح أنـه مسـلم وليـس يهوديـاً، األمـر الذي ال 

يرتقـي إليه الشـك فيمـا يتعلق بمصـدر البكـري)1(.

هـذه المسـألة المعقـدة قـد حلهـا العالـم البولنـدي كوفالسـكي 

)1( رشحه، ص 135.
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ياكـوب )1(. »لفـرض«  نهائيـاً  حـداً  بذلـك  فوضـع   Kovaleski 

فعلـى مدى األعـوام الطويلـة التي قضاها كوفالسـكي فـي تحضير 

طبعـة جديـدة لرسـالة إبراهيم بـن يعقـوب)2( أمكنـه أن يفيـد كثيراً 

مـن مخطوطـة لكتـاب البكـري كان قد تـم الكشـف عنهـا حديثاً في 

مراكـش؛ وقد وضـح أن هذه المخطوطة ليسـت في الواقـع بذات قيمة 

كبيـرة، وأنهـا ال تخلـو مـن العيـوب، فضـًا عن أنـه ينقصها القسـم 

مـن روايـة إبراهيم الخـاص بالصقالبـة، إال أنها في مقابـل هذا تحمل 

االسـم الكامـل للرحالـة علـى شـكل »إبراهيم بـن يعقوب اإلسـرائيلي 

االسـمين  أن  إثبـات  اليسـير  مـن  أصبـح  بحيـث  الطرطوشـي«)3(، 

د صحة  السـابقين إنمـا هما فـي حقيقتهما لشـخص واحد. وممـا يؤكِّ

هـذا أنـه قـد تم فـي األعـوام األخيرة نشـر عدد مـن اآلثـار الهامة في 

محيـط األدب العربـي األندلسـي التاريخي منـه والجغرافـي، وأنه في 

أحـد هذه اآلثـار، وهو مـن تأليف عبد المنعـم الحميـري، أحد رجاالت 

القرنيـن الثالـث عشـر والرابـع عشـر، نلتقي بـذات الوصـف لمدينة 

لورقـه Lorca بإسـبانيا الذي ينسـبه القزوينـي إلى إبراهيـم بن أحمد 

الطرطوشـي مـع اختاف جوهـري هو أن  اسـم أحمد هـذا ال وجود له 

فـي روايـة الحميري، ومـن ثم فإنه يجـب أن يؤخذ ذلك بوصفه سـهواً 

إّمـا مـن القزوينـي نفسـه أو مـن أحد النسـاخ، وبهـذا يـزول اللبس 

والغمـوض الـذي أحـاط بتحديد شـخصية المؤلف.

)1( رشحه، ص 133 - 137.
)2( Kowalski ,Z jazdy ,III -VI ,1934 ,p .63 -64.
)3( Kowalski ,Z hadan ,p .135.
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وممـا يدعم هـذا أن المخطوطـة المراكشـية الجديدة للبكـري التي 

تنقصهـا روايـة إبراهيـم عـن الصقالبـة قـد ورد بها فـي مقابل ذلك 

عـدة مقتطفـات فـي وصـف األندلـس غيـر موجـودة بالمخطوطات 

األخـرى ويظهـر فيهـا اسـم إبراهيم بـن يعقـوب بصفته حجـة ثقة 

فـي مسـائل إسـبانيا النصرانيـة، كما تـرد فيها أيضـاً إشـارة عابرة 

إلـى محادثـة له مـع »قيصـر الـروم«)1(، وال شـك أن المقصـود بهذا 

هـو اإلمبراطور أوتـو الذي وردت اإلشـارة إليه في القطعـة المعروفة 

لنـا عـن الصقالبة)2(.

بـذا يمكـن القـول بأنه قـد ثبـت بصفـة قاطعة أنـه قد عـاش في 

القـرن العاشـر رحالـة عالم مـن األندلس يدعـى إبراهيم بـن يعقوب 

Tortosa باألندلـس،  اليهـودي الطرطوشـي نسـبة إلـى طرطوشـة 

وهـو لـم يكن تاجـراً فحسـب، كمـا كان يظن عنـه إلـى اآلن، بل كان 

مـن المحبيـن القتناء الكتـب وخبيـرا ماهرا بأنحاء إسـبانيا وفرنسـا 

وألمانيـا وبـاد الصقالبـة الغربيين)3( كما كان شـخصاً مثقفـاً دقيق 

الماحظـة يسـتطيع قـراءة النقـود الكوفيـة، ويعـرف عـن نصر بن 

أحمـد السـاماني وسـمرقند النائية والتوابـل التي تجلب مـن الهند)4(. 

أمـا وصـف رحلته فلـم يبق منه سـوى شـذرات عرفت منها األقسـام 

العـذري  لنـا  التـي حفظهـا  وهـي  والصقالبـة،  بألمانيـا  الخاصـة 

)1( تاريخ 305 ه- 917 عرضة للشك.
.Lévi -Provencal ,La Péninsule ,p .206 -207

)2(  Kowalski ,Zhadan ,p .136.
)3( - رشحه، ص 137.

)4( - Jacob ,Studien ,II ,p .52.
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والبكـري والقزوينـي، وانتقلت منهم إلـى مؤلفين متأخريـن مثل ابن 

سـعيد الغرناطـي وأبي الفداء والدمشـقي، وإلـى الكاتبيـن التركيين 

سـپاهي زاده والباكـوي. ويبـدو أن وصفه لأندلس الـذي أماطت عنه 

اللثـام المخطوطـة المراكشـية للبكري، ووجـد أيضاً لـدى القزويني 

والحميـري كان واسـع االنتشـار، ومـن الممكـن أيضاً أن ترجـع إليه 

شـذور عديـدة فـي نفـس تلـك الموضوعـات عنـد المؤلفيـن الذيـن 

ذكرناهـم ولكـن ال توجد إشـارة إلـى مصدرها.

ومـن الخطـل االعتقـاد بـأن رحـات العـرب فـي القـرن العاشـر 

قـد اقتصرت علـى الشـرق والشـمال، وسـيرد الحديث عـن الرحات 

إلـى الغـرب فـي الفصل القـادم عند الـكام عـن ابن حوقـل. وهناك 

احتمـال بأن يكـون الجنوب قـد اجتذب أيضـاً بعض االهتمـام، ولكن 

لـم يصـل إلينا عـن ذلك إال النـزر اليسـير، ويمثل أهميـة جوهرية في 

هـذا الصدد رحلة ابن سـليم األسـواني)1( إلـى باد النوبـة حوالي عام 

365هــ - 975؛ وكان قـد بعـث به القائـد الفاطمي جوهـر الصقلي 

إلـى ملـك النوبة فـي مهمة دبلوماسـية ووضـع كتاباً بعنـوان »كتاب 

أخبـار النوبـة والُمُقـرَّة وَعلْـوَة والبجـة والنيـل«. وفيه وصـف دقيق 

لـكل النواحي التـي رآها ولسـكانها، وقد حفـظ لنا شـذرات منه لدى 

المقريـزي)2( وابـن إيـاس)3(، ويمتاز وصفـه للنيل بالكثيـر من الدقة 

علـى الرغـم من أنـه يخضـع أحيانـاً لتأثيـر الروايـة المنقولـة التي 

)1( Brockelmann ,GAL ,SBI ,p .410 ,No 12.
)2( Guest, El- Maqrisi, p. 109, 115- Quatreme? re, »Khitat« Al- Makrizi, Journal des 
Savants 6581, p. 327.
)3( -Arnold ,Chrestomathia ,p .54 ,X.
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تسـتتر وراء الماحظة المباشـرة. ويوشـك هذا الوصـف أن يكون هو 

الوصـف الوحيد فـي األدب العربي للعصور الوسـطى، الـذي يبين لنا 

المـدى الـذي وصل إليـه معرفة العـرب بالمجـرَى األعلى للنيـل، ولم 

يكـن لروايتـه أي تأثيـر علـى المصنفـات الجغرافية التاليـة؛ فوصف 

اإلدريسـي  مثـا لمجـرى النيـل األعلى يدل داللـة واضحـة على مدى 

النقـص الـذي كان يعانيه ذلـك المؤلف في المصـادر الموجودة تحت 

يـده، والتـي لـم تكن إلـى جانب هـذا واضحة لـه على الـدوام )1(.

ومـن الثابت أن ابن سـليم األسـواني لم يكـن المثال الفريـد للكاتب 

المغمـور الـذي أسـدل عليـه النسـيان سـتاره فـي األدب الجغرافـي 

للقـرن العاشـر؛ فإلى جانب كبـار المؤلفيـن المعروفين لدينـا جيداً، 

والذيـن مـر الكام عليهم أو سـيمر، يوجـد عدد غير قليل مـن الكتاب 

المجهوليـن الذيـن لـم يعـرف المسـلمون عنهـم لسـبب مـا سـوى 

القليـل، وفـوق ذلـك فـإن هنـاك ثلـة لـم تصـل إلينـا مؤلفاتهـم أو 

أنهـا التـزال في طـي المجهـول، وعلى أيـة حال فإنـه رغـم افتقارنا 

إلـى المـادة في صورتهـا التامـة فيمكننا أن نقـرر بـكل اطمئنان أن 

القرن العاشـر هو عصـر االزدهار الخـاق لأدب الجغرافـي العربي، 

وإنـه لمما يسـترعي النظـر حّقاً ليـس هو العـدد الكبير مـن الكتاب 

المبرزيـن فحسـب، بـل هـو ظهـور حركـة جديـدة يمكـن أن يطلق 

عليهـا بجدارة اسـم »المدرسـة الكاسـيكية للجغرافيـا العربية«، وقد 

اسـتمرت هـذه الحركة لمـدة نصف قرن مـن الزمان تخـرج مجموعة 

مـن المصنفات يسـودها طابـع الوحدة واالنسـجام.

)1( Kramers ,Al -Nil ,p .992.
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أسفار ابن بطوطة

يمكـن إلـى حـد مـا القـول بـأن »صبـح األعشـى« يختتـم عصراً 

معينـاً فـي تاريـخ األدب الجغرافـي؛ إذ إن عهـد الجغرافيـا العامـة 

)General Geography( الـذي بلـغ أوجه في نمـط الكوزموغرافيات 

والموسـوعات للقرنيـن الثالـث عشـر والرابـع عشـر قـد انتهى وحل 

محلـه نمـط الجغرافيـا اإلقليميـة )Regional -Geography(، كمـا 

يمكـن أن نضيـف إلى هذا أنـه قد ظهـرت مصنفات محليـة باللغتين 

الفارسـية والتركيـة)1(، كما حدث مثاً بإيران وآسـيا الوسـطى والهند 

)1( Kramers ,EI ,EB ,p .70.
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ثـم بالدولة العثمانيـة فيما بعد. أمـا نمط الرحات فقد اسـتمر حافاً 

ومزدهـراً حتـى النهايـة، وليـس هـذا فحسـب بـل إن مما يسـترعي 

االنتبـاه حقـاً هو أن آخـر رحالـة كبير انتظـم محيط رحاتـه العالم 

اإلسـامي بأجمعـه إنمـا ينتمي إلـى القـرن الرابع عشـر أيضاً.

ذلكـم هـو ابـن بطوطـة المشـهور وهـو نفس ذلـك الرحالـة الذي 

كانـت أسـفاره تطالـع بالمـدارس الثانوية بالبـاد العربيـة إلى عهد 

قريـب، والذي يـرد المثقَّفـون العـرب حين التسـاؤل عنه بابتسـامة 

ال تخلـو مـن بعـض االسـتخفاف، وهو نفـس ذلـك الرحالـة الذي ال 

يسـتغني عـن الرجوع إليه أي باحـث يود الخوض فـي تاريخ األوردو 

الذهبـي وآسـيا الوسـطى، والـذي رغمـاً مـن هـذا تقـف رواياته عن 

الصيـن والهنـد في مسـتوى واحد مع »أسـفار السـندباد« و»عجائب 

الهنـد«. ومهمـا اختلفـت اآلراء فيه فإن من المسـتحيل إنـكار أنه كان 

آخـر جغرافـي عالمـي مـن الناحيـة العمليـة؛ أي إنـه لم يكـن نقالة 

اعتمـد علـى كتـب اآلخريـن، بـل كان رحالـة انتظـم محيط أسـفاره 

عـدداً كبيـراً مـن األقطـار. وقـد جـاوز تجواله مقـدار مائة وخمسـة 

وسـبعين ألـف ميـل)1(، فهـو بهـذا يعـد منافسـاً خطيـراً لمعاصره 

األكبـر منـه سـناً ماركوبولو البندقـي)2(. ولعـل المقارنة بيـن االثنين 

قـد بولـغ فيهـا أحيانـاً، ولـو أنهـا ال تخلـو مـن الطرافة فـي بعض 

جوانبهـا؛ فالصياغـة األدبية لـكا الرحلتين مثـًا ال ترجع إلى صاحب 

الرحلـة نفسـه بـل إلى شـخص آخـر، كمـا أن كا المصنفيـن يكمل 

)1( - Gibb, Ibn Battuta, p. 9- Arnold, Arab Travellers, p. 101.
)2( - Ruska GZ ,XXXIII ,p .597.
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أحدهمـا اآلخر بالنسـبة لمعلوماتنا عن آسـيا؛ فالرحالـة البندقي عرف 

الشـرق األقصـى خيـراً ممـا عرفـه المغربـي، وفـي مقابل هـذا فمن 

الطبيعـي أن نجـد أن هـذا األخيـر كان لديه إحسـاس ذاتـي بظروف 

حضـارة العالـم الـذي يصفـه أكثـر ممـا كان لـدى البندقـي. وممـا 

يقـرب بيـن االثنيـن أنهمـا ال ينتميـان فـي المحيـط الجغرافـي إلى 

الجغرافييـن العلمـاء، ولـو أنه يجـب االعتـراف بأن وصـف المواطن 

المسـلم لخـط سـير رحلتـه أدعـى إلـى الثقـة ممـا عليه الحـال مع 

معاصـره المسـيحي. غيـر أن هذا يجب أال ينسـينا شـطحاته؛ فمما ال 

شـك فيـه أن وصفـه »ألرض الظلمـات« الواقعـة خلف أراضـي بلغار 

الفلجـا إنمـا يرجـع فيـه إلى فكـرة غيـر موثوق بهـا أو إلـى مصدر 

أدبـي أسـاء فهـم روايتـه)1(، كمـا أن وصفه لبـاد طوالسـي الواقعة 

في مـكان مـا مـن كوشـين صيـن  Cochin -China يضم أسـاطير 

سـمعها عـن باد أخـرى حتـى اختلط الوصـف لديـه اختاطـاً كلّياً. 

إال أنـه كلمـا تعرضـت األجـزاء المختلفـة من وصـف رحلته لدراسـة 

دقيقـة مفصلـة زادت الثقـة فـي صـدق روايتـه يوماً عـن آخر.

واسـمه الكامـل هـو أبـو عبـد اللّـه محمـد بـن عبـد اللّـه اللواتي 

الطنجي، وتشـير النسـبة األخيرة إلـى عاقته بطنجة التـي رأى النور 

فيهـا ألول مـرة فـي يـوم 24 فبرايـر 703 هــ - 1304، أما النسـبة 

السـابقة لها فتشـير إلى أن أصلـه من قبيلـة لواتة البربريـة )ايلواتن 

بلغـة البربـر(، التـي انتشـرت بطونهـا علـى طـول سـاحل إفريقيا 

.Brockelmann ,GIV ,p .199 - 20 -] 1(- راجع مقارنة ]مادة ابن بطوطة مع مصادره(
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حتـى مصـر)1(. وبالبربـر أيضـاً يرتبـط اسـم أسـرته بطوطـة الذي 

أثبـت صحـة نطقه بتشـديد الطـاء بصفة قاطعة المستشـرق فيشـر

A .Fischer )2(فـي عـام 1918 ولـو أن هـذا لـم يجـد طريقـه إلـى 

الدوائـر العلميـة إال بصـورة بطيئة. وال علم لنا ِبِسـنِي حياتـه األولى، 

وال بسـيرة حياتـه بوجـه عام بخـاف ما ذكـره هو عرضاً في سـياق 

رحلتـه، ويبـدو أنـه قـد حصـل علـى مـا تيسـر مـن العلم بمسـقط 

رأسـه مـع ميـل واضـح إلـى الفقـه وفقـاً للمذهـب المالكي السـائد 

بشـمال إفريقيـا، وال شـك أنـه قـد تمتـع ببعـض المعرفـة فـي هذا 

المجـال فقـد حدث لـه أن شـغل في خـال رحلتـه منصـب القضاء 

وهـو فـي ريعان شـبابه. غيـر أنه ال يخلـو مـن غرابة أنه لـم يخلف 

وراءه أي إنتـاج أدبـي؛ إذ لـم يـرد في كتـاب الرحلة أو فـي المصادر 

األخـرى ذكـر ما لمؤلفـات أدبيـة منسـوبة إليه.

وكان البـن بطوطـة كغيـره مـن المثقفين شـعر جيـد، وكان يحب 

رفـع قصائـده إلـى من شـملوه برعايتهـم. وقـد كان الحافـز له على 

الخـروج فـي تجوالـه هو نفـس ذلك الحافـز الـذي لعـب دوراً كبيراً 

فـي األقطـار اإلسـامية، وأعنـي بـه الرغبـة فـي أداء فريضـة الحج، 

وهـو يـروي ذلـك بقوله:

»قـال الشـيخ أبـو عبـد اللّـه: كان خروجـي مـن طنجـة مسـقط 

رأسـي فـي يـوم الخميـس الثانـي مـن شـهر اللّه رجـب الفـرد عام 

خمسـة وعشـرين وسـبعمائة معتمداً حـج بيت اللّـه الحـرام وزيارة 

)1( Colin ,EI ,III ,p .21
)2( Fischer ,Battüta ,p .289.
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قبـر الرسـول عليـه أفضـل الصاة والسـام منفـرداً عـن رفيق آنس 

بصحبتـه وركـب أكـون في جملتـه لباعث مـن النفس شـديد العزايم 

وشـوق إلى تلـك المعاهد الشـريفة كان فـي الحيازيـم فحزمت أمري 

علـى هجـر اإلنـاث مـن األحبـاب والذكـور وفارقـت وطنـي مفارقة 

الطيـور للوكـور وكان والـدّي بقيـد الحيـاة فتحملت لبعدهمـا وصباً 

ولقيـت كمـا لقيـا نصباً وسـنّي يومئـذ ثنتان وعشـرون سـنة«)1(.

ويغلـب علـى الظـن أن ابن بطوطـة كان ينـوي أداء فريضـة الحج 

فحسـب ولـم يـدر ِبَخلَـِده أن عصـا الترحال سـتلقي به فـي مختلف 

البـاد فلـم يكتب لـه العـودة إلى وطنـه إال بعـد أكثر من ربـع قرن. 

وخـط سـير رحلتـه معـروف لنـا منـذ اللحظـة األولـى لتحركـه، إال 

أنـه ليـس مـن النـادر أن ينقطـع خيـط الروايـة أو يضطرب سـياق 

العـرض، وهـو علـى أية حـال يسـوقنا إلى لحظـة عودته إلـى أرض 

الوطـن. ولعـل اإلطـار الجـاف الـذي يحتـوي قصـة الرحلـة يصف 

بصـورة أبلغ من أي شـيء آخـر المدى الواسـع الذي بلغـه تجواله)2(؛ 

فقـد بـدأ تحركـه مـن طنجة مـارا فـي طريقـه علـى جميـع المدن 

الكبـري بشـمال إفريقيـا حتـى بلـغ اإلسـكندرية ثـم غادرهـا إلـى 

دميـاط فركـب النيـل إلـى القاهرة التـي كانت آنـذاك تمر علـى فترة 

مـن االزدهـار أيـام عصـر المماليـك وأحدثـت في نفسـه أثـراً يماثل 

األثـر الـذي أحدثته فـي وقتها مصـر الفاطميـة على ناصر خسـرو. 

ومـن القاهرة تابـع ابن بطوطـة النيل إلى أسـوان ومنها اتجه شـرقاً 

)1(- ابن بطوطةDefrémery ,I ,p .12 -13 Voyage , طبعة.
)Hennig ,II ,p .174 -)2 : عن تواريخ تحركات ابن بطوطه .
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مخترقـاً الصحـراء حتـى بلـغ مرفأ عيـذاب علـى البحـر األحمر وهي 

الفرضـة التـي كانت تتجه منها السـفن عـادة إلى جدة؛ غير أن سـير 

السـفن المصريـة بالبحـر األحمـر كان متوقفـاً آنذاك  بسـبب الحرب 

التـي اشـتعلت بيـن قبائـل البجـه والمماليـك ممـا اضطر معـه ابن 

بطوطـة إلى العـودة إلـى القاهرة.

وهنـاك واتتـه فكـرة زيـارة الشـام لينضـم إلـى قافلة الحـاج من 

دمشـق، واغتنـم هـذه الفرصة فـزار في طريقه فلسـطين مـارا على 

بيـت المقـدس كمـا زار الشـام فبلـغ أنطاكيـة والاذقيـة. وعقـب 

زيارتـه لحلـب أمضى فتـرة من الوقت بدمشـق ثـم انضم إلـى قافلة 

الحـج؛ فـزار مكـة والمدينـة. وأعقـب هـذا زيارته لمشـاهد الشـيعة 

وقبـر علـي بالنجف، ثم مـر بالبصـرة في طريقـه إلى فـارس؛ فزار 

شـيراز وأعقبهـا بالموصـل ودياربكـر مـن مـدن الجزيرة، ثـم رجع 

إلـى الكوفـة وغادرهـا إلـى بغـداد. وكان العام قـد انصرم مما يسـر 

عليـه فرصـة تأديـة الحج مـرة ثانيـة، وهنـا أقـام بمكة الفتـرة من 

عـام 729 هـ إلـى 730 هـ )من نهايـة عام 1328( حتـى عوفي من 

مـرض شـديد كان قـد ألـم بـه، وتعـرف خـال ذلـك على عـدد من 

العلمـاء والدراويـش المقيميـن بهـا. ولم يلبـث أن غادرهـا إلى جدة 

ومنهـا عبـر البحـر األحمر إلـى السـاحل الشـرقي إلفريقيا ثـم رجع 

منـه إلـى اليمـن ثم عـاد مـرة ثانيـة إلـى إفريقيا التـي غادرهـا إلى 

السـاحل الشـرقي لبـاد العرب علـى الخليج الفارسـي، وقـد مر في 

طريقـه علـى عمان وهرمـز البحريـن. وزار مكـة للمـرة الثالثة؛ فمر 

فـي طريقـه إليهـا علـى اليمامة ثـم اجتاز البحـر األحمر إلـى عيذاب 
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ومنهـا إلـى القاهـرة. أما الـدورة الثانية من أسـفاره فكانـت وجهتها 

األقطـار الشـمالية فقـد اجتـاز الشـام حتـى دخـل آسـيا الصغرى، 

وفيمـا يتعلـق بهـذه البـاد األخيـرة فـإن خط سـيره يعتـوره خلط 

شـديد؛ فقـد اجتـاز ابـن بطوطـة آسـيا الصغـرى حتـى وصـل إلى 

سـينوب )»صنـوب«( علـى البحـر األسـود ثم عبـر البحر فنزل شـبه 

جزيـرة القريـم عنـد مينـاء كفـا وهـي فيودوسـيا حاليـاً، وكانت إذ 

ذاك مـن المسـتعمرات الجنوبيـة بالبحر األسـود، وفيهـا- وألول مرة 

فـي حياته- سـمع ابـن بطوطة صـوت نواقيـس الكنائس. أمـا ميناء 

القريـم الرئيسـية فكانـت سـوداق التـي يعتبرهـا ابـن بطوطـة أحد 

المرافـئ العالميـة الخمسـة الكبـرى )إلـى جانب اإلسـكندرية بمصر 

وكلـم وقاليقـوت بالهنـد والزيتون بالصيـن()1(. وفي طريقـه مر ابن 

بطوطـة علـى سـلخات )القريـم القديمـة(؛ فجـال في جميـع أنحاء 

القريـم وروسـيا الجنوبيـة، ومن هنـاك بلـغ أرض بلغـار الفلجا)2(.

ثـم خـرج مـن اسـتراخان )»حاجـي طرخـان«( مـع قافلـة أميرة 

بيزنطيـة، هـي إحـدى زوجـات الخـان أوزبك، فبلـغ القسـطنطينية، 

ومـن هنـاك رجع مـرة ثانية إلـى مملكـة األوردو الذهبـي فوصل إلى 

مقـر الخان بمدينة سـراي، ثم عبـر الفلجا فوصل إلى خيـوه وغادرها 

إلـى بخـارى فأفغانسـتان ودخـل الهنـد فـي غـرة المحرم مـن عام 

734 هــ - 12 سـبتمبر 1333، ومنـذ هذه اللحظة يبـدأ الجزء الثاني 

)Defre ?mery ,I ,p .28 -)1 طبعةVoyage , ابن بطوطه .
 Janicsek, Ibn Battu? ta, p. 791 800; cf. Brockelmann, GAL, SB. II, p. 365- Markwart -)2(

: مع اإلشارة إىل 366.
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مـن وصـف الرحلـة. وفـي دلهـي حظي ابـن بطوطـة بدرجـة عالية 

مـن النفوذ لـدى السـلطان محمد بـن طغلق الـذي عينه فـي منصب 

القضـاء لمـدة خمـس سـنوات )1(. وفـي تلـك األثنـاء جهز السـلطان 

سـفارة إلـى الصيـن كان مـن أعضائهـا ابن بطوطـة، ولـم يوفق ابن 

بطوطـة فـي محاولتـه الوصول إلـى الصين بـرا عن طريـق قندهار؛ 

فأبحـر مـن قليقـوت إلـى جـزر الملديـف ) »جزائـر ذيبـة المهل«( 

Maldives وهنـاك أمضـى زهـاء عامين، شـغل خالهما مـرة أخرى 

منصـب القضاء، وزار سـيان والبنغـال ) »بنجالة«( والهند الشـمالية 

وأندونيزيـا، ومـن هنـاك اتجـه إلـى كانتـون بالصيـن. وفـي طريق 

العـودة أخـذ السـفينة من سـومطرة إلى ظفـار في جنوبـي الجزيرة 

العربيـة فبلغهـا في عام 748 هــ - 1347. ومرة أخرى نـراه ضارباً 

فـي فيافـي إيـران والعراق والشـام ومصـر؛ ثـم أدى فريضـة الحج 

للمـرة الرابعـة، وبعـد ذلـك ذهـب إلـى فلسـطين وشـهد بهـا الوباء 

المخيـف الـذي اجتاحهـا عـام 749هــ - 1348. وعقب ذلـك بقليل 

فـي أبريل مـن عام 750 هــ - 1349 ألحـت عليه رغبـة جامحة في 

الرجـوع إلـى وطنـه، ولعل تواتـر األخبـار بازدهار مراكـش في عهد 

السـلطان أبـي عنـان مـن بنى مريـن قد مكـن مـن هـذه الرغبة في 

نفسـه؛ فأخـذ طريق العـودة مـاراً على مصـر وتونس؛ وهنـاك واتته 

فكـرة زيـارة جزيرة سـردينيا ) »سـردانية«(، وفي أثناء هـذه الرحلة 

تعـرض مرتيـن لهجـوم لصـوص البحـر)2(، وعلـى الرغـم مـن هذا 

فقـد حالفـه التوفيـق؛ فتقـدم في طريقـه إلى فـاس مـاراً على تنس 

)1( Agha Mahdi Husain ,p .89 -91.
)2( Gibb ,Ibn Battüta ,p .9.
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وتلمسـان وتـازا، التـي علـم فيهـا بخبر وفـاة أمـه، حتى بلـغ باط 

السـلطان أبـي عنان فـي نوفمبر من عـام 750 هــ - 1349، وهناك 

انتهـى بـه المطـاف وقوبـل بما هـو أهل لـه مـن التقديـر واإلجال. 

بيـد أن تجوالـه لم يقـف عند هـذا الحد؛ فقـد بقي قطران إسـاميان 

لـم يكـن قـد زارهما بعـد أحدهمـا دولـة غرناطـة التي لم تسـتغرق 

زيارتـه لهـا وقتاً طويـًا، وفي طريقـه إليهـا زار قبر أمـه بطنجة)1(، 

ثـم عبـر مضيـق جبـل طـارق إلـى رنـده فمالقه وأقـام مـدة أطول 

بعـض الشـيء بغرناطـة، ومـن المحتمل أنـه تعرف فيهـا بمحمد بن 

جـزي، وهـو الرجل الـذي كتبـت له األقـدار أن يـدون أخبار أسـفار 

ابـن بطوطـة، ثم رجـع ابن بطوطـة إلى المغـرب عابـراً مضيق جبل 

طـارق للمـرة الثانيـة، غيـر أنـه لم يلبـث أن خـرج في غـرة المحرم 

مـن عـام 753 هــ - 18 فبرايـر 1352 فـي رحلـة أطـول مـن تلك 

بكثيـر كان قـد كلفه بها السـلطان أبو عنـان، وكانـت وجهتها جوف 

إفريقيـا، وقـد ظل وصـف هذه الرحلـة األخيـرة ال يفضله شـيء إلى 

عهـد الرحـات األوروبيـة في القرن التاسـع عشـر.

مـر ابـن بطوطـة بسجلماسـة فـي طريقـه إلـى تمبكتـو بمملكـة 

مالـي القويـة)2( التـي لـم يكـن قد مـر علـى اعتناقهـا اإلسـام عهد 

طويـل، وفي طريـق العـودة بعـد أن زار معـادن النحاس بتكـدا بدأ 

فـي 12 سـبتمبر 754 هــ - 1353 رحلـة شـاقة اسـتغرقت بضعة 

)1(- ابن بطوطة، الروائع، ص 150.
)Cf .Hennig ,III ,p .256 -260 -)2 تقع دولة ماىل عىل حوض النيجر.

)*( هذا التاريخ غري صحيح، وكما أثبت ِجب  Sir Hamilton Gibb فإن التاريخ الصحيح لوفاته هو عام 770 
هـ - 1368 - 1369 )راجع Selections ,p .2 (. )املرتجم(
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أشـهر فـي صحبـة قافلـة مـن تجـار الرقيق اختـرق خالهـا هضبة 

Ag-  بعـد أن مـّر فـي طريقه علـى واحة أغـدس Ahagger «»هـكار

des، ثـم عبـر جبـال أطلس شـتاء فـي ظروف قاسـية من الشـظف 

الشـديد إلـى أن بلغ »فـاس« في نهاية عـام 754 هــ - 1353؛ وفي 

هـذه المدينـة أمضى البقيـة الباقية مـن حياته، وهي نيٌف وعشـرون 

عامـاً لـم يقم خالها بـأي تجوال حتـى وافته منيته في عـام 779هـ 

.)*( 1377  -

وقـد كان عهـد المرينييـن، خاصـة فـي أثنـاء حكـم أبي الحسـين 

)731هـ - 749هـ - 1331 - 1348( وأبي عنان )749هـ - 759هـ 

- 1348 - 1358( عهـداً ازدهـرت فيـه الثقافـة فـي جميـع أنحـاء 

المغـرب اإلسـامي، وقـد عـد بنـو مريـن أنفسـهم ورثـة الحضـارة 

األندلسـية علـى الرغـم مـن أن الدولة العربيـة باألندلس  كانـت التزال 

علـى قيـد الحيـاة، ولـو أن رقعتها كانت قـد تقلصت بشـكل ملحوظ، 

لـذا فقـد اهتـم بنومريـن بتشـجيع األدب واألدبـاء كأسـافهم عـرب 

األندلـس. وقـد حفظـت لنـا اآلثـار المعماريـة لعصرهم نمـاذج فنية 

عظيمـة، كمـا اجتـذب باطهم عـدداً كبيـراً مـن األسـماء الامعة في 

مجالـي األدب والعلـم؛ فعاش في كنفهـم ابن خلدون وابـن الخطيب، 

وكاهمـا كان معاصـراً البـن بطوطـة)1(. ويبـدو أنـه كان للسـلطان 

أبـي عنـان الفضـل فـي ظهـور كتـاب وصـف رحلـة ابـن بطوطة؛ 

فهـو الـذي عثر له علـى »محـرر أدبي«، إن صـح هذا القول، وتشـير 

قرائـن األحـوال إلـى أن رحالتنـا رغمـاً من ولعـه بالقصـص فإنه لم 

)1( Marcais ,Meriniden ,p .537.
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يحـس انجذاباً شـديداً نحـو الكتابة.

أمـا كيـف خرجـت فكـرة الكتـاب إلـى الوجـود فيتضح ذلـك جلياً 

مـن ألفـاظ المحـرر؛ فهـو فـي كامـه عـن ازدهـار فـاس فـي عهد 

السـلطان أبـي عنـان يقول:

»وكان ممـن وفـد علـى بابهـا السـامي وتعدّى أوشـال البـاد إلى 

بحرهـا الطامـي الشـيخ الفقيه السـائح الثقة الصدوق جـوّاب األرض 

ومختـرق األقاليـم بالطـول والعرض أبو عبـد اللّه محمد بـن عبد اللّه 

بـن محمـد بـن إبراهيـم اللواتي الطنجـي، المعـروف بابـن بطوطة، 

المعـروف فـي البـاد الشـرقية بشـمس الديـن، وهـو الـذي طـاف 

األرض معتبـراً، وطـوى األمصـار مختبـراً، وباحـث فرق األمم وسـبر 

سـير العـرب والعجم ثم ألقـى عصا التسـيار بهذه الحضـرة العليا)1( 

... ونفـذت اإلشـارة الكريمـة بـأن يملـي مـا شـاهده فـي رحلته من 

األمصـار، ومـا علق بحفظـه من نـوادر األخبـار ويذكر مـن لقيه من 

ملـوك األقطـار وعلمائهـا األخيار وأوليائهـا األبرار، فأملـى من ذلك ما 

فيـه نزهـة الخواطـر وبهجة المسـامع والنواظـر من كل غريبـة أفاد 

باجتائهـا، وعجيبـة أطـرف بانتحائهـا، وصـدر األمـر العالـي لعبد 

مقامهـم الكريم المنقطع إلى بابهم المتشـرف بخدمـة جنابهم محمد 

بـن محمـد بن جـزي الكلبي ... بأن يضـم أطراف ما أماه الشـيخ أبو 

عبـد اللّـه من ذلـك في تصنيـف يكـون على فوائـده مشـتماً، ولنيل 

مقاصـده مكمـًا، متوخيـاً تنقيح الـكام وتهذيبـه معتمـداً إيضاحه 

)Defre ?mery ,I ,p .8 -)1 طبعةVoyage , ابن بطوطة.
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وتقريبـه ليقـع االسـتمتاع بتلـك الطرف، ويعظـم االنتفـاع بدّرها عن 

تجريـده عـن الصـدف؛ فامتثل ما أمـر به مبادراً، وشـرع فـي منهله 

ليكـون بمعونـة اللّه عـن توفيـة الغرض منه صـادراً، ونقلـت معاني 

كام الشـيخ أبـي عبـد اللّـه بألفـاظ موفيـة للمقاصـد التـي قصدها 

موضحـة للمناحـي التي اعتمدهـا، وربمـا أوردت لفظـه على وضعه 

فلـم أُِخـلَّ بأصلـه وال فرعـه، وأوردت جميع مـا أورده مـن الحكايات 

واألخبـار، ولـم أتعـرض لبحث عـن حقيقة ذلـك وال اختبـار، على أنه 

سـلك في إسـناد صحاحها أقـوم المسـالك، وخرج عن عهدة سـائرها 

بمـا يشـعر من األلفـاظ بذلـك، وقيدت المشـكل من أسـماء المواضع 

والرجـال بالّشـكل والنقـط ليكـون أنفـع فـي التصحيـح والضبـط، 

وشـرحت مـا أمكننـي شـرحه مـن األسـماء األعجميـة ألنهـا تلتبس 

بعجمتهـا على النـاس، ويخطئ في فـك معّماها معهـود القياس«)1(.

مـن هـذا يتضح لنـا أن وصـف رحلة ابـن بطوطة المعروف باسـم 

»تحفـة النظـار فـي غرائـب األمصـار وعجائـب األسـفار« ليـس من 

تصنيـف ابـن بطوطة نفسـه، بل يمثـل صياغـة أدبية لروايتـه عملها 

الكاتـب ابن جـزي، وال يـزال موجـوداً بالمكتبة األهلية بباريس قسـم 

مـن الكتـاب بخـط يـد الكاتب نفسـه. ويمكـن  الحكـم علـى الطابع 

العـام للكتـاب مـن ألفـاظ ابن جـزي التي استشـهدنا بها في سـياق 

هـذا الفصل ومـن تحليـل شـخصيته كأديب؛ فهـو على مـا يبدو من 

أدبـاء عصـر التدهور، وقـد بقي لنـا من آثـاره ترجمة لسـيرة حياته 

.p 9 -12  1(- رشحه(
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)Autobiography( ومصنـف فـي نسـب النبـي)1(. وقـد ولـد ابـن 

جـزي بغرناطة، وشـغل منصـب الكاتب لدى السـلطان أبـي الحجاج 

يوسـف من بني نصـر )733هـ - 755هــ - 1333 - 1354(، ثم لم 

يلبـث أن اختلـف معـه فرحـل عنه ليشـغل نفـس المنصـب في باط 

السـلطان أبـي عنـان الذي عـرف كيـف يجتذبـه إلى شـخصه، وأتم 

ابـن جـزي عمله فـي ثاثـة أشـهر؛ فقـد انتهى مـن »تقييـد« ألفاظ 

ابـن بطوطة في ديسـمبر من عـام 756 هــ - 1355 )2(، وفي فبراير 

مـن العـام التالي كان قـد أكمـل صياغتهـا)3(، ولم يعش طويـًا بعد 

هـذا؛ فقد وافتـه المنية في نفـس العـام)4(. وعلينا أن نأخـذ دائماً في 

اعتبارنـا جميـع الظـروف التـي تم فيهـا تدويـن الرحلة، بحيـث إننا 

إذا مـا قسـونا في حكمنـا على ابن بطوطـة فيجب أال ننسـى أن كثيراً 

مـن اللـوم الموجه إليـه يمكـن أن يكون ناشـئاً عن ابـن جزي.

و يمـس هـذا قبـل كل شـيء اإلطـار العـام للكتـاب الـذي هو من 

وضـع ابـن جـزي؛ فهـو يفتقر فـي كثير مـن األحيـان إلى التناسـب 

والتناسـق، ويمكـن من خال الشـذور التي اقتطفناهـا أن نحكم على 

األسـلوب المتكلـف الـذي لجـأ إليـه ابـن جـزي وميلـه الواضـح إلى 

السـجع واإلطنـاب، وهـي علـى أيه حـال من سـمات عصـر التدهور. 

ومـن حسـن الحظ أن أسـلوب الكتـاب ال يسـير في جميـع صفحاته 

علـى وتيـرة واحـدة؛ إذ كثيـراً مـا يتخلـل العـرض لغة ابـن بطوطة 

)1( Brockelmann ,GAL ,SB II ,p .366.
)Defrémery ,IV .p ,448 -449 -)2 طبعةVoyage ابن بطوطه. 

.p .451 3(- رشحه(
)4( Pons Boigues ,p .328 329 ,No 284.
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القصصيـة البسـيطة التـي تميل أحياناً نحـو لغة المحادثـة محتفظة 

فـي ذات الوقـت برزانتهـا وغناهـا بالتفاصيل فـوق ما تتميـز به من 

الحيويـة الدفاقـة والعاطفة الجياشـة. وإلى جانبها يبدو أسـلوب ابن 

جـزي ثقيـًا يغلـب عليـه الحشـو والتكلـف، كمـا تنعكس فيـه على 

الـدوام محاولـة واضحـة إلـى جمع قصـص ابـن بطوطـة المتفرقة 

فـي وحدة متماسـكة وتزويقها بصـورة تجعلها أقـرب إلى النصوص 

األدبية)1(.

وهـو يقتطـف من أشـعار مختلـف الشـعراء، أحياناً دون مناسـبة 

تسـتوجب ذلك، وبـا أدنى صلـة تربطهـا بموضوع كامـه، وغرضه 

مـن هـذا أن يكسـب كام ابن بطوطـة حيوية أكثـر. وأغلـب الظن أن 

ابـن جـزي قـد لجـأ إلـى الطريقـة القديمـة فـي تضميـن األوصاف 

المأخـوذة مـن المؤلفيـن السـابقين في سـياق عرضـه دون أن يهتم 

باإلشـارة إلـى أسـمائهم، ومـن اإلجحـاف اتهام ابـن بطوطـة بادعاء 

المعرفـة والعلـم بالكتـب؛ فهـو رجـل يحـب القصص ولكنـه يفضل 

حكايتهـا بألفاظـه هـو، ومن المشـكوك فيـه أن يكون هو المسـئول 

عـن تضميـن قطـع كبيـرة مـن كام ابـن جبيـر فـي وصف الشـام 

وبـاد العـرب دون أن يشـير إلـى المؤلـف، إال أنـه مـن الطبيعي أن 

يكـون ابـن جـزي الغرناطـي األصـل علـى معرفـة جيدة باألسـلوب 

المصقـول لمواطنـه األندلسـي ابـن جبيـر، خاصـة أن األخيـر كان 

بوجـه عـام محببـاً إلى قلـوب أهل بلـده، فـا غـرو أن أراد ابن جزي 

تحليـة مؤلفـه بإضافة تلـك القطـع إليه.

)1( Blachére ,p .350.
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إن دور ابـن جـزي فـي تحريـر الكتـاب كان لـه آثـار بعيـدة؛ فقد 

جهـد فـي أن يضفي علـى المصنـف طابعـاً فنيـاً متماسـكاً لعله لم 

يعـرف فـي األصـل إطاقـاً. ومن الواضـح أن ابـن بطوطة نفسـه لم 

يكـن ليسـتحيي مـن االعتـراف بأنـه قـد نسـي اسـم موضـع مـا أو 

اسـم شـخص ما، مثل ذلـك القاضـي الذي نـزل عليه بالشـام أو تلك 

المدينـة التي مـر عليها في طريقـه إلى تمبكتـو)1(، وأغلـب الظن أنه 

لـم يـدون مذكـرات منظمـة، وإذا كان قد دون شـيئاً ما فـا ريب في 

أنـه قـد أضاعـه خـال تجوالـه أضف إلـى هـذا أنه لـم يهـدف إلى 

إخـراج صـورة متكاملـة الجوانـب لوصـف أسـفاره، بل اكتفـى بأن 

يقـص على سـامعيه حـوادث معينة وقطعـاً متفرقة منها، لـذا فحين 

دعـت الحاجة إلـى الربط بينهـا في روايـة متتابعة فـإن المحرر بذل 

جهـداً ليـس بالقليـل ليخرج مـن القصة بأكثـر مما اسـتطاع المؤلف 

أن يتذكـره، سـواء أكان ذلك عن طريـق توجيه األسـئلة أم كان، ربما، 

اسـتحثه بوسـائل أخـرى. ولـم يكن ابـن جزي علـى معرفـة بالباد 

التـي تحـدث عنها ابـن بطوطة لـذا فليس غريبـاً أن يقع فـي أخطاء 

عديـدة عندمـا حـاول أن يجمـع بيـن هـذه القصـص المتفرقـة في 

وحدة متماسـكة، ويصدق هذا بصـورة خاصة على إفريقيا الشـمالية 

عندمـا أخذ ابـن بطوطة ألول مـرة طريقه إلـى مصر فدالئـل األحوال 

تشـير إلـى أن ابن بطوطـة كان قد نسـي وصف طريقه تمامـاً، وذلك 

لبعـد الزمـن الـذي ينيف علـى ربع قـرن، ومـن الماحـظ أن وصف 

هـذا الطريـق مختصـر للغايـة لـدى مقارنته ببقيـة وصـف الرحلة. 

)1(- ابن بطوطه، الروائع، يد.



مقاالٌت ِفي األدب العربّي

230

أمـا الخلـط الشـديد المتعلق بوصـف آسـيا الصغـرى)1( فيمكن رده 

إلـى ابن جـزي الذي حـاول با شـك أن يسـتخلص صـورة متكاملة 

الجوانـب بـإزاء العـدد الكبيـر من أسـماء األماكـن التـي يذكرها ابن 

بطوطـة. وكان ابـن بطوطـة قـد قطـع على نفسـه عهـداً بـأال يأخذ 

طريقـاً مـا أكثر من مـرة)2(، ومـن ثم فـإن تحديد طريق سـيره بدقة 

يسـتلزم معرفـة جيـدة باألقطـار التـي سـلكها. وعلـى نحو مـا أراد 

المحـرر فإن ابـن بطوطة قد أسـبغ علـى روايته في بعـض األحايين 

دقـة خياليـة ال تمـت للحقيقـة بسـبب، وذلك فيمـا يتعلـق بتحديده 

للمسـافات واألماكـن ممـا كان قد أسـدل عليه الزمن سـتار النسـيان 

بالنسـبة لـه؛ كمـا أنـه مـن الصعـب مثـًا التصديق بـأن عـدداً من 

رحاتـه الكبيـرة قـد بـدأ على وجـه التحديـد في غـرة المحـرم من 

عام. كل 

ومـن المحتمـل أن ابن جـزي لم يمس جوهـر القصص نفسـها لذا 

فـا يـزال ينتظـر إجابة شـافية حتـى اآلن سـؤال حائر هـو: إلى أي 

حـد يمكـن االعتماد على صـدق رواية ابـن بطوطة حتى ولـو وضعنا 

فـي اعتبارنـا مـدى فعاليـة العنصـر الذاتـي )Subjective( في هذا 

المجـال. ولقـد بـدأ هـذا التسـاؤل يأخـذ بخنـاق ابـن بطوطـة منذ 

لحظـة رجوعـه إلـى أرض الوطـن، تماماً كما حـدث مـع ماركوبولو، 

بـل إنـه يمكن استشـفاف لون من الحـذر حتى عند ابن جزي نفسـه، 

وذلـك فـي قولـه: »وأوردت جميع مـا أورده مـن الحكايـات واألخبار 

)1( Brockelmann ,GAL ,SB II ,p .366.
)2( Gibb ,Ibn Battüta ,p .5.
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ولـم أتعـرض لبحـث عن حقيقة ذلـك وال اختبـار«. ولقد سـارت هذه 

الشـكوك قدمـا تارة تفيـض وطوراً تغيـض، ولكنها لم تصـل بالطبع 

فـي األدب العربـي إلـى مرتبـة الحـدة أو تثيـر مثـل ذلـك االهتمـام 

الـذي ترجـع صـداه في األوسـاط العلميـة األوروبيـة. ولعلـه لم يكن 

مـن قبيـل الصدفـة المجـردة أن يسـير التأرجـح بين اليقين والشـك 

فـي شـأن ابـن بطوطـة بنفـس التتابـع الزمني الـذي سـاره موقف 

العلمـاء المحدثيـن مـن الجغرافيين العـرب اآلخرين؛ فالبحاثـة األُول 

الذيـن تعرفـوا على المتـن األصلي البـن بطوطة بصورة مباشـرة مثل 

كوزغارتـن  Kosegarten ولـي  Lee قـد وثقـوا ثقـة تامـة في صدق 

روايتـه ثـم أعقـب ذلـك فترة مـن التشـكك بلغـت غايتها فـي موقف 

النقـد المتطـرف الـذي وقفـه يـول Yule مـن ابـن بطوطـة. وأخيراً، 

وفـي القـرن العشـرين نلحـظ بداية عهـد مـن االعتـراف بقيمته من 

جديـد أخـذ يكتسـب األنصار يومـاً بعـد يـوم، وتتمثل وجهـة النظر 

األخيـرة فـي أن ابـن بطوطة يعكس بدقـة وإخاص العصر والوسـط 

اللذيـن عـاش فيهما، وذلـك في ضـوء الظـروف الحضارية السـائدة 

آنذاك.

وبالطبـع فابـن بطوطـة رجـل مسـلم قح مـن أهـل القـرن الرابع 

عشـر، ولكنـه كان أكثـر قربـاً إلـى المعتقـدات الشـعبية منـه إلـى 

العقيـدة الرسـمية، أعنـي المعتقدات السـائدة فـي المغـرب، وهو لم 

يلق بـاالً لجوانب الحيـاة التي تهم عصرنـا نحن، وقد احتلـت المكانة 

األولى بالنسـبة له المسـائل المتعلقـة بالعبادة واألوليـاء والدراويش؛ 

فاعتقـد فـي صحـة الكرامـات التـي حكيـت لـه أو التـي حدثـت له 
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هـو نفسـه، ولعله من اليسـير تفسـيرها في ضـوء االنخداع النفسـي 

والسـلوك الجماهيـري )Mass hypnosis( الـذي شـهده بنفسـه في 

الهنـد، أورّدهـا ببسـاطة إلـى المبالغـة التـي ينسـاق إليها بسـهولة 

جميـع الرحالـة فـي كل العصـور. فـإن أسـقطنا مـن حسـابنا هذه 

العوامـل فـإن روايتـه بوجه عام جديـرة بالثقـة أو أنه علـى األقل قد 

روى مـا اعتقـده الحق.

أمـا األخطـاء التـي وقـع فيهـا فليسـت بالقليلـة، ويجـب أال يغيب 

عنـا أنـه لـم يكن علـى معرفـة بلغـات البـاد العديـدة التـي زارها، 

وهـو فيما عـدا العربيـة كان ملمـاً ببعض الفارسـية، وربمـا التركية 

كذلـك، إال أن معرفتـه بلغـات الهنـد وقفت فـي الواقع عند حـد ألفاظ 

معـدودة كان يحـب أن يعرضها مـن حين آلخر، ولكـن التوفيق جانبه 

فـي معظـم األحـوال. وفي اتصاالتـه بالسـكان المحليين لـم يكن من 

النـادر أن يلجأ إلى االسـتعانة بمترجـم ما، وال يخفـى بالطبع النتائج 

التـي تترتـب علـى هـذا؛ إذ كثيراً ما تسـرب الخطـأ إلى أسـماء الباد 

األجنبيـة التـي يذكرهـا أثنـاء سـيره، كمـا أنـه ليـس من المسـتبعد 

أن يختلـط لديـه ترتيبهـا، زد علـى هـذا أن التتابـع الزمنـي للرحلـة 

غيـر منتظـم، وأن التواريـخ تبـدو كأن المحـرر قـد وضعهـا خبـط 

عشـواء، ونفـس هـذه المجموعـة مـن األخطاء وجـدت طريقهـا إلى 

االسـتطرادات التاريخيـة. لـكل هـذا فإنه يجـب أال يغرب عـن الذهن 

أن ابـن بطوطـة لـم يكن عالمـاً نقالة بـل اعتمـد اعتمـاداً مطلقاً على 

ذاكرتـه، وهـو كان يتمتـع حقـاً بذاكـرة ممتازة شـأنه في هذا شـأن 

جميـع ممثلـي الثقافـة العربية لذلـك العهد.
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وبعـد، فيجـب االعتـراف بـأن مقـدار األخطـاء الزمانيـة )أي فـي 

التواريـخ chronological( والمكانيـة )أي فـي المواضـع الجغرافية 

Topographical( ضئيـل لديـه عنـد مقارنـة ذلك بالعـدد الكبير من 

الوقائـع التـي يوردها)1(.

وقـد وجهـت حمـات النقـد بصورة خاصـة إلـى أقسـام معينة من 

رحلتـه كوصفـه للقسـطنطينية وحكاياته عـن الصين، أما عـن األولى 

فقـد كان اضطـراب التواريـخ سـبباً فـي حـدوث بعض الخلـط لديه، 

ولكـن علـى الرغـم مـن هـذا تـم االعتـراف فـي اآلونـة األخيـرة بأن 

وصفـه للمدينـة نفسـها يتسـم بطابـع الصحـة وال يمكـن  أن ينتج إاّل 

عـن معرفـة مباشـرة بها، فضا عـن أنه يكشـف في هذا الصـدد، كما 

هـو الحـال دائمـا، عن قـوة ماحظـة خارقـة)2(. وال تزال مسـتعصية 

 Mzik  علـى الحـل مسـألة حقيقـة زيارتـه للصين، وكمـا قال مجيـك

فإنهـا لم تنضـج بعد للحـل)3(، ويجب أن يتـرك الباب مفتوحـاً لها)4(، 

وال يـزال إجمـاع اآلراء أكثـر ميـًا إلى القول بـأن ابن بطوطـة لم يزر 

الصيـن. ويقـرر شـيفيرSchefer أن القليـل مـن رواياته عـن الصين 

يسـتأهل االهتمـام)5( ولـو أنه يجب االسـتدراك علـى هذا بـأن رواياته 

 Ferrand عـن الصيـن ليسـت بالقليلـة العـدد)6(. وقـد وصـل فيـران

وهـو خير خبير فـي األدب اإلسـامي عن الشـرق األقصى إلـى نتيجة 

)1( Mzik, Ibn Batüta, p. 15- Gibb Ibn Battuta, p. 12, 13.
.p .13 2( - رشحه(

)3(  Mzik ,Ibn Batuta ,p .15.
.p .413 sui 4(- رشحه(

)5( Schefer ,Notice ,p .23.
.p .23 ,24 6( - رشحه(
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مؤداهـا أن ابـن بطوطـة لم يـزر الهنـد الصينيـة وال الصيـن، بل لفق 

روايتـه عنهمـا دون توفيـق يذكر مـن مصـادر مختلفة)1(. وكمـا بينا 

مـن قبـل فـإن ابن بطوطـة ال يكشـف بوجـه عام عـن معرفـة جيدة 

بـاألدب الجغرافـي، وإذا مـا سـلمنا جـدالً بالفـرض القائـل بـأن ابن 

بطوطـة إنمـا اعتمـد فـي وصفـه علـى القصـص التـي سـمعها من 

اآلخريـن فثمة تفاصيـل معينة تجعل من العسـير علينا التسـليم التام 

بهـذا الفـرض؛ فمثـًا مـن الصعب القـول بأن ابـن بطوطـة، من غير 

أن يـزور الصيـن، قـد وجـد أن هناك مـا يضطره إلـى القـول بأنه قد 

التقـى فيهـا برجل مـن أهل سـبتة، ثـم يذكر اسـمه بالتفصيـل، كما 

يذكـر أيضـاً أنه قابل أخاً لذلك الشـخص نفسـه بالسـودان الغربي )2(. 

ممـا ال ريـب فيه أن الـكام يدور هاهنـا عن شـخصيات حقيقية كانت 

معروفـة للكثيريـن بمراكـش عند رجـوع ابـن بطوطة إليهـا فلم يكن 

بوسـعه إذن أن يفكـر فـي تعريض سـمعته للثلب من أجـل دافع تافه 

كهـذا. ومنـذ عهد ليـس بالبعيـد توصـل البحاثـة اليابانـي ياماموتو

Yamamoto إلـى رأي حـول رحلـة ابـن بطوطة في الشـرق األقصى 

ال يبلـغ فـي شـدته الـرأي الذي خـرج به فيـران؛ فهـو يقول:

»إنـه لمـن العسـير القـول بـأن جميـع حكايـات ابـن بطوطة عن 

الصيـن هـي من نسـج الخيال وحـده؛ حقـاً إن وصفه المفصـل لتلك 

الباد يشـمل عـدداً مـن النقـاط الغامضة ولكنـه ال يخلـو أحياناً من 

فقـرات معينـة تعتمـد علـى ماحظـة مباشـرة عـن الصيـن، فضاً 

)1( Ferrand ,Relations ,II ,p .432, 433.
)Defre ?mery ,IV ,p .281 -282 )2 طبعةVoyage , ابن بطوطه .
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عـن أنه من المسـتحيل القـول بـأن رواياته التـي وجدت توكيـداً في 

المصـادر الصينيـة وفـي أسـفار ماركوبولـو قـد كانـت مـن تلفيق 

مخيلتـه«)1(. والعتبـارات ذات طابـع عـام أخضع ياماموتـو رواية ابن 

بطوطـة عـن باد طوالسـي الغامضـة لتحليـل دقيق؛ ولنذكـر عرضاً 

أن روايـة ابـن بطوطـة عنها قد َجـرَّت عليه سـخرية بعـض البحاثة؛ 

فالعامـة يـول Yule مثاً قـال عنها في زمنـه »يجب البحـث عن تلك 

البـاد في صفحـات األطالس التـي تحتـوي الخارطـات البحرية مما 

رسـمته يد الطيـب الذكـر القبطـان غليفـر«)2(، وعلى الرغـم من هذا 

فـإن عـدداً مـن البحاثـة ممـن لم يصـل بهـم التشـكك إلـى الدرجة 

التـي بلغهـا »يـول« قـد حاولـوا العثـور علـى هـذه الجـزر فبحثوا 

عنهـا فـي جزيـرة بورنيـو)3(، وفيمـا بيـن اليابـان وشـامبا الواقعة 

فـي كوشـين صيـن)4(، وأخيـراً وضعوهـا في تونكيـن)5(، وقد سـاق 

ياماموتـو حججـاً قويـة للتدليل على أن طوالسـي إنما هي شـامبا)6(، 

بعينهـا التـي كانت تقع با شـك على الطريـق بين الهنـد والصين)7(. 

ولعـل ابـن بطوطـة كان ضحيـة القصـص الخرافيـة التـي رواها له 

المترجمـون المحليـون)8( عـن  تلـك البـاد، وذلـك لجهلـه باللغـات 

المحليـة. لـكل هـذا فإن روايـة ابن بطوطـة حتى في حـاالت قصوى 

)1( Yamamoto ,p .103.
.Yule ,Cathay ,II ,p .520-عن مجيك )Mzik ,Ibn Batuta ,p .411 ,note 17( )2(

)3(  Mzik ,Ibn Batuta .p .411 ,note 17.
.note 17 and p .412  4(- رشحه(

p .411 ,note 17 and p .413  5( - رشحه(
.Yamamoto ,p .116 )6(

.p .133  7( - رشحه(
, Mzik ,Ibn Batuta ,p .15-و الرتجمة ; p .408 -411 التحليل p .411 -413 )8(
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مثـل هذه، لـم تعد تثير الشـكوك في نفـس البحاثـة المعاصرين كما 

كان الحـال عليـه مـن قبل، خاصـة أن رواياتـه عن مواضـع مجاورة 

كجـزر ملديف مثـًا قد وكـد الرحالة المتأخـرون صحتهـا برمتها)1(.

ومـن الطريـف أن نسـوق ماحظـة البـن خلـدون في هـذا الصدد، 

خاصـة أن ابن خلدون مـن المؤلفين العرب القائل الذين ذكروا اسـم 

ابـن بطوطة، بـل والتقى بـه شـخصياً؛ ففـي »مقدمته« المشـهورة، 

وفـي الفصـل منهـا الذي يبحث »فـي أن آثـار الدولة كلها على نسـبة 

قوتهـا في أصلهـا« يذكر فيمـا يذكر:

»ورد بالمغـرب لعهـد السـلطان أبي عنان من ملوك بنـي مرين رجل 

مـن مشـيخة طنجة يعـرف بابن بطوطة كان رحل منذ عشـرين سـنة 

قبلهـا إلـى المشـرق وتقلـب في بـاد العـراق واليمـن والهنـد ودخل 

مدينـة دهلـي حاضـرة ملك الهنـد وهو السـلطان محمد شـاه واتصل 

بملكهـا لذلـك العهد وهـو فيروزجـوه وكان لـه منه مكان واسـتعمله 

فـي خطـة القضـاء بمذهب المالكيـة في عمله ثـم انقلب إلـى المغرب 

واتصـل بالسـلطان أبي عنـان وكان يحدث عن شـأن رحلتـه وما رأى 

مـن العجائـب بممالـك األرض وأكثر مـا كان يحدث عـن دولة صاحب 

الهنـد ويأتـي مـن أحوالـه بمـا يسـتغر بـه السـامعون، مثـل أن ملك 

الهنـد إذا خـرج إلى السـفر أحصـى أهل مدينتـه من الرجال والنسـاء 

والولـدان وفـرض لهـم رزق سـتة أشـهر تدفع لهـم من عطائـه وأنه 

عنـد رجوعـه مـن سـفره يدخـل في يـوم مشـهود يبـرز فيـه الناس 

.p .15  1( - رشحه(
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كافـة إلى صحـراء البلـد ويطوفون به وينصـب أمامه فـي ذلك الحقل 

منجنيقـات علـى الظهـر ُترَْمـى بهـا شـكائر الدراهـم والدنانير على 

النـاس إلـى أن يدخـل إيوانه، وأمثـال هـذه الحكايات فتناجـى الناس 

بتكذيبـه، ولقيـت أيامئـذ وزيـر السـلطان فـارس بـن وردار البعيـد 

الصيـت ففاوضتـه في هـذا الشـأن، وأريته إنـكار أخبار ذلـك الرجل 

لمـا اسـتفاض في النـاس من تكذيبـه، فقال لـي الوزير فـارس: إياك 

أن تسـتنكر مثـل هـذا من أحوال الـدول بما أنـك لم تره فتكـون كابن 

الوزيـر الناشـئ في السـجن، وذلـك أن وزيـراً اعتقله سـلطانه ومكث 

في السـجن سـنين ربى فيها ابنه فـي ذلك المحبس، فلمـا أدرك وعقل 

سـأل عـن اللحـم الـذي كان يتغـذى، فقال لـه أبوه هـذا لحـم الغنم؟ 

فقـال ومـا الغنم، فيصفهـا له أبـوه بشـياتها ونعوتها، فيقـول يا أبت 

تراهـا مثـل الفـار، فينكر عليه ويقـول أين الغنـم من الفـار! وكذا في 

لحـم اإلبـل والبقر؛ إذ لـم يعاين في محبسـه مـن الحيوانـات إال الفار 

فيحسـها كلهـا أبنـاء جنس الفـار، وهذا كثيـراً مما يعتـري الناس في 

األخبـار كمـا يعتريهم الوسـواس فـي الزيادة عنـد قصد اإلغـراب كما 

قدمنـاه أول الكتـاب فليرجع اإلنسـان إلـى أصوله وليكـن مهيمناً على 

نفسـه ومميـزاً بين طبيعـة الممكـن والممتنع بصريح عقله ومسـتقيم 

فطرتـه؛ فمـا دخـل في نطـاق اإلمـكان قبلـه وما خـرج عنـه رفضه، 

وليـس مرادنـا اإلمـكان العقلـي المطلق؛ فإن نطاقه أوسـع شـيء فا 

يفـرض حـداً بين الواقعـات وإنما مرادنا اإلمكان بحسـب المـادة التي 

للشـيء، فإنـا إذا نظرنا أصل الشـيء وجنسـه وصنفه ومقـدار عظمة 

قوتـه أجرينـا الحكـم مـن نسـبة ذلك علـى أموالـه وحكمنـا باالمتناع 

علـى ما خرج مـن نطاقه وَُقـل رَّبِّ ِزْدِنـي ِعلًْما، وأنت أرحـم الراحمين 
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واللّـه سـبحانه وتعالـى أعلم«)1(؛ مـن هذا يتبيـن أن عالميـن، أحدهما 

ابـن خلـدون فـي القـرن الرابـع عشـر واآلخـر ياماموتـو فـي القرن 

العشـرين، قـد وصـا فـي الحقيقـة إلـى اسـتنناج واحـد مـؤداه أنه 

مـن المسـتحيل رفـض رواية ابـن بطوطة على أسـاس أنهـا تتناقض 

مـع الواقـع، ويميل العلـم األوروبـي الحديث إلـى أن يقـف نفس هذا 

الموقـف من ابـن بطوطة.

ووضـع ابـن بطوطـة فـي تاريـخ األدب الجغرافـي واضـح للعيان؛ 

فهـو لـم يكـن جغرافيـا نقالـة أو مـن أصحـاب الموسـوعات أو مـن 

األدبـاء، بـل كان شـخصاً عاديـاً للغاية ال يتمتـع بأية مواهـب خاصة، 

وال تنعكـس فـي رواياته أفكار عميقـة أو ماحظات دقيقـة، وكثيراً ما 

نلتقـي لديـه بأمثلة لتصديـق أكثر الروايـات إغراباً في الخيـال. وعلى 

الرغـم مـن كل هـذا فهو شـخص شـاهد الكثيـر وعرف كيـف يصور 

ما شـاهده بدقـة وبسـاطة)2(، وقـد جعلت منـه األقـدار جغرافيا على 

الرغـم منـه، إن صـح هـذا التعبيـر، وصنعـت منه لونـا مـن الرحالة 

نـادراً عنـد العـرب ذلـك هـو الرحالة الـذي يسـتهدف الرحلـة لذاتها 

ويضـرب فـي مجاهـل األرض اسـتجابة لعاطفـة ال تقـاوم ورغبـة 

جارفـة للتعـرف علـى األقطار والشـعوب. وهـو على نقيـض الغالبية 

العظمـى مـن الجغرافييـن العـرب لـم يجمـع مادتـه مـن صفحـات 

)1( ابن خلدون، املقدمة، طبعة القاهرة 1322 هـ - 1904، ص -143 144.
Voyage - ابن بطوطه  I ,p .370 -371 و الرتجمة I ,p .327 -328 املتن  Prole ?gome ?nes )الرتجمة(

الكراسة  الروائع،  ابن بطوطه،  p .466 -467 )املتن(Defre ?mery ,III ,p .464 -465 طبعةcf منتخبات 
األوىل، يا- يب .

)2( De Goeje, Selections, p. 8- Devic, Littérature arabe, p. 397- 398.
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الكتـب، بـل جمعهـا عـن طريـق التجربـة الشـخصية وعـن طريـق 

محادثاتـه مـع شـخصيات تعـرف عليهـا عرضاً فـي خـال رحاته. 

وقـد شـغل اهتمامـه بالمواضـع الجغرافيـة مكانـة ثانويـة بالنسـبة 

الهتمامـه بالبشـر، وهـو بالطبع لـم يفكر فـي أن يجـري أي نوع من 

البحـث والتحقيـق في مجـال الجغرافيـا، ولعله نتيجة لهـذا قد أصبح 

كتابه نسـيج وحـده كوصـف للمجتمع اإلسـامي والشـرقي عامة في 

القـرن الرابـع عشـر؛ فهـو خزانـة تحفـل بمـادة غنيـة ال فـي مجال 

الجغرافيـا التاريخيـة أو تاريخ عصره فحسـب بل عـن جميع حضارة 

ذلـك العهد، فتـراه يعـرض لجميع الظواهـر االجتماعية بالسـرد حتى 

تلـك التـي يهملهـا المؤرخـون عـادة فتمـر أمـام أنظارنـا مراسـيم 

الباطـات األجنبيـة وأزيـاء الشـعوب المختلفـة وتقاليدهـا وحرفهـا 

وأصنـاف األطعمـة واألغذيـة؛ فهـو بهذا ليـس كتابـاً نظريـاً جافاً بل 

علـى العكـس مـن ذلـك يفيـض باإلنسـانية والحيويـة وال يبخـل فيه 

المؤلـف بماحظاتـه وتعليقاته في أية مناسـبة تعرض، وهـو ال يمثل 

وثيقـة ممتازة لتجربة فردية فحسـب بـل يقدم كذلك نموذجـاً صادقاً 

ألفـكار وتصـورات مواطـن إسـامي من أهـل القـرن الرابع عشـر)1(.

ولمـا كان للنثـر الفنـي الغلبـة فـي األدب العربـي؛ فلـم يكـن من 

الغريـب أال يتمتـع مصنف ابـن بطوطة في القـرون التاليـة بالرواج، 

فقـد وقف منـه العلماء المتزمتـون موقـف التحفظ، وطرحـوه جانباً 

علـى أنـه ضرب مـن الحكايـات واألسـاطير الشـعبية، بـل وليس في 

علمنـا أن أحـداً من المؤلفيـن المتأخرين قد أشـار إليه مجرد إشـارة، 

)1( Gibb ,Ibn Battuta ,p .12 -Mzik ,Ibn Batuta ,p .14.
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إذا اسـتثنينا الموجـز الـذي وضعـه للكتاب فـي القرن الحادي عشـر 

الهجري )السـابع عشـر الميادي( شـخص يدعى البيلونـي، وتعرفت 

عليـه أوروبـا قبـل أن يتعـرف عليـه العالـم العربـي. وفـي العصـر 

الحديـث فقـط، وذلك بفضـل الطبعـة األوروبية للمصنـف والتي أعيد 

طبعهـا مـراراً بالشـرق، بـدأ أصل الكتـاب يجد طريقه شـيئاً فشـيئاً 

إلـى األوسـاط العربية المثقفـة في صـورة مختارات مدرسـية وكتب 

للمطالعـة في أغلـب األحيان.

وخيـر مثـال لها تلـك الكتيبـات الثاثة التـي أخرجها في سلسـلته 

المعروفـة فـؤاد افرايم البسـتاني )عـام 1927(، أما بالنسـبة لأتراك 

العثمانييـن فـي القـرن التاسـع عشـر فلـم يكن مـن السـهل أن يمر 

ابـن بطوطـة هكـذا دون أن يثير اهتمامهـم، إن ليس لشـيء فلوصفه 

المفصـل آلسـيا الصغـرى علـى أقـل تقديـر، ناهيـك عمـا يحفل به 

كتابـه مـن تفاصيـل هامـة تتعلـق بموضوعـات شـتى، وقـد ظهرت 

محـاوالت لترجمتـه إلـى اللغـة التركية منذ السـتينيات األولـى للقرن 

الماضـي وذلـك فـي صحيفـة »تقويـم وقائـع« التـي كان يحررهـا 

كمـال أفنـدي)1(؛ أو الترجمـة الكاملـة للكتـاب التـي قام بهـا الداماد 

محمـد شـريف؛ فقـد ظهرت فـي ثاثـة أجزاء فـي نهاية ذلـك القرن 

التركـي  وللعامـة   .)2()1901  -  1897  - 1319هــ   - )1315هــ 

محمـد جـودت )توفـي فـي عـام 1935( تعليـق واف علـى روايـة 

ابـن بطوطـة عـن تقاليد »األخـى« بآسـيا الصغـرى ومقارنتـه لذلك 

.ZDMG, 16, 1862, p. 756 :1(- خطاب بوشا من استنبول ىف مايو 1862، راجع(
)2( Brockelmann ,GAL ,SB II ,p .366.
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مـع تقاليـد »الفتيـان« عنـد العـرب )1(. وعلى أيـة حال فيجـب القول 

بـأن معرفـة االسـتعراب األوروبـي بابـن بطوطـة جـاءت متأخـرة، 

ومتأخـرة بكثيـر، عـن معرفتـه باإلدريسـي، بل وحتـى بأبـي الفدا، 

 d’Herbelotومـن العبـث البحـث عـن اسـمه فـي موسـوعة دربلـو

المعروفـة التـي جمعـت خاصـة المعـارف فـي ميـدان االسـتعراب 

حتـى القـرن الثامن عشـر، أو عند اشـنوَرر Schnurrer الذي سـجل 

أسـماء جميـع المؤلفـات التـي ظهـرت فـي عالـم االسـتعراب إلـى 

عـام 1810. وفـي بدايـة القـرن التاسـع عشـر تم الكشـف عـن ابن 

بطوطـة ألول مـرة، ولـم يتم ذلـك بواسـطة العلمـاء ولكن بواسـطة 

اثنيـن مـن الرحالـة همـا زيتسـن  Seetzen )1808( وبوركهـارت 

 Burckhardt اللذيـن اسـتطاعا بحـق أن يقـدرا زميلهمـا المغربـي 

حـق قـدره، وإليهمـا يرجـع الفضـل في وصـول مخطوطـات موجز 

البيلونـي إلـى أوروبـا ألول مـرة )بمكتبتـي غوطـاGotha وكمبردج 

 Cambridge(، وبهـذا أصبـح المتن فـي متناول أيـدى العلماء. وكان 

أول مـن تناوله بالبحـث العامـة كوزغارتـن  Kosegarten، وتلميذه 

ابتـز Apetz؛ فقـدم األول تحليـًا عامـاً للرحلة وثاثـة مقتطفات من 

المتـن تصحبهـا الترجمـات والتعليقات بعنـوان: »الرحلة الفارسـية« 

Iter Persicum و»الرحلـة الملديڤيـة«Iter Maldivicum و»الرحلة 

اإلفريقيـة«Iter Africanum )1818(؛ أمـا الثانـي فقـد قـام بنفس 

 .)1819( Malabar المهمـة فيمـا يتعلـق بوصفـه لسـاحل ملبـار

وتمثـل خطـوة إلـى األمـام، في دراسـة ابـن بطوطـة، تلـك الترجمة 

.Gos .Selj ,p .106 ,note 1 جودت، األخ , Margoliouth ,JRAS ,1939 ,p .623 -Goldlevski- )1(
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الكاملـة للموجـز التـي قـام بها العامـة اإلنجليـزي لي Lee األسـتاذ 

بجامعـة كمبـردج )1829(، وعلـى النقيـض من هـذا فـإن الترجمة 

البرتغاليـة التـي قام بهـا مـورا Moura )1840 - 1855()1( معتمداً 

فـي ذلك علـى مخطوطة حصـل عليها بفـاس في حوالي عـام 1797 

لـم تحـظ بالعناية الكافيـة)2(. أمـا أصل الكتـاب فإنه لم يتـم العثور 

عليـه إال بعـد فتـح الفرنسـيين للجزائر واسـتيائهم على قسـنطينة، 

Bib- وأعقـب هـذا أن وجـدت طريقها إلـى المكتبـة األهليـة بباريس 

liotheque Nationale نحـواً مـن خمـس مخطوطـات؛ اثنتان منها 

كاملتـان، وأبعـاض منهمـا بخـط يـد ابن جزي نفسـه. وبهـذا تمكن 

العلمـاء الفرنسـيون، بعـد محـاوالت عديـدة لنشـر وترجمة أقسـام 

مـن الكتـاب، مـن أن يخرجـوا أول طبعـة كاملـة للرحلـة مصحوبـة 

بترجمـة فرنسـية فـي أربعـة أجـزاء بقلـم المستشـرقين دفريمـري 

 Defremery وسـانغنتي  Sanguinetti )1853- 1858(، وقد قوبل 

 Renan ظهـور الجـزء األول بحمـاس شـديد مـن قبـل العامة رنـان

الـذي نشـر بهـذه المناسـبة دراسـة عـن ابن بطوطـة وكتابه تتسـم 

بالكثيـر مـن الحيوية. والتـزال الطبعـة الفرنسـية فـي جوهرها إلى 

أيامنـا هـذه تمثـل األسـاس الـذي قامـت عليـه جميـع األبحـاث عن 

رحلـة ابـن بطوطـة، وقـد أعيـد طبعهـا أكثر مـن مـرة، ولكنهـا لم 

تخضـع فـي مجموعهـا لفحـص منظم علـى الرغـم من أنـه ال يمكن 

بالطبـع أن ُترِْضـَي فـي الوقـت الحاضـر متطلبـات البحـث العلمـي 

المعاصـر. غيـر أن الدراسـات المسـتقلة التـي تناولت بحـث فصول 

)1( Mzik, Ibn Batuta, p. 16- Brockelmann, GAL, SB II, p. 366.
)2( Moura ,Viagens ,p .V .
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مختلفـة مـن الرحلـة أو عالجت مسـائل متعلقـة بذلك قـد زاد عددها 

بصـورة ملحوظـة؛ ويمكـن إعطاء فكـرة عامة عـن الرحلـة بأجمعها 

مـن خال الترجمـات التي عملـت ألقسـام مختلفة من الكتـاب، أعني 

بذلـك ترجمات مجيـك  Mzik )1911( وجـب  Gibb )1929( المزودة 

بتعليقـات موجـزة، والتـي يمكـن أن تعـد القـول الفصل إلـى يومنا 

هـذا فـي دراسـة »منافـس ماركوبولـو«)1( )*(. وأن االهتمـام الـذي 

قابلتـه به أوروبا في القرنين التاسـع عشـر والعشـرين ليقـف برهاناً 

قاطعـاً علـى صـدق قـول ابن جـزي فـي خاتمـة الكتاب:

»وال يخفـى علـى ذي عقـل أن هذا الشـيخ هـو رّحـال العصر، ومن 

قال رحـال هـذه الملة لم يبعـد«)2(.

ونحـن إذ نودعـه اآلن فإنمـا نفـارق بذلك آخـر رحالة عربـي كبير؛ 

كمـا وأننـا بمفارقتنـا لموسـوعات عهـد المماليـك قـد فارقنـا آخـر 

المصنفـات الكبيرة التي تقدم عرضـاً عاماً لـأدب الجغرافي العربي.

)1(  راجع أيضا الكتاب الذى ظهر أخريا:
 Mahdi Husain, The Rehla of Ibn Battu? ta, Gaekward’s Oriental Series, No CXXII, Baroda.

;3591
ففيه توجد أول ترجمة وافية باالنجليزية لرحلة ابن بطوطة ىف الهند و جزر امللديف و جزيرة سيان.

C. Collin Davis, JRAS, parts l, 2, 1957, p. 126 128
: راجع أيضا تقريظه .

)*( استدرك النارشون السوفيت عىل املؤلف ذكره لظهور بحث لعامة هندي هو مهدي حسني عالج فيه الكام 
أن  فنذكر  عليهم  بدورنا  نستدرك  ونحن   .)1953( ورسنديب  ملديف  وجزر  الهند  يف  بطوطة  ابن  أسفار  عن 
املستعرب الكبري جب  SirHamilton Gibb قد رشع يف نرش ترجمته اإلنجليزية الكاملة للرحلة التي كان قد وعد 

بها والتي ظهر منها حتى كتابة هذه السطور جزآن.
بقلم  وإيطالية   )1961 )براغ   Ivan Hrbek  بقلم هربك تشكية  ترجمة  للكتاب  يوجد  أنه  هذا  إىل  كما نضيف 
غابريييل  Fr .Gabrieli )فلورنسة 1961( وأخرى موجزة باليابانية؛ ويجري حالياً العمل يف تحضري ترجمات 

باللغات البولندية واملجرية والروسية. )املرتجم(
)Defrémery ,IV ,p .449 - )2 طبعة Voysge , ابن بطوطه .
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ابن خلدون

لعـل من المناسـب ونحن ننتقـل من القرن الرابع عشـر إلـى القرن 

الخامـس عشـر فـي تحليلنا لـأدب الجغرافـي العربي أن نقـف قلياً 

لنلقـي نظـرة علـى اآلراء الجغرافية لدى ابـن خلدون، ليـس ذلك فقط 

ألن ابـن خلـدون قـد ولد فـي عـام 732هــ - 1332 وأكمـل مصنفه 

األساسـي فـي الربـع األخيـر مـن القـرن الرابـع عشـر؛ حوالـي عام 

780هــ - 1378، وظـل يضيـف إليـه إلـى وفاتـه في عـام 808هـ 

- 1406، وبهـذا يقـف علـى الحـد الفاصـل بيـن قرنين؛ أقـول ليس 

لهذه األسـباب فحسـب، بل ألن »مقدمـة« كتابه في التاريخ تسـتهدف 
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وضـع علـم جديـد فـي الحضـارة البشـرية، وتعـرض لنـا خاصـة 

لجميـع معارف العصور السـالفة فـي مختلف المياديـن، وهي تعطي 

فكـرة جليـة عن المسـتوى الذي بلغـه العلم فـي العالم اإلسـامي في 

بدايـة القـرن الخامـس عشـر، وذلـك على يـد واحد مـن أبـرز علماء 

اإلسـام، زد علـى هـذا أن ابـن خلـدون إنمـا يمثل مـن ناحيـة أصله 

وسـيرة حياتـه مزيجاً طريفـاً لحضـارة ذلك العصـر)1( )*(.

فأبـو زيـد عبـد الرحمـن بن محمـد بـن خلـدون ينتمي إلـى فرع 

مـن كنـدة كان يقيـم قبـل اإلسـام بحضرمـوت، وقـد دخـل أجداده 

األندلـس مـع الفتـح واسـتقروا بقرمونة وإشـبيلية وظهر مـن بينهم 

علـى مـر القـرون عـدد مـن رجـال اإلدارة والفقهـاء، وفـي األندلس 

اتخـذ أول أجـداده االسـم المغربـي ابـن حلدون. وبسـقوط إشـبيلية 

فـي عـام 1248 انتقـل بنـو خلـدون إلـى شـمال إفريقيا واسـتقروا 

نهائيـاً بتونـس، وبهـا توفي فـي عـام 749هــ 1348 والـده، الذي 

كان بـدوره فقيهـاً وإداريـاً، وذلـك بالطاعـون الـذي اجتـاح العالـم 

آنـذاك والذي شـهده ابـن بطوطة فـي موضع آخـر. ولد ابـن خلدون 

بتونـس فـي عام 732هــ - 1332، وبدأ وهو في سـن مبكـرة حياته 

 Brockelmann, GAL, II, p. 242- 245; SB II, p. 342- 344- Bel, EI, II, p. 419- 420- -  )1(
 Arendonk, Ibn Khaldu? n, p. 94- Gibb, EI, EB, p. 257 Pons Boigues, p. 350- 362, No 302-

,Carra de Vaux, Les Penseurs
البستانى، الروائع، -13 -10

 I, p. 278- 293- Margollouth, Lectures, p. 156- 158- Krachkovski, Arabskia Literatura, p.
 30- Bartold, Mus. mir, p. 63- 65- Bartold, Kult. mus., p. 53- 55- Amari)- Nallino (, I, p.

.84- 85, No 60- Ferrand, Relations, II, p. 459- 461
)*( عما ظهر عن ابن خلدون من دراسات وأبحاث راجع كتاب عبد الرحمن بدوي »مؤلفات ابن خلدون« القاهرة 

1962؛ وراجع أيضاً »أعمال مهرجان ابن خلدون«، القاهرة 1962. )املرتجم(
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المسـتقلة التـي أحـاط بهـا الكثيـر مـن القلـق واالضطـراب، وعلى 

الرغـم مـن ميله الشـديد إلى الدراسـة فـإن هذا لـم يحل بينـه وبين 

التقلـب فـي المناصـب الحكومية طـوال حياتـه تقريباً؛ فشـغل عدداً 

مـن الوظائـف اإلداريـة والكتابية قربته إلـى حياة الباط والدسـائس 

السياسـية التـي شـارك فيهـا أحيانـاً بنصيـب وافـر. وقد عـاش ابن 

خلـدون فـي جميـع اإلمـارات التـي تقاسـمت المغـرب آنـذاك؛ فإلى 

جانـب تونـس أقـام بفـاس متمتعاً بعطـف السـلطان أبي عنـان من 

بنـي مريـن، وهـو نفـس ذلـك السـلطان الـذي عـاش في كنفـه ابن 

بطوطـة، وقـد مر بنا قبـل قليل إشـارة ابن خلـدون إلى هـذا األخير. 

وكان مـن بيـن أصدقـاء ابـن خلدون حيـن إقامتـه بغرناطـة الوزير 

المشـهور واألديـب الكبيـر ابـن الخطيب الـذي أصبح فيما بعـد عدواً 

لـدوداً لـه، وفي عـام 765هــ - 1363 اختـاره أمير غرناطـة ليكون 

سـفيره إلـى ملك قشـتالة. ولم يقـدر البن خلـدون أن يسـتقر طوياً 

فـي موضع مـا؛ فعند رجوعـه إلـى إفريقيا أخـذ يتنقل بيـن عدد من 

المـدن مثل بجاية وبسـكرة وتلمسـان وفـاس ثم رجع إلـى األندلس. 

وقـد اسـتطاع مـرة أن يخلو إلـى نفسـه بضعة أعـوام، وذلـك ابتداء 

مـن عـام 776هــ - 1375 فـي بقعـة شـبه بدويـة هـي قلعـة ابن 

سـامة من أعمـال وهـران)1(؛ انقطـع فيها للقـراءة والتأليـف، عاماً 

دون كلـل فـي تحضيـر مقدمـة تاريخـه. وفـي خـال زيارة لـه إلى 

تونـس، بهـدف جمـع المـادة العلميـة لتاريخه، تبيـن لـه أن اإلقامة 

بالمغـرب لم تعد فـي مصلحته بسـبب االضطرابات السياسـية، فقرر 

)1( -Prole ?gomenes ,I ,p .LXVII ,note 3.
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مغـادرة تونـس إلى المشـرق متعلاً بالحـج، وخرج مـن المغرب إلى 

غيـر رجعـة في عـام 784هــ - 1382. وبعـد أن أقام بعـض الوقت 

باإلسـكندرية غادرهـا إلـى القاهـرة التـي كانـت تعـد بحـق مركـز 

الثقافـة اإلسـامية فـي ذلك العصـر، وهنا تمتـع ابن خلـدون برعاية 

السـلطان المملوكـي برقـوق، وشـغل في عهـده وعهد ابنه السـلطان 

فـرج منصـب قاضـي قضـاة المالكية لمـرات عديـدة ابتـداء من عام 

786هــ - 1384، وأدى فريضـة الحـج ألول مرّة في عـام 789هـ - 

.1387

وقـد الحقتـه الدسـائس فـي مصر فأعفـي مـن منصبـه القضائي 

سـت مـرات، وأمضى بضعـة أعـوام انقضت عـام 797هــ - 1394 

فـي عزلـة بالفيـوم كان مـن أسـبابها الحـزن العميـق الـذي أصابه 

بسـبب نكبـة أسـرته فـي حـادث غـرق سـفينة، وفـي بدايـة القرن 

الخامـس عشـر عرفتـه الشـام أيضاً؛ فقـد كان فـي معية السـلطان 

فـرج عام 803هــ - 1400 عند خروجـه لصد التتار، وكان بدمشـق 

حيـن حاصرهـا تيمـور لنك، وقـد أخذ ابـن خلـدون طرفاً فـي الوفد 

الـذي خـرج للتفـاوض فـي تسـليم المدينـة، وأغلـب الظـن أن قصة 

مقابلتـه لتيمـور وحديثـه معـه، تلـك القصة التـي يرويهـا بين عدد 

مـن المؤرخيـن ابن عربشـاه أيضـاً، قد أخـذت نصيبها مـن المبالغة 

والتزويـق، ولـو أن ذلك ال ينفي إمـكان حدوثها)1(. وقـد أذن له تيمور 

فـي الرجوع إلى مصر فـي مارس من عام 803هــ - 1401 فأمضى 

األعـوام األخيـرة مـن حياتـه بالقاهرة تـارة يقال مـن منصبه كقاض 

)1( - املغربى، محمد، ص 38 - 83.
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وطـوراً يعـاد إليـه، وأمـام هـذه اللوحـة المتعـددة األلـوان لسـيرة 

حياتـه لـم يكن غريبـاً أن تحمـل بعض مخطوطـات ترجمته لسـيرة 

حياتـه )Autobiography( عنـوان »رحلـة ابـن خلـدون فـي الغرب 

والمشـرق«)1( )*(، وعلـى الرغـم من هـذا فإن الكتاب فـي الحقيقة ال 

يمثـل مصنفـاً جغرافيـاً من نمـط الرحلة المعـروف لنا جيـداً بل هو 

ترجمـة لسـيرة حياتـه بقلمـه بكل مـا يحمل هـذا اللفظ مـن معنى، 

وفيهـا يعرض ابـن خلدون لجميـع تنقاتـه والحوادث التـي مرت به 

دون أن يحـاول إظهـار شـخصيته في ضـوء مائم لها، مما يشـهد له 

باألمانة وشـرف الضمير. حقـاً 

وقـد عرفـت هـذه السـيرة مـن وقـت طويـل فـي أوروبـا بفضـل 

ترجمـة دي سـلين  )De Slane)2، وهـي توجـد فـي معظـم األحـوال 

ملحقـة بمصنفـه التاريخي، وتسـاق في جميـع المخطوطـات تقريباً 

إلـى عـام 697هــ - 1394، وهـذا التاريخ يتفـق مع فتـرة انقطاعه 

بالفيـوم، غيـر أن طـه حسـين تمكـن مـن الرجـوع إلـى مخطوطـة 

موجـودة بالقاهرة تسـوق العـرض إلى عام 807هــ - 1404 أي إلى 

العـام السـابق لعـام وفاة ابـن خلـدون)3( )*(:

.Mahmassany ,p .38 ;cf-حاجى خليفة III ,p .350 ,No 5881 -)1(
)*( تحمل الطبعة املرصية لهذا الكتاب )1951( عنواناً مغايراً هو »التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً ورشقاً«. 

)املرتجم(.
)De Slane, Histoire des Berbe? res- Prolégomeènes, I - )2, - ابن خلدون، املقدمة.

)Etude ,p .15 ,21 -22 - )3 طه حسني.
)*( تناول ابن خلدون النسخة األوىل بالتعديل والتنقيح والزيادة وأضاف إليها تاريخ حياته إىل نهاية 807 هـ 
أي إىل ما قبل وفاته ببضعة أشهر. وقد حفظت لنا من هذه الرواية األخرية مخطوطتان قيمتان بمكتبات استنبول 
ومنهما تفرعت نسخة دار الكتب املرصية التي يشري إليها املؤلف، وهي التي طبعت مؤخراً بالقاهرة كما أرشنا يف 

املاحظة السابقة لهذه. )املرتجم(
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يجـب  خلـدون  البـن  الجغرافيـة  اآلراء  أن  لنـا  يتضـح  هـذا  مـن 

اسـتجاؤها، ال اعتمـاداً علـى »الرحلـة«، بـل مـن مؤلفـه التاريخـي 

الضخـم الـذي يحمل عنوانـاً تغلـب عليه الصنعـة؛ هو »كتـاب العبر 

وديـوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن 

عاصرهـم من ذوي السـلطان األكبـر«)1(، وقد ظهر حول هـذا الكتاب 

عـدد كبيـر مـن األبحاث ال تخص فـي الواقـع مؤلفه التاريخي نفسـه 

بقـدر مـا تتعلـق بمقدمتـه المشـهورة التـي تبلـغ فـي واقـع األمـر 

ثلـث حجـم الكتـاب، وجميـع هذه األبحـاث تتفـق في جوهرهـا على 

أن ابـن خلـدون ال يرتفـع فـي القسـم التاريخـي مـن مصنفـه إلـى 

مسـتوى تلـك النظريـات التي يعـرض لها فـي المقدمة. أما األقسـام 

المختلفـة لتاريخه فليسـت متسـاوية بالطبـع من حيـث القيمة؛ فقد 

الحـظ أمـاري مثـًا، وذلـك فـي كامه عـن صقليـة، أن ابـن خلدون 

يكتفـي بنقل المـادة التاريخية دون أن يمحصها شـأنه في هذا شـأن 

المؤرخيـن اآلخريـن، ولكنـه يقـدم لنـا فـي مقابل هـذا مـادة وفيرة 

فـي تاريـخ البربـر لم تكـن معروفـة قبلـه)2(، كمـا أن الفصـل الذي 

أفـرده لتاريـخ الدويات النصرانية في إسـبانيا يشـرف األدب العربي 

بأجمعـه كمـا قـال دوزي  )Dozy)3. وإذا كان من المسـتحيل كما رأينا 

اتخـاذ موقف سـلبي تماماً مـن مصنفـه التاريخي فـإن مقدمة كتابه 

تمثـل فـي مجموعهـا أثـراً ال مثيـل لـه، ال بالنسـبة لعصره فحسـب 

 W .Wright ,Palaeographical( 1401 صور رايت قسما من »كتاب العرب« بخط يد املؤلف يرجع إىل عام -)1(
.)Society ,No 84

)2( Amari )-Nallino( i ,p .84.
)3( Bartold ,Mus .mir ,p .64 -65.
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بـل وبالنسـبة لـأدب العربـي بأجمعـه. وفيهـا يفسـر ابـن خلدون 

التاريـخ، ال علـى ضوء تطـور النظم السياسـية كما فعـل اليونان، بل 

على ضـوء تطور األوضـاع االقتصاديـة للمجتمع البشـري في صوره 

البدويـة والحضريـة والمدنيـة، وال يخلـو مـن الطرافـة مـن وجهـة 

النظـر الجغرافيـة أن ناحـظ أنـه يـوزع مادتـه التاريخيـة، ال علـى 

أسـاس الترتيـب الزمني الذي سـار عليـه المؤرخون، بل على أسـاس 

الـدول الحاكمة في كل قطـر، مراعياً فـي ذلك الترتيـب الجغرافي)1(.

أمـا فيمـا يتعلـق بالجغرافيـا خاصة فـإن »المقدمـة« مخيبة لأمل 

شـيئاً مـا؛ ففيهـا نبصر ذلـك االنفصـام المعهـود فـي األدب العربي 

بيـن المـادة الجغرافيـة الواقعية مـن ناحيـة واالسـتنتاجات النظرية 

المبنيـة عليهـا من ناحية أخـرى، وحتى في هـذا المجـال األخير فإن 

ابـن خلـدون يبـدو ناقاً متبعـاً بصورة لـم تكن متوقعة من شـخص 

في مثـل ذكائه، ولعلـه مما يسـترعي النظر حقاً أن الفصل السـادس 

مـن المقدمـة المكـرس للعلـوم وتصنيفهـا والـذي يشـغل بالتقريب 

ثلـث المقدمـة ال يـرد فيـه أي ذكـر للجغرافيا، بـل وأكثر مـن ذلك ال 

يـرد فيـه أي ذكـر للتاريـخ أو لذلـك العلم »الجديـد« فـي »العمران« 

الـذي وضع ابـن خلدون مقدمتـه قصـداً لتفصيل القول فيـه )2(. وابن 

خلـدون في تصنيفـه للعلوم يفتقـر إلى األصالـة)3(؛ فهو تارة يسـير 

علـى النمـط اليونانـي في صورتـه العربيـة)4(، وطوراً يتبـع تصنيف 

.p 63 -64  1(- رشحه(
)2( Van den Bergh ,p .13 -14.
)3(  Cf .:Mahmassany ,p .92 -93.
)4(  Van den Bergh ,p .13.
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»إخـوان الصفـاء«)1(. وهـو يقسـم العلوم إلـى مجموعتيـن  كبيرتين؛ 

النقليـة الوضعيـة« و»العلـوم الحكميـة الفلسـفية«؛  همـا »العلـوم 

فالمجموعـة الثانية تشـارك فيها جميع الشـعوب وهي تراث البشـرية 

بأجمعهـا، أمـا األولـى فهي خاصـة بالمسـلمين وحدهـم وأداتها هي 

اللغـة العربيـة، وهو يقصد بها أساسـاً مـا يمكن أن يطلق عليه اسـم 

العلـوم الشـرعية. ويتفـق تقسـيمه بوجه عـام مع التصنيـف الثاثي 

 Trivium و»الرباعـي« quadrivium للعلـوم السـائد فـي العصـور 

الوسـطى، وينطبـق فـي واقع األمـر على نفـس ذلك التصنيـف الذي 

العلـوم«)2(.  »مفاتيـح  المشـهور  المصطلحـات  فـي معجـم  نجـده 

وبمـا أن ابـن خلـدون يختتم قسـم الرياضيـات بالكام علـى الفلك ) 

»الهيئـة«( فهـو يضم إلى هـذا األخير »علـم األزياج«)3( الـذي يتضمن 

المعلومـات فـي الجغرافيـا الرياضيـة، وعلـى هـذا فا يوجـد مجال 

للـكام عن الجغرافيـا الطبيعيـة والوصفية في تصنيـف ابن خلدون. 

وعلـى الرغـم من ذلـك فلم يكن فـي مقدور ابـن خلـدون أن يعارض 

الواقـع، ومـن ثـم فقـد اضطـر إلـى أن يفـرد قسـماً فـي مقدمتـه 

ليعـرض فيـه المذهـب التقليدي عنـد الجغرافييـن العرب.

وهـذا القسـم بـدوره مثـار لخيبـة أمـل ال تقل عـن سـابقتها، ألن 

مادتـه ال تخـرج عـن نطـاق المعلومـات المعروفـة لنـا جيـداً، وهو 

يمثـل »المقدمـة الثانيـة« من »الفصـل األول« من »الكتـاب األول« من 

)1( Kamil Ayad ,p .43 -49.
)2( Van den Bergh ,p .9 -12.

p .12  3(- رشحه(
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التاريـخ)1( )*(. مصنفه فـي 

ولهـذه »المقدمـة الثانية« فـي الجغرافيا »تكملـة«)2( يليها »تفصيل 

الـكام على هذه الجغرافيـا)3(«. والفصل األول مـن مقدمة ابن خلدون 

مكرس برمته لمسـائل »العمـران« عامة)4(؛ وتبحـث »المقدمة األولى« 

مـن هـذا الفصل »فـي أن االجتماع اإلنسـاني ضـروري«)5(، ثـم تليها 

»المقدمـة الثانيـة« فـي الجغرافيـا بعنـوان »في قسـط العمـران من 

األرض واإلشـارة إلـى بعـض ما فيه مـن البحـار واألنهـار واألقاليم«. 

ويبـدأ ابـن خلـدون كامه عـن الجغرافيـا بالوصـف المعتاد لشـكل 

األرض، وهـو يعتبرهـا كرة يمثـل اليابس نصف سـطحها فقط ويمثل 

المعمـور مقـدار الربـع من هـذا اليابس، وينقسـم بدوره إلى سـبعة 

أقاليـم، وكل واحـد مـن هذه األقاليم ينقسـم بـدوره أيضاً إلى عشـرة 

أجـزاء. ويبـدو مـن كامـه أن مصدريـه األساسـيين همـا بطلميوس 

واإلدريسـي، وهـو يشـير بصراحـة إلـى ذلـك)6(؛ ففي سـرده للبحار 

واألنهـار الـذي سـبق لنـا معرفته جيـداً يقول ابـن خلدون مـا نصه: 

»و قـد ذكـر ذلـك كلـه بطلميوس فـي كتابـه، والشـريف فـي كتابه 

»رجـار« وصوروا فـي الجغرافيـا جميع ما فـي المعمور مـن الجبال 

.p .90-99  . 35 ابن خلدون، طبعة بريوت، ص - Prolégomènes ,I-املتن p .37 -18 1(- الرتجمة(
)*( مما ال شك فيه أن ابن خلدون لم يطلق اسم »املقدمة« عىل الكتاب املعروف لدينا تحت هذا االسم ولم يعتربه 

مطلقاً كتاباً مستقاً بل اعتربه دائماً »الكتاب األول« من مصنفه التاريخي »العرب«. )املرتجم(
.p .99 -105 . 38 -ابن خلدون، طبعة بريوت، ص - Prolégomènes ,I-املتن ; p ,82 -87 2(- الرتجمة(

 p .106 -168  .65  -  41 ص  بريوت،  طبعة  خلدون،  ابن   -Prolégomènes ,I-املتن  p .88 -148  -)3(
الرتجمة.

)4(- ابن خلدون، طبعة بريوت، ص 33.
)5(- رشحه .

, - Prolégomènes ,I-املتن ; p .75 الرتجمة p .92 -93 -)6(
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والبحـار واألوديـة، واسـتوفوا مـن ذلـك مـا ال حاجـة لنا بـه لطوله، 

وألن عنايتنـا فـي األكثـر إنمـا هـي بالمغـرب الـذي هو وطـن البربر 

وباألوطـان التي للعـرب من المشـرق)1( )**(«.

ويلـي »المقدمـة الثانيـة« »تكملة لهـذه المقدمـة الثانيـة« بعنوان 

»فـي أن الربع الشـمالي مـن األرض أكثـر عمراناً من الربـع الجنوبي 

وذكـر السـبب فـي ذلك«، وفـي هـذه التكملـة)2( يعرض ابـن خلدون 

للنظريـة التي انتشـرت فـي األدب الجغرافـي العربـي، ومؤداها خلو 

البلـدان الواقعـة إلـى الجنوب مـن خط االسـتواء من السـكان إلفراط 

الحـر، فيقـف منها موقـف المتشـكك محـاوال أن يوفق بيـن تفكيره 

المتسـم بالواقعيـة والنظريـات المتوارثة عـن العلم اليونانـي فيقول: 

»و مـن هنا أخـذ الحكماء خـاء خط االسـتواء ومـا وراءه«.

وأورد عليهـم أنـه معمـور بالمشـاهدة واألخبـار المتواتـرة؛ فكيف 

يتـم البرهـان علـى ذلـك؟ والظاهر أنهم لـم يريـدوا امتنـاع العمران 

فيـه بالكليـة)3(، إنما أداهـم البرهان إلى أن فسـاد التكويـن فيه قوي 

بإفـراط الحـر، والعمران فيـه إما ممتنـع أو ممكن أقلـي، وهو كذلك؛ 

فـإن خط االسـتواء والـذي وراءه، وإن كان فيه عمران كمـا نقل، فهو 

. I  املتن p .81الرتجمة p .99  1(- رشحه(
)**( لم يلبث ابن خلدون أن عدل عن ذلك وأكمل هذه النبذة بتفصيات كثرية تحت عنوان »تفصيل الكام عىل 
هذه الجغرافيا« وكان من الواجب عليه حذف هذه األلفاظ ولكن يلوح أنه غفل عن ذلك فظلت مثبتة يف جميع 
النسخ الخطية. ومن املاحظ أن ابن خلدون قد تناول املسودة األوىل ملصنفه بالتنقيح واإلضافة، وفاته أحياناً أن 
يحذف أو يعدل ما يتعارض مع هذه اإلضافات يف املسودة األوىل فجاءت املسودات التالية مشتملة يف بعض املواطن 

عىل األصل والزيادة معاً مع تعارضهما فيما يقررانه. وهذا ما حدث فعاً عند كامه يف الجغرافيا. )املرتجم(
. I املتن p .82الرتجمة p .99  2(- رشحه(

)3(- ابن خلدون، طبعة بريوت، تقرأ »يريدوا« بدال من »يردو«.
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قليـل جـداً«)1(. ويختتم ابن خلـدون هـذه »التكملة« باأللفـاظ اآلتية: 

»ولنرسـم بعد هـذا الكام صـورة جغرافيا كما رسـمها صاحب كتاب 

»رجـار«، ثـم نأخذ فـي تفصيل الـكام عليهـا ... إلـخ«)2(. ويجب أن 

نبـادر إلـى القـول بهذه المناسـبة أنـه لم يتـم العثور في أيـة واحدة 

مـن مخطوطات كتابـه على هـذه الخارطة المزعومـة)3()*(.

أمـا »تفصيـل الكام علـى هـذه الجغرافيـا« فيقدم وصـف األرض 

بتقسـيمها إلـى سـبعة أقاليم، وتقسـيم كل إقليـم إلى عشـرة أجزاء. 

وبعـد أن يوضح ابـن خلدون القاعـدة الفلكية لهذا التقسـيم، ويصف 

األقاليـم بإيجـاز، يشـير مـرة أخرى إلـى مصـدره األساسـي، وذلك 

: بقوله

»ونحـن اآلن نوجز القول في ذلك، ونذكر مشـاهير البلـدان واألنهار 

والبحـار فـي كل جزء منهـا، ونحاذي بذلـك ما وقع في كتـاب »نزهة 

المشـتاق« الـذي ألفه العلـوي اإلدريسـي الحّمودي لملـك صقلية من 

اإلفرنـج، وهـو رجار بن رجـار عندمـا كان نـازالً عليـه بصقلية بعد 

خـروج صقليـة من إمـارة مالقـة، وكان تأليفـه للكتاب فـي منتصف 

المائـة السادسـة، وجمع له كتبـاً جمة«)4(.

.- Prolégomènes ,I-املتن p .86 -87و الرتجمة p .104 -105 -)1(
.- Prolégomènes ,I-املتن p .87الرتجمة p .105 -)2(

. Prolégomènes ,I-الرتجمة p .105 ,note 2 )3(
)*( لقد تم العثور عليها وهي موجودة يف مخطوطة واحدة فقط من املخطوطات العديدة لكتاب »العرب«، هي 
املخطوطة رقم 2106 طلعت بدار الكتب املرصية )راجع ص 57 من كتاب »مؤلفات ابن خلدون« لعبد الرحمن 

بدوي، القاهرة 1962(. )املرتجم(
)4(- ابن خلدون، طبعة بريوت، ص 41.



مقاالٌت ِفي األدب العربّي

256

ثم يسـرد ابـن خلدون عقب هذا مباشـرة أسـماء الكتب التي أشـار 

إليهـا اإلدريسـي بألفاظـه، محتفظـاً بنفـس الترتيب الـذي وردت به 

فـي »نزهـة المشـتاق«، ومـن العسـير القـول بأنـه عرفهـا جميعها 

مباشـرة. معرفة 

أمـا وصفـه لأقاليـم فا يمثـل شـيئاً جديـداً بالنسـبة لنـا؛ إذ إنه 

يقـدم مقتطفـات فقـط مـن مصنـف اإلدريسـي المذكـور، وهـو قد 

يغتنـم الفرصـة أحيانـاً ليضيـف شـيئاً مـا كمعلوماتـه عـن جـزر 

المحيـط األطلنطـي)1( وعـن جـوف إفريقيـا)2(، هـذا علـى الرغم من 

أن مادتـه كانـت دون شـك أحفـل وأكثر تفصيـًا في مجـاالت كثيرة 

مـن معلومات اإلدريسـي، وقـد رجع ابن خلـدون أحياناً إلـى مصادر 

أخـرى غيـر اإلدريسـي، مثـل ابـن سـعيد)3( أو »كتـاب المشـترك« 

لياقـوت )4(، غيـر أن هـذا ال يحـدث إال نـادراً زد على ذلك أن مـا ينقله 

منهـم يـرد عـادة عـن طريـق اإلدريسـي نفسـه. وإلعطاء مثـال جيد 

لهـذا نذكـر موقفـه من قصة رؤيـا الواثق التـي كانت سـبباً في رحلة 

سـام الترجمـان؛ فهو يقـول إن هـذه الروايـة موجودة »فـي حكاية 

طويلة ليسـت مـن مقاصـد كتابنا هـذا«)5(.

كل هـذا يضطرنـا إلـى االعتـراف بـأن القسـم المكـرس لتصنيف 

العلـوم ووصفهـا فـي »المقدمـة« والقسـم الخـاص بالجغرافيـا ال 

)1(- رشحه، ص 42.
)2(- رشحه، ص 42، 43.

)3(- رشحه، ص 43.

)4(- رشحه، ص 42.

)5(- رشحه، ص 64.
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يقدمـان شـيئاً ذا أهميـة بالنسـبة لتاريـخ األدب الجغرافي، ولحسـن 

الحـظ فـإن هذيـن القسـمين ال يسـتنفذان جميـع المـادة الجغرافية 

عنـد ابن خلـدون؛ ذلك أن كتابـه يعد مصـدراً جغرافياً هامـاً)1(؛ ففي 

فصـول أخرى مـن »المقدمـة« تتناثر أفـكار تتميز باألصالـة والجدة 

حتـى بالنسـبة لـأدب الجغرافـي العربـي نفسـه، وفي هـذا المجال 

فـإن »المقدمـات« األخـرى التـي تلـي »المقدمـة الثانيـة« المتضمنة 

للقسـم الجغرافي تمثـل أهمية ال ريب فيهـا؛ »فالمقدمـة الثالثة« مثاً 

تبحـث »في المعتدل مـن األقاليم والمنحـرف وتأثير الهـواء في ألوان 

البشـر«)2(، وتبحـث الرابعـة »فـي أثـر الهواء فـي أخاق البشـر«)3(، 

والخامسـة »في اختـاف أحـوال العمران فـي الخصب والجـوع وما 

ينشـأ عن ذلـك من اآلثـار في أبـدان البشـر وأخاقهـم«)4(.

والوسـط  اإلقليـم)5(  أثـر  فـي  تبحـث  التـي  المسـائل  هـذه  كل 

الجغرافـي )6( فـي حيـاة البشـر لـم يحـدث أن أخضعـت قبـل ابـن 

خلـدون لفحـص منظم؛ فهو فـي هذا المضمـار يجب أن يعـد مجدداً 

بـا ريـب، ومثـل أفـكاره هذه لـم تظهر فـي أوروبـا إال بعـد مضي 

.Montesquieu)7(عـدة قـرون، وذلـك ابتـداء مـن مونتسـكيو

أما بالنسـبة للجغرافيـا االقتصادية فإن عدداً من أقسـام »المقدمة« 

)1( Kramers ,EI ,EB ,p .71.
)2(- ابن خلدون، طبعة بريوت، ص 65 - 68.

)3(- رشحه، ص 68 - 69.
)4(- رشحه، ص 69 - 73

. Cf-:طه حسني Étude ,p .85 -91 -Mahmassany ,p .169 -170 -)5(
. Cf-:طه حسني Étude ,p .92 -93 -)6(

)7( Mahmassany ,p .171
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يمتـاز أيضـاً بقيمـة ال ُتَجاَرى، وهذا يصـدق مثاً علـى الفصل الثاني 

»فـي العمـران البـدوي واألمم الوحشـية والقبائـل )1(«، وعلـى الفصل 

الرابـع »فـي البلدان واألمصار وسـائر العمـران وما يعـرض في ذلك 

مـن األحـوال )2(« ويصدق كذلـك على الفصـل الخامس »فـي المعاش 

ووجوهـه مـن الكسـب والصنائـع ومـا يعـرض فـي ذلـك كلـه مـن 

األحوال«)3(.

واهتمـام ابـن خلـدون باألمم شـبه المتحضـرة يمثل واقعـة نادرة 

فـي األدب الجغرافي العربي، وبوسـع علماء االثنوغرافيـا المعاصرين 

أن يجـدوا مـادة قيمة فـي تصنيفه لأجنـاس، كما وأن القسـم المفرد 

للبربـر مـن تاريخه قـد تم االعتـراف به بحـق كأقيم ما فـي مصنفه. 

ويمكـن القول بأنـه ال علمـاء األجناس وال علمـاء االقتصـاد وال علماء 

االجتمـاع قـد فرغـوا مـن دراسـة ابن خلـدون مـن وجهـات نظرهم 

المختلفـة، كمـا أن كا من المؤرخ وعالم الجغرافيا يسـتطيع الكشـف 

عـن الكثيـر الهـام لـدى ابـن خلـدون، وعلـى الرغـم مـن ذلـك فإنه 

يجـب القـول مـرة ثانية بأن ابـن خلدون ال يحتـل مكانـة ممتازة في 

التطـور العـام لـأدب الجغرافـي العربـي كمـا أنه لـم يتـرك أي أثر 

في هـذا الميـدان علـى األجيـال التالية له.

أمـا مـن ناحيـة أسـلوبه الكتابـي فـإن ابـن خلـدون أبعد مـن أن 

يعـد نموذجـاً يحتـذى، وكما هـو الحـال مع جميـع معاصريـه فإنه 

)1(- ابن خلدون، طبعة بريوت، ص 95.
)2(- رشحه، ص 272 - 301.
)3(- رشحه، ص 302 - 304.
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تنعكـس فيـه بوضـوح آثـار عصـر التدهـور التـي تبـدو فـي غلبة 

السـجع والمحسـنات البديعيـة والتشـبيهات واالسـتعارات المبالـغ 

فيهـا، بـل إن لغة ابـن خلدون نفسـها لـم تسـلم أحياناً مـن األلفاظ 

العاميـة واإلفراط فـي اسـتعمال األلفاظ المحدثـة، كما أنهـا ال تخلو 

مـن األخطـاء النحوية، وليـس من النـادر أن يحيط الغمـوض ببعض 

ألفاظـه مـن وقـت آلخـر. وإذا حـدث وأن عـد ابـن خلـدون يومـاً ما 

مؤلفـاً كاسـيكياً بمصـر وسـوريا فإن مـرد هذا إلـى التدهـور الذي 

بلغـه األدب العربـي حينمـا ظهـرت الطبعة األولـى »للمقدمـة«. وقد 

كفلـت لـه أفـكاره الجديـدة التـي عبـر عنها فـي لغـة مغايـرة للغة 

عصـره نجاحـاً أدبيـاً دام حينـاً مـن الدهـر)1(، ولكـن هـذه المكانة 

أخـذت تهبـط منذ بداية القـرن العشـرين حينما اتفق العلمـاء العرب 

المعاصـرون مـع الـرأي القديم لدي سـلين)2( وأمـاري)3( القائل بعدم 

اعتبـاره كاتبـاً كاسـيكياً وذلـك رغمـاً مـن الطرافـة الكبـرى التـي 

تتمتـع بهـا نظرياته )4(.

ومـن خـال سـيرة حيـاة ابـن خلـدون نسـتطيع أن نتبيـن إلى أي 

حـد ظلـت الروابـط الثقافيـة قائمة بيـن المغـرب ومصر فـي القرن 

الخامـس عشـر، رغمـاً مـن انقسـام العالـم اإلسـامي إلـى عـدد من 

)Étude ,p .28 -29 )1 طه حسني. 
)2( Prolégomènes ,I ,p .CXII.
)3( Amari )-Nallino( ,I ,p .84.

.Mahmassany ,p .43- 4(- ابن خلدون، الروائع، رقم 15، ص ح- د(
)*( بمناسبة انتهاء كام املؤلف عىل ابن خلدون أرى أن ألفت النظر إىل أن ابن خلدون قد ذكر يف ترجمته لسرية 
حياته »التعريف« أن تيمورلنك كلفه بأن يكتب له وصفا دقيقا لباد املغرب ففعل ذلك »يف مخترص وجيز يكون 
قدر ثنتى عرشة من الكراريس املنصفة القطع« )ص 370(؛ غري أن هذا األثر لم يصل إلينا. وعىل أية حال فإن 

القصة يف حد ذاتها تقف دليا جديدا عىل اهتمام ابن خلدون بالجغرافيا. )املرتجم(
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الوحـدات السياسـية، ويبـدو أنـه كان باسـتطاعة العلمـاء أن ينتقلوا 

دون أي جهـد مـن بلـد إلـى آخـر، وأن يقيموا أمـداً طويـًا أو قصيراً 

فـي مختلـف األماكـن دون اإلحسـاس بتغيـر كبيـر في الوسـط، وما 

يصـدق علـى العلماء يصـدق أيضاً علـى الرحالـة العادييـن؛ فقد ظل 

االتصـال مـع األندلس مثـًا قائماً طـوال القـرن الخامس عشـر وإلى 

آخـر أيـام دولة غرناطـة؛ فاتجه عدد مـن الرحالة من المشـرق صوب 

األندلـس يدفعهـم إلـى ذلك مجرد حـب االسـتطاع، أو كمـا كان عليه 

الحـال مـن قبـل »طلـب العلم« الـذي كانـت مراكـزه ال تـزال مضيئة 

.)*( هناك  

وإحـدى تلـك الرحـات التـي اتجهـت مـن مصـر صـوب المغرب 

واألندلـس فـي النصـف الثاني من القرن الخامس عشـر قـام بها عبد 

الباسـط بـن خليـل الملطـي )1(، ووالـده هو خليـل الظاهـري)2(، أحد 

كبـار اإلدارييـن بدولة المماليـك ومؤلـف المدخـل اإلداري الجغرافي 

الـذي سـيأتي الـكام عليـه فـي موضعـه، وإذا أمكن أن نسـتدل من 

نسـبته علـى أنه ولد بالشـام، وذلك في عـام 844هــ - 1440 )3(، إال 

أنـه نـال تعليمه بمصـر وأحس وهو في سـن مبكرة بميـل خاص إلى 

دراسـة الطـب، ولمـا كان المغرب فـي ذلك العهـد لما يـزل محتفظاً 

بشـهرته في مجال دراسـة الطـب فقد عقد عبـد الباسـط العزم وهو 

 Wüstenfeld, Die Geschichtschreib er, p. 234, No 508- Brockelmann, GAL, II, p. 54, - -)1(
-No 17; SB II, p. 52- 53- Mieli, p. 274, NO 7. وممن يخلطون ]بينه [ و بني شخص آخر )عاش ىف 
الفرتة 784 هـ- 854 هـ- 1382 - 1450(: السوكاني، الجزء األول، ص 315 - 317، رقم 282؛ Wiet ، املنهل 

الصاىف، ص 193 رقم 1346.
)2( -Lévi della Vida ,Al -Andalus ,I ,p .308 ,note 2.

)3(- ابن اياس، الجزء الرابع، ص 374.
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ال يـزال في ريعان شـبابه، على السـفر إليـه لتوسـيع معارفه. وتحت 

سـتار التجـارة غـادر اإلسـكندرية على ظهر سـفينة جنويـة في عام 

866 هــ - 1462، فـزار تونـس وطرابلس وتلمسـان ووهـران. ومن 

وهـران أخذ سـفينة جنويـة أيضاً في ديسـمبر من عـام 1465 فنزل، 

بمالقـة وغادرهـا إلـى بلـش  Veles فالحّمة حتـى بلغ غرناطـة التي 

كانـت تمثـل منذ عهـد طويـل المركـز الوحيد الـذي تىبقى لإلسـام 

بإسـبانيا. ويبـدو أن الطريـق الذي سـلكه قد أصبح منـذ وقت  طويل 

الطريـق الوحيـد إلى غرناطـة؛ فقد سـلكه قبله ابن بطوطـة منذ أكثر 

مـن قـرن، وذلـك فـي عـام 752 هــ )1(1351 - 1352، كما سـلكه 

بعـد ثاثيـن عامـاً من عبد الباسـط، وذلك فـي عـام 1494 - 1495؛ 

 Hأي عقـب سـقوط غرناطـة، الرحالـة األلمانـي هيرونيـم مونتسـر

Iter Hispani-»ووصفـه في كتابـه »الرحلـة اإلسـبانية .Muntzer

cum )2(. ولـم يقـدر لعبـد الباسـط أن يحقـق حلمـه بزيـارة قرطبة 

علـى الرغم من أن التجار المسـيحيين والمسـلمين كانـوا يتنقلون من 

منطقـة إلـى أخـرى بحرية تامـة، وكان السـبب الذي حـال دون ذلك 

هـو أن رحالتنـا قـد أصيـب بجراحـة بالغة)3( فـي معركة شـخصية 

وحيـن بـرئ من جرحه أخـذ طريـق العودة فبلـغ وهران فـي فبراير 

مـن عـام 1466، ثم مصر فـي مايو من عـام 871هــ - 1467.

وقـد عمر عبـد الباسـط طويـًا، وتوفي قبـل وقت قصيـر من فتح 

)1( Levi della Vida ,Al -Andalus .I ;p 320 ,note 1.
p .334  2(- رشحه(

p .324 ,note 2 3(- رشحه(
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العثمانييـن لمصـر وذلك في عـام 920هــ - 1514 متمتعـاً بتقدير 

الجميـع لـه كفقيـه مـن فقهـاء الحنفيـة وبسـمعة واسـعة كخبيـر 

فـي الطـب)1(. ومـن بيـن المؤلفـات العديـدة التـي خلفها لنـا يحتل 

أهميـة خاصـة كتابـه فـي التاريـخ »الـروض الباسـم فـي حـوادث 

العمـر والتراجـم« الـذي يعالـج تاريـخ الفتـرة مـن عـام 844هـ - 

1440 إلـى زمـن المؤلـف، والـذي يولي فيـه اهتمامـاً خاصاً لسـير 

مشـاهير الرجـال، خاصـة العلمـاء الذيـن التقـى بهم )2(. وقد كشـف 

المستشـرق ليڤـي دياڤيـدا Levi della Vida منـذ عهـد غيـر بعيد 

بمكتبـة الفاتيـكان)3( عـن قطعتيـن من تاريخـه هـذا؛ إحداهما بخط 

يـد المؤلـف نفسـه، وفيهمـا يـروي المؤلف بعـض قصص أسـفاره 

والحـوادث المعاصـرة لـه. وقـد نشـر ليفـي ديافيد بعض الشـذور 

المتعلقـة باألندلـس)4(، ومـن مراجعتهـا يسـتطيع القـارئ أن يخرج 

بنتيجـة مؤداهـا أن مادته ليسـت بـذات قيمة كبيـرة بل إنهـا فقيرة، 

كمـا أن أسـلوبه يغلب عليه الجفـاف. وعلى الرغم مـن أن المؤلف كان 

يشـغل أثناء وضعـه لمصنفه مركـزاً رفيعـاً، وكان قد نـال درجة من 

الثقافـة تفوق المتوسـط فيما يبـدو إال أنه لـم يكن عالماً كبيـراً أو ذا 

نظـر ثاقـب فـي تحليـل المسـائل السياسـية، ولـو أنه تمتـع بدرجة 

فائقـة من قـوة الماحظـة في شـبابه، ويبدو من أسـلوبه أنه سـريع 

الدهشـة سـريع التصديـق، مـع ميـل واضـح إلـى الغريـب والنادر، 

)1(- ابن إياس، الجزء الرابع، ص 373 - 374.
)2( Lévi della Vida ,Al -Andalus ,I ,p .308 -309.
)3( Lévi della Vida ,Elenco p .69 ,No 728 -729.
)4( Lévi della Vida .Al -Andalus ,I ,p .307 -334.
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شـأنه في هـذا شـأن معظم معاصريـه. وهـو يعبر عن نفسـه بجمل 

عامـة، ومـع أن ماحظاته تتميـز بالحيوية إال أنها تتصـف بالضحالة 

وال تنفـذ إلـى أعمـاق ما شـاهده أو تذكره. أمـا غرناطـة فتذكره قبل 

كل شـي ء بدمشـق التي عرفها فيمـا يبدو جيـداً، وهو كثيـراً ما يعود 

إلـى هذه المقارنـة بين المدينتيـن دون أن يورد أمثلة ملموسـة ألوجه 

الشـبه بينهمـا. وعلى الرغم مـن كل هذا فإن سـرده يتصـف باألمانة 

وبالبسـاطة، بـل ويكتسـب قيمـة كبيـرة ألنـه يترجم عن أحاسيسـه 

المباشـرة، تلـك األحاسـيس التـي يستشـعرها أي عربـي قـادم مـن 

المشـرق حيـن يجد نفسـه أمام جمـال الطبيعـة في األندلـس وأمام 

آثارهـا الفنيـة القيمـة. ويمكـن مـن خال عرضـه أن يستشـف ذلك 

الشـعور باألسـى الـذي يسـتولي علـى قلب كل مسـلم مخلـص وهو 

يبصـر تقـدم »الكفـار« التدريجـي نحـو الجنـوب ويستشـعر فـي 

دخيلـة نفسـه أن أيام العـرب في تلك البـاد قد أصبحت معـدودة)1(. 

أمـا ميـزة المصنـف األساسـية فتكمن فـي البسـاطة الشـديدة التي 

غلبـت على لغتـه؛ فعبد الباسـط يميل أحيانـاً إلى التعبيـرات العامية 

ويذكـر بوجـه عـام بمؤرخـي مصـر المعاصريـن لـه خاصـة ابـن 

.)2 إياس )

وقبـل قليل من رحلة عبد الباسـط، وذلك في عـام 866هـ - 1461 

وبمدينـة جـدة)3(، أتم مغربـي معجمـاً جغرافيـاً يكاد يكـون الحلقة 

.p 307 1(- رشحه(
p .310 2(- رشحه(

)3( -Lévi -Provencal ,La Péninsule ,p .XI.
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األخيـرة فـي تلك السلسـلة من المعاجـم الجغرافية التـي بلغت أوجها 

فـي اسـم ياقـوت؛ ذلكـم هـو كتـاب »الـروض المعطـار فـي خبـر 

األقطـار« لعبـد اللّـه محمد بن عبـد المنعـم الحميري)1( الذي كشـف 

Levi -Proven- عنـه منذ فتـرة غير بعيدة ونشـره ليفي بروفنسـال 

cal )2(. وعلـى الرغـم مـن أن اسـم الكتـاب واسـم مؤلفـه قـد ثبتـا 

بصـورة قاطعـة إال أن لغـزاً كبيراً يرتبـط بالتاريخ األدبـي لهذا األثر، 

اليـزال ينتظـر الحـل المقنـع الشـافي. وتاريخ إتمـام هـذا األثر كما 

ده تاريـخ وفـاة المؤلف  يظهـر فـي إحـدى مخطوطـات الكتـاب يؤكِّ

الـذي يرجعـه حاجـي خليفة إلـى عـام 900هــ - 1494 )3(؛ غير أن 

حاجـي خليفـة يذكـر إلى جانـب هـذا المصنـف مصنفاً آخـر يحمل 

نفـس العنـوان ويكاد يتفـق مع المصنـف األول في اسـم مؤلفه، غير 

أنـه خا من اإلشـارة إلـى أي تاريـخ. ومما يزيـد في تعقيد المسـألة 

وجـود إشـارات إلى كتاب يحمـل نفس العنـوان لدى مؤلفـي القرنين 

الرابـع عشـر والخامـس عشـر مثـل القلقشـندي والمقريـزي، ومـن 

الماحظ أن الشـذور التي اقتبسـوها منـه تتفق مع المواضـع المعينة 

فـي المخطوطـات التي كشـف عنهـا ليفي بروڤنسـال.

واعتمـاداً على أن أسـرة الحميري قـد تمتعت بنفوذ كبيـر على ممر 

قـرون طويلـة بمدينة سـبتة، وأن اسـم عبـد المنعم كان من األسـماء 

)1( Pons Boigues, p. 175, No 139- Gaudefroy- Demombynes, La Syrie p. XI- XII- 
Brockelmann, GAL, SB II, p, 38, No 11- Miele, p. 272- 273.
)2( -Lévi -Provenacl ,La Péninsule.

)III ,p .490 ,No 6597 -)3 حاجى خليفة.
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المفضلـة إلى األسـرة)1( فـإن ليفي بروڤنسـال قد جنح إلـى افتراض 

وجود مسـودتين للمعجـم تتلو إحداهمـا األخرى من الناحيـة الزمنية 

وترجعـان إلـى شـخصين من أسـرة واحدة يحمـان فـي ذات الوقت 

اسـماً واحـداً. والمسـودة الموجـودة فـي متنـاول األيدي ترجـع إلى 

نهايـة القـرن التاسـع الهجـري )الخامس عشـر الميـادي(، ويمكن 

مـن مقارنـة الشـذور المتبقيـة منهـا الجـزم بأنهـا تعيد، بـا تغيير 

يذكر، مسـودة سـابقة عليهـا ترتفع فيمـا يغلب على الظـن إلى نهاية 

د صحة  القـرن السـابع الهجري )الثالث عشـر الميـادي(، وممـا يؤكِّ

هـذا الفـرض أن مادتهـا كما يبـدو من مراجعـة الفهـارس المعروفة 

لنـا ال تعالـج الحـوادث التاليـة لذلـك التاريـخ)2(. أما المؤلف نفسـه 

فـا توجـد لدينـا عنه أيـة معلومـات، ويمكن االفتـراض بأنـه قد ولد 

بمدينـة سـبتة كبقيـة أفـراد أسـرته وأن وجـوده بجـدة كان بغرض 

الحـج. وفـي إحـدى مخطوطـات الكتـاب أضيف إلـى اسـم المؤلف 

نعـت »عـدل«)3( ممـا يشـير إلـى أنـه كان يعمل فـي توثيـق العقود 

.)Notary(

أمـا هـدف الكتـاب، بـل وجميـع طابـع المعجـم، فإنـه ينعكـس 

بصـورة واضحـة فـي مقدمتـه التـي بدأهـا باالسـتهال البديعـي 

فيقـول: المعهـود 

»قـال أبوعبداللـه محمـد بـن أبـي عبدالمنعـم الحميـري: الحمدلله 

)1( Lévi -Provencal ,La Péninsule ,XVI.
.p .XV،2(- رشحه(
.P .XII 3(- رشحه(
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ـر خالها أنهـاراً، وجعل لها رواسـي  الـذي جعـل األرض قـراراً، وفجَّ

ألزمتهـا اسـتقراراً، ومنعتها اضطرابـاً وانتثاراً، جعلها قسـمين فيافي 

وبحـاراً، وأودع فيهـا مـن بدائـع الحكـم وفنـون المنافـع مـا بهـر 

ظهـوراً وانتشـاراً، وأطلع فـي آفاقها شموسـاً وأقماراً؛ جعلهـا ذلوالً، 

وأوسـعها عرضـاً وطـوالً، وأمتـع بها شـيباً وشـباباً وكهـوالً، وعاقب 

عليهـا غيوثـاً وقبـوالً، وأغـرى بالمشـي في مناكبهـا تسـويغاً للنعمة 

الطولـى، وتتميماً إلحسـانه الـذي نرجوه فـي اآلخرة واألولـى، إن في 

ذلـك لعبرة لمـن صار له قلب وسـمع وبصـر وفهم منقـوالً ومعقوالً، 

إن السـمع والبصـر والفـؤاد كل أولئـك كان عنه مسـئوالً؛ أحمده على 

جزائـل آالئـه التي والـى إمدادهـا، وأحصـى أعدادها، وعم بهـا البرية 

وبادهـا، وصلـى اللّه على نبيـه الكريم الـذي زويت لـه األرض فرأى 

غايتهـا، وأبصر نهايتهـا، وأخبر أن ملك أمته سـيبلغ مـا رآه، وينتهي 

إلـى حيث قـدره الخالـق وأنهاه.

وبعـد فإنـي قصدت فـي هـذا المجموع ذكـر المواضع المشـهورة 

عنـد النـاس مـن العربيـة والعجميـة، واألصقـاع التـي تعلقـت بهـا 

قصـة، أو كان ذكرهـا فائـدة، أو كام فيه حكمة، أو لهـا خبر طريف، 

أو معنـى يسـتملح أو يسـتغرب ويحسـن إيـراده، أمـا مـا كان غريباً 

عنـد النـاس، ولم يتعلـق بذكـره فائـدة، وال له خبر يحسـن إيـراده، 

فـا ألـم بذكـره، وال أتعرض لـه غالباً اسـتغناء عنه واشـتغاالً لذكره؛ 

ولـو ذهبـت إلـى إيـراد المواضـع والبقـاع علـى االسـتقصاء لطـال 

الكتـاب، وقـّل إمتاعـه؛ فاقتصـرت لذلـك علـى المشـهور مـن البقاع 

ومـا في ذكـره فائـدة ونكتفي عما سـوى ذلـك، ورتبته علـى حروف 
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المعجـم لمـا فـي ذلك مـن اإلحمـاض المرغـوب فيـه، ولمـا فيه من 

سـرعة هجـوم الطالـب علـى اسـم الموضع الخـاص من غيـر تكلف 

عنـاء وال بحشـم تعـب؛ فقد صـار هـذا الكتـاب محتوياً علـى فنيين 

مختلفيـن: أحدهمـا ذكـر األقطـار والجهات، ومـا اشـتملت عليه من 

النعـوت والصفـات؛ وثانيهمـا األخبـار والوقائـع والمعانـي المختلفة 

بهـا، الصادرة عن مجتليها، واختلسـت ذلك سـاعات زمانـي، وجعلته 

فكاهـة نفسـي، وأنصبـت فيـه فكـري وبدنـي، ورصنته حتـى انقاد 

للعمـل، وجاء حسـب األصل، فأصبـح طـارداً للهموم، ملقيـاً للغموم، 

وشـاهداً بقـدرة القيـوم، مغنيـاً عـن مؤانسـة الّصحـب، منبهـاً على 

حكمـة الـرب، باعثاً علـى االعتبـار، مسـتحضراً لخصائـص األقطار، 

مشـيراً آلثـار األمـم وأحداثها، مشـيراً إلـى وقائـع األخبـار وأنبائها، 

ثـم إنـي ِقْسـُته بالكتاب اإلخبـاري المسـمَّى بنزهة المشـتاق فوجدته 

أعظـم فائـدًة وأكثـر أخبـاراً وأوسـع فـي فنـون التواريـخ وصنوف 

األحـداث مجـاالً، حتـى في وصـف البـاد؛ فإنه إنمـا ذكر نبـذة منها 

وشـيئاً قليـًا في مواضـع مخصوصة معـدودة، بل إنمـا عظم حجمه 

بمـا اشـتمل عليـه مـن قولـه: »مـن فانة إلـى فانـة خمسـون مياً 

أو عشـرون فرسـخاً، ومـن فانـة إلـى فانـة كذا وكـذا«، أمـا الخبر 

عـن األصقـاع مما يحسـن إيـراده ويلّذ سـماعه، من خبـر ظريف، أو 

وصـف يسـتغرب أو يسـتملح، فإنمـا يوجـد فيه فـي مواضـع قليلة 

معـدودة، إلـى غير ذلك من عسـر وجـدان الناظر فيـه بمطلوبه بأول 

وهلة بـل بعـد البحـث والتفتيش.

وجعلـت اإليجـاز في هذا الكتـاب قصدي، وحرصت علـى االختصار 
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جهـدي، حتى جـاء نسـيَج وحده، مليحـاً في فنـه، غريباً فـي معناه، 

مبهجـاً للنفـوس المتشـوّقة، ومذهبـاً لأفـكار المحرقة، مؤنسـاً لمن 

اسـتولى عليـه االنفـراد ورغـب عـن معاشـرة النـاس، ومع هـذا فقد 

لمت نفسـي علـى التشـاغل بهـذا الوضـع  الصاّد عـن االشـتغال بما 

ال يغنـي عـن أمر اآلخـرة والمهّم مـن العلم المزلـف عند اللّـه تعالى، 

وقلـت: هـذا من شـأن البّطالين وشـغل مـن ال يهّمـه وقته، ثـم رأيت 

ذلـك مـن قبيل مـا فيـه ترويح لهـذه النفـوس، ومـن حسـن تعليلها 

بالمبـاح لمـن ينشـط إلـى ما هـي بـه أَْعنَـى، ثم هـو مهيع يسـلكه 

النـاس، واعتنـى بـه طائفـة مـن العلمـاء، وقيـده جماعـة مـن أهل 

التحصيـل، فـا حـرج فـي االقتداء بهـم، بـل أقـول: أعـوذ باللّه من 

علـم ال ينفـع، وأسـتغفره وأسـتقيله وأسـأله التجـاوز عـن الهفوات، 

والصفـح عـن االشـتغال بمـا ال يفيـد في اآلخـرة، فيـا رّب عفـواً عن 

اقتـراف مـا ال رضـى لـك فيه فأنـت على كل شـي ء قديـر!«)1(.

وال يخلـو مـن طرافـة أن ناحظ من سـياق عبارة المقدمـة كيف أن 

مؤلفـاً مـن أهل القرن الخامس عشـر يجـد من الضروري بالنسـبة له 

أن يبـرر اشـتغاله بالمسـائل الجغرافيـة مستشـهداً في ذلـك باآليات 

القرآنيـة شـأنه في هذا شـأن مؤلفـي القرنين التاسـع والعاشـر، بل 

وأن ناحـظ كذلـك كيـف يحـاول هـذا المؤلـف عـن طريق الخشـية 

غيـر المسـتترة أن يبـرر اشـتغاله بالعلـوم »الدنيوية« شـأنه في هذا 

شـأن ياقـوت تماماً، ويشـبه »الـروض المعطـار« معجـم ياقوت في 

أنـه يمثل مجموعة مـن التعليقات التـي تتفاوت طوالً وقصـراً وتعالج 

, Lévi -Provencal-املتن . p ح- ج . p .XIX -XX 1(- وترجمة القسم الثانى(
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الـكام عـن المدن والمواضـع والجبـال واألنهار واألقطـار مرتبة وفق 

حـروف المعجـم، وهـو يمثـل فـي ذات الوقت رسـالة فـي الجغرافيا 

الوصفيـة ومجموعـة مـن »العجائـب«Mirabilia وتاريخـاً سياسـياً 

لفتـرة معينة مـن الزمـان، وخزينة أدبية تحـوي مجموعـة كبيرة من 

النثـر والشـعر. ورواياتـه عن المشـرق العربي مـع أنها كبيـرة العدد 

إال أنهـا ال تبلـغ حجم مادتـه عن إفريقيـا والمغـرب واألندلس.

ونظـراً لمـا وجهه من نقد شـديد لإلدريسـي فمن العسـير االعتقاد 

بأنـه يعتمـد كثيراً علـى مصنف األخيـر، غيـر أن الفحـص والتحليل 

أثبتـا أن مؤلفنـا قـد نقل مـن »نزهة المشـتاق« القسـم الـذي يعالج 

الـكام على إسـبانيا برمتـه، وهذا أمر لـه أهميته؛ إذ إننا نجد أنفسـنا 

والحالـة هـذه أمام متن جديد لإلدريسـي يمكن أن يمثـل أهمية كبرى 

عنـد تحقيق كتـاب »نزهة المشـتاق« وإعـداده للنشـر. وبنفس القدر 

نقـل الحميري من »كتـاب المسـالك والممالك« للبكـري، وإذا وضعنا 

جيـداً فـي اعتبارنـا أنـه لم يتـم حتـى اآلن الكشـف عن القسـم الذي 

يعالـج الـكام عـن األندلس من ذلـك الكتاب فـإن قيمة الشـذرات من 

كتـاب الحميـري التـي تعالج هـذا الموضـوع ترتفع بشـكل ملحوظ. 

أمـا المصـدر الثالـث الـذي اعتمـد عليـه الحميـري اعتماداً أساسـياً 

فـي هـذا المجـال فهـو رسـالة مجهولـة المؤلف مـن القـرن الثاني 

عشـر معروفـة لنـا جيـداً، أعنـي »كتـاب االسـتبصار«. هـذا، وتمثل 

المـادة التاريخية لـدى الحميري فـي كثير من األحايين أهمية ليسـت 

بالضئيلـة، وقـد دلـل ليفـي بروفنسـال علـى أن روايتـه عـن معركة 

الزاّلقـة الفاصلـة فـي نهايـة القـرن الحـادي عشـر الميـادي تعتبر 
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مـن أوفـى وأفضل مـا دّون في هـذا الصـدد)1(، كما حدث وأن أشـرنا 

فـي حينه إلـى فضـل الحميري فـي حـل المشـكلة المتعلقـة برحلة 

إبراهيـم بـن يعقـوب الطرطوشـي إلـى بـاد الصقالبـة. والحميري 

بالطبـع كاتـب نقالـة شـأنه في هـذا شـأن بقيـة المؤلفيـن العرب، 

وإليـه يرجـع فضـل كبيـر فـي حفـظ عـدد مـن الروايـات لمؤلفين 

مختلفيـن؛ لـواله لكانت فـي حكـم المفقودة.

المؤلفيـن  لـدى  كبيـرة  حظـوة  الحميـري  مصنـف  نـال  وقـد 

المتأخريـن، ولـو أن هذا يقـف بالطبع عنـد حد باد المغـرب وحدها 

بالتقريـب؛ فإلـى جانـب مـن ذكرناهـم فـي سـياق الحديـث ممـن 

اسـتعملوا مسـودته األولـى نقـل عنـه أيضاً في القرن السـابع عشـر 

المقـري، وفـي القـرن الثامن عشـر مقديـش)2( بل وحتى فـي القرن 

التاسـع عشـر الناصـري السـاوي)3(، وكل هـذا يقـف بالطبـع دلياً 

علـى قيمـة المـادة التـي جمعهـا الحميري.

وال يفوتنـا أن نشـير في خاتمـة كامنا عنه إلى أن ليفي بروفنسـال 

الـذي يديـن لـه العلـم بتعريفنا بهـذا األثر قـد جمع القسـم الخاص 

باألندلـس ونشـره مـع ترجمـة فرنسـية وتعليقـات علميـة جعلـت 

مـن هـذه الطبعة مرجعـاً قيمـا ال يمكـن االسـتغناء عنه في دراسـة 

األندلـس، بحيث يلعـب بالنسـبة لتلك الباد نفـس الدور الـذي يلعبه 

معجـم ياقوت بالنسـبة للعالم اإلسـامي.

)p. XXIII- XXVI- Le? vi Provencal, Al- Zalla? ka, p. 1304 -)1 رشحه .
)2( Nallino ,Centenario ,I ,p .327 -328 ;II ,p ,640 -641.
)3( Lévi. Provencal, Hist. des Chorfa, p. 163, note 2, 396.
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وإذا أمكـن اعتبـار الحميـري آخـر مؤلـف لمعجـم جغرافـي كبير 

فـإن ثمـة مغربيـاً آخـر هـو ليـون اإلفريقـي المشـهور؛ يـكاد يعد 

بوجـه عـام آخر المؤلفيـن الكبار في محيـط الجغرافيـا العربية بباد 

المغـرب. وإذا تناولنـا المسـألة مـن الناحية الشـكلية فحسـب فلعل 

الـكام عنـه ال يدخـل فـي دائـرة موضـوع بحثنـا؛ ذلـك أن مصنفه 

األساسـي معـروف فقـط في ترجماتـه األوروبيـة في حيـن أن أصله 

العربـي مفقـود تمامـاً ولكنـه فـي أغلـب الظـن قـد وجـد بالفعـل، 

وبهـذه الصفـة فهـو ينتمـي إلـى األدب العربـي، وقد كشـف اآلن عن 

المؤلـف مواطنـوه المغاربـة واعترفـوا به، بـل إن مراكشـياً معاصراً 

أفـرد لـه منذ وقـت غيـر بعيد دراسـة خاصـة)1(.

وفـي سـيرة حياتـه شـبه بعيـد بسـيرة حيـاة اإلدريسـي، غير أن 

اسـمه الغريـب يشـير إلـى مـا أحـاط بها مـن تعقيـد كبيـر)2(؛ فهو 

معـروف فـي األقطـار العربيـة باسـم الحسـن بـن محمـد الـوّزان 

الزياتـي، ولكن اسـمه يرد فـي مصنفاته التـي وضعهـا بأوروبا على 

أنـه يوحنـا األسـد الغرناطـي، معربـاً بهذا االسـم الـذي أطلـق عليه 

هنـاك وهـوIohannes Leo Eliberitanus أوAfricanus أي يوحنا 

ليـون )األسـد( األيبيـري أو اإلفريقي)3(، وقـد ولد فيما يبـدو بغرناطة 

وذلـك قبـل أمد قصير من سـقوطها في أيـدي النصارى عـام 1492، 

)Collin ,Hespe ?ris ,XX ,p .94 -98 -)1 : تقريظه لدى؛ محمد املهدى الحجوى.
)2( Massignon ,Maroc ,p .32 -34.
)3(- Brockelmann, GAL, SB II, p. 710, NO la- Massignon, Leo Africa. )nus, p. 42- Mieli, 
p. 276, 279. 280, note 6- 9- Amari( Nallino I, p. 361- 363- Schefer, Description de 
I’Afrique- Massignon, Maroc. 
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وكمـا هـو الحـال مع عـدد كبير من األسـر المسـلمة فقد انتقـل أهله 

عقـب ذلـك إلـى مراكش فشـب مؤلفنـا بمدينة فـاس التي أخـذ منها 

نسـبته؛ أي الفاسـي. ومنـذ نحـو عـام 1511 صحب عمه فـي رحلة 

دبلوماسـية سـاقته إلى تمبكتو عن طريـق درة )1(.

ـد أنـه نال حظـاً جيداً مـن التعليـم، وتمرس فـي فنون  ومـن المؤكَّ

الكتابـة الدواوينيـة، كمـا أنـه قـد اضطلـع ال أقـل مـن ثـاث مرات 

بأعبـاء سـفارات هامـة فـي جنوبي مراكـش ألسـرة بني وّطـاس)2( 

الحاكمـة بفـاس، وهـي واحـدة مـن آخـر فـروع أسـرة بنـي مرين، 

وعرفـت بتشـجيع الثقافـة واالرتفاع بمسـتوى الحضارة فـي المغرب 

األقصـى وإلـى عصرهم الذي يمكـن أن يعد فتـرة انتقال بيـن تاريخ 

مراكـش الوسـيط وتاريخها الحديـث يرجع الوصف الدقيـق المفصل 

لمدينـة فـاس الـذي دونـه يـراع ليـون اإلفريقـي)3(. وفيما بعـد قام 

بأعبـاء مماثلـة لهـذه لـدى الشـريف محمـد)4(، وقـد اسـتطاع خال 

رحاتـه العديـدة أن يتعـرف بصـورة جيـدة علـى إفريقيـا الداخلية 

والشـمالية)5(، والتـزال الدوافع التـي حفزته لمغـادرة مراكش في عام 

921هــ - 1515 والضـرب فـي نواحي األرض غير واضحـة المعالم، 

شـأنها في هذا شـأن جـل التفاصيـل المتعلقـة بسـيرة حياته)6(.

)1( Massignon, Maroc, p. 33- Schefer, Description de I’Afrique, I, p. VI.
)2(  Massignon ,Leo Africanus ,p .24.
)3(  Lévi -Provencal ,Watta ?siden ,p .1228.
)4( Schefer ,Description de I’Afrique ,I ,p .VII.

.I ,p .VII -XII،5(- رشحه(
.p .XII،6(- رشحه(
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ولعل الدافع األساسـي مـن بينها كان رغبته فـي أداء فريضة الحج، 

أو ربمـا سـاقه إلـى ذلـك اعتبـارات أخـرى، ومهمـا يكـن من شـي ء 

فإنـه يجـب االعتـراف بأن عـدد الباد التـي زارهـا أمر لـم يعهد من 

قبـل؛ فهو قـد زار على حد قولـه مصر وبـاد العرب وإيران والشـام 

وأرمينيـا و»بـاد التتـار«، واألرجـح أنه يقصـد بهذه األخيـرة منطقة 

تبريـز. وكان بمكة ومصر فـي عام 923هــ - 1517، وهو عام يمثل 

لحظـة حاسـمة فـي تاريخ تلـك األقطـار هي لحظـة فتح السـلطان 

سـليم العثمانـي لمصـر؛ ولكـن مؤلفنـا ال يذكـر شـيئاً عن ذلـك )1(. 

وقـد بلـغ الـوزان في تجوالـه اسـتنبول التي أخـذت منذ ذلـك الحين 

تجتـذب إليهـا بشـكل مطـرد أنظـار العـرب الذيـن أخـذت أوطانهم 

تـدور فـي فلـك الدولـة العثمانيـة بطريـق مباشـر أو غير مباشـر. 

ومـن المسـتحيل تحديـد تواريخ تحركاتـه بصورة دقيقـة، وهي على 

أيـة حال قـد انتهـت نهايـة محزنـة؛ فبينمـا هو فـي طريـق العودة 

إذ وقـع عنـد جزيـرة جربـة فـي أسـر قراصنـة مـن جزيـرة صقلية 

سـاقوه إلـى نابلي في حوالـى عام 1520 ثـم إلى رومة حيـث أهدوه 

مـع زرافة إلـى البابـا ليـون العاشـر )-1513 1521( )2(، وكان هذا 

 Giovanni البابـا يحمل فـي حياتـه العادية اسـم جيوفاني مديتشـي

Medci وهـو ابـن لورنسـو الفاخـر أميـر فلورنسـة، وقـد عـرف ال 

einlightened hu- )باعتناقـه لمذهـب النزعة اإلنسـانية المسـتنيرة 

manism( كمـا فهمتـه أفضـل عقليات إيطاليـا لذلك العهد فحسـب، 

 la question( بـل عـرف أيضـاً باطاعـه علـى المسـألة الشـرقية

.p .XIII -XIV،1(- رشحه(
)2( Amari )-Nallino( ,I ,p .361.
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d’Orient( حتـى إنـه بحـث مـع فرنسـوا األول ملك فرنسـا في عام 

1515 مشـروع حملـة صليبية ضد التـرك )1(، وقد كان مـن جراء هذا 

أن زاد االهتمـام بالشـرق فـي إيطاليـا بحيث لـم يكن في المسـتطاع 

أال يسـترعي العامـة المغربـي نظر البابـا ليون العاشـر. وقد اضطر 

المغربـي إلـى أن يعتنق المسـيحية ويتخذ لنفسـه اسـم ولـي نعمته 

وهـو جيوفانـي ليونـي؛ ويسـر لـه البابـا سـبل االشـتغال بتدريس 

اللغـة العربيـة والتفرغ للنشـاط العلمـي برومـة وبولونيا.

وكان إللمامـه الجيـد باللغـة اإلسـبانية التـي كانت أشـبه مـا تكون 

بلغتـه القوميـة)2( أن عاونـه هـذا سـريعاً فـي التعـرف علـى بيئتـه 

الجديـدة وإجـادة اإليطاليـة والاتينيـة بصـورة مرضيـة، ومنـذ عام 

930هــ - 1524 نجـده يؤلـف معجمـاً عربيـاً- عبريـاً- التينيـاً من 

أجـل طبيـب يهـودي التـزال مخطوطتـه محفوظـة باالسـكوريال )3(. 

وفـي العاشـر مـن مارس عـام 1526 أتـم الترجمـة اإليطاليـة لكتابه 

الـذي وضعـه أصـًا باللغة العربيـة، والـذي يسـترعي اهتمامنا بوجه 

خـاص وهـو »وصـف إفريقيـا«)4(. وفـي عـام 1527 ألـف بالاتينية 

كتابـاً جامعـاً فـي سـير ثاثيـن مـن مشـاهير العـرب في الفلسـفة 

Libellus de viris quibusdam )5(illustribus apud Ar- والطـب 

abes نشـره هوتينغـر Hottinger فـي عـام 1664، وكان أول سـفر 

)1(  Atiya ,The Crusade ,p .477.
)2(  Schefer ,Description de I’Afrique ,I ,p .XIV.

)P. XVI- Massignon, Leo Africanus, p. 24- Massignon, Maroc, p. 10 -)3 رشحه. 
)4( Massignon ,Leo Africanus ,p .24.
)5( Giovanni Leone, cf.: Massignon, Leo Africanus, p. 24..
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مـن نوعـه يقـدم معلومـات ذات أهميـة بالنسـبة ألوروبـا فـي تاريخ 

تطـور العلـوم عنـد العـرب. وعقـب هـذا بقليـل، وربمـا كان ذلك في 

عـام 1528، تمكـن بطريقة مـا من اإلفات راجعـاً إلى إفريقيـا)1( وما 

لبـث أن اطـرح المسـيحية إلى دينه القديـم، وقد توفي الـوزان على ما 

يبـدو بتونـس فـي عهد آخـر بني حفـص، وذلك فـي عـام 1552 )2(.

هذا وقـد وجدت مزاعم تقول بـأن األصل العربي »لوصـف إفريقيا« 

كان موجـوداً لـدى المؤلـف عندمـا وقـع في األسـر، وقيـل فيما بعد 

bib- )بـأن مخطوطتـه قد وجـدت طريقهـا إلى أحـد محبي الكتـب 

liophile( وهـو پنلـي  V .Pinelli ولكنهـا فقـدت فـي الطريـق إلى 

نابلـي عنـد هجوم القراصنـة)3(. وعلى الرغـم من كل ذلك فـإن القول 

بأنـه قـد وجد مصنـف تام فـي يد ليـون اإلفريقـي عنـد وصوله إلى 

إيطاليـا قـول ضعيـف، وأغلـب الظـن أن األمـر اقتصـر علـى قطـع 

متفرقـة وتخطيـط ذي طابـع عـام. وماسـينيون Massignon بوجـه 

عـام ال يعتقـد فـي وجـود مخطوطة عربيـة للكتـاب، ويعتبـر القول 

بذلـك محـض خطـأ )4(، بـل إنه يـرى خافاً لذلـك أن ليـون اإلفريقي 

لـم يـدون الكتاب باللغـة العربيـة، وإنما صـاغ مذكراتـه وماحظاته 

باللغـة اإليطاليـة رأسـاً)5(. ولعـل هـذا أقرب إلـى الواقـع خاصة وأن 

المؤلـف نفسـه يذكـر علـى وجـه التحديـد فـي المسـودة اإليطاليـة 

)1(  Schefer ,Description de I’Afrique ,I ,p .XVI.
)2( Alemany ,p .169.
)3( Schefer ,Description de I’Afrique ,I ,p .XXIII.
)4( Massignon Maroc ,p .23.

.p .26،5(- رشحه(
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أنـه قـد دون مصنفـه مـن الذاكـرة، وذلـك بعد مضـي عشـرة أعوام 

لـم تقـع فيهـا عينـه على مصنـف لمـؤرخ عربي واحـد)1(. ولـم تكن 

ذاكرتـه تسـعفه دائماً، وعلـى الرغم مـن أن الوصـف الجغرافي عنده 

يتميـز بالدقـة الشـديدة إال أن مادتـه التاريخية وتواريخه ليسـت في 

المسـتوى المرجـو)2(، وربمـا كان مرد ذلـك إلى أنه لم يكـن بمقدوره 

أن يراجعهـا فـي مظانها.

ولعـل إقامـة المؤلف بأوروبا قد انعكسـت في طابع الكتاب نفسـه؛ 

إذ ليـس من اليسـير ضمه إلـى النمط المعـروف في »المسـالك« كما 

فعـل ماسـينون )3(، أو إلـى نمـط »الرحلـة« الذي نـال الحظـوة لدى 

أهـل المغـرب )4(؛ فهو فـي الواقع قـد كتب مـن أجـل األوروبيين، ولو 

أن مؤلفـه عامـة عربـي ويعتمـد على مـادة عربيـة)5(؛ ولعـل معرفة 

المؤلـف بعـدد من اللغـات قد مكنته مـن االطاع على مؤلفـات العالم 

الكاسـيكي ومؤلفـات العصور الوسـطى األوروبية، وربمـا عاونه في 

Italian Human-( ذلك علماء النزعة اإلنسـانية مـن بين اإليطالييـن 

ists(، وتشـير الدالئل إلـى أنه قرأ لبعـض المؤرخيـن الاتينيين)6(.

ومـن الطريف إشـارته إلـى بلينيـوس  Plinius في الكتاب التاسـع 

مـن »وصفـه« الـذي يتحـدث فيـه عـن المعـادن والنبـات والحيوان  

)1( Schefer ,Description de I’Afrique ,I ,p .XXXVI.
)2( Amari )-Nallino( ,I ,p .362.
)3( Massignon ,Maroc ,p .43.
)4( Colin ,Hesperis ,XX ,p .97.
)5( Massignon ,Maroc ,p .43 -45.

.p .63 ,04، 6( رشحه(
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)*(؛ فهـو يذكـر فـي مطلعه بأنه سـيتكلم عمـا يوجد منهـا بإفريقيا 

»باسـتثناء كثيـر من األشـياء التـي أوردها بلنيـوس الـذي كان بحق 

رجـًا ممتـازاً ذا مذهـب فريـد. وهـو كثيـراً ما وقـع في الخطـأ عند 

معالجتـه الـكام علـى أشـياء بسـيطة تتعلـق بإفريقيا، غيـر أن مرد 

ذلـك ليـس لعيـب فـي نفسـه بـل لمـا حصـل عليـه مـن معلومـات 

خاطئـة ولرغبتـه فـي أن يقلـد مـن كتبـوا قبله. وعلـى أية حـال فإن  

الخطـأ فـي أمـر صغيـر ال يكفـي لمحـو الصفـات الطيبـة التي من 

شـأنها أن تضفـي رونقـاً وبهـاء علـى مـا يتصف بـه المجمـوع من 

وزينـة)1(«. جمال 

أمـا األهـداف التي وضعها المؤلـف نصب عينيه فيمكن اسـتجاؤها 

مـن خاتمة مصنفه حيـث يقول:

»هـذا علـى وجـه العمـوم مـا أبصرتـه مـن األشـياء الغريبـة التي 

علقـت بذهني أنـا، جيوفانـي ليوني، عن جميـع إفريقيا التـي عبرتها 

مـن أقصاهـا إلى أقصاهـا. وقـد دونت بجـد واجتهاد ومن يـوم آلخر 

تلك األشـياء التـي رأيتها بعيني رأسـي وبـدا لي أنها تسـتحق الذكر. 

ومـا لـم أره بنفسـي بسـبب ضيـق الوقـت أو صعوبـة الطريـق فقد 

جهـدت فـي الحصول عليـه من أهـل الثقة ممن شـاهدوه بأنفسـهم، 

ثـم بذلـت جهدي في جمع شـتات هـذه المـادة وصياغتها في شـكل 

كتـاب انتهيـت مـن تدوينـه أثنـاء وجـودي برومـة، وذلك فـي اليوم 

)*( نقل مؤلف الكتاب هذه الفقرة عن كتاب ميييل Mieli ولكن سقط سهواً لفظ »األنهار« الذي يرد قبل لفظ 
»املعادن« )راجع ص 538 من الرتجمة العربية لكتاب الدوميييل »العلم عند العرب«(. )املرتجم(

.Mieli ,p .279-)ىف آخرها( Schefer ,Description de I’Afrique ,III ,p .428- )1(
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العاشـر من شـهر مـارس لسـنة 1526 مـن مياد المسـيح«)1(.

وينقسـم المصنـف، وفقاً للمتـن اإليطالي، إلى تسـعة كتـب يعالج 

األول منهـا الكام علـى إفريقيا بصـورة عامة وعن سـكانها من البدو 

الرحـل، أمـا الثاني فيصـف نواحـي مراكش ومدنهـا وجبالهـا بينما 

أفـرد الثالـث للـكام عن مدينـة فـاس، والرابـع لتلمسـان والخامس 

لبجايـة وتونـس والسـادس لطرابلـس، أما السـابع فلدول السـودان 

والثامـن لمصـر بينما يقدم التاسـع وصفـاً موجزاً لأنهـار والحيوان 

واألسـماك والطيور والمعـادن والنباتات الموجـودة بإفريقيا)2(. وقلما 

يشـير ليـون اإلفريقي إلـى مصادره وهـو- حين يفعل ذلـك- يوردها 

فـي أغلـب الظن مـن الذاكـرة، ومـن بيـن المؤلفيـن المعروفيـن لنا 

يـرد لديـه ذكر المسـعودي والبكري واإلدريسـي وابـن الخطيب وابن 

بشـكوال )3(، ومـن الجلي أن معرفتـه بالمؤلفين المغاربـة كانت أقرب، 

وهـذا أمـر طبيعي. وأكثـر نقوله مـن مؤلف يدعـى ابـن الرقيق دون 

سـائر المؤرخيـن والجغرافيين، وإليـه يدين ليـون اإلفريقي بتصنيفه 

األصيـل للقبائـل العربيـة والبربريـة، وبقـدر كبيـر مـن المعطيـات 

المختلفـة بل باإلطـار العام لمصنفـه، وذلك من الناحيتيـن التاريخية 

واالثنوغرافيـة. ومـن المؤسـف أن هـذا المؤلف لـم يتم التعـرف عليه 

حتـى اآلن علـى وجـه اليقيـن)4(، ويفترض ماسـينيون أنـه عاش في 

)1(  Mieli, p. 279, note 7 at the end- Schefer Description de I’Afrque, III, p. 964.
)2( Cf :Schefer ,Description de I’Afrique ,I ,p .XXIV.
)3(  Massignon, Maroc, p. 36- 39- Schefer, Description de I’Afrique, I, p. XXVI- XXVII.
)4( Cf .:Brockelmann ,GAL ,SB I ,p .252 ,No 9.
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النصـف الثانـي من القـرن الثالث عشـر)1(، وعلى كل حـال فإن قيمة 

كتـاب ليـون اإلفريقـي ال تكمـن فـي مـا ينقلـه عـن اآلخـر، بـل في 

ماحظاته الشـخصية التي تشـكل القسم األساسـي من مصنفه. وهو 

قـد احتفـظ في مصنفـه األوروبـي بروحـه العربيـة التـي تتمثل في 

القصـص المنحولة التي يسـردها ليسـتخرج منها الموعظـة والعبرة، 

شـأنه فـي هـذا شـأن مؤلفـي المجموعـات األدبيـة التي اشـتهر بها 

األدب العربـي )2(، أمـا منهجـه فـي التأليـف الـذي فصل الـكام عليه 

فـي الفقـرة الختاميـة مـن الكتـاب فيؤكـده فـي الواقـع جميـع من 

انقطعوا لدراسـة مصنفـه. وكتاب ليـون اإلفريقي هو البحـث الوحيد 

فـي جغرافيا مراكـش المتميِّز باألصالـة والترتيب الـذي ظهر بأوروبا 

في القرن السـادس عشـر؛ وكان فـي الحقيقـة فتحاً جديداً بالنسـبة 

لذلـك العصر حتـى ولو بسـبب تقديمه لمـا يقرب من أربعمائة اسـم 

لمواضـع جغرافيـة مع معطيـات دقيقـة وجديدة)3(.

وقـد لقـي المصنـف انتشـاراً واسـعاً فقـد أعقـب ظهـور الطبعة 

اإليطاليـة في عـام 1550 ظهـور الترجمتين الاتينية والفرنسـية في 

عـام 1556، ثم ترجم فـي حوالي عام 1600 إلـى اإلنجليزية وتا هذا 

ترجمتـه إلـى لغـات أخـرى وظهور عـدد كبير مـن الطبعات اسـتمر 

إلـى القرن التاسـع عشـر حين تـّوج ذلـك المجهود بطبعتي شـيفير 

Schefer الفرنسـية )1896 - 1898( وبـراون  Brown اإلنجليزيـة 

)1( Massignon ,Maroc ,p .41 -42.
.p .44،2(- رشحه(
.p .63،3(- رشحه(
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)1896( العلميتيـن)1( )*(. واليزال البحث الرئيسـي في دراسـة ليون 

اإلفريقـي هو ذلـك البحـث الممتاز الذي دونـه قلم لويس ماسـينيون 

 Louis Massignon منـذ عـام 1906 بعنـوان »مراكش في السـنوات 

Ma-  األولـى من القرن السـادس عشـر كمـا وصفها ليـون اإلفريقي«

 roc dans les premieres années du XVIe siecle. Tableau

وقـد   .Geogrophique d’apres Léon l’African, Alger, 6091

كان لليـون اإلفريقـي تأثير قـوي على العلـم األوروبي)2( فمنـذ بداية 

النصـف الثاني من القرن السـادس عشـر علـى وجه التقريـب، وعلى 

مـر ثاثة قـرون بعد ذلك لـم يسـتطع أن يتجاهله كاتـب أو عالم يود 

الـكام علـى إفريقيا، ولـو أنهم كانـوا بكل أسـف ال يعتمـدون دواماً 

علـى متن الكتـاب اإليطالي بـل على الترجمـة الاتينية التـي ال يمكن 

بأيـة حـال االطمئنـان إليها بصـورة تامـة)3(. أمـا تقديرهـم للمؤلف 

فقـد كان علـى الدوام تقديـراً عالياً)4(؛ ففـي القرن الثامن عشـر كتب 

عنـه مؤلف أول بحـث جدي عن اإلدريسـي وهو المستشـرق األلماني 

هارتمـان  Hartmann يقول:

»إن مـا يتصـف بـه مصنفـه مـن ميـزات أمـر معـروف للجميـع؛ 

ولـن أتـردد فـي تكـرار مـا قالـه البحاثـة قبلـي مـن أن كتابـه كنز 

.p .4 -9،1(- رشحه(
)*( إن أحدث طبعة ملصنف ليون اإلفريقي هي الرتجمة الفرنسية الحديثة بقلم أيپوالر Epaulard التي ظهرت 

بباريس يف جزءين يف عام 1956؛ هذا وتوجد للكتاب ترجمة إسبانية ظهرت يف عام 1952. )املرتجم(
)2(  Schefer, Description de I’Afrique, I, p. XXX- XXXV.
)3( Massignon ,Maroc ,p .65.
)4( Schefer ,Description de I’Afrique ,I ,p XXXV.
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مـن الذهـب ولوال وجـوده بين يـدي لخفيـت علّي أشـياء كثيـرة«)1(، 

وهـذا القـول نفسـه ردده بعـد قرنيـن مـن ذلـك واحـد مـن خيـرة 

العارفيـن بالجغرافيـا التاريخيـة ومحـرر الطبعـة العلميـة »لوصف 

إفريقيا«Description de l’Afrique المستشـرق الفرنسـي شـيفير 

Schefer؛ فقـال »إن مـا يـورده ليـون اإلفريقـي مـن تفاصيـل فـي 

وصـف المغـرب يتميـز بالدقـة الشـديدة ، بل ولقـد أثبتـت األبحاث 

األخيـرة صـدق قولـه حتـى فـي تلـك المواضـع التـي أثـارت بعض 

فيما مضـى«)2(. الشـك 

غيـر أن مـا قيـل فـي الثنـاء عليه لـم يمنـع العلمـاء مـن الوقوف 

موقـف النقـد مـن بعـض النقـاط المتعلقـة إلـى حـد مـا بظـروف 

عملـه؛ فمثـًا يفتـرض المستشـرق اإليطالـي أمـاري أن مـا أمـاه 

ليـون اإلفريقـي قـد تم جمعـه بعد رجوعـه إلـى إفريقيـا)3( بحيث لم 

يسـتطع تنقيـح المسـودة النهائيـة، وإلى جانـب هذا اضطـر أماري 

إلـى االعتـراف بأن ليـون اإلفريقـي لم يعـرف تاريخ صقليـة معرفة 

جيـدة)4(. أمـا شـيفير فيتفـق مـع عدد كبيـر مـن العلماء فـي القول 

بـأن ليـون اإلفريقـي »لـم يـر كل مـا وصفـه ولم يكـن دائماً شـاهد 

عيـان لما يحكيـه«)5(.

ورغـم كل هـذا فيجب الموافقـة على أنـه »آخر الجغرافييـن العرب 

.p .XXXV،1(- رشحه(
.II ,p .V،2(- رشحه(

)3( Amari )-Nallino( ,I ,p .362.
.p .363،4(- رشحه(

)5( Schefer ,Description de I’Afrique ,I ,p XXXVI.
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المشـهورين فـي تلـك البـاد)1(«. وسـنلتقي  بالطبـع بعـدد كبير من 

المؤلفيـن المغاربـة في محيـط الجغرافيـا غيـر أن مصنفاتهم تعالج 

نقاطـاً منفـردة، أمـا المصنفـات الجامعـة من طـراز مصنـف ليون 

اإلفريقـي فـإن هـذا كان آخر العهـد بها.

ومـن العسـير القـول بـأن القـرن السـادس عشـر فـي إفريقيـا 

الشـمالية كان فقيـراً فـي مصنفاتـه ولـو أنـه يجـب االعتـراف بـأن 

مسـتواها ال يتجـاوز الحـد األوسـط بأيـة حـال، ويكفـي فقـط أن 

نشـير في هـذا الصـدد إلى ظاهـرة فـي محيـط الكارتوغرافيـا )فن 

رسـم المصـورات الجغرافيـة( تقف دليـًا على أن مذهب اإلدريسـي 

كان اليـزال حيـاً ومعمـوالً بـه، على األقـل فيمـا يتعلـق باالحتياجات 

. لعملية ا

كان نمـط الخارطـات السـائد إلـى القرن العاشـر هو النمـط الذي 

غلـب عليـه توزيـع المناطـق وفقـاً لأقاليـم؛ ثـم أعقـب هـذا ظهور 

الخارطـات البحريـة التـي كانت تبيـن عليهـا أحياناً خطـوط الطول 

والعـرض، ممـا يثبـت وجـود تأثير غربـي بل ويشـير إلـى المحاكاة 

الصرفـة. ولقـد كانـت الخارطـات من هـذا النوع فـي الحقيقـة أمراً 

غريبـاً علـى العـرب )2(، وال يخلو مـن مغـزى أن تظهـر ألول مرة في 

حـوض البحر األبيـض المتوسـط وبعض مناطـق البحر األسـود، أي 

فـي ذات المنطقـة التي وجـدت فيها نماذجهـا األولى. هـذا على حين 

أنهـا ال تقابلنـا إطاقـاً في األقطـار السـاحلية األخرى التـي نفذ إليها 

)1( Kramers ,EI ,EB ,p .71.
)2( Miller ,V ,p .173.
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العرب كسـواحل المحيـط الهندي والبحـر األحمر والخليج الفارسـي 

علـى الرغـم مـن أن هـذه السـواحل األخيـرة كما سـنرى قد شـهدت 

في هـذا العصـر بالذات انتعاشـاً غير معهـود لنمط جديـد في األدب 

الجغرافـي هـو الجغرافيـا الماحية.

بمكتبـة  محفوظـة  لنـا  المعروفـة  البحريـة  الخارطـات  وأقـدم 

األمبروزيانـاAmbrosiana بميانـو)1(، وتمثـل قطعـة مكونـة مـن 

ثـاث ورقـات لخارطة للبحـر األبيـض المتوسـط)2(، ويمكـن الحكم 

مـن الكتابـة المغربيـة علـى أنهـا قد عملـت فـي الجـزء الغربي من 

شـمال إفريقيـا لعلـه سـبتة أو بجايـة حيـث وجـد الماحـون مـن 

مختلـف الشـعوب. وليس بهـذه الخارطة أيـة إشـارات خارجية تبين 

التاريـخ الـذي عملـت فيـه؛ ومـن المحتمـل أنهـا ترجـع إلـى القرن 

الرابـع عشـر. وممـا يزيد فـي توكيـد اختافها عـن بقيـة الخارطات 

العربيـة هـو أن أبعادهـا مقـدرة باألميـال مما ينهـض دليـًا جديداً 

علـى أنهـا إيطالية األصـل. وتبدو صابـة مقاومة الطابـع العربي في 

الخارطـات المغربية في احتفاظها باألسـماء العربيـة)3(، وفيما يتعلق 

بهـذه الخارطـة بالـذات فيبـدو أنهـا تعتمد فـي األصل علـى خارطة 

عربيـة، أمـا األخطـاء الموجـودة بهـا فيمكـن إرجاعهـا إلـى طبيعة 

الكتابـة العربيـة. وبهـذا يمكـن القـول بـأن الخارطـة تنتمـي إلـى 

النمـط اإليطالـي من حيـث الرسـم وتخطيـط السـواحل، ولكنها من 

)Beiheft ,V ,Taf .82b  -)1 : عن الصورة راجع p .173 -175 ;، رشحه.
.p .173 ،2(- رشحه(
.p .174  ،3(- رشحه(
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جهـة أخـرى تحمل تسـميات ذات طابع مسـتقل فيما يتعلق بسـاحل 

إفريقيـا وبجنوبـي إسـبانيا وشـرقيها)1(. ولم تكن هـذه الخارطة هي 

النمـوذج الوحيـد الذي قدمـه لنا العـرب فـي فـن الكارتوغرافيا على 

سـواحل البحـر األبيض المتوسـط.

فابتـداء مـن منتصـف القـرن السـادس عشـر ازدهر بتونس اسـم 

أسـرة الشـرفي الصفاقسـي التي قدمت فـي غضون جيلين عـدداً من 

مصـوري الخارطـات )Cartographers(، وقـد وفـق نالينـو في أن 

يتتبـع دراسـة ثمانيـة أو تسـعة أجيـال مـن هذه األسـرة إلـى نهاية 

القـرن الثامن عشـر، ولدوا جميعهـم بصفاقس، وعـاش معظمهم بها 

وبالقيروان والقاهرة أحياناً، مشـتغلين وفق تقاليد األسـرة بفن رسـم 

المصـورات الجغرافيـة، ثـم اشـتغلوا فيما بعـد بدراسـة الرياضيات 

والفلـك. وقـد أخرج لنـا هـذا »المصنـع« )Workshop(، إن صح هذا 

التعبيـر، فـي الفتـرة مـا بيـن عامـي 1551 و1601 أربعـة نمـاذج 

لخارطـة كبيـرة للعالـم تمثل فـي جوهرها صـورة منقحـة لخارطة 

اإلدريسـي، )وذلك في السـنوات 1551 و1572 و1579 و1601( )2(.

وهنـاك اختـاف بين مـن بحثوا فـي النشـاط العلمي لهذه األسـرة 

حـول أسـماء واضعـي هـذه الخارطـة، خاصـة أن بحـث نالينـو)3( 

بقـي لمـدة طويلة بعيـداً عن متنـاول األيدي، ولـم تعـرف نتائجه إال 

بطريـق غير مباشـر.

.p .175 1(- رشحه(
)2(- رشحه .

)3( Nallino ,BSGI ,IX ,p .721 -736.
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وأكبـر هـؤالء سـناً هـو علي بـن أحمد بـن محمـد الـذي وضع في 

عـام 958هــ - 1551 أطلسـاً في ثمانـي ورقات تصور فـي الغالب 

سـواحل البحـر األبيـض المتوسـط، والتـزال مخطوطتـه محفوظـة 

بالمكتبـة األهليـة بباريس، ولعـل خارطـة العالم للشـرفي الموجودة 

بأكسـفورد والتي يرجـع تاريخها إلى عام 979هــ - 1571 - 1572 

)1( ذات صلـة بهـذا األطلـس على نحـو ما. هـذا، وقد اختلـف البحاثة 

فـي وصف الخارطـات المختلفة، ولكـن تركيب األطلـس العام واضح 

بالنسـبة لنـا)2(؛ حيث يتلـو التقويم الشمسـي خارطة للقبلـة)3( مبين 

عليهـا مواقـع جميـع البلـدان بالنسـبة للكعبـة، ويلـي هـذا خارطة 

كرامـرس  يبصـر  األخيـرة  الخارطـة  هـذه  وفـي  للعالـم)4(.  عامـة 

تأثيـراً مـا لخارطـة البيرونـي )5(، غير أن المؤلف نفسـه يصـرح بأنه 

قـد خضـع لتأثيـر اإلدريسـي )6(، وهـو أمـر مفهوم بالنسـبة لنـا. ثم 

يتبـع هـذا خارطـات للمناطـق المختلفـة كسـواحل إسـبانيا وجـزر 

البليـار وجنوبي فرنسـا وأجـزاء من سـواحل إيطاليا تضم قورسـيقا 

وسـردينيا، والسـاحل المقابـل إلفريقيـا. ويلـي هـذا مجموعـة مـن 

الخارطـات تبيـن سـواحل البحـر األسـود وبحـر آزوف ثم السـاحل 

الجنوبـي آلسـيا الصغـرى فالشـام ومصـر إلـى برقة. وثمـة خارطة 

منفصلـة تبين بـاد اليونان وجـزر األرخبيل وكريت وسـاحل إفريقيا 

)1( Miller ,V ,p .176.
)2( Brockelmann, GAL, SB II, p. 710, NO 1 b- Blochet, L, E? tude, p. 19- Miller, V, p. 176.

)V ,Beilage ,No 7 -)3 توضيحها؛ من اليسارMiller ,VI ,Taf 78 عن الصورة راجع.
)V ,p .175- )4 من اليمني VI ,Taf .87 رشحه .

)5( Kramers ,EI .EB ,p .72.
)6( Blochet ,L’E ?tude ,p .19.
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لها. المقابـل 

أمـا الخارطـة األخيـرة فتصـور برقـة وطرابلـس وتونـس، وقـد 

Agri- )أضيـف إلـى األطلس كملحق جـدول يبيـن التقويم الزراعـي 

cultural Calender( لـكل شـهر.

إن تركيـب هـذا األطلس البورتـوالن  Portulan ليشـير بوضوح إلى 

أنـه قـد عمل مـن أجـل قبطـان كان يشـتغل بالماحة السـاحلية في 

البحرين األبيض المتوسـط واألسـود إلى سـواحل القريـم، ثم إن ذكر 

الشـهور بأسـمائها األوروبية والسـريانية إلـى جانب العربية يسـمح 

لنـا باالفتراض بأن هـذا الماح كان يمر على مواني أوروبا المسـيحية 

ـد أن األطلـس قـد عمل من  وموانـي الشـام علـى السـواء، وممـا يؤكِّ

أجـل أهـداف التجـارة ال مـن أجـل أهـداف عسـكرية أن التحصينات 

السـاحلية غيـر مبينـة عليه كما هـو الحال مـع الخارطـات العثمانية 

لذلـك العصـر والتي سـيمر بنـا الـكام عليها فـي حينه )1(. هـذا وقد 

تـم رسـم األطلس فـي عـام 1551 أي في العصـر الذي كانـت تمخر 

فيـه السـفن األوروبيـة عبـاب المحيـط فـي حريـة كاملـة وهي في 

طريقهـا إلـى الصين وأمريـكا، وكذلك حيـن نجح عدد مـن الماحين 

فـي الـدوران حـول األرض؛ غيـر أن هـذه الحقائـق الهامـة ال تجـد 

انعكاسـاً ما فـي خارطة العالـم الموجودة بهـذا األطلـس )2(. والتأثير 

الغربـي الوحيـد علـى مؤلـف األطلـس يبـدو فقط فـي إطاقـه لفظ 

 Tabula طبلـه« على أطلسـه، وهـو مأخوذ مـن الاتينيـة الدارجـة«

.p .02  1(- رشحه(
)2( Reinaud ,Introduction .p .CLXX.
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أي اللوحـة)1(؛ ويبـدو أنـه قد اسـتعاره من اللغـة الدارجـة المتداولة 

 lingua( آنـذاك في جميـع أنحـاء حوض البحـر األبيـض المتوسـط

franca(، ولعـل مؤلفنـا هـذا هو المسـؤول عن وضع صـورة منقحة 

لخارطـة العالـم آنفـة الذكـر نفسـها، وترجع هـذه األخيـرة إلى عام 

1579، وقـد كشـف عنها نالينـو في مجموعة شـخصية برومة؛ ويرى 

ميلـر K .Miller أن المؤلـف قـد جهد فـي هذه الخارطـة ليجمع بين 

الخارطـة البحريـة القطلونيـة )Catalonian( وخارطـة اإلدريسـي 

ويخرج مـن االثنيـن خارطة بحريـة عربية جديـدة)2(.

وقـد ترسـم خطـاه علـى مـا يبـدو ابنـه محمد بـن علي الشـرفي 

الصفاقسـي الـذي تنسـب إليـه خارطـة للعالـم معروفة في نسـخة 

واحـدة ترتفع إلى عـام 1009هـ - 1601 )3(، ولكن حدث، لسـهو ما، 

أن صورهـا ميلـر Miller في قطعتين؛ نسـب إحداهما إلى عام 1592 

واألخـرى إلـى عـام 1601 )4(. وتـكاد أهمية هـذه الخارطـة تنحصر 

أساسـاً فـي أنها مصـورة على قطعـة واحدة مـن جلد شـاة تنقصها 

األرجـل فقـط، وهـي نفـس الطريقـة المتبعـة فـي رسـم الخارطات 

اإليطاليـة والفرنسـية لذلـك العهد)5(. ووصـف أماري لهـذه الخارطة 

بأنهـا »بديعـة« )chiarmante( )6(ال يقوم على أسـاس: ألن بلوشـيه 

 Blochet الـذي درسـها عـن كثـب ال يجد فيهـا ما يسـتحق االهتمام. 

)1( -Biochet ,L’E ?tude ,p .18.
)2( -Miller ,V ,p .176.
)3( -Reinaud ,Introduction ,p .CLXX.
.V ,p .771:رشحه: ملونة راجع V ,p .176توضيحاتها :; Miller ,VI ,Taf .79 -80:4(- عن الصورة راجع(
)5( -Blochet ,L’E ?tude ,p .21.
)6( -Amari )-Nallino( ,I ,p .293 ,note 1.
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وهـي تعتمد على اإلدريسـي فيمـا يتعلـق بنصفها الشـرقي، ولو أنها 

ال تـورد جميـع أسـماء المواضـع، هـذا باإلضافـة إلى نقصهـا الفني 

.)1( Portulan»الملحـوظ، وبهذا فهي ال يمكـن أن تصلح »كبورتـوالن

أمـا فيمـا يتعلق بنصفهـا الغربي الـذي يبين حـوض البحر األبيض 

المتوسـط مـع سـواحل األطلنطـي والبحـر األسـود فإنه يبـدو عليه 

بوضـوح تأثيـر الخارطـات البحريـة القطلونيـة)2( ممـا يقـف دلياً 

جديـداً علـى أن الخارطـة قـد نشـأت فـي وسـط ماحـي مختلـط. 

ومـن دراسـته لهـذه الخارطـة يسـتنتج كونراد ميلـر الخبيـر الكبير 

فـي الكارتوغرافيـا العربيـة أن خارطـة اإلدريسـي األولى قـد وجدت 

ليـس فقـط علـى شـكل سـفر مـن سـبعين ورقـة بـل وأيضـاً على 

شـكل خارطـة حائطيـة كبـرى تـم تطبيقهـا بصـورة عمليـة بعـد 

مـرور أربعمائـة سـنة علـى ظهورهـا)3(. وقد يكـون هذا االسـتنتاج 

صحيحـاً ولكنـه يقـف دلياً فـي رأي بلوشـيه على تدهور المدرسـة 

الكارتوغرافيـة التونسـية)4( التـي زاولت نشـاطها لبعـض الوقت بجد 

كـي تسـتطيع أن تفي بحاجـة عمائها مـن قباطنة السـفن المختلفة 

التـي كانت تمخـر عبـاب البحـر األبيض المتوسـط)5(.

ونشـاط فـن الكارتوغرافيـا بالمغـرب حينـذاك لـم يكـن بطبيعـة 

الحـال أمـراً غريباً، وعلـى الرغم من األمثلة التي سـقناها فـإن التأثير 

)1( Blochet ,L’E ?tude ,p .21.
)2( Miller ,V ,p .177.

.I ,2 ,p .25  3(- رشحه(
)4( Blochet ,L’E ?tude ,p .21.
)5( Nallino ,BSGI ;IX ,p .721 -736.
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األوروبـي قـد وجد طريقـه إليها بصـورة ال تقبل الشـك. ولنقدم مثاالً 

طريفـاً لهـذا التأثيـر في شـخصية عالـم مغربـي، وهو إن لـم يمس 

كثيـراً علـم الجغرافيا إال أنـه يقف دليـًا صريحاً على نشـاط التبادل  

الثقافـي فـي ذلـك العصر)1(، ذلـك العالم هـو حاجي أحمد التونسـي 

الـذي يبـدو مـن نسـبته أنـه تونسـي األصـل، ولكنـه درس بفـاس 

واهتـم منذ صبـاه بالعلـوم، خاصـة الجغرافيا، ثم سـقط أسـيراً في 

أيـدي المسـيحيين واشـتراه رجـل فاضل من أهـل البندقية سـمح له 

باالسـتمرار فـي دراسـاته، فتعمق في تفهـم الجغرافييـن األوروبيين 

وفحـص خارطاتهـم بدقة ومـن ثم واتته فكـرة وضع خارطـة للعالم 

المعـروف آنـذاك؛ يجمـع فيهـا بيـن معطيـات أبـي الفـدا وقواعـد 

المسـاقط الكارتوغرافيـة )Projection( للرياضـي والكوزموغرافـي 

أورونتيـوس فينايـوس   )1494 - 1555( التـي 

طبقهـا في وضـع خارطتـه للعالم عـام 1536 )2(. ونـزوالً على رغبة 

مـواله سـجل األسـماء الجغرافيـة باللغـة التركيـة التي لم تكـن لغته 

األصليـة، غيـر أن عدداً مـن األلفاظ العربيـة وجدت طريقهـا إليها)3(. 

وقـد أتـم التونسـي عملـه فـي عـام 966 هــ - 967هــ - 1558 - 

1560 فـي عصـر السـلطان سـليمان القانونـي، وكان مهيئـاً للطبع 

فـي عـام 1568، ولكـن لظـروف معينـة لـم يتـم طبعـه )4(. ويوجد 

بمكتبـة القديـس مرقـص بالبندقيـة كليشـيه لهـذا الرسـم محفـور 

.D’Avezac ,cf .:Kramers ,EI ,EB ,p .72- )1(
.D’Avezac ,p .77 - )2(

)3(-رشحه.
.p .72  4(- رشحه(
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علـى أربـع لوحات )أو سـت على وجـه الدقـة)1(( من خشـب التفاح. 

وفقـط فـي عـام 1795 أنجزت على أساسـه أربع وعشـرون نسـخة 

)un tirage de vingt -quatre épreuves( )2( ظهـرت مـع رسـالة 

S .As- توضيحيـة موجزة بقلـم العالم الماروني الشـهير السـمعاني 

.)3( Padua األسـتاذ بجامعـة بـادوا )1752- 1821( semani

ونظـرة عاجلة إلـى المصور تبيـن لنا أن التونسـي قد اسـتعار من 

فنايـوس، ليـس فقـط طريقـة المسـاقط والشـكل األصيـل للخارطة 

علـى هيئـة قلـب وكذلـك خـط الـزوال األساسـي الـذي يمـر بجـزر 

الكنـاري، بل اسـتعار منـه أيضاً الجـزء األكبر من تخطيطه لسـواحل 

القـارات والجـزر. ومـع هذا يجـب إقـراراً للحـق االعتراف بـأن عدد 

المصطلحـات الجغرافيـة لديـه أغنى بكثير كمـا أنه أجرى عـدداً من 

التصحيحـات على سـلفه، بعضهـا هام للغايـة؛ مثال ذلـك تصحيحه 

لسـواحل أمريـكا خاصـة األجـزاء الشـمالية منهـا)4(. وهكـذا يقـف 

التونسـي فـي محيـط الكارتوغرافيـا العربيـة نسـيَج وحِده ال سـلف 

لـه وال خلـف، ويكمـن عيبـه األساسـي فـي اسـتعماله لأصـل الذي 

اعتمـد عليـه بصورة آلية تغلب عليها الشـكلية، وسـنرى عنـد انتقالنا 

للـكام علـى الخارطـات التركيـة المعاصـرة لـه أنـه قـد قـام لـدى 

األتـراك مدرسـة مسـتقلة اسـتعارت مادتها بصـورة أوسـع، وعرفت 

كيـف تهضمهـا وتتمثلهـا بأصالـة واضحة.

.p .63  1(- رشحه(
.p .65 -66 ,75  2(- رشحه(

)3( Brockelmann ,GAL ,I ,p .5 ,349 ;SB I ,p .7 ,867.
)4( D’Avezac ,p .77 .
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وفـي القـرن السـادس عشـر اتسـعت وقويـت صـات المغـرب 

بالدولـة العثمانيـة بصورة نشـيطة، وكان من جراء خضـوع الجزائر 

لسـلطان العثمانييـن )1519( أن أحسـت مراكـش بخطـر مباشـر 

يهـدد حريتهـا، خاصة وأن أفراد أسـرة الشـرفاء قد طلبـوا العون من 

األتـراك منـذ أن اسـتولوا علـى مقاليد األمـور بمراكـش، وذلك لوضع 

حـد للتطاحـن من أجـل العرش بيـن أفراد األسـرة نفسـها، وللقضاء 

علـى دسـائس البـاط. ونتيجة لهـذا فقد دخـل الطرفان فـي عاقات 

دبلوماسـية ونشـطت السـفارات الذاهبـة إلى اسـتنبول حتـى أخذت 

طابعـاً منتظمـاً فـي بعض األحاييـن )1(. ومـن المحتمل جـداً أن ليون 

اإلفريقـي نفسـه قد قـام برحلتـه إلـى اسـتنبول ألغراض سياسـية، 

ولـو أنـه تعوزنا الوقائـع إلثبـات ذلك. وبعض هـذه السـفارات تردد 

صـداه فـي األدب خـال قـرون متتاليـة حتى القرن التاسـع عشـر، 

فعـرف بهـذا نمط الرحلـة انتعاشـاً كبيـراً، وظهر إلـى جانب وصف 

الحـج ضـرب جديـد مـن الرحلـة إلـى عاصمـة »سـلطان األرضيـن 

البحرين«. وخاقـان 

ومـن المؤلفـات المعروفـة لنـا مـن هـذا الضـرب األخيـر مصنف 

التمجروتـي الـذي يرجـع إلى نهايـة القرن السـادس عشـر، ويحمل 

التركيـة«.  السـفارة  فـي  المسـكية  »النفحـة  هـو  طنانـا  عنوانـاً 

)1( De Castries ,IV -VI.
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ومعلوماتنـا عـن المؤلف نزرة)1(؛ فقـد ولد أبو الحسـن علي بن محمد 

التمجروتـي  )*( حوالـي عـام 967 هــ - 1560 )2(بقريـة تمجروت 

الصغيـرة من أعمـال وادي درعـة بجنوبي مراكش)3(، ونـال حظه من 

التعليـم المعهـود لذلـك العصر، ثـم التحق على مـا يبدو كاتبـاً بباد 

الشـريف أحمـد المنصور السـعدي )986هـ - 1012هــ - 1578 - 

1603( بفـاس، ونظـراً ألن الشـريف اعتلـى العرش بمعاونـة األتراك 

فقـد دخل فـي مغامرات دبلوماسـية واسـعة النطاق حـاول أن يقحم 

فيهـا بعـض دول أوروبـا الغربيـة، وهـو وإن لـم يخضـع خضوعـاً 

رسـمياً لأتـراك إال أنـه ارتبـط معهـم بعاقـات وثيقة حتـى اتخذت 

السـفارات بيـن الجانبيـن صـورة منتظمـة. وإحـدى تلك السـفارات 

بعـث بها المنصـور في عام 998هــ - 1000هــ - 1589 - 1591 

إلى السـلطان مـراد الثالث )982هـ - 1003هــ - 1574 - 1595(، 

وكان علـى رأسـها التمجروتـي )4( الذي ضـم إليه الشـريف أحد كتاب 

الدولة وهو الشـاعر الفشـتالي )توفي في عام 1021هـ - 1612( )5(، 

الـذي كثيـراً ما نـوه بـه التمجروتي في وصـف رحلته هـذه بضروب 

االستحسـان والتمجيـد لتفوقه في فنـون األدب. واختيـار التمجروتي 

لرئاسـة هذه السـفارة لـم يحـدث اعتباطاً فقـد ذهب أخوه مـن قبله 

)1( Brockelmann, GAL, II, p. 679. 680, NO 2 c.- Le? vi- Provencal, Al- Ta- mgru? ti, p. 
696- Le? vi- Provencal, Hist. des Chorfa, p. 89- 99- De Castries, p. IV.
)*( النسبة إىل تمجروت وهي مقر الزاوية النارصية جنوبي املغرب قرب وادي درعة؛ واالسم بربري والتاء فيه 

مزيدة لذا فإن النسبة إليها تمجروتي ومجروتي )املرتجم(
)2( De Castries ,p .IV.
)3( Le ?vi -Provencal ,Al -Tamgru ?ti ,p .696.
)4( Brockelmann ,GAL ,SB II ,p .976 -086 ,NO 2 c .
)5( Levi -Provencal ,Hist .des Chorfa ,p .97 -98.
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إلـى اسـتنبول)1( فـي مهمة مماثلـة على مـا يبدو.

والكتـاب اليـزال معروفاً إلى اآلن فـي ترجمته الفرنسـية التي عملها 

 Henri de  علـى أسـاس مخطوطـة واحـدة)2( هنـري دي كاسـتري

Castries وظهـرت عقـب وفاتـه التي حدثـت في عـام 1927، وكان 

علـى معرفـة جيدة بهـذا العصـر وهـذه الموضوعات. ويجـب القول 

بصراحـة بـأن رأيه عن المؤلف يتسـم بالتعسـف الشـديد؛ فهو يقول 

»فالرحلـة فـي مجموعها ليسـت سـوى سـرقة على نطاق واسـع، مع 

إضافـة مئـات مـن األبيات الشـعرية ال يربطهـا في أغلـب األحيان أي 

ربـاط بمحتويـات الكتـاب«)3(، »و هـو ال يجهـد فـي التعريـف بخط 

سـير الرحلـة بقدر مـا يحـاول إظهـار علمـه ومعرفتـه«)4(. وجميع 

هـذه العيـوب والمناقـص التـي يشـير إليهـا دي كاسـتري موجودة 

بالطبـع لـدى التمجروتـي، كما وجدت لـدى غيره من أدبـاء »الرحلة« 

فـي عصـر التدهور، غيـر أنه ال يمكـن موافقته فـي أن قيمـة الرحلة 

إنمـا تقتصـر علـى هذا وحـده، وتشـير قرائـن األحـوال إلـى أن ثمة 

تقريـراً كان مـن المفـروض أن يرفعـه المؤلـف إلـى الشـريف عـن 

هـذه الرحلـة)5(، لهذا فـا مناص مـن أن تجـد قصائد المديـح مكاناً 

لهـا فـي وصـف الرحلـة وهـو يعبـر فـي هـذه القصائد عن شـكره 

وامتنانـه لولـي نعمتـه  وتعظيمـه له حتى قارنـه بسـاطنة آل عثمان 

)1( De Castries ,p 45.
.p .XVI  2(- رشحه(

.p .I  3(- رشحه(
.p .II  4(- رشحه(
.p .IV 5(- رشحه(
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وفضلـه عليهـم أحيانـاً. وعلـى الرغم من ذلـك فإن تمجيده لسـلطانه 

قـد سـاق إلـى إيـراد تفاصيـل قيمـة عـن بـاد مراكـش فـي أواخر 

القـرن السـادس عشـر)1(، وعن اسـتقباالت ملـوك مراكـش ومواكبهم 

واسـتعراض الجنـد وعـن الدوائـر األدبيـة بالبـاط، بـل إن الرحلـة 

نفسـها ال تخلـو مـن معطيـات واقعيـة قيمـة، خاصـة إذا أخذنا في 

حسـابنا أنهـا كبقيـة الرحـات المشـابهة لها لـم يكن الغـرض منها 

وصـف تحركاتـه بـل وضـع مصنـف أدبـي قبـل كل شـي ء. ويحفل 

الكتـاب بعدد مـن القصائد للمؤلـف يتعلق بعضها بموضـوع الرحلة 

والبعـض اآلخـر يمـدح فيـه شـخصيات مختلفة مـن بينهـا صديقه 

الشـاعر الفشـتالي. وإلـى جانـب هـذا فالكتـاب ال يخلو من شـذور 

عديـدة نقلهـا عـن مؤلفين آخريـن واسـتطرادات مختلفـة، مثال ذلك 

مـا نقلـه من أحـد المؤرخين في فتـح إفريقيـا وعن دولـة األغالبة، أو 

ذلـك الفصل الطويـل ذو الطابـع األخـروي )eschatological( الذي 

يـورد فيـه بصـدد الـكام علـى مدينـة المهدية عـدداً مـن األحاديث 

فـي المهـدي المنتظر)2(. أمـا في صلـب الرحلة نفسـها فتحتل مكانة 

خاصـة »الزيـارات« العديدة إلـى قبور األوليـاء والصالحيـن المنتثرة 

sanctimo- )علـى طـول طريقه، وزيـارة العلمـاء ومدعيي الصـاح 

nious(، وهـو يغتنم هـذه الفرصة كما فعل السـابقون له فيسـتطرد 

فـي الـكام علـى سـير حياتهـم. والتمجروتي فـي وصفـه للمواضع 

الجغرافيـة كثيـراً مـا يلجـأ إلـى نقـل كام المؤلفيـن السـابقين )3(، 

)1( Lévi- Provencal, Al- Tamgrüti, p. 696- De Castries, p. XI.
)2( De Castries ,p .X.

.p VIII  3(- رشحه(
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خاصـة األندلسـيين، ويبـدو هـذا بصـورة جليـة عندما يقـف للكام 

على المـدن الكبـرى المأهولة. وأقـرب المؤلفين إلى نفسـه ثاثة؛ هم 

ابـن عبد ربـه )مـن القرنين التاسـع والعاشـر( والبكري )مـن القرن 

الحـادي عشـر( وأبو البقـاء البلـوي )من القـرن الخامس عشـر()1(، 

وهـو ينقل عنهـم كما فعـل الجغرافيون قبلـه دون أن ُيْعنَـى بالتتابع 

الزمنـي أو يشـير إلـى أن معلوماتهـم تنتمي إلى عصر سـابق للعصر 

الـذي يعالج الـكام عليه.

والتمجروتـي ال يتعـرض لوصـف طريـق رحلتـه داخـل مراكـش، 

وال ريـب أنـه قصـد بذلك عـدم تكرار أشـياء مألوفـة لبنـي وطنه)2(، 

وقـد خـرج التمجروتـي مـن فـاس متجهـاً إلى تطـوان حيـث بقيت 

السـفارة لمـدة ثاثة أشـهر فـي انتظار وصول سـفينة مـن الجزائر، 

ثـم أبحـروا علـى طـول السـاحل اإلفريقي ماريـن فـي طريقهم على 

وهـران وتنـس والجزائـر وبجايـة وبـون وبنـزرت وتونس وسوسـه 

ومنسـتير والمهدية وصفاقس وجزيـرة جربة إلى أن بلغـوا طرابلس. 

والمؤلـف يفصـل القول في وصـف المراكز المأهولـة كتونس وبجاية 

ويمكـن أخذ فكـرة عن مـدى اسـتعانته بالمؤلفين السـابقين له حين 

نقـرأ وصفـه لتونـس؛ فهو ينقل عـن ابن عبد ربـه والبلـوي ما يقرب 

مـن خمس وعشـرين صفحـة، وابتداء مـن طرابلس تظهر شـخصية 

المؤلـف بوضـوح فـي القصـة)3(؛ ألنـه أعوزتـه المصـادر المكتوبـة 

)1(- رشحه .

)2(- رشحه .

)3(- رشحه .
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فاضطـر إلـى االعتمـاد علـى نفسـه، وهو أمـر لم يخـل مـن الفائدة 

للكتاب. بالنسـبة 

وقـد اضطـر التمجروتـي وصحبه إلى البقـاء بطرابلس لمدة شـهر 

واثنـي عشـر يومـاً قبـل أن يغادروهـا إلـى اسـتنبول مع األسـطول 

العثمانـي الـذي كان قـد انتهـى مـن إخمـاد ثـورة نشـبت بطرابلس 

ضـد سـلطان العثمانيين.

ويصـف لنـا التمجروتـي بتفصيل كبيـر رحلته عبر البحـر األبيض 

المتوسـط ومـا أحدثتـه فـي نفسـه مـن أثـر، وكانـت هـذه أول مرة 

يعبـر فيهـا البحـر، ومن ثـم فقد أحـدث البحـر تأثيـراً كبيـراً عليه، 

وهـو يرجـع إلـى الـكام علـى ذلك فـي مواضـع عديـدة مـن كتابه 

واصفـاً الهلـع الـذي اسـتولى عليـه مـن تقـاذف األمـواج للسـفينة 

والمخاطـر التـي تعـرض لهـا أكثـر من مـرة. وهـذه االسـتطرادات 

األدبيـة بمـا يصحبهـا مـن عـدد كبيـر مـن القصائـد، بعضهـا لـه 

وبعضهـا لشـعراء غيـره، تشـغل جـزءاً مـن كتابـه غير يسـير. وقد 

اإلبـرة«  »بيـت   )Compass( بالبوصلـة  البحريـة  الرحـات  عرّفتـه 

وبالخارطـات الجغرافيـه، وهـو يقـول فـي صـدد هـذا »والمصـور 

الجغرافـي للبحر مرسـوم على جلـد بينت عليه أسـماء جميـع المدن 

السـاحلية والجـزر، وهـو يعيـن اتجاهـات الريـاح المختلفـة، كمـا 

يبيـن المسـافات التي قطعتها السـفينة ومـا سـتقطعه باألميال، وهم 

يسـمونها القمبـاص )1(«. والسـهو األخير الـذي وقع فيـه التمجروتي 

.p .84  1(- رشحه(



297

يبيـن بصـورة جليـة كـم كان البحـر والمصطلحـات البحريـة أمـراً 

مؤلفنا. علـى  غريبـاً 

وهـو يقـدم وصفـاً مفصـًا السـتنبول)1(، سـواء أكان ذلـك حيـن 

الـكام علـى مقابلتـه للسـلطان أم كان فـي وصفـه لخطـط المدينة 

التـي يولـي اهتمامـاً خاصـاً فيما بينهـا لجامـع آياصوفيا ومسـاجد 

أخـرى، أو عنـد حديثـه عـن التجـارة والحرف وحيـاة أهـل المدينة. 

كمـا يبدي اهتمامـاً خاصاً لمـا أبصره مـن انتعاش العلوم اإلسـامية 

بهـا، ويعتـرف بأنهـا تقف علـى مسـتوى واحد مـع البـاد العربية. 

وقـد اجتـذب أنظـاره بصـورة خاصـة كميـة المخطوطـات الهائلـة 

الموجـودة بالمسـاجد وباألسـواق والتـي كانـت تجـد طريقهـا إلـى 

اسـتنبول مـن جميع البلـدان، بحيث كان بوسـع أى قـارئ أن يحصل 

علـى المراجع فـي جميع فـروع العلـوم)2(.

وفـي أثنـاء عودتـه إلـى وطنـه أخـذ التمجروتـي نفـس الطريـق 

الـذي جاء بـه إلى اسـتنبول معتمـداً في وصفـه للمدن الكبـرى مثل 

طرابلـس وسوسـه إلـخ)3( علـى المؤلفين السـابقين له، وهـو يتحدث 

فـي القسـم األخير مـن كتابه عن اسـتقبال السـلطان لهـم بفاس مع 

وصـف مفصـل لمراسـيم الباط المراكشـي.

وفـي الخاتمـة يوجـد عـدد مـن قصائـد المؤلـف يرتبـط بعضهـا 

.p .VIII -IX ,47 -96  1(- رشحه(
.p .68  2(- رشحه(
.p .IX  3(- رشحه(
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بمناسـبات ال عاقـة لهـا بالرحلـة، وقـد توفـي التمجروتـي بعد هذا 

بقليـل بمراكش وذلك في عـام 1003هــ - 1594 - 1595 )1(؛ وكان 

كتابـه معروفـاً جيـداً بوطنـه، وفـي بداية القـرن الثامن عشـر أدخل 

المـؤرخ الوفرانـي )توفـي حوالـي عـام 1151هــ - 1738( وصفه 

لمراكـش فـي مصنفه التاريخي المعروف عن سـاطنة السـعديين)2(. 

هـذا، وقـد اسـتمر التأليـف التاريخـي )historiography( منتعشـاً 

بالمغـرب لمـدة أطـول ممـا هـو عليـه الحـال فـي البـاد العربيـة 

األخـرى، كما أن نمـط الرحلـة التقليدي بقي حيـاً إلى القرن التاسـع 

. عشر

وإلـى العصر الـذي عاش فيـه التمجروتي ينتسـب مصنـف آخر ال 

يسـعنا إال أن نجعلـه خاتمـة لهـذا الفصـل، وإن كان في واقـع األمر 

غيـر عربي ألنـه مـدون باللغة اإلسـبانية ولكـن بحروف عربيـة؛ هذا 

Aljamia-  المصنـف يمثل نموذجـاً لما يعرف بأدب األلخميـادو )*(

do أي أدب الموريسـكيين  Moriscos، وهم العـرب المتنصرون الذين 

تخلفـوا بإسـبانيا عقـب سـقوط غرناطـة فـي عـام 1492 ومغادرة 

المسـلمين لشـبه الجزيرة اإليبيريـة نهائياً.

وقـد تـم العثـور علـى مخطوطـة هـذا األثـر ضمـن مجموعـة من 

 1884 األلخميادويـة كشـف عنهـا فـي عـام  العربيـة  المصنفـات 

 Almonasid مسـورة داخـل جـدار منـزل عتيـق بمدينـة المناسـد

)1( Lévi -Provencal ,Al -Tamgru ?ti ,p .696.
)2(-رشحه .

)*( تحريف إسباني للفظ العربي »األعجمية«. )املرتجم(



299

، وأغلـب الظـن أنـه قـد أخفاها أحـد الموريسـكيين عندمـا اضطروا 

إلـى مغـادرة ديارهـم فقبعـت محفوظـة حوالـي ثاثة قـرون حتى 

أصبحـت بالتالـي كنـزاً علميـاً ال يقـدر.

ومـن بيـن هـذه المصنفـات األلخميادويـة تحتـل مكانـة خاصـة 

Las Co- بالنسـبة لنـا »قصيدة« فـي وصف الحج إلـى مكة بعنـوان 

plas de Alichonte de Puey Monzon »قصيـدة الحـاج القـادم 

مـن بوي منسـون«، وعلـى الرغم مـن جهلنا بشـخص مؤلفهـا إال أن 

موضـع إقامتـه الـذي بدأ منـه رحلتـه معروف بوجـه التحديـد، وهو 

محلـة صغيرة على بعد سـتة عشـر كيلومتـراً إلى الجنـوب من مدينة 

منسـون األراغونيـة في وادي نهر سـنكا Sinka ، وكانـت هذه المحلة 

ولكنهـا   Podium Montsoni  مونتسـوني بوديـوم  قديمـاً  تسـمى 

عرفـت فيمـا بعـد باسـم بوييـو دي مـوروس  Pueyo de Moros ثم 

أخـذت اسـم بوييـودي سـانتاكروز Pueyo de Santa Cruz، وكان 

جميـع سـكانها مـن الموريسـكيين ومـن ثـم تعرضـت الضطهادات 

شـديدة في عـام 1591.

وإلـى عهـد قريب من هـذه الفترة؛ أي نهاية القرن السـادس عشـر 

أو بدايـة القـرن الـذي يليـه، ترتفـع رحلـة الشـاعر المجهـول التي 

تقـف شـاهداً على مـا أبداه الموريسـكيون مـن صابة في تمسـكهم 

بعقيدتهـم اإلسـامية حتى إلى ما بعـد مائة عام من سـقوط غرناطة، 

وذلـك بالرغم ممـا تعرضوا لـه من ألـوان االضطهـاد والتعذيب.

خـرج مؤلفنـا مـن أراغـون إلـى بلنسـية، وأخذ مـن هناك سـفينة 
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ألحـد البنادقـة وجهتهـا تونـس، وقـد وقفـت بهـم السـفينة علـى 

موانـي تونـس األخـرى وجزيرة جربـة حتى بلغـت اإلسـكندرية بعد 

أن تعرضـت ألكثـر من عاصفة قاسـية، وفـي القاهرة انضـم المؤلف 

إلـى قافلـة الحـج فـأدَّى فريضة الحـج بطريق البـر ولكنه لـم يوفق 

أثنـاء عودتـه فـي تحقيـق حلمـه بزيارة طـور سـينا والقـدس، ولو 

أنـه ال ينسـى أن يفرد لهما بعـض األبيات فـي قصيدته معتمـداً على 

المعلومـات التـي سـمعها عـن اآلخريـن، أمـا عن بقيـة الطريـق إلى 

إسـبانيا فيلتـزم الصمت.

هـذه القصيـدة الوصفيـة الفريدة في نوعها تضم تسـعة وسـبعين 

مقطعاً في ثمانيات )octaves(، وإذا كانت بحسـب رأي المتخصصين 

ال تكشـف عـن ميـزات أدبيـة ذات بـال إال أنها علـى أية حـال مفعمة 

بعاطفـة صادقة، وتقـدم مادة طريفـة قيمة عن ذلك الوسـط الغريب 

الـذي عاش فيـه المؤلف. وقـد الحظ بعـض البحاثة تأثير المسـيحية 

فـي بعض زوايـا القصيـدة؛ فمثاً يـوم القيامة قد عـرض في صورة 

شـعرية ال يقبلهـا أهـل الـورع مـن المسـلمين، والقصيـدة بأجمعها 

سـهلة الفهـم ويرتفع أسـلوبها أحياناً إلـى درجة عالية مـن الحماس 

واالنفعـال، أمـا الوصـف فيتميز فـي معظـم األحـوال بالحيوية؛ فهي 

فـي مجموعها أنمـوذج جيد ألدب الموريسـكيين.

أمـا بالنسـبة لنا فتكتسـب أهميـة خاصة نقطـة معينة فيهـا، وهي 

أن المؤلـف قـد زود القصيـدة بتعداد نثـري للباد اإلسـامية، موّزعة 

بحسـب غلبة كّل مذهب من المذاهب اإلسـامية األربعة على سـكانها، 

وبهـذا نجـد أنفسـنا أمام ثبـت كامل لبـاد اإلسـام كمـا عرفها آخر 
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ممثلـي الحضـارة العربيـة فـي إسـبانيا قـرب بدايـة القرن السـابع 

عشـر، وممـا يبعث على األسـف أن القائمة قـد حرفتها أيدي النسـاخ 

تحريفـاً كبيـراً يجعلهـا تحتـاج إلى بحث خاص مسـتقل.
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