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مدمض بً ؤبي قيب إخضي الصخهُاث الجؼابغٍت طاث الخيىًٍ اإلاؼصوط الفغوسخي
و الٗغبي الظي فغى هفؿه ٖلى الؿاخت الٗلمُت و ألاصبُت في الجؼابغ اإلاؿخٗمغة زالٌ
اللغن الخاؾ٘ ٖكغ .و هى إلى ظاهب طلً ٖبلغٍت مبىغة ،محزه ؾبله إلى ؤلاإلاام بٗلىم
وزلافت ٖهغه إيافت لخمؿىه بإنالخه وهىٍخه .فيان جيىٍىه ألاوٌ جللُضي بمؿلِ عؤؾه
اإلاضًت خُض صزل اإلاضعؾت الفغوؿُت وخهل في ؾً مبىغة ؾىت ٖ 1898لى قهاصة مضعؾت
اإلاٗلمحن ببىػعَٗت في اللٛت الفغوؿُت .وَٗض ؤوٌ ٖغبي ًىاٌ صعظت الضهخىعاه  ،و هى ألامغ
الظي ؤهله لُٗحن ؾىت  1924في مىهب ؤؾخاط في ولُت آلاصاب بجامٗت الجؼابغ .جمحز
باَالٖه الىاؾ٘ ٖلى الٗضًض مً اللٛاث والشلافاث ،وهى ما ًخجلى مً زالٌ إهخاظه الٛؼٍغ
الظي فاق الخمؿحن بحن ملاٌ وهخاب ،خُض ازخو بالضعاؾاث اللٛىٍت وألاصبُت والخاعٍسُت
وجدلُم الترار.
ٌٗخلض اإلاؤعر ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا ،ؤن ابً ؤبي قيب وان ٌعي الخاعٍش ظُضا ،فلض
جدضي الاؾخٗماع بٗلمه ،و وان قُسا إلاؿدكغكُه،فخدضي إصاعة الاخخالٌ بلباؾه الٗغبي
ألانُل
و هى ًؤهض بهمذ يض ؾُاؾت الاهضماط .ؤما ؤفياعه و مىاكفه فخمخض ػهاء إهخاط فىغي
َىاٌ زالزحن ؾىت).(1

حياجه و وشاطه العلمي:
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ٖلى الباخض ؤن ٌٗىص إلى جغار الغظل الفىغي لُٗغف مً هى ابً ؤبي قيب؟فئطا
اؾخٗغى الباخض كابمت مؤلفاث و مؿاهماث ابً ؤبي قيب بضا له شخهُت هبحرة ٖاقذ
في ٖهغ ظضًغ بها و ظضًغة به ،فهى مً الجؼابغٍحن اللالبل الظي خهلىا ٖلى الضهخىعاه في
ألاصب الٗغبي في ٖهض ؤلاخخالٌ الفغوسخي و ؤوٌ مً جإؾخظ في ولُت آلاصاب بجامٗت الجؼابغ
ً
التي واهذ خىغا ٖلى الفغوؿُحن ،و ؤوٌ مً صزل اإلاجامُ٘ اللٛىٍت مً الجؼابغٍحن و خًغ
مؤجمغاث اإلاؿدكغكحن الٗاإلاُت همدايغ و مؿاهم بضعاؾاث ظاصة ،و جسغط ٖلى ًضًه ظُل
مً اإلاؿدكغكحن الفغوؿُحن).(2مدمض بً الٗغبي بً مدمض ؤبي قيب الجؼابغي ألاصًب
الباخض ،ؤخض ؤٖالم اإلاٛغب الٗغبي الىابهحن في جهاًت اللغن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت اللغن
الٗكغًٍ ،وؤخض عواص النهًت الٗغبُت الخضًشت.
ولض في مىُلت ٖحن الظهب باإلاضًت ظىىب مضًىت الجؼابغ(1347 - 1286هـ1929 - 1869 /م)،
ووكإ في ْل الاخخالٌ الفغوسخي ،خفٔ اللغآن الىغٍم كبل ؤن ًلخدم بمضعؾت اإلاضًت
الشاهىٍت ،لُخٗلم اللٛت الفغوؿُت والٗلىم الٛغبُت وفم اإلاىهج اإلافغوى مً كبل ؾلُاث
الاخخالٌ ،زم اهدؿب إلى صاع اإلاٗلمحن ببىػعَٗت كغب الٗانمت ،وجسغط منها بٗض ٖام خانال
ٖلى إظاػة حٗلُم اللٛت والٗلىم الفغوؿُت في اإلاضاعؽ الابخضابُت .وؤمضخى ٖكغ ؾىىاث في
هظه اإلاضاعؽ ،قٛل فيها بالخٗلُم وجدهُل ٖلىم اللٛت الٗغبُت واؾخضعان ما فاجه منها،
فلغؤ الىدى والهغف والٗغوى ،وقِئا مً ٖلىم الضًً ،وجلضم بما خهله إلى مضعؾت
آلاصاب الٗلُا ،وهاٌ إظاػتها ،فخىلى جضعَـ آصاب الٗغبُت في مضعؾت آلاصاب بمضًىت
كؿىُُىت ،و هي إخضي اإلاضاعؽ الخيىمُت الغؾمُت(،(3))Medersas
و بىاء ٖلى إخهاءاث  1912-1911فئن مجمىٕ مً واهىا باإلاضاعؽ الكغُٖت الشالر،
هى  176جلمُظ مىػٖحن والخالي:
مضعؾت الجؼابغ  83 :جلمُظا.
مضعؾت كؿىُُىت  54 :جلمُظا.
مضعؾت جلمؿان  39 :جلمُظا.
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و جًاءٌ ٖضص الخالمُظ في هظه اإلاضاعؽ إلى  143ؾىت .(4)1931و في ؾىت  1896وكغث
ظغٍضة اإلابكغ لؿان الخيىمت الفغوؿُت ،كابمت بإؾماء اإلاٗلمحن في اإلاضاعؽ الكغُٖت الشالر
مً بُنهم مؿدكغكىن و ظؼابغٍىن ،و إلًُ بٌٗ ألاؾماء:
مضعؾت الجؼابغٖ( :بض الخلُم بً ؾماًت،ؤمُل فلُىـ ٚىجُِه ،صلُباف صًلفان).
مضعؾت كؿىُُىت (مُلىص بً اإلاىهىبٖ ،بض اللاصع اإلاجاوي ،مىجُالوؿيي).
مضعؾت جلمؿان (ظىعط ماعؾُه،ؤخمض بً البكحر)).(5
وبٗض ؤن ؤمضخى في ٖمله الجضًض ؤعب٘ ٖكغة ؾىت ،اعجلى إلى اللؿم ألاٖلى مً هظه
اإلاضعؾت ،فإكغؤ فيها الىدى وألاصب والبالٚت واإلاىُم .وفي ؤوازغ ٖام 1922م ،جلضم إلى ولُت
آلاصاب الجؼابغٍت ببدشحن للخهىٌ ٖلى صعظت الضهخىعاه ،هما« :خُاة ؤبي صالمت وقٗغه»
و«ألالفاّ الترهُت والفاعؾُت الباكُت في اللهجت الجؼابغٍت» ،فمىذ صعظت الضهخىعاه وولف
بالخضعَـ في اإلاضعؾت الٗغبُت-الفغوؿُت بمضًىت كؿىُُىت زم الجؼابغ ،زم اهخلل منها إلى
ولُت آلاصاب .و مً ؤؾاجظجه الظًً ؤزغوا في خُاجه الٗلمُت عٍيُه بانُه (-1855()René Basset
 )1924هبحر اإلاؿدكغكحن الفغوؿُحن و مضًغ مضعؾت آلاصاب في الجؼابغ خىالي ؤعبٗحن ؾىت
وهظا مىظ  .1880وان بانُه في زضمت ؤلاؾدكغاق الفغوسخي في الجؼابغ و سخغ لخضمت ؤلاصاعة
ً
الاؾخٗماعٍت بيل خغم .و ظىض الفغوؿُحن و الجؼابغٍحن مٗا و وْفهم للخضعَـ و البدض
و الخإلُف و اليكغ ،و واهذ الخيىمت الٗامت حؿاهضه باإلااٌ لللُام بإبدازه و ؤبدار جالمُظه
و بٗشاتهم و عخالتهم .و جىظخه ؤلاصاعة ؾىت  1905بغباؾت مؤجمغ اإلاؿدكغكحن الضولي  14في
الجؼابغ .وان بانُه ًخلً ٖضة لٛاث فٗمل ؤؾخاطا بمضعؾت آلاصاب بالجؼابغ ؾىت  1885زم
ً
ٖحن مضًغا لها ؾىت  ،1894لُهبذ ٖمُض ولُت آلاصاب بجامٗت الجؼابغ ؾىت  .1911جغن
إهخاظا ٚؼٍغا الؾُما في الضعاؾاث الٗغبُت و البربغٍت وكض جغظمذ ؤٖماله جىغٍما له مً َغف
جالمُظه و ؤنضكابه) .(6ظم٘ ابً ؤبي قيب بحن الشلافخحن الٗغبُت وألاوعوبُت ،وؤجلً اللٛخحن
الٗغبُت والفغوؿُت ،وؤلم باللٛاث ألاظىبُت .و خؿب الٗالمت الجؼابغي ٖبض الغخمً الجُاللي
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فئن ابً ؤبي قيب وان مترظما مً الُغاػ ألاوٌ بئجلاهه لدؿ٘ لٛاث:
الٗغبُت،الفغوؿُت،ؤلاًُالُت،ؤلاؾباهُت،ألاإلااهُت،الالجُيُت،الترهُت،الٗبرًت ،و الفاعؾُت).(7
اهدؿب ابً ؤبي قيب اخترام اإلاشلفحن الٗغب وألاوعبُحن وجلضًغهم ،فاهخسب في ٖام
 1920مًٖ ،ىا في اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي بضمكم ،وخاػ ٖلى ًٖىٍت ؤواصًمُت الٗلىم
الاؾخٗماعٍت بباعَـ .وفي ؾىت 1922م كلضجه خيىمت فغوؿا وؾام فاعؽ ظىكت الكغف
ً
جلضًغا لجهىصه في الخلغٍب بحن الشلافت الٗغبُت والشلافت الفغوؿُت .وواهذ له مياهت هبحرة
ٖىض اإلاؿدكغكحنً ،غظٗىن إلُه فُما ٌكيل ٖليهم ،وٍُللىن ٖلُه «ابً قيب» وٍىاصوهه
«قُسىا» .ؤمضخى ابً ؤبي قيب خُاجه في الٗمل الٗلمي ،فيان ًيكغ البدىر اللُمت في
الضوعٍاث الٗغبُت وألاظىبُت ،وًٍ٘ اإلاؤلفاث باللٛخحن الٗغبُت والفغوؿُت ،وٍسغط هىىػ
الترار الٗغبي مً زباًاها ،فدلم ٖضصا هبحرا مً هخب الترار في اللٛت والىدى وألاصب
والخاعٍش والتراظم ،فًال ًٖ البدىر اإلاُضاهُت في الترار الكٗبي الجؼابغي واللهجت
الجؼابغٍت  .وفي ؾىت 1924مّ ُٖ ،حن الكُش ابً ؤبي قيب ؤؾخاطا عؾمُا بيلُت آلاصاب في
الٗانمت ،هما اهخسبه اإلاجم٘ الٗلمي الاؾخٗماعي بباعَـ ًٖىا ٖامال به ،هما اهخسبخه
هُإة إصاعة مجلـ الجمُٗت الخاعٍسُت الفغوؿُت واجبا ٖاما بها .وكض جغن ابً ؤبي قيب بدىزا
هشحرة ميكىعة في الضوعٍاث الٗلمُت الغنِىت ،الكغكُت والٛغبُت ،وٖضصا هبحرا مً اإلاهىفاث
اإلاسخلفت واإلافُضة في الضعاؾت ألاصبُت والخدلُم والفهغؾت والبدض اإلاُضاوي باللٛخحن الٗغبُت
والفغوؿُت .مً مهىفاجه اإلاُبىٖت هخاب «جدفت ألاصب في محزان ؤقٗاع الٗغب» ،وهخاب
«ؤبى صالمت وقٗغه» ،وهخاب «ما ؤزظه صاهتي مً ؤنىٌ إؾالمُت» مُبىٕ بالفغوؿُت ،وهخاب
«ألامشاٌ الٗامُت الضاعظت في اإلاٛغب» ،زالزت ؤظؼاء ،وهخاب «ألالفاّ الترهُت والفاعؾُت
الباكُت في اللهجت الجؼابغٍت» ،وهخاب «َبلاث ٖلماء إفغٍلُت» .وؤزغط قغخا لىٓم مشلشاث
ً
كُغب ،وقغخا لىخاب «ظمل الؼظاجي» ،وهخاب «ٖىىان الضعاًت في ٖلماء بجاًت» للٛبرًجي،
وهخاب «هؼهت ألاهٓاع» للىعزُالوي ،وهخاب «البؿخان في ٖلماء جلمؿان» ).(8
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وان البً ؤبي قيب وكاٍ واؾ٘ ججاوػ خضوص الجؼابغ ،خُض واهذ له مغاؾالث م٘
ٖلماء ٖهغه ،وملاالث وكغث بمجلت اإلاجم٘ الٗلمي في صمكم ،وهظلً اإلاجلت
ؤلافغٍلُت( )Revue Africaineوهي وكغٍت ازخهذ بيكغ ؤٖماٌ (الجمُٗت الخاعٍسُت الجؼابغٍت)
)(9
والتي نضع ٖضصها ألاوٌ ؾىت. 1956

املضاهمت العلميت في وشر التراث العربي إلاصالمي:
للض ٚلب البٗض التراسي ٖلى هخاباث ابً ؤبي قيب و هظا ما هالخٓه في ظمُ٘ صعاؾاجه
اإلايكىعة في اإلاجلت ؤلافغٍلُت التي ؾيؿخٗغيها ػمىُا م٘ قغخها حؿهُال لللاعا:

 -1اصخعراض املؤلفاث العربيتّ ،
املحررة أو امليشىرة مً طرف املضلمين
(1323-1322هـ1405-1404/م)):(10

جًمً ٖغيا للمؤلفاث الٗغبُت اإلايكىعة زالٌ ؾيخحن( )1905-1904في البالص
الٗغبُت ،م٘ جدفٔ فُما ًسو ما وكغ في الهىض و فاعؽ وجغهُا هٓغا لخإزغ ونىلها إلى
مضًىت الجؼابغ خُض ٌؿخٛغق طلً بً٘ ؾىىاث .كؿم اليكغ خؿب البلضان إلى زمؿت
ؤكؿام :اللاهغة  ،بحروث ،جىوـ ،الجؼابغ ،وفاؽ .و ؤقاع ابً ؤبي قيب إلى اخخياع الخيىمت
اإلاٛغبُت لٗملُت اليكغ لضواعي ؾُاؾُت ،خُض ًىظض هاقغ واخض هى "ماء الُٗىحن" مغابِ
قىلُِ ،و جىػٕ ميكىعاجه في اإلاؿاظض الغبِؿُت للمملىت .و الخٔ الضٖم الظي جلضمه
الخيىمت الفغوؿُت في الجؼابغ للىاقغًٍ الفغوؿُحن في هظا اإلاجاٌ .هما ٌٗترف في اَالٖه
ٖلى الىشحر مً هظه اإلاؤلفاث إلى مجهىصاث الؿُض ؤخمض بً مغاص التروي ناخب اإلاىخبت
التي جل٘ في 13 :قاعٕ عاهضون ،هظه اإلاىخبت اإلاٗغوفت بـ" :الشٗالبُت" ،وهي مىخبت عابضة لها صوع
هبحر في وكغ وَب٘ الترار الٗغبي في الجؼابغ .واٖخمض ابً ؤبي قيب في ٖغى الىخب إلى
الُغٍلت الخالُت :جلضًم ٖىىان الىخاب بالخغوف الٗغبُتً ،دبٗه اؾم مؤلفه بالخغوف
الالجُيُت ،وٖضص ؤظؼابه ونفداجه بدؿب الُغٍلت اإلاخضاولت .و الجضوٌ الخالي ًىضح لىا
ٖضص الىخب اإلاُبىٖت:
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جذول املطبىعاث العربيت مابين صىتي :1095-1094
البلذ

عذد الكخب

املطبعت

اللاهغة(مهغ)

بىالق

40

جىوـ

//

05

بحروث(لبىان)

//

02

الجؼابغ

الشٗالبُت

02

فاؽ(اإلاٛغب)

//

03

 -2اهطباعاث بيذاغىجيت إصالميت :جربيت و حعليم ألاطفال ):(11
في هظا اإلالاٌ ؤقاص ابً ؤبي قيب بضوع ٖلماء ؤلاؾالم في اإلاؿاهمت في جإلُف الىخب
التي جدىاوٌ جغبُت و حٗلُم ألاَفاٌ ،و اؾخضٌ بأًاث مً اللغآن الىغٍم.و كام بترظمت
مسُىٍ مىؾىم ":بـ زاجمت في عٍايت الهبُان و جإصًبهم و حٗلُمهم و ما ًلُم بظلً ".و هي
ٖباعة ًٖ عؾالت ؤلامام ؤبي خامض الٛؼالي ،و كام بترظمتها إلى اللٛت الفغوؿُت.
 -3ابً مضاًب مً جلمضان إلى مكت في القرن 11م): (12
جغظم ابً ؤبي قيب في هظه الضعاؾت كهُضة قٗغٍت مً اللٛت الٗغبُت إلى الفغوؿُت م٘
قغح واف لها .و هي جسو اإلاضًذ الىبىي و ؤصب الغخلت و مضًذ الهالخحن .و اإلالُىٖت
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الكٗغٍت لهاخبها مدمض ابً مؿاًب الخلمؿاوي مً قٗغاء الجؼابغ زالٌ اللغن الشامً
ً
ٖكغ .ظاءث اللهُضة في  120بِخا.
و كض طهغ ابً ؤبي قيب بهٗىبت جدضي جاعٍش مىلض و وفاة الكاٖغ م٘ وظىص بٌٗ
ؤلاقاعاث (1150هـ1737/م1160-هـ1747/م1170-هـ1756/م)و اإلاهم في ألامغ ؤن الكاٖغ
مضفىن بملبرة ؾُضي مدمض الؿىىسخي بخلمؿان  ،و بمٗاًىت الًغٍذ جم جصخُذ اؾمه إلى
ابً اإلاؿِب ،وقىغ ابً ؤبي قيب الؿُض كحن(ٖ Guinلى اإلاٗلىماث التي كضمها له بسهىم
الكاٖغ.وإلًُ بٌٗ اإلالاَ٘ مً اللهُضة:
ًالىعقان ؤكهض َُبه *** و ؾلم ٖلى الؿاهً فيها
هغؾلً مً باب جلمؿان *** ؾغ في خفٔ هللا مإمان.
 -4أصل حضميت الشاشيت): (13
لٗل طهغ ولمت قاقُت جظهب بىا إلى ما وان ًلبـ فىق الغؤؽ ٖىض ٖامت ؾيان اإلاٛغب
الٗغبي و ؾىعٍا و ٚالبُت ألاجغان .و خؿب صي ؾاسخي(،)De Sacyو صوػي( )Douzyفي هخابه
اإلاعجم اإلافهل ألؾماء اللباؽ ٖىض الٗغب  ،فئن ولمت قاقُت مدغفت مً ولمت قاف و هي
ٖباعة ًٖ ٖمامت حٗهب ٖلى الغؤؽ .و الىاك٘ ؤن جهفذ ماطهغه البىغي في هخابه اإلاعجم
ماؾخعجم  ،و ًاكىث الخمىي في هخابه معجم البلضانً ،خطح ؤن ولمت الكاقُت مإزىطة
مً ؤنلها الجٛغافي و هي بالص الكُاقان بإؾُا الهٛغي.
و ال قً ؤن جىىٕ مهاصع ابً ؤبي قيب في اؾخلاء مٗلىماجه و باالٖخماص ٖلى الشىابُت بحن
هخاباث اإلاؿلمحن و اإلاؿدكغكحن هي التي مىىخه مً الىنىٌ إلى هخابج مٗغفُت صخُدت في
الاؾدىُاق الخاعٍخي ألؾماء اليلماث.
)(14
 -5جرجمت قصيذة الشيخ صيذي محمذ بً إصماعيل :
جغظم ابً ؤبي قيب كهُضة قٗغٍت بـ 33ملُ٘ لهاخبها الكُش مدمض بً إؾماُٖل مً
مىالُض مضًىت الجؼابغ( .،)1870-1820ظاء مدخىي اللهُضة ًمجض اهخهاعاث الضولت
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الٗشماهُت ٖلى عوؾُا اللُهغٍت في خغب اللغم( ،)1854و هي مً مغاخل اإلاؿإلت الكغكُت
خُض صفٗذ بالٗالكاث الضولُت هدى الخإػم و ٚحرث الخدالفاث الؿُاؾُت ،فىكفذ اهجلترا
و فغوؿا إلى ظاهب الضولت الٗشماهُت للضفإ ًٖ ؾالمت ؤعاييها يض عوؾُا).(15
 -6مىجس حىل مخطىطين حىل شرفاء زاويت "جامضلىهت " ):(16
ًلضم لىا ابً ؤبي قيب في هظه الضعاؾت مسُىَحن ٖاص بهما ألاؾخاط إصمىن صوحي
()DouttéEdmondمً عخلخه إلى اإلاٛغب .اإلاسُىٍ ألاوٌ إلاؤلف مجهىٌ جًمً مُُٗاث
خىٌ اليؿب الكغٍفي لـبجي آمٛاع ( ،)Les Amgharهما جًمً اإلالاٌ جغاظم مسخهغة
لكُىر هظه الٗابلت ابخضاء بئؾماُٖل آمٛاع .هما هبه بً ؤبي قيب إلى ؤن هظه الٗابلت
ؤهجبذ الٗضًض مً الٗلماء لم ًظهغهم اإلاسُىٍ .،ؤما اإلاسُىٍ الشاوي ،فُدىاوٌ (خُاة
ؾُضي ؤبى ٌٗؼي) إلاؤلفه ؤبى اللاؾم بً مدمض بً ؾلُم بً ٖبض الٗؼٍؼ بً قُٗب الكُٗبي
الهغوي الخاصلي ،خُض ًخًمً الجؼء الشاوي مً اإلالاٌ حٗغٍفا باإلاسُىٍ ومؤلفاجه .وفهىٌ
الىخاب واإلاهاصع الظي اٖخمض ٖليها "الخاصلي" في مؤلفه .هما ٌُٗي ابً ؤبي قيب إلادت
مىظؼة ًٖ "ؤبى ٌٗؼي" وػاوٍخه ،لُدُل في جهاًت اإلالاٌ إلى ؤهم اإلاغاظ٘ ًٖ خُاجه.
)(17
 -7قصيذة مهذاة للىبي عليه الصالة و الضالم :
جغظم كهُضة في مضح الغؾىٌ نلى هللا ٖلُه و ؾلم  ،وجيؿب اللهُضة ألم هاوئ و هي
صخابُت ؤههاعٍت ًظهغ لها اإلادضزىن عواًت ؤعبٗحن خضًشا ،ؤزظ البساعي و مؿلم واخض منها
في صدخيهما) .(18و إلًُ مُل٘ اللهُضة التي ظاءث في  21بِخا :
ما للمؿاهحن مشلي مىثري الؼلل *** إال قفاٖت زحر الخلم و الغؾل.
*** له الىبىءة ٖىض هللا في ألاػٌ.
ؤوي هؼٍل عؾىٌ هللا زبدذ
ؾاع في مضي الؿبل.
ٖلًُ ؤػوى نالة هللا ما اَلٗذ *** قمـ و ما ؾاع ِ
ّ
 -8مالحظاث حىل اصخعمال كلمت "جليط"و أصلها): (19
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ٌكحر في بضاًت اإلالاٌ إلى ؤن اإلاعجم الٗغبي ال ًلبل هظه اليلمت إال جدذ ولمت" ِج ِلِؿت "
ّ
و"كُىت" ،مؿدكهضا بالٗضًض مً اإلاهاصع (ابً
)ٖ ،(tillisaلى وػن " ِف ُِٗلت" مشل" :ؾىُىت" ِ
خلىٍهٖ ،بض اللُُف البٛضاصي ،الخغٍغي) ،زم ٌُٗي صاللت اليلمت بدؿب اإلاهاصع الٗغبُت
والٛغبُت ،زم ًبدض ػمً ْهىعها .لُُغح الؿؤاٌ خىٌ ؤنل اليلمت :هل هي ٖغبُت؟ ؤم هي
ؤظىبُت وًٖ ؤي لٛت ؤزظث؟ ،فِؿخٗغى مسخلف الافتراياث ،لُسلو في ألازحر ألنىلها
ؤلاٚغٍلُت البحزهُُت وهى ما ًىافم َغح "الخفاجي".هظا اإلالاٌ اللُمًٓ ،هغ ؤلاإلاام الىبحر
البً ؤبي قيب بٗلىم وجاعٍش اللٛت الٗغبُت وهظلً اللٛاث ألازغي ،هما ًىكف ًٖ ؾٗت
اَالٕ.
)(20

 -0مقذمت ابً ألابار في جكملت الصلت جرجمت بالخعاون مع ألفريذ بيل

:

ؾاعث الىخابت الخاعٍسُت ألاهضلؿُت اإلاغجبُت بالتراظم و الُبلاث في اججاه مٛاًغ إلاشُلتها
في بالص اإلاكغق و اإلاٛغب ،فلض ْهغث هخب الهالث و هخب الفهاعؽ و البرامج ،و هى ما
ؤُٖى بالص ألاهضلـ هىٖا مً الخهىنُت الفىغٍت في خًاعة ؤلاؾالم.
للض حؿلؿلذ اإلاهىفاث الكهحرة للتراظم ٖلى نىعة مخخابٗت الىاخضة بٗض ألازغي،
ومما ًلفذ الاهدباه لضي الباخشحن في مهىفاث التراظم ألاهضلؿُت ؤجها واهذ ؾلؿلت مخهلت
الخللاث  ،فالىخابت الخاعٍسُت لهظا الىمىطط (الهالث و الخظًُل) الظي ؤنبذ خللت مخهلت
في هخب التراظم ألاهضلؿُت و اإلاٛغبُت ،احؿم بئُٖاء "هىٍت مخهلت لفئاث الٗلماء و
الفلهاء" ،وحٗىص ؤنىٌ هظا الىمىطط إلى ؤبي الىلُض بً الفغضخي (403-351هـ1013-963/م)
الظي طهب ضخُت الفخىت البربغٍت بلغَبت .و هظا ما ظٗله ًدٓى بٗملُاث جظًُل و إًهاله
بىخب ؤزغي ٖلى فتراث مخخالُت .و كض واهذ ٖملُت الخظًُل و ؤلاًهاٌ ألاولى مً إهجاػ ؤبي
اللاؾم زلف بً ٖبض اإلالً بً بكيىاٌ اللغَبي(578-495هـ1183-1101/م) بٗىىان
(هخاب الهلت في جاعٍش ؤبمت ألاهضلـ) .و كض جىانل جظًُل هخب الهلت م٘ ابً ألاباع
البليسخي(658-595هـ1260-1199/م) في هخابه(جىملت الهلت).ؤزىاء جىاظض ؤلفغص بُل( Alfred
 )1873-1945()Belو ابً ؤبي قيب بفاؽ مابحن ؾىتي  1918-1941وظضا وسخت مً هخاب
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الخىملت لىخاب الهلت إلبً ألاباع ٖىض مىخبت الكُش ٖبض الخحي الىخاوي قُش الؼاوٍت
الىخاهُت.
ً
و الىاك٘ ؤن الىخاب جم وكغه مً َغف اإلاؿدكغق ؤلاؾباوي وىٍضعا()Coderaو هظا َبلا
ليسخت ألاؾيىعٍاٌ بمضعٍض و هي هاكهت في ؤؾماء التراظم مً ؤ،ب،ط .و كض َب٘ الىخاب
مابحن .1889-1887زم كام ؤلاؾباهُحن ؤلغاوىن( )Alracounو بالىصُا( )Paleciaبئهماٌ فهاعؽ
الخىملت .و ؤهض وىٍضعا بإن ابً ألاباع هخب الخىملت كبل 636هـ1239/م لىً ابً ؤبي قيب
و ؤلفغٍض بُل صدخا هظه ألازُاء مً زالٌ ؤلاقاعاث الخاعٍسُت الىاعصة في الىخاب  ،بدُض
ؤن ابً ألاباع اهُلم في الخإلُف ؾىت 631هـ1233/م ،و بضؤ في الخدغٍغ ؾىت 646هـ1249/م.
و صام الخإلُف ػهاء ٖكغون ؾىت ،لم ًيخهي مىه ؾىي ؾىت 651هـ1254/م .وكض َب٘
الىخاب بمُبٗت فىهخاها بالجؼابغ ؾىت :1920
Mohammed Bencheneb, Takmilat es-sila d'Ibn El 'Abbar, texte arabe, Alger, Fontana, 1920.

 -19قائمت باالخخصاراث املضخعملت مً طرف الكخاب العرب ):(21
ً
جًم هظا الضعاؾت كابمت بإهثر مً مابت مسخهغا اؾخٗملها اإلاؤلفىن الٗغب في هخب
الىدى ،الفله ،الخضًض والفلؿفت و الخاعٍش و التراظم .خُض ًظهغ اإلاسخهغ ؤوال زم اليلمت
التي ّ
ًضٌ ٖليها بالخغوف الٗغبُت و ًدبٗها بترظمتها إلى الفغوؿُت م٘ الكغح.و اإلاالخٔ ؤهه
ازخهغ الكهىع اللمغٍت ؤًًا.و ٌٗض هظا الٗمل ٖلى نٛغ حجمه جلىُت مفُضة لضاعسخي
ومدللي الترار.و إلًُ بٌٗ هظه اإلاسخهغاث:
جذول املخخصراث التي ركرها ابً شيب:
املخخصراث

املذلىل باللغت العربيت

املذلىل باللغت الفروضيت

ؤ.هـ

اهخهى

Fin

ؤها

ؤهبإها

Nous a rapporté
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Marge-glose

خل

خاقُت

ط

ظم٘

Pluriel

ر

وسخت ؤزغي

Un autre manuscrit

ب

بلض

ville

ٍ

َب٘

édition

الل

الكاعح

Le commentateur

ن

بُاهه

Voici son explication

هجغٍت

هـ

Ere hégrienne

ًلاٌ

ًم

On dit

فدُيئظ

فذ

Et alors

اإلاهىف

اإلاو

L’auteur du texte qui

marginale

est commenté
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 -11مقذمت ابً ألابار في جكملت الصلت املخطىط الكامل ):(22
هىه ابً ؤبي قيب بمجهىصاث الكغٍف ٖبض الحي الىخاوي ؤؾخاط بجامٗت فاؽ ،إط
عاؾله و ؤمضه بيسخت مً ملضمت الخىملت لىخاب الهلت إلبً ألاباع و واهذ هاكهت  .وكض
جدمـ ابً ؤبي قيب مىظ الىهلت ألاولى للىنىٌ إلى جلً الىزُلت .و إلًُ ما ظاء فيها بٗض
وكغها مً َغف ابً ؤبي قيب":و بٗض فهظا هخاب الخىملت لىخاب الهلت الظي ؤلفه ؤبى
اللاؾم بً بكيىاٌ فىانل اإلاىفهل و َبم في مٗاعيت ؤبي الىلُض بً الفغضخي اإلافهل.
ً
و ظاء بدؿىت...ال ظغم ؤهه ؤٖاص بها مً وان فاهُا،و ؤٖاص لألهضلـ و ؤهلها ٖمغا زاهُا."...
 -12عً العذد "جالجت" عىذ العرب):(23
اهخم الٗغب بالٗضص "زالزت" ) ،(Du nombre trois chez les arabesلهظا كام ابً ؤبي قيب
بضعاؾت الٗضص (زالزتٖ ) 3:ىض الٗغب واإلاؿلمحن ،خُض جىنل في بدشه ؤهه ًدخل مياهت ممحزة
ٖىضهم .وؤقاع في البضاًت إلى مسُىٍ ؤبي مىهىع الشٗالبي الىِؿابىعي (ث 429 .هـ-.
1038م) اإلاىؾىم بـ" :بغص ألاهباص في الٗضص" خُض زهو فُه فهال وامال للٗضص زالزت ٖىض
الٗغب ،وهظلً إلى هخاب الؿُىَي اإلاىؾىم بـ" :الجام٘ الهٛحر في ؤخاصًض البكحر الىظًغ"،
وهما اإلاهضعان الغبِؿُان الظي اٖخمض ٖليهما بً ؤبي قيب في صعاؾخه ،إيافت إلاالخٓاجه
الصخهُت التي سجلها ؤزىاء مُالٗا جه .و جىنل ابً ؤبي قيب في بدشه ؤن الٗضص زالزت ٖىض
الٗغب واإلاؿلمحن له مياهت الضعاؾاث الخالُت :اللٛت ،الفله ،اللغآن ،الخضًض ،الكٗغ
الجاهلي وؤلاؾالمي وألامشاٌ والخىم و الخاعٍش.

فهرصت التراث العربي إلاصالمي:
قاعن ابً ؤبي قيب في نى٘ فهاعؽ اإلاىخباث التي جدىي مسُىَاث ٖغبُت ؾىاء في
الجؼابغ ؤو اإلاٛغب و هظا جدذ إقغاف ؤلاصاعة الاؾخٗماعٍت ،ولم ًسغط في ول بدىزه ًٖ
اإلاىهج الٗلمي الغنحن ،فإؾضي للشلافت الٗغبُت زضمت ظلُلت بئزغاط جغاثها مً هاخُت،
وبخهىٍب عؤي اإلاؿدكغكحن فيها مً هاخُت زاهُت.
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اهخم هشحرا بإٖماٌ التراظم للترار اإلاٛغب ؤلاؾالمي و هظا بالخٗاون م٘ بٌٗ
اإلاؿدكغكحن و زانت لُفي بغوفىهاٌ.ففي ؾىت ، 1906ولفه الخاهم الٗام ظىهاع( Charles
)1911-1903( )Célestin Jonnartلللُام بمهمت فهغؾت مسُىَاث مؿاظض مىخباث الجؼابغ
الٗانمت ،و هى ألامغ الظي جيلل بئٖضاص فهغؾت للمسُىَاث إلاىخبت اإلاسجض الىبحر
بالٗانمت  .و الخٔ ابً ؤبي قيب ؤن اإلاىخبت واهذ جًم زمؿمابت مسُىٍ ؾىت 1830
لم ًدبلى منها في ؾىت  1872ؾىي  72مسُىَا .و الخىػَ٘ الخالي ًىضح لىا مسُىَاث
اإلاسجض الىبحر بالٗانمت خؿب فهغؾت ابً قيب):(24
جذول جىزيع مخطىطاث مكخبت املسجذ الكبير حضب جصاهيف املعرفت:
جصاهيف املعرفت
اللغآن و ٖلىمه
الخضًض و ٖلىمه
الؿحرة الىبىٍت
الفله
فله خىفي
فله ماليي
الٗلُضة
ؤنىٌ الفله
الىدى
اإلاجمىٕ

العذد
15
45
06
03
05
22
02
09
02
109

هما قاعن ابً قيب م٘ اإلاؿدكغق الفغوسخي لُفي بغوفهاٌ ( )LEVI-PROVENCALفي فهغؾت
مىخبت فاؽ الخاعٍسُت و التي اخخىث ٖلى  424مسُىٍ و مُبىٕ َبٗت حجغٍت في مُاصًً
اللغآن و الخضًض و الفله و الٗلُضة و الىدى و ألاصب و الكٗغ و الخاعٍش و التراظم و الغخالث
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و الخهىف و اإلاىُم). (25و اٖخمض ول مً ابً ؤبي قيب و لُفي بغوفىهاٌ في ٖمل الفهغؾت
إلى الاٖخماص ٖلى الخلىُاث الخالُت:
 –4هىُٖت الُب٘(حجغي ؤو ميؿىر).
 -1طهغ اؾم اإلاؤلف.
ٖ -5ضص اإلاجلضاث.
-2طهغ ٖىىان اإلاُبىٕ.
ٖ -6ضص الهفداث.
 -3جاعٍش و ميان الُب٘.
و الجضوٌ الخالي ًىضح َغٍلت الفهغؾت و ؤلاهجاػ التراسي الظي جم إهجاػه:
جذول جىزيع مخطىطاث مكخبت فاش حضب جصاهيف املعرفت:
جصاهيف املعرفت

العذد

اللغآن
الخضًض
الفله
الٗلُضة
الىدى
البُان
الٗغوى
اللٛت،ألاصب
الكٗغ
جاعٍش،جغاظم،ؾحرة
عخالث
جهىف
مىُم
مخىىٖاث
اإلاجمىٕ

03
32
105
14
29
06
04
10
26
32
04
54
10
95
424
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قاعن ابً ؤبي قيب في مؤجمغاث اإلاؿدكغكحن بالجؼابغ و لىضن و ؾخىههىلم ،و
ًٖىٍت في اإلاجم٘ الٗغبي بضمكم .و ؤهض خًىعه الٗلمي في اإلاؤجمغ الٗالمي الؿاصؽ ٖكغ
للمؿدكغكحن ؾىت  ،1907بمدايغة مىؾىمت" :إظاػة الكُش ٖبض اللاصع الفاسخي " وفي ؾىت
 1928ولفذ ولُت آلاصاب بجامٗت الجؼابغ ابً ؤبي قيب لُمشلها في ؤٖماٌ اإلاؤجمغ الٗالمي
لإلؾدكغاق الظي اوٗلض بئهجلترا بجامٗت ؤهؿفىعص(. )Oxfordو وان هظا ؤزغ وكاَاجه
)(26
الٗلمُت التي صامذ ؤهثر مً زمؿت و زالزىن ٖاما.
للض جغن ابً ؤبي قيب مؤلفاث هشحرة ،و جفغ ٙللخضعَـ و الخإلُف و جدلُم الترار،
و بالغٚم مً هطجه الٗللي و مٗاٌكخه لفترة مساى الخغهت ؤلانالخُت في اإلاكغق
و الخىؾ٘ ؤلاؾخٗماعي في اإلاٛغب الٗغبي ،زم ًلٓت الكٗىب بٗض مؤجمغ الهلح ،و الشىعة
البلكفُت( ،)1917و مباصا وٍلؿً( ،)1918و بغوػ شخهُت ألامحر زالض في الجؼابغ -1914
)(27
،1923فئن ابً ؤبي قيب لم ًترن ؤزاعا هخابُت ؤو مىاكف ؾُاؾُت مً ؤلاؾخٗماع.
ؤلف ابً ؤبي قيب في ألاصب و الٗغوى و اإلاىُم ،و جدلُم الىهىم و الخٗغٍف
باإلظاػاث و التراظم ،و وان مخمىىا في اللٛاث الكغكُت و ألاوعوبُت.و ما خضر مً ؤخضار
مشل الخجىُض ؤلاظباعي ،و ْهىع الجغابض و الىىاصي و الجمُٗاث و الٗغابٌ ،و اخخالٌ لُبُا
و اإلاٛغب ،وػٍاعة الكُش مدمض ٖبضه،لم وٗغف إلبً قيب ؤي وكاٍ زاعط الخٗلُم
و الخإلُف في هظه اإلاغخلت الخغظت مً جاعٍش الجؼابغ اإلاٗانغة).(28و ٖىض وفاه ابً ؤبي قيب
ؾىت  1929وٗاه الغؤي الٗام الجؼابغي و الفغوسخي ،و ؤبىه جلمُظه ظىعط ماعؾُه و عهؼ ٖلى
والءه لفغوؿا و جهىٗه في ؤلاخخفاّ باللباؽ الٗغبي و ًٖ جضعظه في الىُْف،و طهغ بإهه في
ً
الٗكغٍيُاث مً ٖمغ وان مضعؾا باإلاضاؽ الكغُٖت ،و في الشالزُيُاث ؤؾخاط بيلُت آلاصاب،
و في ألاعبُٗيُاث صهخىعاه في آلاصاب و ؤؾخاط ظامعي .و كض وك٘ عبِـ الجمهىعٍت الفغوؿُت
ؾىت  1927ؤمغٍت جىو ٖلى حُٗحن ابً ؤبي قيب ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت بيلُت آلاصاب
بجامٗت الجؼابغ و هظا بخىنُت مً وػٍغ اإلاٗاعف هحرًى ؤمغٍت جىو ٖلى حُٗحن ابً ؤبي قيب
ؤؾخاطا للٛت الٗغبُت بيلُت آلاصاب بجامٗت الجؼابغ و هظا بتزهُت مً وػٍغ اإلاٗاعف
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هحرًى(.(29))Herriotو كاٌ ٖىه هجري ماؾُه " إن ابً قيب وان مشاٌ "الخألف الفغوسخي-
الجؼابغي في الجؼابغ (30)".وهظه قهاصة مً مؿدكغق فغوسخي في شخهُت ظؼابغٍت فظة.
إلاحاالث :
) (1ؤبى اللاؾم  ،ؾٗض هللا ،ؤبدار و ؤعاء في جاعٍش الجؼابغ ،1ٍ،بحروث :صاع الٛغب ؤلاؾالمي،1996 ،ط،4م م -157
. 158
) (2هفؿه ،م .156
) (3جإؾؿذ اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت الخيىمُت ؤو اإلاضاعؽ الكغُٖت الشالر(كؿىُُىت-الجؼابغ-جلمؿان) ،بمىظب مغؾىم 30
ؾبخمبر ،1850جسخو بالضعاؾاث الهاصفت إلى جيىًٍ و جسغٍج مىْفحن جدخاظهم ؤلاصاعة الفغوؿُت واإلافاحي و الٗضوٌ و
التراظمت و مٗلمي اللٛت الٗغبُت .و وان اإلاكغفىن ٖلى هظه اإلاضاعؽ مؿدكغكىن فغوؿُىن ،و وان الهضف منها جيىًٍ فئت
مخٗلمت مً الجؼابغٍحن جلٗب صوع الىؾُِ بحن الؿيان و ؤلاصاعة ؤلاؾخٗماعٍت.و كض ؤوعص الخاهم الٗام عاهضون(-1851
 ،)1858ما ههه " :فمً هظه اإلاضاعؽ ًخسغط اإلاىْفىن ؤلاصاعٍىن و اللًاة و بيلمت ؤٖم الصخهُاث التي لها جإزحر ٖلى
الؿيان ختى ال ًفلخىا مً كبًدىا. ".للمؼٍض ،ؤهٓغ:
 ٖبض اللاصع،خلىف،ؾُاؾت فغوؿا الخٗلُمُت في الجؼابغ ،1ٍ،قغهت صاع ألامت،1999،م .59 هماٌ،زلُل ،اإلاضاعؽ الكغُٖت الشالر في الجؼابغ :الخإؾِـ و الخُىع( ،)1951-1850عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،ظامٗت ألامحر ٖبض اللاصع ،كؿىُُىت ،2008-2007 ،م م .76-69
) (4ؤبى اللاؾم ،ؾٗض هللا ،جاعٍش الجؼابغ الشلافي ،1ٍ ،بحروث :صاع الٛغب ؤلاؾالمي،1998 ،ط ،3م .397
) (5هفؿه ،م م .391-389
)Bel ,Alfred, « René Basset »,In,R.A,n°65,1924,pp.12-19. (6
)ٖ (7بض الغخمً،الجُاللي ،مدمض بً قيب :خُاجه و جغازه في جاعٍش الجؼابغ الٗام،1964 ،بحروث  ،1965،م .34
)MARCAIS ,Georges, Ben Cheneb (1869 + 1929), R.A,n° 70, 1929, pp. 150-159. (8
) (9اإلاجلت ؤلافغٍلُت لؿان خاٌ الجمُٗت الخاعٍسُت الجؼابغٍت التي جإؾؿذ في  7ؤبغٍل  1856بالٗهمت بإمغ مً الخاهم
الٗام عاهضون  ،جىكفذ اإلاجلت ًٖ الهضوع مابحن  ، 1918-1914لخىانل مكىاعها البدثي إلى ٚاًت  ،1962اٖخبرها
ٚىؾخاف محرؾُِه  :مىخبت جاعٍسُت في خض طاتها.نضع منها ٖ 106ضص إلى ظاهب الىخب و اإلايكىعاث و ؤٖماٌ اإلاؤجمغاثً.غجى
الٗىصة إلى:
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