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مطبوعات أكادميية اململكة املغربية
I -  سلسلة «الدورات» :

ة في السياسة7 - «حق الشعوب في تقرير مصيرها»، أكتوبر 6.1984 - «االلتزامات اخلُلُقية والسياسية في غزو الفضاء»، مارس 5.1984 - «اإلمكانات االقتصادية والسيادة الدبلوماسية»، أبريل 4.1983 - «املاء والتغذية وتزايد السكان»، القسم الثاني، نونبر 3.1982 - «املاء والتغذية وتزايد السكان»، القسم األول، أبريل 2.1982 - «األزمات الروحية والفكرية في عاملنا املعاصر»، نونبر 1.1981 - «القدس تاريخياً وفكرياً»، مارس 1981. داب الرئاسي وبني االستمراري ت وفيق بني مدة االن غزالي وموسى بن ميمون»،الداخلية واخلارجية في األنظمة الدميقراطية»، أبريل 8.1985 - «شروط الت و حامد ال غرب : أب قة وصل بني الشرق وال ها في حالة وقوع حادثة11 - «القضايا اخلُلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات اإلجناب»، نونبر 10.1986 - «القرصنة والقانون األممي»، أبريل 1986.نونبر9.1985 - «حل ر التي ينبغي اتخاذها والوسائل الالّزم تعبئت ا16 - «أوجه التشابه الواجب توافرها لتأسيس مجموعات إقليمية»، دجنبر 15.1989 - «اجلامعة والبحث العلمي والتنمية»، يونيو 14.1989 - «الكوارث الطبيعية وآفة اجلراد»، نونبر 13.1988 - «خَصاص في اجلنوب وحيرة في الشمال : تشخيص وعالج»، أبريل 1988.نووية»، يونيو 12.1987 - «التدابي دول أوروب ادي ل ص ادي من أجل اإلقالع االقت تص ان االق س 21 - «أوروبا اإلثنتي عشرة دولة واآلخرون»، نونبر 20.1992 - «التراث احلضاري املشترك بني املغرب واألندلس»، أبريل 19.1992 - «هل يُعطي حق التدخل شرعية جديدة لالستعمار ؟»، أكتوبر 18.1991 - «اجتياح العراق للكويت ودور األمم املتحدة اجلديد»، أبريل 1991.الشرقية»، مايو 17.1990 - «ضرورة اإلن



ية23 - «االحتمائية االقتصادية وسياسة الهجرة»، دجنبر 22.1993 - «املعرفة والتكنولوجيا»، مايو 1993. وطن وحدة ال ر املصير وواجب احلفاظ على ال قري دول أمام حق ت ة واألمن الغذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرين»،34 - «فكر احلسن الثاني : أصالة وجتديد»، أبريل 33.2000 - «هل يشّكل انتشار األسلحة النووية عامل ردع ؟»، ماي 32.1999 - «القدس أنقطة قطيعة أم مكان التقاء ؟»،  نونبر 31.1998 - «ملاذا احترقت النمور األسيوية ؟»، ماي 30.1998 - «حقوق اإلنسان والتصرّف في اجلينات»، نونبر 29.1997 - «العَوْلَمة والهُوية»، ماي 28.1997 - «وماذا لو أخفقت عملية السالم في الشرق األوسط ؟»، دجنبر 27.1996 - «حقوق اإلنسان والتشغيل بني التنافسية واآللية»، أبريل 26.1996 - «أيُّ مستقبل حلوض البحراألبيض املتوسط واالحتاداألوروبي ؟»، مايو 25.1995 - «الدول النامية بني املطلب الدميوقراطي وبني األولوية االقتصادية»، نونبر 1994.والترابية»، أبريل 24.1994 - «رؤساء ال ة واألمن الغذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرين»،نونبر 2000. (مجلدان باللغة الفرنسية).35 - «السياسة املائي تمع املعاصر»، أبريل 2001. نونبر 2001. (مجلد واحد باللغة العربية).36 - «السياسة املائي ادي والعشرين، أي38 - «أي مستقبل للبلدان املتنامية في ضوء التحوالت التي تترتب عن العوملة»، نونبر 37.2001 - «أزمة القيم ودور األسرة في تطور ا قرن احل ة األولى من ال عشري ة في ال ي دول عالقات ال تطورأفق؟»، أبريل 39.2002 - «ال ة وال ادي ة االقتص مي ن ت ا على ال اره ة وآث ي ة واحملل مي ي ل روب اإلق 41 - «الذكرى اخلمسون لثورة املَلك والشعب»، غشت 2003.احلضاري واستتباب السلم في العالم»، دجنبر 40.2002 - «احل
امن، جزءان، حتقيقII-  سلسلة «التراث» : ث ك املراكشي، السفْر ال د املل ة»، البن عب كمل ذيل والت محمد بهجة األثري، مارس 43.1985  - «املاء وما ورد في شربه من اآلداب»، تأليف محمود شكري األلوسي، حتقيقمحمد بنشريفة، 42.1984 - «ال



قسم األول والقسم الثاني من فاسي، ال حون»، تصنيف محمد ال مة امللْ دمنهوري، تقدمي وحتقيق محمد45 - «ديوان ابن فَرْكون » تقدمي وتعليق محمد بنشريفة، ماي 1987.اجلزء األول، أبريل 1986، أبريل 44.1987 - «مَعْلَ ل اه» ل ي باط امل ن اه في علم است اني، ألبي اخلير47 - «مَعَْلمة املَلْحون»،  تصنيف محمد الفاسي، اجلزء الثالث، «روائع املَلْحون» 1990. بهجة األثري 1409هـ/46.1989 - «عني احلي ث قسم ال ات»، القسم األول وال ب ن ة ال دة الطبيب في معرف لّق عليه محمد بناإلشبيلي، حققه وعلق عليه وأعاد ترتيبه محمد العربي اخلطّابي، 1411/ 48.1990 - «عم دبير»، البن زهر، حقّقه وع قسم األول،عبد الله الروداني، 1991/1411م.49 - «كتاب التيسير في املداواة والت اني، ال ث فاسي، اجلزء ال حون»، تصنيف محمد ال لْ مة املَ لَ عْ ثاني«معجم لغة املَلْحون»، 50.1991 - «مَ قسم ال ثاني - ال فاسي، اجلزء ال حون»، تصنيف محمد ال لْ مة امل ل عْ بوعصامي، حتقيق52 - «بغيات وتواشي املوسيقى األندلسية املغربية»، تصنيف عز الدين بناني، 1995.وفيه : «تراجم شعراء املَلْحون»، 51.1992 - «مَ اد الشموع للذة املسموع بنغمات الطبوع»، حملمد ال ية»، تصنيفعبد العزيز بن عبد اجلليل، 53.1995 - «إيق ية وغان دة في مائة غان دة وقصي ة قصي حون، مائ لْ مة امل ل د العزيز56 - «كنّاش احلائك»، حتقيق مالك بنّونة، مراجعة وتقدمي عباس اجلراري، 55.1999 - «رحلة ابن بطوطة»، خمسة أجزاء، حتقيق عبد الهادي التازي، 1997.محمد الفاسي، 54.1997 - «مَعْ تحرير»، حتقيق عب وطنية املغربية ودورها في حركة ال اشيد ال بن عبد اجلليل، 57.2005 - «األن
III -  سلسلة «املعاجم» :

61 - «املعجم العربي-األمازيغي» اجلزء الثالث، تأليف محمد شفيق، سنة 60.2000 - «الدارجة املغربية مجال تَوارد بني األمازيغية والعربية» تأليف محمد شفيق، 1999. 59 - «املعجم العربي-األمازيغي» اجلزء الثاني، تأليف محمد شفيق، 58.1996 - «املعجم العربي-األمازيغي» اجلزء األول، تأليف محمد شفيق، 1990.



IV- سلسلة «الندوات واحملاضرات» :
ال األعضاء اجلدد»،62 - «فلسفة التشريع اإلسالمي» الندوة األولى للجنة القِيَم الروحية والفكرية، 1987. قب ة است ة مبناسب ة الرسمي عمومي ائع اجللسات ال راير64 - «محاضرات األكادميية»، 1988 (من 1403هـ/1983 إلى 1987/1407).دجنبر 1987 (من 1401هـ/1980 إلى 1986/1407).63 - «وق ة، فب غة العربي ة الل جن ى لل ندوة األول ولوجيا»، ال تكن عربي وال ة والفكرية65.1988/1408 - «احلرف ال يم الروحي ق جنة ال ة لل ي ثان دوة ال ن انون»، ال ق فقه وال م الروحية66.1989/1409 - «الشريعة وال قي ة ال جن ة لل ث ثال دوة ال ية في اإلسالم»، الن دول عالقات ال ة القيم الروحيةوالفكرية 67.1989/1409 -  «أسس ال لجن ندوة الرابعة ل قافة الغربية : األخذ والعطاء»، الندوة اخلامسة للجنةوالفكرية،68.1990/1410 - «نظام احلقوق في اإلسالم»، ال قافة اإلسالمية والث ة،القيم الروحية والفكرية، 69.1991/1412 - «الث ي عرب غة ال ل ة ال جن ل ة ل ي ان ث دوة ال ن ة»، ال ي عرب غة ال ل مال ال ع ا است لجنة القيم الروحية70.1993/1414 - «قضاي جنة72 - «الترجمة العلمية»، الندوة الثالثة للجنة اللغة العربية، طنجة 1995.والفكرية، مراكش 71.1993/1413  - «املغرب في الدراسات االستشراقية»، الندوة السادسة ل ندوة السابعة لل تحديات املعاصرة»، ال ية أمام ال هُوية املغرب قبل ال دوينها وتوظيفها العلمي والبيداغوجي»، دجنبر75 - «املوريسكيّون في املغرب»، الندوة الثانية، شفشاون 74.2000/1421 - «هجرة املغاربة إلى اخلارج»، الناظور 1999/1419.القيم الروحية والفكرية، تطوان 73.1997/1417 - «مست تمع املغربي»، مايو 77.2004 - «ثقافة الصحراء : مقوّماتها املغربية وخصوصياتها»، مارس 76.2001.2002 - «األمثال العامّية في املغرب، ت 78 - «التطرف ومظاهره في ا



انيV- سلسلة مجلة «األكادميية» :  ث سن ال ة امللك احل اح جالل ت ت ائع اف وق يه سرد ل تاحي»، وف ت عدد االف 100 - «األكادميية» العدد 21، سنة 99.2004 - «األكادميية» العدد 20، سنة 98.2003 - «األكادميية» العدد 19، سنة 97.2002 - «األكادميية» العدد 18، سنة 96.2001 - «األكادميية» العدد 17، سنة 95.2000 - «األكادميية» العدد 16، سنة 94.1999 - «األكادميية» العدد 15، خاص باملوريسكيني في املغرب، سنة 93.1998 - «األكادميية» العدد 14، سنة 92.1997 - «األكادميية» العدد 13، سنة 91.1996 - «األكادميية»  العدد 12، سنة 90.1995 - «األكادميية» العدد 11، دجنبر89.1994 - «األكادميية» العدد العاشر، شتنبر 88.1993 - «األكادميية» العدد التاسع، دجنبر 87.1992 - «األكادميية» العدد الثامن، دجنبر 86.1991 - «األكادميية» العدد السابع، دجنبر 85.1990 - «األكادميية» العدد السادس، دجنبر84.1989 - «األكادميية» العدد اخلامس، دجنبر83.1988 - «األكادميية» العدد الرابع، نونبر 82.1987 - «األكادميية» العدد الثالث، نونبر 81.1986 - «األكادميية» العدد الثاني، فبراير 80.1985 - «األكادميية» العدد األول، فبراير 1984.لألكادميية يوم اإلثنني 5 جمادى الثانية عام 1400 هـ، املوافق 21 أبريل 79.1980 - «ال
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ععععببببدددد    ااااللللللللططططييييفففف    ببببررررببببييييشششش

يُعتبر الدواء مادةً أو مُركَّباً يمتلك خاصيات عالجية أو وقائية تنفع المرضى
من البـشـر أو من الحـيـوانات، وتضع حـداً ألعـراضـهم أو أحـوالهم الجـسـمـيـة غـيـر

السوية.

يدخل فـي نطاق األدوية كــذلك الـمنتــوجــات المــوصى بـاســتــعــمــالهــا بهــدف
التشـخيص الطبـي، وكذا بعض المنتـوجات الصـحية المـشتـملة على عناصر تـعجّل
بالشفاء. ال يباع الدواء مبدئياً إال في الصيدليات، ويحتل مكاناً أساسياً في مجال
الصحة. أما استـعماله بناء على ما ذكر، فهو أمر ال يمكن تجنـبه أكان ذلك للشفاء
من األدواء أم للتـخفيف من أعـراضهـا، إال أن كلفتـه مع األسف ترتفع أكثـر فأكـثر
وتطرح مــشــاكل عــويصــة للحــصــول عليــه في العــالم كـله وبالخــصــوص في الدول

الفقيرة أو السائرة في طريق النمو.

 ومن ناحــيـة ثانيــة، وبفــضل تطور البــحث العلمي، أصــبـحت فــعـاليــة الدواء
مــتـزايدةً لكـن وفي نفس الوقت يـمكن أن يتــسـبب الدواء فـي آثار جـانـبـيــة ال تكون
أحيـاناً في الحـسبـان. لكل هذه األسبـاب وغيـرها قد يكون من المـفيـد تناول بعض

المظاهر العالجية التي يطرحها الدواء اليوم.
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إن التحليالت التي ستـعرض في هذه الورقة تتخلّلها مُصطلحـاتٌ طبيةٌ قد ال
تكون مُـسْـتَـســاغَـةً للناس جـمـيـعـاً ولكـنَّهـا ضـرورية لصـيـاغـةِ الحـديـث، ولهـذا فـإني
سأحـاول أن أوافِيِ القارئ في نفس الوقت بالمـصطلحات العربـية واألجنبيـة، حتى

أكون واضحاً جهد المستطاع.                   

أودّ أن أستَهِلّ هذه الورقة بلمحة تاريخية لتطور الدواء عبر العصور.

يمكن اعتبـار الماء الدواء األول والطبيعي. وقـد دلل على ذلك باألثر العالجي
لحقن مَصْل الدم (sérum)، أو إدخال الماء أو شـربه في عدة حاالت من االجـتفاف
الحـاد الذي ينتج عن التـقيء المسـترسل أو اإلسـهال الـغزير أو الحـرارة المفـرطة،
وأحـيـاناً عن نضح مــائي هام بواسطة الكليـة كـمـا هـو الشـأن مـثـال في اسـتـفـحـال

عرض التبول عند المصاب بداء السكري حين يقع اختالل في توازن عالجه.

إن أعداد األدوية وطبـيعتـها تتزايد وتتنوع عـبر القرون. وكـانت النباتات أول
عـبيـة ظلَّت مُـدةً طويلةً تعـتـبر أن لِكلِ داء مَـا مـا استـعـمل، حتـى إن المُعـتـقداتِ الشـَّ

يُسْتَطبُّ به من األعشاب أو النباتات.

وقــد وقـع التنصـــيص في الـجــدول الســـومَــري "table sumérienne" لمـــدينة
نيـبّـور وهي مـدينة توجـد في مـا بين الـنهـرين والتي تسـمى اآلن مـدينة نيـفـر، أقـول
وقع التنصـيص على سـتـمائة منـتوج من أصل نبـاتي أو حـيـواني ألهداف عـالجيـة،

منها معدن واحد هو الكبريت.        

ويُعتـبر هذا الجدول الذي يرجع تاريخـه إلى نهاية األلفيـة الثالثة قبل المـيالد
أول صيغة صيدلية في العالم.

ويعالج بُردي إيبرس -Ebers- (1550 قبل الميـالد) فنّ المداواة وهو ينمّ عن
معـارف صيـدلية لدى قـدماء المـصريين. وقـد ذكر فـيه أكـثر من سـبعمـائة دواء من
بينهـا منتـوجات مـعدنـية كـالرصاص والـزئبق والنحاس، ومنـتوجـات نباتـية كـالنافع
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والزعــفــران والنعنـاع والْجَنْطيــان (وهو نبــات تســتــخــرج منه مــادة مُــرّة منعــشــة)
واللحـالح colchique وهو نبات تشتق منه مـادة الكولشِسين التي تفيد في مـعالجة
داء النّقْرِس (goutte) وأمراض أخرى، وكذا تحضيرات دقيـقة تستعمل الشحومات
والزيت والحليـب أو الخـمـر مـمـا يضـاف إلى الدواء حـتى يصـبح سـائغـاً. وقـد كـان
المــصــريون فـي وقــتــهم يســتــعــملـون النُّقــاعــات (tisane) والجــروعــات واألقــراص
والمَـراهِم والـفـتـائل (suppositoires)، لكن الفــضل يرجع إلى الصــينيـيـن، فـهم أول

.(essences végétales) من قاموا بتحضير عصارات النباتات
هذا ويشير كتاب الحكمـة وهو من النصوص التراثية إلى أن الملك سليمـان

(970 ـ 931 ق .م) كان يعرف نباتات فِنيقْيا والخاصيات العالجية لكل منها.

ويُعَدّ جـالينوس (Galien) أب الصيـدلة، وقد عـاش بين 204 و131 ق.م وكان
طبيباً لكبير أباطرة الروم مارْك أوريل وسِبْتيم سيقير (Septime Sévère)، وقد قام

بنفسه بتحضير األدوية وإجراء بحوث عن السموم بواسطة التجريب.

وفـيــمـا بعــد انتــقل فن العـالج إلـى أيدي العـرب لعــدة قـرون. فــقـد كــانوا هم
األوائل في إنجـاز التقطيـر (distillation) والحـصول علـى الماء المـقطَّر والحـامض
الخلّي (acide acétique) وخـاصة الكحـول باسـتعـمـال الخلّ والخمـر. ويرجع إليـهم
الفــضل أيضــاً في اكــتــشــاف اإلكــســيـر والـلَّعــوق اللّوْزي ونِتْــرات الفــضــة والدواء
العسلي المـعجون. وقـد ظهر أثر العرب جليـا في الجامعـات األوربية خالل العـصر

الوسيط في پاليرمو ومونْبولييه وأوكْسفورد وباريس وهايْدِلْبيرغ.

في القرن السابع عشر اغتنت الدراسات العـالجية باستعمال دوائين هامّين
مـا زاال يُسـتــعـمـالن حـتى وقت مــتـأخـر من القـرن الـمـاضي وهمـا من ناحــيـة عـرق
الذهب (ipeca) وهو نبـات تسـتخـرج منه مـادة األيمـيـتيـن التي تعـالج تعفّن األمـعـاء
بالـمـــتـــمـــوّرات (amibes) ومن نـاحـــيـــة أخـــرى الكـانكيـنا (quinquina) وهي نبـــات
تسـتخـرج من قـشـرته مادةُ الـكِنين الصـالحة لمـعـالجـة حمّى المـسـتنقـعات. وتـمتـاز
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هذه الحقبة باإلقبال الكبيـر على األدوية ذات األصول الحيوانية عن طريق العقارب
والثــعــابـين والنمل والـذباب الهنــــدي (cantharide) (وهي مــادة منعــشــة جنســيــاً)
ودود األرض والمـفـرزات كـإفـراز المسـك الطبـيعـي المسـتـخـرج من غُـدة توجـد في
عنق نـوع من الغـــزال يعــيـش في شــرق افـــريقــيـــا، وإفــراز الـقندس (castor) الذي

يستعمل كدهن لمعالجة داء المفاصل/الروماتيزم.  
ومع بدايـة القــرن الـثــامن عـــشــر أدخِـلت زبدة الكـاكــاوُو الذي يـصلح لصـنع
الشــوكــوالطة ويســتــعــمل هنا كــســواغ (excipient)، واكــتــشــفت عــدة أدوية منهــا
الكورار (curare) المنـشقّ من نبــات ســامّ يشـلّ تناوُله العــضــالت ويســتــعــمــل في
عـملية الـتخـدير (anesthésie)، كـمـا أدخلت الديجـيطالين وهي نبـات سـام يستـعـمل

لتبطيء وتقويـــة ضربات القلب.
في سنة 1748 تضمن الجدول الفرنسي لألدوية (Codex) 931 دواء من بينها
709 من أصل نباتي و117 من أصل معدني و105 من أصل حيوانـي. وقد وضعت
قـيــد االسـتــعـمـال عــدة أدوية في شكل «اخــتـصـاصـي»، مـضـمــون ببـراءة اخــتـراع

ومِلكية.
في نهــاية القـرن الثــامن عـشـر ظهــر الطب التـجــانسي (homéopathie) وهو
عـالج الداء بالداء ويستـعـمل األدوية بمقـادير صـغيـرة للغاية. وتـميّـز القرن التـاسع
عشر بعـزل األجسام في حالتها الخـام كالمورفين والديجيطالـين وسمّ الستْريكْنين
(strychnine) وكـذلك األَسْـبِـرين التـي اكـتـشـفت سنة 1853، كـمـا تمـيّـز بـاسـتـعـمـال

األمصال واللقاحات بفضل أبحاث العالم الفرنسي لويس باستور.
في نفس هذا التـاريخ اخـترع الـفرنسي سـتـانيسْـالس ليـمـوزان الحبـابات أو
األمــبــوالت الزجـاجــيــة (ampoules) والقنـاع الخــاص السـتــعــمــال األدوية الغــازية
كـاألكسـيجـين واألثير والكلوروفـورم المسـتعـملة في التـخدير. وتمـيزت هذه الحـقبـة
باكتشاف المحقنة (seringue) واإلبرة المجوّفة (aiguille) التي تصلح لضخ الدواء

في الجسم.
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خـالل النصف األول مـن القـرن العـشـرين طرأت تغـيـرات جــذرية على الدواء
بحيث دخل في مرحلة االكتشافات الكبرى والتراكيب (synthèse). حتى الوصفات
الطبية نفسها تغيرت وتطورت : فالمكبوسات والحبّات، والجيلوالت جاءت لتعويض

.(sirop) السوائل كالجُالب واإلكسير والشراب المُسكَّر

واكتشاف  (B1, C, D, PP, K, B12) في هذا الوقت تم اكتـشاف الفيتـامينات
البِنِسيلين والسولْفاميد (sulfamide) المضادين للمكروبات، والهِسْتامين المضادة
للحسـاسيـة وعديد من المضـادات األخرى وكـذلك الكورتيزون التي تعـدّ أقوى دواءٍ

لمعالجة االلتهاب.

وفي النصف الثـاني من القـرن العشـرين ظهرت األدويـة المضـادة للفطريات
والمضادة للطفيليـات وكذلك المهدئات والعالج الكيمائي ضـد السرطان ومضادات
االنهـيار العصـبي (anti-dépresseurs) وهي متـعدّدة، وأشـهر مـا اكتشف منـها في

السنين األخيرة البروزاك.

وبفـضل البحث والتـجريب انتـقل الدواء من المرحلة التـقليدية إلى أن أصـبح
مقـاولة صيدليـة صناعيـة تولتها الشـركات المتـعددة الجنسيـات المعـروفة في يومنا
هذا. ولم تفـتـأ المعـارف المـتعلقـة باألدوية تغـتني مع تقـدم العلوم التي هي أسـاس
االكـتشـافات الصـيدليـة. وهكذا وسّـعت وظائفَ الدواء علومُ الكيـميـاء والبيـوكيـميـاء
والســمــوم والصــيــدلة وعلم الـمناعــة وعلم الوراثـة، كـمــا تـنوّعت أنمــاط صناعــتــهــا
وتصريفـها وأتاحت للطـبيب ترسانة عـالجيـة تتطور باستـمرار. وتجـدر اإلشارة في
هذا الـصـــــدد إلى الـمُـــــضــــادات الـحـــــيـــــوية (antibiotiques) في آخـــــر أشـكالـهـــــا
المسـتحْدثة، واألدوية الناجـعة ضد داء الـسّلّ، واألدوية الواقية من رفض األعـضاء
المنقولة في جسم اإلنسـان، وكذا إلى األدوية المضادة للفيروسات والـتي تستعمل
لعـالج مرضٍ جلدي مـعروف بالعـقبـولة (herpès) وآخر مـعروف بالمنطقـة أو الزّونة
(zona) وكـذلك داء فقـدان المناعـة المكتـسب (sida). كـما يجب اإلشـارة إلى أدوية
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أخـرى ولقــاحـات جـديدة تـصنع بواسطة الهـندسـة الوراثيــة والتي سـأخـصّـص لهـا
كلمة وجيزة في آخر الورقة.

أمّـا أهـم اسـتــعـمــاالت األدوية فـهي جــدُّ مـتــعـددة منـهــا مـعــالجــة األمـراض
وإنجاز التشخيص، والحماية من ظهور مـرض أو تفاقمه، والتخفيف من األمراض

ومن حاالت اختالالت التوازن، وتعديل السلوكات والقدرات.

هنا نتسائل : منذ متى ونحن  نتوفر على أدوية فعّالة ؟

خــمــسـة آالف سـنة بعــد التــوصـيــفــات األولى التـي اشـتــملـت عليــهـا الـلوائح
السّومَـرية يمكن أن نؤكد أن األدوية ذات األصول النبـاتية والحيـوانية المقتـرحة لم
تكن ذات فـعـاليـة حقـيـقـيـة، وأن هذه الفـعاليـة لم تبـدأ إال مع األفـيـون والدّجـيطالين
واألسْـبرين. لم تكن األدوية تسـتـعمل آنئـذ إال كعـالج بديل (placebo) حامل لـوعود
بالعـالج أو التـحـسن، ال يوصى بـه إال في حـدود التـخـفـيف عن المـريض أو طمـأنة

وسطه العائلي.

كـان عـلينا أن ننتـظر سنة 1930 ليــبـدأ عــصــر الصـيــدالنيــة الفـعــالة بإنجــاز
األشكال األولى من المـمارسـات العـالجيـة المـضادة للجـراثيم التي هي المُكَبْـرتات
(sulfamides) ثم البـنِسِلين الـتي اكــتــشــفت صــدفــةً سنة 1928 على يد اإلنجـليـزي
ألِكْسنـدر فْليــمـينْـچ واصطُنِعت بتــركــيب كـيــمــاوي سنة 1945. هذه المــادة صـارت
مـعــجـزة حـقــيـقـيــة في مـيـدان الـطب حـيث دشـّـنـت عـصـر المــضـادّات الحـيــويـة
(antibiotiques)، ولعل نتـائجهـا الباهرة هي أصل تقلص نِسب الـوفيات  مـن جراء

األمراض التعفنية التي كانت السبب الرئيسي للوفاة في الماضي.

مـن ناحـيـــة أخـــرى أدى اكـتـشــاف األدوية الفـعـالــة للـمعـالجـة النفـسـيـــة
(médicaments psychotropes) إلى ثورة حـــقــيــقــيـــة في مــجــال العـــالج التــحلـيلي
النفــسي وإلى انـقـالب ثـقـافـي فـعلـي. هكذا فــفي خــالل السنوات األخــيــرة راج في
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السـوق الكـثـيـر من األدوية القــادرة على تعـديل سـلوك المـرضى أو األصـحــاء، تلك
هي الحــال بالنسـبــة للمنبـهــات وللمـواد المنـشطة المـراد منـهـا تعـزيز الـقـدرات في

المجاالت الفكرية والرياضية والجنسية واإلنتاجية.
لقـد أشرتُ فـي بداية هذا النص إلى اآلثار الجـانبـية التي قـد تسـبّبُـهـا بعض
األدوية في جــسـم اإلنســان. هذه األمــراض العــالجــيــة المَنْـشَــأ أو المــثــارة طبــيــاً
 (maladies iatrogènes(1et2)) يمكن أن تحــدث دون أي خطأ يرتكبـه الطـبـيب، ألنه
أصبح من السـهل اقتناءُ األدوية من بعض الصـيدليات بـدون وصفة طبـية، بل ومن
المـجمّـعات التـجارية الكبـرى (drugstores) أو حـتى في بعض األسواق األهليـة في
بالدنا. ويـعــاني الـمــرضى مـن هذه األدواء في الغـــالب دون مــعـــرفــة األســـبــاب أو
إرجاع األعراض إلى األدوية المـستهلكة. لذا كان علينا أن ننتظـر عشرات السنين
لنعرف أن هناك أدوية تعتـبر غير مؤذية في الظاهر عند بداية استـعمالها يمكن أن
يتــبـيّن  فــيــمـا بعــد أنهـا هـي األصل في عـوارض خـطيـرة، واألدوية الـمـثــيـرة لهــذه
المضاعفات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال من جهة أولى المضادات لاللتهاب
المستعملة لعالج داء المفاصل (الروماتيزم) كالكورتيزون واألسبرين ومواد أخرى
وكلّها قـد تتسبب في نزيف في الجـهاز الهضـمي خاصة عند األفـراد الذين يعانون
من التـهاب أو حـساسـية خـاصة أو جـرح في المـعدة أو األمـعاء. ومن جـهة أخـرى
األدوية المـقـاومـة لتـخـثّـر الدّم والمـستـعـملة بدون مـراقـبـة دقـيـقـة منتظمـة والتي قـد

تؤدي أيضاً إلى نزيف خطير في حالة تجاوز مقادير الدواء.
هناك أدويـة أخــرى قــد تـتــســبـب في آثار جــانـبــيــة خطـيــرة كــالـحــســاســـيــة
واالختـالالت الدموية والهضـمية والعـصبيـة وأوجاع الرأس واآلالم والدوران الخ...
وتقدر إحـصاءات مسجلة في الـواليات المتحدة األمـريكية(3) أن هذه األعراض هي
الســبـب في ثلث الـحــاالت االســتــشـــفــائيــة، وتـحــتل الصـف الخــامس في أســـبــاب
ـيــر واالعـتــداءات الوفــيــات، وهي تفــوق الوفـيــات التـي تتـســبّب فــيــهـا حــوادث السـَّ
واالنتـحـارات مــجـتـمـعـة. وقــد اتضح أن مـائة ألف حـالـة وفـاة المـسـجلـة سنويا في
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المسـتشفـيات(1) لهـا عالقة بتـناول األدوية. فالكُلفـة البشـرية لهذه األمـراض كثـيرة
جــدّاً. أمــا الكلفــة المــاليــة فـهـي خـيــاليــة وتقــدّر في الواليـات المــتـحــدة األمــريكيــة

بحوالي 76 مليار دوالر في السنة.

أمـا في أوروبـا فـتـتـسـبب هذه األمـراض العـالجيـة المنـشأ فــــي اسـتشـفـاء
15 % من المرضى.

وتؤدي الـحـــاالت المـــتـــعلـقـــة باألدوية في فــــرنســـا سنويـاً إلى ملـيـــون حـــالة
استشفائية وآالف عدة من الوفيات(4)، وبموازاة مع ما ذُكر وحسب تحقيق قام به
المـركـز الـفـرنسي للرصـد الـصـيـدالني (pharmacovigilence) المـوجـود فـي مـدينة
أمْـيـان بفـرنسـا (Amiens)، فـإن من بين 150 ألف وصـفــة طبـيـة لمـرضى تـتـجـاوز
أعـمـارهم 70 سنة توجـد 13500 وصـفـة يمـكن أن تتـسـبب في أخطـار طبـيـة و680

.(6et7) وصفة كان يجب منع استعمالها منعاً مطلقاً

والحقـيقـة أن األمراض العـالجية الـمنشأ يمكن تفـاديها  بنسـبة  50 % حين
يتعلق األمر بخطأ في الوصـفة أو بخطإ في كيفيـة تناول الدواء الموصوف. ويمكن
تقليـص تواتر هذه الحـاالت بـتـحـســين كـيــفـيـة الـوصـفـة التـي يجب أن تؤخـذ بعــين
االعتـبار السنّ والـوزن واألمراض السالـفة وتداعـيات التداوى. كـما يجب الـحرص
على إعطاء الوصـفة باإلشارة إلى الجـرعات المطابقـة واحترام الحـاالت التي يمنع
فـيـهـا تناول الدواء المـوصـوف وإخـبـار المـريض بـالمـخـاطر ذات العـالقـة بالعـالج.
وفي الـغــالـب نجـــد أهم األســـبــاب تـرجع إلى خـــروج عن القـــيـــاس في الـجــرعـــات
المـــوصــوف بـهــا أو تفـــاعــالت دوائـيــة خطـيــرة. إن الـتــعـــارض الفــســـيــولـوجي أو
الصيـدالني يمثل خطرا فـادحاً بفعل كـثرة األدوية، وينتج ليس فقـط عن خلط عديد
من الـعناصـــر ولكن أيضـــا عن تـناول مــتـــزامنٍ لـعــدة أدوية أو فـي فــتـــرات زمنيـــة
مـتــقـاربـة أو تناول أدوية مع بعض الـمـواد الغــذائيـة المــتـعــارضـة. هكـذا يمكن أن
يـؤدي التــــــداخـل بـين األدويـة (interaction) أو بـين األدويـة واألغــــــذيـة إلـى إبطـال



23 تتتتأأأأممممالالالالتتتت    ففففيييي    ممممووووضضضضووووعععع    ااااللللددددووووااااءءءء

المفعول وعدم صالحية الوصفة، كما أن الخلط بين دوائين قد يؤدي ال إلى الجمع
بين أثرين فـحسب بل وفي بعض الحـاالت إلى مفـعول أقوى. ذلك مـا يمكن أن يقع

.(tranquillisants et somnifères) مثال في حالة الجمع بين المهدّئات والمنوّمات
هذا وتوجـد اليوم برامج أو حُـبْـكات إعـالميـة (logiciels) ُتعـين على التـحليل
والبـرمـجة و تسـاعـد على اسـتصـدار الوصـفـات ممّـا يُتـيح للطبـيب القـيام بعـمليـات
للتـأكّـد من نجــاعـة األدوية تحـول دون الوقـوع في أخطاء، زيادة علـى إمكانيـة أخـذ

الكلفة المالية للوصفة بعين االعتبار. 

أما األخطاء الطبـية فتمـثل جانباً آخر من هذه التـأمالت(7) : وهي تتعلق في
الغـالـب بالوصـفـات، لكـن يمكن أيضـاً أن تكـون نتـيـجـة لـلمـقـاربات التــشـخـيـصــيـة.
وكـثـيـرا مـا يُتـغـاضى عن هذه األخطاء حـين يُـسـتـعمـل الدواء عند المـرضى خـارج

المستشفيات.

ورغم ذلك وبمـقـتضى مـا يُسـمّى قانون الـصَّمت، فـمن النادر ضـبط األخطاء
الطبـية المـؤدية إلى االلتـحـاق بالمراكـز االسـتشـفـائية أو تمـديد اإلقـامة فـيـها. وقـد
بين بحث أُنجـز في جـامـعة هارڤـارد(8) أن األخطاء الطبـية تـؤدي إلى وفاة مـا بين
44000 و 98000 مريض في كل سنة في الواليات المـتحدة األمريكيـة، في حين أن
ثمّة أخطاء أخرى تُتدارك في آخر لحظة داخل المستشفيات. تلك مثالً حالة وصْفة
دواء أُعطيت لطفـل مـريض وهي في الحـقـيـقـة، في تركـيـبـهـا، تُعطى عـادة لشـخص
متقـدم في السن، وتمّ التّنبه لهذا الغلط من قِـبل الطبيب أو أبَوَيِ الطفل في اللحظة
المناسـبـة، كـذلك حـالة المـمـرضة التـي تتنبـه في آخـر لحظة بأنهـا كـانت على وشك

حقن مريضها بعالج مُوصف به لمريض آخر.

هذه األنـواع من األخـطاء التـي يقـع التنـبّــــه لهــــا فـي الوقـت المنـاسب قـلمــــا
تُسجَّل أو يُعلن عنها. والحـقيقة أن عدم التدقيق في مـثل هذه الحاالت يجعل األطر

الصحية المسؤولة تستحق اللوم والتوبيخ.
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إن فعاليـة الدواء تُقاس بنجاعتـه في تحسين تطور مرض أو عـرض له عالقة
باختـالالت عضو أو جـهاز، غيـر أن هناك أدوية عديدة ليـست ذات فعاليـة ولو سبق
ا علـى التـرخـيص بالـتـسـويق، ومع ذلك يـواصل األطبـاء لهـا أن حَــصَّلت في وقت مـَّ
توصـيـفهـا نزوال عند رغـبـة المـريض أحـيانـاً أو لمجـرد األخـذ بخـاطره. مع ذلك إن

هذه األدوية رغم ضعف فعاليتها تصرف لها التعويضات التأمينية.

إنّ االنطباع الذي يحـصل عند المريض بكونه تماثل للشفـاء من جراء تناول
األدوية غـيـر الفــعـالة انطبـاع قـد يعـود إلـى اآلثار الصـيـدالنيـة للدواء عـلى الجـسم،
أكـان األمـر يتـعلق بعـالج بديل (placebo) أم بمـجـرد تطور تلـقـائي مـفـيـد للمـرض.
وتعـــود هذه الظاهـرة من حــسن الـحظ إلى أن بعـض األعــراض وبعـض األمــراض
الحـادّة تتـجه طبـيـعيـا وتلقـائيـاً نحـو الشفـاء. من جـملة األدوية غـير الفـعـالة األدوية
التجـانسية التـقليدية (homéopathiques) المسـتعملة كـعالجات بـديلة والتي ما زال
يسـتـصـدرها بعض األطبـاء إلى اليـوم لعـدم خطورتهـا على الـمريـض، ولقلة ثمنهـا،
ولتجنّب االستـعمال المبـالَغ فيه للمضـادات الحيوية (antibiotiques)، لكن في حالة

تعفن فيروسي بسيطٍ، مثالً، لن تنفع هذه األدوية على كل حال.

وقـد اقـتـرحـت الوكـالة الفـرنسـيــة للتـأمـين الصــحـي سنة 2001 بسـحب 835
دواء لعـدم كـفــايتـهـا للمــعـالجـة الطبـيــة، مـمـا يمـثل تـقـريبـا 19 % من 4500 منتـوج
مـدروس ومتـوفّـر في الصـيـدليات ومُـعـوَّض من طرف مـؤسـسات التـأمـين. وبالفـعل
فقد سُحِـب أخيراً عدد كبيـر من األدوية التي ليست لها فعالية حـقيقية كمـا سُحبت

من الئحة أخرى أدوية كانت تُعوّض فيما قبل.

ـ تأمّلٌ آخرُ يخصّ مـراقبة الدواء ودراستـه بعد تسويقـه : من المعلوم أن كلّ
األدوية تخـضع للتجـارب واالختـبـارات العالجـية الالزمـة قبل الـترخـيص بتسـويقهـا
حيـن يتأكد تـوفّرها على الفـعاليـة المطلوبة مقـارنة مع عالجـات بديلة أو مع األدوية
المنـافـســة المــوجــودة في الســوق والـتي لهــا نفس األهداف العــالجــيــة.           
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          وفي الحـــقــيـقــة ال يعني حـــصـول دواء مــا على التـــرخـيـص بـالتــســويـق
(autorisation de mise sur le marché) أن األمـر انتــهى، بل تُواضب الـمـخـتــبـرات
الصـيـدالنـيـة واألطبـاء والسلطـات اإلدارية والصـحـيـة علـى مـمـارسـة رقـابة دقــيـقـة،
وإجـراء دراسـات مـعـمّـقـة لألدويـة بمـضـاعـفـة التـجـارب على الـحـيـوانات والتـجـارب
السـريرية على الـمـرضى خـالل مـدة طويلة. هذا الحـرص العلمـي يُمكّن من مـعـرفـة
أفــضل لآلثار غــيــر المــرغـوب فــيــهـا، ومن اكــتــشــاف آثار أخـرى أقـل بروزاً، ومن
التــقــيـيم الـمـوضــوعي والدقــيق للـفـعّــاليــة العــالجـيــة، وكــذلك االكــتـشــاف المـمـكِـن

لمؤشـرات باستعماالت جديدة للـدواء المعني بهذه العملية.

هذا وإن التـعـرف على األثر غـير المـرغـوب فـيـه، ممـا كـان مـجهـوال من قـبل،
يمكن أن يحثّ السلطات الصحية على التراجع وسـحب الترخيص الذي منحته من

قبل، أو تقييده ببعض الشروط.

إن تقـيـيم الفـعـاليـة الحـقيـقـيـة لدواء جـديد هو من األهداف الرئيـسـيـة للبـحث
الطبي المــعـاصـر، ويُفــيـد المـعـالجــين ألن هَمّـهم الدائـم هو مـعـرفـة األدويـة األكـثـر
صـالحـيـة. وتجـرى هذه األبحـاث والمـتـابعـات لصـالح الـمـرضى أنفـسـهم، ولصـالح
المجـتمع الذي يتحـمل كلفة العـالج. لذلك نرى أن الدراسات السريـرية التي تجرى
قـبل تســويق أي دواء التبـدو كـافـيـة لتــوفـيـر المـعلومــات الدقـيـقـة عن درجـة فــعـاليـة

األدوية الرائجة.

وينبــغي التنبـيــه هنا إلى أنّ الدراســات العـالجـيــة البَـعـدية مـكلِّفـة جـدّا كـلمـا
ارتفع عـدد المـرضى الخـاضعـين للتـجـريب وطالت مـدة العـالج. والحـالة أن صنّاع
األدوية الذين يتـحـملون الـتكاليف البـاهظة للقـيـام بتـلك الدراسـات، والتي قـد تصل
إلى مبلغ خمـسائة مليون دوالر للدواء الواحد، ليسـوا دائما مستعدّين، بعـد تحقيق
أهدافـهم، لتـأمـين التـمـويل الضـروري لمـتابـعة البـحث، خـاصـة وأن مـصلحـتـهم في
إمكانيـة اسـتثـمـار جديد ألدويتـهم أمـر غيـر مـؤكّد. لذلك فـإن تدقـيق المـعارف حـول
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فعالية األدوية مرهون بـمبادرات الطبيب أو مجموعة األطباء الذين يـتفرغون للبحث
التطبيقي.

هذا وتُستـعمل األدوية كـذلك في الوقاية من بعض األمـراض المهدِّدة لصـحّة
الناس وحــيـاتهم، كـمــا تسـتـعــمل لتـأمــين مناعـة السكّـان ضـد األمـراض المُــعـدية.
ويتعلق األمـر باللقاحات التي تُجـرى لحديثي الوالدة واألطفال لوقـايتهم من الخُناق
ـعــال الـديكي (coqueluche) وشلل األطفــال (poliomyélite) وداء (diphtérie) والسـُّ
 (tétanos) والكُزاز (rubéole) والحـمّى الحُـمَيـراء (rougeole) السلّ وداء الحَـصَبـة
الخ ... كـمـا يتـعلق األمـر باللقـاحـات التي تنجـز في حـاالت األوبئـة كـالنزْلة الوافـدة
(grippe)، والتــهـــاب الكبــد الڤـــيــروسي (hépatite) (أ وَ ب)، والتــهــاب الـســحــايا،
والحمّى التيـفية (fièvre typhoïde). وقد أدّى استـعمال هذه اللقاحـات في المغرب
إلى القـضاء على عـددٍ من األمـراض مثل شلل األطفـال والجـذري وغيـرهما بفـضل

برنامج التلقيح الموسّع الذي تقوم به وزارة الصحة العمومية.

وتســتــعــمل األدوية أيضــا لتــعــديل أنشـطة عــضـوٍ أو وظـيـفــة فــيــزْيولوجــيــة.
فـاألشـخـاص األصـحّـاء الذين يشكون ارتفـاع نسـبـة الكوليـسـتـيـرول في الدّم، رغم
اتّبــاعـهم الحِــمـيــة بالتــقليل من اســتـهــالك الدهون، يمكـنهم تناول أدوية تقـلّص تلك
النســبـة المــرتفـعــة، وتحـول دون حـدوث مــضـاعــفـات، كـانـسـدادِ شـراييـن القلب أو
الدمــــاغ. ونفـس تلك األدويـة يوصـي بهــــا اآلن للوقــــاية مـن االنســــداد القـلبي عـند
المـرضى المهـدّدين بتـضيّق الـشِّريان التـاجي (coronaire) حـتى ولو لم تكن نسبـة
الكوليسـتيرول مرتفـعة في الدم. من جهة أخـرى فإن عالجَ ارتفاع الضـغط الدموي
غايته الحقيقية حماية الشخص من إصابات شرايين القلب والدماغ وغيرها والتي

تهدد صحته.

وتوجــد كـذلـك عـالجــات وقـائـيـة ألمــراض العظام يُـوصى بهــا للنســاء الالئي
يئِـسن من المحـيض لحمـايتـهن من أن تُكسر عظـامهن لسـقوط بسـيط على األرض
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مـثـالً، أو اصطدامـهن بحـاجز، وتـتقـوّى هـذه اآلفـات بسـبب ضـعف تَمـعْـدن العظام
(déminéralisation)، وهي حالة متفشّية لدى هؤالء النساء.

وهنـاك األدوية المـــســتـــعــمـلة من أجل إنـمــاء قـــدرات اإلنســـان السليـم وهي
متعددة ونكتفي في هذا الصدد بأن نعرض بعض الحاالت األكثر وقوعاً :

- األولى تخـصّ التــالمــيــذ والـطلبــة الـذين يحــرصــون عـلى الحِــفظ بـســرعــة
ويسهـرون الليل لتـحضيـر امتـحاناتهم، ويُفـرِطون في أخذ األدوية المـهيّـجة للجـهاز
،(pilules anti-sommeil) العصـبي كاألمْـفيـتامـين واألقـراص المنبّهـة المانعـة للنوم

مع اإلكثار من احتساء القهوة.

- والثـانيـة تخصّ األشخـاص الذين يشكون الـسُّمنة أو البـدانة وال يتـرددون
في اسـتهـالك أدوية تفـقـدهم شهـوة الطعـام وتجـعلهم يخفـضـون من وزنهم مـما قـد

يتسبب لهم في اضطرابات قلبية وعصبية خطيرة.

وثمـة حاالت أخـرى نشيــر إليهـا باختـصـار: األولى تخص األشخـاص الذين
يريدون تقوية مـمارسـاتهم الجنسية فـيستـعمــلون بعض العـقاقـير كـ (الفيـاگرا) أو
أدوية أخـرى ممـاثلة بدون أي احتـيـاط، والثانيـة تخص األشـخاص الذين يتطلعـون
إلى مواجهـة ضغوط الحيـاة اليومية فيـتناولون بعض المهدّئات أو مـضادّات التوتر
النفـسي أو همـا مـعـاً، والحـالة الثـالثـة تهم الرياضـيـين الذيـن يتـعاطـون المنشّطات
(dopage) قـصـد رفـع مـسـتـوى األكـســيـجـين في الدّم وتقــوية العـضـالت وتحــسـين

القدرات البدنية لتحقيق األرقام القياسية.

وأخيرا يمكن اسـتعمال األدوية ألهداف غيـر عالجية، وهي ممارسـة منتشرة
وتُعـدّ انحـرافا خـطيرا، في هـذا المجـال، وتلك هي حـالة المـدمنين على المـخـدّرات

والمسكّرات واألفيون والكوكايين وغيرها. 
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ثمّ هناك حالة المـستعـملين لبعض العقـاقير المنوّمـة، يُلجأ أحيـاناً إليها مـثالً
في االسـتـنطاقـات البــوليـسـيــة الخـاصــة في بعض البلدان، لـكي يصلَ المُـتّــهم إلى

.(sérum de vérité) درجة من النوم تجعله يفوه بالحقيقة ويعترف بما فعله
وهناك حــالة تصــريف أنواع من األدويـة لبـعـض المـعــارضــين قـصــد تبــديل
شخـصيتهم واالدّعـاء بأنهم مصابون بأمـراض عقلية تسـتلزم مكوثهم المستـمر في
مـســتـشــفـيــات األمـراض العــقليـة كــمـا كــان يقع في بعض بلـدان مـا وراء الســتـار

الحديدي.
ثم هناك اســتــعـمــال آخــر لألدوية، في حــاالت االنتــحـار، وفي حــاالت القــتل
العَــمــد، وكــذلك لتنـفــيـذ حـكم اإلعــدام على المــتّــهــمــين في بعـض الدول كــالواليات
المتحدة األمـريكية، ويجري هذا اإلعدام بحقن األدوية السامّـة في العروق بمقادير

مرتفعة مُميتة.
هذا وكـمـا أَشــرتُ إليـه آنفـاً، فـإن الهنـدسـة الوراثيـة تُوظّف لصـناعـة الدواء،
ذلك أن هذا الفرع من العلوم يَستـعمل جراثيم وڤيروسات لصناعـة أدوية بالتحويل
الجـيني، فــتُنتج هذه الجـراثيـم بروتينات عـالجـيـة مــثل األنْسـولين واإلريثْـروبيّــيـتـين

وتُنتج لقاحات مثل اللقاح المُضادّ اللتهاب الكبد الڤيروسي من نوع ب.
ويمكن أن تـكون الهندســة الوراثيــة في المــسـتــقـبل الـبـعــيـد، مــصـدراً آخــراً
للتـداوي، وذلك بإدخـال مُورثـات سليمـة في جـسم شـخص يحـمل مورثات مـريضـة،
كـمـا هو الشـأن في بعض األمـراض الوراثيـة. وهـكذا قـد تنتج المُـورثات المُـدمـجـة
البروتينات الضرورية لحسن أداء األعضاء لوظائفها. وإلدخال هذه المورثات يُلجأُ
لحـامل يسـاعـد على ذلك وهو الڤـيـروس أو البـاكتـيـريا، خـصـوصـاً منها الـعُصـيّـات

.(E. Coli) الكولونية
جـانب مــهمّ آخـر يجـدر بنا أن نـشـيـر إليـه ولو بـكيـفـيـة عــابرة ويخصّ الدواء
النوعي (générique) هذا الـدواء. هو في الـحـــقـــيــــقـــة نـســـخـــة طـبق األصل لـلدواء
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المَرجـعي، لكن ال يُسمح بإنتاجه إال بعـد مُضيِّ 25 سنة على إنتاج الدواء األصلي
والشــروع في تســويقــه وبعــد أن يَســقُط في الـمِلكيــة العــمــومـيــة. وهكـذا يحق ألي
مختـبر أن يعيد إنتاجه كـدواء نوعي وترويجَه واستغاللَه بشـرط أن تكون كلفته أقلّ
من كلفــة الدواء المـرجـعـي، وأن يقـدّم أو يُصـرف فـي شكل آخـر غـيــر شكل الدواء

المرجعي من حيث اللون أو التعليب أو غير ذلك.

مـــالحظـات أخــرى كـــثـــيـــرة تـهمّ عـــدّة جـــوانب من األدويـة نكتـــفي بـجـــردها
كالـوصفات غـير الشـرعيـة وحجم الوصـفة والمـبالغـة في استـهالك األدوية والفـائدة

في تنمية تسويقها واإلشهار لفائدتها الخ ...

خالصة القول إن األدوية كـما بيّنّا، موجّهة في العادة لمـعالجة األمراض، أو
على األقلّ للوقاية منها. إال أن مفـهوم الدواء نفسه أخذ يعرف يتغـيّر جذرياً، سواء
من حـيث الغـرض منه أو من حـيث كـيفـيـة تعـاطيـه. وقد بدت فـي األفق بشكل جليّ
مـــعـــالـم هذا التـــغـــيّــــر في سلـوكـــات األفـــراد وهم يرتـادون األســـواق الكـبـــرى في
اختـيارهم لـلمواد الغـذائية حـسب الرغبـات أو التخـوّفات، على أن تكون تلك الـمواد
مـخــفـفــة أو مـقـوّاة. فــالحليب مــثـالً يُعــرض كـمنتــوج خـام أو مُـعــزّز بالكلســيـوم أو
الفلويور أو مضادّات التأكْسُد أو الڤيـتامينات، كل ذلك من أجل تحسين الجسم أو
تقويّته وجلب منافع عالجـية تميّز كلّ مادّة غذائية، تُخفّض نسبـة الكوليستيرول، أو
تُخـفِّفَ التـمـعـدن العَظمي، أو تقـوّي الذاكـرة، أو تُحـافظ على الحـيـوية. وهكذا ليس
المـرضى وحدهم هم الذين يـتعـاطون األدوية بل حتـى األصحّـاء الراغبـون في رفع

قدراتهم الجسمية والعقلية أو الحفاظ على هذه القدرات ما أمكن.
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َ    رررر    ممممنننن        ععععالالالالققققااااتتتت        ااااللللتتتتففففااااععععلللل صصصصووووَََ
ببببيييينننن        ااااللللححححضضضضااااررررةةةة        ااااإلإلإلإلسسسسالالالالممممييييةةةة        ووووااااللللححححضضضضااااررررااااتتتت        ااااألألألألخخخخررررىىىى

ّااااننننيييي ممممححححممممدددد    ااااللللككككتتتتّّّ

من المـؤكــد أن أي حـضـارة لم تنشـأ أو تـزدهر إالّ بالتـفـاعل مع غــيـرها من
الحضارات. فالحضارات كلها قد خضعت لقوانين التأثر واالقتباس والتواصل مع
غـيـرها، من حـضـارات سـبـقـتهـا أو عـاصـرتهـا. حـتى إن البـاحـثـين في أصـولهـا ال
يجـدون بـداً من اسـتـقــراء عناصـرالتــالقح  واإلخـصـاب والتــأثر التي تدين بـهـا كل
حـضـارة لغــيـرها. والبـحث فـي هذا المـوضـوع يفـتـح المـجـال أمـام علـم الحـضـارة
المـقـارن الذي هو خـيـر مـا يكشـف النقـاب عن حـوار الحـضـارات، والتـفـاعل فـيـمـا

بينها، تأثراً وتأثيراً (1).

وفي عـصرنا الذي قـويت فـيه على نـحو غـير مـسـبوق التـفاعـالت االقـتصـادية
واالجـتـمـاعـيـة والثـقـافـيـة بين الشـعـوب، أصـبـحنا أكـثـر اقـتناعـاً بحـتـمـيـة التـواصل

والتفاعل الحضاري بين مختلف األمم والشعوب عبر التاريخ.

  فالـمؤرخ اإلنجليـزي أرنولْد توينْبي  Arnold TOYNBEE - 1975(2)  يؤكّد في
كتـابه : «مخـتصـر لدراسة التـاريخ» أنه ليس هناك ال تاريخ وال حـضارة بوسـعهـما
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أن يفسّرا بمعـزل عن هذا التأثر، أو في استغناء عن تفاعلهمـا مع غيرهما(3). وهو
يعبّـر عن ضروب التـأثر والتأثيـر بين الحضـارات، بكونها تمـاثل ما يعرف «بـالتولد
والتبنّي»، في المجال البيولوجي. ويعني بالتـولد تفرع حضارة عن حضارة أخرى،
وبالـتـــبنـي أن تكون حـــضــــارة مـــا منشــــئـــة لألخـــرى، فـي بيـــئــــة مـــغـــايرة لـألولى.
والمــسـتــشـرق الروسـي بارتولد Vasily BARTOLD - 1930(4) يرى أن العــالقـات
. وأنه ال يمكن تفسير ظهور المتبادلة بين األمم تعدّ من أكبر عـوامل التقدم والرقيّ
حـضـارة أو تقـدمـهـا بالنسـبـة ألي أمـة، بمـا لهـا من مـمـيـزات عرقـيـة، أو مـعـتـقـدات
دينيـة، أو طبيـعة مـواتية، وإنمـا يمكن تفـسيـر ظهور هذه الحـضارة أو تطورها بمـا

لها من موقع داخل إطار العالقات المتبادلة بينها وبين جيرانها(5).
(6)1981 - William James DURANT  ومـؤلف «قصـة الحضـارة» و.ل. ديورانْت
ينتـقد النظرة التـقليدية التي كـان ينظر بهـا الغرب إلى حـضارة الشـرق. فيذكـر في
مـقدمـة كتـابه الشهـير، أنه في اللحظة الـتي نرى فيـها أن التـعصب اإلقليـمي، الذي
ســاد كــتــابتنـا التــقليــدية لـلتــاريخ التي تـبــدأ رواية التــاريخ من الـيــونان، وتخــتــزل
حـضـارات آسـيـا كـلهـا في سطر واحـد، لم يعــد مـجـرد غلطة علمـيــة، بل ربمـا كـان
إخـفـاقـاً ذريعـاً في تصـوير الواقع، ونـقـصانـاً فـاضـحاً فـي ذكـائنا. وسـيـدهشنا أن
نعلم أن مـخـتـرعـات عـديدة ونُظمـاً اقـتـصـادية وعلـومـاً وآداباً وفلسـفـات إنمـا يرجع

كلها إلى الشرق(7)

والواقع أن الـحــضـــارة األوروبيــة الـحــديثـــة لم تنشـــأ إالّ في ســـيــاق التـــأثر
بالحـضـارات الشــرقـيـة، وفي مـقـدمـتـهـا الحـضـارة اإلسـالمـيـة، وفـي إطار التـفـاعل
بيـنهــا، بـمــا انـطوى عليـــه هذا الـتــفـــاعل مـن اطّالع على الـحــضـــارة اإلســـالمــيـــة،
وعمـرانها وأنظمـتهـا، التي كانت بدورها من نتـاج التفـاعل مع الحضـارة الفارسـية
والهندية والـثـقـافـة اليـونانيـة. إذ من المـعلوم أن الـحـضـارة اإلسـالمـيـة لم تشـذ عن

هذه القاعدة في بداية ظهورها وعصور ازدهارها.
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إن هذه الظاهرة التي عمت سيـاق التاريخ الحضاري هي ما يُعـبّر عنه اليوم
«بحــوار الحــضــارات»، أي تفــاعـلهــا فــيــمــا بينهــا، تأثـراً وتأثيــراً، عــبــر العــالقــات
االقـتصـادية واالجتـمـاعيـة والثقـافـية والسـيـاسيـة. هذا الحوار الـذي يعني ضمنيـاً،
قـيــام التـعــايش بين كل الثــقـافـات والحــضـارات التي ال منـاص لهـا من الخــضـوع

لقانون التمثل واالنتقاء واالقتباس.

بيـد أن هذه الظاهرة التاريخـية المطّردة تظل برغم كـل ما يقـال عنها مـجرّد
تصـور أو حـكم مـبـهم، إن لـم تقم على أسـاس بـحث مـفـصل، يـقف فـيـه المــرء على
ظواهر التأثر والتـأثير، ومَواطن التفاعـل والنقل، المشخّصة فـي الوقائع واألحداث
واألمثلة والشواهد، سواء تعلق األمـر بالحياة المادية، أو بالحياة العقليـة. والسيما
حـينمــا يتـعلّـق األمـر بالـحـضـارة اإلسـالمـيـة التي تــأثرت بمـا قـبلهــا وأثّرت في مـا
بعـدها. وهذا ما أريدُ أن أسـهم في بيـانه في هذا البحث الـموجـز، عن العالقـة بين
اإلسالم والحـضارات المختلفـة. وذلك بتناول ظواهر التفاعل الحضـاري، من خالل
رصــــد صـــوَر أو مظـاهر مــــحـــدّدة، مــــدعّـــمــــة بالـتـــوثـيق العـلْمي، الـذي أنجــــزه به

متخصّصون، وعلماء من الشرق والغرب، عرفوا بالموضوعية والحياد العلْمي.

وسـأتناول الـمـوضـوع من خـالل تتــبع نشـوء الثـقــافـة اإلسـالمـيـة الـتي كـانت
بمثابة الروح الموجهة للحضارة التي أسّـسها المسلمون أو تفاعلوا من خاللها مع
الحـضارات السـابقـة، لرصـد ظواهر التـواصل والتعـايش التي أقـام اإلسـالم حيـاة

األمة اإلسالمية على قواعدها.

لقـد ابتــدأ تاريخ اإلسـالم كـمــا هو مـعلوم في بدايـة العـقـد الثـانـي من القـرن
السابع المـيالدي، انطالقـاً من قيام الرسـول العربي، مـحمد بن عـبد الله الهـاشمي
القرشي بمكة، بدعـوة الناس إلى التوحيد الخـالص من شوائب الشرك، فدعـا قومه
في المرحلة األولى إلى اعـتناق اإلسالم، وما فـتىء يوسع دائرة تلك الدعوة إلى أن
هاجر إلى المدينة الـتي وجد فيها المـجال المالئم والبيئـة المتفتّحـة لنشر اإلسالم،
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وإقـامة دولتـه. فكتب حـينئذ إلى كل ملـوك وحكام األمم المجـاورة للجـزيرة العربيـة،
يدعوهم فيها إلى الدخول في اإلسالم، إيذاناً بأن اإلسالم هو دين اإلنسانية كلها،
مــا دام يقــوم علـى نفس األصــول االعــتــقــادية التي جــاءت بـهـا األديـان الســمــاوية

السابقة.

لقد انطـلقت الدعوة إلى اإلسالم، من خـطاب القرآن الكريم الذي وجّـه العقل
إلى حـقـائق الـتـوحـيـد، كـمـا وجـه الوجـدان اإلنـسـاني إلى القـيَم األخـالقـيــة المـثلى،
ليــؤسّس علـى قـواعــدها حــضــارة جــديدة، قُــدّر لهــا أن تؤثر في مــســيــرة التــاريخ
اإلنسـاني، بمـا حـملتـه من مـبـادىء مـتـميـزة في الـعقـيـدة وقـيَم التـعـايش والتـسـامح

واإلصالح االجتماعي.

فـمن حـيث العـقـيدة يقـوم اإلسـالم على مـبـدإ التـوحـيد، وإفـراد اللَّه سـبـحـانه
بالعـبــادة واإلخـالص. ويقـوم من حـيـث نظامـه السـيــاسي على مـبـادىء حــفظ الملّة
وصـيانة وحـدة األمـة وتطبـيق الشـريعـة والعـمل بالشـورى بين الحـاكم والمـحكوم،
وتحـقيق المـسـاواة بين الناس في الحـقـوق والواجبـات وفي القـضاء، وعلى الدفـاع
المشترك عن المقدسات. ويقوم في نظامـه األخالقي على القيم األخالقية الفضلى،
وتحـكيم الفـطرة السـليـــمـــة والوسَطـيــة واالعـــتـــدال، وحـــسن الـمـــعـــاملة مع الـناس
والتــوازن بيـن مطالب المــادة ومطـالب الروح. ويقــوم في نظـامــه االجــتـمــاعـي على
مبادىء التـوازن بين الفردية والجمـاعية، أي بين مصـالح الفرد ومصالح الجـماعة.
وعلى نظام الـتكافل والتـضـامن، وعلى احـتـرام األســرة، وإشـاعـة المـودة والرحـمـة
بين أعضـائها. كـما يقوم فـي نظامه االقتـصادي على مـبادىء اإلقرار بحق المـلكية
المشروط بعدم السّفه والضرر واإلسراف، وعلى تحريم الربا، وعلى تبادل المنافع
والمصالح بين كل الناس، على أساس العدل والمساواة. أما نظامه الثقافي فيقوم
على طلـب العلم وتحـرّي الحــقـيـقــة في كل مـضـامــينهـا، واسـتــقـراء السنن الكـونيـة

لالستدالل بها على حقائق الغيب، كما يقوم على حرية التفكير والتعبير.
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ولذلك حـمل القرآن بذور ثقـافة جـديدة، أمكنها أن تؤسّس حـضارة تقـوم في
أساسهـا على القيم الخلقية، مصـداقاً لقوله ’ : «إنما بعثت ألتمّم مكارم األخالق».
حضارة تـتقبل بحكم شمـوليتها كل تطوُّر وتفـاعل مع الحضارات األخرى، والتـمثل

لكل معطياتها، ما لم تتعارض مع تلك القيم والمبادىء(8).

والمـالحظ في تاريخ اإلسـالم، وهو يخـاطب عـمـوم اإلنسـانيـة بدعـوته، أنه لم
ينعـزل أو يجمـد داخل أي مـذهب أو حزب أو جـماعـة أو شعـب. فظل خطاباً عامـاً،
مـفــتـوحـاً أمــام كل العـصــور والشـعـوب والـبـيـئــات اإلنسـانيــة. وكـان تاريخــه ثمـرة
اشـتـراك شـعـوب وأمم عـديدة في صـيـاغـتـه ونسج حـضـارتـه، مـؤثراً حـيناً ومـتـأثراً
أحيـاناً بالتاريخ العـام لإلنسانيـة، وهذا ما يفـسّر اهتمـام المؤرخـين والباحـثين من

المسلمين وغير المسلمين بهذا الدين وتاريخه في القديم والحديث.

وأول مـا لفت نظر هؤالء البـاحـثين في هـذا التاريخ هو الـسرعـة التي تم بهـا
انتـشار اإلسـالم في منطقـة كانت مـسرحـاً لظهـور أديان ومعـتـقدات شـتّى، لم يكن
من الســهل أن يـتنازل أهلهــا عنـهـا، الرتـبـاطـهــا بكيــانهم القــومي أو الـعـرقـي. لكن
الواقع أن عـدداً كـبــيـراً من المـسـيـحـيـين فـضـالً عن غـيـرهـم، وبخـاصـة في الشـام
ومــصــر والعــراق، قــد تقــبلوا دعــوة اإلســالم، وســارعــوا إلى اعــتـناقــه، عــقب فــتح
المـــسلمـــين لبلـدانهم، بمن فـــيــهـم بعض األســاقـــفــة ورؤســـاء الكنيـــســة، فـي بداية
الفـتـوحــات اإلسـالمـيـة، مـثل جــرجـيـس أسْـقُف الـبـحـرين، George وفـيلوگـزينوس
Philoxenos أسـقف اذربيــجـان اليـعـقـوبي، وأغـناطيـوس IGNATIUS مطران تكْريت
وغيرهم(9). وهذه الظاهرة ظلت تتكرّر، وربما لدوافـع غير إيمانية، حـسب ما يرويه
المؤرخـون المسـيحيـون، كإسـالم رئيس األساقفـة النسطوريين بمدينة مـروٍ، وكبـير

أساقفة األندلس بمدينة الْبيرا(10).

والواقع أن انتـصارات المـسلمـين المتـواليـة وفي فتـرة وجيـزة في فـتوحـاتهم
ألقطار الشـرق األدنى وآسـيـا الوسطـى، وعلى أمم كـانت مـتـقـدمـة عليـهم حـضـارياً
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وعـسكرياً، ال تفسّـر إالّ بما كـان يحمله الفـاتحـون المسلمـون إلى تلك الشعـوب من
مـشـروع حضـاري، إلنقـادهم من االسـتـعـبـاد والظلم، اللذين كـانا يُمـارَسـان عليـهم
من لدن حكامـهم. فلقـد بدا لهـذه الشعـوب أن اإلسـالم يحـمل إليهـم رسالة إصـالح
شامل في العـقيدة وتكريم اإلنسـان، وإشاعة العدل والسـالم، مؤكداً نفس الحـقائق
والمـعـتقـدات التي جـاءت بهـا الرساالت السـمـاوية السـابقـة، مخـاطبـاً العـقل بمنهج
االســــتـــدالل والـفطـرة السلـيـــمــــة بمـنهـج البــــداهة والحـس السلـيم. وقــــد كــــان من
الضــروري ـ وقــد جـاء اإلســالم خــاتمــاً للرســاالت الســمــاوية ومــتّــصـفــاً بالعــمــوم

والشمول ـ أن يعتمد على ثالثة مبادىء في خطابه :

أولهــا : خطابه للعــقل اإلنسـاني، بـاعـتـبــاره مـيـزانـاً  للنظر وتقــيـيم األشــيـاء
تقييماً موضوعياً بالنسبة لكل زمان ومكان.

ثانيـها : قـيـامه عـلى الحوار، والدعـوة إلى الحق بالحـكمة والمـوعظة الحـسنة
والجـدل بالتي هي أحـسن. معلـناً دعوة أهل الكتـاب جـميـعـاً من النصـارى واليهـود

إلى كلمة سواء(11).

ه في الطبــيــعــة ثالثــهــا : اعــتــبــاره لالخــتــالف بين الـبـشــر سـنّة من سنن اللـَّ
البـشـريـة. وأن هذا االخـتـالف في اللغـات واأللـوان والجنسـيـات والسـجــايا هو من
مــقـاصــد اإلرادة اإللهــيــة، لتـقــوم حــيــاة الناس على التــعــارف والتــعـاون والتـكامل

والتمايز.

وبمـا أن القـرآن دعـا العـقل إلى النظر في ظواهـر الكون، القـائمـة على نظام
ثابت، وسنن ال تبـديـل لهـا، فـقـد حث على تحـصـيل العلوم بتلك الـسنن الثـابتـة، في
الطبـــيــعــة والنفـس، وفي تاريخ األمم والـشــعــوب. وبذلك فـــتح القــرآن أمــام الـعــقل
اإلنســاني مــجـال البــحث والنـظر بغــيـر حــدود، وتحــصـيـل العلم النافـع، والتـمــاس

الحكمة حيثما كانت.
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لهـــذا مـــضى الـمـــسلمـــون األولـون في تحـــصـــيل الـعلوم، واقـــتـــبـــاس النـظم
والمؤسـسات من الحضارات التي كـانت قائمة لدى األمم المجـاورة، لكنهم قبل أن
يقتبسوا ما لدى غيرهم من تلك العـلوم والمعارف وضعوا أسس العلوم اإلسالمية،
ليـؤسسـوا على قـواعدها أنـظارهم في العلوم السـابقة، وابتـدأوا أوالً بتـوثيق النص
القـــرآني داخل المـــصــحف اإلمــام، وجـــعل رسم هـذا المــصــحـف قــابالً للـقــراءات
المتواترة للقـرآن، وجمع األحاديث النبوية وتدوينها وحفظهـا بأسانيدها. ثم نظروا
في اللغـة العـربيـة التي هي مـناط الخطاب اإللهي، فـدوّنوا مـادّتهـا وأدبهـا المـروي،
الذي يحـمل مـعانـيهـا في المـعـاجم، واسـتنبطوا قـوانينهـا اللسـانية، وصـاغـوها في
علوم لغــوية مــعـروفــة. وانصــرفـوا إلـى العلوم  المــسـتـنبطة من النصــوص كــالفـقــه
وأصولـه، وعلم الكالم ومناهج الجدل والحـوار(12). ثم أخـذوا ينقلون العلوم العقلـية
والتـجـريبـيـة عـمّن سبـقـهم، ألن هذه العـلوم إنمـا يعـتمـد فـيـهـا على العـقل والتـجـربة
واالخـتـبـار. ولذلك ظهـرت حـركة التـرجـمـة للعلوم العـقليـة والتـجـريبـيـة عن اليـونانيـة

والسوريانية والفارسية والهندية والرومانية ممّا سنقف على أمثلته فيما بعد.

ونأخــذ في بيـان الطـور األول، من خـالل إبراز صــوره الرئيـســيـة عن تفــاعل
اإلسالم والمسلمين مع التراث الحضاري الموجود.

والمـتـأمل فـي تاريخ العـصـر النبـوي، وفـي السـيـرة النبـوية بالـذات يقف على
حـقائق وأحـداث وأخبـار، لها داللتـها، فـيمـا يخص تفـاعل المسلمـين مع ما وجـدوه
في محـيطهم المكّي أو المدني في البـداية أو ما وجدوه في مـحيطهم الواسع الذي
انتـشـر فـيـه اإلسـالم بعـد ذلك، منتـفـعيـن إلى أقـصى حد بـالنظم واألعـراف والعلوم
التي اقـتــبـسـوها من الفُــرس، أو من البـيـزنطيــين أو من الهنود وغـيــرهم من األمم

المتحضرة.

وال نعــثــر في الســيــرة النبــوية التي هي مــرجع تـطبـيـق الشــريعــة، تجـســيــد
السـيــاسـة الشــرعـيـة فـي إدارة شـؤون األمـة اإلســالمـيـة، علـى مـا يدل على تـحـريم
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االنتــفــاع بمـا كــان مــعـروفــاً في الجــزيرة العــربيــة، من نظم الـحـيــاة العــمليــة، في
الشـؤون الـزراعـيـة أو االقــتـصـاديـة أو التـجـاريـة أو الصـحـيــة أوالعـسكـرية، إالّ مـا

نصّت الشريعة على تحريمه.

بل نـجــــد عـلى العـكس مـن ذلك أن الـرســــول ’، ومنـذ بدايـة تأســــيس الـدولة
اإلسالمـية في المـدينة، يفرق بين الشـأن الديني الذي مصدره الوحـي وبين الشأن
الدنيوي، الذي مصدره التجربة العملية. وقد روى اإلمام مسلم في صحيحه طائفة
من األحـاديث الدالـة على ذلك. وفي مـقـدمـتـهــا حـديث تأبيـر النخـل، الذي جـاء فـيـه
قــوله ’ : «إذا أمــرتكـم بشيء من دينـكم فــخــذوا بـه، وإذا أمــرتكم بشـيء من رأيي
فـــإنمـــا أنا بشـــر». وفي روايـة أخــرى : «أنـتـم أعلـم بـأمـــر دنيــاكم(13)». وقــد بـين
العالمة شاه ولي اللـه الدهْـلَـوي (1176) هذا التمييز بين األمرين بكل تفصيل(14).

وورد في السيـرة النبوية مـا يشهد بأخـذ الرسول ’ بكل ما دلت  التـجربة أو
المـــمــارســـة اليــومـــيــة عـلى صــالحـــه. ولعل أول مظـهــر تجـلى فــيـــه أخــذ الـرســول
والمسلمـين بنظم الحياة العمليـة، ما كانت تمليه الضـرورة الدفاعية أو الحـربية من
مــواجـهــة األعـداء بنفس ســالحـهـم. فـقــد اسـتــعـمل الرســول ’  باإلضـافــة إلى تلك
األسلحــة الـتــقليــدية كــالســيــوف والرمــاح والـنبــال األسلحــةَ المــعــروفــة عـند األمم
المـجـاورة. ومنهـا المنجنـيق، الذي اسـتـعـمله النبي ’ في حـصـار أهل الطائف بعـد
فـتح مكة، بإشـارة من سلـمـان الفـارسي، الذي كـان قـبل ذلك قـد أشـار عليـه بحـفـر

الخندق حول المدينة في غزوة األحزاب(15).

أمـا المظهـر الثـاني الذي تجلّى فـيه األخـذ بمـا كـان مـعروفـاً من علوم عـمليـة
فهو الطـب. فالرسول ’ اعتـبر األخذ عن األطـباء المشـهود لهم بالمعـرفة والتـجربة،
ولو لم يكونوا من المسلمـين، أمراً مبـاحاً، بل ومرغوباً فـيه. وكذلك كان شـأنه عليه

السالم في األخذ بكل معرفة دلت التجربة على صحتها.
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ففي سنن أبي داود عن سعد بن أبي وقّاص، قال : «مرضتُ فأتاني النبي ’
يعودني، فوضع يـده بين ثديي» فقال لي : «إنك مفؤود، إيت الـحارث ابن كَلَدة أخا
ثقـيف، فـإنه رجل يتطبّب»، أي يـمارس الـطب، وكـان الحارث طـبيـبـاً مـشـهـوراً، من
أهل الطائف ولم يدخل اإلسـالم. وكـان النبي ’ ينصح بالذهـاب إليـه كلَّ من به علّة

من المسلمين(16).

وعن عـائشـة، رضي اللـه عنهـا، أن الرسـول ’ كـان يعـتـريـه المـرض في آخـر
حـيـاته، فكان يأتيـه األطبـاء من العـرب ومن الـعـجم. وال شكّ أن بعض هؤالء كـانوا

يومئذ كفاراً، ومع ذلك كان الرسول ’ يستوصف من يثق فيه منهم(17).

ونعثـر في كتب طبقـات الصحابة عـلى ترجمة مَن اتخـذهم الرسول ’ دليالً له
في الهجرة من مكة إلى المـدينة أو في غيرها من رحالته وغزواته، ممّـن كانوا غير
مـسلمـيـن يومـئـذ(18). وهذا يدل  علـى أن الرسـول ’ أجـاز االنتــفـاع بخـبـرة الـكفـار
ومعارفـهم في الحرب والطب والكتابة وتحـصيل العلم، وقد ترجم ابن أبي أُصَيْـبِعَة
في كتابه : «عيون األنباء في طبقـات األطباء» لجماعة من أطباء النصارى من أهل
القرن األول، كـان معاوية ومَن بعـده من الخلفاء يستـخدمونهم في الطبـابة والعالج

اقتداء منهم بالرسول ’. 

وفي مجال الزراعة نقرأ في صـحيح البخاري أن الرسول ’ ترك أرض خَيْبر
لليـهود بعـد فـتحـهـا على أن يزرعوها، وذلـك باقتـراح منهم. فـقد رأى الرسـول ’ أن
قـيــام اليـهـود وهم أصــحـاب خـبــرة، بحـرثهــا وزرعـهـا واسـتــثـمـارها عـلى أن يكون

للمسلمين نصف ريعها ضماناً لمردودية أفضل(19).

ولم يؤْثَر عن النبي ’ مـا يحـرّم قـراءة كــتب األقـدمـين أو غـيـر المـسـلمـين من
النصـــارى واليـــهــود بلـغــاتهـم. فــهــذا عـــبــد الـلَّه بن عــمـــرو بن العـــاص كــان يـقــرأ
بالســريـانيــة. وكــان سلمــان الـفــارسي يجــيــد قــراءة كــتب الـفــرس، وكــتب األديان

السابقة. وكان عدد من الصحابة يطلعون على التوراة(20).
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وعندمـا فتـح المسلمـون خَـيْبَـر كـان من بين مـا غنموه صـحـائف مـتعـدّدة من
التوراة، فـجـاء اليهود يطلبـونهـا مـن الرسول ’ فأمـر بتسليـمها إليـهم. وقد شـعروا
باالمتنان والتـقدير لهذا المـوقف، في حين كانوا يـعلمون أن الرومان عندمـا تغلبوا
علـى أورشليم سـنة 70 مـــيــــالدية أحـــرقــــوا جـــمــــيع الكـتب المــــقـــدســـة وداســــوها

بأقدامهم(21).

أمـا المـروي عنه ’ من أنه غـضب عندمـا رأى صـحـيـفـة من التـوراة بين يدي
عمر بن الخطّاب. وقوله إثر ذلك : «لو كان موسى حيّـاً ما وسعه إالّ اتباعي» ، فقد
نبه الحافظ بن حَجَر، شـارح صحيح البخاري إلى أن النبي ’ لم ينه المسلمين عن
االطالع على التوراة، وإنمـا نهاهم عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبـهم ألن القرآن
كافٍ في اإلجـابة عن كل تساؤل يطرحـه المسلم(22). ومن المعلوم أن االطالع على
كـتب النصارى واليـهود للرد عليـهم أمـر مرغـوب فيـه. وقد قـام بذلك عدد من علمـاء

المسلمين، وفي مقدمتهم اإلمام ابن تيمية رحمه اللَّه(23).

وال نحــتــاج إلى تكلّف الـردّ على مــا تنطوي عـليــه هذه الحــادثة من تســاؤل.
فـالقـرآن نفسـه حكى بكـل تفصـيل مـضـمـون الرساالت الـسمـاوية السـابقـة، وتاريخ
أنبـياء بني إسـرائيل، مثلمـا حكى أقاويل الـمعـرضين والمكذبين لرسـاالتهم، مبـرزاً
أهم مـعـتــقـداتهم والرد عليـهــا، ألن القـرآن كـان يسـتـهــدف ترسـيخ مـفـهـوم عــالمـيـة
اإلســالم علـى أســاس أن العــقــيــدة واحــدة، والشــرائـع مــخــتلفــة بـحــسب األزمــان
والبــيــئــات واألطوار الحــضــارية، وأن الـعلم القــائم علـى االســتـدالل والـبــرهان هو
منطلق اإليمـان بحـقـائق الغـيب. وعـقيـدةٌ هذا منهـجـهـا ال تتـحرج في أي عـصـر من

وجود أي عقيدة مخالفة، أو في الدخول معها في حوار.

وقـد أخـرج أبو نُـعَـيم عن أنس بن مـالـك أن رسـول الله ’ قـال : «العلْم ضـالة
المـؤمن حـيثـمـا وجـده أخذه». وروى الحـافظ ابن عـبـد البرّ عـن علي ابن أبي طالب
(ض) قـال : «العلْم ضـالة المؤمن فـخـذوه ولو من المـشركـين، وال يأنف أحـدكم أن
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يأخـذ الحكمة مـمّن سمـعهـا منه(24). وهنا نذكـر أن بعض الصحـابة تعلّموا الكتـابة
من المـشركـين أسارى بَدْر. وكـذا من يهود المـدينة. والحـديث المشـهور : «آطلبـوا
العلْم  ولو بالـصيـن»، يسـتفـاد منـه الحث على السـفـر في طلب العلم حـيـثـمـا وجـد،

بغض النظر عن عقيدة أهله ومكان أخذه.

وقد سـار الخلفاء الراشـدون وسائر الصـحابة على النهج النبـوي في اإلفادة
من كل مـا كـانت تقـدمـه الحضـارات القـديمـة، في مـجـال الطب والصناعـة وأسلحـة
الدفاع وفنون الزراعة. من منـطلق أن اإلسالم لم يمنع البتَّة من اإلفادة مـمّا أثبتت
التـجــارب صـالحـيـتــه، وأكـدت العلوم وخــبـرات األمم قـيـمــتـه، من أسـاليـب الزراعـة
والتجارة والطب ومعرفة النجوم ونظم اإلدارة. فقد أخذ عمر بن الخطاب في بداية
عـــهـــده بنـظام الدواويـن عن الفُـــرس. وتـلقى تـقـــارير من بـعض عـــمّـــاله عـن وصف
البلدان التي تحت نظرهم(25). وأبقى على التـداول بالعـملة الفـارسيـة، وهي الدرهم
والدينار. فـجعل الدولة اإلسـالمية تتـجاوز نهـائياً التـعامل بالمـقايضة، ولكـنه ضرب
ه» فــــأضــــفـى على الـعــــملـة طابـعــــاً علـى النـقــوش الكِسْـــــرَوِية كلـمــة «ال إاله إالّ اللـَّ

إسالمياً(26).

ومـمّـا عمـل به الخليـفة عُـمـر أيضـاً في نطاق اسـتـثـمار الـتجـارب الحـضـارية
لألمم المجاورة النهوض بنـظام الريّ في مصر بعد فتحهـا. إذ يذكر المؤرخون أنه
خــصص ثلث إيرادات الدولـة اإلسـالمــيــة من مـصــر لبنـاء الجـســور والتــرَع فــيـهــا
إلصـالح الريّ الذي كـان قائمـاً على نهـر النيل السـتـثمـار مـياهه علـى أفضل وجـه.
وذلك من منظور تعـزيز مـردودية الزراعـة وتشـجـيع الزرّاع. وإذا كـان قـد روي عنه
أنه لم يأذن لعـمـاله وال للجنود المـسلمـين بمـزاولة الزراعـة في األراضي المـفتـوحـة
فـألنه حـسب رأينا أراد أن ال يزاحم الفـاتحـون المـسلمـون الزراع األصليـين الذين
هم أقـدر على اسـتثـمـار أرضهم بالـخبـرة والكفـاية الالّزمـتين، ولتـرسـيخ مـبدإ بقـاء
األرض بيـد أهلهـا، فتـظل مواردها الـزراعيـة بيـد الدولة في تحـديد الخـراج، ال بين

أفراد يملكونها وحدهم(27).
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وأمــا الصــورة الثــانيــة عن واقع التــفــاعل الحــضــاري بين المــسلـمـيـن وبين
غيـرهم من األمم المـتحـضرة فنأخـذها من العصـر األموي. فـفي هذا العصـر الذي
يمــتـدّ إلـى نهـايـة الربع األول من القــرن الثــاني الهــجـري نمت بـقـوة عــوامل التــأثر
بالحضـارات الفارسية والهندية والرومـانية. وكان وراء هذا التأثر المـتنامي عوامل
أهمـها: عـامل االحتكاك بين الـمسلمـين والشعـوب التي فتـحـوا بلدانها ومـخالطتـهم
لها في المدن  واألرياف، وفي المواجـهات الحربية، وهو ما جعل المـسلمين يقفون
على أحوال تلك الشعوب، وعلى ما لها من حـضارة تتمثل في العمران والصناعات
وأسـالـيب العـيش مـن بيـوت وأفــرشـة وألوان من الـتـأنّق في الطـعـام واللّبــاس، إلى

جانب نظم اإلدارة وآالت الحرب ومعاهد العلم ومكتباته.
وقد أنشـأ المسلمون بعد الفـتح أمصاراً جـديدة مثل البصرة والكوفـة، ومثل
مـديـنة الرملة التـي أنشـأها الخـليـفــة سليـمــان األمـوي فـي بالد الشـام. كــمـا أنـشـأ
المسلمون معسكرات صـارت مدناً بعد ذلك، فاستقروا بها، وأخذوا يعـيشون حياة
تخـتلف عــمّـا نشـأوا عليـه، آخـذين بأســاليب العـيش المـتـرف، بعــد أن توافـرت بين
أيديهم أموال الفيء والخـراج، وال سيمـا في بناء البيوت والتـأنق في اللباس، وبناء
المــســاجـد والقــصــور على أرقى أســاليب الـعـمــارة دون أن يشــعـروا بـأن في هذه

الحياة الجديدة ما يتناقض مع قيم دينهم وأخالقهم.
وقـد حافظ الـمسلمـون أيضـاً على الوظائف الكتـابيـة في اإلدارة أو الدواوين
في أول عـــهــدهم بالـفــتـــوحــات، إذ تركـــوا هذه اإلدارة بأيدي العـــمــال الـمــحلّيـــين،
وباللغــات المــحليـة مـن فـارســيـة ويونانيــة. فلم يبــدأ تعــريب الدواوين إالّ في نهــاية
القـرن األول الهجـري. وفي هذا الوقت أيضـاً بدأ سكّ العـملة العربـية. أمـا العمـارة
والبناء وسائر مظاهر الحياة المـترفة فقد تأثر بها الفاتحون المـسلمون، فأصبحت

بعد تهذيبها مظهراً من مظاهر حياتهم االجتماعية.

وأما في مجال األخذ بالعلوم التي عند األمم المفتوحة، فقد قيل إن خالد بن
يزيد بـن مــعـــاوية (85 هـ) كـــان أول من أمـــر بتـــرجــمـــة العـلوم القـــديمـــة، كــالـطب
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والكيـمـياء ونظم الحـرب والصناعـات التي عـرفت بهـا األمم المتـقـدمـة. وكان أيضـاً
أول الخلفــاء الذين قـرّبوا إليـهـم أهل الحكمـة ورؤسـاء كـل صناعـة بعـد أن اســتـقـر
المـسلمـون في بالد الشـام وفارس ومـصـر. فـاألخذ بالعلـوم واالنتفـاع بهـا من لدن
المـسلمين بدأ في عـصر بنـي أميـة، أي قبل الزمن الذي اعـتاد المـؤرخون اعـتبـاره

بداية لترجمة العلوم القديمة واالقتباس منها(28).

ويالحظ كل الـمـؤرخـين المــسلمـيـن والغـربيـيـن مـدى اتسـاع حــركـة التــفـاعل
الثقـافي والحضـاري  بين المسلمـين وبين الشعـوب التي فتـحوا أقطارها، فـقد بلغ
األمـر أن أصــبح أعظم علـمـاء اإلســالم في الفـقــه والحـديـث واللغـة وعلـوم األصـول
وعلم الكالم من أبـناء تلك الشـعـوب المـفتـوحـة، فـضـالً عن نبـوغ الشـعـراء والكتّـاب
المبـدعين في اللغة العربيـة من هؤالء الذين يعتبـرون من األعاجم أصالً ممن تفـخر

بهم آداب اللغة العربية وعلومها.

وبقدر مـا كان تأثر المـسلمين بالمظاهر الـحضارية التي عنـد هؤالء األعاجم
فـإنهم أثروا بدورهم في أبنـاء البـالد المفـتـوحـة بدينهم وأخـالقـهم ولغـتـهم، فـأقـبلت
الجـمـاهير الواسـعـة من الفـرس والمـصريين والـبربر على اعـتناق اإلسـالم، وتعـمق
شريعتـه وإتقان علومه. ويرجع انتشـار اإلسالم في هذه الشعوب إلى عـدة أسباب،
منهـا بسـاطة العـقيـدة اإلسـالمـية التي تتـقـبلهـا كل فطرة سليـمـة، وتتسـع بمنهـجهـا
إلقناع الـعـامــة والـخــاصـة عـلى حــدّ ســواء. وكــذا المنهج الـذي اتبــعــه المــسلمــون
األولون في الدعـوة إلى اإلسالم بإعطـائهم القدوة النمـوذجـية في السلوك وااللتـزام
باألخـالق اإلسالميـة. ورفعـهم لما كـان يرهق أهالي البـالد المفتـوحة من الضـرائب
واإلتاوات الـمـــفــــروضــــة عليــــهم مـن قـــبـل، وردّ األمـــوال الـمـــسـلوبة إلـى أربابهــــا،
واسـتـرجاع الـحقـوق من مـغـتـصبـيـهـا عنذ التظلم واللـجوء إلى القـضـاء اإلسـالمي.

وتفعيل مبدإ المساواة بين الناس.
(30)(1930) Sir Thomas ARNOLD  (29)ويذكـــر المـــســتـــشـــرق تومــاس أرنـولد
أمــثـلة عــديدة عـلى سلوك الـمــسلمـــين تجـــاه النصــارى، ومـن بينهـــا أن الفــاتحـــين
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المسلمين لمصر بـقيادة عمرو بن العاص، حرروا األقباط في مـصر من االستبداد
الرومـاني، وتركـوهم أحراراً في إقـامـة شـعائرهم، ولـم يضع عمـرو بن العـاص يده
على شيء من مـمـتلكات الكنائس، بل يؤكـد لنا أنه ال يوجـد شـاهد في التـاريخ يدل
على إرغـام األقـباط علـى ترك دينهم في المـرحلة األولى من دخـول اإلسـالم مصـر.
أما اعـتناقهم لإلسالم بعـد ذلك وعلى نطاق واسع فقد جـاء اقتناعاً. ومـما يدل على
كثرة المعتنقين لإلسالم أن خراج مصر كان قد بلغ في عهد عثمان بن عفّان اثني
عـشـر مليـون دينار. ثم نقص إلى خـمـسـة مـاليين في عـهـد مـعـاوية. ثم اسـتـمـر في
النقـصان في عـهـد عمـر بن عـبد العـزيز، حـتى إن واليـه على مصـر اقـترح عليـه أالّ
يعفى من الجـزية من يدخلون في اإلسالم من األقـباط للحفـاظ على ميـزانية الدولة.
لكن الخليـفة عـمر بن عـبد العـزيز أبى ذلك قـائالً : «إن اللَّه بعث محـمّـداً داعيـاً ولم

.«(31) يبعثه جابياً

ونســـتــحــضـــر في هذا الـصــدد المـــعــاملـة الخــاصـــة التي كـــان يحظى بـهــا
النصـــارى واليــهــود في ظل الـحكم اإلســالمي، والـتي تتــجلـى في المــحــافظـة على
كنائســهم  وبِيَــعِـهم، وإعــادة بناء مــا هدم منهــا خـالل الفــتح. فــقـد أذن مــوسى بن
عـيــسى والي العـبّــاسـيـين علـى مـصـر من قِــبل الرشـيــد ببناء الكنائس الـتي هدمت
والتي بنيت كلهـا بمشورة الفـقهاء الـكبار، أمثـال الليث بن سعـد. وقد قيل إن عـامة
الكنائس التي بمـصـر لم ُتبْنَ إالّ في ظل الحكم اإلسـالمي. ومن أسـاليب السـياسـة
التي اتبـعـهـا خلفـاء المـسلمـين األوائل أنهم تركـوا للبطارقـة والقـسـاوسة واألحـبـار
مراقـبة الكنائس والبِـيَع وتسيـيرها، ومنحوهم الـحرية في إقامـة شعـائرهم، بل كان
هؤالء يتحاكـمون إلى المحاكم اإلسـالمية عند الخالف بينهم، ثقـة في عـدل القضاء

اإلسالمي(32).

والخـالصــة أن سـيـاســة الخلفـاء األوائل عــملت على إشـاعــة التـسـامـح تجـاه
المـخـالفـين في العـقـيـدة في أي بلـد من البلدان المـفـتـوحـة في المـشـرق والمـغـرب.
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فكانت سيـاستـهم قائمة عـلى المساواة الحـقيـقية بين الناس مع احـترام االخـتالف
في العـقيـدة والثـقـافة. واألمـثلة والـوقـائع علــى وجـود هـذا التـسـامح  ومـمارسـتـه
عديـدة في تـــاريخ اإلسـالم. ومن قبيل ذلك مـا يذكره المؤرخ والمـستشـرق تريتون
Arthur Stanley TRITON (1973)(33)  في هذا السـيــاق، إذ ينقل في كـتـابـه: «الخلفـاء

ورعــاياهم من غــيـر الـمـسلـمـين» شــهــادة للبطريق يـشـوع بايـڤ الثـالـث الذي تولّى
بطريركــيـة أنطاكـيــة من سنة 674 إلى سنة 657 مـيـالديـة، جـاء فـيـهــا : «إن العـرب
الذين مكّنـهم الربّ من السـيطـرة على العـالم يعــاملوننا كـمــا تعـرفـون، فـهم لـيـسـوا
بأعـداء للـنصـرانيـة، بل يمـتــدحـون ملّتنا ويوقــرون قـسـاوسـتنا، ويمــدّون العـون إلى

كنائسنا(34)».

وقـد تقلصـت المـجـوسـيـة والنصـرانـيـة في البـالد المـفـتــوحـة، بدون أن تكون
الدولة اإلسـالميـة قـد عملت على نشـر اإلسـالم بطريقة مـنتظمة، مـثل مـا كان يفـعله
حكام النصـارى من السـهَر على التـبـشيـر وتمويل رجـاله. فـالمسلـمون كـانوا بحكم
مـعــاملتــهم السـمــحـة وأخــالقـهم المــتـمــيـزة وقــدوتهم الخلقــيـة يـجـتـذبـون أبناء هذه
الشعوب إلى الدخول في اإلسالم. وكانوا يرعون حقوق أهل الذمة بصورة متميزة.
ومـرجع ذلك مـا كـان قـد حدده اإلسـالم من مـبـادىء التـعـامل مع المـخـالفـين له من
أهل الكـتــاب ومن لـحق بهم. وتتـلخص هذه الـمــبــادىء فـي بذل العــدل واإلنـصــاف
للجــمـــيع أمــام القــضــاء اإلســالمـي، وكــذا رعــاية األقليــات الـدينيــة في الـمــجــتــمع
اإلسالمي، الـذين كان يطلق عليـهم أهل الذمة، بمـا يليق بسمـاحة اإلسـالم وإقراره
باالخـتالف بين الناس. وقـد كـانت السيـرة النبـوية المرجع العـملي في ترسـيخ هذه

المبادىء.

ومن الظواهر الدالة على اتباع سياسة التـسامح واحترام االختالف من لدن
المسلـمين، والسيـما الخلفـاء األوائل، بقاء أهل الديانات المـختلفـة في المجـتمـعات
المـفـتـوحــة، كـالنصـارى واليـهـود والمـجــوس والبـوذيين على عـقـائـدهم، واسـتـمـرار
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مـعابدهم، ولو كـان المسـلمون خـالل حكمهم وهـيمنتـهم المطلقـة على تلك البالد قـد
استأصلوا شأفتـهم وقضوا على عقائدهم من باب التعصّب واإلقـصاء، لما كان قد
بقي لهم الـيـوم أي أثر في بلدانهم، بل نـرى أنه قـد اسـتـمـرّت هذه األديان بـتـراثهـا
على مـدى العـصـور، بمـا فيـهـا تمـاثيل البـوذيين، ومـعـابد النار عند المـجـوس. وفي
هذا الســيـاق أســوق شـهـادة المــسـتــشـرق الكـبـيــر السـيــر تومـاس أرنولـد، وهــي
شـهـادة لـهــا قـيـمـتـهـا بالنـظر إلى من صـدرت عنه، يقـول : «إننـا لم نسـمع عن أي
مـحاولة مـدبّرة إلرغـام الطوائف من غـير المـسلمـين على قـبول اإلسـالم، أو عن أي
اضطهاد القـصد منه اسـتئصـال الدين المسيـحي. ولو اختار الخـلفاء تنفيـذ إحدى
الخطّتين الكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فِرْدِناند وإيزابِالّ دين
اإلســــالم من إســــبـــانـيـــا، أو تـلك التـي جـــعـل بهــــا لويـس الرابع عــــشــــر المــــذهب
البروتستانتي مذهبـاً يعاقَب عليه متبعوه في فرنسـا، أو بتلك السهولة التي ظل بها
اليهـود مبعَـدين عن إنجلترا مدة خـمسين وثالثمـائة سنة. وكانت الكنائس الشرقـية
في آسـيـا قـد انعـزلت انـعـزاالً تامـاً عن سـائر العـالم المـسـيـحـي الذي لم يوجـد في
جـميع أنحـائه أحـد يقف في جانـب أتباعـها، بـاعتـبارهم طـوائف خارجـة عن الدين.
ولهذا فـإن مجرد بقـاء هذه الكنائس حتى اآلن لَيـحمل في طياته الدلـيل القوي على

ما قامت عليه سياسة الحكومات اإلسالمية من تسامح نحوهم(35).
إن التــعــايش بـين المــسلمــيـن وبين غــيــرهم من أهـل األديان األخــرى داخل
المــجــتــمع اإلســالمي، وفي ظل السلـطة اإلســالمـيــة، هو الذي فــتح الـمـجــال أمــام
التفاعل الثقافي والحضاري بين شعوب متـعدّدة الثقافات، وجعلها تصوغ حضارة
إسـالميـة جديدة، انصـهرت فـيهـا كل المعطيـات العلمـية والتـقنية والثـقافـية مـوجهـة

بروح اإلسالم التواقة إلى المعرفة.
وبغض النظر عما كـان يحدث أحياناً من اندالع خـالفات واشتباكـات عنيفة،
تؤدّي إلى فـتن مـحلّـيـة بين المـسلمـين وغـيـرهم من الـمـسـيـحـيـين واليـهـود ألسـبـاب
عاطفيـة، فإن التعايش االجتـماعي القائم على االحتـرام للفئات المخالفـة، ظل غالباً
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على عــالقــاتهـم. وقــد الحظ الرحــالة المــقْــدِسي مــثــالً أنه لم يـر في مــدينة شــيــراز
مـجــوسـيــاً واحـداً بـلبـاس يمــيـزه. وإن كــانت هذه ظاهرة اســتـثـنائيـة، ألن الـتـمــيـز
باللباس بالنسبة ألهل الذمة كان معموالً به منذ وقت مبكّر(36). ومن أمثلة التعايش
واالحتـرام المتبادل أن يـمشـي في جنـازة كبـار الصوفـية المـسلمـين المسيـحـيون
واليـهـود أحيـاناً(37). ومن أمـثلة ذلك أيضاً أن الصـابئـة استـعادوا في عـهد األمـين
العبـاسي العمل بتـقاليدهم في التظاهرات بشـعائرهم وحـفالتهم(38). وأراد الخليفة
المـأمون العـباسـي أن يصدر كـتاباً ألهل الـذمة يضـمن لهم حـرية االعتـقاد، وحـرية
إدارة شـؤون كنائسهم وبِيَـعِـهم، بحيث يكون لـكل مذهب مـهمـا كـانت عقـيدته وعـدد
المنتـمـين إلـيـه ولو كـانوا عـشـرة أنفس أن يخـتـاروا بطريقـتـهم ويـعـتـرف لهم بذلك،
فـأبـى رؤسـاء الكنائـس هذه الحـرية الـتي تمسّ بمكتــسـبــاتهم، فـاحــتـجــوا على هذا

الموقف، ولذلك عدل الخليفة عن إصدار هذا الكتاب(39).

وقـد عــومل المـجــوس والصـابئــة بنفس المــعـاملة التي عــومل بهـا الـنصـارى
واليـهـود فـيـمـا بـعـد اسـتـقـرار اإلسـالم في بالد فـارس ومـا وراءها برغـم كـونهم لم
يكونوا من أهل الكتـاب(40). كـمـا أن هؤالء جـمـيعـاً كـان لكل منـهم رئيس يمـثله في
قــصـر الخــالفـة أو بيـن يدي األمـراء والحـكام. وإذا كـان مــؤرخـو الـمـسلمــين قلمــا
تحـدثوا عـن رئيس لليـهـود، إالّ أنهـم عـوملوا كطائفـة ديـنيـة مـحـتـرمـة فـي كل البـالد
اإلسـالميـة. فكانت جاليـاتهم كثـيـرة في العراق والشـام واألندلس والمغـرب، فضـالً
عن الجـزيرة العـربية. ولم يـتعـرضـوا للفتك والـمطاردة، إال في ظل الحكم الصليـبي
في فلسطين، حيـنما قام المـسيحيـون باستئـصال شأفـة الجاليات اليـهودية(41). بل
نرى أنـه على الـعكس مـن ذلك قـــام المــــسلمــــون بحـــمـــايـة اليـــهـــود فـي ظل الحـكم
اإلسالمي على نحـو لم يتحقق نظيره حـتى بالنسبة للمـسيحيـين بين طوائفهم، ذلك
أن العــداء الشــديد الذي كــان قـائمــاً بين الـكنيــسـة الشــرقــيـة األرثـوذكـســيــة وبين
الكنيسـة الغربية الكاثوليكيـة، كان يصل إحيـاناً إلى تدخل الشرطة اإلسالمـية التي



ممممححححممممدددد    ااااللللككككتتتتااااننننيييي48

كــانـت تحــول بيـن الفــريقـــين لمنـعــهــمـــا من االشــتــبـــاك في الحــيـــاة االقــتــصـــادية
والتجارية(42).

وأقـوى ما كـان يمثل قـيام التـعايش والتـفاعل بـين المسلمـين ومخـتلف األمم
ذوات العـقائد المـخالفـة في ظل الدولة اإلسـالميـة العالقـات االقـتصـادية والتجـارية
بين المشرق والمغـرب. فازدهار التجارة والمبادالت في عصـر الدولة اإلسالمية لم
يقـتـصــر على فـئـة مـعـــيّنة من النـــاس. وإنمـا كـانــت تــقـوم بهـا فـئـات نشــيطة من
اليهـود والنصارى والمسلـمين والهنود. فكان اليهـود يحتكرون التـجارة بين أوروبا
والمـشرق، ويسـتعـملون الطرق البـحريـة خاصـة عبـر أساطيـل من السفن مـشهـورة
بهم، وينتقلون من بالد الفرنجـة بفرنسا إلى بالد الهند عبر البحـر األحمر، حاملين

مختلف البضائع المطلوبة في ذهابهم وإيابهم(43).

وقـد أمّن أمـراء المــسلمـين الطرق الواصـلة بين المـشـرق والمــغـرب، فـاتسع
التـبادل التـجاري وتعـدّدت طرقـه بين الشرق األوسط والـصين وروسـيا في الشـرق
وشـمال إفـريقـيـة واألندلس في الغـرب. وكـان الجغـرافـيـون والرحالـة المسلـمون قـد
قاموا بوصف البلدان والطرق واألنهار، وكذا المنتجات الطبيعية والصنائع في كل
بلد من البلدان. وهو ما جعل التواصل بين المجتمعات يتم بناء على معرفة مسبقة
بهــا. والدلـيل على ذلك أن الـجــاليــات اإلســالمــيــة أخــذت تســتــقــر في البــالد غــيــر

اإلسالمية(44).

والحظ  المستشـرق آدم ميتزAdam MEZ  (45) (1917) أنه لم يكن ألوروبا أي
سلطـان على البــحــر األبـيض المــتــوسط خـــالل القــرن العــاشــر المـــيــالدي/القــرن
الخـامس الهـجـري، فـقـد كـان بحـراً عـربـيـاً، وربمـا كـان ذلك راجـعـاً لسـوء المـالحـة
األوروبيـة وضــعـفـهـا يومـئــذ، بينمـا كـانـت مـراكب المـسلمــين تعـبـر البــحـر األبيض
المتـوسّط مشـرقاً ومـغرباً. بعـد أن أسّسـوا مراكز تجـارية على مرافىء الـشواطىء

على امتداد البحار التي ركبوها بما في ذلك بحر الصين(46).
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وتتحدث كـتب التاريخ عن هذا التعايش بين األديان المـتعدّدة في ظل الدولة
اإلسـالمـيـة، وبين أحـضان الـمجـتـمع اإلسـالمي، بمـا ال يدع مـجـاالً للشك في كـون
التسـامح الذي أضفاه المسلـمون على سلوكهم وعالقـاتهم مع المخالفـين لهم، كان
قــاعـدة من قــواعــد السلوك، إالّ في فــتــرات اسـتــثنائيــة من تاريخ الـمـسلـمـين كــان

الخلفاء أو الحكام جائرين حتى على رعاياهم من المسلمين.
وإذا كـان الحـوار الحـضـاري يعني بالدرجـة األولـى هذا التـفـاعل القـوي بين
مخـتلف الطوائف واألجناس في ظل تعايش قائم على احـترام الحقوق والواجـبات،
وتبادل المنافع والخدمات الذي كان يتم بصمت وهدوء، وفي البيوت وفي األسواق
وفي معـاهد العلم وفي دواوين الحكومة، والـذي كانت اللغة من وسـائله األساسـية،
فإن المرء يتساءل عن مدى انتشار اللغة العربية في البالد المفتوحة، وعن تأثيرها

في لغات الشعوب الخاضعة للحكم اإلسالمي.
ومن المــعلوم أن اللغـة العــربيـة انتـشــرت في أعـقـاب الفــتـوحـات اإلسـالمــيـة
بصـورة الفتـة للنظر، ومرجع ذلك، ال شك، إلـى أن اللغة العـربية كـانت لغة العـقيـدة
والشـريعة. فـاعـتناق اإلسالم والتـمـاهي معـه متـوقـفان على مـعرفـة هذه اللغـة. لذلك
انتـشـر التـعـريب بسـرعـة في البـالد المـفـتـوحـة. وباإلضـافة إلـى هذا العـامل الديني
الهــام في انتــشــار العــربيــة، فــإن اندمــاج العــرب الفــاتـحـيـن، ثم اندمــاج القــبــائل
المـهـاجـرة من العـرب في األوسـاط االجـتـمـاعـيـة في البـالد المـفـتـوحـة، والذي كـان
مـتـالحق الـمـوجـات يعـتـبـر عـامــالً قـوياً كـذلك في تحـقــيق التـعـريب، وانتـشــار اللغـة

العربية، دون أن يعني ذلك القضاء نهائياً على لغات تلك البالد المفتوحة.
ونذكر بأن القرآن الكـريم، وإن نزل باللغة العربية وبأقـوى أساليبها فـصاحة
وبالغـة، فـإنه قـد استـعـمل كـثـيـراً من األلفـاظ غيـر العـربيـة، وداللة ذلك من الناحـيـة
الثقـافية والحـضارية أن القرآن نفـسه أخذ بظاهرة التـفاعل اللغوي وإن كـان قرآناً
عـربياً مـعـجزاً فـي أسلوبه ومعـانيـه. وقد أحـصى السـيـوطي في كتـابه «اإلتقـان في
علوم القـرآن» كل األلفـاظ المـعرّبة عن الـيونانيـة والحـبـشيـة والسـريانيـة والفـارسيـة



ممممححححممممدددد    ااااللللككككتتتتااااننننيييي50

والرومـانيـة وغـيـرها(50). فليس غـريـبـاً واللغـة العـربيـة غـنيـة بآليـات التنمــيـة الذاتيـة
لمعـجمـها كـاالشتقـاق والتوليـد والنحت والتركـيب المزجي أن تزداد ثراءً بـعد نزول
القـرآن، وعن طريق التـفـاعل مع اللغـات األخرى ذات الـحمـولة الثـقـافيـة أو العلمـيـة
وذلك بواسطة مـا يعـرف باالقتـراض اللغـوي والتـعريـب لأللفاظ األجنـبيـة، والسـيمـا

من خالل عملية الترجمة للعلوم القديمة.

ومن مظاهر التفاعل الحضاري أن المـسلمين الفاتحين نقلوا العلوم عن تلك
األمم المـــفــتـــوحــة وتعــاطـوها، واســتـــفــادوا منهـــا، ونمّــوهـا بالتــجـــارب والتطبـــيق
والتـصـحـيح واالسـتدراك علـيهـا. ولم يعـمـدوا إلى إحـراق المكتـبـات التي وجـدوها،
برغم وثوقـهم بمـا بين أيديهم مـن كتـاب اللَّه وسنّـة رسوله، وعـملهـم بأن هذه الكتب
منها ما يشتـمل على ما يتنافى مع معتقداتهم وثقـافتهم. بل نراهم على العكس من
ذلك قـد حـرصـوا على اقـتنائهـا، حـتى إن بعض الخلفـاء العـبّـاسـيـين قـبلوا بافـتـداء
األسـارى من الروم مـقـابل تسلـيم الكتب التي لديهم. فـهـذا الـسلوك الحـضـاري هو
الذي جـعل األمم من غـيـر العـرب تدرك القيـم الحضـارية الجـديدة. وتنقـاد لإلسـالم
وتندمج فـيـه، إما عن اقـتناع، وإمـا على أسـاس كونه يوفـر االحـترام لعـقـائدهم في

ظل التعايش وتبادل المنافع.

وهذا المـوقف الواضح تجـاه األخذ بالعلـوم والمعـارف التي دوّنهـا األقدمـون
يتنافى مع الخـبـر الذي لفّـقـه فيـمـا يبـدو المؤرخ السـرياني المـسـيحي ابـن العِبْـري
عن عمر بن الخطاب، رضـي الله عنه، بأنه أمر بإحراق مكتبة اإلسـكندرية بعد فتح
مـصـر. وقد روّج هـذا الخبـر بعـد ذلك بعض المـؤرخـين الغـربيـين المـتـحـاملين على
اإلســـالم من غــيـــر تحـــقــيـق في شــأنـه. وقــد فنّـد هذا الخـــبــر عـــدد من الغـــربيـــين

أنفسهم(51).

وفي هذا المجـال قام التـعليم كما قـامت الترجمـة عن اللغات بالدور الحـيوي
ريان في في التـفـاعـل الثـقـافي، وهمـا اللذان قـام بـهـمـا في الغـالب النصــارى والسـُّ
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العـصر العـباسي، كـما كـان لالختـالط بين العـرب والعجم في األسـواق والدواوين،
وفي تكويـن األسَـر بالزواج والتــسـري، واتـخـاذ الرقــيق أثره أيضـاً فـي نشـر اللـغـة
العـربيـة، وتأثرها في آن واحـد باللحن وتسـرب الدخيل إليـهـا. فكان من نتـائج ذلك
ظهــور اللهـجــات العــامـيــة أو المـولّدة، التـي أخـذت من الفــصـحـى ومن غـيــرها من
اللغــات. وبذلـك كـان التــفــاعل اللـغـوي مـن أقـوى مـظاهر التــفــاعل الحــضــاري بين
المـسلمين وبيـن األمم في المشـرق والمغـرب. ومن مظاهر ذلك تأثيـر اللغـة العربيـة
في اللغــة الفـارسـيـة، وفي الـلغـة اإلسـبـانـيـة، خـالل الوجـود اإلســالمي في األندلس

بصورة ملحوظة ال مجال هنا للتوسّع فيها(52).

إن هذا التــفــاعل اللغــوي ومـا كــان يعنيــه من تفــاعل ثقــافي كــان يحــمل في
طيـاته اقتـبـاس المناهج العلمـية، واألسـاليب األدبيـة، ومظاهر الفنون المـختلفـة من
تراث كل ثقافـة، وترجمة كتـبها واالنكبـاب على تحصيل مـا فيها من مـعارف. وهذا
مـا تجلّى بصـفـة خـاصة فـي العصـر العـبـاسي، الذي يقـدم لنا الصـورة الثـالثـة عن

التواصل الحضاري بين المسلمين وغيرهم.

وقد ذكر المؤرخ المسعودي (346) أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور
(158) كان أول خليـفة ترجمت له الكتب من اللغـة العجميـة إلى العربية. منها كـتاب

«كليلة ودمنـة»، وكـتاب «الـسنْد هند»، وترجـمت له آيضـاً كـتب أرسطـو في المنطق،
وكـتـاب المَـجـيـسْطي لبطليـمـوس، وكـتـاب إقْليـدس في الهـندسـة وغـيـرها من الكتب
القديمة من اليـونانية والرومانية والفهلوية والسـريانية. وأخرجت هذه الكتب للناس
ليطلـعـوا عليــهـا وينـتـفــعـوا بهــا. وكـان أول من تقــرى المــذاهب وارتاض في اآلراء
واألقــاويل، ولذلك ظهــرت بعـده مــجـاهـرة المـجــوس بمـعــتـقــداتهم، فــانتـشــرت آراء
المانوية والديصانية وغـيرها بسبب إتاحة الحرية في االعتقـاد. ولذلك عمل الخليفة
المـهـدي العـبـاسي (169) على تشـجـيع علمـاء الـكالم على مـجـادلة هؤالء وحـوارهم.
وكان أول من أمـر هؤالء الجدليـين من أهل البـحث والنظر بالتصنيف للرسـائل في
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الرد عـلى الملـحــدين، وإقـــامــة الـبــراهيـن على المـــعــانـدين(53). وإن كــان ال بد من
اإلشـارة أيضاً إلى أن ردود الـفعل ضـدّ انتـشار الزندقـة كـان مـختلفـاً بين الخلفـاء
بحسب ما تمليه الظروف. فتارة كان التسامح والحوار أساس التعامل، وتارة كان
القمع والفتك بالزنادقة هو الموجه للسلطة وإن كانت سياسة التسامح هي الغالبة.
وإذا كـان المآمـون العبـاسي (218) عمل عـلى نشر اإلسالم فـي بالد ما وراء
النهــر وفـرغـانة، وأقــاصي مـملـكتـه الواسـعــة، فـإنه لم يـسـتـعــمل سلطتــه في فـرض
اإلسـالم على غـير مـعـتنقـيه، بل إن تـسامـحـه جعـله يحمي زعـيم المـانَوية الذي قـدم
إلى بغـداد، وناظره المـتكلـمـون لحـمله على اإلسـالم فـأبى، وعند ذلك أمـر المـآمـون
بحمـايته من العـامة، وتركـه لشأنه(54). وبقدر مـا كان متـسامحـاً كان حـريصاً على
دراسـة كـتب القـدمـاء من الـفـالسـفـة، منكبـاً على فـهـمـهـا، مــيـاالً إلى آراء المـعـتـزلة
العقـالنية، مـقرباً الكثـير من علـماء الجدل والـمتكلمـين الذين استـدعاهم لمـجالسـته
من مـخـتلف األمـصار، وأجـرى عليـهم األرزاق. فـاقـتدى بـه عِليـة القوم في عـصـره،

وإن كان غير متسامح مع مخالفيه في القول بخلق القرآن.
ونسـتـخلص من جل مـراجع التـاريخ اإلسـالمي، نتـيـجـة أسـاسـيـة عن تفـاعل
المـسلمـين مع الحـضارات السـابقـة، وهي أن الفـتوحـات اإلسـالميـة سـمحـت ببقـاء
الثـقـافـات الشـرقـيـة القديـمة عـند طوائف كـبـيـرة من األهالي الذين ظلّوا يمـارسـون
طقـوس أديانهم ومعـتـقداتهم، ويحـتكمـون إلى شرائعـهم، ويتحـدثون بلغـاتهم. فكان
طبـيـعـيـاً أن تقـوم روابط التـعـايش بين الفـاتـحيـن وأهالي تلك البـالد المـفـتـوحـة في
وقت مـبكّر، وأن تتـرسخ هذه العـالقات لمـا قـام عليـهـا من نفع متـبـادل. إالّ أن هذه
العــالقـات لم تـتـأكــد على نحــو أفـضل، إال في عــهـد الـعـبــاسـيــين، نظراً لمــا عـرفــه
عصرهم من توسيع مـجال الحريات بين المسلمين وأهل الذمة، وتحـقيق المساواة

فيما بينهم.
وفي هذا السياق أيضاً قـويت حركة الترجمة والنقل عن اليونانيـة والفارسية
والهنديـة. وقـام التـراجــمـة الكبــار بنقل علوم الطـب والفلك والرياضــيـات، كـمــا قـام
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الخلفـاء وعليـة القـوم باقتنـاء الكتب واستـنساخـهـا، وإيداعـها في مكـتبـاتهم، فـاطلع
المـسلمـون عـلى الثـقـافـات المـخـتلفـة والـعلوم العـقليـة، وانتـفـعـوا بـكل مـا تراكم من

إنتاج علمي وعقلي عبر العصور السابقة.

ولمــا كـــانت الحــضـــارة اإلســالمــيــة قـــد قــامت على قـــواعــد اإليمــان والـعلْم
والتسـامح  فإنهـا لم تتحـرج من استـيعاب  وتمـثل كل العلوم المـؤسسة على الـعقل
والتــجــربة التي وجــدتهــا لدى األمم الـسـابـقـة. فــانكـب المــسلمــون على تلك الـعلوم
يتـدارسـونهـا بعـد نقلهـا إلى الـلغـة العـربيـة ويتـعـمـقـونهـا، وقـد تأثروا بهـا إلى الحـد
الذي جـعلهـم يصـبـحـون أسـاتذة للغـرب فـي التـعـريف بهـا واإلحـاطة بمــضـامـينهـا.
والدراســـات الـتـــاريخـــيـــة الكثـــيـــرة عـن دور المـــسلمـــيـن في نقـل العلوم الـقـــديمـــة
واســتـــيــعـــابهـــا وتنمـــيــتـــهــا عن طـريق البـــحث والنظـر، وعن طريق االخـــتــراعـــات

واالكتشاف في ضوء المنهج التجريبي أكثر من أن تحصى في هذا المقام.

وقد أورد المرحوم محمد كُردْ عَلي، رئيس المجمع العلمي بدمشق في كتابه
القـيم «اإلسالم والحـضارة العـربيـة» بياناً مـفصـالً عن حركـة العلوم عند السلمـين،
ومـا بلـغـتـه من تقــدم وحـقـقـتــه من منجـزات، مــعـززاً بشـهــادات العـديد من العـلمـاء

الغربيين، ومن بينها شهادة قول أحد المؤرخين :

«إن الحـضـارة اإلسـالمـيـة أكـملت المناهج العـلمـيـة، وأغنت بأبحـاثهـا جـمـيع
فروع العلم اليوناني، من جبر وحساب المثلثات، وفلك ومساحة ومعادن وطبيعيات
وكيمـياء وطب. وأقامت مـراصد فلكية ومخـتبرات وخزائن كـتب، ونشأ في ظل هذه
الحركة العلمـية علماء عظام، وشخـصيات مرموقـة، من شعراء ومؤرخين وفـالسفة.
وكـان لمـا نقلته مـن العلوم عن اليـونانية والـسريانيـة، ثم مـا نقل منهـا إلى الالّتينيـة
أعظم األثر في الـحـضـارة الغـربيـة. خـالفـاً  لمــا كـانت عليـه الحـضـارة البــيـزنطيـة.
وعلى هذا تعـتـبـر الحـضـارة اإلسـالمـيـة مـحطة مـهـمـة في مـسـيـرة الحـضـارات بين
العــالم اليــوناني الشــرقي وبين أوروبـا في القــرون الوسطى»(55). وشـهــادة أخـرى
ورد فيهـا : «إن الحضارة العبـاسية، ولسانُهـا العربية ودينُها اإلسـالم كانت مكملة
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بمظهـرها العـقلـي للحـضـارات القـديمـة التي عـرفـتـهـا مـملكة العـبـاسـيـين الواسـعـة.
ويصح ذلك عـلى الخــصـوص بمــا نشــأ من الفلســفـة العــربيــة والعلوم اإلســالمـيــة،
فـأثرت تأثيـراً في أهل القـرون الوسطـى. لقـد كانـت الحـركـة العلمـيـة في العـالم كله
وخـالل أكـثـر من أربعـة قـرون بأيدي الـشـعـوب اإلسـالمـيـة». ثم يقـول : «واحـتـفظت
الحـضــارة اإلسـالمــيـة بتـفــوقـهـا خــالل القـرون الوسطـى في الشـرق والغــرب. وقـد
اعــتــدنا اعــتــبــار حــضـارتـنا األوروبيــة قــد تألفت مـن جـوهـر الحــضــارة اليــونانيــة
الرومـانيــة حـتى صـعب عـلينا أن نعـتــقـد بأنه أتى عـصــر، وأهم قطر مـتـحــضـر في
أوروبا لم يكن ســوى والية ذات حـضـارة إسـالمـيـة غـريبـة عنـا، (يقـصـد األندلس)،
. وكـادت وأن البـحر الـمتـوسط مـهد حـضـارتنا كـان مهـدداً بأن يصـبح بحـراً عـربياً
النصرانية في الغرب واإلسالم في الشرق يكونان شـيئاً واحداً، في زمن كانت فيه
آسـيــا الصـغـرى نـصـرانيـة، وكــانت إسـبـانـيـا والبـرتغــال وصِـقِلِّيــة تظلهـا حــضـارة

إسالمية زاهرة»(56).

ونصـل اآلن إلى الطـور الثـــاني مـن طورَيْ تاريـخ التـــفـــاعـل بين الـحـــضـــارة
اإلسالمية والحـضارات األخرى. والمقصود هنا هو تأثير الحضـارة اإلسالمية في

انبعاث الحضارة الغربية الحديثة.

وقد وقفنا من خالل األمثلة الموثقة على تـأثر المسلمين بالحضارات القديمة
من فـارسيـة وهندية ويونانيـة ورومانيـة في مـجاالت شـتى، بما فـيـها تأثيـر المناهج
العلميـة نفسها التي نمت بفـضلها حركة العـلوم عند المسلمين، وكيف تجـاوبت قيم
اإلسـالم مع االنفتـاح على العلوم القـديمـة في نطاق مـا ينسجم مع عـقـيدة اإلسـالم
وقـيـمه األخـالقـيـة. وبقي أن نقف في إطار هذا التـفـاعل اإليجـابي بين الحـضـارات
على تأثيـر الحضـارة اإلسـالميـة في الغرب. وهـو التأثيـر الذي جعـل من المسلمـين

أساتذة للغرب في مرحلة من مراحل المسيرة الحضارية لإلنسانية.
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Gustave VON GRUNEBAUM  ويُقـــر الـمـــســـتـــشــرق الـمـــعـــاصـــر جْـــرونْبـــاوْم
(1972)(57) بفـضل الحضـارة اإلسـالميـة على انبـعاث الحـضارة الغـربيـة في مجـال

العلوم، وإن بأسـلوب يسـوده التـحــفظ ويطبـعــه التـهـوين من كـل قـيـمـة لدى الـعلمـاء
المـسلمين، سـبق له اإلعجـاب بهـا، فهـو يذكر لنا على سـبـيل المثـال سبق الجـاحظ
والمسعـودي وإخوان الصفا إلى القول بالنشـوء واالرتقاء. إالّ أنهم في نظره كانوا

يركنون إلى الحدس ال إلى التجريب(58).

كـما زعم أن المـالحظة والتجـريب كـانت ضئـيلة عند علمـاء المسلمـين، ولكنه
تنـاقض بهـــذا الزعم مـع إقــراره بـمــا أنـجــزه عـلمـــاء المـــسلمـــين فـي الطب والفـلك
والجـغـرافـيــة وهي علوم ال تتطور وال تسـتــقـيم بغـيـر المـالحظة واالســتـقـراء. بل لم
يسعـه إالّ أن يقر بأن علم البـصريات عند المـسلمين قـد فاق بصورة مـميـزة كل ما
ســبـقــه من علوم األقــدمـيـن. وهو حـين يـشـيــد بتـأثـيـر طب الـرازي في طب أوروبا،
ويبين مدى اعـتماده على المالحظة والتـشخيص(59)، ويذكر مـثاالً على هذا المنهج
العلْمي المـوضـوعي الذي لم يتـأثر بالعـقـيـدة وال بالنصـوص المخـالفـة لسـان الدين
ابن الخطيـب األندلسي في رسـالتـه عـن الطاعـون(60) ويعـقب علـى ذلك بقـوله : «إن
هذه الرســالة كـان  قـد فــات أوانهـا ألن العلم الـعـربي كـان قــد دخل يومـئـذ مــرحلة

السبات العميق»(61).

وال يمكـن في نظرنا أن يتــحــقق هذا التــفــوق المــشـهــود للـمـسلـمـين فـي تلك
العلوم التجـريبية بغـير اصطناع المنهج التجـريبي. ويقول جْرونبـاوم بالنص: «كان
العلمـاء العـرب مـصـدر إلهـام قـوي للغـرب في العـصـور الوسـطى»، ولم يكن الغـرب
يكـتــفي فـــقط بالـتلهـف على المـــادة التي يـقــدمـــهــا الـمــسـلمــون، والـتي أصــبـح في
المـستطاع الوصـول إليهـا بمـا تم من تراجم واسعـة النطاق، بل كـان الغرب يتـبنّى
الشروح التي وضـعها علماء المـسلمين في هذه العلوم. ففي القرن الرابـع عشر لم
تقـبل جـامـعـة باريس إدخــال دراسـة أرسطو إالّ بشـروح ابن رشـد(62). ثم يضـيف
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إلى هذه الشهـادة قوله : «ليس ثمّة مـيدان من ميادين الخـبرة اإلنسانيـة لم يضرب
فـيـهــا اإلسـالم بسـهم، ولـم يزد ثروة التـقـالـيـد الغـربيــة فـيـهـا غنـى، فـثـمّـة األطعــمـة
واألشــربة والعــقــاقـيــر واألدوية والســالح والدروع ونقــوشــهــا، والفنون الصنـاعـيــة
والتـجـارية والـبـحـرية، ثم بعـد ذلك األذواق والـمـوضـوعـات الفنيـة، بغـض النظر عن
المصطلـحات العديدة في علوم الفلـك والرياضيات، وإن قـائمة تحصـي على المدى
الكامل مـساهـمة اإلسـالم في كل ذلك لَتـستـغـرق صفـحات عـديدة دون أن تبلغ حـدّ

التمام»(63).
ويعـتـرف المسـتشرق ألْدو مـييلِّي Aldo MIELLI مؤرخ العلم العربي(64) بدور
هذا العلم قائالً : «إن مقام العلم العـربي لهو بالمكانة األولى من األهمية في تاريخ
العلوم؛ ألن هـذا العلم يكون حـلقـة االتصــال واالســتـمــرار بين الحــضــارة القـديمــة
وبين العـالم الجـديد. وإذا نحـن لم نواجـه ذلك العلم العـربي، ولم نتـفـهـمـه، فـسنجـد
فراغاً يتـعذر تفسيـره بين الحضارات القديمـة وبين حضارتنا الحديثـة»، ويقول في
سـيـاق آخـر : «ويمكن أن نقـرّر أن كل هذا اإلنتـاج في علوم الريـاضيـات قـد عـرفـه
وانتـفع به العـرب الـذين اسـتطاعـوا أن يسـتـقـوا بحـرية من ذلـك المـعـين من الثـروة
العلمـية، ولم يفلت مـن دائرة انتبـاههم إالّ أسس الحسـاب التـفاضلي التي وضـعهـا
أرْخِـمِـيــدس، واسـتطاع العلـمـاء العـرب أن يغـتــرفـوا أيضـاً من الـكتب المـيكانـيكيـة

والفلكية، كما انتفعوا بكنوز الطب اإلغريقي إلى حدّ بعيد»(65).
لقـــد كــانت ظـواهر التـــأثيــر الثـــقــافـي والحــضـــاري والعلمـي التي حـــملتـــهــا
الحضـارات الشرقـية، وفي مقـدمتهـا الحضـارة اإلسالميـة إلى الغرب منذ العـصور
الوسطى، والسـيمـا في بداية عـصـر النهضـة األوروبيـة الحديثـة مـوضوع دراسـات
وأبحـاث عديدة قـام بإنجازها علمـاء مخـتصـون، نظراً لألهمـية الكبـرى في التعـرف
على أصـولهـا وتطوّرها، وتأكـيـد كـون الحـضـارات تظل خـاضـعـة لجـدليـة التـواصل
والتـفـاعل واالنتـقـاء، وبناء الالّحق على الـسـابق، وأنهـا لم تكن قـائمـة على الصـدام

كما ادّعى البعض(66) وال على التقوقع أو اإلقصاء.
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ويذكــر المــتــخـصــصــون في تاريـخ العــالقـة بـين الشــرق والغــرب أن ظواهر
التـأثيـر الحـضـاري الـشـرقي في حـضـارة الغـرب تجلّت في عـدة مـيـاديـن من بينهـا
الكتــابة والطـبـاعــة وصناعــة الورق وفـنون المــعـمــار والزخــرفــة، فــضـالً عن الـعلوم
والفلسـفـة واآلداب التي تـم نقل الكثـيـر من كـتـبـهـا من اللغـة العـربـيـة إلى الالّتينيـة.
ويؤكدون بالخـصوص تأثير التصـوف الفارسي في التصوف الغـربي، وتأثير الفكر

الرُّشدي في الفلسفة المسيحية، وتأثير فنون بناء المساجد في بناء الكنائس.
وليـس من الـضـــــروري من أجل  تـكويـن صـــــورة مــــفـــــصّلـة عن الـعــــالقـــــات
االقتصـادية والتجارية بين المسلمـين وأوروبا في العصور الوسطى، والسـيما منذ
بداية الحـروب الصليـبيـة، أن نعـتمـد على وثائق مـحـفوظة أو مـصـادر موثـوقة تثـبت
هذه العـــالقــات المـــعــقـــدة، نظراً لضـــيــاع مــعـظم تلك الـوثائق والمـــصــادر. إالّ أن
المــتـخــصـصــين الذين يقــرّون أنهـا كــانت عـالقــات قـائـمـة بحكم طـبـيــعـة األشــيـاء،
ويســـتــدلون بـمــا بقـي من تلك الـمــصــادر عـلى مــا انـدثر منهـــا. ويؤكـــدون في هذا
الســـيــاق  تأثيـــر أســاليـب االقــتــصـــاد والزراعــة والـري في أوروبا بعـــد اتصــالـهــا
بحــضـارة الـشـرق اإلســالمي. فــيـذكــرون على ســبـيـل المـثــال انتــقـال زراعــة األرز
وقـصب السكـر والبـرتقـال والليـمــون من الشـرق  إلى الغـرب، ويذكــرون أيضـاً نقل
أسـاليب الري اإلسـالمـي، بمـدّ القنوات تحت األرض، واسـتنبــاط المـيـاه الجـوفـيـة،
كمـا كان معـروفاً ذلك في األندلس(67). ويقال مـثل ذلك في تأثير الفنون اإلسالمـية
التي ابتــعـدت بطبـيــعـة نزعـتـهــا عن التـمـاثيـل ذات الرمـوز الدينيــة المـخـالفــة لنزعـة
اإلســالم. فــالفن اإلســالمـي إنمــا اعــتــمــد تصــوير الحــيــوانات والـطيــور واألزهار،
واعـتــمـد التـوريقــات والزخـرفـة والنـقش على الخـشـب والرخـام، والتـذهيـب والنسج
األنيق. وبهذه الصـفة نجـد بصمات الفن اإلسـالمي في الفنون األوروبية في عـصر

النهضة.
ونفس التأثير يقـوم به علم الجغرافية عند المسلميـن، ونذكر في هذا السياق
ازدهار علم وصـف البلدان على يـد علمــاء المـسـلمـيـن، وفي مـقــدمــة آثاره كـتــاب :
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«نزهة المــشـتــاق في اخـتــراق اآلفـاق» للشــريف اإلدريسي الذي ألفـه  تلـبـيـة لطلب
الملك النـورمـاندي روجـر الثـاني، والذي يعـد أول مـحـاولة لـوصف الكرة األرضـيـة.
وقد وضع اإلدريسي كتاباً آخر في الجغرافيا لوِلْيام األول خَلَف روجَر. كما أن ما
كتـبه المسلمون في علم البـحار كان له أثر بالغ في تقـدم المالحة الغربيـة، والمالّح
العـربي األشـهـر أحـمـد بـن مـاجـد هو المـالح الذي وضع أفـضل دليـل عن المـحـيط

الهندي، وألف زهاء ثالثين مؤلفاً في هذا العلم(68).

وربما كان «الـصفر» أحد األمثلة األسـاسية في هذا المجـال. إذ من المعلوم
أن للصــفـر دوراً جــوهرياً في تـطور علوم الحــسـاب والرياضــيــات، وقـد اســتـعــمله
المسـلمون العرب وإن كـانت طريقة انـتقاله إليـه من الهند، وانتـقاله إلى الغـرب بعد
ذلك يســودها الغــمـوض، لكن مـن المـؤكــد أن الصـفــر لفظ عــربي، ورد في الشــعـر

الجاهلي في إحدى قصائد حاتم الطائي، ورد قوله :

ترى أن ما أهلكت لم يك ضرني        وأن يدي ممّا بخلت به صفر

وهو هـنا يعـني الخــــواء والخـلو والالّشـيء. وعندمــــا قـــام المــــسلـمـــون بنـقط
المصاحف في صدر اإلسالم وضعـوا السكون على شكل حلقة صغيرة يرمزون به
إلى عــدم الحـركـة، ثـم جـعلوا هذه الحـلقـة المــسـمـاة صــفـراً دالة علـى الالّشيء في

الحساب، أو دالة على األعشار والمئات وما فوقها بحسب وضعه(69).

ويشهـد المستشـرقون أنفسهم بأن العـرب أحسنوا انتقاء المـواد التي كانوا
يلتقطونها من كل الحضارات واألوساط االجتمـاعية الوارثة للثقافات القديمة، ومن
مـجمـوع هذه المـواد أبدعوا حـضـارة حيّـة مطبـوعة بطابع قـرائحـهم. وقد غـاب عن
هؤالء الـمــســتـــشـــرقـيـن أن هـذا االنتــقـــاء من كل الـحـــضـارات كــان يتـــحكــم في
بلـورتـه مــنظور إسالمـي عقـدي، ينظم كل تلـك المعـطيات في سـلك متـجـانس، وأن
هذا المنظور هو قـوام الحـضـارة اإلسـالميـة، ولذلك هيـمنت هذه الحـضـارة في كل

بلد دخلته متمثلة كل ما كان نافعاً من ثقافته، نابذة ما سواه.
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والواقع أنه بفضل امـتالك األوروبييـن للعلوم والمعارف العـربية واإلسالمـية،
منذ ابتداء القرن الثاني عشر للميـالد حصل تقارب بين اإلسالم والغرب، وبخاصة
في الالّهوت والـطبـيـعــيـات والمــيـتــافـيـزيـقـا على حــد تعـبــيـر المــسـتـشــرق الروسي
المعاصـر أَلِكْسي جوراڤْسكي Aleksii JURAVSKI(70)، الذي يذكر في نفس السـياق
قيام مـدرسة متخصـصة في الترجمة ذات نزعـة فلسفية، منذ أواخر القـرن العاشر
المــيــالدي، عـلى يد األســقف فــولـبــيــر، والتي صــارت في مـــا بعــد منارة للـنهــضــة
الفـرنسـية، سـاعـيـة للتـوفيق بـين المصـادر المـسـيـحيـة والمـصـادر العـربية، مـتـأثرة

بالفكر اإلسالمي ذي النزعة الهيلينستية(71).

ولم يكن باإلمكان الوقـوف في وجـه تأثير الحـضـارة اإلسالمـية في األوسـاط
المـسيـحـية مـهـما بلغت قـوة الحـاجز الديـني. ففي إسـبـانيا لم يتـمكن أهلهـا من أن
يحـولوا دون تغلغل النفـوذ اإلسـالمي في صـمـيم حـيـاتهم حـتى إن مـمالك إسـبـانيـا
النصـرانيـة استـعـملت النقـود اإلسـالميـة أربعـة قـرون، واستـحـضـر كثـيـر من ملوك
قشتالة وأراغون جـما غفيرا من علماء المسلمين واليهود، وقـدموهم في مجالسهم،
كما اسـتخدم كثيـر من ملوكهم المهندسين والبنائين الـمسلمين، وفتحـوا قصورهم
لكثـير من المـوسيـقيـين والشعـراء العرب لـالستـمتـاع بأنغامـهم وشعـرهم، ولم تمت
روح التـسامح بين هـذه الشعـوب المـتسـاكنة يومـئذ في شـبـه الجزيرة اإليبـرية، إالّ
بعـد خـروج اإلســالم من إسـبـانيـا، فـحل مــحله روح ملؤها التـعــصب األعـمى الذي

أشعل ناره القساوسة، فأصبحت إسبانيا أسيرة عبوديتهم(72).

ويقـــول ريـنو Joseph TOUSSAINT-REINAUD  (1867)(73) في كــــتــــابه «تـاريخ
غـــزوات المــــسلمـــيـن ألوروبا» إن المـــسـلمـــين فـي مـــدن األندلس كــــانوا يعـــامـلون
النصـارى بـالحـسنى، وأن النصــارى كـانوا يراعـون شــعـور المـسلـمـين، فـيـخــتنون
أوالدهم وال يأكلون الخنزير. ثم قـال : إن النهضـة الحقـيقـية في أوروبا لم تـبدأ إالّ
منذ القـرن الثــاني عـشـر المـيـالدي، أي منذ زحف أهل الغــرب لقـتـال أهل الشـرق،
ووقفت النصرانية واإلسالم وجهاً لوجه، ووقع التصادم بين المسلمين والنصارى،
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فـأفاق الفـرنسيـون  واإلنجليـز واأللمان من رقـادهم، نافـضين عنـهم غبـار الخمـول،
ووجـدوا أن مـن الضـروري االشــتـراك في المــدنيـة اإلســالمـيــة. وذلك بعــد أن كـان
العلم بالـلغـة اليـونانيـة قـد ولّى وصـار العلم اليـونـاني غـيـر مـعـروف إالّ عند العـرب.
فأخذ النصارى من فـرنسا وغيرها يؤمّون إسبانيـا أو األندلس ألجل ترجمة الكتب

العربية المنقولة عن اليونانية(74).

وقـد تكرّرت عـمليــة االنتـقـاء من لدن التـراجـمـة في نقل الـتـراث اليـوناني إلى
اللغـة العـربيـة في العـصـر العبّـاسي مـرة أخـرى في انتـقـاء المـترجـمـين األوروبيـين
لبعض الـتراث العربي، والسـيمـا ما يتـصل بمؤلفـات أرسطو. وبذلك أصبح اهتـمام
هؤالء التــراجــمـة مـنصـبّــاً علـى مـؤلفــات ابن ســينا وابن رشــد والكنـدي، وإلى هذا
التـوجه يعـزى ظهور «األوغـوسطينيـة السـيناوية»، وظهور التـيـار الفلسفي الرشـدي

المسيحي في القرن الثاني عشر في أوروبا(75).

إن الدور الـتــــاريـخي الـكبـــــيــــر الـذي قــــام بـه المــــسـلمـــــون في الـنقـل لعـلوم
الحـضــارات القـديمــة والتنسـيق بيـن مـعطيـاتـهـا المـخــتلفـة، والتــفـاعل مـعــهـا بروح
التـسامح واالقـتبـاس، لم يكن ليتـحقق بهـذه الصورة الواسـعة والشـاملة إالّ في ظل
شروط أخالقـية واجتمـاعية مواتية وعـقيدة منفتـحة على العلوم اإلنسانيـة ومعطيات
العـقل الـسليم. والمـقــصـود بذلك سـمـاحــة اإلسـالم ووسطيـتــه، وقـيـامـه علـى العـقل
المـستنـير، وتسـامح المـسلمـين حينمـا لم يرفـضـوا االختـالف الثـقافـي والعقـائدي،
وإنمـا عملوا على مـدّ الجسـور داخل هذا االخـتالف عن طريق الحـوار والمناظرات

والتعايش مع أمم وشعوب تختلف عنهم عقيدة وثقافة.

وبفضل هذه الروح الـعقالنيـة والنقدية البناءة، ظهـر على يد علماء المـسلمين
نوع من التأليف، يتعلق بالحوار بين األديان عن طريق المناظرات والجدل العقلي،
هدفه اإلقناع واالقـتناع، والعمل بدعوة القـرآن إلى سبيل الحق بالحكمـة والموعظة

والجدل بالتي هي أحسن.
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ويذكـر في سيـاق الحوار والجـدل اللذين ظهـرا بين المسلـمين والمـسيـحيـين
Saint John خـاصــة منذ العـصــر األمـوي أنـه ربمــا نشـر علـــى يد يوحنّا الدمــشـقي
DAMASCUS (749م) المـسـيـحي الذي قـام بتأليـف رسائل فـي قالب حـوار سـجـالي

بين مـسـيـحي ومسـلم قصـد منهـا تزويد المـسـيـحـيـين باإلجـابات عمـا كـان يطرحـه
المـسلـمـون عليـهم مـن قـضـايا العــقـيـدة المـســيـحـيـة، وذلـك بقـصـد تحــصـين هؤالء
المسـيحـيين من االنسـياق لبـرهان المسلمـين في إثبات عـقيـدة التوحـيد الخـالصة،
ومـا يتصل بطـبيـعة الـمسـيح عليـه السالم. وواصل تـلميـذه األسـقف ثِيودور أبوقـرّة
هذا المنهج حـول مسـائل الخالف بين المـسلمين والمـسيـحييـن، كما كـان البطريق
النسطـوري طيـمـاثـوس يشـارك في المنـاظرات التي كـانـت تنظم بحـضــرة الخليــفـة

العباسي الهادي والخليفة هارون الرشيد(76). 

وفي هذه المناظرات كان يحدث مـا هو متوقع من اقتناع بعض المسـيحيين
باإلسـالم مـثل مطران مـدينة مـروٍ الذي اعـتنق اإلسـالم فـقال عـنه المـسيـحـيـون إنه
أسلم مـقـابل هدايا ثـمـينة ومنصب أسنده إليـه الخـليـفـة المـهـدي العـبـاسي(77). وال
ينبــغـي أن ينصــرف الذهن هـنا إلى أن المــسـلمــين كــانوا يحــرصـــون على مــجــرد
إظهار المسيـحيين لإلسالم، إذا لم يكونوا مقتنعين به. ذلك أن المسلـمين والسيما
الخلـفــاء كــانوا ال يـقــبلون مـن المــســيـــحــيــيـن إالّ اإلســالم المــبـني على االقـــتناع،

ويستهجنون اإلسالم المبني على الطمع في المال أو المناصب.

والخالصة أنه قـام منذ العصور األولى اللتقاء المـسلمين بالمسيحـيين حوار
ومناظرات سـجـاليـة بين المـسـيحـيـة واإلسـالم في ظل التـعـايش واالحـترام وكـفـالة
حقـوق المسيحييـن في االحتـفاظ بشـعائرهم ومعتـقـداتهم. ولقـد أدّى هذا الحوار
مع األديان، والذي فـتح المـسلمون أبوابه الواسـعـة، إلى ظهور عـلم مقـارنة األديان
الذي يعـتبـر الحسن النوبَخـتي (330) أول من كـتب فيـه، وله كتـاب اآلراء والديانات
وكـذلك المـؤرخ المسـعـودي (345) الذي ذكـر تأليـفه فـيه فـي بعض كتـبـه. وقد سـار
على هذا النهج علماء مـسلمون آخرون اهتمـوا بهذا الجانب، نذكر منهم عـبد الملك
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بن مـحمـد الحـراني المـسبـحي (420)، وله كـتاب األديان والعـبـادات في ثالثة آالف
وخـمـسمـائة ورقـة. وكـذلك البـيـروني (440) الذي ألف عن األديان الهنديـة القديمـة،
ووصـفــهـا بكل مـوضــوعـيـة وحـيــاد علمي في كـتــابه : «تحـقـيق مــا للهند من مــقـولة

مقبولة في العقل أو مرذولة».

ونذكـــر مـن أولئك الـعلمــــاء المـــسلـمـــين أيضــــاً ابن حـــزم (456) في كـــتــــابه
المــشــهـور: «الـفـصـل في الملل واألهواء والـنِّحل»، والغــزالي (505 هـ) في كــتــابه:
«الرد الجـمـيـل أللوهيـة عـيـسى بصــريح اإلنجـيل»، والشـهْـرسْــتـاني بعـده (548) في

كتابه: «الملل والنِّحل» .

ومن خــالل المـناظرات والحــوار الذي كــان مــتــصـل الحلقــات في دور الـعلم
والمكتـبـات وغيـرها، بين النصـارى والمـسلمين علـى وجه الخـصـوص في المشـرق
وفي األندلـس، أدرك بعض العلمــاء المــسلمــين أنه يجـب تحـديـد مناهج الحــوار أو
الجـدل بـين المـخـتلـفـين، ووضع القـواعــد األسـاسـيـة الـتي تمكن من االرتقــاء بهـذا

الجدل إلى مستوى الحوار الموضوعي، بعيداً عن التشغيب  والسفسطة.

ومـمّا له داللة خـاصة في سـياق التـواصل الثـقافي والحـضاري بين اإلسـالم
وبين األديان السـابقة مـا يشيـر إليـه المسـتشـرق أَلِكسي جورافـسكي(78) من قـيام
عالقـات عالميـة بين العقائد اليـهودية والمسـيحيـة واإلسالميـة في القرون الوسطى،
حـتى إن مـصنفات المـسلمـين اسـتـخدمت فـي نفس العصـور بوصـفـها ذات أهـميـة
علميـة عالمـية، بالنسبـة لالهوتيين الكاثولـيك. وبأن هذه المصنفات تـرجمت بدورها
مـؤلفــات عن الالهوتيــين الكاثوليك، إلى الـلغـة العـبــرية، لتـســتـخـدم في المــجـادالت
والمناظرات الكالمـية الـتي كانت تجـري في المـدارس اليهـودية المخـتلفـة. فالكتـاب
الذي كـــان يؤلف في الشـــرق اإلســالمي ســـرعــان مــا يصـــبح في مـــتناول العلـمــاء
والدارسين الغـربيين بواسطة المتـرجمين من المـسيحيـين واليهود، وينتظره مـئات

القراء في األندلس وفي إيطاليا وباريس وغيرها. 
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ومن حقنا أن نتساءل عن مـصير هذا التفاعل الثقـافي والحضاري اإليجابي
بين الشرق والـغرب. والذي جرى في ظل قـيم التسـامح واالنفتاح والحـرية الفكرية

خالل عهود االزدهار في ظل الدولة اإلسالمية ؟

إنه لمن المــؤسف أن يالحظ المـؤرخـون عـامــة أن هذا التـفـاعل المـثــمـر بين
الشـرق والغرب قـد أخذ يتـقلص، ويأخـذ مظاهر مـخالفـة لروحه اإليـجابيـة السابقـة
عقب تقـدم الغرب، وتفوقه في امـتالك أسبـاب القوة بالنسبة لـلمسلمين. فقـد أصبح
العــالمــان اإلســالمي والمــســيـحي يـبـتــعــد كل منهــمــا عن اآلخــر، ليس في الـمكان
والزمــان، ولكن في مــجـال التــعــايش والتـبــادل الثــقـافي، بـسـبب تأجــيج العــواطف
الدينيـة المـعـاديـة لإلسـالم والمـسلمـين. فـمنذ قـام مـسـيــحـيـو أوروبا، وعلى رأسـهم
البابا أوربانوس الثاني في مجمع كْليرْمون بفرنسا، في أكتوبر سنة 1095 بالتعبئة
الجـماعـيـة لشن حـمالت صليـبـيـة ضدّ العـالم اإلسـالمي، لتـحرير القـدس من هيـمنة
من سـمّـاهم (بالكفـار)، أي المـسلمـين، ابـتـدأ تاريخ جـديد من العـالقـة بين الشـرق
والغـرب، قـائـم على التـصـادم العـسكـري والسـيـاسي بين الدول اإلســالمـيـة والدول
المـسـيــحـيـة. وخـالل ثالثة قـرون من هـذا الصـراع الذي كـان يخـمـد تـارة ويشـتـعل
أخرى، لم تبق هـنالك عالقات ثقـافيـة متبـادلة المنافع والمصـالح، وإنما بقـيت بفعل
الضـرورة عـالقات ديـبلومـاسيـة وتجـارية شـديدة االرتجـاج. والواقع أن األوروبيـين
وحدهم كانوا المستفيدين من هذه الحروب الصليبية والمسؤولين عن فجائعها في

آن واحد.

وعندمـا يرجع البـاحث المـتـأمل إلى مـا كـان يقـوم به قـسـاوسـة الكنيـسـة من
تشويه لصـورة اإلسالم، وصورة نبيه عليـه السالم، في خيال عـامة المسيـحيين في
أوروبا، الذين كـانوا يجهلـون بالمرة حـقائق اإلسـالم وتاريخـه ودعوته إلى التـوحيـد
وتصـديقه لكـل الرسـاالت السـماويـة، بمـا فيـها رسـالة المسـيح عليه السـالم، وبـما
كــانوا يعــبّــرون من خــالله عن عــدائـهـم الدفــين لإلســالم(79) كــالقــصص الشــعــبي
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والشعر والدراسات التاريخية، ونسج الخرافات المناسبة لخيال األطفال والعجائز
عن نبي اإلسـالم، بما فـيـها اعـترافـات المرتديـن عن اإلسالم، والتي هي أيضـاً من
صنـع الخـــيــال. أقـــول : إن البـــاحث عـندمـــا يرجع إلـى كل ذلك ال يســـتـــغـــرب ذلك
الحـمـاس العظيم الذي اندفـعت به جـحافل الـصليبـيـين نحـو بيت المـقدس، والـقيـام
بمذابح غـير مـسبوقـة في مهـد الديانات السمـاوية كان المسلـمون هم المسـتهـدفين

منها.

ومن المــعلـوم أن هذه الحــملة الـمـعــاديـة التي لم يكـن لهــا مــا يبــرّرها ال في
مـوقف المـسـلمـين من المـسـيـحــيـين، وال في تاريخ اإلسـالم السـيــاسي الذي رأينا
أمثلة عديـدة منه فيما سبق. وقـد كانت الكنيسة البـيزنطية هي البادئة بهـذه الحملة
العدائيـة، ألن الفتح اإلسالمي هدّد امـبراطوريتهـا، ثم انتقلت العدوى إلى الكنيـسة
اإلسـبانيـة كردّ فـعل للخـوف من اكتـساح اإلسـالم للبلدان التي كـانت تحت سلطان
الكنيــسـة. وعندمــا اندلعت الحــروب الصليــبـيـة تـرسـخت في الوعـي األوروبي فكرة
الصــراع بين اإلســالم والمــسـيــحــيــة. وهي فكرة غــذتهــا كل األحــداث التـاريـخـيــة
المتعاقبة، بما فيها قيام الدولة العثمانية بانتزاع شعوب شرقي أوروبا من السلطة

المسيحية.

لذلك ال نعجب حينما قامت أوروبا بعـد توفرها على كل أسباب القوة المادية
والعلمـيـة والعسكريـة بشن الغارة عـلى العالم اإلسـالمي، والتي انتـهت باسـتـعمـاره

خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

لكن التــاريخ المـعـاصــر الذي أظهـر فـيــه المـسلمــون قـدرتهم على الصــمـود،
وقدرة اإلسالم نفـسه على استيعـاب كل أسباب التطور العلمي والتقدم االجـتماعي
والتفاعل الحضاري، تميز أيضاً بالنسبة لإلنسانية كلها بتطور بعيد المدى في كل
المجـاالت، والسيـما مـجال التـواصل واالنتفـاح والتأثر الكبـير بمـعطيات الحـضارة
الحديثة، فتحـول عالمنا إلى قرية كونية، واقتنعت الشعوب واألمم كلهـا بحتمية ذلك
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التــــواصل والـتـــعــــاون والحــــوار بـين الثــقــــافـات واألديـان. ولذلك لـم يسـع العــــالم
المسـيحي أو الغربي إالّ أن يقر بالهُـوية الحضارية لإلسـالم. فأخذ يبذل المـساعي
من أجل التــقـريب بين الـمـسـيـحــيـة واإلسـالم علـى نحـو ملمــوس. وقـامت الكنيــسـة
الكاثـوليكيـــة منذ سـنة 1964 في عـــهـــد البـــابـا بولس الـســـادس بإنجـــاز الخـطوات
التـقريبـية األولى، أعلنت فـيـها الفـاتيكان عن احتـرامـها لكل األديان السـماوية، بمـا
فيها اإلسالم(80) وبذلك يمكن القول بأنه قد فتحت صفحة جديدة في تاريخ العالقة
بين اإلسـالم والمسـيحـيـة، نعيـشهـا اليـوم، ونتتـبع جهـودها المـحمـودة. وهي عالقـة
تفـرضهـا ضـرورة التعـاون بين المـسلمـين والمسـيـحيـين لمـواجهـة انتـشار اإللحـاد
والتـدهور الروحي لإلنسـان في سـيـاق حـضـارة مـادية، جـردت اإلنسان مـن قيـمـتـه

الروحية.

وإنّ مـا ذهب إليــه المـسـتـشـرق مـونْـتـچُـمـري واتْ Montgomery WATT(81) في
أننا نعـيش عـصـر تداخل األديـان لصـحـيح إلى حـدّ بعـيـد إن كـان يعني بذلك قـيـام
التـعـايش والحـوار في مـا بينـها. فـاالسـتـشـراف العلـمي والنظرة الواقـعـيـة لألمـور،
وللعــالقـات الدوليـة، الـمـحكومـة بـحـتـمـيــة التـعــاون في مـواجـهــة التـحـديات الـكبـرى
لإلنسـانية سـتسـاعد كلهـا على إشاعـة ثقـافة الحـوار والتعـايش في ظل احتـرام كل
منا ألفـكار اآلخــر ولمنظوره إلى األشــيــاء، إن لم نقـل إن العلوم ســتكشف لـنا أين
توجـد الحقـيـقة في كل هذه األفكار، ومـعنى ذلك أن الحـوار بين الثـقافـات واألديان

والحضارات الثقافية سيأخذ في االتساع والتعمق لصالح اإلنسانية كلها.



ممممححححممممدددد    ااااللللككككتتتتااااننننيييي66

ااااللللههههووووااااممممشششش
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4) مـسـتـشــرق روسي، عـضـو أكـاديمـيـة الـعلوم في سـان بتـيـرســبـورغ، ومن المـشـاركـين فـي دائرة المـعـارف
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طاهر. ط/المعرف بمصر 1952.ص.7.
6) مؤرخ من أبرز كتاب الواليات المتحدة األمريكية. ومن آثاره الهامة كتاب «قصة الحضارة» الذي نقله إلى

اللغة العربية في 42 جزءاً األستاذ محمد بدران، طبعته جامعة الدول العربية 1988.
7) انظر : «قصة الحضارة»، اديورانت، ج.1 (المقدمة).

8) انظر كـتــابنا «من المنظـور اإلسـالمي». حـيث حلـلنا فـيـه القــيم اإلسـالمـيــة التـابثـة التـي قـام عليـهــا المنهج
اإلسالمي في تكوين األمة وإصالح المجتمع اإلنساني، ط/ دارالثقافة بالدار البيضاء 1990. وانظر أيضاً
مقـالة األستـاذ عبـد الرحيم السـايح من مصـر، بعنوان : «الحـضارة اإلسالمـية بين الـماضي والمـستقـبل».

مجلة اللسان العربي، التي كان يصدرها مكتب التعريب بالرباط، المجلد 1971/8.
9) انظر تـفــصــيل ذلك في كـــتــاب : «الدعــوة إلى اإلســالم» للـمــســتــشــرق تومــاس أرنـولد. صــفــحــة 106/87،
ط/القاهرة 1957. وكذلك كتاب : «الحضارة اإلسـالمية» للمستشرق آدم ميتز، تعـريب الدكتور عبد الهادي

أبي ريدة. ج 56/1.
10) انظر كتاب : «الحضارة اإلسالمية» آلدم ميتز. ج.56/1.

11) المقصـود هو دعوة النبى ’  نصارى نجـران للحوار معـه كما تروي كتب السـيرة النبوية. وفي سـياق هذا
الحـادث نزل قــوله تعـالى : ˚قل يا أهل الكـتـاب تعـالوا إلى كـلمـة سـواء بينـنا وبينكم آالّ نعــبـد إالّ اللَّه وال
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أهل الكـتــاب وال تكذبوهـم . وقــولوا آمنا بـاللَّه ومــا أنزل إلـينا ومــا أنزل إلـيكم. قــال ابن عـــبــاس : كــيف
ـه أحـدث، تقـرأونه مـحــضـاً لم يشب. تسـألون أهل الـكتـاب عن شيء، وكـتـابـكم الذي أنزل على رسـول اللـَّ
انظر «فتـح الباري».ج.285/13-286. وأمـا مجـرد االطالع ومعـرفة األخـبـار عن أهل الكتاب فـال بأس به.
قال رسـول اللَّه ’ في مـا رُوي عنه : حـدِّثوا عن بني إسـرائيل وال حـرج. وقـد تضـاربت اآلراء في تفـسـيـر

هذا الحديث. انظر عن ذلك كتاب : «التراتيب اإلدارية». ج.225/2.
 23) ألف اإلمام ابن تيـميـة كتابه : «الجـواب الصحـيح على من بَدّل دين المسـيح» في هذا الموضـوع. وأظهر
فـيـه اطالعـاً واسـعاً عـلى معـتـقـدات الفـرق النصـرانيـة، بالرجـوع إلى كـتـبـهم. طبع في أربعـة أجـزاء بدون

تاريخ.
24) انظر كتاب : «التراتيب اإلدارية».ج.348/2.

25) انظر كتاب : «التراتيب اإلدارية» للشيخ عبد الحي الكتاني.ج.266-265/2.

26) انظر كتاب : «الحضارة اإلسالمية» للمستشرق بارتولد. ص. 34.
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27) انظر كتاب : «التراتيب اإلدارية».ج.48/2.

28) انظر كـتـاب : «اإلسالم والحـضـارة» لمـحمـد كـرد علي.ج.167/1. وكـان الشيخ عـبـد الحي الكتاني قـد ردَّ
على المــؤرخ ابن خلـدون حـين قــال: إن العــرب ظلت على بداوتـهـا في صــدر اإلسـالم، ولـم تأخـذ بـالعلوم

والصنائع إالّ في العصر العباسي. انظر كتاب: «التراتيب اإلدارية» .ج.269/2. 
29) مستشرق إنجليزي كـبير. كان أستاذاً بجامعة عَليگَرة بالهند، وأستاذاً للفلسـفة بجامعة الهور. وكان أول
من احتل كـرسي األستـاذية بقيم الدراسات العـربية بمـعهد اللغـات الشرقيـة بلندن. وكتـابه : «الدعوة إلى
اإلسالم»، وهو بحث في تاريخ نشر العـقيدة اإلسالمية، من أهم الكتب التي وقفنا علـيها، وتتسم بالنظرة
الثـاقبة واالعـتدال واإلنصـاف وسعـة االطالع. ترجمـه إلى اللغة العـربية األسـاتذة : حسن إبراهيم حـسن

وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي، طبع بمكتبة النهضة المصرية سنة 1957.
30) انظر كتاب : «الدعوة إلى اإلسالم» لِـ سير توماس أرنولد.ص.82-81.

31) انظر كتاب : «الدعوة إلى اإلسالم»، ص 124 نقالً عن طبقات ابن سعد. ج.213/5.

32) انظر بحث الدكتـور أسعد حـومد «المستـعربون اإلسبـان في ظل الحكم اإلسالمي». مجلة اللسـان العربي
الصادرة بالرباط. مجلد 1969/6. ص. 307 وما بعدها.

33) مـسـتـشـرق إنجليـزي، (1881-1973) كـان أسـتـاذاًً بجــامـعـة عليگَرة بالهنـد، وبمـعـهـد الدراسـات الشـرقـيـة
واإلفريقـية بلندن. وكان مـتخصصـاً في الفقه والتـاريخ اإلسالميـين. من أهم كتبـه: «الخلفاء ورعاياهم من غـير

المسلمين». أصدره سنة 1930، ونقله إلى العربية حسن حسني. طبع بالقاهرة 1969.
34) انظر كتاب : «الدعوة إلى اإلسالم» لِـ سير توماس أرنولد. ص. 98 -99.

35) انظر كتاب : «اإلسالم والحضارة العربية».ج.167/1 وما بعدها.

36) انظر كتاب : «اإلسالم والحضارة اإلسالمية» آلدم ميتز. ج.80/1 - 82.

37) نفس المرجع. ج.64/1.

38) نفس المرجع. ص.67.

 39) نفس المرجع. ص.70/69.
40) مـرجع اعتـبار المـجوس مُلحَـقـين بأهل الكتاب أن الرسـول ’ كان قـد صالح مـجوس هجر مـن بالد العرب
على أسـاس الجزيـة كالنصـارى. وصـالح أهل البحـرين كـذلك على الجـزية وهم من المجـوس. وأخـذ عمـر
ابن الخطاب بهـذا األمـر، وكـذلك عـثـمان بن عـفـان. انظر كـتـاب : «األمـوال» ألبي عـبيـد القـاسم بن سـالّم

المتوفى سنة 224. حققه عبد األمير علي مهنا. ط/ دار الحداثة بيروت 198. ص. 39- ٠44
41) انظر كتاب : «الحضارة اإلسالمية» آلدم ميتز.ج 61/1 وما بعدها.

42) نفس المرجع. ج.69/1.
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43) نفس المرجع. ج.312/2 وما بعدها.

44) نفس المرجع. ص.315 وما بعدها.

45) مستـشرق ألماني (1869-1917)، كان أسـتاذاً للغات السـامية بجامـعة بالْ بسويسـرا، وتخصص في أدب
العصـر العبـاسي وحضـارته وتاريخه. وكـتابه: «الحـضارة اإلسـالمية في القـرن الرابع الهجـري». من أهم
المراجع عن هذا العصر، نقله إلى العربية المرحوم الدكـتور محمد عبد الهادي أبو ريدة في جزأين. طبع

بالقاهرة 1940.
46) انظر المرجع السابق. ص. 374 وما بعدها.

47) انظر كــتـاب : «اإلسـالم وحـضــارته» للمـســتـشـرق الفــرنسي أنْدري مـيـكيل ، عـربتــه األسـتـاذة زينب عــبـد
العزيز. ط/المكتبة العصرية ببيروت 1981. ص.181.

48) انظر «الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع» ج.48/1 وما بعدها، والدعوة إلى اإلسالم، ص. 82-81.

49) المرجع السابق. ص 87-85.

50) اخــتلفت آراء الفــقــهــاء األولين حــول هذه الظاهرة فـي أسلوب القــرآن، فــمنهم من أنـكر أن يكون القــرآن
اسـتعـمل األلفـاظ العجـميـة. ومن هؤالء اإلمـام الشافـعي. ومنهم من قـال : إنّ ما ورد فـيه من تلك األلـفاظ
إنما هو مـن قبيل التـوارد. ومن هؤالء اإلمام الطبـري. ومنهم من قال: إنمـا ورد من تلك األلفاظ جـاء بعد
استـعمالها وقـتاً طويالً، فأصبـحت بمثابة ألفـاظ عربية. وهذا هو الصـحيح، ألن اللغات جمـيعها تتـقارض
ويأخذ بعـضهـا عن بعض بحكم االختـالط االجتمـاعي والتأثر الثـقافي، ويرجع للوقـوف بتفصـيل على هذه

المسألة في كتاب : «اإلتقان في علوم القرآن» لإلمام السيوطي. ج.285/1.
51) انظر «الدعوة إلى اإلسالم»، ص.67 وما بعدها، وصفحات 157 وما بعدها.

52) انظر مقـالة األستاذ سامي الحـفار الگزبري بمجلة اللسان العـربي، المجلد 1970/7 بعنوان: «أثر اللسان
العـربي في اللغة اإلسـبانيـة»، ص. 155 ومـا بعدها، حـيث يحلل ظواهر هذا الـتأثر. أمـا بخـصوص تأثيـر
اللغة العـربية في الفـارسيـة فينظر بحث األستـاذ محـمد التونجي «نظـرة في الصالت العربيـة والفارسـية»

مجلة اللسان العربي المجلد 1971.8، صفحات 159 وما بعدها.
53) انظر كتابه : «مروج الذهب»، تحقيق المستشرق الفرنسي شارل بيالّ، طبعة بيروت، ج.212/5.

54) انظر كتاب : «الدعوة إلى اإلسالم» ، ص.105.

55) انظر : «اإلسالم والحضارة العربية» ج.1/ 222- 223.

56) نفس المرجع، ص.241.

57) گوسْتاف ڤون گْرينْباوْم مستشرق نمسـاوي معاصر، شغل منصب أستاذ بجامعة نيويورك 1938 وجامعة
شيكاغو 1943، وجـامعـة كاليـفورنيـا 1957. كـان أستـاذاً للتاريخ اإلسـالمي وللشـرق األدنى. وله مؤلفـات

عديدة مهمة في مجال تاريخ األدب العربي والحضارة اإلسالمية.
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58) انظر كـتـابه : «حضـارة اإلسـالم» ترجـمـه إلى العربيـة الدكـتـور عـبد العـزيز توفـيق  جـاويد. الهـيأة الـعامـة
للكتاب سنة 1994.ص.421.

59) نفس المرجع، 423.

60) نفس المرجع، 426.

61) نفس المرجع، 427.

62) نفس المرجع، 432.

63) نفس المرجع، 435.

64) مـسـتـشـرق إيطـالي مـعـاصـر، تخـصص في التــأريخ للحـركـة العلمـيــة عند المـسلمـين، ومـن أهم كـتـبـه في
المــــوضــــوع: «العـلم العــــربـي وأثره في تـطور الـعلم الـعـــالـمي»، نـشـــره مـع إضــــافـــات هـامـــة لـعــــدد من
المستشرقين. نقله إلى العربية الدكتور عـبد الحليم النجار والدكتور محمد يوسف موسى، طبع بالقاهرة

سنة 1962.
65) انظر العلم العربي وأثره في تطور العلم العالمي. ص.11.

66) المقصود هنا المفكر األمريكي صمْويل هانْتِنْتون، أستـاذ الدراسات االستراتيجية بجامعة هارفارد الذي
قــال بنظرية «صــدام الحــضـارات» . وانظـر تحليلنـا لهـذه النـظرية في كــتـابـنا: «من تســاؤالت عـصــرنا»،

ص. 118-119، ط/النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2001.
67) انظر كـتــاب : «أثر الشـرق في الغــرب»، للمـسـتــشـرق األلمـاني جـورج يـعـقـوب (-1937)، وقـد رجـعت إليـه
لالطالع علـى تفـاصــيل المــؤثرات الشــرقـيــة في الحــضـارة الغــربيــة. قـد ترجم هـذا الكتـاب إلـى العـربيــة

األستاذ فؤاد حسين علي، وطبع بالقاهرة سنة 1946. انظر صفحات 21 وما بعدها.
68) انظر كـتـاب : «تراث اإلسـالم». تصنـيف المـسـتـشـرق األلمـاني شـاخْت (1902-1969) وزمـالئه. ويُعـد هذا
المـستـشرق من أكـثر المـستـشرقيـن اطالعاً على الفـقه اإلسـالمي، وقد نشـر هذا الكتاب في ثالثـة أجزاء،

سلسلة كتب عالم المعرفة بالكويت 1978. انظر الجزء الثالث، ص، 139- 140.
69) راجع ما ذكره المـستشرق جـورج يعقوب في كتابـه: «أثر الشرق في الغرب في موضوع الـصفر». وانظر
«مـادة الصـفـر في لسـان العـرب»، حـيث يورد ابـن منظور أمـثلة من األدب الجـاهلي تـدل على أصـالة لفظ
الصفر في اللغة العربية. وقد ذكر أن الصفر في حساب الهند هو الدائرة. انظر لسان العرب، ج.461/4
. «SANYA» ومـا بعـدها. ومـا ذكـر الدكـتـور أحـمـد مـحـمـد عـثـمـان، حـيـن قـال: إن الـعـرب ترجـمت كلمـة
الهـنديـة بمـــــعــنى الفــراغ. ثـم صــــارت تـســـمـى الصــفــــر، وكـــــانــت قــــد تـرجــــمـت إلى الالّتـينـيــــة بـلــفظ
«CEPHIRUM» وعرفـت في اللغات األوروبيـة الحديثـة كلها بألـفاظ «ZERO - ZERO» وهي كلمات تعني
الرقم الغريب (؟). رأي غيـر مدعوم بالدليل ولذلك اعتـبره غريباً والسيـما حين يقول: إن الصـفر ظل سراً
غامضـاً يصعب على عامة الناس فـهمه. انظر بحثـه بعنوان: «دور العرب في النهضة األوروبيـة الحديثة».

محاضرات  الموسم الثقافي  لمؤسسة الثقافة والفنون بأبي ظبي 1993، ص.64 وما بعدها.
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70) مـسـتشـرق روسي مـعـاصر، مـتـخـصص في تاريخ العـالقـات الحضـارية بين الـشرق والغـرب والمـسـيحـيـة
واإلسالم، وأسـتاذ فـي معـهد االسـتشـراق التابع ألكـاديميـة العلوم الروسيـة. ومن كتـبه الهـامّة: «اإلسـالم

والمسيحية» الذي عربه األستاذ خلف محمد الجراد. سلسلة عالم المعرفة بالكويت 1996.

71) انظر كتاب : «اإلسالم والمسيحية» أليكس جورافسكي (المعرّب) ،ص.53.

72) انظر كتاب : «اإلسالم والحضارة العربية»، ج.219/1.

73) مستـشرق فرنسي (-1867)، كان أسـتاذاً للغة الـعربية في مـدرسة اللغات الـشرقيـة بباريس، وعـضواً في
المعهد العلـمي بها. وله تصانيف ذات أهمية مرجـعية. منها كتابه: «غزوات المـسلمين في أوروبا»، نشره

سنة 1836.

74) انظر : «اإلسالم والحضارة العربية»، ج.221/1.

75) انظر : «تراث اإلسالم» لشاخت، ج،52/1.

76) انظر : «الدعوة إلى اإلسالم» .ص.103-104.

77) نفس المرجع. ص. 104.

78) انظر : «اإلسالم والمسيحية» ص، 46 وما بعدها.

79) أعطى المـرجع السابق عـرضاً مـفصـالً عن الصورة النمطـية السـائدة في الكتابات الكنسـية عـن اإلسالم،
وعن رسول اللَّه ’ في العصر الوسيط. ص، 67 - 92.

80) المرجع السابق، ص. 137 وما بعدها.

81) انظر كـتاب : «اإلسالم والمـسيـحيـة في العالم المـعاصـر للمسـتشـرق مونتگُمـري واتْ. عرَّبه األسـتاذ عـبد
الرحمن عبد الله الشيخ ، ط/ الهيأة العامة للكتاب بمصر 1998، ص. 27 وما بعدها.





73 ممممددددللللوووولللل    ااااللللننننظظظظاااامممم    ااااللللععععاااامممم    ففففيييي    ااااللللتتتتصصصصررررفففف    ااااللللققققااااننننووووننننيييي

ممممددددللللوووولللل    ااااللللننننظظظظاااامممم    ااااللللععععاااامممم    ففففيييي    ااااللللتتتتصصصصررررّّّّفففف    ااااللللققققااااننننووووننننيييي

ّوووويييي إإإإددددررررييييسسسس    ااااللللععععللللوووويييي    ااااللللععععببببددددالالالالّّّ

أأأأووووالالالال    ::::    ااااللللننننظظظظاااامممم    ااااللللععععاااامممم    ووووححححسسسسنننن    ااااآلآلآلآلدددداااابببب

الـنـظـام الــعـــــــــــام واآلداب (l’ordre publique et les bonnes mœurs) فـكـرة
تسـتعـصي طبيـعتـها على التـحديد، ويمـكن أن يقال في شيء من التـعمـيم والتقـريب
إن النظام العـام هو كل ما يمس كـيان الدولة أو يتـعلق بمصلحـة عامـة أساسـية من
مــصــالحــهـــا، وســواء في ذلك أكــانت هـذه المــصلحــة ســيــاســـة أم اجــتــمــاعــيــة أم
اقـتــصـادية. ويراد بالمــصلحـة العــامـة كل أمـر يتــعلق بالنظام األســاسي للمـجــتـمع
بحيث يرجح عـلى كل مصلحة فـردية. ومن ثم وجب على جمـيع األفراد أن يحتـرموا
كل مـا يتـعلق بالنظام العـام، حـتى ولو كـان في ذلك تضحـيـة بمـصـالحهم الـخاصـة،
فإذا هم خرجوا على هذا النظام باتفاق خاص وقع هذا االتفاق باطال عديم األثر.

وقـد تكون المـصـلحـة العـامـة سـيـاسـيـة، كـمـا هي الحـال بالـنسـبـة إلى كل مـا
يتـعلق بتنظـيم الدولة وطريقـة مـبـاشـرة سـيـادتهـا بوسـاطة سلطاتهـا المـخـتلفـة. وقـد
تكون هذه المــصلحـة اجـتـمـاعـيـة، كـمـا هـي الحـال بالنسـبـة إلى تنـظيم األسـرة ومـا
يتـــعـلق بكفـــالـة اســـتـــتــبـــاب األمـن والنظـام في الدولة. وقـــد تـكون هذه الـمــصـلحـــة
اقـتـصــادية، كـمـا هي الحـال بـالنسـبـة إلى تنـظيم اإلنتـاج القـومـي في الدولة وتداول
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النقــد فـيـهـا ، وقــد تكون أخـيــرا هذه المـصلحــة خلقـيـة، كـكل مـا يؤدي إلى صــيـانة
.(bonnes mœurs) األخالق الحميدة في الدولة، وهذا ما يطلق عليه حسن اآلداب

       وليس من الممكن إطالقا أن نحصر األمور التي تدخل في نطاق النظام العام.
ومن ثم لـم يكن هناك مــفــر من أن نـتــرك زمــام األمــر لفطنة الـقـاضـي، الذي يقــدر،
بمناسـبة كل حـالة، مـا إذا كان مـحل االلتـزام أو سبـبـه يتمـشى مع النظام العـام أو
ما يخالفه، وعلى القاضي أن يهتدي في ذلك بصالح الجماعة. على أن يلتمس ضوء
تلك الهـدايـة في المـبـادئ العـامـة الـتي تسـود في بلده، ال أن يبـحـث عن ذلك الضـوء
في قــريرة نفـســه هو، لكي يكـيف النظام العــام بحـسب مــا يراه هو مــثـال أعلى لـمـا
يجب أن تكون علـيه األمـور فـي بلده. وبعـبـارة أخـرى على القـاضي، وهو في سـبـيل
تحديد ما إذا كان أمر ما يتفق مع النظام العام أم يخالفه، أن يهتدي بمعيار مادي
يتلمـسه في ذات البـيئـة التي يعـيش فيـها، ال أن يهـتدي بمـعيـار شخـصي يرسمـه له

تفكيره ومثله العليا.(1)
من هذا يبــين أن النظام الـعـام هو المــبـادئ القــانونيــة التي ال يمكن لـألفـراد
مخالفتها، وإن خالفوهـا كان جزاء تصرفهم هو البطالن. ولم نقصد من كل هذا أن
نضع تعـريفـا للـنظام العـام، وإنمـا مـجـرد تقـريب فكرته إلى األذهـان. فـفكرة النظام
العـام في الحقـيقـة فكرة واسعـة مرنة، يـعوزها التـحديد، لدرجـة أن استـعصت حـتى
اآلن على أن يجــد لهــا الفـقــهـاء تعــريفــا جـامــعـا مــانعـا. وقــد عـبــر البـعـض عن تلك
الحقـيقـة بقوله : «إن النظام الـعام يستـمد عظمـته من ذلك الغـموض الذي يحـيط به.

فمن مظاهر سموه أنه ظل متعاليا على كل الجهود التي بذلها الفقهاء لتعريفه».
لقــد أثارت فكرة النـظام العــام جـدال واســعــا بين فــقـهــاء القــانون الوضــعي،

واختالفا بيّنا في آرائهم ، ولم تتفق آراؤهم على بيان مداه.
فـالعـالمـان (ألوبري وَ رو)، لم يقـدمـا لنا شـيـئـا نعـرف منه النظام العـام، وكل
الذي يمـكن أن ننقله عـنهــمــا أنهــمــا يريان أن النصــوص اآلمــرة والناهـيـة ال يـمكن

مخالفتها من قبل المتصرفين(2) ومعنى هذا أن هذه الصيغ معيار  للنظام العام.
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أمـا (دييمـولومب)(3) فـيمـيـز بين القانـون العام الذي غـايتـه المبـاشـرة أو غيـر
المباشرة النفع العام، وبين القانون الخاص الذي غايته منفعة خاصة لألفراد، وهو
 ال يهم النـظام العـام بـينمــا األول يهم النظام العــام. والحــقـيــقـة أن هـذه  الفكرة ال
تعطي شـيـئـا واضـحـا عن النظام العـام، ألن التـسـاؤل سـيـبـقى مطروحـا عن مـا هو

النفع العام. 

وأمـــا (هنري) فـــقـــد أقـــام نظرية الـنظام الـعــام عـلى فكرة حـــمـــاية الحـــقـــوق
وتحـديدها، وعنده أن الحمـاية والتـحديد هو الدور المـزدوج (le double rôle) لفكرة
النظام العام. فـفي كل نظام اجتـماعي مؤسس تأسـيسا جـيدا يكون تحديد الحـقوق
ليس بأقل أهميـة من ضمان مبـاشرتها. وفكرة النظام ليـست بسيطة بل توجد فيـها
عناصــر مـن طبــيــعــة مــخــتلفــة، بعــضــهــا ثابت ال يـتــأثر بالظروف الخــاصــة بـتطور

المجتمع ذاته. وبعضها قابل للتأثر بهذه الظروف.

والنـوع األول يقـــدمـــه القـــانون باسـم النصـــوص اآلمـــرة والناهـيـــة. ويُســـمي
(مـاسون) النصـوص اآلمرة بـالمثـبتـة، وهي إمـا مثـبتـة لمـبادئ آمـرة، وإما لقـرارات

(décision impérative)، ويقسم النصوص الناهية إلى مانعة ومقيدة للحق.

وأما تقييد الحق في النصوص الناهية فمعناه أنه عند إساءة استعمال الحق
يمنع صاحبه من استعماله بشكل يضر بالغير.(4)

إن هذا التـقــسـيم الذي اخـتــاره (مـاسـون) تقــسـيم تحكمي، وإن كــانت أصل
الفكـرة التي تقــول إن النـصــوص اآلمـرة والـناهيــة هي التـي تدل على النـظام العــام
فكرة صـحـيحـة. فـمن التـحكم القـول أن النصـوص التي تعطي المـبـادئ تخـتلف عن
النصوص التي تدل على الـقرارات اآلمرة. والصحـيح أن كال النوعين يعطي مـبادئ
قانونيـة واحدة . كمـا أنه تحكمي كذلك حصـر صيغ النهي بالمنع في إقامـة الدعوى

وتقييد الحق.
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كــمـا أن هذا الـتـقــسـيـم يُشـعِــر بأن مــاعـدا الـصـيغ الـتي ذكـرهـا ال تدخل في
النصوص التي تدل على النظـام العام. والحقيـقة أن المشرّع لم يلتـزم صيغا مـعينة
للـداللة علـى النـصـــوص الـتي تهـم النـظام العــــام. وإن كــــان الغــــالب هـو مـــا ذكــــره

«ماسون».

والذي يعـاب على نظرية مـاسون كـذلك أنه جـعل طرق تفـسيـر النصـوص على
النظام العـام المتغـير. فـقد جعـل الطريقة االستـقرائيـة والطريقة االسـتنتاجـية تدالن

على النظام العام. ألن كل واحدة منهما تثبت قواعد قانونية تهم النظام العام.

وأخـيرا فـإن األسـاس القـانوني لنظرية «مـاسون» ال يـمكن التسـليم به. فليس
صـحيـحـا أن النظام العـام هو التـحديـد والحمـاية. فليس صـحـيـحا مـثـال أن السلطة
األبوية أو الزوجـية وحرية التـعاقـد أصبحت من الـنظام العام ألن طبـيعتـها التـحديد

والحماية. بل ألن المشرّع أراد لها أن تكون كذلك.

كـمـا أن التـحـديد والـحـمـاية مـوجـودان في النصـوص التي ال تـعـدّ من النظام
العام. ألن طبيعة القـانون تحديد الحقوق. ويأتي حفظ أو حماية الحقـوق نتيجة لهذا
التحديد. فالعـقد يحدده القانون بنصوصه وبالشروط التي يضـعها الطرفان. وتكون
نتيجـة هذا التحديد حمـاية االلتزامات المتـقابلة من العبث بها من أطـراف التصرف

القانوني.

وعلى هذا يكون «ماسـون» قد خلط  في نظريته بين غاية النصـوص القانونية
ونتيـجتها والنـظام العام. والحقيـقة أنه البد إلقامـة نظرية النظام العام من االعتـماد
على النصـوص ذاتهـا، دون أن ندخل في حـسابنـا غاية النص والـنتيـجـة التي يؤدي
إليـها، ألن الغايـة والنتيـجة تتـساوى فيـهمـا كافـة النصوص القـانونية أي النـصوص

الخاصة بالنظام العام والنصوص التي ال تمتُّ إليه من حيث األصل.
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ويقسم الفقيه «كابيتان» النصوص إلى ثالثة أقسام :

القـــسم األول : وهو الـقــسـم األعظم، نصـــوص تفـــســـيــريـة إلرادة الطرفـــين.
والقـسم الـثـاني هو النصـوص اآلمـرة والنـاهيـة، والقـسم الثـالث نصـوص تـنظيـمـيـة

.dispositives (5)

    1))))    ااااللللننننصصصصووووصصصص    ااااللللتتتتففففسسسسييييررررييييةةةة

وهي النصـوص التي يمكن لألفـراد أن يسـتـبعـدوا تطبـيـقهـا ليـضـعوا غـيـرها،
تطبـيقـا لمبـدأ سلطان اإلرادة، وهي مـا تسمـى عند أغلب الفقـهـاء بالقواعـد المقـررة

أو المكملة أو المفسرة أو المتممة، إذ إن هذه القواعد ال صلة لها بالنظام العام.

    2)))) ااااللللننننصصصصووووصصصص    ااااآلآلآلآلممممررررةةةة    ووووااااللللننننااااههههييييةةةة

يتــضــمـن القــانـون بجــانــب النصــوص التــفــسـيــرية نـصـوصــا آمــرة ملـزمــة
(obligatoire).... والبــواعث (les motifs) التي تحــدو بالمــشـرّع لفــرض هذه القـواعــد
هي: ضمــان صـــيـانة الـــنظام الــعام، يعني النظام الضروري للتنظيم االجـتماعي
واحــتــرام اآلداب. وحـفـظ األشــخـاص مـن األضــرار التي تـحــصل بدون وجـــه حق

( immérité) التي يمكن أن يسببها المتصرف في بعض الظروف.

هذا النوع الـثـاني مـن النصـوص يـجب أن يكون بالضــرورة نصــوصـا آمــرة،
ألنه من الواضح أن هذا األسلوب يفقد غـايته إذا كان من الممكن استـبعاده بإرادة

العاقدين.

ويرى «كابيتان» أنه توجد في الصيغ اآلمرة والناهية مـواد كثيرة جدا غايتها
إيجاد طريقة لحماية الحقوق.

ويخلص «كــابيـتــان» إلى أن النصــوص اآلمـرة من القــانون الخـاص هـي إمـا
.(intérêt privé) نصوص من النظام العام، أو نصوص لحماية المنفعة الخاصة
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(les lois dispositives)  :    ااااللللننننصصصصووووصصصص    ااااللللتتتتننننظظظظييييممممييييةةةة ::::    ً أأأأووووالالالالًًً

تتعلق هذه النصوص بمـواضيع ال يكون لإلدارة أي دور فيها. فـقد تظهر في
الحياة القانونية مسائل ال يكون إلرادة المتـعاقدين أن تقطع فيها برأي ألنها تظهر
في شكل نزاع (conflit) بين منافع شـخـصـين لم يكونا مـتـعـاقـدين. بمـعنى أن هذا
النـزاع يرجع إلى مـــصــالـح خــاصـــة. وألجل حل األمـــر يقـــارن المـــشــرّع بيـن هذه
المصالح ويوازن بيـنها ثم يعـــطي الــرجْــحان الذي يظهر أنه أحـق بالحماية. هذه
األوامـر (prescription) القـانونـيـة، المـسـتـوحـاة مـن اعـتـبـارات العـدالة، تـكوّن نوعـا
يتمـيز عن النوعين األولين. فـهي ليست مفسـرة وال آمرة ألنها تنتظم المـسائل التي

تحصل بين األشخاص الذين لم يتعاقدوا في ما بينهم.

ورغم أن الفـقيـه «كابـيتـان» وضع هذه القواعـد مـوضعـا متـمـيزا عن النوعـين
السابقـين إال أنه لم يذكر لنا ما هي طبـيعة هذه النصوص. اللهم إال أن يفـسر ذلك

على أنه ما دامت توجبها قواعد العدالة فهي من النظام العام.

وأخــيــرا نرى "كــابـيــتــان" يعــرف النظام الـعــام بأنه النـظام في الدولة، يـعني
تنسـيق للـنظم، وتنظيم للقـواعـد الـقـانونيـة التي هي ضـرورة للدولـة في اسـتـعـمـالهـا
وعـملـهـا. فكلمـة الـنظام العـام تدل عـلى فكرة تنظيم مـنطقي وعلى فكرة الـتـدرج في

النظم التي تعطي إلى المجموع الوحدة والحياة.

"on peut définir l’ordre public, l’ordre dans l’Etat, c’est à dire l’arrangement des
institutions, l’organisation des règles qui sont indispensables à l’exercice et au
fonctionnement de l’Etat. Le mot ordre public, en effet, est l’idée d’une disposition
logique, d’une subordination qui donne à l’ensemble l’unité et la vie".

ويالحظ عـلى التــقـســيم الذي قــال به الفــقــيـه «كــابتــان» أنه جــعل النصــوص
القــانونيــة اآلمـرة نوعــين، نوع يـعـدّ من النـظام العــام، ونوع ال يعـدّ مـنه، وسـمــاه :
«نصـوصٌ لحمـاية المـصـالح الخاصـة» (lois de protection d’intérêts privés) ومع
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ذلك لم يعط حكمـا مـعينا لكل قـسم، ولم يذكـر كيف يـمكن معـرفـة ذلك. كمـا أن ممـا
يالحظ عـلى نظريـة الفــقــيــه «كــابـيــتــان» جَــعلُـه النصــوصَ التـنظيــمــيــة خـــارجــة عن

النصوص اآلمرة والناهية ، مع أنها داخلة فيها.
والمالحظة الـتي يمكن أن توجه للتعـريف الذي قدمـه الفقيـه «كابيتـان» للنظام
العـام هو أنه عرّف النظام العـام بالنتـيجـة القانونيـة المتـوخاة من النظام العـام. أي
أنه لم يعـرّف النظام العام مـباشـرة، يضاف إلى ذلك أن التـعريف الذي قـدمه يتـسم
بالغموض واإلبهـام، فهو  يشمل كل نوع من أنواع التنظيم في دولة ما، كـما يشمل

النصوص التي سماها بالمفسرة.
كـما أن التـعريف لم يتـضـمن كذلك المـعيـار الذي توزَن وتقـاس به هذه النظم
القانونيـة، فمتى تكـون غاية القانون قـيام النظام بالدولة، ومتـى يكون المراد منه أن
يحكم عالقة األفـراد المالية ؟ هل يترك ذلك لرأي القـاضي أم أن القاضي ال رأي له
في هذا المجال ؟ ثم مـا هو المدى المسموح به للقـاضي أن يدخل نصا في النظام
العـام للدولة أو يخـرجه منه ويـدخله في عالقـات األفـراد الماليـة ؟ وال يخـفى أن ترك
المـــعــيـــار األصلي في هذا الـشكل مـــشــوبا بـالغــمـــوض واإلبهـــام يجـــعل حـــقــوق

األفــراد والــواجبــات الــملقــاة عــلى عــاتقهم خاضعة لألهواء(6).
ويرى الـفــقـــيــه فـــاريي ســـومـــيــيـــر(7) (Varilles Soummières) أن النصــوص
القـانونية كلهـا تهم النظام العام، وال يمكـن مخالـفة أي قانـون. وقد اعتـمد في تأيـيد
رأيه علـى اللغــة الـدارجــة في أن النـظام العــام يـدل على األمن الـعــام، كــمـــا أنه في
تبـرير نظريتـه تمـسك بمنطق الفلسـفـة. ويقـول إن النظام العـام فـيهـا مـعناه التـرتيب
المعقول لكل األشياء في الشعب (la disposition rationnelle dans un peuple) وأن
هذا التـــرتيب ال يحـــصل إال بشــرطيـن : أن ترشــد القــانـون إلى هذا التـــرتيب، وأن
تكون مطاعــة. ويسـتـخلص مـن وجـوب احـتـرام القــوانين وطاعـتـهــا أن كل نصـوص
القـوانين تـؤثر في حـيـاة  المـجـتـمع، وكل مـخــالفـة لهـا تتـضـمن اعـتـداء عـلى النظام

العام.
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ويالحظ أن هذه النظرية تفترض أن تغيير النظام العام يتضمن نفس المعنى
في الفلسفة والقوانين، والكلمات والمصطلحات تتـغير غالبا بحسب المواضيع التي
تسـتـعـمل فـيـهـا. فـالقـانون الذي هو علم من العلوم له قـامـوسـه القـــائم والمـــسـتـقل
بنفـسـه، فـالــذي يعــتـقـد مـثال أنه كـوّن لنفـسـه فكرة مـحـددة عن نظرية االلـتـزامـات
التضـامنــية من دراســته العمـيقـة للتضـامن األخالقي (la solidarité morale) يكون
قـد أخطأ خطأ جسـيـما. واألمـر كذلك بـالنسبـة لتـحليل ما وراء طبـيـعة النظام العـام
فــقــد ال يمكـن أن تنكشف أســرار الـنظام العــام، إذ إن كــال المــجــاليـن مــخــتلفــان،
(la loi est faite à l’usage du والحـقـيـقـة أن القـانون قـد وُجد لـتسـتـفـيـد منه العـامـة
(public، وبمــوجب بعض الشــروط يســتطيع الكل الـتـمــسك به، ألنه طالـمـا يخــاطب
أفـراد الجمـاعة فـوجوده يهم الـمجـموع، والجـماعـة ال يمكنهـا أن تعيش بدون قـانون
ينظم الـحـيــاة داخلهــا، كـمــا أن القــانون ال يمكنه أن يؤدي الـوظيـفــة التي وجــد من
أجلهــا دون قـضــاء، كـمــا أن القـضــاء ال يمكنه أن يؤدي وظـيـفـتــه دون قـانـون ينظم
أصوله وأوضـاعه، فال جمـاعة بدون قانون، وال قـانون بدون قضاء، وال قـضاء بدون

قانون ينظم طريقة االلتجاء إليه وإجراءات الفصل في المنازعات.

إن المـقـصـود بـالنظام العـام هو المـبــادئ األسـاسـيـة التي يقـوم علـيـهـا نظام
المـجـتـمع في الـنواحي السـيـاسـيـة واالقـتـصـادية واالجـتـمـاعـيـة والـخلقـيـة، وهذا هو
التعريف الذي يقدمه الفـقه، ولكنه تعريف يكشف عن أن فكرة النظام العام ال يمكن
أن تكون معيارا دقيـقا يمكن استخدامه للكشف بسهولة عن نـوع القواعد القانونية،
وعن مدى اتصـالها بمقومات الـدولة األساسية ومصـالحها العامـة. وإذا كانت فكرة
النظام العام واآلداب على هذا النحو من المرونة والتطور، فإنها تعتبر المنفذ الذي
تدخل منه الـعـوامل االجـتـمــاعـيـة واالقـتــصـادية والخلقــيـة إلى النظام القــانوني، كي
تالئم بينه وبين التطور الذي تـعرض له المـجتمع فـي وقت معيـن، وفي غير الـحاالت
التي يتـدخل فيـهـا الشارع بمـقـتضى نصـوص يأخـذ فيـهـا بمقـتـضيـات هذا التطور،
تقع على عاتق القاضي مهمة تحقيق هذه المالءمة. فالقاضي يكاد يكون شارعا في
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هذا النطاق، وعليه أن يستلهم الـمصلحة العامة ويتقـيد بالنظم واآلداب السائدة في
المــجــتــمع. فــال يُعــول على آرائه ومــعــتــقــداته الخــاصــة، وإنمــا يراعـي مـا تـدين به
الجمـاعة. ومن ثم كـان الفصل فـيمـا إذا كانت قاعـدة معـينة تتعلق بالنظـام العام أو

اآلداب مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.

ً    ::::    تتتتغغغغييييرررر    دددداااائئئئررررةةةة    ااااللللننننظظظظاااامممم    ااااللللععععاااامممم    ببببتتتتغغغغييييرررر    ااااللللممممككككاااانننن    ووووااااللللززززمممماااانننن     ثثثثااااننننييييااااًًً

إن فكرة النظام العام تضيق وتتسع تبعا لألفكار السائدة في المجتمع. فهي
تنحصر في أضـيق الحدود في ظل المذاهب الفردية التي تقدس حـرية الفرد وتقدم
مـصلحـتـه على مصـلحة الـمجـمـوع، بينمـا تتـسع في ظل المـبـادئ االشتـراكـيـة التي

تضع مصلحة المجموع في المقام وتضحي في سبيلها بالمصلحة الفردية.
وهكـذا يالحـظ أن دائرة النـظام الـعــــام تضــــيـق إذا تغـلبت نـزعــــة المـــــذاهب
الفردية، هذه المذاهب تطلق الحـرية للفرد، فال تتدخل الدولة في شؤونه، وال تحـميه
إذا كـان ضـعيـفـا، وال تكبح جـمـاحـه إذا كـان قويـا. فإذا تغـلبت النزعـة االشـتراكـيـة
ومـذاهب التضـامن االجتـماعـيـة اتسعت دائرة النظام الـعام، وأصـبحت الدولة تقـوم
بشـؤون كـانت تتـركـهـا للفـرد، وتتـولى حـمـاية الـضـعـيف ضـد القـوي، بل هي تحـمي
الضـعيـف ضد نفـسـه. وال نستـطيع أن نحصـر النظام العـام في دائرة دون أخـرى،
فهـو شيء متغيـر، يضيق ويتسع حـسب ما يعدّه الناس في حـضارة معينة مـصلحةً
عـامـةً. وال تـوجـد قـاعـدة ثابـتـة تحـدد النظام الـعـام تحـديدا مطـلقـا يتـمــشى على كل
زمان ومكان، ألن النظام العام شيء نسـبي. وكل ما نستطيعه هو أن نضع مـعيارا
مرنا يكون معيار «المصلحة العامة». وتطـبيق هذا المعيار في حضارة معينة يؤدي

إلى نتائج غير التي نصل إليها في حضارة أخرى.
من كـل مــا ســـبق يبـــين لنـا أن دائرة النظـام العـــام ليــسـت ثابتـــة ال تتـــغــيـــر
مـحـتــوياتهـا وال تتـبــدل، وإنمـا هي مـتـغــيـرة، فـفكرة النظـام العـام هي فكرة نســبـيـة
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متطورة، إذ هي تختلف باختالف الفكرة السائدة في كل بيئة وفي كل عصر. فكثير
من ضـروب التـعامل الـتي كانت تعـتـبـر صحـيـحـة في الماضـي بل وإلى عهـد قـريب،
أصـبـحت اليـوم مـخـالفـة للنظام العـام في ظل التنظيـمـات الحـديثـة التي تدخّل فـيـهـا
الشارع بنصـوص آمرة ال تجـوز مخالفـتهـا. والرقّ الذي كان مبـاحا من قـبل أصبح
اليـوم مـخـالفـا للنظام العـام. والتـأمـين على الحـيـاة الذي كـان مـستـهـجنا لمـخـالفـتـه

لآلداب أصبح اليوم مقبوال. وكذلك الحال بالنسبة إلى الوساطة في الزواج.

ومن الطبـيـعي أن تكون فكرة النظـام العام مـتـغـيـرة بحـسب المكان والزمـان،
ألنها تقوم على اعتبار مصالح الجماعـة األساسية، سياسية كانت هذه المصالح أم
اجتماعية أم اقتصادية أم أخالقية، ومصالح الجماعة تتأثر بظروفها الخاصة، التي
هي دائمـا متـغيـرة. وهكذا فـما يخـالف النظام العـام في بلد معـين قـد ال يخالفـه في
بلد آخر، فتتـعدد الزوجات يقع مخالفا للنظام العـام في البالد األوربية، ومن ثم يقع
باطال كل اتفـاق يستهـدف هذا التعـدد. ولكن تعدد الزوجـات يعتـبر مـسموحـا به في
المـغــرب مـثـال وفي غـيــره من البـالد اإلسـالمــيـة بالنسـبــة إلى المـسلمــين وذلك وفق
األنظمة الـقانونية المـعمـول بها، ويقع باطال كل اتفـاق يستـهدف تقـييد حـرية الرجل
المـسلـم في السـيـر وفق هذا الـنظام. وهكذا نالحظ أن مــعنى النظام العـام يـخـتلف
من جـمــاعـة إلى أخـرى ومـن زمن إلى آخـر، ويتــحـدد في ضـوء نظـامـهـا الســيـاسي
واالقـتصـادي واالجـتـماعي، وعلى الـخصـوص في ضـوء الفلسـفة التـي تعتنقـهـا هذه

الجماعة.

وعلى أي حــال فـإن عـدم انضــبـاط فكرة النـظام العـام كـمــعـيـار لـلتـفـرقــة بين
القـواعـد التي لهـا مـســاس به وتلك التي ال صلة لهـا به، وعـدم ثـبـات هذه الفكرة، ال
يعني انعدام كل فائدة لهـا، ذلك أن القضاء يتخذ منها أساسـا للبحث الذي يقوم به
في كل حـال على حدة، ولمـعرفـة مـا إذا كان األمـر يتعلق بالـنظام العام أو ال يتـعلق
به، وله في ذلـك سلطة واســعـة في الـتـقــدير. وهو يحكّـم في هذا التــقـدير الـمـفــاهيم

والمثل السائدة في الجماعة.
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ً    ::::    ححححسسسسنننن    ااااآلآلآلآلدددداااابببب ثثثثااااللللثثثثااااًًً

يُقـصـد بحـسن اآلداب قـواعـد األخـالق الحـمـيـدة التـي تدين بهـا الجـمـاعـة في
بيـئة مـعينة وفي وقت مـعلوم. وقـد عرّفـها األسـتاذ السنهـوري(8) بقوله : «اآلداب في
أمـة معـينة وفي جـيل مـعين هـي مجـمـوعة من القـواعـد وجد الـناس أنفسـهم ملزمـين
باتباعها طبـقا لناموس أدبي يسود عالقاتهم االجتمـاعية. وهذا الناموس األدبي هو
وليـد المـعـتـقـدات المـوروثة والعـادات المـتـأصلـة وما جـرى بـه العـرف وتواضع عليـه

الناس، وللدين أثر كبير في تكييفه».

وتجــدر اإلشــارة إلى أنه كلـمــا اقـتــرب الديـن من الحــضــارة، ارتفع المــعــيــار
الخلقـي، وزاد التـشـدد فـيــه. ومن هنا نرى أن العــوامل التي تكيف النـامـوس األدبي
كـثـيـرة ومـتنوعـة. فـالعـادات والعـرف والدين والتـقـاليـد، مـيـزان إنسـاني يزن الحـسن
والقبيح، ونوع من اإللهام البشري يميز بين الخـير والشر، كل هذه العوامل مجتمعة

توجد الناموس األدبي الذي يخضع الناس له، ولو لم يأمرهم القانون بذلك.

إن المــقـصـود باألخــالق مـجــمـوعـة المــبـادئ واألفكـار التي تدور حـول مــعنى
الخيـر  ومعنى الشـر، أي هي نظرية الخيـر والشر. كـما يقصـد بها المـجمـوعة التي
تحكم أفعـال اإلنسان وتقومهـا على أساس ما تنطوي عليـه من خير أو شر فـتحض

على فعل الخير وتنهى عن ارتكاب الشر.

وإن الحكم على فـعل من االفـعـال بأنه خـيـر أو شـر ال يمكن أن يقـوم إال على
حــقـيــقــة مـا يـقـصــد به، أي ال يمكـن أن يؤسس إالَّ على النـوايا واألفكار. ولذا فــإن
األخـالق تتــجـه بأوامـرهـا ونواهيـهـا عـلى الخـصـوص إلـى هذه الناحـيــة، أي إلى مـا
يسـمى بالـنشـاط الداخلي لإلنسـان، وهـدفـهـا أن تجـعل من كل فـرد إنـسـانا فـاضـال

مفعم النفس يحب الخير عازفا عن الشر.
واألخالق إذ تتناول سلوك األفراد بالتنظيم، فإن أحكامها تمتد إلى كل صور
النشـاط اإلنساني، داخليـا كان أو خارجـيا، مـما يعني أن قـواعد األخالق تعـمل في
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النطاق الذي يعـمل فـيه القـانون باإلضافـة إلى مـا لها من مـجـال عمل تنفـرد به، هو
النشاط الداخلي أو الباطني.

ولكن األخـــالق في تناولـهــا لسلـوك األفــراد، تعــول فـــيــمــا تـحكم به عـلى هذا
السلـوك تعـويـال كـبــيــرا على البــواعث إلى هـذا السلوك أو القــصــد منه، أي أنهــا ال

تتناول السلوك إال باعتباره مظهرا للنوايا واألفكار.

وإذا كــــان الحكـم الخـلقي مــــرتبـطا، وفـي كل األحــــوال بالحــــال الـذهنيــــة أو
النـفـــســـيـــة للفـــرد، ومـــا دامت هـذه الحـــال من األمـــور الـتي يمـكن أن يقـــام الدلـيل
الملمــوس عليـهـا، أي مــا دامت حـقـيــقـة النوايا واألفكار ال يـمكن أن تعـرف مـعــرفـة
أكيـدة بالوسـائل البشـرية، فلم يكن من المـمكن أن يفرض هذا الحكم بجـزاء يتمـثل
في رد فعل خارجي ومـادي، تقوم به الجماعة ضد مـخالف األخالق، أي لم يكن من
المــمكن أن يـفـرض حكـم األخـالق فــيــمــا يحــســه مـخــالف هـذه القـواعــد من تـأنيب

الضمير، وما يقابله السلوك غير الحقيقي من نفور الجماعة واستنكارها.

وإذا كـان القـانون يتـجـه مبـاشـرة إلى تنظيم الـعالقـات االجـتـمـاعيـة، بوضـعـه
األحكام لألفعال والمـواقف، فإنه ال يُعنى بالنوايا واألفكار إال باعتبـارها تابعة لهذه
األفـعـال والمـواقف، بل إنه ال يتناول بـالتنظيم كل مـا يعـتـبـر من األفـعـال والمـواقف
من نشـاط اإلنـسـان، وإنمـا يخــتـار من هذه األفـعـال مــا تبـدو الحـاجــة إلى ضـرورة
التزامه من كل األفراد تحـقيقا للنظام، وما تحس الجماعـة بأن لها من إمكانيات ما

يعينها على فرضه بالقسر إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتجـدر اإلشــارة إلى أن كـثـيـرا من صــور النشـاط الظاهر لألفــراد يدخل في
مـجــال كل من القــانون واألخــالق في نفس الوقت، وغــالبـا مــا يكون حكـمـهــمـا فــيـه
واحدا، فـيكون الفعل أو السلوك مأمورا بـه أو منهيا عنه في كل من قواعـد األخالق
وقـواعــد القـانون. ولكن يـبـقى لألخـالق بعــد ذلك مـجــالهـا الخـاص في حـكم األفكار
والعواطف التي ليس لهـا مظهر خارجي، كـما يبقى لألخـالق مجالها الخـاص أيضا
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في المـجال السلوكي الثـانوي األهميـة الذي ال يقتـضي تحقـيق النظام في العـالقات
االجتماعية امتداد حكم القانون إليه.

ويرى الفـيلسـوف األلماني «كـانت»(9) أن االمـتـثال للـقاعـدة القـانونيـة إنمـا هو
وليد ذلك اإلكراه المحـسوس الذي يعرضنا له اإلخالل بها، فهو ليس واجـبا يفرضه
الضـمـيـر، إننـا نمـتـثل لحكم القـاعـدة الـقـانونيـة ال ألن ضـمـيـرنا يوحي إلـينا بوجـوب
االمتثـال لها، وإنما مخافة بطش الـسلطة العامة. على عكس الحال بالنسبـة للقاعدة
األخـالقــيـة، فــهي ال تنبـعث مـن سلطة آمـرة خــارجـة تملـك وسـائل إكـراه مــادية. إن
المرء ال يطيع القـاعدة األخالقيـة تحت تأثير سلطة خارجيـة أو مخافة إكـراهها إياه
على االمـتثـال لهـا، وإنمـا احتـرامـا لذلك األمر الـذي ينبعث من الـضمـيـر مجـردا عن
أي اعتبار آخر. إن "كانت" ال يرى للقاعدة األخـالقية مصدرا غير ذلك الهاتف الذي
ينبعث من الضـمير ويتردد صـداه في أعماق أنفـسنا آمرا بالخير وناهيـا عن الشر.
إن إرادتنا وال شـيء غـيــرها هـي التي تفــرز لنا قــواعــدنا األخــالقــيـة، وبـذلك يجــعل
«كـانت» من اإلكـراه االجـتـمـاعي مـعـيـار التـفـريق األسـاسـي بين القـانون واألخـالق.
والحق أن اإلكراه االجـتماعي الـذي تختص به القاعـدة القانونية هـو الذي يُظْهِر في
ذاته فــيـصل الـتـمــيـيــز بينهــا وبين الـقـاعــدة األخـالقــيـة، وإنـمـا هو أثـر من آثار هذا
التـفريق. إن اإلكـراه االجتـماعي يلتـصق بالقـاعدة القـانونية دون القـاعدة األخـالقيـة
نتـيـجـة لكون األولى قـاعـدة حـيـاة اجـتمـاعـيـة بينمـا الثـانيـة حـيـاة فـردية. إن اإلكـراه
االجتـماعي ليس بضابط للتـفريق بين القانون واألخـالق كما يصـوره «كانت» بل هو
ليس ركنا طبـيـعـيـا في القـاعدة القـانونيـة، وإنمـا هو أثر من آثار طـبيـعـتـهـا كقـاعـدة
حـيـاة اجـتـمـاعـيـة. ذلك بأن هذه القـاعـدة ال تعـتـمـد في حـيـويتـهـا اعـتـمـادا كليـا على
اإلكـراه المـادي، وإنمـا تبـدأ أصـال باالعـتـمـاد علـى اتبـاع األفـراد لهـا برضـاهم فـال

يأتي ذلك اإلكراه إال في المرتبة الثانية وعند االقتضاء.

وتقـرب النـظريات الحـديثــة بين القـانون واألخــالق حـتى تكاد أن تقــضي على
كل فـــرق بينهـــمــا. فــمن حـــيث الغــرض تـرى أن األخــالق نوعـــان : مطلق ونســـبي.
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فالمطلق هو الذي يعبر عن المثل األعلى لخيـر اإلنسانية عامة، والنسبي يسعى إلى
تحــقـيق الخــيـر العــام في ظروف مـعــينة من الزمــان والمكان. وكـذلـك القـانون، فــيـه
المطلق الذي يعبر عن المثل األعلى للعدالة وخير اإلنسانية (القانون الطبيعي) وفيه
النسبي (الـقانون الوضعي) وهو ال يقـتصر غـرضه - كـما ترى النظرية التـقليدية -
على استقـرار النظام والعدالة، بل يهدف أيضا إلى تحـقيق الخير العـام. فإذا كانت
قواعد األخالق المطلقة بعيدة عن قـواعد القانون الوضعي، فإن األولى تسعى دائما
إلى االتصال بالثـانية واالندماج فـيها عن طريق الـقانون الطبيـعي. ومن حيث دائرة
كل مـنهــمـــا تسلـم النظريـة الحــديـثــة بأن الـقــانون ال دخـل له بالعـــبــادات واألخـــالق
الفـرديـة، ولكنهـا ترى أنه يـشـتـرك مـعــهـا في توخي الـخـيـر العــام للمـجـتــمع، وأنه ال
ينفض يده عن األعـمال البـاطنة، بل هو يراعيـها ويجـعل لها أثرا في تـقدير األعـمال
الظاهرة، فــهـو مــثـال يقـيـم وزنا لحـسن النـيـة والعـمــد وسـبق اإلصــرار ونيـة التــملك
وقصـد الوفاء إلخ... وإذا كـان ال يتدخل في الـنوايا التي تبقى كـامنة في النفس وال
يظهـر لها أثرٌ في الخـارج فمـا ذلك إال ألن هذه النوايا ال تصطدم بنشاط اآلخـرين،
وبالتـالي ال تقـتضي مـن القانون تنظـيمـا لهـا. والقانـون ال ينفرد بدائـرة  خاصـة به،
بل كل مــا يأمـر بـه أو ينهي عنه تـأخـذ به األخــالق أو تنهى عنـه. ومن حـيث الجــزاء
تسلّم النـظرية الحـديثـة بأن القـاعـدة القــانونيـة تتـمـيـز عن القـاعـدة الخـلقـيـة بأن لهـا
جزاء مـاديا مـحسـوسا، ولكنهـا ترى أن هذا الجزاء ال يتـعارض مع طبـيعـة القـاعدة
الخلـقــيــة وال يمكن اعــتــبــاره حــدا فــاصــال بين الـقــانون واألخــالق، إذ إن القــاعــدة
القانونية هي قـبل كل شيء قاعدة خلقية رأى المجتـمع في إحدى مراحل تطوره أن

احترامها ضروري لتحقيق الخير العام، ففرض احترامها وكفله بالقوة المادية.

وكل اتفـاق يرد على أمـر يتنافى مع األخـالق الحـمـيدة، يـقع باطال، لمـخالفـتـه
لحـسن اآلداب، كـاالتفـاق على أن تعـمل فـتاة في مـنزل معـدّ للعـهـارة، واالتفـاق على

شهادة الزور، حتى ولو لم تكن أمام محكمة، واالتفاق على القمار.
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وتتـصل اآلداب اتصــاال كـبـيـرا بالنظام الـعـام، بل هي في الحـقـيــقـة جـزء منه
يقـتصـر على الناحـيـة الخلقيـة في الجـماعـة. فـقد عـرفنا أن المـقصـود بالنظام العـام
هي تلك القواعـد التي يقصد بها تحـقيق مصلحة عـامة، سواء أكانت هذه المـصلحة
سيـاسية أم اجـتماعـية أم اقتـصادية أم أخالقـية. وما يمس المـصلحة األخالقـية في

الدولة هو ما يطلق عليه حسن اآلداب.

وإذا كـانت اآلداب تتـصل اتصـاالً كـبـيـراً بالنظام العـام، بل هي في الحـقـيـقـة
جـزء منـه، يقـتـصــر على الناحـيــة الخلقـيــة في الجـمــاعـة، فـقـد عــرفنا أن المـقــصـود
بالنظام العـام هي تلك القواعـد التي يقصـد بها تحـقيق مـصلحة عـامة، سـواء أكانت
هذه المصلحة سيـاسية أم اجتماعيـة أم اقتصادية أم أخالقية. ومـا يمس المصلحة

األخالقية في الدولة هو ما يطلق عليه حسن اآلداب.

وإذا كــانت اآلداب تدخل في الـحـقــيــقــة في رحـاب الـنظام العــام، إال أننا قــد
توارثنا من قـديمٍ الفصل بـينهمـا، وقد كـان لدى األقدمـين سـبب لهذا الفـصل. إذ لم
تكن نتــائج بطالن االتفـاق الـذي يقع مـخـالفــا للنظام العــام وذاك الذي يقع مـخــالفـا
لآلداب واحدة في الحـالتين عندهم. فالقـاعدة العامـة في بطالن االتفاق هي اعتـباره
كــأن لم يكن، وبالتــالي إرجـاع الـطرفـين إلـى الحـالة الـتي كـانا علـيـهــا قـبل إبرامــه.
واألثر المــتــرتب على ذلك هو أنه إذا كــان أحــد الطرفــين قـد دفـع لآلخـر مــبلغــا من
النقـود تنفـيـذا لهـذا االتفـاق، حُق له أن يسـتـرده منه. وكـان بعض الفـقـهـاء القـدامى
يُعْــمِلـون هذا األثر في البـطالن المــتــرتب علـى مــخـالـفــة حــسن اآلداب، فــمــا كــانوا
يجيـزون للرجل الذي وهب خليلتـه بعض المال، لكي يـصل منها إلى مـعاشـرتها، أن
يسـترد مـا أعطاها إياه، والـحكمة التـي أدت باألقدمـين إلى تقـرير هذا المـذهب هي
أنهم لم يريدوا بالنقـاش الذي يدور حـول تنفـيذ االتفـاق المـخالف لحـسن اآلداب أن
يتناهى إلى سـمع القـاضي فيـدنسـه. وقد وُجـدت التفـرقـة السابقـة بين النظام العـام
وحـسن اآلداب فيـمـا يتعلق باألثر الـمتـرتب على البطالن الناتج عن مـخـالفة االتفـاق
لكل منهـمـا، وجـدت هـذه التـفـرقـة صـدى قـويا ظل رنينه يؤثر فـي القـضـاء الفـرنسي
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حـتى اآلن، وإن بدأ يخـفق سـريعـا، وتأثر كـثـيـر من الفـقهـاء بالتـفـرقـة التي قـال بهـا
األقـدمـون، إال أن القـوانـين الحـديثـة ومنهــا قـانون االلتـزامـات والعـقــود المـغـربي ال
تأخذ بهـذه التفرقة، وتسـوي في أثر البطالن بين االتفاق الذي يخـالف النظام العام

وذلك الذي يخالف حسن اآلداب(10).

وتجـدر اإلشارة إلى أن مـعيـار اآلداب أو النامـوس األدبي ليس معـيارا ذاتيـا
يرجع فـيـه كل شـخص لنفـسـه ولتـقـديره الذاتي، بل هو مـعـيـار اجتـمـاعي يرجع فـيـه
الشخص لما تواضع عليه الناس. وهو في ذات الوقت معيار غير ثابت، يتطور تبعا
لتطور الفكرة األدبـية في حـضـارة مـعيـنة. فهنـاك أمور كـانت تعـتـبـر مخـالفـة لآلداب
فيـما مضى، كالتـأمين على الحياة والـوساطة في الزواج، أصبحت اآلن ينظر إليـها
نظرا آخر. وهناك بالعكس أمور أصبحت اآلن مخالفة لآلداب، كاالسترقاق وإدخال
المهـرّبات في بالد أجنبيـة، وكانت من قـبل غير ذلك. ونرى من ذلك أن الـنظام العام
وحــسن اآلداب همــا البـاب الـذي تدخل منهــا العــوامل االجـتــمــاعـيــة واالقــتـصــادية
والخلقـيـة، فـتـؤثر في القـانون وروابطـه، وتجـعله يتـمـشى مع التطورات االجـتـمـاعـيـة
واالقـتـصـادية والـخلقـيـة في الجـيـل والبـيـئـة. وتتـسع دائرة الـنظام العـام واآلداب أو
تضيق تبـعا لهذه التطورات، وطريقـة فهم الناس لنظم عصـرهم، وما تواضعـوا عليه
من اآلداب، وتبعا لتقدم العلوم االجـتماعية. كل هذا يُترك للقاضي، يفسـره التفسير
المالئم لروح عـصره، فالقـاضي يكاد إذن أن يكون مشرّعـا في هذه الدائرة المرنة،
بل هو مشـرع يتقـيد بآداب عصـره ونظم أمتـه األساسيـة ومصالحـها العـامة. ونحن
في العصور الحاضرة نشهد تغلب النزعة االشتراكية واتســـاع دائرة النظام العام
من ناحـيــة، ونشـهـد من نـاحـيـة أخـرى، تأثر الـقـانون المـضطـرد بالعـوامل الخلـقـيـة،
حتى صح أن يسـمى هذا العصر بعـصر تغلغل الروح االشــتـراكية والروح الخلقـية

.(11) (socialisation et normalisation du droit) في القانون

كـمــا هو الشـأن بالنســبـة إلى القــواعـد القـانونـيـة المـتــعلقـة بالنظـام العـام، ال
نسـتطيع أن نحـصر القـواعد القـانونيـة المتـعلقـة بحسن اآلداب، ولـم يكن هناك مفـر
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من أن نتـرك حــرية التـقـدير للـقـاضي، الذي يجب عليــه أن يقـرر بمناسـبــة كل حـالة
تعـرض عليه، مـا إذا كان مـحل االلتزام أو سـبـبه حـسن اآلداب أو ال يخالفـه. وعلى
القـاضي أال يهـتدي في ذلك بمـا يراه هو مـتـفقـا مع األخـالق الحمـيـدة، بل يجب أن
يهتدي باإلحسـاس العام في الجماعة، دون اعتداد بـرأيه الشخصي، إن خالف ذلك

اإلحساس العام.
ً    ::::    ممممددددىىىى    تتتتععععللللقققق    ففففررررووووعععع    ااااللللققققااااننننوووونننن    ااااللللممممخخخختتتتللللففففةةةة    ببببااااللللننننظظظظاااامممم    ااااللللععععاااامممم ررررااااببببععععااااًًً

سـبـقت اإلشــارة إلى أنه يسـتـحـيل عـلينا حـصـر القـواعــد القـانونيـة المـتــعلقـة
بالنظام العام، وأنـه ليس باإلمكان أن نضع بيانا بتلك القـواعد، حتى إذا مـا عُرض
األمر على القاضي بصدد قاعدة معينة، كان له أن يستشير األمر هكذا، فليس أقل
من أن نسـتعـرض الفـروع المـختلفـة للقـانون، لنرسم الخطوط العـريضـة التي تحكم
المـــوضــوع بـالنســـبـــة إلى كل فـــرع منهـــا، ونتنـاول أوال القــانـون العـــام، ثم نعـــقب

بالقانون الخاص.
    1))))    تتتتططططببببييييققققااااتتتت    ااااللللننننظظظظاااامممم    ااااللللععععاااامممم    ففففيييي    ننننططططااااقققق    ااااللللققققااااننننوووونننن    ااااللللععععاااامممم

ينظم القـانون العام روابـط األفراد بالهـيئـات العامـة، وروابط الهـيئـات العامـة
بعضها ببـعض، وهذا التنظيم ينظر فيه إلى المصلحة العامـة، فال يجوز لألفراد أن

يتفقوا على ما يتعارض مع هذه المصلحة تحقيقا لمصالحهم الفردية.
فـفي القانون الدسـتوري يعـتبـر من النظام العـام كل ما يتـصل بالحقـوق التي
نظمــهـا هذا القــانون والحـريـات العـامــة التي كـفلـهـا كـحــرية التـرشــيح واالنتــخـاب،
والحرية الشخصية، وحرية اإلقامة، وحرية العمل والتجارة . فمثال ال يجوز لمرشح
أن ينزل عن ترشـيحـه لمرشح آخـر بمقـابل أو بغـير مـقابل، كـما ال يجـوز لناخب أن
يتــفق مع مــرشح عـلى إعطائه صــوته، وكـل اتفــاق من هذا القــبــيل باطل، كــمــا إذا
تعـهدت امـرأة لخليلهـا السـابق أال تتزوج أصـال. وإذا تعـهد شـخص بأن يتـزوج من
فتـاة أو امرأة مـعينة، فـهو غيـر مقـيد بتـعهده، ويجـوز له العدول عن هذه الخـطبة أو
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عن هذا التـعـهـد، وال يكون مـسـؤوال بمـقـتـضى العـقـد، وإن جـاز له أن يلتـزم بالعـمل
غير المشروع لفسـخه الخطبة في وقت غير الئق أو الرتكابه خطأ. ويكون باطال كل
اتفـاق يـقـيـد من حـريـة الشـخص في اعــتناق الدين الذي يخــتـاره، وكل اتفـاق يقــيـد
الشخص بـعقيـدة معـينة أو بمذهب مـعين من مذاهب التـفكير. ولكل عـامل الحق في
االنضـمــام إلى النقـابـة التي يخـتــارها، وهو حـر كـذلك فـي أال ينضم إلى نقــابة مـا،
ولكل شـخص الحـرية الكاملـة في اخـتيـار العـمل الذي يتـخـذه حـرفـة له، وفي القـيـام
بما يشاء من أنواع التجارة، وال يجـوز أن يحرم شخص من هذه الحرية ولو رضي

بهذا الحرمان.

وفي القـانون اإلداري يعتـبر من الـنظام العام كل مـا يتصـل بالوظيفـة وتنظيم
المــرافق العـامــة وغـيــر ذلك من المـســائل التي ينـظمـهــا هذا القـانون. فــيـحــرم على
الموظف مـثال أن يبـيع وظيفتـه أو أن ينزل عنها آلخـر، على أن الوظيفـة ذاتها شيء
ال يجوز التعـامل فيه، فال يصح أن يكون مـحال لتصرف ما. كـذلك ال يجوز للموظف
أن يتعهد لشخص آخر بأن يستقيل من وظيفته، سواء رمى من وراء هذه االستقالة
إلى تحقيق رغبة لدى هذا الشخص، أو قصد أن يترك له وظيفته خالية حتى يتمكن
من الحصول عليـها. واتفاق الوسيط مع شخص على جُـعل يأخذه الوسيط إذا مكّن
هذا الشـخص من الحـصول عـلى وظيفـة أو على رتبـة أو على وسـام أو على امـتيـاز
من الحكـومـة أو مــقـاولة يرســو العطاء علـيـه فــيـهــا أو نحـو ذلك يكـون اتفـاقــا باطال
لمخـالفته للنظام العـام. وإذا فرض قانون ضـريبة وجب دفعـها دون زيادة أو نقص.
فـإذا اتفق البـائع والمـشـتري عـلى ذكر ثـمن في عقـد البـيع أقل من الـثمن الحـقـيـقي
حـتى تؤخـذ رسـوم التـسـجـيل على الثـمن المـذكـور في العـقـد، فـفي مـثل هذه الحـالة

تكون العبرة بالثمن الحقيقي ال بالثمن الصوري المكتوب.

وفي القـانون المـالي تعتـبـر القوانين التـي تفرض الضـرائب أو تنظم النقـد أو
تحدد سعر العملة من النظام العام. فكل اتفاق خاص ينطوي على مساس بالقواعد
التي تقــررها هذه الـقـوانيـن يقع باطال. فــمــثـال إذا اتفق عـلى أن يتــحـمل الـضـريبــة
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شخص ال يلتزم بها قـانونا فإن هذا االتفاق المؤجر والمسـتأجر على أن يتولى هذا
األخـير دفع الـضريبـة المـفـروضة على العـين المـؤجـرة، فإن الـمؤجـر  يبـقى مع ذلك

ملزما بأداء هذه الضريبة إن لم يقم المستأجر بدفعها.

 وفي القانون الجنائي يكون باطال كل اتـفاق ينطوي على مخالفـة لقواعد هذا
القـانون، ألن هـذه القـواعـد تتـعلـق بالنظام العـام. فــيُـعـدّ باطال االتفــاق على ارتكاب
جـريمة أو االتفـاق على عدم ارتكـاب جريمـة لقاء مـبلغ من المـال. ويعد باطال أيضـا
االتفاق الذي يلتـزم بمقتضـاه شخص بأن يتحمل عن آخـر ما قد عسى أن يـتعرض
له من مسـؤولية جنائية، واالتفـاق الذي يلتزم بمقتـضاه شخص بأن يدفع الغـرامات
التي يحكم بها جنائيا عـلى شخص آخر. وال يجوز بمقتـضى اتفاق خاص أن تخلق

جريمة ليست موجودة في القانون.

 

    2))))    تتتتططططببببييييققققااااتتتت    ااااللللننننظظظظاااامممم    ااااللللععععاااامممم    ففففيييي    ننننططططااااقققق    ااااللللققققااااننننوووونننن    ااااللللخخخخااااصصصص

تتعلق قواعد القانون الخاص إما باألحوال الشخصية أو بالمعامالت المالية.
فـالقواعـد التي تنظم األحوال الشـخصـية تـتصل، كـقاعـدة عامـة، بالنظام العام، فـال
يجـوز لألفراد تعـديلها باتفـاقـات فيـما بينهم، من ذلك مـثـال الحالة المـدنية للشـخص
وأهليـته وعالقـته بأسـرته. فال يجـوز تعديل الحـالة المدنـية باتفـاق خاص، كأن يتـفق
شـخص مع آخر عـلى تعديل جنسـيـته أو تـغيـيـر اسمـه أو التنازل عن بنوته ألبيـه أو
الصلح على شيء مـن ذلك. وال يستـطيع شخـص أن ينزل على أهليـتـه أو يزيد فيـهـا
أو ينقص مـنهـا باتفــاق خـاص، كــمـا ال يجــوز للولي أو للـوصي أو المـقــدم أن يزيد
فـيـهـا أو ينـقص منهـا باتفـاق خــاص، كـمـا ال يجـوز للولي أو الـوصي أو المـقـدم أن
يزيد أو ينقص من حـدود واليتـه. وال يجـوز االتفـاق ما بين الزوجـين على تعـديل مـا
للزوج من حـقوق على زوجتـه في الطاعة واألمـانة الزوجيـة، أو تعديل ما لـلزوجة من
حـقـوق على زوجـها من النـفقـة والرعـاية. وال يجـوز للزوج المـسلم أن ينزل عن حـقـه
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في الطالق. كـما ال يـجوز لألب أن يقـيـد نفسـه باتفـاق يحدد طـريقة تربيـة األوالد أو
يلزمه مقدما باختيار دين معين لهم كأن يكون األوالد على دين أمهم مثال.

ومن روابط المـعـامـالت المـاليـة مـا يحـقـق مـصلحـة عـامـة فـيـعـتـبـر من النظام
العـام. ومن ذلك األسس التي يقـوم عليـها النظام االقـتـصادي في الـبالد، فـهي تارة
تفـــسح المـــجــال للنـشــاط الفـــردي وطورا تحـــد من هذا النشـــاط لحــمـــاية الجـــانب

الضعيف. ومن ذلك أيضا األحكام التي تكفل حماية الغير حسن النية.

أغلبـية قـواعـد األحوال العـينيـة أو المـعامـالت المالـية ال تتـعلق بالنظام العـام،
ألنهـــا قـــواعـــد مكمـلة إلرادة  العـــاقـــدين، ومـن ثم يجـــوز االتفـــاق علـى مـــا يخـــالف
أحكامـها. غـير أن هناك طائفـة ال يسـتهـان بها من قـواعد المـعـامالت المـالية تتـعلق
بالنظام العـام، ويكون األمـر كذلك كلمـا مست الـقاعـدة  القانونيـة مـصلحة أسـاسيـة
للمـجتـمع. ومـثال القـواعـد التي تنظم المـعامـالت والتي تعـتبـر مـتعلقـة بالنظام العـام
تلك التي تنظـم شهـر التـصـرفات العـقـارية، ومـثـال القواعـد السـابقـة كـذلك تلك التي
تحـتم أن يكون رضـى الفـرد بكل تصـرف يجـريه رضى حـرا خـالـصـا، حـتى ال يلزم
باحترام أمر أجبر على التعهد به أو أخذ منه العهد به وهو مخدوم في أمره. ومثال
هذه القـواعـد كـذلك تلك التي تكفل حـمـاية الطرف الضـعـيف في العـقـد، وتعـين حـدّاً

أقصى لسعر الفائدة االتفاقية.

وتحـقق نظم التقـاضي في مجـموعـها مـصلحة عـامة، وكـثيـر من هذه النظم ال
تجــوز مـعــارضـتــه باتفــاقـات فــردية، فــتـحــديد اخـتــصـاص الـمـحــاكم - فـيــمـا عــدا
االختـصاص المـحلي - يعتـبر من النظـام العام، وال يجـوز للخصـوم أن يتفقـوا على
اخــتـصــاص مــحكمــة تكون غــيــر مـخــتــصـة بالـنســبـة إلى واليـتـهــا أو بالنســبــة إلى
اخـتـصــاصـهـا النوعـي، فـيـرفـعــوا قـضـيـة من اخــتـصـاص المــحكمـة العـسـكرية إلى
المحكمـة العادية، أو قضـية من اختصـاص المحاكم االبتـدائية  إلى حاكم الجمـاعة

والمقاطعة.
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يقع باطال كل اتفـاق يخـالف اآلداب، فكل اتفـاق على إيجـاد عـالقات جنـسيـة
غـير مـشروعـة باطل لمخـالفـته اآلداب، كـذلك يكون باطال كل تعـهد يلتـزم بمقـتضـاه
شخص أن يؤجر شخصـا آخر في مقابل إيجاد عالقات جنسيـة معه، أو في مقابل
اسـتمـرار هذه العـالقات، أو الـعودة إليـهـا إذا كانت قـد انقطعت. وكل اتفـاق يتـعلق
باسـتغـالل بيـوت العهـارة يعـتـبر باطال لمـخـالفتـه لآلداب، ولو كـانت هذه البـيوت قـد
حصلت عـلى ترخيص إداري. فبـيع بيت يدار للعـهارة، وإيجاره، وشـراء مفـروشات
له، واستـئجار أشخـاص ليقومـوا بالخدمة فـيه، وإنشاء شـركة الستغـالله، وإقراض
مال لإلعانة على إدارته، أو رهان عـقود باطلة لمخالفـته لآلداب. ويكون باطال كذلك
كل اتفــاق خـاص بمــقـامــرة أو رهان لمــخـالفــتـه لآلداب. ويعــد باطال بيـع بيت يُدار

للمقامرة وإيجاره وكل ما يقع عليه من العقود بقصد استغالله للمقامرة.

من كل مـــا ســبق يتــضح لـنا أن أكــثــر قــواعــد القــانـون العــام تتــصل بـحكم
طبيـعتهـا بالنظام العام، وبالتـالي تعتبـر قواعد آمـرة ال يجوز االتفـاق على استبـعاد
أحكامــهـا بإرادة األفــراد. كـمـا أن الـقـواعـد القــانونيــة المـتـصـلة بالنظام العــام في
نطاق القـانـون الخـاص تتـزايد باسـتـمـرار نـتـيـجـة تغلغل المـذاهـب االشـتـراكـيـة في
حنايا المجتمع الحديث. وهذا مـا جعل الشارع يتدخل على نطاق واسع في تنظيم
مجـموعـة من العقـود بمقـتضى قـواعد آمرة تـتعلق بالنظام العـام، كمـا فعل في عـقد
العـمل، وعقـد اإليجـار، والتسـعـير الجـبـري للسلع، وقد ترتـب على ذلك أن أصبـحت

القواعد التي تتعلق بالنظام العام في ازدياد مستمر.
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ال يمكن الـحـديث عن هذا المــوضـوع، وفي هذا الـمـقـام،إالّ مــخـتـصــراً، ألنه
طويل عـريض، وتتـخلّله أحداث سـيـاسيـة وحـساسـيّـات عقَـدية. وسـأكتـفي بالحـديث
عن مـــحطّاته الـكبــرى، وســـأغــفل عـــمــداً انتـــقــال الطـبــاعــة مـن أوروبّا إلى العـــالم

اإلسالمي تجنباً للخوض في موضوع آخر له بيئته وظروفه الخاصّـة.
 أُبادر إلى الـقـول بـأن الطبــاعــة العــربيّــة في أوروبّا شــقّت طـريقــهــا بعُـســر
شـديد، إذ كـان الڤـاتيكان ال يرى في الطبـاعـة إالّ مـا يخدم مـصـالح الكنيـسـة، هذا
إلى تزاحم الصـراعات السـياسـيـة القائمـة بين البلدان األوروبّيـة التي كانت تهـادن
الكنيـسـة أحـيـاناً وتـتـجـاهلهـا أحـيـاناً أخـرى. لذلك سـيكون بـالضـرورة الحـديث عن
الطبــاعـة العــربيــة مـواكــبـاً للـحـديث عن األحــداث الســيـاســيـة والدينـيـة التي كــانت

تعصف بالقارّة األوروبية.
٭  ٭   ٭

ازدهرت الحــضـارة اإلسـالمــيـة حــتى نهـايـةِ  العـصـر الـوسـيط، ثم تراجــعت
فكرياً وسـياسـياً وجغـرافيـاً، وأخذت الحـضارة األوروبيـة تفيق من مـرقدها وتبـحث
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عن أصـولهــا ابتـداءً من القـرن الـثـاني عـشـر للـمـيـالد، ثم ظهـرت مــعـالمـهـا الـالّفـتـة
لالنتباه في القرن الخامس عشر الممهّد لعصر النهضة األوروبية.

أهمّ حـدث تاريخي غيّـر مـجرى الفكر فـي بداية عصـر النهـضة األوروبيّـة هو
اخـتراع «يوهانس گـوتَنْبِـرْغ» Johannes Gutenberg  للمطبـعـة في سنة 1455، أي
قـبل سـقـوط غــرناطة بسـبع وثالثين سـنة. وقـبل أن أعـود إلى هذا المـوضــوع بعـد

قـليل، اسمحوا لي أن أذكّر بأحـداث طرأت  في القرن الخامس عشــر : 
 1 - فــفي سنة 1453 فـتـح األتراك القـسـطنطينيــة بقـيــادة السلطـان مـحــمـد
الثـاني، الملقّـب  بالفـاتح، وانتـهت بذلك األمـبـراطورية الـبـيـزنطيـة بعـد ألف عـام من
ظهـورها. وكـان لهـذا الحـدث األثر الـعـمـيق في أوروبا المـسـيـحـيـة، فـدقّت أجـراس

 . الخوف من موسكو شرقاً إلى باريس غرباً
Johannes Gutenberg «وفـي سنـة 1455 أخـــــــرج «يـوهـانـس گـــــــوتَـنْـبِــرْغ -
إنجـيالً مطبـوعـاً بالحـروف المعـدنيـة المنقوشـة على الفـوالذ بعـد أن جرّب الحـروف

الخشبية.
وفي سنة 1473 طُبع بالالّتينية الكتاب الخامس من «القانون في الطبّ» البن
Gérard de «ســـينا، وهو مـن ترجـــمــة شـــيخ المـــتـــرجــمـــين «جـــيــرار دو كْـــريمـــون

.Crémone

وفي سنة 1492 انهــــارت مـــملـكة غـــرنـاطة وانـتـــهى الـوجـــود اإلســـالمـي في
األندلس.

Aldo Manuzio «وفي سـنة 1494 قــــام العــــالِم اإليطـالي «ألْـدو مـــانـوسْـــيــــو
بإنشـاء مطبعة فـي مدينة ڤيـنيسْيـا بإيطاليـا، طبع فيهـا اآلثار الكالسيـكية اليونـانية
والالّتينيـة ومــؤلّفـات «دانْـتي» Dante، صـاحب «الكـومـيـديا اإلالهيـة» «وبـيطْـرارك»
الـذي يعـدّ من المهـيّئين لعصـر النهضة األوربية، وقـد كان ألدو هذا أول من صنع

الحروف المائلة Italiques. وكان مترجماً وبارعاً في النحو الالّتيني.
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ال شكّ أن اختراع المطبعة يعدّ من الفتوحات العلْمية الكبرى، إذ مكّنت  من
إخـراج الكتـاب  ودفعـه إلى الجـمـهـور بأعداد كـثـيـرة خاليـة من األغـالط التي كـانت
تأتي على أيدي الـورّاقين والـنسّـاخيـن، ذلك أن الحـروف المطبـعـية الـمصـفّـفـة مـرة
أولى بإتقـان تضـمـن الجـودة في كل مـا سـيُطبع فـيـمـا بعـد ســواء بمـئـات الكُتب أو

باآلالف.

كـانت قد ظـهرت في إيطاليـا صناعـة الكاغـد سنة 1226، ثم ظهـرت في مـدن
أخــرى أوروبيــة بعــد أن كـان الـكاغــد يُجلب من ســمــرقند وبغــداد ودمــشق وفــاس
وشاطبـة، بل صارت أوروبا  تصنع الكاغـد وتصدّره إلى المدن اإلسـالمية العـريقة
في صنـاعـتــه. ولوال الكـاغـد لـمـا اســتطاع گــوتنبــرغ أن يطـبع النســخــة األولى من

اإلنجيل، ولما استطاعت الطباعة أن تزدهر في أوروبا بعد.

في هذا القـرن الخـامس عـشر، كـانت المكتـبـات الخـاصة والـجامـعـيـة عامـرة
بمــا تـرجم من قــبل مـن العلوم العـــربيــة إلى الالّتيـنيــة والعِــبـــرية، في الطب والـفلك
والرياضيات والفلسفـة وغيرها، لكن تنقصها الكتب العربية ألن مـستوى تعلّم اللغة

. العربية آنذاك كان ضعيفاً

 ثم ســـعى الـعلمـــاء األوروبيـــون المـــتـــخـــصّـــصـــون في الالّتيـنيـــة والعِـــبـــرية
والسـريانية والكلدانيـة، وهي لغـات ما زالت آنذاك شـائعة بـين مسـيحـيّي المشـرق،
أقــول سـعَــوا إلى تعلّم الـلغـة العــربيــة وطبــاعـة نصــوصـهــا انطالقــاً من النصــوص
األصليــة أو مـتـرجــمـة من الالّتيـنيـة. وكـانـت المـخطوطات الـعـربيـة تـرِد على أوروبا
بوساطة الـسفارات المـعتـمدة في القسطنطـينية أو األساتذة المـهتـمّين بالعـربية أو

على يد سماسرة متجوّلين.

وكانت أوروبّـا في ذلك العهـد تقف من اإلسالم موقـف العداء والحذر، تـغذّيه
ذكـريـات الحـروب الصليــبـيــة، ويؤجّـجــه مـا كـان باقــيـاً من الـحـضـوراإلســالمي في
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األندلس، ثم جاء سقـوط القسطنطينية  ليُعدّ من قِـبل المسيحيّين ضـربةً عنيفة. إالّ
أن هذا المـوقف من اإلسـالم كـان مـمزوجـاً بشيء من االنـبهـار لقـدرات المـسلمـين
السـابقـة أيام تفـوّقـهم، والباقـيـة المتـجلّيـة فيـمـا خلّفوه من مـؤلّفـات في العلوم ومن

إبداعات في اآلثار العمرانية. 

ويذهب بـعض البــاحـــثــين إلى أن الطـبــاعــة ظهـــرت أوالً في الصّــيـن، ثم في
األندلس كــمــا جـاء في تـرجـمــة أبي بكر الـقلوسي في كــتــاب «اإلحـاطة فـي أخـبــار
غـرناطة» البن الخطيـبب، لكن حـتى لو قـبلْنا بهـذه األقـوال فـإنّنا ال نتـوفّـر على أدلّة
قطعية. ثم إن الطباعـة لم تبرُز طوال القرون التي سادت فيها الحـضارة اإلسالمية
بتـــفــوّقـــهــا في الـعلوم واالبتـكارات اآلليــة وبـقــيت تـصــدر فـــيــهـــا الكُتب عـلى أيدي

الورّاقين والنسّاخين كما نعلـم.

ويُرجّح أن أوّل كـتـاب نشـر كـان في األندلس بعـد سـقوط غـرناطة. فـقـد رأى
أسـقف هذه الـمـدينة المـفــقـودة  فـرناندو دي طـالڤـيـرا Fernando De Talavera أن
تنـصـــيـــر المـــوريسـكيّـــين واجـب وال يمكـن أن يتمّ إالّ إذا عـــرف الـرهبـــان ورجـــال
الكنيسة العاملون في غرناطة اللغة العربية. لذلك نشر الراهب اإلسباني بيدرو دي
الكاال Pedro De Alcala أول كـتــاب في إسـبــانيـا طبـع بالقـشــتـاليــة والعـربيــة سنة
رين اإلسبان على اللغة العربية وتمكينهم 1505 بالحروف الخشبية، لتدريب المنصـِّ
من مجادلة المـوريسكيّين وإقناعهم «بصحّة المسـيحيّة وفساد ملّـتــهم اإلسالمية».
ثم صــدر في سنة 1566 كـتــاب «العـقـيــدة النصـرانـيـة» مطبــوعـاً باللغــتـين العــربيـة
والقـشـتـالـيـة، وهو من تألـيـف رئـيس أساقــفة بَــلَنْسِـيـة مـارتـيـن بيـريـس دي أياال
Martin Perez De Ayala. وتوالت الكتب هكذا إلى أن قـرّر الملك اإلسباني فـيليبي
الثـــالث Felipe III إخـــراج المـوريـسكـيّــين من األنـدلس نهــائـيـــاً في سنــة 1609.
وقـد ســجّـل نـفْـيَ المــوريسكـيّـيــن شـاهـدٌ عـــيـان هـو أحـمــد بن قــاسم الحــجـري
الــهــارب مـن األنـدلس، وذلك في كــتـابه «ناصـرالديــن على القـوم الكـافـرين» الذي
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قام بتحقـيقه وترجمته إلى اإلنجليـزية األستاذ قاسم السامرائي، األسـتاذ في قسم
الدراسات الشرقية وكلية العقيدة سابقاً بجامعة لَيْدن بهولندا.

كان الڤـاتيكان يرى ضرورة ضـمّ المسيـحيّـين جمـيعاً إلى الـكنيسة البـابوية،
أي جـعلَ المـوارنة، واألرثودوكس، والـنسـاطرة، واليـعـاقـبـة، واألقـبـاط وسـواهم من
األقلّيـات المسـيـحيـة المشـرقـية تحت وصـاية الڤـاتيكان خوفـاً من تأثرهم باإلسـالم
بعد سقوط القـسطنطينية، ومن انضمامهم إلى العـقيدة البروتيستانـتية. لذلك أنشأ
الڤـاتيكان مطبعـة الكلية اليـسوعـية في رومـا بأمر من البـابا بيوس الرابـع، وأصدر
منهــا في سنة 1566 أول كــتـاب بالـعـربيــة في إيطالـيـا هو كــتـاب «اعــتــقـاد األمــانة
ر، ثم األرثودوكـسـيـة، أمـانة رومـا» وهو من تأليف إليـانو Eliano اليـهـودي المـتنصـِّ
أُنشـئت في روما لـلغرض نفـسـه مطبعـة مـيديتْـشي Medici بعـد توحيـد الكنيـستـين
Grégoire XIII الڤــاتيـكانيــة والمــارونيــة. وأمــر البــابا گــريگـوريوس الثــالث عــشــر
ـرين األوروبّيـــين اللــغــات بتـــأســيس الكــلّـيـــة المــارونيـــة في رومــا لـتــعلــيم المنـصـِّ
الشـرقية، وتعـليم نصارى المشرق اللغـات األوروبية خصوصاً منهم الموارنة. وقد
لعب الـمــارونيّــون دوراً خطيــراً فـي هذه الحــركــة بقــيــادة اثنـين من رهْبــانـهم همــا

 .Jean  Hesronite ويوحنّا الحصروني Gabriel Sionite جبرائيل الصهيوني

كــان الڤــاتيكان ينـظر إلى الحــرف العــربي بحــذر شــديد، وكــان يســعى إلى
احتكاره ليستـعمله في مطابعه ألغراض تنصيرية، لكنه سـينتكس من جرّاء أحداث

تراكمت ضدّه في وقت واحد أهمّها :

1) «صكوك الغُـفران» التي قرّر البابا ليون العاشـر (يوحنّا ميديتْشي) بيعها
لمن يطـلب الغـفــران من أبناء الكنيــسـة الكاثـوليكيـة. وكـلّـف البـابا رجــال الكنيــسـة
بتنفيذ هذا القرار كلما آتاهم أحد من ملّـتهم واعترف بذنوبه طلباً للغفران. وقصد
البابا من هذه المبـادرة البابوية جمع المال الكافي لبناء كـاثدرائية القدّيس بطرس

بالڤاتيكان. 
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2) رأت نخـبـة من المـسـيـحـيّـين أن هذه المـسـألة تُــعـدّ شططاً وخـروجـاً عن
روح الديانة المـسيحـية، ومن هنا نـشأت حركـة «اإلصالح» مـستـهدفة الـرجوع إلى
األصـول ومناهضة الـكنيسـة الرسـميـة، وكان عـلى رأس هذه الحركـة المـتخـصّص
األلمــــانـي في الالّهــوت والـفلســفــة مــــارتان لوتــيــــر Martin  Luther الــذي أعــلن
معارضـته لصــكوك الغـفران، وانتقد الكنيسة بشـدّة في بيان عنوانه : «إلى النّبالء
المسـيحـيّين األلمـان»، جاء فيـه أنه ال يخضع إالّ لمـا جاء في النصـوص المقـدّسة.
ثم أخـذ يتـرجم اإلنـجـيـل إلى األلمـانيـة الـدارجـة لتـقـريب تعـاليم اإلنـجـيل من عـامّـة
الشـــعـب األلمـــاني. وجـــاء ردّ فـــعــل الكنـيـــســـة شـــديداً، إذ أعلـنت طرد لوتـيـــر من

. المسيحية وعدّته مارقاً
أخذت حـركة «اإلصـالح» تتقـوّى  وتعبّر جـهاراً عن رفـضهـا للبابا والكنيـسة
الكـاثوليكـيـــة. ويتـــزعّم حـــركـــة «اإلصـــالح» هذه رجـــال لهـم دراية بالـعلوم الديـنيـــة
والفلسـفـيـة، وكـثـير مـنهم كـانوا يـعـدّون من النخـبـة. فـحـاولت الكنيـسـة الكاثوليكيـة
مــتــابعــتــهـم فلجــأوا إلى شــمــال أوروبـا واســتــقــرّوا في هوالندا وألمـــانيــا والبــالد

السكنديناڤية.
بل إن مـبـادىء لوتيــر وصلت إلى رومـا حـيث نشـبت اضطـرابات مـات فـيـهـا

الناس وأحرقت المساكن.
تفـسّر هذه األحـداث التطوّر الفكري الذي حصل في أوروبّا فـيمـا بعد. فـفي
جنوب أوروبّا بقيت الغلبة للفكر الكاثوليكي التقليدي الذي يَعُـدّ البابا نائباً للمسيح
عيسى بن مريم، يتيح له منصبه حقّ التكفـير والغفران، قاعداً في قمّة نظام هرمي
يتمـثّـل في اإلكليروس، ويصـدرالفتاوى، وله السلطة العلـيا في كل ما يهمّ  حـاضر

ومستقبل الكاثوليكية ورجالها وأتباعها.
وفي شـــمـــال أوروبـا، لجـــأ كـــثـــيـــر مـن اإلصـــالحـــيّـــين التـــابـعـــين للـمـــذهب
البـروتيـسطانتي. هؤالء ال يتّـفـقـون مع الكاثوليكيـة في عـبـادتهـا لمـريم العـذراء، وال
يقــــولون بعــــصـــمــــة البــــابا وال باإلكـليـــروس الـتـــابـع له، وال بزخــــرف القــــدّاســـات
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الكاثوليـكيـة. فـالبـروتيـسـتـانتـيـة أقـرب إلى البـسـاطة والفطـرة، لكن في صـرامـة في
العــمل والفكر، ورهبــانهم يتـزوّجــون ويلدون، وشـعــائرهم الدينيــة تؤدّى في مـعــابد

بسيطة.
لكن الكاثوليكيـة والبـروتستـانتـية، رغم تضـادّهمـا، تشتـركـان في أمريْن همـا

اكتساح مواقع التأثير ما أمكن، ونشرعقديتيْهما في أوروبّا وفي ديار اإلسالم.
إن العداء لإلسالم متجدّر في جنوب أوروبّا، إذ فيـه أسّست محاكم التفتيش
ضـــدّ المـــسلمـــين في األنـدلس وصِـــقلّـيـــة، وبقـي هذا الجنـوب األوروبّي حـــذراً من
طبـاعة القـرآن الكريم. والڤـاتيكان سخّـرالحـرف العربي لـطبع التعـاليم المـسيـحيـة،
فأصـدر كتـب العبـادات، واألناجيل المـوجّهـة إلى المسـيحـيّين العـرب في المـشرق،
مسـتعيناً بالمَـوارنة الوافدين من لبنان خـاصّـة، ومن أشـهر األسَـر المـارونية التي
أعـانت الـكـنيــسـة في خطّـتـهــا أسـرة آل الســمــعـانـي الـذين تقلّـدوا مناصب دينيــة
عــاليــة في رومــا. لقــد كــان هؤالء يُـتـقـنـون الالّتينيــة والـعــربيــة واللغــات الشــرقــيــة
القـديمـة، وكـانـوا صلـة وصل بين الڤـاتيـكان وبين المـسـيـحـيّـين الـمـشـرقـيّـين. ومن
المـصادفـات الغـريبة أن هذه السـيـاسة أدّت إلى انتـشـار الحرف العـربي المطبـعي
رغم أنه استـخدم ألغراض مـسيحـية صرفـة، وسيضـاف إلى هذه المفارقـة ما طرأ

من تقلّبات سياسية حصلت في أوروبا ال أساس دينياً لـها، بل سياسياً صرفاً.
ذلك أن تـزايد أطمــــاع الملـك شـــارل الخــــامس (Charle Quint) الذي يحـكم
ألمــانيـا وإسـبــانيـا وهـولندا وأطرافـاً من أمــريكا الالّتيـنيـة، جـعـلت الملك الفــرنسي
فـرانسـوا األول °François I ! يتـحـالـف مع السلطان العـثــمـاني سليـمـان الـقـانوني
الذي احـتلّت جـيـوشـه البـلقـان  ودخلت مـدينة بيلگراد، وانـدفـعت شـمـاالً إلى مـدينة
ڤـيــينا لمـحــاصـرتهــا في سنة 1529 دون أن تُـفلح فـي احـتـاللهـا. لقـد كــانت الدولة
العـثـمــانيـة وقـتـئـذ أكـبـر قــوّة عـسكرية في البـرّ والـبـحـر، وكـان تحـالُـف فــرنسـا مع
العــثــمـانيّــين يـرمي إلى تطويق أطـمـاع شــارل الخــامس الذي لقّــب نفــسـه رئـيـســاً

لألمبراطورية المقدّسة، وكان هدفه إخضاع أوروبّا كلِّــها. 



أأأأححححممممدددد    ررررممممززززيييي102

فـتـحت فـرنسـا سفـارتهـا في إسطـنبول تـتويجـاً لتـحـالفـهـا مع البـاب العـالي،
وتغـيّــرت نسـبـيــاً المـعـادلـة التي كـانت تتــحكّـم من قـبـل في العـالقـات بـين اإلسـالم
والمسيحيـة، السيما بعد أن ظهرت في الڤاتيكان عالمـات الضعف من جرّاء حركة

اإلصالحيّين البروتيستانت من جهة، وجمود الفكر الكاثوليكي من جهة أخرى. 

هذه األحـداث السيـاسيـة والدينيـة حاصـرت الحـرف العربي مـدة طويلة، ولم
يســـتطع المـــثــقّــفــون األوروبّــيــون اإلقـــدام على اصطنـاع الحــروف الـعــربيـــة رغم
اقـتناعـهم بضـرورة نشْـراللـغـة العـربيـة وعلومـهـا، في وقت يرون فـيـه اإلسـالم يعـود
مـرّة أخــرى إلى أوروبّا بعـد سـقــوط القـسطنطـينيـة والبلقــان في أيدي المـسلـمـين.
وهكذا حـيل بـين الحـرف العـربي وبين وصــوله إلى المطابع. أمـا الحــرف الالّتيني
فـقـد بقي حـرّاً طليـقـاً، أُنشـئت له المطابع في مـدن أوروبا وأخـذت تطـبع بالالّتينيـة

كل ما ال يتعارض مع التعاليم المسيحية.

أرسل الملك الفـرنسي فـرانسـوا األول السـيد الفـوري La Foret سـفيـراً إلى
Guillaume Postel القـسـطنطينيــة ومـعـه أســتـاذ اللغـات الـشـرقـيــة غليـوم پوســتـيل
المـشـهـور بدعـوته إلى دراسـة العـربيـة لإلحـاطة بـعلومـهـا التي تعـدّ جـزءاً هامّـاً في
التـراث اإلنسـاني، وكـان پوسـتـيل  يدرّس العـربيـة واليـونانيـة والعِـبريـة في الكوليج
دو فرانس Collège de France الذي أنشـأه الملك فـرانسـوا األول في سنة 1538،
وبقي إلى اآلن مـفـتـوحـاً لجـمـهـور المـتـقّـفـيـن يصـغـوْن فـيـه إلى دروس أكـبـرالعلمـاء
الفـرنسـيّـين. وأصـدر پوسـتـيل كـتـاباً في النحـو العـربي بالحـروف العـربيـة جـاء في
مقدّمته أنه ال يمكن لمن يريد اكتساب المعرفة أن يجهل اللغة العربية. وختم كتابه
هذا بسورة «الفاتحـة» مع ترجمتها الالّتينيـة. وهكذا انفتحت أمام العربية وحـرفها
آفاق جديدة بعـد الحصارالذي ضربتـه الكنيسة على الطباعة العـربية طوال سنين،
إذ لم يُنشر بالعـربية منذ مائـة عام سوى ثالثة مـؤلّفات، بينمـا صدر بالالّتينـية، في
مدينة ڤينيشيـا وحدها أربعون كتاباً من مؤلّفات ابن سينا، وكـتابين اثنين بالعِبرية
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Gérard de «البن سينا أيضـاً وابن رُشد، وبعض الترجـمات لـ «جيرار دو كـريمون
Crémone، أكبر تراجمة طليطلة في القرن الثاني عشر.

وفي هذا النصف األول من القرن السادس عشر كانت المخطوطات العربية
نادرة في أوروبّا، وكـانت مكـتبـة «بَــلْوَا» بفـرنسـا، وهي من أكـبـر المكتـبـات وقـتـئـذ،
تملك ستّ مـخطوطات فـقط، منهـا أربعة مـصـاحف. أمـا مكتبـة الڤـاتيكان فلم تغْـتن
بالمـخطوطات العربيـة إالّ في النصف الثاني مـن القرن السـادس عشر. وكـان البدّ
لمن يريد قـراءة هذه المخطوطات أن يكون مـتقـدّماً في اللغـة العـربيـة ومتـخصّـصاً
في علومها كـالفلك والحساب والجغرافيـا وعلوم أخري نبغ فيها المـسلمون وألّفوا.
وفي هذا القـرن صـدر كـتاب «وصـف إفريقـيـا» باللغـة اإليطاليـة لمـؤلّفـه الحـسن بن
مـحـمـد الوزّان الزياتي المـعـروف بـ «لِيـون اإلفـريقـي» الذي تنصّـر أثناء مـقـامـه في
روما قريباً من البـابا ليون العاشر، وفي صحبة البِطانة الـبابوية من كرادلة وعلماء
في الآلّهوت والفلـسـفـة. طُبع وصف إفـريقـا باإليطاليـة كـمـا أسلـفنا في سنة 1550

بعد أن تمّ تأليفه في سنة 1526.

وكان الحسن بن محـمّد الوزّان يدرّس العربية في روما، وألّف معـجماً ثالثياً
عـربياً عِـبـرياً - التينياً  أهداه لـصديقـه طبيـب البابا بولس الثـالث الذي خلف ليـون
العــاشـر، لكن هـذا المـعــجم لم يطبع. وغــادر الوزّان رومــا في سنة 1550 قـاصـداً

. تونس حيث استقرّ نهائـياً

وجــاءت سنة 1578 التي هُــزم فـيــهـا الـجـيش الـبـرتغــالي ومــات قـائـده الملك
سيبـاستيان في مـعركة وادي المخازن. كـان لهذا النصرالمغـربي وقـع شديـد على
أوروبّا المـسـيحـيـة. وكان الجـيش العـثـماني في الوقـت نفسـه يتـوغّـل في جـورجيـا،
بينمـا كـان البـروتيـستـان يثـبـتـون ركائز عـقـيـدتهم في مـجـمعـهم المنعـقـد في مـدينة
ويتنبرك األلمـانية Wuntberg. اجتـمعت هذه األحداث لتـغضبت البـابا گريگوريوس
الثالث عشر فأمر بإتالف كل ما اليتّفق مع العقيدة الكاثوليكية من كتابة ونشر. ثم
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إنه أنشـأ مطبعـة في الڤـاتيكان ووضـعهـا بين أيدي قـساوسـة أوفيـاء منهم فـردناند
دي مـيــديتْـشـي المـتــأصـّل من أسـرة عــريقـة فـي فـينيــشـيــا. وكلف البـابـا فـرنســيـاً
مــشـهــوراً بالنقـش عـلى المـعــدن هو روبيــر كـرانجــون  Robert Granjon بصناعــة
حروفها، وهكذا ظهر في الطباعة األوروبيـة الحرف العربي الميديتْشي، وبقي سرّاً

محفوظاً ليُـستعمل فيما يُـقرّه الڤاتيكان وحده.

توفي البــابا گـريگوريـوس الثـالـث عــشـر وخلفــه البـابـا ســيكْـسْـت الـخـامس
SixteV وتبـعـه في سـيـاستـه، وظهـرت في أول عـهـده األناجـيل باللغـة العـربيـة التي
تتمـيّز بعبـارة مطبوعة عـلى الكتب هي : «مطبوعة بمـدينة روما بطبع گـاران دوقا»،
وگاران دوقا تعني Grand Duc، أي (الدوق األكبر)، وهو لقب يمـنح لبعض النّبالء.

وهذه األناجيل العربية توجّه إلى المسيحيّين العرب في المشرق.

وطبــعت األناجــيل مــرة أخــرى بالعــربيـة فـي سنة 1590 بمطابـع مـيــديتْــشي
وأخرج منها 1500 نسخـة، تلتهـا طبعة ثالـثة في سنة 1591 بالعربيـة والالّتينية في

3500 نسخة ما زالت توجد نسخ منها بالمكتبة الوطنية الفرنسية.

ثم فكّر الڤاتيكان في طبع الـكتب التي تمكّن من تعليم اللغة العربيـة للرهْبان
ألغراض تنصيـرية. ففي سنة 1592، أي بعد 100 سنة من سقوط غـرناطة، نشرت
مطبــعــة مــيــديتْــشي «كــافــيــة ابن الـحــاجب». ثم طبــعت فـي السنة نفــســهــا كــتــاب
اآلجـرّومــيـة البن آجـروم الـصنهـاجي المــتـوفّى في فــاس سنة 1323 مـيــالدية، وقـد

صُدّر الكتاب بعنوان بالالّتينية للتعريف به.

وبعـد أن اسـتـقـرّ الحكم المـسـيـحي في صـقلّيـة طلب الـملك روجـرالثـاني ملك
صقـلية من الشـريف اإلدريسي في سنة 1592 أن يصنع له خـريطة للكرة األرضيـة
مـصنوعـة من الفـضّـة فـفـعل، ورسم علـى هذا البلدان بمـدنهـا وأسـمـائهـا، ثم أكـمل
عـملـه بتـأليف كــتـابه : «نزهة الـمـشـتــاق في اخـتـراق اآلفــاق» الذي سُـمّي أيـضـاً بـ
«كـتـاب الرّوجَـري» نسـبــة إلى روجـر الثـاني. وطُبع هذا الكـتـاب بحـروف گـرانجـون
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كـغيـره من الكتب السـابقـة. وكان آبو عـبـد اللَّه محـمـد الشريف اإلدريـسي السبـتي
قد درس في قرطبـة، ثم جال في بلدان البحر المتـوسّط، بل وصل إلى انگلترا. إنه

جغرافي وخرائطي وشاعـر وعـشّـاب.

ثم قـامت مطبـعـة مـيـديتْـشي بطبع ثالثة أجـزاء من كـتـاب «القـانون في الطبّ
البن سينــا» و«كتاب النجــاة» الذي هـو جزء من كتـاب «الشفـاء»البن سـينا، وكـان
ذلك في سنة 1593. والعنوان العربـي الكامل الذي  تحمله مجـموعـة ابن سينا هذه
هو : «كـتــاب القـانون في الطب للـشـيخ أبي علي ابن ســينا مع بعض تآليــفـه، وهي
علْم المنـطق وعلم الطبـيـعـي وعلْم الكالم». واسـتـعــملت المطبـعـة حــروف گـرانجـون

التي وُفّـقت بجمالها في إخراج هذه الكتب.

وفي سنة 1594، أي بعــد مـــائة سنة وسنـتــين من ســـقــوط غــرناطة، طـبــعت
المطبــعـة المـيـديتـشــيـة في رومـا «كـتـاب تحــرير أصـول إقليـدس» الذي تـرجـمـه من
اليونانيـة إلى العربيـة العالِم الفارسي نصـير الدين الطوسي، الذي كـان فلكياً لدى
وزير من وزراء تَيـمـورلَنْك بن جَنْـكيسْ خـان بن هوالكـو. ونذكـر هنا أن ابن خلدون
والطوسي كانا من العلماء المسلمين القالئل الذين خلّى سبيلهما تيمورلنك. حضر
نصـــيــرالديـن الطوسي ســـقــوط بـغــداد علـى أيدي المـــغــول، وترجـم عـدّة كُـــتب في
الرياضيات من اليونانية إلى العربيـة. وأذكر هنا أن «كتاب تحرير أصول إقليدس»
طبع طبعة حجرية في فاس بأمر من السلطان موالي الحسن األول في سنة 1293

هـ/1893م.

 هذه الكتب العـلْمـيـة العـربيـة طُبـعت كلهـا بحـروف روبيـر گـرانجـون الصـائغ
والنـقّـــاش الفـــرنسـي الذي صنـع الحـــروف العــــربيـــة في ثـالثة أحـــجـــام : الـحـــجم
الكبيراستُعمل في عناوين الكتب. والحجم المتوسّـط في أسماء األبواب والفـصول

والحجم الصغـير في المـتن. 
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وتوجــد هذه الحـروف في مــتـحف الـمطبـعــة الوطنيــة ببـاريس، وعــددها 283
حـرفـاً من الفـوالذ في الحـجم الصـغـيـر، و356 حـرفـاً في الحـجم الكبـيـر، و353 في
الحـجم المتـوسّط. هذا وقد توقّــفت المطبعـة المديـتشـية عن العـمل في سنة 1595،

آخرالقرن السادس عشر.

في هـذه الســنـة ظـهـرت في هــولـندا حـروف عــربـيـة صـنعـهـا فــرانسـيس
(Leyden) الذي كـــــان مـــــديـراً لمـطبـــــعـــــة لـيـــــدن (Francis Rapheleng) رافْــالنْگ
وأستاذاً للعِـبرية في الجامعة. كان رافْـالنْگ يتقن اآلرامية، والسريانية والـفارسية،
وأخـذ يتــعلّم العـربيــة. وتقـول السـيــدة بالنيـا المــشـرفـة قـديمــاً على القـسم الـعـربي
للمكتـبــة الوطنيـة الفـرنسـيـة إنــه كـان يتـدرّب على العـربيـة بدأبـه على قـراءة القـرآن
وجــغــرافــيـة اإلدريـسي. ثم إن هولندا تـحــرّرت من حكم شــارْل الخــامس وصــارت
جـمـهـورية يعـيـش أهلهـا في بيـئـة تتـمـيّــز بالتـفـتّح والتـسـامح واإلقـبـال عـلى العلوم.
وتأسّــست جــامـعــة ليــدَن في سنة 1575 وكــان الطلبــة يُـقــبلـون عليــهـا مـن الداخل
والخارج. وكـانت عالقات هولندا بالمـغرب وطيدة. وبمـا أن البروتستـان الهولنديّين
تحــرّروا من ســيـطرة الكنيــســة الـبــابوية، فــال شيء كــان يـمنعــهم من بـيع الســالح
للمـسلمين، بينمـا بقي الكاثوليك في أوروبّا مـقيّــدين بأمر البـابا أالّ يبيـعوا السـالح
للمـسلمـين األعداء. ولـم يُطبع بالعـربية شيء يُذكـر في حـيـاة رافالنگ. لـكن حروفـه
بقـيت في هولندا تنتظر من يسـتعلمـها ويقـدر على تمويل  إصـدار الكُتب المطبـوعة

بها.

وفي ألمــانيـا ظهـر بـطرس كـيـرســتَـنْ (Peter Kirsten)، وهو من أسـرة نـبـيلة
تهـتم بعلوم زمـانهـا. واصطنع كـيـرستَـنْ حـروفـاً عـربيـة مشـكولة طَـبع بهـا في سنة
1609 «الكتاب الثاني لقانون ابن سـينا» مشفوعاً بمعجم لألعـشاب الطبّية، ثم طبع
اآلجرّومـية في سنة 1610. وأصبح كـيرسـتَنْ شيخ األسـاتذة األلمان المـستعـربين.
كان يرى أن الحضـارة اإلسالمية تمكّن من فهم الكون في تـماسكه وتناغم أطرافه
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وتساكـن مخلوقاتـه، وكان يطمح إلى طبع المـزيد من الكُتب العربيـة لوْال أن أوروبّا
صـارت مــسـرحــاً لحـروب وصــراعـات ســيـاســيـة ودينيــة ال تُعــيـن على نشــرالعلوم
وتنــشــيط الكــراسي الجــامـعـيـة. لقــد توالت األحـداث فـزال الحكم اإلســبـاني من
هولندا في سنة 1609، ونُفّــذ إخـراج المــورسكيّــين من األندلـس بأمـر من فــيليــبي
الثـــالث، واغــتــيـل ملك فــرنـســا هَنْـري الرابع Henri IV الذي شــبّ على العــقــيـــدة
البـروتـسـتـانتــيـة وصـار زعـيــمـهـا في بـلد تجــذّرت فــيـه الكاثوليكـيـة وترسّـخت فــيـه
ذكريات الحروب الصليبيـة، واندلعت حرب الثالثين سنة في عام 1618 انطالقاً من
ألمـــانـيـــا بيـن البـــروتيـــســــتـــان والكاثـوليك. وكـــان لـكل طائـفـــة أعـــوان في الـداخل
Upsala والخارج. في هذه البـيئـة بقي كيرسـتَنْ أستاذاً  للطّـب في جامعـة أوبساال

بالسويد، وانتهى إنتاجه المطبعي.

Thomas ثم ظهر في هولندا أكبـر مستعربي زمـانه. إنه طوماس إرْبينيوس 
Erpenius المــتـوفّـى سنة 1624. درس هذا الرجل فـي جـامــعـة ليــدَنْ واهتم باللغــة
العـربيـة، ثم رحل إلى جلّ المـدن األوروبيـة. والتـقى بمـسلمـين ويهـود في ڤـينيـشْـيـا
بإيطالـيـا، ثم أصـبح المــتـرجمَ الرســمي من العـربيــة وإليـهـا في هـولندا. وألف أوّل
كــتــاب في النحــو مــوجّــهٍ لألوروبّيــين بالـلغــتــين العــربيــة والالّتينـيـة. وطُـبع الكتــاب
. وكان لكتـاب النحو هذا تأثير كبير على األوساط بحروف رافالنْگ المذكورة سلفاً
المثقّـفة. ثم إن البروتسـتان الهولنديّين أخذوا يطبعون الكتب المقدّسة المـسيحية،
وأثار هذا العــمل حــفـيظة الـڤـاتيكـان الذي أصـبح يـرى مـا كــان يخـشــاه من قـيــام
البروتسـتان بمـزاحمتـه في طبع الكُتب العربيـة، واتّصالهم المبـاشر باإلمـبراطورية

العثمانية، وبالد شمال إفريقيا والمغرب خاصـة.

 تعلّــم إربينيـــوس العــربيــة في جــامــعــة بـاريس على يد طـبــيب الملـك هنري
الرابع، ثـم على يد إســـحــاق كـــازوبون Isaac Casaubon الذي مـكّنه من االنـتــفـــاع
بكتـبه التي كـانت تزخر بهـا مكتبـته. والتـقى في باريس بعالم مـصري قـبطي يُدعى
يوسف بن أبي دقن، وأصـبح من أصدقـائه المقـرّبين فأخـذ يتخـاطب معـه بالعربـية
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ويُكاتبُه بها. وقرأ «اآلجـرومية» و«الكافية» و«العوامل المائة» المنسـوب لعبد القادر
بن عــبــد الرحــمن الجــرجــاني، وهو كــتــاب في اللغــة، ثم التــقى بأحــمــد بن قــاسم
الحجري األندلسي، صاحب كتاب «ناصر الدين على القوم الكافرين»، وكان أحمد
بن قـاسم يشتـغل بالتجـارة، فعـاشره ليتـخاطب مـعه باللـغة العربـية وحدها. وكـانت
الصـحـبـة بين الرجلين سـبـبـاً في مـعـرفـة إربينيـوس بحـقـيـقـة اإلسـالم قـرآناً وسنّة.
وعـيّن إربينيوس أسـتـاذاً للغة العـربيـة في جامـعـة ليدَن، وبقي فـي منصبـه هذا إلى

أن مات وعمره أربعون سنة.
أما مؤلّفات هذا المستعرب الهولندي الكبير ومطبوعاته فهي كثيرة أُلخّصها

فيما يلي :
- تحـقــيق ونشـر مـائتي مــثل من األمـثلة الـعـربيـة مـجــهـولة المـؤلّف مــرفـوقـة

بترجمتها الالّتينية سنة 1615.
 - كــتــاب فـي النحــو العـــربي يعــدّ أوّل مــؤلّف يُعــرض فـــيــه النحــو الـعــربي
بمنهـجـيـة خاصّـة تروق األوربّيـين. بقي هذا الكـتاب طوال قـرنيْن مـرجـعـاً أساسـيـاً

لتدريس النحو في أوروبّا، وطُبع ستّ مرات.
- نشر «سورة يوسف» بالعربيّة المشكولة مع ترجمة التينية.

- نشـر النص العــربي المـشكول لآلجـرّومـيـة. وكـانـت اآلجـرّومـيـة قـد نشـرت
مرّات، لكن بدون شكل.

- نشر «المائة عامل» في اللغة للجرجاني البصري.
- نشر «أمثال لقمان» بالعربية مع تعليقات عليها بالالّتينية.

- نشـرالتــوراة واألناجـيل بعـد تـرجـمـتـهـا إلي الـعـربيـة، قـصـد إرســالهـا إلى
القـسطنـطينيـة وتوزيعـهـا عـلى المـسـيـحـيّـيـن. وهنا يظهـر مـرة أخـرى التـنافس على

مسيحيّيي المشرق بين هولندا البروتستانتية وبين الڤاتيكان.
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كــــان أربـينـيــــوس يُشـــــرف على الـمــــراســــالت الـتي كـــــانت تتـمّ بيـن هولـندا
والسلطان الـسـعـدي مـوالي زيدان. وفي سنة 1622 أرسلت هولندا الـسيـد ألبـيـرت
رْويل Albert Ruyl العـــتـــمــاده ســـفـــيـــراً  لدى السلـطان مـــرفــوقـــاً بأنـجب تالمـــذة
أربينـيـوس، وهو جــاك گــولـيــوس Jacques Golius. واســتُــقـبـل الســفـيــر الهــولندي
بحــفـاوة فـي الـقـصــر بمــراكش، وفي أثـناء هذا االســتـقــبــال، أهدى الســفــيــر إلى

السلطان نسخة عربية من اإلنجيل الذي طبعه إربينيوس ! 
وتوثّـقت العـالقـة بين المغـرب وبين هولندا إلـى حدّ أن القـراصنة الهـولنديّين
كانوا بلـجؤون إلى المراسي المـغربيـة، ثم إن األميـر الهولندي موريـتس عرض عن
المــغـرب وعلى البــاب العـالـي في سنة 1615 مـشــروع حِلـف عـسكـري يضمّ الدول
الثـالث للقـيـام بـاسـتـرداد األندلس من اإلسـبـان. ولم يتـحـقّق هـذا الحلف النشـغـال
العثمـانيّين بحرب البلقان والـمغرب بالفِـتن الداخلية. ومن المـصادفات العجـيبة أن
تاريخ يومنـا هذا يوافق مـضيّ أربعـة قـرون عـلى بداية العـالقـات الدبلومــاسـيـة بين
المـغـرب وهولندا، وتقـام في هذه السـاعـة التي نجـتـمع فـيهـا هنا حـفلة رسـمـيـة في
مـدينة الهاي لتخليـد الذكرى، يمـثّل فـيهـا المغـرب صاحـبة السـموّ الملكي لالّ مـريم

شقيقة جاللة الملك محمد السادس ملك المغرب.
يُـعـدّ إيربينيوس أكثرالمستعربين تأثيراً بكتابه في النحو، إذْ بقي كتابه هذا
فـريداً إلى أن ظهـر في الـقـرن الثـامن عـشـر المـسـتـعـرب الفـرنسي ســيلڤـسـتـر دي
ساسي (Sylvestre De Sacy)، ونشر في سنة 1810 بالعربيـة في جزأين كـتاباً في
النحــو العــربي مـصــحــوباً بعلْــم العـروض، ســمّـاه «الـتـحْــفـة الـسنيــة في علْم اللغــة

العربية»، أعاد نشره المعهد العربي بباريس. 
وأقف هـنا في هـذا الجـــزء األول مـن ظهـــور الطـبـــاعـــة الـعـــربيـــة فـي أوروبّا
وأكـتفي بسـرد المـؤلّفات العـربية التـي طبعت في القـارّة األوروبّيـة إلى نهاية القـرن
السابع عشر لئـالّ أغفلها في القسم الثاني من هذا الحديث الـذي أنوي الكتابة فيه

فيما بعد إن شاء اللَّــه.
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- عاد جاك گوليوس من سفـارة بلده إلى هولندا ومُنح  كرسي اللغة العربية
في جـامـعـة ليـدَن ونـشـر «ألمـيـة العـجم» للطغـرائي، و «كـتـاب عــجـائب المـقـدور في
أخبـار تيمور» البن عـربشاه سنة 1636. وأعاد نشـر «كتاب النـحو العربي» وأمـثال
لقـمان الـذين طبعـهـما أسـتـاذه أربينيـوس، و«كتـاب مـحـمد ابن كـثـير الفـرغـاني في

الحركات السماوية».

- نشـر يـوحنّا فـابريســيـوس تلمــيـذ گـوليــوس، المـقـامــة األولى من مـقــامـات
الحريري وقصيدتيْن ألبي العالء المعـرّي، وابن الفارض سنة 1638.

- في سنة 1645 في عـهد الـوزير مازاران في فـرنسـا ظهـرت طبعـة اإلنجـيل
المــتـعــدّدة اللغـات وهـي اللغـات الـسـبع: العــربيـة والـعِـبْـريـة والسـامــرية والكلْدانيــة

واليونانية والسريانية والالّتينية.

- وفي إنـگلـتـــــرا نشـــــر إدوارْد بـوكـــــوك Edward Pocock وهو مـن كـــــبـــــار
المــسـتــعــربين األوروبّين في الـقـرن الســابع عــشـر كــتـاب «حـي بن يقْـضــان» البن

طفيْـل سنة 1671.

ثم استمرّ فـيما بعد تحقيق الكُتب العربيـة ونشرها، فطبع أبراهام هينكلمان
القـرآن الـكريم كـامــالً في سنة 1694. وطبــعت مـقـامــات الحـريـري في سنة 1731.
ومـعلّـقـة كـعب ابـن زُهيْـر في سنة 1748. مـشـفـوعــة بمـعلّـقـة امـرىء الـقـيْس. وطبع
رايسكَه رســالة ابن زيــدون في سنة 1755. وطبــعـت البــردة للبــوصـيــري في سنة
1762، وأشـعــار للمـتنبّــي في سنة 1765، وكــتـاب الجــذري والحـصــبــة للرازي في
سنة 1766، ونوابغ الـكَـلِم للزّمــخْــشـري فـي سنة 1772، ومـقــصـورة ابـن دُريْـد في
سنة 1773، والصِّحـاح للجوهري سنة 1776، وطبعت الملكة كـاثرينة الكبرى، ملكة

رو،سيا القرآن الكريم سنة 1787، وتاريخ ابن الفدى سنة 1791    الخ...

وســتنطلـق بعـد هـذا سلسلة إخــراج الكُـتب العــربيــة مطبــوعــة في أوروبّا، ال
سيما في ليـدَن بمكتبة «بريل» Brill وألمانيا، وذلك على يد مستـشرقين كبار ألِـفت
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آذاننا أســمــاءهم، أذكــر منهم مــثــاالً الَحـصــراً : آربري، أمــاري، آمــدروز، براون،
بروكلْــمــان، تورْبكّه، جِـبْ، گــولدزيـهـر، دارينبــورگ، دوزي، دوسْــالن، ويسْــتِـنفِــلد،
مـارْگوليـوثْ، مـولّـرْ، ألْدو مْيـيلي، كـارلو نالّينو، كْـراكشْكوڤْـسكي، شـاخْت، فْاليشـر،
فْليش، بْـالشيـر، دوساسي، وغيرهم كثـير، فيهم المـشارك في علوم مختلفـة، وفيهم
المتخصّص في الطبّ أو الفلسفة أو اآلداب واللغة أو الفلَـك أو الجغرافيا الخ ...

هذا وكان القـرن الثامن عشر زمـان األفكار الحرّة الممـهّدة للثورة الفرنسـية
، وبدأ تراجع سيطرة الـكنيسة المـسيحـيّة على الفكر وإنتاجـه، وصارت الجامـعات
األوروبيــة تزخـر بـكراسي اللغــة العــربيـة، وتزايـدَ عـدد الكُتـب العـربـيـة التي أخــذت
طريقــهـا إلـى المكتــبـات األوربّيــة، وفــتـحت مكـتـبــة اإلسكوريال أبوابـهـا للـمـثــقّـفــين
والبـاحثـين بعد أن كـان الكتـاب العربي في إسـبانيـا المـسيـحيّـة مادة مـحظورة. ثم
جاء القـرن التاسع عشـر متميّـزاً بتحقـيق كُـتب التراث العربي تحـقيقـاً علْمياً دقيـقاً
أظهر فيه المـستشرقون األوروبّيون الصبر والدقّـة وطول النفس، وحلّ االستشراق
مـحـلّ االسـتـعــراب. وتقـدّمـت أوروبّا في العلوم والتــقنيـات والـصناعـات المــخـتلـفـة،
وانتـــشـــرت دور الـنشـــر بمـطابعـــهــــا، وانهـــارت رقـــابة الـڤـــاتيكـان على الـطبـــاعـــة،
وتطوّرالفكر في كل المـجـاالت فـضالً عـن ظهور علـوم أخرى إنسـانيـة وتكنولوجـيـة،
وازدهرالـفكرالســـيـــاسي والمـــؤسّـــســـات القــانـونيـــة والديمـــوقـــراطيـــة، إلى جـــانب
المؤسّسات العـسكرية واالستراتيجية، وأنشـئت األكاديمـيـات، وتأسّــســت الـدولة
الـوطنــيـة وحـلّـت مــحـلّ األمـبـراطوريات، وانـتـشـر التـعلـيم وظـهـرت كـتب الـقـصّـة
والمسـرح والفكر في مخـتلف مجاالته، وظهـرت الصحافـة من يوميـات وأسبوعـيات
وشهريات وحوليـات، واتّـسعت أوروبّا حضارياً إلى أمريكا ومـا وراء البحار، بقيت
البـالد غـير األوروبيـة مـتـخلّـفـة اقتـصـادياً وثقـافيـاً واجـتـماعـيـاً، فظهـرت في أوروبّا
األطمـاع الراميـة إلى استـعمـار هذه البلدان المتـخلّـفـة والتي تمثّل أسـواقاً لتـرويج

البضاعات ومجاالً للنفوذ السياسي والعسكري واالستراتيجي. 
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وفي كل هذا كـان لـلمطبـعـة دور في نشــر األفكار وتمـجـيـد االسـتــعـمـار قـبل
غَـزْو الديار!

هذا موجز لقصّـة والدة الطباعة العربية في أوروبّا وتطوّرها.

أمــا ظهـور المـطبـعــة في العــالم العــربي والعــالم اإلسـالمـي فكان في مــدينة
حَـلَب الســورية سنة 1706، أي بعـد مـضيّ 251 سنة من اخـتـراع گـوتنبـرگ. وأوّل

كتاب صدر من هذه المطبعة الحَـلَبيّة هو كتيّب للمزامير المسيحيّة.

ااااللللممممــــــــصصصصــــااااددددرررر

- جوزي باالنْيا : الطباعة العربية في الغرب، دار النشر الروس 1984.

- شْنورّر : المكتبة العربية، هال، ألمانيا 1811، مقتطفات.

- معجم روبير ألسماء األعالم 1994.

- ندوة تاريخ الطباعة العربية، أكتوبر 1995، أبو ضبي.

- داهل : تاريخ الكتاب، دار النشر بْوانتا 1967.
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ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل

ممممددددخخخخلللل    
ولد أبو العـبــاس أحـمـد بن مـحـمـد بن مــروان بن الطيب السـرخـسـي بمـدينة
سـرخس الواقــعـة بخـراسـان شــمـال شـرق إيران بين مــرو والمـشـهـد عـند الحـدود

المتاخمة لروسيا.
رحل إلى بغــداد وهو فـتى، وبـهـا نشـأ وتـعلم، ثم اتصل بالـفـيلســوف الكندي
فكان من أعظم تالمـذته(1) «عليـه قـرأ ومنه أخـذ، وكـان مـتـفننا في علوم كـثـيـرة من
علوم القـدمـاء والعـرب، حسن المـعـرفـة جيـد القـريحـة، بليغ  اللسـان»(2) «كـما كـان
أوحد فـي علم النحـو والشعر. سـمع الحديث وروى شيـئا منه»(3) وفي هذا الصدد
نقلت عنه رواية أكثر من حديث رفع سندها إلى أنس بن مالك وغيره مما يدل على

ضلوعه في علم الحديث(4).
لم يذكـر الذين عنوا بـتـرجمـة السـرخـسي تـاريخ والدته، على أن الشـهـادة له
بأنه كان «يعـتبر من أعـظم تالميذ الكندي» تدل على أنه الزمـه للدراسة فـترة طويلة
من الزمن. فـإذا أخذنا باالعـتبـار تاريخ وفـاة الكندي - وهو في األرجح 252 هـ -
ترجـح لديـنا أن يـكون أول اتـصـــــاله بـه قـــــد تم بـين 235 و240 هـ، ثـم إذا أخـــــذنا
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باالعـتبـار - مـرة أخرى - أن يـكون السرخـسي قـد بلغ من العـمر إحـدى وسـتـيـن
سـنة عنـدمـا انــتـهـى مـن تألـيف «كـتـاب الـلهـو والمـالهي» للـخلـيــفة الـمـعـتـضـد

(279-289)(5) ترجح لدينا القول بأنه ولد حوالي 220 هـ.

ظهــر السـرخــسي في عــصـر كــانت فـيــه المـوســيـقـى على درجـة كــبـيــرة من
االزدهار سواء في مجال الممارسة العملية أم على مستوى التأليف والتنظير. فقد
برز في هـذه الفــتـرة الفــيلـسـوف الـعـربـي الكندي صــاحب الرســائل الشــهــيــرة في
المــوسـيــقى، ثم تاله ثلة من أفــذاذ العلمــاء اشـتــهـر من بيـنهم في مـيــدان التنظـيـر
الموسيقي المـفضل بن سلَمة (ت 291) صاحب «كتـاب العود والمالهي» وثابت بن
قــرة الحـرانـي صـاحب كــتــاب «في المــوسـيــقى» وابن خــرْداذَبه (ت 300) صــاحب
«كـتــاب اللهـو والمــالهي»، ويحـيى بـن المنجّم (ت 300) مـؤلف «رسـالـة في النغم»،
وغـيــر هؤالء كــثـيــر مـمن عنوا بـذكـر أخــبـار الغناء والـمـغنين كــحـمــاد بن إســحـاق

الموصلي المتوفى سنة 287 هـ.
ومـا فتئ أن لمع نـجم السرخـسي ببـغداد فـأصـبح طبيـبـا وفيلسـوفـا معـدودا
في التــاريخ واألدب والعلوم والـفنون، وحـجــة في النحــو والبــالغـة، فــقـربه الـخليـفــة
المعـتمد (256-870/279-892) وأوكل إليه تأديب أخـيه الموفق الذي سيقـلد الخالفة

بعد وفاته تحت اسم «المعتضد بالله» (902-892/289-279).
وقد قرب المعتـضد السرخسي، واتخذه من خاصة ندمائه ومـجالسيه لظرفه
ومـــالحــة نوادره فـكان يودعـــه أســراره ويـســتـــشـــيــره في أمـــور المـــملكـة، ثم واله

اإلشراف على الحسبة ببغداد.

ممممصصصصننننففففااااتتتتهههه    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة
بالرجوع إلى المصـادر التي عنيت بترجمة السـرخسي نخلص إلي أنه  ألف
ما يربـو على ثالثين كتـابا ورسالة في مـختلف العـلوم والفنون. وقـد نوه ابن النديم
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بمـوهبـتـه في هذا المـجـال فـقال : مـليح التـصنيف والتـأليف(6) كـمـا أشـاد القـفطي
بتصانيفه فقال : إنها حلوة العبارة جيدة االختصار(7).

وقد أحصي ما ألفه في الموسيقى والغناء فبلغ ما ال يقل عن سبعة كتب هي :

1 - المـدخل إلى علم المـوسيـقى. ذكـره ابن النديم(8) والقِـفطي(9) وابن أبي
أصيبعة(10).

2 - كتاب الموسـيقى الكبير. نوّه به ابن النديم فقال إنه مـؤلف من مقالتين،
وإنه لم يعــمل مـثـله حـسنا وجــاللة(11) وذكـره القــفطي(12) وابن أبي أصــيـبــعـة(13)

وحاجي خليفة(14).

3 - كتاب الموسيقى الصغير. جاء ذ كره في المصادر السابقة.

4 - كتاب اللهـو والمالهي في الغناء والمغنين والمنادمة والمـجالسة وأنواع
األخـبـار والملح. هكذا سـمـاه ابن النـديم، أمـا ابن أبي أصـيـبعـة فـيـسـمـيه : كـتـاب
اللهو والمـالهي ونزهة المفـكر الـسـاهي في الغناء والمغنين والمنادمـة والمجـالسة
وأنواع األخــبــار والـملح، ثـم يـضــيف أن مــؤلفــه يقـــول في كــتــابه هذا إ نـه صنفــه

للخليفة وقد مر له من العمر إحدى وستون سنة(15).

5 - كتاب الداللة على أسـرار الغناء. اختص بذكره ابن النديم(16) وابن أبي
أصيبعة(17)، وشك فارْمَر في نسبته إلى السرخسي مرجحا أن يكون ألبى العباس

نجل الخليفة المهدي ومضيفا أنه أول كتاب عربي ألف في الغناء(18). 

6 - كتاب القيان : تفرد بذكره ابن أبي أصيبعة.

7 - وقــد أسند ابن أبـي أصـيــبــعــة للســرخــسي كــتــابا آخــر ســمـاه «كــتــاب
الجلسـاء والمجالـسة». وهو - عند حـاجي خليفـة - «رسالة المـجالسة والجـلساء».

كتبها السرخسي في جواب معاصره ثابت بن قُرّة (211-288) فيما سأل عنه. 
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وفي سياق التراسل نقف ضمن مؤلفات ثابت بن قرة على رسالة وجهها إلى
بعض إخـوانه في جـواب مـا سـأله عنه من أمـورِ المـوسـيقى. فـهل كـان السـرخـسي
هو األخ المعــني في هذه الرسالة ؟ وهل كانـت رسالته «الجلسـاء والمجـالسة» هي

ذاتها جوابه على رسالة ثابت ابن قرة ؟

ونسجل هنا أن المسعودى لم يشر البـتّة إلى أي كتاب من كتب السرخسي،
وإنما كان قصـارى ما ذكره أن «له مصنفات حسـانا في أنواع من الفلسفة وفنون

من األخبار»(19) وأن له رسالة في البحار والمياه والجبال(20).

ننننههههااااييييةةةة    ممممأأأأسسسسااااووووييييةةةة

كانت نـهاية السرخـسي مأسـاوية، ذلك أنه بالرغم من حظوته لدى المـعتـضد
فقـد أوقعت به وشـاية ماكـرة نسج خيوطها بدهاء وزيره الـقائم بن عبد الله وغـالمه
بَدْر، وانتــهت بإلــقـاء الـقـبض عـليـه وتـسليــمـه إلـيـهــمــا ليــودعـاه المـطامـيــر في عــام
283هـ/896 م(21). وكـان ســبب ذلك أن الخليــفـة «أفــضى إليـه بـسـر يتـعـلق بوزيره

القاسم وغالمه بدر فأفشاه وأذاعه بحيلة من القاسم عليه مشهورة»(22).

ويكتـنف الغــمـوض المــصــيــر الذي آلت إليــه أمـالك الـسـرخــسي ـ وضــمنهــا
مـصـنـفـاتـه ـ بعد اعــتـقـاله. فـأما ابن النديم فــيذكـر أن وزيـر المـعتــضـد وغـالمـه
«اسـتـصـفـيـا مـاله»(23)، وأمـا المـسـعـودى فـيـسـوق الخـبـر بشيء من التـفـصـيل إذ
يقـول : وجـه (الـمـعـتــضـد) إلى دار الســرخـسي من قــبض على جــمـيع مـالـه، وقـرر
جـواريه على المـال حـتى اسـتـخـرجـه فكان جـملة مـاحـصل مـن العـين والورق وثمن

اآلالت خمسين ومائة ألف دينار(24).

وقـد تنازع الناس في كـيـفـيـة قـتل السـرخـسي والــسبـب الذي من أجلـه كـان
َقتلُ المعتمد إياه(25). ونقف في فهرست ابن النديم على ما يفـيد أن الفرصة واتت
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السـرخـسي لإلفـالت مـن السـجن في المطامـيـر، غـيـر أنـه آثر اإلقـامـة في مـوضـعـه
راجيا السالمة ـ إذ كان الغالب عليه علمه ال عقله ـ فلم يشفع له مكوثه في السجن
وامـتناعـه عن الفـرار عنـد الوزير القـاسم، بل إنه أثبت اسـمـه في الئـحـة المـعـتـقلين
المرشحـين للقتل، ثم قدمهـا للمعتضد، فـوقعها، وأنفذ فـيه القتل(26) في محرم سنة

286 هـ(27) بعد ثالث سنوات مرت على اعتقاله.

ومن المـؤسف حـقا أن تكـون سائر مـصنفـات السـرخسـي تعرضت للـضيـاع
سواء منها ما ألفه في الموسيقى والغناء أم في غيرها من العلوم والفنون.

ولقـــد ذهـب البـــاحث المـــعـــاصـــر غـطاس عـــبـــد المـلك إلى القـــول بـأن كـــتب
السـرخسي أحـرقت بأمر من المـعتـضد، غـير أنـنا بالرجوع إلى كـالم ابن النديم ال
نجد ما يدل على تعرض مؤلفات هذا العالم لإلحراق، وبذلك يبقى ما ساقه غطاس

مجرد وهم منشؤه تأويل خاطئ لكالم ابن النديم.(28)

والواقع أنه ما كان لنا أن نرتاب فـيما زعمه الدكـتور غطاس لوال أن الحسن
الكاتب أورد في ثنايا كـتـابه «كمـال أدب الغناء» بعضـا من أقـوال السرخـسي التي
ال ريب أنه أخذها من مؤلفاته الموسيقية والفلسفية في سياق االستشهاد بها على

صحة آرائه، أو لمقارعة آراء غـيره.

يقـول الحـسن الكـاتب في هذا الصـدد : كل باب في هذا الـكتـاب ال يخلو أن
يكون إما مـأخوذا كله أو بعضـه من أقاويل الناس أو مـخترعـا مبتـدأ به إما كله أو
بعـضه أيضـا. فسـبيل الصنف األول (أي المـأخوذ) أن يطلب من مـعادنه لتـتقـصى
هناك معرفته، وتلك المـواضع في كتب قوم معروفين متفـرقة وكاملة وناقصة، منهم
الكندي، وثابت بن قـرة، وأحـمـد بن الطيب، وأبو نصـر الفـارابي. وهؤالء مـتفلـسفـو
أهـل هذه الـصناعــة ومن يرجع إليــه فـيــهـا مـن المـحــدثـين خــاصــة وعـليــهم أكـثــر
اعـتمـادنا... فـأمـا ما يوجـد فـيـه صناعـة الموسـيـقى كـاملة فكتب الكندي والفـارابي
وابن الطيب(29) فـإذا أدركـنا أن الحـسن الـكاتب هذا عـاش في فــتـرة مـتــأخـرة عن
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زمـان السـرخـسي بمـا ال يقل عن قـرن كـامل تأكـد لدينا أن المـعـتـضـد لم يمـد يـده
إلى مـؤلفـات السـرخـسي بالمـصـادرة، فـإن هو فعـل فإنـه لم يأمـر البتـة بإحـراقـهـا،
ومن ثم يبـقى أمـر ضـيـاعـها مـرتبطـا بعـوادي الدهر وتقلبـات األحـداث التي طوحت

بغير قليل من المؤلفات التراثية في شتى صنوف المعرفة وفنون الصناعات.

ثثثثققققااااففففتتتتهههه    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة

تكشف عـناوين المـصنـفـات المـوســيـقـيــة للسـرخــسي عن ازدواجـيــة ثقـافــتـه
المـوسيـقـية. ونريد بذلك أن بـعض هذه المصنفـات تُعنى بالنـظرية الموسـيـقيـة على
غــرار مــا صنـفــه الكندي مـن رســائل، فــيــمــا تـنم كــتب أخــرى عـن عنايتــه بـجــانب
المـمـارسة العـمليـة للمـوسـيـقى والغناء. فـمن نمـاذج كتـبـه األولى «المـدخل إلى علم
الموسـيقى»، و«كتـاب الموسـيقى الكبيـر» و«كتاب المـوسيقـى الصغيـر» ومن نماذج
الثانـية «كتـاب القيـان» و«كتـاب اللهو والمـالهي في الغناء والمغنـين»، وهما كـتابان
يذكّران بمـصنفات أعـالم الغناء العربي من قـبيل كـتاب القيـان إلسحاق الـموصلي،
وكـتــاب األغـاني ليـونـس الكاتب(30) ومـا شــابهـهــمـا من الكتب الـتـي تحكي أخــبـار
القيان والمـغنـين وتصف مجالس اللهو وتعنى بذكـر األصوات وتجنيسها ونسبـتها
إلى طرائقـها النغـمـية واإليقـاعيـة. ومن هنا فنحن ال نسـتبـعـد أن يكون السرخـسي
إلى جـانب مـعـرفـتـه بالنظـرية المـوسـيـقيـة قـد مـارس الغنـاء، يدل على ذلك أنه كـان
لفـتـرة شـارفت عـقدا ونصـف عقـد من السـنين نديمـا للمـعـتضـد قـبل توليـه الخـالفـة
وبعدهـا، بل إننا لَنرجّح أن يكون قد علمـه الغناء والتلحين حـتى أصبح من الخـلفاء
الذين بلغـوا في التلحين شـأوا بعيـدا فنسب إليه األصـفهـاني أربعة أصـوات ضمن
مــا نســبـــه لخلفــاء بـني أمــيــة وبنـي العــبــاس(31) كــمــا يـدل على ذلك خــبـــر ســاقــه
األصــفـهــاني في كــتـابـه فـحــواه أن عـبــيــد الله بن عــبـد اللـه بن طاهر كــان يراسل
المعـتضـد بواسطة أحمد بـن الطيب وثابت بن قرة، فـأرسل إليه مرة صـوتا جامـعا

للنغم العشر في شعر دُرَيْد بن الصمّة، وهو :
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يا ليتني فها جذع        أخب فيها وادع
فذكر النغم وتفصيل مجاريها ومعانيها حتى فهم ذلك(32).

لقـد عاش السـرخـسي في فتـرة عـرفت حركـة نشـيطة في مجـال نقـل التـراث
اليـونانـي. وقـد تمـيـزت هـذه الفـتـرة بإضـافــات الدارسـين العـرب الـمـتـفلســفـين إلى
التـراث المنقـول، كـان مـن آثارها إغناء الجـوانب النظريـة وتطعـيـمـهـا بمـسـتـجـدات
مبـتكرة. ومن بين العلمـاء الذين اشـتـغلوا بنقل التـراث اليـوناني وشرحـه قُـسْطا بن
لوقـا (ت حـوالي 923)، وثابت بن قُـرّة الحـرّاني المـتوفى عـام 901/288 م، ومـحمـد

بن زكريا الرازي (ت 923 م). 
وقـد استـفاد السـرخسـي من هؤالء وخاصـة ثابت بن قـرة رفيـقه في حـاشيـة
المـعتـضد، مـثلما أفـاد من تتلمذه على الـكندي حتى غـدا من أوثق تالميـذه صلة به

على اإلطالق.
وبقدر مـا تغمـر نفوسنا الحـسرة لضـياع مؤلفـات السرخـسي في الموسـيقى
والغـناء ـ وعـددهـا كــمـــا رأينا ال يقـل عن الســـبع - بقـــدر مــا تـتــبـــدد خــيـــوط هذه

الحسرة كلما طالَعَنا الحسَن الكاتب بنص من نصوص آثاره الضائعة.
ونلم شتات النصـوص التي بثها الحسن الكاتب في ثنايا كتابه فـتتشكل بين

أيدينا حصيـلة تقيم كراسة تربو صفحاتها على الخمس(33).
تتــوزع أقــاويل الســرخــسي ســتـة أبـواب من كــتـاب الـحـسـن الكاتب بيــانهــا

كاآلتي :
- الباب األول، وموضوعه الطرب.

- الباب الخامس، في فضل الغناء القديم
- الباب السابع، في فضل الصناعة.

- الباب السابع عشر، في الحروف المصوتة.
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- الباب الثالث والعشرون، وموضوعه المواضيع المعينة في األلحان.
- الباب الثاني واألربعون، وعنوانه فائت الكتاب.

ممممننننههههجججج    ااااللللسسسسررررخخخخسسسسيييي
من الصـعب تحديد مـعـالم منهج يتحـكم في سائر النصـوص التي تتـضمنهـا
هذه الدراســة، وذلك راجع باألســاس إلى فــقـدان أيّ ترابـط بينهــا مـمــا يجــعل كل

واحد منها مستقال بموضوع خاص ال صلة لـه بالذي قبله أو بالذي بعده. 
ومع ذلك فـإن المقبـل على قراءة هذه النصـوص سرعـان ما تأخـذ بلبه مـتانة

أسلوب الكاتب ويأسره وضوح عبارته وحالوة جرسها.
وقد رأينا ـ قبال ـ كيف أن القفطي أشاد بتصـانيف السرخسي فنعتها بأنها
حلوة العـبـارة، كـمــا نعـتـهــا بأنهـا جـيــدة االخـتـصـار. وهـذه ـ أيضـا ـ من مـمــيـزات
تصانيفـه التي اعتمد فيـها التركيز واإليجـاز، فهو إن عارض رأيا قارع الحـجة بما
يدحـضـهـا فـي لغـة هادئة ال تشنّجَ فـيــهـا وال تحـامل، وهو إن عـرض لشـرح قـضـيـة

جانب اإلطناب وجافى االستطراد وحشو الكالم.
وبالرغم من السـمة الفلسـفـية التي تطبع كـال مه وتكـسو خطابـه فـان أسلوبه
يظل بعيدا عن الغموض والتعقيد،واليراكم المصطلحات العلمية حتى ال ينبهم على

القارئ. 

ممممصصصصااااددددرررر    ااااللللسسسسررررخخخخسسسسيييي

باستثناء النص الرابع الذي ورد فيه قول إسحاق الموصلي : ليتنا نؤدي ما
أخــذنا كــمـــا علمنا، فــإن بـاقي النصــوص الـثــمــانيــة ال تســـعــفنا في الوقـــوف على

المصادر التي يحتمل أن يكون السرخسي قد استفاد منها.
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وقـد أورد السـرخـسي عـبـارة إسـحـاق في سـيـاق التنويه به لـتمـسـكه بالغناء
القديم والرد على مـن ذهب فيه من مـعاصريه مـذهب التحريك والزيادة حـتى خرج
به عن حــقـه. علـى أننا نقف في ثنـايا النص الســادس بصـدد كــالمـه عن الـحـروف
المصـوتة وغير المصـوتة على إشارته - مرة أخرى - إلى إسحـاق الموصلي وذلك
في سـيـاق الرد عليـه فـيـمـا ذهب إليـه من اعـتـبـار النغم اللحنيـة هي ذاتهـا حـركـات

اإلعراب الثالث إذا مدت.

تبــقى اإلشــارة إلى أنه يمكن الـوقـوف على مــا قــاله المــوصلي بالحــرف من
خالل الكالم الذي وطأ به الحسن الكاتب إليراد رأي السرخسي في الموضوع. 

أأأأققققااااووووييييلللل    ااااللللسسسسررررخخخخسسسسيييي    ككككمممماااا    ججججااااءءءءتتتت    ففففيييي

««««ككككتتتتاااابببب    ككككمممماااالللل    أأأأددددبببب    ااااللللغغغغننننااااءءءء»»»»    للللللللححححسسسسنننن    ااااللللــــككككــــااااتتتتبببب

            ااااللللبببباااابببب    ااااألألألألوووولللل    ففففيييي    ممممووووضضضضووووعععع    ااااللللططططرررربببب(34)

ااااللللننننصصصص    ااااألألألألوووولللل

قال أحمد بن الطيب السرخسي : ليس دليل الفهم في السامع أن يطرب أو
يـتـطارب، بل ربمـــا كـان ســـرعــة الـطرب أدل على جـــهل الســـامع بمـــا ســمـع وقلة
مــعــرفــتــه، يبــين ذلـك من أنك ترى من ال يـحــسن الغناء وال الـشــعــر وال النحــو وال
العـروض إذا سـمـع شـيـئـا في الغـناء، وان كـان في غـاية الخــروج والنفـور والخطإ
بعد أن يقال إنه غناء فهو يطرب عليـه. وإذا سمع ذلـك من تبصر النحو  وال تبصر
الغناء نقص من طربـه بمقـدار مـا فيـه من لحن الغناء، وإذا سـمع ذلك الغناء بعـينه
من تبـصـر الشـعر والنـحو والعـروض والغناء لـم يطرب أصال، بـل يكون ذلك الغناء
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عنده بمـنزلة القـذف الـذي ال يشـتــهى اسـتــمـاعــه أصـال. فـأقلّ الـناس علمـا بـالغناء
أسـرعـهم طربا على كل مـسـمـوع، وأكـثـر الناس علمـا وأشـدهم تقـدما فـي معـرفـتـه
أبعــدهـم طربا عليـــه وأقلهم رضى بـمــا يســمع مـنه. وهذه القــوة فـي اإلنســان قــوة
شـريفـة، وأخلق بهـا أن تكون مـعـدومـة في كـثـيـر من الناس، وإنمـا تخص اإلنسـان

التام التمييز.

ااااللللننننصصصص    ااااللللثثثثااااننننيييي(35)   

إنا نحـتـاج في تمـام إدراك شرف هذه الصـناعة إلى قـوة حس السـمع وقـوة
التـمـيــيـز، فـإن الذي يطرب البـهــائم وجـهـال الناس من حـسـن األصـوات هو يطرب
عليــة الناس أيضـا، والـذي يطرب علمــاء الناس من تمــيـيـز حــسن التـألـيف وهندام
النظام ومـعـرفة الـخروج والمـتـبـاين والمـتنافر هـو لهم دون جهـال الناس والبـهـائم،
ولذلك ترى أوفــر الناس علمـا بـهـذه الصناعـة أفــقـرهم من المطـربين فـيـهــا وأجـهل
الناس بها أيسـرهم من يطربه ألن العالم يحتـاج أن يجتمع له أسبـاب الطرب حتى
يطرب بالـتـمـام، وإال نـغـصـه عـليـه النقــصـان ومـنعـه الخلـل من التـذاذ.،والجــاهل ال
يؤلمه مـا يعرض من الخلوّ والنقـصان، فـإذا يحتاج في وقـوع الطرب الحقـيقي إلى
ألطف الحس وقرب المعرفة بالصواب لتكون المعرفة بالصواب مع حسن الصواب
مـالزمـين، وهذا يـقع بسـالمـة الطبـاع ودربة السـمـاع والمـواظـبـة على تعـرف أدلتـه

وبراهينه من المهرة به.

ااااللللننننصصصص    ااااللللثثثثااااللللثثثث(36)   

ليس صناعة الـغناء من الصناعات التي إذا طلبـها اإلنسان أمكنه مـعرفتـها،
وإن عني به مــعلم حـاذق في تفـهــيـمـه إياها وأكــثـر اسـتـمـاعــه لهـا من المـتـقــدمـين
فيهـا،ألنها تحتاج إلـى قوة في النفس قابلة لها وطبع سلس الـقياد فيه وسـرعة لقن
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بما يمر منها ولطف تحـصيل لغامض أجزائها ونسب مقاديرها في أوضـاع نغمها
وشدودها(37) وأزمنة إيقاعـها. وليس يغني التـعليم فيهـا دون الطبع وال الطبع دون
التـعليم. فإذا اجـتمـعت لمن رامهـا طبيـعة مـحمودة وقـوة قابلة ومـعلم حـاذق ومران

دائم وفراغ متصل وشهوة تامة فقـلّ ما يكدي(38).
فــــإن نقـص من هـذه األســــبـــاب شـيء دخل عـليــــه من الـنقـص بقــــدره، وإذا
اجتمعت في المغني هـذه الخصال من الحذق واإلحسان واجتمع للسامع مثل ذلك
من الفـهم كـان الطـرب تامـا، ويخلص السـامع إلى الروح فـتـظهـر حـينئـذ األريحـيـة
وتبـدو قـوة النفس الـمـمـيـزة، فـتـتـشكل بأشكال المـعـرفـة وتلبـس خلع التـصـرف مع
الغنـاء وتجــري في مــيـدان الـســرور العلمي وتأنـف من الرذائل حــمــيــة وتســتــجلب
الفضائل ترفّعاً إليها وتشرفاً بها، وإن كانت قبل تنسب إلى جبن تشجعت، أو إلى
بخل جــادت، أو إلى خــوف اســتــهــانت فــذلـت عـنـدها المــخــاوف وصــغــرت لديهــا
األهوال وأخــذت لهــا لبس الفــضــائل زهدا، وقــوة األمن ســرورا فلجــجت في بحــر

الطرب وركضت في ميدان السرور.

ااااللللبببباااابببب    ااااللللخخخخااااممممسسسس    ::::    ففففيييي    ففففضضضضلللل    ااااللللغغغغننننااااءءءء    ااااللللققققددددييييمممم    
ااااللللننننصصصص    ااااللللرررراااا    ببببعععع(39)

قد جـعل أهل هذا العصـر تحريك الغناء المـسمط وتشـذيره وتحسينـه طريقا
إلى نفس ما قوي من األلحـان وإخراجه عن حقه، وذلك أنـهم عجزوا عن أدائه على
حقـه ـ وتلك مفسـدة للمتعلم ـ ألن هـذه األلحان التي قد اسـتعملوا فـيها التـحريك ال
تكاد تصح لـهم، ألن اللحن الواحـد قـد حـركــه جـمـاعـة على ضـروب مـخـتلـفـة، كلمـا
ســمـع اإلنـسـان مـنهــا ضــربا نسي غــيــره، ولم تـقــبل نفــســه الكل، وكــثــرت فــيــهــا
الدعـاوى. وقـد كان إسـحـاق الموصـلي - على تقـدمه وفـضله - يقـول : ليـتنا نؤدي

ما أخذنا كما علمنا. فهذا ما يقوله إسحاق، فما ظنك بغيره !
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وأهل هذا المـذهب قــد اقـتـصـروا على مـا يصـوغـون بزعـمــهم ويحـركـون في
حـسابهم ويحـدثون بمنزلة الحـديث من الفـاكهـة، فـال تلبث أغانيـهم إال يسـيرا حـتى
تفنى كــفناء الفـاكــهـة، ثم يحــدثون سـواها، فــال يزالون كل سنة يـتـركـون مــا كـانوا
أحـدثوه في العـام الذي قبلـه. ولسنا نجـد أخْذَ أغـانيـهم وال نَسَـبهـا الى أحـد منهم،
وإنمــا مــثلهم فــيـمــا يحــدثون في كل عــام وينـسـونه فـي العـام الـمـقــبل مــثـل القــرد
والجـراد، فـإنه يقـال في أمـثـال العـجم : إن قِرداً تـفرغ لصـيـد الجـراد، وكـان كلمـا
صــاد واحـدة صــبـر ســاعــة وقـعــد عليــهـا، فــإذا رأى أخـرى وثـب فـأخــذها وطارت
األولى، فطال زمــانه ولم يـحـصل إال علـى التي أخــذها آخـرا. وكــذلك هؤالء : إنمــا
يحـصل لهم من غنائهـم غناء السنة التي هم فـيـهـا ويذهب البـاقي هدرا إال مـا عني
بحـفظه مـن جـهـة األشـعـار التي قــيلت في ملوك العـصــر، فـإنهـا تبـقى لهــذه الجـهـة

وتحفظ، فإن وجد ما سواه فنَزْر يسير.  

ااااللللبببباااابببب    ااااللللسسسسااااببببعععع    ففففيييي    ففففضضضضلللل    ااااللللصصصصننننااااععععةةةة(40)

ااااللللننننصصصص    ااااللللخخخخااااممممسسسس :

لم تزل هذه الـصناعـة ـ إذا طلـبت حق الطلب وتبـع كل مـحــمـول فــيـهـا حــتى
يحاط بمعرفته ـ تتقدم سائر التـعاليم عند الفالسفة بالشرف، فإنهم كانوا يرون أن
علم الـعـدد وعلـم الهندســة وعلم النـجـوم دون عـلم اللحــون في الشــرف. إال أنه لمــا
تعلق باسم هذه الـصناعة دون مـعناها سـقـاط العـوام فـادّعوا منهـا مـا ال يحـسنون
واكـتـسـبـوا بهـا من قـوم ال يفــهـمـون وضـعــهـا ذلك عند مَن عَــدِم التـحـصـيـل. فـأمـا
المـحـصلون فـإنهم لم يروا أن يلزمـوا من أصـاب عتب من أخـطأ وال من علم نقص
من جـهـل، بل وفـوا الصناعــة حـقـهـا وعــرفـوا لهـا قـدرها ونظروا إلى علـمـهـا بعـين

التعظيم والتكرمة وقصدوا من صنعها بالبر والمواساة.
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ااااللللبببباااابببب    ااااللللسسسسااااببببعععع    ععععششششرررر    ففففيييي    ااااللللححححررررووووفففف    ااااللللممممصصصصووووتتتتةةةة
ااااللللننننصصصص    ااااللللسسسسااااددددسسسس(41)

قــال ابن الطـيب : فــيــجب من هـذا أن تكون الحــروف الســواكـن غــيــر األلف
والواو واليــاء ومـا يمــتـزج منهـن، ولو كـان كــذلك لكان اللحن مــتـخلـخـال تســد خلله
الحـروف التي ال نغم فيـها، فـإنه ليس حـروف الشعـر كلها مـتحـركة، وال مـا يتحـرك
منها تمـتد حـركته، ومن ذلك «الالم والنون والـميم» يوقف عليهـا بمدة. فـإن ذكر أنه
ليـست فـيـهن نغـمـة أكـذبه العـود، ألن لكـل واحـدة منهـا مـوضـعـا من الدسـاتين(42)،
وكـذلك غــيـرها من الحـروف الـسـواكن. وذكـر أن األلف والواو والـيـاء يمـتـزج مـنهـا
ثالثة أصـوات فتـصـير سـتـة، وتختلف بـالمد وبالقـصـر فتـصـير اثنتي عـشـرة نغمـة،
وإنمـا الـمـد والقـصــر لطول الزمـان في النـغـمـة وقـصــره، وليس في امـتــداد الشيء
وقـصــوره مـا أخــرج من نغـمــة إلى نغـمــة. ولو كـان ذلـك لتـولّد منـه أكـثـر مـن اثنتي
عشرة نغـمة بحسب مراتب المد والقصـر. وال يشك من له علم بهذا الفن من الغناء
في أن ما كان على جزأين مـستويين فالجزء الثاني مثل األول في نغمـه مثال بمثل،
لتكرر كل نغـمة سـبـقت في الجزء األول في مـكانها من الجـزء الثـاني بالسواء. وقـد
نجـد الشعـر يلبس اللحن فينـقاد صـاحب اللحن فيـه بحركـات حروف الشـعر فـيكون
موضع من الجزء األول «ألفا» تقوم مقامها من الجزء الثاني «واو» أو «ياء» من غير
تغـييـر النغم. ولو كانت النغم األلـف والواو والياء لكررت في الجـزء الثاني كـما كـان
في الجزء األول، فاأللف والواو والياء حروف األصوات التي تلزمها النغم، ألنها في
كل حـــال ال تخـلو من مـــراتب الرقـــة والغـلظ الالزمـــة لألصـــوات، وهي التـي ُتُســـمّى
الشـدة واللين، فالنغـمـة مدة مـسمـوعة بوقـفة واحـدة، وأذا كـان كذلك لم يكن مـا تبع
الحــروف حـرفـا كــمـا ظن إســحـاق، ولكن الـصـحـيـح أن النغـمــة ال تنفك من حــركـة،
فحيث يكون الحـرف تكون الحركة، وحيث تكون حركة الحرف تـكون نغمة، والحرف
ال ينفك من حـركـة وسكون، وليس إذا لم تنفك الصـفة مـن موصـوفهـا وال التـابع من

متبوعه أن يكون التابع هو المتبوع والصفة هي الموصوف. فقد بان ما النغمة. 
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ااااللللبببباااابببب    ااااللللثثثثااااللللثثثث    ووووااااللللععععششششرررروووونننن    ففففيييي    ااااللللممممووووااااضضضضييييعععع    ااااللللممممععععييييننننةةةة    ففففيييي    ااااألألألألللللححححاااانننن
ااااللللننننصصصص    ااااللللسسسسااااببببعععع(43)

... فأما مـا قاله الكندي وابن الطيب وغيرهمـا فقالوا : إن النشيـد ما ابتدئ
في أول أبيات شـعره أو في أقـسام كـالمه، إذا لم يكن شعـرا، بكلمات غـير منغـمة.

واالستهالل هو ما ابتدئ في أوله بكلمة غير منغمة.

ااااللللبببباااابببب    ااااللللثثثثااااننننيييي    ووووااااألألألألررررببببععععوووونننن    ففففيييي    ففففاااائئئئتتتت    ااااللللككككتتتتاااابببب
ااااللللننننصصصص    ااااللللثثثثااااممممنننن(44)

ليس يمكن أن يؤتى بالبرهان عـلى جميع ما في هذه الصناعـة، ألن البرهان
ليس يقـتحم سائر الصنـاعات وال يتهـيأ فـيها. أمـا صناعة األرتْمـاطيقى فإن دلـيلها
العـدد، يعني الـحـسـاب، وصناعـة الهندسـة دليلهـا الـبـرهان إلى االعـتـبـار واإلقناع.
وصناعة الموسيقى دليلها االعتبار والبرهان والتشبيه واإلقناع باألولى واألحرى.

ااااللللننننصصصص    ااااللللتتتتااااسسسسعععع(45)

فإن الـمبـدأ الذي يذكر أن رجـال من المتـقدمـين خرج به إلى وجـدان النسبـة
التي بين األجـسام القـارعة والمـقروعـة، إنما ذ كـر أنه مر بسـوق الصفـارين(46) أو
الحـدادين، فـســمع أصـواتا أحس بأنهـا منـا سـبـة  ومـشـابهـة لصــوت كـان يعـرفـه،
فـتأملهـا فوجـدها مؤتلفـة، فلما تتـبع تلك المـقروعـات والقوارع وجـدها في التناسب
على مـثـل مـا أحس عليـه تلـك األصـوات، فلمـا انصــرف ناسب بين أجـسـام كــثـيـرة
نســبـا مــخـتـلفـة، ثم طـلب بحـسـن السـمع : فـي أي تلك النسب تـجـد تلك األصــوات

المؤتلفة، حتى ظهر له ذلك، فأدرك ما أراد بالنسبة والعبرة والحس.  
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تتتتححححللللييييلللل    ااااللللننننصصصصووووصصصص

ااااللللننننصصصص    ااااألألألألوووولللل 

يناقش السـرخـسـي في هذا النص مـسـألة الطرب الذي يحـصـل للسـامع من
سماع الغـناء. وهو يربط طرب السامع بمدى فهـمه لألثر المسمـوع، ومن ثم فعنده
أن الطـرب أو تصنـع الطرب ال يـشكل دلـيـــال على فــــهم الســـامـع، بل ربمـــا كــــانت
سرعته دليال على جهله لما سمع وبرهانا على قلة فهمه له.                        

وقـد أورد الحــسن الكاتب نص الـسـرخـسي في ســيـاق مـعــارضـتـه لمــا قـاله
إسحاق المـوصلي يوم سئل : من أحسن الناس غناء ؟ فأجاب : من سـقاني أربعة
أرطال. وكـان يعني المـغني عـقـيـداً مـولى صـالح بن الرشـيـد بعـد أن سـمـعـه يغني،

فجعل يستعيده ويشرب حتى والى بين أربعة أرطال(47).

ومـا كان إلسـحاق أن يـمدح غناء عـقيـد لو أنه كـان في حالـة صحـو، غيـر أن
الشـرب أطربه فــأنطقـه بذلك، السـيـمــا وقـد سـأله المـأمـون يومـا عـن رأيه في نفس
المغـني، فأقبل عـليه يسمـعه وهو يغنـي وغيره يضـرب عليه .فلـما انتهى سـأله : في
أي طريقة هذا الصوت الذي غنيت ؟ فـقال : في الرمل. ثم سأل الضارب : في أي
طريقة ضربت أنت ؟ قال: في الهزج الثقيل. فالتفت إسحاق إلى الخليفة وقال : ما
عسيت أن أقول فـي صوت (أغنية) يغني مغنيه رمال ويضـرب ضاربه هزجا، وليس

هو صحيحا في إيقاعه الذي ضرب عليه(48).

ونعود إلى السرخسي فنجد أنه يصنف السامعين في مراتب ثالث : 

1 - سـامع جــاهل بالغناء والشــعـر والنحـو والـعـروض، فـهـذا ســريع الطرب
على مـــا يســمع وإن كـــان ذلك الغنـاء خــارجــا عن الـوزن نافــر اللـحن بالغ الـخطإ.

وإنما حسبه أن يقال له : إنك تسمع غناء فيطرب عليه.



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل128

2 - سـامع مـتــبـصـر في النحـو والشــعـر والعـروض، غـيـر أنه جـاهـل بالغناء
فهذا ينقص طربه بمقدار ما يقوى جانب الغناء ويرجح اللحن في الصوت المغنى.
3 - سامع متبصر في الشعر والنحو والعروض والغناء، فإذا سمع الصوت

عينه لم يأخذه الطرب أصال.                                               
و يخلص السـرخـسي إلى النتـيجـة التـاليـة، وهي أن أقل الناس علمـا بالغناء
أسرعـهم طربا على كل أثر مسمـوع، وأن أكثر الناس عـلما بالغناء وأشدهم تقـدما
في معـرفة قـواعده وضوابطه أقـلهم رضى بما يسمـعون. وهذه قـوة شريفـة يختص

بها من الناس من كان تام التمييز.

ااااللللننننصصصص    ااااللللثثثثااااننننيييي :
يحتاج المرء إلدراك شرف صناعة الغناء إلى أمرين اثنين :

األول : حسن السمع، ومعناه رهافة الذوق.     
الثاني : قوة التمييز، ومعناه معرفة علم الغناء. 

وعند الـســرخــسـي أن عليــة الـناس وأدراهم بالغـناء يتــســـاوون مع البــهـــائم
وجـهـال الناس في أنـهم يطربون من حـسن األصـوات، غـيـر أنـهم يخـتـصـون ـ دون
اآلخـرين ـ بتـمـيـيـز حـسن التـأليف، ومـعـرفـة هندام النظام، وإدراك مـواقع الخـروج
والتـبـاين والتنافـر في الـعمـل المـسـمـوع. ويشـهـد على ذلك أن العـارف يحـتـاج إلى
اجتـماع أسـباب الطرب حـتى يحصل له تمـامه، فـإذا شاب العـمل المسمـوع نقص
أو عــراه خـلل نغص ذلـك عليـــه الطرب ومنـعــه التـلذذ. أمــا الجـــاهل فـــال يؤلمـــه مــا

يعرض للعمل من نقص أو خلل.   
وال مناص من أجل حـصول الطرب الحق مـن توفر الذوق السليم، والمـعرفـة
بالصواب، فهذان شرطان متالزمان، غيـر أنهما ال يقعان إال بسالمة الطباع ودربة

السماع والمواظبة على أخذ أدلته وبراهينه من مهرة العلم.
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ااااللللننننصصصص    ااااللللثثثثااااللللثثثث :

يتـحـدث الســرخـسي في هذا النص عن تعـلم صناعـة الغناء فــيـقـرر أن توفـر
المـعلم الحـاذق في تـفهـيـم أصـوله، والمـواظبـة على سـمـاعـه من المـتـقـدمـين فـيـه ال
يجديان الراغب في تحصيل صناعـته شيئا ما لم تتوفر لديه قـوة الرغبة في التعلم،
واالستعـداد النفسي، والطبع السلس، وسرعة اإلدراك، وعمق الفـهم لما غمض من
أجـزاء الـصناعـة ونسب مــقـاديرها فـي مـواقع النغم وكــمـال توافق نـغـمـتي األبـعـاد

الوسطى والكبار. 
وفي رأيه أن اجــتــمــاع الطبع والـتـعـلم ـ وبعــبــارة أخـرى، الـمـوهـبـة والـعلم ـ
ضـروري للمـتعلم، وليـس يغنيه أحـدهمـا عن اآلخـر. ويعني ذلك أن من رام صناعـة
الغناء متى اجتمعت له القابلية والطبيعة إلى جانب المعلم الحاذق والمتمرن الدائم
والتفـرغ المتـصل قويت حظوظ تحـصيله لصناعـة الغناء، فإن نقص واحـد من هذه
األسبـاب دخل النقص في التعلم بمقـدار ذلك السبب، وإن اكتـملت وصاحبهـا تمام
الفهم عند السامع كـان ذلك أدعى لحصول طربه التام فـيخلص إلى الروح، وتظهر
أريحيتـه، وتبدو عنده قوة النفس الممـيزة فتتقـمص هذه النفس الشكل الذي يتالءم
ومسـتوى السامـع لما يسمع، وتسـبح في عالم السـرور العلمي، وتتنزه عن الرذائل
بما اكـتسـبتـه من حميـة وتستـجلب الفضـائل توقاً إليـها، وتستـبدل الجـبن شجـاعة،
والبـخل جــوداً، وتهـون عندها المـخــاوف، وتصـغـر لديهـا األهـوال، وتزدهي بارتداء
لبـاس الـفـضـيلـة، وتتـقـوى بـمـسـرات األمن، فــتـســبح في بحـر الطـرب، وتركض في

ميدان السرور.
هذه هي النصـوص الواردة في باب الطرب، وقـد رأينا كيف جـاءت مـتعـاقبـة
وفق نسق منطـقي ومـتكامل، بحـيث يفـضي أولهـا إلى ثـانيـهـا، وثانيـهـا إلى ثالثـهـا.
فالسرخسي في النص األول وهو يعرض للطرب الحاصل للسامعين يصنف هؤالء
في ثالث مـراتب تتفـاوت فـيهـا درجات تجـاوبهم مع األثر المـوسـيقي الواحـد ويعلل
ذلك التــفـاوت بمــدى مـعــرفـتــهم لمـقــومـات العــمل المـوســيـقـي وهي عنده : الشــعـر
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والعـــروض والنـحــو والـغناء. فـــالمـــعــرفـــة ـ إذن ـ شـــرط تفـــاعل الســـامع مـع األثر
المسموع لحصول الطرب، ودرجاتها معايير لمدى ذلك التفاوت.

فـإذا خلـص من ذلك انتـقل بـالقـارئ في النـص الثـاني إلى أن الطـرب ـ مـتى
حــصل ـ ال يفي وحــده بحــاجــتنا إلـى إدراك شـرف الـغناء، ثم انتــقل به فـي النص

الثالث لبيان ما يحتاج إليه الراغب في تعلم صناعة الغناء.

وتعكس أقـاويل السـرخسي بخـصـوص موضـوع الطرب بعـضـا مـن نظريات
فـالســفـة الـيــونان، شـأنه فـي ذلك شـأن فـالســفـة اإلســالم الذين عنوا بنقل الـتـراث
الـفكـري الـيــــــونـانـي. ولنـا أن نـتلـمـس بعـض مـــــــالمـح هــذه الـنظـريـات من خـــــــالل
اسـتعـراضه لمـقومـات العمل المـوسيـقي (الشـعر والعـروض والـنحو والغناء)، فـإن
أصداءها مـما يتردد في ثنايا أقـاويل فالسفـة اليونان بخصـوص العناصر المكونة

للعمل الموسيقي. 

ااااللللننننصصصص    ااااللللرررراااا    ببببعععع :

أخذ الحسن الكاتب هذا النص من أحد مؤلـفات السرخسي في الموسيقى.
وقـد أورده في سـيـاق التـدلـيل على فـضل الغناء القـديـم، فـوطأ له بمـدخل ذكـر فـيـه
«أن بعض الناس يسترذل الغناء القـديم الجيد، فـإذا سمعه لوى شدقه وقال : هذا
عمل مشط الحديد، ورحم الله آدم، ورحم الـله أبا قابوس، وهذه أساطير األولين»،
كناية عن استهجانه لما يسمع، حتى لكأن الغناء القديم من قبيل مشط الحديد، أو
مـمـا يدخل في أساطـير األولين، أو مـمـا يرجع إلى عـهـد آدم عليـه السالم، أو مـمـا

كان مدّاحو النعمان بن المنذِر يـتغنون به في العهـود البائدة. 

في هذا الـنص يتــحــدث الســرخـسـي عن الغناء القــديم فــيــذكــر أنه كــان من
النوع الـمــســمـط، وهو الغناء الـثــقـيـل... غـيــر أن الـمــغنّيـن من أهل زمــانـه أخــذوا
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يؤدّونه على نحو مغـاير لما كان عليه أصال، مـتوسلين بأساليب التحسـين من قبيل
هز حـركـتـه اإليقـاعـيـة وتشـذير جـمله اللحـنيـة بتـقطيـعـهـا إلى حـروف قـصـار وبذلك

نقصوا ما قوي من ألحانه وأخرجوه عن حقه. 

وقــد أرجع الســرخــسي سلوك هـؤالء الـمـغـنين إلي عــجـزهم عن أداء الـغناء
القـديم مـسمطا وعــلى وجهـه الحق، ثم كان أسـوأ ما صنـعوه أنهم أخـذوا يعلّمـون
للمـتــعلمـيـن فــجـاء ت ألحـانـه مـنحـرفـة عن أصلهــا بسـبب مـا اســتـعـملوا فـيــهـا من
التـحريك وزاد في الطين بلّـة أن اللحن الواحد حـرّكه جـمـاعـة على ضروب مـختلفـة
فتـعددت وتشعبت صـور غنائه حتى أنسى بعضـها بعضا، وبذلك غـدا الغناء القديم

موضعا الدعاءات المغنين. 

وقد عـبّر السرخـسي عن تأسيـه لما أصاب الغناء القــديم فردد ما قـاله يوما
إسـحــاق المـوصـلي ـ على تقــدمـه وفـضلـه في الغناء ـ «ليــتنا نؤدي مــا أخـذنا كــمـا

علمنا».

وقد ختم السـرخسي هذا النص بما يفيد أن أغلب الغناء القـديم كان عرضة
لصنوف التـغـيـيـر بما أحـدثه أهل زمـانه فـيـه من التـشـذير والتـحريـك ولم يكد يسلم
من هذا الغناء الذي ذهـب هدرا سوى ما عُني بحفظه من جهة األشعار التي قيلت
في ملوك العصـر، فإنها تبقى لهـذه الجهة وتحفظ. أمـا ماكان شعره في غــير مدح

الملوك فقد مسه التغـيير، وإن وُجِد شيء منه فنزرٌ يسير.

ولعل مـــا ذكــره الســـرخــسـي ها هنا أن يكـون ذا صلة بمـــا ســيـــشــيــر إلـيــه
الفــارابي بخــصــوص ظاهـرة تـدنّي الغناء علـى عـهــده. فــقــد قـال : «ولـمـا كــان مــا
يستعمل من األلحـان في زماننا هذا وفي بلداننا هذه هي التي كادت أن ترذل عند
أهل الخـيـر وما كـان يعـتقـد في جملتـهـا إنما يعـتقـد على حـالها التـي بها تسـتعـمل

عند الجمهور في زماننا هذا(49).



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل132

ااااللللننننصصصص    ااااللللخخخخااااممممسسسس :
تحــدث السـرخــسي في هـذا النص عن مــوقع علم المــوسـيــقى من بـين علوم
التـعـاليم، أي العلوم النـظرية، فـذكـر أنه عند الفـالسـفـة يحـتل منهـا مـوقع الصـدارة
مـتى طلبت صناعـتـه حق الطلب وحـملت مـعـارفـه على وجـه التـأويل الصـحـيح حـتى

يحاط بها إحاطة تامة.
وإذا كان سـقاط العوام قـد تعلقوا بهـذه الصناعـة دون إدراك معناها فـادّعوا
منها ما ال يحسنون معـرفته، واتخذوها سبـيال لالسترزاق عند قـوم ال يفهمون، فإن
ذلك لم يضع من قـدرها عنـد العارفـين أبـدا، وما كـان لهـؤالء أن يؤاخـذوا المـصـيب
بذنب المخـطئ، وال العالم بنقص الجـاهل، ولكنهم وفوا الصناعـة حقهـا وعرفـوا لها

قدرها، ونظروا إلى علمها بعين التعظيم وقصدوا من صنعها بالبر والمواساة.
وال ريب أن مـثل هذا القـول ينم عن التـأثر بأقـوال فـالسفـة اليـونان. وبالفـعل
فـقـد أورد الحـسن الكاتب  ـ بعـده  ـ أقـواالً لذي الـقَـرنَيْن ونيـقـومـاخس وأرطوخس
وغيـر هؤالء وهي كلها تسـير في سيـاق تأكيـد موقع علمـاء الموسيـقى في المجـتمع
اليوناني، كـما لم يخف السرخسي نـفسه أثر الترجـمة في كتاباته عندمـا قال : «لم

تزل هذه الصناعة... تتقدم سائر التعاليم عند الفالسفة بالشرف».

ااااللللننننصصصص    ااااللللسسسسااااددددسسسس    :
يتــردد الحـديث عـن الحـروف المــصـوتة في كــثـيــر من المــؤلفـات التـي عنيت
بالتنظـيـر للمـوسـيـقى العـربيـة والسـيــمـا منهـا مـؤلفـات الكندي والـفـارابي والحـسن
الكـاتب وابن الـطحّـــان مــــثلمــــا يتـــردد فـي المـــؤلـفـــات التـي عنيـت بعلـم التـــجــــويد

والقراءات.
وقــد لخص الحــسن  الـكاتب مــا تفــرق في كــتب من ســبــقــه، فــذهب مــذهب
الفارابي في تـقسيم المـصوتات الطويلة إلى ثالثة هي : األلف، والـواو، والياء التي
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تقع أبدا فـي أواخـر الكالم مــمـتـدة فـي اللحن.(50) وهذه هي المــعـروفــة عند علـمـاء
اللغة وأصحاب القـراءات بالحروف الجوفية لخروجهـا من الجوف، أو بحروف المد

واللين ألنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان التساع مخرجها(51).

ثم توالد عن امـتـزاج هذه الحـروف في حـال امـتـدادها تسـعة حـروف أخـرى
بحـسب أصناف اإلمـاالت الحادثة باالمـتـزاج، كإمـالة األلف نحـو اليـاء، والياء نحـو
الواو.. فـــارتفع عــددهـا إلى اثني عـــشــر حــرفـــا مــصــوتا. فـــإذا أضــيف إلــى هذه
الحـروف حـروف الغُنّة ـ وهي الالم والـميـم والنون السـواكن ـ ارتفع عـدد الحـروف
القــابلة للمــد في الغـناء إلى خــمـســة عــشـر حــرفــا هي «جـمـلة مـا يُـحـتــاج إليــه في
األلحان أشـد الحاجـة عند امتـداد اللحن»(52)، وهي أيضا «مـجمـوع الحروف التي
تساوق النغم وتقترن بها وال تنـفك منها نغمة إنسانية، وتستعمل اسـتعماال سلسا،

وتبـين بيانا غير مستكره، وتحس حسا غير مستبشع»(53).

وقــد سلـك ابن الطحـــان المــصــري ـ وهو مـن مــوســيــقـــيّي القــرن الـخــامس
الهــجـري  ـ مــسلك الفــارابي أيضــا، فــعـقَــد في كــتـابه بابـا تحت عنوان «الحــروف
النـواطق والخُـــرس» أوشك أن ينقـل فــيـــه بالحـــرف مــا ذكـــره في فـــصل الحـــروف

المصوتة وغير المصوتة(54).

كــان هذا مـا أجــمع علـيـه منـظرو المــوسـيــقى العــربيــة بخــصـوص الحــروف
المـصـوتة وغـيــر المـصـوتة كـمـا بيّنا. غــيـر أن إسـحـاق المـوصلي انفـرد بـتـصنيف
مـغـاير لهـذه الحـروف، فانطـلق من اعـتبـار «النغم هـي الحركـات الثـالث إذا مُـدت».
ويعني ذلـك أن حـركات اإلعـراب الثالث ـ وهي الفـتـحة والضـمة والكسـرة ـ تتـحول
إلى حـروف مصـوتة إذا مدت فـتكون الضـمة إذا مـدت (واوا) ساكنة، والفـتحـة إذا
مـدت (ألـفـا) سـاكنـة، والكسـرة إذا مــدت (ياء) سـاكنة. فــإذا مُـزجت هذه الـحـروف
باإلمـالة تولد عنهـا تسعـة حـروف أخرى مـصـوتة فتـصـبح «عدة النغـم اثنتي عشـرة

على حسب الحركات». 
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ويعـقّب الحسن الـكاتب على ما ذهب إلـيه إسـحاق مـعـارضا، ثم يسـوق رأي
أحـمـد بـن الطيب السـرخــسي، من خـالل نص طويل اجــتـزأه من أحـد مـؤلـفـاته في

الموسيقى للرد على إسحاق والتدليل على مجافاته للصواب في هذا الموضوع.

ومن خــالل اسـتــقـراء هذا النـص يبـدو الســرخـسي ضـليـعــا في المــوضـوع،
خبيـرا بجوانبه اللـغوية والموسـيقية، فهو يسـتعرض أقوال الموصلي ويحللهـا فقرة

فقرة ليخلص إلى النتائج التالية :

يقـول إسـحـاق : إن الـنغم حـركـات اإلعـراب الثـالث إذا مُـدّت ـ وهـي الفـتـحـة
والضـمة والكسـرة ـ ويقول أيضـا : إن الحروف إذا مـدت كانت ألفـاً أو واواً أو ياء
ســواكناً. وهو يـريد أن التــصـويـتـات الـتي تقــتــرن مع النغم ال تخــرج عن حــركــات
اإلعـراب الـثـالث. وهذا كــالم باطل، ولو صح لـتــحـول كل حــرف مـتــحـرك مـتـى مُـدّ

باأللف أو الواو أو الياء إلى نغمة.

ليست سائر حروف الشعر الملحن متحركة، فإن حروف الالم والنون والميم
يوقف عليها ساكنة، ومع ذلك ففيهن نغمة.  

ال صلة لـلمــد والقــصــر إال بمــدى طول زمــان النغــمــة أو قــصـره، ولـيس في
امــتـداد الحــرف وال في قــصــوره مـا أخــرج من نغــمـة إلـى نغـمــة أخــرى، ولو صح

لتعددت صور النغم بتعدد مراتب المد والقصر ومداها. 

إن األلف والواو واليــاء هي حــروف األصـوات التي تـلزمـهــا النغم، فــعَـبْــرها
تندرج مراتب الرقة والغلظ الالزمة لألصوات، وهي ما يسمى «الشدة واللين».

إن النغـمة هي مـجـموع حـركة وسكـون، فهي التنفك من حـركـة، فحـيث يكون
الحرف تكون الحركة، وحيث تكون حركة الحرف تكون نغمة، وبالتالي فإن الحرف

ال ينفك من حركة وسكون.
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ااااللللننننصصصص    ااااللللسسسسااااببببعععع    : 

من القضايا التي عني منظرو الموسيقى العربية بطرحها وشرحها موضوع
العناصر الـتي تقوم عليهـا البنية الفنيـة للصوت والتي تحـدد الخطوات التي تشـكل

قالبه الفني.

ونريد ب «الصــوت» هنا المـقطوعــة الشـعـرية الـملحنة، وهو المــصطلح الذي
تواضع عليه أصـحاب صناعـة الـغناء في الحجاز والشـام والعراق، وأقـام عليه أبو

الفرج األصفهاني «كتاب األغاني» لجمع األصوات المائة المختارة. 

وقـد استـمر تداول مـصطلح الصوت قـائمـا في شبـه الجزيرة العـربية وشـاع
تداوله في مــصـر أيــام حكم الفــاطمـيــين بهــا بدليل وروده في كــتـاب ابن الطـحـان

المصري المتوفى بالقاهرة عام 449 هـ. 

يتــمـحــور النص الذي بـين أيدينا والذي نـسـبــه الحــسن الكاتب للـسـرخــسي
وأســتـاذه الكـندي حـول «الـنشـيــد» و«االســتـهــالل»، وهمــا من أقــسـام الـلحن الذي
يشكل ـ إلـى جـانب اإليقـاع والـشـعـر ـ العنـاصـر المكونة للـصـوت المـغنـى، ويشكل
النشيد واالستهالل بدورهما ـ إلى جانب البسيط والعمل ـ األقسام اللحنية األربعة
التي عليـهـا يقـوم عنصـر اللحن فـي الصوت ؛ وحـيث أن هـذه األقـسـام تتـبـاين في
سياقـاتها النغمية فـقد أسموها طرائق، فقـيل : طريقة النشيد، وطريقة االسـتهالل،
وهكذا... يأتـي الـنص في سـيـاق كـالم الحـسن الكاتب عن «المـواضـع المـعـينة في
األلحــــان»(55). وهي ذاتـهـــا مــــا أ ســــمـــاه ابـن الطحــــان «مـلح الغـناء»(56). وكلـتـــا
التـسمـيـتين تـؤشران إلى الوظيـفـة التحـسـينيـة التي تضفى عــلى اللحن المـوسيـقي
للصوت. وفي ما يلي النص كـما جاء في كتاب الحـسن الكاتب، يقول الكندي وابن
الطيب : إن النشـيـد مـا ابـتـدئ في أول أبيـات شـعـره، أو في أقـسـام كـالمـه اذا لم
يكن شــعـرا بكلمــات غـيـر مـنغـمـة، واالســتـهـالل هو مــا ابتـدئ في أولـه بكلمـة غــيـر

منغمة(57).
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ومن أجل فـهم هذه العـبـارة ووضـعـها فـي سيـاقـهـا التـاريخي كـان البد ـ في
البدء ـ من الرجـوع إلى رسائل الكندي، غيـر أن ذلك لم يفدنا في الوقوف عليـها أو
على مـا يقـاربهـا لفظا وال مـعنى ومن ثم يرد احـتـمـال أن يكون الحـسن الكاتب قـد
نقل هذه العبـارة من أحد مؤلفـات السرخسي ضـمن ما دونه من إمالءات أسـتاذه،
ومن ثم ـ أيـضــا ـ لم نـجــد بدا مـن تقــصي مـــا ذهب إليـــه المنـظرون الذين تـناولوا
نفس المـوضوع بعد عـهد الكندي والسـرخسي، ونقـصد هنا على التوالـي الفارابي
ثم الـحــسن الـكاتب وابن الـطحــان، وهـذان من منظـري القــرن الـخــامس هــ، وذلك

لمعرفة مواقع االستهالل والنشيد من الصوت ثم ما أصبحا عليه في عهودهم.

ونبـدأ بالفـارابي باعـتـبـار أنه أقـرب زمـانا إلى السـرخـسي، فنجـده يقـول عن
االسـتــهـالل : «جــزء صـغـيــر من أول القــول يجـعل مــقـدمـة لـلحن، وهو يأتي مــملوء

باللحن على مجرى العادة»(58).

أمـا ابن الطحـان فـاالسـتــهـالل عنده «مـا يمـهـد به للصـوت. ويراد بـه التنبـيـه
على الغناء وأنه مقدمته»(59).

وتوحي عـبـارة «التنبـيـه على الغناء» بمـا يفـيـد أن جـزء االستـهـالل غـيـر منغم
وذلك ما يعنـيه ـ أيضا ـ تعريف معاصره الحسن الكاتب : «واالستهالل يكون جزء

من البيت، وهو أن يؤتى به غير منغم، بل يكون مرسال»(60).

ومن تحليل التعريفات السابقة نستطيع استخالص ما يلي : 

يحـتل االستـهـالل موقـعـه من أول الصوت، غـيـر أنه عند السـرخسي (كلمـة)،
وعند الـفــارابي (جــزء) صــغـــيــر من أول القـــول، وفي كليــهـــمــا مــعــا مــا يـفــيــد أن
االسـتــهـالل خــارج عن «الصــوت»، بينمــا هـو عند الحــسن الكاتـب جـزء من البــيت

األول من الصوت.
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وظيـفـة االسـتـهالل هـي التنبـيـه على الغناء والتـمـهـيـد له. ويعني ذلك أنه كـان
يؤدى مـرسـال وخـاليـا من التنـغـيم، وبذلك  فـهـو أشـبـه بمـا يصطلح علـيـه في الغناء
األوبرالي بالغـناء اإللقـائي récitatif. وال يشـذُّ عن هذا المـعـنى غـيـر الفـارابي الذي

يذكر أنه يأتي مملوءً باللحن.

وننـتـــقل إلـى النشـــيــــد فنجــــد الفـــارابي يـعـــرّفـــه كـــاآلتـي : «جـــزء أعظـم من
االسـتـهـالل يتـخـذ مـقـدمة لـلحن ويحـتل إنشـاد المـصـراع األول من البـيت األول أو

البيت كامال»(61).

وفيما يحتل «النشيد» عند الفـارابي موقع المقدمة من «الصوت» سواء شغل
صدر البيت األول أو شغل صـدره وعجزه معا فإننا نالحظ تنوع مواقـعه عند غيره
من المنظرين. وهكذا فهـو ـ عند الكندي والسرخسي ـ في أول أبيـات الشعر تارة،

وفي أقسام الكالم إذا لم يكن شعرا تارة أخرى.

أمـا عند الحـسن الكاتب «فـالنشيـد يكون من البـيـتين في واحـد ومن األربعـة
في اثنين إما متواليين وإما غير متواليين». وأما ابن الطحان فمواقع النشيد عنده

أكثر تنوعا، ولنا في الجدول التالي ما يساعـدنا على تحديدها :

  ومن خالل المقارنة بين ما ذكره الكندي والسرخسي من جهة وبين ما أتى به
الفـارابي والحـسن الكاتب وابن الطحـان من جـهـة أخـرى يتـبين أن «الـنشيـد» كـان

على عهد األولين في منتصف القرن الثالث الهجري على حالتين :        

ما ابتدئ في أول الصوت إذا كان شعرا.   

مــا جــاء في أقــسـام الـكالم إذا لم  يكن شــعــرا. والكلمــات في هــذه الحــالة
منغــمــة. والى هـذه الطريقــة أومــأ ابن الطـحـان عـندمــا قــال : «أمــا القــدمــاء فكان
مـذهبـهم أن يغنوا من «النشـيـد» مـا يكون من عـشرة أبيـات وأقل وأكـثـر. وكل هذه

األشعار الطوال خالية من المحاسن قليلة النغم. وتقسيم الشعر فيها». 
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ااااللللببببننننييييةةةة    ااااللللششششععععررررييييةةةة

بيتان

أربعة أبيات

أربعة أبيات
بيت واحد
مقسم إلى
ثالثة أجزاء
بيت واحد

ننننووووعععع    ااااللللصصصصووووتتتت

المصراع

المبايت

المزدوج

المسهم

المعكوس

ممممووووققققعععع    ااااللللننننششششييييدددد

لحنا صدر البيتين األول والثاني

لحنا البيتين األول والثاني

لحنا البيتين األول والثاني

لحن الجزء األوسط

لحن المصراع الثاني إلى آخره ومنصرفه
حتى انقضاء فاصلته

وشـبيـه بهـذا المعـنى ما ذكـره الحـسن الكاتب في إشـارة إلى ما كـانت عليـه
طريقــة القــدمــاء : «فــأمـا مــا زاد على ذلـك (أي األربعــة أبيـات) فــال يســتــعــمله إال
أصـحاب القـصائد. فـأما النـشيـد في خمـسة أبيـات ومـا زاد فإنه يسـمى (النصب)

عند الطنبوريين. وحكى أبو الفرج... أنه ال يعرف إال في الطنبور»(63).

ولنـا أن نخلص ـ بـعــد هذا ـ إلـى أن «النشـــيــد» كـــان في القـــرن الثــالـث من
الناحيـة الموسيقـية البحت يحتـمل صيغتـين اثنتين : إحداهما منغـمة، والثانيـة غير
منغـمـة، ثم أصـبح في القـرن الخـامس قـسـما مـنغمـا من أقـسـام اللحن المـوسـيـقي
الذي تشـاد عليه بنيـة الصوت، مـثلمـا أصبح ـ والى جـانبه االسـتهـالل ـ ممـا اعتـاد

المغنون االبتداء به في أول المجلس(64).
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ااااللللننننصصصصاااانننن    ااااللللثثثثااااممممنننن    ووووااااللللتتتتااااسسسسعععع :

عـرض الحـسـن الكاتب في البـاب الثـانـي واألربعـين من كـتـابه لـبـيـان حـدوث
األلحان من الحلـوق اإلنسانية واآلالت المـصنوعة، وكذا حـدوث الصناعات العـملية
من صناعـة الموسيـقى وأسبـاب ذلك الحدوث(65) معـتمـدا ـ بصفـة خاصة ـ عـلى ما
ذكـره الـفـارابي في «كــتـاب المــوسـيــقى الكبــيـر»(66). وقـد ذيـل هذا البـاب بنصــين
استمدهمـا من بعض مؤلفات السرخسي، وذلك في سياق االحتـجاج بما ذهب إليه
الفالسـفة والحكـماء في كتـبهم المـوضوعـة من آراء حول مـوقع البرهان العـقلي من

صناعة الموسيقى، وأول من استخرج نسب األصوات.

في النص الثـامن يتحـدث السرخـسي عن موقع البـرهان في التدليل علـى ما
في الصناعـات العلمـيـة كالمـوسـيـقى واألرِتْماطـيقى والهنـدسة وكـذا تفـاوت أهمـيتـه

من صناعة إلى أخرى.

ومن المـعلوم أن البرهان هـو أحد أصناف المـخاطـبات الخـمس التي تندرج
في مــا أسـمــاه الفـالســفـة صناعــة التــحليل في علم الـمنطق. وهو يقــوم على مــبـدإ
االســتنتــاج اليــقــيني لألشــيــاء ويحــتل أعلى مــراتب الثــقــة والتــثـبـت مـتــقــدمــا على
األصناف األخــرى وهي الجـدل الـذي يوافق الظن، والخطـابة التي تعـتــمـد صنـاعـة

اإلقناع، واألقاويل السفسطائية المغلطة، والتحليل الذي يعتمد الشعرية. 

وقـد ألمح الفارابي إلى أن «صناعـة المـوسيـقى النظرية بعض مـبادئهـا علوم
مــتــعــارفــة بالطـبع، وبعــضــهــا تبــرهن فـي صنائع أخــرى، وبعــضــهــا حــاصـلة عن
التجربة»(67). ومحصل هذا الكالم أن البرهان اليـقيني ـ عند السرخسي ـ ال يكفي
ـ وحـده ـ إلقامـة الدليل على صحـة النظريات التي تحكم قـواعـد صناعة المـوسيـقى
وال يقتحم سائر أمورها، إذ من أجل أن ينفذ الـناظر فيها إلى كنهها ال مناص من
أن يركب أدوات التـحليل األخـرى، وهي االعـتبـار والتـشبـيـه واإلقناع باعـتـبار أنهـا
منافـــذ إلى التــخـــيــيل واألقــاويـل والخطابة، ثـم البد  له ـ بعـــد ذلك ـ من أن يمـــتلك
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القدرة على اإلحساس بما يهـتدي  إلى إدراكه عن طريق العلم، وأن يكون مرتاض
السـمع الستـيعاب مـا ينتـهي إليه من النغم واأللحـان. ذلك أن الموسـيقى ـ قـبل كل
شيء ـ صـناعـــة عــــملـيـــة تخــــاطب الـحس وتحــــرك االنفـــعــــاالت بدوافـع من الفـطر
الغــريـزية، فــإن فــات الـعــالم أن يحـس فــاته ـ أيضـــا ـ أن يقــتــحـم ســائر مكـنونات

الصناعة مهما أسهب في بيان عللها والبرهنة على كمالها.

ويبـدو السـرخـسي - هنا - وقـد التـقى مـع أسـتاذه الـكندي، أو كـأنمـا اطلع
على بعـض مـقــوالته في المــوضـوع ذاته حــينمــا ذكـر «أن كــثـيــرا مـمن يـنسب إلى
البـــراعــة في عـلم صناعـــة المـــوســيــقـى النظريـة من القـــدمــاء لم يـكونوا مـــرتاضي

األسماع في جميع ما هو طبيعي لإلنسان من النغم واأللحان».

وقـد مــثل الكندي لهــؤالء بالفـيلســوف اليـوناني بَـطْليـمــوس صـاحب التـعــاليم
الذي قال في كـتابه في الموسيـقى : «إنه ال يحس بكثير من مـالئمات الغناء (يعني
االتفــاقـات العظمـى) وأنه إذا أراد امـتــحـانهــا أمـر المــوسـيــقي الحـاذق المــرتاض
بامـتـحـانه له»، كـمـا مـثـل ألولئك بالفـيلسـوف ثامـسطـيـوس شـارح كـتب أرسطو في
المنطق أحـد أجلّة أصـحـاب أرسطوطاليس، ومن المـتـبحـرين في مـذهبـه، فنقل من
كالمه ما نصـه : «إني أعلم مما تعاطيت من التعاليم (وضمنهـا علم الموسيقى) أن
النغمة المفـروضة موافقة للتي تسمى الوسطى، وال أحسّ باتفاقـهما لقلة ارتياضي

بهذا الفن».

وفي شيء من االسـتـغـراب يعـقّب الكندي عـلى كـالم الفـيلسـوفـين اليـونانيـين
فـيـقول : الـمفـروضـة (أي نغـمـة القـرار) هي نغـمة مطـلق البَمّ في العـود، والوسطى
هي نغـمة سـبّابة المـثنى (أي جـواب القرار)، واتفـاقهـمـا هو أعظم االتفاقـات، وقـل
أنسـان أال وهو يحس باتفـاقـهـمـا. وقـد خـبـر ثامـسطيـوس أنه ال يحس باتفـاقـهـمـا،
وأنه قـد علم بالعلم النظري اتفـاقهـما، ولم يكن ذلك مـما يـنقصـه في العلم النظري.
ويخـتم الكندي استـغـرابه بما ذكـره أرسطوطاليس في كـتابه (أنالـوطيقـا الثانيـة) :
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«صـاحب المــوسـيـقى النظـري ربمـا لم يكن عنـده مـعـرفـة كـثــيـر مـمـا في عـلمـه عن
طريق الحس وإن كان قد عرفه في علمه»(68).

وقد خص الفـارابي ـ في مرحلة زمانيـة الحقة ـ هذا المـوضوع بفقرات بثـها
في مدخـل كتابه «المـوسيـقى الكبيـر» فذكـر أن الصناعات النظرية فـيها أمـور يلزم
من قصدُه أن يصير من أهل تلك الصناعات أن تحصل له معرفتها بالفعل وأشياء
ليس يلـزمـه ضـرورة أن تكون مــعـرفـتـهــا حـاصلة عنده بـالفـعل، ولكن تكـون له قـوة

مستفادة بما قد علمه منها على استنباطها متى شاء.
وعنده أن حـصـول المـعـرفــة يقـتـضي الناظر في صناعـة عـلم المـوسـيـقى أن
يحـضرها في ذهنه، وأن يكررها، أمـا إذا لم تحـصل عنده المعـرفة فـأقل ما يلزمـه

هو أن يستنبطها. 
وهكذا يقرر الفارابي أنه ليس يلزم صاحـب العلم النظري في الموسيقى أن
يكون مـمن يزاول أعمـالهـا حتى يحـصل له إمـا هيئـة صـيغـة األلحان أو أدائهـا(69)
كما ال يلزمه أن يتولى استعمال آالت الموسيقى بيديه، بل يكفيه أن يتواله له غيره

فيسمعه هو ويميزه(70). وال ينقص ذلك علمه(71).
والبد ـ هنـا ـ من التنـبــيــه إلى أن الفـــارابي أورد في كــتـــابه عــبــارة الـكندي

برمتها غير أنه لم يُحل القارئ عليه(72).
وننتـقل إلى الـنص التـاسع فنشـيـر إلى أن مـعـتـقـدات الـناس قـد تعـددت منذ
القــديم حــول مــبــدإ ظهــور المــوســيــقى، فكان مـنهم من نســبــهــا الى جــمــاعــة من

الفالسفة أو بعض ملوك الفُرس، ومنهم من ذكر غير ذلك.  
ويتنـاول الســرخـــسي في هذا الـنص مــوضــوع مـــبــدإ وجــدان الـنســبـــة بين
األجـسام القـارعـة والمـقروعـة ـ وهي مـا أسـماه الفـارابي فـيـما بعـد األجـسـام غيـر
طبـيـعـيـة وعنى به اآلالت المـوسـيـقـيـة المـصنوعـة ـ فـيـسـوق مـا تداول بعض الناس

حكايته حول مبدإ هذه النسبة ومالبسات حدوثها. 
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ويحـيـلنا كـالم الســرخـسي ـ إلى حــد مـا ـ على مـا أُثِـر عن الخليل بن أحــمـد
الفراهيدي حول اهتدائه إلى ابتكار أولى ضـوابط علم العروض عندما طرق سمعه
دقات الصفارين في سوق النّحاس، فكان ذلك بداية الطريق إلى وضع هذا العلم.

وتكمـن أهمــيـة نـص الســرخـسـي في أنه يكشـف عن مــراحل تشكل النـظرية
العلميـة. فمن خالل تحـليله يتبين أن أولى خطوة في سـبيل إدراك النسـبة التي بين
األجـسـام القـارعـة والمـقـروعـة هي السـمـاع الـمـجـرد لألصـوات الصـادرة عن عـمل
الصـفـاريـن والحـدادين ؛ فـإذا اسـتـقــرت هذه األصـوات في مـسـمع الـسـامع أحس
بأنهـا مناسـبة ومـشـابهة لصـوت كـان يعرفـه، فكان هذا االحـسـاس ثاني خطوة في
طريق اإلدراك. وتأتـي الخطوة الثــالثـة ـ بعــدها ـ مـتــمـثلة في تـأمل السـامع فـي مـا
يسمع، وهذه عملية فكرية سوف تفضي إلى إدراك أن األصـوات المسموعة مؤتلفة

في ما بينها.

وتتـوالى ـ بعـد ذلك ـ حلقـات الـتأمـل واالسـتنتـاج بحـيث يفـضي بعـضـهـا إلى
بعض فـي تناسق وتسـلسل منـطقــيــين. وهكـذا ينتــقل المـــرء من فــضــاء األصــوات
المــســمـوعــة إلى األدوات التي تـصـدر عنـهـا هـذه األصـوات، فــيــدرك أن بينهــا من
االئتـالف مثل مـا أحس عليه األصـوات المـسمـوعة، ثم ينتـقـل إلى أجـراء المناسبـة
بين آالت كثـيرة على نسب مخـتلفة بغـية تمحـيص الرأي والوصول إلى حكم تدعـمه
الشواهد المتعـددة، فإذا اطمأن إلى هذا الحكم طلب بحسن السمع معـرفة النسبة
التي تـحــد تلك األصــوات الـمــؤتلفــة حـــتى ظهــر له ذلـك  فــأدرك مــا أراد بالنـســبــة
والعـبـرة والحس. وهكذا يتـبـين أن الطريق إلى إدراك علم صنـاعة المـوسـيـقى تمـر

عبر الحس، والتشبيه، والمناسبة، فضال عن البرهان.
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63) الحسن الكاتب المرجع السابق، ص.83.

64) الحسن الكاتب المرجع السابق، ص. 126.

 ممممععععججججمممم    ااااللللممممصصصصططططللللححححااااتتتت    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة
ااااللللووووااااررررددددةةةة    ففففيييي    ااااللللننننــــصصصصــــووووصصصص

ــــ    ااااألألألألللللفففف    ــــ

- األجـسـام القـارعـة والمقـروعـة : يراد بهـا اآلالت المـوسـيـقـيـة الصناعـيـة،
وتسـمى أيضـا األجـسـام الـصناعـيـة في مـقـابل األجـسـام الطبـيـعــيـة التي يراد بهـا

الحلوق اإلنسانية.

- أزمنة اإليـقـاع : أدوار اإليقــاع. والـدور هـو تسـلســل النقـرات في أزمـنـة
متوالـية متساوية. وأقل ما يكون الدور في اإليقاع من نقرتين.
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- األلحان : جمع لحن، وهو صوت بترجيع، قوامه مجموعة من النغم المؤتلفة.

- األصوات : الحلوق االنسانية. 

- األصوات المؤتلفة : التي يتحقـق بينها التوافق النغمي. 

- أقسام الكالم : القدر من الشعر الذي يقابل الجزء اللحني الذي يكسوه.

- االســتـهــالل : أحــد العناصــر اللحنــيـة الـتي يتـشكـل منهــا قـالب الصــوت،
ويأتي في مقدمته كتمهيد له. 

- األشعار    : ثالث العناصر المكونة للصوت بعد اللحن واإليقاع

ــــ    ااااللللتتتتــــااااءءءء    ــــ

- التـألـيف : صـيـاغـة األلـحـان المـوسـيــقـيـة والــمـشـاكلة بــينهـا وبين الشــعـر
واإليقاع وفق الضوابط المتوا ضع عليها.

- التـــحــريـك : أداء الصـــوت عـلى ضـــروب شــتى بـهــدف تحــســـينه وتحــريك
كوامـن الطرب في السامع. 

- التــحـســين : تحليــة الغناء بوســائل تسـتــملح بهــا األلحـان وتصــيـر أفــضل
وأكمل.

- التـشذيـر : إحدى الوسـائل التي يلتـجئ أليـها الـمغنون المـحـدثون من أجل
تحـــسـيـن الغناء. وهـو تقطيـع اللحن إلـى شــذرات، وهـي حــروف قـــصــار لـينة تبـــدأ

بماللة. 

ــــ    ااااللللججججييييــــــــمممم    ــــ

- الجزء : القدر من اللحن الذي يكسو قسم الكالم. 



147 ققققررررااااءءءءةةةة    ففففيييي    ننننصصصصووووصصصص    ممممووووسسسسييييققققييييةةةة    غغغغممممييييسسسسةةةة    ألألألألححححممممدددد    ببببنننن    ااااللللططططييييبببب    ااااللللسسسسررررخخخخسسسسيييي

ــــ    ااااللللححححــــــــااااءءءء    ــــ

- الحـركـة : المـصـوتات القـصـيـرة. وتخـتص بالحـروف غـيـر المـمـتـدة، وهي
تشـكل مع السكون الحرف. 

- حروف األصـوات : تسمـى أيضا المـصوتات الطويلة، وهي الحـروف التي
تلـزمــــهـــــا النـغم، وهـي أطراف ثـالثة: األلـف، والواو، واليـــــاء. ومن امـــــتـــــزاج هذه
األطراف مع بعـضها تتـولد تسعـة حروف أخر فـيصـير عدد المـصوتات اثني عـشر

حرفا.  

- الحروف السواكن : نوعان :

1 - حروف يوقف عليها بمدة من النغم، وهي الالم، والميم والنون.

2 - حروف ال تمتد مع النغم كحرف التاء.

ــــ    ااااللللــــدددداااالللل    ــــ

- الدسـاتين : جمـع دستـان: مـواضع عفق األصـابع على الوتر، وهي حـدود
النغم، وبها تعـرف أمكنتها من األوتار. وعـدد الدساتين بعـدد أوتار العود األربعة:
البم والمـثلث وا لمثنى والزير، وعـدد مواقع النغم فـي الدستان الـواحد أربعة بـعدد

أصابع اليد، أي السبابة والوسطى والبنصر والخنصر.             

ــــ    ااااللللططططــــــــااااءءءء    ــــ

- الطرب : الـحــال النفــســيــة التي يـكون عليــهــا الـمــرء من اإلحــســاس بعــد
سماعه للغناء.

- وتختلف درجـات الطرب بين الناس باختالف مـعرفتـهم بالموسيـقى ومدى
تجاوبهم معها.
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ــــ    ااااللللــــالالالالمممم        ــــ

- اللين : مرتبة الغلظة الالزمة لألصوات 

ــــ    ااااللللممممــــييييمممم    ــــ

- المد : اِطالة الزمان في النغمة.

ــــ    ااااللللننننــــوووونننن    ــــ

- النغم : جـمع نـغـمـة. وهي مـدة مـسـمـوعـة بوقـفـة واحـدة. وهـي ال تنفك من
حركة، فحيث يكون الحرف تكون الحركة، وحيث تكون حركة الحرف تكون نغمة.

- النسبة : العالقة بين األصوات أو اإليقاعات أو اآلالت.

- النشيد : أحد مكونات قالب الصوت المـغنى. وتختلف مواقعه من الصوت
بحسب عدد األبيات الشعرية.              

ــــ    ااااللللصصصصــــاااادددد    ــــ

- الصـوت : المـقطوعـة الشـعـريـة المـغناة. واألصـوات هي األغـاني. وتعـتـبـر
محور «كتاب األغاني» ألبي الفرج األصفهاني. 

- صناعة الغناء : صناعة الموسيقى عموما.

ــــ    ااااللللغغغغــــــــيييينننن    ــــ

- الغناء : األداء الصوتي لألثر المـوسيقي في مقـابل العزف اآللي. ويراد به
أيضا مطلق الحركة الموسيقية. 

- الغناء المحـدث : ما أضافه المـغنون المحدثون إلى األصوات القـديمة من
وسائل التحسين والتحلية. وكان إبراهيم بن المهدي رأس المغنين المحدثين.



149 ققققررررااااءءءءةةةة    ففففيييي    ننننصصصصووووصصصص    ممممووووسسسسييييققققييييةةةة    غغغغممممييييسسسسةةةة    ألألألألححححممممدددد    ببببنننن    ااااللللططططييييبببب    ااااللللسسسسررررخخخخسسسسيييي

- الغناء المسـمط : الغناء الثقيل المنظوم علـى ضرب األصل فيه خـاليا مـن
التحريك والتلوين.

- الغناء الـقـديم : األصوات التي كـان المغنون يغنونهـا على عهـد الراشدين
وبني أمـيـة والصدر األول من عـهـد العـباسـيـين وهي التي جـمعـهـا األصفـهـاني في

كتابه وكان إسحاق الموصلي أكثر المغنين تمسكا بالغناء القديم.

ــــ    ااااللللققققــــاااافففف    ــــ

----    القصر : تقصير الزمان في النغمة.

ــــ    ااااللللسسسسييييــــــــنننن    ــــ

- السكون : الشطر الثاني من الحرف، وبه تكتمل بنيته. 

ــــ    ااااللللششششــــيييينننن    ــــ

- الشدة    : مرتبة الرقة الالزمة لألصوات. 

- الشدود : جـمع شد، وهو االتفـاق القوي والكامل بيـن نغمتـين. ويكون في
أحــد األبعـاد الوسـطى كـالـبـعــدين الرابع والخــامس واألبعــاد الكبــار كـالـذي بالكل

وضعفه وتسمى الكبار االتفاقات العظمى.



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل150

ااااللللممممصصصصااااددددرررر    ووووااااللللممممررررااااججججعععع    

1) ابن أبي أصيبعة : عيون األنباء في طبقات األطباء. دار الفكر.
2) ابن الطحـان. أبو الحـسين مـحمـد بن الحـسن: حاوي الفـنون وسلوة المحـزون.
إصــدار أيكهــارد نوبوير. نشــر مـعــهــد تاريخ العلوم الـعـربيــة واإلســالمـيــة. مط
شـــتـــراوس ـ هيــرشـبــرج ـ ألمـــانـيـــا االتحـــاديـة. سـلسلـة عـيــون التــراث. مج.

.1990-1410.52

3) ابن النديم : الفهرست. 
4) األصفهاني. أبو الفـرج : كتاب األغاني. ج 1 ط. بيروت. 5 و 9 و10. ط. الهيئة

المصرية العامة ـ القاهرة.
5) حاجي خليفة : كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون. استانبول 1942-1941.

6) الحـسن الكـاتب : كـتـاب كـمـال أدب الغناء. تـحـقـيق غطاس عـبـد المـلك خـشـبـة.
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975.

7) الكندي. يعقوب بن إسحاق : هيئة العالم بالصناعة النظرية.
8) المـارغني. الشيخ  إبراهـيم: النجوم الطوالع علـى الدرر اللوامع في أصل مقـرا

اإلمام نافع في شرح منظومة ابن بري. مط. التونسية 1935.
9) المسعودي : مروج الذهب. ج 1.

10) الفارابي : كتاب الموسيقى الكبير. تحقيق غطاس عبد الملك.
11) جورج فارْمَرْ .هـ. ج. : تاريخ الموسيقى العربية. تعريب د. حسين نصار.

12) القِفطي : تاريخ الحكماء. تحقيق ليرت ـ اليبسك. 1903.



ممممللللخخخخّّّّصصصصااااتتتت    ااااألألألألببببححححااااثثثث    ببببااااللللللللغغغغااااتتتت    ااااألألألألججججننننببببييييةةةة
ممممتتتتررررججججممممةةةة    إإإإللللىىىى    ااااللللععععررررببببييييةةةة
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إإإإييييڤڤڤڤ    پپپپووووللللييييككككاااانننن

ششششررررككككااااءءءء    ممممتتتتححححددددوووونننن    ووووععععااااززززمممموووونننن    ععععللللىىىى    ممممححححااااررررببببةةةة    ااااللللععععممممىىىى

تشــيـر إحــصـائيــات منظمــة الصــحـة العــالمـيــة إلى أن عــدد المـصــابين بالعــاهات
البـــصــــرية في الـعـــالم يبـلغ 167 ملـيـــون شـــخص، منـهم 90 في الـمــائة فـي الدول
الفـقيـرة. لذلك تضع المنظمـة مـحاربة مـشكل العـمى ضمن أولوياتـها، وتسـعى منذ
عدة سنـوات إلى احتواء هذه الوضـعيـة، مدعـومة في ذلك بالجـمعـية الدولية للـوقاية
من العـمى (IAPB) التي تضم كــافـة المنظمـات غـيــر الحكومـيـة المـتــخـصـصـة في

مجال التنمية.

ويأتي المـشروع الطمـوح «رؤية  : 2020 الحق في اإلبصـار» ليـجـسد هذا الـتوجـه
بسـعـيـه إلى تقليص عـدد المـصـابين بالعـاهات البـصـرية القـابلة للعـالج أو التـقـويم
مـــثل ســـادة الـعـــين (cataracte) والرمــــد الحـــبـــيــــبي (trachome) وكـــالبيـــة الـذنب

(onchocercose) وغيرها.

وتنصب جـهـود هذه المنظمـات غـيـر الحكومـيـة على تشـخـيص األمـراض البـصـرية
وصـيـاغـة الخطط الكفـيـلة بالحـد من انتـشـارها. ولبلوغ هـذا المـرمى، تقـوم حـسب
الحاجـة بتنفيـذ برامج طبيـة وجراحـية، كـما تتولـى إنشاء وإصالح مـراكز مـختـصة
وتمــدها بمــا يلزم مـن تجــهـيــزات وأدوات. وغــالبــا مـا تـنجــز هذه المــشـاريـع تحت
إشـراف السـلطات الصـحــيـة المــحليـة في إطار اتـفـاقـيــات تربط المنظـمـة المـعـنيـة

بالبرامج الوطنية لمحاربة العمى في البلدان المستفيدة.

وضمـانا الستـمرارية هذا المـجهـود على المدى البـعيد، تـحاول الهيـئات المـختـصة
بتـعـاون مع الجامـعـات والمـدارس المتـخـصـصة تكـوين األطر المحـلية في مـخـتلف
تخـصصـات طب العيـون الذي يعـرف نقصـا كبـيرا في الـموارد البـشرية في مـعظم

هذه البلدان.
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إإإإددددووووااااررررددددوووو    دددديييي    أأأأررررااااننننططططييييسسسس    إإإإيييي    أأأأووووللللييييڤڤڤڤييييرررراااا

ففففيييي    ذذذذككككررررىىىى    ززززللللززززاااالللل    للللششششببببووووننننةةةة    (1755)

تعـرضت مـدينة لشـبـونـة في فـاتح نونبـر 1755 لزلزال مـدمّـر لم يســبق له مـثـيل من
حـيث الخـسـائر والمـدى. فقـد امـتـدت هزاته االرتدادية إلى المـغـرب جنوبا والجـزر
البـريطانية واسـكندنافيـا غـربا. ونظرا لتزامـن وقوعـه مع اكتـظاظ الكنائس بالناس
بمناسـبـة عـيـد القديـسين، ومـا أسـفـر عنه من حـرائق وفـيـضـانات جارفـة اجـتـاحت
المـدينة، فـقد فـاقت الخـسـائر المـادية والبـشرية كل الـتصـورات. فـإن كانـت شهـرة
البرتغـال مرتبطة باالكتشـافات الجغـرافية الكبرى، فـقد ظل اسم عاصمـتها مقـترنا

بهذا الزلزال.

ْككككييييزززز ررررااااممممييييررررييييزززز    ڤڤڤڤااااسسسسْْْ

ااااللللممممههههننننددددسسسس    ااااللللممممععععمممماااارررريييي    ففففيييي    خخخخددددممممةةةة    ااااآلآلآلآلخخخخرررريييينننن

منذ قرون مـضت، أكد فيـتروف (Vitruve) على ضرورة إلمـام المهندس المعـماري
بفنه وبيئة عـصره. وقد اعتبر أكـتافيو باث (Octavio Paz) العمارة شهـادة تاريخية
تعكس الثقافة التي نشأت فيـها بشكل ملموس. فالمنظر الطبيعي (Paysage)، على
سـبيل المـثال هو اإلطار الدائـم المحـيط بحيـاة اإلنسان. فـهـو ال يتحكم في طبـيعـة
العمارة فحـسب بل يحدد مميزاتها الخـاصة أيضا. ومن ثمة، فالوسط والبـيئة هما

اللذان يسمان العمارة بخصائصها الشكلية ويضفيان عليها مسحة محلية.

من جـهـة أخـرى، فـإن التـواصل بطابعـه الشـاسع والمـتـجـدد يجـعل المـهندس يؤثر
على الـتـقــدم التــقـني وأنمــاط العــيش الجــديدة مــمــا ينتج عـنه تشــابه في المـظاهر
الشكليـة والمواد التشـكيلية المؤثـثة للفضـاءات التي يبدعـها الفن المـعمـاري اليوم.
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وبذلك فـإن اعتـماد المنهج العلمي فـي العمـارة يتسم بنزوعـه نحو العـالميـة رغم أن
كل ثقافة توظف تقنياتها الخاصة حسب حاجياتها.

إن المـعمـاري ملزم باحـترام الخـصـائص الشكليـة لنوع العـمارة التي يمـثلهـا، غيـر
أن ذلك ال يعني بالضرورة أن يسـتكين إلى طرق تعبيرية بالية. فطـعم الحياة يكمن
في التـغيـير والتـجديد؛ وكلمـا تأقلمنا مع مـختلف مـراحل الحيـاة، استـوعبنا جـوهر
التحـول والتعـبير عـنه بالشكل الالئق. وبالتالي، فكل عـصر يتطلب نمطـا جديدا من

الفضاءات المعمارية.

فـفي سـعي المـهندس المـعـمـاري إلى تعـمـيق مـعـرفـتـه ببلده وثقـافـتـه عبـر مـشـاركـة
الناس في تـطلعــهم إلى حـيــاة أفــضل واالطالع الواسع علـى العلوم والتكـنولوجـيــا
وترجمة ذلك في عمله بشكل مـبسط وبتواضع المهووس بخدمة اآلخـرين، فهو إنما

يروم بذلك الصدق إلى التعبير الجمالي.

ْببببرررر ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ششششََََههههْْْ

أأأأثثثثاااارررر    ززززللللززززاااالللل    للللششششببببووووننننةةةة    ععععللللىىىى    ااااللللممممغغغغرررربببب

تعرض المغـرب في نونبر 1755 لزلزال مدمر وصـفته المصـادر التاريخية المـغربية
بـ «الزلزال األعظم»، إذ تراوحت قوته بين 8,5 و9,4 درجات. وقد تناوله المؤرخون
المـغــاربة مـثل ابن الطـيب القـادري في كـتــابه "نشـر المــتـاني ألهل القــرن الحـادي
عشـر والثاني" والضـعيف الرباطي، إضـافة إلى بعض األجانب وعـلى رأسهم األب
غـارديان (Padre Guardian)، الذي كـان مـشـرفــا على إحـدى البـعـثـات التــبـشـيـرية

اإلسبانية بمكناس.



ممممللللخخخخّّّّصصصصااااتتتت156

رغم االخـتالفـات الطفـيفـة على توقيت الـزلزال ومسـائل أخرى ثانـوية، فقـد أجمـعت
أكــثــر هذه الـنصــوص على هول هـذه الكارثة الطـبــيــعــيــة التي ضــربـت العــاصــمــة
البرتغالـية وامتدت آثارها إلى مدن أخـرى مغربية. وارتفـعت مياه البحـر واجتاحت
السيـول الطوفانية كـال من تطوان وطنجة وأصـيلة والعرائش وآسفـي على الساحل

األطلسي، وعم الدمار فاس ومكناس ومراكش في الداخل.

وقد انشغلت جمـيع هذه النصوص بالتغيرات المناخية التي صـاحبت الزلزال، غير
أن البـــعــد الـديني طغـى على الكـتــابات الـمــغـــربيــة. فـــقــد أورد كـل من ابن الطـيب
القـادري والضـعـيف الرباطي ذلك االرتبـاط الوثيق بيـن الطوفـان والفناء في الحـقل
الديني واعــتــبـرا هذا الزلـزال عـقــابا إلهــيـا للـنصـارى الســيـمــا أن عــدد الضـحــايا
المــغـاربة كـان قـليـال بالقــيـاس إلى «إهالك مــدن من بالد النصــارى» بكاملهـا مــثل

لشبونة، «... وذلك من فضل الله ولطفه ورحمته بالمومنين».
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15LES PARTENAIRES UNIS ET DECIDES ....

DES PARTENAIRES UNIS ET DECIDES
A COMBATTRE LA CECITE

Yves Pouliquen et Dominique Negrel 

Trente-sept millions d'aveugles ! Plus de 130 millions de malvoyants
se réveillent chaque jour sur notre planète et se trouvent confrontés aux
dures réalités d'une vie de ténèbres. Ce sont les récentes statistiques de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui nous l'apprennent. Elles
soulignent douloureusement l'importance du défi que doivent relever toutes
celles et ceux pour lesquels la solidarité n'est pas un vain mot. D'autant plus
que 70% de ces trop nombreuses déficiences visuelles sont évitables et que
90% des personnes qui en sont atteintes sont les citoyens des pays les plus
pauvres. Il est logique que cet effort de solidarité repose sur ceux qui
savent et ceux qui peuvent. Cet effort se déploie depuis quelques années
déjà ; il est organisé par l'OMS, qui fait de la cécité l'une de ses priorités ; il
est soutenu et fédéré par l'International Association for the Prevention of
Blindness, (IAPB) qui regroupe l'ensemble des Organisations Non
Gouvernementales de Développement (ONGD) qui dédient leurs
ressources à la lutte contre la cécité.  Elles sont nombreuses à diriger leurs
actions, et ce conformément à l'initiative : «Vision 2020 : le Droit à la
Vue» qui stigmatise de façon ambitieuse le projet de faire décroître
notablement le nombre des déficiences visuelles évitables à l'horizon 2020.
Toutes les ONG  adhérant à cette initiative s'attachent donc à promouvoir
les moyens susceptibles de diminuer le nombre de personnes aveugles par
cataracte -soit  la moitié de la statistique mondiale - et le fardeau que
représentent les grandes endémies qui affectent les pays déshérités, telles le
trachome, l'onchocercose, les carences alimentaires ou vitaminiques, les
maladies de l'enfance, les traumatismes etc. Sachant que là comme ailleurs,
les complications du diabète, du glaucome, et de certaines maladies
générales s'ajoutent à la liste des causes de cécité. 
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Les ONG qui oeuvrent contre la cécité se donnent le plus souvent
pour missions de localiser et dépister les maladies oculaires,  de mettre en
place les stratégies susceptibles d'en enrayer le cours en établissant des
programmes médicaux, chirurgicaux là où ils se révèlent utiles. Elles
proposent aussi des projets de création ou de réhabilitation de services
spécialisés, dotés des équipements indispensables, des moyens de
fonctionnement, de la fourniture de verres correcteurs ou des médicaments
nécessaires. Ces actions sont mises en place sous la tutelle des autorités
sanitaires locales, le plus souvent  dans le cadre d'une convention qui relie
l'ONG au Programme National de Lutte contre la Cécité (PLNC). Tels sont
les buts de la plupart des ONG, mais nul ne niera que se substituer à ceux
qui devraient accomplir une tâche n'est, tout compte fait, qu'une solution
transitoire et palliative. Ce qui importe en fait, c'est de transmettre des
savoir-faire aux jeunes générations, à des esprits ouverts et de les déposer
en des mains expertes. Voilà tout l'enjeu de la formation des
ophtalmologistes et des infirmiers devant acquérir des compétences en la
discipline. L'extrême pénurie des ressources en personnel en Afrique est
reconnue de longue date par les instances internationales. On estime qu'il
faudrait au moins un ophtalmologiste pour 200 000 habitants et un
infirmier spécialisé pour 100 000. Qu'en est-il vraiment ? 1 pour 500 000
pour les premiers et 1 pour 200 000 pour les seconds. Seule une politique
de formation obstinée, assortie des postes budgétaires nécessaires, sera
susceptible de combler ce retard, ô combien préjudiciable, au cours des
décennies à venir. C'est la raison qui pousse les ONG à partager les efforts
de formation avec les Universités et les Ecoles de médecine. Leur action
dans ce domaine, aussi modeste soit-elle, augmente chaque année de
quelques unités le nombre d'ophtalmologistes et d'infirmiers spécialisés en
ophtalmologie. Cet effort renforcera la couverture sanitaire en matière de
soins oculaires, resserrant ainsi les mailles du réseau qui se tisse
patiemment avec le temps. Ainsi, les infirmiers spécialisés sont habilités,
par le biais d'une formation ciblée, d'accomplir certains actes chirurgicaux,
tels la prise en charge du trichiasis trachomateux, voire celle de la
cataracte, dans le but de pallier la pénurie en ophtalmologistes et de mieux
répondre à la demande des populations qui seraient, sans leurs
interventions, condamnées à une cécité définitive, alors que les maladies
dont ils souffrent sont évitables ou curables. Il y a lieu de se réjouir de ce
que ces  «non-médecins» parviennent à dispenser des soins de qualité.
Espérons toutefois que dans les années à venir, la disponibilité
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d'ophtalmologistes qualifiés permettra de limiter le recours à cette solution
de substitution.

Le développement des ressources humaines s'inscrit donc comme l'un
des moyens les plus efficaces pour pérenniser les actions soutenues par les
diverses ONG. Pourtant les formations clinique et chirurgicale ne
permettront pas à elles seules d'atteindre les objectifs retenus par l'initiative
 «Vision 2020 : le Droit à la Vue». En effet, la complexité des problèmes à
résoudre pour combattre les principales maladies génératrices de cécité
impose l'appropriation par certains ophtalmologistes de méthodes et
d'outils appartenant au domaine de la santé publique. Et ce type de
formation, mariant santé publique et santé oculaire, faisait encore défaut
jusqu'à une date récente, dans les Instituts et Universités francophones.

La Division de la Formation de l'Organisation pour la Prévention de
la Cécité, mobilisant son réseau de  compétences, a récemment relevé le
défi en comblant cette lacune. La première session d'un cours intitulé
«Organisation et gestion des soins oculaires au niveau communautaire»
s'est tenue du 22 novembre au 23 décembre 2004 dans les locaux de
l'Institut National d'Administration Sanitaire à Rabat. 

Le choix de la capitale du Royaume du Maroc n'est nullement le fruit
du hasard. Il s'agit d'un choix raisonné, qui va donc bien au delà des amitiés
et des liens anciens que les cadres de l'O.P.C. ont tissés avec  «le cher
Maroc» au cours des dernières décennies. Au carrefour des cultures et des
langues, du «Sud et du Nord», le Royaume offrait, pour accueillir cette
initiative, l'incomparable conjonction d'une Université dynamique et de
services de santé ayant fait leurs preuves dans le domaine de la lutte contre
les maladies cécitantes, tout spécialement dans celui de la lutte contre le
trachome. Il devenait tout naturel que les ophtalmologistes francophones
tirent les enseignements d'une pareille réussite sur les lieux mêmes de ce
succès. A l'enthousiaste engagement du Ministère de la Santé du Royaume,
d'autres partenaires sont venus apporter leur inestimable soutien :
l'Organisation Mondiale de la Santé, le Ministère des Affaires Etrangères
de la République française et l'Institut Servier. Encore fallait-il trouver un
financement pour que cette entreprise de solidarité puisse voir le jour. Un
financement qui assurerait la logistique, c'est à dire le transport et
l'hébergement de 29 participants (originaires de 17 pays) et de 11
professeurs et 6 conférenciers. Seul un  «grand mécène» pouvait répondre à
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une telle initiative internationale. C'est ce que fit sans hésiter la Fondation
Internationale du Lions Club (à travers son programme Sight First). La
dynamique implication des Lions Clubs marocains, l'engagement de
l'équipe pédagogique sous l'égide du Directeur de l'INAS, des autorités
sanitaires de la Province de Kénitra, des responsables du service
d'ophtalmologie B de l'Hôpital des Spécialités ont permis le bon
déroulement de ce cours international. 

Cette première session a, sans l'ombre d'un doute, posé des jalons
balisant l'avenir afin que, dorénavant, toujours plus d'ophtalmologistes des
différentes régions d'Afrique et du monde francophone se retrouvent au
Maroc, afin de bénéficier d'un tel enseignement et que la cécité recule, pour
quasiment disparaître, au sein des communautés dont ils ont la charge.

A l'heure où les (trop rares) partenariats “privé-public”, où les
initiatives de “développement pérenne” sont recherchés sous toutes les
latitudes, il est encourageant de constater que, main dans la main, services
gouvernementaux, ONG et instituts de formation construisent l'avenir pour
mieux défaire la cécité.
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REMEMBERING
THE GREAT EARTHQUAKE OF 1755

E R. de Arantes e Oliveira

The history of several great cities in the world is linked to some
frightening event that left its mark printed into the memory of people, and
conferred to such cities a new and forever lasting spiritual dimension.

For instance, although Paris was the main protagonist in the History
of France, the memory of the French Revolution - and namely of the few
months of the “Terror” -, still prevails. In Berlin, a very deep mark was left
by the rise and fall of the Nazi regime, as well as, in Madrid, by the Civil
War. In what concerns Lisbon, the most powerful remembrances are not
those left by the great maritime discoveries, but by the earthquake of 250
years ago.

What has always been amazing to me, is the impression that such an
event left in the collective memory of the Portuguese people. The souvenir
of that awful morning of November 1st, 1755, still remains indeed in the
deep of the Portuguese souls as if all of us were already there living such
an awful day.

That morning, the weather was hotter than it usually is by that time of
the year. As the 1st of November is celebrated as the All Saints day, people
were attending mass in the numerous churches of the city.

The exact time at which the earthquake started seems to have been
between 9h 35m and 9h 45m. An underground snore, comparable to a far
away thunderstorm, was first heard which surprised and alerted most of the
people. 

The seism lasted for about nine minutes, and consisted of three
distinct phases. During the first one, which lasted about one minute and a
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half, the vibrations were essentially vertical with a frequency higher than
those that immediately followed. A minute later, a more intense motion,
lasting about two and a half minutes, caused more serious damages. A
comparatively quiet minute followed, during which everybody must have
thought that the worst was over, but an endless brutal third phase started
with the duration of three minutes, still more violent than the preceding
ones.

The earth trembled in an almost continuous movement during the
first 24 hours after the earthquake. During the first eight days, more than 28
aftershocks were felt, 250 aftershocks during the first 6 months, and 500
until September 1756. Another important earthquake would be experienced
in  March 1761.

But the tremors were far from being the whole thing. Immediately
after the earthquake, a fire, unavoidable because the churches were full,
and thousands of candles were lighted, started, which took six long days to
be extinguished.

Shortly after the earthquake, at eleven o'clock, suddenly and
unexpectedly, a tsunami arrived in Lisbon. The Tagus river waters initially
got down dragging the boats anchored near the harbour. Then, its level
started to increase, passed over the walls of the port and invaded downtown
Lisbon, penetrating 250 meters inside. According to the testimony of the
captain of an English vessel, during a quarter of an hour the waters raised,
for three times, more than 5 meters.

The tsunami was felt, not only along the Western coastline of
Portugal, but also in the South - in what was still called the Kingdom of
Algarve -, as well as in the Azores and Madeira, in the Southwest of Spain
- particularly in Cadiz -, in Morocco, and even in Britain, and Netherlands.
Its effects were felt also on the other side of the Atlantic Ocean, in North
America and Brazil. 

The earthquake caused floods in Switzerland, England, Scotland,
Finland, and Sweden, while raising the waters of lakes and rivers in a
rhythmic way. In Scotland, 2000 km away, the waters of Lake Lamond
oscillated with extents of 60 centimetres during more than one and half
hours. In the Dal river, north of Stockholm, 3000 km far from Lisbon,
oscillations of the same kind were experienced. No other earthquake in
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History seems to have caused such kind of phenomena at so large
distances.

Three countries - Portugal, Spain and Morocco - were especially
affected, but it was Portugal that suffered the most, considering that its
capital city, the second largest in Southern Europe, was devastated, and that
so many persons died. 

The destruction of Lisbon influenced the European culture of the
time. The great earthquake became a subject for theologians, philosophers
and poets.

It was a subject also for scientists and engineers. For the first time in
the world, a code for the construction of earthquake resisting buildings was
conceived and adopted in the reconstruction of such a large city. 
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LA ARQUITECTURA COMO DISCIPLINA
DE SERVICIO

RAMIREZ VAZQUEZ

Vitrubio, hace siglos, afírmaba que el arquitecto debe ser un profundo
conocedor de su arte, del medio y de 1a vida de su época; Octavio Paz por
su parte apunta que 1a arquitectura es testimonio insoslayable de 1a historia.

La arquitectura debe estar al servicio de los demás, no del autor; por
ello, nunca me he preocupado por hacer una que se identifique conmigo,
sino con el servicio que ha de presar al usuario directo, dentro o fuera de
ella, como enriquecedora del medio ambiente y como aportación al
patrimonio artístico. Respeto y reconozco el mérito de quienes saben hacer
arquitectura de autor, de quienes desean y saben imprimirle un toque
personal a sus realizaciones, yo ni lo deseo, ni lo sé hacer. Aún así, resulta
inevitable que durante el desarrollo de los diferentes temas surjan mis ideas
personales acerca de las diversas tendencias que han influido e influyen en
la arquiectura mexicana contemporánea.

La arquitectura constituye un testimonio material de la çultura en que
se origina. Como todo producto cultural, es testimonio material de la cultura
y es posible reconocer en ella los factores locales que la determinan y de la
época en que se origina. Pero-como en toda creación humana- por
particulares y limitadas que sean sus excepciones es posible identificar en
ella lo que es común a todos hombres, aquello inexplicable que nos une.

Sin duda, existen valores y soluciones permanentes que cnnforman
paulatinamente una herencia que se conserva a través  del tiempo, y  que
además le otorgan caractecrísticas propias a los espacios arquitectónicos de
un mismo grupo humano, en una misma región y en una misma cultura. El
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paisaje, por ejemplo, es marco permanente de la vida del hombre, y
determina no sólo su arquítectura sino hasta su propio carácter. A lo largo
de la historia las reacciones del ser humano frente a las contingencias
climatológicas has sido similares; presenciamos invariablemente la creación
de una arquitectura adaptada al ambiente en que se vive.La geología brinda
hoy como ayer los mismos materiales de construcción, y aún cuando las
nuevas técnicas permiten usos diferentes en muchos de los medios sociales,
sobretodo en México, la supervivencia artesanal permite conservar las
mismas formas de expresión.       

En consecuencia, son las condiciones del medio 1as que imprimen a la
arquitectura las características formales de contenido local. Asimismo, la
comunicación -cada vez más amplia y expedita-propicia que el avance de la
técnica y las nuevas formas de vida produzcan semejanzas en los resultados
formales y plásticos de los espacios creados por la arquitectura actual. La
aplicación del método científico tiende a hacerse universal, si bien cada
cultura adopta sus propias técnicas de acuerdo a sus necesidades. Aun
cuando todos los pueblos alcancen el mismo nivel técnico y científico, la
arquitectura, si corresponde a los requerientos de su medio y de sus
hombres, tendrá necesariamente expresión propia y -justamente por
eso-valor de aportación universal.

Respetar las características formales de nuestra arquitectura no debe
hacernos suponer que aspiramos a expresarnos con fórmulas arcaicas. El
respeto a la tradición, y en consecuencia al país mismo, consiste en
conservar tales constantes culturales mediante soluciones contemporáneas,
apoyadas en técnicas modernas, para satisfacer las necesidades presentes en
los espacios en que viven los Mexicanos.

Este propósito de expresión propia y auténtica no representa de
manera alguna un nacionalismo exagerado y a ultranza, que resultaría
incongruente con nuestra épocca. Nuestro nacionalismo debe basarse en el
hecho de savernos iguales a los demás hombres, con las mismas
características, con la misma capacidad de aportar, de servir y de ser ùtiles.

Cambiar es vivir, y si sabemos ser congruentes con las distintas etapas
de 1a vida, saberemos comprender y expresar el sertido de la
transformación. Quien es consciente de que  el combio es la esencia de la
vida, está preparado para incorporarse día a día a esta dinámica. El futuro
llega a cada momento y sino estamos actualizados en nuestra preparación y
en nuestras decisiones, resultaríamos todos los días hombres de ayer.  
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Que vivir sea cambiar no es una novedad ni patrimonio de los jóvenes;
no es ella la que nos hace cambiar : es la vida misma, la que empiezan ellos
a descubrir, y que impone hoy como siempre el cambio, y que maña les
impondrá la transformación de su existencia, de modo que sólo con la
experiencia y los conocimientos que adquieran ahora podrán enfrientarse y
resolver después los problemas de su propia renovación. La presente etapa
de la vida nos lleva a pensar y a preocuparnos más por los demás; nos
afirmamos en la convicción de que sólo tendrá valor nuestra creatividad si
propicia mejores y más justas formas de vivir en comunidad, en
correspondencia con las transformaciones vitales derivadas de 1as
demandas de una población cada vez más numerosa y consciente de su
derecho a vivir mejor. 

Cada época reclama un nuevo tipo de espacios arquitectónicos, de 1a
elemental necesidad de albergue y protección del hombre primitivo hasta las
necesidades de nuestra época, derivadas de 1as desigualdades sociales y de
la explosión demográfica.

¿ Cómo debemos crear para corresponder al cambio que nos toca vivir
y para que 1a creatividad contribuya al bienestar general ? Conociendo seria
y profundamente a1 hombre, a los imperiosos requerimientos sociales de su
época, y especialmente a los de su  mundo, su región su hábitat. Buscando
un amplio conocimiento de su país y de su cultura ; participando de las
aspiraciones populares para vivir mejor; adquiriendo un mayor
conocimiento de la ciencia y la tecnología; aplicándolo con sencillez, con
humildad de servir. La nobleza de 1a arquitectura reside en 1a tarea misma
que nos exige no seguir destruyendo nuestro medio vital e ignorando 1a
justa exigencia del equilibrio social. 

Para lograr los espacios arquitectónicos de hoy es necesario estar
conscientes de que a la explosión demográfica, a la multiplicación de las
carencias, debernos responder con soluciones inmediatas si no queremos
afrontar una violenta crisis social. La acción profesional solo ppueda ser
actual, realista, enfocada a soluciones integrales consecuentes con las etapas
de desarollo económico y social que ellas mismas contribuyen a determinar.
Así pues, deberá ser una acción dinámica, ambiciosa, conocedora de
nuestras urgencias y consciente de nuestras posibilidades. Dentro de las
amplias tareas del mundo contemporáneo corresponde a la arquitectura el
papel de crear los espacios que requiere el hombre  para vivir; espacios con
dimensión humana, acordes con su sensibilidad y que propicien alegría y
solidaridad.
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La arquitectura,  insisto, es una disciplina de servicio. Pretender
producir arte a  priori, actuar con la simple preocupación de ser original, es
en realidad una impostura pues sólo puede haber originalidad cuando los
satisfactores corresponden a una nueva clase de necesidades, cuando los
sistemas de fabricación o de construcción son distintos o contienen
aportaciones originales, y cuando los materiales de construcción han
recibido un nueva y especial tratamiento. 

Si se procede con verdad en todas las etapas de la creación
arquitectónica, se logrará alcanzar, además, la belleza. Verdad en el
planteamiento de  las necesidades por satisfacer, verdad en el systema
constructivo elegido, verdad en  el uso de los materiales, equililibrio entre el
gasto y el destino de la obra y sinceridad en la expresión estética. El
arquitecto no es un creador de formas abstractas, éstas son en realidad el
resultado de la functión y de la técnica, y cuando han sido regidas por la
verdad, la arquitectura penetra por sí misma en el dominio del arte. Arte
como resultado de obrar con verdad para producir materia útil, dado que ser
útil es la más alta aspiratión de todo ser humano. Es así como el artista
cumple con su deber social, con su deber político; porque la política es,
precisamente, el arte de ser útil.

El Campo de nuestras carencias es tan amplio, son tan peculiares las
características de nuestras necesidades, que tenemos un gran campo de
acción para 1a creatividad arquitectónica, y si digo "tenemos", si lo
manifiesto en plural es porque nada en la vida se logra sólo. La arquitectura,
la obra arquitectónica, es un producto multidisciplinario en el que ningúna
especialidad es más importante que otra, en el que, por el contrario, todas
precisan conjugarse para complementarse. 

Participar en una obra colectiva exige la humildad de aceptar que se
requieren otros especialistas, pero también reclama el valor de sentirse
seguro de lo que uno aporta. El equipo no sólo lo integran quienes
intervienen en el análisis, en el estudio, el proyecto o la realización; está
formado también por todos los que contribuyen a crear las condiciones
propicias para lograrlo.
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THE EFFECTS OF THE EARTHQUAKE
OF LISBON IN MOROCCO

1st, November 1755

Abdelaziz Chahbar 

“The populace, it seems, were all full of the notion that it was the
Judgement day”

Thomas chase(1)

“hubo muchos relámpagos, y truenos, y cayó excesiva agua, y
granizo, que con el terror de los pasados, consternó a todos, y afligidos
discurran se acababa el Mundo”

Padre Guardian(2)

“Dans cet horrible moment l'on portait au hasard des pas mal assurés,
à la triste lueur des flammes qu'un incendie général avait répandues dans la
ville. Le sifflement d'un vent impétueux, le bruit affreux des souterrains
mugissants, les cris aigus de ceux qui allaient périr, faisaient un composé
d'horreur qu'il n'est pas possible de décrire : l'œil a vu et l'oreille a entendu
ce que la langue ne peut exprimer, et le pinceau le plus habile sera toujours
trop faible pour esquisser cet horrible et affreux tableau”(3)

Introduction
Saturday 26th Muharram, Tuesday 13th and Wednesday 14th Safar

1169/1st, 18th and 19th November 1775, Morocco was struck by an
earthquake that Moroccan historic sources design by : the greatest
earthquake “Azzilzal al-a'dam”, the Lisbon earthquake “Zilzal Lichbouna”....
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The descriptions presented in these sources diddle between myth and
reality, but were en general short and resumed.

Moroccan historians same looking to the event as a divine
chastisement, their accounts were brief and convolved in a preaching style,
they used almost the same brief sentences and words.

More details of the effects of Lisbon earthquake in Morocco were
related by Europeans merchants and Franciscan Missionaries scriptures
who present the event for the European citizens upon a meticulous
description that can serve in the deep discussion that stroked in Europe
after the disaster of Lisbon.

A global view of these effects of Lisbon Earthquake in Morocco can
be seen by putting side by side all these kinds of accounts. All of them
serve in drawing the image of this so exceptional event; although they do
not use the same language and they do not emanate from the same culture.

Our objective in this work is to present an image of the immense
earthquake of November 1755 in Morocco, and the magnitude of the
destruction that he had left in many Moroccan cities: in the Atlantic coast
and inside of the Country.

In the first part of this work we expose eight significant documents
from a multitude of texts that we have examined about the Lisbon
Earthquake. The second part is an analytic study closed by a general
conclusion. The bibliography would be presented within the work.

THE TEXTS
The Corpus exposed here contains texts in Arabic, Hebrew, English,

Italian, and French ; they are written by Wise Moroccan Muslim historians,
Moroccan Jewish Rabbis, Missionaries friars in Morocco and foreign
merchants living in the north of Morocco, Salé, Marrakech and Mequinez.

The image of the great earthquake and the tsunami that stroked
Morocco in November 1755 appears clearly even we take in consideration
the event by a transcultural view. The religious dimension condemn the
vocabulary used in the descriptions of the faces of this cataclysm, but once
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compared, these accounts can serve in the formulation of the image and
degree of the destruction that he had caused.

The first Text(4) published in Seville in the press of D. Joseph
Navarro y Armijo, consists of eight pages, the anonymous author of this
account, gathers a fact happened in Constantinople in the night of 27th
September 1755 and includes the set of the catastrophe of the earthquake in
Morocco and Algeria, presenting a panoramic description of the main cities
affected by the earthquake as they were before according to his news, and
after the event.

The second document is written by Padre Guardian of the Real
Convent of Mequinez, and Apostolic Vice-Prefecto of the Saints Missions,
that in the parts of Berbera conserves the Religious Province of San Diego
RR. PP. Franciscanos Descalzos. It's a letter sent to the Father Solicitor of
this order, in the occasion of the Earthquake happened in Ceuta, Tetuán,
Larache, Mamora, Tánger and Morocco, in November of 1755.

The Padre Guardian Letter(5) has been published in Madrid and
reprinted in Barcelona by Pablo Campins “a la calle de Amargos donde
esta hallaron relaciones sobre el mismo asunto”(6), it consists of eight
pages. A copy of the same story has been published in Imprenta de Antonio
Sanz(7) and has been reproduced in “Relaciones de Africa” compiled by
Ignacio Bauer, Madrid, P:143-148.

The same letter of Padre Guardian is conserved in Portuguese in the
Archives of the Franciscan Mission de Tanger(8) under the title : “Copia
Escrita por Padre- Guardian do Real Convento de Mequinés, é Vice-Prefeito
das Santas Misiones, que nas partes de Barbaria conserva a Religiosa
Provincia de Sao Diego dos RR.PP. Franciscanos Descalços, Ao Padre
Procurador, dellas”, Lisbon anno MDCCLVI. It has been mentioned by the
Padre Castellanos in “Historia de Marruecos”(9) (History of Morocco), and
has been subject of the article published by P.L. in Revista Mauritana(10)
“El Temblor de Tierra en Marruecos el ano 1755. (De nuestro Archivo
Misional de Tánger)”.... P.L. describes and abstracts another unit of the letter
of Father Guardian published in Cadiz by the imprenta de la Viuda de
Miguel Ortega in four pages of 193mm/140mm.

The third document is a document of the National Library of Paris, a
plate of four sheets titled : “Relation des terribles ravages occasionnés en
Afrique par le cruel tremblement de terre qui a détruit la plus grande partie



30 Abdelaziz Chahbar

du Royaume de Maroc avec un détail de tout ce qui est arrivé depuis le
premier novembre jusqu'à présent”. It has been published by Magali Morsy
in “Hespéris Tamuda”(11) review, we have compared the text published
with the original of the BNF.

The fourth document is a text published in Rome “Storia dell anno
1775”. The series of Books “Storia dell anno” are conserved in the rare
books section in the General Library and Archives of Tetouan. In the
second Book of “Storia dell anno 1775” there is a description of the
November 1755, and in the fourth book is about the Lisbon Earthquake and
its effect in Portugal. The text about Morocco is based on the Spanish
Franciscan Missionaries letters.

The fifth document is an Account of the Earthquake that happened in
Barbary on the 1st, 18th, and 19th November 1755, It has been published by
Magali Morsy in “Héspéris Tamuda(12) review. The original manuscript
Text is conserved in The Public Record Office, it was sent from Gibraltar
in a dispatch of governor Fowke.

The author of this document is an English merchant, his account is
very detailed and displays a thorough description of the effects of Lisbon
earthquake within Morocco.

The sixth text is a relation of the Earthquake by Rabbi Habib Bar
Yussef Toledano, in the Seventh chapter of the Book “Divri Ha yamim
chel Fas o Kitab Attawarikh” of Ibn Danan Family(13). This text presents
precious details about the Earthquake in Salé, Fez, Meknès and a global
description of what has happened in The Mellahs of these cities.

The seventh Text(14) is a relation of the Earthquake by Mohammad
Adu'ayyef Al-ribati (1751-1818). There is a deep simulation with
Addu'ayyef text and a text related by Mohammad Ben Attayyib al-Qadiri.
Addu'ayyef was only four years old when happened the Earthquake, and
has taken his information from other relation as Tarikh al-Masnaoui (The
history of al-Masnaoui) and "Nashr al-mathani"(15) of al-Qadiri.

The eight Text is the cited text of al-Qadiri, very similar to the
Addu'ayyef's Text.

1. Extensa y completa relación de todo lo acaecido de estragos y
muertes en el Reyno de Berbería, en el passado Terremoto; como asimismo
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la voracidad del fuego, que por 40 horas padeció la gran corte de
Constantinopla la noche del 27 de Septiembre de este año 55, que por
cartas de los Padres Misioneros de aquellas Provincias, escritas a los
Religiosos de esta Ciudad, se ha participado; como asimismo otras de la
Plaza de Gibraltar, como en ella se verá(16).

... Primeramente, dice que en Tánger, Tetuán y toda Berberisca,
Costa, Mequinez, las dos ciudades de Fez, Marruecos y la corte de Argel
fue con un inimitable excesso la nunca vista trepidación del Exe de aquel
Emispherio, el día primero de noviembre de este año de 1755, a las diez
horas de la mañana, a corta diferencia, con los.. pechos..se hospedó el
pavor, se apoderó el pesar y reynó afligida la confusión. Eran las Calles,
Plazas y campos, un Teatro de clamores, una Babylonia de algazaras, un
Coliseo de tragedias, y un Panteón de desdichas.

En la Ciudad de Marruecos, de cuyas grandezas, aunque
sucintamente, describiré algún rasgo; es esta Imperial Ciudad
opulentíssima : dícese que fue principiada a fundar por abu Texfien, Rey de
los Almorabidas, año de 1052, y la acabó su hijo Jucef; y en el trabajaron
30 mil Cautivos Españoles, que en aquel tiempo padecían mísera
esclavitud. Es un Ciudad mui fortificada, su ámbito la hace capaz de cien
mil vecinos, siendo sus Casas, Edificios, Torres y Murallas de una tan
airosa arquitectura, que demuestra bien la primorosa idea de sus artífices :
tiene veinte y quatro Puertas ; hay un Barrio, que llaman la Alcaicería,
donde están todos géneros de ropas, sedas, algodones, y lanas, que dicen
ser el más poderoso de toda la    Berbería;.... En este celebrado Emporeo fue
con tal violencia el Temblor, que no quedó robusto edificio que no
padeciera fatal ruina; sus fuertes Murallas, que son de una argamasa tan
dura, que heridas de un pico, sólo lo que de ellas saltan son encendidas
chispas, como cenizas se desmoronaron, cayeron las más de sus Mezquitas,
cogiendo de baxo infinidad de Moros, que acecinados baxo de las ruinas
aún subsisten; no haviendo sido poco perjuicio, el que hizo la voras salida
del Río Trancif, que baña aquella Ribera, entrándose por las Puertas de la
Ciudad, y ahogando mucha gente, haviendo tenido, la que ha quedado, que
salirse al Campo, por ser continuas las repeticiones y estremecientos.
Distante ocho leguas de esta Ciudad, se abrió una boca tan disforme, que se
tragó totalmente un Aduar entero con toda la gente, y seis mil Soldados
Infantes, y cinco mil de Caballería, que allí estaban acuartelados, Chozas,
camellos, vacas, caballos, mulas y otros ganados frutos, menaje, y alhajas
que tenían, como cinco mil personas, que lo poblaban, sin haver quedado
una.
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La Ciudad de Mequines, hoy Corte de los Emperadores de
Marruecos, está en un hermoso llano; divídese en tres Barrios, a quien
separan, y circundan distintas Puertas, y Murallas, aunque todas baxo unos
principalíssimos Muros. El primer Barrio es de la Judería, que tiene más de
siete mil vecinos, entre los que se numeran más de diez y seis mil personas.
Otro Barrio es el Reat-el-Amhar, donde Viven los principales Alcaides, por
ser Lugar privilegiado de Justicias; y en el otro cuerpo viven los demás
Naturales ; no es una Ciudad mui asseada, aunque a las Edificios
hermosean muchas labores de yosso a lo Mosayco; el Palacio del Rey está
extra-muros, pero mui contiguo a ellos es de magnífica grandeza, y riqueza
sus Mezquitas son de grande número y singular fábrica, peltre o vidrio, que
arden de día, y noche, para que la codicia no se encone ; porque las puertas
están a todas horas francas para los que quieren ir a hacer el Zalah ; No
tienen campanas, sino se subo a la Torre de cada Mezquita el Mudén, que
es como Sacristán, o Cura, y en su idioma dice a voces, a siete horas
distintas del día, una coplilla, que viene a ser como una alabanza a Dios, y
al santo Embaxador Mahora. El motivo que dan para no tener Campanas
es, que las almas de los Justos, dicen, que están en el Paraíso, como unas
abejitas chupando la médula de las flores, y que assí que oyen el sumbido
de las Campanas, caen como amortecidos privándose de aquella dulce
fruición, y q assí, por este estylo, llaman impíos a los Christianos. Quando
van a hacer el Zalah, a la puerta de las Chemâs, o Mezquita, se quitan el
calzado, y luego se lavan tres veces en unas fuentes, que siempre hay
abundantes en las Chemás, y después todos de montón, presidiéndolos e!
Muftí Cadi, o Sabio, repite éste aquellas alabanzas, que dicen en las Torres.

En esta gran Ciudad fue el Terremoto con tanta vehemencia, que
aunque no duró más de ocho minutos, fue tanta la destruición, que no
quedó Mezquita, ni Edificio, que no padeciera ruina, siendo no menos el
Real Convento, y Iglesia Hospital, que allí tiene la Orden Francisca
Descalza, aunque (a Dios gracias) sin muertes de Religiosos. Viéndose
éstos en el conflicto de havérseles arruinado las habitaciones, Iglesia,
Hospicio, Enfermería, Botica, Granero, Almacenes, y demás Oficinas,
precisas a las pensiones que en Si necesitan, haviendo recaído este
conflicto sobre el que padecía esta Religión, por el rigor con que el Rey de
Mequines tiene en obscuras masmorras con graves prissiones, y tormentos
a dos de los RR. Padres Missioneros, por no haver tenido efecto el canje,
que havían capitulado y después de todos les estragos, que padeció esta
Población, el día 18 de noviembre experimentaron otro a las diez de la
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noche, con duración de quatro minutos; y al día siguiente repitieron otros
quatro a las 2, 5, 9 y 12 (de la mañana, siendo tal la violencia de éstos, que
totalmente dexaron arrazada toda la Ciudad, y del todo inhabitable, sin
quedar Edificio en pie.

La Ciudad de Fez es una de las más populosas de la Berbería ;
divídese en dos Barrios : a uno llaman Fez Beli, que quiere decir Fez el
Viejo; y “otro, Fez Di, que en nuestro, Idioma es Fez Nuevo. El Viejo, por
su opulencia, puede llamarse Metrópoli; tiene de noventa a cien mil
vecinos, seiscientas y cincuenta Mezquitas, y la mayor no tiene igualdad en
el Orbe; hermoseándola diez mil y quinientas columnas de jaspe
blanquísimo, sobre las cuales se substentan diez y siete naves por ancho, y
ciento y veinte por largo; en cada Nave hay una lámpara tan capaz, que
puedan arder mil torcidas juntas; y en la Nave principal, que es donde se
les predica la Ley, hay otra mayor, y otras cincuenta en su circunferencia,
del tamaño de las antecedentes ; y todas estas lámparas, dicen, que se
fundieron de los metales, que llevaron quando se perdió España. Esta
magnífica obra, al estremecimiento del Temblor, quo duró diez minutos, se
desplomó, y cogió debaxo hasta ochocientos Moros, que estaban dentro,
sin que se libertara alguno; passa por medio de las dos Ciudades un
Aquedoco, o Río de incomprehensible fondo, y de su derrame muelen
cuatrocientos Molinos, que hay dentro de la Ciudad, y se riegan todos los
Jardines; pues no hay casa que no lo tenga. En el cultivo de esta Ribera, y
Molinos del Rey trabajan, entre Negros y Cautivos, más de quince mil
hombres, de quien son su brestantes los Renegados. Las crecidas aguas de
este Golfo subieron tanto, que inundaron lo más de las dos Ciudades, con
notable destruición, después de haverse arruinado. al impulso del Temblor,
quasi todos los Edificios, y Palacios de seguros y fuertes jaspes, y bien
cimentados pórfidos, como tabiques débiles se blandeaban, desencaxaban,
y caían, sepultando a sus habitantes, y los que por las calles iban: siendo
evidente no ha ver quedado la mitad de casa y personas. Y asimismo los
Conventos, aunque todos arruinados, sin muertes de Religiosos, y que
todos se miran en el campo ; en unas partes al asylo miserable de unas
barracas ; en otras han fabricado, de los despojos de las ruinas de las
Ciudades, unos resguardos ; en otras, al amparo de árboles, y concavidades
piedras ; y en otras al total desamparo y todos en la aflicción de verse sin
Iglesia, Altares, Vasos Sagrados, Ornamentos, Ropas, y demás alhajas,
pensiones menesterosas a su manutención y agasajo de los Moros, y
limosnas para los pobres Cautivos. y han sido en estas Ciudades tantas las
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muertes de Moros, son quasi innumerables, aunque han excedido en
multitud las de los Judíos; pues sólo en Mequines, componiéndose le
Judería de diez y seis mil o más personas,    solos    quedaron    ocho...

En la gran Ciudad de Salé no fueron menos las ruinas, muertes, y
destrozos, quedando la más de su gente sepultada.

En Arcila, Mamora, Larache y Tánger, lo mismo en Zafi, y en Sta.
Cruz, cayeron muchos Edificios, con muerte de infinita gente, y se les
aumentó el daño con la nunca vista subida del Mar por sus murallas, hasta
inundarles las casas, y campos sumergiendo y haciendo pedazos muchas
Embarcaciones, y los que en ellas estaban; y al retirarse su furia, dexó las
calles, y campos llenos de despojos, y pescados, con notable excesso

Esta misma inundación acaeció en los Puertos dichos de Arcila,
Mamora, Larache, y Tánger y en este último se observó haverse retirado el
agua de las fuentes por veinte y quatro horas.

En Tetuán y sus vecinas Poblaciones, se acabaron quasi de arruinar
sus Edificios a las repeticiones, siendo cierto que toda aquella tierra está
actualmente en continuo lento movimiento percibiéndose un subterráneo
ruido, o bramido sordo; todos consternados, hacen continuas u públicas
rogativas...

2. Relación escrita por el Padre Guardian del Real Convento de
Mequinez, y Vice-Prefecto Apostólico de las Santas Missiones, que en las
partes de Berbería conserva la Religiosa Provincia de San Diego de PP.PP.
Francisco Descalzos, al Padre Procurador de ellas, con motivo del
Terremoto acaecido en Ceuta, Tetuán, Larache, Mamora, Tánger y
Marruecos, en los días 1. y18. de Noviembre de este año de 1755.

NUESTRO HERMANO PROCURADOR :

Desde de que la obediencia puso el cuidado de mi insuficiencia, y
demérito el de estas santas Misiones, que infatigable, y animosa conserva
nuestra Madre, y Santa Provincia, siguiendo las huellas, y Apostólico
empeño de los cinco primeros mártires de la religión seráfica, y nuestro
primer Padre, y Provincial San Juan de Pardo, que con su vertida Sangre, y
cruel Martirio planificaron, y cultivaron ; no las he logrado ver libres de
persecuciones, y trabajos, originados de la ambición de los Moros, empeño
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que tienen de que les llevamos los que están en España, y de los Cautivos,
que con el ansia de su libertad culpan à los Misioneros, y hacen causantes
de que no se efectuase su Redención, ni se solicite con empeño por nuestro
Rey, y religiones Redemptoras, como lo ejecutan en Argel, y Túnez, y en
este Reino las demás Naciones.

De cuyos influjos resultó la prisión, que el día 26 de Agosto hicieron
en Sale, golpes, palos, y bóvedas, que les dieron, quitarnos aquel Hospicio,
è Iglesia, y dándosele, con cuanto en el había, à un Judío; llevarlos, y
tenerlos presos en Marruecos, y el empeño del Príncipe, de que se le
llevamos diez y seis Moros, Perros de Presa, Canarios, Ruiseñores, Paños,
Telas, Lienzos, Cristales, China, Té, Azúcar, Dulces, y otras cosas de su
gusto, y estimación. Nos dará cristianos (que nunca lo ejecutara sin mediar
dinero) soltará los Misioneros, y nos dejará vivir à todos libres, y seguros
en sus Dominios, como en tiempo de su Padre, y Abuelo ; y que de no
llevarle lo que pide, matara los dos Religiosos, y à cuantos pueda haber à
sus manos.

...En la consideración de tan singulares beneficios, y prisión de
nuestros dos Hermanos, nos vimos intempestivamente en mayores trabajos,
y aflicciones, con que quiso castigar la Majestad Divina nuestros pecados,
e ingratitudes, en un tan terrible, y nunca experimentado Temblor de tierra,
el día de Todos Santos à las nueve y tres cuartos de la mañana, que en los
ocho minutos de su duración destruyó, y dejó enteramente en el suelo todo
este real Convento, Iglesia, Hospital, Botica, Granero, y demás Oficinas, y
sepultadas, pedidas en su ruina las provisiones, Alhajas, y menaje de las
Misiones, Religiosos, Cautivos, y Regalos para el Rey, Chezefes

Y ministros: Desgracia, que igualmente padeció à la misma hora el
Hospicio, Iglesia, Enfermería, que tenemos en la ciudad de Fez. En cuyas
ruinas se manifestó tan visiblemente en nuestro amparo, y favor la Divina
Clemencia; pues cuantos Religiosos, y Cautivos estábamos en el Convento
y Hospicio, salimos sanos y libres al campo, habiendo quedado, para mayor
confusión nuestra, muchos Moros, y judíos sepultados, y lastimados
infinitos con las ruinas del fin numero de Casas, Mezquitas, Sinagogas, y
Chemas, que se vayaenron en las Ciudades de Mequinez, y las de Fez; por
lo que reconocidos, y agradecidos a tan singular beneficio, incesantemente
rendimos gracias, loamos al Señor por sus Divinas piedades.
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Nuestro dolor, y aflicción podrá V.C y todo fiel Cristiano inferir,
considerándonos 'como estamos) en el Jardinillo, disponiendo con los
fragmentos de las ruinas, donde celebrar Misas, y recogernos, sin
Provisiones, Ropas, menaje, y Alhajas, para el preciso alimento, curación,
socorro, y demás necesidades de los Religiosos, y Cautivos, y agafajos de
los Moros, y entre estos Infieles, que no conocen la piedad, ni
conmiseración, y su mayor blasón, y virtud es maltratar a los cristianos : y
lo mas sensible y que lastima nuestro corazón, es sin el convento, Hospicio,
Iglesias y Hospital en que a pesar de enemigos tan acérrimos del nombre
cristiano, se adoraba a nuestro soberano Dios Sacramentado, celebrada el
tremendo sacrificio, administraban los Santos sacramentos, decían los
Divinos Oficios, curaba, asistía, consolaba, socorra, y daba todo pasto
espiritual, y temporal a los cristianos, y proveía de Ministros, y lo demás
necesario a los Hospicios, y partes donde residían Cautivos. Dios nos
consuele, y mueva a todo fiel cristiano, para que con sus piadosas limosnas
pueda V.C remediar tan gran pérdida, y necesidad.

Los estragos, y daños, que aseguran ha causado el Temblor en las
ciudades, y Poblaciones de este vasto, y dilatado Imperio, son inauditas, y
nada verídicas las que refieren muchos, por lo que solo refiere à V.C. las
que me han avisado Cautivos, y Mercaderes Católicos y verdadero. En la
ciudad de Marruecos, y a la misma hora que en este, se experimentó con
igual rigor el Temblor, que derribo y arruino muchos edificios, casas y
Mezquitas, dejo las demás sentidas, y sepultados en demás ruinas sin
número de gente. Ocho leguas de esta, se abrió la tierra y tragó un Aduar
con todas sus Chozas, Gente, Caballos, Camellos, Mulas, Bacas, y demás
Ganado, Frutos y menaje, que tenían, mas de cinco mil soldados de a
caballo, que estaban acuartelados, sin que de unos no otros escapase
alguno.

En los puertos de Safi, y Santa Cruz causó graves destrozos, y ruinas
en los Edificios y casas dejando sepultadas mucha gente : daño que les
aumentó la alteración de la Mar que desde las diez del día, hasta las seis de
la tarde continuó creciendo impetuosamente y retrocedía con igual
aceleración dejando descubierto el fondo de los Puertos, en que estaban
ancorados los Novios y embarcaciones sumergiendo y maltratando algo de
ellas con la gente y las calles y campos llenos de despojos y pescado.

Los mismos estragos y muertes causo el temblor en las dos ciudades
de Salé, y la Mar inundó todas sus calles y almacenes y arrebató tres barcos
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con mas de doscientos Moros, que pasaban por el rió de una ciudad a otra,
y los sumergió en su profundidad sin que escapase alguno. Una gran cáfila
de Moros, camellos y mulas que habían salido aquel día de Salé con
Mercadurías para Marruecos, la tragó la Tierra.

En Arcila llegó la Mar a mas de la mitad de la ciudad con la que
como con el Temblor, perecieron innumerables personas, quedaron en el
suelo, y arruinadas las mas casas, y edificios y sentidos los demás sumergió
algunas embarcaciones, y con tan gran ímpetu metió en medio de la ciudad
un Pingüe grande Inglés que le estrelló y abrió por medio, sin que pereciese
ninguno de su equipaje que los mas eran Católicos

En Larache, Mamora y Tánger, el temblor de tierra e inundación de la
mar causo muchos daños y destrozos en las casas y edificios con muerte de
bastante gente.

Ceuta y Tetuán experimentaron en su fuerza y vigor el temblor, sin
recibir daño considerable, mas que quedar muchos edificios y paredes
desgajados y sentidos y haber causado en todos gran susto, y confusión,
que as  hombres como mujeres se salían a la campaña y manten an en ella
todo el día con el temor de que repitiese ; que lo mismo hicieron todas las
gentes en las otras ciudades y Pueblos. De las demás de este vasto Imperio
no tengo noticias ciertas, pero discurro habrán experimentado el mismo
estrago. Y es de notar, que entre tanta gente como ha perecido, no tengo
noticia, haya peligrado algún Religioso, ni Cautivo: y que el día del
terremoto se observó el Cielo sereno, calor no acostumbrado en tal
estación, calma con algunas rajas de viento, hasta que este se fijó a
poniente, con nublados a la noche a levante, en la que, como el día
siguiente, hubo muchos relámpagos, y truenos, y cayó excesiva agua, y
granizo, que con el terror de los pasado, consternó a todos, y afligidos
discurrían se acababa el Mundo. Dios por su infinita Misericordia, y
piedad, tenga conmiseración de nosotros y nos libre de semejantes trabajos,
y à VC. Le guarde muchos años. Mequinez, y Noviembre 8 de 1755.

CAPITULO DE CARTA ESCRITA EN TETUAN

El día 24 de Noviembre de 1755
En esta ciudad y población experimentando el día 18 de este, a las

diez de la noche, segundo temblor, con la fuerza que el primero, por cinco
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minutos; continuó lentamente hasta la tarde del día siguiente, (y aun
continua según muchos) pero a las 2.5.9 y 12 de la mañana, lo sentimos por
cuatro minutos, con toda aceleraciún, y fuerza. Todos se salieron a la
campaña, en la que perseveran muchos, y es general la aflicción, y
consternación, como las Rogativas públicas, y clamores a Dios.

En Tánger observaron igualmente, y con las mismas circunstancias,
horas, este segundo, y repetido temblor, y que por 24. horas se retiró el
agua, y secaron del todo las fuentes.

Acaba de llegar un expreso de Fez, con la noticia de haberse caído y
arruinado con el temblor de los días 18.y19. lo mas de aquellas dos
ciudades y quedado sepultados en los materiales mas de tres mil personas;
y que en los mismos días quedó destruida, é inhabitable la populosa corte
de Mequinez, pues en ella es contada la casa, que está en pie, y ninguna sin
grave daño; y que todos sus habitadores se retiraron, y mantienen en el
Campo, menos como cuatro mil moros, que se quedaron sepultados en los
cuatro edificios. Y los judíos de la judería grande, en la que parece quiso
Dios manifestar el justo enojo, ya cargar el Azote de su Divina Justicia;
pues de los muchos que la habitaban, (que aseguran serían 16 mil personas)
solo escaparon ocho con vida, de tan infame gente.

Las sierras de Sajón tres leguas de Mequinez, con el temblor del día
18. se abrieron por medio, y sepultaron un santuario, que en ellas tenían y
el lugar de Ydris y otro pueblo que estaba en la contraria falsa, sin que
escapase viviente alguno.

La ciudad de Tessa, en el mismo Reino se hundió con todos sus
moradores, y el mismo temblor.

En todo este Reino se observa continuo movimiento lento de tierra, y
en su interior ruido, o bramido sordo, que uno, y otro tiene afligidos a todos
y en continuas, y públicas Rogativas, pidiendo misericordia a Dios. Su
Majestad les dé luz para que conozcan su Santísima Ley, y haya librado, y
libre a todo Fiel Cristiano de semejante trabajo, y conceda a todos la
felicidad eterna.

3. Relation des terribles ravages occasionnés en Afrique par le
cruel tremblement de terre qui a détruit la plus grande partie du Royaume
de Maroc avec un détail de tout ce qui est arrivé depuis le premier
novembre jusqu'à présent.
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Après le récit des affreux ravages que le tremblement de terre a faits
en Europe, et en particulier dans Lisbonne, devait-on croire que ce terrible
phénomène passât rapidement de notre Continent en Afrique, pour y faire
sentir tout le poids de sa fureur ?

Le malheureux Africain perd la vie dans une terre, qui, jusqu'à ce
jour abominable, avait été par sa fécondité la source de son existence, cette
même terre n'ouvre ses entrailles enflammées que pour y engloutir ses
enfants dans des gouffres de soufre et de bitume : des Villes, des Camps et
des Contrées entières sont précipités dans des abîmes, qui se referment à
l'instant, sans laisser à l'oeil errant le soupçon qu'il y ait jamais eu aucunes
habitations dans ce vaste pays.

La Ville de Salé n'était pas remise des alarmes et de l'épouvante que
le Prince de Maroc faisait marcher devant son armée, lorsqu'il s'en est
rendu maître : on y pleurait encore la captivité des principaux habitants que
le Vainqueur avait fait mettre aux fers quand tout à coup les éléments
déchaînés semblèrent annoncer que la Nature allait rentrer dans le chaos.

Le premier novembre, à la même heure que Lisbonne souffrait ces
violentes secousses qui l'ont détruite, l'on sentit ici un tremblement si
violent que les maisons et autres grands édifices furent renversés. Plus de la
moitié des citoyens ont disparu. La poussière que causait l'écroulement des
bâtiments, formait des tourbillons épais qui dérobaient aux tremblants
humains les rayons du soleil ; cet astre lumineux parut obscurci pendant
trois minutes. Dans cet horrible moment l'on portait au hasard des pas mal
assurés, à la triste lueur des flammes qu'un incendie général avait
répandues dans la ville. Le sifflement d'un vent impétueux, le bruit affreux
des souterrains mugissants, les cris aigus de ceux qui allaient périr,
faisaient un composé d'horreur qu'il n'est pas possible de décrire : l'œil a vu
et l'oreille a entendu ce que la langue ne peut exprimer, et le pinceau le plus
habile sera toujours trop faible pour esquisser cet horrible et affreux
tableau.

A huit lieues d'ici, dans une grande étendue de pays, la terre s'ouvrit
et forma un vaste gouffre dans lequel furent engloutis une multitude
innombrable de chameaux, chevaux, bêtes à cornes et troupeaux de
moutons ; cinq mille habitants y ont perdu la vie : un corps de six mille
Cavaliers qui était campé dans ces quartiers, fut plongé dans l'abîme, avec
les chevaux, tentes et autres équipages de guerre. Après ce cruel
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événement, la terre se referma; et le lendemain il eût été difficile de
connaître l'endroit où  la veille existaient tant de Villages et de Hameaux,
tant d'hommes et tant de bestiaux. Les gras pâturages de ces plaines si
fertiles, ne présentaient qu'un vaste terrain couvert de sable, aride et
mouvant.

Dans les Ports de Saffy et de Sainte-Croix plusieurs maisons furent
abattues, et beaucoup de personnes en furent écrasées. La mer plus
violemment agitée que l'on ne l'a vue de mémoire d'homme, fracassa les
vaisseaux, qui se heurtaient les uns contre les autres, sans qu'on ait pu lever
les ancres qui les retenaient. Les bâtiments qui étaient au bord de la mer ont
été renversés par la violence des flots ; et l'enceinte du Port fut couverte en
un instant de débris, de cadavres et de poissons morts qui surnageaient sur
les eaux.

Plusieurs caravanes de Voyageurs et de riches Marchands    qui    se
trouvèrent    sur    les    côtes, furent aussi les victimes de ce terrible tremblement    :
la terre qui s’entrouvrait sous leurs pas chancelants, les a enfin engloutis ;
d'autres ont été emportés par les vagues de la mer. Ceux qui aux premières
secousses crurent trouver leur salut sur le sommet des rochers les plus
escarpés, que la frayeur, qui donne des ailes, leur avait fait grimper malgré
des obstacles presque insurmontables, ne jouirent pas longtemps de la
sécurité de leur retraite : ces mêmes rochers se détachèrent, et roulant avec
un bruit horrible, ensevelirent sous leurs ruines leurs nouveaux habitants.

A Tétouan et dans les pays circonvoisins, on sentit un second
tremblement de terre aussi violent que celui dont on vient de parler. Il
commença le 18 à dix heures du soir, et dura quatre minutes avec la même
force, ensuite il continua lentement jusqu'au soir du jour suivant ; mais le
surlendemain à deux heures, à cinq heures, à neuf du matin et à midi, les
secousses furent réitérées avec autant de violence et de dur que le 18.
Chacun se réfugia en pleine campagne, où la frayeur a fait accoucher
beaucoup de femmes avant leur terme. Ces infortunées qui s'étaient sauvées
presque nues, couchées sur la terre, exposées à toutes les injures de l'air, et
privées de toute nourriture, demandaient la mort pour elles et pour les
malheureux qu'elles venaient de mettre au monde. Aux horreurs de la
famine se joignait l'ardeur brûlante de la soif. Tels que dans un champ de
bataille, où  plusieurs blessés, dépouillés par l'ennemi, demandent pour
toute grâce que l'on leur donne la mort, on voyait épars ça et là des
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pelotons de blessés, de tout âge et de tout sexe affaiblis par le sang qui était
sorti de leurs blessures, demander comme une faveur à leurs parents et à
leurs amis de les assommer : quelques-uns de ces misérables ont eu cette
cruelle pitié.

A Fez le tremblement de terre que l'on y essuya les 18 et 19, renversa
les édifices et les maisons des trois Villes dont cette Capitale était
composée, et ensevelit sous leurs ruines plus de trois mille personnes.

La Ville de Mequinez, pendant les deux mêmes jours, fut entièrement
détruite, et elle est généralement inhabitable : le peu de maisons qui restent
sur pied sont si fort endommagées, qu'il n'est pas possible de les réparer.
Les habitants, qui ont eu le bonheur de s'échapper, sont, ainsi que ceux de
Fez, répandus dans les campagnes et y souffrent les mêmes horreurs. On
compte dans cette Ville quatre mille Maures écrasés ou enterrés sous les
décombres. De seize mille Juifs dont la grande Synagogue était composée,
plus de la moitié ont péri.

Dans tout le Royaume de Fez la terre est agitée par un mouvement
lent et continuel. L'on entend dessous terre un bruit sourd, qui entretient ces
malheureux Africains dans une épouvante qui se renouvelle de moment en
moment. La nuit rend ce bruit encore plus terrible, et les infortunés qui
l'entendent sont toujours dans l'attente d'un nouveau tremblement. La mort
sans cesse présente à l'esprit, chasse loin de l'homme la douceur du
sommeil ; et ceux qui y succombent par l'excessive fatigue, sont tout à
coup réveillés par des songes aussi effrayants que le péril même.

Dans une situation aussi cruelle, le peuple consterné lève vers le Ciel
ses mains faibles et tremblantes, et implore à grands cris sa miséricorde.

Le 18 novembre on a encore ressenti à Tanger et à Marrucos un
second tremblement de terre qui a duré vingt-quatre heures. Pendant ce
temps-là toutes les sources on tari.

A Arzila, la mer a inondé plus de la moitié de la Ville, et a porté au
milieu de son enceinte une pinque Anglaise, qui y est restée à sec.

A Larache, Memora, Jampel et Ceuta les secousses ont causé des
dommages inexprimables.

Le jour de ce tremblement de terre, le ciel était extrêmement serein,
et la chaleur extraordinaire pour la saison. Le ciel se couvrit à l'entrée de la
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nuit, il y eut de fréquents éclairs, accompagnés d'un tonnerre effroyable,
qui furent peu de temps après suivis d'une grosse pluie mêlée de grêle, qui
ne cessa qu'avec le tremblement.

On compte qu'il a péri dans les différents endroits de l'Empire de
Maroc plus de six cents mille personnes, et l'on assure que parmi ce grand
nombre il ne se trouve pas un seul Chrétien.

4. Storia dell anno 1775 p : 156-160
...Per altro sopraggiunse a quelle, ed alter città dell'impero di

Marroco un disastro, per cui restarono molto roviute, e in una grande
costernazione. I Terremoto (de quali si dovrà parlare in alto luogo),
pricipati col mese di Novembre e replicati di tratto in per tutto il resto
dell'anno, i quali si fecero principalmente sentire da un canto all' altro della
parte Occidentale d'Europa, mostrando di avere per loro centro il Regno del
Portogallo, la di cui Capitale Lisbona su pocomen che distributta, fecero
grandissime stragi e rovine anche nella parte settentrionale all'Occidente
dell'Africa. Se ne ebbero in Europa queste notizie prima del fine dell'anno
con lettere, che mandarono in Ispagna i Missionari Francescani, mantenuti
in Barbaria dalla Provincia di San Diego dell' Andalusia.

Le prime di tali notizie dicevano, che al primo di Novembre, giorno
di tutti i Santi, allo dieci incirca della mattina, si provo nella Cittaà Capitale
di Mequinez un orrible terremoto, che duro otto minuti, e negli edifizi, per
le quali morirno molti Mori, restando interamente demolitala loro principal
Chema (cioè la Chiesa). Che il Real Convento Spedale dei Missionari
rimasero pure demolite, e ugualiati al suolo, senza che fossero resirvate
Chiesa, Infermeria, Officina, o Cella alcuna; disponendo la Divina
Misericordia, che usciffero tutti li Religiosi e altre persone del Convento
con alcuni Schiavi infermi, e non soffriffero la minima lesione nelle loro
persone; essendosi ritirati i religiosi in un piccolo giardino dentro capanne,
che formarono dei ritirati dalle rovine.

Che nella Cità di Fez il medesimo Terremoto gittó a terra molti
Edifizi, e seppelli trale rovine gran quatita di Mori; e la Casa Opizpo,
Chiesa, Infermeria dei Missionari restarono inabitabili.

Che in quella di salé cagionò molte rovine e morti; eche
l'innondazione, che sopravvenne dal mare, somnierse le Barche, e persone
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che in esse trovavansi, alzandosi a dismisura le acque, e lasciando nel
ritirarsi la Città e le campagne semi----di pesce. Che una giornata in
distanza dalla Citta si apri la terra e inpojò una gran Caravanna di mori,
Cammelli, eMule, che andavano carichi di vivere a Marrocco.

Che a Tetuan si era sentito il terremoto con tutta la forza; senza però
cagiornar danno nella Città, e nell' Opizpo dei Missionari. Estersicola
saputo da alcuni Mori, e da lettere, che nelle Città di Arache, Tanger,
Arzila, e Mamora erano precipitari molti Edifizi con la morte di numero
considerabile di Mori, e innondati i paesi dal mare con perdita di Barche e
persone.

Le posteriore Notize, venute con un secondo Correiro, non solamente
confermarono le prime, ma aggiunsero molti altre particolarità del
Terremoto di quel giorno, e di uno susseguente non meno terrible dei 18
del medesimo mese.

Le lettere di Salè dicevano, che in Marrocco su sentito al primo di
Novembre il Terremoto con tanta violenza, che caddero molti Edifizi;
Meschite, e Case, nelle rovine delle quali furono seppelliti un numero
considerabile di Mori, e il resto della Città su maltrattato e conquassato.
Aggiugevano, che otro leghe da quella Città si apri la terra, e seppellì nelle
sue viscere tutto un Advar, o sia Luogo, Gente, Camelli, Cavalli, ed altri
animali; essendovi perite da cinque mille soldati di Cavalleria, che ivi
avevano i loro quartieri. E finalmente soggiungevano, che i Porti di Saffi e
Santa Croce soffrirono molte rovine nei loro edifizioni e abitatori ; e che
morirono moltissime persone, per avere il mare innondato i detti Porti, e
riempito di spoglie e di pesce le strade e Campagne.

Quelle del Missionario di Tetuan ragguagliavano, che nella giornata
dei 18 Novembre alle dieci dellà notte si provò un secondo Terremoto della
stesia forza del primo ; il quale durò lo spazio di quattro minuti, e continuò
lentamente per modo, che sembrava continuasse sino allà sera dei 19.; nella
quale alle due, cinque, nove, e dodici, per lo spazio di quatro minuti in
ciascuna volta, replicò più forte, e finalmente alle dieci torno con maggiore
violenza : sicchè, quantunque non cagionasse danni notabili, intimorì
talmente la gente, che uscì alla campagna, trattenendovisi per molti giorni
in continue preghiere.

Aggiungeva lo stesso Missionario, aver ricevuto avvili da Fez, che
nei suddetti giorni 18. e 19. Novembre erano cadute, e rovinate nelle due
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Città di Fez nuovo, e di Fez vecchio, quasi tutte le abitazioni, e rimaste le
altre danneggiate: che tra i Materiali e le rovine restarono seppellite più di
tre mille persone: che la numerosa e popolata Città di Mequinez ne'
medesimi due giorni rimase inabitabile e distrutta; potendosi numerare le
abitazioni restate in piedi, e tutte moltissimo danneggiare ; per lo che tutti
rifuggioronsi alla campagna, lasciati quasi quarantamile Mori sepolti nelle
rovine, e tutti gli Ebrei del Gran Ghetto, che si computavano per sedici
mille persone, conchiùndeva por poi il sudetto Missionario, che in tutto il
Regno di Marrocco offervavasi un continuo lento movimiento della terra, e
nelle fue viscere un rumore e gemito sordo, per i quali tutti stavano in
timore, costernazione, ed aflizione, facendo publiche Preghiere per ottenere
Misericordia dal Signore.

5. Account of the Earthquake that happened in Barbary on the 1st,
18, and 19th November 1755.

Tetuan
The Earthquake began the 1st November at 10 in the morning and

lasted between 7 and 8 minutes, during which space the shock was repeated
three different times with such violence that it was feared the whole city
would fall down ; but the only damage that resulted was the opening or
parting of some of the walls of sundry houses. It was likewise observed that
the waters of the River Chico on the other side of the city, and those of a
fountain appeared very red.

Tangier
The Earthquake began about the same time, but lasted longer than at

Tetuan ; the trembling of the houses, mosques etc. was very great ; and a
large promontory of an old building near the city gate, after three shocks,
fell down to the ground, by which five shops were demolished, the sea
came up to the very walls, a thing never seen before and went down
directly with the same rapidity as it came up, as far as the place where the
large vessels anchor in the bay, leaving upon the mole a great quantity of
sand and fish, These commotions of the sea were repeated 18 times and
continued till six in the evening though not with such violence as at the first
time. The fountains were dried up so that there was no water to be had till
night and as to the shore side, the waters came up half a league inland. 
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Arzila
It happened about the same time, but the damage was not so great at

the coming up of the sea though Moors who were out of the town walls
were drowned, and the waters came in through one of the city gates very
far. The waters came up with such an impetuosity that it lifted up a vessel
in the Bay which (at the waters falling down to its center again) fell down
with such a force upon the land, that it was broke to pieces ; and a boat was
found at the distance of two musket shots within land from the sea.

Sallee
There happened a very great damage, several houses having fallen

down, the waters came up with such a rapidity that they came into the city
and at their falling down, great quantities of fish were found in the streets,
and many persons were drowned. Two ferry boats overset in the River and
ail the people on board were also drowned, and a large number of camels
that were just then going out for Moraccos were carried away by the
waters.

Fez
Vast number of houses fell down, and great many people were buried

under the ruins. At the Seloges [ Zalagh] (a place where the Barbarians live
not far from Fez) a mountain broke open and a stream issued out as red as
the blood. Mequinez Vast numbers of houses fell down, and great many
people of both sexes were buried under their ruins. The Convent of the
Franciscan Friars fell down to the ground, but the Friars were saved.

Saffee
Several houses fell down, and the sea came up as far as the great

mosque which is within the city and at great distance from the sea.
Morroco [Marrakech]
By the failing down of great number of houses many people lost their

lives ; and about eight leagues from this city, the earth opened and
swallowed up a village with all the inhabitants (who were known by the
name of the Sons of Busuba [Ouled Boussebae] to the number of about 8 to
10,000 persons, together with their cattle of all sorts, as camels, horses,
horned cattle etc. and soon after the earth was closed again in the same
manner as before.
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Fez and Mequinez
On the 18th November there happened another Earthquake, which

was more violent than the first, and lasted till break of day the 19th during
which time great number of houses fell down at Fez, many people of both
sexes were buried under their ruins, and as to Mequinez there are but few
houses left standing, the people killed by the falling of the houses besides
the wounded are numberless, and in the part of the town called the Jews'
habitation only eight people were saved.

Sarjon Hills [ Zerhoun]
One of the said hills was rent in two, one side of which fell upon a

large town where there was a famous sanctuary of their Prophet known by
name of Mulay leris [Idriss] , and the other side of the said hill fell down
upon another large town, and both town and the inhabitants were all buried
under the said hill.

Faso
This famous city was wholly swallowed up no remains left.
This    last    Earthquake    was    likewise    left    ............    at Tetuan and Tangier, buth

without any other damage than that the fountains of Tangier were dried up
for the space of 24 hours.

These are the truest and freshest advices that have been received to
the 1st of January 1756
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6. The Earthquake of November 1755 related by Ibn Danan in
History of Fez P : 150-151
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7. The Earthquake of November 1755 related by Adu'ayyef al
Ribati en “Tarikh addu'ayyef, Tarikh addawla al-alawya assa'ida”

ف الـرباـطي (تـاريـخ الـدولةـ العــلـويــة الســـعــيـدة). تـحـــقـــيـق مـــحـــمـــد تاريــخ الضُـــعَــيـِّ
البـوزيدي الشـيـخي، الجـزء األول، ص 281، بعنوان «زلزلة عـظيـمـة»، طبـعـة دار الثـقـافـة، الدار

البيضاء 1988.
((((ززززللللززززللللةةةة    ععععظظظظييييممممةةةة))))

«وفي ضحـوة يوم السبت السادس والعـشرين من محرم الحـرام فاتح تسع وستـين ومائة
وألف 1169 هـ. وقعت زلزلة عظيمـة ارتجت األرض بها ارتجاجا فاهتزمت أوالً ثم مـالت مشرقا
ومـغـربا وبقـيت تضطرب وسـمـع نحـو اسم صـوت من األرض يشـبـه صـوت الرحـا التي تدحـرج
باألزقـة وقـدّر مـا بـين اهتـزازها وسكونهـا قـريـب من درج سـمـعنا من يقـول اضـطرب المـاء في
الصهـاريج حتى فاض عـلى البيوت وتغـيرت العيـون ووقف الماء في األودية على الجـري وسقط
بعض الدّور بفـاس القديـم، فمن لطف الله أنه لـم يمت بفاس إال نفـسـان أو ثالثة وسقط التـراب
واللبن من غـالب الدور وتصـدعت الحـيطان وتعيـبت وأخـذ الناس في هدم مـا تعيـب منها خـوف
سـقوطه عـليهم وفـزع الناس الفـزع األكـبر وفـروا من الحـوانيت وتركـوا أمـتعـتـهم بهـا وهي غيـر
مــغلوقــة وعطلت المكـاتب واألدرزة واألسـواق وتـدارك الله تعــالى خلقــه بلطفــه وعــفـوه، ثم جــاء
الخـبــر لفـاس من مــدينة سـال أن البــحـر مـال ألقــصـاه وهرب فـخــرج الناس ينظرون فــولّى إلى
ناحـية البـر وعـرج عن األرض نحو مـسـافة وغـرق فيـه جـميع من وجـد خـارج المدينـة فمـات فيـه
خالئق، وصادف قافلة ذاهبة لمراكش فيها من الدواب واألدميين عدد كثير فمات الجميع ودفع
ما في سواحله من الفلك والقوارب فوجد قاربا أبعد من البـحر بأكثر مسافة على ظهر األرض،
والملك لله وحده. ثم ورد خبر ءاخر أن بعض الجبال تصدع منهـا جبل صغير قرب سيدي أبي
الشتـاء من عمل وَرْغَـةَ تصدع بثـالثة قطع فصـادفت قطعة منهـا دارا فمـات أهلها جـميعـا وبقي
الناس في وجل وهم يذكـرون أنهـا عـادت مـرارا ولكن لم يتـحـقق كل الناس. ثم مـضى نحـو من
سـتـة وعـشريـن يومـا فوقـعت زلزلـة أخرى بـعد صـالة العـشـاء شـديدة جـدا أشـد من األولى، إال
أنهـا لم تطل بل هدئت بسرعـة، فسـقط دور من فـاس واشتـد رعبـهم فورد الخـبر بأن غـالب دور
مكناسـة وقـصـورها انهدمـت ووقعت صـومـعـة مـسجـدها األعظم إلى أسـاسـهـا وتهـدم كثـيـر من
المـسـاجد ومـسـجد قـصـبـة السلطان األعظم وكـثيـر من المـسـاجد، ومـات بالهـدم خـالئق كـثيـرة
بمكناسـة وأحـصي منهـا نحـو العـشرة آالف ومـن لم يُحصَ ال يعلمـه إال الله، ووقع من ذلك أمـر
هائل وخـــرج من بقـي في المـــدينة إلى الـفــضـــاء وضــربوا الـفــســـاســيط واألخـــبــيـــة والخـــزائن
والقــيــاطين، ومن لم يـقـدر اشــتــرى من مطلـق الثـيــاب والخــشنـة، ولوال أن حـاكــمــهــا منعــه من
الخروج عـنها من الخـروج عنها عن أمـر قاضيـها الفـقيـه أبي القاسم بن سـعيـد العميـري لخلت
وبقــيت بـراحــا، ثم لمــا طال الـحــال وتُنوسي بـعض ذلك زال روعــهم ورجــعــوا لـهــا وأخــذوا في
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التـخـمـيل التـراب من الدور والبـحث عن األمـتـعـة، وتمـول من ذلك قـوم وافتـقـر ءاخـرون ثم أخـذ
الناس بعـد ذلك في البناء. وأمـا أهل فاس لمـا ورد عليهم الـخبـر اشتـد روعهم وقـصدوا أيضـا
البراحـات والمساجد مـدة خوفا من عودتهـا مرة أخرى، ثم بعـد ذلك هدأوا وكان من لطف الله
بفـاس أنه لم يتـهـدم الكثـيـر من دورها ولم يمـت بهـا إال القليل ولكن تعـيب كـثـيـر من جـدرانهـا،
ومن لـطف الله تـعــالـى بأهل ســـال وأهل الـرباط أنه لـم يمت أحـــد منهـم ثم ورد الخـــبـــر أيضـــا
بإهالك مــدن من بالد الـنصــارى دمّـرهـم الله بأمــر هائل جــداً والحــمــد لله علـى هالكـهـم وعلى
فـضل الله ولطفه ورحـمـته بالمـومنين ˚لَوْال أنْ مَنّ اللهُ عَليْنا لَخُـسِفَ بِنا˝ اللهم اعصـمنا من

األهوال، نسأله تعالى دوام نعمته وعافيته».
ااااللللززززللللززززللللةةةة    ححححسسسسبببب    ««««تتتتااااررررييييخخخخ    ااااللللممممسسسسننننااااوووويييي»»»»

جـاء الـكالم عن الزلزلة التـي تحـدث عنهــا المـسنـاوي، في «تاريخ الضـعــيِّف»، ص 283، ج 1، تحـقـيق
مـحمـد البوزيدي الشـيخـي، دار الثقـافة، الدار ا لبـيضـاء، 1988. والنص هو مـا يلي : العنوان : «خبـر الزلزال

عند المسناوي»

«ومن تاريخ الحـاج المسناوي الرباطي، رحـمه الـله، ما نصـه : «وفي يوم السبت السـادس والعشـرين
من مـحــرّم الحـرام فــاتح عـام تسع وســتـين ومــائة وألف 1169 هـ وقـعت الزلـزلة بل زلزلة عظيـمــة ودامت نحـو
أربعـة أدراج من ســاعـة، وذلك يوم السـبت كــان بقي للزوال ثالثون درجــا ووافق اليـوم الواحـد والعــشـرين من

شهر أكتوبر عام 1755 للمسيح. انتهى كالمه». 

8. The Earthquake of November 1755 related by Mohammed ben
Tayyib al-Qadiri in     ««««Nachr al-mathani li-ahl al-qarn al-hadi 'achar
wa-ththani.
«نشـر المـثـاني في الـقـرن الحـادي عـشـر والثـاني» لمـحـمّـد بن الطيّب الـقـادري، تحـقـيق مـحـمـد حـجّي

وأحمد التّوفيق، مكتبة الطالب 1977، الرباط. النص :

«فــفي ضــحــوة يوم الســبت ســادس وعــشــرين من المــحــرم وقــعت زلزلة عـظيــمــة ارتجت األرض لهــا
ارتجـاجـا، فـاهتـزت أوال ثم مـالت مشـرقـا ومـغـربا وبقـيت تضطرب. وسـمع نحـو اسم صـوت من األرض يشـبـه
صوت الرحا التي تُدحرج باألزقة، وقدر ما بين اهتزازها وسكونها قريبا من درج، وسمعنا من يقول اضطرب
المـاء في الصـهـاريج حـتـى فـاض في البـيـوت وتغـيـرت العـيـون. ووقف المـاء في األودية عـلى الجـري، وسـقطت
بعض الـدور. فــمن لطف اللـه أن لم يمت بفـــاس إال نفــســان أو ثالثة، وســقط الـتــراب واللبن مـن غــالب الدور،
وتصـدعت الحيطان والسـقوف وعـيبـت، وأخذ الناس الفـزع الشديد، وفـروا من الحـوانيت وتركوا أمـتعـتهم بهـا

وهي من غير غلق، وعطلت المكاتب واألطرزة واألسواق، وتدارك الله تعالى خلقه بلطفه وعفوه.

ثم جاء الـخبر من مـدينة سال أن البـحر مـال ألقصـاه فخرج النـاس ينظرونه، فولى لناحـية البـر وخرج
عن األرض نحو مسافة المُلك لله وحده.
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ثم ورد خبر آخـر أن بعض الجبال تصدع، منهـا جبل صغير قـرب سيدي أبي الشتـاء من عمل ورغة،
تصـدع بثالثة قـطع، فصـادفت قطعـة منهـا دارا فمـات أهلهـا جمـيعـا. وبقي الناس في وجـل وهم يذكرون أنهـا

عادت مرارا ولكن لم يتحققها كل الناس.

ثم مضى نحو ستة وعشرين يوما فوقعت زلزلة أخرى بعد صالة العشاء شديدة جدا أشد من األولى
بكثـير، إال أنـها لم تطل بل هـدنت بسرعـة، فـسقطت دور من فـاس واشـتد روعـهم، فـورد الخـبر بأن غـالب دور
مكناسـة وقصـورها انهدمت، وانـهدمت صـومعـة مسـجدها األعظم إلـى أساسـها، وانهـدم كثـير من المـساجـد،
ومسجد قصبة السلطان األعظم، وكثير من المساجد، ومات بالهدم خالئق كثيرة بمكناسة، أحصي منها نحو
العــشــرة آالف، ومـن لم يحص ال يعـلم إال الله، ووقـع أمــر هائل وخــرج من بـقي بهــا إلى الفـــضــاء، وضــربوا
الفـساطيـط ومن لم يقدر اسـتـتر بـمطلق الثيـاب الخـشن، ولو ال أن حـاكمـهـا منعـهم من الخروج عـنها عن أمـر
قاضـيها جـينئذ الفقـيه أبي القاسم بن سـعيد العـميري لخلت وبقـيت براحا، ثم لما طال الـحال وتنوسي بعض
ذلك زال روع الناس ورجـعـوا لهـا واخـذوا في تخـمـيل التـراب مـن الدور والبـحث عن األمـتـعـة، وتمـول من ذلك
قوم وافتقر آخرون، ثم أخذ الناس في البناء بعد ذلك، وأصلح السلطان موالنا المنصور بالله مسدها األعظم

وبنى صومعتها كما كانت وأحسن.

وأمـا أهل فـاس لمـا ورد عليهـم هذا الخبـر، اشـتـد روعـهم وقصـدوا أيضـا البـراحـات والمـساجـد مـدة
خوفا من عـودها مرة أخرى، ثم بعد ذلك هدأوا. وكـان من لطف الله بفاس أن لم يتهدم الكـثير من دورها ولم
يمت بهـا إال القلـيل، لكن تعـيب كـثـيـر من جـدراتهـا، ثم ورد الخـبـر بهـالك مـدن مـن مـدن النصـارى بأمـر هائل
جدا، والحمد لله على هالكهم وعلى فضل الله ولطفه ورحـمته ولطفه بالمسلمين، لوال أن الله من علينا لخسف

بنا، نسأله دوام نعمته ورحمته».

THE STUDY 
It's Known that a large geographic region(17) was affected by the

Lisbon earthquake in 1st November 1755. The earthquake stroked
Portugal, Spain, Morocco, Algeria, and "the tsunami that followed the
earthquake was observed all over the North Atlantic coasts from Cornwall
(UK) to North Morocco"(18). He was a multiple event, his magnitude
varied between 8.5 and 9.4.

In Morocco, the cities of Meknes, Fez, Zerhoun, and Marrakech in
the interior, and the coastal towns of Tangier, Asilah, Larache, Sal_,
Azamour, Safi, Agadir (Santa Cruz) suffered damage in the quake of the
1st November 1755. Few minutes after the first quake a Tsunami caused by
Lisbon earthquake ravages the Moroccan Atlantic coast.



51THE EFFECTS OF THE EARTHQUAKE OF LISBON IN MOROCCO

The description of the day of the earthquake :
Padre Guardian says: c...and in the day of the earthquake was

observed a calm Sky, a non customary heat in such station, a calm with
some wind cracks, until it was fix in the west, with cloudy to the night in
the East, in which, like the following day, were many lightnings, and
thunders, and fell excessive water, and hail that with the terror of the past,
dismayed to all, that had finished the world" (T2).

The similarity between this description and what we found in the
other accounts on the earthquake is remarkable. The authors looked for all
the data that can help in explaining this so destructive and mysterious
natural phenomenon. The meteorological changes that come to the
earthquake are the first data that calls the intention of the writers. Oriented
by a religious vision that explains the increase of the thunderclaps,
Tsunamis and earthquakes with the end of the world and the fading of the
universe, they draw the image of an Apocalypse that only God can release
his weak servants from it (read the end of T2). Al-Qadiri, the author of
(T8), after relating the effects of the Earthquake of 1169 of hegira, displays
phrases on the earthquake according the Islamic view.

The same importance given to the meteorological changes appears in
(T3); this text seems to be oriented by the letter of Padre Guardian. The
French author says :

««««The day of this earthquake, the sky was extremely serene and
extraordinary heat for the season. The sky was covered in the beginning of
the night, there were frequent flashes, accompanied by an appalling
thunder, which were little of time after being followed of a large rain
interfered hail, which ceased only with the quake"(T3)

The timing of the earthquake
The first quake of the 1st November of 1755 has taken place in 10h

in the morning, with a small variation :
About the duration of the first quake there is a little difference: Padre

Guardian says that the duration of the earthquake in Mequines was 8
minutes, the English merchant said that the earthquake between 7 and 8
minutes. In the history of El-Mesnaoui as tells Addu'ayyef author of (T7)
the quake was during 3 degrees of the hour (=3 minutes) but Habib
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The earthquake has hapened in
10 h to short differenc

9 h 45 mn
In the same time of Lisbon earthquake

10 h
10 h

Alter “se’udah chikharit”
morning prayer
In the morning

30 mn before noon.
In he morning

Text
T1
T2
T3
T4
T5
T6

T7

T8

Toledano of Ibn Danan Family said that earthquake was during 1/8 of the
hour (=7,5 minutes).

“15 minutes later a noise of the earthquake had been heard in the sear
This noise was followed by the jet of the water that returned to its source
and formed a torrent drawing out a close passage throwing to the Muslims
who were in a boat and to those they were in the coast of the sea”(19).

This event has happened in the city of Sale, Add'ayyef said that
thesea has inclined returning back, later inclined to the right of the city of
Sale and swallowed the people who left to see this mysterious scene, also
swallowed a caravan that left sale towards Marrakech (20).

Padre Guardia (T2) draws the same image of the mysterious tsunami
that affected the city of Sale when the Sea flooded all its streets and
warehouses,    swallowed    three    boats    with    two    hundred    Moors... and it submerged
them in its depth completely.

In almost the same scene appear the earthquake and the tsunami of
the 1st November 1755 in Safi, the Atlantic City in the southwest of
Morocco, and in Asilah the Atlantic City in the northwest of Morocco :
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"In the ports of Safi, and Santa Cruz(the earthquakec caused serious
destructions, and ruins in the buildings and houses leaving buried much
people : damage that increased the alteration of the Sea that from the ten of
a.m, to the six of afternoon continued growing impetuously and backed
down with equal acceleration leaving discovered the bottom of the Ports, in
which the ships and boats were anchored submerging and mistreating some
of them with people. The streets were full fields of leavings and fish" (T2).

A parallel image was presented by the National Library of Paris
document (T3) :

“In the Ports of Saffy and Sainte-Croix several houses were cut down,
and much people were crushed by them. The sea more violently agitated
than never memory of man has seen, crashed the vessels, which collided
ones with others, without being able to weigh the anchors which retained
them. The buildings which were at the seaside were reversed by the
violence of the floods; and the enclosure of the Port was covered in one
moment of remains, corpses and dead fish which floated on water(21)”.

In Asilah in the north of Morocco the 1st November 1755 earthquake
has been followed by Tsunami, The city was covered by water and a real
damage was described in the accounts that relate the event : “In Asilah, the
sea flooded more half of the City, and carried to the medium of it enclosure
an English “Pinque”, which remained there in dry” (T3).

More details were related in the English Merchant account ; the
earthquake “happened in Asilah about the same time (in the morning at 10
o'clock), but the damage was not so great at the coming up of the sea though
Moors who were out of the town walls were drowned, and the waters came
in through one of the city gates very far. The waters came up with such an
impetuosity that it lifted up a vessel in the Bay which (at the waters falling
down to its center again) fell down with such a force upon the land, that it
was broke to pieces ; and a boat was found at the distance of two musket
shots within land from the sea” (T. 5).

A same scene was in Tangier, the commotions of the sea were
repeated 18 times and continued till six in the evening though not with such
violence as at the first time.

All the acts of damage caused by the earthquake were in a brief time
(+8 minutes), the Tsunami that had attended Moroccan Atlantic coast after
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* In Marrakech: an infinity of Moors was taken under the
destroyed Mosques

* The ascent of the Tancif river has drowned many people.
* Eight leagues far from Marrakech the earth swallowed a

whole "Aduar" (agglomeration) with all its people (and 6000
soldiers, camels, mules and other cattles)

* In Fez, the buildings and palaces buried their inhabitants. The
earthquake has not had left half of houses and inhabitants.

* They have been in the two cities of Fez so many deaths
(innumerable).

* They have exceeded in multitude the deaths the Jews. In
Mequinez from the 16000 Jews only 8 (8000) survived the
earthquake.

* In Safi and Santa Cruz died infinite people.
* In Sale most of half of his people was buried.
* In Sale, the sea destroyed three boats with 200 Moors.
* In Asilal perished many people.

The texts
T1

T1

15 minutes as tell Habib Toledano (+26-34 min (with an estimated error of
+20 min)(22) caused in no time a great disaster.

The Victims
The numbers of victims presented above in the compiled texts of this

work, seem to be exaggerated although the magnitude of the earthquake
and the force of the tsunami that it had caused. A simple comparison of the
data that these texts present can confirm our hypothesis.

THE VICTIMS
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* In Larache, Mamora and Tanger died enoughpeople....

* In Asilah : the coming up of the sea though Moors who were
out of the town walls were drowned

* In Sale: Two ferry boats overset in the River and ail the
people on board were also drowned, and a large number of
camels that were just then going out for Moraccos were
carried away by the waters.

* In Fez : great many people were buried under the ruins.
* At the Seloges [Zalagh] (a place where the Barbarians live not

far from Fez) a mountain broke open and a stream issued out
as red as the blood.

* In Mequinez: great many people of both sexes were buried
under their ruins.

* In Marrakech: By the failing down of great number of houses
many people lost their lives.

* Eight leagues from Marrakech, the earth opened and
swallowed up a village with all the inhabitants (who were
known by the name of the Sons of Busuba [Ouled
Boussebae] to the number of about 8 to 10,000 persons,
together with their cattle of all sorts, as camels, horses,
horned cattle.

* In Sale : the torrent drawing out a close passage throwing to
the Muslims who were in a boat and to those they were in the
coast of the sea

* In Mequines died more than 200 Jewish soul.
* In Mequinez died more than 5000 Moors.
* In Fez died two or three people.
* In Sale: all the tsunami killed all the people that was outside

the city, and drowned a caravan that was going to Marrakech.
* A mountain side abi Chita has stroked and a part of it killed

all the residents of a house. 

T5

T6

T7



56 Abdelaziz Chahbar

These examples are magniloquent, and don't present an exact number
of the victims of the 1st November 1755 earthquake. In other side, The
authors had mingled between the victims of the first quake and those of the
quakes that had taken place in 18th and 19th November175523. About the
material damage, the account published in this work present a precious
global outcome of the earthquakes of November 1755; the destruction had
been in a large scale in the big cities as Fez, Meknes and Marrakech. There
was also a destruction in the small agglomerations as Zerhoun, Azamour,
Asilah and in other places./.
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Abdellatif Berbich
REFLEXIONS SUR LE MÉDICAMENT
On entend par médicament toute substance ou produit ayant des propriétés
curatives ou préventives des maladies humaines ou animales. Les premières
descriptions de médicaments remontent à la fin du troisième millénaire
avant J.C. Les tablettes sumériennes énumèrent en effet plus de 600
produits d’origine végétale ou animale utilisés à des fins thérapeutiques. Le
parchemin d’Ebers, 1550 avant J.C, témoigne des connaissances
pharmaceutiques des anciens Egyptiens. Il cite pas moins de 700 produits
dont certains sont d’origine minérale tels que le plomb, le mercure et le
cuivre, et d’autres  d’origine végétale tels que l’anis, la gentiane, le
colchique. Galien, (204-135 avant J.C) médecin de Marc Aurèle et de
Septime Sévère est considéré aussi comme le père de la pharmacie
notamment par ses nombreuses préparations et par ses travaux de recherche
sur les poisons. En fait, durant des siècles, les produits découverts et
utilisés en thérapeutique étaient sans réelle efficacité à l’exception de
l’émétine, la quinine, la digitaline, l’opium et l’aspirine.
L’ère pharmacologique débute réellement en 1930 avec la découverte des
sulfamides, suivie dix ans plus tard, de l’usage des antibiotiques qui sont à
l’origine de la chute de la mortalité infectieuse, autrefois première cause de
décès.
Vers le milieu du siècle dernier, l’apparition des médicaments
psychotropes, notamment les antidépresseurs et les benzodiazépines, dotés
d’une efficacité indiscutable, allait permettre de modifier l’humeur des
malades et engendrer en psychiatrie une mutation thérapeutique et un
bouleversement culturel.
Les usages de médicaments sont multiples et permettent de traiter les
maladies ou assurer leur prévention, d’aider à leur diagnostic, de soulager
les malades et de modifier le comportement et les performances des
individus. Mais les médicaments peuvent être à l’origine de maladies dites
iatrogènes qui peuvent survenir du fait d’une erreur de prescription, d’une
interaction médicamenteuse, d’une auto-médication par un patient non
informé ou d’une sensibilité particulière du malade aux substances
composant les médicaments.
Les fautes médicales sont le plus souvent en rapport avec des erreurs de
prescription, avec l’incompétence du médecin, son ignorance ou sa
négligence des antécédents du malade.
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D’autres médicaments sont par contre inoffensifs mais n’ont pas, le plus
souvent, d’efficacité particulière. C’est le cas des produits homéopathiques
dont le bénéfice ne dépasse habituellement pas celui d’un placebo.
Les maladies iatrogènes et les accidents thérapeutiques incitent les firmes
pharmaceutiques et les médecins à ne jamais cesser de faire des recherches
sur le médicament et à continuer à en contrôler les effets après sa mise sur
le marché. Cette mise  sous “haute surveillance” permet souvent de
découvrir des effets indésirables non observés auparavant, ce qui amène
parfois à retirer le médicament du commerce, ou à lui trouver d’autres
indications que celles pour lesquelles il a été mis au point.
Enfin, durant la deuxième moitié du XXème siècle et plus particulièrement
au cours des dernières décennies, de nombreux médicaments capables de
modifier le comportement des sujets en bonne santé apparente, ont été
découverts et mis sur le marché. Ainsi, les amphétamines ont été
conseillées à titre individuel ou dans des groupes dont on souhaite
augmenter le niveau de performance. Il en est de même de nombreuses
substances destinées à accroître les performances des individus dans les
domaines sportif, sexuel ou intellectuel.

REFLECTIONS ON MEDICATION
By drugs, we mean any substance or product with curative or preventive
effects on human or animal diseases.
The first descriptions of drugs go back to the end of the third millennium
B.C. Indeed, the Sumerian tablets enumerate more than 600 products of
vegetable or animal origin that were used for therapeutic purposes. The
Ebers Papyrus testifies to the pharmaceutical knowledge of the ancient
Egyptians. It lists no less than 700 products derived from minerals such as
lead, mercury and copper or from plants like anise, gentian, colchicum.
Claudius Galen (204-135 B.C), doctor to Marcus Aurelius and Septimus
Severus, is commonly known as the father of pharmacy, namely by his
many preparations and his research on fish. Over centuries, the products
discovered and used therapeutically were actually ineffective except for
emetine, quinine, digitalis, opium and aspirin. In fact, the pharmacological
era began in 1930 with the discovery of sulphonamides and the use, ten
years later, of antibiotics which contributed to a significant drop in
infectious mortality responsible for most erstwhile death cases. By the
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middle of the last century, the development of psychotropic drugs,
including the undeniably effective antidepressants and benzodiazepines,
helped change the mood of patients, resulting in a therapeutic milestone in
psychiatry along with a cultural revolution.
Medicines have a multidimensional function. Their use involves the
treatment, prevention and diagnosis of diseases, provides pain relief for
patients and improves individual performance. Yet prescription errors,
drug-drug interaction, a less informed patient self-medication or a
particular sensitiveness to the components of drugs may lead to a set of
disorders known as iatrogenic diseases.
Medical mistakes, for their part, are generally associated with misfills or
with the incompetence of doctors, their ignorance or their failure to take
their patient’s medical history into account. Other drugs, on the other hand,
are inoffensive but generally inefficient. It is the case of the homeopathic
products whose benefit usually does not exceed that of a placebo.
Iatrogenic diseases along with the therapeutic mishaps represent a constant
challenge for the pharmacological firms as well for doctors, inciting them
to further their research on drugs and to keep observing them after their
launch into the market. Such a "high alert" surveillance of drugs often
makes it possible to discover eventual adverse reactions, and leads
accordingly to their withdrawal from drugstores or to a review of their
use-related indications.
Eventually, over the second half of the 20th Century and more particularly
during the last decades, many drugs capable of changing the behaviour of
visibly healthy subjects were developed and put for sale in drugstores. For
instance, amphetamines were prescribed on a purely individual basis or for
certain groups to increase their output, just as many substances were aimed
to enhance the sporting, sexual or intellectual performance of individuals.

Mohamed Kettani
DES EXEMPLES D’INTERACTION ENTRE LA CIVILISATION
MUSULMANE ET LES AUTRES CIVILISATIONS 
Les civilisations humaines s’inspirent les unes des autres, soit par leurs
contacts, ou par l’héritage. Cette interaction est digne d’intérêt car on y
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observe des points d’intensité plus ou moins forts, des domaines de
convergence dont les mécanismes sont attrayants.
Lorsque l’islam appelle à l’unification des principes et des valeurs
suprêmes de l’humanité, il le fait en s’ouvrant sur le monde et en
transmettant son message de tolérance sans imposer de contrainte. C’est de
cette façon que cette religion a réussi à répandre son message et son aura
sur le monde. L’islam a intégré les civilisations orientale et occidentale
dans son giron civilisateur universel et réussi à s’imposer graduellement
dans des contrées lointaines. 
Cette expansion peut s’expliquer par le fait que les gens qui ont adopté
cette religion y ont trouvé un projet social civilisationnel qui leur garantit la
justice et l’égalité et qui consacre en même temps les valeurs suprêmes
véhiculées par les autres religions révélées. 
L’interaction entre les civilisations islamique et occidentale s’est effectuée
en deux temps. 
Le premier est l’accueil de l’héritage qui remonte au temps du Prophète
comme l’attestent les documents de la tradition et le vécu du Prophète
Mohammed. L’exemple le plus frappant de cette période se situe dans le
règne des Amawides et des Abbassides. Ces deux périodes sont celles de la
grande tolérance qui régnait dans les religions et de l’interaction entre les
civilisations. Elles sont aussi celles des échanges culturels et commerciaux
entretenus entre le Maghreb et le Machreq. 
Le commerce a joué un rôle important dans les échanges. Les musulmans
ont adopté les systèmes commerciaux étrangers comme la frappe de la
monnaie. Ils ont aussi employé des commerçants et des comptables
étrangers dans les administrations de l’Etat. Ils ont admis les investisseurs
en agriculture et dans d’autres commerces au sein de la communauté
musulmane.
Le deuxième temps est l’ouverture des musulmans sur le savoir des autres
peuples. La traduction des ouvrages grecs en arabe sous le règne abbasside
a fortement contribué à enrichir le patrimoine culturel arabe qui, ensuite, a
marqué de son sceau le savoir universel au Moyen-Age grâce à ses savants.
C’est alors que la civilisation musulmane commence à son tour à influencer
les autres civilisations, avec ses découvertes scientifiques dans les
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domaines des mathématiques, de la médecine, de la géographie, de
l’astronomie. 
Ce transfert du savoir arabe est accompagné de tolérance. Cela constitue un
modèle historique qui pousse beaucoup d’Occidentaux à s’en inspirer pour
considérer le dialogue des religions et des cultures comme une orientation
fiable qui permet d’instaurer la cohabitation harmonieuse des peuples.

EXAMPLES OF INTERACTION BETWEEN MOSLEM
CIVILIZATION AND OTHER CIVILIZATIONS
Human civilizations take value in contact with civilizations which precede
them, and by the impact which marks them respectively.  
This interaction is worthy of interest, it takes more intensity in certain
fields than in others. It also uses different mechanisms. 
When Islam called for the unification of the supreme values of humanity, it
chose to do so by opening on the world, and by transmitting its message of
tolerance, without imposing any constraint. It is in this way that this
religion succeeded in spreading its message and its force on the world.
Islam integrated Eastern and Western civilization in its civilizing universal
bosom, and gradually succeeded in imposing itself in remote regions in the
world. 
This expansion can be explained by the fact that people who adopt this
religion, find a social project which guarantees justice and equality to them.
This religion highlights the supreme values of humanity, which we find in
the religions revealed; and which are linked together in only one unifying
message. 
The interaction between Islamic and Western civilizations was carried over
two periods.  
The first phase consisted in the reception of the influences of the old
Eastern civilization, some of these civilisations go back to the time of the
Prophet, as the documents of the tradition and the biographies of the
Prophet Mohammed attest. The more striking example of this period
remains the time of the reign of the Amawids and the Abbasids. During
these two periods of history, one factor predominates; it is the great
tolerance which reigned among people, and the interaction between several
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civilizations and beliefs. Another factor worth notice has to do with the
economic sector and the flourishing trade exchanges between the Maghreb
and Mashreq at that time.  
Among Moslems, the influence of this interaction appeared mostly in the
commercial field. Indeed, the Moslems adopted foreign commercial
systems as the striking of the currency. They employed foreign tradesmen,
and executive accountants in the administrations of the State. They also
opened the doors to investors who acquired agricultural farms and other
trades in the Moslem community. 
Another significant fact of this interaction is the opening of the Moslems
on sciences and civilizations of the other peoples. The translation of the
Greek literary works in Arabic, during the reign of the Abbasids, strongly
contributed to enrich the cultural inheritance of the Arabs and the Moslems,
and succeeded in enhancing its universal aspect, during the middle Ages. 
At that time, Moslem civilization was in its second phase, the time when it
started, in its turn, to influence other European civilizations. We stress here
in particular, the scientific discoveries in the fields of Mathematics, of
Medicine, Geography and the applied sciences. 
This phenomenal spread of knowledge and creativity, contributed in the
burst out of the scientific thought in Europe via different means. The
Orientalists who are experts in the field give testimony of this in their
writings. 
The interaction between Moslem and European civilization contributed in
the propagation of the critical and rational spirit. It also allowed the
consolidation of the spirit of tolerance. Actually, this fact inspired the
Western world to use the Dialogue of the religions and cultures as being a
reliable system which makes it possible to build up a harmonious
cohabitation between all people in the world. /

Idriss Alaoui Abdellaoui
LA DEFINITION DE L’ORDRE DANS L’ACTE JURIDIQUE 
L’ordre public est un ensemble de règles juridiques qui régissent le
comportement de l’individu et qui doivent être respectées sous peine
d’encourir des sanctions.
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Le concept de l’ordre public revêt une large signification et ne semble pas
avoir de définition précise.
La signification de l’ordre public s’élargit et se rétrécit selon le niveau de
maturité qui prédomine dans une communauté. Cette définition peut
prendre un sens étroit dans les sociétés où la liberté individuelle prédomine
aux dépens de l’ensemble social. Elle prend son sens le plus large dans les
sociétés où prédomine la doctrine socialiste qui place l’intérêt général
au-dessus de tout.
Cependant, le fait que la définition de l’ordre public ne soit pas précise ne
réduit en rien son importance, car la justice s’appuie sur cette définition
comme base pour conduire ses investigations dans les affaires qui relèvent
de ce domaine. D’ailleurs, la justice a plein pouvoir pour juger si un cas
relève de l’ordre public. Dans son évaluation du cas, la justice tient compte
des us et coutumes qui prédominent dans la société concernée.
Par ailleurs, les bonnes mœurs sont un code de conduite qu’une
communauté adopte dans son comportement et ses pratiques quotidiennes.
On constate à ce propos, que chaque fois que la religion se rapproche de la
culture d’une communauté donnée, les bonnes mœurs sont observées avec
rigueur et atteignent un haut niveau.
C’est ainsi que les facteurs qui façonnent la morale sont nombreux et
diversifiés. Dans son jugement de la conduite des gens, la morale s’appuie
sur les motivations qui ont poussé l’individu à un certain comportement.
C'est-à-dire qu’elle appréhende la conduite de l’individu comme étant une
manifestation d’intention.
Les méthodes que l’acte juridique met en application dans ces affaires sont
nombreuses. L’ordre public peut être appliqué de nombreuses manières
dans le cadre du droit général et du droit privé. Cependant, les règles
juridiques du droit général sont liées à celles qui régissent le droit privé,
c’est pourquoi l’individu ne peut réfuter leur jugement en cas de
manquement aux règles précitées. Le nombre de ces règles est en
augmentation constante au contact des doctrines socialistes qui se
répandent dans les sociétés contemporaines. C’est ainsi que l’opinion
publique pèse de tout son poids dans la formulation d’un ensemble de
décrets qui doivent s’appliquer en totale conformité avec les règles de la
loi.



68 RESUMES

THE DEFINITION OF LAW AND ORDER IN THE LEGAL
DOCUMENT
The law and order is a set of legal rules which govern the behavior of the
individual and which must be respected under penalty of incurring
sanctions.
The concept of the law and order has a broad significance and does not
seem to have precise limitations. That made difficult the task of the
theologians to put in into practice.
The significance of the law and order widens and narrows according to the
level of maturity which prevails in a given community. This definition can
take a narrow meaning in societies where personal freedom and private
interest prevail. While at the same time it takes a broader meaning in
communities where the socialist morals and the general interest prevail as
priorities.
The fact that the definition of the law and order is not precise does not
reduce its importance, because justice is based on this definition as a basis
for conducting its investigations in situations related to this field. In this
connection, justice has the necessary authority to determine whether the
case concerns the law and order. In its evaluation of the case, Justice takes
into account the use and customs which prevail in the community
concerned.
In addition, the morale constitutes a code of good behaviour which a
community adopts in its daily practices. One can observe that, each time
the religion is closely related to the culture of a given community, the
morals reach a high level and are rigorously observed.
Thus the factors that govern intellectual morals are numerous. In order to
judge the behaviour of the individual, the morale takes into account the
individual motivations that triggered a certain behaviour. So, the behaviour
is considered as a demonstration of intention.
The methods which the legal document puts into practice in these cases are
numerous. The law and order can be applied in many ways within the
framework of the general and the private law. However, the legal
regulations of the general law are connected to those which govern the
private law ; this is why the individual cannot refute their judgement. The
number of these rules increases continuously in our contemporary society
where the socialist doctrines prevail. There, the public opinion has its
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impact on the formulation of the decrees which must be applied in
conformity whith the legal regulations.

Ahmed Ramzi
L'IMPRIMERIE ARABE EN EUROPE
L'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg en 1455 est sans doute
l'une des acquisitions humaines les plus importantes. Diffusion à grande
échelle du savoir, uniformité et lisibilité de l'écrit, voilà des gains qui font
oublier le temps de copistes. 
L'Eglise catholique a vite compris le bénéfice qu'elle pouvait tirer de cette
nouvelle invention dans la diffusion des textes sacrés. Rome devient le haut
lieu de l'impression de la Bible et d'autres textes latins, surtout au temps
des Médicis.
Les milieux savants généralement versés dans les langues anciennes, telles
que l'hébreu, l'assyrien, le chaldéen, l'araméen ne sont pas indifférents aux
apports de la langue arabe qui est la langue de la médecine, de la
philosophie, de l'astronomie... Et bien que ces sciences soient en partie déjà
traduites en latin, surtout la médecine, l'engouement pour la langue arabe
reste dominant. Comprendre la langue arabe et imprimer ses textes restent
le vœu ou la passion de certains savants. 
Il faut pour cela acquérir des manuscrits arabes, et procéder à la fonte des
caractères de l'alphabet arabe. Les manuscrits sont acheminés vers l'Europe
par l'intermédiaire de marchands ou de courtiers dévoués à ce nouveau
commerce. L'alphabet arabe destiné à l'imprimerie est fabriqué par des
fondeurs et des graveurs chevronnés tels Francis Rapheleng, et Robert
Granjon. L'alphabet arabe reste encore inachevé, et Epernius, universitaire
hollandais fabrique ses propres caractères d'imprimerie ; il soumet, grâce à
la connaissance qu'il a de l'arabe, l'alphabet métallique aux règles de la
langue.
Mais l'Europe est agitée par des conflits politique et religieux. Elle est
d'abord inquiétée par les Turcs qui prennent Constantinople en 1453, puis
la Hongrie et les Balkans et encerclent Vienne. François I°, s'allie aux
Turcs pour se renforcer face à Charles-Quint. L'ambassadeur de France La
Foret est accrédité auprès du Sultan turc et s'établit à Constantinople. Il est
secondé par Guillaume Postel qui enseignait l'arabe au Collège de France.
Il va se charger, en autres, de l'acheminement en France de manuscrits
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arabes. L'affaire du trafic des indulgences provoque les protestations de
Martin Luther et avec elles le début de la réforme. Luther traduit la Bible
en allemand populaire. Henri IV, élevé dans le protestantisme, est mort
assassiné après avoir vécu la Saint-Barthélémy. Le protestantisme gagne du
terrain en Europe, surtout dans le Nord. Les Pays-Bas se libèrent de
Charles-Quint, et constituent l'actuelle Hollande qui connaît une
renaissance culturelle brillante centrée autour de l'université de Leyden. A
majorité protestante, la Hollande se soustrait de l'interdit pontifical de ne
pas vendre les armes aux mécréants (les musulmans). Le Maroc achète des
armes à la Hollande et établit avec ce pays des relations diplomatiques sous
le règne du sultan saâdien Moulay Zidane en 1622. L'ambassadeur
hollandais Albert Ruyl est secondé par Jacques Golius, élève d'Erpénius,
professeur d'arabe à l'université de Leyden. C'est la bibliothèque de Moulay
Zidane, piratée au large de Founti (l'actuel Agadir) qu'on retrouvera plus
tard au monastère de l'Escurial en Espagne.
Qu'en est-il de l'imprimerie arabe en Europe durant ces événements ? Le
Vatican fait appel aux maronites libanais pour présider à la publication de
la Bible en arabe destinée aux chrétiens du Levant, et se décide, devant la
montée des publications arabes en Hollande, à imprimer des livres de
sciences tels «La description d'Afrique» (1550)  de Léon l'Africain
(Hassan Ibn Mohammd Al-Wazzan), les trois volumes du Canon
d'Avicenne (1593), la géométrie d'Euclide traduite du grec par Nassir
Addine Khouja(1594), tandis que Roger II le Normand, roi de Sicile mande
à Charif Al-Idrissi, (née à Ceuta), d'établir un globe terrestre avec mention
des noms de lieux (1592). Charif Al-Idrissi est l'auteur du plus complet et
précis ouvrage de géographie, intitulé «Nouzhat Al-Moushtaq».
Epernius est le plus grand arabisant de cette époque-là. Il occupe la chaire
d'arabe à l'Université de Leyden et écrit une grammaire arabe de son cru
qui reste la meilleure pendant environ deux siècles, jusqu'à ce qu'un autre
grand grammairien, français, Sylvestre de sacy, publie une grammaire
arabe plus complète en 1810.
D'autres ouvrages arabes sont imprimés en Europe pendant les XVI°,
XVII° et XVII° siècles. C'est au XIX° siècle que l'imprimerie arabe en
Europe connaît son embellie. Il y a lieu de distinguer dans ce long parcours
deux grandes périodes : 1°- la période où les savants européens se mettent à
apprendre l'arabe en tant que langue, la grammaire étant alors l'objet de
tous les intérêts, ainsi que la fonte des caractères de l'alphabet .2°- la
période où, une fois la langue arabe maîtrisée, les arabisants européens se
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mettent à réfléchir sur la civilisation arabo-musulmane et à se spécialiser
dans ses domaines de connaissance. Exemples : Carlo Nallino s'intéresse à
l'astronomie arabe, Aldo Mielli à l'histoire des sciences arabes, Krakchkovsky
à la géographie, etc... C'est le début de l'orientalisme.

ARABIC PRINTING IN EUROPE 
The invention of printing by Johannes Gutenberg in 1455 is undoubtedly
one of the most significant human acquisitions. Diffusion on a large scale
of the knowledge, uniformity and legibility of the writing, are profits which
make us forget the time of copyists.  
The Catholic Church was quickly made aware of the benefit which it could
draw from this new invention in the diffusion of the sacred texts. Rome
becomes the high place of the impression of the Bible and other Latin texts,
especially at the time of The Medici's .
The erudite circles generally versed in the old languages, such as Hebrew,
the Assyrian, the Chaldian, the Aramian are not indifferent to the
contributions of the Arabic language which is the language of medicine,
philosophy, astronomy... And although these sciences are partly already
translated into Latin, especially medicine, the passion for the Arabic
language remains dominating. To understand the Arabic language and to
print its texts becomes the wish or the passion of certain scientists ; hence
the necessity to acquire Arabic manuscripts, and to proceed to the cast iron
of the characters of the Arabic alphabet. The manuscripts are forwarded to
Europe via merchants or brokers devoted to this new trade. The Arabic
alphabet intended for printing works is manufactured by senior founders
and engravers such as Francis Rapheleng, and Robert Granjon. The Arabic
alphabet remains still unfinished, and Epernius, an academic Dutch
manufactures his own block letters. Thanks to the knowledge he has of
Arabic, he subjects the metal alphabet, to the rules of the language. 
But Europe is agitated by political and religious conflicts. It is initially
worried by the Turks who take Constantinople in 1453, then Hungary and
Balkans and encircle Vienna .To strengthen his position vis-à-vis
Charles-Quint, François I°, become an allie to the Turks. The ambassador
of France La Foret  is accredited to the Turkish Sultan and is established in
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Constantinople. He is assisted by Guillaume Postel who taught Arabic at
the College of France. He will also take care of the transfer in France of
Arabic manuscripts. The business of the traffic of indulgences causes the
protests of Martin Luther and with them the beginning of The Reform.
Luther translates the Bible into popular German. Henri IV, brought up in
Protestantism, died assassinated. He lived the St. Bartholomew's Day
Massacre. A wave of Protestantism spreads through Europe, especially in
the North. Holland become independent from Charles-Quint, and
constitutes the current Holland which knows a brilliant cultural rebirth
centred on the University of Leyden. With a Protestant majority, Holland
withdraws from the pontifical ban not to sell weapons to the non-believers
(Moslems). 
In 1622, Morocco, under the reign of the saâdien sultan Moulay Zidane,
buys weapons from Holland and establishes diplomatic relations with this
country. The Dutch ambassador Albert Ruyl is assisted by Jacques Golius,
a pupil of Erpenius, professor of Arabic at the University of Leyden. It is
the library of Moulay Zidane, pirated of shore near Founti (the present city
of Agadir) which will be found later at the Monastery of Escurial in Spain. 
What happens to the Arabic printing works in Europe during these events? 
The Vatican calls upon the Lebanese Maronites to supervise the publication
of the Arabic Bible intended for the Christians of Levant, and takes the
decision, owing to the rise of the Arabic publications in Holland, to print
books of sciences like the description of Africa (1550) of Leon the African
(Hassan Ibn Mohammd Al-Wazzan), three volumes of Le Canon  of
Avicenna (1593),  the geometry of Euclide  translated from the Greek by
Nassir Addine Khouja (1594), while Roger II the Norman, king of Sicily
mandates Charif Al-Idrissi, (born in Ceuta), to establish a terrestrial sphere
with mention of the place names (1592). Charif Al-Idrissi is the author of
the most complete and precise work of geography, entitled Nouzhat
Al-Moushtaq 
Epernius is a famous Arabist of this time. He occupies the chair of Arabic
at the University of Leyden and writes his own Arabic grammar which
remains the best reference during almost two centuries, until another great
French grammarian, Sylvestre de Sacy, publishes a more complete Arabic
grammar in 1810. 
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Other Arabic works are printed in Europe during the XVI°, XVII° and
XVII° centuries. It is with the XIX° century that Arabic printing in Europe
lives its time of glory .
It is necessary to distinguish in this long course two great periods : 1st, the
period when the European scientists start to learn Arabic as a language,
grammar being then the object of all the interests, as well as the cast iron of
the characters of the alphabet. 2nd, the period when, once the Arabic
language was assimilated, the European Arabists start studying and
reflecting on Arabe-Moslem civilization and to specialize in its fields of
knowledge. Examples: Carlo Nallino is interested in Arabic astronomy,
Aldo Mielli in the History of Arabic sciences, Krakchkovsky in
Geography, etc... that was the beginning of Orientalism.

 
Abdelaziz Ben Abd Abdeljalil
UNE ÉTUDE DE TEXTES INÉDITS SUR LA MUSIQUE
PAR AHMED BEN TAIB ASSARKHASI (IIIè siècle Hégire/IX.s JC.)
Cette étude est en rapport avec des textes inédits d’Ahmed Ibn Tayeb
Assarkhassi, musicologue arabe du IIIè siècle de l’hégire (IX  J.C). Natif
de Bagdad, il étudie les sciences de son temps et se distingue par la variété
de ses connaissances. Il rencontre le philosophe Al-Kindi et devient son
élève. De ce philosophe il apprend l’enseignement pédagogique qu’il
introduit en  musicologie. Il se distingue rapidement parmi les savants de
son époque tels Al-Moufadal Ibn Salma, auteur du livre : “Al-Oud wa
l’malahi”, Tabit Ibn Qorra Al-harrani l’auteur de “Kitab fil moussiqa”, Ibn
Khardadabh, l’auteur de “Allahowo wa l’malahi” et Yahya Ibn Almounjim,
l’auteur de “Rysalatoun fi n’agham”.
Le vaste champs des connaissances d’Ahmed Ibn Tayeb Assarkhassi,
comprend la médecine, la philosophie et les belles lettres. Le Calife
abbasside Al-Mu’tamid le choisit pour être le précepteur et le compagnon
de son frère Al-Mouaffaq. Ce dernier, devenu Calife, le garde dans son
entourage immédiat.
Des biographes tels Ibn Nadim, Al-qifti et Ibn Abi Oussaybi reconnaissent
le talent d’Assarkhassi et lui attribuent la composition d’une trentaine
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d’ouvrages traitant de différentes sciences. Sept ouvrages portent des titres
qui révèlent sa vaste culture musicale. Certaines oeuvres sont consacrées à
la théorie musicale, semblables en cela  à l’œuvre d’Al-Kindi; d’autres à la
pratique instrumentale, au chant, aux chanteurs hommes et femmes de son
époque, ainsi qu’au rythme et la percussion. 
Un grand nombre d’ouvrages d’Assarkhassi ont disparu. Cependant,
Al-Hassan Al-Katib, musicologue du V° siècle de l’Hégire, nous fait
découvrir, dans son ouvrage “Kamalu Adab il ghinaa”, des extraits inédits
d’écrits philosophiques et musicaux d’Assarkhassi. 
Les écrits attribués à Assarkhassi sont au nombre de neuf textes qui
dépassent chacun les cinq pages. Ces textes sont répartis en six chapitres.
Ils contiennent des thèmes de musique, des réflexions sur l’excellence du
chant ancien, le mérite de l’exécution des notes musicales ainsi que le
principe de relativité qui existe entre les instruments de musique et la
percussion.
La présente étude tente d’analyser les ouvrages d’Assarkhassi en notant les
aspects suivants :
- La  fluidité d’écriture d’Assarkhassi et sa technique de persuasion.
- Les sources d’Assarkhassi.
- Les extraits des ses livres tels qu’ils sont reproduits dans l’œuvre littéraire

et artistique d’Al-Hassan Al Katib.
- L’analyse des textes. 

A READING IN SOME UNPUBLISHED NEW TEXTS ON THE
MUSIC BY AHMED BEN TAIB ASSARKHASI (III Century Hegira/ IXth)
 This study relates to new and unpublished texts written by a famous Arab
musicologist of the third century Hegira. His name is Ahmed Ibn Taib
Assarkhassi. He is a native of Baghdad, where he received his teaching and
distinguished himself in several sciences both in Oriental and Western
sciences. His intellectual acumen enabled him to write on various topics
and he was one of the first to write on Arabic grammar. He met
philosopher Al-Kindi and was one of his most famous pupils. From this
philosopher, he acquired the science of teaching and introduced it into
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musicology. he was soon distinguished among the scientists of his time
such as Al-Moufadal Ibn Salma, author of the book : “Al-Oud wal malahi”
and Tabit Ibn qorra Al-Harani the author of “Kitab fil' mousica”, and Ibn
Khardadabh, author of “Allahou wa  malahi” and Yahya Ibn Almounjim,
the author of “Rysalatoun fi n agham”. 
The great knowledge of Ahmed Ibn Taib Assarkhassi, and his natural gifts
enabled him to become doctor and philosopher in history and in the
beautiful Arts and letters. This is why he was chosen by Caliph
Al-Muutamid to be tutor and companion to his brother Al-Mouaffak.  
When the latter became Caliph, he kept him in his immediate entourage. 
Scientists like Ibn Nadim Al-qafti and Ibn Ousaybia recognized the genius
of Assarkhassi as a writer and attributed to him the composition of
approximately thirty letters and a work including various sciences and arts.
They counted the number of his musical compositions and songs and found
seven works which titles reveal the diversity of his musical culture. Some
of these books treat the theoretical side in musicology, like the works
written by Al-Kindi; while the other books treat the practical side of the
music and the song, and contains accounts concerning the female and male
singers and describe the places where musical distraction is found. There is
also an account of the texts of music, their classification, the register of the
rhythm and the percussion.  
Unfortunately, many literary and artistic works left by Assarkhassi were
found missing. A musicologist of the fiftth century of Hegira, Al-Hassan
Al-Katib, revealed to us some extracts of the philosophical and musical
writings of Assarkhassi in his work entitled “Kamalu Adabil'ghinaa”. The
author specifies that in his book, each chapter contains either complete or
partial extracts of the work of the author or news said by people about him..
The work of art left by Assarkhassi is compiled in nine texts, each exceeds
five pages. These texts are divided in the book of Al-Hasan Al-katib into
six chapters. They contain topics on music, the excellence of the old song
and the merit of the execution of the musical notes, as well as the principle
of relativity which exists between the musical instruments and the
percussion. 
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This communication analyzes the works left by the author Assarkhassi
according to the method which follows : 
- Simplicity in the style of writing of Assarkhassi and the explanations he
introduces and his technique of persuasion. 
- the sources of Assarkhassi. 
- the extracts from some of the books reproduced by Al-Hassan Al Katib. 
- the analysis of the texts. 
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