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َغِة  َة ِف اللُّ يَّ ْنِويِن َهِذِه اأَلَهِّ َلْ َأُكْن َأْعَلُم َأنَّ لِلتَّ
ْفِصيِل ٍء ِمَن التَّ ِة َحتَّى َبَدْأَنا ِدَراَسَتُه بَِشْ الَعَربِيَّ

ُه  َلَقْد َكاَن ُمْنَتَهى ِعْلِمي بِِه َأنَّ
ُد َحَرَكٍة َقِصرَيٍة َبْعَدَها ُنوٌن رَّ ُمَ

ُه  َ ْنِويُن َكَم َفسَّ التَّ
ُموُع  الُعَلَمُء َمْ

وِن َمًعا احَلَرَكِة َوالنُّ

وُن َخاِضَعَتاِن  َهاَتاِن احَلَرَكُة َوالنُّ
لِنَِظاِم املَقاِطِع ِف الَكالِم املْوُصوِل

ا َطبِيَعُة  ُد احَلَرَكَة إِمَّ دِّ َفالِذي ُيَ
ْوِت، َأِو اْنِسَجاُم احَلَرَكِة َمَع  الصَّ

َما َيْكَتنُِفَها ِمْن َحَرَكاٍت ُأْخَرى

َنا  الَيْوَم، َكَم َأْخَبَ
ِة  اأُلْسَتاُذ ِف احِلصَّ

املاِضَيِة، َسْوَف 
ْنِويِن ُنَناِقُش َأْنَواَع التَّ

ْرِس، َفَقْد  ُبوَن لِلدَّ َأَراُكْم ُمَتَأهِّ
ْنِويِن ُثوَن َعْن َأْنَواِع التَّ َسِمْعُتُكْم َتَتَحدَّ

ٌق،  ْنِويُن َمْوُضوٌع ُمَشوِّ ا؛ َفالتَّ َحقًّ
لَِذلَِك َقِد اْنَغَمْسَنا ِف الِقَراَءِة َعْنُه

َهَذا َأْمٌر َجيٌِّد، َأْطِلُعوِن 
ْنِويِن إَِذْن َعَل َأْنَواِع التَّ

ُل ُهَو  ْوُع اأَلوَّ النَّ
ْمِكنِي َتْنِويُن التَّ

ْنِويُن الِذي َيَقُع ِف اأَلْسَمِء  َوُهَو التَّ
ُ آِخُرَها  امُلْعَرَبِة، َأِي التِي َيَتَغريَّ
اِخَلِة َعَلْيَها ِ الَعَواِمِل الدَّ بَِتَغريُّ

َأْي ُيْرَفُع إِْن َسَبَقُه َما 
َيْرَفُع، َوُيْنَصُب إِْن 

رُّ  َسَبَقُه َما َيْنِصُب، َوُيَ

رُّ إِْن َسَبَقُه َما َيُ

َكَقْولَِنا: »َرُجٌل«؛ َفَرُجٌل: اْسٌم ُمْعَرٌب َلـِحَقُه 
ْنِويُن؛ َفِلَذا َكاَن َتْنِويُنُه َتْنِويَن َتِْكنٍي التَّ

ٌد«، َو»إِْنَساٌن«؛  مَّ َوَأْيًضا ِف َقْولَِنا: »ُمَ
ْنِويُن؛  َفُهَم اْسَمِن ُمْعَرَباِن َلـِحَقُهَم التَّ

َفِلَذا َكاَن َتْنِويُنُهَم َتْنِويَن َتِْكنٍي
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ْنِكرِي ْنِويِن َأْيًضا َتْنِويُن التَّ َوِمْن َأْنَواِع التَّ

ْنِكرِي ُهَو الِذي َيْدُخُل  َوَتْنِويُن التَّ
 ُ َة، َأِي التِي َل َيَتَغريَّ اأَلْسَمَء املْبنِيَّ

اِخَلِة َعَلْيَها ِ الَعَواِمِل الدَّ آِخُرَها بَِتَغريُّ

َأِي التِي َتْلَزُم َحاَلًة 
اِكيِب َ َوَيْنَقِسُم إَِل َسَمِعيٍّ َوِقَياِسٍَّواِحَدًة ِف َجِيِع التَّ

، َنْحَو: »َصٍه  َمِعيُّ ْنِويُن السَّ التَّ
َصٍه«: اْسُم ِفْعِل َأْمٍر بَِمْعَنى 

ْنِويُن؛ َفِلَذا  اْسُكْت، َوَقْد حِلَق بِِه التَّ

ُه اْسٌم َمْبنِيٌّ نَّ َكاَن َتْنِويَن َتْنِكرٍي؛ أِلَ

، َوَذلَِك َنْحَو:  ْنِويُن الِقَياِسُّ التَّ
 ، »ِسيَبَوْيِه« َوُهَو اْسٌم َمْبنِيٌّ َعَل الَكْسِ
َفِلَذا َكاَن َتْنِويُنُه َتْنِويَن َتْنِكرٍي ِف َنْحِو: 

»َمَرْرُت بِِسيَبَوْيِه َوِسيَبَوْيٍه آَخَر«
ْوُع  َتْنِويُن املَقاَبَلِة هو النَّ
ْنِويِن اِل ِمْن َأْنَواِع التَّ التَّ

َع املَؤنَِّث  َوُهَو الِذي َيْدُخُل َجْ
ِر  ِع امُلَذكَّ ْوَن ِف َجْ اِلَ لُِيَقابَِل النُّ السَّ

ْنِويَن وُن ُتَقابُِل التَّ اِلِ؛ َفالنُّ السَّ

َوِمَن املْعُروِف َأنَّ َعاَلَمَة النَّْصِب 
ُة اِلِ ِهَي الَكْسَ ِع املَؤنَِّث السَّ ِف َجْ

ْفِع  َوِمْن َأْمثَِلِة َتْنِويِن املَقاَبَلِة ِف َحاَلِة الرَّ
»ُمْسِلَمٌت«، َوِف َحاَلَتِي النَّْصِب َواجَلرِّ »ُمْسِلَمٍت«

ْوُع الِذي َيِل َذلَِك  النَّ
ُهَو َتْنِويُن الِعَوِض

َوَيْنَقِسُم َتْنِويُن الِعَوِض 
َلٍة،  إَِل: ِعَوٍض َعْن ُجْ
َوِعَوٍض َعْن َكِلَمٍة، 
َوِعَوٍض َعْن َحْرٍف

َيْلَحُق َتْنِويُن الِعَوِض 
َة  ْرِفيَّ َلٍة »إِْذ« الظَّ َعْن ُجْ

َعَل َوْجِه اخُلُصوِص
ِمَثاُل َذلَِك: »َحَضَ 
ُد َوِحيَنئٍِذ ُقْمَنا« َأْحَ
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َفـ»إِْذ« ِف »ِحيَنئٍِذ« َجاَءْت َبَدًل َعْن 
ُد ُقْمَنا َلٍة َتْقِديُرَها: َوِحنَي َحَضَ َأَحَ ُجْ

َوِمَثاُلُه َأْيًضا: »َنَجَح َخالٌِد 
َوَيْوَمئٍِذ اْحَتَفْلَنا«؛ َفـ»إِْذ« 
ُهَنا َأْيًضا َجاَءْت َبَدًل َعْن 

َلٍة َتْقِديُرَها: َوَيْوَم َأْن  ُجْ
َنَجَح َخالٌِد اْحَتَفْلَنا

َوِمْن َأْنَواِع َتْنِويِن الِعَوِض 
َيْلَحُق َتْنِويُن الِعَوِض َعْن َكِلَمٍة، َأْيًضا َتْنِويُن الِعَوِض َعْن َكِلَمٍة

« َعَل َسبِيِل احَلْصِ َكِلَمَة »ُكلٌّ

ْنِويُن  ِمَثاُل َذلَِك: »ُكلٌّ َيُموُت«؛ َفالتَّ
« َجاَء ِعَوًضا َعْن  الِذي َلـِحَق »ُكلٌّ

ْقِديُر: ُكلُّ َحيٍّ َيُموُت َكِلَمٍة، َوالتَّ

آِخُر َأْنَواِع َتْنِويِن الِعَوِض، 
ُهَو َتْنِويُن الِعَوِض َعْن َحْرٍف

اِعِر: ِمَثاُل َذلَِك َقْوُل الشَّ
َساَلُم اهللِ َيا َمَطٌر َعَلْيَها

َوَلْيَس َعَلْيَك َيا َمَطٌر َساَلُم

ْنِويُن الِذي ُيْذَكُر ِف الـُمَناَدى،  َوُهَو التَّ
َن َأْي َأنَّ الـُمَنادى َيُكوُن الْسَم الـُمَنوَّ

ْنِويِن  َوِمْن َأْنَواِع التَّ
ِة ْعِريَّ وَرِة الشِّ ُ َتْنِويُن الضَّ

َوَلـمَّ َكاَن احَلْرُف الِذي 
َل  َقْبَل الَياِء َمْكُسوًرا؛ ُحوِّ
ْنِويُن إَِل َتْنِويٍن بِالَكْسِ التَّ

«؛ اْجَتَمَع  َوَأْصُل الَكِلَمِة »َقاِضٌ
ْنِويُن،  ا التَّ َساِكَناِن ِف آِخِر الَكِلَمِة ُهَ

َوالَياُء، َفَوَجَب َحْذُف الَياِء

ِمَثاُل َذلَِك »َقاٍض«: اْسٌم َمْنُقوٌص َدَخَلُه 
ْنِويُن ُهَنا ِعَوٌض َعْن َحْرٍف؛  ْنِويُن، َوالتَّ التَّ

ْفِع َواجَلرِّ َفَحْسُب َوَذلَِك ِف َحاَلَتِي الرَّ

َتْعَلُموَن َأنَّ الْسَم املْنُقوَص ُهَو الِذي اْنَتَهى 
َرٍة َمْكُسوٌر َما َقْبَلَها بَِياٍء َلِزَمٍة َأْو ُمَقدَّ

َوُهَو َيْدُخُل 
الْسَم املْنُقوَص



 

ِشـــيَقِة. َوَأْخَلْيُتـــُه ِمـــَن  ِقيَقـــِة، َواأَلْلَفـــاِظ الرَّ الرَّ

ـــِري  ـــي َتْ ـــَواِل التِ ـــاِر الطِّ ـــَن اأَلْخَب ـــَعاِر َوِم اأَلْش

ـــَرى اأَلْســـَمِء«. َفاْخَتـــطَّ بَِذلِـــَك َمْنَهًجـــا  َمْ

ـــَمُه ِف ُكلِّ ُفُصـــوِل الِكَتـــاِب،  َجِديـــًدا َتَرسَّ

ـــَد  ـــِب. َوَقَص ـــَن الُكُت ـــَباِهِه ِم ـــْن َأْش ـــِه َع ـــَزُه بِ َوَميَّ

ـــِد  ـــِب َوالَقَصائِ ـــَن اخلَط ـــا ِم ـــوَن َخالًِي ـــِه َأْن َيُك ِفي

َشـــذَّ  َوإِْن  ـــَواِل،  الطِّ

ــا،  ــَك َأْحَياًنـ ــْن َذلِـ َعـ

ــَة  ُموَعـ ــوَن َمْ َوَأْن َيُكـ

ـــًة  ـــًة َوَطِريَف ـــَواٍل َبِليَغ َأْق

ـــْي  ـــٍة؛ َك ابَِط ـــَر ُمَتَ َوَغْيـ

ـــَواُن  ـــِه ُعْن ـــُدَق َعَلْي َيْص

 .» رِّ »َنْثـــُر الـــدُّ

ــَص  َخصَّ َوَقــْد 

َواملُجــوِن  لِْلَهــْزِل 

َفْصــٍل،  ُكلِّ  ِف  َأْبَواًبــا 

ــًدا  ــاَوَل َجاِه ــُه َح َلِكنَّ

ــبَ َأْبَواَبــُه اأُلوَل  نِّ َأْن ُيَ

املُجــوَن َواهَلــْزَل ِرَعاَيــًة 

ــَل  ــَم َجَع ــِم. َك ــوِل اأَلْعَظ ُس ــاِم الرَّ ــْرآِن َوَمَق لِْلُق

ــَواِل  ــَوًرا لأَِلْق ــَع- ِمْ ــَس املَواِضي َم -َوَلْي ــالَ اأَلْع

ــٍة َأْو  ــاِبٍّ َأْو َخِليَف ــُكلِّ َصَح ــا لِ ــاِر، َجاِمًع َواأَلْخَب

إَِمــاٍم َأْو َفْيَلُســوٍف َأْو َأِديــٍب َمــا َتَناَثــَر ِمــْن َأْقَوالـِـِه 

َواحلِديــِث.  َواأَلَدِب  الَفْلَســَفِة  ُكُتــِب  ِف 

َف  َوَمــْن ُيَطالـِـُع َهــَذا الِكَتــاَب ُيْمِكُنــُه َأْن َيَتَعــرَّ

ُز ِفيــِه ِصَفــاُت ُعَلــَمِء  ِفــِه الــِذي َتــْبُ َة ُمَؤلِّ َشــْخِصيَّ

َعْصـــِرِه، َفُهــَو َجاِمــٌع ُمْســَتْوِعٌب. َوِف َهــَذا 

اِجــَم  َ اِريــَخ َوالتَّ ــاِمِل، َنِجــُد التَّ الِكَتــاِب الشَّ

َرائِــَف َواخلَطــَب َواأَلَحاِديــَث  َواأَلْخَبــاَر َوالطَّ

ــَر. ْفِسيـ َوالتَّ

ــِب ِف  َهــاِت الُكُت ــْن ُأمَّ ــاُب ِم ــَذا الِكَت َوُيَعــدُّ َه

ــَد  ــَوى الَعِدي ــْد َح ــِديِم، َفَق ــيِّ الَقـ اأَلَدِب الَعـَربِـ

املْأُثــوَراِت  ِمــَن 

ــةِ َواإِلَشاَراِت  ـ اأَلَدبِـيَّ

ــاِر  ــةِ َواأَلْخَب ـ اِرخِييَّ التَّ

اِجــِم  َ َوالنَّــَواِدِر َوالتَّ

َوَأْلــَواِن اجلــدِّ َواهَلــْزِل 

ــائِِل  َس ــِب َوالرَّ َواخلَط

َواأَلْمَثــاِل  َواحلَكــِم 

َتِلَفــٍة  ُمْ ُعُصــوٍر  ِف 

ــِخ  اِري ــْن ُعُصــوِر التَّ ِم

. الَعــَرِبِّ

ْنَيــا  الدُّ ِف  َلْيــَس 

َكاِمَلــٌة  ُنْســَخٌة 

ــلِّ  ــُة ُكوْبِري ــا َمْكَتَب ــُظ ِبَ َتِف ــي َتْ ــاِب إِلَّ التِ لِْلِكَت

ــِن  ــَزاٍء، ُكلُّ ُجْزَأْي ــْبَعُة َأْج ــَي َس ــَطْنُبوَل، َوِه بِإِْس

َناِســُخَها  َع  َشَ ُمْفــَرٌد،  ــابُِع  َوالسَّ ٍد،  ـــلَّ ُمَ ِف 

ــاَدى  ــد َعْبــُده« ِف َنْســِخَها َيــْوَم 10 ُجَ مَّ »ُمَ

اأُلوَل ِمــنْ َعــاِم 711 هـــ، َأْي َبْعــَد 290 َســَنًة 

ِل  وَّ . َوَقــْد ُطبِــَع الِكَتــاُب أِلَ ِمــْن َوَفــاِة اآلِبِّ

ــَداٍت  لَّ ــْبَعِة ُمَ ــاَم 1988 ِف َس ــْصَ َع ٍة ِف َمـ ــرَّ َم

 . َضْخَمــٍة

 ، ، َأِب َسْعٍد اآلِبِّ اِزيِّ ِفِه َمْنُصوِر ْبِن احلَسْيِ الرَّ اِت« ملَؤلِّ رِّ ِف املَحاَضَ ِكَتاُب »َنْثُر الدُّ

ُه َبَرَع ِف اأَلَدِب  نَّ املَتَوفَّ )421 هـ - 1030م(. َوَقْد َكاَنْت َلُه َمَكاَنٌة َكبرَِيٌة َبْيَ الُعَلَمِء أِلَ

ْنَواِع الَفْضِل. َكاَن ِمْن  ا َجاِمًعا أِلَ ا ُلَغِويًّ اِريِخ، َوَكاَن َفاِضًل َعالـًم َفِقيًها َشاِعًرا َنْحِويًّ َوالتَّ

، ونِْسَبُتُه إَِل »آَبَة« ِمْن ُقَرى »َساَوَة«. َقاَل َياُقوٌت احلَمِويُّ ِف »ُمْعَجُم الُبْلَداِن«:  يِّ َأْهِل الرَّ

اِحَب  ِة بِآَوه«. َوَقْد َوِلَ َأْعَمًل َجِليَلًة، َوَصِحَب الصَّ »آَبُة ُبَلْيَدٌة ُتَقابُِل َساَوَة ُتْعَرُف َبْيَ الَعامَّ

. يِّ ْوَلِة الُبَوْيِيُّ َصاِحُب الرَّ ْوَلِة ُرْسُتُم ْبُن َفْخِر الدَّ ُد الدَّ اٍد، َواْسَتْوَزَرُه َمْ اْبَن َعبَّ

« ِكَتـــاٌب َل َمثِيـــَل َلـــُه  رِّ َوِكَتـــاُب »َنْثـــُر الـــدُّ

َكـــَم َقـــاَل اْبـــُن َشـــاِكٍر ِف »َفـــَواُت الَوَفَيـــاِت«، 

ـــَص ِفيـــِه  َوَقـــْد خَلَّ

ــُة  ــهُ »ُنْزَهـ اآلِبُّ ِكَتاَبــ

َح  َوَصَّ اأَلِديـــِب«، 

َمتِـــِه  ُمَقدِّ ِف  بَِذلِـــَك 

لِلِكَتـــاِب َفَقـــاَل:

»... َفـــإِنِّ َرَأْيُتـــَك -َأْمَتـــَع اهلُل بَِأَدبِـــَك، َوَأْمَتـــَع 

ـــوِع  ـــِمْعَت بِاملْجُم ـــنَي َس ـــَك- ِح ـــُه بِ اأَلَدَب َوَأْهَل

ــُة  ْيُتُه )ُنْزَهـ ــمَّ ــِذي َسـ ــرِي الـ الَكبِـ

اأَلِديـــِب(، َظَنْنَتنِـــي َقَصـــْدُت بِـــِه َقْصـــَد َمـــْن 

ـــا،  ـــُه َأْبَواًب ُب ـــا َوُيَبوِّ ـــُه َأْصَناًف ُف ـــا، َفُيَصنِّ ـــُف ِكَتاًب ُيَؤلِّ

َحتَّـــى يَتَميَّــــَز ِفيـــِه 

ْظـــِم،  النَّْشــــُر َعـــِن النَّ

ــْزِل،  ــِن اهلـ ــدُّ َعـ َواجِلـ

َعـــِن  ـــِمنُي  َوالسَّ

ْفـــُت  َفَصنَّ  ... الَغـــثِّ

ـــا  ـــَك، ُمْهَتِدًي ـــا لَِتْمثِيِل َتِذًي ـــاَب ُمْ ـــَذا الِكَت ـــَك َه َل

ـــَل  ـــِه َع ـــُه ِفي ـــَم َأْوَرْدُت ـــْرُت ِفي ـــَك. َواْقَتَصـ بَِدلِيِل

ـــِظ  ـــِة، َواملَواِع ـــَواِدِر املِليَح ـــِة، َوالنَّ ـــِر الَفِصيَح الِفَق

  سوق      
الوراقني

َواإلَِشـــاَراِت  األََدِبيَّـــَة  املْأُثـــوَراِت  َحـــَوى  ِكَتـــاٌب 

َاِجـــَم  َوالتَّ َوالنَّـــَواِدَر  َواألَْخَبـــاَر  التَّاِريِخيَّـــَة 

نَثْرُ الدُّرِّ فِي احملَاَضرَاتِ
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« ِمْن  رِّ ُيَعدُّ »َنْثُ الدُّ

َهاِت الُكُتِب ِف  ُأمَّ

األََدِب الَعَرِبِّ الَقِديِم
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َأْحَزَننِي ُحُصوُلِك َعَل َتْقيِيٍم 
َياِضيَّاِت َتْعَلُموَن َأنَّنِي َل ُأِحبُّ َضِعيٍف ِف اْمتَِحاِن الرِّ

َياِضيَّاِت ِدَراَسَة الرِّ

َياِضيَّاِت َرْغَم  ملاَذا َتْكَرِهنَي ِدَراَسَة الرِّ
َقٌة ِف املَوادِّ اأُلْخَرى؟ َأنَِّك ُمَتَفوِّ

ْفِع،  َأَرى َأنَّ ِدَراَسَتَها َل َتُعوُد َعَلَّ بِالنَّ
ِة ُز ِف ِدَراَسِة املَوادِّ الَعَربِيَّ ًة؟لَِذلَِك ُأَركِّ ًة َعَربِيَّ َياِضيَّاُت َمادَّ َأَلْيَسِت الرِّ

ٌة َدِخيَلٌة َعَل  َبْل ِهَي َمادَّ
ِة الَبِسيَطِة ُعُلوِمَنا الَعَربِيَّ

َف  َتَعرَّ إَِذْن َسُتِعرُيِن َهَذا الِكَتاَب أِلَ
َة ِمْنُه َعَل ِعْلِم َوَحَياِة َثابِِت ْبِن ُقرَّ

ي ِكَتاًبا َعِن الَعالِ  ُكْنُت َأْقَرُأ لَِتوِّ
َة الَعَرِبِّ املْعُروِف َثابِِت ْبِن ُقرَّ

َأَنا َأْيًضا َأْعِرُف َبْعَضُهْم َفَحْسُب، 
َف إَِل املِزيِد َوَأَتَنَّى َأْن َأَتَعرَّ

ْأِكيِد ُهَو َأْشَهُرُهْم،  بِالتَّ
ا ُهْم ُكُثٌر ِجدًّ َوَلِكنَّ

َياِضيَّاِت  َأَنا َل َأْعِرُف ِمْن ُعَلَمِء الرِّ

الَعَرِب َأِو املْسِلِمنَي َغرْيَ اخلَواِرْزِميِّ

َياِضيَّاِت  َلَقْد َنَبَغ الَعَرُب ِف ُعُلوِم الرِّ
بِّ َواهلْنَدَسِة َوالَفَلِك َوالطِّ

َياِضيَّاُت ِعْلٌم َعَرِبٌّ َأِصيٌل، َتْرَجَم الَغْرُب  الرِّ
ُمْعَظَمُه َعِن الُعَلَمِء الَعَرِب َواملْسِلِمنَي
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َها َقْد َوَصْلَنا َبْغَداَد. 
َة ُهَو  َل ُبدَّ َأنَّ اْبَن ُقرَّ
ِلُس ُهَناَك  الِذي َيْ

َبنْيَ ُكُتبِِه َوَدَفاتِِرِه

ُمْر بَِساَطَك َأْن ُيْنِزَلَنا ِعْنَدُه

اَن؟ اَن؟َهْل َتبِْعُتَمِن ِمْن َمِديَنِة َحرَّ َوَما َعاَلَقُتَك بَِمِديَنِة َحرَّ

ا َمْسَقُط َرْأِس، ُولِْدُت  َ إِنَّ
ا ْمُت ِبَ َوَنَشْأُت َوَتَرْعَرْعُت َوَتَعلَّ

ا إَِل َبْغَداَد؟ َفِلَمَذا َغاَدْرَتَ

َهْل َيْعنِي َذلَِك َأنَّ اْحتَِضاَن اخلِليَفِة 
َلَك َسَبُب ُشْهَرتَِك َوُذُيوِع ِصيتَِك؟

نَّنِي اْسَتَزْدُت ِمَن الِعْلِم َحتَّى  َبْل أِلَ
َأْصَبْحُت ِمْن َأْعَظِم املَهْنِدِسنَي 

ْرُت ِف ُعُلوِم  َياِضيِّنَي، َكَم َتَبحَّ َوالرِّ
بِّ واملْوِسيَقى الَفَلِك َوالِكيْمَياِء َوالطِّ

َهْل َبَرْعَت ِف ُكلِّ َهِذِه الُعُلوِم؟!

ِقيِق َعَدٍد  َبْل َوَصْلُت ِفيَها إَِل َتْ
ِة الَعِظيَمِة ِمَن اإِلْنَجاَزاِت الِعْلِميَّ

ْتنِي َعَل  ِة َأْجَبَ ُمَعاَرَضُة آَرائِي الَفْلَسِفيَّ
ِه َنْحَو َكْفِر ُتوَثى  اَن، َوالتََّوجُّ ُمَغاَدَرِة َحرَّ

فَحِظيُت ِخاَلَل َطِريِقي بِِلَقاِء الَعاِلِ 
ِد ْبِن ُموَسى اخلَواِرْزِميِّ  مَّ ِهرِي ُمَ الشَّ
الِذي َصِحَبنِي َمَعُه إَِل َمِديَنِة َبْغَداَد

َظى بَِمَكاَنٍة َمْرُموَقٍة ِفيَها َنَرى َأنََّك َتْ

نِْلُتَها بَِسَبِب اْلتَِقائِي بِاخلِليَفِة 
الَعبَّاِسِّ املْعَتِضِد الِذي َأْبَدى 
ِة إِْعَجاًبا َشِديًدا بُِقْدَراِت الِعْلِميَّ

ْثَتَنا َعْن َبْعِض إِْنَجاَزاتَِك ِف َهِذِه الُعُلوِم؟ َهالَّ َحدَّ
َلَقِد اْكَتَشْفُت ُمَعاَدَلًة 

ًة ُيْمِكُن  ِرَياِضيَّ
ِديُد  ِمْن ِخاَلهَلا َتْ
ِة اأَلْعَداِد املَتَحابَّ



1617

ية
ها

لن
ا

ية
ها

لن
ا

ِمَن الَواِضِح َأنََّك َأْوَلْيَت 
ا اأَلْعَداَد اْهتَِمًما َخاصًّ

ا َأْيًضا َتْعِميُم َمْفُهوِم الَعَدِد إَِل  َقِة ِبَ َنَعْم، َوِمْن إِْنَجاَزاِت املَتَعلِّ
ِة اأَلْعَداِد ُة ِف َتْوِسيِع اْستِْخَداِم َنَظِريَّ ِة، َواملَساَهَ اأَلْعَداِد احلِقيِقيَّ

اِل الَفَلِك؟ َوَماَذا َعْن إِْنَجاَزاتَِك ِف َمَ

ِة بَِشْكٍل ِشْبِه َدِقيٍق،  ْجِميَّ َنِة النَّ ِديَد ُطوِل السَّ اْسَتَطْعُت َتْ
ِح ِمـْحَوِر اأَلْرِض َفْضاًل َعْن َتْفِسرِي َظاِهَرِة َتَرنُّ

َفاُتَك ُفُروَع الِعْلِم  َهْل َشِمَلْت ُمَؤلَّ
ْت َعَل َبْعِضَها؟ املْخَتِلَفِة َأِم اْقَتَصَ

َفاِت الَفْلَسَفَة  َشِمَلْت ُمَؤلَّ
َواملْوِسيَقى َوالَفَلَك َواهَلْنَدَسَة

ِمَن الَواِضِح 
َأنََّك َلْ َتْقَتـِصْ 
ِر ِف  َبحُّ َعَل التَّ

الُعُلوِم َفَحْسُب، 
ْرَت ِف  َبْل َتَبحَّ

الُفُنوِن َأْيًضا

َيا ُبَنيَّ َأَنا َل َأْعِرُف 
َفْرًقا َبنْيَ ُعُلوٍم 
َها  َوُفُنوٍن، َفُكلُّ

َمَعاِرُف ُتِفيُد اإِلْنَساَن
اآلَن َأْدَرْكُت َأنَّ الَعَرَب َكاُنوا 

َياِضيَّاِت ُبوِغ ِف الرِّ َأْوَل بِالنُّ



؛ َفَقْد َكاَنْت َقِديًمــا  َولَِطَرُطـوَس َتاِريـٌخ ُمْــَتدٌّ

َعَلْيَهـا  أَْطَلَقـُه  اْسـٌم  َوُهـَو  اُدوَس؛  أَْنـَرَ ى  ُتَسـمَّ

ـوَن، َوأَْصَبـَح اْسـُمَها َطَرُطـوَس ِف الَعْهِد  الِفينِيِقيُّ

ا  ٍة َكبرَِيةٍ لَِكْوِنَ ــيَّ . َوَلَطاَلا َكاَنْت َذاَت أََهِّ البِيَزْنِطـيِّ

ْمِويـِن ِف ِحْقَبـِة  ــا لِلتَّ ـًة َوِميَنـاًء ُمِهمًّ َقاِعـَدًة َحْربِيَّ

ى »ُبـْرَج َطَرُطـوَس  ِليبِيِّـَن، َوُهَنـاَك َمـا ُيَسـمَّ الصَّ

يٍّ ِف تِْلَك  ـَرٍج ِسِّ َتـِوي َعـى َمْ احَلِصـَن«، َكاَن َيْ

َداٍب  َن اجُلُنوُد ِمـَن الِفَراِر َعْبــَر ِسْ احِلْقَبِة، لَِيَتَمــكَّ

ًة،  ي إَِل الَبْحـِر ُمَباَشَ ُمتَِّصٍل بَِذلَِك الْخـَرِج، َوُيَؤدِّ

َوَل َيـَزاُل َهـَذا الْخـَرُج َمْوُجـوًدا إَِل َيْوِمَنـا َهـَذا، 

ئِيـِس الَكبرِيِ. ِج الرَّ َوَيَقـُع ِف َقاِعـَدةِ الـُرْ

ــدُ َعَظَمـَة َهـِذِه الِديَنـِة، َأْن َقاَمـْت  َوِمَّـا ُيَؤكِّ

َعَلْيَهـا َكثِـرٌي ِمـَن احَلَضـاَراِت الْخَتِلَفـِة، َفُوِجـَد 

ِكي َعْن  ـِة التِـي َتْ اِرخِييَّ ِفيَهـا  َكثِـرٌي ِمـَن الَعـاِلِ التَّ

ـِة؛  اِرخِييَّ َتاِرخِيَهـا الَعِريـِق، َوَأْبـَرُز َهـِذِه اآلَثـاِر التَّ

ُأِحيَطـْت  التِـي  الَقْلَعـُة، 

ِصيَنـاٍت َمنِيَعـٍة  بُِسـوٍر َوَتْ

َوَكثِـرٍي ِمـْن َأْبـَراِج احِلَمَيِة، 

يـِن  الدِّ َصـَاُح  َواْسـَتَعاَد 

َعـاِم  ِف  الِديَنـَة  ــوِبُّ  األيُّ

َدَخَلَهـا  ِحـَن  1188م، 

ِليبِيِّــَن  َبْعـَد ُخـُروِج الصَّ

. َرَهـا َوُيَطبِّـَق ِفيَها احُلْكَم اإِلْسـاِميَّ ِمْنَهـا لُِيَحرِّ

ـُة  »َكاتِْدَرائِيَّ َطَرُطـوَس  آَثـاِر  أَْشـَهِر  ِمـْن 

الَعـْذَراَء  َدَة  ـيِّ السَّ إِنَّ  ُيَقـاُل  التِـي  َطَرُطـوَس«، 

َشـاَرَكْت ِف بَِنائَِهـا، َوُتَعدُّ الَكنِيَسـَة اأُلوَل ِف الَعاَلِ 

ِويُلَها  َدةِ الَعـْذَراِء، َتـمَّ َتْ ـيِّ التِـي ُدِعَيـْت بِاْسـِم السَّ

إَِل ُمْتَحــفٍ لِلَمِديَنـِة، َوأَْصَبَح َهـَذا الْتَحُف َيُضمُّ 

ُموَعـًة َكبرَِيًة ِمْن آَثـاِر الُعُهوِد َواحَلَضـاَراِت التِي  َمْ

الِديَنَة. َهِذهِ  َسـَكَنْت 

اُل  ِة َجَ ـَياِحيَّ ِمـْن َأْشـَهِر َمَعـاِلِ َطَرُطـوَس السِّ

َتِوي َعَى َطبِيَعٍة  ـا؛ إِْذ َتْ ِة َوَكْثَرُتَ بِيِعيَّ َمَناِظِرَهـا الطَّ

َبـٍة َتُضمُّ ِسْلِسـَلًة ِمَن اجِلَباِل اخَلْضــَراِء َذاِت  َخاَّ

اَبـًة، َوَعـَدًدا  الَغاَبـاِت الَكثِيَفـِة، َوُبَحْيــَراٍت َجذَّ

ِة  ـَياِحيَّ ـَواِطِئ، َوَكثِـرًيا ِمـَن الُقـَرى السِّ ِمـَن الشَّ

اِح ِخَاَل  ـيَّ التِـي َتْسـَتْقِطُب َعـَدًدا َكبرًِيا ِمـَن السُّ

ـُة  اأَلَثِريَّ الَناِطـُق  َوَتْنَتـِرُ  ْيـِف.  الصَّ َفْصـِل 

ـُة ِف الِديَنِة التِـي َيْرَغُب ُكلُّ  بِيِعيَّ َهـاُت الطَّ َوالَتَنزَّ

َبــِة.  َسـائٍِح ِف الْسـِتْمَتاِع بَِجـمِل َمَناِظِرَها اخَلاَّ

َياَحِة َعى  َوَل َيْقَتِصــُر اْسـتِْقَطاُب َطَرُطوَس لِلسِّ

ـائِِحَن ِمـنْ ُدَوٍل ُأْخَرى، َفَمْوِقُعَها ُيَسـاِهُم ِف  السَّ

َتْسـِهيِل ُسـُبِل الُوُصـوِل إَِلْيَها؛ 

ـا َتْرَتبِـطُ بَِكثرٍِي ِمَن  َ نَّ َوَذلِـَك أِلَ

ِة اأُلْخَرى،  ـوِريَّ الَحاَفَظاِت السُّ

إَِل ِطِريـقِ ُخُطـوٍط  بِاإِلَضاَفـِة 

احَلِديَثـِة  ـِة  احَلِديِديَّ ِك  ـكَ لِلسِّ

ِل  َنقُّ الِذي ُيَسـاِهُم ِف َتْسِهيِل التَّ

ـِرُص  ِمـَن الِديَنـِة َوإَِلْيَهـا. َوَتْ

َسـَنِويٍّ  ِسـَياِحيٍّ  ِمْهَرَجـاٍن  إَِقاَمـِة  َعـَى  الِديَنـُة 

ِف َشـْهِر  ُيوْلُيـو ِمـْن ُكلِّ َعـاٍم، َيْشـَمُل َفَعالَِيـاٍت 

ِة َمَنـاِطـَق  ًة، ِف ِعدَّ ًة َوُتَراثِيَّ ًة، َوُعُروًضا َثَقاِفيَّ َفنِّــيَّ

َتِلَفـٍة ِمـَن الِديَنِة. ُمْ

َطرَُطوسُ
ــْرَاِء ــاِل الَخ ــِة َوالِجَب َب ــِة الَخالَّ ِبيَع ــِة َوالطَّ ِبيِعيَّ ــِر الطَّ ــُة املَناِظ َمِديَن

ِل املُدِن  ُة َواِحَدٌة ِمْن َأمْجَ وِريَّ َمِديَنُة َطَرُطوَس السُّ

ِط،  ِة؛ إِْذ َتَقُع َعىل َساِحِل الَبْحِر املَتَوسِّ اِحِليَّ السَّ

َوُتَعدُّ إِْحَدى َأَهمِّ املَوانِِئ َوَتَقُع ُمَقابَِلَها َجِزيَرُة 

ٌة مَجِيَلٌة يِف َطبِيَعتَِها.  َأْرَواَد؛ َوِهَي َجِزيَرٌة ُسوِريَّ

ُل َطَرُطوُس اجُلْزَء اجَلُنوِبَّ ِمَن الَواِجَهِة  َوُتَشكِّ

ِة َما  ِذِقيَّ ِة لُِسوْرَيا، َوَتْبُعُد َعْن َجُنوِب اللَّ الَبْحِريَّ

ِديًدا ِعْنَد اْلتَِقاِء َخطِّ  ُيَقاِرُب 100كم، َوَتَقُع َتْ

ُطوٍل 35 َدَرَجًة َوَخطِّ َعْرٍض 33 َدَرَجًة.

لِلَبْحـِر  اِحــيُّ  السَّ الَنـاُخ  الِديَنـَة  َيُسـوُد 

ا  ــْيِف، َأمَّ ِل الصَّ ــطِ الْعــَتِدِل ِف َفــصْ الَتَوسِّ

ـَتاِء َفَتُكـوُن َدَرَجـاُت احَلـَراَرِة  َعـْن َفْصـِل الشِّ

ِمـَن  َواِفـَرةٍ  يَّـاٍت  بَِكمِّ َوَمْصُحوَبـًة  ُمْنَخِفَضـًة 

َعـَى  َتـِوي  َتْ َطَرُطـوَس  َأنَّ  َوبِـَم  اأَلْمَطـاِر، 

ٍة؛ َفِهـَي َتُكوُن ُعْرَضًة بَِشـْكٍل  ُمْرَتَفَعـاٍت َجَبِليَّ

ُلوِج ِشَتاًء، َوَنتِيَجًة لـُمــَناِخَها  َأْكَرَ لَِتَساُقِط الثُّ

اِحِلــيِّ َتـْمَتــاُز بَِوْفَرةِ ِمَياهِ اأَلْمَطـاِر؛ َفَبَلَغ  السَّ

ِل اأَلْمَطـاِر الَتَسـاِقَطِة َعَلْيَهـا َمـا  ـاِلُّ ُمَعــدَّ إِْجَ

َبْعـِض   َوَيِصـُل ِف  ْيِمْتــٍر،  ِملِّ ُيَقـاِرُب 1000 

ْيِمْتــٍر. 1919َمَناِطـِق الِديَنـِة إَِل َأْكَثـَر ِمْن 1800 ِملِّ 1818

َتْنَتِشُ ِبَطرَُطوَس 

املَناِطُق األََثِريَُّة الِتي 

َتْنَتِمي إىَِل َحَضاَراٍت 

ُمْخَتِلَفٍة
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املَتآِمُر َعَل 

! !الثَّْعلَِب َخاِسٌ
، َفاَل ُبدَّ َأنَّ اأَلَسَد َلْن  ْع َيا ُبَنيَّ َأْسِ

َر َر بِِعَياَدتِِه َوَمْن َتَأخَّ ُيَساِوَي َبنْيَ َمْن َبكَّ

َوَهْل َسَتْذَهُب ُكلُّ 
َحَيَواَناِت الَغاَبِة لِِعَياَدتِِه؟

ِر َعْنُه؟ َأخُّ ُرُؤ َعَل التَّ َوَمْن َيْ
َها َقْد َوَصْلَنا َعِريَن اأَلَسِد، َوَها ِهَي َحَيَواَناُت الَغاَبِة َقِد اْجَتَمَعْت ِعْنَدُه

ِص ِمْن َأْعَدائِي َها، َيْبُدو َأنَّ الُفْرَصَة َقْد َسَنَحْت َأِخرًيا لِلتََّخلُّ َلْيَسْت ُكلَّ

َل َأْفَهُم َشْيًئا ِمَّا َتُقوُل

َراِقْب َوَسَتِجْد َتْفِسرًيا لُِكلِّ 
التََّساُؤَلِت التِي َتُدوُر بَِرْأِسَك

َأَرَأْيَت َيا َمِليَكَنا َمَكاَنَتَك 
ِعْنَد َحَيَواَناِت الَغاَبِة؟

َلَقْد َهبَِّت الَغاَبُة َعَل َبْكَرِة َأبِيَها 
تَِك لِِعَياَدتَِك َوالْطِمْئَناِن َعَل ِصحَّ

ْعَلَب، ُهَو  إِلَّ الثَّ
الَوِحيُد الِذي َلْ 

ُضْ لاِلْطِمْئَناِن  َيْ
ِة املِلِك َعَل ِصحَّ

ا. ُيْعِجُبنِي ِف  ُضْ َحقًّ ُه َلْ َيْ إِنَّ
َعُة َبِدهَيتِِه ُظُه َوُسْ ْئِب َتَيقُّ الذِّ

ْعَلِب  َل ُبدَّ َأْن َتُكوَن َلَنا َمَع الثَّ
ا َوْقَفٌة َحتَّى َل َيْنَفِرَط الِعْقُد ِمنَّ

ْئُب، إَِذا َحَضَ  ا الذِّ َ َأهيُّ
ْعَلُب َفَأْعِلْمنِي ْغُه الثَّ ْعَلِب، َفَبلِّ ْع إَِل الثَّ َأْسِ

بَِم َيُدوُر ِف َعِريِن املِلِك



23

ية
ها

لن
ا

ية
ها

لن
ا

اعلن

22

ْعَلُب َقْد َحَضَ َيا َمِليَكَنا َها ُهَو الثَّ
، َمِرْضُت َفَعاَدْتنِي  َيا َأَبا احلَصنْيِ

ُكلُّ َحَيَواَناِت الَغاَبِة إِلَّ َأْنَت!

َبَلَغنِي َمَرُض املِلِك 
َواِء َلُه ٍء َأَصْبَت؟َفُكْنُت ِف َطَلِب الدَّ َفَأيَّ َشْ

ِقيَل ِل: َخَرَزًة ِف َساِق 
ُرَج ْئِب َيْنَبِغي َأْن َتْ الذِّ

َنا ِفَداُء املِلِك ُكلُّ

ِر إَِذا َقَعْدَت َبْعَد  َيا َصاِحَب اخلفِّ اأَلْحَ
ُرُج ِمْن َرْأِسَك اآلَن ِعْنَد ُسْلَطاٍن َفاْنُظْر َما خَيْ
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