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otros objetos como amuletos, talismanes, anillos y joyas, utensilios de metal, 
etc. L.M. Pérez Cañada (pp. 529-548) señala las dificultades que el traductor 
afronta a la hora de traducir ciertos términos debido a sus connotaciones 
semánticas, que varían de una cultura a otra. Analiza cómo García Gómez, en su 
versión de la obra de Taha Husein al-Ayyām, reproduce la voz ˁilm. El autor 
también compara la traducción de los versículos coránicos en dicha obra y la 
traducción de Julio Cortés. J. Pablo Arias (pp. 549-570) traduce al español un 
sermón islámico, juṭba, con la traducción coránica de Julio Cortés como 
modelo. Acude a la versión de Cortés no sólo para traducir aleyas sino también 
expresiones de eco coránico presentes en el sermón. 

A pesar de algunos errores de transliteración, algunas notas al pie que no 
corresponden con lo citado en los artículos y, sobre todo, ciertas opiniones con 
las que no estamos de acuerdo y que preferimos pasar por alto, esta obra es una 
de las mejores escritas en español sobre el particular. Es enriquecedora, tanto 
por su volumen, como por la variedad de temas que aborda. 

 
Omar Salawdeh 

Georges Mason University, Virginia, EE.UU. 
 

 
، دار .م 1207 \. ھ 604شعر أبي عمران الميرتلي األندلسي المتوفى سنة ). صنعة وتقدمي(حياة قارة 

  .ص 175، 2008لرباط، ا: األمان
 

“صنعة حياة... الموت سكرة: معراج الميرتلي ” 

ال غرو يف أن اإلحاطة بأخبار التصوف وبأحواله ورجاله غري متأت بأي حال؛ إذ هو جتربة سحيقة 
تابة وألجل ذلك كله؛ تتأىب الك... البعدالقرب  و احلياة واملوت، : ر والباطناهالغور، مرتعة أبدا بثنائيات الظ

، أما عندما اينطبع به الكاتب عن هذه التجربة حينما يهم  مالتوجس، وش مه وتتمنع، وحتمل دائما وشعن
 همواقفكما يقول النفري يف ( ”كلما اتسعت رؤيته هلا، ضاقت عبارته عنها“م به فاألمر يزداد صعوبة؛ إذ 

ما كتبت عن جتربة الصويف أيب إال يف حاالت نادرة كما حدث مع األستاذة حياة قارة؛ عند )تهخماطباو 
شعر أيب عمران “: م، وأصدرت كتابا حتت عنوان 1207/ ھ 604عمران املريتلي األندلسي، املتوىف سنة 

صفحة من  )175(، من 2008وهو من إصدار دار األمان بالرباط سنة . ”املرتلي األندلسي، صنعة وتقدمي
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  .احلجم املتوسط
ا وحبوثها عنه، وأحاطت افية أليب عمران املريتلي، واتسعت عبار اتسعت رؤية الكتابة للتجربة الصو 

  .ُخربًا بسريته وطريقته وشعره
يف اهود احملمود الذي بذلته صانعة  لصّ تفأوىل أفقية : ومع أن هذا الكتاب يف حاجة إىل قراءتني

الكتاب، ارتباطا بالفكر الديوان واملقدمة له، وثانية عمودية تناقش بعض القضايا والظواهر اليت يطرحها 
لغة وشعرا : حياة قارة يف خمتلف حفرياا املعرفية عن األندلس تنهجه مبنهج البحث العلمي الذيو الصويف، 

عن أيب العباس بن شكيل، وعن : نشري هنا على اخلصوص إىل الكتب اليت أصدرا(ومقامات وقضاء 
كتب، إضافة إىل املقاالت اليت نشرت بعضها يف ، ورسالة القضاء وغريها من ال...خمتصر كتاب الغايات
فإننا نوثر اآلن تقدمي الكتاب الذي بني أيدينا، ونرتك  ؛وألن املقام ال يتسع هلذا كله). جملة الدراسات اللغوية

  .ما عداه إىل مقال آخر يف أجل قريب
يف الرتاث  وتوطئة ألدب النفس وموقعه ،يتضمن كتاب شعر أيب عمران املريتلي مقدمة للديوان

وسنتطرق اآلن إىل . مصدرا خمطوطا ومطبوعا )46(الزهدي، إضافة إىل الديوان الشعري الذي مجعته من 
  .أيب عمران املريتلي شعر )2(منهج التقدمي والصناعة  )1(: هذا العمل من خالل النظر يف

  :املنهج املتبع يف الكتاب) 1
صفحة، وذاك ما يشكل أكثر من نصف  )84(قدمت صانعة الديوان له مبقدمة ضافية وافية من 

استعرضت يف املقدمة سرية الشاعر وهو موسى بن حسني بن موسى، أصله من مريتلة . حجم الكتاب
)Mértola(  وقد عاصر ھ 522سنة  الشاعر ازداد .، من األندلس”باجة“املعقل املشهور من عمل ،

عد أن أى حتصيل العلم بشريش، واستطاع أن يصل انتقل إىل إشبيلية ب“. الدولة املوحدية يف أوج عظمتها
أخذ عنه مجاعة، من بينهم الشيخ األكرب حميي الدين بن  [...]إىل مرتبة علمية تؤهله ملزاولة صناعة التعليم 

تفقه  [...]أما تلميذه األخص به فهو أبو بكر حممد بن قسوم  ... العريب الذي قدم له نسقا من السلوك
أخذ عنه أبو عمران، وسلك  ).574ت (عبد اهللا بن ااهد  بيلية، وعلى رأسهم أيبمن علماء إشجبلة 

إن ما مجعته وما استنتجته . )17-13. انظر الكتاب ص(. ”طريقته بعده، وهي امتداد لطريقة احملاسيب
الثقافية املؤلفة عن أيب عمران ليجعلنا حنس أننا فعال أمام شخصية أندلسية صوفية تركت أثرها يف األوساط 

والدينية بإشبيلية على العهد املوحدي، وتؤكد ذلك األستاذة حياة عند ما تقول على لسان ابن الزبري عن أيب 
وذلك ما يؤكده . ”كان واحد وقته، زاهدا يف الدنيا، واجتهادا يف العبادة، ومتكن الورع الصحيح“: عمران

  .ابن عريب يف أكثر من استشهاد أوردته مؤلفة الكتاب
يف الرتاث  هوموقع ،ضمن املقدمة إضافة إىل سرية أيب عمران حبثا مستفيضا يف أدب النفستت
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عوامل تتداخل وتتكامل لدى املريتلي، “إىل األخالق ومعرفة النفس والدين باعتبارها  هالزهدي، نظرت في
على  توقفّ  ).39. ص( ”لتخلق يف النهاية تصورا عميقا للبعد الروحي الذي ميثله التصوف يف اإلسالم

  .آثار هذا البحث بقراءة يف شعر أيب عمران ضمن متالزمة الزهد والشعر
سواء يف التقدمي أم  صانعة الديوان ذلتهبنا نقف على اهود الكبري الذي علجتإن قراءتنا للكتاب 

  .واالستنتاج سعة االطالع، بناء املعرفة،االستقراء والتدقيق: الصناعة، جمهود نشيد به ضمن املفاصل التالية
 رتوأشّ تجلى على اخلصوص يف اهلوامش اليت أثقلت الكتاب، وأغنت مثنه، تو : سعة االطالع) أ

يب أعلى مجع مادة الكتاب من خمتلف املصادر والتوفيق بينها؛ حيث مجعت شعر  قارة على قدرة حياة
كما . مقدمة الكتابلتحرير  مصدرا خمطوطا ومطبوعا، ورجعت إىل أكثر من ذلك العدد )46(عمران من 

املرجعية هذه جعلتها  عوسعة االطال. هامشا حفلت ا صفحات املقدمة فقط )282(وامش فاقت أن اهل
  .تبين معرفة عن أيب عمران وطريقته يف التصوف

وعلى الرغم من شح املصادر اليت كانت ستساعدنا يف رسم صورة متكاملة “: تقول: بناء املعرفة) ب
د، ومعرفة طريقته الصوفية، فإننا استطعنا أن نقوم ببناء معرفة، تكاد تكون متكاملة عن هذا الشيخ الزاه

على أن بناء املعرفة ال يتوقف عند السرية بل يتعداها إىل النظر يف معمارية الديوان . )13 .ص( ”عنه
 اضاف إليهوتأمله وقراءته ثانية؛ قراءة تتشكل من تكاثف قوة الكلمات، ت. الشعري من خالل صنعه أوال

اخليالية اليت تستطيع أن تكتشف سعة هذا الفضاء الروحي الذي هو زهد أيب ) قارة حياة(صياغة القارئ 
  .عمران املريتلي

لقد أكسبت دربة التحقيق حياة قارة ذلك احلرص على حتري : االستقراء والتدقيق واالستنتاج) ج
وقد دلت على كل ذلك الذخرية املرجعية . لنقلالتدقيق والضبط العلميني، وكذا الصرامة واألمانة يف ا

كما أن املؤلفة أغنت الكتاب بفضل االستقراء الذي مكنها من اإلجابة على خمتلف األسئلة . للكتاب
إضافة إىل التأصيل هلا يف القرآن الكرمي، وهذا  ،وذلك بتتبعها يف خمتلف املصادر. املطروحة يف الرتاث الزهدي

وذلك ما أهلها كذلك إىل اخلروج خبالصات . نات بني التصوف اإلسالمي واليهوديمل يغنيها عن عقد مقار 
يستفاد من كالم ابن العريب أن “: علقة مبا ذكرته عن معراج املريتليتواستنتاجات مفيدة، نذكر منها تلك امل

االستمداد : كانت عبارةمقام زهد املريتلي ميثل أعلى املقامات؛ ألنه مرتبط بالعلم، واملعرفة باهللا تعاىل، لذلك  
 من اهللا تعاىل، وقربه من الناس، حيث حيمل أعباء شريعة النيب صلى اهللا هاحلق وإمداد اخللق تشري إىل قرب من

  .)62. ص( ”السماء واتصال التابعني باملتبوعبعليه وسلم، ليحقق اتصال األرض 
ت قصائده حسب الرتتيب األلفبائي قد قامت املؤلفة بصناعة ديوان أيب عمران وثب: شعر أيب عمران )2

قطعاته، جند أننا ومن خالل قراءتنا للديوان، وإحصاء التيمات اليت احتفل ا الشاعر يف قصائده وم. للقوايف
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إذ تضمنت أشعاره بعضا من  ؛أنه موغل يف الزهدعلى حياة قارة يف نظرنا إىل شعر أيب عمران خنالف 
وعن التغزل بالغلمان ) مقطعتان(وعن اهلر ) مقطعتان(حلّمام فيما قاله عن اذلك اإلمحاض؛ ويتجلى 

على أن ما أثار اهتمامنا يف شعره هو ثنائية الشباب والشيب؛ أو ما ميكن أن نسميه ). مقطوعة واحدة(
على أننا نستنتج خطاطة تيماتية لشعر . يل فيهصن، وذلك مما يضيق املقام عن التفبظاهرة اإلحساس بالزم

أنا رجل : ان يقولقرن فيها كل تيمة بعدد ترددها يف الديوان، وحنسب يف اخلطاطة أن أبا عمر أيب عمران، ن
، ومايل بد سوى )5(الشباب فد نأى عين واشتعل رأسي شيبا  إذ ؛)7(، أحس دنو املوت )15(زاهد 

اهلدية  ورد )5(واعتزال الناس  )5(طلب التوبة : وبشكل خاص, )5(اإلكثار من العمل الصاحل بشكل عام 
  ...)3(والبعد عن اللغو  )5(

  :يقول يف أحدى مقطوعاته .خنتم هذا التقدمي للكتاب مبستطاب مستعذب من شعر أيب عمران
  بيببقرب مجاعي وانقضاء شبا    ومل أطل الشيب والشيب موذن  
  فأفنيت دمعـي وانقلبت ملا يب    بكيت على نفس تداىن ِمحامها  
  خاف بذنيب أن يطول حسايبأ    وليس بكائي رهبة املوت إمنا  

  
  :وله عفا اهللا تعاىل عنا وعنه

  فيك الرجاء ومنك اخلوف والوجل    تهــلــــق يبــــــــــــــــــــع اخللــــيا مـن إليـه جـمي
  ـي وال حــيـــلــــــــــث ال قـوة تـنجــــــــحبـي    داــــــــــــق رجائي وأّمن ما أخاف غــــحق  

  ـلــــــــــــــــــول والعمــــــــــويب وساء القــــــــذن     تجـلّـ  ك وإنمنـ ـويلما ومن بالـعفو ي
  

اخلالئق كما يقول  حنس فعال أننا أمام كتاب جدير بالقراءة، بل وبقراءات تتعدد بتعدد أنفس
  .؛ وبذلك وجب اخلتاممرااملتصوفة الك
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