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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 تأليف: 

 د. أحمد عبدالرحمن سماعي   

 د. أحمد أبو الفتح عثمان 

 الملخص:  

الفتوحات   ة متقدمة تعود إىل  ي في 
العروبة فز الديموغرافيا عرفت كانم  ت  ي غي 

الت  العربية،  اإلسالمية، والهجرات 
 الكانمّية وخلقت واقعا ثقافيا فيها. 

ة أن تجتاح البيئات اللغوية، وتحجز لنفسها مكانة مرموقة  ز ة وجي 
ي في 

ي استطاعت فز
نقل العرب معهم العربية الت 

ز شعوب كانم.   بي 

 أدبية؛ فُوجد من األفارقة من يقرض الشعر ويتمثل قيمه الفنية. وتجاوز التأثي  دور اللغة التواصىلي إىل قيم 

الكانىمي  إبراهيم  هو  ذلك  وقتها،  ي  األدئ  النقد  فحول  بها  له  ة، شهد 
الير بموهبته  ز  تمي  شاعر  نبغ  القرون  تلك  ي 

فز
 المعروف بالشاعر األسود. 

م، وألنه يملك 
ّ
ي تعلم فيها وعل

ة أبرزها غانا الت  ها،    هاجر للعلم إىل مناطق كثي  ؛ بحث عن غي  ي
نفسا تواقة إىل الرف 

ق اسمه المصادر ليحجز  والبد أن ينتقل إىل مراكز الحضارة العربية، فذهب إىل مراكش واألندلس، وهناك اخي 
نح أخرى.   مكانة له إىل األبد، ويغرس لهذه المناطق المجهولة من إفريقيا نواة عروبة تتعزز تارة وتي 

 بة العرو  - كانم  كلمات مفتاحية: 
ABSTACT: 

]The poet Ibrahim el-kanemi  is an early arabization Mode in kanem [ 
Kanem Arabism as known in an advanced period due to the Islamic conquests and Arab migrations that 

changed the demographic geography and created a cultural reality in it . 

Arabs moved with them the Arabic language which as able in a short period of time to sweep the 

linguistic enviroments and reserved for itself a prestigious position among the people of kanem . 

The effect of the language has exceeded the role of communications to literally values and found from 

Africans who lend poetry and artistic values . 

In those centauries a poet distinguished by his beautiful talents witnessed his literary. Criticism that is 

the poet Ibrahim El- kanemi known as the black poet . 

He emigrated to seek for the knowledge to many areas, notably Ghana where he has a breath eager, and 

because he has a breath eager to improve to search for other countries, the must be transferred to the 

centers of Arab civilization that is why he went to MARRAKESH and ANDALUSIA and there he 

infiltrated the sources, to occupy his place forever . 

He inculcates these unknown regions of Africa with the nucleus of Arabism. It is sometimes reinforced 

and sometimes not . 

Keywords :Kenem  - Arabism 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عر 
ّ
ي كانم؛ بدايات الش

 
ي ف  العرن 

بلد أتاها العرب من الجهات المختلفة وقصدها دعاة من جميع مراكز الحضارة العربية اإلسالمية من الطبغي أن 
ي بيئة حملت ثقافات ولغات متعددة. ذلك أن من مالزمات 

يكون بها أدب: شعر ونير جميل. وفنون قول أخرى فز
ي الجميل

المختلف نوعا ما عن الكالم النفغي الذي هو من مالزمات اإلنسان   اإلنسان التجدد والتغيي  والقول الفتز
 أيضا فعندما يستقر اإلنسان البد له من ممارسة فن القول للتعبي  عن ذاته وما يتعلق بها. 

ي 
ي والنير الفتز ي القرن الثامن الميالدي ُوِجد الشعر العرئ 

 وحالة كالحالة الكانمية نعتقد أنها بعد هجرات العرب إليها فز
ي كل ربوع السودان األوسط، وهذه القبائل كعادتها تأنف 

ة فز ي إطار محدود داخل أفراد القبائل العربية المنترسر
لكن فز

حال والتنقل، مما جعلها ال تهتم بالتدوين وتعتمد بصورة أساسية  ي مكان واحد، وتفضل بدال عنه حياة الي 
القرار فز

ي الجزي
ي عىل ذاكرتها الجمعية، كما هي الحال فز ي الشعت  رة العربية قديما. يدل عىل هذا: الركام الهائل من الشعر العرئ 

العربية والقصص  يا والنيجر، ومثله األمثال  ي شاد والكمرون ونيجي 
المختلفة فز العربية  البيئات  ي 

اليوم فز المنترسر 
ي القديم. فبيئة كبيئة البطحا  اث العرئ 

ي كثي  من مواقفها مع الي 
ي فز

ي تلتق 
ء والسالمات مثال ال تكاد  والحكايات الت 

ي شاد. 
ق والغرب فز ي بوادي الرسر

 تجد فيها قبيلة عربية بدون شعراء يفاخرون بها، وهكذا األمر فز

ي تدعيها إال أن الشعر واألدب عموما لم يكن ضمن اهتمامها؛ خصوصا إذا  
ي كانم برغم العروبة الت 

الدوائر الرسمية فز
ي األساس قامت عىل

ي تعيق سبيل الدعوة، انطلقنا من أن الدولة فز
ي الشعر نوعا من الرفاهية الت 

 فكر دعاة يرون فز
أو ألنهم انسلخوا عن العروبة فلم يعودوا يتذوقون أدبها وثقافتها، أو ألنهم أناسا ألحقوا أنسابهم بالعرب ولم يكونوا 

ي رسائلهم
هم-منهم، ولهذا لم نعير فز ي غي 

 . احتجاجا بالشعر واحتفاء به وتشجيعا له-كما فز

؛  ي األدب الكانمي
 
ات األدبّية ف  الفتر

ي التوطئة؛ غي  أن النصوص 
ي ذكرناها فز

ي هذه المناطق لألسباب الت 
ي فز ي طفولة األدب العرئ 

قلنا إن هناك غموضا فز
ي بيئتها،  

ي لغتها وأسلوب  ها مما يجعل غيوم من الشكوك تخيم فز
ي بحوذتنا للشعر دون النير كانت عالية جدا فز

الت 
 عوامل تغذيتها وروافدها! وحول 

ي كانم، مع أن النير الموجود ال  
ومن خالل النصوص المتوفرة لدينا يتضح أن تأري    خ النير أسبق من تأري    خ الشعر فز

ء من الصنعة الفنية. وألننا نتحدث عن نموذج شعري بحت كمثال  ي
ا فنيا بقدر ما هي رسائل مصبوغة بسر ه نير نعتي 

ي كانم نبدأ 
ي فيها.  لباكورة العروبة فز  بدراسة الشعر العرئ 

اطورية ومرورا بمراحل ازدهارها إىل تدهورها وتقلصها ثم تغول والياتها الجديدة عليها،    مملكة كانم منذ نشأتها كإمي 
ة والدة المنقز أو الغربة،   ز للشعر فقط، األوىل أسميناها في  ز أدبيتي  تي 

؛ مرت بفي  ز ثم سقوطها إرثا مغتصبا لألوربيي 
ة التقل ي الشعر فقط، والثانية في 

ي مملكة كانم.  وهي فز
دية عىل الدوام فز يد والمحاكاة.  وهذا يوضح حالة الثقافة المي 

ز األخرى لبحث الحق إن شاء هللا.  ة األوىل مؤجلي 
 ونحن هنا نناقش الفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة والدة الغربة:   فتر

. أسمي ي عرسر الميالدي( وإىل القرن التاسع عرسر
ة تبدأ من نهايات القرن السادس الهجري )الثائز ناها بذلك هذه الفي 

ة ظهر  ي هذه الفي 
ألن الشعر فيها نشأ خارج بيئته والشاعر لم يعي  فيه عنها، لعوامل غي  معروفة حت  اللحظة. وفز

ي   ي الوطن العرئ 
شاعر مفلق مجيد متمكن من فن القول والعربية، سجل نفسه باقتدار داخل الساحة الشعرية فز

ات األ  ة عدت من أروع في  ي في 
ي ذلك هو الشاعر األسود إبراهيم الكانىمي لكن من يكون  اإلسالمي الكبي  فز دب العرئ 
؟ ّ  هذا الكانىمي

ي ترجمة األديب إبراهيم  
ز المعاضين فز ة تخيم عند الباحثي  ي ترجمة الكانىمي مما جعل الحي 

ز فز خلط بعض المؤرخي 
؛ حيث أورد ابن األبار ترجمة له بأنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن فارس بن ش كلة بن عمرو بن عبدهللا الكانىمي

 " ز قد ترجموا للكانىمي بأنه أبو إسحاق iالسلىمي الكانىمي جمي 
ز ومي  ي هذا المقريزي، غي  أن هناك مؤرخي 

. وتابعه فز

ي 
ي تأري    خ اإلسالم ومشاهي  األعالم، وأبن خلكان فز

، فز ي ، وهذا ما ذكره الذهت  إبراهيم بن يعقوب الكانىمي فقط ال غي 
ي عقود وفيات األعيان، والصفدي  

ي النفح. وابن الشعار فز
ي فز
ي آرائه، والتلمسائز

ي بالوفيات وإن كان يتخبط فز
ي الوافز

فز
ُهْم }يقصد قوم السودان{ 

ْ
ُهوٌر ِمن

ْ
اِعٌر ِمش

َ
: ش ُّ ي تاجه ترجمة له أخرى قائال: "والكاِنىِمي

الجمان بينما يذكر الزبيدي فز
وُب بُن ُيوُسَف بِن َعْبِد ال

ُ
ُبو ُيوُسَف َيْعق

َ
أ َو 
ُ
ه" َوه ُ ي 

َ
كان وغ

ِّ
 ابُن ِخل

ُ
ْرَجَمه

َ
ت  ، ُّ اِنىِمي

َ
مِن الك

ْ
. والظاهر أن الخلط من iiُمؤ

ي أيام يعقوب الموحدي؛ فاختلط عىل الزبيدي 
الزبيدي وليس من ابن خلكان؛ ألن األخي  ترجم لكانم وذكر العالقة فز

. فمن يكون تراه؟ أهو إبراهيم بن محمد بن شكلة أم إ براهيم بن يعقوب أم هو يعقوب ترجمة المنصور مع الكانىمي
 بن يوسف؟ والعجيب كيف لشخص مشهور كالكانىمي أن تتعدد أسماؤه وألقابه؟ 

ق والغرب، وإن كانت المعلومات عنه   ي الرسر
الشاعر إبراهيم الكانىمي ال شك أنه شاعر بلغت شهرته أصقاع األرض فز
ي يسودها الغموض، ونحن عندما نخّط  الذين يقولون إنه إبراهيم بن م

حمد بن شكلة كما ذكر ابن األّبار البلنسي فز
ز بأن  ي هذا التناقض؛ لكن هناك مجموعة من القرائن تبي 

التكملة والتحفة لم نملك دليال قاطعا يكون الفيصل فز
ي اسم 

اكا فز ز اشي  : إن هناك شخصي  ، وليس إبراهيم بن شكلة! هذه القرائن هي اسمه إبراهيم بن يعقوب الكانىمي
ي ك
ز )شاعر( مفلق، وأديب ال يشق له غبار، وعالم )إبراهيم( وفز ي صفة )السواد(، وكال الرجلي 

نية )أبو إسحاق( وفز
 .
ُ
ْسَود

َ
ُّ األ اِسي ٍر الَعبَّ

َ
ي َجْعف ئ ِ

َ
ِد بِن أ بالعربية، وكالهما يوصف )بالشاعر األسود(. األول: أبو إسحاق إبراهيم بن ُمَحمَّ

 َعا  839-  779)
ً
، َبِلْيغا

ً
ِصْيحا

َ
 ف
َ
ان
َ
ه، وقد م( وك مُّ

ُ
َ أ ، َوِهي

َ
ة
َ
ل
ْ
ك
َ
: اْبُن ش

ُ
ه
َ
اُل ل

َ
، َوُيق

ِن الُمْوِسْيق َ
َ
ي ف ِ
 فز
ً
سا
ْ
 َرأ
ً
اِعرا

َ
 وش

ً
ِدْيبا

َ
 أ
ً
ِلما

ي إسحاق  ي إسحاق إبراهيم بن شكلة، وأئ   أئ 
ز اشتهر بأمه األمة. وربما هذا التشابه هو الذي جعل البلنسي يخلط بي 

 إبراهيم بن يعقوب األديب النحوي الشاعر! 

ي ذكرناها، ونستبعد بأن يكون الكانىمي هو ابن شكلة؛ ألن الكانىمي دخل فال
ز اسميهما الصفات الت  ذي جعل اللبس بي 

ي ال شك   يعرف بها؛ خصوصا وأنه رجل عرئ 
ي األندية، أو المجالس حت 

مراكش راشدا فال يمكن أن يبوح باسم أمه فز
ي العادا

ت العربية مسبة بخالف القبائل األخرى؛ إال إذا كان من يتحرج من ذكر األنتر أيا كانت ودعوة الرجل بأمه فز
 قبيل تشبيه الكانىمي بابن شكلة، وهذا ما نستبعده. 

جمة إىل ابن خلكان، غي   
أما قول الزبيدي بأنه أبو يوسف يعقوب بن يوسف؛ فخلط خصوصا وأنه نسب هذه الي 

 أن هذا لم يذكر شيئا مما قال الزبيدي كما ذكرنا. 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هاجرت إىل مرص من الجزيرة فشاعرنا الكان
ي من ذكوان: بطن من سليم، وسليم من القبائل العربية الت  ىمي عرئ 

ز القرن الحادي عرسر والثالث  ي مناطق السودان األوسط فيما بي 
ت فز ي للهجرة ثم انترسر

ي بدايات القرن الثائز
العربية فز

 عرسر الميالدي. 

ي زماننا هذا }يقصد نهايا
ت القرن السادس وبدايات السابع الهجري{ شاعر بمّراكش يقول عنه ياقوت الحموي: "وفز

. وقال عنه ابن اآلبار  iiiالمغرب يقال له الكانىمي مشهود له باإلجادة ولم أسمع شيئا من شعره وال عرفت اسمه" 

ي من قرية من قرى السودان بكانم تسىم بلمة... وكان لو 
ه سلىمي ذكوائز

َّ
ي أبو عبد هللا الصفار أن

: "وزادئز نه البلنسي
ه دخل األندلس، 

َّ
ي أن

، قدم عىل المغرب قبل الستمائة، وسكن مراكش وأقرأ بها اآلداب. وبلغتز
ً
، وأمره غريبا

ً
غربيبا

ي سنة ثمان، أو تسع، وستمئة بمراكش" 
، قرأ المقامات، وتوفز

ً
 محسنا

ً
. وبالغ المقريزي إذ جعله من ivوكان شاعرا

ي م
ي مقفاه الكبي  أسوان من صعيد مرص، غي  أن لفظ الكانىمي ينقز

 . vا ذكره المقريزي فز

يفة تأري    خ ميالده قبل عام   وفسور محمد بن رسر ي لدولة شاد اليوم.  550قدر الي  ي الشمال الغرئ 
ي قرية بلمة، فز

ه فز
 تعليمه األوىلي فيها، حيث درس القرآن الكريم، وشيئا من العلوم 

ي تلك القرية أبرص الكانىمي النور وترعرع بها، وتلق 
فز

عية و  ي هذه المناطق؛ هم بالسفر إىل غانا لعله  الرسر
العربية، ولما أحس أن كانم لم ترو غليله، وكعادة طالب العلم فز

ي الناحية العلمية؛ فلزمها زمنا نهل  
ادة من العلم؛ ألن غانا تفوق بالده فز ز ( و)تمبكتو( لالسي  ي تيها )كومت 

ي حاضز
أقام فز

علم واإلسالم وحداثة عهدها بهما. يقول ابن حمويه: "وذكر ىلي فيها ما شاء هللا له أن ينهل، رغم عدم شهرتها بال
ها بلد كفر وجهل"

ّ
ي بلد غانة، وتخّرج بها مع أن

ه اشتغل فز
ّ
ادة من العلم، ونتصور viأن ز . ثم سافر إىل بالد المغرب لالسي 

ي العقد التاسع من المئة السادسة
ا لمن يرون أنه  خالف- أنه طاف بمراكز علمية مغاربة عديدة قبل دخوله مراكش فز

ي ستذكر، وب  هذا يتضح أن سنده وإجازاته غانية مغربية. 
ي مهمة رسمية لبلده للمسوقات الت 

 ذهب فز

ولة، واختلط بسادتهم. 
ّ
اء الد ي أيام الّسيد يعقوب بن يوسف، ومدح كي 

قال ابن حّمويه: "رأيته وقد قدم إىل مّراكش فز
ظم، و 

ّ
ه بارع الن

ّ
ي لسانه، غي  أن

" وكانت العجمة فز ي
ا وذاكرئز ّ كثي  د إىلي

ّ
 . viiقد ترد

"إن  قدومه:  ي سبب 
فز الصحراء  وإفريقيا جنوب  المغرب  ز  بي  الثقافية  العالقات  ي كتابه 

فز األستاذ هونيك  ويقول 
يفة عىل كالم هونيك أن هذا الرأي مجانب للصواب  ق محمد بن رسر

ّ
قدومه لم يكن من أجل مهمة رسمية". وعل

ي وال سند له مستندا عىل بعض القرائ
ن منها "حال الحدود المغربية المتاخمة لكانم بسبب تحركات قراقوش وبتز

ة زيارات الكانىمي  ي هذا التاري    خ من بالد السودان إىل مراكش ومنها كير
ي تلك الجهات ومنها وصول سفارة فز

غانية فز
ي رحلته متحدثا عن الكانىمي 

ي  "وقد  : ) إىل ابن حمويه سفي  صالح الدين إىل مراكش الذي يقول فز
ا وذاكرئز ّ كثي  تردد إىلي

ا كصاحبه" يقصد ابن حمويه  يفة: "ولعل موجب هذا أن الكانىمي كان سفي  (". يقول ابن رسر ي
 . viiiوجالستز

ز وخمس  ي عام ثماني 
ي أيام ملك المغرب الّسيد يعقوب بن يوسف، المنصور، الذي اعتىل العرش فز

دخل مّراكش فز
ة س ي منتصف العقد  مئة بعد وفاة أبيه، ومدة حكم المنصور خمس عرسر

نة، ولهذا نقدر دخول الكانىمي لمراكش فز
ي 
ي إماراتهم المختلفة فز

ة من أمراء الموحدين فز ّ باستقبال وحفاوة كبي  ي الكانىمي
الثامن من المئة السادسة.  وحطز

ة  ي حرصز
المغرب، أو األندلس، وهذه الحفاوة استحقها الكانىمي بمكانته العلمية، وخاصة شعره الذي نفقت سوقه فز

ز هؤ  المؤمني  أمي   الخليفة  بالدخول عىل  ي 
إنه حطز بل  وقربوه،  الكبار، فحووه  الشعراء  ة  األمراء عىل رغم كير الء 

 المنصور يعقوب بن يوسف ومدحه بقصيدة رنانة. 

حجاب  ي 
فز المهابة  من   تراه 

ي   ائ 
اقي  عند  مهابة    بعدت 

ي  
وعيتز عتز  حجابه   أزال 
ولكن له 

ّ
تفض   وقّربتز 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  
بالدخول عىل كثي  من الوزراء والوالة ومدحهم، والسيما الوزير ثم واىلي إشبيلية فيما بعد؛ إبراهيم بن كما حطز

من  قوم  ؛ حت  حسده  الكانىمي لألدب قرب  عالم ومحب  إبراهيم  الوزير  وألن  الشاعر،  َسىِمي  يوسف  بن  يعقوب 
رموقة، وقد قام بمدح سميه مبتهجا أصحاب األمي  أو أدبائه، أو حجابه؛ ألنه أصبح من الشخصيات المهمة والم

ي تبوأها عنده ولم يكن يتوقعها إذ يقول: 
 بالمكانة الت 

ف   مثىلي وال رسر
لة  يسمو إليها فت  ز ي إسحاق ميز  ما بعد باب أئ 

ة كشأن األمراء والخلفاء العرب الذين يهتمون بالشعر والعلم  ي إسحاق عناية كبي   األمي  أبو إسحاق بشاعره أئ 
اعتتز

ويجه غادة بيضاء ربما تزمتت منه لسواده، واألدب،   ز ي ذلك العهد، مما يدل عىل ذلك أنه قام بي 
كما هي الحال فز

وتعالت عليه لغربته، أو قد يكون هو من اختارها وأحبها لكن لم يهف قلبها إىل مثله. فلم يقف أمام استعالئها  
. واستكبارها عليه بسبب لكنته البيئية مقهورا مكتوف اليدين معقود  ي  اللسان بل فاخرها هو أيضا بنسبه العرئ 

ي ترجمت للكانىمي تشي  إىل سواد لونه حت  إذا قيل الشاعر الكانىمي األسود ال ينرصف إال إليه؛ إذ لم  
كل المصادر الت 

ي التكملة "وكان لونه غربيبا وأمره غريبا" وقد دافع عن السواد وتعصب 
يعرف شاعر كانىمي سواه. يقول ابن اآلبار فز

ها: له.   يقول مفتخرا أمام الزهراء أو غي 

 ُ
ُمرصزَ ذكوانها  إىل  ي 

مائز
َ
ن  فقد 

ُر 
َ
ك
َّ
 الذ

ُ
 إن كان باطنها الصمصامة

تها  
ّ
ُحل العجُم  ي 

تز
ْ
ألَبَست وإن  ي 

 إئزِ
 من األغماد حالكها 

َ
 فال َيُسؤك

ي بالد المغرب األندلس بلغ  
ي عهد الكانىمي خصوصا؛ فز

مرحلة عليا من وليس من فضول القول أن نذكر أن الشعر فز
الشعر، وال  قدر  ما عرفت  ي 

الت  مملكة كانم  ي 
فز ليس  ولكن  ق،  المرسر ي 

فز نفسها  والحال  الفنية  والتقنيات  النضوج 
ي   ة، فقد كان قريبا من عرص فطاحلة الشعر العرئ  اهتمت به، ومن حظ الكانىمي أنه عاش هذا الطفرة العلمية الكبي 

ي المغرب واألندلس، أمثال: ابن رشي
ي ونقاده فز

ي، وابن زيدون وابن خفاجة وابن هائز ي وأبو إسحاق األلبي 
وائز ق القي 

واألندلس  المغرب  شعراء  فحول  وعاض  هم.  وغي  ي 
الحمدائز فراس  ي  وأئ   ، ي المتنت  المشارقة  ومن   ،

ز األندلسيي 
، وابن عبدون الفهري، والجراوي وابن مج  اق وابن طفيل القيسي هم أمثال ابن آبار البلنسي ومحمد الي  ي   وعارسر

 وابن حبوس. 

أما عن مكانته األدبية الشعرية؛ فقد وردت فيه شهادات عدة تشي  إىل تمكنه من ناصية العلوم اللغوية واألدبية،  
ي عرصه بل أشعرهم جميعا؛ حيث كان األديب الفحل أبو زيد الفازازي يفضله عىل شعراء 

وُعد من أشعر الشعراء فز
 : ز  عرصه بهذين البيتي 

يا    
ي
شك الموت  ي 

 أفز
ُ
برهان وهو  ي 

 أخز
َحّبها قط 

ْ
ل
َ
ت الطي   سلوَّ  ْسلو 

َ
  أت

 
ُ
يقظان  

ُ
والموت الخلق   

ُ
هجوع  ففيَم 

 
ُ
بان

ْ
ِعق الجّو  ي 

وفز  
ٌ
اك أرسر األرض  ي 

  وفز
ي رسمه هذه الصورة البديعة المتحركة للموت 

؛ إذ وفق فيهما أيما توفيق، فز ز ي هذين البيتي 
ما أبدع ما قال إبراهيم فز
ز األحياء   ز والعالقة بي   لعاقل يرى الخطر قائما بي 

الذين ال يدرون أن حياتهم مؤقتة وأن ثمة ما يهدد صفوها فأئز
ي الرمال! 

 يديه ويدفن رأسه فز

  
َ
ان
َ
ي التكملة: "َوك

، قرأ المقامات. وقال عنه فز
ً
 محسنا

ً
قال عنه ابن اآلبار سكن مراكش وأقرأ بها األدب وكان شاعرا

َمعَ  ا 
ً
ُمفلق اِعًرا 

َ
ش باآلداب  اء   َعالما 

َ
ن
َّ
الث ويجملون  بذلك،  يصفونه  ا 

َ
ُيوخن

ُ
ش  

ُ
َسِمعت التأله.  َوصدق  والفهم  التيقظ 

ا". ومما يدل عىل شاعريته وقوة عارضته أنه كان ضمن 
َ
ن َرَواه ِري َعمَّ

ْ
د
َ
 أ
َ
ْيِه...وأقرأ مقامات الحريري تفهًما َوَل

َ
َعل

ز   الطرفي  المشتبهي  بيتيه  ي 
فز الحريري  لمعارضة  الذين تصدوا  ز الشعراء  السادسة واألربعي  المقامة  أثناء  ز  الواقعي 

ذْيِن قال فيهما أنهما أسكتا كل نافث وأمنا أن يعززا بثالث؛ 
ّ
ي أول كل بيت مع آخره، وال

 :ixفقال فأورد الجناس فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ز المكر والمكرمة  : سم سمة وسمسمة، وبي  ز ، فلم يقف الكانىمي عاجزا أمام هذا التحدي فكان قوله من xفجانس بي 
ى مستجيبا قائال:  ي هذا السباق الذي خاض فيه كثي  من الشعراء حيث اني 

 أجمل ما ورد فز

ر  تغي  ال  نفسك   علقمة 
الورى ز  بي  تقبح    مألمة 

علقمة بشهدة    آخرها 
األمة  سيم  يختار  أن    بالحر 

ز )مألمة(  ي العلقمة كما جانس بي 
ي تعتز

ي آخر البيت والت 
ي النطفة، والعلقمة فز

ي تعتز
ز علقمة األوىل الت  حيث جانس بي 

ي 
ي التنقيص منهما فز

ي قوله سيم األمة، وقد وفق فيهما أيما توفيق، وإن حاول ابن عبد الملك المراكسر
و )م األمة( فز

 ت التعزيز. تقنيا 

ي المديح وأغراض أخرى ومع األسف فقد ضاع هذا الشعر، وقد أثتز عليه نقاد عرصه 
ا فز قيل إن للكانىمي شعرا كثي 

تقدم  وتقنيات xiكما  الطبع  انسيابية  ز  بي  إذ جمع  وتألقها؛  قريحته  توقد  تدل عىل  المتبقية من شعره  والنماذج   .

ي بلده كانم؟ يرى بعض النقاد   الصنعة. غي  أن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن
هل الكانىمي يعي  عن الحالة الشعرية فز

 : ز بقول الكانىمي ة مستدلي 
ي تلك الفي 

ز أن الكانىمي يعي  عن بيئة شعرية كانمية قوية فز  الشاديي 

نحوكم  الطرائف  هدى 
ُ
ت بأن   سمعت 

خيلكم  أسبق  الشقر  الجياد    وأن 

أعجم  وهو  شاعرا  وليدا   فسقت 
أ وهو  سابقا  طمرا    دهم فهاك 

ي كانم آن ذاك، وإنما قال الشاعر هذا الكالم من باب التظرف، وإال فإن 
ي ذلك إشارة إىل تطور الشعر فز

لكننا ال نرى فز
 الخيل لم تجلب من كانم وإنما كانم تجلبها من الشمال. 

ي مراكش
 
ا لبالده ف  ؟هل كان الكانمي سفت 

ي شعره
ي وصلتنا-ليس فز

ي النتف الت 
ي بلده، أو اكتشاف موهبته فيها، أو تغتز فيها  -وفز

ما يدل عىل أنه كان شاعرا فز
ز بها، وال من السفراء الذين ينطقون بلسانها،   برغم دوائره الغريبة، كما إنه لم يكن ضمن األمراء أو الوزراء الرسميي 

ي بلده كانم، ونحن هنا  بل إننا نرجح أنه كان من عامة الشعب، وطالب  
العلم فيها، بل لم يعرف كعالم أو أديب فز

ي سفارة أو مهمة رسمية. نقول ذلك معتمدين عىل 
نرجح رأي هونيك الذي يقول: إن الكانىمي لم يأت إىل مراكش فز

ي هذا الزعم، بل عىل روايات الكانىمي نفسه؛ حينما يتحدث عن رحلته العلمية؛ ح
ي تنقز

يث  كثي  من اإلشارات الت 
ي بالد 

ي التعليم معلما ومتعلما. فوضعه يشابه وضع الدعاة ومعلىمي القرآن فز
ذكر أنه هاجر إىل غانا واشتغل بها فز

ي سبيل العلم زمنا طويال. وال أدري ما 
ون بتالميذهم حيث ما كانت نهضة علمية؛ فينقطعون فز كانم حيث يسي 

يفة يرى أن المقصود ب فسور أبن رسر .  الذي جعل أستاذنا الي  ز ز الشاديي  ي هذا عدد من الباحثي 
غانا هنا كانم، وجاراه فز

ي كانم وتخرج بها... وغانا 
ي تناولت الكانىمي أنه درس فز

يقول الدكتور حامد هارون: "ويفهم من أقوال المصادر الت 
 . وال ندري مم استنتج حامد هارون هذا المفهوم وعالم استند؟! xiiيقصد بها كانم عىل سبيل التعميم" 

ي التأسيس المعر 
ي ذلك الوقت عن كانم بل هي أقدم منها فز

وف أن غانا كانت مملكة مستقلة عظيمة ال تقل قدرا فز
إذ  الرسمية؛  النواخي  ي 

فز لإلسالم  اعتناقا  منها  وأسبق  والتحرصز  والتجارة،  االقتصاد  ي 
فز قوة  منها  وأعظم  تاريخا، 

ّ عام  ي الح 1076أصبحت دولة نظام إسالمي
ركة العلمية؛ حيث أصبحت تنبكتو من مراكز  وأجدر منها بالحديث فز

ي ذلك الوقت، 
الحضارة والعلم والمعرفة، يقصدها العلماء واألدباء والرحالة والهواة، من مراكز الحضارة المختلفة فز

ي تلك النواخي من 
خقز عن ذهن سامع فز

ُ
وهذا الشأن لم تصله كانم، ويفوق عدد علمائها علماء كانم؛ فهي ال تكاد ت
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، وبعد انهيارها وقيام ماىلي عىل انقاضها ) الشمال   ي اإلسالمي ( كانت محافظة عىل اسمها القديم،  1488-1240العرئ 
ز اسىمي كانم   ، كالتداخل بي  ز اسىمي غانا وماىلي . والتداخل بي  ي العهد الذي عاش فيه الكانىمي

وغانا هو اسم المملكة فز
ز واألدباء والرحالة من ال يف رقون بينهما، حت  القلقشندي حينما كان يتحدث عن وبرنو؛ يوجد كثي  من المؤرخي 

بمعرفة  بينهما  يفرق  من  هناك  نفسه  الوقت  ي 
وفز  . ز منفصلتي  ز  مملكتي  ويجعلهما  بينهما  يخلط  مثال  وبرنو  كانم 

ي معلقا عىل عبارة ابن حمويه:   ي بلد غانة، وتخرج بها"جغرافية دقيقة. يقول الذهت 
قلت: ":  وذكر ىلي أنه اشتغل فز

ي جهة الجنوب وبينهما مفاوز، وما عرفت شاعرا من أرضه سواه" وهي أكير م
 .xiiiن شهر عن سجلماسة فز

فهو يعد  - ويمكن أن يكون القائل ابن حمويه لجهله بغانة-ثم إن الكانىمي عندما يقول عن غانا: إنها بلد كفر وجهل 
ي المغرب  

؛ إذ لم ير ما يشابه ذلك بالمقارنة مع مراكز الحضارة العربية اإلسالمية فز ي انبهر بها الكانىمي
واألندلس والت 

ة كوصف لمناطق السودان بشكل   ي تلك الفي 
ي غانا، وتعبي  الكفر والجهل تعبي  طاغ فز

ي بلده كانم وال فز
تلك المراكز فز

؛ حيث يقول:  ز يصل   وهم وراء صحراء بالد زويلة ال يكاد أحد "  عام. ومثل قول ابن حمويه قول البكري عن الكانميي 
كون ة xivإليهم، وهم سودان مرسر ي هذه الفي 

ي القرن الخامس الهجري الحادي عرسر الميالدي وفز
" والبكري عاش فز

ي السواد األعظم لقاعدتها، ونظامها الرسىمي أصبح أيضا مسلما، ولكن مع ذلك يصل إىل 
أصبحت كانم بلدا مسلما فز

كون. ووصفهم بال ي مجال المعارف والعلوم. مسامع المغاربة والمشارقة أنهم كفار مرسر
 جهل صحيح إذ لم ُيعرفوا فز

له    لم تحقق  غانا  أن  إذ  ناهال من معينها؛  إليها  ي ذهب  العرئ  الشمال  ي 
فز العلمية  الحركة  الكانىمي عن  ولما سمع 

ي تلك العصور البد من زيارة مثل تلك األماكن وإن تيمنا، أو انجذابا نحو والتها الذين يقدرو 
ن طموحا، أو كالعادة فز

ها بلد كفر 
ّ
ي بلد غانة، وتخّرج بها مع أن

ه اشتغل فز
ّ
العلم والعلماء. وهذا يستشف من قول ابن حمويه: "وذكر ىلي أن

ي العلم وأخذ اإلجازات يحتاج إىل وقت طويل، فال يمكن أن يكون عابرا، ولم تكن غانا منطقة 
وجهل"؛ والشغل فز

ي شعره م
ض أن يجد المرء فز ا ينم عىل أنه شخص رسىمي قدم إىل مراكش، وليس إنسانا مرور؛ إضافة إىل ذلك يفي 

، ومكانته عند الخليفة وليته عندما استفزته الزهراء فاخرها   ي ي شعره كشف عن أصله العرئ 
عاديا. لكن ما وجد فز

اجم شاعر سواه بل وما سمعوا به، وهذا ما ذكر.    بمكانته الرسمية. لم يذكر أصحاب الي 

اِعر سواُه" يقول الصفدي إنه "لم يعرف  
َ
ز ال يكادون xvمن أرضه ش . بل إن المالحظ آن ذاك أن كتاب السالطي 

ي 
ي عقود الحقة. يظهر لنا هذا فز

ة إال فز ي أحشاء مملكتهم الكبي 
يبينون أو يفصحون بدقة عن مآرب  هم، أو ما يجول فز

ي الكتابة الفنية بل
، فهم كانوا مجال سخرية فز ي العادية؛ بسبب الضعف   روايات سفرائهم إىل دول الشمال العرئ 

أحيانا  العربية؛ وهذا يدل عليه اضطراب فهمهم فيما يريدون. حيث يرسلون  اللغة  ي فهمهم ألساليب 
الشديد فز
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ْ
ي ال ِ

ِلك توغلهم فز
َ
ْيِهم ذ

َ
ِإل ي بغرضهم لعجمته وجهل كاتبو دواوينهم؛ "جر 

رسوال تلو اآلخر إىل مراكش وال يقز
 ِ
ْ
دهم عىل  والغباوة، َوعدم من يحسن اإل

ْ
وم ِعن

ُ
ُعل
ْ
اَبة لطموس معالم ال

َ
ِكت
ْ
اء َوال

َ
ش
ْ
ن ِ
ْ
َراب َعن مقاصدهم من فرَسان اإل

ْ
ع

ي كل 
ي عرفناها عند الكانىمي فارس العلم واألدب، الموصوف فز

ة". وهذا بالطبع يتنافز مع القدرة الفائقة الت 
َ
ُجْمل

ْ
ال

جمة له بأنه األديب والشاعر والنحوي.     المصادر المي 

يفة أو هو صاحب الفكرة؛ اعتمدوا عىل ما ذكره الذين قال ي سفارة أو مهمة رسمية وعىل رأسهم أبن رسر
وا إنه أئ  فز

ي مهمة رسمية، وطالما  
ي مراكش، أو فز

ا لدولته فز  سفي 
، واعتقدوا بأن ابن حمويه أئ  ابن حمويه الذي ذاكره الكانىمي

حديث، والرأي عندي أن ابن حمويه نفسه لم أنهما دبلماسيان بالمفهوم ال-عىل حسب زعمهم- تزامال فهذا يدل
ي مهمة لها، فهو كحالة العلماء الرحالة الذي يقصدون المراكز العلمية. 

ا، وال أئ  من دمشق فز  يكن سفي 
ته يستبعد رؤيته الرسمية ويرجح كفته العلمية فهو شيخ شيوخ دمشق، قدم رحالة كعادة العلماء   ومن يقرأ سي 

ز لك مقصده. يقول متحدثا عن المنصور "المتصوفة، فعندما تقرأ ك يقصده الُعلماء لفضله، واألغنياء  المه يتبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اد إلرادته وُحْسن 
ّ
ه ة لتكثي  سواده وزيادة إمداده، والزُّ

ة جهاده، والصلحاء والعامَّ زاة لكير
ُ
له، والغ

ْ
لعدله، والفقراء لبذ

ي مشارعه مَ ..  اعتقاده.  ِ
، وأعذب فز  عليه أكرم مقدمي

ُ
ي ُحْسن اإلقبال والقبول مقصدي، ولّما قِدْمت ِ

ْوردي، وأنجح فز
 مجلسه بغي  مانع وال حاجب. وكانت أكير مجالسه المرتبة بحضور 

َ
خول ِإىل

ّ
ز أوقات الد اتب، وعي َّ تبة والرَّ ر ىلي الرُّ

وقرَّ
طبغي أن . وعالم كابن حمويه قد ارتق  هذا المرتق  الصعب عند المنصور حت  حدد له راتبا يتعاطاه؛  xviالعلماء"

ي مهمة لبلده فمن أين يصاغ لنا هذا! والذي يبدو لنا أن الذي 
دد إليه الكانىمي ويذاكره، ثم إنه لم يذكر بأنه أئ  فز يي 

، وهذا يتجىل لنا من عبارة ابن حمويه: "رأيته وقد قدم  أوصل الكانىمي إىل يعقوب الموحدي هو العلم واألدب ال غي 
أيام الّسيد يعقوب   ي 

ولة، واختلط بسادتهم". فالحديث هنا أن الكانىمي  إىل مّراكش فز
ّ
اء الد بن يوسف، ومدح كي 

ه من الشعراء يتوق للتقرب من الخليفة ووزراء الدولة وكل وجيه فيها لمدحه. وهذا ال يتناسب مع شخصيته  كغي 
ي يوسف الموحدي ش ي يراها من يسقطونها عليه. والذي يقوي الزعم أنه دخل عىل إئ 

ا  الدبلماسية الت  اعرا ال سفي 
ي بالده ال يحدثون الناس إال من وراء حجاب، 

ز فز قوله )أزال حجابه( عندما وجد فرصة للقائه ذلك أن السالطي 
ي إسحاق إبراهيم، أو  ( لما هم الحاجبون بمنعه من لقاء األمي  إئ  ي

السيما العامة، ويفهم منه أيضا قوله )هموا برصفز
هللا بها عليم؛ تدخلت إرادة هللا برفع حظه عاليا ليدخل إىل الوزير إبراهيم   ربما حسدته الحاشية من الدنو منه لعلل

ي مكانته  
زع منهما حبه وثقته. فلو كان دبلوماسيا ما تعرض للصد ولما حسدوه فز ثم إىل السلطان )الخليفة( ويني 

 يقول: 
لة  ز ميز إسحاق  ي  أئ  باب  بعد   ما 
بساحته  عنسي  بركت  ما   أبعد 

ي وقد 
 أصبحت معرفة هّموا برصفز

ف  رسر وال  مثىلي   
فت  إليها   يسمو 

ف  أغي   ّ ي
ّ خ 
ّ
الل بحرة  من   وضت 

 فكيف ذلك واسىمي ليس ينرصف
وإذا ما حللت بعض جمله بانت لك حالة الكانىمي الرجل األسود الغريب الذي عائز النظرة العنرصية بسبب اللون، 
؟ غريب  ف( فمن هم أمثال هذا الفت   مثىلي وال رسر

لة يسمو إليها فت  ز ي إسحاق ميز فأعد قوله إن شئت )ما بعد باب أئ 
ي إسحاق ليس بملك وإنما وزير، أو  ، وأئ  وال فقط. فال يمكن لصاحب هذه اللهجة أن يكون رسوال أسود وربما فقي 

ة.   ي تلك الفي 
! ثم إننا لكي نفهم هذا اإلشكال البد من استنطاق التاري    خ فز

ي القرن الثالث عرسر
لسلطان كانىمي عاش فز

ته هذه شهدت 550ولد الكانىمي كما أسلفنا تقريبا عام   ي في 
ي حواضز كانم، وفز

ي بلما، وعاش فتوته فز
ه وترعرع فز

الفقيه،  د العالم  ي  بي  سلطانها  عهد  ي 
فز شديدا  فرتو.  ولته كانم ضعفا  بن  أحمد  اإلمام  وصفه  الصيت، كما  ذائع 

والقضاء الدولة  ي شؤون 
فز حاشيته  لتدخل  ة؛  الخي  وعدم  بالضعف  المصادر  أخرى   . xviiووصفته  ة  في  جاءت  ثم 

ي  
ي اتسمت بالحروب والبلبالت من قبل البالال والصو، وفز ة بي 

ة يدخل العقد الثالث من عمره، أعقبت في  هذه الفي 
ي ثم خلفه عبدهللا بكر الذي انشغل بالحروب ضد  ي عهد بي 

ي العرش فز
فأئز يجد فرصة وسط تلك االزدحامات فز

ي وطنه كانم ثم هاجر إىل غانا، ومن ثم إىل مراكش ونعرف 
ة منشغل بطلب العلم فز ي هذه الفي 

البالال. ونعتقد أنه فز
ي كانم؟ أنه دخل األندلس ف

ز السلطة فز  من أين له الوقت للوصول إىل دهالي 

ز وملوك المغرب تبودلت فيها الهدايا، وقدمت فيها الطلبات والوالءات من  ز الكانميي  نعم كانت هناك مراسالت بي 
ي زمانهم المراسالت؟

 مايات كانم الذين ابتلوا بنشوب الثورات عليهم. لكن من هم هؤالء الحكام الذين حدث فز

ي يتداولها  لم ي 
ي عرص الموحدين بالتحديد حسب علة الباحث وإنما البعثات الت 

سجل التاري    خ بعثات دبلوماسية فز
ي زمن الحق حيث أرسل السلطان إدريس ألومة بعثات متكررة إىل 

ز المنصور ومايات كانم كانت فز الباحثون اليوم بي 
ز الذي خ ي العباس المنصور الملقب بأمي  المؤمني  ي طاعته، وكان ملك المغرب إئ 

ا من الدول بالدخول فز اطب كثي 
ي االستجابة إىل دعوته 

ددوا فز ز هؤالء الذين لم يي  السلطان إدريس ألومه    -نظرا لما يعانيه من حروب ضد حكمه  -بي 
ار لمجاهدة من يليه 

َّ
ي طالبا النرصة بالجنود والعتاد والبنادق "ومدافع الن

كي مراد العثمائز
م الذي أرسل برسله إىل الي 

 
َ
رئ

ُ
 المدد، َولما ق

ُ
ه
ْ
لب ِمن

ْ
مغرب يط

ْ
 ملك ال

َ
ار ...فأخفق َسْعيه فوجههم بعد ذلك "ِإىل

َّ
كف
ْ
ان من ال

َ
بقاصية السود
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

كتاب خالف  
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َ
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ُسول اخ م الرَّ

َ
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َ
ز ك ابه عىل المنصور وقع َبينه َوَبي 

َ
َما  ِكت

 
َ
ْيِه ك

َ
ُسول فاغتنم المنصور لذلك اختالف الرسول والرسالة وبتز عليه ما اعتد به عىل السلطان ألومة  دّل َعل م الرَّ

َ
َل

ثم عاد إليه معتذرا عن أخطاء كاتبه، وأرجع الرسول مرة أخرى حامال هداياه معربا عن مراده إىل المنصور الذي 
ي طاعته، فرضوا بالدخول فيها و 

ز قالوا للمنصور أعطونا نسخة طالبهم بالبيعة له والدخول فز الغريب أن المبتعثي 
ي شارطهم عليها، فأنشأ 

وط الت  ء من الرسر ي
وا بسر

ّ
ي الغرض؛ لئال يخل

البيعة؛ إذ ليس ببلدهم من يحسن اإلنشاء ويوفز
ثالثة  ألومة  إدريس  السلطان  أرجعهم  حت   ا  لبثوا كثي  وما   بها،  فذهبوا  البيعة،  من  نموذجا  لهم  المنصور  كاتب 

ه الجديد، إىل دار الخالفة فوصل رئيس البعثة إىل بالد تيكورارين وهناك  عاجلته المنية فأخذ   وحملهم هدايا أمي 
ز معه من عند سلطانه فوصلوا بها إىل المنصور . من xviiiأولو األمر الذين هم بتيكورارين الهدية مع رفقائه القادمي 

عو  ة لم يي 
ي الفي 

ز فز ي الكتابة الفنية، فإن كان هذا شأنهم وقد بلغ صيت خالل هذه القصة نستنتج أن الكانميي 
ا فز

 ألومة ما بلغ فما بالك بمن هم قبله! 

ز كانم والمغرب؛ غي  أن المنصور  الذين تحدثوا بالمهمات الرسمية للكانىمي ربما قصدوا هذا الحراك الدبلماسي بي 
ي حجاب؛ فاألول  

ز الكانىمي فز أبو العباس أحمد المنصور باهلل سلطان الذي بايعته كانم غي  المنصور الذي رأته عي 
 ( السعدية  أحد  1012-986م( حكم من  1659-1554الدولة  المنصور  بن يوسف  يعقوب  أبو يوسف  ي 

والثائز ه 
ة من   ي الفي 

م( والذي دخل  1269-1121ه وهو أحد خلفاء دولة الموحدين ) 595اىل    580خلفاء الموحدين حكم فز
ي أيامه، وال نعرف ل

ز حكام كانم. إبراهيم الكانىمي فز  ه عالقة دبلوماسية بينه وبي 

 موضوعات شعره: 

 المدح؛ 

ه من شعراء عرصه اهتم بالمدح هذا الغرض الذي يعتي  وسيلة يتوصل بها إىل لقاء األمراء والوالة وهو   الكانىمي كغي 
ي اختطفت األضواء بل ا

تصل بوالته  كما أسلفنا لم يكتف بالدخول عىل المنصور الذي مدحه ببائيته المجلجلة الت 
ي األمي  إبراهيم بن يعقوب أخو المنصور: 

ها ومدحهم كقوله فز ي إشبيلية وغي 
 فز

ف  رسر وال  مثىلي  فت   إليها   يسمو 
ف  أغي  ي  اللخ  بحره  من   وضت 

 فكيف ذلك واسىمي ليس ينرصف
  

لة   ز ميز إسحاق  ي  أئ  باب   بعد 
بساحته  عيس  بركت  ما   أبعد 

ي وقد أصبحت معرفة 
 هموا برصفز

 الغزل:  -

ي ذكرتها كتب 
ا عن سفاسف األمور كما ينت   عنه شعره، والروايات الت  فع كثي 

ي يي  الشاعر إبراهيم شيخ وقور حت 
ي زهرائه المتمنعة بأسلوب 

ي أخالقه؛ إال أنه استجاب لداغي مشاعره المرهفة وأعرب عن عواطف جياشة فز
اجم فز الي 

ي صورة التعظيم ونون الجمع وكأنه
ي أحيانا فز

ي يتجدد فز ي جسم واحدة! عرئ 
 ا مجموع نساء فز

ي عىل ذلك الهوى صي   ي عليكن يا زهراء يصطي    ألن صي   غي 
 موقفه من الهجاء: 

ي مواقف غاضبة أو أخرى هجومية خاصة عندما يتعرض إىل  
لم يهتم الكانىمي بالهجاء كغرض يلجأ إليه الشعراء فز

عظم نفسه والذي يبدو لنا من خالل شعره أنه رجل التنقيص بسبب لونه؛ بل أنفته نفسه وعافته وهذا يعود إىل  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز الذين يتطلعون إىل ما يمنعه  ذو دين وخلق رفيع ونفس أبية يالحظ من إجاباته عن بعض أسئلة بعض الفضوليي 
 من الهجاء قائال: 

هاِج  من  خاَف  َمْن  أرى  ال  ي 
 ألنتز

ي  منهاخ  الخلِق  لئاِم  لؤُم    وليس 

له    
ُ
فقلت تهجو  ال  لم  سائٍل   كم 

ي ٍف ال 
َ
أن ذي  كلُّ   

َّ
إال الذمَّ    كرُه 

ة من شعر هذا الشاعر الذي زكته أقوى كتب األدب والنقد.   وهكذا لما نجد بعد حت  اللحظة غي  هذه النتف اليسي 

 خصائص شعره: 

ما عير من شعر للكانىمي قليل جدا لم يعطنا مساحة للتعرف عىل خصائصه الفنية أو التعرف عىل أفكاره ونفسيته، 
ي النقاط   ولكن مع

ة ما بكنه هذا الشاعر، فيمكننا تلخيص خصائصه فز ذلك يمكن للمرء أن يقرأ وراء السطور اليسي 
 اآلتية: 

يفة يرى أن الكانىمي لم يتعصب للونه وإن تعصب فتعصب مليح ناتج   - فسور ابن رسر عقدة اللون: برغم أن الي 
ي سياق ممازحة زمالئه الشعراء؛ إال  عن إمالء األريحة األدبية ليس إال؛ وليس له عالقة بالعنرصية ب

ء فز ي ل يخ 
ي العرب 

ز بسبب اللون سمة سارية فز يفة خصوصا إذا انطلقنا من أن التميي  أننا نرى عكس ما ذهب إليه ابن رسر
، ولهذا طبيغي أن يتعرض  بري الذي عاش وسطه الكانىمي ي المجتمع الي 

منذ جاهليتهم وحت  اليوم، كما نجدها فز
ب لونه، وطبغي أن يتخذ جميع الوسائل للدفاع عنه. ولهذا فالقارئ لشعره يجد أن هذه  الكانىمي للتنقيص بسب 

ي 
الت  الزهراء  أمام  الناس، وها هو  الزهراء وإىل عامة  ء من 

ْ
بد ي كثي  من األحيان 

المسألة تؤرقه لمجابهتها له فز
 ظنت فيه أعجميا يقول: 

 ُ
َ ُمرصز ذكوانها  إىل  ي 

مائز
َ
ن  فقد 

 
ُ
الصمصامة باطنها  كان  ُر   إن 

َ
ك
َّ
  الذ

تها 
ّ
ُحل العجُم  ي 

تز
ْ
ألَبَست وإن  ي 

 إئزِ
حالكها األغماد  من   

َ
َيُسؤك   فال 

، وراح يرصح  فوسيلة الدفاع عن لونه هنا العروبة إذ رجع إىل شجرة أنسابه للتخفيف لمن يظن جنسه األعجىمي
ي أن الرجوع إىل التدافع باألنساب ناتج عن حرب شعواء تشن 

، وال شك فز بجدوده من ذكوان الذين نماهم مرصز
ي أخالقه و 

ي شكله، كما إن جودة الغمد تكمن عليه من قبل مستضيفه، والحظ قوله إن حقيقة المرء تكمن فز
ليس فز

ي الدفاع عن اللون األسود باعتباره مصدر الجمال فحاول أن  
ة مداها فز ي ظاهره الحالك. وتبلغ الني 

جوهره وليس فز
ز البياض، حينما يقول:  ي به إىل مدى أبعد من خالل المقاربة بينه وبي 

 يرتق 

مردودِ   َ غي   
ً
فضال  

َ
تشاهد  حت َّ 

أ  من   
َ
د تجرَّ السود مهما   خالقه 

والعودِ  العود  ز  بي   
ُ
ح ُيرجَّ  لكن 

القراميد  فوق  َرٌح 
َّ
ُمط  والجّص 

معبود   ُ خي   
ً
كليما اصطفاه    حت َّ 

ٍق  
َ
َيق وال  لغربيٍب   

َّ
تشهدن  ال 

ده 
َ
د
ْ
ُسؤ الحرُّ  يناُل  لوٍن   بكِل 

 
ٌ
ك مشي  العود  كلفِظ   

ٌ
لفظ اُس 

َّ
 والن

يخبأه العاج  حقُّ   
َ
المسك ترى   أما 

عمراٍن  ابُن  يباِل  َمتهِ   ولم 
ْ
د
ُ
  بأ

ي بعض األفكار، مما يقوده  
ي تسويغه للدفاع عن اللون شعريا، وتحس فيه االفتعال فز

يالحظ أن الشاعر هنا اجتهد فز
ي حق العاج والجص مطروح فوق القراميد، وحت  يثبت أن  

ي األسلوب؛ إذ يرى أن المسك مخبوء فز
إىل التعقيد فز

ي أصل خلقهم سواسية عند هللا وال فرق
ي األبيات الثالثة    الناس فز

بينهم إال بتقوى هللا؛ نزح إىل خلق هذه الصورة فز
ي صورة الرجل المحايد عندما يتحدث عن السواد والبياض إال أننا نالحظ 

األوىل. وبرغم أن الشاعر يحاول أن يظهر فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي بعض ألفاظه
ي   انحيازه إىل اللون األسود من خالل اللعب باأللفاظ فعندما يعرض البياض يعرضه فز

القلقة كما فز
ي )أخالفه السود(. 

 )يقق( بينما السواد يختار له تركيبا هادئا كما فز

 أثر ثقافته عىل شعره 

ي داليته المذكورة خي  دليل، فاالعتقاد بسواد 
ي شعر الكانىمي والبيت األخي  فز

تأثي  الثقافة الدينية واللغوية واضح فز
، ويظهر ورعه بقوة حي  ي

نما سئل عن عدم تناوله الهجاء فرأى أن ال دين لما يتتبع  سيدنا موس ناتج من فهم ديتز
ز الذين فضل بهما شعراء عرصه. كما أن الثقافة اللغوية النحوية عىل  ي البيتي 

معايب الناس، والحديث عن الموت فز
ي باب الوزير إبراهيم قائال: 

 وجه الخصوص أيضا ظاهرة بقوة عندما صور حساده فز

ي وقد أصبحت  
 فكيف ذلك واسىمي ليس ينرصف * معرفةهموا برصفز

ين ولكن بفضل علمه أضخ  هذا البيت ملت   باإلشارات النحوية فهو عند مجيئه المغرب كان مجهوال عند الكثي 
ي الدوائر الرسمية ومن كان كذلك أئز المرئ أن يصده بسهولة! 

 معروفا فز

اب أم بداية االنقطاع؟   بداية االغتر

ة أسميتها  ي منطقة كانم وما حفظته هذه الفي 
ة فز ي هذه الفي 

؛ ألننا ال نعرف شعرا فز ي األدب الكانىمي
اب فز بداية االغي 

ي بهرت الكانىمي 
قية نصوص لشاعر كان صنيعة تلك المنطقة الصاعدة الت  لنا المصادر المغربية واألندلسية والمرسر

ي وجدناها ال تشي  الطالب المهاجر المتعطش للعلم والمعرفة فنحن نعتقد أن برعمه لم يتفت
ي بلده، والنتف الت 

ح فز
ي شيئا 

ز سطورها إىل بيئته الكانمية بل كل ما نقرأ بوح عن الذات أو إشارات إىل وطنه الجديد. ولهذا ال يعتز إىل ما بي 
ي منطقة السودان األوسط أو ضمن مراحل قطرية جديدة نشأت فيما بعد فقط 

أن نعدها ضمن مراحل أدب ما فز
ي أن يشار إ

. يكقز  ليه أنه شاعر كانىمي

الشادي  األدب  مراحل  أوىل  وعدها  المنقطعة  البداية  مرحلة  حمدنا هللا  عبد هللا  فسور  الي  أسماها  ة 
الفي  هذه 

الخمس، وقد أسقط التسمية عليها، وسماها كذلك؛ ألنها انفصلت عن ما بعدها بخمسة قرون لم يعرف فيها عن 
ي 
ته سر ة حالة الشعر الذي توقف ولم يواصل مسي  ء؛ ألسباب غي  معروفة. وأعتقد أن التسمية موفقة بدرجة كبي 

ي  
لو كان األمر يتعلق ببيئة أدبية موحدة لكن حالة الكانىمي ال تعي  عن البيئة الشادية الحديثة وال تعي  عن بيئته الت 

ي   ي مغرئ  ي عرئ 
ي كانىمي وفكرها الثقافز اب: شخصها عرئ 

ز إذ؛ ولهذا فهي بداية االغي  ، ولكن هاجر منها حي  أو أندلسي
ف له   ؛ خصوصا ونحن أمام شاعر اعي  ي التعبي  عن حالة الشعر الكانىمي

مع ذلك تظل تسمية حمدنا هللا ناجعة فز
ي تحدثت فيه إال وصفه  

اجم الت  ق والغرب، ولما أقف عىل مصدر من مصادر األدب أو الي  ي الرسر
فطاحلة النقاد فز

ي العرص الحديث! بالمشهور أو المعروف. ولم نقف بعد ذلك عىل شا
ي هذه المناطق أبدا إال فز

 عر مثله فز

 الخاتمة: 
 بسم هللا، وبعد؛ 

ي عرفت بكانم أو كانم 
ي زمن مبكر جدا.  -إن المنطقة الت 

ي قلب القارة اإلفريقية قد عرفت العروبة فز
برنو الواقعة فز

ي الف
بنا فإذا غضضنا الطرف عن رأي أولئك النفر الذين يرون أن كانم قد عرفت العروبة فز ة السابقة لإلسالم وضز ي 

ز المقنعة؛ قلنا بثقة وتأكيد أن هذه المناطق عرفت العرب ولغتهم منذ   اهي  بهذا الزعم عرض الحائط لغياب الي 
منتصف القرن األول الهجري، بل كانت المرئر الذي أناخ به المهاجرون قوافلهم بعد رحالت مضنية، فكانت لهم 

ي اللهج والثقافة واللون. نعم الموطن: هاجروا إليه وتكاثر 
 وا فيه؛ فتكونت لديهم شخصية عربية جديدة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي إىل هذه المناطق قيما مثىل وأدبا راقيا غي  أن ثمة عوامل تضافرت أودت بحياة هذا الشعب إىل مصي   حمل العرئ 
ي 
 تهالكت  مجهول! ولعل غياب المراكز المهتمة والعروش المشجعة جعلت هذا األدب حبيس الذاكرة العربية الت 

ي أفواه البداة! 
ي معاض يرقص فز  اليوم إال عىل أدب شعت 

 مع مرور الزمن فلم نعير
ي بأن خلده التاري    خ، وخلد فنه فكان نواة عروبة لم يستو عودها؛  

إبراهيم الكانىمي الشاعر األسود وحده الذي حطز
 لكنه عي ّ عن واقع، وأفصح عن براعم مجد تليد! 

ي فاخرت بنسبه
ا إىل حمي  اهتمت بقيم حمي  وثقافتها، لكنها لم تفعل، ولو فعلت ذلك لجاءنا ليت العروش الت 

األفكار   وباء  من  لديداتها، وتحصنها  بها  تفاخر  أمجادا  ي ورثت كانم 
الت  المناطق  لهذه  وبنيت  وأدب عظيم،  علم 

 والثقافات المسخة، والنتشلتها من أوحال الضياع. 
  ماض من التاري    خ الناصع والحضارة البكر. الكانىمي أنموذج عروبة قوية كانت تتك  عىل

 . ز ي إال باهلل رب العالمي 
 آمل أن أكون قد وضحت غامضا، وصوبت خطأ، وجمعت شتات مواد غالية. وما توفيق 
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xviii  -    :    3ه(: االستقصا ألخبار دول المغرب األقىص،ج1315أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناضي الدرغي الجعفري السالوي )المتوفز
 104بيضاء ص  الدار ال -تح، جعفر الناضي/ محمد الناضي، دار الكتاب 


