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املقدمة

O بسم الله الرحمن الرحيم 

O الصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني O الحمد لله رب العاملني

القراء األعزاء،

نحــن نقــدم إليكــم كتــاب املؤمتــرات الثالثــة يعنــي الجــزء الثــاين لكتــاب املؤمتــر حــول اللغــة العربيــة وآدابهــا 

بعــد 1970م: نظــرة معــارصة )2015/02/05 – 2015/02/07م( والجــزء الثــاين لكتــاب املؤمتــر حــول 

ترجمة القرآن الكريم وتفسريه )2015/04/23م – 2015/04/25م( والجزء الثالث لكتاب املؤمتر حول 

نشــأة وتطــور أدب األطفــال يف اللغــة العربيــة )2016/01/27م – 2016/01/29م(.

وهكــذا نحــن نــورد بالتوصيــات التــي قدمــت يف هــذه املؤمتــرات. وبــكل غبطــة ورسور نحــن يف أداء الشــكر 

ملقدمي املقاالت القيمة يف هذه املؤمترات الثالثة خاصة واملؤمرات األخرى عامة. واملرجو من القراء 

الكرام أن يرشــدونا بإرشــاداتهم القيمة وأن يدعوا لنا لنجاح ســائر األعامل بالقســم. نقدم أمام القراء الكرام 

هذا الكتاب ســائلني املوىل عزوجل أن يوفقنا إلحياء لغة القرأن ولنرش لســان رســول رب العاملني.

السيد نوشاد د. تاج الدين املناين 
منسق املؤمتر رئيس قسم اللغة العربية 

جامعة كرياال - الهند جامعة كرياال - الهند 
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الجنس، األمة، واألدب العريب  )9
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ت��صيات امللتقى
ندوة دولية: ترجمة معاين القراآن الكرمي وتف�صريه

) 23 - 25 ابريل 2015م(

رفع رسالة شكر باسم املشاركني اىل ادارة الجامعة ممثلة بقسم اللغة العربية فيها رئيسا وأساتذة وطلبة   )1

عــىل تنظيــم  هــذه النــدوة وانجاحهــا.

الدعــوة اىل تشــكيل هئيــة عامليــة لرتجمــة القــرآن تجمــع نخبــة مــن العلــامء يف مختلــف التخصصــات تعمــل   )2

عــىل ترجمــة القــرآن اىل اللغــات األخــرى.

دعــوة منظمــة املؤمتــر اإلســالمي بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة لتبنــي هــذه الهيئــة وتوفــري االمكانــات   )3

لنجاحهــا.  الالزمــة 

العمل عىل متابعة الرتجامت الصادرة يف اللغات املختلفة دراسة ونقدا وتقوميا وبيان ذلك عرب وسائط   )4

متعــددة.

إنشاء مجلة علمية محكمة تعنى باملوضوعات املتعلقة برتجمة القرآن الكريم.  )5

العمل عىل اصدار تفسري مبسط منقح من الشوائب التفسريية يكون معتمدا يف ترجمة القرآن الكريم،   )6

العمل عىل بناء نظرية إسالمية يف ترجمة القرآن الكريم تتناسب مع خصوصية القرآن الكريم وقدسيته.  )7

الدعــوة إىل دراســة االشــكاليات املعيقــة للرتجمــة الســليمة ملعــاين القــرآن الكريــم ووضــع الحــول العمليــة   )8

لهــا.

دعوة األمة العربية واإلسالمية إىل اعتامد اللغة الفصحى يف يف التعليم واإلعالم.   )9

دعوة الدول العربية املقتدرة ماليا إلنشاء كرايس للغة العربية والدراسات اإلسالمية يف جامعات الدول   )10

غــري العربيــة ومراكــز االبحــاث فيهــا تعمــل عــىل التعريــف باللغــة العربيــة وتعليمهــا لغــري الناطقــني بهــا. 
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العمل عىل إنشاء أوقاف إسالمية لإلنفاق عىل مشاريع ترجمة القرآن.   )11

التحذيــر مــن التعصــب املذهبــي يف تفســري القــرآن الكريــم، واالبتعــاد عــن تأويــل اآليــات القرانيــة تأويــال يعمــق   )12

الخالفــات املذهبيــة ويعمــل عــىل تشــتت وتفتــت األمــة اإلســالمية.

ت��صيات امللتقى
ن�صاأة وتط�ر اأدب الأطفال يف اللغة العربية

)27 - 29 يناير / كان�ن الثاين 2016م(

ال بــد مــن االهتــامم بــاألدب العاملــي املرتجــم إىل اللغــة العربيــة املقــدم لألطفــال بــرشط أن يتناســب مــع   )1

ثقافتنــا.

ربط منهاج األطفال بالحياة ومشاركة أولياء أمورهم يف تأليف أدبهم ما أمكن ذلك.  )2

التأكيــد عــىل اعتــامد تدريــس مقــرر أدب األطفــال يف كل أقســام اللغــة العربيــة يف الجامعــات واملعاهــد   )3

العليــا.

ال بد من مراعاة الفئة العمرية عند الكتابة األدبية للطفل   )4

ربط الطفل بالرتاث اإلسالمي والعريب.  )5

الدقة يف اختيار املفردات واأللفاظ  املناسبة للطفل يف مرحلة التعليم قبل املدريس )رياض األطفال(.  )6

االهتامم بحفظ النصوص القرآنية والحديثية والشعرية والنرثية لتكوين امللكة اللغوية ومن مثة تنميتها.  )7

العمل عىل إعداد معاجم يف أدب الطفل تُعنى باملصطلحات األدبية وأعالم الكتابة يف أدب الطفل.  )8

االهتامم بأدب الطفل الفلسطيني بصفة خاصة.  )9

التأكيد عىل أهمية املوسيقى اللفظية واآللية  لتسهيل حفظ  النص األديب واالرتباط به معنى وسلوكا.  )10

التأكيد عىل رضورة استخدام الوسائط الرقمية من أجل تقديم أدب تفاعيل أصيل للطفل.  )11

األخــذ بعــني االعتبــار جهــود أصحــاب الخــربات يف الكتابــة لألطفــال )أبــو حســن النــدوي، كامــل الكيــالين....  )12

إلــخ( ونقدهــا، واالحتــذاء بهــا منهجــا وفنــا.
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تشجيع الطفل املبدع.  )15
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بيان الإعراب فـي تعلم اللغة العربية اأ�صل�ب 
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مقدمة

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسوله األمني، وعىل 

آله وأصحابه أجمعني، أما بعد..

بيان اإلعراب كتاب نحوي يف اللغة العريب باللغة 

امللياملية ألفه املولوي ين وي عبد السالم بن محمد 

األريكــويت نــرش الطبعــة األوىل ســنة 1970م و الثــاين 

ســنة 1974م نــرشه طباعــة “الهنــد”، تــريور، يف الطبعــة 

األوىل ثــم نــرشه يف طباعــة “يــووادى” بكاليكــوت.

قــد أثــر املولــوي يــن وي عبــد الســالم بــن محممــد 

األريكــويت تأثــريا عميقــا يف حيــاة املســلمني يف كــرياال 

استمســك  وعمــال.  علــام  األريكوتيــني،  بــني  وخاصــة 

املولوي بالدين الحنيف حق التمسك وفهم ان القرآن 

هو الحل الوحيد ملشاكل املسلمني بدأ يعلم الناس 

القــرآن الكريــم بالرتجمــة والتفســري يف اللغــة املحليــة. 

هــو الــذي بــدأ ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم يف اللغــة 

املحلية يف كرياال ألول مرة، وقد أتم بيان معاين اآليات 

القــرآن الكريــم كامــال ألريكوتيــني مرتــني يف األربعينــات 

اي قبــل مثانــني عامــا او اكــرث.

انــه اســس مؤسســات ســلم  ومــن أعاملــه الجليلــة 

الســالم، وعــدد مؤسســاتها حاليــا حــوايل عرشيــن. يف 

الحقيقــة إن هــذه املؤسســات هــي التــي غــريت أحــوال 

األريكوتيــني دينيــا ودنيويــا.

كان املولوي األستاذ ين وي عبد السالم بن محمد 

األريكويت عامال مخلصا يف السياســة يف حزب رابطة 

املســلمني بكرياال، وكان نائب رئيس رابطة املســلمني 

بكرياال. وكان عاملا يف القرآن الكريم وكان يحىك آيات 

مــا يف  القــرآن حتــى يف خطباتــه السياســية مثــل  مــن 

الخطبــات الدينيــة.

ألــف كتبــا عديــدة ومقــاالت  أنــه  آثــاره الطيبــة  ومــن 

كثــرية، وكان صحفيــا بارعــا. وكان نــارشا ملجلــة مشــكاة 

الهــدى مــن أريكــوت ســنة 1958م. وكان محــررا ملجلــة 

املنــار، و كتــب فيهــام مقــاالت عــدة يف موضوعــات 

مختلفــة. ومــن كتبــه القيمــة “بيــان اإلعــراب” يف النحــو 

الــرباءة”، و”املســلمون ومســؤوليتهم  العــريب. و”ليلــة 

اإلجتامعيــة”، و”رابطــة املســلمني أمــس اليــوم وغــدا”.

كتاب املولوي “بيان اإلعراب” أول كتاب يف النحو 

العريب يف اللغة امللياملية، ألفه يف أواخر الستينات 

مــن القــرن العرشيــن. مل يكــن يف كــرياال أي كتــاب يف 

النحو العريب ألفت بلغة كرياال. وفتح املولوي بتأليف 

اللغــة  لتعلــم  للملياليــني  جديــدا  بابــا  الكتــاب  هــذا 

العربيــة، وبعــد ذلــك كتــب كثــري مــن الباحثــني والعلــامء 

كتبــا عديــدة يف النحــو العــريب يف اللغــة املليامليــة. 

وكتــاب بيــان اإلعــراب كتــاب قيــم يف مضمونــه وممتــاز 

يف عرضــه لقواعــد النحــوي، وهــو أحســن كتــاب حتــى 

الآلن يف هذا الباب يف اللغة املحلية لهذا التأليف. 

ومميــزات عــدة وهــو حقــا ثــروة نفيســة للمكتبــة العلميــة 

باإلضافــة إىل كونــه معينــا صادقــا لطــالب علــم قواعــد 

اللغــة العربيــة يف لســان األم والوطــن. و عملــه هــذا ال 

بد أن يحمد ويشكر بلسان كل من يحب اللغة العربية 

يف هذا البلد. إذ فتح أمام املتعلمني واملعلمني بابا 
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يســريا ووســيلة ســهلة لفهــم قواعــد اللغــة العربيــة.

ملحة من حياة املولوي ين وي مبد السالم 
بن محمد األريكويت

هــو العــامل الكبــري الشــيخ املولــوي يــن وي عبــد الســالم 

األريكــويت املعــروف ب  الديــن  بــن محــي  بــن محمــد 

“يــن وي”، ولــد يف 21 رجــب ســنة 1331ه )1913م( 

قبــل مثــاين ســنوات لثــورة مليبــار املشــهورة. كان إســمه 

األول معيني كويت ثم بدله بعبد السالم، ولد يف بيت 

 )Ozhukoor( أمــه عائشــة بنــت ويــران مســليار بأوزكــور

قريبــا مــن كنــدويت )Kondotty( يف مقاطعــة مالبــورام 

.)Malappuram(

كانت أرسته دينية علمية معروفة بالرشف واملجد 

وكان والــده الشــيخ محمــد بــن محــي الديــن األريكــويت 

عاملــا بــني أهــل أريكــوت معتمــدا يف العلــوم الدينيــة. 

واســتوطن هــو وأرستــه يف أريكــوت )Areacode( يف 

مقاطعــة مالبــورام. وبــذل جهــدا كبــريا لتبليــغ الرســالة 

املحمديــة بــني االهــايل.

الــروح  تنميــة  يف  بــارزا  دورا  املولــوي  أدى  وقــد 

بــني مســلمي  اإلجتامعيــة  األحــوال  وتطــور  اإلســالمية 

مليبــار. وكان زاهــدا عــام يف أيــدي النــاس وراغبــا فيــام 

عنــد اللــه، معرضــا عــن الدنيــا وزينتهــا مقبــال إىل اللــه 

ومرضاتــه.

تلقى املولوي العلوم الدينية اإلبتدائية من مدرسة 

 )Thazhathangadi(بتايتنغــادي الهــدى”  “مشــكاة 

الســنة  فيهــا يف ســنة 1921م يف  التحــق  بأريكــوت. 

قبــل ذلــك  قــد علمتــه  أمــه  مــن عمــره وكانــت  الثامنــة 

كيفية الصالة يف حرضتها. وعلمه يف املدرسة األستاذ 

الشــهري يف هــذه البقعــة الشــيخ األســتاذ أحمــد كــويت 

نالــكات )Ahmed Kutty Musliar Nalakath(، لكــن 

تعلمــه فيهــا مل يطــل بإنفجــار الثــورة املليباريــة والتجــاء 

الناس اىل اآلكام والغابات خوفا من الرشطة الربيطانية.

إلتحــق املولــوي للدراســة  الثــورة  مــا هــدأت  بعــد 

املدرسية يف املدرسة اإلبتدائية بأريكوت. وملا كانت 

هنــاك  كان   )Mappila School( املدرســة مســلمة 

فرصــة للدراســة اللغــة العربيــة والدينيــة ايضــا. فتعلــم 

الشيخ من استاذها الكريم الشيخ أحمد كويت مسليار 

ومل  مــرض  وملــا  الدينيــة  الفقهيــة  العلــوم  مــن  كثــريا 

يقــدر عــىل حضــور املدرســة ذهــب املولــوي اىل بيتــه 

ومســجده للدراســة وقــرأ منــه الكتــب الفقهيــة املهمــة 

مثــل مجموعــة كتــب فقهيــة شــافعية بإســم “مجموعــة 

عرشة كتب” وفتح املعني وتحفة املجاهدين وغريها.

وبعــد أشــهر التحــق باملدرســة الحكوميــة بأريكــوت 

كانــت يف  )Government School, Areacode( و 

هذه املدرسة دروس يف القرآن الكريم والكتب الدينية 

إمتــام  وبعــد  مســلمة.  اي  مابليــة  مدرســة  كانــت  اذ 

الدراسة اإلبتدائية من أريكوت التحق باملدرسة الثانوية 

يف “منجــريي”، واثنــاء دراســته هنــاك زارهــا املفتــش 

الشــيخ عبــد الغفــور شــاه وملــا فهــم فطنتــه وقــوة عقلــه 

تعجــب منــه ونصحــه ان يلتحــق مبدرســة حاميــة اإلســالم 

بكاليكوت. وكانت تلك املدرســة ملجأ العقالء واوىل 

األلبــاب مــن الطلبــة يف ذلــك العــرص. وكان الطــالب 

كــرياال وعرضهــا متنافســني  مــن طــول  اليهــا  يتقاطــرون 

لإللتحــاق بهــا، إجابــة لنصيحــة املفتــش التحق املولوي 

عبد السالم بن محمد باملدرسة حامية اإلسالم وقىض 

فيها سنة، ويف أثناء هذه املدة تعلم اللغة اإلنجليزية 

ومتهــر مــن هنــاك يف شــتى الفنــون والعلــوم مســتفيدا 

من اســاتذتها. وبعد ذلك التحق يف املدرســة الثانوية 

مبنجــريي )Manjeri( وتعلــم فيهــا ثــالث ســنوات وأتــم 

فيهــا الدرجــة الثامنــة يف ســنة 1929م.

إدارة  يف  مهنــة  عــىل  حصــل  1935م  ســنة  ويف 

الربيــد يف أريكــوت، وصــار مديــرا فيهــا. ولكــن كان ذا 

رغبــة عظيمــة للتعلــم ولــذا وىل هــذه الوظيفــة إىل أخيــه 

األســتاذ يــن وي ويــران يف ســنة 1937م وانــرصف منهــا. 

 )Malappuram( ثم التحق باملدرسة الثانوية مبالبورام

أتــم  1940م  التاســعة و يف ســنة  الدرجــة  طالبــا يف 
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دراسته الثانوية يف السابعة عرش من عمره. ونال جائزة 

ل”أفظــل طالــب متخــرج” منهــا.

بتلشــريي  “برنــان”  بكليــة  التحــق  ذلــك  وبعــد 

مــدة  تطــل  )Brannan College, Thalachery( مل 

نــال  أثنــاء ذلــك  دراســته هنــاك اال ســنة واحــدة ويف 

يــن وي عبــد الســالم مهنــة حكوميــة يف دار  املولــوي 

تــريور )Tirur(، و عندئــد تعلــم  العــدل والقضــاء يف 

قانون العقوبات الهندية كاملة. ويف هذه املهنة عمل 

 )Calicut( و كاليكوت )Palakkad( املولوي يف بالكاد

و منجريي )Manjeri( و وداكرا )Vadakara( و غريها.

أخالقه وخدماته

مكبــا  الحفــظ  كثــري  النفــس  ذيك  القلــب  نقــي  وكان 

عــىل املطالعــة ومعتكفــا عــىل التدريــس فصيحــا يف 

اللغــة العربيــة، خبــريا بالفنــون األدبيــة ومتعمقــا يف علــم 

العقائــد وأصــول الديــن وعلــم الــكالم وعلــم الحســاب. 

وقــد اســن منــذ نعومــة أظفــاره بســنن اإلســالم فصــار 

كثري التواضع والتعظيم يوقر األساتذة ويكرم السادات 

ويعظم شعائر اإلسالم وال يخيش يف الله لومة الئم وال 

يعرض لنفثات الشياطني. ويكرم الضيوف ويعتني بهم 

اعتناء بالغا حتى ولو كانوا من تالميذه. وكان املولوي 

رحيام لطيفا وحريصا عىل اصالح املســلمني وناصحا 

لهم. وكان مداح النبي صىل الله عليه وسلم، ويقيض 

جــل أوقاتــه فيــه.

العلــم  مــن  امتلكــه  مــا  يبــدي  ال  متواضعــا  وكان 

بــل ميــيش الهوينــا  لــدى املجتمــع  والعقــل والقبوليــة 

بــني أظهرهــم، ال يشــوبه التفاخــر والتحاســد ومــا إليهــا 

مــن أنــواع أكــدار القلــوب القاســية. واليتكلــم إال قليــال 

عــن ســريته واليجيــب  إليــه  الســؤال  إذا طــرح  ويبتســم 

بهــا. مــن يعتنــي  إجابــة 

ويذكر إبنه األستاذ ين وي عبد الرحمن يف تواضع 

إىل  أنتخــب عضــوا  ملــا  أنــه  وذلــك  املولــوي خاللــه 

 Member( مجلس الدراسة األردوية بجامعة كاليكوت

Urdu Board of Studies, Calicut University( بانــه 

مل يقبــل العضويــة ورصح بانــه مل يــدرس اللغــة األردويــة 

إىل  ذهــب  لتوليهــا  ولكنــه ضغــط  لهــا،  اهــال  فليــس 

الشــيخ يــس يــم رسور )S M Sarvar( االســتاذ املاهــر 

يف اللغة االردوية مبالبورام، سافر كل يوم إىل مالبورم 

حــوايل ثالثــني كيلوميــرت مــن أريكــوت، وتعلــم منــه اللغــة 

األردويــة ثــم قبــل تلــك العضويــة يف مجلــس الدراســة 

األردويــة بجامعــة كاليكــوت.

ىك  يــن  املولــوي  املشــهور  الشــاعر  قــرض  وقــد 

أحمد الكدوتوري رثاء عن الشيخ املولوي ين وي عبد 

الســالم بــن محمــد و يقــول:

الشيخ أسسها لتنشــر دامئــــا

نورا مبينا فيه مثل منار

هو فيه أسس “سلام لسالم” من

يرقاه ينجي من ردى وبوار

قد كان يويص من يخاطب قائال

“كونوا تقاة ال من الفجار

فتعلمـــوا القرآن وادكروه إذ

هو نعم نرباسا ملن هو سار

من يحمل القرآن غفالنا يكن

مثل الحامر الحامل األسفار”.

خدماته اللغوية واألدبية والعلمية والدينية

محمــد  بــن  الســالم  عبــد  وي  يــن  املولــوي  أثــر  وقــد 

تأثــريا عميقــا يف حيــاة املســلمني يف كــرياال وخاصــة 

بــني األريكوتيــني، علــام وعمــال. وقــد قــدم إىل النــاس 

خاصة اىل املســلمني أفكارا جديدة يك يرشــدهم من 

الظلــامت إىل النــور. ويف بدايــة عــرصه كان املســلمون 

منغمسني يف الخرافات والبدع، وكانوا يعملون أعامال 

محدثــة وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا حتــى ان 

بعضهــا يجلبهــم اىل الكفــر بآيــات اللــه والــرشك بــه.
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استمسك املولوي بالدين الحنيف حق التمسك 

وفهــم ان القــرآن هــو الحــل الوحيــد ملشــاكل املســلمني 

بالرتجمــة والتفســري  الكريــم  القــرآن  النــاس  يعلــم  وبــدأ 

يف اللغــة املحليــة. هــو الــذي بــدأ ترجمــة معــاين القــرآن 

مــرة، وقــد  كــرياال ألول  اللغــة املحليــة يف  الكريــم يف 

مرتــني  كامــال  الكريــم  القــرآن  اآليــات  معــاين  بيــان  أتــم 

او  قبــل مثانــني عامــا  اي  األربعينــات  ألريكوتيــني يف 

اكــرث. مــا اســعد األريكوتيــني ! علمــوا نــور القــرآن الكريــم 

وواســتقوا مــن منبعــه الفيــاض، وفقــوا يف األربعينــات 

لدراســة تعاليــم القــرآن كامــال مرتــني.

انــه اســس مؤسســات ســلم  ومــن أعاملــه الجليلــة 

الســالم، وعــدد مؤسســاتها حاليــا حــوايل عرشيــن. يف 

الحقيقــة أن هــذه املؤسســات هــي التــي غــريت أحــوال 

األريكوتيــني دينيــا ودنيويــا. وال ســيام املدرســة الثانويــة، 

اكب الناس عليها وعلموا فيها ابناءهم، وكان يف هذه 

املدرســة اهتــامم خــاص باللغــة العربيــة فتعلــم صغــار 

األريكوتيــني فيهــا وتثقفــوا ثقافــة طيبــة.

يف  السياســة  يف  مخلصــا  عامــال  املولــوي  كان 

حزب رابطة املسلمني بكرياال، وكان نائب رئيس رابطة 

املســلمني بكــرياال. وكان عاملــا يف القــرأن الكريــم وكان 

يحىك آيات من القرآن حتى يف خطباته السياسية مثل 

مــا يف الخطبــات الدينيــة.

دينيــا  كــرياال  مشــهورا يف  خطيبــا  املولــوي  وكان 

أربعــني  مــن  أكــرث  الجمعــة  وسياســيا، وخطــب خطبــة 

عاما يف مسجد ميتلنغادي، و خطب خطبات عديدة 

لنــدوة املجاهديــن بكــرياال، ولرابطــة املســلمني بكــرياال 

يف مختلف انحاءها. وكان شجاعا يف كالمه وخطبته. 

وقــد ترجــم املولــوي خطبــات عديــدة مــن أمــراء رابطــة 

املســلمني مــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة املليامليــة 

مثــل الشــيخ الصاحــب محمــد إســامعيل رئيــس رابطــة 

املســلمني وغــريه.

ملــا كان املولــوي مولعــا باللغــة االنجليزيــة – وكان 

نــادرا جــدا بــني املســلمني يف ذلــك العهــد –  ذلــك 

كان مرتجــام قديــرا. كان يفــد عليــه النــاس مــن مختلــف 

االنحــاء ليدعــوه الرتجمــة حينــام يــزور بالدهــم الرؤســاء 

مــن خــارج كــرياال. وقــد ترجــم هكــذا عــدة خطــب للســيد 

والســيد   )Muhammed Ismail( اســامعيل  محمــد 

لياقــة عــيل خــان )Liyaqath Ali Khan( والســيد عبــد 

مــن  وغريهــم   )Abdussathar Sait( ســيت  الســتار 

زعــامء رابطــة املســلمني الهنديــة وكان منهــج املولــوي 

يف الرتجمة انه يستمع اىل كلامت الخطيب من اولها 

اىل آخرهــا ثــم يرتجــم للنــاس مــا قالــه بــدون زلــل وال خطــا 

يبــدأ مبــا بــدأ ويختــم مبــا ختــم، يخيــل اىل النــاس انــه 

خطبــة مســتقلة جذابــة.

كان املولــوي قائــدا يف املجــال الســيايس أيضــا 

بكــرياال. وقــد  رابطــة املســلمني  وخطيبــا مشــهورا يف 

خــدم خدمــات جليلــة للمســلمني. ومــن ميزتــه أنــه قصد 

بأعامله السياسية والدينية وجه الله ومل يرد من الدنيا 

اي مكافــأة. و كان قــد أثــر يف نشــأة رابطــة املســلمني 

تأثريا عميقا وخدم فيها مضحيا حياته. ولذا نشأ رابطة 

املســلمني نشــأة عظيمــة يف مقاطعــة مليبــار بأعاملــه 

القيمــة وخدماتــه الجليلــة.

ومن آثاره أنه ألف كتبا عديدة ومقاالت كثرية، وكان 

صحفيــا بارعــا. وكان نــارشا ملجلــة مشــكاة الهــدى مــن 

أريكــوت يف ســنة 1958م. وكان محــررا ملجلــة املنــار، 

و كتــب فيهــام مقــاالت عــدة يف موضوعــات مختلفــة. 

ومن كتبه بيان اإلعراب يف النحو العريب. وليلة الرباءة، 

املسلمون ومسؤوليتهم اإلجتامعية، رابطة املسلمني 

أمــس اليــوم وغــدا.

وقد تويف املولوي يف 8 يونيوا يف 1997 م، وبقي 

منهــا أعاملــه القيمــة كبيــان اإلعــراب ومؤسســات ســلم 

الســالم وحركــة مدارســة القــرآن وغريهــا.

بيان ا مراب

بيــان اإلعــراب كتــاب للنحــو العــريب باللغــة املليامليــة، 

ألفــه املولــوي يــن وي عبــد الســالم بــن محمــد و نــرش 
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 19 الثــاين يف  و  الســنة 1970م  الطبعــة األوىل يف 

أغسطس يف سنة 1974م والثالث يف سنة 1992م، 

نــرشه طباعــة يوواتــا )Yuvatha Publication( فيهــا أكــرث 

مــن ســتمئة صفحــة.

ان “بيان اإلعراب” الذي الفه األستاذ هو عمل قيم 

قام به يف خدمة اللغة العربية كام هو جدير بالحفاوة 

والتقديــر. اذ ان املؤلــف قــد بــذل جهــده مــدة طويلــة 

العــريب وجمــع  النحــو  كتــب  امهــات  البحــث يف  يف 

منهــا معلومــات هامــة ونقلهــا اىل اللغــة املحليــة بــكل 

دقــة و أمــان، كــام عنــى املؤلــف بعــرض املوضوعــات 

ورشحهــا يف أســلوب ســهل واضــح. ويشــتمل كل بــاب 

مــن ابــواب هــذا الكتــاب عــىل النــص العــريب للموضــوع 

الوافيــة والتمرينــات املفيــدة. وهــذا  البيانــات  وعــىل 

كتاب ذات فوائد عظيمة يستفيد منه الطالب والعامل 

ملا جمع من معلومات كثرية يف قواعد اللغة العربية.

وقــد كتــب الشــيخ ىك يب محمــد بــن أحمــد رئيــس 

الكتــاب  لهــذا  مقدمتــه  يف  بكــرياال  العلــامء  جمعيــة 

ويقول: “ ملا تصفحت الكتاب الثاين يف بيان اإلعراب 

يــن  العــامل الفاضــل املولــوي  ألفــه األخ الكريــم  الــذي 

وي عبــد الســالم بــن محمــد بــن محــي الديــن األريكــويت 

يشــتغل  ملــن  نفيســة  هديــة  و  مثينــة  تحفــة  وجــدت 

بدراســة النحــو والــرصف بــال أســتاذ مــن الذيــن يعرفــون 

اللســان املليبــاري وقــد أىت املؤلــف يف هــذا الكتــاب 

مبعظــم أبــواب النحــو والــرصف وأحكامهــا وألحــق بــكل 

بــاب مترينــا بحيــث يســهل عــىل املطالــع أن يتمــرن عــىل 

انشــاء الجمــل موافقــا لقواعــد النحــو والــرصف”. ويقــول 

أيضــا “وأرى هــذا الكتــاب مفيــدا للمســتفيدين و غــري 

مســتغنى عنــه للمســتفيدين فأنصــح جميــع مــن يحــب 

دراســة لغة الضاد من املليباريني ان يقتني نســخة من 

هــذا الكتــاب العظيــم الفائــدة”.

أهمية بيان ا مراب يف مرص تأليفه

بــن محمــد كتــاب  الســال  يــن وي عبــد  ألــف املولــوي 

“بيان اإلعراب” يف أواخر الستينات يف القرن املايض 

الســنة  األوىل يف  ونــرش طبعتــه  العرشيــن  القــرن  أي 

الكتــب املليامليــة يف  باكــرة  الكتــاب  1970م، وهــذا 

النحــو العــريب، إذ مل يكــن ألهــل كــرياال يف ذلــك الحــني 

اية امكانية لتعلم اللغة العربية وغريها اال بتلك اللغة. 

وكانت التدريس حينذاك يف زوايا الجوامع واملساجد 

وذلك ايضا كان محصورا عىل الكتب الفقهية ومبادئ 

الكتب النحوية. واشتهر هذه املعاهد بنبوغ اساتذتها.

“بيــان  كتــاب  املولــوي  ألــف  العهــد  هــذا  ويف 

اإلعــراب”، لتعلــم اللغــة العربيــة ألهــايل كــرياال بلغتهــم 

املحليــة. وكان هــذا العمــل خدمــة جليلــة لــكل مــن اراد 

االستفادة من اللغة العربية واستنباط االحكام الرشعية 

مــن مصادرهــا االصليــة، النــاس اســتطاعوا عــىل قــراءة 

القــرآن الكريــم والســنن النبويــة والكتــب العربيــة وفهــم 

مضامنهــا وتبليغهــا وامثالهــا يف الحيــاة.

وقد زين الشيخ األستاذ محمد عىل شهاب تنغال 

األزهــري مبقدمــة هــذا الكتــاب قيمــة، والشــيخ شــهاب 

تنغــال عــامل قديــر باللغــة العربيــة إذ هــو مــن خريجــي 

جامعــة األزهــر املشــهور. وكــذا قــدم األســتاد املولــوي 

ىك يب محمــد بــن أحمــد كتــب مقدمــة لهــذا الكتــاب، 

بأريكــوت  العربيــة  كان عميــدا يف كليــة ســلم الســالم 

لنــدوة  أمينــا عامــا  كــام كان  مــن عرشيــن ســنة،  ألكــرث 

املجاهديــن بكــرياال ألكــرث مــن ربــع قــرن.

ببب تأليف بيان ا مراب

يذكــر املولــوي يف مقدمــة هــذا الكتــاب ســبب تأليفــه، 

ومــن قولــه هــذا نصــه.. “ومــن أهمــه لتفهيــم القــرآن الكريــم 

كتبــت كتابــا صغــريا للنحــو العــريب بإســم بيــان اإلعــراب، 

ونرش يف السنة 1970م، تقبل الناس هذا الكتاب بقبول 

حســن، ولــذا ألفــت هــذا الطبعــة الثانيــة بــرشح واضــح”.

الكريــم ال تصــح اال  القــرآن  قــراءة  ان  رأى املولــوي 

إذا كان عاملــا يف النحــو العــريب، فتقــدم بتأليــف هــذا 

الكتاب القيم. ويف مقدمة هذا الكتاب يقول املولوي 

عــن ســبب تأليــف هــذا الكتــاب، ومــن قولــه “كتبــت هــذا 
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النبويــة وســائر  الكريــم والســنة  القــرآن  الكتــاب لتفهيــم 

الكتب العربية مبارشا للسان امللياملية أو ألهل كرياال”.

وقــد كتــب الشــيخ ىك يب محمــد بــن أحمــد رئيــس 

الكتــاب  لهــذا  مقدمتــه  يف  بكــرياال  العلــامء  جمعيــة 

ويقول: “ ملا تصفحت الكتاب الثاين يف بيان اإلعراب 

يــن  العــامل الفاضــل املولــوي  ألفــه األخ الكريــم  الــذي 

وي عبــد الســالم بــن محمــد بــن محــي الديــن األريكــويت 

يشــتغل  ملــن  نفيســة  هديــة  و  مثينــة  تحفــة  وجــدت 

بدراســة النحــو والــرصف بــال أســتاذ مــن الذيــن يعرفــون 

اللســان املليبــاري وقــد أىت املؤلــف يف هــذا الكتــاب 

مبعظــم أبــواب النحــو والــرصف وأحكامهــا وألحــق بــكل 

بــاب مترينــا بحيــث يســهل عــىل املطالــع أن يتمــرن عــىل 

انشــاء الجمــل موافقــا لقواعــد النحــو والــرصف”. ويقــول 

أيضــا “وأرى هــذا الكتــاب مفيــدا للمســتفيدين و غــري 

مســتغنى عنــه للمســتفيدين فأنصــح جميــع مــن يحــب 

دراســة لغة الضاد من املليباريني ان يقتني نســخة من 

هــذا الكتــاب العظيــم الفائــدة”.

الكتب التف امتقد املولوي يف تأليف بيان ا مراب

ألــف املولــوي هــذا الكتــاب يف أســلوب مســتقل عــن 

ســائر الكتــب العربيــة يف النحــو العــريب، وقــد اعتمــد 

املولوي يف تأليفه كتبا كثرية يف النحو العريب والرصف 

وغريهــا. ومــن الكتــب الهامــة التــي اعتمــد املولــوي:

قواعد اللغة العربية لحفني ناصف وغريه( 1

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك إلبن هشام ( 2

ورشحه الترصيح

مغني اللبيب إلبن هشام( 3

قطر الندى إلبن هشام مع رشحه مجيب الندا( 4

زنجان للغزى ومع رشحه للتفتلزاين( 5

ألفية ابن مالك مع رشحه إلبن عقيل وغريها.( 6

أجزاء بيان ا مراب

جزء املولوي ين وي عبد السالم بن محمد هذا الكتاب 

اإلبتدائيــة،  الــدروس  األول:  الجــزء  أجــزاء،  ثالثــة  إىل 

والثــاين: دروس الــرصف، والثالــث: دروس يف النحــو.

الجزء األول: الدروس اإلبتدائية

قســم املولوي هذا الباب إىل أربعة فصول، وهي 

اإلســم،  تقســيم  الفعــل وأقســامه،  الكلــامت،  أقســام 

البــاب عــن  بــني املولــوي يف هــذا  والنكــرة واملعرفــة. 

مبــادئ هــذا الفــن كامــال.

الجزء الثاين: الترصيف

ويف هــذا البــاب بــني املولــوي عــن قواعيــد الــرصف 

وأقســامه، وأكــد املولــوي أن الــرصف هــو موضــوع مهــم 

يف قواعــد النحــو العــريب، ولــذا بــني عنهــا قبــل الدخــول 

البــاب عــرشون  إىل قواعــد النحــو العــريب. ويف هــذا 

فصــال. وهــي: امليــزان واألوزان، والــالزم واملتعــدي، 

ترصيــف األفعــال املــايض، ترصيــف املضــارع واألمــر، 

الحــذف واإلبــدال يف أمثلــة مخصوصــة، نونــا التوكيــد، 

إســام  والقطــع،  الوصــل  واملتــرصف، همزتــا  الجامــد 

الفاعــل واملفعــول، املصاعــف، املعتــل، املهمــوز، 

الجامــد واملشــتق، املصــدر، إســام الفعــل والصــوت، 

واملشــتقات.

الجزء الثالث: النحو

وهــو البــاب بــني املولــوي عــن النحــو العــريب كامــال، 

وفيهــا خمســون فصــال، بــني املولــوي يف هــذا البــاب 

قواعــد النحــو العــريب كامــال مــع األمثلــة. بــدأ بالجملــة 

املفيــدة – الــكالم – واملبنــي واملعــرب إىل الحــروف. 

وفصولها: الجملة املفيدة – الكالم واملبني واملعرب، 

عالمــات إعــراب الفعــل ومواضــع رفعــه، مواضــع نصــب 

غــري  الــرشط  أدوات  الفعــل،  جــزم  مواضــع  الفعــل، 

الجازمــة، إعــراب الناقــص، املبنــي مــن األســامء، إعــرال 

غــري  اإلعــراب  عالمــات  األصليــة،  وعالماتــه  األســامء 

األصليــة، مواضــع رفــع اإلســم، املبتــدأ والخــرب، الفاعل، 

التنــازع يف العمــل،  النائــب عــن الفاعــل، اإلشــتغال، 
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للتربئــة وال  إن وأخواتهــا، ال  النواســخ وكان وأخواتهــا، 

سيام، أحكام أخريف إن وأخواتها، مواضع نصب اإلسم 

واملفعــول بــه، طــن وأخواتهــا، أفعــال املقاربــة، األفعــال 

املطلــق،  املفعــول  مفاعيــل،  ثالثــت  تنصــب  التــي 

املفعول فيه، املفعول ألجله، املفعول معه، الحال، 

املستثنى، التمييز، العدد، كنايات العدد، املنادى، 

الجــر والحــروف  بليــس،  إن وال والت ومــا املشــيهات 

الجــر، اإلضافــة، اإلســتغاثة، الندبــة، التوابــع – النعــت، 

البــدل،  النســق،  عطــف  البيــان،  عطــف  التوكيــد، 

التعجــب ونعــم وبئــس، الرتخيــم وأســامء الزمــة النــداء، 

النســب،  التصغــري،  التحذيــر واإلغــراء،  اإلختصــاص، 

الوقف، اإلخبار بالذي وفروعه واأللف واالم، الحروف.

أبلوب بيان ا مراب

سلك املولوي يف تأليف هذا الكتاب أسلوبا جديدا 

أو أســلوبا متميــزا عــن ســائر الكتــب العربيــة يف النحــو 

العريب، ألف املولوي أوال القاعدة يف اللغة العربية ثم 

عربها باللغة امللياملية. ثم بني عنها باللغة امللياملية 

أيضا، أخريا يقول األمثلة لها. ولغته العربية وامللياملية 

هــام ســهالن جــدا إلدراك القــارئ بــه بالرسعــة، يقــدر 

يــدرك  أن  البديــع  الجديــد  األســلوب  بهــذا  القــارئ 

لســائر  مشــقة، خالفــا  بــال  والقواعــد رسعــة  األحــكام 

الكتــب النحويــة املدونــة يف اللغــة العربيــة فقــط.

الــدروس  عــرص  الكتــاب يف  هــذا  املولــوي  ألــف 

املســاجدية، يــدرس فيهــا الكتــب يف زوايــا املســاجد 

شــفويا بــال كتابــة وال متاريــن دراســية، ظهــر املولــوي يف 

الــدارس  يقــدر  بأســلوب جديــد حيــث  الكتــاب  هــذا 

عــىل مامرســة التمرينــات مــن الكتــب نفســه. فاســتطاع 

املولــوي ان يوصــل الجيــل القديــم بالجيــل الحديــث.

أمثلة من بيان ا مراب

الباب الثالث والستون: عطف البيان

أوال القاعــدة: عطــف البيــان تابــع موصــح للمتبــوع 

النكــرة، كالنعــت إال أن  املعرفــة، ومخصــص للمتبــوع 

النعــت يجــب أن يكــون مشــتقا، أو مــا يف تأويلــه كــام 

تقــدم. وليــس عطــف البيــان كذلــك، بــل هــو كالبــدل 

زيــن  نحــو عــيل  بعــد اإلســم،  اللقــب  املطابــق، فمنــه 

العابديــن، واإلســم بعــد الكنيــة، نحــو أبــو حفــص عمــر، 

والظاهــر بعــد اإلشــارة نحــو هــذا األســتاذ.

ثــم  اللغــة املليامليــة  القاعــدة إىل  ثــم ترجــم هــذه 

بينهــا يف اللغــة املليامليــة بيانــا واضحــا. وبعــد ذلــك 

العربيــة. اللغــة  اىت بتمرينــات يف 

قصــد املولــوي بالتمرينــات بعــد كل بــاب مامرســة 

مــا درســه واتقانــه باإلســتعامل.

الخالصة

وقــد أهــدى املولــوي يــن وي عبــد الســالم بــن محمــد 

للغــة العربيــة آثــارا ضخمــة، نظــام وعمــال، تأليفــا ومقالــة. 

وقــد ألــف املولــوي أربعــة كتــب يف موضوعــات شــتى 

“بيــان  كتــاب  أهمهــا  ومــن  عديــدة.  مقــاالت  وكتــب 

اإلعــراب” يف النحــو العــريب. وهــو أول كتــاب نظــم يف 

اللغــة املليامليــة للنحــو العــريب، ســاعد هــذا التأليــف 

اهــل كــرياال يف تعلــم النحوالعــريب اميــا مســاعده. ومــن 

و “املســلمون و مســؤوليتهم  الــرباءة”  “ليلــة  مؤلفاتــه 

اإلجتامعيــة” و “رابطــة املســلمني أمــس، اليــوم، غــدا”.

للغــة  با لعــريب  ا للنحــو  كتــاب  اإلعــراب  بيــان 

بــن  الســالم  عبــد  يــن وي  املولــوي  ألفــه  املليامليــة، 

محمــد و نــرش الطبعــة األوىل يف الســنة 1970م، نــرشه 

طباعة الهند، تريور، و الثاين يف 19 أغسطس يف سنة 

1974م والثالــث يف ســنة 1992م، نــرشه طباعــة يوواتــا 

)Yuvatha Publication( فيها أكرث من ستمئة صفحة.

ان “بيان اإلعراب” الذي الفه األستاذ هو عمل قيم 

قام به يف خدمة اللغة العربية كام هو جدير بالحفاوة 

والتقدير. اذ ان املؤلف قد بذل جهده مدة طويلة يف 

البحــث يف امهــات كتــب النحــو العــريب وجمــع منهــا 

معلومــات هامــة ونقلهــا اىل اللغــة املحليــة بــكل دقــة و 
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أمــان، كــام عنــى املؤلــف بعــرض املوضوعــات ورشحهــا 

يف أسلوب سهل واضح. ويشتمل كل باب من ابواب 

وعــىل  للموضــوع  العــريب  النــص  عــىل  الكتــاب  هــذا 

كتــاب  الوافيــة والتمرينــات املفيــدة. وهــذا  البيانــات 

ذات فوائــد عظيمــة يســتفيد منــه الطالــب والعــامل ملــا 

جمــع مــن معلومــات دقيقــة يف قواعــد اللغــة العربيــة.

أســلوبه يف تأليف هذا الكتاب، أســلوب جديد أو 

أســلوب مســتقل عــن ســائر الكتــب العربيــة يف النحــو 

العــريب، ألــف املولــوي أوال القاعــدة يف اللغــة العربيــة 

ثــم عربهــا باللغــة املليامليــة. ثــم بينهــا باللغــة امللياملية 

العربيــة  فيــه  ولغتــه  لهــا.  األمثلــة  يقــول  أخــريا  أيضــا، 

وامللياملية هام سهالن جدا لتفهيم القارئ بالرسعة.

حــرض هــذا الكتــاب علــامء اللغــة العربيــة وكتابهــا 

عــىل تأليــف الكتــب النحــوي وغريهــا يف كال اللغتــني 

املحلية والعربية واقتدى به كثري منهم كالشيخ األستاذ 

ام يت محمد عىل الذي ترجم النحو الواضح املشــهور 

إىل اللغــة املليامليــة بإســم “ســوغاما عربــك غرامــار”.

مضمونــه  يف  قيــم  كتــاب  اإلعــراب  بيــان  وكتــاب 

وجيــد يف عرضــه لقواعــد النحــوي، وهــو أحســن كتــاب 

حتــى الــآلن يف هــذا البــاب يف اللغــة املحليــة. ولغــة 

بيــان اإلعــراب جذابــة وطريقــة عرضــه لقواعــد النحــو يف 

غايــة الدقــة والفهــم، يكفــي للكشــف عــن ذوق املؤلــف 

يف اللغــة وعمــق إدراكــه لقواعــد اللغــة العربيــة. واتبــع 

الكاتــب يف تأليــف الكتــاب أحــدث الطــرق يف البحــث 

أجــاد  الغــوي وفلســفته.  التأليــف  فــن  والتنســيق يف 

املولوي يف وضع املعيار واملقاييس الختيار األلفاظ 

والكلامت، وال شك أنه أفضل طريقة يف فن التأليف، 

جديــر بالذكــر أن القــارئ ســيجد يف بيــان اإلعــراب مــا 

يغنيــه يف البحــث عــن غــريه لقضايــا القواعــد العربيــة، 

وأنــه جمــع فيــه أبــواب النحــو أجمــع.
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 اأ�صعار الربيع العربي لعبد الرحمن ي��صف القر�صاوي 
وف�ؤاد النجم وفاروق ج�يدة

نظرة من وجهة اأدبية

حممد اأ�صلم. اإ.ك
)الباحث، بجامعة جوهرالل نهرو، نيودلهي(

الربي  العريب قد الكت به األلسنة وحرّكت به األقالم 
وسّودت به بياضات عّدة صفحات وأىت الربيع العريب 

مبــا أىت وفــات بــه مــا فــات ولكــن حّريــة التعبــري نشــأت 

بصــورة كاملــة مل تتمتّــع بهــا العــامل العــريب مــن قريــب 

الزمــان وهــذه هــي الكلــامت التــي شــاركها عبــد اللــه بــن 

ابــن محمــد املــوريس املعــزول مــن  محمــد املــوريس 

رئاســة جمهوريــة مرصتــدّل عــىل واحــة الحّريــة الواســعة.

“نطيعك اذا أطعت الله يف أمورنا واذا تخلّفت أو 

وضعــت قدمــك بخطــوة اىل الخلــف يف إعــادة حقــوق 

وأمــور األنــاس الشــهداء واألشــالّء يف الثــورة أو خبــت 

يف إمتــام بقيّــة األمــور التــي هدفناهــا بالثــورة أقــوم قــّدام 

الثــورة ضــّدك”.

كانــت صــور الربيــع العــريب تتقلـّـب وتتغــرّي يومــا بيوم 

وســاعة بســاعة بعــد مــا أشــعلت فتيلــة نــار ثــورة الربيــع 

املباحثــات  مائــدة  عــىل  اآلن  حتــى  وتجــري  العــريب 

واملناقشــات عــن نتــاج ونتائــج الربيــع العــريب، وتبقــى 

ومثــار  زهــور  هــي  مــا  مقنــع،  جــواب  بــدون  الســؤال 

الربيــع؟؟ أو أكان الربيــع بــدون الزهــار والثــامر؟؟ وعــىل 

أّي حــال أن العــرب فتحــوا اآلن أفواههــم كانــت صامتــة 

مــن  بعيــد وحّركــوا أقالمهــم كانــت ســاقطة  زمــن  منــذ 

أيديهم لخوفهم الشديد من امللوك والحّكام والرئاسة 

الهاتكــة حتــى جــرأ الشــاعر الحمــريي أحــد شــعراء الربيــع 

العــريب أن يقــول عــن حّكامهــم:

“حكامنا األنعام )عفوا( إنها ملفيدة...لكننا

مل نستفد شيئا من الحكام قبال...

حّكامنا الالشيئ )عفوا( إنه ما رضّنا الالشيئ

لكن رضّنا حّكامنا قوال وفعال..!!

من يشرتي مّنى ملوك املسلمني جميعهم

 ويبيعني بدل امللوك “حذاء حاكم فنزويال…”

نعم هذا من عجب العجاب، كانوا قوما يخافون أن 

ينطقوابكلمــة أو كلمتــني ضــّد ملوكهــم وحّكامهــم ولخــّط 

رأيهــم ضــّد قــرارات حكوميّــةواآلن تغــرّي كل شــيئ بــكل 

معنــى ولــو كانــت حّريــة التعبــري مــن أهــداف الثــورة أنهــم 

حّققوها بكل معنى وكالم عبد الله بن املوريس دليل 

واضــح لذلــك وســائر أبنــاء مــرص وســائر البلــدان العربيــة 

يجرئون اآلن إلطالق الكالم الجريح ضّد أمرائهم وملوكهم 

وورقــات عديــدة توجــد يف الشــبكات االجتامعيــة أيضــا 

األشــعار  مــن  واملزيــد  األمــر  لهــذا  حيّــة  تبقىشــاهدة 

واملقــاالت والزوايــا يكتبهــا أهــايل تلــك البلــدان تنــرش 

يف جرائدهــم ومجالّتهــم ونســخهم دامئــا واملباحثــات 

واملداوالت الحارّة التي تجري يف القنوات تنقد وتظهر 

الخطّات الخفيّة مللوكهم وقراراتهم غري الدميوقراطيّة. 

واذا دقّقنــا النظــر كان الربيــع العــريب ســالحا ذي حّديــن 

أخذوهــا ضــّد ملوكهــم املســتبّدين.



19  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

ورسعــان مــا بــدأ هــذا الربيــع أخــذ أن يباحــث عــن 

أزهــار ازدهــرت يف تلــك الربيــع وعــن أمثــار ينعــت فيــه 

ولكن املباحثات واملناقشات واملحارضات مل تقنعنا 

بأجوبــة شــافية وكافيــة والربيــع ال يــزال شــيئا مخفيّــا عنــه 

وعــن نتاجــه.

ويف وقت نفسه أن بعض أقوال رّواد الثورة يعطينا 

رائــد  الغنــويش  راشــد  قــال  كــام  بأمــل ورجــاء  ويزّودنــا 

النهضــة يف الثــورة التونيســية يف مقابلــة أجرتهــا جريــدة 

الــرشق بقطــر حيــث يقــول عندمــا ســئل، هــل هنــاك أّي 

تعاون وتنسيق باطنّي بينكم وبني من اختري اىل رئاسة 

مــرص واملغــرب فقــال “نعــم وكلّنــا زمــالء يف مدرســة 

تلــك  القرضــاوي  يوســف  ووصــف  واحــدة  إســالميّة 

املدرسة باملدرسة االسالميّة املتوّسطة ومع اختالف 

البلدان واألحزاب كلنا سواء ونسري اىل هدف واحد”.

الجزيــرة  مثــل  إعالمــات  كاتــب يف  الدبــايش  وحامــد 

وغارديــن ومحــارض يف إحــدى الجامعــات يف نيويــورك 

يقــول يف كتابــه املشــهور الشــامل عــن الربيــع العــريب 

االســتعامريّة” حيــث  بعــد  مــا  نهايــة  العــريب،  “الربيــع 

ثــورة  ثــورة مغلقــة مثــل  يقــول: “الربيــع العــريب ليســت 

ســابقة ولكــن يفتــح أبوابــا اىل إمكانيّــات جديــدة هاّمــة 

وهــذه تعــدم نظريّــات مثــل الرشقيّــة والغربيّــة والــرشق 

والغــرب واإلســالم وأوربــاّ.”

والربيــع العــريب الزم أن يقــرأ مــن جوانــب متعــّددة 

يف وقــت واحــد مــن الدينيــة والسياســية واالجتامعيــة 

واألدبية واالقتصادية واالّ لكان الفهم عنه شيئا عشوائيّا 

الربيــع  بقرائــة  اذا قمنــا  املثــال  وناقصــا وعــىل ســبيل 

العــريب مــن الجانــب الدينــي ليتّضــح لنــا أن تلــك املــدة 

كانت مّدة قتال املسلم مسلام وهتك عرضه وفضحه 

وســرت عورة عيوبه مع إهامل قدســيّة األماكن واألوقات 

ومل يخرج من أفواه املسلمني اال كلامت تجّرح قلوب 

أخيــه املســلم وتكلمــه واال هتافــات تفضــح رئيــس البــالد 

املســلم و مهــام كانــت قــرارات الرئيــس ومواقفــه، إنــه 

اللــه فكيــف هــذا؟! وأحــد  اال  إلــه  ان ال  مســلم شــهد 

الشــعراء شــبّه رئيــس مــرص الســابق حســني مبــارك بــإيب 

لهــب يف شــعره باســم “تبّــت يــداه”!! وال يفيدنــا هــذه 

وال آخــذه هــذه النقــاط اىل مائــدة البحــث.

أيعار الربي  العريب

ومــن املعــروف لدينــا أن أهــّم األســلحة والقــّوات التــي 

قادت وسادت الربيع العريب هو األدب خاصة الشعر 

والشبكات االجتامعيّة أيضا كام اعرتف بها كّل العلامء 

واملالحظــني وهنــاك حــوار هــزيل بــني حســني مبــارك 

مــن عــدم  النــاس مســتهزئا وســاخرا  وعســكريّه أوجــده 

معرفتــه عــن فيــس بــوك والشــبكات االجتامعيّــة وذلــك 

هناكفــي  أن  مبــارك  حــرضة حســني  ذكــر يف  عندمــا 

ميدانالتحرير فيس بوك وتويرت هام قّوتان مهّمتان يف 

الثــورة فقــال مبــارك لعســكريّه “قــم باعتقالهــام برسعة”.

وهناك أشعار عديدة قرضها فحول الشعر العريب 

الحديــث يف الربيــع العــريب وقامئــة هــؤالء تطــول ومنهــم 

جويــدة  وفــاروق  الجــخ  وهشــام  رساج  الرحمــن  عبــد 

وأحمــد فــؤاد نجــم وفــؤاد حســن عبــد القــادر الحمــريي 

وعبــد الرحمــن يوســف القرضــاوي وأحمــد محــرم وجــامل 

الصليعي ورشيف أبو وجدان ويارس طويش وغريهم وال 

يهتــّم بنــا اإلشــارة اىل كل الشــعراء ســواء قرضــوا أشــعارا 

عديــدة أو شــعرا وشــعرين ولكــن نقــرص أنظارنــا اىل ثالثــة 

شــعراء مــن مــرص والبحــث عــن قيمــة أشــعارهم األدبيــة 

وهم عبد الرحمن يوســف القرضاوي بن العامل الشــهري 

يوســف القرضــاوي وفــاروق جويــدة وأحمــد فــؤاد نجــم.

مبد الرحمن يوبف القرماوي

مــن  كان عبدالرحمــن يوســف شــاعرا وإعالميــاّ مرصيــاّ 

مواليــد 18 ســبتمرب 1970 م وهــو عضــو مؤســس يف 

عــدد مــن الحــركات السياســيّة املعارضــة لنظــام مبــارك 

نظــام  للتغيــري وعــارض  الوطنيّــة  مثلكفايــة، والجمعيّــة 

حســنيمبارك، وكتــب ضــّده العديــد مــن القصائــد التــي 

ذاع صيتها منذ عام 2003 وحتى ســقوط نظام مبارك 
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يف فربايــر 2011 واختــري منســقاً عامــاً للحملــة قبــل ثــورة 

يناير وبكّل هذا لقب بـ”شاعر الثورة” نسبة إىل ثورة 25 

يناير الذي كان واحدا ممن دعوا إليها ونظّموا فعاليّاتها 

وشــاركوا بالكتابــة الشــعريّة والنرثيّــة والعمــل الســيايس 

التنظيمــي يف إنجاحهــا. وقــد منــع مــن الكتابــة والعمــل 

التلفزيوين خالل فرتة حكم مبارك، ثم استأنف نشاطه 

اإلعالمي بعد الثورة. وكتب املقال اليومي واألسبوعي 

يف عدد من الصحف املرصيّة والعربيّة منهاالرشوق، 

اليوم السابع، األهرام، الدستور، صوت األمة، املرصي 

اليوموغريهــا وعــىل أّي حــال كان مــن أهــّم دعــاة التغيــري 

الســيايس الســلمي يف مــرص، ويعــّده البعــض مــن أهــم 

السياسينّي الشباب يف مرحلة ما بعد ثورة يناير. وقّدم 

التليفزيونيــة املتنّوعــة مثلخلــف  الربامــج  مــن  العديــد 

 الحقيقــة، الحــّد الفاصــل، صفحــة الــرأي ومــا إىل ذلك.

ولــه مــن الدواويــن واملؤلفــات:” نــزف الحــروف” 1992 

“ يف  و  )شــعر(،   2003  “ املــرآة  أمــام  و”  )شــعر(، 

عنــدي  يشء  ال   “ و  )شــعر(،   2004 صحةالوطــن” 

 /7  “ املكشــوف  “عــىل  و  )شــعر(   2005  “ أخــرسه 

2006 )شــعر(، و”اكتب تاريخ املســتقبل “2006/11 

)شــعر(، و” حــزن مرتجــل “ 2008 )شــعر(، و” يوميــات 

ثورة الصبار “ 2011 )مذكرات(، و” رثاء امرأة ال متوت 

الرئيــس” 2013 )شــعر(. “ 2012 )شــعر(، ومســبحة 

قــد  القرضــاوي  يوســف  الرحمــن  عبــد  الشــاعر  أن 

عــّدة موضوعــات  تعالــج  األشــعار  مــن  عديــدا  قــرض 

مثــل الربيــع العــريب وغــريه ومــن أهــّم قصائــده: “اِعتــذر 

الكبــري  الشــاعر  كتبــه  مــا  عــىل  تعليقــاً  فعلــت”،  عــام 

محمود درويش بعنوان “أنت منذ اآلن غريك” وموقفه 

من حركة املقاومة الفلسطينية حامس و”يقول العدو” 

تعليًقــا عــىل مــا نرشتــه الجرائــد اإلرسائيليــة عــن إهانــة 

“ كونداليــزا رايــس” وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة 

للرئيس” محمــود عبــاس” حــني تباطــأ فـــي توقيــع بيــان 

فقــد  )نوفمــرب 2007م(،  للســالم  “أنابوليــس”  مؤمتــر 

زجرتــه بقولها “ كفــوا عــن هــذه األالعيــب ووقعــوا” فــام 

كان من الرئيس إال أن أطاع صاغرًا ذليال!. نقلت ذلك 

جريدتا األهرام والرشق األوسط، ومل يصدر أي تكذيب 

من الرئاســة الفلســطينية! و”الراحلون بال قبور” و”متى 

كتــب يف  ومــاّم  و”جنــازة منضبطــة”  املــوت”  موعــد 

الربيع العريب قصيدة “تبت يدا”، و “ارحل” و”ساللة” 

و”عــىل بعــد خلدونصــف” و”الهاتــك بأمــر اللــه”.

بأمــر  “الهاتــك  مــن  األبيــات  بعــض  هنــا  وأضيــف 

الله”قرضهــا الشــاعر عبــد الرحمــن يوســف ضــّد حســني 

مبــارك وعــن اســتبداديّته الهتاّكــة ويف هــذا الشــعر إنــه 

الحــاّدة  املعــاين  نفســها  توحــي  الكلــامت  يســتخدم 

عــن هــذا  الشــعب املــرصّي  أفــكاره وأفــكار  ويشــارك 

الحاكم الظلوموالزم أن تطلق األعني اىل تلك السطور 

العاليــة يف زبدتهــا ومبناهــا:

“....أمَوالَُنا لََك ِحلٌّ

فَاْمأل ِبَها ُجْعبَتَْك

َخلَْف الِحرَاَسِة َدْوَما ً

ُمْستَْعرَضا ً قُوَّتَْك

تُبْدي َمظَاِهَر ِعز 

تُْخِفي ِبَها ِذلَّتَْك....

و كُلُّ أبَْناِء َشْعِبي

قَْد َشاَهَدْت قَْسَوتَْك

يَْوُم الِحَساِب قَريٌب

تََرى ِبِه َخيْبَتَْك

ِة َحٌق يَْوُم املَِنصَّ

فَُخذ ْ ِبِه ِعرْبَتَْك

َهذي الُجُموع ُ يَِقيَنا 

َدْت بَيَْعتَك !!!” َما َجدَّ

وقصيــدة عبــد الرحمــن يوســف باســم “تبّــت يــداه” ضــّد 

لهــب امللعــون يف  بــأيب  يشــبّهه  إنــه  مبــارك  حســني 

القــرأن الكريــم ويجعــل نجليــه الجــامل والعــالء كيــدي 
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أّم جميــل  لهــب ويقيــم زوجتــه سوســن يف مقــام  أيب 

زوجــة أيب لهــب.

“ابن و أب

ذنب و ذنب

ال تسألوا عن السبب

هذا قضاء و قدر

قىض من األرض الوطر

به اليقني قد وجب

و ال تسل عن النسب....

ابن و أب

كلب و كلب

قانونه دم يسيل للركب

مع أنه شاخ

يريد أن يورث األوساخ

و ال عجب

جاء الذهب

و االبن فاز باللقب

و الله عنه قد كتب

تبت يدا أيب لهب”.

أحمد يعاد النجم

أحمد فؤاد نجم )املولود يف 23 ماي 1929مبحافظة 

الرشقيــة بجمهوريــة مــرص العربيــة( هــو أحــد أهــم شــعراء 

العاميّــة املرصيّــة، وأحــد املناضلــني بالكلمــة واألغنيــة 

الشــعبي  الفــن والشــعر  بــارز يف  طيلــة حياتــه، واســم 

العريب الحديث واملعارص، وبسبب مواقفه النضالية 

الزخمة وانحيازه إىل جانب الفقراء واملعدومني، دخل 

السجن عدة مرات يف العهدين النارصي والسادايت. 

يرتبط اسمه باسم امللحن واملغّني الشعبي املشهور 

الشــيخ  مــع غنــاء  تتــالزم أشــعاره  إمــام، حيــث  الشــيخ 

الــذي  الجامهــريي  االحتجــاج  روح  عــن  معــربة  إمــام 

بــدأ بعــد نكســة يونيــو )جــوان( 1967. صحيــح هنــاك 

بعــض االلتــواءات طبعــت حياتــه السياســية والنضاليــة 

والثقافية عىل املستوى النظري، لكنه وجد لها حلوال 

بوقوفه دوما إىل جانب الفقراء، وما يزال يناضل حتى 

بعد فقده لصنوه وصديقه يف رحلته النضالية الشيخ 

إمــام اللذيــن شــكال معــا عمــودا فقريــا لألغنيــة النضاليــة 

القــرن  املرصيــة والعربيــة طيلــة الســنوات األخــرية مــن 

املــايض. وألنــه ال يــزال يناضــل بطريقتــه الخاصــة ضــد 

االســتبداد والطغيــان واالســتغالل حتــى اآلن. وإنــه قــد 

العــامّل والطلبــة  اشــرتك يف مظاهــرة مــع اآلالف مــن 

التــي اجتاحــت مــرص ســنة 1946 ويقــول الشــاعر عــن 

حياتــه يف تلــك الفــرتة: “كانــت أهــم قــراءايت يف ذلــك 

العظيــم  الــرويس  للــروايئ  “األم”  روايــة  هــي  التاريــخ 

مكســيم غــوريك، وهــي مرتبطــة يف ذهنــي ببدايــة وعيــي 

العــامل، واألســباب  الحقيقــي والعلمــي بحقائــق هــذا 

املوضوعية لقسوته ومرارته. ومل أكن حتى ذلك الحني 

قــد كتبــت شــعرا حقيقيــا، وإمنــا كانــت أغــان عاطفيــة 

تــدور يف إطــار الهجــر والبعــد ومشــكالت الحــب التــي 

مل تنته حتى اآلن... وكنت يف ذلك الحني أحب ابنة 

عمتــي وأمتنــى أن أتزوجهــا، لكــن الوضــع الطبقــي حــال 

دون إمتــام الــزواج، ألنهــم أغنيــاء”.

“إن  أراغــون  الفرنيس لويــس  الشــاعر  عنــه  وقــال 

الدكتور عــيل  األسوار” وأســامه  تســقط  قــوة  فيــه 

البندقيــة”. الراعي “الشــاعر 

البلــدان  تتعلّــق بقضايــا  ولــه أشــعار عديــدة قيّمــة 

بلــدي” و”جائــزة  أهــل  “يعيــش  العربيّة وغريهــا ومنهــا 

نوبل” و”االخالق” و”الخواجة األمريكاين” و”استغامية” 

و”األقــوال املأســورة” و”هــام مــني واحنــا مــني” و”البتاع” 

و”الكلــامت املتقاطعــة” و”تذكــرة مســجون” و”كلــب 

الست” و”أبجد هوز “ و”ورقةمن ملف القضية” تخيل 

يل األمــاين أن حظــى” ومــا إىل ذلــك.
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وهنــاك قصيــدة مشــهورة للشــاعر باســم “اىل األمــة 

العربية” يوّضح فيها عن حالة العربيّة الحاليّة املنحطّة 

املتدهــورة وعــن مواقــف امللــوك العــرب الذيــن يحنــون 

غبــار األرض اىل  الغــرب حتــي يدخــل  أمــام  رؤوســهم 

أنفوهم وحّقا أن العنرص الهاّم الذي مييّز هؤالء الشعراء 

املعارصيــن أن لهــم آراء بيّنــة وأنظــارا قيّمــة عــاّم تجــري 

حولهــم وهــذه ممكــن بوســعة وبتقــّدم التقنيــة الحديثــة 

وهــذه هــي بعــض أبيــات مــن “اىل األمــة العربيــة”:

عــىل  والنهيــق  النعيــق  بــِك ســوى  يليــق  يعــد  “مل 

الورديــة أحالمــك 

مل يعد يليق بك سوى أن تكوين سجادة تدوس عليها 

األقدام الغربية

مل يعــد يليــق بــك شــعارات الثــورة حــني صــار ربيعــك 

العــريب مرسحيــة

مل يعــد يليــق بــك الحريــة حــني صــارت رصخاتــك كلهــا 

يف الســاحة دمويــة

مل يعد يليق بك أن ترصخّي باالسالم وتهمتِك باألصل 

أنِك ارهابية

مل يعــد يليــق بــك يــا أمــة مؤمتراتهــا مؤامــرات وكالمهــا 

تفاهــات وقراراتهــا وهميــة

كرامتهــا  دفنــت  أمــة  يــا  التحيــّة..  بــك  يليــق  يعــد  مل 

حــي”. وهــي  الــرتاب..  تحــت  وعروبتهــا 

ياروا جويدة

مســرية  ىف  الشــعراء  أبــرز  مــن  واحــد  جويــدة  فــاروق 

ثريّــة  الشــعر العــرىب املعارصوصاحــب تجربــة شــعرية 

لهــا خصوصيتهــا ومتيزهــا ومجموعــة األعــامل الشــعرية 

مجلــدات.  3 عــىل  وتشــتمل  مؤلفاتــه  احــدى  هــى 

واملجلــد األول يحتــوى عــىل الدواويــن االتيــة “حبيبتــى 

الحــب” و”لألشــواق عــودة” و”ىف  ال ترحىل”و”يبقــى 

عينيك عنواىن”و”دامئا أنت بقلبى”و”الوزير العاشق” 

)مرسحية شعرية( واملجلّد الثاىن يحتوى عىل الدواوين 

االتيــة “ألىن أحبــك” و”شــئ ســيبقى بيننا”و”طاوعنــى 

القهــر  العمر”و”زمــان  أبيــع  النســيان”و”لن  قلبــى ىف 

علمنى”و”دمــاء عــىل ســتار الكعبــة” )مرسحيــة شــعرية( 

واملجلّــد الثالــث يحتــوى عــىل الدواويــن االتيــة “كانــت 

لنــا أوطان”و”آخــر ليــاىل الحلم”و”ألــف وجــه للقمر”و”لــو 

ليلــة  عمــرى”و”ىف  فيــك  أعاتــب  نفــرتق”و”  مل  أننــا 

عشــق”و”الخديوى )مرسحيــة شــعرية(.

أن الشــاعر فــاروق جويــدة اشــتهر بقصائــده “ارحــل” 

وكلمــة “ارحــل” كانــت صوتــا وهتافــا ارتفــع صداها طيلة 

أرايض الربيع العريب وفاروق جويدة بدأ يقرض أشعاره 

يف الربيــع العــريب بـ”ارحــل” ويف نفــس العنــوان انــه نظّم 

الســابق للواليــات  الرئيــس  بــوش  قصيــدة ضــّد جــورج 

عــىل  وأشــعاره حصلــت  مــرص.  زار  عندمــا  املتّحــدة 

دعم وتأييد كبري من كل الجوانب ورفع الناس أياديهم 

بهتافــات أبيــات جويــدة.

وهذه بعض األبيات من “ارحل”:

“ارحل وحزبك يف يديك

ارحل فمرص بشعبها وربوعها تدعو عليك

فــردا واحــدا  الوطــن  مــا أرى يف  فــإين   ارحــل 

بابتســامته  يتيــام  طفــال  تنتظــر  إليــكال  يهفــو 

وجنتيــك يقبــل  أن  الربيئــة 

الدهــر  تطاردهــا همــوم  أّمــا  تنتظــر   ال 

ســاعديك تطلــب 

 ال تنتظــر صفحــا جميــال فالخــراب مــع الفســاد 

يرفرفــان مبقدميــك

ارحل وحزبك يف يديك...

)ويقول يف تلك القصيدة أيضا(:

ارحل وابنك يف يديك

  إرحل وابنك يف يديك 

قبل طوفان يطيح
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  ال تعتقد وطنا تورثه لذاك االبن 

يقبل أو يبيح 

  البرش ضاقت من وجودك.. 

هل البنك تسرتيح؟

هذي نهايتك الحزينة هل بقى يشء لديك؟

ارحل وعارك أي عاْر...”

وهنــاك خصوصيّــات وعنــارص خاّصــة متيّزالشــعراء 

قــد ســاروا عــىل  العــرب عــن غريهــم وذلــك أن هــؤالء 

نبضــات  عــن  العــريب وكتبــوا دامئــا  مــا ســار املجتمــع 

الشــعوب ومل متــض أيّــة مــّدة ومل تنخــدم أيّــة ثــورة إال 

والشعراء العرب قرضوا فيها األشعار وقاموا مبهاّمتهم 

األدبيّــة وعــىل ســبيل املثــال أن الشــعر العــريب كان يف 

العــرص الجاهــيل عــىل الخمــر والنســاء ألن النــاس كانــوا 

معهام وبهام ويف العرص اإلسالمي الشعر لبس لباس 

اإلسالم وبعده تتغرّي األساليب الشعريّة عندما تغرّيت 

تقــوم  الجديــدة  البرشيّــة واألســاليب  الحيــاة  إطــارات 

مقــام األســاليب القدميــة الشــعرية العربيــة التقليديّــة 

عندما فتحت البلدان وامتزجت واختلطت الثقافات 

والحضــارات وهكــذا كانــت حالــة األدب العــريب خاّصــة 

الشــعر ومــع مجيــئ الشــعر الحــّر بــدأ الشــعراء يقرضــون 

القضايــا  عــن كل  بياضــات صفحاتهــم  ويســّودون كل 

املشــاكل  كل  وعــن  اليوميّــة  حياتهــم  يواجهونهــا يف 

االجتامعيّــة والسياســيّة.

املصادر واملراج 

تاريخ األدب العريب، ألحمد حسن الزيّات	 

تاريخ األدب العريب، األدب القديم، لحنا الفاخوري	 

الدعوة، مجلة مليامليّة	 
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 اإ�صهامات ال�صيخ الدكت�ر �صعيد الرحمن الأعظمي الندوي 
ودوره فـي ال�صحافة العربية الهندية

د/عزالدين الندوي
املحارض املوقت,قسم اللغة العربية بجامعة كرياال

الشيل الدكتور بعيد الرحمن األمظمف الندوي

أمــني وخطيــب  ومــؤرخ  بــارز  وناقــد  بــارع  أديــب  هــذا 

مصقــع وصحفــي إســالمي رائــد يعــد مــن عظــامء أبنــاء 

كــره موطــن  أعظــم  أنجــال مدينــة  ومــن  العلــامء  نــدوة 

العلامء العباقرة ومقر األدباء والشعراء واملحدثني منذ 

قديــم الزمــان ويعتــرب مــن نبغــاء الهنــد وأدبــاءه. وحملــة 

الفكــر اإلســالمي الســليم يف شــبه القــارة الهنديــة يحتــل 

مكانــة مرموقــة بــني رواد الكتــاب املفكريــن اإلســالمني 

يف عاملنا العريب واإلسالمي مبقاالته املثرية اإليجبية 

العــرب  لــدى  البنــاءة يف هــذا العرصالراهــن. ويتمتــع 

باالعتامد الكامل مبا يقوم يف مجال الدعوة اإلسالمية 

مــن خدمــات رائعــة التــزال غــرة يف جبــني تاريــخ الدعــوة 

اإلســالمية العامليــة, لووصفنــاه برائــد الصحافــة العربيــة 

الهنديــة ملــا كان خطــأ.

حياته وثقايته

ولــد األســتاذ ســعيد الرحمــن األعظمــي يف بلــدة مئــو 

مبديريــة أعظــم كــره 14 مايــو 1936 م يف أرسة رشيفــة 

عرفــت بالعلــم والديــن. وكان والــده الشــيخ املحــدث 

أيــوب األعظمــي. تلقــى مبــادئ العلــوم  موالنــا محمــد 

اإلســالمية والعربيــة يف مدرســة مفتــاح العلــوم مبئــو ثــم 

ســافر إىل لكنــاو والتحــق بــدار العلــوم لنــدوة العلــامء 

اللغــة  العليــا يف  دراســته  فيهــا  أكمــل  1952م  ســنة 

العلــامء  نــدوة  أســاتذة  مــن  وأدابهــا واســتفاد  العربيــة 

الســيام مــن ســامحة الشــيخ أيب الحســن عــيل النــدوي 

العــريب  التخصــص يف األدب  ونــال شــهادة  املرحــوم 

بالدرجــة األوىل يف عــام 1954م. ثــم ارتحــل إىل بغــداد 

عــام 1958م وتلمــذ عــىل ســعادة الدكتــور العالمــة تقــي 

الديــن الهــاليل املراكــيش أســتاذ جامعــة بغــداد ورجــع 

بعد سنة إىل الهند وعني مدرسا يف دار العلوم لندوة 

التدريــس  العــريب واســتمر يف  العلــامء ملــادة األدب 

وأصبح عميدا لكلية اللغة العربية وأدابها سنة 1993م 

إىل أن وافــا األجــل لســامحة العالمــة أيب الحســن عــيل 

النــدوي واخــرت مديــر دار العلــوم لنــدوة للعلــامء ســنة 

1999م وال يــزال يشــغل يف اإلدارة بعــون للــه وكــره.

لنــدوة  العلــوم  لــدار  الجامــع  إمــام املســجد  وهــو 

العلــامء وخطيبــه حيــث أنــه يتحــىل هــذا املنصــب منــذ 

أكرث من خمســني ســنة إىل اآلن, يؤدي هذه الخدمات 

الجليلة بكل أمانة وإخالص وال يرتكها يف مواسم الشتاء 

والصيــف الشــديدين.وهو يحافــظ عــىل أمــور ويواظــب 

عــىل أوقاتــه ويكمــل أمــوره عــىل امليعــاد ويحــث الطلبــة 

عــىل مواظبــة األوقــات ويجــد الوقــت ألعاملــه اإلداريــة 

والتدريســية وللكتابــة والخطابــة واللقائــات. وال يفقــد 

وقتــا إال يف اإلســتفادة واإلفــادة وهــو رجــل يــؤدي حقــه 

مــع الوقــت وشــخصية مثاليــة حيــة يف معنــى الكلمــة.

أثناء هذه املدة الطويلة أنه شارك يف إنشاء مجلة 

لرئيــس  “البعــث اإلســالمي” وتحريرهــا وكان مســاعدا 

املجلة الشــيخ األســتاذ املوهوب محمد الحســني وآل 
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إليــه منصــب رئيــس التحريــر بعــد وفــاة األســتاذ محمــد 

الحسني عام 1978م وهو نائب رئيس لجريدة “الرائد” 

التي بدأت عام 1959م نصف الشهرية ويعمل لها من 

أول صدورهــا إيل األ بــإذن اللــه.

مــن املعلــوم لــدى أصحــاب التاريــخ أن املســلمني 

العنايــة  شــديدي  كانــوا  الهنديــة  القــارة  شــبه  يف 

باللغــة العربيــة وآدابهــا منــذ أن قدمــوا إىل هــذه البــالد 

واســتوطنوها موطنــا ومدفنــا. وبذلــوا جهداجهيــدا يف 

باللغــة  وترويجهــا ورشحهــا  اإلســالمية  العلــوم  تدويــن 

العربيــة الفصحيــة. فنشــأ فيهــم علــامء وأدبــاء وشــعراء 

العــرتة. اللغــة  بهــذه  وكتــاب وخطبــاء 

عندمــا نهضــت نــدوة العلــامء ورفعــت لــواء اللغــة 

العربيــة وعقــدت عزمــا وشــيكا عــىل بعــث هــذه اللغــة 

مــن زوايــة الخمــول والذبــول إىل الرقــي واإلزدهــار ومــن 

النــاس  الحصــار الضيــق إىل الجوالواســع ونفــت ظــن 

بأنها لغة دينية أثرية قدمية بل أكدت أن اللغة العربية 

هــي مفتــاح املكتبــة اإلســالمية الزاخــرة والرابطــة األدبيــة 

يف الشــعوب اإلســالمية والبلــدان اإلســالمية وهــي لغــة 

ولغــة  والقانــون  الرشيعــة  لغــة  والنشــاط.  بالقــوة  حيــة 

السياسية واإلجتامعولغة الثقافة والحضارة والصحافة 

ولغة الدين الذي هو آخر األديان الساموية , يخلد مع 

الزمــن ويســاير مــع الحيــاة ولغــة خاتــم األنبيــاء الــذي جــاء 

بالرشيعة الخالدة ونزل فيها الكتاب يف أفصح اللغات 

وأقــوى اللهجــات العامليــة.

إن الناس قدأقروا بفضل ندوة العلامء وأبناءها يف 

هــذه الناحيــة العامليــة النــادرة حتــى نبــغ فيهــا الكتــاب 

واألدبــاء واملؤلفــون اعــرتف لهــم علــامء العــرب بالفضــل 

العربيــة منهــم الســيد  اللغــة  واإلجــادة واإلقتــدار عــىل 

والشــيخ  النــدوي  عــامل  ومســعود  النــدوي  ســليامن 

الحســني  محمــد  والشــيخ  النــدوي  عــيل  أبوالحســن 

والشــيخ  اإلســالمي  البعــث  مجلــة  مؤســس  النــدوي 

محمــد الرابــع النــدوي والشــيخ واضــح رشــيد النــدوي 

النــدوي. الرحمــن األعظمــي  والشــيخ الدكتــور ســعيد 

إنــه بــدأ عملــه الصحفــي مســاعدا مــع الشــيخ محمــد 

الحسني مؤسس مجلة البعث اإلسالمي سنة 1955م 

وتعلم منه الطريق واملنهج يف مجال الصحافة العربية 

وكان لــه تجــارب ممتــازة وخــربة عميقــة ونالــت املجلــة 

اإلعجاب والتقدير يف األوساط العلمية واألدبية. توىل 

الشــيخ ســعيد األعظمي رئاســة املجلة إثر وفاة األســتاذ 

محمــد الحســني عــام 1978م واســتبقى حــرارة املجلــة 

بســامتها  واحتفــظ  بإدارتهــا  واســقل  ووزنهــا  وقيمتهــا 

وخصائصهــا بــل رفــع مســتواها ووســع انتشــارها.

ركــز الشــيخ ســعيد األعظمــي عنايتــه عــىل نفــح روح 

العمــل يف األمــة اإلســالمية وإيقاظهــا مــن غفوتهــا, عربــا 

وعجــام ودفعهــا إىل التحــرك اإلســالمي للتخلــص مــن 

آثــار االســتعامر وعمالهــم ودعاهــم إلقبــال النــاس إىل 

دراســة اإلســالم ومنعهــم مــن األعــامل والحــركات التــي 

تهــدم مــا بنــاه ســلفنا مــن رجــال الدعــوة اإلســالمية.

وعــرف الشــيخ ســعيد األعظمــي مســئولية الصحافــة 

يخاطــب  كان  لــذا  اإلعــالم  وســائل  ســائر  ومســؤولية 

الشباب املسلم منذ أول يوم توىل رؤاستها ويدعوهم 

إىل التمسك باآلداب اإلسالمية ومتثيل القوة اإلنسانية 

ويكونوا منوذجا أمثل للعامل البرشي ويثري فيهم الغرية 

مــن  النــاس  ينقــذوا  الدينيــة يك  والحامســة  اإلميانيــة 

الشــقاء إىل الســعادة ومــن الجهــل إىل العلــم.

أن كتاباتــه يف الصحافــة العربيــة الهنديــة عــن طريــق 

مجلــة البعــث اإلســالمي تبــدي حــال الدعــوة اإلســالمية 

واألســس اإلميانيــة العقيديــة واملنهــاج الفكريــة األصيلــة 

بــكل ثفــة وقــوة واهتــامم واقتنــاع. هــي ترفــع كلمــة حــق 

يف كل مــكان وتكافــح الدعايــات الباطلــة يف كل زمــان 

وتحــدت القوميــة العربيــة ونقــدت الحضــارت الغربيــة 

عــن  الهدامــة وكشــفت  الحــركات  املاديــة وصادمــت 

املذاهــب الخداعــة املدمــرة كاإلشــرتاكية والشــيوعية 

املنحرفــة وأســفرت وجوههــا وحقيقتهــا ورصحــت بقــوة 

اإلســالمي  املنهــج  ونــادت إىل  الصــدق  كلمــة  الحــق 

الســليم وإىل أفــكار بنائــة صالحــة لــألرض وأهلهــا.
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إن الشيخ األعظمي يقوم بأداء واجباته ومسؤولياته 

بــكل صــدق وإخــالص وجــرأة  العربيــة  تجــاه الصحافــة 

املــدة  املســئولية  هــذه  أداء  يف  وســيتمر  وأمانــة 

املديــدة أكــرث مــن نصــف قــرن يحمــل أهدافاغاليــة مــن 

الحكمــة واملوعظــة يف مجــال الدعــوة اإلســالمية ومــن 

املوضوعية املنهجية يف البحوث والكتابات العلمية.

عــن  يتأخــر  أداء يف ظــروف قاســية ومل  أنــه أدى خــري 

إصدارهــا عــىل امليعــاد ومل يــرض بلحظــة واحــدة بــأن 

يفــرت عــن مســؤوليته نحــو بنــاء العــامل اإلســالمي العــريب 

يــرتك أي جــزء حقــري مــن أجــزاء الوحــدة اإلميانيــة  ومل 

العظيمــة وقــام يف غايــة مــن الجديــة واإلعتنــاء وصــان 

الصحافــة العربيــة بالحصانــة اإلميانيــة والعقائديــة مــن 

كل زيــغ وفســاد.

إنــه فتــح أمــام العــامل الهنــدي والعــريب نافــذة مــن 

الفكــر بكلمة”شــعارنا الوحيــد إىل اإلســالم مــن جديــد” 

تســودها  التــي  الباطلــة  النظريــات  مــن  كثــريا  وغــري 

الفواحش واملنكرات كام غري نظرية من البعث العريب 

اإلســالمي  واألدب  اإلســالمي  البعــث  إليهــم  وقــدم 

أنهــم يف  اإلســالمي  الشــباب  وينبــه  والفكراإلســالمي 

حاجــة ملحــة إىل تقريــب الصفــوف وتوحيــد الكلــامت 

الباطــل, ويشــجع  أمــام  حتــى يكونــوا وحــدة متامســكة 

العربيــة  بالصحافــة  العنايــة  إىل  العربيــة  اللغــة  طلبــة 

العــامل  تربــط  الحديــث وهــي وســيلة  العــريب  واألدب 

األســوية  الــدول  بــني  اتصــال  ووســيلة  كلــه  اإلســالمي 

واإلفريقيــة وبــني الهنــد وجزيــرة العــرب, ألنهــا تــدرس يف 

املــدارس اإلســالمية لكونهــا لغــة القــرآن والحديــث فهي 

معروفــة يف ســائر أنحــاء العــامل اإلســالمي يف الطبقــة 

املتعلمة حتى الجامعات العرصية تضم أقسام اللغة 

العربيــة يف الــدول غــري اإلســالمية.

أنــه كتــب مختلــف شــئون العــامل اإلســالمية واألمــة 

اإلســالمية وهــو مطلــع عــىل القضايــا الراهنــة ومــا يتجدد 

منها يف العامل اإلسالمي بعنوان “افتتاحيات” ملجلة 

الرائــد  الرائــد” يف جريــدة  البعــث اإلســالمي و”كلمــة 

الصــادرة مــن نــدوة العلــامء نصــف شــهرية يف مواضيــع 

مختلفــة مبقــاالت يقــدم فيهــا خواطــره ونظراتــه تصــدر 

مــن قلــم ســيال كلــامت مفيــدة ممتعــة وملقاالتــه القيمــة 

البليغــة دوي عظيــم يف القــارة الهنديــة والعربيــة معــا 

الهنديــة  العربيــة  ويقــدر جهــوده يف مجــال الصحافــة 

البعــث اإلســالمي بصــورة خاصــة ويف  بإثــراء املجلــة 

املســتوى  عــىل  الهنديــة  العربيــة  الصحافــة  تطويــر 

العاملــي بصــورة عامــة.

خطبته العربية

خطبتــه العربيــة الرنانــة حــول قضايــا املســلمني الراهنــة 

قــوي  وقــار  ولهــا  خــاص  أســلوب  ولخطبتــه  مشــهورة 

تقشــعر  وبدنــه  اإلنســان  قلــب  تحــرك  ونشــاط  وهيبــة 

منهــا الجلــود وهــو خطيــب موهــوب رائــق النطــق أنيــق 

اللهجــة، فصيــح العبــارة ومثــل رائــع يف الخطبــة العربيــة 

آيــة  تــزال  ال  املجلجلــة  العربيــة  الهند.خطبتــه  ببلدنــا 

حسنة بني طالب العربية وأستاذتها, يشهد عليها من 

صــىل خلفــه يف يــوم مــن أيــام الجمعــة مبســجد نــدوة 

العلــامء ولــو مــرة واحــدة. إليكــم جــزء مــن خطبتــه التــي 

بثتهــا القنــاة اآلســوية.

معلفاته العربية:

)1( ساعة مع العارفني)الجزئان(

هــذا الكتــاب مجموعــة مــن ملحــات رسيعــة عاشــها 

مــن  حانيــة  وســاعات  اإلســالم،  تاريــخ  مــن  رجــال  مــع 

الحب والحنان، توخاها يف هؤالء األعالم من أصحاب 

القلوب واإلميان الذين يعتربون ببناة التاريخ وصانعي 

األجيــال، وكان القصــد مــن ذلــك إثــارة جوانــب روحيــة 

تشــف بحــب خالــص للــه ولرســوله، لهــذه الشــخصيات 

كانــت موضــع اهتــامم لــدى أصحــاب التاريــخ والرتاجــم.

صــدر هــذان الكتابــان يف الســنة 2006م

)2( محارضات يف فن التدريس

صــدر هــذا الكتــاب حديثــا ســنة 2014م ويشــتمل 
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عــىل ســبع عــرشة محــارضة يف فــن التدريــس ويحتــوي 

عــىل مائتــني وإحــدى عــرشة صفحــة. تحــدث املؤلــف 

وإلقــاء  التدريــس  أهميــة  عــن  األوىل  املحــارضة  يف 

الدروس ومتثسله يف بناء الحياة اإلسالمية ومسؤولية 

اإلنســانية  الحيــاة  نواحــي  مــن  نهحيــة  مــن كل  املعلــم 

واملجتمــع املعــارص ناقــال مــن قــول اإلمــام الغــزايل يف 

كتابــه “إحيــاء العلــوم الديــن” “أن يكــون املعلــم عامــال 

بعلمه فاليكذب قوله فعله، ألن العلم يدرك بالبصائر 
وأربــاب األبصــار أكــرث”1

ملعنــى  الثانيــة  املحــارضة  يف  املؤلــف  تعــرض 

املحــارضة  ويف  الناجحــة  املؤثــرة  وطرقــه  التدريــس 

الثالثــة شــدة حاجــة املعلــم إىل فهــم عالقــة التدريــس 

أذهــان  الــدروس يف  ترســيخ  النفــس ودوره يف  بعلــم 

التدريــس  أســس  الرابعــة  املحــارضة  الدارســني, يف 

وطرقــه ويف الخامســة بحــث عــن املميــزات التــي البــد 

بهــا. يتحــىل  أن  للمعلــم 

أما املحارضة السادسة تدور حول عالقة التدريس 

العنــارص  مــن  لهــا  ومــا  الرتبيــة  بالرتبيــة ووضــح معنــى 

واملقتضيــات وأشــار إىل اتخــاد أحــدث اآلالت وأوفــر 

اإلمكانيــات للدراســة والتدريس.تنــاول يف املحــارض 

الســابعة املبــادئ الحديثــة يف الرتبيــة الحديثــة وبــني 

الفــرق بــني املقــررات الدراســية الشــائعة يف املــدارس 

بــني  الزمــن وقــارن  مــر  التدريــس عــىل  القدميــة وطــرق 

أصحابهام ويف املحارضة الثامنة باسم منهج التدريس 

وأهميــة هــذا املوضــوء وعنــارصه األساســية واألســاليب 

الصالحــة.

من التاسعة إىل السابعة عرشة مباحث عدة منها 

توجيهات يف طريقة التدريس، جلب إهتامم الطالب 

وانتباههم، طريقة إعداد الدروس، أهمية اللغة العربية 

وميزاتها ومشكالت تعليمها يف الهند والتعبري وأدواته 

ثم البالغة و طريقة تدريسها.

“ال ريــب أن هــذا الكتــاب يفتــح عيــون املدرســني 

الطــالب  اســتعداد  يف  املؤثــرة  العوامــل  لكشــف 

والدارســني وانــه أحســن كتــاب لــكل مــن يتمنــى أن يكــون 

أســتاذا ناجحا يف مجال التدريس وإلقاء املحارضات 

والدروس ألنه يفتقر إىل ما جاء فيه ويحتاج إىل معرفة 

كل مــا يحــل العقــدة ويــروي الغلــة بــكالم فصــل الفضــول 

فيــه وال تقصــري”.

يربزمــن الكتــاب أن لصاحبــه قــدرة فائقــة عــىل مثــل 

هــذا  أن  فيــه الشــك يف  التوســع  مــع  هــذا املوضــوء 

الكتــاب التدريــيس مفيــد ممتــع، عــىل كل أن املؤلــف 

قــد أوىف حقــه مــن البحــث والتحقيــق ومقومــات فــن 

ومعــارف  بديعــة  واكتشــافات  نــادرة  بنقــول  التديــس 

صحيحــة بدقــة وأمانــة.

ــامية: منجــزات – مشــكالت –  ــوة اإلس )3( الدع

طــرق املعالجــة

صــدر هــذا الكتــاب ســنة 2007م وقــدم لــه الشــيخ 

فيــه  الكاتــب  الندوي.يعــرب  الحســني  الرابــع  محمــد 

الحيــاة  شــؤون  يف  وينظــر  الواســعة  العلميــة  تجاربــه 

العلميــة والعمليــة املختلفة.هــذا الكتــاب مجموعة من 

افتتاحيــات ومقــاالت كان يكتبهــا يف مجلــة “البعــث 

اإلسالمي” و”الرائد” يودع فيها أفكاره وخواطره ونظراته 

حــول القضايــا الراهنــة التــي تتصــل باألحــداث والوقائــع 

التــي تهــم املســلمني.ال شــك يف أن القــارئ يجــد فيــه 

املــواد املفيــدة إن شــاء اللــه.

من العناوين الرئيسية فيه

املسلمون أمة الدعوة والقيادة

مواضع الضعف يف املسلمني

حاجات املسلمني

ترشيد الشباب املسلم

مســؤولية املســلمني نحــو تعريــف اإلســالم والبعــث 

اإلسالمي

كيف يتحقق نرص الله

الواقــع  )4( شــعراء الرســول � يف ضــوء 

الدكتــوراه( والقريــض )رســالة 

مــن  الكتــاب  صــدر كتابــا ســنة1995م وطبــع هــذا 
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الهنــد واللبنــان وقــدم لــه ســامحة العالمــة الشــيخ أيب 

الحســن عــيل الحســني النــدوي- رحمــه اللــه ويبحــث 

مــن املخرضمــني وفيــه  األربعــة  الشــعراء  عــن  الكتــاب 

أبــواب. أربعــة 

الباب األول: كعب بن مالك األنصاري

الباب الثاين: حسان بن ثابت – ريض الله عنه

الباب الثالث: عبد الله بن رواحة األنصاري

الباب الرابع: كعب بن زهري بن أيب سلمى

)5( صور من واقع الدين

صدر هذا الكتاب سنة 2008م فيه أربعة أبواب

الباب األول: العام الهجري والهجرة النبوية

البــاب الثــاين: الســرية املحمديــة )عــىل صاحبهــا 

ألــف ألــف تحيــة وســالم(

الثالث: اإلرساء واملعراج

الرابع: رمضان شهر الصيام والقرآن

الخامس: الحج والتضحية

له مؤلفات أخرى منها:

)6( محــدث الهنــد الكبــري العالمــة حبيــب الرحمــن 

األعظمــي وقــدم لــه فضيلــة الدكتــور نــور الديــن عرتوطبع 

هــذا الكتــاب مــن مركــز علــوم الحديــث النبــوي بدمشــق

)7( أحمد بن عرفان املجاهد الشهيد

الكبــري )رســالة  التحــدي  نــدوة العلــامء تواجــه   )8(

وجيــزة(

)9( األدب واإلسالم )عىل قيد الطبع(

املؤلفات املعربة من اللغة األردية:

ترجمة  )10( أسباب سعادة املسلمني وشقائهم: 

مــن األرديــة، مؤلفــه الشــيخ محمــد زكريــا الكاندهلــوي

)11( مسؤولة القادة الحكام يف الدولة اإلسالمية: 

ترجمة من األردية، مؤلفه أمني أحسن اإلصالحي

)12( نظــام توزيــع الــرثوة يف اإلســالم: ترجمــة مــن 

األرديــة، مؤلفــه املفتــي محمــد شــفيع

مــن األرديــة،  اليكــم: ترجمــة  يتحــدث  القــرآن   )13(

النعــامين مؤلفــه محمــد منظــور 

)14( حياة شيخ اإلسالم الحافظ ابن تيمية: 

ترجمــة مــن األرديــة، مؤلفــه أبــو الحســن عــيل الحســني 

النــدوي

يف  والدعــوة  الفكــر  رجــال  سلســلة  يف  )كتــاب 

اإلســالم(

)15( صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة: 

من األردية، مؤلفه أبو الحسن عيل الحسني الندوي

)16( منهج الدعوة يف اإلسالم: ترجمة من األردية 

مؤلفه الشــيخ أمني أحســن اإلصالحي

األرديــة  مــن  ترجمــة  عــرش:  الخامــس  القــرن   )17(

النــدوي الحســني  عــيل  الحســن  أبــو  الشــيخ  مؤلفــه 

ولــه يف اللغــة األرديــة حــوايل عــرشة كتــب يف فنــون 

شــتى ولــه مقــاالت وبحــوث يف الصحــف واملجــالت 

التي نرشت من داخل الهند وخارجها وحظيت بالقبول 

الحســن والتــزال تنــرش مقاالتــه بفضــل اللــه وكرمــه.

رحالته وأبفاره

ســافر للحــج ســنة 1958م ألول مــرة ثــم عــىل دعــوة مــن 

وزارة التعليــم ووزارة اإلعــالم وهيئــة التوعيــة اإلســالمية 

للمملكة العربية السعودية عدة مراتوكان ضيفا خاصا 

مــن الهنــد عــىل دعــوة مــن وزارة شــؤون الحــج للمملكــة 

العربيــة الســعودية يف عــام 2014م

ســافر إىل جمهوريــة مــرص العربيــة عــىل دعــوة مــن 

شــيخ األزهــر فضيلــة الشــيخ األكــرب الدكتــور عبــد الحليــم 

حمحــود يف عــام 1977م وشــارك مؤمتــرات ونــدوات 

كثــرية يف الجامعــات اإلســالمية باملاملــك العربيــة.

املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  العــراق  إىل  ســافر 

ودولــة قطــر واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويت 

وغريها من البالد املجاورة للهند مثل باكستان ونيبال 

وبنغالديش وسنغافور.وزار جزائز فيجي وأسرتاليا ودول 

رشق آســيا واململكــة املتحــدة الربيطانيــا وتركيــا.
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الجوائز التقديرية

جائزة رئيس جمهورية الهند التقديرية بناء عىل خدماته 

يف مجال األدب العريب عام 1994م

كرهــي يف  الربتــاب  أحمــد  محمــد  الشــيخ  جائــزة 

عــام1998م

مــن املجلــس  الوطنيــة يف مجــال اآلداب  الجائــزة 

عــام 1998م بلكنــاو  الهنــدي  اإلســالمي 

جائزة جامعة نداء الصالحات مظفر نكر بأتر برديش 

عام 2001م

جائــزة العالمــة املحــدث حبيــب الرحمــن األعظمــي 

مــن قبــل فضيلــة الشــيخ مشــتاق أحمــد عــام 2004م

جائــزة رسســيد أحمــد خــان التعليميــة مــن مدرســة 

االتحــاد النموذجيــة بلكنــاو عــام 2004م

الشــيخ  العلــامء  شــمس  باســم  التعليــم  ئــزة  جا

اإلســالمي  مــن املركــز  الفرنجــي محــيل  عبــد املجيــد 

2006م بلكنــاو

جائزة ذكرى اإلمام السيد أيب الحسن عيل الندوي 

مــن قبــل املنــرب اإلســالمي للثقافــة واالجتــامع مبمبــاي 

عــام 2007م

جائــزة مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للألعــامل 

الخرييــة واإلنســانية مبناســبة افتتــاح كليــة الشــيخ زايــد 

للبنــات عــام 2008م

جائــزة موالنــا محمــد أحمــد الربتــاب كرهي للصحافة 

العربية عام 2011م

جائزة العالمة سيد سليامن الندوي الصحفية من 

قبل مؤسسة “مروة” لكناو عام2011م.

معهــد  قبــل  مــن  عمــره  إلنجــاز  الخامســة  الجائــزة 

الدراســات املوضوعيــة بنيودلهــي شــهر فربايــر2013م

املراج  واملصادر

ســاعة مــع العارفني)الجزئــان( ,د/ســعيد الرحمــن األعظمــي   )1(

األوىل  الطبعــة  الهنــد,  لكنــاو  الفــردوس  الندوي,مكتبــة 

2006م

الدعوة اإلســالمية: منجزات – مشــكالت – طرق املعالجة   )2(

,د/سعيد الرحمن األعظمي الندوي,مكتبة الفردوس لكناو 

الهند, الطبعة األوىل 2006م

الواقــع  اللــه عليــه وســلم يف ضــوء  الرســول صــىل  شــعراء    )3(

الندوي,مكتبــة  األعظمــي  الرحمــن  د/ســعيد  والقريــض, 

2006م األوىل  الطبعــة  الهنــد,  لكنــاو  الفــردوس 

األعظمــي  الرحمــن  د/ســعيد  الديــن,  واقــع  مــن  صــور   )4(

األوىل  الطبعــة  الهنــد,  لكنــاو  الفــردوس  الندوي,مكتبــة 

2006م

أعــالم األدب العــريب يف الهنــد,أ.د. جــامل الديــن الفاروقــي   )5(

,أ.عبد الرحمن األدرشريي,أ.عبد الرحمن املنغادي, مكتبة 

الهدى كاليكوت,الطبعة األوىل2008م

محــارضات يف فــن التدريــس, د/ســعيد الرحمــن األعظمــي   )6(

األوىل  الطبعــة  الهنــد,  لكنــاو  الفــردوس  الندوي,مكتبــة 

2014م

مجلــة ثقافــة الهند,املجلــد64, 1-العدد2013م,املجلــس   )7(

الهنــدي للعالقــات الثقافية,نيودلهــي

مجلة البعث اإلسالمي, املجلد60 رقم اإلصدار:06 شهر   )8(

العلــامء  والنرش,نــدوة  الصحافــة  ديســمرب2014 مؤسســة 

لكناو,الهنــد.

الصحافــة العربيــة يف الهنــد دراســة بالتأســيس عــىل مجلــة   )9(

اإلســالمي,األخت شبانة)رســالة املاجســتري يف  البعــث 

الفلســفة باللغة العربية(,قســم اللغة العربية,جامعة كرياال 

ترفانــدرام.
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التمهيد

شــهاب محمــد عبــده غانــم الهاشــمي الحســني مشــهور 

اللغــة  ناصيــة  امتلــك  غانــم، شــاعر ومرتجــم  بشــهاب 

العربيــة. واللغــة بــني يديــه كالشــمع طواعيــة وهــو مالــك 

أرسارهــا  أدق  عــىل  وواقــف  عليهــا  ومتســلط  زمامهــا 

يعتــربه مشــهور يف  ولــذا  ومتعمــق يف كل مناحيهــا، 

الكتابــة وماهــر يف الرتجمــة وبــارع يف التقريــض، حتــى 

صــار مؤلــف أربعــة عــرش ديوانــا باللغــة العربيــة وديوانــان 

باإلنجليزيــة. وقــد شــهد العــامل الحديــث عــىل نبوغــه 

ونبلــه يف كل مؤلفاتــه.

جولة مىل حياته األكادمية

حصل عىل البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية من 

جامعة أبردين باسكوتلندا عام 1963مثم البكالوريوس 

يف الهندسة الكهربائية. حصل بعد ذلك عىل شهادة 

يف اإلدارة الصناعية من لندن وشهادة يف إدارة القوى 

العاملــة مــن برمنجهــام بربيطانيــا. ثــم نــال دبلــوم مــا بعــد 

مــن جامعــة  مــوارد امليــاه  التخــرج يف هندســة تطويــر 

مــن  الهنــد عــام 1970موعــىل املاجســتري  روريك يف 

الدرجــة األوىل يف تطويــر مــوارد امليــاه عــام 1975م. 

وحصــل عــىل الدكتــوراه يف االقتصــاد ’التصنيــع وتطويــر 

القــوى العاملة‘مــن جامعــة كارديــف يف ويلــز بربيطانيــا 

االدارة  مبعهــد  زميــل  درجــة  ويحمــل  1989م.  عــام 

الربيطــاين ومهنــدس مجــاز ’شــارترد‘من بريطانيــا منــذ 

امليكانيكيــني  املهندســني  مبعهــد  وزميــل  1971م، 

بلنــدن وعــدد مــن الجمعيــات العلميــة االخــرى.

متعدد الربامات

وهــو أديــب يتصــف بســعة الثقافــة واملتابعــة اليوميــة 

املتواليــة للنتــاج الفكــري املحــيل والعــريب والعاملــي، 

قارئــا ودارســا وباجثــا وأديبــا وشــاعرا. فالثقافــة لديــه ليــس 

لهــا حــدود، واإلبــداع يف خاطــره مصبــاح متجــول يســتطع 

بضوئــه عــىل الظواهــر، ويتناولهــا بالتحليــل والتعليــل، 

فتســتوقفه األحــداث التــي يســجلها بانطباعتــه وبقلمــه، 

وبنبــض قلبــه وبانفعاالتــه وخلجــات نفســه ووجدانــه، 

فيستقي من املعاناة العامة، ويراقب املواقف الالفته، 

العقــول  بــني  ويجمــع  الخالقــة،  املبــادرات  ويحــيس 

املســتنرية والســواعد البنــاءة بالكلمــة الطيبــة، والــرأي 

والنصيحــة املســدية،  الســديد  والتوجيــه  الحصيــف، 

فيتالــق بصدفــه يف دنيــا األدب املســؤول، واملهمــوم 

باليوميــات والعموميــات املتواليــات عــىل الســواء.

بــد مــن االشــارة هنــا إىل دور الشــاعر الدكتــور  وال 

العربيــة  واملجــالت  الصحــف  رفــد  غانــم يف  شــهاب 

الشــعرية  دواوينــه  جانــب  إىل  املتواليــة  بقصائــده 

بــدوره باملشــاركة يف تحريــر مجلــة  الكثــرية، وال ســيام 
الشــهرية”.2 األديب”الدوريــة  “املنتــدى 

الشعر: ربالة ينسانية

وكشــف غانــم عــن أســباب اهتاممــه برتجمــة الشــعر وهــي 

كام قال: “إنها رسالة إنسانية تعرب عن روح األمة، ورسالة 

قوميــة وجامليــة وهــو مــا جعلنــي أنقــل بعــض القصائــد 

العربيــة التــي فتننــي يف طفولتــي أو أعجبتنــي بعــد ذلــك 

إىل غري العرب، أن الشــعر رســالة ثقافية قدمت مناذج 



31  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

مــن الشــعر األجنبــي الرفيــع للقــارئ العــريب، وأن ترجمــة 

الشعر ممكنة يف بعض األحيان، وليس دامئا، ولذلك 

حرصــت عــىل اختيــار النصــوص التــي أفهمهــا وأتفاعــل 

معها.” كام ميز غانم بني ترجمة الشعر شعرا ونرثا، قائال: 

“أقــوم برتجمــة القصائــد العربيــة املوزونــة إىل اإلنجليزيــة 

ترجمــة نرثيــة ألننــي أظــن أن محاولــة نظمهــا ســتعاين مــن 

التكلف ويف ترجمتي للشعر اإلنجليزي املوزون أترجمه 
ترجمــة نرثيــة بلغــة أحــاول أن تكــون شــاعرية.”3

أمامله املشهورة

وهب لنا د. شهاب غانم مرياثا ضخام من الكتب 

األدبية حتى تســابق ديار النشــور لتحصيل بعض منها.

ومن دواوينه الشعرية:

“بــني شــط وآخــر”، مؤسســة البيــان التجاريــة، ديب ( 1

1982م.

“بصــامت عــىل الرمــال”، وزارة اإلعــالم والثقافــة، ( 2

أبــو ظبــي 1983م.

للنــرش ( 3 اليمنيــة  الــدار  العتمــة”،  يف  “شــواظ 

1986م. جــدة  والتوزيــع، 

“صهيــل وترتيــل”، مؤسســة البيــان التجاريــة، ديب ( 4

1987م.

التجاريــة، ديب ( 5 البيــان  مؤسســة  الحــب”،  “هــو 

1991م.

“قبضــا عــىل الجمــر”، مؤسســة البيــان التجاريــة، ( 6

ديب 1993م.

“مائــة قصيــدة وقصيــدة”، كتــاب ديب الثقافيــة، ( 7

ديب 2011م.

“معــاين الهــوى عنــدي”، دار الياســمني، الشــارقة ( 8

2013م.

ولــه دورا رياديــا وســهام هامــا يف افشــاء الرتجمــة 

يعتــربه جرسقــوي  الحديــث حتــى  العــريب  يف األدب 

بــني األدب العــريب واآلداب األخــرى، ومــن مســاهامته 

يف حقــل الرتجمــة:

“ظالل الحب” )قصائد مرتجمة إىل اإلنجليزية(، ( 1

مطبعة ديرة، ديب 1995م.

“من أرض ســبأ” )قصائد لشــعراء مينيني مرتجمة ( 2

إىل اإلنجليزية(، مطبعة ديرة، ديب 1999م.

فلســطني” ( 3 مــن  العرشيــن  القــرن  مــن  “قصائــد 

)مرتجمــة إىل اإلنجليزيــة(، دائــرة الثقافــة واألعالم، 

الشــارقة 2001م.

إىل ( 4 مرتجمــة  )قصائــد  كــرياال”  مــن  “قصائــد 

الشــارقة 2005م. الثقافــة واالعــالم،  دائــرة  العربيــة(، 

“أقمشــة الســامء” )قصائــد مــن الشــعر العاملــي ( 5

مرتجمــة إىل العربيــة(، الصــدى، ديب 2006م.

“قصائد من الهند” )قصائد مرتجمة إىل العربية ( 6

مــن 12 لغــة هنديــة(، أبوظبــي للثقافــة والــرتاث، 

2008م.

كتــاب ديب ( 7 نوبــل”،  مــن شــعراء جائــزة  “قصائــد 

2009م. الصــدى، ديب  دار  الثقافيــة، 

ثريــا ( 8 لكمــال  أللــه”  “يــا  أو مجموعــة  الرثيــا”  “رنــني 

للثقافــة  عــن ترجمــة كليــم أحمــد، كلمة-أبوظبــي 

2011م. والــرتاث، 

“يف وادي عبقــر”، قصائــد للشــاعر ترجمهــا إىل ( 9

أبوظبــي،  والســياحة،  الثقافــة  وزارة  اإلنكليزيــة، 
2013م.4

والغــرب”، ( 10 الــرشق  مــن  وقصائــده  الليــل  “مطــر 

2014م.

مالقة بالهند

الثقافــة  لقب”ســفري  الهنــود  مثقفــني  بعــض  يطلــق 

الهندية يف الوطن العريب”لشهاب غانم وذلك تقديرا 

الهنــدي إىل  عــىل اهتاممــه برتجمــة األدب  لــه  منهــم 

العربيــة، وهوأحــد الشــعراء األكــرث حضــوراً يف الســاحة 

الثقافية اإلماراتية، وذلك من خالل نتاجاته الغزيرة يف 

مجــال اإلبــداع، والدراســات، والرتجمــة.

وهو أول عريب يحصل عىل’جائزة طاغور للسالم‘، 
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مــرة  العامليــة لشــخصية واحــدة  ومتنــح جائــزة طاغــور 

كل عامــني مــن قبــل الجمعيــة اآلســيوية العريقــة التــي 

يــد وارن هســتنجز يف  عــىل  عــام 1784 م  تأسســت 

بدايــة الحكــم الربيطــاين. ويعتــرب الدكتــور شــهاب غانــم 
أول إمــارايت وأول عــريب يحظــى بهــذا التكريــم العاملــي.5

وقــال عنهــا يف إحــدى لقــاءه:” ال أدري كيــف تختــار 

لجنــة الجائــزة املرشــحني، وأنــا مل أتقــدم بــأي نــوع مــن 

الرتشــيح لنفــيس وتفاجــأت باختيــاري ومل يخطــر ببــايل 

مطلقــا أن أمنــح تلــك الجائــزة، وأنــا ممــن ملــن اختــاروين 

وخصوصــا أن الجائــزة تحمــل اســم طاغــور الــذي تحرتمــه 

الشــعوب عــىل نطــاق واســع”. وقــال أيضــا يف حوارآخــر:

املعــروف  الوحيــد  االســم  يكــون  طاغــور  “ويــكاد 

للقــارئ العــريب مــن شــبه القــارة الهنديــة باإلضافــة إىل 

الشاعر العالمة محمد إقبال الذي ترجم بعض أشعاره 

إىل العربية. فأما كتايب ’قصائد من الهند‘خري شاهد 

عــىل ذلــك التالقــح الثقــايف بــني الهنــد والعــرب.”6 وقد 

أصــدر 55 كتابــا منهــا خمــس مجموعــات مــن ترجامتــه 

ألكــرث مــن 50 شــاعرا وشــاعرة مــن الهنــد.

العربيــة  الثقافتــني  بــني  التشــابه  عــن  أيضــا  وقــال 

الثالــث،  للعــامل  ينتمــون  “العــرب والهنــود  والهنديــة: 

التقــدم  محاولــة  يف  متشــابهة  العــامل  هــذا  وهمــوم 

والتنميــة ونفــض آثــار االســتعامر، وكل ذلــك واضــح يف 

منــذ  الهنــود  ولكــن  الجانبــني.  لــدى  الثقــايف  اإلبــداع 

الدميوقراطيــة  إىل  الوصــول  نجحــوا يف  اســتقاللهم 

واملحافظــة عليهــا، ولذلــك فقــد قطعــوا شــوطاً كبــرياً 

يف التقــدم العلمــي واالقتصــادي، بينــام مل تبــدأ الثــورة 

الحقيقيــة مــن أجــل الدميوقراطيــة لدينــا إال عــام 2011 

م وعــى أن تنجــح وتتقــدم مــرص وغريهــا مــن األقطــار 
الفســاد والطغيــان.”7 مــن  العربيــة، وتتخلــص 

صلة بكرياال

“رنــني الرثيــا” قطــرة جذابــة مــن ريــش د.شــهاب غانــم، 

للشــاعرة  الشــعرية  اللــه‘  ’يــا  ترجمــة ملجموعــة  وهــي 

الهنديــة الشــهرية كــامال ثريــا)Kamala surayya(التــي 

كانت مرشــحة لجائزة نوبل، تتحدث عن تجربة اعتناق 
العــامل.8  اإلســالم، وهــو أول كتــاب يف موضوعــه يف 

‘راتــري مــزا’ )Raathrimazha( لســكتا كــامري  وترجــم 

)Sugatha Kumari( باســم ‘مطــر الليــل’ إىل العربيــة. 

ومــن أعاملــه ‘قصائــد مــن كــرياال’ مجموعــة القصائــد مــن 

شــعراء كــرياال، وقــال غانــم يف أحــدى مقابلتــه:

“وال أزال خــالل أكــرث مــن عــرش ســنوات متواليــات 

أترجــم الشــعر املتميــز املكتــوب باملليــامل والــذي يكــون 

الحديــث  الشــعر  ملشــاهري  االنجليزيــة  إىل  مرتجــام 

واتصــل  االمــارات  يف  املقيمــني  وبعــض  كــريال،  يف 

والصــدي  العــريب  الخليــج  أترجمــه يف  وانرشمــا  بهــم 

وديب الثقافيــة وشــؤون أدبيــة والرافــد الــخ. ثــم جمعــت 

كــريال  مــن  بعنــوان قصائــد  كتــاب  القصائــد يف  تلــك 

م،   2005 عــام  الشــارقة  الثقافيــة يف  الدائــرة  نرشتــه 

فــكان بذلــك أول كتــاب بالعربيــة يقــدم شــعر املليــامل 

نحــو  الكتــاب  ويحتــوي  لغتنــا  إىل  مرتجــام  الحديــث 

وشــاعرة،  شــاعرا  لســبعة وعرشيــن  خمســني قصيــدة 

وآتــور  منهــم ساتشــيداناندان، وراماكرشــنان كدمانتــا، 

روي فارمــا، وســانكرا بــالي، وأيابــا بانكــر، وكاكاد، وفينيــا 

وأيابــان وغريهــم.  شــاندران، وباالشــاندران شــوليكاد، 

بقضايــا  يهتــم  الحديــث  املليــامل  شــعر  اليــوم  وبــات 

العــرص مثــل اضطهــاد مــرأة واضطهــاد الريفيــني الفقــراء 

الطبيعــة  ومتجيــد  بالحيــوان  والرفــق  البيئــة  وتلــوث 

ومنهــم رفيــق أحمــد، وراماشــاندران، ورامــان، وجــويب 

كريشــنان، وفــريان كــويت ومــن نحانحوهــم….ويف هــذا 

املضامر ال أنيس اسم الشاعرة الكبرية كمال ثريا وهي 

مرشــحة لجائــزة نوبيــل لــآلداب منــذ عــام 1984وكانــت 

تكتــب الشــعر باإلنجليزيــة وهــي أيضــا قاصــة شــهرية يف 
املعــرتك األديب املليبــاري.”9

أقامــت أكادمييــة اآلداب الهنديــة يف كــرياال حفــال 

تكرمييــا يف مقرهــا مبدينــة تريشــور)Trissur( للشــاعر 

اإلمارايت الدكتور شهاب غانم تقديرا ملكانته الشعرية 
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ولجهــوده الخاصــة يف ترجمــة شــعر املاليــامل بشــكل 

خــاص والشــعر الهنــدي بشــكل عــام. وهــذه هــي املــرة 

األوىل التــي يكــرم فيهــا شــاعر عــريب باألكادمييــة.

وقــد حــرض حفــل التكريــم عــدد كبــري مــن الشــعراء 

واألدبــاء والصحافيــني الذيــن امتــألت بهــم القاعة وألقى 

لهــا  ترجمــة  وقرئــت  بالعربيــة  أالقصائــده  بعــض  غانــم 

وقــدم  كلمــة  األكادمييــة  رئيــس  ألقــى  كــام  باملاليــامل 

للشاعر تذكار األكادميية وحرض النائب عن والية كرياال 
يف الربملــان الحفــل وقــدم هديــة تذكاريــة للشــاعر.10

وكانــت دار النــرش الكــربى بكــريال ’دي يس بكــس‘ 

أعــوام مجموعــة  نــرشت منــذ ثالثــة  )DC Books(قــد 

قــام  مــن أشــعار شــهاب غانــم مرتجمــة إىل املاليــامل 

ساتشــيداناندان  ك.  الكبــري  الهنــدي  الشــاعر  بهــا 

وكتــب  آخــرون  وشــعراء   )K.Sachithanathan (

ساتشــيداناندان مقدمــة ضافيــة للمجموعــة وهــي أول 

مجموعــة مــن الشــعر العــريب املعــارص تنــرش يف كتــاب 

اللغــة. بتلــك 

الجوائز املمتازة

يحصل هذا األديب املاهر تقديرات كثرية ومنها:

جائــزة طاغــور للســالم عام 2012م وهــو أول عــريب ( 1

يحصــل عليها

شخصية العام الثقافية – جائزة العويس لإلبداع ( 2

عام 2013م

جائزة العويس للبحث العلمي 1998م( 3

الجائــزة األوىل للشــعر يف اإلمــارات عــام 1984 م ( 4

مــن الدائــرة الثقافيــة يف الشــارقة

قــالدة الشــعر مــن الدرجــة األوىل مــن بيــت الشــعر ( 5

اليمني وسميت الدورة 2010-2011 باسم دورة 

شــهاب غانم

قــالدة الســالم عــام 2012 م مــن منظمة ســوجي ( 6
جاكاي اليابانيــة11

الخامتة

وهــو األديــب العزيــز واملرتجــم الفريــد، نــرى يف أســلوبه 

نكهــة اإلميــاء ودقــة املالحظــة ومتانــة العبــارة وبســاطة 

أن شــهاب  عــىل  األدبــاء  واعتقــد  وأقرالقــراء  سلســة. 

غانــم أحــد األحجــار الزاويــة للتبــادل الثقــايف يف العــامل 

املعــارص.

املصادر واملراج 

ربيــع 	  يوميــة سياســية مســتقلة، 30  الفجــر، جريــدة  جريــدة 

األول 1436هـــ.

جريدة ثقافة، 2 ربيع اآلخر 1436هـ.	 
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 اأهمية تدري�س ادب املقاومة فـي املنهج الدرا�صي 
ودور املعلم فـي التدري�س

منري �صي. كي - باحث، جامعة كريال، ترفندرم
ckmuneer.muneerahmed@gmail.com

امللخص

ان ادب املقاومــة ركــن عظيــم مــن اركان األدب العــريب املعارص.شــاع مصطلــح “أدب املقاومــة” يف الحيــاة 

الثقافيــة خــالل النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن، وتحديًدابعدمعــارك 1967 بــني العــرب وإرسائيــل. وقــد 

عــن الــذات – الواعيــة بهويتهــا-  عرفــه العلــامء بتعريفــات عديــدة. ومنهــا ان ادب املقاومــة هــو “األدب املعربِّ

واملتطلعــةإىل الحريــة يف مواجهــة اآلخراملعتــدي عــىل أن يضــع الكاتــب نصــب عينيه/جامعتــه/ أمتــه، محافظـًـا 

عــىل كلامتحفظــه مــن قيــم عليــا. وحينــام منعــن النظــر يف األدب املقاومــة منكــن أن نفهــم خصائصــه ومنهــا: أن 

ادب املقاومــة هــو التعبريعــن الــذات الجمعيــة والهويــة, إنــه أدب إنســاين مــن حيــث هودعــوة لتقويةالــذات يف 

مواجهةاآلخر.تتنــوع موضوعــات التعبــرييف أدب املقاومــة يف التنــاوالت املختلفــة. وهــذه الورقــة تهــدف إىل 

فحــص أهميــة األدب املقاومــة يف املنهــج الــدرايس ودور املعلــم يف فصــل تدريــس هذااملوضــوع. وتبحــث 

هذه الورقة أن ادب املقاومة تعلم الطالب خصالت حميدة منها: حب الوطن التعاطف مع املظلوم، الثقة 

بالنفــس، التفكــري النقــدي، الفضــول، الشــجاعة، اإلنصــاف وغريهــا مــن األوصــاف الحميدة.وأخــريا تبحــث هــذه 

الورقــة دوراملعلمــني يف فصــل تعليــم ادب ا ملقاومــة.

املقدمة

ان ادب املقاومــة ركــن عظيــم مــن اركان األدب العــريب 

املعارص.شــاع مصطلــح “أدب املقاومــة” يف الحيــاة 

القــرن العرشيــن،  الثــاين مــن  الثقافيــة خــالل النصــف 

وإرسائيــل. العــرب  بــني   1967 وتحديًدابعدمعــارك 

الــذات  عــن  يعــرب  الــذي  هــو األدب  األدب املقــاوم، 

تبحــث  التــي  الواعيــه  الكلمــه  هــو  أو  بهويتهــا  الواعيــه 

عــن األســباب و تدعــو إىل فهــم الــذات الجامعيــه يف 

الحــق  هــو صــوت  رمبــا  عــدواين.  ماهــو  مواجهــة كل 

الباطل.القضيةالفلســطينية هــي قضيــة  يف مواجهــة 

وإعادةالحريــة  تحريرأرضــه  يجاهــد يف ســبيل  شــعب 

وميكننــاأن  بيتــه،  مــن  وطردالغاصبــني  وطنــه  اىل 

أجــل  مــن  الواقــع  الفلســطيني اليحــارب يف  أن  نقــول 

اجــل  مــن  يحــارب  انّــه  بــل  فحســب،  تحريرفلســطني 

القيــم االنســانية. يــدرس األدب يف املنهــج الــدرايس 

ألغــراض مختلفــة يف مجــاالت مختلفــة وادب املقاومــة 

تنبت يف الطالب خصالت حميدة التي ال بد من من 



36  أهمية تدريأ ادب املقاومة يـف املنهل الدراة ودور املعلم يـف التدريأ

حصولها ألن يكون طالبا مثاليا يف الحال ورجال مثاليا 

املســتفبل. يف 

أهمية تدريس أدب املقاومة يف املنهج الدرايس

ان األدب ملــن احــد فــن مــن الفنــون التــي تتضمــن 

معظم املناهج الدراسية يف العامل. واألدب له اهمية 

باهــرة يف املنهــج الدراســية. ومنهــا ان األدب يــدرس 

ألجل حصول قيم ثقافية، وإلكثار عدد األلفاظ، ولرقية 

مهارات اللغوية األساسية األربعة ولتوسيع قوة الخيال 

لدى الطلبة وغريها. واألدب املقاومة ولو كان موجودا 

يف العــامل مــن األمــس البعيــد لكنهــا ظهــرت يف العــامل 

واشتهرت بهذا اإلسم يف األدب العريب خالل النصف 

وتحديًدابعدمعــارك  العرشيــن,،  القــرن  مــن  الثــاين 

1967 بــني العــرب وإرسائيــل. وهــذا القســم مــن االدب 

املنهــج  يف  األدب  تدريــس  مقاصــد  لجميــع  تفيــد 

الــدرايس مــع انــه تســع الن يثمــر يف الطــالب بعضــا مــن 

الخصــالت الحميــدة املعظمــة؟. ومــن اهمهــا مــا يــأيت:

حب الوطن

مــا ميلــك  أغــىل  هــو  الوطــن  أن  اثنــان يف  يختلــف  ال 

بــذل ألجلــه، فلــن يوفيــه  اإلنســان، وأن اإلنســان مهــام 

حقــه، فقــد عــاش تحــت ظلــه، وأكل مــن خرياتــه، وترعرع 

فــوق أرضــه وبــني جنباتــه، وتوفــر لــه بهــذا الوطــن األمــن 

واألمان، وبعد كل ذلك، فمن من الناس اال ويف قلبه 

محبــة رائعــة تجــاه وطنــه؟.

الكبــري،  الجهــد  إىل  تحتــاج  األبنــاء  تربيــة  إن 

والعمــل املتواصــل، والدراســة والتدريــب، هــذا ملــن 

ولوطنهــم. لدينهــم  نافعــني  يكونــوا  أن  ألوالده   يريــد 

وإن تربيتههــم عــىل حــب الوطــن مــن املعــاين املهمــة 

التــي يجــب أن يعتنــي بهــا اآلبــاء واملســؤولون اآلخــرون، 

ألنه يولّد عند األبناء الوالء واالنتامء والعمل املتواصل 

لنهضة ورفعة وطنهم، كام أنه يعلمهم أن هناك هدفاً 

أكــرب يعيشــون مــن أجلــه يف هــذه الحيــاة، يتعــدى هــذا 

العامــة  الشــخصية إىل املصلحــة  الهــدف املصلحــة 

الجامعية.وتربية األبناء عىل حب الوطن تحقق بوسائل 

عديــدة مثــل القــدوة العمليــة مــن اآلبــاء واملربني ومنهــا 

وكــذا  مــن اإلميــان  األوطــان  ان حــب  الصبيــان  تعليــم 

تدريب األطفال عىل إظهار حبهم لوطنهم وغري ذلك.

بحــب  أشــعارهم  تغنــوا يف  املقاومــة  شــعراء  ان 

الذيــن  بأنهــم جنودالوطــن  وطنهــم والهيــام به.وأظهــروا 

يبذلــون دماءهــم رخيصــة يف الدفــاع عــن وطنهــم ونــادوا 

مبا ينبغي أن يكون عليه املواطن الغيور من الصفات.

ونددوا بالخائن املارق و أنذروه مبا سيلقي من وخامة 

العاقبة وسوء املنقلب. فاذا ال شك ان شعر املقاومة 

تشــاهم يف ايقــاظ الشــعور الوطنــي البنــاء الشــعب.

التعاطف م  املظلوم

ومــن طبيعــة اإلنســان احســاس التعاطــف مــع املظلــوم. 

تضيــع  القــدرة  هــذه  تــزال  ال  الشــديد  لألســف  ولكــن 

املعــارصة  العالقــات  تغــريات  بســبب  اإلنســان  مــن 

بــني النــاس. ولذلــك نــرى ابنــاء اليــوم صامتــني ولــو رأوا 

مشــكالت عظيمــة بعيونهــم الحــادة. ولــذا اننــا أصبحنــا 

إىل حاجــة ماســة اىل ان ننشــأ يف قلــوب األوالد قــدرة 

التعاطف مع املظلومني يف رشق البالد وغربها.وأدب 

املقاومــة يبحــث كثــريا مــن املشــكالت بســبب قــوات 

اإلحتــالل. و كــذا يكــون يف ادب املقاومــة اثــر واضــح 

لكفــاح املســتعمر. ال يقــف احســاس الكاتــب يف هــذا 

الفــن بــاألمل عنــد نفســه بــل يتعداهــا اىل امتــه النــه يــرى 

امتــه تــرزح تحــت كابــوس اإلســتعامر. وحينــام يقــرأ طفــل 

هذا النوع من األدب يفهم جيدا مشكالت املظلومني 

مــع  التعاطــف  قلبــه  اعــامق  فينبــت يف  العــامل.  يف 

مشــغوال  يكــون  و  والظــامل  الظلــم  ويكــره  املظلومــني 

بأعــامل تجــف دمــوع املظلومــني مــن انحــاء العــامل.

الثقة بالنفأ

الثقة بالنفس هي حســن اعتامد املرء بنفســه واعتباره 

فيــه دون  هــو  الــذي  الظــرف  وقدراتــه حســب  لذاتــه 
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إفــراط ودون تفريط. وهــي أمــر مهــم لــكل شــخص مهــام 

كان. وال يــكاد إنســان يســتغني عــن الحاجــة إىل مقــدار 

مــن الثقــة بالنفــس يف أمــر مــن األمــور. الثقــة هــي إميــان 

اإلنسان بقدراته وإمكاناته وأهدافه وقراراته، أي اإلميان 

بذاتــه.

ان معظــم علــامء النفــس يقولــون ان الثقــة بالنفــس 

تكتســب وتتطــور ومل تولــد الثقــة مــع إنســان حــني ولــد، 

فهــؤالء األشــخاص الذيــن نعــرف أنهــم مشــحونون بالثقــة 

يجــدون صعوبــات يف  عــىل قلقهــم، وال  ويســيطرون 

التعامل والتأقلم يف أي زمان أو مكان هم أناس اكتسبوا 

ثقتهــم بالتــوكل عــىل اللــه ثــم بتطويــر أنفســهم واالرتقــاء 

بها. ونفهم ثقة النفس من اإلنسان من أمور عدة. ومن 

آثارها االرتياح النفس والطأمنينة والسعادة، النجاح يف 

مجاالت الحياة، العلمية واملهنية واالجتامعية، القدرة 

عــىل  القــدرة  املهــارات،  وتنميــة  الــذات  تطويــر  عــىل 

التعامل مع األزمات واملشكالت والصعاب،, الشعور 

أن الحيــاة مميــزة عــن حيــاة اآلخــر, وضــوح الهــدف امــام 

اإلنسان. وادب املقاومة تساعد عىل تقوية هذه األمور 

فنفهم انها تساعد عىل تنمية ثقة النفس يف الطالب.ٍ

التفكري النقدي

إن نعمــة العقــل كغريهــا مــن النعــم تحتــاج إىل صونهــا 

ورعايتهــا، وذلــك ألن العقــل لــه ملــكات وقــدرات ال بــد 

مــن تنميتهــا وتدريبهــا، يك ال تكــون أســرية االســتخدام 

تعطيلهــا وجمودهــا.  يــؤدي إىل  مــام  لهــا،  املحــدود 

يســاعد  مختلفــة.  تعريفــات  العلــامء يف  عرفــه  وقــد 

التفكــري النقــدي عــىل صاحبــه لكثــري مــن الفوائــد. ومنهــا 

يعــرف شــيئاً  أمــر عندمــا ال  يجــادل يف  ان صاحبــه ال 

عنــه، يســتطيع تجنــب األخطــاء الشــائعة يف اســتدالله 

لألموراملهمة، يتساءل عن أي يشء يبدو غري معقول، 

أو غري مفهوم بالنسبة إليه، يبحث عن األسباب والعلل 

والبدائل، يتخذ موقفاً، أو يتخىل عن موقف، عند توافر 

أدلة وأسباب كافية لذلك وغريها. وادب املقاومة فيها 

تشــجيع للطلبــة عــىل قــراءة الكتــب التــي يعكــس قيــام و 

تقاليــد مختلفــة ومناقشــة لذلــك. فيســتطيع للمعلــم 

بســهولة ان ينمــي التفكــري النقــدي يف الطلبــة.

الفضول

قــد  األطفــال  رغبــة يف املعرفة.فضــول  هــو  الفضــول 

متنــوع  والفضــول  لــالم  للمــريب وخاصــة  مرهــق  يكــون 

وآخــر  متوســط  وبعضــه  عــايل  فضــول  يكــون  بعضــه 

العــايل هــم أطفــال  ضعيــف واألطفــال ذوي الفضــول 

مرهقني لكرثة فضولهم.وهناك مالمح باهرة ألن يعرف 

كــرثة  اهــل  الطــالب  يكــون  الفضــول  فضــول األطفــال. 

اإلستفســارات عــن كافــة األحوال.ويكونــه متدخــال يف 

كافة األمورو اظهار رغبة باملشاركة يف جميع األمور.وال 

يكــون مكتفيــا بالســؤال عــن األمــور بــل يحــاول ان يدخــل 

يف التفاصيــل. ويســتفيد الطــالب الفضــول كثــريا مــن 

الفوائد مثل تحسني مستوى اإلدراك عند الطفل عام 

يدول حوله من األمور، و متليك قدرا عاليا من الذكاء، 

واالتشجيع عىل التعلم من كل ما يحيط به وغريها من 

الفوائد العظيمة. وأما الطفل يف فصل ادب املقاومة 

يســمع بعضــا مــن األمــور التــي تشــتاق قلبــه ألن يســمع 

الباقــي فــإذا تزيــد فضــول الطفــل.

الشجامة

الشــجاعة خلــق عظيــم امتدحــه العــرب قبــل اإلســالم. 

وكان الفــارس مفخــرة لقبيلتــه وعشــريته، وكان الســبب 

الرئييس لشجاعة العرب أنهم دامئا يستعدون للدفاع 

عــن النفــس مــن عدوهــم. وكانــت الغلبــة فيهــم يكرمــون 

الشــجاع ويتفاخــرون بالشــجعان، وينظــرون إىل الجبــان 

نظرتهــم إىل النســاء بــل هــو دونهــن.

وهكذا ملا أسلم العرب مل يرتكوا هذه الصفة، ألن 

اإلســالم رحــب بهــا وأقرهــا، لهــذا نجــد رجــاال شــجعانا 

بــن الوليــد، وعمــر  يف الجاهليــة واإلســالم مثــل خالــد 

بن الخطاب، وعيل ابن أيب طالب. كل إنسان ميتلك 
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يرتفــع و ينخفــض حســب أحــوال  مــن الشــجاعة  قــدرا 

الشــخص و نفســيته، وحســب قدرتــه عــىل املبــادرة و 

َخلق الدوافع الذاتية، و حسب إميانه برسالته و عمله 

الــذي يؤديــه، لذلــك عــىل اإلنســان أن يقــوي عزميتــه 

بشــيئني أوال بقربــه مــن اللــه ومعرفتــه بأســامئه و صفاتــه 

فذلــك يزيــد مــن قدرتــه عــىل املبــادرة إلحساســه بأنــه 

ليس وحيدا يف الساحة ولكن من وراءه رب قوي قادر 

فعــال ملــا يريــد، ثــم برســم أهــداف قــادرة عــىل تحريــك 

رغبتــه و إرادتــه لتكــون الشــعلة التــي ال تنطفــئ للعمــل 

والجد و املبادرة ثم يتخذ من نفسه دوافع تعينه عىل 

صعوبــات الحيــاة و نكســاتها. وأمــا ادب املقاومــة ففيــه 

تشــجيع ألبنــاء الوطــن عــىل أمــور عديــدة فيســاعد عــىل 

تنميــة الشــجاعة يف الطــالب.

وهــذه املذكــورة هــي التــي مــن اهــم الثمــرات التــي 

تنتــج مــن تعليــم األدب املقاومــة يف املنهــج الــدرايس. 

واذا امعنــا النظــر يف هــذا املجــال منكــن نــرى ان هنــاك 

خصــالت غــري هــذه املذكــورة مثــل العــدل واإلنصــاف، 

وقــدرة حــل املشــكالت وغريهــا.

دوراملعلم يف يصل تدريأ ادب املقاومة

ملــا  املجتمــع  يف  مرموقــة  مكانــة  يحتــل  املعلــم  ان 

و  وطنــه  رفعــة  اجــل  مــن  تضحيــة  و  عطــاء  مــن  يبذلــه 

األمــة  حــارض  يف  عظيــم  تأثــري  مــن  لــه  وملــا  تقدمــه, 

ومستقبلها. ودور املعلم يختلف يف مختلف فلسفة 

التعليــم. يعتــرب املثاليــة )Idealism( معلــام كمســاعد 

الطبيعيــة  ويعتــرب  الصحيــح.  للســلوك  وكرمزالروحــي 

ان  وكــذا  ومراقــب.  كمرشــد  معلــام   )Naturalism(

كزميــل  املعلــم  يعتــرب   )Pragmatism( الرباغامتيــة 

وفيلســوف.

دور  فللمعلــم  املقاومــة  ادب  تدريــس  وامــا يف 

املعلمــني  ســائر  دور  يعتــرب  ان  املعلــم  وعــىل  مهــم. 

الذين يدرسون األدب. ومع هذا انه ال بد له ان يشجع 

مــن  الخصــالت املذكــورة  ان يحصلــوا  عــىل  الطــالب 

ادب املقاومــة.واذا اهمــل املعلــم دوره فيحتمــل ان 

يقــاد الطلبــة اىل خصــالت مذمومــة. واذكــر عــىل ســبيل 

املثــال _ و للــه املثــل األعــىل _ اذا كان الشــعر ممتــأل 

بظلم األعداء رمبا يقود ذلك الشعر الطلبة اىل األمام 

بــدون تدبــر وتذكــر. فــإذا عــىل املعلــم هنــا ان يلجم تدبر 

الطلبــة بحيــث يكــون يف امــة وســطة.وباالجملة ان مثــرة 

ادب املقاومــة ال شــك وال ريــب تعتمــد عــىل حســن 

اداء دور املعلــم.

املصادر واملراج 

احمد موىس الخطيب, وهج القصيد: دراسات يف الشعر 	 

العريب القاوم.

املحتلــة: 	  فلســطني  املقاومــة يف  ,أدب  كنفــاين  حســان 

.1966-1948

حسن زيات:تاريخ األدب العريب.	 

عادل األسطة , استقبال شعر املقاومة يف النقد األدبيفي 	 

العــامل العريب.

مصطفــي، خالــد عــيل، الشــعر الفلســطيني الحديــث، ط2، 	 

بیــروت، دارالشــؤون الثقافيــة العاّمــة، 1986م، ج2.

• Sominath Aggarwal: Philosophical foundations 
of education.

• S,K Mangal, Advanced Educational psychology.
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الذيــن  املعارصيــن  البارزيــن  األعــالم  أحــد  هــو 
العلميــة  و  الدينيــة  األوســاط  يف  طيبــة  ســمعة  لهــم 

واالجتامعيــة داخــل الهنــد وخارجهــا. ولــد عــام 1935 

الهنــد. يف  الشــاملية  براديــش  أتــرا  واليــة  يف 

الحســني  رشــيد  واضــح  محمــد  الســيد  األســتاذ 

مــن  املعارصيــن  الصحافيــني  العباقــرة  مــن  النــدوي 

النــرث  ثــروة قيمــة ىف  لهــم  الذيــن  الهنديــة  القــارة  شــبه 

العــريب، حيــث هــو مــن كبــار نــدوة العلــامء بلكنــوء، ولــد 

ســنة 1935م يف أرسة ينتهي نســبها إىل ســيدنا حســن 

أخــت  ابــن  وهــو  عنهــام،  تعــاىل  اللــه  عــيل ريض  بــن 

الحســني  الحســن عــيل  الســيد أيب  العالمــة  ســامحة 

مــن  تربيتــه، فاســتقى  اللــه، ونشــأ يف  النــدوي رحمــه 

فكــره النــري، ونظرتــه الثاقبــة، وحميتــه اإلســالمية، وكان 

هو حليفا لخاله العالمة الندوي يف كل خطوة خطاها 

يف الدعــوة والتعليــم والرتبيــة والتأليــف،. وقليــل مــن 

مؤلفــات العالمــة رحمــه اللــه إال للشــيخ محمــد واضــح 

النــدوي دورا مــا يف إصدارهــا. الرشــيد 

رئيــس  الشــهري  اإلســالمي  الكاتــب  األســتاذ  يقــول 

التحريــر للبعــث اإلســالمي: وهــو مــن مــن كبــار األدبــاء 

مــن قلمــه مؤلفــات  والكتــاب اإلســالميني وقــد صــدر 

الحديــث ومصــادر  قيمــة يف موضــوع األدب  وكتــب 

األدب العريب القديم وهو يعد من أفذاذ األدباء ويحل 

مكانــة أدبيــة وعلميــة ممتــازة

إن الشــيخ الســيد محمــد واضــح النــدوي هومحلــل 

ســيايس كبــري مــع دوره القيــادي ىف الصحافــة العربيــة، 

ومرتجــم قديــر ومتضلــع مــن اللغــة العربيــة وراســخ يف 

اللغــة األرديــة  العــريب قدميــا وحديثــا، وأديــب  األدب 

أيضــا، ولــه اطــالع تــام عــىل الفنــون األدبيــة، وهــو متقــن 

باللغة اإلنجليزية التي ساعدته يف توسيع إطالعه عىل 

الثقافة الغربية وسياستها وعلومها األدبية والفنية، وله 

أسلوب ممتاز يف الصحافة، فهو يقدم تحليال سياسيا 

إســالمي  منظــور  مــن  الســاخنة  القضايــا  مــن  لقضيــة 

وصحايف فني، وهو اآلن يتقلد مناصب رئيس التحرير 

التحريــر املشــارك يف مجلــة  الرائــد ورئيــس  لصحيفــة 

البعــث اإلســالمي الغــراء الصادرتــني مــن نــدوة العلامء، 

وآدابهــا، ومديــر املعهــد  العربيــة  اللغــة  كليــة  وعميــد 

 The“ العايل للدعوة والفكراإلسالمي، ومرشفا ملجلة

Fragrance of East” اإلنجليزيــة الشــهرية الصــادرة 

مــن نــدوة العلــامء، كــام يتــوىل الســكريتارالعام للمجمــع 

اإلســالمي العلمــي بلكنــاؤ، ورئيــس الشــؤون التعليميــة 

لدارالعلــوم نــدوة العلــامء

املناصب التي توالها

يشغل األستاذ محمد واضح الندوي عدة مناصب 

إدارية وعلمية ومنها

األمني العام املســاعد ملجلس أمناء رابطة األدب 	 

اإلسالمي العاملية

سكرتري الجمع اإلسالمي العلمي بندوة العلامء	 

عضو مجمع أيب الكالم أزاد بلكنهو	 
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عضو الهيئة االستشارية لدار العلوم	 

أمــني 	  املســلمني،  فــالح  العــام ملدرســة  الرئيــس 

بريــيل رايئ  نجــر، 

نائب رئيس دار عرفات، رايئ برييل1	 

يف الصحاية العربية الهندية املعارصة

كان يف  وقــد  العلميــة،  حياتــه  البــارز يف  دوره  وأمــا 

مجــال الصحافــة العربيــة الهنديــة. وكتاباتــه يف مجلــة 

البعــث اإلســالمي تحــت عنــوان “ صــور وأوضــاع” تعــرب 

السياســية  األوســاط  يجــري يف  مــا  كل  مواكبتــه  عــن 

واالجتامعيــة مــام يجعــل القــارء يعايــش أحــداث العــامل.

املــرشك يف مجلــة  التحريــر  رئيــس  يعمــل  حيــث 

البعــث اإلســالمي الغــراء الصادرتــني مــن نــدوة العلــامء. 

وقد وفق الشيخ إلدارة فن الصحافة يف أحسن صورة، 

وميكــن القــول إنــه يضاهــي يف كتاباتــه الصحفيــة كبــار 

الصحفيــني العــرب يف تقدميــه للموضوعــات وتحليلها 

وتوجيــه املجتمــع وتبصريهــم وتوعيتهــم بــكل مــا يحــدث 

صغريًا وكبريًا، يف زوايا العامل. وكتاباته املستمرة التي 

بهــا صفحــات “الرائــد” و”البعــث اإلســالمي”  تتجمــل 

فيهــا  تتمثــل  والعربيــة،  الهنديــة  الصحــف  مــن  وعــدد 

مقدرتــه الفائقــة وصناعتــه املتقنــة يف هــذا املجــال.

يقــوم الشــيخ الســيد محمــد واضــح رشــيد النــدوي 

بدوره القيادي يف الصحافة العربية الهندية املعارصة. 

دبجهــا  التــي  الصفحــات  مــن  املئــات  بذلــك  يشــهد 

التــي  وانتقاداتــه  وتعليقاتــه  وأفــكاره  الشــيخ مبقاالتــه 

تتفجــر معانيهــا وكلامتهــا مــن قلبــه وقلمــه تلقائيــا مــن 

دون أن يتكلــف فيهــا. ويعــد الشــيخ يف زمــرة العلــامء 

نافــذا وقلبًــا واعيًــا  أوتــوا فهــاًم واســًعا واطالًعــا  الذيــن 

وذاكرة قوية، إىل جانب تضلعه يف الثقافتني الرشقية 

والغربيــة. وقــد نجــح متاًمــا يف تقديــم محاســن األوىل 

التــي أساســها الوحــي اإللهــي والرشيعــة الســاموية، كــام 

دحــض املزاعــم الباطلــة التــي يقــوم بالدعايــة لهــا رجــال 

الثقافــة الغربيــة. مــام يجعــل القــارئ يعايــش أحــداث 

العــامل. وقــد خّصــص هــذه الصفحــات ليتصــدى ملــن 

يحاول العبث بالدين والرشيعة، والقيم واألخالقيات، 

واإلنسان واإلنسانية. خاصة القادة واملفكرين الغربيني 

الذين يتحدثون دامئًا من منطلق القوة الكاذبة والتفوق 

املــزّور، ويزعمــون أنهــم أهــل القــدرة عــىل املنــح واملنع، 

الفقــرية حكــرًا  الــدول  الهيمنــة السياســية عــىل  لتكــون 

بلهجــة  يحاورهــم  الظــروف  هــذه  مثــل  ونــراه يف  لهــم. 

عنيفــة وكلــامت صارمــة.

وله مشاركات علمية ملحوظة يف شتى املناسبات 

النــدوات  اشــرتك يف  وقــد  الهنــد وخارجهـــا.  داخــل 

واملؤمتــرات التــي أقيمــت يف القاهــرة وعــامن والهــور 

وتاشــقند ومكــة املكـــرمة وجامعــة أكســفورد والريــاض 

واملدينــة املنــورة وإســتنبول. وقــد فــاز بجائــزة الرئيــس 

مجــال  الطيبــة يف  لجهــوده  تقديــًرا  وذلــك  الهنــدي، 

البــارزة  بشــخصيته  واعرتافــا  الهنــدي  العــريب  األدب 

واســتطاع الشــيخ الســيد محمــد واضــح رشــيد النــدوي 

أن يقــدم إىل الوجــود ثــروة أدبيــة قيمــة تــزدان بهــا املكتبــة 

اإلســالمية

معلفاته العربية

قد نشأ من قلمه السيال وأسلوبه الخالب كتب قيمة 

ىف شــتى املواضيــع مــن األدب والســرية والصحافــة ؛ 

حينام يكتب ضد الطغيان السيايس و الغزو الثقايف 

يكــون صاحــب قلــم صــارم وفكــر متوقــد بينــام يتنــاول 

يــأيت بســهولة األلفــاظ ودقــة الكلــامت  األدب والنقــد 

باألخيلــة الدقيقــة واملعــاين الرقيقــة كــام يظهــر لقارئيــه.

مصادر األدب العريب

وىف الحقيقــة هــذا الكتــاب مجمــوع املحــارضات التــي 

ألقىهــا الشــيخ واضــح الرشــيد النــدوي لطلبــة التخصــص 

يف األدب العــريب يف جامعــة نــدوة العلــامء بلكنــوء، 

حينــام قــرأت هــذا الكتــاب يف أول وهلــة ذلــك حينــام 

أهدى إيل مؤلفه حفظه الله عند زيارته كريال قد بالت 
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األدبيــة  املوســوعية  املحــارضات  تلــك  خاطــري  يف 

القيمــة التــي تفيــض مــن لســانه الســلس يف حصتــه يف 

أيــام دراســتي بجامعــة نــدوة العلــامء.

يبحث هذا الكتاب عن الخصائص الفنية والقيمة 

األدبيــة ألمهــات الكتــب يف األدب العــريب مــن” كتــاب 

الكامــل “ للمــربد و”أدب الكاتــب” إلبــن قتيبــة و” كتــاب 

البيــان والتبيــني” للجاحــظ و”كتــاب النــوادر” أليب عــيل 

الفــرج  “ أليب  األغــاين  كتــاب  و”  البغــدادي  القــايل 

األصفهــاين و” العقــد الفريــد” إلبــن عبــد ربــه و”وفيــات 

األعيــان” إلبــن خلــكان، يــأيت املؤلــف بدراســة تحليليــة 

لكل من الكتب حتي يعطي لقارئيه صورة إجاملية عن 

مواضيــع الكتــب وأســلوبها وميزاتهــا علميــة وفنيــة وعــن 

تراجــم مؤلفيهــا وعــن عصورهــم وثقافتهــم.

أمالم األدب الحديث

هذا كتاب رائع كأروع ما تكون الكتب األدبية إنه يعطي 

للقــراء روعــة أدبيــة وثــروة علميــة عــن حركــة األدب العــريب 

بســتة وعرشيــن  يــأيت  الحديــث،  العــرص  ورجالــه ىف 

النهضــة األدبيــة يف  بعــد  الحديــث  العــرص  مــن  أديبــا 

الــذي يبــدأ مــن القــرن  تاريــخ األدب العــريب الحديــث 

الهجــري، والكتــاب يحتــوي عــىل ثالثــة  الثالــث عــرش 

األدب  ميــزات  عــن  األول  القســم  يتحــدث  أقســام، 

ويلقــي  وتحليــال،  دراســة  وتطوراتــه  املعــارص  العــريب 

الضــوء عــىل املوضوعــات الجديــدة التــي طرقهــا األدباء 

املعارصون وتأثريات اإلتجاهات األدبية األوروبية عىل 

األدب العريب املعارص ومجاالته، حينام يتناول القسم 

بأدبهــم  األدبــاء املعارصيــن املعروفــني  تراجــم  الثــاين 

األدب  اســتخدمو  الذيــن  الخــالب  وأســلوبهم  البليــغ 

لنــرش مــا يخطــر يف أذهانهــم بــدون النظــر إىل الجوانــب 

الســلبية وما فيها من فســاد ىف العقيدة وانحراف ىف 

بتعريــف  الثالــث  القســم  يــأيت املؤلــف ىف  الســلوك 

الكتاب اإلسالميني الذين مل يقبلوا األدب أداة كسبهم 

وحرفهم رغم ذلك كانت لهم درجة رفيعة بأدبهم الرائع 

وأسلوبهم الساحر وأفكارهم النزيهة وأخيلتهم الدقيقة 

وعباراتهــم اللطيفــة ومعانيهــم الســامية.

رئيــس  الشــهري  اإلســالمي  الكاتــب  األســتاذ  يقــول 

التحريــر للبعــث اإلســالمي تعريفــا عــن هــذا الكتــاب: 

والكتــاب يحتــوي عــىل تراجــم أدبــاء بارزيــن معارصيــن 

مــن األدبــاء الذيــن قلــدوا اآلداب األوروبيــة وممــن جمعوا 

األدب  والفــن ىف  واإلبــداع  واملعــارصة  األصالــة  بــني 

العــريب الحديــث ومثلــوا الفكــر اإلســالمي إزاء القضايــا 

األدبيــة والفكريــة التــي أثارهــا األدبــاء املقلــدون لألدبــاء 

العــريب ىف  األدب  أعــالم  عليهــم  وأطلــق  األوروبيــني 

العرص الحديث فقد تناولهم املؤلف الكريم بالتعريف 

مبكانتهــم العاليــة البــارزة وحياتهــم األدبيــة املثاليــة يف 

ضوء التحليل األديب والتاريخي وبني لكل أديب ميزته 

الصناعــة األدبيــة األدبيــة وتصــوره وفكــره وطريقتــه  ىف 

يف جــامل التعبــري ونبــل الغــرض وأســلوبه املتميــز ىف 
الكتابــة والبيــان2

أدب أهل القلوب

الذيــن  األعــالم  أخبــار  عــىل  يحتــوي  قيــم  كتــاب  هــذا 

أكرمهــم اللــه مبوهبــة أدبيــة وفكــرة نــرية وأصبحــت لهــم 

بــني أصحــاب العلــم واألدب مــن اإلمــام  مكانــة رفيعــة 

الحسن البرصي و الفضيل بن عياض وبرش بن الحايف 

واإلمــام  البغــدادي  والجنيــد  املحاســبي  والحــارث 

الغــزايل والشــيخ عبــد القــادر الجيــالين وعبــد الرحمــن 

بــن الجــوزي وجــالل الديــن الرومــي والشــيخ نظــام الديــن 

أوليــاء والعالمــة ابــن تيميــة والعالمــة ابــن قيــم الجوزيــة 

املؤلــف  يــأيت  املنــريي  يحيــى  الديــن  والشــيخ رشف 

بكتابــه إطالعــا إىل حيــاة الشــخصيات املذكوريــن وإىل 

كتبهــم ونصحهــم وحكمهــم.

منــوذج مــن الكتــاب: يقــول ابــن قيــم الجوزيــة: مــن 

أمــراض القلــوب مــا يــزول ياألدويــة الطبيعيــة ومنهــا مــا ال 

يــزول إال البأدويــة الرشعيــة اإلميانيــة، والقلــب لــه حيــاة 

ومــوت ومــرض وشــفاء وذلــك أعظــم مــام للبــدن وباللــه 
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يشــفى  ال  واملتكلمــني  الفالســفة  كالم  إن  التوفيــق، 

بــل يزيدهــا  يزيــل الشــكوك والشــبهات،  القلــوب، وال 

تعقــدا، أحســن مــا عنــد املتكلمــني وغريهــم فهــو يف 

القــرآن أصــح تقريــرا وأحســن تفســريا، فليــس عندهــم إال 
التعقيــد3 أو  التكلــف والتطويــل 

املســحة األدبيــة يف كتابــات الشــيخ أيب الحســن 	 

عــىل الحســني النــدوي.

تاريخ األدب العريب، العرص الجاهيل.	 

تاريخ األدب العريب”العرص العبايس”	 

تاريخ النقد العريب.	 

شعر الغرية اإلسالمية.	 

أدب الصحوة اإلسالمية.	 

من صناعة املوت إىل صناعة القرارات	 

الشيخ أبو الحسن قائدا حكيام.	 

مخترص الشامئل النبوية.	 

فضائل القرآن الكريم.	 

اللــه 	  الكريــم صــىل  النبــي  فضائــل الصــالة عــىل 

عليــه وســلم.

الدين و العلوم العقلية	 

تاريخ الثقافة اإلسالمية	 

قضايا الفكر اإلسالمي	 

الدعوة اإلسالمية و مناهجها يف الهند.	 

حركة التعليم اإلسالمي يف الهند و تطور املنهج	 

نحو نظام عاملي جديد.	 

حركة رسالة اإلنسانية.	 

اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد.	 

النــدوي  رشــيد  واضــح  محمــد  الســيد  فالشــيخ 

فكــرة متوقــدة وقلــم ســيال، جعلهــام ســيفا  صاحــب 

مسلوال ضد الطغيان السيايس والغزو الثقايف، بينام 

البارزيــن. الصحفيــني  جعــاله يف طليعــة 

املصادر واملراج 

دراســات ىف النقد األديب، حســن جاد حســن، املكتبة الندوية، 

لكنــوءً 

عــيل  أبوالحســن  الســيد  العالمــة  العــريب،  األدب  نظــرات يف 

النــدوي

أعالم األدب الحديث ىف العرص املعارص، السيد محمد واضح 

رشيد الحسني الندوي

أدب أهل القلوب، السيد محمد واضح رشيد الحسني الندوي

العــريب، الســيد محمــد واضــح رشــيد الحســني  مصــادر األدب 

النــدوي
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اإ�صهامات اأمينة �صعيد فـي الأدب العربي
بالإ�صارة اخلا�صة اإلى دورها يف ال�صحافة العربيةورحلتها اإلى الهند

د. نعيم احل�صن االأثري
أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية بجامعة دلهي

ين املــرأة قــد لعبــت والتــزال تلعــب دورا ملموســايف 
عــدة مجــاالت الحيــاة عــرب العصــور ولوالهــا ملــا خلقــت 

السامء واألرض، ولكنالناس يعتقدون من قديم الزمان 

أن املجتمع البرشي تحت سيطرة الرجال، وهم قوامون 

عــىل النســاء كأن املــرأة قــد خلقــت للعبوديــة وخدمــة 

الرجال، ودامئا يشكونتخلف املرأة وتقاعسها حتى يف 

مجال العلم واألدب، عىل الرغم من تكاتفها الرجال يف 

جميع شئون الحياة. وقد شهدت أعني الناس أن املرأة 

قــد خطــت خطــوة رسيعــة نحــو التقــدم حتــى ســيطرت 

عــىل العقــول، وســحرتها، وفتحتهــا، كــام ســيطرت عــىل 

تحكمــت يف  أعصابهــم حتــى  وعــىل  الرجــال  مشــاعر 

قلوبهــم. والينــازع االثنــان يف أن املــرأة لهــا إســهامات ال 

بــأس بهــا ومــا مــن عــرص مــن عصــور التاريــخ إال وأســهمت 

فيــه قــدر املســتطاع، ودامئــا اغتنمــت الفــرص املتاحــة 

لهــا للتقــدم، خاصــة بعــد أن ظهــرت الحــركات النســائية 

يف العــرص الحديــث ونالــت لهــا أنصــارا ومؤيديــن بــني 

الرجــال يف بعــض البلــدان العربيــة بقيــادة مــرص.

النســاء  بذكــر  مليئــة  العــريب  األدب  تاريــخ  وكُتُــب 

البارزات يُعرتف بفضلهن يف مجال األدب نرثا وشعرا.

املــرأة  مــن مســاهمة  الزمــان  هــذا  ينكــر يف  ومــن 

ونــازك املالئكــة  الرحمــن  عبــد  مثــل عائشــة  الحديثــة 

وفــدوى طوقــان وأمثالهــن اللــوايت كــن يتميــزن بجــودة 

الرحــامن  عبــد  فعائشــة  الفكريــة.  والرباعــة  األســلوب 

تعتــرب كاتبــة وعاملــة وصاحبــَة منهــٍج جديــٍد يف تفســري 

القــرآن الكريــم. وأمــا نــازك املالئكــة فهــي رائــدة الشــعر 

الحــر وهــي أول مــن حاولــت دراســة الشــعر الحديــث 

لتــي  ا طوقــان  فــدوى  وكذلــك  العــرويض  بجانبــه 

تعــرف ملامرســتها الشــعر الحــر وتعــد مــن الشــاعرات 

املقاومــة. وشــعراء  الرومانســيات 

كام تتألق يف ســامء األدب والفن أســامء الكاتبات 

من أمثال عائشة عصمت التيمورية، وزينب العاملية، 

وهــدى الشــعراوي، وحــواء إدريــس، ومــي زيــادة، وأمــرية 

نورالديــن، والدكتــورة طلعــة الرفاعــي، وعزيــزة هــارون، 

وســلمى خــرضى الجيــويس، وأمثالهــن.

أمــا أمينــة ســعيد فهيكاتبــة مرصيــة معروفــة، ورائــدة 

مــن رائــدات الحركــة النســائية الداعيــة إيل تحريــر املــرأة 

ومنحهــا جميــع حقوقهــا كــام كانــت مــن رائــدات العمــل 

الصحفــي يف مــرص.

ولدت أمينة السعيد يف أرسة مثقفة يف 20/ مايو 

1910م يف محافظــة أســيوط مــن محافظــات صعيــد 

مرص، وكان والدها طبيبا معروفا يف األوساط العلمية 

متضلعا من العلوم والثقافة الحديثة وكان من مؤيدي 

تعليــم املــرأة حتــى ترقيتهــا إىل املراحــل العليــا، ويف 

هــذه البيئــة املتحــرضة نشــأت أمينــة و تعلمــت وتأثــرت 

تبنتهــا يف املرحلــة  والتــي  بالســيدة هدىالشــعراوي، 

الثانويــة إيل أن دخلــت أمينــة كليــة اآلداب قســم اللغــة 

اإلنجليزية عام 1931م، وكان عميد الكلية وقتها د/ طه 

حســني وتلقــت اللغــات األجنبيــة فأجــادت اإلنجليزيــة 

والفرنســية كلتيهــام وتفوقــت يف دراســتهام، وكانــت 

تلميــذة وفيــة لطــه حســني.
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املناصب واألوبمة

الشــك أن حياة أمينة ســعيد كانت مفعمةبالنشــاطات 

صحفيــة  تبــة  كا نــت  كا نهــا  فإ واألدبيــة  الصحفيــة 

مناصــب  عــدة  الوظيفيــة  حياتهــا  يف  فّذةتقلــدت 

مرقومــة بــدأً بالصحافــة تحــت اســم مســتعار خــالل أيــام 

الدارسة ترقت إىل رئاسة تحرير مجلة “حواء الجديدة” 

ورئاســة تحريــر مجلــة “املصــور” ورئاســة مجلــس إدارة 

“دار الهالل”وانتخبــت أكــرث مــن دورة عضــوا مبجلــس 

العامــة  والســكرترية  للنقابــة  ووكيــال  الصحفيــني  نقابــة 

القوميــة  النســايئ وكانــت عضــوا باملجالــس  لالتحــاد 

املتخصصــة.

مــن األوســمة والجوائــز يف حياتهــا  العديــد  نالــت 

منهــا:

وسام االستحقاق من الدرجة األوىل عام 1963م( 1

وسام الجمهورية من الدرجة األوىل عام 1970م( 2

جائزة الكوكب الذهبي الدولية عام 1979م( 3

وسام الجمهورية عام 1981م( 4

وسام الثقافة واآلداب عام 1992م( 5

وسام الفنون واآلداب من الدرجة األوىل( 6

إسهاماتها يف الصحافة العربية:

بــدأت أمينــة ســعيد حياتهــا األدبيــة عمالبالصحافــة 

عزميــة  بالكليةوكانــت متلــك  دراســتها  أثنــاء  العربيــة 

وإرادة جعلتهــا تَْســبَح ضــد التيــار الســائد تلــك األيــام، 

و”آخــر  الــرشق”  كوكــب  و”  “األمــل”  فعملــت مبجلــة 

ومثلــت  بالتمثيــل  عملــت  كــام  و”املصــور”  ســاعة” 

مرسحية املرأة الجديدة لتوفيق الحكيم. وبعد تخرجها 

عملت بدار الهالل وانتقلت للعمل باإلذاعة ثم عادت 

إيل دار الهــالل مــرة أخــرى عــام 1945م.

وأصبحــت أول رئيســة تحريــر ألول مجلــة متخصصــة 

للمرأة مجلة “حواء الجديدة” التي صدرت عام 1954 

وظلت رئيسة تحريرها 20عاما. وكانت أول فتاة نالت 

تعينهــا يف  تــم  امــرأة  وأول  الصحفيــني  نقابــة  عضويــة 

امــرأة أصبحــت  إدارة مؤسســة صحفيــة وأول  مجلــس 

عضــوا يف املجلــس األعــىل للصحافــة.

ومل تَْحظـَـأي كاتبــة صحفيــة عربيــة مبثــل مــا حظيــت 

به أمينة السعيد من شهرة ونجاح ،  فأغلب الصحفيات 

الاليت سبقنها كُّن ميتلكن صحفهن ،  ومل تَْصُمْد كاتبة 

واحــدة يف ســاحة املعــارك الصحفيــة كــام صمــدت 

يكــن  أمينــة الســعيد يف وجــه املعارضــة، ولذلــك مل 

غريبــا أن يطلــق عليهــا البعــض لقــب ســيدة الصحافــة 

وقــد خدمــت يف  تكــون ســيدتها  وكيــف ال  النســائية 

أكــرث مــن ســتني عامــا متواصلــة . لقــد فتحــت  بالطهــا 

بعدهــا  جــاءت  لــكل صحفيــة  عــىل مرصاعيــه  البــاب 

وسارت عىل درب املشقة والجهد الخارق والشجاعة 

النادرة وحازت عىل احرتام وتبجيل من كل من عرفوها ،  

وجعلــت للكلمــة وقــارا وُســمعة طيبــة ،  فأصبحــت قدوة 

واملثــل األعــىل بــال منــازع . 

وخــالل رحلتهــا الصحفيــة تعرضــت للهجــوم عليهــا 

عــىل  لهــا  كعقــاب  أوالدهــا  وقتــل  بقتلهــا  والتهديــد 

مواقفهــا التقدميــة مــن قضايــا املــرأة املرصيــة ولكنهــا 

ظلــت - رغــم كل هــذا- تعمــل إىل آخــر يــوم يف حياتهــا 

مجلــة  يف  “اســألوين”  األســبوعي  العمــود  وتكتــب 

“املصــور” الــذي ظلــت تكتبــه ملــدة 40 عامــا وتناقــش 

مــن املشــكالت االجتامعيــة. فيــه عالجــا للعديــد 

الصحفيــة  واملقــاالت  البحــوث  مــن  عديــد  ولهــا 

واالجتامعيــة باإلضافــة إىل محادثاتهــا اإلذاعيــة التــي تــم 

نرشها منذ عام 1935م يف املجالت الثقافية واألدبية 

“كوكــب  و  “آخــر ســاعة”  أمثــال مجلــة  مــن  املختلفــة 

الــرشق” و “األمــل” و”فتــاة الــرشق” و”املجلــة املرصية” 

و “املصــور” وغريهــا مــن املجــالت البــارزة. ونحــن نذكــر 

هنــا بعــض العناوينعــىل ســبيل املثــال التــي تــم نرشهــا 

يف مجلة “حواء الجديدة” الشهرية و مجلة “املصور” 

يف املوضوعات اآلتية باإلضافة إىل كلامتها الرئيسية:

مهمة النساء يف تعديل الترشيعات( 1

حواء يف زوايا التاريخ( 2
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شخصية عربية مميزة( 3

هل فقد حقي يف الحياة( 4

حاجتنا إىل تعليم نسايئ خاص( 5

املساواة من صميم اإلسالم( 6

سالح حواء( 7

محامية كسبت معركة النيل( 8

أطرف قصص الحب والزواج( 9

هدى شعراوي التقدمية املحافظة( 10

البرملان بدون نساء( 11

ليس يف العمل أنوثة ورجولة( 12

نريد ثورة نسائية( 13

حاربوا األلفاظ النابية( 14

إخصائيات يف الطباعة األخرية( 15

مأساة مايرلنج( 16

جنازة صامتة( 17

هل هذا الرجل من حقي؟( 18

النساء يف غانا قوة اقتصادية( 19

املراكز القيادية للمؤمنني باملبادي( 20

ابتهاج قدورة الزعيمة املهذبة( 21

قوانني األرسة بني املؤيدين واملعارضني( 22

وكانت تناول مواضيع شتى معظمها تتعلق بأحوال 

املــرأة وقضاياهــا االجتامعيــة وأوضــاع تطورهــا وحقوقهــا 

وواجباتهــا تجــاه املجتمــع والوطــن. فظلــت طول حياتها 

تتحقــق  النســائية يك  والثــورة  املــرأة  تدعــو إىل حريــة 

للمــرأة العربيــة حريــة تعطيهــا حقوقهــا يف تقــدم األرسة 

املرصية واملجتمع البرشي، وكانت تعتقد بأن تخلف 

املرأة يف مجال الحياة هو السبب الرئيس يف تخلف 

املجتمــع املــرصيب والميكــن أي تقــدم يف أي مجتمــع 

بــدون تعليــم املــرأة وتقدمهــا يف املجتمــع. وتعتقــد بأن 

مــن أهــم األســباب والدواعــي إلســاءة أحــوال املــرأة هــي 

تقاعدها عن املطالبة بحقوقها وتقاعسها عن التعليم 

تعليــم  مــن  الحريــة املطلقــة، فالبــد  عــىل  والحصــول 

املــرأة لحســن تثقيفهــا للنهــض بهــا لتحقيــق حريتهــا يف 

كل مــن شــؤون الحيــاة االجتامعيــة والسياســية ولذلــك 

التــي  كانــت التتفــق مــع برامــج تعليــم املــرأة الســائدة 

تحــول التعليــم النســايئ إىل ثقافــة مهنيــة بحتــة تهيــئ 

الذهن فقط للعمل والكفاح وتؤهل الشخصية لخوض 

بنــاء  عــن املســاهمة يف  النظــر  بــرصف  الــرزق  معركــة 

املجتمــع، فكانــت تتمنــى أن تجــد مدرســة صالحــة توفــر 

ثقافــة عاليــة عامــة، تعــد الفتــاة إعــدادا رفيعــا ممتــازا، 

للقيــام بــدور اجتامعــي بحــت، ليــس لــه صلــة بالعمــل 

والكفــاح يف طلــب الــرزق1.

مؤلفاتهــا: ألفــت أمينــة الســعيدعددا مــن الكتــب 

القيمــة معظمهــا يتحــدث عــن أحــوال املــرأة ومنزلتهــا 

يف املجتمــع ومــن أهمهــا:

آخر الطريق( 1

الهدف الكبري( 2

وجوه يف الظالم( 3

من وحي العزلة( 4

حواء ذات الوجوه الثالثة.( 5

مشاهدات يف الهند )رحلة(( 6

رحلتها الهندية “مشاهدات يف الهند”

كانــت أمينــة الســعيد معجبةبالرحلــة والســياحةفزارت 

معظم دول العامل رشقا وغربا ومن خاللتلك الرحالت 

شاهدت عجائب العامل وغرائب الدول. وأثناء رحلتها 

إىل الهنــد تجولــت يف أرجــاء الهنــد وأنحائهــا القصــوى 

والدنياوشــاهدت مدنهــا مــن كراتــيش إىل دلهــي، ومــن 

مومبــاي وحيدرآبــاد واملــدن األخــرى وجميعــت كل مــا 

خالجت ببالها يف قالب رحلة شائقة فها هي رحلتها 

الهنديــة التيتختلــف متامــا مــن رحالتهــا األخــرى، فهــي 

يف الحقيقــة مشــاهدات رائعــة جمعــت فيهــا كل مــا 

شاهدتها خالل رحتلها لشبه القارة الهندية قبل تحرير 

الهنــد  الدولتــني املســتقلتني  وإنقســامها إىل  البــالد 

وباكســتان بدقــة وأناقة.بــدأت رحلتهــا عــام )1934م( 

مــن القاهــرة إىل الهندللمشــاركة يف املؤتــر النســايئ 
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الهنــدي كــام تقــول: “ذهبــت إىل حيدرآبــاد الســند مــن 

أجــل حضــور املؤمتــر النســايئ الهنــدي، ومل أكــن أعــرف 

قبــل ذلــك قليــال أو كثــريا عــن قيمــة هــذا املؤمتــر ومبلــغ 

نجاحه،... فدهشت جدا عند ما تبينت يف كراتيش 

أن حديــث الهنــد قاطبــًة يــدور حــول املؤمتــر، وبخاصــة 

أن معظم الدول الغربية قد اشرتكت فيه، فقد أقبَلَْت 

مندوبــاٌت عــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وانجلــرتا، 

ونيوزيلنــدا، واســرتاليا، والســويد ومــرص ولبنــان، وهــو 

حدث جديد، فلم يسبق أن اشرتكت كل هذه الدول 
مجتمعــة يف مؤمتــر نســايئ هنــدي”.2

كتــاب  تــدون  أخــذت  وطنهــا  إىل  وبعدعودتهــا 

مشــاهدات  إال  هــي  ومــا  الهنــد”،  “مشــاهدات يف 

ذاتيــة قامــت بهــا خــالل جولتهــا يف مــدن الهنــد مــن بلــد 

إىل آخر، و قد دّونت يف مذكراتها أخباراً ومشاهدات 

وأوصافاً وتعليقات ومالحظات موجزة، ثم عمدت إىل 

تهذيبهــا وصوغهــا بأســلوب جميــل. وهــي صــورٌة شــاملة 

دقيقة، يف صميمها مغامرة طويلة حافلة باملعلومات 

الصادقة باإلضافة إىل ما فيها من الغرائب والطرائف. 

وقــد حاولــت إبــراز بعــض الجوانــب املرشقــة للحضــارة 

الهنديــة، وتقاليدهــا.

واهتمــت اهتاممــا بالغــا بالحديــث عــن “اختــالف 

أهــل املــدن يف مذاهبهــم وطعامهــم ورشابهــم ومعرفــة 

تــروي الكاتبــة  مفاخرهــم وعيوبهــم. ويف هــذا الكتــاب 

حكايــات... نعــم هــى حكايــات عجيبــة كــام يبــدو مــن 

اســم الكتــاب.. بلىهــى األعجــب.. ليــس ألنهــا خياليــة 

ومل تحــدث بــل ألنهــا حدثــت فعــال ورمبــا أنالكثرييــن منا 

ومــن العــامل يعرفهــا وقرأهــا مــن قبــل.

فنقرأ عند أمينة السعيد وصفا طريفا للهند تقول: 

“ومل أكن أعرف إذ ذاك عن الهند إال قليال، اللهم إال ما 

ترســمه املخيلــة مــن صــور غريبــة يزينهــا زخــرف املبالغة، 

فهي بالد كبرية بعيدة تضم بني جنباتها الواسعة شعبا 

يركــب األفيــال، ويتمــرغ يف الذهــب، ويســكن قصــورا 

شــامخة رصعــت جدرانهــا بالجواهــر واألحجــار الكرميــة، 

ويتزعــم هــذا الشــعب املــرتف الغنــي فيلســوف زاهــد، 

اليرتــدي مــن الثيــاب إال قليلهــا، ويقتــات بلــن ماعــزة ال 

تفارقــه، ولقــد اســتطاع هــذا الناســك املتبتــل أن ميلــك 

زمــام مواطنيــه، ويوجههــم نحــو التحــرر بطريقــة ســلمية 

عجيبــة اســتعيص فهمهــا علينــا معــرش العــرب3.

وتعطينــا أمينــة الســعيد تفاصيــل نافعــة جــدا عــن 

مدينــة كراتــيش حيــث أقامــت خــالل زيارتهــا للهنــد. ثــم 

ث عــن املراكــز التجاريــة والتبــادل التجــاري، وعــن  تحــدَّ

الصناعة والزراعةببالغ الدقة واإلناقة فتقول:”والناحية 

األخــرى مــن املدينــة تحــوي حيــا تجاريــا عظيــام يقصــده 

بــأرض الهنــد، للتفــرج عــىل مــا  الغربــاء عقــب نزولهــم 

يحويــه مــن نفائــس. وعــىل جوانــب طرقــات الحــي تقــوم 

الحوانيــت الرشقيــة، املليئــة بالجواهــر، والحريــر املطــرز 

ليبلــغ مثــن قطعــة  حتــى  والذهــب،  والفضــة  باللؤلــؤ 

النســيج منهــا ثــروة كاملــة يف بعــض األحيــان4.

وتقول عن حيدر آباد الباكستانية حاليا:

الحريــر،  لصناعــة  هــام  مركــز  الســند  “وحيدرآبــاد 

وتوزيعه يف أنحاء العامل، ومتتاز عن املناطق األخرى، 

باألنســجة الســندية الشــهرية، املطــرزة بنقــوش حمــراء، 

ارتــدت الســيدات  فــإذا  واملرصعــة باملرايــا الصغــرية، 

هذا النسيج، ورسن به يف الطرقات، انعكست أضواء 

الشــمس عــىل املرايــا الصغــرية، فتلتمــع وتضيــئ كأنهــا 

ماســات”5.

و تصــف “ تــاج محــل” بتعبــري حســن وبدقــة و بالغــة 

فتقول:

“ولشــاه جهان قصة خلّدته إىل اليوم، فقد كان له 

زوجة إســمها “ممتاز” اشــتهرت بجاملها الرائع وحســنها 

عــىل  اإلمرباطــور يف حبهــا، وفّضلهــا  الفريــد، فتدلّــه 

نسائه األخريات. وماتت ممتاز يف أوج شبابها، فحزن 

زوجها عليها وشيد لها مقربة “تاج محل” مبدينة آجرا، 

وتعتــرب هــذه املقــربة أعظــم قصــور الدنيــا، فقــد بنيــت 

جدرانها بأمثن أنواع املرمر، وزينت بالذهب الخالص، 

ورصعت باملاسات والآللئ النادرة، وهو عمل جديد 
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البنــاء مل يعــرف مــن قبــل أو مــن بعــد. ويقــال إن  يف 

منظــر القــرص يف ضــوء القمــر قــد ذهــب بلــب بعــض 

األوروبيــني، فاختبلــت عقولهــم أمــام جاملــه الســاحر6.

وتصف مدينة دلهي الجديدة بوصف جميل:

أنظــف مــدن  “ودلهــي الجديــدة تعتــرب عــن جــدارة 

الهند فالتعيش بها ذبابة أو حرشة واحدة، وذلك ألنها 

شيدت عىل أسس علمية حديثة، فرشت أرجاؤها من 

الجــو بالعقاقــري املطهــرة. وتعــد املدينــة ملجــأ األمــراء 

مرتبــات  يتقاضــون  الذيــن  وكبــار املوظفــني  واألغنيــاء 

ضخمــة، رفعــت مســتوى املعيشــة، فغــدت نفقــات 

الحيــاة فيهــا فاحشــة”7.

ثــم تذكــر كيــف انتقلــت العاصمــة مــن يــد إىل أخــرى 

حتــى انتقلــت إىل آجــرا يف 1564 يف عهــد اإلمرباطــور 

أكــرب ثــم إىل دلهــي يف عهــد شــاه جهــان.

ثم تنقل إىل ذكر األطعمة واملواد الغذائية املتوفرة 

يف الهنــد آنــذاك فتقــول: “ويســري النظــام يف الغــداء 

الطريقــة املتبعــة هنــاك، فتقــدم إىل  والعشــاء عــىل 

الــكاري”  ألــوان ال عــداد لهــا، قوامهــا األرز و”  اآلكلــني 

وهــو اللحــم املطهــى بالتوابــل الالذعــة، ثــم الخــرضاوات 

املختلفــة، والفطائــر اململحــة، واللــن املخــرث املحــىل 

بالســكر، والحلوى عىل أنواعها. والطريف أنهم يطهون 

أوان  عــىل  يقســمونه  ولكنهــم  نحــن  نفعــل  كــام  األرز 

مختلفــة، ويصبغــون أرز كل آنيــة منهــا بلــون، بعــد ذلــك 

يخلطونــه يف الصحــون، فتبــدو تلــك الصحــون جميلــة 

بــاألرز األحمــر واألخــرض واألصفــر  الشــكل وهــي مليئــة 

واألبيــض.

والهنــود جميعــا مــن هنــدوس ومســلمني ونصــارى 

وســيخ وبــاريس يفضلــون تنــاول الطعــام بأيديهــم، و ال 

يســتعملون الشــوكة والســكني حتــى عــىل ظهــور أفخــر 

البواخــر التــي تنقلهــم إىل أوربــا وأمريــكا.

وتبــدو أنهــا كانــت معجبــة باملجتمــع الهنــدي أشــد 

اإلعجــاب فتنظــر إىل كل مــا يجــري حولهــا فتدونهــا يف 

مذكراتهــا بوصــف دقيــق وتقــف طويــال عنــد ذكــر األديــان 

واملذاهــب والتقاليــد املتنوعــة يف ســائر البــالد، كــام 

تتحــدث عــن املشــاكل الطائفيــة وتغمــر يف حــل األزمــة 

السياســية بــني املســلمني والهنــدوس وتلســط ضــوءا 

كامــال عــىل التطــورات السياســية.

للمجتمــع  ســلبية  صــورة  ترســم  الرســام  وقلمهــا 

قائــال: شــامل  بشــكل  الهنــدي 

“وتبيــح الحكومــة الهنديــة تــداول املخــدرات، ويف 

إمكان كل إنسان أن يشرتي األفيون من أقرب بدال إىل 

بيتهن ولهذا التساهل ينغمس فقراء الشعب يف هذه 

الرذيلــة، فتنحــط الصحــة العامــة، ويــزداد هــزال النــاس 

جيــال بعــد جيــل، ويبلــغ بهــم خمــول الذهــن والبدن جدا 

مينعهــم مــن القيــام بأعاملهــم عــىل أكمــل الوجــوه.

مرتــع خصيــب ملختلــف  الهنــد  “وبــالد  وتضيــف: 

أنواع األوبئة واألمراض، فالتيفود، والتيفوس والجدرى 

تنتــرش انتشــارا فاحشــا، ومــع ذلــك اليوجــد قانــون يحتــم 

الحقن والتطعيم لوقاية األهايل، واألمر مرتوك لرغبتهم 

الخاصــة، اقتــداء بالنظــام القائــم يف الجــزر الربيطانيــة.

ثــم تتحــدث عــن الفقــراء واملســاكني واملتســولني 

قائلــة:

“والفقــر يف الهنــد ظاهــرة ملحوظــة، التقتــرص عــىل 

طائفــة املتســولني، فالطبقــات العاملــة محرومــة أيضــا 

مام الغنى عنه، والقرى صورة صادقة للغن االجتامعي 

أول  والحرمــان  والعــرى  والجــوع  بأهلهــا.  ينــزل  الــذي 

مشــاكل الهنــد الخطــرية، فقــد اســتفحل الــرش يف هــذه 

الناحيــة وتهــدد حيــاة مئــات املالئــني”.

وتلفت هذه الظاهرة نظر الغريب هناك، ففي كل 

طريــق أســايس أو فرعــي، ويف كل ركــن ظاهــر أو خفــي، 

يتجمع املتسولون الهنود عرشات عرشات يستجدون 

املارة بصلوات ودعوات النهاية لها”8.

ومثال تذكر املعابد الهندوسية قائلة بأن: “املعابد 

الهندوســية املقدســة تنتــرش يف جميــع أنحــاء الهنــد، 

وتحتشد بشتى أنواع األوثان: فللهندوس آلهة ال حرص 

لها: منها واحد للرحمة وثان للقسوة، وثالث للعفاف، 
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ورابــع للشــهوة إىل آخــر هــذه السلســلة الطويلــة التــي 

متثل نواحي الطبيعة البرشية عىل تعددها وتنوعها”.

ثم تنتقإلىل الحديث عن التمثيل والرقص الهندي 

وأنواعه الرائعة فتقول:

والرقــص الهنــدي رائــع كل الروعــة، ولكــن الغريــب 

يحتــاج إىل تكــرار مشــاهدته، حتــى يتمكــن مــن تقديــره 

وفهمــه، وهــو فــن دقيــق صعــب يتطلــب مرانــة طويلــة. 

الشــباب.  ليتقنــوه يف  الصغــر  يتعلمونــه يف  ولذلــك 

وعامد هذا الفن مرونة الحركات، ولغة اليدين والوجه، 

فــكل ملحــة أو تعبــري تعنــي شــيئا، وكل حركــة بالــذراع أو 

الكــف تــدل عــىل يشء آخــر، والبــد أن يعــرف املتفــرج 

يــدور  التــي  القصــة  أو  الفلســفة  ليتتبــع  اللغــة،  هــذه 

الرقــص حولهــا. والرجــال كالنســاء يرقصــون يف الهنــد، 

ويحركــون رقابهــم، وأيديهــم، وعيونهــم وحواجبهــم طبقــا 

لقواعــد تلــك اللغــة الصامتــة، وألن الرقــص يف الهنــد 

فــن رفيــع.... فمــن املألــوف أن نجــد ضابطــا عظيــام أو 

مؤظفــا حكوميــا كبــريا يتقــن الرقــص وميارســه عالينــة”9.

وصف املرأة الهندية

كام نعلم أن أمينة السعيد كانت رائدة الحركة النسائية 

لحريــة املــرأة وظلــت تكافــح لتحقيــق حقوقهــا فنجدهــا 

تتوجــه باهتــامم خــاص إىل ذكــر شــؤون املــرأة الهنديــة 

وتقوم بدراسة مشكالتها يف املجتمع الهندي بجميع 

املــرأة  عــن  ورائعــة  أنيقــة  لنــا صــورة  وتعطــي  طوائفــه، 

الهنديــة وتصفهــا بغايــة الدقــة واالهتــامم وتقومبتحليــل 

األوضاع التي كانت سببا رئيسا لحالتها الدنية فتقول:

“ويكفي إلثبات ذلك أن نســتعرض حالة املرأة يف 

كل طائفة من طوائف الهند، فأكرث الشعب هناك من 

الهندوس. والديانة الهندوسية التعرتف مبكانة النساء، 

والتقر لهن يف املجتمع مقاما جليال، وتعترب الرجل إله 

املــرأة الــذي حــق عليهــا عبادتــه، واحتــامل قســوته دون 

شكوى أو تذمر، فهي ظله واليصح للظل أن يسمو إىل 

مكانة األصل. ومن أجل ذلك كانت الزوجة الهندوسية 

يف املايض تحرق يوم وفاة زوجها وتدفن معه، فتقبل 

عىل “املحرقة” التي اجتمع حولها األقارب واألصدقاء 

وتقتحم نريانها باسمة، وذلك دليل الرضا والقبول، فإن 

تراجعــت حــل العــار بأرستهــا، فتنبذهــا لتعيــش مــا تبقــى 

لهــا مــن الحيــاة طريــدة رشيــدة. وظلــت هــذه الرشعــة 

متبعة قرونا وأجياال حتى تنبه املصلحون إىل ما تنطوي 

بإبطالهــا، وبوضــع  ينــادون  عليــه مــن وحشــية، فقامــوا 

التــي تحرمهــا، ونجحــوا يف حملتهــم، فمنــع  القوانــني 

القانــون حــرق األرملــة وإن حــرم عليهــا الــزواج ثانيــة إرضــاء 

الهندوســية  قائلة:”واملــرأة  العام”10.وتضيــف  للــرأي 

التــرث أبــدا، فــإن تــويف زوجهــا أو والدهــا التصيــب شــيئا 

مــن مالــه مهــام عظـُـم، وتضطــر يف مثــل هــذه الحالــة ألن 

تعيــش عــىل أفــراد أرستهــا، اللهــم إال إذا كانــت متعلمــة، 

وأرادت االســتقالل، فــإذ ذاك تقتحــم الحيــاة العمليــة، 

وتكتســب رزقهــا بعــرق جبينهــا. ومــن أجــل ذلــك تقبــل 

األميــة  فتكــون  بشــغف،  التعليــم  عــىل  الهندوســيات 

بينهن أقل منها يف املسلامت، ولكن نسبة التعليم ما 

زالت ضئيلة، واملثقفات قليالت، وأكرث النساء يذقن 

األمريــن مــن جــراء هــذا الغــن االجتامعــي الصــارخ مــام 

يدفع أرامل كثريات إىل االنتحار بالسم أو النار، فآالت 

املــوت تهــون أمــام تنتظرهــن يف الحيــاة”11.

حــول  التفصيــل  مــن  قــدرا  الضــوء  ســلطت  وقــد 

تخلــف املــرأة الهنديــة املســلمة وتعتقــد أن الحجــاب 

التعليــم  الرئيــيس لتخلفهــا يف  الــربدا هــو الســبب  أو 

فتقــول: والتقــدم، 

“ويقــف الحجــاب أو “الــربدا” عقبــة كئــودا يف طريــق 

“ويحــول  تقــول  املســلمة،.......ثم  الهنديــة  تقــدم 

باملــدارس،  املســلامت  التحــاق  دون  الحجــاب 

يتفــى  ولذلــك  املجتمــع،  شــئون  يف  واملســاهمة 

الجهــل بينهــن، وتكــون نســبة التعليــم فيهــن أقــل منهــا 

يف الهندوسيات.... ولقد الحظت أن بعض القرويات 

ألن  فعجبــت  أيضــا،  بالــربدا  يتحجــن  الهندوســيات 

دينهــن اليفــرض ذلــك فلــام ســألت عــن الســبب قيــل 
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يل إنهن اقتبسنه من املسلامت، فأصبح عادة متبعة 

القرويــة”12. بــني بعــض األرس 

وتعــرب عــن قلقهــا وحزنهــا الشــديد بســبب تخلــف 

وتقــول: املســلمني 

“ويف الواقــع أن حالــة املســلمني يف الهنــد أثــارت 

يف نفــيس كثــريا مــن التأمــالت، وأعــادت إىل الذهــن 

بــالد أخــرى شــاهدتها، فحزنــت لتأخــر عامــة  ذكريــات 

ميــدان املدنيــة  وتقهقرهــا يف  اإلســالمية،  الشــعوب 

والتقــدم.

وعندي أن جوهر العلة يف ذلك جهل املســلمني 

بحقيقــة روح دينهــم، وإســاءة تطبيــق تعاليمــه، بإهــامل 

شــأن األوطــان، وحرمــان املــرأة مــن العلــم، وتقيييدهــا 

تأخــر  أن  والنتيجــة  الخزعبــالت.  مــن  بالحجــاب وغــريه 

املســلمون يف موكــب الحضــارة، واحتلــوا منــه مــكان 

االتهامــات  وجلبــوا  أنفســهم،  إىل  وأســاءوا  الذيــل، 

لدينهم ظلام، فنظر العامل املتدين إلينا ساخرا وقال: 

إننــا متأخــرون ألننــا مســلمون”13.

ولكنها تعرتف بتمتع املرأة الهندية بحق التصويت 

واالنتخاب فتقول:

“ولكــن الهنديــة مــع حرمانهــا مــن ذلــك، تتمتــع بحــق 

التصويــت واالنتخــاب، وهــو تــاج الحقــوق الــذي التنالــه 

املــرأة عــادة حتــى تســتكمل مطالبهــا الحيويــة األخــرى، 

الحــق  الهنديــة متــارس هــذا  أن  الــرسور  ومــن دواعــي 

بعوامــل  متأثــرة  غــري  الــرأي،  واســتقالل يف  بشــجاعة 

داخليــة أو خارجيــة”.

الوم  التعليمف

وتتكلــم عــن هيئــة التعليــم وتشــري إىل نســبة التعلــم و 

األميــة يف الهنــد قائــال: “ونحــن إذ نتكلــم عــن األميــة يف 

الهنــد، فــام ذلــك إال ألن الجهــل يســود ثالثــة وتســعني 

ســبعة  واملتعلمــون  الشــعب،  أفــراد  مــن  املائــة  يف 

الهنــد جامعــات ومــدارس  يف املائــة فقــط.... ويف 

كثــرية، فهنــاك مــن هــذه املعاهــد ســبع وعــرشون ألفــا 

التعليــم ودرجاتــه، منهــا  وخمســامئة، ملختلــف أطــوار 

ألفــان وســتامئة مدرســة ثانويــة، وعــرشون ألفــا ابتدائيــة، 

ومثانيــة وتســعون معهــدا صناعيــا وفنيــا.

وتشري إشارة دقيقة إىل جامعات الهند ومدارسها 

وتقول:

“ويف الهند سبع وعرشون جامعة، بلغ بعضها من 

الرقــى والتوســع مــا يضعهــا يف مصــاف خــري الجامعــات 

ومــدراس،  وكلكتــا،  بومبــاي،  كجامعــات  األوروبيــة 

آبــاد،  واللــه  بنجــاب،  و  باتنــا،  و  وناجبــور  وميســوري، 

وبنــارس ثــم جامعــة آجــرا اإلســالمية الشــهرية..... وهــذه 

زاخــر  بحــر  املعاهــد عــىل كرثتهــا وتعددهــا قطــرة يف 

فأهــل الهنــد أربعامئــة مليــون، ومثــل هــذا العــدد يحتاج 

املوجــودة يف  املــدارس  عــدد  أمثــال  عــرشات  إىل 

الحــارض”. الوقــت 

وتذكــر عــدد اللغــات الهنديــة فتقــول: ولقــد أثبتــت 

عــام  ســريجون جريســون  بهــا  قــام  التــي  اإلحصــاءات 

يبلــغ خمســا وعرشيــن  الهنــد  1931م أن عــدد لغــات 

رطانتــه،  وللبنجــايب  لغتــه،  فللبنغــايل  لغــة،  ومائتــي 

وللســندي لســانه الخــاص، وهكــذا إىل آخــره. وتختلــف 

هــذه اللغــات بعضهــا عــن بعــض كل االختــالف، بحيــث 

مــا يقولــه  الهنــدي يف أي مقاطعــة فهــم  يتعــذر عــىل 

إخوانــه مــن أبنــاء املقاطعــات األخــرى.

ومثــل هــذه املالحظــات ومشــاهدات واألخبــار هــي 

التي تعطي رحلة أمينة السعيد تلك القيمة الحضارية 

التــي متتــاز بهــا عــىل غريهــا مــن كتــب الرحــالت. فهــي 

اليوميــة  بالحيــاة  يتصــل  مــا  االلتفــات إىل كل  شــديد 

وتقاليدهــم  النــاس  عــادات  مــن  نظرهــا  يســرتعى  ومــا 

وأحوالهــم، فالصــورة التــي تعطينــا إياهــا عــن الهنــد يف 

تنقلنــا إىل  عرصهــا صــورة حضاريــة ولوحــة اجتامعيــة 

الجــو الــذي كان تعيــش فيــه، وتجعلنــا نشــاركها فعــال 

يف كل ما مرت بها من تجارب وما لقيت من الشعب 

واألطعمة واألرشبة، وهذا وحده جدير بأن يجعل تلك 

الرحلــة كتابــا يف الحضــارة و وثيقــة اجتامعيــة.



50  يبهامات أمينة بعيد يـف األدب العريب

املصادر واملراج 

املعــارف ( 1 دار  الهنــد،  يف  مشــاهدات  الســعيد:  أمينــة 

1946م أغســطس  مبــرص،  والنــرش  للطباعــة 

الرابعــة، دار ( 2 الدكتــور شــوقي الضيــف: الرحــالت، الطبعــة 

النيــل، القاهــرة املعــارف – 1119 كورنيــش 

تبــات ( 3 الكا مــن  )نخبــة  ومبدعــات  ئــدات  را مرصيــات 

القاهــرة للكتــاب،  العامــة  املرصيــة  الهيئــة  والباحثــات( 

دار ( 4 مــرص،  مــن  ورجــال  نســاء  موســوعة  مطيعــي،  ملعــي 

2003م القاهــرة،  الــرشوق، 

أميــيل نــرص اللــه، نســاء رائــدات مــن الــرشق، الــدار املرصيــة ( 5

اللبنانية بالقاهرة، 2001م

خري الدين الزركيل، األعالم، دار العلم للماليني، بريوت( 6

إســامعيل إبراهيــم الدكتــور، الصحافــة النســائية يف الوطــن ( 7

العــريب، الــدار الدوليــة للنــرش والتوزيــع، القاهــرة

ســعاد لطفــي، أمينــة الســعيد، رائــدة صحافــة املــرأة، اتحــاد ( 8

اإلذاعــة والتلفزيــون واملجلــس القومــي للشــباب، القاهــرة
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 امل��ص�عات الإجتماعبة فـي �صعر 
ج�هرة ال�صفاريني

حممد ريا�ض. ك
باحث يف جامعة كاليكوت

جوهرة السفاريني شاعرة فلسطينية معارصة ولدت 
يف ظــالل النكبــة ورضعــت مــن لبانهــا. نظمــت شــعرها 

ليكون وقفا خالصا للوطن وقضاياه، وليحمل يف ثناياه 

همــوم القضيــة الفلســطينية، ويســتجمع يف مضامينــه 

رصاع العرب مع خصومهم عىل ساحة الدولية. شعرها 

متخصص يف تشخيص الواقع السيايس واإلجتامعي، 

إذ قــرصت جهدهــا عــىل تجســيد مأســات الالجئــني، 

واإلرتبــاط الوثيــق بــاألرض والوطــن والتأريــخ لحقبــة مــن 

تاريــخ األمــة اإلســالمية يف العــامل العــريب ورصاعهــا مــع 

خصومهــا وطامعــني بهــا.

جوهرة السفارينيى نبذة من حياتها

الشاعرة جوهرة بنت مصطفي حسني العيى وكنيتها 

أم غسان تنسب إىل “سفارين” مسقط رأس جدها – 

وهــي قريــة مــن أعــامل طولكــرم يف فلســطني – فتعــرف 

بجوهــرة الســفاريني إســتوطن جدهــا “عيــيس” مدينــة 

النارصة وعمل فيها مقاوال إلعامل البناء والتعمري وهي 

مهنة مارســها أعاممه وأجداده.

النــارصة ســنة 1947م فكانــت  ولــدت جوهــرة يف 

التــي وقعــت عــىل أهــل  النكبــة  طفولتهــا متزامنــة مــع 

فلســطني، حيــث أخــرج مــن ديارهــم قــرسا وتفرقــوا يف 

بلــدان كثــرية. ولجــأ مصطفــي – أبــوا جوهــرة إىل دولــة 

لبنــان ونــزل يف مدينــة بعلبــك وكانــت جوهــرة يومئــذ 

طفلــة رضيعــة. ومل تطمــن نفــس الرجــل إىل بعلبــك 

يف  علومهــا  وتلقــت  دمشــق،  يف  جوهــرة  فشــبت 

مدارســها العامــرة وحصلــت عــىل الشــهادة البكالوريــة 

ثــم  مــدة  التدريــس  عــام 1965م وعملــت يف ســلك 

إلتحــق بأخيهــا يف الكويــت عــام 1966 م الــذي عمــل 

مدرســا فيهــا منــذ خمســينات، ودفعهــا طموحهــا العلــم 

إىل إمتام دراستها، فدخلت معهد املعلامت لدراسة 

اللغــة العربيــة وآدابهــا وبعــد أن تخرجــت فيــه، عملــت 

مدرســة يف مدرســة الجميــل الخــاص، ثــم مرشفــة عــىل 

التدريــس اللغــة العربيــة يف مدرســة النــرص.

قراءة جوهرة مرب قاميها الشعري

مبكــرة  ســن  واألديب يف  الفكــري  نشــاط حوهــرة  بــدأ 

فكانــت تصــوغ مــا يخطــر ببالهــا مــن أفــكار، وتدفــع مبــا 

أو املجــالت، وكان أول  كتبــت إىل إحــدى الصحــف 

مقــال نرشتــه يف مجلــة الجنــدي الدمشــقية، وكانــت 

تقــول جوهــرة  مــن عمرهــا،  عــرشة  الحاديــة  وقتهــا يف 

مرهفــا  الشــعوري  كان   “ الفنيــة:  تجربتهــا  بدايــة  عــن 

منــذ صغــر وكــربت وكــرب معــي هــذا الشــعور، حتــى إنــه 

دفعني إىل اإلنطواء عن األهل واألصدقاء وفزعت إىل 

القــراءة واملطالعــة، فكنــت أقــىض ســاعات يف قــراءة 

القصــص واألشــعار. ووســعت جوهــرة دائــرة نشــاطها 

إنتاجهــا األدب يف جريــدة فلســطني،  تنــرش  وأخــذت 

التــي تصــدر يف  ويف عــدد مــن الصحــف واملجــالت 

الكويت كالوطن والقبس والرأي العام واألنباء واليقظة 
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وشــاركت يف نشــاط إتحــاد الكتــاب الفلســطينني يف 

األمســيات  خــالل  مــن  املجتمــع  ودخلــت  الكويــت 

أمســيات  فأحيــت  الوطنيــة.  واملناســبات  الشــعرية 

شــعرية كثــرية مــع عــدد مــن الشــعراء والشــواعري الذيــن 

اتخــذوا مــن الكلمــة املختــارة ســالحا نافــذا ووســيلة مــن 

وسائل الكفاح، وإذكاء جذوة النضال من أمثال يوسف 

الخطيــب وهــالل الفــارع ومريــم الســيفي وغريهــم مــن 

الشــعراء الذيــن تواجــدوا يف تلــك الفــرتة يف الكويــت.

والوطن والكفاح يف يعرها

لقــد جــاء شــعر جوهــرة رقيقــا وفيــا ووقفــا ســائغا لوطنهــا 

األول “فلســطني” ذلــك أن فلســطني يف شــعرها ذات 

نكهــة فنيــة متميــزة، فهــي نســيج متجانــس مــن الحــب 

والــود والحنــني والتــوق والتــأمل واملعانــاة. وال شــك أن 

فلسطن تستحق ما يصدر يف حبها من فني القول وال 

شك أيضا أن جوهرة مهام اختلفت مستويات التعبري 

يف شــعرها فتقــول يف قصيــدة “ متــى تعــود الشــمس”

ياأرض يف عينيك دمعة غاضب 

هاىت الحديث وعن شجونك بوحي

ال تذهىل من صمت أهال إنهم 

يف تيههم ولجوا بال ترصيح

مننا فال صحو تقوم طقوسه 

كالتائهني مبهمه مفتوح

متى تعود الشمس عرب رصوحنا 

واملسجد األقىص بغري جروح

تعود أمتنا بحلة مجدها 

تزهو بعزة خالد وطموح

تشــاطر الشــاعرة فلســطينية جوهــرة الســفاريني آملهــا 

الواقع الذي نعيشــه بكل ما فيه من حزائم وانتكاســات 

ومحــن ونكبــات وترشيــد واغــرتاب وخــالف وفرقــة. ورأت 

جوهــرة بــأم عينهــا أن بالجهــا قــد أبيحــت لغــري أهلهــا.

القومية واألمة العربية يف يعرها

تعتــز جوهــرة بأنتامئهــا إىل االمــة العربيــة وتفخــر بغومهــا 

وجنســها، فحبهــا لوطنهــا ليــس مقصــورا عــىل فلســطني 

وحدها وإمنا يتسع هذا الحب ليسمل الوطن العريب 

كلــه، فهــو حياتهــا ووجودهــا وكيانهــا تتــأمل إن ســمعته 

ســتأمل، تجــزع إن أصابــه نــا يعكــر صفــوا العيــش فيهــت، 

وبودهــا لــو تــرى هــذا والوطــن العــريب الكبــري قــد التــأم 

شــتاته، واتحــدت كلمتــه وزالــت الحواجــز مــن أرجائــه.

فحــني تعرشــت بــريوت لهجــوم وحــيش غــادر قبــل 

فيــه األطفــال وهدمــت الديــار، وصفــت جوهــرة هــذا 

الحــدث األليــم، فقالــت:

متوحشون... وغادرون... وقاتلون...

وأنب وحدك يف البطولة والصمود

يا شعب بريوت األيب

خانوا.. فجاءوا من ورائك يعبثون

ورموا الخناجر يف الظهور

جبناء... حتى حني واروك القبور خافوا رجوعك..

فستحال جنونهم بطشا.. دمار.. هدموا الديار

يعرها الدينف

لشــاعرتها جوهــرة العديــدي مــن القصائــد الدينيــة التــي 

دونتهــا يف دواونيهــا الشــعرية فــال تــكاد متــر مناســبة إىل 

وتنظم فيها قصيدة. وهي تتخذ من هذا الشعر الديني 

مدخــال لتذكــري النــاس بــأرض اإلرساء واملعــراج وواجــب 

األمــة نحــو هــذه األرض املقدســة ففــي ذكــرى املولــد 

النوي الرشيق عام 1983 م نظمت فصيدة قالت فيها.

ذكرى الرسول متر اآلن تسعدنا 

تزهو مبولده ريانة الرطب

يرسي إلينا نسيم الطهر يعتفنا 

مام أمل بنا من عامض الكرب…
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املرأة يف يعر حوهرة

املــرأة يف شــعر حوهــرة فهــي مدرســة مؤثــرة يف  أمــا 

والعفــة  والحنــان،  الحــب  رســالة  تحمــل  مجتمعهــا، 

يضــاف  والتوجيــه.  والرتبيــة  والعطــاء  والبــذل  والوفــاء 

إىل ذلك أن طبيعة املرأة وعاطفتها الجياشــة وحســها 

املرهــف، تجــري يف رشايــني هــذا الشــعر. فتقــول يف 

الحجــاب:- بعنــوان نصائــح يف  قصيــدة 

إن التحيل بالفضيلة مغنم 

وبفضلها نرقى إىل الجوزاء

ليس الحضارة أن نزين جيدنا 

بقالئد من زينة ورداء

الله ما جعل الحجاب فريضة 

إال ليحفظها من الدخالء

عودي إىل الدين الحنيف فإنه 

نور يضئ لنا الطريق النايئ

وقصــارى الــكالم أن جوهــرة الســفاريني شــاعرة صادقــة 

العاطفــة والشــعور واســعة الخيــال والتصــور دقيقــة يف 

رســم الصــورة وتحديــد أبعادهــا مبدعــة يف اســتغالل 

التشبيهات واالستعارات، قادرة عىل التلوين والزخرفة 

محققة لهدفها يف مواكبة نكبة شعبها ورصد أحداثها

يف  ســاعدكم  أنــه  معتقــدا  البيــان  بهــذا  اكتفــي 

الوقــوف املــرىض عــىل هــذه الشــخصية البــارزة لســان 

الوطنيــة وصــوت الحريــة – جوهــرة الســفاريني وأطلــب 

للتعمــق  أنفســهم  تجهيــز  العربيــة  اللغــة  دارىس  مــن 

يف دراســة والشــاعرات املعــارصات مــن أمثــال نبيلــة 

بخــاري. وإنصــاف  الخطيــب، 

املصادر واملراج 

مقدمة ديوان” نداء األرض “ للدكتور رجا سمرين  .1

ديوان خيول ال تنام دكتور كامل جربي  .2

ديوان نداء األرض وحجارة األعامق  .3

دكتــور كــامل جــربي “ املجهــود الفكــري الفنــي يف الشــعر   .4

الســفارينى األردنيــة جوهــرة  األديبــة 
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امللخص

الهند واحدة من البقاع املتسعة التي وصلها اإلسالم باالعالقات التجارية وعرب الفتوحات املختلفة. وكذلك 

أن الهنــد تعــد اليــوم مــن املراكــز الرئيســة للثقافــة اإلســالمية يف العــامل ألن هنــاك مئــات املعاهــد واملــدارس 

واملســاجد بتعليــم اللغــة العربيــة وأدابهــا وثقافتهــا. ويف الحقيقــة أن اللغــة العربيــة قــد إنتــرشت يف الهنــد 

بإنتشــار اإلســالم بــني ســكان هــذه البــالد.

اللغة العربية هي أكرث اللغات تحدثا من اللغات السامية, وإحدى أكرث اللغات إنتشارا يف العامل, يتحدثها 

أكــرث مــن 422 مليــون نســمة وكذلــك اللغــة العربيــة ذات أهميــة قصــوى لــدى املســلمني. فهــي لغــة مقدســة 

)لغــة القــرأن( وال تتــم الصــالة وعبــادات أخــرى يف اإلســالم إال بإتقــان بعــض مــن كلامتهــا. واللغــة العربيــة مــن أغــزر 

اللغــات يف العــامل بالتدويــن الكثــري مــن املعاجــم , والقواســم التــي تحتــوي عــىل أالف الكلــامت واملعــاين.

هــذه الورقــة تبــني عــن خالصــة دور املــدارس واملعاهــد واملؤسســات التعليميــة يف الهنــد. باهــذه الدراســة 

نســتطيع أن نفهــم بعــض العلــامء اللغــات العربيــة واملعاهــد اللغــة العربيــة خاصــة وعامــة يف الهنــد.

املقدمة

الهنــد بلــدة قدامــى ممتــازة , مــن ســائر البلــدان العــامل 

إن كان تجــارة واقتصــادا وحضــارة وثقافــة. رشف الهنــد 

بالديــن اإلســالمي بيــد عــامد الديــن محمحــد بــن قاســم 

الثقفــي. كانــت الهنــد عالقــة التجاريــة مــع العــرب قبــل 

اإلسالم وبعده. وأنها مل تكن غريبة لدى العرب حيث 

ســافر العــرب للتجــارة إىل ســوائل الهنــد. تعلــم الهنــود 

اللغة العربية لكرثة رحالتهم إىل البالد العربية واستطاع 

العــريب. إن  بعضهــم عــىل إنشــاء قصيــدة يف الشــعر 

اللغــة العربيــة لهــا أهميــة خاصــة ألنهــا لغــة القــرأن الكريــم 

املســلمون  إهتــم  لذلــك  الرشيفــة  األحاديــث  ولغــة 

إهتاممــا عظيــام لتعليــم اللغــة العربيــة. ولكــن تغــريت 

املســلمني  لغــة  تعــد  العربيــة مل  اللغــة  األحــوال ألن 

فقــط, هنــاك إقبــاال كبــريا غــري املســلمني أيضــا لتعليــم 

الفــرص املختلفــة الســيام يف  العربيــة بســبب  اللغــة 

الــدول الخليجيــة.
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األرراض الدرابة

تغرض هذه الورقة أن إكتشاف دور املدارس واملعاهد 

واملؤسســات التعليميــة يف الهنــد. وكذلــك أن نفهــم 

الهنــد  العربيــة عــرب  اللغــة  الكرمــاء  العلــامء  بعــض مــن 

ومساعدتهم لتطوير اللغة العربية يف الهند. ونتعارف 

لغــري  بــل  فقــط  للمســلمني  العربيــة ال  اللغــة  أن  بيننــا 

املســلمني أيضــا. وأن اللغــة العربيــة لغــة العــامل ولغــة 

الفرصــة وافــرة كثــرية للخليــج وغريهــا.

املعاهد ا بالمية

الدراســية  الهيئــات  مــن  عديــد  الهنــد  يف  نشــاهد 

واملؤسسات اإلسالمية واملعاهد الدينية. بلغ عددها 

نــرى  حــوايل 400 مؤسســة وجمعيــة وهيئــة. وكذلــك 

واملــدارس  الجامعــات املعــارصة  مــن  هنــاك عديــد 

اللغــة العربيــة.  الحكوميــة واملــدارس الخاصــة لتنميــة 

الجامعــات  مــن   20 مــن  أكــرث  الهنــد  يوجــد يف  األن 

واملعاهد للتعليم العايل, حيث تدرس اللغة العربية 

وأدابهــا وفيهــا يوجــد قســم خــاص للغــة العربيــة وأدابهــا 

والدراســات اإلســالمية وثقافتها. ومن هذه الجامعات 

الطلبــة بكالوريــاس وماجســتري والدكتــوراة يف  يتخــرج 

مــن  كل  توجــد يف  وكذلــك  وأدابهــا.  العربيــة  اللغــة 

العربيــة  للغــة  مخصصــة  واســعة  مكتبــة  الجامعــات 

وأدابها. ال نستطيع أن نلقي كلها يف هذه الورقة فإذن 

أذكــر أمامنــا بعــض منهــم.

جامعة دار العلوم ديوبند

هــي مدرســة فكريــة أسســها مجموعــة مــن علــامء الهنــد 

الهنــد.  الدينيــة والعربيــة يف  أكــرب املعاهــد  وصــارت 

وهي من أعرق الجامعات الهندية, لقب بأزهر الهند. 

ومــن أهــداف هــذه املدرســة املحافظــة عــىل التعاليــم 

اإلسالمية ونرش اإلسالم ونرش اللغة العربية. والجامعة 

أيضا إتخذت منهجا يجمع بني مختلف العلوم والفنون 

الجامعــة  تصــدر  اإلنجليزيــة. وكذلــك  واللغــة  العربيــة 

واملواضــع  الفنــون  مبختلــف  والدوريــات  املجــالت 

واللغــات. تأسســت الجامعــة عــىل يــد الشــيخ محمــد 

قاســم النانوتــوي عــام 1283. واهتمــت العلــوم الدينيــة 

اإلحتــالل  أيــام  الضيــاع  مــن  العربيــة وحفظتهــا  واللغــة 

اإلنجليــزي. وكانــت هــي جهــادا ألبــرز الشــخصيات يف 

الهند املســلمة, بذلو حياتهم خدمة للدين اإلســالمي 

والعلــوم والوطنيــة مثــل الشــيخ املقــرئ محمــد طيــب, 

والشيخ أنور شاه الكشمريي, والشيخ محمحد يوسف 

البنوري والشيخ شبري أحمد العثامين والشيخ محمود 

أثــروا مبؤلفاتهــم  ممــن  الهنــد  بشــيخ  امللقــب  حســن 

العلــوم اإلســالمية واألدب العــريب الهنــدي.

بقريــة  دينيــة صغــرية  العلــوم مبدرســة  دار  بــدأت 

نــرش  و  اإلســالمية  التعاليــم  عــىل  واشــتهرت  ديوبنــد. 

الثقافــة  نــرش  هــام يف  دور  ولهــا  اإلســالمية.  الثقافــة 

املــدارس  بــدءت  قــد  أيضــا,  الهنــد  خــارج  اإلســالمية 

العــامل. ومــن  أنحــاء  العلــوم يف  لــدار  التابعــة  الدينيــة 

أعــالم الديوبنديــة الحديثــة- الشــيخ أبــو الحســن عــيل 

العلــامء يف  نــدوة  رئيــس جامعــة  النــدوي-  الحســني 

لكنهو ورئيس رابطة األدب اإلسالمي العاملية. والشيخ 

األعظمــي. الرحمــن  املحــدث حبيــب 

يف  أنشــئت  بديوبنــد  العلــوم  دار  تأســيس  بعــد 

الهنــد معاهداعربيــة إســالمية عديــدة. يف جميــع هــذه 

املعاهــد الدينيــة اإلســالمية يدرســون الكتــاب الكرميــة 

اإلســالمية.  والعلــوم  وأدابهــا  العربيــة  واللغــة  والســنة 

مــن  الهنــد. تصــدر  العربيــة يف  اللغــة  بنــرش  ويهتمــون 

العربيــة” الجامعــة مجلــة شــهرية “مجلــة الداعــي 

الجامعة السلفية ببنارا

تأسست الجامعة عام 1383, ونالت شهرية من جميع 

األوســاط العلميــة والدينيــة يف الهنــد وخارجهــا. وتهتــم 

بتدريــس القــرأن والســنة النبويــة واللغــة العربيــة وأدابهــا 

والعلــوم اإلســالمية واإلجتامعيــة  القدميــة والحديــث 
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اإلســالمية  العلــوم  بنــرش  واهتــم  والحديثــة.  القدميــة 

وتصــدر  اإلســالمي.  بالــرتاث  واإلحتفــاض  واألدبيــة 

الجامعــة مجلــة عربيــة “صــوت العربيــة”.

الجامعة ميل كره ا بالمية

الجامعــة عــيل كــره اإلســالمية أشــهر وأقــدم وأعظــم تأثــريا 

يف عقليــة املســلمني وسياســتهم. تعــد هــذه الجامعــة 

أرقــى الجامعــات يف الهنــد. أسســها الزعيــم املســلم 

الــذي تلمــذ عــيل  الشــهري رس ســيد أحمدخــان. وهــو 

الشــيخ فيض الحســن الســهارنفوري, وكان شــديد التأثر 

بصحيفة “ النفع العظيم ألهل هذاإلقليم” التي أصدرها 

فيــض الحســن, وهــي أول صحيفــة عربيــة يف الهنــد.

قد نجحت الجامعة يف رسالتها نجاحا كبريا تخرج 

منهــا زمــرة مــن العلــامء املاهريــن يف العلــوم الدينيــة 

والعرصيــة وفيهــا مكتبــة موالنــا أزاد الكبــرية التــي تضــم 

عــددا كبــريا مــن املخطوطــات النــادرة.

الجامعة امللية ا بالمية

أسســت الجامعــة املليــة اإلســالمية عــام 1920, عــىل 

يد الزعيم اإلسالمي موالنا محمحد عيل, وكان الدكتور 

ذاكر حســني )رئيس الهند الســابق( رئيســا هذا الرصح 

العلــامء  مــن  بعــض  الجامعــة  هــذه  أ ســس  العلمــي. 

والســادات التــي انفصــل مــن جامعــة عليكــره. تطــورت 

الجامعة وأصبحت تدرس العلوم العرصية والتكنولجيا 

وغريها من العلوم املختلفة. وهي األن من الجامعات 

التــي تحــت حكومــة الهنــد.

ندوة العلامء /دار العلوم بلكناؤ

تأسســت ندوة العلامء يف لكناؤ ســنة 1892. )1312 

هجريــة( عــىل يــد العــامل الربــاين الشــيخ محمــد عــيل 

الهنــدي  شــيخ  مثــل  املخلصــني  وزمالئــه  املونغــريي 

محمــود حســن و الشــيخ أرشف عــيل التهانــوي والشــيخ 

الحــي  عبــد  والعالمــة  الســارنفوري  أحمــد  خليــل 

نــرش  عــىل  العلــامء  نــدوة  قامــت  الحســني وغريهــم. 

علوم اإلسالمية والعمق يف العلوم الدينية وأن يتناول 

اإلصــالح والتجديــد يف كل عــرص ومــرص. واعتــربت دار 

العلــوم أن اللغــة العربيــة لغــة حيــة يف العــامل واهتمــت 

إىل تعاليــم هــذه اللغــة الكرميــة وأدابهــا.

أسس املتخرجون من الندوة املؤسسات العلمية 

الكبــرية يف الهنــد “دار املصنفــني” كان رئيســها عالمــة 

كثــرية مختلفــة  كتبــا  نــرشت  النــدوي,  ســيد ســليامن 

يف الديــن واألدب والتاريــخ واللغــة. ومــن املؤسســات 

العلميــة الكبــرية “دائــرة املعــارف” يف حيــدر أبــاد ســنة 

البلكرامــي  حســني  الســيد  العالمــة  1888بــإرشاف 

إحيــاء  كبــري يف  لهــا فضــل  القيــوم. كان  وموالنــا عبــد 

الكتــب الدينيــة والعلميــة وقــد أصــدرت أكــرث مــن مائــة 

الحديث,والتاريــخ  كتــب  مــن  قيــام  كتابــا  وخمســني 

والعلــوم الرياضــة والحكمــة وغريهــا مــن الكتــب القيمــة. 

العلــامء إصــدار مجلــة  نــدوة  بــدأت  عــام 1955  ويف 

عربيــة شــهرية “البعــث اإلســالمي”.

العلامء الكرماء

كان للعلامء دور هام لتطوير اللغة وأدابها وثقافتها كام 

كان املعاهد واملؤسسات العلمية. إهتمت كثريا من 

العلــامء العظــامء لتطــور اللغــة العربيــة يف الهنــد ومــن 

أبــرز العلــامء منها:

اإلمام شاه ويل الله الدهلوي, عبد الحي الحسني, 

الحســن  فيــض  النــدوي,  الحســن  عــيل  الحســن  أبــو 

السهارنبوري, غالم عيل أزاد البلكرامي, ذوالفقار عيل 

الديوبندي, نواب صديق حسن خان القنوجي, الشيخ 

بــن ســيف الديــن الدهلــوي, ومالمحمــود  عبــد الحــق 

الجونبــوري, أنورشــاه الكاشــمريي, موالنــا فضــل الحــق 

الخري أبادي, زين الدين املخدوم الصغريوغريها.  

أن هــذه العلــامء العظــامء وهــم يهتمــون إلقامــة الدولــة 

السليمة والنرش اإلسالم والثقافتها ونرش اللغة العربية 

واملعاهــد  واملســاجد  الدينيــة  املــدارس  بتأســيس 
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اإلسالمية كام ذكرنا من قبل.

يف الهنــد كثــري مــن املــدارس واملعاهــد أقــدم مــام 

ســبق, نذكــر أســامئها وعلامئهــا بالخالصــة. املدرســة 

الرحيميــة بيــد موالنــا عبــد الرحيــم والــد شــاه ويل اللــه 

الدهلــوي عــام 1662, ومدرســة الســيد أحمــد الشــهيد 

ومدرســة دار العلوم فرنغي محل بلكنلؤ بتوجيه الشــيخ 

نظام الدين الســهالوي ســنة 1693. واملدرســة األمينية 

بدلهي سنة 1897 عيل يدموالنا أمني الدين الكشمريي 

وجامعــة دار الســالم عمرأبــاد يف واليــة تامــل نــاد بقيــادة 

كاكا محمــد عمــر عــام 1924, ويف كــرياال أيضــا كثــريا مــن 

املعاهــد العربيــة مثــل دار الهــدى وكليــة أنــوار اإلســالم 

وكليــة روضــة العلــوم وكليــة جامعــة النوريــة وكليــة مركــز 

الثقافة السنية وغريها من املعاهد الدينية واإلسالمية.

الخامتة

واألن تحولــت األمــور أن الحكومــة أيضــا قــد ســاعدت 

يهتمــون  كان املســلمون  العربيــة ألنهــا  اللغــة  لتطويــر 

يف دراســة اللغــة العربيــة مــن قديــم. وبهــذ الســبب أن 

الحكومــة قــد أسســت كثــريا مــن املــدارس الحكوميــة 

والجامعــات وكليــات العربيــة تحــت الجامعــات لتنميــة 

اللغــة العربيــة وأدابهــا وثقافتهــا. وكذلــك فرصــة وافــرة 

واملــدارس  الجامعــات  مــن  العربيــة  اللغــة  لتــدرس 

نجــد هنــا  أيضــا. وكذلــك  لغــري املســلمني  الحكوميــة 

فرصــات متعــددة لتعليــم العربيــة كــام نجــد يف ســائر 

املــواد الجامعيــة. وكذلــك تجــري الجامعــات كثــريا مــن 

الدورات والجلسات ومحارضات وندوات ومناقشات 

حــول مختلــف املوضوعــات العربيــة. ويقــدم لهــا كثــري 

مــن العلــامء املاهريــن خدماتهــم الجليــة يف مختلــف 

العربيــة.  باللغــة  املجــاالت واملوضوعــات املختلفــة 

وبهــذا أن اللغــة العربيــة بلغــت شــهرة يف الفــن واألدب 

والتعليــم إيل أرفــع وأعــىل درجتهــا.

املصادر واملراج 

الديــن 	  جــامل  الدكتــور   – والحضــارة  الثقافــة  يف  دراســة 

الفاروقــي

قبس مجموعة من األدب العريب – الدكتور عبد املجيد	 

العصــور – خورشــيدأرشف 	  عــرب  الهنــد  العربيــة يف  اللغــة 

النــدوي إقبــال 

العربية وأدابها – الدكتور محمد الفاروقي ومحمد إسامعيل 	 

املجددي
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األدب القصــيص العــريب مــىض إىل أدوار عــدة مــع 
تطــوره إىل هــذا الحــال الحديــث ويقــف مــكان يوســف 

فتــح يوســف  فيــه.1  الجــودة واالصالــة  إدريــس عالمــة 

إدريــس نافــذة جديــدة يف القصــص العــريب الحديــث 

بنوعــه الجديــد يف الســبعينات والثامنينــات – هــذه 

هــي الواقعيــة الشــمولية. إذ ان قصــص يوســف إدريــس 

بوحــدة اىل حاجــة ماســة الدراســة حيــث نفهــم منهــا 

العــريب.  القصــص  ازدهــر يف األدب  تيــار جديــد  عــن 

فإن دراســة أدب يوســف إدريس يتعلق بدراســة عيوب 

املجتمــع الــذي هــو يعيــش فيــه. وهكــذا قــد أيت األدب 

مــن الكالســكية اىل الرومانســية ثــم اىل الواقعيــة وإىل 

الواقعيــة الشــمولية 2

حياة يوبف يدريأ

ولــد يف قريــة صغــرية يف واليــة الرشقيــة 19 مايــو ســنة 

1927م يف أرسة غنيــة مرصيــة 3 التحــق اىل مدرســة 

للدراســة تحــت رئاســة والــده ولكنــه غــري ســار يف حياتــه 

وكان يحلــم يف تلــك اآلونــة عــن عيــوب النــاس الذيــن 

يعيشــون بينهــم مــن الطبقــة الكادحــني.

ويف سنة 1945 دخل ادريس اىل مرحلة مضطربة 

املدرســية  حياتــه  متــم  ســنة  نفــس  ويف  حياتــه.  يف 

والتحــق بالكليــة الطــب تحــت جامعــة القاهــرة. وبعــد 

دخوله يف الجامعة رأى الجامعة يف املرج الســيايس 

مــع أن مــرص تحــت حكومــة األجنبــني. والجامعــة أيضــا 

بهــا حريــة مــرص  التــي تهتــم  كانــت مراكــز اإلضطرابــات 

الكاملــة. واشــرتك ادريــس يف هــذه الحــركات كطالــب 

ســامها  التــي  لجنــة  إمامــة  اىل  عينــه  حتــى  جامعــي 

املصلحــة4.  للكفــاح  التنفيذيــة  اللجنــة  ذلــك  بعــد 

)Executive Committee for armed struggle(

وأمــا خدمــة يوســف إدريــس اىل هــذه اللجنــة كانــت 

وبهــذا  الذاعــر  بالحــرب  الشــبان  وهــو ميــرن  عواطفيــا 

الســبب دخلــه اىل الســجن مرتــني حتــى كان إدريــس 

ينــرش رأيــه يف الجرائــد مثــل “مجلــة العامي”ولــه عالقــة 

وديــة “بالحركــة الدموقراطيــة بالتحريــر الوطــن. وكانــت 

نفهــم  كلــه  بالعمــل. ومــن هــذا  هــذه لجنــة ماركيســية 

بــأن يوســف إدريــس كان شــامليا5 يف إعتقــاده وعملــه 

وبكتابتــاه أيضــا.

حياته املحرتية

يــوم  املحنــة. ويف  دكتــورا يف  إدريــس  يوســف  وكان 

 )Surgical Operation( ملاكان يعمل عملية الجراحية

يف مستشفى إذ سمع قوال بأن الجنود أسقط امللك 

وفازوا يف الحرب وفرح الدكتور فرحا ال حد له وفر من 

الخــارج لإلشــرتاك معهــم 6.  املستشــفى هاربــا إىل 

ويف تلك اآلونة منى فيه امليول إىل األدب اإلشرتايك 

ويف محنتــه أيضــا كان واثقــا الثقــة. وفتــح عيــادة طبيــة 

يف “بــالق” يف بقعــة مــن بقعــات القاهــرة ألن يشــرتك 

يلتجــأ إىل اإلنســان  النــاس مبحنتــه. وكان  يف شــعور 
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العــريب عمومــا واملجتمــع املــرصي الســاقط خصوصــا 

وهذا امليول قاده إىل االشتغال واالضطهاد السيايس 

املــرصي إىل السياســية الشــاملية. ملعنــى أن الفــالح 

املرصي كان اليزال مرغام ملا ينزل به كأمر واقع االوانه 

ال ميلــك شــيئا آخــر. وأن النزعــة املوجــودة عنــد يوســف 

إدريــس التقدميــة تجعلــه قائــدا عنــد األدبــاء الشــاملية 

العربية. وكان يعدل بكتاباته عند الناس واىل الناس 7

نهاية مأباوية

للبطــل  والرتاجيديــة  املأســاوية  النهايــة  تكــون  مثلــام 

القصــة  الكبــري ورائــد  نهايــة األديــب  املرسحــي كانــت 

أن  بعــد  ســقط  العــريب  والعــامل  مــرص  يف  القصــرية 

ظــن املجتمــع أنــه ســوف يعــود ليمتطــي فــرس اإلبــداع 

رحلتــه  يف  ودخــل  إدريــس  يوســف  ســقط  والكتابــة. 

األخــري8 األبيــض  رداؤه  لفــه  األخــرية، 

حياته األدبية

بــدأ يوســف إدريــس حياتــه االدبيــة بنــرش قصتــه األوىل 

كتــاب  اكــرب  مــن  اســمه  كتــب  أن  اىل  ليــايل  أرخــص 

القصــة القصــرية يف مــرص. وتعتــرب إســهامات إدريــس 

منــذ املحاولــة األوىل  بــارزة  يف هــذا املجــال عالمــة 

لهــذا الفــن عــىل بــدإ عبــد اللــه النديــم وحافــظ إبراهيــم 

وإىل  تيمــور  تيمــور ومحمــود  بكتابــات محمــد  ومــرورا 

املرحلــة األخــرية مثــل نجيــب محفــوظ. ويــأيت إبداعــات 

إدريــس إمتــدادا إلبداعــات هئــالء انطالقــا بفــن القصــة 

تشــكوف  يعــرف  وهــو  ولــذا  األمــام.  اىل  القصــرية 

)Anton Chekhov( يف القصــة القصــرية العربيــة يف 

9 الســبعينات 

وكان ليوســف إدريــس رأي قاطــع يف موضوعــات 

قصصــه. وأن رأيــه البــد القصــة أن يكــون قصــة إنســان مــع 

أنــه يعالــج الفقــر والحــب الجنــيس يف جميــع قصصــه. 

للقصــة  العــام  تفكــريا عميقــا اليف هيــكل  يفكــر  وكان 

اليهــا  اشــار  كــام  والكلمــة  الجملــة  بــل يف  فحســب. 

االســتاد س.ســوماك10

 	 Good القطعــة تعمــي كل ذي عينــني  أهــايل،  يــا 

People , The Tamarisk can blind any one

يــا إخــوان، الحكومــة فتحــت مستشــفيات، عليكــم 	 

بهــا ودعــو الطرفــة11...

مهــام يكــن األمــر إن يوســف إدريــس عــرف شــيئا ال 

يعرفهــا الكاتــب عــادة إال بعــد كثــري مــن التجــارب املــرة. 

أن يصــري عــىل أداء رأيــه الخاصــة إىل القــارئ فــال يســمح 

لألصــوت الدخيلــة بتشويشــها أثنــاء عمليــة الكتابــة وأن 

يجعــل األلفــاظ هــي املرحلــة النهائيــة يف عمليــة األداء 

كــام فعــل يف قصــة “بيــت مــن اللحــم”12

“الخاتــم بجــوار املصبــاح، الصمــت يحــل فتعمــى 

الخاتــم،  األذان، يف الصمــت يتســلل اإلصبــح، يضــع 

صمــت أيضــا يطفــأ املصبــاح، والظــالم يعــم......

وألداء هــذه املوضوعــات يف القصــة نظــر يوســف 

املطحونــة  الطبقــات  وإىل  “الشــعب”  اىل  إدريــس 

مواهــب  مــن  ميكــن  مــا  بــكل  اليــه  فانجــاز  اجتامعيــا 

وملــكات وعواطــف النــه ينســب إليــه بالطبيعــة والبيعــة 

وبالفكــر والشــعور والوجــدان. لهــذا يســتوعب قصــص 

فئــات  اىل  تنتمــي  برشيــة  منــاذج  إدريــس”  “يوســف 

أو  البائــس  بالفــالح  تهتــم  وطبعــات معــددة. وكتاباتــه 

املناضل وعامل املاكينة وبائعة املحذرات والشباب 

إدريــس  يوســف  قصــص  ويف  واألطفــال.  املجنــب 

هــو ة واســعة للحيوانــات كالكلــب والقــط والرشطــي 

املــرور وبــكل هــذه الشــخصيات إنــه يخــوص يف حريــة 

اإلجتامعيــة ويريــد بــه الكشــف عــن الواقــع اإلجتامعــي 

أبعــاده وثقلــه.13 بــكل 

قضية العامية والفصيحة يف قصة يوسف إدريس:

األدب هــو مؤسســة إجتامعيــة أداتــه اللغــة واللغــة 

تكــون إمــا بالفصاحــة وإمــا بالعاميــة. كأديــب دموقراطية 

لغــة قصتــه  يعتــرب  دامئــا  إدريــس  يوســف  إن  شــاملية 

مالحقــا بالنــاس وقــال غــايل شــكري “اللغــة الشــعبية 

هي العضو الطبيعي يف جسم العمل األديب” والفنان 
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حــر يف إختيــار شــكل التعبــري الــذي يــرى وفقــا ملشــاعره 

وأحاسيسه وأفكاره ولهذا الغرض إختار يوسف إدريس 

اللغــة العاميــة تــارة وللغــة الفصحــى تــارة أخــرى. ومــن 

والنســاء  العــامل  حيــاة  يرســم  أن  الكتابــة  يف  عادتــه 

والطبقــة الكادحــني مــن النــاس يف نفــس لغتهــم ويف 

حوارهم. وكثري من النقاد نقدوا ادريس لهذا االسلوب 

إذ يقــول يف قصتــه “اليــس كذلــك”.

يا اهايل الطرفة تعمي كل ذي عينني

“يــا إخوانــا الحكومــة فتحــت مستشــفيات عليكــم 

بهــا ودعــو الطرفــة”

اللغــة الجديــدة يف حــوار  ويف األحيــان إســتعمل 

املثقفــني وهــذه هــي خــري مثــال اىل فلســفة يوســف 

ادريــس يف الكتابــة إنــه تأثــر بالتقدميــة اإلجتامعيــة كــام 

تأثر بالتجربة الواقعية العملية التي قام بها أعالم الفكر 

اإلشرتايك14... وأنه صور الرصاع بني العامل وصاحب 

العامل كام نرى يف قصة “جمهورية فرحات” كام رسم 

حيــاة العــامل كامــل وعالقتهــم االجتامعيــة واالنســانية 

وقــد ألغــى إدريــس متامــا نظــم العمــل القدميــة ووســائل 

اإلنتــاج القدميــة 15

ويف بعض األحيان يصور املناظر بالحوار الشعرية 

والرمزيــة مزجــا بااللفــاظ الطبيــة. رمبــا كان هــذا دالئــل 

النقــاد عنــه عــن التجائــه اىل العاميــة.

هذه بعض حواره من قصة بيت من اللحم16

تزوجيه يا أماه تزوجيه	 

أنا... يا عيب السوم... والناس	 

يقولــون مــا يقولــون... قولهــم أهــون مــن بيــت خــال 	 

مــن رنــني صــوت الرجــال

أتزوج قبلكن... مستحيل 17	 

يــرى  الناقــد القصــة املشــهورة فاتــح عبــد الســالم 

إدريــس: يوســف  مســألتني مهمتــني يف قصــص 

املسئلة األول:

إن يوسف إدريس يسعى اىل إعطاء اللغة مفهوما 

شــعبيا خصــا، عندمــا يدعــي اىل التعامــل معهــا عــىل 

أســاس أنهــا جــزء مهــم مــن الفوكلــور نســتطيع القــول بــأن 

إدريــس يســتخذم العاميــة ويخالطهابالفصيــح.

املسئلة الثانية:

إن يوسف إدريس اراد ان يثبت ان الدفاع عن اللغة 

الفصيحة ليس باالنعالق عليها بل أمر ميكن ان يجعله 

قضية الدفاع معكوسة ذا آثار سلبية.

يتجــأ يف  كان  إدريــس  يوســف  إن  حــال  عــىل كل 

الطبيعــة  صــور  حيــث  حديثــا  اتجاهــا  كلهــا  قصصــه 

والعــامل واملظلومــني يف القريــة. وألذاء هــذه الرســالة 

يف القصــص والكتابــة إنــه إطلــع عــىل أدب تشــكوف18 

جــوريك19 ودستوســي20 ونحوهــم. وماكســم 
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و�صائل العالم وتاأثريها على اللغة العربية

عبد ال�صالم ال�ايف الندوي
الباحث يف جامعة كرياال

ين اللغــة العربيــة مــن أســمى اللغــات التــي ظهــرت يف 
تاريــخ البرشيــة، بــل هــي أســامها عــىل اإلطــالق، وذلــك 

ملــا فيهــا مــن خصائــص ومميــزات حباهــا اللــه عــز وجــل 

كتبــه  وعــاًء ألفضــل  لتكــون  واختارهــا  بهــا واصطفاهــا 

ســبحانه وتعــاىل..

عــىل اى مجتمــع  كبــرية ومؤثــرة  قــوة  اإلعــالم  يعــد 

بشــكل عــام، األمــر الــذى جعــل الغــرب يهتــم بــه اهتاممــا 

النظــري لــه، بحيــث يخصصــون لــه ميزانيــة خاصــة ورجــال 

متخصصــني، ليتــم االفــكار التــى يريــدون توصيلهــا ألي 

مجتمع يهدفونه، وبخاصة املجتمع العريب املسلم.ان 

مسائل الغزو الثقاىف االعالمى تعد من اهم املسائل 

التــى تواجــه األمــة االســالمية والعربيــة، ألن الغــرب قــد 

شــعر بخطــر يهــدد ســيطرته عــىل العــامل وهــذا باالطبــع 

تكريــس كل مجهوداتــه ممــن  لــه. فعمــل عــىل  اليــروق 

خــالل اعــالم قــوي صنعــه لهــذا الغــرض

مــام الشــك فيــه ان االعــام الغــريب بــكل تقنياتــه قــد 

النيــل مــن العــرب املســلمني،  احــرز نجاحــا باهــرا ىف 

واجتامعــي  ســيايس  انحطــاط  ىف  يقعــون  فجعلهــم 

الهــامل  حــد  اىل  الغــزو  هــذا  وصــل  وقــد  وثقــايف، 

الغــة العربيــة ىف الجامعــات، وبخاصــة كليــات الطــب 

والصيدلــة والهندســة، حتــى ىف الجامعــات والكليــات 

بــالد العــرب وغريهــا، وىف واليتنــا كــرياال،  العربيــة ىف 

دون  االنجليزيــة  باللغــة  فيهــا  التدريــس  يكــون  حيــث 

غريهــا. ومل يقــف الحــال عنــد االهــامل فقــط بــل تواجــه 

الغــة العربيــة خطــرا حقيقيــا مــن الغــزو الثقــايف االجنبــي 

االســالمية  العربيــة  الثقافــة  يســتهدف  الــذى  الغــريب 

العــامل. ويالحقهــا ىف كل مــكان ىف 

اخطــر  يعــد  الغــزو  هــذا  ان  نقــول  ان  ولــذا ميكــن 

والثقافــة  الهويــة  ميــس  باعتبــاره  االســتعامر  انــواع 

العربيــة االســالمية تلــك الهويــة التــى اذا فقدهــا العــرب 

الحافــل  وتاريخهــم  حضارتهــم  فقــدوا  واملسســلمون 

تاريخهــم  عــرب  تحقيقهــا  تــم  التــى  والبطــوالت  باملجــد 

الطويــل، ولغتهــم العريقــة لغــة القــرآن ولغــة اهــل الجنــة

معظــم  يف  تخنــق  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  وأن 

وســائل اإلعــالم املســموعة واملرئيــة بطريقــة تشــعر بــأن 

بعــض القامئــني عــىل هــذه األجهــزة عــىل عــداوة راســخة 

مــع العربيــة، إنهــم ال يعطونهــا مــن الوقــت إال القليــل، 

واليربزونهــا للجمهــور إال بطريقــة منفــرة.

اللغة العربية يف وبائل ا مالم املرئية

جنــي  ابــن  تعريــف  حســب  تعنــي  اللغــة  كانــت  إذا 

لها:”مجموعة أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم”، 

الشاشــة  عــىل  يظهــر  أن  اإلعــالم  رجــل  يكفــي  فهــل 

مــن  كثــريا  أن  الجمهور؟ذلــك  يفهمــه  ويتحــدث حتــى 

وسائل اإلعالم املرئية كانت تعتقد واهمة أن الجمهور 

يفهم رسائلها، يف حني أن العكس هو الصحيح.وعليه 

فمهــام. اختلفــت لغــة وســائل اإلعــالم، فإنهــا تخضــع 

لحقيقــة بســيطة وهي:الوضــوح، والدقــة، واملبــارش.

لهــا  اإلعــالم  وســائل  العربيــة يف  اللغــة  ومشــكلة 

ثالثــة مظاهــر، هــي: شــيوع األخطــاء النحويــة يف العربيــة 

الفصحى املستخدمة، والتي هي ركيكة يف األساس، 

وشيوع الكتابة بالعامية يف املقاالت واإلعالنات، ويف 
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تقديــم الربامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة، وكــرثة اســتخدام 

الخطــاب املوجــه إىل  ثنايــا  املفــردات األعجميــة يف 

امللتقــى العــريب، ويف بعــض األحيــان تنــرش الصحــف 

العربية إعالنات كاملة باللغات األجنبية، بل إن هناك 

مجــالت عربيــة وبرامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة تحمــل أســامء 

وعناويــن أعجميــة مكتوبــة باألحــرف العربيــة.

ومــع مــا متتــاز بــه هــذه الحقبــة مــن تفجــر عــام يف 

تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصال،اســتحال مبوجبهــا العــامل 

تكنولوجيــا  األقويــاء  فيهــا  يســعى  صغــرية  قريــة  إىل 

عــىل اآلخريــن لغتهــم  فــرض  وإعالميــا إىل 

تغــزو وســائل اإلعــالم مرئيــًة ومســموعة ومقــروءة كل 

بيت، فتصل إىل الصغري والكبري، ويتأثر بها كل إنسان 

شــاء أو أىب، طوًعا وكرًها، وهي بال شــك تشــتمل عىل 

الصالح والطالح، والنافع والضار، واملصلح واملفسد، 

فإن نحن أحسنَّا توجيهها يف خدمة موضوع الفصاحة 

واكتسابها، كان لها األثر الكبري يف ذلك.

كيــف الســبيل إذن للنهــوض بهــذه اللغــة مــن كبوتهــا 

واملحافظــة عليها؟

والحقيقة أنه ال يُطلب من رجل اإلعالم أن يتحدث 

التقعــر  يف  يبالــغ  بــأن  ســيبويه،  بلغــة  الجمهــور  إىل 

احــرتام  منــه هــو  يُطلــب  مــا  أقــىص  والتفاصــح، وإمنــا 

قواعــد اللغــة واملعايــري املنظمــة لهــا، مــام يضفــي عــىل 

بــه عــن  أســلوبه مســحة مــن األناقــة والجامليــة، وينــأى 

اإلسفاف والرداءة والقصور، وعليه يجدر مبن يتصدى 

ملهنــة اإلعــالم أن يُحســن التقديــر يف إبــالغ رســالته إىل 

الجمهــور بحيــث يوصــل محتواهــا إىل املتلقــي دون 

التجنــي عــىل اللغــة تطرفــا أو قصــورا.

لــكل لغــة حــراس عليهــا.. لــكل لغــة رجــال يدافعــون 

عنهــا، مــن رجالنــا املخلصــني ومــن علامئنــا األفاضــل 

الذيــن جــاد بهــم الزمــان مــن لــدن فجــر العربيــة إىل يومنــا 

األزمــة  هــذه  مثــل  إبراهيــم يف خضــم  فحافــظ  هــذا، 

ألقى قصيدته املشــهورة دفاًعا عن اللغة العربية ويف 

صدرهــا يقــول:

رجعت لنفيس فاتهمت حصايت

وناديت قومي فاحتسبت حيايت

رموين بعقم يف الشباب وليتني

عقمت فلم أجزع لقول عدايت

َولَْدُت َولاَمَّ لَْم أَِجْد لَِعرَائيِِس

رَِجاالً َوأَكَْفاًء َوأَْدُت بََنايِت

أنا البحر يف أحشائه الدر كامن

فهل ساءلوا الغواص عن صدفايت

مــن  نريــد  نحــن  إبراهيــم موقــف فريــد،  موقــف حافــظ 

عــىل  يوجــدوا  أن  األفاضــل  العربيــة وعلامئهــا  حــراس 

الســاحة، وأن يظهــر منهــم املختفــون وهــم كثــريون وهــم 

اإلعــالم  أجهــزة  يكتبــوا، ويف  أن  يســتطيعون  أفــذاذ، 

بالعربيــة؟!  ننهــض  كيــف  بأعــىل أصواتهــم:  ينــادوا  أن 

يكــون  أن  ينبغــي  والــداء،  العلــة  وينبهــون إىل مواطــن 

نوافــذ اإلعــالم صبــاح  الصــوت موجــوًدا يف كل  هــذا 

مســاء، ألن املوقــف يحتــاج إىل ذلــك واملوقــف خطــري 

يؤكــدون  مــن  األخــرية  الفــرتة  تابعنــا يف  وقــد  للغايــة، 

يف بحــوث أن اللغــة العربيــة - وبالــذات بــني الناشــئة 

- مهــددة تهديــًدا خطــريًا أن تتــوارى عــن ألســنة أبنائنــا 

الــذي يســترشي  اللغــوي األجنبــي  النشــاط  إزاء هــذا 

يوًمــا بعــد يــوم، ومبناســبة ذلــك أقــول: نحــن لســنا ضــد 

والعوملــة  إليهــا،  حاجــة  نحــن يف  اإلنجليزيــة،  اللغــة 

تفــرض علينــا ذلــك، ولكــن ليــس عــىل حســاب اللغــة 

والرتبيــة  الدينيــة،  الرتبيــة  حســاب  عــىل  وال  العربيــة 

الدينيــة باملناســبة ينبغــي أن يكــون لهــا مجموعهــا، وأن 

يضــاف إىل املجمــوع العــام للثانويــة العامــة، هــذا أمــر 

مهــم للغايــة. أيًضــا مســألة التعريــب للتعليــم العلمــي 

التطبيقــي، ينبغــي أن يكــون مقــرر اللغــة العربيــة موجــوًدا 

بجانــب  لــكل طالــب جنبًــا إىل جنــب  الكليــات  بــكل 

الرتبية الدينية، اللغة العربية ينبغي أن يكون لها وجود 

واضــح يف كل مراحــل التعليــم.. هــذه مســألة مهمــة. 
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وســائل  إخواننــا يف  علينــا  تكرمــت  إن  إليهــا  وأضــف 

يفســحوا  وأن  يعيــدوا حســاباتهم  أن  عليهــم  اإلعــالم، 

الطريــق فقــط للقادريــن عــىل التحــدث وإدارة الحــوار 

املســألة  هــذه  الفصيحــة..  باللغــة  الربامــج  وتقديــم 

الســلك  تقبــل املناقشــة. إىل إخواننــا كذلــك يف  ال 

الدبلومــايس ال تتحدثــوا إال بالفصحــى يف املؤمتــرات 

العامة، افرضوها فرًضا أينام وليتم وجوهكم.. احرصوا 

عــىل أن تجعلوهــا لغــة عامليــة بــكل الوســائل املمكنــة 

ومتســكوا بهــا، فهــي جــزء مــن شــخصيتكم وهويــة أمتكــم 

التي نعتز بها جميًعا.. ينبغي أن نفيق، وأن نعود إليها، 

مخلصــني لهــا، حريصــني عليهــا، متمســكني بهــا؛ ألنهــا 

لغــة اللــه يــوم القيامــة ولغــة أهــل الجنــة يف اآلخــرة.
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 م�صاهمات الكاتبات الفل�صطينيات 
فـي الق�ص�س الق�صرية

�صنرية بنت عبد الرحيم
باحثة الدكتوراه، جامعة جوهرالل نهرو، نيودلهي

saneeraabdulraheem@gmail.com

األقصوصــة أو القصــة القصــرية هي جنــس أديب، وهو 
عبــارة عــن رسد حــكايئ نــرثي أقــرص مــن الروايــة، ويهــدف 

إىل تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصرية 

ومــكان محــدود غالبــا، للتعبــري عــن موقــف أو جانــب 

مــن جوانــب الحيــاة، و ال بــد لــرسد الحــدث يف القصــة 

تشــتيت.  ومنســجام دون  متحــدا  يكــون  أن  القصــرية 

وغالبــا مــا تكــون شــخصية وحيــدة أو عــدة شــخصيات 

متقاربــة يجمعهــا مــكان واحــد و زمــان واحــد عــىل خلفيــة 

الحــدث و الوضــع املــراد الحديــث عنــه.

إن األدب الفلســطيني جــزء ال يتجــزأ لــألدب العــريب 

الحديث، وقد ساهم مساهمة كاملة يف كل التجارب 

الثوريــة التــي شــهدها األدب العــريب خــالل هــذا القــرن، 

متيّــز  فإنــه  خــاص.  بوجــه  الخمســينات  عقــد  ومنــذ 

باختالفات بيّنة يف بعض النواحي، خاصة يف عالقته 

باملــكان والزمــان، ويف لهجــة الخطــاب واالتجاهــات، 

ويف انشــغاله الخــاص بالقضيــة السياســية الســائدة. 

وقــد ميكــن القــول إن األدب العــريب برّمتــه مشــغول هــذه 

الــذي يخوضــه  الســيايس  بالــرصاع االجتامعــي  األيــام 

الشعب العريب، ولكن ال شك يف أن السياسة تفرض 

عبئاً أثقل عىل الكاتب الفلسطيني، فهي تحّدد عادة 

أن يعيــش هــذا الكاتــب ويكتــب، وتســتدعي قــدراً أكــرب 

مــا يكــون ملتزمــني بأفــكار سياســية معيّنــة ومنتمــني إىل 

بالنســبة  الهويــة  صفــوف املعارضــة. فهنــاك مشــكلة 

إىل الفلســطينيني أن يقضــوا حياتهــم إمــا منفيــني يف 

بالد أخرى، أو مواطنني من الدرجة الثانية يف إرسائيل 

أو  أجدادهــم،  أرض  يف  بقائهــم  حالــة  يف  املحتلــة 

الفلســطينية،  الدولــة  تأســيس  قبــل  فاقديــن، وذلــك 

العســكرّي  االحتــالل  تحــت  يعيشــون  كانــوا  عندمــا 

اإلرسائييل يف الضفة الغربية وغزة. هناك طبعاً كثريون 

من الكتّاب العرب اختاروا أن يعيشوا منفينّي يف أرجاء 

العامل بسبب ظروف القمع املوجودة يف العديد من 

األقطار العربية، ولكن هناك أعداد أكرب بكثري من هؤالء 

ممن يعيشون - عىل عكس الفلسطينيني- يف بالدهم 

املتمتّعــة بالســيادة الكاملــة.

و كانت القصة القصرية يف فلسطني تطّورت تطّوراً 

ثابت الخطى، وازدادت صقالً ورهافة مع ظهور املزيد 

مــن  أعظــم  بقــدر  الكتّــاب املثّقفــني املتســلّحني  مــن 

الشجاعة، ومبعرفة أوسع باألشكال الجديدة يف القصة 

العاملية وبالنظريات الجديدة التي ظهرت حولها. ومع 

مــن  الفلســطينيون )والكثــري  التــي كتبهــا  القصــص  أن 

الكتّاب العرب( غالباً ما عكست األوضاع الجديدة من 

حيــث املوضــوع، فليــس مثــة مــا يــدّل عــىل أن تطورهــا 

الفّنــي يف الخمســينات قــد تســارع بســبب املأســاة.

الكاتبة بمرية مزام: حياتها وأماملها األدبية

كاتبــة وصحفيــة فلســطينية ولــدت يف شــهر أيلــول ســنة 

1927م يف مدينــة “عــكا”، إنهــا تعترب”مؤسســة للقصــة 

دراســتها  تلقــت  الحديثــة”،  الفلســطينية  القصــرية 
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االبتدائية يف مدرســة الحكومة يف عكا ثم يف مدرســة 

االبتدائيــة،  دراســتها  وأمتــت  حيفــا،  يف  الراهبــات 

ومارســت مهنــة التدريــس يف مدرســة الــروم مــن عــام 

1943م حتــى 1945

وتابعــت  أتقنتهــا  حتــى  اإلنجليزيــة  اللغــة  درســت 

دراستها باملراسلة الورقية يف عملها، وأصبحت مديرة 

املدرســة التــي تــدرس فيهــا.  و هاجــرت مــع عائلتهــا إىل 

“ لبنــان” بعــد نكبــة 1948م لفــرتة قصــرية ثــم ســافرت 

إىل العــراق وعملــت يف مجــال التدريــس يف مدرســة 

لإلنــاث مبدينــة “الحلــة” ملــدة عامــني، عــادت بعدهــا 

إىل لبنــان وبــارشت تكتــب لبعــض املجــالت.

بــريوت  مــن األديــب يوســف الحســن يف  تزوجــت 

تعاقــدت  و  بغــداد  معــه إىل  عــادت  و  1957م  عــام 

مــع إذاعتــي بغــداد والكويــت حيــث شــغلت منصــب 

عــام  حتــى  1957م  عــام  مــن  األدبيــة  للربامــج  مراقبــة 

كــام شــاركت يف تحريــر جريــدة “الشــعب”  1959م، 

1964م يف  عــام  املتــوىف  الســياب  شــاكر  بــدر  مــع 

العراقيــة  مــع زوجهــا الحكومــة  عــام 1959، و أبعدتهــا 

إىل لبنــان، وتعاقــدت مــع رشكــة فيهــا للرتجمــة والنــرش 

وقامــت برتجمــة طائفــة مــن األعــامل األدبيــة عــن اللغــة 

مــن آب  الثامــن  عــزام يف  توفيــت ســمرية  اإلنكليزيــة.  

عــام 1967م إثــر نوبــة قلبيــة مفاجئــة. وللكاتبــة خمــس 

مجموعــات قصصيــة، وهــي: أشــياء صغــرية، و الظــل 

الكبــري، و قصــص أخــرى، و العيــد مــن النافــذة الغربيــة، 

الســاعة واإلنســان. و 

مــن بلدهــا باملصاحبــة  الكاتبــة  و عندمــا خرجــت 

الذيــن هاجــروا  الفلســطينيني  مــن  اآلالف  مئــات  مــع 

عــىل مــرأى ومســمع مــن العــامل أجمــع، حملــت مثلــام 

حمــل غريهــا غربتهــا، وطافــت بهــا مــن مــكان إىل مــكان، 

أمــالً يف  لذكريــات و  فاســتحالت هــذه الغربــة حنينــاً 

العــودة إىل وطــن الحريــة. وال يخفــى عــىل قــارئ قصــص 

ســمرية عــزام أن هــذه الكاتبــة تتعاطــف مــع شــخصياتها 

إىل أبعــد الحــدود، وذلــك عائــد بالطبــع إىل التجربــة 

املشــرتكة يف الغربــة والحنــني واألمــل، والبحــث عــن 

خالص، رأته سمرية يف أن تختط طريقاً لها يف املعركة 

نجحــت  امللتزمــة.  كتابتهــا  خــالل  والقوميــة  الوطنيـــة 

معايشــة  القصــرية، يف  حياتهــا  خــالل  عــزام،  ســمرية 

أبعــاد النكبــة الفلســطينية معايشــة يوميــة، مــن خــالل 

الفلســطينيني وعــدم  بالالجئــني  اتصـــاالتها املســتمرة 

اكتفائهــا بتجربتهــا يف التيــه والتــرشد، عــىل الرغــم مــن 

أنهــا كانــت تجربــة مريــرة وقاســية.

القصــرية  القصــة  كتــاب  مــن  أفضــل  عــزام  ســمرية 

لنــا  تركــت  لقــد  نقــاش.  بــال  الفلســطينية يف عرصهــا 

قصصــاً أجــادت فيهــا التغلغــل يف الحيــاة ومتثلهــا كــام 

ينبغــي وكأنهــا اختــارت فــن القصــة القصــرية و فضلتهــا 

عــىل غريهــا مــن فنــون النرثألنهــا أقــرب الفنــون إىل حيــاة 

النــاس وهمومهــم املبــارشة.

باإلميــان  نــرى وهــي متحليــة  أســلوبها،  نتأمــل  إذا 

والوداعــة مهمومــة بالفقــراء واملهزومــني وتنطلــق دامئــاً 

أو  عاملهــا  ندخــل  أن  قبــل  الحريــة.  يف  الفــرد  بحــق 

عــىل وجــه الدقــة مــن أجــل أن نفهــم عاملهــا وهمومهــا 

أســلوبها  نتأمــل  لديهــا  األثــرية  والقضايــا  التفصيليــة 

البدايــات فهــي تجنــح  لــه منــذ  الــذي ظلــت مخلصــة 

إىل التقــاط شــخصية واحــدة تزرعهــا يف مجهــر قصتهــا 

إمــا مــن خــالل الــراوي أو الروايــة للحــدث وإمــا مــن خــالل 

الــراوي  أن  غالبــا  ويالحــظ  ذاتهــا  الشــخصية  صــوت 

يتحدث من خالل مجموعة أو أرسة كأمنا يشهد باسم 

تــدور  التــي  الشــخصية  عــىل  الشــخصيات  مــن  عــدد 

حولهــا القصــة. والشــخصية املركزيــة هــي غالبــاً جــزء مــن 

مجموعة واألرسة مؤسسة شديدة األهمية عند سمرية 

عــزام وهنــاك دامئــاً امــرأة؛ قــد تكــون أمــاً أو عمــة عانســاً 

أو جــارة عاثــرة أو بنتــاً مغرتبــة بــني رجــال األرسة وعندمــا 

تكون العالقة يف هذه القصص عىل هذه الوترية فإنها 

الكتابــة  مــن منــاخ اجتامعــي إىل أســلوب يف  تتحــول 

أو لنقــل إنهــا منــاخ اجتامعــي فيــام هــي كتابــة هكــذا ال 

يكــون األســلوب وعــاء ميتــيلء باملوضــوع بــل هــام بنيــة 
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واحــدة متيزهــا بســاطة الســطح وثــراء العمــق، فالجملــة 

عنــد ســمرية عــزام قصــرية لكنهــا مرتبطــة مبــا قبلهــا ومــا 

بعدها مبا يشكل فقرة والقصة مبجموعها هي سلسلة 

من الفقرات املتتابعة املنطوقة بصوت املفرد ضمري 

املتكلــم أو املتكلمــة الغائــب أو الغائبــة وهــي ال متيــل 

إىل الرثثــرة والوصــف املفــرط.

نجوى قعوار

ولــدت يف النــارصة عــام 1923، وفيهــا تلقــت دراســتها 

للدراســة  أوىل  اختــريت طالبــة  ثــم  والثانويــة،  األوليــة 

املــواد  لتفوقهــا يف  القــدس  دار املعلمــني يف  يف 

التعليمية.بــدأت نشــاطها األديب يف إذاعــات القــدس 

ولنــدن ومحطــة الــرشق األدىن، إىل جانــب نشــاطات 

كثــرية يف األنديــة والجمعيــات الفلســطينية مثــل نــادي 

ألقــت  الفتــاة وغــريه مــن دور االدب والثقافــة، حيــث 

القــدس  انطلقــت إىل  ثــم  أوىل محارضاتهــا،  نجــوى 

املختلفــة،  واملناســبات  األنديــة  يف  وغريهــا  وعــكا 

نجــوى  كانــت  اثبتــت وجودهــا.  شــابة  أديبــة  وكانــت 

قعــوار تذيــع وتحــارض وتكتــب القصــة القصــرية، وقــد 

مــن  بعــض  قــام  كتبتــه.  مــام  الكثــري  الصحــف  نــرشت 

اصدقــاء وزمالئهــا بتجميــع قصصهــا القصــرية املنشــورة 

يف  وطبعوهــا  وهنــاك  هنــا  املتفرقــة  الصحــف  يف 

كتاب باسم “صاحبتها الجامحة وراء الحدود هناك”. 

طــوىب:  اســمى  الفلســطينية  والكاتبــة  االديبــة  وتقــول 

“وقدمــت نفــيس لآلنســة ثــم طلبــت منهــا ان تعطينــي 

محارضتهــا ألقدمهــا إىل مجلــة )األديــب( يف بــريوت، 

ألننــي رأيتهــا جديــرة بــأن تنــرش يف تلــك املجلــة الراقيــة، 

ونــرشت املحــارضة يف عــدد ترشيــن الثــاين يف ذلــك 

العــام 1946”.ويصــف األســتاذ عيــى الناعــوري ظهــور 

نجــوى كأديبــة فيقــول: “كان ظهورهــا قويــا منــذ البدايــة 

فقد كانت همساتها العذبة يف األدب وصوت املرأة 

واملنتدى والقافلة والغد وغريها من الصحف البارزة، 

والــرشق  القــدس  مــن محطــات  األحاديــث  ببثهــا  ثــم 

األدىن ولنــدن وهولنــدا وكلهــا تعبــري عــن قلــم إنســاين 

قدير”.تزوجــت األديبــة القــس رفيــق فــرح راعــي الكنيســة 

حتــى  حيفــا  يف  معــه  وبقيــت  حيفــا،  يف  اإلنجيليــة 

أواســط الســتينيات ثــم إنتقلــت إىل األردن، وواصلــت 

نشاطهاهناك، فنرشت فصوال يف السياسة واالجتامع 

واألدب يف جريــديت” الجهــاد” و”األفكار”.كانــت منــذ 

نشأتها تُقدم برامج األطفال يف اذاعات الرشق االدىن 

ويف لبنــان، وكان أســلوبها املحبــب ينــم عــن أدب رفيــع 

العــريب للربنامــج  وتوجيــه ســليم. كتبــت قصــة األدب 

مــن  عــددا  وكتبــت  األردنيــة،  اإلذاعــة  اإلنجليــزي يف 

التمثيليات ملدارس وكالة الغوث.أصدرت عام 1972 

مجلــة دينيــة “األرض ســفينتنا”، لكنهــا احتجبــت بعــد 

عدديــن. وطــوال عــرش ســنوات مــن عــام 1970 حتــى 

عــام 1980، كتبــت متثيليــة دينيــة تصــور آالم املســيح 

وقيامــه، تُرجمــت إىل الفنلنديــة

من مؤلفاتها: أول مجموعة قصصية باسم “ دروب 

ومصابيح “، عابرو السبيل(قصص)، دروب ومصابيح(

قصص)، مذكرات رحلة “سرية”، عن الربيع(قصص)، 

سلسلة قصص لألشبال، اللقاء، قصص، رحلة الحزن 

والعطاء، انتفاضة العصافري، قصص وقصائد لندن.

هداية صالف يمعون

كاتبــة قصصيــة وحائــزة عــىل عــدة جوائــز يف مســابقات 

ثقافية: حائزة عىل املرتبة األوىل للقصة القصرية وزارة 

الثقافة فلسطني بالتعاون مع جامعة اإلبداع الثقايف.

وكانــت مديــرة تحريــر ملجلــة الغيــداء الصــادرة عــن مركــز 

شؤون املرأة يف غزة.وعملت صحفية حرة يف “ صوت 

النســاء، جريــدة األيــام، الرســالة، العديــد مــن املواقــع 

اإلخبارية عىل اإلنرتنت. حاز حائزة عىل الجائزة الثالثة 

والرياضــة فلســطني.  الشــباب  القصــرية وزارة  للقصــة 

القصــرية يف  حــاز حائــزة عــىل املرتبــة األوىل للقصــة 

املســابقة األدبيــة للتجمــع الطــاليب الصحفــي بالتعــاون 

مــع اتحــاد الكتــاب الفلســطينيني 96. نــرش لهــا العديــد 
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 “ الرســالة  النهــار،  األيــام،  جريــدة  القصــص يف  مــن 

 “ الشــعب  نضــال  الغيــداء،  البيــان،   “ واملجــالت 

والعديــد مــن املواقــع األدبيــة عــىل الشــبكة اإللكرتونيــة. 

لها مجموعة قصصية تتجاوز 16 قصة تستعد إلصدار 

كتيبهــا األول.نشــاطات أخــرى: املشــاركة بورقــة عمــل 

 “ حــول  الفلســطيني  الكتــاب  معــرض  هامــش  عــىل 

الفلســطينية  املــرأة  أمــام  اإلبداعيــة  الكتابــة  معيقــات 

الالجئــني  مــع أصدقــاء حــول  لهــا موقــع باملشــاركة   “

الفلســطينية  بالقضيــة  يتعلــق  مــا  وكل  الفلســطينيني 

فلســطني. قلــب  باســم 

يرسا الخطيب

شاعرة وقاصة فلسطينية مقيمة يف غزة، حاصلة عىل 

بكالوريــوس إدارة واقتصــاد، وتعمــل بالتدريس.وكانــت 

عضــو اتحــاد كتــاب اإلنرتنــت العــرب ونــرشت أعاملهــا 

بالعديــد مــن الصحــف واملجــالت العربيــة، واملواقــع 

اإللكرتونيــة. مؤسســة شــمس للنــرش واإلعــالم بالقاهــرة، 

صدر للشــاعرة والقاصة الفلســطينية “يرسا الخطيب” 

مجموعتهــا القصصيــة األوىل، بعنــوان “والبحــر يعطــش 

أحيانــا”.

القطــع  مــن  صفحــة   120 يف املجموعــة  تقــع 

املتوســط، وتضــم ســبعة وثالثــني نًصــا قصصيًــا توزعــت 

تحت عنوانني جامعني، األول “حافة االنتظار”، والثاين 

“أوراق ملغومة”، لتتكامل النصوص يف بانوراما رسدية 

تعــرض مكابــدات الفلســطيني الشــاخص نحــو االنعتــاق 

بــني  الوقــت  مــدار  الــذات، واملشــبوح عــىل  وإثبــات 

حــدي املقاومــة والحصــار.

قــد  وشــاعرة  لكاتبــة  املجموعــة  نصــوص  تســري 

التفاعــل  أشــواطًا يف  وقطعــت  البدايــات،  تجــاوزت 

الواعــي مــع الكتابــة، مدفوعــة بطمــوح التميــز واإلضافــة، 

عــرب  القصــيص؛  الــرسد  ملعــب  يف  بصمتهــا  وطبــع 

تنفلــت كرشــق الســكني )مثــل  برقيــة قصــرية  نصــوص 

قصــص: نقطــة الصفــر، عــيص عــىل النســيان، حامقــة، 

العشاء األخري، قانون الطبيعة( أو نصوص ممتدة تلج 

مساحات الوصف والتأمل والتفاعل والتداعي واختبار 

يعطــش  والبحــر  والشــهوات )مثــل قصــص:  الرغبــات 

أحيانًــا، حــامر يحتــاج إىل حــب، أنــا وكوابيــس غــادة(.

التجريــب  ويبــدو يف قصــص املجموعــة هاجــس 

املتكــئ عــىل إطــالع واســع ومعمــق عــىل تجــارب الغــري، 

حيــث  الكاتبــة،  وعــي  املختزنــة يف  الرثيــة  واملعرفــة 

الشــعر  ومنــاخ  اللغــة  توظيــف  عــىل  قدرتهــا  تتجــىل 

واالندياحــات وتيــار الوعــي وعالقــات الذاكــرة بالتاريــخ 

واملــكان والزمــان، والحــذر الــذيك عنــد تجــاور األفعــال 

اآليت/  واســترشاف  بالحــارض،  املــايض  باندغــام 

التقــاط  اليومــي، وزوايــا  الحــارض  بإرهــاص  املســتقبل 

العــام،  الجمعــي  الهــم  مــع  الفرديــة  الــذات  تفاعــالت 

وذلــك مــن خــالل إعــادة إنتــاج الواقــع بالقفــز عنــه بعــد 

متثلــه واســتيعابه وترويضــه بوعــي يف فضــاءات الكاتبــة 

خــالل  مــن  محســوبة،  بتلقائيــة  وتفجــريه  الداخليــة، 

مكابــدات الــراوي/ الســارد الــذي غالبــا مــا يكــون املــرأة 

الكاتبــة، والتــي ال يغريهــا بريــق وبهرجــة الكتابــة النســوية 

رشطًــا للتميــز، بقــدر مــا تكــون شــاهد إثبــات عــىل حالــة 

تطرحهــا مــن زوايــا مفاجئــة ومدهشــة.

ميكننــا أن نجــد يف جميــع أنحــاء قصصهــن التعامــل 

الغضــب  عــن  ويعربهــن  االجتامعيــة  الشــكالت  مــع 

الفلســطيني عــىل ضعــف قومــه وقوتــه. وســراها يف 

قصتهن أنهن حريصة عىل إنشاء عالقة بني شخصيتني 

أو أكــرث، أمــا املعنــى الــذي نريــد، فهــو موضــوع القصــة 

الــذي ســتضعه الكاتبــات نصــب عينيهــن منــذ لحظــة 

محــددات  صارمــات  كاتبــات  فهــن  األوىل  الكتابــة 

يعرفــن مــا يــردن، وإىل ذلــك فهــن متأمــالت يرحلــن يف 

عمــق الشــخصية ويســتقصن ردود أفعالهــن وال تتعالــن 

عــىل الفكــرة بــل كثــرياً مــا تبــدي شــعورهن تجــاه هــذه 

الشــخصية أو تلــك هــذا املوقــف أو ذاك.
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 درا�صة نقدية لكتاب 
اأعالم امل�ؤلفني بالعربية فـي البالد الهندية 

حممد �صعيد م ك
أستاذ قسم اللغة العربية، كلية دار األيتام بويناد

وقــد وفــرت الهنــد للغــة العربيــة وآدابهــا ترابهــا ومناخهــا 
للنــامء والتفاعــل مــع أهلهــا منــذ القــدم. لذلــك تعمــق 

جذورها يف هذه البالد طوال وعرضا كام ساعد الحكم 

اإلسالمي الذي استغرق زهاء مثانية قرون ونصف عىل 

تطورهــا وترويجهــا. وكانــت الهنــد مركــزا للعلــوم والفنــون 

وارتادهــا العلــامء وطــالب العلــم مــن كل قاصيــة ودانيــة 

وبذلــوا قصــارى جهودهــم خدمــة للغــة العربيــة وآدابهــا 

والكليــات  املــدارس  والتأســيس  والتأليــف  بالتعليــم 

وتركــوا آثــارا صالحــة تبقــى فخــرا لجميــع الهنــود.

“أعــالم املألفــني بالعربيــة يف البــالد الهنديــة” عمــل 

بــه الدكتــور األســتاذ جــامل الديــن الفاروقــي  رائــع قــام 

وســاعده األســتاذ عبــد الرحمــن محمــد، واألســتاذ عبــد 

قــام  صفحــة   483 يف  كتــاب  وهــو  حســن.  الرحمــن 

بطباعتــه قســم الدراســات والنــرش والشــؤون الخارجيــة، 

مركــز جمعيــة املاجــد للثقافــة والــرتاث يف ديب- اإلمــارة 

الوافيــة  يتنــاول بالدراســة  العربيــة املتحــدة. والكتــاب 

أعالم املألفني بالعربية يف البالد الهندية يف مختلف 

العصــور.

ينفــرد الكتــاب بدراســة عميقــة عــن املألفــني الذيــن 

كرب شأنهم يف أوساط العلم والثقافة وعظم ذكرهم بني 

داريس اللغة العربية. ويزيد اهتاممه بتولية مركز جمعية 

املاجــد للثقافــة والــرتاث يف ديب طباعتــه وذلــك نظــرا 

ألهميــة الكتــاب العلميــة. وهــو عــىل طــراز كتــاب “رجــال 

الســند والهنــد” للقــايض أطهــر املباركفــوري و”رجــال 

الفكــر والدعــوة يف اإلســالم” للشــيخ أيب الحســن عــيل 

النــدوي وقــد أكــرب جهــود األســاتذة يف هــذا الصــدد.

هــذا  صاحــب  الفاروقــي  الديــن  جــامل  الدكتــور 

الكتــاب عــامل بــارز وقديــر باللغــة العربيــة وينتمــي نســبه 

إىل أرسة عريقــة يف اللغــة العربيــة وهوصاحــب كتــب 

مقاالتــه يف  ونــرش  واألدب  الديــن  علــوم  عديــدة يف 

حــول مواضيــع مختلفــة  والوطنيــة  الدوليــة  املجــالت 

وحــاز  والدينيــة.  العرصيــة  والقضايــا  بــاألدب  متعلقــة 

شــهادة الدكتــورة يف تفســري القــرآن، وهــو جــزء ال يتجــزى 

البــالد  التــي عقــدت يف طــول  النــدوات والورشــة  يف 

وعرضهــا وعــامل مــن العلــامء الذيــن قــىض جــل أوقاتهــم 

يف طاعــة اللــه ومرضاتــه بخدماتهــم يف انتشــار اللغــة 

العربيــة و كتــب كثــريا يف هــذا املوضــوع. وحــاز بجائــزة 

ام ام غنــي لألســاتذة املثــايل. اآلن يعمــل عميــدا يف 

كلية دار األيتام املسلمني للعلوم والفنون إضافة إىل 

رئاســته عــىل املؤسســات والجمعيــات املتنوعــة.

ظهــر الكتــاب يف حيــز الوجــود ســنة 2013م. ومــن 

الكتــاب قصــور  هــذا  تأليــف  أدي إىل  التــي  الدوافــع 

الدراســات التــي تنــاول هــذا املوضــوع بوفــرة وال يــزال 

دور العلــامء شــبح مبهــم يف العــامل العــريب. وهدفــه 

كــام أشــار صاحــب الكتــاب “تعريــف األوســاط العلميــة 

بإنجــازات  العــريب واإلســالمي  العــامل  والتعليميــة يف 

أبنــاء الهنــد يف تنشــيط حركــة األدب العــريب وتطويــره 

عرب القرون”. ويف الحقيقة إنجازات علامء الهند تفوق 
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كثــريا بإســهامات أبنــاء الجزيــرة العربيــة.

واملنهــج الــذي اتبــع املألفــون لهــذا التأليف يتوقف 

عــىل أهميــة األشــخاص باعتبــار إنجازاتهــم, مــن جميــع 

انتامئهــم املذهبــي  النظــر عــن  بــرصف  الهنــد  مناطــق 

والفكــري. ويقــول “هــذا ال يعنــي أن الذيــن ورد ذكرهــم 

يف هــذا الكتــاب هــم وحدهــم األعــالم، بــل هــم كثــري. 

ويكــون هــذا الكتــاب مجــاال للتالقــي العلمــي والثقــايف 

بــني األمتــني العربيــة والهنديــة”.

وقــد قســموا الدراســة عــىل أربعــة أبــواب باإلضافــة 

الهنديــة  العربيــة  العالقــات  عــىل جــذور  كلــامت  إىل 

وفتوحــات اإلســالمية يف الهنــد ويذكــر عــن العالقــات 

العهــد  مــن  العهــود  مختلــف  والعلميــة يف  الثقافيــة 

الخلــج  وعهــد  املامليــك  ودولــة  والغــوري  الغزنــوي 

والتغالقة واملغويل وما تطور وما اضمحل منها وعرص 

االحتــالل اإلنجليــزي والعــرص الحديــث. وخالصــة هــذه 

الدراســة أن العــرب كانــوا همــزة وصــل يف التجــارة بــني 

الهنــد والبلــدان األخــرى مثــل ايطاليــا والبــالد األوروبيــة. 

ومدنهــا.  قراهــا  الهنــد  يف  ثقافتهــم  شــاعت  بذلــك 

واصبــح قــدوم محمــد بــن القاســم وفتوحاتــه ومبادراتــه 

نقطة التحول يف تاريخ العالقة الهندية العربية. ومنت 

العالقــات املبنيــة عــىل التجــارة والفتوحــات فيــام بعــد 

إىل األخــذ والعطــاء يف مجــال الثقــايف والعلمــي وقــدم 

عدد كبري من العلامء إىل الهند واستقر فيها وبصحبة 

هــؤالء األفاضــل نشــأ جيــل مثقــف بالعلــوم اإلســالمية 

واللغة العربية وملعوا يف مختلف العلوم من التفسري 

والحديــث والفقــه والفلســفة واألدب.

واضمحلــت مكانــة اللغــة العربيــة يف عهــد الغزنــوي 

واحتلــت مكانهــا الفارســية اال أن العلــامء العربيــة ظلــوا 

يكتبــون بهــا. وعهــد الخلــج والتغلــق زاخــر بالنشــاطات 

التأليفيــة يف العربيــة. ويف هــذا العــرص ازدهــرت الهنــد 

العلــوم  لنــرش  الكبــار بذلــوا جهودهــم  العلــامء  بوجــود 

العهــد املغــويل خلــف  الهنــد.  أرجــاء  اإلســالمية يف 

والبنــاء  املعــامري  الفــن  خالــدة يف  آثــار  الهنــد  يف 

التقــدم  يف  إســهاماتهم  بجانــب  والفنــون  والثقافــة 

العلمي وبلغت املدن الهندية ذروتها من العز والجاه.

وأنجب الهند يف عرص االحتالل اإلنجليزي علامء 

بارزيــن كان لهــم دور قيــادي يف تحريــك األمــة وتكثيــف 

مــن  عــددا  وأسســوا  والثقافيــة  العلميــة  النشــاطات 

املؤسســات التعليميــة مثــل جامعــة دار العلــوم ديوبنــد 

املعروفــة باســم أزهــر الهنــد ودار العلــوم نــدوة العلــامء 

وجامعــة عليكــرة اإلســالمية. والنشــاطات العلميــة يف 

العــرص الحديــث كثــري وطــرق األعــالم يف هــذه الفــرتة 

كل األبــواب مــن النــرث والشــعر.ومن الجديــر بالذكــر أن 

الهنــد هــي وحدهــا قدمــت هــذه الخدمــات الجليلــة 

للعــامل العــريب واإلســالمي.

العــرب  عــرص  يف  األعــالم  األول:  البــاب  يتنــاول 

والخلجــي  الغزنــوي  العــرص  فيــه  مبــا  والســالطني 

والغــوري وعهــد املامليــك والتغالقــة الــذي يبــدأ منــذ 

أبــو عطــاء  ســنة 92ه وينتهــي عــام 933 ه. مــن أبرزهــم 

وموالنــا  الصاغــاين،  الديــن  واإلمــام ريض  الســندي، 

أحمــد التهانيــرسي، واإلمــام عــيل بــن حســام املتقــي، 

الثــاين  زيــن الديــن املخــدوم الكبــري. والبــاب  والشــيخ 

يضم سرياألعالم يف عرص املغويل الذي يبدأ من عام 

933 ه وينتهــي 1273ه. مــن أهمهــم الشــيخ زيــن الديــن 

املخــدوم الصغــري، وأبــو الفيــض بــن املبارك الناكوري، 

والقــايض محمــد بــن عبــد العزيــز الكالكــويت، والشــيخ 

الدهلــوي،  اللــه  القاهــري، واإلمــام ويل  اللــه  صدقــة 

آزاد  عــيل  غــالم  والســيد  التهانــوي،  أعــىل  ومحمــد 

البلكرامــي، والقــايض عمــر املليبــاري، واألمــري صديــق 

حســن خــان القنوجــي، وفيــض الحســن الســهارنفوري.

البــاب الثالــث يشــتمل األعــالم املؤلفــني يف عــرص 

يبــدأ مــن 1857م وينتهــي  الــذي  االحتــالل اإلنجليــزي 

األفــذاذ  األعــالم  ويضــم  1947م.  الهنــد  باســتقالل 

مــن أمثــال اإلمــام محمــد عبــد الحــي الفرنــي محــيل، 

عبــد  الســيد  والعالمــة  النعــامين،  شــبيل  والعالمــة 

أنــور شــاه  اللكنــوي، والشــيخ محمــد  الحســني  الحــي 
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الكاشــمريي، واملحــدث محمــد يوســف البنــوري، وأبــو 

ليــيل محمــد مــريان. ويتنــاول البــاب الرابــع األعــالم يف 

العــرص الحديــث منهــم مــن قــيض نحبــه ومنهــم مــن هــو 

عــىل قيــد الحيــاة. منهــم العالمــة عبــد العزيــز امليمنــي، 

كوكــن  يوســف  مباركفــوري، ومحمــد  أطهــر  والقــايض 

العمري، والدكتور محي الدين اآللوايئ، والشيخ محمد 

زكريــا الكاندهلــوي، والعالمــة الســيد ســليامن النــدوي، 

والســيد محمــد الحســني، والعالمــة الســيد أبــو الحســن 

عــيل النــدوي، والشــيخ محمــد الرابــع النــدوي، والدكتور 

ســعيد الرحمن األعظمي، والســيد محمد واضح رشــيد 

النــدوي، واألســتاذ أبــو محفــوظ الكريــم املعصومــي.

األفــذاد يف  تراجــم  إىل  الضــوء  يســلط  والكتــاب 

أســلوب شــيق وعبــارات واضحــة يف عربيــة ناصعــة ومل 

إىل  يتطلــع  عندمــا  األســلوب  بهــذا  القــارئ  يتعجــب 

العــامل واملؤلــف  يقــول عــن  أعــامل املؤلــف األخــرى. 

الشــخصية  واوصافــه  حياتــه  وعــن  العلميــة  ومكانتــه 

االجتامعيــة  املحيطــة  وأحــوال  األخالقيــة  ومحاســنه 

والبيئــة التــي نشــأ فيهــا واملناطــق التــي اكتســب العلــوم 

الخدمــات  ويليــه  فيهــا.  تــربع  التــي  واملجــاالت  منهــا 

الجليلــة التــي قــام بهــا لتطــور اللغــة واصــالح املجتمــع 

والحــركات التــي شــعل فيهــا واملناصــب التــي توالهــا.

بعدئــذ يقــول بعــض الكلــامت عــن أســلوبه التأليفيــة 

وموضوعات التي تناولها وعن إتجاهاته األدبية وما نال 

مــن قبــول ومــا حــاز مــن الجوائــز. ويــأيت أســامء مؤلفاتــه 

الكتــب املهمــة لدراســة عميقــة  جميعهــا ويســتعرض 

وأحيانا يرسد قطاعات من إنتاجاته نرثا وشعرا ليساعد 

القــارئ أن يطلــع إىل أعاملــه ويذوقــه. وبالخالصــة أن 

الكتــاب مرجــع قيــم يف األعــالم املألفــني الهنديــة.
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دور القن�ات الف�صائية فـي تط�ر اللغة العربية

�صاهيم�ن. و. ت.
باحث، جامعة كرياال، تريفاندرام

تطــورت اللغــة العربيــة عــرب العصــور تطــورة عجيبــة، 
تــدوال  الســامية  اللغــات  أكــرث  العربيــة  اللغــة  تعتــرب 

واســتخداما يف العــرص الحــايل، وإحــدى أكــرث اللغــات 

انتشــارا يف العــامل. وللغــة العربيــة أهميــة كــربى لــدى 

املســلمني ألنهــا اللغــة املقدســة للديانــة اإلســالمية، 

مــن  كبــري  لعــدد  الشــعائر  اللغــة  أيضــا  العربيــة  وتعتــرب 

الكنائــس املســيحية يف الوطــن العــريب، مثــل كنائــس 

والرسبــان،  اكاثوليــك،  والــروم  األرثوذكــس،  الــروم 

وبعــض الكنائــس الربوتســتانتية، كــام كتبــت بهــا الكثــري 

العصــور  اليهوديــة يف  الدينيــة والفكريــة  مــن األعــامل 

الوسطى. يتحدث العربية أكرث من 422 مليون ويتوزع 

متحدثوها بشــكل رئييس يف املنطقة املعروفة باســم 

مــن املناطــق  العديــد  العــريب، باإلضافــة إىل  الوطــن 

ومــايل  وتشــاد  وتركيــا  كاألهــواز  لــه  املجــاورة  األخــرى 

وإرتريــا. والســنغال 

يف  تتنــاول  اللغــة  هــذه  أن  اليــوم  بذكــر،  وجديــر 

الصحافــة والجرائــد واملجــالت والقنــوات التلفــاز وغــري 

ترتبــط املجتمــع  العربيــة  اللغــة  أن  مجالهــا. وكذالــك 

وتســتفاد ملكاملــات وتبــادل أيضــا، اليــوم توجــد كثــري 

مــن القنــوات التــي تتنــاول اللغــة العربيــة فقــط يف بــالد 

األدب  الفــن  عــن  تتحــدث  وكلهــا  الغــرب،  و  العــرب 

واللغــة والعلــوم والثقافــة، وكذلــك تســتخدم أســلوب 

رائعــة وألفــاظ جديــدة وتراكــب مالمئــة، وتقوم مبناقشــة 

عــن أخبــار السياســية واإلقتصاديــة وغريهــا. ونفهــم أنهــا 

أحــد  الفضائيــة  القنــوات  تعــد  يعالــج يف كل مجــال. 

أعتى األسلحة يف عرصنا الحايل، فعن طريق شاشاتها 

)املثرية( ميكن وبكل سهولة اخرتاق الحصون املنيعة، 

بل والنفاد إىل.1عقول املشاهدين مبختلف ثقافاتهم 

ميولهــم

أول محطة  الجزائري  )التلفزيون(  املرناة  يعترب 

عربية وكانــت أّول بداية للتلفزيون الجزائري يف نهاية 

شهر ديسمرب عام 1956 إبان الفرتة االستعامرية حيث 

أقيمت مصلحة بث محدودة اإلرسال، كانــت تعمل 

ضمن املقاييس الفرنسية ويعد استحداثها اهتــامًما 

كــام  آنذاك،  بالجزائر  املتواجدة  الفرنسية  بالجالية 

اقترص بثها عىل املدن الكربى للجزائر حيث أنشأت 

محطات إرسال ضعيفة تقدر ب 819 خط عىل املدى 

القصري موزعة عىل ثالث مراكــز يف قسنطينة الجزائر 

العاصمة، ووهــران2.

يعترب تلفزيون العراق أول تلفزيون عريب بدأ إرساله 

التلفزيوين األول يف صيف عام 1956م، وبدأت القصة 

قبل ذلك بعام حني حرضت إحدى الرشكات األملانية 

للمشاركــة يف معرض تجــاري لألجهزة اإللكرتونية يف 

للبث  مرسلة  معروضاتها  بني  أن  وصادف  بغداد 

التلفزيوين باللونني األبيض واألسود مع استوديو صغري 

مجهز بلوازم التصوير وعدد من املراين)التلفاز أجهزة( 

التي شدت انتباه العراقيني وأصابتهم بالدهشة كونهم 

مل يروها أو يسمعوا بها من قبل. وبعد انتهاء املعرض 

إهــداء تلك املعروضات إىل حكومة  قررت الرشكــة 

العراق امللكية.

التلفزيون  لبنان وضع حجر األساس ملبنى  ويف 

تأخر  إنجاز املرشوع  العام 1957، لكن  الرسمي يف 
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أيار )مايو(1959. البث يف  ليبدأ 

ويف العام نفسه ّوقعت مرص اتفاقية مع » صوت 

وتدريب  تلفزيونية  إرسال  لتزويدهــا شبكة  أمريــكا« 

امتلكت مرص  يوليو 1960  كوادرهــا اإلعالمية، ويف 

الرابعة عىل  القناة هــي  ان  تلفزيونية، والالفت  قناة 

مستوى العامل العريب بعد قنوات وبغداد »أرامكو« 

وبغــداد وبــريوت.

وكانت الكويت رسمية أول دولة خليجية تؤسس 

هــذه املحطة  إرسال  وبدأ  تلفزيونية رســمية.  محطة 

يف الخامس عرش من ترشين الثاين )نوفمرب(1960م 

الخليج بوضوح يف  بثها يلتقط يف بقية أقطار  وكان 

األوقات التي تشتد الرطوبة صيًفا. وقامت الكويت 

يف عام 1969 بإنشاء محطة إرسال تلفزيوين يف ديب 

تحت اسم.» تلفزيون الكويت من ديب « وقبل سنوات 

طويلة من انطالق التلفزيون الرسمي، عرفت الكويت 

بثًا تلفزيونيًا خاًصا عىل نطاق محدود.

القنــوات الفضائيــة اململوكــة لحكومــات أو أفــراد أو 

مؤسســات عربيــة، ســواء كانــت ناطقــة بالعربيــة أو بعــري 

العربيــة يف بــالد املختلفــة مثــل ســورية وســودان ومــرص 

واملغــرب والعــراق واألردن وفلســطني ودليــل والكويــت 

وقطــر واإلمــارات وتونــس واليمــن والجزائــر والســعودية 

وسلطنة عامن وغريها. هنا يناقش بعض من القنوات 

العربيــة وخدماتهــا3.

قناة العربية

كانــت  إخبارية عربية  العربيــة هــي قناة فضائية  قناة 

اإلعالمي  اإلنتاج  الرشكــة املرصية ملدينة  تبث من 

باإلمارات  مبرص واألن تبث من مدينة ديب لإلعالم 

العربية املتحدة، وتهتم هذه القناة باألخبار السياسية 

والرياضية واالقتصادية، بدأت البث يف 2003م القناة 

تأسست من قبل مركــز تلفزيون الرشق األوسط )يــم.

الحريري، ومستثمرين من عدة  يب.يس.(، مجموعة 

دول عربية أخرى. لكن ترسيبات ويكيليكــس كشــفت 

أن محطة العربية ومجموعة االم يب يس عائدة لنسيب 

فهد امللك وليد ابراهيــم، وأن ٪50 من أرباح القناة 

هــي من نصيب األمري عبد العزيز بن فهد ابن امللك 

السعودي الراحل وأن األمري ممن يقفون خلف التوجه 

الســيايس والفكــري للقنــاة. حيث بدأت، توىل إدارة 

القناة حني إنشائها وزير اإلعالم األردين السابق صالح 

اإلدارة  ثم توىل  العراق؛  الحرب عىل  القالب تغطية 

اإلعالمي السعودي عبد الرحمن الراشد بعد أن ترك 

رئاسة تحرير “جريدة الرشق األوسط” وذلك بعد مرور 

عام عىل تأسيس القناة.

العربية منذ تأسيسها خطًا سياسيا  اتبعت قناة 

مثريا للجدل، فقد متاهت آثريًا مع السياسة األمريكية 

فيام  املنطقة، وخصوًصا  اإلرسائيليــة( يف  )وحتــى 

يخص حزب اهللا وحركة حامس وغزو العراق. حاولت 

القناة تقليد قناة الجزيرة فكانت معظم برامجها مشابهة 

الجزيرة أو مستوحاة منها.  إىل حد كبــري لربامج قناة 

وبهذا الصدد يقول ملك السعودي وليد اإلبراهيــم: 

“العربية خيار بديل أكرث اعتدااًل من قناة الجزيرة وهدفه 

هــو وضع »العربية« بالنسبة للجزيرة يف املوقع نفسه 

الذي تحتله يس إن إن من فوكس نيوز كمنفذ إعالمي 

هادئ ومتخصص معروفة بالتغطية املوضوعية وليس 

اآلراء التي تقدم يف صورة رصاخ” لكن العربية مل تنجح 

مبنافسة الجزيرة، وبدخول الجزيرة إىل السوق اإلعالمي 

الشخصيات  من  الكثري  فقد   1966 عام  العريب 

الخليج والسعودية خاصة،  الحاكمــة يف  والعائالت 

حصانتهم من النقد الذي أعفتها منه وسائل اإلعــالم 

العربيــة حكوميــة.

التعبريات مختلفة  اعتنقت »العربية« قامئة من 

عن تلك التي تستخدمها وسائل اإلعالم العربية فيام 

يخص الرصاع العريب اإلرسائييل أو ما تبعها من غزو 

أمريي للعراق. فالعربية التي أدارها بداية وزير اإلعالم 

األردين األسبق صالح القالب أطلقت عىل من يقتلهم 

جنود االحتالل اإلرسائييل من الفلسطينيني بـ”القتىل 
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بـ”الشهداء”  الجزيرة  قناة  “ يف حني كانت تصفهم 

مديــر القناة عبد الرحمن الراشد يرد عىل هــذه النقطة 

تبدو، فاملحطة  أكــرث مام  القضية معقدة  أن  قائال 

الشهادة فذلك حق  الناس  منح  وظيفتها  ليست 

رباين، وأنه “عندما يقتل إرهــايب بريئا أو مجاهدا سواء 

يف السعودية أو مرص أو اليمن أو املغرب أو غريهــا،” 

نقول عنــه قتيــل، فلــامذا نســيمه يف لبنــان أو فلســطني 
شــهيدا؟”4

ويعد الراشد بحد ذاته شخصية مثرية للجدل، حيث 

تعرض النتقادات واسعة حتى من داخل السعودية 

لخطه التحريري مام أدى إىل تقديم اســتقالته. ويرى 

القالب  بعد  للقناة  تعيينه كمديــر  تم  الذي  الراشد 

أوائل عــام 2004م بعد تركــه رئاسة األوسط “صحيفة 

الرشق األوســط” إن الجهة املنافسة له- الجزيرة - “ال 

تسري فقط يف أيضا التجاه الخاطئ وإمنا هــي خطرية 

أيضا”. ويضيف: “إن املنطقة مليئة مبعلومات خطرية 

غري دقيقة وحقائق جزئية” بعد أن وصف عقل املجتمع 

الذي  األسلوب  بسبب  السليم”،  العريب ب” غري 

تنقل به املعلومات.من جانب آخر، تعرضت العربية 

السعودية  السياسات  تتهمها مبنارصة  النتقادات 

واألمريكية حسب رأي منتقديها، ويف االحتجاجات 

الشعبية يف مرص عام 2011م تم اتهام العربية عىل 

أنها منحازة كليــا للنظام الحاكــم وظهرت وكأنهــا ضمن 

آلته اإلعالمية.

برامل وأنشطة القناة

تبث القناة األخبار السياسية كــام تسلط الضوء عىل 

األخبار االقتصادية وأسواق األسهم الخليجية والعربية 

وتتابعها بالبث والتحليل اليومي املبارش، ومن خالل 

برنامجي “ محفظة استثامرية “ و” مستشارك املايل”.

يناير 2006 عىل مدى 12  بثت قناة العربية يف 

حلقة املراحل األخرية ملسابقة رواد األعامل العرب، 

التي يعتقد أنها أول مسابقة للمستثمرين الشباب يف 

العامل العــريب.

دعت القناة يف سبتمرب2005 إىل ندوة ملناقشة 

التطوير والتوعية  دور اإلعالم االقتصادي يف عملية 

االقتصادية.

وتأهيل  “ إلعداد  برنامج”العربية  القناة  أسست 

إعــالمية عىل املستويني املهني والتقني،  كفــاءات 

يونيو 2006 وذلك يف 

العمل  “ تحديات  أقامت ملتقى تحت شــعار: 

اإلعالمي بني الجامعة وامليدان” حيث تناول، امللتقى 

دور كل من الجامعة واملؤسسات اإلعالمية يف تعليم 

وتدريب وتطوير الكفاءات اإلعالمية.

الصحفي مل” يف  بعنوان “املتكا  أقامت دورة 

من  اإلعالمي  القطاع  للعاملني يف   2006 سبتمرب 

للخريجني واملواهــب  وكــذلك  القناة  داخل وخارج 

الشابة. اإلعالمية 

امللتقى بشكل مبارش مع مفهوم العمل الصحايف 

املتلفز، الذي تقدمه”العربية “ من جهة، واالستفادة 

من الخربات املتمرسة للقناة اإلخبارية يف هذا الحقل 

من جهة أخرى، وتم تخصيص هــذه الفئة للمشاركــني 

الجدد الذين ال يتمتعون باملعرفة التقنية الفنية الكافية 

إلنتاج فيلم وثائقي من الفئتني القصرية أو الطويلة.

احتفلت قناة العربية يف الثالث من مارس 2008 

مبرور خمس سنوات عىل انطالق بثها وقد ألقى مدير 

القناة عبد الرحمن الراشد فيها كلمــة بهذه املناسبة 

أنجزناه هــو تقديم وجهة نظر مختلفة  “أهــم ما  قال: 
ملاليني املشاهــدين يف املنطقة”.5

العربية عن ملتقاهــا اإلبداعي األول  أعلنت قناة 

األفالم  لصناعة  2007م  مايو  أقيم يف شهر  الذي 

الوثائقية والذي يهدف لدعم هذه الصناعة يف العامل 

العريب للمحرتفني والهواة، إضافة إىل تشجيع الشباب 

العريب عىل التعاطي مع إنتاج األفالم الوثائقية كواحدة 

من أبرز مجاالت اإلبداع واالبتــكار اإلعالمي.
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قناة الجزيرة

الجزيــرة هــي شــبكة تلفزيــون مقرهــا يف الدوحــة، قطــر. 

يف البدايــة بــدأت بوصفهــا قنــاة فضائيــة لألنبــاء العربية 

والشــؤون الجاريــة ومنــذ ذلــك الحــني مــع نفــس االســم 

“الجزيــرة” توســعت الشــبكة بعــدد مــن املنافــذ، منهــا 

الشــبكة)اإلنرتنت( وقنــوات تلفزيونيــة متخصصــة يف 

لغــات متعــددة، يف عــدة مناطــق مــن العــامل.

طمــوح قنــاة الجزيــرة يف بــث اآلراء املخالفــة، أثــار 

الــدول  مــن  والعديــد  العــريب  الخليــج  جــدال يف دول 

العربية، واكتسبت املحطة اهتامما عامليا يف أعقاب 

القنــاة  كانــت  عندمــا   2001 ســبتمرب   11 هجــامت 

الحــرب عــىل أفغانســتان عــىل  التــي تغطــي  الوحيــدة 

الهــواء مبــارشة مــن مكتبهــا هنــاك، وتبــث رشيــط فيديــو 

وأيضــاً  القاعــدة  زعــامء  مــن  وغــريه  الدن  بــن  ألســامة 

اكتســبت القنــاة اهتاممــاً بالغــاً مــن الشــعوب العربيــة 

لتغطيتهــا املتميــزه للثــورات العربيــة يف تونــس ومــرص 

كــربى  الجزيــرة  قنــاة  واليمن.وتنافــس  وســوريا  وليبيــا 

العربيــة واإلنجليزيــة باللغتــني  العامليــة  القنــوات 

يف يونيو 2012، تم فتح باقة قنوات يب إن سبورت 

يف فرنســا التابعة لشــبكة الجزيرة و التي يرتأســها نارص 

الخليفــي, حيــث تختــص يف الرياضيــة, و تتضمــن 10 

قنوات و أصبحت يف غضون 3 أشهر أكرب قناة رياضية 

يف فرنسا.

مــن دون  الســنوات األوىل  الجزيــرة يف  انطلقــت 

إعالنــات ثــم بــدأت تبثهــا. هدفــت الجزيــرة إىل تحقيــق 

اإلكتفاء الذايت بحلول عام 2001 من خالل االعالنات، 

ولكنهــا فشــلت بســبب إحجــام املعلنــني الســعوديني 

عــن التعاقــد معهــا. فوافــق األمــري عــىل االســتمرار يف 

تقديم الدعم سنويًا )30 مليون دوالر يف عام 2004، 

رئيســية  املصــادر  مــن  بورشــجراف(.  الرنــو دي  وفقــا 

األخــرى للدخــل اإلعالنــات، رســوم االشــرتاك الكابــل، 

اللقطــات  وبيــع  أخــرى،  مــع رشكات  البــث  صفقــات 

ويف عام 2000، مثلت اإلعالنات 40 ٪ من عائدات 

املحطة شعار الجزيرة هو متثيل مزخرف السم الشبكة 

مكتوبــة باســتخدام الخــط العريب)الديــواين(. اختارهــا 

مؤســس املحطــة، أمــري قطــر الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل 

ثــاين، الفائــز يف تصميــم دخــول املنافســة.

جوائز لقناة الجزيرة

يف ديسمرب 1999، منح صندوق ابن رشد لحرية الفكر 

يف برلني “جائزة ابن رشد” لوسائل االعالم

والصحافة عن هذا العام لقناة الجزيرة.

يف مــارس 2003، منحــت قنــاة الجزيــرة جائــزة مــن 

عــىل  التحايــل  لشــجاعتها يف  الرقابــة،  مــؤرش  مجلــة 

الرقابــة، واملســاهمة يف التبــادل الحــر للمعلومــات يف 

العــامل العــرب

الجزيــرة  ويبــي  رشــحت جوائــز   ،2004 أبريــل  يف 

باعتبارهــا واحــدة مــن أفضــل خمــس املواقــع اإلخباريــة 

والجغرافيــة  نيــوز،  يس  يب  يب  مــع  اإلنرتنــت،  عــىل 

الوطنيــة، وروكــت بيــوز وســموكينج جــن. وفقــا لتيفــاين 

ســكاليان، مؤســس لجوائــز ويبــي، هــذا أدى إىل جــدل 

انــه  “شــعرت  االعالميــة  املؤسســات  مــن  الن غريهــا 

للخطــر”. يتعــرض  املوقــع 

يم يب ة

الــرشق  إم يب يس هــي إحــدى قنــوات مركــز تلفزيــون 

وليــد  الســعودي  األعــامل  لرجــل  اململوكــة  األوســط 

مجانيــة  قنــاة  أول  يس  يب  إم  قنــاة  تعــد  اإلبراهيــم 

العــامل  الســينامئية يف  متخّصصــة يف عــرض األفــالم 

العــريب. وتبــث إم يب يس مجموعــة متنّوعــة مــن أنجــح 

األفــالم العامليــة مبختلــف فئاتهــا مــن الدرامــا، والحركــة 

والتشــويق، والرعــب، مــروًرا بقصــص الجرميــة، وانتهــاًء 

بالخيــال العلمــي والكوميديــا، وذلــك عــىل مــدى أربــع 

القنــاة  وتوفــر  األســبوع.  أيــام  طيلــة  ســاعة  وعرشيــن 

لجمهــور املشــاهدين يف شــتى أنحــاء املنطقــة جــدواًل 
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عــىل  تســتحوذ  مــا جعلهــا  األفــالم،  مــن  ومنّوًعــا  غنيًــا 

أن  يذكــر  وأفــالم هوليــوود..  الســينام  إعجــاب محبــي 

عــدد محبــي قنــاة إم يب يس قــد وصــل إىل 2 مليــون 

معجــب عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي فيــس بــوك 

يف إبريــل 2012. كــام حلّــت القنــاة يف املرتبــة الثالثــة 

عــىل مســتوى منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا 

يف تصنيــف موقــع.

أطلقــت مجموعــة إم يب يس قنــاة إم يب يس عــام 

2003 لتتيح بذلك كامًّ هائال من أنجح الربامج واألفالم 

مــن اســتوديوهات عامليــة أمــام الجمهــور يف مختلــف 

أنحــاء العــامل العــريب , وتعتــرب إم يب يس قنــاة األفــالم 

غــري املشــفرة األوىل والوحيــدة يف العــامل التــي تعــرض 

األفــالم الســينامئية عــىل مــدار الســاعة، وهكــذا أصبــح 

لهوليــوود موطًنــا جديــًدا يف الــرشق األوســط.

تحتوي قناة إم يب يس عىل فريق عمل محرتف من 

ناحيــة تصميــم القنــاة وترجمــة االفــالم برتجمــة أحرتافيــة 

ومن بينهم خالد مجذوب املســؤول عن وضع التصور 

وكتابــة النــص العــريب الخــاص بالدعايــة لألفــالم الغربيــة 
التــي يتــم عرضهــا عــىل قنــاة إم يب س6

العامل

العامل قناة إخبارية عربية تّذيع من إيران وممتلك برشكة 

)IRIB(.اإلعالمية للدولة بجمهورية ايران اإلسالمية

تغطي الشبكة األخبار السياسية أآرث شعبية؛ عىل 

أية حال، مواضيع أخرى مثل التعليقات وتحليل وعمل 

وألعاب و رياضية تشتمل يف تغطيتها. الربامج تذيع 

بالعربية حول  ألكــرث من 300 مليون شخص ناطقون 

العامل، مع املشاهدين الكبريين يف الخليج الفاريس 

ومناطق البحر األبيض املتوسط.القناة الفضائية متكن 

أن تستلم يف القاّرات العامل الخمس عندها مكاتب 

أخبار يف طهران وبريوت وبغداد عىل خالف العديد 

أخبار  العامل عندهــا مكاتب  األخرى،  القنوات  من 

العديد من  يف طهران وبريوت وبغداد.عىل خالف 

القنوات األخرى، العامل متكن أن تنظر يف العراق بدون 

استعامل مستلم، قمر صناعي بينام هــي قادرة عىل 

استعامل املرسل األريض عىل حدود إليران والعراق، 

موقع ويب يف لغة إنجليزية املعــروف بأخبــار العــامل 

العــامل، أطلق يف أغسطس/آب 15، 2006، يدعــي 

نرش األخبار يف أسلوب معتدل نزيه. أطلقت شبكة 

لــي  أبريل/نيسان2007،  الفاريس يف  ويبها  موقع 

تغطي مجرد أخبار العامل الخاّصة يف اللغة الفارسية.

الكأا

تذاع من قطر. اسمها  الرياضية  ألعاب  قناة  الكأس 

الرسمي قناة الدوري والكأس، يعني الفريق والكأس، 

منذ أطلقت أوليا إلذاعة كــرة قدم محلية يف قطر.

ألعاب  كفنــاة  يونيو2006  يف  أطلقت  الكأس 

الرياضية الثانية من قطر بعد قناة الجزيرة الرياضية. يف 

سنتها األوىل، كسبت القناة العديد من املشاهدين 

املحلية،  الرياضية  األلعاب  الفريدة من  بتغطيتها 

خصوصا كرة قدم. أذاعت ألعاب 2006 اآلسيوية أيضا 

التي انعقدت يف الدوحة.

بلدان  تتّضمن  التي  أيضا املباريات  اآلن  تّغطي 

القدم  لكرة  التأهيل  مباريات  الخليج، بشكل خاص 

العاملي، و كأس أ ف س اآلسيوي وكأس خليج األمم. 

تّحولت كقنــاة الرياضية األكــرث شعبية يف بالد العرب.

ويف جملة أن القنوات تحفظ فصحة اللغة العربية 

وتحريــض عــىل النــاس حــرص لتدريــس اللغــة العربيــة، 

نرى دليل لهذه املناسبة بتبادل أحد قناة من روسية، 

تحــت عنــوان  الطــالب،  اعتقــد حفلــة ملناقشــة  وهــم 

“ملــاذا تدريــس روســيا اللغــة العربيــة؟ فأجــاب الطلبــة: 

“أظــن أنــه مــن املهــم تعلــم اللغــة العربيــة فأنــا أجــد اللغة 

العربيــة والبلــدان العربيــة مثــرية لإلهتــامم ومهمــة للغاية 

وخصوصا، ويف وقت الحايل بسبب وجود سوء فهم 

كبــري بــني العاملــني الغــريب والعــريب لذلــك مــن املهــم 

بالنســبة يل”7. ومــن العجيــب !! توجــد فــرع لقنــوات 
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العربيــة يف بــالد الغــريب أيضــا مثــل “يس أن أن” يف 

أمريكا، “يب يب يس” يف بريطانية، “روسية اليوم” يف 

روســية، “يس يس تلفزيــون” يف صــني.
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تاأثري كتابات جنيب حمف�ظ فـي ال�صينما امل�صرية - درا�صة

طاهر عبد الرحمن
باحث، قسم العربية، جامعة كرياال

املقدمة

األربعــة  األعــوام  خــالل  املرصيــة  الســينام  نشــأت 

والخمسني وتطورت حتى تنتج فيها ألفي فيلم تقريبا. 

فهــذا يعتــرب رقــام كبــريا يف تاريــخ الســينام العربيــة يف 

أكــرب  املرصيــة  الســينام  كانــت  العاملــي.  األرشــيف 

تأثــريا يف الوطــن العــريب بســبب الحركــة املرصيــة. وقــد 

بــدأت عالقــة مــرص بالســينام يف نفــس الوقــت الــذي 

بدأت يف العامل رغم أن املؤرخني اختلفوا يف تحديد 

مــرصي  فيلــم  أول  إنتــاج  تــم  مــرص حيــث  بدايتهــا يف 

الشــهري “قبلــة يف الصحــراء1” و”الفيلــم “ليــىل2”. إن 

التــي مــرت بهــا الســينام املرصيــة يف تاريــخ  املراحــل 

إنتاجهــا عديــدة ومنهــا:

مرحلة النشوء والسينام الصامتة( 1

مرحلة السينام الناطقة( 2

أفالم ما قبل الحرب العاملية الثانية( 3

أفالم ما بعد الحرب العاملية الثانية( 4

مرحلة ما بعد ثورة متوز )1952 – 1962(( 5

مرحلة القطاع العام )الستينات(( 6

مرحلة السبعينات )1971 – 1980(( 7

األدب السيناميئ يف حياة نجيب محفوظ

ولد نجيب محفوظ مبرص يف 1911. رأى يف طفولته 

يف  واإلنجليــز  املرصيــني  بــني  الدمويــة  املظاهــرات 

كــام  مــرص  الجامليــة يف  بحــي  القــايض  بيــت  ميــدان 

شــاهد الكثــري مــن املظاهــرات بــني النســاء الشــعبيات 

وأثرت بعمق يف شخصيته وأدبه السيناميئ. قام بعدد 

مــن الوظائــف الرســمية ونــرش رواياتــه األوىل عــن التاريــخ 

الشــهرية  تتجــىل يف ثالثيتــه  الفرعــوين ولكــن موهبتــه 

ثــم  و”الســكرية”.  الشــوق”  و”قــرص  القرصيــن”  “بــني 

نقــل أعاملــه الســينام إىل حيــاة الطبقــة املتوســطة يف 

القاهــرة حيــث صــور حيــاة األرسة املرصيــة يف عالقاتهــا 

يف الداخــل واملجتمــع.

محفوظ م  السينمــــا املرصية

العربيــة  الســينام  كتابــة  يســتجيب يف  محفــوظ  كان 

“الكاتــب  مبجلــة  مقالتــه  يف  حســني  طــه  لدعــوة 

املــرصي3” يف 1946والــذي تنــاول فيــه كتابــة جــان بــول 

ســارتر4 كــام أنــه توجــه إىل دعــوة كبــار األدبــاء يف مــرص 

الســينام املرصيــة. لكتابــة 

يقول محفوظ

وكنــت  بالســينام يف ســني املبكــرة  “بــدأت عالقتــي 

أدخــل ســينام “الكلــوب املــرصي” يف الخامســة مــن 

عمري. عشقت السينام منذ اللحظة األوىل وواظبت 

أمــي  إليهــا مــع الشــغالة حيــث كانــت  عــىل الذهــاب 

العــرض  انتهــاء  ترســلها معــي وتظــل مالزمــة يل حتــى 

وتصحبنــي إىل املنــزل. كانــت كلمــة “النهايــة” عــىل آخر 

الرشيط من أشــقى اللحظات عىل نفى. فقد كنت 

أمتنــى أن أمــيض اليــوم كلــه داخــل دار العــرض ومتنيــت 

لــو أننــي أســكن يف دار عــرض ســيناميئ فــال أخــرج منهــا 
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أبــدا. كانــت الســينام تعــرض األفــالم الصامتــة يف ذلــك 

الوقــت وال نــرى يف دار العــرض إال صــورا متحركــة بــدون 

أصوات ومع ذلك كانت متعة مشاهدة فيلم صامت 

ال تعادلها عندي أي متعة أخرى.”

قام محفوظ بكتابة السينام املرصية عندما توقف 

عــن كتابــة األدب يف 1946 خــالل كتابــة األدب العــريب 

واستمر هذه الكتابة حتى بعد عودته إىل األدب أيضا. 

فقــد كتــب “أوالد حارتنــا5” التــي متــت يف 1958 وهــذا 

يؤكد أن السينام مل تكن بديال عن األدب بالنسبة إليه. 

ويف الحقيقــة أن كتابــة الســينام كانــت محصــورة عــىل 

التكلفة املالية والتي هي أكرب من األدب يف كل زمان 

ومــكان ولكــن محفــوظ مل يســع إىل حيــاة رفاهيــة وكان 

أجره قليلة جدا عن كتابة السينام واألدب وكانت هي 

أقــل مــن أجــور الكتــاب املعروفــني يف البــالد العربيــة 

حتــى بعــد أن فــاز بجائــزة نوبــل لــألدب عــام 1988.

ريوهات  لســينا ا مــن  لعديــد  ا محفــوظ  كتــب 

للســينام خــالل ســنتي 1952 و1959. واتصــل هــذه 

السيناريوهات بأعامله الروائية وتحولت عدد منها إىل 

الشاشة. ومن هذه األعامل “بداية ونهاية” و”الثالثية” 

النيــل” و”اللــص والــكالب” و”الطريــق”. فــوق  و”ثرثــرة 

هناك عرشة محاور للعالقة بني محفوظ والسينام 

هي:

األفالم التي كتبها أو اشرتك يف كتابتها للسينام ( 1

ومل تنرش كأعامل أدبية

كتاباته وحواراته املنشورة عن السينام( 2

تأثري اللغة السينامئية عىل أسلوبه األديب( 3

السينام يف عامله األديب( 4

التــي ( 5 والتلفزيونيــة  الســينامئية  الطويلــة  األفــالم 

األدبيــة أعاملــه  عــن  أعــدت 

التــي ( 6 والتلفزيونيــة  الســينامئية  القصــرية  األفــالم 

األدبيــة عــن أعاملــه  أعــدت 

عــن ( 7 أعــدت  التــي  الســينام  أفــالم طلبــة معاهــد 

األدبيــة أعاملــه 

التــي ( 8 التلفزيونيــة  والربامــج  التســجيلية  األفــالم 

فيهــا اشــرتك  أو  عنــه،  أنتجــت 

عمله يف إدارة العالقة بني الدولة والسينام( 9

عمله كرقيب عىل األفالم( 10

األدوار التف لعبها محفوظ يف األيالم املرصية املشهورة

سنةدور محفوظإخراجفيلم

1947اشرتاك يف السيناريوصالح أبوسيفاملنتقم

1948اشرتاك يف القصةصالح أبوسيفمغامرات عنرت وعبلة

1951اشرتاك يف السيناريوصالح أبوسيفلك يوم يا ظامل

1953القصة واشرتاك يف السيناريوصالح أبوسيفريا وسكينة

1954القصة واشرتاك يف السيناريوصالح أبوسيفالوحش

1954اشرتاك يف السيناريوعاطف ساملجعلوين مجرما

1954اشرتاك يف القصة والسيناريونيازي مصطفيفتوات الحسينية

1955القصة واشرتاك يف السيناريوتوفيق صالحدرب املهابيل
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1956اشرتاك يف السيناريوعاطف ساملالنمرود

1957اشرتاك يف السيناريوصالح أبوسيفالفتوة

1958اشرتاك يف السيناريوصالح أبوسيفمجرم يف إجازة

1958اشرتاك يف القصةفطني عبدالوهابساحر النساء

1958اشرتاك يف السيناريوصالح أبوسيفالطريق املسدود

1958اشرتاك يف السيناريوحسن رمزيالهاربة

1958اشرتاك يف السيناريويوسف شاهنيجميلة الجزائرية

1959اشرتاك يف السيناريوصالح أبوسيفأنا حرة

1959اشرتاك يف السيناريوإبراهيم اسيدالله أكرب

1959اشرتاك يف السيناريوعاطف ساملإحنا التالمذة

1959اشرتاك يف القصةصالح أبوسيفبني السامء واألرض

1963اشرتاك يف القصةيوسف شاهنيالنارص صالح الدين

1964اشرتاك يف القصةنور الدمرداشمثن الحرية

1969اشرتاك يف القصةصالح أبوسيفشن من العذاب

1969اشرتاك يف القصةكامل الشيخبرئ الحرمان

1970اشرتاك يف القصةحسن اإلمامدالل املرصية

1971اشرتاك يف القصةيوسف شاهنياالختيار

1972اشرتاك يف القصةحسني كاملامرباطورية م

1973اشرتاك يف القصةحسام الدين مصطفيذات الوجهني

1976اشرتاك يف القصةحسام الدين مصطفيتوحيدة

1978اشرتاك يف السيناريوصالح أبوسيفاملجرم

الخامتة

إن حيــاة الكاتــب والســيناميئ نجيــب محفــوظ توافــرت 

بالخصائص وحققت عىل إنجازات عاملية يف مختلف 

مجاالت األدب والسینام عىل الرغم من اإلنجاز الكبیر 

الذي حققه بحصوله عىل جائزة نوبل يف األدب منفردا 

كــام تحققــت آلداب بلــدان أخــرى وانتمــى إلیھــا كتــاب 

آخرون حصلوا عىل نفس الجائزة يف 1988. وله عددا 

من األعامل يف مجال التألیف السیناميئ وتعامل مع 
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دوره يف السینام بدرجة أكرب من االھتامم، يف الدورة 

20 من مھرجان القاھرة السیناميئ يف 1996. قامت 

إدارة املھرجــان بإجــراء اســتفتاء بیــن مجموعــة مــن كبــار 

النقاد والفنانین مبناسبة مئوية السینام الختیار أفضل 

مائة فیلم يف تاريخ السینام. كانت املفاجأة أن نجیب 

محفــوظ احتــل املركــز الثــاين بیــن كتــاب الســیناريو يف 

االستفتاء عىل قامئة 9 أفالم. عالوة عىل ھذه األفالم 

أو معــد  التــي شــارك فیھــا محفــوظ ككاتــب  التســعة 

للقصــة الســینامئیة باإلضافــة إيل عــرشة أفــالم بالتــامم 

والكــامل أعدتھــا الســینام عــن رواياتــه وقصصــه األدبیــة 

القصیــرة. وجذيــر بالذكــر أن بصمتــه وتوقیعــه مســجل 

عــىل أرشطــة الســلولويد لخمســة وعرشيــن فیلــم ضمــن 

مائــة عمــل رائــع يف تاريــخ الســینام.

املصادر واملراج 

الكتب

مقــاالت نجيــب محفــوظ الفلســفية، الدكتــور رؤوف ســالمة ( 1

مــوىس، القاهــرة، 2003.

يف حب نجيب محفوظ، رجاء النقاش، القاهرة، 1995.( 2

حوار مع نجيب محفوظ، رجاء النقاش، القاهرة، 1998.( 3

أنــا نجيــب محفــوظ: ســرية حيــاة كاملــة، إبراهيــم عبدالعزيــز، ( 4

القاهرة، 2006.

نوبــل، ( 5 بجائــزة  فــوز محفــوظ  التــذكاري مبناســبة  الكتــاب 

نبيــل فــرج، محمــد عبدالفتــاح، محمــد الشــحات، القاهــرة، 

.1988

نجيــب محفــوظ والفــن الــروايئ: نخبــة مــن كبــار املفكريــن ( 6

القاهــرة، 2002. إبراهيــم،  واملســترشقني، د/ عبدالحميــد 

الجرائد

الجمهوريــة، ( 7  .1965 أبريــل،   15 القاهــرة،  الجمهوريــة، 

.1968 ينايــر   20 القاهــرة، 

الجمهورية، سمري فريد، القاهرة، 25 مارس 1971.( 8

املساء، القاهرة، 27 أكتوبر 1958.( 9

املجالت

أدب ونقد، القاهرة، نوفمرب 2001.( 10

الطليعة، سمري فريد، القاهرة، أكتوبر 1973.( 11

الجيل، القاهرة، 5 مايو 1958.( 12

الجيل، القاهرة، 13 أكتوبر 1958.( 13

الحايية

فيلــم مــرصي مــن إخــراج إبراهيــم المــا وانتــاج كونــدرو فيلــم   1

.1927 يف. 

فيلم مرصي من إخراج وداد عريف يف 1927.  2

مــن  أســهم يف تحريرهــا صفــوة  راقيــة  أدبيــة شــهرية  مجلــة   3

الكتــاب الرشقيــني والغربيــني. صدرت بالقاهــرة يف 1945 

واألستاذ حســن  حســني  طــه  د/  تحريرهــا  رئاســة  وتــوىل 

محمود ســكرتريا.

ولد يف باريس يف 1905، فيلسوف وروايئ وكاتب مرسحي   4

وكاتــب ســيناريو وناقد أديب وناشــط ســيايس فرنيس.

روايــة محفــوظ التــي تعــد إحــدى أشــهر رواياتــه وأثــارت جــدال   5

اآلداب ببــريوت يف  عــن دار  منــذ نرشهــا وصــدرت  كبــريا 

.1962
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التفاعالت اللغ�ية بني كريل و العامل العربي:
نظرة عن الكتب املرتجمة من مليامل

اأحمد �صافع
الباحث يف جامعة كرياال

وللهند عالقة وتيدة ضاربة الجذور راسخة يف وجدان 
الشعب والقيادة منذ القدم مع العامل العريب. وهذه 

منــذ  تواجــدت  قــد  العــرب  وبــالد  الهنــد  بــني  العالقــة 

زمــن ســحيق وتعــود جذورهــا وترجــع أصولهــا إىل عهــود 

بالغة يف القدم. وقد تطورت تلك العالقات وتبلورت 

موثقــة  اليــوم  صــارت  حتــى  الزمــن،  تقلبــات  حســب 

وموطــدة. وللتجاروالقوافــل التــي كانــت تــرد وتصــدر من 

كل مينــاء الهنــد والعــرب مســاهمة عظيمــة يف تعزيــز 

العالقــات بــني الهنــد والــدول العربيــة. وهــذه العالقات 

التجارية بني األمتني ترجع جذورها إىل نحو ثالثة أالف 

قــرون قبــل امليــالد. والعالقــات التجاريــة بــني الشــعبني 

مل تكــن مجــرد نقــل الســلع والبضائــع، بــل حصــل معهــا 

تبادل األفكار والعقائد التي أدى إىل توطيد العالقات 

الثقافيــة ومتتينهــا عــىل مــدى العصــور.

كانــت  والعــرب  الهنــد  بــني  العالقــات  هــذه  وأمــا 

مختلفــة يف جنــوب الهنــد وشــاملها. فقــد جــاء العــرب 

كفاتحــني ومارســو قوتهــم السياســية. وأمــا يف الجنــوب 

وردوا  فقــد  إليهــا.  لوصولهــم  مختلــف  تاريــخ  فلهــم 

كمســافرين وتجــارا وأحيانــا مبرشيــن. ومل تكــن العالقــة 

الصداقــة  إىل  بــل  السياســية  الخصومــة  إىل  تســتند 

واملحبــة. وأيضــا أدت هــذه العالقــة إىل فرصــة مالمئــة 

واللغــوي  الثقــايف  والتبــادل  اإلســالم  ضــوء  إلنتشــار 

بــكل ســهولة. الفكــر  والتواصــل 

كريال والعامل العرب

إن تاريخ روابط التجارية بني كريال والعامل العريب ترجع 

إىل عهــد ســليامن عليــه الســالم، إذ كان يجلــب العــاج 

والقــرد والطــاؤوس والصنــدل مــن مينــاء أبوفــري وترشــيش 

أن  املؤرخــني  رأي  ويف  التــورات.  يف  املذكورتــني 

“أبوفــري” هــي “بيفــور” القريبــة مــن كاليكــوت. واســتمرت 

هذه العالقة حتى تصدروا الزنجبيل والفلفل والقرنفل 

الجاهليــة  نــرى يف قصائــد  كــريال، حتــى  مــن  والســاج 

أدالتهــا مثــل قــول إمــرئ القيــس:

“ترى بعر اآلرام يف عرصاتها 

وقيعانها كأنه حب فلفل”

ومجاورة كريال من البحر يف جهتها العربية أدت إىل 

تأثرات متتابعة من البالد الخارجية. وبعد فجر اإلسالم 

جائت شمس اإلسالم إىل هذه البقعة يف نفس عهد 

الرسول الله صىل الله عليه وسلم.

وتواصــل  القــرون  عــرب  العالقــات  مســرية  تنامــت 

التبادل التجاري والثقايف واللغوي بني املنطقتني ومع 

إكتشــاف النفــط، نشــأت فــرص واســعة فتوجهــت إليهــا 

األيادي العاملة من كريال. فمن الطبيعي، أن يتأثر شعب 

بشــعب آخــر خاصــة عندمــا تتحقــق بينهــام إحتــكاكات 

وإرتباطــات، وتكــون هــذه التأثــريات واإلنفعــاالت عميقــة 

ووثيقــة يف اللغــة والثقافــة والديــن. وهنــاك كثــري مــن 

العلــامء العباقــرة مــن كــريال، ألفــوا كتبــا أدبيــا ودينيــة يف 
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اللغة العربية، ومنها “تحفة املجاهدين يف بعض أخبار 

الربتغالني” لزين الدين املخدوم الفناين و”فتح املعني 

رشح قــرة العــني” وغريهــا. وترجمــت كثــري مــن الكتــب 

العربيــة إىل مليــامل أيضــا. والكتــب األدب العربيــة أيضــا 

ترجمت إىل مليامل لكثري من العباقرة يف ميادين األدب 

والفلسفة والدين مثل روايات وقصص نجيب محفوظ 

وطــه حســني وغريهــم مــن النجــوم األدب العــريب.

الكتب املرتجمة من مليامل

ويف قــرن العرشيــن كانــت هنــاك محــاوالت للتبــادالت 

وعندمــا  العــريب.  وعــامل  كــريال  بــني  واألديب  اللغــوي 

إكتشــاف  بعــد  العــريب  العــامل  يف  الفــرص  إزدادت 

النفط هاجرت كثري من أهايل كريال إىل الدول العربية 

كــريال  مهاجــري  ســكان  عــدد  أن  حتــى  للعمــل،  طلبــا 

وصلــت ربــع عــدد ســكان جزيــرة العــرب. وكانــت هنــاك 

تبــادالت لغويــة أدبيــة وثقافيــة، حتــى إنتهــوا عــن اللغــة 

مليامل وأدبها. وكانت هناك محاوالت للرتجمة األدب 

امللياملي إىل العربية، ومن مقدمتها ترجمة “تشمني” 

ومثــل الرنيمــة، وقصائــد مــن كــريال وغريهــا.

تشمم

هذه رواية مأساوية من أحسن الروايات املؤلفة يف لغة 

مليامل. وقام برتجمتها الدكتور محي الدين اآللواي إىل 

اللغة العربية يف الستني من القرن العرشين. اصدرت 

هــذه الروايــة املرتجمــة مجلــس الهنــد للروابــط الثقافيــة 

– نيودلهي سنة 1970م، وطبعت يف املطبعة القيمة 

مبومبــاي يف واليــة مهاراشــرتا. ونرشهــا انعــام الرحمــن، 

ســكرتري مجلــس الهنــد للروابــط الثقافيــة، ولــه الفضــل 

أيضــا يف كتابــة تقدميهــا.

وهذه الرواية مستمدة من الواقعي الحي، ويعرض 

فيها آالم البرشية وعواطفها ملجتمع الصيادين يف أحد 

ســواحل واليــة كــريال بأســلوب جــذاب. واعتنــى املؤلــف 

اإلجتامعيــة  الحــاالت  عــن  والواضــح  الرائــع  بتصويــره 

للصياديــن البســطاء يف ســاحل البحــر مــع معتقداتهــم 

وعاداتهم وتقاليدهم. يقول الدكتور محي الدين آلواي 

يف كلمــة املعــرب مــن الكتــاب: يعــرض فيهــا املؤلــف 

ومعتقداتهــم  الصياديــن  لهــؤالء  اإلجتامعيــة  حــاالت 

بالحيويــة  متدفــق  بأســلوب  وطقوســهم  وعاداتهــم 

وخلجــات  اإلنفعــاالت  أدق  ويصورهــا  الحساســية، 

الروايــات العامليــة  النفــس حتــى صــارت يف مصــاف 

الكــربى يف دقــة التصويــر وحســن الغــرض. والشــك أن 

هذه الرواية الرائعة واحدة من أحسن الروايات يف لغة 

مليــامل. )وقــد نالــت هــذه الروايــة أول جائــزة “أكادميــة 

آداب الهنديــة” مــن روايــات مليــام يف ســنة 1957 م(

و يف تقديــم الكتــاب يقــول أنعــام الرحمــن “الرتجمــة 

الحــارضة نتيجــة جهــد األســتاذ محــي الديــن آلــواي الذي 

نقلهــا إىل العربيــة مــن النــص املليامــي األصــيل. وكان 

مــن املصادفــة الحســنة أن ورد إىل الهنــد الدكتــور طــه 

عبــد الحميــد مــن جامعــة عــني الشــمس بالقاهــرة حينام 

كنــا نســتعد لطباعــة هــذه الرتجمــة، ونحــن نديــن لــه بــأن 

واملجلــس  برغبتهــا.  تلبيــة  الرتجمــة  تفضــل مبواجعــة 

كبــري األمــل يف أن الجهــاد املشــرتكة للرتجمــة واملراجــع 

مســتجد مــن القــراء تقديــرا كبــريا، وأنهــم ســيجدون يف 

هذه القصة للسامكني البسطاء العئشني يف الساحل 

الغــريب مــن أقــىص جنــوب الهنــد متعــة عامليــة.

وجديــر بالذكــر، أن منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة 

والعلم والثقافة UNESCO إختار هذه الرواية لرتجمتها 

تقديــم  إىل  مرشوعهــا  تحــت  األجنبيــة  اللغــات  إىل 

الروايــة  ويقــول مؤلــف  مــن اآلالت املمثلــة.  مجموعــة 

إىل  الروايــة  ترجمــة  عــن  بيــال”  شــانكرا  شــيوا  “تــكازي 

كتبــت   “ وفــاة املرتجــم  علــم  وذلــك حينــام  العربيــة. 

تشــمني يف اللغــة املحليــة، ال يقــدر ترجمتهــا الســيام 

إىل العربيــة إال ألديــب ماهــر يف اللغــة املرتجمــة إليهــا. 

أوال ظننت أن مرتجمها إىل العربية هو أستاذ عريب يف 

جامعــة القاهــرة، ثــم فهمــت هــو الدكتــور محــي الديــن 

آلــواي مــن صميــم كــريال.
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هــو  كــريال  الروايــة  هــذه  يف  الشــخصيات  واهــم 

الجافــة  األســامك  تاجــر  مســلم  شــاب  “فريكــويت” 

و”كروتامــا” شــابة ســاحلية تحــب فريكــويت، و”جيمبــان 

الصغــرية  أخــت  و”بانجمــي”  كروتامــا  والــد  كونجــو” 

كروتامــا. زوج  و”بــاالين”  لكروتامــا 

واحــداث هــذه الروايــة تقــع يف ســاحل واليــة كــريال 

الهنــد. وهــي تحــىك قصــة حــب مأســوية يف  جنــوب 

مجتمع الصيادين. أن كروتاما، الفتاة الهندوسية بنت 

الصيــاد الفقــري تقــع يف حــب الشــاب املســلم التاجــر 

األســامك الجافــة، وهــو يســاعد والدهــا لــرشاء قــارب 

صيــد، وهــذا جعــل أهــل الســاحل يشــككون يف األمــر. 

وكانــت عالقتهــا بالشــاب عالقــة طاهــرة، ولكــن تنفــى 

كروتامــا هــذه العالقــة لينقــذ مــن دائــرة اإلتهــام، وشــك 

أهــل الســاحل يف عفتهــا، وقبلــت بالــزواج مــن الرجــل 

الــذي إختــاره والدهــا الــذي يســيطر عليــه الطمــع. ألن 

الــزوج الجديــد بــارد يف الصيــد واعجــب بــه والــد الفتــاة 

مــع أنــه يتيــم وغريــب.

الســاحل  التأقلــم يف  مــن  تقــايس كروتامــا  وبينــام 

الجديــد، يعيــش فريكــويت ىف ذكريــات حبهــا. وحــني 

أمهــا وتتعقــد  مــوت  إليهــا إلخبــار  أمهــا ذهــب  ماتــت 

الحبكــة واألحــداث، ثــم حــرضت أخــت كروتامــا لتعيــش 

معها، ويف ليلة سمع باالين زوجته وأختها تتحدثان عن 

الحبيب البعيد. ويف ليلة عندما ذهب باالين للصيد 

وكانــت  الليــل،  تحــت جنــح  الحبيبــان صدفــة  إلتقــى 

صدفة أبدية، وكانت جهد املرتجم واضحا يف محاولة 

إستخدامة عالمات مل تعد متداولة أو كلامت العامية.

مثل ترنيمة

هــذه روايــة تعــد أعــىل الروايــات توزيعــا عــىل مــدار الهند 

فيســي”  “ديســتيو  لحيــاة  هنــدي  قنــاع  وهــي  كلهــا. 

للكاتــب الهنــدي “بريومبــاداوام رشيدهــاران”. وصنــف 

هــذه الروايــة الجديــد تاريخــا جيديــدا للنــرش يف اللغــة 

مــن  نســخة  ألــف  مئــة  عــىل  مايزيــد  ببيــع  املليامليــة 

2005 إىل 2012 عــام. وقــد حصــل عــىل عــدة جوائــز، 

حتــى الجائــزة اإلســمي فيــالر، كــام نالــت أعجــاب النقــاد 

الهنــد وخارجهــا.  البــارزة داخــل  والشــخصيات األدبيــة 

وقام برتجمها إىل العربية الشاعر املرصي محمد عيد 

أبــو ظبــي للثقافــة  إبراهــم. طبعــت هــذه الروايــة هيئــة 

والــرتاث.

وروايــة “مثــل ترنيمــة” يتنــاول فــرتة قاســية مــن حيــاة 

الشــهري ديســتيو فيســي. وكان مدينــا عــىل  األديــب 

ونتيجــة  باألزمــات.  وكانــت مســريته مختلطــا  الــدوام، 

ادمانــه يف املقامــرة إعتــاد أن يقــرتض مــاال مــن ديســتيو 

فيسي، وكان محتاال يعلم موهبته. فاحتال عىل توقيع 

عقد ينص عىل أن ديستيو فيسي لو أخفق يف كتابة 

رواية “املقامري” قبل تاريخ معني، يكون حقوق مايكتبه 

إىل ســتيلو فيســي يف الســنوات التســع التاليــة.

ومل يبق لديه إال بضعة أشهر، ومل يستطع أن يكتب 

صفحة واحدة حتى اآلن. حتى تقدم إليه “أنّا” فتاة محبة 

ألدبه لتساعده يف العمل ككاتبة. وكانت تدرك عظمة 

الكاتــب وتراقــب عذبــات روحــه ومتتــص نوبــات عضبــه 

ومــا أكرثهــا. ولكــن تغامــر تــرّص عــىل مواصلــة العمــل معــه 

باميانهــا بــأن هــذه الــروح الطاهــرة لديســتيو فيســي ال 

تتحقــق هــذه املصــري الــذي يتعــوده بــه املحتــال ســتيلو 

فيسي، وتحتمل “أنّا” تقلباته وتتمكن من حفره ديستيو 

الروايــة ىف  فيكمــل  العاصفــة،  تجــاوز  عــىل  فيســي 

امليعاد. لكن ستيلو فيسي يكون ساعتها قد اختفى 

ىف اليوم األخري من العقد. فتلجأ انّا ىف الساعة األخرية 

التــى  الروايــة  انتهــاء املوعــد اىل الرشطــة وتوثــق  قبــل 

انتهــت ىف املوعــد كانــت تتــرصف نيابــة عــن الكاتــب 

قليل الحيلة وقالت للرشطي انها زوجة ستيلو فيسي.

أيام املارز

“أيــام املاغــز” روايــة نالــت شــهرة ولقيــت قبــوال حســنا 

أديــب  كــريال. وألفــه  قــراء  الهنــد والســيام  القــراء  لــدى 

الهنــدي “دانيــال بنيامــني” يف اللغــة املليامليــة بإســم 
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“آدوجيويتــام”. هــذه الروايــة املبنيــة عــىل قصــة حقيقــة 

أصبحــت ضمــن قامئــة أفضــل املبيعــات يف طبعتهــا 

كسلســلة  أوال  نرشهــا  تــم  وقــد  املليامليــة.  األصليــة 

برتجمتهــا  وقــام  ملاتروبهومــي.  اســبوعية  مجلــة  يف 

وقــد  الــوايف.  الحكيــم  عبــد  األخ ســهيل  العربيــة  إىل 

فــازت  الكونيــة. وقــد  آفــاق  تــوىل طبعــه ونــرشه مكتبــة 

وقــد  كــريال.  ســاهيتيا  أكادميــة  بجائــزة  الروايــة  هــذه 

 MAN ASIAN( رشــحت لرتجمتهــا اإلنجليســية لجائــزة

LITERORY PRIZE(. وأنها طبعت يف اللغة املحلية 

أكــرث مــن خمــس وســبعني مــرة.

تتحــدث الروايــة عــن مأســاة حقيقيــة لعامــل هــدي 

بســيط يدعــى نجيــب، يبيــع كلــام ميلــك ويســافر إىل 

الســعودية يف ســبيل البحث عن لقمة العيش، واتفق 

املقفــرة،  الصحــراء  األغنــام يف  مزرعــة  يصــل إىل  أن 

وعــاش هنــاك كاملســافر ملــدة ثــالث ســنوات تحــت 

قســوة رب عمــل يرضبــه عــىل اإلســتنجاء باملــاء، وكان 

هناك عامل آخر مجهول الهوية حاول الهروب فلم يعرث 

إال عــىل عظامــه. قتلتــه رصاصــة األربــاب “رب العمــل”. 

هــرب نجيــب يومــا مــع صديقــني هنــدي وصومــايل ىف 

مزعــة مجــاورة. ضلّــوا الطريــق يف الصحــراء، شــاهدوا 

املوت وجها لوجه. مات الصديق الهندي، أما نجيب 

فحمله الصومايل املفتول العضالت عىل أكتافه كام 

يحمــل املنديــل املبتــل، وأوصلــه إىل بــّر األمــان.

رنم الرثيا

هــذا الكتــاب، والــذي قــام برتجمتــه الشــاعر واملرتجــم 

اإلمــارايت املعــروف د. شــهاب غانــم مجموعــة الشــعرية 

تحــت  باملاليــامل  األصــل  يف  نــرشت  التــي  الكاملــة 

تجربــة  عــن  هــذه املجموعــة  وتعــرب  اللــه(.  )يــا  عنــوان 

فريــدة لشــاعرة هنديــة كبــرية ظلــت مرشــحة لجائــزة نوبــل 

 .2009 عــام  1984 حتــى رحيلهــا  عــام  منــذ  لــآلداب 

وهــذه املجموعــة الشــعرية تشــبه مناجــاة بريئــة وبيضــاء 

مــع اللــه, قلــب كبــري.. وأدعيــة كثــرية تلتهــا الكاتبــة التــي 

بــدت متعلقــة بدينهــا الجديــد والطريــق الــذي اختارتــه.

مــرشوع  عــن  الصــادر  الرثيــا”  “رنــني  كتــاب  حصــل 

“كلمــة” للرتجمــة التابــع لهيئــة أبوظبــي للثقافــة والــرتاث 

العويــس  مــن جائــزة  عــىل جائــزة أفضــل عمــل مرتجــم 

لالبتــكارات والتقــدم العلمــي، وهــي أول جائــزة للرتجمــة 

مــن جائــزة العويــس لالبتــكارات والتقــدم العلمــي التــي 

إىل  وتهــدف  بــديب،  والعلــوم  الثقافــة  نــدوة  تنظمهــا 

تشجيع وتكريم األدباء والكتاب واملفكرين اإلماراتيني.

كانــت تبحــث لعقــود طويلــة عــن حقيقــة الوجــود ثــم 

تأكد لديها أن هذه الحقيقة هي يف حقيقة وجود الله 

ســبحانه وتعــاىل كــام يصــوره ديــن اإلســالم، وعــربت عــن 

هــذا البحــث الطويــل والشــعور بالوصــول إىل الحقيقــة 

يف ديوان “رنني الرثيا” هو الذي بني يدي القارئ. وال 

يوجــد شــاعر عــريب أو أعجمــي قــد عــرب عــن مثــل هــذه 

التجربــة قبلهــا يف ديــوان كامــل. وتــكاد قصائــد الديــوان 

فرحتهــا  هــو  واحــد،  نغــم  عــىل  تنويعــات  كلهــا  تكــون 

الطاغيــة بالوصــول واعتناقهــا الديــن اإلســالمي الحنيــف

تبــدأ جميــع القصائــد يف هــذه املجموعــة تقريبــاً 

بـــكلمة: يــا اللــه

“يا الله

ملن تنسج ثوب الصالة الناعم هذا

بخيط حريري مقدس

يف مصنع النسيج لديك؟

أميكن أن يكون هذا يل يا رب؟”

“ يا ريب

أنت الذي يف صربك الالنهايئ

تسمح للمجدفني بحقك

أن يذهبوا بدون عقاب؛

هل ميكن أالّ تأيت أبداً

لتمنحني امللجأ؟ “

رحلــة كمــال للبحــث عــن النــور الســاموي.. ديــوان 

شــعر عــىل شــكل مناجــاة روحانيــه تبحــث عــن الحقيقــة
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قصائد من كريال

هــذه مختــارات ملشــاهري الشــعر الحديــث يف كــرياال 

كــرياال  شــعر  مــن  اإلمــارات  يف  املقيمــني  وبعــض 

غانــم.  الدكتــور شــهاب  وترجمهــا  اختارهــا  املعــارص. 

وتنوعت القصائد بني االجتامعي والسيايس والحب. 

ونــرش مــا ترجمــه يف الخليــج الثقــايف والصــدى وديب 

الثقافيــة وشــؤون أدبيــة والرافــد الــخ. ثــم جمعــت تلــك 

القصائــد يف كتــاب بعنــوان “قصائــد مــن كــريال” نرشتــه 

دائــرة الثقافــة واإلعــالم يف الشــارقة عــام 2005. فــكان 

املاليــامل  شــعر  يقــدم  بالعربيــة  كتــاب  أول  بذلــك 

نحــو  الكتــاب  ويحــوي  العربيــة  الحديــث مرتجــام اىل 

وشــاعرة  شــاعراً  وعرشيــن  لســبعة  قصيــدة  خمســني 

وآتــور  كدمانتــا  وراماكرشــنان  ساتشــيداناندان  منهــم 

بانكــر وكاكاد وفينيــا  وأيابــا  بــالي  فارمــا وســانكرا  روي 

وغريهــم.  وأيابــان  شــوليكاد  وباالشــاندران  شــاندران 

الثقــايف  الــذي اســتضافه املجمــع  وساتشــيداناندان 

واتحاد كتاب وأدباء اإلمارات يف العام املايض إلحياء 

أمســية شــعرية يف املجمــع.

مــن  كثــري  هنــاك  نــت  كا وقــد  الختــام،  وىف 

العــام  ويف  املجــال.  هــذا  ىف  ايضــا  املحــاوالت 

“كيــف  بعنــوان  كتــاب  كلمــة  مــرشوع  أصــدر  املــايض 

انتحر مايكوفســي” يحوي ترجامت لخمســني قصيدة 

مــن شــعر ساتشــيداناندان. وان األدبــاء و املرتجمــني 

مــن كال الجانبــني، يخوضــون ىف هــذه التجربــة باقــني 

األمــل.. بارقــة 
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ق�صايا الأدب العربي
بني النظرية الإ�صالمية، واملذاهب النقدية احلديثة

االأ�صتاذ الدكت�ر/ اأحمد عبد املجيد خليفة الدندراوي
أستاذ األدب والنقد والبالغة بالكلية الجامعية ـ جامعة أم القرى مبكة املكرمة

مقدمة البحث

بــني  العــريب  األدب  قضايــا   “ البحــث  هــذا  موضــوع 

النظرية اإلسالمية، واملذاهب النقدية الحديثة “ وهو 

يف غايــة األهميــة ألنــه يتحــدث عــن أهــم قضايــا تراثنــا 

األديب، وموقف النظرية النقدية اإلسالمية، و النظريات 

الغربية الحديثة منها، وهو يتكون من مقدمة، ومتهيد، 

وعــدة محــاور رئيســة، تنتهــي بخامتــة، وأهــم املصــادر 

التــي بصــدد الحديــث  أمــا املقدمــة فهــي  واملراجــع. 

عنهــا وفيهــا عــرض ملوضــوع البحــث وأهميتــه وهدفــه 

ــَد الباحــث فيــه ملوضوعــه  ومنهجــه، أمــا التمهيــد فمهَّ

بطــرح عــدة أســئلة واإلجابــة عنهــا، كان ال بــد منهــا قبــل 

الخــوض يف املوضــوع الرئيــس، مضمونهــا: ملــاذا مل 

تكتــف الثقافــة العربيــة مبناهجهــا النقديــة القدميــة ؟ 

العربيــة يف حاجــة إىل مناهــج  الثقافــة  و هــل كانــت 

املــوروث األديب بصــورة معــارصة ؟  جديــدة لدراســة 

ومــا هــي الفائــدة التــي عــادت عــىل أدبنــا العــريب مــن 

تلــك املناهــج ؟ ومــا إشــكالية تطبيــق  وراء اســتخدام 

هــذه املناهــج عــىل أدبنــا العــريب ؟ ثــم تنــاول الباحــث 

عــدة محــاور تنــاول فيهــا بعــض قضايــا األدب العــريب، 

وموقف النظرة النقدية اإلسالمية، واملذاهب األوربية 

الحديثــة منهــا، نحــو: قضيــة االلتــزام يف األدب، وقضيــة 

حريــة األديــب، وقضيــة أخالقيــة األدب وتصويــره للــرش، 

وقضية الشكل واملضمون، وقضية الصدق والكذب، 

وقضية غاية األدب.أما الخامتة ففيها ملخص البحث 

وأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا يف بحثــه.

أوال - التمهيد

كان من بني األسباب التي دفعت الثقافة العربية إىل 

عــدم االكتفــاء مبناهجهــا القدميــة يف دراســة موروثهــا 

األديب القديم، ولجأت إىل السعي وراء مناهج جديدة 

غربيــة حديثــة لدراســته بعيــون معــارصة تلــك الصدمــة 

الحضاريــة التــي أحدثتهــا الحملــة الفرنســية عــىل مــرص 

يف أواخــر القــرن الثــاين عــرش امليــالدي. حيــث أدرك 

املفكــرون واألدبــاء يف الــرشق العــريب مــدى التخلــف 

الحضاري والفكري الذي يرضخون فيه مقارنة بالغرب، 

التطــور الحضــاري  الــذي قطــع شــوطا كبــريا يف هــذا 

الثقافــة  دفعــت  الحضاريــة  الصدمــة  والفكري.هــذه 

العربية ممثلة يف مفكريها وأدبائها إىل السعي جاهدة 

الفكريــة  يف االســتفادة واالســتعانة مــن كل الجوانــب 

والعلميــة واملعرفيــة التــي أنتجتهــا هــذه الثقافــة الغربيــة 

الحديثة.وما كانت رحلة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي 

إىل فرنسا للتزود من معارفه وعلومه وآدابه، وحضارته، 

الرغبــة امللحــة يف االســتفادة  عــىل  إال دليــال قاطعــا 

العــريب.  املــرشق  ونقلهــا إىل  الغربيــة  املعــارف  مــن 

أيضــا ـ ســاعدت البعثــات الدراســية العربيــة إىل أوربــا 

عــىل امتــداد القــرن التاســع عــرش للتعــرف عــن كثــب 

عــىل مــدى التطــور العلمــي والفكــري والتقنــي يف هــذه 

املجتمعــات، وعمــل الدراســات واألطروحــات العلميــة 

التــي اعتمــدت املناهــج الغربيــة الحديثــة يف دراســة 

ـ ســاعدت عــىل  منــه  القديــم  العــريب وخاصــة  األدب 

فتــح آفــاق جديــدة يف النظــر إىل األدب العــريب القديــم 
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وخاصة شعره الجاهيل، مبا يتوافق والنظرة املعارصة 

ملفهــوم الشــعر.

ولكن وقع البعض يف خطأ فادح عند تطبيق هذه 

املناهــج النقديــة الغربيــة وتوظيفهــا عــىل تراثنــا األديب، 

ألن هــذه النظريــات ولــدت يف بيئــة، ومجتمــع، وســياق 

ثقــايف، مختلــف جــدا عــن بيئتنــا ومجتمعنــا وثقافتنــا، 

هــذه  توظيــف  وخلــل يف  أذمــة  أحــدث  الــذي  األمــر 

املناهج الغربية يف الحقول املعرفية املختلفة لرتاثنا 

األديب، وسوء فهم والتباس ملا طرحته هذه النظريات 

وطريقــة  األصليــة،  مظانهــا  مقــوالت يف  مــن  الغربيــة 

تلقيهــا، ونلحــظ هــذا االختــالل يف التلقــي يف دراســة 

عميــد األدب العــريب الدكتــور طــه حســني يف” األدب 

الجاهــيل” حينــام طبــق عليــه منهــج الشــك الديــكاريت، 

ثقــة املفكريــن  اســتعادة  ورائــه إىل  مــن  يهــدف  وكان 

العــرب يف أنفســهم، وطــرح تقديســهم للــرتاث جانبــا، 

ألنــه يشــل تفكريهم.كــام أنهــم يف حاجــة إىل خطــاب 

الديــكاريت  الشــك  نقــدي علمــي قائــم عــىل عقالنيــة 

يــرى أنهــا هــي رس  ومامرســتهم لتلــك العقالنيــة التــي 

تفــوق الغــرب علينــا. بــل نــراه يلــح عــىل أهميــة تطبيــق 

الشــعر  “ يف  كتابــه  فيقــول يف   ‘ الديــكاريت  املنهــج 

الجاهــيل”: “ نحــن العــرب ســواء رضينــا أم كرهنــا فــال 

بد أن نتأثر بهذا املنهج يف بحثنا العلمي واألديب كام 

تأثر من قبلنا به أهل الغرب يف نقد آدابهم وتاريخهم. 

ذلــك أن عقليتنــا قــد أخــذت منــذ عــرشات مــن الســنني 

الغربيــة إىل  أقــرب إىل  قــل  أو  غربيــة،  تتغــري وتصبــح 
الرشقيــة”.)1(

نلحظ هذا االختاللـ  أيضاـ  يف تطبيق الناقد كامل 

أبــو ديــب للمنهــج البنيــوي بوعــي منقطــع النظــري عنــد 

قراءتــه للشــعر الجاهــيل يف كتابــه “ الــرؤى املقنعــة”. 

وقــد   ،“ والتجــيل  الخفــاء  اآلخــر” جدليــة  الكتــاب  أو 

أدى حامســه لتلــك النظريــة إىل انحباســه فيهــا دون أن 

يــرى تطــورات النظريــات الالحقــة التــي طالــت النظريــة 

نفســها. لكــن هــذا مل يقلــل مــن شــأن هــذه املحاولــة 

الرائدة يف تطبيق منهجية غربية عىل الشعر الجاهيل.

وقــد حققــت هــذه القــراءات للــرتاث الشــعري عــىل 

الجانب الفني واألسلويب عند طه حسني رؤية مختلفة 

للشعر خصوصا فيام يخص العالقة القامئة بينه وبني 

لــه مــن طــرف املؤرخــني للمــوروث.  النظــرة املقدســة 

أمــا عــىل جانــب التطبيــق املنهجــي فقــد اختــل هــذا 

املنهــج عنــد تطبيــق د. طــه حســني لــه، فمنهــج الشــك 

لــه صلــة قويــة  الديــكاريت قائــم عــىل أســاس فلســفي 

الســادس  القــرن  التــي ظهــرت يف  الفكريــة  بالتيــارات 

عــرش، ولكــن د. طــه حســني وظفــه يف املــوروث األديب 

بــل وظفــه  بالفلســفة،  لــه صلــة إطالقــا  يكــون  أن  دون 

لغايــات ليســت أدبيــة، بــل لغايــات تتعلــق يف األســاس 

مبظاهــر التخلــف، وكيفيــة التخلــص منهــا.

ولنفــس الهــدف كان تطبيــق الناقــد كــامل الديــب 

للمنهــج البنيــوي عــىل الشــعر، ليــس للشــعر يف حــد 

ذاتــه؛ بــل كــام يقــول: “إىل أبعــد مــن ذلــك بكثــري إىل 

واإلنســان  للثقافــة  معاينتــه  العــريب يف  الفكــر  تغيــري 

الجزئيــة  عليــه  تطغــى  فكــر  مــن  نقلــه  إىل  والشــعر 

منــاخ  يرتعــرع يف  فكــر  والشــخصانية إىل  والســطحية 

والشــمولية  املوضوعيــة  املتقصيــة  املعقــدة  الرؤيــة 

واحــد”)2(. آن  والجذريــة يف 

ثانيا ـ قضايا األدب العريب

وموقف النظرة النقدية اإلسالمية، واملذاهب األوربية 

الحديثة منها

قضايــا النقــد اإلســالمي ال تختلــف كثــريًا عــن قضايــا 

النقــد  هــذا  اهتاممــات  جــل  وأن  اإلســالمي،  األدب 

منصبة عىل مجاالت األدب اإلسالمي وآفاقه، وعالقته 

بالفرد واملجتمع، والنبض اإلسالمي، فهو نقد يستقي 

قائــم  التصــور اإلســالمي.نقد  مــن  مفاهيمــه وقواعــده 

عــىل االعتــدال والشــمولية، نقــد قائــم عــىل الوســطية، 

قضيــا  أهــم  والتوازن.ومــن  التكامــل  عــىل  قائــم  نقــد 

األدب العــريب: قضيــة االلتــزام، وقضيــة حريــة األديــب، 
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و قضيــة أخالقيــة األدب وتصويــره للــرش، قضيــة الشــكل 

واملضمون، قضية الصدق والكذب... وسوف نتناول 

يف هــذه الورقــة كل قضيــة عــىل حــدة، ونبــني موقــف 

النقديــة  واملذاهــب  اإلســالمية،  النقديــة  النظريــة 

الحديثــة منهــا.

املحور األول ـ قضية االلتزام

ليــس املقصــود بااللتــزام يف النقــد اإلســالمي االلتــزاَم 

كــام هــو يف املذاهــب النقديــة الغربيــة، إمنــا هــو التــزام 

متباين عنها كلية، فنجد أصحاب “ املذهب الواقعي 

االشــرتايك “ تقــوم فلســفتهم يف االلتــزام عــن الدفــاع 

عن مبادئ الدولة السياسية واالجتامعية واالقتصادية 

ســواء آمــن بهــا األديــب، أو مل يؤمــن بهــا، بينــام يقــوم 

االلتــزام عنــد الوجوديــني عــىل القناعــة النابعــة مــن ذات 

لــه مطلــق الحريــة يف هــذا  ثــمَّ فإنــه  )3(، ومــن  األديــب 

االلتــزام، وهــو مســئول عنــه أمــام نفســه.

وقــد حــرص الوجوديــون هــذا االلتــزام يف النــرث دون 

الشــعر لســعة التعبــري يف النــرث، ذلــك ألنهــم رأوا يف 

النــرث أداة طَيِّعــًة لنقــل األفــكار إىل اآلخريــن، وتوجيههــم 
الوجهــة التــي يرمــي إليهــا األديــب.)4(

فااللتــزام يف النقــد اإلســالمي هــو أن يلــزم األديــب 

نفســه يف إبداعــه: شــعرا، أم نــرثا بــكل مــا هــو إســالمي، 

تجــاه اإلنســان والحيــاة والكــون، فــال يتصــادم مــع قيــم 

اإلســالم وتعاليمــه ومبادئــه، ومثلــه وغاياتــه، أو يخالفهــا 

ينبــع  التــزاٌم  أيــة جزئيــة مــن جزئياتــه ودقائقــه، فهــو  يف 

مــن ذات األديــب وأعــامق نفســه، ألنــه جــزء مــن عقيدتــه 

اإلســالمية، فإذا حاد عنه يكون قد تخىل عن عقيدته، 

قبــل  أوال،  ربــه  أمــام  االلتــزام  هــذا  عــن  وهــو مســئول 

التــزام  النقــاد وغريهــم،  مــن  اآلخريــن  أمــام  مســؤوليته 

يلقــي عــىل عاتقــة باملســئولية األدبيــة تجــاه مجتمعــه، 

والنهــوض بــه لبنــاء إنســانيته، وترميــم فكــره، والعــودة بــه 

إىل القيــم التــي دعــا إليهــا الديــن الحنيــف.

وقــد أفصــح القــرآن الكريــم عــن معنــى هــذا االلتــزام 

ــَعرَاء يَتَِّبُعُهــُم الَْغــاُووَن )224(  يف قولــه تعــاىل: “ َوالشُّ

أَلَــْم تَــَر أَنَُّهــْم يِف كُلِّ َواٍد يَِهيُمــوَن )225( َوأَنَُّهــْم يَُقولُــوَن 

الَِحاِت  َما ال يَْفَعلُوَن )226( إاِل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

َوذَكَــُروا اللَّــَه كَِثــريًا َوانتـَـرَصُوا ِمــن بَْعــِد َمــا ظُلُِمــوا َوَســيَْعلَُم 

]ســورة  يَنَقلِبُــوَن )227(”  ُمنَقلَــٍب  أَيَّ  ظَلَُمــوا  الَِّذيــَن 

اآليــات  هــذه  وفــق  اإلســالمي  فالشــاعر   ،] الشــعراء 

الصالحــات  بعمــل  وملتــزٌم  باإلميــان،  ملتــزٌم  الكرميــة 

ب  بالــذود عــن دينــه، والــذَّ الرحــب، ملتــزٌم  مبفهومهــا 

عــن عقيدتــه مبــا ميلــك مــن طاقــات فنيــة، وإبداعــات 

أدبيــة، ملتــزمٌ  أن يكــون لســانه رطبــا بكــرثة ذكــر اللــه، ومــن 

يزيــف الكلمــة وال يلونهــا، وال  كان لســانه كذالــك فــال 

يلوثها، وال يسقط يف مهاوي الضالل، وبؤر الفواحش 

ضيــاع  أو  النفــاق،  حــأمة  يف  يقــع  وال  البــذاءات،  و 

االنحــراف، فبذلــك التهتــز شــخصيته، وال يرتعــش أدبــه 

وعطــاؤه. “ ومــا مــن شــك يف أن املؤمنــني الصادقــني 

يف إميانهم حني يخوضون تجربة فنية، ثم يعربون عنها 

فإن تعبريهم يصدر عن نظرة إســالمية صادقة متوافقة 

مــع حــدود االلتــزام “ )5(.

النبــي  أبــان عهــد  رأينــا الشــعراء اإلســالميني  ولقــد 

� يعلنــون التزامهــم ـ يف أشــعارهم ـ رصاحــة بعقيــدة 

اإلســالم وقيمــه مــا بقــي فيهــم قلــب ينبــض، أو لســان 

ينطــق، أو نفــس يتصعــد، وهــا هــو نوفــل بــن الحــارث بــن 

عبــد املطلــب يعلنهــا رصاحــة يف وجــه مــرشيك قريــش 

بأنــه تــرك ديــن اآلبــاء واألجــداد والتــزم بالديــن القيم، دين 

اإلسالم، ولن يبيعه بيشء أبدا، فهو عليه يحيا، وعليه 

ميــوت ثاويــا عليــه يف املقابــر، إذ يقــول:

إليكم، إليكم..إنني لسُت منكم 

تربأُت من ديِن الشيوِخ األكابر

لََعْمرَُك ما ديني ِبيشٍء أبيعـــــــه 

وما أنا إذا أسلمت يوًما بكافر

شهدت عىل أن النبي محمًدا 

أتـــــى بالهدى من ربه والبصائر
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وأن رســول الله يدعو إىل التقى 

وأن رســـول الله ليس بشاعــــــر

عىل ذاك أحيا ثم أبعُث موقنا 
وأثـــــــوي عليه ميتًا يف املقابر)6(

الشــعراء يف  مــن  النحــو وجدنــا كثــريًا  وعــىل هــذا 

عهــد الرســول ملسو هيلع هللا ىلص والصحابــة )ريض اللــه عنهــم( يعلنــون 

هــذا االلتــزام فــور اعتناقهــم اإلســالم، ســواء كانــوا عــىل 

مقربــة مــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أم كانــوا بعيديــن عنــه، مــن ذلــك 

، وكان نرصانيــا  أيضــا ـ نذكــر الشــاعر الجــارود بــن املَُعــىلَّ

فأســلم، وحســن إســالمه، فقــال:

شهدُت بأن الله حق ٌ وسامحْت 

بنات فؤادي بالشهادِة والنَّْهِض

فأبلع رسول الله مني رســــــــــــــالة 

بأين حنيٌف حيث كنت من األرض

فإن لن تكن داري بيرْثَِب فيكم 

فإين لكم عند اإلقامة، والخفِض

وأجعل نفيس دون كّل ملّمـــــــة 
لكم ُجنًَّة، من دون عرضُكم ْعريض)7(

كــام أن االلتــزام يف النقــد اإلســالمي ال يفــرض عــىل 

األديــب منطــا معينــا مــن فنــون القــول، أو يكرهــه عــىل 

بالوعــظ  يتصــل  بعينــه،  محــددة  الكتابــة يف موضــوع 

ميــدان  عــىل  أعاملــه  قــرص  أو  الحكمــة،  أو  الزهــد  أو 

معــني، فاألديــب امللتــزم املبــدع هــو الــذي يخــوض يف 

املوضوعــات التــي ترقــى بالنفــس البرشيــة، وســاحتها 

رحبــة، ومــا أكرثهــا، دون أن يقــع يف وحــل الهــوى، وبــؤر 

عــن  بذلــك  فيبتعــد  الشــيطان،  وســهام  الشــهوات، 

التصــور اإلســالمي لإلنســان والحيــاة والكــون.أو ينزلــق 

إىل هاويــة الضــالل التــي حــذره اللــه )عــز وجــل( منهــا 

يف كتابــه العزيــز، ويف ســنة نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص املطهــرة.

كــام أن االلتــزام يف النقــد اإلســالمي ال يفــرق بــني 

الفنــون  وســائر  األدب  بــني  يفــرق  وال  األدب،  أنــواع 

الجميلــة، بــل إنــه يوظــف ذلــك كلــه يف خدمــة اإلنســان، 

لكنــه يدعــو إىل أن يكــون تحــرك األديــب والفنــان داخــل 

محيــط الفكــر اإلســالمي والتعاليــم اإلســالمية، مبعنــى 

أنــه ال يبيــح لــه الخــروج مــن ذلــك املحيــط يف مضمونــه، 
ولفظــه وتعبــريه، وتصويــره.)8(

كــام أن هــذا االلتــزام ـ أيضــا ـ ال يحــول بــني األديــب 

امللتزم وبني رغباته وميوله ونزعات حسه وشعوره، وأن 

جميــع األجنــاس األدبيــة ميكــن أن تكــون داخلــه يف إطــار 

االلتــزام اإلســالمي مــا مل يخالــف فيهــا األديــب أمــرًا مــن 
أوامــر اإلســالم أو نهيــا مــن نواهيــه.)9(

مــن  األديــب  يعفــي  اإلســالمي ال  االلتــزام  أن  كــام 

األديب،  الجــامل  ومقاييــس  الفنيــة،  الجــودة  رشوط 

يتغــري، ســواء أكان األديــب ملتزمــا  ثابــت ال  فكالهــام 

االلتــزام ضعــف  مــن  الغايــة  فليســت  ملتــزم،  غــري  أم 

يكــن ســمو مضمونــه  األدب، وركاكتــه وجفافــه، مهــام 

الجميــل  التعبــري  غايتــه  بــل  إليــه،  يدعــوا  مــا  وطهــارة 

الصادق عن النظرة اإلسالمية املثالية ليكون املضمون 

والشــكل عــىل الســواء متعــة للعقــل والوجــدان، وزادا 

للتــذوق.”)10( وعليــه يكــون تقييــم األديــب و الحكــم عــىل 

إبداعــه بالجــودة أو اإلخفــاق متوقفــا عــىل مــدى التزامــه 

بهــذا التصــور اإلســالمي مــن عدمــه.

املحور الثاين ـ قضية حرية األديب

متخضــت عــن قضيــة االلتــزام يف األدب قضيــة أخــرى 

هــي قضيــة حريــة األديــب وأثرهــا يف األدب، والنقــد 

اإلســالم لــه رأي واضــح وجــيل يف هــذه القضيــة، ألنــه 

ينظر إليها من منظور تصوره اإلســالمي لحرية اإلنســان، 

وقد أعطى اإلســالم أهمية كربى لحرية الرأي والتعبري، 

القواعــد  مــن  للكثــري  األساســية  املرتكــزات  مــن  ألنهــا 

الرشعية وألنها تجيل الحقائق وتطهرها يف النهاية عىل 

الرغم من األهواء والتزييف.كام أعطى اإلسالُم اإلنساَن 
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الحريــًة الكاملــًة يف االعتقــاد، والتفكــري، والتعبــري عــن 

الــرأي وحريــة العقــل، وركــز القــرآن الكريــم يف كثــري مــن 

آياته عىل ذلك، ونهجت السنة املطهرة هذا املنهج، 

فرأينــا النبــي � يقــر هــذا الحــق يف كثــري مــن أحاديثــه، 

ويف أوسع نطاق، و مل يكتف الرسول � بدعوة العامة 

عــىل  يحــث أصحابــه  وإمنــا كان  الــرأي،  إلبــداء حريــة 

الشــؤون  آراءهــم يف  فــكان يســتطلع  مامرســتها معــه، 

العامــة واملصالــح الخاصــة.

كــام ســار الخلفــاء الراشــدون والصحابــة الكــرام مــن 

بعده عىل هذا املبدأ فقد كانت حريةُ التفكري وإبداُء 

ًومكفولــة  والتعبــرُي يف عهدهــم جميعــا مرعيــة  الــرأي 

هــذا  وظــل  الحاميــة،  مــن  بســياج  ومحاطــًة  ًللجميــع، 

التابعــني،  التابعــني، وتابعــي  املبــدأ مرعيًــا يف عــرص 

يف عــرص بنــي أميــة، وصــدر مــن عــرص بنــي العبــاس، 

ويف عهــود طائفــة مــن امللــوك واألمــراء الذيــن التزمــوا 

باإلســالم، فرأيناهــم مل يحاربــوا إال األفــكار التــي كانــت 

متثــل خطــرا عــىل ســالمة الدولــة، أو تنــرش الفتنــة بــني 

النــاس، أو تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنوا..بــل وصــل 

احــرتام الحاكــم لحريــة الــرأي ـ أحيانــا ـ حــد مناقشــته يف 

مــدى أحقيتــه يف الخالفــة.

وقــد مــارس املســلمون هــذه الحريــة كاملــة، كــام مل 

متارســها أمــة عــىل ظهــر األرض، فامرســوها يف البيــان، 

وإبــداء الــرأي بالقــول، أو الكتابــة، أو بغريهــم، ســواء يف 

العهــد النبــوي، أو أثنــاء الخالفــة الراشــدة، أو يف عــرص 

التابعــني، ويف مامرســة أمئــة االجتهــاد الجتهادهــم يف 

العصــور املتالحقــة حتــى يف عرصنــا الحــارض، دون أن 

يخافوا من الله لومة الئم، لتأييد الحق أو الداللة عليه، 

أو التحذير من مغبة أو مخاطر الرأي الخطأ، أو اإلرشاد 

إىل مــا هــو مصلحــة، وتجنــب مــا هــو مفســدة أو مــرضة، 

وأســلوب التعبــري عــن الــرأي مكفــول يف اإلســالم، ســواء 

بالقــول أو بالكتابــة والنــرش، أو بالرســم أو التســجيل أو 

التظاهــر أو التمثيــل املبــاح.

مارسوا هذه الحرية مع حبيبهم املصطفى � رغم 

فــرط حبهــم وإجاللهــم، وتعظيمهــم لــه، ومــع علمهــم بأنــه 

ال يقول، وال يفعل، إال بوحي من السامء، ومارسوها مع 

خلفائه الراشدين: أيب بكر، وعمر بن الخطاب، وعثامن 

بن عفان، وعيل بن أيب طالب، مع علمهم بأنهم أتقى 

البــرش للــه، وخــري النــاس بعــد نبيهــم، ومارســوها ـ أيضــا ـ 

يف عهــود الخلفــاء األقويــاء األشــداء الذيــن كانــت تهتــز 

تيجــاُن ملــوِك األرض مــن شــدة وطأتهــم عليهــم، فرأيــا 

أمــُر صلــح  يَهولــه  اللــه عنــه(  بــن الخطــاب )ريض  عمــر 

الحديبيــة، فيقبــل عــىل النبــي � وقــد متلكتــه الغضبــة 

العمريــة، فيقــول للحبيــب محمــد � ألســت برســول 

الله ؟ قال: بىل. قال: أولسنا باملسلمني؟ قال: بىل؟ 

قــال: فعــالم  بــىل؟  قــال:  أوليســوا باملرشكــني؟  قــال: 

تعطــي الدنيَّــَة يف ديننــا؟

فام زاد النبي � إال أن قال:

ولــن  أمــره،  أخالــف  ولــن  ورســولُه،  اللــه  عبــد  “أنــا 
)11 ( يضيعنــي”.

وكام استعمل الفاروق عمر حقه يف مامرسة حرية 

مــع املعصــوم،  العظيــم،  الخلــق  مــع صاحــب  القــول 

النبــي � فقــد أتــاح ألفــراِد َرعيَِّتــه أن ميارســوا هــذا الحــق 

معــه يــوم غــدا خليفــًة للمســلمني.

ومــا أروع مــا أفصــح بــه عمــر يف هــذا الصــدد عندمــا 

توىل الخالفة، فقد خطب يف الناس يقول: “ إذا رأيتم 

يّف اعوجاجــا فقومــوين “ فيقــوم إليــه رجــل ويقــول لــه: 

لــو رأينــا فيــك اعوجاجــا لقومنــاه بســيوفنا “ فيســتبرش 

عمــر ويحمــد اللــه ألنــه اســتوثق مــن أن هنــاك رجــاال يف 

األمة ميكنهم أن يجهروا بالحق ولن يسكتوا عن الظلم.

ولقــد صعــد الفــاروق عمــر )ريض اللــه عنــه( املِْنــرَبَ ـ 

ذات يــوم ـ ليحــدث املســلمني يف شــأن مــن شــئونهم، 

فحمــد اللــه وأثنــى عليــه، وصــىل عــىل نبيــه، ثــم قــال: 

اســمعوا يرحمكــم اللــه وأطيعــوا، فنهــض إليــه ســليامن 

الفــاريس، وقــال: واللــه ال نســمع، و اللــه ال نســمع.

فقال عمر يف لهفة واشتياق ورفق: ومل يا سلامن؟

فقال: ميَّزت نفســك علينا يف الدنيا... فأعطيت 
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كُالَّ منــا بــرَدًة واحــدًة، وأخــذت أنــت بردتــني.

فأجــال الخليفــة بـَـرصه يف صفــوف النــاس، ثــم قــال: 

أيــن عبــد اللــه بــن عمــر ؟ فنهــض ابنــه عبــد اللــه، وقــال: 

هــا أنــا ذا يــا أمــري املؤمنــني. فقــال لــه عمــر عــىل مــأل مــن 

النــاس ـ َمــْن صاحــب الــربدة الثانيــة ؟ فقــال أنــا صاحبهــا 

يا أمرَي املؤمنني. وهنا التفت عمر إىل سليامن، وقال 

يخاطبــه، ويخاطــب املســلمني معــه: إننــي رجــل طـُـواٌل، 

ولقــد جــاءت بــرديت قصــريًة، فأعطــاين عبــد اللــه بردتــه، 

فأطلــت بهــا بــرديت.

ســلامن،  عينــي  مــن  الفرحــة  دمــوع  طََفــرَت  وهنــا 

يــا أمــرَي  وقــال: الحمــد للــِه... اآلن قُــْل نَْســَمْع، ونطيــع 

فيــك. مــا خامــرين شــك  واللــه  املؤمنــني... 

واألمثلــة عــىل ذلــك كثــرية ووفــرية، تفصــح عــن حريــة 

أو  الــرأي رصاحــة دون قيــد  وإبــداء  التفكــري والتعبــري، 

خــوف.

أمانــًة يف عنــِق  الحــِق  قــوَل  إن اإلســالم جعــل  بــل 

الجهــاد يف  أفضــِل رضوب  مــن  كلِّ مســلٍم، وجعلهــا 

الحبيــب محمــد �: “  قــال  بعــض املقامــات، فقــد 

ســلطان  عنــد  حــق(  )أو  عــدل  كلمــة  الجهــاد  أفضــل 

جائــر” )12(، ورأينــا يف التاريــخ اإلســالمي بــدًء مــن عــرص 

بنــي أميــة حتــى عرصنــا هــذا زمــرًة مــن علــامء املســلمني 

يصدعــون بكلمــة الحــق، ويواجهــون حكامهــم مــن خلفــاء 

ووالة، وقــادة، وذوي الســلطان والجــربوت، ال يخافــون 

يف اللــه لومــة الئــم، وحســبك أن تقــرأ مــا خلفــه لنــا يف 

هــذا املجــال طــاوس بــن كيســان، واألحنــف بــن قيــس، 

وعروة بن الزبري، وسامل بن عبد الله بن عمر، والحسن 

البــرصي، وســعيد بــن املســيب، وعطــاء بــن أيب ربــاح، 

ومحمــد بــن نرسيــن، وســلمة بــن دينــار، ورجــاء بــن َحيْــوة، 

مــا  لتجــد مصــداق  عــدًدا  ممــن ال نحصيهــم  وغريهــم 
نقــول. )13(

وكــام أعطــى اإلســالم للفــرد حريــة التفكــري والتعبــري 

كاملة، حرص عىل عدم تحريرها من القيود والضوابط 

الكفيلــة بحســن اســتخدامها، وتوجيههــا إىل مــا ينفــع 

واملجتمــع،  الفــرد  مــن  كل  ويصــون مصالــح  النــاس، 

ويحفــظ النظــام العــام، ويــريض الخالــق )جــل وعــال(. 

ينبغــي االجــرتاء عليهــا، وإال كانــت  فهنــاك حــدود ال 

يُلحــق  أو  اللــه،  يُغضــب  فيــام  الخــوض  هــي  النتيجــة 

الــرضر بالفــرد واملجتمــع عــىل الســواء، ويُخــل بالنظــام 

العــام وحســن اآلداب.

حريــة الــرأي يف النقــد اإلســالمي ال تبيــح لألديــب 

الشــتم، أو الســب والتســفيه , فاحرتام اآلخرين، وعدم 

املســاس مبشــاعرهم، ومصالحهــم ومعتقداتهــم، أمــر 

مهــم يف تقبلهــم للــرأي، بغــض النظــر عــن االختــالف يف 

الرأي، والتباين يف الفكرة، والتباعد يف وجهات النظر.

وهنــا تكمــن عظمــة اإلســالم وحرســه عــىل اســتخدام 

هذه الحرية اســتخداما صحيحا، دون إرضار باآلخرين، 

وميكــن أن نستشــف ذلــك مــن حديــث الســفينة، فقــد 

ـُه َعْنُهــاَم( َعــِن النَِّبــيِّ  روي النُّْعــاَمُن بْــَن بَِشــريٍ )ريَِض اللّـَ

)َصــىلَّ اللَّــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم(قَال:)َمثَُل الَْقائـِـِم َعــىَل ُحــُدوِد 

ـِه َوالَْواِقــعِ ِفيَهــا، كََمثَــِل قَــْوٍم اْســتََهُموا َعــىَل َســِفيَنٍة،  اللّـَ

فَــَكاَن  أَْســَفلََها،  َوبَْعُضُهــْم  أَْعالَهــا،  بَْعُضُهــْم  فَأََصــاَب 

الَِّذيَن يِف أَْســَفلَِها إَِذا اْســتََقْوا ِمَن الاَْمِء، َمرُّوا َعىَل َمْن 

فَْوقَُهــْم، فََقالـُـوا لـَـْو أَنَّــا َخرَقَْنــا يِف نَِصيِبَنــا َخرْقـًـا، َولـَـْم نـُـْؤِذ 

َمــْن فَْوقََنــا، فـَـِإْن يرَْتُكُوُهــْم َوَمــا أََراُدوا َهلَُكــوا َجِميًعــا، َوإِْن 
أََخــُذوا َعــىَل أَيِْديِهــْم نََجــْوا َونََجــْوا َجِميًعــا(. )14(

فهــذا الحديــث يقــر مبــدأ حريــة تــرصف األفــراد فيــام 

َخوَّلهــم اللــه )عــز وجــل( ويطلــق لهــم العنــان يف ذلــك، 

حتــى إذا أســاءوا اســتعامل هــذه الحريــة عــىل وجــه يــرض 

ى لهم، وأخذ عىل أيديهم،  بأنفســهم، أو بغريهم تصدَّ

الحريــة حرصــا عــىل  بهــذه  العبــث  بينهــم وبــني  وحــال 

ــِإْن  مصلحتهــم الفرديــة أوال، ومصلحــة الجامعــة ثانيــا “فَ

َعــىَل  أََخــُذوا  َوإِْن  َجِميًعــا،  َهلَُكــوا  أََراُدوا  َوَمــا  يرَْتُكُوُهــْم 

أَيِْديِهــْم نََجــْوا َونََجــْوا َجِميًعــا(

نعــم ـ إن النقــد اإلســالمي يدعــو إىل حريــة األديــب، 

ولكنه يرفض تحرر األديب، وشــتان بني هذا وذاك ـ إن 

الحريــة مقيــدة بالعقــل، والفكــر الســديد، واملصلحــة 
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لــه وال ضابــط، إذ يخــرج  العامــة، بينــام التحــرر ال قيــد 

ويجمــح  الهــوى،  فيتبــع  العقــل،  حــدود  عــن  املتحــرر 

خيالــه )والجمــوح رشود يف األوهــام(، باإلضافــة إىل 

تنصــل املتحــرر مــن الــرتاث و القيــم واألصــول والتخلــص 

منها، فالتحرر يف األدب إذن هو أن “ يتحرر األديب من 

األســلوب، واملنهــج، والتصــور األديب، والــوزن والقافيــة 

يف الــرتاث القديــم، ويتحــرر مــن كل الروابــط التــي تربــط 

اإلنسان بأخيه اإلنسان، ومن كل القضايا واملشكالت 

ينســلخ  فاملتحــرر  وباإلنســان،  بالحيــاة  تربطــه  التــي 

مــن ماضيــه ومــن حــارضه، ليعيــش يف برجــه العاجــي 

مســتغرقا يف “ هيوالتــه “ وأحالمــه وآمالــه، وهــو يلهــث 

أعــامق األوهــام  مــن رساب إىل رساب، ويغــوص يف 

يضبطــه،  عقــل  أو  ضابــط،  وال  قيــود  بــال  والخيــاالت 

ويســدد خطــاه “)15( وهــذا مــا يرفضــه التصــور اإلســالمي 

كليــة، ألنــه يتنــاىف مــع قيمــه ومبادئــه، وآدابــه، وأصولــه.

اإلســالمي  النقــد  يف  الــرأي  حريــة  فــإن  ثــمَّ  ومــن 

تكمــن يف حــق األديــب ىف التعبــري الحــر الســوي بكلمــة 

مــا  بقــدر  الذاتيــة،  تعكــس مصالحــه  أمينــة ال  صادقــة 

تعــرب عــن صالــح املجتمــع الــذي يعيــش فيــه، متطلعــا 

إىل النهــوض بــه، مــع إصابــة الحــق فيــام يقــول وتقريــره، 

واختيــار األفضــل، ودفــع الباطــل، والتجــرد عــن األهــواء 

بالدليــل والربهــان، كل ذلــك  اقرتانــه  مــع  والرغبــات، 

وفــق وســائل التعبــري املباحــة و املرشوعــة مــع االلتــزام 

بأخالقيــات اإلســالم و مبادئــه.

حريــة األديــب هــي أن يقــدم لنــا عمــال ايجابيــا ينقــد 

املجتمــع، ويــرشح مشــاكله، ويربزهــا ىف شــكل درامــي، 

أو إبداعــي معــني، محافظــا عــىل قيــم املجتمــع، كاشــفا 

وساردا تفاصيله بحرية وشفافية لنجد الحلول الناجعة 

لوقايتــه مــن الفســاد.

يكــون حــرا فيــام  فــإن األديــب يجــب أن  وبعــد...، 

يكتــب، وفيــام يبــدع، ولكــن هــذه الحريــة يجــب أن تكــون 

العنــان  نــرتك  ال  حتــى  محــدد  ولهــا ســقف  محــددة، 

لــكل مــن هــب ودب أن يعبــث مبقدســات األمــة فتــوأد 

املجتمع وقــد  فينهــار  الفضائــل،  وتذبــح  األخــالق، 

متخــض مــن هــذه القضيــة قضيــة أخــرى هــي:

 املحور الثالث –
قضية أخالقية األدب، وتصويره للرش

يكمــن موقــف النقــد اإلســالمي مــن هــذه القضيــة يف 

نظرة اإلسالم إىل األخالق وموقفه منها، فالقرآن الكريم 

خاطب نبيه � يف محكم كتابه، فقال: “ وإنََّك لََعىَل 

ُخلٍُق َعظيٍم “ ]القلم:4[، وهو أعظم وصف وصفه الله 

الخلــق العظيــم،  النبــي �، والنبــي صاحــب  ألخــالق 

يقــول: “ إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــالق “ لــذا وجــب 

بــرشف  ليحظــى  الخلــوق  النبــيِّ  هــذا  يتبــَع  َمــْن  عــىل 

االنتســاب إليــه أن يكــون خلوقــا مثلــه، وأال يلــوث فاهــه 

بخبــث الكلمــة، أو يفســد رســالته األدبيــة بعفــن الــكالم، 

والســقوط يف الرذيلــة.

ويعــد القــرآن الكريــم رائــدا وقائــدا للنقــد اإلســالمي 

يف كيفيــة “ تصويــر الــرش والرذيلــة “، فقــد صــور القــرآن 

وفســاد  رجــس املرشكــني  آياتــه  مــن  كثــري  الكريــم يف 

وإحســان  املؤمنــني  صــالح  صــور  كــام  املفســدين، 

املحســنني، وكان يهــدف يف كليهــام إىل غايــة واحــدة 

الخــري  قواعــد  وإرســاء  اإلنســان،  إنســانية  بنــاء  هــي 

والفضيلــة يف املجتمــع املســلم، واقتــالع جــذور الــرش 

والرذيلــة منــه، كــام بــني كلٌّ مــن القــرآن الكريــم والســنة 

املطهــرة مــا يعــرتي اإلنســان مــن ضعــف، قــال تعــاىل:” 

َعْنُكــْم َوُخلِــَق اإلِنَســاُن َضِعيفــاً “  ــَف  ـُه أَن يَُخفِّ يُِريــُد اللّـَ

]النســاء:24[ والحيــاة منــذ آدم )عليــه الســالم( إىل أن 

يــرث اللــه األرض ومــا عليهــا، بنيــت عــىل هــذا الضعــف 

والــرش،  الخــري  بــني  الــرصاع  عــىل  وقامــت  اإلنســاين، 

لــذا ال يضــري األديــب اإلســالمي وفــق منهجــه النقــدي 

اإلســالمي مــن تصويــر الضــدان يف أدبــه: الخــري والــرش، 

وال يقتــرص عــىل تصويــر الخــري وحــده، ويعــزف عــن الــرش 

والرزيلة وكأنهام غري موجودين يف الحياة، فهذا يخرجه 

مــن واقعيتــه وصدقــه. عــىل أن يجعــل ِمــْن تناولــه لهــام 
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بيانـًـا لتصويــر لحظــات الضعــف البــرشي التــي يقــع فيهــا 

اإلنســان أمام إغراء الشــيطان، والنفس األمارة بالســوء، 

ال عــىل أنهــام بطولــة تســتحق التمجيــد، وال عــىل أنهــام 

مثل أعىل يجب أن يحتذي.عىل نحو ما ورد يف القرآن 

الكريــم مــن تصويــره لخطيئــة آدم )عليــه الســالم(، وكــام 

تعــد معــرض  التــي   “ جــاء يف قصــة “ قابيــل وهابيــل 

ذلــك  أشــد رضوب  مــن  ؛بــل  الــرش  مــع  الخــري  لــرصاع 

الرصاع وأعنفه. وكام جاء يف قصة يوسف عليه السالم 

مــع أخوتــه وأبيهــم، وقصتــه مــع امــرأة العزيــز.

إن مــن حــق األديــب امللتــزم وفقــا ملفهــوم النقــد 

اإلســالمي “ أن يصــور الــرش والرذيلــة إذا كانــت طبيعــة 

املوقــف تقتــيض تصويرهــام، وإذا كان الهــدف الــذي 

إليــه ال يتحقــق إال بتصويرهــام، وأن يضــع نصــب  يرنــو 

عينيــه القاعــدة ] الفقهيــة [ التــي تقــول: “ الــرضورات 

تقــدر بقدرهــا “ ويف  الــرضورة  تبيــح املظــورات، وإن 

ذلــك،  عــىل  ِمثــال  خــرُي  الســالم  عليــه  يوســف  قصــة 

فالقــرآن الكريــم مل يتوســع يف تصويــر نــزوة امــرأة العزيــز، 

ومل يصــف مفاتــن جســدها وصفــا مثــريًا، يجعــل القــارئ 

وبــني  بينــه  يباعــد  اهتامًمــا  الَعرَضيــة  بالجزئيــاِت  يهتــمُّ 
األمــور األساســية “)16(

ومفهوم األخالق يف التصور اإلسالميـ  أيضاـ  يقوم 

عــىل قيــم ثابتــة جليــة، ال تتغــري وال تتبــدل بتغــري األزمــان 

والبيئــات وتبدلهــام، بعكــس التقاليــد التــي قــد تتغــري 

مــن عــرص لعــرص وبيئــة ألخــرى، وجيــل لجيــل، فالحــق 

وفــق النقــد اإلســالمي واحــد، والخــري واحــد، وأنهــام ال 

يتباينــان، وال يتعــددان.

لــذا يقــف النقــد اإلســالمي ضــد اإلباحيــة والتهتــك 

والرذيلة، وال يقر األدب املكشوف، وال األدب الجنيس 

إىل  ويدعــو  الفاحشــة  ويشــيع  الغرائــز،  يثــري  الــذي 

االنحــالل واالنحــراف يف املجتمــع، ويحــول دون ســمو 

اإلنســان واالرتقــاء بــه، وصــون إنســانيته مــن الوقــوع يف 

وحول الرذائل، ومستنقعات األهواء، وعفن الشهوات 

التــي تبعــده عــن فطرتــه وعقيدتــه التــي يعتــز بهــا.

املحور الراب  ـ قضية الشكل واملضمون

وطعــن  القضيــة،  هــذه  حــول  الجــدل  مــن  الكثــري  ثــار 

عــىل النقــد اإلســالمي بأنــه نقــد قائــم عــىل املضمــون 

اإلســالمي فحســب، ومل يهتــم بالجانــب الفنــي، وهــذا 

بداياتــه  منــذ  اإلســالمي  فالنقــد  غــري صحيــح.  الطــرح 

األوىل مل يهتــم باملضمــون فقــط، وال باملضمــون عــىل 

حســاب الشــكل، إمنــا يهتــم بالشــكل واملضمــون معــا، 

وقــد رأينــا النبــي � وصحابتــه الكــرام عنــد الحكــم عــىل 

اإلبداع يهتمون مبضمون العمل األديب وجوانبه الفنية، 

فقــد كان� يقــدم حســان بــن ثابــت عــىل ســائر شــعراء 

عــرصه مــن خــالل رؤيــة فنيــة، ويقــدم امــرأ القيــس ـ أيضــا 

ـ مــن خــالل رؤيــة فنيــة. ومــر بنــا تقديــم ـ الفــاروق عمــر بــن 

بــن أيب ســلمى مــن خــالل رؤيــة فنيــة  الخطــاب لزهــري 

قامئــة عــىل املضمــون والجوانــب الفنيــة.

فالحامســة الدينيــة، وســمو املضمــون، وطهــارة مــا 

يدعــوا إليــه األديــب ال يعفيــه يف النقــد اإلســالمي مــن 

الجــودة  األديب، ورشوط  الجــامل  االلتــزام مبقاييــس 

واإلخفاق، واإلحسان واالستهجان، التي حددها النقد 

مقاييــس  وهــي  معــا،  للشــكل واملضمــون  اإلســالمي 

ثابتــه، ال تتغــري وال تتبــدل بتغــري التــزام األديــب أو عــدم 

التزامه، حتى ال يفقد األدب خصوصيته الفنية، فالبد 

قبل الحكم عىل اإلبداع اإلسالمي من النظر إىل شكل 

التــزام  ومــدى  الســواء،  عــىل  الفنــي ومضمونــه  قالبــه 

صاحبــه مبقاييــس جودتهــام الفنيــة معــا مــن عدمــه قبــل 

الحكــم عليــه.

بــأروع   � محمــد  الحبيــب  مــدح  شــاعًرا  أن  فلــو 

الصفــات وأجملهــا، وأمتهــا وأكملهــا، مــن خــالل قصيدة 

أو أخطــأ يف  والقافيــة،  الــوزن  البنــاء، مختلــة  مرتهلــة 

استخدامه لقواعد اللغة العربية وأساليبها، فلحن يف 

حــرف منهــا، أو أخــل بفصاحتهــا بــأي صــورة مــن الصــور، 

فهــل ســيقبلها النقــد اإلســالمي ؟ بالقطــع لــن يقبلهــا، 

ملــاذا ؟ ألنهــا فقــدت عنــرصا فنيًــا مــن أهــم مقومــات 
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الشــعر، وهــو الــوزن والقافيــة، أو فقــدت قــدرة الشــاعر 

عــىل صياغــة كلامتــه فيهــا صياغــة خاليــة مــن الخطــأ يف 

اللغــة العربيــة التــي يعتــز بهــا النقــد اإلســالمي، ويعمــل 

جاهــدا عــىل االرتقــاء بهــا، والــذب عنهــا، واملحافظــة 

عىل سالمتها من الخطأ واللحن، وعدم شيوع العامية 

فيهــا، ألنهــا لغــة القــرآن، ولغــة األدب اإلســالمي األوىل، 

فالنقــد اإلســالمي يرفــض العبــث باللغــة وامتهانهــا بــأي 

صورة كانت، ما يرفض العامية، ويحارب الدعوة إليها، 

كــام يرفــض الحوشــية، والغرابــة، واالبتــذال.

وكذلــك لــو أن أديبــا إســالميًا تنــاول موضوعــا نرثيــا 

أو  أشــكاله: قصــة،  مــن  شــكل  بــأي  ســاميًا،  إســالميًا 

مقــاال، أو خطابــا، أو مرسحيــة.. إلــخ، وأخــل بــأي عنــرص 

مــن عنارصهــا الفنيــة فــإن النقــد اإلســالمي بالتأكيــد لــن 

بالقصــور، واإلخفــاق، مهــام  يقبلهــا، وســيحكم عليهــا 

إليه.فالعمــل  مــا يدعــوا  يكــن ســمو مضمونــه، وطهــارة 

األديب الجيد يف نظر النقد اإلسالمي هو الذي يحقق 

جــامل الشــكل )أي جــامل اللغــة واألســلوب( مــع جــامل 

املضمــون وســموه معــا، ال أن يعــىل عنــرص عــىل آخــر.

فالنقــد اإلســالمي ال يؤمــن بأحاديــة النظــرة للعمــل 

األديب، فــال يكتفــي بالرتكيــز عــىل جانــب مــن جوانبــه، 

عــىل  املضمــون  يفضــل  ال  فهــو  آخــر،  جانبــا  ويُْهِمــل 

الشــكل، وال الشــكل عــىل املضمــون، ألنهــام معــا أس 

العمــل الفنــي، وبدونهــام ال يكــون اإلبــداع إبداعــا، فهــو 

نقــد متكامــل، ال يتحقــق تكاملــه إال بتــآزر املضمــون مــع 

الشــكل، نقــٌد يتَّســم بالَوَســطيَّة واالعِتــدال، فَيُعطــي كلَّ 

ــه، ويضعــه يف موضعــه الصحيــح. عنــرٍص حقَّ

املحور الخامأ ـ قضية الصدا والكذب

للنقــد  األساســية  األركان  مــن  القضيــة  هــذه  تعــد 

مــع  اإلســالمي، وهــي قضيــة قدميــة جديــدة، ظهــرت 

بدايــات النقــد اإلســالمي، مــع نــزول الوحــي الــذي ركــز 

عــىل قضيــة الصــدق يف الشــعر يف القــرآن الكريــم مــن 

ــَعرَاُء يَتَِّبُعُهــُم الَْغــاُووَن  خــالل آيــة الشــعراء، فقــال:” َوالشُّ

ثــم أخــذ عليهــم  أَنَُّهــْم يِف كُلِّ َواٍد يَِهيُمــوَن “  تَــَر  أَلَــْم   *

صفــة التناقــض بــني األقــوال واألفعــال )الكــذب( فقــال: 

“ * َوأَنَُّهــْم يَُقولُــوَن َمــا ال يَْفَعلُــوَن “، ثــم اســتثنى منهــم 

الشــعراء املؤمنــني الصادقــني فقــال: “إاِلَّ الَِّذيــَن آَمُنــوا 

الَِحاِت َوذَكَُروا اللََّه كَِثرياً....” ؛ بل إن كلمة  َوَعِملُوا الصَّ

“الصــدق” ومشــتقاتها وردة يف القــرآن الكريــم أكــرث مــن 

مائــة مــرة، كــام وردت كلمــة “ الكــذب “ أكــرث مــن ثالثــة 
أضعــاف هــذا العــدد)17(

وكان موقــف النبــي � مــن هــذه القضيــة نابعــا مــن 

موقف القرآن الكريم منها، عندما حدد ميزانه النقدي 

يف الحكم عىل اإلبداع فقال: “إمنا الشعُر كالٌم مؤلٌف 

فــام وافــق الحــقَّ منــه فهــو حســٌن، ومــا مل يوافــق الحــقَّ 

منــه فــال خــرَي فيــه“)18(، باإلضافــة إىل الكــم الغفــري مــن 

األحاديــث النبويــة التــي ركــز فيهــا النبــي عــىل الصــدق 

ــْدِق فَــِإنَّ  يف األمــور كلهــا نحــو قولــه �: “َعلَيُْكــْم ِبالصِّ

الَْجنَّــِة،  إِىَل  يَْهــِدى  الْــرِبَّ  َوإِنَّ  الْــرِبِّ  إِىَل  يَْهــِدى  ــْدَق  الصِّ

ــْدَق َحتَّــى يُْكتَــَب  َوَمــا يَــزَاُل الرَُّجــُل يَْصــُدُق َويَتََحــرَّى الصِّ

يقــاً، َوإِيَّاكـُـْم َوالَْكــِذَب فـَـِإنَّ الَْكــِذَب يَْهــِدى  ِعْنــَد اللَّــِه ِصدِّ

يَــزَاُل  َوَمــا  النَّــاِر،  إِىَل  يَْهــِدى  الُْفُجــوَر  َوإِنَّ  الُْفُجــوِر،  إِىَل 

ــِه  الرَُّجــُل يَْكــِذُب َويَتََحــرَّى الَْكــِذَب َحتَّــى يُْكتَــَب ِعْنــَد اللَّ
ابــاً“.)19( كَذَّ

بــل رأينــاه يشــيد بشــعر لبيــد، ويعجــب بــه اللتزامــه 

بهذا املبدأ األخالقي الرفيع، نحو قوله يف الصحيحني، 

فيــام رواه أبــو هريــرة، أن الرســول � قــال: أصــدق كلمــة 

قالهــا شــاعر كلمــة لبيــد:

أال كل يشء ما خال الله باطل 

وكل نعيم ال محالة زائل

األســس  هــام يف مقدمــة  والحــق  الصــدق  فهــذا 

النقــدي اإلســالمي  قــام عليهــا املنهــج  التــي  النقديــة 

بنــا. مــر  الجديــد كــام 

كــام كان الصــدق والبعــد عــن الكــذب مــن القضايــا 

التي اهتم بها الخلفاء الراشدون والصحابة يف الحكم 
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عــىل العمــل األديب، ومــا كان تفضيــل عمــر )ريض اللــه 

عنــه( لشــعر زهــري بــن أيب ســلمى إال مــن خــالل صدقــه 

يف شعره، “ فلم ميدح أحدا إال مبا فيه “ باإلضافة إىل 

املقاييــس الفنيــة األخــرى، مــن: البعــد عــن املعاظلــة 

يف الــكالم، وتجنــب وْحــيِشِّ الشــعر”. لــذا كان شــاعره 

املفضــل.

وقد رشح الناقد ابن طباطبا العلوي معنى الصدق 

فجعلــه أهــم عنــرص مــن عنــارص الشــعر وأعظــم مزايــاه، 

بالعــدل، والصــواب  الــكالم  يأنــس مــن  فقــال “ الفهــم 

الحق.. ويستوحش من الكالم الجائر، والخطأ الباطل، 
واملحــال املجهــول املنكــر، وينفــر منــه “ )20(

وقــد حلــل عبــد القاهــر الجرجــاين مفهــوم الصــدق 

والكــذب يف ضــوء االلتــزام اإلســالمي، واإلبــداع الفنــي 

عــىل الســواء، فقــال عنــد رشح بيــت البحــرتي:

كلفتمونا حدود منطقكم 

والشعر يكفي عن صدقه كذبه

“إن الشــعر يكفــي فيــه التخييــل والذهــاب بالنفــس 

إىل ما ترتاح إليه من التعليل “ ويستبعد عىل الشاعر 

)أن يريــد بالكــذب إعطــاء املمــدوح حظًــا مــن الفضــل 

لــه(، وأمــا مــا قالــه يف معارضــة هــذا  ليــس  والســؤدد 

القــول )خــري الشــعر أصدقــه( كــام قــال:

وإن أحسَن بيٍت أنت قائله 

بيٌت يقال إذا أنشدته صدقا

فقــد يجــوز أن يــراد بــه أن خــري الشــعر مــا دل عــىل 

حكمــة يقبلهــا العقــل، وأدب يجــب بــه الفعــل، وموعظــة 

وتبــني  التقــوى،  الهــوى، وتبعــث عــىل  تــروض جــامح 

بــني  وتفصــل  األفعــال،  والحســن يف  القبــح،  موضــع 
)21( املحمــود واملذمــوم مــن الخصــال “ 

ثــم يوضــح الجرجــاين الفــرق بــني مذهــب الصــدق 

والكذب من حيث القيمة الفنية للشعر فيقول: “ من 

قال )خريه أصدقه( كان ترك اإلغراق واملبالغة والتجوز 

إىل التحقيــق، واعتــامد مــا يجــري مــن العقــل عــىل أصل 

صحيح أحب إليه وآثر عنده... ومن قال )أكذبه(ذهب 

إىل أن الصنعة إمنا ميد باعها وينرش شعاعها، ويتسع 

ميدانها وتتفرع أفنانها حيث يعتمد االتساع والتخيل، 

ويدعي الحقيقة فيام أصله التغريب والتمثيل، حيث 

بالقــول مذهــب  التلطــف والتأويــل، ويذهــب  يقصــد 

املبالغــة واإلغــراق يف املــدح والــذم والوصــف والبــث 

والفخــر واملباهــاة وســائر املقاصــد واألغــراض، وهنــاك 

يجــد الشــاعر ســبيال إىل أن يبــدع ويزيــد، ويبــدئ يف 

اخــرتاع الصــور ويعيــد، ويصــادف مضطربــا كيــف شــاء 

واســعا، ومــددا مــن املعــاين تتابعــا، ويكــون كاملغــرتف 
من غدير ال ينقطع، واملتخرج من معدن ال ينتهي “ )22(

وإذا كان النقــد اإلســالمي يرفــض الكــذب، فإنــه يقــر 

املبالغة املقبولة، وهناك فرق بني الكذب واملبالغة، 

فالكذب ضد الصدق، وهو يرتتب عليه تزييف الواقع 

الحقيقي، وإعطاء الفرد حق، أو أخذ حق ليس له.

أما املبالغة فهي خارجة عن حقيقة الكذب، وهي 

القــرآن  مــن محســنات املعــاين، ورد يف  فــن بديعــي 

الفصحــاء، وال  العــرب  النبويــة، وكالم  الكريــم والســنة 

يــكاد يخلــو منهــا نــص أديب بليــغ ألهميتهــا يف تحســني 

األسلوب، إذ تلقي عليه مسحة خيالية جاملية، ومتنح 

الــكالم تأثــريا، وتضفــي عليــه طرافــة ومتعــة، وتعــني عــىل 

إن  إذ  وإيضاحهــا،  األفــكار،  وإظهــار  العواطــف،  إبــراز 

التعبــري املجــرد ـ أحيانــا ـ قــد يعجــز عــن اإلفصــاح عــام 

متأججــة،  مــن عواطــف  اإلنســانية  النفــس  يكمــن يف 

الوصــف  إدعــاء يف  إليها.واملبالغــة  اإلنســان  فيلجــأ 

وتأكيــده يف  املتلقــي،  ذهــن  إىل  املعنــى  لتقريــب 

يكــون هــذا االدعــاء ممكنــا:  النفــس وتقريــره، عــىل أن 

واالســتعارة،  بالتشــبيه،  كاملبالغــات  وعــادة،  عقــال، 

والكناية...إلــخ.

ونذكــر مــن املبالغــة املحمــودة التــي ميكــن لألديــب 

أن يتمثلهــا يف إبداعــه، مــا وقــع يف األســلوب القــرآين، 

نحو قوله تعاىل يصف أعامل الكافرين: “ أَْو كَظُلاَُمٍت 
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ِمــْن فَْوِقــِه  َمــْوٌج  ِمــْن فَْوِقــِه  َمــْوٌج  يَْغَشــاُه  ــيٍّ  لُجِّ بَْحــٍر  يِف 

ــْوَق بَْعــٍض إَِذا أَْخــَرَج يَــَدُه لَــْم  َســَحاٌب ظُلُــاَمٌت بَْعُضَهــا فَ

يََكــْد يَرَاَهــا َوَمــْن لـَـْم يَْجَعــِل اللَّــُه لـَـُه نـُـوًرا فَــاَم لـَـُه ِمــْن نـُـوٍر “ 

]النــور: أيــة 40 [

فالظلــامت يف اآليــة الكرميــة ثــالث: ظلمــة البحــر، 

ثــم تــأيت ظلمــة املــوج فوقــه، ثــم تــأيت ظلمــة الســحاب 

فــوق املــوج. فلــو انتهــى الــكالم عنــد قولــه تعــاىل:” أَْو 

يٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج “ لكان املعنى تاما  كَظُلاَُمٍت يِف بَْحٍر لُجِّ

بليغا، ولكن ترادف الصفات بعد ذلك، واإلفراط فيها 

أضــاف للمعنــى ظــالالً زادت مــن درجــة الهــول الــذي 

يطالعنــا مــن خــالل هــذه الصــور، التــي لونتهــا املبالغــة 
تلوينــا يرفعهــا يف البالغــة لدرجــة اإلعجــاز.)23(

ونحــو قولــه تعــاىل: “ يَــا أَيَُّهــا النَّــاُس اتَُّقــوا َربَُّكــْم إِنَّ 

ٌء َعِظيٌم يَْوَم تََرْونََها تَْذَهُل كُلُّ ُمرِْضَعٍة  اَعِة يَشْ زَلْزَلََة السَّ

َعامَّ أَرَْضَعْت َوتََضُع كُلُّ َذاِت َحْمٍل َحْملََها َوتََرى النَّاَس 

َشــِديٌد  ـِه  اللّـَ َعــَذاَب  َولَِكــنَّ  ِبُســَكاَرى  ُهــْم  َوَمــا  ُســَكاَرى 

“]الحــج 2 [.

فلــو قــال: تذهــل كل امــرأة عــن ولدهــا لــكان بيانــا 

حســنا، وبالغــة كاملــة، وإمنــا خــص املرضعــة للمبالغــة، 

ألن املرضعــة أشــفق عــىل ولدهــا، ملعرفتهــا بحاجتــه 

إليهــا، وأشــغف بــه لقربــه منهــا ولزومهــا لــه، ال يفارقهــا 

ليال وال نهارا وعىل حسن القرب تكون املحبة واأللفة.

كَــرَسَاٍب  أَْعاَملُُهــْم  كََفــُروا  َوالَِّذيــَن   “ تعــاىل:  وقولــه 

يَِجــْدُه  لَــْم  َجــاَءُه  إَِذا  ـى  َحتّـَ َمــاًء  ـْآُن  الظّـَ يَْحَســبُُه  ِبِقيَعــٍة 

َشــيْئاً “ ]النــور 39[، لــو قــال يحســبه الــرايئ لــكان جيــدا، 

ولكــن ملــا أراد املبالغــة ذكــر الظــآن ألن حاجتــه إىل 
املــاء أشــد، وهــو عــىل املــاء أحــرص. )24(

ومــن املبالغــات التــي يقرهــا النقــد اإلســالمي أيضــا 

ـ مــا متثلــه الشــعراء القدامــى يف إبداعاتهــم: كتشــبيه 

الرجــل العــامل بالبحــر املــواج، وتشــبيه الوجــه الحســن 

بفلقــة القمــر، وكالكنايــة عــن الجــود بكــرثة الرمــاد وهــزال 

والســيف  األســد  واســتعارة  الكلــب،  وجــن  الفصيــل 

كذبــا،  منهــا  يشء  يعــد  وال  الشــجاع،  للرجــل  البتــار 

وكيف والقرآن الكريم، وكالم ســيد املرســلني، وكلامت 

هــذه  تكــون  رمبــا  بــل  بذلــك،  مشــحونة  الفصحــاء 

الخصوصيــات وأمثالهــا موجبــة لقــوة الــكالم، ووصولــه 

إىل حــد اإلعجــاز، أو مــا يقــرب منــه.

والنقد اإلسالمي يرفض املبالغة إذا كانت يف غري 

محلهــا، كــام لــو مــدح إنســانا قبيــح املنظــر، وشــبه وجهــه 

بالقمــر، إال إذا بنــي عــىل كونــه كذلــك يف نظــر املــادح، 

فــإن األنظــار تختلــف يف التحســني والتقبيــح كالذوائــق 

بالبحــر  البخيــل  الرجــل  تشــبيه  املطعومــات.أو  يف 

الشــجاعة،  باألســد يف  الجبــان  الرجــل  أو  الكــرم،  يف 

فهــذا يعــد كذبــا ونفاقــا، إال إذا جــاء بذلــك عــىل صــورة 

االســتعارة التهكميــة.

وقــد تصــل املبالغــة إىل درجــة الغلــو، وهــو اإلفــراط 

يف وصــف الــيشء باملســتحيل وقوعــه عقــال وعــادة، 

كقــول العــرب: ال أكلمــك حتــى يبيــض الفــأر، أو حتــى 

يشــيب الغــراب. فالفــأر ال يبيــض، والغــراب ال يشــيب، 

عادة وعقال، فهذا الغلو مرفوض يف النقد اإلسالمي، 

بــأداة  األديــب  يقربــه  الــذي  هــو  املقبــول  الغلــو  أمــا 

التقريــب، عــىل شــاكلة مــا جــاء يف األســلوب القــرآين 

لَــْم  َولَــْو  يُــيِضُء  َزيْتَُهــا  يَــَكاُد  تعــاىل:”  كقولــه  الكريــم، 

مَتَْسْســُه نَــاٌر “ ]النــور:35[

فإن إضاءة الزيت من غري مس نار مستحيلة عقال، 

ولكن لفظة )يكاد( قربته فصار مقبوال.

لَــْم يََكــْد  يَــَدُه  أَْخــَرَج  ومنــه أيضــا - قولــه تعــاىل “إَِذا 

البقــرة: 40[ يَرَاَهــا“ ] 

وقولــه تعــاىل: “ يـَـَكاُد الـْـرَبُْق يَْخطـَـُف أَبَْصارَُهــم كُلَّــاَم 

أََضــاَء لَُهــْم َمَشــْوا ِفيــِه َوإَِذا أَظْلَــَم َعلَيِْهــْم قَاُمــوا َولَــْو َشــاَء 

ٍء  اللَُّه لََذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَبَْصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعىَل كُلِّ يَشْ
قَِديــٌر “ ] البقــرة: آيــة20[.)25(

الكريــم،  القــرآن  يقــع يف  والغلــو غــري املقبــول، مل 

وال يف كالم ســيد املرســلني �، وإمنــا جــاء يف كالم 

الشــعراء الذيــن يجنحــون إىل الالمعقــول، وقــد رفضــه 

قــول  جــاء يف  مــا  نحــو  عــىل  النقــاد قدميــا وحديثــا، 
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املهلــل بــن ربيعــة الــذي اعتــربه العــرب قدميــا أنــه أول 

مــن ســن هــذه الســنة املرفوضــة يف الشــعر:

كـــــأنا ُغـــــــــــــدوًة وبني أَبيـنـــــــــــا 

بجنــــــــــب ُعَنيْــــزٍَة رََحيَـــــــا ُمديـــــِر

فلوال الريُح أُسِمُع من بِحْجــــٍر 
َصليْل البيِض تُْقَرُع بالذكوِر )26(

ونحو قول أيب نواس:

وأخفت أهل الرشك حتى أنه 

لتخافك النطف التي مل تخلق

قيــام  فــإن  وعــادة،  القــول مســتحيل عقــال،  فهــذا 

وهــي  باملعــدوم،  الخــوف  وهــو  املوجــود،  العــرض 

النطــف التــي مل تخلــق، ال ميكــن عقــال، وال عادة.فــكالم 

أيب نــواس ظاهــره الــرشك وباطنــه املبالغــة، فهــو يــكاد 

يصــل مبمدوحــه درجــة الخالــق جــل وعــال، إذ النطــف 

التــي مل تخلــق ال تخــاف إال خالقهــا عقــالً.

وعىل شاكلته ـ أيضا ـ قول ابن هانئ األندليس يف 

مدح املعز لدين الله الفاطمي:

ما شئت ال ما شاءت األقدار 

فاحكم فأنت الواحد القهار

النقــد  وهــذا ومــا جــاء عــىل شــاكلته مرفــوض يف 

وتفصيــال. اإلســالمي جملــة 

وبعد..، فالنقد اإلسالمي، يخالف نظرة املذاهب 

القضيــة، ويســتقي معيــار  هــذه  الغربيــة يف  النقديــة 

الصــدق الفنــي مــن التصــور اإلســالمي املنبعــث مــن 

اإلبــداع،  عــىل  الصحابــة  وأحــكام  والســنة،  القــرآن، 

باإلضافــة إىل أحــكام النقــاد القدامــى الذيــن يلتزمــون 

باملنهــج اإلســالمي يف النقــد عــىل مــر العصــور حتــى 

الحديــث. عرصنــا 

الخامتة

عــن  يفصــح  أن  البحــث  لهــذا  قــيض  فقــد  وبعــد..، 

النقديــة  النظريــة  العــريب وموقــف  أهــم قضايــا األدب 

اإلسالمية واملذاهب األوربية الحديثة منها، وقد قدم 

بتمهيد تناول فيه قضية املثاقفة، ووضح الدوافع التي 

جعلــت الثقافــة العربيــة مل تكتــف مبناهجهــا القدميــة 

يف دراســة موروثهــا األديب، ولجــأت إىل مناهــج غربيــة 

إشــكالية  وأجــىل  معــارصة،  بصــورة  لدراســته  حديثــة 

تطبيــق هــذه املناهــج يف األدب العــريب، وكــذا الفائــدة 

التــي عــادت عليــه الســتخدام هــذه املناهــج.ـ كــام تناول 

النقــدي  التصــور  وفــق  العــريب  األدب  قضايــا  بعــض 

الحديثــة،  األوربيــة  النقديــة  واملذاهــب  اإلســالمي، 

فتحــدث عــن قضيــة االلتــزام وبــني أن االلتــزام يف النقــد 

االلتــزاِم يف املذاهــب  عــن  كليــة  يختلــف  اإلســالمي 

النقديــة الغربيــة، فااللتــزام يف النقــد اإلســالمي هــو أن 

يلــزم األديــب نفســه يف إبداعــه بــكل مــا هــو إســالمي، 

تجــاه اإلنســان والحيــاة والكــون، فــال يتصــادم مــع قيــم 

اإلســالم وتعاليمــه ومبادئــه، ومثلــه وغاياتــه، أو يخالفهــا 

يف أيــة جزئيــة مــن جزئياتــه ودقائقــه. فهــو التــزاٌم ينبــع مــن 

مــن عقيدتــه  األديــب وأعــامق نفســه، ألنــه جــزء  ذات 

ال  اإلســالمي  النقــد  يف  االلتــزام  أن  اإلســالمية.كام 

القــول،  فنــون  مــن  األديــب منطــا معينــا  عــىل  يفــرض 

بعينــه،  محــددة  الكتابــة يف موضــوع  عــىل  يكرهــه  أو 

يتصــل بالوعــظ أو الزهــد أو الحكمــة، أو قــرص أعاملــه 

عــىل ميــدان معــني، وعــىل األديــب امللتــزم املبــدع أن 

يخــوض يف املوضوعــات التــي ترقــى بالنفــس البرشيــة، 

وســاحتها رحبــة، ومــا أكرثهــا. كــام أن االلتــزام يف النقــد 

بــني  يفــرق  وال  األدب،  أنــواع  بــني  يفــرق  ال  اإلســالمي 

إنــه يوظــف ذلــك  بــل  الفنــون الجميلــة،  األدب وســائر 

يكــون  أن  إىل  يدعــو  لكنــه  اإلنســان،  كلــه يف خدمــة 

تحــرك األديــب والفنــان داخــل محيــط الفكــر اإلســالمي 

بــني  يحــول  ـ ال  أيضــا  ـ  والتعاليــم اإلســالمية. وااللتــزام 
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ونزعــات حســه  رغباتــه وميولــه  وبــني  امللتــزم  األديــب 

وشــعوره، وأن جميــع األجنــاس األدبيــة ميكــن أن تكــون 

داخلــه يف إطــار االلتــزام اإلســالمي مــا مل يخالــف فيهــا 

نواهيــه.  مــن  نهيــا  أو  اإلســالم  أوامــر  مــن  أمــرًا  األديــب 

وااللتزام اإلسالمي ال يعفي األديب من رشوط الجودة 

الفنيــة، ومقاييــس الجــامل األديب، فكالهــام ثابــت ال 

يتغري، سواء أكان األديب ملتزما أم غري ملتزم، فليست 

الغايــة مــن االلتــزام ضعــف األدب، وركاكتــه وجفافــه، 

مهــام يكــن ســمو مضمونــه وطهــارة مــا يدعــوا إليــه، بــل 

غايتــه التعبــري الجميــل الصــادق عــن النظــرة اإلســالمية 

املثاليــة ليكــون املضمــون والشــكل عــىل الســواء متعــة 

للتــذوق. للعقــل والوجــدان، وزادا 

ثــم تنــاول قضيــة حريــة األديــب وأثرهــا يف األدب، 

وبــني أن النقــد اإلســالم ينظــر إليهــا مــن منظــور تصــوره 

اإلســالمي لحريــة اإلنســان، الــذي أعطــى أهميــة كــربى 

الكاملــًة يف  الحريــًة  فأعطــى  والتعبــري،  الــرأي  لحريــة 

االعتقــاد، والتفكــري، والتعبــري عــن الــرأي، وحريــة العقل، 

ذلــك،  عــىل  آياتــه  مــن  كثــري  الكريــم يف  القــرآن  وركــز 

ونهجــت الســنة املطهــرة هــذا املنهــج، بــل إن اإلســالم 

جعــل قــوَل الحــِق أمانــًة يف عنــِق كلِّ مســلٍم، وجعلهــا 

مــن أفضــِل رضوب الجهــاد يف بعــض املقامــات، وكــام 

التفكــري والتعبــري كاملــة،  للفــرد حريــة  أعطــى اإلســالم 

حرص عىل عدم تحريرها من القيود والضوابط الكفيلة 

النــاس،  بحســن اســتخدامها، وتوجيههــا إىل مــا ينفــع 

ويحفــظ  واملجتمــع،  الفــرد  مــن  كل  ويصــون مصالــح 

النظــام العــام، ويــريض الخالــق )جــل وعــال(. إن النقــد 

اإلســالمي يدعــو إىل حريــة األديــب، ولكنــه يرفــض تحــرر 

مقيــدة  فالحريــة  ـ  وذاك  هــذا  بــني  وشــتان  األديــب، 

بينــام  العامــة،  بالعقــل، والفكــر الســديد، واملصلحــة 

التحــرر ال قيــد لــه وال ضابــط. إن حريــة الــرأي يف النقــد 

الحــر  التعبــري  األديــب ىف  حــق  تكمــن يف  اإلســالمي 

السوي بكلمة صادقة أمينة ال تعكس مصالحه الذاتية، 

بقــدر مــا تعــرب عــن صالــح املجتمــع الــذي يعيــش فيــه، 

بــه، مــع إصابــة الحــق فيــام يقــول وتقريــره،  النهــوض  و 

واختيــار األفضــل، ودفــع الباطــل، والتجــرد عــن األهــواء 

والرغبــات، مــع اقرتانــه بالدليــل والربهــان، وفــق وســائل 

التعبــري املباحــة و املرشوعــة مــع االلتــزام بأخالقيــات 

اإلســالم و مبادئــه. حريــة األديــب هــي أن يقــدم لنــا عمــال 

ايجابيــا ينقــد املجتمــع، ويــرشح مشــاكله، ويربزهــا ىف 

شــكل درامــي، أو إبداعــي معــني، محافظــا عــىل قيــم 

بحريــة وشــفافية  تفاصيلــه  املجتمــع، كاشــفا وســاردا 

لنجــد الحلــول الناجعــة لوقايتــه مــن الفســاد.

فإن األديب يجب أن يكون حرا فيام يكتب، وفيام 

يبــدع، ولكــن هــذه الحريــة يجــب أن تكــون محــددة، ولهــا 

سقف محدد حتى ال نرتك العنان لكل من هب ودب 

وتذبــح  األخــالق،  فتــوأد  األمــة  يعبــث مبقدســات  أن 

الفضائــل، فينهــار املجتمــع.

وكان موقــف النقــد اإلســالمي مــن قضيــة أخالقيــة 

نظــرة اإلســالم إىل  يكمــن يف  للــرش  األدب، وتصويــره 

األخــالق وموقفــه منهــا، وهــو بذلــك يخالــف املناهــج 

رائــدا  الكريــم  القــرآن  الغربيــة الحديثــة، ويعــد  النقديــة 

الــرش  تصويــر   “ كيفيــة  يف  اإلســالمي  للنقــد  وقائــدا 

والرذيلــة “، فقــد صــور القــرآن الكريــم يف كثــري مــن آياتــه 

رجــس املرشكــني وفســاد املفســدين، كــام صــور صــالح 

املؤمنني وإحسان املحسنني، وكان يهدف يف كليهام 

إنســانية اإلنســان، وإرســاء  بنــاء  إىل غايــة واحــدة هــي 

قواعد الخري والفضيلة يف املجتمع املســلم، واقتالع 

جــذور الــرش والرذيلــة منــه. إن مــن حــق األديــب امللتــزم 

وفقــا ملفهــوم النقــد اإلســالمي” أن يصــور الــرش والرذيلــة 

إذا كانت طبيعة املوقف تقتيض تصويرهام، وإذا كان 

الهــدف الــذي يرنــو إليــه ال يتحقــق إال بتصويرهــام. كــام 

يقف النقد اإلســالمي ضد اإلباحية والتهتك والرذيلة، 

وال يقــر األدب املكشــوف، وال األدب الجنــيس الــذي 

االنحــالل  الفاحشــة ويدعــو إىل  الغرائــز، ويشــيع  يثــري 

واالنحــراف يف املجتمــع، ويحــول دون ســمو اإلنســان 

الوقــوع يف وحــول  بــه، وصــون إنســانيته مــن  واالرتقــاء 
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الرذائــل، ومســتنقعات األهــواء، وعفــن الشــهوات التــي 

تبعــده عــن فطرتــه وعقيدتــه التــي يعتــز بهــا. وهــو بذالــك 

يجابــه أكــرث املناهــج الغربيــة املعــارصة يف ذلــك.

الشــكل  مــن قضيــة  اإلســالمي  النقــد  موقــف  أمــا 

واملضمــون، فالنقــد اإلســالمي ال يؤمــن بأحاديــة النظــرة 

للعمــل األديب، فــال يكتفــي بالرتكيــز عــىل جانــب مــن 

جوانبــه، ويُْهِمــل جانبــا آخــر، فهــو ال يفضــل املضمــون 

عــىل الشــكل، وال الشــكل عــىل املضمــون، ألنهــام معــا 

أس العمــل الفنــي، وبدونهــام ال يكــون اإلبــداع إبداعــا، 

فهــو نقــد متكامــل، ال يتحقــق تكاملــه إال بتــآزر املضمــون 

مــع الشــكل، نقــٌد يتَّســم بالَوَســطيَّة واالعِتــدال، فَيُعطــي 

ه، ويضعه يف موضعه الصحيح، فمهام  كلَّ عنرٍص حقَّ

كانــت طبيعــة املوضــوع وســموه فــال يعفيــه مــن االلتــزام 

مبقاييــس الجــامل األديب، ورشوط الجــودة واإلخفــاق، 

واإلحســان واالســتهجان، التي حددها النقد اإلســالمي 

للشــكل واملضمون معا، وهي مقاييس ثابته، ال تتغري 

وال تتبــدل بتغــري التــزام األديــب أو عــدم التزامــه، حتــى 

الفنية.كاميرفــض والنقــد  يفقــد األدب خصوصيتــه  ال 

اإلســالمي ـ أيضــا ـ العبــث باللغــة وامتهانهــا بــأي صــورة 

إليهــا،  كانــت، كــام يرفــض العاميــة، ويحــارب الدعــوة 

والغرابــة، واالبتــذال. فالعمــل  الحوشــية،  يرفــض  كــام 

األديب الجيد يف نظر النقد اإلسالمي هو الذي يحقق 

جــامل الشــكل )أي جــامل اللغــة واألســلوب( مــع جــامل 

املضمــون وســموه معــا، ال أن يعــىل عنــرص عــىل آخــر.

وتعد قضية الصدق والكذب من األركان األساسية 

التــي قــام عليهــا النقــد اإلســالمي، وهــي قضيــة قدميــة 

جديــدة، ظهــرت مــع بدايــات النقــد اإلســالمي، مــع نزول 

الوحــي الــذي ركــز عــىل قضيــة الصــدق يف الشــعر يف 

القــرآن الكريــم مــن خــالل آيــة الشــعراء. وإذا كان النقــد 

اإلســالمي يرفــض الكــذب، فإنــه يقــر املبالغــة املقبولــة، 

ويرفــض املبالغــة إذا كانــت يف غــري محلهــا.

وهنــاك فــرق بــني الكــذب واملبالغــة، فالكــذب ضــد 

الصــدق، وهــو يرتتــب عليــه تزييــف الواقــع الحقيقــي، 

وإعطــاء الفــرد حــق، أو أخــذ حــق ليــس له.أمــا املبالغــة 

فــن بديعــي  الكــذب، وهــي  فهــي خارجــة عــن حقيقــة 

مــن محســنات املعــاين، ورد يف القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة، وكالم العــرب الفصحــاء، وال يــكاد يخلــو منهــا 

نــص أديب بليــغ ألهميتهــا يف تحســني األســلوب.وعليه 

فــإن النقــد اإلســالمي، يخالــف نظــرة املذاهــب النقديــة 

الصــدق  القضيــة، ويســتقي معيــار  الغربيــة يف هــذه 

القــرآن،  مــن  التصــور اإلســالمي املنبعــث  مــن  الفنــي 

والســنة، وأحــكام الصحابــة عــىل اإلبــداع، باإلضافــة إىل 

أحكام النقاد القدامى الذين يلتزمون باملنهج اإلسالمي 

يف النقــد عــىل مــر العصــور حتــى عرصنــا الحديــث.
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LinkedIn
1. The penetration of this network is 

growing.
2. But take up is much lower than Face 

book and Twitter. Across the region 
users are up from 4.3m to 4.7m. Qatar 
has the second highest penetration lev-
el (12.88%) behind UAE (16.45%). This 
is some way ahead of Bahrain (8.92%) 
and other Arab World countries.

3. 60% of Middle East and North Afri-
ca region users are aged 18-35. But in 
Oman over 69% of users are over 35.

The growth and use of social media 
in the Arab region, however, did play a 
crucial role in mobilization and change 

. For it was the social media, not formal 
institutions or political parties, that pro-
vided the effective tool for activating the 
public, for allowing the loose networks of 
activists and protestors to mobilize, com-
municate and collaborate. They provided 
an alternate space for reviving a dormant 
public consciousness into a sentient, dy-
namic social discourse. All these throws 
light to the evidence that Arabic is now the 
fastest growing language across social me-
dias globally. That meant effectively that it 
moved from elite, educated young groups 
using it, to a medium for the masses in the 
region. And that creates new challenges 
and opportunities as well.
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globally . Social media has been growing 
exponentially in the Arab World since 2011 
and this year is no different. Facebook us-
ers have continued to grow in most Arab 
countries, though GCC countries have 
shown signs of slower growth. Globally, 
Facebook now boasts 1.11 billion month-
ly active users (this includes companies, 
brands, and even governments), with 79% 
of Facebook’s active users are outside the 
U.S. and Canada. Twitter has also seen ex-
ponential growth globally, surpassing 500 
million users as of March 2013, of which 
288 million are active users . LinkedIn too 
has seen growth in users this year. As of 
January, LinkedIn had 200 million mem-
bers, with the majority (64%) of users re-
side outside of the US . LinkedIn users span 
over 200 countries and use the platform in 
19 languages. In the Arab world, growth 
of social media usage has been equally 
strong with countries like Egypt more than 
doubling in Face book user numbers; and 
Saudi Arabia and the UAE users growing 
over 50% . Now we can have a look on the 
penetration of Arab countries into some 
prominent social media’s.

Facebook
1. There are now 54.5m users in the re-

gion. Up from 45.1m last year.
2. UAE has the highest Facebook pene-

tration, but Egypt has over one quarter 
of all of the region’s Face book users, 
including 1.5m new users since January 
2013.

3. There has been a slight dip in users 
in GCC, -1.5% in Qatar but as high as 
-16.7% in Oman. In Saudi Arabia this 
% is lower, but due to its bigger mar-

ket size it’s striking to see that KSA has 
seen more than 500,000 people drop off 
the network this year.

4. Qatar joins the list of countries with 
over 1/3 Facebook penetration, joining 
Tunisia, Lebanon, Jordan and UAE.

5. Qatar has the fourth largest gender 
imbalance (44%) on the network, with 
72% of users being male. However, the 
age distribution is less pronounced. 
46% of Facebook users in Qatar are 
over 30. In Morocco and Palestine, for 
example, this figure is much lower at 
21% – with 79% of Facebook users be-
ing aged 15-29.

Twitter
1. KSA continues to dominate with 1.9m 

of the regions 3.7m users.
2. In contrast there are 74,000 active twit-

ter users in Qatar.
3. There are 10.8m tweets produced in 

the region every day. 47% of these are 
from KSA. Egypt produced 12% and 
UAE 11%.

4. The volume of tweets in Arabic con-
tinues to rapidly increase. 73.6% of all 
tweets now, up from 61.1% last year.

5. In Qatar the % of Arabic tweets has in-
creased from 56% to 70%. This is ahead 
of Egypt and UAE, but behind Kuwait 
(83%) and Saudi Arabia (90%).

6. There’s also interesting analysis of For-
eign Affairs and Health Ministries on 
Twitter and the languages they use. 
For example, the SEC tweets 100% in 
Arabic. Whilst 63% of the SCH’s tweets 
are in Arabic, the lowest Arabic per-
centage in the region amongst health 
ministries.
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is one of the most important leaps for-
ward. Employment and entrepreneurship 
in many regions are significantly influ-
enced by internet connectivity and social 
media. Social media consumption is vora-
cious in the Middle East and North Africa, 
and the benefits of more connectivity and 
transparency are arguably even higher 
there than in Western Europe and the US. 
Those with more advanced Information 
and Communication Technologies (ICT) 
skills can also tap into the growth of the 
mobile “app-economy.” Although people 
in the Arab world are spending more and 
more time on mobile apps, hardly any apps 
are relevant when it comes to both local 
languages and content. The mobile gam-
ing industry in China and Turkey provide 
good examples of how a few small startups 
can grow into a multi-billion dollar indus-
try by focusing on locally relevant games 
. Social networks can play a pivotal role 
in exposing youth to career opportunities 
across the region and the globe that they 
simply would not have had access to in 
the past. With the traditional pathways 
to the workforce leaving more than one 
in four Arab youth unemployed, many 
young people are finding that social media 
is the best place to locate information and 
opportunities. When one is connected to 
the Internet, the opportunities are endless 
and the impact will be immense -- this is 
the message that over 1.3 billion people 
active monthly on Face book are telling us. 
The 71 million of them are in the Middle 
East and North Africa region, and they 
have a greater opportunity nowadays to 
explore economic and educational growth 
prospects. More than ever before, they are 

contributing to the changing dynamics of 
the region in a positive and sustainable 
manner.

The influence of social media on polit-
ical activism during the Arab Uprisings 
has been much debated . Some critics have 
argued that digital technologies and other 
forms of communication–videos, cellular 
phones, blogs, photos and text messages– 
have brought about the concept of a ‘digital 
democracy’ in parts of North Africa affect-
ed by the uprisings . Others have claimed 
that in order to understand the role of so-
cial media during the Arab Uprisings, it 
must be first be understood that in the 
context of high rates of unemployment and 
corrupt political regimens led to dissent 
movements within the region. Different 
sorts of media such as image and video 
were also used to portray the informa-
tion. Images surfaced that showed current 
events, which illustrated what was going 
on within the Arabian nations. The visual 
media that spread throughout the Internet 
depicted not only singular moments, but 
showed the Arabian nations’ history, and 
the change that was to come . Through 
social media, the ideals of rebel groups, 
as well as the current situations in each 
country received international attention. It 
is still debated whether or not social media 
acted as a primary catalyst for the Arab 
Spring to gain momentum and become 
an internationally recognized situation. 
Regardless, it has still played a crucial role 
in the movement.

In addition to topics surrounding the 
use of social networking services and social 
initiatives and development, we can map 
the Arab region on social media growth 
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registered members to establish and doc-
ument networks of people they know and 
trust professionally. Founded in December 
2002 and launched on May 5, 2003 by Ried 
Hoffmann.

Pinterest
Pinterest is a social curation website for 
sharing and categorizing images found 
online. Pinterest requires brief descriptions 
but the main focus of the site is visual. 
Clicking on an image will take you to the 
original source, so, for example, if you click 
on a picture of a pair of shoes, you might 
be taken to a site where you can purchase 
them. An image of blueberry pancakes 
might take you to the recipe; a picture of a 
whimsical birdhouse might take you to the 
instructions. The site was founded by Ben 
Silbermann, Paul Sciarra and Evan Sharp. 

Instagram
Instagram is an online mobile photo-shar-
ing, video-sharing and social network-
ing service that enables its users to take 
pictures and videos, and share them on 
a variety of social networking platforms 
. Instagram was created by Kevin Sys-
trom and Mike Krieger, and launched in 
October 2010.

Skype
Skype is a telecommunications application 
software that specializes in providing vid-
eo chat and voice calls from computers, 
tablets and mobile devices via the Inter-
net to other devices or telephones/smart 
phones . Users can also send instant mes-
sages, exchange files and images, send vid-
eo messages and create conference calls.

WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger is an instant mes-
saging app for smart phones that oper-
ates under a subscription business model. 
The proprietary, cross-platform app ena-
bles users of select feature phones to use 
the Internet to transmit communication. In 
addition to text messaging, WhatsApp can 
be used to send images, video, and audio 
media messages. WhatsApp was founded 
in 2009 by Brian Acton and Jan Koum, for-
mer employees of Yahoo

SOCIAL MEDIA AND  
ARAB WORLD
In the early 21st century ,changes in com-
munication technologies began to impact 
the nature of the public sphere in Arab 
countries. The first was the introduction 
of satellite channels, which became a 
main source of information to dominant 
state-controlled channels . After that social 
media became the most influential tech-
nology .

Arabic is the fastest growing language 
in social media . If we are analyzing and 
harvesting social media of the last three 
years we can identify that use of arabic 
language online was steadily rising. The 
public depend social medias as a source of 
news, entertainment ,business, knowledge 
sharing etc...It also sheds light on new com-
munication trends and poses a challenge to 
media professionals to constantly update 
their news-gathering procedures, especial-
ly in a time where the public have the tools 
to disseminate news info quickly.

Tremendous economic and social 
changes are underfoot, and social media 
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SOCIAL MEDIA AND ITS USAGE  
IN ARAB WORLD TODAY

HASEENA J
University College, Thiruvananthapuram

Media is an instrument on communica-
tion, like a newspaper or a radio, so 

social media would be a social instrument 
of communication which allows people to 
create, share, exchange ideas or informa-
tion’s in virtual communities and network, 
or it can be said that Social media are pri-
marily Internet-based tools for sharing and 
discussing information among human be-
ings. It depends on mobile and web based 
technologies to create highly interactive 
platforms through which individuals and 
communities share, co-create discuss and 
modify user generated content. Websites 
and applications dedicated to forums, mi-
cro blogging, social networking, social 
bookmarking, social curation, and wikis 
are among the different types of social me-
dia . Social media is becoming an integral 
part of life online as social websites and 
applications proliferate. Most traditional 
online media include social components, 
such as comment fields for users. In busi-
ness, social media is used to market prod-
ucts, promote brands, connect to current 
customers and foster new business. 

Some of the largest and prominent ex-
amples of social media are:

Facebook
Facebook is a popular free social network-

ing website that allows registered users to 
create profiles, upload photos and video, 
send messages and keep in touch with 
friends, family and colleagues. Its website 
was launched on February 4, 2004, by Mark 
Zuckerberg .

Twitter
Twitter is a free micro blogging service that 
allows registered members to broadcast 
short posts called tweets. Twitter mem-
bers can broadcast tweets and follow other 
users’ tweets by using multiple platforms 
and devices. Twitter was created in March 
2006 by Jack Dorsey, Evan Williams, Biz 
Stone and Noah Glass and by July 2006 the 
site was launched.

Google+ 
Google+ is Google’s social networking pro-
ject, designed to replicate the way people 
interact offline more closely than is the 
case in other social networking services. 
The project’s slogan is “Real-life sharing 
rethought for the web.”It was launched on 
June 28,2011.

LinkedIn
LinkedIn is a social networking site de-
signed specifically for the business com-
munity. The goal of the site is to allow 
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ist/calendars/programs/863.html
BOSTON UNIVERSITY
(Elementary modern Arabic, contemporary Ar-
abic literature, www.uottawa.ca/academic/
info/regist/calendars/programs/863.html

THE UNIVERSITY OF SYDNEY
(UG in Arabic language and cultures, PG in 
Arabic language and cultures, MPhil and PhD) 
sydney.edu.au/arts/arabic/

LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO
(Arabic language and culture) luc.edu/modern-
lang/arabicminor/index.shtml

YORK UNIVERSITY TORONTO, CANADA
(Intermediate modern standard Arabic, an in-
troduction to Arab culture, advanced modern 
standard Arabic) www.yorku.ca/laps/dlll/
arabic

THE UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN
(Intensive Arabic, professional translation in 
Arabic, Islamic studies, Middle Eastern lan-
guages and cultures) www.utexas.edu/cola/
depts/mes/

DALHOUSIE UNIVERSITY
(Minor in Arabic studies, minor in Middle East 
studies) www.dal.ca/faculty/arts/arabic-stud-
ies.html

BECKNELL UNIVERSITY LEWISBURG 
PENNSYLVANIA

(Arabic studies minor) www.bucknell.edu/
Arabic

THE UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO 
(Modern and classical languages) https://
www.usfca.edu/artsci/mcl/languages/ar-
abic/

THE UNIVERSITY OF HAWAI’I
(elementary modern standard Arabic, interme-
diate modern standard Arabic) www.catalog.
hawaii.edu/courses/departments/arab.htm

FREIE UNIVERSITY BERLIN
(History and culture of Middle East) www.
geschkult.fu-berlin.de/en/e/semiarab/ara-
bistik/

Conclusion 
Lack of sufficient information and orienta-
tion is pulling back the potential students 
in reaching their real orbits. Providing such 
awareness and confidence we can keep the 
language holders with good self esteem 
and high creative positions. 
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AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON
(Elementary, intermediate courses, Ad-
vance Arabic, BA Arabic, Business Arabic, 
Media Arabic, language and cultural stud-
ies) www.american.edu/cas/wlc/languages/
arabic.cfm 

UNIVERSITY OF MARYLAND
sllc.umd.edu/arabic

UNIVERSITY OF MINNESOTA
www.all.umn.edu/ugrad/arabic/

UNIVERSITY OF OREGON
(Elementary intermediate courses) arabic.
uoregon.edu/ 

UNIVERSITY OF LEICESTER
(Arabic for beginners, Post beginners, Ara-
bic for readers) www2.le.ac.uk/departments/
modern-languages/lal/courses.../arabic 

COLUMBIA UNIVERSITY
(Columbia Arabic summer programme, 
Arabic for heritage speakers) www.colum-
bia.edu/cu/mesaas/languages/arabic/

SOAR UNIVERSITY OF LONDON
https://www.soas.ac.uk/nme/arabicislam/
arabiclang/

JORDAN UNIVERSITY
https://ujlc.ju.edu.jo/arabcourse.html

UNIVERSITY OF DURHAM
(MA Arabic – English translation, PhD)https://
www.dur.ac.uk/mlac/arabic/ 

THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO
(UG, MA, PhD Programs) www.aucegypt.
edu/academics/ 

UNIVERSITY OF UTAH
languages.utah.edu/languages/arabic/

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
(summer courses, open courses, free cours-

es) www.birmingham.ac.uk/facilities/cml/
about/arabic.aspx

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
ccat.sas.upenn.edu/arabic 

RICE UNIVERSITY TEXAS
languages.rice.edu/learn-arabic-houston-0

STANFORD UNIVERSITY CALIFORNIA
(Modern standard Arabic courses) 
https://web.stanford.edu/dept/lc/language/
courses/arabic/index.html

INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON
(Arabic language and linguistics, Islamic stud-
ies, Middle Eastern religions) 
www.indiana.edu/~nelc/arabic.shtml

DUKE UNIVERSITY DURHAM
(Elementary Arabic, intermediate Arabic, 
advance Arabic, issues in Arabic language) 
asianmideast.duke.edu/academics/Arabic

ALEXANDRIA UNIVERSITY
www.ifsa-butler.org/...university.../ara-
bic-language.html

UNIVERSITY OF ST. ANDREWS SCOTLAND UK
www.st-andrews.ac.uk/modlangs/arabic

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
www.langcen.cam.ac.uk/culp

UNIVERSITY OF EDINBURGH SCOTLAND, UK
www.ed.ac.uk/schools...languages-cul-
tures/islamic-middle-eastern

MICHIGAN UNIVERSITY KALAMAZOO USA
(Advanced standard Arabic, Advanced 
Egyptian Arabic) www.wmich.edu/lan-
guages/arabic-online

UNIVERSITY OF OTTAWA CANADA
(Elementary/Intermidiate/ Advance Arabic, 
Arabic cinema and visual media, Arabic cul-
ture) www.uottawa.ca/academic/info/reg-
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Universities of India offering 
courses in Arabic 
Most of the all following universities are 
offering courses from under graduation 
level to Ph.D courses in Arabic. 
• Jawaharlal Nehru University, New 

Delhi
• Delhi University, New Delhi
• Banaras Hindu University, University 

Varanasi
• Aligarh Muslim University, Aligharh 
• Moulana Azad National Urudu 

University, Hyderabad
• Usmaniya University, Hyderabad
• University of Allahabad, Uthar Pradesh
• University of Madras, Chennai
• Barakathullah University, Bhopal
• Assam University, Guvahatty
• Jamia Millia Islamia, New Delhi
• Chatrapathi Shahuji Maharaj University 

Kanpur
• University of Jammu, Jammu
• University of Calcutta
• B h a r a t h d a s a n  U n i v e r s i t y , 

Thiruchirappally
• University of Kashmir
• Engl ish  and For ien  Language 

University, Hyderabad
• Rastrasant Tukadoji Maharaj University, 

Nagpur
• Sr i  Venkadeswara  Univers i ty , 

Thiruchippally 

Higher studies in Arab countries 
• Al Azhar University, Cairo
• King Saud University, Jeddah
• Jordan University, Amman
• University of Sana
• Kuwait University, Kuwait

• Qatar University, Qatar
• Madeena University, Madeena
• Ummul Qura University, Makkah

Higher studies in foreign 
countries 
There a lot of universities out side of Mid-
dle East and Arab world providing good 
courses in Arabic language and Islamic 
studies. They are: 

UNIVERSITY OF LEEDS
(BA Arabic and Islamic studies, BA Islamic 
studies, BA Arabic and Chinese, BA Arabic 
and classical literature, BA Arabic and Eng-
lish, BA Arabic and film studies, BA Arabic 
and French, BA Arabic and German, BA 
Arabic and international business, BA Ar-
abic and international relations, BA Arabic 
and Italian, BA Arabic and Japanese, BA 
Arabic and management BA Arabic and 
politics, BA Arabic and Portuguese, BA Ar-
abic and Russian, BA Arabic and Spanish, 
BA Arabic and theology and religious stud-
ies, BA Middle east studies and sociology, 
MA Arabic English translation, MA Middle 
Eastern and Islamic studies, MPhil and 
PhD in Arabic, Islamic and Middle Eastern 
studies www.leeds.ac.uk/arts/.../arabic_is-
lamic_and_middle_eastern_studies//

OXFORD UNIVERSITY
faculty of oriental studies, (Arabic with 
Islamic studies, Arabic as a subsidiary lan-
guage, oriental studies and theology) www.
orinst.ox.ac.uk/iw/arabic.htm 

GEORGETOWN UNIVERSITY USA
Department of Arabic and Islamic studies 
(BA Arabic, MA Arabic and Islamic stud-
ies, PhD in Islamic studies, Accelerated BA/ 
MA Arabic) arabic@georgetown.edu
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4. University Of Delhi, Delhi 110 007 
5. Bharatiya Vidya BhavanJawaharlal 

Nehru Academy of Languages, Kas-
turba Gandhi Marg, New Delhi. (Basic 
to advanced level courses in Arabic, 
Spanish, Russian, German and French).

6. Alliance Francaise, D 13 South Ex-
tension II, New Delhi 110 049. 
Centers in Mumbai, Calcutta, Chen-
nai, Ahmadabad, Bangalore, Bhopal, 
Chandigarh, Goa, Hyderabad, Karikal, 
Pune, Pondicherry and Thiruvanan-
thapuram. (Basic to advanced courses 
in French). 

7. Max Mueller Bhavan, 3 Kasturba 
Gandhi Marg, New Delhi 110 001. 
Centers in Mumbai, Calcutta, Chen-
nai, Pune, Hyderabad and Bangalore 
(Basic to advanced courses in German. 
Special courses for hotel executives, 
translators and business professionals).

Language study: Combinations 
The combination of Arabic language with 
other foreign languages and discipline can 
create variety of jobs. Especially the com-
binations with media and communication, 
aviation, advertising, training and devel-
opment, Human resource management, 
marketing, compeering and hospitality are 
ever demanding in the job markets. Ha-
lal sciences and its branches getting more 
popularity in the muslim world. For this 
the suitable courses for the combination 
should be introduced before student com-
munity. 

There a lot of combinations are possible 
as per the interest, ability and aptitude of 
the candidates. Here some good combi-
nations. 

1. Arabic Language + Media courses 
2. Arabic Language + Aviation 
3. Arabic Language + Advertising 
4. Arabic Language + Travel and tourism
5. Arabic Language + Training and 

development 
6. Arabic Language + HR- Recruitment
7. Arabic Language + Marketing 
8. Arabic Language + Copy writing
9. Arabic Language + Compeering 
10. Arabic Language + Hospitality
11. Arabic Language + Information science 
12. Arabic Language + Management 

studies 

Arabic language higher studies in 
Universities
Courses for studying Arabic language are 
available most of all leading universities 
and pioneer institutions inside and out 
side of India in the under graduate, post 
graduate, MPhil and Research level along 
with short term diploma and advance di-
ploma courses. 

Universities in Kerala 
The following major universities of Kerala 
are offering different courses in Arabic 
from graduation to research studies along 
with short term job oriented courses. They 
are
• Calicut University
• Kannur University
• Mahathma Gandhi University Kottayam
• University of Kerala Trivandrum
• Sansrit University Kaladi 

An Arabic university is under the con-
sideration of Government of Kerala as per 
the studies of Higher education council 
and will be a reality next year onwards. 
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the ability to successfully integrate work-
ing into our life is an important aspect of 
fitting into society and maintaining mental 
health. Not only do we obtaining economic 
benefit from working, we also need psy-
chological needs such as developing sense 
of competency and finding meaning in 
life. The type of work we do often affects 
both the way we see ourselves and the way 
others see us. 

In the past, most people did not exercise 
a great deal of choice when deciding what 
type of work to do. People frequently did 
the same type of work what their parents 
did, or chose their employment based on job 
opening geographically near their homes. 
In the past, people did not change jobs as 
frequently as they do today. In the early 
20th century for example, it was not uncom-
mon to have the same job for one’s entire 
working life. Experts observing today’s la-
bor market have noted there is a growing 
trend for people to change not just their job 
positions, but also their occupations several 
times during their working life.

Language career 
Language careers are currently witness-
ing a renaissance in India. The traditional 
choice of the language graduates has been 
teaching. This scenario is rapidly changing 
in the face of globalization. For Arabic lan-
guage, we can see diverse fields of works 
like translation (can be general translation, 
technical translation, scientific translation 
and legal translation), interpretation in 
academic and industrial fields, transcrip-
tions, content writing, copy writing, public 
relation, research and documentation other 
than teaching. There are a lot of openings 

in embassies, cultural organizations, cor-
porate houses, travel and tourism com-
panies, hospitality industry, publishing 
houses, print and online media, press in-
formation bureau, export hoses other than 
educational institutions. 

We can see a lot of work space for Ar-
abic language holders in different areas 
like translation, research and documenta-
tion, interpretation, transcription, public 
relation, copy writing, content writing and 
so on and a good number of openings in 
embassies, cultural organizations, corpo-
rate houses, travel and tourism companies, 
export houses, publishing houses, press in-
formation bureau and hospitality industry. 

Creative career in language
A career will be unique when we combine 
the language with other disciplines or with 
our inner inborn potential capacities. Take 
the example of languages itself. A person 
having gradation or post graduation in Ar-
abic language with the basic language skills 
in English can combine any foreign lan-
guage like French, German, Italian, Span-
ish, Turkish, Chinese, Tibetan, Japanese etc 
which will provide different job avenues.

There are good number institutions in 
India promoting foreign languages. They 
are: 
1. School Of Languages, Jawahalal Nehru 

University, New Mehrauli Road, New 
Delhi (BA (Honors) And MA in French, 
Russian, German, Persian, Chinese, Ar-
abic, Japanese And Spanish languages)

2. English and Foreign Languages Uni-
versity (EFLU), Hyderabad 500 007. 

3. Benaras Hindu University, Varnasi 221 
005 
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Scheme of Arabic Education in Universities  
Across the World

SABIQUE MK
Assistant Professor, MES College, Mampad

Introduction 
Understanding the Arab world is today 
of vital importance. Arabic is a Semitic 
language spoken in North Africa, most 
of the Arabian Peninsula and the Middle 
East. Arabic is the fifth most widely spoken 
in the world, with more than 200 million 
native speakers worldwide. It is the offi-
cial language in 22 countries. Arabic is the 
language of the Qur’an, the sacred book 
of Islam and is the religious language of 
a billion and a half Muslims, as well as 
of millions of Christians and Jews. The 
Modern Standard Arabic is derived from 
the language of the Qur’an and is under-
stood throughout the Arab World. It is the 
living medium of a vibrant contemporary 
literature and culture. Internationalisation 
of businesses and professions around the 
world, have made understanding, speak-
ing, reading, and writing Arabic an increas-
ingly valuable skill. Arabic is a language 
with a rich literary and cultural heritage 
that deserves to be studied in its own right. 
It is used today in the press, literature, 
formal documents and is the sixth official 
Language in the United Nations.

The future world of work 
One of the most difficult aspects of career 

management is that it includes planning 
for an unknown future. There are many 
events in life that we cannot anticipate but 
that influence our career. An element of 
uncertainty is always part of career plan-
ning. Awareness of what the job market 
is now and what it might be in the future 
helps to take some of the uncertainty out of 
career planning. Those whose training best 
matches job training requirements have a 
competitive edge in the labor market be-
cause they are the workers employers want 
to hire, and they can only able to carry out 
their job duties and achieve desired results. 

Choosing a career 
Many people think that choosing a career 
means choosing their employer or choos-
ing what type of job they would like to do. 
But choosing a career means more than 
just getting and working at a job, because 
career means path. The idea of career man-
agement is to choose and direct your own 
path in life, particularly the part of our life 
that has to do with work. Career manage-
ment helps people to manage their careers. 

In modern society, most people spend 
major parts of their lives working in some 
capacity. Throughout history, both philos-
ophers and psychologists have noted that 
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الطفل ال�عاء الأدبي واملك�نات الثقافية

د. عبد الغاين خ�صه
جامعة 8 ماي 1945.قاملة. الجزائر

امللخص

تُعــدُّ ثقافــة الطفــل لبنــة أساســية لثقافــة املجتمــع، فالطفــل أســاس ثقافــة الغــد خاصــة يف هــذا الزمــن الــذي 

يتداخل مستقبله مع حارضه. من هذا املنطلق نعترب أن إنتاج هذه الثقافة يساهم يف صناعة املستقبل، وكل 

هــة للطفــل كمجموعــة العلــوم والفنــون واآلداب واملهــارات،  َدات الثقافيــة املوجَّ ذلــك وقـْـٌف عــىل توفــري املحــدَّ

والقيم السلوكية، والعقائدية التي يستطيع الطفل استيعابها ومتثُّلها يف كل مرحلة من مراحل عمره، ويتمّكن 

بواســطتها من توجيه ســلوكه داخل املجتمع توجيها ســليام.

ويُعترب أدب الطفل انجازا لغويا وشــكال فنيا، ومن الوســائط القادرة عىل تفجري إبداع الطفل، والتأثري العميق 

عىل طاقاته النفسية واإلبداعية يف حارضه ومستقبله، يحقق املتعة ملتلقيه، ويسهم يف تنشئته االجتامعية 

والنفسية والفكرية، وينشطه ثقافيا؛ حيث يقوم املبدعون بنقل الثقافة للطفل مسرتشدين باملبادئ الروحية 

والدينيــة، واإلنجــازات الفكريــة والفنيــة للمجتمــع، مســتعينني أيضــا بالعلــم فيــام يتعلــق بخصائــص الطفولــة 

ومراحــل منّوهــا واحتياجاتها.

لــذا ســنحاول الخــوض يف هــذا املوضــوع املهــم، وســنتناول بالحديــث عــن الطفولــة وأهميتهــا، ثــم الحديــث 

عــن األدب كوعــاء خــاص وعــن الثقافــة كمكــون للوعــاء، انتهــاء بثقافــة الطفــل ومنجــزات العــرص. لنقــف عــىل أثــر 

كل ذلــك عــىل الطفــل وتنشــئته.

1ف الطفولة وأهميتها

البــدين  البعــض بالنضــج  الطفولــة مرحلــة منــو يرِبطهــا 

فهــي “متتــد مــن امليــالد حتــى مــا بعــد ســن العرشيــن، 

وهــي الّســن التــي يبلــغ معظــم البــرش نضجهــم البــدين 

الكامل”1، كام تظهر مالمحها عىل األطفال بجملة من 

امليــوالت واألنشــطة والســلوكات والعنــارص الثقافيــة، 

وهــي أشــد مراحــل الحيــاة خصوصيــة وخصوبــة وأهميــة، 

بالواقــع  االهتــامم  مــن  جــزء  الطفولــة  دراســة  “وتعتــرب 

واملستقبل معا، حيث يشكل األطفال رشيحة واسعة 

يف املجتمــع، كــام يشــكلون الجيــل التــايل. لــذا فــإن مــا 

يبــذل مــن جهــود مــن أجلهــم يؤلــف مطلبــا مــن مطالــب 

التغري االجتامعي املخطط الذي تعترب التنمية إحدى 

صــوره”2.

والطفولــة تتــوزع عــىل مراحــل عمريــة مختلفــة لــكل 

مرحلــة خصوصياتهــا؛ حيــث أّن “األطفــال ال يشــكلون 

أطــوار  باختــالف  يختلفــون  جمهــورا متجانســا، حيــث 
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الطفولــة  مرحلــة  مــن  بــدء  الطفولــة  ومراحــل  منوهــم 

املبكــرة، والطفولــة الوســطى حتــى الطفولــة املتأخرة”3، 

املتباينــة،  األطــوار  هــذه  احــرتام  إىل  يدعــو  وهــذا 

ثقافيــا. وتحصينهــا 

٢ف ثقاية الطفل

1. مفهوم ثقافة الطفل:

الثقافــة بالنظــر لطبيعتهــا  لقــد تعــددت تعريفــات 

االجتامعية من جهة، وأبعادها الرتبوية من جهة أخرى، 

لذلــك نجــد مــن يعرفهــا بحســب طبيعتهــا املعرفيــة، 

والســلوكية،  املعرفيــة  معــاً  الطبيعيتــني  بحســب  أو 

عــرب  مــا  شــعب  أو  مــا،  مجتمــع  نتاجــات  باعتبارهــام 

مراحــل تطــوره التاريخــي املعنــوي املــادي. إالّ أن هــذه 

التعريفــات تلتقــي يف النهايــة عنــد نقــاط مشــرتكة تضــع 

الثقافــة يف إطارهــا التاريخــي االجتامعــي الصحيــح.

وعملية التثقيف عملية مستمرّة ال تتوقّف عند سنٍّ 

معيّنة، والثقافة “متنح اإلنسان قدرته عىل التفكري يف 

ذاته، والتي تجعل مّنا كائنات تتميّز باإلنسانية املتمثّلة 

يف العقالنيــة، والقــدرة عــىل النقــد وااللتــزام األخالقــي، 

وعن طريقهاـ  الثقافةـ  نهتدي إىل القيم ومنارس الخيار. 

والتعــرّف  نفســه،  عــن  للتعبــري  اإلنســان  وهــي وســيلة 

عــىل ذاتــه كمــرشوٍع غــري مكتمــٍل، وإىل إعــادة النظــر يف 

إنجازاتــه، والبحــث دون تــوازٍن عــن مدلــوالٍت جديــدٍة، 

وإبــداع أعــامٍل يتفــّوق فيهــا عــىل نفســه”4.

والجديــر بالذكــر أّن اللّبنــة األوىل يف بنــاء اإلنســان 

ثقافيا تبدأ منذ الطفولة، فثقافة الطفل أســلوب حياة 

الطفــل حســب طبيعــة كل مجتمــع5؛ حيــث “تظهــر يف 

الكبــرية لثقافــة املجتمــع يف  ثقافــة األطفــال املالمــح 

لقيمــة  كبــرية  أهميــة  يولـــي  الــذي  العــادة، فاملجتمــع 

معينــة تظهــر يف العــادة يف ثقافــة األطفــال”6، فتكــون 

االنطالقــة مــن البدايــات األوىل يتلقــى الطفــل فيهــا مــا 

ميكــن أن يشــكل شــخصيته ونظرتــه باعتبــار أن “الثقافــة 

هي العملية الرتبوية الشاملة واملستمرة التي تبدأ مع 

بدايــة مرحلــة الطفولــة ترقــى وتتســع كلّــام ازداد الطفــل 

يف اكتســاب الخــربة واملعرفــة”7.

وثقافة األطفال ال تنحرص يف كونها وسيلة للتثقيف 

فحســب، بــل تتعــدى ذلــك إىل مجــال أوســع وأشــمل 

الفكريــة واالجتامعيــة والســلوكية؛ أي ال  للمنظومــات 

تدخــل يف اإلطــار الفنــي والتقنــي بقــدر مــا تدخــل يف 

صلــب الرتبيــة بــكل أبعادهــا. فالرتبيــة جــزء مــن ثقافــة 

أن  الطفليــة  الثقافــة  عــىل  فإنــه  هنــا  ومــن  املجتمــع. 

تســهم بفاعليــة يف تربيــة الطفــل، وإعــداده ألن يكــون 

عضواً نافعاً يف املجتمع يتكيف مع متطلباته، ويعمل 

عــىل تطويــره.

وما يُْعطى يف هذه املرحلة من مراحل النمّو يُعترب 

أكــرث أهّميــة مــن غــريه، فالطفولــة تُْســهم إســهاما هاّمــا، 

ورئيًسا، وحاسام يف بناء الشخصية من شتّى النواحي 

الثقافيــة  االجتامعيــة، والنفســية، والعقليــة، وبالطبــع 

عــادات  مــن  ومــا يصلــه  أبويــه وأرستــه،  مــن  يرثــه  “مــام 

وتقاليد، وما يكتســبه من معرفة وعلم، وما يتأثر به من 

فنــون ومــا ميارســه منهــا ومــا يعتقــد فيــه ويؤمــن بــه ومــا 

يتصــف بــه مــن خلــق، ومــا تتميــز بــه شــخصيته مــن مالمح 

وكل مــا يســود يف مجتمعــه مــن أفــكار وآراء وقوانــني ومــا 

يشــيع فيــه مــن ثقافــة عامــة”8.

وملــا كانــت ثقافــة األطفــال مســتمدة مــن الثقافــة 

العمريــة  املرحلــة  داخــل  “تختلــف  للمجتمــع  العامــة 

الواحــدة باختــالف البيئــة االجتامعيــة والبيئــة الجغرافيــة 

ومســتوى تعليــم الوالديــن، والبيئــة االقتصاديــة حيــث 

التــي يتعــرض لهــا األطفــال يف كل  تختلــف املؤثــرات 

بيئــة مــن هــذه البيئــات داخــل األرسة وخارجهــا. ومــن هنا 

تظهر يف ثقافة األطفال عموميات ثقافية وخصوصيات 

األرسيــة  املتغــريات  هــذه  باختــالف  تختلــف  وبدائــل 

املهنــي  واالنتــامء  الجغرافيــة  والبيئــة  واالجتامعيــة 

والطبقي لذويهم”9. فهي ذات أبعاد تربوية تتحدد تبعاً 

للمعطيات الثقافية- الرتبوية التي تحدث يف املجتمع، 

حيــث يواجــه األطفــال مجموعــة مــن القيــم واملعتقــدات 
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واألفكار التي تشكل ثقافة مجتمعهم فيأخذون منها ما 

يتناسب مع قدراتهم، ويلبي حاجاتهم؛ ذلك أن الثقافة 

الطفولــة هــي الطريقــة التــي يــرى بهــا األطفــال أنفســهم، 

وكذلــك التــي يراهــم بهــا الكبــار.

إن الثقافــة باإلضافــة إىل كونهــا مكتســبة ومتطــورة، 

فهــي ذات وظيفــة أساســية يف التنشــئة االجتامعيــة؛ 

حيــث تســاعد الطفــل الناشــئ يف االســتجابة ملعايــري 

الســلوك االجتامعيــة املختلفــة مــن خــالل مــا تتضمنــه 

مــن األفــكار والقيــم الوجدانيــة واألخالقيــة واإلنســانية، 

ومن ثم استدخالها عقلياً ونفسياً، ومتثلها قوالً وفعالً، 

فتكون موجهة ألسلوب حياة الطفل- الفرد املستقبلية 

بحيــث يتكيــف ويتفاعــل بصــورة إيجابيــة.

إن الثقافــة مهــام كانــت وســيلتها، ومهــام تنّوعــت 

أدواتهــا تبقــى نتاجــا اجتامعيــا “يُْنظــر إليهــا اليــوم عــىل 

والفكريــة،  واملاديــة،  الروحيــة،  الّســامت  ُجــامُع  أنهــا 

والعاطفيــة التــي متيّــز مجتمعــا بعينــه، أو فئــة اجتامعيــة 

بعينها. وهي تشمل الفنون، واآلداب، وطرائق الحياة، 

كــام تشــمل الحقــوق األساســية لإلنســان، ونظــم القيــم 

والتقاليد واملعتقدات”10، والثقافة التي تُقّدم للطفل 

مســؤولية مجتمعيــة، كونهــا “مجموعــة العلــوم والفنــون 

الطفــل  يســتطيع  التــي  والقيــم  واملهــارات  واآلداب 

اســتيعابها ومتثيلهــا يف كل املراحــل العمريــة، ويتمكــن 

بواســطتها مــن توجيــه ســلوكه داخــل املجتمــع توجيهــا 

املجــال،  هــذا  الباحثــني يف  أغلبيــة  ويتفــق  ســليام، 

ينبغــي تعلمهــا  وهنــاك ســلوكات ومعتقــدات وأدوار 

الحيــاة منطــا محــددا”11.  يعطــي  والتكيــف معهــا مبــا 

إالّ  ليســت  مجتمــع،  أي  يف  اإلنســانية  فالشــخصية 

مــا  الســائدة يف هــذا املجتمــع، وهــذا  الثقافــة  نتــاج 

يؤكــده البعــد الرتبــوي للثقافــة يف إطــار الجامعــة التــي 

أنتجتهــا، وثقافــة الطفــل هــي إحــدى الثقافــات الفرعيــة 

يف املجتمــع، وهــي تنفــرد مبجموعــة مــن الخصائــص 

والســامت العامــة وتشــرتك يف مجموعــة أخــرى منهــا، 

كــام أن ثقافــة األطفــال ليســت مجــرد تبســيط أو تصغــري 

للثقافــة العامــة يف املجتمــع بــل هــي ذات خصوصيــة 

كل عنارصهــا وانتظامهــا البنــايئ.

األطفــال  بثقافــة  الخاصــة   12 الدراســات وتشــري 

هــذه  معظــم  أن  إىل  ووظائفهــا  طبيعتهــا  حيــث  مــن 

لوضعــه  بالنظــر  األطفــال  أدب  حــول  يتمحــور  الثقافــة 

املتميــز، واعتبــاره وســيلة ثقافيــة تربويــة فّعالــة، ينجــذب 

إليهــا األطفــال برغبــة ويتفاعلــون معهــا بحريــة ومتعــة، 

وهنــا تبــدو أهميــة الثقافــة يف خلــق الجــو االجتامعــي 

واملنــاخ الرتبــوي الســليم الــذي يعيشــه الطفــل، ويعــرب 

عنــه يف فكــره وســلوكه مــن خــالل تعاملــه مــع منظومــة 

فتنصهــر  يتمثلهــا،  التــي  واملواقــف  املعتقــدات  مــن 

وبنائــه  تكوينــه  مــن  وجــزءاً  لــه،  ملــكاً  لتصبــح  ذاتــه  يف 

النفــيس واألخالقــي، فيصبــح معهــا جــزءاً مــن العالقــات 

االجتامعيــة التــي ينشــأ فيهــا مبــا تتضمنــه مــن قيــم.

الصعيــد  هــذا  عــىل  الثقافــة  واقــع  واملتأمــل يف 

ثقافــة  تتنــاول  التــي  واألبحــاث  الدراســات  أن  يالحــظ 

الطفــل مــا زالــت شــحيحة خاصــة يف العــامل العــريب، 

فاألعــامٌل املطبوعــة التــي تتنــاول هــذا الجانــب بصــورة 

علمية منهجية، وتستند إىل إحصاءات دقيقة، وترصد 

واقع ثقافة الطفل من منظار تحلييل نْقدي قليلة جدا.

2. عنارص ثقافة الطفل

لألطفــال يف كل مجتمــع مفــرداٌت لغويــٌة خاصــة 

بعاملهم، ورصيٌد لغوي يتصلون به مع الغري، وأساليب 

أنفســهم، ومــع غريهــم، ويف  عــن  التعبــري  خاصــة يف 

إْشــباع حاجاتهــم، فضــال عــن املواقــف، واالتجاهــات، 

واالنفعــاالت، والقــدرات الخاصــة. إضافــًة إىل مــا لهــم 

مــن نتاجــات فنيــة وماديــة وأزيــاء، وأشــياء محبّبــة إليهــم 

ومــا إىل ذلــك؛ أي مــن هــذا وذاك كلـّـه، لهــم خصائــص 

ثقافيــة ينفــردون بهــا، ولهــم أســلوٌب حيــاة خــاصٌّ بهــم، 

وهذا يعني أن لهم ثقافة مميّزة، هي ثقافة األطفال13.

والشــك أن تحليــل واقــع ثقافــة الطفــل، املتمثلــة 

يف مفــردات وعنــارص األدب املختلفــة املقــروءة منهــا 
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أمــٌر يف  لهــو  واملرئيــة واملســموعة املوجهــة للطفــل، 

غايــة األهميــة؛ ألنــه يتدخــل وبشــكل مبــارش يف صياغــة 

الطفــل، وتشــكيل خصائــص منــوه وســامت شــخصيته 

التــي ســتتضح مالمحهــا يف املســتقبل خــالل مراحلــه 

للمضامــني  التنبــه  وجــب  لــذا،  املختلفــة.  العمريــة 

الفكريــة والثقافيــة لــكل أشــكال ثقافــة الطفــل وفنونــه.

تتكــون مــن عنــارص ماديــة، وتتضمــن كل  والثقافــة 

مــا ينتجــه االنســان مــن مخرتعــات حســية، وعنــارص غــري 

ماديــه وتتضمــن االعــراف والعــادات والتقاليــد والقيــم 

ميارســها  التــي  الســلوكية  العنــارص  وهــي  واالخــالق 

الفــرد خــالل الحيــاة، وتلــك العنــارص منهــا التــي تحــوز 

فيهــا جميــع  يشــرتك  التــي  الثقافيــة  املكونــات  عــىل 

أفــراد املجتمــع الناضجــني، وتشــمل األفــكار والعــادات 

التــي تحــوز عــىل  والتقاليــد وأمنــاط الســلوك، وتلــك 

عنــارص الثقافــة التــي يشــرتك فيهــا مجموعــه معينــه مــن 

أفراد املجتمع مبعنى أنها العنارص التي تحكم سلوك 

أفــراد معينــني دون غريهــم مــن املجتمــع.

3. السبيل إىل التثقيف

الوســع  غايــة  ببــذل  واالطــالع  القــراءة  تشــجيع  إن 

الحــب  بدافــع  بصفــة مســتمرة  بالقــراءة  الفــرد  ليقــوم 

والرغبــة يف االستكشــاف هــو الطريــق األمثــل لتثقيــف 

الطفــل. وانطالقــا مــن هــذا فــإن القــراءة “لهــا تأثــريات 

توســع  فهــي  الطفــل,  عــىل  واســعة وعميقــة ومتنوعــة 

دائــرة خــربة األطفــال وتنميهــم, وتنشــط قواهــم الفكريــة, 

وتهذب أذواقهم, وتشــبع فيهم حب االســتطالع النافع 

ملعرفــة أنفســهم ومعرفــة غريهــم ومعرفــة عــامل الطبيعــة 

ومــا يحــدث بــه ومــا يوجــد يف أزمنــة وأمكنــة بعيــدة”14.

العلميــة  للزاويــة  تبعــاً  القــراءة  تعريفــات  وتتعــدد 

والعمليــة التــي ننطلــق منهــا وهــي يف محصلتهــا مهــارة 

نفســية وعقليــة تقــوم عــىل تفاعــل ذايت فالقــراءة – يف 

مخرجاتهــا - مثــرة لجهــود مقصــودة إلدراك املعــاين. 

إن القــراءة مبفهومهــا الواســع هــي محاولــة لفهــم معــاين 

إطــار  يف  واألرقــام  والصــور،  الكلــامت،  ومضامــني 

عمليــة التعلــم والتواصــل، ونقــل األفــكار، وغــرس القيــم 

لتثقيــف  يــيل وســائل  واالســتمتاع باالكتشــاف. وفيــام 

الطفــل عــرب وســيلة القــراءة الحــرة:

األطفــال 	  بتهيئــة  األوىل  الســنوات  منــذ  نبــدأ  أن 

وتحبيبهــم بالكتــب واملكتبــة واملعرفــة واالستكشــاف.

التدرج وفق أحوال الطفل.	 

ربط املتعة بالقراءة.	 

إعطاء الطفل فرصة اختيار ما يناسبه من كتب.	 

حسن اختيار األوقات واألماكن.	 

اإلجابة عن أسئلة الطفل أثناء وبعد عملية القراءة.	 

4. أسباب عزوف األطفال عن اكتساب الثقافة

تتعدد أسباب عزوف األطفال عن اكتساب الثقافة 

نذكر منها:

قلــة الدافعيــة لــدى األطفــال يف اكتســاب الثقافــة 	 

تنميــة  األدب يف  بأهميــة  الوعــي  غيــاب  بســبب 

ثقافتهــم.

غياب الدعم املادي واملعنوي يف عملية تشجيع 	 

مســتمرة ألن  بصــورة  الحــرة  القــراءة  عــىل  الطفــل 

مطالبة الطفل بالبحث واالطالع، والتثقيف الذايت 

يحتــاج إىل توفــري األماكــن واملعــدات الرضوريــة.

عــدم تهيئــة املنــزل بالوســائل التعليميــة املتنوعــة 	 

وجمــود املكتبــة املنزليــة

الجهل بإمكانيات وميول الطفل.	 

نــدرة املكتبــات العامــة الرثيــة املتجــددة املعنيــة 	 

بالطفــل.

ابتعاد وسائل اإلعالم السمعية والبرصية عن دورها 	 

التوعوي والثقايف.

االســتغالل الســلبي لوســائل التكنولوجيــة الحديثــة 	 

)الهواتــف النقالــة, والحاســب اآليل....(.

قلــة االهتــامم باللغــة العربيــة؛ فاللغــة جــرس أســاس 	 

لبنــاء الثقافــة األصيلــة.
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٣ف أدب الطفل

مــا  العــام يشــمل كل  الــذي “يف معنــاه  أدب الطفــل 

يقــدم لألطفــال يف طفولتهــم مــن مــواد تجســد املعــاين 

ثقافــة  بنــاء  أساســيٌة يف  أداٌة  واملشــاعر”15  واألفــكار 

العامــة  الثقافــة  مــن  نْقــل جــزء  يُْســهم يف  إْذ  الطفــل، 

إىل الطفــل بصــورة فّنيــة. وهــو بحــد ذاتــه خطــاٌب موجــٌه 

و”أدب  هــذه املخاطبــة.  اعتبــارات  مراعيــاً  لألطفــال 

املتجــددة يف  األدبيــة  األنــواع  أحــد  الطفولــة  مرحلــة 

اآلداب اإلنســانية”16 ســبيل ال غنــى عنــه لترسيــع عمليــة 

التنميــة الثقافيــة واالجتامعيــة مــام يتطلــب بــذل املزيــد 

من الجهد لتأصيل أدب األطفال، وتدعيمه يف الرتبية 

واملجتمع يف مختلف املؤسسات، وميكننا القول أن 

“مصطلــح )أدب األطفــال( يعنــي األدب املوجــه إىل 

الصغــار بالتعبــري االصطالحــي، ألن مجمــل عمليــة إنتــاج 

أدب األطفــال تحمــل يف مراحلهــا املختلفــة خصوصيــة 

عنــارصه، ومجمــل أهدافــه أيضــا، ومــن ثــم فــإن القنــوات 

والوسائط التي مير منها هذا األدب عىل عامل الصغار 

تــؤدي إىل تلقيــه وانتشــاره. لذلــك فهــو يتوجــه بصــورة 

عامــة إىل مرحلــة الطفولــة املحــددة، التــي يكتــب لهــا، 

مــن دون أي اختــالف يف روح األدب ذاتــه”17.

وأدب الطفــل ميثــل: “اإلنتــاج األديب املقــدم إىل 

األطفــال، والــذي يجســد املعــاين واألفــكار والقيــم التــي 

بــد أن يكــون  تســهم يف تشــكيل وجــدان الطفــل، فــال 

هناك وســيلة تربوية تســهم يف إشــباع حاجات الطفل، 

واغنائها وفق ما تتطلبه الحياة االجتامعية التي سيدخل 

معرتكها ومتطلبات النهوض بها وتقدمها، ومن هنا كان 

األوىل بــأدب األطفــال أن يكــون جــادا مبعطياتــه، ملتزمــا 

بحاجات الطفولة من جهة وبأهداف املجتمع الرتبوية 

من جهة أخرى”18، وهذا يعني أن أدب األطفال ينتجه 

الكبــار، ويوجهونــه إىل املتلقــني الصغــار، وهــو يحمــل 

إليهــم أفــكارا وقيــام الهــدف منهــا الرتبيــة والتعليــم.

و”ألدب األطفال من الناحية الفنية ذات املقومات 

أن مقومــات أدب  عــام، أي  بــاألدب بشــكل  الخاصــة 

تكــون واحــدة، ولكــن  تــكاد  الراشــدين  األطفــال وأدب 

اختيــار املوضــوع وتكويــن الشــخصيات، وخلــق األجــواء 

واستخدام األسلوب والرتاكيب، واأللفاظ اللغوية يف 

أدب األطفــال، تخضــع لضوابــط مختلفــة إىل حــد مــا، 

وتقرر هذه الضوابط حاجات الطفل وقدراته ومستوى 

منــوه بصــورة أساســية”19. فهــو أقــوى وســيلة يعــرف بهــا 

الحــارضة واملاضيــة وحتــى  بأبعادهــا  الحيــاة  األطفــال 

املســتقبلية، وهــو بإيجــاز وعــاء شــامل لثقافــة الطفــل، 

ورافــد تربــوي فّعــال ال ميكــن تجاهلــه يف إطــار الثقافــة 

إليهــا،  يســتند  ومعايــري  وفــق رشوط  ولكــن  الطفليــة، 

وظائفــه  يــؤدي  لــي  بهــا  يتمتــع  وميّــزات  وخصائــص 

ضمــن أســاليب توظيــف جديــدة تتيــح تحقيــق األهداف 

التثقيفيــة، والرتبويــة بالشــكل املطلــوب.

واللغة بطبيعة الحال هي الوعاء الحاوي ألي كيان 

ثقــايف، والوســط الــذي تنتقــل مــن خاللــه تلــك الثقافــة 

إىل األجيــال، ألن”األدب هــو تشــكيل أو تصويــر تخيــيل 

للحياة والفكر والوجدان من خالل أبنية لغوية”20، وإن 

تُكتســب  الســلوك واالتجاهــات  كانــت بعــض أمنــاط 

بوسائل أخرى غري اللغة، وهي كذلك أداة الحكم عىل 

قوة أمة من األمم أو ضعفها. وعليه يعترب أدب األطفال 

فنــي – ممتعــة وســارة  “كل خــربة لغويــة –لهــا شــكل 

يــرس بهــا الطفــل ويتفاعــل معهــا، فتســاعد عــىل تنميــة 

حســه الفنــي والســمو بذوقــه األديب، ومنــوه املتكامــل، 

فتســهم –بذلــك- يف بنــاء شــخصيته وتحديــد هويتــه 

وتعليمــه فــن الحيــاة”21، ومــن هــذا املنطلــق يكــون أدب 

األطفــال لغــة وشــكال يتامزجــان “ألّن الطفــل يتعلــم مــن 

األســلوب أشــياء كثــرية ابتــداء مــن مفــردات اللغــة وتعــود 

والصــور  واألســاليب  الرتاكيــب  إىل  الّســليم  النطــق 

املــرسة  ذلك لتحقيــق  وكل  املختلفــة”22،  الجامليــة 

واملتعــة للطفــل. وبالتــايل هنــاك حاجــة ماســة إىل بنــاء 

منــوذج معــارص لتثقيــف الطفــل يف الحــارض يُســاهم 

يف بيان الخطوط األساســية التي ميكن أن تقوم عليها 
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اســرتاتيجية النهــوض بثقافــة الطفــل، وتحديــد األدوار 

املســاهمة يف  التثقيــف  ألهــم مؤسســات  الرئيســية 

تحقيقهــا.

ويشــكِّل أدب األطفــال الدعامــة األساســية للثقافــة 

الطفليــة الشــاملة؛ إذ إن مفهــوم الثقافــة أعمــق وأشــمل 

ثقافــة  بــني  الفــارق  ولتوضيــح  األدب.  مصطلــح  مــن 

الثقافــة متثِـّـل اإلطــار  القــول: إن  الطفــل وأدبــه ميكننــا 

الــذي يحكــم مجمــل أشــكال العلــوم واملعــارف والفنــون 

مبختلــف أشــكالها - األدبيــة والتشــكيلية واملوســيقية - 

والعــادات والقيــم واملهــارات الســلوكية التــي يتلقاهــا 

د وسائل إيصالها  الطفل ويكتسبها من محيطه، وتتعدَّ

بالتلفــاز واإلذاعــة  مــروراً  اإلنرتنيــت،  الكتــاب إىل  مــن 

واملتحــف واملعــرض.. إلــخ.

أمــا أدب األطفــال فهــو مــن الوســائل الرتبويــة التــي 

تعتمــد عــىل أشــكال معيَّنــة، وتهــدف لتحقيــق غايــات 

دة، ويتّخــذ أســاليب وقنــوات وأشــكاالً مختلفــة  محــدَّ

ذلــك  إقبــاالً،  األنــواع  أكــرث  التــي متثِـّـل  )القصــة(  ك 

النســجامها مــع طبيعــة الطفــل، وهنــاك أيضــاً الشــعر 

أن متتــاز  إلــخ. والبــدَّ  والروايــة...  والتمثيليــة واملقالــة 

عنــارص هــذه األنــواع األدبيــة بالحّســية، أي أن يســمعها 

أو يشــاهدها ويدركهــا. الطفــل 

1. أهمية وأهداف أدب الطفل

ألدب األطفال أهداٌف عديدة وغايات مهمة “حيث 

يعمــل هــذا األدب بشــتى أشــكاله القصصيــة والشــعرية 

واملرسحيــة ]وأشــكال أخــرى[ عــىل بنــاء الطفــل علميــا 

حيث من املعروف أن الصياغات القصصية والدرامية 

األفــكار واملعلومــات والقيــم يف  ترســيخ  تعمــل عــىل 

تأثــريا وأكــرث  أبعــد  يكــون  ذهــن الطفــل وتبقيهــا بشــكل 

حضورا وحفظا ومتثال”23، كام تتنوع هذه األهداف بني 

الرتفيهية الرامية إىل إسعاد الطفل وإمتاعه، والثقافية 

التي تزوده بالخربات الحياتية املتنوعة، واإلمنائية التي 

واللغــوي واالجتامعــي  العقــيل  النمــو  عــىل  تســاعده 

واملعــريف والخلقــي، وهنــاك أهــداف نفســية وتربويــة 

تشــبع حاجــات الطفــل النفســية والتعليميــة، وتوفــر لــه 

بدايــات التفكــري اإلبداعــي والتفكــري الناقــد. كل ذلــك 

مــع تســجيل أن “أهــم مــا مييــز أدب األطفــال مــن أدب 

الكبار، هي فكرة التناسلية؛ أي مراعاة املرحلة العمرية 

التــي ميــر بهــا الطفــل. كــام أن الطفولــة نفســها ليســت 

مرحلة واحدة، فام يضحك طفل العارشة قد يثري رعبا 

أو خوفــا لطفــل الخامســة، ولهــذا يراعــى األديــب ذلــك 

يف مضموناتــه، ويف لغتــه، ويف كل تفاصيــل الجنــس 

األديب الــذي يقدمــه للطفــل”24.

مــن  النــوع  هــذا  التــي يحققهــا  األهــداف  ومجمــل 

األدب لألطفــال متكينهــم مــن التعليــم والتعلــم، وترقيــة 

الوجــدان، وبــث األخــالق الفاضلــة، وتكويــن العــادات 

اللغويــة الســليمة، وتنميــة الخيــال والحــس الجــاميل، 

وبنــاء الشــخصية الســوية املتزنــة املطلعــة عــىل خــربات 

الحياة والنامذج العملية، واملتفهمة للمواقف الحياتية 

لبنــاء عالقــات اجتامعيــة وتفاعليــة مــع اآلخريــن. وتنبــع 

أداة أساســية  يشــكل  كونــه  مــن  األطفــال  أهميــة أدب 

يف التأثــري عــىل الطفــل مســتفيداً مــن نصاعــة تفكــريه، 

واتســاع أفقــه ورحابــة خيالــه، إىل جانــب رهافــة حســه 

ورقــة مشــاعره، فيســتلهم األديــب مــن كل ذلــك خامــَة 

الطفــل  مبــدارك  يســري  بســيطاً  قــاً  ُمنمَّ َمــُه  ليُقدِّ ــِه  نَصِّ

مــا  إذا  وحواســه ومشــاعره، فيوجههــا وينميهــا الســيّام 

المــس الطرافــة والتشــويق.

ومــن هنــا فــإن أدب الطفــل، والســيام مــا يعتمــد منــه 

يحقــق  مــا  والتخيــل املنســجم، غالبــاً  التشــويق  عــىل 

أغراضــاً تربويــة مهمــة:

يوفــر للطفــل عاملــاً منوعــاً يوســع أفقــه، وينمــي ( 1

قدراتــه اللغويــة.

العلميــة واملعلومــات ( 2 التفســريات  يدلــه عــىل 

إيــاه عــن الخرافــات  بذلــك  الصحيحــة، مبعــداً 

البعيــدة عــن العلــم أو املنطــق. والتفســريات 

يسايرالطفل وميلَُه للتقّمص والتقليد، فيحقق ( 3
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الدائــرة  الذاتيــة إىل  مــن دائرتــه  وينتقــل  ذاتــه، 

االجتامعيــة.

وظائــف  مــن  الكثــري  وغريهــا  الوظائــف  هــذه  إن 

ْم  تقــدَّ إن مل  أُكلَهــا  تــؤيت  أن  األطفــال ال ميكــن  أدب 

عــىل  وقدرتــِه  الطفــل،  عقــل  مــع  ينســجم  إطــاٍر  يف 

كانــت  وإن  فهــي  للتخيــل,  واســتعداده  االســتيعاب 

النفــيس  الجانــب  تكويــن  وظائــف ســخية ومهمــة يف 

تكــون  لــن  فهــي  الطفــل  عنــد  واالجتامعــي  والرتبــوي 

مــن  يتناســب  تَُصــْغ بقالــٍب فنــيٍّ  ذات جــدوى إن مل 

الفئــة العمريــة  مــع  حيــث الشــكُل واملضمــوُن واللغــُة 

الشــخيص  ميلــه  ومــع  تحتَهــا،  الطفــل  ينضــوي  التــي 

لهــا  ويكــون  لهــا،  مرًمــى  أبعــَد  تبلــغ  واهتامماتــه حتــى 

الــدور الفعــال واإليجــايب، “وهنــا تبــدو خصوصيــة أدب 

األطفــال الــذي يُعــّد األدب الوحيــد الــذي يلتصــق اســم 

نوعــه باســم متلقيــه، ويراعــي فيــه الكاتــب املســتويات 

الفكريــة واملعرفيــة لجمهــوره، وال يكــون ذلــك مــن خــالل 

مســتوياته الفكريــة واملعرفيــة هــو ككاتــب مبــدع، وإمنــا 

مــن خــالل جمهــوره، ألنــه يــدرك مــن البدايــة أن املتلقــي 

وأن  هــو طفــل،  اإلبــداع  بحــر  نهايــة  ينتظــره يف  الــذي 

وتركيبــه  واللغــوي  املعــريف  قاموســه  يحــدد  أن  عليــه 

الفكريــة،  ميولــه  لتحديــد  والبيولوجــي،  الفســيولوجي 

يتلقــاه”25. الــذي  للفكــر  واالنطباعيــة 

وهــذا مــا يدعــو إىل االهتــامم أكــرث بكتــاب ومؤلفــي 

أدب األطفــال الــذي يجــب أن يأخــذ حظــه يف الظهــور 

النقــد  لــه منابــر  تــرشع  إليهــم، وأن  للجميــع والوصــول 

والدراســة؛ حيث ال توجد دراســات باملعنى الحقيقي 

ألدب الطفل املعارص، وأن يخصص له اهتامم إعالمي 

الطفــل،  وجــدان  رصــد  املهــم يف  يــربز دوره  عريــض 

وتهذيبــه، وإعــداده للحيــاة يف عــامل أكــرث رحابــة وأمنــاً، 

وتشــجيع الدراســات التــي تُعنــى بــأدب الطفــل ولغتــه 

ودعمهــا، وبالبحــث العلمــي الرصــني يف لغــة الطفــل 

العــريب  الــرتاث  كنــوز  عــرض  وأدبــه، وتيســري وتســهيل 

مــن  الفنية، واالســتفادة  مــن خــالل األعــامل  لألطفــال 

املرشوعــات والنشــاطات التــي تدعــم لغــة الطفــل.

لألطفــال  تقــدم  التــي  األدبيــة  اإلصــدارات  إن 

و  ثقافتهــم،  تكويــن  العنــارص يف  أهــم  مــن  والناشــئة 

صقــل شــخصيتهم يف هــذه املرحلــة، فاألطفــال أثنــاء 

منوهــم العقــيل يبــدؤون يف تعــرف الحيــاة عــىل أســاس 

أن خرباتهــم املاضيــة ســبيل إىل فهــم أعمــق للحــارض، 

أقــوى  أدبهــم(  و  األطفــال  تكــون )إصــدارات  ثــم  ومــن 

بأبعادهــا املاضيــة  الحيــاة  األطفــال  بــه  يعــرف  ســبيل 

املســتقبلية. وحتــى  والحــارضة، 

كــام يحتــاج األطفــال أو املراهقــون إىل إصــدارات 

أدبية مختلفة لتغذي جوانب تفكريهم، و تقوي نواحي 

الخيــال واإلبــداع والحــوار والتفكــري الناقــد فيهــم، وتشــبع 

حاجاتهــم وميولهــم، وتوجــه اتجاهاتهــم وتفكريهــم مبــا 

يربطهــم بأصالــة ماضيهــم، ويكيفهــم بطبيعــة حارضهــم 

ويؤســس رؤاهم املســتقبلية؛ لتكون وســيلة من وســائل 

التعليــم و التثقيــف بالتســلية واملشــاركة يف الخــربة، 

وطريقــا لتكويــن العواطــف الســليمة، وتنميــة املشــاعر 

بــه عــىل الحقيقــة  الوطنيــة الصادقــة، وأســلوبا يقفــون 

والخطــأ يف املجتمــع،  الصــواب  ويكتشــفون مواطــن 

وســبيال  الحيــاة،  يف  والــرش  الخــري  طريــق  ويتعرفــون 

لتوجيه أنواع الخيال وفنون الكتابة لديهم، ليسترشفون 

باتــت املعرفــة فيــه متجــددة، والتقانــة  بــه عــىل عــامل 

العلمية متسارعة حتى يتحقق التوازن النفيس والفكري 

لألطفال يف مراحل منوهم و نضجهم؛ ليواجهوا طبيعة 

الحياة، وما تفرضه عليهم بيئتهم وعاملهم. من هنا كان 

االهتامم )بأدب األطفال( باعتباره من أقوى الدعامات 

يف بنــاء اإلنســان، وفتــح معــامل املعرفــة أمامــه.

ولعل من بالغ األهمية أن تكون هناك كتابات أدبية 

متنوعة تتصل بثقافة الطفل “شكل من أشكال التعبري 

األديب، له قواعده ومناهجه، سواء منها ما يتصل بلغته 

وتوافقهــا مــع قامــوس الطفــل، ومــع الحصيلــة األســلوبية 

للسن التي يؤلف لها، أو ما يتصل مبضمونه ومناسبته 

لكل مرحلة من مراحل الطفولة”26، كل ذلك يف سبيل 
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تطويــر عــامل الطفولــة عقليــا، ومهاريــا، ووجدانيــا، وأدبيا، 

وترفيهيا، ولن يتأىت ذلك إال بوسائل االتصال املتنوعة 

كاملقــال، والخاطــرة، والحــوار، والتحقيــق الصحفــي، 

والشــعر، واملــرسح. كل هــذه  والقصــة،  واألســطورة، 

للكتابــة  العــام  يتشــكل منهــا املفهــوم  التــي  العنــارص 

للطفــل تــكاد تكــون معدومــة يف الوســط الثقــايف ألننــا 

ال منتلــك صحافــة طفليــة متخصصــة.

2. أوعية أدب الطفل وثقافته

1. الوعاء الورقي

لقــد صــار مطلوبــاً ألن تقــوم، ولــو بشــكل محــدود، 

الثقافــة وأجهزتهــا  الحديثــة ووســائط  وســائل االتصــال 

الكثرية مقام الجدات واألمهات يف حكاياتهن وأغانيهن 

وغنــى األدب الرتبــوي الشــفاهي الــذي يتلقــاه األطفــال 

بلهفــة وشــوق، فتكــرب معهــم قــوة الكلــامت، وينعمــون 

بــرثاء الوجــدان وســمو النفــس.  ثــم أصبــح للــورق منجــزه 

الخــاص مــع التقنيــة الكتابيــة ىف تشــكيل ونــرش )أدب 

مبــا  بــه،  الخاصــة  لغتــه  لــه  وأصبــح  الطفــل(،  وثقافــة 

يتناسب مع املرحلة العمرية للطفل: ما بني الكتاب، 

وغريهــا27.  الثقافيــة..  األلعــاب  املجلــة،  الصحيفــة، 

حيــث ال يــزال الكتــاب مــن أهــم الوســائل كونــه مصــدرا 

جيدا للمعرفة عىل الرغم من منافسة الوسائل األخرى 

الكتــب  تلــك  لــه. وعــىل هــذا يتضّمــن أدب األطفــال 

املكتوبــة واملنشــورة خصيصــاً للنــاس الصغــار الذيــن 

مل يهتمــوا بعــد بــأدب الكبــار، أو الذيــن مل ميتلكــوا بعــد 

مهــارات القــراءة الرضوريــة لقــراءة واعيــة.

ويعدُّ الكتاب - الحاضن األكرب ملختلف أنواع أدب 

األطفــال - الوســيلة املفضلــة واألكــرث جاذبيــة للطفــل، 

التأثــري عــىل مشــاعره  وصاحــب املقــدرة الفاعلــة يف 

وســلوكه، ويتيــح لــه االســتمتاع مبــا يحتويــه، وينمــي ثروتــه 

اللغوية، وبهذا ال يختلف أدب األطفال عن أدب الكبار 

يف أنواعه وخصائصه، وإمنا يكمن اختالفه يف أساليبه 

وصوره، ويف مضمونه من حيث اللغة واألحداث، ويف 

عــىل أســاليبه  أنــه يخــصُّ األطفــال فحســب، معتمــداً 

الخاصــة يف مخاطبتهــم وإشــباع حاجاتهــم األساســية 

ضمــن مراحــل النمــو التــي ميــّرون بهــا.

2. الوعاء الرقمي

النزعــة الحضوريــة واملهيمنــة  الراهــن ذو  ابــن  وهــو 

عىل املشهد الحضاري والثقايف اإلنساين فضال عن 

األديب، وهو ابن التقنية الرقمية “التي أتاحت مجموعة 

مــن اإلبداعــات القصصيــة والشــعرية والثقافيــة العامــة، 

كنــص  الجديــدة  االلكرتونيــة  األلعــاب  إىل  باإلضافــة 

ثقــايف جديــد للطفــل28، وهــو النســق املتضمــن صيــغ 

التواصــل والقــراءة بواســطة األجهــزة الرقميــة الحاســوبية.

وقــد شــهدت املجتمعــات عــرب التاريــخ ثــراء وتنوعــا 

األذن  ثقافــة  فمــن  ووســائطها،  الثقافــات  وتباينــا يف 

)الكتابــة( إىل  البرصيــة  العــني  ثقافــة  الشــفاهية إىل 

)الثقافــة اإللكرتونيــة( التــي جمعــت بــني األذن والعــني 

األمر الذي يخلق التفاعل، وقد توسعت هذه الثقافة 

وانتــرشت انتشــارا كاســحا يدعــو إىل القلــق، مــام يحتــم 

الحملــة  إطــار هــذه  للطفــل وثقافتــه يف  إيجــاد موقــع 

االلكرتونيــة؛ حيــث أصبــح األطفــال مفتونــني مبــا تنتجــه 

املواقــع االلكرتونيــة، وشــبكات التواصــل االجتامعــي، 

املــادة  عــىل  الحصــول  وســهولة  التفاعــل،  وســحر 

املطلوبــة، فاإلنرتنيــت توفّـــر فضــاءات رحبــة يف التعلـّـم 

واالكتشــاف والتواصــل مــع الغــري يف مناطــق أخــرى مــن 

الكرة األرضية، وكذلك اختيار صحة األفكار والفروض، 

وإيجاد الحلول املختلفة للقضايا املطروحة، وصياغة 

تلــك الحلــول بوســائل اتصاليــة مختلفــة قــد تكــون لغــة 

شــفوية، وقــد تكــون بيانيــة، وقــد تكــون رســومية، وقــد 

تكــون لغــة مكتوبــة29. مــام يوحــي مبــدى متكــن العــرص 

يف  ثــورة  إحــداث  مــن  اإللكرتونيــة  بتقنياتــه  الرقمــي 

اســرتاتيجيات التعلــم، ويف الوقــت نفســه يطــرح مصــري 

الوســائط  بديــل  ظــّل  تجلياتــه يف  بــكل  الطفــل  أدب 

اإللكرتونيــة، وكيفيــة اســتثامرها لصالــح الطفــل حتــى ال 

يقــرتب مــن ثقافــة اآلخــر وهــو يحــس بالدونيــة.
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والثقافــة الرقميــة، هــي ثقافــة العــرص املعلومــايت 

الذي رافقته ثورتان تكنولوجيتان هام: ثورة االتصاالت، 

وثورة يف تقنية املعلومات من خالل األجهزة اإللكرتونية 

املختلفــة، ســواء كانــت هــذه األجهــزة حاســبات آليــة، 

إذاعيــة  أجهــزة  أو  فيديــو،  أجهــزة  أو  أتــاري،  أجهــزة  أو 

تســتقبل  أو  املحــيل،  اإلرســال  تســتقبل  وتلفزيونيــة 

محطــات األقــامر الصناعيــة التــي تبــث عــروض القنــوات 

الفضائيــة املختلفــة واملنتــرشة يف شــتى بقــاع العــامل 

اآلن. كــام أن “ أدب األطفــال هــو النتــاج األديب الــذي 

وأعامرهــم،  األطفــال حســب مســتوياتهم  مــع  يتــالءم 

وقدرتهــم عــىل الفهــم والتــذوق، وفــق طبيعــة العــرص، 

الــذي يعيشــون فيــه... وال  يتــالءم مــع املجتمــع  ومبــا 

ميكــن أن نبحــث عــن أدب الطفــل بالصــورة التــي يعرفهــا 

هذا العرص، كام ال ميكن أن نبحث عن أي لون أديب، 

أو عــن أي علــم بالصــورة التــي نعرفهــا اليــوم. فــكل عــرص 
لــه ســامته ولــه طبيعتــه، ولــه أذواقــه وأســلوبه”30

ويختلــف الكتــاب الرقمــي عــن الورقــي كونــه معــدا 

ليقــرأ بواســطة الحاســوب؛ إذ يتكــون مــن ملــف أو عــدة 

ملفــات نصيــة ميكــن قراءتهــا مبســاعدة برامــج معالجــة 

يســتخدم  “مصطلــح  الرقمــي  والكتــاب  النصــوص، 

ولكنــه شــكل  لكتــاب  او مشــابه  نــص متناظــر  لوصــف 

رقمــي Digital ليعــرض عــىل شاشــة الكومبيوتــر”31. 

ويف هذا الشأن دعا املهتمون إىل رضورة االنتباه إىل 

هــذا الوعــاء، والحــرص عــىل أن يقــدم ثقافــة معــارصة 

خضــم  يف  وذلــك  وهويتهــا،  تراثهــا  عــىل  محافظــة 

االســتجابة لتحديــات املعرفــة والتقنيــة الوافــدة، ويف 

الوقــت نفســه مواجهــة ُصنَّاعهــا. ألن )األمــن( الثقــايف 

االنحــراف  تقديــم وجبــة صحيــة متنــع  للطفــل يضمــن 

األوىل،  نشــأته  منــذ  الطفــل  فيــه  يقــع  أن  واالســتالب 

ويحصــن الطفولــة مــن بعــض الثقافــة االلكرتونيــة التــي 

يتضمنهــا األدب التفاعــيل الــذي بــدوره ننتظــر منــه أن 

يقوم بأعداد األطفال علميا ملواكبة عرص املعلوماتية.

واألدب التفاعــيل تعرفــه )فاطمــة الربيــي( عــىل أنــه 

“األدب الذي يوظف معطيات التكنولوجيا الحديثة يف 

تقديم جنس أديب جديد يجمع بني األدبية وااللكرتونية، 

وال ميكن أن يتأىت ملتلقيه إال عرب الوســيط اإللكرتوين؛ 

أي مــن خــالل الشاشــة الزرقــاء، وال يكــون هــذا األدب 

تفاعليــا إال إذا أعطــى املتلقــي مســاحة تعــادل، أو تزيــد 

عــن مســاحة املبــدع األصــيل للنــص”32. فالطفــل أصبــح 

يتفاعــل يف الوقــت الراهــن مــع ثقافــات جديــدة تحملها 

وسائط الكرتونية متتلك الجاذبية وإغراء التصفح ليقع 

الطفــل تحــت تأثريهــا املبــارش مســتهلكا مــا تحملــه مــن 

اتجاهــات وقيــم، ويف هــذا األدب ال يكتفــي املؤلــف 

عــرب وســائط  بــل يســعى إىل تقدميــه  باللغــة وحدهــا 

تعبرييــة كالصــوت والصــورة والحركــة وغريهــا.

إن املتتبــع ملــا تطرحــه التكنولوجيــات الحديثــة يضع 

كثــرية موجهــة  وإبداعيــة  إعالميــة  منتجــات  عــىل  يــده 

للطفــل يتناولهــا إمــا بواســطة الحاســوب الشــخيص أو 

عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت، ومحتــوى أدب الطفــل قــد 

بــات عــىل صلــة أوثــق بالتقنيــة، والتشــابك بــني الثقافــة 

مــن  لونــا جديــدا  أفــرز  مــام  الرقمــي والطفــل،  واألدب 

الثقافــة واألدب للطفــل، متثــل يف عــدة أشــكال عــىل 

الشاشــة، منهــا: شــيوع وغلبــة الثقافــة العلميــة وأدب 

الخيــال العلمــي للطفــل. كــام أن تقنيــات الحواســيب 

أتاحت إنتاج نصوص رقمية متنوعة، وتوظيف التقنيات 

الرقميــة يف الحاســوب إلعــادة إنتــاج قصــص وحكايــات 

تراثيــة أو حديثــة مــع االســتفادة مــن هــذه اإلمكانــات، 

وأخريا توظيف الشاشة كصفحة ورقية، و”من هنا، فإن 

تعالــق العنــارص التكنولوجيــة والكــون الرقمــي املذهــل 

بالواقعــة الفنيــة األدبيــة قــد أبــان عــن اتســاع واضــح يف 

اإللكــرتوين”33. حيــث “إن  لــألدب  الرقعــة املفهوميــة 

هويــة األدب اإللكــرتوين بهــذا املعنــى تكمــن يف املــزج 

بــني الواقعــي واالفرتايض/الرقمــي، وهكــذا يخلــق هــذا 

األدب خصائص شخوصه، وعواملهم ورمبا إبراز مشاعر 

وايهامات أكرث تأثريا عام عليه يف األدب الورقي بفضل 

الصــورة والعنــارص املضافــة إىل الكلمــة”34.
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3. الوعاء األديب الرقمي وثقافة الصورة

يف هذا العرص الذى طغت فيه )ثقافة الصورة(، 

وبــدأت فيــه )ثقافــة الكتابــة( تتحــول مــن األقــالم وأحبــار 

املطابــع إىل الشاشــات واملحتــوى اإللكــرتوين، أصبــح 

محتــاًم أن نســتفيد مــن عــدد كبــري مــن الوســائط التــي 

اكتسبت أهمية رئيسية وبارزة، ومع ذلك لسنا متنبهني 

مبا يكفى إىل قدرتها الهائلة عىل املساهمة يف تنمية 

عــادة القــراءة عنــد األطفــال، ودورهــا غــري املحــدود يف 

الــة. إتاحــة املعلومــات بأســاليب تفاعليــة فعَّ

مييــل الطفــل إىل الكتــب املصــورة؛ إذ إن الطفــل 

يربــط بــني األشــياء التــي يف الصــورة وبــني الواقــع، ومــن 

أجــل هــذا كانــت الصــورة وســيلة مفيــدة لتنميــة ميــول 

للقــراءة وإلثــارة خيالــه عــىل اإلدراك والتفكــري  الطفــل 

ومتييــز األشــياء وأســامئها35، وقــد قــدم البديــل الرقمــي 

للطفل نصا مرئيا اختفى معه النص اللغوي املكتوب 

يف كثــري مــن األحيــان، وصــارت الصــورة الفائقــة اإلخــراج 

هــي مــا يتلقــاه الطفــل ويتلقــن منهــا بكثــري مــن االفتتــان، 

فقــد أصبحــت مخاطبتــه بصــورة متتلــك الحركــة والنطق 

الطفــل  “خيــال  بإثــارة  وذلــك  وســيط،  ودون  مبــارشة 

وتحريكــه، فالتصويــر الفنــي وفــق آليــة الكرتونيــة حديثــة 

كبــري  وبشــكل  ترتبــط  بــل  فقــط،  تقنيــة  عمليــة  ليــس 

بالجانــب النفــيس للطفــل”36. وبالتــايل “يجــب اعتبــار 

حوسبة الخطاب األديب حجر الزاوية يف عملية اإلخراج 

الفنــي للصــورة املرئيــة والتــي تشــكل الحيــز مــن التعبــري 

عــن املوضــوع بــل وتتجــاوزه يف األغلــب واألعــم37.

وعــىل هــذا األســاس صــار لزامــا عــىل األطفــال “أن 

يقــرأوا ويعرفــوا عــن مشــكالت الكــون، وأن يعرفــوا عــن 

طبقة األوزون املتآكلة التي رمبا ستتسبب يف انعدام 

الحيــاة عــىل الكــرة األرضيــة، والتكاثــر الســكاين، وكيفيــة 

التعامــل مــع املشــاكل االجتامعيــة، والــرصاع بــني الحــق 

والباطــل وبــني الخــري والــرش، والعــامل بعــد النفــط، وعــن 

التصحــر، والغــذاء، واألمــراض، والتلــوث، والحاســوب، 

واإلنسان اآليل، والذكاء االصطناعي، وبنوك وشبكات 

املعلومــات... الــخ”38، وهــذا مــا ينقلــه النــص األديب 

إليهم يف أســلوب شــيق، وبلغة بســيطة تتحقق معهام 

املعرفــة واملتعــة.

خامتة

تعــد  مل  خاصــة  بصــورة  وثقافتهــم  األطفــال  أدب  إن 

والقصيــدة،  واألغنيــة  النشــيد  إطــار  يف  محصــورة 

والحكايــة والقصــة واملرسحيــة، ومل يعــد األمــر مقصــوراً 

عــىل صحافتهــم وكتبهــم، واملوســوعات واملعاجــم، 

إليهــم، فهنــاك  )الورقيــة( املوجهــة  ودوائــر املعــارف 

الصــور  وأفــالم  والتلفزيــون املختلفــة،  اإلذاعــة  برامــج 

والتكنولوجيــة  اإللكرتونيــة  الوســائل  ثــم  املتحركــة، 

أســئلة  بــرزت  وقــد  واالنرتنيــت.  الكمبيوتــر  الجديــدة 

املعلومــات  عــرص  يف  األلســن  عــىل  تــدور  جديــدة 

واآلفــاق  اإلنســان،  حــول مســتقبل  وانفجــار املعرفــة، 

إليهــا. يصــل  أن  التــي ميكــن  القادمــة 

العلميــة  والثقافــة  العلمــي  الخيــال  إىل  والتوّجــه 

العلميــة إىل جيــل عــرص  الرســالة  بإيصــال  تهتــم  التــي 

املعلومات، ألن الثقافة التقليدية ال تستطيع أن تحقق 

لوجــه  الجيــل وجهــاً  أن يضــع  مــن شــأنه  ذلــك، وهــذا 

أمــام املســتقبل، والحديــُث عــن عــامل املســتقبل، هــو 

الحديث عن عرص العلم والرياضيات الحديثة والرجل 

املعلومــات(  و)بنــوك  االصطناعــي  والــذكاء  اآليل 

والهندسة الوراثية واالستنساخ، وحرب النجوم واألقامر 

الصناعية التي تجوب الكون وتستشعر عن بُعٍد أعامَق 

األرض.. وبصــورة أكــرث وضوحــاً، فــإن االتجــاه إىل أدب 

الخيــال العلمــي مــن شــأنه أن ينقــل الطفــل إىل رحــاب 

املســتقبل الــذي يعتمــد فيــه عــىل العلــم، ويعّمــق لديه 

الثقافــة العلميــة، ويحرّضــه عــىل التفكــري العلمــي، وقــد 

الــذي  بــات ذلــك رضوريــاً ملســتقبله، وغــدا كالهــواء 

يتنفســه، ال يجــوز التــواين عنــه أو تأجيلــه. 
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 اأدب الأطفال واأثره يف بناء القيم الإن�صانية 
واملجتمعية لدى الأطفال

)درا�صة حتليلية لبع�س ق�ص�س الأطفال(

اأ.د/ رم�صان اأحمد عبدالنبي عامر
قسم اللغة العربية، كلية اآلداب - جامعة بني سويف - مرص

بنــاء  أثــر أدب األطفــال يف  الدراســة  تناولــت هــذه 
اإلنســانية واملجتمعيــة  القيــم  وبنــاء  الطفــل  شــخصية 

لدى األطفال؛ حيث انقسمت الدراسة عىل قسمني؛ 

ركــزت  حيــث  النظــري  الجانــب  األول  القســم  تنــاول 

الدراســة عــىل بيــان شــخصية الطفــل وأهــم املؤثــرات 

يف بنــاء شــخصيته وتكوينهــا، وأهميــة البنــاء القصــيص 

يف بنــاء القيــم اإلنســانية واملجتمعيــة عنــده.

وأمــا القســم التطبيقــي فتــم الرتكيــز فيــه عــىل دراســة 

تحليليــة لبعــض منــاذج مــن قصــص األطفــال ملراحــل 

طفوليــة مختلفــة، وبيــان مــا ميكــن أن تؤديــه مــن دور يف 

بنــاء القيــم اإلنســانية واملجتمعيــة لــدى األطفــال.

يخصية الطفل

مفهوم الشخصية

يقــول لطفــي غازي:)مفهــوم الشــخصية فقــد اســتعمل 

منــذ القــدم عــام )1795(، حيــث كانــت ترتبــط مبعنــى 

مــا  كثــريا  الكلمتــني  أن  “بحيــث  “الفردية”أو”الخلــق 

تســتعمل مرتادفتــني، ويعــرف الدكتــور “ســيميونوف” 

الشــخصية “هــي كل مــا يجعــل اإلنســان يختلــف عــن 

غــريه يف جميــع النواحــي “، والبــد مــن اســتعراض بعــض 

التعاريــف املهمــة عــن مفهــوم الشــخصية منهــا:

يعرفهــا “كلفورد”هــي تلــك األمنــوذج الفريــد الــذي    -1

تتكــون منــه ســامت الفــرد املختلفــة.

يعرفهــا أيزنــك “هــي التنظيــم الثابــت والدائــم اىل    -2

العقــيل  وتكوينــه  ومزاجــه  الفــرد  لطبائــع  مــا  حــد 

والجســمي الذي يحدد أســاليب توافقه مع البيئة 

بشــكل مميــز.

يعرفها “ كاتل “ هي كل ما ميكن التنبؤ مبا سيقوم    -3

به الفرد عندما يكون يف موقف معني.

يعرفهــا “مكنــون “هــي عبــارة عــن التنظيــم الثابــت    -4

املزاجيــة  وصفاتــه  الفــرد  لخلــق  مــا  لحــد  نســبيا 

والبيئيــة. والجســمية  والعقليــة 

الديناميــي  التنظيــم  “هــي  لبــورت  ا يعرفهــا”    -5

النفســية  االســتعدادات  لتلــك  الفــرد  نفــس  يف 

والجسمية التي تحدد طريقته الخاصة يف التوافق 

البيئــة()1(. مــع 

طبيعة شخصية الطفل وما تتسم به من متناقضات 

ومــا ميــر بــه الطفــل يف مراحلــه األوىل مــن رغبــات يف 

اكتشــاف العــامل مــن حولــه إىل محاولــة لبنــاء شــخصية 

خاصــة بــه تتفــق مــع هــذا العــامل وتهادنــه وتتكيــف معــه، 

االنعــزال  أو  التمــرد  حــاالت  مــن  عليهــا  يطــرأ  قــد  ومــا 

وعــدم التكيــف مــع هــذا العــامل الجديــد الــذي وضــع 

مــع  والتكيــف  االنخــراط  املجتمــع  عليــه  ويفــرض  فيــه 

قيمــه اإلنســانية التــي بنتهــا الســنون مــن عــادات وتقاليــد 

ومعامــالت.

الدكتــور  يقــول  كــام  الشــخصية اإلنســانية  وطبيعــة 
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عيل السلمي:)وهناك عالقة أساسية بني نجاح الفرد 

أو فشله ىف إشباع حاجاته، وبني مجموعة الخصائص 

التــى تكــون لديــه ىف اســتجابته للتفاعــل مــع اآلخريــن.

بيــرس  الفــرد ىف إشــباعها  ينجــح  التــى  فالحاجــات 

أهميتهــا  تتضــاءل ىف  بــل  مشــكلة  متثــل  ال  وســهولة 

كموجه ومحدد للســلوك. كذلك فإن اإلشــباع الرسيع 

لتلك الحاجات يؤدى إىل أن يكتسب الفرد خصائص 

التطلعــات وســوف  مــن  أو مزيــد  بالنفــس  الثقــة  مثــل 

تنعكــس تلــك اآلثــار عــىل مــدى اســتعداده لالســتجابة 

للتفاعــل مــع النــاس.

فــإن مثــل هــذا اإلشــباع الرسيــع  أخــرى  ناحيــة  مــن 

الفــرد مــن  يتطلــب  الــذى ال  للحاجــات  الســهل 

مجهــودات تذكــر قــد يــؤدى إىل أن يبالــغ الفــرد ىف 

بــال شــك ىف  تقديــر طاقاتــه وقدراتــه وينعكــس هــذا 

طريقــة تعاملــه مــع النــاس أى ىف أمنــاط ســلوكه.

إال أن الفــرد ال يتمكــن دامئــا مــن إشــباع كل حاجاتــه 

بنفــس الدرجــة مــن الســهولة واليــرس. بــل ىف كثــري مــن 

األحيــان يعــرتض ســبيل هــذا اإلشــباع عــدد مــن العوائــق 

تختلف ىف مداها من مجرد تأخري اإلشباع إىل استحالته 

ىف بعــض األحيــان. وتــؤدى هــذه العوائــق إىل إصابــة 

الفرد مبا يسمى “اإلحباط”؛ واإلحباط )أى إعاقة تقدم 

الفرد ىف سبيل الحصول عىل أهدافه( أمر مألوف ىف 

الحياة العادية لإلنسان.... فقد تقف ظروف املجتمع 

أو طبيعــة  املــوارد واإلمكانيــات  نقــص  املاديــة )مثــل 

املنــاخ( أو الظــروف االجتامعيــة مــن عــادات وتقاليــد 

حائــال دون الفــرد وإشــباع بعــض حاجاتــه، كــام قــد يعــود 

العائــق إىل الفــرد نفســه الــذى قــد متنعــه طريقــة تكوينــه 

النفــى أو الفســيولوجيى مــن تحقيــق أهدافــه.

ومــا يهمنــا هنــا هــو تأثــري اإلحبــاط عــىل خصائــص 

الفــرد. وبصفــة عامــة قــد يــؤدى فشــل الفــرد ىف إشــباع 

حاجاتــه إىل تغيــريات بنــاءة وخالقــة ىف تفكــريه، وإىل 

أهدافــه  عــىل  للحصــول  جديــدة  ألســاليب  ابتــكاره 

وقــد ينطــوى هــذا عــىل اكتســاب خصائــص شــخصية 

اإلحبــاط  هــذا  يــؤدى  قــد  أخــرى  ناحيــة  مــن  جديــدة. 

اليــأس ومــا يصاحبــه مــن توتــر عصبــى  القنــوط أو  إىل 

واضطرابــات نفســية وبالتــاىل إىل ســلوك غــري طبيعــى 

وانهيــار ىف شــخصية اإلنســان. ىف مثــل تلــك األحــوال 

مــن  الدفاعليــة  األســاليب  بعــض  إىل  اإلنســان  يلجــأ 

أجــل حاميــة شــخصيته وتأكيــد تصــوره لنفســه وحاميــة 

لذاتــه. وقــد  الشــخص  احــرتام  ســمعته واإلبقــاء عــىل 

يؤدى االلتجاء إىل تلك األساليب الدفاعية إىل تنمية 

بعــض الخصائــص والصفــات الشــخصية املتطرفــة مثل 

العدوانية، االنطوائية ورفض اآلخرين وما إىل ذلك()2(.

يقول الدكتور/ محمد حسن بغش يف كتابه )أدب 

األطفــال أهدافــه وســامته( مشــريًا إىل أهميــة مرحلــة 

الطفولة: )فإن الطفولة مرحلة مهمة من مراحل العمر، 

كاألرض البكــر املعطــاء التــي ميكــن أن نســتنبت فيهــا 

بالرعايــة والعنايــة، وتعهدتهــا  فــإذا حظيــت  نريــد،  مــا 

ة، وأصبحــت تبنــي  األيــدي األمينــة نشــأت صالحــة خــريِّ

وتعطي كام تعطي الشجرة الطيبة، وإذا مل تنل الرعاية 

املطلوبــة، بــل تركــت بــني يــدي الشــياطني واملفســدين 

كــام  وتفســد  تهــدم  نشــأت رشيــرة ســيئة، وأصبحــت 

تعطــي الشــجرة الخبيثــة.

لهــذا اهتــم املربــون باألطفــال، وبذلــوا لهــم كثــريًا مــن 

الرعايــة لــي ينشــؤوا كــام تريــد لهــم األمــة، ولــي تغــرس 

والعــادات  واألفــكار  العقائــد  نفوســهم وعقولهــم  يف 

العــرص  هــذا  لهــم. ويف  يريدونهــا  التــي  واالتجاهــات 

الــذي()3(.

ويشــري  املرحلــة،  تلــك  خطــورة  كذلــك  ويوضــح 

وإحســان  ورعايتــه  بالطفــل  االهتــامم  رضورة  إىل 

مراحــل  أهــم  مــن  الطفولــة  فيقول)ومرحلــة  تنشــئته؛ 

تتميــز  فهــي  وأكرثهــا خطــورة،  اإلنســان،  عنــد  الحيــاة 

عــن غريهــا بصفــات وخصائــص واســتعدادات، وهــي 

أســاس ملراحــل الحيــاة التاليــة، وفيهــا جــذور ملنابــت 

اإلنســان،  مواهــب  تتفتــق  ففيهــا  اإلنســاين:  التفتــح 

وتــربز مؤهالتــه، وتنمــو مداركــه، وتظهــر مشــاعره، وتتبــني 
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إحساســاته، وتقــوى اســتعداداته، وتتجــاوب قابلياتــه 

مــع الحيــاة، ســلبًا أو إيجابًــا، وتتحــدد ميولــه واتجاهاتــه 

بالبنــاء  شــخصيته  تأخــذ  وفيهــا  الــرش،  أو  الخــري  نحــو 

والتكويــن، لتصبــح –فيــام بعــد- متميــزة عــن غريهــا مــن 

األخــرى. الشــخصيات 

طفولــة  مــن  أطــول  بأنهــا  اإلنســان  طفولــة  وتتميــز 

الحيــوان، وبــأن مطالــب رعايــة هــذه الطفولــة ال تقتــرص 

الحــال يف  هــي  كــام  والوقايــة –  الغــذاء  عــىل مجــرد 

ونفســية  رعايــة عقليــة  تحتــاج إىل  إنهــا  بــل  الحيــوان- 

أكــرم  بوصفــه  اإلنســان  مــع طبيعــة  تتــالءم  واجتامعيــة 

- ومــن هنــا ُعنيــت البحــوث  مخلوقــات اللــه - عــزَّ وَجــلَّ

النظريــة  مــن مجــاالت املعرفــة  كثــري  والدراســات يف 

بالطفولــة()4(. والتطبيقيــة 

وتشري شيخة بنت عبدالله أحمد الربيي بالعبيد 

إىل شخصية الطفل وطبيعتها يف رسالتها للامجستري 

بعنــوان )القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف القصــص ضمــن 

النشــاط غــري املنهجــي باملرحلــة االبتدائيــة باململكــة 

املراحــل  وتعتــرب  فتقول)هــذا  الســعودية(،  العربيــة 

األوىل من عمر اإلنسان “مرحلة الطفولة “ من املراحل 

الهامــة يف حياتــه ألن الطفــل ركيــزة املجتمــع األوىل، 

توجــه  املتطــورة  املجتمعــات  نــرى  أن  عجــب  ال  لــذا 

أمرهــا  عــىل  والقيــام  بالطفولــة  العنايــة  اهتاممهــا إىل 

يف شــتى النواحــي االجتامعيــة واألرسيــة والتعليميــة...

وغريهــا، حتــى أن قضيــة الطفولــة أصبحــت مــن القضايا 

الهامــة التــي تقــوم مــن أجلهــا املؤمتــرات والدراســات 

والربامــج ســواء أكانــت مــن قبــل مؤسســات حكوميــة أو 

أهلية متمثلة يف إعالم؛ وتربية وتعليم؛ وصحة؛ وفنون 

وتقديــم كل مــا ميكــن أن يســهم يف الرقــي بالطفولــة.

كــام أن تنــوع األســاليب والوســائل الرتبويــة مســألة 

والبيئــة  وأهدافــه  املجتمــع  فلســفة  ذلــك ألن  هامــة 

ومســتوى  األفــراد  بــني  الفرديــة  والفــروق  االجتامعيــة 

ثقافتهم أمور يلزم مراعاتها للنهوض بالعملية الرتبوية(

.)5(

بناء يخصية الطفل وتكوينها

درس علــامء النفــس طبيعــة الشــخصية الطفوليــة وبينــوا 

مالمحها الرئيسة وأهم املؤثرات املكونة لتلك املالمح 

سواء أكانت مالمح إيجابية أو سلبية.

الطفل بم التقليد والتجديد واالبتكار

حياتهــا  يف  مَتُــرُّ  مزاجيــة  شــخصية  الطفــل  شــخصية 

بخربات مختلفة تكتسب منها ما يبلور الصور النهائية 

ابتــكار  أو  اآلخريــن  تقليــد  بــني  يتأرجــح  فالطفــل  لهــا؛ 

ترصفات وسلوكيات متمردة عىل املحيط الذي يعيش 

لتأســيس  يســعى  أن  مــن حولــه البــد  فيــه، واملجتمــع 

و  اإلنســانية  القيــم  مــع  يتــواءم  مبــا  الطفــل  شــخصية 

املجتمعية الضابطة ألفراده مبا يضمن استمرارية القيم 

اإلنســانية واملجتمعــة اإليجابيــة والبنــاءة وبقاءهــا، ونبــذ 

القيم السلبية الهادمة التي قد تخل باستقراره وتعمل 

عــىل عــدم اســتمراره.

أيًضــا إىل  بريغــش  الدكتــور محمــد حســن  ويشــري 

املرحلــة مصــوًرا  تلــك  اإلنســان يف  طبيعــة شــخصية 

رائًعــا، فيقول:)وتــدل دراســات  إياهــا تصويــرًا بالغيًّــا 

كثــرية أجريــت يف مجــاالت علــم النفــس والرتبيــة، عــىل 

أن نســبة كبــرية مــن مقومــات شــخصية الفــرد املعرفيــة 

والوجدانية والسلوكية تتشكل يف السنوات الخمس أو 

الست األوىل من عمره؛ ألن الطفولة كالكتاب املفتوح 

األبيض الصفحات، يســجل فيه كل ما يود صاحبه، أو 

يــرد عليــه مــن حــوادث وأحــداث تعــرض عليــه أو تقــع يف 

محيطــه، أو انطباعــات ترتســم يف مخيلتــه وذاكرتــه()6(.

وتشري شيخة بنت عبدالله أحمد الربيي بالعبيد 

إىل أهمية األدب يف تنشئة الطفل اجتامعيًّا وإنسانيًّا 

وضبط ســلوكياته، فتقول:)ومن الوســائل التي لها دور 

كبري يف تربية الطفل والعناية به: أدب األطفال ألنه يؤثر 

بطريقة مبارشة وغري مبارشة يف عقل الطفل ووجدانه، 

ومثــل هــذا التأثــري الــذي يســتجيب لــه الطفــل بســهولة 

يحقــق أهدافــه املبتغــاة منــه، والســيام أن عقــل الطفــل 
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يف هــذه املرحلــة خامــة لينــة ميكــن تشــكيلها بالصــورة 

التــي نريــد، 3 والقصــة متثــل الفــن األديب األكــرث أهميــة 

إىل  الفطــري  ميلــه  تغــذي  فهــي  الطفــل؛  وتأثــريا يف 

املتعــة الفنيــة حــني تفتــح أمــام خيالــه مجــاالً لالنطــالق 

يف عــامل القصــة الفســيح()7(.

ويبــني الدكتــور محمــد حســن بريغــش أهميــة األدب 

بشــكل عــام يف تنشــئة األطفــال وضبــط ســلوكياتهم، 

يــرثي  ألنــه  مهــم؛  لألطفــال  بالنســبة  فيقول)والشــعر 

الخربات ويزيد من التجربة، ويريب اإلحساس والذوق، 

ويضفــي كثــريًا مــن الصــور الجميلــة والــرؤى العذبــة عــىل 

صــور التعبــري، وينشــط خيــال الطفــل ويســاعده عــىل 

اكتشاف جامل املنظر والتعمق يف اإلحساس به()8(.

اإلنســانية  القيــم  تشــكيل  يف  الشــعر  أثــر  ويبــني 

وتغيــريه،  ســلوكه  وضبــط  الطفــل  عنــد  واالجتامعيــة 

فيقول)ومــن أهــم رشوط هــذا الشــعر يف مضمونــه أن 

يحقق األهداف املحددة لرتبية األطفال يف كل مرحلة 

ــنَّ ِســنُّ تنشــئة وتربيــة  مــن مراحــل حياتهــم؛ ألن هــذه السَّ

وبناء، وكل كلمة تنقش أثرًا لها يف نفس الطفل وذهنه 

ويف ذوقــه أو ســلوكه()9(.

التحتيــة األساســية  البنيــة  إن مرحلــة الطفولــة هــي 

لكل املجتمعات اإلنسانية، وعىل جميع املجتمعات 

االهتــامم باألطفــال ورعايتهــم، وابتــكار وســائل وطرائــق 

جديــدة للرتبيــة تناســب طبيعــة شــخصياتهم وتواكــب 

حياتهــم العرصيــة، يك يتمكــن كل مجتمــع إنســاين مــن 

تنشــئة أفــراده وعنــارص مســتقبله مبــا يضمــن لــه األمــن 

واألمــان والتقــدم واالســتقرار.

تعــددت  وخطورتهــا،  الطفولــة  مرحلــة  وألهميــة 

الدراســات اإلنســانية التــي تــويل هــذه املرحلــة اهتامًمــا 

والتنشــئة  والتثقيــف  اإلعــداد  حــول  تــدور  كلهــا  كبــريًا 

بالطفــل  اهتمــت  كثــرية  دراســات  فهنــاك  والعــالج؛ 

ورضورة العناية به يف مختلف مجاالت الثقافة والتعليم 

واإلعالم واألدب؛ فهناك دراسات طرحت أفكاًرا مثل: 

البنــاء النفــيس والوجــداين للطفــل )البعــد الغائــب يف 

مناهــج التعليــم بالعــامل العــريب(، وتحــدث بعضهــم عن 

القيــم الرتبويــة يف برامــج األطفــال ودور وســائط اإلعــالم 

يف تعزيزها، وتناول آخر القيم الرتبوية يف بعض برامج 

األطفال اإلذاعية يف دولة ما أو عدة دول، وتكلم آخرون 

عــن القيــم التــي تتضمنهــا أفــالم ومسلســالت الرســوم 

املتحركة يف تلفزيون دولة أو عدد من الدول، وهناك 

مــن تحــدث عــن عــالج املشــكالت الســلوكية لألطفــال 

من خالل العالج بالقراءة، أو اقرتح برامج لتنمية الوعي 

البيئــي لــدى األطفــال بتوظيــف بعــض األنشــطة الفنيــة 

واملوســيقية، وأمــا الحديــث عــن أدب األطفــال ودوره 

فقــد دارت حولــه دراســات كثــرية وظهــرت رؤى توجــه 

مســاره وتبــني خصائصــه وذلــك ألهميــة األدب يف حيــاة 

الطفــل ودوره األســاس والرئيــس يف توجيههــا؛ فهنــاك 

من تحدث عن نظرة مستقبلية إىل أدب الطفل، ومن 

تحــدث عــن ثقافــة املجتمــع وعالقتهــا مبضمــون أدب 

األطفــال، وهنــاك مــن بحــث عــن املنعطفــات الرئيســة 

تحــدث  مــن  الطفــل، وهنــاك  أدب  تطــور  الثابتــة يف 

عــن أســس اختيــار النصــوص املناســبة ألدب األطفــال، 

وعــن املوقــف االنتقــايئ وأهميتــه يف توظيــف الــرتاث 

األطفــال مدخــالً  عــن أدب  تكلــم بعضهــم  و  للطفــل، 

للرتبيــة اإلبداعيــة للطفــل.

ويف الحديــث عــن أهميــة القصــة أحــد أمنــاط   

األدب الطفــويل، فهنــاك دراســات كثــرية اهتمــت بهــا 

وأســلوبها؛  وصياغتهــا ومبضمونهــا  كتابتهــا  وبطريقــة 

فطرحــت مجموعــة مــن التســاؤالت التــي بنيــت عليهــا 

تنشــئة  وأهميتهــا يف  القصــة  دور  تناولــت  دراســات 

األطفــال وغــرس القيــم اإلنســانية واالجتامعيــة فيهــم، إن 

القصــة )والقصــة متثــل الفــن األديب األكــرث أهميــة وتأثريًا 

الفطــري إىل املتعــة  ميلــه  تغــذي  فهــي  الطفــل؛  يف 

لالنطــالق يف  مجــاالً  خيالــه  أمــام  تفتــح  حــني  الفنيــة 

عــامل القصــة الفســيح()10(، ويقــول وليــد رفيــع الســعيد: 

)أمــا املدرســة االبتدائيــة فتعــد الســبيل الثــاين - بعــد 

األرسة وريــاض األطفــال إن مــر بهــا الطفــل- لغــرس القيــم 
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واملبــادئ وتوجيــه وتربيــة الطفــل، وتســتخدم املدرســة 

االبتدائيــة ضمــن أســاليبها الرتبويــة األســلوب القصــيص 

التعليــم  عمليــة  يف  أســاس  القصــة  أن  اعتبــار  عــىل 

املناهــج  بعــض  وقــد وضعــت  االبتدائيــة،  باملرحلــة 

الدراســية يف هــذه املرحلــة بأســلوب قصــيص)11(.

كــام تعــد القصــة أحــد املجــاالت التثقيفيــة الذاتيــة 

الــال مدرســية التــي تشــبع حاجــات الطفــل وتغــرس قيــم 

واتجاهــات املجتمــع وتوثــق الصلــة بــني الطفــل والكلمــة 

املطبوعة من خالل صورها التي تُْعرَُض بأسلوب شيق 

ســهل ومبسط)12(.

القصة وبناء الشخصية

إن طبيعــة الرتبيــة اإلنســانية وفــّن التعامــل مــع الحيــاة 

ومشــكالتها علــم وخــربة يتعلّمهــام اإلنســان مــن الكتــب 

أو مــن تجــارب اآلخريــن أو مــن تجاربــه هــو الشــخصيّة، 

والعمــل القصــيص ومكوناتــه الفنيــة وطبيعتــه الحكائيــة 

لــه دور مهــم يف بنــاء الشــخصية الطفوليــة التــي تكــون 

يف مراحلها األوىل من التبلور واالكتامل؛ إذ إن الطفل 

يعيــش مراحلــه األوىل يف مجتمــع ذي عــادات وتقاليــد 

معهــا  يتكيــف  أن  الطفــل  عــىل  ويفــرض  ومعامــالت 

ويسهم يف دميومتها للحفاظ عىل كيان هذا املجتمع 

واســتمراره واســتقراره.

وفيام يتعلق بالحياة االجتامعية فإّن املزاج عموًما 

بهــا  ميــر  التــي  التجــارب  لكــن  الطفــل،  مــع  يولــد  أمــر 

الصغري هي التي ستؤثر وتتدخل يف تكوين شخصيته.

رغبــة يف  مــن  بــه  تتســم  مبــا  الطفــل  إن شــخصية 

دائــم  تجعلــه  مــا  هــي  والتكيــف  واالكتشــاف  املعرفــة 

بــه  يحيــط  مــا  لــكل  ترضيــه  إجابــات  ليجــد  التســاؤالت 

يــدور يف عقلــه. أو  قلبــه  ويشــغل 

خفــي  بشــكل   – إجابــات  تقــدم  قــد  القصــة  إن 

وهــادئ وُمــرٍْض- عــن تســاؤالت كثــرية تــدور يف عقلــه 

وتشغل قلبه، وقد تقوده بهدوء إىل التكيف مع القيم 

املجتمعيــة واإلنســانية املســتقرة يف مجتمعــه وتحــول 

بينــه وبــني التمــرد عليهــا أو مخالفتهــا.

مــن  وســيلة  القصــة  )إن  املشــايل:  هــدى  تقــول 

الوســائل الرتبويــة إلعــداد النــشء، بــل تعــد مــن أقــدم 

الوســائل ولقــد اســتخدمت القصــة يف الرتبيــة  هــذه 

عــىل مــر العصــور اإلنســانية، واســتقر رأي رجــال الرتبيــة 

وعلامء النفس عىل أن األسلوب القصيص هو أفضل 

نريــد تقدميــه لألطفــال  مــا  نقــدم عــن طريقهــا  وســيلة 

ســواء كان قيــاًم دينيــة أم أخالقيــة أم توجيهــات ســلوكية 

أو اجتامعيــة، وتحتــل القصــة املرتبــة األوىل يف أدب 

األطفال، ولقد أثبتت معظم الدراسات أن القصة هي 

األكــرث انتشــارا بــني األطفــال وأن لهــا القــدرة عــىل جــذب 

انتباههــم، فهــم يقرؤونهــا أو يســتمعون إليهــا بشــغف، 

ويتابعــون أحداثهــا مبتعــه وتركيــز وانفعــال وينخرطــون مع 

أبطالهــا، ويتعاطفــون معهــم ويبقــى أثرهــا يف نفوســهم 

لفــرتة طويلــة()13(.

وتقول أيًضا مشرية إىل أهمية العمل القصيص يف 

نقــل الخــربات والتجــارب إىل األطفــال وتكريــس القيــم 

اإلنســانية لديهم)وبوســع كل قصــة توفــري ذلــك املجــال 

الــذي فيــه يبــدي الصغــار ردود األفعــال املناســبة ملــا 

يواجهونــه مــن الوقائــع وحقائــق األمــور ومــن شــأن القصــة 

مساعدة األطفال عىل إدراك العالقات وما يربط بني 

شــخصيات القصــة الواحــدة، ومســاعدة الطفــل عــىل 

كيفيــة األخــذ بــه نهًجــا يف الحيــاة.

- هنــاك نقطــه لهــا أثرهــا الكبــري يف تنميــة الطفــل 

وتنشــئته اجتامعيًّــا وهــي أن القصــة تنقــل ملخاطبيهــا 

رســائل وقيــاًم قــد تســمع مــن الطفــل، فالتقــاط هــذه 

واالجتامعيــة  األرسيــة  القيــم  لتعلــم  الرســائل مدرســه 

واإلنســانية علاًم أن التقاط هذه الرســائل غري املبارشة 

أحــب إىل الطفــل.

إىل جانــب ذلــك؛ فــإن القصــة أيًضــا تزيــد الصغــار 

دقة وتركيزًا وتكسبهم قدرة السامع الفاعل واملجدي. 

وهــذا مــا يُنمــي فيهــم قــدرة الدقــة والرتكيــز الالزمــني.

إن نقــل القصــة أو رسدهــا طريقــة تعليــم الفتــة لنظــم 
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أمــور الطفــل و تفعيلــه، فبوســع القصــة تعليــم كيفيــة 

الرتكيز عىل املوضوع واإلمعان يف متابعته. فهي -أي 

القصــة- تعلــم األطفــال أيضــاً الكثــري مــن املفــردات التــي 

قــد ال تســتخدم يف الحــوار اليومــي، وكذلــك التجــارب، 

واملشــاعر، والعواطــف وطبيعــة رؤيــة الكبــار ملــا يــدور 

مــن حولهــم()14(.

أنــواع  بريغــش إىل  الدكتــور محمــد حســن  ويشــري 

القصــة املتعــددة فيقول)بعــد اســتعراض أهــم عنــارص 

القصة البد من اإلشارة إىل أنواع القصة ومنها: القصة 

االجتامعيــة،  والقصــة  العلميــة،  والقصــة  التاريخيــة، 

والقصة الوطنية، وقصة الحيوانات، وقصة املغامرات 

والخيال، وقصة األساطري، والقصة الفكاهية، والقصة 

إمــا  ينتــج  التنــوع  الشــعرية، والقصــة املرتجمــة. وهــذا 

طبيعــة  عــن  أو  الهــدف،  عــن  أو  املوضوعــات،  عــن 

أو الحبكــة()15(. الشــخصيات 

الرسد القصيص

يلعــب الــرسد القصــيص والحــي دوًرا بــارزًا ومهــام يف 

فعاليــة القصــة وأثرهــا ليــس فقــط يف أدب األطفــال بــل 

يف الفــن القصــيص بشــكل عــام؛ فالــرسد تقنيــة مهمــة 

بنــاء العمــل القصــيص بشــكل  وأساســية مــن تقنيــات 

عــام ملــا يثــريه مــن لــذة ومــا يبنيــه يف نفــس املتلقــي 

للعمــل القصيــي؛ إذ إنــه يجــذب انتباهــه ويثــري دهشــته، 

ويجعله دائم التتبع لعنارص العمل القصيص للوصول 

إىل مرحلــة الكشــف يف نهايــة العمــل التــي تشــبع رغبــة 

املتلقي للنص القصيص من لذة املتابعة واالندهاش 

إىل مرحلــة الكشــف والتشــبع مبكنــون العمــل الفنــي.

يقــول نبيــل عودة:)الفكــرة القصصيــة يجــب أن تنمــو 

يتحــاور معهــا  الكاتــب، أن  نــار هادئــة يف ذهــن  عــىل 

بذهنــه، أن يعيــش تفاصيلهــا، يهلــوس بهــا، أن يبنيهــا 

ويهدمهــا مــرات قبــل أن يعيــد بنائهــا وتشــكيل أطرافهــا 

أن  أبعادهــا...،  ليفهــم  يفلســفها  أن  وشــخصياتها، 

يبــدأ الخربشــة  أيــن يريــد أن يصــل قبــل أن  يعــرف إىل 

بعــدة  أغــرق  لكــم اين أحيانــا  أقــول  الــورق.. هــل  عــىل 

أفــكار قصصيــة وعندمــا تكتمــل أســتطيع صياغتهــا تباعــاً 

برسعــة وبــال توقــف؟

الفكــرة القصصيــة أو السياســية او النقديــة، حــني 

القصــص  مئــات  وأســلوبها..  نفســها  تفــرض  تكتمــل 

التــي أقرأهــا عــىل اإلنرتنــت أو يف الصحافــة املطبوعــة، 

ال أواصــل قراءتهــا بعــد الفقــرة األوىل أو الثانيــة منهــا... 

أكتشف أنها كتبت بطريقة استنامئية. تفتقد للعنارص 

بــال  والتلقائيــة  التدفــق  القصــيص،  النــص  األهــم يف 

تصنيــع واللغــة التــي تشــد القــارئ للفكــرة والقــدرة عــىل 

إثارة انتباه القارئ )الدهشة(، خلق شخصيات تنبض 

بالحيــاة وليــس مجــرد رســومات ورقيــة.

إن ضعــف عنــرص الدهشــة القصصيــة التــي تشــد 

القــارئ مــن الســطر األول، او اللغــة الدراميــة املعياريــة 

التــي ال قصــة بدونهــا، وإال تحولــت القصــة إىل مــادة 

إخبارية بلغة فذلكة وتشاطر مملة، تقتل عنارص القص 

الهامــة كلهــا. كذلــك ال قصــة جيــدة اال مبعرفــة أرسار 

اللغــة وطــرق الصياغــة()16(.

الطفل والرسد القصيص

إذا كان الحــي والــرسد مكــون مهــم وخطــري ومؤثــر يف 

حيــاة اإلنســان بشــكل عــام فإنــه لــه دور كبــري يف حيــاة 

الطفل الذي يأنس به ويتعلق به ويقتنع ويعتنق ما يرد 

فيه من أفكار تنرسب يف نفسه وتبني شخصية بهدوء 

دون إثارة غضبه أو استفزازه عن طريق طرائق الرتبية أو 

التثقيــف املجتمعيــة األخــرى التــي قــد يواجههــا ويتمــرد 

عليهــا يف محاولــة إلثبــات الــذات والشــعور بالتفــرد ولــو 

كان ذلك عىل حساب القفز والتمرد عىل تلك القيم.

تقمي الطفل للشخصيات القصصية

إن الطفل يقلد بشكل مبارش وغري مبارش الشخصيات 

لــه؛  تحــىك  أو  يقرأهــا  التــي  القصــص  يراهــا يف  التــي 

اإلنســانية  والقيمــة  الرئيســة  الفكــرة  يحمــل  والكاتــب 
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داخــل  للشــخصيات  ســلبية  أو  إيجابيــة  واالجتامعيــة 

القصــة، ويقــوم بتوجيــه ســلوك الطفــل وتنميــة احرتامــه 

وتقديــره لقيمــه االجتامعيــة مــن خــالل احــرتام وتقديــر 

املجتمــع القصــيص الخيــايل لهــا وقبولهــا، أو يجعلهــا 

يتخــذ منهــا موقًفــا مغايــرًا رافًضــا لهــا مــن خــالل عــدم 

قبــول املجتمــع القصــيص الخيــايل لهــا ورفضــه إياهــا؛ 

إن القــاص الواعــي والدقيــق هــو الــذي يصنــع بقصتــه 

مجتمًعــا خياليًّــا للطفــل يؤثــر فيــه ويوجــه ســلوكه.

إن الطفــل يحــاول تقليــد الشــخصيات املقبولــة أو 

التــي تلقــى تقديــرًا يف املجتمــع الخيــايل الــذي يعيــش 

اإليجابيــة،  فيقلــد ســلوكياتها  القصــة  خــالل  مــن  فيــه 

ال  التــي  املقبولــة  غــري  الشــخصيات  تلــك  مــن  وينفــر 

الــذي يعايشــه  تلقــى ترحيبًــا يف املجتمــع القصــيص 

قــراءًة أو اســتامًعا.

مناذج من قصي األطفال

منطلقات التحليل والتناول

ينطلق تحليلنا للنامذج القصصية من منطلقات البنية 

والغايــة، وســركز عــىل أهــم العنــارص الرسديــة الفاعلــة 

يف النــامذج التــي ســنقوم بتحليلهــا وبيــان أهــم القيــم 

التي تدعمها وتنميها لدى الطفل، وقد اخرتت مناذج 

للطفــل؛  العمريــة املختلفــة  قصصيــة متثــل املراحــل 

فهنــاك قصــة ملرحلــة الطفولــة املبكــرة، وأخــرى ملرحلــة 

الطفولــة املتوســطة، وثالثــة ملرحلــة الطفولــة املتأخــرة، 

وانطلقنــا يف تحليلهــا مــن العنــارص الرسديــة اآلتيــة:

لــه/  املــروي  الــراوي،  الكاتــب، صــوت  الــراوي/ 

أو  الرئيســة )خــرية  الشــخصية  الشــخصيات:  الطفــل، 

رشيــرة(، الشــخصية الثانويــة )خــرية أو رشيــرة(، تعــدد 

اإلنســانية واملجتمعيــة  القيمــة  األحــداث وبســاطتها، 

)جدلية العالقة بني النص/القصة واملتلقي/الطفل(.

الكسالن وتاج السلطان

الراوي/ الكاتب:

يعقوب الشاروين

صوت الراوي:

والقصــة تعــددت أحداثهــا وتشــابكت مبــا يتناســب 

وطبيعــة مرحلــة الطفولــة املتأخــرة مــن حيــث النضــوج 

الــذي يســتطيع متابعــة األحــداث املتعــددة  العقــيل 

معهــا،  ويتفاعــل  القصــيص  العمــل  واملتشــابكة يف 

ــه الــذي يتخفــى وراء  إىل جانــب صــوت الــراوي املوجِّ

األحداث، من ذلك ما تردد يف ثنايا العمل القصيص 

مثــل:

وفهم الخليفة أن زبيدة تعاتبه النشغاله عن متابعة 	 

إمتام صنع هديته إليها.

يف ثقة من يحرتم نفسه قبل أن يحرتمه اآلخرون.	 

أحمــل إليكــم هــذه الهدايــا ال خوفًــا مــن ذنــٍب، وال 	 

طمًعــا يف مكافــأٍة.

وهــي أخطــار ال يقــدر مــدى الرعــب الــذي تثــريه إال 	 

مــن عــاىن الــرصاع ألجــل الحيــاة أثنــاء اإلبحــار ســتة 

أيــام يف بحــر هائــج.

الحــال واحــد يف دنيــا البــرش وعــامل القــرود يف أن 	 

الــذيك فيهــام مضطهــد مــن غــريه.

الســفينة بغــري رشاع أبطــأ كثــريًا مــن القــوارب، وعــدد 	 

من يجدفون فوق كل قارب يتساوى مع عدد بحارة 

الشيخ ظافر كلهم.

فضوء القمر الشــاحب ال يكفي لكشــف قرد صغري 	 

يســبح يف هدوء عىل ســطح املحيط الواســع.

البحــر، 	  قــرود جــزر  أنقذتنــي مــن عــدوان  دراهمــك 

يوًمــا  بهــا  تبخــل  التــي مل  بالــرثوة  لــك  وقــد جئــت 

املحتاجــني. عــىل 

املروي له/ الطفل:

القصة تناسب األطفال من الفئة العمرية املتأخرة 

.)12 -11(
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الشخصيات:

الشخصية الرئيسة )خرية/ إيجابية أو رشيرة/ سلبية(:

عبد السالم الكسالن.	 

التاجر املشهور الشيخ عبد الظاهر.	 

الشخصية الثانوية )خرية/ إيجابية أو رشيرة/ سلبية(:

الخليفة هارون الرشيد.	 

الطبيب املعالج لعبد السالم الكسالن.	 

والدة عبد السالم.	 

أصحاب الشيخ ظافر التاجر املشهور.	 

القرد املنتوف الشعر.	 

أبو األجراس أظرف رواة النوادر واألخبار يف بغداد، 

الغالم )همدان(، زبيدة زوجة الخليفة، كبري الحجاب، 

املريــض،  الجــار  الســياف،  مــرسور  التجــار،  شــهبندر 

الســيدة العجــوز املريضــة والقعيــدة، الرجــل صاحــب 

القــرود، غواصــو اللؤلــؤ، صائــدو الــرؤوس، البحــارة.

القيــم اإلنســانية واملجتمعيــة )جدليــة العالقــة بــني 

النص/القصــة واملتلقي/الطفــل(:

أنت تربر كسلك، قلة حركتك سبب آالمك.	 

نقود قليلة بعد عمل مخلص نقود مباركة.	 

رعايــة املحتاجــني واملــرىض تجعــل صاحبهــا قــدوة 	 

عنــد النــاس.

شغلتنا حسابات الربح والخسارة عن فعل الخري.	 

إهامل الفقراء مجلبة للحظِّ اليسء.	 

الوعد وعد ولو تعلق األمر بدرهم واحد.	 

مساعدة املحتاجني تزيد املال وتباركه وال تنقصها 	 

شيئًا.

الوفاء بالوعد يجلب النجاة.	 

الوزير الحكيم

الراوي/ الكاتب:

سلوى مطاوع

صوت الراوي:

يتناســب وطبيعــة  تعــددت أحداثهــا مبــا  والقصــة 

مرحلــة الطفولــة املتوســطة مــن حيــث النضــوج العقــيل 

الــذي يســتطيع متابعــة األحــداث املتعــددة يف العمــل 

تتعــدد  القصــة  وهــذه  معهــا،  ويتفاعــل  القصــيص 

الشــاروين  يعقــوب  مــن قصــة  أبســط  أحداثهــا بشــكل 

السابقة ذات األحداث املتعددة واملواقف اإلنسانية 

القصــة  هــذه  ــه يف  املوجِّ الــراوي  املتكــررة، وصــوت 

يتخفــى وراء أحــداث القصــة وبشــكل أبســط مــام بــدا 

عليــه يف العمــل القصــيص الســابق، مــن ذلــك مــا تــردد 

يف ثنايــا العمــل القصــيص مثــل:

الوزيــر كالدهــار أحاديــث ممتعــة مليئــة 	  أحاديــث 

والحكمــة. باملعرفــة 

الــذي 	  والحــب  الصفــاء  تعكــس  بيضــاء  والبــرشة 

للنــاس. قلبــه  يف  يحملــه 

امللــك 	  وجــه  عــىل  الغضــب  شــدة  الوزيــر  الحــظ 

وهــو يلقــي أوامــره؛ وأدرك بحكمتــه أنــه ال فائــدة مــن 

مناقشــته يف هــذه األوامــر، ويف هــذه اللحظــة ذاتهــا.

)كانــدي 	  بــني  يســود  ســوف  الــذي  العــداء  إن 

الخــرضاء( وغريهــا مــن املــدن املجــاورة يعلــم اللــه 

العــداء. يســتمر  متــى  إىل  وحــده 

املروي له/ الطفل:

األطفال الذين ينتمون ملرحلة الطفولة املتوسطة.

الشخصيات:

رشيــرة/  أو  إيجابيــة  )خــرية/  الرئيســة  الشــخصية 

: ) ســلبية

الوزير الحكيم )كالدهار(/ إيجابية خرية.	 

ملــك مدينــة كانــدي الهنديــة )كانــدي الخــرضاء(/ 	 

ســلبية رشيــرة.

ملك قرية )مادونا(/ إيجابية خرية.	 

رشيــرة/  أو  إيجابيــة  )خــرية/  الثانويــة  الشــخصية 

: ) ســلبية
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الطفــل باجــي، األمــرية ســوهان، العامــل املســئول 	 

رســول  مادونــا،  ملــك  وزراء  الســاعة،  إدارة  عــن 

الفالحــون،  كانــدي،  ملــك مادونــا، حــارس ملــك 

ناهــي. العجــوز  املربيــة  الصيــادون، 

القيمــة اإلنســانية واملجتمعيــة )جدليــة العالقــة بــني 

النص/القصة واملتلقي/الطفل(:

التفكــري الــذيك يحــل املشــكالت الخطــرية، وينجــي 	 

أصحابــه واآلخريــن مــن مهالــك محققــة.

كظم الغيظ والتحكم يف الغضب.	 

سلك كل الطرق السلمية التي توصل لألهداف.	 

ترك الجشع، و السعي يف الخري دون تسلط.	 

 	. َّ ِّ يجلُب الرشَّ التفكري يف الرشَّ

الحبة العارشة

محاســن جــادو: الحبــة العــارشة، مكتبــة بدايــة، القاهــرة، 

الطبعة األوىل، 2008م.

الراوي/ الكاتب:

أ. محاسن جادو

صوت الراوي:

يناســب  والقصــة ذات أحــداث بســيطة جــًدا مبــا 

بســاطة  حيــث  مــن  املبكــرة  الطفولــة  مرحلــة  طبيعــة 

األحــداث  متابعــة  يســتطيع  الــذي  العقــيل  اإلدراك 

البســيطة يف العمــل القصــيص ويتفاعــل معهــا، وهــذه 

القصــة أحداثهــا مبســطة بشــكل أبســط مــن القصتــني 

القصــة  هــذه  ــه يف  املوجِّ الــراوي  األوليــني، وصــوت 

الحــال يف  هــو  كــام  القصــة  أحــداث  وراء  يتخفــى  ال 

بســيط  أســلوب  يف  يــأيت  بــل  الســابقتني  القصتــني 

الســابقني،  القصصــني  العملــني  يف  عليــه  بــدا  مــام 

النصيحــة  يعمــد يف مقدمتهــا إىل  الكاتــب  نــرى  بــل 

والتوجيه املبارشين، من ذلك ما تردد يف ثنايا العمل 

مثــل: القصــيص 

صديقي يف هذه القصة درس يف عاقبة اإلهامل، 	 

فقد أضاع علينا الكثري من الوقت والجهد.

مــع 	  الصغــري  فــإن  الصغــرية؛  باألمــور  تســتهني  وال 

كبــريًا. يصبــح  الصغــري 

يــأيت صوتــه متخفيًّــا وراء كالم شــخصيات قصتــه 	 

مقدًمــا لهدفــه مــن الحــي والــرسد للقصــة مصــادًرا 

ومحاكــاًم  كامــالً،  واملحــي  الــرسدي  بنائــه  عــىل 

يــرتك  أن  مــن  بــدالً  داخليًّــا  قصتــه  لشــخصيات 

القــراءة  بعــد  عليهــا  الحكــم  الطفــل  للمتلقــي/ 

العمــل  داخــل  وأفعالهــا  لســامتها  املتابعــة  بعــد 

الجــد يف نفســه  القصــيص، حيــث يقول)همــس 

متحرًسا: أحمد ال يهتم بالقليل، وهذا يشٌء خطري 

الكثــري. بالقليــل ال ميتلــك  يهتــم  للغايــة، فمــن ال 

العمــل 	  مــن  عليــه يف  والنــص  املبــارش  التوجيــه 

القصــيص، حيــث يقــول: )قــال أحمــد: اآلن أدركــت 

الــدرس جيــًدا يــا جــدي العزيــز، ومل أعــد أفــرط يف 

القليــل أبــًدا.

: نعــم يــا بنــي؛ فالقليــل أصــل الكثــري،  فقــال الجــدُّ

ومــن ال يحافــظ عــىل القليــل يفقــد الكثــري.

املروي له/ الطفل:

تســتهدف هــذه القصــة األطفــال املنتمــني ملرحلــة 

الطفولــة املبكــرة.

الشخصيات:

الشخصية الرئيسة )خرية أو رشيرة(:

الجد/ خرية إيجابية.	 

أحمد/ رشيرة سلبية بشكل مؤقت.	 

الشخصية الثانوية )خرية أو رشيرة(:

القيمة ا نسانية واملجتمعية )جدلية العالقة بم 
الني/القصة واملتلقف/الطفل(:

عاقبــة اإلهــامل؛ فاإلهــامل يضيــع الكثــري من الوقت 	 

والجهد.

َمْن ال يحافظ عىل القليل يفقد الكثري.	 

بيان خطورة عدم االهتامم بقالئل األمور وصغائرها؛ 	 

فكام يقول الشاعر:
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كـل الحوادث مبدأها من النظر *** ومعظم النار 

من مستصغر الرشر

نظــرة فتكــت يف قلــب صاحبهــا *** فتــك  كــم 

الســــهام بــال قــوس وال وتــر

فمن ال يهتم بالقليل ال ميتلك الكثري.

النتائل

إن للقصــة دوًرا هاًمــا ولهــا تأثــري منقطــع النظــري يف    -1

ترســيخ القيــم اإلنســانية واملجتمعيــة.

تَُعــدُّ القصــة إحــدى الوســائل الهامــة التــي تســهم    -2

يف تحقيق تنشئة اجتامعية آمنة؛ ألن الطفل يتأثر 

بهــا إىل حــٍد كبــري، فهــي تعنــي لــه عاملــه الخــاص 

الذي يجد فيه املثل الذي يحتذى، ويشكِّل لديه 

اإلحســاس واالنفعــال املناســبني لتكويــن األفــكار 

مــن  القصــة  عــىل  األطفــال  ويقبــل  واالتجاهــات، 

ذوات أنفســهم، فــال تُفــرض عليهــم فرًضــا يزهدهــم 

فيهــا، ويرصفهــم عنهــا، لذلــك متيــل نفوســهم إليهــا.

حيــث  مــن  األطفــال  بقصــص  يــة  العنا رضورة    -3

مــن  لهــا  تكتــب  التــي  العمريــة  للفئــة  مناســبتها 

والقيــم  الفنــي  والبنــاء  اللغويــة  الصياغــة  حيــث 

اإلنســانية التــي يُــراد توجيــه األطفــال إليهــا؛ خاصــة 

ألن األســلوب القصيص أســلوب يؤثر بشــكل قوي 

الناشــئة. ســلوك  يف 

التشجيع عىل دراسة كل ما ميُتُّ بصلٍة إىل قضايا    -4

الطفولــة فكــرًا وتربيــًة أو مــا يشــمل وســائل ووســائط 

تثقيــف الطفــل وتأديبــه؛ وألن أي إخفــاق يف هــذه 

الناحيــة قــد يرتتــب عليــه كثــري مــن حــاالت النكــوص 

والتعليــم،  الرتبيــة  وقيــم  أهــداف  يف  والرتاجــع 

ورضورة بــذل الجهــد الختيــار مــا يقــدم للطفــل مــن 

قصص عىل أن يكون ذلك االختيار وفًقا ألهداف 

الرتبيــة عــىل القيــم اإلنســانية واملجتمعيــة ومراعــاة 

مراحــل  مــن  األطفــال يف كل مرحلــة  احتياجــات 

طفولتهــم ومتطلباتهــا.

إسهام كتاب أدب األطفال بإبداعاتهم يف الكتابة    -5

لألطفال عىل أسس سليمة، وبأسلوب مناسب، 

والعيش مع تطلعات األطفال وهمومهم، والدخول 

إىل عاملهــم الداخــيل، ومواكبــة معطيــات العــرص 

الــذي يعيــش فيــه الطفــل ويتعامــل مــع معطياته.

مراعاة الكتاب يف إبداعاتهم معرفة نفسية الطفل    -6

يف كافــة املراحــل معرفــة قامئــة عــىل فهــم الطبيعة 

ســامتها،  ومعرفــة  البرشيــة،  والفطــرة  اإلنســانية 

التــي  واملؤثــرات  وغرائزهــا،  ودوافعهــا  ومنازعهــا 

تــرتك بصامتهــا عليهــا واالنطــالق مــن هــذا كلــه يف 

ترســيخ  للطفــل مبــا يســهم يف  اإلبداعيــة  الكتابــة 

القيم اإلنسانية واملجتمعية اإليجابية، ورصفه عن 

كل تــرصف غــري إنســاين وغــري أخالقــي قــد يــرض بــه 

ومبجتمعــه.

عــىل كتــاب أدب الطفــل العــرب عنــد العــودة إىل    -7

مــا  منــه  يختــاروا  أن  والشــعبي  الــرتايث  القصــص 

يتناســب مــع أســاليب الرتبيــة الحديثــة، مــع الرتكيــز 

عىل الواقع املعيش الذي يحيى فيه الطفل حتى 

ال ينفصــل الطفــل عــن واقعــه أو يشــعر بفجــوة بــني 

الواقــع الــذي يحيــاه والقصــص الــذي يتلقــاه.

عــىل الكاتــب أن يهتــم باللغــة التــي يكتــب بهــا فــال    -8

يتقعــر وال يســتغرب؛ فاللغــة مــن العنــارص املهمــة 

قصــص  عــام ويف  بشــكل  القصــيص  البنــاء  يف 

األطفــال بشــكل خــاص؛ فهــي الوعــاء الــذي يحمــل 

الكاتــب تجاربــه  إليــه  ثقافــة مجتمعــه وينقــل  إليــه 

وقيم مجتمعه، ناهيك عن أن اللغة يف ذاتها- وإن 

كانــت وســيلة القــاص يف أي مجتمــع - هــي قيمــة 

مجتمعية يف ذاتها، والكاتب عرب الفن القصيص 

للطفــل يغذيهــا وينميهــا.

يراعــي مؤلــف القصــص لألطفــال أو مــن يختارهــا    -9

لهــم الفئــة العمريــة التــي ينتمــي إليهــا الطفــل؛ فــكل 

مرحلة عمرية من أعامرهم يناسبها منط من أمناط 

القصِّ ومســتواياته قد ال تتناســب مع ســامت فئة 
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عمرية أخرى وخصائصها.

10 – عــىل األدبــاء تــرك مســاحة للطفــل إلعــامل عقلــه 

وقلبــه للكشــف عــن القيــم اإلنســانية واملجتمعيــة 

املقصــودة خــالل العمــل القصــيص، والبعــد عــن 

غــري  األســلوب  اعتــامد  املبــارشة؛ ألن  النصيحــة 

املبــارش يف العمــل القصــيص يجعــل الغايــة منــه 

أبقــى يف نفــس الطفــل وأكــرث رســوًخا وتقبــالً منــه.

املصادر واملراج 

شيخة بنت عبدالله أحمد الربيي بالعبيد: )القيم الرتبوية    -1

املنهجــي  غــري  النشــاط  ضمــن  القصــص  يف  املتضمنــة 

باملرحلــة االبتدائيــة باململكــة العربيــة الســعودية(، رســالة 

التعليــم  القــرى، وزارة  ماجســتري، كليــة الرتبيــة، جامعــة أم 

العــايل، اململكــة العربيــة الســعودية، عــام 1426- 1427ه.

عبد القدوس أبو صالح، نحو منهج إسالمي ألدب األطفال،    -2

 ،40 العــدد  العــارش،  املجلــد  اإلســالمي،  األدب  مجلــة 

الريــاض، 1425هـــ/ 2004 م. الســعودية – 

عيل السلمي: الشخصية والسلوك اإلنساين،   -3

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/
posts/201227

لطفي غازي: طبيعة الشخصية الناضجة،   -4

http://www.almualem.net/saboora/showthread.
php?t=31794

أهدافــه وســامته،  األطفــال  أدب  بريغــش:  محمــد حســن    -5

1996م. لبنــان،  بــريوت،  الرســالة،  مؤسســة 

نبيل عودة: خواطر حول تجربتي مع القصة القصرية،   -6

http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=5600

نــدوة: مــاذا يريــد الرتبيــون مــن اإلعالميــني، النــارش: مكتبــة    -7

الريــاض، 1982م. الخليــج،  لــدول  العــريب  الرتبيــة 
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اأدب الطفل عند اأبي احل�صن الندوي
''درا�صة نقدية حتليلية يف كتابه القراءة الرا�صدة لتعليم اللغة العربية''

حممد ح�صن عطا املنان عبد اهلل
استاذ مشارك يف النقد والبالغة، جامعة كسال، السودان

امللخص

نهدف من خالل ورقتنا_ إسرتاتيجية البناء والرسد يف أدب األطفال عند أيب الحسن الندوي _ إيل الوقوف 

عــيل إســرتاتيجية البنــاء والــرسد و الكتابــة الفنيــة عنــد أيب الحســن النــدوي مــن حــالل كتابتــه لألطفــال _القــراءة 

الراشــدة،..الخ_بالرتكيز عــيل اآليت:1/حســن املطالــع واالنتهاء2/طريقــة تنــاول الشــخصيات وطريقــة الحــوار 

بينهــا3/ التنــاص” وعــرب منهــج اســتقرايئ تحليــيل وصــل الباحــث النتائــج التاليــة:

1/مــن املطالــع مــا يبتــدئ مبشــهد عــام، وأحيانــا بذكــر املــكان، وأحيانــا أخــري بالتواصــل مــع القــارئ ثــم الــرسد 

للتشــويق2/ الشــخصيات بعضهــا نــام يف القصــة واآلخــر غــري ذلــك كــام مل ينــس الكاتــب أن يتنــاول الصفــات 

الجســمية لشــخصياته كــام هــو معمــول بــه يف فــن الــرسد القصيص.3/الحــوار بــني الشــخصيات يتســم يف كل 

املشــاهد الحواريــة بالبســاطة واإليجــاز مراعــاة للســن العمريــة لألطفال4/أحيانــا نجــد أبــا الحســن النــدوي يف 

كتابته لألطفال يتناص مع القرآن الكريم والسنة مام يعني بروز األثر اإلسالمي يف رسده لألطفال يف القصة أو 

الرسد التاريخي.5/لقد تضمنت بعض تعبريات الكاتب جزءا كبريا من الصور البالغية: كالتشــبيه واالســتعارة 

والكنايــة، ولعــل يف ذلــك نــوع مــن التجســيد قصــده الكاتــب لتقريــب الصــورة لتكــون ملموســة للطفــل تحمــل 

املعنــي يف طياتها.وأخــريا ختــم الباحــث ورقتــه بــرضورة تناولهــا بالتوجيــه والنقــد ملزيــد مــن االســتضاءة حــول فــن 

وطبيعــة الــرسد الخــاص باألطفــال عنــد أيب الحســن النــدوي

املقدمة

تــأيت أهميــة هــذه الورقــة مــن حيــث كونهــا دراســة لثقافــة 

والثقــايف  اإلســالمي  الفكــر  أعــالم  أحــد  عنــد  الطفــل 

والرتبــوي، أبــو الحســن الندوي،”عــيلٌّ أبــو الحســِن بــُن 

الحســني، مفكــر وداعيــة  الديــن  بــن فخــر  الحــي  عبــد 

أسالمي هندي ولد بقرية تكية عام 1914، وتويف عام 

1999، ومــن أهــم مؤلفاته1/سلســلة قصــص النبيــني 

العــامل  3/مــاذا خــرس  الراشــدة،  2/القــراءة  لألطفــال 

بانحطــاط املســلمني، كــام أنهــا تجربــة رائــدة يف تعليــم 

وتثقيف األطفال الناطقني بغري اللغة العربية، ونهدف 

مــن خــالل ذلــك إيل الوقــوف عــيل فــن الــرسد والحــي 

مــن خــالل نظريــات الــرسد والحــي الحديثــة، التي تشــع 

مــن خاللهــا املســتويات الثقتفيــة التــي يعمــد الكاتــب 

أبــو الحســن النــدوي إليهــا، وذلــك عــرب منهــج تحليــيل 
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اســتقرايئ للنصــوص الحكائيــة الــواردة يف كتابــه القــراءة 

الراشــدة الجزأيــن األول والثــاين، وحــري بنــا عنــد كتابيــه 

هذيــن أن نعــرف منهجــه ودوافــع كتابتهــام كــام يــيل

دواي  وراء تأليف كتاب القراءة الرايدة

الهنــد يعكفــون  النــدوي أن أطفــال  أبــو الحســن  وجــد 

عــيل دراســة كتــاب القــراءة الرشــيدة الــذي وضعتــه وزارة 

املعــارف املــرصي، فثــارت حفيظتــه مــام دفــع بــه إيل أن 

يبــدي مالحظــات عليــه، أفضــت يف النهايــة إيل رضورة 

تغيــري الكتــاب، وكان مــام الحظــه أبــو الحســن النــدوي أن 

هــذا الكتــاب، يحــوي ثقافــة مرصيــة بحتــة أشــار إليهــا يف 

كتابــه مثــل الحديــث عــن اآلثــار املرصيــة، ودروســا أخــري 

عن النيل األمر الذي يف نظره _ أي ايب الحسن الندوي 

– بعيــد املنــال بالطفــل الهنــدي وغــري ذا جــدوى يقــول 

أبــو لحســن: “مــاذا يهــم الطالــب الهنــدي أو الحجــازي، 

األفغاين من معرفة هذه املوضوعات املرصية، وملاذا 

يحفــظ نشــيد الفجــر املــرصي، ويتغنــي بــه مــرص.

العزيزة يل وطن

وهي الحمى وهي السكن

وهي العزيزة يف الزمن

وجميع ما فيها حسن

وملــاذا يتعــرف وهــو يف مرحلــة التعليــم األويل بعظيــم 

مــرص محمــد عــيل باشــا، وهــو أحــق مــن هــو أعظــم مــن 

خديــوي مــرص... وكذلــك يعــز عــيل الطالــب الــذي مل 

ينشــأ يف مــرص أن يفهــم بعــض الــدروس الخاصــة مبــرص 

لبعــده عــن الديــار املرصيــة، وجهلــه للعوائد، والتقاليد 

النيــل، أفــال  تــري يف درس عيــد وفــاء  املرصيــة، كــام 

يحي بنا أن نبدل منها دروســا يف الســرية النبوية، ويف 

تاريخ اإلسالم العام عن رجال اإلسالم وأمئته، وإذا كان 

البــد منوعــات بلديــة _ وإنهــا ال شــك منشــطة للطالــب 

الصغــري _ فلــامذا ال نضــع دروســا عــن األمكنــة واآلثــار 

واألبنيــة الوطنيــة التــي شــادها املســلمون يف البــالد، 

وعن أعياد ومواسم إسالمية، فإذا كان ذلك يف الهند 

مثــال، نضــع للطالــب الهنــدي درســا خاصــا ببــالده، أو 

عامــا للمســلمني كــدروس عــن آثــار امللــوك اإلســالميني 

يف هــذه البــالد أو يف العــامل اإلســالمي(.)1( “

حــول  كبــرية  مالحظــات  النــدوي  أبــدي  وكذلــك 

كتاب مقامات الحريري، رأي أنها وراء ضعف السليقة 

األدبيــة، واملســتوي اللغــوي لألطفــال يف الهنــد زمنــا 

كتابــه  كتابــة  بــه إيل  أخــري دفعــت  وأســباب  طويــال، 

القــراءة الراشــدة يقــول أبــو الحســن:” واملقامــات كــام 

الفنــي واألدب الصناعــي،  للنــرث  القــارئ مثــال  يعــرف 

النــرث  البيــان والبديــع ال  لفــن  وإذا شــئت قلــت مثــال 

العريب الطبيعي السلس، وال ميكن، أن يتعلم الطالب 

مبادئ اللغة العربية، ويتدرب عيل الكناية، والخطابة، 

حــظ  مــن  كان  ثــم  ومــن  نفســه،  يف  حاجــة  ويقــيض 

واألدب  املغلــول،  املقيــد  البــالد  هــذه  مــن  العربيــة 

الســقيم واللســان املتلجلــج املخــذول.درج عــيل ذلــك 

أجيــال وانســلخت قــرون إثــر قــرون، وال نــدري كيــف كان 

”)2( ذلــك،...(. 

كــام شــن النــدوي كذلــك يف ذات الســياق هجومــا 

عيل كتاب “نفحة اليمن” يقول...” إال أنا ال ندري كتابا 

يف النــرث العــريب يــدرس يف املــدارس غــري املقامــات 

الشــيخ  جــاء  الهجــري حتــى  عــرش  الثالــث  القــرن  إيل 

أحمد الرشواين من اليمن، وألف كتابا صغريا يشــتمل 

عيل قصص وحكايات فكاهية.، ونوادر وملح، وأبيات 

وســامه نفحــة اليمــن” فاهتبلــه علــامء الهنــد كأمنــا هبــط 

كتــاب يدرســه  مــن فاقــة إيل  فيــه  مــن عليــاء ملــا هــم 

الطلبــة قبــل املقامــات، وعضــوا عليــة بالنواجــذ، وهــم 

يــرون منــه محيصــا،  اليــوم عكــوف عليــه ال  منــذ ذلــك 

وخطــل،  خلــل  مــن  فيــه  مبــا  األوســاط  بعــض  وشــعر 

وســوء متثيــل للحضــارة اإلســالمية، وســرية املســلمني 

الســلف، وعبــث بعقليــة األطفــال األبريــاء مبــا فيــه مــن 

مجــون وهــزل....” )3(”ثــم يوضــح بعــد ذلــك أن البديــل 

يقــول  الهنــدي  لهــذا الكتــاب مل يكــن مناســبا للطفــل 
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البــالد  يف ذات السياق:”فاســتعاروا كتبــا مؤلفــة مــن 

العربيــة، ولكــن رسعــان مــا علمــوا أنهــا عــيل نقــاء لغتهــا 

وحســن وضعهــا واحتوائهــا عــيل مــادة علميــة نافعــة ال 

توافــق ذوق الهنديــني وال تقــيض حاجــة رجــال التعليــم 

وتشــتمل عــيل مــادة يف تاريــخ البــالد التــي ألفــت فيهــا 

تراجــم رجــال البلديــني....، إن أبنــاء الهنــد يف غًنــي عــن 

معرفتهــا فضــال عــن حفظهــا، إن أبنــاء الهنــد يف حاجــة 
إيل معرفــة املمتــع مــن جنســها” )4(

 منهل أبو الحسن الندوي يف كتابه 
القراءة الرايدة

رأي أبو الحسن الندوي أن يؤلف كتاب القراءة الراشدة 

وفقاً للمنهج اآليت كام نص عيل ذلك يف الجزء األول 

من كتابه القراءة الراشدة:

أن تكون اللغة أدبية دينية، عليها مسحة من جامل   1

أدب الكتــاب والســنة

التــي لهــا أصــل  اســتعامل الكلــامت املســتحدثة   2

عــريب واشــتقاق صحيــح ملوضوعــات عرصيــة، قــد 

عول املؤلف فيها يف الغالب عيل قرارات مجمع 

فؤاد األول للغة العربية، حتى ال يلجأ الطالب إيل 

اســتعامل الكلامت العجمية أو الدخيلة، أو يكون 

لــه لســان أخــرس يف املناســبات العرصيــة

تكرار املفردات الغريبة حتى يتمرن عليها الطالب.  3

الطالــب،  لينشــط  واملــواد  املوضوعــات  تنــوع   4

وينتقــل فيهــا مــن فائــدة علميــة، إيل حديــث ممتــع 

وحوار لذيذ، ومن درس علمي إيل حكاية تاريخية، 

ومــن نــرث إيل شــعر أو نشــيد.

لغــة  إيل  الحديــث  الــواردة يف  الحكايــات  نقــل   5

املوضوعــة  الحكايــات  أســلوب  عــيل  ســهلة، 

. ل لألطفــا

دروس خلقية تهذيبية تعلم اآلداب اإلســالمية يف   6

الحيــاة مختلــف نواحــي 

تضمــني الــدروس األدعيــة املأثــورة وآلداب الدينيــة   7

بحيــث ال يشــعر الطــال بأنهــا تلقــي عليــه إلقــاًء، بــل 
يحفظهــا عفــوا يف ثنايــا الــدروس والحكايــات.”)5(

مــن أيب الحســن  مــا ســبق هــو اجتهــاد مقــدر  كل 

النــدوي رأي أن يحــدث مــن خاللــه تثقيفــا للطفــل يف 

بلده”فالثقافــة والتثقيــف عبــارات تحتــاج أن نســجلها 

ونستوضح أهميتها ونحن نكتب عن ثقافة الطفل عند 

أيب الحســن النــدوي وفــن نرشهــا لــدي األطفــال، الذيــن 

الثقافــة، وقــوة االتصــال  عــراك  األيــام  يشــهدون هــذه 

الســاخن فيــام بينهــا... ويف نفــس الوقــت تعــاين الغــزو 

األجنبــي”.)6( فــام هــي الثقافــة ابتــداًء كمصطلــح ؟”.

يف لســان العــرب: ثقــف: ثَِقــَف الــيشَء ثَْقفــاً وثِقافــاً 

وثُُقوفــًة: َحَذقـَـه. َورَُجــٌل ثَْقــٌف »2« وثَِقــٌف وثَُقــٌف: حاِذٌق 

زيــاٍد:  أَبــو  َوقَــاَل  لَْقــٌف.  ثَْقــٌف  فََقالُــوا  وأَتبعــوه  فَِهــم، 

رَُجــٌل ثَْقــٌف لَقــٌف راٍم راٍو. اللِّْحيَــايِنُّ: رَُجــٌل ثَْقــٌف لَْقــٌف 

ُ الثَّقافــِة واللَّقافــة. ابْــُن  وثَِقــٌف لَِقــٌف وثَِقيــٌف لَِقيــف بَــنيِّ

ــكِّيِت: رَُجــٌل ثَْقــٌف لَْقــٌف إَِذا كَاَن ضاِبطــاً لـِـاَم يَْحِويــه  السِّ

قَامِئـًـا ِبــِه. َويَُقــاُل: ثَِقــَف الــيشَء َوُهــَو رُسعــُة التََّعلُّــِم. ابـْـُن 

ُدَريْــٍد: ثَِقْفــُت الــيشَء َحَذقْتُــه، وثَِقْفتُــه إَِذا ظَِفــرَْت ِبــِه. 

ــا تَثَْقَفنَُّهــْم يِف الَْحــرِْب ــُه تََعــاىَل: فَِإمَّ ــاَل اللَّ قَ

ِمثْــَل  َخِفيًفــا  َصــاَر حاِذقــاً  أَْي  ثَقافــًة  الرجــُل  وثَُقــَف 

َضُخــم، فَُهــَو َضْخــٌم، َوِمْنــُه املُثاقَفــُة. وثَِقــَف أَيضــاً ثََقفــاً 

ِمثَْل تَِعَب تََعباً أَي َصاَر حاِذقاً فَِطناً، فَُهَو ثَِقٌف وثَُقٌف 

ِمثـْـُل َحــِذٍر وَحــُذٍر ونـَـِدٍس ونـَـُدٍس؛ فَِفــي َحِديــِث الِهْجــرِة 

َوُهــَو ُغــاَلٌم لَِقــٌن ثَِقــٌف أَي ُذو ِفطْنــٍة وذَكاء، َوالُْمــرَاُد أَنــه 

ــِه”)7(” ــا يُحتــاُج إِلَيْ ــِة مِبَ ثَاِبــُت الَْمْعرِفَ

وبهــذا املعنــي يصبــح املشــكل الثقــايف هــو اتجــاه 

للتغيري الشــامل... وهو تغيري يحدث عيل مســتويني، 

)الوجــدان  وعــيل مســتوي  )العقــل(،  عــيل مســتوي 

يســتوعب  هــدف  هــو  املطلــوب  فالتثقيــف  لذلــك 

بالفكــر  واالطــالع  القــراءة  فيهــا  مبــا  كثــرية  عمليــات 
8 الوجــدان.”  واملعرفــة، والعلــم، وأعــامر 

ولقــد رأينــا عنــد تحليلنــا لكتــايب القــراءة الراشــدة أن 

التاليــة، ففــي املحــور األول، ســنناقش  نتبــع املحــاور 
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أمنــاط الــرسد يف كتــاب القــراءة الراشــدة، ويف املحــور 

الثــاين ســنناقش، أبــرز الشــخصيات الــواردة يف كتــاب 

القراءة الراشدة، ويف املحور الثالث سنناقش الحوار 

العمليــة  يف  ذلــك  أهميــة  ونــري  الشــخصيات  بــني 

التثقيفية للطفل، ويف املحور الرابع واألخري سنناقش 

إســرتاتيجية املــكان والزمــان يف كتــاب القــراءة الراشــدة 

والحــي  الــرسد  لنظريــات   ً وفقــا  التثقيفــي  ودورهــا 

الحديثــة كــام أســلفنا

أنواع الرسد يف كتاب القراءة الرايدة

يعــرف لطيــف زيتــوين “ مفهــوم الــرسد، بأنــه” فعــل يقــوم 

بــه الــراوي الــذي ينتــج القصــة ن وهــو فعــل حقيقــي أو 

خيــايل، مثرتــه الخطــاب، ويشــمل الــرسد عــيل ســبيل 

الواقعيــة  والزمنيــة  الظــروف املكانيــة  التوســع مجمــل 

والخياليــة التــي تحيــط بــه، فالــرسد عمليــة إنتــاج، ميثــل 

لــه دور املســتهلك  الــراوي دور املنتــج واملــروي  بهــا 

والخطــاب دور الســلعة املنتجــة(. )لطيــف زيتــوين...” 

الواقعــي ال  والوصــف  الــرسدي  الخيــال  بــني  والجمــع 

يقترص عيل الوظيفة البالغية)مهارة الرسد(، بل ينبغي 

بل ينبغي أن يتجاوزها إيل الوظيفة اإلبالغية التي تعني 

تغيــري ذهنــي  إحــداث  الــرسدي عــيل  الخطــاب  قــدرة 

وسلويك لدي املتلقي، فالرواية ليست فضاءً  رسديا 

ممتعاً  فحسب بل هي فضاء تتخلق فيه منظومة من 

القيــم التــي تختــزل رســالة الروايــة )9”. وينســحب ذلــك 

عــيل القصــة القصــرية والحكايــة أيضــا ً، ومــن هنــا تكمــن 

أهميــة الــراوي واملــروي لــه يف البنــاء الــرسدي للروايــة “ 

وذلك عيل اعتبار أن الحي يستقطب دامئا ً عنرصين 

أساســيني بدونهــام ال ميكننــا أن نتحــدث عنــه، هــذان 

بالحــي ومتلقيــه، ومبعنــي  القامئــان  العنــرصان هــام 

آخــر الــراوي واملــروي لــه، وتتــم العالقــة بينهــام حــول مــا 
يــروي القصــة “.)11-10(

الــراوي  بــني  التواصــل  فــإن  تقــدم  ً مبــا  واستئناســا 

تشــمل  وفكريــة  فنيــة،  بضوابــط  محكــوم  لــه  واملــروي 

املعلنــة  أو  الفوقيــة  البنيــة  وهــي  الرسديــة  التقنيــات 

والــرؤى الفكريــة البنيــة العميقــة أو املضمــرة، وتتجــيل 

مهــارة الســارد يف شــفافية “ القنــاع الــرسدي الفنــي “ 

الــرؤى الفكريــة ومنظومــات القيــم، فــإذا  الــذي يضمــر 

غــاب القنــاع الفنــي تحولــت الروايــة إيل موعظــة وحكايــة 

تعليميــة، وإذا كان القنــاع كثيفــا ًغابــت الرؤيــة الفكريــة، 

والفيصل يف هذه اإلشكالية أن الراوي أو السارد ليس 

قاضيــا يصــدر األحــكام أو معلــام ً يأمــر وينهــي، بــل هــو 

يوجه املتلقي عن بعد، فيشري إيل موقف فكري دون 
أن يحــدده، ويوحــي برؤيــة فكريــة دون أن يبــوح بهــا”. )12(

“ومــن خــالل أوضــاع الــراوي ميكننــا أن نقســم الــرسد 

هنا إيل نوعني فقط يف القراءة الراشــدة أليب الحســن 

النــدوي كــام يــيل:

أ/ الراوي يف الرسد املومومف

هنــا  يتضــح  حيــث  املوضوعــي  لــرسد  ا يعــرف 

والشــخصية  لــراوي  ا بــني  الســلطوية  العالقــة  أن 

الحكائيــة، هــي مــا أشــار إليــه تشومتشفســي” بالــرسد 

املوضوعــي،”.)13( وفيــه يهيمــن الــراوي عــيل الــرسد ألنــه 

يعــرف كل شــئ، وقــد أطلــق جنيــت عــيل هــذا النمــط 

الحكاية املبأرة أو ذات التبئري، وهذا يتوافق مع وجود 

الــراوي العليــم بــكل شــئ “البنــي الحكائيــة ويبــدو الــراوي 

للمتلقــي يف مظهريــن: هنــا 

املظهر األول:

1/كيل املعرفــة مبعنــي أنــه يكــون عارفــا أكــرث مــام 

تعرفــه الشــخصية الحكائيــة، إنــه يســتطيع أن يصــل إيل 

املشاهد عرب جدران املنازل”.)14( “ونجد مثاالً  لذلك 

مــا نجــده يف حكايــة عمــر بــن عبــد العزيــز:

أيديهــن  ليلــة فوضعــن  ذات  بناتــه  عــيل  “فدخــل 

عــيل أفواههــن، فقــال للحاضنــة مــا شــأنهن قالــت مل 

يكــن عندهــن شــئ يتعشــني إال عــدس وبصــل فكرهــن 

يــا  قــال  ثــم  أفواههــن، فبــي عمــر  مــن  أن تشــم ذلــك 

بأبيكــن إيل  األلــوان وميــر  ينفعكــن تتعشــني  مــا  بنــايت 

فبكــني”)15(. النــار 
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٢/املظهر الثاين

أن يــدرك مــا يــدور بخلــد األبطــال ن وتتجــيل ســلطة 

الــراوي هنــا يف أنــه يســتطيع، أن يــدرك رغبــات األبطــال 

الخفيــة، تلــك التــي ليــس لهــم بهــا وعــي هــم أنفســهم 

بــن  رافــع  عــن  مــا حــكاه  الثــاين  النــوع  مثــل هــذا  فمــن 

خديج الفتي الصغري الذي يريد، الجهاد، ويرغب فيه 

ويتطلــع رغــم صغــر ســنه ويــرده الرســول صــيل اللــه عليــه 

وســلم يحــي الــراوي:”.....وكان مــع هــؤالء الغلــامن، 

ولــد اســمه رافــع بــن خديــج، وهــو دون الخامســة عــرش 

مــن ســنه، وكان يتطــاول مــن شــدة الشــوق ليظــن النــاس 

أنــه كــرب قــد بلــغ ســن القتــال، فــال يفطــن لصغــر ســنه 
وضعفــه” )16(

ب/ الراوي يف الرسد الذايت

يكون الراوي عيل قدر معرفة الشخصية الحكائية، 

فال يقدم أي معلومات، أو تفسريات، إال بعد أن تكون 

الشــخصية نفســها قــد توصلــت إليهــا ويســتخدم يف 

هــذا الشــكل _ كــام ظاهــر يف املقطــع الــذي اخرتنــاه _ 

ضمــري املتكلــم، أو ضمــري الغائــب، ولكــن مــع االحتفاظ 

دامئــاً مبظهــر الرؤيــة مــع، فــإذا ابتــدئ بضمــري املتكلــم، 

وتم االنتقال بعد ذلك إيل ضمري الغائب، فإن مجري 

الــرسد يحتفــظ مــع ذلــك باالنطبــاع األول الــذي يقــيض 

بأن الشخصية ليست جاهلة بم تعرفه عن الراوي، وال 

الــراوي جاهــل مبــا تعرفــه الشــخصية،” )17(.ويتمظهــران 

يف اآليت:

1/املظهر األول:

يكــون الــراوي نفســه مشــاركا ً يف صناعــة األحــداث 

فنجــد املــادة الثقافيــة املقدمــة مــن قبــل الــراوي هــي 

ضمــن حكايــة أو حكايــات مســتقاة مــن أحــداث عاشــها 

الــراوي فيبــدو هــو الشــخصيات املمثلــة الحكايــة ســواء 

بســواء كــام يف حكايــة ملــا بلغــت الســابعة مــن عمــري” 

إذ يحي الراوي “ملا بلغت السابعة من عمري أمرين 

أيب بالصالة والتهديد بالرضب إذا تركتها وقال أيب مرة 

قــد أكملــت اآلن مــن عمــرك تســع ســنني واآلن أنــت ابــن 

عــرش ســنني فــإذا تركــت الصــالة رضبتــك ؛ ألن النبــي 

صيل الله عليه وسلم قال:” مروا أوالدكم بالصالة وهم 

أبناء سبع سنني وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش”)18(.

٢/ املظهر الثاين:

أن يكــون الــراوي شــاهد اً ألحــداث الروايــة، ونجــد 

الراشــدة يف حكايــة  القــراءة  كتــاب  لهــذا يف   ً مثــاال 

الــراوي: يحــي   “ مســابقة 

“ كانت باألمس مسابقة يف الجري يف مدرستي، 

مــن  أربعــة وعرشيــن طالبــا  الرياضــة  اختــار معلــم  أوال 

جميع الصفوف هم أقران وأكفاء، أوقفهم يف صفوف 

ووقــف  ثالثــة،  صــف  كل  ويف  ن  صــف  خلــف  صفــا 

األســتاذ بجانــب مــن هــذه الصفــوف وقــدم صفــا فيــه 

محمــد، وإبراهيــم وســعيدا، وهــم أقــران وأكفــاء، وقــال 

قومــوا يف صــف واحــد، وعــيل خــط واحــد، وال يتقــدم 

منكم أحد، وكان إبراهيم يتقدم قليال فأخره وجعله يف 

الصــف، وقــال أنــا أعــد لكــم واحــد فســووا الصــف، وإذا 

قلــت اثنــان، فاســتعدوا واجمعــوا ثيابكــم، وإذا قلــت 

ثالثــة فطــريوا، وذهــب أحــد املعلمــني إيل آخــر امليدان 

ووضــع هنالــك قصبــة وقــال، وقــال هــذه هــي الغابــة. 

وقــال األســتاذ واحــد ووقــف قليــال وقــال اثنــان فتقــدم 

ســعيد فقــال: تأخــر يــا ســعيد، وأنــا أعــد مــرة ثانيــة فقــال 

واحــد، اثنــان، ثالثــة، فطــار األوالد وال يــدري أحــد مــن 

الســابق حتــى بــرز محمــد وهتــف األوالد باســمه وقالــوا 

املجــيل،  هــو  وكان  مرحــي  محمــد، محمــد، صاحــوا 
ولحقــه إبراهيــم فــكان هــو املصــيل”)19(

وأحياناً يجمع الراوي بني املظهرين يف قصة واحدة 

)20(ففي ذات القصة يبدأ الراوي يف استعامل املظهر 

األول، ويحــي تجربتــه يف القصــة إذ يتحــول مــن وصــف 

املشهد يجري أمامه، إيل حكاية قصة هو طرف فيها، 

الطفــل  مــن شــأنه أن يجــدد نشــاط  تنويــع،  ويف هــذا 

القــارئ، ويطــرد عنــه امللــل خصوصــا إذا كانــت القصــة 
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طويلــة،:” وجــاء دوري، وقمــت يف أقــراين، وأكفــايئ، 

وعــد األســتاذ، واحــد، إثنــان، ثالثــة، وأبطــأت قليــال عنــد 

الجري فام قدرت أن أســبق، وأكون املجيل، ووصلت 

الغايــة وكنــت املصــيل”، وكان خالــد املجــيل،  إيل 

فهتف األوالد باسمه وقالوا مرحي، وكان إخواين يظنون 

أين أنا املجيل، ألين خفيف ورسيع وأجري، وأجري كل 

يــوم وتأســفت أيضــا، ولكنــي قلــت يف نفــيس سأســبق 

يف املــرة الثانيــة، عنــد انتهــاء الســنة، إن شــاء اللــه”

الــراوي مــرة للمظهــر األول أخــري ويصــور  ثــم يعــود 

مشــهد األســتاذ وهــو يخطــب يف تالميــذه: “وخطــب 

األســتاذ يف األخــري وقــال: “ إن النبــي صــيل اللــه عليــه 

وســلم كان يســابق، وكان أصحابــه يتســابقون، وينبغــي 

يف  يعجــز  ال  حتــى  قويــا   ً نشــيطا  يكــون  أن  للمســلم 
الجهــاد”)21(

الرسد واملتلقف الطفل

راو  أن  إثباتهــا هنــا ن وهــي:  مــن  هنــاك حقيقــة البــد 

األغلــب_راو كيل  عــيل  القصــة يف أدب األطفــال _ 

إذ  الطفــل _  املعرفــة بســبب خصوصيــة املتلقــي _ 

يــدرك املقصــود إال  يحتــاج إيل رشح وتعليــق ألنــه ال 

مــن خــالل تدخــل الــراوي يف كثــري مــن األحيــان، لذلــك 

مــن األنســب أن يكــون بســيطا يف تعاملــه معهــن ويف 

أســاليب رسده، وقــد يلجــأ الــراوي إيل أســاليب ترغــب 

املتلقــي يف قصتــه، أو يســتعمل أســلوب التشــويق، 

بالتواصــل معــه،”)22(. حقيقــة لقــد اهتــم النقــد األديب 

القديــم بالعالقــة الوثيقــة التــي تربــط اإلبــداع باملتلقــي، 

وقــد أوالهــا بعــض النقــاد والبالغيــني أهميــة قصــوى.

تصــورات  املبخــوت)23(:”إن  شــكري  الباحــث  يقــول 

العــرب القدامــى لــألدب _نشــأة وبنيــة ومتثــال _تعــرض 

علينــا مــادة مهمــة لتدبــر صلــة الخطــاب مبتقبلــه، فقــد 

كان البحــث يف هــذا الجانــب مشــغال مــن مشــاغلهم 

ســواء أكانــوا بالغيــني أم نقــادا أم فالســفة يتحركــون يف 

نطــاق شــعرية اليونــان، وملــا كانــت كتاباتهــم دائــرة عــيل 

خصائــص القــول األديب نفســه أي جانــب البنيــة، فــإن 

التقبــل جــاءت قليلــة مبثوثــة يف أعطــاف  آراءهــم يف 

حديثهــم كــام أســامه الفالســفة بالشــعرية واقعــة عــيل 

هامش املباحث الكربى التي شغلت النقد القديم، 

مثــل حــدوث الشــعرية ومراتــب الــكالم وصلــة املبــاين 

باملعاين...بــل إن تلــك اآلراء عــيل ندرتهــا يعظــم فيهــا 

حضور املتقبل، أو يقل بحسب املواطن والنصوص.

كــام أن النظــر النقــدي منــذ العهــد اليونــاين اهتــم 

مــن  املتلقــي  أو  القــارئ  وأثرهــا يف  اإلبــداع  بوظيفــة 

خالل نظرية املحاكاة عند أفالطون وأرسطو وأثرها من 

الناحية األخالقية يف التهذيب أو التعليم، أو التطهري 

بيــد أن االهتــامم مل يتعــد ذلــك إيل مشــاركة القــارئ 

النــص أو رشحــه أو تفســريه إال أن االهتــامم  يف قــراءة 

النقديــة يف عــرص  القــراءة  بــدأ يتحســن، إذ أصبحــت 

بذائقــة املتقبــل وســليقته  قبــل اإلســالم محكومــة  مــا 

مــام أعــيل مــن شــأن هــذا األخــري، بســبب إنشــاد الشــعر 

العــريب وإلقائــه شــفهيا، وكــون الشــاعر كان يســعي إيل 

تحقيــق األثــر يف املتلقي...نتيجــة الوظيفــة االجتامعيــة 

املبــارشة للتجربــة الشــعرية آنــذاك.

وتأيت املراحل التي أعقبت اإلسالم متسمة مبعامل 

املختلفــة،  الثقافــات  تعايــش  عــيل  عــالوة  إســالمية 

الشــئ الــذي جعــل النقــد العــريب يهتــم باملتلقــي يف 

العملية اإلبداعية حتى أنه طالب املبدع بأن يستويف 

أقســام  مــن  بــاءت  الصحيحــة حتــى  التوصيــل  رشوط 

عمود الشعر الوضوح ومناسبة املستعار له واملقاربة 

يف التشــبيه ونحــو ذلــك، بحيــث أصبــح الغمــوض غــري 

مرغــوب فيــه”.

الــكالم  أن  الرائــع  الطــرح  مــام يالحــظ يف هــذا  إن 

عــن  فيــه  نكتــب  الــذي  الوقــت  الشــعر فقــط يف  عــن 

الحكايــة والقصــة، فــال نحســب أن األمــر يشــكل مشــكلة 

أو خلطــا طاملــا أن تركيــز الحديــث أكــرث عــن املتلقــي 

مــن الحديــث عــن الشــعر، كــام أن الحكايــة نفســها رمبــا 

تتضمــن يف طريقــة رسدهــا شــيئا ً مــن الشــعرية بحيــث 
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تصبــح ممتعــة كــام هــي القصيــدة “ فالصــورة األدبيــة يف 

النــرثي خاصــة متثــل حالــة مــن الشــعر، ففيهــا  النــص 

إيقاعيــا ونفســيا مكتســبة  اللغــة، وتتوتــر  فقــط تتشــعر 

خاصية الشعر، بل هي موقع شعري ملطف عيل قول 

جــان كوهــن: ليــس النــرث األديب إال شــعرا ملطفــا، حيــث 

ميثل الشعر الشكل األقوى لألدب، والدرجة القصوى 

لألســلوب)...( والفــارق بــني النــرث والشــعر وبــني حالــة 

للشــعر، وأخــري يكمــن فقــط يف الجــرأة التــي تســتخدم 

بهــا اللغــة الوســائل املمكــن واملســجلة ضمــن بنيتهــا 

)24(، والذي ينبغي أن نخرج منه يف هذا الجانب التزام 

النقــد القديــم والحديــث بأهميــة البحــث عــن العالقــة 

بــني النــص املبــدع واملتلقــي:

أشــكال التواصــل بــني الــروي واملتلقــي الطفــل يف 

القــراءة الراشــدة:

بناء عيل ذلك راح الباحث يؤكد يف هذا البحث 

اهتامم الندوي يف حكاياته باملتلقي الطفل والتواصل 

معه عن طريق اإلشارة إيل األشكال التالية:

يف  كــام  املتلقــي  الطفــل  باســتفهام  1/االســتهالل 

القميــص“: تاريــخ  حكايــة” 

“إنــك لبســت قميصــا جديــدا فأبــل وأخلــق، ولكــن 

هــل تعــرف مــن تاريخــه شــيئا كــم عمــل فيــه مــن األيــدي، 

وكــم اشــتغل بــه النــاس وكــم تعــب فيــه العاملون، وكيف 

الــراوي  يــرشع  بعــد ذلــك  ثــم  إليــك.....”.)25(،  وصــل 

يف رسد قصــة نشــأة القميــص بعــد أن ضمــن أن تهيــأ 

املتلقــي لذلــك يحــي:

وتحمــل يف  القطــن  زرع  الــزراع  أن  مــرة  أول  “كان 

زراعتــه عنــاًء شــديدا ن فــإن زراعــة القطــن فيهــا تعــب 

عظيــم، وشــغل طويــل، حــرث األرض ثــالث مــرات، أو 

أكــرث، وشــق خطوطــا ومألهــا باملــاء وتركهــا حتــى جفــت 

وحفــر يف جنبهــا حفــرا ثــم بــذر فيهــا بــذورا مــن القطــن 

قــد نقعهــا باملــاء ليلــة وملــا نجــم النبــات عــرف الفــالح 

الخطوط فجعل ظاهرها باطنها ظاهرها قلع الحشاش 

التي ترض بالقطن، وأرواها مرارا، ومل يزل الفالح يخدم 

منهــا  هــر  حتــى  يســرتيح شــهورا  وال  ويتعــب  الحقــل، 

القطن فانبث األوالد البنني والبنات يف الحقل وجنوا 

القطــن، وملــا جمــع القطــن أرســل إيل الحــالج فحلجــه، 

ثــم نقــل إيل بعــض املصانــع، فغــزل، ثــم أخــذه الحائــك 

ومــداه خيوطــا متقاربــة، ومل يــزل يشــتغل ويتعــب أيامــا 
ص حتــى نســجه ثوبــا ً ناعــام ًمتينــا ً”)26(

2/ أحيانــا ً مــع االســتهالل مبخاطبــة املتلقــي لشــحذ 

وعيــه يــأيت الخطــاب للمتلقــي يف مــن الحكايــة، ســواء 

بحرف الكاف “ كاف الخطاب، أو الضمري “ أنت “ كام 

يظهــر ذلــك يف نفــس الحكايــة:

دكانــه  يف  ووضعــه  الثــوب  ذلــك  تاجــر  “اشــرتي 

فذهــب إليــه أبــوك، واشــرتاه مبالــه الــذي اكتســبه بعــرق 

الجبــني، وتعــب فيــه أيامــا ً وأنــت مســرتيح يف البيــت 

تأكل وتنام، وذهب ذلك الثوب إيل خياط ففصل منه 

لــك قميصــا ثــم خاطــه ليلــة العيــد، وهــو ســاهر، وأنــت 

يف فراشــك نائــم، وجــاء إليــك القميــص مــن غــري تعــب 
منــك وشــغل)27(

إيل  للدعــوة   “ األمر”انظــر  بفعــل  االســتهالل   /3

لجمــل: ا يــة  حكا لتأمل:كــام  ا

“انظــروا إيل اإلبــل كيــف خلقــت، تروهــا ال مثيــل لهــا 

يف الخلقــة فــإن الجمــل أكــرب الحيــوان الداجــن، جســام 

وأطولــه ســاقاً ؛ ولذلــك كانــت رقبتــه طويلــة حنــي ميكنــه 

أن يرعــي الــكأل مــن األرض بــدون أن يــربك وأســه صغــري 
ليكــون خفيــف الحمــل عــيل رقبتــه “ )28(

4/ االســتهالل بعــرض صــورة ثــم مناقشــتها مــع الطفــل 

املتلقــي كــام يف حكايــة” مــن يضــع الحجــر “1”، حيــث 

عــرض الــراوي صــورة الكعبــة ثــم بــد أ يف خطــاب الطفــل 

القــارئ لتشــويقه وإثــارة وعيــه

“إنكم لتعرفون هذا البناء، ومن يف الدنيا ال يعرف 

هذا البناء ؟ إنكم تتوجهون إليه يف الصالة املسلمون 



147  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

مــن كل جانــب ويطوفــون حولــه الحــج، الكعبــة أول بيــت 

وضــع للنــاس لعبــادة اللــه بناهــا إبراهيــم خليــل اللــه يف 

مكــة، وفيهــا حجــر أســود يقبلــه النــاس وكان النبــي صــيل 
الله وســلم يقبله “)29(

الشخصيات البارزة يف كتاب القراءة الرايدة

الشخصية يف رأي تودروف)30( هي مجموعة الصفات 

الحــي،  خــالل  مــن  للفاعــل،  مجهولــة  كانــت  التــي 

وهــي صفــات قــد تكــون منظمــة أو غــري منظمــة، وعنــد 

أو املشــاركة املنطقيــة  برنــس هــي املوضــوع  جريالــد 

األفــكار اإلخباريــة عــن ذلــك  مــن  املتعلقــة مبجموعــة 

املوضــوع، وقــد تكــون املشــاركة عــرب صفــات إنســانية 

جســدية معينــة، أو عــرب أفــكار وميــول، وكالم وضحــك 

وغــري ذلــك.”

الشخصيات يف كل حكايات أيب الحسن الندوي 

داخليــة  أوصافــا  وتحمــل  ومتطــورة  ناميــة  شــخصيات 

وخارجيــة ذات مضامــني ثقافيــة عاليــة املســتوي

أوالً: الوصف الداخيل: ونعني بالوصف الداخيل 

الذي يعني بقيم الشخصية ودوافعها وأخالقها)31( كام 

يف الشخصيات اآلتية:

الــراوي يف حكاياتــه مــن  مــا يذكــره  1/األب: كثــرياً 

فيــام  تدينــه خصوصــا  الطفــل  للقــارئ  مصــوراً  ذلــك 

يتعلق برتبية أبنائه عيل الصالة طاعة لرسول الله صيل 

اللــه عليــه وســلم الــذي قــال مــروا أوالدكــم بالصــالة وهــم 

أبنــاء ســبع ســنني وارضبوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عــرشا” 

مــن  الســابعة  بلغــت  الــراوي يف حكايــة “ ملــا  يحــي 

عمري”أمرين أيب بالصالة والتهديد بالرضب إذا تركتها 

وقــال أيب مــرة قــد أكملــت اآلن مــن عمــرك تســع ســنني 

واآلن أنت ابن عرش سنني فإذا تركت الصالة رضبتك 

؛ ألن النبــي صــيل اللــه عليــه وســلم قــال:” مــروا أوالدكــم 

بالصــالة وهــم أبنــاء ســبع ســنني وارضبوهــم عليهــا وهــم 
أبنــاء عــرش”.)32(

2/األم: يصورهــا الــراوي يف حكايــة “جــزاء الوالديــن 

“أروع تصويــر يظهــر مــن خاللــه للمتلقــي أعظــم ســمة يف 

االم تجاه ولدها، سمة التضحية يقول:”...فحنت عيل 

أمــي، وأرضعتنــي، ونســيت نفســها، لنفــيس، وهجــرت 

راحتهــا، لراحتــي، فكــم ســهرت الليــايل، وكــم تعبــت يف 
النهــار وكــن ت لهــا شــغالً”.)33(

ثانياً : الوصف الخارجي: وتعني بشكل الشخصية 

مــن حيــث امللبــس والهيئــة والرتكيــب الجســامين)34( 

العزيــز، فعــن تنعمــه  بــن عبــد  كــام يف شــخصية عمــر 

وطريقــة مشــيته )35( يقــول:

“وكان عمــر بــن عبــد العزيــز يف شــبابه متنعــامً، يكــرث 

مــن الطيــب، حتــى توجــد رائحتــه يف املــكان الــذي ميــر 

فيــه، وميــيش مشــية تســمي العمريــة، كان الجــواري، 

يتعلمنهــا مــن حســنها،”

الحوار يف مشاهد القراءة الرايدة

يف رأي د. زيتــوين “اســتحوذت بنــي الــرسد، أي منطــق 

الزمــن،  وتسلســل  الشــخصيات،  ونظــام  األحــداث، 

الحــوار،  النقــاد ويف املــايض، فأهملــوا  عــيل جهــود 

الدراســات املرسحيــة، ولكــن  وتركــوا محصــورا داخــل 

األمــر تغــري بعــد التطــور الــذي شــهدته ســيمياء الــرسد 

عــن معنــي  مــا يشــكل عالمــة ويعــرب  تــدرس كل  التــي 

الــرشوط  تــدرس  التــي  القــول،  ولســانية  الــرسد،  يف 

والظــروف واملحــددات والقواعــد واملبــادئ التــي ترعي 

الحــوار تجــري عنــد  الــكالم. فأصبحــت دراســة  تبــادل 

تقاطــع هذيــن الحقلــني، وتجمــع بــني البحــث يف اللغــة 

كفعــل والبحــث فيهــا كلعــب، أي بــني اللغــة املخففــة 

يف االســتعامل الوهمــي” الــروايئ مثــال”، وال شــك أن 

النقــد يســتفيد مــن دراســات الرباغامتيــة، وتنوغرافيــة 

الرباغامتيــة  تســتفيد  مثلــام  واملحادثــة،  االتصــال، 

الزمــن مقــدارا  عــرب  راكمــوا  الذيــن  الروائيــني  مــن طــرق 

ومــن منــاذج املحادثــة،  مــن املعلومــات  ال يضاهــي 

والحوار هو متثيل للتبادل الشفهي...، وهذا التمثيل 

يفــرتض عــرض كالم الشــخصيات بحرفيتــه ســواء كان 
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موضوعا بني قوسني أو غري ذلك، ولتبادل الكالم بني 

الشــخصيات، أشــكال عديــدة، كاالتصــال واملحادثــة، 

واملناظــرة والحــوار املرسحــي،”.)36(.

كتابــه  النــدوي يف  الحــوار يف حكايــات  كان  قــد 

القــراءة الراشــدة فرصــة لالســرتاحة مــن الــرسد املنتظــم 

الــذي رمبــا يحــدث حالــة مــن الرتابــة اململــة ؛فــكان البــد 

مــن تعطيلــه باملشــاهد الحواريــة املختلفــة فيهــا يــرتك 

يطلــع  أن  الطفــل  للمتلقــي  النــدوي” فرصــة   “ الــراوي 

الــراوي يف معرفــة اتجاهــات  بنفســه دون تدخــل مــن 

لعلــه  والدينيــة  واالجتامعيــة  الفكريــة  الشــخصيات، 

ويتخذهــا  معهــا  ينفعــل  أن  بعــد  حياتــه  يف  بتمثلهــا 

قــدوة،”وإن مــا مييــز الحــوار عــن بقيــة تقنيــات الخطــاب 

األخرى، هو ما يرتكه من مجال للشــخصية أن تعرب عن 

نفســها دون واســطة، حيــث يخفــف الحــوار مــن تحكــم 

الســارد العليــم، ويقلــل مــن ســلطته عــيل الشــخصيات 

زوال  عــن  الناشــئة  التلقائيــة  مــن  الروايــة درجــة  فتبلــغ 

وســاطة الــراوي بــني املتكلــم والقــارئ، وبذلــك تكــون 

الشــخصية أقــرب إيل اإلقنــاع،” )37(بحيــث تبــدو أمامنــا 

الشخصيات املشرتكة يف الحوار نابضة بالحياة تتكلم 

فرصــة  الحــوار  أشــكال  وكل  فاملشــهد  إذن  وتفكــر”، 

أن: للشــخصيات 

 ،ً معرفيــا  الطفــًل  للمتلقــي  نفســها  تظهــر  أن   /1

يتلقــي الطفــل مــن خاللهــا الفكــر واملعرفة.ففي مشــهد 

“الســاعة” يظهــر ســعيد قدراتــه الفكريــة واملعرفيــة فيــام 

يتعلــق بأهميــة الزمــن والســاعة كــام يظهــر يف املشــهد 

التــايل:

حارث: إن ساعتك مثينة وجميلة وميناءها جميل، 	 

عقاربهــا دقيقــة وغطاءهــا نظيــف بكــم اشــرتيتها يــا 

ســعيد

أنــه 	  وأخــربين  الكبــري،  أخــي  إيل  ســعيد:أهداها 

؟ بكــم  وســاعتك  ريبــة  بثالثــني  اشــرتاها 

حــارث: ســاعتي أرخــص منهــا، فإنهــا بعرشيــن ربيــه، 	 

قــد أهداهــا إيل عمــي ملــا رجــع مــن الســفر

سعيد: إن الساعة الزمة يف هذا الزمان فبالساعة 	 

يعــرف التلميــذ ميعــاد املدرســة، ويعــرف املســافر 

ميعــاد القطــار، وبالســاعة يعــرف املســلم أوقــات 
الجامعــة والصلــوات”)38(

2/ أن تعرب عن نفسها وجدانيا واجتامعيا إلحداث 

حالة من التفاعل الوجداين بني الطفل املتلقي تسهم 

يف مشــاركته الشــعور، ومــن ثــم يتمثلهــا يف حياتهــا..

ولعل هذا هو املقصد كام يف قصة عيادة املريض..

نأخــذ منهــا فبعــد أن قــام الــراوي بالــرسد، مبينــا مــرض 

ليــدور هــذا  الــرسد  لــه قطــع  الطبيــب  حســني، وزيــارة 

الحــوار بــني حســني وحامــد يظهــر خاللــه حامــد متأدبــا 

الجلــوس  اإلطالــة يف  وعــدم  املريــض،  زيــارة  بــأدب   ً

معــه:” وجلــس حامــد إال قليــالً وقــال:” إن العائــد إذا 

أطال الجلوس عند املريض شق عليه وعيل أهل بيته 

فاســتأذن وانــرصف، وأعــود إن:شــاء اللــه غــدا “”)39(...”

واألخالقيــة  الرتبويــة  اتجاهاتهــا  عــن  تعــرب  أن   /3

أمنياتهــا وتطلعاتهــا ومشــاعرها تجــاه الحيــاة ومعطياتهــا 

أيضــا  تجاههــا  املختلفــة  النظــر  ووجهــات  املاديــة، 

هــذه  خــالل  مــن  هــذه  النظــر  وجهــات  فاختــالف  ا، 

الشــخصيات فرصــة للطفــل ملعرفــة طبيعــة األشــياء مــن 

حولــه، كــام أنــه يســتطيع تجميــع كل اآلراء ومــن ثــم يبلــور 

اتجاهــه حولهــا كــام يف هــذا النقــاش الــذي وضــع لــه 

الــراوي عنــوان:” مــاذا تحــب أن تكــون “يحــي الــراوي:

 ً واحــدا  الصــف  مــرة يف  التالميــذ  املعلــم  ســأل 

واحداً  ن ماذا تحب أن تكون ن وقال كل واحد حر يف 

جوابــه، قــال أحمــد: وكان أصغــر التالميــذ: أنــا أريــد أن 

أكــون ســائقاً يف القطــار فأركــب دامئــاً ، وأســافر مجانــاً 

قال عبد الرحمن: إن سائق القطار يف تعب عظيم 

وحــر وجحيــم، ولكنــي أحــب أن أكــون ربانــا ً يف باخــرة 

فأسافر يف البحر، وأزور البالد البعيدة مجاناً وأشاهد 

عجائــب الدنيــا

قــال إبراهيــم: الربــان، وباخرتــه يف خطــر مــن الغــرق 

ولكنــي أحــب أن أكــون طبيبــاً مداويــا ً فــأداوي النــاس، 
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وأداوي الفقــراء مجانــا ً، وأخــدم الخلــق، وأحافــظ عــيل 

صحتــي، وأعيــش يــا أخــي يف ســالم،

ليــس بصحيــح  الرحمــن، وقال:”هــذا  فأجابــه عبــد 

ليســت الباخــرة يف خطــر هــذا الزمــان... بالعكــس أري 

األطبــاء ميرضــون وميوتــون”

بقيــة  رأي   ً ناقــال  الحــي  يف  الــراوي  ويســتمر 

بــه املقــام هنــا إيل أن وصــل  الشــخصيات مــا يضيــق 

يف  الخــالف  حســم  يف  املعلــم  تدخــل  طبيعــة  إيل 

وجهــات نظــر تالميــذه قــال املعلم:أحســنتم يــا أوالدي، 

وأنــا أدعــو لكــم بالنجــاح، ولكــن كونــوا مســلمني وابتغــوا 

اللــه بعلمكــم، وأنفقــوا الديــن بشــغلكم، واخدمــوا األمــة 
بعلمكــم..”)40(

4/ أن تصبح مصدر إشعاع ثقايف تعليمي كام يف 

الحــوار حيــث يقــوم طــارق بــدور املعلــم لخالــد يعلمــه 

كيف ترسل الخطابات إيل أماكن بعيدة بواسطة الربيد 

نكتفــي بهــذا الجــزء مــن املقطــع:

خالد:ماذا تكتب يا طارق؟	 

طارق:أنا أكتب كتابا ً إيل أخي عامر	 

خالد:سمعت أنه يف دهيل، فهل أحد مسافر	 

طارق:ال بل يسافر كتايب	 

خالد:كيف يسافر خطابك يا طارق ؟	 

طــارق: أنــا أكتــب الكتــاب ثــم أضعــه يف الغــالف، 	 

وكتــب عــيل الغــالف عنــوان أخــي ثــم أرســله، انظــر 

غــالف هــذا الربيــد

خالد: وما هذا الشكل بجانب الغالف يا طارق؟	 

طارق:هــذا طابــع بريــد، فــإذا أردت أن أكتــب بطاقــة 	 

هــذه  انظــر  البطاقــة،  وجــه  عــيل  العنــوان  أكتــب 
)41( بريــد”.  بطاقــة، ويف جانبهــا طابــع 

6/أن تعــرب عــن آرائهــا العلميــة، والفقهيــة، والدينيــة 

تجــاه بعــض التجــاوزات للديــن نقــدا كــام يف املقطــع 

التــايل مــن نفــس املشــهد الحــواري:

_خالــد: ومــا هــذه الصــورة يــا طــارق؟! هــذه صــورة 

إنســان، وقــد ســمعت أن صــورة ذي روح ال يجــوز يف 

اإلســالم.

طارق:نعــم إذا كانــت حكومــة إســالمية صحيحــة مل 	 

تكــون صــورة عــيل غــالف الربيــد والبطاقــة.

خالد:ثم ماذا تفعل يا أخي إذا كتبت العنوان.	 

طارق:أضع الكتاب يف صندوق الربيد “)42(	 

إضاءات حول لغة الحوار يف كتاب القراءة الراشدة

عمــر  مــع  ومناســبة  جــدا  بســيطة  الحــوار  لغــة   /1

لطفــل. ا

2/األلفــاظ املتداولــة يف املشــاهد الحواريــة هــي 

يف متنــاول الطفــل الهنــدي، الســيام وأن الكتــاب كتــب 

له خصيصاً فلم يكن إذاً من املعقول أبداً  التعبري عن 

العملة مثال يف أحد الحوارات السابقة بالدوالرً  فلقد 

أحــد شــخصياته  نقــل عــيل لســان  الــراوي حــني  أفلــح 

التعبــري عــن العملــة بالعملــة الهنديــة “ ربيــة “.

3/يظهــر أثــر الثقافــة الدينيــة القرآنيــة يف التعبــريات 

الحواريــة فيــام يعــرف حديثــاً بالتنــاص، وجديــر بنــا يف 

مفهــوم  عــيل   ً قلــالً  الضــوء  نســلط  أن  البحــث  هــذا 

التنــاص أوال ومــن ثــم نجريــه حيــث ور د يف النصــوص 

التــي أوردناهــا الحكائيــة الحواريــة 

حينام نطالع املعاجم العربية نجد معاين متعددة 

للتناص وهي يف مجملها تفيد الرفع والحرکة واإلظهار 

حيث جاء فيها كام ييل:

نــصَّ  الشــئ،  العــرب: »النــص: رفعــک  1- لســان 

اً:  ه نصَّ ــاً: رفعــه، نــصَّ الحديــث ينصُّ ــه نصَّ الحديــث ينصُّ

رفعه ونصًّ املتاع: جعله بعضه عيل بعض.« )43(، كام 

تــرد کلمــة التنــاص مبعنــي االتصــال »يقــال هــذه الفــالة 

تنــاص أرض کــذا وتواصيهــا أي يتصــل بهــا.«

2- القامــوس املحيــط: »نــص الــيشء: حرّکــه ونــص 
العــروس: أقعدهــا عــيل املنصــة”.)44(

الــکالم  صيغــة  »فالنــص  الوســيط:  املعجــم   -3

األصليــة التــي وردت مــن مؤلفهــا والنــص مــا ال يحتمــل 

مــن  والنــص  التأويــل،  يحتمــل  أو ال  واحــداً  إال معنــي 
أقصــاه.«)45( ومبلــغ  منتهــاه  الــيشء 
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4- تــاج العــروس: ونقــرأ فيــه: »نــص ّ الــيشء أظهــره 

وکل مــا ظهــر فقــد نّص.« وتفيــد االنقبــاض واالزدحــام 

کــام يــورد صاحــب تــاج العــروس »انتــص الرجل: انقبض 
وتنــاص القوم:ازدحمــوا.«)46(

التناص اصطالحاً

كرســتيفا(  )جوليــا  عنــد  التنــاص  ظهــر مصطلــح  لقــد 

الــرويس  أســتاذها  إىل  يرجــع  أنــه  إال  عــام1966م، 

املصطلــح  هــذا  يذكــر  مل  وإن  باختــني(،  )ميخائيــل 

الحواريــة(،  األصــوات(،  بـ)تعدديــة  اكتفــى  و  رصاحــة 

وحلّلها يف كتابه )فلسفة اللغة(، وكتاباته عن الروايئ 

الرويس )دستوفيسي(، وبعد أن تبعته جوليا وأجرت 

للتنــاص يف دراســتها  اســتعامالت إجرائيــة وتطبيقيــة 

)ثــورة اللغــة الشــعرية )47( “ عرفــت فيهــا التنــاص بأنــه 

)التفاعل النيص يف نص وبعينه()7(. ثم التقى حول 

هــذا املصطلــح عــدد كبــري مــن النقــاد الغربيــني وتوالــت 

الدراسات حوله، وتوسع الباحثون يف تناوله، وكلها ال 

تخــرج عــن هــذا األصــل،

وجــد  الغــريب  العــريب  الثقــايف  التالقــي  وبفعــل 

النقاد العرب أنفسهم بقادرين عيل استيعاب التناص 

الغــريب ؛ فأعطــوه تعريفــات متعــددة نأخــذ  مبفهومــه 

منهــا عــيل ســبيل املثال:تعريــف رجــاء عيــد للتنــاص 

الــذي عرفــه بأنــه: انفتــاح عــيل واقــع خارجي:وتفاعل مع 

ســياقه متجــاوزا يف ذلــك حــد البنيويــة فالنــص يتولــد 

مــن نصــوص أخــري يف جدليــة تــرتاوح بــني هــدم وبنــاء 

وتعــارض وتوافــق وتخالــف )48(..

وبعــد ذلــك ميكــن القــول بــأن تعــدد التعريفــات ال 

يجعل املصطلح مهزوزاً فهي وإن اختلفت كلها تلتقي 

عنــد معنــي واحــد للتنــاص يتعلــق باجــرتار النصــوص 

وإحــداث تفاعــل دينامــي إلنتــاج، أو توليــد نــص جديــد 

منســجم مــع الواقــع يخــدم ظروفــا معينــة، وإذا أثــار هــذا 

مبفهــوم  عالقتــه  حــول  تســاؤالت  للتنــاص  املفهــوم 

مــا  القديــم ؛فــان جملــة  العــريب  الرسقــات يف األدب 

وصــل إليــه النقــاد يف هــذا الجانــب أن الرسقــة ليســت 

مرادفاً تاماً للتناص، لكن أشكالها املوظفة تعد ضمن 

الحاالت التي يتضمنها هذا املصطلح الحديث، فهو 

أعــم وهــي أخــص، وهــو لغــوي أديب، وهــي يف بعضهــا 

لغويــة، وهــي حكــم خارجــي عــيل بنــاء يتســم بالنشــاط 

الخيــايل، وهــو صفــة مالزمــة لهــذا البنــاء الخيــايل الــذي 

يتجــاوز فيــه الحــارض مــع املــايض، وهــي تعتمــد عــيل 

املشــابهة أمــا هــو فيعتمــد أكــرث عــيل التضــاد. ألجــل 

كانــت االســتضاءة  للمشــابهة،  وليــس  هــذه املفارقــة 

مبصطلح التناص، آلية معرفية لتفكيك النص القديم، 

وإعــادة تركيبــه طبقــا ملفهــوم أديب خالــص.)49(.

يتجيل التناص بوموح يف املشاهد الحوارية كام ييل:

أ/ يف حكاية القاطرة:

قــال رشــيد: حدثنــي اليــوم يــا أيب عــن القاطــرة كيــف 	 

تجــر القطــار، وكيــف تــرسع يف الســري.

كنــت 	  فقــد  خبــريا  بــه  ســألت  ســعيد:لقد  قــال 

تفصيــل  القطــار، ســأخربك عنهــا يف  موظفــا يف 

وال حظهــا..”)50(. القطــرة  هــذه  أمــام  بجانبــي،  فقــم 

الجملــة التــي قالهــا ســعيد “لقــد ســألت بــه خبــرياً 

أســلوب  الكريــم يف  القــرآن  تأثــري  مــدي  لنــا  تصــور   “

ســعيد، كــام أنهــا تتنــاص تناصــاً  رائعــا وظاهــراً مــع قولــه 

ــاَمَواِت َواأْلَرَْض َوَمــا بَيَْنُهــاَم  ـِذي َخلَــَق السَّ تعــايل:” }الّـَ

يِف ِســتَِّة أَيَّــاٍم ثـُـمَّ اْســتََوى َعــىَل الَْعــرِْش الرَّْحَمــُن فَاْســأَْل 

ِبــِه َخِبــرياً {الفرقان59فاســأل بــه خبــريا أي”يهــا اإلنســان 

)بــه( بالرحمــن )خبــريا( يخــربك بصفاته”.)51(فــكان هــذا 

هــو النــص الغائــب، وقــد أكســب النــص الحــواري عــيل 

لســان ســعيد قــوة وبهــاًء

ب/ويظهــر التنــاص أيضــا يف الحــوار الــذي قطــع بــه 

الــراوي الــرسد وهــو يحــي عــن أمــر الحجــاج لصاحــب 

حرســه بــأن يلقــي القبــض عــيل كل مــن وجــده ســكرانا 

واألجمــل مــا يف هــذا الحــوار فــوق مــا فيــه مــن تنــاص 

قــرآين أنــه جــاء حــوارا شــعريا
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قــال صاحــب الحــرس: مــن أنتــم حتــى خالفتــم أمــر 	 

أمــري املؤمنــني ن وخرجتــم يف مثــل هــذا الوقــت؟

قــال أحدهم:أنــا ابــن مــن دانــت لــه الرقــاب مــا بــني 	 

مخزومهــا وهاشــمها

تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها

فأمسك عنه، وقال:لعله من أقارب املؤمنني.

قال آلخر: وأنت من تكون ؟	 

قال: أنا ابن من ال تنزل الدهر قدره وإن نزلت يوما 	 

ً فسوف تعود

تري الناس أفواًجا إيل ضوء ناره فمنهم قيام حولها 

وقعود.

ثــم يحــي الــراوي بأنــه أمســك عنــه وقــال لعلــه ابــن 
العــرب”)52( أرشف 

التنــاص القــرآين يف األبيــات الحواريــة التــي وردت 

يتجيل يف التعبري “تري الناس أفواجا إيل ضوء ناره”، 

كنايــة عــن الكــرم وحســن الضيافــة، أو املكانــة العاليــة 

واملنزلة الرفيعة للشخصية حيث يتناص قوله تعايل “ 

}َوَرأَيَْت النَّاَس يَْدُخلُوَن يِف ِديِن اللَِّه أَفَْواجاً {النرص2، 

ولعلــه اســتفاد مــن القــرآن ليعطــي الصــورة بهــاء أكــرث يف 

كــرثة النــاس حولــه ملكانتــه الرفيعــة.

 ً وإذا عدنــا للحــوار مــرة أخــري نجــد التنــاص أيضــا 

يتجــيل يف البيت:”تأتيــه بالرغــم وهــي صاغرة...يأخــذ 

مــن مالهــا ودمها”الــذي هــو داللــة عــيل القــوة واملنعــة 

لدرجــة أن مابــني قبيلــة مخــزوم وبنــي هاشــم يأتونــه أذلــة 

صاغريــن ال حــول لهــم وال قــوة، والبيــت يتنــاص مــع قولــه 

تعــايل:” }قَاتِلـُـواْ الَِّذيــَن الَ يُْؤِمُنــوَن ِباللـّـِه َوالَ ِبالْيَــْوِم اآلِخــِر 

َوالَ يَُحرُِّمــوَن َمــا َحــرََّم اللـّـُه َورَُســولُُه َوالَ يَِديُنــوَن ِديــَن الَْحــقِّ 

يَــٍد  َعــن  الِْجْزيَــَة  ـى يُْعطُــواْ  الِْكتَــاَب َحتّـَ أُوتُــواْ  الَِّذيــَن  ِمــَن 

َوُهــْم َصاِغــُروَن {التوبــة، 29أي “قاتلــوا الذيــن ال يؤمنــون 

بالله وال باليوم اآلخر( وإال آلمنوا بالنبي صىل الله عليه 

وســلم )وال يحرمــون مــا حــرم اللــه ورســوله( كالخمــر )وال 

يدينــون ديــن الحــق( الثابــت الناســخ لغــريه مــن األديــان 

)أوتــوا  للذيــن  بيــان  الذيــن(  )مــن  اإلســالم  ديــن  وهــو 

الكتــاب( أي اليهــود والنصــارى )حتــى يعطــوا الجزيــة( 

الخــراج املــرضوب عليهــم كل عــام )عــن يــد( حــال أي 

منقادين أو بأيديهم ال يوكلون بها )وهم صاغرون( أذالء 

منقــادون لحكــم اإلســالم”)53( ولعــل يف التنــاص تقويــة 

للمعنــي املقصــود يف البيــت الحــواري وهــو مــا يفتخــر 

بــه الشــاعر مــن قــوة ومنعــة ومهابــة ألبيــه.

3/ يف الحــوار الــذي بعنــوان “كــن أحــد الســبعة” 

حيث ينقل لنا الراوي مشهداً يتداول فيه املتحاورون 

مفهوم الحديث النبوي “سبعة يظلهم الله يوم ال ظل 

إال ظلــه”، يقــول فيــه ســليامن يف نهايــة الحــوار بعــد أن 

عدد لهم السبعة الذين يظلهم الله يوم ال ظل إال ظله 

وبعــد أن قــال األوالد الذيــن كان يحاورهــم:

أما نحن فنجتهد جميعا، أن نكون شباباً نشأوا يف 	 

عبــادة اللــه، ونجتهــد يف غــري ذلــك مــن الفضائــل 

أيضــاً، ولعلنــا يــا أبانــا إذا جمعنــا منهــا خصــاال تنــال 

بهــا مكانــا خاصــا يف ذلــك لظــل أيضــا ففــرق بــني من 

يأتـــي بفضلــه، وبــني مــن يــأيت بفضائــل

أجــر  يضيــع  ال  اللــه  إن  ن  كذلــك  ســليامن:هو 
)54 شــيئاً”) نفــس  تظلــم  وال  املحســنني، 

هكــذا أراد ســليامن أن يختــم حــواره مــع األوالد “إن 

الله ال يضيع أجر املحســنني “متناصاً مع قوله تعايل: 

} إِنَّــُه َمــن يَتَّــِق َوِيْصــرِبْ فـَـِإنَّ اللـّـَه الَ يُِضيــُع أَْجــَر الُْمْحِســِننَي 

{يوسف90 والتعبري “وال تظلم نفس شيئا “ }فَالْيَْوَم اَل 

تُظْلَُم نَْفٌس َشيْئاً َواَل تُْجزَْوَن إاِلَّ َما كُنتُْم تَْعَملُوَن {يس54

القــراءة  كتــاب  يف  والزمــان  املــكان  اســرتاتيجيه 

الراشــدة:

أ/املكان:

يقــول يــس النصــري: “للمــكان عنــدي مفهــوم واضــح، 

يتلخــص بأنــه الكيــان االجتامعــي، الــذي يحتــوي عــيل 

لــذا فشــأنه  بــني اإلنســان ومجتمعــه  التفاعــل  خالصــة 

شــأن أي نتــاج اجتامعــي آخــر يحــل جــزءا مــن أخالقيــة 

وأفــكار ســاكنيه. ومنــذ القــدم وحتــى الوقــت الحــارض 

كان املكان هو القرطاس املريئ والقريب الذي سجل 
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اإلنســان عليــه ثقافتــه وفكــره وفنونــه، ومخاوفــه، وآمالــه، 

وأرساره وكل مــا يتصــل بــه، ومــا وصــل إليــه مــن ماضيــه 

ليورثه إيل املستقبل ومن خالل األماكن نستطيع قراءة 

ســايكلوجية ســاكنيه و طريقــة حياتهــم و كيفيــة تعاملهــم 

مــع الطبيعــة )55(”، وبذلــك يتنــوع املــكان كسلســلة مــن 

التــي ال وظيفــة لهــا إال بتفاعلهــا مــع رحلــة  املحطــات 

البطل، ومن خالل تلك املحطات تطرح مجموعة من 

اإلشــارات الشــكلية التــي تســاهم يف تفكيــك مقاطــع 

القصة ومن ثم تؤدي إيل كشف األشكال: )56(” ولننظر 

النــدوي  أنــواع املــكان يف حكايــات أيب الحســن  إيل 

وإشــعاعاتها الثقافيــة:

الــذي بإمــكان  1/ املــكان املفتــوح: وهــو املــكان 

والقــرى  واملــدن  كاألســواق،  يصلــوه،  أن  النــاس  كل 

فمثــال املشــهد املوســوم بعنــوان” يف الســوق “يبــني 

مكانــا مفتوحــا مــن خاللــه تشــع قيــم ومبــادئ مــن خــالل 

الكاتــب، فهــي  التــي اختارهــا  الشــخصيات املســلمة 

شــخصيات_ كــام أراد _تحمــل يف مضامينهــا الفكريــة 

التعامــل  وفــن  والــرشاء،  البيــع  آداب  واألخالقيــة كل 

تقريبــا يف  التجــار وفــن املســاومة، ولعلهــا  مــع  بدقــة 

فكــر الكاتــب هــي مــا ينبغــي عــيل الطفــل أن بتثقفهــا، 

عمــر  حــرص  يظهــر  التــايل  املشــهد  ففــي  ويتعلمهــا، 

عــيل  والحــرص  الرخيــص،  الغــايل ورشاء  تــرك  عــيل 

رشاء الفاكهــة لذيــذة الطعــم بــدال مــن الحامــض كــام يف 

التــايل: املشــهد 

كبــرية والدكاكــني  اللــه هــذه ســوق  خالد:مــا شــاء 

نظيفــة جميلــة، ومــا هــذا الــدكان الجميــل إيل اليمــني 

يــا عمــر؟

عمر:هذا دكان فاكهاين، أال تري إيل الفواكه وتري 	 

الناس يساومون الفاكهاين فيها

خالــد: أنــا أريــد أن أشــرتي شــيئا مــن الفواكــه واملــوز 	 

بعــض  أدعــو  أن  أريــد  فــإين  والربتقــال  والجوافــة 

بكــرة الفطــور  اإلخــوان إيل 

عمــر: الجوافــة غاليــة جــدا يف هــذه األيــام والربتقــال 	 

حامــض، وال بــأس باملــوز. )57(

يشــع  املشــهد  نفــس  مــن  التــايل  املقطــع  ويف 

للطفــل منــوذج جيــد ألدب املســاومة يف الــرشاء بــني 

يتــم  يريــد رشاء حــذاء،  الــذي  الــدكان وعمــر  صاحــب 

داخــل الــدكان املــكان املنفتــح ؛فلقــد كان عمــر مؤدبــا 

الــدكان، وهــو يســاومه، هــذا  يف حــواره مــع صاحــب 

يغــش يف  الــذي ال  الصــادق  التاجــر  لــربوز  باإلضافــة 

املشــهد نهايــة 

عمر: من فضلك أخرج يل حذاء مطابقا	 

صاحب الدكان: هذا حذاء جميل ومتني.	 

عمر:نعم، ولكنه واسع قليال.	 

صاحب الدكان: وهذا اآلخر مطابق متاما.	 

صاحب الدكان:بست ربيات.	 

عمر: أال تنزل يف الثمن؟	 

مــن 	  أرخــص  يــا ســيدي  تجــد  الدكان:لــن  صاحــب 

الســوق. هــذا يف 

عمــر: أصدقــك ألنــك مســلم، واملســلم ال يكــذب 	 
وال يغــش. “)58(

ميتافيزيقــي  مــكان  وهــو  املغلــق:  2/املــكان 

اســتخدمه “ يــوري لومتــان” حينــام تحــدث عــن مشــكلة 

املكان الفني )59(مثل األماكن ذات البعد ديني، أثبتها 

الراوي يف حكاياته، قصد من خاللها لفت نظر الطفل 

املسلم إليها، وإيل مكانتها يف عقيدته، وإيل طبيعة 

عرفات،:منــي،  مثــل:_  فيهــا،  تــدور  التــي  األحــداث 

مزدلفــة( يحــي الــراوي أهميــة هــذه األماكــن يف حكايــة 

“عيــد األضحــى:

وأخــربين  عــرش عطلــت املدرســة،  الثامــن  “ويف 

املعلــم، أن الحجــاج، يذهبــون اليــوم إيل منــي، حيــث 

يبيتــون وهــذا اليــوم يســمي يــوم الرتويــة.”

ويف صبــاح اليــوم التاســع وهــو يــوم عرفــة يذهــب 

الحجــاج إيل عرفــات، ويظلــون هنــاك يدعــون ويذكــرون 

اللــه، ويذهبــون منهــا إيل مزدلفــة ويبيتــون هنــاك....” 
)60(
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وكاملســجد مثــال كــام هــو وارد يف حكايــة “ شــهامة 

وســلم  عليــه  اللــه  النبــي صــيل  انتقــل  اليتيم”:”وملــا 

مــن مكــة إيل املدينــة، وســكن هنــاك، أحــب أن يبنــي 

مســجدا، ألن املســجد الزم للمســلمني، وهــو قطــب 
تــدور حولــه رحــى الحضــارة اإلســالمية”.)61(

وكالبيــوت حيــث يســكن النــاس يف نفــس لحكايــة: 

“وكان النبــي صــيل اللــه عليــه وســلم نــازال يف بيــت أيب 

أيوب األنصاري” وكاملربد الذي كان ليتيمني فاشرتاه 

الرســول صــيل اللــه عليــه وســلم ودفــع الثمــن لــي يبنــي 

اللــه  أيضا:”قــال رســول  الحكايــة  نفــس  املســجد يف 

صــيل اللــه عليــه وســلم ملــن هــذا املربــد ؟ قــال رجــل 

مــن األنصــار اســمه معــاذ بــن عفــراء هــو ليتيمــني اســم 

أحدهــام ســهل واســم الثــاين ســهيل، طلــب رســول اللــه 

صــيل اللــه عليــه وســلم ســهال وســهيال، وهــام ولــدان 

يتيــامن فلــام حفــرا كلمهــام رســول اللــه صــيل اللــه عليــه 

وســلم يف أمــر املربــد ومثنــه، قــال ســهل وســهيل:هو يــا 

رســول اللــه للــه، ال نشــرتي بــه مثنــا فابــن املســجد وقــد 

بــه أنفســنا ولكــن رســول اللــه صــيل اللــه عليــه  طابــت 
وســلم أيب واشــرتي املــكان ودفــع الثمــن. )62(

فهــذه التشــكالت املكانيــة “كلهــا أريــد لهــا أن تكــون 

ذات دالالت ثقافيــة مهمــة للطفــل املتلقــي فاملســجد 

يجســد الحضــارة اإلســالمية، وبيــت أيــوب يجســد كل 

الفــداء  يجســد  واملربــد  واملــؤازرة،  النــرصة  معــاين 

والتضحيــة، والشــهامة

ب/الزمن:

فــام  ومــكان  زمــان  دون  حــدث  وقــوع  يســتحيل 

هــو الزمــن أهــو تلــك الدقائــق والثــواين التــي نعيشــها 

أينــام نذهــب  أم هــو شــئ بداخلنــا نحملــه  بالســاعة، 

بالزمــن يتوقــف  القــارئ  نــروح)...( وإحســاس  وحينــام 

عيل ما يقدمه إليه الكاتب من أحداث عقلية وواقعية 

فكلام كانت القصة مليئة باألحداث كلام زادت رسعة 
القراءة، بينام تقل الرسعة إذا كانت القصة خيالية، )63(

التغــريات الحاصلــة  مــن خــالل  بالزمــن  إننــا نشــعر 

حولنــا كمــرور الفصــول، وإقبــال الليــل، وطلــوع الفجــر، 

وحــدوث حركاتنــا، والزمــن ضابــط للفعــل، وبــه يتــم، وبــه 
يســجل الحــدث وقائعــه)64(

أيكال الزمن يف القراءة الرايدة

1 الزمن التاريخف الكرونولوجف

يــات  حكا يف  لــواردة  ا الطبيعيــة  األزمنــة  مــن 

الصبــاح،  وتقســيامته،  “اليــوم،  الراشــدة،  القــراءة 

الظهــرية والعــرص، واملغــرب، والليــل” وهــذه الفــرتات 

التاريخــي  بالزمــن  النقــاد  يســميه  مــام  هــي  املتتاليــة 

الكرونولجي،)65(”يعنــي تقســيم الزمــن إيل فــرتات كــام 

تعنــي تعيــني التواريــخ الدقيقــة لألحــداث وترتيبهــا وفقــا 

لتسلســلها الزمنــي، فمــام ورد فيــه الزمــن مقســام إيل 

فــرتات مــاورد يف حكايــة “الفطور”حيــث يحــي الــراوي 

أنه كان قد نوي الصوم فذكر الليل والصبح:مشريا إيل 

الليــل اســتيقظنا  الرابعــة يف  الســحور:” ويف الســاعة 

وقدمــت أمــي طعامــا لذيــذا وشــبعنا فأكلنــا وشــبعنا، 

ومننــا قليــال واســتيقظنا لصــالة الصبح”.وذكــر الظهــرية 

ومــا يــدور فيهــا مــن أحــداث للصائــم تتعلــق بشــدة الحــر 

العطــش والجــوع ومــن خاللهــا ينقــل للطفــل مــا الــذي 

والعطــش:” ويف  الجــر  حــدة  لتخفيــف  يفعلــه رشعــا 

الظهــرية شــعرت بظــأم، وحــر فاغتســلت فذهــب عنــي 

الظأم واسرتحت”، ويذكر وقت العرص مصحوبا بأهم 

حدث فيه وهو الجوع، ومن خالله أراد الراوي أن ينرش 

الصــوم  إغــراء إلفســاد  االســتجابة ألي  الصــرب، وعــدم 

والتــوكل عــيل اللــه أثنــاء الصــوم للطفــل املتلقــي” ويف 

العــرص شــعرت بالجــوع ن ورأيــت أطعمــة ومثــارا وفواكــه 

وقال يل أحد األصدقاء ال بأس أن تأكل شيئا وال يراك 

اآلن أحــد، وقــد أكلــت أيضــا ملــا كنــت صامئــا، قلــت 

نعــم ال يــراين أحــد ولكــن اللــه يــراين، وســكت صديقــي 

الغــروب  ذكــر وقــت  ثــم أخــرياً  الجــوع “  وصــربت عــيل 

ومــا يحتويــه مــن ثقافــة اإلفطــار اإلســالمية حيــث البــد 

مــن انتظــار األذان والبــدء بــأكل متــرة والدعــاء الــالزم يف 
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الغــروب حــرض أصدقــاء  تنــاول اإلفطــار: وقبــل  لحظــة 

أيب وأقاربنــا ونقــل الفطــور إيل املســجد وكان الوقــت 

الدقائــق  أرمــق املــؤذن، وأعــد  عــيل فكنــت  اً  شــديد 

فلــام أذن أفطــرت بتمــرة، ثــم أكلــت ورشبــت، وقلــت 

كــام علمنــي أيب:” ذهــب الظــأم وابتلــت العــروق وثبــت 

األجــر إن شــاء اللــه”

ومــام ورد فيــه تحديــد دقيــق للتاريــخ حكايتــه عــن 

مســجد جــده وصمــوده ومــام يــيش بحاميــة اللــه لــه أمــام 

الفيضان:”وعيل شاطئ النهر مسجد قديم بناه جدنا 

الكبري ميض عليه ثالمثائة سنة، ويدخل فيه املاء ويف 
كل فيضــان أيامــا طويلــة، ولكنــه مل يضعــف “)66(

٢ االبرتجاع:

االســرتجاع هــو “ مخالفــة لســري الــرسد، تقــوم عــيل 

عــودة الــراوي إيل حــدث ســابق، وهــو عكــس االســتباق، 

وهــذه املخالفــة هــي لفــظ الزمــن، تولــد داخــل الروايــة 

نوعــا مــن الحكايــة الثانويــة بدورهــا اســرتجاعا، أي حكايــة 

فرعيــة داخــل الحكايــة الثانويــة.... ووظيفتــه يف غالبــه 

تفســريية: تســليط الضــوء عــيل مــا فــات، أو غمــض مــن 

حيــاة الشــخصية يف املــايض، أو مــا وقــع خــالل غيابــه 

عن الرسد)67( وتطغي تقنية االسرتجاع يف كتاب القراءة 

والدينيــة  التاريخيــة  الحكايــات  عــيل معظــم  الراشــدة 

واالجتامعيــة، فالحــارض هــو وليــد املــايض نأخــذ عــيل 

ســبيل املثــال ال الحــرص يحــي الــراوي يف حكايــة” ملــا 

بلغــت الســابعة مــن عمــري” مســرتجعا مــا حــدث بينــه 

أيب  الصالة:”أمــرين  بفريضــة  يتعلــق  فيــام  أبيــه  وبــني 

مــرة  بالــرضب إذا تركتهــا وقــال أيب  بالصــالة والتهديــد 

قــد أكملــت اآلن مــن عمــرك تســع ســنني واآلن أنــت ابــن 

عــرش ســنني فــإذا تركــت الصــالة رضبتــك ؛ ألن النبــي 

صيل الله عليه وسلم قال:” مروا أوالدكم بالصالة وهم 
أبناء سبع سنني وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش” )68(

٣ االبتباا

الرتتيــب  لكــرس  محاولــة  يف  الســارد  إليــه  ويلجــأ 

الخطــي للزمــن، فيقــدم وقائــع عــيل أخــري، أو يشــري إيل 

حدوثهــا مخالفــا بذلــك ترتيــب حدوثهــا يف الحكايــة، 

والســارد يف هــذه املامرســة الزمنيــة أحيانــا يســتخدم 

الصيــغ الدالــة عــيل املســتقبل، لكونــه يــرسد أحداثــا، 

مل تقــع بعــد، عــيل أن هــذه الصيــغ تتغــري وفقــا لطريقــة 

بــارزة كل  تقنيــة االســتباق  الــراوي،)69( ونجــد  الســارد/ 

الــربوز يف حكايــات القــراءة الراشــدة، نأخــذ منهــا عــيل 

مــن حكايــة  التــايل  الحــرص املقطــع  املثــال ال  ســبيل 

وأمــه  أبيــه  أن حــي فضــل  فبعــد  الوالديــن”،  جــزاء   “

عليــه، قــال: “وســأجتهد إن شــاء اللــه أن يغتبطــاين يــوم 

القيامة أمام الناس وأمام اآلباء، واألمهات، ويغتبطهام 

أصحــاب األوالد، ويقولــون يــا ليــت لنــا مــن األوالد مثــل 
مــا أويت فــالن، إنــه لســعيد “)70(

ختاما

أوضــح  الورقــة مبقدمــة  الباحــث  اســتهل  البدايــة  يف 

فيهــا أهميــة الدراســة ومنهجهــا ثــم قمنــا خــالل املقدمــة 

بتعريف مقتضب أليب الحسن الندوي، وأهم مؤلفاته 

ذات الطابــع اإلســالمي، وحيــث أثبتنــا أن كتــايب القــراءة 

الراشــدة مــن ضمنهــا، وقــد اتضــح للباحــث أنــه ألفهــام 

يف  املســلم،  الهنــدي  الطفــل  توجهــات  عــيل  بنــاءا 

وقت مل تكن الكتب املطروحة لديه تعرب عن توجهاته 

أو  الدينيــة وال األخالقيــة وال االجتامعيــة  الثقافيــة وال 

مــن خــالل املقدمــة أن كتــاب  الذوقيــة، ولقــد عرفنــا 

القــراءة الراشــدة قــد صيــغ بطريقــة لغويــة عربيــة أدبيــة 

تســتحق الدراســة لتحليلهــا وفقــا لنظريــات وفــن الــرسد 

الحديثــة.

ويف املحــور األول اتضــح لنــا أن هنــاك نوعــني مــن 

القــراءة  كتــاب  والحــي ملوضوعــات  الــرسد  أنــواع  أن 

الراشــدة هــام الــرسد املوضوعــي لألحــداث، والــرسد 

يعــرب  أن  املؤلــف  أن  اســتطاع  ومــن خاللهــا  الــذايت، 

قلــب  إيل  األخالقيــة  الرتبويــة  الثقافيــة  باملضامــني 

تناســب عمــره. بلغــة ســهلة  املتلقــي 
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ويف محــور الشــخصيات رأي الباحــث أن الكاتــب 

قــد اختــار شــخصيات بأوصافهــا الداخليــة والخارجيــة 

لتكــون فيــام اتضــح للباحــث بــؤراً  ثقافيــة تشــع منهــا أهــم 

املضامــني الثقافيــة املبتغــاة، فاختــار األب يف أغلــب 

الحكايات ذات الطابع الثقايف الرتبوي، واختار املعلم 

كشخصية محورية مهمة يف العملية التعليمية، باعتبار 

أن الثقافــة أوســع مــن العلــم، كــام اختــار األم كشــخصية 

لنــا  بــرز  الــذايت خصوصــا، حيــث  الــرسد  أساســية يف 
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اآلخــرة والجنــة والنعيــم.

إن الــذي يريــد أن يؤكــده الباحــث يف الختــام بــأن 

هــذه الدراســة حتــام مل تحــط بــكل صغــرية وكبــرية فيــام 

يتعلق بالبحث عن املادة الثقافة ورهاناتها من خالل 
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املســتوي _ يف تقديــر الباحــث _ ومنــارة مقــدرة يف 

تثقيــف الطفــل املســلم.
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اأدب الطفل يف الأدب العربي احلديث
)املفه�م والن�صاأة والتط�ر(

د. ثامر اإبراهيم حممد امل�صاروة
أستاذ األدب والنقد الحديث املساعد، كلية العلوم واآلداب بالقريات، جامعة الجوف، اململكة العربية السعودية

امللخص

إّن أدب الطفــل حقــل أديب مل يلــق مــن الدراســات النقديــة حظـًـا وافــرًا, إذ تبــني للباحــث أن الدراســات النقديــة 

إزاء مــا ينتــج مــن أعــامل إبداعيــة يف هــذا املجــال تــكاد تكــون خجولــة.

وانطالقًــا مــام ســبق, فقــد ســعت الدراســة إىل تســليط الضــوء عــىل أدب الطفــل باعتبــاره حقــالً أدبيًــا حديثًــا 

ســعى مــن خاللــه األدبــاء إىل غــرس القيــم الرتبويــة والتعليميــة يف نفــس الطفــل العــريب.

وقــد قــام الباحــث بتقســيم دراســته إىل أربعــة محــاور رئيســة: تنــاول يف املحــور األول مفهــوم أدب الطفــل، ويف 

الثــاين قــام الباحــث بتتبــع نشــأة أدب الطفــل وتطــوره عــرب التاريــخ، أمــا املحــور الثالــث فقــد خصصــه الباحــث 

للحديث عن أدب الطفل يف الوطن العريب مستعرًضا أبرز األدباء الذين أثروا الساحة األدبية العربية بنتاجات 

أدبيــة ســعوا مــن خاللهــا إىل صقــل شــخصية الطفــل بقيــم تربويــة وتعليميــة ســليمة، أّمــا املحــور الرابــع واألخــري 

فخصــص للحديــث عــن ماهيــة أدب الطفــل، وأبــرز أشــكاله املتعــددة.

مقدمة

الــذي  يعــّد أدب الطفــل مــن الفنــون األدبيــة الحديثــة 

نشــأ نشــأة مغايــرة عــن ســائر اآلداب؛ ألنــه قــد خــّص فئــة 

عمريــة محــددة مختلفــة اختالفــاً كليــاً عــن أدب الكبــار، 

ســواء أكان االختــالف مــن حيــث املفهــوم أم الــرؤى أو 

التوجهــات أو غــري ذلــك.

ــة  وعليــه فقــد عــاىن أدب الطفــل الكثــري مــن الرجعيّ

والتخلــف والتــدين والنظــر إليــه بالقصــور؛ ألنــه األدب 

املوجه لألطفال، حتى أن نشأة هذا الفن كانت عبارة 

عــن تســجيالت رسيعــة أو حلقــات شــفاهيّة أو مــا شــابه 

ذلــك، وحقيقــة األمــر أن هــذا األمــر مل يلــق االهتــامم مــن 

قبــل األدبــاء العــرب إال بعــد عــرص النهضــة يف أوروبــا، 

رغــم مــا ســبق ذلــك مــن كتابــات إال أنهــا كانــت حبيســة 

األذهــان أو رسيعــة النســيان.

فقــد مــّر أدب الطفــل مبراحــل متعــددة كانــت النواة 

الحقيقة لنشأة هذا الفن األديب، والذي أخذ يف اآلونة 

مــن كتابــات األدبــاء املتخصصــني  كبــرياً  األخــرية حيّــزاً 

واهتامماتهــم، فقــد تشــكلّت مراميــه واتســعت آفاقــه 

يكــن  فلــم  املختلفــة،  االنســانية  املعــارف  ليشــمل 

مقصــوراً عــىل األشــكال املعهــودة للقــرّاء.
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إىل  الدراســة  فقــد ســعت  مــام ســبق,  وانطالقًــا 

ــا  تســليط الضــوء عــىل أدب الطفــل باعتبــاره حقــالً أدبيً

حديثًا سعى من خالله األدباء إىل غرس القيم الرتبوية 

والتعليميــة يف نفــس الطفــل العــريب.

مــن  عــّدة،  عــىل محــاور  الوقــوف  البحــث  وحــاول 

ثّــم  الطفــل، ومــن  الحديــث عــن مفهــوم أدب  أبرزهــا: 

تتبــع نشــأة أدب الطفــل وتطــوره عــرب التاريــخ، وكذلــك 

مــن  العــريب  الوطــن  الطفــل يف  أدب  عــن  الحديــث 

خالل استعراض أبرز األدباء الذين أثروا الساحة األدبية 

العربيــة بنتاجــات أدبيــة ســعوا مــن خاللهــا إىل صقــل 

شــخصية الطفــل بقيــم تربويــة وتعليميــة ســليمة، ويف 

النهايــة ال بــّد مــن الحديــث عــن ماهيّــة أدب الطفــل، 

وأبــرز أشــكاله املتعــددة.

مفهوم أدب األطفال

مــن  بــد  الخــوض يف مفهــوم أدب األطفــال، ال  وقبــل 

لهــم ذلــك األدب. َمــن هــم األطفــال املوجــه  معرفــة 

)الطفل( هو الصغري من كل يشء، والصبي يدعى 

طفــالً حــني يســقط مــن بطــن أمــه إىل أن يحتلــم)1(، ويف 

)مختــار الصحــاح( ورد الطفــل مبعنــى: املولــود وولــد 

كل وحشــية أيًضــا والجمــع أطفــال، وقــد يكــون الطفــل 

واحــًدا وجمًعــا، وكذلــك )املعجــم الوســيط(: الصبــي 

هــو املولــود حتــى البلــوغ، والغــالم: الصبــي مــن حــني 

يولــد إىل أن يثــب، إذن فالطفــل: هــو الصبــي أو الولــد 

حتــى البلــوغ.

واألطفــال هــم: “القطــاع املمتــد مــن عمــر اإلنســان 

عــىل  الكامــل  اإلعتــامد  ســن  وحتــى  امليــالد،  منــذ 
)2( الــذات”. 

البالــغ  الطفــل يف اإلســالم فهــو اإلنســان غــري  أّمــا 

املكلّـَـف، وقــد حــدد اللــه تعــاىل مرحلــة التكليــف مــع 

الُحلــَم  بَلَــَغ األطفــاُل منُكــم  البلــوغ بقولــه: )وإذا  بدايــة 

فليســتأذنوا كَــاَم اســتأذَن الذيــَن ِمــْن قَبْلِهــم( )3(، وقولــه 

تعــاىل: )ونقــرُّ يف األرحــاِم مــا نشــاُء إىل أجــٍل مســّمى 

ثــم نُْخرُجُكــم ِطفــالً( )4(، وقولــه: )هــو الــذي خلقُكــم مــن 

تــراٍب ثــم مــن نطفــٍة ثــم مــن علقــٍة ثــم يُخرُجُكــم ِطفــالً( )5(.

وهــو يف االصطــالح “ذلــك الشــخص الــذي مل يبلــغ 

فــإن  التعريــف،  هــذا  وعــىل ضــوء  بعــد،  الرشــد  ســن 

الطفولة متتد من امليالد حتى ما بعد سن العرشين، 

وهــي الســن التــي يبلــغ عندهــا معظــم البــرش نضجهــم 

البــدين الكامــل”)6(.

واملعــاين  للطفــل  القرآنيــة  عليــه فاملعــاين  وبنــاًء 

تــدور حــول معنــى واحــد وهــو  اللغويــة يف املعاجــم 

يبلــغ. أو  يحلــم  الصبــي حتــى 

وفيــام يتعلــق مبفهــوم أدب األطفــال، فاســتعامله 

يــكاد يتفــق عنــد أغلــب الدارســني ويعنــي كل لــون أديب 

يعنــى بهــذه الفئــة مــن املجتمــع، حيــث إنــه يخاطــب 

املراحــل العمريــة والنفســية للطفــل، ويســهم يف بنــاء 

شــخصيته وتطويــر ملكاتــه وتقويــم نفســيته وجعلــه يــرى 

العــامل ويتعــرف عليــه مــن زوايــا كثــرية.

أن أدب األطفــال  الدارســني عــىل  ويجمــع معظــم 

القائم اليوم وفق األطر الفنية والشكلية ومراعاة الحالة 

االجتامعيــة والنفســية وغريهــا هــو أدب مســتحدث “ 

وفــرع جديــد مــن فــروع األدب الرفيعــة ميتلــك خصائــص 

متيزه عن أدب “الكبار”رغم أن كالً منها ميثل آثاراً فنية 

بــأدب  أريــد  الشــكل واملضمــون.... وإذا  يتحــد فيهــا 

األطفــال كل مــا يُقــال إليهــم بقصــد توجيههــم فإنــه قديــم 

قــدم التاريــخ البــرشي، حيــث وجــدت الطفولــة، أمــا إذا 

كان مقصــود بــه ذلــك اللــون الفنــي الجديــد الــذي يلتــزم 

بضوابط نفســية واجتامعية وتربوية، ويســتعني بوســائل 

الثقافــة الحديثــة يف الوصــول إىل األطفــال، فإنــه – يف 
هــذه الحالة-مــا يــزال مــن أحــدث الفنــون األدبيــة”. )7(

وعليه فقد يشري مصطلح أدب األطفال جدالً واسًعا 

حول مفهومه وماهيته ومصادره؛ ألنه من املصطلحات 

الحديثة يف أدبنا العريب، وال سيام القول إنه قد تبلور 

مــع العقــود األوىل مــن القــرن العرشيــن، عــىل الرغــم مــن 

االرهاصات األوىل لهذا اللون األديب.
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إذن فــأدب األطفــال هــو: “ اآلثــار الفنيــة التــي تصــور 

ومــدارك األطفــال  تتفــق  وإحساســات وأخيلــة  أفــكاراً 

وتتخذ أشكال:القصة، والشعر، واملرسحية، واملقالة، 
واألغنيــة”.)8(

“أحمــد  يحــدد  التعريــف  هــذا  عــن  بعيــد  وغــري 

أدب   “ بــأن:  يقــول  إذ  األطفــال  زلــط” مفهومــاً ألدب 

لغــٍة، ويف  أّي  أدب  متجــدد يف  أديب  نــوع  الطفولــة 

مــن  النــوع األديب املســتحدث  أدب لغتنــا هــو ذلــك 

الشــفاهي  وإرثــه  ونــرثه  )شــعره  الكبــار  أدب  جنــس 

والكتــايب(، فهــو نــوع أخــص مــن جنــس يتوجــه ملرحلــة 

الطفولــة، بحيــث يراعــي املبــدع املســتويات اللغويــة 

واإلدراكيــة للطفــل، تأليفــا طازجــا أو إعــادة باملعالجــة 

ثــم  ومــن  لــه  املقدمــة  األدبيــة  األنــواع  ســائر  إرث  مــن 

مــع واندماجهــم  ومعارفهــم  وخياالتهــم  بلغتهــم   يرقــى 

الحياة، بهدف التعلق باألدب وفنونه لتحقيق الوظائف 
الرتبوية واألخالقية والفنية والجاملية”. )9(

كام عرّفه )فريد جربائيل نجار وآخرون( بأنه: “الكتب 

والتــي يعدهــا خــرباء  املعــّدة لألطفــال ومطالعاتهــم، 

يف أدب األطفــال، ومتتــاز بجــودة مادتهــا، وأســلوبها، 

ومالءمتهــا لــذوق األطفــال ومســتوى نضجهــم”، ونلحــظ 

مــن التعريــف الســابق الدقــة يف اختيــار تلــك الكتــب 

الخاصــة باألطفــال، إذ مــن يقــوم عــىل إعدادهــا وتبويبهــا 

هــم خــرباء مــن الطبقــة الواعيــة بذلــك الفــن.

يخــرج )محمــود رشــدي خاطــر( عمــن ســبقوه  وال 

بقولــه: “كّل مــا يقــّدم لألطفــال مــن مــادة مكتوبــة ســواء 

أم  أكانــت قصصــاً  وســواء  مجــالت،  أم  كتبــاً  أكانــت 

متثيــالت أو مــادة علميــة”، وكذلــك رأي )فتحــي النمــر( 

كُتبــت خصيًصــا لألطفــال يف  التــي  “الكتابــات  بأنــه: 

مســتواهم وخصائــص منوهــم  تناســب  معايــري  ضــوء 

ومتطلباتــه”.

الطفــل: هــو  القــول إن مفهــوم أدب  وعليــه ميكــن 

ذلك األدب املوجه إىل طبقة األطفال بفئاتهم العمرية 

مــن أصحــاب  يكــون  يتناولــه  مــن  أن  عــىل  املختلفــة، 

الدرايــة والعلــم مبيولهــم وإدراكاتهــم وحاجاتهــم، بــرصف 

النظــر عــن الشــكل أو الجنــس األديب املتنــاول لهــم.

ويف حقيقة األمر فقد ُوجَد أدب األطفال مع وجود 

الخلــق، إذ كانــت األم تحــي ألطفالهــا قصــص مــا قبــل 

النوم، وتهدهد رسائرهم باألنغام، والكلامت الجميلة، 
فــكان أدبــا رائعــا، لكنــه غــري مــدون. )10(

وقــد أكــد القــرآن الكريــم العنايــة بالطفــل، حيــث ورد 

ذكر الطفل، والعناية به منذ والدته إىل أن يبلغ الحلم.

قــال تعــاىل: )ونقــر يف األرحــام مــا نشــاء إىل أجــل 
مســمى ثــم نخرجكــم طفــال(. )11(

الحلــم  منكــم  األطفــال  بلــغ  )وإذا  تعــاىل:  وقــال 
)12 ( فليســتأذنوا(. 

وقــد كانــت عنايــة العــرب بالطفــل قدميــة، إذ وفــروا 

لــه ُســبل الرعايــة والعنايــة املختلفــة، فانعكســت يف 

شــعرهم ونرثهــم، فــرى حطــان بــن املعــىّل يقــول:

وإمّنا أوالدنا بيننا

أكبادنا متيش عىل األرض

لو هبّت الريح عىل بعضهم
المتنعت عيني عن الغمض )13(

أدب األطفال مرب العصور

)أ( يرنسا وريادتها يف أدب األطفال:

وما يهمنا يف هذه الدراسة هو ظهور أدب األطفال 

بوصفــه مصطلحــاً تاريخيــاً، إذ تعــود البدايــة يف ظهــور 

عــام  ففــي  الســابع  القــرن  نهايــة  املصطلــح يف  هــذا 

1697م صــدر أول كتــاب أديب لألطفــال كتبــه الشــاعر 

بعنــوان   ”)Charles Pero( بــريو  تشــارلز   “ الفرنــيس 

)حكايــات أمــي األوزة(، وقــد صــدر تحــت اســم مســتعار 

وهــو اســم ابنــه الصغــري )بــريو دار مانكــور(، كــام كتــب 

الزمــن  بعنــوان )أقاصيــص وحكايــات  أخــرى  مجموعــة 

.)14( املــايض( 
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اســاًم مســتعاًرا لحكايــة )حكايــات  كتابــة  ويقودنــا 

أمــي األوزة( إىل القــول إن الكتـّـاب كانــوا يتجنبــون كتابــة 

أســامئهم عــىل ذلــك األدب املعــّد لألطفــال خشــية 

العقليــة والكتابيــة  مــن قدراتهــم  االحتقــار واالنحطــاط 

النــاس. أمــام 

ولعــل حكايــات “ ألــف ليلــة وليلــة “، التــي ترجمــت 

لهــا  بــني األعــوام )1704-1714م( كان  إىل الفرنســية 

الكتّــاب  أخــذ  بالــغ عــىل قصــص الصغــار، فقــد  تأثــري 

ينســجون عــىل منوالهــا ســواء أكان للكبــار أم للصغــار.

وبعــد عــام 1749م ظهــرت يف فرنســا أول صحيفــة 

لألطفــال، وهــي صحيفــة )صديــق األطفــال(، إذ عــدت 

مدخــال للحركــة الكتابيــة الجديــدة يف فرنســا.)15( كــام 

ظهر )جان جاك روسو( عام )1712-1778( وانترشت 

آرائــه يف تعليــم األطفــال وتربيتهــم تربيــة طبيعيــة فيهــا 

لديهــم،  الشــخيص  املعتقــد  وتكويــن  االســتقاللية 

فليقــت آراء )روســو( قبــوالً حســًنا وتأثــريًا يف فرنســا، 

وغريهــا كذلــك مــن دول أوروبــا)16(.

)ب( أدب األطفال يف ينجلرتا:

ويف إنجلــرتا، مل تكــن كتــب األطفــال يف القرنــني 

الســابع عــرش والثامــن عــرش تضــع اهتاممــات األطفــال 

موضع االعتبار، بل كان هدفها تقديم النصح واإلرشاد، 

ومــن أبــرز تلــك الكتــب )التحــدث لألطفــال( لجيمــس 

جينوان، و)كتاب للبنني والبنات( لجون بانيات، فكان 

هدفهــام النصــح واإلرشــاد وتقديــم التعاليــم األخالقيــة 

والدينيــة لألطفــال)17(.

وفيــام أعتقــد أن نجــاح وظهــور الحركــة الربوتســتانية 

األطفــال  كتــب  لــرصف  كانــت ســببًا وإذعانًــا  الدينيــة 

هــذا املنحــى مــن الوعــظ واإلرشــاد، وصقــل شــخصية 

الطفــل بتعاليــم رمبــا تكــون مفروضــة عليــه، أو باألحــرى 

هــي ليســت مــن منطقــه؛ ولهــذا مل تلــق تلــك الكتــب 

نجاًحــا بعيــد املــدى يف أدب الطفــل.

ظهــر أدب األطفــال الحقيقــي يف انجلــرتا بعــد أن 

اإلنجليزيــة  إىل  1719م  عــام  ســامري(  )روبــرت  ترجــم 

مجموعــة )حكايــات أمــي األوزة( لتشــارلز بــريو، فكانــت 

كــام  لألطفــال،  القصــيص  للتأليــف  البدايــة  نقطــة 

)John Neubury(” مبســاعدة  نيوبــري  جــون   “ قــدم 

عــدد مــن املتخصصــني أدبــا شــيقا ومفيــدا لألطفــال، 

فاخترص “روبنسون كروزو”، و”رحالت جيلفر” لتناسَب 

1767م  عــام  جــوورت(  إد  )ماريــا  الصغــار، وظهــرت 

كأحســن راويــة لحكايــات األطفــال، وكتبــت )الحكايــات 

التهذيبيــة(، وكذلــك الكاتبــة )ســارة ترميــور( و )تشــارلز 

المــب( وغريهــم، ويف عــام 1865م ظهــرت يف إنجلــرتا 

أشــهر مجموعــة قصصيــة كُتبــت لألطفــال وهــي )أليــس 

 Lewis( بــالد العجائــب( للكاتــب “لويــس كارول  يف 

Carrol(”)18(، وبعدها انتقل أدب الطفل يف إىل عامل 

واســع مــيلء بالســعادة الحقيقــة واملتعــة والخيــال مــام 

يتفــق وقدراتهــم العقليــة.

)ج( أدب األطفال يف أملانيا:

ويف أملانيــا ظلــت الحكايــة الخرافيــة تكتــب للكبــار 

حتى جاء األخوان “ يعقوب ووليم جريم “ فأصدرا كتابا 

بعنــوان )حكايــات األطفــال والبيــوت(، وهــو يف جزأيــن 
وكان ذلك يف عام )1812م(. )19(

)د( أدب األطفال يف الدمنارك وروبيا:

يف  األطفــال  أدب  رائــد  ظهــر  الدمنــارك  ويف 

أشــهر  مــن  فــكان  اندرســون(  كريســتيان  )هانــز  أوروبــا 

ســاحرة حــول  الذيــن كتبــوا قصصــاً  الدمنــارك  شــعراء 

قصتــه  ذلــك  ومــن  والجنيــات،  والعفاريــت  األشــباح 

املشهورة )البطة القبيحة(، وقصة )صياب االمرباطور 

األطفــال  عــامل  فقــد شــدَّ  أمــا يف روســيا  الجديــدة(، 

الشــاعر )ألكســندر بوشــكني( عــام 1799-1838 الــذي 

وســّنهم،  أفكارهــم  تناســب  أشــعاراً  لألطفــال  كتــب 

وحــىك لهــم الحكايــات التــي تخاطــب طفولتهــم، مثــل 

)حكايــة الصيــاد والســمكة(، واألديــب )لينولســرتي(، 
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الطبقــة  هــم   1917 عــام  بعــد  األطفــال  أصبــح  حتــى 
روســيا.)20( املتميــزة يف 

أدب األطفال يف العامل العريب

أ- أدب األطفال يف مرص:

العــريب حديــث، وإن  العــامل  وأدب األطفــال يف 

وجــذوره  القدميــة،  مــرص  إىل  متتــد  جــذوره  كانــت 

الحديثــة أيضــا إىل مــرص الحديثــة، حيــث حملــت مــرص 
الفــن يف األدب الحديــث.)21( لهــذا  الريــادة  مشــاعل 

ففي منتصف القرن التاســع عرش امليالدي، ترجم 

الشــعرية  الحكايــات  معظــم  جــالل”  عثــامن  “محمــد 

الفرنــيس  الشــاعر  عــن  نقــال  العربيــة  إىل  الخرافيــة 

“الفونتــني”، ويعــد إصــدار “رفاعــة الطهطــاوي “ملجلــة 

)روضــة املــدارس املرصيــة( يف عــام 1870م ونرشهــا 

املــواد األدبيــة للطــالب والكتّــاب مرحلــة غــري مســبوقة 
الكتابــات األدبيــة للناشــئني.)22( نــرش  يف 

تاريــخ أدب  تناولــوا  الذيــن  ويــرى بعــض الدارســني 

األطفــال أن عــام 1875م، هــو البدايــة الحقيقيــة لنشــأة 

الحديــث، ودليلهــم  العــريب  الطفــل يف األدب  أدب 

إصدار رفاعة الطهطاوي لكتابه “املرشد األمني يف تربية 

البنات والبنني “ يف تلك السنة، ومن قصصه املرتجمة 

“ حكايــات األطفــال “، “ عقلــة األصبــع “، وقــد أدخــل 
الطهطــاوي قــراءة القصــص يف املنهــاج املــدريس.)23(

ويف العــرص الحديــث كان لــألدب العــريب دور بــارز 

يف ميــدان القصــة، فقــد أنجــز بعــض الشــعراء الــرواد، 

أمثــال “ أحمــد شــوقي “ و “كامــل كيــالين” و “محمــد 

الهــراوي” شــعرا قصصيــا لألطفــال معربيــن بــه عــن ميــول 

هــذا الســن املبكــر ورغباتــه.

ويعــد أحمــد شــوقي رائــد شــعر األطفــال يف مــرص 

العــرص الحديــث، إذ ضــم يف الشــوقيات عــدداً  يف 

مــن القصــص الشــعرية لألطفــال التــي تــدور عــىل ألســنة 

الحيوانــات والطيــور والبهائــم متأثــراً مبــا كتبــه “الفونتــني” 

يف الفرنســية)24(.

ولعــّل مــن املالحــظ أن تجربــة شــوقي يف كتاباتــه 

لألطفــال كانــت تجربــة حقيقيــة جــاءت لتالمــس روحيــة 

الطفل العريب وثقافته املكتسبة، استطاع من خاللها أن 

يصل إىل سلوكيات األطفال بفئاتهم العمرية املختلفة.

وبعــد ذلــك فقــد امتــدت قامــة أدب األطفــال عــىل 

يــدي )كامــل الكيــالين(، فكتــب القصــص والحكايــات 

واألناشــيد واألســاطري واألدب املرتجــم، فيقــول حمــدي 

الســكوت: “كان كامــل الكيــالين مــن أوائــل الذيــن كتبــوا 

ولــه  الحديــث،  العــريب  األدب  األطفــال يف  قصــص 

إنتــاج غزيــر ومتميــز يف هــذا املجــال، وكتاباتــه تحفــل 

مبهــارة رفيعــة يف القــص والصياغــة فضــالً عــن جــودة 

املوضوعــات”)25(.

مــن شــوقي وكامــل  نتاجــات كّل  وفيــام اعتقــد أن 

الكيــالين قــد جعلــت ملــرص الســبق يف تطــور ونشــأة 

أن  كــام  الحديــث،  العــريب  أدب األطفــال يف األدب 

كتاباتهــم جــاءت عــىل مســتوى الشــكل واملضمــون مــام 

أغنــى حركــة أدب الطفــل آنــذاك.

ثــم أخــذ أدب األطفــال مكانتــه الحقيقيــة يف العــامل 

العــريب عــام 1922م عــىل يــد )محمــد الهــراوي(، ومــن 

أبــرز كتبــه: “ســمري األطفــال للبنــني”، و “ســمري األطفــال 

للبنــات”، كــام كتــب لهــم أغــاين وقصًصــا مثــل )جحــا 

أدب  ظهــور  تتابــع  ثــم  الفطــري(،  )بائــع  و  واألطفــال( 

األطفــال يف ســوريا ولبنــان، والعــراق، وتونــس، وليبيــا، 
واألردن وفلســطني، والجزائــر، ودول الخليــج”.)26(

ب - أدب األطفال يف بورية ولبنان ويلسطم والعراا

ففــي ســورية أصــدر الدكتــور جميــل ســلطان وأنــور 

ســلطان وعبدالرحمن الســفرجالين كتاب “ اإلســتظهار 

املصــور يف أدب البنــني والبنــات “، ونظــم عبدالكريــم 

الحيــدري ونــرصة ســعيد وســليامن العيــى عــدداً مــن 

األطفــال(  )ديــوان  األخــري  فأصــدر  األطفــال،  قصائــد 

وهــو ديــوان يتألــف مــن خمســة وثالثــني نشــيداً، وأصــدر 
العديد من املرسحيات )القطار األخري( و )النهر(.)27(
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ولعــّل املتتبــع لنتاجــات أدبــاء ســوريا يالحــظ النضج 

خطابــه  يف  فالكاتــب  للطفــل،  الكتابــة  يف  الفكــري 

استطاع أن يوفّق بني فلسفته الخاصة يف التعبري وبني 

الــرؤى الواضحــة لــدى األطفــال.

أبرزهــم  ومــن  األدبــاء  مــن  الكثــري  لبنــان ظهــر  ويف 

)زكريــا تامــر( الــذي قــام بــإدارة )دار الفــن العــريب( يف 

مرحلة الســتينات، فكتب ما يقارب مئة قصة لألطفال 

أثــارت ضجــة عامليــة بفنهــا وتعابريهــا عندمــا ترجمــت 

إىل اللغــات األجنبيــة)28(، كــام صــدر كثــري مــن الكتــب 

واملجالت وهي: سوبر مان وبونانزا، والوطواط، وطرزان، 

ومــن الكتــب التــي ظهــرت يف لبنــان )مجموعــة حكايــات 
شــهرزاد، وحكايــات جــوين، وأســاطري وغريهــا(.)29(

محــاوالت  بعــض  بــدأت  املحتلــة  فلســطني  ويف 

كل  يــد  عــىل  1948م،  عــام  قبــل  لألطفــال  الكتابــة 

وفــدوى  ســلمى،  وأيب  النشاشــيبي،  إســعاف  مــن: 

طوقــان، وعــيل الخليــيل، وعبدالرحمــن عبــاد، ومــن أبــرز 

مجموعاته )ذاكرة العصافري( و)ذاكرة الزيتون( و)ذاكرة 

الربتقــال( عــىل شــكل قصــص وأغــان وأناشــيد كانــت 
توجــه لألطفــال والفتيــان. )30(

العــراق فقــد ظهــر االهتــامم بالطفولــة مــع  أمــا يف 

الشــاعرين الكبرييــن )الرصــايف، والزهــاوي(، فقــد كتبــا 

أناشــيد وقصائــد تحــاىك الطفولــة وحياتهــا وتدعــو إىل 

إصالحهــا وتطورهــا، ولعــّل عــام 1968م بعــد ثــورة متــوز 

إذ  العــراق  يف  الطفــل  ألدب  الحقيقــة  البدايــة  هــي 

عملــت عــىل خلــق جيــل ناشــئ لــه رؤيــة فلســفية وطنيــة 

وقوميــة مؤكــدة، فقــد أنشــئت فــرق مرسحيــة لألطفــال، 

ومراكز إلصدار الكتب واملجالت، ومن هذه املجالت 

ومجلــة  )مجلتــي(،  باســم  املعروفــة  األطفــال  مجلــة 
خاصــة للطفــل باســم )مزمــار(.)31(

ج - أدب األطفال يف املغرب العريب:

أما يف املغرب العريب فقد أصدر كل من)محمد 

املطــوي ومحمــد جنــات( يف تونــس قصصــاً لألطفــال 

منهــا )الفــروج األشــقر( و)الــّدب والدميــة(، ويف ليبيــا 

يوســف  كتــب  فقــد  لألطفــال،  ليبيــة  قصــص  كتبــت 

الرشيــف، ومحمــد الزكــرة، ومحمــود فهمــي الــذي كتــب 

قصــة “ الراعــي الشــجاع “.

ويف الجزائــر صــدرت بعــض الكتــب مثــل: األخــالق 

والكيــس  املســحور،  القــرص  يف  واألمــري  الفاضلــة، 
)32( والثعلــب واألســد.  العجيــب، 

د- أدب األطفال يف الخليل العريب:

أمــا عــن دول الخليــج العــريب، فــإّن إنتاجهــا مــن أدب 

الــدول  مــن  مــع غريهــا  قياســاً  يُعــّد محــدوداً  األطفــال 

العربيــة، ففــي البحريــن ظهــر بعــض الكتــاب ممــن كان 

للطفل العريب نصيب يف كتاباتهم، وهم: )عبدالقادر 

عقيــل، وفوزيــة رشــيد، وحمــدة خميــس(، حتــى أصبــح 

أدب الطفل رضورة من رضورات الحياة، ويف الكويت 

)العــريب  عــام 1969م مجلــة )ســعد(، ومجلــة  صــدر 

العديــد  اإلميــان(، وصــدر  )براعــم  الصغــري(، ومجلــة 

“وفــاء  منهــا: قصــة  باألطفــال  الخاصــة  القصــص  مــن 

“الكلــب”  وقصــة  وايف،  لعبداملجيــد  البيــت”  ربــة 

ملحمــد الفايــز. أمــا يف قطــر فقــد أصــدرت مجلــة ســعد 

ومجلــة نــوره، أمــا عــن دولــة اإلمــارات فتصــدُر منهــا مجلــة 
“ماجــد”.)33(

أدب األطفال يف األردن

أمــا أدب األطفــال يف األردن، فــإّن أغلــب الدراســات 

كانــت يف  األدب  لهــذا  الواضحــة  البدايــة  أّن  تؤكــد 

املرحلــة  هــذه  قبــل  اإلنتــاج  كان  وقــد  الخمســينات، 

قــام  التــي  قليــال، لكــن كان هنــاك بعــض املحــاوالت 

بهــا “روكــس الُعزيــزي” يف كتابــه “امللــك فيصــل” عــام 

1935م، والشــاعر “إســكندر الخــوري البيتجــايل” يف 

كتابيــه “املثــل املنظــوم” و “الطفــل املنشــد “، ثــم جــاء 

بعد ذلك “إسحاق الحسيني” وأصدر “الكلب الويف” 

و “ وردان املدلــل “، كــام ألــف “رايض عبدالهــادي” 
قصــة لألطفــال بعنــوان “خالــد وفاتنــة”.)34(
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ويف أوائــل فــرتة الخمســينات ألــف روكــس الُعزيــزي 

كتابا لألطفال أسامه “الزنابق”، ثم جاء بعد ذلك رايض 

عبدالهــادي وألــف “كوكــو البطــل”، و “فــارس غرناطــة”، 

إذ عــدت هــذه املؤلفــات   ،“ الشــجاعة  و “سمســمة 
مــن أهــم مــا كتــب لألطفــال يف فــرتة الخمســينات. )35(

أما عن إصدارات فرتة الستينات فتتمثل يف كتاب 

“ نجمــة الليــايل الســعيدة “ لعيــى الناعــوري، وكتــب 

فايــز عــيل الغــول “ الدنيــا حكايــات “ و” أســاطري بــالدي 

“ و”سواليف السلف “.

أمــا يف فــرتة الســبعينات املمتــدة مــن عــام 1970-

1977م فقــد كتــب فيهــا يوســف العظــم ونبيــل صوالحــة 

وتغريــد النجــار، وقــد كان للمجــالت ظهــور بــارز يف تلــك 

الفرتة، فصدرت مجلة “فارس” عام 1971م ثم توقفت، 
ومجلــة “الرباعــم”، ومجلــة “ســامر” عــام 1977م. )36(

ويعترب عام 1979م نقطة تحول مهمة بالنسبة ألدب 

الــدويل للطفــل، مــام  العــام  األطفــال األردين؛ لكونــه 

شــّكل حافزا للكتاب األردنيني لالهتامم بأدب األطفال 

وثقافتهــم.)37(، وخاصــة أن هــذا العــام صــدر فيــه مجلــة 

)ســامر عامــر( فعملــت عــىل اســتقطاب العديــد مــن 

األدباء أمثال الشاعر )أحمد حسن أبو عرقوب، ومحمد 

القيــيس، وإبراهيــم نرصاللــه، ومفيــد نحلــه، وجــامل أبــو 

حمــدان، وفخــري قعــوار، وغريهــم الكثــري)38(.

ومــا  الثامنينــات  فــرتة  الكتابــات يف  وقــد متيــزت 

الكتــاب  مــن  مجموعــة  بــرز  فقــد  بالنضــج،  بعدهــا 

واملرتجمــني، ومنهــم: حســني فريــز، وروضــة الهدهــد، 

الفــداء”،  “قافلــة  و  “القنابــل املوقوتــة”  ألفــت  التــي 

ومــن أبــرز الكتــاب الذيــن كتبــوا يف مجــال القصــة هــدى 

فاخــوري، ورنــدة الــوّر، ومفيــد نحلــة، ونايــف النوايســة، 

أبــو عرقــوب، وفــواز طوقــان،  ومحمــود شــقري، وأحمــد 

وزليخة أبو ريشة، ونادية أبو طه، ونائلة الرحال، وسلوى 
)39( الجراجــرة.  املدادحــة، وعيــى 

الشــعراء  عنــد  وافــر  نصيــب  لألطفــال  كان  وقــد 

كتبــوا قصائــد  الذيــن  الشــعراء  أبــرز  فمــن  األردنيــني، 

اللحــام،  وجــاك  نبعــة،  أبــو  عبدالحفيــظ  لألطفــال: 

وعــيل البتــريي، ومحمــد القيــيس، وإبراهيــم نرصاللــه، 

وكامل رشيد، وأحمد أبو عرقوب، ويوسف عبدالعزيز، 

ويوســف حمــدان، وعبداللــه منصــور، وعــيل الخليــيل، 
الظاهــر.)40( ومحمــد جــامل عمــرو، ومحمــد 

تُــرش  أّن الدراســات الســابقة مل  بالذكــر،  والجديــر 

الســمه  ذكــراً  نجــد  إذ مل  الشــاعر محمــد ضمــرة،  إىل 

الذيــن كتبــوا لألطفــال؛ ولعــل  الشــعراء األردنيــني  مــع 

الســبب يف ذلــك هــو البدايــة املتأخــرة لشــاعرنا يف 

الكتابــة لألطفــال إذ بــدأ – كــام ذكرنــا ســابقا – بالكتابــة 

عــام 2000م. لألطفــال 

أمــا يف مجــال املــرسح، فقــد كان هنــاك كتابــات 

نبيــل صوالحــة  املــرسح:  كُتــاب  أهــم  ومــن  عديــدة، 

ومحمــود إســامعيل بــدر، ونانــيس باكــري، ومنــرية رشيــح، 

قســوس،  ووفــاء  هــواري  وبشــري  الراغــب،  أبــو  وأكــرم 
)41( ومحمــد بســام ملــص. 

أهمية أدب الطفل

تكمــن أهميــة أدب الطفــل يف دوره الفّعــال يف صقــل 

شخصية الطفل وتكوينها، عن طريق إسهامه يف تنمية 

قاموس الطفل اللغوّي، واالرتقاء بخياله الذهني، كام 

يســاهم يف غــرس كثــري مــن املبــادئ الحســنة واألخــالق 

الحميــدة، وينّمــي لديــه القيــم التــي تعــزِّز انتامئــه لوطنــه 

وأمته.

ولعلــه مــن املفيــد اإلشــارة إىل أّن األدب ركيــزة مــن 

األمــم  عــىل  نافذتهــا  أنّــه  األمــم، ال ســياّم  تقــدم  ركائــز 

األخــرى، فكيــف وإن كان هــذا األدب موّجهــاً لألطفــال 

إذ  املســتقبل،  مســؤولية  عاتقهــم  عــىل  تقــع  الذيــن 

بــاألدب يتــم “ تطويــر مداركهــم، وإغنــاء حياتهــم بالثقافــة 

التي تسّمى ثقافة الطفل وتوسيع نظراتهم إىل الحياة، 
وإرهاف إحساساتهم، وإطالق خياالتهم املنشئة “. )42(

ثابتــة،  أســس  لــه  هــادف  أدب   “ الطفــل،  وأدب 

وأهــداف محــّددة، واضحــة يســعى لتحقيقهــا، ليصــل 
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إىل أفضل النتائج الثقافية والرتبوية، لتكوين شخصية 

متكاملــة ومتوازنــة لهــذا الطفــل ليســتطيع تحّمــل أعبــاء 
الحيــاة وتحديــات العــرص ومســؤولياته”.)43(

هــذا  أهميــة  مــن  الرغــم  عــىل  أنّــه  الباحــث  ويــرى 

الحقــل األديب بــل خطورتــه، فــإّن إنتاجــه األديب مــازال 

الحقــول األدبيــة األخــرى، ولعــّل  مــع  خجــوالً باملقارنــة 

السبب يف ذلك يعود إىل ظّن بعض األدباء أّن الكتابة 

يف هــذا الحقــل ســيقلل مــن شــأنهم األديب، ال ســيام 

أنـّـه موّجــه ملرحلــة عمريــة ال يــرَق تفكريهــا إىل تفكريهــم.

يعــدُّ خطــأ  الشــكل  بهــذا  األمــر  لهــذا  النظــر  ولعــل 

قــادر  أديــب متمــرٌس  أديــب األطفــال  أّن  كــام  فادحــاً، 

عــىل االنتقــال بــني املســتويات اللغويــة والفنيــة بشــكل 

يستحق معه التقدير واالحرتام، وهو خادم أمني ألمته؛ 

إذ يعــود لــه الفضــل يف الحفــاظ عــىل ثقافتهــا وتراثهــا، 

وغرس قيمها وأخالقياتها يف ذهن الطفل؛ ليسهم يف 

بناء إنسان صالح قويم، ما كان شيئًا ما لوال القيم التي 

غرســها أدب ذلــك األديــب يف ذهنــه.

الكتابــة  الســهولة  مــن  ليــس  أنّــه  الباحــث  ويــرى 

لألطفال، فالكتابة للطفل تتطلب من األديب االنتقال 

مــن مرحلــة فكريــة وذهنيــة ولغويــة إىل مرحلــة أخــرى، 

غــاب عنهــا وعــن حيثياتهــا ملــدة زمنيــة كانــت كفيلــة 

مــن ذاكرتــه. مبســح تصوراتهــا 

غايــة  أمــٌر يف  األطفــال  دنيــا  إىل  الذهــاب  ولعــّل 

إىل  نذهــب  جميعــاً  أنفســنا  وجدنــا  وإالّ  الصعوبــة، 

ذلــك العــامل هربـًـا مــن اإلشــكاليات التــي يفرضهــا علينــا 

والكهولــة. الشــباب  اســتحقاق عمــر 

إذن، فإنَّ أدب األطفال الجيد سالٌح فتّاك يف يد 

أي أّمــة، وهــو كاألم التــي تــالزم الطفــل منــذ بــدء نشــأته، 

التي هي املريّب األول واملوّجه الحقيقي، لرتبيته تربيًة 

صالحــًة وإعــداده إعــداداً قوميــاً، لتقدمــه إىل املدرســة 
واملجتمــع فــرداً صالحاً. )44(

ليــس مجــرد طفــٍل صغــريٍ بعيــٍد عــن  اليــوم  وطفــل 

املجتمع واملعرفة، بل عنده من الطاقات واملعلومات 

أكــرث اتصــاالً  )45(، وقــد يكــون  مــا يعــادل والديــه أحيانــاً 

بالتكنولوجيــا الحديثــة منهــم، ولعــّل هــذا األمــر يتضــح 

لنــا جليـّـاً مــن خــالل مشــاهداتنا لتلــك النشــاطات التــي 

يقومــون بهــا عــىل الشــبكة العنكبوتيــة، ولعلّنــا ال نبالــغ 

إن قلنــا إنّهــم يشــّكلون مصــدَر معرفــٍة لنــا فيــام يتعلّــق 

التــي يتواصلــون معهــا يف كل  بالتكنولوجيــا الحديثــة 

لحظــة.

لــذا فــإنَّ الباحــث يتمّنــى عــىل أدبــاء الطفــل العــرب 

أن يبقــوا عــىل اتصــال بالتكنولوجيــا الحديثــة ؛ ملواكبــة 

الطفــل  الحديثــة، وملعرفــة متطلبــات  العلــوم  طبيعــة 

املعــارص، فطفولــة األديــب ال تشــبه ألبتّــه طفولــة هــذا 

الجيل فلكل زمان متطلباته وخصوصياته، فام كان يراه 

األديــب يف زمانــه مســتحيالً يقــع اآلن يف دائــرة الواقــع 

واملعقــول.

إالّ  يقــوم  بنــاء أي مجتمــع ال  أّن  الباحــث  ويعتقــد 

بإعــداد جيــل متســلّح بــأدوات علميــة وعرصيــة، ولعــلَّ 

مــا  برهنــة  عــىل  دليــل  خــري  الــدول املتقدمــة  تجــارب 

نبــدأ  أن  علينــا  يجــب  لهــذا   “ الباحــث،  إليــه  ذهــب 

الوقــت نفســه  فــات، ويف  مــا  بالعمــل عــىل تعويــض 

اللحــاق باملجتمعــات املتقّدمــة لرتفــع بأطفالنــا إىل 

املســتوى املطلــوب، ليتســّنى لهــم حمــل األمانــة يف 
)46(  .“ املســتقبل 

الوطــن  يف  األطفــال  أدب  أهميــة  أُغفلــت  وقــد 

العــريب طويــالً، ولعــلَّ ذلــك عائــد إىل ترفّــع الكثرييــن 

من رجال العلم واألدب والفن والرتبية يف تقدير مكانة 

الرتبويــة واألخالقيــة والقوميــة، ومــن هنــا  هــذا األدب 

تؤكِّــد الدراســة عــىل أّن أدب األطفــال هــو أخطــر مجــال 

للتبعية الثقافية واإلعالمية، وهو جنس أديب وخطايب 

ثقــايف متعاظــم الفاعليــة يف الطفــل العــريب.

أيكال أدب األطفال

مــا نظرنــا  يأخــذ أشــكاالً شــتّى، وإذا  إّن أدب األطفــال 

إىل الكتــب املصــّورة التــي تقــدم للطفــل يف مرحلــة مــا 
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قبل القراءة )من سنة إىل ثالث سنوات(، والحكايات 

الشــعبية التــي يســمعها األطفــال مــن أمهاتهــم هــي مــن 

أن  فإنّــه ميكننــا االطمئنــان إىل  الطفــل،  ثقافــة  ضمــن 

أدب األطفال يتشّكل من خالل األجناس األدبية اآلتية:

القصــة: هــي مــن أكــرث األجنــاس األدبيــة املقّدمــة ( 1

للطفــل بــل أهمهــا، إذ يعتمــد فيهــا األديــب عــىل 

رسد أحــداث معينــة تجــري بــني شــخصية وأخــرى، 

رسدهــا  يف  ويســتند  دة،  متعــدِّ شــخصيات  أو 

بالطفــل إىل  يصــل  التشــويق حتــى  عــىل عنــرص 

نقطــة معينــة، وعــادًة مــا تخلــو قصــص األطفــال مــن 

عنــرص العقــدة ال ســيام أّن “ بعــض النّقــاد ال يــرى 

العقدة أو الحل الزمني لفن القصة”.)47(، وهناك 

العديد من أنواع القصص، ومن أبرزها: الواقعية، 

والخيالية، والبطولة واملغامرة، والغرامية، واملثل 

نــوع القصــة هــو مــن  العليــا)48(، وفيــام أعتقــد أن 

يحــدد نــوع الفائــدة والغايــة منهــا للطفــل، فإمــا أن 

تكــون فائــدة معرفيــة للمبــادئ والقيــم، أو للمتعــة 

والتســلية، أو تنميــة موهبــة الطفــل للقــراءة والفهــم 

واالســتيعاب، وغــري ذلــك.

مقفــى ( 2 مــوزون  كالم  وهــو  )األنشــودة(:  الشــعر 

فنيّــة  يحمــل يف طياتــه شــعوًرا ووجدانًــا وصــوراً 

بســيطة تتالئــم وذهنيــة الطفــل، ومــن الشــعر تــربز 

األنشــودة التــي متتــاز بقرصهــا وســهولة ألفاظهــا، 

مــن  فيهــا  ملــا  برسعــة  الطفــل  يحفظهــا  لذلــك 

إىل  مييلــون  بطبيعتهــم  فاألطفــال  ؛  موســيقى 

املوســيقى، وهــم عــادة يتعلّمــون األمــور الســهلة 
أو نشــيد”.)49( أغنيــة  تكــون عــىل شــكل  التــي 

املرسحيــة: هــي فــن أديب يقــوم عــىل حــوار بــني ( 3

)املــرسح(،  ومكانيــاً  زمانيــاً  شــخصيات محــّددة 

لــه، ويشــرتط يف  ويتخــذ مــن الشــعر والنــرث لغــة 

مرسحيــات األطفــال أن تــدور حــول حــدث معــني 

وأن تهــدف إىل بنــاء شــخصية الطفــل دون اللجــوء 

بعــض  يف  نــراه  الــذي  واإلبهــام  الغمــوض  إىل 

مرسحيــات الكبــار، كاملرسحيــات العبثيــة مثــالً، 

ومرسحيات األطفال ال تكتب لتقرأ بل لتمثل؛ ألن 

الطفــل ال يســتطيع أن يســتمتع االســتمتاع الــكايف 

بقراءة مرسحية له وإن كان أسلوبها سهالً مبّسطاً. 

املضمــون  حســب  املرسحيــات  وتقســم   ،)50(

والهــدف إىل عــّدة أنــواع، مــن أبرزهــا: التثقيفيــة، 

واالجتامعيــة، والتعليميــة، والتهذيبيــة)51(، وفيــام 

أرى أن املرسحيــة بشــكل عــاٍم أكــرث األلــوان األدبيــة 

مناســبة لألطفــال مــن غريهــا؛ ألنهــا تعتمــد أساســاً 

عىل الحركة واإلشارة واإليحاء، مام يشكل للطفل 

متعــة حقيقــة يف املشــاهدة الدراميــة.

مــع القصــة ( 4 الروايــة: هــي جنــس أديب يتفــق كليــاً 

أن  بــّد  ال  لكــن  لكليهــام،  املكّونــة  العنــارص  يف 

تختلف الرواية عن القصة يف األحداث والشمول 

والتصويــر والحيّــز الــذي تــدور فيــه، والزمــن الــذي 

تســتغرقه)52(، فالروايــة املوّجهــة للطفــل هــي تلــك 

القصة الطويلة، التي تعدُّ امتداًدا ألدب األطفال 

القصــيص، وتعتمــد يف العــادة “ عــىل دعامــات 

والحبكــة  الشــخصية  حيــث  مــن  القــّص،  فعــل 
والعقــدة والحــل، وبــرصف النظــر عــن طولهــا “.)53(

خامتة

إنَّ أدب الطفل مصطلح حديث نشأ مع بدايات القرن 

الســابع عــرش امليــالدي، وقــد شــّكل فيــام بعــد جــزءاً 

ال يتجــزأ مــن األدب مبفهومــه العــام، وأخــذ يف القــرن 

العرشيــن مــداه يتســع ويلتــف حولــه الكثــري مــن األدبــاء 

املتخصصــني بــه.

وقــد خلــص البحــث إىل نتائــج عــّدة، ونجملهــا مبــا 

يــيل:

بــه  تتوافــر  نــّص  كل  هــو  األطفــال  أدب  إّن  أوالً: 

مقومــات األدب ويقــدم للفئــة العمريــة التــي تــرتاوح بــني 

لحظــة الــوالدة والثامنــة عــرشة مراعيــاً القــدرات الذهنيــة 

واللغويــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل هــذه الفئــة العمريــة.
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ثانًيــا: االختــالف واضــح بــني أدب األطفــال وأدب 

أو  النشــأة  أو  مــن حيــث املفهــوم  الكبــار، ســواء أكان 

بينهــام ال عــىل  الغايــة، وعليــه فاالختــالف  أو  الداللــة 

مســتوى الفئــة العمريــة، وإمنــا عــىل جميــع املســتويات 

املختلفــة.

أرفــدوا  الذيــن  مــن األدبــاء  بــرزت مجموعــة  ثالًثــا: 

الطفل العريب عاّمة بنتاج وافر من أعاملهم وإبداعاتهم 

التــي كان لهــا أثــٌر بــارٌز يف توجيــه الطفــل توجيهــاً ســليامً.

تكــن  فلــم  الطفــل،  أشــكال أدب  تعــددت  رابًعــا: 

مقصــورة عــىل القصــة أو الروايــة أو املرسحيــة أو غريهــا، 

وإمنــا شــملت جميــع املعــارف اإلنســانية كلهــا.

خامًســا: يُْعترََبُ العرص الحديث عرَص أدب األطفال 

بكافة وسائله املقروءة واملرئية واملسموعة مع إرسال 

أوروبــا يف زمــن »محمــد  أول بعثــة عربيــة مرصيــة إىل 

عــيل«.

سادًســا: تطوَّر أدب األطفال شــيئًا فشــيئًا يف مرص، 

فقــد انطلــق مــن خطــواٍت بدائيــٍة، وامتــدت قامته بعض 

مــن  والكيــالين وغريهــم  يــدي شــوقي  عــىل  االمتــداد 

الــرّواد األوائــل.

املصادر واملراج 

لســان ( 1 مكــرم،  بــن  الديــن  الفضــل جــامل  أبــو  ابــن منظــور، 

بــريوت. دار صــادر،  املجلــد )11(،  العــرب، 
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 اأهمية اأدب الأطفال يف تنمية القدرات الفردية 
وال�صل�كات داخل املجتمع

د. بن �صح�ى خرية
جـامـعة أمحمد بـوقرة، كلية الحقوق:قسم األدب العريب، بودواو بومرداس الجزائر

كرسيــان املصــل يف العــروق، العــروق األوىل التــي 
تتلقــى مــن األرسة، مــن األم مــن املحيــط املختــزل يف 

خفايــا كلــامت “املحيــط األرسي”، الــذي ميثــل العضد 

مــا يحــدث خــارج  لتلقــي  الوضــع،  تهيئــة  الرصينــة يف 

ذاك املحيــط، مــن عــادات، وقيــم وأفــكار لنقــل ثقافــة 

بكامــل معايريهــا، أكــرث مــا ميكــن أن نصفهــا بتعــدد أوجــه 

الورقــة الواحــدة أىَن قلبتهــا أعطتــك وجهــا ميكــن قراءتــه 

وتجســيده، وأىَن حرصــت عــىل عــدم تقليبهــا حصلــت 

تجســيده،  وتفعيــل  قراءتــه  ميكــن  وجــه  عــىل  أيضــا 

ثقافــة مجتمــع مــن املجتمعــات تتعــدد بتعــدد طبقاتــه 

واختالفاتــه التــي ال ميكــن أن تنشــأ إال بــه، كبــار صغــار 

أواســط، إنــاث ذكــور، ينتمــون إىل حيــز زمــاين ومــكاين 

مختلف وواحد أيضا، ثقافة تتبنى املكتوب واملنطوق 

الســهل والصعــب واألصعــب، وســط تحديــات توصــف 

بالتســارع وعــدم التوقــف ولــو اللتقــاط األنفــاس.

خــارج  يجــري  ومــا  حولنــا  فيــام  النظــر  مــن  ميكننــا 

يقــال ويكتــب  مــا  املحيــط األرسي املحــدود، وخــارج 

لنــا، وينقــل عــرب أدوات االتصــال املتاحــة لنــا، لنحــاول 

بذلــك إعــادة ضبــط النبــض األويل حتــى يســتقيم مــع 

باقــي مــا ميكــن أن يوصلــه النبــض الصحيــح إىل الجســم 

الذي نخى عليه السقم، إنها الكتابة بشكلها الدقيق 

املوجهة لألطفال تلك املرحلة من العمر والتي متثل 

أهــم جــزء مــن تكوينــات املجتمــع، وأهــم مرحلــة تكــون 

فيهــا قــدرة اكتســاب القــدرات واألفــكار دومنــا متييــز، 

الكاتــب ورآه  بهــم  يٌحمــل أدب األطفــال عنــاء ممزوجــا 

وهواجســه، وبــني الخيــال الجمعــي لألفــراد واملــوروث 

العــريب واإلســالمي والــرتاث العاملــي الــكل يف معــني 

واحــد لكــن بجراشــع متفرقــة ومختلفــة مــن جهــة الطــرح 

واملعالجــة.

الغنــاء  بــني  لألطفــال  الكتابــة  األلــوان يف  متتــزج 

والنشيد والقصة واملرسح، وتتعاىل األصوات وتختلط 

لتلقــي بظاللهــا عــىل متلــق يصعــب إرضاؤه، وباملقابل 

حركــة  اليــوم  العــامل  يشــهد  لذلــك  خداعــه،  يســهل 

دءوبــة متتــد إىل أعــامق املجتمــع لفهــم بنياتــه، فلقــد 

وعــت بعــض الــدول أهميــة كل طبقــة مكونــة لــه، والــدور 

التكميــيل الــذي يضمــن عمليــة تحقيــق االتــزان املتعــدد 

وحتــى  واالجتامعيــة  والسياســية  النفســية  الجوانــب 

العنايــة  تــوىل  أن  فئــة ميكــن  أهــم  ولعــل  االقتصاديــة، 

الحقيقيــة هــي تلــك الفئــة القابعــة حــىل حافــة الواقــع، 

املتكلمة بصمتها واملعربة بحركاتها التي ال تتم إال وفق 

مــا تتلقــاه، لذلــك فــإن الوعي”بتلبيــة حاجاتــه النفســية 

والثقافية والدور الذي يقوم به الطفل املثقف يف بناء 

مســتقبل بــالده عندمــا يشــب ويدخــل عــامل الشــباب 

الرشــد”1، أمــر يســتدعي إعــادة التفكــري والنظــر إىل مــا 

حولنــا فيــام أنجزنــاه وفيــام ســننجزه فيــام بعــد.

ألنــه بــكل بســاطة إيجــاد الوســائل وابتــكار األدوات 

الكتابيــة للطفــل ليــس بالهــنّي بــل يســري وفــق منهجيــة 

محكمــة أوىل مقاصدهــا و إشــكالياتها ملــن نكتــب ؟ و 



171  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

كيــف يجــب أن نكتــب ؟ ويف األخــري ملــا نكتــب للطفــل 

؟ والجــواب قــد ال يتعــد األســطر أيضــا لكنــه مــن العمــق 

أكــرث مــام نحســه ونلتمســه ألن الــذي يكتــب ســيحدد 

الوجهة فيام بعد لجيل بل ألجيال بكاملها من ميوالت 

وأفكار وعادات و سلوكات تلوح يف األفق ثم تتحقق، 

إمــا أن يرفــع مــن مســتوى تفكريهــم ويفتــح أفــاق اإلبــداع 

لهــم وإمــا أن يكــون أداة تشــوش عليهــم الطريــق فقــط، 

ففــي مرحلــة منــوه العقــيل تكــون حــواس الطفــل مهيــأة 

لتلقــي أي مثــري خارجــي مهــام كان نوعــه، لينتقــل هــذا 

األخــري إىل الدمــاغ ليرتجــم فيــام بعــد ويظهــر عــىل شــكل 

انفعــاالت وردود أفعــال وكلــامت وحــركات، امتــزاج هــذا 

كله يخلق ما يسمى التطبع بسلوك ما، واتخاذه منطا 

مــن أمنــاط التفكــري والتعامــل مــع الــذات والــذوات معا.

إذ إن مــا تتلقفــه العــني واألذن ميثــل ســلطة تلقائيــة 

يف  بالــغ  نظــام  ضمــن  تتحــدد  الخضــوع،  و  للرفــض 

جمعنــا  إذا  موجهــة،  نظــر  زاويــة  عــىل  يرتكــز  التعقيــد 

املبــارش  وغــري  املبــارش  بالتأثــري  مزجنــاه  و  كلــه  هــذا 

عــىل الطفــل، فإننــا بــذاك نقــف أمــام نافــذة أخــرى هــي 

الشــخصية وعمليــة بنائهــا وإعــادة بنائهــا مــن جديــد وفــق 

ما يكون مناسبا ملجتمعه، ولعل خلق و إيجاد عالقات 

بني الطفل وبني الوسائط املختلفة ألدب األطفال مثل 

الكتــب و املجــالت و الربامــج املرئيــة، و املســموعة و 

املــرسح... عامــل مهــم يف تهيئــة منــاخ ال يتجــزأ وحياتــه 

بحيث تكون املساهمة قوية، و الدافع أقوى يف خلق 

إنســان مثقــف واع، بإمكانــه التفاعــل مــع النجاحــات و 

اإلخفاقــات مــع املصاعــب والبواعــث الداعيــة لتحمــل 

املسؤولية اتجاه ما يرى ويقرأ وميارس، ما يساعد عىل 

ترســيخ ذلــك كلــه تلــك األرض الخبــار التــي تُنبــت كل 

مــا يــزرع فيهــا دون رفــض، ألن الطفــل هــو األداة الطيعــة 

والهــدف الســهل لتمريــر مــا ميكــن متريــره لبنــاء مجتمــع 

مــن املجتمعــات أو لتدمــريه كليــة.

وبذلك ميكننا أن نسميها يف بادئ األمر إسرتاتيجية 

تنميــة القــدرة الفرديــة وتوجيــه الســلوك، الــذي ال ميكــن 

عزله عن املجتمع الذي نعيش فيه حتى ال يحدث ذلك 

لديــه مفارقــة عظمــى، فالطفــل يف مرحلــة منــوه العقــيل 

“يبدأ بالتعرف بالحياة عىل أساس أن خرباتها املاضية 

ســبيل إىل فهــم أعمــق للحــارض”2، وبذلــك يكــون أدب 

األطفال من انسب الطرق التي يعرف بها الطفل الحياة 

بجوانبها الثالث املاضية و الحارضة و املستقبلية.

لكن كيف السبيل إىل ذلك ؟ نتيجة ازدياد الوعي 

تشــكل  أضحــت  التــي  بالقضيــة  واالهتــامم  الرتبــوي 

هاجســا ألهميتهــا البالغــة يف تكويــن األجيــال الناشــئة 

أصبــح البــد “ الوقــوف عــىل حقيقــة أمــر بنــاء املجتمــع 

الســليم والقــوي يبــدأ مــن االهتــامم بالطفــل”2 بالرتكيــز 

عــىل كل مــا ميكــن أن يكــون جديــرا بــأن يتبنــاه الطفــل، 

كالتذوق باألدب ومتعة املعرفة، وحب االطالع ويتبنى 

كل مــا يصلــح الســلوك لتحصيــل االســتقامة فيــام بعــد 

“وهنا تربز مقدرة املؤلف، إذ أنه يلقي بدالالت معينة 

الهــدف  وتحقيــق  املــراد  لبلــوغ  ترشــده  الطفــل  أمــام 

الرتبــوي بعــد ذلــك، وال تظهــر نتائجــه إال يف ســلوكات 

خاصــة يقــوم بهــا هــذا الطفــل” 3 ليكــّون حالــة إيقــاظ 

ملواهــب الطفــل واســتعداداته حتــى يحمــل بذاتــه كل 

ما هو ايجايب ملجتمعه، ألنه يف األول ويف األخري هو 

عنرص أسايس مكون إلحدى بنياته التي ال غنى عنها.

بــل ويعــد مجتمعــا صغــريا دقيقــا وبســيطا يف اآلن 

الثوابــت واملتغــريات،  نظــام  يشــبه  نظــام  يتبــع  ذاتــه، 

متغــريات يعمــل فيهــا الزمــن عملــه فتتغــري معــه بحســب 

تغــري اهتاممــات الطفــل وميوالتــه و مــا فــرض عليــه أحيانــا 

“ فيتأثر مبا يحيط به ونجده باستمرار يحاول أن يكتشف 

موقعه يف وسط هذا العامل، و يستخدم جميع حواسه 

43 يف هــذه املرحلــة   “ مــن اجــل معرفــة موقعــه هــذا 

املتقدمــة مــن النضــج العقــيل و النفــيس تتكــون لــدى 

الطفل استعدادات الكتساب وتنمية القدرات والقيام 

بسلوكات ال تخرج عن نطاق املجتمع الذي يعيش فيه.

فــإذا تحدثنــا عــام يكتــب للطفــل بالشــكل الصحيــح 

نصل تلقائيا إىل نتائج من شأنها تحقيق أهداف تربوية 
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كثــرية خاصــة إذا كانــت هــذه الكتــب تجمــع بــني الشــكل 

واملضمــون، فكــام هــو معــروف عــن الطفــل حبــه وتأثــره 

وألــوان وخطــوط  أحجــام  مــن  مــريئ،  هــو  العميــق مبــا 

ورسومات مساعدة عىل إيصال الفكرة بوضوح وغرسها 

يف ذات الطفــل، بذلــك “ قــد تــؤيت الكتــب املصــورة 

التــي وجــدت مــن اجلهــا “54  مثارهــا وتحقــق أهدافهــا 

فيكــون الكتــاب والقــراءة جــزء ال يتجــزأ مــن حيــاة الطفــل 

وتفكريه، وتتحول من قراءة االكتشاف إىل قراءة املتعة 

التــي متكــن مــن إيجــاد التفكــري املنطقــي كــام تســاهم 

يف بنــاء عالقــة وطيــدة بــني الطفــل ووالديــه، و الطفــل 

و أرستــه ثــم بينــه وبــني أقرانــه ومــن مثــة بينــه وبــني محيطــه 

الــذي يعيــش فيــه، بــل وتــزداد محبتــه أكــرث ملــا يتلقــى إن 

كانــت تــؤيت مثارهــا بشــكلها الصحيــح إذ “مــن الخطــأ 

االعتقــاد أن الرســم يكمــل النــص املكتــوب، وميكــن إن 

شــئنا االســتغناء عنــه، فاليــوم ال ميكــن ألحــد أن يتصــور 

تقــدم لألطفــال خصوصــا يف مراحلهــم األوىل  قصــة 

دون رســوم”6، ملــا لــه مــن تأثــري مبــارش عــىل العــني وشــد 

االنتباه ملعرفة فحوى الخطاب املوجه إليه و”مجتمعيا 

يعتــرب الطفــل الحلقــة األطــوع لتميــزه، يف هــذه املرحلــة 

برسعة التقبل ملا يسمع فهو رسيع التطبع مبا يألف”7، 

وبالتــايل هــذه املرحلــة مــن اخطــر املراحــل التــي ميــر بهــا 

الدمــاغ البــرشي، ألنهــا تفتــح بــاب تقبــل مــا يتلقاه الطفل 

مــدى الحيــاة مــن قيــم وخــوف، وســلوك، ووالء.

ُمقدمــة ممــن هــم أكــرب ســنا وأكــرث تجربــة ووعيــا عــىل 

مــا نعتقــد، مــن حيــث الطــرح واملعالجــة للوصــول إىل 

الهدف املرجو، ألن مخاطبة الطفل بالقصة أو الشعر 

أو املرسحيــة، هــي مخاطبــة للعقــل والنفــس، تتلقفهــا 

الحواس لترتجمها إىل أفعال”فال فرق بني قصة للكبار 

وقصــة للصغــار إال يف التبســيط والتوضيــح والتحليــل 

واالبتعاد عن الغموض املفرط أو التعقيد املموج، وال 

بــد باإلضافــة إىل ذلــك أن تشــمل عــىل مغــزى أخالقــي 

أن  كــام ميكــن  التفكــري والرتكيــز”8،  الطفــل إىل  يدفــع 

تعتمد عىل أدوات أخرى كالرسم واأللوان واإلشارات، 

لتجســد االئتــالف الحاصــل بــني العالمــات يف خطــاب 

مركــب يجمــع بــني مــا هــو مــريئ ومــا هــو مكتــوب ومــا 

هــو مســموع بعــد ذلــك، ميثــل تواصــال ظاهــرا ومتواريــا، 

أنــه”إذا ارتســم يف الخيــال مســموع  خاصــة إذا علمنــا 

النفــس أن  النفــس معنــى، فتعــرف  ارتســم يف  اســم، 

الحــس  أورده  لهــذا املفهــوم، فكلــام  هــذا املســموع 

عــىل النفــس التفتــت إىل معنــاه”9، الــذي وضــع مــن 

أجلــه العمــل ككل.

فإذا ركزنا عىل التجربة الجزائرية يف الكتابة للطفل 

وجدناهــا ال تخــرج عــن إطــار النهــل مــن الــرتاث الشــعبي 

الجزائــري والــرتاث العــريب اإلســالمي والــرتاث العاملــي، 

شــأنها يف ذلــك شــأن الكثــري مــن الكتابــات يف الوطــن 

العــريب، لكــن مــن ناحيــة النوعيــة والكــم فهــي متفاوتــة 

بالتأكيد، ألن هذا األدب مل يجد طريقه بشكله املعلن 

والرصيــح يف الجزائــر إال بعــد مــيض مــن الزمــن، والتــي 

قــد يحتــاج الحديــث عنهــا الكثــري مــام قــد ال يســتدعيه 

النــامذج األدبيــة  املقــام للذكــر، لذلــك اخرتنــا بعــض 

لألطفــال والتــي تضمنــت بعــض القيــم املوجبــة وبعــض 

االنزياحــات املفارقــة لقيــم مجتمعيــة إســالمية ال تظهــر 

إال مــن خــالل الســياق.

تعتمــد كتابــات مصطفــى محمــد الغــامري لألطفــال 

عــىل عناويــن تعلــن منــذ البدايــة أهدافــا تربويــة مــن وراء 

تأليفهــا، كقصــة “الســلحفاة الحمقاء”،”حــني ال ينفــع 

الندم”،”العصفور األسود”وغريها مام تضمنته سلسلة 

حكايــة وعــربة، وألن العنــوان هــو العتبــة األوىل التــي يتــم 

مــن خاللهــا التأثــري عــىل املتلقــي فــإن هــذه املجموعــة 

العنــوان  الحــرص، مزجــت يف  عــىل ســبيل املثــال ال 

بــني الحيــوان والحكــم، وبــني الحيــوان واللــون، وتغيبهــم 

باستحضار القيمة املستقاة من فهم الرسالة املوجهة 

ترتكــز  الحمقاء”10مثــال  فقصة”الســلحفاة  لألطفــال، 

عــىل شــخصيتني أساســيتني متثــالن عالقــة بــني نوعــني 

مختلفــني مــن الحيوانات”الســلحفاة”و”األرنب”باعتبار 

وجودهام يف حيز مكاين واحد، إن دائرة االختالف هذه 
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تفتــح للقــارئ الطفــل حيــزا يف إمكانيــة رؤيــة الحيوانــات 

عىل اختالفاتها التكوينية أنها أصدقاء، لكن االختالف 

هذا يتبعه اختالف يف التفكري والطبع معا، ولعل هذه 

املفارقــة هــي مــا بعــث عــىل الربــط الضــدي بــني حيــوان 

رسيع وآخر بطيء يف الحركة، كام أنهام من الحيوانات 

التــي تلقــى االهتــامم لــدى األطفــال، تحــي القصــة عــن 

نظــرا  بنــزع درعهــا  الصديــق  األرنــب  ســلحفاة نصحهــا 

للمظهــر املشــوه الــذي تكتســبه مــن جــراء حملــه، كــام 

أنه السبب يف بطئها، وتتواىل األيام لتقتنع السلحفاة 

بنــزع الــدرع الحامــي لهــا فرحــة بالرشــاقة والخفــة التــي 

اكتســبتها بعــد نزعهــا إيــاه، لدرجــة أنهــا صــارت تســبق 

األرنــب أثنــاء املــيش والجــري معــا، ومــع حلــول فصــل 

الــدرع  الخــروج بســبب  الشــتاء مل تســتطع الســلحفاة 

املنــزوع، مــام أكســبها صفــة العجــز والوهــن واملــرض 

فصــار األرنــب يرتــاد بيتهــا يوميــا ليمدهــا بالغــذاء.

تأثــري هــذه القصــة عــىل الطفــل بشــكلها الصحيــح 

ميكــن مــن امتــالك قيــم دينيــة وأخالقيــة يجتمــع فيهــا 

البرش:أهميــة االبتعــاد عــن الصاحــب الــذي ال يــرى مــن 

أصدقائــه إال العيــوب، يف حــني أنهــا متثــل ميــزة يختلــف 

بها الناس عن بعضهم، كام تظهر قيمة أخرى تكمن يف 

االمتثــال للــرأي الســلبي الــذي يتولــد مــن فقــدان الثقــة 

اآلخــر،  الخلــق إلرضــاء  التغــري يف  بالنفــس، ومحاولــة 

وقيمــة أخــرى إذا متثلهــا الطفــل بعثــت يف نفســه قيمــة 

ترقــى إىل املســتوى الحضــاري، وهــي تقبــل اآلخــر يف 

شــكله مــن لــون وخلــق وطــول وقــرص وغريهــا، فعمليــة 

بــاب الســالم عــىل مرصاعيــه، ألن  التقبــل هــذه تفتــح 

تقبــل الشــكل يتبعــه تــرصف أكــرث إيجابيــة، مــام قــد يفتــح 

باب التحاور والتبادل يف امليادين النافعة بل والرتكيز 

تقبلهــا  يهــم  الــذي  بالقــدر  تغريهــا  يهــم  ال  أمــور  عــىل 

بالهيئــة التــي خلقــت عليهــا.

آلــت  الــذي  املــآل  بجــالء  نالحــظ  أن  كــام ميكــن 

اتكاليــة  إليه”الســلحفاة” يف نهايــة القصــة كشــخصية 

مــن  أكــرث  اقرتبنــا  إذا  تهورهــا، يف حــني  دفعــت مثــن 

اتخذتــه قصة”العصفــور األســود”نجد  الــذي  املنحــى 

الخطــاب إىل  مــن مســتوى  ينتقــل  إذ  حركيــة مغايــرة، 

موضــوع قيمــة لكــن بشــكل انحــداري نوعــا مــا، تجمــع 

القصــص  تداولتهــا  أحــكام  مــن  مــا ورث  القصــة  هــذه 

عــن”  الســائدة  الفكــرة  ممثلــة يف  والعامليــة  الرتاثيــة 

زوجــة األب”، والتــي تأخــذ منحــى واحــدا هــو طابــع الــرش 

ومقيــاس ذلــك الغــرية مــن الجــامل، يف معــرض القصــة 

يذكر الكاتب أن الفتاة”عندما تخرج مع والديها للنزهة 

يــرسع  الجميلــة  البســاتني  املدينــة ويف  يف حدائــق 

الصغــرية  يحيــون أمريتهــم  النــاس إىل املواكــب وهــم 

متعجبني من جاملها البديع وهي تنظر إليهم مبتسمة، 

راضيــة ســعيدة مــرسورة”11، يــيل ذلــك تعبــري آخــر ميثــل 

لحظــة التنافــر وســبب الكــره ملا”تــزوج أبوهــا امــرأة أخــرى 

الجديــدة  املــرأة  مــع  وكانــت  بقليــل  أمهــا  مــوت  بعــد 

بنــت قبيحــة املنظــر ســيئة الخلــق تحتقــر اآلخريــن وتكــره 

الفقراء”12، هذا التالزم يف قســامت الوجه بني جامله 

وقبحه يرسخ فكرة وقيمة جوهرية يشب الطفل عليها، 

طيــب  إنســان  الجميــل  الحســن  الوجــه  صاحــب  أن 

عطوف حنون وصاحب الوجه القبيح رشير، وكأنها مرآة 

عاكســة الوجــه مقابــل املضغــة املوجــودة يف الجســد.

وإضافــة إىل الــرش املــالزم لزوجــة األب أضــاف إليهــا 

الزجاجية”الــذي  الكــرة  بواســطة  أخرى”الســحر  صفــة 

طائــر  إىل  األمــرية  تحويــل خاطــب  بواســطته  متكنــت 

أســود، إن مثــل هــذه القصــص تبقــى يف ذهــن الطفــل 

مدة أطول من سابقتها الرتباطها باالنفعال الذي يتولد 

نتيجة الدهشــة والخوف معا، ناهيك عن نهاية القصة 

التي تنتهي باللجوء إىل الحيلة ذاتها”السحر”باعتامدها 

عىل ساحر طيب، وهل هناك ما يربط بني الساحرين 

ســوى أنهــام مــن الســحرة؟يدفعنا هــذا النــص إلظهــار 

بعض القصص العاملية التي تحي عن السحر األبيض 

واألسود، فكأمنا القيمة هنا هو رد األذى بالقوى ذاتها، 

من االنطالق من حكم مسبق، وهذا ما ميكننا تسميته 

إن صــح القــول بالجانــب املظلــم يف قصــص األطفــال، 
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فانعــدام الحيلــة يف إرجــاع امللــك لشــكله البــرشي هــو 

مــا بعــث بالتفكــري إىل الســحر كأداة للنجــاة، مــام قــد 

يتناىف والقيم اإلسالمية املوروثة ويتامىش وقيم أخرى.

يف  مغايــر  منطــق  مــن  لكــن  الفكــرة  ذات  تظهــر 

املعالجــة، يف قصــة “حقيقــة الدجال”13والتــي تحــي 

الكــذب  مــن زوجتــه إىل  بــرأي  يلجــأ  فقــري  قصــة رجــل 

بالتامئــم  النــاس  مشــاكل  حــل  بادعائــه  النــاس  عــىل 

التــي تكتبهــا زوجتــه، والــذي ينتهــي بدعــوة األمــري الــذي 

كان يرجــو شــفاء الدجــال البنــه، يف هــذه القصــة يعمــد 

الكاتب عىل إرشاك املتلقي يف اتخاذ القرار الصحيح 

أو  الدجــال  االحتامالت:هــرب  مــن  مجموعــة  بوضــع 

استمرار الكذب أو االعرتاف بالحقيقة، وتنتهي القصة 

الحيلــة واالتــكال  انعــدام  يحــري هــو  مــا  لكــن  باعرتافــه، 

عــىل طــرق تتنــاىف والعقيــدة، كــام أن شــخصية الدجــال 

مــا ســاعدها هــو الوســط الــذي يحمــل الصيغــة ذاتهــا 

“اإلميان بالدجل”للقضاء عىل العواقب واملصائب، 

املجتمعــات  تعانيهــا  خفيــة  قيمــة  يحمــل  النــص  إن 

اإلســالمية فكلــام ابتعــد الفــرد عــن دينــه نقــص إميانــه 

فيتخــذ مــن الــرشك وســائط للمســاندة وتغيــري الحــال، 

إذا األداة واحدة يف القصتني إال أن توظيفها مختلف، 

لســبب أنــه” يوجــد داخــل اللســان أنــواع مــن الكلــامت 

والخطابــات لهــا وظائــف تجريديــة أكــرث مــن أخــرى وهــي 

تلعــب بالنســبة للنمــو العقــيل”14دورا ميكــن أن يحســن 

من أداء الطفل إزاء ما يسمع ويرى ويتفاعل بعد ذلك.

مام جعل بعض كتاب قصص األطفال يف الجزائر 

يعتمــدون تتبــع خطــى األخــذ مــن الــرتاث الشــعبي الذي 

تغــذى هــو اآلخــر مــن قصــص كليلــة ودمنــة، وحكايــات 

الســامر، وألــف ليلــة وليلــة وبعــض القصــص البطوليــة 

التاريخيــة التــي دخــل عليهــا عنــرص األســطورة والخيــال، 

ألن هنــاك عالقــة وطيــدة بــني الــرتاث وأدب األطفــال 

عمومــا إذ يعــد املنبــع األصــل لــه، ملــا ميتلكــه مــن قــدرة 

فائقــة عــىل إيقــاظ خيــال املتلقــي، كــام أنــه الوجــه اآلخــر 

للطفولــة األوىل أو للبرشيــة ككل15، ففــي قصة”النــرس 

والعقاب”التــي متثــل قيمــة االتــكال عــىل النفــس يف 

كســب القــوت وقيمــة أخــرى معارضــة لهــا متامــا، تتمثــل 

يف إذالل النفــس بجمــع بقايــا الجيفــة مــام أكلــه الســبع 

والذئــب والضبــع، يرتكــز الكاتــب يف هــذه القصــة عــىل 

الحــوار الــذي دار بــني الطائريــن واملأخــوذ مــن الــرتاث 

الشــعبي يف شــكل مثــل شــعبي فالطائــر اآلكل للجيفــة 

يــرد بعــد مســاءلة الطائــر لــه بقوله”ناكلهــا بــاردة يف بــاردة 

وبــالد العافيــة تنــزار”، 16 أمــا املقولــة الثانيــة والتــي متثــل 

متامثل”ناكلهــا  موســيقي  بجــرس  املعاكــس  الفعــل 

حاميــة يف حاميــة وقلــوب الشــجعان كبــار”17، إذا كل 

يعرب عن موقفه يف الحياة إما أن يكون تابعا أو متبوعا، 

فــاألول يأكلهــا دون عنــاء أمــا الثــاين فبالكــد يأخذهــا.

تحمــل القصــص املذكــورة ســلفا مفاتيــح شــفراتها 

يف العنــوان الــذي تحملــه، كــام تحــوي أدوات مســاعدة 

بالنــص  العنــوان  عالقــة  واللون”أمــا  كالرســم  أخــرى 

بــه فنحملهــا محمــل عالقــة الخــرب باملبتــدأ،  املعقــود 

و الهويــة بالــذات، فأفضــل النصــوص إمتاعــا وإغرابــا مــا 

تلفــت مــن هويــة العنونــة، حتــى يعظــم إيقــاع اإلدهــاش 

والتعجب واملفاجأة”18، كام أنها تســاعد الطفل عىل 

التذكــر الرسيــع ألحــداث القصــة وبالتــايل للعــرب والقيــم 

املوجودة فيها، فأكرث القصص تذكرا تلك التي تحمل 

والرســم  واملوضــوع  العنــوان  بــني  متناســقة  معادلــة 

املســاعد عىل الفهم إذ”أن الرســم فن برصي يخاطب 

املشــدودة  الواقعيــة  الصــورة  يحــول  عندمــا  العــني، 

مبنطــق الواقــع إىل صــورة برصيــة يكتســب وجودهــا مــن 

منطــق آخــر هــو منطــق الخطــوط واأللــوان والعواطــف، 

كــام يفعــل نفــس الشــئ عندمــا يحــول الصــورة الذهنيــة 

التــي تكمــن يف معــاين الــكالم الــذي يؤلــف النــص ويف 

الحالتــني تعبــري يتعلــق بذلــك النشــاط اإلنســاين الهــام 

عند الفنان والطفل وهو اإلحساس بالجامل واكتشافه 

بــه والتعبــري عنــه”19، فمــام يالحــظ عــن  ثــم االســتمتاع 

الطفــل تصفحــه للقصــة قبــل قراءتهــا وكأنــه يهيــئ بذلــك 

حواســه لتقبــل مــا تبعثــه القصــة مــن رســائل، كــام تعــد 
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آلية تكرار قراءتها وتصفحها مرات متتالية إعامل الذهن 

مــا جــاء فيهــا يف ذهــن املتلقــي  بعــض  ترســيخ  عــىل 

الصغــري لتثبــت بعــد ذلــك عــىل أنهــا أحــكام ذات قيمــة 

لــو  فــامذا  ذلــك  بعــد  العــامل  بهــا  يــرى  أن  بــل وميكــن 

تجــاوزت هــذه األحــكام الحــد املعقول؟وبــدل القيمــة 

الواحــدة يصبــح لــدى الطفــل مجموعــة قيــم متضاربــة 

أشــكال  مــن  اتخذهــا كشــكل  لــو  مــاذا  وثابتــة،  متغــرية 

منهــاج ســري الحيــاة لديــه؟.

يف هــذا الســياق “ عمليــة تلقيــه للرســائل عمليــة 

عفويــة وتلقائيــة خــالل الطفولــة التــي ال ينــربي خاللهــا 

ســلوك عــام وتربيــة إنســانية وبنــاء ثقــايف يشــكل جــزءا 

مــن رصاع الحضــارات، لكــون األطفــال هــم املؤهلــني 

مســتقبال إلحــداث أي تغيــري “202 ميكــن أن ميثــل أداة 

فعالــة للحصــول عــىل الخصوصيــة التامــة ألي مجتمــع 

القــول  مــن هنــا ميكــن  باإليجــاب،  أو  بالســلب  ســواء 

لثقافــة  اللبنــة األساســية  تشــكل  الطفولــة  ثقافــة   “ إن 

الصغــر  يف  تقبلــه  يتــم  فــام  مســتقبال،  املجتمعــات 

يصبح جزءا ال يتجزأ من يوميات الحياة املعاشة الحقا 

تعامالتــه  بكاملــه يف  ثقافــة مجتمــع  وتصبــح  بــل   213“

األرسة  مــن  تبــدأ  التــي  واختياراتــه  وقراراتــه  وتطلعاتــه 

باملجتمــع. وتنتهــي 

فالجو األرسي “ هو مبثابة رحم تتكون فيه شخصية 

الطفــل الن االضطــراب النفــيس ســيتتبع اضطرابــا يف 

لذلــك ميثــل   ،224“ األخالقــي  و  االجتامعــي  الشــعور 

الهــادف حلقــة وصــل مهمــة مصححــة  أدب األطفــال 

ملا ســينتج من اعوجاج قد يعيق الســري الصحيح، كام 

تشــكل املدرســة هــي األخــرى أهميــة بالغــة يف توجيــه 

األطفــال وتنميــة قدراتهــم اإلبداعيــة مــن خــالل مــا يقــدم 

إليهــم مــن أعــامل أدبيــة خاصــة باألطفــال تعمــل عــىل 

النظــام  إيقــاظ حــس اإلبــداع لديهــم ألن “  توعيتهــم و 

الذي تعتمده يف الرتبية أمر ال يتوفر يف املنزل بفضل 

كثافــة املفــردات املعرفيــة التــي يتلقاهــا الطفــل فيهــا 

“235، يــدرك الطفــل تلقائيــا عــن طريــق املتابعــة طبعــا 

حقوقا وواجبات معينة متنحه القدرة عىل املشاركة و 

التعاون مع اآلخرين داخل املدرسة ومن مثة خارجها.

والحقيقــة أن الوســائط مبختلــف هيأتهــا وأحجامهــا 

والقيــم،  املعــارف  الطفــل  يتلقــى  بواســطتها  والتــي 

ويتعــرف بهــا عــىل محيطــه الــذي يجــب أن يكــون فيــه 

لهي جديرة بأن تكون محط اهتامم كل الهيآت، حتى ال 

يحــدث خلــل يف تكويــن مجتمــع ســوي تتقــارب أهدافــه 

مــع توافــق قدراتــه، كــام ميكــن أن نقــول أنــه متــى توفــرت 

أديــت املهمــة  الــرشوط املطلوبــة يف أدب األطفــال 

عــىل أحســن وجــه، األمــر الــذي يــؤدي بطفــل اليــوم ألن 

يكــون مواطنــا صالحــا يف مجتمــع الغــد.

بنــاء  الحقيقــي يف  دوره  الطفــل  هــذا  يعــي  وألن 

املجتمــع وتقدمــه، يجــب أن تكــون القاعــدة التــي يرتكــز 

منهجيــة  وفــق  تســري  متضاربــة  وال  هشــة  غــري  عليهــا 

صحيحة حتى ال تكون أكبادنا التي متيش عىل األرض 

بتكويــن عقــيل ومســتوى فكــري وافــد، يحــدده التفــاوت 

الحاصــل يف عمليــة التلقــي التــي تتطــور بعــد ذلــك إىل 

مســتوى آخــر يســمى التقليــد و التفاعــل، املرتجــم يف 

هيآت متنوعة من السلوكات وردات الفعل والقرارات، 

الناجمــة مــن التقبــل الصحيــح وغــري الصحيــح ملضامــني 

فــإذا ذكرنــا أن  القرائيــة املوجهــة لألطفــال،  النصــوص 

الجــاميل  الــذوق  وتنميــة  مهــم يف”تربيــة  دور  للرســم 

ال ميكنهــا  القصــص  بعــض  فــإن  للطفــل”24،  والفنــي 

اعتــامد الرســم يف كافــة الحــاالت “كقصــص األنبيــاء”25 

بســبب املوضوعات املتطرق إليها، ويف هذه الحالة 

الفئــة التــي يوجــه لهــا هــذا النــوع مــن القصــص هــم فئــة 

خاصــة ذات ســن ومســتوى تفكــري معــني، وهــذا هــو 

الجزائــر  يف  للطفــل  املكتوبــة  القصــة  يف  املغيــب 

فتحديــد الســن يف القصــة غــري وارد ومغيــب متامــا.

وبالتــايل عمليــة التوجيــه تعتمــد عــىل ذائقــة الطفــل 

التيــه يف  يفــرس ذلــك  مــام  كتــب،  مــا  نوعيــة  ال عــىل 

اختيار الطفل ملا يقرأ، وكذا تيه الكتابة القصصية فيام 

يُكتب، ألن األداة يف هذه الحالة مغيبة بني ما يكتب 
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وألي فئة يوجه وبالتايل كيف ستؤثر بعد ذلك؟ال نريد 

للقيــم اإليجابيــة الــواردة يف القصــص املكتوبــة للطفــل 

يف الجزائــر أن تضيــع و متحــي كالرســم عــىل الرمــل، بــل 

نطوق لتثبيتها وفق اسرتتيجية تتامىش مع قيم مجتمع 

إسالمي عريب له خصوصيته، ألننا أصبحنا نعي حقيقة 

مســؤوليتنا اتجــاه أطفالنــا فيــام نكتبــه لهــم ونتقبلــه مــن 

اآلخــر ترجمــة واســتيعابا، بعــني املتبــرص املدقــق ملــا 

ينفــع الطفــل واملجتمــع واألمــة بشــكل عــام، حتــى مننــح 

تحقيــق  عــىل  تســاعدهم  التــي  الكافيــة  املناعــة  لهــم 

التميــز واإلحســاس بــه، وكــذا تقبــل اآلخــر دون الذوبــان 

ابــن خلــدون،  النعــل للنعــل بتعبــري  فيــه وتتبعــه حــذو 

وفــق هــذا املنطلــق نكــون قــد جعلنــا مــن الطفــل بحــق 

قضيتنــا فيــام نكتبــه لهــم.

إن القيــم املنطويــة تحــت مــا يعــرف بــأدب األطفــال 

تشكل جميعها مجموعة من التجارب والخيارات التي 

يرتجمهــا الســلوك بعــد ذلــك داخــل املجتمــع، فكــام 

تحــوي القصــة للطفــل عنــارص مثــرية وقواعــد تُثبــت عــن 

طريــق إعــامل الخيــال، والرتكيــز عــىل األحــداث والصــور، 

تســتند املرسحيــة املوجهــة للطفــل عــىل شــخصيات 

نســج  مــن  اآلخــر  وبعضهــا  حقيقــي  بعضهــا  مختلفــة، 

الخيــال، كــام أن طريقــة متثيلهــا للفعــل الصــادر عنهــا 

وكــذا تعاملهــا مــع املواقــف ينتقــل بشــكل تلقــايئ

الــدور ويشــارك هــو أيضــا  للطفــل فيلبــس بذلــك 

يف صنــع الحــدث، أو يتخيــل حدوثــه عــىل النحــو الــذي 

يعتقــده مناســبا ينتقــل هــذا التــرصف باملامرســة إىل 

أفــراد األرسة فيــام بينهــم، ويف صفــوف املــدارس ثــم 

األحيــاء فاملجتمــع، يف شــكل ترصفــات فرديــة تتحــول 

بالعــادة إىل قيــم تربويــة بعضهــا إيجــايب وبعضهــا اآلخــر 

ســلبي، تحــدده األطــر املعمــول بهــا يف كل مجتمــع، 

كــام يعمــل النشــيد وأغــاين األطفــال عــىل ترســيخ بعــض 

املفاهيــم والتعــرف عــىل أحــداث تاريخيــة ذات صلــة 

وتفكــريه  الطفــل  مــع ســن  متناســبة  الوطنيــة،  بالهويــة 

الــذي يتــامىش مــع ماهوعقــيل ونفــيس لديــه، فكثــرية 

األطفــال  أعــني  أمــام  التــي متــر  والرمــوز  املعــامل  هــي 

يوميــا لكــن طريقــة فهمــه لهــا غــري واضحــة وال قــارة، غــري 

أن طرحهــا أدبيــا يظهرهــا بشــكل مغايــر بعيــد عــن الرتابــة، 

وبعيــد عــن الغمــوض ويصبــح بذلــك الغامــض أكــرث ألفة 

لديــه، فــكل قصــة أو نشــيد أو مرسحيــة لألطفــال هــو 

تجســيد لرؤيــة حياتيــة منفــردة أو مجتمعــة معــا، تحــاول 

الرفع من مســتوى التفكري والتثقيف والتعليم للطفل، 

إن أظلمــت الطــرق وتــاه عنــه الدليــل، حتــى تعظــم أداة 

بنــاء األمــة بالجيــل املرتقــب، ولــي ال متثــل أفــكار اآلخــر 

ســلطة عليــا تؤثــر عــىل ترصفــات جيــل بكاملــه فتضعــه 

يف غياهــب الســطحية لســنني طويلــة.
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ندى مهري
أديبة واعالمية جزائرية مقيمة بالقاهرة

لطاملــا كنــت مقتنعــة أن الكتابــة للطفــل كتابــة صعبــة، 
ولكــن منــذ أن التحمــت بعــامل األطفــال وخضــت تجربــة 

الغــد  “الطفــل”، ســيد  حــرضة  األول  للمبــدع  الكتابــة 

ومكمــل مســرية البنــاء تغــريت وجهــة نظــري، أمــا كيــف 

أشــعر  أن ال  يكــون هــو “املبــدع األول” فألنــه علمنــي 

بالرهبــة للكتابــة إليــه، وجعلنــي اخــرتق مزاجــه وأطيافــه 

وأكتــب عنهــا، بــل وأثبــت يل أنــه ليــس قــارصا، فهــذه 

مــن  تقلــل  تهمــة اجتامعيــة متوارثــة ومغلوطــة ومنطيــة 

شــأن عبقريتــه وهيبتــه الطفوليــة الجميلــة.

خيالــه  أدهشــني  كونــه  مــع  تصادقــت  أن  ومنــذ 

وتلقائيته، أو ليست مشاكساته تنم عن فطنة متميزة، 

أو ليســت ابتســامته الشــقية تجعــل والديــه ومــن حولــه 

يضعفــون عــن حــب ويفقــدون غضبهــم الرتبــوي كلــام 

غــري  األطفــال  اجابــات  ليســت  أو  حامقــة،  ارتكــب 

املتوقعــة أنضــج مــن أجوبــة الكبــار أحيانــا، أو ليســت 

أســئلتهم أحيانــا تحــرج الراشــدين يف كيفيــة الــرد عنهــا.

فعــامل األطفــال يتشــكل مــن عنــارص فطريــة وبيئيــة 

ومــا يســتقيه مــن املحيــط مــن معــارف وعــادات تحــدد 

لــه هويتــه وتشــكل لــه شــخصيته ورؤيتــه لألمــور، مــن هنــا 

تكتــيس الكتابــة للطفــل أهميتهــا القصــوى ملــا تحويــه 

من مسؤولية بليغة مصحوبة بالعجائبية التي ينحاز لها 

الطفل ويشتهيها وباملفردات التي تؤثث تراثه اللغوي.

لقــد كان الطفــل فيــام مــىض يعتمــد عــىل حكايــات 

الشــعبية  الحكايــة  خــالل  مــن  الجــدة  األهــل وخاصــة 

املتورارثــة واملرويــة شــفهيا والــذي تتقنــه الجــدة بجــدارة 

وتــرسده بأســلوب مشــوق وممتــع، فالجــدة راويــة الــرتاث 

القصــيص الشــعبي الشــفهي بامتيــاز وذاكرتــه التــي ال 

تــزول.

الــرتاث  هــذا  مــن  الســابق  الجيــل  اســتفاد  لقــد 

الذاكــرة  والتخزيــن يف  اإلصغــاء  خــالل  مــن  الشــعبي 

والقــراءة الحرفيــة، فالجيــل الجديــد عــارص واســتفاد مــن 

التكنولوجيا بوسائلها املتعددة، كالقصص االلكرتونية 

املعلومــات،  شــبكة  مواقــع  عــىل  األلعــاب  وقصــص 

قصــص  والجــذب يف  االبهــار  وســائل  مــن  واســتفاد 

الكرتــون وأفــالم الكرتــون التــي تبثهــا القنــوات الفضائيــة 

للميديــا  أدى اىل صناعــة طفــل منحــاز  مــا  املتنوعــة 

أو  فــرز  دون  اســتخداماتها  مبختلــف  والتكنولوجيــا 

هــو  وملــا  العقــيل،  لتكوينــه  مفيــد  هــو  ملــا  متحيــص 

األهــل  مــن  الرشــيدة  املتابعــة  غيــاب  لــه. ويف  مــرض 

واملؤسســات الرتبويــة قــد يتحــول الطفــل اىل محطــة 

مــا هــب ودب. لــكل  اســتقبال 

ودون شــك ال ننكــر فضــل التكنولوجيــا مــن انرتنــت 

وتلفزيون يف التأســيس املعريف لعامل األطفال والتي 

تتــامىش والقيــم الرتبويــة والتثقيفيــة والرتفيهيــة، لكــن 

البنــاءة محــدودة  التكنولوجيــة  تظــل هــذه االمكانيــات 

و  فــرز  للربامــج املتنوعــة دون  الجــارف  الســبيل  أمــام 

املوجهــة لألطفــال.

يفضــل املشــاهدة  أمــام جيــل صغــري  فنحــن هنــا 

الحرفيــة  القــراءة  عــىل  والبرصيــة  الســمعية  والقــراءة 

لفعاليــات  الحضــور  أو  بالكتــب املدرســية  واالكتفــاء 

املختصــة يف  الجهــات  بهــا  تقــوم  مناســباتية  ثقافيــة 

الطفولــة. شــأن 
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و يظــل الســؤال هــل اكتســاح امليديــا عــامل الطفــل 

وحدهــا التــي أدت اىل هــذا الرتاجــع يف املقروئيــة ؟مــا 

واقع أدب األطفال يف ظل دخول البدائل التكنولوجية 

لعاملــه ؟، مــا األســباب التــي أدت اىل االنحيــاز للمنتــج 

التكنولوجــي مهــام كان نوعــه مــن أفــالم وقصــص كرتــون 

نطــرح  النــص املقــروء ؟ ويف املقابــل  عــىل حســاب 

تواجــه  التــي  الصعوبــات  هــي  مــا  عــن  األســئلة  بعــض 

كتــاب الطفــل، هــل غيــاب الوعــي عــىل تعويــد الطفــل 

القــراءة واملطالعــة خــارج مــا هــو مــدريس مــن األســباب 

الرئيســة لنــزوح الطفــل اىل املنتــج التكنولوجــي ؟ هــل 

املضامــني األدبيــة للطفــل أصبحــت بعيــدة و ال تشــف 

غليــل توقعــات الطفــل املعــارص؟

يتعلــق  فيــام  كتابــة  أزمــة  هنــاك  كانــت  لطاملــا 

بالطفل عىل خالف الفنون االبداعية األخرى املوجهة 

للناضجــني والتــي القــت مكانتهــا ووجاهتهــا. مــا جعــل 

والالجــدوى  بالعزلــة  يشــعرون  األطفــال  أدب  كتــاب 

أنتــج كتــاب  أخــرى  مــن جهــة، ومــن جهــة  واالنســحاب 

أطفــال استســهلو الكتابــة يف هــذا اللــون عــىل حســاب 

الكتابــة  هــي  كتابــة  أن أصعــب  رغــم  قيمــة املضمــون 

للطفــل.

فرديــة  جهــود  هنــاك  تكــن  مل  أنــه  اليعنــي  وهــذا 

وانجــازات بديعــة يف أدب األطفــال يف الوطــن العــريب 

عــىل مــدار عقــود وان تفاوتــت مــن قطــر آلخــر فضــال عــن 

الجهــود املؤسســاتية املبذولــة التــي حققــت نجاحــات 

يف هــذا املضــامر، ولكــن يجــب أن نقرأيضــا أنهــا غــري 

كافيــة. لذلــك وجــب التعريــف بهــا لالســتفادة مــن هــذه 

التجــارب وتعميمهــا.

وألن هــذا العــرص عــرص التكنولوجيــا بامتيــاز يجــب 

تشــجيع املؤلفني للمزيد من الكتابة االبداعية النوعية 

التي تخاطب عقل الطفل العريب وعرب مخيال عرصي 

مــع املحافظــة  الكونيــة  للتكنولوجيــا والثقافــة  صديــق 

بالنــرش  اإلكتفــاء  العربيــة وعــدم  البيئــة  عــىل حميميــة 

الورقــي بــل وكهــدف إلســتعادة املقروئيــة للطفــل ينبغــي 

االستفادة من التكنولوجيا باستخدام النرش االفرتايض 

عرب األنرتنت مع رسوم مميزة وجاذبة مرافقة للنصوص 

قــد تصالــح الطفــل عــىل القــراءة البرصيــة، وذلــك مــن 

أجــل تنميــة بصريتهــم املتقــدة بأعاجيــب تراثنــا العــريب 

وتراثنــا العــرصي حتــى ال يكونــوا تقليديــني وبعيديــن عــن 

فعــل التنميــة يف الوطــن العــريب.
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ب�صمات كامل كيالين يف اإثراء ق�ص�س ال�صعرية

عبد القادر �صعد حممد
الباحث للدكتوراه يف جامعة آسام، سيلتشار، الهند

كامل كيالين يف مجال القصي الشعري

أدب األطفــال فــن مهــم يلعــب دورا هامــا يف تشــكيل 

كيفية تفكري الطفل وخياله وعقيدته. هو أدب الطفولة 

أو أدب مرحلــة الطفولــة أحــد األنــواع األدبيــة املتجــددة 

يف اآلداب اإلنســانية، فالطفولــة هــي الغــرس املأمــول 

ُة  لبناء مستقبل األمة. واألطفال هم ثروة الحارضة وُعدَّ

املســتقبل يف أي مجتمــع يخطــط لبنــاء اإلنســان الــذي 

بــه األرض. واألطفــال هــم ريحانــة الحيــاة وبهجــة  يعمــر 

الله – عــز وجــل – يف  يقــول  النفــس.  الحيــاة ومتعــة 

نْيَــا،  الدُّ الَْحيٰــوِة  ِزيَْنــُة  َوالْبَُنــْوَن  »اَلْـــاَمُل  الكريــم:  كتابــه 

ــا وَّ َخــرْيٌ أََمــالً«  لِٰحــُت َخــرْيٌ ِعْنــَد َربِّــَك ثََوابً ــُت الصّٰ َوالْبِٰقيٰ

املــادي  جانبهــا  يف  الــرثوة  هــام  واألوالد  فاألمــوال 

والبــرشي، وعــىل هذيــن األمريــن تقــوم الحيــاة، ويعمــر 

الكون وتدور بواسطتهام عجالت التاريخ اإلنساين.وله 

أنواع عديدة يف املنطوقة أو املسموعة أو املرثية فمن 

نتائجهــا القصــة، الحكايــة، املرسحيــة، املغامــرة، غنــاء 

والنشــيدة، القصــة التاريخيــة أو التهذيبيــة أو البطــوالت 

ومــا إليهــا مــن األنــواع املنقســمة.

لــألدب  أبــا  يعــرف  كيــالين  إبراهيــم  كيــالين  كامــل 

لألطفــال  مؤلفــات   250 أكرثمــن  أنتــج  فقــد  األطفــال 

مــن الحكايــات والقصــص النــرثي والشــعري والروايــات 

إليهــا. والقصائــد ومــا 

قصــص  للكيــالين  القصــص  أقســام  أبــرز  فمــن 

الشــعرية فقــد ألــف أكــرث مــن خمســني قصصــا شــعريا 

أهمهــا: فمــن 

العــام  والقــراءة،  الطفــل  مــرص،  األلهــي،  النــور 

الظــل،  الوقــت،  الكبــري، ال أحــد،  الســادس، الصغــري 

وقرشهــا الربتقالــة  الســناجب،  أرسة  املهــد،  أغنيــة 

والدته ونشأته

ولــد كامــل كيــالين إبراهيــم كيــالين كاتــب أديــب مــرصي 

اشــتهر بأعاملــه املوجهــة لألطفــال يف القلعــة بالقاهــرة 

عــام 1897م، كفــى لــه فخــرا تســميته برائــد أدب الطفــل 

ترجمت قصصه إىل عديد من للغات. أتمَّ حفظ القرآن 

الكريم يف صغره، والتحق مبدرسة أم عباس االبتدائية، 

ثم انتقل إىل مدرسة القاهرة الثانوية، وانتسب بعدها 

إىل الجامعــة املرصيــة القدميــة ســنة 1917م و حصــل 

عــىل ليســانس اآلداب قســم الغــة اإلنجليزيــة، وعمــل 

كيــالين أيًضــا موظًفــا حكوميًّــا بــوزارة األوقــاف مــدة اثنــني 

وثالثــني عاًمــا ترقــى خاللهــا حتــى وصــل إىل منصــب 

كــام كان ســكرتريًا  األعــىل،  األوقــاف  ســكرتري مجلــس 

لرابطة األدب العريب، ورئيًسا لكل من »جريدة الرجاء« 

الصحافــة  وكان ميتهــن  الحديــث«  التمثيــل  و»نــادي 

ويشــتغل بــاألدب والفنــون إىل جانــب ذلــك.

ـا يف  اعتمــد كيــالين منهًجــا متميــزًا وأســلوبًا عبقريّـً

كتابتــه ألدب األطفــال، حيــث كان يــرص بــرضورة الرتكيــز 

مــع  ثقافيــة  قطيعــة  إحــداث  لعــدم  الفصحــى  عــىل 

الــذات التاريخيــة، كــام كان ميــزج بــني املنهــج الرتبــوي 

والتعليمــي، فــكان حريًصــا عــىل إبــراز الجانب األخالقي 

أن  باإلضافــة إىل  القصصيــة،  واملعيــاري يف أعاملــه 
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أســاس املعرفــة عنــده هــو املعرفــة املقارنــة، فلــم يغــرق 

األطفال باألدب الغريب باعتباره أدبًا عامليًّا، بل كانت 

أعاملــه كرنفــااًل تشــارك فيــه ألــوان ثقافيــة عديــدة، فــكان 

منهــا مــا ينتمــي لــألدب الفــاريس، والصينــي، والهندي، 

األســاطري  والعــريب، ومتثلــت مصــادره يف  والغــريب، 

واألدب العاملــي واألدب الشــعبي.

قصصه الشعرية

بــاألدب األطفــال وأنشــأ  يف عــام 1927 اهتــم كيــالين 

لذلــك الغــرض مكتبــة األطفــال وأصــدر قصتــه األوىل 

أخــرى وكان  اتبعهــا بقصــص  ثــم  البحــري”  “الســندباد 

يعتنــي لغــة القصــة وبهجتهــا القويــم وجانبهــا األخالقــي. 

أو  العاملــى  واالدب  األســاطري  أكــرث مصادرهــا  وكان 

أو اإلســالمي. الشــعبي 

نَظَــَم الشــعر، فكانــت القصائــد واألبيــات الشــعرية 

كثــريًا مــا تتخلــل ثنايــا أعاملــه القصصيــة، وكان حريًصــا 

الفنــي إىل  التــذوق  ــي مــن خاللهــا ملكــة  ينمِّ عــىل أن 

جانــب اإلملــام املعــريف عنــد الطفــل، كــام كان يوجــه 

مــن خاللهــا الطفــل إىل الصفــات الحميــدة، والخصــال 

النبيلــة، والســلوك الحســن، وقــد حــرص أن يتــم ذلــك 

بشــكل ضمنــي، وأال يظهــر نصــه رصاحــة مبظهــر النــص 

الوعظــي أو الخطــايب.

األمامل الشعرية لكامل الكيالين

كان يحفــظ الكثــري مــن الشــعر العــريب، إضافــة إىل 

الروائع األدبية والحكم واألمثال، وحصيلة غري محدودة 

ومقطوعــات  قصائــد  واألســاطري.له  الفكاهــات  مــن 

مــن  وعــدد  النفســية،  والصــور  والوصــف  الغــزل  يف 

بعنــوان )ديــوان  الوطنيــة. وللكيــالين ديــوان  القصائــد 

كامل كيالين لألطفال( - إعداد ودراسة -: عبد التواب 

يوســف.”حرص األســتاذ عبــد التــواب عــىل إيــراد بعــض 

قصائــد كيــالين خــط يــده يف نهايــة الديــوان حتــى يقطــع 

الشــك باليقــني حــول شــاعرية كامــل كيــالين، وصــدر 

الديــوان بأبيــات” يقــول فيهــا:

“ وكنــَت إماما للعشـــــرية تنتــهي 

إليك إذا ضاقت بأمر صـدورها 

فـــــال تــجزعـن من سـرية أنــت ســــــرتها 

فأول راٍض سنة: مـــن يسـريها”

قصيــدة  يف  كيــالين  كامــل  يقــول  الديــوان  ويف 

“الأحــد”: بعنــوان 

شخٌص غريٌب تسمعون دامئا به...

وإن مل يرُه منكم أََحْد

ولست أدري أبًدا ماشكلُُه...

وكم له من معجزاٍت التَُعّد

أممُه، فـهو شهرٌي عندكم...

تعرفه كل فتاٍة وولْد

فـإن سألـتُْم: مـا اسمـــُه...؟

ى: ال أَحْد فــهـــــو يـســـمَّ

ويختم الديوان بأبيات يقول فيها كامل كيالين:

“إن الشجاعة وحدها 

فيها من السحر العجب

نــلـت النـجـــاح بفضلها 

وبلغـَت غــايـات األرب”

باإلضافــة إىل مــا ســبق لــه قصائــد نــرشت يف مجلــة 

أبولــو، منهــا: )مــن يعنينــي(- ســبتمرب 1932م، )ســوف 

أنساك( - مايو1933م. )شاعر مخبول يصف الحب( 

- مايــو1933م، وقصائــد تحــت عنــوان )شــعر األطفــال( 

بعضهــا مرتجــم، نــرشت يف أعــداد متفرقــة مــن املجلــة.

حــرص كامــل كيــالين يف بعــض قصصــه عــىل وضــع 

مقدمــات متنوعــة )*(؛ يــرشح فيهــا جوانــب أساســية 
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التــي  السلســلة  أو  نفســها،  القصــة  تتعلــق مبضمــون 

تتضمنهــا، أو يتحــدث عــن رؤيتــه لفــن الكتابــة لألطفــال، 

ومنهجــه يف ذلــك، وأي دارس للكيــالين وأدبــه ومنهجــه 

ال يســتطيع تجــاوز هــذه املقدمــات ألهميتهــا الشــديدة 

عنــده..،  التأليــف  ودوافــع  املؤلــف  فكــر  يف كشــف 

نتــاج خربتــه، يكتبهــا بنفســه، وهــو األقــدر عــىل  كونهــا 

اإلفصاح عام يريد من أدب األطفال، وبخاصة أنه التزم 

بوضــع مقدمــات، عــىل خــالف كثــري مــن األدبــاء الذيــن 

يكتبــون لألطفــال، وميكــن مالحظــة ذلــك بســهولة بعــد 

االطــالع عــىل منــاذج عشــوائية لقصــص األطفــال العربيــة 

وقــد  فيهــا،  ينــدر وجــود مقدمــات  واألجنبيــة، حيــث 

ها األدىن، ألســباب تتمحور حول  تصل النســبة إىل حدِّ

أن الطفــل يســعى لقــراءة القصــة مبــارشة دون الوقــوف 

عند هذه املقدمات، وفيام نجد مقدمات تتوجه إىل 

الراشــدين، نــرى الكيــالين يوجــه خطابــه للطفــل؛ فيكــرر 

العبارات التالية: أيها الطفل العزيز، أيها الصبي العزيز، 

ولــدي مصطفــى، أيهــا القــارئ الصغــري، ولــدي رشــاد.

خطابــه  كيــالين  كامــل  يوجــه  مقدماتــه،  كل  ويف 

مبارشة إّما إىل ابنه مصطفى أو ابنه رشــاد أو إىل طفل 

مفرتض، ويحرص عىل أن يكون رقيقاً يف ألفاظه، رفيقاً 

يف تعبرياتــه، مفــرساً لكلــامت جديــدة يــرى أنهــا تحمــل 

غموضاً أو أنها ال تتناسب مع قدراته اللغوية، فيرشحها 

بكلامت بســيطة، ألنه كام يقول: “حريص عىل تســهيل 

القــراءة ليبهــج القــارئ وميتعــه مــن غــري عنــاء.”

ومتتاز مطالع املقدمات بأسلوب مبارش يستهدف 

جــذب اهتــامم الطفــل، ودفعــه لقــراءة املقدمــة قبــل 

بنــوع مــن التحفيــز  قــراءة القصــة نفســها، ومتتــاز أيضــاً 

الواعيــة،  اإلدراكيــة  الطفــل وحواســه  لعواطــف  املثــري 

فيقــول مثــالً: هــذه مجموعــة مختــارة - قــرأت الرحلتــني- 

أنت تحب القصص - شد ما آملني وأحزنني( - يرسين 

أن أهــدي إليــك- لقــد أعجبــك هــذا اللــون املــرشق- 

حديثــي إليــك يف هــذه املقدمــة حديــث طويــل.

ويــوزع املؤلــف أهدافــه الرتبويــة البنائيــة واألســلوبية 

مــن  التــي وضعهــا يف مجموعــة  يف كل املقدمــات 

منظومــة  يف  تصنيفهــا  وميكــن  لألطفــال،  قصصــه 

متكاملــة مــن األهــداف، متفرقــة يف شــكلها متحــدة يف 

النحــو اآليت: مضمونهــا، وذلــك عــىل 

األراين والشعر

يــرى بعــض الباحثــني أن األغنيــة هــي لغــة الطفــل منــذ 

يف  كبــرية  أهميــة  ولهــا  حياتــه،  يف  األوىل  املرحلــة 

اإلنشــاد  إىل  األطفــال  لــدى  الفطــري  امليــل  إشــباع 

والتغني، ومن خاللها يستطيع الشاعر توصيل أصعب 

املعلومــات والحقائــق وأنبــل املثــل والقيــم، وتحبيــب 

العلــم والتعليــم إليهــم، ويف تعويــد آذانهــم ســامع اللغــة 

مــن  وتنميــة حصيلتهــم  ألســنتهم  وتطويــع  الصحيحــة، 

الســليمة مفرداتهــا وتراكيبهــا 

واألناشــيد  األغــاين  أهميــة  الكيــالين  أدرك  وقــد 

واألشــعار لألطفــال فمــأل بهــا قصصــه، واألغــاين التــي 

منهــا،  جــزءاً  تعتــرب  القصــص  هــذه  ســياق  وردت يف 

إنهــا ال تفهــم إال يف  ال ميكــن نزعهــا مــن القصــة، كــام 

جــاء يف مجموعــة  وقــد  فيــه.  وردت  الــذي  الســياق 

“شكســبري”)13( أغنيــة ونشــيداً موزعــة عــىل الجــدول 

التــايل:

عدد األبياتعدد األغاينالقصة

222العاصفة

16تاجر البندقية

329يوليوس قيرص

757امللك لري

13114املجموع

ونالحــظ مــن خــالل الجــدول الســابق وجــود تفــاوت 

كبري باألرقام ما بني قصة وأخرى، دون أن يظهر ســبب 

واضــح يف ســلوك هــذا املنهــج.
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يف قصــة “العاصفــة”، ذكــر املؤلــف أغنيتــني، عــىل 

اســتخدمها الســتدراج  األوىل  “آريــل”،  الجــن  لســان 

“فردننــد”، والثانيــة أنشــدها عندمــا أطلــق “برســبريو” 

حريتــه.

يقول مطلع النشيد األول 

وهو من تسعة أبيات

أبـوك يـا فـردنند 

قد مات وهو غريق

طـواه بحـٌر َخَضٌم 

نايئ الشطوط عميق

والبحـر – منذ قديٍم

إلـى الهالك طريق

ويف قصــة تاجــر البندقيــة أنشــودة واحــدة، وجدهــا 

“باسنيو” داخل الصندوق الرصايص إىل جانب صورة 

“برشــا”، ومطلعها

يـا أيهـا املوفـق السعـيـد 

رأيك – فيام اخرتته – سديد

وأنـت فـيـمـا جئتـه رشيد 

وكـل مـا فعلتـه حمـيد

أناشــيد،  ونجــد يف قصــة “يوليــوس قيــرص” ثالثــة 

عــىل  والثالــث  “قيــرص”  لســان  عــىل  والثــاين  األول 

لســان “أنطنيــوس” يف رثــاء “بروتــس”؛ يقــول “قيــرص” 

يف القصيــدة األوىل لزوجتــه يف كلمــة مليئــة بالحكمــة

يحيـا الجبـان بقلـب والـٍه فزٍع

يخى الردى ويهاب املوَت ُمرتاعاً

ميـوت ألفـاً ويخى – من مهانته-

شـرَّ الِحمـاِم، ويبقى الدهر ُملتاعا

مــن ثالثــة مقاطــع  الثانيــة املكونــة  القصيــدة  ويف 

بنفســه الثــاين مزهــواً  يقــول “قيــرص” يف املقطــع 

ـــــــــــــــــــــاِء الشمَّ ــــــــــــــــــــــِة  الهمَّ ذا  لكـن قيصــــــــــــــــــر رومــــــــــــا 

واعتـــــــــــــــــــــالِء رفعـــــــــــــــــــــٍة  يف  يسمـو عليهم جميعاً 

أما القصيدة الثانية فيقول يف مطلعها

إن يخدع األرشار أنبل من وىّف 

وأبّر من عادى وأكرم من َمَجْد

أو يقتل األرشار قيرص رومـا 

بغيـاً وقد أضنى قلوبهم الكمد

أمــا قصــة “امللــك لــري” فقــد جــاء فيهــا أكــرب عــدد 

مــن األناشــيد، وتحــوي أســلوباً حواريــاً شــائقاً، ومعــاٍن 

رائعــة. حكميــة 

ومنها قول وزير “لري” “كنت” الذي ينشد

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم  ينطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ن  إ

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي ُمْصميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فينفطـ إلـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت هيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تصاريـ فلسـ

الكيــالين األناشــيد القصصيــة، حيــث  ويســتخدم 

ينشــد عــىل لســان البهلــول:

قـد حدثتنـا أصـدق األمثاِل 

فيمـا مىض من الزمان الخايل

بقصـٍة تـرَوى عن العصفوِر 

أبرص – يف وكر من الوكور-

فرخ غراب ُمرشفاً عىل التلف 

فقال للَفرِخ: اطمن، وال تخف

وأدفـأ الفـرخ وداواه ولـْم 

يـزل بـه، حتى شفاه من أملْ

وكـان ِعنـده العزيَز الغايل 

وأكــرم األبنــاء والِعيـاِل
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حتـى إذا الفـرخ غدا غرابا 

لـم يـر غيـر قتلـه ثوابـا

وأهلـك الغـراب مـن ربَّاُه 

م مـن حسناُه جـزاَء مـا قـدَّ

مالحظات عامة عىل األناشيد واألشعار:

نشري إىل أن معظم هذه القصائد السابقة ال ترتبط 

ارتباطاً حتمياً بسياق النص، ولو تم نزعها من القصص 

الرتميــامت  بعــض  إجــراء  نجــد فجــوات، وميكــن  فلــن 

البسيطة، ولكن الكيالين يحرص عىل تضمني قصصه 

بعض النصوص الشــعرية – كام أرشنا ســابقاً– اعرتافاً 

منــه بقيمــة النــص الشــعري الفنيــة واألدبيــة واللغويــة، 

وحرصــاً عــىل تعويــد الطفــل عــىل قــراءة الشــعر وتحبيبــه 

بــه وبحفظــه، ويالحــظ يف هــذه النصــوص مجموعــة مــن 

املســائل التــي تجــدر اإلشــارة إليهــا:

الــذي  الشــعري  النمــط  يف  الكيــالين  نــّوع   -1

واســتخدم  “شكســبري”،  مجموعــة  يف  اســتخدمه 

للطفــل. املناســبة  املحببــة  اإليقاعــات 

2- مل نجــد يف أكــرث األناشــيد الشــعرية صــوراً فنيــة 

تتفــق  تبــدو ســاذجة عمومــاً وال  بــارزة، كــام إن األفــكار 

مــع مســتوى القصــة التــي تــرد النصــوص الشــعرية فيهــا. 

ونجــد مثــالً هــذا البيــت:

ــــــــــــــــــــردنند قــــــــــد مــــــــــات وهــــــــــو غريــــــــــقأبــــــــــــــــــــوك يــــــــــــــــــــا فـ

ولو عزلنا األنشودة عن السياق لكانت دون معنى، كام 

إنها ال تحظى بالخيال الشعري والصور الفنية األخاذة.

3- كــام إن األلفــاظ املختــارة تبــدو بســيطة، ليــس 

فيهــا مــا ميكــن أن تتداعــى املعــاين معهــا.. ومنهــا:

يا أيهـا املوفق السعيد 

رأيك – فيام اخرتته – سديد

وأنت فيمـا جئته رشيد 

وكـل مـا فعلـتـه حميـد

4- يقدم املؤلف قصيدة مليئة بالحكمة مطلعها:

قـد حدثتنا أصدق األمثاِل 

فيام مىض من الزمان الخايل

املشــاهد  ومــن  الفكــرة،  بارعــة  قصيــدة  وهــي 

القصصيــة املنظومــة، التــي تكــرس امللــل وتعطــي فرصة 

تقــرأ يف الفصــول الدراســية. لحفظهــا ومتثيلهــا حــني 

بهــذه النصــوص أن  أراد  الكيــالين  يبــدو أن  5- وال 

تنبيــه األطفــال إىل  يريــد  يقــدم نفســه كشــاعر، ولكنــه 

أهميــة تــذوق الشــعر، وكذلــك توفــري املتعــة النفســية 

حــني  الطفــل  لــدى  األناشــيد  توفرهــا  التــي  والعقليــة 

أو يســمعها. يقرأهــا 

السج 

ميكــن مالحظــة اهتــامم الكيــالين بالســجع يف معظــم 

صفحــات قصــص “شكســبري”، حتــى إن بعضهــا يظهــر 

بشــكل فيــه يشء مــن التكلــف فيــام يظهــر البعــض اآلخــر 

بشــكل عفــوي تلقــايئ.

ومن أمثلة السج  العفوي:

“كريــم النفــس قــوي البــأس”، “أشــبه بعــواء الذئــب 

أو نبــح الكلــب”، “الــرشِّ والــرَضِر”، “أنســيت مــا أســلفته 

من إحسان وما غمزتك به من عطف وحنان”، “يخادعه 

ويداهنــه”، “ال أفهــم لــه معنــى وال أدرك لــه مغــزًى”

ومن أمثلة السج  املتكلف:

“أذيقهــم مــن رضوب األهــوال مــا ال ميــر لهــم عــىل 

بــال”، “ال يهولنــك مــا ترينــه وال يفزعنــك مــا تبرصينــه”، 

“أبعــدوك وجــردوك”، “هــذه القصــة حزنتــك ونهكــت 

قــواك وأضعفتــك، “مــا أجــدرك أن تولينــي ثقتــك وأن 

والثــأر  بــك  للفتــك  “أعدهــا  بدخلتــك”،  تفــيض إيلَّ 

قــرص  باســنيو إىل  أقبــل املســاء حــرض  منــك”، “ملــا 

برشــا الحســناء”، “هــذا مــا قصتــه عجــوز ذلــك الزمــان 

ورأتــه رؤيــة العيــان”، “أعمــدة القــرص الذهبيــة وتصاويــره 
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املبدعــة الفنيــة”، “فرحــني مرسوريــن.. بطاقات األزهار 

املســتقبلني  بوفــود  املياديــن  والرياحــني.. فغصــت 

املبتهجــني”

وعىل كل حال يجدر االنتباه إىل كون الطفل تغويه 

الكلــامت املســجوعة ملــا تحويــه مــن أنغــام يطــرب لهــا، 

وتجعــل أذنــه متيــل للســامع واإلنصــات، وكذلــك تســهل 

عليــه عمليــة قبــول اللفظــة وحفظهــا وفهمهــا، مــام يبهــج 

قلبــه ويحفــزه ملواصلــة القــراءة عــىل مســتوى واحــد مــن 

النشاط الذهني، فكأن الكيالين استخدم هذا النمط 

الطفــل  مشــاعر  تجعــل  منبهــة  أجــراس  ليكــون مبثابــة 

وللتلــذذ  املزيــد،  متشــوقة ملعرفــة  متوقــدة  القــارئ 

باأللفــاظ املســجوعة املنغمــة.

وأحســب أن املؤلــف نجــح يف هــذا الجانــب، وقــد 

أكرث يف استخدام السجع مبا ال يخل باملضمون، رغم 

مــا اعــرتى ذلــك مــن إحساســنا بالتكلــف والتصنــع لكنــه 

عــىل العمــوم ال يخــرج عــن حــده املقبــول.

٣- التضاد اللفظف واملعنوي

وضــده،  اللفــظ  اســتخدام  مــن  كيــالين  كامــل  يكــرث 

وخاصــة عندمــا يريــد توضيــح الصــورة وإبــراز املعنــى.. 

ذلــك: ومــن 

“حلَّ الخصام محل الوئام”، “تكافئه إساءة بإحسان 

يبدلــوا الصفــو  بوفــاء”، “وودوا أن  بــرب وغــدراً  وعقوقــاً 

“إنــك  ومناحــات”،  مآتــم  املعقــودة  واألعــراس  كــدراً 

لتكــرب مــن أمــري مــا صغــر وتعظــم مــن شــأين مــا حقــر”، 

“عاجز ضعيف.. شديد النشاط”، “حزنت لـه وفرحت 

يكــون  “لــن  يــأس”،  بعــد  أمــالً  نفســه  “ميــأل  برؤيتــه”، 

الصديق إال مثاالً ملن يصاحبه، خرّياً كان أم رشيراً”، “ال 

أقــرتض منــك املــال كــام يقــرتض الصديــق مــن صديقــه 

ولكــن كــام يقرتضــه العــدو اللــدود مــن عــدوه اللــدود”، 

“مل تكــن ســعيدة بــل ســاخطة متربمــة..”، “النفــس قــد 

تضجر من الراحة كام تضجر من العناء”، “الراحة تضني 

الجســم أكــرث مــن العمــل املتواصــل، “أســباب شــقائك 

وتعاســتك رجحــت أســباب ســعادتك وهنائــك”

ونالحــظ أن ظاهــرة “التضــاد” املنتــرشة يف قصــص 

الكيــالين عامــة، تعتــرب مــن الظواهــر الشــديدة التأثــري، 

عــىل  تطبيقيــة خاصــة  رمبــا- إىل دراســات  تحتــاج – 

األطفــال ملعرفــة مــدى األثــر الــذي يحصــل لديهــم، إزاء 

تنافــر اللفــظ واملعنــى.

والكيالين يعمد إىل هذا األسلوب لتثبيت الفكرة 

القــارئ، وقــد  لــدى  وإظهــار املعنــى، وإحــداث هــزة 

مــرات متتابعــة يف جملــة واحــدة،  التضــاد  يســتخدم 

وتقابلهــا معــاٍن متكــررة مثــالً:

“تكافئــه إســاءة بإحســان وعقوقــاً بــرب وغــدراً بوفــاء”، 

عــىل الشــكل التــايل:

إحسان  # إساءة 

بــر  # عقوق 

وفـاء  # غـدر 

وبذلــك ينــّوع أيضــاً حصيلــة الطفــل اللغويــة، ويصــل 

األثــر  يحــدث  حتــى  أعامقــه  إىل  املقصــود  باملعنــى 

النفــيس املطلــوب، مــن خــالل املشــهد املتكــرر عــىل 

صــورة متضــادة، باإلضافــة إىل مــا يرنــو إليــه مــن إمنــاء 

قامــوس الطفــل اللغــوي وتعليمــه بطريقــة غــري مبــارشة، 

أي ليــس عــن طريــق الــرشح ضمــن معكوفــني..

مناوين قصي الشعرية لكيالين:

لكامــل  القصــص  أقســام  أبــرز  إحــدى  مــن  كانــت 

كيــالين القصــص الشــعرية فقــد ألــف أكــرث مــن خمســني 

قصصــا شــعريا فمــن أهمهــا:

هــوِّن علَيــك 2( يوليــوس قيــرص 3(امللــك لــري 4(

عنقــود العنــب 5(تعــاون الحيــوان 6( قصــة أرنــب 6(

األرنــب العــايص 7(ديــوان كامــل كيــالين لألطفــال 8( 

البــاز واللقلــق 9( نشــيد الديــك 10(نشــيد الجــواد 11( 

نشــيد الحطابــني 12(نشــيد الحــامر 13(نشــيد النمــل 

14(القــط والفــأر 15(أم الحــامم وأوالدهــا الصغــار 16(

18(األعــداد  الخــط  17(بطاقــة  الصغــرية  الســلحفاة 
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 )21 القطــة  20(نشــيد  الطائــر  الغــراب   )19 العــرشة 

الِْقطَِّة « َونَِشيٌد آَخُر َعِن 22( نشيد الغراِب 23( غراب 

وعصفور 24(لؤلؤة الصباح 25(نهر الوادي 26( نشيد 

البومة 27( الطاهيان 28( قصائد النحل 29( العنكب 

رأيــك 32( صغــار  الديــك 31(مــا  الحزيــن 30(نشــيد 

األشــياء 33(مســك الختــام

دور ه يف تنمية القيم الثقافية لألطفال:

يعــد كامــل كيــالين مــن رواد أدب األطفــال، حيــث 

يحــاول يف قصصــه شــعرية كانــت أو نرثيــة إرســاء القيــم 

اإلســالمية الرتبويــة للنــشء املســلم، و قــد حــاول هــذا 

القــاص الكبــري لتأثــري يف تطــور أدب الطفــل يف مــرص 

والوطــن العــريب، و تصــري قصــص كامــل كيــالين محاولــة 

مــن ســن  الثقافيــة لألطفــال  الِقيَــم  تنميــة  فاعليــة يف 

ق والتمثُّل، بحيث  )12- 15( سنة، وهي مرحلة التعمُّ

تصبــح هــذه املضاِمــني القيميــة هــي أخــالق املســتقبل 

عند أطفالنا، من خالل تحليل املضمون القيمي لهذه 

ــا بالعمــل الفنــي، ثــم  القصــص، الــذي يبــدأ إدراكًا ووعيً

ــا وســلوكيًّا يف عمليــة تنمويــة  يتواَصــل مــع الطفــل قيميًّ

ة. شــاملة ومســتدمية وممتــدَّ

نهجه القويم يف الكتابة وأبلوبه السليم:

أبــدع كيــالين يف مجاهدتــه لتوصيــل الفكــرة  لقــد 

والحكمــة للطفــل مــن خــالل 2000 كلمــة مــن قصــة نرثية 

كانــت أم شــعرية حيــث كان يهــدف منــذ البدايــة إىل 

إثــراء قامــوس الطفــل بالكلــامت الجديــدة ليعــرب عــن فــن 

جميــل يف صياغــة ســهلة ليفهمهــا الطفــل، فــكان مــن 

أوائــل كتــاب القصــص العلميــة يف وقــت كانــت تســمى 

فيــه الكتــب الدراســية للعلوم)األشــياء والصحــة(. فقــد 

بالطفــل وفكــره  مــن أجــل اإلرتفــاء  ســبق جيلــه وصــارع 

وعــىل نهــج الكيــالين كتبــت قصــص نحويــة ولغويــة يف 

أشكال الحروف الضاحكة والكلامت الباسمة ونجحت 

بطريقــة ملموســية يتذكرهــا األطفــال حتــى اآلن.

رؤيــة  عــىل  قامئًــا  محــدًدا  منهًجــا  الكيــالين  وضــع 

نقديــة تربويــة أخالقيــة علميــة شــاملة، ومل يكــن عملــه 

مجــرًدا مائــالً إىل الهــوى، بــل كان مركــزًا وفاعــالً. قســم 

وإن مل  الطفولــة،  مراحــل  بحســب  أعاملــه  الكيــالين 

يحــدد ســًنا معينــة يف جميــع كتبــه باســتثناء مجموعــة 

الباحثــني  الكيــالين مــن لفــت اهتــامم  واحــدة. متكــن 

ــا وحــارًضا إىل أهميــة أدب األطفــال، وهــذا دليــل  قدميً

عــىل مكانتــه يف زمانــه ومــا بعــده. توجــه الكيــالين يف 

كثري من كتاباته إىل أطفاله، ومنهم إىل األطفال العرب 

كافــة، ويف ذلــك صفــاء يف النيــة، واهتــامم بالشــكل 

جميــع  تشــكيل  أهميــة  الكيــالين  وعــى  واملضمــون. 

حــروف الكلــامت يف القصــص ملــا يف ذلــك مــن تقويــم 

للسان الطفل، وتعويده عىل النطق السليم يف وقت 

فشــت فيــه العاميــة وضعــف مســتوى تحصيــل األطفــال 

للغــة. حــرص الكيــالين عــىل تقديــم أمنــاط عديــدة مــن 

لغويــًة مختلفــًة  فيهــا مســتويات  اســتخدم  القصــص، 

كانــت  قصــة.  كل  إليهــا  توجــه  التــي  الســن  بحســب 

ــا إىل جنــب مــع  الناحيــة الرتفيهيــة الرتويحيــة تســري جنبً

النواحــي العلميــة، بحيــث مل تطــغ واحــدة عــىل أخــرى، 

حتــى يف القصــص العلميــة التــي كان يســتخدم فيهــا 

الكلامت املنغمة، والجمل الرشيقة والتعابري األخاذة. 

قــدم الكيــالين مثــاالً واقعيًــا ملــن يريــد االرتقــاء مبســتوى 

الطفل لغويًا، فقد كان حريًصا عىل استخدام كلامت 

ومفــردات وأســاليب متطــورة، وهــي يف الوقــت نفســه 

متأصلــة يف اللغــة، وكان يحــرص عــىل تقديــم مفــردات 

تكرارهــا،  عــىل  ويحــرص  قصصــه،  كل  يف  جديــدة 

ورشحها، واستعاملها يف حاالت مختلفة حتى يطمن 

إىل رســوخ الكلمــة ومعناهــا يف عقــل القــارئ الصغــري 

وقلبــه، مــع تحفظنــا عــىل طريقــة الــرشح ووجــود بعــض 

املفــردات الصعبــة. مــع كل أهــداف املؤلــف العلميــة 

والرتبويــة كان حضــور الخيــال فاعــالً، ومل يتأثــر الجانــب 

الدرامــي باســتثناء حــاالت بســيطة، وقــد كانــت الصــور 

الخيالية املتتابعة تسحر القارئ، ملا يتميز به املؤلف 
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مــن قــدرة تصويريــة فائقــة تجعلــه رائــًدا يف هــذا املجــال 

أيًضا، وهذا يجعل قضية الصورة يف قصص الكيالين 

مجــاالً خصبًــا مفتوًحــا للدراســة. أغــرق املؤلــف قصصــه 

باالقتباس القرآين. وظف الكيالين بعض العرب واألمثال 

لتحقيق أهدافه الرتبوية

كان يعــرف بنيــة املكلــة ومالهــا وعليهــا فهــو معجــم 

لغــوي ميلــك أمرإســتعامل املفــردات، فيعــرض الفكــرة 

ومــا ورائهــا. هــو رائــد مــن رواد الحــرص عــىل اللغــة حيث 

الكلــامت يف محلــه  بــرثوة األلفــاظ و  إنــه أدرك جيبــه 

املناســب يف الوقــت املالئــم.

وياته

رحل كامل كيالين عن الدنيا يف التاسع أكتوبر 1959 

تــاركا تراثــا قصصيــا يشــكل وجــدان أطفــال جبــل بأكملــه 

ملونــا أخــالق أبنــاء غــد بأمتــه مصدقــا أحــالم الصبيــان 

ُة املســتقبل فصــار رائــد األدب  هــم ثــروة الحــارضة وُعــدَّ

األطفــال العــريب عامــة واملرصخاصــة.
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تاأثري اأدب الطفال فـي بناء ال�عي التاريخي والديني لالأطفال
 مقارنة بني الكتب الهندو�صية لل�صغار والكتب الإ�صالمية 

يف املدار�س الإبتدائية يف كريل

�صيد عل�ي ال�ايف
باحث يف الدكتوراة، قسم اللغة العربية بجامعة كرياال

الطفــل يف  أول مرحلــة يقضيهــا  البرشيــة  الطفولــة 
قــد  باألطفــال  اإلهتــامم  أن  ولذلــك  الدنيويــة.  حياتــه 

بــدأت منــذ القدم.فمنــذ أن وجــدت األمومــة والطفولــة 

وجــد أدب لألطفــال يقــدم لهــم يف صــور متعــددة مثــل 

أغــاين الرتقيــص واملهــد وقصــص الجــدات التــي تحــي 

الحكايات لألطفال.وقد بدأ اإلهتامم باألطفال وبالرتبية 

الحســنة التــي تهيئهــم للحيــاة يف مجتمــع معــارص.ألن 

األطفــال هــم اللبنــة االوىل يف بنــاء مســتقبل األمــة.

األدب

األدب فــن جميــل يعتمــد عــىل اللغــة وهــو نتــاج عقــيل 

مدون ومكتوب. واالدب وسيلة من وسائل التعبري عن 

انفعــاالت اإلنســان وعواطفــه وخرباتــه

أدب األطفال

قواعــده  لــه  و  األديب  التعبــري  أشــكال  مــن  هــو شــكل 

الكلمــة  مــن  الفنــي  الشــكل  الخاصة.وهــذا  ومناهجــه 

املنطوقــة أو املســموعة أو املرئيــة قــد يــأيت يف صــورة 

قصــة او حكايــة او مرسحيــة أو روايات.وقــد يجــري عــىل 

لسان اإلنسان او الحيوان او الجامد. فإن كل ما يكتب 

لألطفال - سواء كان قصصا أو مادة علمية أومتثيلية أو 

معارف علمية يف كتب أو مجالت او يف برامج إذاعية 

أو تلفيزيونية أو غريها - كلها مواد تشكل أدب األطفال

وقد كرثت التعاريف املختلفة يف هذا املوضوع.

الــذي  الجيــد  الــكالم  بأنــه  األطفــال  أدب  يعــرف 

يحــدث يف نفــوس األطفــال فنــه ســواء أكان شــعرا أم 

تحريريــا أم  تعبــريا شــفهيا  نــرثا وســواء كان 

والتعريف السهل واألفضل “أن كل ما كتب وصور 

وقــرئ ليقــرأه ويــراه ويســمعه الطفــل فهــو أدب للطفــل 

كــام عرفــه إبراهيــم بــن ســعد الحقيــل

والطفــل مــا قبــل املدرســة محــب لــألدب. ويحــب 

وهــو  ومقروئــا  عليــه  ومرويــا  ومرســوما  شــفاها  األدب 

ليــرثي وجدانــه  وبهجــة  فرحــة  ويتلقــاه يف  بــه  يســتمع 

بالنــاس  معارفــه  ويزيــد  لغتــه  ويقــوي  خيالــه  ويوســع 

مــن حولــه. والدنيــا 

األطفــال  عنــد  وازدهــر  انتــرش  قــد  األطفــال  وأدب 

إحــدى  يف  مدمــن  طفــل  املختلفــة.وكل  مبجاالتهــا 

املجــاالت. وال نســتطيع أن نهــني قبضــه عــىل الطفــل. 

فاملفــروض عــىل الوالديــن أن يرشــدهم إىل األحســن 

وأن يهــيء لهــم الخــري.

بالنســبة إىل األديــان  مــن أدب األطفــال  نريــد  إننــا 

وتاريخها أن يحقق لنا عددا من الوظائف الكثرية. هذه 

األمــور تدخــل تحــت هــذه األمــور االربعــة وهــي:

العقيدة

إن كل أمة كتبوا أدبهم مستمدين ذلك من عقائدهم. 
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آدابهــم جليّــة. العقائــد ظاهــرة يف  تلــك  آثــار  فتوجــد 

ويجعل كل دين عقيدتهم إىل االطفال عن طريق الربط 

وبــني جميــع حواســهم ومالحظاتهــم ومداركهــم  بينهــا 

مهــام كان اعتقادهــم الوحدانــة والــرشك وعبــادة األوثان 

وغريهــا.وأن جانــب الدينــي اعتمــد عــىل أدب األطفــال 

لنرش الفكريات واملعاين الدينية بني األطفال بسهولة.

ألن كل ديــن يهتــم باألطفــال لبنــاء جيــل جديــد يحفــظ 

دينهم وتقاليدهم.فينرشون املعامل الدينية يف شــتى 

مجاالت األدب خاصة ادب لألطفال. ألن قلوبهم وعاء 

خــال يتنــاول كل شــيئ مــورود.

التعليم

الطفــل  يــدرب  يكــون هــذا األدب  أن  ينبغــي  و بذلــك 

عىل قراءة الكتب الدينية وإجادة تلك القراءة مع فهم 

مبسط ملعاين ما يقرأ لي يتذوق ويفهم ما يقرأ. ويف 

الكتــب معــارف بأنواعهــا مــام يفتــح عقــل الطفــل ويزيــد 

تعلقــه بكتابــه؛ ففــي بعــض الكتــب يــرى قصــص ونصــح 

وبيانــات تاريخيــة تناســب األطفــال. وكلــام تقــدم الطفل 

كان األدب مراعيــا لذلــك التقــدم كــام يتعلــم عــن طريــق 

األدب مــا يُقــّوم لســانه مــن لغتــه ولغــة الكتــب فيــزداد 

اللفظــي  القامــوس  مــع مراعــاة  لهــا  بهــا ومحبــة  تعلقــا 

للطفــل.

الرتبية

والطفل يتناول الرتبية عن طريق األدب مثل ما يتلقاها 

مــن املجتمــع. ألن  أو  الوالديــن  مــن  أو  مــن املدرســة 

الطفل يقرأها ويسمعها ويراها إذا كان الرتبية مشتملة 

بــاألدب  الرتبيــة  هــذه  تكــون  الطفــل عندمــا  فيــه. ألن 

يقرؤها أو يسمعها أو يراها فإنها ترسخ يف ذهنه. فابن 

عباسـ  ريض الله عنهامـ  عندما أوصاه الرسول - صىل 

اللــه عليــه و ســلم - بالوصيــة الجامعــة كان غالمــا ورغــم 

ذلــك طبــق تلــك النصيحــة ونقلهــا إىل غــريه مــن النــاس 

وطبعــت حياتــه بطابعهــا اإلميــاين.

فالطفــل بطبعــه ميــال إىل تقليــد غــريه مــن األديــان 

ذلــك  تراعــي  أن  بــد  ال  فالرتبيــة  وبالقبيــح  بالحســن 

الجانــب. فإنــه عندمــا يــرى فيلــام أو يقــرأ أو يســمع قصــة 

الشــخصية  أو  البطــل  يتمثــل دور  يحــاول أن  أو  يتمثــل 

التــي تناســبه فيهــا. فيحــاول أن يقلدهــا عــىل حســب 

طاقتــه. لذلــك وجــب أن يســتفيد مــن ذلــك - وخاصــة 

مــن األدب املــريئ للطفــل - ألنــه أســــهل طريــــق للرتبيــة 

ال يحتــاج إىل كبــري جهـــد وعنــاء.

الرتييه

ال بد أن يكون هذا الهدف داخال يف األهداف السابقة 

ألن الطفــل يحــب التســلية والرتفيــه وميــل مــن الجــد. 

فعندمــا تقــدم لــه العقيــدة والتعليــم والرتبيــة عــن طريــق 

الرتفيــه فــال بــد أنــه ســيقبل عليهــا وتنغــرس يف ذهنــه 

أكــرث مــام لــو كانــت خاليــة مــن التســلية والرتفيــه. وال أدل 

عــىل ذلــك مــن تعلــق التالميــذ باألفــالم املتحركــة رغــم 

أهميتهــا يف التعليــم والرتبيــة إال أننــا نجعلهــا للرتفيــه. 

قال عبد الفتاح أبو ِمعال: »والفيلم املصور و املسجل 

بالصــوت واملصاحــب للحركــة يســاعد األطفــال عــىل 

فئــات األطفــال  التعليميــة إىل جميــع  املــادة  إيصــال 

فهذه العنارص: الصوت والصورة والحركة - تقوي رسعة 

البديهــة والذاكــرة وتغــرز القــدرة عــىل الفهــم والحفــظ.

أدب األطفال يف ا بالم

إن اإلســالم ديــن الفطــرة الســوية جعــل الرحمــة والتيســري 

بهــا.  املســلمني  وألــزم  الحيــاة  أمــور  مــن  أمــر  كل  يف 

واألوالد - الذيــن هــم زهــرة الحيــاة الدنيــا وزينتهــا والذيــن 

هــم املســتقبل واالمتــداد.- أن لهــم مقامــا عظيــام يف 

ترشيعــه.

يقول اإلمام الغزايل: “اعلم أن ما ذكرناه يف ترجمة 

العقيــدة ينبغــي أن يقــدم إىل الصبــي يف أول نشــوئه 

كــربه  معنــاه يف  لــه  ينكشــف  يــزال  ال  ليحفظــه حفظــا 

شــيئا فشــيئا”
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اللــه ســبحانه وتعــاىل يف  بــد مــن ترســيخ حــب  ال 

وأنــه خالــق اإلنســان قلــب األطفــال ومعرفــة قدرتــه 

ألن أدب األطفــال اإلســالمي يعتمــد أصليــا عــىل 

املراجــع الثــالث وهــي القــرآن الكريــم وســنة رســول اللــه 

صىل الله عليه وسلم وحياة األولياء والعلامء وغريهام 

مــن الشــخصيات اإلســالمية.عىل هــذا املنــوال يعتمــد 

الكتــاب رئيســيا عــىل القــرآن الكريــم كمرجــع أول. وســورة 

أحســن  عليــك  نقــص  األمر”نحــن  هــذا  يظهــر  يوســف 

القصــص مبــا أوحينــا إليــك هــذا القــرأن وان كنــت مــن 

قبلــه ملــن الغافلــني “.

ومن تلك األمور محبة رسول الله - صىل الله عليه 

و ســلم - واألنبيــاء والرســل. وذلــك عــن طريــق الســرية 

النبويــة وقصــص األنبيــاء املســتمدة مــن القــرآن الكريــم 

والســنة الكرميــة ال مــن اإلرسائيليات.يــزداد ربطــه بالقــرآن 

والحديــث حينــام يجــد القصــص والحكايــات املســلية 

منهام. وأنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. 

فيكون ذلك درعا للدفاع عن الباطل و يصبح له ذلك 

طريقــا لتعلــم القــرآن وقراءتــه ومحبتــه واالرتبــاط بــه.

يقــول اإلمــام الغــزايل “ويرســل إىل املكتــب مبكــرا 

األبــرار  وحكايــات  األخيــار  وأحاديــث  القــرآن  فيتعلــم 

الصالحــني” حــب  نفســه  ليغــرس يف 

املدارا ا بالمية

ويف املــدارس اإلســالمية يــدرس الكتــب املختلفــة يف 

يــدرس ســرية  التاريــخ  الديــن والتاريــخ واألخــالق. ويف 

النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم وغزواتــه ومناقبــه وكذلــك 

اللــه  الصحابــة ريض  وتاريــخ  واملرســلني  األنبيــاء  عــن 

التاريــخ  كتــاب  يحبــون  عنهم.والطــالب يف املــدارس 

أكــرث وال يحبــون النحــو والــرصف والتجويــد مثــل التاريــخ. 

وكــذا يوجــد مجــالت قيمــة يف أدب األطفــال اإلســالمي 

يف الهنــد. ومــن أشــهر هــذه الكتــب يف الهنــد قصــص 

النبيــني والقــراءة الراشــدة صنفهــام العالمــة أبــو الحســن 

عــيل الحســني النــدوي رحمــه اللــه.

الحســني  عــيل  الحســن  أبــو  العالمــة  الشــيخ  هــو 

الهنــدي وهــو أحــد مؤســيس رابطــة األدب اإلســالمي 

العامليــة ورئيســها األول ونشــأ يف أرسة متدينــة ألب 

عــامل وأم كرميــة. صنــف الكتــب القيمــة يف مختلــف 

املوضوعــات ومــن أهــم مصنفاتــه كتــاب” مــاذا خــرس 

العامل بانحطاط املسلمني “ ورجال الفكر والدعوة يف 

اإلســالم” و “ املســلمون يف الهنــد”. ومــن مســاهامته 

األدبية اإلسالمية لألطفال “قصص النبيني”يف خمسة 

أجزاء.وهــذان  ثالثــة  الراشــدة” يف  و”القــراءة  أجــزاء 

الكتابــان قــد ســاعدا يف بنــاء الوعــي اإلســالمي والتاريــخ 

الكتــاب األول  الهنــد وخارجهــا. ألن  يف األطفــال يف 

يعالــج حيــاة األنبيــاء ابتــداء مــن إبراهيــم عليــه الســالم 

النــاس يف زمنــه وردهــم عليــه  حياتــه ودعوتــه وأحــوال 

يعطــي  الكتــاب  وهــذا  منــرود.  ملــك  نــار  مــن  ونجاتــه 

تفاســري واضحــة جليــة آليــات القــران التــي تحــي قصص 

النبيني.ومثل ذلك قصة يوسف عليه السالم بعنوان “ 

أحســن القصــص” وبــاب “ســفينة نــوح “ بيــان لحيــاة نــوح 

عليــه الســالم ودعوتــه وصنــع الســفينة. وكــذا االبــواب 

باســم “ العاصفة:”عــاد وهــود”, “مــن كنعــان إىل مــرص 

,” والقسم الثاين يبحث عن “شعيب ومدين” و”دود 

وســليامن “ و ايــوب ويونــس و زكريــا” عليهــم الســالم.

وهــذه القصــص كلهــا واضحــة ســهلة يفهمهــا كل 

طفــل يقــرأه أو يسمعه.واســتخدم الشــيخ النــدوي لغــة 

سهلة بسيطة وأىت بجمل قصرية مبفردات واضحة مع 

أنــه كان ماهــرا يف اللغــة واألدب والفصاحــة يف كتبــه 

األخــرى واملحــارضات. وإيــراد الحــوار بــني الشــخصيات 

هو من خصوصية هذه القصص. وقد اورد آيات القرآن 

أثنــاء القصــة.

أدب األطفال يف الهندوبية

مثــل كل أديــان أخــرى قــد اهتــم أصحــاب الهندوســية 

وعلامئها ودعاتها يف نرش دروسها وعلومها يف الناس. 

القيمــة يف قلــوب  بإلقــاء معانيهــا  أيضــا  وقــد اهتمــوا 
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األطفــال بــأي وســيلة موجــودة. وبذلــك اخرتعــوا الكتــب 

واإلجتامعــي  الدينــي  الوعــي  تنشــئ  التــي  املتنوعــة 

لألطفال. واألن يرى كثري من املصنفات واملسموعات 

واملرئيــات يف اللغــات الهنديــة املختلفــة مثــل اللغــة 

الكتــب  وغريها.وهــذه  والتمــل  واملليباريــة  الهنديــة 

تعالــج الديــن والتاريــخ وحيــاة اآللهــة وأزواجهــا و املالئكة 

الضالــني. العادلــني وامللــوك  والشــياطني وامللــوك 

ومــن أشــهرها كتــب صنفــت يف “راماينــم “ ومهــا بارتــا 

“ الكتابــان املشــهوران يف هــذا الديــن.األول راماينــا – 

هــذا كتــاب صنفــه وال ميــي الكاهــن عــن عيــش رامــا 

تجســيد اإللــه وشــنوا يف األرض وحياتــه وأعاملــه وعــن 

زوجتــه ســيتا التــي خطفهــا ملــك ســيلون راونــا والحــرب 

بــني رامــا و راونا.ومهابارتــا كتــاب مقــدس صنفــه وياســا 

مهريش الكاهن املشهور عن املعركة التي وقعت بني 

بانــدور وكــورور والتــي شــارك فيــه مجســد اإللــه وشــنوا 

إســمه كرشــنا والتــي فــاز فيــه الحــق عــىل الباطــل. ويف 

اآللهة الثالثة برهامو ووشنو وشوى الذين هم يشاركون 

يف تدبــري العــامل. ولهــم مســؤوليات مختلفــة مقســمة 

بينهم.وبرهــامو يخلــق الخلــق و وشــنوا يربيهــم وشــوى 

التــي يجــذب  يهلكهم.وقــد كتبــت كتــب كثــرية عنهــم 

قلــوب األطفــال إليهــا - ال األطفــال الهندوســيني فقــط 

بــل غريهــم أيضــا مثــل املســلمني والنصــارى.

ومــن املصنفــات الهندوســية املشــهورة لألطفــال 

يف اللغــة املليباريــة

كتــاب “كرشــنا كتــكل لألطفــال” لســمنكال وكتــاب 

كتــكل  و “كرشــنا  كــامري  لســكت   “ كتــكل  “مهابــارت 

نايــر و”بكــوت كيتــا” لســتيندرن.وهنا  “ل يس كوبالــن 

كتــاب “شــوى  أخــرى يف هــذا املوضوع.منهــا  كتــب 

بــارويت” الــذي يعالــج إلــه شــوى وزوجتــه بــاروت وكتــاب 

“بالــرام كتــكل “ هــو كتــاب صنــف يف حيــاة ملــك بالــرام 

العهــد  يف  العظيــم  امللــك  “حرســجندرى”  وكتــاب 

القديم وكتاب “دروبتي” وكتاب “رام كتكل” و”كرشنا” 

و”بيشــام” وكتاب “ هنامن” وغريها من الكتب القيمة 

يف ادب االطفال.كلهــا مركــزة يف تنميــة الوعــي الدينــي 

والتاريخــي يف األطفــال.

وكتاب كرشنا كتكل لألطفال صنفه األديب املاهر 

يف  نايــر  كوبالــن  يس  املليباريــة  األطفــال  أدب  يف 

اللغــة الفصيحــة الســهلة واألســلوب الواضــح. وقــد أورد 

القصص املشهورة التي وقعت يف حياة رسي كرشنا 

الدينيــة  يف طفولتــه واملعجــزات املتعــددة واعاملــه 

وحروبــه عــىل الظاملــني مــن امللــوك وغريهــم يف بلــده. 

وقد بني فيه عاداته يف الطفولة مثل رسقة الزبد ولعبه 

مع الصبيات األجنبيات وحبه لرادا التي صارت زوجته 

بعد واطالعه عىل النساء يف النهر وأخذ ثيابهن. وكل 

قصة يجذب األطفال لقرائة املزيدة. وهذا القصة يف 

بــاب يف قصــص مختلفــة  بابــا. وكل  خمــس و ثالثــني 

كاملة.واســتعامل الصــور املزينــة هــو أمــر مهــم يف هــذه 

القصة. صور كرشــنا مجســد إله وشــنوا وصور او رســوم 

كل الشــخصيات. والصــور تتكلــم أكــرث مــن الكلــامت. 

هــذه هــي خصوصيــة القصــص الهندوســية.

املقارنة بم الكتب ا بالمية والهندوبية

كل كتاب يشمل قوانني أدب األطفال العامة مثل 	 

تســهيل املعــاين وتقصــري الجمــل وعــدم اســتعامل 

الغرائــب يف األلفــاظ و األمــور الدينيــة وإىل ذلــك.

كل كتــاب يعالــج القصــص التــي وردت يف الكتــب 	 

الدينيــة املشــهورة املعتمــد عليهــا يف الديــن كــام 

يف القرأن يف جانب املسلمني وكام يف مها بارتا 

يف جانــب الهندوســيني.

ترغيــب االطفــال إىل الديــن ودراســاتها بأيــرس طريــق 	 

والقــاء الــدروس الحســنة يف قلوبهــم

الخالف الواضح بني الكتابني أن الكتب الهندوسية 	 

قلــوب  وانهــا تصــور يف  والتامثيــل  بالصــور  تزدهــر 

ولكــن يف  اآللهــة.  وأزواج  آلهتهــم  األطفــال صــورة 

الكتــب اإلســالمية اليوجــد هــذه الصــور التــي يحبهــا 

األطفال كثريا بالنسبة إىل األنبياء واألولياء وكذلك 
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يف اللــه ألنــه ال يوجــد صــورة للــه تعــاىل وال تصــور 

صــورة األنبيــاء يف الكتــب أو غريهــا.

الصــور إال 	  أيضــا ال يوجــد  الكتــب املدرســية  ويف 

قليــال. والطــالب يف املــدارس اإلبتدائيــة يحبــون 

التاريــخ مــن غريها.ولكــن كتــاب التاريــخ أيضــا يحتــاج 

التجديد عىل حســب الحداثة.وإلقاء املعلومات 

فقــط يوجــد يف التاريــخ مــع أنــه يحتــاج إىل الوضــوح 

والتزيــن والرتفــه لريغــب الطفــل إليــه.

القيــم 	  يــرى  ال  الهندوســية  الكتــب  إىل  وبالنســبة 

العلمية وال الرتبوية مثل الكتب اإلسالمية ألن أكرث 

القصــص فيهــا مخرتعــات أو مصنوعــة مــن النــاس ال 

أصــل تحتهــا.

والنقصــان 	  الرذائــل  إســالمية  يــرى يف قصــص  وال 

ألنهــا عــىل حســب القــرأن وعــن حيــاة األنبياء.ولكــن 

يف قصــص كرشــنا ميكــن نــرى الرذائــل. مثــال, كان 

مــع  أيامــه  البيــوت وكان  مــن  الزبــدة  يــرسق  كرشــنا 

النســاء وكان يلعــب معهــن ويالعــب.وكان كرشــنا 

النســاء وكان  القصــص صاحــب  يعــرف حتــى يف 

معــه العــذارى كل وقــت.

ئيليــات 	  اإلرسا لنبيــني  ا قصــص  يف  يــرى  وال 

القــران  واملتصنعــات وكلــام هــو فيــه مــا أخــذ مــن 

والحديــث ولكــن يف قصــص كرشــنا يــرى كثــريا مــن 

الذهــن. يعقلــه  وال  أًصــال  يــرى  ال  التــي  القصــص 

بــني 	  الحــوار  أســلوب  الكتابــني  هذيــن  يف  يــرى 

الشــخصيات. وهــذا األســلوب يرغــب الطلبــة يف 

قرأتــه.
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 ال�صيد اإ�صماعيل �صهاب الدين املليباري ودوره
فـي تف�صري القراآن

عمر الفاروق ك.
الباحث، جامعة كرياال

مقدمة

كانــت اللغــة العربيــة معروفــة يف كــرياال قبــل اإلســالم 

انتشــارها  قــد أرسع  اإلســالم  ولكــن  الســنني،  مبئــات 

وكان بعض العرب قد استوطنوا كرياال وكانوا يخالطون 

املواطنــني وترعرعــت العربيــة بواســطتهم أيضــا وكانــت 

الجاليــات الهنديــة تقــوم باألشــغال والوظائــف والتجــارة 

والصناعــة يف الــدول العربيــة، حتــى يف هــذه األيــام بــل 

قــد ازدادت هــذه النشــاطات والدبلوماســية والذهــاب 

واإليــاب واألخــذ والعطــاء يف هــذه األيــام ولهــذه األمــور 

كلهــا تأثــري قــوي فـــي انتشــار اللغــة العربيــة.

الكتــاب  مــن  العديــد  أنتجبــت  قــد  كــرياال  واليــة 

املشــهورين والعلــامء املخلصــني والدعــاة املتقــني. 

ومــن أبرزهــم الشــيخ زيــن الديــن بــن محمــد الغــزايل بــن 

بــن أحمــد املعــربي1 املليبــاري  بــن عــيل  الديــن  زيــن 

الشــافعي2 مؤلــف تحفــة املجاهديــن يف بعــض أخبــار 

الربتغاليني«3 مثله عامل آخر من نفس املنطقة، السيد 

إسامعيل شهاب الدين البخاري املليباري، كان باحثا 

بــارزا يف اللغــة العربيــة وآدابهــا يف العــرص الحديــث من 

الهنــد. هــو عــامل شــهري يف واليــة كــرياال، وعــامل متضلــع 

يف اللغــة العربيــة والعلــوم اإلســالمية.

املبحث األول: حياته ونشأته العلمية

الســيد إســامعيل شــهاب الديــن املليبــاري هــو عــامل 

دينــي وعالمــة أبــدع مقــدرة متفوقــة يف مجــال الكتابــة 

النشــاطات  وتنظيــم  والتدريــس  والتعليــم  والتصنيــف 

الرتبويــة والدعويــة. وولــد يف شــهر ينايــر ســنة 1936م 

نجيبــا  الهنــد.  كرنــادك4،  بواليــة  بكروتــا يف منجيــرشم 

الســيد حســني  الطرفــني  الكرميــني وطيــب  للوالديــن 

كويّم والسيدة كنج بيوي،5 كان الوالد عديم املثيل يف 

مجــال الطــب اليونــاين وآيورفيــدا مــع تفّوقــه األقــران يف 

التصوف، وكتب مخطوطات كثرية يف هذا املوضوع.

دار  العليــا ايل  للدراســة  عــىل جناحيــه  ركــب  ثــم 

العلــوم ديوبنــد6 ســنة 1957 وبلــغ األطوريــن يف العلــوم 

العلــوم وصــار  لنــرش  كــرس حياتــه  ثــم  األرديــة،  واللغــة 

إيالتــور،  مثــل  املليباريــة  األماكــن  شــتي  مدرســا يف 

يف  خدمتــه  وبعــد  وتالفرمبــا،  وفاركــدو،  وفيــوض، 

أّمتــور وضــع الحجــر األســايس لكليــة املدرســة الزهــراء 

اإلسالمية للعلوم واآلداب التي اشتهرت بعد بالجامعة 

الزهراء و لقد ساهم بشكل كبري يف رفع شأن املجتمع 

و جلبــت محاوالتــه تغيــريات هائلــة يف مجــال التعليــم.

وبرز يف النحو والرصف واملنطق واملعاين والبيان 

واألصــول والتفســري وعلــم الــكالم وغريهــا مــن العلــوم، 

وكان ذا حــظ وافــر يف الــذكاء واللــب ونصيــب كثــري يف 

العلــم واألدب، فصيحــا يف اللغــة العربيــة، مل يكتــف 

بخدماتــه الدرســية ولكــن إنحنــى عــىل صلبــه يف مجــال 

التصنيــف والتأليــف، ولبــس لذلــك نعلــني مــن حديــد، 

حتــي إزدهــرت املكتبــة اإلســالمية بكتبــه العديــدة.

وإنتقــل الســيد إســامعيل شــهاب الديــن إىل رحمــة 
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هللا تعــاىل مــن عمــره أربعــة وســبعني عامــا يــوم اإلثنــني 

يف شهر مايوا سنة 2010م تاركا وراءه مؤلفات عديدة 

التــي تــدل عــىل فضلــه وقدرتــه العجيبــة.

 املبحث الثاين: 
معلفاته القيمة يف اللغة العربية

ألف السيد إسامعيل شهاب الدين البخاري املليباري 

عددا من الكتب يف العربية وناقش العلامء من جميع 

أنحــاء العــامل القيمــة األدبيــة لهــذه األعــامل العظيمــة ؛ 

وخاصــة يف دول الخليــج. عينــت الجامعــات والكليــات 

مــن  الهنــد وداخلهــا هــذه املؤلفــات جــزءا  مــن خــارج 

فنــون  يف  كلهــا  هــذه  الخاصــة.  الدراســية  املناهــج 

شــتى تتميــز بأســلوبه الرائعــة وعباراتــه املتبينــة وألفاظــه 

أنــه مل  الرغــم مــن  املتكاملــة وســليقته األنيقــة. وعــىل 

يكــن عربيــا يف املولــد واملنشــأ، أصبــح عــريب التثقــف 

والتحــرض بجــده واجتهــاده.

وكان يحب اللغة العربية حبا صادقا إىل أن صارت 

حياته العلمية مبنية عىل الثقافة العربية اإلسالمية يف 

كل ربوعهــا، وإن ســرية حياتــه دالــة عــىل هــذه الحقيقــة. 

ببــال  يخطــر  وقــد  إال  العلميــة  آثــاره  مــن  يــرتك  ألنــه مل 

القــارئ أنهــا مــن مؤلفــات كاتــب عــريب مبــني وليــس مــن 

أعجمــي أبــدا، لدقــة عباراتهــا وحســن اختيــار ألفاظهــا 

وجزالــة أســاليبها اللغويــة واألدبيــة.

إن مؤلفــات الشــيخ املليبــاري رحمــه هللا مل تكــن 

إىل  انضمــت  قــد  بــل  فقــط  الواحــد  عــىل  محصــورة 

التفســري والحديــث  مثــل  الفنــون األخــرى  مجموعتهــا 

والفقه واملنطق والعقيدة والتاريخ وغريه. وال شك أن 

هــذه الكتــب كلهــا تــدل عــىل خــربة مؤلفهــا يف مجــال 

إســامعيل  الســيد  الشــيخ  فــإن  والتأليــف.  التصنيــف 

شــهاب الديــن البخــاري املليبــاري رحمــه هللا قــد ّخلــف 

ونــورا  بعــده،  العاملــني  لجميــع  مفيــدة  العلميــة  آثــاره 

ميشــون بــه يف طرقهــم إىل الحــق والخــري.

1 - عــىل هامــش التفاســري تعليقــات عــىل تفســري 

الجاللــني

2- أدب املسلم يف منهج اإلسالم

3 - صفوة الكالم يف عقيدة اإلسالم

4 - املنطق يف رشح التهذيب

5 - الكالم يف رشح العقائد النسفية

6 - نقاط من تاريخ اإلسالم مع شذرات الذهب

7 - املرقاة يف فقه اإلسالم

8 - النرباس يف مسلك الفقه الشافعي

9 - املدارج يف تقرير الغاية والتقريب

10- الدروس يف الحروف الهجاء

11- الدروس يف تركيب االلفاظ

12- التحديات

13 - االنفرات

املبحث الثالث: »ميل هامش التفابري 
تعليقات ميل تفسري الجاللم«

أبرز الكتب التي قدمها السيد إسامعيل شهاب الدين 

التفاســري  القــرآن »عــيل هامــش  البخــاري هــو تفســري 

تعليقــات عــيل تفســري الجاللــني« . وهــذا الكتــاب خــري 

شاهد عىل براعته ومهارته يف فن التصنيف والتأليف. 

ميزاتــه وقبوليتــه لــدي العلــامء عظيمــة، فــأول ميــزة متيــزه 

عن سائر التفاسري أنه تأليف من عامل عجمي مليباري 

ببحوثــه  ألفــه  العــرب وثقافتهــم،  بــالد  عــن مهــد  بعيــد 

العميقة مختلطا بني أساليب الكتب القدمية واآلداب 

العربيــة املتداولــة يف العــرص الجديــدة، مضّمنــا معهــا 

التفاصيــل العلوميــة والبحــوث العرصيــة.

اســتغرق املؤلــف لهــذه الخدمــة الجليلــة بجهــوده 

املتواصلــة تســع ســنوات مــن 1419ايل 1428الهجريــة 

املوافقــة ســنة 1998ايل 2007 امليالديــة إلمتــام هــذا 

عــىل ســبعة مجلــدات  هــذا  العظيم.يشــتمل  العمــل 

القدميــة  التفاســري  عــيل  معتمــدا  ويكــون  ضخمــة، 

والجديدة من تفسري جامع البيان للطربي ايل التفسري 

الجواهــر للشــيخ طنطــاوي، ومقتبســا مــن ســائر الكتــب 
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العرصيــة والوســائل العلوميــة مثــل إنرتنــت ومــا إليهــا .

ألــف هــذا التفســري حاشــية عــىل تفســري الجاللــني، 

فيأيت بنص تفسري الجاللني بجانب العايل لصفحات 

الكتاب، ثم برشوح واضح وواسع يف أسلوب جيد يف 

لغة فصيحة. خالل الرشوح عالج الكاتب املوضوعات 

والقضايا العرصية والعلومية، يف ضوء اآليات القرآنية. 

وقــد اســتمد املؤلــف يف تفســريه هــذا مــن جــل الكتــب 

القيمــة يف تفســري القــرآن للعلــامء البارزيــن يف القــرآن 

وتفسريه.

تفســري  عــيل  تعليقاتــه  رحمــه هللا  ربــط املصنــف 

الجاللني كام هو مفهوم من التسمية،ألنه اجّل تفسري 

مختــرص الـّـف يف تفســري القــرآن الكريــم وأن رواد العلــوم 

من سكان األرض يكبون عليه قدميا وحديثا،ولكن أورد 

تفســري الفاتحــة وتعليقاتهــا يف بدايــة الكتــاب مــع انهــا 

تكون يف النهاية يف تفســري الجاللني،يورد التعليقات 

مــن كتــب شــتي مــن غــري إشــارة ايل املصــادر والصفحــة 

القــارئ الخــوض ايل معلومــات مختلفــة  حتــي ميكــن 

دون كتــب متعــددة بــدون خلــل وال وسوســة.

ويتفــرد  عديــدة  مبيــزات  يتميــز  التفســري  هــذا  أن 

الــرشوح  التــي كتبــت يف عــرص  متامــا عــن املؤلفــات 

ورشح الــرشوح والحــوايش وحاشــية الحــوايش وتجريــد 

املتــون، وهــذا تفســري كتــب بلغــة العــرص ونشــعر يف 

بعــض األحيــان تتفجــر قريحتــه االدبيــة الفياضــة بأســلوب 

حديــث ويف بعــض االحيــان يتحــول أســلوبه اىل غــرار 

الكتــب القدميــة.

عــيل  تعليقــات  التفاســري  هامــش  »عــيل  ميــزات 

تفسري الجاللني« وقبوليته لدي العلامء عظيمة، فأول 

ميــزة متيــزه عــن ســائر التفاســري أنــه تأليــف عــامل عجمــي 

مليبــاري بعيــد عــن ســاحل بــالد العــرب وثقافتهــم، ألفــه 

ببحوثه العميقة مختلطا بني أســاليب الكتب القدمية 

واآلداب العربية املتداولة يف العرص الجديدة، مضّمنا 

معهــا التفاصيــل العلوميــة والبحــوث العرصيــة.

درجــة  التأليــف  أعطــي  قــد  الكتابــة  أماأســلوب 

وال  ملــل  بــال  املطالعــة  عــيل  القــارئ  ممتازة،يحــث 

ســآمة،يقتبس مــن األيــات اإللهيــة واألحاديــث النبويــة 

حســب الحــال واملكان،ويفصــل املوضوعــات تحــت 

تراجم خاصة،ويف بدأ كل سورة يشري ايل جميع نواحي 

األمــور املذكــورة فيهــا ملخصــا ويبــني العالقــة الوطيــدة 

بينهــا وبــني الســور التــي قبلهــا وبعدهــا ثــم يــرشع يف 

التفســري،وهذه العالقــة هــي معجــزة باهــرة للقرآن،مثــال 

نقرأ يف تفسري سورة آل عمران هكذا«ولنجد يف سورة 

البقــرة إقامــة الحجــة،ويف هــذه الســورة إزاحــة الشــبهة 

ببيــان حقيقــة الكتــاب وتصديقــه للكتــب الســابقة.

يقــول املؤلــف عــن أهــم مراجعــه : منهــا تفســري ابــن 

القــرآن  الــرازي، وروح املعــاين واضــواء  كثــري، وتفســري 

القــرآن وغريهــا  التفاســري وظــالل  لشــطنوي، واســاس 

صفحــة  يف  أرسدهــا  أن  رأيــت  التــي  الكتــب  مــن   –

ملحقــة – انقــل مــن عباراتهــم حينــا خــالل ســطور كالم 

يف املوضــوع، ومل أذكــر املراجــع حــني أنقــل عباراتهــم، 

الن األكــرث مــن امــالء التــي كانــت مــن ذاكــريت، فافقــد 

شــيئا حينــا واضــم مكانــه حينــا آخــر؛ قصــدا، او الختــالط 

أنــه يف كتبهــم ام ال؛ اال اين وفقــت أخــريا  وتــردد يف 

لتصحيح ألفاظ األحاديث وضم رواته؛ ملا توفرت لدي 

مــن كتــب األحاديــث وفهارســه؛ وأخــريا ظفــرت مبكتبــة 

الحديــث النبــوي » الكمبيوتــري » فاصلحــت كثــريا مــن 

االحاديث لفظا ومتنا ورواة؛ فلله الحمد ولهم الشكر”

املجلد األول

ويف املجلــد األول أربعــة أجــزاء ويف األول الجــزء يفــرس 

ســورة الفاتحــة وســورة البقــرة إىل آيــة 141. والجــزء الثــاىن 

إىل آيــة 202. والجــزء الثالــث إىل آيــة 91 مــن ســورة آل 

عمــران. والجــزء الرابــع إىل آيــة 200. فيهــا 592 صفاحــف 

دون فهــرس الكتــاب. ويف هــذا املجلــد يبحــث قضايــا 

كثرية، منها الكالم يف الفاتحة الكتاب والكالم يف االميان 

بالغيب واملنافقون وصفاتهم واحوالهم والرباهني عىل 

وحدة االلوهية ومنوذج املعركة بني آدم وابليس والذكر 
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والصــرب والقصــاص والعفــو عنــه والوصيــة ومــا يتعلــق 

بهــا والصيــام ومــا يتعلــق بــه والحلــف وااليــالء واالفــرتاق 

وماحولــه وقصــة طالــوت وجالــوت واحــوال بنــي ارسائيــل 

مــن نقــض العهــود والخــداع وتفضيــل بعــض االنبيــاء عىل 

بعــض واالنفــاق ومــرصف خــاص والربــا واملدايــن والرهــان 

وبنــاء البيــت وغريهــا منــى العلــوم املختلفــة.

املجلد الثاين

ويف املجلد الثاين يفرس باقي من الجزء الرابع، والجزء 

الخامس والسادس والسابع والثامن. ويف هذا املجلد 

يبحــث قضايــا كثــرية، منهــا مبــدأ البرشيــة واملعاملــة مــع 

النســاء والرجــال  النســاء وتوريــث  اليتامــى وصدقــات 

النســاء ونــكاح  مــع  والتوبــة وحــدود قبولهــا واملعاملــة 

املتزوجــات وتنظيــم الحيــاة الزوجيــة وتوحيــد العبوديــة 

للــه تعــاىل ومــا يتبعــه والرتغيــب والتحذيــر والنهــي عــن 

الصالة يف السكر والجنابة ويف التيمم والتعجيب من 

أعــامل اليهــود وتهديــد أهــل الكتــاب بالطمــس واللعــن 

الحكــم واملنافقــون ومواقفهــم  العــدل يف  واألمانــات 

والقتــال يف ســبيل هللا والحــث عــىل الجهــاد وفضــل 

املجاهديــن عــىل القاعديــن والهجــرة مــن الــدول الكافــرة 

والشــهادة  والعــدل  والــرشك وخطــره  الضعفــة  وحكــم 

للــه ووحــدة الوحــي وارســال الرســول واملســيح بــن مريــم 

والوفــاء بالعقــود وتعظيــم شــعائر هللا واملحرمــات مــن 

واالميــان  والتيمــم  والغســل  والوضــوء  املطعومــات 

وكفارتهــاال والصيــد وجــزاؤه ومشــهد يــوم القيامــة ودالئــل 

الوحدانيــة حقائــق تتعلــق بالرســالة والتوحيــد واإلخالص 

يف العبــادة واالســتخالف يف االرض.

املجلد الثالث

ويف املجلد الثالث يبحث فيه سورة االعراف واألنفال 

والتوبــة ويونــس وهــود مــن الجــزء الســابع إىل الحــادي 

عــرش، فيــه قســم املئــني ويشــمل ســور يونــس، هــود، 

الرعــد، إبراهيــم، النحــل، اإلرساء، الكهــف، مريــم، طــه، 

األنبيــاء، الحــج، املؤمنــون، النــور، الفرقــان، الشــعراء، 

النمــل، القصــص. ويفــرس هــذه الســور ببيــان واضــح.

 ويفــرس مســائل كثــرية منهــا عاقبــة املكذبــني يف 

يف  املرشكــني  واحــوال  والحســاب  واآلخــرة  الدنيــا 

الجاهليــة وخلــق الســاموات واالرض قصــة رســالة نــوح 

عليــه الســالم و قصــة هــود عليــه الســالم و قصــة صالــح 

عليه السالم و قصة لوط عليه السالم و قصة شعيب 

عليــه الســالم و قصــة مــوىس عليــه الســالم وطلبــه رؤيــة 

هللا والبشــارة مبحمــد صــىل هللا عليــه وســلم واســامء 

هللا الحسنى وغزوة بدر الكربى مقاصد القرآن الكريم.

املجلد الراب 

ويف املجلــد الرابــع يبحــث فيــه ســورة يوســف، الرعــد، 

إبراهيــم، الحجــر، النحــل، اإلرساء، الكهــف، مريــم، طــه، 

االنبياء، الحج . فيه يبني مسائل كثرية منها مشهد رؤيا 

يوســف وآدم واملالئكة وابليس وعدائه للبرش مشــاهد 

ويأجــوج  القرنــني  الكهــف وذي  القــرآن واالرساء قصــة 

ومأجــوج وقصــة مــوىس .

املجلد الخامأ

ويف املجلــد الخامــس يفــرس ســورة املؤمنــون، النــور، 

العنكبــوت،  القصــص،  النمــل،  الشــعراء،  الفرقــان، 

الــروم، لقــامن، الســجدة، األحــزاب وســبأ وفاطــر ويــس. 

فيــه يبــني مســائل كثــرية منهــا خلــق اإلنســان والقــذف 

وســامت املنافقــني وتنزيــل الفرقــان وقصــة داود وابنــه 

ســليامن عليهــام الســالم ومفاتيــح الغيــب وخصائــص 

أهــل بيــت النبــوة.

املجلد السادا

ويف املجلــد الســادس يبحــث ســورة الصافــات، ص، 

الزحــرف، الدخــان،  الزمــر، غافــر، فصلــت، الشــورى، 

الحجــرات، ق،  الفتــح،  القتــال،  األحقــاف،  الجاثيــة، 

الســامء  تزيــن  فيهيبينمســائلكثريةمنها  الذاريــات. 
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وصفــات  عقائدهــم  يف  الكفــار  مناقشــة  بالكواكــب 

البعــث. واثبــات  املدينــة  املؤمنــني وصلــح 

املجلد الساب 

ويف املجلــد الســادس يبحــث فيــه مــن ســورة الطــور 

إىل ســورة النــاس. فيــه يبــني مســائل كثــرية منهــا النبــوة 

وظاهرة الوحي وحكم الفيء والطالق والعدة والتقوى 

والتــوكل واملســاوات يف االســالم.

ينــذر األمــة عــن اإلرسائيليــات واألكاذيــب املختلطــة 

يف التفاسري ويقول«ومن األسف تدخل مقاالت واهية 

البيضــاء  الســمحة  األســالم  يشــّوه وجــه  بــل إرسائيليــة 

ويهيــئ الفرصــة لهجــوم أعــداء اإلســالم عــيل صاحــب 

الرشيعــة. وقــد أوردهــا املفــرسون يف كتبهــم بعــد أن 

علمــوا أنهــا إفــرتاءات وأكذوبــات » ويقــول أيضــا« وقــد 

دس األعــداء؛ الصهائنــة والصليبيــة والوثنيــة واألفــكار 

األحاديــث  ويف  التاريــخ  يف  كثــريا  الهدامة؛دســوا 

النقــاد يف العلــوم  البارزيــن  والتفاســري،ولكن العلــامء 

الحديثيــة قامــوا بأفرادالصحيــح مــن املدســوس فينــذر 

األمــة عــيل ان تغــرت يف هــذه األكذوبــات.

وذكــر هنــاك خلــق النــاس وهنــا ذكــر تصويرهــم يف 

األرحام،وهناك ذكر مبدأ خلق البرشية وهنا ذكر مبدأ 

خلق أوالده،وهناك ذكر خلق آدم من تراب ال أب وال أم 

وهنا ذكر نظريه يف الخلق من غري أب وهو عييس عليه 

الســالم ولنجدن هذه الســورة ترشح كثريا ما أجمل يف 

ســورة البقرة تناســق تام بني الســورتني رشحا وتفصيال.

وضمــن التفســري يــرسد األبحــاث الكونيــة والعلوميــة 

يلمــح بهــا ايل وجــود هللا ووحدانيتــه ويجتــاح األقاويــل 

الباطلــة للملحدين،أطــال البحــث كثــريا عــن معجــزات 

القرآن وبرهانيته وحجيته يف سورة البقرة،وكذلك نجد 

املقارنــة بــني األحاديــث عــن الرعــد والــربق وبــني أقــوال 

ســورة  عــرشة يف  التاســع  اآليــة  تحــت  العــرص  علــامء 

البقــرة)65/1(

عــن  182يبــني  الخامــس يف صفحــة  الجلــد  ويف 

hypnotism وأسلوبها ليفهم األمة الجديدة عن الوحي 

وأحواله،ومــن  وســلم  عليــه  للنبــي صــىل هللا  املنــزل 

الجديــر بالذكــر ان الســيد رحمــه هللا قــد جــد واجتهــد 

البدعــة  أهــل  أكاذيــب  لقمــع  مــن املواضــع  كثــري  يف 

الفاتحــة  والجامعة،وتفســري  الســنة  أهــل  آراء  وإثبــات 

حجــة قاطعــة عــيل منكــري التوســل واإلســتغاثة والدعــاء 

لألوليــاء بعــد موتهــم.

يقــول هللا يف ســورة البقــرة »وإذ فرقنــا بكــم البحــر 

فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون إلخ ويف تفسري هذه األية 

يقول املصنف تحت ترجمة ’غرق فرعون وهالكه‘»وزعم 

’أن مــويس وقومــه كانــوا قــد ألفــوا البحــر، وعبــوره وقــت 

البحــر”  تعــايل “أن ارضب بعصــاك  الجــزر؛ وأن قولــه 

)الشــعراء 63( األمــر بالتــوكأ عليــه، يك يعــرف موضــع 

قعــره لئــال يقــع فيــه، وفرعــون وجنــوده مل يلتفتــوا ايل 

خطــورة الطريــق إذ مل يحســنوا معرفتــه فســاروا خلــف 

عــيل  الغلبــة  وقومــه-وكان هدفهــم  الهاربني-مــويس 

مــويس وقومــه والقضــاء عليهــم فوقعوافيــه وهلكــوا«-

عقلية ماّدية!عقلية منحرفة عن عقلية اإلسالم ومنهجه 

مخالــف لقولــه تعــايل فــكان كل فــرق كالطــود العظيــم 

)الشــعراء63(.

وقال أيضا ان زعم بعضهم »أن هذاالكالم وارد عيل 

اســلوب البالغــة وليــس ظاهــره معنيــا بــه« انــكار ملعجــزة 

وبالتايل انكار للنبوة،كلها تأويالت فاسدة من الشذج 

النــذل والدجــل املارقــني اليعرفــون كتــاب هللا وال ســنة 

رســوله صــيل هللا عليــه وســلم وان هــم االّ يظنــون ظنــا 

مناســبة أهوائهــم املأوفة،فحرفــوا كالم هللا طمعــا يف 

إرضــاء العقالنيــة العلامنيــة والالدينيــة الذيــن ينتظــرون 

اإلســالم وحضارتهــا –خذلهــم  الدوائر-القضاء-عــيل 

هللا )141/1(.

واآليــة الثانيــة والعــرشون مــن ســورة البقــرة تــدل عــيل 

العــامل ومــا  ان  الكــون وتشــري  قــدرة هللا وعجائبــه يف 

فيهــا كلهــا مــن خالــق ال نتيجــة صدفــة كــام تزعــم بعــض 

الطبيعيني، ويف تفســري األية املذكورة ينقل املصنف 
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بعــض أقــوال العلــامء املعارصيــن.

 A J( كرونــني  أ ج  اعــرتف  »وقــد  املفــرس  ويقــول 

Kronin( وهــو ملحــد حيــث وضــع اصابعــه يف ينابيــع 

بــاهلل تعــايل وقــال »إذا تأملنــا  اإلميــان فأصبــح مؤمنــا 

الكون وارساره وعجائبه ونظامه ودقته وضخامته وروعته 

وجدنا ان ال بد ان ذلك صادر من اله خالق وال ميكن ان 

يكون وليد صدمة عمياء وهكذا الطبعي مؤيد ومرشد 

ايل عقــل فــوق كل عقــل وهــو هللا تعــايل الــذي عــيل 

 Gemes( مــا يشــاء قدير،والفلــي الكبــري جيمــس جينــز

Jeniz( يقول »ال ميكن ان تكون املصادفة لهذاالنظام 

 )EbrahamLincoln( للكوكب،ويقــول ابرهــام لنكولــن

الرئيــس الســابق للواليــة املتحدة«لــن يتطلــع أحــد ايل 

الســامء ويشــاهد عظمــة الخالــق االّ آمــن بــاهلل تعــايل.

لقــوة خالــق مدبــر  يركعــون  العلــامء  وأمثــال هــؤالء 

حيــث ال يجــدون ســبيال إلثبــات تكــون األكــوان صدفــة 

ألن هذاالنظــام ليــس مبمكــن الوجــود االّ مبدبــر حكيــم 

محيــط بــه علام-77/1،بعــد نقــل هــذه النقــول يشــتي 

املصنــف عــن األمــة املســلمة ويقــول »والعجــب منــا-

ابوابهــم  ونطــرق  آثارهــم  نقتــص  األســالمية-نحن  األمــة 

نتســول بــال اســتحياء كأمنــا جــف مــاء وجهنــا !ونفتخــر 

بآرائهــم كأمنــا العلــم مــن مختصاتهــم وتــراث آبائهــم أو ان 

القرآن انزل عليهم وال يستأهل أحد من غريهم للوقوف 

عليــه والعــار كل العــار عــيل املســلمني وعلامئهــم كــام 

يشــري اليه ما ورد عن النبي صيل هللا عليه وســلم عند 

نــزول ’إن يف خلــق الســموات واألرض واختــالف الليــل 

والنهار آليات ألويل األلباب ‘)آل عمران19(«ويل ملن 

عنــا  هــذا  فيها«—هــال  يتفكــر  لحيتيــه ومل  بــني  الكهــا 

معــارش األمــة املســلمة نقــرأ القــرآن وال نتفكــر يف آياتــه.

ويف ضمن هذه البحوث الدقيقة والجليلة واألمور 

الكونيــة والعرصيــة يبحــث أيضــا عــن أمــور ال يهتــم بهــا 

قرائتــه،ويف صفــوة  أثنــاء  القــارئ  عليهــا  األكرث،يطلــع 

وخزينــة  علميــة  موســوعة  هــو  ان هذاالكتــاب  القــول 

املعلومــات املختلفــة عــيل ضــوء اآليــات واألحاديــث 

النبويــة يخــوض القــارئ فيهــا ايل آفــاق الحكــم األلهيــة 

واألرسار الكونية.ومــام يزيــد يف رشفــه وفضلــه ان وزارة 

األوقــاف يف دولــة قطــر قــد إســتعدوا كل األســتعداد 

يف طبــع هذاالكتــاب ونــرشه جهــدا ومــاال ملــا رأوا فيــه 

مــن العجــب!

يقول املؤلف يف مقدمة تفسريه » ولست أدعي: 

أن جميع ما علقته بالتفسري صحيح يعتمد، بل الجميع 

الداريــة والدعــوة، واالصــالح  نقــاش يف حقــول  محــل 

واالرشــاد، مــع رجــايئ : أن يكــون هــذا الكتــاب ســواطع 

الربهــان النقليــة، التــي تــردع أهــل البــدع واألهواء، وحجة 

الغــارات  شــن  وقــت  االســالم  لدعــاة  دامغــة  عليمــة 

برســول  وبكتابــه،  بــاهلل  املشــككني  عــىل  العشــواء 

هللا وبســنته، فلــكل أن يراجعــه بعــني الــود والعطــف، 

ويناقشــه آخــذا بزمــام حبــل هللا املمــدود، وســنة نبيــه، 

فيعدله أو يعلق عليه- زيادة وبيانا ونقاشا- ال مبراجعة 

جنونية وبية العرص، فان اإلنسان عىل عداوة ما جهل.

الخامتة

لعــامل  ا عــن  يتعلــق  كلــام  لــة  املقا هــذه  تشــتمل 

املوقرالسيد إسامعيل شهاب الّدين املليباري وحياته 

ومســاهامته يف اللغــة العربيــة وآدابهــا ونفهــم مــن هــذه 

الرســالة أن الســيد إســامعيل شــهاب الّديــن املليبــاري 

ميــدان  القيمــة يف  الســليمة ومســاهامته  وشــخصيته 

العلــم فــوق مــا فهمنــا. الســيد إســامعيل شــهاب الديــن 

البخــاري املليبــاري الهنــدي قــد أدى دورا مهــام وأثــر 

أثــرا واضحــا يف املجــال التفســري والفقهــي واالجتامعــي 

يف العرص الحديث. وخري العمل ما حسن آخره وخري 

الــكالم مــا قــل ودل وبعــد هــذا الجهــد املتواضــع أمتنــى 

أن أكون موفقا يف رسدي للعنارصالسابقة رسدا ال ملل 

فيــه وال تقصــري موضحــا اآلثــار اإليجابيــة والســلبية لهــذا 

املوضــوع وفقنــي هللا وإياكــم ملــا فيــه صالحنــا جميعــا. 

والبــاب مفتــوح والصــدر مــرشوح، ملــن أراد أن يصحــح 

خطــأ، أو يقــدم خــريا.
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املرقاة يف عقيدة املســلم لســيد إســامعيل شــهاب الدين   9

الزهــراء  البخاري، جمعية الطلبة نرباس العلامء،جامعة  

بانور،كرياال،الهنــد مكــريي، 

إســامعيل  لســيد  الشــافعي  الفقــه  النــرباس يف مســلك   10

نــرباس العلــامء،  شــهاب الديــن البخــاري، جمعيــة الطلبــة 

بانور،كرياال،الهنــد مكــريي،  الزهــراء  جامعــة 

املدارج يف تقرير الغاية والتقريب لسيد إسامعيل شهاب   11

جامعــة  العلــامء،  الدين البخاري، جمعية الطلبة نرباس  

الزهــراء مكــريي، بانور،كرياال،الهنــد

الحايية

نسبة إىل املعرب، بقعة واقعة يف الجنوب الرشقي لساحل   1

مليبــار .... املعروفــة اآلن باســم »كورمانــدل«

ولــد زيــن الديــن املشــتهر باملخــدوم الثــاين أو الصغــري يف   2

سنة۹۳۷ بشومبال، وكان رحمه هللا قائدا مجاهدا ، وخلد 

اســمه التاريــخ مؤلفاتــه يف اللغــة العربيــة، وتــويف رحمــه هللا 

ســنة 991 هــــ وهــو مدفــون يف مســجد جومبــال املعــروف 

بكنــج فــايل يف مدينــة »ماهــي« بشــاميل مليبــار.

باللغــة العربيــة لتاريــخ مليبــار  أوثــق املصــادر األصليــة  هــو   3

)كرياال( القدمية. ويعترب علامء التاريخ هذا الكتاب مصدرا 

أصليــا يف تاريــخ القــرن العــارش الهجــري )الســادس عــرش(

اآلن هذه املنطقة يف مقاطعة كارسكود، والية كرياال  4

توفيــت الســيدة كنــج بيــوي عندمــا كان الســيد إســامعيل   5

العمــر. مــن  ســنتني  يف  الديــن  شــهاب 

وأقــدم  أكــرب  هــي  ديوبنــد  دارالعلــوم  اإلســالمية  الجامعــة   6

جامعــة إســالمية أهليــة يف شــبه القــارة الهنديــة، تقــع يف 

بلدة دیوبند. نشأت يف هذه الجامعة الحركة الديوبندية. 

أيــار 1867  اسســت يف 15 محــرم 1283 هـــ املوافــق 30 

م. أســهم يف إنشــائها نخبــة مــن علــامء الهنــد، عــىل رأســهم 

النانوتــوي. محمــد قاســم 
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اأ.م . د . حمّمد �صياء الّدين خليل اإبراهيم
كليّة اإلمام األعظم الجامعة، قسم اللّغـة العربيّـة، بغداد ـ العراق

املقدمة

الحمد لله ربِّ العاملني، وأرشف الصالة وأتم التسليم 

عــىل ســيد األولــني واألخريــن، ســيدنا وموالنــا محمــد 

املصطفى األمني وعىل آله الطيبني الطاهرين وصحبه 

الغــر امليامــني، ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن 

رضــوان اللــه تعــاىل عليهــم أجمعــني.

ا بعد: أمَّ

مــن  ملحمــة  إالَّ  النــوريس  ســعيد  حيــاة  تكــن  فلــم 

الوقائع واألحداث التي وضع جميعها يف خدمة القرآن 

العظيــم وتفســري نصوصــه وبيــان مرامــي آياتــه البينــات 

ضمــن رؤيــة تبلــورت مــع الزمــن ومــع أطــوار رحلــة العمــر، 

الحيــاة  وإعــادة  اليقظــة  بــث  النهائيــة  غايتهــا  وكانــت 

والفعــل لألمــة اإلســالمية بعــد طــول رقــاد.

ولقــد بــذل األســتاذ ســعيد النــوريس أقــىص جهــوده 

يف ســبيل إصــالح األوضــاع الســائدة يف تركيــا، وعــىل 

بــني طاقــات وجهــود  القــوة  التكافــؤ  عــدم  مــن  الرغــم 

األســتاذ ســعيد النــوريس ودعــاة اإلنســالخ عــن اإلســالم، 

فإنَّــه اســتطاع ومعــه طــالب النــور تحقيــق الــيشء الكثــري، 

ويكفيهم أنَّهم استطاعوا جعل الشعب الرتيك يحتفظ 

بهويتــه اإلســالمية عــىل الرغــم مــن املؤامــرات الدوليــة 

الرشســة لقطــع صلتــه باإلســالم، ويكفــي األســتاذ ســعيد 

النوريس وطالب النور أنَّ غالبية الشعب الرتيك اليزال 

حتى هذه اللحظة يعتز بدينه وتراثه اإلســالمي األصيل، 

ويكفيهم أنَّ تركيا الزالت تحتضن اآلف املدراس الدينية 

والرشعيــة وحلقــات ومــدراس تحفيــظ القــرآن الكريــم.

النــوريس حيــاة مليئــة  لقــد عــاش األســتاذ ســعيد 

باملعاناة واآلآلم والصعاب يف سبيل إصالح املجتمع 

نهــار  ليــل  الــذي يعيــش فيــه، وكان يخطــط مــع طالبــه 

لوضع أفضل الوسائل وأنسب السبل إلصالح األوضاع 

املرتدية واملزرية التي كان يعيشها ذلك املجتمع، ومل 

يفكــر األســتاذ ســعيد النــوريس يومــاً مــن األيــام أن يهــرب 

ن اليثقون بأنفسهم  من مجتمعه كام يفعل الكثريون ِممَّ

وقدراتهــم عــىل التصــدي للســلوكيات الخاطئــة داخــل 

ليــداوي جراحاتــه،  مجتمعــه  ظــل يف  بــل  املجتمــع، 

ويصلــح مــا تهــدم منــه، ويــزرع بــذور الخــري والصــالح التــي 

آتت أكلها واألســتاذ ســعيد النوريس عىل قيد الحياة.

كــرَّس األســتاذ ســعيد النــوريس حياتــه بعــد تحولــه 

الحاســم إىل “ســعيد الجديــد” للقيــام مبــرشوٍع ســامه 

يقــوم املــرشوع عــىل  القــرآن”  “إنقــاذ اإلميــان وخدمــة 

تحويــل إميــان النــاس مــن مجــرد إميــان تقليــدي مــوروث 

إىل إميــان تحقيقــي مشــهود. كــام يقــوم مرشوعــه يف 

شــقه اآلخــر عــىل تبيــان “حقائــق” القــرآن للنــاس وأبرزهــا 

التوحيــد والنبــوة والحــرش.

إنَّ فكــر األســتاذ ســعيد النــوريس مدرســة أخالقيــة 

وحضارية متكاملة األركان، تستمد مقوماتها من الكتاب 

والســنة، إذ بــثَّ رحمــه اللــه كل مــا يعتلــج يف صــدره مــن 

علم رباين وفيض إمياين يف رســائله الشــهرية، وجعلها 

دســتوراً يهتــدي بــه املســلمون مــن بعــده، ويرتشــف مــن 

رحيقــه الباحثــون عــن الحــق، غــري مكــرتث مبــا يعانيــه يف 

ســبيل ذلــك مــن مشــاق ومضايقــات.
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وقــد بلــغ مجمــوع تلــك الرســائل واملســامة برســائل 

النور مئة وثالثني رسالة، استغرق تأليفها ثالثاً وعرشين 

سنة تضاف إليها الراسئل التي كتبها إلصدقائه وطالبه 

جوابــاً عــىل أســئلتهم وتوضيحــاً لِــاَم غمــض عليهــم مــن 

أمــور، وقــد جمعــت هــذه األخــرية يف مالحــق ســميت 

باســامء األماكــن واملناطــق التــي كتبــت فيهــا.

كان تأليف رسائل النور ونرشها شيئاً متميزاً وفريداً 

تاريــخ الدعــوات اإلســالمية املعــارصة؛ ذلــك ألنَّ  يف 

األســتاذ ســعيد النــوريس مل يكتــب كثــرياً مــن رســائله 

بعــض  عــىل  الرســائل  هــذه  ميــيل  كان  ــا  وإمنَّ بيــده، 

طالبــه يف حــاالت مــن الجيشــان الروحــي والوجــداين، 

التالميــذ  بــني  األصليــة  النســخة  تتــداول  ذلــك  وبعــد 

ترجــع  ثــم  باليــد  باستنســاخها  يقمــون بدورهــم  الذيــن 

هــذه النســخ جميعهــا إليــه لــي يقــوم بتدقيقهــا واحــدة 

واحــدة بتصحيــح أخطــاء االستنســاخ إن وجــدت، ومل 

يكــن لديــه أيــة كتــب أو مصــادر يرجــع إليهــا عنــد التأليــف 

ســوى القــرآن الكريــم، وقــد ســاعده عــىل ذلــك مــا وهبــه 

اللــه لــه مــن ذاكــرة خارقــة وقــدرة عجيبــة عــىل الحفــظ، 

فــكان يســتقي عنــد تأليفــه رســائله مــن مخزونــات حفظــه 

قــد قرأهــا يف  التــي كان  الدينيــة  العلــوم  يف مصــادر 

بدايــات حياتــه.

باعتبارهــام  والتعليــم كذلــك  الرتبيــة  أنَّ  وال شــكَّ 

عصــب األمــة، وســبيل نهضتهــا وشــهودها الحضــاري، 

يحتــالن مكانــة مركزيــة يف فكــر األســتاذ ســعيد النــوريس 

بــأن أوالهــام العنايــة الفائقــة.

برتبيــة املجتمــع  اهتــم  النــوريس  واألســتذ ســعيد 

مثلــام اهتــم برتبيــة األفــراد، وقــد أشــار إىل ذلــك يف 

رســائله كثــرياً، إذ شــملت توجيهاتــه الرتبويــة عــدداً مــن 

ثــم املجتمعــات  تناولــت األرسة،  املجتمــع، وكذلــك 

املحــددوة، ثــم عمــوم األمــة، وركــز كثــرياً عــىل وجــوب 

تحصــني هــذه املجتمعــات بالرتبيــة اإلســالمية لتســلم 

العــداوة  أظهــرت  التــي  الحديثــة  أخطــار املدينــة  مــن 

والحقــد لإلســالم واملســلمني.

إذاً فقد كان لألستاذ النوريس دور بارز يف النظام 

الرتبــوي اإلســالمي، إذ أســهم إســهاماً فاعــالً يف دفــع 

عجلــة الرتبيــة إىل األمــام، فهــو ُمــرَبٍّ قديــر تتلمــذ عــىل 

يديــه عــدد مــن العلــامء البارزيــن، وقــد خلَّــف مــن بعــده 

ينفتــح عــىل  مــن إرشــادات وتعاليــم وتــراث موســوعي 

الفرديــة واالجتامعيــة،  اإلنســان يف حياتــه  كل قضايــا 

ولــذا أردنــا يف بحثنــا هــذا أن نقــف عــىل أســس الرتبيــة 

االجتامعيــة التــي رســمها اإلمــام للمجتمــع حتــى ينعــم 

باألمــن واألمــان بــني أفــراده، ويــرزع فيــام بينهــم املحبــة 

والســالم واملــدوة، وألجــل الوصــول إىل هــذا الهــدف 

قســم البحــث عــىل ثالثــة مباحــث رئيســة، هــي:

))مفهــوم  بعنــوان:  جــاء  فقــد  األول:  املبحــث 

الرتبيــة االجتامعيــة، وســبل غرســها وتنميتهــا يف أفــراد 

مفهــوم  املبحــث  هــذه  تناولنــا يف  املجتمع((،وقــد 

الرتبيــة االجتامعيــة يف فكــر النــوريس، والوســائل التــي 

أخــالق االجتامعيــة. اتبعهــا يف غــرس 

ا املبحــث الثاين: فقــد جــاء بعنوان:))أســباب  وأمَّ

األمــراض االجتامعيــة، ونتائجهــا، وســبل عالجها((،وقد 

تناولنــا يف هــذا املبحــث أســباب األمــراض االجتامعيــة 

التــي تصيــب املجتمــع ونتائجهــا وكيفيــة عالجهــا التــي 

ذكرها األســتاذ ســعيد النوريس وأشــار إليها.

ــا املبحث الثالــث: فقــد جــاء بعنوان:))الرتبية  وأمَّ

االجتامعيــة ومثراتهــا التطبيقية((،وقــد تناولنــا يف هــذا 

األلتــزام  عنــد  التــي ســتجنى  الثمــرات  أهــم  امليحــث 

باألخــالق االجتامعيــة التــي دعــا إىل إحيائهــا وتطبيقهــا 

األســتاذ ســعيد النــوريس.

ــاً: نرجــو أن تكــون هــذه الدراســة قــد أعطــت  وختام

املوضــوع حقــه، وأن يفيــد منــه الباحثــون، مثلــام أفــاد 

البحــث مــن غــريه.
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املبحث األول

 ))مفهوم الرتبية االجتاممية، وببل رربها 
وتنميتها يف أيراد املجتم ((

أوالً: مفهوم الرتبية االجتاممية يف يكر النورة:

إنَّ النــوريس مفكــر إســالمي، يــرى املجتمــع اإلســالمي 

تعــددت  واحــداً، وإْن  مــن أقصــاه إىل أقصــاه جســداً 

أفــراده، وتباعــدت أماكــن  مذاهبــه، واختلفــت لغــات 

والديــن واحــد،  اإللــه واحــد،  مــادام  قبائلــه وشــعوبه، 

واحــد،  والكتــاب  واحــدة،  والقبلــة  واحــد،  والرســول 

ابتــدأ  ولذلــك  كانــوا كذلــك،  إذا  يفرقهــم  فــأي يشء 

ـا خلقانكــم  إنّـَ النــاس  )ياأيهــا  تعــاىل:  بقولــه  الحديــث 

لتعارفــوا  وقبائــل  شــعوباً  وجعلناكــم  وأنثــى  ذكــر  مــن 

خبــري(  عليــم  اللــه  إنَّ  اتقاكــم  اللــه  عنــد  اكرمكــم  إنَّ 

)الحجرات: 13(،فقال:))أي: خلقانكم طوائف وقبائل 

وتتعرفــوا  بعضــاً  بعضكــم  يعــرف  يك  وشــعوباً  وأمــامً 

عــىل عالقاتكــم االجتامعيــة لتتعاونــوا فيــام بينكــم، ومل 

نجعلكــم قبائــل وطوائــف لتتناكــروا فتتخاصمــوا(()1(، 

تعــدد شــعوبه  ولذلــك شــبه املجتمــع اإلســالمي يف 

فيالــق  مــن  يتكــون  الــذي  بالجيــش  وقبائلــه  وطوائفــه 

وفرق وألوية وأفواج وما إىل ذلك، ثم يف النهاية تكون 

مجتمعــاً قويــاً متحــداً غــري متنافــس وال متناحــر يســمى 

الجيش، لذلك قال:))بياناً لدستور التعارف والتعاون 

الــذي تشــري إليــه هــذه اآليــة الكرميــة أنَّــه يقســم الجيــش 

إىل فيالــق، وإىل فــرق، وإىل ألويــة، وإىل أفــواج، وإىل 

رسايــا، وإىل فصائــل، وإىل حظائــر، وذلــك ليعــرف كل 

املختلفــة  العالقــات  تلــك  حســب  واجباتــه  جنــدي 

املتعــددة، وليــؤدي أفــراد ذلــك الجيــش تحــت دســتور 

التعاون وظيفة حقيقة عامة لتصان حياتهم االجتامعية 

مــن هجــوم األعــداء، وإالَّ فليــس هــذا التقســيم والتمييــز 

فوجــني،  بــني  املنافســة  لجعــل  األصنــاف  تلــك  إىل 

بــني  التضــاد  أو وضــع  بــني رسيتــني،  إثــارة لخصــام  أو 

فرقتــني(()2(.

ثــم يقــول: ))وكذلــك األمــر يف املجتمــع اإلســالمي 

قبائــل  إىل  قســم  فقــد  العظيــم،  بالجيــش  الشــبيه 

مــن جهــات  ألــف جهــة وجهــة  لهــم  أنَّ  مــع  وطوائــف، 

الوحــدة، إذ خالقهــم واحــد، ورازقهــم واحــد، ورســولهم 

ووطنهــم  واحــد،  وكتابهــم  واحــدة،  وقبلتهــم  واحــد، 

واحــد، وهكــذا إىل األلــوف مــن جهــات الوحــدة التــي 

تقتيض األخوة واملحبة والوحدة، مبعنى أنَّ االنقســام 

إىل طوائــف وقبائــل مــا هــو إالَّ للتعــارف والتعــاون، ال 

هــو مفهــوم املجتمــع  والتخاصم(()3(.فهــذا  للتناكــر 

عنــد النــوريس، وهــذا هــو الحــق؛ ألنَّ نظــام املجتمــع 

املسلم وقيمه يجب أالَّ تتغري وال تتبدل مهام تعددت 

املجتمعــات، وتباعــدت األوطــان، وامتــدت العصــور؛ 

ألنَّ املرجعيــة واحــدة التتغــري والتتبــدل، والتــي تتمثــل 

يف تحكيــم كتــاب اللــه وســنة رســوله )صــىل اللــه عليــه 

وســلم()4(.

ثانياً: الوبائل التف اتبعها يف ررا أخالا االجتاممية:

ذكــر األســتاذ ســعيد النــوريس مجموعــة مــن الوســائل 

التي تريب وتغرق يف نفس اإلنسان األخالق االجتامعية 

التي يجب أن يتحىل بها، والتي تنمي الشعور باألخوة 

والتعــاون يف مــا بــني أفــراد املجتمــع، وهــذه الوســائل 

هي:

النــوريس:))إنَّ  قــال األســتاذ ســعيد  1ـــــــــ اإلميــان: 

اإلميــان بعقيــدة واحــدة، يســتدعي حتــامً توحيــد قلــوب 

املؤمنــني بهــا عــىل قلــب واحــد، ووحــدة العقيــدة هــذه 

تقتيض وحدة املجتمع، فأنت تشعر بنوع من الرابطة 

مع من يعيش معك يف طابور واحد، وبعالقة صداقة 

معــه إن كنــت تعمــل معــه تحــت إمــرة قائــد واحــد، بــل 

تشــعر بعالقــة أخــوة معــه لوجودكــام يف مدينــة واحــدة، 

فــام بالــك باإلميــان الــذي يهــب لــك مــن النــور والشــعور 

وروابــط  الكثــرية،  الوحــدة  مــن عالقــات  بــه  يريــك  مــا 

االتفــاق العديــدة، ووشــائج األخــوة الوفــرية(()5(.

ثــم يقــول عــن اإلميــان باالخــرة:))إنَّ عقيــدة اآلخــرة 

هــي أس األســاس لحيــاة اإلنســان االجتامعيــة والفرديــة، 
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وأســاس جميــع كامالتــه ومثلــه وســعاداته(()6(.

ورضب أمثلــة الســتقامة الحيــاة االجتامعيــة نتيجــة 

املراهقــني  الشــباب  فقــال:))إنَّ  باآلخــرة،  اإلميــان 

الذيــن ميثلــون محــور الحيــاة االجتامعيــة ال يهــدىء فــور 

مشــاعرهم، وال مينعهــم مــن تجــاوز الحــدود إىل الظلــم 

والتخريــب، وال مينعهــم مــن تجــاوز الحــدود إىل الظلــم 

ن  والتخريب، وال مينع طيش أنفســهم ونزواتها، وال يَؤمَّ

السري األفضل يف عالقاتهم االجتامعية إالَّ الخوف من 

نار جهنم، فلوال الخوف من عذاب جهنم لقلب هوالء 

الدنيــا إىل  بأهوائهــم  الثملــون  الطائشــون  املراهقــني 

جحيــم تتأجــج عــىل الضعفــاء والعجائــز، حيــث الحكــم 

الغالــب، ولحولــوا الحيــاة اإلنســانية إىل حيــاة حيوانيــة 

ســافلة(()7(.

وأخــرياً يوجــه علــامء االجتــامع والسياســة واألخــالق 

ن لهم اهتامم بشؤون اإلنسان وأخالقه االجتامعية،  ِممَّ

العالقــات  الــذي حــدث يف  الفــراغ  يســدوا  لــن  أنَّهــم 

االجتامعيــة، ولــن يضمــدوا الجــراح التــي لحقــت بتلــك 

العالقــات إالَّ باإلميــان، إذ قال:))فليصــغ ســمع علــامء 

اإلنســان  بشــؤون  املعنيــني  مــن  واألخــالق  االجتــامع 

وأخالقه واجتامعه، وليأتوا ويبينوا مباذا سيمألون هذا 

الجــروح  أو مبــاذا ســيداوون ويضمــدون هــذه  الفــراغ؟ 

الغائــرة العميقــة(()8(.

2ـــــــــ العبــادة: تــأيت العبــادة للــه تعــاىل نتيجــة لصــدق 

اإلميــان امتثــاال ألمــر اللــه، وحبــاً يف ثوابهــن وخوفــاً مــن 

هــذا  املســلمني يف  واشــرتاك  الــرتك،  عــىل  عقابــه 

الشــعور يصــل بهــم إىل امتثــال املحبــة واألخــوة التــي 

تكــون العبــادة ســبباً يف ترســيخها يف النفــوس، يقــول 

لــه  اإلنســان املســلم  النــوريس:))إنَّ  األســتاذ ســعيد 

مناسبات ثابتة، وارتباط قوي مع كل املسلمني، وهام 

ســببان ألخــوة راســخة ومحبــة حقيقيــة بســبب العقائــد 

ــا ســبب ظهــور تلــك  اإلميانيــة وامللــكات اإلســالمية، أمَّ

ــا هــي  العقائــد وتأثريهــا وصريورتهــا ملكــة راســخة فإمنَّ

العبــادة(()9(.

لبعــض  أمثلــة  النــوريس  ســعيد  األســتاذ  ورضب 

جوانــب العبــادة التــي تعمــل عــىل ترابــط املســلمني، 

عــن  فقــال  والحــج،  والصــوم،  والــزكاة،  كالصــالة، 

فيهــا  يتوحــد  التــي  بالجمعيــة  إياهــا  مشــبها  الصــالة 

لهــا  التــي  الجمعيــة  تلــك  الســملون:))نحن جمعيــة، 

ثالمثائــة وخمســون مليونــاً مــن األعضــاء يف كل عــرص، 

ارتباطهــم،  احرتامهــم، وصــادق  كــامل  يؤكــدون  وهــم 

بإقامــة  املقدســة  الجمعيــة  تلــك  مببــادئ  وتعلقهــم 

يــد  مــد  ويتســابقون يف  يوميــاً  مــرات  الصــالة خمــس 

العون واملساعدة بعضهم إىل بعض، سواء بدعوتهم 

املعنويــة  مبكاســبهم  أم  الغيــب  بظهــر  الشــخصية 

ــا املؤمنــون إخــوة(( الوفــرية وفــق الدســتور األلهــي ))إمنَّ

.)10()))10 )الحجــرات: 

ثــم تطــرق إىل أهميــة أداء فريضــة الــزكاة، ومــا تخلقــه 

يف املجتمع من الرتابط والرتاحم بني الفقراء واألغنياء، 

أخــاه املســلم  فقــال: ))الــزكاة جــرس يغيــث املســلم 

بالعبور عليها، إذ هي الواسطة للتعاون املأمور به، بل 

هــي الــرصاط يف نظــام الهيئــة االجتامعيــة لنــوع البــرش، 

بــل هــي الرتيــاق  الرابطــة لجريــان الحيــاة بينهــم،  وهــي 

للســموم يف ترقيــات البــرش(()11(.

ثــم ذكــر حكــم فريضــة الصــوم، ومــن حكــم الصــوم 

الكثــرية تربيــة أفــراد املجتمــع مــن خــالل هــذه الفريضــة 

ثــم  والجيــاع،  واملحتاجــني  بالفقــراء  الشــعور  عــىل 

فقــال:))إنَّ حكمــة  لهــم،  العــون واملســاعدة  يــد  مــد 

املتوجهــة  الغزيــرة  حكمــه  بــني  مــن  للصــوم  واحــدة 

النــاس قــد  إىل الحيــاة االجتامعيــة لإلنســان هــي: أنَّ 

خلقــوا عــىل صــور متباينــة مــن حيــث املعيشــة، وعليــه 

يدعــو الله)ســبحانه وتعــاىل( األغنيــاء ملــد يــد العــون 

إلخوانهــم الفقــراء، والجــرم أنَّ األغنيــاء ال يســتطيعون أن 

الباعثــة عــىل  كامــالً حــاالت الفقــر  يستشــعروا شــعوراً 

الرأفــة، والميكنهــم أن يحســوا إحساســاً تامــاً بجوعهــم، 

إالَّ مــن خــالل الجــوع املتولــد مــن الصــوم، فلــوال الصــوم 

ملا متكن كثري من األغنياء التابعني ألهوائهم أن يدركوا 



207  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

الرأفــة  الفقــراء إىل  الجــوع والفقــر، ومــدى حاجــة  أمل 

والرحمــة(()12(.

ثــم أشــار إىل الحكــم املســتنبطة مــن فريضــة الحــج 

إهــامل  فقــال:))إنَّ  وتوحــده،  يف متاســك املجتمــع 

حكمــة الحــج والســيَّام التعــارف بــني املســلمني وتوحيــد 

أفكارهم وإهامل ما يتضمنه الحج من سياسة إسالمية 

التعــاون  تشــمل  واســعة  اجتامعيــة  ومصلحــة  رفيعــة 

إنَّ  أقــول:  الجــاد،  والســعي  األعــامل  واملشــاركة يف 

هــذا اإلهــامل أدى إىل أن يهــيء العــدو وســطاً مالمئــاً 

لــرضب املســلمني بعضهــم ببعضــن نعــم، إنَّ ماليــني 

املســلمني بــدالً مــن أن يشــدوا الرحــال إىل الحــج، وهــو 

الخري املحض، انساقوا يف سياحة طويلة وسفر بعيد 

تحت لواء العدو وهو الرش املحض، فاعتربوا يا أويل 

األبصــار، مبعنــى أنَّ حكمــة عظيمــة لفريضــة الحــج هــي 

بــني املســلمني  نطــاق واســع  الجاريــة يف  )الشــورى( 

عــىل ســالمة  الســنة حفاظــاً  عامــة، وملــرة واحــدة يف 

العــامل اإلســالمي واســتقالليته(()13(.

3ــــــــ املــرض: إذ عــده النــوريس مــن األســباب التــي 

يلقــن  املــرض  فقــال:))إنَّ  باآلخريــن،  الشــعور  تــريب 

واإلنســانية  االجتامعيــة  الحيــاة  العــرى  أهــم  صاحبــه 

وأجمــل أوارصهــا، وهــام االحــرتام واملحبــة، إنَّ النفــس 

األمارة الواقعة يف شباك االستغناء الناجم عن الصحة 

لــن تشــعر باالحــرتام الالئــق تجــاه العالقــات  والعافيــة 

باملبتلــني  والرأفــة  بالرحمــة  تحــس  ولــن  األخويــة، 

بالرحمــة والعطــف،  الجديريــن  باملصائــب واألمــراض 

ولكــن متــى مــا انتــاب اإلنســان املــرض، وأدرك مــدى 

عجزه، ومدى فقره تحت ضغوط املرض وآالمه وأثقاله 

فإنَّه يشعر باحرتام أشقائه املؤمنني الالئقني باالحرتام 

الــني يقومــون برعايتــه، أو الذيــن يأتــون لعيادتــه، ويشــعر 

كذلــك بالرأفــة اإلنســانية وهــي خصلــة إســالمية تجــاه 

الرحمــة  قلبــه  مــن  فتفيــض  والباليــا،  أهــل املصائــب 

والرأفة بكل معناهام تجاههم، وتضطرم عنده الشفقة 

حارة إزاءهم، وإذا اســتطاع قدم لهم يد العون، وإن مل 

يقدر عليه رشع بالدعاء لهم، أو بزيارتهمن واالستفسار 

عن راحتهم وأحوالهم، مدياً بذلك سنة مرشوعة كاسباً 

ثوابهــا عظيــامً(()14(.

4ـــــــ الرتبيــة عــىل توقــري الكبــار والرحمــة بالصغار: قال 

األســتاذ ســعيد النــوريس:))إنَّ أعظــم ركيــزة يف الحيــاة 

االجتامعيــة هــي توقــري الصغــري للكبــري، ورحمــة الكبــري 

للصغري، إالَّ أنَّنا نرى أنَّ هذا األساس قد تصدع كثرياً، 

حتــى أنَّنــا نســمع أخبــاراً مؤملــة جــداً، وحــوادث مفجعــة 

جــداً تجــاه اآلبــاء واألمهــات، تقــع مــن جــراء خــراب هــذا 

األساس الراسخ(()15(، ثم ذكر األستاذ كيف أنَّ رسائل 

النــور حاولــت أن تصلــح هــذا الهــدم الــذي بــدأ يهــدد 

املجتمــع وذلــك بالعــودة إىل الرتبيــة الصحيحــة عــىل 

منهــج كتــاب اللــه تعــاىل وســنة نبيه)صــىل اللــه عليــه 

وسلم(، فقال:))ولكن بفضل الله فإنَّ الرسائل القرآنية 

أينــام حلــت قاومــت الدمــار، وحالــت دون تهــدم هــذا 

األساس االجتامعي املتني، بل حاولت تعمريه(()16(.

أكــذ  النفــوس:  الحســنة يف  األخــالق  الرتبيــة  5ـــــــــ 

األســتاذ ســعيد النــوريس أهميــة تربيــة األخــالق الحســنة 

يف نفــوس أبنــاء املجتمــع، فقــال:))إنَّ البــالد بأكلمهــا 

عائلــة  بيــت  والوطــن  جــداً،  واســع  بيــت  إالَّ  هــي  مــا 

البيــوت  هــذه  باالخــرة  اإلميــان  حكــم  مــا  فــإذا  األمــة، 

وسيطر، فإنَّ الفضائل تنكشف وتنبسط وتتوضح فيها، 

الجــادة، واملحبــة  فتظهــر االحــرتام املتبــادل والرحمــة 

الخالصــة بــال عــوض، واملعــارشة واإلحســان بــال ريــاء، 

الفضائــل  وتشــيع  اســتكبار،  بــال  والتوقــري  والفضيلــة 

األخــرى جميعــاً(()17(.

املبحث الثاين

))أبباب األمراض االجتاممية، ونتائجها، وببل 
مالجها((

األمــراض التــي تصيــب املجتمعــات متعــددة ومختلفــة 

األخــالق  تربيــة  عــىل حســن  بنــا  آخــر  مــن مجتمــع إىل 

يف املجتمــع مــن عدمــه، وهــذا األمــراض ال تــأيت فجــأة 
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يف املجتمــع، بــل لهــا أســباب أفرزتهــا وهيــأت املنــاخ 

األمــة  عــىل  نتائــج ســيئة  لهــا  ثــم  لتقبلهــا،  االجتامعــي 

بكاملها، ولذا فإنَّ إصالحها وعالج ما فسد منها سهل 

وميسور إذا النوايا كانت خالىص لله سبحانه وتعاىل، 

وربيت املجتمعات تربية إســالمية صالحة عىل كتاب 

الله وسنة رسوله)صىل الله عليه وسلم(، وسنذكر يف 

هــذا املبحــث أســباب األمــراض االجتامعيــة، ونتائجها، 

وسبل معالجتها باالستناد إىل ما قدمه األستاذ سعيد 

النــوريس.

أوالً: األبباب:

النــوريس أســباب األمــراض  أرجــع األســتاذ ســعيد 

أســباب، وهــي: االجتامعيــة إىل خمســة 

أ – التحايز والعناد والحسد:

وهــذه الثالثــة ذكرهــا وجمعهــا بقولــه:))إنَّ مــا يســببه 

التحايز والعناد والحســد من نفاق وشــقاق يف أوســاط 

املؤمنني(()18(.

ب – منع الزكاة وانتشار الربا:

وأشار إليهام بقوله:))إنَّ هناك كلمتني هام منشأ 

جميع ما آلت إليه البرشية يف حياتهم االجتامعية من 

ترد يف األخالق وانحطاٍط يف القيم، وهام منبع جميع 

إْن شــبعُت  االضطرابــات والقالقــل، والكلمتــان هــام: 

فــال عــيلَّ أن ميــوت غــريي مــن الجــوع، واكتســب أنــت 

آلكل أنــا، وأتعــب أنــت ألســرتيح أنــا، وإنَّ الــذي يديــم 

هاتــني الكلمتــني ويغذيهــام، هــو جريــان الربــا وعدم أداء 

الــزكاة(()19(.

ثانياً: نتائل هذه األمراض:

مــن  مجموعــة  لنــوريس  ا ســعيد  األســتاذ  ذكــر 

التــي تصيــب  مــن هــذه األمــراض  تتولــد  التــي  النتائــج 

املجتمعــات، وتولــد أزمــات ومشــاكل كثــرية بــني أبنــاء 

هــي: النتائــج  وهــذه  املجتمــع، 

أ – نتائــج التحايــز والعنــاد والحســد: وتتمثــل يف 

وذكرهــا  والعــداء،  والغــل  والحقــد  والشــقاق  النفــاق 

األســتاذ ســعيد النــوريس بقولــه:))إنَّ مــا يســببه التحايــز 

أوســاط  يف  وشــقاق  نفــاق  مــن  والحســد  والعنــاد 

وغــل  مــن حقــد  يوغــر يف صدورهــم  ومــا  املؤمنــني، 

والحكمــة،  الحقيقــة  ترفضــه  أصــالً،  مرفــوض  وعــداء 

ويرفضــه اإلســالم الــذي ميثــل روح اإلنســانية الكــربى، 

فضــالً عــن أنَّ العــداء ظلــم شــنيع يفســد حيــاة البــرش 

الشــخصية، واالجتامعية واملعنوية، بل هو ســم زعاف 

البــرش قاطبــة(()20(. لحيــاة 

وينتــج أيضــاً مــن هــذه األســباب الغيبــة التي))هــي 

تقــول فقــد  مــا  فــإن كان فيــه  يكــره،  ذكــرك أخــاك مبــا 

اجرتحــت  أي:  بهتــه،  فقــد  فيــه  يكــن  وإن مل  اغتبتــه، 

إمثــاً مضاعفــاً(()21(، ولذلــك عدهــا نتيجــة للخصــام 

والحسد والعناد، إذ قال:))حقاً إنَّ الغيبة سالح دينء 

يســتعمله املتخاصمــون والحســاد واملعانــدون؛ ألنَّ 

صاحــب النفــس العزيــزة تــأىب عليــه نفســه أن يســتعمل 

ســالحاً حقــرياً كهــذا(()22(.

ــزكاة: الظلــم  ــع ال ــا ومن ــار الرب ــج انتش ب – نتائ

واالستبداد والرصاع بني الطبقات، وقد ذكرها األستاذ 

البرشيــة يف طبقتــني:  بقولــه:))إنَّ  النــوريس  ســعيد 

الرحمــة واإلحســان  تؤمــن  والــزكاة  والعــوام،  الخــواص 

مــن الخــواص تجــاه العــوام، وتضمــن االحــرتام والطاعــة 

مــن العــوام تجــاه الخــواص، وإالَّ ســتنهال مطــارق الظلــم 

والتســلط عــىل هامــات العــوام مــن اولئــك الخــواص، 

هاتان الطبقتان من الناس يف رصاع معنوي مستديم، 

وتخوضــان غــامر معمــة االختالفــات املتناقضــة، حتــى 

يــؤول األمــر تدريجيــا إىل الــرشوع يف االشــتباك الفعــيل 

واملجابهــة حــول العمــل ورأس املــال، كــام حــدث يف 

روســيا(()23(.

ثالثاً: مالج األمراض االجتاممية:

ذكــر األســتاذ ســعيد النــوريس مجموعــة مــن النقــاط 

التــي بتطبيقهــا والتزامهــا ميكــن معالجــة هــذه األمــراض 

الخطرية، وهذه العالجات التي ذكرها األستاذ اعتمدتها 

األمــة يف عصزرهــا الســابقة فنجحــت فيهــا، وهــي:
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أ – امتثــال توجيهــات القــرآن الكريــم التــي 

ــل: ــة، مث ــات الكرمي ــن اآلي ــدد م ــا ع ــارت إليه أش

1ــــــــ املبــادرة إىل إصــالح ذات البــني، وأشــار إليهــا 

أخوة(()الحجــرات:  املؤمنــون  ــا  تعاىل:))إمنَّ بقولــه 

10(،ثــم قــال:))إن كنتــم تريــدون حقــاً الحيــاة العزيــزة، 

وترفضــون الرضــوخ ألغــالل الــذل والهــوان، فأفيقــوا مــن 

رقدتكم، وعودوا إىل رشدكم، وادخلوا القلعة الحصينة 

ا املؤمنون أخوة((،وحصنوا أنفسكم بها  املقدسة))إمنَّ

مــن أيــدي أولئــك الظلمــة الذيــن يســتغلون خالفاتكــم 

الداخليــة، وإالَّ تعجــزون عــن الدفــاع عــن حقوقكــم، بــل 

حتــى الحفــاظ عــىل حياتكــم(()24(.

2ــــــــ مقابلــة اإلســاءة باإلحســان، وأشــار إليهــا بقولــه 

تعاىل:))ادفــع بالتــي هــي أحســن، فــإذا الــذي بينــك 

34(،ثــم  حليم(()فصلــت:  ويل  ـه  كأنّـَ عــداوة  وبينــه 

ســيئته  فادفــع  تغلــب خصمــك  أن  أردت  قــال:))إن 

إذا قابلــت  ــا  أمَّ نــار الخصومــة،  بالحســنة، فبــه تخمــد 

إساءته مبثلها فالخصومة تزداد، حتى لو أصبح مغلوباً 

يــدوم،  فالعــداء  عليــك،  غيظــاً  فقلبــه ميتلــئ  ظاهــراً 

والشــحناء تســتمر، بينام مقابلته باإلحســان تســوقه إىل 

النــدم، وقــد يكــون صديقــاً حميــامً لــك، إذ إنَّ مــن شــأن 

املؤمن أن يكون كرمياً، فإن أكرمته فقد ملكته وجعلته 

لــك(()25(. أخــاً 

3ــــــــ كظــم الغيــظ والعفــو عــن االخريــن: وأشــار إليــه 

بقوله:))والكاظمــني الغيــظ والعافــني عــن النــاس واللــه 

يحــب املحســنني(()آل عمــران: 134(.

4ــــــــ امتثــال العــدل واإلنصــاف: وأشــار إليــه النــوريس 

أخــرى((  تــزر وازرة وزر  الكرميــة))وال  اآليــة  بقولــه:))إنَّ 

العدالــة املحضــة، أي: اليجــوز  )األنعام:164(،تفيــد 

و  الكريــم  القــرآن  فــرتى  غــريه،  بجريــرة  إنســان  معاقبــة 

مصادر الرشيعة األخرى، وآداب أهل الحقيقة والحكمة 

للمؤمــن  العــداء  أن إضــامر  تنبــه إىل  اإلســالمية كلهــا 

والحقــد عليــه ظلــم عظيــم؛ ألنَّــه إدانــة لجميــع الصفــات 

الربيئــة التــي يتصــف بهــا املؤمــن بجريــرة صفــة جانبيــة 

فيــه، والســيَّام امتــداد العــدا إىل أقاربــه وذويــه بســبب 

صفــة يتمعــض منهــا، فهــو ظلــم أعظــم(()26(.

ب – امتثــال توجيهــات الســنة النبويــة التــي 

وردت يف أحاديــث كثــرة، ومنهــا:

1ــــــ أالَّ يهجر مسلم أخاه املسلم فوق ثالث، وأشار 

إليهــا بقــول الرســول)صىل اللــه عليــه وســلم(:))اليحل 

يلتقيــان فيعــرض  ليــاٍل،  ثــالث  فــوق  ملســلم أن يهجــر 

هــذا، ويعــرض هــذا، وخريهــام الــذي يبــدأ بالســالم((

بــدر مــن أخيــك مــن  مــا  ثــم قال:))فتفضيلــك   ،)27(

أمــور بســيطة عــىل مــا يتحــىل بــه مــن صفــات اإلســالم 

الحميــدة ظلــم وأي ظلــم! يدركــه كل مــن لــه مســكة مــن 

عقــل(()28(.

الحــب  عــىل  بأخيــه  يبنــي املســلم عالقتــه  أن  2ـــــــ 

يف اللــه والبغــض يف اللــه، وأشــار إليــه األســتاذ ســعيد 

النوريس بقوله:))إن مل تكن ترصفات املؤمن وحركاته 

الحديــث  وضعهــا  التــي  الســامية  الدســاتري  وفــق 

اللــه(( يف  والبغــض  اللــه  يف  الرشيف))الحــب 

)29(،واالحتكام إىل أمر الله يف األمور كلها، فالنفاق 

والشــقاق يســودان. نعــم، إنَّ الــذي اليســتهدي بتلــك 

الدســاتري يكــون مقرتفــاً ظلــامً يف الوقــت الــذي يــروم 

العدالــة(()30(.

إىل  وأشــار  والتحــزب،  األناينــة  عــن  البعــد  3ــــــــ 

معــرش  بقوله:))يــا  النــوريس  ســعيد  األســتاذ  ذلــك 

أهــل اإلميــان! إنَّ قوتكــم تذهــب أدراج الريــح مــن جــراء 

أغراضكــم الشــخصية، وأنانيتكــم وتحزبكــم، فقــوة قليلــة 

فــإن  والهــالك،  الــذل  تذيقكــم  أن  مــن  تتمكــن  جــداً 

كنتــم حقــاً مرتبطــني مبلــة اإلســالم فاســتهدوا بالدســتور 

النبوي العظيم))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

بعضاً(()31(،وعندها تسلمون من ذل الدنيا، وتنجون 

مــن شــقاء اآلخــرة(()32(.

ولذلك حذر األستاذ سعيد النوريس من الحسد، 

فدونــه  الحســد  مــن  العــدوات  نشــأِت  فقــال:))إن 

العــذاب األليــم؛ ألنَّ الحســد أشــد إيالمــاً للحاســد مــن 
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ــا املحســود  املحســود، حيــث يحــرق صاحبــه بلهيبــه، أمَّ

فال ميسه من الحسد يشء، أو يترضر طفيفاً(()33(.

ثم بني األستاذ للحاسد أنَّ عمله هذا اعرتاض عىل 

قــدر اللــه تعــاىل، فقال:))ثــم إنَّ الحاســد يف حســده 

ـه يحــزن مــن مجــيء فضــل  يســخط عــىل قــدر اللــه؛ ألنّـَ

الله ورحمته عىل محسوده، ويرتاح من نزول املصائب 

ـه ينتقــد القــدر األلهــي، ويعــرتض عــىل  عليــه، أي: كأنّـَ

رحمــة اللــه الواســعة(()34(.

جــــ – القيــام بــأداء الزكاة عىل وجههــا املرشوع، 

مــع حرمــة الربــا ومنعه:

قــال األســتاذ ســعيد النــوريس:))إنَّ الحــل الوحيــد 

هــو:  االجتامعيــني  لهذيــن املرضــني  الناجــع  والــدواء 

عامــاً،  فرضــاً  وفرضهــا  املجتمــع،  يف  الــزكاة  تطبيــق 

تنحــرص يف  ال  الــزكاة  أهميــة  كليــاً؛ ألنَّ  الربــا  وتحريــم 

أشخاص وجامعات معينة فقط، بل إنَّها ركن مهم يف 

بنــاء ســعادة الحيــاة البرشيــة ورفاههــا جميعــاً(()35(.

د – حســن الرتبيــة املبنــي عــىل ســامة املنهــج 

الرتبــوي:

النــور  رســائل  أنَّ  النــوريس  ســعيد  األســتاذ  ذكــر 

تضمنت خمسة أسس ثابتة إلنقاذ الحياة االجتامعية، 

وهذه األسس ذكرها بقوله:)) يف زمن عجيب كزماننا 

هــذا، البــد مــن تطبيــق خمســة أســس ثابتــة، حتــى ميكــن 

مــن  البنائهــا  االجتامعيــة  الحيــاة  وإنقــاذ  البــالد  إنقــاذ 

الفــوىض واالنقســام، وهــذه املبــادئ هــي: االحــرتام 

الحــرام،  عــن  االبتعــاد  والرحمــة،  الشــفقة  املتبــادل، 

الحفاظ عىل األمن، نبذ الفوىض والغوغائية والدخول 

يف الطاعــة، والدليــل عــىل أنَّ رســائل النــور يف نظرتهــا 

إىل الحيــاة االجتامعيــة قــد ظلــت تثبــت وتحكــم هــذه 

محافظــة  جــاداً  احرتامــاً  وتحرتمهــا  الخمســة  األســس 

بذلك عىل الحجر األساس ألمن البالد، هو أنَّ رسائل 

النــور قــد اســتطاعت يف مــدى عرشيــن عامــاً أن تجعــل 

أكــرث مــن مائــة ألــف رجــل أعضــاء نافعــني للبــالد والعبــاد 

دون أن يتــأذى أو يتــرضر بهــم أحــد مــن النــاس(()36(.

وهذه األسس الخمسة التي ضمنها األستاذ سعيد 

الفكــر  اهتــامم  عــىل  تــدل  الرتبــوي  منهجــه  النــوريس 

لِــاَم يســمى اآلن بالرتبيــة الوطنيــة،  الرتبــوي اإلســالمي 

ولكــن مــن منظــور إســالمي عــام يشــمل كل املجتمــع 

اإلســالمي، وليــس مجتمعــاً مــن دون آخــر، أو قطــراً مــن 

وتــرك  دون األقطــار األخــرى ألنَّ تطبيقهــا يف مجتمــع 

املجتمعــات األخــرى اليجــدي، فاألســاس األول البــد 

أن يشــمل أفــراد كل مجتمــع، وأن يشــمل املجتمعــات 

األخــرى، حتــى يعــم الحــرتام بــني جميــع املجتمعــات، 

وكل  والغوغائيــة،  الفــوىض  وتحــارب  األمــن،  ويســود 

ذلــك يعــود إىل طاعــة اللــه ورســوله، ثــم والة األمــر يف 

غــري معصيــة)37(.

املبحث الثالث

))الرتبية االجتاممية ومثراتها التطبيقية((

مثــار  مــن  عــدد  إىل  النــوريس  ســعيد  األســتاذ  أشــار 

الرتبيــة اإلميانيــة للمجتمــع والقامئــة عــىل أســاس كتــاب 

عليــه  اللــه  محمد)صــىل  رســوله  وســنة  تعــاىل  اللــه 

وسلم(،وســرية الســلف الصالــح مــن هــذه األمــة الذيــن 

متثلت فيهم الثمرات متثال حقيقاً وواقعياً، وتجسدت 

يف أخالقهم وســلوكياتهم، فآتت هذه النتائج، وميكن 

أن نذكرهــا عــىل النحــو اآليت:

1 – السعادة يف الدنيا لررسة واملجتم :

ذكــر األســتاذ ســعيد النــوريس أنَّ تربيــة األرسة عــىل 

لهــا  ويــيضء  تلــك األرسة  أرجــاء  ينــور  باآلخــرة  اإلميــان 

التــي  والرحمــة  والرأفــة  القــرىب  الطريــق؛))ألنَّ عالقــة 

تربطهــم ال تقــاس عندئــذ ضمــن زمــن قصــري جــدا، بــل 

تقــاس عــىل وفــق عالقــات متتــد إىل خلودهــم وبقائهــم 

يف دار اآلخرة والسعادة األبدية، فيقوم عندئٍذ كل فرد 

باحــرتام خالــص تجــاه اآلخريــن، ويوليهــم محبــة صادقــة، 

ويظهر رأفة صادقة، ويبدي صداقة وفية، صارفاً النظر 

وتبــدأ  وتســمو،  األخــالق  فتتعــاىل  التقصــريات،  عــن 
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الســعادة اإلنســانية الحقــة بالتألــق يف ذلــك البيــت((

.)38(

ثــم يقول:))وقياســاً عــىل هــذا فــإنَّ البــالد بأكملهــا 

مــا هــي إالَّ بيــت واســع جــداً، والوطــن بيــت عائلــة األمــة، 

فــإذا حكــم اإلميــان باآلخــرة هــذه البيــوت وســيطر، فــإنَّ 

فتُظهــر  فيهــا،  وتتوضــح  وتنبســط  تنكشــف  الفضائــل 

االحــرتام املتبــادل، والرحمــة الجــادة، واملحبة الخالصة 

بــال عــوض، واملعاونــة مــع الخدمــة الحقــة بــال احتيــال، 

واملعــارشة باإلحســان بــال ريــاء، والفضيلــة والتوقــري بــال 

اســتكبار، وتشــيع الفضائــل جميعــاً(()39(.

٢ – تثمر بر األبناء باآلباء:

ذكــر األســتاذ ســعيد النــوريس أنَّ تربيــة األمــة عــىل 

وتوقريهــم  اآلخريــن  احــرتام  يدعــو إىل  الــذي  اإلميــان 

والعطــف عليهــم، فــإنَّ أول مــا يثمــر بــر األبنــاء بوالديهــم؛ 

العاجزيــن ســريى  بوالديــه  البــار  الســعيد  ))الولــد  ألنَّ

الطاعــة نفســها مــن أبنائــه، بينــام الولــد العــاق املــؤذي 

ألبويه مع ارتداده إىل العذاب األخروي سيجد كذلك 

يف الدنيــا مهالــك كثــرية(()40(.

قــال عبداللــه بــن مســعود)ريض اللــه عنه(لرســول 

اللــه عليــه وســلم(: أي العمــل أحــبُّ إىل  الله)صــىل 

الله؟،قــال: الصــالة عــىل وقتهــا، قــال: ثــم أي؟، قــال: 

بــر الوالديــن، قــال: ثــم أي؟، قــال: الجهــاد يف ســبيل 

اللــه(()41(.

٣ – الرماية االجتاممية لكبار السن:

عندما تحدث األستاذ سعيد النوريس بعد حديثه 

ـه ليســت رعايــة  عــن رعايــة الوالديــن، فقال:))نعــم، إنّـَ

الشــيوخ والعجائــز واألبريــاء مــن األقربــني وحدهمــن بــل 

حتى إذا صادف املؤمن شيخاً مريضاً ذا حاجة جديراً 

مــا  القيــام بخدمتــه بهمــة وإخــالص،  باالحــرتام فعليــه 

دامت هناك أخوة إميانية حقيقية، وهذا ِمامَّ يقتضيه 

اإلســالم(()42(.

فالرعايــة االجتامعيــة هنــا ليســت كــام يعرفــه كثــري 

ــا  مــن النــاس اآلن، والتــي تتمثــل يف فتــح دور رعايــة إمَّ

حكوميــة أو أهليــة ملــن تقــدم بــه الســن ورغــب ابنــاؤه 

الــدور لريتاحــوا منــه ومــن  وذووه يف وضعــه يف هــذه 

خدمتــه، إنَّ هــذه الــدور وإن كانــت عمــالً عظيــامً ومهــامً 

إالَّ أنَّ الكثري من األبناء مل يفهموا القصد من فتح هذه 

الــدور، فاســتغلوا فرصــة وجودهــا، وهــذا عمــل مشــني 

بحق الوالدين، فاألستاذ سعيد النوريس يشري هنا إىل 

أنَّ لكبــار الســن مــن غــري الوالديــن حقوقــاً عــىل اآلخريــن 

يف الرعاية والخدمة فضالً عن حقوق الوالدين، وهذا 

مــا أكدتــه الســنة النبويــة الرشيفــة بحــق الوالديــن عندمــا 

قــال الرســول)صىل اللــه عليــه وســلم(:))رغم أنــف، ثــم 

رغــم أنــف، ثــم رغــم أنــف، قيــل: مــن يــا رســول اللــه؟ قــال: 

الكــرب، أحدهــام أو كليهــام فلــم  أبويــه عنــد  مــن ادرك 

يدخــل الجنــة(()43(.

4 – تثمر قوة املجتم  ومتابكه:

وقد أشار األستاذ سعيد النوريس إىل هذه الثمرة 

بقوله:))أعلــم أنَّ رسَّ تســاند املؤمنــني يف عباداتهــم 

ودعواتهــم يف جامعاتهــم رس عظيــم، وأمــر جســيم، لــه 

شــأن فخيــم، إذ يصــري بــه كل فــرد كالحجــر املجصــوص 

يف البنــاء املرصــوص، يســتفيد مــن إخوانــه يف اإلميــان 

بألــوف ألــف ألــف مــا يســتفيد مــن عمــل نفســه(()44(، 

وقد استفاد األستاذ سعيد النوريس ذلك من حديث 

رســول الله)صىل الله عليه وســلم(، إذ قال:))املؤمن 

للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــاً(()45(.

5 – تثمر السالم واألمن يف املجتم :

وقد أشار األستاذ سعيد النوريس إىل هذه الفقرة 

النــزاع  يرفــض  الســالم واألمــان،  بقوله:))اإلســالم ديــن 

إنَّ  اإلســالمي!  العــامل  أيهــا  الداخــل،  والخصــام يف 

حياتــك يف االتحــاد(()46(.

ولــذك أرســل األســتاذ ســعيد النــوريس رســالة إىل 

املســؤولني يف الدولــة بخربهــم أنَّ االتحــاد هــو القــوة 

الفعالــة ضــد األرهــاب، فقال:))إنَّــه اليصمــد أمــام هــذا 
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مــن  املنبعثــة  وحــدة املســلمني  إالَّ  الرهيــب  الدمــار 

حقائق القرآن، فمثلام تكون هذه الوحدة وسيلة إلنقاذ 

البرشيــة مــن بــالء الفــوىض واإلرهــاب فإنَّهــا تنقــذ هــذه 

مــن  مــن ســيطرة األجانــب، وتنجــي األمــة  أيضــاً  البــالد 

مغبة اإلرهاب، بل ال منقذ لها إالَّ هذه الرحمة(()47(.

6 – ينَّها وبيلة من وبائل الرقف والتقدم لرمة 
ا بالمية:

اســتقرار الحيــاة االجتامعيــة وتعــاون أفــراد املجتمــع 

العلمــي  تقــدم األمــة  يعــد عامــالً مهــامً يف  وتكاتفهــم 

األســتاذ ســعيد  إليهــا  أشــار  وقــد  الحضــاري،  ورقيهــا 

النــوريس بقوله:))لقــد تعلمــت مــن واقــع الحيــاة، ومــن 

مامرســة الحيــاة االجتامعيــة، ومــن الواقــع الــذي تعيشــه 

البرشيــة يف يومنــا هــذا، أنَّ هنــاك ســتة أمــراض قاتلــة 

ونتيــه  الوســطى،  القــرون  أعتــاب  عــىل  نقــف  جعلتنــا 

يف مســالكها املظلمــة، ويف الوقــت الــذي طــار فيــه 

األجانب بخطى رسيعة نحو املستقبل وهم يتسابقون 

يف ميــدان الرقــي والتقــدم العلمــي(()48(.

نتائل البحث

نتائــج ميكــن أن نذكرهــا  البحــث إىل  وقــد توصــل 

النحــو اآليت: عــىل 

اقتضــت الحكمــة اإللهيــة أن يتواجــد بديــع الزمــان   1

تاريخيــة وتحــوالت سياســية  يف خضــم ســياقات 

وثقافية عرفتها تركيا ما بعد سقوط دولة الخالفة، 

وبســط العلامنيــة نفوذهــا وســيطرتها عــىل أجهــزة 

الدولــة وقطــع كل الصــالت مــع الديــن اإلســالمي 

ومحاربتــه بشــتى الوســائل، باإلضافــة إىل الحملــة 

الرشسة التي خاضها أتاتورك ضد اإلسالم ورموزه 

الدينية وتجفيف منابعه. وسط كل هذه األحداث 

برز بديع الزمان شمعة مضيئة، تحرق نفسها لتنري 

الســبيل أمــام أجيــال قادمــة، مســاهام يف نهضــة 

رايــة  األمــة ومدافعــا عــن حيــاض اإلســالم. تحــت 

القــرآن وســنة نبيــه عليــه الســالم.

إنَّ فكــر األســتاذ ســعيد النــوريس مدرســة أخالقيــة   2

وحضاريــة متكاملــة األركان، تســتمد مقوماتهــا مــن 

الكتــاب والســنة، إذ بــثَّ رحمــه اللــه كل مــا يعتلــج 

يف صدره من علم رباين وفيض إمياين يف رسائله 

الشــهرية، وجعلهــا دســتوراً يهتــدي بــه املســلمون 

عــن  الباحثــون  رحيقــه  مــن  ويرتشــف  بعــده،  مــن 

الحــق، غــري مكــرتث مبــا يعانيــه يف ســبيل ذلــك مــن 

مشــاق ومضايقــات.

إنَّ الرتبيــة والتعليــم عنــد الشــيخ النــوريس عمليــة   3

حيوية لبناء اإلنسان، والسمو به إىل عامل الحقائق 

عــىل ضــوء الكتــاب الكريــم والســنة النبويــة العطــرة، 

فالرتبيــة عنــده أخــالق متنحهــا حكمــة القــرآن الكريــم 

للحيــاة الشــخصية، واإلســالم كلــه هــو حســن الخلــق.

أرجــع األســتاذ ســعيد النــوريس أســباب األمــراض   4

التحايــز  أســباب، وهــي:  االجتامعيــة إىل خمســة 

الربــا. وانتشــار  الــزكاة  ومنــع  والحســد  والعنــاد 

بنــاء  هــو  الرتبيــة  مــن  الرئيــس  الهــدف  أنَّ  الشــك   5

اإلنســان، وتكويــن شــخصية الفــرد املســلم املتــزن 

ســعيد  األســتاذ  ســعى  وقــد  وســلوكياً،  روحيــاً 

النــوريس لهــذا املقصــد وكــرَّس حياتــه مــن أجلــه، 

ه بالنصائح لشباب األمة ألنَّهم أمل مستقبلها  وتوجَّ

املــرشق.

إذا كانــت النظريــات الرتبويــة الحديثــة واملقاربــات   6

التعليميــة التعلميــة تركــز بشــكل أســاس عــىل مــا 

ثــالث  مــن  املكــون  الديداكتيــي  بالهــرم  يســمى 

عنــارص رئيســة هــي التلميذ-املعلم-املعرفــة. فــإن 

األســتاذ ســعيد النــوريس كذلــك ال يخــرج عــن هــذه 

الدائــرة يف منهجــه الرتبــوي التعليمــي، مســتمداً 

إيــاه مــن الكتــاب والســنة باســطاً بذلــك منهجــاً تربيــاً 

فريــداً متكامــل األطــراف.
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يأخــذ هــذا النــوع مــن الدراســات أهميتــه يف مجــال 
الدراســات التاريخيــة التــي تقــوم عــىل أســاس تحليــل 

ملجمــل القضايــا التــي تتناولهــا مثــل هــذه الدراســات 

مــن  يتخــذ  الــذي  االتجــاه  هــذا  تحديــد  الخاصــة يف 

خــالل  مــن  اإلميانيــة  الحقائــق  مــع  اإلنســان  تعايــش 

ينظــم  الــذي  األول واألســاس  املــرشع  الكريــم  القــران 

التــي  نتيجــة لألحــداث  االتجــاه وذلــك  مثــل هــذا  لنــا 

متــر بهــا الشــعوب واألحــداث التــي أدت إىل االنحــراف 

عــن املســار األصــيل الــذي تقــوم عليــه أهدافهــا الــذي 

تبنــوا  الذيــن  مــن املفكريــن  قــاد إىل ظهــور مجموعــة 

مســالة إيقــاظ العقيــدة اإلســالمية بعــد أن بــدأت عليهــا 

مالمــح التدهــور نتيجــة للظــروف القاســية التــي متــر بهــا، 

فــكان بديــع الزمــان ســعيد النــوريس واحــد مــن هــوالء 

مســؤولية  عاتقــه  عــىل  اخــذ  الــذي  الذيــن  العظــامء 

النهــوض بتجديــد الحيــاة يف اإلميــان والتصــدي للتيــار 

الجــارف الــذي كاد أن يحــرف الشــعب الــرتيك املســلم 

واضحــة  آثــاره  أن  ونــرى  وإســالمه،  ودينــه  تاريخــه  عــن 

ومشــهود لهــا حتــى مــن أعــداءه يف العــرص الحديــث، 

إذ نجــده قــد أكــد حقيقــة مــن أعظــم الحقائــق التاريخيــة 

وهــي إن الديــن حيــوي خالــد قــادر عــىل العطــاء يف كل 

بالشــعوب  النهــوض  مــكان وزمــان ومــن خاللــه ميكــن 

واألمــم بعيــدا عــن السياســة التــي عدهــا مــن وســاوس 

الدائــم “دع  الشــيطان معتمــدا يف ذلــك إىل شــعاره 

مايريبــك إىل مــا اليريبــك”، وانــه قــدم وصفــا للتاريــخ 

بأنــه فاصــل بــني مرحلتــني هــام “ســعيد القديــم وســعيد 

الجديــد”، ومــن أقوالــه يف وصــف هــذا العــرص عندمــا 

بأنــه عــرص اإلميــان  كان مســجونا يف ســجن اسكشــري 

كــام يقــول “لقــد تســالتم هــل أنــا ممــن يشــتغل بالطــرق 

الصوفيــة وإننــي أقــول لكــم : إن عرصنــا هــذا هــو عــرص 

حفــظ اإلميــان ألحفــظ الطريقــة، وان كثرييــن هــم أولئــك 

الذيــن يدخلــون الجنــة بغــري طريقــة ولكــن أحــدا اليدخــل 

الجنــة بغــري إميــان”، وقــال “اقســم باللــه إننــي ســأكرس 

نفــيس للقــران بــاذال حيــايت” ومــن أقوالــه التــي عــرض 

“لــو  قائــال  مــع اإلســالم  الدينــي ووقوفــه  اتجاهــه  فيهــا 

أن يل ألــف روح ملــا تــرددت ان اجعلهــا فــداء لحقيقــة 

واحــدة مــن حقائــق اإلســالم… إننــي الاعــرتف إال عــىل 

ملــة اإلســالم… إننــي أقــول لكــم وأنــا أقــف أمــام الــربزخ 

الــذي تســمونه الســجن إننــي يف انتظــار القطــار الــذي 

ميــيض يب إىل اآلخــرة”، لــذا نجــد انــه عمــل عــىل حفــظ 

وان  الرتبيــة،  خــالل طريــق  مــن  النفــوس  اإلميــان يف 

حياتــه مل تكــن االملحمــة مــن الوقائــع واإلحــداث التــي 

وضعهــا يف خدمــة القــران الكريــم وتفســريه مــن خــالل 
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بلــورة الــرؤى مــع الزمــن الهــدف منهــا بــث اليقظة وإعادة 

الحيــاة والفعــل لألمــة اإلســالمية بعــد طــول رقــاد، كــام 

معنويــة  شــمس  القــران  بــان  للعــامل  “البرهنــن  يقــول 

اليخبــو ســناها والميكــن إطفــاء نورهــا”، وقــد تبلــور ذلــك 

العثــامين  الســلطان  إىل  قدمــه  الــذي  يف مرشوعــه 

عبــد الحميــد الثــاين يف عــام 1907م إلنشــاء جامعــة 

إسالمية يف رشق األناضول أطلق عليها اسم “مدرسة 

الزهــراء” مــن اجــل نــرش حقائــق اإلســالم ودمــج الدراســة 

يقــول يف  كــام  الحديــث  الكونيــة  العلــوم  مــع  الدينيــة 

هــذا “ضيــاء القلــب هــو العلــوم الدينيــة ونــور العقــل هو 

العلــوم الحديثــة وبامتزاجهــام تتجــىل الحقيقــة فتــرتىب 

همــة الطالــب وتعلــو بــكال الجناحــني وبافرتاقهــام يتولــد 

التعصــب يف األوىل والحيــل والشــبهات يف الثانيــة”، 

أمــا مرشوعــه اآلخــر الــذي ســامه “إنقــاذ اإلميــان وخدمــة 

القران” الذي يقوم عىل تحويل إميان الناس من مجرد 

إميــان تقليــدي مــوروث إىل إميــان تخصــيص مشــهود، 

أي انه يقوم يف شقه اآلخر عىل تبيان “حقائق” القران 

للنــاس وأبرزهــا : التوحيــد والنبــوة والحــرش. وبهــذا يكــون 

البحــث املوســوم يف مبحثــني هــام:

املبحــث األول: ســعيد الديــن النــوريس الســرية 

واملكانــة العلميــة.

املبحــث الثــاين: أثــره يف إحيــاء العلــوم الدينيــة 

العــرص الحديــث. يف 

املبحــث األول : ســعيد الديــن النــوريس الســرية 

واملكانــة العلميــة

الزمــان  بديــع  والنــوريس املعــروف  الديــن  ســعيد 

مــن عشــرية  كــردي  عــامل مســلم  النــوريس  الديــن  نــور 

اســبارت )1877 -1960م(، مــن ابــرز علــامء اإلصــالح 

الدينــي واالجتامعــي يف عــرصه، ولــد يف مدينــة نــورس 

الواقعة رشقي األناضول بكردستان تركيا سنة )1294هـ 

-1877م()1(، نشــا يف بيــت علــم وديــن إذ كان يحــرص 

عىل حضور مجالس العلم التي كان يقيمها والده يف 

بيتــه ويناقــش معهــم يف مســائل كثــرية ومــن هنــا ظهــرت 

لديه اهتاممات يف املسائل الفلسفية والفكرية التي 

قادته إىل التفكري يف البقاء أو العدم والسيام انه كان 

يؤيــد البقــاء وال يريــد العــدم)2(.

توجــه نــور الســعيد النــوريس إىل طلــب العلــم وهــو 

صغــري متأثــرا بأخيــه األكــرب وكانــت بدايــة تعليمــه عــىل 

يد شيخه)محمد أفندي( يف سنة )1882م()3(، وكان 

محــط أعجــاب شــيخ املدرســة ولقــب مــن جــراء ذلــك 

ثــم رحــل بعــد ذلــك إىل مدينــة  بـــ “تلميــذ الشــيخ”)4(، 

الشــيخ  مبدرســة  والتحــق  )1888م(،  “بتليس”ســنة 

“أمني أفندي” الذي رفض تدرســيه لصغر ســنه وأوكله 

إىل شــخص آخــر، ثــم انتقــل إىل مدرســة “مــري حســن 

“كــواش”يف وان،  ثــم إىل مدرســة  ويل” يف مكــس، 

انــه رغــم ذلــك مل يحقــق طموحــه العلمــي بســبب  إال 

لــذا انتقــل  اقتصــار الدراســة عــىل النحــو والــرصف)5(، 

إىل مدرسة يف قضاء بايزيد التابعة ملحافظة اررضوم 

التي بدأ فيها الدراسة األساسية برعاية شيخه “محمد 

جاليل” رغم قرص بقائه يف هذه املدرسة مدة التزيد 

عــىل ثالثــة أشــهر إال أنهــا كانــت األســاس الــذي شــكل 

فيــه نــواة تكوينــه الفكــري إذ كان يــدرس فيهــا أصعــب 

أنــواع الكتــب ومتونهــا معتمــدا يف ذلــك عــىل ذكائــه)6(، 

ثــم بعــد ذلــك ظــل يراجــع شــيوخه يف املــدارس األخــرى 

إذ أصبحــت ســريته حديــث املجالــس العلميــة آنــذاك 

يتجــاوز  وهــو مل  ويجادلهــم  العلــامء  يجالــس  وأصبــح 

الخامــس عــرش مــن عمــره وظــل يتنقــل بــني املــدارس 

والشيوخ األمر الذي كون لديه شخصية قوية وشجاعة 

اليهــاب مــن األمــراء والحــكام)7(، ومــن هنــا بــدا النــوريس 

حياته السياسية وكان متأثرا مبصطلحات جامل الدين 

األفغــاين وانــه أصبــح يســتعمل تلــك املصطلحــات يف 

أدبياتــه فيــام بعــد)8(، وجــراء ذلــك كان النــوريس يتعــرض 

إىل املضايقــات إذ نفــي إىل “بتليــس” مــن قبــل واليهــا 

ثــم مكــث يف “وان” خمــس عــرشة ســنة قضاهــا يف 

التدريس)9(، وكانت له مؤلفات يف بعض العلوم منها 

: التاريــخ والجغرافيــة والرياضيــات والفلــك والكيميــاء 
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إنشــاء جامعــه إســالمية  يتطلــع إىل  وغريهــا)10(، وكان 

يف كردســتان تركيــا تحــت اســم “مدرســة الزهــراء”)11(، 

وعــرض فكرتــه هــذه عــىل عــدد مــن املفكريــن واألدبــاء 

هــذه  وكانــت  )1907م(واستحســنوها)12(،  عــام  يف 

الفكرة تقوم عىل أساس إدراكه بان اإلصالح التعليمي 

والســيايس األســاس الــذي ترتكــز عليــه أي نهضــة)13(، 

وعندمــا كان يلتقــي املســؤلني فانــه ينتقــد نظــام الحكــم 

)14(، ويف ســنة )1908( رحــل إىل “ســالنبك” ولقــي 

ترحيــب هنــاك كونــه مــن دعــاة الحريــة ومبــدأ الشــورى 

اإلســالمية وضــد االســتبداد)15(، ويف ســنة )1909م( 

الــذي  التمــرد  اثــر  النــوريس إىل املحكمــة عــىل  قــدم 

بحاميــة  املكلفــة  العســكرية  القــوة  أفــراد  بــني  حصــل 

“املرشوطية”وذلك ضمن الذين قدموا إىل املحاكمة 

بســبب مقاالتــه التــي نــرشت يف جريــدة “وولقــان” ويف 

النــوريس إىل مدينــة “وان”)16(،  ســنة “1910م” غــادر 

ويف عــام “1911م” قــام بزيــارة بــالد الشــام )17( ثــم اتجــه 

بعد ذلك إىل بريوت إلمتام مرشوعه “مدينة الزهراء”، 

إال إن انــدالع الحــرب العامليــة األوىل ســنة )1914م( 

حال دون ذلك)18(، وقد اصدر فتوى الجهاد)19(، ويف 

قــوات مــن املتطوعــني لحاميــة  عــام “1916م” شــكل 

الدولــة العثامنيــة مــن عصابــات األرمــن املتحالفــة مــع 

روســيا آنــذاك إذ بقــي مــع طالبــه يف القلعــة يدافعــون 

عنهــا وعــن األهــايل)20(، أال انــه ارس ســنتني وكان لهــذا 

إىل  عــاد  األرس  وبعــد  عليــه)21(،  الشــديد  أثــره  األمــر 

اســتانبول واســتقبل اســتقبال البطــل وعــني عضــوا يف 

عــام  )23(، ويف  إعفــاءه  انــه طلــب  إال  الحكمــة)22(،  دار 

)1920م(ألف كتاب“الخطوات الست” الذي عرب فيه 

عــن تصديــه لالنكليــز)24(، ثــم ألــف رســالة “الطبعــة” التــي 

وصــف فيهــا وضــوح األحــوال التــي دفعتــه إىل مجابــة 

أربــاب االتجــاه اإللحــادي مســتندا يف ذلــك إىل قولــه 

ــاَمَواِت  تعــاىل “قَالـَـْت رُُســلُُهْم أيَِف اللَّــِه َشــكٌّ فَاِطــِر السَّ

ــْم إِىَل  رَكُ ــْم لِيَْغِفــَر لَُكــْم ِمــْن ُذنُوِبُكــْم َويُؤَخِّ َواأْلَرِْض يَْدُعوكُ

أَْن  تُِريــُدوَن  ِمثْلَُنــا  بَــرَشٌ  إاِلَّ  أَنْتُــْم  إِْن  ى قَالُــوا  ُمَســمًّ أََجــٍل 

ونَا َعامَّ كَاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتُونَا ِبُسلْطَاٍن ُمِبنٍي”)25(،  تَُصدُّ

بعد ذلك غادر “انقره”إىل “وان”)26(، ومل يكن للنوريس 

ثــورة عــام “1925م”)27(، وبقــي  أي دور للمشــاركة يف 

التأمــل والتفكــري  يف “وان” يقــيض اغلــب أوقاتــه يف 

يــرتك يف عزلتــه هــذه إذ تحمــل  انــه مل  والتدريــس إال 

تبعات فشــل ثورة بريان إذ اعتقل ونفي إىل “بارال”)28(.

منهــا:  مؤلفاتــه  انجــاز  أكمــل  هــذا  معتقلــه  ويف 

ركــز  التــي  “الكلــامت” و“املكتوبــات”، و“اللمعــات”، 

فيهــا عــىل بيــان حقائــق اإلســالم ودعــوة املســلمني إىل 

التيــارات  بوجــه  والوقــوف  اإلســالم،  عــىل  املحافظــة 

النــوريس  اعتقــل  اإللحاديــة)29(، ويف ســنة “1939م( 

ووضع يف سجن انفرادي، فألف هناك “اللمعة الثامنة 

والعرشين” و “اللمعة التاسعة والعرشين”، و “اللمعة 

الثالثــني”، ثــم “الشــعاع األول”، و“الشــعاع الثــاين”)30(، 

ويف عام“1936م” نفي إىل مدينة “قسطمون” من غري 

أن يوجــه إليــه أي اتهــام وهنــاك أنجــز قســام مــن رســائل 

الرابــع”،  و“الشــعاع  الثالــث”،  “الشــعاع  منهــا:  النــور 

و“الشعاع الخامس”، و“الشعاع السادس”، و“الشعاع 

الثامــن”، و“الشــعاع التاســع”)31(، ويف عــام “1943م” 

حاولــت الحكومــة التخلــص منــه بــدس الســم لــه إال انــه 

مل ميــت ثــم ألقــت القبــض عليــه بتهمــة محاولــة قلــب 

أمــر  تــم إصــدار  نظــام الحكــم)32(، ويف عــام “1948م” 

جديــد باعتقالــه وتــم ســجنه.)33(.

ومــن عــام “1949- 1960م” واصــل كتابــة رســائله 

متنقــال بــني املــدن واســتقربه املقــام يف “أنقــرة” بعــد 

ذلــك، إال انــه تــويف يف 1960/3/23م ونقــل جثامنــه 

إىل مــكان مجهــول )34(.

املبحــث الثــاين :أثــره يف إحيــاء العلــوم الدينيــة يف 

العــرص الحديث

1 - مصادره يف يحياء العلوم الدينية

الوقائــع  يف  ملحمــة  إال  النــوريس  ســعيد  يكــن  مل 

واإلحــداث التــي وضــع جميعــه يف خدمــة القــران الكريــم 
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البرشيــة  الحيــاة  نظــم  الــذي  املــرشع األول واألســاس 

العمــل  إىل  دفعــه  الــذي  األمــر  املجــاالت  كافــة  يف 

عــىل بيــان أهــداف آياتــه البينــات ضمــن رؤيــة مســتقبلية 

كان لهــا أثرهــا الواضــح مــع مــر الزمــن ومراحلــه العمريــة 

الحيــاة  وإعــادة  األمــة اإلســالمية  إيقــاظ  الهــدف منهــا 

الرشيعــة  القــت  إن  بعــد  مناحيهــا،  بعــض  إليهــا يف 

املحمديــة يف هــذا العــرص مــن الهــدم كــام يشــري إىل 

ذلــك يف رســائل قائــال“… ان ســبب االهتــامم الــذي 

نالتــه رســائل النــور نابــع مــن أهميــة الزمــان نفســه. ومــن 

شــدة الهــدم الــذي أحدثــه هــذا العــرص يف الرشيعــة 

آخــر  فتنــة  ومــن  االحمديــة…  والشــعائر  املحمديــة 

الزمــان الحاليــة التــي اســتعاذت منهــا األمــة اإلســالمية 

منــذ القــدم … ومــن زاويــة إنقــاذ املؤمنــني يف صولــة 

ركــز  الــذي  الفتنــة”)35(، وكان املصــدر األســاس  تلــك 

مــن خــالل طــرح  بأركانــه املتعــددة  عليــه هــو اإلميــان 

اللــه  إثبــات وجــود  تناولهــا يف  التــي  القضايــا  مجمــل 

تعــاىل ووحدانيتــه بأدلــة كثــرية ومتنوعــة، وصــدق النبــوة 

ومعجزاتهــا، وحقيقــة اآلخــرة والحــرش، وعدالــة الرشيعــة 

اإلســالمية، فضــال عــن القضايــا يف الدعــوة إىل عبــادة 

االجتامعيــة  القضايــا  وبعــض  وتعــاىل،  ســبحانه  اللــه 

والسياســية املختلفــة، نقتطــف منهــا جــزءا يســريا مــع 

وجهــات نظــرة فيهــا: ففــي البســملة أشــار إىل مافيهــا 

مــن قــوة وبركــة، فبــني إن الســعادة يف اإلميــان والنعمــة 

بالغيــب”)36(،  يف تفســري قولــه تعاىل“الذيــن يؤمنــون 

وان العبــادة الســعادة العظمــى والفســق خســارة كبــرية، 

كــام يف قولــه تعاىل“يايهــا النــاس اعبــدوا ربكــم الــذي 

خلقكم”)37(، وكذلك عبادة الله هي الوظيفة األساسية 

تعــاىل“إن  كــام يف قولــه  الكبائــر،  لإلنســان واجتنــاب 

الصــالة عــىل املؤمنــني كتابــا موقوتــا”)38(، وأشــار إىل 

دالئــل الحــرش يف رســالة “الحــرش” مســتندا يف ذلــك 

إىل قولــه تعاىل“فانظــر إىل آثــار رحمــة اللــه كيــف يحــي 

األرض بعــد موتهــا”)39(، ويف اآليــات التــي يف معانيهــا 

كــام يف قولــه  اإلميــان،  اســتبعاد املاديــون وضعفــاء 

أيــام”)40(،  ســتة  واألرض يف  الســموات  تعاىل“خلــق 

وابــرز كذلــك يف مبــارزة املالئكــة للشــياطني وان اللــه 

الــذي يســكت الشــياطني، كــام  ســبحانه وتعــاىل هــو 

الدنيــا مبصابيــح  الســامء  زينــا  يف قولــه تعاىل“ولقــد 

وجعلناها رجوما للشياطني”)41(، وهنا يوضح وحدانية 

الله ســبحانه وتعاىل وتنزهه، كام يف قوله تعاىل “أمنا 

أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي 

بيــده ملكــوت كل يشء واليــه ترجعــون”)42(، والنفــس 

األمــارة بالســوء كــام يف قولــه تعاىل“التحســن الذيــن 

يفرحــون مبــا أتــوا ويحبــون أن يحمــدوا مبــا مل يفعلــوا أفــال 

تحســبنهم مبفــازة مــن العــذاب ولهــم عــذاب اليــم”)43(، 

وبــني هنــا حســن الصنعــة يف الدليــل عــىل نبــوة محمــد 

“صىل الله عليه وســلم”، كام يف قوله تعاىل “أحســن 

كل يشء خلقــه”)44(، وهنــا يشــري إىل محاســن اإلميــان 

وأثره يف رقي اإلنسان، كام يف قوله تعاىل “لقد خلقنا 

اإلنســان يف أحســن تقويــم”)45(، ومــن األصــول يف فهــم 

األحاديــث النبويــة الرشيعــة هــي الرشيعــة التــي تجلــت 

يف أســامء اللــه الحســنى، كــام يف قولــه “ال الــه إال هــو 

لــه األســامء الحســنى”)46(، ويف هــذه اآليــة الكرميــة يبــني 

باألدلــة العقليــة القــدر وانــه خلــق الــرش والخــري مــن اللــه 

ســبحانه وتعــاىل، كــام يف قولــه تعــاىل“وان مــن يشء 

االبقــدر معلــوم”)47(، ويف  ننزلــه  ومــا  االعندنــا خزائنــه 

رشح أحــوال الجنــة ومــا فيهــا مــن خــري، كــام يف قولــه 

تعاىل“وبــرش الذيــن امنــوا وعملــوا الصالحــات إن لهــم 

جنات تجري من تحتها األنهار كلام رزقوا منها من مثرة 

رزقــا قالــوا هــذا الــذي رزقنــا مــن قبــل واتــوا بهــا متشــابها 

ولهــم فيهــا أزواج مطهــرة وهــم فيهــا خالــدون”)48(، ويف 

الرد عىل املاديني استند إىل قوله تعاىل“قد افلح من 

زكاهــا”)49(، ويبــني حقيقــة املعــراج وخامتتــه وانشــقاق 

القمر، كام يف قوله تعاىل“سبحان الذي أرسى بعبده 

ليــال مــن املســجد إىل املســجد األقــىص الــذي باركنــا 

حولــه لريــه مــن آياتنــا انــه هــو الســميع البصــري”)50(.
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٢ - املدلوالت الفكرية مند بعيد النورة

اغلــب األحيــان مدلــوالت  النــوريس يف  كان لســعيد 

فكرية وفلسفية حديثة غي العقائد مستندا إىل القران 

الكريم والسنة النبوية املطهرة عندما كان يوضحها يف 

املعنى أو الهدف والغاية، أي انه بهذا يكون قد اختط 

منهجــا قامئــا علــة أســاس بيــان املــدى الــذي مكنــه مــن 

هذا الربط بني تلك االتجاهات التي وضخ من خاللها 

عــالج  وبيــان  توضيــح  كفــي  ومنهــا،  ومعانيــه  أهدافــه 

الوسوســة وضعــف كيــد الشــيطان، مســتندا يف ذلــك 

إىل قولــه تعــاىل “إن كيــد الشــيطان كان ضعيفــا”)51(، 

بــني  املوازنــة  يف  ذلــك  خــالل  مــن  املــرياث  وحــدد 

القانــون اإلســالمي والغــريب موضحــا يف ذلــك الحقــوق 

كــام يف قولــه تعاىل“للذكــر مثــل حــظ  يف املــرياث، 

الســدس”)53(،  “فالمــه  تعــاىل  وقولــه   ،)52( االنثــني” 

مالــك  وحــده  اللــه  إال  هــالك كل يشء  إىل  ويشــري 

إال  هالــك  تعــاىل“كل يشء  قولــه  كــام يف  امللــك، 

وجهــه”)54(، وكذلــك الخشــية وزيــادة اإلميــان، كــام يف 

قوله تعاىل“الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 

لكم فاخشــوهم فزادهم إميان وقالوا حســبنا الله ونعم 

الوكيــل”)55(، ويف بــر الوالديــن ورعايــة حقــوق الشــيوخ 

والعجــزة وغــري مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، كــام يف 

قوله تعاىل“وقىض ربك أن التعبدوا إال إياه وبالوالدين 

إحســانا أمــا يبلغــن عنــدك الكــرب أحداهــام أو كالهــام 

فــال تقــل لهــام أف وال تنهرهــام وقــل لهــام قــوال كرميــا 

واخفض لهام جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهام 

أن  نفوســكم  اعلــم مبــا يف  ربكــم  ربيــاين صغــريا  كــام 

تكونــوا صالحــني فانــه كان لألوابــني غفــورا”)56(، وكذلــك 

أشــار إىل أبنــاء أمتــه مــن أهــل اإلميــان إىل األخــوة، كــام 

بــني  إخــوة فأصلحــوا  يف قولــه تعاىل“إمنــا املؤمنــون 

أخويكــم”)57(، وعليهــم اجتنــاب العــداوة، كــام يف قولــه 

تعــاىل “ادفــع بالتــي هــي أحســن فــإذا الــذي بينــك وبينه 

عــداوة كأنــه ويل حميــم”)58(، واجتنــاب البغضــاء والعفو 

عند املقدرة، كام يف قوله تعاىل “والكاظمني الغيظ 

اللــه ســبحانه وتعــاىل  النــاس”)59(، وان  والعافــني عــن 

يكــون مــع الصابريــن، كــام يف قولــه  لــه حكمــة عندمــا 

تعاىل “إن الله مع الصابرين”)60(، والرد عىل الشــيطان 

بتعقل وحيادية، كام يف قوله تعاىل “وما ينزغنك من 

الشــيطان فاســتعذ باللــه انــه هــو الســميع العليــم”)61(.

٣ - االتجاهات الفكرية والفلسفية من وحف 
القران الكريم

قــدم ســعيد النــوريس جملــة مــن االتجاهــات التــي كان 

أساســها خدمــة العلــوم الدينيــة مــن خــالل بعــض الزوايــا 

أو النقاط األساسية التي ركز عليها ولها أثرها يف هذا 

العــرص مــن اجــل الرقــي باملجتمــع مــن ادين الدرجــات 

لنــا بعــض التعليــالت لتلــك  إليهــا فقــدم  التــي وصــل 

إطــاره  بنــاء فلســفي  مــن خــالل  التــي قدمهــا  القضايــا 

الرد والنصح والتوضيح التي من خالل الدروس والعرب 

التــي اســتقاها مــن القــران الكريــم وربطهــا ببعــض هــذه 

الحــاالت ومنهــا املناجــاة التــي أساســها العبــد وضحهــا 

مــن خــالل قصــة النبــي يونــس “عليــه الســالم” مســتندا 

ربــه يف  نــادى  إذ  تعاىل“وأيــوب  قولــه  ذلــك إىل  يف 

الظلــامت إين مســني الــرض وأنــت ارحــم الراحمــني”)62(، 

وكذلــك يف عــامل األضــداد عنــد اإلنســان إذ تطــرق إىل 

البقــاء والفنــاء، كــام يف قولــه تعــاىل“كل يشء هالــك 

االوجهــه لــه الحكــم واليــه ترجعــون”)63(، واوجــد الحلــول 

لبعــض االختالفــات التــي تحصــل بــني بعــض الفئــات 

“لقــد جاءكــم  تعــاىل  قولــه  كــام يف  بينهــا،  والتوفيــق 

رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه ماعنتــم حريــص عليكــم 

باملؤمنــني رؤوف رحيــم”)64(،، واملــودة بينهــم، كــام يف 

قولــه تعاىل“قــل ال اســالكم عليــه أجــرا إال املــودة يف 

القــرىب”)65(، وعــرض العالقــة بــني التفكــر والذكــر، كــام 

يف قولــه تعــاىل “حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل”)66(، وبــني 

لنــا أيضــا وجهــا مــن وجــوه اإلعجــاز، كــام يف قولــه تعــاىل 

بالحــق … إىل قولــه  الرؤيــا  اللــه رســوله  “لقــد صــدق 
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تعــاىل وعــد اللــه الذيــن امنــوا وعملــوا الصالحــات منهــم 

مغفــرة وأجــرا عظيــام”)67(، ومــن األرسار التــي أوردهــا يف 

بيان مايلقاه العاملون يف خدمة القران الكريم بسبب 

خطــأ ارتكبــوه، كــام يف قولــه تعاىل“يــوم تجــد كل نفــس 

ماعملــت مــن خــري محــرضا ومــا عملــت مــن ســوء تــود لــو 

أن بينهــا وبينــه أمــدا بعيــدا ويحذركــم اللــه نفســه واللــه 

رءوف بالعباد”)68(، وأشار إىل تساوي خلق الله لألرض 

تعاىل“اللــه  قولــه  يف  كــام  الطبقــات،  يف  والســامء 

الــذي خلــق ســبع ســموات ومــن األرض مثلهــن”)69(، 

وكذلــك أورد املعــوذات التــي فيهــا حكمــة االســتعاذة 

مــن الشــيطان، كــام يف قولــه تعاىل“وقــل رب أعــوذ بــك 

مــن همــزات الشــياطني وأعــوذ بــك رب إن يحــرضون” 

)70(، وأشــار إىل املعنــى الظاهــري لقولــه تعاىل“تغــرب 

يف عــني حمئــة”)71(، واالتجــاه اآلخــر الــذي وضحــه يف 

مبادئ االقتصاد وأثره عىل فكره يف اتجاهات متعددة 

كــام يف قولــه تعاىل“كلــوا وارشبــوا وال  الشــكر  منهــا: 

ترسفوا”)72(، واإلخالص للدين أوال وأخريا، كام يف قوله 

تعاىل“إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق واعبد الله مخلصا 

لــه الديــن إال للــه الديــن الخالــص”)73(، أمــا أهميتــه فهــي 

يف النهــي عــن النــزاع الــذي أساســه الفشــل، كــام يف 

قوله تعاىل “وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم”)74(، 

والقنــوت للــه تعــاىل، كــام يف قولــه تعاىل“وقومــوا للــه 

قانتني”)75(، والفالح، كام يف قوله تعاىل“قد افلح من 

زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها”)76(، والنهــي عــن الــرشاء 

بآياته مثنا قليال، كام يف قوله تعاىل“وال تشرتوا بآيايت 

مثنا قليال”)77(، وأشار إىل إن الطبيعة مجموعة قوانني 

محكومة ال حاكمة، كام يف قوله تعاىل“قالت رســلهم 

أيف الله شك فاطر السموات واألرض”)78(، والحجاب 

للمــراءة الــذي هــو أمــر لهــا، كــام يف قولــه تعاىل“ياايهــا 

النبــي قــل ألزواجــك وبناتــك ونســاء املؤمنــني يدنــني 

عليهــن مــن جالبيبهــن”)79(، ويف الكشــف عــن املرحلــة 

العمريــة مــن عمــر اإلنســان وهــي الشــيخوخة، كــام يف 

قولــه تعاىل“كهيعــص ذكــر رحمــة ربــك عبــده زكريــا إذ 

نــادى ربــه نــداء خفيــا قــال رب إين وهــن العظــم منــي 

واشــتعل الــرأس شــيبا ومل أكــن بدعــاء ربــك شــقيا”)80(، 

وأشــار إىل التفكــر والفكــر وشــجع عليــه، كــام يف قولــه 

تعاىل“لعلكــم تتفكــرون”)81(، وقولــه تعــاىل“أومل يتفكروا 

يف أنفسهم ماخلق الله السموات واألرض وما بينها إال 

بالحــق واجــل مســمى”)82(، وعــرض إىل رس تكــرار القــران 

الكريــم لبعــض اآليــات ومنهــا كــام يف قولــه تعاىل“لــه 

األدلــة  بعــض  الســموات واألرض”)83(، وهنــاك  ملــك 

الوحدانيــة إلقحــام املفكريــن التــي عــرج عليهــا مســتندا 

يف ذلــك إىل قولــه تعاىل“فســبحان اللــه حــني متســون 

وحني تصبحون … اىل قوله تعاىل…وله املثل األعىل 

يف الســموات واألرض وهــو العزيــز الحكيــم”)84(، وأشــار 

إىل مثرة إميانية وهي “الحجة الزهراء” التي وضح فيها 

الحجــج اإلميانيــة يف “ال الــه إال اللــه وحــده”)85(، ومــن 

اجــل تعويــد األذهــان عــىل الدقــة كــام يقــول “… ألجــل 

تعويــد األذهــان عــىل الدقــة يف املالحظــة واإلنعــام يف 

النظــر”)86(.

4 - أثره الفكري والفلسفف يف يحياء العلوم 
الدينية

تنــاول النــوريس عــدد مــن القضايــا الخاصــة بالعقيــدة 

التي كانت مرجعه األساس فيها القران الكريم والسنة 

النبويــة املرشفــة ومــا ارتبــط بهــام مــن كتــب التفاســري 

وغريهــا مــن املصــادر األخــرى، ومــن اجــل العمــل عــىل 

أســاس  عــىل  قامئــة  معالجــة  القضايــا  تلــك  معالجــة 

التحليــل لــكل مايتعلــق بهــا مــن ظــروف مدفوعــا بذلــك 

بســبب التحــدي الــذي تتعــرض لــه هــذه العلــوم لذلــك 

ذا طابــع  تحليــيل  منهــج  اتخــاذ  عــىل  النــوريس  حمــل 

خــاص يتــالءم مــع طبيعــة العــرص الــذي يعيــش فيــه إذ 

نجــده رجــح العقــل والفكــر يف هــذا العمــل الــذي قــام 

فيــه كــام يقــول كــرد فعــل عــىل التحــدي الــذي والهجــوم 

الــذي تواجهــه أركان اإلميــان“… أمــا اآلن فــان هنــاك 

اإلميــان  أركان  عــىل  منظــام  جامعيــا  عنيفــا  هجومــا 
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وأسسه التستطيع اغلب الكتب والرسائل التي كانت 

تخاطــب األفــراد وخــواص املؤمنــني فقــط تصــد التيــار 

تقاومــه…”)87(،  أن  الزمــان وال  لهــذا  القــوي  الرهيــب 

وان رســائله التــي كانــت متثــل معجــزة معنويــة للقــران 

لهــا أن تنقــذ جانبــا ممــن أســس اإلميــان وأركانــه معلــال 

ســبب هــذا كــام يقــول“… أمــا رســائل النــور، فلكونهــا 

معجــزة معنويــة للقــران الكريــم فهــي تنفــذ أســس اإلميان 

وأركانــه، ال باالســتفادة مــن اإلميــان الراســخ املوجــود، 

القلــوب  بإثبــات اإلميــان وتحقيقــه وحفظــه يف  وإمنــا 

وإنقــاذه مــن الشــبهات واألوهــام بدالئــل كثــرية وبراهــني 

ســاطعة”)88(، واتجــه النــوريس إىل الطابــع املوســوعي 

أرسارهــا  عــن  والكشــف  العــرص  قضايــا  معالجــة  يف 

املطهــرة وغريهــا  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــران  مــن 

مــن االتجاهــات الدينيــة التــي وقــف مــن خاللهــا بوجــه 

قــد  النــور  يقــول“إن رســائل  امللحديــن وإفهامهــم كــام 

حلت أكرث من مئة من أرسار الدين والرشيعة والق ران 

الكريــم ووضحتهــا وكشــفتها وألجمــت اعتــى املعانديــن 

امللحدين وأفحمتهم …”)89(، ووصل إىل حل اإلشكال 

الظــن وعــرض  عــن  بعيــدا  العقــل  بالعــودة إىل  معهــم 

بعــض الحــاالت التــي تدعــوا إىل التفكــري واإلميــان منهــا 

كام يقول “…وأثبتت كالشمس ماكان يظن بعيدا عن 

العقــل، كحقائــق املعــراج النبــوي والحــرش الجســامين 

للمعانديــن املتمرديــن مــن الفالســفة والزنادقــة حتــى 

أدخلت بعضهم إىل حظرية اإلميان …”)90(، ودعوتهم 

القــران  معجــزات  والقلــب يف  بالعقــل  التفكــري  إىل 

الكريــم كــام يقــول“… انتهــاج مســلك التفكــر الــذي يأمــر 

بــه القــران الكريــم املعجــز ألينــا…”)91(، ومــا يرافقــه مــن 

األنــوار العظيمــة التــي تتــوارد عــىل العقــل والقلــب يف 

الشــخصية  يقــول عــن تجربتــه  كــام  حقائقهــا املذهلــة 

يف هــذا املوضــوع “…ولقــد تــواردت يف غضــون هــذه 

أنــوار عظيمــة  الثالثــني عــىل عقــيل وقلبــي  الســنوات 

وحقائــق متسلســلة طويلــة، فوضعــت بعــض كلــامت 

من قبل اإلشارات ال للداللة عىل تلك األنوار، لإلشارة 

إىل وجودهــا”)92(، وعلــل فيــام الينطبــق ضمــن قواعــد 

علــم املنطــق الن العقــل اليراعــي يف قواعــده للمشــاعر 

)93(، مســتندا يف  الفكــر يف اغلــب األحيــان  وموازيــن 

ذلــك إىل قولــه تعــاىل“كل يشء هالــك إال وجهــه لــه 

الحكــم واليــه ترجعــون”)94(.

عــىل  كليــا  اعتــامده  ســبب  إىل  النــوريس  وأشــار 

القــران الكريــم يف رســائله وعــده املصــدر الرئيــس يف 

دراســاته التــي انشــغل بهــا ويعــود ســبب ذلــك إىل انــه 

لــه  اليعنــي مل يعــد مــن كتــب الســابقني الذيــن يشــري 

دراســة أمهــات تلــك املصــادر ومنهــا كتــب الشــافعي 

وابــن حنبــل والغــزايل والجرجــاين والســيوطي وغريهــم 

الكريــم مــن حكــم  القــران  لــه يف  يــرى ماتهيــا  )95(، ألنــه 

بخصــوص  يقــول  كــام  واســتخالص حقائقــه  املعجــزة 

لهــا  فــال مصــدر  فيهــا“…  عليــه  اعتمــد  التــي  رســائله 

سوى القران، وال أستاذ لها إال القران، وال ترجع إال إىل 

القــران … ومل يكــن عنــد املؤلــف أي كتــاب آخــر حــني 

تأليفهــا فهــي ملهمــة مبــارشة مــن فيــض القــران الكريــم، 

وتنــزل مــن الســامء القــران ومــن نجــوم آياتــه الكرميــة”)96(، 

ونبــه إىل معجــزة القــران الكريــم الجامــع لشــتى العلــوم 

وانــه يجــب التدقيــق عنــد التفســري الــذي اليقــف عنــد 

حــدود فهــم الفــرد كــام يقــول“… ملــا كان القــران جامعــا 

ألشــتات العلــوم … اليتحصــل لــه تفســري الئــق مــن فهــم 

الفرد الذي قلام يخلص من التعصب ملســلكه وفرس 

بــه، إذ فهمــه يخصــه، ليــس لــه دعــوة الغــري إليــه إال انــه 

القيــام  يعديه”يجيــزه” قبولــه الجمهــور”)97(، ووجــه إىل 

الكريــم  القــران  مــن  بدراســات مســتفيضة يف جانــب 

لكل عامل فيحصل من مجموع تلك الدراسات تفسري 

العــرص  اســتجابة ملســتجدات  الكريــم  للقــران  جامــع 

الحديث كام يقول“… البد للكشف عن معاين القران 

يكشــف  التفاســري…  وجمــع املحاســن املتفرقــة يف 

الفــن “العلــم الحديــث” ومتحيــص الزمــان، مــن انتهاض 

املختلفــني  املتخصصــني  العلــامء  مــن  عاليــة  هيئــة 

يف وجــوه االختصــاص، ولهــم مــع دقــة نظــر وســعة فكــر 
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لتفســريه”)98(، واشــرتط يف ذلــك توافــر الحريــة الفكريــة 

للمفــرس)99(، والســيام انــه عندمــا ابتــدأ بتفســري القــران 

التكــرار يف  البالغــي)100(، وعلــل  القــران  إعجــاز  ببيــان 

طبيعــة الرســائل التــي هــي تفســري للقــران الكريــم بأنــه 

نابــع مــن القــران الكريــم بالرباهــني وإنهــا رضوريــة مســاقة 

لحكمــه ومصلحــة فيهــا دالئــل كلمــة التوحيــد التــي تذكــر 

باستمرار عىل األلسنة، وان تكرارها رضورة التعد نقصا 

فيهــا وال تضجــر القــارئ)101(، ومــن جملــة ماتوصــل أليــه 

إليــه العــامل  الــذي وصــل  النــوريس يف ســبب التأخــر 

التــي  يعــود إىل األمــراض  العــرص  اإلســالمي يف هــذا 

الصــدق،  وانعــدام  اليــأس،  بــه منهــا:  كانــت تعصــف 

وحب العداوة، والجهل، واالستبداد، وانعدام الهمة، 

وعــدم مراعــاة أحــكام الرشيعــة، والتعصــب، والتقليــد 

عــن  فضــال  األوربيــة)102(،  املدنيــة  األعمــى ملســاوئ 

هذا يشري إىل أسباب التخلف يعود إىل تباين األفكار 

الــذي هــو أســاس األخــالق كــام يقــول“إن مــن أهــم تأخرنا 

يف مضــامر املدنيــة بعــد االســتبداد هــو تبايــن األفــكار 

واختالف املشــارب لدى منتســبي ثالث شــعب كبري: 

املــدارس الحديثــة، واملــدارس الدينيــة، والتكايــا”)103(، 

لــذا نجــده يخلــص إىل إن العمــل الحقيقــي هــو الســري 

يف مســرية اإلصــالح منهــا : العمــل عــىل ترســيخ قاعــدة 

اإلميــان الحقيقــي وتنفيــذ الرشيعــة وتطبيــق إحكامهــا 

بإعــالن الخالفــة اإلســالمية والدعــوة  وخدمــة اإلســالم 

إىل الوحــدة اإلســالمية)104(.

لــذا نجــد النــوريس مل يكــن يف موضــع العمــل بــكل 

هذه االتجاهات وإملام بها إمنا كان يعمل عىل متهيد 

الطريــق مــن اجــل إحيــاء العلــوم الدينيــة يف هــذا العــرص 

التــي تحــاول  الــذي واجــه فيــه اإلســالم شــتى العوائــق 

النيــل منــه وهــدم مبادئــه وان ماقدمــه قــد يعمــل عــىل 

أصــالح ولــو جــزء يــرس مــام هــو عليــه العــامل اإلســالمي 

إىل  تحتــاج  حقيقيــة  مواجهــات  مــن  واإلســالم  برمتــه 

إصــالح املجتمــع بالرجــوع إىل القــران الكريــم املــرشع 

النبويــة املطهــرة ومــا  للحيــاة والســنة  األول واألســاس 

يرتبــط بهــام مــن علــوم تســاعد عــىل بنــاء مجتمــع قــادر 

عــىل تحــدي املصاعــب التــي يواجههــا.

الخامتة

ومــام تقــدم نخلــص إىل إن النــوريس عمــل جاهــدا يف 

بيــان الحقائــق اإلميانيــة مــن خــالل إحيــاء العلــوم الدينية 

يف هــذا العــرص باالعتــامد عــىل القــران الكريــم والســنة 

النبويــة املطهــرة، الــذي ميكــن مــن خاللــه الوقــوف ضــد 

اتبــع منهجــا قامئــا  التيــارات املعاديــة لإلســالم، فقــد 

مــن  العلــوم  تلــك  أهــداف  بــني  عــىل أســاس املوازنــة 

مــن  ماتحويــه  وربــط  القرآنيــة  لآليــات  التفســري  خــالل 

توجيه مبا يراه يف العرص الحديث من مواجهات ضد 

اإلسالم واألمة اإلسالمية وتبيان ماهو مقدر وموزون من 

املعجزات يف القران الكريم وعلومه، وكذلك دعا إىل 

تعميــم اللغــة العربيــة لغــة القــران الكريــم وعلومــه ألنهــا 

حســب اعتقــاده هــي الربــاط الوثيــق الــذي يربــط بــني 

املســلمني وهــي رضورة الزمــه لفهــم الديــن اإلســالمي 

وأركانه وعلومه، إن هذه الرؤية التي عالج بها النوريس 

يف إحياء العلوم الدينية يف العرص الحديث يف الفكر 

أو الدعــوة، يرجــع إىل خطواتــه األوىل والصحيحــة التــي 

وضعها منطلقا فيها من القران الكريم واستلهم معانيه 

وتعاليمــه وســار عليــه.

املصادر واملراج 

القران الكريم
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223  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

إشــارات اإلعجــاز يف مظــان اإليجــاز، تحقيــق إحســان قاســم ( 2

الصالحــي، ط3 )القاهــرة، رشكــة ســوزلر للنــرش، 2002م(.

املثنوي العريب النوري، تحقيق إحسان قاسم،)دار سوزلر ( 3

للنرش، التسلسل العاملي 779-323-87-9(.

قاســم ( 4 إحســان  تحقيــق  النــور،  دعــوة  فقــه  يف  املالحــق 

1900م(. للنــرش،  ســوزلر  ط1)دار  الصالحــي، 

آثار بديعية، تحقيق عبد القادر بادليل، بالت.( 5

القدميــة، ط1)دار ســوزلر ( 6 آثــار ســعيد  الشــامية-  الخطبــة 

للكتــاب، 1998م(. الــدويل  العــريب  بــريوت  للنــرش- معــرض 

قزل إيجاز “صيقل اإلسالم، بالت.( 7

شاهني: نجم الدين.

حياة بديع الزمان وجوانبها املجهولة، بالت.( 8

طنطاوي : عبد الله .

العــدد63، شــوال ( 9 النــوريس /مجلــة املنــار،  الزمــان  بديــع 

1379م. 1423هـــ، 

العاشور: مصطفى زيك.

تــه ( 10 حيا عــن  مــة  عا نظــرة   - لنــوريس ا ن  لزمــا ا يــع  بد

، ) 1م 9 1 0 / 1هـــ 4 3 1 ( ، ره ثا وآ

عبد الحميد:محسن.

النــوريس رائــد الفكــر اإلســالمي الحديــث يف تركيــا متكلــم ( 11

العــرص الحديث،)بــريوت، دار األفــاق الجديــدة، 1995م(.

عبد الرحمن بكري: حسن.

الفكــر والدعــوة/( 12 وأثــره يف  النــوريس  الزمــان ســعيد  بديــع 

رواية عبد القادر بادليل يف كتابه “بديع الزمان سرية ذاتية 

مفصلــة”، بــالت.

عيل: اورخان.

النوريس رجل القدر، بالت.( 13

الكيالين: الدكتور جامل الدين والدكتور زياد حمد الصميدعي.

فكــره ( 14 يف  جديــدة  النوريس/قــراءة  ســعيد  الزمــان  بديــع 

2014م(. الزنبقــة،  دار  ط1)القاهــرة،  املســتنري، 

ماس فارس: محمد إبراهيم.

رؤيــة خاصــة حــول اإلمــام بديــع الزمــان ورســائل النور،)مكــة ( 15

املكرمــة، 1422هـــ(.

النعيمي: احمد نوري.

الحركات اإلسالمية الحديثة يف تركيا،)دار بشري، 1993م(.( 16

الحايية

بديع الزمان: سعيد النوريس، الشعاعات، ترجمة إحسان ( 1

2000م(،  ســوزلر،  رشكــة  الصالحي،)القاهــرة،  قاســم 

الزمــان  بديــع  اللــه،  عبــد   : طنطــاوي  صــص277-278؛ 

العــدد63، شــوال 1423هـــ، 1379. النــوريس /مجلــة املنــار، 

م.ن.( 2

عيل :اورخان محمد، سعيد النوريس رجل القدر يف حياة ( 3

امــة،)دار الفضيلــة للنــرش والتوزيــع والتصديــر، 1999م(، 

ص 11.

م.ن.( 4

م.ن.( 5

م.ن.( 6

عبــد الرحمــن بكــري: حســن، بديــع الزمــان ســعيد النــوريس ( 7

وأثره يف الفكر والدعوة/رواية عبد القادر بادليل يف كتابه 

“بديــع الزمــان ســرية ذاتيــة مفصلــة”، بــالت87/1.

النعيمــي : احمــد نــوري، الحــركات اإلســالمية الحديثــة يف ( 8

تركيــا،)دار بشــري، 1993م(، ص56.

عيل: اورخان، النوريس رجل القدر، بالت، صص25-26؛ ( 9

مــاس فارس:محمــد ابراهيــم، رؤيــة خاصــة حــول اإلمــام بديــع 

الزمان ورسائل النور،)مكة املكرمة، 1422هـ(، ص26.

العاشــور:مصطفى زيك، بديــع الزمــان النــوريس- نظــرة عامــة ( 10

عن حياته وآثاره،)1431هـ/1910م(، ص23.

بديع الزمان: الشعاعات، ص25.( 11

م.ن، ص31-30.( 12

اورخان :النوريس رجل القدر، ص30.( 13

م.ن.( 14

حمــد ( 15 زيــاد  والدكتــور  الديــن  جــامل  الدكتــور   : الكيــالين 

الصميدعــي، بديــع الزمــان ســعيد النوريس/قــراءة جديــدة 

يف فكــره املســتنري، ط1)القاهــرة، دار الزنبقــة، 2014م(، 



224  بدي  الزمان بعيد النورة وأثره يـف يحياء العلوم الدينية يـف العرص الحديث

ص15.

طنطاوي، م.ن.( 16

القدميــة، ( 17 ســعيد  آثــار  الشــامية-  الخطبــة   : الزمــان  بديــع 

الــدويل  العــريب  بــريوت  للنــرش- معــرض  ط1)دار ســوزلر 

ص607. 1998م(،  للكتــاب، 

بديع الزمان :م.ن، ص37.( 18

بديع الزمان:م.ن، ص45.( 19

بديع الزمان :الشعاعات، صص572-571.( 20

بديع الزمان : اللمعات، صص361-359.( 21

إحسان قاسم: بديع الزمان، ص45.( 22

م.ن.( 23

إحسان قاسم:م.ن، ص51.( 24

إبراهيم، آية 10.( 25

إحسان قاسم:م.ن، ص51.( 26

ســعيد النــوريس، آثــار بديعيــة، تحقيــق عبــد القــادر بادلــيل، ( 27

بالت، ص607.

شاهني:نجم الدين، حياة بديع الزمان وجوانبها املجهولة، ( 28

بالت، ص258.

اإلســالمي ( 29 الفكــر  رائــد  النــوريس  الحميد:محســن،  عبــد 

الحديــث يف تركيــا متكلــم العــرص الحديث،)بــريوت، دار 

الجديــدة، 1995م(، ص30. األفــاق 

الصالحي، م.ن، ص79.( 30

اورخان :م.ن، ص89.( 31

م.ن.ص234.( 32

م.ن.( 33

شاهني:م.ن، صص444-416.( 34

تحقيــق ( 35 النــور،  دعــوة  فقــه  يف  املالحــق   : الزمــان  بديــع 

إحسان قاسم الصالحي، ط1)دار سوزلر للنرش، 1900م(، 

ص223.

البقرة، آية 3.( 36

البقرة، آية 21.( 37

النساء، آية 103.( 38

الروم، آية 5.( 39

األعراف، 54.( 40

امللك، آية 5.( 41

ياسني، آية 82.( 42

آل عمران، آية 188.( 43

السجدة، آية 44.( 44

التني، آية 4.( 45

طه، اية 20.( 46

الحجر، آية 21.( 47

البقرة، آية 25.( 48

الشمس، آية 9.( 49

اإلرساء، اية1.( 50

النساء، آية 76.( 51

النساء، اية11.( 52

النساء، اية11.( 53

القصص، آية 88.( 54

آل عمران، اية173.( 55

اإلرساء، آية 25-23.( 56

الحجرات، اية10.( 57

فصلت، آية 34.( 58

آل عمران، آية 134.( 59

البقرة، آية 153.( 60

فصلت، آية 36.( 61

األنبياء، آية، 83.( 62

القصص، آية 88.( 63

التوبة، آية 129-128.( 64

الشورى، آية 23.( 65

آل عمران، آية 3؛ بديع الزمان :اللمعات، ص39.( 66

الفتح، آية 29-27.( 67

آل عمران، آية 30.( 68

الطالق، آية 12.( 69

املؤمنون، اية98-97.( 70

الكهف، اية86.( 71

األعراف، اية31.( 72

الزمر، آية 3-2.( 73

األنفال، آية46.( 74

البقرة، آية 238.( 75



225  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

الشمس، آية 10-9.( 76

البقرة، اية41.( 77

إبراهيم، آية 10.( 78

األحزاب، آية 59؛ بديع الزمان :اللمعات، ص299.( 79

مريم، آية 4-1.( 80

البقرة، آية 2.( 81

الروم، آية 8.( 82

البقرة، آية 2؛ بديع الزمان :املثنوي العريب النوري، تحقيق ( 83

العاملــي  التسلســل  للنــرش،  قاســم،)دار ســوزلر  إحســان 

9-87-323-779(، ص626.

الروم، آية 17، 27.( 84

بديع الزمان :الشعاعات، ص626.( 85

بديع الزمان :قزل إيجاز “صيقل اإلسالم”، ص163.( 86

بديع الزمان :املالحق، ص105.( 87

م.ن.( 88

م.ن.ص248.( 89

م.ن.( 90

م.ن.( 91

بديع الزمان:اللمعات، ص456.( 92

م.ن.ص21.( 93

القصص، آية 88.( 94

بديع الزمان:الكلامت، ص73.( 95

بديع الزمان:املالحق، ص221.( 96

بديــع الزمــان: إشــارات اإلعجــاز يف مظــان اإليجــاز، تحقيــق ( 97

ســوزلر  رشكــة  ط3)القاهــرة،  الصالحــي،  قاســم  إحســان 

2002م(، ص20. للنــرش، 

بديع الزمان:م.ن، ص20.( 98

م.ن، صص7، 8.( 99

م.ن، ص21.( 100

بديع الزمان :الشعاعات، ص95.( 101

بديع الزمان :صيقل اإلسالم، ص274، 495.( 102

م.ن، ص472.( 103

بديع الزمان :املالحق، ص195.( 104



15

Maududi, Abul Ala. Towards Understanding the 
Qur’ān. Trans. Zafar Ishaq Ansari. New Delhi: 
Markazi Maktaba Islami Publishers, 2004.

McAuliffe, Jane Dammen, ed. Encyclopedia of the 
Qur’ān. Leiden Boston: Brill, 2006.

Nassimi, Daoud Mohammad. A Thematic Compar-
ative Review of Some English Translations of the 
Qur’ān. Research. The University of Birningham. 
U.K: University of Birmingham Research Archive, 
2008. English.

Pickthall, Marmaduke. “Mr. Yusuf Ali’s Translation 
of the Qur’ān.” Islamic Culture IX.3 (1935).

Qadhi, Abu Ammar Yais. An Introduction to Science 
of the Qur’ān. Birmingham, U.K: Al-Hidayah Pub-
lishing and Distribution, 1999.

Raof, Hussein Abdul. Qur’ān Translation, Discourse, 
Texture and Exegesis. Richmond, Surry: Curzon, 

2001.
Rippin, Andrew, ed. The Blackwell Companion to the 

Qur’ān. West Sussex, UK: Blackwell, 2009.
Robinson, Neal. “Sectarian and Ideological Bias in 

Muslim Translations of the Qur’ān .” Islam and 
Christian-Muslim Relations 8.3 (1997).

Saeed, Abdullah. The Qur’ān, An Indroduction. Lon-
don: Routledge, 2008.

Sherif, M.A. A Biography of Abdullah Yusuf Ali, In-
terpreter of the Qur’ān. Kulalumpur, Malaysia: 
Islamic Book Trust, 1994.

Singh, N.K. and A.R. Agwan,, ed. Encyclopedia of 
the Holy Qur’ān. Delhi: Global Vision Publishing 
House, 2000.

Surty, Ibrahim. Qur’ānic Arabic. Birmingham, U.K: 
Qaf Foundation, 2003.

ENDNOTES

1  Fahad M. Al Malik, Performative Utterances: Their 
Basic and Secondary Meanings with Reference to 
Five English Translations of the Meanings of the 
Holy Qur’ān, Unpublished PhD Thesis, Durham 
E-Thesis: Durham University, 1995, pp. 33-34

2 Abul Hasan Nadwi, in ‘Introduction’ to Tafsirull 
Quran, Abul Majid Daryabadi, , Lucknow, 1981, 
p. xvi

3 Smith, www.clay.smith.name / English _Trans-
lation. htm accessed on 25/11/2014



14 SEMINAR PROCEEDINGS •  VOL.  I I  •  JANUARY 2016

are rendered in modern simple and fluent 
English without any archaic biblical conno-
tation, aiming at the uninitiative readers of 
the Qur’ān. What is special with this phase 
is that the translators are well versed with 
the corpus of English translations of the 
Qur’ān and Islamic literature. Furthermore 
they are aware of the needs of the West-
ern readers. Ahmad Zaki Hammad (2007), 
Tarif Khalidi (2008), Wahiduddin Khan 
(2009) and Abdur Raheem Kidwai (2013) 
represent this current period of the English 
translations of the Qur’ān.

Conclusion
The number of complete English trans-
lations of the Qur’ān throughout the age 
reaches around eighty. The purpose and 
aim of the translators reflect on their se-

lection of words and structures in English. 
Sometimes that leads to omission, mis-
translation and distortion of the Qur’ānic 
text. At first period of English translation 
(1649 to 19 11) of the Qur’ān was filled with 
the renderings of missionary or Orintalists. 
As response to the attack of Orientalists on 
the Qur’ān, Islam and the Prophet, Mus-
lims engaged with translating the Qur’ān 
into English at the second period of Eng-
lish translations of the Qur’ān. The second 
period encompasses number of trends like 
Muslim translation, Converted Muslim 
Translation, Sectarian Translation, Scien-
tific translation, Poetic Translation and 
Feminist Translation. At the third period, 
English translation of the Qur’ān goes into 
the line of skopos theory of translation 
studies.
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sult a number of mistakes are committed. 
As a converted Muslim, he is not fully con-
versant with the entire corpus of Islamic 
scholarship.

A translation by Adbal Haqq Bewly 
and Aisha Bewly, ahusband and wife team 
from Norwich, UK. born of Christian fam-
ily in US converted to Islam in 1968. The 
work is without any explanatory notes on 
background information about the Qur’ān 
an uninitiated reader cannot get much help 
and guidance, as they promised.

(iii) Sectarian Translation
Sectarian translation of the second peri-
od includes those rendered by scholars 
of various schools of philosophy among 
the Muslim community itself. Qadiyani 
translation includes the translators like 
Muhammad Abdul Hakim Khan (1905), 
Muhammad Ali (1917), Sher Ali (1955), 
Malik Ghulam Farid (1969), Muhammad 
Zafrulla Khan (1971) and Rahman Omar 
and Abdul Mannan Omar (2005). Braively 
philosophy represents Ali Ahmad Khan 
Jullundri (1962), Ahmad Raza Khan Barelvi 
(1988) and Abdul Majeed Auolakh (1996). 
Shia sect embodied by Mir Ahmad Ali 
(1964), M.H. Shakir (1968) and Ali Quli 
Qarai (2004).

(iv) Scientific translation
The scientific translation was rendered by 
Rashad Khalifa (1978) and Q. Arafat (1991). 
Born in Egypt, Khalifa was a scholar of 
Science and computer. Khalifa is being 
the first Arab translator of the Qur’ān into 
English. Khalifa’s work is premised on the 
‘numerical theory’, asserting that the com-
puter establishes the miraculous nature of 

the Qur’ān. Once, his blasphemous views 
on the Qur’ān, the Prophet and Hadith 
became public knowledge, he lost all his 
credibility (Kidwai, 2011). Being not firmly 
grounded in Islamic scholarship, Arafat’s 
translation betrays his fondness for dis-
covering some popular current scientific 
ideas in the Qur’ānic text. His command 
over both Arabic and English appears as 
low. His translation is equally erratic and 
unacceptable. It was published only once.

(v) Poetic Translation
A poetic translation of the Qur’ān is ren-
dered by Fazlollah Nikayin (c. 1999). The 
language of tehe Qur’ān is not poetic or 
prosaic. A complete poetic translation is 
rendered by him. According to Smith, there 
is certain success in this effort to capture 
the poetry of the Qur’ān in a way adding 
to the translation conclusively.3

(vi) Feminist Translation:
Laleh Bakhtiar (2007) rendered a feminist 
translation of the Qur’ān. It enjoys the sta-
tus of first English translation of the Qur’ān 
by a feminist activist. The Qur’ānic verse 
related to the women are mistranslated in 
her rendering, as does Ahmad Ali. It does 
not offer even a single explanatory note. 
A.R. Kidwai observes that it is a pity that 
this new translation does not contribute in 
any degree to advancing the understand-
ing of the meaning and message of the 
Qur’ān, notwithstanding the translator’s 
intention to do so.

Third Period (2010 onwards)
At the third period of English translation 
of the Qur’ān (2007 onwards) translations 
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Leicester, U.K. took the initiative of trans-
lating Maududi’s Urdu Tafsīr by an emi-
nent Islamic scholar, Professor Zafar Ishaq 
Ansari. This stands out most of the English 
translations of the Qur’ān by Muslims in its 
elegant presentation and academic creden-
tials. Tafhīm al Qur’ān is characterized by 
author’s deep insights into its worldview, 
and his wide ranging scholarship, both 
classical and modern. It surpasses other 
ventures in the field in terms of its exten-
sive and coherent exposition of the social, 
political, legal and economic teachings of 
the Qur’ān. Prefaced to each Surah is a 
comprehensive introduction dealing with 
its period of revelation, contextual setting 
and themes which enables readers to ap-
preciate better its contents (Kidwai, 2005)

Translation of the Meanings of the Noble 
Qur’ān in the English Language by Muham-
mad Taqiuddin Hilali and Muhammad 
Muhsin Khan have faithfully and judi-
ciously represented the views of classical 
authorities on Tafsīr: Al TAbari, Al Qurtubi 
and Ibn Kathīr. This translation intended 
to ‘present the meanings of the Qur’ān in 
the way the early Muslims had understood 
it’. It is recommended by Saudi Govern-
ment after that of Abdullah Yusuf Ali. The 
Arabic/Qur’ānic terms are kept in Arabic 
and described the meaning in brackets. Its 
English is easy to understand.

(ii) Converted Muslim Translation
This includes the translators like Pickthall 
(1930), Muhammad Asad (1980), T. B. Ir-
ving (1985) and Adbal Haqq Bewly and 
Aisha Bewly (1999). Pickthall, a British 
man of letters, embraced Islam in 1914. 
He realized the need for a suitable English 

translation, as he found the early Muslim 
translations are erroneous. His transla-
tion is the first English translation of the 
Qur’ān, by a native speaker. It faithfully 
represents the sense of the original. He 
does not paraphrase the meaning, rath-
er he adheres closely to the Qur’ānic text 
and in so doing he manages to avoid the 
shortcomings of literal translation. His 
translation transcends other translations 
in the elegance of style and vocabulary. 
The use of the Biblical English tends to a 
stumbling block to an average reader. He 
maintains the conventional mainstream 
Muslim stance and is not guilty of twisting 
or distorting the Qur’ānic text with a view 
to giving it any particular slant (Kidwai, 
2005).

Asad is a convert from Judaism into 
Islam. His translation is in chaste and idi-
omatic English. The translator often refers 
to the Tafsīr of Zamakhshari and offers 
very logical and convincing explanations 
to some verses. However, he uses this ap-
proach to rationalize the concepts like, mir-
acles, faith in hereafter life etc. He appears 
to have been deeply influenced by the 
pseudo-rationalistic Mu’tazalite thought 
(Kidwai, 2005).

T.B. Irving, a scholar and linguist, em-
braced Islam. When his translation ap-
peared first, with the subtitle, ‘The First 
American Version’ it was widely criticized. 
Then it has been changed into ‘The Noble 
Qur’ān: Arabic Text and English Transla-
tion’. The verses are not numbered each. A 
set of verses are presented in a paragraph 
format with the number of the beginning 
verse. His lack of familiarity with Arabic 
idioms was noted by reviewers and as re-
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by Dawood and Arberry.
Edward Henry Palmer’s (1840-1882) 

The Qur’ān is published from Oxford in 
1880. In view of Palmer’s Orientalist cre-
dentials, Max Muller entrusted him with 
the assignment of translating the Qur’ān 
into English, as part of his grand volume 
enterprise, The Sacred Book of the East series. 
All critics opine that he is an Orientalist 
in view point and outlook and made a 
number of mistakes in translation. A. R. 
Kidwai’s comment is that his translation is 
to be approached with utmost caution in 
view of his scant regard for Qur’ānic text 
(Kidwai, 2011).

Other than these translations, even af-
ter1911, Orientalists rendered translations 
of the Qur’ān. Richard Bell’s (1876-1952) 
The Qur’ān Translated with a Critical Rear-
rangement of the Surahs 1937, Arthur John 
Arberry’s (1905-1969) The Koran Interpreted 
1955, Nessim Joseph Dawood’s The Koran 
1956 and Alan Jones’ The Qur’ān Translated 
into English 2007 are the rest Orintal trans-
lations of the Qur’ān which are published 
after 1911. All of these translations are with 
same spirit and tone.

The Second Period (1911-2010)
The second period encompasses number 
of trends:

(i) Muslim Translation
Mainstream viewpoints are undertaken 
by Mirza Abul Fadl (1911), Mirza Hairat 
Dihlawi (1916), Ghulam Sarwar (1920), 
Abdullah Yusuf Ali (1934), Abdul Majid 
Daryabadi (1941), Syed Abul Ala Maududi 
(1967), Muhammad Taqiuddin Hilali and 
Muhammad Muhsin Khan (1977), M. Mo-

hammad Khatib (1986), Mahmoodul Hasan 
and Shabbir Ahmad Usmani (1991). These 
translations are mainly to resist Orientalist 
attack on the Qur’ān and the Muslims.

Yusuf Ali’s translation has occupied the 
pride of place amid English translations 
of the Qur’ān by Muslim scholars in that 
it has been reprinted more than 200 times. 
The Kingdom of Saudi Arabia distributed 
over the years free copies of this translation 
(Kidwai, 2011). It offers a paraphrase of 
the Qur’ān in English rather than a strict 
literal translation. Its style and idiomatic 
English expression underscores many oth-
er translations. However, some of his com-
ments about certain topics such as life after 
death, angels etc. suffer from metaphorical 
views. Yusuf Ali’s translation smacks of 
pseudo-rationalism and apologia in his 
elucidation of many Qur’ānic terms and 
concepts (Kidwai, 2005).

Apart from being representative of the 
mainstream Muslim viewpoint, another 
distinctive feature of Daryabadi’s trans-
lation is his thorough critical study of 
comparative religion, especially the Bible. 
According to Abul Hasan Nadwi2, this 
translation and commentary is undoubt-
edly unique and most acceptable among 
all the exegetical renderings of the Holy 
attempted so far in the English language.

Maududi’s Tafsīr Tafhīm al Qur’ān, one 
of the most influential and popular works 
which has promoted a better understand-
ing of the meaning and message of the 
Qur’ān, originally in Urdu, was translated 
into English by Chaudary Muhammad 
Akbar in 1967 and after his death, Abdul 
Aziz Kamal took over as the head of the 
translators’ board. Islamic Foundation, 
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history of English translations into three, 1) 
first period – 1911, 2) second period (1911- 
2010) and 3) 2010 onwards

First Period (-1911)

Oriental Translations
First period of Qur’ān translation in Eng-
lish is the history of Oriental translations of 
the Qur’ān. It includes the translations like 
Alexander Ross (1649), George Sale (1734), 
John Meadows Rodwell (1861) and Edward 
Henry Palmer (1880). The discouragement 
of Qur’ān translations among Muslims and 
the need of having a translation in English 
motivated the Orientalists to take initiative 
to render the first translation in English.

Alexander Ross’ (1592-1654) The Alco-
ran of Mahomet, Translated out of Arabic for 
the satisfaction of all that desire to looking 
into the Turkish vanities (1649) is published 
from London is the first translation of the 
Qur’ān in English. It is not a translation out 
of Arabic as specified in the title; rather it 
is the English version of Sieur Du Ryer’s 
French translation of the Qur’ān which had 
appeared in 1647. It is a telling example of 
all characteristics of an Orientalist writing 
on Islam –hostility and bigotry towards all 
things which Muslims regard as sacred, 
polemical/missionary designs, insufficient 
familiarity with Islamic texts and serving 
the sole objective of misguiding and preju-
dicing readers against Islam. The narrow-
ness of Ross’s project is betrayed by his 
labeling Islam as a “Turkish” religion. His 
audacity to have attempted a translation of 
the Qur’ān without any knowledge of Ara-
bic is bewildering. The subtitle of his work 
betrays his polemical mind (Kidwai, 2005)

George Sale’s (1697-1736) The Koran, 
Commonly Called the Alcoran of Mohammed 
is published from London in 1734. The 
main motive behind his venture was po-
lemical. Sale was well versed in both Arabic 
language and Tafsīr corpus. A.R. Kidwai 
observes that his translation suffers from 
every conceivable type of defect – omis-
sions, mistranslations and interpolation 
of extraneous material into the body of the 
translation (Kidwai, 2011). For example, 
the recurrent Qur’ānic address ‘yā ayyu-
ha (al) nnās’ is translated as ‘O people of 
Mecca’.

John Meadows Rodwell’s (1808-1900) 
The Koran, The Suras Arranged in Chrono-
logical Order with Notes is published from 
London in 1861 with same motives. While 
taking the cue from the studies carried out 
by Orientalists such as Gustav Weil and 
Theodore Noeldeke on the chronology of 
the Qur’ān, Rodwell attempts, in his trans-
lation, at the rearrangement of Qur’ānic 
Surahs in the chronological order. So doing, 
he disregards altogether the reports which 
consistently record the received Surah or-
der as devised by the Prophet (pbuh) under 
divine instruction, the Muslim sensitivities 
on the subject and the inner contradictions 
in and the flawed logic of his insistence on 
chronological sequencing (Kidwai, 2011). 
All the trappings peculiar to the Orien-
talist/missionary mind are to be found in 
Rodwell’s work. He speaks of the Prophet 
as ‘the crafty author’ of the Qur’ān; under-
scores Christian and Jewish influence on 
the Qur’ān, and hurls all sorts of charg-
es against the Prophet (pbuh) (Kidwai, 
2005). His translation was highly popular 
in West until the appearance of translation 
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A scripture, particularly the Qur’ān, which proclaims itself as a linguistic marvel, 
presents a higher level of difficulty while translating. Translating the Qur’ān is dif-
ferent from all other texts and scriptures. The Words of God cannot be presented in 
any human language and it is difficult to have the formal and dynamic equivalence. 
This paper presents a critical analysis of the available completed English translations 
of the Qur’ān since 1649 to 2014. The history of English translation of Qur’ān consists 
of a number of mindsets/trends/waves like Oriental wave, resisting Orientalists, 
feminist wave in translation, poetic translation, scientific translation, Sufi translation, 
mainstream and traditional renderings and sectarian translation. The paper aims 
to explore the mindset/trends/waves of the translators in rendering their works.
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The Qur’ān translations into Europe
The first translation of the Qur’ān into a 
Western language was made into Latin. 
It was done under the instruction of Peter 
the Venerable, Abbot of Cluny in 1143. It 
was first printed and published by Theo-
dore Bibliander at Basel 1543, four hundred 
years after its composition. The introduc-
tion of the Qur’ān into Latin literature, 
specially its publication in 1543, created a 
further impetus to present it in vernacular 
tongues. An Italian version published in 
1547, was followed by a German in 1616 

and a French in 1647. In 1647 Sieur Du Ryer 
who was the French Consul in Egypt for 
some years translated it into French.1 This 
French translation influenced for the first 
English translation of the Qur’ān in 1649 
by Alexander Ross.

English Translations of the Qur’ān
There are around eighty complete transla-
tions are available in English. The history 
of English translations is the history of 
diverse opinions, viewpoints and under-
standings. It will be better to classify the 



8 SEMINAR PROCEEDINGS •  VOL.  I I  •  JANUARY 2016

troducing the problem and subsequent 
research questions. Translation as a phe-
nomenon is such an incredibly broad idea 
that it can be understood in many different 
ways. When writing this paper, several 
other issues which were not dealt with 
here struck me as interesting topics for 
further research. For example how brand 
and proper names are deal with in transla-
tions, possibly comparing the procedures 
applied according to the culture of origin; 
and it would probably also be interesting 
to examine the differences in treating the 
third languages in books which have very 
different settings. Comparing one of these 
Translations which deal with the foreign 
culture with Malayalam where the culture 
in question is a completely different one 
and in different relation towards the target 
audience.

 Holy books are affecting life situations 
in particular society and thus slowly be-
come the part of their vogues and rituals. 
In the translation of religious books mis-
translation will lead tremendous problems 
in the society. When translating such type 

of Holy book should consider all this prob-
lems. In this case these three translators 
aim is to protect Islamic believes more than 
fidelity to the Source text. So all translation 
uses transliterate word of holy verses inAr-
abic. These Arabic words retain the oracle 
and living values of Islam.

klmbI {KÙ§Ä

1. kn.F³.Al½Zv auehn. ]cnip² JpÀB³ 

]‑cn`mjbpw hymJym\hpw. kmlnXy{]hÀ¯I 

klIcWkwLw, \mjWÂ_pIv ÌmÄ. tIm«bw, 

(1961)

2. hn.Fkv. keow & Ipªpapl½Zv ]pemh¯v. JpÀ 

B³ aebmfkmcw a\mkv ]»nt¡j³kv (1998) 

Beph

3. ]n.F¨v.A_vZpÄ K^qÀ auehn JpÀB³

4. Newmark, Peter.AText Book of Translation Hert-
fordshire Prentic Hall International, 1988.

5. Newmark, Peter. Approaches of Translation. Shon-
gai. Shanghai .Foreign language Education, 2001.

6. Bassnet, Susan. Translation Studies, London & 
New York: Routledge, 1980.

7. Lefevere, Andre (ed). In Translation/History/
Culture: A Sourcebook, London and New York 
Routledge, 2004b, pp. 14-18.
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]cnip² JpÀB³

Parisudha Quran
aebmfkmcw

Malayalasaram
JpÀB³

Quran

അധ്യവായം 1 (Chapter 1)
അൽഫവാതെിഹഃ (Al-Fāthiha)
പ്രവാരംഭം (prarambam)

അധ്യവായം 2 (Chapter 2)
അൽബഖറ (Al-Bakhara)
പശു (pasu)

ഒന്നവാം സർഗം (Onaam Sargam)
അൽഫവാതെിഹ (Al-Fāthiha)

രണ്വാം സർഗം  
(Randam Sargam)
അൽബഖറ (Al-Bakhara)

സൂറത്തുൽ ഫവാതെിഹ
(Sūrathul Fāthiha)

സൂറത്തുൽ ബഖറ
(Sūrathul Bakhara)

 The three translators have a noticeably 
different interpretation.

Titles of chapters should not be neglect-
ed in these comparisons, as they often play 
a guiding role in the ideological structure. 
P.H Abdul Gafur Moulavi’s Quran is word 
to word translation. Thus it makes uncom-
fortable reading; keep the original syntax, 
with only a slight departure from the orig-
inal. A significant alteration occurs in other 
translations.

All three translations used borrowing 
method. In Quran Malayalasaram more 
often used to support the local colour or 
characterize, with not many culture specif-
ic items and foreign words relating to con-
cepts. Any cultural specific words require 
explanation that given in glossary. Any 
cultural specific words should be given 
explanation in glossary. In the case of con-
cepts such as Dulkarnaini, Jumua, Khuraish 
Malakku, Allahu etc have used the same 
transliterate word with some pronuncia-
tion changes. One of the most revealing 
translation crisis point is when some ref-
erence to the source culture is made and 
there is no obvious official equivalent. All 
translators have translated the above terms 
by borrowing. In the case of these terms the 
following points are worth noting. In target 

language since there is no other cultural 
equivalent word. There are number of cul-
tural gap between such terms in the source 
language and target language. They are 
among the most-widely used lexical items 
in both the source and target language. 
In the case of the above terms translators 
have adopted the procedure of explanation 
method or footnoting. As regards foreign 
terms all translators choose the definition 
procedure for better extension and focus 
on this matter since they can substitute this 
words. As regards religious term all trans-
lators have used footnoting procedure since 
by choosing literal translation procedure a 
cultural gap can occur and these terms is in 
the depth of Islamic and Muslim culture. 
All such cultural bound elements should 
explained through footnote.

Conclusion
The present study investigated the strate-
gies used in translation of culture-bound 
elements in three Malayalam translation 
of Holy Quran and the Translating cultural 
elements can be a demanding task due to 
the fact that such elements have specific 
meanings in the culture and language in 
which they arise but not necessarily in 
others. This study sets the scene by in-
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]cnip² JpÀB³

Parisudha Quran
aebmfkmcw

Malayalasaram
JpÀB³

Quran

സത്യവിശ്വാസികളെ! ലഹരി 
ബവാധിച്ച നിലയിൽ (നവാവുളകവാ
ണ്ട്) നിങ്ങൾ പറയുന്നതട് (ഹൃദയം 
ളകവാണ്ട്) ഗ്രഹിക്കു(വവാൻ കഴിയു)
ന്നതുവളര, നമസ്വാരളതെ നിങ്ങൾ 
സമീപിക്കരുതട്. (അപ്രകവാരം 
തളന്ന) ‘ജനവാബതെട്’ ഉള്ളപ്വാൾ 
കുെിക്കുംവപരക്കും (നമസ്വാരളതെ) 
സമീപിക്കരുതട്. [സൂക്ം 43]

Sathyavisvasikale! Lahari badi-
chcha nilayil (navukondu) Nin-
gal parayunnathu (hridayam 
Kondu) Grahikkuvankazhiyu)
nnathu vare namaskarathe nin-
gal sameepikkaruthu. (aprakaram 
thanne) janabaththth ullappol ku-
likkum varekkum (namaskarathe) 
sameepikkaruthu. [Suktham 43]

സത്യവിശ്വാസികളെ, ഉന്മതെരവായി 
നിങ്ങൾ നമസ്വാരപതെവാടടുക്കരുതട്. 
നിങ്ങൾ പറയുന്നളതന്വാളെന്നട് 
നിങ്ങൾക്കുതളന്ന പബവാധ്യമവാകുന്ന
തുവളര നമസ്വാരസ്ഥലതെട് ളെല്ലരു
തട്. അശുദ്ിയുള്ളവർ, അതുവഴി 
കടന്നുപപവാകുന്നവളരവാഴിളക, കുെി
ക്കവാളത അപങ്ങവാട്ടു പപവാകരുതട്. 
[സൂക്ം 43]

Sathyavisvasikale Unmath-
harayi  ningal  namaskara-
thodadukkaruthu.Ningal para-
yunnathenthanennu ningalkku-
thanne bodamundakunnathuvare 
nasakarasthalathhu chellaruthu.
Asuddhiyullavar, athuvahi Kadan-
nupokunnavarozhike, Kulikkathe 
angottu pokaruthu. [Suktham 43]

സത്യവിശ്വാസികളെ, ലഹരി 
ബവാധിച്ചവരവായി നമസ്വാരളതെ 
നിങ്ങൾ സമീപിക്കരുതട്, നിങ്ങൾ 
പറയുന്നതട് അറിയുന്നതുവളര. 
'ജനവാബത്തു'കവാരവായ നിലയിലം 
നമസ്വാരളതെ സമീപിക്കരുതട്. 
[സൂക്ം 43]

Sathyavisvasikale lahari badich-
havarayi, namaskarathhe nin-
gal sameepikkaruthu. Ningal 
paraynnathuariyunnathuvare 
janabathhukaraya nilayilum 
namaskkaruthu [Suktham 43]

Word Structure
]cnip² JpÀB³

Parisudha Quran
aebmfkmcw

Malayalasaram
JpÀB³

Quran
1. കരുെവാനിധിയും പരമകവാരു
െികനുമവായ അല്ലവാഹുവിളറെ നവാ
മതെിൽ (ആരംഭിക്കുന്നു)

Karunan idh iyum parama 
karunikanumaya Allahuvinte 
namathhil (arambikkunnu)

3. ഭൂമിയിൽ (ഭരെം നടത്തു
വവാൻ) ഒരു പ്രതിനിധിളയ ഞവാൻ 
നിപയവാഗിക്കു(വവാൻ പപവാ)കയവാ
ളെന്നു നിളറെ രക്ിതവാവട് മലക്കു
കപെവാടു പറഞ്ഞ സന്ദർഭം സ്മര
െീയമവാെട്.

Bhumiyil (bharanam natathhu-
van) oru prathiyoghiye njan ni-
yogikku(van po)vuka yanennu 
ninte rakshithavu malakkuka-
lodu paranja sandarbham sma-
raneeyamanu

പരമദയവാനിധിയും കരുെവാനിധി
യുമവായ അല്ലവാഹുവിളറെ നവാമതെിൽ

Parmadayanidhiyum karunani-
dhiyumaya allahuvinte namathil

ഭൂമിയിൽ നവാം ഒരു പ്രതിനിധിളയ 
നിശ്ചയിക്കവാൻ പപവാകുന്നു എന്നട് 
നിളറെ നവാഥൻ മലക്കുകപെവാടു 
പറഞ്ഞു.

Bhumiyil njan oru pradhinidhiye 
nischyikkan pokunnu ennu ninte 
nadhan Malakkukalodu paranju.

കരുെവാനിധിയും കവാരുെ്യവവാനു
മവായ അല്ലവാഹുവിളറെ തിരുനവാമ
തെിൽ (ഞവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു)

Karunanidhiyum karunikanuma-
ya Allahuvinte thirunamathhil 
(njan aarambikkunnu)

നിശ്ചയമവായും ഭൂമിയിൽ ഒരു 
ഖലീഫളയ ഞവാൻ നിപയവാഗിക്കു
ന്നതവാെട് എന്നട് മലക്കുകപെവാടു 
പറഞ്ഞ സന്ദർഭം (ഓർക്കുക)

Nischyamayum bhumiyil oru 
khaleefaye njan niyogikkunnatha-
nu ennu Malakkukalodu paranja 
sandarbham (orkkuka)
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Salim & Kunjumuhammed Pulavath con-
vey the meaning and messages of Holy 
Quran to the readers in simple Malayalam. 
The preface stresses the importance of ac-
quainting this work to even non Muslim to 
inculcate the values of religious harmony 
and amity. ‘Quran is divine work of God 
cannot be translated into another language 
unless it is completely known. We human 
being cannot understand him completely. 
Therefore a translation in its real sense 
is impossible. Divine verses are given in 
Malayalam’. Different edition of this book 
indicated the well acceptance it received 
from the public.

Quran Sri Hafiz P.H Abdul Gaffar 
Moulavi is a famous Quran pandit and 
speaker. He explains the aim and objective 
of the work in this preface. He considered 
the glory and depth of holy book while do-
ing translation. It is the duty of a translator 
to diffuse the ideas of holy Quran to the 
worthy according to guide line of prophet. 
The messages are eternal and universal 
with its glory and depth.

Religious texts and the Holy Quran in 
particular, have played a significant role in 
the life of man throughout history by aim-
ing at guiding mankind into the right path. 
Now, the question that arises is that how 
such a global guidance should be carried 
out. While much has been written about 
translating Cultural specific terms from 
the language of their origin into the target 
language, it is not so for Cultural specific 
terms coming from a different culture or 
for elements of other foreign languages 
used in the source text a multi-lingual en-
vironment has been created in Kerala. I 
find it interesting to investigate how trans-

lators cope with this linguistic situation. I 
decided to concentrate in Quran’s Cultural 
specific terms. Quran’s culture is distant 
and rather exotic for Malayalam readers. 
Thus it require more attentions those com-
ing from a culture considerably close and 
generally well-known to the readers.

Analysis of Culture-Bound 
Elements of the Holy Quran
Examine translation strategies applied to 
culture specific items concentrating on ex-
pressions specific for a culture other than 
Malayalam and inserted foreign words in 
Arab origin. To be able to outline some 
general rules about how these distinct 
kinds of items in this specific kind of texts 
is handled by translators, and analyze three 
Malayalam translations made by different 
translators of Holy Quran. The main objec-
tive of the thesis is to outline which are the 
factors that influence translators choice of 
strategies. In this study effort will be made 
to compare culture bound terms concern-
ing cultural specific concepts in the holy 
Quran and three Malayalam translations 
of them to see what kind of procedures 
have been used by different translators 
and which procedure is / are the most ap-
propriate one.

In the following parts the collected data 
will be analysed after being classified on 
the basis of the before mentioned frame-
work. It should be added that although the 
emphasis of this study is culture-bound 
elements. But in the following sections 
some of the culture-bound elements will 
be offered in tables to help the reader have 
a clear understanding of culture-bound 
elements and their meaning in context.
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pensation etc. Harvey and Higgings (1992p 
34-36) adopt methodologies like Exoticism, 
Calque, Cultural borrowing, Communica-
tive translation, Cultural transportation etc. 
The theoretical framework of the present 
study will be the classification made by. He 
proposed seven procedures in the transla-
tion of cultural items, namely, definition, 
literal translation, addition, omission, lex-
ical creation, substitution, and borrowing.

Quran Translation
Holy books have clear and definite aims to 
be achieved giving an orientation to human 
race. Converging a universality accepted 
massage to them may be some of the aim 
of translation. Holy Quran is written with 
some propriety which is related to time 
and place.

This is a humble attempt does a com-
parative study of these Quran Malayalam 
translation of the data gathered consist of 
the terms related to Islamic law in the orig-
inal Arabic text of Holy Quran their equiv-
alents in three English versions Parisuddha 
Quran Paribhashayum Vyakhyanavum by C N 
Ahmed Moulavi (1961), Quran Malayalasar-
am by V S Salim & KunjuMuhammad Pu-
lavath (1998), Quran by P.H Abdul Gaffar 
Moulavi. Then, strategies for translating 
culture-bound terms were applied to the 
terms in question to see which procedures 
have been preferred by those translators.

Objective and aim of tree translation 
are discussed here. Often words denot-
ing cultural peculiarities of a language is 
unique to different translators the method 
and tactics use for are different. Hence it 
is an earnest attempt to find out which 
methods are more proper and useful. Here 

different strategies used in there different 
Malayalam translation of Holy Quran is 
summarized. It is a comparative study. The 
relation between culture and translation 
and different method of cultural transla-
tion are also analyzing.

Addition, Subtraction demanding by 
time and place are done here. When trans-
lation take place there is an attempt for cul-
tural mix up which itself became the reason 
for shift. Whatever be the reason, later these 
changes due to the work become intricate 
with the religion and began to influence the 
belief and customs of the people.

Politics behind the translation
Who decides to do the translation? In 
which language? Who publishes? What 
are the basic traits? Who receiver these 
translation? The level of native and target 
languages? Between which languages? All 
these question are related to the politics 
behind translation. A clear political agenda 
behind the reception and refusal of transla-
tion. A work of act is translated in a definite 
social and political purpose with definite 
aims and objectives. All these are indicated 
in the introduction and preface of these 
translations Holy Quran translation and 
interpretation. The preface says that aim 
of this work is to convey the message of 
Quran to all people irrespective of caste 
and creed. The writing is done above the 
differences in race claw colour to dissem-
inate peace and tranquillity to mankind. 
The differences faced during different con-
tent are also explained in premise.

Quran Malayalasaram
Malayalam expression of Quran by V. S 
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Cultural Translation in Holy Qurān

BINCY DOMINIC
Resaerch Scholar, Sree Sankaracharya University for Sanskrit, Kalady

Translations are the creative construc-
tion absorbing the cultural inheritance 

from the two languages. It decreases dif-
ference between the two languages. And 
stimulate human thinking with fresh ide-
ologies. From this it is clear that translation 
are historical necessaries of cultural and 
traditional aspect of humanity, social as-
pect of it also considered when translation 
are placed as the communication based on 
social construction and activities of target 
language. The aim and strategies used in 
translation are also accordance with the 
needs of readers of target language. Lesson 
in target language consider the diverse 
aspects from different cultural, social and 
linguistic situation. Then translated works 
in target language is taken as serious lit-
erary construction imbibing the cultural 
values of system in new circumstances. 
What is relevant today is an approach to 
cultural situation of target language giving 
importance to readers.

Translation and culture
Language and culture go head in head. 
Each linguistic group reflects its own cul-
tural peculiarities. According to Susan Bass-
nett Language is a heart of cultural body 
(Bassnet1980:13). According to Hans Ver-
meer language is an ingredient of culture. It 
is a translation from innate cultural system 

to the base of the target language. Therefore 
cultural system gets more importance in 
word to word translation. There may not be 
a similarity in word or sentence in the two 
languages. Difference in languages make 
difference in cultural tradition and word 
formation. Some words get new dimension 
in different situation. Therefore translation 
is to done only after understanding the 
syntax of the target language. Translation 
include both language and culture. Eugine 
Nida give equal importance to culture in 
source language. He also understand that 
translators feels the complication in cultural 
and traditional deviation more than the dif-
ference of syntax in languages. Formal and 
dynamic equivalence presented by Nida 
includes the cultural aspects also. It may be 
possible only after deviating from source 
language. The entry of Scopoes theory by 
Hans Vermeer fixed prime agendas of trans-
lation to aim, method etc. Peter Newmark 
grouped the words denoting culture to 
dialectical, social, traditional, and ritualistic 
and ideas to political, religious and artistic 
by understanding the cultural peculiarities 
and demands of the text (Newmark 1998 
:81). He advocate some strategies to make 
best for cultural differences. This include 
Naturalisation, Neutralisation, Descriptive 
and Functional Equivalence, Explanation 
by footnote, Cultural Equivalence, Com-
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