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افتتاحية

نتمنــى لكــم الســنة الجديــدة ونرجــو لكــم كل توفيــق وســعادة يف هــذه املناســبة. إّن هــذا العــدد الجديــد 

مــن مجلــة كــرياال ال يختلــف كثــريا عــن أعدادهــا الســابقة حيــث يقــّدم للقــرّاء جملــة كبــرية مــن الدراســات 

األدبيــة واللغويــة، وتحمــل املجلــة يف طياتهــا نقاشــات جــاّدة حــول القيــم األخالقيــة يف األمثــال بــني 

العربيــة واألرديــة وكــذا التكامــل بــني املعــاين واملفاهيــم يف القــر آن الكريــم. وبهــذا الصــدد، نتقــّدم 

بالشكر الخالص للمشاركني الكبار عىل مساعدتهم اإلبداعية يف تجهيز هذه املأدبة العربية العلمية 

ونحــن عــىل يقــني أن هــذه الجهــود تــؤيت أكلهــا حــني يتصفــح هــذا العــدد، وكــذا نشــكر أعضــاء الهيئــة 

االستشــارية الذيــن جاهــدوا لقــراءة املقــاالت، وقرّاءنــا مــن جميــع مناحــي الحيــاة وندعــو اللــه أن يســتمّر 

تأثريهــا اإليجــايب فيــام بــني الجاليــات املثقفــة.

ونرنــا عديــدا مــن املقــاالت مــن جهــة الباحثــني يف اللغــة العربيــة حيــث يحتاجــون إىل نــر املقــال 

يك يتمــوا رشوط البحــث الجامعــي. ونتمنــى أن يكــون هــذا العــدد عرضــة للقــراءة الصادقــة واالطــالع 

الصحيــح مــن قبــل املثقفــني واألســاتذة والباحثــني والطــالب، ألّن املضمــون يســتحّق ذلــك لتنّوعــه 

وتعّمقــه ولجودتــه. وال يخفــى عــىل  أحــد أن هــذه املجلــة التــي تصــدر عــن قســم اللغــة العربيــة التابــع 

لجامعــة كــرياال تقــّدر املشــاركات األدبيــة واللغويــة والثقافيــة للمســاهمني مــن داخــل الهنــد وخارجهــا، 

بحيــث يقّدمهــا للجمهــور حــني تكتمــل فيهــا رشوط النــر الثابتــة. وباإلجــامل، أن بــاب النــر مفتــوح 

عــىل مرصاعيــه أمــام الدراســات العلميــة القيمــة.

د. تاج الدين املناين

رئيس قسم اللغة العربية

يناير ٢01٩  جامعة كريال - الهند  



قسم اللغة العربية بجامعة كيراال في سطور
تأسيس: عام ٢001 م

الرئيس الحالي
د. تاج الدين املناين

هيئة التدريس الحالية
األستاذ املساعد د. تاج الدين املناين   .1

األستاذ املساعد السيد نوشاد   .٢

محارض عقد د. سهيل   .3

محارض عقد د. محمد شافعي   .4

محارض عقد السيدة نذيرة   .5

الدورات
)Ph.D in Arabic( الدكتوراه يف اللغة العربية

)M.Phil in Arabic( املاجستري يف الفلسفة يف اللغة العربية

)M.A in Arabic Language & Literature( املاجستري يف اللغة العربية وآدابها

)Certificate Course in Communicative Arabic( الشهادة يف التواصلية العربية

)Diploma in Communicative Arabic( الدبلوم يف التواصلية العربية



7  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

 القيم الأخالقية يف الأمثال بني العربية والأردية: 
درا�سة تطبيقية مقارنة

د. تاج الدين املناين
رئيس قسم اللغة العربية- جامعة كرياال- كرياال- الهند

&

د. هند عبد الحليم محفوظ
مدرس بقسم اللغة األردية وآدابها- جامعة األزهر )فرع البنات( - مرص

توطئة

الثقافة الشعبية

الهامــة لدراســة  الثقافــة الشــعبية مــن املداخــل  تعــد 

الشــعوب، إذ تعــر عــن الجوانــب النفســية والشــعورية 

يف حيــاة املجتمعــات، واألمثــال مــن أبــرز عنــارص هــذه 

الثقافــة، ألنهــا متثــل حجــر الزاويــة يف معرفــة املجتمــع، 

فمــام ال شــك فيــه أن الدراســة الحقيقيــة للمجتمعــات 

ال تبــدأ إال مبــا ميكــن أن نســميه بالفلســفة الســائرة، أو 

اليوميــة يف العالقــات االجتامعيــة واإلنســانية، أو تلــك 

اليومــي، وهــذه األمثــال  التعامــل  الجاريــة يف  األفــكار 

هي الصورة البكر أو العذراء لطبيعة الناس وتصوراتهم 

ومعتقداتهم، وعاداتهم وتقاليدهم، وقيمهم األخالقية، 

داللــة  حيــة ويف  حياتهــم يف صــورة  مظاهــر  ومعظــم 

إنســانية شــاملة؛ مــام جعلهــا محــوًرا أساســيًا الهتــامم 

الكثــري مــن العلــامء والباحثــني.

لغتــني  بــني  األمثــال  دراســة  تكــون  أن  آثــرُت  وقــد 

إذ هنــاك مثــة عالقــة وطيــدة  واألرديــة،  العربيــة  هــام 

بينهــام ذكرهــا التاريــخ، وســوف يلقــي البحــث الضــوء 

عليهــا، ومــن ناحيــة أخــرى أردُت معرفــة طبائــع وثقافــة 

وأخالق املجتمع الذي أدرس لغته، والذي يتمثل يف 

الشــعبني الهنــدي والباكســتاين، هــذا مــن ناحيــة، ومــن 

ناحية أخرى يك يتعرف داريس اللغة العربية يف الهند 

وباكســتان عــىل جانــب مــن مالمــح الثقافــة العربيــة.

أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة الدراســة يف إبــراز أهميــة األمثــال كوعــاء 

وتهذيــب  الشــعوب،  بــني  وترســيخها  القيــم  لحفــظ 

تُعــد  كــام  بالديــن،  املرتبــط  غــري  اإلنســاين  الســلوك 

األمثال جزء أصيال من الرتاث الثقايف والذي يعر عن 

هويــة األمــة وأصالتهــا، والــذي يجــب الحفــاظ عليــه عــر 

توثيقــه يف الدراســات واألبحــاث. كــام تعالــج الدراســة 

إحــدى القضايــا الكــرى يف العــامل املعــارص املتمثلــة 

يف حــوار الحضــارات بــني الشــعوب والثقافــات، وهــذه 
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قيمــة أخالقيــة حــث عليهــا اإلســالم يف قولــه تعــاىل ﴿ 

ـا َخلَْقَناكُــْم ِمــْن ذَكَــٍر َوأُنْثَــى َوَجَعلَْناكُــْم  يَــا أَيَُّهــا النَّــاُس إِنَـّ

ُشــُعوبًا َوقَبَائـِـَل لِتََعارَفـُـوا إِنَّ أَكْرََمُكــْم ِعْنــَد اللَّــِه أَتَْقاكـُـْم إِنَّ 
ـَه َعلِيــٌم َخِبــرٌي ﴾1 اللَـّ

اإلنســانية  القيــم  مــدى حضــور  الدراســة  وتعالــج 

واألخالقية يف األمثال العربية واألردية، نظرا لرتاجع القيم 

األخالقيــة يف معظــم مجتمعــات العــامل املعــارص رشقــا 

وغربــا عــىل الســواء، بســبب ريــاح العوملــة والتكنولوجيــا 

وتفــي الحــروب والرصاعــات مــام أثــر بالســلب عــىل 

اســتمرار هــذه القيــم لــي تكــون منــارة يســتضاء بهــا يف 

مسرية املجتمعات نحو التقدم والرقي، وسيظل الرتاث 

منبعــا ثــًر للقيــم التــي نفتقدهــا يف هــذا العــرص، ولذلــك 

ال بد أن نعود إىل هذا الرتاث لي نستعيد هذه القيم 

التــي نفتقدهــا يف حياتنــا املعــارصة. وتذخــر األمثــال 

ســواء العربيــة أو األرديــة بكــم وفــري مــن هــذه القيــم ترددهــا 

الشــعوب يف التعامــالت اليوميــة واملواقــف املختلفــة.

فعضيات البحث

ستحاول الدراسة اإلجابة عىل األسئلة التالية:

مــا هــي الســامت التــي يتســم بــه املثــل األردي يف 	 

بيئتــه، وكذلــك املثــل العــريب؟

العــادات 	  مــن  جــزء  األخالقيــة  القيــم  تُعــد  هــل 

والتقاليــد ومــا عالقتهــا بالقيــم الدينيــة أواالجتامعيــة؟

ماهيــة القيــم األخالقيــة يف منظومــة األمثــال بــني 	 

العربيــة واألرديــة؟

تأثــرت األمثــال األرديــة مــن األمثــال 	  إىل أي مــدى 

والعكــس؟ العربيــة 

هــل اســتقت تلــك األمثــال األرديــة والعربيــة مــن نبع 	 

آخــر يف لغــة أخرى؟

منهج البحث

التحليــيل يف  الوصفــي  املهــج  البحــث  يتبــع  ســوف 

الدراســة

وتقع الدراسة يف عدة مباحث وهي:

العربيــة، . 1 اللغــة  األمثــال يف  األول:  املبحــث 

ويتضمــن التعريــف باملثــل، أهميتــه، وســامته، 

وأنواعــه، وأمهــات كتــب األمثــال يف العربيــة.

املبحــث الثــاين: فجــاء تحــت عنــوان: األمثــال . ٢

التعريــف  عــىل  ويشــتمل  األرديــة،  اللغــة  يف 

اللغويــة،  وجــذوره  صــوره،  األردي،  باملثــل 

كتــب  أمهــات  وأبــرز  أهميتــه،  وخصائصــه، 

األرديــة. األمثــال يف 

املبحــث الثالــث: القيــم األخالقيــة يف األمثال . 3

العربيــة: وقــد بدأتــه مبقدمــة عــن أهميــة القيــم 

ثــم  العــرص،  متعغــريات  األخالقيــة يف ضــوء 

وعالقــة  واصطالًحــا،  لغــة  بالقيــم،  التعريــف 

القيــم األخالقيــة بالعــادات والتقاليــد، وعالقتــه 

ثــم تعرضــت بالدراســة  أيضــا بالقيــم الدينيــة، 

الوفــاء،  كالصــر،  األخالقيــة  القيــم  لبعــض 

الحيــاء، الصــدق... الــخ، مــن خــالل ذكــر أهــم 

الحيــاة  شــيوًعا يف  واألكــر  الدارجــة  األمثــال 

لهــا. اليوميــة 

املبحــث الرابــع: القيــم األخالقيــة يف األمثــال . 4

التــي  بعــض األمثــال األرديــة  األرديــة: ويتنــاول 

الحيــاء،  الصــدق،  الصــر،  قيــم:  إىل  تدعــو 

الديــن،  قضــاء  القناعــة،  التصــدق،  الكــرم، 

واالجتهــاد.

يف . 5 األخالقيــة  القيــم  الخامــس:  املبحــث 

األمثــال بــني العربيــة واألرديــة، ويتنــاول منــاذج 

العربيــة واألرديــة،  بــني  مــن األمثــال املشــرتكة 

بــني  مشــرتكة  أخالقيــة  قضايــا  تعالــج  والتــي 

للغتــني. ا

النتائــج  البحــث بخامتــة تشــتمل عــىل  ينتهــي  ثــم 

التي توصل اليها البحث، ثم ثبت املصادر واملراجع.

أمــا األمثــال العربيــة التــي انتقيتهــا للدراســة، فقــد 

اعتمدت فيها عىل كتاب “مجمع األمثال” للميداين، 



9  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

الكتــاب هــو ديــوان املثــل  ِقيــل عنــه:” إن هــذا  الــذي 

العــريب دون شــك أو منــازع”٢، وأيضــا كتــايب “األمثــال 

العاميــة” ألحمــد تيمــور، و”موســوعة األمثــال الشــعبية” 

إلبراهيــم شــعالن- أمــا األمثــال األرديــة فــكان اعتــامدي 

عــىل معجــم “فــريوز اللغــات اردو جامــع” ملولــوي فــريوز 

الدين، الذي حرص عدد ال بأس به من األمثال األردية، 

بــاب منفصــل، لكنهــا  وهــو مل يفــرد لألمثــال فصــل أو 

جــاءت ضمــن الحــروف، لــذا فقــد جــاءت مرتبــة ومنظمــة 

طبًقــا للحــروف الهجائيــة للمثــل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني

د/ هند عبد الحليم محفوظ

7/ 1٢/ ٢018م

املبحث ا يلأ ا مرال   اللغة الرعلية

ترعيف املرلأ

تتعــدد الصيــغ املختلفــة حــول تعريــف ›املثــل‹ ولكنهــا 

تعــر عــن مضمــون واحــد، ومعنــى متفــق  النهايــة  يف 

عليه. وهذا ما سنلمســه من خالل التعريفات التالية:

قــال املــرد، ›املثــل‹ مأخــوذ مــن املثــال، وهــو قــول 	 

بــاألول، واألصــل فيــه  الثــاين  بــه حــال  ســائر يشــبه 

التشــبيه، فقولهــم: »َمثَــَل بــني يديــه« إذا انتصــب 

معنــاه أشــبه الصــورة املنتصبــة، و »فــالن أَمثَــُل مــن 

فالن« أي أشبه مباله من الفضل. واملثال القصاص 

لتشبيه حال املقتص منه بحال األول فحقيقة املثل 
مــا جعــل كالعلــم للتشــبيه بحــال األول.3

ومن ذلك قول كعب بن زهري4

ــــــا ــــــا مث ــــــوب هل ــــــد عرق ــــــت مواعي اكن
ــل.5 ــ ــ ــ طي ــا اال اال�ب ــ ــ ــ ــا مواعيده ــ ــ ــ وم

الشــاعر خــداع وعــدم وفــاء محبوبتــه،  فقــد شــبه 

بعرقوب الذي يرضب به املثل يف خلف الوعد، قيل 

إنه وعد أخا له مثر نخلة، وقال: ائتني إذا أطلع النخل، 

فلــام أطلــع قــال: إذا أبلــج. فلــام أبلــج قــال: إذا أزهــى. 

فلــام أزهــى قــال: إذا أرطــب. فلــام أرطــب قــال: إذا صــار 
متــرًا. فلــام صــار متــرًا. جــّده مــن الليــل ومل يعطــه شــيئا.6

لــذا فقــد أصبــح مواعيــد عرقــوب علــم لــكل مــا ال 

يصــح مــن املواعيــد.

بفتــح امليــم والثــاء يف األصــل 	  وقيــل أن ›املثــل‹ 

ثــم نُقــل منــه إىل القــول الســائر الفــايش  النظــري، 
›املمثــل‹ مرضبــه مبــورده.7

هــو 	  “املثــل”  أن  العســكري  هــالل  رأي أيب  ويف 

الــكالم، وأن كل حكمــة  بــني شــيئني يف  التامثــل 

ســائرة تســمى مثاًل وأن القائل قد يأت مبا يحســن 

مــن الــكالم أن يتمثــل بــه إال أنــه ال يتفــق أن يســري فــال 
يكــون مثــاًل.8

و »املثــل« كلمــة مفــردة جمعهــا أمثــال وهــي جملــة 	 

مــن القــول مأخــوذة مــن كالم أو قامئــة بذاتهــا تُنقــل 
ممــن وردت فيــه إىل مــا يشــابهه دون تغــري.٩

وهنــاك مــن عــرف “املثــل” بأنــه قــول محــي ســائر 	 

بحــال  فيــه  حــى  الــذي  حــال  تشــبيه  بــه  يقصــد 

الــذي قيــل ألجلــه، أي يشــبه مرضبــه مبــورده، مثــل 

رّب مصيبــة  أي  رام(  غــري  مــن  رميــة  قولــك:)رّب 

أنــه يخطــئ، وهــذا املثــل  حصلــت مــن رام شــأنه 

يــرضب للمخطــئ يصيــب أحيانــا، وعــىل هــذا فــال 
بــد لــه مــن مــورد يشــبه مرضبــه بــه.10

كام أشار الزمخري إىل هذه املعاين يف كشافه 	 

فقــال: “واملثــل” يف أصــل كالمهــم مبعنــى املثــل 

للقــول الســائر املمثــل مرضبــه  ثــم قيــل  والنظــري، 

مبــورده مثَــَل، ثــم قــال: وقــد أســتعري املثــل للحــال 
أو القصــة أو الصفــة إذا كان لهــا شــأن وفيهــا غرابــة”11

مــام ســبق نســتخلص مفهــوم “املثــل” يف أبســط 

لــه بأنــه جملــة مــن القــول التــي تَِشــيع وتنتــر  تعريــف 

ويَْكــر دورانهــا عــىل األلســنة، فــإذا كانــت هــذه الجملــة 

صائبــة وصــادرة عــن تجربــة لكنهــا ال تــدر عــىل األلســنة 

فتســمى حكمــة.



10  الميم ا  ةسية   ا مرال ل  الرعلية يا رديةأ دراسة تقبيمية ممارلة

أهمية املرل

لألمثال أهميتها العظمى التي أهلتها للعيش زمًنا 	 

طويــاًل، حتــى شــاعت وانتــرت، ولقــد أكــد القــرآن 

تلــك األهميــة يف إدراك الحقائــق،  الكريــم عــىل 

آيــة  أكــر مــن  فهــو يســتعملها للتفكــر والتدبــر يف 

مثــل قولــه تعــاىل:
بَُها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن(1٢ )َوتِلَْك اأْلَْمثَاُل نرَْضِ

ـِذي اْســتَْوقََد نَــاًرا فَلَــامَّ أََضــاَءْت  )َمثَلُُهــْم كََمثَــِل الَـّ

َوتََركَُهــْم يِف ظُلُــاَمٍت الَّ  ِبُنورِِهــْم  ـُه  اللَـّ َذَهــَب  َحْولَــُه  َمــا 
وَن(13 يُبْــرِصُ

كُلِّ  ِمــن  الُْقــرْآِن  ــَذا  َهٰ يِف  لِلنَّــاِس  بَْنــا  رَضَ )َولََقــْد 

َمثـَـٍل ۚ َولَــِن ِجئْتَُهــم ِبآيـَـٍة لَّيَُقولَــنَّ الَِّذيــَن كََفــُروا إِْن أَنتُــْم إاِلَّ 
ُمبِْطلُــوَن(14

تحتــاج  الكريــم  القــرآن  أمثلــة  إدراك  فــإن  ولهــذا 

إىل عقــول متفتحــة ناضجــة إلدراك طبيعــة مدلوالتهــا 

املتعــددة. وخصائصهــا 

وكذلــك أهتــم رســولنا الكريــم يف أحاديثــه الريفــة 	 

باألمثــال التــي كان ينــري بهــا إدراك الصحابــة ليقــرب 

لهم املعاين العميقة والدقيقة ويستحث عقولهم 

عــىل التفكــري مثــل قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: “مثــل املؤمنــني يف 

توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد إذا 

اشــتى منه عضو تداعى له ســائر الجســد بالســهر 

والحمى”

كــام مل يخــل الشــعر قدميــه وحديثــه مــن الكثــري مــن 	 

األمثــال التــي تعكــس الحكمــة يف التعامــل، فقــد 

استشــهد املــاوردي يف كتابــه “األمثــال والحكــم” 

التــي ذهبــت مذهــب  الشــعرية  األبيــات  مبئــات 

األمثــال لجــامل حكمتهــا، وايضــا الشــاعر زهــري بــن 

أيب سلمى، وأيب العتاهية، وأيب الطيب املتنبي، 

وأيب العالء املعري، وأمري الشــعراء أحمد شــوقي 

والرصــايف، وغريهــم.

هــذا وللمثــل أهميــة عظمــى يف حياتنــا حتــى أنــه 	 

فيهــا  يقــام  التــي  الهامــة  العلــوم  مــن  علــم  أصبــح 

دراسات وأبحاث، فهو صورة صادقة عن املجتمع 

أن “للمثــل أهميــة  كــام  عــن جميــع جوانبــه،  يعــر 

بالغــة ومكانــة رفيعــة، ومنزلــة مرموقــة، حيــث إن لــه 

أثــرًا يف الــكالم إذا ُجعــل فيــه، وتكمــن أهميتــه يف 

أنــه أفضــل وأقــرص طريــق إليضــاح مــراد املتحــدث 
بأســلوب محبــب للنفــوس خفيــف عليهــا”15

ويشــري املــاوردي إىل التأثــري النفــي لألمثــال، حيــث 

يقــول:

لألمثــال يف الــكالم موقــع يف األســامع، وتأثــري يف 	 

القلــوب، ال يــكاد الــكالم املرتّــل يبلــغ مبلغهــا وال 

يؤثــر تأثريهــا، ألن املعــاين بهــا الئحــة والشــواهد بهــا 

واضحــة، والنفــوس بهــا واقعــة والقلــوب بهــا واثقــة 

والعقــول لهــا موافقــة، فلذلــك رضب اللــه األمثــال 

يف كتابــه العزيــز وجعلهــا مــن دالئــل رســله، وأوضــح 

بهــا الحجــة عــىل خلقــه، ألنهــا يف العقــول معقولــة، 
ويف القلــوب مقبولــة.16

وميكن أن نستنتج أهميته يف النقاط التالية:

والطقــوس . 1 والتقاليــد  العــادات  األمثــال  تعكــس 

واملأثــورات الشــعبية للمجتمعــات، لــذا فهــي تعــد 

مصــدًرا مهــاًم للباحثــني لدراســة الشــعوب.

تتضمن األمثال قياًم أخالقية لدى الشعوب.. ٢

السياســية . 3 الحيــاة  يف  النظــر  وجهــات  تعكــس 

للشــعوب. واألقتصاديــة 

كــام تتضمــن إشــارات عــىل كيفيــة تفكــري الشــعوب . 4

واملســتوى الحضــاري الــذي وصلــت إليــه.

تعتــر شــواهد لغويــة وبالغيــة عــىل لغــة شــعب مــن . 5

الشعوب.

سامت املرل

يجتمــع يف املثــل أربعــة ال تجتمــع يف غــريه مــن الــكالم، 

إيجاز اللفظ، وإصابة املعنى، وُحسن التشبيه، وجودة 
الكناية، فهو نهاية البالغة.17

وقال ابن املقفع: إذا جعل الكالم مثال كان أوضح 
للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع لُشُعوب الحديث.18
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ألواع املرل

املثل املوجز السائر: وهو إما كتايب أو شعبي.. 1

العاليــة  الثقافــة  عــن ذوي  الصــادر  وهــو   كتــايب: 

املكاتبــات. يف  ويســتخدم  والخطبــاء،  كالشــعراء 

اللغــة، ويشــيع عــىل   شــعبي: غــري مقيــد بقواعــد 
العامــة.1٩ ألســنة 

التمثيــل املركــب: وهــو رسد . ٢ أو  القيــايس  املثــل 

وصفــي أو قصــي أو صــورة بيانيــة لتوضيــح فكــرة 

ما عن طريق التشبيه والتمثيل ويسميه البالغيون 
التمثيــل املركــب.٢0

املثل الخرايف: وهي حكاية ذا مغزى عىل لســان . 3

غــري اإلنســان، لغــرض تعليمــي أو فكاهــي ومــا أشــبه 
ذلــك كقولهــم “أكلــت يــوم أكل الثــوُر األبيــُض” ٢1

الكتــايب  بشــكليها  العربيــة  األمثــال  ولقــد غطــت 

والشــعبي جميــع جوانــب الحيــاة تقريبــا وتذخــر املكتبــة 

العربيــة بالعديــد مــن املؤلفــات التــي جمعــت األمثــال 

العربيــة بأنواعهــا املختلفــة.

أمهات كتب ا مرال   اللغة الرعلية

أدبيــة  كنــوزا  وقدمــوا  باألمثــال  علامؤنــا  أنشــغل  لقــد 

مهمــة شــكلت ملمًحــا مهــام مــن مالمــح ثقافتنــا العربيــة 

واإلســالمية نشــري إىل أهمهــا:

»أمثال الضبي« للمفّضل الضبي، ت)180هـ(	 

»األمثال« لزيد بن رفاعة.	 

»فصل املقال يف رشح كتاب األمثال« أليب عبيد 	 

بن سالم، ت)٢٢4هـ(

»الفاخر« للمفضل بن سلمة، ت)٢٩1هـ(	 

بــن 	  الســائرة« لحمــزة  الفاخــرة يف األمثــال  »الــدرة 

األصفهــاين، ت)351هـــ(. الحســن 

لعســكري، 	  ا هــالل  أليب  األمثــال«  »جمهــرة 

) 3هـــ ٩ 5 ( ت

»األمثال« لعيل بن الفضل الطالقاين، ت)4٢1هـ(	 

»ألمثال« أليب الفضل امليكايل، ت)436هـ(	 

امليــداين، 	  لفضــل  ا ألبــو  األمثــال«  »مجمــع 

) 5هـــ 1 0 ( ت

للزمخــري، 	  العــرب«  أمثــال  »املســتقىص يف 

ت)538هـــ(.

املبحث الراينأ ا مرال   اللغة ا ردية

ترعيف املرلأ

يطلــق عــىل املثــل يف األرديــة »رضب املثــل« وهــي 

مفــردة جمعهــا »رضب األمثــال«، وهــى جملــة أو عبــارة 
كــر تداولهــا بــني النــاس.٢٢

كــام يطلــق عــيل املثــل ايضــا “كـہـــاوت” مبعنــى: 

مثــل أو قــول، وهــي كلمــة مفــردة مؤنثــة تجمــع بإضافــة 

يــاء ونــون غنــة، فتصبــح »كـہـــاوتيـں«: أمثــال. ورمبــا يرجــع 

السبب وراء تسمية املثل بهذا االسم »كـہـاوت« يكمن 

يف تعريفــه بأنــه عبــارة عــن قــول، شــيع وكــر تداولــه عــىل 

األلســنة حتــى أصبــح مثــاًل، وهــذه الكلمــة »كـہـــاوت« 

مشــتقة مــن املصــدر »كـہنــا«: أن يقــول.

شــفيع  ذكــره  مــا  منهــا  تعريفــات عديــدة  وللمثــل 

بانــه: صديقــي  أحمــد 

تعــر عــن  »يُطلــق يف األرديــة عــىل جمــل خاصــة 

تجارب محددة مر عليها سنوات عديدة، وقد انترت 

بــه.  وكــر تداولهــا بــني النــاس، وصــارت مثــاًل يقتــى 

أدبيًــا، حيــث  األرديــة عليهــا شــكاًل  أهــل  وقــد أضفــى 
أســتخدموه يف أحاديثهــم اليوميــة وكتابتهــم األدبيــة”٢3

بينام يشري شمس بدايوىن إىل ان للمثل تعريفات 

بــني هــذه التعريفــات،  عديــدة، ومــن خــالل املناظــرة 

ميكــن اســتخالص مفهــوم يتلخــص يف النقــاط التاليــة:

املثل جملة قصرية موجزة، اُشتهرت لكرة تداولها . 1

بني الناس، وهي تعالج قضية يف املجتمع، سواء 

كانت أخالقية أو عقائدية.

جملــة قيلــت بنــاء عــىل تجــارب إنســانية قدميــة، . ٢

لكنها ظلت حارضة يف الوجدان الشعبي، وهذه 

الجملــة قــد تصــاغ شــعرًا أو نــرًا.
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تنطبــق أحداثهــا . 3 واقعــة  بهــا يف  جملــة يستشــهد 

لــكل  حيــث  املثــل،  مضمــون  عــىل  وتفاصيلهــا 

مقــال. مقــام 

وتقاليــد . 4 عــادات  عــىل  مــن خاللــه  الضــوء  يلقــي 

املختلفــة. الشــعوب 

العامــة . 5 مــن  املجتمــع  طبقــات  جميــع  يســتعمله 
واملبدعــني.٢4 والكتــاب  والخاصــة 

يللمرل ا ردي مرنيانأ

أحدهام، حقيقي وهو بعيد عن املعنى املراد.. 1

والثاين، مجازي، وهو املعنى املقصود.. ٢

وال ميكن التبديل أو االســتبدال يف ألفاظ املثل، 

فهــو جملــة تســتخدم كــام هــي دون أن يدخــل عليهــا 

أي تغيــري يف ألفاظــه، وهــي يف نفــس الوقــت ال تلتــزم 

بقواعــد اللغــة األرديــة. ويحمــل املثــل مــن وراءه قصــة، 

ثقافيــة،  تاريخيــة، حضاريــة،  تكــون  قــد  القصــة  هــذه 

اجتامعيــة، أخالقيــة، أو سياســية، وهنــا ال يذكــر تلــك 

الواقعــة أو الحادثــة التــي قــد تطــول، إمنــا يكتفــى بذكــر 

انتــرت  والتــي  إليهــا،  تشــري  التــي  الكلــامت  بعــض 
النــاس.٢5 بــني  واشــتهرت بخلفيتهــا 

يللمرل أيضا صورتانأ

األوىل، مطابقــة لواقــع الحــال واملســلامت البديهيــة، 

ہـــاتهـ ســـے بجتــى ہے”:  ومنهــا ذلــك املثــل: “تــاىل دو 

وترجمته، التصفيق يكون بكلتا اليدين، مبعنى أن اليد 

الواحدة مبفردها ال تستطيع التصفيق، وايًضا “جو بوؤ 

گـے وہـــى كاڻو گے”: وترجمتــه، مــن زرع حصــد، مبعنــى 

أن مــن يجتهــد ويتعــب يجنــى مثــار جهــده.

والثانيــة، تــأىت يف صــورة خياليــة ســواء كانــت كنايــة 

تلتــزم  الحــال، فهــى ال  اســتعارة، حســب مقتــى  أو 

نــام  نـــہ لكهـــے  “پـڑهـــے  للمثــل، مثــل  الحــرىف  باملعنــى 

محمــد فاضــل”٢6 وترجمتــه، ال يعــرف القــراءة وال الكتابــة 
واســمه محمــد فاضــل، أي حصــل عــىل درجــة علميــة.٢7

الجذير اللغوية للمرلأ

اللغــة األرديــة هــي لغــة وليــدة نشــأت مــن امتــزاج العديد 

من اللغات التي شاركت يف تكوينها، وتحتل الفارسية 

بصفة خاصة املرتبة األوىل بني هذه اللغات، ثم تليها 

العربيــة، لــذا إذا أردنــا تصنيــف املثــل مــن حيــث لغتــه، 

ســنجد أن عــددا ال بــأس بــه مــن األمثــال األرديــة، مأخــوذ 

مــن اللغــة الفارســية، وبعضــه مأخــوذ مــن العربيــة، ســواء 

اســتخدم يف لغتــه األصليــة، أو ترجــم إىل األرديــة، ومــن 

األمثال التي اســتخدمت بلغته األصلية )العربية(:

»االنتظار أشد من القتل«

»االقارب كالعقارب«

»العاقل تكفيه االشاره«

»كل شيئ يرجع إىل أصله«

»كل طويل أحمق إال عمر رىض الله عنه«

»كالم امللوك ملوك الكالم«

كــام هنــاك ثــروة ال بــأس بهــا مــن األمثــال الفارســية 

دخلــت إىل األرديــة دون تغيــري فيهــا ومنهــا:

»آب آمــد تيمــم برخاســت«: إذا حــرض املــاء بطــل 

التيمــم.

»آفتاب آمد، دليل آفتاب«: طلوع الشمس، دليل 

عىل الشمس.

»خانـہء شيشـہ را سنـگ بس است«: منزل الزجاج 

تكفيه الحجارة.

ہ«:  آہســتـ ہ  آہســتـ متــام  مــاه  شــود  نومــى  ہ  »مـــ

مكتمــال يصــري  بالتدريــج  الجديــد(  الهالل)القمــر 

 صائص املرلأ

مام سبق ميكن استخالص خصائص املثل وهي:

التكثيف واإليجاز.. 1

التوريــة، حيــث يحمــل املثــل معنيــني، أحدهــام . ٢

قريــب غــري مقصــود، وال’خــر بعيــد وهــو املعنــى 

املقصــود.

ال يلتزم بقواعد اللغة األردية.. 3

ال يجوز التغيري أو التبديل يف ألفاظه.. 4
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إرث . 5 هــو  لــذا  الفئــات،  بــني جميــع  لغــة مشــرتكة 

املجتمــع. طبقــات  لكافــة  مشــرتك 

أهمية املرلأ

يف 	  محفوظًــا  اليــوم  اىل  زال  مــا  األردي  املثــل 

القلــوب، وهــذا يــدل عــىل مــدى أهميتــه وعظمتــه 

بــه، يف الحفــاظ  يقــوم  الــذي  الــدور  ونجاحــه يف 

هويــة  وكذلــك  األرديــة  اللغــة  وكيــان  هويــة  عــىل 

پريــم،  أكــد عليــه د/ ســيفى  مــا  املجتمــع، وهــذا 

قائــاًل: يشــري  حيــث 

والهنديــة  األرديــة  ومحاوراتنــا  أمثالنــا   »مازالــت 

محفوظة إىل اليوم، وهذا يدل عىل عظمة ونجاح 

بــه، حيــث يســتخدمها  يقــوم  الــذي  الــدور  ذلــك 

كافة طبقات املجتمع من محبى الفكاهة، محبى 

اللغــة العاميــة، والثقافــة، ملــا يحمــل مــن خالصــة 

تجــارب إنســانية مــر عليهــا ســنوات مضــت، وإذا 

ألقينــا نظــرة عــىل أهميتــه وخصائصــه، فقــد تصيبنــا 

الحــرية والدهشــة، إذ يحمــل داخلــه خصائــص كل 
حقبــة تاريخيــة، وحيــاة مجتمعــات بأكملهــا«.٢8

كــام أن للمثــل أهميــة أخــرى تكمــن يف قدرتــه عــىل 	 

تجنبا أستخدام عبارات وأحاديث قد تطول، هذا 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى قــد يصعــب البــوح 

بهــا لآلخريــن، وهــذا مــا أشــار إليــه د/ شــفيع أحمــد 

صديقــي، حيــث يقــول:

إنــك  املثــل،  بهــا  يقــوم  التــي  األدوار  أهــم   »مــن 

تســتطيع مــن خاللــه قــول مــا تريــد بأســلوب فكاهــي 

ال يُغضــب أحــد، فــإذا مــا طلــب منــك شــخصا أن 

يقــرتض مــااًل منــك، فــإذا مل ترغــب يف اقرتاضــه، 

فإن أســتخدامك لألمثال يف هذه الحالة يجنبك 

لــك  يوفــر  أنــه  وكــام  مــؤمل،  حديــث  اســتخدام 

محــاوالت البحــث عــن مــررات مقنعــة لآلخــر، فــإذا 

قلــت لــه: »يــار! چيــل كـــے گهونســلـے ميـــں مانــس 

اللحــم  يــا عزيــزي! كيــف جــاء  كـہـــاں«٢٩ وترجمتــه: 

يف عــش الحــدأة.

كــام يسرتســل قائــاًل موضحــا أهميــة املثــل وتأثــريه 	 

عــىل اللغــة األرديــة، فيذكــر:

 “اللغة األردية تذخر بالعديد من األمثال، فكام أنه 

يزيــني اللغــة، وبهــا يقــدر ســعتها، كذلــك هــو يؤثــر 

لــه.  فيهــا وذلــك مــن خــالل االســتعامل الصحيــح 

كــام أن أهميتــه ال تتوقــف عــىل قدرتــه يف توصيــل 

هدفنــا وغايتنــا مــن اســتخدامه فقــط، لكنــه أيًضــا 
ــا بديًعــا”30 يضفــي اســلوبًا بيانيً

أمهات كتب ا مرال ا رديةأ

بالرغــم مــن أن اللغــة األرديــة تزخــر بالعديــد مــن األمثــال، 

إال أن الدراســات التى تجري حوله قليلة للغاية، وهذا 

هــو حــال الدراســات االدبيــة حــول االمثــال عــىل مســتوى 

اللغــات العامليــة، ومــن أهــم هــذه األعــامل حولــه:

»مشــركـہ رضب االمرــال« للدكتــور زيــب النســاء، 	 

وأهــم مــا مييــز هــذا العمــل أنــه قــد أورد فيــه األمثــال 

اللغــة األرديــة والعربيــة والفارســية  بــني  املشــرتكة 

واإلنجليزيــة، وهــو يشــتمل عــىل أربعامىــة وســت 

ومثانــني مثــاًل، مرتبــة ترتيبــا أبجديــا لحــروف اللغــة 

اإلنجليزيــة.

»محبــوب االمرــال« ملؤلفــه حاجــي مولــوي محــب 	 

عــامل، وهــو يشــتمل عــىل 6٩5 مثــاًل، وأهــم مــا مييــز 

هذا الكتاب أنه يجمع بني األمثال األردية والعربية 

والفارسية والبنجابية واإلنجليزية كل تلك اللغات 

يف مجلــد واحد.

» زينـــہ االمرــال« مؤلفــه مولــوى حافــظ جــالل 	 

الديــن، وهــو يعــد خزينــة حقيقيــة لألمثــال األرديــة، 

الفــني وثالمثائــة مثــاًل مرتبــة  حيــث يشــتمل عــىل 

أبجــدي. ترتيــب 

ملؤلفــه ســيد يوســف 	  اســوال يامرــال«  »معســع 

بخــاري الدهلــوي، وهــو يضــم األمثــال املشــرتكة 

الفارســية،  العربيــة، األرديــة،  لغــات هــي:  لســت 

الســندية، البنجابيــة، والبشــتو، وهــو يشــتمل عــىل 

ألــف مثــل. خمــس وعــرون 
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يفــاريس رضب 	  عــعيب  مســترمل  ميـــں  »اردي 

االمرــال« ملؤلفــه مقبــول الهــي، والــذي يشــتمل 

والفارســية  العربيــة  األمثــال  مــن  العديــد  عــىل 

اللغــة  ترتيبــا أبجديــا لحــروف  واألرديــة، وقــد رتبهــا 

العربيــة.

والــذي 	  لـــ وارث رس هنــدي،  ا مرــال«  »جامــع 

مثــاًل. وســبعة  ومثامنائــة  آالف  تســعة  عــىل  اشــتمل 

»سامــوس فــريز اللغــات« الــذي ضــم العديــد مــن 	 

االمثــال ضمــن كل حــرف، لكــن مل يفــرد لــه بــاب او 

فصــل منفصــل.

 املبحث الرالثأ الميم ا  ةسية 
  ا مرال الرعلية

لألخــالق أهميــة بالغــة ملــا لهــا مــن تأثــري كبــري يف حيــاة 

بهــا  األفــراد والجامعــات واألمــم، ولهــذا فقــد حفلــت 

عنايــة،  أميــا  بهــا  واعتنــت  الســاموية  األديــان  جميــع 

فقــد بينــت ســور القــرآن الكريــم وآياتــه أســس األخــالق 

ومكارمهــا31، وكذلــك اعتنــت الســنة النبويــة باألخــالق 

واملعامــالت عنايــة فاقــت كل التصــورات، فقــد قــال 

مــكارم األخــالق«3٢. ملسو هيلع هللا ىلص »إمنــا بعثــت ألمتــم 

واحــدة،  وتــرية  عــىل  تســري  ال  اإلنســانية  والحيــاة 

فالحركــة مــن طبيعــة الحيــاة، فــال يوجــد شــئ يبقــى عــىل 

حالــه دون تغيــري، لذلــك تتعــرض املجتمعــات البريــة 

بــني الحــني واآلخــر ملتغــريات مختلفــة، قــد تكــون بفعــل 

البــر، وقــد تكــون نتيجــة الظواهــر الطبيعيــة والثــورات 

ذلــك حــدوث  عــىل  والتكنولوجيــة، ويرتتــب  العلميــة 

تغــريات مختلفــة يف أســلوب حيــاة النــاس وســلوكياتهم 

وقيمهــم األخالقيــة ســلبًا وإيجابـًـا، مــام يــؤدي إىل زعزعــة 

القيــم  بتلــك  التمســك  أن  إذ  اســتقرار املجتمعــات، 

اســتقرار املجتمعــات، وتقدمهــا،  األخالقيــة هــي رس 

وخــري دليــل عــىل ذلــك تلــك املعجــزة اليابانيــة، فقــد 

سئل أحد وزراء اليابان ما رس تقدم اليابان هذا التقدم 
؟ فقال الوزير: »الرس يرجع إىل تربيتنا األخالقية.. »33

ترعيف الميم ا  ةسية

القيــم لغــة: تعــرف بأنهــا جمــع لكلمــة قيمــة، وهــي الشــئ 

ذو املقدار أو الثمن.)34(

اصطالًحــا: هــي مجموعــة الصفــات األخالقية التي 

عليهــا.  االجتامعيــة  الحيــاة  وتقــوم  البــر  فيهــا  يتميــز 

وهنــاك عــدة تعريفــات للقيــم منهــا:

القيــم: عبــارٌة عــن مجموعــٍة مــن األحــكام االنفعاليــة . 1

نحــو  الشــخص  تقــود  والتــي  العقــل،  مــن  النابعــة 

مــن  القيــم  هــذه  وتُكتســب  واتجاهاتــه،  رغباتــه 

وتُصبــح  الشــخص  فيتّربهــا  املحيــط  املجتمــع 

هــي املُحــرَِّك لســلوكياته العامــة والخاصــة، والِقيــُم 

تختــص  عــن مجموعــة صفــات،  عبــارٌة  األخالقيــة 

بجوانــب الشــخصيّة التــي يصــدر الفــرد مــن خاللهــا 

األحــكام الُخلُقيّــة التــي تتوافــق مــع طبيعة األعراف، 

الســائدة يف  والقوانــني  والتقاليــد،  والعــادات، 

األحــكام  هــذه  وتكــون  فيهــا،  يعيــش  التــي  البيئــة 
مــع قناعــات الشــخص وضمــريه.35 متوافقــًة 

كــام عرفهــا البعــض بأنهــا »مجموعــة مــن املعــاين . ٢

ضوئهــا  ويف  النفــس  يف  املســتقره  والصفــات 

وميزانهــا يحســن الفعــل يف نظــر اإلنســان أو يقبــح، 
ومــن ثــم يقــدم عليــه أو يحجــم عنــه.36

وقــد عرفهــا بعــض العلــامء بأنهــا »التحــيل باملليــح . 3
والتخــيل عــن القبيــح »37

وتنقسم القيم األخالقية إىل نوعني:

خلق محمود. 1

خلق مذموم. ٢

الخلــق املحمــودأ صفــة ثابتــة ىف النفــس فطريــة 	 

أو مكتســبة تدفــع إىل ســلوك إرادى محمــود عنــد 

العقــالء. كاألخــذ بالحــق أو الخــري أو الجــامل وإن 

خالف الهوى وترك الباطل والر والقبح وإن وافق 

الهوى أو الشــهوة. وميكن متييز األخالق الحميدة 

أو اجتامعــى  فــردى  بأنهــا كل ســلوك  عــن غريهــا 

تلتقــى النفــوس البريــة عــىل استحســانه، مهــام 
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اختلفــت أديانهــا ومذاهبهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا 

ومفاهيمهــا. ويلحــق بــه مــا كان أثــراً مــن آثــاره أو فرعــاً 
مــن فروعــه.38

ــومأ صفــة ثابتــه ىف النفــس فطريــة 	  ــق املذم يالخل

أو مكتســبة تدفــع إىل ســلوك إرادى مذمــوم عنــد 

العقــالء. كاألخــذ بالباطــل أو الــر أو القبــح، وتــرك 

الحق أو الخري أو الجامل، اتباعاً للهوى أو الشهوة. 

وميكن متييز األخالق الذميمة عن غريها بأنها كل 

ســلوك فــردى واجتامعــى تلتقــى النفــوس البريــة 

عىل استقباحه واستنكاره، مهام اختلفت أديانها 

ومذاهبها وعاداتها وتقاليدها ومفاهيمها، ويلحق 
بــه مــا كان أثــراً مــن آثــاره، أو فرعــاً مــن فروعــه.3٩

 عةسة الميم ا  ةسية لالرادات يالتماليد، 

يالميم الدينيةأ

األخالقيــة،  القيــم  بــني  وطيــدة  عالقــة  هنــاك 

والعادات والتقاليد، ولعل املشكلة تكمن يف اختالف 

النظــرة إىل القيــم يف كل عــرص بــني مختلــف األجيــال.

»فبينام تتمسك األجيال القدمية بقيمها وعاداتها 

وتقاليدهــا التــي درجــت عليهــا، نــرى األجيــال الجديــدة 

تشــق  أن  وتريــد  القدميــة،  األجيــال  قيــم  عــىل  تتمــرد 

لنفســها طريًقــا يتفــق مــع تطــورات املجتمــع ومتغــريات 

العــرص. ولذلــك كثــريًا مــا نســمع مــن األجيــال القدميــة 

أنهــا كانــت متمســكة بقيــم مل يعــد لهــا وجــود يف عرصنــا 

الحــارض، ومــن ذلــك- عــىل ســبيل املثــال- مــا درجــت 

عليــه األجيــال القدميــة مــن تقبيــل يــد األبويــن، وعــدم 

الجلوس يف حرضتهام إال بإذنهام، وعدم رفع الصوت 

الــخ وكل  التدخــني يف مجلســهام..  أمامهــام، وعــدم 

األجيــال  ولكــن  لألبويــن.  االحــرتام  منطلــق  مــن  ذلــك 

الجديدة قد تكون لها نظرة مختلفة إىل قيمة االحرتام، 

الخضــوع حتــى  يعنــي  نظرهــا ال  مــن وجهــة  فاالحــرتام 

لألبويــن، وإمنــا يعنــي احــرتام آدميــة اآلدمــي صغــريًا كان 

أو كبــريًا، فمثــل هــذه األمثلــة املشــار إليهــا مــا هــي إال 
عــادات وتقاليــد مل يعــد لهــا مجــال يف عــامل اليــوم.”40

مــن األجيــال عاداتــه  لــكل جيــل  أن  األمــر  خالصــة 

وتقاليــده وأعرافــه، والتــي تتطــور طبقــا ملقتضيــات كل 

عــرص، وتلــك العــادات والتقاليــد مــن صنــع البــر، أمــا 

القيــم األخالقيــة فهــي شــئ مختلــف متاًمــا، ألنهــا مــن 

النــاس عليهــا ومل يصنعهــا  التــي فُطــر  األمــور الفطريــة 

البر، والدليل عىل ذلك أن لها طابًعا عامليًا إنسانيًا 

فالبــر جميًعــا  ومــكان،  زمــان  مــع كل  تتفــق  يجعلهــا 

الُحلــم،  الصــدق،  أن  عــىل  العصــور متفقــون  يف كل 

الحياء، األمانة، صلة الرحم..الخ كل هذه فضائل، وأن 

الكذب، الخيانة، عدم الوفاء..الخ، رذائل، فليس يف 

مقــدور أحــد أن يغــري فيهــا شــيئًا.

أما عةسة الميم ا  ةسية لالميم الدينية، فهي عةسة 

يطيدة، يمرال عىل ذلك ألهأ

»ملا جاء اإلسالم وقف من القيم الجاهلية موقف 

التــي  الفطــرة  مــن  نبعــت  التــي  للقيــم األخالقيــة  إقــرار 

خلقهــا اللــه، فــإذا كانــت ›املــروءة‹ هــي رمــز الفضائــل 

لإلنســان الكامــل يف الجاهليــة، فــإن اإلنســان احتفــظ 

بهــذه القيمــة الســامية، وزاد فيــام تــدل عليــه صفــات 

جديدة، ترجع إىل اإلميان، فنجد عبارة ›مروءة املؤمن‹ 

عىل أساس قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )ال دين إال مبروءة( وذلك 

ألن اإلســالم، أخــالق رفيعــة يف العالقــات بــني البــر، 

وقــد أشــار إليهــا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بقولــه: »إمنــا بعثــت ألمتــم 

مــكارم األخــالق« فــإن األخــالق تكتســب مــن القيمــة مــا 
ينــدرج تحــت القيمــة الدينيــة الكــرى.41

ويزيــد أبــو األعــىل املــودودى األمــر وضوًحــا فيقــول: 

“اإلســالم ال يقــدم للمســلمني فضائــل خلقيــة جديــدة، 

قيمــة  مــن  يهــون  ال  أنــه  كــام  زائــف،  تجديــد  فذلــك 

ـ وال هــو  قبــل اإلســالم  ـ  املعايــري األخالقيــة املعروفــة 

يبالــغ ىف تقديــره لبعضهــا وال يهمــل البعــض لحســاب 

ســائرها. إنــه يتبنــى كل الفضائــل الخلقيــة التــى عرفتهــا 

البريــة معرفــة صحيحــة، ويــوازن وينســق بينهــا ويقلــد 

املناســبة  والوظيفــة  بهــا  الالئقــة  املكانــة  كل فضيلــة 

لهــا ضمــن مخططــه الــكىل للحيــاة البريــة وهــو يوســع 
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مجــال تطبيقهــا لــى يغطــى كل نواحــى الحيــاة الفرديــة 
والجامعيــة للبــر. 4٢

القيــم األخالقيــة  بــني  العالقــة  أن  األمــر  وخالصــة 

بتلــك القيــم الدينيــة عالقــة وثيقــة، وهــي عالقــة الــروح 

بالجســد، أو عالقــة األصــل بالفــرع، فالقيــم األخالقيــة 

اإلســالمية، إمنــا جــاءت مكملــة للقيــم الجاهليــة الرفيعــة 

النابعــة مــن الفطــرة اإلنســانية.

واألمثــال العربيــة تزخــر بالعديــد مــن األمثــال التــي 

تحث عىل قيم أخالقية حميدة، والتي يحتاجها البر 

يف حياتهــم وتعامالتهــم اليوميــة للســري عــىل هديهــا، 

وهــي مــن األهميــة مبــكان يف حيــاة املجتمعــات. كــام 

نجد العديد من األمثال التي تدعو إىل نبذ سلوكيات 

مشــينة تفشــت يف املجتمعــات كالكــذب والطمــع، 

وغريهــا مــن األخالقيــات الذميمــة. وســوف اكتفــي بذكــر 

الوفــاء  الحيــاء،  بعــض األمثــال حــول قيمــة )الصــدق، 

للقيــم  كنمــوذج  الصــر، والصداقــة(  الكــرم،  بالعهــد، 

األخالقيــة يف األمثــال العربيــة.

الصدقأ

»إذا كنت كذوبًا فكن ذكوًرا«43: هذا املثل يدعو 	 

إىل تــرك صفــة رزيلــة وهــي الكــذب، فيــرضب لبيان 

أن الكــذاب ال بــد أن تكــون ذاكرتــه قويــة، حتــى ال 

يكشــف عــن كذبــه بســهولة، وهنــاك مثــل باللغــة 

 If :اإلنجليزيــة قريبــا جــًدا مــن نفــس املعنــى وهــو

you are alair be of good memory

ويقول الشاعر:

ــــــــــدا تكــــــــــذب الكذبــــــــــة �ب

يبــــــــــــا قر ها  تنســــــــــــا �ث 

للــــــــــذي كــــــــــورا  ذ كــــــــــف 
ــذو�بً 44 ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ك ــ ــ ــ ــ ــ�ي إذا كن ــ ــ ــ ــ ــ

ت
�

»مــن صــدق اللــه نجــا« 45: معنــى صــدق اللــه، أي 	 

قولــه فعلــه،  يحقــق  أن  وهــو  بالصــدق  اللــه  لقــى 

ومــرضب هــذا املثــل مــا رؤي أبــو هريــرة رىض اللــه 

أنــه قــال أن ثالثــة نفــر  تعــاىل عنــه عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، 

انطلقوا إىل الصحراء فمطرتهم السامء فلجؤا إىل 

كهــف يف جبــل ينتظــرون اقــالع املطــر، فبينــام هــم 

كذلــك، إذا هبطــت صخــرة مــن الجبــل وجثمــت 

عــىل بــاب الغارفيئســوا مــن الحيــاة والنجــاة، فقــال 

أحدهــم لينظــر كل واحــد منكــم إىل أفضــل عمــل لــه 

فليذكــره، ثــم ليــدع اللــه عــى أن يرحمنــا وينجينــا، 

كنــت  أين  تعلــم  كنــت  إن  اللهــم  أحدهــم  فقــال 

بــارا بوالــدي، وكنــت آتيهــام بغبوقهــام فيغتبقانــه، 

فأتيت ليلة بغبوقهام فوجدتهام قد ناما، وكرهت 

الفجــر،  يــزل ذاك دأيب حتــى طلــع  فلــم  الرجــوع 

عنــا،  فأفــرج  لوجهــك  ذلــك  علمــت  كنــت  فــإن 

فاملــت الصخــرة عــن مكانهــا حتــى دخــل عليهــم 

الضــوء، وقــال اآلخــر اللهــم أنــك تعلــم أين هويــت 

امــرأة ولقيــت مــن شــأنها أهــوااًل حتــى ظفــرت بهــا، 

وقعــدت منهــا مقعــد الرجــل مــن املــرأة، فقالــت له 

ال يحل لك أن تفض خامتي إال بحقه، فقمتعنها، 

إال  ذلــك  عــىل  مــا حملنــي  أنــه  تعلــم  كنــت  فــإن 

مخافتــك، فافــرج عنــا، فانفرجــت الصخــرة حتــى 

لــو شــاء القــوم أن يخرجــوا لقــدروا، وقــال الثالــث، 

اللهــم انــك تعلــم أين اســتأجرت أجــراء فعملــوا يل 

فوفيتهم أجورهم إال رجال واحدا، ترك أجره عندي 

وخرج مغاضبا فرعيت أجره حتى منا وبلغ مبلغا، 

لــه هــاك  ثــم جــاء األجــري، فطلــب أجرتــه، فقلــت 

مــا تــرى مــن املــال، فــإن كنــت عملــت ذلــك لــك، 

فافــرج عنــا، فاملــت الصخــرة وانطلقــوا ســاملني، 
فقــال ملسو هيلع هللا ىلص »مــن صــدق اللــه نجــا«.46

»اتبــع الكــداب لحــد بــاب الــدار«47: أي ال تكذبــه 	 

حتــى يكذبــه الواقــع، وســايره يف كالمــه وال تجادلــه 

مــا  كــذب  بالعيــان  لــك  فيظهــر  مــداه  يبلــغ  حتــى 

ســمعته.

»ربــك وصاحبــك ال تكــدب عليــه«48: واملعنــى إذا 	 
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كنــت كذوبًــا فــال تكــذب عــىل ربــك العليــم بــكل 

شــئ، وال تكــذب عــىل صاحبــك ألن الكــذب عــىل 

الصاحــب ينــايف دعــوى الصداقــة واإلخــالص.

أنَجــى«4٩: 	  ُحّجــة يكــون الصــدق  الكــذب  »إن كان 

عــىل  والحــث  الكــذب  مــن  التحذيــر  يــرضب يف 

الصــدق.

للرجــل 	  ويــرضب   :50 يصــدق«  قــد  الكــذوب  »إن 

الــذي تكــون اإلســاءة والكــذب هــي الســمة الغالبــة 

عليــه، ثــم تكــون منــه الهنــة مــن اإلحســان.

الحياءأ

مقتبــس 	  املثــل  هــذا   :51 اإلميــان«  مــن  »الحيــاء 

مــن الســنة النبويــة الريفــة، فقــد جعــل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 

الحيــاء وهــو غريــزة مــن اإلميــان، وهــو اكتســاب ألن 

املســتحي ينقطــع بحيائــه عــن املعــايص وإن مل 

يكــن لــه تقيــة، فصــار كاإلميــان الــذي يقطــع بينهــا 

وبينــه. وهــو يف معنــى الحديــث الريــف:« إذا مل 

تســتح فأصنــع مــا شــئت«

ويقول أبو دلف:

ــــــا
ً
ــــــش خالق خ ــــــا ومل �ت إذا مل تصــــــن عرًض

ـــــا شـــــئت فاصنـــــع52
خ

ـــــا �
ً
لوق وتســـــتحي مخ

كام يقول أبو متام يف الحياء:

الليــــــالي  
َ
عاقبــــــة  

َ
ــــــش خ �ت مل  إذا 

ــاُء ــ ــ ــ ــا تش ــ ــ ــ ــع م ــ ــ ــ  فاصن
يِ

ــَتْح ــ ــ ــ ومل تس

 ٌ ــري ــ ــ ــش خ ــ ــ ي العي
خ

ــا � ــ ــ ــا وهللِا م ــ ــ ف

ــاُء ــ ــ ــ ــب احلي ــ ــ ــ ــا إذا ذَه ــ ــ ــ وال الدني

ٍ ــــــري خ ــــــا اســــــتحيا �ب ــــــرء م  امل
ُ

ــــــش يعي
ي اللحــــــــاُء53

ــــــــيت ــــــــوُد مــــــــا ب ــــــــيت الُع ويب

فالشــاعر يقــول هنــا أن الحيــاة ليــس لهــا قيمــة مــن 

حياتــه  تصبــح  بالحيــاء  يتصــف  مــن  الحيــاء، ألن  دون 

هانئة، وإنك إن مل تك مباليا مبا تخبئه األيام والليايل 

مــن مفاجئــات، وإذا مل تتخــذ الحيــاء ال رداعــا مينعــك 

مــن الوقــوع يف الــرور، فاصنــع مــا شــئت.

»الحيــا يف الرجــال يــورث الفقــر«54: ألن الحيــاء قــد 	 

مينــع الرجــل عــن حقــه، أو عــن اإلقــدام فيــام يــرض 

فيــه اإلحجــام فيضيــع حقــه ويســد بيــده بــاب رزقــه. 

وقــال امليــداين: »الحيــاء مينــع الــرزق«.

»إطعــم الفــم تســتحي العــني«55: معنــاه أنــك إذا 	 

فيــام  أن يعارضــك  اســتحي  إنســانًا حبــاء  حبــوت 

تريد ونزل عىل حكمك ومل يرفع نظره فيك لسابق 

فضلــك عليــه.

الوفاء لالرهد

»وعــد الحــر ديــن«56 أي هــو كالديــن، وقــد جعلــه 	 

اللــه عــز وجــل مــن صفــات القوامــة لســري الحيــاة 

وصفاء العيش بني عباده يف قوله تعاىل: }َوأَْوفُوا 

ـاَي فَارَْهبُــوِن{57، ويف  يَـّ َوإِ ِبَعْهِدكُــْم  أُوِف  ِبَعْهــِدي 
حديــث رشيــف: »وعــد املؤمــن كأخــذ باليــد«58

»الوفاء من الله مبكان«5٩: أي أن للوفاء عند الله 	 

مكانة ومنزلة رفيعة، وهو كام يقال: لك من قلب 

بالوعــد،  الوفــاء  مــدح  مــكان، فيــرضب يف  فــالن 

أنــه كان وعــد  بــن عمــر،  اللــه  وقــد روي عــن عبــد 

رجــال مــن قريــش أن يزوجــه ابنتــه، فلــام كان عنــد 

موتــه، أرســل إليــه فزوجــه، وقــال كرهــت أن ألقــى 

اللــه بثلــث النفــاق.

»وعد الكريم ألزم من دين الغريم«60: وهذا املثل 	 

من أقوال املولدين.

»الــىل مــا لــوش قديــم مالــوش جديــد«61: املــراد 	 

أن الــذي ال يحافــظ عــىل صاحبــه القديــم ويرعــى 

مودتــه، ال يحافــظ عــىل الجديــد وال يرعــاه، وهــذا 

املثــل يــرضب يف عــدم حفــظ العهــد.

كالكلــب 	  يهــرش مؤلفــه«6٢: واملعنــى  »كالكلــب 

إليــه  تحســن  ويــرضب ملــن  بــك،  يتحــرش  الــذي 

ويذمــك. والتهريــش كالتحريــش، وهــام اإلغــراء بــني 

الوفــاء بالعهــد. الــكالب. فيقــال لعــدم 
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الكعمأ

»أجــود مــن الدهــب مــن يجــود بالدهــب«63: أي 	 

أرادو  وقــد  بــه،  يجــود  مــن  الذهــب  مــن  أحســن 

التجنيــس بــني أجــود ويجــود، ويــرضب للكــرم. ومــن 

أمثــال العــرب يف ذلــك: “إن خــريًا مــن الخــري فاعلــه”

»بيــت املحســن عــامر«64: أي عامــر، أي أن دار 	 

لــه،  الكريــم تبقــى عامــرة إلحســانه وكــرة الداعــني 

الظــامل خــراب”. يزيــد فيــه فيقــول: “بيــت  وبعضهــم 

»الجــوده مــن املوجــود«65: يــرضب هــذا املثــل رًدا 	 

عــىل املثــل الــذي يقــول: »الجــوده مــن الحــدود«، 

واملراد أن العراقة يف الجود، فال تفيد الجواد إذا 

مل يجــد مــا يجــود بــه، وهنــاك أمثــال أخــرى قريبــة 

املعنــى منــه وهــي: »مــا جــود إال مــن موجــود«، و 

»الجــود يــذب املوجــود«

أي 	  كاســف  وجــه  ويقــال  وإمســاكا«66:  »كســفا 

عابــس. ويــرضب للبخيــل الــذي يجتمــع فيــه وجــه 

البخــل. أي  وامســاكًا،  عبــوس 

الصربأ

جــرت 	  حكمــة  وهــذه  الفــرج«67:  مفتــاح  »الصــر 

الشــدائد. الصــر يف  عــىل  للحــث  األمثــال،  مجــرى 

»صــري عــىل خــيل وال عدمــه«68: أي ألن أصــر 	 

عــىل مــا ال أحــب مــن خليــيل وأتحمــل ســيئاته خــري 

مــن أن أفقــده وأبقــى بــال خليــل، وهنــاك مثــل آخــر 

يحمــل نفــس املعنــى وهــو، »صــري عــىل الحبيب 

وال فقــده«.

»صــري عــىل نفــي وال صــر النــاس عــيل«6٩: أي 	 

ألن أصــر عــىل شــظف العيــش وأدبــر أمــوري خــري 

مــن أن أســتدين ثــم أحمــل النــاس عــىل الصــر عــىل 

مامطلتــي.

الصداسةأ

»أكر من الصديق فإنك عىل العدو قادر«70: ِقيل 	 

أول من قال هذا املثل هو، أبجر بن جابر العجيل، 

فقــد قالهــا البنــه “حجــار” عندمــا أراد الدخــول يف 

اإلســالم، وكان نرصانيًــا، فطلــب مــن أبيــه أن يــأذن 

لــه للدخــول يف اإلســالم، فقــال لــه أبيــه: “يــا بنــي إذا 

أزمعــت عــىل هــذا فــال تعجــل حتــى أقــدم معــك 

عىل عمر فأوصيه بك، وإن كنت ال بد فاعاًل فخذ 

مني ما أقول: إياك وأن تكون لك همة دون الغاية 

القصــوى، وإيــاك والســآمة فإنــك إن ســئمت فــد 

قتلــك الرجــال خلــف أعقابهــا، وإذا دخلــت مــرصًا، 
فأكــر مــن الصديــق فإنــك عــىل العــدو قــادر”71

»رُب أخ لــك مل تلــده أمــك« 7٢: املــراد بــاألخ هنــا، 	 

الصديــق، فإنــه رمبــا أرىب يف الشــفقة عــىل األخ 

الحقيقــي الــذي هــو مــن األب واألم. فهــذا املثــل 

يرضب للشهامة ووقوف الصديق بجانب صديقه 

يف أوقــات الشــدة والضيــق، وهنــاك مثــل يقــول” 

الصديــق وقــت الضيــق”، ولهــذا املثــل أصــل عنــد 

العــرب ذكــر يف كتــاب “املنتقــى مــن أمثــال العــرب 

هــو  املثــل  هــذا  قــال  مــن  أول  بــأن  وقصصهــم”، 

لقــامن بــن عــاد، امللقــب بلقــامن الحكيــم، حيــث 

كان يسري يوما فأصابه عطش شديد، فاقرتب من 

مظلة يف فناءها امرأة تداعب رجاًل، فطلب منها 

لقامن أن تسقيه، فقالت له “أتريد لبًنا أم ماًءا ؟” 

فقــال لقــامن: “أيهــام كان”، فقالــت املــرأة: “اللــن 

ينظــر إىل  هــو  وبينــام  أمامــك”،  واملــاء  خلفــك، 

اللن واملاء، وجد طفاًل يف البيت يبي وال أحد 

يهتم به، فقال لها لقامن: “إن مل يكن لكم يف هذا 

الصبــي حاجــة أعطــوين إيــاه وأنــا أكفلــه”، فقالــت 

املــرأة هــذا الــكالم إىل هانــئ، فســألها لقــامن عــن 

هانئ الشــاب الذي يجلس بجانبها، فقالت هذا 

أخي، فقال لقامن وهو يعلم أنه ليس أخيها: “رُب 
أخ لــك مل تلــده أمــك” فصــارت مثــاًل.73

»الرفيق جامل وليس مبال« 74: ويرضب للصداقة 	 

الحقيقية التي ال تقدر مبال، وال تورن مبيزان، ألن 

املال قد ينفذ أو يذهب، لكن الصداقة الصادقة 

ال تُفنى مهام طال عليها العمر.



19  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

 املبحث العالعأ الميم ا  ةسية 
  ا مرال ا ردية

وليــدة  لغــة  هــي  األرديــة  اللغــة  أن  كــام ذكــرت ســابًقا 

نشــأت مــن امتــزاج العديــد مــن اللغــات التــي شــاركت 

الفارســية بصفــة خاصــة املرتبــة  تكوينهــا، وتحتــل  يف 

أردنــا تصنيــف  إذا  العربيــة، ولذلــك  تليهــا  ثــم  األوىل، 

املثــل مــن حيــث لغتــه، ســنجد أن عــددا ال بــأس بــه مــن 

األمثــال األرديــة، مأخــوذ مــن اللغــة الفارســية، والبعــض 

بلغتــه  اســتخدم  ســواء  العربيــة،  عــن  مأخــوذ  اآلخــر 

األصليــة، أو ترجــم إىل األرديــة. أمــا إذا نظرنــا إىل األمثــال 

أن هنــاك  الخطــاب، ســنجد  لغــة  مــن حيــث  األرديــة 

أمثــااًل تحمــل خطابًــا اجتامعيًــا، وهنــاك أمثــااًل تحمــل 

خطابًا دينيًا، وأخرى تحمل خطابًا أخالقيًا، وهذا النوع 

قيــاًم أخالقيــة( يف  )التــي تحمــل  األمثــال  مــن  األخــري 

معظمــه مقتبــس مــن القــرآن الكريــم و األحاديــث النبويــة 

الريفة، أو قد يكون منقول عن مثل عريب ودخل إىل 

األرديــة بنفــس لغتــه العربيــة، أو قــد يكــون منقــواًل عنــه، 

وهــذا بحكــم أن معظــم مــن يســتخدمون مثــل هــذا النــوع 

مــن األمثــال معظمهــم مــن طبقــة املتعلمــني واملثقفــني 

ورجال الدين وذوي امليول اإلسالمية، كام ال نستطيع 

التــي  األرديــة  األمثــال  مــن  العديــد  أن هنــاك  ننكــر  أن 

تحمــل قيــاًم أخالقيــة قــد ال يكــون لهــا عالقــة بالعربيــة، 

فقــد يكــون مســتوحى مــن بيئــة املثــل األصليــة. ولدينــا 

بعض األمثال التي ترسخ لبعض القيم والفضائل منها:

الصربأ

»صــر تلــخ، پــر پهــل ميـڻهــا ہے«75: وترجمتــه، الصــر 	 

مــر، لكــن مثــاره حلــو، وهنــاك صيغــة أخــرى لنفــس 

تلــخ  الفارســية وهــو: “صــر  باللغــة  معنــى املثــل 

اســت وليكن بر رشين دارد”76 وكالهام مســقتبس 

مــن قــول اإلمــام ابــن القيــم: “الصــر مثــل اســمه ّمــر 
مذاقتــه، لكــن عواقبــه أحــىل مــن العســل”77

ہـــاتهـ ہے«78: وترجمتــه، 	  كـــے  »صــر ىك داد خــدا 

انصاف الصابر بيد الله. ومعنى املثل واضح وهو 

أن االله سبحانه وتعاىل يجزي األنسان الصابر خري 

الجــزاء عــىل صــره.

وجــه 	  ال  ترجمتــه،   :7٩ پيـــٹ صبــور«  نـــہ  نــور  »منـــہ 

مضيــئ، وال بطــن تصــر. ومعنــاه أنــه صاحــب وجــه 

البــر والطأمنينــة لعــدم إميانــه،  كالــح يخلــو مــن 

كــام أنــه رشه يف طعامــه ورشابــه، “فبئــس اإلنســان 

العجــول”. األكــول 

الصدقأ

»ســانـچ كــو آنـــچ نـہيـــں«80: الرتجمــة، ليــس للصــدق 	 

رضر، أي أن الصــادق ال يصيبــه مكــروه، الن صدقــه 

مــن املعــايص والذنــوب، فكــام  ينجيــه  مــا  دامئــا 

تقــول الحكمــة “الصــدق ينجيــك”.

»ســـچ بولنــا آدهــى لـــڑاىئ مــول لينــا« 81: وترجمتــه: 	 

صــدق الــكالم نصــف النــزاع والخصــام، وقــد ذكــره 

وارث رس هندي يف كتابه “جامع األمثال”: “ســـچ 

بات آدهى لـڑاىئ ہوىت” وهذا املثل يذكرنا باملثل 

يــدع يل صديًقــا”8٢، ألن  الحــق مل  العــريب “قــول 

كلمــة الحــق دامئــا مــا تغضــب اآلخــرون.

رہنــا«83: الصــدق مينحنــا 	  اور ســكهى  كـہنــا  »ســـچ 

الحيــاة.

ومــام ال شــك فيــه أن وجــود الصــدق وذكــره، يســتدعي 

الكــذب،  وهــي  أال  لــه  املضــادة  الصفــة  الذهــن  يف 

فهنــاك العديــد مــن األمثــال التــي تدعــو إىل التخــيل 

عــن هــذه الصفــة الذميمــة، منهــا عــىل ســبيل املثــال:

يــروج، ألنــه 	  نـہيـــں« 84: الكــذب ال  »دروغ كــو فــروغ 

ينتهــي ويقــى عليــه مــا  رسعــان 

»سـچے مر گئـے، جهوڻوں كو تـپ بهى نـہيـں آىئ«85: 	 

وترجمتــه، أن الصادقــون قــد ماتــوا، والكذابــون مل 

يصابــوا مبكــروه. وهــذه حقيقــة نلمســها وهــي أن 

عــىل  وهــذا  باكــًرا،  يرحلــون  واألخيــار  الصادقــون 

العكس األرشار الذين ينرون يف األرض الفساد، 

إذ ميــد اللــه يف أعامرهــم.
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الحياءأ

»رشع ميـــں رشم نـہيـــں«86: وترجمتــه، ال حيــاء يف 	 

الرع. ولدينا مثل عريب قريب منه وهو “ال حياء 

النبويــة  الســنة  مــن  الديــن”، وهــام مقتبســان  يف 

أنــه يجــب أال  الريفــة، واملعنــى املــراد منهــام، 

نســتحي مــن األمــور املباحــة وخاصــة إذا كانــت يف 

الديــن. مثلــام قالــت أم ســليم للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص: “إن اللــه 

ال يســتحي مــن الحــق، فهــل عــىل املــرأة مــن غســل 

إذا هــي احتلمــت؟، فقــال نعــم إذا رأت املــاء”87، 

فمعنــى ال حيــاء يف الديــن يعنــي: ال حيــاء مينــع 

الســؤال، والتعلــم، والتفقــه يف الديــن، لكــن ليــس 

املــراد ال حيــاء يف الديــن، بالشــمولية أو العمــوم، 

التفقــه يف  مــن  حيــاء مينــع  حيــاءان:  الحيــاء  اُذا 

الديــن، وهــذا النــوع هــو املقصــود يف هــذا املثــل 

والــذي يجــب عــىل اإلنســان التخــيل عنــه، والثاين: 

مينعــك مــن ســيئ األخــالق مــن املعــايص، وهــذا 

حيــاء مطلــوب، جــاء بــه الديــن، كــام يف الحديــث 

الصحيح: )اإلميان بضٌع وســبعون أو بضٌع وســتون 

وأدناهــا  اللــه،  إال  إلــه  ال  قــوُل:  ُشــْعبة، فأفضلُهــا 

مــن  ُشــْعبة  والحيــاء  الطريــق،  عــن  األذى  إماطــة 

الــر شــعبة  مــن  الــذي مينــع  اإلميان(88 فالحيــاء 

مــن اإلميــان، فــإن الحيــاء خلــق عظيــم كريــم، مينــع 

مــن أعــامل الــر، ويحمــل عــىل العمــل الطيــب.

الكعمأ

ويل 	  الســخي  وترجمتــه،  اللــه«8٩:  وىل  »ســخى 

اللــه. وهــذا املثــل مقتبــس مــن الحديــث النبــوي 

الريف عن أيب هريرة - رىض الله عنه- عن النبي 

مــن  اللــه، قريــب  مــن  قــال: »الســخي قريــب  ملسو هيلع هللا ىلص 

الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل 

بعيــد مــن اللــه، بعيــد مــن الجنــة، بعيــد مــن النــاس، 

قريــب مــن النــار، ولجاهــل ســخي أحــب إىل اللــه 
تعــاىل مــن عابــد بخيــل« ٩0

ســاجها«٩1: 	  كا  ســب  ميـــں  كــامىئ  ىك  »ســخى 

رزقــه، واملعنــى أن  الجميــع يف  الســخي يشــاركه 

الشــخص الكريــم يغــدق عــىل الجميــع مــن رزقــه، 

اكتســابه. فيشــاركانه يف 

»ســخى كـــے مــال پــر پـــڑے، ســوم ىك جــان پــر«٩٢: 	 

عــىل  تحــل  نزلــت(  إذا  )املصيبــة  أن  وترجمتــه 

البخيــل-  روح  عــىل  تقــي  بينــام  الســخي،  مــال 

مالــه،  مبتــىل يف  الكريــم  الشــخص  أن  واملعنــى 

فيبتــىل يف صحتــه ألن  البخيــل  الشــخص  بينــام 

بخله يجعله ال ينفق املال من أجل عالجه أو إمتاع 

نفســه، وههــذا يتفــق مــع املقولــة: “ســخى كا رس 

بلنــد، مــوذى ىك گورتنـــگ”٩3، ومعناهــا أن الكريــم 

البخيــل فدامئــا يعيــش  أمــا  دامئــا رأســه مرفوعــة، 

يف أمل وضيــق.

التصدقأ

نــور 	  »ديـــے ىك روشــني محــر تكـــ« ٩4: وترجمتــه، 

واملعنــي  الحــر،  يــوم  حتــى  يســتمر  الصدقــة 

املقصــود بــه هــو أن ذكــر اســم املتصــدق دامئــا مــا 

يظــل عالًقــا يف القــوب وعــىل األلســنة حتــى يــوم 

القيامــة. وهــذا مــا يؤكــد عليــه حديــث أيب هريــرة 

ريض اللــه عنــه، يقــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص )إذا مــات ابــن آدم 

انقطــع عملــه إال مــن ثــالث: صدقــة جاريــة، أو علــم 

لــه(٩5، واملعنــي  ولــد صالــح يدعــو  أو  بــه،  ينتفــع 

أن املتصــدق بعــد وفاتــه تبقــى لــه هــذه الصدقــة 

مســتمرة لــه يثــاب عليهــا، وبالتــايل تســتمر ســريته 

معهــا عــىل مــر الســنني.

تــرد 	  الصدقــة  وترجمتــه،  بــال«٩6:  رد  ديــا  »صدقـــہ 

البالء.، وهناك مثل آخر يحمل نفس املعنى وهو 

“خريات دفع آفات ہے”٩7: وترجمته، أن الصدقات 

متنع اآلفات. وهذان املثالن مقتبسان من معنى 

الحديــث النبوي:

)أال أَُدلَُّك عىل أبواِب الخريِ ؟ قلُت: بىل يا رسوَل 

اللــِه! قــال: الصــوُم ُجنَّــٌة، و الصدقــُة تُطِفــيُء الخطيئــَة 
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كــام تُطِفــيُء املــاُء النــار(٩8َ، والشــاهد هنــا – الصدقــة 

تطفــئ الخطيئــة- فللصدقــة فوائــد عظيمــة قــد ذكرهــا 

اللــه تعــاىل يف كتابــه الكريــم، كــام أكــدت عليهــا الســنة 

النبويــة يف أكــر مــن حديــث، ومنهــا أنهــا ترفــع البــالء 

اآلفــات، فالصدقــة متحــي  عــن صاحبهــا وتدفــع عنــه 

املعــايص، كــام يطفــئ املــاء، النــار بــدون تــردد، فقــد 

شــبه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص األمــر املعنــوي باألمــر الحــي.

كـچهـ ديا ہـى، آگـے آ گيا” ٩٩: ومعناه، الذي أعطيته 	 

باألمــس، يأتيــك غــًدا. فالصدقــات تــريب األمــوال 

مــن  وتنفــق  تتصــدق  عندمــا  فإنــك  تنقصهــا،  ال 

أموالــك، فإمنــا أنــت بذلــك ترســلها لنفســك فيــام 

بعــد أي يف زمــان آخــر.

المناعةأ

»قناعــت بـــڑى دولــت ہے« 100: القناعــة كنــز كبــري. 	 

لكنــه  املثــل  نفــس  اللغــات  فــريوز  ذكــر يف  وقــد 

گنــد  نـــگر  تــو  “قناعــت  وهــو:  الفارســية  باللغــة 

مــردرا”101: وهــو يف نفــس املعنــى، وهــذا املثــل 

بال شك مرتجم من العربية إىل األردية والفارسية، 

كنــز  “القناعــة  العربيــة  الحكمــة  مــن  مرتجــم  فهــو 

بأنهــا مثــل، غــري أن  نــص  يــرد  يفنــى” حيــث مل  ال 

صاحــب العقــد الفريــد قــد ذكرهــا بلفــظ: “القناعــة 

مــال ال ينفــد”

بــالء 	  الطمــع  وترجمتــه،   :10٢ ہے«  بــال  بُــرى  »اللـــچ 

اإلنســان كل  يخــرس  فالطمــع مدعــاة ألن  عظيــم. 

مــا ميلــك، فــإذا كانــت القناعــة كنــز ال يفنــى، فــإن 

الطمــع يجعــل اإلنســان يفقــد كل مــا يجمــع، ويــورده 

التهلكــة. مــوارد 

سضاء الدينأ

»قــر پــر قــر نـہيـــں بنتــى« 103: القــر ال يكــون فــوق 	 

القر، وهذا املثل يرضب ملن يريد االقرتاض ثانيًا 

وهو مل يسدد الدين األول، فيقال له هذا املثل، 

أي ال يعطــي أحــد الديــن فــوق الديــن.

»لينـے كو مـچهىل، دينـے كو كانـڻـا« 104: وترجمته، 	 

يف األخذ مثل السمك، ويف اإلعطاء مثل شوكه، 

ومعنــاه أن املقــرتض يلــني حــني يســتقرض، ويزهــو 

حني يســدد.

االجتهادأ

 	 :105 ديتــى«  نـہيـــں  بهــى دودهـــ  مــاں  بغــري  »روئـــے 

وترجمتــه، ال ترضــع االم ابنهــا حتــى يبــي. واملعنــى 

املقصــود هــو أن اإلنســان ال يتمكــن مــن الوصــول 

إىل هدفه بدون بذل املزيد من الجهد والتعب. 

فهــذا املثــل يــرضب للحــث عــىل العمل واالجتهاد 

يك يحقــق اإلنســان هدفــه وطموحــه يف الحيــاة.

واألحاديــث  القرآنيــة  اآليــات  مــن  الكثــري  وهنــاك 

والكفــاح  العمــل  عــىل  تحــث  التــي  الريفــة  النبويــة 

يف الحيــاة، فاملــوىل عــز وجــل يقــول يف كتابــه الكريــم 

)َوقُــِل اْعَملُــوا فََســرَيَى اللَّــُه َعَملَُكــْم َورَُســولُُه َوالُْمْؤِمُنــوَن 

مِبَــا  فَيَُنبِّئُُكــم  ــَهاَدِة  َوالشَّ الَْغيْــِب  َعالِــِم  إِىَلٰ  َوَســرُتَدُّوَن   ۖ
106 تَْعَملُــوَن(  كُنتُــْم 

وقــال الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: )مــن أمــى كااًل مــن عمــل يــده 

أمــى مغفــوًرا لــه(107.

»محنت آرام ىك كنجى ہے«108: الرتجمة، االجتهاد 	 

مفتاح الراحة، ومعناه، أن االجتهاد هو رس النجاح 

يف الحياة.

»ہـــاتهـ ڈالــو، گــر نكالــو« 10٩: الرتجمــة، مــد يــدك، 	 

تخــرج الســكر، ومعنــاه، أن مــن يجتهــد يجنــي الخــري 

الوفــري. فاالجتهــاد يوفــر الحيــاة الحلــوة. فيــرضب 

للحث عىل االجتهاد والعمل يف الحياة. فال خري 

يف إنسان ال يعمل. وقد ورد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأى يف 

املســجد رجــاًل يتحامــل عــىل النــاس فســأل عنــه 

فقالــوا: هــذا عابدنــا، فســأل عمــن يرعــاه ويطعمــه؟ 

قالــوا: كلنــا يــا رســول اللــه، فقــال ملسو هيلع هللا ىلص: “كلكــم خــري 

تــرك العمــل ولــو بحجــة  منــه”110. وهــذا يعنــي أن 

العبــادة يعــد لونًــا مــن ألــوان التشــدد يف الديــن، 

فالعمــل نفســه عبــادة، ألنــه امتثــال ألمــر اللــه تعــاىل 
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لإلنســان بإعــامر األرض وصنــع الحضــارة قيهــا يف 

قولــه تعــاىل:

ِفيَهــا  ْســتَْعَمَركُْم  َوا أْلَْرِض  ا ــَن  مِّ كُم  نَشــأَ أَ )ُهــَو 
111 لَيْــِه( إِ بُــوا  تُو ثُــمَّ  ْســتَْغِفُروُه  فَا

املبحث الخامسأ الميم ا  ةسية   ا مرال 
ل  الرعلية يا ردية

العالقــة بــني اللغــة العربيــة واللغــة األرديــة عالقــة وطيــدة 

منــذ أقــدم العصــور التاريخيــة، فقــد كان العــرب قبــل 

والتــي  الهنديــة  التجــارة  مقايضــات  واســطة  اإلســالم 

بــالد فــارس، أو بحــرًا عــن طريــق  بــرًا عــن طريــق  كانــت 

هــذه  توطــدت  ثــم  األحمــر،  والبحــر  الهنــدي  املحيــط 

العالقــة وقويــت بعــد دخــول العــرب بــالد شــبه القــارة 

الهنديــة فاتحــني يف عهــد الخليفــة األمــوي الوليــد بــن 

عبــد امللــك، الــذي عهــد بالقيــادة لـــ محمــد بــن القاســم 

لفتــح بــالد الســند يف ربيــع األول عــام 8٩هـــ/ 707م.

ولــن كان الفتــح العــريب للســند كان مــن الناحيــة 

السياســية حدثـًـا ال أهميــة لــه يف التاريــخ اإلســالمي، إال 

أنــه حــّول هــذه البــالد جــزًءا مــن الدولــة اإلســالمية تخضــع 

لــن قيــل كذلــك إن  لنظامهــا وتجــري عليــه أحكامهــا، 

نــر تعاليــم  بــارزة هنــاك إال  آثــار  العــرب مل يكــن لهــم 

دينهــم بهــذه البــالد وتــرسب لغتهــم إليهــا، فقــد كان لهــم 

الفضل، أكر الفضل، يف إعادة االتصال الثقايف بني 
شبه القارة الهندية وبالد الرقني األوسط واألدىن.11٢

ومام الشك فيه أن املسلمني العرب حينام حلوا 

عــىل هــذه البــالد، حلــت معهــم اللغــة العربيــة والثقافــة 

اإلسالمية والعلوم العربية، والتي القت قبوال من أهل 

الهنــد ملــا وجــدوا فيهــا مــن تطبيــق للريعــة اإلســالمية، 

فقــد لعــب اإلســالم دوًرا كبــري يف توطيــد العالقــة بــني 

العــرب الفاتحــني وبــني أهــل الهنــد، الذيــن أقبلــوا عــىل 

الدخول يف اإلسالم، وكان للدعوة اإلسالمية يف الهند 

أثــر عظيــم عــىل اللغــة األرديــة بشــكل غــري مبــارش، حيــث 

دخلت العديد من األلفاظ والرتاكيب واملصطلحات 

العربيــة إىل اللغــة األرديــة حتــى صــارت جــزًءا ال يتجــزأ 
منهــا. 113

وألن اللغة األردية هي لغة وليدة نشأت من امتزاج 

العديد من اللغات التي شاركت يف تكوينها، وتحتل 

الفارســية بصفــة خاصــة املرتبــة األوىل مــن حيــث قــوة 

التاثري واالمتزاج مقارنة بســائر اللغات األخرى كالعربية 

التــي تحتــل املرتبــة الثانيــة مــن حيــث التأثــري والحضــور، 

والعربيــة،  الفارســية،  األمثــال  مــن  العديــد  نجــد  لــذا 

اللغــة  أيًضــا بصيغتهــا األصليــة حــارضة يف  والهنديــة 

األرديــة، وتســتخدم كــام هــي دون تغيــري يف الفاظهــا، 

)العربيــة،  اللغــات  تلــك  عــن  األخــر مرتجــم  والبعــض 

الفارســية، الرتكيــة، الهنديــة(. ناهيــك عــن العديــد مــن 

الكريــم  القــرأن  األمثــال األرديــة املســتمدة مــن معــاين 

لــذا ال غرابــة يف ذلــك  النبويــة الريفــة،  واألحاديــث 

التشابه الكبري بني األمثال العربية واألردية، حتى ميكن 

الجــزم بوجــود تطابــق شــبه تــام يف املعــاين املشــرتكة 

لألمثــال بــني األرديــة والعربيــة.

أما بحثنا فيتناول دراسة مقارنة لنامذج مختارة من 

األمثــال بــني العربيــة واألرديــة التــي تحمــل قيــم أخالقيــة 

مشــرتكة يف الثقافتــني العربيــة واألرديــة. فهنــاك تشــابه 

كبري يف األخالق والسلوكيات حيث ميتحان من معني 

واحد وهو الثقافة والحضارة اإلســالمية.

)تايل ايكـ ہاتهـ سـے لـہيـں لجتى(114

وترجمته: التصفيق ال يصدر من يد واحدة، وهناك 

دونــوں  أيًضــا وهو:)تــاىل  نفــس املعنــي  يحمــل  مثــل 

ہـــاتهوں ســـے بجتــى ہے( 115 وترجمتــه: التصفيــق يكــون 

بــكال اليديــن، وهــو يــؤدي نفــس معنــى املثــل الســابق، 

وهــو مــا يقابلــه بالعربيــة “إيــد واحــده مــا تســقفش”116 

والتســفيق: تعنــي التصفيــق، وهــو محــرف عنــه، أي يــد 

اليــدان معــا، ويقابلــه  واحــدة ال تصفــق وإمنــا تصفــق 

بالعربية ايًضا،. “إيد عىل إيد تساعد”117 وهناك مثل 

مشهور أيًضا وهو “الركة يف كرة األيادي” ويرضب يف 

الحــث عــىل التكاتــف والتعــاون يف العمــل.



23  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

)اب آيا ايلـٹ پہـاڑ كـے ليـچے( 118

الجبــل، وهــذا  تحــت  الجمــل  لقــد جــاء  ترجمتــه: 

البدويــة، حيــث  العربيــة  البيئــة  مــن  املثــل مســتوحى 

كــرى يف حياتهــم، ويعتمــدون  الجمــل أهميــة  يحتــل 

آخــر  مثــل  وهنــاك  وتنقالتهــم.  أســفارهم  يف  عليــه 

باألرديــة يحمــل نفــس املعنــى وهــو )اب آيئ ڻريــن پـــتـڑى 

پــر(11٩ والــذي ترجمتــه: لقــد عــاد القطــار عــىل قضبانــه. 

ويــرضب للشــخص الــذي يعــود إىل صوابــه، ويعــر عــن 

هــذا املعنــي عــدة أمثــال بالعربيــة منهــا: “رجــع البــاب 

يــدور عليــه، وهــذا  الــذي  لعقبــه”1٢0 أي ملــكان عقبــه 

عليهــا،  كان  التــي  لحالتــه  يعــود  ملــن  يــرضب  املثــل 

وأيضا “رجع الغزل صوف”1٢1 أي عاد الغزل صوفًا كام 

كان، وهنــاك مثــل ثالــث يحمــل نفــس املعنــى وهــو” 

رِْجِعــت املَيَّــْه لَِمَجاريهــا”1٢٢ ويــرضب عنــد عــودة األمــور 

كــام كانــت بعــد انقطاعهــا. والعــرب تقــول يف أمثالهــا: 

“عــاد األمــر إىل نصابــه”1٢3 وكل هــذه األمثــال تعــر عــن 

صحــو الضمــري ورجــوع اإلنســان إىل رشــده، بعــد مرحلــة 

مــن التخبــط وغيــاب الرؤيــة، ويؤيــد هــذا املعنــى مقولــة 

شــهرية مفادهــا “الرجــوع للحــق فضيلــة”

)آم لوؤ آم كهاؤ، امىل لوؤ امىل كهاؤ(124

ترجمته: ازرع مانجو تأكل املانجو، ازرع متر هندي 

فتــأكل متــر هنــدي، وهــو قريــب مــن قولنــا الجــزاء مــن 

مــن مفــردات  العمــل. وهــذا املثــل مســتوحي  جنــس 

الهنــدي،  التمــر  زراعــة  تكــر  حيــث  الهنديــة،  البيئــة 

واملانجو هذه الثمرة التي نقلها أحمد عرايب إىل مرص 

مــن جزيــرة ســيالن. وهنــاك مثــل آخــر بنفــس املعنــى 

وهو: )جيى كرىن ويى بهرين(1٢5 وهام قريبان من 

قولنا بالعربية “من يزرع شــئ يضمه”1٢6 وبعضهم يروي 

فيــه: “يحصــده” بــدل يضمــه واملعنــى واحــد، أي مــن 

قــدم عمــال مــن خــري أو رش ال يجنــي إال نتيجتــه. وهنــاك 

مثــل آخــر يقابلــه وهــو” مــن قــدم شــئ بيــداه التقــاه”1٢7 

أي أن املــرء مجــزي بعملــه.

)آپ فضيحت اير كو لصيحت(128

وترجمتــه: إنــك لشــخص فاســد وتنصــح اآلخريــن، 

ويقال للشخص الذي ال يطابق بني قوله وفعله. فهذا 

املثــل يحمــل قيمــة أخالقيــة ذات مرجعيــة دينيــة، وهــي 

التحذير من النفاق وازدواج الشخصية، ويحذر اإلسالم 

مــن التحــيل بهــذه الصفــة الذميمــة يف عــدة آيــات قرآنية 

منهــا قولــه تعــاىل:

)أَتَأُْمُروَن النَّاَس ِبالِْرِّ َوتَْنَسْوَن أَنُْفَسُكْم َوأَنْتُْم تَتْلُوَن 
الِْكتَاَب أَفاَل تَْعِقلُوَن(1٢٩

)يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِم تَُقولُوَن َما ال تَْفَعلُوَن(130

وهنــاك مثــل يتطابــق معــه يف املعنــى وهــو: )آپ 

راه راه، دم كهيــت كهيــت(131 أي مــن الظاهــر صاحــب 

التــى  العربيــة  الباطــن مخــادع. واألمثــال  طريقــة، ومــن 

تتطابق من حيث املعنى معهام كثرية منها: »فضيحة 

ويقــول النصيحــة« وهــذا املثــل قريــب جــدا مــن املثــل 

املثــل  ذلــك  عــن  وكأنــه مرتجــم  يبــدو  الــذي  االردي، 

العــريب، وأيضــا »يــا ســيدنا الشــيخ رضبــة تكــرس لوحــك 

قبــل مــا تعــدل عــىل النــاس عــدل عــىل روحــك«13٢ و 

اللــه«133 ويــرضب  بــره هــال هــال ومــن جــوه يعلــم  »مــن 

لذلــك الشــخص الفضــوىل املنتقــد، وهــو غــري ســامل 

مــام يعيــب للنــاس بــه.

)آلكهـ ايجهل، پہـاڑ ايجهل، آلكهـ ايٹ پہـاڑ ايٹ(134

ومعنــاه: طرفــت العــني، فأختفــى الجبــل. وهنــاك 

مثل آخر باللغة الفارسية، لكنه يستخدم بني أهل اللغة 

األرديــة يحمــل نفــس املعنــى وهــو: )از ديــده دور، از دل 

دور( 135، وهــو قريــب مــن املثــل: “البعيــد عــن العــني، 

بعيــد عــن القلــب”136 وهــذا املثــل يــرضب لعــدم الوفــاء 

ونســيان املــرء صاحبــه إذا كان بعيــًدا عنــه ال يــراه، فهــو 

ال يذكــر إال مــن يقــع عليــه نظــره وتلــك خلــة غــري حميــدة.

)جتنا ايڑهنا اتنـے پـاؤں پـهيةلا(137

ومعنــاه: عــىل قــدر الغطــاء، يكــون مــد القــدم، كــام 

يُقال أيًضا: )جتنى چـادر ديكهو اتنـے پـاؤں پسارو(138، 
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وايضــا )چـــادر تهــوڑى پـــاؤں پهيالئـــے بـہـــت(13٩، وهــام 

يحمالن نفس املعنى، والذي يتطابق مع ذلك املثل 

العــريب الشــهري: “عــىل قــد لحافــك مــد رجليــك”140، 

باملقســوم،  والرضــا  القناعــة  قيمــة  يعالجــان  وهــام 

فيرضب عند تجاوز املرء حده يف كل شــيئ وال ســيام 

يف مرصفه، فيجب عىل اإلنسان أال يكلف نفسه اكر 

مــن طاقتــه وخاصــة يف اإلنفــاق.

)تلوار كا گهاؤ لهع جاتا ہے، زلان كا لـہيـں لهعتا(141

ومعنــاه: ُجــرح الســيف يُشــفى منــه، لكــن ُجــرح اللســان 

يُشــفى منــه. وهــو قريــب مــن قولنــا “جــرح اللســان  ال 

مــن  للتنفــري  الســنان”14٢، ويــرضب  مــن جــرح  أصعــب 

ســالطة اللســان وإهانــة اآلخريــن، وهــذه قيمــة أخالقيــة 

ودينيــة، ومــن األمثــال التــي تســتخدم حــول هــذا املعنى 

أيًضا “طعن اللسان كوخز السنان” 143، ويحذر اإلسالم 

من التعرض والتعدي عىل اآلخرين وإيذائهم باللسان، 

ويأمرنــا بالطيــب مــن القــول يف قولــه تعــاىل:

ــًة كََشــَجرٍَة  )أَلَــْم تـَـَر كَيْــَف رَضََب اللَّــُه َمثـَـاًل كَلَِمــًة طَيِّبَ
ــاَمِء(144 ــٍة أَْصلَُهــا ثَاِبــٌت َوفَْرُعَهــا يِف السَّ طَيِّبَ

ويقول شاعر الحكمة يعقوب الحمدوين:

ء ــــــرح الســــــيف �ب �ب حلب وقــــــد �ي

اللســــــــان ملــــــــا جــــــــرح  ء  وال �ب

ــام ــ ــ ــا التئ ــ ــ ــنان هل ــ ــ ــات الس ــ ــ جراح

ــان ــ ــ ــ ــرح اللس ــ ــ ــ ــا ج ــ ــ ــ ــام م ــ ــ ــ وال يلت

ى ــرب ــ ــ ــه في ــ ــ ــيف تدم ــ ــ ــرح الس ــ ــ وج
ويبــــــيت الدهــــــر مــــــا جــــــرح اللســــــان.145

)لاپ لنيا پـوت لواب(146

ايًضــا  يُقــال  نزيــه، كــام  ومعنــاه: أن األب بخيــل واالبــن 

اور دادا جــي كا فاتحـــہ(147، أي  )حلــواىئ ىك دوكان 

يتصدق عن جده يف دكان الحلويات، وهذان املثالن 

يتطابقــان مــع املثــل العــريب “مــال الكنــزي للنزهــي”148، 

ويــرضب للشــخص البخيــل الــذي حــرم نفســه مــن مالــه 

وورثه بعده وارث ينفقه بغري حساب. فالقيمة األخالقية 

هنــا التحذيــر مــن صفــة البخــل ونتائجــه الوخيمة والحث 

عــىل صفــة الكــرم التــي هــي قيمــة إســالمية أصيلــة.

)يطن از سنبل يريحان لـہتع(149

ومعناه: أشواك الوطن أفضل من ياقوت وريحان وطن 

آخــر، فهــذا املثــل يشــري إىل قيمــة أخالقيــة ســامية آال 

وهــي “حــب الوطــن” والغــرية عليــه رغــم املغريــات يف 

الخــارج، واألمثــال العربيــة التــي تتنــاول حــب الوطن كثرية 

لكــن اذكــر منهــا مــا يقابــل نفــس املعنــي باألرديــة: “خبــز 

الوطن خري من كعك الغربة”150، وهناك مثل آخر بنفس 

املعني وهو: “كرامة وطني وال مال الدنيا”151، فالوطن 

هــو املــكان الدافــئ الــذي ال ميكــن البعــد عنــه مهــام كان 

يعــاين منــه االنســان، وهــو الــذي يحتضــن ابنــاءه. وهنــاك 

بيــت شــعري شــهري يعــر عــن نفــس املعنــي وهــو:

ة خ ــــــز�ي ــــــ�يّ ع ــــــادي وإن جــــــارت ع ب
ــــــــرام152 ــــــــوا عــــــــ�يّ ك وأهــــــــ�ي وإن ضّن

وهنــاك مثــل بالعربيــة قريــب املعنــى وهــو “غثــك 

خــري مــن ســمني غــريك” 153، قــال املفضــل أول مــن قــال 

ذلك معن بن عطية املذحجي وذلك أنه كانت بينهم 

وبــني حــي مــن أحيــاء العــرب حــرب شــديدة، فمــر معــن 

يف حملة حملها برجل من حربه رصيعا فاستغاثه وقال 

امــن عــىل كفيــت البــالء، فأرســلها مثــاًل فأقامــه معــن 

وســار بــه حتــى بلغــه مأمنــه ثــم عطــف اولئــك القــوم عــىل 

مذحــج فهزموهــم وأرسوا معنــا وأخــا لــه يقــال لــه روق، 

وكان يضعــف ويحمــق، فلــام انرصفــوا إذا صاحــب معــن 

الــذي نجــاه أخــو رئيــس القــوم فنــاداه معــن وقــال 154:

بيــــــد ز  جــــــا خــــــري  �ي 

منجيــــــــك ج 
خ

� ــــــــا  لي�ت و أ

عنــــــدك جــــــزاء  مــــــن  هــــــل 

عواديــــــــك رد  ملــــــــن  اليــــــــوم 
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لــــــم مــــــن مــــــد مــــــا نلتــــــك �ب
لــــــــدي احلــــــــرب واشــــــــيك155

عــيل  املــان  هــذا  ألخيــه  فقــال  صاحبــه  فعرفــه 

فهبــه يل،  املــوت  عــىل  أرشفــُت  مــا  بعــد  ومنقــذي 

فوهبــه لــه، فخــىل ســبيله وقــال إين أحــب أن أضاعــف 

لــك الجــزاء فأخــرت أســري آخــر، فأختــار معــن أخــاه روقــا، 

ثــم  ومل يلتفــت إىل ســيد مذحــج وهــو يف األســاري، 

بأســاري قومهــم،  فمــرا  راجعــني،  وأخــوه  انطلــق معــن 

لــه، ملــن  الخــر، فقالــوا  فســألوا عــن حالــه، فأخرهــم 

قبحــك اللــه تــدع ســيد قومــك وشــاعرهم ال تفكــه وتفــك 

أخــاك هــذا، فواللــه مــا نــكا حرصــا، وال أعمــل رمحــا، وال 

ذعــر رسحــا، وأنــه لقبيــح املنظــر ســيئ املخــر، لئيــم، 

ثــم   156 غــريك”  مــن ســمني  خــري  “غثــك  معــن:  فقــال 

صــارت مرضبًــا لألمثــال.

) ارىش كتيا، مخمل ىك جهول(157

ومعنــاه: كلــب اجــرب، يريــدي ثيــاب أُبهــة، فيــرضب يف 

الشــخص دميــم الصــورة، والــذي يريــدي مالبــس فاخــرة 

مثينــة، وهــو قريــب مــن املثــل العــريب: “لبــس البوصــة 

تبقى عروسة”158، والبوصة: هي القصبة، فإذا ألبستها 

وزينتهــا صــارت مثــل العــروس، يــرضب يف أن اللبــاس 

والزينــة يجمــالن القبيــح، وهنــاك مثــل عــريب آخــر يف 

نفس املعنى: “لبس الخنفسة تبقى ست النسا”15٩، 

مــن االنخــداع باملظاهــر، وعــدم  فهــذه األمثــال تحــذر 

االهتــامم بالجوهــر، واالنبهــار بالشــكل الخارجــي وعــدم 

االلتفــات إىل جوهــر اإلنســان.

)لـڈهى گهعڑى الل لـگـام(160

واملعنــى: حصــان عجــوز، ولجــام أحمــر، فيــرضب ملــن 

يجهل بعد فوات أوان الصبا، أو يأيت أمرًا ال يستحسن 

البيئــة  مــن  مســتوحى  املثــل  وهــذا  شــيبه،  يوقــر  وال 

العربيــة التــي تكــر فيهــا الخيــول، وقــد تغنــى الشــعراء 

العرب بجاملها وقوتها ورسعتها، واملثل العريب الذي 

يقابلــه هــو: “شــايب وعايــب”161 و “الشــايب ملــا يدلــع 

زي البــاب ملــا يتخلــع” 16٢، أي األشــيب إذا تدلــل أشــبه 

البــاب املفككــة أجــزاؤه، فيــرضب يف اســتنكار تدلــل 

الكبــري يف غــري موضوعــه.

)دري ديوار پع لظع كعلا(163

أن  اإلنســان  عــىل  أي  عيــون،  للجــدار  إن  واملعنــى: 

يكتــم األرسار فهنــاك مــن وراء الجــدار مــن قــد يســمع أو 

قــد يــرى، وهــو يتقابــل مــع املثــل العــريب “الحيطــة لهــا 

ودان”164 ويــرضب يف الحــث عــىل كتــامن الــرس، وقــد 

أورده امليداين يف مجمع األمثال “إن للحيطان آذانا”، 

وقــال الثعالبــي يف مثــار القلــوب:

رس الفــــــىت مــــــن دمــــــه إن فشــــــا
�خ وكــــــــات حفظــــــــا  وهل  فــــــــأ

نــــــه فاحتفــــــظ عــــــ� الــــــر بكات
16 5 �خ  ا ذ آ ن  للحيطــــــــا ن  فــــــــا

)حوض لهعے تو فواره چهوڻے(166

وترجمتــه: املــئ الحــوض فتنطلــق الفــوارة، أي بقــدر مــا 

تنفــق تأخــذ، وهــو قريــب مــن املثــل العــريب “مــا ســيل 

إال من كيل”167، واملراد بقدر ما تكيل القمح للطاحون 

يســيل الدقيــق، أي بقــدر مــا تعطــي تأخــذ، وهــو قريــب 

مــن قولهــم “اطبخــي يــا جاريــة، كلــف يــا ســيد”168 أي أن 

الخادمــة ال تســتطيع الطبــخ، إال إن أحــرض لهــا الســيد 

مــا يتهيــأ بــه الطعــام. واملعنــى ال يكــون شــئ مــن ال شــئ 

أو مبقــدار النفقــة يكــون األخــذ. فالقيمــة األخالقيــة هنــا 

هــو الســعي عــىل الــرزق والــدأب والكفــاح يف الحيــاة.

)جامعت سـے كعامت ہے(169

ومعنــاه: الركــة يف الجامعــة، وهــو مرتجــم عــن الحديــث 

النبــوي الريــف “يــد اللــه مــع الجامعــة”، ويقابلــه يف 

العربيــة “الركــة يف اللمــة”170 أي أن الخــري والركــة يف 

التعاون واالئتالف، فهو يرشد إىل قيمة االتحاد والتآلف 

بــني البــر، وهــي قيمــة أخالقيــة أكــد عليهــا اإلســالم.
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)جو ديڑ كع چـة يہـى گـعا( 171

واملعنــى: املندفــع يف الســري البــد مــن ســقوطه، وهــو 

قريب من املثل العريب »يا مستعجل عطلك الله«17٢، 

وأيضــا يُقــال »يــا مســتعجل يــا مســتندم«173، فيــرضب 

للتــأين لذلــك الشــخص الــذي يســتعجل يف أمــوره.

)كـپـڑا پہلـيـے جـگ لهاتا، كهالا كهائيـے من لهاتا(174

والطعــام  النــاس،  ذوق  عــىل حســب  يكــون  اللبــاس 

عــىل حســب ذوق النفــس، وهــو قريــب جــدا مــن املثــل 

العريب” كل ما يعجبك، والبس ما يعجب الناس”175، 

فهذا املثل يحث عىل مراعاة شعور الناس حتى تنال 

احرتامهــم، ويكــون مبنــأى عــن الهمــز واللمــز واالنتقــاد.

)آپ سـے چـار لعساتيـں ميـں لـے زياده ديكهى ہيـں(176

املعني: أين أكر منك سنا، لذا خريت تفوقك، وهذا 

يتطابــق مــع املثــل العــريب” أكــر منــك بيــوم يعــرف عنك 

بســنة”177 ويرضب يف االعتداد بكبري الســن يف الرأي، 

واحــرتام مــن هــو أكــر ســنا، فمــن حكــم اإلمــام عــيل بــن 

أيب طالــب عليــه الســالم: “رأي الشــيخ خــري مــن مشــهد 
الغالم”178

)صحبت صالح تعا صالح كند، صحبت طالع تعا طالع 
كند(179

مــن الصحبــة الصالحــة،  املعنــى: أن صــالح اإلنســان 

التــي  العربيــة  واألمثــال  الســوء،  مــن صحبــة  وفســاده 

تحــث عــىل حســن اختيــار الصديــق كثــرية نذكــر منهــا: 

“مــن جــاور الســعيد يســعد، ومــن جــاور الحــداد ينحــرق 

بنــاره”180، وهنــاك مثــل آخــر” جليــس الســوء كالقــني إن 

مل يُحــرق ثوبــك دخنــه”181، أي أن الصاحــب ال بــد أن 

يتخلــق ببعــض أخــالق صاحبــه، فعــىل املــرء أن يتــأين 

يف اختيــار الصديــق.

)آدمي كا شيقان آدمي ہے(182

ومعناه أن شيطان اإلنسان هو اإلنسان، واملقصود هنا 

أن مــا مــن أحــد إال لــه شــيطان مــن الجــن أو اإلنــس يغريــه 

ويزين له الباطل، فينبغي للمرء أن يعتصم بعقله فيام 

يأتيه فهو املطالب به وامللوم عليه ال شيطانه. واملثل 

العــريب الــذي يقابلــه هــو: “كل واحــد لــه شــيطان”183، 

فهــذا املثــل يدعــو إىل مقاومــة نــوازع الــر

)ساىض ىك لولـڈى معى، سارا شـہر آيا- ساىض معا، 
كوىئ لـہ آيا(184

أهــل  القــايض، فحــرض جميــع  ومعنــاه: ماتــت جاريــة 

املدينة لعزاءه، ومات القايض فلم يحرض أحد، وهذا 

املثل يقابله بالعربية “كلب الباشــا مات مشــيت وراه 

كل البلد،... الباشا ذات نفسه مات ما ميشيش وراه 

وال كلــب” 185 فهــذا املثــل يــرضب لعــدم الوفــاء بالعهــد

)گهورے كو الت، اير آدمى كو لات(186

ومعناه: الركل للحصان، والعاقل من كلمة. وهو قريب 

جــًد مــن املثــل العــريب “العاقــل مــن غمــزة والجاهــل مــن 

املعنــى  نفــس  يحمــل  آخــر  مثــل  وهنــاك  رفصــة”187، 

وهــو “العاقــل مــن غمــزة واملجنــون مــن لكــزة”188، وايضــا 

“العاقــل تكفيــه اإلشــارة”

)گوشت لا نوں سـے كبهى جدا لـہيـں ہيتا(189

املعنــى: األظافــر ال تنفصــل عــن الجســد، وهــذا املثــل 

منقول عن ذلك املثل العريب “الضفر ما يطلعش من 

اللحــم والــدم مــا يبقــاش ميــه”1٩0، ويــرضب يف االتصــال 

بــني األقــارب مل يقــع بينهــام شــقاق، أي أن كل واحــد 

لآلخــر مبنزلــة الظفــر يف اتصالــه بإلصبــع وصعوبــة نزعــه، 

كــام أن الــذي يجمعهــم دم واحــد يجــري يف عروقهــم 

أمــر  مــاء وهــو  الــدم  إذا صــار  إال  يتفرقــوا  أن  فهيهــات 

مســتحيل.

)لينـے كو مـچهىل، دينـے كو كالـڻـا( 191

ترجمتــه، يف األخــذ مثــل الســمك، ويف اإلعطــاء مثــل 

الشــوكة، ومعنــاه أن املقــرتض يلــني حــني يســتقرض، 

ويزهــو حــني يســدد. وهنــاك مثــل يقابلــه بالعربيــة وهــو: 

“األكل ســلجان والقضــاء ليــان” 1٩٢: والســلج، مبعنــى 

والليــان  بلعتهــا،  أى  اللقمــة،  ســلجت  فيقــال  البلــع 

املدافعــة. ويــرضب ملــن يقــرتض مــال النــاس فيســهل 
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عليــه االقــرتاض، فــإذا طولــب بالقضــاء دافــع وصعــب 

نفــس  يحمــل  آخــر  مثــل  وهنــاك  الديــن،  عليــه قضــاء 

يــط”1٩3، أي  يــُط والقضــاء رُضّ املعنــى وهــو “األخــذ رُسّ

إذا أخذ واقرتض املال كان رسط، وإذا طولب بقضاءه 

أفــرط بصاحبــه.

لتائج البحث

بدراسة األمثال العربية واألردية الحظت اشرتاك الكثري 

أنشــأ هــذه  الــذي  الوجــدان  منهــا لفظًــا وداللــة، وكأن 

األمثــال يعــود ألم واحــدة أو وجــدان واحــد، وهــو وجــدان 

األمــة اإلســالمية، فالكثــري مــن تلــك األمثــال مســتمد مــن 

نبــوي رشيــف،  آيــة قرآنيــة، أو مفــردات حديــث  معنــى 

وهــذا ليــس بالغريــب لشــعبني ينتميــان لثقافــة واحــدة، 

أال وهــي الثقافــة اإلســالمية، ولهــذا فــإن:

بــني اللغــة العربيــة واللغــة األرديــة عالقــة 	  العالقــة 

وطيــدة ال ميكــن قطعهــا وخــري دليــل عــىل ذلــك 

تلك الروة الهائلة من األمثال العربية التي دخلت 

اىل اللغــة األرديــة والتــي يســتخدمها أهــل األرديــة 

إىل اليــوم.

هنــاك الكثــري مــن األمثــال األرديــة مقتبــس مــن نــص 	 

آيــة قرآنيــة، فقــد كان القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

مصدريــن هامــني مــن مصــادر الحكــم واألمثال التي 

جــرت عــىل ألســنة العامــة والخاصــة حتــى صــارت 

وهــذا  املواقــف املامثلــة،  بــه يف  يحتــذى  مثــاًل 

النــوع مــن األمثــال- املأخــوذة مــن القــرآن والســنة- 

قــد يكــون مســتخدم كــام هــو باللغــة العربيــة، ومنهــا 

التــي  األمثــال  هــذه  ومــن  األرديــة،  إىل  ترجــم  مــا 

اُســتمدت مــن آيــات القــرأن الكريــم:

“هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان”

“ليس كمثله شيئ”

“وشهد شاهد من أهلها”

ومن األحاديث النبوية التي ســارت عىل ألســنة الناس 

وأصبحت مثاًل، قوله ملسو هيلع هللا ىلص:

“من ال يَرحم ال يُرحم”

“إمنا األعامل بالنيات”

“املرء مع من أحب”

كــام هنــاك العديــد مــن األمثــال املســتمدة مــن القــرآن 

والســنة، قــد تُرجمــت إىل اللغــة األرديــة ومنهــا:

“إن مع العرس يرس”: “تنـگى كـے بعد فراخى”.

“سؤر املؤمن شفاء”: “مومن كا جوڻها شفا ہے”.

“رشع ميـں رشم نـہيـں”: “ال حياء يف الدين”

وهنــاك أيًضــا عــدد ال بــأس بــه مــن األمثــال والحكــم 	 

دينيــة  لهــا ســمة  التــي  العربيــة  املأثــورة  واألقــوال 

وأخالقيــة، دخلــت إىل اللغــة األرديــة، ســواء بنفــس 

ومــن  األرديــة.  اللغــة  تُرجــم إىل  أو  العربيــة،  لغتــه 

العربيــة  اللغــة  بنفــس  نُقلــت  التــي  األمثــال  هــذه 

دون تغيــري فيهــا:

“املكتوب نصف املالقات”

“االقارب كالعقارب”

“خذ ما صفا ودع ما قدر”

“كل طويل احمق إال عمر )رض( “

“كل قليل فتنة إال عيل )رض( “

مأثــورة 	  وأقــوال  وحكــم  أمثــال  عــدة  هنــاك  كــام 

منهــا: األرديــة  إىل  تُرجمــت 

كــو اشــاره  “العاقــل باإلشــارة يفهــم”: “عقــل منــد 

ہے” كاىف 

“القناعة كنز ال يفنى”: “قناعت بـڑى دولت ہے”.

“رأس الحكمــة مخافــة اللــه”: “حكمــت ىك بنيــاد 

خــوِف خــدا ہے”.

كام هناك بعض األمثال األردية منقولة عن أمثال 	 

واللفــظ،  املعنــى  وبنفــس  بنفــس قصتهــا  عربيــة 

ومنها:

“گوشــت ســـے ناخــن جــدا نـہيـــں ہوتــا”: )الضفــر مــا 

يطلعــي مــن اللحــم”

أيديهــا  لـــگى”: )عــىل  مـہنــدى  ميـــں  ہـــاتهوں  “كيــا 

الحنــة( نقــش 
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ــاتا”:  ــاتا، كهانــا كهائيـــے مــن پہـ “كـــپڑا پہنـــے جـــگ پہـ

)كل مــا يعجبــك، وألبــس مــا يعــج النــاس(

وهناك أمثال أردية مستوحاة من بيئة املثل وهي 	 

بيئــة شــبه القــارة الهندوباكســتانية، حيــث يتضمــن 

املثــل عنــارص مــن هــذه البيئــة، منهــا:

“يـہـاں سب كان بـگڑتـے”

“كيا گومتى كا پـاىن پيا”

“يـہ گنگا كس كهداىئ ہے”

القيــم األخالقيــة، هــي قيــم إنســانية تواضــع عليهــا 	 

البر يف كل زمان ومكان سواء كانوا يدينون بدين 

اللهي أم ال، لكن العالقة بينها وبني القيم الدينية 

بينهــام،  تعــارض  يوجــد  عالقــة وطيــدة، حيــث ال 

فتلــك القيــم األخالقيــة كانــت موجــودة قبــل نــزول 

األديــان، وعندمــا جــاء اإلســالم أمتمهــا، لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: 

“إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــالق”

إن دراســة األمثــال وتســليط الضــوء عليهــا مينحهــا 	 

فرصــة جديــدة للحيــاة والحفــاظ عــىل هويتهــا مــن 

النســيان.

كام أن دراسة األمثال متكننا من مواكبة التحوالت 	 

التي متر بها املجتمعات من قيم أخالقية وأوضاع 

سياسية واقتصادية واجتامعية التي ترتتب عليها.

ي  النهاية أدعو الله أن أكون سد يُفمُت فيام سدمت، 

يأن ينال المبول، يالله ييل التوفيق.

املصادر ياملعاجع

أيالأ الرعلية

أبــو ريــدة آراؤه الكالميــة والفلســفية- فيصــل بديــر عــون- الهيئــة 	 

املرصيــة العامــة للكتــاب- القاهــرة، ٢010م.

حنبكــة 	  حســن  الرحمــن  عبــد  وأسســها،  اإلســالمية  األخــالق 

امليــداىن )16/1(، دار القلــم، دمشــق ط1 13٩٩هـــ / 1٩7٩ م.

اإلرشاد إىل تحقيق بانت سعاد لكعب بن زهري- فيض الرحمن 	 

الحقاين- دار الكتب العلمية، بريوت، ٢014م.

دار املعرفــة- 	  الجوزيــة-  قيــم  ابــن  الكريــم-  القــرآن  األمثــال يف 

1٩83م. لبنــان  بــريوت، 

القاهــرة- 	  مــرص،  مكتبــة  صفــوت-  محمــد  الشــعبية-  األمثــال 

1٩٩8م.

األمثال العامية- أحمد تيمور باشا- ط 4- مركز األهرام للرتجمة 	 

والنر، القاهرة، مرص- 1٩86م.

األمثال العربية ومصادرها يف الرتاث- محمد أبو صوفة- مكتبة 	 

املحتسب، عامن- ط٢

املســتقي يف أمثــال العــرب- أيب القاســم الزمخــري- ج1- 	 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان- ط٢- 1٩87م.

املعجــم الوجيــز- طبعــة خاصــة بــوزارة الرتبيــة والتعليــم، 1417/ 	 

1٩٩6م.

املعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية، القاهرة- الجزء الثاين- 	 

الطبعة الثالثة- ٢005م

املنتخــب مــن أدب العــرب- طــه حســني، أحمــد أمــني، أحمــد 	 

ضيــف، وآخــرون- ح٢- الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب- ٢014م

بــن صالــح 	  ســليامن  العــرب وقصصهــم-  أمثــال  مــن  املنتقــى 

٢007 الريــاض-  القاســم،  دار  الخــرايش- 

والتوزيــع- 	  للنــر  اليقــني  دار  رفعــت-  أمثــال- ســعد  أمثــال× 

القاهــرة.

بــن 	  اوجــز املســالك إىل موطــأ مالــك- للعالمــة محمــد زكريــا 

محمــد بــن يحيــى الكاندهلــوي، تحقيــق أميــن صالــح شــعبان- 

لبنــان. بــريوت،  الكتــب العلميــة،  ج3- دار 

تاريــخ املســلمني يف شــبه القــارة الهنديــة وحضارتهــم- أحمــد 	 

محمــود الســادايت- ج 1- مكتبــة اآلداب، القاهــرة.

أبــو هــالل العســكري- الجــزء األول- القاهــرة، 	  جمهــرة األمثــال- 

مــرص- 1٩64.

جمهرة األمثال- أيب هالل العسكري- ج٢- دار الكتب العلمية، 	 

بريوت، لبنان- 1408هـ.

الكتــب 	  بالجــن – دار عــامل  علــم األخــالق اإلســالمية، مقــداد 

الريــاض- ط1، 1٩٩٢م. والنــر،  للطباعــة 
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غايــة البيــان يف أمثــال القــرآن- صابــر حســن محمــد- ط1- دار 	 

عــامل الكتــب للنــر والتوزيــع، 14٢1هـــ، الريــاض، الســعودية.

فصــول مــن األخــالق اإلســالمية، عبداللــه بــن ســيف األزدي، ط 	 

1، دار األنلــس/ 5 14٢0 هـــ /٢000م

الحجــة 	  ذو  عــدد  اإلســالمية-  البحــوث  مجمــع  األزهــر-  مجلــة 

وضــوء  والســلوكيات يف  القيــم  بعنــوان«  مقالــة   - 1437هـــ- 

زقــزوق. حمــدي  محمــود  للدكتــور/  العــرص«،  متغــريات 

مجمــع االمثــال- أبــو الفضــل امليــداين- ج 1- املعاونيــة الثقافيــة 	 

لآلســتانة الرضوية، ايران- 13٩٩هـ.

مجمــع األمثــال- أبــو الفضــل امليــداين- ج٢- املعاونيــة الثقافيــة 	 

لآلســتانة الرضويــة، إيــران- 13٩٩هـــ.

مــدارج الســالكني- ابــن القيــم الجوزيــة- دار الصميعــي للنــر 	 

والتوزيــع.

منهــج الحيــاة اإلســالمية، أبــو األعــىل املــودودى صـــ3٩، ترجمــة 	 

د/ أحمــد عبــد الرحمــن، دار التوزيــع ط1 14٢7هـــ / ٢006م.

إبراهيــم شــعالن- دار املعــارف، 	  الشــعبية-  موســوعة األمثــال 

مــرص- 1٩٩0 القاهــرة، 

نهاية اإلرب- النويري- ج3	 

ثالًياأ ا ردية

اردو دائــره معــارف اســالميـہ- دانــش گاه پنجــاب، الہور- جلــد 	 

18- طبــع اول- 1٩75

صديقــى- 	  احمــد  شــفيع  دوم-  حصـــہ  وقواعــد-  زبــان  اردو 

دہىل. نئــى  ہـــاوس-  بكـــ  ايجوكيشــنل 

اردو ميـــں لســاىن ولســانياىت تحقيــق- املــاس خانــم- ســانجهـ 	 

پبلكيشــنز- الہور- ٢015.

پبلكيشــنز- 	  روشــن  بدايــوىن-  االمثــال- شــمس  شــعرى رضب 

بدايــون. روشــن محــل، ســوتها، 

فــريوز ســنز 	  الديــن،  فــريوز  اللغــات اردو جامــع، مولــوى  فــريوز 

مليـڻيـــڈ، الہور.

كـہـاوت اور كـہـاىن- سيفى پريم- مكتبـہ پيام تعليم، جامعـہ نـگر، 	 

نئى دہىل- ٢005.

جامــع االمثــال- وارث رس ہنــدى- طبــع اول، مقتــدره قومــى زبــان، 	 
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 التكامل بني املعاين واملفاهيم يف القراآن الكرمي: 
درا�سة يف م�ستويات اللغة

د. احمد حازم المصاب
كلية االلهيات، جامعة سليامن دميريال – تركيا

امللخص

يتحــدث هــذا البحــث عــن املعنــى واملفهــوم يف النــص القــرآين ويــدرس التناســق بــني املعــاين واملفاهيــم يف 

الخطــاب البالغــي القــرآين فمــن املعلــوم ان مســتوى املعنــى الــذي يــدل عليــه اللفــظ هــو املســتوى االول يف فهــم 

النــص القــرآين داخــل تركيــب النــص والــذي يعــرف عنــد العلــامء بالداللــة اللفظيــة الوضعيــة وعبــارة النــص ســواء كان 

ظاهــرا او نصــا ولكــن هنــاك مســتوى ثــاين يف الخطــاب القــرآين وهــو مســتوى املفهــوم ونعنــي باملفهــوم هــو حصيلــة 

اجتــامع اكــر مــن نــص وتركيــب يف موضــوع واحــد ليــدل او ينتــج صــورة كاملــة هــي املفهــوم النهــايئ للخطــاب القــرآين 

وبــدون مســتوى املفهــوم يف الخطــاب القــرآين تضيــع معــامل القــران ومــراد خطــاب اللــه تعــاىل وتدخــل آيــات القــران 

يف بحــر التعــارض والتســاقط و مــا هــذا اال مــن ســوء فهــم أليــة ترتيــب مســتويات الخطــاب القــرآين

الكلامت املفتاحية: املعنى، املفهوم، الرتتيل، التكامل، املستوى

املمدمة

الحمــد للــه رب العاملــني والصــالة والســالم عــىل ســيد 

الطيبــني  آلــه  االمــني وعــىل  املرســلني ســيدنا محمــد 

الطاهريــن. وبعــد:

الكتــاب  هــو  الكريــم  القــرآن  بــأن  املعلــوم  فمــن 

املنــزل عــىل خاتــم االنبيــاء واملرســلني محمــد ملسو هيلع هللا ىلص وهــذا 

مفرقــا  أي  مرتــال  نزولــه  وكان  ومنجــز،  معجــز  الكتــاب 

النــاس وبعــد  مــا يحتاجــه  حســب االحــداث وحســب 

اكتــامل آياتــه وضعــت كل آيــة يف مكانهــا ضمــن الســورة 

مــن  توقيفــي  هــذا  وكل  املعــني  التسلســل  وضمــن 

اللــه تعــاىل، فقــد تضــم الســورة آيــات نزلــت يف ازمنــة 

مختلفــة وتتحــدث عــن مواضيــع مختلفــة، وحتــى نفهــم 

مفاهيــم القــرآن الكريــم بشــكل صحيــح يجــب علينــا ان 

نفهــم املعنــى املعجمــي لكلــامت اآليــة القرآنيــة ومــن ثَّــَم 

نفهــم املعنــى الوظيفــي للكلــامت واملعنــى لــداليل، 

أي: فهــم اآليــات عــىل جميــع مســتويات املعنــى وهــذا 
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الفهــم يعطينــا صــورة جزئيــة عــن املوضــوع او املفهــوم 

وبعــد ذلــك نضــم اآليــات املختلفــة يف النــزول والــورود 

املتحدة يف املوضوع واملفهوم بعضها لبعض ويودي 

هذا الضم اىل تكامل اللوحة واكتامل املفهوم، وهذا 

بــني املعنــى واملفهــوم بحســب قاعــدة  التكامــل  هــو 

الرتتيــل التــي امــر اللــه بقولــه ورتــل القــران ترتيــال، فعــىل 

مســتوى الصــوت والقــراءة هــو التــأين والتدبــر، وعــىل 

ذات  اآليــات  جمــع  هــو  واملفهــوم  املعنــى  مســتوى 

والــورود،  النــزول  الواحــد املختلفــات يف  املوضــوع 

للوصول اىل معالجة اشكالية الفهم الجزيئ للخطاب 

القرآين واالحتجاج بأية او ايتني ضمن مستوى املعنى 

وترك املفهوم الكيل للخطاب القرآين ملعالجة بعض 

املشــاكل التــي تحــدث يف الســاحة االســالمية اليــوم.

املبحث االيل املرنى لغة ياصقةحا

ــةأ مــن الفعــل عنــى يعنــي  ــى لغ ــب االيلأ املرن املقل

فيهــا  أو ظهــر  أظهرتــه،  تعنــي  بالنبــات  األرض  وعنــت 

التــي يصــري  النبــات و معنــى كل يشء محنتــه وحالــه 

إليهــا أمــره وعنــى بالقــول كــذا يعنــي: أرادو قصــد؛ قــال 

الــكالم ومعنيــه،  الزمخــري: ومنــه املعنــي، ومعنــى 

بكــرس النــون مــع تشــديد اليــاء، ومعناتــه ومعنيتــه واحــد 
)1( أي فحــواه ومقصــده 

معنــى  ذلــك يف  عرفــت  تقــول:  الصحــاح:  ويف 

كالمــه ويف معنــاة كالمــه ويف معنــي كالمــه: أي يف 
)2( فحــواه 

ــاينأ املعنــى اصطالحــا: هــو املفهــوم  ــب الر املقل

مــن ظاهــر اللفــظ او مــا يفهــم مــن اللفــظ وانفهامــه منــه 

اتحــاد يف املوضــوع  فــال  اللفــظ  صفــة للمعنــى دون 

والــذي تصــل إليــه بغــري واســطة ومعنــى املعنــى: هــو أن 

يعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــم يفــي لــك ذلــك املعنــى 
إىل معنــى آخــر )3(

وهو مقصد يقع البيان عنه باللفظ )4(

واملعنى إظهار ما تضمنه اللفظ من قولهم: عنت 
األرض بالنبات أظهرته حسنا.)5(

وفحــواه  ومعنــاه  واحــد  ومعناتــه  الــيء  ومعنــى 
ومقتضــاه ومضمونــه كلــه هــو مــا يــدل عليــه اللفــظ. )6(

املقلب الرالث الواع املرنىأ

املعنى املعجمي: وهو الذي يدور املعجم حوله . 1

إيضاًحــا ورشًحــا، ليجلــو منهــا مــا نســميه املعنــى 

او املعنــى  القامــويس  او املعنــى   )7( املعجمــي 

الوضعــي وهــو مــا وضعــه واضــع العــرب اي وضــع 

لفــظ معــني بــإزاء معنــى معــني تعــرف هــذه االلفــاظ 

ومعانيهــا مــن خــالل املعاجــم او القواميــس العربيــة.

املعنــى الوظيفــي: وهــو وظيفــة الجــزيء التحليــيل . ٢

يف النظام أو يف السياق عىل حد سواء. فاملعنى 

ده النظــام يف اللغــة، واملوقــع يف  الوظيفــي يحــدِّ

الســياق، فاإلعــراب مثــال فــرع املعنــى الوظيفــي، 

ال املعنــى املعجمــي و األنظمــة الثالثــة الصــويت 

وظائــف  حقيقتهــا  يف  هــي  والنحــوي  والــرصيف 

تؤديهــا املبــاين التــي تشــتمل عليهــا وتنبنــي منهــا 

هذه األنظمة، فالفاعلية وظيفة االســم املرفوع، و 

املطاوعــة وظيفــة االنفعــال ومــن هنــا يكــون املعنى 

وظيفــة املبنــى، ويكــون املبنــى عنوانـًـا تنــدرج تحتــه 

العالمة ومن ثَمَّ أطلق الباحثون عىل هذا املعنى 

الــذي تكشــف عنــه املبــاين التحليليــة للغــة اســم 
املعنــى الوظيفــي )8(

املعنــى الــداليل: وهــو حاصــل الجمــع بــني ملعنــى . 3

عــىل  فاملعنــى  املقامــي،  واملعنــى  املقــايل 

مستوى النظام الصويت والنظام الرصيف والنظام 

ى  يَُســمَّ مــا  إن  هــو معنــى وظيفــي، أي:  النحــوي 

املعنى عىل هذا املستوى هو يف الواقع وظيفة 

املبنــى التحليــيل، ثــم يــأيت معنــى الكلمــة املفــردة 

»املعنــى املعجمــي«، ومــا يكــون مبجمــوع هذيــن 

املعنيني مضافًا إليهام القرينة االجتامعية الكرى 

التــي نرتــي لهــا اصطــالح البالغيــني املقــام، وكل 



36  التكامل ل  املراين ياملفاهيم   المعآن الكعيمأ دراسة   مستويات اللغة

الــداليل فانــه يعتمــد عــىل  ذلــك يصنــع املعنــى 

هاتــني الدعامتــني )9( فالــذي يقــول لفرســه عندمــا 

عــن  معــه  املقــام  يختلــف  بالجميلــة  أهــاًل  يراهــا، 

الــذي يقــول هــذه العبــارة لزوجتــه، فمقــام توجيــه 

العبــارة للفــرس هــو مقــام الرتويــض، ورمبــا  هــذه 

عــىل  أو مســح  كتفهــا  عــىل  ربــت  ذلــك  صحــب 

يختلــف  فاملعنــى  للزوجــة  بالنســبة  أمــا  جبينهــا. 

تقــال  فقــد  أيًضــا،  االجتامعــي  املقــام  بحســب 

هــذه العبــارة يف مقــام الغــزل أو يف مقــام التوبيــخ 

أو التعيــري بالدمامــة. فالوقــوف هنــا عنــد املعنــى 

املعجمــي لكلمتــي أهــاًل والجميلــة، وعــىل املعنى 

يصــل  ال  بينهــام،  الرابطــة  وللبــاء  لهــام  الوظيفــي 

الــداليل، وال يكــون وصولنــا إىل  بنــا إىل املعنــى 

عــن املقــام  بالكشــف  إاّل  الــداليل  هــذا املعنــى 

الــذي قيــل فيــه النــص ومعنــى املقــام أي املعنــى 

االجتامعــي الــذي يضــم القرائــن الحاليــة إىل مــا يف 

الســياق مــن قرائــن مقاليــة، وبهــذا يتــّم الوصــول إىل 
املعنــى الــداليل. )10(

املبحث الراين املفهوم لغة ياصقةحا

املقلــب االيلأ املفهــوم لغــة: فهمــت الــيء فهــام 

وفهاميــة: علمتــه. وفــالن فهــم. وقــد اســتفهمني اليء 

فأفهمته، وفهمته تفهيام. وتفهم الكالم، إذا فهمه شيئا 
بعــد يشء. )11(

وقيل: الفهم تصور املعنى من اللفظ)12(

ــاينأ املفهــوم اصطالحــا: هــو الصــورة  ــب الر املقل

أن  كــام  أو ال،  األلفــاظ  بإزائهــا  الذهنيــة ســواء وضــع، 

املعنــى هــو الصــورة الذهنيــة مــن حيــث وضــع بإزائهــا 

اللفــظ ال يف محــل  مــا دل عليــه  األلفــاظ وقيــل: هــو 
النطق )13(، وهو شامل ملفهوم املوافقة واملخالفة )14(

فالصــور الذهنيــة مــن حيــث وضــع بإزائهــا األلفــاظ، 

والصــورة الحاصلــة يف العقــل مــن حيــث إنهــا تقصــد 

باللفــظ تســمى معنــى، ومــن حيــث حصولهــا مــن اللفظ 

يف العقــل تســمى مفهومــا،

ومــن حيــث أنهــا مقولــة يف جــواب مــا هــو تســمى 

ماهيــة، ومــن حيــث ثبوتهــا يف الخــارج تســمى حقيقــة، 
ومــن حيــث امتيازهــا مــن األعيــان تســمى هويــة. )15(

واملفهــوم املقصــود يف هــذا البحــث هــو الصــورة 

الذهنية الكاملة ألي موضوع معني فمثال نقول مفهوم 

انواعــه  بــكل  الشــامل لألميــان  املفهــوم  اي  االميــان: 

وجوانبــه كــام ورد يف الــرع الحنيــف

املبحث الرالث ساعدة التكامل )الرتيل(

تنســيق  الرتــل:  لغــةأ  الرتيــل  االيل  املقلــب 

الــيء، وثغــر رتــل: حســن املتنضــد، ومرتــل: مفلــج، 

وبيــاض األســنان، وكــرة مائهــا، والطيــب مــن كل يشء 

والحسن من الكالم)16(، ورتلت الكالم ترتيال إذا أمهلت 

فيــه وأحســنت تأليفــه، وهــو يرتتــل يف كالمــه، ويرتســل 

إذا فصــل بعضــه مــن بعــض)17( والرتتيــل: إرســال الكلمــة 

مــن الفــم بســهولة واســتقامة وهــذا هــو املعنــى اللغــوي 
للرتتيــل يف اللفــظ والصــوت)18(

املقلــب الرــاينأ الرتيــل اصقةحــاأ الرتتيــل تجويــد 

القــراءة  التــأين يف  الوقــف)19( وهــو  الحــروف ومعرفــة 

الكلــم بعضهــا مــن بعــض جامــع لرائــط  مــع تفصيــل 

والتفكــر  للتدبــر  يكــون  والرتتيــل  والتقويــم)20(  التجويــد 

واالستنباط)21( فالرتتيل: هو كيفية لقراءة القران الكريم 

القــرآن  تدبــر  منهــا  الهــدف  املذكــورة  الكيفيــة  وهــذه 

الكريم، اذن هي كيفية متعلقة باللفظ والصوت وهي 

قــراءة القــران الكريــم قــراءة متأنيــة مــع اعطــاء كل حــرف 

الحــروف  التجويــد ومراعــات مخــارج  مــن احــكام  حقــه 

وهذا يساعد عىل تدبر معاين كتاب الله تعاىل وهذه 

ِّــِل الُْقــرْآَن تَرْتِيــاًل{  القــراءة أمــر اللــه تعــاىل بهــا فقــال: }َورَت

القــراءة  ترتيــل  يقــول الســيوطي: )فيــه اســتحباب   ،)22(

ويقــول املفــرسون   ،)24( الهذرمــة)23﴾  مــن  أفضــل  وأنــه 

ِـّـِل الُْقــرْآَن تَرْتِيــاًل: الرتتيــل هــو  يف تفســري هــذه اآليــة )َورَت

التمهل واملد وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك 

معــني عــىل التفكــر يف معــاين القــرآن، بخــالف الهــذر 
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الــذي ال يفقــه صاحبــه مــا يقــول، وكان رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص 

بآيــة رحمــة إال وقــف  يقطّــع قراءتــه حرفــا حرفــا وال ميــّر 
وســأل، وال ميــّر بآيــة عــذاب إال وقــف وتعــّوذ( )25(

وهذا الرتتيل يف قراءة القرآن الكريم إمنا هو كيفية 

متعلقة باللفظ والصوت بالنسبة للعبد، ولكن هناك 

آيــة اخــرى يقــول اللــه تعــاىل فيهــا: } َوقَــاَل الَِّذيــَن كََفــُروا 

لَــْواَل نُــزَِّل َعلَيْــِه الُْقــرْآُن ُجْملَــًة َواِحــَدًة كََذلِــَك لُِنثَبِّــَت ِبــِه 
فـُـؤَاَدَك َورَتَّلَْنــاُه تَرْتِيــاًل{)26(

فكيــف يعقــل أْن يكــون الرتتيــل هنــا مبعنــى كيفيــة 

معينة لقراءة القران الكريم تنزه لله تعاىل اْن يقرأ القرآن 

الكريــم بصــوت او تلفــظ.

فمعنــى هــذه اآليــة هــو اعــرتاض مــن الكفــار بقولهــم 

هــال نــزل القــرآن عــىل محمــد ملسو هيلع هللا ىلص يف وقــت واحــد، فبــني 

بــه قلــب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  تعــاىل بأنــه: أنزلــه متفرقــا، ليقــوي 

فيــزداد بصــرية، وذلــك أنــه إذا كان يأتيــه الوحــي متجــددا 

يف كل أمــر وحادثــة كان ذلــك أزيــد يف بصريتــه وأقــوى 
لقلبــه)27(

و قولــه تعــاىل }َورَتَّلَْنــاُه تَرْتِيــال{ فيفــرس عــىل اقــوال: 

قال ابن عباس: بيناه تبيينا)28(، وقال السدي: فصلناه 

تفصيال)29(، وقال مجاهد: بعضه يف إثر )30( بعض )31(.

ورتَّلنــاه،  منّجــامً  أنزلنــاه  عاشــور:)أي  ابــن  يقــول 

والرتتيــل يوصــف بــه الــكالم إذا كان حســن التأليــف بــنّي 

الداللــة، والرتتيــل يجــوز أن يكــون حالــة لنــزول القــرآن، أي 

نزّلناه مفرّقاً منّسقاً يف ألفاظه ومعانيه غري مرتاكم فهو 

مفــرّق يف الزمــان فــإذا كُمــل إنــزال ســورة جــاءت آياتهــا 

مرتبــة متناســبة كأنهــا أُنزلــت جملــة واحــدة، ومفــرٌّق يف 

التأليــف بأنــه مفّصــل واضــح( )32(..

والصلة بني البيان وبني التفريق: أن السورة أو اآلية 

عنــد مــا تنــزل مــع الحادثــة أو قبلهــا مبــارشة، أو بعدهــا 

أو معهــا، فــإن ذلــك أدعــى إىل الفهــم، وأقــوى ملعرفــة 

الحكمــة)33(.

يف  ادخــل  واألغــراض  الوقائــع  حســب  واإلنــزال 

التأييد اإللهي َولهذه الحكمة العلية واملصلحة السنية 

قد رَتَّلْناُه وتلوناه لك وقرأناه عليك تَرْتِياًل تدريجيا شيئا 

بعد يشء عىل الرتاخي والتؤدة يف عرض عرين سنة 

او ثــالث وعريــن)34(.

قــراءة  إمــا مبعنــى  القــرآن  فالرتتيــل يف اصطــالح 

القــرآن الكريــم بتــأين وهوكيفيــة معينيــة متعلقــة بقــراءة 

العبــد للقــرآن الكريــم او هــو انــزال القــرآن مفرقــا ومبينــا 

وهــو فعــل متعلــق باللــه تعــاىل

للقــرآن  تعــاىل  اللــه  ترتيــل  بــأنَّ  الباحــثأ  ييــعى 

الكريــم هــو انزالــه مفرقــا حســب االحــداث التــي تعــرتض 

املجتمــع، وهــذا االنــزال املفــرق ينــزل يف بيــان واضــح 

وبقــدر الحاجــة حســب الحــدث الواقــع، فقــد تنــزل ايــة 

تعالــج جــزءا مــن املوضــوع ثــم بعــد فــرتة اخــرى تنــزل ايــة 

اخــرى تعالــج جــزءا اخــر مــن نفــس املوضــوع كــام يف 

معالجــة تحريــم الخمــر، فــان اآليــات التــي عالجــت هــذا 

نزلــت بشــكل مرتــل اي مفــرق عــر  الواحــد  املوضــوع 

ازمنــة مختلفــة وبأمــور مختلفــة وقــد تنــزل آيــات مختلفــة 

تعالــج مواضيــع مختلفــة

املقلــب الرالثأ ساعــدة الرتيل)ساعــدة التكامل(أ 

بعــد الــذي مــر يف مســالة الرتتيــل تســتخرج قاعــدة يف 

كيفيــة ترتيــل القــران بحســب معنــى الرتتيــل يف اللغــة 

خــالل  ومــن  الكريــم  القــران  اســتعامله يف  وبحســب 

املعنــى  بــني  للتكامــل  قاعــدة  تخــرج  الرتتيــل  قاعــدة 

واملفهــوم وبيــان هــذه القاعــدة كــام يــيل:

اآليــات  انــزال  هــو  تعــاىل  اللــه  مــن  القــران  ترتيــل 

بحسب االحداث ثم ترتيبها يف مواضع معينه بحسب 

السور فقد تجمع السورة آيات مختلفة نزلت يف ازمنة 

مختلفة تعالج حوادث مختلفة وهذا الرتتيب توقيفي 

مــن اللــه تعــاىل.

والرتتيــل مــن العبــد هــو قــراءة القــران الكريــم بشــكل 

متــأين وهــذا يف مســتوى اللفــظ والقــراءة

وامــا الرتتيــل يف مســتوى املعنــى واملفهــوم فهــو 

جمع اآليات املختلفة التي تتحدث عن موضوع واحد 

والتي نزلت بأزمنة مختلفة وجمعها مع بعضها البعض، 
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فــكل ايــة تعطــي معنــى وجزئــا مــن الصــورة اىل أن تكتمــل 

الصورة ثم يؤدي جمع اآليات املختلفة االنزال املتحدة 

اكتــامل املفهــوم، وهــذا املفهــوم هــو  املوضــوع اىل 

الذي ميثل الصورة الكاملة بعد جمع اآليات املختلفة 

االنــزال املتحــدة املوضــوع وهــو التكامــل بــني املعنــى 

انواعــه: )معجمــي،  عــىل جميــع  واملفهــوم فاملعنــى 

وظيفــي، داليل( يؤخــذ مــن كل آيــة واملفهــوم يؤخــذ مــن 

اآليــات املختلفــة املعــاين املتحــدة املوضــوع  جمــع 

اللغــة، فثغــر مرتــل اي ان االســنان  وهــو معنــى تقبلــه 

مجتمعــة وبينهــا فــراغ واالســنان مختلفــة بأنواعهــا متحــدة 

اللــه جــاء بلفــظ الرتتيــل وهــو جمــع  مبوضوعهــا، فأمــر 

االشــياء املختلفــة يف ذاتهــا املتحــدة يف موضوعهــا 

ولذلــك نقــول رتــل مــن الحيوانــات اي حيوانــات مختلفــة 

يف نوعهــا ومتحــدة يف جنســها وهــو الحيــوان

املقلب العالع منوذج تقبيمي   التكامل ل  املرنى 

ياملفهوم

التكامل بني التقبل من والتقبل عن يف القرآن الكريم

اوال: التقبــل مــن: يقــول تعــاىل: } َوإِْذ يَرْفـَـُع إِبْرَاِهيــُم 

الَْقَواِعَد ِمَن الْبَيِْت َوإِْساَمِعيُل َربََّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَْت 

ــِميُع الَْعلِيُم { )35( ففي مســتوى املعنى املعجمي  السَّ

التقبــل: هــو قبــول الــيء عــىل وجــه يقتــي ثوابــا)36( 

ويف مســتوى املعنــى الوظيفــي والــداليل ففــي اآليــة 

أنــت  إنــك  بناءنــا  تقبــل منــا  ربنــا  إضــامر أي ويقــوالن: 
الســميع لدعائنــا العليــم بنياتنــا)37(

وقولــه تعــاىل }َوَمــا َمَنَعُهــْم أَْن تُْقبَــَل ِمْنُهــْم نََفَقاتُُهــْم 

إاِلَّ أَنَُّهْم كََفُروا ِباللَِّه َوِبرَُسولِِه{ )38( ففي مستوى املعنى 

املعجمي مر قبل قليل ويف مستوى املعنى الوظيفي 

والداليل: اآلية تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم )39( 

وداللــة حــرف الجــر مــن الــذي هــو البتــداء الغايــة يعطــي 

التقبــل مــن الشــخص مبــارشة مــن دون واســطة وهــذه 

كلــه يف مســتوى املعنــى بكافــة انواعــه

ثانيــا: التقبــل عــن: قــال تعــاىل: }أَلـَـْم يَْعلَُمــوا أَنَّ اللََّه 

ُهــَو يَْقبَــُل التَّْوبَــَة َعــْن ِعبَــاِدِه { )40( وقــال تعــاىل } أُولَِئــَك 
الَِّذيــَن نَتََقبَّــُل َعْنُهــْم أَْحَســَن َمــا َعِملـُـوا { )41(

اختلــف املفــرسون يف داللــة معنــى عــن: فمنهــم 

أنَّ مــن هنــا مبعنــى عــن مثــل أخذتــه منــك،  يــرى  مــن 
وأخذته عنك و مثل ال صدقة إال عن غنى ومن غنى)42(

مــن  بــني معنــى  فــرق  أَّن هنــاك  يــرى  مــن  ومنهــم 

وعن، ولعل عن يف هذا املوضع أبلغ؛ ألنَّ فيه تبشــري 

القبــول للتوبــة مــع تســهيل ســبيلها، وقيــل لفظــة عــن 

تشــعر ببعــد مــا، تقــول جلــس عــن ميــني األمــري أي مــع 

نوع من البعد)43(، وعن عباده يفيد أن التائب يجب أن 

يعتقــد يف نفســه أنــه صــار مبعــدا عــن قبــول اللــه تعــاىل 

لــه بســبب ذلــك الذنــب، ويحصــل لــه انكســار العبــد 

الــذي طــرده مــواله، وبعــده عــن حــرضة نفســه، فلفظــة 

عــن كالتنبيــه عــىل أنــه ال بــد مــن حصــول هــذا املعنــى 

للتائب)44( وهذا كله يف مستوى املعنى بكافة انواعه

ويــرى الباحــث: بــأنَّ هنــاك فــرق شاســع بــني مــن 

وعــن فمــن تعطــي معنــى قبــول العمــل مــن الشــخص 

نفســه وعــن تــدل عــىل املجــاوزة وتعنــي قبــول العمــل 

يدعــو  فقــد  مبــارش  غــري  بشــكل  ولكــن  الشــخص  عــن 

املسلم ألخيه املسلم بظهر الغيب فيغفر ذنبه ويقبل 

توبتــه عــن طريــق دعــاء اخيــه لــه او دعــاء املالئكــة فعنــد 

جمــع اآليــات املختلفــة االنــزال يف االوقــات املختلفــة 

املتحــدة املوضــوع ينتــج تكامــل بــني املعنــى عىل كافة 

مستوياته فيؤدي اىل تكامل مفهوم كامل عن موضوع 

تقبل العمل الصاح وعدم تقبله وكيفيته وطرقه وكل ما 

يتعلق به وكل ذلك عن طريق قاعدة الرتتيل او قاعدة 

التكامــل بــني املفهــوم واملعنــى

قولــه  هــي  التكامــل  هــذا  عــىل  تنبــه  التــي  واآليــة 

ـِه الَْعِزيــِز الَْعلِيــِم  تعــاىل: }حــم* تَْنِزيــُل الِْكتَــاِب ِمــَن اللَـّ

ِذي  الِْعَقــاِب  َشــِديِد  ـْوِب  التَـّ َوقَاِبــِل  نْــِب  الذَّ َغاِفــِر   *

غافــر  اي   )45( الَْمِصــرُي *{  إِلَيْــِه  ُهــَو  إِالَّ  لَــَه  إِ اَل  ـْوِل  الطَـّ

الذنــب ســاتر ذنــب املؤمنــني وقابــل التــوب قابــل توبــة 

الراجعــني شــديد العقــاب عــىل املخالفــني ذى الطــول 
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ذي الفضل عىل العارفني أو ذي الغنى عني الكل )46(

عنــه  التقبــل  طريــق  عــن  العبــد  ذنــب  يغفــر  اي 

بواســطة االخــر: مــن دعــاء لــه او عملــه صالــح يشــفع لــه 

مبــارشة منــه  التقبــل  عــن طريــق  توبتــه  ويقبــل 

الخامتة يالعز النتائج

بعــد االنتهــاء مــن خــوض غــامر هــذا البحــث نوضــح اهــم 

النتائــج وكــام يــيل:

مــا . 1 او  اللفــظ  ظاهــر  مــن  املفهــوم  هــو  املعنــى 

انــواع املعنــى املعجمــي:  اللفــظ وهــو  يفهــم مــن 

وهــو الــذي يــدور املعجــم حولــه إيضاًحــا ورشًحــا، 

واملعنى الوظيفي: وهو وظيفة الجزيء التحلييل 

يف النظام أو يف السياق عىل حد سواء واملعنى 

الــداليل: وهــو حاصــل الجمــع بــني ملعنــى املقايل 

واملعنــى املقامــي

املفهــوم هــو الصــورة الذهنيــة ســواء وضــع، بإزائهــا . ٢

األلفاظ أو ال، او هو ما دل عليه اللفظ ال يف محل 

هــو جمــع املعــاين املختلفــة  بــه  واملــراد  النطــق 

انواعهــا  الــورود املتحــد املوضــوع عــىل اختــالف 

الكامــل ملوضــوع  املفهــوم  هــي  النتيجــة  وتكــون 

معــني

قاعــد التكامــل هــي جمــع املعــاين عــىل اختــالف . 3

انواعهــا الــواردة يف نصــوص القــران الكريــم النازلــة 

يف اوقــات مختلفــة املتحــدة مبوضــع واحــد يــودي 

مــراد  هــذا الجمــع اىل مفهــوم متكامــل يعــر عــن 

اللــه تعــاىل وعــن مفهــوم القــران الكريــم وهــذا مــا 

يقصد به الرتتيل الذي هو جمع املتشــابهات من 

حيث املوضوع املختلفات من حيث الورود يف 

موضــع واحــد

تعطــي . 4 الكريــم  القــران  الــواردة يف  اآليــات  جميــع 

صورا جزئيا ملوضوع معني فاذا اردنا فهم مفاهيم 

القــران الكريــم واعطــاء صــورة كاملــة متثــل االســالم 

والديــن وجــب علينــا جمــع اآليــات املختلفــة الورود 

املتحــدة املوضــوع للخــروج مبفهــوم كامــل عــن اي 

موضــوع معــني مثــال جمــع آيــات التوحيــد للخــروج 

للخــروج  املــرأة  آيــات  وجمــع  التوحيــد  مبفهــوم 

التوبــة  آيــات  وجمــع  املــرأة  حــول  كامــل  مبفهــوم 

للخــروج مبفهــوم كامــل عــن التوبــة وهكــذا

املصادر ياملعاجع

األمني، محمد بن سيدي محمد،	 

الوجيــز يف حكــم تجويــد الكتــاب العزيــز، ط1، مكتبــة العلــوم ( 1

والحكــم، املدينــة املنــورة، 14٢٢ هـــ - ٢00٢ م.

أبــو الــركات النســفي، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ 	 

الديــن، )ت: 710هـــ(

عــيل ( ٢ يوســف  تحقيــق:  التأويــل،  وحقائــق  التنزيــل  مــدارك 

- 1٩٩8 م. بــريوت، 141٩ هـــ  الطيــب،  الكلــم  بديــوي، ط1: دار 

مســعود 	  بــن  الحســني  محمــد  أبــو  الســنة،  محيــي  البغــوي، 

) 510هـــ )ت:

معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن، تحقيــق: محمــد عبــد اللــه ( 3

النمر - عثامن جمعة ضمريية - سليامن مسلم الحرش، ط4، 

دار طيبــة، 1417 هـــ - 1٩٩7 م.

البيضــاوي، نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمد 	 

الشريازي )ت: 685هـ(

التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن ( 4 التنزيــل وأرسار  أنــوار 

بــريوت، 1418 هـــ. العــريب –  الــرتاث  املرعشــيل، ط1 دار إحيــاء 

متام حسان )ت: ٢43٢ هـ(	 

مناهــج البحــث يف اللغــة، مكتبــة األنجلــو املرصيــة، القاهــرة، ( 5

)د.ت(.

اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، ط5، عــامل الكتــب، 14٢7هـــ-( 6

٢006م.

ابــن الجــزري، شــمس الديــن أبــو الخــري، محمــد بــن محمــد بــن 	 

يوســف )ت: 833 هـــ(

الضبــاع ( 7 العــر، تحقيــق: عــيل محمــد  القــراءات  النــر يف 
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الكــرى، )د.ت(. التجاريــة  هـــ(، املطبعــة  )املتــوىف 1380 

ابــن جــزي، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد 	 

اللــه، الكلبــي الغرناطــي )ت: 741هـــ(

التســهيل لعلــوم التنزيــل، تحقيــق: عبــد اللــه الخالــدي، ط1 ( 8

رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم – بــريوت،، 1416 هـــ

الجوهري، أبو نرص إسامعيل بن حامد، )ت: 3٩3هـ(	 

العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد ( ٩ اللغــة وصحــاح  تــاج  الصحــاح 

 1407 بــريوت،   - للماليــني  العلــم  دار  الغفــور عطــار، ط4، 

هـــ  - 1٩87م.

حوَّى، سعيد بن محمد ديب بن محمود)ت: 140٩ هـ(	 

األساس يف التفسري، ط6، دار السالم - القاهرة، 14٢4 هـ.( 10

أبــو حيــان األندلــي، محمــد بــن يوســف بــن عــيل بــن يوســف بــن 	 

حيــان أثــري الديــن )ت: 745هـــ(

البحــر املحيــط يف التفســري، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، ( 11

ط1 دار الفكــر – بــريوت، 14٢0 هـــ.

الخليل، أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي 	 

البرصي )ت:170هـ(

العــني، تحقيــق: مهــدي املخزومــي، إبراهيــم الســامرايئ، دار ( 1٢

ومكتبــة الهــالل،)د.ت(.

الرمــاين، أبــو الحســن عــيل بــن عيــى بــن عــيل بــن عبــد اللــه، 	 

)ت: 384 هـــ(

رســالتان يف اللغــة، تحقيــق: إبراهيــم الســامرايئ، دار الفكــر - ( 13

عــامن، 1٩84م

أبــو 	  الحســيني،  الــرزّاق  بــن عبــد  بــن محّمــد  بيــدي، محّمــد  الزَّ

1٢05هـــ( الفيــض، )ت: 

تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية،)د.ت(.( 14

السمرقندي، أبو الليث نرص بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 	 

الفقيــه الحنفــي، )ت: 373هـــ( بحــر العلــوم، تحقيــق: محمــود 

مطرجــي، دار الفكــر - بــريوت، )د.ت(.

الجبــار 	  عبــد  بــن  بــن محمــد  منصــور  أبواملظفــر،  الســمعاين، 

48٩هـــ( التميمــي، )ت:  املــروزى 

تفســري القــرآن، تحقيــق: يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن ( 15

غنيــم، ط1، دار الوطــن، الريــاض، 1418هـــ- 1٩٩7م.

الســنيي، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا األنصــاري، زيــن 	 

الديــن أبــو يحيــى )ات: ٩٢6هـــ(

مــازن ( 16 د.  تحقيــق:  الدقيقــة،  والتعريفــات  األنيقــة  الحــدود 

ه.  1411 بــريوت،   - املعــارص  الفكــر  دار  املبــارك، ط1، 

إســامعيل املــريس، )ت: 	  بــن  عــيل  الحســن  أبــو  ابــن ســيده، 

458هـــ(

املحكــم واملحيــط األعظــم، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، ( 17

ط1: دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 14٢1 هـــ - ٢000 م.

السيوطي، عبد الرحمن بن أيب بكر، جالل الدين )ت: ٩11هـ(	 

اإلتقــان يف علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ( 18

ط1، الهيئة املرصية، 13٩4هـ- 1٩74 م.

الشــوكاين، محمــد بــن عــيل بــن محمــد بــن عبــد اللــه اليمنــي 	 

)ت: 1٢50هـــ(

فتــح القديــر، ط1دار ابــن كثــري، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، ( 1٩

بــريوت، 1414 هـــ.

الشيخ علوان، نعمة الله بن محمود النخجواين، )ت ٩٢0هـ(	 

القرآنيــة ( ٢0 للكلــم  الغيبيــة املوضحــة  اإللهيــة واملفاتــح  الفواتــح 

 141٩ مــرص،  الغوريــة،  ركايب،  دار  الفرقانيــة، ط1  والحكــم 

هـــ - 1٩٩٩ م.

الشريازي، ابن ايب مريم، ابو عبدالله نرص بن عيل،)ت:565ه(	 

املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا، تحقيــق: عبــد الرحيــم ( ٢1

لبنــان،   – بــريوت  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  الطرهــوين، 

٢00٩م.

الطاهــر 	  محمــد  بــن  محمــد  بــن  الطاهــر  محمــد  عاشــور،  ابــن 

13٩3هـــ( )ت:  التونــي 

تفســري ( ٢٢ مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  الســديد  تحريــر املعنــى 

هـــ. تونــس، 1٩84  التونســية،  الــدار  الكتــاب املجيــد، 

ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بن 	 

متام األندلي املحاريب )ت: 54٢هـ(

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السالم ( ٢3

بــريوت،  العلميــة –  الكتــب  الشــايف محمــد، ط1دار  عبــد 

14٢٢ هـــ.

الفريوزآبــادى، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب، )ت: 	 

817هـ(

يف ( ٢4 الــرتاث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  املحيــط،  القامــوس 

مؤسســة الرســالة بــإرشاف: محمــد نعيــم العرقُســويس، ط8، 

لبنــان، 14٢6 هـــ - ٢005 م. بــريوت –  الرســالة،  مؤسســة 

القرطبــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أيب بكــر بــن فــرح 	 

األنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن )ت: 671هـــ(
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وإبراهيــم ( ٢5 الــردوين  أحمــد  تحقيــق:  القــرآن،  الجامــع ألحــكام 

 - القاهــرة، 1384هـــ  الكتــب املرصيــة –  أطفيــش، ط٢ دار 

م.  1٩64

الِقنَّوجــي، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــيل 	 

ابــن لطــف اللــه الحســيني البخــاري )ت 1307هـــ(

فتــُح البيــان يف مقاصــد القــرآن، راجعــه: َعبــد اللــه بــن إبراهيــم ( ٢6

 - بَــريوت، 141٢ هـــ   - ـة، َصيــَدا  األنَصــاري، املَكتبــة العرصيَـّ

1٩٩٢ م.

البقــاء 	  أبــو  القرميــي،  الحســيني  مــوىس  بــن  أيــوب  الكفــوي، 

10٩4هـــ( )ت:  الحنفــي، 

الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق: ( ٢7

عدنان درويش - محمد املرصي، مؤسسة الرسالة – بريوت، 

1٩٩8م.

تــاج 	  بــن  الــرؤوف  بعبــد  الديــن محمــد املدعــو  زيــن  املنــاوي، 

القاهــري )ت: 1031هـــ( العابديــن  زيــن  بــن  بــن عــيل  العارفــني 

التوقيــف عــىل مهــامت التعاريــف، ط1، عــامل الكتــب، مــرص-( ٢8

القاهرة، 1410هـ-1٩٩0م.

النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن رشف الديــن، )ت: 	 

676هـــ(

التبيان يف آداب حملة القرآن، تحقيق: محمد الحجار، ط3، ( ٢٩

دار ابن حزم، بريوت – لبنان،، 1414 هـ - 1٩٩4 م

عــيل 	  بــن  بــن محمــد  أحمــد  بــن  عــيل  الحســن  أبــو  الواحــدي، 

468هـــ( الشــافعي )ت:  النيســابوري، 

الوســيط يف تفســري القــرآن املجيــد، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ ( 30

الشــيخ عــيل محمــد معــوض،  عــادل أحمــد عبــد املوجــود، 

الغنــي  عبــد  أحمــد  الدكتــور  أحمــد محمــد صــرية،  الدكتــور 

الكتــب  دار  عويــس، ط1،  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  الجمــل، 

لبنــان، 1415 هـــ - 1٩٩4 م. بــريوت –  العلميــة، 

الهوامش

ينظــر: الزَّبيــدي، محّمــد بــن محّمــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، ( 1

جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  1٢05هـــ(،  )ت:  الفيــض،  أبــو 

1٢٢/3٩ الهدايــة،)د.ت(،  دار  القامــوس، 

ينظر: الجوهري، أبو نرص إسامعيل بن حامد، )ت: 3٩3هـ(، ( ٢

العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد  اللغــة وصحــاح  تــاج  الصحــاح 

بــريوت، 1407   - العلــم للماليــني  الغفــور عطــار،  ط4، دار 

هـــ  - 1٩87 م، ٢440/6

ينظر: الكفوي، أيوب بن موىس الحسيني القرميي، أبو البقاء ( 3

الحنفــي، )ت: 10٩4هـــ(، الكليــات معجــم يف املصطلحــات 

والفــروق اللغويــة، تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد املــرصي، 

مؤسسة الرسالة – بريوت، 1٩٩8م. 860

ينظــر: الرمــاين، أبــو الحســن عــيل بــن عيــى بــن عــيل بــن عبــد ( 4

اللــه، )ت: 384 هـــ (، رســالتان يف اللغــة، تحقيــق: إبراهيــم 

الســامرايئ، دار الفكــر - عــامن، 1٩84م، 74

ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 3٩/1٢٢( 5

ينظر: الجوهري، الصحاح  ٢440/6؛ الزبيدي، تاج العروس، ( 6

1٢٢/3٩

البحــث يف ( 7 ينظــر: متــام حســان،)ت: ٢43٢ هـــ (،  مناهــج 

القاهــرة، )د.ت(، ٢٢4، ٢3٩ األنجلــو املرصيــة،  اللغــة، مكتبــة 

8 ) ،354  ،٢8 اللغــة،  البحــث يف  ينظــر: متــام حســان مناهــج 

3٩  ،1٩4

اللغــة، 33٩، ٢0 ؛  ( ٩ ينظــر: متــام حســن، مناهــج البحــث يف 

العربيــة معناهــا ومبناهــا اللغــة 

ط5، عامل الكتب،)د.ت(، 14٢7هـ-٢006م، 41

ينظر متام حسان مناهج البحث يف اللغة، 18٢، 34٢( 10

ينظر: الجوهري، الصحاح  ٢005/5( 11

ينظر: ا الزبيدي، تاج العروس، ٢٢4/33( 1٢

ينظر: الكفوي،  الكليات، 860( 13

زكريــا ( 14 بــن  أحمــد  بــن  محمــد  بــن  زكريــا  الســنيي،  ينظــر: 

الحــدود  ٩٢6هـــ(،  يحيــى )ات:  أبــو  الديــن  زيــن  األنصــاري، 

املبــارك،  مــازن  د.  تحقيــق:  الدقيقــة،  والتعريفــات  األنيقــة 

ط1، دار الفكــر املعــارص - بــريوت، 1411 ه، 80 ؛ الكفــوي، 

860 الكليــات، 

الــرؤوف ( 15 بعبــد  الديــن محمــد املدعــو  زيــن  ينظــر: املنــاوي، 

بــن تــاج العارفــني بــن عــيل بــن زيــن العابديــن القاهــري )ت: 

عــامل  التعاريــف، ط1،  عــىل مهــامت  التوقيــف  1031هـــ(،  

30٩ 1410هـــ-1٩٩0م،  ، مرص-القاهــرة،  الكتــب 

ينظر: الفريوزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، ( 16
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)ت: 817هـ(، القاموس املحيط

تحقيق: مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف: محمد 

نعيــم العرقُســويس، ط8، مؤسســة الرســالة، بــريوت – لبنــان، 

14٢6 هـ - ٢005 م، 1003/1.

ينظــر: الخليــل، أبــو عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن عمــرو بــن متيــم ( 17

العــني، تحقيــق: مهــدي  البــرصي )ت:170هـــ(،  الفراهيــدي 

املخزومــي، إبراهيــم الســامرايئ، دار ومكتبــة الهــالل،)د.ت(، 

113/8. ؛ ابن سيده، أبو الحسن عيل بن إسامعيل املريس، 

عبــد  تحقيــق:  األعظــم،  واملحيــط  املحكــم  458هـــ(،  )ت: 

الحميــد هنــداوي، ط1: دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 14٢1 

هـــ - ٢000 م، ٩/474

ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ٢٩/33( 18

ينظر: ابن الجزري، شمس الدين أبو الخري، محمد بن محمد ( 1٩

بن يوسف )ت: 833 هـ(، النر يف القراءات العر، تحقيق: 

عــيل محمــد الضبــاع )املتــوىف 1380 هـــ(، املطبعــة التجاريــة 

الكرى، )د.ت( 1/٢0٩

ينظــر: الشــريازي، ابــن ايب مريــم، ابــو عبداللــه نــرص بــن عــيل، ( ٢0

القــراءات وعللهــا،)ت:565ه(، تحقيــق:  املوضــح يف وجــوه 

عبــد الرحيــم الطرهــوين، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــريوت – 

لبنــان، ٢00٩م، 110؛   األمــني، محمــد بــن ســيدي محمــد، 

الوجيــز يف حكــم تجويــد الكتــاب العزيــز، ط1، مكتبــة العلــوم 

والحكــم، املدينــة املنــورة، 14٢٢ هـــ - ٢00٢ م، ٢7/1

ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أيب بكر، جالل الدين )ت: ( ٢1

٩11هـ(، اإلتقان يف علوم القرآن

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، الهيئة املرصية، 13٩4هـ- 

1٩74 م، 346/1 ؛بــن الجــزري، النــر يف القــراءات العــر، 

٢0٩/1

ينظر: الجوهري، الصحاح  ٢005/5( ٢٢

ينظر: سورة املزمل، اآلية: 4( ٢3

وهــي االرساع املفــرط يف قــراءة القــرآن الكريــم وهــو منهــي عنــه، ( ٢4

ينظــر: النــووي أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن رشف الديــن، 

)ت: 676هـــ( التبيــان يف آداب حملــة القــرآن، تحقيــق: محمــد 

الحجار، ط3، دار ابن حزم، بريوت – لبنان،، 1414 هـ - 1٩٩4 

م ٩0؛ الجوهري، الصحاح، ٢057/5

ينظــر: ابــن جــزي أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن ( ٢5

عبــد اللــه، الكلبــي الغرناطــي )ت: 741هـــ( التســهيل لعلــوم 

التنزيــل، تحقيــق: عبــد اللــه الخالــدي، ط1 رشكــة دار األرقــم 

البغــوي،  4٢3/٢؛   هـــ،   1416 بــريوت،،  األرقــم –  أيب  بــن 

محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســني بــن مســعود )ت:510هـــ(، 

معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن، تحقيــق: محمــد عبــد اللــه 

النمر - عثامن جمعة ضمريية - سليامن مسلم الحرش، ط4، 

دار طيبــة، 1417 هـــ - 1٩٩7 م، ٢50/8 ؛ البيضــاوي، نــارص 

الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد الشــريازي )ت: 

685هـــ(، أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد 

الرحمــن املرعشــيل، ط1 دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــريوت، 

1418 هـــ، ٢55/5

سورة الفرقان، اآلية: 3٢( ٢6

ينظــر: الواحــدي، أبــو الحســن عــيل بــن أحمــد بــن محمــد بــن ( ٢7

الوســيط يف  الشــافعي )ت: 468هـــ(،  النيســابوري،  عــيل، 

تفســري القــرآن املجيــد، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد 

عبــد املوجــود، الشــيخ عــيل محمــد معــوض، الدكتــور أحمــد 

محمد صرية، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد 

الرحمــن عويــس، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــريوت – لبنــان، 

1415 هـــ - 1٩٩4 م، 340/30

ينظــر: أبــو الــركات النســفي، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــود ( ٢8

حافظ الدين، )ت: 710هـ(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 

تحقيق: يوسف عيل بديوي، ط1: دار الكلم الطيب، بريوت، 

141٩ هـ - 1٩٩8 م ٢/536

بــن عبــد ( ٢٩ بــن محمــد  ينظــر: الســمعاين، أبــو املظفــر، منصــور 

الجبــار ابــن أحمــد املــروزى التميمــي، )ت: 48٩هـــ(، تفســري 

القــرآن، تحقيــق: يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، 

ط1، دار الوطــن، الريــاض، 1418هـــ- 1٩٩7م، 18/14

ينظــر: القرطبــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أيب بكــر بــن ( 30

فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين )ت: 671هـ(، الجامع 

ألحكام القرآن، تحقيق: أحمد الردوين وإبراهيم أطفيش، ط٢ 

دار الكتــب املرصيــة – القاهــرة، 1384هـــ - 1٩64 م، 13/٢٩ 

؛البيضاوي، انوار التنزيل، 1٢3/4

أبــو ( 31 الســمرقندي،  ؛  التنزيــل، 83/6  البغــوي، معــامل  ينظــر: 

الفقيــه  الســمرقندي  إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  نــرص  الليــث 

محمــود  تحقيــق:  العلــوم،  بحــر  373هـــ(،  )ت:  الحنفــي، 

مطرجــي، دار الفكــر - بــريوت، )د.ت(، 537/٢ ؛ الشــوكاين، 

محمد بن عيل بن محمد بن عبد الله اليمني )ت: 1٢50هـ(،  

فتــح القديــر، ط1دار ابــن كثــري، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، 
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بريوت، 1414 هـ، 86/4

ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ( 3٢

التوني )ت: 13٩3هـ(، تحرير املعنى السديد وتنوير العقل 

الجديــد مــن تفســري الكتــاب املجيــد، الــدار التونســية، تونــس، 

1٩84 هـ، ٢0/1٩

ينظــر: حــوَّى، ســعيد بــن محمــد ديــب بــن محمــود) ت: 140٩ ( 33

هـ (، األساس يف التفسري، ط6، دار السالم - القاهرة، 14٢4 

هـ، 3864/7

ينظــر: الشــيخ علــوان، نعمــة اللــه بــن محمــود النخجــواين، )ت ( 34

٩٢0هـــ(، الفواتــح اإللهيــة واملفاتــح الغيبيــة املوضحــة للكلــم 

الغوريــة، مــرص،  الفرقانيــة، ط1 دار ركايب،  القرآنيــة والحكــم 

141٩ هـــ - 1٩٩٩ م ٢/٢7

سورة البقرة، اآلية:1٢7( 35

ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 30/٢0٩( 36

ينظر: البغوي، معامل التنزيل، 150/1( 37

سورة التوبة، اآلية:54( 38

ينظر: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، 340( 3٩

سورة التوبة، اآلية:104( 40

سورة االحقاف، اآلية:16( 41

ينظــر: ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد ( 4٢

الرحمــن بــن متــام األندلــي املحــاريب )ت: 54٢هـــ(، املحــرر 

الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســالم عبــد 

بــريوت، 14٢٢  الشــايف محمــد، ط1دار الكتــب العلميــة – 

هـــ، 7٩/3 ؛ أبــو حيــان األندلــي، محمــد بــن يوســف بــن عــيل 

بــن يوســف بــن حيــان أثــري الديــن )ت: 745هـــ(، البحــر املحيــط 

يف التفســري، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، ط1 دار الفكــر 

– بــريوت، 14٢0 هـــ، 501/5

ينظــر: الِقنَّوجــي، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن ( 43

بــن عــيل ابــن لطــف اللــه الحســيني البخــاري )ت 1307هـــ(، 

فتــُح البيــان يف مقاصــد القــرآن، راجعــه: َعبــد اللــه بــن إبراهيــم 

 - بَــريوت، 141٢ هـــ   - ـة، َصيــَدا  األنَصــاري، املَكتبــة العرصيَـّ

1٩٩٢ م، 3٩0/5

ينظر: الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، 140/16( 44

سورة غافر، اآلية: 3-1( 45

الــرازي، ( 46 الفخــر  ؛  التنزيــل، 1٩7/3  مــدارك  النســفي،  ينظــر: 

الغيــب، ٢7/484 مفاتيــح 
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 قراءة يف مفهوم احلركة واأثرها 
يف دللة البناء ال�سريف

أ. د.  ديجة زلار الحمداين
جامعة بغداد / كلية الرتبية للبنات

املمدمة

ملــا كانــت الحــركات والحــروف تؤلفــان نظــام الكلمــة يف 

اللغة العربية. ظهرت الحاجة إىل دراستهام، لبيان أثر 

الحركة يف داللة البنية الرصفية، إذ وجدنا عند دراستنا 

ملفــردات علــم الــرصف ان الحركــة تؤثــر تأثــرياً كبــرياً يف 

داللــة البنــاء الــرصيف. لذلــك جــاءت هــذه الدراســة يف 

أحــد جانبــي اللفــظ إال وهــي الحركــة، ملــا لهــا مــن دور 

كبــري يف بنيــة الكلمــة سيكشــُف البحــث عنهــام.

وأقســامها،  مفهومهــا  الحركــة  األول:  املبحــث 

ووظيفتها يف الكالم مع تعريف الحركة لغة واصطالحاً.

أثــر  الثــاين: ناقشــنا يف هــذا املبحــث  املبحــث 

اســتعامالت  الــرصيف، وفــق  البنــاء  الحركــة يف داللــة 

الــكالم. معينــة يف 

تكمن صعوبة مثل هذه املوضوعات، أنَّ الباحث 

الكتــب  يف  واحــد  مســمى  تحــت  يريــد  مــا  يجــد  ال 

اللغويــة، إذ يتطلــب منــه أن يقــرا ويبحــث ليجــد ضالتــه 

يف املســائل املعينــة التــي يريــد ان يدرســها.

أمــا املنهــج الــذي رسنــا عليــه فوصفــي اســتقرايئ 

مييــل إىل التحليــل. ألننــا نــورد املســائل كــام هــي مقــررة 

يف الكتــب اللغويــة ونــدرس منهــا مــا يتصــل باملســألة 

يف موضــع البحــث.

املبحث ا يلأ الحعكة مفهومها ييظائفها

ويشمل بياناً تفصيلياً عن الحركة، وأهميتها يف الكالم، 

ووظائفها، وموقف العلامء منها، وأثرها عىل املعاين:

1 - الحعكة مفهومها يأسسامهاأ

أ - الحعكة   اللغةأ جاء يف لسان العرب »الحركة 

َحَركــة،  َحــْركاً،  و  َحَركــَة  تُحــرُك  َحــرًَك  الســكون،  ضــد 

ابــن  قــال  يَتحــرك...  قــال األزهــري: وكذلــك  متحــرك، 
ســيده: ومابــه مــن َحــرَاك أي: حركــة«)1(

ب - الحعكــة   االصقــةحأ »صــوت خفــي مقــارن 

هــو  الــذي  الحــرف  مــدى  الناطــق  بــه  يبلــغ  للحــرف ال 

بعضــُه«)2(. وســميّت حركــة، ألنَّهــا تقلــق الحــرف الــذي 

تقــرتن بــه. وتجذبــه نحــو الحــرف التــي هــي منــه، فالفتحــة 

تجــذب الحــرف األلــف، والكــرسة نحــو اليــاء، والضمــة 
نحــو الــواو.)3(

أطلــق عليهــا هــذه  مــن  أول  أّن  فيــه  ومــام الشــك 

التســمية هــو أبــو األســود الــدؤيل، عندمــا قــام مبهمــة 
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نقط املصحف الريف، عندما تخري كاتباً حذقاً وقال 

له: »إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه 

عــىل أعــاله، وإن ضممــت فمــي فانقــط نقطــة بــني يــدي 
الحــرف، وإن كــرست فاجعــل نقطــة تحــت الحــرف«)4(

نفهــم مــن ذلــك أّن تســمية هــذه الحــركات مبنــي 

يتلفــظ  أن  أراد  مــن  ألنَّ  النطــق،  أعضــاء  حركــة  عــىل 

بالفتحــة، فالبــّد مــن فتــح الفــم وانتصــاب الشــفة العليا، 

ومــن أراد التلفــظ بالكــرسة، فعليــه فتــح الفــم فتحــاً قويــاً 

بحيث ينحر اللحي األسفل وينخفظ، ومن أراد التلفظ 
بالضمة فالبد لُه من ضم شفتيه أوالً ثم رفعهام ثانياً.)5(

ومهــام يكــن مــن يشء، فــاّن عمــل أيب األســود، قــد 

مــن  القســمني املهمــني  بــني  الفــرق  بابــاً ألدراك  فتــح 

األصــوات، كــام لفــت النظــر إىل تحــركات أعضــاء النطق 

حــال إنتــاج الصــوت والســيام مــا يتصــل بالحــركات وهــو 
عمــل ليــس بالهــني.)6(

ج - ألــواع الحــعكاتأ إّن الحــركات الرئيســة ثــالث: 

الضمــة، والكــرسة، والفتحــة وتولــد عنهــا حــركات أخــرى 

املشــهورة،  »الثــالث  الصبــان:  يقــول  لهــا  فــروع  هــي 

األلــف  قبــل  التــي  والكــرسة وهــي  الفتحــة  بــني  وحركــة 

املاملــة، وحركــة بــني الفتحــة والضمــة وهــي التــي قبــل 

األلــف املفخمــة يف قــراءة ورش نحــو: الصــالة، والــزكاة، 

حركــة  وهــي  والضمــة  الكــرسة،  بــني  وحركــة  والحيــاة، 
االشامم يف نحو: قيل وغيض عىل قراءة الكسايئ«.)7(

وأدخلهــا  الحــركات  أول  هــي  الفتحــة  أّن  وعليــه 

يف الحلــق والكــرسة بعدهــا ثــم الضمــة، فعنــد النطــق 

بالفتحــة متــر مبخــرج اليــاء، والــواو، ألنّهــام يف طريقهــا 

فجار االشــامم، ولو احتجت أْن تشــم الكرسة أو الضمة 

رائحــة الفتحــة لتكلفــت الرجــوع إىل أُول الحلــق، فــكان 
يف ذلــك انتفــاض عــادة الصــوت برتاجعــه إىل الــوراء.)8(

يقــوا ابــن جنــي: »ليــس يف كالمهــم ضمــة مربــة 

مــن صفــات  كــرسة مربــة فتحــة«)9(. ألّن  فتحــة، وال 

الفتحــة  خصائــص  ومــن  والضيــق  والضمــة  الكــرسة، 
بــني النقيضــني.)10( االتســاع، والجمــع بينهــام كالجمــع 

والرجــوع بالضمــة نحــو الكــرسة، كان لغايــة مهمــة، 

ألّن بــني الضمــة والكــرسة تناســب مــا ليــس بينهــام وبــني 
الفتحــة.)11(

الكــرسة  بــني  أّن هنــاك  نلحــظ مــام ذكــره الصبــان 

)قيــل(  االشــامم يف  تناســباً، وذكرهــا حركــة  والضمــة 

الضمــة  رائحــة  الكــرسة  رائحــة  تشــم  وفيهــا  و)غيــض( 

وهــي حركــة مركبــة مــن حركتــني.)12( خالفــاً ملــا ذكــره ابــن 

عصفور الذي وصف االشــامم هنا »بأن تضم شــفتيك 

مــن الضمــة«)13(  بــيء  تلفــظ  بالفعــل، وال  تنطــق  ثــم 

نستنتج أن الصبان مل يذكر أّن هناك حركة بني الضمة 

وابــن  ابــن جنــي مبذعــور  لهــا  مثــل  مــا  مثــل  والكــرسة، 

بــور)14(. والحقيقــة أنّهــام صوتــان مختلفــان يــدل ععــىل 

ذلــك التمييــز بينهــام مــن حيــث الكــرة والقلــة إذ جعــل 

ابــن جنــي بــاب قيــل، وغيــض أكــر مــن بــاب مذعــور وابــن 
بــور.)15(

بقولــه  وصفهــام  جنــي  ابــن  أّن  ذلــك  عــن  فضــالً 

)فهــام كالصــوت الواحــد()16(، ووصفــه هــذا يــدل عــىل 

أنُهام شــيئان متقاربان ال شــيئاً واحداً. فضالً عن ذلك 

اختــالف حركــة أعضــاء النطــق يف حــال إنتــاج الصوتــني. 

ذلــك أّن الضمــة املشــوبة بالكــرسة يكــون اللســان معهــا 

يف وضع النطق بالضمة وتكون الشــفتان إتخذتا وضع 
النطــق بالكــرسة)17( حيــث يكــون يف وضــع االنفــراج.)18(

أّمــا الســكون، فقــد اختلفــوا فيهــا أحركــة هــي أم أنهــا 

تعنــي ســلب الحركــة؟ فذهــب بعضهــم إىل أنّهــا حركــة 

رابعة إذ قالوا »أنّه ينوب عن أربع حركات األصول عرة 

اشــياء، فينــوب عــن الضمــة الــواو واأللــف والــواو والنــون 

وعــن الفتحــة األلــف والكــرسة واليــاء وحــذف النــون وعــن 
الكــرسة الفتحــة واليــاء وعــن الســكون الحــذف«)19(

أّمــا الدكتــور كــامل بــر فيقــول: »أنّنــا إذا نظرنــا إىل 

الســكون مــن الناحيــة الصوتيــة، فهــي ال تعــد حركــة، أّمــا 

إذا نظرنــا إليهــا مــن حيــث دورهــا يف الرتكيــب، فهــي 
ذات أثــر فاعــل فيــه«)20(

ّمــا برجســرتارس فيقــول: »بــأّن الحــركات يف األصــل 
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اثنتان ال ثالث، حركة كاملة وهي الفتحة وحركة ناقصة 
تشــبه الكــرسة أحيانــاً، والضمــة أحيانــاً أخرى«)21(

التــواب »فــريى أن كالً  أّمــا الدكتــور رمضــان عبــد 

مــن الكــرسة والضمــة تطورتــا يف اللغــة الجعزيــة، وهــي 

يــدل  مــام  املاملــة  الكــرسة  إىل  القدميــة  الحبشــية 

أنّهــام كانتــا يف أذن الحبــي شــيئاً واحــداً أو كالــيء 
الواحــد«)22(

نســتنتج مــام ذكــر أّن الحــركات يف اللغــة العربيــة 

هي ثالث حركات ألهميتها يف تغيري بنية الكلمة وهذا 

ســنوضحه اآلن.

2 - يظيفة الحعكات   الكةمأ

الحــركات مهمــة جليلــة يف العربيــة إذ  لقــد أدت 

القــدم  لغــة واســعة  الســامع يف  لقــوة  عــدت أساســاً 

يف تاريــخ املشــافهة، وهــي خاصيــة طبــع عليهــا العلــم 
الــرواة حتــى عــرص التدويــن.)23( العــريب حيــث تلقفــه 

النطــق، ورسعــة  وظهــر دورهــا يف تســهيل عمليــة 

بعضــه  بذلــك  ليوصــل  آخــر،  حــرف إىل  مــن  االنتقــال 

ببعــض، يقــول الخليــل »إن الفتحــة والكــرسة والضمــة 

زوائــد وهــن يلحقــن الحــرف ليوصــل إىل التكلــم بــه«)24(. 

ولقــد أيــد ذلــك الــدرس الصــويت الحديــث، يقــول د. 

أحمــد مختــار عمــر: »ويتعمــد كل مــن العلــل والســواكن 

عــىل اآلخــر، فالســواكن تفضــل العلــل، والعلــل متكــن 

أجهــزة النطــق مــن اإلنتقــال مــن وضــع ســاكن للــذي يليه، 

العلــل- إىل حــد  مــن هــذا فنحــن نعتمــد عــىل  وأكــر 

مــا – لنســمع الســواكن«)25(. ومل يكــن دورهــا مقصــوراً 

الجانــب  إىل  تجاوزتــه  بــل  الصــويت،  الجانــب  عــىل 

الداليل حيث إنّها تعد مناطاً لتقليب صيغ االشتقاق 

املختلفــة يف حــدود املــادة الواحــدة، إذ ملــا كانــت 

الحــروف تتحمــل املعنــى العــام ظهــر دور الحــركات يف 

تنويــع هــذا املعنــى، مــن مثــل: رَضَب، رَضُب، رُضِب 

وَضــارَب واألمــر منــه ضــارِب، ومســتخرج ومســتخِرج)26( 

مَفعلــة  وكذلــك   ،)27( للهيئــة  وِجلســة  للمــرة  وجلَســة 

التــي  ومِفعلــة مــن نحــو املطهــرة، فمــن كرسهــا باآللــة 

يعمل بها، ومن فتح جعل ذلك موضعاً يفعل فيه)28(، 

وُضَحكــة،  ُضُحكــة  نحــو:  مــن  وفَُعلــة(  فُُعلــة  وكذلــك 

فالُضُحكــة مــا يضحــك عليــه، أمــا الُضَحكــة فهــو كثــري 

الضحــك عــىل غــريه)29(.

كــام أدى –أيضــاً – اختــالف الحركــة يف البنيــة إىل 

مــا ورد يف املثلــث مــن  اختــالف املعنــى عــىل نحــو 

النحــو: العتـْـق مثلثــة الفــاء، حيــث هــي بالفتــح التقــدم، 

والحركــة، وبالكــرس االســم وتخلــص العبــد مــن العبودية، 
وبالضــم جمــع العتيــق، وقدميــة الخمــر. )30(

ومل يقــف األمــر عــىل الحــركات األصــول بــل جاوزهــا 

إىل الحــركات الفرعيــة كــام يف قولهــم )كِلــت طعامــي( 

الفاعــل، ويقولــون )كُلــت  إذا كنــت  الكــرس  بإخــالص 

طعامــي( بإشــامم الــكاف الضــم إذا كنــت املفعــول)31(، 

ومل نقــف عــىل غــري هــذا املثــال فيــام يتعلــق بالحــركات 

الفرعيــة.

كام ُعِدت الحركات اإلعرابية دالئل عىل املعاين، 

املفعوليــة،  والفتــح عالمــة  الفاعليــة،  فالضــم عالمــة 

إليــه  ذهــب  ملــا  اإلضافــة)32(. خالفــاً  والكــرس عالمــة 

محمــد بــن املســتنري قطــرب مــن أّن هــذه الحــركات إمّنــا 

لفــظ إىل  مــن  االنتقــال  للتخفيــف، ورسعــة  بهــا  جــيء 

أمــا   .)34( أنيــس  إبراهيــم  وتابعــه يف ذلــك د.  آخــر)33(. 

األستاذ إبراهيم مصطفى فذهب إىل أنَّ الضمة عالمة 

حــني جعــل  اإلضافــة، يف  والكــرسة عالمــة  اإلســناد، 
الفتحــة غفــالً مــن املعنــى جــيء بهــا للخفــة فقــط )35(

ودفــع محمــد أحمــد عرفــة هــذا الــرأي قائــالً: »لــو 

كان غــرض العــرب مــن الفتحــة الخفــة فحســب للجــأوا 

إىل الســكون الــذي هــو أخــف مــن الفتحــة. ولكنهــم مل 

يفعلــوا ذلــك بــل لجــأوا إىل الفتحــة فلــام رأيناهــم فعلــوا 

ذلك علمنا أنهم تكلفوا الفتحة لغرض آخر غري الخفة، 

وهــو أنّهــم أرادوا مــا أرادوا مــن أختيهــا مــن الداللــة عــىل 

املعــاين، وقــد فطــن لذلــك النحــاة، فقالوا:إنّهــا تــدل 
عــىل املفعوليــة«)36(

الشــعر  معرفــة صحيــح  بــارز يف  دور  وللحــركات 



47  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

ومعيبه، وذلك لتغلغلها يف األسباب واألوتاد ما جعل 

علــم العــروض يقــوم عــىل الحركــة إذ ال يخلــو كالمهــم مــن 

ذكر الحركات والســكون يف الكلمة أو بعضها فقســموا 

البيــت إىل مقاطــع كــرى تعــرف بالتفاعيــل، وصغــرى 
تعــرف باألســباب واألوتــاد.)37(

 املبحث الراينأ البدل   الحعكات يأثعه 
  داللة البناء الر .

أّمــا يف هــذا املبحــث، فســنوضح أثــر الحركــة وتغيريهــا 

يف داللة البناء الرصيّف، من خالل مجموعة من األبنية 

الرصفيــة حصــل فيهــا تبــّدل يف داللتهــا، نتيجــة حركــة 

البنــاء وهــي عــىل النحــو اآليت:

1 - امليزان الر  يداللته ل  الضمة يالفتحةأ

إّن صيغــة »فُُعــول« مــن املصــادر الخاصــة بالفعــل 

الثــاليث، ولكــن أحيانــاً يحصــل تبــدل يف حركــة فائــه إذ 

تتحــول مــن الضــم إىل الفتــح إذ تكــون الصيغــة بالشــكل 

اآليت »فَُعول« وقد ذهب سيبويه إىل أّن هذا املصدر 

قــد ُســِمع عنــد العــرب، وإّن كان مخالفــاً ألصلــه الــذي 

بــاب مــا جــاء مــن املصــادر  هــو عليــه »فُُعــول« )هــذا 

أِت َوُضؤا َحَسنا،  عىل زنة »فُُعول( وذلك قولك »تَوضَّ

يقــول:  مــن  العــرب  مــن  َولُوعــا، ســمعنا  بــه  أولعــُت  و 

وقــدت النــار َوقُــودا عاليــا، وقَِبلــه قَبُــوال، والُوقُــود أكــر 

فهــذا  لَقبُــوال  فــالن  عــىل  وتقــول:  الحطــب،  والَوقُــود 

مفتــوح. فهــذه اشــياء تجــيء مختلفــة وال تطــرد.)38( أمــا 

األخفــش، فيذهــب إىل أن »فَُعــول« بالفتــح هــو اســم، 

وبالضــم هــو »مصــدر« وقــد ذكــر ذلــك يف قولــه تعــاىل: 

 Ò Ñ Ð Ï Î چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
حئ ىئ يئچ )39(، إذ قــال »الَوقـُـود« بالفتــح 
– الحطب، والُوقُود بالضم، اإلتقاد وهو الفعل، ومثل 

ذلــك الَوُضــوء وهــو املــاء والُوُضــوء هــو الفعــل. وزعمــوا 

أنّهــام لغتــان مبعنــى واحــد، يقــال – الَوقُــود، والُوقُــود 

ويجــوز أن يعنــي بهــام الحطــب، ويجــوز أْن يعنــي بهــام 
الفعــل.)40(

أمــا ابــو ســهل الهــروي، فقــد ذهــب إىل أنَّ مــا جــاء 

بالضــم يعــد مصــدراً، وإنَّ مــا جــاء بالفتــح يعــد اســام إذ 

الَوقُــود، والطَّهــور،  قــال: »أو تكــون معــّدَة لذلــك وه« 

والَوُضــوء، والَوُجــور يعنــي: األســم، واملصــدر بالضــم، 

فالَوقـُـود بفتــح الــواو: اســم ملــا توقــد بــه النــار مــن حطــب 

وغــريه. فــإذا ضمــت الــواو كان مصــدراً تقــول: وقــدت 

النــار تَِقــد ُوقـُـودا أي: اشــتعلت، والطَُّهــور بالفتــح: املــاء 

الــذي يتطهــر بــه أي: يتوضــأ، ويغتســل، وتــزال األقــذار 

والنجاســات، فــإذا ضممــت الطــاء، كان مصــدراً تقــول: 

طهر املاء، وطَُههر يُطُْهر طُُهورا وطََهارة أي: صار طَاِهرا، 

والَوُضــوء بفتــح الــواو اســام للــامء الــذي يُتَوّضــأ بــه أي: 

يتنظّف، ويزال الوسخـ فإذا ضممت كان مصدرا تقول: 

َوُضوء اليء اسام للامء الذي يُتَوّضأ به أي: يتنظّف، 

ويزال الوسخ، فإذا ضممت، كان مصدرا تقول: َوُضوء 

الــدواء  َحُســن، وتنظَـّـف، والَوُجــور  إذا  ُوُضــوءا  الــيء 

نقــول: َوَجــرْت الصبــي الــدواء، وأَْوَجرْتــه واســمه الَوُجــور، 

والَســُحور، والَفطـُـور، والتـَـرُود، ونحــو ذلــك، فالَســُحور: 

اســم ملــا يُــْؤكل أو يُــْرَب يف الســحر، والَفطُــور: اســم 

ملــا يأكلــه الصائــم عنــد إفطــاره. والتَــرُود: اســم لــكّل مــا 

بــردت فيــه شــيئاً، ومنــه قيــل: للكحــل الــذي تكحــل بــه 

العني ليترد من وجعها. وهو حسن الَقبُول، أي: الرضا 

وهو مصدر قَِبل اليء بكرس الباء يَْقبَله إذا رضيته، و 
هو الَولُوع من أَْولَع باليء إذا الزمه، وعاود فعله«)41(

أّمــا الصمــريي فأنّــه يــرى أّن خمســة مصــادر جــاءت 

وهــي:  غريهــا  يعــرف  وال  فقــط  »فَُعــول«  زنــة  عــىل 

»)الَوُضوء، والُوُضوء(، و)الطَُّهور، والطُُّهور(، و)الَولُوع، 

والُولُوع(، و)الَوقُود والُوقُود(، و)الَقبُول والُقبُول(«)42(، 

وهــذا مــا ذهــب إليــه الــريض أيضــاً )43(، وقــد ذكــر محققو 

كتاب )رشح الشافية( إىل أّن الَوُضوء، والَولُوع، والطَُهور 

أخــذت مــن تَوّضــأ، وأْولَــع، وتَطَّهــر فهــي أســامء مصــادر 
أريد بها الحدث سواء أكانت مضمومة أم مفتوحة.)44(

التحــول  أّن  اللغويــني الســابقة  أقــوال  نالحــظ مــن 

الذي أصاب حركة فاء صيغة »فُُعول« وجعلها تتحول 
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إىل صيغــة أخــرى »فَُعــول« جعــل الصيغــة الثانيــة بفتــح 

الفــاء تجمــع بــني املصدريــة واالســمية وال يتحــدد ذلــك 

إال مــن خــالل االســتعامل، وكذلــك فــأّن الصيــغ التــي 

اندرجت تحت صيغة »فَُعول« قليلة جداً، وال تشكل 

ظاهــرة ميكــن القيــاس عليهــا بحيــث ميكننــا أن نجعــل 

كل مــا جــاء مــن املصــادر عــىل زنــة »فُُعــول« بضــم الفــاء 

عىل زنة »فَُعول« بفتح الفاء، إذ أنّها قليلة العدد، وأّن 

اللغويــني مل يضعــوا لهــا حــّداً وهــم كــام رأينــا يعــدون مــا 

جــاء منهــا »بالضــم »مــن املصــادر، ومــا جــاء بالفتــح مــن 

األســامء، وليــس لهــم يف ذلــك أي أســاس يســتندون 

إليــه مــا عــدا الســامع.

وأمر آخر علينا أّن نذكره هو أّن اللغويني مل يذكروا 

تحت مصادر الفعل الثاليث، وال غري الثاليث، مصدرا 

املصــادر  مــن  إذن  فهــو  »فَُعــول«  زنــة  عــىل  قياســيا 

املســموعة.

 امليزان الر  يداللته ل  الفتحة 
يالكرسة يالضمةأ

مــام الشــك فيــه اّن الوصــول إىل اســم الزمــان واملــكان 

يف الــكالم، يكــون قياســياً عــىل وزنــني هــام األول عــىل 

زنــة »َمْفَعــل« إذ تكــون هــذه الصيغــة قياســية يف كل 

فعــل ثــاليث، مفتــوح أو مضمــوم العــني يف املضــارع، 

»َمْفِعــل«  فهــو  اآلخــر  الــوزن  أّمــا  األول،  وليــس معتــل 

ويكون قياسياً يف كّل فعل ثاليث صحيح اآلخر مكسور 

العني يف املضارع أو كان مثاالً صحيح اآلخر.)45( ولكن 

هــذا القيــاس ال ينطبــق عــىل جميــع األفعــال الثالثيــة، 

والقيــاس  ألفــاظ  يف  »َمْفِعــل«  صيغــة  ســمعت  إذ 

فيهــا الفتــح مــن ذلــك »املَطْلِــع، واملَــْرِق، واملَْغــرِب، 

أيضــاً  »وجــاءت  واملَْنِســك  واملَْســِكن،  واملَْســِجد، 

ألفــاظ بكــرس امليــم، والقيــاس هــو الفتــح »املَطْبَــخ«، 

»واملِْربــد، واملِرْفــق »وهنــاك أيضــاً ألفــاظ جــاءت عــىل 

وزن »َمْفُعلــة »والقيــاس فيهــا »َمْفَعلــة« نحــو »املَْقــُرة، 

بــة، واملَْرُقــة« واملَْرُ

والحقيقــة أّن هــذا التغــري الحــريك لهــذه الصيــغ مل 

يكــن اعتباطــاً، إذ لــه أهميــة كبــرية يف تغيــري داللــة هــذه 

األلفــاظ، فلــو أخذنــا كل مجموعــة مــن هــذه األلفــاظ 

وفّصلنا الكالم عليها ال تضح لنا ذلك، ففي املجموعة 

األوىل جاءت هذه األلفاظ بالكرس »َمْفِعل« والقياس 

الفتــح »َمْفَعــل« فقــد ذهــب ســيبويه إىل أّن مــا كــرس 

أو املوضــع  الزمــان  بــه  األلفــاظ فاملقصــود  مــن هــذه 

املخصــص للفعــل ســواء وقــع فيــه أم ال، وإن جــاءت 

بالفتــح فهــي عــىل القيــاس، والكــرس الــذي هــو خــالف 

القيــاس عنــد ســيبويه هــي لغــة لبنــي متيــم، إذ قــال: 

»وقــد كــرسوا املصــدر يف هــذا كــام كــرسوا يف يَْفَعــل 

عنــد طلــوع  أي:  الشــمس  َمطْلِــع  عنــد  آتيتُــك  قالــوا: 

الحجــاز  أهــل  وأّمــا  بنــي متيــم،  لغــة  الشــمس، وهــذه 

فيفتحــون، وقــد كــرسوا األماكــن يف هــذا أيضــاً، كأنّهــم 

أدخلــوا الكــرس أيضــاً كــام أدخلــوا الفتــح، وذلك املِنبت 

واملطلــع ملــكان الطلــوع وقالــوا: البْــرصُة َمِســقط رأيس، 

ابــن ســيده، ألنّــه  إليــه  مــا ذهــب  )46( وهــذا  للموضــع. 

چڦ ڦ  قولــه  الكســايئ يف  قــراءة  إبطــال  يجــوز  ال 

ڦ ڦ ڄچ)47( إذ قــال »والقــول مــا قالــه ســيبويه، 
ألنّــه ال يجــوز أيضــاً قــراءة مــن قــرأ بالكــرس وال يحتمــل إالّ 

الطلوع، ألّن حتى يقع بعدها يف التوقيت ما يحدث، 

والطُلـُـوع هــو الــذي يحــدث واملطلــع ليــس بحــادث يف 

آخــر الليــل، ألنّــه املوضــع«)48( وقــد ذهــب ابــن خالويــه 

إىل أّن »َمْفِعــل« قــد جــاءت يف معتــل الــالم كــام يف 

مــأوي اإلبــل مأقــي العيــون)49(. وقــد رفــض ابــن القطــاع 

ذلــك إذ قــال »َمأِْقــي وَمــأِْوي فَْعــىَل ال »َمْفِعــل« والحــق 

بـــــــ« َمْفِعــل« لعــدم النظــري«)50(، وقــال فيهــا ابــن ســيده 

العــني غالــط عنــدي، ألّن امليــم  َمأِْقــي  »والــذي ذكــر 

أصليــة يف قولنــا )َمــأق وأمئــاق(، )وُمــْوق وأْمــَواق(«)51(. 

ومهــام يكــن مــن ذلــك فــأّن الفــراء يــرى أّن مجــيء »َمــأَوى 

اإلبــل »بكــرس الــواو »َمــأِوى« هــو حالــة نــادرة ومل يجــيء 

من ذوات الياء، والواو »َمْفِعل« بكرس العني إال »َمأِقي 

العني، وَمأِوي العني، وَمأِوي األبل »وهام من اللغات 
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النــادرة ألن األصــل فيهــا »َمــأِوى ومأقَــى«)52(

اســم  أنّــه  ســيبويه  فــريى  بالكــرس  املَْســِجد  أّمــا 

للبيــت، وليــس موضــع الســجود، وموضــع جبهتــك ولــو 

أردنــا ذلــك لقلنــا: »َمْســَجد ». أي: أّن املســِجد بكــرس 

الجيــم يكــون البيــت املخصــص للســجود أّمــا بالفتــح، 

عامــا ملــكان الســجود أي: موضــع  يكــون مطلقــاً  فإنّــه 
يكــون هـــ »املســَجد«)53( األرض 

باملســَجِد مذهــب  تذهــب  الــريض: »مل  وقــال 

الفعل ولكّنك جعلته اســامً لبيت، يعني أنك أخرجته 

تقــول:  اســم املوضــع، وذلــك ألنّــك  يكــون عليــه  ملــا 

بهــم  القتــل، وال تقصــد  فيــه  يقــع  املَْقتَــل يف موضــع 

كلناً دون مكان، وكذلك املســَجد فأنّك جعلته اســامً 

ملــا يقــع فيــه الســجود بــرط أن يكــون بيتــاً عــىل هيئــة 

مخصوصــة. ولــو أردت موضــع الســجود وموقــع الجبهــة 

مــن األرض ســواء أكان يف املســجد أو غــريه فتحــت 

مطلقــاً  ويكــون  الفعــل  عــىل  مبنيــاً  إذاً  لكونــه  العــني 

كالفعــل«)54(.

نالحــظ مــن هــذا الــذي ذكرنــاه أّن لغــة الكــرس يف 

هــذه األلفــاظ هــي الفصيحــة، وإن كان القيــاس فيهــا 

الكلمــة  بنيــة  الفتــح، وهــذه املجازفــة يف تغيــري حركــة 

مــن الفتــح الــذي هــو القيــاس إىل الكــرس، قــد غــري داللة 

بالفتــح  الخصــوص فالكلمــة  العمــوم إىل  مــن  الكلمــة 

أصبحــت  وبالكــرس  املــكان  عمــوم  تعنــي  أصبحــت 

للكلمــة خصوصيــة معينــة، إذ صــارت تطلــق عــىل مــكان 

معــني وهــي مقيــدة بذلــك.

وســمعت بعــض األلفــاظ أيضــاً عــىل وزن »َمْفُعلــة 

»بضــم العــني والقيــاس فيهــا فتــح العــني منهــا »املَْقــُرة 

بــة واملَْرُقــة واملُــُدّق واملَْدُهــن« وقــد عدهــا  واملَْرُ

الفعــل.)55(  لوقــوع  واوعيــة مخصصــة  اماكــن  ســيبويه 

جــاء يف اللســان »فاملدهــن: نقــرة يف الجبــل يســتنقع 

املــاء  املــاء، ويف املحكــم، واملدهــن مســتنقع  فيــه 

واكــف يف  مــاء  أو  وقيــل هــو كل موضــع حفــرة ســيل 

حجــر. واملَْقــُرة بفتــح البــاء وضمهــا موضــع القبــور، قــال 

اســم«)56(.  الفعــل ولكنــه  ليــس عــىل  ســيبويه املَْقــُرة 

بكــرس  »َمْفِعــل«  عــىل  جــاء  مــا  »فــكل  الــريض:  وقــال 

العــني فــإّن مضارعــه يَْفُعــل بالضــم، فهــو شــاذ مــن وجــه 

وكــذا »َمْفَعلــة« مــع فتــح العــني وكــذا »َمْفَعــل« بكــرس 

امليم وفتح العني »َمْفِعلة« كاملَِظنة أشد و »َمْفُعلة« 

أمــا  املوضــع  قيــاس  إذ  أشــذ  كاملَْقــُرة  العــني  بضــم 

بفتــح العــني أو كرسهــا وكــذا كل مــن جــاء مــن »يَْفِعــل« 

املكســور العــني عــىل »َمْفَعــل« بالفتــح شــاذ مــن وجــه 

كذا »َمْفِعلة« بالتاء مع كرس العني و »َمْفَعلة« بفتحها 

ببعــض األشــياء دون  أثبــت اختصاصــه  مــا  لــكل  أشــذ 

بعض وخروجه عن طريق الفعل فهو العذر يف خروجه 
عــن القيــاس«)57(

امليــم،  بكــرس  جــاءت  التــي  األلفــاظ  تختلــف  وال 

ذكــر ســابقاً، وهــذا  الــذي  عــن  الفتــح  فيهــا  والقيــاس 

التغيــري يف الحــركات مل يكــن اعتباطــاً بقــدر مــا يرمــي 

إىل تغيــري يف داللــة الكلمــة، وقــد فــرس ســيبويه هــذه 

األلفــاظ عــىل أنّهــا أماكــن مخصصــة لوقــوع الفعــل إذ 

قال: »ويجيء )املِْفَعل( اسام كام جاء يف املسِجد، 

واملْســِكب وذلــك املِطبــُخ، واملِربَــد وكل هــذه األبنيــة 

تقــع اســامً للتــي ذكرتــا يف هــذه الفصــول ال ملصــدر وال 

ملوضــع العمــل«)58(، أي أنّهــا أماكــن أو أوعيــة محــددة 

اللســان »املِطْبَــخ« املوضــع  جــاء يف  الفعــل  لوقــوع 

الذي يطبخ فيه، ويف التهذيب: املَطْبَخ بيت الطباخ 

واملِطْبَــخ بكــرس امليــم، قــال ســيبويه ليــس عــىل الفعــل 

آلــة  اســم كاملِْربَــد واملِطْبَــخ  ولكنــه  مكانــا وال مصــدرا 

الطّبــخ )59( وجــاء أيضــاً »واملِرْفَــق واملَرْفَــق مــا اُســتعني 

ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  التنزيــل  ويف  بــه«. 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  الَكْهــِف  إِىَل  فَــأُْواْ  ـَه  اللَـّ ٻ 
ِمرْفَقــاً جعلــه  قــرأه  مــن  چ)60(  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
مثــل ِمْقطـَـع ومــن قــرأه ِمرْفََقــاً جعلــه اســامً مثــل: َمْســِجد 

ويجــوز َمرْفََقــا أي رِفْقــا مثــل َمطْلِــع ومل يقــرأ بــه. جــاء يف 

اللسان: كرس الحسن واألعمش من األمر وبني املِرْفَق 

مــن االنســان، قــال واكــر العــرب عــىل كــرس امليــم مــن 
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األمــر مــن ِمرْفـَـق اإلنســان قــال: والعــرب أيضــا تفتــح امليم 

مــن َمرِْفــق اإلنســان – لغتــان يف هــذا)61(.

يســريان  والســامع  القيــاس  أّن  هــذا  مــن  نالحــظ 

جنبــا إىل جنــب، فالقيــاس كــام نعــرف لــه ضابطــة يف 

ذلــك، والســامع عــىل كــون مــا شــاع بــني العــرب اصبــح 

لــه خصوصيــة معينــة تختلــف عــن لغــة القيــاس، ملــا لــه 

مــن أهميــة مــن تحديــد داللــة الكلمــة.

 3 - البناء الر  يداللته ل  الكرسة 
يالفتحة يالضمةأ

إّن الســم اآللــة باعتبــار لفظــه ثالثــة أوزان، وقــد اطــردت 

يف كالم بكرة وهي )ِمْفَعال وِمْفَعل وِمْفَعلة(، إذ قال 

يُقــّص  الــذي  بــه: املِقــص  ســيبويه »هــذا مــا عالجــت 

واملََقــّص املــكان واملصــدر، وكل يشء يعالــج بــه فهــو 

مكسور األول كانت فيه هاء التأنيث أو مل تكن وذلك 

وقــد  وِمَســلَّة...  وِمْكَســحة  وِمْنَجــل،  ِمْحلَــب  قولــك: 

ِمْقــرَاض وِمْفتَــاح... وقالــوا  ِمْفَعــال نحــو:  يجــيء عــىل 

املرِْسَجة، كام قالوا املِْكَسَحة ».)62( وهذه الصيغ تدل 

بصــورة عامــة عــىل آلــة أحــداث الفعــل مــن دون قيــد او 

رشط. واملالحــظ عــىل هــذه الصيــغ هــي ثبــات الحركــة 

فيهــا بــني الكــرسة والســكون والفتحــة.

ألفــاظ جــاءت بضــم امليــم والعــني،  وقــد شــذت 

وهــذا التغيــري مقصــور، ألنـّـه مل يقِصــد بهــا قصــد الفعــل 

بآلــة معينــة عــىل  بــل أصبحــت لهــا خصوصيــة معينــة 

شــكل معــني، فعندمــا نقــول »املُْكُحلــة« ليســت ملــا 

قــال ســيبويه  الكحــل  لوعــاء  اســم  بــه، ولكنهــا  يكتحــل 

»..ونظــري ذلــك املُْكُحلــة واملُْحلـَـب وامليســم، ومل تــرد 

موضع الفعل ولكّنه اسم لوعاء الكحل، وكذلك املُُدّق 

بة، وإمّنا  صاَر اسامً له كالجلمود... ومثل ذلك املُْرُ
ــة وكذلــك املُْدُهــن«)63( اســم لــُه كالُغرْفُ

4 - البناء الر  ل  الكرسة يالفتحة.

ل  صيغتي »َفَرالة يِفَرالة«

مل يفــرق أكــر اللغويــني بــني داللــة صيغــة »فََعالــة« إذا 

جاءت بالفتح أو إذا جاءت بالكرس »ِفَعالة«. إذ اعتمد 

اللغويــون اللغتــني – لغــة الفتــح والكــرس- يف الصيغــة 

قــال  إذ  الفــراء  نقــالً عــن  الســكيت  ابــن  وهــذا ماذكــره 

»بــاب الفَعالــة والِفَعالــة منــط واحــد. الفــرّاء يقــال دليــل 

التــي  مــن األمثلــة  اللــة«.)64( ونلمــس  اللــة والدِّ الدَّ بــني 

ذكرهــا ابــن الســكيت أنـّـه ينحــو منحــى الفــرّاء يف اعتــامد 

اللغتــني – لغــة الفتــح والكــرس – إذ يــورد الكلمتــني مــرة 

بالكــرس وّمــرة أخــرى بالفتــح تحــت الداللــة نفســها مــن 

ذلــك »املَِهــارة واملََهــارة مــن َمَهــرت الــيء، والوِكَالــة 
والوَكَالــة والِوَصايــة والَوَصايــة، والِجرَايــة والَجرَايــة«)65(

ابــن  اللغتــني ومــن هــؤالء  بــني  فــرّق بعضهــم  وقــد 

بالكــرسة يختلــف عــن  الكلمــة  أّن معنــى  يــرى  إذ  ســينا 

لإلنســان  كان  »فــإذا  قــال  إذ  بالفتــح  الكلمــة  معنــى 

اختيــار يف معنــى الداللــة فهــو يفتــح الــدال وإذا مل يكــن 

لــه اختيــار يف ذلــك فيكرسهــا مثالــه: »إذا قلــت َداللــة 

الخــري لزيــد، فهــو بالفتــح أي لــه اختيــار يف الداللــة عــىل 

الخــري  لزيــد  الخــري، وإذا كرستهــا فمعنــاه حينئــذ صــار 
ســجية فيصــدر منــه كيفــام كان«)66(

 املبحث الرالثأ التامثل   الحعكات 
  البناء الر ّ الواحدأ

ومن أمثلة ذلك:

1 - الَفْرلَلة فيام كان عىل )َفْرلل( مكعراًأ

وقــد أشــار ابــن جنــي إىل ذلــك إذ قــال:« وذلــك 

أنك تجد املصادر الرباعية املضعفة تايت للتكرير نحو 

ذلــك »الزَعِزعــة، والَصلَْصلــة، والَقْعَقــة، والَصْعَصعــة، 

والَجرَْجــرة، والَقرْقــرة »)67(. وجــاء يف اللســان مــا يوافــق 

ذلــك »الزَعزعــة، تحريــك الــيء زَْعزَعــة فتزعــزع حركــة 

ليقلعــه. وزَْعزَعــت الريــح الشــجرة وزَْعزَعــت بهــا كذلــك 
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والرّتســة  الســالح  أصــوات  الَقْعَقعــة، حكايــة  »)68( و« 

والبَْكــرة ونحوهــا.  اليَاِبســة والحجــارة والّرعــد  والَجلــُود 

القــارورة  وتّحــك وقعقعــت  الــيء اضطــرب  وتقعــق 

وزعزعتهــا إذا أرادت نــزع صاممهــا مــن رأســها وتقعقــع 

الَجْرَجــرة:  و«   )69(.« التحريــك  عنــد  َصــّوت  الــيء 

الفحــل، وهــو صــوت  َهِديــر  تــرّدد  والَجرَجــة،  الَصــوت 

أنَّ  ونــرى  َجْرَجــر »)70(.  البعــري يف حنجرتــه وقــد  يــرّدده 

معنــى التكــرار قــد أىت هــذه املصــادر مــن خــالل تكوينها 

من مقطعني، فاملقطع األول يدّل عىل صوت، ويتبعه 

صــوت آخــر مــن املقطــع الثــاين.

2 - َفَرىلأ

تــأيت صيغــة )فََعــىل( يف املصــادر للداللــة عــىل 

الرسعــة قــال ابــن جنــي »ووجــدت أيضــاً )الَفَعــىل( يف 

املصــادر والصفــات إمّنــا تــأيت للرسعــة نحــو: البََشــَى، 
والَجَمــزَى، والَولََقــى«)71(

جــاء يف اللســان مــا يوافــق هــذا »َجَمــَز اإلنســان، 

والبعــري والدابــة يَْجِمــز َجْمــزَا، وَجَمــزَى وهــو عــدو دون 

وثّــاب  َجَمــزَى  العنــق. وحــامر  الشــديد وفــوق  الُحــرّص 
رسيــع »)72(

3 - صيغة »َفَرةن«

تكونت صيغة »فََعالن »قياساً مطرداً يف قولك:« 

فََعــل« الــالزم، بــرط أن تكــون هــذه األفعــال دالــة عــىل 

)اضطــراب وتقلــب( وقــد أشــار ســيبويه إىل ذلــك »مــن 

املصــادر التــي جــاءت عــىل مثــال واحــد حــني تقاربــت 

املعــاين قولــك »النِّــزَوان، والنََّقــران، وإمّنــا هــذه األشــياء 

يف زعزعــة البــدن واهتــزازه يف ارتفــاع ومثلــه الَعَســالن 

وتحــرُك،  زعزعــة  ألنّــه  الغليــان،  هــذا  ومثــل  والرَّتَــكان 

ومثله الَغثَيان، ألنّه تَجيُّش نفِســه وتثُّور ومثله الَخطَران 

واللَّمعــان، ألّن هــذا اضطــراب وتحــرُّك، ومثــل هــذا: 

الحــّر  تحــرك  ألنّــه  والَوَهَجــان،  َخــَدان،  والصَّ اللََّهبــان، 
وثّــُؤورُه فإمّنــا هــو مبنزلــة الَغلَيــان »)73(

نســتنتج مــن كالم ســيبويه أّن صيغــة »فََعــالن »هــي 

تكــون  أْن  بــرط  الــالزم  قياســية مطــردة، يف »فََعــل« 

األفعــال دالــة عــىل حركــة واضطــراب، وذلــك ألّن الفعــل 

لو التزم باملصدر القياس العام للفعل لكان داال عىل 

الــالزم  للفعــل  القيــايس  الحــدث، فاملصــدر  مطلــق 

»فاض« هو »فَيْض« ولكنه ال يحمل داللة معينة، إمنا 

يــدل عــىل أّن الحــدث وقــع مــرة واحــدة، أّمــا فَيََضان فإنّه 

يــدل عــىل حركــة واضطــراب.

بهــذه  اختصــت  الداللــة  هــذه  أّن  إيل  ويخيــل 

الصيغــة لتتابــع ثــالث حــركات يف الصيغــة وهــي الفتحة 

»فََعــالَن«، ألن االضطــراب والتقلــب يكــون حركــة تتبــع 

حركــة.

نخلــص مــام ذهبنــا إليــه أّن البحــث يف مثــل هــذه 

الظاهــرة املهمــة جــداً يف الــدرس الــرصيف، تعــد نقطــة 

إيجابيــة حســنة تســتحق الوقــوف. ألن الداللــة الرِصفــة 

بالبنــاء الواحــد.  بالحركــة الخاصــة  كبــرياً  ترتبــط إرتباطــاً 

أّن التحــول مــن حركــة إىل حركــة أخــرى يف البنــاء نفســه 

هــو مقصــود يف الــكالم، إذ يصبــح للبنــاء داللــة جديــدة 

مهمة تختلف اختالفاً كبرياً عن الداللة األوىل إذ تأخذ 

مجالهــا يف الــكالم بحســب االســتعامل العــام لهــا.

املصادر ياملعاجع

القرآن الكريم

التأليــف ( 1 لجنــة  القاهــرة،  إبراهيــم مصطفــى،  النحــو،  إحيــاء 

1٩5٩م. والرتجمــة، 

اصــالح املنطــق، أليب يوســف بــن يعقــوب )ابــن الســكيت(، ( ٢

تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون، ط1، 

دار املعــارف، 1٩56م.

األصول يف النحو، أليب بكر محمد )ابن الرساج(، ج1، تحقيق ( 3

الدكتور عبد الحسني الفتيل، ط٢، مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنر والتوزيع، 1٩87م، بريوت.

األفعال، البن القطاع الصقيل، ط1، دار املعارف العثامنية، ( 4
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جتليات اخلطاب ال�سردي يف روايات جمال الغيطاين

عبد النارص يس. ج
األستاذ املساعد، الكلية الحكومية بكارسكوت، والباحث قسم العربية، جامعة كاليكوت

يتناول هذا البحث القضايا الثالثة من قضايا الخطاب 
واملتخيــل،  الواقــع  منهــا  فــاألول  وتجلياتــه.  الــرسدي 

يبحــث  النــص، والثالــث  يبحــث عــن مدخــل  والثــاين 

عــن صــوت الــرسد خــالل النــص. وهــذا البحــث منحــرص 

يف الروايات التالية لجامل الغيطاين هي: »التجليات 

البصائــر يف املصائــر«،  و »رســالة  الثالثــة«  األســفار 

و«خطط الغيطاين«، و »دفرت التدوين«، و »الرفاعي«، 

و«الزيني بركات«. فالغيطاين هو روايئ مرصي معارص 

الذي مزج يف رواياته التاريخ والرتاث والرسد الصويف، 

ومعظــم رواياتــه تنــري إىل الــرتاث العــريب املــرصي ويف 

بصــورة الفتــة،  التاريخــي  املــوروث  ابداعاتــه »حضــور 

ويتجــىل هــذا املــوروث، أحيانــا عــىل مســتوى اســتعادة 

األحــداث واألخبــار املاضيــة.. وعــىل مســتوى اعتــامد 

املتخيــل الشــعبي وعــىل مســتوى اعــادة انتــاج اشــكال 

أجناســية قدميــة ومنــاذج لغويــة ونصيــة ســالفة كــام هــو 

الشــأن يف »خطــط الغيطــاين والتجليــات..«1.

أيالأ الواسع ياملتخيل

ومــن البديهــي أن كل نــص رسدي يتكــون مــن عاملــني 

أمــا  متكاملــني متداخلــني وهــام: الحكايــة والخطــاب. 

ملــن  مختلفــة  مبكونــات  مجموعــة  فهــي  »الحكايــة 

والشــخصيات  واألفعــال  الوقائــع  مــن  املوضوعــات 

وفضــايئ املــكان والزمــان. فالخطــاب هــو أداء أو إجــراء 

كتابيــة  مفــرتض يف صياغــة  متلــق  إىل  املــن  ذلــك 

ناجــزة«2. ومــن الجديــر بالذكــر أن هذيــن العنرصيــن هــام 

النــص وال خارجــه ولكــن يظهــران  ليســا موجوديــن يف 

للقــارئ أثنــاء قرائتــه، وهــام روح الكتابــة وليســا شــيئني 

ماديــني.

إن الوقائــع الحكائيــة يف روايــات جــامل الغيطــاين . 1

تعتمــد عــىل خلفيــات تاريخيــة مختلفــة كــام تعتمد 

الروايــات األخــرى وميكــن تحديدهــا فيــام يــيل: 1( 

خلفيــة الواقــع اإلجتامعــي املعــارص الــذي يشــابه 

روايتــه  ظاهــرة يف  الوقائــع  هــذه  مــرص،  مجتمــع 

يحــي:  حيــث  البصائــر«  يف  املصائــر  »رســالة 

البــالد، موظــف يف  أهــل  مــن  رجــل  عنــد  »عمــل 

أمــور  يف  مالــه  يســتثمر  أنــه  إال  األوقــاف،  دائــرة 

شــتى، فمــن ذلــك مصنــع لتعليــب التمــر وحشــوه 

ودكان  الكهربائيــة،  األدوات  لبيــع  متجــر  باللــوز، 

لبيــع الحقائــب بكافــة أنواعهــا، وآخــر لبيــع املالبــس 
النســائية......«3

خلفيــة الحنــني إىل املــايض ممثــال مــرص القدميــة . ٢

تلــك  يف  اإلجتامعيــة  األوضــاع  تصــور  حيــث 
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الفــرتة ويبــدو هــذا الحنــني يف روايتــه »التجليــات 

أحمــد  »رأيــت محمــد  يقــول:  الثالثــة«،  األســفار 

تفــوح  مهيبــا،  بــدا  املــرصي،  الحنفــي  إيــاس  بــن 

املقابــر،  فــوق  ينمــو  الــذي  الريحــان  رائحــة  منــه 

الزهــور يف  أقــرأ بدائــع  وأنــا  كــام تخيلتــه  بالضبــط 

الدهــور...«4. وقائــع 

خلفيــة الخيــال العلمــي التــى تتخــذ مــن التجــارب . 3

العلميــة الشــائعة أو املتوقعــة مرجعــا وموضوعــا 

لعاملهــا الــروايئ وهــذا الجانــب ظاهــر يف روايتــه 

»الرفاعي« و« هاتف املغيب« ويف رواية الرفاعي 

اتخــذ تاريــخ حــرب أكتوبــر موضوعــا رئيســيا لروايتــه. 

ومــن املعتــر أن هــذه الخلفيــة مرجعيــة تجلــت يف 

روايــات اتخــذت مــن صفــة أســلوبية أدبيــة للحكايــة.

خلفيــة تاريخيــة التــى يرأيهــا الغيطــاين يف معظــم . 4

أو مرجعيــة مهمــة وهــو ال يحــي  مؤلفاتــه خلفيــة 

التاريــخ إال كمجــرد وقائــع ماضيــة بصبغــة خياليــة، 

ولكــن يف روايتــه »خطــط الغيطــاين« اليــرسد بهــا إال 

بتحــرز عميــق يجعــل مــن امليــل عنــه بربــط إشــاراته 

مبراجــع خارجيــة مؤكــدة وجميــع اإلشــارات مقصورة 

ومحــدودة إىل زمــن معــني إذ يشــري »يجــب صياغــة 

األفهــام والعقــول طبقــا للواقــع الجديــد، ومحــو مــا 

تبقــى مــن العصــور القدميــة، والعهــد الســلطاين 

والعهــود  الحديــث،  امللــي  والعهــد  الوســيط، 

الثالثــة..«5. الجمهوريــة 

الصــورة  الخطــايب  مــن املتخيــل  ومــن املؤكــد أن 

الــرسدي يف صورتــه  النــص  تكــون فيهــا  التــى  النهائيــة 

الخطــاب  إىل  نتحــول  فحينــام  امللفوظــة.  املكتوبــة 

ندخل يف فضاء الكتابة الرسدية »وهذا الفضاء يحيلنا 

عــىل املتخيــل يتحقــق بفعــل الكتابــة«، واملــراد بهــذا 

»أن الروايــة يف النهايــة مــا هــي إال رسد تخييــيل ال يقــول 

الواقع كام هو، ولكنه يقول الحقيقة كام هي يف عقل 

املؤلف والواقع كام هو متخيل يف خيال املؤلف، وإن 

كان يف الحقيقــة هــو أن تعــر عــام تــرى، وفعــل الكــذب 

يــأيت مــن إخفــاء مــا تــرى عمــدا... فالفــن ليســت مهمتــه 

نقــل صــورة الواقــع كــام هــي، فهــذا نســخ آيل بــل مهمتــه 

نقــل صــورة الواقــع كــام تصورهــا عقــل الفنــان أو الــروايئ 

هنــا يف حالتنــا«6.

ثالياأ مد ل النص

»يعتــر العنــوان بدايــة تجليــات الخطــاب التــى يقابلهــا 

أن وظيفــة  ومــع  للنــص،  القــراءة  بدايــة  قبــل  املتلقــي 

العنــوان الهامــة األصليــة هــي التحديــد والتســمية، فــإن 

داللتــه تؤســس بنعتــه داال يكتمــل مبدلولــه أو أفقــا يفتــح 

املجال أمام القارئ املسمي أفق التوقعات والعنوان 

وســم مــن جهــة وضعــه ورســم مــن جهــة تفســريه«7.

وداللــة العنــوان مرتبطــة بالعنــوان بنعتــه رســام أي 

عامــالن  يتداخــالن  الحــال  هــذا  أو عالمــة، ويف  أثــرا 

تقدمــه  الــذي  الحــريف  املعنــى  أولهــام  متضافــران: 

األلفاظ للعنوان وهو مستند عىل املعطيات اللفظية 

والعــامل الــروايئ داخــل النــص يف مرحلــة أوىل ويعتمــد 

يف مرحلة ثانية عىل السياق الثقايف العام الذي يؤطر 

النــص عــىل التأويــل العقــيل الــذي يبحــث عــن دالالت 

والتشــكيل  لأللفــاظ  الحرفيــة  املعــاين  تتجــاوز  عامــة 

الــروايئ.

مختلفــة  منــاذج  ظهــرت  الغيطــاين  روايــات  ويف 

مــن عنونــة الروايــات كنــامذج العنــوان املبــارش، الــذي 

اتخــذ مــن الــرتاث مبــارشة كرواياتــه »خطــط الغيطــاين« 

و »الرفاعــي« و »الزينــي بــركات« ففــي هــذه الروايــات 

يتطابــق العنــوان مــع خلفيــة تاريخيــة ليقــدم داللــة ناجــزة 

متعلقــة بخططــه، أو بقصــص أشــخاص مــن الجنــدي 

والحــكام والبصصــني.

الغيطــاين  اتخــذه  الــذي  العنــوان  منــاذج  ومــن 

العنوان غري مبارش بدون خلفية تاريخية، الذي يؤسس 

أثنــاء قرائتــه  بهــا املتلقــي  يقــوم  تأويليــة  داللتــه بصــورة 

للروايــة، وقــد جــاء هــذا النمــوذج يف العنــوان يف رواياته 

»رسالة البصائر يف املصائر« و«وقائع حارة الزعفراين« 
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و« هاتــف املغيــب« وغريهــا. ومثــل هــذه العناويــن ال 

يقــدم داللــة ناجــزة وإمنــا ينهــض باعتبــاره صفــة اختارهــا 

املتلقــي  يبحــث  وتتــم داللتــه حينــام  لروايتــه  الــروايئ 

العنــوان  هــذا  »وإن  قراءتــه.  أثنــاء  الداللــة  تلــك  عــن 

قبــل الدخــول يف النــص املــن، قــد يثــري اإلحتــامالت 

للكلمــة  الريــايض  التاليــة: إحداثيــات تحمــل املعنــى 

القــراءة ســيصدق  الزمــان وبعــد  أو  أي حــدود املــكان 

القــارئ«8. توقــع 

يعد من العنوان أيضا العنوان الخارجي العريض، 

ويف هذا يأيت العنوان عرضيا بدون عالقة داخلية ألنه 

ال يعتمــد عــىل تفســري املتلقــي يف بنــاء داللتــه وليــس 

لــه عالقــة تكوينيــة باملــن الــروايئ، وإمنــا يــؤىت بــه بصــورة 

خارجيــة مــن هــذا النــوع مــن العناويــن رواية »التجليات« 

التدويــن« و »رســالة يف الصبابــة والوجــد«.  و«دفاتــر 

بهــا  الضبــط  يتمثــل طريقــة  التدويــن«  فعنــوان »دفاتــر 

الســارد خطابــه، »بالعالقــة املحســوبة التــى تربــط بــني 

بداية الدفرت ونهايته. فبعد العنوان األول بدء خروجي 

فهــذا  الحديــث«9،  تســوغ  عتبــة رضوريــة  هــو  الــذي 

العنــوان معــارض ألفــق توقعــات املتلقــي وليــس منجــز 

املعنــى الحــريف.

ثالراأ صوت السارد   النص

مبــارشة،  املتلقــي  القصــة إىل  يلقــي  هــو  الســارد  إن 

فــإذن مــن الســارد؟ ومــن املؤلــف؟ »وهنــاك مــن النقــاد 

يســمونه  والســارد  بــني املؤلــف  يدمــج  أو  يفصــل  مــن 

»املؤلــف الضمنــي« بــل ويعطــون الحضــور والفاعليــة 

للسارد خاصة مع انتشار »ضمري املتكلم« يف العمل، 

خــالل  مــن  أو  مبــارشا ومعلنــا  الســارد  يجعــل  والــذي 

»ضمري املخاطب« الذي يخفي السارد من وراء ستار 

ويجعلــه مؤثــرا غــري مبــارش عــر »األنــا« املخاطبــة والتــى 

يخيــل لنــا أنهــا »آخــر««10.

الحكايــة إىل  بنقــك  املتكفــل  هــو  الســارد  يكــون 

املتلقي أو القارئ املفرتض. ومن البديهي أن السارد 

يف الحقيقة ليس شخصية فعلية، لها وجود حقيقي، 

وإمنــا هــو فاعــل لغــوي وبنيــة رسديــة تعــر عــن نفســها 

مــن خــالل اللغــة التــى تؤســس النــص. فيمكــن أن يكــون 

الســارد غائبا أو حارضا أو شــبه غائب »فالدراســة حول 

الســارد يكــون مــن أربــع جهــات هــي:

السارد كونه حارضا أو غائبا أو شبه غائب. 1

السارد كون صيغته صيغة الرسد الالحق أو صيغة . ٢

الــرسد املتســاوق. وهــذه الجهــة مــن حيــث ترتيبــه 

للعالقــات الزمنيــة يف الــرسد.

أو . 3 الشــخصيات  مــن  أكــر  الســارد  معرفــة  كــون 

كــون معرفتهــام ســواء وهــذا مــن جهــة اإلنقــال إىل 

والشــخصيات الســارد  بــني  املعرفيــة  العالقــات 

»الســارد . 4 الثقــة  فالســارد  الســارد،  مصداقيــة 

املتلقــي  يفــرتض  الــذي  الســارد  هــو  الصــادق« 

بــه فيــام يتعلــق  يقــدم رسدا موثوقــا  أنــه  الضمنــي 

يف  يشــك  فغــري  لتخييــيل  ا لعــامل  ا بحقيقــة 

.11 القــارئ«

أما بالنسبة إىل جامل الغيطاين فإنه أىت بالسارد 

املصــدوق يف رواياتــه وهــذا رصيــح مــن رواياتــه كلهــا 

و«التجليــات«  املغيــب«  »هاتــف  لهــا  مثــال  وخــري 

و«الزينــي بــركات«. و تشــكيل الــرسد يحتــاج إىل بعــض 

واألحــداث  »الشــخصيات  وهــي:  الرئيســية  العنــارص 

والحيز املكاين والحيز الزماين واللغة الرسدية والحوار. 

وعنــد وجــود تلــك العنــارص يف النــص فهــو بــال شــك 

نــص رسدي روايئ، ومعارصتــه أو عــدم معارصتــه إمنــا 

تعــود حينهــا العتبــارات تقنيــة تتعلــق بتقنيــات الــرسد 

ريادتهــا  أو  ِجّدتهــا ومعارصتهــا  أو  حيــث قدمهــا  مــن 

الخالصــة«12. وفتوحاتهــا اإلبداعيــة 

وخالصــة القــول أن جــامل الغيطــاين اتخــذ املــواد 

لكتابــة الروايــة مــن التاريــخ ومــن الــرتاث العــريب، ومــن 

وقائع الحياة، ولكنه نجح إىل حد يف تخييلها وتخربجها 

يف صورة جديدة بدون أن يفقد لبها ومخها. وبالنسبة 

إىل مدخــل النــص أنــه اتخــذ العنــوان مبــارشة، حيــث أن 
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لها مرجعية أو خلفية تاريخية، فال مجال للتأويل لدى 

املتلقي. فصوت السارد، قد ال يكون فرق بني السارد 

واملؤلــف حيــث أن الســارد هــو »املؤلــف الضمنــي«، 

فيكــون الســارد حــارضا أو غائبــا أو شــبه غائــب.

املصادر ياملعاجع

الرئيســية ( 1 النــدوة  أعــامل  الــرسد –  العربيــة ممكنــات  الروايــة 

الحــادي عــر، 11- 31 ديســمر  الثقــايف  القريــن  ملهرجــان 

والفنــون واآلداب، دولــة  للثقافــة  الوطنــي  ٢003، املجلــس 

يونيــو ٢006. الطبعــة األوىل:  الكويــت، 

عقاد، منقذ نادر: بنية الرسد يف الرواية العربية الجديدة بني ( ٢

مــا هيــة املرجعيــات.. ومعايــري التجديــد، دائــر الثقافة واإلعالم 

الشارقة، ط1، ٢01٢.

الروايــة، دار الســاقي، ط1، ( 3 الــدالالت يف  الخطيبــي، عامــر، 

.1٩٩7
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د. عبد الحميد ب.ك. 
األستاذ املساعد. كلية الحكومية، مالبرم

عباس محمود العقاد أديب ماهر ومفكر كبري وعامل 
مجــدد  وشــاعر  جــيل  وناقــد صــارم وصحــايف  عظيــم 

وكاتب واسع اإلطالع، بعيد النظر عميق الغرور، رحب 

األفق، غزير اإلنتاج، حتى كانت له كتب أكر من مائة، 

العلــوم والفنــون واملباحــث  فيهــا كتــب ىف مختلــف 

األدبيــة والفلســفية والفكريــة واألجتامعيــة والسياســية. 

وله كتب ىف تاريخ األحداث والسري، ويعرف كتبه ىف 

الســري«العباقرة اإلســالمية«. وهــي مــن أفضــل مــا كتــب 

ىف هذا املجال، متتاز كتبه ىف أسلوبها األديب بالدقة 

والتوضيــح واملوازنــة  التعبــري  عــىل  والقــدرة  والرصانــة 

واملقارنــة والتعليــل والتحليــل، وهــي بعيــدة عــن رسد 

التاريخ املألوف لدينا. يقف العقاد عند عبقري ويظهر 

خصائصه وسامته ومنزلته عىل ضوء الدالئل التاريخية 

والفكريــة والعلــم الحديــث، ومــا يحصــل مــن الدالئــل 

التــى تشــهد عــىل عظمتــه وإبداعــه ومهارتــه وعبقريتــه.

عبــاس محمــود العقــاد عمــالق األدب العــريب لــه 

فــرق  العــريب ال  مــن األدب  أنــواع  مســاهامت يف كل 

بــني الشــعر والنــر. مــأل العقــاد املكتبــات بكتبــه األدبيــة 

املتنوعة. وكان العقاد جادا يف تأليفه ال يتبع أحدا من 

األدباء وال يقلدهم وشّق له طريقا جديدا حرا بارعا يف 

عامل الكتب العربية. فإنه مصور مثايل يف كل كتاباته 

األدبيــة  يقــرأ قطعتــه  مــن  نريــة وشــعرية. وكل  األدبيــة 

واألبصــار  واألفئــدة  القلــوب  بهــا  إليهــا وميــأل  يجــذب 

مــن معــادن  العقــاد األديب  واألســامع. فيتميــز معــدن 

بشــخصيته  يختــص  وكان  والشــعراء.  والنقــاد  األدبــاء 

املمتــازة املتميــزة يف كتابتــه منــذ بدايــة تأليفــه، وارتفــع 

أنــواع اإلحساســية املوجــودة يف عــرصه. كــام  يف كل 

يقول الكاتب املرصي وصاحب كتاب النقد والجامل 

عنــد العقــاد عبــد الفتــاح الديــدي عــن العقــاد: »العقاد 

عــىل  تبلغــه ملجــرد حصولــك  وتفكــري ال  حــسٌّ وذوق 

العقــاد  بــني  الخــالف  هــو  وهــذا  العلميــة.  الدرجــات 

ومــن عــداه ممــن يعرتضــون للدراســة. فالعقــاد مســتوى 

مــن الفكــر والــذوق وأســلوب حيــاة وطريقــة تفكــري«)1(. 

ارتفعــت الزمــن والحيــاة بخرتــه وفهمــه إىل درجــة فائقــة 

عاليــة بــال تصنــع وتكليــف. وكانــت مزيــة هــذا التكويــن 

مزيــة روحيــة وفكريــة وثقافيــة وكان مقطــوع النظــري يف 

كل هــذه الوصائــف العاليــة املحمــودة.

حــاز العقــاد مــع مســحة ربانيــة بجهــوده املســتمر 

ودراســته العميقة وبحوثه الجادة أشــكاال بارعا وأســلوبا 

جديدا يف اللغة العربية أعىل مستوى من لغة األدباء 

يف عــرصه. وبســبب هــذه اإلجــادة الفائقــة لقــى بعــض 

القــراء الصعــب يف قــراءة كتبــه. فيتكلمــون عــن العقــاد 
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يف النــدوات واملجالــس بــال معرفــة عــن أعاملــه األدبية، 

ويصلــون إىل فائــدة صفريــة مبناقشــاتهم لعــدم فهمهــم 

آرائــه البســيطة. وهــذا التجاهــل وقلــة الفهــم عــن  عــن 

مؤلفات العقاد هو مصدر الوقوع يف األخطاء عن آراء 

العقــاد مــن محبيــه وداســيه والعارضــني عليــه والكارهني 

الصعوبــات  هــذه  ولكــن  وآرائــه.  وأدبــه  يف شــخصيته 

أنشــأت يف قلــوب هــؤالء مــن اإلعجــاب والتقديــر بــه. 

بــل جمهــور القــراء يعرفــون العقــاد حــق الفهــم بذوقهــم 

الســليم وبعقولهــم الفائقــة.

أما أســلوب العقاد يف الدراســات واألبحاث فهي 

التعبــريي يف  اللمســات والتنفيــذ. اســتعمل املنهــج 

تصويــر كل مؤلفاتــه. واســتطاع أن يظهــر املوضوعــات 

والشخصيات يف أرسع وقت ممكن برهة مع تخطيط 

الشــخص  الحقائــق ويظهــر  الحقيقــي، فتجلــو  مزيتهــم 

مشــاعره  عــن  ويخــر  النهــار،  كشــمس  القــارئ  أمــام 

وإحساســه وخاصــة ضمــريه وأخبــاره املكنونــة. هكــذا 

يفــرس العقــاد حيــاة األبطــال والعباقــرة كاملــة فنمســها 

وتفصيــل  جزئياتهــا  أدق  عــن  رائحتهــا  ونشــم  ونراهــا 

مشــاعرها كلهــا يف وقــت قصــري قليــل. ويصــور العقــاد 

املعاىن يف مقاالته األدبية مع النظر إليها أنها ‘مروع’ 

كتابــه  العقــاد يف  عنهــا  يقــول  الكتابــة.  موضــوع  يف 

‘يســألونك’:«والذى نــراه نحــن يف املقالــة إنهــا ينبغــى 

ان تكون ‘مروع’ كتاب يف موضوعها ملن يتسع وقته 

لإلجــامل وال يتســع للتفصيــل. فــكل مقالــة يف موضــوع 

فهي كتاب صغري يشتمل عىل النواة التى تنبت منها 

)2(. مل يتخصــص نظريــة  الشــجرة ملــن شــاء االنتظــار« 

العقــاد يف كتابــة املقالــة فقــط. بــل تظهــر هــذه امليــزة 

يف نداوته التى يلقيها صباح يوم الجمعة يف صالونه. 

الفتــاح الديــدي يف  يقــول عنــه كاتــب املــرصي عبــد 

كتابه »ومل تكن هذه طبيعة العقاد يف الكتابة وحدها 

أيضــا وســيذكر كل حــرض ندواتــه  وإمنــا يف الحديــث 

كثــريا  أنــه  أســبوع  مــن كل  الجمعــة  العامــة يف صبــاح 

مــا كان يحــرض بعــض الطــالب مــن أقســام الدراســات 

العليــا بالجامعــات فيلقــون إليــه مبوضــوع بحثهــم. وإذا 

بالعقــاد يجــرى ملســاته بكلــامت ملــدة خمــس دقائــق 

تســتحرض يف  أو  رســام  الحارضيــن  ذهــن  تشــيع يف 

أذهانهم تصويرا كامال لخطة بحث وافية يف املوضوع 

املشــار إليــه« )3(.

توافــق  التــى  املالمئــة  األلفــاظ  العقــاد  يختــار 

باملوضــوع وبيئاتــه وزمانــه ويخطــط كلهــا كاملــة ويأخــذ 

كل مبهامتهــا واجتامالتهــا ويبــني مــع جزئياتهــا ويغفــل 

واحــدة  دفعــة  ويؤديهــا يف  اإلظهــار  إىل  يحتــاج  مــاال 

املمتازيــن  الكتــاب  أحــد  مــن  العقــاد  فــإن  واضحــة. 

لنــا أدبــا جديــدا. هــو أدب مــأل  اســتطاعوا ان يخلقــوا 

بالفكــر والشــعور والســخرية الحــادة. ويتميــز هــذا األدب 

بأســلوبه الخــاص ال يخــرج فيــه الكلــامت العاميــة توجــد 

يف العربيــة الفصيحيــة. فينفــرد العقــاد بــني معارصيــه 

بأســلوبه الــذى تظهــر الصعوبــة فيــه. كــام يــرى شــوقى 

يقــرأ  العقــاد ال  نــر  أســلوبه: »إن  عــن صعوبــة  ضيــف 

برسعــة بــل يحتــاج إىل متهــل ورويــة، وهــام ال يضيعــان 

عبثــا، بــل يجــد القــارئ فيهــام متعــة، وهــي متعــة ال تــأىت 

من طرافة تفكريه، وعمقه البعيد. وإمنا تأىت مام ميزج 

كتاباتــه مــن منطــق حــاد، يتغلــب عــىل عقــل القــارئ، 

فيذعــن ويخضــع ألدلتــه، ومــن ثــم كان إذا ناضــل يف أمــر 

انتــرص فيــه براهينــه وأســلحته املنطقيــة، ويقــف عنــد 

رأيــه كأنــه حصــن مــن الحصــون، يعيــش فيــه، ويعيش له، 

ويــذود عنــه ذيــاد العــريب األصيــل عــن عرضــه«)4(.

وكان العقاد يكتب كتبه يف أجمل صورة وأحسنها 

يصــل إىل غايتــه تصويــرا عقليــا بغــري نقصــان يف جاملهــا 

األدبيــة، يظهــر فيهــا حســه وخيالــه ووجدانــه، وقــد حصل 

العقــاد هــذه القــدرة يف الكتابــة مــن الطبيعــة ثــم مــن 

ومصريتــه  السياســية  وتجاربــه  الصحيفيــة  محاولتــه 

باملقــاالت  الكتــب  ميــأل  ان  واســتطاع  االجتامعيــة. 

يف  حيّــا  وكان  املعــارصة.  باملوضوعــات  املتعلقــة 

العقــاد  يقــول  الفــرتة.  تلــك  يف  الجرائــد  صفحــات 

الصحيفيــة يف كتابه‘أنــا’ »أمــا املقــاالت  عــن مقالتــه 
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الصحيفية التى كتبها يف صحف يومية توليت تحريرها 

فقــد كان الصعوبــة الكــرى يف تقديــم موضــوع منهــا 

عــىل موضــوع، أو يف تأجيــل بعضهــا إىل مــا بعــد يومــه 

ومناســبته،...«)5(.

ينضج الكتّاب يف كتاباتهم بالتجربة الطويلة فريى 

العقــاد  الرذيــل واملقبــول والحســن، ولكــن  يف أدبهــم 

كان أســلوبه بــدأ مــع النضــج الكامــل. وكان يكتــب يف 

عنفــوان شــبابه يف لغــة كاملــة. يقــول عنــه عبــد الفتــاح 

الديــدي يف كتابــه: »كان كل كاتــب يحتــاج إىل فــرتة 

تطور للذهاب من تأثري البيئة إىل ما عداه. أما أسلوب 

فيــه  العقــاد  ألــف  يــوم  أول  كامــال.  ولــد  فقــد  العقــاد 

كان أشــبه شــيئ بآخــر لحــظ دّون فيهــا مذكراتــه وكأمنــا 

تفصلهــا  يف  كأكملهــا  حياتــه  كذلــك  العقــاد  ابتــدع 

وتخطيطهــا العــام فجــاءت أوىل عبارتــه بغــري منــأى عــن 

أسلوبه هو اإلنسان الفنان املبدع منذ فجر حياته إىل 

منتهاهــا«)6(. متتــاز كتابــة العقــاد بالوضــوح والبيــان مــع 

اإلحســاس واإلملــام الكامــل عــن كل مــا أراده، فيســيل 

مــن قلمــه األلفــاظ والعبــارات الالحقــة بــال تكليــف وال 

تصنــع. ولكــن يكتــب كــام تلهــم إليــه قــوة غائبــة. فيكتــب 

عــن أي موضــوع صعــب بأوقــات قليلــة يف صــورة أدبيــة 

جديــدة. فــإن أســلوب العقــاد يف الحقيقــة كان يشــبه 

هــذا  واألدبــاء يف  القــراء  بــه  يعجــب  منوذجــا جامليــا 

العــرص الراهــن. وكانــت العبــارة يف رأي العقــاد جســام 

معشــوقا يعشــقه األحيــاء والكائنــات. والجســم الجميــل 

يف رأيه ال فضول فيه وال فرتة. فكّون العقاد عبارته يف 

صــورة جميلــة مثــل فتــاة جميلــة ليســت فيهــا أي عيــوب 

ظاهــرة أو خفيــة.

وكان العقــاد يكتــب أرفــع الكتابــة وأبلــغ يف الســعة 

وأحسن يف التحرض والفهم والبيان. فيجمع العبارات 

ويحــر الفقــرات مــع اســتعامل آالف مــن املرتادفــات 

والتعبريات حتى يطرب بها الناس لرونق الكالم وجامل 

التكــرار شــيئا خالبــا  وبهــاء األســلوب. فيكــون  التعبــري 

فيعقله القراء جذابا حتى يقلد بعض الكتاب أسلوب 

العقــاد. وكان أســلوب العقــاد أســلوبا بالغيــا وتعليميــا 

يقتى يف فرتات االنتقال والتعبري إىل تكرار األلفاظ 

الــكالم. وهــذا  املرتادفــات وزوائــد الكلــامت لتجميــل 

األسلوب إستعمله العقاد يف املوضوعات التعليمية 

القــراء  بــه  ليجــذب  جــّدا  مفيــد  ألنــه  فقــط،  والرتبويــة 

والطــالب إىل الكتــاب.

رشع العقــاد حياتــه األدبيــة بالثــورة النقديــة لتغيــري 

معامل الذوق وتقويم األجواء واألوساط األدبية. وكانت 

ثورتــه خالصــة لتقويــم النــاس ورفعهــم إىل مــكارم القيــم 

النفســية، وكان أســلوبه موافقــا إلعتقــاده يريــد بهــا تأثــري 

القــراء يف معامالتهــم وطبيعاتهــم. ألن لــألدب فائــدة 

مؤكــدة يف تغيــري طبائــع األمــة وإصــالح أدبهــا وحياتهــا 

ومعيشــتها. فيتغري فطرة اإلنســان وشــعوره بتغيري أدبه، 

والدولــة  والشــعب  الفــرد  يرفــع  ان  لألديــب  يســتطيع 

بأدبــه.

أمــا طريقــة العقــاد الحقيقــة يف كتابتــه هــي طريقــة 

التعبري املحكم، لكون اعتامده يف تعبريه عىل األلفاظ 

والجمل املحكمة مع الدقة والقصد والرتكيز بال إفراط 

يف املقدمــات وعــدم التكــرار بالجملــة والكلــامت بــال 

حاجة. ألنه يريد إظهار أوفر معان وأغرز أفكار يف أوجز 

ألفــاظ يقــول الدكتــور أحمــد هيــكل عــن طريــق العقــاد 

آثــرت لطريقــة العقــاد اســم ‘طريقــة  يف كتابــه: »وإمنــا 

التعبــري عــام عنــده  التعبــري املحكــم’ ألنــه يعتمــد إىل 

القصــد  وفيهــا  الدقــة  فيهــا  وجمــل محكمــة،  بألفــاظ 

وفيهــا الرتكيــز«)7(. فهــذه الطريقــة ال تزيــد فيهــا األلفــاظ 

للتزيــني واألحــكام فأنهــا تفضــل األمــور بألفاظهــا عــىل 

قــدر املعــاىن بقــدر كاف فيبــدو هــذا األســلوب عــىل 

شيئ من الجفاف والغموض فتكون أمام القارئ بعض 

مــن املشــكالت الفهميــة كــام يذكــر جيــب مســترق 

باإلســكندرية  ولــد  الــذي  مشــهور  ومــؤرخ  الريطــاين 

Hamilton Alexander Rosskee Gibb1895-(

الشــبه يف  »أنــه شــديد  العقــاد  أســلوب  عــن   )1971

نســجه باألســاليب الغريبــة«)8(. وقــد تغلــب عــىل هــذه 
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الطريقة اإلبانة واإلفصاح وال ينقصها الجامل الطبيعي 

تتميــز هــذه الطريقــة باســتخدام التذييــالت والضابــط 

واحرتاســات املتحفظــة وصونــا لدقــة املعنــى وامليــل 

املقابــالت  واســتخدام  املنطقيــة  التفضيــالت  إىل 

العقلية وإبعاد عن الزخرف بكل ألوانه. فيمتاز أسلوب 

والتحليــل  والثقافــة  الدراســة  بالعمــق وســعة  العقــاد 

وابــن األخ أليب  الهنــدي  الكاتــب  يقــول  كــام  العلمــي 

الحســن عــيل النــدوي واضــح رشــيد الحســنى النــدوي 

»وكان العقاد واسع الثقافة واملعرفة قوي الشخصية، 

األســلوب ومتعــدد  رائــع  البيــان  الــرأي واضــح  شــديد 

املــؤرخ  والناقــد  الســيايس  الكاتــب  فــكان  الجوانــب 

والشاعر« )9(. ويرى شوقى ضيف ان نر العقاد ال يقرأ 

برسعــة بــل يحتــاج إىل متهيــل ورويــدة. بــل يجــد القــارئ 

فيه متعة. وهي متعة ال تأىت من طرائفة تفكريه وعمقه 

مــن منطــق حــاد  مــام ميــزج كتاباتــه  تــأىت  إمنــا  البعيــد 

يتغلــب عــىل عقــل القــارئ فيذعــن القــارئ أمــام أدلتــه 

القاطــع وهــو يناضــل األعــداء ويكافحهــم فينتــرص فيهــم 

براهينــه ومنطقــه فيســتطيع ان يقــوم أمامهــم كالحصــن 

القــوي ال يســتطيعون هدمــه.

كان للعقــاد منهــج خــاص للدراســات األدبيــة وهــي 

العقــاد  اســتخدم  للنقــد.  الجامليــة  متممــة ألسســها 

يف دراســاته ثــالث مناهــج كــام يقــول كاتــب املــرصي 

عبــد الحــي الديــاب يف كتابــه عبــاس محمــود العقــاد 

لدراســته  العقــاد  اســتخدمها  التــى  »املناهــج  ناقــدا 

النفــي وثانيهــا املنهــج  أولهــا املنهــج  األدبيــة ثالثــة. 

النفســاىن وثالثهــا املنهــج العلمــي«)10(. وكان العقــاد 

بوقــت قليــل  يكتــب املقــاالت الصحيفيــة للمجــالت 

بتجربتــه الطويلــة، اســتطاع الختيــار املوضــوع واجتنــاب 

التكــرار وتركيبهــا تركيبــا جذابــا ذواقــا موافقــا لرغبــة القــراء 

وملصقــا برنامــج أعــداد املجــالت يف مختلــف اآلونــة 

العقــاد عــىل كتابــة عــن أي موضــوع  يجــرأ  والحــاالت. 

تحــت أديــم الســامء. يقــول العقــاد عنهــا يف كتابــه ‘أنــا’ 

»مــن جهــة نظــري ال أرى عنوانــا مــن العناويــن غــري صالــح 

الكتابــة فيــه، ولــو عــىل ســبيل االســتطراد وإبــداء وجهــة 

النظــر يف قلــة صالحــه أو قلــة جــدوى الكتابــة فيــه« )11(.

يبــدأ املقالــة يف ذهنــه جميــع أصولــه  إن العقــاد 

مرتبــة عــىل الجمــل حســب التسلســل املنطقــي. ولكنــه 

إذا مــى يف الكتابــة عــرض لــه حاشــية أو ملحــة تتعلــق 

مــن جوهــر  تغيــري شــيئ  بــال  إليهــا  باملوضــوع يضيــف 

املقال. وكان يكتب يف كل مكان يحصل فيه السكينة 

والســكوت. وإذا مل يتعــني مكانــا للكتابــة يضجــع يف 

فينظمــه  الشــعر  أمــا  النريــة.  مقاالتــه  ويكتــب  فراشــه 

ماشيا يف الطرق أو املكان الخاىل. وإذا أراد العقاد ان 

ميحو كلمة أثناء كتابته يطمسها كاملة وال يرتاجع إليها 

ويكر شطب الكلامت إذا كان مشغوال ذهنيا. ويجب 

االستمرار يف كتابته حني يكون راضية النفس ومسرتيح 

الجســم. وال يختــار الكتابــة بعــد األكل. يعتمــد العقــاد 

عــىل الحجــج القويــة ويجتهــد تقوميهــا بإضافــة الحجــج 

حني يتناول املناقشــة. يقول العقاد عنها »خطتى يف 

املناقشــة ان اعتمــد إىل أقــوى الحجــج بــداءة فاجتهــد 

يف تقويضهــا ثــم أقفوهــا بأضعــف الحجــج، وقــد أعــود 

إىل مــا فيــه مســالك مــن القــوة«)12(.

إىل  فينقســم  الكتــب  تأليــف  يف  منهجــه  أمــا 

يتألــف  وعندمــا  والتنظيــم،  التقســيم  هــام  قســمني: 

الكتــب يتبينــه يف ذاكرتــه أقســامه التــى تحيــط بأجزائــه 

املتفرقــة، ثــم يراجــع مصــادر األخبــار واآلراء والحــوادث 

اآلراء  هــذه  إليهــا  ويضيــف  أقســام  بــكل  تتصــل  التــى 

عــىل الرتتيــب. ثــم يــأىت املرحلــة الثانيــة، هــي التصفيــة 

والتنظيــم، إنــه يراجــع النظــر ويعيــده إىل القطعــات التــى 

جعلهــا يف الغالفــات ويصحــح األخطــاء ويبعــد عنهــا 

التناقــض والزيــادة. ويلحــق إليهــا البيــان واملالحقــات 

حســب  املوضوعــات  ويرتــب  التطلبــات.  حســب 

اقتضــاء املوضــوع. ويختــار الفصــول حســب األوقــات 

ويختــار املوضوعــات للفصــول حســب اكتفــاء الوقــت 

امليســور بــال تأخــري وال تأجيــل. فــال يــرى العقــاد اختالفــا 

الكتــب  تأليــف  وبــني منهــج  كتابــة املقالــة  بــني منهــج 
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التشــعب  وبــني  بــني اإلطالــة واإليجــاز  الخالفــة  ســوى 

ووحــدة املوضــوع. تكــون كل فكــرة يف املقالــة حــارضة 

يف ذهنــه قبــل ان يكتــب كلمتهــا األوىل. ويــرى أيضــا أن 

للعاطفــة صلــة وثيقــة بأســلوب التعبــري، فيشــتد شــعور 

أدائهــا. فرمبــا  وقــوة  إشــعائها  قــدر  عــىل  بهــا  الكاتــب 

تحول القلم من أسلوب االنفعال إىل أسلوب السخرية 

والتهكــم أو مــن أســلوب النقــد إىل أســلوب التنفيــذ.

عــىل  فائقــة  قــدرة  للعقــاد  أن  نعــرف  وبالخالصــة 

تأديــة املعــاىن يف لفــظ جــزل رصــني، فيــه قــوة ومتانــة 

ودقــة تــدل عــىل ســيطرة صاحبهــا عــىل املــادة اللغويــة. 

إنــه يصــوغ كالمــه حســب مــا يجــد القــراء اللــذة واملتعــة 

وتجــرى األلفــاظ منــه نســقا محكــام مطــردا. فــإن العقــاد 

ميتــاز بهــذا األســلوب الرصــني منــذ بدايــة كتابــة مقالتــه 

يف الصحــف واملجــالت.
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النرث العربي يف عهد ال�سلطان املغويل اأورنكزيب

رفيق مليل
الباحث يف كلية دار العلوم، جامعة القاهرة

يعــد عــرص اإلمراطوريــة املغوليــة يف الهنــد عــرصا 
ذهبيا يف تاريخ اإلسالمي الهندي، لقد بلغت الحياة 

الثقافية والتعليمية يف شــبه القارة الهندية يف العهد 

الدولــة  عهــد  يف  وخاصــة  عظيــام  مبلغــا  اإلســالمي 

املغوليــة، وشــهدت تلــك الفــرتة للتقدمــي الحضــاري 

والتطــور العلمــي والثقــايف يف شــتى مجــاالت الحيــاة.

وســاعد عــىل ذلــك مــا وصلــت اليــه الهنــد آنــذاك مــن 

تقــدم يف مجــاالت املعرفــة املختلفــة مــن أدب وفنــون 

ورياضيــات وفلــك وطــب وغريهــا مــن العلــوم اإلنســانية 

بعــد أن كانــت ثقافــة الهنــد محصــورة داخلهــا، حيــث 

منعــت الجبــال العاليــة يف أطرافهــا الشــاملية باإلضافــة 

اىل وجود البحر عىل الجوانب الثالثة- قيام أي عملية 

تبــادل ثقــايف وعلمــي بينهــا وبــني الــدول األخــرى. ومــا 

لبثــت أن وطئــت أقــدام املســلمني أرايض الهنــد حتــى 

أخــذ الحــكام يهتمــون بنقــل علــوم الهنــود وفنونهــم كــام 

اســتقدموا العديــد مــن العلــامء واألدبــاء، وترجمــوا اىل 

العربيــة أشــهر كتبهــم يف كافــة فــروع املعرفــة.

اهتــم ســالطني الدولــة املغوليــة بالحيــاة الثقافيــة 

العربيــة واألدب  اللغــة  انتشــار  عــىل  بالعمــل  واعتنــوا 

والشــعر يف مملكتهــم، كل ذلــك ســاعد عــىل ظهــور 

املــدارس واملراكــز

التعليمية والحوارض الثقافية الكرى يف العاصمة 

الهنديــة. وقــد  الواليــات  ثــم يف  اإلســالمية يف دلهــي 

العلــم  نــر  عــىل  ســاعدت  التــي  العوامــل  تعــددت 

العهــد  يف  العلميــة  التطــورات  وأوجــدت  والثقافــة 

اإلســالمي، ومنهــا تشــجيع الســالطني للعلــامء واألدبــاء 

الهنديــة وهجــرة  القــارة  العلــامء واألدبــاء لشــبه  وزيــارة 

العلامء اىل الهند، وفتح مجال لتأليف الكتب وإنشاء 

إنشــاء املــدارس اإلســالمية  مــن خــالل  ثــم  املكتبــات 

واملؤسســات العلميــة يف انحــاء شــبه القــارة الهنديــة.

اللغة الرعلية   الهند

التــي ظهــرت  اللغــات  أقــدم  مــن  العربيــة  اللغــة  تعــد 

يف الهنــد القدميــة، وقــد وردت كثــري مــن املقتطفــات 

األدبية يف ملحمة »املهابهاراتا« تثبت أن بعض الهنود 

كانوا يعرفون اللغة العربية، رمبا من خالل تعاملهم مع 

تجــار العــرب، بــل إن امللــك أشــوكا نفســه كتــب بعــض 

مذكراته بلغة أقرب إىل العربية عرفت باسم »بايل«1. 

وقــد انتــرت اللغــة العربيــة مــع قــدوم املســلمني يف 

مناطــق الكجــرات، ومليبــار، وملتــان، والهــور، وجزيــرة 

املناطــق  هــذه  فــكل  كزومنــدل،  رسنديــب، وســاحل 

إليهــا اإلســالم يف عصــور مختلفــة، وبعــد فتــح  دخــل 
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الســند انتقــل العديــد مــن علامئهــا إىل الحجازوبغــداد 

ملواصلــة عمليــة التعليــم والتدريــس، حيــث ســنحت 

الفرصــة لالختــالط يف داخــل املجتمــع العــريب.

لغــة  الســند  يف  العربيــة  اللغــة  أصبحــت  وقــد 

الســندية. اللغــة  مــع  جنــب  اىل  جنبــا  تخاطــب 

وقــد بــذل علــامء اللغــة مــن الهنــود جهــدا جهيــدا 

الهنــود، ونرهــا  أذهــان  العربيــة اىل  اللغــة  لتقريــب 

لغــة  كانــت  أنهــا  أســبابها  أهــم  ومــن  بقدراإلمــكان، 

واملامرســة  الكريــم  لغةالقــرآن  الدينــي،  التخاطــب 

الدينيــة، فأقبــل عــىل تعلمهــا الهنــود واهتمــوا بحفــظ 

القــرآن جيــال بعــد جيــل، حتــى أثــرت االغــة العربيــة تأثــريا 
عميقــا يف الثقافــات الهنديــة وىف اللغــات املحليــة2

وقــد احتلــت اللغــة العربيــة مكانــا بــارزا ىف العهــد 

العاملكريي بجانب اللغة الفارسية الرسمية، وقد شهد 

عهد أورنكزيب اهتامم اململكة بالعربية بسبب إصدار 

السلطان فرمانا حول الرتكيز عىل العلوم الدينية واللغة 

العربيــة. وكان عنــد الســلطان رغبــة شــديدة ىف دراســة 

علــوم الديــن والحديــث وإتقــان اللغــة العربية.

السلقان محي الدين أيرلكزيب عاملكر

)106٩-1118هـــ/  وأورنكزيبعاملكــري  الســلطان  يعــد 

165٩-1707م( واحــدا مــن الشــخصيات العظيمــة يف 

الحكــم املغــويل، ومتيــزت امراطوريــة املغــول  تاريــخ 

التقــدم  بإضفــاء صبغــة  بالهنــد يف عهــده  اإلســالمية 

والتطور عىل شؤون الحياة فازدهر التعليم يف عهده، 

وكــرت املــدارس وانتــرت العلــوم وانعكســت آثارهــا 

التأليــف  بكــرة املكتبــات ودور  التعليميــة  الحيــاة  يف 

والرتجمــة.

عــن طريــق  نفســه  بتثقيــف  يهتــم  الســلطان  وكان 

القراءة والكتابة واالستامع اىل رجال العلم الذين كانوا 

الســلطان  الكتــاب عــىل مســامع  مــن  العديــد  يقــرأون 

أســبوعيا. وقــد حــرص الســلطان عــىل اللقــاء بالعلــامء 

واألدبــاء يف كل مناســبة، فــكان يجلــس للمذاكــرة يف 

الكتــب الدينيــة مثــل« إحيــاء علــوم الديــن« والفتــاوى 

الهنديــة« وغــري ذلــك مــن العلــوم يف كل أســبوع ثالثــة 

أيــام عــىل العلــامء واألدبــاء3.

ومــن مآثــر الســلطان أنــه حفــظ القــرآن الكريــم بعــد 

تربعــه عــىل رسيــر امللــك، كــام كانــت عنــده درايــة جيدة 

بالحديــث الريــف، فلــه »كتــاب األربعــني« جمــع فيــه 

أربعــني حديثــا مــن أقــوال النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم 

قبــل توليــه املنصــب، وجمــع كتابــا آخــر يشــمل أربعــني 

حديثــا بعــد الواليــة وترجمهــا بالفارســية وعلــق عليهــام 
بالفوائــد النفيســة4

وقد أوىل السلطان اهتامما بالغا بالعلامء واألدباء 

يف عــرصه، ومنــح لهــم األلقــاب واملناصــب العليــا ىف 

إدارة الدولــة والبــالط امللــي لتشــجيعهم وتقديــرا ملــا 

يقدمونــه مــن الخدمــات التعليميــة. كــام اتخــذ وســيلة 

لتشــجيع العلــامء واألدبــاء بــذل املــال بطريــق غــري نظــري، 

وتيســري ســبل املعيشــة لهــم، وخصــص األمــوال الالزمــة 

للقيــام بالرحــالت العلميــة الرضوريــة خاصــة بــني الهنــد 
والجزيــرة العربيــة5

فقــد  واألدبــاء  للعلــامء  التشــجيع  لهــذا  نتيجــة 

شــهدت الهنــد نــزوح العديــد مــن رجــال العلــم واألدب 

ومــن  وبغــداد  الحجــاز  مــن  العلــامء  وفــد  وقــد  اليهــا، 

خراســان، وكل ذلــك ســاعد عــىل إقبــال النــاس عــىل 

بينهــم. العربيــة  اللغــة  وانتشــار  الرعيــة  العلــوم 

الن  الرعيب   عهد السلقان

الســلطان يســري  العــريب يف مســتهل عهــد  النــر  كان 

عــىل نفــس املنــوال الــذي كان عليــه يف عهــد أجــداد 

مــن  أورنكزيــب، واســتمد عنــارصه وأســلوبه  الســلطان 

ذلــك املنبــع نفســه،، ولكــن وجــد نطاقــا واســعا حيــث 

مــن  وبــإرشاف  يقبلــون عليــه،  مــن  وكــر  اتســع مجالــه 

الســلطان واهتاممــه باألمــور الدينيــة وجــد النــر العــريب 

مجــاال واســعا ىف العلــوم الدينيــة، وىف اللغــة واألدب، 

فــرى أن النــر العــريب بلــغ شــأوا طويــل املــدى بعــد أن 
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تغــريت الحيــاة العلميــة، وكان لهــا أثــره ىف األدب عامــة 

وىف النــر خاصــة، فاتســعت أغراضــه وتنوعــت فنونــه 

فشــملت كل مــا يهــم املســلمني مــن العلــوم الدينيــة 

وتجــددت  أســاليبه  تنوعــت  كــام  والعقليــة  واألدبيــة 

معانيــه، فلــم يقــف النــر ىف حــدوده مــن العلــوم الدينية 

واألدبيــة فقــط بــل اســتمد أثــره ىف العلــوم األخــرى مــن 

والطــب  التاريــخ  مثــل  والتطبيقيــة  االنســانية  العلــوم 

والهندســة والفلســفة. ويــرى هــذه الصــورة واضحــة اذا 

استعرض الباحث حالة النر مند بداية عهد السلطان 

اىل مرحلة انتقال امللك اىل من بعده. ونعرض عرضا 

رسيعــا للنــر ومراحلــه التــى مــّر بهــا ىف تلــك الفــرتة مــع 

االطــالع اىل ســامته وخصائصــه.

أيالأ مرحلــة التقليــد: فيهــا ســار العلــامء واألدبــاء 

عىل منوال من قبلهم من االهتامم باملؤلفات الدينية، 

ومل يــأت بــأي جديــد وذلــك لعهــد الحداثــة بالقدامــى.

يثاليــاأ مرحلــة التجــدد والتــدرج: ثــم تخطــى اىل 

نوع من التجدد والتدرج نتيجة التصال العلامء الهنود 

بالجزيرة العربية وتركيا، وقبلوا ما لديهم من التطورات، 

النــر فتوســع مجالــه حيــث  عــىل  هــذا  فانعكــس كل 

ىف  وظهــر  جديــدة  وعلــوم  موضوعــات  اىل  تــرسب 

أســلوب فنــي جديــد.

ثالرــاأ مرحلــة االســتقالل: يف هــذه املرحلــة بــدأ 

النــر يف ثوبــه الجديــد مقتبســا مبــا اســتمد مــن النــر 

الفنــى العــريب، وأخــذ العلــامء يتجهــون اتجاهــا جديــدا 

ىف رسد األفــكار والعلــوم وترتيبهــا وأدائهــا يف أســلوب 

فنــي رفيــع املســتوى خاصــة ىف العلــوم الرعيــة.

وخالصة القول إن النر العريب ىف عهد السلطان 

مل يقــف ىف حــدود املؤلفــات الدينيــة واألدبيــة فقــط 

بــل بــدأ أن يتنــاول العلــوم العقليــة بســبب انــدراج اللغــة 

العربيــة ىف املناهــج التعليميــة، وانتهــج بطريــق جديــد 

يالئــم البيئــة العلميــة ىف شــبه القــارة الهنديــة.

أسلوب الن  الرعيب ىف عهد السلقان

النــر العــريب ىف عهــد الســلطان قــد ظهــرت يف فنــون 

عديــدة، منهــا: الرســائل والكتابــة والخطابــة والقصــص، 

بــني  الرســائل  إرســال  الرســالة غالبــا ىف  وقــد متثلــت 

كان  العــرب، حيــث  وعلــامء  وحــكام  امللــى  البــالط 

الســلطان يراســل مــع الحــكام العــرب ىف بعــث علامئهــا 

والكتابــة  التعليميــة،  لألغــراض  الهنــد  اىل  وأدبائهــا 

تركــزت عــىل معالجــة القضايــا الدينيــة واللغويــة، كــام 

أرشف السلطان بنفسه عىل تأليف العلامء وتدوينهم 

للكتب الرعية، يف مجال التفســريوالحديث والفقه 

وأصولــه، ويف مقدمتهــا »الفتــاوى الهنديــة« املشــهور 

لجنــة  بتشــكيل  قــام  حيــث  العاملكرييــة«  »بالفتــاوى 

مجموعــة العلــامء الهنــود والعــرب خاصــة لهــذا الغــرض 

بالعطايــا  أجــزل  الســلطان  أن  بالذكــر  العظيــم. وجديــر 

والجوائــز للذيــن اعتكفــوا عــىل تأليــف العلــوم الرعيــة 

حيــث وجــد إقبــال كثيــف مــن العلــامء واملثقفــني عــىل 

العــريب  هــذا الصــدد. كــام ســاهمت يف تطــوراألدب 

مجــال  املصنفالــت ىف  مــن  عديــد  بظهــور  الهنــدي 

اللغــة واألدب. وكان أســلوب األداء النــري يتميــز بلغــة 

ســليمة بســيطة خاليــة الغرابــة والزخــارف اللفظيــة، وإن 

مل يتصــف متامــا باملقاييــس واملعيــارى العلمــي الرائــد 

آنــذاك ىف العــامل العــريب.

ونذكــر هنــا أشــهر املؤلفــات مــن شــتى العلــوم مــع 

تركيــز خــاص لكتــاب »الفتــاوى الهنديــة« حيــث إنــه أول 

مــدون لألحــكام الرعيــة يف موســوعة واحــدة واملرجــع 

القانــوين للحكــم والفتــوى.

علــوم التفســرأ احتــل تفســري القــرآن الكريــم موقعــا 

اهتــم  الهند.حيــث  االســالمي ىف  العلــوم  بــني  مهــام 

بنــر علــوم الديــن ومنهــا التفســري، وذلــك  الفاتحــون 

االســالمي6.وأدرك  الديــن  لنــر  منهــم  محاولــة  ىف 

أهــل الهنــد األهميــة الكــرى لعلــم التفســري ىف العــرص 

خصوصــا،  العاملكــريي  وفىالعهــد  عامــة،  املغــوىل 
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منــوال  عــىل  والتأليــف  بالنقــل  الهنــد  علــامء  وقــام 

التفاســري املتداولــة آنــذاك، منهــا، تفســري »الجاللــني« 

و«الكشاف« للزمخري، وتفسري البغوي والبيضاوي، 

التفاســري،  الحــوايش عــىل هــذه  بكتابــة  أيضــا  وقامــوا 

ونذكــر هنــا أهــم هــذه التفاســري.

»تبرصة الرحمن وتيسري املنان ىف تفسري القرآن« 

للشيخ عالء الدين عىل بن أحمد الشافعي، ىف أربعة 

مجلدات7، و«زبدة التفاسري« للشيخ مال معني الدين 

الكشــمريي، قدمــه املؤلــف بعــد إمتامــه للســلطان كــام 

بيــان  ذكــر يف مقدمتــه8. »التفســريات األحمديــة يف 

اآليات القرآنية« مع تعريفات املسائل الفقهية للعالمة 

بــن أىب ســعود املعــروف مبــال جيــون.و »أنــوار  أحمــد 

الفرقــان وأزهــار القــرآن« للشــيخ غــالم نقشــبند بــن عطــاء 

اللــه اللكهنــوي.

مهمــال ىف  الحديــث  علــم  ظــل  الحديــث:  علــم 

شــبه القــارة الهنديــة لقــرون، حيــث بدأاهتــامم العلــامء 

بعلــم الحديــث متأخــرا ىف القــرن الرابــع الهجــري، وكان 

علــم  مــن  أكــر  والفقــه  التفســري  عــىل علمــي  إقبالهــم 

الحديــث، ولكــن رسعــان مــا ســاهموا ىف هــذا املجــال 

وبرعــوا فيــه. ومــن أهــم الكتــب ىف الحديــث وعلومــه 

بــن  ىف عهــد الســلطان، »كنــز العــامل« للشــيخ عــىل 

حســام الديــن، الــذي يرجــع اليــه الفضــل يف نــر العلــم 

بحــر  الدولــة املغوليــة، و«مجمــع  الحديــث يف عــرص 

األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار« للشيخ عبد 

الديــن الدهلوي)105٢هـ(و«الحــوايش  الحــق ســيف 

أبــو  لإلمــام املحــدث  الســتة«  الصحــاح  عــىل  الســتة 

الحســن نــور الديــن الســندهي)1138هـ( احتــل مــكان 

الصــدارة ىف علــم الحديــث ىف عهــد الســلطان، ولــه 

حاشــية نفيســة عــىل »مســند االمــام أحمــد بــن حنبــل« 

ورشح كتــاب »األذكار« لإلمــام النــووي9.

علم الفمه

تعــددت املذاهــب الفقهيــة ىف الهنــد وإن انتــر فيهــا 

املذاهب الحنفي بصفة خاصة، منذ دخول الغزنويني 

ىف القــرن الخامــس الهجــري، وأقبــل املســلمون عــىل 

دراســة علــم الفقــه وكان لهــم بــاع طويــل ىف التأليــف، 

أما يف عهد الســلطان أورنكزيب فقد وصلت فهارس 

الفقهاء اىل ما ال يعد وال يحىص، ونذكر املشهور منها 

عــىل ســبيل املثــال. كتــاب »مســلم الثبــوت« للشــيخ 

محــب اللــه البهــاري، و«املفــرس ىف األصــول« ورشحــه 

أمــان  الحافــظ  للعالمــة  الفقــه  أصــول  »املحكــم« يف 

اللــه البنــاريس، وكتــاب »مجمــع الــركات« يف مجلدين 

للشــيخ املفتــى أبــو الــركات حســام الديــن الدهلــوي، 

كان أحــد أبــرز علــامء دلهــي ىف الفقــه الحنفــي.

كتاب »الفتايي الهندية«

العلــامء  مــن  لجنــة  الهنديــة«  »الفتــاوى  بتأليــف  قــام 

الديــن الرهانبــوري، وقــد  تحــت إرشاف موالنــا نظــام 

ذكــر املــؤرخ محمــد كاظــم يف ســبب تأليــف الفتــاوي 

الهنديــة فيقول«مبــا أن الســلطان رغــب رغبــة شــديدية 

يف أن يعمل املسلمون ىف املسائل الدينية مبقتى 

الريعة االسالمية، ولكن هذه املسائل قد اختلطت 

مــع الروايــات الضعيفــة ومــع األقــوال املختلفــة بســبب 

اختــالف الفقهــاء ىف كتــب الفقــه والفتــاوي، كــام أن 

هــذه املســائل الفقهيــة ليســت موجوجــدة يف كتــاب 

واحــد، ولهــذا ال يســتطيع املســلم أن يحصــل عــىل مــا 

يريــد مــن أحــكام فقهيــة دون درايــة كاملــة لعلــوم الفقــه 

وأحكامــه، ومــن هنــا فكــر الســلطان يف أن يقــوم علــامء 

الفقــه بتجميــع هــذه املســائل القهيــة يف كتــاب واحــد 

شــامل مســتمد من الكتب الفقهية املعتمدة، وجعل 

هذه املسؤولية عىل عاتق العالمة الشيخ نظام الدين 

العلــامء،  مــن  الرهانبــوري، فاشــتغل ىف هــذا رهــط 

وخصــص الســلطان الرواتــب املغريــة لهــم، ووفــر لهــم 

كل مــا يحتاجــون ويــرس لهــم ســبل املعايــش، وأنفــق كل 

عــام أمــواال طائلــة عــىل هــذا العمــل وعــىل مــن يقومــون 

بــه مــن العلــامء«.
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مــن  أربعــني عاملــا  نحــو  تأليفــه  اشــرتك يف  وقــد 

داخل الهند وخارجها، وبذلوا جهودا جبارة ىف تدوين 

هذا العمل الضخم، وقد بدأوا العمل يف عام 107٩هـ 

وتــم إنجــاز العمــل ىف عــام 1086هـــ، وأنفــق الســلطان 

عــىل هــذا العمــل مائتــي ألــف مــن الروبيــات10، واشــتهر 

الكتــاب ىف األقطــار الحجازيــة واملرصيــة والرتكيــة وعــم 

النفــع بهــا، وصــارت مرجعــا للمفتــني والعلــامء.

علم اللغة يا دب

وكان مســلمو الهنــد شــغوفني مبعرفــة قواعــد وأصــول 

العربيــة بهــدف إتقــان القــرآن والحديــث والفقــه واللغــة 

العربيــة، ومــن ثــم ظهــرت العديــد مــن مؤلفاتهــم القيمــة 

من بداية القرن السابع الهجري، ولعل أول كتاب كتب 

كتــاب »تحصيــل  عــىل  هــو رشح  العربيــة  اآلداب  يف 

الفوائــد وتكميــل املقاصــد«، البــن مالــك ألفــه الشــيخ 

محمد بن أيب بكر بن عمر الدماميني وهو عامل مرصي 

الفــرتة األخــرية  النحــو والــرصف، انعطــف يف  بــارز يف 

مــن عمــره إىل الهنــد بســبب الرعايــة امللكيــة للعلــامء 

بهــا، وقــد كتــب املؤلــف رشحــه هــذا يف بلــدة كهمبــاي 
التابعــة لواليــة كجــرات11

وبرغــم اعتــامد لغــوي العهــد العامكــريي عــىل تلــك 

الكتــب يف تدريــس اللغــة العربيــة وآدابهــا إال أن ذلــك 

مل مينــع مــن ظهــور مؤلفــات لغويــة قيمــة مثــل كتــاب 

»بدايــة النحــو« و »تذكــرة النحــو«، ملــال عبــد الرشــيد 

يف  املرزيــن  العلــامء  أحــد  الجونبوري)1083هـــ(، 

النحــو والــرصف واملنطــق والحكمــة.و كتــاب »خالصــة 

الكافيــة« للشــيخ محمــد حســني البيجابــوري،)1108( 

أكــر  عــىل  للقــاىض  األكريــة«  »األصــول  وكتــاب 

اإللهابادي)10٩0هـ( رشح فيه أصول الرصف والنحو.

وكتاب »رشح القصيدة الخزرجية« و«رسالة يف عروض 

أبيــات املطــول« للعالمــة غــالم نقشــبند بــن عطــاء اللــه 

الشــافعي، ويعــد كتــب »تحفــة الهنــد« ألفــه مريزاخــان 
بــن فخــر الديــن لتعليــم ابــن الســلطان اللغــة والبالغــة12

وهذا من أشهر املؤلفات التى ظهرت ىف الناحية 

الرعية واألدبية واللغوية يف عهد السلطان أورنكزيب، 

نكتفى بهذه إشارة اىل القامئة الطويلة وراءها.

العقليــة  لعلــوم  ا ىف  لعربيــة  ا األعــامل  وأمــا 

والتطبيقيــة فكثــرية، ونــرسد هنــا كتابــا واحــدا مشــهورا 

عىل سبيل املثال، »املوجز ىف الطب« و«آثار باقية« 

الفنــون«  »بدائــع  للحكيــم محمــد هاشــم )1106هـــ( 

ىف الهندســة مليــدىن مــل الهندويس)1104(كتــاب 

»الحكمــة البالغــة« ثــم رشحــه »الشــمس البازغــة« ىف 

»زاد  كتــاب  الجونبــوري،  محمــود  للشــيخ  الفلســفة 

األحبــاب ىف مناقــب األصحــاب« ىف التاريــخ للشــيخ 

فــاروق. بــن  ملــك أحمــد 

الخامتة

مــن خــالل هــذه املحاولــة حــاول الباحــث لفــت انتبــاه 

القــراء عــن النــر العــريب وتطــوره

يضيــئ  أورنكزيــب عاملكــري،  الســلطان  عهــد  ىف 

العربيــة ىف عهــد امراطوريــة  اللغــة  البحــث اىل دور 

املغوليــة عامــة ثــم عهــد الســلطان أورنكزيــب خاصــة، 

اهتــامم الســلطان بالشــؤون التعليميــة والتزامــه بالديــن 

ومتســكه باألحــكام الدينيــة لعبــت دورا مهــام ىف ظهــور 

األعامل العربية وكرتها ىف العلوم الرعية وغريها من 

الفنون والعلوم ىف الهند االسالمي. لعب العلامء دورا 

مهــام ىف ازدهــار االوضــاع الثقافيــة، وكان لعلــوم الديــن 

أهميــة قصــوى ىف نــر الثقافــة االســالمية وتأثريهــا ىف 

ىالثقافــة الهنديــة وىف الحفــاظ عــىل الهويــة االســالمية.
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املصادر ياملعاجع

اإلعالم مبن يف تاريخ الهند من األعالم /عبد الحي الحسني ( 1

دار ابن حزم بريوت 1٩٩٩م

أخبار الصني والهند/ تحقيق يوسف الشاروىن الدار املرصية ( ٢

بالقاهرة 1٩٩٩م

املســلمون ىف الهنــد/ أبــو الحســن عــىل النــدوي ط-املجمــع ( 3

االســالمي العلمــى، لكهنــو ٢006م

مالمح التاريخ االسالمي بني الهند وباكستان/ حبيب أحمد( 4

العالقات العربية والهندية/ السيد سليامن الندوي –املركز ( 5

القومي للرتجمة بالقاهرة٢008م

الثقافــة االســالمية بالهنــد / عبــد الحــي عــىل حســن- مجمــع ( 6

اللــغ العربيــة بدمشــق 1٩83م

املؤسســة ( 7 النمــر  املنعــم  عبــد  الهنــد/  ىف  االســالم  تاريــخ 

1٩81م لبنــان  الجامعيــة 

الســلطان أورنكزيــب عاملكري-حباتــه وعــرصه/ صاحــب العــامل ( 8

األعظمــى النــدوي –دار اآلفــاق العربيــة بالقاهــرة ٢015م

الســلطان محمــود الغزنــوي –حياتــه وعرصه/محمــود ناظــم دار ( ٩

املــدار االســالمي بــريوت ٢007م

مجلة املؤرخ العريب /اتحاد املؤرخني العرب بالقاهرة( 10

مجلة ثقافة الهند/ املجلس الهندي للعالقات الثقافية( 11

الهوامش

أول مــن عــرف االســالن اىل الهنــد / محمــد أحمــد الصديقــي،   1

عــام 1٩60 الهنــد  ثقافــة 

العالقات العربية الهندية / السيد مقبول أحمد  ٢

اإلعالم مبن يف تاريخ الهند من األعالم ج ٢ ص 73٩  3

عاملكري نامه، كاظم  4

الســلطان أورنكزيــب عاملكــري حياتــه وعــرصه /صاحــب عــامل   5

النــدوي

زمــن  الريفــني  بالحرمــني  الثقافيــة  الحيــاة  الهنــود يف  دور   6

م  ٢004 القاهــرة  العــريب،  املــؤرخ  مجلــة  املامليــك،  ســالطني 

الثقافة االسالمية بالهند/عبد الحي الحسنى  7

نقال عن مجلة »معارف« أردية 1٩67م.  8

اإلعالم مبن يف تاريخ الهند من األعالم ج ٢ ص 685  ٩

الثقافة االسالمية بالهند/ السيد عبد الحي الحسنى  10

اآلداب العربية/ محمد زبيد ص ٢04  11

الســلطان عاملكري-حياتــه وعرصه/صاحــب عــامل النــدوي ص   1٢

58٢
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درا�سات نقدية على ال�سحاح

د. تهاين محمد الصفدي
األستاذ املشارك يف جامعة األمري سلطان، جامعة األمري سلطان األهليــة، كليـــة الــبنـــــات - الــريـــــــاض

امللخص

املعجــم يف كل أّمــة مــرآة حياتهــا، وديــوان كالمهــا، فالــروة اللغويــة التــي حوتهــا بطــون املعاجــم أعــّز مــا متلكــه األمــم، 

وقــد عنــي هــذه البحــث بالدراســات النقديــة التــي ألفــت حــول معجــم الصحــاح، وذكــر نتائجهــا إذ مل يكــن االســتدراك 

عــىل املعاجــم يف اللغــة ظاهــرة اعتباطيــة، إمنــا حكمتهــا عــدة ضوابــط كشــفت عنهــا هــذه الدراســة؛ ذلــك ألن اللّغــة 

املعــّرة عــن ذلــك ال تــكاد تحــّد، أو ال ينبغــي أن تحــّد ســعة وتجــّدداً؛ لتالحــق كل جديــد يف الحيــاة.

مــام نعلمــه يقينــاً أن املعجــم يف كل أّمــة مــرآة حياتهــا، وديــوان كالمهــا، فالــروة اللغويــة التــي حوتهــا بطــون املعاجــم 

أعــّز مــا متلكــه األمــم؛ ألن اللغــة هــي التــي تعــّر عــن حيــاة األمــم وفكرهــا، والفكــر هــو الحقيقــة اإلنســانية لألمــم.

وملــا كانــت الحيــاة ال تتوقّــف اســتمراراً وتجــّدداً وتنّوعــاً، وملــا كان الفكــر ال يتوقّــف عــن متابعــة حركــة الحيــاة بــكل 

أبعادهــا، ومبــا ال يحــّد، كانــت اللّغــة املعــّرة عــن ذلــك ال تــكاد تحــّد، أو ال ينبغــي أن تحــّد ســعة وتجــّدداً؛ لتالحــق 

كل جديــد يف الحيــاة.

وبالطبــع فــإن اللغــات تتفــاوت يف مــدى اســتجابتها وقدرتهــا عــىل مالحقــة الحيــاة والفكــر بالتعبــري عنهــا، والعربيّــة 

كانــت مــن الرسعــة اســتجابة؛ لحــرص األمئــة اللغويــني عــىل تدويــن ثــروة العربيــة، واضعــني املعايــري ملــا ينبغــي أن 

يعتّد به من الكالم فيدّون، وملا ال ينبغي فيهمل، وكان من املتوقع إزاء ســعة العربية أن تنّد عنهم نواّد فال تدّون، 

كذلــك فــإّن غريتهــم عــىل العربيــة جعلتهــم يتشــّددون يف معايــري مــا يقبــل ويــدّون، ومــا ال يقبــل وال يــدّون، فأغفلــوا 

مــن تلــك الــروة اللغويــة قــدراً كبــرياً؛ ألن معايريهــم مل تجــزه.

وقــد تفيــأت ظــالل املعاجــم مــدة مــن الزمــن لفــت نظــري أثنــاء مدارســة رشوحاتهــا كــرة الدراســات النقديــة عــىل 

الصحــاح، فعزمــت عــىل الوقــوف عــىل تلــك املؤلفــات وبيــان منهجيتهــا وأســباب تأليفها.فجــاء البحــث عــىل النحــو 

اآليت:

التاريخــي وإفــادة الالحــق مــن الســابق،  النقديــة عــىل الصحــاح، مراعيــة تسلســلها  	  تتبــع مؤلفــات الدراســات 

والــرّد عليهــا. وتصويــب بعضهــا بعضــاً 

	 تفصيل الحديث عن املستدركات وطريقتها.
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منهج البحثأ

اتضحت حاجتي إىل منهجني من تلك املناهج، هذان املنهجان هام:

بــه يف دراســة كتــب االســتدراك عــىل الصحــاح، وتلّمــس مالمحهــا، بتقديــم صــورة  املنهــج الوصفــي: اســتعنت 

واضحــة عنهــا.

املنهــج التاريخــي: كان بتتبّــع التطــور التاريخــي لكتــب االســتدراك عــىل الصحــاح، ورصــد التغــريات التــي مــر بهــا 

االســتدراك يف رحلتــه التاريخيــة، وكان الرتكيــز هنــا عــىل اللغــة املكتوبــة التــي دونــت يف املعاجــم.

ويظهــر هنــا املــزج بــني املنهجــني ) الوصفــّي والتاريخــّي ( يف الدراســة، بوصــف الظاهــرة يف كّل عــرص، ثــّم دراســة 

التطــور التاريخــّي لهــا والفــروق بينهــا. واللــه املوفــق والهــادي إىل ســواء الســبيل.

وجاء البحث يف: متهيد، ومبحثني: األول التعريف مبعجم الصحاح.

الثاين: الدراسات النقدية التي ألفت حول الصحاح.

التمهيدأ

حــدَث التغيــري الكبــري يف تأليــف املعجــم العــريب حينــام تُركــت كل األســس الثالثــة التــي بُنــي عليهــا معجــم العــني 

واملعاجــم التــي تبعتــه، وكان هــذا التغيــري يف طريقــٍة جديــدٍة يف املعجــم وهــي ترتيــب املعجــم ترتيبــاً ألفبائيــاً عــىل 

الحــرف األخــري بابــاً واألول فصــالً، ففــي هــذه املدرســة تـُـرك الرتتيــب الصــويت للحــروف وهــو األســاس األول ملعجــم 

الثــاين، وتقليــب الكلــامت عــىل األوجــه املســتعملة وهــو  العــني، وتقســيم الكلــامت عــىل األبنيــة وهــو األســاس 

األســاس الثالــث.

وذلــك التغيــري الــذي أصــاب املعجــم يف هــذه املدرســة تغيــرٌي كبــرٌي، لكونــه قفــزًة يف تصنيــف املعجــم اتّجهــت إىل 

التيســري عــىل املطالعــني، بســلوكها طريقــاً ســهالً خلـّـص املعجــم مــن مواطــن الصعوبــة التــي اتّســم بهــا.

وُعرفــت هــذه املدرســة مبدرســة التَْقِفيَــة، لكــون ترتيــب ألفاظــه اعتمــد عــىل قافيــة الكلمــة وهــي آخرهــا، وأوّضــح 

أسســها عــىل النحــو التــايل:

ا ساس ا يلأ تقسيم املعجم إىل أبواٍب بعدد الحروف، بُنيْت بالنظر إىل الحرف األخري للكلمة.

ا ساس الراينأ تقسيم كل باٍب إىل فصوٍل بعدد الحروف، كل فصٍل يبدأ بحرف، ورُتّبت الفصول عىل الحرف األول للكلمة.

وأّول من اتبع هذا النظام يف معجم جامع أبو نرص إسامعيل بن حامد الجوهري يف معجمه )تاج اللغة وصحاح العربية( الشهري بـالصحاح، 

وال يعني ذلك أنّه مل يُسبق إىل الرتتيب بحسب الحرف األخري، فقد رُتِّب قبله كتابان بحسب الحرف األخري، هام: كتاب التقفية أليب بر 

اليامن بن أيب اليامن البندنيجي )ت: ٢84ه(، وكتاب ديوان األدب أليب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارايب خال الجوهري )ت: 350ه(.

 املبحث ا يلأ الترعيف لالجوهعي 
يمبرجمه الصحاحأ

إلســامعيل بــن حــاّمد الفــارايب الجوهــري)1( )املتــوىف 

ســنة 3٩6ه أو400ه( عــىل خــالف.

الزمــان ذكاًء وفطنــًة وعلــامً،  أعاجيــب  مــن  »كان 

أصلــه مــن بــالد الــرتك مــن فــاراب، وهــو إمــام يف اللغــة 

واألدب، وخطـّـه يــرضب بــه املثــل يف الجــودة، وال يــكاد 

يفــرّق بينــه وبــني خــط أيب عبداللــه بــن مقلــة، وهــو مــع 
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ذلــك مــن فرســان الــكالم يف األصــول، كان يؤثــر الســفر 

عــىل الحــرض ويطــوف اآلفــاق، واســتوطن الغربــة عــىل 
ســاق.....«)2(

رحــل الجوهــري إىل العــراق الزاخــر يومئــذ بأفــذاذ 

العلــامء يف كل فــّن - فقــرأ علــم العربيــة عــىل شــيخي 

النــاس مــن األقطــار،  زمانــه ونــور عــني أوانه)قصدهــام 

وعلــت منزلتهــام يف العربيــة( هــام: أبــو عــيل الفــاريس 
)ت: 377ه()3(، وأبو سعيد السريايف ) ت: 368ه()4(

كــام أخــذ عــن خالــه أيب يعقــوب الفــارايب)5( الــذي 

ســبقه إىل تأليــف معجــم عــىل نظــام األســامء واألفعــال، 

ســاّمه: )ديــوان األدب( وقــد انتفــع بــه الجوهــري أكــر 

انتفــاع.

أحــّب أن يســتزيد مــن العلــم فســافر إىل الحجــاز 

وشــافه باللغــة العــرب العاربــة يف ديارهــم –كــام ذكــر 

و  ربيعــة  بــالد  الصحــاح – وطــّوف  ذلــك يف مقدمــة 

الطلــب، وملــا قــى وطــره  مــرض، وأجهــد نفســه يف 

مــن الطّــواف عــاد راجعــاً إىل خراســان فأنزلــه أبــو عــيل 

وأفــراد  الكتّــاب،  أعيــان  مــن  عــيل، وهــو  بــن  الحســني 

الفضــالء عنــده، وأخــذ عنــه، وســمع منــه، ثــم رسّحــه إىل 

نيســابور فألّــف الجوهــري كتابــه يف نيســابور، وصّنفــه 

البيشــي)6(. الرحيــم  باســم أيب منصــور عبــد 

ومل يزل مقيامً بها عىل التدريس والتأليف وتعليم 

الخّط، وكتابة املصاحف والدفاتر)7(.

يفاتـهأ

ــلأ إنــه اختلــط يف آخــر عمــره ومــات مرتديــاً مــن  سي

الســطح بنيســابور.

يســببهأ أنــه ملــا صّنــف معجمــه وصــل إىل بــاب 

لــه وسوســة فصعــد إىل  الضــاد املعجمــة فعرضــت 

سطح الجامع بنيسابور وقال: يا أيها الّناس إين عملت 

يف الدنيا عمالً مل أســبق إليه، فأعمل لآلخرة شــيئاً مل 

أســبق إليــه، وألقــى نفســه فــامت)8(.

عــن  بحثــت  العجــب أين  »ومــن  ياســوتأ  ســال 

مولــده ووفاتــه بحثــاً شــافياً وســألت عنهــام الوارديــن مــن 

نيسابور، فلم أجد مخراً عن ذلك...وقد رأيت نسخة 

مــن الصحــاح عنــد امللــك العظيــم بخطّــه، وقــد كتبــت 

ســنة ســت وتســعني وثالمثائــة«)9(، وقيــل: 3٩3ه)10(، 

وكأنه لهذا االضطراب اقترص القفطي والسيوطي عىل 

أنــه مــات يف حــدود ســنة أربعامئــة)11(.

غايته من تأليف معجمه تحقيق أمرين هام:

األول: التزام الصحيح من ألفاظ اللغة، واالقتصار 

عليــه دون ســواه؛ لــذا ســّمى معجمــه الّصحــاح)12( قــال: 

»قــد أَْوَدْعــُت هــذا الكتــاَب مــا َصــحَّ عنــدي مــن هــذه 

اللغــة«)13(.

الثــاين: تيســري البحــث عــن املــواد، قــال مرصّحــاً 

بتلــك الغايــة: »عــىل ترتيــب مل أســبق إليــه، وتهذيــب 

أُغلــب عليــه«)14(. مل 

والجوهــري ليــس أّول مــن التــزم الصحيــح بــل التزمــه 

ابــن  معــارصه  التزمــه  كــام  واألزهــري،  القــايل،  قبلــه 

فــارس)15(، وغريهــم مــن قدامــى اللغويــني؛ ويف ذلــك

اللغــة مل  الباخــرزي: »هــو صاحــب صحــاح  قــال 

أبنــاء  درجــة  عــن  انحــدر  وال  أقرانــه،  عــن رشط  يتأّخــر 

زمانــه«)16(.

بيــد أن الفــارق بــني الصحــاح وغــريه يبــدو مــن عبــارة 

الســيوطي، الــذي يــرى أنــه التــزم الصحيــح واقتــرص عليــه 

فلــم يذكــر ســواه، أّمــا تلــك املعاجــم فلــم تقتــرص عليــه 

بــل ذكــرت غــري الصحيــح ونقدتــه، قــال: »وأول مــن التــزم 

الصحيــح مقتــرصاً عليــه اإلمــام أبــو نــرص إســامعيل بــن 

حامد الجوهري؛ ولهذا سّمى كتابه بالّصحاح«)17(.وقد 

قيل يف كتابه: إنه يف هذا الفّن كصحيح البخارّي يف 

علــم الحديــث«)18(. قــال محمــد بــن الطيّــب الفــايس: 

»عــىل أن لصاحــب الصحــاح أن يّدعــى أحســنية كتابــه 

وتفّوقــه عــىل القامــوس؛ ألّن جمــع مــا صــّح - وإن قــّل- 

أحســن مــن تعميــم الجمــع، وليــس املــدار يف االعتــامد 

عــىل كــرة الجمــع، بــل عــىل رشط الّصحــة الــذي فــاق بــه 

الّصحــاح عــىل جميــع مــن تقّدمــه أو تأّخــر عنــه ومل يصــل 

يشء مــن مصنفــات اللغــة يف كــرة التــداول واالعتــامد 
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عــىل مــا فيــه عــىل مــا وصــل إليــه الصحــاح«)19(

بهــذا  األمــر –أخــّل  - حقيقــة  الجوهــري يف  لكــن 

االلتزام فأورد يف معجمه ما مل تثبت روايته وقد أشار 

نفســه إىل بعــض ذلــك وتتبــع الســيوطي بعضــه ونبّــه 

عليــه فمــن ذلــك: »البصــع: الجمــع ســمعته مــن بعــض 
النحويــني، وال أدري مــا صّحتــه«)20(

مصادر الجوهعي   صحاحهأ

أيالًأ السامع يالعيايةأ

اســتمّد الجوهــري مــادة كتابــه مــن الســامع والروايــة عــن 

البــوادي  العاربــة يف  العــرب  العلــامء، ومــن مشــافهة 

خاّصــة يف الحجــاز وبــالد ربيعــة، ومــرض)21(، قــال: »بعــد 

تحصيلها بالعراق ِروايًة، وإتقانِها ِدرايًة، ومشافَهتي بها 
العــرَب العاِربــَة، يف ديارهــم بالباديــة«)22(

وال يعــرف عــىل وجــه الّدقــة متــى وضــع الجوهــري 

معجمــه هــذا ؟

مثــة مــا يشــري إىل أنــه وضعــه قبيــل وفاتــه؛ أي قبيــل 

نهايــة القــرن الرابــع الهجــري ذكــر ياقــوت »

ثــم وقفــت عــىل نســخة بالصحــاح بخــّط الجوهــري 

أيّــوب  بــن  العــادل  بــن  بدمشــق عنــد امللــك املعظّــم 

صاحــب دمشــق، وقــد كتبهــا يف ســنة ســت وتســعني 

وثالمثائــة »)23(.

لكن القرن الرابع الذي عاش فيه الجوهري وتويف 

مع نهايته مثّل الحدّ  الفاصل لزمن االحتجاج، إذ حّدد 

الحــوارض،  الهجــري يف  الثــاين  القــرن  نهايــة  القدمــاء 

ونهايــة القــرن الرابــع الهجــري يف البــوادي كحــّد أقــىص 

ثــم فســدت األلســنة كــام  اللغــة وروايتهــا، ومــن  ألخــذ 

يقولــون..

فهل ما زالت رواية اللغة ومشافهة العرب العاربة 

مســتمرّة بقوتهــا التــي كانــت عليهــا يف القــرون الثالثــة 

األوىل حتى يتسّنى للجوهري الرواية ومشافهة العرب 

العاربــة يف ديارهــا كــام قــال؟

وهل كان يف العراق حتى القرن الرابع الهجري ما 

ميكن وصفهم بأنهم من العرب العاربة ؟

ولــو مل يلتــزم الجوهــري بهــذا املقيــاس لقــّدم لنــا 

ثروة لغوية كبرية، دليل ذلك أن الصغاين يف )التكملة 

مــادة  ألــف  مــن ســتني  أكــر  والصلــة( حشــد  والذيــل 

لغويــة، يف حــني أن الجوهــري مل يــأت إال بأربعــني ألــف 

زيــادة  مــادة)24(، كذلــك كان مــن غايــات الفريوزآبــادي 

مادتــه عــىل مــادة الصحــاح)25(.

ألفــاظ  اســتبعاد  هــو  الســائد  االتجــاه  كان  وإذ 

الحضارة من املعاجم؛ ألن هذه األلفاظ - يف نظرهم- 

مل تجــر عــىل ألســنة العــرب الفصحــاء، ومــن ثــّم مل متثــل 

املعاجــم القدميــة يف مجموعهــا حقيقــة النمــو اللغــوي 

الــذي بلغتــه العربيــة آنــذاك، فمــع ذلــك قــد ترّسبــت 

اللغويــة،  املعاجــم  تلــك  إىل  األلفــاظ  هــذه  بعــض 

لكــن رقابــة اللغويــني كانــت تطاردهــا بكلمــة مولّــدة أو 

ليســت مــن كالم العــرب)26( ووقعــت تجــاوزات متنوعــة 

ملعايــري االحتجــاج، ووقــع فعــالً االحتجــاج بشــعراء مــن 

غــري القبائــل واألماكــن والحــدود الزمانيــة التي حددوها.

مام سبق نلحظ الوضع الذي وصلت إليه العربية 

يف القرن الرابع الهجري ويتلخص فيام ييل:

-أن الكالم قد اتّسع عاّم كان عليه قبل.

الّنمــو  والبــدو متثــل هــذا  األعــراب  لغــة  تعــد  -مل 

واالتّســاع.

-أن التشــبّث بلغــة البــدو مل يعــد أمــر محمــوداً يف 

القــرن الرابــع. فاللغــة يف ذلــك القــرن قــد أصبحــت لغــة 

علــم و حضــارة وليســت لغــة صحــراء)27(.

ثالياًأ النمل من الكتبأ

مــام ال شــّك فيــه أن الجوهــري رجــع إىل العديــد مــن 

الكتــب كالعــني والجمهــرة والتهذيــب وكتــب شــيخيه؛ 

أيب عــيل الفــاريس، والســريايف دليــل ذلــك مــا يــيل:

وابــن  واألزهــري  الخليــل  عبــارات  مــن  كثــري  تــرّدد 

دريــد، يف معجمــه، وكذلــك أســامء كثــري مــن العلــامء 

أمثــال: أيب عبيــدة، وابــن األعــرايب، واألصمعــي، وأيب 

الّســّكيت وغريهــم)28(. وابــن  زيــد األنصــاري، 
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أمــا كتــاب العــني فبلغــت نقولــه - التــي نســبها إىل 

الخليــل - ثالثــة وأربعــني نّصــاً، كل نــص يقــع يف ســطر 

أو بعــض الســطر أمــا بقيــة النصــوص التــي ينســبها إىل 

الغريــب  الخليــل فينقلهــا عــن كتــاب ســيبويه وكتــاب 

املصّنــف أليب عبيــد)29(.

وهــذا النقــل يعــد قليــالً موازنــة بحجــم كتــاب العــني 

الــذي يقــارب كتــاب الصحــاح يف حجمــه.

وميكــن توجيــه قلّــة نقلــه عــن العــني أنــه ابتعــد يف 

نقولــه عــن املصّحــف واملحــرّف ومــا هــو مضطــرب؛ ألّن 

خطّتــه ومنهجــه نقــل مــا صــّح عنــده مــن اللغــة فغالبــاً مــا 

يشــري إىل الصحيــح مكتفيــاً بــه ففــي مــادة )وق ظ( مــن 

العــني »الوقــظ: حــوض يجتمــع فيــه مــاء كثــري.....«)30( 

ال نجــد املــادة يف الصحــاح يف )و ق ظ( إمنــا نجدهــا 

يف )وق ط( بالطــاء املهملــة قــال: »الوقــط والوقيــط: 

حفرة يف غلظ أو جبل يجتمع فيه ماء السامء والجمع 

وقــاط ».

بينام يضعها األزهري يف )وق ظ( بالظاء املعجمة 

لكنه يخطئه ويشري إىل أن الصحيح بالطاء.

وروايتــه  الفــاريّس،  عــيل  رجوعــه إىل شــيخه أيب 

عنــه)31(.

مــن  بنقلــه  صحاحــه  مــن  مواضــع  يف  ترصيحــه 

الكتــب، مــن ذلــك، قولــه: »وأحقــد القــوم: إذا طلبــوا 

مــن املعــدن شــيئاً فلــم يجــدوا. وهــذا الحــرف نقلتــه مــن 

كتــاب ومل أســمعه«)32(، وقولــه: »وحــى السجســتاين: 

مــاء رمــد: إذا كان آجناً.نقلتــه مــن كتــاب«)33(.

إفادتــه مــن )ديــوان األدب( فلــدى املؤرّخــني اتفاق 

عــىل وجــود صلــة نســب بــني الجوهــري والفــارايب، كــام 

اتّفق أكرهم عىل أن الفارايب خال الجوهري)34(، وروى 

تقــول إن الجوهــري هــو  بعضهــم روايــة أخــرى ضعيفــة 

خــال الفــارايب)35(.

بــني  علميّــة  وجــود صلــة  تاريخيــاً  عليــه  واملتّفــق 

الفــارايب والجوهــري، فقــد ذكــر املؤرّخــون أّن الجوهــري 

بــل إن منهــم مــن ذهــب  الفــارايب،  تتلمــذ عــىل خالــه 

إىل تعميــق هــذه الصلــة وقــال إنهــا هــي الســبب يف 

تســمية الجوهــري بالفــارايب، وأنــه ســّمي بذلــك نســبة 

إىل خالــه)36(.

كــام ذكــر ياقــوت الحمــوّي أن الجوهــري قــرأ ديــوان 

عــىل  قراءتــه  أعــاد  ثــم  بفــاراب)37(،  عــىل خالــه  األدب 

أيب الــرسي محمــد بــن إبراهيــم األصبهــاين، ثــم عرضــه 

عىل أســتاذه أيب ســعيد الســريايف ببغداد فقبله، ومل 

ينكــره)38(.

األدب(  )ديــوان  منــه  نســخة  رأى  أنــه  أيضــا  وذكــر 

بتريــز بخــّط الجوهــري كتبهــا ســنة 383ه وأن أبــا ســعد 

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن عزيــز قــرأه عــىل 

الجوهــري مــن أولــه إىل آخــره وصّححــه لــه)39(.

كــام رّصح األســتاذ أحمــد مختــار عمــر مّحقــق ديــوان 

عبــاّ،  األدب  ديــوان  مــن  عــّب  الجوهــري  األدب: »أن 

واســتفاد كثــرياً مــن مادتــه اللغويــة فضــالً عــن أخــذه منــه 
نظــام البــاب والفصــل »)40(

غــري أن التــزام الجوهــري مببــدأ االختصــار والصحيح 

جعلــه يجمــع املــادة اللغويــة وأقــوال هــؤالء العلــامء دون 

نسبة إىل أصحابها.

مكالة الصحاحأ

بـ)الصحــاح(  اللغويــون واألدبــاء املتقدمــون  نــّوه  لقــد 

وأشــاروا إىل قيمتــه اللغويــة، ومنزلتــه التاريخيــة، وســبق 

أبــو منصــور  ابتــداع نظامه.فأثنــى عليــه  الجوهــري يف 

الثعالبــي يف يتيمتــه قــال:

كتــاب  ولــه  مــن أعاجيــب زمانــه،  الجوهــري  »كان 

الصحــاح يف اللغــة، وهــو أحســن مــن الجمهــرة، وأوقــع 
مــن التهذيــب، وأقــرب متنــاوالً مــن مجمــل اللغــة«)41(

وأشــاد بــه ياقــوت الحمــوي: »كتــاب الصحــاح يف 

اللغــة، كتــاب املقدمــة يف النحــو وهــذا الكتــاب هــو 

الــذي بأيــدي النــاس اليــوم، وعليــه اعتامدهــم، أحســن 

تصنيفــه، وجــّود تأليفــه، وقــرّب متناولــه، وآثــر مــن ترتيبــه 

عىل من تقدمه، يدّل وضعه عىل قريحة ساملة ونفس 

عاملــة، فهــو أحســن مــن الجمهــرة، وأوقــع مــن تهذيــب 
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يقــول  فيــه  اللغــة،  مــن مجمــل  متنــاوالً  وأقــرب  اللغــة، 

الشــيخ أبــو إســامعيل النيســابوري:

ــــــا ــــــن م ــــــاح أحس ــــــاب الصح ــــــذا كت ه

دب
أ
اال ي 

خ
� الصحــــــــاح  قبــــــــل 

مــــــا مــــــع  ب
ت

و� أبوابــــــه  تشــــــمل 

ــب ــ ــ ــ ــن الكت ــ ــ ــ ه م ــري ــ ــ ــ ي غ
خ

ــّرق � ــ ــ ــ ف

هــذا مــع تصحيــف فيــه يف مواضــع عــدة، أخذهــا 

عليــه املحققــون، وتبعهــا العاملــون، ومــن مــا ســاء قــط؟ 

ومــن لــه الحســنى فقــط؟ فإنــه رحمــه اللــه غلــط وأصاب، 

وأخطــأ املرمــى وأصــاب، كســائر العلــامء الذيــن تقدمــوه 

وتأخــروا عنــه، فــإين ال أعلــم كتابــاً ســلم إىل مؤلفــه فيــه 
ومل يتبعــه بالتتبــع مــن يليــه«)42(

وحســبنا أن نعــرف مــا قالــه ابــن منظــور يف مقدمــة 

الجوهــري:  عــىل  وإطــراءه  العــرب(  )لســان  معجمــه 

»ورأيــت أبــا نــرص إســامعيل بــن حــامد الجوهــري، قــد 

أحســن ترتيــب مختــرصه، وشــهره بســهولة وضعــه شــهرة 

أيب دلــف بــني باديــه ومحتــرضه فخــّف عــىل النــاس أمره، 
فتناولــوه وقــرب عليهــم مأخــذه فتداولــوه وتناقلــوه »)43(

وهــو يشــري إىل فضائــل الصحــاح، كــام يفصــح عــن 

عــرس املنهــج وســوء الرتتيــب يف )تهذيــب( األزهــري، 

و)محكــم( ابــن ســيده)44(.

وأقــّر بــيء مــن ذلــك منافســه الفريوزآبــادي فقال: 

»وملــا رأيــت إقبــال النــاس عــىل صحــاح الجوهري، وهو 

جديــر بذلــك غــري أنــه فاتــه نصــف اللغــة أو أكر...«)45(.

وغــري هــذا كثــري مفــرّق يف الكتــب واكتفيــت بنقــل 

مــا نقلتــه؛ ألشــري إىل اهتــامم العلــامء البالــغ بصحــاح 

الصحــاح  لقــي  مــا  عــىل  القــارئ  وليقــف  الجوهــري؛ 

وصاحبــه مــن التجلـّـة والتكريــم اللذيــن صاحباهــام حتــى 

اآلن.

كــام كان مــن عنايــة الدراســني بالصحــاح أن كــرت 

مــن  إلينــا  مــا وصــل  أيضــاً  ذلــك  مــن  نســخه)46(، وكان 

ولــو  الكثــرية،  واالســتدراكات  والتعليقــات  الحــوايش 

أردنــا أن نحــي الحــوايش والتعليقــات واالســتدراكات 

برأســها. لكانــت معجــامت 

أمناط االستدراك لدى الجوهعيأ

ا يلأ استدراك منهجأ

عاش الجوهري يف القرن الرابع الهجري وأخرج معجمه 

يف قرن كرت فيه املعجامت.

املشــهورة  املعاجــم  مــن  عــدد  أكــر  ألّــف  ففيــه 

لنــا  الصــورة املألوفــة  أخــذ املعجــم  املعتمــدة، وفيــه 

وفيــه اتّجــه العلــامء إىل ترتيــب األلفــاظ ترتيبــاً هجائيــاً 

الرّتتيــب الجــاري عــىل حســب  وبــدؤوا ينرصفــون عــن 

املعــاين)47(.

ذلــك  معجــم يف  وضــع  يقــّرر  مــن  عــىل  فوجــب 

العرص شّق طريق جديد ورسم منهج فيه إفادة وابتكار 

وجــّدة.

وحــني عــزم الجوهــري عــىل تأليــف معجمــه نظــر يف 

معاجم السابقني واهتدى إىل موطن الداء، فيها فرام 

تأليــف معجــم يفــوق معاجــم الســابقني ويتــالىف أوجــه 

النقص فيها فألّف معجمه مفتخراً يف مقدمته بابتكاره 

ترتيباً مل يســبق إليه.

االبتــكار  عينيــه  نصــب  الجوهــري  فقــد وضــع  إذاً 

نظــام  والســبق والتفــرّد مبنهــج جديــد والتأليــف عــىل 

مألــوف. غــري 

لظام املرجمأ

سار الجوهري يف تصنيف معجمه هذا عىل نهج فريد 

ابتدعه مل يســبق إليه، ففي ســبيل الوصول إىل غرضه 

مــن أصحــاب  مــن ســبقه  الثــاين طــرح الجوهــري نظــم 

ترتيــب  فيــه  أهمــل  جديــداً  نظامــاً  واتّخــذ  املعاجــم، 

الحــروف عــىل املخــارج كــام فعــل الخليــل، أو الرتتيــب 

بحســب أوائــل الكلــامت مثــل أيب عمــرو الشــيباين يف 

أواخرهــا  الكلــامت بحســب  رتّــب  الجيــم. فقــد  كتابــه 
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وجعلهــا أبوابــاً متتبعــاً الحــروف الهجائية.نفّصــل منهجــه 

مبــا يــيل:

رتـّـب املــواد ترتيبــاً هجائيــاً بحســب الحــرف األخــري 

مــن األصــل املجــرد وعــىل هــذا نجــد )جلــس( يف بــاب 

السني، و )سمع( يف باب العني، لكن الجوهري جمع 

بــني الــواو واليــاء يف بــاب واحــد، فأصبــح عــدد األبــواب 

٢7 بابــاً، بــدءاً مــن أول الحــروف الهجائيــة إىل نهايتهــا.

أخــذ الجوهــري بنظــام جديــد يف محيــط التأليــف 

املعجمــي بعــد أن قيّــد نفســه بالبــاب والفصــل أال وهــو 

النظر إىل الحرف الثاين والثالث يف ترتيب الكلامت.

قّســم كل بــاب إىل فصــول، بعــدد حــروف الهجــاء 

مراعيــاً فيهــا ترتيــب املــواّد بحســب الحــرف األول ومــا 

يليــه ضمــن كل بــاب، لتســهيل العثــور عــىل الكلمــة. إال 

أن الجوهــري - يف كل بــاب- يقــّدم فصــل الــواو عــىل 

فصــل الهــاء.

ترتيــب معجمــه  الرتتيــب جعــل نظامــه يف  ذلــك 

بديعاً جميالً رائعاً صان معجمه من الخلط واالضطراب 

ووســمه بطابــع الدقــة العلميــة املنهجيــة يف التأليــف 

املعجمــي)48(.

ألحــق الجوهــري مبعجمــه بابــاً ســامه )بــاب األلــف 

الليّنــة( ضّمنــه الــكالم عــىل األدوات التــي تنتهــي بألــٍف 

غالباً، والتي ال يعرف أصلها، مثل: )إذا، إالّ، أال، إىل، 

كــذا، كالّ...( ومثــل: )ذو،  إيــا، ذا، متــى، هنــا،  أىّن، 

ذوات، إْذ، إذن، الت(.

بلــغ عــدد مــواّده- كــام قالــوا- أربعــني ألــف مــاّدة)49( 

التعقيــد  مــن  خاليــة  املأخــذ،  ســهل  ترتيبــاً  مرتبــًة 

التقفيــة؛ إلفــادة  فيــه طريقــة  التــزم  واالضطــراب، وقــد 

الناس جميعاً دون النظر إىل طائفة يؤثرها بالعمل)50(.

ذلــك كلــه يشــهد للجوهــري بالعبقريــة الفــّذة، إذ 

كان عملــه مزيجــاً مــن الفكــر والعقــل والقلــب، ومــا زال 

حتى أقام بناًء كامالً بل رصحاً ممرّداً ارتضاه الناس من 

بعــده، وتفيّــأ اللغويـّـون ظاللــه جيــالً بعــد جيــل.

 املبحث الراينأالدراسات النمدية 
حول الصحاحأ

الدراســات النقديــة التــي قامــت حــول الصحــاح كثــرية، 

وألّفت فيها كتب، بعضها ألّفه علامء دفعهم الهوى، 

النزيــه ورغبــوا يف  النقــد  أرادوا  ألّفــه علــامء  وبعضهــا 

الحق، ونظر كل مؤلف من زاويته، واستوعبت الدراسة 

النقديــة كل جوانــب الصحــاح، وممــن نقــده: أبــو ســهل 

الهــروي، وعــيل بــن حمــزة البــرصي، والصغــاين، وابــن 

القطاع، وابن برى، والبسطي، والقصباين، والشاطبي، 

والتريــزي، وكانــوا منصفــني، والفريوزآبــادي، وجــامل 

ســيأيت  ممــن  وغريهــم  متحاملــني،  وكانــا  القــريش، 

ذكرهــم، فيــام يــيل:

¨املنتهى يف اللغة:

أليب املعــايل محمــد بــن متيــم الرمــي مــن أهــل 

القــرن الرابــع الهجــري.

واملنتهــى أّول كتــاب حــول الصحــاح، صنفــه ســنة 

3٩7ه نقله من الصحاح وزاد فيه أشياء قليلة، وأغرب 

يف ترتيبــه، كــام قيــل يف وصــف طريقتــه، ذكــره القفطــي 

الــذي رأى منــه ثالثــة أحــرف)51(.

ذكره ياقوت يف معجم األدباء وهو يرتجم لصاحبه 

فقال:

اللغــة ســامّه املنتهــى يف  كبــري يف  كتــاب  »ولــه 

اللغــة، منقــول مــن كتــاب الصحــاح للجوهــري، وزاد فيــه 

أشــياء قليلــة، وأغــرب يف ترتيبــه، إال أنـّـه والجوهــري كانــا 

يف عــرص واحــد، ألين وجــدت كتــاب الجوهــري بخطـّـه، 

وقــد فــرغ منــه ســنة ســت وتســعني وثــالث مائــة، وذكــر 

أنــه صنفــه يف ســنة ســبع  الرمــّي يف مقدمــة كتابــه 

وتســعني وثالمثائــة، وال شــّك أن أحــد الكتابــني منقــول 

مــن اآلخــر، والــذي أشــك ّ فيــه أن الرمــّي نقــل كتــاب 

الصحــاح؛ ألن أبــا ســهل محمــد بــن عــيل الهــروّي كان 

مبــرص وحــى عــن الرمــّي، وقــد روى الهــروّي الصحــاح 

عــن ابــن عبــدوس، ولعــل الكتــاب خــرج عــن الجوهــري 
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وهــو حــي، وقُــِدم بــه إىل مــرص«)52(.

وقــد اختلــف اثنــان مــن املعارصيــن الباحثــني يف 

هــو  نظــام املنتهــى هــل  عــىل  العــريب  نشــأة املعجــم 

مرتّــب عــىل أوائــل املــواد أو عــىل أوخراهــا؟

ذكــر الشــيخ أحمــد عبــد الغفــور عطــار يف دراســته 

التــي عنوانهــا: الصحــاح ومــدارس املعجــامت العربيــة 

أنــه مرتّــب عــىل األوائــل، ويف ذلــك قــال:

»يعــّد الرمــّي أول مــن ابتــدع هــذا النظــام، وقــد 

اتّبعه فيه الزمخرّي يف أساس البالغة، فظنه العلامء 

مبتكــر هــذا الرتتيــب، وقــد ســبقهام أبــو عمــرو الشــيباين 

إال أنــه مل يلتــزم غــري الحــروف األول، أمــا الرمــّي فــكان 

يلتــزم الثــاين والثالــث والرابــع.

وقد رأيت جزءاً منه يف مائة ورقة باملكتبة الخاصة 

بإبراهيــم حمــدي الخربوطــيل أمــني مكتبــة عــارف حكمــة 

اللــه باملدينــة املنورة-وقــد تــويف رحمــه اللــه وغفــر لــه- 

فألفيتــه مرتّبــاً مثــل ترتيــب املعجــامت الحديثة«)53(.

وخالفه يف ذلك د.حسني نصار فذكر أن املنتهى 

مام رتّب عىل األواخر، قال:

عــىل  ســار  أنــه  إىل  املحدثــني  بعــض  »ذهــب 

مثــل  آخرهــا  الكلمــة إىل  أول  مــن  األلفبــايئ  الرتتيــب 

املعاجــم الحدثيــة، فهــو إذن ســابق عــىل الزمخــري 

أساســه. يف 

لكــن معهــد املخطوطــات بالجامعــة العربيــة يقتنــي 

أوراقــاً منــه يبــدو أنهــا مختلفــة الرتتيــب، فــإذا مــا أمعنــا 

ــع ترتيبــاً غريبــاً فعــالً  دراســتها اســتطعنا أن نتبــني أنــه اتبّ

كــام قــال القدمــاء، فقــد التــزم الرتتيــب األلفبــايئ، غــري 

أنه طبقه أّول ما طبقه عىل الحرف األخري من الكلامت 

ثــم خالــف الجوهــري فلــم ينظــر  كــام فعــل الجوهــري، 

بــل  الكلمــة  مــن  الحــرف األول  الثانيــة إىل  يف خطوتــه 

إىل الحــرف الســابق عــىل األخــري، ثــم نظــر إىل الحــرف 

السابق عليه إىل أن تنتهي حروف الكلمة، أي أنه سار 

ســرياً مطــرداً مــن آخــر الكلمــة إىل أولهــا معتــراً األصــول 

وحدهــا بطبيعــة الحــال«)54(.

الغفــور عطــار  مــا ذكــره األســتاذ أحمــد عبــد  وأمــا 

فالصــواب أن األمــر مل يكــن كذلــك، وإمنــا ألــف الرمــي 

املنتهــى عــىل نظــام القــوايف، والبقيــة الباقيــة مــن هــذا 

املعجــم تثبــت ذلــك بصــورة واضحــة.

ففــي حــرف )البــاء( ذكــر: قرطــب، دعــرب، فــرب، 

قرب... وزب، قعسب، دعسب، دعشب، قعشب...

ويف حرف )التاء( يبدأ بـ: ذأت، شبت،... عبت، 

لبت، هبت، شتت، صحت، وحت، دشت، دعت، 

صغت، مكت، وكت، حلت، سحلت، ملت، مثت، 

ثــم  نــوت....  لــوت،  كنــت،... أوت،  ذمــت، غمــت، 

أيت.

ويف حرف )الثاء( يضع: حربث. هبث. طثث.... 

الخ.

ومــن هــذا يتضــح جليــاً منهــج الرمــي يف ترتيــب 

معجمــه فهــو يأخــذ الحــرف األخــري ويجعلــه بابــاً ثــم يأخــذ 

ويقلّــب  فيجعلــه فصــالً،  األخــري  قبــل  الــذي  الحــرف 

الحــروف األول مبوجــب الفصــل حتــى ينتهــي ثــم ينتقــل 

إىل حــرف آخــر.

فهــو _ كــام نــرى يف بــاب التــاء مثــالً - أخــذ معــه 

الحــرف الــذي قبــل اآلخــر بادئــاً بالهمــزة فذكــر: ذأت ثــم 

)البــاء( فذكــر: شــبت، عبــت، لبــت، هبــت، ثــم )التــاء( 

فذكــر: شــتت ثــم )الحــاء( فذكــر: صحــت، وحــت ثــم 

)العــني( فذكــر: دعــت  ثــم  )الشــني( فذكر)دشــت( 

ثــم )الفــاء( فذكــر: صفــت ثــم )الــكاف( فذكــر: مكــث، 

ملــت،  وذكــر: حلــت، ســحلت،  )الــالم(  ثــم  وكــت، 

ثــم )امليــم( فذكــر: مثــت، ذمــت، غمــت ثــم )النــون( 

فذكــر: كنــت، ثــم )الــواو( فذكــر: أوت... بــوت... نــوت 

ثــم )اليــاء( وذكــر فيــه: أيــت.

فمنهجــه إذن واضــح يتبــع نظــام القافيــة ثــم يأخــذ 

ويجــري  فصــالً  فيجعلــه  اآلخــر  قبــل  الــذي  الحــرف 

عليــه التقليــب. وهــو يختلــف يف هــذا عــن الجوهــري 

والفريوزآبــادي اللذيــن اتّخــذا نظــام القافيــة أيضــا غــري 

أنهام جعال األوائل فصوالً، فهام مثال يف )باب التاء( 
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فصل الهمزة وضعا: أبت. أتت. أرت. أســت. أشــت. 

بــرت. بســت.  بتــت. بحــت.  البــاء:  أصــت... وفصــل 

ويف فصــل التــاء: تبــت. تحــت. تخت...يتــت. فهــام 

وضعا )شــبت( يف فصل الشــني، و)لبت( يف فصل 

الــالم و)هبــت( يف فصــل الهــاء بينــام وضعهــا الرمــي 

يف مــكان واحــد ميكــن أن نســميه )فصــل البــاء()55(.

وجــاء عــن املنتهــى يف البدايــة والنهايــة البــن كثــري 

ضمــن وقــاع ســنة 673ه مــا نّصــه:

مــن شــعبان  العريــن  و  الثالــث  يــوم  كان  »ملــا 

بــن  الديــن  الشــيخ العالمــة كــامل  دعيــت إىل بســتان 

الريــي شــيخ الشــافية، وحــرض جامعــة مــن األعيــان 

املوصــيل  بــن  الديــن  شــمس  العالمــة  الشــيخ  منهــم 

الديــن  صــالح  العالمــة  اإلمــام  والشــيخ  الشــافعي، 

الصفــدي وكيــل بيــت املــال، والشــيخ اإلمــام العالمــة 

شــمس الديــن محمــد بــن يعقــوب الشــريازي مــن ذريــة 

الشــيخ اإلمــام نــور الديــن عــيل بــن الصــارم أحــد القــراء 

مجلــداً  وأربعــني  نيفــاً  وأحــرضوا  البلغــاء،  املحدثــني 

مــن كتــاب املنتهــى يف اللغــة للتميمــي الرمــي وقــف 

النارصية، وحرض ولد الشيخ كامل الدين بن الريي 

وهــو العالمــة بــدر الديــن محمــد، واجتمعنــا كلنــا عليــه 

وأخــذ كل منــا مجلــداً بيــده مــن تلــك املجلــدات، ثــم 

أخذنــا نســأله عــن بيــوت الشــعر املستشــهد عليهــا بهــا. 

بــكالم مبــني مفيــد.  منهــا ويتكلــم عليــه  فينــر كالمــاً 

فجزم الحارضون والســامعون أنه يحفظ جميع شــواهد 

اللغــة وال يشــّذ عنــه منــا إال القليــل الشــاّذ، وهــذا مــن 

العجائــب«)56(. أعجــب 

الرمــي  منتهــى  أن  عــىل  الحكايــة  هــذه  وتشــهد 

كان معروفــاً ومتــداوالً عنــد العلــامء يف القــرن الثامــن 

الهجــري، وتؤيـّـد قــول ياقــوت فيــام وصفــه بــه مــن الكــر، 

والضخامــة.

وصلــت  منــه  قطعــة  أن  ســزكني  فــؤاد  ذكــر  وقــد 

كوبريــيل  التــاء، محفوظــة يف  حــرف  مــن  وهــي  إليــه، 

.)57 (٢/15٢1

تعليقات عىل الصحاح:

الهــروي  بــن محمــد  عــيل  بــن  أليب ســهل محمــد 

نقــل الصحــاح بخطّــه مــن خــّط الجوهــري  )ت433ه( 

نفســه، وقــد اســتدرك فيــه بعــض االســتدراك، وبــنّي 

بعض ما صّحفه الجوهري، وقد دّون محمود بن أحمد 

الزنجاين يف كتابه )تهذيب الصحاح( بعض تعليقات 

الهــروي وتصحيحاتــه)58(.

تصحيح الصحاح:

أليب الحســن؛ عــيل بــن محمــد الهــروي النحــوي، 

وهــو مــن أوائــل مــن أدخــل نســخة مــن كتــاب الصحــاح 

يف مــرص، ويقــال إنــه أصلحــه وأمتّــه)59(.

قــال عنــه ياقــوت: »وكان أبــو الحســن هــذا عاملــاً 

صحيــح  القيــاس،  جيّــد  األدب،  يف  إمامــاً  بالنحــو، 

القريحــة، حســن العنايــة بــاآلداب، وكان مقيــامً بالديــار 

املرصيــة«)60(.

حاشية عىل الصحاح:

أليب القاسم الفضل بن محمد بن عيل القصباين 

اللغــة  يف  األجــالء  البــرصة  أعــالم  أحــد  )ت444ه( 

والنحــو، وإليــه كانــت الرحلــة يف زمانــه.

نسبه إليه ياقوت، والسيوطي، وحاجي خليفة)61(.

مل تصل مخطوطته)62(.

حاشية عىل الصحاح:

أليب الحســن عــيل بــن جعفــر بــن محمــد الســعدي 

املعــروف بابــن القطـّـاع )ت 515ه(.

ذكرها ياقوت يف معجم األدباء قال: »وله حواش 

عــىل كتــاب الصحــاح نفســه، وعليهــا اعتمــد أبــو محمــد 

بــن بــري النحــوّي املــرصّي فيــام تكلــم عليــه مــن حــوايش 

الصحــاح«)63( وذكرهــا الســيوطي يف بغيــة الوعــاة)64(مل 

تصــل مخطوطتــه)65(.

قيد األوابد من الفوائد:

أليب الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد امليــداين 
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النيســابوري )ت 518ه( وهــو صاحــب مجمــع األمثــال 

املشهور.

انتقــد فيــه أشــياء عــىل الجوهــري يف الصحــاح)66(، 

ذكر بروكلامن أن فيه عرضاً ملواد الصحاح، مع مقابلتها 

بتفسريات مختلفة من )تهذيب اللغة( لألزهري)67(.

يوجــد مخطوطــا يف برلــني )6٩4٢( يف:38 ورقــة، 

نســخت نحــو ســنة 800ه)68(.

تهذيب الصحاح:

بــن  أحمــد  أيب طاهــر  بــن  موهــوب  منصــور  أليب 

محمــد بــن الخــرض الجواليقــي البغــدادي )ت: 540ه( 

صاحب املعرّب، مل تذكره املصادر التي ترجمت له؛ 

لــذا قــال ســزكني: »ويبــدو أنــه مل يكــن معروفــاً ألصحــاب 

املصــادر«)69(.

يوجد مخطوطاً يف ليدن، )4٢3ورقة()70(.

ينابيع اللغة:

البيهقــي  بــن محمــد  بــن عــيل  أليب جعفــر أحمــد 

544ه( ببوجعفــرك )ت:  املعــروف 

كان إماماً يف اللغة والنحو والقراءات والتفسري.

نّصــه:  مــا  وقــال  األدبــاء  ياقــوت يف معجــم  ذكــره 

»كتــاب ينابيــع اللغــة فيــه صحــاح اللغــة مــن الشــواهد، 

وجمــع إليــه مــن تهذيــب اللغــة، والّشــامل أليب منصــور 

الجبــان)71(، واملقاييــس البــن فــارس، قــدراً صالحــاً مــن 

الفوائــد والفرائــد وهــو كتــاب صالــح كبــري الحجــم، يقــرب 

حجمــه مــن الصحــاح«)72(.

التــي جمعــت الصحــاح مــع  إذن هــو مــن الكتــب 

غــريه، نســبه إليــه الســيوطي، وحاجــي خليفــة)73(، يوجــد 

مخطوطــا مبشــهد)74(.

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح 

العربية:

بــن محمــد  الحســن  الفضائــل  الديــن أيب  لــريض 

املعــروف  العــدوي  القــريش  بــن حيــدر  الحســني  بــن 

بالصاغــاين متــوىف ســنة)650ه(، فــرغ مــن تأليفــه ســنة 

635ه)75(.

اســتدرك فيــه مــا فــات الجوهــري يف الصحــاح مــام 

هو صحيح عىل رشطه، واســتتّم ما أغفله من املعاين 

والشواهد، وتعقب أوهامه وما أخطأ فيه بالتصويب، 

مــن  الجوهــري  أورده  مــا  بتصحيــح  خاّصــة  عنايــة  مــع 

شواهد، وهم يف روايتها أو نسبتها، وقد تعّقبه يف كل 

ذلــك بحــذق، وجمــع مــن املــادة اللغويــة مــا أرىب عــىل 

)الصحــاح( إذ قــّدر مــا اســتدركه عــىل الجوهــري بنحــو 

ســتني ألــف مــادة مــن النــوادر والفصيــح وصحيــح اللغــة، 

األلــف عــدداً،  بلغــت  واعتمــد يف كل ذلــك مصــادر 

فــال جــرم أن يتبــّوأ مكانــة مرموقــة بــني ســائر املعاجــم)76(.

افتتح الصغاين تكملته بقوله:

»الحمــد للــه رب العاملــني والصــالة عــىل محمــد 

وآلــه أجمعــني.

قــال امللتجــىء إىل حــرم اللــه تعــاىل الحســن بــن 

محمــد بــن الحســن الصغــاين -أعــاذه اللــه مــن أن يهــوى 

إىل هوى قلبه، أو يعتقد منعامً سوى ربه-:هذا كتاب 

جمعــت فيــه مــا أهملــه أبــو نــرص إســامعيل بــن حــامد 

عليــه،  وذيّلــت  كتابــه،  - يف  اللــه  رحمــه   - الجوهــري 

وســّميته )كتــاب التكملــة، والذيــل والصلــة( غــري مــّدع 

اســتيفاء مــا أهملــه واســتيعاء مــا أغفلــه، وال يكلــف اللــه 

نفســاً إال وســعها، وفــوق كل ذي علــم عليــم، وكــم تــرك 

األول لآلخــر«)77(.

الجوهــري  ترتيــب  نفــس  عــىل  الصغــاين  ســار 

. ته تقســيام و

ويقوم الكتاب عىل جانبني رئيسني، هام التكملة 

والنقد.

أما التكملة فتضمنت:

أ ( إيــراد الصيــغ، واملعــاين، واأللفــاظ التــي أهملهــا 

الجوهري

ب( تكملــة معــاين األلفــاظ التــي ذكــر لهــا الجوهــري 

معنــى واحــداً أو معنــى مختــرصاً.
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ج( تكملة الشواهد الشعرية

أما النقود الصغاين فشملت األمور التالية:

نقد الشواهد وما يتصل بها

التنبيه عىل التصحيف والتحريف

نقد بعض التفسريات اللغوية الخاطئة.

نقد موضع اللفظ )تداخل األصول()78(.

طبعــه: طبــع منــه أربعــة أجــزاء مبطبعــة دار الكتــب 

املرصيــة بالقاهــرة مــا بــني ســنة 1٩70م وســنة 1٩74م. 

األول ســنة 1٩70 بتحقيــق عبدالعليــم الطحــاوي، وهــو 

يشتمل عىل أبواب الهمزة والباء والتاء والثاء يف 516 

صفحة. الثاين سنة 1٩71م بتحقيق إبراهيم األبياري، 

وفيــه أبــواب الحــاء والخــاء والــدال والــذال وبعــض الــراء 

يف 5٢8 صفحــة. الثالــث ســنة 1٩73م وتحتــوي أبوابــه 

الــزاي فبــاب الســني، فبــاب الشــني  الــراء فبــاب  بقيــة 

وبعــض الصــاد يف 540 صفحــة. الرابــع ســنة 1٩74م 

بتحقيــق عبــد العليــم الطحــاوي الســابق الذكــر، وفيــه 

بقيــة الصــاد، فأبــواب الضــاد فالطــاء فالظــاء فالعــني 

فالغــني منتهيــاً ببــاب الفــاء يف 588صفحــة.

العربيــة  اللغــة  مبجمــع  أجــزاء  مثانيــة  يف  طبــع 

الوهــاب  وعبــد  بالقاهــرة، حققــه مصطفــى حجــازي، 

1406ه1٩86م األوىل  الطبعــة  اللــه،  عــوض 

بالشــهرة  أنهــا جديــرة  التكملــة  القــول يف  وصفــوة 

املســتفيضة التــي حصلــت عليهــا يف عــامل املعاجــم 

العربيــة؛ إلكاملهــا الفــراغ الــذي تركــه صاحــب الصحــاح؛ 

والختــالف غايتهــا عــن غايــة التنبيــه البــن بــري.

حاشية التكملة:

للــريض الصغــاين املتقــدم الذكــر قبلــه. ألّفــه بعــد 

التكملــة.

أودعهــا األلفــاظ التــي أهمــل الجوهــري ذكرهــا يف 

التكملــة، وكتبهــا  هــو يف  يوردهــا  والتــي مل  الصحــاح 

عىل هوامش التكملة عند أواخر موادها، وأعلم عليها 

بحرف الحاء، ويختلف هذا الكتاب عن التكملة يف أنه 

ال يرمي إال إىل ذكر بعض املواد واأللفاظ التي أهملها 

الجوهري، ومل ترد يف التكملة ويقترص عىل ذلك فال 

يتعــداه إىل النقــد، وليــس لهــذه الحــوايش مقدمــة وال 

خامتــة وإمنــا تبتــدئ باملــواد مبــارشة)79(.

الذيل والصلة للكتاب وحاشيتها، لريض الدين الصغاين 

السابق الذكر.

قال يف مقدمته: »هذه حاشية ذيل الصحاح يف 

اللغــة مــن تأليفــي املســمى )بالتكملــة وصلتــه( أفردتهــا 

تســهيالً عــىل الطالــب، وتيســرياً عــىل الراغــب، فمــن 

حواهــا والتكملــة حــاز جميــع مــا فــات الجوهــري، ومــن 

جمــع بينهــا وبــني الصحــاح أو اقتنــى كتــايب املســمى 

)مبجمــع البحريــن( حــاز اللغــة بحذافريهــا«)80(.

منــه مخطــوط مبكتبــة مــراد مــال برتكيــا برقــم 1766 

يف أوراق عدتهــا 311 وعليــه طــرد وتصحيحــات بخــط 

الصغــاين)81(.

مجمع البحرين ومطلع النريين:

هو أيضاً للرىض الصغاين:

وقــال  الظنــون،  كشــف  خليفــة يف  ذكــره حاجــي 

عــر  اثنــي  يف  اللغــة  يف  البحريــن  بشــأنه:»مجمع 

مجلــداً أولــه: الحمــد للــه حمــد الشــاكرين إىل آخــره... 

ذكــر فيــه أنــه جمــع بــني كتــاب تــاج اللغــة وصحــاح العربية 

مــن  والذيــل والصلــة  التكملــة  كتــاب  وبــني  للجوهــري 

تأليفه، فرّد ما ذكره أوالً عىل ما سّوده، وعالمته )ص( 

وأردف مــا ذكــره بالتكملــة وعالمتــه )ت(، ثــم أردفهــام 

بحاشــية التكملــة وعالمتهــا )ح(، وســامه كتــاب مجمــع 
البحريــن«)82(

يوجــد مخطوطــاً مبكتبــة شــيخ اإلســالم باملدينــة، 

باريــس  اللــه أفنــدي وكوبريــيل، وتونــس، ويف  وفيــض 

وجامعــة بطرســبورج)83(.

حّقق املجلد األول منه سمري سعيد كجو 13٩٩ه 

1٩7٩م، رسالة دكتوراه -جامعة اإلسكندرية.

اســتدراكات  إن معظــم  ذكــر ســمري كجــو:«  وقــد 

دريــد،  البــن  اللغــة  جمهــرة  يف  موجــودة  الصغــاين 



81  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

فــإن معظــم  آخــر  اللغــة لألزهــري، ومبعنــى  وتهذيــب 

عمــل الصغــاين هــو اســتدراك ملــا أهملــه الجوهــري أو 

فاته من الجمهرة والتهذيب، وقد ثبت ذلك من خالل 

املقارنــة املعجميــة »)84(.

التنبيه واإليضاح عىل ما وقع يف الصحاح:

أليب محمد عبد الله بري بن عبد الجبار املرصي 

)ت 58٢ه()85(ويعــرف أيضــاً باســم: )حــوايش ابــن بــري 

عــىل الصحــاح(، ويذكــر تــارة أخــرى بعنــوان: أمــايل ابــن 

بــري عــىل الصحــاح.

ومســّمى كل ذلــك حــواش، كان ابــن بــري يعلقهــا 

عــىل طــرف نســخته مــن صحــاح الجوهــري، وقــد أفــاد 

خليفــة يف كشــفه عنهــا أخبــاراً نقلتهــا منصوصــة عنــه 

فيــام يــأيت:

بــري  بــن  اللــه  أبــو محمــد عبــد  ألــف اإلمــام  »وقــد 

أثنــاء حــرف  حــوايش عــىل الصحــاح، وصــل فيهــا إىل 

القطــاع  بــن  جعفــر  بــن  عــيل  أســتاذه  وكان  الشــني، 

ابتدأهــا، وبنــى ابــن بــري عــىل مــا كتبــه ابــن القطـّـاع حتــى 

بلــغ مــادة وقــش وهــو ربــع الكتــاب، وتــويف ابــن بــري يف 
ســنة 57٢ه، فأكملهــا الشــيخ عبــد اللــه البســطي«)86(

الصحــاح،  كتــاب  عــىل  القفطي:«وحاشــيته  قــال 

ســتة  فجــاءت  وأفــردت  أصلــه،  عــن  نقلــت  فإنهــا 

مجلــدات، وســاّمها مــن أفردهــا التنبيــه واإليضــاح عــام 

الصحــاح »)87(. كتــاب  وقــع يف 

أحــد  الصحــاح  عــىل  بــري  ابــن  حــوايش  كانــت 

املصــادر التــي اعتمدهــا ابــن منظــور يف معجمــه لســان 

العــرب، والراجــح أن الحــوايش مكنــوزة يف أثنائــه أكرهــا 

بالنــص، وبعضهــا بتــرصّف قليــل أو كثــري.

أمــا  الصحــاح  ترتيــب  عــىل  يســري  الكتــاب  وهــذا 

فأّولهــا: إليهــا  رمــى  التــي  الغايــات 

إىل  الصحــاح  يف  الشــعرية  الشــواهد  نســبة   -

ورشحهــا. وتكملتهــا  أصحابهــا 

- تصويب الرواية الشعرية يف الشاهد، وتصويب 

أســامء قائــيل الشــواهد الشــعرية، وكان ابــن بــري ينقــد 

الجوهري بسوء وضع الشاهد، وكذلك صّوب له بعض 

األحكام النحوية واللغويّة التي ذكرها الجوهري)88(.

النقديــة يف كتابــه  العنــارص  إيجــاز  ومــن املمكــن 

يــيل: فيــام 

-نقد األحكام النحوية والترصيفية

-نقد األسلوب

-التنبيه عىل التصحيف والتحريف

-التنبيه عىل الضبط

-نقد تداخل األصول

حققت حوايش ابن بري بعناية مصطفى حجازي 

التحقيــق يف جزأيــن  ونــر  الطحــاوي،  العليــم  وعبــد 

مــن قبــل مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ســنتي 1٩80- 

1٩81م.

وللصغاين أيضاً:

¨كتاب ما أهمله الجوهري يف اللغة:

ألّفــه بعــد التكملــة، وهــو كتــاب صغــري، ذكــر فيــه مــا 

فاتــه ذكــره فيهــا، وترتيــب كل معجــامت الصغــاين عــىل 

طريقــة الصحــاح، عــىل هامــش مخطــوط القاهــرة)89(.

اإلصالح ملا وقع من الخلل يف الصحاح:

بــن  بــن يوســف  الديــن أيب الحســن عــيل  لجــامل 

646ه(. القفطــي )ت  الشــيباين  إبراهيــم 

وحاجــي  والســيوطي،  الحمــوي،  ياقــوت  ذكــره 

. )9 0 ( خليفــة

نقود عىل الصحاح:

أليب العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد األزدي 

الحــاج)ت: 651ه( وقيــل:  بابــن  اإلشــبييل املعــروف 

)647ه(

جعلهــا بعضهــم حــوايش، والفــرق ضئيــل إذ ترمــي 

أكــر كتــب الحــوايش إىل النقــد أيضــاً.

ذكرها خليفة، وسزكني)91(.
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ترويح األوراح، يف تهذيب الصحاح:

لشــهاب الديــن أيب البقــاء محمــود بــن أحمــد بــن 

الزنجــاين )ت: 656ه( ابــن بختيــار  محمــود 

الــرح  بإيجــاز  الجوهــري  صحــاح  فيــه  اختــرص 

الشــواهد  مــن  وتجريــده  والنحــو،  الــرصف  وإســقاط 

واألمثــال، فجــاء اختصــاره يف قريــب حجــم خمســه، مــن 

مــن لغتــه. بــيء  غــري أن يخــّل 

ذكره حاجي خليفة)92(، وسزكني)93(.

مخترص ترويح األرواح، يف تهذيب الصحاح:

أليب البقاء الزنجاين السابق الذكر قبله.

نقل عنه حاجي خليفة يف كشف الظنون ما نصه:

األرواح يف  »ترويــح  كتــاب  مــن  فرغــت  »....ملــا 

مــن  الخمــس  تهذيــب الصحــاح« ووقــع حجمــه موقــع 

كتابه، بتجريد لغته من النحو والترصيف الخارجني عن 

فّنه، وإسقاط ما ال حاجة إليه من األمثال والشواهد... 

فأوجزته إيجازاً ثانياً حتى وقع حجمه موقع العر«)94(.

ســنة  مجلــدات  ثالثــة  يف  املختــرص  هــذا  نــر 

الغفــور عطــار، وعبــد  بتحقيــق: أحمــد عبــد  1٩5٢م، 

هــارون)95(. الســالم 

حوايش الصحاح:

بــن  عــيل  بــن  اللــه محمــد  عبــد  أبــو  الديــن  ريض 

684ه(. ذكرهــا  الشــاطبي، )ت:  األنصــاري  يوســف 

الســيوطي يف بغيــة الوعــاة، وخليفــة بحــرف الصــاد مــن 

الجوهــري)96(. التعريــف بصحــاح  أثنــاء  كشــفه 

الجامع يف اختصار الصحاح:

لشمس الدين أيب عبد الله محمد بن الحسن بن 

ســباع الجذامــي، املعــروف بابــن الصائــع )ت: 7٢0ه( 

وليــس بابــن الضائع املشــهور.

منــه  الوعــاة)97(،  بغيــة  الســيوطي يف  إليــه  نســبه 

 780 باملدينــة يف  اإلســالم  شــيخ  مخطوطــة مبكتبــة 
٩48ه)98( عــام  كتابتهــا  متــت  صفحــة، 

مختار الصحاح:

لزيــن الديــن أيب عبــد اللــه محمــد بــن أيب بكــر بــن 

عبــد القــادر الــرازي )تــويف بعــد ســنة 766ه(

تــداوالً  الصحــاح، وأكرهــا  أشــهر مختــرصات  هــو 

النــاس، فــرغ مــن تأليفــه ســنة 760ه، قــال  أيــدي  يف 

فاتحتــه: يف 

»هــذا مختــرص يف علــم اللغــة جمعتــه مــن كتــاب 

الصحــاح لإلمــام العــامل العالمــة أيب نــرص إســامعيل بــن 

حــامد الجوهــري ر حمــه اللــه تعــاىل ملــا رأيتــه أحســن 

أصول اللغة... وضممت إليه فوائد كثرية من تهذيب 

األزهري وغريه من أصول اللغة املوثوق بها، ومام فتح 

اللــه تعــاىل بــه عــيّل، فــكل موضــع مكتــوب فيــه )قلــت( 

فإنــه مــن الفوائــد التــي زدتهــا عــىل األصــل«)99(.

هــي:  الصحــاح  مختــار  عــىل  ثالثــة  كتــب  ألّفــت 

ملتقــط الصحــاح وامللتحــق مبختــار الصحــاح، وصفــو 

الــراح مــن مختــار الصحــاح، ومختــار مختــار الصحــاح.

الرصاح من الصحاح:

أليب الفضل جامل الدين محمد بن عمر بن خالد 

القريش من أهل القرن السابع الهجري.

استدرك فيه عىل الصحاح وانتقد مواضع فيه.

يوجد مخطوطاً يف مكتبات كثرية)100(.

غوامض الصحاح: 

أيبــك  بــن  خليــل  الصفــاء  أيب  الديــن  لصــالح 

764ه( )ت:  الصفــدي 

كان ممــن عنــي بــه عنايــة بالغــة فقــد صّنــف أربعــة 

مصنفــات تــدور حولــه، وهــي:

1- غوامض الصحاح. 

٢- نجد الفالح يف مخترص الصحاح. 

3- حيل النواهد عىل ما يف الصحاح من الشواهد

4- نفوذ السهم فيام وقع فيه الجوهرّي من الوهم. 

ال  الصحــاح(  )غوامــض  الغمــوض يف  كلمــة  إن 

تتّجــه إىل  إمّنــا  أو حوشــيها،  اللغــة  تتّجــه إىل غريــب 
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غمــوض االشــتقاق وصعوبــة رّد الكلمــة املذكــورة إىل 

أصلهــا، خاّصــة لــدى مــن مل يتمــرّس بالترصيــف ويعــرف 

مقدمتــه  يف  الصفــدي  قــّرر  كــام  ومســالكه،  شــعابه 

للكتــاب، لذلــك كان يذكــر بعــض تلــك الغوامــض وال 

يذكــر معناهــا، ألن معناهــا مــن الوضــوح والشــيوع مبــا 

ال يخفــى عــىل أحــد، لكــن الغمــوض والصعوبــة يف رد 

الكلمــة إىل أصلهــا.

بــدأ كتابــه بعــد املقدمــة بذكــر اســم الجاللــة )اللــه( 

قــال: أورده الجوهــري يف )ليــه(، وأورده  بــأن  واكتفــى 

أيضــاً يف )ألــه(، ومل يقــّدم أي يشء آخــر، ويذكــر مثــالً 

)املينــاء( ومعنــاه معــروف شــائع قدميــاً وحديثــاً لــدى 

الخاصة والعامة، لكن وجه الغموض يف رّده إىل أصله 

الثــاليث )وىن(...

التــي  األبنيــة  الصحــاح واســتخرج  قــرأ  فالصفــدي 

وجد فيها غموضاً باملعنى املذكور وأعاد ترتيبها عىل 

نســق جديــد تغلـّـب فيــه عــىل الصعوبــة التــي تواجــه مــن 

يجهــل الترصيــف يف رّد تلــك األبنيــة إىل أصولهــا.

ليــس يف الكتــاب جديــد مــن حيــث املــاّدة، وإمنــا 

الجديد فيه ترتيبه فقد رتّب الصفدي تلك األبنية بعد 

اســتخراجها بحســب أوائــل الحــروف مــع مراعــاة الثــواين 

والثوالــث ومــا يليهــا مــن غــري إعــادة للكلمــة إىل أصلهــا 

الثــاليث، فرتتيــب غوامــض الصحــاح هــو ترتيــب هجــايئ 

يراعــي أوائــل الكلــامت دون النظــر إىل األصــول ســواء 

أكانــت ثالثيــة أم رباعيــة أم خامســية.

يف  لــزركيل  ا ذكــره  الصحــاح  غوامــض  كتــاب 

األعالم)101(، وقال: بخطّه، رأيته يف األسكوريال )1٩3( 

وهــي النســخة نفســها التــي نتحــدث عنهــا، كــام ذكــره 

مــن املفيــد أن نذكــر أن هنــاك  بروكلــامن)102(، ولعــل 

مســّودة لهــذا الكتــاب بخــط املؤلــف وهــي يف جــوروم 

برقــم 1٩05، وآخــره »متــت املســّودة عــىل يــد مؤلفهــا 

أيبــك الصفــدي يف 73 ورقــة، يف  بــن  الفقــري خليــل 

أولها قيد ســامعات عن املؤلف ســنة 757، و 758ه.

ذكر بروكلامن مخطوط باإلسكوريال بخط الصفدي 

نفسه فرغ من كتابته سنة 757ه.

الغريــب - جامعــة  اليزيــد عــيل  أبــو  حققــه أحمــد 

1٩84م. األزهر-ماجســتري، 

نر الكتاب - مؤخراً - بتحقيق عبد اإلله نبهان.

نجد الفالح، يف مخترص الصحاح:

أيبــك  بــن  خليــل  الصفــاء  أيب  الديــن  لصــالح 

الصفــدي )ت: 764ه( ذكــره حاجــي فقــال بشــأنه مــا 

نصــه: »ومــن املختــرصات منــه »يريــد الصحــاح« كتــاب: 

الشــواهد«)103(. بحــذف  الفــالح«.....  »نجــد 

يوجد مخطوطاً)104(.

حىل النواهد عىل ما يف الصحاح من الشواهد 

للصفدي:

أيبــك  بــن  خليــل  الصفــاء  أيب  الديــن  لصــالح 

764ه( )ت:  الصفــدي 

ألّفــه قبــل )نفــوذ الســهم(، ويبــدو أنــه اعتمــد بعــض 

بــري( مــن دراســة  ابــن  الــيء عــىل مــا يف )حــوايش 

الشــواهد، كــام يبــدو أنــه مل يتعــرّض فيــه إال إىل إكــامل 

الشــواهد ورشحهــا ونســبتها إىل أصحابهــا وخللهــا، أمــا 

مــا فيهــا مــن تصحيــف فرتكــه لـ)لنفــوذ الســهم(.

بصحــاح  يفــه  تعر ء  ثنــا أ خليفــة  حاجــي  ذكــره 

. )1 0 5 ( هــري لجو ا

نحــو ســنة  برلــني 6٩48 نســخت  نســخة يف  منــه 
10٩0ه)106(

نفوذ السهم فيام وقع فيه الجوهري من الوهم:

أيبــك  بــن  خليــل  الصفــاء  أيب  الديــن  لصــالح 

764ه( )ت  الصفــدي 

خزانــة  يف  البغــدادي  القــادر  عبــد  إليــه  نســبه 

أثنــاء تعريفــه بصحــاح  األدب)107(وذكــره حاجــي خليفــة 

.)108 الجوهــري)

مــا يف  النواهــد( ليجمــع  بعــد كتابــه )حــىل  ألّفــه 

الصحــاح مــن تصحيــف، ووهــم الســابقني عليــه الذيــن 

ألّفــوا يف ذلــك، منهــم مــن اختــرص فأخــّل كأيب ســهل 
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الهــروي، وعــيل بــن حمــزة البــرصي، ومنهــم مــن أطنــب 

وأهمــل بعــض األوهــام كابــن بــري.

ويشــري تاريــخ تصنيــف )غوامــض الصحــاح( )ونفــوذ 

الســهم( إىل أنــه صّنفهــام يف ســنة واحــدة هــي ســنة 

قبــل وفاتــه بســبع ســنوات... وكان يســّود  757ه أي 

الكتــاب، ثــم يعيــد تبييضــه بخطّــه، ثــم يســمعه أو يقــرؤه 

للتصحيــح.

ومل يصــل إلينــا كتــاب نفــوذ الســهم كامــالً، ووصــل 

إلينا مام بقي منه نسختان خطيتان متفقتان يف أنهام 

تنتهيان بنهاية مادة )ه دم( وهام منقولتان من مسودة 

املؤلــف، ومتثـّـالن الجــزء األول مــن الكتاب.وهــام عــىل 

النحــو التايل:

 ،6834 ورقمهــا  برتكيــا،  العموميــة  بايزيــد  نســخة 

وأوراقهــا ٩5 ورقــة، ونســخة مكتبــة شــهيد عــيل، برتكيــا، 

ورقمهــا: ٢701، وأوراقهــا 10٩ ورقــة مــن القــرن الثــاين 

عر الهجري، نقلت من نسخة بخط املؤلف تاريخها 

ســنة 757ه)109(.

وهاتان النسختان مصورتان مبركز البحث العلمي 

بجامعــة أم القــرى، ورقامهــا عــىل التــوايل: 3٢3لغــة، 

331 لغــة.

طبــع محققــاً بتحقيــق محمــد عايــش - دار البشــائر 

اإلســالمية - ط1، 14٢7ه ٢006م

اعرتاضات عىل مواضع من صحاح الجوهري:

يعقــوب  بــن  محمــد  الديــن  مجــد  الطاهــر  أليب 

817ه( )ت  الفريوزآبــادي 

ذكر له سزكني مخطوطا يف كوبرييل، وشهيد)110(.

القاموس املحيط:

ســيأيت الحديــث عنــه مفصــالً يف بحــث مســتقل 

بحــول اللــه.

جامع اللغة:

لحســام الديــن محمــد بــن حســن بــن عــيل األدرنــوي 

)ت: 866ه(

تضّمــن إصــالح مــا وقــع مــن الخلــل يف الصحــاح، 

الفاتــح  الســلطان محمــد  برســم  وزيــادات عليــه، كتبــه 

وفــرغ مــن تأليفــه ببلــده أدرنــة، ســنة 854ه.

قــال حاجــي خليفة:«ذكــر فيــه أن صحــاح الجوهــري 

اللغــة مــن  لــه يف معرفــة  مشــتمل عــىل مــا ال مدخــل 

األشــعار واألمثــال واألنســاب، واختــرصه بعضهــم ولكنــه 
أخــّل...«)111(

يريــد حســام  مــا نصه:»ولــه  الــزركيل  أعــالم  ويف 

الديــن األدروين« كتــاب جامــع اللغــة، رأيتــه يف مكتبــة 

كالقامــوس«)112(. ترتيبــه  الرقــم 5٢٩3  مغنيســا 

منــه مخطوطــة مبكتبــة عــارف باملدينــة يف مجلــد 

عدد أوراقة 3٩٢ ورقة، متّت كتابتها سنة ٩48ه، ومنه 

مخطوطــة أخــرى مبكتبــة املتحــف الريطــاين، نســخت 

ســنة ٩3٩ه)113(.

الراموز:

)ت:  األدرنــوي  عــيل  بــن  الحســن  بــن  ملحمــد 

الســابق. الكتــاب  صاحــب  866ه(، 

فيــه  جــرّد  الســابق،  للكتــاب  جديــد  تنقيــح  وهــو 

الصحــاح مــن الشــواهد، واألمثــال واألنســاب، وأضــاف 

إليــه زيــادات مــن فائــق الزمخــري، ونهايــة ابــن األثــري، 

ومغرب املطرزي، وأوجز ما أمكنه يف الرح والتفسري، 

واســتعمل فيــه الرمــوز لغــرض اإليجــاز.

وقــد اتّهــم األدرنــوي الجوهــري اتّهامــاً غــري صحيــح؛ 

بــأن مــا نقلــه مطعــون فيــه، وكتابــه  اتّهمــه يف مقدمتــه 

الصحــاح، بخــالف الصــواب مشــحون.

بتقليــل  الــكالم  وشــّذبت  فاتحتــه:»..  مــن  قــال 

األلفاظ وتكثري املعاين، وهذبته باإلشارات املوضحة 

للمــرام لتشــييد املبــاين، فــأرشت إىل قــول اللــه »تــع« 

بحــرف »ق«، وإىل الحديــث بحــرف »ح« وإىل تأنيــث 

التــي تجــرى عــىل مذكرهــا بهــا بحــرف »ثــه«  الصفــات 

معناهام املؤنث بهاء، وإىل اسم رجل بحريف »سم«، 

وأرشت بحــريف »عــز« إىل أنــه يتعــدى ويلــزم، واكتفيــت 
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بذكــر صيغــة الفعــل ثالثيــاً أو غــريه عــن إيــراد مــا اطّــرد 

مــن املصــادر والصفــات إال يف مواضــع االلتبــاس، أو 

يف مجــال يحيــد عــن ســنن القيــاس، وآثــرت يف األفعــال 

طريــق املــايض الغائــب عــىل املتكلــم لقرصهــا لفظــاً 

وكتابــة إال يف املعتــّل بيانــاً ألصــل الكلــم، فجــاء بحمــد 

اللــه كتابــاً جامعــاً للفوائــد، خاليــاً عــن الزوائــد، مســمى 

بالرامــوز، لكونــه مجمــع أنهــار الرمــوز، فقــد وافــق اســمه 
معنــاه، وطابــق مســامه«)114(

وعــىل كل حــال فالرامــوز معجــم جليــل، فيــه حوايل 

مثانــني ألــف مــادة، وفيــه نــوادر وفوائــد لغويــة جليلــة، 

وســمته البــارزة اإليجــاز الدقيــق)115(.

منــه مخطوطتــان مبكتبــة عــارف باملدينــة إحداهــام 

برقــم: »5٩لغــة« يف 800 صفحــة مّتــت كتابتهــا ســنة 

تــم  ألــف صفحــة  برقــم: »60لغــة« يف  ٩61ه والثانيــة 

استنســاخها أيضــاً ســنة ٩61ه ومنــه مخطوطــة مبكتبــة 

فــرغ منهــا  باســتانبول يف ثالثــة مجلــدات  ينــي جامــع 

نســخة  الكتــب املرصيــة  ناســخها ســنة ٩88ه.وبــدار 

مصــورة مــن أصــل مبكتبــة باألســتانة)116(.

البيــيل،  الرفاعــي  املــوايف  األول:  الجــزء  حّقــق 

القســم  وحّقــق  1٩8٢م،  دكتــوراه  األزهــر،  جامعــة 

-جامعــة  العريــان  عــيل  عبدالحفيــظ  محمــد  الثــاين 

األزهر-دكتــوراه1٩81م والقســم الثالــث: محمــد عــيل 

دكتــوراه.  - األزهــر  جامعــة   - الردينــي  عبدالحكيــم 

مخترص الصحاح:

ملحمود بن أويس، جرّد فيه الصحاح من الشواهد 

وأوجز يف الرح.

عــارف باملدينــة يف 300  منــه مخطوطــة مبكتبــة 

ورقــة، متّــت كتابتهــا ســنة 887ه)117(.

مخترص الصحاح

التــريوي املعــروف  بــن مصطفــى  للمــوىل محمــد 

بالعيــي )ت: 1016ه(

ذكره حاجي خليفه، وقال بشأنه: »هو أنفع وأفيد 

من مختار الصحاح، كذا قيل، ولكنه غري مشهور«)118(.

تنقيح الصحاح

لعيل العيل آبادي

ذكره بروكلامن يف تاريخ األدب العريب من الرتجمة 

العربية.منه مخطوطة باألسكوريال)119(.

تنقيح الصحاح

بــن شــاكر  اللــه  بــن عبــد  الرحيــم  الكــرم عبــد  أليب 

املعــداين.

مــن  العــريب)120(  تاريــخ األدب  بروكلــامن يف  ذكــره 

العربيــة. الرتجمــة 

له مخطوط باملكتب الهندي وباريس)121(.

تنقيح الصحاح

ملحمود بن أحمد بن نجم الدين الحنفي.

ذكره بروكلامن يف تاريخ األدب العريب من الرتجمة 

العربية.له مخطوط ببودليانا)122(.

رسالة يف بيان ما يف الصحاح من األوهام.

ملحمــد بــن محمــد بــن صالــح الطربــزوين الشــهري 

باملــدين )ت 1٢00ه(
ذكرها إسامعيل البغدادي)123(

 ةصة

وبعــد فقــد كان الغــرض مــن هــذه الدراســة املفصلــة 

لكتــب االســتدراك عــىل الصحــاح هــو أن نتتبــع بــيء 

من التدقيق االمتداد األفقي لتلك الظاهرة، ونرسم لها 

خطــاً بيانيــاً تقريبيــاً يوضــح املجــال الــذي امتــدت فيــه.

هــذا االمتــداد الــذي اســتغرق يف مســافته الزمنيــة 

مايقــارب قرنــاً متواصــالً عــر أجيــال متعــددة، ومندفعــاً 

يف شكل موجات متوثّبة، يف كل دفعة منها ترز قمم 

شــامخة تحمــل أعــالم الظاهــرة وعالماتهــا.

للمنتفــع،  نافعــة  قيِّمــة  هــا  أَُعدُّ نتائــج  ظهــرت مثــة 

أبــرز  ومــن  الــدرس املعجمــي إضافــات،  تضيــف إىل 
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هذه النتائج ما ييل:

اســتعامل املصطلحــات . 1 اللغويــني يف  اختــالف 

الدالّــة عــىل االســتدراك عــىل الصحــاح، منهــا:

مــا أغفلــه  أو  مــا أهملــه فــالن  التذييــل،  أو   الذيــل 

التنبيــه  ا ألوهــام، االعرتاضــات،  فــالن، األغــالط، 

أو  اإلصــالح  عــىل...،  الــرّد  والتنقيــح،  واإليضــاح 

عــىل... نقــود  التصحيــح، 

االســتدراك، . ٢ التأليــف يف  أســباب  عــن  الكشــف 

أبرزهــا: ومــن 

الكلــامت  كل  تدويــن  بوجــوب  العلــامء  إميــان 

اللغــة. تنمــي  ثــروة  وأنهــا  اللغويــة، 

-عدم اســتقراء كالم العرب اســتقراًء كامالً؛ لســعة 

اللغــة العربيــة، وضخامــة عــدد مفرداتهــا. فاســتدراك 

املتأخريــن منهــم عــىل املتقدمــني الكثــري مــن األلفــاظ 

تنفــي عنهــم )اإلحاطــة(.

إليهــا الدراســة،  التــي توصلــت  النتائــج  أبــرز  هــذه 

وليســت محصــورة فيهــا؛ فــإن مثــة نتائــج جزئيــة وردت 

التــي  التوصيــات  أمــا  البحــث،  مبثوثــة يف تضاعيــف 

تــويص بهــا الدراســة فهــي مــا يــيل:

- إن املعاجــم اللغويــة الحديثــة ينبغــي أن تســتفيد 

عــىل  كتبــت  التــي  واالســتدراكات  الحــوايش  مــن 

مــن األخطــاء والتصحيفــات  كثــرياً  لتجنــب  املعاجــم؛ 

العربيــة. تخللــت املعاجــم  التــي  والتحريفــات 

-إن علينــا أن نفيــد مــن تراثنــا فنأخــذ مــا صلــح منــه 

–وهــو كثــري- ونشــيد ونقيــم البنيــان عليــه؛ لنخــدم ديننــا 

ولغتنــا وأمتنــا.

-جمــع املســتدركات عــىل الصحــاح وعــىل غــريه 

معاجــم اللغــة، الســتخراج ألفــاٍظ جديــدة ومقارنتهــا مبــا 

ســبق.

ويف ختام هذا البحث أسأل الله بأسامئه الحسنى 

وصفاتــه العــىل أن يجعــل مــا ُســطِّر فيــه خالًصــا لوجهــه 

الكريــم، وأن يجعلــه يف ميــزان الحســنات، وأن ينفــع بــه 

إخــواين مــن املســلمني، إنــه قريــب مجيــب الدعــوات.

والحمد لله رب العاملني

املصادر ياملعاجع

أبــو عــيل الفــاريس حياتــه ومكانتــه بــني أمئــة التفســري والعربيــة، 	 

شــلبي،  إســامعيل  عبدالفتــاح  والنحــو-  القــراءات  وآثــاره يف 

الطبعــة الثالثــة 140٩ه /1٩8٩م، دار املطبوعــات الحديثــة- 

الريــاض.

إضــاءة الرامــوس وإضافــة النامــوس عــىل إضــاءة القامــوس- أبــو 	 

الفــايس، تحقيــق: عبدالســالم  الطيــب  بــن  اللــه محمــد  عبــد 

الهاشــمي - مطبعــة فضالــة -  الراجحــي  الفــايس، د.التهامــي 

املحمديــة - املغــرب 1403ه/ 1٩83م

األعــالم - خــري الّديــن الــّزركيل، دار العلــم للماليــني - بــريوت - 	 

الطبعــة الثامنــة.

إنبــاه الــرواة عــىل إنبــاه النحــاة- عــيل بــن يوســف القفطــي )ت 	 

الطبعــة األوىل  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  646ه( حققــه: محمــد 

1406ه /1٩86م، دار الفكر العريب- القاهرة، مؤسسة الكتب 

الثقافيــة- بــريوت.

البحــث اللغــوي عنــد العــرب - د. أحمــد مختــار عمــر، الطبعــة 	 

الســابعة 1٩٩7م - عــامل الكتــب - القاهــرة.

البدايــة والنهايــة - ابــن كثــري )ت774ه( الطبعــة األوىل 1408ه 	 

/ 1٩88م، دار الريــان للــرتاث- مــرص.

يــن 	  الدِّ جــالل   - والنحــاة  اللغويــني  الوعــاة يف طبقــات  بغيــة 

إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  ــيوطي) ت ٩11ه( حققــه: محمــد  السُّ

بــريوت. العرصيــة-  املكتبــة  األوىل،  الطبعــة 

بيــدي )ت 	  الزَّ - محمــد  القامــوس  مــن جواهــر  العــروس  تــاج 

بــريوت.  - الحيــاة  مكتبــة  1306ه،  األوىل  الطبعــة  1٢05ه(، 

بــن حــامد الجوهــري 	  العربيــة - إســامعيل  اللغــة وصحــاح  تــاج 

)ت 3٩6ه /عــىل التقريــب( تحقيــق: أحمــد عبدالغفــور عطــار، 

الطبعــة الثالثــة 1404ه/1٩84م، دار العلــم للماليــني- بــريوت.

تاريخ األدب العريب - كارل بروكلامن ج٢ - ترجمة د. عبد الحليم 	 

النجار، الطبعة الثالثة - دار املعارف - القاهرة.
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تاريــخ الــرتاث العــريب - فــؤاد ســزكني - املجلــد الثامــن- ترجمــة 	 

د.عرفة مصطفى، مراجعة د. مازن عاموي، طبعة جامعة اإلمام 

محمد بن ســعود 1408ه /1٩88م

تاريــخ الــرتاث العــريب - فــؤاد ســزكني - املجلــد الثــاين ترجمــة 	 

حجــازي.،  فهمــي  محمــود  د.  مراجعــة  مصطفــى،  د.عرفــة 

د.ســعيد عبدالرحيــم، طبعــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود، 

1403ه /1٩83م

التكملــة والذيــل والصلــة لكتــاب تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة - 	 

الحســن بــن محمــد بــن الحســن الصغــاين )ت 650ه( حققــه: 

عبدالعليم الطحاوي، راجعه: عبد الحميد حسن - دار الكتب 

- القاهــرة 1٩70م

التكملــة والذيــل والصلــة ملــا فــات صاحــب القامــوس مــن اللغــة 	 

تحقيــق: مصطفــى  بيــدي )ت1٢05ه(  الزَّ مرتــى  - محمــد 

حجازي، مراجعة: محمد مهدي عالم، الطبعة األوىل 1406ه 

/ 1٩86م - مجمــع اللغــة العربيــة القاهــرة.

التنبيــه واإليضــاح عــام وقــع يف الصحــاح - أبــو محمــد عبــد اللــه 	 

بــن بــري املــرصي )58٢ه( تحقيــق: مصطفــى حجــازي، الطبعــة 

األوىل1400ه /1٩81م.

األزهــري )ت 	  أحمــد  بــن  أبــو منصــور محمــد   - اللغــة  تهذيــب 

370ه( تحقيــق: عــدد مــن املحققــني، الطبعــة األوىل 1384ه 

الــدار املرصيــة. / 1٩64م، املؤسســة املرصيــة العامــة- 

فاضــل 	  د.   - الزمخــري  عنــد  واللغويــة  النحويــة  الدراســات 

1٩70م. بغــداد  الســامرايئ، 

دراسة يف اللهجات العربية القدمية - د. داود سلوم، الطبعة 	 

األوىل 1406ه/ 1٩86م عامل الكتب – بغداد.

الفــارايب 	  إبراهيــم  بــن  إســحاق  إبراهيــم  أبــو   - األدب  ديــوان 

اللغــة  مجمــع   - عمــر  مختــار  أحمــد  د.  تحقيــق:  )ت350ه( 

13٩4ه. مبــرص-  العربيــة 

بــن 	  تأليــف: إســامعيل  ـ  العربيّــة  اللّغــة وصحــاح  تــاج  الّصحــاح 

د الجوهــري ت 3٩3هـــ، تحقيــق: أحمــد عبدالغفــور عطــار،  حــامَّ

دار العلــم للماليــني ـ بــريوت، الطّبعــة الثّانيــة 13٩٩هـــ - 1٩7٩م.

الغفــور 	  ـ أحمــد عبــد  العربيــة  الصحــاح ومــدارس املعجــامت 

ـ 1٩٩0م. الرابعــة، 1410هـــ  الطبعــة  بــريوت –  عطــار، 

الصغــاين اللغــوي وكتابــه مجمــع البحريــن يف اللغــة - دراســة 	 

مــع تحقيــق املجلــد األول مــن الكتــاب، إعــداد الباحــث: ســمري 

ســعد كجــو، رســالة دكتــوراه، جامعــة اإلســكندرية - كليــة اآلداب 

1٩7٩م. مــرص.

غوامــض الصحــاح - صــالح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، 	 

تحقيــق: د. عبــد اإللــه نبهــان - مكتبــة لبنــان - الطبعــة األوىل 

1٩٩6م.

القاموس املحيط- محمد بن يعقوب الفريوزآبادي ) 817ه(، 	 

إعــداد وتقديــم محمــد عبدالرحمــن املرعشــيل، الطبعــة األوىل 

1417ه/ 1٩٩7م - دار إحيــاء الــرتاث العــريب- بــريوت.

كتاب العني يف ضوء النقد اللغوي - د. نعيم سلامن البدري، 	 

دار أسامة - عامن - األردن، الطبعة األوىل 1٩٩٩م.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون- حاجي خليفة )ت 	 

1067ه(، مكتبة املثنى- بغداد.

اللهجــات يف الكتــاب لســيبويه أصواتــاً وبنيــة، صالحــة راشــد آل 	 

غنيــم – طبــع جامعــة أم القــرى – الطبعــة األوىل – 1405 هـــ

مجمل اللغة - أحمد ابن فارس )ت 3٩5ه( تحقيق: زهري عبد 	 

املحسن سلطان - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية 1406ه.

ــيوطي) ت 	  يــن السُّ املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا - جــالل الدِّ

٩11ه( تحقيــق: محّمــد أحمــد جــاد املــوىل وزميليــه - دار الفكــر.

معجــم األدبــاء ـ لياقــوت الحمــوي ت 6٢6هـــ، دار إحيــاء الــرتاث 	 

العــريب ـ بــريوت ـ لبنــان.

ين أيب عبدالله ياقوت بن عبدالله 	  معجم البلدان ـ لشهاب الدِّ

الحمــوي ت 6٢6هـــ، تحقيــق: فريــد الجنــدي، طبــع دار الكتــب 

العلميّة ـ بريوت، الطّبعة األوىل 1410هـ

ــار، دار مــرص 	  املعجــم العــريب »نشــأته وتطــّوره« ـ د. حســني نصَّ

للطباعــة، 1٩88م –1408هـــ.

-معجم كتاب العني- الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت170ه( 	 

تحقيــق: د. مهــدي املخزومــي، ود. إبراهيــم الســامرّايئ، دائــرة 

الشــؤون الثقافيــة والنــر.

املولــد يف العربيــة دراســة يف منــو اللغــة وتطورهــا بعــد اإلســالم 	 

- د.حلمي خليل، الطبعة الثانية 1405ه/ 1٩85م دار النهضة 

العربيــة - بــريوت، لبنان.

يــن 	  الدِّ كــامل  الــركات  أبــو   - األلبــاء يف طبقــات األدبــاء  نزهــة 

تحقيــق:  577ه(،  األنبــاري )ت  بــن  محّمــد  بــن  عبدالّرحمــن 

د. إبراهيــم الّســامرّايئ، مكتبــة املنــار - األردن، الطّبعــة الثّالثــة 

1٩85م. 1405ه/ 

يتيمة الدهر للثعالبي - تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، 	 

الطبعة الثانية 1375ه/ 1٩56م، مطبعة السعادة - القاهرة.
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الجوهري: نسبة إىل الجوهر، وهو الحجر النفيس املعروف،   1

نســب لبيعــه أو لجلوســه عنــد بائعــه، أو لحســن خطّــه، ونســق 

بعلــوم  فنــون األدب، ومعرفتــه  أو لجمعــه  كالجوهــر،  حروفــه 

العرب، وإحاطته بنفائس فرائد اللغة التي مل يصل إليها غريه. 

إضــاءة الرامــوس وإفاضــة النامــوس عــىل إضــاءة القامــوس ٩/٢

كتــب  إىل  فلريجــع  مطّولــة  أرادهــا  ومــن  ترجمتــه،  اختــرصت   

الرتاجــم: نزهــة األلبــاء ص ٢5٢، ومعجــم األدبــاء 151/6 وإنبــاه 

الرواة 1/ ٢٢٩، وشــذرات الذهب 3/ 3٢6 و املزهر 1/ ٩7، 

وبغية الوعاة 446/1 وإضاءة الراموس وإفاضة الناموس عىل 

إضــاءة القامــوس 5/٢- 11 ومقدمــة تهذيــب الصحــاح، أحمــد 

عبــد الغفــور عطّــار.

معجم األدباء 151/6-15٢  ٢

وصــف بأنــه فــارس العربيــة، وحائــز قصــب الســبق فيهــا. انتهــت   3

إليــه الرئاســة يف النحــو وانفــرد بــه.

ينظر: نزهة األلباء: ٢0٩، ومعجم األدباء 18/ 157، وأبو عيل   

الفــاريس، حياتــه، ومكانتــه بــني أمئــة التفســري العربيــة وآثــاره يف 

القــراءات والنحــو د. عبــد الفتــاح إســامعيل شــلبي. ص 134

كتــاب  يــرح  العربيــة، ومل  لــه يف علــم  نظــري  بأنــه ال  وصــف   4

ســيبويه أحــد أفضــل منــه، ولــو مل يكــن لــه غــريه لكفــاه فضــالً. 

األلبــاء ص٢٢8 نزهــة  ينظــر: 

ينظر: نزهة األلباء ص ٢5٢، وإنباه الرواة 1/ ٢٢٩  5

هــو عبــد الرحيــم بــن محمــد البيشــي األســتاذ اإلمــام أبــو منصــور   6

األديــب الواعــظ األصويل.ينظــر: معجــم األدبــاء 6: 163، وذكــره 

يف رســم بيشــك مــن معجــم البلــدان1/ 5٢8فقــال مــا لفظــه: 

»بيشــك بالكــرس ثــم الســكون وشــني معجمــة مفتوحــة وكاف، 

أبــو  ّمــن نواحــي نيســابور..... وإليهــا ينســب  قصبــة كــورة ر خ 

منصور عبد الرحمن بن محمد البيشي، كان من أهل الرياسة 

والجاللــة والعظمــة والــروة، وكان أبــو نــرص إســامعيل بــن حــامد 

الجوهــري اللغــوي صاحــب كتــاب الصحــاح رشيكــه بنيســابور«.

معجم األدباء 153/6  7

ينظر: معجم األدباء 6/ 158-15٩  8

املصدر السابق 6/ 158-15٩  ٩

بغية الوعاة 447/1  10

ينظر: نزهة األلباء ص 3٢1، واملزهر 1/ ٩٩  11

اختلف يف ضبط لفظ الّصحاح، فالجاري عىل ألسنة الناس   1٢

الكرس، وينكرون الفتح، ورّجحه الخطيب التريزي عىل الفتح، 

وأقــرّه الســيوطي يف املزهــر، ومنهــم مــن رّجــح الفتــح.

والحــّق صّحــة الروايتــني وثبوتهــام مــن جهــة املعنــى، ومل يرد عن   

ينظــر: املزهــر ٩7/1، وإضــاءة  املؤلــف تخصيــص أحدهــام. 

القامــوس ٢/8 النامــوس عــىل إضــاءة  الرامــوس وإفاضــة 

مقدمة الصحاح 33/1  13

املصدر السابق33/1  14

أما القايل فلم يشافه األعراب إمنا اعتمد مؤلفات من سبقه،   15

اللغــة  تهذيــب  الصحيــح مقدمــة  األزهــري  التــزام  عــن  وينظــر 

40/1، وعــن التــزام ابــن فــارس الصحيــح مقدمــة مجمــل اللغــة 

75/1

معجم األدباء 154/6  16

املزهر 1/7٩  17

ينظر: إضاءة الراموس وإفاضة الناموس عىل إضاءة القاموس   18

5/٢

إضاءة الراموس وإفاضة الناموس عىل إضاءة القاموس ٢/5  1٩

الصحاح )بصع( 1186/3، وينظر: املزهر 111-110/1  ٢0

اتّفق املؤرخون عىل أن العدنانيني يرجع نسبهم إىل إسامعيل   ٢1

عليــه الســالم، وأن )ربيعــة ومــرض مــن ولــد إســامعيل( تفّرعــت 

منهــم القبائــل والبطــون العدنانيــة.

الفــرع األول: مــرض: انقســمت مــرض إىل قســمني عظيمــني،   

عيــالن. قيــس   - خنــدف   - هــام: 

وخنــدف قبائــل عــدة منهــا: متيــم، وهــي أكــر قواعــد العــرب.   

وقريــش. وكنانــة،  وهذيــل،  والربــاب،  عديــدة،  بطــون  ذات 

وقيــس عيــالن: تفــرع منهــا: ثقيــف، وهــوازن، وســليم، وغطفان،   

وَغنــّي.

أمــا الفــرع الثــاين: ربيعــة ديارهــم مــا بــني الجزيــرة والعــراق، وقــد   

تفرقت )ربيعة( إثر الحروب التي نشبت بني أبنائها يف أنحاء 

متفرقــة مــن شــبه جزيــرة العــرب.

ومن أشهر قبائل )ربيعة(: أسد ووائل وتغلب.  

ينظر: دراسة اللهجات العربية القدمية، د.داود سلوم ص14،   

واللهجات يف الكتاب لســيبويه أصواتاً وأبنية، صالحة الغنيم 

ص 63
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مقدمة الصحاح33/1  ٢٢

معجم األدباء 6/15٩  ٢3

الصحاح ٢4/1  ٢4

مقدمة القاموس ٩0/1  ٢5

املولدص٢٩8  ٢6

املولد ص300  ٢7

ينظــر عــىل ســبيل املثــال مــادة )كــدأ( و)كشــأ( و)كأل( و)نــدأ(   ٢8

)هــرأ( و)حســب(

ينظر: )كتاب العني وموقف علامء اللغة منه حتى نهاية القرن   ٢٩

الرابــع الهجــري( د.محمــد جبــار املعيبــد ص51، مجلــة مجمــع 

اللغــة العربيــة األردين العــدد 51، الســنة العــرون.

العني ٢00/5  30

)(ينظــر عــىل ســبيل املثــال الصحــاح: مــادة )بقــم( و)مــدن(   31

و)ألــه(.

الصحاح )حقد(  3٢

املصدر السابق )رمد(  33

معجم األدباء 6/6٢  34

املصدر السابق6/ 61و 151/6  35

ينظر: البحث اللغوي عند العرب ص٢٢6  36

معجم األدباء 63/6  37

املصدر السابق 63/6  38

املصدر السابق 63/6  3٩

مقدمة ديوان األدب 1/ 5٢  40

يتيمــة الدهــر 4/ ٢8٩، وانظــر: إنبــاه الــرواة ٢٢٩/1، واملزهــر   41

٩8/1 للســيوطي 

معجم األدباء 156-155/6  4٢

مقدمة لسان العرب 1/ 7  43

املصدر السابق 7/1  44

مقدمة القاموس املحيط 41/1  45

عنــي  بانتســاخه، وممــن  والخطاطــون مولعــني  الوراقــون  كان   46

بكتبــه الخطــاط الشــهري أمــني الديــن أبــو الــدر ياقــوت بــن عبــد 

بامللــي، )ت: 618ه( جــاء يف  اللــه املوصــيل املعــروف 

وفيات األعيان 11٩/6 من ترجمة املذكور »وكان مغرًى بنقل 

) الصحاح( للجوهري فكتب منه نسخاً كثرية، كّل نسخة يف 

مجلــد واحــد، رأيــت منهــا عــدة نســخ، وكل نســخة تبــاع مبائــة 

دينــار.....« ومــن هــذه النســخ واحــدة كانــت باألزبكيــة مبــرص، 

اتخذها الزبيدي مصدراً من بني مصادره يف التاج وذكر ذلك 

يف مقدمــة تــاج العــروس3/1 فقــال

»فــأول هــذه املصنفــات وأعالهــا عنــد ذوي الراعــة وأغالهــا   

وعــىل  الجوهــري،  نــرص  الحجــة أيب  لإلمــام  الصحــاح  كتــاب 

هوامشــه التقييــدات النافعــة أليب محمــد بــن بــري وأيب زكريــاء 

أزبــك«. األمــري  بــه يف خزانــة  التريــزي ظفــرت 

ينظر: داللة األلفاظ ص ٢٢7  47

مقدمة الصحاح –عطار-ص 1٢4  48

إضاءة الراموس وإفاضة الناموس عىل إضاءة القاموس ٢/٢5  4٩

ينظر: مقدمة الصحاح –عطار-ص 1٢٢  50

إنباه الرواة 4/ 178  51

معجم األدباء 35-34/18  5٢

مقدمة الصحاح_ عبد الغفور عطار ص 167  53

املعجم العريب، د.حسني نصار٢/ 511  54

ينظــر: الدراســات النحويــة واللغويــة عنــد الزمخــري، الدكتــور   55

الســامرايئ ص155-154 فاضــل صالــح 

البداية والنهاية 14/ ٢٩5 -٢٩6  56

ينظر: تاريخ الرتاث العريب)م8( 3٩7/1، واملعجم العريب ٢/   57

40٢

ينظــر: معجــم األدبــاء ٢63/18، وكشــف الظنــون ٢/ 1074،   58

158 الصحــاح  ومقدمــة 

ينظــر: معجــم األدبــاء 14/ ٢48، وإنبــاه الــرواة ٢/ 311، وبغيــة   5٩

العــريب )م8( 1/ 3٩8 الــرتاث  الوعــاة ٢05/٢، وتاريــخ 

معجم األدباء ٢48/14  60

ينظر: معجم األدباء ٢18/16، وبغية الوعاة ٢46/٢، وكشــف   61

الظنــون ٢/ 107٢

ينظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 3٩8  6٢

معجم األدباء ٢33/11  63

بغية الوعاة ٢/153- 154  64

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 3٩8  65

ينظر: إنباه الرواة 1٢4/1  66

ينظر: تاريخ األدب العريب ٢6٢/٢  67

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 3٩8  68

إنبــاه الــرواة 335/3، ووفيــات األعيــان 34٢/5، وتاريــخ الــرتاث   6٩

العــريب )م8( 1/ 3٩8
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تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 3٩8  70

هــو محمــد بــن عــيل بــن عمــر الجبــان، قــال عنــه ياقــوت: »أحــد   71

حســنات الــرّي وعلامئهــا األعيــان، جيّــد املعرفــة باللغــة، وكان 

أبنيــة األفعــال، ورشح  ولــه:  بــن عبّــاد،  الصاحــب  مــن ندمــاء 

اللغــة  كبــري يف  كتــاب  اللغــة« وهــو  الفصيــح، والشــامل يف 

الحــروف. معجــم األدبــاء ٢61/18 مصنــف عــىل 

معجم األدباء 4/ 51-4٩  7٢

ينظر: بغية الوعاة 346/1، وكشف الظنون ٢/10٢5  73

ينظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 3٩8  74

التكملة والذيل والصلة 550/6  75

مقدمة الصحاح ص168  76

مقدمة التكملة والذيل والصلة 3/1  77

 ،407  -403  /٢ نصــار  د حســني  العــريب –  املعجــم  ينظــر   78

والبحــث اللغــوي عنــد العــرب ص٢5٢- ٢53 وتاريــخ الــرتاث 

401  /1 العــريب )م8( 

ينظر: املعجم العريب، د.حسني نصار ٢/ 408  7٩

مقدمة الصحاح –عبد الغفور عطار- ص170  80

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 400  81

كشف الظنون ٢/ 15٩٩ – 1600، واملعجم العريب ٢: 408  8٢

تاريخ الرتاث العريب )م8( 403/1  83

ينظــر: الصاغــاين اللغــوي وكتابــه مجمــع البحريــن يف اللغــة،   84

دراســة وتحقيــق املجلــد األول مــن الكتــاب، رســالة دكتــوراه.

ســمري ســعيد كجــو1/ 316

عنوانه يف مخطوط دار الكتب )8 ل تيمور( )التنبيه واإلفصاح   85

عام وقع يف الصحاح(، و يف كشف الظنون )4: ٩4( التنبيه 

واإليضــاح عــام وقــع مــن الوهــم يف كتــاب الصحــاح.

كشف الظنون٩4/4  86

إنباه الرواة٢/ 111  87

ينظر: البحث اللغوي عند العرب ص 134 - ٢5٢  88

ينظــر: تاريــخ الــرتاث العــريب )م8( 1/ 403، واملعجــم العــريب   8٩

518 /٢

ينظــر: معجــم األدبــاء175/15، وبغيــة الوعــاة ٢1٢/٢، وكشــف   ٩0

الظنــون 107٢/٢، ومل يذكــر لــه ســزكني مخطوطــا تاريــخ الــرتاث 

العــريب )م8( 1/ 40٢

ينظــر: كشــف الظنــون107٢/٢، و تاريــخ الــرتاث العــريب )م8(   ٩1

40٢ /1

كشف الظنون٢/ 107٢  ٩٢

تاريخ الرتاث العريب 1/ 403  ٩3

كشف الظنون ٢/ 107٢  ٩4

مقدمة الصحاح –عبد الغفور عطار-ص٢00-٢01  ٩5

بغية الوعاة 1٩4/1، وكشف الظنون ٢/ 107٢  ٩6

بغية الوعاة 1/ 84  ٩7

ينظــر: كشــف الظنــون ٢/ 107٢، و تاريــخ الــرتاث العــريب )م8(   ٩8

411 /1

مقدمة مختار الصحاح ص6  ٩٩

ينظر: تاريخ الرتاث العريب)م8( 1/ 411  100

األعالم٢/316  101

تاريخ الرتاث العريب )م8( 410/1  10٢

كشف الظنون ٢/ 1073  103

تاريــخ األدب العــريب 1/ ٢5٢، وتاريــخ الــرتاث العــريب –)م8(   104

415/1

كشف الظنون ٢/ 1073  105

تاريخ الرتاث العريب )م8( ٢/ 41٢  106

ويف خزانة األدب: )أربعة عر نقالً يف الخزانة(  107

كشف الظنون٢/ 1073  108

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 41٢  10٩

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 41٢  110

كشف الظنون 303/6  111

األعالم 88/6  11٢

ينظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/41٢- 413  113

مقدمة الصحاح –عبد الغفور عطار-ص180  114

املصدر السابق ص181  115

تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 413  116

تاريخ األدب العريب 1/ ٢5٢  117

٢/ 1037 وانظر: تاريخ الرتاث العريب )م8( 1/ 415  118

ينظر: تاريخ األدب العريب ٢6٢/٢  11٩

املصدر السابق ٢/ ٢6٢  1٢0

تاريخ الرتاث العريب)م8( 1/ 415  1٢1

ينظر:تاريخ األدب العريب٢/ ٢6٢  1٢٢

ينظر: هدية العارفني 345/6  1٢3
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 الأف�سية املت�سادة للمدينة يف رواية 
نزل امل�ساكني للطاهر بن جلون

حاممجي إميان
طالبة دكتوراه، إرشاف: د. بن ضحوى خرية، جامعة امحمد بوقرة كلية الحقوق، قسم اللغة العربية بودواو_ بومرداس

ملخص رياية لزل املساك  للقاهع لن جلون

تتحــدث روايــة نــزل املســاكني عــن كاتــب تعيــس بعيــش 

مــن  متذمــر  ولــدان  ولــه  متــزوج  مراكــش،  مدينــة  يف 

حياتــه الزوجيــة التــي ال يشــعر بالســعادة فيهــا، يف هــذه 

الظــروف يتعــرف عــىل فتــاة تعيــش يف ايطاليــا فيأخــذ 

يف مراســلتها عــىل أمــل اللقــاء بهــا يومــا مــا، يف هــذه 

األثنــاء يتلقــى دعــوة مــن محافــظ نابــويل بوجــه الصدفــة، 

فلــم يلبــث إال أن وجــد نفســه يف مدينــة نابــويل مدينــة 

مــكان  عــن  بحثــه  وأثنــاء  فتــاة هيامــه،  أحالمــه وموطــن 

يقيــم فيــه وجــد نفســه أمــام نــزل كئيــب ومقفــر، يقطــن 

بــه مجموعــة أفــراد عــىل شــكل عائلــة واحــدة لكنهــم مــن 

أماكــن مختلفــة وجنســيات مختلفــة وديانــات مختلفــة 

آرابيــال، جينــو، مومــو،  أناماريــا  العجــوز  أيضــا، ومنهــم 

إيــدي، إيفــا...، ليصبــح الــراوي احــد أفــراد هــذه العائلــة 

التعيســة الشــقية إذ كلهــم ضحايــا حــب فاشــل قادهــم 

لذلــك ســامه  مبكــرا،  والشــيخوخة  الكهولــة  إىل ســن 

الكاتــب نــزل غرقــى الحيــاة، ومــن هنــا تبــدأ قصتــه مــع 

نابــويل، فــكان يبحــث عــن فتــاة أحالمــه حينــا ويراســل 

زوجتــه وأوالده أحيانــا أخــرى، وظــل يتنقــل هنــا وهنــاك 

علــه يجــد مــراده.

وحــني عودتــه يجتمــع مــع أفــراد النــزل ليســتمع إىل 

قصصهــم املؤملــة وكيــف وانتهــى بهــم األمــر اىل مــكان 

كهــذا، ظــل الكاتــب عــىل هــذه الحــال إىل أن جــاء يــوم 

التقــى فيــه بفتــاة أحالمــه التــي كان

ينســج لهــا قصصــا ورديــة يف أحالمــه ويصورهــا قمــة 

يف الجــامل والروعــة، لكــن يف الواقــع تفاجــأ أنهــا فتــاة 

كسيحة وليست جميلة كام تصورها، ليقرر بعد ذلك 

الرجــوع إىل أوالده وزوجتــه يف مراكــش لكــن يف أثنــاء 

غيابــه ظنــت زوجتــه انــه قــد مــات فتزوجــت مــن إبراهيــم 

البقــال وباعــت املنــزل، ثــم جمعــت كل كتبــه وأشــياؤه 

يف قبــو مقفــر ومتعفــن يشــبه متامــا النــزل الــذي كان 

يعيــش فيــه يف نابــويل، لينتهــي بــه األمــر وحيــدا كئيبــا 

يف ذلــك القبــو وال يجــد رفيقــا ســوى كتبــه وأوراقــه التــي 

أصبحــت مــالذه األخــري وموطــن أرساره ومعاناتــه.

عنــارص  مجموعــة  عــىل  العربيــة  الروايــة  تحتــوي 

أساسية ال ميكن االستغناء عنها يف بناء املن الروايئ 

كالشــخصيات، األحــداث، الزمــان واملكان...وغريهــا، 

حيــث يعــد املــكان مــن أهــم عنارصهــا أو كــام يســمى 
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فاعــال  عنــرصا  يعترونــه«  »الفضــاء«إذ  البعــض  عنــد 

يف الروايــة ألنــه يتميــز بأهميــة كبــرية يف تأطــري املــادة 

الحكايــة وتنظيــم األحــداث وعالقــات والــرؤى ووجهــات 

النظــر املختلفــة مــن قبــل الــراوي«1يف إطــار معــني ينتــج 

دالالت مختلفــة ومتداخلــة مــن خــالل تفاعلــه مــع باقــي 

عنــارص التشــكيل الــروايئ.

الفضاء الحميمي للمدينة

تجري أحداث رواية »نزل املساكني« يف مدينة نابويل 

االيطاليــة التــي تحولــت إىل مســاحة نابضــة باألحــداث 

واملفارقات التي تجعل من هذا الفضاء الجامد فضاء 

متحركا، وموجها ألحداث من بؤرة إىل أخرى يف خضم 

هذا الفضاء الجغرايف العام الذي«يلجا إليه الروائيون 

لتقديــم إشــارات جغرافيــة تعمــل عــىل تحريــك خيــال 

القــارئ، أو لتحقيــق استكشــافات منهجيــة لالماكــن« 2 

ليغــوص القــارئ يف عــامل الروايــة وفضائهــا ويستشــعر 

أحداثهــا لحظــة تلــو األخــرى متامــا مثلــام عاشــها الــراوي.

مــن طــرف  نابــويل بوصــف دقيــق  حظيــت مدينــة 

الكاتــب، وصــف مشــحون بعواطــف اإلعجــاب واالنبهــار 

ملدينــة األحــالم التــي صورهــا بــن جلــون يف دوامــة مــن 

وإطاللتهــا  الســاحر  بقــدر جاملهــا  إذ  املتناقضــات، 

الرائعــة عــىل البحــر واملزينــة بأنــوار املصابيــح ليــال عــىل 

آفــات ومغامــرات خطــرية شــتت  مــن  تكتنفــه  مــا  قــدر 

الكيــان اإلنســاين وضيعتــه يف دهاليزهــا، ويف مقابــل 

نــزال »بائســا وســط مدينــة  الكاتــب«  لنــا  ذلــك يصــف 

نابــويل، حيــث يبــدو التعــارض واضحــا يف ثنائيــة دالليــة 

تجمع بني العام »املدينة« و«الخاص«، إذ من هناك 

تبــدأ معانــاة اإلنســان وتنطلــق رصخــة مدويــة تقــي كل 

جامل يف الوجود ال يهتم بالذات اإلنسانية ومبعاناتها.

الفضاء غر الحميمي

يظهــر الجانــب اإلبداعــي للنــص األديب دامئــا مــن خــالل 

االنزياحــات اللغويــة وغــري اللغويــة وكــذا املجــازات التــي 

تصنعها املفاراقات والعالقات املتداخلة واملتضادة 

باألثــر  مــام يجعلــه »يرتبــط  الــروايئ  التشــكيل  لعنــارص 

مــن  شــبكة  عــر  ذلــك  ويتــم  مكوناتــه،  بــكل  الــروايئ 

العالقــات يبنيهــا مــع باقــي املكونــات فيطبعها بطابعه، 

ليحــدث اإليهــام بواقعيــة األحــداث ويســاهم يف خلــق 

باقــي  مــع  للعمــل يف عالقــة جدليــة  العاملــة  الداللــة 

الــروايئ املحــور  الفضــاء  وبالتــايل يصبــح  العنــارص«3 

األســايس الــذي تــدور حولــه األحــداث وميكــن أن نجــده 

األخــرى،  وعواملهــا  الروايــة  شــخصيات  مجســدا يف 

مرتابطــة  متعــددة،  أفضيــة  الواحــد  الفضــاء  فيصبــح 

حينــا ومتناقضــة أحيانــا أخــرى مــام يفتــح املجــال لتعــدد 

التأويــالت وتنوعهــا حســب كل قــارئ وخلفيتــه.

تشخيص الفضاء

بــن جلــون فضــاء روايتــه ممثــال يف أســامء  لقــد صــور 

شــخصياتها باعتبــار أن كل شــخصية متثــل إيديولوجيــة 

قامئــة بذاتهــا، والشــخصية الروائيــة كــام يعرفهــا فيليــب 

مــا يصــدق عــىل  هامــون هــي« عالمــة يصــدق عليهــا 

كل العالمــات الن وظيفتهــا خالفيــة، فهــي كيــان فــارغ، 

بيــاض داليل ال قيمــة لهــا إال مــن خــالل انتظامهــا  أي 

داخــل نســق هــو مصــدر الــدالالت فيهــا ومنطــق تلقيهــا 

أيضا »4 إذ ميكن أن نســقط دالالت مختلفة عىل كيان 

الشــخصية ونلبســها مفاهيــم إيديولوجيــة حســب كل 

شــخصية يف الروايــة ومكانتهــا، وبالتــايل يصبــح الفضــاء 

الواحــد أفضيــة متعــددة ومتضــادة ناتجــة عــن التنويــع 

يف عنــارص التشــكيل الــروايئ، فنجــد مثــال أن العجــوز 

أنــا  نابــويل يف قولهــا«  آرابيــال تجســد مدينــة  اناماريــا 

مــرآة نابــويل أنــا الخلــد األكــر قدمــا، األكــر شــيخوخة، 

احــرس مركــب البــؤس والنبــل العظيــم، حارســة ألجمــل 

غلطــة يف تاريــخ نابــويل إنــه نــزل املســاكني«5 لكــن هنــا 

يكمــن التعــارض والتضــاد، فكيــف المــرأة عجــوز بائســة، 

فقــرية كئيبــة تقطــن يف نــزل مقفــر، أن تكــون مــرآة ملدينــة 

جميلة مثل مدينة نابويل، كام أن اسم الشخصية »أنا 
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يــدل عــىل الفخامــة واالرســتقراطية، إال  آرابيــال«  ماريــا 

انــه يتعــارض مــع مدلولــه »الشــخصية« ليحيــل إىل هــذا 

الكيــان البائــس التعيــس.

مــن خــالل هــذه الشــخصية نكتشــف كيــف تحولــت 

يرتقــي باإلنســان  مــن عــامل متحــرض ومتمــدن  املدينــة 

ويرفعــه مــن عــامل التخلــف والفقــر إىل عــامل آخــر، لتنــزل 

بــه إىل أســفل الدرجــات فيــرده ويجــرده مــن إنســانيته 

وحقوقــه يف الحيــاة، وهكــذا تصبــح »الشــخصية بنيــة 

يقــوم النــص بتشــييدها أكــر مــام هــي معــامر مفــروض 

أنهــا شــخصية ناميــة  مــن خــارج النص«6ومعنــى ذلــك 

باقــي  تنتــج دالالتهــا مــن خــالل عالقاتهــا مــع  ومتطــورة 

شــخصيات الروايــة وعنارصهــا.

ميكــن  الســينيغايل  مومــو  شــخصية  خــالل  ومــن 

متثيــل حــال الالجئــني اإلفريقيــني الذيــن اتخــذوا ســبيل 

الهجرة الرسية إىل أوروبا حال الزماتهم، وبالتايل ميكن 

افريقيــة  مــدن  عــن  عــرت  الشــخصية  أن هــذه  القــول 

متعددة، أو مدن العامل الثالث إن صح القول لتعطينا 

أفضيــة مناقضــة لألفضيــة األوروبيــة، مــام يعكــس ذلــك 

الــرصاع املتــأزم بــني الثقافــات واألعــراف بــني الشــامل 

والجنوب، وكيف يطمح أبناء الجنوب الفقري إىل نعيم 

الشــامل، لكــن الواقــع أمــر وأتعــس، وال يجــدون أنفســهم 

إال ضائعــون فيــام يســمى عجلــة التمــدن والتحــرض، إذ 

ميكننا أن نستشف ذلك من خالل دور الشخصية يف 

الروايــة ألن هــذه األخــرية »ال تكتمــل دالليــا إال بواســطة 

تجميــع املتلقــي ملختلــف املحمــوالت الرسديــة التــي 

تتخلل حركية وصريورة الحدث«7 التي يتبعها املتلقي 

تتنامــى  حيــث  النهايــة  نقطــة  إىل  البدايــة  نقطــة  مــن 

أحــداث الروايــة بواســطة تنامــي شــخوصها، مــن خــالل 

إضافــة  إليهــا،  املوكلــة  والــدالالت  العالمــات  تأديــة 

إىل باقــي األســامء األعجميــة والتــي عــرت عــن املــدن 

األوروبيــة بوجهيهــا الســلبي وااليجــايب.

توظيــف  إىل  لجــأ  الكاتــب  أن  كذلــك  نالحــظ 

القــول  صــح  إن  )مغربيــة(  عربيــة  بأســامء  أشــخاص 

التــي متثــل مدينــة مراكــش تلــك  أمثــال فطومــة ووردة 

العــادات  عــىل  العربيــة املحافظــة  املدينــة املغربيــة 

والتقاليــد، ليحــدث تعارضــا وتناقضــا مــع عــامل ال يشــبه 

العــامل العــريب أو املغــريب يف يشء، لكــن مــن خــالل 

امللحــة يف  الــراوي  رغبــة  نكتشــف  شــخصية فطومــة 

التغيــري والهــروب مــن هــذا العــامل »مدينــة مراكش« إىل 

عــامل آخــر »مدينــة نابــويل« ذلــك أنــه وصفهــا بأنهــا امــرأة 

الوقــت، شــقية وهــي منــوذج  متذمــرة تشــتي طــوال 

المــرأة مهجــورة وتعيســة، لذلــك عمــد إىل تغيــري اســمها 

مــن فطومــة إىل وردة، ووردة هــي الحيــاة التــي يحلــم بهــا 

الــراوي يف مدينــة نابــويل.

وبالرجوع إىل اســم فطومة ذي الخلفية اإلســالمية 

فــان ذلــك يــدل عــىل إن »الروايــة املغربيــة يف مســالة 

التسمية اتجهت إىل احد االتجاهني، فقد استعملت 

األســامء التقليديــة، كــام اســتعملت األســامء املطابقــة 

لواقــع الحيــاة االعتياديــة عــىل درجــة متســاوية تقريبــا«8 

لتتمكــن الروايــة املغربيــة مــن متثــل كل اإليديولوجيــات 

واألفــكار املتقربــة واملتباعــدة يف فضــاء واحــد وهــو 

فضــاء الروايــة.

تأليث االفضية

تعــد مســألة تأنيــث الفضــاء مــن بــني املســائل الهامــة 

ألنهــا  البحــث،  هــذا  يف  إليهــا  التطــرق  يجــب  التــي 

واضحــة املعــامل يف روايــة نــزل املســاكني، إذ ميكننــا 

إن نستشــف ذلــك مــن خــالل الوصــف، فنجــد الــراوي 

روح  بأنهــا«  نابــويل  مدينــة  يصــف  البدايــة  يف  مثــال 

أنثــى، أو امــرأة مــن نــوع أخــر، والنســاء وحدهــن مفاتيــح 

املدن املغلقة والوسيلة األهم لتشم روائحها واخرتاق 

مجاهيلها والوقوف عىل ما تختزنه من أرسار«9 نابويل 

ببلوغهــا  الــراوي وحلــم  أغــرت  التــي  الجميلــة  املدينــة 

مثلام تغري املرأة الســناء الرجال، لكن وراء كل جامل 

ويــالت ومخاطــر الحــرص لهــا.

املتناقضــة  الوجــوه  لنــا  يكشــف  أن  الكاتــب  أراد 
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واملتضــادة ملدينــة نابــويل مــن خــالل شــخصية العجــوز 

الغريبة األطوار، بل ميكن القول أنها شخصية أسطورية، 

فهــي تــروح همــوو النــاس لكنهــا ال تحــب الضجــر، تحــرس 

نفســها  عــن  اإلفصــاح  تريــد  ال  لكــن  اآلخريــن  قصــص 

للغربــاء، تتظاهــر بالســعادة لكــن الحــزن واضــح عليهــا، 

وتكره النساء اللوايت ال يرغن يف االستقرار، تجمع بني 

الرقة والخشونة، بني الخري والر، بني املوت والحياة، 

وتعتــره عدوهــا  الزمــن  وتكــره  والبــكاء،  الضحــك  بــني 

واالفضيــة  املتناقضــات  مــن  مســتودع  إنهــا  اللــدود، 

املتضادة، إذ تقول:« أنا كيس ميلء بالحكايات، بطني 

محشو بالحياة بالدموع وبالضحكات أنا قطعة من باب 

كبــري طــواه النســيان يف بســاتني تدمــر، أنــا الشــجرة التــي 

انكــرست بفعــل العاصفــة«10 مــن خــالل هــذه األوصــاف 

نكتشــف مدينــة نابــويل العجــوز الهرمــة الغريبــة.

عكست هذه الشخصية »العجوز«عدة مرجعيات 

واهتمــت  اإلنســاين بصفــة عامــة  الوجــود  عــن  عــرت 

ألن  األديــان،  تعايــش  كقضيــة  وانشــغاالته،  بهمومــه 

الكاتب يصف لنا العجوز أنها يهودية لكنها مل تتعصب 

يوما لديانتها بل كانت يهودية ومســلمة ومســيحية يف 

الوقــت نفســه وكيــف أن »مومــو« الســينغايل املســلم 

تعلــق بهــا واعترهــا أمــه وكان يريــد إرســالها إىل الحــج.

نالحــظ كذلــك تأنيــث الفضــاء مــن خــالل شــخصية 

خــالل  مــن  مراكــش  مدينــة  التــي عكســت  »فطومــة« 

أوصافها السلبية والتي أسقطت عىل املدينة بطريقة 

الــراوي لزوجتــه  غــري مبــارشة، عــرت كذلــك عــن رؤيــة 

ومدينتــه وهــام واحــد ال اثنــان، وهكــذا »تصبــح وظيفــة 

الوصــف داخــل نســقية الــرسد تحــدد الشــخصية ســواء 

مواصفــات  عــىل  باإلحالــة  أو  نفســها  عــىل  باإلحالــة 

شــخصيات أخــرى مطابقــة أو مختلفــة »11 أو باإلحالــة 

بتناقــض  ومتناقضــة  متضــادة  وأفضيــة  أمكنــة  عــىل 

أوصــاف الشــخصية وتعارضهــا، ثــم إن تعــدد االفضيــة 

يف الروايــة الواحــدة دليــل عــىل »مامرســتها فعــل البنــاء 

عــىل كافــة املســتويات الفنيــة الرسديــة املتبقيــة التــي 

تبنــي عــامل الروايــة وتشــكل يف صورتــه الواقــع املعــاش 

أو فيــام فــوق الواقــع مــن خــالل اســتحضار العــوامل التــي 

مــا  عــرض  ويهــدف إىل  الــروايئ«12  الفضــاء  بهــا  يهتــم 

يــدور حولهــا مــن أفــكار وأحــداث ســواء أكانــت واقعيــة 

أو خياليــة، لكــن يف كلتــا الحالتــني يســعى الــرواي إىل 

اإليهــام بواقعيــة األحــداث، ليكــون تلقيهــا لــدى القــارئ 

أرسع واألثــر أقــوى.

مــن شــخصية فطومــة أو« مدينــة مراكــش« ننتقــل 

إىل شــخصية أخــرى وبطبيعــة الحــال هــي مدينــة أخــرى، 

مخيلــة  نســجتها  خياليــة  شــخصية  »هــي  »وردة  إنهــا 

الــراوي لتعــر عــن رغبــة مــا يف نفســه، لكــن يف الواقــع 

فطومة ووردة هام الشخص ذاته، أي كالهام يدل عىل 

مدينة مراكش ثم إننا نجد تعارضا وتناقضا واضحا بني 

الشــخصيتني، يعكــس التضــاد بــني فضائــني مختلفــني 

عــن بعضهــام البعــض، حيــث أن فطومــة تــدل عــىل مــن 

خــالل أوصافهــا عــىل واقــع مشــتت بائــس ومريــر، بينــام 

والتــي  املواصفــات،  عنهــا يف  اختلفــت  التــي  وردة 

صورهــا الــراوي بأنهــا« أرق عــودا وأكــر جــامال، موهوبــة، 

مبتســمة وســعيدة بالحيــاة، صاحبــة خيــال ومبدعــة »13 

لتنقــل بذلــك رؤيــة مختلفــة، واألمــل مبســتقبل أفضــل 

والرغبة يف تغيري الواقع من حاله هذه إىل حال أفضل 

كله أزهار وورود وال مكان لألشواك فيه، باإلضافة إىل 

باقــي شــخصيات الروايــة التــي مثلــت مدنــا مختلفــة عــن 

بعضها البعض وإيديولوجيا تعكس انشغاالت الذات 

اإلنســانية بغــض النظــر عــن جنســيتها وهويتهــا.

ثنائية النور يالظةم

تعــد ثنائيــة النــور والظــالم مــن بــني الثنائيــات املتضــادة 

يف الروايــة والتــي ســاهمت بدورهــا يف تبايــن األفضيــة 

أفضيــة  قــد يصبــح  الواحــد  الفضــاء  أن  إذ  وتضادهــا، 

أن  نعلــم  ونحــن  الثنائيــة،  هــذه  خــالل  مــن  متعــددة 

الحضــور والغيــاب ويف  نقيضــان يف  »الليــل والنهــار 

اللــون والشــكل والهيئــة والجوهــر واملاهيــة، وبالتــايل 
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الناتجــة عــن حضــور كل منهــام«14 فنجــد  يف الداللــة 

اإلرشاق  واألمــل،  بالحيــاة  يوحــي  والضيــاء  النــور  إن 

بالســواد  والعتمــة فيتســامن  الليــل  بينــام  والســعادة، 

الضيــاع...،  الخــوف،  الكآبــة،  الغمــوض،  دليــل  وهــو 

إذ  نــزل املســاكني،  روايــة  نجــده ممثــال يف  مــا  وهــذا 

نالحظ يف النهار وجها مرقا ملدينة نابويل من خالل 

أوصــاف الكاتــب، إذ يصــف حركيــة املجتمــع وذهــاب 

فتــاة أحالمــه،  أثنــاء بحثــه عــن  النــاس وإيابهــم، وهــذا 

بينــام يف الليــل تظهــر املدينــة بوجــه مخيــف وكئيــب، 

وكأنهــا تخفــي بــني ثنايــا ظالمهــا أرسارا وأهــواال ال ملجــأ 

لهــا غــري عتمــة الفضــاء، مــام مينحنــا شــعورين مختلفــني 

لفضاء واحد لينتج عن ذلك فضائني متضادين »ومن 

خالل التأليف بني النقيضني يرتعرع الحس الشعوري 

لتبــدو املدينــة  النقائــض »15  بــرصاع  والعــامل املــيلء 

غريبــة تشــبه متامــا العجــوز آنــا ماريــا آرابيــال التــي يلجــأ 

إليهــا الــراوي يف الظــالم لتحــي لــه عــن مدينــة نابــويل 

التــي تصفهــا بأنهــا »ذاكــرة الجمــل  مــن خــالل ذاكرتهــا 

نابــويل«16 حتــى  وأنهــا حارســة قصــص اآلخريــن ومــرآة 

يشــعر القارئ إن املدينة التي تتحدث عن نفســها يف 

الليــل، ثــم إن ســبب غموضهــا راجــع إىل أنهــا تصبــح يف 

الليــل مرتعــا للجرائــم بــكل أنواعهــا واالنتهــاكات حيــث 

يظلــم أنــاس كثــريون ويضيعــون يف مدينــة قويهــا يــأكل 

ضعيفهــا، وليلهــا يغــى نهارهــا.

الــراوي عــىل املدينــة االيطاليــة  ينفتــح  النهــار  يف 

يكــن  الليــل  بينــام يف  الســاحر،  الجــامل  الكبــرية ذات 

إىل النــزل الــذي يعــد صــورة مصغــرة ملدينــة نابــويل ألنــه 

يحــوي أفــراد مــن مختلــف األمكنــة واألفضيــة ليتقاســموا 

معانــاة العيــش وشــقائه، فهــم بؤســاء وضحايــا مجتمــع 

رشدهــم ودفنهــم يف »نــزل« ال يليــق بالكيــان اإلنســاين 

والــذي وصفــه الــراوي بأنــه نــزل غرقــى الحيــاة.
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جمال ال�سرد فى ق�سة »الأر�ض يا �سلمى«

د. عبد املجيد أ أي
االستاذ املساعد، كلية االنصار العربية، ولونور

امللخص

كتــب محمــد عبــد الــويل قصــة األرض يــا ســلمى يف عــام 1٩58. وصــدرت كمجموعــة قصصيــة يف عــام 1٩66. إال 

أنهــا تبقــي حيــة كأنهــا كتبــت امــس، وال نجــد اليــوم تغــريات جذريــة يف حيــاة إلنســان اليمني.هــو ذلــك املغــرتب1 

واملرأة اليمنية تعمل يف األرض وتريب الولد.و تعاين الجوع و الفقر وهي تقف امام االرض املغتصبة.االشتباكات 

القبليــة الداميــة و الرصاعــات الداخليــة و االزمــة االقتصاديــة دمــرت حيــاة االنســان اليمني.متثــل األرض بالنســبة 

لإلنســان اليمنــي قيمــة رفيعــة ال ميكنــه التفريــط فيهــا مهــام كانــت الظــروف، األرض لإلنســان اليمنــي منبــت الــروح.

اليمــن الســعيد متتــاز برتبتهــا الخصبــة و الجــداول و االكام. واقتالعــه مــن أرضــه يعنــي لــه املــوت، ولــذا وهــو يدافــع 

عنهــا وعــن حقــه يف الحيــاة فيهــا وعليهــا وبــني جنباتهــا، وتوارثــت األجيــال املتعاقبــة منــذ آالف الســنني هــذ الحــب. 

تســاوي الرجــال والنســاء يف حــب األرض، لكــن عبدالــويل ربــط املــرأة بــاألرض يف قصتــه االرض يــا ســلمى وتهــدف 

هــذه الدراســة إىل موقعــة القصــة اليمنيــة القصــرية بــني الدراســات األخــرى، ملــا لهــذا املوضــوع مــن أهميــة مــن وجهــة 

نظــر الرسديــات الحديثــة وتقنياتهــا. والكشــف عــن جامليــات القصــة القصــرية عنــد الكاتــب محمــد عبــد الــويل مــن 
خــالل تقنيــات املنهــج البنيــوي.2

لبذة عن حياة محمد عبد الويل

محمد أحمد عبد الويل قاص وروايئ ميني شهري ولد 

يف 1٢ نوفمر 1٩3٩م مبدينة دبرهان اإلثيوبية عن أب 

مينــي وأم إثيوبيــة، وكان والــده مــن املهاجريــن الذيــن 

انضمــوا إىل حركــة األحــرار اليمنيني.أمــى طفولتــه يف 

إثيوبيا، حيث درس يف مدرسة الجالية اليمنية بأديس 

أبابا من ثم عاد من غربته ســنة 1٩46م.ســافر للدراســة 

يف األزهر مبرص سنة 1٩55م، وشارك يف تأسيس أول 

رابطة للطلبة اليمنيني التي انعقد مؤمترها التأسيي 

سنة 1٩56م.

طــرد مــع ٢4 طالبــاً مــن مــرص ســنة 1٩5٩م، بتهمــة 

الشــيوعية، وســافر بعدهــا إىل موســكو  االنتــامء إىل 

ودرس يف معهد غوريك لآلداب الشهري ملدة عامني، 

الثــورة يف شــامل  بعــد  الوطــن  ثــم عــاد إىل أرض  مــن 

الوطــن يف ســنة 1٩6٢م.انضــم للســلك الدبلومــايس 

قامئــاً بأعــامل ســفارات الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة يف 
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موســكو وغريهــا مــن البلــدان إىل أن تفــرغ الفتتــاح دار 

عــام ســنة 1٩68م،  بتعز.ســجن بعدهــا ملــدة  للنــر 

أخــرى  مــرة  بالقيــود  مكبــالً  القلعــة  وأعيــد إىل ســجن 

ســنة 1٩7٢م.

له عدة أعامل طبعت منها مجموعته األوىل سنة 

وترجمــت  1٩7٢م.  الثانيــة ســنة  1٩66م ومجموعتــه 

واألملانيــة  والروســية  الفرنســية  إىل  أعاملــه  بعــض 

واإلنكليزية.أشــهر روايتــه »ميوتــون غربــاء« مسلســلة يف 

صحيفــة »الــرارة« عــام 1٩71م ومــن ثــم طبعــت يف 

بــريوت يف دار العــودة عــام 1٩73م. ولــه روايــة أخــرى 

هــي »صنعــاء مدينــة مفتوحــة«، وقــد تعرضــت األخــرية 

مــات محرتقــاً يف طائــرة  عــام ٢000م.  تكفــري  لحملــة 

عــام 1٩73م. ومــن اصداراته:صنعــاء مدينــة مفتوحــة 

)روايــة( 1٩77م األرض يــا ســلمى )مجموعــة قصصيــة( 

1٩66م يشء اسمه الحنني )مجموعة قصصية( 1٩7٢ 

ميوتــون غربــاء )روايــة( 1٩71 عمنــا صالــح العمــراين ) 

قصــص( 1٩86

أن األديــب اليمنــي الراحــل محمــد عبــد الــويل مــن 

الكتــاب البارزيــن يف القصــة القصــرية، عــىل مســتوى 

األدب اليمنــي، وعــىل مســتوى الكتــاب العــرب ؛ فقــد 

قــدم عطــاًء زاخــراً يف مجــال اإلبــداع القصــي، تحمــل 

همــوم بــالده، وهمــوم أبنــاء اليمــن.

جامل الرسد ىف سصة ا رض يا سلمى

الســواقي3 يف  لتفتــح  »مضــت – ســلمى – مرسعــة 

الســحب  بــدأت  أن  بعــد  الــدار  مــن  القريبــة  األرض 

الــدار كانــت  الســامء، وحــني عــادت إىل  تتجمــع يف 

يــروي  تفتحــت وانســكب املطــر،  قــد  الســامء  أبــواب 

األرض. عطــش 

مل يكن لدى سلمى عمل تؤديه يف ذلك العرص، 

فالســامء متطــر وجميــع مــن يف املنــزل يغطــون يف نــوم 

عميق. فلم تجد إال أن تخلو إىل نفسها يف غفرتها وأن 

تتمدد عىل رسيرها مولية وجهها الصغري شطر النافذة 

املفتوحــة عــىل الحقــول. ورأت ميــاه املطــر تندفــع مــن 

لكــن خيــال ســلمى  العطــى،  األرض  الســواقي إىل 

انطلــق بهــا بعيــداً عــن األرض واملطــر إىل أشــياء مل تكــن 

لتفكر بها، وســمعت صوتاً كأنه همســات رقيقة يقول:

ســلمى – أخــرياً هــا أنــت تواجهــني نفســك. يجــب 

أن تقــويل الحقيقــة، ال تحــاويل التهــرب مــن نفســك، 

فلن ينفعك ذلك يجب أن تقويل أن االنتظار قد طال 

وأنــك لــن تســتطيعي التحمــل أكــر مــن ذلــك، حــاويل 

كــم غــاب عنــك )درهــم( زوجــك…  تتذكــري منــذ  أن 

أنــت يف  يــا ســلمى؛ وهــا  مــن خمــس ســنوات كاملــة 

الســنة السادســة مــن االنتظــار؛ وكــم عمــرك؟ احســبي 

دون تعجــل: أنــت اآلن يف السادســة والعريــن. نعــم 

لقــد بــدأت تشــعرين بأنــك قــد كــرت… وبرسعــة دون 

أن تدريك ودون أن تحي بالحياة وتتمتعي بها… هل 

أذكــرك يــا ســلمى أنــك قــد تزوجــت منــذ عــر ســنوات؟ 

نعــم، عــر ســنوات. وذهــب زوجــك بعــد أن تركــه يف 

أحشــائك، دون أن يعلــم، مل تخريــه كعــادة الكثــريات 

يف القريــة، وظننــت أنــه لــن يغيــب كثــرياً.

ولكنه غاب أكر من املرات السابقة.

مهالً يا سلمى ال تجعلينا نسابق األحداث.. مل ال 

نبدأ من البداية، منذ أو ولدت، أعني منذ أن تزوجت. 

ألست عىل حق؟

كنــت  لقــد  عــىل وجهــك..  ذلــك ظاهــر  إن  نعــم 

صغرية عندها، يف السادسة عرة من عمرك تعيشني 

يف بيت والدك. وذات يوم ســمعت همســات كثرية. 

ونظــرات مصوبــة نحــوك. وأحسســت مبــا يــدور حولــك 

تفــرح بعرســها – ومل  بالســعادة ككل طفلــة  وشــعرت 

تلــوك األلســنة  تظهــري فرحــك ذلــك للنــاس حتــى ال 

أعــرف كل  أنــا.. كنــت  أبديتهــا يل..  ســريتك ولكنــك 

يشء – لقد كنت ســعيدة ألنك ســتتزوجني )درهم(، 

وحيث أقبلت عمتك وغطت وجهك باملقرمة 4قائلة: 

مقاومــة  أبديــت  قاســم(  درهــم  عــىل  زواجــك  )ثبــت 

شــديدة، وجعلــت تقذفــني بالشــتائم 5كل مــن حولــك 
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ولكنــك يف أعامقــك كنــت فرحــة، وســألت الدمــوع.. 

جمــوع الفــرح عينيــك، وظــن الذيــن حولــك أنــك تبكــني 

حزنــاً عــىل فراقــك والــدك.. ومنزلــه..

وعندما أىت أهل زوجك نقلك إىل دارك الجديدة 

الخطــو، لتصــيل برسعــة. ونبهــك  كنــت ترسعــني يف 

الذين حولك، وشهرت بالخجل إذا خفت أن يكتشف 

اآلخــرون رس تلُهفــك ورسعتــك.

ولكن يا سلمى. أكنت تحبني درهم حقاً؟

كال – ال أظن!!

إذن ما رس سعادتك تلك؟

مــن  ســتخلصني  أنــك  ظننــت  أم  طفلــة؟  أألنــك 

بيــت والــدك؟ مــن تلــك األعــامل الشــاقة التــي كنــت 

تقومني بها هناك؟، كنت تظنني أنك ستجدين الراحة 

والهــدوء يف منــزل زوجــك، فهــل تحقــق ذلــك؟

لــرَ يــا ســلمى حياتــك الجديــدة يف منــزل زوجــك، 

بــدأت  العــرس..  أيــام  األوىل..  الســبعة  األيــام  فبعــد 

عملــك كزوجــة تخــدم زوجهــا وأهلــه..

الفجــر،  أذان  مــع  نومــك  مــن  تســتيقظني  كنــت 

فتحلبــني البقــرة ثــم تذهبــني إىل البــر بعــد أن تضعــي 

أمــام البقــرة بعــض الحشــائش وبعــد أن متتلــئ جرتــك 

باملــاء تعوديــن إلعــداد الفطــور لزوجــك، وعنــد اقــرتاب 

الظهــر تذهبــني إىل الحقــول لتعمــيل مــع والــد زوجــك 

القــوى  لتعــودي منهوكــة  الحــرث والبــذر والتنقيــة  يف 

لتعــّدي وجبــة الغــداء – تطحنــني الحبــوب ثــم تعجنينهــا 

يك تطعمــي زوجــك.

وبعد الغداء يذهب ملضغ القات6 يف حني أنك 

مل تتنــاويل غــداءك، وهــو غالبــاً مــا يكــون كإفطــارك: 

أو   – القــر   – مــن  رشــفات7  مــع  الخبــز  مــن  قليــالً 

عصيــدة8 مــع لــن.

ويــأيت عمــل مــا بعــد الظهــر.. غســيل املالبــس.. 

للوقــود..  عــن حطــب  للبحــث  الجبــل  الذهــاب إىل 

لتــأيت مبــاء  الشــمس  غــروب  مــع  البــر  الذهــاب إىل 

للبقــرة، وبعدهــا  الحشــائش  بعــض  والتقــاط  املســاء 

مــن  يعــود  الــذي  لزوجــك  وتقدمينــه  العشــاء  تعديــن 

نســيت  مــرة  كــم  وأنــت  الصــالة.  أداء  بعــد  املســجد 

الليــل،  منتصــف  قــرب  متعبــة  ترمتــني  وأنــت  الصــالة 

لتعــودي مــع أذان الفجــر إىل العمــل.. إىل اإلرهــاق..

هذه هي حياتك كل يوم، هل فيها يشء جديد؟

إنهــا نفــس الحيــاة التــي كنــت تعيشــينها يف منــزل 

والدك مل يتغري إال صاحب العمل.. كان يف الســابق 

والــدك، أمــا اآلن فزوجــك، عشــت معــه أيامــاً، تــركك 

بعدهــا إىل املدينــة لــي يعمــل ومل تحــاويل منعــه، بــل 

أنــك دفعتــه للســفر، ألنــك تريديــن أن يعــود إليــك ومعــه 

قمصان حرير جديدة.. أدوات نسائية كتلك التي يعود 

بهــا أزواج صديقاتــك.

ومل يخيــب زوجــك أملــك، عــاد إليــك مبــا كنــت 

تحلمــني بعــد أن غــاب ســنتني.

مل تتغــري حياتــك، أثنــاء وجــوده أو يف أثنــاء غيابــه: 

ففي كال الحالتني كنت تعملني بصمت من أجل أهله 

ومــن أجــل األرض. يــا ســلمى عــاد زوجــك إىل املدينــة، 

وغــاب ســنتني، ثــم عــاد مــرة أخــرى ليــرتكك بعدهــا ويف 

أحشــائك طفلــك األول، وانتظــرت عودتــه إليــك وإىل 

طفلــه لــرياه، ومــى عــام.. وآخــر، فخمســة ومل يعــد. 

إنــه مــا زال حيــاً هنــاك بعيــداً يف البحــر.. البحــر الكبــري 

الــذي يقولــون إنــه بــال نهايــة. بحــر كبــري يف أحضــان بحــر 

آخــر أكــر يخوضــه زوجــك كل يــوم.

وما أدراك يا ســلمى أنه وحيد؟ ال تجعيل وجهك 

يصفــر وال ترتجفــي. فــكل يشء ليــس ســوى افــرتاض. 

فهو قد يكون وحيداً وقد ال يكون، فالرجال ال أحد يثق 

بهــم.. خاصــة حــني يكونــون بعيــداً، ال تراهــم عيوننــا. فلم 

ال يكــون زوجــك أحدهــم؟ أنــت تعرفــني قصــة عمــك – 

زيــد – الــذي تــرك زوجتــه منــذ عريــن عامــاً.. ومل يعد. 

إنــه حــي ولــه زوجــة وأوالد ويقولــون أنــه لــن يعــود وزوجتــه 

ال تــزال تنتظــر هنــا.

نعــم ملــاذا ال  يكــون زوجــك مثــل عمــك؟  فلــم ال 

يخونــك؟ إنــه بــر.. ورجــل.. وهــم دامئــاً ضعفــاء كــام 
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الشــكوك  ترتجفــي. وال تدعــي  لــك ال  يّدعــون. قلــت 

فالحقيقــة مجهولــة،  افــرتاض،  فــكل يشء  تســاورك 

هنــاك وراء البحــر مــع زوجــك. ثــم ال تحــاويل أن تفكــري 

أن تفعــيل مثلــه.. أن تخونيــه. أنــك لــن تســتطيعي، فهنــا 

أمل  النــاس.  جميــع  يســمعها  همســة  كل  القريــة  يف 

تالحظــي مثــالً يف هذيــن اليومــني األخرييــن أن الجميــع 

بالشــك؟ أمل تالحظــي  بالنظــرات املليئــة  يالحقونــك 

ذلــك؟ ملــاذا يقذفونــك بنظراتهــم الصامتــة تلــك؟ إنــك 

ذكيــة يــا ســلمى وقــد عرفــت..

يرونــك  ال  فهــم  تتجملــني،  نعــم  تتجملــني..  أنــك 

تتجملــني منــذ ســافر زوجــك منــذ خمــس ســنوات.. وال 

تحاويل أن تقويل أنك شعرت بكر سنك فحاولت أن 

تبــدي صغــرية. كال فتلــك طريقــة غــري محببــة.

أجلــه.  مــن  تتجملــني  أنــك  ســلمى  يــا  فالحقيقــة 

يــدق  قلبــك  تجعــيل  أجــل )حســان( ال.. ال.. ال  مــن 

بهــذه الشــدة وال تدعــي الدعــاء يحمــر وجنتيــك، فهــام 

بــه؟ أنــك مغرمــة  أرأيــت  سيكشــفان رسك، 

ليــس عيبــاً أن يحــب املــرء مــن شــاء.. ولكــن الغيــب 

يف أن يخــون.. فأنــت تخونــني زوجــك بحبــك آلخــر.. 

نعــم.. إن األمــر جــد خطــري.. فاملــرأة هنــا ليــس لهــا الحق 

بــأن تحــب مــن تشــاء وال أن تتمتــع بشــبابها فهــي مجــرد 

خادمة، يتزوجها الرجل لتخدم أهله.. ويرتكها وميي 

بعيــداً جــداً.. وال يعــود.. وليــس مــن حقهــا أن تطالــب 

فــوق  يديــك  بالطــالق.. فالطــالق مكــروه.. ال تضعــي 

صــدرك.. فالطــالق ليــس مكروهــاً مــا دمت ســتتمتعني 

بحياتــك التــي رسقهــا زوجــك.. لكنــك.. لــن تحصــيل 

عليــه.. خاصــة بعــد أن مــات والــدك وليــس لــك مــن 

أحــد يدافــع عنــك.. فأنــت اآلن خادمــة، ألهــل زوجــك، 

لوالــده، البنــه، ألرضــه.. إنــك لــن تجنــي أيــة فائــدة بحبــك 

)لحســان( إنــه شــاب طيــب تتمنــاه كل فتــاة.. ولكنــك 

لســت فتــاة – إنــك امــرأة لــك طفــل.. وزوج.. ثــم هــل 

تظنــني أن أيــام الطفولــة حيــث كنــت تلعبــني معــه يف 

الجبل ويتخذك دامئاً زوجته وأنتم تلعبون لعبة )الزوج 

والزوجــة( تلــك األيــام قــد ولــت.. وأصبحــت أنــت اليــوم 

كبــرية – خمــس ســنوات مــن االنتظــار الطويــل صعبــة يــا 

ســلمى ولكــن مــا هــو الحــل؟

أن تطلبي الطالق؟ وطفلك أين سيذهب؟

ثم من الذي سيتخذك زوجة له؟

أنــت تعرفــني متامــاً أن الكثــريات بقــني بــدون زواج 

عــن  فقــط  يبحثــون  القريــة  شــباب  وأن  بعــد طالقهــن 

الفتيــات. وأرضــك يــا ســلمى. نعــم أرضــك هــذه التــي 

بذلــت فيهــا حياتــك.. شــبابك.. دمــك.. أرضــك التــي 

تدعــني  كيــف  األعــوام عرقــك.  تســكبني عليهــا طــوال 

أرضــك هــذه وملــن؟

انك تفكرين يا سلمى.. وهذا يشء طيب – أنت 

تعرفــني أن ال أحــد ســواك يعــرف قيمــة هــذه األرض.. 

فزوجــك إن عــاد لــن يهتــم بــاألرض وابنــك عندمــا يكــر 

لن تهمه هو أيضاً – سيرتكها كام فعل والده ويذهب 

هنــاك بعيــداً مثــل اآلخريــن.

والجهــد  الــدم  عليهــا  ذرفــت  ســلمى  يــا  أرضــك 

ومنهــا تأكلــني طــوال العــام. ومنهــا يــأكل ابنــك ويرتعــرع 

فــوق ثراهــا. حتــى زوجــك حــني يعــود يــأكل منهــا وأنت.. 

منهــا حبوبــك  األرض.  هــذه  يخــرج خــريات  مــن  أنــت 

وحشــائش ماشــيتك – ولبنــك وســمنك.. وكل يشء 

يف هذه القرية.. من األرض. أليست األرض حياتك.. 

وحيــاة ابنــك الــذي ســيعرف عندمــا يكــر مــدى الجهــد 

الــذي بذلتــه؟

أمــا )حســان( فهــو كزوجــك متامــاً لــن يعيــش يف 

القريــة إىل األبــد.. ســيغادرها غــداً بعــد أن يكــون قــد 

تــرك امــرأة وراءه تخــدم أهلــه وتحــرث األرض وإن كنــت 

أنــت هــذه املــرأة. فــام الفــرق بــني حياتــك هنــا وحياتــك 

يف بيتــه؟ ال فــرق يــا ســلمى ال فــرق.

وغــاب الصــوت وســلمى تنظــر حواليهــا يف ذهــول 

وميــاه األمطــار تتســاقط يف نغــامت حاملــة عــىل األرض 

فتنســاب جــداول إىل مدرجــات الزراعــة وتعانــق جــذور 

الــزرع األصفــر وتهبــه الحيــاة.
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وفتح باب الغرفة.. دخل ابنها الصغري وارمتى يف 

أحضانها وسلمى تهتف بداخلها – سأعلمه.. سأعلمه 

كيــف يحــب األرض.. بينــام كانــت امليــاه تغــوص يف 

أعامق األرض

تحليل المصة

محمد عبد الويل يتناول ضمن سطور االرض يا سلمي 

فيهــا  يقــول  و  االجتامعيــة،  وأبعادهــا  اليمنيــة  الهجــرة 

كيــف تعيــش املــرأة اليمنيــة يف ظــل الهجــرة و مشــاكل 

الهجــرة املختلفــة و العوامــل النفســية. و التناقضــات 

االجتامعيــة. لــه فلســفته الخاصــة يف النظــر إىل الواقــع 

والوجــود والطبيعــة وإىل منوذجيــة اإلنســان.

الشخصيات

الكريــم، و  العيــش  الــكادح يف ســبيل  الــزوج  )درهــم( 

)ســلمى( الزوجــة الكادحــة العاقلــة وليســت الســاذجة 

ألنها تفكر، املرأة التي تتمنى أن ترى السعادة يف ظل 

زوجها. )األب( املدافع عن ابنته، و)حسان( واحد من 

أبنــاء قريتهــا و)أبنــاء القريــة(.

تبــدأ القصــة مــن الواقــع الحــارض حينــام ارتاحــت 

وتوقفــت  نــزل املطــر  أن  بعــد  اليوميــة  الحيــاة  وتعــب 

األعــامل يف القريــة، يأخــذ الكاتــب مقطعــاً واحــداً مــن 

حالــة واحــدة مــن حيــاة )ســلمى( املــرأة الريفيــة فصــور 

اســرتاحتها بعــد نــزول املطــر ودخولهــا يف حلــم اليقظــة 

ثــم أفاقــت عــىل صــوت املطــر. ويف هــذه األثنــاء أدار 

الكاتــب حــواراً بــني )ســلمى( و )الصــوت( الــذب ميثــل 

النفس اإلنســانية األخرى أو الجانب اآلخر من اإلنســان 

وبهــا يعــود إىل املــايض. فاتــكأ الكاتــب عــىل الحــوار 

حيــاة  بــني  واملوازنــة  الــزوج  بفــراق  الداخــيل فذكرهــا 

الصغــر وحيــاة الزوجيــة، ثــم تتشــابك األحــداث واألفــكار 

ويظهــر الــرصاع بــني حياتهــا األوىل التــي تتســم بالتعــب 

واإلرهــاق وحياتهــا الثانيــة التــي مــا بعــد الــزواج وكذلــك 

متعبــة ومرهقــة.

لزوجهــا  بــني حبهــا  الــرتدد  وهــو  الــرصاع  ينمــو  ثــم 

الــذي هــو خيانــة. وهنــا  لـ)حســان(  لــه وحبهــا  والوفــاء 

تصــل إىل درجــة الــذروة أو العقــدة ينتظــر القــارئ حــالً 

يــا تــرى مــن تختــار؟

إال أن )ســلمى( فّضلــت أن تعيــش وفيــة لزوجهــا 

عــىل  )ســلمى(  وتفيــق  الصــوت  يغيــب  ثــم  وأرضهــا 

نغــامت املطــر، الــذي يرمــز إىل الخــري والرحمــة ويرمــز 

إىل أن )سلمى( ما زالت إىل خري وهذا املقطع عودة 

الواقــع الحــارض. إىل 

إال أن الكاتــب وســع األحــداث مــن خــالل الحــوار 

الداخيل9 الذي أعاد )سلمى( إىل طفولتها ثم زواجها 

ثــم فــراق الــزوج املتكــرر فكأنهــا مل تجــد طعــامً لحياتهــا 

الصــوت  فــرز  آخــر  بشــخص  قلبهــا  وتعلــق  فضعفــت 

الصــواب  لهــا طريــق  الحــرية يحاجهــا ويرســم  والنفــس 

لتعــود إليــه يف نهايــة حينــام أفاقــت مــن ضعفها.ليــس 

هنــاك زمــن محــدد يف القصــة لكنهــا توحــي بحيــاة يف 

يعيــش  الــذي  الحــايل  العــرص  العريــن  القــرن  أواخــر 

ابــن اليمــن هاجــراً القريــة لقلــة العمــل فيهــا، متجهــاً نحــو 

املدينــة لعلــه يجــد فرصــة وقــد يــرتك الوطــن كله ليهاجر 

إىل بلــد عــريب آخــر باحثــا عــن أســباب الــرزق.

لغته سهلة يف ألفاظها وواقعية.مل يكر من الرموز 

إال رمزاً هو )الصوت( فرمز به إىل النفس اإلنسانية. أما 

الصــور البالغيــة فهــي قليلــة مثــل: )تقذفــني بالشــتائم( 

عــىل  يــدك  بالقــوة )ال تضعــي  توحــي  اســتعارة  وهــي 

صــدرك( كنايــة عــن االســتغراب، و)حســان كزوجــك( 

تشبيه و)ذرفت الدم( استعارة توجي بالجهد والتعب.

رسم الكاتب الشخصيات رسامً حقيقياً كالً بلغته 

وتفكــريه بحيــث أدى كل شــخص دوره.الفكــرة لطيفــة 

ونافعــة ذلــك ألنهــا ترســخ قيــم الخــري وهــي مســتمدة مــن 

واقــع الحيــاة ليــدل عــىل أن تلــك األفــكار ليســت خاليــة 

بــل واقعيــة يســهل تطبيقهــا يف الحيــاة
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الخامتة

عبــد  محمــد  رسد  جــامل  عــن  تعــر  الدراســة  هــذه 

الــويل ىف قصــة األرض يــا ســلمى وعاملــه القصــي، 

وجاملياتــه الفنيــة و عــن معرفتــه الخالقــة للواقــع. محمد 

تعــر  التــي  الشــخصيات  بتصويــر  يقــوم  الــويل  عبــد 

عــن الفئــات والطبقــات االجتامعيــة الفاعلــة يف حركــة 

املجتمــع، والشــخصيات األخــرى التــي تعــر عــن همــوم 

عامــة، تتجــاوز الهمــوم الفرديــة، كــام تعــر عــن جامليــة 

اللغــة يف قصــص محمــد عبــد الــويل القصــــرية، وتحلــل 

كيــف يحافــظ محمــد عبــد الــويل اللغــة عــىل مســتواها 

الــويل  الكاتــب محمــد عبــد  ينتقــل  الجــاميل، وكيــف 

مــن مســتوى الوصــف، إىل مســتويات الــرسد والحــوار.

املصادر ياملعاجع

محمــد أحمــد عبــد الــويل مــن مجموعــة األرض يــا ســلمى - دار 	 

العــودة - بــريوت 1٩86 صـــ88-83

الدكتور عبد الحميد إبراهيم القصة اليمنية املعارصة )1٩3٩-	 

1٩76( دار العودة – بريوت عام 1٩77م

الدكتــور عبــد العزيــز املقالــح، قــراءة يف أدب اليمــن املعــارص 	 

دار العــودة – بــريوت عــام 1٩77م،

الدكتــورة آمنــة يوســف شــعرية القصــة القصــرية يف اليمــن، مركــز 	 

عبــادي للدراســات والنــر – صنعــاء عــام ٢003م

الواقعــي يف قصــص 	  االتجــاه  الدكتــور محمــد حامــد رشيــف 

للكمبيوتــر  الــرتيك  مركــز  الــويل  عبــد  اليمنــي محمــد  األديــب 

1٩٩1م عــام  األوفســت – طنطــا  وطباعــة 

الدكتورة ثناء أنس الوجود قراءات نقدية يف القصة املعارصة، 	 

دار قباء للطباعة والنر والتوزيع – القاهرة ٢000م

ســالم عبــود نشــوء وتطــور القصــة القصــرية يف اليمــن الصــادر 	 

يف الســويد عــام 1٩٩3

الدكتور محمد عىل يحيى القصة القصرية يف اليمن – 1٩3٩-	 

1٩80( جامعة حلب،، عام 1٩88م

الهوامش

النازح عن بلده  1

املنهج الذي يحلل النص األديب بوصفه بنية إبداعية  ٢

ُدوالٌب يَُداُر فريفع املاَء إىل الحقل  3

ِسرْتٌ فيه رَقٌْم ونقوٌش  4

وهي استعارة توحي بالقوة  5

القــات )االســم العلمــي: Catha edulis( هــو أحــد النباتــات   6

أفريقيــا واليمــن تنبــت يف رشق  التــي  املخــدرة 

فاه رَْشفة ماء مقدار ما مُيّص بالشِّ  7

العصيــدة أو العصيــد هــي طبــق عــريب مــن الّدقيــق املخلــوط   8

ُمحــلٍّ مــع  باملــاء 

املونولــوج أو حديــث النفــس أو الّنجــوى هــو حــوار يوجــد يف   ٩

أي ضمريهــا وذاتهــا  الشــخصية  بــني  مــا  قامئــا  ويكــون  الروايــات، 



103  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

اإ�سهامات خليفة حممد التلي�سي لالأدب العربي الليبي

عيل جرفع يس أتش
األستاذ املساعد، قسم اللغة العربية، كلية أمل العرصي، نيالمبور، مالبرم

تمديم

أشــخاص  بأيــاد  الحديــث  العــريب  األدب  ــَر  تَزهَّ لقــد 

بارزيــن وخدماتهــم التــي تأصلــت جــذوره يف مختلــف 

األجنــاس، مــن بينهــم األديــب الليبــي الدكتــور خليفــة 

محمد التليي، ميتاز مبجهوده ومساهمته يف تأليف 

الكتب والرتجمة من اآلخرين. وهو واحد من رواد الثورة 

األدبية يف ليبيا بسبب ثقافته الواسعة، وإطالعه عىل 

حركات التجديد املتتابعة يف أوروبا. وله أسلوب خاص 

يف الرتجمة، ومل تكن إبداعاته أدبية فقط، بل كان ناقدا 

حصيفا ثاقب البصرية، ومؤرّخا متعّمقا، متبّحرا يف كل 

مناحي اللغة واألدب والتاريخ. أعامله منشورة يف آفاق 

املعارف، فإبداعياته تلزم عىل بحوث ودراسات قيمة.

يمضة إىل حياة التلييس

البحــر  بــاب  محلــة  التليــي يف  محمــد  خليفــة  ولــد 

مبدينــة طرابلــس يف مايــو 1٩30م، حيــث كان يتعايــش 

ووئــام،  انســجام  واليونانيــون يف  العــرب واملالطيــون 

هنــاك تفتحــت مداركــه ومحــا أميتــه قبــل انــدالع الحــرب 

العاليــة الثانيــة.

مراحلــه  وبهــا درس  تعليمــه يف طرابلــس  وتلقــى 

التعليميــة األوىل حتــى املرحلــة الثانويــة، ونــال شــهادة 

املرحلــة الثانويــة وأنهــى دراســته النظاميــة، حصــل عــىل 

شــهادة دبلــوم التعليــم ســنة 1٩48م وكان ترتيبــه األول 

عــىل 14٢طالبــا نجــح منهــم 16فــردا وكان يف 18مــن 

ســنه.

يقــول التليي:«أنــا مــن ســكان البحــر، أعتــز بذلــك 

كل االعتــزاز، وللبحــر شــأن كبــري جــدا يف أرسيت، ويف 

تاريــخ أرسيت، جــدي ألمــي كان بحــارا وأعاممــي بحــارة 

وأخوايل بحارة. باب البحر صنع يل اللقاء األول لعشق 

الطبيعــة«1.

فخــورة ملختلــف  تزيــن يف حياتــه مناصــب  فإنــه 

املجــاالت، عندمــا كان وزيــرا لإلعــالم والثقافــة أســس 

اللجنــة العليــا لرعايــة الفنــون واآلداب، وتــوىل رئاســتها 

يف الفرتات األوىل لتأسيســها. وكان أحد املؤسســني 

لجمعيــة الفكــر. تــوىل رئاســة اللجنــة العليــا لإلذاعــة مــن 

العــام املؤســس التحــاد  األمــني  1٩6٢-1٩63م. كان 

وانتخــب  1٩76-1٩80م.  الليبيــني  واألدبــاء  الكتــاب 

نائبــا لألمــني العــام التحــاد األدبــاء خــالل ســنتي1٩78-

1٩7٩م. عمل محارضا يف كلية الرتبية بجامعة الفاتح 

اللجنــة  رئاســة  تــوىل  الســنتني 1٩78-1٩7٩م.  خــالل 

مــن 1٩6٢ إىل 1٩65، واشــرتك يف  العليــا لإلذاعــة 

الكويــت  التــي عقــدت يف  العــرب  األدبــاء  مؤمتــرات 
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واملغرب وليبيا والكتاب الليبيني املنعقد ببنغازي يف 

فرايــر 1٩73، ومؤمتــر األدبــاء العــرب املنعقــد بتونــس 

يف مــارس 1٩73. كان رئيســا للوفــد الليبــي إىل مؤمتــر 

األدبــاء العــرب يف الجزائــر 1٩75..

الــدار  يف عــام 1٩74 صــار رئيســا ملجلــس إدارة 

العربيــة للكتــاب، املؤسســة املشــرتكة للنــر بــني ليبيــا 

وتونــس، اشــرتك يف عــدة مؤمتــرات وملتقيــات ثقافيــة 

محليــة وخارجيــة عربيــة ودوليــة. خــالل ســنتي 1٩78 

و1٩7٩، أســس اتحــاد األدبــاء العــرب وعمــل أمينــا عامــا 

لــه وكان محــارضا يف جامعــة الفاتــح.

بليبيــا،  والكتــاب  األدبــاء  لرابطــة  رئيــس  أول  وهــو 

وفاتــه،  حتــى  بــاألردن  العربيــة  اللغــة  وعضــو مبجمــع 

ومبجمع اللغة العربية بالجامهريية الليبية، واملجلس 

التأسيي للموسوعة العربية باملنظمة العربية للرتبية 

حصــل  العظيمــة  الســرية  وبهــذه  والعلــوم.  والثقافــة 

العربيــة  الثقافــة  خارطــة  عــىل  بــارزة  مكانــة  التليــي 

أن  بعــد  بفضلــه،  الكثــريون  لــه  واعــرتف  والعامليــة، 

توقفوا كثريا عند آثاره. وأكرمه العامل إلسهاماته األدبية 

والتاريخيــة، فمنحــه املعهــد الرقــي بجامعــة نابــويل 

 University of Naples,( ،»الدكتــوراه الفخريــة«

إليــه ليبيــا حفــاوة التكريــم بوســام  Italy( كــام أحســن 

الفاتــح وجائــزة الفاتــح التقديريــة، ومنحتــه تونــس جائــزة 

الرئيــس زيــن العابديــن بــن عــيل للثقافــة املغربيــة عــام 

1٩٩٩، واململكــة املغربيــة بالوســام العلــوي املغــريب 

الثقافــة املغربيــة. وجائــزة 

أحــد  األربعــاء٢010/1/13 يف  يــوم  تــويف يف 

مستشفيات العاصمة يف 80من عمره وشيع األوساط 

الجمعــة جثامنــه ودفــن  يــوم  الليبيــة  األدبيــة والثقافيــة 

الليبيــة  الحكومــة  ونعــت  الهــاين.  شــهداء  مبقــرة 

التليــي بأنــه مــن أهــم رجــاالت الفكــر يف ليبيــا، مبــا 

خلفه من املؤلفات يف التاريخ واألدب وترجمة أعامل 

العربيــة وســاهم يف  بهــا املكتبــة  أثــرى  كثــرية  عامليــة 

رابطــة  العربيــة اإلســالمية.نعت  الهويــة  تدعيــم أســس 

ليبيــا  فقــدت  الــذي  الحــايل  أمينهــا  والكتــاب  األدبــاء 

إبداعــا وإخالصــا وعطــاء. أهــم أعيانهــا  بوداعــه 

من أهم أعامله

الشايب وجران، طرابلس 1٩57  1

رفيق شاعرالوطن، املطبعة الحكومية1٩65  ٢

ُمعجم معارك الجهاد يف ليبيا، دارالثقافة 1٩7٢  3

بعد القرضابية، دار الثقافة 1٩73  4

رحلة عر الكلامت، وزارة اإلعالم 1٩73  5

كراسات أدبية، الدار العربية للكتاب 1٩75  6

الفنان والتمثال لآلداب 1٩67دارالثقافة 1٩67،   7

ترجمــة

قصص إيطالية دار الثقافة، ترجمة  8

ليلة عيد امليالد 1٩68، ترجمة  ٩

طرابلس تحت حكم األسبان 1٩68، ترجمة  10

طرابلس من - 1510الفرجاين 1٩6٩  11

الرحالة والكشف الجغرايف يف ليبيا دار الفرجاين   1٢

1٩71 ترجمــة،

ليبيا أثناء الحكم العثامين الفرجاين 1٩71  13

ليبيا منذ الفتح العريب حتى سنة 1٩11دارالثقافة   14

1٩74، ترجمة

ســكان طرابلــس الغــرب الثقافــة ســنة 1٩75الــدار،   15

ترجمــة

ســنة  يــة  هري لجام ا لتــي  جيو ت  ا كــر مذ  16

جمــة تر  ، بيــة لعر ا ر ا لد 1ا ٩ 7 6

برقــة الخــرضاء للكتــاب ســنة 1٩٩1دارالفرجــاين،   17

ُمراجعــة

نحو فزان1٩71  18

نُقــوش املعبــد، دار طرابلــس ســنة  تأمــالت يف   1٩

1٩83

من الحصاد األول، الدار الجامهريية 1٩8٩  ٢0

ُمختــارات مــن روائــع الشــعر العــريب الــدار العربيــة   ٢1

الجــزء األول للكتــاب 1٩83، 
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ُمختــارات مــن روائــع الشــعر العــريب الــدار العربيــة   ٢٢

الثــاين للكتــاب 1٩83، 

الحربيــة  الخطــط  خــالل  مــن  الجهــاد  معــارك   ٢3

1٩80 الجامهرييــة  لــدار  ا ليــة،  اإليطا

حكاية مدينة، الدار العربية للكتاب سنة 1٩85  ٢4

زخارف قدمية، الدار الجامهريية سنة1٩86  ٢5

العربيــة  الــدار  التليــي،  محمــد  خليفــة  ديــوان   ٢6

1٩8٩ ســنة  للكتــاب 

هكذا غنى طاغور، الدار العربية للكتاب 1٩٩1  ٢7

األعــامل الشــعرية الكاملــة للــوركا، الــدار العربيــة   ٢8

1٩٩1 للكتــاب 

محمد عيل الغا رائد الرسامني الليبيني، مجهول   ٢٩

النــر الــدار، إيطــايل- عــريب

قاموس التليي العربية للكتاب 1٩84  30

ُمعجم سكان ليبيا، دار الربان 1٩٩0 إيطايل- عريب  31

ســنة  للكتــاب  العربيــة  الــدار  التليــي  قامــوس   3٢

طُــاليب  ،1٩84

قصيدة البيت الواحد، دار الروق 1٩٩0 الدار،   33

الجــزء الخــاص برقــة

قصائد من نريودا، الدار العربية للكتاب1٩٩1  34

ُسكان ليبيا العربية للكتاب 1٩٩0  35

ُمختارات خليفة التليي، من روائع توزيع الدارج   36

1الشــعرالعريب، العربيــة للكتــاب 1٩٩1

توزيــع  روائــع  مــن  التليــي،  خليفــة  ُمختــارات   37

1٩٩1 للكتــاب  العــريب،  الشــعر   ،٢ الــدارج

ُمختارات خليفة التليي من روائع توزيع الدارج3   38

الشــعر العــريب للكتــاب 1٩٩1

ُمختارات خليفة التليي، من روائع توزيع الدارج   3٩

4 الشــعر العــريب للكتــاب 1٩٩1

ُمختارات خليفة التليي، من روائع توزيع الدارج   40

5، الشــعر العــريب للكتــاب 1٩٩1

املجانني، دار الربان 1٩٩1  41

وقٌف عليها الحّب، مجهول النارش 1٩8٩  4٢

شاعر القرية، مجهول النارش 1٩81  43

قدر املواِهب، مجهول النارش 1٩٩0  44

وجوه ومالمح، مجهول النارش  45

معجم النفيس  46

  عــامل املراجمأ خليفة محمد التليي موســوعة 

البــاذخ  ومعجمــه  كثــرية،  معاجــم  لــه  ذاتــه.  حــد  يف 

النفيــس مــن كنــوز القواميــس وهــو خالصــة معجــم تــاج 

العــروس للزبيــدي ومراجعــه الكــرى، ويــرى خليفــة بــأن 

عــىل  لــه وحتــى  الســابقة  عــىل املعاجــم  التــاج ميتــاز 

لســان العــرب بعملــه املعجمــي املوســوعي.

النفيس من كنوز المواميس

بــذل مــن ســنوات عمــره الكثــري يف علــوم اللغــة، وأنتــج 

‘النفيس’الــذي  اللغويــة،  املعاجــم  أهــم  مــن  واحــدا 

حــدَّ  ال  لغويــة  ثــروة  مــن  فيــه  مــا  عــىل  عنوانــه  ينطبــق 

. فهــا لضفا

النفيــس أكــر دليــل عــىل معرفــة التليــي العميقــة 

الذيــن  الرجــال  مــن  لغــة وأدبــا، فهــو  العــريب،  بالــرتاث 

يعرفــون أن األصالــة هــي الوجــه املــالزم للمعــارصة، وأن 

عــىل  والعمــل  القديــم فهــام،  قتــل  هــو  التجديــد  أول 

درســه وإظهــاره عــىل مذهــب املرحــوم أمــني الخــويل.

مرجم مرارك الجهاد   ليبيا 1931-1911

ليبيــا املعــارصة،  تاريــخ  الكتــاب مرجــع هــام يف  هــذا 

يرصــد فيــه الكاتــب أهــم معــارك الثــوار املجاهديــن مــع 

القــرن العريــن،  االســتعامر اإليطــايل خــالل بدايــات 

إىل أن توقفــت املعــارك ســنة1٩31. وهــو كتــاب فريــد 

بالبطــوالت  الحافـــل  ليبيــا  تاريــخ  لفــرتة  يــؤرخ  بابــه  يف 

والتضحيــات.

مرجم سكان ليبيا

الكتــاب جملــة مــن املعلومــات البريــة  »يضــم هــذا 

واالجتامعيــة والتاريخيــة والجغرافيــة التــي تتعلــق بليبيــا.
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للكاتــب  التليــي  ترجمــة خليفــة  ليبيــا  كتــاب ســكان 

اإليطــايل هريكــو دي أغســطني إىل كان ممنوْعــا مــن 

النــْر فـــي ليبيا.قــد جمــع وصنــف وصــدر يف فــرتة مــن 

أحرج الفرتات التي مّر بها االستعامر اإليطايل يف هذه 

التــي أعقبــت معركــة القرضابيــة،  البــالد. وهــي الفــرتة 

وانحســار املــد االســتعامري عــن الدواخــل، واقتصــاره 

والحمــص.  أبريــل 1٩15عــىل مدينتــي طرابلــس  منــذ 

وجــالءه عــن كافــة املواقــع الداخليــة بــكل مــا ترتــب عــىل 

هــذا الجــالء مــن كــوارث ومحــن لحقــت كافــة الحاميــات 

اإليطاليــة يف مختلــف البقــاع«2.

تبادل الرمافة   أعامل الرجمة عند التلييس

بفــن الرتجمــة اهتاممــا  التليــي  اهتــم خليفــة محمــد 

كبــريا حتــى تضلــع فيــه واشــتهر بأعــامل ضخمــة، ويعــد 

كتابه »البحر املتوسط: حضاراته ورصاعاته« آخر كتاب 

صــدر يف حياتــه عــن املؤسســة العامــة للثقافــة

وســطع نجمــه فيهــا منــذ أن اكتشــف »برياندلــوا« 

فعــن طريقــه  اإليطاليــة،  القصــة يف  كتّــاب  أبــرز  أحــد 

اإليطــايل املهــم  الكاتــب  العــريب هــذا  القــارئ  عــرف 

الوحيــدة  يعــرف عنــه ســوى مرسحيتــه  يكــن  الــذي مل 

التــي قيــل أن  »ســتة شــخصيات تبحــث عــن مؤلــف« 

عبــد النــارص قــد تأثــر بهــا قبــل الثــورة. وال ننــى تلــك 

التــي حملــت عنــوان  الجميلــة  املختــارات القصصيــة 

عــددا  التليــي  وقــدم خاللهــا  امليــالد«  عيــد  »ليلــة 

آخــرا مــن كتّــاب القصــة اإليطاليــة والفرنســية واالســبانية 

أبرزهــم الكاتــب »دينوبوتــزايت« صاحــب روايــة »صحــراء 

التتار«وترجم له التليي قصة بعنوان »سبعة طوابق« 

وهي من القصص الخالدة التي تظل يف ذاكرة القارئ 

طــول العمــر”.

أدار ظهــره  أن  لبــث  مــا  الشــعر  التليــي عاشــق 

أواخــر  ففــي  الشــعر  باتجــاه  وأبحــر  القصــة  لرتجمــة 

القــراء واملثقفــني برتجمتــه  الثامنينــات فاجــأ جمهــور 

الرائحــة لشــاعر الهنــد العظيــم »طاغــور«، وعــىل الرغــم 

مــن أن«طاغــور« كان قــد حظــي بأكــر مــن ترجمــة إىل 

اللغــة العربيــة إالّ أن ترجمــة التليــي نالــت استحســانا 

واســعا يف أوســاط املثقفــني واألدبــاء والكتّــاب وعــروا 

عن إعجابهم بهذه الرتجمة التي جاءت يف 3مجلدات 

يف كتابات ومقاالت نروها يف صحف ومجالت يف 

أكــر مــن عاصمــة عربيــة.

ثم أصدر التليي ثالثة مجلدات ضمت ترجامته 

ألشــعار الشــاعر اإلســباين »لــوركا« ومــا كتــب عنــه مــن 

دراســات. يومهــا مل يخــف التليــي اعتــزازه العــايل مبــا 

صنــع حــني كتــب يقــول يف مقدمــة الكتــاب »حــني كان 

أترجــم وأطــوي..  اآلخــرون يرتجمــون وينــرون.. كنــت 

مــا طويــت«.  أنــر  مــا ترجمــوا رأيــت أن  قــرأت  وحــني 

ومــن حقــه أن يكتــب هــذا بعــد إنجــازه لتلــك الرتجمــة 

البديعــة الرائعــة.3”

“قــدم التلــي أحــدث ترجامتــه يف مجلــد ‘البحــر 

املتوســط: حضارتــه ورصاعاتــه’ ملؤلفــه ‘أرنــل بــراد فــورد’ 

تتابعــت  التــي  الحضاريــة  للــدورات  فيــه  يــؤرخ  الــذي 

عــىل هــذا البحر.ولعــل الســبب الــذي دفــع التليــي 

ألن يقــدم عــىل ترجمــة هــذا الكتــاب حســبام ورد يف 

الــذي كان  الريطــاين  هــو موقــف املؤلــف  املقدمــة 

منصفا للعرب وحضارة املســلمني فلم يبخس دورهم 

الســيادة  مرحلــة  البحــري يف  إســهامهم  يطمــس  ومل 

اإلســالمية عــىل البحــر املتوســط عــالوة عــىل األهميــة 

البحــر.4” لهــذا  الجيوســرتاتيجية املتعاظمــة 

وبفضــل ترجامتــه عــرف الكاتــب اإليطــايل الشــهري 

لــوي جــى بريندلــو 1867-1٩36 الــذي فــن بــه خليفــة 

قصصــه  مــن  ترجــم  مــا  وترجــم  شــبابه،  يف  التليــي 

وبعــض أعاملــه املرسحيــة، ومنهــا »صــوت يف الظــالم« 

التــي صــدرت ترجمتهــا العربيــة ســنة 1٩60 و«قصــص 

إيطاليــة« و«الفنــان والتمثــال« وقــد جذبــه ألرتــو مورافيــا 

1٩07-1٩٩0 لفرتة، فرتجم بعض قصصه يف مجموعة 

»ليلــة عيــد امليــالد« التــي يحتــل فيهــا مورافيا الصدارة، 

إىل جانب أعالم القصة القصرية ما بني القرن التاســع 
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عــر والقــرن العريــن وال أزال أشــعر بديــن شــخي 

لخليفــة التليــي الــذي كان أول مــن قــادين إىل معرفــة 

األدب اإليطايل الحديث، واإلقبال عليه مبا قادين إىل 

معرفــة أعالمــه مــن املبدعــني، عــر مراحلهــا ملختلفــة، 

وكانــت لغــة الرتجمــة السلســلة التــي يؤثرهــا التليــي 

خري مشجع للفتى اليافع الذي كنته يف الستينات يك 

أقــرأ ترجامتــه وأتابعهــا، وأبــدأ مــن ترجامتــه عــن اإليطاليــة 

مبارشة، وكان يعرفها معرفة أهلها، منذ كان طالباً يف 

الــذي احتلــه اإليطاليــون، وفرضــوا لغتهــم عــىل  وطنــه 

الطــالب منــذ املــدارس األويل وكان ذلــك منــذ التحــق 

خليفة التليي املولود عام 1٩30يف مدينة طرابلس 

التعليــم  وكان  عمــره،  مــن  السادســة  منــذ  باملدرســة 

أن  إىل  كذلــك  وظــل  واإليطاليــة،  بالعربيــة  مزدوجــاً 

تحــول األمــر مــع بدايــة الحــرب العامليــة الثانيــة، ودخــول 

اإلنكليزيــة مــع العربيــة بــدل اإليطاليــة، فأتقــن التليــي 

اللغتــني، وترجــم عنهــام، وبفضــل معرفتهــام، انتقــل مــن 

الرتجمة عن اإليطالية إىل اإلنكليزية، واستخدم معرفته 

إليهــام، فنقــل  باللغتــني يف تقديــم اآلداب املرتجمــة 

أعامل طاغور الشعرية بعنوان »هكذا غنى طاغور« ثم 

»الديــوان الكامــل« للشــاعر اإلســباىن لــوركا الــذي نــره 

بعــد طاغــور، فضــالً عــن عــدد اليقــل عــن خمســة كتــب 

يف التاريــخ الليبــى عــن اإليطاليــة.

مةمح شرع طاغور   ‘هكذا غنَّى طاغور’ 
)Geethanjali(

وغــري  رائــدة  برتجمــة  الخالــدة،  طاغــور  روائــع  نــرت 

مســبوقة لألســتاذ خليفــة محمــد التليــى، يف ثالثــة 

أجــزاء نرتهــا الــدار العربيــة للكتــاب بليبيــا ســنة 1٩8٩. 

يف الجــزء األّول يف هــذه الرتجمــة »غيتانجــيل« فيهــا 

103 مقطع و«البستاين« 85 مقطع. ويف الجزء الثاين 

مقطــع،   83 فيهــا  الثــامر«  »جنــي  الرتجمــة  هــذه  يف 

ورجــال املجاذيــف، أنشــودة الهوميــة، شــكر، و‘هديــة 

 78 فيهــا  النهــر«  و«عــر  مقطــع،   60 فيهــا  العاشــق’ 

مقطــع و«الهاربــة« فيهــا 37 مقطــع، ورايــداس الكّنــاس، 

كريشناكايل، أغنية شانتي نيكتان، و.و.بريسون، إشباع، 

ابن اإلنسان، حّريّة. ويف الجزء الثالث يف هذه الرتجمة 

»قصائــد األمــل والتحــّدي«، والقصائــد املرتجمــة فيهــا: 

سؤال، النداء، الدين الزائف، الرّحال، الدائم التحرّك، 

الطريق املفتوحة، الرق، اإلنسان الطائر، أيتها األرض، 

اليــوم، الجــواب،  املنبــوذون، أفريقيــا، أغنيــات، نهايــة 

انعتــاق، عــازف النــاي، جــارايت، امــرأة، العــام املنــرصم، 

أنــا، لوحــة، إدانــة، املجهــول، انســجام، القــادم  حيــاة، 

البــاب، أمــل، القــدوم والرحيــل، يف  الجديــد، الجــرّة، 

النهايــة، و »الهــالل« والقصائــد املرتجمــة  انتظــارك، 

فيها: منطق الطفل، البيت، املشهد املهمل، سارقة 

النــوم، البدايــة، دنيــا الطفــل، متــى وملــاذا؟، تشــهري، 

القــايض، دمــى، الفلــي، غيــوم وأمــواج، زهــرة الشــامبا، 

البلــد املســحور، أرض املنفــي، اليــوم املطــري، زوارق 

الورق، البّحار، الضفة األخرى، مدرسة الزهور، التاجر، 

مشاركة، متفوق، الرجل الصغري الكبري، الساعة الثانية 

عــرة، حرفــة الكاتــب، ســاعي الريــد الريــر، البطــل، 

النهايــة، النــداء، الياســمينات األوىل، شــجرة البنيــان، 

األخــري،  العقــد  أغنيتــي،  الهديــة،  رغبــات،  مباركــة، 

املــالك والطفــل.

وقــد ترجــم خليفــة التليــي يف كتابــه هــذا »هكــذا 

غنــى طاغــور« قصــة شــعرية جميلــة وموحيــة عــن شــاعر 

عــىل  تولســيداس ميــي  الشــاعر  فقــد كان  وأرملــة، 

ضفــاف نهــر الغانــج حــني اســتوقفته أرملــة، حرقــوا للتــو 

جثــة زوجهــا، وســألته أن يســاعدها عــىل اللحــاق بــزوج 

تحبــه، فطلــب منهــا أن تعــود إىل بيتهــا وخــالل شــهرين 

ســيعود زوجهــا امليــت إليهــا.

مقدمتــه  يف  لتليــي  ا محمــد  خليفــة  يقــول 

لكتاب‘هكذا غّنى طاغور’:«البخور يذوب ليتحلل يف 

بالبخــور، والنغــم  يلتحــم  لــي  يــذوب  العطــر، والعطــر 

يســعى ملعانقــة اإليقــاع بينــام يعــود اإليقــاع متدفقــاً يف 

النغــم، والفكــرة تبحــث عــن هيأتهــا يف الصــورة والصــورة 
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يبحــث  والالنهــايئ  الفكــرة،  يف  حريتهــا  عــن  تبحــث 

عــن ملســة النهــايئ والنهــايئ يبحــث عــن اعتناقــه يف 

النهــايئ، أي مأســاة هــذه تجــري بــني الخلــق والتدمــري 

تُصــارع  العبوديــة  الفكــرة والصــورة،  بــني  الحالــة  وهــذه 
العبوديــة.«5 تبحــث عــن راحتهــا يف  الحريــة والحريــة 

يمن أهم مؤلفاته املرجمة من ا دب 
اإليقايل يغرهأ

الفنان والتمثال، اللجنة العليا لآلداب 1٩67  .1

قصص إيطالية، دار الثقافة 1٩67  .٢

ليلة عيد امليالد، دار الثقافة 1٩68  .3

طرابلس تحت حكم األسبان، دار الثقافة 1٩68  .4

طرابلس من 1510 -1850، دار الفرجاين 1٩6٩  .5

دار  ليبيــا،  يف  الجغــرايف  والكشــف  الرحالــة   .6

1٩71 لفرجــاين  ا

ليبيا أثناء الحكم العثامين، دار الفرجاين 1٩71  .7

ليبيــا منــذ الفتــح العــريب حتــى ســنة 1٩11، دار   .8

1٩74 الثقافــة 

سكان طرابلس الغرب، دار الثقافة سنة 1٩75  .٩

مذكرات جيولتي، الدار الجامهريية سنة 1٩76  .10

الخامتة

التليــي معــادل  الدكتــور خليفــة محمــد  إن  وأخــريا، 

رمــزي وموضوعــي لــألدب العــريب الحديــث يف ليبيــا، 

فهــو واحــد مــن أهــم رواده ومؤسســيه. يف هــذه العقــود 

والتيــارات  األدبيــة  املــدارس  أهــم  تبلــورت  الخمــس 

الفكريــة واألشــكال الفنيــة اإلبداعيــة التــي عرفتهــا ليبيــا 

عشــية انحســار املرحلــة االســتعامرية التــي كان خليفــة 

حضــوره  عــزز  لهــا.  وراعيــا  ورائــدا  مؤسســا  التليــي 

الفاعــل يف ميــدان التجديــد الشــعري، مبــا أصــدره مــن 

مختــارات شــعرية مــن ديــوان الشــعر العــريب والعاملــي.

بالخالصــة املياديــن التــي اتصــل التليــي وطــرق 

أبوابهــا هــي األربعــة- النقــد والشــعر والقصــة والرتجمــة، 

ميدان القصة هو الذي يعرف القارئ أن له فيه تجارب 

رائــدة نرهــا يف صحافــة ذلــك الزمــان وجمعهــا فيــام 

بعــد يف كتابــه ‘زخــارف قدميــة’، وأنــه خــاض يف ميــدان 

الثقــايف،  الثقيلــة- يف املجــال  املجــازات- الصناعــة 

معــارك  ‘معجــم  املوســوعي  التاريخــي  بكتابــه  بــدءا 

الجهاد’. ومتيز أسلوبه بخصائص لغوية وبالغية ورمزية 

وكان صاحب رسالة شعرية هادفة، تغنى بحب الوطن 

يف قصيــدة رائعــة تعــد منوذجــا يقتــدى بــه. اســتطاع أن 

يبنــي لنفســه ثقافــة واســعة، فهــو عصامــي، علــم نفســه 

بنفســه حتــى أصبــح مدرســة لغــريه. وقصيدتــه ‘البيــت 

الواحــد’، يــدل عــىل تعمقــه يف الــرتاث العــريب، فقــد 

كان منــذ صغــره يهتــم بالدراســات الرتاثيــة، وتــرك ذلــك 

الــرتاث أثــره عــىل أســلوبه ولغتــه ومنهجــه، حيــث اتســم 

أســلوبه بالرصانــة والجزالــة، فبالقــول القطــع والحتــم ال 

الــكالم فيــه وال يف أعاملــه واحــدا بعــد  حاجــة لبســط 

واحــد إال ســيتضح أنــه طــوي يف ميينــه مــا ال ميكــن ألحــد 

أن يطويــه مــن بحــر اللغــة واألدب. واللــه ويل التوفيــق.

املصادر ياملعاجع

مصطفــي عبــد اللــه بعيــو، املختــار يف مراجــع تاريــخ ليبيــا، دار 	 

الطليعــة للطباعــة والنــر، بــريوت 1٩7٢

ترجمــة 	  والحــارض،  املــايض  بــني  ليبيــا  حبيــب،  هــري  د. 

1٩81 والتوزيــع  للنــر  الشــعبية  املنشــأة  شــاكرابراهيم، 

الدكتــور شــاه نــواس محمــد الســلمي ومحمــد رافــع زيــن الديــن 	 

الهنــد،،  تــرور-  العــرب،، دار األديــب،  تاريــخ  الســلفي، موجــز 

ط٢، ٢01٢ م

خليفة محمد التليي، الشايب وجران	 

خليفة محمد التليي، معجم النفيس من كنوز القواميس	 

‘النفيــس مــن كنــوز القواميس: فعاليــات نــدوة تكريــم الدكتــور 	 
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خليفة محمد التليي، الجمعة ٢3 نوفمر ٢001

بــريوت 	  التليــي،  اعــامل خليفــة محمــد  آخــر  ‘جهــاد فاضــل’ 

الريــاض مكتــب 

خليفــة محمــد التليــي، ‘ســكان ليبيــا’، الــدار العربيــة للكتــاب 	 

ج 1

خليفة محمد التليي، ‘بعدالقرضابية’، دارالثقافة 1٩73م	 

خليفة محمد التليي، ‘قصيدة البيت الواحد’، دار الروق، 	 

القاهرة 1٩٩1م

ديــوان خليفــة محمــد التليــي، الــدر العربيــة للكتــاب، 1٩8٩، 	 

طرابلــس، ليبيــا، ص ٢8

د\ محمــد نيالمبــور، األســتاذ املســاعد، قســم العربيــة، جامعــة 	 

رابيندرنــات  كاليكــوت،  عربنيــت،  مكتبــة  الهنــد،  كاليكــوت، 

الطاغــور

ترجمة بديع حقي، روائع طاغور، دارالعلم للماليني، 1٩84م	 

رابيندرنــات طاغــور، ‘ديــوان قربــان األغــاين’، دارالكتــب، بريوت، 	 

1٩48م

‘ديــوان خليفــة محمــد التليــي’، دار العربيــة للكتــاب، ليبيــا، 	 

ط 1٩8٩

خليفــة محمــد التليــي، ‘مختــارات مــن روائــع الشــعر العــريب’، 	 

ج 1، الــدار العربيــة للكتــاب، 1٩83، د.محمــد الحضــريي أمــني 

عــام جائــزة القــذايف العامليــة لــألدب

التليي، ‘رحلةعرالكلامت’، وزارةاألعالم1٩73م	 

الهوامش

ســكان طرابلــس الغــرب، إســامعيل كــاميل حســن الهــادي بــن   1

٢1 1٩٩7، ص  الليبيــني طرابلــس  مركــز جهــاد  يونــس، 

ســكان ليبيــا، خليفــة محمــد التليــي، الــدار العربيــة للكتــاب   ٢

1، ص٩ ج 

»البحــر املتوســط: حضارتــه  لــــ  التليــي  ترجمــة  مقدمــة يف   3

5 ص  فــورد،  بــراد  »أرنــل  ملؤلفــه  ورصاعاتــه« 

نفس املصدر، ص 1٢  4

»البحــر املتوســط: حضارتــه ورصاعاتــه«  لــــ  التليــي  ترجمــة   5

74 ص  فــورد،  بــراد  »أرنــل  ملؤلفــه 
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انعكا�سات الوطنيـــــة فــي �سعـــرالقــروي

د. محمد أسلم ن.ك.
األستاذ املساعد، قسم اللغة العربية، كلية KTM للدراسات املتقدمة، كرواركوند

لبذة عن الشاعع

املعــروف   )1٩84-1887( الخــوري  ســليم  رشــيد 

بالشــاعر القــروي والشــاعر العروبــة أحــد شــعراء املهجــر 

البارزيــن مــن لبنــان. ولــد يف الربــارة وهاجــرإىل الرازيل 

وعــاش فيهــا، وكان مــن الشــعراء العــرب املرموقــني يف 

القرن العرين. وتوىل رئاسة تحرير مجلة الرابطة ملدة 

ثــالث ســنوات، ورئاســة العصبــة األندلســية. وظــل يف 

املهجــر مــدة خمســة وأربعــني عامــا؛ ثــم عــاد إىل وطنــه 

األمــة  لوحــدة  كلهــا  القــروي حياتــه  كــرس  ولقــد  األم. 

العربية وأجري يراعه للدفاع عن قضاياها. وكان شغفه 

للعروبــة  وعــاش  قلبــه،  جــذوره يف  رســخت  بالوطــن 

والوطنيــة. وكان يفتخــر بهــام إفتخــارا كثــريا منــذ والدتــه 

الشــاعر  ويعتــر صــوت  األخــرية.  أنفاســه  أطلــق  حتــى 

العربيــة الوطنيــة يف املهجريــني  أقــوى األصــوات  مــن 

كثــرية  ألقــاب  القــروي  الشــاميل والجنــويب. وللشــاعر 

أبرزهــا »قديــس  ومــن  الكتــاب واألدبــاء.  خلعهــا عليــه 

العربيــة«. الوطنيــة 

الوطنية   الشرع الرعيب

وماتــوا  أجدادنــا  فيهــا  ولــد  األرض  مــن  بقعــة  الوطــن 

النقــي. ونحــن نعيــش  ترابهــا الطاهــر  فيهــا ودفنــوا يف 

فيهــا ونتنســم مــن هوائهــا ونــرب مــن مائهــا ونــأكل مــن 

خريات أرضها. وندافع عليها من كيد األعداء ونحفظها 

مــن عبــث الظاملــني الهالكــني واملفســدين املاكريــن، 

ونعمــل مــن أجــل رفــع اســم الوطــن عاليــا. وال يتــم كرامــة 

أقــوى مــن كل حجــج  اإلنســانية إال باملواطنــة. الوطــن 

العــامل، ال مــكان يف العــامل كالوطــن، ولذلــك كل رجــل 

مديــن للوطــن ال بالجســد فقــط حتــى بالــروح.

األدب  ظهــر يف  األوىل  العامليــة  الحــرب  وبعــد 

العــريب تيــاران، هــام التيــار الوجــداين والتيــار القومــي 

انطــوى  اإلجتامعــي. وكانــا يســريان متصاحبــني. وقــد 

عــىل داللــة اجتامعيــة  ذاتيــة  برغــم  الشــعر  مــن  الكثــري 

ذات شــأن كبــري، فالشــاعر املحــزون يــن شــعره أىس 

وحنانــا مــن الجــرح البليــغ الــذي أصــاب وطنــه فهــو يصور 

آالم قومــه مــن خــالل آالم نفســه حتــى اصبحــت آالمــه 

وآالم أمتــه أملــا واحــدا. ومــن طليعــة الشــعراء القوميــني 

الخــوري،  ســليم  رشــيد  القــروي  شــاعرنا  اإلجتامعــني 

وإلياس فرحات، وأحمد زيك أبو شــادي، وأبو القاســم 

الشــايب، واألخطــل الصغــري، وعمــر أبــو ريشــة وغريهــم 

مــن األدبــاء املهجريــني البارزيــن فقــد جعلــوا شــعرهم 

موزعــا بــني خفقــات قلوبهــم ونــداءات بالدهــم وقدمــوا 

لنــا أصفــى الشــعر القومــي والوجــداين.
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شغف المعيي لالوطن

مــن  الخــوري وهــو  القــروي رشــييد ســليم  الشــاعر  أمــا 

أبــرز شــعراء الوطنيــة يف العــرص الحديــث، وهاجــر إىل 

وافــرة يف  ولــه جهــود  الرازيــل ومكــث فيهــا 45 ســنة 

نشــأة املدرســة األدبيــة كــام كان لــه قصائــد كثــرية يف 

شــئون الوطنيــة، وهــي مليئــة بالحــب عــن وطنــه لبنــان، 

عــىل أن القــروي مل يكــن مناضــال شــعريا فحســب، بــل 

كان يناضــل بقلبــه ولســانه ويــده ومالــه، ويتابــع القــول 

بالفعــل، فيبــادر إىل جمــع اإلعانــات وإنفــاق ريــع كتبــه 

لدعــم املناضلــني وأهــل الشــهداء، ويقاطــع البضائــع 

الريطانية واألمريكية، ويبلغ به األمر حد مقاطعة هوى 

فتــاة إنجليزيــة تــوددت إليــه، ويهــم بالعــودة إىل الوطــن 

لالنضــامم إىل جيــش التحــرر يف محاربــة األتــراك)1(.

كان القــروي يتحــدث دامئــا عــن رغبتــه الجياشــية 

بالعــودة إىل وطنــه. ففــي عــام 1٩50م عندمــا اعتلــت 

صحتــه قــرر الســفر إىل األرجنتــني لإلستشــفاء ومل يكــن 

ميلــك مــاال ينفقــه عــىل ســفره فبــاع نفائــس كتبه، وكتب 

أمنيتــي  أن  »أال  جــورج صيــدح  الشــاعر  إىل صديقــه 

بعــد هــذه الســن التــي بلغتهــا قــر يف وطنــي ال قــرص 

يتحــرق  القــروي يف غربتــه  الشــاعر  يف غربتــي« وظــل 

شــوقا إىل وطنــه ويأمــل أن يقــي بقيــة عمــره يف بلــده 

اقــرتح  ســورية  اســتقالل  وبعــد  وأحبابــه،  أهلــه  وبــني 

اللطيــف  عبــد  الدكتــور  النــواب  مجلــس  النائــب يف 

النونــس مــن أعضــاء املجلــس دعــوة الشــاعرين فرحــات 

والقــروي لزيــارة ســورية فوافــق أعضــاء املجلــس عــىل 

االقــرتاح وأحيــل إىل رئيــس الجمهوريــة شــكري القوتــيل 

الــذي صــادق عليــه ونفــذ االقــرتاح بعــد التوقيــع عــىل 

وقــرر  رســمية  دعــوة  القــروي  فتلقــى  الوحــدة،  ميثــاق 

تلبيتهــا فركــب البحــر عــىل ظهــر الباخــرة )محمــد عــيل( 

فوصــل إىل مينــاء الالذقيــة يف 3 آب 1٩58م. وكان 

يف اســتقباله وفــد رســمي مؤلــف مــن الدكتــور أمجــد 

الطرابلــي ومنصــور األطــرش واألديــب فــؤاد الشــايب 

وعنــد نــزول القــروي مــن الباخــرة أخــذ ينشــد:

ي
ــىخ ــ ــ ي كف

ــىأ ــ ــ ــة هي ــ ــ ــــت العروب ــ بن

ي
ــىخ ــ ــ ــ ي وط

خ
ــوت � ــ ــ ــ م

أ
ــد ال ــ ــ ــ أ�خ عائ

ديــب فؤاد الشــايب: الك
أ
فقــال هل اال

ــل: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ي
ي ســــــكىخ

ــــــىأ ــــــة هي ــــــت العروب بن

.)2(
ي
ي وطــــــــىخ

خ
ــــــــش � عي

أ
ــــــــد ال أ�خ عائ

الوطنيــة واالنتــامء اىل  الــروح  الشــاعر  ميثــل هــذا 

األرض فهــو يفضــل العيــش يف وطنــه ولــو كان قاحــال 

ويابسا وال يريد رغد العيش خارجه. ونفهم شغفه إىل 

الوطــن وغضبــه إىل اإلســتعامريني مــن قولــه: »وكنــت 

انفضــاح  منــذ  فقاطعتهــا  اإلنجليزيــة  الجوخــة  ألبــس 

وعــد بلفــور ســنة 1٩17م ومل أقبلهــا هديــة مــن صديــق 

عــزي«)3(.

تأثع الوطن   الشرع

وكان الشــاعر رشــيد ســليم الخــوري يحــب الوطــن حبــا 

شــديدا وينظــم عنــه نظــام كثــريا، وكان مشــغفا بــه ويحــن 

إليــه. ونــرى يف أشــعاره ومقاالتــه هــذه املناظــر. وقــال: 

ذئــاب  اقتطــع  إذا  أنــا مكــر.  أنــا مكــر ووطنــي  »أمتــي 

اإلستعامر منه قطعة فكأمنا أكلوا جارحة من جوارحي. 

تطــوان فكأمنــا رشبــوا  أو  لبنــان  وإذا هــدروا عربيــا يف 

نغبــة مــن دمــي. وكأن كل بلــد قــوي مــن بــالدي ســاعدي 

بــل  زنــدي مشــلوال.  مفتــوال. وكل شــعب خامــل فيهــا 

مــا أعــد ذايت إال خليــة يف جســد أمتــي، أنــا واحــد مــن 

ســبعني مليونــا مــن العــرب، كل واحــد منهــم أنــا فينبغــي 

مــن  كنفــي.  نفــس  مليــون  ســبعني  قــدر  أحبهــم  أن 

ومــن  مــرة.  مليــون  ســبعني  أحيــاين  فكأمنــا  افتداهــم 

خانهــم فكأمنــا قتلنــي مثلهــا«)4(.

يحــرص كل  أن  فهــو  القومــي  الوطنــي  أمــا شــعره 

يكــون لوطنــه ولقومــه لســان تعظيــم  أن  الحــرص عــىل 

لبنــاين،  أبــدا رجــل  وتشــجيع، وتوحيــد ونضــال. وكان 

ورجــل العروبــة، ومل تعــرف العروبــة مثلــه شــاعرا أمينــا 
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عــىل عزتهــا وكرامتهــا ثابتــا عــىل مبادئهــا زاهــدا يف مالها 

وحطامها.

كان الشــاعر القــروي عــىل غربتــه عينــا ســاهرة عــىل 

وطنــه لبنــان وعــىل األمــة العربيــة. وأنــه حــرض األمــة عــىل 

واإلنجليزيــني  كالفرنســيني  وبالدهــم  العربيــني  أعــداء 

والرتكيــني. وقــال الشــاعر للشــباب يف قصيدتــه:

ــــــــب ــــــرب ث ـــباب العــ ـــ ــــــــب �ي شــ ث
�أ ــــــــت �خ مشــــــــت الشــــــــعوب وأن

ي
خ

� ج  �ب
أ �ت ر  �خ فالعــــــــ�  ثــــــــب 

�أ لعــــــــزا ا ي 
خ

و� وق  لعــــــــر ا

خ
� ا لــــــــرخ �ب ــــــــرة  ملب ا ورد 

ــا�5 ــ ــ ــ ــة القش ــ ــ ــ ــت أجنح ــ ــ ــ
ت

�

واســتعمل القــروي األشــعار ســالحا لألمــة العربيــة 

واستقاللها. ورأى القصائد أهم طريق للحث والحض 

يف ســبيل الحــرب ويف طريــق النضــال، إذا ضــاع الحــق 

والقتــال. ولكــن  بالســيوف  إال  ال ســبيل إىل تحصيلــه 

القــروي يف الرازيــل آنــذاك، ولهــذا كان حربــه وقتالــه 

الــرياع واللســان  ضــد اإلســتعامريني املاكريــن بســالح 

الــذان أهــم ســالح ضــد امللــوك املســتبدين والحكــامء 

شــعره  ونالحــظ يف  التاريــخ.  أوراق  املتعصبــني يف 

القومي هو خاصة التحريض التي يلتزمها إىل النهاية، 

وكأنــه مســئول عــن تطــور األحــداث حتــى تحريــر وطنــه.

ومن الواضح أن الشاعر القروي جعل للبنان نصيبا 

وافرا يف شعره لدفاع عنها، فهو إبنها الرؤوم واملدافع 

عــن حقهــا املســلوب. وقــد تحــدث عنهــا كثــريا، وأنــذر 

املســتعمرين.  أمــام  وتهاونهــم  تخاذلهــم  عــن  شــبابها 

وحذرهــم مــن نتيجــة ســيطرتهم يف بــالد العــرب. وهــو 

ميكــن شــوقا عظيــام يف قلبــه لوطنــه الصغــري لبنــان ومــا 

فيــه مــن جبــال وأنهــار ومواقــع للصبــا.

ال  محبــة  قصيــدة  لبنــان  عــن  القــروي  وللشــاعر 

تحــىص. ومــن القصائــد التــي خصصهــا للبنــان: أبطــال 

لبنــان، عيــد اســتقالل لبنــان، العــودة إىل لبنــان، الرجــاء 

الوطنــي، لبنــان وثــورة حــواران شــبول األرز. وقــد تنــاول 

فيها حنينه إليها، وحزن عىل إخوانه التعصب والتفرقة 

والخضــوع للمســتعمرين.

أمــا القصائــد التــي تنــاول فيهــا لبنــان ضمــن مواطــن 

الهاشــمية،  تلــك املشــاهدة،  أخــرى فمنهــا: أحبابنــا، 

تحيــة األندلــس، اإلســتقالل حــق الهبــة، الشــهداء، عيــد 

الفطــر. فالقصيــدة التاليــة توجــز تجربتــه يف حــب لبنــان 

فيقــول يف قصيدتــه ‘الرجــاء الوطنــي’:

ــــــــل ــــــــزن املق ــــــــه �ب وجــــــــدت علي

ــا ــ ــ ــ ــازون أن يبخ ــ ــ ــ م
أ
ــل لا ــ ــ ــ فق

ي “بنبــــــــع العســــــــل” ــــــــىب وحليــــــــت قل

ــــــــالي امطــــــــري حنظــــــــا ــــــــل للي فق

ي ــــــــىب ــــــــان قل ــــــــذاكر لبن شــــــــفيت بت

الشــفا الطبيــب  عنــد  عــز  وقــد 

ي ــــــــعىب ــــــــر�ي ش ــــــــ�ي لتح ــــــــت نف وكرس
ي )6(

خ
ــا أم و� ــ ــ ــ لي جف ــت أ�ب ــ ــ ــ ولس

كــام  القــروي مجموعــة »األزاهــري«  فــكان للشــاعر 

كانــت لــه مجموعتــه األخــرى »األعاصــري«. وعــر الشــاعر 

نفســه وخلجــات  نجــوى  عــن  املجموعــات  هــذه  يف 

أعامقــه وهمســة أحاسيســه وقلقــات مشــاعره القوميــة 

ورضائب خياله الثائرة. وتكلم فيها ألبناء وطنه ويحثهم 

عــىل النضــال يف طريــق اإلســتقالل.
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114  الرةمة شبيل النرامين يفكعته عن سضية املعأة   الهند

العالمة �سبلي النعماين وفكرته عن ق�سية املراأة يف الهند

محمد يرموب
قسم اللغة العربية بجامعة عليكراه

املمدمة

ينظــرون  جــًدا، ألنهــا  املــرأة ســاخنة  اليــوم قضيــة  يف 

النــاس يف املجتمــع األضعــف النظــر، حرمــت املــرأة 

من أهم حقوقها املتمثلة يف حرية االختيار والتملك، 

تبــاع يف األســواق،  ومــن حقهــا يف املــرياث، وكانــت 

ويف بعــض املعتقــدات كان يطلــب أن تقتــل نفســها 

إذا مــات الــزوج فــال يحــق لهــا الحيــاة بعــد وفاتــه، الــوالدة 

املــرأة لوالــدان ســبب البــالء والشــقاء يف يومنــا هــذا.

معظــم  إليهــا  تشــري  القضيــة  هــذه  ونظــًرا ألهميــة 

الكتاب وأرباب العلم والقلم يف مختلف أرجاء العامل، 

كان ال العلــامء الهنــد بــل العلــامء العــرب أيضــا معهــم، 

ناهيــك عــن هــذه البــالد، حيــث اســتطاعت أن تلفــت 

أنظــار أبناءهــا إىل هــذه القضيــة الهامــة، فتطــرّق إليهــا 

جملــة مــن العلــامء وبذلــوا الغــايل والنفيــس يف ســبيل 

توجيــه املســلمني نحــو معرفــة الفكــر اإلســالمي املتــزن 

فيــام يخــص قضيــة املــرأة، والعمــل عــىل نــر الوعــي 

بينهــم حــول كافــة املســاعي الغربيــة الخبيثــة للنيــل مــن 

نــر معلومــات خاطئــة  اإلســالم واملســلمني بواســطة 

تــأىب عليهــا الفطــرة اإلنســانية ومتقتهــا مــن أول وهلــة.

شــبيل  لشــيخ  ا ء  لعلــام ا شــمس  يعتــر  و

النعــاين)1857م-1٩14م( 1 أحــد مــن العلــامء األجــالء 

الــذي ال ميكننــا أن نغــض البــرص عنــه إبــان الحديــث عــن 

قضيــة املــرأة، بــل ال يســع ألحــد أن يخــوض يف هــذه 

القضيــة بــدون التطــرق إىل مــا قّدمــه الشــيخ قيــل أكــر 

مــن قــرن ونيــف مــن أعــامل جليلــة يف هــذا املضــامر، 

مجــال  الحثيثــة يف  جهــوده  اللــه،  رحمــه  كــرّس  فقــد 

تعليــم املــرأة عــىل أســاس يضمــن عــدم خروجهــا عــن 

نطــاق التعليــم اإلســالمية الســمحة، وضــامن ســريها مــع 

ركب الحياة دون تعريض حرمتها وقداستها ألي خطر، 

مــع عــدم التريــج الــذي أطلــق عليــه القــرآن الكريــم تــرج 

الجاهليــة األوىل، وعــدم التأثــر مــن مفاســد النظريــات 

الغربيــة التــي تطالــب وهــاًم بحاميتهــا ومنحهــا حقوقهــا 

مــع ســلب حريتهــا وكرامتهــا-يف الواقع-ليظــل الغــرب 

يهاجم اإلسالم وخاصة ألنه يلزم ارتداء الحجاب للمرأة.

لقــد اهتــم العالمــة شــبيل النعــامين بقضيــة املــرأة 

اهتامًما بالًغا، وقد نظر ال حق لها يف القومية وامللة، 

بتاريــخ  بفضــل شــغفه  قــد ظهــرت  هــذه  وخصوصيتــه 

الضــوء  بالعلــم والتحقيــق، ويلقــى  اإلســالم وانشــغاله 

عــىل حقــوق املــرأة وحريتهــا ومكانتهــا ورضورة تحليهــا 

مؤلفاتــه  معظــم  يف  والتعليــم  والثقافــة  بالسياســة 

إىل  و«الرحلــة  النعــامن«  و«ســرية  »املأمــون«  مثــل 

القســطنطنية ومــرص والشــام«، فضــال عــن بــذل ســعيه 



115  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

الــدؤوب إىل الرتكيــز عــىل توضيــح رؤيتــه لهــذه القضيــة 

يف عدد من املقاالت التي نرتها يف مجلة »الندوة« 

الصادرة من مدينة لكناؤ آنذاك، مثل »زينب النساء« 

و«اإلسالم والحجاب« وما إىل ذلك. كام أنه طلب من 

الشــيخ أيب الــكالم آزاد وضــع كتــاب »املــرأة املســلمة« 

النقــد  فريــد وجــدي عــىل محــك  ألفــه محمــد  الــذي 

وتبيــني املفيــد منــه والنظــر إىل عيوبــه ومســاوئه.

وال ميكن أن نفهم أفكاره بالنسبة للنساء بدون أن 

نفهــم الجــّو التــي عــاش فيــه العالمــة شــبيل النعــامين، 

فــكان العالمــة ينتمــي إىل أعظــم كــره حيــث ال حقــوق 

لهــا يف أي مجــال، أكــر مــن ســكانها كانــوا يعلمــون يف 

الّزّراعــة، مــا كانــوا يلتفتــون إىل العلــم والثقافــة وكانــوا 

يعتــرون العلــوم العرصيــة حرامــا عليهــم. يف هــذا الجــّو 

املظلــم حصــل العالمــة العلــوم العرصيــة ووصــل إىل 

قّمة العلم، مام يحرّي قرّاء ترجمته كام قال الشيخ إكرام 

»حينــام يكــون تعليــم الرجــال مختلفــا فيــه كيــف يلتفــت 

أحــد إىل تعليــم النســاء«2.

أنظــر ظهــر العالمــة كيــف يعالــج النــاس عــن قضيــة 

املــرأة يف هــذا الجــّو العلمــي، كانــت محــدودات يف 

للشــؤون  إال  يخلقهــن  ال  اللــه  النــاس  يعتــر  بيوتهــن، 

املنزليــة فقــط.

وبينــام تعتــر قضيــة املــرأة ودورهــا يف حيــاة الرجــل 

واألرسة واملجتمع، ويف الحياة السياسية واالقتصادية 

علــامء  فيــه  اختلــف  أمــر  عــام،  بشــكل  واالجتامعيــة 

املســلمني اختالفًــا كثــريًا، فريــق يــرى أن رســالة املــرأة 

البيــت،  وإدارة  التبّعــل،  تكمــن يف حســن  العظمــى 

وتربيــة األبنــاء وإعدادهــم للحيــاة، واآلخــر يــرى أن للمــرأة 

حقوقــا تتجــاوز هــذا الحــد، وهــي تكافــئ حقــوق الرجــل. 

ونظــرًا لــكل هــذه اآلراء املختلفــة فإنــه كان مــن الصعــب 

التوصــل إىل الصــورة الواضحــة إال عــن طريــق تتبــع ســرية 

أمهات املؤمنني، اللوايت نزلت النصوص الرعية يف 

بيوتهــن، وكــن مبثابــة التطبيــق العمــيل لهــذه التعليــم، 

طبقــن ذلــك تحــت ســمع وبــرص النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلّم فســددهن وعلمهــن، وجعلهــن معلــامت لنســاء 

ذلــك الجيــل، ومرشــدات ألجيــال النســاء فيــام بعــد. 

النعــامين،  الشــيخ شــبيل  حــّث  هــذا املنطلــق  ومــن 

تلميذه النجيب، الشيخ السيد سليامن الندوي، عىل 

تأليــف ســرية ســيدنا عائشــة )ريض اللــه عنهــا(، وقــّدم 

لذلــك مصــادر هامــة جــًدا، فضــاًل عــن رغبــة الجــادة يف 

دحــض شــائعات باطلــة كان يســعى املســترقون إىل 

نرهــا بشــأن حيــاة أم املؤمنــني ســيدنا عائشــة )ريض 

اللــه عنهــا(.

النتائــج  هــذه  إىل  توصلــه  كيفيــة  معرفــة  وألجــل 

وتطرّقــه إىل هــذه القضيــة الحساســة، نــرى أن التحاقــه 

بكلية عيل جراه، وإقامته أعواًما عديدة هناك يف ظل 

تواجــد عــدد كبــري مــن نوابــغ العــرص، فضــاًل عــن ســفره 

إىل القســطنطنية ومــرص والشــام، كان لــه أثــر بالــغ يف 

بنــاء وتكويــن فكــرة قويــة لديــه عــن رضورة تعليــم املــرأة، 

وأهميــة منحهــا حقوقهــا املســلوبة واالهتــامم بشــؤونها 

العلميــة  األجــواء  لعبــت  وقــد  املســتحق.  االهتــامم 

التــي كانــت تســود كليــة عــيل جــراه آنــذاك، دوًرا كبــريًا 

يف فهمــه لوضــع املــرأة املؤســف، فضــاًل عــن رؤيتــه 

عــدد  وزوجــات  الريطانيــات،  املثقفــات  مــن  لعــدد 

والعلــوم  العلــم  نــر  مــن األســاتذة ومســاهمتهن يف 

وأســلوب تعاملهــن وطريقــة عيشــهن ومــدى كفائتهــن 

بــدأه لدراســة قضيــة  فــكل هــذا ســاهم يف  العلميــة. 

النتائــج  إىل  التواصــل  ســبيل  مــن جديــد يف  املــرأة 

املرجــوة فأعانــه اللــه عليــه ومــا ذلــك عــىل اللــه بعزيــز.

ذكــر العالمــة شــبيل أن األديــان كلهــا قــد ظلمــت 

حرمــت  الــذي  األمــر  بحقوقهــا،  تعــرتف  ومل  املــرأة، 

أثبــت  وذلــك  املرجــوة،  املــرأة حقوقهــا وخصائصهــا 

شبيل النعامين يف مؤلفه »املأمون« بالتفصيل يشبه 

باألديــان املختلفــة، قــال أن وضــع املــرأة املســلمة يف 

العهود اإلسالمية األوىل كان أفضل بكثري، وعىل وجه 

الخصــوص فيــام يتعلــق بتعليمهــن وحريتهــن، وفّنــد آراء 

املســترقني التــي كانــت تحمــل اإلســالم واملســلمني 
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إن  قائــال  الحيــاة،  ركــب  عــن  املــرأة  تخلــف  مســئولية 

املســيحيني واملركــني وقيــل بعثــة الرســول صــىل اللــه 

عليــه وســلّم ســلبوا حقــوق املــرأة، فلــم يكــن للمــرأة حــق 

يف املــرياث، وأن وضــع املــرأة كان دنيئًــا جــًدا يف غــري 

الشــعوب اإلســالمية. وحتــى يف الهنــد، فــإن الهنــادك 

ينظرونهــا يف الحقــري وكانــوا يحرقــون الزوجــة مــع زوجهــا 

عقب وفاته، مطبقني بذلك الطقس الديني املعروف 

العــرب  عــن املركــني  ناهيــك  لديهــم ب »ســتي«، 

الذيــن كانــوا يضطلعــون يف جرميــة وأد البنــات.

وأد  بذكــر  مملــوءة  العــرب  تاريــخ  ننظــر صفحــات 

ولكــن  عندهــم،  البنــت  والدة  لــدى  والكآبــة  البنــات 

ملــا طلعــت شــمس اإلســالم انقشــعت ظلمــة الجهــل 

العــدل واملســاوة  والجــور عــىل املــرأة فأقــام اإلســالم 

بني املرأة والرجال. وأعطى املرأة الحقوق التي كانت 

نبويــا: »خريكــم  العالمــة شــبيل حديثــا  ذكــر  للرجــال، 

خريكــم لزوجــه«3، ال يوجــد مثــال املســاواة كهــذا يف أي 

ديــن ســوى اإلســالم. يكتــب العالمــة شــبيل:

»ظلمــت كافــة األديــان عــىل املــرأة ومل تهــب لهــا 

من اإلرث إال اإلسالم وكانت العرب أيضا ميارسون مع 

املرأة هذا الجور والظلم ويحتقرونها، واإلســالم ســاوى 

بني املرأة واملرء يف حقوقها، 4كام ورد ذُكر يف كتاب 

اللــه »للرجــال نصيــب مــاّم اكتســبوا وللنســاء نصيــب 

مــاّم اكتســن«5، يقــول اللــه تعــاىل: )وإذا بــر أحدهــم 

باألنثى ظّل وجهه مسوّداً وهو كظيم، يتوارى من القوم 

مــن ســوء مــا بــر بــه أميســكه عــىل هــون أم يدســه يف 

الــرتاب أال ســاء مــا يحكمــون(6، ويقــول ســبحانه وتعــاىل 

أيًضــا: )وإذا املــؤودة ســئلت، بــأي ذنــب قتلــت(7.

وتطرّق الشيخ شبيل النعامين يف مؤلفه »الكالم« 

إىل قضية الحقوق املرأة التي منحها الله تعاىل للمرأة 

يف اإلسالم، وأثبت فيها بأن الحقوق التي منحها الله 

للمــرأة يف اإلســالم مل مينحهــا أي مذهــب أو ديانــة. 

فالقــرآن الكريــم هــو الــذي أوضــح بأنــه ال يوجــد أي فــرق 

بــني املــرأة والرجــل وأن املــرأة جــزء هــام مــن حيــاة الرجــل 

االجتامعية8.

الطــالق بعــد النــزاع الواقــع بــني املــرء وزوجتــه أمــر 

خطــري، قــد عاجلــه أمــم العــامل بطــرق مختلفــة، وقــد فّند 

العالمــة شــبيل هــذه الطــرق كلهــا وأثبــت أنهــا ال تعــود 

بــيء بــل كلهــا باطلــة وضالــة إال مــا قــّدم اإلســالم مــن 

طريقــة عالجــه.

مؤلفــه  النعــامين يف  الشــيخ شــبيل  ناقــش  كــام 

املــرأة يف مختلــف  بأيــة طريقــة طلّــق  عنــه  »الــكالم« 

األديــان، أن الديانــة املســيحية ال ميكــن فيهــا للــزوج أن 

الزنــا، ويف أوربــا  أنهــا ارتكبــت  يثبــت  يطلّــق زوجتــه إال 

التي صارت اليوم مركزا للعلم والثقافة تكابد املخالفة 

بــني الزوجــني وســوء املعاملــة فيــام بينهــام. قــد صــارت 

حياتهــام أســوأ حيــاة وأشــنعها ألجــل عــدم املوافقــة فــال 

يجــدان ســبيال للخــالص مــن هــذه املصيبــة إال إذا قــّدم 

الرجــل دليــال يف املحكمــة عــىل أنهــا قــد زنــت وهتكــت 

عرضها، وهكذا يهيئ لها أسباب العار والذلة والتحقري 

أمــام أعــني النــاس. ويف الديانــة الهندوســية أيضــا مثــل 

بــل كان  الطــالق جائــزا  فــام كان  اليهوديــة  وأمــا  هــذا، 

ارتكبتــه  اليهــود يطلّقــون ألدىن خطــأ  مســتحنا. كانــت 

مثــال: لــو ألقــت يف الطعــام ملخــا زائــدا عــىل املقــدار، 

أو وجــد زوجهــا امــرأة أجمــل منهــا لتزّوجهــا.

ولكــن اإلســالم قــد منــع عــن ذلــك، ولــو كان هــذا 

مــن  حقوقهــا  وأعطــى  واإلحســان،  بالعــدل  أمرهــام 

الصــداق والنفقــة خــالل فــرتة العــدة وكلّــف أن يتحّمــل 

التكاليف كلها، مثال: إذا حامال فإىل وقت الحمل ثم 

بعد الوضع إىل سنتني. حيث يقال بأن الرسول صىل 

الله عليه وسلّم قد قال بأن أيغض الحالل إىل الله عز 

وجــل الطــالق. وقــد خــص اللــه ســورة يف القــرآن الكريــم 

باسم »الطالق«، فأثبت رحمه الله بأنه ال يوجد هناك 

أي قانــون يف الدنيــا أفضــل مــن القوانــني التــي رشعهــا 

اإلسالم عىل اإلطالق، ناهيك عن قضية املرأة، فلندع 

يراعــون  الذيــن  هــم  بأنهــم  يهتفــون ويصيحــون  الغــرب 

حقــوق املــرأة، ولكــن الواقــع يثبــت عكــس ذلــك.
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مــال املــرأة ميلكــه  الــروم والهنــد كان  يف قوانــني 

زوجهــا، ال حــق ألنفســها يف املــرياث، بــل يف اإلســالم 

يقــول العالمــة أن  تُحــرم يف مــرياث امليــت،  املــرأة ال 

املــرأة نصــف لإلنســان، يقــّرر اللــه لهــا حــق معينــا يف 

املــرياث الــذي ظهــر يف كالم اللــه تعــاىل، كــام أنــزل يف 

القــرآن الكريــم:

لقــد كانــت قضيــة املــرأة قضيــة ســاخنة جــًدا أيــام 

الشــيخ شــبيل النعــامين أيًضــا، فقــد كان يتطــرق إليهــا 

عــدد مــن كبــار العلــامء يف الهنــد آنــذاك، مثــل الــرس 

أمــني  ومنــي  آزاد،  الــكالم  وأبــو  خــان،  أحمــد  ســيد 

أحمــد، وســلطان جهــان بيقــوم بهوبــال وغريهــم. ويف 

نفــس الوقــت، كانــت مــرص تواجــه احتداًمــا وعــراكًا قويـًـا 

حــول هــذه القضيــة، وكان مــن أهــم كتابهــا، قاســم أمــني 

ومحمــد فريــد وجــدي.

كبــار  أحــد  مــن  األمــر  بدايــة  أمــني يف  كان قاســم 

مؤيدي الحجاب ومعارًضا شديًدا للحرية التي مينحها 

الغرب للمرأة، ولكن ذلك مل يدم طويال، فقد غرّي آرائه 

الســابقة وألــف كتابــني يف تأييــد أفــكاره الجديــدة حــول 

املرأة وهام »تحرير املرأة »و«املرأة الجديدة«. وحاول 

أن يدلــل فيهــام بــأن قيــام املــرأة باألعــامل ومزاولتهــا لهــا 

خارج املنزل ال يؤثر عىل واجباتها املنزلية وأن بإمكانها 

الجمــع بــني املهمتــني وال بــأس بذلــك9. ولكــن وقــف لــه 

باملرصــاد، محمــد فريــد وجــدي الــذي قــّدم كتابـًـا باســم 

»املــرأة املســلمة« وأثبــت فيــه بــأن الواجــب الفطــري 

للمرأة هو تربية األبناء ورعاية شؤون املنزل، وأنها كلام 

ســعت إىل الخــروج عــن املألــوف فإنهــا تصبــح جنًســا 

آخــر، وأكــد بــأن املــرأة ال ميكــن لهــا أن تخــرج وتعمــل ألن 

يف ذلــك انتهــاك وتعــارض مــع وظيفتهــا األساســية يف 

الحمــل واإلرضــاع والرتبيــة. كــام رفــض فكــرة املســاواة 

وتحريــر املــرأة بحجــج شــتى تــرتاوح بــني القــول بــأن يف 

ذلــك ظلــم لهــا وبــني أن يف خروجهــا مفاســد اجتامعيــة 

وانحــالل خلقــي10.

ومن جهة أخرى، تطرّق الرس سيد أحمد خان إىل 

هــذه القضيــة وأثبــت أن تخلــف املــرأة يعــود إىل عــدم 

مهجهــا حقوقهــا وفــق التعاليــم اإلســالمية.

وفيــام يخــص الشــيخ شــبيل النعــامين، فإنــه كان 

يرى أن الحجاب ليس عبارة عن عائق يف سبيل عيش 

املرأة حياة كرمية، وكان يرى بأنه مل يشهد اإلسالم أي 

عهــد تــّم فيــه التخــيل عــن الحجــاب حيــث يقــول:

عــن يشء ال  عبــارة  وال  عائًقــا  ليــس  »فالحجــاب 

صلــة لــه باإلســالم، ومل يشــهد لإلســالم عــرص شــاركت 

فيــه املــرأة وحــرضت املجالــس بــدون ارتــداء الحجــاب، 

وتلفيــق ذلــك عــىل اإلســالم تهمــة وافــرتاء«11.

أهميــة يف ضــوء  األكــر  تعتــر  التــي  النقطــة  أمــا 

الشــيخ شــبيل  يــرى  فــكان  اإلســالم هــي تعليــم املــرأة 

بالثقافــة  تتحــىل  أن  تســتحق  املــرأة  بــأن  النعــامين 

والتعليــم مثلهــا مثــل الرجــل ألن التعليــم يســاعد عــىل 

تحســني صــورة اإلنســان مــن الداخــل والخــارج، ويــرى أن 

املــرأة كائــن مهــم يف بنــاء املجتمعــات. وكان ال يتفــق 

مــع نظريــة الــرس ســيد أحمــد خــان، الــذي كان يــرى بــأن 

املرأة يجب عليها أن تقترص يف التعليم عىل التعليم 

الديني فقط، يف حني يجب توفري التعليم للرجل يف 

بداية األمر. ولكن الشيخ شبيل النعامين كان ال يوافقه 

يف هــذا الــرأي حيــث يقــول:

»ال يحق للرجل أن يحدد نوعية تعليم املرأة، فقد 

كان نصيــب املــرأة يف كل زمــن محبطًــا جــًدا. افــرتض 

أنــه ال يجــب تعليــم املــرأة، ولكــن إذا كان بجــب تعليــم 

الرجل فإنه يجب تعليمها أيًضا ألن الطفل يبدأ التعلم 

منــذ والدتــه«12.

وكان الشيخ شبيل النعامين يؤمن برضورة توحيد 

املناهج الدراسية بني البنني والبنات وعدم تخصيص 

مناهج مختلفة للجنسية ألن ذلك سيعمل عىل زيادة 

الفاصل بينهام حيث يقول:

أعــارض  التعليمــي، فإننــي  يخــص املنهــج  »فيــام 

فهــذا خطــأ  منهــج درايس مختلــف،  للمــرأة  يكــون  أن 

أيًضــا، وعلينــا أن نســعى  جــذري وقــع فيــه األوروبيــون 
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إىل تقليــص الفجــوة املتواجــدة بــني هذيــن الجنســني، 

بــداًل مــن توســيعها... ولكــن يجــب إضافــة بعــض املــواد 

يف املناهــج املقــّررة للفتيــات مثــل الشــؤون املتعلقــة 

بالرضاعــة وتربيــة األطفــال وغريهــا«13.

وتأثــر الشــيخ شــبيل النعــامين مبــدى تثقــف املــرأة 

الرتكيــة خــالل جولتــه إىل كل مــن القســطنطنية ومــرص 

والشام وطريقة عيشهن، يقول يف مؤلفه »الرحلة إىل 

القســطنطنية ومــرص والشــام«:

»إن الــذي أعجبنــي يف حضــارة األتــراك وثقافتهــم 

وتربيتهــا  املــرأة  تعليــم  فيهــا  تقليدهــم  رضورة  وأرى 

وحســن معارشتهــا، حيــث نــرى أن قــاريت أوروبــا وآســيا 

لــذا  املــرأة،  يخــص  فيــام  التفريــط  وصلتــا إىل حافــة 

يخــص  فيــام  أمــا  املعارضــة.  يســتحق  فــإن وضعهــام 

املــرأة الرتكيــة فإنهــا مثقفــة ولكنهــا تحافــظ عــىل كرامتهــا 

وحيائها وتتفادى الحرية املطلقة، والتعليم الفاحش، 

فهــي تواظــب عــىل ارتــداء الحجــاب، ولكنهــا تعــي مــا 

يجــري حولهــا ولديهــا معلومــات عنهــا، وهــي ليســت 

مثــل اإلنســان الــذي يعيــش يف القفــص مثــل الحيــوان، 

فهناك مدارس حكومية وأهلية بكرة لتعليم الفتيات، 

ويتــم فيهــا التمســك بالحجــاب، لــذا ال يخــى الرفــاء 

مــن إلحــاق بناتهــن بتلــك املــدارس«14.

ومــن خــالل هــذه التلميحــات يتضــح بــأن العالمــة 

شــبيل النعــامين كان يؤيــد تعليــم املــرأة ولكــن بــرط أن 

يســاهم التعليــم يف توســيع أفكارهــا وتحليهــا بالتعليــم 

الدينيــة الســمحة وعــدم الخــروج عــن املســار اإلســالمي، 

وتفادي التعاليم املاجنة والفاتنة التي ال تساهم إال يف 

فساد أخالقها وبالتايل يؤثر سلبًا عىل املجتمع بشكل 

إجاميل. وكان يؤيد تعليم املرأة يف املدارس التي توفر 

مناًخــا مناســبًا للفتيــات وتســمح لهــن بارتــداء الحجــاب.

مــدى  عــىل  واضحــة  داللــة  يــدل  الــذي  األمــر  إن 

اهتــامم الشــيخ شــبيل النعــامين بقضيــة املــرأة أنــه يذكــر 

يف بعــض الرســائل التــي أجالهــا إىل الشــيخ أيب الــكالم 

آزاد، عــن املــرأة حيــث يقــول:

اإلســالمية  ئر  لشــعا ا يف  نــة  مكا للمــرأة  »إن 

واملصطلحــات الدينيــة الخاصــة بهــا. حيــث أن هنــاك 

ركن أســايس من مناســك الحج وهو الســعي فيام بني 

الصفــا واملــروة، وهــو ليــس إال تقليــًدا لســيدتنا هاجــرة 

عليهــا الســالم، وأن مكــة املكرمة-مركــز اإلسالم-تســعى 

ب »أم القــرى«، وأطلــق ســبحانه وتعــاىل عــىل اآليــات 

املحكمــة يف القــرآن الكريــم »أّم الكتــاب«، كــام يطلــق 

عــىل الكعبــة »حــرم« وهــو لقــب املــرأة أيًضــا. وهنــاك 

ســورة منفصلــة عــن املــرأة وهــو ســورة »النســاء« والتــي 

يوجــد يف  وال  املــرأة،  املــرأة شــؤون  عــن  اللــه  أنزلهــا 

القــرآن الكريــم ســورة باســم الرجــل. أال يظهــر مــن خــالل 

الديــن اإلســالمي ويف مناســكه  أنــه ويف  هــذه األمــور 

اإلخــالص  فــأن  هــذا  وألجــل  للنســاء،  خاصــة  درجــة 

لــدى  يوجــد  ال  لديهــن  الــذي ميكــن  للديــن  والحــب 

الرجــل عرهــا«15.

وعندمــا اطلــع الشــيخ شــبيل النعــامين عــىل كتــاب 

»املرأة املسلمة« ملحمد فريد وجدي، طلب الشيخ 

أيب كالم آزاد نقــل هــذا الكتــاب إىل اللغــة األرديــة حتــى 

تســتفيد منــه املــرأة الهنديــة. وإن دل هــذا عــىل يشء 

فإمنــا يــدل عــىل مــدى اهتــامم الشــيخ بشــؤون املــرأة 

ألنــه هــو الــذي حــّث الشــيخ أبــو الــكالم آزاد عــىل إمتــام 

هــذا العمــل النبيــل.

وكان الشــيخ شــبيل النعــامين كلــام حصــل عــىل 

مؤلفــات أو كتيبــات عــن شــؤون املــرأة باللغــة العربيــة 

قــام برتجمتهــا أو حــّث أحــد تالمذتــه عــىل القيــام يف 

هذا الصدد، هي »امللل والنحل وابن حزم الظاهري« 

عــن  ناهيــك  النســاء«  و«بالغــات  نامــه«  و«هاميــون 

التــي أحالهــا إىل »عطيــة  الرســائل العلميــة املختلفــة 

فيــي«.

النعــامين يتحمــل  يكــن الشــيخ شــبيل  وهكــذا مل 

أي اتهامــات زائفــة ضــد كبــار املســلمني عــىل اإلطــالق، 

وكلــام تــّم توجيــه تهــم خاطئــة ضــد أيــة شــخصية إســالمية 

الحقيقــة  الصــورة  توضيــح  إىل  الشــيخ  ســعى  مهمــة 
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بتحقيقاتــه دالئلــه القاطعــة. وهــذا مــا جــرى فيــام يخــص 

األمــرية »زيــب النســاء« حيــث يقــول الشــيخ عــن ســبب 

رسده كتيبًــا حــول هــذه الشــخصية:

»أطلعنــي صديــق يل كان يعتمــد عــىل املؤلفــات 

اإلنجليزية كرًا خال رحلتي إىل مومباي عىل مقال تر 

 Indian Magazine« إنجليزيــة تســمى يف مجلــة 

and Review«، عــن حيــاة األمــرية »زيــب النســاء«، 

ولكننــي أصبــت بحــزن شــديد ألن مجلــة مشــهورة وذات 

معلومــات  إىل  يســتند  مقــاال  نــرت  طيبــة  ســمعة 

سوقية وقصص خرافية، ومن إحدى قصصها املجلبة 

للحياء، قصة عاقل خان رازي. ومن املؤسف أن بعض 

املســلمني أيًضــا رسدوا مقــاالت عــن »زيــب النســاء« 

ألجل أغراض تجارية، ال صلة لها بالواقع متاًما، وألجل 

هــذا رأيــت أن أقــوم بجمــع املعلومــات الصحيحــة عــن 

»زيــب النســاء«16.

ومــن خــالل هــذا الكتيــب أثبــت الشــيخ بــأن »زيــب 

قــد  كانــت  زيــب عاملغــري،  أورنــغ  أبنــاء  أول  النســاء« 

ابتعــدت عــن السياســة نظــرًا لرغبتهــا وشــغفها بالعلــم. 

وكان امللــك أورنــغ زيــب يحــب شــغفها بالعلــم وولوعهــا 

به وعاداتها وأطوارها الحسنة وتثقفها وتحليها بالعلوم 

أنهــا كانــت تجيــد  املختلفــة. وأجمــع املؤرخــون عــىل 

اللغــة العربيــة والفارســية وكانــت تحســن الكتابــة بخــط 

النســخ وغريهــا مــن الخطــوط أيًضــا. وكانــت هــذه األمرية 

تهتــم أيًضــا بالعلــوم والتأليــف الكتــب ومــن أهــم الكتــب 

التــي ألفــت بأوامرهــا، التفســري الكبــري، فضــال عــن أنهــا 

الشــيخ شــبيل  أيًضــا. وأوضــح  أقامــت مكتبــة عظيمــة 

النعــامين بأنــه وحتــى يف عهــد اإلمراطوريــني املغــول 

يف الهنــد فــأن النســاء كــن يتثقفــن ويتحلــني بالعلــوم 

والفنــون املختلفــة ومل يكــن يختلفــن عــن الرجــال يف 

مجــال العلــم بــل كــن يتفوقــن عليهــم يف بعــض األحيان.

وخالصــة القــول إن املــرأة احتلــت حيــزًا واســًعا يف 

يــرى الشــيخ  أفــكار الشــيخ شــبيل النعــامين فلــم يكــن 

بــدون تحســن  البــالد  أبنــاء  أمــل لتحســن مســتوى  أي 

يقــول  األم هــي املدرســة األوىل  املــرأة ألن  مســتوى 

أبراهيــم: حافــظ 
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ــــــــاق17 فـ
آ
ــــــــدى اال ــــــــم مـ هـ شــــــــغلت مآ�ث

وأبدى الشــيخ شــبيل النعامين اهتامًما كبرياً جداً 

بقضيــة املــرأة، ففــي مؤلفاتــه كان بتطــرق إىل شــؤون 

املرأة ويسعى إىل حثها عىل رضورة مواكبة سري الحياة 

وعــدم التخلــف عــن ركــب التقــدم والحضــارة، ويطــرح 

العــرص  العــرص اإلســالمي إىل  مــن  أمثلــة متنوعــة  لهــا 

وواجباتهــا  مســؤولياتها  املــرأة  تعــي  حتــى  الحديــث 

وتــدرك حقوقهــا وتســري عــىل قــدم املســاواة مــع الرجــل 

التقــدم واإلزهــار ألرستهــا ومجتمعهــا وتصبــح  لتحقيــق 

مصادقــاً للقــول املعــروف »وراء كل عظيــم امــرأة« ومــا 

قالتــه العــرب »عظمــة الرجــل مــن عظمــة املــرأة وعظمــة 

املــرأة مــن عظمــة نفســها«.

وبالقــول اســتطاع الشــيخ شــبيل النعــامين، أن يثــري 

اهتامم الكتاب واملؤلفني والشارع العام بهذه القضية 

وحاول أن يرد عىل شبهات املسترقني ويرد كيدهم 

ويبطل مكرهم، ألنه قلام كان يجد فرصة إال سعى إىل 

اســتغاللها يف ســبيل إحيــاء العلــوم اإلســالمية ونــر 

الثقافــة اإلســالمية الســمحة وإزالــة الشــبهات واألخطــاء 

الســائدة حــول مجمــل القضايــا اإلســالمية.



120  الرةمة شبيل النرامين يفكعته عن سضية املعأة   الهند

املصادر ياملعاجع

القرآن الكريم	 

معــارف 	  دائــرة  إدارة  شــبيل،  يــادگار  محمــد:  الشــيخ  إكــرام، 

1٩71م. الهــور،  إســالمية، 

الحســني، عبــد الحــي: نزهــة الخواطــر، نــدوة العلــامء، لكنــاؤ، 	 

1٩٩٢م.

النعــامن، دار املصنفــني، 	  العالمــة شــبيل: ســرية  النعــامين، 

كــره، 1٩36م. أعظــم 

النعــامين، شــبيل: الــكالم، مطبعــة املعــارف، أكادمييــة شــبيل، 	 

أعظــم غــراه، ٢01٢م.

أمني، أحمد: املرأة الجديدة، مطبعة الشعب، مرص، 1٩٩٢م.	 

هنديــة 	  مطبعــة  املســلمة،  املــرأة  فريــد:  محمــد  وجــدي، 

1٩1٢م. مــرص،  باملوســيي، 

دبــر املصنفــني، شــبيل 	  باقيــات شــبيل،  النعــامين، شــبيل: 

غــراه. أعظــم  أكيدمــي، 

اإلصالحــي، كليــم صفــات: عرفــان شــبيل، أصيلــه بريــس، نيــو 	 

دلهــي، ٢014م.

شــبيل 	  املصنفــني،  دار  شــبيل،  شــبيل: خطــوط  النعــامين، 

غــراه. أعظــم  أكيدمــي، 

النعامين، شبيل: زيب النساء، مطبعة نولكشور بريس، الهور.	 

ديــوان حافــظ إبراهيــم، جمعــه وحققــه أحمــد أمــني وأحمــد الزيــن 	 

وإبراهيــم األبيــاري، دار اليقــني للنــر والتوزيــع، الطبعــة األوىل، 

٢011م.

 ديــوان حافــظ إبراهيــم، جمعــه وحققــه أحمــد أمــني وأحمــد الزيــن 	 

وإبراهيم األبياري، ص 3٢8-3٢7.

الهوامش

الشــيخ الفاضــل العالمــة شــبيل بــن حبيــب اللــه البنلــويل فريــد   1

هــذا الزمــان املتفــق عــىل جاللتــه يف العلــم والشــأن، ولــد يف 

قريــة »بنــدول« مــن مديريــة »أعظــم كره«بواليــة »اترابراديــش« 

الهنــد، كان كاتبــا للســرية، ومؤرخــا، وناثــرا، وناقــدا،  شــامىل 

عــن  العلــم  أخــذ  إنــه  وأديبــا، ومصلحــا، وسياســيا،  وشــاعرا، 

العلــامء األفــذاذ واألعــالم الفضــالء، فــكان يقــي أوقاتــا طويلــة 

مــن العلــوم والفنــون باللغــة العربيــة واألردويــة، فقــد ألــف كتبــا 

علميــة قيمــة بــاألدب والســرية والتاريــخ والدراســات اإلســالمية. 

أنظــر للتفصيــل: نزهــة الخواطــر، الجــزء الثامــن، ص 177-174.

يادگار شبيل، ص 316.  ٢

باقيات شبيل، ص 133.  3

سرية النعامن، ص ٢44.  4

سورة النساء، آية رقم:3٢.  5

سورة النحل، آية رقم: 58-5٩.  6

سورة التكوير، آية رقم: 8-٩.  7

الكالم، شبيل النعامين، ص 16.  8

املرأة الجديدة، قاسم أمني، ص 4٢.  ٩

املرأة املسلمة، محمد فريد وجدي، ص 17.  10

باقيات شبيل، ص 1٢3.  11

املصدر نقسه، ص 1٢3-1٢٢.  1٢

عرفان شبيل، كلبم صفات إصالحي، ص 158.  13

سفرنامه، شبيل النعامين، ص 111.  14

خطوط شبيل، ص3.  15

زيب النساء، شبيل النعامين، ص ٢.  16



121  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

 الربط اللفظي يف �سورة الطارق...
ية درا�سة حتليلية ن�سّ

صةح عبدالسةم ساسم الهيجمي
باحث دكتوراه، لسانيات وتحليل الخطاب، قسم اللغة العربية وآدابها – كلية اآلداب – جامعة امللك سعود

&

شفيق العحمن ضياء الله الهندي
باحث ماجستري، تفسري وحديث، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

امللخص

يــدرس البحــث موضــوع )الربــط اللفظــي يف ســورة الطــارق.. دراســة تحليليــة نصيــة(، باســتخدام املنهــج الوصفــي، 

ومســتعيًنا مبنهــج علــم لغــة النــص، ويهــدف إىل توضيــح وســائل الربــط اللفظــي يف ســورة الطــارق، وإثبــات أن هــذه 

ــا، بواســطة عــدد مــن الوســائل الصوتيــة واملعجميــة والنحويــة أو الرتكيبيــة، وبيــان بالغــة  ــا لفظيً الســورة مرتابطــة ترابطً

القــرآن الكريــم وإعجــازه النــي وترابطــه واتســاقه اللفظــي، وهــو مــا توصــل فيــه الباحثــان إىل أن ســورة الطــارق مرتابطــة 

ترابطًا لفظيًا نصيًا يف أصواتها ومعجمها املتمثل بوسيلتي التكرار املعجمي والتضام يف النص وتراكيبها املتمثلة 

ــا أم ســببيًا، وبواســطة الحــذف واإلحالــة، وغريهــا؛ وتجتمــع  ــا أم زمنيً ــا إضافيً بالربــط ســواء أكان بــاألدوات أم كان ربطً

جميعهــا يف خــط مســتقيم لتصــل يف النهايــة إىل ترابــط النــص اللفظــي ومتاســكه املعنــوي بواســطة شــبكة مــن 

العالقــات الدالليــة التــي تربــط األلفــاظ والجمــل بعضهــا ببعــض، وتتكــئ عــىل فكــرة رئيســية واحــدة هــي فكــرة )اإلميــان 

بالبعــث(، وتجلــت واضحــة يف ســياق )القســم والخلــق والبعــث( يف الســورة كلهــا.

الكلامت املفتاحية )key words(أ الربط، النص، الربط الصويت، الربط املعجمي، الربط النحوي

ممدمة

كاتجــاه يف  فرًعــا معرفيًــا ظهــر  النــص  لغــة  علــم  يعــد 

البحث اللغوي يف النصف الثاين من الستينيات يف 

غــرب أوروبــا، والنصــف األول مــن الســبعينيات ويهــدف 

إىل االنتقــال مــن تحليــل الجملــة إىل تحليــل النــص1، 

ويعد الربط اللفظي أحد الوسائل اللغوية التي تتحقق 

بهــا النصيــة، ويلعــب دوًرا مهــاًم يف عمليــة بنــاء النــص 

ومتاســكه وتنظيــم بنيــة املعلومــات داخلــه. وهــو مــا دعــا 
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الباحثـَـنْي إىل دراســة أهــم وســائله، وارتــأى الباحثــان أن 

تكــون هــذه الدراســة تطبيقيــة عــىل نــص متكامــل مــن 

نصــوص القــرآن الكريــم؛ ألنــه كالم رب العاملــني الــذي 

ووقــع  مــن خلفــه.  وال  يديــه  بــني  مــن  الباطــل  يأتيــه  ال 

مــن  تــدرس  الطــارق؛ ألنهــا مل  اختيارهــام عــىل ســورة 

قبــل، وهــي »ســورة مكيــة، وســبع عــرة آيــة، وإحــدى 

وستون كلمة، ومائتان وتسع وثالثون حرفًا«2، وفيها من 

العجائــب مــا اللــه بــه عليــم، وتــدور أبــرز مواضيعهــا حــول 

لفظــي  برتابــط  والعقيــدة اإلســالمية  والنشــور  البعــث 

وثيق. ومن هنا جاءت مشكلة البحث متمثلة بالسؤال 

اآليت: كيــف نعــّد ســورة الطــارق مرتابطــة ترابطًــا لفظيًــا؟ 

وتتفــرع منــه األســئلة اآلتيــة: مــا وســائل الربــط اللفظــي 

الصوتيــة  الروابــط  تظهــر  وكيــف  الطــارق؟  ســورة  يف 

واملعجميــة والنحويــة يف هــذه الســورة؟ ولإلجابــة عــىل 

التــي  اآلتيــة  التســاؤل: ميكننــا صياغــة األهــداف  هــذا 

يأمــل البحــث اإلجابــة عنهــا:

ســورة . 1 يف  اللفظــي  الربــط  وســائل  توضيــح 

الطــارق.

إثبــات أن ســورة الطــارق مرتابطــة ترابطًــا صوتيًــا . ٢

ومعجميًــا ونحويًــا.

النــي . 3 وإعجــازه  الكريــم  القــرآن  بالغــة  بيــان 

اللفظــي. وترابطــه 

وميكــن تقســيم الدراســة إىل مقدمــة و مبحثــني، 

اللفظــي،  الربــط  مفهــوم  األول:  املبحــث  وخامتــة، 

اللفظــي، وعددهــا  الربــط  الثــاين: وســائل  واملبحــث 

ثالثة هي: الربط الصويت، ثم الربط املعجمي، والربط 

النحــوي، وخامتــة تــرز أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 

البحــث، ثــم قامئــة املصــادر واملراجــع، وسنســتخدم 

الدراســة مســتعيَنني  التحليــيل يف  الوصفــي  املنهــج 

مبنهــج علــم لغــة النــص.

املبحث ا يلأ مفهوم العل  اللفظي

يعــد الربــط اللفظــي »وحــدة دالليــة يطلــق عليهــا حجــة 

املعنــى يف الســياق«3، وتكمــن أهميتــه بزيــادة اتســاق 

ومتاسك النص وتحقيق استمرارية الوقائع يف النص، 

الرتابــط  خيــوط  متابعــة  عــىل  القــارئ  يســاعد  مــام 

املتحركة عر النص؛ بوصفه جزًءا مهاًم من نظام اللغة 

يف عمليــات الفهــم والتفســري وتعليــم مهاراتهــا وقيــاس 

رسعــة وقــت القــراءة4، ويعــرّف بأنــه »مجموعــة مــن البُنــى 

الدالليــة والرتكيبيــة التــي تربــط الجمــل عــىل نحــو مبــارش 

بعضها ببعض«5، وله وسائل صوتية ومعجمية ونحوية، 

وتجتمــع جميعهــا يف خــط مســتقيم لتصــل يف النهايــة 

إىل اتســاق وترابــط النــص اللفظــي ومتاســكه املعنــوي 

تربــط  التــي  الدالليــة  العالقــات  مــن  بواســطة »شــبكة 

الجمل بعضها ببعض أو الفقرات ووحدات الخطاب، 

وتســاهم يف خلــق النصيــة«6.

املبحث الراينأ يسائل العل  اللفظي

أياًلأ العل  الصويتأ

مــادام أن النــص املكتــوب أمامنــا نــص قــرآين فإنــه 

يصعــب علينــا تخمــني الظواهــر الصوتيــة الخارجيــة يف 

النــص، ومــا منلــك إال أن نســر أغــواره لنعــرف وســائل 

الربــط الصوتيــة الداخليــة التــي يجســدها النــص نفســه 

النــص  قــراءة  عنــد  مبــارشة  املتلقــي  ويعرفهــا  بنفســه 

والتلــذذ بأصواتــه: »فمــن أول وهلــة نســمع عنــد قــراءة 

الحــس، طرقــات عنيفــة  النــص طرقــات متواليــة عــىل 

إذ  النــوم؛  غارقــني يف  بنــّوم  عاليــة، وصيحــات  قويــة 

تتــواىل عــىل حســهم تلــك الطرقــات والصيحــات بإيقــاع 

واحــد ونذيــر واحــد. »اصحــوا، تيقظــوا، انظــروا، تلفتــوا، 

تفكروا، تدبروا، إن هنالك إلًها، وإن هنالك تدبريًا، وإن 

هنالــك تقديــرًا، وإن هنالــك ابتــالء، وإن هنالــك تبعــة، 

وإن هنالــك حســابًا وجــزاء، وإن هنالــك عذابًــا شــديًدا 

ونعياًم كبريًا..«7، كام نلحظ يف إيقاعاتها حدة يشارك 

فيهــا نــوع املشــاهد، ونــوع اإليقــاع املوســيقي، وجــرس 

األلفــاظ، وإيحــاء املعــاين، ومــن مشــاهدها: الطــارق. 

والثاقــب. والدافــق. والرجــع. والصــدع. ونتيجــة لتلــك 
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الطرقــات الصوتيــة املعنويــة واإليقــاع املوســيقي الــذي 

نفهمــه مــن الســياق العــام يظهــر نــوع آخــر مــن اإليقــاع، 

ويصــدر جرًســا موســيقيًا آخــر، أال وهــو التكــرار الصــويت 

للحــروف، وخاصــة أحــرف اإلطبــاق، ومنهــا: )ص، ط، 

ظ( والصفــري، ومنهــا )ص، س(، واالســتعالء ومنهــا 

)خ، ص، ط، ق، ظ(؛ مام أكسب النص جرًسا صوتيًا 

وإيقاعيًــا جميــاًل يــؤدي إىل الربــط اللفظــي يف النــص 

القــرآين، ومــن األمثلــة عــىل ذلــك الحــرف ســني؛ إذ تكــرر 

الهســيس  مــع  الصفــري،  عــىل  ليــدل  مــرات  )خمــس( 

ليــدل  مــرات  لــه، وتكــرر حــرف الصــاد )أربــع(  الواضــح 

مــع اإلطبــاق واالســتعالء، وحــرف  أيًضــا  عــىل الصفــري 

االســتعالء،  عــىل  ليــدل  مــرات؛  )ثــالث(  تكــرر  الخــاء 

عــىل  للداللــة  لكليهــام(  تكــررا )مرتــني  والظــاء  والطــاء 

عــىل  للداللــة  مــرات  تكرر)تســع(  والقــاف  اإلطبــاق، 

القلقلة والجهر، ناهيك عن تكرار حروف أخرى بشكل 

كثــري، مثــل الــراء الــذي تكرر)خمــس عــرة( مــرة، والــواو 

)خمــس عــرة( مــرة أيًضــا، وامليــم )تســع عــرة( مــرة، 

مــرة،  والــواو )خمــس عــرة(  مــرات(،  والفــاء )مثــاين 

تكــرر )خمســني(  مــرة، واأللــف  والنــون )ســت عــرة( 

مــرة، والهــاء )إحــدى عــرة( مــرة، وغريهــا. وتكــرار هــذه 

وتكــراًرا  النــص حركــة  أكســب  الشــكل  بهــذا  الحــروف 

وأصواتًا متعددة، وأصبح النص حاضًنا لكل األصوات، 

فــام إن يخفــت الصــوت يف آيــة أو مقطــع حتــى يعــود 

مــرة ثانيــة ويســمع صوتــه مــن جديــد بــدون توقــف إىل أن 

يكتمــل النــص. كــام أننــا نالحــظ جنــاس االشــتقاق يف 

قولــه تعــاىل: ( إِنَُّهــْم يَِكيــُدوَن كَيْــًدا(8، الــذي جــاء ليــدل 

عــىل قــوة الوعيــد. كــام يتضــح لنــا الجنــاس الناقــص يف 

كلمتــي: )الســامء، واملــاء(؛ ليــدل عــىل حركــة صوتيــة 

تتجــىل بنــزول الغيــث عــىل هيئــة مــاء وصعــود املاء إىل 

السامء عىل هيئة بخار ثم يكون السحاب التي تستقر 

يف الســامء، ناهيــك عــن النقــاء والصفــاء. أمــا الســجع 

َذاِت  ــاَمِء  )َوالسَّ تعــاىل:  قولــه  فنجــده يف  املطــرف 

ْدِع*إِنَُّه لََقْوٌل فَْصٌل*َوَما ُهَو  الرَّْجعِ*َواأْلَرِْض َذاِت الصَّ

ِبالَْهزْل9)؛ إذ أىت نهاية كل آية ليبني قيمة الربط اللفظي 

وجاملــه الرصــني الــذي يزيــد الصــوت قــوة واألســلوب 

جــاماًل ورشــاقة ونضــارة.

ثالًياأ العل  املرجمي

ترابطــه الصــويت  قــد ظهــر  القــرآين  النــص  إذا كان 

آخــر يف  دوًرا  للجانــب املعجمــي  فــإن  بصــورة جليــة 

إثبــات الربــط اللفظــي للنــص بواســطة توافــر وســيلتي 

الــذي  األمــر  النــص،  والتضــام يف  التكــرار املعجمــي 

يدعونا إىل بيان هاتني الوسيلتني وتعدد صور ذكرهام 

النحــو اآليت: عــىل 

التكعار	 

التكرار املبارش للحروف:

تكــرار حــرف القســم الــواو أربــع مــرات يف النــص؛ . 1

وذلك عندما أقسم الله تعاىل بالسامء مرتني، ثم 

أقســم بالطــارق مــرة واحــدة، وبــاألرض مــرة واحــدة، 

وهــذا التكــرار لحــرف القســم يزيــد النــص قــوة.

قولــه . ٢ مــرات( يف  )ثــالث  إن  توكيــد  حــرف  تكــرار 

ـُه لََقــْوٌل(11، )إِنَُّهــم  ـُه َعــىَل رَْجِعــِه(10، )إِنَـّ تعــاىل: )إِنَـّ

واقًعــا  )إّن(  التوكيــد  يكيــدون...(12. وكان حــرف 

يف جــواب القســم داللــة عــىل توكيــد وعظمــة مــا 

بعدهــا. ســيأيت 

التكــرار املبــارش للكلــامت: كلمــة الطــارق تكــررت 

)ثالث مرات(؛ أي أنها تكررت مرتني داخل النص، ومرة 

واحدة ربطت اسم السورة باآلية األوىل، وكلمة الخلق 

تكــررت )مرتــني(، وكلمــة الســامء تكــررت )مرتــني(، وتكرر 

كلمة ذات)مرتني(، وهذا التكرار يدل عىل وجود حركة 

معجميــة مرتابطــة للنص.

تكــرار جمــل وجــذر الكلــامت واحــد: يقــول تعــاىل: 

)إنَُّهــْم يَِكيــُدوَن كَيْــًدا* َوأَكِيــُد كَيْــًدا(13، جذرهــا )كيَــد(، 

ــِل الَْكاِفِريــَن  وقــال املفــرسون14: يف قولــه تعــاىل: )فََمهِّ

أَْمِهلُْهــْم ُرَويْــداً(15 مــن املتشــابه، وفيــه تكــرار، وتقديــره: 

ـه  مهِّــل مهِّــل؛ لكنَّــه عــدل يف الثــاين إِىل )أَمهــل(؛ ألَنَـّ

مــن أَصلــه، ومبعنــاه: كراهــة التكــرار، وعــدل يف الثالــث 
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إِرواداً،  أَْرودهــم  ـه مبعنــاه، أي  إِىل قولــه: )ُرَويْــداً(؛ ألَنَـّ

رويــداً،  فصــار:  خيــم،  الرتَّ تصغــري  )إِرواداً(  ــر  ُصغِّ ثــم 

إِمهــاالً  أي  محــذوف،  مصــدر  وقيل:)رويًدا( صفــة 

وراء  الحكمــة  وتتجــىل  مرّتــني.  التكــرار  فيكــون  ُرويْــًدا، 

اإلمهال قلياًل؛ ألن عمر الحياة الدنيا قليل، ونلحظ يف 

التعبري إيناًسا إلهيًا للرسول، كأنه هو- صىل الله عليه 

الــذي  وســلم- صاحــب األمــر، وصاحــب اإلذن، وهــو 

يــأذن بإمهالهــم أو يوافــق عــىل إمهالهــم بإينــاس وود، 

ــِل الْكاِفِريــَن يعنــى: ال تــدع بهالكهــم وال تســتعجل  »فََمهِّ

بــه. أَْمِهلُْهــْم ُرَويـْـداً، أي إمهــااًل يســريًا، وكــّرر وخالــف بــني 

اللفظــني لزيــادة التســكني منــه والتصبــري.

الفاعــل )ســت  اســم  عــىل صيغــة  جــاء  مــا  تكــرار 

مرات(، وهي: الطارق، الثاقب، حافظ، دافق، لقادر، 

نــارص؛ الكافريــن؛ فقيــل يف )دافــق( إنهــا أتــت مبعنــى 

»مدفوق«16، وتظهر يف هذه الصيغة دالالت الحدوث 

والثبــوت واملبالغــة.

التــي جــاءت عــىل صيغــة  الثالثيــة  تكــرار األســامء 

فَْعــل )عــر مــرات(، وهــي: نجــم، نفــس، رجــع، أرض، 

صــدع، قــول، فصــل، هــزل، كيــد، وتكــررت للداللــة عــىل 

الجنــس والرتابــط املعجمــي الجــيل يف النــص.

االشــرتاك اللفظــي، وهــو إيــراد كلمتــني متشــابهتني 	 

يف اللفــظ لكــن املعنــى مختلــف ومثالــه: )رجعــه، 

الرجــع( األوىل مبعنــى اإلعــادة والرجــوع، والثانيــة 

مبعنى املطر، وهذا ارتباط معجمي يزيد املعنى 

ترابطـًـا واتســاقًا.

التضــاد أو مــا يســمى بالطبــاق يف قولــه: )الســامء 	 

واألرض(، و)الفصــل والهــزل(. لتقويــة املعنــى.

مرتــني: 	  عــىل وزن )فعائــل(  التكســري  ورود جمــع 

)الرتائــب، الرسائــر(؛ للداللــة عــىل مطلــق الجمــع، 

هــو  ظاهــر  يشء  بوجــود  واضــح  ارتبــاط  وفيهــام 

باطــن هــو الرسائــر. الرتائــب، ويشء 

نصنــف 	  أن  الــرتادف  ظاهــرة  خــالل  مــن  ميكــن 

هيئــة حقــول  عــىل  النــص  الــواردة يف  الكلــامت 

الكلــامت الخاصــة بحقــل اإلنســان:  دالليــة مثــل: 

الرتائــب، الرسائــر(،  )نفــس، اإلنســان، الصلــب، 

كــام نالحــظ الــرتادف بــني القــوة والنــرصة يف قولــه 

.17) نَــارِصٍ َواَل  ٍة  قُــوَّ ِمــن  لَــُه  تعــاىل: )فَــاَم 

التضام	 

ويظهــر التضــام يف االرتبــاط مبوضوعــات متفرقــة 

وتجمعهــا روابــط التضــام، مثــل: القســم، واإلتيــان بجملــة 

ثــم الجــواب عــن التســاؤل، واإلتيــان  بعــده اســتفهامية 

ورَِة ِبالَْقَسِم تَْحِقيٌق  بعدها بجواب القسم، وافتتاح السُّ

لاَِم يُْقِسُم َعلَيِْه َوتَْشِويٌق إِلَيِْه... َوَوقََع الَْقَسُم مِبَْخلُوقنَْيِ 

َعِظيَمــنْيِ ِفيِهــاَم َداَللـَـٌة َعــىَل َعِظيــِم قـُـْدرَِة َخالِِقِهــاَم ُهــاَم: 

ــاَمُء، َوالنُُّجوُم، أَْو نَْجٌم ِمْنَها َعِظيٌم ِمْنَها َمْعُروٌف، أَْو  السَّ

ــُهِب«18، وكذلــك موضــوع  َمــا يَبْــُدو انِْقَضاُضــُه ِمــَن الشُّ

الخلــق؛ إذ بــني يف اآليــة األوىل الدعــوة إىل النظــر، ثــم 

التساؤل، ثم اإلجابة عن التساؤل، وعمل نتيجة بعدها. 

وموضــوع القــرآن )القــول الفصــل( جــاءت اآليــة بعدهــا 

لتفــرسه زيــادة يف التأكيــد. وموضــوع إمهــال الكافريــن؛ 

الــرد  ثــم أعقبهــا  جــاءت اآليــة األوىل بوصــف ســلوكهم 

اإللهــي بالكيــد الــذي يليــق بجاللــه وإمهالهــم.

الجمــل  داخــل  املفــردات  يف  التضــام  وكذلــك 

اإلضافــة  مثــل:  كثــرية،  ومعــاين  دالالت  إىل  يوصــل 

للداللة عىل التعميم، والرقابة عىل كل نفس يف قوله 

َعلَيَْهــا َحاِفــٌظ19﴾.. ونفــي  ـامَّ  لَـّ نَْفــٍس  تعــاىل: ﴿إِن كُلُّ 

ٍة  َائِــُر* فَــاَم لَــُه ِمــن قُــوَّ القــوة والنــارص: ﴿يَــْوَم تُبْــىَل الرسَّ

﴾20.. والجــد الصــارم: ﴿إِنَّــُه لََقــْوٌل فَْصــٌل* َوَمــا  َواَل نـَـارِصٍ

ُهَو ِبالَْهزِْل﴾21، والوعيد فيها يحمل الطابع ذاته: ﴿إِنَُّهْم 

ــِل الَْكاِفِريــَن أَْمِهلُْهــْم  يَِكيــُدوَن كَيًْدا*َوأَكِيــُد كَيْــًدا* فََمهِّ

ُرَويًْدا﴾. يقول ابن عاشور: »وكَيْداً َمْفُعوٌل ُمطْلٌَق ُمَؤكٌِّد 

الُّ َعىَل  لَِعاِملِِه َوقُِصَد ِمْنُه َمَع التَّوْكِيِد تَْنِويُن تَْنِكريِِه الدَّ

ِّ َوإِظَْهــاُر ِخاَلِفــِه،  ــُد: إِْخَفــاُء قَْصــِد الــرضُّ التَّْعِظيــِم، َوالَْكيْ

ــا الَْكيْــُد الُْمْســَنُد  فََكيُْدُهــْم ُمْســتَْعَمٌل يِف َحِقيَقِتــِه، َوأَمَّ

َمــَع  اإْلِْمَهــاِل  يِف  ُمْســتَْعَمٌل  فَُهــَو  الَْجاَللَــِة  َضِمــريِ  إِىَل 

إَِراَدِة ااِلنِْتَقــاِم ِعْنــَد ُوُجــوِد َمــا تَْقتَِضيــِه الِْحْكَمــُة ِمــْن إِنْزَالـِـِه 



125  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

ــِق  ِبِهــْم َوُهــَو اْســِتَعارٌَة مَتِْثيلِيَّــٌة...، وُرَويـْـداً كَِنايـَـًة َعــْن تََحقُّ

َعــىَل  اَللَــِة  لِلدَّ َوتَْصِغــريُُه  الِْعَقــاِب...  ِمــَن  ِبِهــْم  يَِحــلُّ  َمــا 

التَّْقلِيــِل، أَْي ُمْهلَــٌة َغــرْيُ طَِويلَــٍة«22.

اإلتيــان بالنعــت واملنعــوت، ومثالــه: مــاء دافــق، 

قول فصل؛ للداللة عىل االلتصاق، والربط املعجمي 

بــني املفــردات.

ثالًراأ العل  النحوي

الربــط  عــن طريــق وســيلة  اللفظــي  الربــط  يتحقــق 

ــا بــاألدوات  النحــوي أو الرتكيبــي بالربــط ســواء أكان ربطً

وبالحــذف  ســببياً،  أم  زمنيًــا  أم  إضافيًــا  ربطًــا  كان  أو 

واإلحالــة، وغريهــا.

العل أ	 

الربط باألداة، وتتنوع ومن األمثلة عىل ذلك:

أ - الربط اإلضايف بأداة الربط الواو؛ إذ يتضح هذا 

الربط يف أكر من موضع:

عطــف مفــرد عــىل آخــر؛ يف قولــه تعــاىل: )يَْخــُرُج . 1

َائِــِب(23 وقولــه ســبحانه:  َوالرتَّ لْــِب  الصُّ بَــنْيِ  ِمــن 

(؛ إذ كان املعطوف هو  ٍة َواَل نَارِصٍ )فاََم لَُه ِمن قُوَّ

)الرتائــب( يف اآليــة األوىل، )وال نــارص( يف اآليــة 

الثانيــة. ونالحــظ أن هنــاك تجــاوًرا بــني الصلــب 

والرتائــب مثلــه مثــل الــرتادف بــني القــوة والنــرصة.

أن جملــة ﴿َوَمــا . ٢ عــىل جملــة؛ أي  عطــف جملــة 

عــىل  معطوفــة  جــاءت  ـاِرُق﴾24  الطَـّ َمــا  أَْدَراَك 

الجملة التي قبلها بواسطة الواو يف قوله تعاىل 

ــاَمِء َوالطَّــاِرِق﴾25. ومثلهــا اآليــات التــي جاء  ﴿َوالسَّ

فيهــا عطــف جملــة عــىل جملــة أخــرى يف قولــه 

تعــاىل: ﴿إِنَّــُه لََقــْوٌل فَْصٌل*َوَمــا ُهــَو ِبالَْهــزِْل* إِنَُّهــْم 

الَْكاِفِريــَن  ــِل  فََمهِّ كَيْــًدا*  كَيًْدا*َوأَكِيــُد  يَِكيــُدوَن 

أَْمِهلُْهْم ُرَويًْدا﴾26. وهذا دليل عىل ترابط اآليات 

والجمــل ترابطًــا نحويًــا لفظيًــا.

ب - مــن أدوات الربــط بــاألداة )ملّــا(، ويف ســياقها 

جــاءت مبعنــى )إال( يف قولــه تعــاىل: )إِن كُلُّ نَْفــٍس لَّــامَّ 

َعلَيَْها َحاِفٌظ( أي، وتقديره: إن كل نفس إال عليها حافظ 

»من املالئكة، يحفظ قولها وفعلها. قرأ عاصم وحمزة، 

َعلَيْهــا بتشــديد امليــم،  لَــامَّ  نَْفــٍس  إِْن كُلُّ  وابــن عامــر، 

والباقــون لَــامَّ َعلَيْهــا بالتخفيــف، فمــن قــرأ بالتشــديد، 

نفــس إال وعليهــا حافــظ، فيكــون ملّــا  مــن  مــا  فمعنــاه 

مبعنى إال، ومن قرأ بالتخفيف جعل ما مؤكدة، ومعناه 

كل نفــس عليهــا حافــظ أو لعليهــا حافــظ«27.

إذ  التعريــف؛  أداة  النــي بواســطة  الرتابــط   - ت 

هــي:  الكلــامت،  مــن  عــدد  التعريــف يف  أداة  وردت 

الســامء، الطــارق، النجــم، الثاقــب، الصلــب، الرتائب، 

الهــزل،  األرض،  اإلنســان،  الصــدع،  الرجــع،  الرسائــر، 

الكافريــن؛ فمنهــا مــا دلــت عــىل شــمول أفــراد الجنــس: 

الذكــري  العهــد  أو  الرتائــب،  الصلــب،  كاإلنســان، 

بيــان  عــىل  للداللــة  جــاءت  مــا  ومنهــا  كـ)الكافريــن(، 

والثاقــب،  والنجــم،  والطــارق،  )الســامء،  كـــ  الحقيقــة 

النــي  الرتابــط  زاد  الــذي  األمــر  والرجــع، والصــدع(، 

وقــوة وشــمولية. تعريًفــا  النحــوي 

بــأدوات  الربــط  ننــى  أن  ث - وكذلــك ال ميكــن 

التوكيــد، والتــي ســبق ذكرهــا يف التكــرار؛ ملــا لهــا مــن 

داللــة نحويــة توكيديــة.

والربــط الزمنــي بإدخــال كلمــة يــوم يف قولــه تعــاىل: 

َائُِر﴾28، أَْي يَرِْجُعُه يَْوَم الِْقيَاَمِة29، وتعود  ﴿يَْوَم تُبْىَل الرسَّ

عــىل زمــن مــا بعــد املوت.

والربط السببي الذي نالحظه من خالل التضمني 

بالســامء  تعــاىل  اللــه  أقســم  ملــاذا  الســؤال:  عنــد 

نــراه  مــا  هــو  والجــواب  الثاقــب؟  وبالنجــم  والطــارق، 

يف جــواب القســم بعدهــا وهــو ربــط ســببي. »َوَجــَواُب 

الَْقَســِم ُهــَو قَْولُــُه: ﴿إِْن كُلُّ نَْفــٍس لَــامَّ َعلَيْهــا حاِفــٌظ﴾ 

ــاُت  ــًة َعــِن الَْمْقُصــوِد. َوُهــَو إِثْبَ ــًة رَْمِزيَّ ــًة تَلِْويِحيَّ ُجِعــَل كَِنايَ

الْبَْعِث... َوَذلَِك يَْستَلْزُِم إَِراَدَة الُْمَحاَسبَِة َعلَيَْها َوالَْجزَاَء 

نْيَــا«30. ومثلهــا  ــرًا بَْعــَد الَْحيَــاِة الدُّ مِبَــا تَْقتَِضيــِه َجــزَاًء ُمؤَخَّ

ملــاذا أقســم اللــه تعــاىل بالســامء ذات الرجــع واألرض 

ذات الصدع؟ والسبب: لعظمة ما بعدهام وهو القرآن 

الكريــم الــذي ذكــر يف جــواب القســم.
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الحذف	 

الحــذف وســيلة مــن وســائل الربــط النحــوي، وتتعــدد 

فيــه،  الــذي وردت  الســياق واملقــام  دالالتــه حســب 

ومــن أهــم هــذه الــدالالت: التخفــف مــن الثقــل، ورعايــة 

الفاصلــة، واالختصــار وغريهــا، وســنعرفها عــىل النحــو 

اآليت:

ــاَمِء َوالطَّــاِرِق( حــذف فعــل 	  يف قولــه تعــاىل: )َوالسَّ

إن  ويقــال:  بالســامء،  أقســم  والتقديــر:  القســم 

الســامء مجــرورة بــواو القســم متعلقــة بفعــل أقســم 

كــام يقــول أغلــب النحويــني، ومثلهــا قولــه تعــاىل: 

ــْدِع(  الصَّ َذاِت  ْجــعِ*َواأْلَْرِض  الرَّ َذاِت  ــاَمِء  َوالسَّ

حــذف فعــل القســم، والتقديــر أقســم بالســامء... 

التعبــري ذاتــه  كــام يوحــي جــرس  بــاألرض،  وأقســم 

بالشــدة والنفــاذ والجــزم.

يف قولــه تعــاىل: )النَّْجــُم الثَّاِقــُب(31؛ أراد اللــه عــز 	 

من قائل: أن يقسم بالنجم الثاقب تعظياًم له، ملا 

عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة، وأن 

ينبــه عــىل ذلــك فجــاء مبــا هــو صفــة مشــرتكة بينــه 

وبــني غــريه، وهــو الطــارق، ثــم قــال: َومــا أَْدراَك َمــا 

الطَّاِرُق؟ ثم فرسه بقوله )النَّْجُم الثَّاِقُب( كل هذا 

إظهــار لفخامــة شــأنه32، ونالحــظ حــذف املبتــدأ، 

والتقديــر: الطــارق هــو النجــم الثاقــب.

َائِِب( 	  لِْب َوالرتَّ يف قوله تعاىل: )يَْخرُُج ِمن بنَْيِ الصُّ

حذف الفعل، والتقدير: ويخرج من بني الرتائب؛ 

لداللة الحدوث والتقارب بني العضوين.

ــًدا(، يَُجــوُز أَْن يَُكــوَن 	  يف قولــه تعــاىل: )أَْمِهلُْهــْم ُرَويْ

قَْولِِهــْم:  يِف  كَــاَم  لأِْلَْمــِر،  ِفْعــٍل  اْســَم  ُهَنــا  ُرَويْــداً 

ُرَويْــَدَك، ويبــدو أن كلمــة )رويــدا( جــاءت مراعــاة 

للفاصلــة.

يف قولــه تعــاىل: )إِنَُّهــْم يَِكيــُدوَن كَيْــًدا(، ويبــدو لنــا 	 

يــا  لــك  إنهــم يكيــدون  أن يف اآليــة حذفًــا تقديــره: 

محمــد أو يكيــدون عــىل الديــن كيــًدا.

اإلحالةأ	 

تســمى بالصيــغ الكنائيــة، أو اإلرجــاع أو اإلرجاعيــة، 

النــص  أو املرجعيــة، وقــد وردت بصيــغ مختلفــة يف 

القــرآين الخــاص بســورة الطــارق، وتتضــح هــذه اإلحالــة 

عــىل النحــو اآليت:

اإلحالة بالضامئر:. 1

يف قولــه تعــاىل: )َوَمــا أَْدَراَك َمــا الطَّــاِرُق( نجــد أن 	 

كاف الخطــاب يف )أدراك( إحالــة مقاميــة يعــود 

نحــوي؛ ألن اإلنســان  ترابــط  عــىل اإلنســان، وفيــه 

النــص  آيــات  ُجــّل  إليــه الخطــاب يف  هــو املوّجــه 

كــام ســرى.

يف قولــه تعــاىل: )إِن كُلُّ نَْفــٍس لَّــامَّ َعلَيَْهــا َحاِفــٌظ( 	 

الهــاء يف )عليهــا( إحالــة بعديــة يعــود عــىل النفــس 

التــي ســبق التلفــظ بهــا وجــاء مداهــا قريبًــا.

يف قولــه تعــاىل: )إِنَّــُه َعــىَل رَْجِعــِه لََقــاِدٌر( نجــد لهــا 	 

تفســريات وأوجًهــا كثــرية، مــن أهمهــا اآليت: »}إِنَّــُه{: 

الضمرُي للخالِق املدلوِل عليه بقوله: »ُخلَِق«؛ ألنه 

معلوٌم أَْن ال خالَق سواه، وقوله: }عىل رَْجِعِه{ يف 

الهــاء وجهــان، أحُدهــام: أنــه ضمــرُي اإلِنســاِن، أي: 

عىل بَْعِثه بعد موتِه. والثاين: أنه ضمرُي املاِء، أي: 

لْــِب«33. ولذلــك  يُرِْجــُع املنــيَّ يف اإلِحليــِل أو الصُّ

نستنتج أن الهاء يف )إنه( إحالة مقامية يعود عىل 

الخالق سبحانه وتعاىل، والهاء يف )رجعه( إحالة 

بعديــة، ومداهــا بعيــد، يعــود عىل اإلنســان.

(34 الهاء 	  ٍة َواَل نَارِصٍ يف قوله تعاىل: )فاََم لَُه ِمن قُوَّ

يف )لــه( إحالــة بعديــة، ومداهــا بعيــد. يعــود عــىل 

اإلنســان أيًضا.

ـُه لََقــْوٌل فَْصــٌل( ضمــري الهــاء 	  يف قولــه تعــاىل: )إِنَـّ

يف )إنــه( إحالــة مقاميــة يعــود عــىل القــرآن الكريــم.

يف قولــه تعــاىل: )َوَمــا ُهــَو ِبالَْهــزِْل( والضمــري )هــو( 	 

إحالــة مقاميــة يعــود عــىل القــرآن الكريــم.

يف قولــه تعــاىل: )إِنَُّهــْم يَِكيــُدوَن كَيْــًدا( والضمــري 	 

هم يف )إنهم(، وواو الجامعة يف )يكيدون( إحالة 

مقاميــة، يعــودان عــىل كفــار مكــة.
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يف قوله تعاىل: )فََمهِِّل الَْكاِفِريَن أَْمِهلُْهْم ُرَويًْدا(، 	 

الضمري هم يف )أمهلهم( إحالة مقامية يعود عىل 

كفار مكة أيًضا. وهذه اإلحاالت بالضامئر جميعها 

تدل عىل أن هناك خيطًا نحويًا يربط للنص.

اإلحالة بأداة التعريف )أل(:. ٢

ومثالهــا عنــد ذكــر )ال( يف الكافريــن؛ إذ يحيــل بهــا 

عــىل الذيــن »يَِكيــُدوَن كَيْــًدا«، إحالــة بعديــة، وذكر ذلك 

يف قوله ســبحانه وتعاىل: )فََمهِِّل الَْكاِفِريَن(.

حالة باسم اإلشارة:. 3

املذكــور يف  )ذات(  اإلشــارة  اســم  وتتضــح يف 

َذاِت  الرَّْجــعِ*َواأْلَْرِض  َذاِت  ــاَمِء  َ)والسَّ تعــاىل:  قولــه 

ْدِع(35؛ إذ يحيل اســم اإلشــارة )ذات( عىل الســامء  الصَّ

الثانيــة إحالــة  اآليــة  اآليــة األوىل وعــىل األرض يف  يف 

بعدية، وكان مداها قريبًا جًدا. ويف هذه اإلحالة نجد 

زيــادة يف الوصــف.

اإلحالة باستخدام الزمن:. 4

وتتضــح هــذه اإلحالــة يف الزمــن )يــوم( املذكــور يف 

َائِــُر(، ويحيــل الزمــن إىل  قولــه تعــاىل: )يَــْوَم تُبْــىَل الرسَّ

مــا بعــد املــوت كــام عرفنــا يف الربــط الزمنــي، وميكننــا 

القــول هنــا: إن اإلحالــة مقاميــة يحيــل الزمــن فيهــا إىل 

َائـِـُر، أَْي: تَظَْهــُر َوتَبْــُدو،  يـَـْوم الِْقيَاَمــِة الــذي تَبْــىَل ِفيــِه الرسَّ

ــًة َوالَْمْكُنــوُن َمْشــُهوًرا36. ُّ َعاَلنِيَ َويَبَْقــى الــرسِّ

الخامتة

نستنتج أن سورة الطارق مرتابطة ترابطًا لفظيًا نصيًا يف 

أصواتها ومعجمها املتمثل بوسيلتي التكرار املعجمي 

والتضام يف النص وتراكيبها املتمثلة بالربط سواء أكان 

باألدوات أم كان ربطًا إضافيًا أم زمنيًا أم سببيًا، والحذف 

واإلحالــة، وغريهــا؛ وتجتمــع جميعهــا يف خــط مســتقيم 

لتصــل يف النهايــة إىل ترابــط النــص اللفظــي ومتاســكه 

املعنــوي بواســطة شــبكة مــن العالقــات الدالليــة التــي 

ببعــض، وتتكــئ عــىل  تربــط األلفــاظ والجمــل بعضهــا 

بالبعــث(، وتجلــت  فكــرة رئيســية هــي فكــرة )اإلميــان 

والبعــث( يف  والخلــق  )القســم  ســياق  واضحــة يف 

الســورة كلهــا؛ إذ يبــدأ القســم مبخلوقــني مــن مخلوقــات 

الله العظيمة هام )السامء والطارق(، ثم يبني سبحانه 

وتعــاىل بعدهــام خلًقــا آخــر، هــو خلــق اإلنســان مــن مــاء، 

ثــم تعــرض الســورة خلــق الــزرع مــن مــاء املطــر، واألرض 

تتصــدع ويخــرج منهــا الــزرع بعــد أن نــزل عليهــا املطــر؛ 

فنقطــة مــاء الرجــل تدخــل رحــم املــرأة فيخــرج املولــود 

بعــد أن كان جنيًنــا يف رحــم أمــه، واملطــر ينــزل إىل رحــم 

األرض فيخــرج الــزرع املختلــف، وهــذا يبــني عظمــة خلــق 

اإلنســان والكــون، وعظمــة الخالــق الــذي جعــل طريقــة 

الخلــق واحــدة، ولــو كان هنــاك آلهــة متعــددة لتعــددت 

طــرق الخلــق، ناهيــك عــن أن الــذي خلــق هــذا اإلنســان 

يف أول نشأته من العدم قادر عىل أن يبعثه بعد موته، 

وجــاء هــذا القــرآن ليؤكدهــا يف ســورة الطــارق، ويوضــح 

أنــه معجــزة وحــق ومــا هــو بالهــزل رًدا عــىل مــن شــكك 

بــه مــن كفــار مكــة وعمــل عــىل النيــل منــه. كــام أن نــي 

القســم ووجــود جــواب لــكل منهــام كان لــه دور يف ترابــط 

النــص ترابطًــا لفظيًــا، وقــد كان النــص الثــاين املبتــدئ 

األول  للنــص  الرجــع.....( تصديًقــا  بـــ)والســامء ذات 

املبتــدئ بــ)والســامء والطــارق(، كــام تنــاول النــص األول 

التأكيــد عــىل رقابــة اللــه تعــاىل لــكل نفــس، وكان الثــاين 

تصديًقــا وتحقيًقــا للــكالم األول يف كــون القــرآن أو ذلــك 

القسم حًقا قاطًعا، وارتباط النصني ظهرا كأنهام جملة 

قســم واحــدة، وهــذا يعــد تأكيــًدا عــىل أن النــص القــرآين 

بليــغ ومرتابــط ترابطًــا لفظيًــا ومعنويًــا.
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 اجتاهات �سيكولوجّية جتاه امل�سكالت الزواجّية 
يف الأدب العربي الكال�سيكي

منصور يب يت
الباحث، كلية جامل محمد، تروشريابيل

الــزواج هــو الربــاط املقــّدس الــذي يربــط بــني الرجــل 
الــزواج  إطــاٍر رشعــّي، وقــد أوىل اإلســالم  واألنثــى يف 

بنــاء األرسة، واألرسة هــي  أســاس  أهميــًة خاّصــًة ألنــه 

أّن  عــىل  يــدّل  وهــذا  املجتمــع  األساســيّة يف  اللبنــة 

نجاح أّي مجتمعٍ مرتبط بشــكٍل وثيٍق بنجاح دور األرسة 

فيه.فــاألرسة هــي البنيــة األساســية يف تكويــن املجتمــع 

فــإن كان الــزواج مبنــي عــىل أســس صحيحــة وبالتــايل 

يكــون املجتمــع صالــح ومبنــي عــىل أســس صحيحــة وإال 

فالعكــس متامــا هــو مــا ســيحدث. أي ســنعيش وســط 

مجتمــع كلــه ســلبية.

إن العيش باطمئنان وسعادة من رضوريات الحياة 

لــكل إنســان، لــذا يجــب عــىل اإلنســان البحــث دامئًــا 

عــن االســتقرار والراحــة، لعلــه يتمكــن مــن إيجــاد الحيــاة 

الهانئــة املليئــة بالفــرح والــرسور بعيــًدا عــن املشــكالت 

والخالفــات، كــام بــني اللــه ســبحانه وتعــاىل لنــا مــكان 

االســتقرار والســكينة والراحة يف قوله تعاىل: َوِمْن آيَاتِِه 

ــْن أَنُفِســُكْم أَْزَواًجــا لِّتَْســُكُنوا إِلَيَْهــا َوَجَعــَل  أَْن َخلـَـَق لَُكــم مِّ

ــَودًَّة َورَْحَمــًة 1 بَيَْنُكــم مَّ

ال تخلــو الحيــاة الزوجيــة مــن الخالفــات، لكــن مــن 

املفيد أن يعرف الزوجان كيفية إدارتها، والســعادة يف 

األرسة كانت قادرة عيل بذل املزيد من البذل، العطاء 

والجهــد لبنــاء املجتمــع، واألرسة الغــري ســعيدة وتعــاين 

مــن مشــاكل ويشــعر أفرادهــا باليــأس، األحبــاط والقلــق 

تكــون عاجــزة عــن أداء مهامهــا بفّعاليــة تجــاة املجتمــع 

الحيــاة الزوجيّــة أعظــم الركــة وأروع ربــاط قــد يربــط بــني 

قلبــني، ومــا أجمــل أن تبنــي الركــة عــىل حــب وتفاهــم 

وســعادة بــني الطرفــني. هنــاك كثــري مــن نظريــات عجيبــة 

الّناجحــة يف األدب  الزوجيّــة  ومعالجــة نفســيّة لحيــاة 

العربيــى الكالســيي خاّصــة يف األحاديــث النبويّــة.

وهــو  البيــت  يف  املشــكالت  حــدوث  فليــس 

الخطــورة ولكــن الخطــورة إىل تعالــج هــذه املشــكالت 

بالحكمــة واالنصــاف ومبعالجــة نفســية فيحــدث البعــد 

النفــس االنســاين لنــا علــم  يبــني  والهجــر والطــالق. 

الــزواج  لحــل مشــاكل  الخطــوات  القواعــد  بعــض 

ولتحقيق السكينة املوّدة والرحمة للزوجني. قد عاش 

رسول الله صىل الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات 

حيــاة ســعيدة طيبــة. فقــد نفهــم مــن الخطــوات التاليــة 

زوجاتــه  مــع  املختلفــة  املواقــف  النبــي  عالــج  كيــف 

مبعاملــة  عاملهــم  كيــف  أيضــا  نــدرك  و  الصالحــات 

نفســيّة.
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1( التفاهم ل  الزيج 

الزوجيّــة  حياتهــم  يف  يفشــلن  الّنــاس  مــن  كثــري 

بســبب ال تعــرف طبيعــة طــرف اآلخــر و مميزاتــه. علينــا 

أن نعــرف أن املــرأة و الرجــل يكمــل أحدهــام عــىل اآلخــر 

فعنــد الرجــل مميــزات ليســت عنــد املــراة وعنــد املــرأة 

مميــزات ليســت عنــد الرجــل. ولــذا أوال يجــب عــىل كل 

أســلوب جيّــد ىف  مــع  تفهــم اآلخــر واالهتــامم  طرفــني 

املعامــالت واملعــارشات

لكــن  والقوامــة  االحــرتام  كثــري إىل  يحتــاج  الرجــل 

املــرأة هــي التــي تعيــش لتحقيــق الحــب الخالــص أي 

هــي تحتــاج أوال الحــب واملؤانســة قبــل االحــرتام وقــد 

حققــت الخالــق هــذا األمــر واضحــا ىف ســورة النســاء: 

ــَل اللــُه بَْعَضُهــْم  اُمــوَن َعــىَل النَِّســاِء مِبَــا فَضَّ الرَِّجــاُل قَوَّ

َعــىَل بَْعــٍض. ٢

بــل  الجائــر  والتحكــم  األوامــر  القــاء  ليــس  القوامــة 

الرعايــة و الخدمــة وحســن املعاملــة. وقــال جــل وعــال: 

وُهــنَّ ِبالَْمْعــُروِف. 3 فمــن الواجــب عــىل الــزوج  َوَعارِشُ

أن يكــون عطوفــا حنونــا محبــا ألرستــه وقــال رســول اللــه 

صىل الله عليه وسلم “َخرْيُكُم َخرْيُكُم أِلَْهلِه َوأَنَا َخرْيُكُم 

أِلَْهــيِل” 4. وكان هــو نفســه مثــال الــزوج الصالــح فــكان 

رحيام بزوجاته عليام بطبائعهّن مقدارا لحاجاتهّن و مل 

يكــن عنيفــا وال كاســيا.

2( املشاركة

الراكــة  عــىل  تقــوم  الناجحــة  الزوجيــة  العالقــة 

محبــني ال ميكــن  بــني شــخصني  والصداقــة  الحقيقــة 

الحيــاة الزوجيــة ســعيدة املمتعــة إال باملشــاركة الفعالــة 

بــل  فقــط  بالــكالم  ليســت  واملشــاركة  الزوجــني  بــني 

باألفعــال التــي يجــب أن التقديــم بجــدارة. وقــد اهتــّم 

القــرآن هــذا العنــرص فقــال اللــه تعــاىل “ َوِمــْن آيَاتِــِه أَْن 

إِلَيَْهــا َوَجَعــَل  أَْزَواًجــا لِّتَْســُكُنوا  ــْن أَنُفِســُكْم  َخلَــَق لَُكــم مِّ

ــَودًَّة َورَْحَمــًة ۚ إِنَّ يِف َذٰلـِـَك آَليـَـاٍت لَِّقــْوٍم يَتََفكَّــُروَن”  بَيَْنُكــم مَّ

يتضمن لفظ »َزْوج« املشاركة التامة، التعاون العميقة 

الحميمــة هــي املاكونــة املهمــة يف حيــاة  والصداقــة 

زوجيّــة.

املشــاركة الفعالــة تضفــي عــىل العالقــة الزواجيــة 

معناها وقيمتها وقد ســيقها. فاملشــاركة الثنائيّة حول 

الــزواج  بعــد  أّن حياتهــام  الريــكان  يشــعر  كل يشء 

صــار لهــا مــذاق آخــر غــري أنــه لذيــذ ممتــع رائــع جميــل. 

اللــه صــىل  الرســول  مارســت  التــي  املشــاركة  فهــذه 

اللــه عليــه وســلم طــول حياتــه الزواجيــة. ومل تكــن متنعــه 

الدعــوة والعبــادة، الخالفــة والعــزوة مــن مؤانســة زوجاتــه 

ومســامرتهن ومحادثتهــن.

3( حسن املراملة

الحــب  الزوجيــة هــي عالقــة قامئــة عــىل  العالقــة 

العالقــة  هــذه  تكــون  أن  يجــب  واالحــرتام.  واالهتــامم 

مليئة باالحسان. وعىل الزوجني أن يحسن اآلخر وهذا 

حــق كامــل بينهــام. وال شــك يف أّن حســن املعاملــة 

هــي أهــم أســاس الحيــاه الزوجيــة الســعيدة وطريــق إىل 

عليــه وســلم  اللــه  النبــي صــىل  كان  الواســعة.  الجنــة 

يعامــل مــع زوجاتــه باحســان ويســعدهن عــىل الــدوام. 

ألنه هو القائل “خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهيل” 

فــكان النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم حلــو املعــارشة مــع 

زوجاتــه حســن التعامــل معهــّن وهــذا واضــح مــن ســريته 

صىل الله عليه وسلم معهّن.كان يعطي نساءه حقهّن 

كاملــة. عــن أنــس ريض اللــه عنــه عــن النبــي صــىل اللــه 

عليه وسلم أن النبّي كان يطوف عىل نسائه يف الليلة 

الواحــدة ولــه يومئــذ تســع نســوة ) رواه البخــاري (

عــن عائشــه ريض اللــه عنهــا أن النبــي صــىل اللــه 

مســتيقظة  كنــت  فــان  صــىل  إذا  كان  وســلم  عليــه 

حدثنــي وإال أضتجــع حتــى يــؤذن بالصــالة ) البخــاري /

كتــاب التهجــد( وحتــى يف الســفر كان ميــايش زوجتــه 

ويحادثهــا. عــن عائشــة ريض اللــه عنهــا أن النبــي صــىل 

اللــه عليــه وســلم كان إذا خــرج أقــرع بــني نســائه فطــارت 

القرعــة لعائشــة وحفصــة وكان النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم أنــا بالليــل ســار مــع عائشــة يتحــّدث.
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الكثــري مــن األزواج اليــوم يظنــون أّن زوجــات أدوات 

يف تحقيــق املمتعــة للــزواج والقيــام بالخدمــة وأجهــزة 

للتكاثــر وينســون أن املــرأة هــي مخلــوق ضعيــف محتــاج 

إىل الحــب والعاطفــة.

4( التواصل الناجح ل  الزيج 

أن التواصــل هــو مييــز اإلنســان مــن الكائنــات غــريه. 

ألّن  تســتمر  أن  الحيــاة  ميكــن  ال  التواصــل  دون  مــن 

التواصــل كأوكســيجن للحيــاه وإال ميــوت. إن التواصــل 

هــو ســبب رئيــي ال نجــاح العالقــة وافشــالها. البــد أن 

نــدرك جميعــا أن الرجــل واملــرأة مختلفــان عــن بعضهــم 

البعض يف أشياء كثرية وأهمها طريقة التفكري، فدامئا 

أهدافــه وطموحاتــه  أفــكاره،  إيل  يشــري  الرجــل  حــوار 

العمــل وتحقيــق األحــالم واألنجــاز  ويهــدف دامئــا إيل 

أمــا املــرأة تتكلــم مبشــاعرها وإحاسيســها والهــدف مــن 

حوارهــا الحــب أي الرجــل يتكلــم بعقلــه أمــا املــرأة تتكلــم 

بقلبهــا وعاطفتهــا

لتحقيق التفاهم يف الحياة الزوجية عىل الزوجني 

يتعلمــوا فــن الحــوار واالســتامع لبعضهــم البعــض. يقــدم 

كل  عــىل  الناجــح  للتواصــل  النفــس خطــوات  علــامء 

مــن الزوجــني أن يفهــم احتياجــات رشيكــه ويســعى إىل 

إشــباعها

وتأجيــل 	  للتواصــل،  املناســب  الوقــت  اختيــار 

أو  بدنيًّــا  الزوجــني متعبًــا  أحــد  إذا كان  التواصــل 

منفعــالً.. أو  نفســيًّا 

املناقشــة املوضوعيــة التــي تنقــل لــكال الزوجــني 	 

وجهــة نظــر رشيكــه بوضــوح وضــع كل طــرف نفســه 

مــكان الطــرف اآلخــر.

قــد يوقــف 	  مــام  التعبــري عــن املشــاعر اإليجابيــة، 

الســلبية. مــن املشــاعر  الخــالف ويقلــل  دائــرة 

واحــدة، 	  أنكــام ىف ســفينة  عــىل  الدائــم  التأكيــد 

واحــدة. ومصلحتكــام  واحــدة  أهدافكــام 

االســتامع إىل مــا يقــال ومــا ال يقــال، فهنــاك الكثــري 	 

مــن الرســائل التــي تنقــل بطريقــة غــري شــفوي مــن 

خــالل تعبــريات الوجــه والنظــرات واالميــاءات

يجب أن يكون الحوار والنقاش مبني عىل أساس 	 

حضاريّة

ترك تحقري رأي اآلخرين	 

عدم االهانة أثناء الحوار	 

عدم والرصاخ والصوت العايل	 

نرى هذه القواعد النفسية للتواصل الناجحة يف 

حيــاة الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم. ألنــه كان الرحيــم 

والكريــم والصابــر عــىل نســائه. قــال رســول اللــه صــىل 

اللــه عليــه وســلم“ ال يفــرك مؤمــن مؤمنــة إن كــره منهــا 

خلقــا ريض منهــا آخــر” )مســلم( كان النبــي صــىل اللــه 

عليــه وســلم حريصــا عــىل مجالســة زواجاتــه وموانســتهن 

كل يــوم. قالــت عائشــة ريض اللــه عنهــا كّل يــوم إال وهــو 

يطوف علينا جميعا فيدنوا من كل امرأة من غري مصري 

حتــى يبلــغ إىل التــي هــو يومهــا فيبيــت عندهــا.

وإمنــا يفعــل ذلــك تأنيســا لهــّن وتطييبــا لقلوبهــّن 

حتى يرجع منهّن إىل التي هو يف بيتها ويرتكها سكونة 

القلــب

للطعــام  الــكالم كحاجتهــا  تحتــاج إىل  وإن املــراة 

األشــخاص  عــن  تتكلــم  أن  تحــب  وهــي  والــراب 

األفــكار  عــن  الــكالم  ويحــب  الرجــال  ولكــن  واألشــياء 

أن  الكريــم  الــزوج  عــىل  ولذلــك  والسياســة.  الجديــد 

يكــون صبــورا إىل رشيكتهــا ورمبــا إىل ثرثارتهــا أحيانــا. 

بل االستامع إليها هو التقدير والتشجيع وتعبري الحب 

إليهــا وهــذا مــا عمــل الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم 

الطاهــرات. لزوجاتــه 

5( تخصيص الوست للمعح

القاعدة املهتمة لبناء أرسة سعيدة هي تخصيص 

يجــب  األرسة جميعــا.  يشــرتك  بحيــث  للفــرح  وقــت 

ووقتــا  مناســبا  مكانــا  يختــار  أن  األرسة  أعضــاء  عــىل 

النفــس  أكّــد علــامء  الحــب واملــودة.  موافقــا التحــاد 

الوقــت للجلــوس  العــادة )اختيــار  عــن مامرســة هــذه 

األرسة  يجعــل  للمــرح  الوقــت  وتخصيــص  واالتفــاق( 
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ســعيدة ويشــعرهم بأنهــم متحديــن ومتحابــني مبعامــل 

أكــر نشــاطا لتاديــة واجباتهــم.

وبالرغــم مــن أّن رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم 

كان لديه من املهام الدعوة والّدولة ليس لديه متسع 

من الوقت ملراعية زوجاته أو الرتفيه عنهّن إال أنه عليه 

يكــن الينــى الجانــب العاطفــي  الصــالة والســالم مل 

والرتفيهــي يف الحيــاة الزوجيــة. عــن عائشــة ريض اللــه 

اللــه عليــه وســلم  اللــه صــىل  عنهــا قالــت كان رســول 

جالسا فسمعنا لغطا وصوتا صبيان فقام الرسول الله 

صــىل اللــه عليــه وســلم فــاذا الحبشــة يلعبــون محرابهــم، 

فقــال: ياعائشــة “تعــايل فانظــري” فجــاءت فوضعــت 

لحيتــي عــىل منكــب رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم 

فجعلــت انظــر إليهــم مــا بــني املنكــب إىل رأســة. فقــال 

يل ما شبعت؟ فجعلت أقول ال، ال نظرمنزلتي عنده.

فكيــف ال يقــدر رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم 

اللهــو املبــاح واملؤانســة واملالطفــة  حــق زوجاتــه يف 

ألنــه هــو القائــل: كل يشء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو باطــل 

إال ثالثــا: رميــه ىف قوســه وتأديبــه فرســة ومالعبتــه أهلــه 

فإنهــن مــن الحــق.

أن  يعنــي  مــا  ثنــايئ،  عــىل  تقــوم  الزوجيــة  الحيــاة 

عليهام بذل الجهود املشرتكة من أجل ضامن استمرار 

حياتهــام مًعــا. ففــي حــال ســار الزوجــان يــًدا بيــد فــإن 

هــذا يعنــي إبقــاء شــعلة حبهــام متقــدة وقدرتهــام عــىل 

العيــش بســعادة

الــزواج املحتاجــة ليــس حادثــة تقــع أو حظــا يواتيــك 

والتســامح  الصــر  مــع  مســتمر  عمــل  نتيجــة  إمنــا  بــل 

التفــاؤل واألفــكار االيجابيــة. يجــب أن يعــرف األزواج أمــرا 

مهــاًم وهــو أن تغــري صفــات وطبائــع اآلخــر ليــس باألامــر 

القلــوب  لفتــح  وفرصــة  بالوضــوح.  التفاهــم  الســهل 

ووقــت للتواصــل الفعــال هــي تفعــل إىل فعــل الحــر يف 

الحيــاة وزوجيــة وتكــون الحيــاة أبهــج وأمتــع.
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اختالف القر�ساوي للعقيدة الإ�سالمية

لدر الدين ج
الباحث، قسم اللغة العربية، جامعة كريال

يوسف عبدالله القرضاوي، املعروف بـ«يوسف 
القرضــاوي«، أحــد أبــرز علــامء الســنة، ورئيــس االتحــاد 

العاملي لعلامء املسلمني، وأحد أبرز قيادات اإلخوان 

القرضــاوي لجامعــة  انتمــى  الدولــة،  املحرضــني ضــد 

مــن قياداتهــا املعروفــني  اإلخــوان املســلمني وأصبــح 

عليــه  عــرض  كــام  لإلخــوان،  الروحــي«  »األب  ويعتــر 

تــويل منصــب املرشــد عــدة مــرات لكنــه رفــض، وكان 

يحــرض لقــاءات التنظيــم العاملــي لإلخــوان املســلمني 

كممثل لإلخوان يف قطر، إيل أن تم إعفاؤه من العمل 

التنظيمــي يف اإلخــوان، وقــام القرضــاوي بتأليــف كتــاب 

»اإلخوان املســلمون ســبعون عاًما يف الدعوة والرتبية 

والجهــاد«، يتنــاول فيــه تاريــخ الجامعــة منــذ نشــأتها إىل 

والثقــايف  الدعــوي  العريــن ودورهــا  القــرن  نهايــات 

واالجتامعي يف مرص وسائر بلدان العامل التي يتواجد 

فيهــا اإلخــوان املســلمون.

مــريس  محمــد  املعــزول  الرئيــس  تــوىل  وعندمــا 

حكــم مــرص، رحــب القرضــاوي بتــويل اإلخــوان الحكــم، 

ورأى أنهــم »الجامعــة اإلســالمية الوســطية املنشــودة« 

البنــا مؤســس  حســب وصفــه، واعتــر مــروع حســن 

يحتــاج إيل  الــذي  الســني  »املــروع  هــو  الجامعــة، 

تفعيــل«، ووصــف اإلخــوان املســلمني بأنهــم »أفضــل 

مجموعــات الشــعب املــرصي بســلوكهم وأخالقياتهــم 

وفكرهــم وأكرهــم »اســتقامة ونقــاء”.

لجامعــة  الروحــي  املرجــع  القرضــاوي  ويعتــر 

اإلخــوان، هــو الحصــن الحصــني لهــم يف قطــر، حيــث 

يقــوم بتوفــري جميــع ســبل التعــاون بــني الطرفــني، هنــا 

وهنــاك، ودامئــا تضعــه الجامعــة فــوق الــرؤوس، وكان 

يدافع عن كل قرارات مرشدها املحبوس محمد بديع.

املواقــف  رجــل  بأنــه  القرضــاوي  عــن  ومعــروف 

املتناقضــة، مبــا عهــد فيــه مــن تحــوالت وتغــريات يف 

مواقفــه وفتــاواه الدينيــة والسياســية. ويقــول نــارص بــن 

حمد الفهد إن إختالف القرضاوي يف القضايا الدينية 
يف عــدة مســائل 1

أيالأ موسفه من الكفار

لقــد ميــع القرضــاوي وأمــات عقيــدة الــوالء والــراء 

مــن الكفــار، وإليــك بعــض أقوالــه:

بيننــا مشــرتكة . 1 قــال عــن النصــارى: فــكل القضايــا 

أمتنــا  واحــد،  واحــد، مصرينــا  وطــن  أبنــاء  فنحــن 

املســيحيني،  إخواننــا  عنهــم  أقــول  أنــا  واحــدة، 

البعــض ينكــره، كيــف أقــول إخواننــا املســيحيني؟ 

نحــن مؤمنــون وهــم  نعــم  أخــوة(  )إمنــا املؤمنــون 

آخــر. بوجــه  مؤمنــون 
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و قــال يف نفــس الرنامــج عــن األقبــاط إنهــم قدمــوا . ٢

اآلف )الشــهداء( إلختــالف املذاهــب.

وقال )إن مودة املسلم لغري املسلم ال حرج فيها(. 3

أجــل . 4 مــن  اليهــود  وبــني  بيننــا  العــداوة  إن  وقــال 

األرض فقط ال من أجل الدين وقرر أن قوله تعاىل 

)لتجــدن أشــد النــاس عــداوة للذيــن آمنــوا اليهــود 

الــذي  بالنســبة للوضــع  والذيــن أرشكــوا( أن هــذا 

كان أيــام الرســول )صــىل اللــه عليــه وســلم( وليــس 

اآلن، مــع العلــم بأنــه يســتدل بآخــر اآليــة عــىل قــرب 

عــز  إذا  ويقــول  مــن املســلمني!!،  اآلن  النصــارى 

املســلمون عز إخوانهم املســيحيون من غري شــك 

وإذا ذل املســلمون ذل املســيحيون.

يحــرتم . 5 بزعمــه_  اإلســالم_  أن  مواضــع  يف  وقــرر 

أديانهــم املحرفــة، وقــرر أنهــم كاملســلمني لهــم مــا 

مــا عليهــم، وأن األرضيــات مشــرتكة  لهــم وعليهــم 

بــني املســلمني وبــني النصــارى، وأن اإلســالم ركــز 

عــىل نقــاط االشــرتاك بيننــا وبينهــم ال عــىل نقــاط 

يقــف املســلمون  أن  مــن  بــد  ال  وأنــه  االختــالف، 

هــذه  عــىل  واحــد  جميعــا يف صــف  والنصــارى 

األرضيــات املشــرتكة بينهــم ضــد اإللحــاد والظلــم 

واالســتبداد، ويذكــر أن الجهــاد إمنــا هــو للدفــاع عــن 

كل األديــان ال عــن اإلســالم فقــط، وجــوز تهنيئتهــم 

والــوزارات. للمناصــب  بأعيادهــم، وتوليهــم 

كام قرر أن الجزية إمنا تؤخذ من أهل الذمة مقابل . 6

تركهــم الدفــاع عــن الوطــن وأمــا اآلن فتســقط عنهــم 

ألن التجنيد إجباري يستوي فيه املسلم والكافر.

ثالياأ موسفه مع املبتدعةأ

تجــد القرضــاوي إذا تكلــم ضــد بدعــة فإنــه يتكلــم 

عــىل املعتزلــة  يتكلــم  فهــو  لــه،  وجــود  ضــد خصــم ال 

والخوارج األوائل، ولكنه يف املقابل يثني عىل وارثيهم 

اليوم، أما الرافضة الذين ورثوا عقيدة املعتزلة وأضافوا 

إليهــا مــن املوبقــات والعظائــم مايكفــي عــر معشــاره 

بــأيب جهــل فتجــده مدافعــا عنهــم ومؤاخيــا  إللحاقهــم 

لهم بل ويعتر إثارة الخالف معهم خيانة لألمة، ويعتر 

بعصمــة  وقولهــم  القــرآن  وتحريفهــم  للصحابــة  لعنهــم 

عــىل  )خالفــات  وغريهــا  للمشــاهد  وحجهــم  األمئــة 

هامــش العقيــدة(!!، وكذلــك يقــول يف واريث الخــوارج 

اليوم وهم اإلباضية، وأما األشاعرة واملاتريدية فهم من 

أهــل الســنة عنــده وال مجــال للنقــاش يف ذلــك.

ثالراأ موسفه من السنة

العقالنيــني يف عــرض  تيــار  مــع  القرضــاوي  يســري 

السنة عىل عقولهم الكاسدة وأفهامهم الفاسدة، ومن 

ثم رد بعضها وتأول البعض اآلخر مام ال يتفق مع هواه، 

وإليــك أمثلــة مــن أقوالــه يف الســنة:

ثبــت يف مســلم مرفوعــا )إن أيب وأبــاك يف النــار( . 1

وأجمع العلامء عىل ذلك. قال القرضاوي: قلت: 

ما ذنب عبد الله بن عبد املطلب حتى يكون يف 

النار وهو من أهل الفرتة والصحيح أنهم ناجون

باملــوت . ٢ )يــؤىت  مرفوعــا  الصحيحــني  وثبــت يف 

كهيئــة كبــش أملــح(. قــال القرضــاوي: مــن املعلــوم 

املتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل أن املوت 

ليــس كبشــا وال ثــورا وال حيوانــا مــن الحيوانــات

ولــوا . 3 قــوم  يفلــح  لــن  الصحيــح مرفوعــا  وثبــت يف 

أمرهــم امــرأة. قــال القرضــاوي: هــذا مقيــد بزمــان 

الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم الــذي كان الحكــم 

فيــه للرجــال اســتبدادياً، أمــا اآلن فــال.

وثبــت يف الصحيــح )مــا رأيــت مــن ناقصــات عقــل . 4

وديــن أســلب للــب الرجــل الحــازم مــن إحداكــن(. 

قــال القرضــاوي: إن ذلــك كان مــن الرســول عــىل 

وجــه املــزاح

وثبــت يف الصحيــح )ال يقتــل مســلم بكافــر( قــال . 5

القرضاوي-بعــد أن قــرر أن املســلم يقتــل بالكافــر 

ال  الــذي  هــو  الــرأي  هــذا  إن  للحديــث-:  خالفــا 

يليــق بزماننــا غــريه.. ونحــن برتجيــح هــذا الــرأي نبطل 

األعــذار ونعــيل رايــة الريعــة الغــراء. ولــه غــري ذلــك 

كثــري.
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رالراأ موسفه من املعأة

ء  لنســا ا ســرت  هتــك  عــىل  لقرضــاوي  ا عمــل 

بــكل مــا يســتطيع، فأعلــن مــرارا أن فصــل  املحجبــات 

النســاء عــن الرجــال يف املحــارضات بدعــة، وأنــه مــن 

مــن  بــد  ال  وأنــه  اإلســالم،  مــن  ليســت  التــي  التقاليــد 

كــرس هــذا الحاجــز بــني النســاء والرجــال، وقــال بالنــص 

)لألسف أنا من السبعينات وأنا أذهب ألمريكا لحضور 

مؤمتــرات إســالمية، ولكــن تلقــى املحــارضات يف هــذه 

املؤمتــرات للنســاء يف جهــة وللرجــال يف جهــة أخــرى، 

فالتشــدد غلــب املجموعــات هنــاك وفرضــوا التقاليــد 

الغــريب نفســه، حيــث أخــذوا األقــوال  عــىل املجتمــع 

املتشــددة وتركــوا األقــوال الراجحــة، وأصبــح الرجــال لهم 

مكان للقاء منفصل عن مكان النساء(، وقال أيضا يف 

نفس الرنامج )مع أن مثل هذه املؤمترات تعتر فرصة 

لرؤية شاب فتاة فيعجب بها، ويسأل عنها ويفتح الله 

قلبيهــام ويكــون مــن وراء ذلــك تكويــن أرسة مســلمة(، 

وقــال يف نفــس الرنامــج ملــا قدمــه رجــل يف محــارضة 

خاصــة بالنســاء )قلــت للمقــدم مــا مكانــك أنــت هنــا؟ 

املفروض أن تكون مكانك إحدى األخوات فاملوضوع 

يخصهــّن، فتقــوم عــىل تقدميــي وإلقــاء الكلمــة وتلقــي 

األسئلة، بهذا ندربهن عىل القيادة، لكن هناك تحكم 

دائــم مــن الرجــل يف املــرأة حتــى يف أمورهــن (، وقــرر 

التلفــاز  الظهــور يف  مــن  أنــه البــد للنســاء املحجبــات 

والقنــوات الفضائحيــة، وال بــد للمــرأة مــن االشــرتاك يف 

التمثيــل واملــرسح، بــل قــد ذكــر أن لــه ابنتــني درســتا يف 

جامعات إنجلرتا)وهو إمنا يدعو لالختالط املحتشم( 

إىل أن حصلتــا عــىل الدكتــوراة إحداهــام يف الفيزيــاء 

النوويــة والثانيــة يف الكيميــاء الحيويــة.

 امساأ المعضايي ياملةهيأ

يعتــر القرضــاوي مــن أشــهر الدعــاة )الرعيــني( 

إىل الغناء واملالهي ويقرر هذا األمر من عدة نواحي:

وأن  حــالل،  الغنــاء  أن  كتبــه  مــن  كثــري  فيقــرر يف 

الســينامء حــالل طيــب، ويذكــر أنــه ينكــر عــىل الفنانــني 

الذيــن يعتزلــون الفــن، ويبــارك الذيــن يلبســون الصلبــان 

ويظهرونهــا مــن أجــل متثيــل الحمــالت الصليبيــة مختتام 

إجــازة هــذا العمــل لهــم بقولــه )فســريوا عــىل بركــة اللــه 

واللــه معكــم ولــن يرتكــم أعاملكــم، ويذكــر أنــه يتابــع أغــاين 

)فــريوز(  و  كلثــوم(  )أم  و  و )شــادية(  أحمــد(  )فايــزة 

وغريهــن.

ويذكــر عــن نفســه أنــه يتابــع األفــالم واملسلســالت 

واملرسحيات، كفيلم )اإلرهاب والكباب( لعادل إمام-

وفيه استهزاء باملتدينني-، و )ليايل الحلمية( و )رأفت 

الهجان( وأفالم غوار ونور الريف ومعايل زايد غريها. 

ويفتي بجواز النظر للنساء الاليت يظهرن يف الشاشة

سادساأ شذيذاته الفمهيةأ

كام أنه شذ يف كثري من آرائه الفقهية ضاربا عرض 

الحائــط بالنصــوص وأقــوال العلــامء وإليــك بعضــا مــن 

شذوذاته

رأى  إن  إلغــاؤه  األمــر  لــويل  تعزيــر  الرجــم  أن  يقــرر 

املصلحــة يف ذلــك، وأن الــردة نوعــان ردة مغلظــة وهــي 

يقتــل، وردة  املصاحبــة للعنــف ضــد املجتمــع فهــذا 

مخففــة وهــي مــا عــدا ذلــك فيــرتك صاحبهــا.

الواليــة العامــة وأن  تتــوىل منصــب  وأن للمــرأة أن 

املرأة إذا كانت تشرتك يف البيع والراء واملعامالت 

اللحــى  حلــق  يجــوز  وأنــه  الرجــل  كشــهادة  فشــهادتها 

أنــه خدمــات  او ٢% بحجــة  اليســري %1  الربــا  ويجــوز 

إداريــة باإلضافــة إىل إباحتــه للغنــاء واملالهــي والتلفــاز 

والســفور  الثيــاب  وإســبال  والقنــوات واملسلســالت 

والتصويــر والتمثيــل وبيــع الخمــر والخنزيــر للكفــار ونقــل 

والتزيــي  النســاء  للمســلم ومصافحــة  الخنزيــر  أعضــاء 

بــزي الكفــار وأكل املصعوقــة مــن اللحــوم وســفر املــرأة 

وابتعاثهــا للدراســة بالمحــرم وغــري ذلــك، وقــد صــدق 

فيــه مــن قــال إن القرضــاوي بفتــاواه ومســخه للريعــة 

إمنــا يصيــح بجميــع املنتســبني إىل اإلســالم قائــال لهــم 

بلسان حاله )اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة(

املشــهور  كتابــه  يف  القرضــاوي  يوســف  قــال 
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»اللــه وحــده ال يف جوهــره  اإلســالم«:  »العبــادة يف 

أيضــا«. إليــه  الغايــة  بــل يف  وحســب 

هــذا الــرأي يخالــف عــن العلــامء القدمــاء الســنيني 

الصالحــني ال يجــوز يف الديــن ان يقــال اللــه جوهــرا قــال 

اال مبــا  تعــىل: »وال نصفــه  اللــه  عــن  ابوحنيفــة  االمــام 

وصــف بــه نفســه« يف القــرأن الن اللــه ســبحانه التعــاىل 

مل يســمى نفســه جوهــرا وال وصــف نفســه بالجوهــر اذا 

الجوهــر يف اللغــة هــو االصــل واللــه ليــس اصــال لغــريه 

وال فرعــا عــن غــريه. قــال اللــه ســبحان اللــه تعــاىل يف 

الفــرأن العزيــز »قــل هــو اللــه احــد. اللــه الصمــد. مل يلد. 

ومل يولــد. ومل يكــن لــه كفــوا أحــد«2. ويف االصطــالح 

الجوهر هو الجزء الذي تناهي يف الصغر والله متعال 

عــن ذالــك. فــإن عــرف القرضــاوي معنــي الجوهــر ومــع 

ذالــك اطلقــه عــىل اللــه فتلــك مصيبــة، وإن مل يعــرف 

واطلقــه عــىل اللــه فتلــك ايضــا مصيبــة. اذ كيــف يتجــرأ 

ان يسمي الله باسم مل ينزل الله به من سلطان. علينا 

ينبغــي أن نحاتــج ان نتعلــم قبــل ان نفــرس القــرآن، كــام 

قــال تعــاىل »ليــس كمثلــه يشء ». قــال اإلمــام النســفي 

»ورد النصــوص كفــر »كــام قــال طحــاوي »ومــن وصــف 

اللــه مبعنــي مــن معــاين البــر فقــد كفــر«.

املصادر ياملعاجع

نــارص بــن حمــد الفهــد -كتــاب )الــرد عــىل القرضــاوي( يف أول 	 

شــهر شــوال عــام 14٢0

يوسف القرضاوي -العبادة يف اإلسالم –مكتبة وهبة بالقاعرة، 	 

والرسالة بالبريوت

مــن 	  -اتنبيــه املســلمني  البخــاري  إرشــاد أحمــد  الدكتــور ســيد 

ببنغالديــش ٢00٢ القرضــاوي –داكا  يوســف  ضــالالت 

الهوامش

كتاب )الرد عىل القرضاوي( يف أول شهر شوال عام 14٢0 سورة اإلخالص. رقم اآلية: 1 – 1.10   ٢
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روؤية امل�ستعربني الرو�ض لالأدب اجلزائري احلديث

الدكتورة فتيحة شفري
قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة امحّمد بوقرة بومرداس. الجزائر

امللخص

شــّكل األدب العــريب عــر العصــور منهــل املســترقني الذيــن عكفــوا عــىل دراســته بشــقه الشــعري والنــري ملعرفــة 

شــخصية منتجــه وثقافتــه والوقــوف عنــد حــدود ســلوكه وعاداتــه وتقاليــده.

وقد عرف هذا االهتامم بعض الفتور يف العرص الحديث، العتناق املسترقني فكرة أن األدب العريب هو نسخة 

طبق األصل لألدب الغريب، فهي الرواية والقصة واملرسحية، وأشار الدارسون العرب إىل هذه الرؤية االستراقية 

االســتعالئية مــن خــالل تلــك املواضيــع املطروحــة مثــل »األثــر الفرنــي يف مــرسح توفيــق الحكيــم«، و«أثــر بوشــكني 

يف قصــص محــود تيمــور« وغريهــا. إن األدب العــريب بهــذا تابــع ال متبــوع، متأثــر ال مؤثــر.

لكــن مثــل هــذه النظــرة مل تــدم طويــال ولنــا مثــال عــن ذلــك اهتــامم املســتعربني الــروس بــاألدب العــريب عامــة وبــاألدب 

الجزائري الحديث خاصة، الذي وصلهم من خالل الرتجمة، فاهتموا بأدبائه وحللوا نصوصهم املتنوعة إلبراز قيم 

مختلفــة أهمهــا قيمــة الوطــن واالســتقالل والنزعــة االنســانية، مثــل هــذه القيــم انطلقــت مــن نصــوص كتــاب معروفــني 

ســواء أولئــك الذيــن كتبــوا باللغــة الفرنســية أمثــال مالــك حــداد، مولــود فرعــون، محمــد ديــب، مولــود معمــري، أو مــن 

مؤلِفــني اتخــذوا مــن اللغــة العربيــة وســيلة للتعبــري عــن أفكارهــم خاصــة بعــد اســتقالل الجزائــر نذكــر منهــم: الطاهــر 

وطــار وعبــد الحميــد بــن هدوقــة وغريهــام...

ميكــن الحكــم عــىل جهــود املســتعربني الــروس بأنــه تجــاوز لنظــرة اآلخــر الغــريب لألنــا العــريب، تلــك النظــرة النمطيــة 

املتوارثــة مــن أن األول صاحــب الســلطة الفكريــة أو مــا يُســمى باملركــز، بينــام يظــل الثــاين تابعــا محصــورا يف دائــرة 

التهميــش، لتدخــل جهودهــم يف خانــة احــرتام أفــكار هــذا األنــا وفهمــه وتقديــر خصوصياتــه.

الثــورة  الــروس خصوصيــات محليــة مثــل خصوصيــة  لقــد جســد األدب الجزائــري الحديــث حســب املســتعربني 

الجزائريــة التــي شــّكلت عالمــة مفارقــة يف ثــورات التحــرر العامليــة الــذي بــرز عنــد كتــاب اللغــة الفرنســية، ليبــنّي هــؤالء 

املستعربني رؤية أخرى مغايرة عند كتاب اللغة العربية خصوصا مع استقالل الجزائر الذين تجاوزوا موضوع الثورة 

التحريريــة ومتجيدهــا إىل مقاربــة الواقــع االجتامعــي الجديــد املتغــري مثلــام قدمــه الطاهــر وطــار يف رواياتــه املتنوعــة 

أهمهــا »الزلــزال«، إن هــذه الروايــة تقديــم لخصوصيــة جزائريــة محليــة جديــدة.
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ســنحاول إبــراز جهــود هــؤالء املســتعربني الــروس وإثارتهــم ملفهــوم التعايــش الســلمي مــع األنــا العــريب يف مداخلتنــا 

التــي عنوناهــا« رؤيــة املســتعربني الــروس لــألدب الجزائــري الحديــث«.

تمديم

شّكلت اللغة العربية وآدابها وعىل الدوام محور اهتامم 

انشــغالهم  وفــق  ارتبطــوا  الذيــن  الغربيــني  الدارســني 

بهــذه الثقافــة مبصطلحــني متباينــني هــام املســترق 

واملســتعرب، فلقــد اقــرتن الــدال األول«املســترق« 

مبفهــوم منطــي يف املجتمــع العــريب فهــو ذلــك املتأثــر 

بثقافتــه الغربيــة املركزيــة التــي تســعى لتهميــش اآلخــر 

الرقــي واحتفــار كل مــا ميــت لوجــود هــذا اآلخــر بصلــة 

بــدءا بلغتــه ودينــه وصــوال لــألدب الــذي ينتجــه، وفعــال 

فقــد قــدم لنــا التاريــخ صــورة عــن هــؤالء املســترقني 

الذين تضلعوا يف اللغة العربية وآدابها محاولني إيجاد 

مــن حضــارة  للنيــل  العــرب وأدبهــم  ثغــرات يف جهــود 

كانت مزدهرة يف زمن ما، كام كان هؤالء املسترقون 

وفقــا للدراســات الثقافيــة التــي اطلعنــا عليهــا العامــل 

األســاس لتشــكل قــوة ثقافيــة تغريبيــة اســمها االحتــالل 

املادي الذي سعى لنهب خريات الشعوب واستعباد 

روحهــا القوميــة.

كان علينــا وفقــا ملــا ســبق ذكــره أن نتطــرق ملفهــوم 

االســتراق مرزيــن جهــود أعالمــه يف الســعي لتشــويه 

حضــارة ألقــت بظــالل معارفهــا عــىل الغــرب الــذي كان 

يــرزح تحــت نــري الظــالم الفكــري، لكــن كان مــن الــرضوري 

مــن  الغربيــني  مــن  فهنــاك  االســتثناء،  عنــد  الوقــوف 

قــّدر هــذا الرقــي واحــرتم فكــره وثقافتــه املختلفــة عــن 

العلــوم  الرقــي يف  هــذا  عــن  يبحــث  فــراح  ثقافتــه، 

التــي أنتجهــا ويف أدبــه الــذي أبدعــه مطلقــا عــىل نفســه 

لولعــه  مــن املســترق  بــدال  مصطلــح »املســتعرب« 

اللغــة مــن ســامت  بــه هــذه  باللغــة العربيــة ومــا تتميــز 

ال توجــد يف لغــات أخــرى، وعــىل أســاس هــذا عرجنــا 

يف عنرصنــا األول مــن بحثنــا عــىل تحديــد مفهومــايت 

رضوريــا  ذلــك  رأينــا  فقــد  واالســتعراب  لالســتراق 

لنعطي كل طرف حقه يف التعاطي مع الثقافة العربية 

املاضيــة والحــارضة كذلــك.

مل تكــن إذن غايــة املســترق واملســتعرب واحــدة 

يف تعاطيهــام مــع ثقافــة الرقــي املختلفــة واملتميــزة، 

ولتبيــني هــذه الغايــة ارتأينــا الرتكيــز يف عنرصنــا الثــاين 

عىل الجانب األديب والذي رحنا من خالله نتتبع صورة 

الطرفــني،  التــي تشــكلت عنــد هذيــن  العــريب  األدب 

إبــراز جامليــة  املســتعربني يف  بــدور  اهتممنــا  وألننــا 

نحــرص  أن  الثالــث  ارتأينــا يف عنرصنــا  الــرق،  أدب 

دائــرة هــذا االهتــامم باملســتعربني الــروس الذيــن ســعوا 

إلبــراز جامليــة األدب الجزائــري ســواء املكتــوب باللغــة 

فهــذه  العربيــة،  باللغــة  املكتــوب  ذلــك  أو  الفرنســية 

التاريخيــة،  أســبابها  لهــا  عندهــم  الثقافيــة  املعالجــة 

الجزائريــة واالتحــاد  الحكومــة  بــني  كبــريا  فالوفــاق كان 

الســوفيتي ســابقا، لتســهل بذلــك ترجمــة هــذا األدب 

وإنجــاز دراســات ُوصفــت يف األغلــب بأنهــا دراســات 

معمقــة غايتهــا رصــد صــورة املجتمــع الجزائــري والفــرد 

الــذي ينتمــي لهــذا املجتمــع يف مرحلتــني تاريخيتــني 

متباينتــني، األوىل فــرتة االســتدمار الفرنــي الــذي اتبــع 

اســرتاتيجية ثقافيــة جــد محكمــة ســعيا للقضــاء عــىل 

هويــة الشــعب الجزائــري، أمــا الثانيــة فهــي مرحلــة مــا 

بعــد االســتقالل التــي تجــاوز فيهــا املبدعــون الجزائريــون 

حاجــز اللغــة لتكــون العربيــة روح نصوصهــم مبتعديــن 

يف الوقــت نفســه عــن تقديــس الثــورة التحريريــة الكــرى 

ليكــون مجالهــم يف جزائــر الحريــة االشــتغال عــىل الفــرد 

الجزائــري الجديــد الــذي أســس لنفســه ثقافــة مغايــرة 

لتلــك التــي ارتبــط بهــا فــرتة االســتدمار الفرنــي.

وقد ركز املســتعربون الروس يف دراســتهم لألدب 
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رائــدة منهــا  أعــالم  بالعربيــة عــىل  الجزائــري املكتــوب 

عبــد الحميــد بــن هدوقــة والطاهــر وطــار الــذي نــال مــن 

االهتــامم مــا مل ينلــه كاتــب غــريه لقدرتــه كــام رأى هــؤالء 

املســتعربون يف متثــل ثقافــة الفــرد الجزائــري الجديــد 

الجديــدة،  التاريخيــة واالجتامعيــة  التغــريات  يف ظــل 

فكانــت »الزلــزال« مقاربــة تأمليــة للــذات الجزائريــة التــي 

روبــرت  الــرويس  ذلــك املســتعرب  قــدم  كــام  ذاقــت 

اثنوغرافيــة  وثيقــة  كانــت  التــي  التغــريات  هــذه  النــدا 

هامــة تعــرف بواســطتها املتلقــي الــرويس عــىل ثقافــة 

الثقافــة  لتلــك  األخــرى املخالفــة  الجزائــري  املجتمــع 

الفضــاء  فهــي  الفرنــي،  االســتدمار  فــرتة  املؤسســة 

الــذي ارتبــط بســلوك جديــد أفــرزه املخطــط  الجديــد 

التنموي السبعيني، هي إذن خصوصية محلية صاغها 

الطاهــر وطــار باحرتافيــة كبــرية كــام أشــاد بذلــك هــذا 

املســتعرب، عاكســا مبدعنــا بذلــك االنتقــال النوعــي 

يف املعالجــة االجتامعيــة املخالفــة لتلــك التــي اهتــم 

لها مبدعو األدب الجزائري باللغة الفرنسية، ووفقا لهذا 

كلــه نطــرح اإلشــكاليات التاليــة: هــل عرفــت نظــرة الغريب 

للرقي تحوال ثقافيا جديدا؟ وما طبيعة الرؤية الثقافية 

للمســتعربني الــروس لــألدب الجزائــري الحديــث؟

ووفقــا ملــا ســبق ســطرنا الخطــة التاليــة فهــي أوال 

تحديد مفهومايت لالستراق واالستعراب فكل منهام 

لننتقــل  ثقافيــة تختلــف عــن األخــرى،  يحمــل مرجعيــة 

بعدهــا لتقديــم رؤيــة املســترق واملســتعرب لــألدب 

العــريب تحديــدا باعتبــاره جــزءا مــن أدب الــرق، ومبــا 

الــروس حســب مــا اطلعنــا عليــه مــن  أن املســتعربني 

دراســات قدموا رؤية مغايرة ملا قدمه دارســون غربيون 

مــن  اإليجابيــة  رؤيتهــم  تبيــني  ارتأينــا  الرقــي،  لــألدب 

خالل إثارة قراءتهم الثقافية اإلنســانية لألدب الجزائري 

وتحديــدا للنــر املكتــوب باللغــة الفرنســية أوال باعتبــاره 

الشكل اإلبداعي األسبق يف األدب الجزائري معرجني 

بعدهــا عــىل النــر الجزائــري املكتــوب باللغــة العربيــة 

وعىل أهم أعالمه وهو الطاهر وطار لتكون قراءة روبرت 

الندا لرواية »الزلزال« حارضة يف بحثنا هذا، ونأيت بعد 

هذا كله للخامتة التي قدمنا فيها نتائج كل عنرص من 

عنــارص الخطــة املتبعــة حريصــني يف الوقــت ذاتــه عــىل 

تثمني جهود املستعربني الروس يف دراستهم الثقافية 

اإلنســانية لــألدب الجزائــري الحديــث.

تحديد مفهومايتأاالسترشاق ياالسترعابأ

شــكل الغــرب وبعــد خروجــه مــن حالــة الســبات الفكــري 

فــرتة القــرون الوســطى مركزيتــه الذاتيــة، هــذه املركزيــة 

التي عكسها يف نتاجه األديب، فمن خالل قراءة النقاد 

الخالــدة ويف مقدمتهــا  الغربيــة  اآلثــار  لهــذه  العــرب 

االنكليــزي  املرسحــي  الشــاعر  قريحــة  بــه  ماجــادت 

الــروح  وليــام شكســبري رأوا أن نصوصــه التــي تخاطــب 

اإلنســانية ظاهــرا تؤســس يف عمقهــا خطابــا اســتعالئيا 

مضمرا مثلام بينته رضوى عاشور يف قراءتها الطباقية 

مــن  عاشــور  رضــوى  »العاصفة«»تُحــاول  ملرسحيتــة 

خــالل الوقــوف عنــد مرسحيــة« العاصفــة« الحــد مــن 

باعتبــاره  أفــكار بعينهــا عــن شــخصية شكســبري  تدويــم 

شــاعر اإلنســانية األعظــم وذلــك بالكشــف عــام ينطــوي 

عليــه عملــه/ أعاملــه مــن مناطــق مظلمــة البــد مــن إعــادة 

الواقعيــة  الصــورة  اســتخراج  تســتطيع  حتــى  تفكيكهــا 

ملرسحية العاصفة«1، فنصوصه عمقت من مفهومي 

املركــز والهامــش باعتبارهــا نصوصــا تنتمــي ملــا يُســمى 

بالــرسد االمراطــوري القائــم عىل»عــامل الســيد األبيــض 

وعــامل العبــد األصــالين، األول ميثــل عــامل املركــز والنــور 

والثــاين مُيثــل عــامل األطــراف والظــالم«2، فوجــود مثــل 

هــذه النصــوص ســاعد كــام أشــار الدارســون لهــا عــىل 

خــريات  واســتغالل  االنتشــار  يف  االحتــالل  تشــجيع 

البلــدان املغلوبــة بــل والســعي للســيطرة عليهــا.

ونكون بهذا إذن أمام مفارقة يف القوة واملركز هام 

الغرب والرق»فالجانب األول يسيطر والثاين البد من 

الســيطرة عليــه، وهــذه تعنــي يف العــادة احتــالل أراضيــه 

والتحكم برصامة يف شــؤونه الداخلية ووضع دمه وماله 
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تحــت تــرصف دولــة غريبــة عنــه«3، وهــذه الســيطرة مبنيــة 

يف األســاس كــام ذهــب إىل ذلــك إدوارد ســعيد عــىل 

معرفــة الغــريب لآلخــر الرقــي »وهنــا نــرى مــن جديــد أن 

املعرفــة باألجنــاس املحكومــة أو بالرقيــني هــي التــي 

تــأيت  تجعــل إدارة شــؤونهم يســرية ومريحــة، فاملعرفــة 

زيــادة املعرفــة«4  تتطلــب  الســلطة  وزيــادة  بالســلطة، 

الــرق  عــن  يبنــي معرفتــه  اليــوم  لحــد  الغــرب  ومــازال 

ليســتمر يف الســيطرة عليــه باســم العوملــة التي»تخلــق 

رصاعــا بــني الثقافــات، فانفتــاح الحــدود وتدفــق األمنــاط 

االستهالكية والثقافية الجديدة يخلق رصاعا بني القديم 

والوافد ويُدمر عادات وتقاليد«5، ويظل الرق وتحديدا 

العامل العريب أمام اجتياح قوي لتيار العوملة وتأثرياتها 

الخطــرة أرضيتهــا االعتقــاد املطلــق بقابليــة االســتعامر.

الغــريب روحــا اســتعالئية يف دراســته لعلــوم  بــنّي 

تجــاوزه مرحلــة  بعــد  بهــا  ارتبــط  والتــي  وآدابــه،  الــرق 

منهــا يف  نهــل  التــي  الرقــي  هــذا  بحضــارة  االنبهــار 

مرحلة تاريخية مهمة هي مرحلة القرون الوسطى، فقد 

اطلــع عــىل كل مــا جــادت بــه قريحــة الطــرف اآلخــر باحثــا 

عــن ثغــرات يســتطيع مــن خاللهــا تقويــض حضــارة هــذا 

الرقي والتقليل من شأنه الذي أسسه لقرون عديدة، 

مــن هنــا كان ملصطلــح »االســتراق« مفهومــا محــددا 

وهــو االعتنــاء بعلــوم الــرق وآدابــه ســعيا لإلطاحــة بــه 

مــن  العديــد  أفــردت  واالســتمرار يف اســتعباده، وقــد 

الدراســات صفحاتهــا للنظــرة الفوقيــة االســتعالئية التــي 

أرنســت  املســترقون ويف مقدمتهــم  هــؤالء  مثلهــا 

املســلم،  العــريب  اآلخــر  دراســة  املتضلــع يف  رينــان 

فلــم يكــن حســب هــذه الدراســات بالرجــل املنصــف 

لتاريــخ العــرب وأدبهــم ليكــون يف املقابــل ذلــك الغــريب 

األســاس  املعــني  كانــت  لحضــارة  املهاجــم براســة 

لحضارته»وأصبــح واضحــا أن عقــول املســلمني بلغــت 

مــن الحمــق غايتــه حتــى صــار دينهــم حجابــا عىل قلوبهم 

منعها من أن تعي شيئا من العلوم«6، لقد كان موقف 

رينــان واضحــا وهــو الهجــوم عــىل اإلســالم واملســلمني 

الفاعلــة  والــردود  االنتقــادات  مــن  للكثــري  مــام عرضــه 

القويــة مــن رجــال تركــوا بصمــة يف التاريــخ أمثــال جــامل 

الديــن األفغــاين.

بعضهــم  عــن  الغربيــني  الدارســني  هــؤالء  ومتايــز 

البعــض دفــع فئــة منهــم لرفــض مصطلــح »االســتراق« 

واســتبداله مبصطلــح آخــر هو«االســتعراب« واســتبدال 

الرؤيــة االســتعالئية بالرؤيــة التقديريــة، فــاألوىل هــي يف 

األصل رؤية استعامرية بينام الرؤية الثانية هي إنسانية 

اقرتنــت باإلســبان والــروس عــىل وجــه الخصــوص، فقــد 

بجهــود  اهتمــت  التــي  الدراســات املختلفــة  أشــارت 

املســتعربني الــروس أن دوافعهــم يف االهتــامم بالعــامل 

العــريب اإلســالمي دوافــع موضوعيــة »إن االســتعراب 

كان  اإلســالمي  العــريب  للــرق  الــرويس يف دراســته 

الشــعوب  ثقافــات  إىل  فنظــر  موضوعــي،  طابــع  ذا 

األخرى نظرة مساواة ومن منطلق املعرفة اإلنسانية«7، 

تبيــني  عــىل  مبنــي  العــريب  العــامل  لثقافــة  فدراســتهم 

ميزات هذه الثقافة واحرتامها وعدم استغاللها لرضب 

شعوبها يف تشويه هويتها، فاملعرفة باآلخر هنا ووفقا 

لجهود هؤالء املستعربني مل تهدف لتحقيق السيطرة 

والهيمنة كام فعلت ذلك املدرسة االستراقية»ومن 

بــازدراء  يُعامــل  مل  أنــه  الــرويس  االســتعراب  ميــزات 

ثقافات الشعوب الرقية املسلمة ومل ميارس عليها 

الوصايــة أو الهيمنــة«8، لــذا نجــد العديــد مــن الدارســني 

لتبيــني  يســعون  الــروس  املســتعربني  لجهــود  العــرب 

إيجابية هذه الجهود التي خدمت اإلنسان العريب أوال 

لتخدم بعد ذلك نتاجه الفكري واإلبداعي»أغناطيوس 

ينبثــق  مــع املخطوطــات  تعاملــه  كراتشكوفســي يف 

إحساس العامل العميق باملسؤولية العلمية التاريخية 

التــي تُحتــم عليــه املوضوعيــة يف التعامــل مــع الــرتاث 

اإلنســاين بغــض النظــر عــن جنــس وديــن مبدعــي هــذا 

الرتاث«9، إن هذا اإلنسان حسب املستعربني الروس 

الســكونية  للصــورة  حــريك مســتمر مخالفــا  يف وضــع 

املقرتنــة بــه عنــد عمــوم املســترقني.
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ا دب الرعيب ل  املنظور االسترشاسي 
ياالسترعايب

شــّكل الــرق للغــرب وعــر الســريورة التاريخيــة عاملــا 

عــىل رس  للوقــوف  استكشــافه  عليــه  فــكان  عجائبيــا، 

هذا العامل وخباياه، وكان للحروب الصليبية واالنتشار 

العــامل  هــذا  للغــوص يف  أســايس  االســتعامري دور 

واالقــرتاب منــه، والهــدف هــو تأســيس املركزيــة الغربيــة 

واقرتانها بالتفوق واالستمرارية الحضارية»أدت الحروب 

الصليبيــة واالســتعامر إىل إعــادة إنتــاج الــذات الغربيــة 

وفــق منظــور تفــوق األنــا ودونيــة اآلخــر«10، لتكــون الخطــوة 

األساســية يف ذلــك التواصــل مــع حضــارة هــذا الــرق 

والتمكــن منهــا علــام وأدبــا وثقافــة اجتامعيــة ســلوكية، 

لتعقبهــا خطــوة أخــرى هامــة وهــي الســيطرة عــىل هــذا 

العــامل وتهميشــه والتقليــل مــن شــأنه الــذي كان عليــه 

يف زمــن مــى، إنها»محاولــة مــن جانــب الغــريب يف 

تشــكيل ذاكــرة تاريخيــة وأرشــفة املــايض ليُحافــظ عــىل 

تقــدم الــذات املتعاليــة الغربيــة «11، بــل والســعي بعــد 

ذلــك لبنــاء اعتقــاد بــأن احتاللــه لشــعوب هــذا العــامل 

ســيخرجها مــن دوامــة التخلــف لتلتحــق بركــب الحضــارة 

إنــه الرتويــج لفكــرة،»أن االســتعامر/ الغالــب  والتقــدم 

خــري للشــعوب املســعَمرة ونعمــة لهــا«12 إنــه إذن بنــاء 

هويــة جديــدة خاصــة بهــذه الشــعوب ليضمــن الغــرب 

االســتدماري بذلــك تنصلهــا مــن هويتهــا األصليــة تنصال 

جذريــا، لكــن محاولــة هــذا املحتــل بــاءت بالفشــل »أكــد 

بابــا عــىل فشــل  النقــاد وعــىل األخــص هومــي  بعــض 

األنظمة الكولونيالية يف إنتاج هويات ثابتة ومستقرة«13، 

فاالســتدمار بقــدر مــا ســعى لخــراب البلــدان املغلوبــة 

الشــعوب  لتحتمــي هــذه  إيجابيــا  مــاكان دافعــا  بقــدر 

بهويتهــا وتــزداد اســتامتة يف الدفــاع عنهــا.

وتركيزنــا ســيكون عــىل العــامل العــريب وأدبــه الــذي 

أغــواره ملعرفــة شــخصية  الغــرب وغــاص يف  بــه  اهتــم 

الفــرد الــذي ينتمــي إليــه وطريقــة تفكــريه »إذ أن األدب 

العــريب يُقــدم مــن وجهــة النظــر األدبيــة ومــن وجهــة النظــر 

أيضــا حقــال خصبــا إىل حــد بعيــد لدراســة  التاريخيــة 

الحياة العربية والنظم العربية«14 ويجب اإلشارة هنا أن 

الهــدف املضمــر مــن دراســة تاريــخ لغــة العــرب وآدابهــم 

هــو رغبــة الغــرب يف التمكــن مــن الســيطرة عــىل العــرب 

القــرون  فــرتة  أن كان متبوعــني  بعــد  تابعــني  وجعلهــم 

الوســطى تحديدا »ظل األدب العريب بشــعره ونره من 

األمور التي شغف بها االستراق محاوال الوصول إىل 

معرفــة العــرب واتجاهاتهــم لفــرض فلســفته مــن جانــب 

هــذا  مثــل  وتســطري  آخــر«15،  جانــب  مــن  وتوجيههــم 

الهــدف املضمــر هــو يف نظرنــا تعويــض نفــي لحالــة 

الشــعور بالنقــص التــي تواتــر عليهــا الغــرب لوعيهــم بــأن 

حضارتهــم إمنــا بنيــت يف األســاس مــن تالقــح الحضــارة 

العربيــة اإلســالمية والحضــارة اإلغريقيــة والرومانيــة.

ُشــيدت  التــي  اإلســالمية  الحضــارة  منــارة  ولــوال 

باألندلــس الســتمر الغــرب يف ســباته الفكري»بلــغ أثــر 

وتأثــري الــرق عــىل الغربيــني مــن خــالل الــدور الجوهري 

مختلــف  إىل  ثــم  الالتينيــة  إىل  العربيــة  مــن  للرتجمــة 

العلــوم  نقــل  ذلــك، وســاهم  بعــد  األوروبيــة  اللغــات 

العربيــة يف انتشــال أوربــا مــن ســباتها القروســطي، إذ 

نشــطت فيهــا حــركات اإلصــالح«16، وقــد دون التاريــخ 

التأثــري الكبــري للحضــارة العربيــة اإلســالمية يف تشــكيل 

حضــارة الغــرب وتركيزنــا ســيكون ولــو بشــكل موجــز عــىل 

صورة ذلك التأثري يف جانب من جوانب هذه الحضارة 

بــه  مــا جــادت  الغربيــة وهــو األدب، ومــن أمثلــة ذلــك 

قريحــة الشــاعر اإليطــايل الكبــري دانتــي أليجــريي وثالثيته 

املوســومة ب«الكوميديــا اإللهيــة«، فأغلــب الدارســني 

أشادوا مبا نسميه اليوم يف الدراسات األدبية بالتناص 

االرساء  قصــة  وبــني  دانتــي  نــص  بــني  تأســس  الــذي 

واملعــراج الــواردة يف القــرآن الكريــم أوال ليكتمــل هــذا 

التنــاص مع«رســالة الغفــران« أليب العــالء املعــري.

كــام كانــت حكايــات ألــف ليلــة وليلــة تأثريهــا الكبــري 

بــه  تتميــز  الغــريب ملــا  الــرسدي  التخييــل  تشــكيل  يف 
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الليــايل مــن قــدرة تخييليــة ال مثيــل لهــا »حكايــات ألــف 

ليلــة وليلــة الســاحرة عــىل الرغــم مــن أنهــا ليســت إبداعــا 

العــرب املمــزوج بأحداثهــا  عربيــا خالصــا إال أن ســحر 

جعلهــا تتميــز بالعروبــة. إن تراثنــا ال ميكــن إال أن يكــون 

جميال وممتعا تأثر به الغري وترجموه بل وعدوه من أهم 

املصــادر امللهمــة لهــم فاغرتفــوا مــن ملذاتــه واســتقوا 

هــذه  دفعــت  وقــد  بــل  ومعلوماتــه«17،  معارفــه  منــه 

القــدرة التخييليــة لليــايل أن يتهــم الغــرب الــرق بأنــه 

لــه، ومــن األدبــاء العــرب الذيــن  عــامل حــامل ال واقعيــة 

نقلــوا تلــك النظــرة توفيــق الحكيــم يف روايتــه« عصفــور 

مــن الــرق« مــن خــالل الحكــم عــىل شــخصية محســن 

الرقــي بأنــه الواقعــي لتمثلــه الــروح الرقيــة التخييليــة 

يف ســلوكه وتفكــريه.

الكبــري يف  الفكــري واألديب  تأثــريه  الغــرب  وأدرك 

مــا يســمى  منــذ  تأســس  الــذي  العــرب وفكرهــم  أدب 

بعرص النهضة العربية وصوال إىل زمننا املعارص هذا، 

ليحكــم عــىل العــريب بقلــة التخييــل وعــدم القــدرة عــىل 

إال  يعــرف  العــريب مل  فــاألدب  الجملــة  اإلبداع»وعــىل 

يف ومضــات خاطفــة تلــك الحاجــة املرهفــة والخصبــة 

هــؤالء  اســتمر  بــل  والتعــارض«18،  والتميــز  للتجديــد 

املســترقون يف اتهــام اللغــة العربيــة يف حــد ذاتهــا 

بأنهــا لغــة زخــرف لفظــي مــام يصعــب ترجمــة األعــامل 

اإلبداعية العربية للغات أخرى»يرى بعض الغربيني أن 

اللغــة العربيــة نفســها تقــف عقبــة للرتجمــة وأنهــا زخــرف 

غــري واضحــة«19 ومــع ازديــاد تواصــل العــرب الكبــري جــدا 

بالغــرب تــزداد التبعيــة لالتجاهــات النقديــة واإلبداعيــة 

التــي ينتجهــا هــذا الطــرف املركــز، والميكــن إنــكار صــورة 

هــذه التبعيــة وتبعاتهــا الرهيبــة والدليــل ســعي بعــض 

الدراســات األكادمييــة إلســقاط تيــار فكــري غــريب عــىل 

مدونة عربية تراثية قدمية أو عىل مدونة عربية حديثة.

وكــام وقفنــا عنــد قــراءة املســترقني للغــة العربيــة 

وآدابهــا، وبيّنــا دورهــم يف إحيــاء الــرتاث العــريب ُوجــب 

علينــا الرتكيــز يف املقابــل عــىل جهــود املســتعربني يف 

دراســتهم للغــة العربيــة وآدابهــا كذلــك، فمــن هــؤالء مــن 

تعلــق باللغــة العربيــة تعلقــا كبــريا لدرجــة تضلعــه فيهــا 

والتعبــري عــن ذلــك رصاحــة يف مقــاالت تكشــف هــذا 

التضلع منهم رشــارد كوتهيل األســتاذ بجامعة كولومبيا 

بنيويورك الذي أشاد بجامل العربية الخفي عن الغرب 

لــه نــره مبجلــة »الهــالل«  بشــكل قصــدي يف مقــال 

املرصيــة ديســمر 1٩1٩»قــّل منــا نحــن الغربيــني مــن 

مــن حيــث أهميتهــا  العربيــة حــق قدرهــا  اللغــة  يٌقــدر 

وغناهــا، فهــي بفضــل تاريــخ األقــوام التــي نطقــت بهــا 

وبداعي انتشارها يف أقاليم كثرية واحتكاكها مبدنيات 

مختلفــة قــد منــت إىل أن أصبحــت لغــة مدنيــة بأرسهــا 

بعــد أن كانــت لغــة قبيلــة واحــدة«20 لقــد شــّكلت اللغــة 

األخــرى  الحضــارات  عــىل  انفتــاح  لغــة  عنــده  العربيــة 

وهــو مــا ســبب تطورهــا ومناءهــا، هــذا يعنــي أن اللغــة 

إنتاجيــة أساســها  لغــة  العربيــة عنــد هــذا املســتعرب 

املحافظــة عــىل ميزاتهــا مــع إكســابها مرونــة كبــرية يف 

تقبــل لغــة اآلخــر، إنــه دفــاع رصيــح عــن هــذه اللغــة ضــد 

مــن يتهمونهــا باالنغــالق والجمــود، وهــذا كلــه يعكــس 

تقديــر الغــريب للرقــي باعتبــاره املختلــف الــذي يجــب 

احرتامــه ال تجــاوزه واحتقــار مــا ميــت إليــه بصلــة وثيقــة 

يف  واحــدا  كلــه  العــامل  أصبــح  العربية»ولــو  كاللغــة 

مــن تعســه، فعــىل املــرء  لــكان ذلــك  الجنــس واللغــة 

أن يفهــم فكــر أخيــه وعملــه مهــام اختلفــت األلســن«21، 

فباالختــالف يســتقيم مفهــوم اإلنســانية كــام ذهــب إىل 

ذلــك هــذا املســتعرب.

وجدنا التقدير ذاته عند مستعرب آخر هو األستاذ 

الــذي  اإليطــايل  الشــيوخ  أ. غويــدي وعضــو مجلــس 

اطلــع هــو اآلخــر عــىل حضــارة الــرق ومــا مثلتــه تحديــدا 

الحضــارة العربيــة اإلســالمية مــن التأثــري اإليجــايب الكبــري 

نــره  الحضــارات األخــرى مبينــا ذلــك يف مقــال  يف 

مبجلــة »الهــالل« املرصيــة ديســمر 1٩1٩»وعــىل كل 

حــال فــإين شــديد العنايــة بتتبــع التقــدم الــذي يحــدث 

يف البــالد الغربيــة. وال ريــب عنــدي أن الجنــس العــريب 
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ســيلعب مــرة أخــرى دورا خطــريا يف تاريــخ الــرق«22، 

إنها رؤية استرافية مؤسسة عىل مرياث ثقايف عظيم 

عرفتــه الحضــارة العربيــة اإلســالمية التــي يجــب عليهــا 

األخــذ بهــذا املــرياث وتطويــره.

أيضــا  الحديــث  العــرص  ويقــدم املســتعربون يف 

تناولــوه  عندمــا  العــريب  لــألدب  اإليجابيــة  رؤيتهــم 

بالدراســة والتحليــل ومــن هــؤالء املســتعرب اإلســباين 

بيــدرو مارثينــث مونتابيــث، فهــو مــن أولئــك الرافضــني 

ثقافيــة  مرجعيــة  مــن  لــه  ملــا  ملصطلح«املســترق« 

ســلبية ال تتناســب ومــن يتعلــق باللغــة العربيــة وآدابهــا 

تعلقــا كبــريا، فلقــد ســمحت لــه اإلقامــة الطويلــة ببعــض 

بلــدان الــرق كمــرص واملغــرب أن يطلــع عــىل األدب 

العريب وعىل أهم أعالمه منهم نجيب محفوظ وجران 

قبــاين معتمــدا يف  ونــزار  وطــه حســني  جــران  خليــل 

ذلــك عــىل ترجمتــه ألعــامل هــؤالء، مقدمــا يف ذلــك 

هــو  حســبه  التقديــر  يحــرك  فــام  لهــا،  جامليــة  قــراءة 

متكــن هــذا اآلخــر مــن توظيــف الكلمــة ومنحها انزياحاتها 

الدالليــة املتنوعــة وهــذا مــا أكــده يف دراســته لشــعر 

العــريب  الــرتاث  برائحــة  نــزار قباين»شــعر ناضــج يعبــق 

ويف شــعره ترابــط ونغــم ووحــدة داخليــة عميقــة أصيلــة، 

وهــو مجــدد يف الشــكل واملضمــون«23، ووقــوف هــذا 

عــىل  مؤســس  نــزار  شــعر  جامليــة  عنــد  املســتعرب 

لــريى يف  تراثــا وحداثــة،  العــريب  األدب  التعمــق يف 

ذلــك كلــه اآلخــر الــذي لــه وجــود إنســاين أوال ثــم وجــوده 

لــألدب  النقــدي  ثانيــا، ومااســتمرار عطائــه  اإلبداعــي 

العــريب قدميــه وحديثــه إال دليــل عــىل رغبتــه يف تجــاوز 

/الهامــش،  املركــز  قطبــي  بــني  الحضــاري  التصــادم 

املتحرض/ املتخلف»يعتر مونتابيت من املستعربني 

اإلسبان املعارصين الذين يبذلون مجهودا جبارا ودون 

كلــل يف إيجــاد التواصــل الثقــايف بــني إســبانيا والعــامل 

العــريب، فنشــاطه غزيــر يف امليــدان األديب واطالعــه 

الحديثــة «24،  العربيــة  الســاحة  يجــري يف  واســع ملــا 

وتبقى جهود هذا املستعرب وغريه محمودة مادامت 

تخــدم األدب العــريب وتثمــن فكــر مــن أبدعــه.

بدراســات  اإلســالمي  العــريب  العــامل  ويحتفــي 

وجــه  عــىل  الــروس  مثّلهــا  أخــرى  جــادة  اســتعرابية 

الخصوص، فتعاملوا مع ثقافة هذا العامل وتراثه تعامال 

إنســانيا موضوعيــا، إنــه عندهــم إذن وجــود وحيــاة، ومــن 

هؤالء املستعربني الذين اهتمت بجهودهم الدراسات 

العربية أغناطيوس كراتشكوفسي، املنقب عن قيمة 

العــريب مــن خــالل إعطائــه الحيــاة ملخطوطــات  اآلخــر 

جديــدة هــو مكتشــفها»اهتم كراتشكوفســي بالدرجــة 

األوىل باملخطوطات العربية والكشف عنها وتحقيقها، 

املنــازل  مخطــوط)  اكتشــاف  يف  الفضــل  لــه  فــكان 

وكذلــك  منقــذ،  بــن  أســامة  الســوري  لألمــري  والديــار 

مخطــوط )رســالة املالئكــة( أليب العــالء املعــري وقــام 

بنــر كتــاب )البديــع( البــن املعتــز(«25، وعــىل الرغــم 

من هذه الجهود املحمودة للمستعربني إال أننا وجدنا 

دارســني عــرب مــن مــازال ينظــر لهــا نظــرة شــك وريبــة ملــا 

تحملــه حســبهم مــن رســائل مضمــرة تنــم عــن كــره الغــرب 

لآلخــر املختلــف عنــه ثقافــة وقــوة.

3 - رؤية املسترعل  العيس لحدب الجزائعي 
املكتوب لاللغة الفعلسية،

مــن  الكثــري  اهتــامم  محــل  الجزائــري  األدب  شــّكل 

املستعربني ويف مقدمتهم املستعربني الروس، ليكون 

الفرنســية  باللغــة  بــني ماهــو مكتــوب  تركيزهــم جامعــا 

وماهــو مــدون باللغــة العربيــة، راغبــني مــن خــالل ذلــك 

تعاطفــوا  الــذي  الجزائــري  اكتشــاف طبيعــة املجتمــع 

مــع قضايــاه تعاطفــا كبــريا، فكانــت دراســتهم كــام يشــري 

املهتمــون بالشــأن االســتعرايب الــرويس موضوعيــة يف 

مجملهــا، فهــي مل تســع إلبــراز ســامت الغــريب النمطيــة 

هــذا  دونية»بــدأ  نظــرة  لآلخــر  والنظــر  اســتعالء  مــن 

يف  الــروس  واألكادميــني  املثقفــني  لرغبــة  االهتــامم 

التــي  األحــكام املســبقة  وتجــاوز  اآلخــر  عــىل  التعــرف 

طرحهــا املفكــرون الغربيون-األوربيــون تحديــدا- ولبنــاء 
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عالقــات ثقافيــة أساســها فهــم اآلخــر ومحاورتــه واحــرتام 

اختالفــه وخصوصياتــه«26، وتأســيس مثــل هــذه النظــرة 

املوضوعيــة املبنيــة عــىل احــرتام اآلخــر ثقافــة وحضــارة 

يعنــي الرغبــة يف إلغــاء الحواجــز الفاصلــة التــي ســعى 

ولتكــون  الواقــع  لتبنيهــا وتكريســها يف  الغــريب طويــال 

اعتقــادا ثقافيــا منطيــا متوارثــا»وإذا نظرنــا إىل األســلوب 

اآلخــر  مــع  الثقــايف  والتعامــل  التواصــل  يف  الغــريب 

لوجدنــاه تعامــل بنظــرة اســتعالئية تســلطية صداميــة، 

فهــم اليــرون يف اآلخريــن إال متخلفــني وســاذجني«27، 

يقدمــه  مبــا  املســتعربني  هــؤالء  عنــد  اآلخــر  قيمــة  إن 

فهــي  ذاتــه وهويتــه،  عــن  مــن خاللهــا  يعــر  كلمــة  مــن 

عندهــم املعالجــة القوميــة والجامليــة الفنيــة. إن جهــود 

هؤالء صورة للرتجمة املوضوعية املتجاوزة ملا يســمى 

دورهــا يف  لتأخــذ  الرتجمــة  الثقايف»تــأيت  بالتنميــط 

مواجهة هذا التنميط وتسهم يف تفتيته وإبطال مفعوله 

الرتجــامت  لهــذه  أدواتــه ووســائله«28، وكان  وتعطيــل 

صــدى كبــري إنــه توثيــق قــوي لعالقــة املتلقــي الــرويس 

بــاألدب الجزائــري وباملجتمــع الــذي أنتــج هــذا األدب.

ارتأينــا اإلشــارة  لهــذه الرتجمــة املوضوعيــة  ووفقــا 

ارتبــاط  التــي ســاهمت يف  العوامــل املســاعدة  إىل 

املســتعربني الــروس بــاألدب الجزائــري النــري منــه عــىل 

الثــورة  العوامــل  الخصــوص، ويف مقدمــة هــذه  وجــه 

التحريرية املباركة التي اســتقطبت هؤالء املســتعربني 

وأثارت فضولهم ملعرفة صورة تحدي الشعب الجزائري 

ألقوى احتالل عرفه العرص الحديث، فكان من تبعات 

هذا الفضول تعاطف هؤالء ومن ورائهم شعب االتحاد 

الشــعب األعــزل وهــذا  مــع نضــال  الســوفيايت ســابقا 

الكبــار دمييــرتي  الــروس  بــه أحــد املســتعربني  أقــر  مــا 

ميكولسي»وكام هو معروف فكان االتحاد السوفيايت 

الســوفيايت  الشــعب  وكان  الجزائريــة،  الثــورة  يؤيــد 

يتعاطــف مــع نضــال ومعانــاة الشــعب الجزائــري«29، إنها 

شــهادة احتفــى بهــا الكثــري مــن الدارســني الجزائريــني يف 

تبيــني جهــود املســتعربني الــروس.

ونقــف عنــد عامــل آخــر شــّكل بالفعــل اســتقطاب 

وجــه  وعــىل  الجزائــري  لــألدب  الــروس  املســتعربني 

إنــه  الفرنــي،  باللســان  املكتــوب  األدب  التحديــد 

األدب  مــع  الجزائريــني  للمبدعــني  الثقــايف  التواصــل 

مرجعــا جامليــا،  منهــم  لألغلبيــة  كان  الــذي  الــرويس 

الــروس  مــع تصويــر األدبــاء  فيــه ضالتهــم  فقــد وجــدوا 

املســتعربة  بينــت  وقــد  االجتامعــي،  واقعهــم  لــروح 

والتأثــر  التأثــري  عالقــة  بروجوغينــا  ســفيالنا  الروســية 

الــرويس مــن  بــني األدب الجزائــري واألدب  املؤسســة 

خالل تقصيها لهذه العالقة يف كتابات النر الجزائري 

مــا قدمــه  اإلبداعــات  الفرنــي، ومــن هــذه  باللســان 

مولــود فرعــون الــذي أثبــت حســب املســتعربة انجذابــه 

لــألدب الــرويس والتــي أكدتــه ترصيحاتــه املتضمنــة يف 

أعامله األدبية»وما يشهد عىل أن الكتاب الروس كانوا 

ضمــن مــن أحبهــم فرعــون كونــه اســتهل أول تجربــة أدبيــة 

له وهي رواية«نجل الفقري بكلامت أنوان تشكوف، لقد 

كانت هذه الجمل املأخوذة من مرسحية«العم فانيا« 

مفعمــة مبعنــى واقعــي بالنســبة لفرعــون«30، فالواقعيــة 

االجتامعية التي اتخذها مولود فرعون عنوانا إلبداعاته 

التواصــل  هــذا  األساســية  دعامتهــا  كانــت  املتميــزة 

وقــد  الــرويس،  األدب  واقعيــة  وبــني  بينــه  الحضــاري 

اعتــرت برجوغينــا مقتــل هــذا األديــب بيــد االســتدمار 

الفرنــي خســارة كبــرية لــألدب الجزائــري عامــة.

الفنــي  الجانــب  يف  الثالــث  العامــل  ومتثــل 

الجــاميل، فالتكامــل بــني املضمــون والبنــاء أمــر أدركــه 

هؤالء املستعربون ووقفوا عنده قراءة ومتحيصا»عالوة 

يتخــدون مواقــف  الجزائريــون  األدبــاء  ذلــك كان  عــىل 

الجامليــة لآلثــار  األدبيــة  الجــودة  عــن  ناهيــك  تقدميــة 

الجزائريــة«31، وإن قــدم لنــا دمييــرتي ميكولســي زمنيــة 

بــاألدب الجزائــري، فإننــا  اهتــامم املســتعربني الــروس 

ال نوافقــه يف تحديــده لبدايــة هــذا األدب الــذي كان 

الثــورة التحريريــة حــني  بانــدالع  حســب مزاعمــه مقرتنــا 

ولــد يف  قــد  الجزائــري  األدب  إن  القــول  قال»ميكــن 
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غضــون الثــورة الجزائريــة التحرريــة«32، فلــألدب الجزائري 

التحريريــة  الثــورة  ملرحلــة  ســابقة  تاريخيــة  محطــات 

حــاول  التــي  بهويتــه  الجزائــري  املبــدع  وعــي  عكســت 

املســتدمر الفرنــي طمســها مــع تأسيســه الســرتاتيجية 

ثقافيــة تغريبــة محكمــة.

دمييــرتي  ليــه  إ ماذهــب  مــع  اختلفنــا  ومهــام 

ميكولسي يف مسألة البداية الزمنية لألدب الجزائري، 

مــن املســتعربني  غــريه  علينــا اإلشــادة بجهــده وجهــد 

الــروس يف ســعيهم الحثيــث النتشــار األدب الجزائــري 

خــارج ديــاره ليعرفــه اآلخــر الغــريب ويتواصــل معــه، وهنــا 

نســجل أن األدب الجزائــري املكتــوب باللغــة الفرنســية 

الدراســات  انطلقــت منهــا  التــي  كان املحطــة األوىل 

الروســية االســتعرابية، ذلــك أن هــذا األدب بأجناســه 

املتنوعــة كان الســبّاق يف الســاحة الثقافيــة الجزائريــة 

من األدب الجزائري املكتوب باللغة العربية، والسبب 

يف تأسيس هذه الحالة كام يقول عبد الله الركيبي»«، 

فمن مساعي املستدمر الفرني الثقافية يف الجزائر 

تعميم لغته، وليحقق هذا بنى مدارس خاصة لتدريس 

هــذه اللغــة وتكويــن مثقفــني مــن اآلخــر الجزائــري ليكونــوا 

مــن دعــاة ثقافتــه.

وإن نجح املستدمر الفرني مع بعض املثقفني 

الرغــم مــن تحكمــه  الجزائريــني، فالبعــض اآلخــر وعــىل 

أنــه ســعى  الكبــري للفرنســية ومتيــزه اإلبداعــي فيهــا إال 

األدب  فــإن  القــول  الجزائرية»وجملــة  هويتــه  لتأكيــد 

لظــروف  أوجــد  قــد  بالفرنســية  املكتــوب  الجزائــري 

بلغــة  كُتــب  وإن  وهــو  معينــة،  مرحلــة  يف  وأســباب 

أجنبيــة، فإنــه عــر عــن مضمــون جزائــري وواقــع وطنــي 

األمر الذي يجعله محليا ووطنيا«33، ومن املستعربني 

الــروس الذيــن وقفــوا عــىل الــروح الوطنيــة املتضمنة يف 

هــذا األدب ســفيتالنا بروجوغينــا »قــد وقعــت الســيدة 

بروجوغينا يف حب الجزائر خاصة وبالد شامل إفريقيا 

عامــة وبالدرجــة األوىل آداب شــعوبها، فــال غــرو يف أن 

هــذه الســيدة قــد كرســت رســالة الدكتــوراه للموضــوع 

الفرنســية يف  باللغــة  الناطــق  التــايل: »األدب  املهــم 

شــامل إفريقيــا«34، لقــد وقفــت هــذه املســتعربة التــي 

عاشــت لســنوات يف الجزائــر فــرتة مــا بعــد االســتقالل 

يف رســالتها هــذه ويف مؤلفــات أخــرى عــىل الظــروف 

التي دفعت األدباء الجزائريني للكتابة باللغة الفرنسية 

معريــن بهــا عــن تعلقهــم بالهويــة التــي يعتــزون باالنتــامء 

مالــك  الجزائــري  والــروايئ  الشــاعر  أكــده  مثلــام  إليهــا 

حداد»فــإن عــىل الكتــاب الجزائريــني الذيــن ينتمــون إىل 

جيــيل ولهــم تكويــن ثقــايف كتكوينــي أن يرتكــوا أماكنهــم 

اليــوم أو غــدا للكتــاب الجزائريــني باللغــة العربيــة، إننــا 

هــذا  مثــل  الفرنســية«35،  اللغــة  يف  منفيــون  كتــاب 

الترصيح لكاتب أجر عىل التواصل مع لغة املستدمر 

رد قــوي عــىل كل مــن أراد التشــكيك يف وطنيتــه ويف 

وطنية كل من تعلق قهرا باللغة الفرنسية، فالدفاع عن 

حريــة الجزائــر كان معلنــا يف كل أعــامل مالــك حــداد 

شــعرا ونــرا.

دراســتها  يف  املســتعربة  هــذه  جهــود  أثبتــت 

لــألدب الجزائــري باللســان الفرنــي فــرتة االســتدمار أن 

االنتامء الحقيقي لألدب الجزائري املكتوب بالفرنسية 

بتأسيســه  فخــرت  الــذي  اللغــوي  االنتــامء  هــو  ليــس 

فرنســا فــرتة احتاللهــا للجزائــر، بــل هــو االنتــامء الوطنــي 

والقومي»أظهــرت أجهــزة اإلعــالم الفرنســية أن الثقافــة 

الفرنسية خلقت كتابا بارزين يف الجزائر، وأن االستعامر 

مل يكن كله رشا«36، وعىل الرغم من إطالع املستعربني 

الــروس عــىل صــور هــذه االســرتاتيجية الثقافيــة الفرنســية 

إال أنهــا مل تؤثــر يف اســتبطانهم للــروح الوطنيــة الجزائريــة 

يف كتابــات املبدعــني الجزائريــن، ليقفــوا عنــد مزيــج 

بــني التمكــن الكبــري لطبيعــة البنــاء األســلويب  مختلــف 

للغة املستدمر وبني طريقة التعبري عن ثقافة الشعب 

فــإن  غــري شــك  تعبــريا وطنيــا صادقا»ومــن  الجزائــري 

هــؤالء الدارســني نظــروا إىل هــذا األدب مــن جهــة نظــر 

فنيــة وقوميــة معــا، فقــد وجــدوا فيــه تفــردا يف أســلوبه 

وشــكله وطريقــة التعبــري فيــه، كــام وجــدوا فيــه نضجــا 
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ومتيــزا«37، و مــا نجــاح أعــامل متميــزة ك«نجمــة« لكاتــب 

ياســني وثالثيــة محمــد ديب«الحريــق« و«الــدار الكبــرية« 

و«النول« وغريها من النتاجات اإلبداعية إال دليل عىل 

تفرد هذا األدب بلغة اآلخر ومتيزه فيها بل وتفوقه عىل 

مــا أبدعــه الكاتــب ذي األصــول الفرنســية نفســه.

إبداعــات هــؤالء األدبــاء األقــالم  لقــد اســتقطبت 

والعصــا« ملولــود  »األفيــون  كروايــة  الروســية  النقديــة 

التــي ركــزت عــىل فضــاء محــدد مــن الفضــاء  معمــري 

أكــده  مــا  وهــذا  القبائــل  منطقــة  وهــو  العــام  الثــوري 

الرتجــامت  أوىل  ميكولســي»فقد ظهــرت  دمييــرتي 

لــألدب الجزائــري لآلثــار الناطقــة باللغــة الفرنســية يف 

الســتينات بعــد الفــوز باالســتقالل الجزائــري الوطنــي، 

فإن أول رواية جزائرية ترجمت إىل اللغة الروسية كانت 

روايــة مولــود معمري«األفيــون والعصــا«38، ومل يكتــف 

املستعربون الروس برتجمة هذه الرواية فقط، بل أفردوا 

ملولــود معمــري مجلــدا ضــم أهــم أعاملــه اإلبداعيــة»يف 

ثــالث روايــات  ســنة 1٩88 شــهد صــدور مجلــد يضــم 

بقلــم مولــود معمــري وهي«الربــوة املنســية« و«األفيــون 

والعصا« و«عر الصحراء« بدار رادوغا يف إطار سلسلة 

»أربــاب النــر املعــارص« وقــدم للمجلــد األســتاذ فيكتــور 

تســويب«39، إن هــذه الرتجمــة ســاعدت عــىل اكتشــاف 

اآلخــر املختلــف الــذي يحمــل ثقافــة محليــة جــد خاصــة 

لتكــون  وتقاليدهــا  بعاداتهــا  األمازيغيــة  الثقافــة  وهــي 

مؤلفــات معمــري وثيقــة إناســية مهمــة.

ورواياتــه  فرعــون  مولــود  مــع  نفســه  الحــال  وهــو 

تعــد  التــي  الفقــري«  نجــل  مقدمتهــا«  ويف  املتنوعــة 

أخــرى  اناســية  وثيقــة  بروجوغينــا  ســفيتالنا  حســب 

للمجتمــع القبائــيل بعاداتــه وتقاليــده وعمرانــه بوصــف 

دقيق جدا جعل املتلقي لهذا العمل يتامهى معه إىل 

حــد بعيــد »ويبــدو مــن الفصــول األوىل ل«نجــل الفقــري« 

أن مولــود فرعــون كان يحلــم أن يحــي بشــغف وصــدق 

عن منطقته وأناسها وعن مصريه الشخي«40 مل يكن 

ماقامت به هذه املستعربة مجرد قراءة ملجهود فرعون 

اإلبداعــي، بــل ســعت لتوضيــح رؤيــة اآلخــر لهويتــه، فهــو 

يسعى ألن تكون هذه الهوية معتقدا ثقافيا متوارثا من 

شــأنه حاميــة الــذات الجزائريــة ووجودهــا مــن أي تهديــد 

خارجــي، ومــا ســاعد عــىل ذلــك ترصيحــات املبــدع ذاته 

التــي كانــت مــؤرشا خــارج نــي هــام »أعتقــد أن الرغبــة 

يف إرغــام اآلخريــن عــىل معرفــة واقعنــا وحياتنــا الحقيقية 

هــي التــي دفعتنــي بالــذات إىل الكتابــة، هــذه الحيــاة 

جديرة بأن يعرفها أطفالنا وأحفادنا عىل األقل«41، لقد 

عكســت هــذه املســتعربة مــن خــالل دراســتها لــألدب 

الجزائــري تبنيهــا املطلــق ملفهــوم اإلنســان واحرتامــا ملــا 

ميثل هذا اإلنسان من دين ولغة وعادات وتقاليد، إنها 

إذن تلك الرتجمة الثقافية»التي تحرتم إنسانية اإلنسان 

إلنسانيته وليس لعرقه أو لغته أو دينه «42، وألن الرتجمة 

الروســية ألدبنــا الجزائــري حققــت ذلــك فهــي فعــال جهد 

متميــز شــّكل كبــري اهتاممنــا واهتــامم مــن ســبقونا مــن 

الدارســني الجزائريني ويف مقدمتهم األســتاذ واملرتجم 

عبــد العزيــز بوباكــري.

واســتمرار هــذه املســتعربة إىل عرصنــا هــذا يف 

تقــي هــذا األدب املكتــوب باللغــة الفرنســية دليــل 

قــوي عــىل أن جهودهــا ليســت آنيــة وغــري مرتبطــة بفــرتة 

فأبنــاء  الفرنــي،  االســتدمار  كفــرتة  تاريخيــة محــددة 

مازالــوا  عامــة  إفريقيــا  شــامل  وأبنــاء  خاصــة  الجزائــر 

يوظفــون هــذه اللغــة ملعالجــة الواقــع املعيــش القائــم 

خرضا-محمــد  ياســمينة  الجزائــري  الكاتــب  يف  ولنــا 

مولســهول- خــري مثال»تهتــم األســتاذة بروجوغينــا حاليــا 

باســتقصاء األدب الــذي يؤلفــه يف العهــد الراهــن أبنــاء 

شــامل إفريقيــا وبناتــه القاطنــون يف فرنســا وســائر بــالد 

أوروبــا الغربيــة«43، لقــد نقلــت لنــا هــذه املســتعربة مــن 

خــالل اهتاممهــا بــاألدب الجزائــري مــا بعــد الكولونياليــة 

التأثــري الثقــايف الكبــري الــذي تركــه االســتدمار الفرنــي 

يف املجتمــع الجزائــري واملغــاريب عامــة.

الجزائريــني  األدبــاء  أن  الــروس  املســتعربون  بــنّي 

التفــوا حــول ثورتهــم املباركــة مــن خــالل دفاعهــم عــن 
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ومــن  قبــل،  مــن  لذلــك  كــام قدمنــا  الوطنيــة  هويتهــم 

خــالل تركيزهــم عــىل األنــا الجامعــي الــذي شــكل لديهــم 

املركــز، فلــم يســعوا للتغــزل باالســتدمار وغــرس الوهــم 

الجامعــي عندهــم  الحضــاري املزعــوم، فاألنــا  بــدوره 

وعــىل  عليــه  فالتبئــري  باالهتــامم،  واألحــق  املركــز  هــو 

معاناتــه التــي ســببتها سياســة االســتدمار الفرنــي هــي 

غايتهــم، وهــذا مــا بينتــه عــىل ســبيل املثــل ال الحــرص 

لهــذا  قراءتهــا  ففــي  ديــب،  الكبــرية« ملحمــد  »الــدار 

نيكيفورفــا  ايرينــا  الروســية  العمــل ســعت املســتعربة 

لتبيــني صــورة األنــا التــي اهتــم لهــا الخطــاب األصــالين، 

لتهميــش املختلــف  الفرنــي  إنهــا ســعي املســتدمر 

عنــه ثقافيــا متخــذا يف ذلــك طرقــا عديــدة منهــا سياســة 

الطفــل  شــخصية  يف  تبعاتهــا  تبينــت  التــي  التجويــع 

عمر»صور محمد ديب يف هذه الرواية الحياة اليومية 

للعــامل  طفــل  إدراك  خــالل  مــن  املدينــة  يف  لحــي 

وكيــف يكــون بالنســبة إليــه جديــدا وممتعــا رغــم جوانــب 

الحيــاة املأســاوية مــن بــؤس وجــوع وتعســف الســلطات 

االســتعامرية«44، فاالهتــامم باإلنســان واضــح يف قــراءة 

هــذه املســتعربة، فهــو ال يســتمتع بإنســانيته كــام هــو 

مفــروض، إنهــا قــراءة تاريخيــة ملرحلــة جــد هامــة مازالــت 

تلقــي بظاللهــا عــىل املجتمــع الجزائــري لحــد اآلن.

وتركيــز املســتعربة عــىل شــخصية عمــر يعنــي وعيهــا 

بــدور هــذه الشــخصية الرمــزي يف نقــل معانــاة الشــعب 

أخــرى  مــن جهــة  ولتبيــني  للعــامل  وإيصالهــا  الجزائــري 

نفســه  الغــرب  بهــا  يُعــرّف  التــي  الحضاريــة  املغالطــة 

بأنــه حضــاري يحــرتم اختــالف اآلخــر ومتيــزه، كــام ركــزت 

ليــس  فهــو  املعانــاة  هــذه  عــىل عموميــة  املســتعربة 

الجزائــر  مــدن  بــل كل  يقطنــه عمــر  الــذي  الحــي  فقــط 

وقراهــا، إننــا بهــذا ووفقــا لهــذه القــراءة أمــام الواقعيــة 

مــن  وغــريه  ديــب  بهــا محمــد  اهتــم  التــي  االجتامعيــة 

األدباء الجزائريني لتكون إبداعاتهم وفقا لذلك موجهة 

ثانيــا. للجمهــور الجزائــري أوال ولإلنســاين 

4- رؤية املسترعل  العيس لحدب الجزائعي 
املكتوب لالرعلية، رياية »الزلزال« للقاهع 

يطار أمنوذجاأ

اهتــم املســتعربون الــروس بــاألدب الجزائــري املكتــوب 

باللغة العربية انطالقا من الرتجامت التي قدموها لهذا 

األدب، فاستأنسوا بها ملعرفة الجانب اآلخر للمجتمع 

الجزائــري خاصــة بعــد مرحلــة االســتقالل وتحديــدا فــرتة 

الســبعينيات، وهــي املرحلــة التاريخيــة الرســمية التــي 

احتفت بالرواية العربية الناضجة شكال وأسلوبا»الرواية 

الجزائرية العربية من مواليد الســبعينات بالرغم من أن 

هنــاك بــذورا ظهــرت بعــد الحــرب العامليــة الثانية ميكن 

أن نلحظ فيها بدايات ساذجة للرواية العربية الجزائرية 

سواء يف موضوعاتها أو يف أسلوبها وبنائها الفني«45، 

ومــن املبدعــني الجزائريــني الذيــن كانــوا محــل االهتــامم 

النقدي الرويس نذكر عبد الحميد بن هدوقة والطاهر 

وطــار، فقــد أظهــرا منظومــة ثقافيــة مغايــرة لتلــك التــي 

عكستها أغلبية األعامل املكتوبة باللغة الفرنسية، إنها 

املنظومة االشرتاكية التي تبنتها الجزائربعد االستقالل 

وتبنــت ركائزهــا املتمثلــة خاصــة يف عموميــة األمــالك 

للروائيــني  لرُيفــع شــعار »األرض ملــن يخدمهــا«»كان 

بــن هدوقــة والطاهــر وطــار  املؤسســني عبــد الحميــد 

للروايــة  نكهــة أصيلــة  مــا أعطــى  التوجــه املحــيل وهــو 

كتابــة  الســبعيني يف  الجيــل  اجتهــد  وقــد  الجزائريــة، 

نصــوص عربيــة معــرة عــن الواقــع الجزائــري«46، إنــه واقــع 

إثنوغــرايف آخــر اســتقطب املســتعربني الــروس وقدمــوا 

عنــه قــراءات ثقافيــة معمقــة هــي األخــرى.

وقــد شــّكل الطاهــر وطــار مبؤلفاتــه املتعــددة بــؤرة 

األســامء  باعتباره»أحــد  املســتعربني  هــؤالء  اهتــامم 

مــن  فهــو   ،47 » وإفريقيــا  ومغاربيــا  جزائريــا  البــارزة 

املبدعني الذين اهتموا بتصوير املجتمع الجزائري يف 

مختلــف مراحلــة التاريخيــة التــي مــر بهــا، فهــي اســتقالل 

الجزائر إىل مرحلة الثامنينيات وصوال ملرحلة العرية 
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الســوداء، فــكان وطــار ذلــك املبــدع الواعــي مبعالجــة 

واقــع مجتمعــه لتكــون معالجــة ناجعــة مــن أهــم نتائجهــا 

اكتشــاف عيــوب هــذا الواقــع والســعي حثيثــا لتداركهــا 

ومعالجتهــا.

مــن  الــروس عــىل ذلــك  وقــد وقــف املســتعربون 

خالل دراستهم النقدية لهذه األعامل التي جاءت يف 

مجملهــا جــادة جعلــت اإلنتــاج اإلبداعــي للطاهــر وطــار 

يف متناول املتلقي الرويس وقريبة منه مضمونا وجامال 

فنيا»ومــن الــرضورة اإلشــادة بــدور هــؤالء املســترقني 

ذيلوهــا  بــل  وطــار  أعــامل  برتجمــة  يكتفــوا  مل  الذيــن 

الفنيــة  عــن مضمونهــا وخصائصهــا  وافيــة  بدراســات 

مــام يســاعد القــارئ الــرويس عــىل فهمهــا واســتيعاب 

أطروحاتهــا اإليديولوجيــة وتصنيفهــا يف إطارهــا الفنــي 

واالشــتغال  الرتجمــة  فعــل  ويعكــس  املناســب«48، 

املثقــف  حــرص  وطــار  الطاهــر  أعــامل  عــىل  النقــدي 

الغــريب والــرويس خاصــة لتأســيس ثقافــة إنســانية تلغــي 

متامــا مركزيــة األنــا وهامشــية اآلخــر، وتجــدر اإلشــارة إىل 

أن مؤلفــات الطاهــر وطــار مل ترتجــم إىل الروســية فقــط 

بــل نُقــل محتواهــا إىل لغــات إنســانية أخــرى، إنهــا إذن 

األديب  النــص  الوطاري»كلــام حظــي  اإلبــداع  عامليــة 

برتجــامت أكــر زادت حظوظــه يف العامليــة«49، وهــذه 

العاملية املحققة ســتزيد من تفكيك ثقافة االســتعالء 

املرتبطــة باآلخــر الغــريب.

كانــت روايــة »الزلــزال« مــن أوىل األعــامل التــي اهتم 

الروســية  اللغــة  لترتجــم إىل  الــروس  بهــا املســتعربون 

بعنوان«واهتزت األرض« كام بنّي ذلك الناقد الجزائري 

عبــد العزيــز بوباكري»كانــت« الزلــزال« أول عمــل روايئ 

جزائري يرُتجم إىل الروسية سنة 1٩7٩ بعنوان »واهتزت 

األرض««50، وقد مثلت هذه الرواية نقلة نوعية حسب 

هــؤالء املســتعربني ألنهــا عالجــت موضوعــا جديــدا غــري 

موضــوع الثــورة التحريريــة، فاملرحلــة التاريخيــة الجديــدة 

فرضت تجاوز الرتكيز عىل قداسة هذه الثورة ومكانتها 

املتميزة يف قلوب الشعب الجزائري، لتكون »الزلزال« 

تأمال يف الذات الجزائرية الجديدة كام أشار إىل ذلك 

املستعرب الرويس روبرت الندا»وميكن أن نسميه رواية 

تأمــل أو روايــة ذكريــات«51، والســبب يف تصنيــف عمــل 

أنهــا قامئــة يف األســاس  التأمليــة  الروايــة  وطــار ضمــن 

التــي جســدها عبــد  الســاردة  الــذات  عــىل اســتبطان 

املجيد بواألرواح، فهي ذات تتضارب فيها فوىض من 

املشــاعر واألحاســيس بني وضع اجتامعي تأســس فرتة 

االستدمار الفرني وبني وضع اجتامعي جديد تأسس 

مــع الثــورة الزراعيــة التــي تبنتهــا حكومــة الســبعينيات، 

وألنهــا روايــة تأمليــة فقــد اعترهــا روبــرت النــدا روايــة مــن 

بعــض  انزياحهــا  مــن  الرغــم  عــىل  الوعــي  تيــار  روايــات 

الــيء عــن ســمة الالتنظيــم الحــديث التــي يقــرتن بهــا 

التيار»روايــة  ينــدرج ضمــن هــذا  نــص روايئ  عــادة كل 

والتأمــالت،  الداخليــة  املونولوجــات  أكــر  اعتمــدت 

وهــذا الشــكل الفريــد مــن نوعــه لتيــار الوعــي الروســتي 

تقريبا غري فوضوي لكنه منظم وموجه برصامة ودقة«52، 

الــداليل القائــم إال أن  الرغــم مــن هــذا االنزيــاح  وعــىل 

هــم املتلقــي األســاس هــو قــراءة هــذا التضــارب الكبــري 

الرئيســية مقدمــا يف  ملشــاعر وأحاســيس الشــخصية 

ذلــك ويف كل مــرة قــراءة مختلفــة ورؤيــة متباينــة.

ووجود هذا التأمل للذات يعني أن النص الوطاري 

حســب روبــرت النــدا هــو نــص »الالحدث«»ويختلــف 

»الــالز«  عــن  رواية«الزلــزال«  وبنيــة  أســلوب  مــا  نوعــا 

فــال وجــود للزلــزال ملوضــوع ديناميــي حــاد وال لتوتــر 

االحــداث، واملؤلــف نفســه يعــرتف أن النجــاح حالفــه 

يف هذه الرواية أكر مام حالفه يف »الالز« من جانب 

املهــارة الشــكلية البحثيــة والتقنيــة األدبيــة«53، يقودنــا 

هــذا التصنيــف الجــاميل الفنــي لتقــي معاملــه يف 

النص الوطاري موضوع دراسة هذا املستعرب، فلقد 

غلــب الوصــف املقــارن عــىل هــذا النــص التــي قامــت 

به عني الشــخصية الســاردة الشــيخ بواألرواح، هي عني 

راصــدة الثنوغرافيــة الفضــاء القســنطيني بــني املــايض 

قســنطينة  املدنــس»وكأن  الحــارض  وبــني  املقــدس 
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التــي هــي يف لحظــة الرسد)حالــة جامعــة( تنشــطر إىل 

الخــاص مقدســة كاملــايض  مدينتــني األوىل إطارهــا 

كاملســتقبل  مدنســة  الجديــدة  بطيعتهــا  لثــاين  وا

الجهنمــي الــذي يتوقعــه بــواألرواح«54، واعتبــار روبــرت 

الندا رواية »الزلزال« بأنها رواية الالحدث مؤسس عىل 

هــذا الوصــف الــذي قامــت بــه عــني الشــيخ بــواألرواح، 

مام يعني أن هذه الشــخصية مل تعرف أحداثا جديدة 

وهي يف قسنطينة بعد غياب ست عرة سنة، ورمبا 

روبــرت النــدا عندمــا  قــراءة مدعمــة ملــا طرحــة  نقــدم 

نقــول بــأن الحدثيــة الروايــة تصنيــف ســاعد عــىل تقريــب 

صــورة قســنطينة مــن املتلقــي الــرويس التــي قدمــت لــه 

بشــكل مكثــف جــدا، جعلــه يتعلــق بهــذه املدينــة واقفــا 

عنــد تناقضهــا الزمنــي بــل وتناقــض الشــخصية الرئيســية 

يف الوقــت ذاتــه، وتحقيــق وطــار لهــذا معنــاه امتالكــه 

ملهــارة التأثــري يف هــذا املتلقــي بــل ويف كل مــن تعلــق 

بشــخصيته الرئيســية وتعاطــف معهــا تعاطفــا إنســانيا.

هــذا  مثــل  وجــود  خــالل  مــن  النــدا  روبــرت  بــنّي 

بعــامل  التضــارب يف املشــاعر واألحاســيس املرتبــط 

الــذات للخــارج ومــا  بــواألرواح الداخــيل، رفــض هــذه 

ميثلــه هــذا الخــارج الجديــد مــن معارضــة حــادة لطبيعــة 

الشــيخ القامئــة عــىل حــب الــذات واألنانيــة املفرطــة، 

لنكــون بهــذا أمــام ثنائيــة ضديــة التغــري املقابــل الثبــات، 

فمركزيــة الشــيخ التــي أسســتها تلــك األرايض العديــدة 

بعــد غيــاب  التــي امتلكهــا عنــوة يف األغلــب مهــددة 

ست عرة سنة عن قسنطينة، وما رجوعه للبحث عن 

هذه املركزية إال رفض نفي قاطع للمركزية الجديدة 

التــي مل يعــج ميثلهــا الفــرد الواحــد، بــل ســيمثلها عمــوم 

الشــعب الــذي أىت مــن كل حــدب وصــوب لقســنطينة 

وبتشــجيع مــن حكومــة االســتقالل.

وقــراءة روبــرت النــدا لوضعيــة الشــيخ بــواألرواح بــني 

األمس واليوم تعكس وعيه بوجود تغريات ثقافية عرفها 

املجتمع الجزائري مدركا يف الوقت نفسه أهمية هذه 

التغــريات يف تشــكيل صــورة هــذا املجتمــع الجديــدة 

املخالفــة لصورتــه املاضية»وتــرز للقــارئ صــور معــرة 

للســلطة  الســابقني  والجواســيس  واملرابــني  للتجــار 

االستعامرية وسابقني آخرين كنسهم الشعب إىل مزبلة 

النــاس ضعفــاء اليســتطيعون  لكــن كل هــؤالء  التاريــخ 

مســاعدة بــواألرواح ألنهــم ميثلــون أمــس الجزائــر وليــس 

غدها «55، فالثبات حسب هذا املستعرب مستحيل 

مــن املســتدمر  مــن أسســه بدايــة  اســتمراريته لغيــاب 

الفرنــي وصــوال إىل بــواألرواح ومــن أيــد بــواألرواح مــن 

وجــوده  مفــروض  والتغــري  واملفســدين،  الطامعــني 

مــروع  أهمهــا  ذلــك  عــىل  بفضــل عوامــل مســاعدة 

حكومة االستقالل الجديد والتفات الشعب حول هذا 

املــروع والســعي بخطــى رسيعــة لتحقيقــه.

بالنســبة  للطاهــر وطــار  روايــة »الزلــزال«  تكــن  ومل 

للمســتعرب روبــرت النــدا وثيقــة ثقافيــة فقــط أدرك مــن 

خاللهــا طبيعــة املجتمــع الجزائــري بــني أمســه وحــارضه، 

بــل كانــت لــه »وثيقــة إثنوغرافية«»فــإن الروايــة باإلضافــة 

الوثيقــة  مغــزى  عــىل  تنطــوي  األدبيــة  محاســنها  إىل 

املــدن أصالــة يف  أكــر  تــرز حيــاة  التــي  اإلثنوغرافيــة 

املســتقل«56،  والتطــور  االســتعامري  العهــد  تقاطــع 

فقــد كانــت روايــة الطاهــر وطــار تتبعــا دقيقــا لصــورة هذا 

الفضــاء العتيــق فضــاء قســنطينة ماضيــا فــرتة االحتــالل 

االســتدماري وحــارضا قــرتة الســبعينيات وتحديــدا مــع 

بداية تطبيق سياسة الثورة الزراعية، إنها كذلك تقديم 

ســلوكيات أِهــل قســنطينة مــن املعمريــن ثــم مــن حــل 

محلهــم مــن ســكان أتــوا مــن كل حــدب وصــوب كــام عــر 

عــن ذلــك عبــد املجيــد بــواألرواح.

الــرويس إذن ومــن خــالل دراســة  تعــرف املتلقــي 

روبــرت النــدا لروايــة »الزلــزال« عــىل خصوصيــة املجتمــع 

هــي  القســنطيني،  املجتمــع  وتحديــدا  ئــري  الجزا

خصوصية انتقالية فرضتها فرتتني زمنيتني مختلفتني، 

فقــد كان هــم هــذا املجتمــع فــرتة االســتدمار الفرنــي 

تقويض وجود هذا االحتالل ومحاربة من يتبنى ثقافته 

بــواألرواح،  التــي مثلتهــا شــخصية الشــيخ  االســتعالئية 



151  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

ثقافــة جديــدة  هــذا املجتمــع  تبنــى  االســتقالل  ومــع 

فرضتها مرحلة االستقالل وتحديدا فرتة السبعينيات، 

إنهــا عقليــة التكاســل والتــواكل، فــإذا استحســن الطاهــر 

وطار عقلية هذا املجتمع فرتة االستدمار الفرني ملا 

كان لهــا مــن نتائــج مبهــرة أهمهــا دحــر املــد االســتعامري 

بقــوة، إال أنــه رفــض ضمنيــا صــورة العقليــة الثانيــة رفضــا 

قاطعــا، وهنــا ال بــد لنــا مــن وقفــة مهمــة ندعــم مــا ذهــب 

إليــه روبــرت النــدا.

رأى أغلبيــة الدارســني أن روايــة »الزلــزال« غازلــت 

سياســة حكومــة الســبعينيات يف مشــاريعها املختلفــة 

عــىل  لزامــا  فــكان  الزراعيــة،  الثــورة  مــروع  خصوصــا 

الطاهــر وطــار أن يدعــم مثــل هــذه املشــاريع باعتبــاره 

مــن املؤيديــن لحكومــة الفــرتة الســبعينية، لــذا اختــار أن 

تكــون شــخصيته الرئيســية مــن الطبقــة اإلقطاعيــة التــي 

كان همهــا كــام ذكرنــا آنفــا العيــش يف مركزيــة مطلقــة 

والرغبــة يف معايشــتها حتــى بعــد االســتقالل، فــام كان 

لهــا لتحقيــق ذلــك ســوى البحــث عــن أولئــك األقــارب 

الذيــن متــت مقاطعتهــم فــرتة الثــورة التحريريــة إلثبــات 

هــذه املركزية»جئــت أقطــع الطريــق بــني الحكومــة وبــني 

أريض بتسجيلها عىل أقاريب رشط أال يحوزوها أو ينالوا 

مثارها إال بعد أن أموت«57، وما جنون الشيخ يف األخري 

إال دليل عىل الزلزال الحقيقي الذي أراده الطاهر وطار 

وقــت  فالوقــت  الطبقــة وميثلهــا،  لهــذه  ينتمــي  ملــن 

التغيــري والحكــم للشــعب كــام دعــت إىل ذلــك حكومــة 

االســتقالل، وهــذا كلــه يف نطرنــا تحليــل ظاهــري قُــدم 

مــن خاللــه الطاهــر وطــار يف صــورة املبــدع الخاضــع 

للســلطة واملتأثــر بقراراتهــا تأثــرا كبــريا.

ونقف عند رسالة الطاهر وطار املضمرة، فحكومة 

الســبعينيات ســعت لتطويــر املــدن الكــرى وتهيئتهــا 

حضاريــا مقارنــة باملناطــق الداخليــة، وقــد ســمح هــذا 

بــأن تتغــري طبيعــة هــذه املــدن واملناطــق لتصبــح األوىل 

اطلــع  لقــد  فقــرا،  أشــد  الثانيــة  وتكــون  اكتظاظــا  أشــد 

املتلقي الرويس من خالل تقديم الطاهر وطار لصورة 

قســنطينة الجديــدة عــىل جانــب اثنوغــرايف مهــم ارتبــط 

باملدينــة الجزائريــة عامــة بعــد االســتقالل، وهــو الصــورة 

الناتــج  باالكتظــاظ  ارتبطــت  التــي  الجديــدة  العمرانيــة 

عــن تســهيل الحيــاة يف هــذه املــدن»مل أصــل بالســيارة 

إىل هنــا إال بعــد أن كــدت أن أهجرهــا وســط الشــارع 

خشــية أن يغمروهــا كالذبــاب كأمنــا يف يــوم الحــر«58، 

ومن الطبيعي وفقا لرســالة وطار املضمرة أن يكتســب 

جديــدة  اجتامعيــة  ســلوكات  املدينــة  هــذه  ســكان 

مثــل الكســل والتــواكل، وهــذا جانــب آخــر مــن جوانــب 

للروايــة  الــرويس  املتلقــي  أدركهــا  التــي  االثنوغرافيــة 

واقتحمــوا  وبواديهــم  الوطاريــة املرتجمة»تركــوا قراهــم 

املدينــة، إنهــم كســاىل مل يعــودوا يرضــون بالعمــل يف 

األرض، جــاءوا املدينــة لتعطيهــم الحكومــة العمــل«59، 

ومبــا أننــا أمــام رفــض قاطــع لواقــع معيــش قائــم فنحــن 

نتفــق مــع الواقعيــة النقديــة للنــص الوطاري»فالواقعيــة 

النقدية يف الزلزال تبدو يف أروع تجلياتها كمنهج فني 

رمبــا يفــوق اخفاقــات االقــرتاب مــن الواقعيــة االشــرتاكية 

الزمــن  العشــق واملــوت يف  روايــة«  فنــي يف  كمنهــج 

الحــرايش«60، فنجــاح النــص الوطــاري هــذا مــن وجهــة 

لصــورة  واالنتقــاد  النقــد  هــذا  خــالل  مــن  كان  نظرنــا 

املجتمع الجزائري مابعد الكولونيالية، فعوضا أن تكون 

هــذه الصــورة عاكســة لــذات حضاريــة مؤثــرة متحــرضة 

أتــت صــورة لــذات متخلفــة تابعــة.

الســلوك  هــذا  رصــد  وطــار يف  روايــة  تقــف  ومل 

االجتامعي الجديد، بل دعمها برسم دقيق لفسيقساء 

الدعــارة  ذلــك  مــن  الجديــد  الفســنطيني  املجتمــع 

املتخفية والالنظافة املنترة، وال يعني هذا أن وطار 

ميجــد التاريــخ االســتدماري وثقافتــه التــي أسســها يف 

هــذا الفضــاء العتيــق، بــل هــي قــراءة ملــروع حكومــة 

الروايــة  والعشــوايئ»ومتي  الالمنهجــي  االســتقالل 

يف نقدهــا للنظــام مــن خــالل عــرض الجوانــب الســلبية 

بــو األرواح  اليوميــة يف املدينــة... فالقــول إن  للحيــاة 

بعــد  الجديــد  الواقــع  أن  يُخفــي حقيقــة  النظــام  عــدو 
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الســلبية  التناقضــات والظواهــر  يُظهــر  بــدأ  االســتقالل 

من تفي الفقر يف األوساط الشعبية وتنامي السوق 

النحــو  مــام يحجــب مظاهــر ذلــك  الســوداء والدعــارة 

املطــرد الــذي تتكلــم عنــه الســلطة«61، مثــل هــذا الرصد 

هــذه  االثنوغرافيــة املتضمنــة يف  للجوانــب  الدقيــق 

أبــدع فيهــا  التــي  الروايــة قائــم أيضــا يف روايــة »الــالز« 

قــول  الرصــد عــىل حــد  ليؤســس هــذا  الطاهــر وطــار، 

بامتيــاز »تشــهد  الوطــاري  النــص  نجــاح  النــدا  روبــرت 

الكتــاب  روايــة »الزلــزال« مثــل »االز« عــىل منــو مهــارة 

الجزائريــني ذوي التعبــري العــريب يف االنتقــال الحاســم 

مــن القصــص الوجدانيــة القصــرية والقصــص التنويريــة 

الجــريء للمشــاكل االجتامعيــة  التعميــم  الهادفــة إىل 

الوطنيــة«62،  الحيــاة  الكــرى والتحــوالت الجذريــة يف 

ومــن تبعــات هــذا النجــاح الوطــاري تحقيــق اســتمرارية 

التلقي ألعامله الروائية التي قاربت يف كل مرة واقعية 

الزمنيــة املتعاقبــة. املجتمــع الجزائــري وتغرياتــه 

 امتةأ

إذا تأسســت عالقــة األنــا باآلخــر عــىل احــرتام االختــالف 

والخصوصيــة الثقافيــة فإنــه يتأســس مبوازاتهــا التكامــل 

الحضــاري اإلنســاين، وهــذا مــا ســعى لــه املســتعربون 

الروس يف قراءتهم الثقافية لألدب الجزائري املكتوب 

باللغــة الفرنســية وباللغــة العربيــة عــىل حــد ســواء، وقــد 

شــّكلت النصــوص األدبيــة الجزائريــة لهــؤالء الدارســني 

اآلخــر  ثقافــة  مبعرفــة  لهــم  ســمحت  تاريخيــة  وثيقــة 

وحضارته، إننا بهذا أمام تفكيك للرؤية الغربية النمطية 

املؤسســة عــىل االســتعالء واحتقــار اآلخــر املختلــف.

لــألدب  الــروس  املســتعربني  جهــود  تلتفــت  مل 

أدب  أنــه  عــىل  الفرنســية  باللغــة  املكتــوب  الجزائــري 

غريــب عــن األرض التــي أنجبتــه، بــل هــو تعبــري صــادق 

الكبــرية يف رســم مالمــح  ليُظهــر كتابــه عنايتهــم  عنهــا، 

الشــخصية الجزائريــة املســتميتة يف الدفــاع عــن هــذه 

األرض، وأثبتوا وطنيتهم التي حاول البعض التشكيك 

حاربــوا  أنهــم  وطنيتهــم  اآلخرعــىل  والدليــل  فيهــا، 

غرســتها حكومــة  التــي  والجهــل  التخلــف  مظاهــر  كل 

االســتدمار يف أرض الجزائــر راغبــني مــن خــالل ذلــك 

إىل أن يستعيد الجزائري شخصيته الحضارية السابقة، 

كام شكلت هذه الروايات حسب املستعربني الروس 

وثيقــة اثنوغرافيــة، كانــت لهــم مرجعــا هامــا يف معرفــة 

الجزائــري وطبيعــة عمرانــه  وتقاليــد املجتمــع  عــادات 

مثلــام تحدثــت عــن ذلــك روايــات مولــود فرعــون ومولــود 

معمــري التــي نجحــت يف تقريــب املجتمــع القبائــيل 

أن االختــالف  ليــدرك  الغــريب،  مــن املتلقــي  وثقافتــه 

الثقــايف مــع الطــرف اآلخــر يــأيت ليكملــه ويؤســس معــه 

تعايشــا ثقافيــا إنســانيا.

وقــف املســتعربون الــروس بعدهــا عنــد تفاصيــل 

األدب الجزائــري املكتــوب باللغــة العربيــة الــذي اقــرتن 

وهــي  الجزائــري  التاريــخ  مراحــل  مــن  هامــة  مبرحلــة 

الثقافيــة  قراءتهــم  األدب  لهــذا  االســتقالل، مقدمــني 

التــي كشــفت جانبــا جديــدا لهــذا اآلخــر املختلــف، فهو 

الســعي لبنــاء مركزيــة جديــدة تخالــف طبيعــة املركزيــة 

الفرنــي، وهــي املركزيــة  فــرتة االســتدمار  املؤسســة 

الجامعيــة كــام بــني روبــرت النــدا يف دراســته الدقيقــة 

لرواية »الزلزال« للطاهر وطار مجاوزا يف ذلك مبدعها 

تنــاول موضــوع الثــورة التحريريــة ومتجيــد قداســتها كــام 

كانــت يف النصــوص الروائيــة الجزائريــة فــرتة االســتدمار 

لطابــع  فنيــا  مؤثــرة  هــذا  وهــي إىل جانــب  الفرنــي، 

بنائهــا الجــاميل املؤســس عــىل االســرتجاع والالحــدث. 

إن الفرد العريب كام قدمه املســتعربون الروس إنســان 

لــه ثقافــة وهويــة يجــب احرتامهــام وتبيينهــام مــن خــالل 

الرؤيــة  أن  إذن  بــنّي هــؤالء  لقــد  دراســات موضوعيــة، 

النمطية الغربية رؤية معرضة للتفكيك وستظل كذلك 

مــادام االعتقــاد باالختــالف الثقــايف قامئــا ومســتمرا.
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 معروف الر�سايف والفكرة الجتماعية 
يف �سعره: درا�سة حتليلية

د.ذاكع حس  جمشيد النديي
نيو دلهي

امللخص

إن الشــعر العــريب قــد عــرف يف أواخــر القــرن التاســع عــر ومطلــع القــرن العريــن بــوادر نهضتــه وازدهــاره، واشــتمل 

عــيل موضوعــات سياســية، واجتامعيــة، وحضاريــة. وإن األدب وخاصــة الشــعر قــادر عــيل أن يؤثــر تأثــريا إيجابيــا فعــاال 

يف صنع التاريخ ويف تحويل مجري الحياة وتغيري أوضاعها. البيئة وأحوال العرص دعت الرصايف وغريه من الشعراء 

إيل االهتامم بشؤون الوطن، والناس، وحرية الرأي، ونر العلم، والقضاء عيل الجهل، وإخراج املرأة من ظلمتها، 

ونــر لــواء العــدل، وإنصــاف الطبقــة البائســة، والدفــاع عــن الوطــن، والقضــاء عــيل االســتعامر واألجانــب. وقــد عالــج 

الرصايف هذه املوضوعات بكل ما أويت من قوة حتي عرف بـ«شــاعر البؤســاء« و«شــاعر الحرية«.

و معروف الرصايف واحد من اهتم بالشؤون االجتامعية عىل وجه الخصوص. ولعل سبب ذلك یعود اىل حضوره 

الحقيقــي ووقوفــه بــكل مــا ميلــك لحــل مشــاكل شــعبه، ولعــل مــن أبرزهــا وقوفــه لنــرصة املــرأة والخــروج بهــا مــن براثــن 

الجهــل. وقــام الرصــايف بــدور نشــيط يف الســاحة األدبيــة والثقافيــة وجــاء شــعره ملتزمــا دينيــا واجتامعيــا وسياســيا، 

فكثريمن أجمل قصائده تتحدث عن املشاكل االجتامعية كالبؤس وتفى الجهل والخرافة وعدم الحرية للجامهري 

وللمــرأة بشــكل خــاص. وهــو ملتــزم اجتامعيــا لتقبيــح الجهــل والبــؤس والتعســف عــىل املــرأة يف شــعره، ويدعــو دعــوة 

واســعة تشــمل النــاس كلهــم إىل الســلم واملؤاخــاة وإىل نبــذ األضغــان والتخــاذل.

لبذة عن حياتهأ

الرصــايف يف  الغنــي محمــود  عبــد  بــن  معــروف  ولــد 

بغــداد عــام 1875م)1(، وينســب إىل قبيلــة »الجبــاره« 

الجيــش  يعمــل يف  والــده كان  الرصافــة.  يف جانــب 

العثــامين، واشــرتك يف الحــرب الروســية عــام 1877م. 

وإلنشــغال والــده مبهــام عملــه اهتمــت والدتــه فاطمــة 

بنــت جاســم برتبيتــه. وذكرعــن نفســه بأنــه نشــاء فقــريا 

يعــاين بضنــك العيــش فــال يصــادف طعامــا غــري الخبــز 

والخيــار)2(. وال شــك أن هــذا االهتــامم مــن والدتــه تــرك 

يف نفســه أثــرا عميقــا فــكان يكــن لهــا كل الحــب، ويغمــر 
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لها االحرتام. واثناء رحلته األوىل إىل االستانة نظم بحق 

والدتــه جــاء يف مطلعهــا:

لدمع الغز�ي وذكرت من تب�ي هناك ع�ي �ب
)3( خ عن املسري لرن�ي ة �ب

ث
تستوقف العجان �

ثــم لزم  وتلقــن مبــادئ العلــوم يف مســقط رأسه، 

»محمــود شكري اآللــويس« ألكر من اثني عر عاما، 

الكثري. ودرس األدب  العلــوم اليء  وأخــذ عنه من 

العريب ببغــداد، واللغة العربية يف املــدرسة امللكية 

العالية، واآلداب العربية يف مدرســة الواعظني التابعة 

لــوزارة األوقــاف. ثــم انتخــب نائبا يف مجلــس املبعوثــان 

العثامين، ثم استدعاه أحد أصدقائه للتدريس يف دار 

املعلمني بالقدس)4(. أخريا عني يف العراق نائبا لرئيس 

لجنة الرتجمة والتعريب يف وزارة املعارف، ثم أنتخب 

عضــوا يف مجلــس النــواب العراقي، إال أنه ما عتــم أن 

اعتزل النــاس بســبب مجافاة الحكــومة له، وذلــك ألنــه 

يريــد  آرائه، وجريئــا يف الدفــاع عنها،  كان رصيحا يف 

أواخر  ورقيــا سياسيا، وقىض  تقدمــا رسيعــا  لبالده 

أيامه يف عزلته قانعا من الحياة بالكفاف، وتــويف يف 

16 آذار)مــارس( ســنة 1٩45م)5(. ولقــد بنــي لــه متجيــدا 

لذكراه متثاال يًف الساحة املقابلة لجرس الشهداء عند 

التقاط مع شــارع الرشــيد املشــهور قرب ســوق الرساي 

واملدرســة املســتنرصية األثريــة)6(.

شاععيته

نشــأ الرصــايف يف مجتمــع ورث مــن كــوارث املــايض 

الكثــري، وكان كل مــا فيــه يدعــو إىل التمــرد عــىل واقعــة 

بلــغ  أن  منــذ  الشــعر  بكتابــة  الرصــايف  بــدأ  املعــاش، 

السادسة عر من عمره وهو يشهد معاناة أبناء أمته. 

الشــاعر جميــل  مــع صديقــه  الشــعرية  بــدأ مســاجالته 

صدقي الزهاوي. نرت املجالت املرصية »القبس« 

و«املؤيــد«، العديــد مــن قصائــده الشــعرية. وأصــدر 

جريدة »األمل« اليومية واختري عضوا باملجمع العلمي 

العريب يف دمشق 1٩٢3م. أقام دولة للشعر يف القرن 

العريــن وخلــد اســمه بــني الشــعراء األفــذاذ كالفــرزدق 

وجريــر وأيب متــام واملتنبــي. فدیباجتــه ناصعــة، وبيانــه 

عــذب، وقوافيــه محكمــة، ومعانيــه بعيــدة، وأن أغراضــه 

شملت السياسة واالجتامع والحكمة والوطنية والرتبية 

والتعليــم ووصــف الطبيعــة وســائر مواضيــع الشــعر يف 

عــرص النهضــة الحديثــة )7(.

مؤلفاته

منهــا:  املؤلفــات  مــن  الكثــري  بتأليــف  الرصــايف  قــام 

محــارضات يف األدب العــريب، وكتــاب كيــف نحــن يف 

العــراق، وكتــاب الســجن يف بغــداد، ونحــن يف بغــداد، 

واألمة العربية ماضيها وباقيها، واملطلقة، وفاسق مراء 

أو جاهــل يدعــى العلــم، و وزراء املعــارف عندنــا، وأي 

جهــل فيــك، والشــيطان والطليــان، والوطــن والجهــاد، 

وما وراء القر، ونحن والحالة العاملية، ويوم سنغافورة، 

وبني االنتداب واالستقالل، وحكومة االنتداب، واألدب 

الرفيع يف ميزان الشعر وقوافيه، نظرة اجاملية يف حياة 

بــاب ســجن أيب  الثائــر، عــىل  الرصــايف  مــع  املتنبــي، 

العــالء، والشــخصية املحمديــة، وكتــاب يــوم الفلوجــة، 

و الــوزارة املذنبــة، وكتــاب الحــق والقــوة، وكتــاب عنــد 

سياحة السلطان، وكتاب املجلس العمومي، و كتاب 

الرازي، وكتاب جالينوس والعرب، وكتاب األرض، إىل 

جانــب الكثــري مــن املؤلفــات األخــرى.

أحوال الرعاق اإلجتامعية ياإلستصادية ي الرمافية   

أيا ع المعن التاسع عرشأ

كان العراق لقرون خلت خاضعة للحكم العثامين، 

ولكــن قبضــة العثامنيــني عــىل هــذه البــالد مل تكــن قويــة 

بعــض  اســميا يف  يكــون  أن  العثامنيــني  نفــوذ  ويــكاد 

املناطق التي تكونت فيها اتحادات قبيلية قوية. وقد 

خيــم الجهــل والفقــر واملــرض خــالل أكــر فــرتات الحكــم 

العثــامين، فصــارت البــالد ســاحة للحــرب واملنازعــات 

ومــا لحقهــا مــن الكــوارث العظيمــة. كان طبيعيــة، تحــت 
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ظــروف كهــذه، أن تكــون القبيلــة هــي التنظيــم الســيايس 

واالجتامعي الذي ميكن أن يعيش يف ظله األفراد وأن 

مينــح هــؤالء األفــراد إخالصهــم ووالءهــم لذلــك التنظيــم 

دون غــريه)8(.

ومل تقــم الحكومــة العثامنيــة خــالل حكمهــا الطويــل 

يف العــراق إال نــادرا بإصالحــات إداريــة و اقتصاديــة مــن 

القبائــل املســتعصية فهــي مل  شــأنها حــل مشــکالت 

تســتطع نــر األمــن يف البــالد.

وازداد الرصاع الثقايف يشتد ويستفحل يف املدن 

بوجــه خــاص، ألن املــدن هــي املــكان الــذي تظهــر فيــه 

مــن  غــريه  تنتــر إىل  الحديثــة ومنــه  الحضــارة  معــامل 

األماكــن األخــرى. ولهــذا صــار املــدن تحــت وطــأة تيارين 

متناقضــني: أحدهــام، يدفعهــم نحــو التمســك بالقيــم 

البدويــة التــي ورثوهــا مــن آبائهــم، واآلخــر يدفعهــم نحــو 

األخــذ بالقيــم الحرضيــة التــي بــدأت تنتــر بينهــم شــيئا 

فشيئا. فإىل أي مدى يستطيعون أن يوفقوا بني هذين 

التياريــن يف أنفســهم؟

الجوالب االجتامعية   شرع مرعيف العصا أ

الجالب السيايسأ

كان الرصايف يعيش يف زمن شهد مجتمعه كثريا 

التطــورات السياســية الخطــرية، فهــو  مــن األحــداث و 

عايــش يف حياتــه األدبيــة ثالثــة عهــود سیاســية، تحــت 

ظل الحكم العثامين، إحتالل العراق من قبل اإلنجليز 

مــا  وعهــد االنتــداب. والرصــايف بصفتــه شــاعر ملتــزم 

سكت أمام هذه الحوادث بل نظم أشعارا كثرية فيها. 

نطم أشعارا ثورية ملتهبة ودافع ببسالة عن قضايا وطنه 

فلــم يفتــأ يقــاوم االستعامر ويــدافع عن حريــة الوطن. 

الســلطان  عــارض  العثامنيــني  الرصــايف يف عهــد  إن 

عبــد الحميــد ولكــن هــذا ال يعنــي أنــه عــارض الحكومــة 

العثامنيــة كلهــا. ال، بــل اعتقــد الرصــايف باإلصــالح يف 

إطــار الدولــة املركزيــة معارضــا اإلســتبداد الحميــدي، 
قائــال يف قصيدتــه »تنبيــه النيــام«:)9(

ــــــعودها ــــــاد س ــــــ�ث الب ـــا آن أن يغ ـــ أم

ودهــــا و يذهــــب عــــن هــــذي النيــــام هب

ــا ــ ــ ــــوب إنتباهه ــ ي القل
خ

ي �
ــأ�ت ــ ــ ــــىت يت ــ م

ودهــــا ــــاو �ب ي�خ ــــا ر فينجــــاب ع�خ

فهو بهذه األبيات التي تشبه مقدمة متهد للتطرق 

إىل املوضــوع الرئيــي، وينشــد أشــعارا يــدرس فيهــا 

أوضــاع املجتمــع تحــت ســيطرة اإلســتبداد الحميــدي 

متعجبــا لخضوعهــم أمــام الســلطان قائــال:

ــدوهلت ــ ــ ــون ل ــ ــ ضع خ ــوم �ي ــ ــ ــت لق ــ ــ ب عب

ــا ــ ــ ــ ــات معيده ــ ــ ــ ملوبق ــوهسم �ب ــ ــ ــ يس

ــا ــ ــ هبوه ــم �ي ــ ــ ــن ذا أ�خ ــ ــ ــب م ــ ــ وأعب

ــــــــا ــــــــم جنوده ــــــــا وم�خ ــــــــم م�خ وأمواهل

ثــم يحــرض أبنــاء وطنــه عــىل الكفــاح و الثــورة عــىل 

بســبب  الشــنان  إليهــم  ويوجــه  الحميــدي  االســتبداد 

التعســف املظلــم قائــال: أمــام هــذا  ســكوتهم 

�ت ــرب ــ ــ مك ص ــالي أرا ــ ــ ي م
ــىخ ــ ــ ي وط

ــىخ ــ ــ ب

ــــــا ــــــاة عديده ــــــا احلص ــــــوب أعي ــــــ� ث ع

الرصايف يف قصيدته »إيقاظ الرقود« يتطرق إىل 

اإلستبداد الحميدي قائال:

ــــــة شــــــعبنا جــــــارت وصــــــارت  حكوم

ــارت ــ ــ ــ ــا أش ــ ــ ــ ــتبد �ب ــ ــ ــ ــا تس ــ ــ ــ علين

ــــــه و ال استشــــــارت  ــــــا أحــــــد دعت ف

ــارت ــ ــ ــ ــت وج ــ ــ ــ ــة ظمل ــ ــ ــ ولك حكوم

ــــــدود)10( احلب يــــــق  بتمز هــــــا  فبرث

محارلة االسترامر يالدعوة إىل الحعية   شرع العصا أ

مــن املوضوعــات التــي عالجهــا الشــاعر يف أشــعاره 

هو اإلنجليز وما يرى فيهم من الخدع و الدسائس، فرأى 
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الشــاعر أن عــىل عاتقــه تنبیــه الشــعب أمــام هــذا العــدو 

الغاشــم، فأنشــد عــدة قصائــد يف هــذا الصــدد، منهــا 

قصيــدة »يــوم الفلوجــة«. ســجل معــروف الرصــايف فيهــا 

أحــداث فــرض االنتــداب واملقاومــة عنــد دخــول قــوات 

الريطانيا يف الفلوجة مصورا كرياء وعزة أهل الفلوجة:

ــــــــایس  ــــــــن نتن خ ل ــــــــري نلك ــــــــا االإ أ�ي

ــــه ــ ــ كن الفلوج ــــا ــ ــ ي مس
خ

ــــم � ــ ــ بغي

ي هللا إال 
ــــيخ ــ ــ ــــن يش ــ ــ ي ل

ــــيخ ــ ــ ذاك ب
ــــــــه )11( يج ب

ث
ــــــــه و� ي جر�ي

ــــــــوا�خ مل �ب

أويت  مــا  بــكل  االنجليــزي  االحتــالل  قــاوم  والرصــايف 

نــدد  بــل  يكتــف عــىل مقاومــة االنجليــز  قــوة، ومل  مــن 

يف  وتطــرق  االحتــالل.  تحــت  العاملــة  الحكومــات 

قصيدته »الوزارة املذنبة« إىل موضوع الوزراة والوزراء 

يف هــذه الحكومــة، ففــي رأيــه أن الــوزراء يف عــرصه مــن 

أضعف الناس، فال إرادة لهم يف تعيني مصري بلدهم 

وال فهــم لهــم وال نباهــة، فيقــول:

دار ذا الدهــــــــــــــر مــــــــــــــداره 

فــــــــــــــرأى النــــــــــــــاس إزوراره

ــــــــــــــد �ب  ــــــــــــــر ق ــــــــــــــك الده إن دي
)12 ( ره وزا د  ببغــــــــــــــدا ض 

ثــم يدعــو الشــاعر ابنــاء قومــه إىل الثــورة و القيــام عــىل 

هــذا التقشــف و العــدوان و يشــري إىل خضــوع الــوزراء 

أمــام األجانــب الذيــن يســيطرون عليهــم قائــال:

وطــــــــان هبــــــــوا 
أ
ي اال

�ي بــــــــىخ

وإنقضــــــــوا هــــــــذي الغــــــــرار

يعـــــــــ  ال  لقــــــــوم  ا �ي  فــــــــوز

ــاره ــ ــ ــ ــري إش ــ ــ ــ ــن غ ــ ــ ــ ــمل م ــ ــ ــ ـ

مــــــــرا  أ لــــــــك  �ي ال  هــــــــو 
غــــــــري كــــــــریسي الــــــــوزاره )13(

وقــد رفــض الرصــايف منــذ صبــاه االســتعامر مهــام 

تعــددت اشــكاله والوانــه، ولقــد كانــت حياتــه حافلــة 

الوطنــي والقومــي املتواصــل. بالجهــاد والكفــاح 

 مرالجة مسألة الفمع يالبؤس السائدة   املجتمع 

  ضوء شرعهأ

تفاعــل الرصــايف مــع آمــال الشــعب وعنــي عنايــة خاصــة 

بقضاياهــم االجتامعيــة وال ســيام الفقــر والحرمــان، ألنــه 

الفقــر  نفســه ومجتمعــه يف  رأى  عينيــه  فتــح  أن  منــذ 

والحرمــان يتــأمل تأملــا شــديدا منهــام، فحــاول أن يحــل 

هــذه املشــكلة. إنــه يعلــل الفقــر أوال ثــم يعلمهــم طريــق 

املكافحــة ثانيــا:

یــری الرصــايف أن العلــة الرئيســية للفقــر والحرمــان 

يف املســلمني عامــة، والعراقيــني خاصــة هــو الجهــل 

والتعصــب املنتــج منــه، انظــر إىل هذيــن البيتــني كيــف 

الثــوم  برائحــة  الــذي شــبهه  الجهــل  عــن  فيهــام  يتكلــم 

الكريهــة التــي يفضــح اإلنســان:

هــــل يبــــدي عيــــب صاحبــــه  مــــا اقبــــح احلب

فيـــــه خ خ وعـــــن عينيـــــه �ي للناظـــــر�ي

لكـــــه  كذلـــــک الثـــــوم مل يشـــــممه آ

ـــــه ـــــر�ي مـــــن في خ ال ـــــ�ت ـــــاس تشـــــمت ن والن

ويف قصيــدة »إيقــاظ الرقــود« يطلــب مــن العراقيــني أن 

يرتكوا الجهل الذي أذلهم وجعلهم يعيشون كالوحوش 

يف أخس عیش:

ي 
ــــــــ�ث

ت
ــــــــاهلت وهي � ه ي احلب

خ
ــــــــد�ت � رك

وعشــــمت اكلوحــــوش أخــــس عيــــش

ــــــــ�ث  ــــــــز �ي ــــــــىت للع ــــــــم ف ــــــــا في أم

ــــــــش ــــــــات نع ــــــــن أدار بن ــــــــارک م تب

ــود ــ ــ ــ ــاد الرك ــ ــ ــ صف
أ
ــدمك �ب ــ ــ ــ وصف

الباليــة والنقاليــد املوروثــة  حــارب الرصــايف العــادات 

التي قضت عىل العزائم وحالت دون التقدم والتطور، 



159  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

ورأى فيهــا نظامــا ثابتــا الميــايش الحيــاة، وكذلــك رأى 

الرصــايف اإلهــامل والتــواكل والتخــاذل مــن آفــات تطــور 

املجتمــع، ألنهــا تهــدم حيويتــه وتــودي بــه إىل الهــالك 

والتأخــر يف ميــدان الحيــاة الفســيح. فيدعــو النــاس أن 

يهبــوا مــن رقدتهــم وأن يخلعــوا ثيــاب التــوكل واإلهــامل:

ــــــــم  لكون حيات ــــــــإل مــــــــىت تســــــــ�ت ف

ة ــهت وأ�خ ــ ــ ــ ــم غف ــ ــ ــ ــو�خ و في ــ ــ ــ ف

ــــــــا  ــــــــاذل أهله خ ــــــــاد إذا �ت إن الب
ــــــــات )14( ف

آ
ــــــــت منافهعــــــــا هي اال اكن

ثم يبني طرق مكافحة الفقر والبؤس ويجعل العلم أول 

الوســيلة يف ذلــك، الن يف نظــر الرصــايف هــو ســبيل 

النجــاح فــال حيــاة اجتامعيــة مزدهــرة يف ظــل الجهالــة، 

وال حيــاة ســعيدة مــع التعامــى والتخلــف

ــــه  ــ ــ ــــل أفض ــ ــ ــــور ب ــ ــ ــــم اكلن ــ ــ الع

ــــــــه ــــــــور أن يشــــــــبه ب مــــــــا أفقــــــــر الن

ــــــــیخ عصــــــــب  ــــــــم لل ــــــــا الع
خ
وإ�

مس جاء من عصبه)15( ي احلب
خ

واحلس �

ويطلب اقرتان العلم بالعمل، ألن العلم الذي ال يقرتن 
بالعمل كالشجرة بال مثر: )16(

مــــا 
أ
ــــا اال ابنــــوا املــــدارس واســــتنفضوا �ب

زحــــا ــــا  بنيا�خ  
خ

� تطــــاول  حــــىت 

ــــا لك غايتــــم  علــــوا العــــم ف�ي ب
ت

ال �

ــــج العمــــا ــــل عملــــوا النــــشء عملــــا ينت ب

وكان الرصــايف يعتــر االحســان مــن الوســائل ملكافحــة 

الفقر، فهوأشد الناس اهتامما لشأن الفقراء ملا رآهم 

يف حالة من الشقاء، ويدعو األغنياء إىل ان يرحموهم 

ويعينوهــم وميدوهــم باملال:

لفقـــــــــــــــ  ا ذا  ــــــر  ــ ــ ــ ــ ظ لنا ا ــــا  ــ ــ ــ ــ ــ �ي أ

ء ا ر د ز ال ا خ  بع�ي ـــــــــــــــر

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت غني ــ ــ ــ ــ ــــن إذا كن ــ ــ ــ ــ ــ ك
)17( للفقــــــــــــــراء  را�ــــــــــــــا 

ويعتقــد الرصــايف أن التعــاون الزمــة مــن لــوازم الحيــاة 

بعضهــم  الجميــع مبســؤولية  شــعور  وهــو  االجتامعيــة 

عــن بعــض إلزالــة الفقــر، وتفريــج كربــة املكــروب، وتأمــني 

العمليــة يف  الجائــع، واملســاهمة  وإشــباع  الخائــف، 

العامــة: إقامــة املصالــح 

ع  ي حــــــــال اجــــــــات
خ

ــــــــاس � ــــــــش الن يعي

ــــــــاع ــــــــم طــــــــرق انتف فتحــــــــدث بي�خ

ــادي  ــ ــ ــ ــاون والتف ــ ــ ــ ــرث للتع ــ ــ ــ وتك

ــدوایع ــ ــ ــ ــم ال ــ ــ ــ م بي�خ �ي
أ
ــــ� اال ــ ــ ع

املباهــج  واإلفــراط يف  عــدم اإلرساف  يدعــو إىل  ثــم 

واللذات، فأدرك الرصايف رضورة التوســط واالقتصاد 

يف الحياة وعدم اإلرساف يف املال الذي يتكاثر فلسا 

فلســا، حتــى يصــري ثــروة كبــرية ينفــق منهــا عــىل الفقــراء 

واملحتاجــني:

ي مــــوارد العيــــش فلســــا 
خ

فافتصــــد �

لك يــــوم مــــن طائــــل النفقــــات

ــــده  ب
ت

واجعــــل الفلــــس فــــوق فلــــس �
زمــــات )18(

أ
خ عــــو�خ عــــ� اال بعــــد حــــ�ي

وأمــا األقاصيــص الحزينــة فنجدهــا يف قصائــده املشــهورة 

مــن مثــل »اليتيــم يف العيــد« و »الفقــر والســقام« و »أم 

الطفــل يف مشــهد حریــق«، وقــد ظهــر الشــاعر يف هــذه 

القصائــد مبظهــر اإلنســانية متوجهــا إىل اللــه طالبــا الرحمــة 

للبائسني، وإىل األغنياء طالبا الشفقة ومد يد املعونة)19(.

ــــــــد ظملــــــــمت  ــــــــاء مك ق غني
أ
ــــــــا اال أ�ي

ــــــــث مــــــــا إن ر�ــــــــمت نعــــــــم هللا حي

ــــــــمت 
خ
هســــــــر البائســــــــون جوعــــــــا و�

ــــد طعمــــمت ــــا ق ــــاء مــــن بعــــد م ن �ب
اب)20( ــــــــوع و رسث مــــــــن طعــــــــام من
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سضية املعأة   شرعه

القــرن  مــن  األخــري  الربــع  النهضــة يف  عــرص  بــزوغ  مــع 

التاسع عر، رفعت األصوات لتحرير املرأة، وإخراجها 

مــن الظــالم إىل النــور واملســتقبل الجديــد، واعطائهــا 

حقوقها كافة غري منقوصة، وإخراجها للحياة لتشــارك 

الرجل يف بناء املجتمع. ولعل الرصايف هو أول شاعر 

عربی خصص كثريا من شعره باملرأة مام كان له أثره يف 

الحيــاة اإلجتامعيــة ويف بــث الوعــي. وهوالــذي جعــل 

بابا من أبواب دیوانه حول املرأة وســامه »النســائيات« 

وتنــاول فيــه عــدة قصائــد مدافعــا عــن املــرأة وحقوقهــا 

عــن  املــرأة  عــن  فيــه  يتحــدث  يف األرسة واملجتمــع. 

موقعهــا يف املجتمــع وعــن اضطهادهــا وعــام يجــب أن 

تتخلــص منهــا مــن العــادات والتقاليــد، وعــام يجــب أن 

يتوفــر للمــرأة العربيــة مــن االحــرتام واملكانــة.

واملــرأة يف املجتمــع العــريب واالســالمي ينظــر إليهــا 

عــىل أنهــا إنســانة ناقصــة عقــل واملــراد بهــذه النظــرة االحتقــار 

والتقليل من شأن املرأة وحرمانها من اإلسهام يف النشاطات 

االجتامعيــة والنظــر اليهــا بوصفهــا إنســانا ناقصــا)21(:

نواقــــــص  النســــــاء  ان  يقولــــــون: 

لســــــــمع ــــــــون �ب ي مــــــــا مه يقول
خ

ــــــــون � ويدل

فأنكــــــرت مــــــا قالــــــوه والعقــــــل شــــــاهدي 
ــــــــدع)22( لب ــــــــك �ب ــــــــار ذل ي ان

خ
ومــــــــا أ�خ �

وللقمــع عــىل هــذه الفكــرة يدعــو إىل وجــوب تعليــم 

املــرأة وإلنقاذهــا مــن براثــن الجهــل والتخلــف، فــإذا مل 

تنــل حقهــا مــن التعليــم أنشــأت أجيــاال ليــس فيهــم نفعــا 

لألمــة وانهــم كغثــاء الســيل، يقــول:

ــا  ــ ــ ــ ه ــــ� �ب ــ ــ ــــل ع ــ ــ ــا أم �ب ــ ــ ــ وم

مك ــــــــة احلــــــــم واحلــــــــا ــــــــوى آف س

ا  أبنـــــــــا�أ يــــــــغ خائــــــــق  خ �ت
ــــــــوامه )23( ــــــــا زاغ مــــــــن فكرهــــــــا ال �ب

معــروف  شــعر  يف  املــرأة  صــورة  حفلــت  وقــد 

الرصايف بصور متعددة منها: األم حضن الشاعر األول 

ومنبع الحنان والرتبية الصالحة، وصورة )الحبيبة( التي 

فتنتــه يف كل لقــاء، وصــورة املــرأة األديبــة التــي أعجــب 

التــي  بشــخصيتها وأعاملهــا، وصــورة املــرأة املحســنة 

آوت الفقراء واملساكني، واملرأة املناضلة التي ذادت 

عــن وطنهــا األخطــار واملصائــب، فقــد نظــر الرصــايف 

إىل هــذه املــرأة بــكل احــرتام، فدعــا إىل رفــع شــأنها يف 

املجتمــع ا العــريب ألنهــا تشــكل نصفــه اآلخــر.

الخامتة

معــروف الرصــايف واحــد مــن شــعراء العــراق املهتمــني 

بالشؤون االجتامعية عىل وجه الخصوص. أدي وظيفته 

أمــام مجتمعــه، ألنــه شــارک آالم مجتمعــه وأخــذ الشــعر 

مــن قصــور امللــوك والحــكام إىل عــامل الشــعب، وتــرك 

التعبــري لحســه وملشــاعره، وقــد رفــض الرصــايف منــذ 

صبــاه االســتعامر مهــام تعــددت أشــكاله والوانــه، ولقــد 

كانــت حياتــه حافلــة بالجهــاد والكفــاح الوطنــي والقومــي 

املتواصــل. دعتــه الرصــايف وغــريه مــن الشــعراء البيئــة 

وأحــوال العــرص إيل االهتــامم بشــؤون الوطــن، والنــاس، 

وحرية الرأي، ونر العلم، والقضاء عيل الجهل، وإخراج 

املــرأة مــن ظلمتهــا، واالعتــامد عــيل النفــس، ونــر لــواء 

العــدل، وإنصــاف الطبقــة البائســة، والدفــاع عــن الوطــن، 

االســتعامر  عــيل  والقضــاء  العمــل،  عــيل  والتشــجيع 

واألجانــب. وقــد عالجهــا الرصــايف بــكل مــا أويت مــن قــوة 

حتــي عــرف بـ«شــاعر البؤســاء« و«شــاعر الحريــة«.

املصادر ياملعاجع

الفاخــوري، حنــا، الجامــع يف تاريــخ األدب العــريب: دار الجيــل   1

1٩86م. بــريوت، 

النعــامن يف مقــرة  الزمــان وجــريان  أعيــان  وليــد،  األعظمــي،   ٢

٢001م. بغــداد،  الرقيــم،  مكتبــة  الخيــزران: 
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لطيف، مازن: املرأة يف شعر معروف الرصايف: مقال منشور   3

عــىل شــبكة االنرتنــت، يف ٢017/11/17

املــرأة:  نصــري  الرصــايف  معــروف  فريــد:  هــادي  التكريتــي،   4

مقــال القــي مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي، منشــور عــىل شــبكة 

٢008/3/18م. املتمــدن يف  الحــوار  االنرتنــت ضمــن 

املنتظــر،  دار  بــريوت:  الرصــايف.  ديــوان  مصطفــى،  عــىل،   5

. ٢م 0 0 0

فياض، عبد الله، الثورة العراقية الكرى سنة 1٩٢0م، مطبعة   6

دار الســالم بغــداد، 1٩75م.

نــادري، اســامعيل: معــروف الرصــايف محلــل اجتامعــي للفقــر   7

والحرمان: فصيلة دراسات األدب املعارص، خريف 138٩ش. 

العــدد 8.
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اللغة العربية يف الهند وطرائق تدري�سها

ععفاين رحيم
األستاذة املساعدة، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا، أونتيبورة، كشمري

إن مقالتي هذه تدور حول املحورين. املحور األول 
هو يسلط الضوء املؤجز عىل اللغة العربية يف الهند 

واملحور الثاين يضع أمامكم صورة لطرق تدريس هذه 

اللغــة يف الهنــد كلغــة الهــدف أو اللغــة األجنبيــة كــام 

يوضــح أمامكــم كيفيــة املنهــج وطــرق التدريــس لكونهــام 

ركنا أساسيا يف عملية التعليم. وهذا من أبرز العنارص 

التي مازالت وال تزال تكون موضوع البحث واملناقشة 

لــدى العلــامء والرتبويــني. ال يفوتنــي يف هــذا املقــام 

كذلــك ذكــر مؤجــز للتحديــات التــي نواجهــا أثنــاء تعليــم 

اللغــة العربيــة يف الهنــد.

ففي بدء بادئ األمر نشكر عىل توفيق الله تعاىل 

لنــا أن جعلنــا مــن متعلّمــي هــذه اللغــة ومعلّميهــا التــي 

كانــت قبــل اإلســالم عــىل قــدر كبــري مــن الرقــي والكــامل 

يف الفصاحــة والبالغــة والبيــان غــري أنهــا بلغــت ذروة 

عــىل  الكريــم  القــرآن  بهــا  نــزل  أن  بعــد  الفنــي  الكــامل 

العــرب ســيدنا محمــد فتحولــت بفضلهــا إىل  أفصــح 

لغة عاملية وأصبحت لغة أقوام يف شتى بقاع األرض 

كــام أصبحــت لغــة الدعوة.فلــم تخــدم مدنيــة خاصــة 

العامة.مدنيــة  اإلنســاية  بأمــة وإمنــا خدمــت املدنيــة 

الخــري العــام والنفــع العــام. ولــومل تكــن هــذه اللغــة لغــة 

مدنيــة وعمــران ولــو مل تكــن هــذه اللغــة متســعة اآلفــاق 

غنيــة باملفــردات ملــا اســتطاع العــرب أن ينقلــوا إليهــا 

علــم اليونــان وآداب فــارس والهنــد. فهــذا فضــل اللغــة 

العربيــة عــىل العــامل اإلنســانية وفضلهــا عــىل األمــم غــري 

العربيــة. أمــا فضلهــا عــىل األمــم العربيــة فإنــه يزيــد قــدرا 

وقيمــة عــىل فضلهــا عــىل األمــم األخــرى ألنهــم أجــادوا 

اللســان العــريب وعرفــوا اللغــة نطقــا وتحدثــا.

يقــول مصطفــى صــادق الرافعــي: »إن هــذه اللغــة 

بنيــت عــىل أصــل ســحري يجعــل شــبابها خالــدا، فــال 

تهرم وال متوت، ألنها أعدت من األزل فلكا دائرا للنريين 

األرضيــني العظميمــني: كتــاب اللــه وســنة رســول اللــه.

االســتهواء،  مــن  قــوة عجيبــة  فيهــا  ثــم كان  »ومــن 

يــدع، وأنــا أتحــدى  البليــغ أن يأخــذ أو  ال ميلــك معهــا 

كل أصحابنــا أن يأتــوين بكاتــب واحــد تنقــل يف منــازل 

البالغــة وأطلــق أســاليب الكتابــة العاليــة ثــم نــزل عنهــا 
)1( الركاكــة«.  إىل 

جنبــا  تســري  أن  ذلــك  بفضــل  العربيــة  و متكنــت 

إىل جنــب مــع انتشــار الدعــوة إىل اللــه وأن تصاحــب 

الفتوحــات اإلســالمية التــي رشقــت يف األرض وغربــت 

الصــني رشقــا واملحيــط األطلــي غربــا  بلغــت  حتــى 

والبحــر األســود وجبــال القوقــاز وأرمينيــة وجبــال إلــرت 

جنوبــا.  أفريقيــا  وأواســط  الهنــدي  واملحيــط  شــامال 
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اإلســالم بفضــل  واســتطاعت 

أن تبلــغ هــذه األقطــار التــي شــهدت أراضيهــا يف 

ولكــن  اإلنســانية.  الحضــارات  أعظــم  متفاوتــة  حقــب 

الحقيقة التي تجب اإلشــارة إليها هي الحركة الواســعة 

واإلقبــال منقطــع النظــري لتعلــم اللغــة العربيــة يف ســائر 

األقطــار اإلســالمية.

كــام أصبحــت جــزءا مــن حقيقــة اإلســالم، يحــرص 

املســلم عــىل تعلمهــا كــام يحــرص عــىل تعلــم تعاليــم 

اإلســالم وأحكامه.و مع مرور الزمن غدت لغة الحضارة 

ولغة العلم ولغة الثقافة مبعناها الواســع واســتطاعت 

مبــا تتميــز بــه مــن مرونــة وقابليــة للتطــور أن تســتوعب 

ديــن  لغــة  إليها.فهــي  ترجمــت  التــي  األمــم  ثقافــات 

ساموي ولغة حضارة وعلم وتراث وثقافة تربعت عىل 

عــرش اللغــات البريــة حقبــة طويلــة مــن الزمــن.

العــامل  أنحــاء  يف  العربيــة  اللغــة  اســتمرتعليم 

النصيــب  لــه  وكان  القــرون  عــر  والعــريب  اإلســالمي 

الدراســية. ويف  والخطــط  التعليــم  برامــج  األوفــر يف 

العرصالحديــث انتــرت املــدارس واملعاهــد ومراكــز 

التعليــم التــي تعنــي بتعليــم اللغــة العربيــة يف الــرق 

الحاجــة إىل  وازديــاد  أهميتهــا  مــن  انطالقــا  والغــرب، 

. تعلمهــا

اللغة الرعلية   الهند

واألديب  اإلســالمي  الثقــايف  برتاثهــا  الهنــد حقــا  تعتــز 

قــد تــرك فيهــا العلــامء الهنــود آثــارا ال يســتهان بهــا يف 

مجــاالت األدبيــة والعلــوم اإلســالمية. فنهــض مــن أرض 

مــر العصــور مفــرسون ومحدثــون وفقهــاء  الهنــد عــىل 

وأدبــاء وشــعراء عرفــوا بفصاحــة اللســان العــريب املبــني، 

ولهم أدوار رائعة يف مجاالتهم املتخصصة. فإن انتشار 

اللغــة العربيــة يف الهنــد ارتبــط ارتباطــا وثيقــا بانتشــار 

اإلســالم فيهــا وهــذا يعــد ســندا مهــام لهــذه اللغــة، وإن 

التــي مارســت دورا فعــاال يف انتشــار اللغــة  الوســائل 

النائيــة  البقعــة  الهنــد ومتكينهــا مــن هــذه  العربيــة يف 

عــن البــالد العربيــة كثــرية. غــري أن انتشــار اللغــة العربيــة 

يف الهنــد عــىل نطــاق ملمــوس حصــل يف القــرن الرابــع 

الهنديــة  األقاليــم  عــرش  إىل  وصــل  عندمــا  الهجــري 

والتغلقــني  والخلجيــني  املامليــك  مــن  عديــدة  أرس 

والســادات واللودهيــني واملغولــني.

كــام يرجــع تاريــخ إســهامات الهنــود يف آداب اللغــة 

العربية إىل عهد الفتوح اإلسالمية العربية الذي شهد 

ورود العــرب إىل هــذه البــالد والذيــن اتخــذوا منهــا وطنــا 

لهم ويف مقدمتهم أبو حفص املحدث املرصي وهو 

مــن أتبــاع التابعــني.و يعتــر ننــكا ودهــن حســب تعبــري 

الذيــن ســاعدا يف  الهنــد  مــن  العاملــني  النديــم  إبــن 

ترجمــة بعــض الكتــب السنســكريتية إىل اللغــة العربيــة.

الثقافــات  اختلطــت  حينــام  العبــايس  العــرص  ويف 

عــن  العربيــة  بالثقافــات  والفارســية  اليونانيــة  األجنبيــة 

الهنــد موضوعــات  الرتجمــة فصــارت عجائــب  طريــق 

مهمــة يف األدب العــريب والســيام يف كتــب الجاحــظ.و 

إن لغــة هــذه شــأنها البــد أن تــرتك آثــارا خالــدا، وأن تنتــج 

نتاجــا غزيــرا موفــورا، وأن تؤثــر يف البيئــة، ونفــوس أهلهــا 
حســب تعبــري عبــد العزيــز امليمنــي. 2

ال نبالغ حينام نقول بإن تاريخ اللغة العربية وآدابها 

يف الهند ال يزال يحتاج إىل دراسة جادة. يقول الدكتور 

محمــود محمــد عبــد اللــه مــن جمهوريــة مــرص العربيــة 

يف مقــال لــه: إن الثقافةاإلســالمية أســهمت بنصيــب 

وافــر يف ثقافــات رجــال الهنــد وفتحــت أبــواب املعرفــة 

فاشتد إقبالهم عىل العلوم الدينية واألدبية والثقافية، 

فضالًعــن  املناطــق  بعــض  يف  التخاطــب  ولغــة  بــل 

كونهــا لغــة الكتابــة واإلدارة الحكوميــة.«و يضيــف قائــال 

لفيفــاً  أنجبــت  قــد  الباكســتانية  الهنديــة  إن املنطقــة 

مــن العلــامء واألدبــاء والشــعراء املتضلعــني يف اللغــة 

العربيــة الحائزيــن عــىل نصيــب وافــر يف كل درب مــن 
دروبهــا ويف كل فــن مــن فنونهــا«.3

يرجــع تاريــخ إنشــاء املــدارس بالهنــد عــىل الطريقــة 

املعروفة اآلن إىل بداية القرن السادس من الهجرة عند 
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مــا قامــت حكومــة إســالمية مســتقلة يف عهــد امللــك 

قطــب الديــن أيبك.وعنــد مــا نــرى كتــب التاريــخ نجــد 

مئــات مــن املــدارس التــي أسســت يف ربــوع الهنــد يف 

الســنوات التابعــة فقــد جــاء ذكــر عــدة مــدارس معروفــة 

يف أرض كشمري ومدارس ببالد بنجاب و٢3 يف دلهي 

و٩ يف آجرة ونواحيها مثل املدارس يف مالده وكجرات 

وأوده وروهيــل كهنــد وبــالد دكن.وعــىل رأس كلهــا دار 

العلوم بأرض ديوبند التي قام بتأسيسها محمد قاسم 

الريطــاين  االســتعامر  الهزميــة ضــد  نتيجــة  الناناتــوي 

ســنة 1857 م. شــعر بعدهــا املســلمون إىل تأســيس 

املــدارس التــي تتضمــن عــىل هويتهــم الدينية.أعطــت 

هــذه املدرســة خدمــات جليلــة يف مياديــن شــتى مــن 

تزويد الطالب باملعلومات الدقيقة الدينية واإلسالمية 

والثقافــة العربيــة. وعــىل غــرار هــذه املدرســة أنشــئت 

مــدارس عربيــة يف أرجــاء البــالد رشقهــا وغربهــا وشــاملها 

املــدارس مدرســة مظاهــر  أشــهرتلك  ومــن  وجنوبهــا، 

العلــوم بســهارنفور ودار العلــوم نــدوة العلــامء مبدينــة 

لكنــاؤ ومدرســة شــاهي مبرادآبــاد ومدرســة دار العلــوم 

مبئونــات بنجــن ومدرســة مفتــاح العلــوم بنفــس املدينــة 

ومدرسة اإلصالح بأعظم غره والجامعة السلفية ببنارس 

وما إىل ذلك من عرات اآلالف من املدارس الصغرية 

والكبرية. وهي متثّل رصوحاً ثقافية إسالمية للمسلمني 

الهنــود الذيــن يتجــاوز عددهــم مائتــني وخمســني مليــون 

نســمة.وتخرج يف هــذه املــدارس مئــات ومئــات مــن 

الدعــوة  بأعــامل  والقامئــني  واملحدثــني  املفرسيــن 

والتبليغ والفقهاء األجالء واألدباء يف العربية والشعراء 

واللغويــني والصحفيــني والسياســيني وغــري ذلــك.

العربيــة  اللغــة  بــأن دروس  مــن هــذه كلهــا  فيبــدو 

أصبحت تحظى بإقبال كبري من جانب مواطني الهند، 

الذيــن يحرصــون عــىل تعلمهــا ألســباب مهنيــة ودينيــة 

كــام يتــم تدريــس اللغــة العربيــة وآدابهــا يف العــرات 

الحكوميــة  الكليــات  الحديثــة ومئــات  الجامعــات  مــن 

والخاصة يف جميع أنحاء الهند التي تقدم يف الوقت 

الراهــن درجــات مختلفــة يف اللغــة العربيــة، كدرجــات 

الليســانس واملاجســتري، ومحــارضات مســائية لبعــض 

ودبلومــات  ودبلومــات  وتحديــدا شــهادات  الوقــت، 

متقدمة يف اللغة العربية والرتجمة. تدرس هذه اللغة 

يف الكليــات الحكوميــة والجامعــات ألســباب متعــددة 

منهــا دينيــة وثقافيــة واجتامعيــة واقتصادية.فــرى أن 

تدرســيها يجــري عــىل الطريقتــني.

األوىل: هــي طريقــة املــدارس واملعاهــد الدينيــة 

بالثقافــة  الناشــئ  الجيــل  تثقيــف  إىل  تهــدف  التــي 

اإلسالمية الصحيحة وتسري الدراسة يف هذه املدارس 

وراء  والهــدف  القديــم.  النظــام  وفــق  عامــة  الدينيــة 

تدريســها هــو فهــم الديــن الصحيــح والعلــوم اإلســالمية. 

تــوىل األدب واللغــة عنايتهــا  الدينيــة ال  إن املــدارس 

البالغــة، إال قلــة قليلــة منهــا، ويعنــي ذلــك أنــه ال يــدرس 

فيهــا األدب نابًضــا بالحيــاة والحركــة، ولذلــك فــإن طالبــاً 

دينياً يســتطيع أن يدرس الشــعر الجاهيل، ونر العرص 

املتنبــي  مثــل  الكالســيكيني،  الشــعراء  أو  العبــايس، 

لغتــه، ولكــن هــذه  ينقــل ذلــك إىل  نــواس، وأن  وأيب 

املطالعــةال تخلــق فيــه ملكــة النقــد يف أغلــب األحــوال.

الثانيــة هــي يف الجامعــات والكليــات الهنديــة  و 

التــي تتــوىل معظهــام تدريــس اللغــة العربيــة مــن مرحلــة 

البكالوريــوس إىل مرحلــة الدكتــورا بصــورة عامــة. ومــن 

العربيــة  اللغــة  يختــارون  الذيــن  الطــالب  أن  املعلــوم 

كامدة لهم عىل مستوى البكالوريوس من املبتدئني ال 

علــم لهــم بهــذه اللغــة مطلقــا. والهــدف مــن تعليــم اللغة 

العربيــة يف هــذه املرحلــة. فينبغــي للطلبــة أن يكونــوا 

الســهلة  العربيــة  النصــوص  وفهــم  قــراْة  عــىل  قادريــن 

التعبــري عــام يف نفوســهم  مــن  التمكــن  ويرجــى منهــم 

باللغة العربية السهلة بدون صعوبة. ولكن مع األسف 

كثــريا مــا يخيــب ظننــا ونضــل أمانينيــا إذا رأينــا أكرهــم ال 

يســتطعيون عــىل التكلــم باللغــة العربيــة وال الكتابــة بهــا.

وال شك فيه أن بعض الجامعات العرصية تدرس هذه 

اللغة حســب مقتصيات العرص الحديث فرى أناســا 
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مــن متخرجــي الجامعــة لهــم قــدرة عــىل اللغــة العربيــة 

خطابــة وكتابــة ولكــن عــدد مثــل هــوالء املتعلمــني باللغة 
العربيــة واملتخصصــني فيهــا قليــل جــدا. 4

ليــس باألمــر الســهل  الواقــع أن تعلــم لغــة أجنبيــة 

ولكنــه مــع البحــث والدراســة ميكــن الوصــول إىل عــدة 

طرق لتعلم اللغة يف وقت قصري وبجهد معقول. فقد 

علــت أصــوات الرتبويــني والعلــامء مطالبــة بعمليــات 

شــاملة مــن اإلطــالع والتطويــر للبحــث عــن أيــرس الطــرق 

مــع  التفاعــل  أبناؤهــا قادريــن عــىل  واملناهــج ليصبــح 

األســس الجديــدة يف هــذا القــرن التــي تشــتمل عــىل 

مهارات االتصال اللغوي.و لقد وضعت الطرق موضع 

التجربة وكانت النتائج يف بعض األحيان مرضية لغاية.

كــام نعــرف جميعــا بــأن منظومــة التدريــس تتضمــن 

عدداً من العنارص، منها: املعلم واملتعلم واملحتوى 

واألنشــطة التعليميــة وطرائــق التدريــس والتقويــم ويؤثــر 

كل عنرص من عنارص هذه املنظومة يف بقية العنارص 

األخــرى ويتأثــر بها.حينــام نطالــع التاريــخ فنجــدأن بعــض 

منهــج  عــىل  اللغــة  هــذه  تــدرس  الهنديــة  الجامعــات 

وتعديــل  تغيــري  أي  يشــهد  مل  الــذي  قديــم  درايس 

أجــل  مــن  التدريــس  عــىل  زمــن. ويقــرص هدفهــا  منــذ 

نجــد  بأننــا  الحقيقــة  ننكــر  ال  ولكــن  فقــط.  التدريــس 

حفنــة مــن الجامعــات التــي تهتــم بتدريــس اللغة العربية 

لغــة حيــة، وتنتهــج منهجــاً مالمئــاً إىل حــد مــا مــع أنهــا 

النظــر يف منهجهــا  تحتــاج إىل أن تراجــع وتعيــد  أيضــاً 

الــدرايس مــن حــني آلخــر. فأســاليب وطرائــق التدريــس 

قــد نالــت عنايــة كبــرية مــن الباحثــني والرتبويــني من جهة 

تحليلهــا وتقوميهــا وإبــراز جوانــب القــوة والضعــف فيهــا. 

وهنــاك كثــري مــن املواقــف التــي يثريهــا الباحثــون يف 

هــذا املجــال فمنهــا افتقــار الكتــب للغــة العربيــة إىل 

عنــرص التشــويق لعــدم ارتباطهــا بواقــع الطالــب وحياتــه 

العلميــة وحاجاتــه ومتطلباتــه وظــروف عــرصه وافتقارهــا 

مــادة  تدريــس كل  يســري  بحيــث  الرتابــط  كذلــك إىل 

أحيانــا بشــكل مســتقل عــن املــواد األخــرى.و هــذا مــا 

يبدد جهد الطالب ويفقده اإلحســاس برتابط جوانب 

اللغة وحيوية موضوعاتها.و كذلك إن بعض النصوص 

املختارة يف املقررات ال تتالءم مع املستوى العقيل 

واللغــوي لطــالب. هــذا اتصــاف إىل كثــري مــن مقــررات 

النحــو والــرصف مــن الجفــاف والتعقيــد وعــدم التزكيــز 

عــىل الوظيفــة األساســية لعلمــي النحــو والــرصف

ومهــام تكــن مــن املحــاوالت والنــداءات يف تطويــر 

يكــون  أن  النجــاح دون  لهــا  يكتــب  فلــن  اللغــة  مناهــج 

ملعلم اللغة العربية دور فاعل يف هذا التطور.و لعل 

أكــر األهــداف املبتغــاة مــن وراء برنامــج اللغــة العربيــة 

هــو اكتســاب املزيــد مــن املهــارات يف فنــون التواصــل 

البــري والنجــاح يف تحقيــق ذلــك.

تدريــس  ومناهــج  طــرق  بــني  مبقارنــة  قمنهــا  إذا 

اللغــة العربيــة يف الهنــد مــع تلــك الســائدة يف البلــدان 

املتقدمــة. نجــد تفاوتــا كبــريا. وهــذا الفــرق يتمثــل يف 

األدوات واألساليب ومحتوى املواد الدراسية والتي حتامً 

تفــي إىل نتيجــة أفضــل يف نهايــة املطــاف، أذكــر عــىل 

ســبيل املثــال ال الحــرص أن البلــدان املتقدمــة ال تــدرس 

فيها اللغة األجنبية بدون املخترات اللغوية القامئة عىل 

األجهــزة الســمعية والبرصيــة وأرشطــة التســجيل وأقــراص 

الكمبيوتر، وغريهامن األشياء التي ال تجعل عملية التعلم 

ســهلة فحســب بــل ممتعــة للغايــة أيضــاً.

و لكــن نواجــه كثــريا مــن الصعوبــات والعوائــق يف 

النهــد كمتعلمــي ومعلمــي اللغــة العربيــة مثــل صعوبــة 

لكــرة قواعدهــا وفنونهــا  الهنــود  مــن قبــل  لهــا  التعلــم 

مختلفــة، قلــة املناهــج والدراســات املنهجيــة إلنتــاج 

منهــج ســهل لتعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني بهــا 

وعدم وضوح األهداف يف أذهان الطالب واملعلمني، 

ضغــف خلفيــة الطــالب بالعربيــة، األســتغناء عــن اللغــة 

الطــرق  الكليــات والجامعــات، اســتخدام  العربيــة يف 

وتنظيمهــا  التعليميــة  املــواد  تقديــم  يف  التقليديــة 

التــي يعــرف بقواعــد النحــو والرتجمــة وهــي مــن أقــدم 

العربيــة  اللغــة  تدريــس  اســتخدمت يف  التــي  الطــرق 
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منــذ أقــدم العصــور، كذلــك قلــة املراكــز املتخصصــة 

لتعليــم اللغــة العربيــة وفنونهــا مقارنــة بعــدد املســلمني 

يف الهنــد.و وأرى مــن أهــم األســباب كلهــا قلــة البيئــة 

ملصاحبــة لتعليــم اللغــة العربيــة واســتضافة أهــل اللغــة 

والباحثــني  الدارســني  العــرب ملســاعدة  مــن  العربيــة 

يف مجــال اللغــة العربية.فاالحتــكاك بأصحــاب اللغــة 

العربيــة األصــالء يســاعد عــىل رسعــة التفاهــم والنطق.و 

الســبب الرئيــي هــي عــدم توفــري الزيــارات املتبادلــة 

بــني العــرب والهنــد. وكذلــك البعثــات الطالبيــة وتأهيــل 

التدريــس  طــرق  عــىل  العربيــة  البــالد  املدرســني يف 

والوسائل الحديثة واالحتكاك املبارش بأصحاب اللغة 

وغريها من الصعوبات كقلة الكتب واملراجع والكتب 

املتخصصــة يف مختلــف فنــون اللغــة العربيــة وكذلــك 

املجــالت والدوريــات الناطقــة بالعربية.فهــي تســاعد 

عــىل الفهــم ونــر الثقافــة العربيــة واإلســالمية.

تأكدت البحوث واملناقشات بأن طرائق التدريس 

تؤثــر يف الهيــكل التعليمــي عامــة وتعليــم اللغــة األجنبيــة 

خاصــة. وقدأشــارت إليــه Larsen Freeman قائلــة: 

كــام   learning cannot be left to chance«

تؤكــد عــىل فهــم أدوات وأســاليب التعليــم التــي تــؤدي 

دورا بــارزا يف عمليــة التعليــم حينــام تقــول:

”Understanding of factors that influence 

learning process and principles that under-

line its theory will effectively help teachers 

to promote their students learning and 

facilitate their success.5

فإن التفكري يف مناهج وأساليب التدريس هو أمر 

هــام ملعلمــي اللغــة لكونــه أساســا يف عمليــة التعليــم.

فباعتبار مناهج وطرق التدريس هي من أبرز عنارصاللغة 

العربية التي نالت عناية كثرية من الباحثني والدارسني 

من جهة تعليمها وتحليلها وتقوميها وإبراز جوانب القوة 

والضعــف فيهــا. وهنــا كثــري مــن امللحوظــات التــي أشــار 

إليهــا ومــن أهمهــا هــي افتقــار الكتــب اللغــة العربيــة إىل 

عنــرص التشــويق لعــدم إرتباطهــا بواقــع الطالــب وحياتــه 

العلميــة وحاجاتــه ومتطلباتــه وظــروف عــرصه وافتقارهــا 

مــادة  الرتابــط بحيــث يســري تدريــس كل  كذالــك إىل 

أحيانا بشكل مستقل عن املواد األخرى. وهذا ما يبدد 

جهــد الطالــب ويفقــده إحســاس برتابــط جوانــب اللغــة 

وحيويــة موضوعاتها.

لقــد حــان الوقــت لــي نســلم بــأن التدريــس الناجــح 

للغة يجب أن يبنى عىل نظريات مكتملة شاملة وليس 

نظريات جزئية. فاملهارات اللغوية يف املدخل االتصايل 

يكمل بعضها بعضا. فأكر إشكال نراه بني املناهج أنها 

تقدم اللغة أجزاء غري مرتابطة إما عىل أساس فروع وإما 

عىل أساس مهارات منفصلة غري مرتابطة.

هــذه  التكامليــة  النظريــة  صاحــب  يقــرر  ولذلــك 

النظــرة بقولــه: »إن التدريــس الناجــح للغــة ليــس تدريبــا 

عقليــا لفهــم القواعــد وحفظهــا عــن ظهــر قلــب، وليــس 

وليــس  األدب،  قــراءة  هــو  وال  الرتجمــة،  مــن  باإلكثــار 

اضطرار الدارســني الكتســاب اللغة بصورة طبيعية كام 

يجــري يف الحضانــة والشــارع وال حفظــا للجمــل وال هــو 

باألمــر اآليل، كــام أنــه ليــس عبــارة عــن تحويــل للجمــل 

إىل قواعد مجردة، وليس انهامكا يف إبداع لغوي غري 

هادف أو غري موجه، وليس األمر فيه مرتوكا للدارسني 

يقررون ما يريدون تعلمه متى شاؤوا وكيف أرادوا، وهو 

كذلــك ليــس مجــرد تحقيــق ملبــدأ االتصــال، إن تدريــس 

وتعلــم اللغــة الثانيــة ليــس واحــدا مــام ذكــر، ولكنــه مزيــج 
متكامــل مــن ذلــك كلــه إىل جانــب أمــور أخــرى كثــرية”.6

اللغويــة  املهــارات  تقويــة  عــىل  الرتكيــز  يجــب 

األخــرى،  والفنــون  األدب  تدريســه  ثــم  أوالً،  للطالــب 

تــذوق  باللغــة ضعيفــة ال ميكنــه  معرفتــه  كانــت  وإذا 

يبقــى منهجنــاو طرائــق  أن  أردنــا  فــإذا  الفنــون األدبيــة. 

الدارســني  الطلبــة  ويلبــي حاجــات  تدريســنا صالحــاً 

فــال  العلــم والعمــل  آفاقــاً جديــدة مــن  ويفتــح أمامهــم 

بــد لنــا أن نراجعــه مــن حــني آلخــر يف ضــوء املتطلبــات 

العرصيــة. وال شــك يف أن مراعــاة هــذه كلهــا باإلضافــة 

إىل تدريب املعلمني الفعال ال يحسن طرائق تدريس 
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اللغة فحســب، ســوف يرفع مســتوى اللغة العربية يف 

املراحل الدراسية يف الهند.

املناسشة

نعــرتف أن املنهــج الــذي وضــع أســالفنا ال يــزال صالحــا 

املهــام  ضــوء  يف  لعــرص  ا ملتطلبــات  يســتجيب 

والوظائــف ولكــن أرى كمدرســة هــذه اللغــة أن املنهــج 

مهام كان مستواه أحسن، يحتاج إىل التحسني ويتسع 

دامئا إلجراء التحسينات فيه حسب متطلبات العرص. 

ألن املنهــج ليــس شــيْا جامــدا وثابتــا. إنــه شــئ مــرن جــدا 

يتغــري بتغــري الزمــان والحاجــات واملتطلبــات.

فيمثــل املعلــم أحــد العنارصالبريــة املهمــة التــي 

تــؤدي وظيفــة ال يســتهان بهــا يف املنظومــة التعليميــة.

فاملعلــم الــذي يــدرس تلــك املــادة هــو بنفســه يقــرتح 

التطــورات  ضــوء  يف  مادتــه  يف  التحســينات  إجــراء 

الحاصلــة يف ذلــك املجــال. لــذا فــإن االهتــامم بتنميتــه 

وتطويــر مهاراتــه يعــد أمــراً رضوريــاً، لضــامن جــودة بقيــة 

عنــارص املنظومــة التعليميــة.

كــام يســهم بتوجيهــه وإرشــاده وخرتــه يف تحقيــق 

هــدف العمليــة التعليميــة، وهــو تنميــة املتعلــم تنميــة 

متكاملة متوازنة شاملة. وهذا يؤكد أن كال من املعلم 

بأحدهــام دون  واالهتــامم  مهــامن،  واملتعلــم طرفــان 

اآلخــر هــو نقــٌص يف العمليــة التعليميــة. لذلــك يقــول 

التعليــم  تطويــر  للمســؤوليني  أعطــى  إذا  »إنــه  فرتويــل 

يولونــه جــل اهتاممهــم  اليــوم مجــاال واحــدا فقــط يك 

فإنهــم ســيختارون تطويــر القــدرات التدريســية ألعضــاء 

هيئة التدريس«.و لذلك شاع القول بأن عنرص املنهج 
املســمى بالتدريــس هــو ذاتــه املعلــم ».7

فاملتأمــل لواقــع تدريــس اللغــة العربيــة يف الهنــد 

يلمــس أن مــا يتعلمــه التالميــذ عــن مهــارات لغويــة مل 

يكتسب بصورة صحيحة وإن نسبة كبرية منهم تكتسب 

قــدرا ضئيــال مــن املهــارات التــي كان مــن املتوقــع أن 

يتفوقــوا فيهــا.رأى كثــري مــن الخــراء الســبب وراء ذلــك 

إهــامل الجانــب الوظيفــي يف اســتخدام اللغــة وعــدم 

تنميــة مهارتهــا. ومهــام مــن يكــن مــن الســبب فــإن قصــور 

مناهج اللغة العربية يعد من أهم األساليب يف ضغف 

مستوى الطالب. فينبغي لنا أن نضع يف اعتبارنا العمل 

عــىل اكســاب التالميــذ اللغــة العربيــة عــىل انهــا مهــارات 

متكاملــة وتعليمهــا لهــم بهــدف اســتخدامها يف مواقــف 

الحياة اليومية هي االتجاه املهاري والتكاميل والوظيفي.
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الدكتور اإبراهيم ال�سامرائي ومنهجه يف تي�سري النحو

أ.م. د. محّمد ضياء الّدين  ليل إلعاهيم
قسم اللّغـة العربيّـة، كليّة اإلمام األعظم الجامعة، بغداد ـ العراق

املمدمة

الحمد لله ربِّ العاملني، وأرشف الصالة وأتم التسليم 

عــىل ســيد األولــني واآلخريــن، ســيدنا وموالنــا محمــد 

املصطفى األمني وعىل آله وصحبه أجمعني. أما بعد:

فقــد أوىل الّدارســون قدميــاً وحديثــاً النحــو العــريب 

عنايــة فائقــة، فمنــذ كتــاب ســيبويه والجهــود تتواصــل 

نعيــش  الــذي  الحــارض  العــرص  العلــم حتــى  يف هــذا 

املعقــول،  الحــد  تجــاوز  تطويــل  إىل  أدى  ِمــامَّ  فيــه، 

وخرجــت دراســة النحــو عــن الهــدف التعليمــي الــذي 

النحــو؛  مــن أجلــه، وبذلــك تعقــدت مســائل  وجــدت 

النحــاة إىل رضورة  مــن  األســالف  بعــض  تنبــه  لذلــك 

التيســري عــىل املتعلمــني مــن عامــة الّنــاس وإىل رضورة 

يف  أوغلــوا  أن  بعــد  عقولهــم  قــدر  عــىل  مخاطبتهــم 

الثــاين  القــرن  منــذ  دأبــوا  فقــد  اإلغــراب.  و  التعقيــد 

النحــو  يف  يضعــون  الحديــث  العــرص  إىل  الهجــري 

مخترصات ومتوناً موجزة يستخلصون فيها من مطوالته 

قواعده األساسية، ويصّفونها يف صيغ مجملة أشبه ما 

تكون بقوانني مركزة، يك تستظهرها الناشئة، وتدرسها 

دراســة تتيــح لهــا اســتيعاب أوضــاع العربيــة ومقومــات 

الســادس  القــرن  بيّنــا. ويف  صياغتهــا ومتثلهــا متثيــالً 

تاريــخ  محاولــة إصالحيــة يف  أهــم  الهجــري حصلــت 

النحــو العــريب عــىل يــد ابــن مضــاء القرطبي)ت5٩٢هـــ(

التــي ســجلها يف كتابه)الــرد عــىل النحــاة(، إذ دعــا إىل 

التمســك بظاهر النصوص والبعد بالنحو عن الجدل، 

والفلســفة، وقامــت هــذه الدعــوة عــىل: إلغــاء نظريــة 

وإلغــاء  والثوالــث،  الثــواين  العلــل  وإلغــاء  العامــل، 

العمليــة. التامريــن غــري  القياس)الصناعــي(، وإلغــاء 

الظاهــري  تلــك صــدى ملذهبــه  دعوتــه  وكانــت 

النــص، وامتــازت  التمســك بظاهــر  يقــوم عــىل  الــذي 

هــذه الدعــوة بالشــمول بحيــث امتــدت إىل عقــد النحــو 

بالحــل والتيســري. وصعوباتــه فتناولتهــا 

العــرص الحديــث ظهــرت محــاوالت لتيســري  ويف 

قواعد اللغة وطرائق تدريسها، فقد رأى القامئون عىل 

أمــر اللغــة يف مــرص أن يضعــوا كتبــاً لتالميذهــم، تجمــع 

قواعد النحو، وتطهرها من شوائب االختصار الشديد 

الــذي يف املتــون، ومــن تعليــالت الــراح وأقيســتهم، 

اللغــة  ناصــف وزمــالؤه كتابهم)قواعــد  فوضــع حفنــي 

القياســية  الطريقــة  واتبعــوا  أجــزاء،  أربعــة  العربيــة(يف 

ذلــك  بعــد  جــاء  ثــم  التأليــف،  منهــج  يف  أساســا 

املجموعتــني  بــني  فــرق  وال  الواضــح(،  كتاب)النحــو 

إالَّ يف طريقــة العــرض، إذ رتبــت الكتــب األخــرية عــىل 

التأليــف. الطريقــة االســتنباطية يف 
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العــرص  النحــو يف  أظهــر محاولــة إلصــالح  أّن  إالَّ 

الحديــث هــي محاولــة األســتاذ إبراهيــم مصطفــى يف 

كتابه)إحيــاء النحو(فهــي الشــعلة التــي أنــارت الســبيل 

لــكل مــن فكــر يف محاولــة جديــدة لتيســري النحــو. ثــمَّ 

ظهــرت دراســات وبحــوث تحمــل دعــوة التيســري لكّنهــا 

مل تتجــاوز أن تكــون تشــخيصا لبعــض مواطــن الضعــف، 

أو تكــراراً لِــاَم ذكــره صاحــب إحيــاء النحــو، أو رّداً عليــه 

التجديــد. بدعــوى 

ومل تقــف املســالة عنــد الباحثــني مــن مــرص فقــد 

أدىل الدارســون العراقيــون بدلوهــم يف هــذا املضــامر 

ومن أبرزهم الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور أحمد 

عبــد الســتار الجــواري، والدكتــور إبراهيــم الســامرايئ، 

وآخــرون غريهــم.

ويعــد األســتاذ الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ واحــداً 

من أبرز علامء العربية املجددين يف العرص الحديث، 

لغــة »الذكــر  الذيــن كرّســوا جهدهــم وفكرهــم لخدمــة 

العربيــة  اللغــة  لتجديــد  الحثيــث  بســعيهم  الحكيــم« 

التــي  بهــا مــن الشــوائب  ِمــامَّ علــق  وإحيائهــا وتنقيتهــا 

عكــرت صفاءهــا ورونقهــا، وأعاقــت منوهــا وتطورهــا يف 

عصــور االجــرتار والركــود الحضــاري واالنحطــاط الفكــري 

تســتهدف  التــي  للهجمــة  العــريب، وتصديهــم كذلــك 

النيــل مــن كيــان األمــة وهويتهــا واملتمثــل يف محــاوالت 

إضعاف اللغة العربية والتقليل من شأنها وتهوينها يف 

نفــوس أبنائهــا، باعتبارهــا، أي اللغــة: العامــل أو املقــوم 

األســاس يف الهويــة العربيــة اإلســالمية، ووعــاء عقيــدة 

وفكــر وثقافــة األمــة، وذاكرتهــا الحيــة واملتجــددة.

نفســه،  الســامرايئ  إبراهيــم  الدكتــور  وقــد وهــب 

لتأليــف  وا بالبحــث  للعلــم  ووقتــه  جهــده  وكــرس 

الكتــب  بعــرات  العربيــة  املكتبــة  ورفــد  والتدريــس 

ومئــات املقــاالت واألبحــاث تأليفــاً وتحقيقــاً وترجمــًة، 

يف مجال اللغة العربية تأريخها ونحوها ورصفها وآدابها 

العــريب واإلســالمي  الفكــر  بصفــة خاصــة، ويف مجــال 

عامــة. بصفــة 

قضايــا  الســامرايئ  إبراهيــم  الدكتــور  عالــج  وقــد 

التيســري والتجديــد يف النحــو يف أكــر مــن موضــع يف 

العــريب  النحــو  التــي صنفهــا والســيَّام كتابــه)يف  كتبــه 

نقــد وبنــاء(، فلــذا أردنــا يف هــذا البحــث أن نقــف عنــد 

فكرة التيسري عنده، فنـحلل قواعدها، ونشـرح أسسـها، 

ونظهر مرتكزاتها ونبيـن الجديد فيهـا، وألجل الوصول إىل 

هــذا الهــدف قســم البحــث عــىل ثالثـــة مطالــب، هــي:

بعنوان:«التعريــف  جــاء  وقــد  األول:  املطلــب 

اســمه  تضمــن  وقــد  الســامرايئ«،  إبراهيــم  بالدكتــور 

العلمــي، ووفاتــه،  ووالدتــه ونشــأته، وتعليمــه وتدرجــه 

وآثــاره.

املطلــب الثــاين: وقــد جــاء بعنوان:«فكــرة التيســري 

وقــد  الســامرايئ«،  إبراهيــم  الدكتــور  عنــد  والتجديــد 

تضمن بيان مفهوم التيسري والتجديد يف فكر الدكتور 

إبراهيم الســامرايئ وأهم الخطوات التي يجب أن تتبع 

عنــد التيســري.

بعنوان:«أســس  جــاء  وقــد  الثالــث:  املطلــب 

التجديــد والتيســري عنــد الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ«، 

الدكتــور  اعتمدهــا  التــي  األســس  بيــان  تضمــن  وقــد 

إبراهيــم الســامرايئ يف تيســري النحــو مــن: فكــرة إلغــاء 

التقديــري  اإلعــرايب  إلغــاء  التعليــل،  إلغــاء  العامــل، 

واملحيل...الــخ.

وختامــاً: نرجــو أن تكــون هــذه الدراســة قــد أعطــت 

املوضــوع حقــه، وأن يفيــد منــه الباحثــون، مثلــام أفــاد 

البحــث مــن غــريه.

املقلب ا يل

الترعيف لالدكتور إلعاهيم السامعام

أيالأ اسمه ييالدته يلشأتهأ

إبراهيــم أحمــد راشــد الســامرايئ، ولــد يف مدينــة 

العــامرة جنــويب العــراق ســنة 1٩٢3م)1(، تــويف والــداه 

ثــم األب، وهــو حــدث صغــري مل يتجــاوز الثامنــة  األم، 

مــن عمــره تقريبــا، فتكفلــت خالتــه رعايتــه والعنايــة بــه)2(.
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ثالياأ ترليمه يتدرجه الرلميأ

بدأ السامرايئ حياته بطلب العلم يف )الُكتَّاب(، 

وعمــره ال يتجــاوز ســت ســنوات)3(، وبعــد ذلــك أنهــى 

دراسته االبتدائية ثم املتوسطة يف مدينة العامرة)4(، ثم 

انتقل إىل بغداد ليلتحق بدار املعلمني االبتدائية يف 

األعظميــة ســنة 1٩37 م، وتخــرج فيهــا ســنة 1٩40م)5(، 

ثــم اشــتغل معلــام يف مدرســة تطبيقــات دار املعلمــني 

االبتدائية النموذجية سنة 1٩40م، ثم التحق بعد ذلك 

بــدار املعلمــني العالية)كليــة الرتبيــة اليــوم( ســنة1٩41 

م، وعــني بعــد تخرجــه فيهــا ســنة 1٩45م مدرســا عــىل 

فيصــل( امللــك  )كليــة  ثانويــة  الثانــوي يف  املــالك 

الخاصة ســنة 1٩46م)6(.

فســافر  العلــم  مــن  للمزيــد  نفســه  وقــد طمحــت 

عــام 1٩48م مــع البعثــة العلميــة إىل باريــس لاللتحــاق 

التخصــص  عــىل  العــزم  فعقــد  الســوربون،  بجامعــة 

العربيــة،  اللغــة  وفقــه  الســامية  اللغــات  مبوضــوع 

الــرف األوىل  الدولــة مبرتبــة  عــىل دكتــوراه  فحصــل 

م(. بتاريــخ)1٩56/3/1 

وعــني  بغــداد،  إىل  ذلــك  بعــد  الســامرايئ  عــاد 

أســتاذا يف كليــة اآلداب والعلــوم يف جامعــة بغــداد، 

خمــس  األردنيــة  الجامعــة  يف  عمــل  تقاعــده  وبعــد 

ســنوات)1٩8٢م–1٩87م( )7(، ثــم قصــد صنعــاء يف 

أواخــر عــام 1٩87م، وعمــل مدرســا يف جامعاتهــا، ثــم 

عــاد إىل عــامن عــام )1٩٩6م(التــي ألقــى فيهــا عصــا 

والتأليــف. للبحــث  األخــري متفرغــا  ترحالــه 

ثالراأ يفاتهأ

مــن صفــر عام)14٢٢هـــ( الثــاين  اليــوم  يف ظهــر 

املوافق للخامس والعرين من نيسان عام)٢001م(

يف يوم األربعاء منه، وبعد جد واجتهاد، وكفاح علمي 

يف الدفــاع عــن لغــة القــرآن، وســالمتها، وعــىل مــدى 

نصــف

قــرن تقريبــا، تــويف الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ يف 

عــامن ودفــن فيهــا، ومل يشــيعه إالَّ قلــة)8(.

رالراًأ آثارهأ

للســامرايئ بــاع طويــل يف علــم اللغــة العربيــة، فقــد 

تأليفــه يف  وغــزارة  وتنوعهــا،  بتعــدد اهتامماتــه،  متيــز 

مــدة طويلــة تقــرب مــن نصــف قــرن، إذ تــرك بعــد رحيلــه 

عــرات الكتــب، تأليفــا، وتحقيقــا، وترجمــة، فضــال عــن 

ثــروة كبــرية مــن البحــوث و الدراســات)9(.

املقلب الراين

 فكعة التيسر يالتجديد عند الدكتور 
إلعاهيم السامعام

يــرى الدكتـــور إبراهيــم الســامرايئ أّن الغــرض األول مــن 

النحــو كان تعليميــاً إال أنـّـه مل يبــق كذلــك)10(، إذ ﴿صــار 

مــادة للــدرس واالجتهــاد وصــار لــه أصحابــه ممــن عرفــوا 

بالنحــاة… ولقــد أّدى هــذا إىل أن أصبــح النحــو مــادة 

معقدة عسرية املنال تبعد عن تناول املشكلة اللغوية 

ذلك أنّها اقتبســت من املنطق األرســطي وأســاليبه ما 

أحــال املــادة اللغويــة إىل يشء آخــر﴾)11(.

الــدرس  منهــج  إىل  أســاؤوا  املتأخريــن  أن  ويــرى 

العلمــي بإدخالهــم العنــارص الغريبــة عــن املــادة اللغويــة 

يف درســهم لهــذه اللغــة والســيَّام نحوهــا)12(، وكان مــن 

نتيجة ذلك أن ﴿ورثنا نحن أهل هذا العرص نحوا غريبا 

الحــوايش ونتلمســه يف رشوح )األلفيــة( نتلقفــه يف 

فنســتظهره ولكننــا نجهــل العربيــة ونجهــل نحوهــا، ذلــك 

أنّنــا يف نحــو هــذه العربيــة أزاء فرضيــات ومعميــات ال 

ســبيل إىل إدراكهــا، واالقتنــاع بهــا. ومــن نتائــج هــذا أن 

الــدارس قــد يســتوعب مــادة النحــو فيحفــظ عــن ظهــر 

قلــب أبيــات األلفيــة ويعــرف رشحهــا ولكنــه يظــل عاجــزاً 

عــن كتابــة يشء يســري خــال مــن اللحــن﴾)13(.

النحويــة دعــا  التعقيــد يف املــادة  لهــذا  نتيجــة  و 

الدكتــور الســامرايئ إىل رضورة األخــذ مبناهــج الــّدرس 

الحديــث، ويف ذلــك قال:﴿إنّنــا مضطــرون إىل األخــذ 

جريــاً  النحويــة  املــادة  هــذه  فهــم  يف  جديــد  مبنهــج 
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عــىل مــا يقتضيــه العلــم اللغــوي الحديــث مــن إدراك 

الــذي  الجديــد  والنحــو﴾)14(، واملنهــج  اللغــة  مســائل 

قــال:﴿ إذ  الوصفــي،  الســامرايئ هــو املنهــج  قصــده 

إّن العلــم اللغــوي الحديــث يقتضينــا وصــف الظواهــر 

طــرح  يفــرض علينــا  النهــج  وهــذا  والّنحويّــة،  اللغويــة، 

مناهــج البحــث القدميــة وبذلــك يتــم لنــا مــا نرومــه مــن 

التيســري الذي أمى رضورة لتعليم لغتنا إىل أحداثنا 

فهــم  مــن مصاعــب يف  فيــه  هــم  ِمــامَّ  يعانــون  الذيــن 

لغــة ونحــوا﴾)15(. العربيــة 

ومل يفاجــأ الدكتــور الســامرايئ باملصاعــب التــي 

واجهــت دعوتــه شــأنها يف ذلــك شــأن كل جديــد، إذ 

قال: ﴿غري أن هذه الّدعوة لإلصالح و التيسري ال بّد أن 

تجد شيئا من املصاعب لدى املهتمني بالنحو الذين 

تعلمــه وتعليمــه وجمــدوا عــىل طرائقهــم  درجــوا عــىل 

يف هــذا الشــأن. ولعــّل هــؤالِء أبعــد الذيــن يخطــر يف 

أذهانهــم أن يعرضــوا للنحــو ناقديــن مصلحــني؛ ولذلــك 

الجديــدة يف  قبــول اإلتجاهــات  مــن منطقهــم  فليــس 

التيســري و اإلصــالح﴾)16(.

ويــرى كذلــك أن النحــاة يف عرصنــا يجــب أن مييــزوا 

البــّد  الــذي  القديــم  النحــو  هــام:﴿أوال:  شــيئني  بــني 

الّدارســون  ليقــف منــه  يــدرس يف مظانــه القدميــة  أن 

عــىل النهــج العلمــي الــذي شــقى بــه األقدمــون، فــكان 

الــرساج،  و)أصول(ابــن  ســيبويه،  ذلك)كتــاب(  مــن 

ســائر  ثــّم  جنــي،  ابــن  كتــب  ثــم  و)مقتضب(املــرّد، 

أن  والســادس إىل  الخامــس،  القرنــني  املصــادر يف 

كتــب املتأخريــن يف  السلســلة إىل  هــذه  نصــل يف 

ألفيــة ابــن مالــك و رشوحهــا﴾ )17(، ويف ذلــك قــال يف 

موضع آخر:﴿وقد تقول: إّن النحو القديم يف مصنفاته 

الضخمــة يؤلــف مــادة مــن تراثنــا فــامذا نحــن صانعــون بــه 

إن أخذنا بآراء أهل التيسري التي تتنكر لكثري من العلم 

النحوي القديم؟ و نجيب عن هذا السؤال، فنقول: إّن 

الّنحــو القديــم وهــو مــن تراثنــا الــذي نجلــه ونقــدره قــدره 

ينبغي أن يظل يف حلقة الّدراسات التأريخية، ندرسه، 

ونفهمــه بأصولــه وفلســفته، وعللــه، وأحكامــه، ومناهجــه 

التــي آخــذوا أنفســهم بهــا…﴾)18(.

أمــا الــيء الثــاين الــذي عــىل النحــاة أن مييــزوه، 

فهــو يــرى أنّــه ال بــّد﴿أن يكــون لنــا نحــو جديــد ال يقتــرص 

يف جّدته عىل إلغاء بعض املواد، وتغيري يشء منه ال 

ميــس إال القليــل الــذي لألصــول، وهــذا النحــو الجديــد 

ال بــّد أن يكــون شــيئاً مــن العلــم اللغــوي، وأريــد بالعلــم 

اللغــوي، أن يعــرض للكلمــة مفــردة كــام يعــرض لهــا وهي 

داخلــة يف تركيــب جملــة، فهــي مفــردة البــّد أن توصــف 

يف بنائهــا واشــتقاقها، وبيــان كونهــا فعــال أو اســام مــع 

إن كانــت متحركــة، وســكونها ان  اإلشــارة إىل حركتهــا 

كانــت ســاكنة، ولــزوم حركــة بعينهــا إن لزمــت الحركــة، 

وعــدم  الحركــة  وتغــري  الســكون،  لزمــت  إن  وســكونها 

عــىل  الــكالم  يف  مجــال  ذلــك  جملــة  ويف  تغريهــا. 

أحــوال الكلمــة وعالقتهــا بغريهــا، عالقــة ينســاق منهــا 

الــكالم عــىل مســائل كثــرية هــي أبــواب النحــو، كالفعــل، 

والفاعل، و املفعول، وغري ذلك. وللنحوي يف أي من 

هــذه األشــتات نظــر خــاص يدخــل يف بــاب النحــو﴾)19(.

إفــادة  يف  ضــرياً  الســامرايئ  الدكتــور  يــر  ومل 

املعارصيــن مــن الجديــد اللغــوي الــذي كتبــه الغربيــون 

العربيــة  بنحــو  وافيــة  درايــة  عــىل  يكونــوا  أن  بــرط 

مــن  يتخــذوا  أن  مــن  ميكنهــم  ذلــك  ألنَّ  املــوروث؛ 

الجديــد النافــع مــا يعــني عــىل بنــاء هيــكل جديــد)20(.

ووجه الدكتور السامرايئ انتقاده لدعاة الجديد الذين 

قلــت بضاعتهــم مــن القديــم، و أولئــك الذيــن مل يكــن 

لهم من العلم الجديد حظ، إذ قال:﴿وهكذا مل نتقدم 

الغــريب  العلــم  الذيــن عرفــوا  الجديــد  بــني دعــاة  كثــرياً 

ومل يســتوفوا العلــم باملــوروث القديــم، وبــني نفــر آخــر 

مل يعــرف هــذا الجديــد الوافــد، ولكنهــم عكفــوا عــىل 

ناقديــن فوقعــوا يف خطــأ جديــد﴾)21(. املــوروث 

و قد ذكر الدكتور السامرايئ املواد التي يجب أن 

يتزودها طالب النحو يف عرصنا، وهي عىل قســمني، 

أحدهــام، القســم اللغــوي، ويشــتمل عــىل:﴿1- معرفــة 
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األصــوات العربيــة وهــذه تشــتمل عــىل النقــاط اآلتيــة، 

هــذه  تنشــأ  وكيــف  وطبيعتهــا،  األصــوات  حقيقــة 

األصــوات، الجهــاز الصــويت، األصــوات العربيــة، ومبلــغ 

مــا حققــه اللغويــون األقدمــون يف هــذه املــادة، الجهــر 

والهمــس، وتطــور األصــوات، العلــم الصــويت يف عرصنــا 

الحديــث.

الكلمة العربية: بناؤها، مبدأ الثالثية، عالقتها   -٢

عــىل  زاد  مــا  الرباعــي،  بنــاء  طــرق  بالثنائيــة، 

الرباعــي.

دراسة األسامء وتشتمل عىل الضامئر، أسامء   -3

اإلشــارة، األســامء املوصولــة، العلــم، املعرفــة 

والنكــرة﴾ )22(.أّمــا اآلخــر، فهــو القســم النحــوي، 

ويشــتمل عــىل:

]1 -  الجملة العربية: الجملة الفعلية، الجملة 

االسمية.

الفعل يف العربية، أبنيته و زمانه.

اإلعراب، أنواعه: الرفع، النصب، الجزم، الجر.  -3

املرفوعات.  -4

1- املنصوبات.

٢- الجزم وأدواته.

3- الجر: حروف الجر، اإلضافة.

4- التوابــع: النعــت، التوكيــد، البيــان، النســق، 

البدل[)23(.

و بعــد أن فــرغ مــن ذكــر القســم اللغــوي، والقســم 

النحوي، قال: ﴿هذه املواد هي ما ينبغي أن يتزود به 

طالب النحو يف عرصنا، ولكني قد أرشت أن ال معدى 

لــه مــن معرفــة النحــو القديــم معرفــة جيــدة، توقعــه عــىل 

األصــول، والفــروع، وعــىل األســاليب التــي درج عليهــا 

األقدمون﴾)24(.

وغــري بعيــد عــن املعنــى املذكــور آنفــا قــال الدكتــور 

الســامرايئ:﴿ثّم رشعــت يف بســط األســس التــي نقيــم 

ثــّم  عليهــا الجديــد مبتدئــا بدراســة األصــوات اللغويّــة 

التــي  األحــوال  إىل  فالجملــة، مشــريا  الكلمــة  تركيــب 

تتصــف بهــا الكلمــة يف حشــو الجملــة ومــا تفتقــر إليــه 

مــن األدوات﴾)25(.

ويف هــذا وذاك دعــوة إىل النحــو الشــامل الــذي 

يبــدأ بدراســة الصــوت ثــّم دراســة الــرصف قبــل معالجــة 

املوضــوع النحــوي، غــري أّن تطبيــق هــذه الفكــرة مل يكــن 

كتابه)النحــو  يف  فالناظــر  الســامرايئ،  عنــد  واضحــا 

أفــكاره يف  بناء(الــذي ميثــل خالصــة  و  نقــد  العــريب 

إصالح النحو وتيسريه، ال يجد أثرا للموضوع الصويت، 

والــيء نفســه يقــال يف املوضــوع الــرصيف، اللهــّم إالَّ 

مــا جــاء يف نهايــة هــذا الكتــاب مــن دراســة)يشء يف 

الثــاليث(، و)بــني املضعــف واملعتــل(إالَّ  بنــاء الفعــل 

أنهــا جــاءت بعــد الّدراســة النحويّــة ال قبلهــا. فالدكتــور 

الســامرايئ مل يفعــل مــا فعلــه الدكتــور املخزومــي يف 

كتابــه)يف النحــو العــريب قواعــد وتطبيق(الــذي مهــد لــه 

بدراسة األصوات و بعدها انتقل إىل الّدراسة الرصفية 

قبــل البــدء يف دراســة النحــو.

والدكتــور الســامرايئ ال يريــد مــن إصــالح النحــو و 

تيســريه تهذيبــا و تشــذيبا للقواعــد النحويــة أي مبعنــى 

التقليل من تفصيالتها أو حذفها بل يريد بناء جديدا؛ 

لذلك قال إنَّه البد:﴿أن يكون لنا نحو جديد ال يقترص 

يف جّدته عىل إلغاء بعض املواد، وتغيري يشء منه ال 

ميــس إال القليــل الــذي لألصــول، وهــذا النحــو الجديــد 

البّد أن يكون شيئا من العلم اللغوي…﴾)26(، وقال:﴿

أيجــوز أن يظــل نحــو أقيــم عــىل أســاس هــاٍر ضعيــف كل 

الضعــف هــو النحــو يف آخــر الزمــان؟ ونحــن نــدرك أّن 

العلم اللغوي قد تطور يف شكله ومعناه تطورا عجيبا، 

لكننــا نصــم آذاننــا عــن هــذا الــذي يضطــرب بــه القــوم يف 

الّدنيا املتقدمة فنظل يف مادة النحو قدماء ملتزمني 

العلــوم،  ســائر  بالجديــد يف  نأخــذ  أننــا  مــع  بالقديــم 

أفنؤمن ببعض ونكفر ببعض﴾)27(، وقال أيضا: ﴿ولكن 

ليس من العقل أن يظل هذا النحو مبواده و ما يتعلق 

بــه مــن لــوازم، هــو نحــو العربيــة يف القــرن العرين﴾)28(.

وقــال كذلــك يف كتابه)الفعــل زمانــه وأبنيته(:﴿وأنــا إذ 
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أن  أرجــو  الفصــول  هــذه  العربيــة  للباحثــني يف  أقــدم 

أنّنــا اآلن  أوفــق إىل إقناعهــم إىل حقيقــة علميــة هــي: 

نــدرس النحــو التاريخــي عــىل نحــو مــا تركــه لنــا النحــاة 

األقدمون دون أن منسه بيء، عىل أنّه من الّدراسات 

التأريخية كام ندرس الكثري من العلوم القدمية. ثّم أّن 

العلــم اللغــوي يقتضينــا أن نــدرس هــذه املــادة دراســة 

جديدة فنقدمها لطالب العلم عىل أنّها يشء يقتضيه 

التطور العلمي. وهذا األسلوب يف العلم النحوي من 

الحقائــق املســلمة يف كثــري مــن اللغــات﴾)29(.

املقلب الرالث

 أسس التجديد يالتيسر عند الدكتور 
إلعاهيم السامعام

أقــام الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ منهجــه يف التيســري 

عــىل جملــة مــن األســس، وهــي:

1- إلغاء الرامل النحويأ

مــا  العربيــة  العرب﴿العامــل يف  لســان  جــاء يف 

عِمــَل عمــالً مــا فرفــع أو نصــب أو جــرَّ أو جــزم، كالفعــل، 

شــأنها  مــن  التــي  وكاألســامء  والجــازم،  والناصــب، 

عِمــَل عمــل  وقــد  الفعــل،  أيضــاً، وكأســامء  تعمــل  أن 

اليء يف اليء، أحدث فيه نوعاً من اإلعراب﴾)30(. 

والعامل لفظي ومعنوي، وجعلوا الفعل أصل العمل، 

والحــروف عندهــم عوامــل  عليــه،  واألســامء محمولــة 

ضعيفــة، فــال تعمــل إال مختصــة)31(، وقــوة عمــل الفعــل 

أو متأخــراً، ويعمــل  عندهــم جعلتــه ﴿يعمــل متقدمــا 

مذكــوراَ، أو محذوفــاً، ويعمــل رفعــاً ونصبــاً، وهــو مــن 

القــوة بحيــث أعــار القــدرة عــىل العمــل أســامء وحروفــاً؛ 

ألنّهــا تضمنــت معنــاه﴾)32(.

وقــد دعــا ابــن مضــاء القرطبــي إىل إلغــاء العامــل، 

قائال:﴿أّمــا العوامــل النحويــة فلــم يقــل بعملهــا عاقــل، 

ال ألفاظهــا والمعانيهــا؛ ألنّهــا ال تفعــل ذلــك بــإرادة وال 

الحــّق، وفعــل  أهــل  عنــد  اللــه  إال  فاعــل  بطبــع… وال 

تعــاىل، كذلــك  اللــه  ِفعــُل  الحيــوان،  اإلنســان وســائر 

املــاُء والنــاُر وســائُر مــا يفعــل﴾)33(.وأول مــن حمــل لــواء 

فكــرة إلغــاء العامــل يف العــرص الحديــث، هــو األســتاذ 

إبراهيم مصطفى)34(، وقد وجدت هذه الدعوة صداها 

عنــد الكثــري مــن أهــل دعــوات إصــالح النحــو وتيســريه، 

فالدكتــور الجــواري مثــال يــرى أن العامل﴿هــو الســبب 

الــذي خــرج باإلعــراب عــن حقيقــة معنــاه، وعــن  األول 

واقــع وظيفتــه يف النحــو، وهــو الــذي خلــق فيــه أبوابــاً 

ال لــزوم لهــا، و ال فائــدة فيهــا، وعقــد قواعــد اإلعــراب 

الدكتــور املخزومــي  ال مزيــد عليــه﴾)35(.وكان  تعقيــداً 

قــال:﴿  إذ  النحــوي،  العامــل  رفــض  أكــر رصاحــة يف 

فقــد حاولــت…أن أخلــص الــدرس النحــوي مــن ســيطرة 

املنهــج الفلســفي عليــه، وأن أســلب العامــل النحــوي 

قدرتــه عــىل العمــل،…وإذا بطلــت فكــرة العامــل بطــل 

كل مــا كان يبنــى عليــه مــن تقديــرات متمحلــة مل تكــن 

مــن  مــا عقــدوا  بهــا، وبطــل كل  التمســك  لــوال  لتكــون 

أبــواب أساســها القــول بالعامــل، كبــاب التنــازع، وبــاب 

االشتغال…﴾)36(.وســلك محمد الكســار طريقا وســطاً 

العامــل، و يف هــذا املعنــى،  مــن نظريــة  يف موقفــه 

مــن وجهــة  العوامــل–  القــول يف نظريــة  قال:﴿وزبــدة 

يصــح  ال  النحويــة  بالعلــة  يشء  أشــبه  أنّهــا   – نظــري 

إلغاؤهــا وتجاهلهــا جملــة وتفصيــالً، كــام ال يجــوز األخــذ 

بهــا عــىل عالتهــا…﴾)37(.يف حــني دافــع األســتاذ عبــاس 

النحــاة  أّن  العامــل، بقوله:﴿والحــق  حســن عــن نظريــة 

قــرروه  بارعــون فيــام  بــل أذكيــاء  بــه،  اتهمــوا  أبريــاء مــام 

بشــأن)نظرية العامل(، فقد قامت عىل أســاس يوافق 

وضبــط  اللغــة،  لتعليــم  الحديثــة  الرتبيــة  أســس  خــري 

الدكتــور  ا  اســتعاملها…﴾)38(.أمَّ وتيســري  قواعدهــا، 

يف  رصيحــا  موقفــه  جــاء  فقــد  الســامرايئ،  إبراهيــم 

إلغــاء العامــل النحــوي ومتوافقــا مــع موقفــه يف تيســري 

النحــو، وعــر عــن ذلــك بقوله:﴿وعــىل هــذا فــال بُــّد لنــا 

و نحــن نتشــبَُّث بفكــرة تيســري الّنحــو لطــالب العربيــة أن 

نأخــذ بفكــرة إلغــاء العامــل مــن حيــث كونُهــا أساســاً قــام 
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عليــه منهــُج النحويــني األقدمــني، ومــا زلنــا متمســكني 

بــه حتــى يف كتــب ناشــئتنا الحديثــة، فــام زال التلميــذ 

الصغــري يقــول يف الفعــل املضــارع: مرفــوع لتجــرده عــن 

الناصــب و الجــازم، والتجــرُّد يف هــذا املوضــوع عامــٌل 

معنوي ؛ ألنّه يعني تجرداً عن العوامل اللفظية﴾)39(.و 

يتضــح رفــض العامــل عنــده كذلــك يف مســألة اإلغــراء 

و التحذيــر، إذ قــال:﴿إّن نصــب هــذه األســامء الكثــرية 

ال يثــري يف أنفســنا حاجــة للبحــث عــن عامــل، فليــس 

ذلك من منهجنا، فإنّنا نكتفي باإلشــارة إىل ورود هذه 

لهــا،  الناصــب  بالعامــل  نقــول  األســامء منصوبــة، وال 

وذلــك أّن املنهــج الــذي نأخــذ أنفســنا بــه هــو وصــف 

الكالم الذي يستعمله املعربون﴾)40(.وقد أقرَّ الدكتور 

السامرايئ بأسبقية ابن جني، وابن مضاء القرطبي يف 

رفض العامل النحوي، ويف ذلك قال: ﴿إّن ما نأخذه 

مــن هــذا املوضــوع عــىل األقدمــني قــد ســبقنا إليــه غــري 

واحد من املتقدمني، فإّن دعوة ابن مضاء القرطبي)41( 

إىل إلغــاء العامــل لهــي مــن تلــك اآلراء التــي ُجوبــه بهــا 

ــُه و تكلفــوا، كــام أملــح  ــف أهلُ النحــو القديــم حــني تعسَّ

إىل يشء مــن ذلــك قبــل القرطبــي هــذا أبــو الفتــح بــن 

جّنــي يف كتابــه الخصائــص)42﴾()43(.

2 - إلغاء الترليلأ

816هـ(التعليــل،  الجرجــاين)ت  الريــف  عــرف 

ثبــوت املؤثــر إلثبــات  تقريــر  التعليــل هــو  بقولــه: ﴿إن 

األثــر﴾ )44(.وقــد جعــل الزجاجي)ت337هـ(العلــل عــىل 

ثالثــة أقســام، إذ قــال: ﴿وعلــل النحــو بعــد هــذا عــىل 

وعلــل  قياســيّة،  وعلــل  تعليميّــة،  علــل  ثالثــة أرضب: 

جدليّــة نظريــة. فأمــا التعليميــة فهــي التــي يُتوصــل بهــا 

إىل تعلّــم كالم العــرب … فأمــا العلــة القياســية فــأن 

يقــال: ملــن قــال مل نصبــت زيــداً بـــ)إّن(، يف قولــه )إّن 

زيداً قائم (: و لِم وجب أن تنصب)إّن(االسم؟ … وأّما 

العلــة الجدليــة النظريــة فــكل مــا يُعتــل بــه يف بــاب)إّن(

شــابهت  جهــة  أي  فمــن  يقــال:  أن  مثــل  هــذا،  بعــد 

األفعــال شــبهتموها؟  وبــأيِّ  األفعــال؟  الحــروف  هــذه 

أباملاضيــة، أم املســتقبلية أم الحادثــة يف الحــال﴾)45(.

بدراســة  منــه  الســامرايئ، فإميانــاً  الدكتــور  أّمــا  و 

الظاهرة الّنحوية دراسة وصفية فقد أنكر التعليل؛ ألنه 

ليــس مــن طبيعــة الــّدرس النحــوي عنــده، إذ قــال:﴿إّن 

العربيــة يف عرصنــا هــذا مــا زالــت يف مادتهــا النحويــة 

مادة قدمية قامئة عىل التعليل، والتأويل، واالفرتاض 

هــي مثقلــة باآلثــار املنطقيــة التــي أحالــت النحــو إىل 

ينطلــق  لغويــة  مــواد  تكــون  أن  قبــل  منطقيــة  مســائل 

املعربــون فيتكلمــون ويكتبــون﴾)46(، وقــال أيضا:﴿ومــن 

آثــار هــذا الدخيــل الغريــب يف املــادة النحويـّـة، مســألة 

يف  التغريــب  هــذا  مــن  والعامل…وبســبب  العلــة 

أســلوب الــّدرس صــار النحــو العــريب مهمتــه البحــث يف 

العلــل والعوامــل﴾)47(.

وقــد أنكــر الدكتــور الســامرايئ مــا أُطلــق عليــه العلل 

قــال:﴿ الثوالــث،  والعلــل  الثــواين،  والعلــل  األوائــل 

ونصــب  الفاعــل  رفــع  أّن  فزعمــوا  غيهــم  يف  ومضــوا 

املفعــول األول العلــة األوىل. وســألوا أنفســهم: لـِـَم رفــع 

الفاعــل ونصــب املفعــول فزعمــوا أن ذلك)علــة ثانيــة( 

وزادوا يف السؤال وقالوا: هال كان العكس، أي نصب 

الفاعــل ورفــع املفعــول؟ وزعمــوا أّن هذا)علــة ثالثــة(…

وليس الخوض يف هذا إال رضب من العبث أغرق فيه 

النحــاة فأفســدوا ســعيهم؛ ألن النحــو علــم لغــوي يؤخــذ 

مــن العربيــة يف ســامحتها و ســعتها، فليــس مــن داع 

لهــذا التكلــف والتمحــل، وذلــك كلــه بعيــد عــن طبيعــة 

مــا ينطلــق بــه املعربــون عــىل ســجاياهم﴾)48(.

والعــرة عنــد الســامرايئ العنايــة بالحقائــق النحويــة 

أنــه﴿ يــرى  اللغــوي؛ لذلــك  كــام هــي يف االســتعامل 

ليــس مــن مهمــة النحــوي أن يوجــه األحــوال ويعلــل هــذه 

ومــن  الوصــف﴾)49(.  عــىل  تقتــرص مهمتــه  بــل  الوجــوه 

مصاديــق هــذه املســالة عنــده رفضــه للتعليــالت التــي 

ذكرهــا النحــاة وهــم يذكــرون الوجــوه اإلعرابيــة الســم)ال(

النافيــة للجنــس واالســم املعطــوف عليــه إذا كــررت)ال(

يف نحــو)ال حــول وال قــوة إال باللــه(، إذ جــوزوا يف ذلــك 
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خمســة أوجــه هــي:

بنــاء االســمني عــىل الفتــح، عــىل أن)ال( عاملــة   -1

عمــل )إن(، نحــو:) ال حــول وال قــوة إال باللــه(.

بنــاء األول عــىل الفتــح ونصــب الثــاين منونــا،   -٢

وتكــون)ال(  اســم)ال(،  محــل  عــىل  بالعطــف 

باللــه(. إال  قــوة  وال  نحو:)الحــول  زائــدة،  الثانيــة 

بناء األول عىل الفتح و رفع الثاين، عطفا عىل   -3

موضــع )ال( مــع اســمها، و) ال( هنــا زائــدة، أو 

أو  )ليــس(،  اســم)ال(العاملة عمــل  انــه  عــىل 

يكــون مرفوعــا باالبتــداء، نحــو: )ال حــول و ال قــوة 

إال باللــه (.

رفع األول والثاين، عىل أنها عاملة عمل)ليس(  -4

)ليــس(، و)ال( تكــون األوىل عاملــة عمــل  أو 

الثانيــة للتأكيــد و االســم معطــوف عــىل اســم 

لـ)ال(عمــل، نحو:)الحــول وال  يكــون  فــال  ليــس 

قــوة إال باللــه(.

نحــو:)  الفتــح،  الثــاين عــىل  بنــاء  رفــع األول و   -5

باللــه()50(. إال  قــوة  وال  الحــول 

وقال الدكتور السامرايئ منتقدا هذه التعليالت:﴿

إن هذه األوجه… موجودة يف املأثور من كالم العرب، 

وقــد اســتقراها النحــاة وأتــوا بالشــواهد عــىل ذلــك، غــري 

أنهــم مل يقتــرصوا عــىل االســتقراء ولكنهــم راحــوا يعللــون 

التكلــف  مــن  الكثــري  فيــه  تعليــال  األوجــه  مــن  كل وجــه 

والتعسف وإال كيف تكون)ال(األوىل تعمل عمل)إن(، 

والثانيــة تعمــل عمــل )ليــس(؟ أو كيــف تكــون)ال( الثانيــة 

زائــدة وهــي متطلبــة وال ميكــن أن تكــون أداة ملغــاة﴾)51(.

أن  التعليــل، والحــق  رفــض  الســامرايئ  فالدكتــور 

رفــض التعليــل جملــة وتفصيــال رمبــا ال يخــدم املتعلــم، 

فالــدارس كــام يــرى الدكتــور الجواري﴿كثــريا مــا يــرصف 

بــني  قامئــة  يجدهــا  التــي  الظواهــر  تعليــل  إىل  ذهنــه 

يديــه، و يتســاءل عــن األســباب التــي ســببتها، والعوامــل 

التــي عملــت عــىل وجودها﴾)52(؛لذلــك فقــول الدكتــور 

قــام هــو  إذ  لــه،  التعليــل مل يســلم  برفــض  الســامرايئ 

نفسه بتعليل بعض املسائل النحوية، فمن ذلك قوله 

يف حــذف التنويــن مــن املنــادى املفــرد، وحذفــه أيضــا 

مــن اســم)ال(النافية للجنــس، قــال:﴿وأرى تعليــل هــذا 

أن االسم باعتامده عىل جزء سابق وهو)يا(النداء يكون 

وحــدة صوتيــة ذات طــول معــني محــدود، واقتضــت 

هــذه الزيــادة الســابقة حــذف التنويــن الالحــق التامســا 

املوســيقية  الصوتيــة  الوحــدة  هــذه  عــىل  للمحافظــة 

بحيــث ان االســم يســلم لــه هــذا التنويــن قبــل زيادة)يــا(. 

وعىل هذا الوجه نستطيع أن نعلل نصب )ال( النافية 

تــرك التنويــن  ملــا بعدهــا كنصــب ان ملــا بعدهــا مــع 

فنقــول مثــال )ال ريب(والريــب قبــل دخــول األداة كلمــة 

تصلــح للتنويــن، ولكنــه يفارقهــا بعــد دخــول األداة عليــه 

حفاظــا عــىل هــذه الوحــدة الصوتيــة﴾)53(.

3- إلغاء اإلععاب التمديعي ياملحيلأ

ثالثــة  الحــركات  فيــه  تقــدر  الــذي  أنَّ  النحــاة  ذكــر 

أنــواع، أولهــا: مــا تقــدر فيــه الحــركات كلهــا، والثــاين: مــا 

تقــدر فيــه حركتــان فقــط، والثالــث: مــا تقــدر فيــه حركــة 

واحــدة )54(.إن القــول باإلعــراب التقديــري و املحــيل مل 

لجنــة يف  التيســري، إذ﴿رأت  يــرض أصحــاب دعــوات 

وزارة الرتبية و التعليم يف مروعها الذي وضعته سنة 

1٩38 م االســتغناء عــن اإلعرابني)التقديــري واملحــيل( 

يف تعليم الناشئة، فال يقال يف مثل)الفتى(إنه معرب 

بحــركات مقــدرة عــىل آخــره منــع مــن ظهورهــا التعــذر… 

وكذلــك اإلعــراب املحــيل، فمثل)هــذا هدى(تعــرب 

فيــه) هذا(مبتــدأ مبنيــا عــىل الســكون يف محــل رفــع 

.)55(﴾…

التقديــري  اإلعرابــني  املخزومــي  الدكتــور  وألغــى 

أو  الفعليــة  أو  االســمية  للجمــل  إعرابــه  واملحــيل يف 

للمبتــدأ)56(. خــرا  الواقعــة  الظــروف 

أمــا الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ، فلــم يكــن مبعــزل 

عــن هــذه الدعــوات فــكان هــو اآلخــر يدعــو إىل تنحيــة 

فالنحــوي  النحــو،  مــن  التقديــري واملحــيل  اإلعرابــني 

الرفــع مقــدرة  يقــول: إن عالمــة  برأيه﴿غــري مطالــب أن 
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بســبب كذا)التعــذر أو الثقــل( وعــىل هــذا ال بــد مــن 

يقــول  أن  للنحــوي  وليــس  التقديــري.  اإلعــراب  إلغــاء 

تتغري)وهــو  ال  بعينهــا  حركــة  لــزم  الــذي  الفاعــل  يف 

البنــاء(، نحــو: جــاء هــذا: أن الفاعل)هذا(مبنــي عــىل 

مــن  البــد  هــذا  وعــىل  رفــع،  محــل  )كــذا( يف  الضــم 

إلغــاء اإلعــراب املحيل﴾)57(.وفضــال عــن إلغــاء اإلعــراب 

التقديــري واملحــيل يف املفــردات فانــه ألغــى إعــراب 

بإعــراب  القــول  قال:﴿أمــا  ذلــك  أيضــا، ويف  الجمــل 

الجمــل، فهــو فذلكــة ينبغــي اإلقــالع عنهــا، ومل يقــل بهــا 

النحويــون األقدمــون إال بســبب مــن تعلقهــم باإلعــراب 

بــه يف النحــو﴾)58(. وســيطرته عــىل جميــع مــا جــاءوا 

4- توسيع مفهوم النحوأ

للنحــو:  حــده  يف  1٢06هـــ(  الصبان)ت  قــال 

﴿إنــه علــم يبحــث فيــه عــن أحــوال أواخــر الكلــم إعرابــا و 

بنــاء﴾)59(، وقــد ســامه بعضهــم بعلــم اإلعــراب)60(.

غــري أن قــرص النحــو عــىل اإلعــراب مل يــرض بعــض 

الدارسني املحدثني الذين رأوا يف ذلك تضييقا للنحو 

وانحرافــا عــن وظيفتــه. ويعــد األســتاذ إبراهيــم مصطفــى 

إذ قال:﴿فالنحــاة  نبهــوا عــىل ذلــك،  مــن  يف طليعــة 

حــني قــرصوا النحــو عــىل أواخــر الكلــامت وعــىل تعــرف 

أحكامهــا قــد ضيقــوا مــن حــدوده الواســعة، وســلكوا بــه 

طريقــا منحرفــة، إىل غايــة قــارصة، وضيعــوا كثــريا مــن 

العبارة﴾)61(.وقــد  تأليــف  الــكالم و أرسار  نظــم  أحــكام 

كانت نظرة الدكتور الجواري عىل هذه الشاكلة فريى 

أن﴿املتأخرين قد ألزموه فرعا من فروع هذا املعنى و 

رصفوه إليه و جعلوه فنا مختصا باإلعراب والبناء﴾)62(.

لدكتــور  ا عنــد  لنحــوي  ا رس  لــد ا ع  وموضــو

هــو  أو  غريهــا،  مــع  مؤلفــة  الكلمــة  املخزومي:﴿هــو 

الجملــة، وتــدرس الجملــة فيــه مــن حيــث نوعهــا، ومــن 

ذكــر  أو  وتأخــري،  تقديــم  مــن  ألركانهــا  يطــرأ  مــا  حيــث 

وحــذف، أو إضــامر و إظهــار، ومــن حيــث مــا يطــرأ عليهــا 

مــن اســتفهام أو نفــي، أو توكيــد. كل هــذا مــام يرتبــط 

ارتباطا مبوضوع الدرس النحوي - أي الجملة - ارتباطا 

إهاملــه﴾)63(. أو  إغفالــه،  يصــح  وثيقــا، ال 

أمــا الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ، فانــه مل يخــرج يف 

هــذا عــام قــرره الدارســون املحدثــون؛ لذلــك قــال يف 

مفهــوم النحــو:﴿وإذا كنــا نفهــم النحــو يف عرصنــا هــذا 

أداة يوصــف بهــا الكـــالم، ووصــف الــكالم وبيــان أجزائــه 

و عالقــة كل جــزء باآلخــر هــو النحــو﴾)64(، وقــال أيضــا:﴿

العلــم  مــن  يكــون شــيئا  النحــو الجديــد البــد أن  وهــذا 

اللغوي، وأريد بالعلم اللغوي أن يعرض للكلمة مفردة 

كــام يعــرض لهــا وهــي داخلــة يف تركيــب جملــة. فهــي 

مفردة البد أن توصف يف بنائها واشتقاقها وبيان كونها 

فعال أو اسام مع اإلشارة إىل حركتها إن كانت متحركة، 

وسكونها إن كانت ساكنة، ولزوم حركة بعينها إن لزمت 

الحركــة  الســكون، وتغــري  لزمــت  إن  الحركــة، وســكونها 

وعدم تغريها. ويف جملة ذلك مجال يف الكالم عىل 

أحــوال الكلمــة وعالقتهــا بغريهــا، عالقــة ينســاق منهــا 

الــكالم عــىل مســائل كثــرية هــي أبــواب النحــو كالفعــل، 

والفاعــل واملفعــول وغــري ذلــك. وللنحــوي يف أي مــن 

هــذه األشــتات نظــر خــاص يدخــل يف بــاب النحــو﴾)65(.

5- االعتامد عىل املنهج الوصفيأ

الدكتــور إبراهيــم الســامرايئ مــن الذيــن احتضنتهــم 

معاهــد العلــم يف أوربــا ؛ لذلــك كان مــن الطبيعــي أن 

اللغويــة الحديثــة، ومنهــا املنهــج  تســتهويه مناهجهــم 

الوصفــي الــذي أعجــب بــه كثــريا ورأى يف اســتخدامه 

تيسريا للدراسات اللغوية والنحوية، إذ قال:﴿إن العلم 

اللغــوي الحديــث يقتضينــا وصــف الظواهــر اللغويــة، 

مناهــج  طــرح  علينــا  يفــرض  املنهــج  وهــذا  والنحويــة، 

البحــث القدميــة وبذلــك يتــم لنــا مــا نرومــه مــن التيســري 

الــذي أمــى رضورة لتعليــم لغتنــا إىل أحداثنــا الذيــن 

يعانــون مــام هــم فيــه مــن مصاعــب يف فهــم العربيــة لغة 

ونحوا﴾)66(، وقال أيضا:﴿إذا أردنا ان ننهج نهجا جديدا 

فنكتــب نحــوا نوجهــه إىل الدارســني يف عرصنــا هــذا، 

فعلينــا أن نأخــذ باملنهــج الوصفــي، ذلــك أن النحــو يف 

الدراســات الحديثــة و صــف للغــة املكتوبــة واملنطــوق 
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التــي  الكلمــة وصورتهــا، والضوابــط  يتنــاول  بهــا وصفــا 

آخرهــا﴾)67(. تظهــر يف 

6- إعادة تنسيق املواد النحوية ي حذف لرضها اآل عأ

أمــا مــا يخــص إعــادة تنســيق املــواد النحويــة، فــإن 

مــن أمثلتهــا عنــد الدكتــور الســامرايئ دعوتــه إىل جمــع 

األدوات التــي تــؤدي وظيفــة النفــي يف بــاب واحــد)68(، 

وعــده الفاعــل ونائبــه مــادة واحــدة)69(، وإخراج)ظــن و 

أخواتها(مــن النواســخ، وإلحاقهــا باألفعــال التــي يليهــا 

فاعــل ومفعــول وحــال)70(، ومــن أمثلــة إعــادة التنســيق 

أيضا، تجزئته عطف البيان بني الصفة والبدل باستثناء 

حالتــني ســامهام بيانا)71(.وأمــا مــا يخــص حــذف املــواد 

النحوية، فإن من أمثلتها عنده، دعوته إىل إلغاء أبواب 

بالذي)74(.ومــن  واإلخبــار  واالشــتغال)73(،  التنــازع)72(، 

أمثلتهــا أيضــا االســتغناء عــن ضمــري الشــأن)75(، وإلغــاء 

الضامئــر املســترتة )76(.

النتائج ي التوصيات

أّمــا النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث فيمكــن ذكرهــا 

النحــو اآليت: عــىل 

يعد األستاذ الدكتور إبراهيم السامرايئ واحداً   -1

مــن أبــرز علــامء العربيــة املجدديــن يف العــرص 

وفكرهــم  جهدهــم  كرّســوا  الذيــن  الحديــث، 

لخدمــة لغــة »الذكــر الحكيــم ».

الســامرايئ إىل رضورة  إبراهيــم  الدكتــور  دعــا   -٢

الحديــث  اللغــوي  الــدرس  مبناهــج  األخــذ 

يف  رأى  الــذي  الوصفــي  املنهــج  والســيَّام 

و  اللغويــة  للدراســات  تيســريا  اســتخدامه 

يــة. لنحو ا

إعــادة  الســامرايئ إىل  إبراهيــم  الدكتــور  دعــا   -3

تنســيق املــواد النحويــة وضــم املتشــابه منهــا 

يف العمل مع بعضها اآلخر و من أمثلتها جمع 

بــاب  النفــي يف  تــؤدي وظيفــة  التــي  األدوات 

واحــد.

يرى الدكتور إبراهيم السامرايئ أن املواد التي   -4

يجــب ان يتــزود بهــا طالــب النحــو يف عرصنــا 

الــرصف  ثــم  الصــوت وماهيتــه  تشــمل دراســة 

املوضوعــات  معالجــة  قبــل  املفــردة  وبنــاء 

النحويــة.

إبراهيــم الســامرايئ منهجــه يف  أقــام الدكتــور   -5

التيســري عــىل جملــة مــن األســس، هــي: إلغــاء 

العامــل النحــوي والتعليــل واإلعــراب التقديــري 

الوصفــي  املنهــج  عــىل  واالعتــامد  واملحــيل 

وإعادة تنســيق املواد النحوية وحذف بعضها 

اآلخــر.

التوصيات

رضورة وضع آلية لتقويم مادة النحو؛ لتتناسب   -1

اللغــة  جانبــي  ولتغطــي  النحــو،  وظيفيــة  مــع 

املنطــوق واملكتــوب.

رضورة متثل الطرق الحديثة يف عرض املحتوى   -٢

باســتخدام  الناشــئة،  مــن  لتقريبــه  النحــوي 

عــرض  ( عة ملتنو ا تــه  نا مكا إ و ســوب  لحا ا

واملشــجرات. املفاهيــم،  وخرائــط  الرائــح(، 

التعليميــة:  العمليــة  أبعــاد  مراعــاة  وجــوب   -3

املتعلم واملعلم وطريقة التعليم يف التخطيط 

النحــو. تعليــم  ملناهــج 

املصادر ياملعاجع

الحجــة، 	  والباحــث  الكبــري  العربيــة  الســامرايئ عالمــة  إبراهيــم 

القلــم – دمشــق، ٢001 م. أحمــد العالونــة، الطبعــة األوىل، دار 

إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة 	 

والنر - القاهرة، 1٩5٩ م.
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ارتشاف الرضب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف 	 

األندلــي) ت 745 هـــ (، تحقيــق: مصطفــى احمــد النــامس، 

مطبعــة املــدين – القاهــرة 1٩87م.

األشــباه و النظائــر يف النحــو، الســيوطي)ت٩11هـ (، تحقيــق: 	 

عبــد العــال ســامل مكــرم، الطبعــة األوىل، مؤسســة الرســالة – 

بــريوت، 1٩85 م.

االقــرتاح يف علــم أصــول النحــو، الســيوطي)ت٩11هـ(، رشح 	 

وتحقيق: أحمد سليم الحمي، ومحمد أحمد قاسم، الطبعة 

األوىل، جــروس بــرس، 1٩88 م.

اإليضــاح يف علــل النحــو، أبــو القاســم الزجاجــي)ت 337 هـــ(، 	 

النفائــس –  الخامســة، دار  الطبعــة  مــازن املبــارك،  تحقيــق: 

بــريوت، 1٩86م.

التطــور اللغــوي التاريخــي، إبراهيــم الســامرايئ، معهــد البحــوث 	 

و الدراســات العربيــة 1٩66م.

التعريفات، الريف الجرجاين) ت 816 هـ (، مطبعة مصطفى 	 

الحلبي وأوالده – مرص، 1٩38 م.

تنميــة اللغــة العربيــة يف العــرص الحديــث، إبراهيــم الســامرايئ، 	 

البحــوث  والعلــوم، معهــد  والثقافــة  للرتبيــة  العربيــة  املنظمــة 

العربيــة)1٩73م(. والدراســات 

تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا مع نهج تجديده، شوقي 	 

ضيف، دار املعارف– القاهرة، 1٩86م.

حاشــية الصبــان عــىل رشح االشــموين عــىل ألفيــة ابــن مالــك، 	 

أبــو محمــد بــن عــيل الصبان)ت1٢06هـــ(، تحقيــق: محمــود بــن 

الجميــل، الطبعــة األوىل، مكتبــة الصفا–القاهــرة، ٢00٢ م.

حديــث الســنني – ســرية ذاتيــة، إبراهيــم الســامرايئ، الطبعــة 	 

بــريوت، و دار عــامر – عــامن 1٩88م. األوىل، دار البيــارق – 

الخصائــص، أبــو الفتــح عثــامن بــن جنــي )ت 3٩٢هـــ(، تحقيــق: 	 

للطباعــة  الهــدى  دار  الثانيــة،  الطبعــة  النجــار،  عــيل  محمــد 

لبنــان ) د.ت(. بــريوت –  والنــر، 

الطبعــة 	  الســامرايئ،  إبراهيــم  التاريخــي،  املعجــم  رحلــة يف 

1٩٩٩م. القاهــرة،   – الكتــب  عــامل  األوىل، 

القرطبي)ت5٩٢هـــ(، تحقيــق: 	  ابــن مضــاء  النحــاة،  الــرد عــىل 

شوقي ضيف، الطبعة األوىل، مطبعة لجنة التأليف و الرتجمة 

و النــر – القاهــرة، 1٩47 م.

رشح ابــن عقيــل عــىل ألفيــة ابــن مالــك، بهــاء الديــن عبــد اللــه بــن 	 

عقيل العقييل )ت76٩ هـ(، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق 

رشح ابــن عقيــل، محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، الطبعــة 

العــرون، دار مــرص للطباعــة – القاهــرة، 1٩80 م.

رشح شذور الذهب، ابن هشام األنصاري )ت 761هـ(، ومعه 	 

الذهــب: محمــد  بتحقيــق رشح شــذور  األرب  كتــاب منتهــى 

محيــي الديــن عبــد الحميــد، ) د.ت(.

دار 	  منشــورات  الســامرايئ،  إبراهيــم  العــرص،  تواجــه  العربيــة 

1٩8٢م. العــراق،   - بغــداد  الجاحــظ – 

العــاين – 	  الســامرايئ، مطبعــة  إبراهيــم  الفعــل زمانــه وأبنيتــه، 

بغــداد، 1٩66 م.

يف حركــة تجديــد النحــو وتيســريه يف العــرص الحديــث، نعمــة 	 

بغــداد،  العامــة –  الثقافيــة  الشــؤون  العــزاوي، مطابــع  رحيــم 

1٩٩5 م.

العلمــي 	  املنهــج  عــىل  تطبيــق  و  قواعــد  العــريب  النحــو  يف 

الرائــد  دار  الثانيــة،  الطبعــة  املخزومــي،  مهــدي  الحديــث، 

م.  1٩86 لبنــان،   – بــريوت  العــريب، 

لســان العــرب، أبــو الفضــل جــامل الديــن محمــد بــن مكــرم بــن 	 

منظــور ) ت 711 هـــ (، طبعــه مصــورة عــن طبعــة بــوالق معهــا 

تصويبــات وفهــارس منوعــة، الــدار املرصيــة للتأليــف والرتجمــة، 

مطابــع كوســتا تســوماس و رشكاه – القاهــرة، ) د.ت(.

اللغــة والحضــارة، إبراهيــم الســامرايئ، ط1، املؤسســة العربيــة 	 

للدراســات والنــر– بــريوت، 1٩77م.

اللغــة والنحــو بــني القديــم والحديــث، عبــاس حســن، الطبعــة 	 

الثانيــة، دار املعــارف – مــرص، 1٩71م.

مباحث لغوية، إبراهيم الســامرايئ، مطبعة اآلداب – النجف، 	 

1٩71 م.

و 	  اآلداب  الكســار، مطبعــة  النحــو، محمــد  لتعريــب  املفتــاح 

العلــوم – دمشــق، 1٩76 م.

املفصــل يف علــم العربيــة، الزمخــري ) ت 538 هـــ(، وبذيلــه 	 

كتــاب املفصــل يف رشح أبيــات املفصــل، محمــد بــدر الديــن 

الجيــل–  الثانيــة، دار  الطبعــة  الحلبــي،  النعســاين  فــراس  أيب 

لبنــان ) د. ت(.

النحــو التاريخــي بــني النقــض والبنــاء، إبراهيــم الســامرايئ، مجلــة 	 

األستاذ، املجلد 15، 1٩67 م.

الجــواري، مطبعــة ســلامن 	  الســتار  التيســري، احمــد عبــد  نحــو 

بغــداد، 1٩6٢ م. االعظمــي – 

النحــو العــريب نقــد وبنــاء، إبراهيــم الســامرايئ، ط1، دار عــامر–	 
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عامن، ودار البيارق- بريوت، 1٩٩7م.

النحــو الــوايف، عبــاس حســن، الطبعــة الخامســة، دار املعــارف 	 

– مــرص، 1٩75 م.

العربيــة 	  املجلــة  الســامرايئ،  إبراهيــم  نحــو جديــد،  مــن  هــل 

للدراســات اللغوية، تصدرها املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

 ،1 العــدد   ،3 املجلــد  العربيــة،  الــدول  جامعــة  والعلــوم – 

م.  1٩84 أغســطس، 

الهوامش

إبراهيم السامرايئ عالمة العربية الكبري والباحث الحجة: ٢٢.  1

ينظر: حديث السنني: 10، 1٢، 31.  ٢

ينظر: حديث السنني: 1٢.  3

ينظر: املصدر نفسه: 31، 70.  4

ينظر: املصدر نفسه: 7٢.  5

ينظر: املصدر نفسه: 1٢1.  6

والباحــث  الكبــري  العربيــة  الســامرايئ عالمــة  إبراهيــم  ينظــر:   7

.4٢ الحجــة: 

الكبــري والباحــث الحجــة:  العربيــة  الســامرايئ عالمــة  إبراهيــم   8

.185

ينظر: املصدر نفسه: 4٩ – 184.  ٩

ينظر: النحو العريب نقد وبناء: 8-7.  10

اللغة والحضارة: 15٢.  11

ينظر: العربية تواجه العرص: ٢1.  1٢

املصدر نفسه: ٢1.  13

النحو العريب نقد وبناء: ٢33.  14

تنمية اللغة العربية: ٢56.  15

النحو العريب نقد وبناء: ٢33.  16

هل من نحو جديد) بحث(: 55.  17

تنمية اللغة العربية: ٢56، وينظر: الفعل زمانه وأبنيته: 80.  18

هل من نحو جديد) بحث(: 56.  1٩

ينظر: املصدر نفسه: 60–61.  ٢0

املصدر نفسه: 61.  ٢1

النحو العريب نقد وبناء: ٩-10.  ٢٢

النحو العريب نقد وبناء: 10.  ٢3

املصدر نفسه: 10.  ٢4

هل من نحو جديد)بحث(: 5٩.  ٢5

املصدر نفسه: 56.  ٢6

هل من نحو جديد)بحث(: 58.  ٢7

املصدر نفسه: 58.  ٢8

)(الفعل زمانه وأبنيته: 3.  ٢٩

لسان العرب: )مادة عمل ( 13/ 504.  30

ينظــر: األشــباه والنظائــر: 1/ ٢٩3 –300، واللغــة والنحــو بــني   31

.18٩ والحديــث:  القديــم 

يف النحو العريب نقد وتوجيه: 100.  3٢

الرد عىل النحاة: 78.  33

ينظــر: يف حركــة تجديــد النحــو وتيســريه يف العــرص الحديــث:   34

النحــو: 1٩5-1٩4. 13٢، وإحيــاء 

نحو التيسري: 46.  35

يف النحو العريب نقد وتوجيه: 16.  36

)(املفتاح لتقريب النحو: 131.  37

النحو الوايف ) الهامش(:1/ 73.  38

النحو العريب نقد وبناء: ٢18.  3٩

الفعل زمانه و أبنيته: 1٢٩.  40

ينظر: الرد عىل النحاة: 78.  41

ينظر: الخصائص: 1/ 10٩ – 110.  4٢

النحو العريب نقد وبناء: 63.  43

التعريفات: 54.  44

)(اإليضاح يف علل النحو: 65-64.  45

العربية تواجه العرص: ٢4.  46

املصدر نفسه: 36-35.  47

رحلة يف املعجم التاريخي: ٢٩7 – ٢٩8.  48

النحو العريب نقد وبناء: 113.  4٩

ينظر: ارتشاف الرضب: ٢/ 17٢ –173.  50
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 مفهوم التكافوؤ الدينامي اأثره يف ترجمة 
معاين القراآن الكرمي

د. ألا سفيان محمد الحاج عبد املحمود
أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك،  جامعة طيبة املدينة املنورة

امللخص

هدفت الدراسة إىل الوقوف عىل مفهوم نظرية التكافؤ الدينامي ومدى صالحية تطبيقه يف ترجمة معاين القرآن 

الكريم وتوظيف ذلك وفق مقاصد القرآن الكريم الذي جاء ملخاطبة الناس كافة العريب منهم والعجمي، ومحاولة 

إلزالــة املعوقــات التــي تواجــه نــر معــاين القــرآن الكريــم يف ظــل التحديــات اللغويــة والتفســريية والتقنيــة واملرتبطــة 

بالنظريــات الحديثــة التــي تغــذو الفضــاء التقنــي يف كل وقــت وحــني، عــالوة عــىل اختــالف مــدارس املرتجمــني 

ومنازعاتهم الفكرية واملذهبية، ومدى فعالية هذه النظريات يف تطبيقها عىل نص القرآن الكريم ذي الخصوصية 

اإللهيــة، والــذي يحمــل الوجــوه املتعــددة مــن خــالل بعــدي البالغــة والتأويــل. اتبعــت الدراســة املنهــج االســتقرايئ 

التحليــيل وخلصــت اىل نتائــج منهــا: أنَّ القــرآن معجــز يف نصــه كــام أنَّــه معجــز يف ترجمتــه أيضــاً، أن الرتجمــة القرءانيــة 

غالبــاً مــا تتــم وفقــاً لرؤيــة املرتجــم ومذهبــه الفكــري. أنَّ املنهــج الدينامــي غــري مقبــول يف قضيــة ترجمــة القــرآن الكريــم 

ـه مدعــاة للتحريــف والتصحيــف. وتــويص الدراســة بإحــكام التنســيق بــني القامئــني عــىل أمــر الرتجمــة مــن أجــل  ألنَـّ

إبــالغ كتــاب اللــه للنــاس كافــة ســليام وفقــاً ملنهــج اإلســالم الوســطي وقيمــه املســتندة إىل الكتــاب والســنة املطهــرة.

ممدمة

اجتهــد العلــامء والباحثــون مــن قديــم الزمــن مــن خــالل 

مــا أوجــدوه مــن نظريــات واتجاهــات مختلفــة يف ســبيل 

الرتجمــة إىل تحقيــق الهــدف الــذي مــن أجلــه جــاءت 

بــني لغــة األصــل ولغــة  الرتجمــة وهــو إمكانيــة التطابــق 

النــص املرتجــم لــه.

تتحقــق معــاين  إذ ال  الرتجمــة  وهــذه هــي قضيــة 

الرتجمة إال إذا كان النص األصيل مطابقا إىل حد كبري 

النــص املرتجــم لــه، ومكافئــة لغــة األصــل إىل لغــة اآلخر.

وتحتــوي قضيــة ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم عــىل عــدة 

مضــالت عــىل الصعيديــن النظــري والتطبيقــي، وذلــك 

لخصوصية نص القرآن الكريم وقدســيته، بحيث تعجز 

أي لغــة مــن نقــل خصائــص القــرآن البالغيــة يف كافــة 

مســتوياتها اللغويــة والرتكيبيــة والدالليــة.
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وعــىل صعيــد املســتوى الــداليل فالقــرآن حــاّمل 

أوجه تختلف معانيه من مفرس إىل آخر فرتجمة معانيه 

تــزال  ال  لذلــك  التفســري،  أســاس قضيــة  عــىل  تنبنــي 

الرتجمــة بحاجــة إىل التدقيــق، وتوحيــد الجهــود للخروج 

برتجمــة تنقــل أصــح املعــاين املــرادة مــن النــص القــرآين 

الــذي هــو نــص تعبــدي تريعــي.

وهنا نريد الوقوف عىل بعض املشاكل التي تنتج 

الدينامــي يف ترجمــة معــاين  عنــد اســتخدام املنهــج 

مــن  آخــر  نــص  أي  بخــالف  القــرآن  الكريــم، الّن  القــرآن 

النصوص البرية سواًء كانت شعرية أو نرية. يف ظل 

االنفتــاح الكبــري بــني الثقافــات والشــعوب والحضــارات 

تزداد األهمية بالعناية بهذه القضايا التي تتعلق بالقرآن 

الكريــم ونــر معانيــه الصحيحــة وفــق خصائــص القــرآن 

ومقاصــده وخصائــص اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن مــن 

حيــث الشــكل واملضمــون.

إلهيــة  نــص ذو خصوصيــة  الكريــم  القــرآن  ومبــا أن 

نزولــه  عــن  مــن املســتحيل فضــالً،  واإلحاطــة مبعانيــه 

باللغة العربية والتي احتوت من الخصائص واألساليب 

أمــر غايــة يف  مــا يجعــل تصويــر ذلــك إىل لغــة أخــرى 

الصعوبــة، ويحتــاج إىل درايــة تامــة وإملــام بالغــة العربيــة 

األصــل، واللغــة املرتجــم لهــا، عــالوة عــىل درايــة وفهــم 

آخــر يخــّول للمرتجــم النظــر يف القــرآن الكريــم و معانيــه 

حتى تكون الرتجمة عىل النحو الذي يقبل ويؤدي قدر 

اإلمكان إىل إيصال املعنى وإيضاح املعلومة بالصورة 

املناســبة باألســلوب املناســب فيــام ال يتعــارض مــع 

القــرآن الكريــم وال قوانــني اللغــة العربيــة والتــي تحتــوي 

عىل املجاز والحذف والتشبيه واإلضامر واالستعارات 

املختلفــة وكثــري مــن أســاليب البالغــة.

وقد ُحِظَي القرآن الكريم اهتامم أطياف من الناس 

بــل  اختلفــت مذاهبهــم وتخصصاتهــم، ومقاصدهــم، 

وأديانهم مام أدى إىل وجود كثري من األخطاء الفادحة 

املقصــودة، وغــري املقصــودة. وعــىل الرغــم مــام قــام بــه 

كثــري مــن املرتجمــني يف مجــال ترجمــة القــرآن الكريــم إال 

أنه مازال هذا الحقل بكراً ويعج بكثري من األخطاء التي 

تحتــاج إىل نظــر املختصــني بهــذا الجانــب، ولهــذا جــاء 

هــذا البحــث للوقــوف عــىل إحــدى نظريــات الرتجمــة 

عنــد تعلقهــا برتجمــة القــرآن الكريــم وهــي نظريــة الرتجمــة 

عــن طريــق منهــج التكافــؤ الدينامــي.

تعجمة المعآن الكعيم

بدايــة ظهــور الرتجمــة كان منــذ صــدر اإلســالم، فقــد ذكــر 

ابن النديم أّن زيد بن ثابت2 تعلّم الرسيانية يف ستني 

يومــاً، ثــّم تعلـّـم الفارســية والروميــة. ويف العــرص األمــوي 

أورد ابــن خلّــكان عــن خالــد بــن يزيــد أنّــه أول مــن اهتــم 

بالرتجمــة، وقــرّب الفالســفة ورؤســاء كّل صنعــة، وأنّــه 

استخدم يف اإلسكندرية راهبا بيزنطيا اسمه )مرباس( 

)3(. عــىل الرغــم مــن هــذا كلـّـه، فــإّن املــادة املرتجمة عن 

اآلخرين كانت الطب والهندسة وغريهام، ثّم توسعت 

يف العــرص العبــايس وشــملت الفلســفة، واملنطــق، 

والعلــوم التجريبيــة، والكتــب الدينيــة.

أّمــا أن يكــون أحــد قــام برتجمــة القــرآن الكريــم فلــم 

يظهــر مــن قــال بذلــك أو فّكــر بــه. وورد عــن الجاحــظ أّن 

ترجمة الكتب الدينية صعبة وشاقة، ووعرة املسالك؛ 

ألنهــا مرتبطــة بفهــم الفكــر، والتعبــري عنــه، ولهــذا فهــي 

تحتاج من املرتجم أن يتكلّم عن املعاين يف الطبائع، 

وهذا معقود بالتوحيد. ومن هنا فالقرآن الكريم كتاب 

العــرب، وهــم أهــل الفصاحــة  ســاموّي معجــز تحــدى 

والبالغة والبيان، أن يأتوا بيء من مثل القرآن الكريم، 

فلــم يســتطيعوا - ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــريا - وهــو 

مــن صميــم كالمهــم.

ومبــا أن العلــامء اشــرتطوا أن يكــون املفــرس للقــرآن 

الكريــم ملــامً بجملــة مــن العلــوم فــإن مــن رشوط ترجمــة 

لغــة  الصحيحــة واملقبولــة إىل  الكريــم  القــرآن  معــاين 

أخــرى تقتــي رشطــا آخــر مهــامً عــالوة عــىل ذلك يجب 

توفــره للمرتجــم حتــى ال يقــع يف خطــأ القــول عــىل اللــه 

بغــري علــم.



184  مفهوم التكافؤ الدينامي أثعه   تعجمة مراين المعآن الكعيم

ومــن هــذه العلــوم علــوم العربيــة املختلفــة مــن لغــة 

القــرآن، وعلــم أصــول  ونحــو ورصف واشــتقاق وعلــوم 

الديــن، و علــم أســباب النــزول، وعلــم القصــص وعلــم 

الناســخ واملنســوخ، وعلــم الحديــث، إضافــة إىل علــم 

املوهبــة وهــو علــم يورثــه اللــه مــن عمــل مبــا علم.)َواتَُّقــوا 

ــُه(4 فاإلملــام بهــذه العلــوم هــو الــذي  ــَه َويَُعلُِّمُكــُم اللَّ اللَّ

يُخــوِّل لصاحبــه الــكالم يف كتــاب اللــه وإذا تعلــق األمــر 

بالرتجمة للغة أخرى يحتم إضافة رشوط تتعلق باللغة 

املرتجم لها من اإلملام بها إملاماً تاما بحيث ال تخفى 

عليه من أرسارها.وقد اشرتط الجاحظ يف املرتجم أن 

يكــون عــىل درجــة عاليــة مــن اإلحاطــة واملعرفــة باللغتــني 

بيانــه  يكــون  إليهــا، وأن  معــا؛ املرتجــم عنهــا واملرتجــم 

فيهــام متســاويا متكافئــا، أي: أن “يكــون بيانــه يف نفــس 

الرتجمــة يف وزن علمــه يف نفــس املعرفــة«)5(.

ويتميــز القــرآن الكريــم عــن ســائر النصــوص بأنــه نــص 

أحــكام وتريــع، ويحتــوي عــىل أســس ومبــادئ تنظيــم 

الظلــامت  مــن  للنــاس ويهــدف إىل إخراجهــم  الحيــاة 

إىل النــور. وهــو يحمــل رســالة عامليــة للنــاس كافــة عــىل 

اختالف ألسنتهم وألوانهم وهذا يعني أن ترجمة معاين 

القرآن من الرضورة مبكان. وأن نقل مراد الله كام أراده 

النــاس فيجــب عــىل املرتجــم  يريــده  اللــه وليــس كــام 

توخــي الحــذر الشــديد عنــد نقــل رســالة القــرآن الكريــم 

إىل لغــة أخــرى غــري اللغــة العربيــة فيحتــاج األمــر إىل ورع 

وأمانة حتى يدرأ عن نفســه الســخط والغضب بســبب 

الحــق  مــن كتــامن  اللــه بغــري علم.ويخــرج  القــول عــىل 

املذمــوم فقــد قــد قــال تعــاىل يف كتابــه الكريــم:«َواَل 
تَلِْبُســوا الَْحــقَّ ِبالْبَاِطــِل َوتَْكتُُمــوا الَْحــقَّ َوأَنْتـُـْم تَْعلَُمــوَن »6

ووفــق مــا تقــدم مــن بيــان يجــب التعامــل مــع ترجمــة 

شــديد،  وحــذر  تامــة  بقدســية  الكريــم  القــرآن  معــاين 

مــن  لــه  ملــا  األخــرى  النصــوص  مــع  التعامــل  بخــالف 

مــع  الدقــة  مــن  عــال  خصائــص ومميــزات. ومبســتوى 

التحــيل بالــورع والخــوف مــن اللــه تعــاىل وعــدم الخــروج 

مــن روح نــص القــرآن الكريــم حتــى ندخــل يف الرتجمــة 

الطاقــة  قــدر  اللــه  مــراد  مــن  يفهــم  مــا  الجائزة7.ونقــل 

البريــة. وعليــه، فــإن هــذا النــص بعــد ترجمتــه أليــة لغــة 

أخــرى وكيفــام كان نــوع هــذه الرتجمــة يحتــاج إىل بيــان 

وإقــرار بأنــه ليــس بنــص قــرآيّن، اليصلــح للتعبــد بــه، وال 

تجوز قراءته يف الصالة، »ألن ذلك يخرجه عن أن يكون 

هو القرآن املنزّل«)8(، وألنه كتاب الله تعاىل يفرتق عام 

كتبــه اإلنســان لنفســه أو لغــريه.

وقد أعطت نظريات الرتجمة النصوص التريعية 

عندهــم قدســية تتناســب مــع القانــون املرتجــم مــن هنــا 

يجب أن نأخذ هذه القدسية مع النصوص التريعية 

اإلســالمية عــىل رأســها القــرآن الكريــم، ويجــب أن يعطــى 

القرآن الكريم، من القدسية والتعظيم ما يليق به مكانة 

الكريــم.:”وإِن كالم  بالقــرآن  يتعلــق  األمــر  وقــدراً، ألنَّ 

اللــه جــّل ثنــاؤه أعــىل وأرفــع مــن أن يُضاهــى أَْو يُقابــل أَْو 

يعارض ِبِه كالم، وكيف ال يكون كذلك وهو كالم العيّل 

األعــىل، خالــق كّل لغــة ولســان”٩

يدخل يف ذلك أيضاً قضية تقسيم النصوص إىل 

نصوص ذات طابع قديس يضم الوحيني10، وهي أيضا 

تحتــوي عــىل أقســام منهــا نصــوص وعظيــة إرشــادية، 

كالخطــب، واملواعــظ ونحوهــا. ونصــوص إلهيــة وحييــه 

تريعية، كالقرآن الكريم، والحديث النبوي الريف، 

األنــواع للمنهــج  مــن هــذه  نــوع  فيجــب أن يخضــع كل 

الــذي يناســبه مــن الرتجمــة ويتــالءم مــع أهدافــه.

حميمة لظعية التكافؤ الديناميأ

هي نظرية يسعى املرتجم من خاللها إىل ترجمة النص 

األصــيل والبحــث عــن املعنــى الحقيقــي لــه وإيصالــه 

لآلخــر محــاوالً خلــق نفــس األثــر الــذي يحــدث عندمــا 

يقــرأ النــص األصــيل املرتجــم.

وهــي نظريــة عرفــت بـ)التأثــري املكافــئ( عنــد بعــض 

بـ)الرتجمــة  أيضــاً  وعــرف  بالرتجمــة  الكتــاب املهتمــني 

)نايــدا(11  التواصلية(عنــد بعضهــم اآلخــر وأخــريا جــاء 

وهــو واضــع هــذه النظريــة، وعرفــه مبصطلــح )التكافــؤ 
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الدينامــي( وحقيقتــه أنــه نظريــة يف الرتجمــة ترتكــز عــىل 

األثــر الــذي يحــدث مــن خــالل الرتجمــة، عوضــاً عــن نقــل 

لهــا  اللغــة املرتجــم  للقــارئ يف  املعنــى، وأن يحــرض 

اســتجابة مكافئــة ملــا يحصــل بالنــص األصــيل لقارئــه.

وبهــذا فهــي نظريــة تؤكــد عــىل )مبــدأ اإلتصــال( مام 

جعــل الرتجمــة بهــذا االعتبــار تنقســم إىل تكافــؤ دينامــي 

مضمــون  تعديــالت  عــىل  وتعتمــد  شــكيل.  وتطابــق 

الكالم مبا يتوافق مع ثقافة اآلخر، وال تعتمد الجوانب 

القواعديــة اللغويــة للغــة املرتجــم لهــا، فــدور املرتجــم 

بهذه النظرية هو تعويض نظام ثقايف ال تعويض معنى 

يقابلــه معنــى يف لغــة أخــرى.

ليســت  تكــون  أن  املنهــج  بهــذا  الرتجمــة  وميكــن 

مطابقة كلمة بكلمة أخرى بل هي أداة إيصال اجتامعية 

وظيفية، حيث يتم ذلك من خالل ربط صيغ وسلوك 

النــص ببيئــة وثقافــة مــن يرتجــم إىل لغتــه.

وتؤكــد هــذا املنهــج عــىل أهميــة إيجــاد املكافــئ 

التكافــؤ  يعجــز  والعبــارات عندمــا  لأللفــاظ  الوظيفــي 

التأثــري املطلــوب. إحــداث  عــن  الشــكيل 

وبناء عىل ذلك يجب عىل املرتجم إيجاد مكافئ 

لكلمــة )جبــل(، عندمــا ترتجــم إىل لغــة قــوم ال يعرفــون 

مــا معنــى كلمــة )جبــل( ومل يشــاهدوا جبــالً يف حياتهــم 

وكلمــة )صحــراء( عندمــا يرتجــم النــص إىل لغــة قــوم ال 

يعرفون الصحراء فهم ولدوا وعاشووا يف منطقة غابات 

ومل يخرجــوا منهــا، ولهــذا يتحتــم عــىل املرتجــم ابتــكار 

أســاليب تتناســب مــع ثقافــة وعقليــة مــن يرتجــم لهــم 

وهذا يتم عن طريق ما يطابق مصطلح التأويل يف بعض 

تعريفاتــه. ويفتــح بابــه عــىل مرصاعيــه فــال يكــون مقبــوالً 

عندمــا تتعلــق الرتجمــة بالنــص ذي الخصوصــة اإللهيــة.

ونوعيــة  عقليــة  تحــدد  املنهــج  بهــذا  والرتجمــة 

املرتجــم لهــم والقــراء وعقليتهــم قبــل البــدء يف عمليــة 

الرتجمــة، ويجــب أن يقــاس نجــاح الرتجمــة ذات التكافــؤ 

الدينامي من خالل مدى قدرة فهم الفئة املستهدفة 

بالرتجمــة.

 لظعية التكافؤ الدينامي يتقبماتها 
عىل المعآن الكعيم

ـه  أنَـّ أســاس  عــىل  الكريــم  القــرآن  نرتجــم  أن  أردنــا  إذا 

رســالة عامليــة للنــاس كافــة، وقــد نــزل عــىل بيئــة عربيــة 

صحراويــة مجمــوع ثقافتهــا مــا يعــرف بالثقافــة العربيــة، 

العربيــة  البيئــة  قــد أحتــوى عــىل مفاهيــم هــذه  نجــده 

الصحراويــة بخــالف أصحــاب البيئــات األخــرى ال تعــرف 

عن ثقافة الصحراء مثال شيئاً، ومن ذلك مثال كلامت 

مثل:«الجمل، والبحرية، والسائبة، والوصيلة، والحام، 

والبدن، واألزالم، واألنصاب، والشهر الحرام، والنيء، 

وغريها »وقد يشتمل عىل تراكيب ال ميكن فهمها من 

غــري صياغتهــا األصليــة والكشــف عــن معانيهــا الثانويــة 

الكافيــة يف الســياق التاريخــي واالجتامعــي أو الثقــايف 

العام مثل:«الطامة الكرى«، و »إذا وقعت الواقعة«. 

وغريهــا

والحاجــة إىل مكافئــات ديناميــة تــزداد يف ترجمــة 

األمثال والتشبيهات والكنايات مثل قوله تعاىل:« َولَْو 

تـَـَرى إِِذ الظَّالُِمــوَن يِف َغَمــرَاِت الَْمــْوِت »12.

ــَك يَكْ تََقــرَّ َعيُْنَهــا  وقولــه تعــاىل:« فَرََجْعَنــاَك إِىَل أُمِّ

َعْنــَك ِغطَــاَءَك  تَْحــزََن«13 وقولــه تعــاىل:« فََكَشــْفَنا  َواَل 

زَاَغــِت  َوإِْذ  تعــاىل:”  َحِديــٌد«14 وقولــه  الْيَــْوَم  فَبَــرَصَُك 

يجــد  وبهــذا  الَْحَناِجــَر »15.  الُْقلُــوُب  َوبَلََغــِت  اأْلَبَْصــاُر 

الباحــث نفســه مضطــراً الســتخدام ترجــامت تتناســب 

مــع خصوصيــة النــص واختــالف خــواص اللغــة العربيــة 

عــن اللغــة املرتجــم لهــا، وأن يْعَمــَد إىل أْن يبحــَث عــْن 

بــه الرتجمــة  الــذي جــاءت  تكافــٍؤ دينامــي لســد الفــراغ 

الشــكلية للقــرآن الكريــم وهــي مقابلــة نــص بنــص.

وتكمــن إشــكالية اســتخدام املنهــج الدينامــي يف 

ترجمة القرآن الكريم يف أن املرتجم يضع ما يراه مناسباً 

من املفاهيم املعروفة يف ثقافة املرتجم لهم، وذلك 

لإلستعاضة عن املفهوم الغائب من أجل تحقيق تأثري 

النــص األصــيل عــىل قــراء الرتجمة.وهــذا يطلــق العنــان 



186  مفهوم التكافؤ الدينامي أثعه   تعجمة مراين المعآن الكعيم

للمرتجــم بحيــث ال قيــد عليــه وال ضابــط لــه إال ثقافتــه 

ورسالته مام يؤدي إىل تحريف املعنى حسب سلوك 

املرتجــم ومنهجــه ومذهبــه وعلمــه.

إذاً فاملعيار يف املنهج الدينامي هو ذوق املرتجم 

وحسه، وورعه، وقصده، وبناًء عىل هذا املفهوم يجوز 

للمرتجــم بواســطة هــذا املنهــج أْن يرتجــم مــا شــاء كيــف 

شــاء! فعندمــا يريــد أْن يرتجــم مثــالً كلمــة )الجمــل( يف 

بُوا ِبآيَاتَِنا َواْســتَْكَرُوا َعْنَها اَل  قوله تعاىل:” إِنَّ الَِّذيَن كَذَّ

ــَج  ــَة َحتَّــى يَلِ ــاَمِء َواَل يَْدُخلُــوَن الَْجنَّ ــُح لَُهــْم أَبْــَواُب السَّ تَُفتَّ

الَْجَمــُل يِف َســمِّ الِْخيَــاِط وَكََذلِــَك نَْجــِزي الُْمْجرِِمــنَي”16، 

ميكن يرتجمها بكلمة )الفيل(، عندما يرتجم ألُناٍس يف 

بيئــة ال تعــرف الجمــل، ومل تــره وال يعيــش يف بيئتهــم، 

البيئــات الصحراويــة، وتوجــد  لــدي  فالجمــل معــروف 

مناطــق ال يعيــش فيهــا مثــل غابــات املــالوي17. فبجامع 

الضخامة بني الجمل والفيل، وتقريب معنى استحالة 

دخــول املجرمــني للجنــة يجــوز للمرتجــم وفــق املنهــج 

الدينامــي أْن يحــور يف الرتجمــة كلمــة الجمــل إىل كلمــة 

الفيــل. وذلــك إلحــداث نفــس األثــر الــذي يحدثــه النــص 

األصــيل عنــد قارئــه.

كام ميكن أن يرتجم كلمة الحامر يف قوله تعاىل:« 

كََمثَــِل الِْحــاَمِر يَْحِمــُل أَْســَفاًرا ِبئْــَس َمثَــُل الَْقــْوِم الَِّذيــَن 

ـِه “18 )بالبقــرة(؛ ألنَّ الحــامر ال يعيــش  بُــوا ِبآيَــاِت اللَـّ كَذَّ

يف بيئة املرتجم لهم وال يعرفونه كام أن البقرة معروفة 

هــذه  مبثــل  يقــوم  األثــر  فإلحــداث  بالغبــاء  عندهــم 

الرتجــامت.

وميكــن يف ترجمــة قولــه تعــاىل:« َمثـَـُل الَْجنَّــِة الَِّتــي 

ُوِعــَد الُْمتَُّقــوَن ِفيَهــا أَنَْهــاٌر ِمــْن َمــاٍء َغــرْيِ آِســٍن َوأَنَْهــاٌر ِمــْن 

ــاِرِبنَي  ٍة لِلشَّ لَــذَّ َخْمــٍر  ِمــْن  َوأَنَْهــاٌر  ْ طَْعُمــُه  يَتََغــريَّ لَــْم  لَــَنٍ 

ــى َولَُهــْم ِفيَهــا ِمــْن كُلِّ الثََّمــرَاِت  َوأَنَْهــاٌر ِمــْن َعَســٍل ُمَصفًّ

التــي أوردتهــا اآليــة  َربِِّهــْم”19 فاملروبــات  ِمــْن  َوَمْغِفــرٌَة 

تكــون  وقــد  معينــة،  بيئــات  غــري معروفــة يف  الكرميــة 

حســاً  تثــري  فــال  أولياتهــم،  مــن  ليــس  لكنهــا  معروفــة 

ملــن ال يعرفهــا وال تحقــق لــه متعــًة، فــإنَّ منهــج التكافــؤ 

مــن  املعــاين  هــذه  للمرتجــم مكافــأة  يجيــز  الدينامــي 

لــدى  مفضلــه  مبروبــات  واملروبــات  األوصــاف 

لهــا. البيئــات املرتجــم 

واعتــامداً عــىل حديــث أنــس -ريض اللــه عنــه- أَنَّ 

ُعَمَر بَْن الَْخطَّاِب ريض الله عنه قََرأَ َعىَل الِْمْنَرِ َوفاكَِهًة 

؟ ثم رجع  َوأَبًّا فََقاَل: َهِذِه الَْفاكَِهُة قَْد َعرَفَْناَها فاََم اأْلَبُّ

إىل نَْفِسِه فََقاَل: إِنَّ َهَذا لَُهَو التََّكلُُّف يَا عمر«.20 ميكن 

)أبــا(  الدينامــي تعويــض معنــى  التكافــؤ  أيضــاً ملنهــج 

مبعنــى معــروف مبلذتــه الكــرى إلحــداث األثــر الــذي 

يحدثــه النــص األصــيل عنــد قارئــه.

ومــام ال يختلــف فيــه اثنــان أنَّ املرتجمــني والفقهــاء 

املســلمني املختصــني لــن يقبلــوا بــأي وجــه مــن الوجــوه 

اعتــامد منهــج نظريــة التكافــؤ الدينامــي، بهــذه الطريقــة 

عىل إطالقها يف ترجمة معاين ومفاهيم القرآن الكريم 

ألنَّ هــذه الطريقــة يكــون لهــا أثــٌر كبــرٌي يف تحريــف رصيــح 

القرآن وفيه تشويٌه متعمٌد ملعنى كالم الله وهذا األمر 

مرفــوض يف الريعــة اإلســالمية.

ومل يحرم الفقهاء الرتجمة مطلقاً بهذه الصورة بل 

ميكــن نقــل املعــاين األصليــة إىل لغــة أجنبيــة؛ حيــث 

ال تقــرصِّ اللغــة األجنبيــة عــن تأديتهــا، قــال أبــو إســحاق 

الشاطبي يف “موافقاته”: “إن ترجمة القرآن عىل الوجه 

األول – يعني النظر إىل معانيه األصلية – ممكن، ومن 

جهتــه صــح تفســري القــرآن وبيــان معانيــه للعامــة، ومــن 

ليــس لــه فهــم يقــوى عــىل تحصيــل معانيــه، وكان ذلــك 

ــة  جائــزًا باتِّفــاق أهــل اإلســالم، فصــاَر هــذا االتِّفــاق ُحجَّ

أنَّ  الرتجمــة عــىل املعنــى األصــيل”)21(.إال  ــة  يف ِصحَّ

الرتجمــة عــن طريــق املنهــج التكافــؤ الدينامــي قــد تــؤدي 

إىل التبديل والتحريف والتشويه يف القرآن الكريم وهنا 

تكمــن اإلشــكالية.

إشكاليات النظعية يالعد عليهاأ

التكافــؤ  فهــم  يعجــز  التــي  الثقــايف  االختــالف  قضيــة 

الدينامــي عــن وصفهــا ونقلهــا بصــورة صحيحــة إىل لغــة 
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أخــرى، تختلــف ثقافتهــا عــن ثقافــة البيئــة التــي نــزل بهــا 

القرآن الكريم، مجرد قضية تقوم عىل حقيقة االفرتاض 

فقــط ال غــري، ألنَّ تبــادل الثقافــات بــني الشــعوب وارد 

وبدرجــٍة عاليــٍة جــداً، خاصــًةً يف ظــل التقنيــات الحديثة 

وانتشــار وســائل الحصــول عــىل املعلومــة، إذ إنَّــه ليــس 

بالــرضورة مثــالً وجــود الجمــل يف جــزر املــالوي، حتــى 

يكــون معروفــاً لديهــم، وليــس بالــرضورة وجــود الجمــل 

بجزيــرة بوكيــت22 حتــى يكــون معروفــاً عندهــم ويفهمــوا 

حقيقتــه وذلــك إلمكانيــة حــدوث التبــادل الثقــايف بــني 

الشــعوب، وأنَّ املفاهيــم الغائبــة عــن بيئــة معينــة لــْن 

بــني الشــعوب  تكــون غائبــة إىل األبــد، ألنَّ االحتــكاك 

يوجــب التبــادل الثقــايف ولــو بعــد حــني.

أنهــا  الدينامــي  التكافــؤ  نظريــة  عــىل  يؤخــذ  ومــام 

تســعى إىل إعفــاء القــراء مــن إجهــاد فكرهــم، وإعــامل 

عقلهم، يف النص املرتجم. فهو يريد أْن يقِدم لهم كلَّ 

يشٍء جاهــزاً، ويف ســبيل تحقيــق ذلــك نــادى املنهــج 

بــني  الثقافيــة  بتجــاوز االختالفــات والفــروق  الدينامــي 

وإعــادة  يتــم محورتــه  مفهــوم جديــد  فــأي  الشــعوب، 

تصويره مبا هو مألوف يف لغة اآلخر.كام يشتمل القرآن 

الكريــم عــىل آيــات كثــرية تحتمــل وجوًهــا من التأويل، وال 

سيام اآليات املتشابهة؛ كآيات الصفات، كام يتضمن 

األشــباه  معــاين ودالالت يف  األلفــاظ  عــىل مســتوى 

والنظائــر، ومــام أغفلــه منهــج نظريــة التكافــؤ الدينامــي 

الــواردة قــد تكــون أهــم يشء يف النــص  أنَّ املفاهيــم 

األصــيل مثل:مفهــوم الصــالة والــزكاة والحــج وغريهــا.

فــال يطلــق العنــان للمرتجــم يف اســتخدام مــا يحلــو 

الــذي  األثــر  نقــل  الرتجمــة بحجــة  مــن مفاهيــم يف  لــه 

يحدثــه النــص األصــيل يف الرتجمــة.

الخامتة

نخلــص إىل أنَّ ترجمــة القــرآن الكريــم عــن طريــق املنهــج 

الدينامــي أمــراً ال يقبــل مــن الناحيــة الدينيــة التــي تعتمــد 

منهــج قولــه -صــىل اللــه عليــه وســلم- »رحــم اللــه امــرأً 

أّداهــا كــام ســمعها “٢3؛  ثــّم  ســمع مقالتــي فوعاهــا، 

يف  مطلــوب  يشء  ســمعها  كــام  املعنــى  فتأديــت 

ترجمــة املعــاين وأي تحويــر للمعنــي يفقــد الكلمــة يف 

الغالب املراد منها، ألنها ستفقد خصائصها البالغية، 

وأرسارهــا الدالليــة، فلغــة القــرآن الكريــم العربيــة تتحــدى 

البيــان  الكريــم ؛ و  القــرآن  إليهــا  أخــرى ترجمــة  لغــة  أّي 

يتــالىش حتــى  الكريــم  القــرآن  بــه  يتميــز  الــذي  املعجــز 

يف أكــر الرتجــامت دقـّـة. أمــا إدعــاء عــدم إحاطــة بعــض 

بهــا  نــزل  التــي  العربيــة الصحراويــة  بالثقافــة  الشــعوب 

القــرآن الكريــم، يعتــر رضبــاً مــن الخيــال فقــط ال غــري؛ 

النَـّـه ثبــت أنَّ الشــعوب تتبــادل الثقافــات بصــورة كبــرية 

خاصة يف ظل االنفتاح عىل العامل بواسطة التقنيات 

والرتجمــة  بالترصيــح  مطالــب  و«املرتجــم  الحديثــة. 

الشارحة من أجل تجنب تضليل فهم القارئ٢4. وهذا 

ال ينطبق عىل الرتجمة بواسطة املنهج الدينامي، عند 

اســتخدامه يف ترجمــة معــاين القــرآن الكريــم.

أّن علــم داللــة  البحــث كذلــك  ويظهــر مــن خــالل 

النوعيــة يف  إضافاتــه  لــه  الكريــم  القــرآن  األلفــاظ يف 

الرتجمــة، فهــو علــم واســع، وال يســتطيع مرتجــم اإلحاطــة 

بأرساره الكثرية والكبرية والعجيبة، ومن الصعب التعامل 

مــع هــذا العلــم ونقلــه إىل لغــة املرتجــم لــه. فتظــل كل 

الرتجــامت للقــرآن الكريــم مجــرد تقريــب للمعنــى الغــري. 

وأي تحويــر للمعنــى يــؤدي إىل زيــادة أو نقصــان ال يــراد.

لغــة الرتجمــة  تُْفِقــُد  أنَّ الرتجمــة  لنــا جليــاً  ويتبــني 

املعنى املحكم، وتحتفظ باملعنى املكافئ، و املعنى 

املكافــئ ال يحتفــظ بــروح النــص التــي أشــار إليهــا يوجــني 

تفقــد  القــرآن  ترجمــة معــاين  كانــت  وإذا  نايــدا.  البــري 

أوال ًاملعنــى املحكــم، وثانيــاً روح النــص، ثالثــاً وأساســاً 

الرؤيــة القرآنيــة، وقــد تــؤدي أحيانــاً إىل مخالفــة مقصــد 

مــن مقاصــد القــرآن الكريــم نفســه، وبهــذه االعتبــارات 

يتبنّي لنا أّن النص اإللهي -واملقصود به القرآن الكريم- 

ميكــن أْن يســتعي عــىل الرتجمــة الشــكلية فضــالً عــن 

النــص  روح  وإيصــال  باملضمــون  تهتــم  التــي  الرتجمــة 
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وإحــداث نفــس األثــر الــذي يحدثــه النــص األصــيل. ومــن 

ـه  نتائــج هــذا البحــث أنَّ القــرآن معجــز يف نصــه كــام أنَـّ

معجــز يف ترجمتــه أيضــاً، أن الرتجمــة القرءانيــة غالبــاً مــا 

تتــم وفقــاً لرؤيــة املرتجــم ومذهبــه الفكــري. أنَّ املنهــج 

الدينامي غري مقبول يف قضية ترجمة القرآن الكريم ألنَّه 

مدعاة للتحريف والتصحيف. وتويص الدراسة بإحكام 

التنســيق بــني القامئــني عــىل أمــر الرتجمــة مــن أجــل إبــالغ 

كتــاب اللــه للنــاس كافــة ســليام وفقــاً ملنهــج اإلســالم 

الوسطي وقيمه املستندة إىل الكتاب والسنة املطهرة.

وأنَّ ترجمــة معــاين القــرآن املعجــز ونقــل مفهومــه 

بحاجــة إىل أشــياء كثــرية ينــدر اجتامعهــا عنــد املرتجــم 

واإلعجــاز  الداللــة،  وعلــم  املناســبات،  علــم  منهــا: 

التــي  األّمــة  فكــر  فكــري ومعــريف يف  وإطــار  البيــاين، 

نــزل القــرآن بلغتهــا، وكذلــك فكــر األمــة التــي ســيرتجم 

القــرآن لهــا، فضــالً عــن علــوم اللغــة املختلفــة الواســعة، 

الرعيــة. والعلــوم 

املصادر ياملعاجع

ابــن تيميــة: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن 	 

تيميــة الحــراين الحنبــيل، بغيــة املرتــاد يف الــرد عــىل املتفلســفة 

والقرامطــة والباطنيــة، ت:مــوىس الدويــش نر:مكتبــة العلــوم 

والحكــم، املدينــة املنــورة، اململكــة العربيــة الســعودية، ط 3، 

1415هـ/1٩٩5م

ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان / أبــو العبــاس 	 

شــمس الديــن أحمــد بــن خلــكان؛ ت: إحســان عبــاس، بــريوت: 

دار صــادر، ط 1، 1٩٩4 م.

ابــن فــارس أبــو الحســني، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي 	 

الــرازي، )املتــوىف: 3٩5هـــ(، الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة 

ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا، نرمحمــد عــيل بيضــون، 

الطبعــة األوىل 1418هـــ-1٩٩7.

ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم 	 

بــن قتيبــة؛ تحقيــق: أحمــد صقــر، القاهــرة: مكتبــة دار الــرتاث، ط 

٢، 14٢7 هـ، ٢006 م.

ابــن كثــري، أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر القــريش الدمشــقي، 	 

774 هـــ، تفســري القــرآن العظيــم، ت: ســامي بــن محمــد ســالمة، 

دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 14٢0هـــ - 1٩٩٩.

األصفهــاين، أيب نعيــم، حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء،، دار 	 

الكتــاب العــريب، بــريوت، 1405هـــ.

 	 ، ) ٢55هـــ )ت حــظ  للجا ن  لحيــوا ا ن  لحيــوا ا حــظ،  لجا ا

العــريب،  الــرتاث  إحيــاء  دار  هــارون،  محمــد  تح:عبدالســالم 

1٩65م(.  - 1385هـــ  ( بــريوت، 

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد ســري أعــالم النبــالء؛ 	 

مؤسســة  بــريوت:  األرنــؤوط،  شــعيب  بــإرشاف  ت:جامعــة 

الرســالة، ط 3، 1405 هـــ.

الشاطبي: املوافقات يف أصول الريعة، الشاطبي، ابراهيم 	 

املكتبــة  اللــه،  عبــد  دراز  تحقيــق:  اســحاق،  أبــو  مــوىس،  بــن 

الكــرى، 1٩75 التجاريــة 

املــورد، مصطفــى عبدالحميــد،، نظريــة الجاحــظ يف الرتجمــة. 	 

13٩٩- 1٩78م.

النيســابوري، محمــد بــن عبــد اللــه، الحاكــم املســتدرك عــىل 	 

الصحيحــني، ت: مصطفــى عطــا، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، 

ط1، 1411هـــ - 1٩٩1م.

النجــار، 	  ماجــد  ترجمــة،  الرتجمــة،  علــم  نحــو  نيــدا،  يوجــني 

.1٩76 العــراق،  اإلعــالم،  وزارة  مطبوعــات 

الهوامش

اســتاذ التفســري وعلــوم القــرآن املشــارك- قســم القــرآن الكريــم   1

والدراســات اإلســالمية- كليــة العلــوم واآلداب -جامعــة طيبــة- 

املدينــة املنــورة

زيد بن ثابت هو زيد بن ثابت ابن الضحاك بن زيد بن لوذان   ٢

بن عمرو شيخ املقرئني، والفرضيني مفتي املدينة وأبو خارجة 

الخزرجــي، النجــاري األنصــاري كاتــب الوحــي، ريض اللــه عنــه 
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حــدث عــن النبــي - صــىل اللــه عليــه وســلم- وعــن صاحبيــه. 

وقــرأ عليــه القــرآن بعضــه أو كلــه، ومناقبــه جمــة. قــال زيــد: قــال 

يل رســول اللــه: أتحســن الرسيانيــة؟ قلــت:ال قــال: فتعلمهــا 

فتعلمتهــا يف ســبعة عــر يومــاً« تــويف ســنة 45هـــ الذهبــي / 

شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد ســري أعــالم النبــالء؛ ت:جامعــة 

بــإرشاف شــعيب األرنــؤوط، بــريوت: مؤسســة الرســالة، ط 3، 

1405 هـــ. ٢/4٢6

ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان / أبــو العبــاس   3

بــن خلــكان؛ تحقيــق: إحســان عبــاس،  الديــن أحمــد  شــمس 

بــريوت: دار صــادر، ط 1، 1٩٩4 م. ٢/٢٢4

سورة البقرة اآلية ٢8٢  4

الرتجمــة،  الجاحــظ يف  ونظريــة  الحيــوان، 76/1،  الجاحــظ،   5

ص:44، وينظــر رشوط املرتجــم يف كتــاب لغــة القــرآن الكريــم 

.537-536 ص: 

سورة البقرة اآلية 4٢  6

أنواع الرتجمة جواز تفهيم معاين القرآن أو نقل معانيه ال يكون   7

إال عــىل وجــه البيــان الشــمويل الــذي ال يتعلــق بــه إعجــاز لغــوي 

مــع عــدم ادعــاء أن هــذا املرتَجــم هــو القــرآن، ألن القــرآن ال يتجــزأ 

وال يتعــدد بــل هــو كتــاب واحــد؛ كالم اللــه تعــاىل املنــزل عــىل 

قلــب رســول اللــه هدايــة للنــاس كافــة.

هــو قــول ابــن تيميــة يف بغيــة املرتــاد منقــول عــن لغــة القــرآن   8

.555 ص:  الكريــم، 

ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم   ٩

بــن قتيبــة؛ تحقيــق: أحمــد صقــر، القاهــرة: مكتبــة دار الــرتاث، 

ط ٢، 14٢7 هـ، ٢006 م.ص: 16. و ابن فارس أبو الحسني، 

)املتــوىف:  الــرازي،  القزوينــي  زكريــاء  بــن  فــارس  بــن  أحمــد 

3٩5هـــ(، الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن 

العــرب يف كالمهــا، نرمحمــد عــيل بيضــون، الطبعــة األوىل 

1418هـــ-1٩٩7، ص: 18.

الوحيني املقصود بهام: الكتاب والسنة  10

يوجــني نايدا:مرتجــم ولغــوي معــارص وهــو واضــع نظريــة التكافــؤ   11

 ،1٩14 عــام  أوكالهومــا  مدينــة  نايــدا يف  ولــد  الديناميــي 

عــام  الــرف  منهــا مبرتبــة  وتخــرج  كاليفورنيــا  بجامعــة  وتعلــم 

حيــث  وايكليــف،  كامــب  مبعهــد  التحــق  وبعدهــا   ،1٩36

تــدرس نظريــات ترجمــة اإلنجيــل. وقــد كان نايــدا مــن األعضــاء 

املؤسسني لجمعية وايكليف ملرتجمي اإلنجيل والتحق نايدا 

عام 1٩37 بجامعة جنوب كاليفورنيا حيث حصل عىل درجة 

املاجســتري يف اللغــة اليونانيــة لإلنجيــل الجديــد عــام 1٩3٩. 

وحصــل يف العــام 1٩43 عــىل درجــة الدكتــوراه يف اللغويــات 

نظريــات  مجــايل  رائــداً يف  فاصبــح  ميتشــيغان  مــن جامعــة 

الرتجمــة واللغويات.)ويكبيديــا(

سورة األنعام اآلية ٩3  1٢

سورة طه اآلية 40  13

سورة ق اآلية ٢٢  14

سورة األحزاب اآلية 10  15

سورة األعراف اآلية 40  16

إحدى دول جنوب رشق أفريقيا  17

سورة الجمعة اآلية 5  18

سورة محمد اآلية 15  1٩

الحديث أورده ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش   ٢0

الدمشــقي، 774 هـــ، تفســري القــرآن العظيــم، ت: ســامي بــن 

الثانيــة  الطبعــة:  والتوزيــع،  للنــر  محمــد ســالمة، دار طيبــة 

14٢0هـــ - 1٩٩٩ م 1٢/1، وأخرجــه الحاكــم يف املســتدرك 

)٢/ 514( مــن طريــق يزيــد عــن حميــد بــه، وقــال: “صحيــح عــىل 

رشط الشــيخني ومل يخرجــاه” وغريهــام

الشــاطبي: املوافقــات يف أصــول الريعــة، ص 68، وينظــر،   ٢1

القــرآن، ص 88. ابــن قتيبــة: تأويــل مشــكل 

بوكيــت تعتــر جزيــرة بوكيــت مــن أشــهر الجــزر الســياحية يف   ٢٢

العاصمــة  عــن  تبعــد  التلــة،  بوكيــت  كلمــة  وتعنــي  تايالنــد، 

الســياحية  يقــارب 863كــم، وتتميــز مبنتجعاتهــا  بانكــوك مبــا 

الراقية، باإلضافة إىل املطاعم، واألسواق الشهرية، واملتاحف 

تايالنــد.  لهــا مكانــة ســياحية متميــزة يف  مــام جعــل  األثريــة، 

تعتــر جزيــرة بوكيــت مســتقلة مــن الناحيــة التجاريــة والســياحية 

واالجتامعيــة عــن تايالنــد نوعــاً مــا، حيــث يعيــش عــىل الجزيــرة 

البوذيــني، والصينيــني، باإلضافــة إىل املســلمني  خليــط مــن 

والغجــر، ويتميــز جوهــا بكونــه اســتوايئ حــار، فهــو ماطــر يف 

الصيــف، ودافــئ يف الشــتاء.

األصفهــاين، أيب نعيــم، حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء،، دار   ٢3

الكتــاب العــريب، بــريوت، 1405هـــ.5/ 105

النجــار،  ماجــد  ترجمــة،  الرتجمــة،  علــم  نحــو  نيــدا،  يوجــني   ٢4

ص436  ،1٩76 العــراق،  اإلعــالم،  وزارة  مطبوعــات 
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 مناذج من ق�سايا الأقليات امل�سلمة: 
امل�سلمون يف كريل اأمنوذجًا

عبد الواسع الكل
الجامعة اإلسالميّة العامليّة ماليزيا، اإلرشاف: األستاذ الدكتور/ عارف عيل عارف القره داغي

امللخص

تعد كريال من إحدى الواليات الهندية التي تقع يف الجنوب الغريب من شــبه القارة الهندية وهي منطقة ســاحلية، 

مطلــة عــىل البحــر العــريب وعــىل املحيــط الهنــدي، متتــاز عــن غريهــا مبوقعهــا الجغــرايف املتميــز ولهــا تقاليــد رائعــة 

يشارك فيها جميع السكان دون النظر إىل أديانهم ومذاهبهم االعتقادية، وهذا ما جعلها بخالف املناطق األخرى 

منطقــة هادئــة مطمئنــة تعيــش يف مــودة وســالم. واألقليــة املســملة يف كــريال تواجــه قضايــا عديــدة تســتلزم جوابًــا 

يف ضــوء مقاصــد الريعــة حيــث إن لهــا تأثــريًا حاســاًم يف تحديــد مجــرى املجتمــع مثــل تنــاول قرابــني الهنــدوس 

املقدمــة –غــري الذبائــح- آللهتهــم، واملشــاركة يف الرقــوص الهيكليــة1، والنــكاح مــن الهندوســيات باعتبارهــم أهــل 

الكتــاب يف نظــر بعضهــم، ونــر املحرمــات يف القنــوات اإلســالمية وغريهــا. هــذه القضايــا رمبــا تظهــر عــىل أنهــا أمــور 

ســهلة وبســيطة، إال أن لهــا جهــة أخــرى تؤثــر يف عالقــة املســلمني بغريهــم أو يف القيــام بالدعــوة اإلســالمية بينهــم، 

فــال بــد مــن أن تكــون املواقــف التــي يتخذهــا املســلم يف هــذه الحــاالت تخــدم الدعــوة، مــع الحــذر بعــدم إلصــاق 

الســلبيات باإلســالم. وعــىل هــذا األســاس، جــاء البحــث محاولــة لدراســة موضــوع – منــاذج مــن قضايــا األقليــات يف 

ضــوء مقاصــد الريعــة: واليــة كــريال بالهنــد أمنوذجــاً - لوضــع أحــكام للقضايــا الفقهيــة املهمــة التــي تواجههــا األقليــة 

املســلمة يف كــريال يف ضــوء مقاصــد الريعــة.

املمدمة

كــريال إحــدى الواليــات الهنديــة التــي تقــع يف الجنــوب 

الغــريب مــن شــبه القــارة الهنديــة وهــي منطقــة ســاحلية، 

تطــّل عــىل البحــر العــريب وعــىل املحيــط الهنــدي، تبلــغ 

مساحتها 38863 كم، يحدها البحر العريب من الغرب 

نــادو« مــن الــرق و«كرنــادكا«  والجنــوب وواليــة »متــل 

الجغــرايف  الشــامل، ومتتــاز عــن غريهــا مبوقعهــا  مــن 

املتميــز ولهــا تقاليــد رائعــة يشــارك فيهــا جميــع الســكان 

دون النظر إىل أديانهم ومذاهبهم االعتقادية، وهذا ما 

جعلهــا بخــالف املناطــق األخــرى منطقــة هادئــة مطمئنــة 
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تعيش يف مودة وسالم، يف حني أن بقية الواليات يف 

الهند تعاين من الشغب الطائفي والعنف الديني منذ 

قــرون طويلــة، ففــي اآلونــة األخــرية بعــد أن اعتلــت القــوة 

الفاسية الحكم أصبح الخطر يحيط بها من كل جانب.

التــي  والدراســات  األبحــاث  مــن  العديــد  هنــاك 

بحثــت موضــوع فقــه األقليــات، غــري أن القضايــا التــي 

تواجههــا األقليــات املســلمة يف أنحــاء العــامل يختلــف 

بعضهــا عــن بعــض. فاألقليــة املســلمة يف كــريال أيًضــا 

تواجــه نــوازل فقهيــة عديــدة قلــام يوجــد مثيــل لهــا يف 

افتتــاح املؤسســات واملؤمتــرات  العــامل، مثــل حكــم 

لهــا عالقــة  إن  2 –أي املصبــاح- حيــث  نِلَِولَــّكْ بإنــارة 

بعبــادة النــار التــي هــي مشــهورة لــدى الهنــدوس، وذبــح 

الطعــام  قــوم يعبدونهــا، وتنــاول  أمــام  البقــر لألضحيــة 

الرقــوص  واملشــاركة يف  الهنــدوس،  آللهــة  املقــدم 

الهيكليــة، والــزواج مــن الهندوســيات عــىل أنهــا مــن أهــل 

الكتــاب وغريهــا مــن األمــور التــي قــد يواجههــا املســلم 

والتــي ال بــد أن يكــون للقامئــني بالريعــة حكــم فيهــا.

إىل  بالنســبة  جــداً  خطــرية  تعتــر  القضايــا  هــذه 

األقليــة املســلمة يف كــريال؛ إذ إن لهــا تأثــريًا بالغــاً يف 

القيــام بالدعــوة اإلســالمية ويف املحافظــة عــىل الهويــة 

الدينية. ولذلك جاء البحث يحمل يف طياته مبحثني؛ 

فيهــا؛  املســلمني  وأحــوال  كــريال: خصائصهــا  األول: 

والثاين: قضايا األقلية املسلمة يف كريال وحلولها يف 

ضــوء النصــوص الرعيــة.

 املبحث ا يلأ كرالأ  صائصها 
يأحوال املسلم  فيها

كــريال  يف  املســلمة  األقليــة  قضايــا  يف  البحــث  إن 

يســتلزم بيــان مــا يتعلــق بتلــك الواليــة مــن الخصائــص 

االجتامعيــة والجغرافيــة مــع اإلشــارة إىل بعــض النــامذج 

التعايــش والتســامح  تــدل عــىل صــور  التــي  التاريخيــة 

حتــى تكــون مبثابــة مقدمــة ملعالجــة قضاياهــا يف ضــوء 

النصوص الرعية. ولذلك جاء هذا املبحث يشتمل 

عــىل أربعــة مطالــب؛ األول: خصائــص كــريال الجغرافيــة 

واالجتامعيــة

املقلب ا يلأ  صائص كرال الجغعافية ي االجتامعية

القــارة  كــريال واليــة تقــع يف الجنــوب الغــريب مــن شــبه 

الهنديــة وهــي التــي تعــد مــن أقــىص واليــات الهنــد تبعد 

عــن عاصمتهــا حــوايل ٢600 كيلومــرت. ولذلــك حــني 

مــن  بــد  كــريال وازدهارهــا ال  يــرسد الحديــث عــن واليــة 

اإلشــارة إىل خصائصهــا الجغرافيــة خاصــة أنهــا كانــت 

محــل اهتــامم لــدى األجانــب يف شــبه القــارة الهنديــة، 

فاملناطق الســاحلية التي متتد فيها من »كوومل« إىل 

»كارسكــود« هــو مــا ســاعدها بــأن تكــون ملتقــى التجــار 

والــزوار لحاجاتهــم التجاريــة والســياحية وغريهــام. هــذا 

نرســل  راجــا حــني كتــب »حــني  إليــه املــؤرخ  أشــار  مــا 

أنظارنــا إىل التاريــخ نجــد أن مينــاء »كالكــوت« كان مــن 

الــذي أصبــح ســبباً الزدهــار  الهنــد، وهــو  أهــم موانــئ 

مدينــة كالكــوت اقتصاديــاً، واجتامعيــاً، ألنــه كان مركــز 

الهنــد والعــرب، وهــذه الشــهرة والســمعة  بــني  ارتبــاط 

التــي نالهــا مينــاء كالكــوت حــني بــدأ األجانــب التحــدث 

عنها، جلبت إليها الرتغايني والهوالنديني والفرنسيني 

والريطانيــني وغريهــم.«3 وهــذا الطريــق قــد أشــار إليــه 

الشــيخ محــي الديــن اآللــوايئ فأطــال الــكالم عــن الطــرق 

التــي ربطــت بــني الهنــد والعــرب، حيــث قــال إن: »مــن 

الناحية الجغرافية، ومن أهمها: شواطئ الهند الغربية 

الواقعــة يف بحــر العــرب التــي كانــت مركــز ارتيــاد التجــار 

والرحــل العــرب منــذ أقــدم العصــور يف البــالد الهنديــة 

ويف طريقتهــم إىل جزيــرة ســيالن وإىل الصــني وجــاوة 
وغريهــا مــن بلــدان الــرق األقــىص«.4

وإن دولــة الهنــد كان يقصدهــا العــرب يف قديــم 

النــادرة واألحجــار  التوابــل  مــن  الزمــان ملــا يوجــد فيهــا 

الكرمية الثمينة واملصنوعات النفيسة كالسيوف التي 

أيــام الجاهليــة  يســتخدمها العــرب كثــرياً يف الحــروب 

وبعدهــا، ولذلــك فــإن كعــب بــن زهــري ريض اللــه عنــه 

بـــ  املشــهورة وصفــه  بقصيدتــه  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  مــدح  حــني 
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»املهنــد«5 أي الســيف املصنــوع يف الهنــد. وإن ذكــر 

هــذا الســيف املصنــوع يف الهنــد يــدل عــىل أن العــرب 

كانــوا يســتوردون األســلحة الحربيــة مــن الهنــد، فجودتهــا 

وقدرتهــا عــىل تحمــل القتــال افتخــر الشــاعر بهــا وشــبه 

بــه أقــوى مــن  بــد أن يكــون املشــبه  بهــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــال 

وهــذه  اللغــة.  يف  التشــبيه  معايــري  حســب  املشــبه 

العالقة التجارية التي ُوجدت بني الهند والعرب ترجع 

جذورهــا إىل نحــو ألــف ســنة قبــل امليــالد فاملنتجــات 

التــي امتــازت بهــا الهنــد –خاصــة كــريال- مثــل التوابــل 

واألحجــار الكرميــة والبخــور والعــاج وغريهــا كانــت توجــد 

آنذاك يف مرص وفلسطني وغريها من الدول العربية، 

وهــذا مــا يشــري إليــه الشــيخ زيــن الديــن املخــدوم حــني 

بــني تاريــخ العالقــة بــني العــرب والهنــد قائــالً »لعــل صلــة 

العــرب ببــالد املليبــار هــي أقــدم الصــالت القامئــة بــني 

املليباريــني وغريهــم مــن األمــم والحضــارات القدميــة، 

فقــد كانــت الهنــد والبــالد العربيــة عــىل صلــة تجاريــة 

مســتمرة، واملالحــة العربيــة ويف امليــاه الهنديــة كانــت 

معهــودة قبــل اإلســالم بقــرون عديــدة، حتــى إن اللغــة 

العربية قد وصلت إىل شبه القارة الهندية قبل اإلسالم 

بزمن بعيد عىل يد التجار واملالحني العرب، حتى ورد 

الشــهرية »املهابهاراتــا«  الهنديــة  ذكرهــا يف امللحمــة 

يف أنهــا كانــت لغــة التخاطــب الــرسي أثنــاء حــرب كــورو 

وباندوينــم، وقيــل إن الكلدانيــني حاولــوا توثيــق الروابــط 
التجاريــة مــع مليبــار قبــل ألفــي عــام للميــالد«.6

وكانــت كــريال مــن أهــم املراكــز التجاريــة يف الهنــد 

آنــذاك لشــواطئها املرتاميــة األطــراف ولوجــود املوانــئ 

التــي كانــت يهتــم بهــا التجــار حتــى أصبحــت مركــزاً مهــامً 

كــريال  فــكان مينــاء مرسيــس7 يف  البحريــة  التجــارة  يف 

يسيطر عىل التجارة البحرية يف تلك املنطقة الواسعة 

حتــى عــد أكــر مينــاء فصــار لــه شــأن عظيــم يف التجــارة 

الرابــع  القــرن  القــرن األول امليــالدي إىل  الدوليــة منــذ 

التجــار مــن  التقــاء  عــر امليــالدي، فقــد كان موضــع 

نحــو ثالثــني دولــة مبــا فيهــا الــروم وأفريقيــا وجزيــرة العــرب 

و البلــدان املجــاورة للهنــد، يقصدونهــا ألجــل التجــارة 

والســياحة وكان يقــع عــىل الخــط البحــري الطويــل الــذي 

كان يسمى طريق الحرير، وهذا الخط كان مبثابة جرس 

يربــط بــني أوروبــا والصــني ويــدور حولــه كثــري مــن الــدول 

وإيــران ورسيالنــكا وإندونيســيا  مــرص والصومــال  مثــل 

وفيتنام وغريها، يف حني أن املوانئ األخرى يف الهند 

مل تكــن يف طريقــه التجــاري إىل دولــة أخــرى، بــل كان 

يصــل إليهــا مــن يريدهــا ألغــراض فرديــة.

والعــرب مل يكونــوا يأتــون إىل »مرسيــس« ملجــرد 

بــل كانــوا يقومــون بالوســائط  إليــه،  رشاء مــا يحتاجــون 

باملليبــار  عهــدوا  العاملــي مبــا  الســوق  التجاريــة يف 

وببضائعهــا وســلعها مــن كــرة زيارتهــم إياهــا كــام يقــول 

املليبــار  يفــدون إىل  العــرب  »وكان  األول  املخــدوم 

بقــرون عديــدة، وكانــت  قبــل عهــد االســكندر األعظــم 

محصوالتهــا تصــدر إىل ســواحل جنــوب جزيــرة العــرب 

عــر الخليــج العــريب، ومــن هنــاك كان التجــار العــرب 

ينقلونهــا إىل »تدمــر« بســوريا، و«االســكندرية« مبــرص 

عن طريق الحجاز. وأما التجار الغربيون فكانوا يشرتون 

تلك البضائع من هذه املدن ثم يصدرونها إىل أسواق 

بالدهــم، وكان العــرب يف الزمــن القديــم هــم الوســطاء 

بــني الهنــد وبــني الــروم واليونــان يف ميــدان العالقــات 

التجاريــة، وجــاء يف العهــد القديــم أن ســكان فلســطني 

مــع املليبــار يف عهــد داود وســليامن  يتاجــرون  كانــوا 

عليهــام الســالم«.8 وقــد بقــي مينــاء مرسيــس عــىل حاله 

إىل أن انتهي أمره يف أواخر القرن الرابع عر امليالدي 

ومل يتناولــه املؤرخــون بســبب فنــاءه.

ووجــود  والبهــارات  التوابــل  زراعــة  فــإن  وكذلــك 

زيــارة  األحجــار الكرميــة أيضــاً شــجعت األجانــب عــىل 

أرايض كــريال، فــكان مــن الســلع املعروفــة التــي صــدرت 

آنــذاك مــن مرسيــس هــي التوابــل والبهــارات، واألحجــار 

والحريــر  والعــاج  والياقــوت  واملــاس  واللؤلــؤ  الكرميــة 

الصيني واألصداف وغريها. فبام أن العرب كانوا كثرياً 

ما يقومون بالرحالت التجارية كام أشار إليه القرآن يف 



193  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

سورة قريش9، أمكن لهم الوصول إىل »مرسيس« التي 

كانــت تتحــىل باملوقــع الرئيــي يف التجــارة العامليــة.

ويجــدر بنــا اإلشــارة هنــا إىل أن طبيعــة كــريال التــي 

تتميز عن بقية أنحاء شبه القارة الهندية لها دور حاسم 

يف جلب الزوار إليها، ألنها منطقة تطل عىل املحيط 

الهنــدي مــزودة بالقنــوات املائيــة والغابــات املحفوفــة 

وهــذه  الشــامخة وغريهــا.  بالجبــال  ومليئــة  باألشــجار 

الــركات الطبيعيــة حــني يعانقهــا الشــتاء والربيــع بأيامهــا 

تقــري  جنــًة  للــزوار  يقــدم  البــاردة،  وبلياليهــا  املاطــرة 

أعينهم وتروي قلوبهم. وهذه املناظر الرائعة الطبيعية 

والجبال املخرضة والغابات الكثيفة لها أيضاً دور كبري 

العــرب- إىل فنائهــا وكانــوا  الــزوار –خاصــة  يف جلــب 

يزورونهــا كل ســنة ليمكثــوا فيهــا شــهوراً بعيــداً عــن وهــج 

الصحــراء وليتمتعــوا بخرياتهــا.

املقلب الراينأ حارض املسلم    كرال

املســلمون يف كــريال كانــوا وال زالــوا أمــة حيويــة منــذ أن 

تاريــخ تعايــش ســلمي  ظهــر فيهــم اإلســالم، وكان لهــم 

يكونــوا منعزلــني عمــن حولهــم  اآلخريــن، ومل  مــع  حــاّر 

مــن أتبــاع األديــان األخــرى كــام ســبقت اإلشــارة إليــه يف 

املطلــب الســابق، فمــن بيــان انتشــار اإلســالم يف كــريال 

اتضــح أمامنــا أنــه قــد وصــل إليهــا اإلســالم قبــل أن يصــل 

إىل اســبانيا وغريهــا مــن الــدول األوروبيــة، وذلــك أنهــا 

تعتر من املجتمعات اإلسالمية األوىل التي احتفظت 

بعالقــة قويــة مــع اآلخريــن يف خــارج جزيــرة العــرب. وكان 

دور حاســم يف ضبــط معامــالت  والفقهــاء  للعلــامء 

هــؤالء املســلمني مــع غريهــم، إذ أخــذوا عــىل عواتقهــم 

اإلســالمية  التعامــالت  عــىل  املســلمني  حــث  مهمــة 

املذهــب  داخــل  مــن  الفقهيــة  باجتهاداتهــم  واألخــذ 

الشــافعي ومــن خارجــه، ومــن ذلــك، مــا نــرى مــا صّنفــه 

الشــيخ زين الدين املخدوم من كتاب يســمّى بـ »تحفة 

املجاهدين يف بعض أخبار الرتغاليني«10 والذي كان 

يحث مسلمي كريال للجهاد ضد الرتغاليني السرتداد 

حريتهــم املفقــودة، وكان يقــدم حاجــة االســتقالل مــن 

االســتعامر مــن منظــور رشعــي مــن خــالل ســطور هــذا 

الكتــاب الرائــع. وهــذا الكتــاب يعــد خــري دليــل عــىل أن 

املســلمني كانــوا يســاهمون بجــدٍّ يف كل األمــور التــي 

تصيــب العــوام سياســية كانــت أو اجتامعيــة أو غريهــا 

مــن جرائــم  الرتغاليــون  اقرتفــه  مــا  ببيــان  يقــوم  إنــه  إذ 

واعتــداء يف حــق أهــايل كــريال، ومــا خططــوا لــه لقطــع 

العالقــة التجاريــة التــي كانــت بــني املليبــار والعرب منذ 

قــرون عــدة. إن املجاهــد »كُنجــايل مــركار« هــو الــذي 

كان يقــود األســطول البحــري ملواجهــة الرتغاليــني، ألن 

املســلمني كانــت لهــم مقــدرة فــذة ومهــارة بارعــة يف 

الحــروب البحريــة، حتــى طلــب امللــك »ســاموتري« من 

بعض الهنادكة أن يعتنقوا اإلسالم ليتوسع بهم الجيش 

القــايض  ألفــه  الــذي  الكتــاب  آنفــاً.  كــام ذكــر  البحــري 

محمــد بــن عبــد العزيــز باســم »الفتــح املبــني«11 أيضــاً 

كان يركــز عــىل مثــل هــذه الحــروب التــي قــام بهــا ملــوك 

كريال عىل املســتعمرين واملؤلف قد قدم يف مقدمة 

كتابــه للملــك »ســاموتري«. ويتضــح مــن خــالل كتابــه أنه 

كان يحتفــل بفتــح ملــوك الهنــد عــىل الرتغاليــني الذيــن 

اختبأوا يف حصن »شاليم« ووصفه بـ«الفتح املبني«. 

ومــن ذلــك أيضــاً مــا صنفــه زيــن الديــن املخــدوم باســم 

»تحريــض أهــل اإلميــان عــىل جهــاد عبــدة الصلبان« من 

قصيــدة تحــث املســلمني عــىل نبــذ وطــرد الرتغاليــني، 

فقــد قــام بتوعيــة املســلمني مــن خــالل هــذه األبيــات 

عــىل  يســتعدوا  لــي  مــن غفلتهــم ويحثهــم  ليوقظهــم 

الجهــاد يف ســبيل اســتقاللهم مــن ســيطرة االســتعامر، 

ومــام يحــي أن هــذه القصيــدة نســخت وتــم إرســالها 

إىل جميــع األماكــن التــي يســكنها املســلمون يف كــريال 

حتــى يســهل عــىل أحــد االطــالع عليهــا.

ظهــر  امليــالدي  عــر  الثامــن  القــرن  يف  وأمــا 

ابنــه  مــع  الهنــد،  جنــوب  يف  عــيل«  »حيــدر  امللــك 

الذيــن  أبــرز امللــوك  مــن  يُعــد  الــذي  »تيبــو ســلطان« 

»ميســور«  عاصمتهــم  وكانــت  الهنــد،  تاريــخ  عرفهــم 

التــي تقــع يف واليــة »كرنــادكا« إال أن الخصائــص التــي 
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متزيت بها كريال والتي مضت اإلشارة إليها، استاملت 

نفسه إىل املناطق الساحلية يف املليبار، فقام بشن 

حملــة عليهــا ســنة 1766م، وفتحهــا عنــوة وأخــذ زمــام 

أمورهــا يف يــده.12 وبذلــك ســيطر عــىل جميــع صــادرات 

املليبار، وفرض الخراج الباهض عىل امللوك واألمراء 

أن  إال  املحليــني، فحاولــوا مقاومتــه مقاومــة شــديدة 

جميع محاوالتهم باءت بالفشل. وروي أن تلك األخرجة 

التــي ُجمعــت باســم امللــك »تيبــو ســلطان« كانــت مــن 
مكايــد موظفيــه، ومل يكــن يعــرف عنهــا البتــة.13

إن هــذا الــدور الحاســم الــذي قــام بــه املســلمون 

يف مختلــف تاريــخ كــريال قــد اســتمر إىل الربــع األول مــن 

الخالفــة اإلســالمية  القــرن العريــن إىل أن ضعفــت 

آنــذاك. املســلمون هــم الذيــن كانــوا يقــودون الثــورات 

والحروب ملقاومة االســتعامر واالحتالل لقرون طويلة، 

الــذي  هــو  القــرآن  بــه  أمــر  الــذي  إن »الجهــاد«  حيــث 

االســتعامر.  ضــد  معركتهــم  يف  لهــم  وقــوداً  أصبــح 

خاصــًة، أن املســتعمرين حــني جــاؤوا إىل الهنــد حملــوا 

معهــم ثقافاتهــم الرذيلــة وعاداتهــم الســيئة التــي تحرمهــا 

الريعــة اإلســالمية فأصبــح دفاعهــم عــن حرماتهــم مــن 

الواجبــات الدينيــة التــي ال يجــوز تركهــا. إضافــة لذلــك، 

فــإن املســتعمرين الذيــن جــاؤوا مــن أوروبــا مل يدخلــوا 

الهنــد وحدهــم بــل كانــت معهــم الجامعــات التبشــريية 

لــه  كانــت  األورويب  فاالحتــالل  الهنــد  أهــل  لتنصــري 

أهــداف اقتصاديــة وسياســية ودينيــة وغريهــا. ولهــذه 

األســباب قــام العلــامء مــن املســلمني بتوعيــة أتباعهــم 

عــن الخطــورة الكامنــة وراء االســتعامر، وأعلنــوا الحــرب 

عليهــم. فــكان العلــامء عــىل معرفــة وثقــة بأنــه ال تتحقــق 

مقاومــة املســتعمرين إال بإحيــاء القيــم الدينيــة والقيــام 

بالرتبية اإلسالمية، فأخذوا هذه املهمة عىل عواتقهم، 

وأظهــروا شــدة عداوتهــم ومقاومتهــم للمســتعمرين مــن 

الرتغاليــني والهولنديــني والريطانيــني وغريهــم.

إضافــة لذلــك، أن التطــورات السياســية التــي نالهــا 

الهنــد أيضــاً ورِثــوه مــن املســلمني، والســبب يعــود إىل 

أن املســلمني حكمــوا هــذه املناطــق أكــر مــن مثانيــة 

يكونــوا  الحــكام املســلمون مل  قــرون متتاليــة، وهــؤالء 

مجــرد ســالطني يتمتعــون بامللــك بــل كانــوا مصلحــني 

قادوا النهضة الحضارية واالجتامعية، وهذا ما افتقده 

أهــل مليبــار فالحــكام الذيــن اعتلــوا العــرش مــن هــؤالء 

كانــوا يهتمــون بشــؤون طائفــة معينــة، بخــالف الحــكام 

املســلمني الذيــن كانــوا يقومــون بإصــالح شــامل يصــل 

اختــالف طوائفهــم  عــىل  فئــات املجتمــع  إىل جميــع 

وانتامءاتهم. ففي أثناء الحكم اإلسالمي توحدت الهند 

اجتامعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً، بعــد أن كانــت مشــتتة 

بــني امللــوك املحليــون وتعــاين مــن الحــروب الداخليــة. 

ومــام يجــدر اإلشــارة إليــه أن الحــكام املســلمني امتــازوا 

عن غريهم بتقدميهم الخدمات االجتامعية يف مجال 

الفــن واألدب والعــامرة وكل هــذه األمــور كانــت تجــذب 

السياح إىل الهند، وشهرتها التي نالتها اليوم بني دول 

العــامل، ترجــع جــذروه إىل الحكــم اإلســالمي يف الهنــد.

مشــاكل  تزايــدت  الهنــد  اســتقالل  بعــد  وأمــا 

املسلمني وخاصة بعد تقسيم الهند إىل ثالثة دول، إذ 

مل يكن ملسلمي الهند قائد يرأسهم ويجمعهم يف كثري 

مــن األمــور. غــري أن تقســيم الهنــد وظهــور باكســتان كان 

سبباً بارزاً لهجرة املسلمني األكفاء إىل باكستان فبقي 

يف الهنــد مــن ال يتمتعــون باملقــدرة القياديــة والحنكــة 

السياســية، وازدادت هــذه الخطــورة عندمــا أعرضــت 

الحكومة عن تناول القضايا املتعلقة باملسلمني ووضع 

الحلــول املناســبة لهــا واســتمرت هــذه الحالــة إىل أن 

ظهرت فيهم الجامعات والحركات اإلســالمية يف القرن 

العريــن وكان ظهورهــا إثــر ضعــف الخالفــة العثامنيــة أو 

ســقوطها، فاجتمــع النــاس تحــت هــذه الجامعــات التــي 

كان لهــا اهتاممــات مختلفــة وارتــكازات متباينــة، فــكان 

مــن بينهــا مــن يركــز عــىل تطهــري املســلمني مــن أدران 

البــدع والخرافــات، ومنهــا مــن يهتــم بالجانــب الســيايس 

اإلســالمي كمقدمة الســتعادة املنهج اإلســالمي الكامل 

الــذي قــى عليــه العلامنيــون بادعــاء فصــل الديــن عــن 
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الدولــة، وكانــت هنــاك جامعــة أخــرى اعتــرت الدعــوة 

والرتبية من أولويات أعاملها، فخرجوا دعاة إىل اإلسالم، 

وانتــروا يف جميــع أنحــاء الدولــة.

لهــا  إن هــذه الجامعــات والحــركات - وإن كانــت 

آثــار ســلبية، خاصــة يف تعاملهــا مــع بعضهــم البعــض- 

قــد لعبــت دوراً ملحوظــاً يف رفــع املســتوى العلمــي 

الدينيــة  بالتوعيــة  القيــام  كــريال، ويف  للمســلمني يف 

فــإن املســلمني يف  ذاتــه  الوقــت  بينهــم، ففــي  فيــام 

الفقهيــة،  أكــر متســكاً مبذاهبهــم  كانــوا  كــريال  خــارج 

خاصــة املذهــب الحنفــي، ولذلــك مل تســتطع هــذه 

الحــركات والجامعــات أن تؤثــر بهــم بشــكل كبــري، وهــذا 

هو سبب تخلف املسلمني يف شامل الهند سياسياً 

واجتامعيــاً واقتصاديــاً. والتنافــس الصحــي الــذي وجــد 

بــني هــذه الجامعــات اإلســالمية كان مبثابــة بركــة لألمــة 

املــدارس  مــن  لكثــري  ولــد  فقــد  كــريال،  اإلســالمية يف 

الدينيــة والكليــات العربيــة واملراكــز اإلســالمية واألعــامل 

الدعوية وغريها. والذي يتجول بني املدن والقرى يف 

كــريال ســينبهر مبــا حققتــه هــذه الجامعــات مــن ارتقــاء 

وتقدم إىل أن ينافس املسلمون مع اآلخرين يف جميع 

لديهــم  اآلن  كــريال  الحيــاة. فاملســلمون يف  مجــاالت 

صحيفــة ســيارة وقنــوات مقبولــة لــدى اآلخريــن وبــدأوا 

يثبتون أقدامهم يف أوســاط املراكز الرئيســية وأصبحوا 

قــوة يرغــب الجميــع يف بنــاء جســور العالقــة معهــم.

 املقلب الرالثأ املةمح التاريخية 

للترايش الديني   كرال

بعــد  كانــت  -وإن  كــريال  واليــة  تاريــخ  إىل  ينظــر  الــذي 

تأسيســها أو قبلــه- يجــد أنهــا قــد متســكت باالنســجام 

األديــان  أتبــاع  بــني  الحميمــة  والعالقــة  االجتامعــي 

املختلفــة منــذ حقــب مــن الزمــان. فــإن تجربــة الدعــاة 

املســلمني الذيــن قدمــوا عــىل كــريال مــن العــرب لنــر 

رســالة اإلســالم ولتبليغهــا إىل أهلهــا، خــري شــاهد عــىل 

ذلــك التآلــف االجتامعــي حيــث إن حكامهــا وملوكهــا 

أحــٌد  يقــف  حــاراً ومل  بهــم ترحيبــاً  اســتقبلوهم ورحبــوا 

أمــام دعوتهــم إىل الديــن الجديــد. إضافــة لذلــك، أنهــم 

سمحوا للمسلمني ببناء املساجد وهي التي ال زالت 

باقيــة يف شــتى أنحــاء كــريال حتــى اآلن، وزوجــوا بناتهــم 

للضيوف الجدد حتى قيل إن السبب الرئيي لظهور 

اإلسالم يف كريال وانتشاره كان بسبب املصاهرة التي 

عليهــا  الذيــن قدمــوا  العــرب املســلمني  بــني  قامــت 

للتجــارة والدعــوة وبــني بنــات عوائــل كــريال. وهــذا الــزواج 

إن  حيــث  الثقافتــني  بــني  الطــرق  ملتقــى  كان مبثابــة 

مسلمي كريال اتصلوا بالثقافة العربية من ناحية اآلباء، 

كــريال  أهــايل  تقاليــد  لهــم  بقيــت  الوقــت  نفــس  ويف 

وعاداتهــم مــن طريــق األمهــات. هــذه العالقــة الثنائيــة 

قــد أثــرت يف تشــكيل حياتهــم االجتامعيــة والدينيــة إذ 

إنهــا ســاعدت عــىل والدة ثقافــة ازدواجيــة تلتقــي فيهــا 

ثقافــة العــرب والهنــد معــاً. ونتيجــة لذلــك، وجــدت يف 

العــرب  كــريال مســاكن ومبــاين تحمــل عــادات  مناطــق 

وتقاليدهم، وخاصة تلك املباين التي بنيت يف مرص 

إيران وغريهام.14 وكانت حياتهم آنذاك قد بنيت عىل 

االجتامعيــة التعاونيــة أو التالزميــة كــام وصفهــا املــؤرخ 

الكبــري الهنــدي أم جــي أس ناراينــن15، إذ إن أهــل كــريال 

كانــوا يعتمــدون عــىل التجــار العــرب ليقومــوا لهــم بــدور 

جانــب  ويف  املليبــار  ملنتجــات  التجاريــة  الوســاطة 

عــىل طائفــة  يعتمــدوا  أن  عــىل املســلمني  آخــر، كان 

مــن الهنــدوس لصناعــة الســفن خاصــة حــني يقومــون 

بالرحــالت التجاريــة عــر البحــر، ألن العمــل بالخشــب 

وبنــاء الســفن والقــوارب واملبــاين وغريهــا كان احتــكاراً 

لطائفــة »آشــاري« التــي لهــا مهــارة بالغــة فيهــا.

إن الكلامت العديدة التي أخذتها اللغة املليبارية 

وكيــل،  أصــل،  خزانــة،  آفــة،  مثــل  العربيــة  اللغــة  مــن 

منصــف، نقــل وغريهــا أيضــاً خــري دليــل عــىل التعايــش 

بــه أهــل كــريال بعــد وصــول اإلســالم  الــذي كان يتمتــع 

إليهــم. ومل يكــن هنــاك حاجــز ميكــن أن يقــف بــني أتبــاع 

الديانات املختلفة، بل كانوا يحتكون بعضهم البعض 

تقاليدهــم ولغتهــم  يف حياتهــم االجتامعيــة ويتبادلــوا 
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بثقافــة  تأثــروا  قــد  كانــوا  أيضــاً  املســلمون  وثقافتهــم. 

اآلخريــن واقتبســوا كلامتهــم كــام أخــذوا كلمــة »متــران« 

التي تعني »الجسم املقدس« وصفاً للنبي ملسو هيلع هللا ىلص. وهذه 

الكلمــة كانــت تســتخدم عنــد الهنــدوس ملــن يســتحق 

االحــرتام والكرامــة.

ومل يكــن أهــل كــريال يبتعــدون عــن املســلمني ومل 

إىل  االحــرتام  أشــد  احرتموهــم  بــل  عنهــم،  يبعدوهــم 

أن قيــل أن هــؤالء الدعــاة مــن العــرب كانــوا هــم الفئــة 

الوحيدة التي سنحت لهم فرصة الصعود عىل هودج 

امللــوك وذلــك كان حــني مل يســمح امللــوك أصحــاب 

دينهــم - أي الهنــدوس- للجلــوس فيهــا.16 ومــام تجــدر 

اإلشــارة إليــه هنــا مــا أشــار إليــه بعــض املؤرخــني17 مــن 

التشــابه الكبــري بــني املســاجد التــي بنيــت يف مليبــار 

إثــر وصــول مالــك بــن دينــار إليهــا وبــني هيــاكل الهنادكــة 

التي كانت موجودة آنذاك حيث توصلوا إىل أن هذا 

التشــابه يوجــد بســببني، إمــا أن هــذه املســاجد كانــت 

هيــاكل الهنادكــة، ثــم ملــا جــاء مالــك بــن دينــار وأصحابــه 

باإلســالم تركوهــا وأعطوهــا للمســلمني إلقامــة الصــالة 

فيها، أو إما أن تكون هذه املساجد بنيت بأيدي نفس 

الهيــاكل والذيــن أمرهــم امللــك  بنــوا  الذيــن  النجاريــن 

ببنائهــا للمســلمني. أيــاً كان الســبب إال أنــه يبقــى مثــاالً 

رائعــاً للتســامح الدينــي الــذي يعــد بأنــه ال مثيــل لــه يف 

تاريخ اإلنسانية، وذلك أن يرتك قوم معابدهم لآلخرين 

ليقيموا فيها شــعائرهم الدينية، أو أن يأمر ملك أتباعه 

ببنــاء املعابــد ألتبــاع ديــن جديــد عــىل صــورة معابدهــم.

هــذا مــا نبــه إليــه الشــيخ زيــن الديــن املخــدوم حــني 

قام ببيان وصول اإلسالم إىل املليبار أشار إىل ما كان 

بــني أتبــاع الديانــات املختلفــة مــن ود واحــرتام وانســجام 

حيــث ســمح بعضهــم للمســلمني القيــام بصلواتهــم يف 

معابدهم. »وبعد فرتة من الزمن سكن فيها املسلمون 

أطــراف  مــن  الحــرف  التجــار، وأصحــاب  إليهــا  ووصــل 

فيهــا، وصــارت مدينــة عظيمــة  التجــارة  وكــرت  شــتى 

اجتمعــت فيهــا مختلــف الديانــات، وظهــرت بعــد ذلــك 

قوة السامري فيام بني رعاة املليبار ورعاتها كلهم كفرة 

ويوجــد فيهــم القــوي والضعيــف، ولكــن ال يأخــذ القــوي 

بلــد الضعيــف بقوتــه وذلــك بوصيــة ملكهــم الكبري الذي 

أســلم ودعائــه بذلــك وبركــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وبركــة دينــه«.18 

وباختصــار، إن اســتيطان العــرب يف شــتى أنحــاء كــريال 

قد ساعد أهلها لالرتقاء اجتامعياً واقتصادياً حيث أن 

ســكانها بــدأوا يقلــدون املســتوطنني يف عاداتهــم ويف 

حياتهــم حتــى توســعت الطــرق والشــوارع وبنــوا الجــرس 

والــرك والبســاتني وغريهــا بجوارهــا فامتــازت باألناقــة 

والجــامل، وأصبحــت كــريال مــن املناطــق املتقدمــة يف 

ذلــك العــرص.

فمــن املمكــن أن نقــول إذن، أن أغــىل إرث تاريخــي 

ورثه أهايل كريال من آبائهم هو هذا التآلف االجتامعي 

وأســس التعايــش الــذي بنــي عليهــا نظــام حياتهــم، بــل 

هــذا التســامح الدينــي والوحــدة االجتامعيــة هــي التــي 

جعلــت كــريال ترتقــي وتتطــور يف شــتى مجــاالت الحيــاة، 

سياســية  أو  اقتصاديــة  أو  اجتامعيــة  أكانــت  وســوءا 

وغريهــا إىل أن اشــتهرت مبيزاتهــا وتقدمهــا يف خريطــة 

العــامل. ولذلــك نــرى أن أول مــا يعــرّف بــه مجتمــع كــريال 

وتتميز به من سائر واليات الهند، هو التعايش الديني 

الــذي متســك بــه أهلهــا منــذ قــرون إىل هــذا اليــوم، مــن 

غــري أن يعــرتي فيــه ضعــف وال وهــن.

ومــام ال شــك فيــه أن كــريال هــي املنطقــة الوحيــدة 

يف  مختلفــني  دينــني  لجمــع  رائعــاً  مثــاالً  تعــد  التــي 

التعصــب  تظهــر فيهــا عالمــات  أن  أرض واحــدة دون 

وســلبيات الطائفيــة وغريهــا. فــإن املســاجد والهيــاكل 

يعتــر  مــكان واحــد وبقيــت متجــاورة  بنيــت يف  التــي 

خــري دليــل عــىل هــذه الوحــدة النــادرة. وأصحــاب هــذه 

املعابــد املختلفــة يتعاونــون مــع بعضهــم البعــض عنــد 

ما تقام طقوسهم واحتفاالتهم الدينية. وهذا التسامح 

الجميــل والوحــدة الرائعــة هــي التــي تجعــل تاريــخ كــريال 

االجتامعــي غنيــاً ومثينــاً. ومــام يزيــد أهميتهــا وجاملهــا 

حــني نعــرف أن هــذه األمثلــة الرائعــة متســك بهــا أهــل 
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كريال حني كان يطبق فيها النظام الطبقي بني مختلف 

طوائف الهندوس، وكانوا إذا التقوا مبسلم يف طريقهم 

ينعزلــون عنــه إكرامــاً لــه!!

بعــض  هنــاك  أن  هنــا،  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

االحتفــاالت يف كــريال يشــارك فيهــا الجميــع دون النظــر 

اختلــف  الــذي  »أونــم«  منهــا  وثقافتهــم،  دينهــم  إىل 

املؤرخــون يف جــذوره التاريخيــة، فمنهــم مــن يــرى أنــه 

الــذي غلــب عــىل ملــك  أســطورة مهابــيل  يرجــع إىل 

الــر، ومنهــم مــن يُعيــده إىل قصــة اعتنــاق »شــريمان 

برومال« لإلسالم19. عىل كل، ال شك يف أن مثل هذه 

بــارزاً يف توثيــق  االحتفــاالت والطقــوس قــد أدت دوراً 

الصلة والتعايش بني األديان املختلفة. وهذا التعاون 

والتعايش الذي ُوجد بني مختلف أتباع الديانات، هي 

التــي أبقــت مناطــق كــريال هادئــة مطمئنــة، وهــي التــي 

ورثهــا أهلهــا ومتســكوا بهــا يف هــذا العــرص الــذي تتأجــج 

فيــه نــار العنرصيــة يف مختلــف نواحــي الهنــد.

املبحث الراينأ سضايا ا سلية املسلمة   كرال 
يحلولها   ضوء النصوص الرشعية

بعــد بيــان أحــوال كــريال وخصائصهــا االجتامعيــة، ينتقــل 

الباحث إىل بعض القضايا الساخنة التي يدور حولها 

الــكالم بــني املســلمني يف كــريال، لــي تكــون منوذجــاً 

تلقــي الضــوء عــىل مــا يحتــاج إليــه املســلمون يف كــريال 

مــن فقــه وحلــول ولتقديــم طريــق يتبعونــه يف معالجــة 

قضاياهــم األخــرى. والباحــث قــد قــام باختيــار قضيتــني 

كنــامذج لقضايــا مســلمي كــريال والتــي تتعلــق مبامرســة 

الهويــة اإلســالمية  الدينيــة وبالحفــاظ عــىل  العبــادات 

القضايــا خطــرية  وبالدعــوة اإلســالمية وغريهــا. وهــذه 

وحساســة بالنســبة إىل املســلمني يف كــريال، رمبــا تؤثــر 

إيجابياً يف النهضة االجتامعية التي تشــتاق إليها األمة 

الــذي يوضــع هنــا  منــذ زمــن طويــل. ويرجــى أن الفقــه 

يســاعد  ســيعطي للمســلمني يف كــريال وجهــاً جديــداً 

ويقــوم مقــام املتوســط  مــع اآلخريــن،  التعايــش  عــىل 

بينهم وبني مدعويهم. وهذا املبحث يتضمن مطلبني؛ 

األول: املشاركة يف الرقوص الهيكلية؛ والثاين: تناول 

قرابــني الهنــدوس املقدمــة آللهتهــم.

املقلب ا يلأ املشاركة   العسوص الهيكلية

الهنادكــة يف الهنــد – مبــا فيهــا كــرياال – كــام أن لهــم 

أنــواع  عــادات وتقاليــد تتعلــق بدينهــم، ولهــم مختلــف 

الفنــون مبــا فيهــا األناشــيد والغنــاء والرقصــات الهيكليــة 

قــد ظهــر وتطــور  الرقصــات  مــن  النــوع  وغريهــا. وهــذا 

وتقــام  أصنامهــم  فيهــا  توضــع  التــي  بهياكلهــم  مرتبطــاً 

عــن  قرابينهــم، ومتتــاز  فيهــا  وتقــدم  حولهــا طقوســهم 

مــن  تقــص  الدينيــة حيــث  الرقــوص األخــرى بصبغتهــا 

وبــأداء املعــاين  بآلهتهــم  األســاطري املتعلقــة  خاللهــا 

مــن خــالل اإلشــارات واألناشــيد  رائعــة جذابــة  بصــورة 

التــي ترفــع مــن الخلــف. وملــا أن الجامهــري يجتمعــون 

عــادًة حــول تلــك الهيــاكل أثنــاء االحتفــاالت املتخلفــة 

كان مــن املناســب أن تقــام الرقــوص والفنــون األخــرى 

يف فنائهــا. فــإن هــذه الرقــوص لهــا أنــواع مختلفــة مثــل 

»كَتَاكَيِل« و«ُموِهِنيَاتَم« و«كُوِديَاتَم« و«كُوت« وغريها، 

التمثيــل  عــىل  باشــتاملها  األنــواع متتــاز  هــذه  وجيمــع 

والغنــاء والرقــص واألدب معــاً. والراقصــة يكــون لهــا زي 

خاص بلون معني حسب أنواع الرقص، فمنها ما يقوم 

بهــا جامعــة، ومنهــا مــا يقــوم بهــا فــرداً. وإن كانــت هــذه 

الرقــوص ترجــع جذورهــا إىل تاريــخ الهندوســية وليســت 

يختــارون  أنهــم  ســوى  بعقيدتهــم  مبــارشة  عالقــة  لهــا 

القصص والحكايات التي تتعلق بأساطريهم، غري أنها 

قــد تعرضــت للتغيــري والتطويــر يف موضوعهــا ويف زيهــا 

حســب متطلبــات العــرص.

هــذه الرقــوص بجميــع أنواعهــا قــد حــازت عىل رواج 

كبــري يف مجتمــع كــريال وعقــدت لهــا جلســات ومنصــات 

خاصــة يف معظــم احتفاالتهــا، إىل أن أصبحــت إحــدى 

أنــواع املســابقات بــني الطالبــات يف مســتوى الثانويــة 

ومــا دونهــا حيــث أقدمــت بعــض الطالبــات املســلامت 

أنواعهــا يف املســابقات وحصلــن عــىل  يقمــن بشــتى 
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يلبــث  ولكــن مل  الواليــة.  مســتوى  حتــى يف  الجوائــز 

واألشــخاص  الجهــات  بعــض  عليــه  ثــارت  حتــى  كثــرياً 

مشــاركتهم يف  عــىل  وعنفوهــن  كبــرية  وأثــاروا ضجــة 

تلــك الرقــوص.

قبــل الخــوض يف تحليــل القضيــة، يجــب أن نلــم 

بأننا لسنا بصدد بيان حكم الرقص للنساء يف الريعة 

ودراســًة ووصــل  قُتــل بحثــاً  إنــه موضــوع  إذ  اإلســالمية 

العلــامء إىل نتيجــة نخترصهــا إن الرقــص مبــاح للمــرأة 

أمــام مثيالتهــا أو زوجهــا، وحــرام عليهــا دون ذلــك. وأمــا 

نحــن يف واد آخــر ألن الرقــص الــذي نتنــاول حكمــه هنــا 

ليس للفتيات البالغات بل للطالبات التي يدرسن يف 

الثانويــة ومــا دونهــا. وهــذا النــوع مــن الرقــص أي الــذي 

ال رضر فيــه أباحــه الفقهــاء مســتدلني عــىل األحاديــث 

الصحيحــة التــي رويــت عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص منهــا مــا روي عــن 

عائشة قالت »لقد رأيت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوماً عىل باب 

حجــريت، والحبشــة يلعبــون يف املســجد، ورســول اللــه 

ملسو هيلع هللا ىلص يســرتين بردائــه لــي أنظــر إىل لعبهــم، ثــم يقــوم مــن 

أجيل حتى أكون أنا التي أنرصف. فاقدروا قدر الجارية 

الحديثــة الســن الحريصــة عــىل اللهــو«20، وهــذه الروايــة 

قد تعددت طرقها ومنها مارته عائشة »رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يســرتين بردائــه وأنــا أنظــر إىل الحبشــة: وهــم يلعبــون يف 

املســجد، فزجرهــم عمــر. فقــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص دعهــم، أمنــا 

بني أرفدة يعني من األمن، وأنا جارية، فاقدروا الجارية 

العربة الحديثة السن«21، وقال النووي يف رشحه عىل 

صحيــح مســلم »يزفنــون: مــن الزفــن يعنــي الرقــص«22. 

وقــال القســطالين »إن ذلــك - رقــص األحبــاش ورضبهــم 

الدف - بعد قدوم وفد الحبشة وإن قدومهم كان سنة 
ســبع ولعائشــة يومئــذ ســت عــرة ســنة«.23

مطلقــاً،  ليــس حرامــاً  الرقــص  إن  والخالصــة هــي 

ومل يــأت فيــه نهــي عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بــل أنــه أرى لعائشــة 

ريض الله عنها رقص الحبشة كام ثبت يف األحاديث 

املنقولة، فال يجوز أن يحكم عليه بالحرام إال إذا جلب 

قــال  الحــرام. ولذلــك  أو أصبــح ذريعــة إىل  املفاســد 

لكــن  الحليمــي:  قــال  بحــرام،  ليــس  النــووي »والرقــص 

الرقــص الــذي فيــه تــّن وتكــرس يشــبه أفعــال املخنثــني 

املباركفــوري  وقــال  والنســاء«.24  الرجــال  عــىل  حــرام 

يف رشح الحديــث املتعلــق بالرقــص »كأنــه قــال ذلــك 

باعتبــار كونــه يف صــورة اللهــو واللعــب وال بــد أن يكــون 

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  ليــس بحــرام وإال كيــف رآه  فيــه يشء ولكنــه 
وأراه عائشــة«.25

واألحاديث فيها كثرية، وكانت امرة حبشية ترقص 

الروايــات  تلــك  التــي ســميت ب«الجاريــة« يف  وهــي 

اللــه  زوجتــه عائشــة ريض  مــع  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  إليهــا  وينظــر 

عنهــا، فمعنــاه أن الرقــص ليــس محرمــاً رشعــاً مــن ضمــن 

حدود الريعة اإلسالمية. وأما ما يهمنا هنا أيضاً ليس 

الطالبــات  ينكــرون مشــاركة  الذيــن  الرقــص، ألن  حكــم 

املســلامت يف الرقــوص الهيكليــة يجيــزون يف نفــس 

التــي ال تحمــل  األنــواع األخــرى  الوقــت املشــاركة يف 

حكــم  مجــرد  ليســت  فالقضيــة  الهنــدويس.  الــرتاث 

الرقــص للبنــات، بــل هــي حكــم تقليــد الهندوســية يف 

الرقص، فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد نهى عن تشبه اآلخرين حيث 

قــال »مــن تشــبه بقــوم فهــو منهــم«26، غــري أنــه يؤثــر يف 

قلوب من يقمن به سلباً ويقربهن إىل العادات السيئة.

ولو أمعنا أنظارنا يف النصوص الرعية ومقاصدها 

ابتكــره غــري املســلمني مــن عــادات  مــا  أن  يظهــر جليــاً 

واخرتاعــات ال تعتــر محرمــاً وال توصــف غــري رشعيــة إال 

إذا تخالــف الريعــة اإلســالمية. فالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص حــني ظهــر 

يف جزيرة العرب برســالة اإلســالم، كان العرب ميارســون 

عــىل عــادات عديــدة، منهــا مــا يخالــف الــرع ومنهــا مــا 

مل يخالفه، فنزلت الريعة تقّر ما يوافقها من العادات 

الحســنة مثــل قــرى الضيــف والوفــاء بالعهــود والســواك 

واالســتنجاء والحــج والعمــرة مــع القيــام مبــا يحتــاج مــن 

الســيئة  العــادات  مــن  لديهــم  مــا  وتنكــر  التعديــالت، 

البنــات وقتــل األوالد  القــامر ورشب الخمــر ووأد  مثــل 

وتــرج النســاء وغــريه. وقــد جــاءت اآليــة تأمــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 

باألخــذ مــن العــرف والعــادات مــا مل يخالــف الريعــة 
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كــام يف قولــه تعــاىل ﴿ُخــِذ الَْعْفــَو َوأُْمــْر ِبالُْعــرِْف َوأَْعــرِْض 

مــا وجدنــا  الَْجاِهلِــنَي﴾ ]األعــراف: 1٩٩[. وأروع  َعــِن 

مــن تطبيقــه مــا فعلــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص حــني أراد إعــالن دعوتــه 

فصعــد الصفــا وصــاح بصــوت عــال »أنــا النذيــر العريان« 

النــاس كــام ورد يف الصحيحــني »عــن أيب  بــه  ليجمــع 

بعثنــي  مــا  اللــه ملسو هيلع هللا ىلص »مثــيل ومثــل  قــال رســول  مــوىس 

اللــه كمثــل رجــل أىت قومــاً فقــال رأيــت الجيــش بعينــي 

وإين أنــا النذيــر العريــان فالنجــا النجــاء فأطاعتــه طائفــة 

فأدلجــوا عــىل مهلهــم فنجــوا وكذبتــه طائفــة فصبحهــم 

جــاءت يف  أخــرى  روايــة  الجيــش فاجتاحهــم«27 ويف 

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص خــرج  ابــن عبــاس، »أن  البخــاري نفســه عــن 

إىل البطحــاء، فصعــد إىل الجبــل، فنــادى يــا صباحــاه، 

فاجتمعــت إليــه قريــش، فقــال:« أرأيتــم إن حّدثتكــم أن 

ــيكم أَكنتــم تصِدقــوين؟ قالــوا:  العــدو مصِبحكــم أو ممسِّ

نعــم، قــال: »فــإيّن نذيــر لكــم بــني يــدي عــذاب شــديد«، 

فقــال أبــو لهــب: أَلهــذا جمعتنــا تبــا لــك، فأنــزل اللَــه عــّز 

وجــّل: تبّــت يــدا أيَِب لهــٍب ســورة املســد إىِل آخرهــا«.28 

والروايات قد تعددت طرقها وال أحد يشك يف صحتها 

إذ أنها نقلت يف معظم الكتب األحاديث الصحيحة، 

ف«النذيــر العريــان« الــذي وصفــه بــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص نفســه 

كــام يرحــه  الجاهليــة  العــرب يف  عــادات  مــن  كان 

اإلمــام النــووي بقولــه »قَْولــه ملسو هيلع هللا ىلص »أنــا النذيــر العريــان« قال 

العلــامء أصلــه أن الرجــل إذا أراد إنــذار قومــه وإعالمهــم 

مبــا يوجــب املخافــة نــزع ثوبــه وأشــار بــه إليهــم إذا كان 

بعيــدا منهــم ليخرهــم مبــا دهمهــم وأكــر مــا يفعــل هــذا 

ربيئــة قومــه وهــو طليعتهــم ورقيبهــم. قالــوا: وإمنــا يفعــل 

ذلــك ألنــه أبــني للناظــر، وأغــرب وأشــنع منظــرا، فهــو أبلــغ 

يف اســتحثاثهم يف التأهــب للعدو.وقيــل: معنــاه أنــا 

النذيــر الــذي أدركنــي جيــش العــدو، فأخــذ ثيــايب، فأنــا 
أنذركــم عريانــاً«.29

وباالختصار أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخذ واعتمد عىل العادة 

الجاهلية أثناء قيامه بالدعوة اإلسالمية وتبليغه رسالة 

اإلسالم إىل اآلخرين، وقام بالتعديل الالزمة لها، حيث 

أنــه مل يصعــد الجبــل عريانــاً كــام تعــود عليــه العــرب، بــل 

قام بأسلمة تلك العادة من حدود الريعة اإلسالمية، 

فالعادة وإن كانت ترجع جذورها إىل دين آخر، أو إىل 

ثقافــة أخــرى ال مانــع مــن أخذهــا إذا مل تخالــف الــرع. 

ولذلــك نرجــح القــول بإباحــة املشــاركة للطالبــات يف 

الرقوص الهيكلية ولكن ليس يف هياكل الهندوسية وال 

يف طقوسهم، بل يف املسابقات العامة التي ترف 

هــذه  إن  الحكوميــة وغريهــا، حيــث  املــدارس  عليهــا 

املشــاركة ال تؤثــر ســلباً يف األمــة اإلســالمية وال تخلــل 

املقاصــد الرعيــة العامــة التــي تريــد األقليــة املســلمة 

حفظهــا، بــل أنهــا تخدمهــا للتعايــش مــع اآلخريــن ولنــر 

التعــددي.  واالنســجام يف مجتمعهــم  التســامح  روح 

فتتعلــق  عنهــا  املنهــي  باآلخريــن  التشــبه  وأمــا قضيــة 

تخالــف  والتــي  باعتقادهــم  تتعلــق  التــي  بالعــادات 

الريعة اإلســالمية، وهذا ال ينطبق عىل القضية التي 

تناولناهــا هنــا. إضافــة لذلــك، فإنــه ميكــن أســلمة هــذه 

الرقــوص الهيكليــة بتطويــر مواضيعهــا وبإدخــال القضايــا 

القدميــة وبتقديــم  مــن األســاطري  بــدال  العرصيــة فيهــا 

زي جديــد رائــع ضمــن حــدود الريعــة اإلســالمية. فــإن 

املســلم الــذي يخــوض يف مثــل هــذه املشــاريع ويقــوم 

بتعديلهــا أفضــل بكثــري مــن املســلم الــذي يبتعــد عنهــا 

النــاس و  الــذي يخالــط  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص »املؤمــن  قــال  كــام 

يصــر عــىل أذاهــم خــري مــن الــذي ال يخالــط النــاس و 

ال يصــر عــىل أذاهــم«30، فالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص يشــجع املســلمني 

عىل الخوض يف ما يحدث يف املجتمع وعىل تقديم 

وجهــة نظــر الرعــي يف قضايــاه لــي يتــم بــه إســالمية 

املجتمــع كــام كان ملسو هيلع هللا ىلص مثــالً رائعــاً لهــذا الطريــق الفعــال.

املقلب الراينأ تنايل سعال  الهنديس املمدمة آللهتهم

إســالمي  غــري  مجتمــع  وســط  يعيــش  الــذي  املســلم 

يضطــر إىل التعامــل معهــم يف معظــم نواحــي الحيــاة، 

األمــور مبــا  مــن  كثــري  التبــادل يف  بينهــم  فيــام  ويكــون 

فيهــا املؤاكلــة واملصاحبــة واملســاكنة وغريهــا، حيــث 

إن املســلمني يدعــون غريهــم إىل والمئهــم أو يترعــون 
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وغــريه،  للعيــد  احتفالهــم  أثنــاء  والحــالوى  بالطعــام 

والمئهــم  إىل  واملســيحيون  الهنادكــة  يدعوهــم  كــام 

ومناســباتهم الدينيــة. إن هــذا التبــادل الــذي يوجــد بــني 

أتبــاع األديــان املختلفــة يف كــريال لــه دور كبــري يف بنــاء 

مجتمع متميز بالتعايش والتعاون والتسامح، ألن هذه 

املشــاركة املتعاونــة تجعــل معظــم االحتفــاالت الدينيــة 

اجتامعيــة إىل أن أصبحــت موضــع التقــاء للجميــع دون 

بهــا مودتهــم  ويجــددون  دينهــم وجنســهم،  النظــر إىل 

ويوطــدون بهــا عالقتهــم.

فــإن هــذه املشــاركة املنســوجة مــن أتبــاع األديــان 

املختلفة يف الوالئم واالحتفاالت وغريها قد أدت إىل 

ظهــور كثــري مــن القضايــا التــي تحتــاج إىل تحليلهــا يف 

ضــوء مقاصــد الريعــة. ونحــن هنــا لســنا بصــدد بيــان 

حكــم املشــاركة يف االحتفــاالت الدينيــة األخــرى مبــا أن 

هــذه القضيــة كثــرياً مــا أصبحــت موضــوع البحــث عنــد 

العلــامء املعارصيــن، فمنهــم مــن يذهــب إىل حرمتهــا، 

ومنهم من يرى بجوازها بروط. والقضية التي نتناولها 

هنــا تنطبــق عــىل هذيــن اتجاهــني كليهــام، وهــي حكــم 

تنــاول القرابــني املقدمــة آللهــة الهنادكــة أو ألصنامهــم 

حيــث إنهــم يأتــون بهــا إىل بيــوت املســلمني ويقومــون 

بتوزيعها إظهاراً لفرحهم وسعادتهم يف أيام االحتفاالت 

والطقــوس. فاملســلم لــو حــرض إىل احتفاالتهــم أم مل 

يحــرض، يجــب عليــه مواجهــة هــذه القضيــة ألن جريانــه 

القرابــني  بتلــك  إليــه  يأتــون  الهنادكــة  مــن  وأصدقائــه 

ليعطوهــا إيــاه.

والعلامء يف كريال قد اختلفوا يف حكم تناول هذه 

األطعمــة، فمنهــم مــن يــرى بحرمتهــا ومنهــم مــن يذهــب 

إىل جوازهــا، واالختــالف يــدور حــول عالقتهــا باعتقــاد 

الهنادكــة وبعبادتهــم القامئــة عــىل الــرك. فــإن الــذي 

يجــد  القضيــة  هــذه  الــواردة يف  النصــوص  ينظــر إىل 

بوضــوح أن الذبائــح التــي قدمــت لغــري اللــه كاألصنــام 

واألوثــان والقــوة الطبيعيــة وغريهــا، حــرام أكلهــا ملــا ورد 

َحــرََّم  َــا  إمِنَّ تعــاىل ﴿  قولــه  كــام يف  دليــل قطعــي  فيــه 

َم َولَْحــَم الِْخنِزيــِر َوَمــا أُِهــلَّ ِبــِه لَِغــرْيِ  َعلَيُْكــُم الَْميْتَــَة َوالــدَّ

ـِه ۚ فََمــِن اْضطُــرَّ َغــرْيَ بَــاٍغ َواَل َعــاٍد فَــاَل إِثْــَم َعلَيْــِه ۚ إِنَّ  اللَـّ

جــاء يف  ]البقــرة: 173[، حيــث  رَِّحيــٌم ﴾  َغُفــوٌر  ـَه  اللَـّ

تفســريه »ومــا أهــل بــه لغــري اللــه أي ذكــر عليــه غــري اســم 

الله تعاىل، وهي ذبيحة املجويس والوثني واملعطل. 

فالوثنــي يذبــح للوثــن، واملجــويس للنــار، واملعطــل ال 

يعتقــد شــيئا فيذبــح لنفســه، وال خــالف بــني العلــامء 

يــؤكل،  أن مــا ذبحــه املجــويس لنــاره والوثنــي لوثنــه ال 

تــؤكل ذبيحتهــام عنــد مالــك والشــافعي وغريهــام  وال 

وإن مل يذبحــا لنــاره ووثنــه، وأجازهــام ابــن املســيب وأبــو 

ثــور إذا ذبــح ملســلم بأمــره«.31 فــإن جميــع الذبائــح التــي 

قُدمــت وذكيــت لغــري اللــه ال يجــوز تناولهــا للمســلم إذ 

أن اللــه ســبحانه وتعــاىل نهــاه عنــه رصاحــة أكــر مــن مــرة.

األطعمــة املقدمــة  تنــاول  الذيــن حرمــوا  العلــامء 

لآللهــة اســتندوا إىل نفــس الدليــل حيــث يــرون أن هــذه 

تكــن ذبائــح، تدخــل يف حــدود »مــا  القرابــني وإن مل 

أُِهــلَّ بــه لَِغــريِ اللــه«. ولكننــا حــني منعــن النظــر إىل هــذه 

النصوص نرى أنها ال تدل قطعياً عىل جميع املأكوالت 

دون النظــر إىل الذبائــح أو غريهــا، إذ إن اســتعامل »مــا 

أهــل بــه لغــري اللــه« أو »مــا أهــل لغــري اللــه بــه« قــد جــاء 

يف القــرآن أربــع مــرات، وكلهــا يف ســياق تتحــدث عــن 

ننظــر إىل  فمثــالً  الحيوانــات املختلفــة.  لحــوم  تنــاول 

الَْميْتَــُة  َعلَيُْكــُم  ﴿ُحرَِّمــْت  املائــدة  ســورة  يف  ورد  مــا 

ــِه ِبــِه َوالُْمْنَخِنَقــُة  ُم َولَْحــُم الِْخنِزيــِر َوَمــا أُِهــلَّ لَِغــرْيِ اللَّ َوالــدَّ

ــبُُع إاِلَّ َمــا  َوالَْمْوقُــوَذُة َوالُْمرَتَدِّيَــُة َوالنَِّطيَحــُة َوَمــا أَكََل السَّ

ذَكَّيْتُــْم َوَمــا ُذِبــَح َعــىَل النُُّصــِب َوأَن تَْستَْقِســُموا ِبــاأْلَزاَْلِم 

ۚ َذٰلُِكــْم ِفْســٌق ۗ الْيَــْوَم يَِئــَس الَِّذيــَن كََفــُروا ِمــن ِديِنُكــْم فَــاَل 
تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِنۚ  الْيَْوَم أَكَْملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت 

َعلَيُْكــْم نِْعَمِتــي َورَِضيــُت لَُكــُم اإْلِْســاَلَم ِديًنــاۚ  فََمــِن اْضطـُـرَّ 

ِثٍْم ۙ فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾  يِف َمْخَمَصٍة َغرْيَ ُمتََجانٍِف إلِّ

]املائــدة: 3[، حيــث جــاء ذكــر »مــا أهــل لغــري اللــه بــه« 

أثنــاء بيانهــا للحــوم مختلــف أنــواع امليتــة، ولذلــك نــرى 

معظم املفرسين يرون أن مراده هو الذبائح، كام يقول 
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الطــري يف تفســري آيــة البقــرة »وأمــا قولــه: »َوَمــا أِهــلَّ بــه 

لغــري اللــه »، فإنــه يعنــي بــه: ومــا ُذبــح لآللهــة واألوثــان 

يُسمى عليه بغري اسمه، أو قُصد به غريُه من األصنام. 

وإمنــا قيــل: »ومــا أِهــلَّ بــه »، ألنهــم كانــوا إذا أرادوا ذبــح 

بــوه آللهتهــم، ســموا اســم آلهتهــم التــي قربــوا ذلــك  مــا قرَّ

لهــا، وَجهــروا بذلــك أْصواتَهــم، فجــرى ذلــك مــن أمرهــم 

 ، ى أو مل يُســمِّ عــىل ذلــك، حتــى قيــل لــكل ذابــح، ســمَّ
32.» جهــر بالتســمية أو مل يجهــر: »ُمِهــلٌّ

ويقــول ابــن عاشــور يف تفســريها »وكانــت العــرب 

يف الجاهلية إذا ذبحت أو نحرت للصنم صاحوا باسم 

الصنــم عنــد الذبــح فقالــوا باســم الــالت أو باســم العــزَّى 

أو نحوهام، وكذلك كان عند األمم التي تعبد آلهة إذا 

قربــت لهــا القرابــني، وكان نــداء املعبــود ودعــاؤه عنــد 

الذبــح إليــه عــادة عنــد اليونــان كــام جــاء يف »اإلليــاذة« 

لهومــريوس«.33 ويقــول ابــن كثــري يف تفســري آيــة املائــدة 

»وقولــه: ﴿وَمــا أُِهــلَّ لَغــريِ اللــه بــه﴾ أي: مــا ذبــح فذكــر 

اللــه أوجــب أن  اللــه، فهــو حــرام، ألن  عليــه اســم غــري 

تذبــح مخلوقاتــه عــىل اســمه العظيــم، فمتــى عــدل بهــا 

عــن ذلــك وذكــر عليهــا اســم غــريه مــن صنــم أو طاغــوت 

أو وثن أو غري ذلك، من سائر املخلوقات، فإنها حرام 

باإلجامع. وإمنا اختلف العلامء يف املرتوك التســمية 

عليه، إما عمدا أو نسياناً، كام سيأيت تقريره يف سورة 
األنعــام«.34

وقــد تبــني هنــا، إن جميــع املفرسيــن ذكــروا الذبائــح 

حــني تناولــوا اســتعامل »مــا أُِهــلَّ بــه لغــري اللــه« وليــس 

لآللهــة.  املقدمــة  املأكــوالت  أدخــل كل  أحــد  فيهــم 

« لهــا داللــة لغويــة تخــص  إضافــة إىل ذلــك، كلمــة »أُِهــلَّ

ابــن  إليــه بعــض املفرسيــن أمثــال  بالذبائــح كــام أشــار 

عاشور وسيد طنطاوي وغريهام. ويقول ابن عاشور يف 

ســياق بيانــه اآليــة الثالثــة مــن ســورة املائــدة »واإلهــالُل: 

الجهر بالصوت ومنه اإلهالل بالحّج، وهو التلبية الدالّة 

عــىل الدخــول يف الحــّج، ومنــه اســتهّل الصبــي صارخــاً. 

قيــل: ذلــك مشــتّق مــن اســم الهــالل، ألّن العــرب كانــوا 

إذا رأوا هالل أّول ليلة من الشهر رفعوا أصواتهم بذلك 

ليَعلــم النــاس ابتــداَء الشــهر، ويحتمــل عنــدي أن يكــون 

اســم الهــالل قــد اشــتّق مــن َجهــر النــاس بالصــوت عنــد 

رؤيتــه. وكانــوا إذا ذبحــوا القرابــني لألصنــام نــاَدوا عليهــا 

باســم الصنــم، فقالــوا: باســم الــالّت، باســم الُعــزّى«.35 

وهــذا نفــس مــا ذهــب إليــه ســيد طنطــاوي حــني قــال 

»اإلهــالل: رفــع الصــوت عنــد رؤيــة الهــالل ثــم اســتعمل 

لرفع الصوت مطلقاً. ومنه: إهالل الصبى أى: رصاخه 

بعــد والدتــه، واإلهــالل بالحــج أى رفــع الصــوت بالتلبيــة. 

وكانوا يف الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إىل آلهتهم، 

ســموا عليهــا أســامءها- كالــالت والعــزى- ورفعــوا بهــا 

أصواتهــم، وســمى ذلــك إهــالال. ثــم توســع فيــه فقيــل 

لكل ذابح: مهل سمى أو مل يسم، جهر بالتسمية أو مل 

يجهــر. واملعنــى: وحــرم عليكــم- ســبحانه- أن تأكلــوا مــام 

ذبــح فذكــر عليــه عنــد ذبحــه غــري اســم اللــه تعــاىل- ســواء 

اقتــرص عــىل ذكــر غــريه كقولــه عنــد الذبــح باســم الصنــم 

فــالن، أو باســم املســيح أو عزيــر أو فــالن، أو جمــع بــني 

ذكــر اللــه وذكــر غــريه بالعطــف عليــه كقولــه: باســم اللــه 

واســم فــالن«36.

 » فإنــه قــد اتضــح مــام نقلنــا هنــا، إن فعــل »أََهــلَّ

كانــت تطلــق يف الجاهليــة عــىل عــادة العــرب إذ كانــوا 

أثنــاء قيامهــم بذبــح  آلهتهــم  يرفعــون أصواتهــم بأســامء 

قرابينهم، فال ميكن أن يتعدى هذا االستعامل إىل غري 

الذبائــح، ألن العلــة ال ميكــن أن تكــون ســواء يف الذبائــح 

ويف غريها. وننقل هنا ما جاء من فتوى يف مثل هذه 

القضية حيث ورد فيها »وبهذا يعلم السائل عدم جواز 

األكل مطلقــاً مــن ذبائــح هــؤالء القــوم عبــاد الوثــن ســواء 

يف ذلك ما ذبحوه ألنفسهم أو ما ذبحوه لصنمهم. أما 

بالنســبة ملــا ســألت عنــه مــن الفواكــه والثــامر املقدمــة 

قربانــاً للصنــم فهــذه ال حــرج يف أكلهــا مــا مل تتنجــس؛ 

ألن األصــل فيهــا الحــل. وكونهــا قدمــت قربانــاً للصنــم ال 

يخرجهــا ذلــك عــن األصــل«37.

املقدمــة  األطعمــة  فــإن  الخالصــة،  ســبيل  عــىل 
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أعطــي ألحــد  لــو  لهــا  أو املصنوعــة  الهنــدوس،  آللهــة 

مــن املســلمني يجــوز تناولــه للــرضورة أو الحاجــة ولدفــع 

املــآالت الضــارة والــرضورة تقــدر بقدرهــا مــا دام أنــه ال 

يوجــد دليــل قطعــي يثبــت حرمتــه. إضافــة إىل ذلــك، 

ميكــن للمســلم أن يعتــره مــن نعــم اللــه عليــه، ويتناولــه 

مــن طبخــه وقدمــه  اعتقــاد  يلتفــت إىل  أن  تقيــًة دون 

يَتَِّخــِذ  تعــاىل ﴿ الَّ  آللهتــه، والدليــل عــىل ذلــك قولــه 

َوَمــن   ۖ الُْمْؤِمِنــنَي  ُدوِن  ِمــن  أَْولِيَــاَء  الَْكاِفِريــَن  الُْمْؤِمُنــوَن 

ٍء إاِلَّ أَن تَتَُّقوا ِمْنُهْم  يَْفَعْل َذٰلَِك فَلَيَْس ِمَن اللَِّه يِف يَشْ

ـِه الَْمِصــرُي﴾ ]آل  ـُه نَْفَســُه ۗ َوإِىَل اللَـّ ُركُــُم اللَـّ َويَُحذِّ تَُقــاًة ۗ 

عمــران: ٢8[، حيــث جــاء االســتثناء يجيــز إظهــار املــواالة 

للكافريــن عــىل أســاس التقيــة، أو عــىل أســاس ارتــكاب 

التعايــش  املســلم  يــزرع  لــو مل  ألنــه  الرضريــن،  أخــف 

كــام يف  الحــرب والفســاد  يكــون  مــع اآلخريــن فبديلــه 

هــي  إشــارتها هنــا  تجــدر  الهنــد. وخــري مقولــة  شــامل 

العاصفــة قويــة فانحــن  كانــت  القدمــاء »إذا  قالــه  مــا 

قليــالً حتــى متــر العاصفــة بســالم؛ إذا مل تنحــن قليــالً 

ســوف تقتلعــك العاصفــة مــن جــذورك«. وهــذه حكمــة 

أجمعــت عليهــا البريــة، وتطبيــق ذلــك أن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص 

قبــل دفــع الجزيــة للكفــار ثلــث مثــار املدينــة يف غــزوة 

األحزاب وإن مل يطبق ذلك. وكان ذلك حني اجتمعت 

العــرب مــن عــدة قبائلهــا مبــا فيهــا بنــو أســد، وبنــو مــرة، 

وبنو ســليم، وغطفان وفزارها؛ عىل محاربة املســلمني 

أراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن عقد معها معاهدة لكرس هذا الطوق 

كــام جــاء يف »املغــازي النبويــة« مــا نصــه »أرســل النبــي 

ملسو هيلع هللا ىلص إىل ُعيينــة بــن حصــن بــن بــدر الفــزاري، وهــو يومئــٍذ 

مــع أيب ســفيان:  وهــو  مــن غطفــان،  رأس املركــني 

أرأيــت إن جعلــت لــك ثلــث مثــار األنصــار، أترجــع مبــن 

بــني األحــزاب؟«38 وقــال  مــن غطفــان، وتخــذل  معــك 

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص لألنصــار يكشــف رس ترصفــه هــذا، بقولــه »مــا 

أصنــع ذلــك إال أننــي رأيــت العــرب قــد رمتكــم عــن قــوس 

أكــرس  أن  فــأردت  مــن كل جانــب،  واحــدة، وكالَبوكــم 

النبــي  مــا«.39 وكذلــك قبــول  أمــر  عنكــم شــوكتهم إىل 

ملسو هيلع هللا ىلص مبســح اســمه الريــف يف صلــح الحديبيــة، وإقــراره 

بالرجــوع دون دخــول مكــة40 أيضــاً تؤكــد هــذا املوقــف 

الــذي بنــي عــىل التســامح والرحمــة.

وقــد أرشنــا مــن قبــل، إىل أن االنســجام والتعــاون 

الــذي ُوجــد بــني املواطنــني يف كــريال دون النظــر إىل 

دينهم قد حرضهم وحثهم عىل تبادل الحب واالحرتام 

بالتــرع باألطعمــة واملشــاركة يف مناســبة األفــراح. فــإن 

املســلم الــذي يعتــر نفســه جــزًء مــن األقليــة الدينيــة، 

يجب عليه أال يغلق األبواب التي تفتح أمامه لالتصال 

مــع اآلخريــن، وأال يقطــع الصــالت الحميمــة املوجــودة 

وعــدم  التشــدد  فيهــا  اتســم  التــي  باملواقــف  بينهــم 

التعــاون، ألن رفــض املســلم قبــول مثــل هــذه الهدايــا 

يخلــق مــآالت غــري مرضيــة حيــث إنــه يــؤدي إىل عــدم 

تخــص  التــي  اآلخريــن لدعوتــه إىل املناســبات  قبــول 

آراء  بهــا  يتبادلــون  بعــده صداقــة حميمــة  يبقــى  بــه وال 

بعضهــم بعضــاً. ولذلــك نــرى أنــه ال ينبغــي للمســلم أن 

يتخــذ موقفــاً ال يخــدم الدعــوة اإلســالمية مــن مثــل هــذه 

القضايــا، طاملــا مل يــرد فيهــا نــص يــدل عــىل تحرميهــا. 

املســلم لــو مل يرغــب يف أكل تلــك األطعمــة، يجــب 

ملــن  وإكرامــاً  يقبلهــا احرتامــاً  أن  األقــل-  عليــه –عــىل 

لــه  التــي  الوطيــدة  للعالقــة  واحتفاظــاً  إليــه،  بهــا  أىت 

معــه، ثــم بعــد ذلــك ميكــن أن يتخلــص منهــا رساً دون 

أن يأكلهــا. فباالختصــار فــإن الفقــه الــذي يتمســك بــه 

األقليــة املســلمة ال بــد أن يخــدم املقاصــد العليــا التــي 

أراد الشــارع تحقيقهــا مــن خــالل تريعــه، فــال يليــق لــه 

أن يــأيت بأحــكام ال تحمــل روح الريعــة وال تحمــل مــا 

تحملــه الريعــة مــن الخصائــص وامليــزات. فــإن علــامء 

كريال لو نظروا إىل تلك املقاصد التي وضعها الشارع، 

وظفوها يف استنباطاتهم ملا وجد فيام بينهم اختالف 

أنهــا ستســاعدهم  كبــري يف مثــل هــذه القضايــا، غــري 

عــىل بنــاء الجــرس بينهــم وبــني اآلخريــن ولتعــر بهــا رســالة 

اإلســالم إىل قلوبهــم كــام اعتمــد عليهــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف 

دعوتــه املركــني إىل نــور اإلســالم.
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الخامتة

النتائج يالتوصياتأ

نتائــح  أهــم  إجــامل  ميكــن  البحــثأ  لتائــج  أيالًأ 

يــأيت: فيــام  البحــث 

إن والية كريال وإن كانت هناك محاوالت مســتمرة . 1

من املتطرفني لتدمري ما وجد فيها من االنســجام 

والتآلــف الدينــي، فهــي مل تلبــي رغبــات أعدائهــا، 

فأهلهــا يؤثــرون الوحــدة والتســامح عــىل أي يشء 

آخــر، ألنهــم يعترونهــا كإرث أخــذوه مــن أجدادهــم. 

فمــن ينظــر إىل الطقــوس واالحتفــاالت التــي تُعقــد 

يف كــريال مبناســبات مختلفــة يجــد مــا يقنعــه مــن 

أدلــة عــىل مــا أرشنــا هنــا، فمعظــم هــذه االحتفــاالت 

أتبــاع  تقــام يف منصــة عامــة يشــارك فيهــا جميــع 

األديــان املختلفــة ويوثقــون ودهــم وعالقتهــم فيهــا.

للطالبــات يف . ٢ الهيكليــة  الرقــوص  املشــاركة يف 

املســابقات العامــة التــي تــرف عليهــا املــدارس 

حــدود  يف  بجوازهــا،  نقــول  وغريهــا  الحكوميــة 

مــع اآلخريــن  الــرضورة والحاجــة وتخــدم للتعايــش 

واالنســجام يف مجتمعهــم  التســامح  روح  ولنــر 

التعــددي. وأمــا قضيــة التشــبه باآلخريــن املنهــي 

عنهــا فتتعلــق بالعــادات التــي تتعلــق باعتقادهــم 

ذلــك  ومــع  اإلســالمية،  الريعــة  تخالــف  والتــي 

فإنــه ميكــن أســلمة هــذه الرقــوص الهيكليــة بتطويــر 

مواضيعهــا وبإدخــال القضايــا العرصيــة فيهــا بــدال 

رائــع  القدميــة وبتقديــم زي جديــد  مــن األســاطري 

ضمــن حــدود الريعــة اإلســالمية.

األطعمــة املقدمــة آللهــة الهنــدوس، أو املصنوعــة . 3

لهــا لــو أعطــي ألحــد مــن املســلمني يجــوز تناولــه مــا 

دام أنه ال يوجد دليل قطعي يثبت حرمته، خاصة 

يف الرضورة والحاجة. وقد أرشنا من قبل، إىل أن 

االنسجام والتعاون الذي ُوجد بني املواطنني يف 

كــريال دون النظــر إىل دينهــم قــد حرضهــم وحثهــم 

باألطعمــة  بالتــرع  واالحــرتام  الحــب  تبــادل  عــىل 

ملــآالت  دفعــاً  األفــراح  مناســبة  يف  واملشــاركة 

الــرضر. فــإن املســلم الــذي يعتــر نفســه جــزًء مــن 

األبــواب  يغلــق  أال  عليــه  يجــب  الدينيــة،  األقليــة 

التــي تفتــح أمامــه لالتصــال مــع اآلخريــن، وأال يقطــع 

الصالت الحميمة املوجودة بينهم باملواقف التي 

رفــض  التعــاون، ألن  وعــدم  التشــدد  فيهــا  اتســم 

املســلم قبــول مثــل هــذه الهدايــا يخلــق مــآالت غــري 

مرضيــة حيــث إنــه يــؤدي إىل عــدم قبــول اآلخريــن 

لدعوتــه إىل املناســبات التــي تخــص بــه وال يبقــى 

آراء بعضهــم  بهــا  بعــده صداقــة حميمــة يتبادلــون 

بعضــاً.

التوصيات

قضايــا األقليــة املســلمة يف كــريال أكرهــا ال يــزال . 1

يبقــى ليُعالــَج مــن قبــل العلــامء األفاضــل يف ضــوء 

مقاصــد الريعــة، والتــي لهــا دور كبــري يف أخــذ يــد 

املسلني ويف رفع مستواهم يك يتسلحوا بالعلوم 

الرعيــة ليواجهــوا بهــا واقعهــم ويبنــوا بهــا نظامهــم 

االجتامعي الذي يحكمه دســتور اإلســالم. ولذلك 

نويص العلامء العظام بأن يتقدموا ملعالجة تلك 

القضايا ولتوعية األقلية املسلمة يف كريال بأحكام 

دائــرة  لتكــون حياتهــا يف  تواجههــا  التــي  القضايــا 

إســالمية ولتكــون لهــا صبغــة دينيــة يريدهــا الشــارع.

تكــون . ٢ أن  يجــب  كــريال  األقليــة املســلمة يف  فــإن 

وأال  بهــا  تلتــزم  بأحــكام قضاياهــا ألن  إملــام  عــىل 

تــأيت بأفعــال ال تناســبها، ولذلــك نــويص علامءهــا 

وجامعاتها املختلفة بأن تعرّفوا العوام أحكام هذه 

القضايــا الحساســة التــي تؤثــر يف مســريها والتــي 

والنشــاطات  الدعويــة  العالقــة  تتقــوى  يف ظلهــا 

اإلســالمية.

ومــن أهــم مــا نــويص بــه العلــامء، أن يقومــوا بتوعيــة . 3

التــي وصلنــا  األحــكام  هــذه  بحقيقــة  املســلمني 
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إليهــا مــن خــالل االجتهــادات، حيــث إنهــا ليســت 

أحكامــا مطلقــًة، بــل هــي تعتــر َمواقفــاً تُتخــذ يف 

الحــاالت االضطراريــة حــني ال يكــون أمامهــا طريــق 

آخــر يخدمهــا. ألن األقليــات املســلمة لــو اعتــرت 

هــذه األحــكام عــىل غــري وجههــا الصحيــح وأخذتهــا 

يف  ألخطــأت  األحــوال  كل  يف  تطبــق  كأصــول 

مســريتها ولزلــت أقدامهــا.
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اللغة العربية ومعادنها

شفبق الدین. س
الباحث، جامعة كیرال

إن للعربیة خصائص دینیة وعلمیة وفنیة ال یسھمھا 
الدینیــة  الخصائــص  أمــا  اإلطــالق،  عــىل  قــوم  لســان 

اللــه لفظــا  البحــر والحــرج وســعة كتــاب  فيحــدث عــن 

ثــم  ومــن  والتاریــخ.  العلــم  انتجــه  وفیھــا كالم  ومعنــى 

متتــاز بعذوبــة اللفــظ وجــامل الرتكیــب وحســن الصیاغة 

وھــي حینــا - لغــة الحــب والــوداد- وحینــا لغــة الحــرب 

أو لھجــة  لغــة  اللغــوي  الباحــث  یجــد  ولــن  والشــداد، 

الھــم  مــن مشــاعر  الصــدود  تكتمــه  عــن حنایــا  تفصــح 

والحــزن، والغبطــة والــرسور وعاطــف القلــب وھواجــس 

النفس. إن الله خالق البر أجمعین وجاعلھم شعوبا 

وقبائــل وموزعھــم أمــام وأقوامــا.

ولــو شــاء لبعــث آخــر الرســل يف غیــر العــرب وأنــزل 

آخركتبــه بغیــر العربیــة ولكنــه اصطفــى محمــدا صىل الله 

علیــه وســلم مــن العــرب لیكــون خاتــم النبییــن، واصطفى 

تــاله  الخالــد فیھا:فبھــا  بإنــزال كتابــه  العربیــة لیرفھــا 

النبــى صــىل اللــه علیــه وســلم وبھــا فــرس لھــم وبھــا بلــغ 

رســالة اللــه الیھــم واىل النــاس كافــة وبھــا علمھــم أحــكام 

دینھــم  امــور  يف  وتفاھــم  معھــم  تكلــم  وبھــا  الدیــن، 

ودنیاھــم. كــام قــال شــیخ اإلســالم إبــن تیمیــة رحمهاللــه 

أن نفس اللغة العربیة ومعرفتھا فرض واجب وأن فھم 

الكتاب والسنة فرض، وال یفھم إال بفھم اللغة العربیة، 

ومــا ال یتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب1

التــى  اللغــات  آالف  بیــن  مــن  اللــه  اختارھــا  وقــد 

خلقھــا، فــال بــد أنــه كان أودعھــا مــن املزایــا وأنــه أھلھــا 

مســبقا لتحظى بھذا الرف العظیم، وإذا كان دســتور 

دیــن اللــه اإلســالم الــذى إرتضــاه لعبــاده ولــن یقبــل مــن 

أحد غیره وھو القرآن وتفسیره لھذا الدین وھو الحدیث 

النبوى، باللغة العربیة فان فھم الدین كله یتوقف عىل 

فھم اللغة الغربیة. وسجل شیخ اإلسالم رحمه الله يف 

كتابه وھو یكتب إىل سیدنا أىب موىس األشعرى رىض 

اللــه عنــه فیقــول “ تعلمــو العربیــة فإنھــا مــن دینكــم “

منصــور  أبــو  اإلمــام  املعنــى  ھــذا  عرعــن  وقــد 

الثعالبى رحمه الله وھو واحد من محب النبى العريب 

فقال “ من أحب الله تعاىل أحب رسوله محمد صىل 

اللــه علــی وســلم، ومــن أحــب الرســول العــريب، أحــب 

بھــا  التــى  العــرب، أحــب العربیــة  العــرب، ومــن أحــب 

نــزل أفضــل العجــم والعــرب: ومــن أحــب العرببــة، عنــى 

بھــا وثابــر علیھــا ورصف ھمتھــا الیھــا، ومــن ھــداه اللــه 

اإلســالم، ورشح صدره لإلیامن وأتاه حســن رسیره فیه. 

إعتقــد أن محمــد صــىل اللــه علیــه وســلم خیــر الرســل، 

واإلســالم خیــر امللــل، والعــرب خیــر األمــم، والعربیــة خیــر 

اللغــاة واأللســنة، واإلقبــال عــىل تفھمھــا مــن الدیانــة إذ 
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ھــي أداة العلــم، ومفتــاح التفقــه ىف الدیــن، وســبب 

إصــالح املعــاش واملعــاد.

املیــالدي  العریــن  القــرن  أول  جائــت  وإذا 

العــامل  يف  والــروات  الخیــرات  فیھــا  فاضــت  التــى 

العــرب بفضــل مــن اللــه، وكان مصدرھــا الرئیــي ھــو 

الذھــب األســود: البــرتول، فصــار محطــا ابتــكار العــامل 

وموضــع اھتــامم الــرق والغــرب، ومجــال رصاع القــوى 

اإلستعامریة. فرز دور اللغة العربیة أكر من ذى قبل، 

وأصبحــت تعــرض نفســھا عــىل الدنیــا عــىل إختــالف 

األمــم وامللــل وأقــدم علیھــا غیــر املســلمین كذلــك. 

األمــم  بھــا  وأقــرت  الدولیــة،  اللغــات  إحــدى  وغــدت 

والیھــود  یتعلمھــا حتــى املســیحیون  وبــدأ  املتحــدة، 

والوثنیــون وغیرھــم املعجونــة طينتھــم بالعــداء الحنــق 

لإلسالم واملسلمین لیحققوا بھا نوایاھم وأعراضھم، أو 

یستجیبوا بھا لدواعى أمراضھم، أو ینفدوا عن طریقھا 

تســتخدمھا  وغــدت  العــرىب،  الوطــن  مؤامراتھــم يف 

محطات اإلذاعة والتلفاز يف معظم دول العامل، وجاء 

ســیل اإلصــدارات والكتــب واملؤلفــات، وأعیــد بكــرة 

طبع وتوزیع كتب الرتاث العرىب، وعنیت بھا الكلیات 

والجامعــات الحكومیــة والعرصیــة.

ال یــزال إقبــال املســلمون علیھــا كذلــك أكــر مــن 

ذى قبــل، بدافــع اإلخــالص واإلحتســاب والحــب للــه 

ولرســوله ودینــه. ظــل ذلــك ھــو وحــده الدافــع األســايس 

لــدى املســلمین إىل تعلــم اللغــة العربیــة وإحتضانھــا 

عــر التاریــخ. وقــد كــر يف العــامل العــرب أدبــاء وشــعراء 

وكتاب ومؤلفون، ودارسون وباحثون، ورواة وقصاصون 

العربیــة  إثــراء املكتبــة  كلھــم ســاھموا يف  ومثقفــون، 

ذلــك  جانــب  وإىل  بآخــر،  أو  بشــكل  اللغــة  وخدمــوا 

للغــة  متفــردة  بحثیــة  ومراكــز  لغویــة  مجامــع  أنشــئت 

نشــطت  العامــة  اإلعــالم  ووســائل  والتلفــاز  العربیــة، 

باللغــة العربیــة، مل یوجــد نظیرھــا فیــام ســبق مــن الزمــن، 

وقــد شــجعھا تقــدم العلــم والتكنولوجیــة واإلنتصــارات 

أن یحققھــا يف مجــال  الیــوم  اللــه إلنســان  التــى وفــق 

التــى  املدھشــة  والفضائیــات  الرسیعــة  اإلتصــاالت 

حولــت العــامل كلــه قریــة كونیــة.

باللغــة  والقــول  الكتابــة  أنــاس احرتفــو  لبعــض  إن 

العربیة وعاشوا عىل رفدھا ونالوا الشھادة والذكر عن 

طریقھــا ونجــوا عــىل اللغــة العربیــة، إیثــار العامیــة عــىل 

الفصحــى حینــا وبتحریرھــا عــن قیــود اإلعــراب واغــالل 

العریــق  عــن ماضیھــا  تــارة. وبقطعھــا  والــرصف  النحــو 

تــارة أخــرى كــام عادوھــا بإنھــاك عرضھــا وجــرح رشفھــا، 

والشــعر  الخلیــع  والنــر  املاجــن،  بــاألدب  فلطخوھــا 

والروایــات املتھتكــة،  الفاحــش، والقصــص املغریــة، 

محــارات  وحجــة  املزعومــة،  الصعوبــة  تذلیــل  بحجــة 

العاجــى،  الــرج  مــن  العــرص وتبنــى الحداثــة والخــروج 

وانفتــاح عــىل الثقافــات العلمیــة ألن العربیــة قــد آمنــت 

باإلسالم مند أن نزل به القرآن، ودعا به الرسول العرىب 

وآمــن  اللــه علیــه وســلم،  اللــه صــىل  عبــد  بــن  محمــد 

یمینــا وشــامال  بالعربیــة  ینحــرف  مــن  فــكل  العــرب،  بــه 

النبــوي  اللــه املســتقیم والخــط  عــن رصاط  ویشــذھا 

القویم، ویحاول أن یقطع صلتھا عن اإلسالم، وستظل 

العربیــة الفصحــى الریئــة املنزھــة، الریفــة املرفــة، 

الــرأس مســموعة الكلمــة، مطاعــة  لغــة القــرآن مرفوعــة 

والعملیــة املتداولــة  الســیادة املطلقــة،  األمــر، ذات 

بإختیــار اللــه العزیــز القــوى الــذى كان وعــده مفعــوال “إنا 
نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون«2

إن اللغــة العربیــة لغــة فــذة فریــدة مــن نوعھــا، ســواء 

كان ذلــك مــن حیــث والدتھــا وتكوینھــا ونشــأتھا، أم مــن 

حیــث  ومــن  وعنارصھــا،  ومكوناتھــا  مقوماتھــا  حیــث 

نوامیســھا  حیــث  ومــن  وقواعدھــا  وأسســھا  مبادئھــا 

وسننھا وقوانینھا، ومن خصائصھا وسامتھا وممیزاتھا، 

ومــن حیــث فلســفتھا وعلمھــا وفقھھــا، وبذلــك فإنھــا 

ال تشــبه لغــة مــن اللغــات، كــام أنھــا تشــبھھا لغــة مــن 
اللغــات فهــي نســیج وحدھــا بینھــا جمیعــا.3

اللغــة العربیــة متتــاز بخصائــص ومزایــا كثیــرة  فــإن 

دون غیرھــا مــن اللغــات. ومــن أھــم میزاتھــا قدمھــا فھــى 
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تــكاد أقــدم لغــة حیــة مســتعملة الیــوم، ألن نصوصھــا 

املكتوبة تعود إىل أكر من خمسة عر قرنا خلت. ثم 

إن العربیة بقیت عىل إمتداد تاریخھا الطویل محافظة 

عىل وحدتھا. ومن خصائص العربیة السعة، فھى لغة 

الســعة والــراء والغنــى، ومــن مثــرات ســعت العربیــة أن 

الناظــم او النــارش كــام یقــول ابــن منــاف إذا حــرض علیــه 

موضع ایراد لفظة او نتاقة علیه األلفاظ. وكانت اللغة 

التــى ینســج منھــا ذات ألفــاظ كثیــرة تقــع موقعــا تلــك 

اللفظــة يف املعنــى، أخــذ مــا یلیــق باملوضــع مــن غیــر 

عنت وال مشقة، وھذا غیر ممكن لوال السعة يف كرة 

األســامء للمســمى الواحــد.4 فالعربیــة غنیــة بــروة لغویــة 

ال قدرة ألحد عىل أن یحصیھا أحصاء، ألن ھذا الروة 

من الفخامة والسعة بحیث ال تسلس قیادھا ملن یرد 

حرصھــا أو أحصائھــا، وأن أكــر مــواد اللغــة العربیــة غیــر 

مســتعملة، وكثیــر منهــا غیرمعروفــة، وحــى یونــس بــن 

حبیب البرصى عن أىب عمرو أنه قال “ ما انتھى الیكم 

مام قالت العرب إال أقله ولو جائكم وافرا لجائكم علم 

وشعر كثیر«5 یحلولنا أن نذكر ھنا بیتا من الشعر إلمرئ 

القیــس یــرز ثــراء اللغــة العربیــة وســعتھا وغناھــا.

“أفاد وجاد وساد وقاد وذاد وعاد وزاد وأفاض”

واتســاعھا  العربیــة  اللغــة  مروئــة  عــىل  یــدل  وال 

اآلالف  تعــد مبئــات  التــى  مفرداتھــا  كــرت  وشــمولھا 

الروافــد  كــرة  یــدل عــىل ذلــك ایضــا  فحســب، ولكــن 

والطــرق التــى تغــذوا اللغــة العربیــة وتســمح لھــا بالتولیــد 

واإلضافات كالقیاس واإلشــتقاق والنعت والتعریب.6 

كتابــة  ســھلة  لغــة  انھــا  أیضــا  العربیــة  ومــن خصائــص 

متــىل،  كــام  وتكتــب  تكتــب،  كــام  تقــرأ  فھــي  وقــراة، 

عنــد  بھــا  یحتفــل  التــى ال  القلیلــة  القواعــد  بعــض  إال 

تعتــر  كذلــك  األخــرى.7  اللغــات  بخــالف  املقارنــة 

اللغــة لغــة ناضجــة لغویــا، وینطبــق ھــذا النضــج عــىل 

نحوھــا ومفرداتھــا وتركیباتھــا وســامتھا الداللیــة وتأثیرھــا 

امللمــوس عــىل كثیــر مــن لغــات العــامل خاصــة اللغــات 

الســامیة.

املســتعملة  األلفــاظ  العربیة:عــدد  الفــاظ  عــدد 

وتســعون  وتســعة  العربیــة خمســة مالییــن  اللغــة  مــن 

ســتة  املســتعملة  غــري  ومــع  لفظــا،  وأربعامئــة  الفــا 

مالییــن وســتامئة تســعة وتســعین الفــا وأربعامئــة لفظــا8 

واإلشــتقاق مــن أبــرز مزایــا اللغــة العربیــة، وعــن طریقهــا 

اتسعت لجمیع مصطلحات الحضارة القدیمة مبا فیھا 

مــن علــوم وفنــون وآداب كــام انــه أتــاح لھــا القــدرة عــىل 

فــروع املعرفــة،  وضــع املصطلحــات الحدیثــة لجمیــع 

وذلــك عــن طریــق األخــذ مــن األصــل الواحــد عــدة فــروع، 

ینفــرد كل فــروع بداللــة خاصــة مــع إشــرتاكه مــع األصــل 
وبقیــة الفــروع األخــرى يف أصــل الداللــة.9

القــوة يف  إرونــغ )Irving( إن ھــذه  یقــول أفرنــج 

العربیــة يف إشــتقاق األلفــاظ تقودنــا إىل هــذه

نواجھھــا  التــى  املفــردات  مــن  الــروة املدھشــة 

العربیــة  الرصفیــة  الجــذور  إن  العربیــة،  نتعلــم  حیــن 

الكثیــرة جــدا باإلضافــة إىل املوازیــن الرصفیــة الكثیــرة 

جــدا ایضــا تجعــل العربیــة مــن أوســع وأعظــم اللغــات 

العــامل، وإذا أخذنــا ھــذه الخاصــة فقــط مــن بیــن جمیــع 

خاصیــات العربیــة بعیــن اإلعتبــار، فــإن العربیــة جدیــرة 

بــان تســعى إلیھــا ونتعلمھــا، وإنھــا واحــدة مــن اللغــات 

مــع  جنــب  إىل  جنبــا  وتقــف  العظیمــة،  الكالســیكییة 
اإلغریقیــة وغیرھــا.10

ومــن أبــرز مــا إنفــردت بــه العربیــة أیضــا، وتشــعبت 

يف  فنجــد  واإللتفــات،  التغلیــب  ودقائقــه  ارساره 

التغليــب ھــذه املثنیــات: الولــدان القمــران املرقــان: 

التثنیــة: تغلیــب املخاطــب ومنــه يف غیــر 

عــىل الغائــب يف قولــه جــل شــأنه: “ قَــاَل اْذَھــْب 

فََمــْن تَِبَعــَك ِمْنُھــْم فَــِإنَّ َجَھنَّــَم َجزَاُؤكُــْم َجــزَاًء َمْوفُــوًرا«11 

ـِذي یَُســیِّرُكُْم يِف الْــَرِّ  ومــن أســالیب اإللتفــات: ُھــَو الَـّ

َوالْبَْحِر َحتَّى إَِذا كُْنتُْم يِف الُْفلِْك َوَجَریَْن ِبِھْم ِبِریٍح طَیِّبٍَة 

َوفَرُِحــوا ِبَھــا َجاَءتَْھــا ِریــٌح َعاِصــٌف َوَجاَءُھــُم الَْمــْوُج ِمْن كُلِّ 

ـه ُمْخلِِصیــَن لَــه  َمــَكاٍن َوظَنُّــوا أَنَُّھــْم أُِحیــَط ِبِھــْم َدَعــُوا اللَـّ
ــاكِِریَن«12 یــَن لَــِنْ أَنَْجیْتََنــا ِمــْن َھــِذِه لََنُكونَــنَّ ِمــَن الشَّ الدِّ



209  جملة كرياال  يناير ٢٠١٩ 

تأثبع الرعلبة   اللغات ا  عى

أمــا تأثیــر العربیــة يف غیرھــا مــن اللغــات فحــد مــن البحــر 

وحــرج! فمــن مظاھــر تأثیرھــا يف اللغــات األخــرى. إن 

كثیــرا مــن اللغــات، مثــل األردیــة، والبنجابیــة، والبشــتو، 

الرســم  تســتعمل  والھوســا،  والكانــودى،  واملالیزیــا، 

تأثیرھــا  كــام أن للعربیــة  العــرىب للحــروف يف كتابتھــا 

أن  كــام  األســبانیة  األوربیــة، ففــى  اللغــات  الكبیــر يف 

معظــم الكلــامت األســبانیة املبــدوأة بـــ »أل« ھــى مــن 

أصل العربية، ومن املعروف أن كثیرا من املصطلحات 

العلمیــة األوربیــة يف علــوم كثیــرة ھــي مــن أصــول عربیــة 

فقــد وضعھــا العــرب وبقیــت يف اللغــات األوربیــة دون 

أن یكون لھا مرادفات التینیة أو أسبانیة فاللغة العربیة 

وكلــام  بالــآليل،  ویســتخب  بالــدرر،  یعــج  زاخــر  بحــر 

أبعــدت يف الخــوض إىل أعامقــه وجــدت شــعابا مــن 

املرجان الثمین والكنوز املخبأة، وما علیك إال أن تقف 

متأنیــا، وتفحــص مبجھــرك مــا تحــت القــرة مــام ســوف 

یــأىت بأشــعاء نافــد ذي ألــوان بھجــة، وال غــرو ان تكــون 

اللغة العربیة كذلك، فھى وعاء الدین الحنیف، حفظ 

جاملھــا بحفظــه، وبقــى بریقھــا ببقائھــا واحتلــت منزلتھــا 

مــن القلــوب منزلتــه يف النفــوس ومكانــه يف القلــوب، 

واخطالتــه بــدم املؤمــن قبــوال ومتعــة وطاعــة وأخــذ مبــا 

فيهــا، وعیشــا يف حــدود مــا أمــر بــه ومــا نھــى عنــه.
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