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االفتتاحية

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

القراء األعزاء،

إن مــن أعظــم دواعــي رسورنــا أن اســتطعنا بإصــدار مجلــة عربيــة خامســة التــي كانــت حلــام مــن أحالمنــا منــذ فــرتة 

طويلــة. قــد بدأنــا نــر هــذه املجلــة يف 2010م ولكــن قــد توقــف يف بعــض األحيــان بســبب الظــروف الداخليــة. 

وبفضــل اللــه وكرمــه اقتدرنــا اآلن أن نقــدم أمــام القــراء األعــزاء مجلــة محكمــة أكادميــة نصــف ســنوية )الرقــم الــدويل: 

2277 - 2839( باســم ’مجلــة كــرياال‘ ونرجــو مــن اللــه – عزوجــل - لــه الشــكر واملنــة - التوفيــق عــىل متابعــة إصدارهــا 

بــدون توقــف يف يف املســتقبل.

املقــاالت التــي اخرتنــا لهــذا العــدد متعلقــة بــاألدب خاصــة بــاألدب العــريب والثقافــة واألمــور االجتامعيــة. ومــا كان 

هنــاك أي اختصــاص يف هــذا العــدد ويف العــدد القــادم يف يوليــو 2015م – إن شــاء اللــه، وبعــد ذلــك نريــد أن 

نخصــص كل عــدد بــأي موضــوع خــاص الــذي تختــار هيئــة التحريــر. أرجــو مــن القــراء اإلرشــادات القيمــة عــن هــذا األمــر.

نحن متيقنون بأن هذه املجلة ستكون آلة كبرية ومعينا مهام لرفع مستوى تعليم اللغة العربية يف كريال للمعلمني 

واملتعلمــني. نحــن نهــدف حفــظ القوانــني العامــة املتبعــة يف مجــال تعليــم أي لغــة يعنــي: االســتامع والتحــدث 

والقــراءة ثــم الكتابــة.

وبكل غبطة ورسور نحن يف أداء الشكر للمتساهمني عليها مبقاالتهم القيمة. واملرجو من القراء الكرام أن يرشدونا 

بإرشــاداتهم القيمــة وأن يســاهموا مبســاهامتهم األدبيــة الخالصــة. نقــدم أمــام القــراء الكــرام هــذا العــدد الخامــس 

للمجلــة ســائلني املــوىل عزوجــل أن يوفقنــا إلحيــاء لغــة القــرأن ولنــر لســان رســول رب العاملــني.

والله ويل التوفيق
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امللخص

تحدثت الدراسة عن الرتاكيب اللغوية يف شعر عبد الوهاب البيايت، وكذلك معنى التأويل، وأخضعت األسطورة 

للتأويالت الواقعية التي ضمنها الـــشاعر لغته الشعرية، ويف الرتاكيب اللغوية التي استعملها.

وقــد بينــت الدراســة أن الشــاعر عبــد الوهــاب البيــايت كان متأثــرا بأســــطورة )أورفيــوس(، وأنــه عــربَّ عنهــا يف لغتــه 

وتراكيبــه، ومفرداتــه يف حياتــه الــــواقعية؛ لــذا نــرى مســاحة كـــــبرية مــن شــعره تعكــس هــذه األســطورة.

وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج املثبتة يف موضعها.

الكلامت املفتاحية: الرتاكيب اللغوية، التأويل، اللغة الشعرية، األسطورة، أورفيوس.

Abstract

Legend “Orpheus” in Poetry of al-Bayati
“grammatical semantic Study”

The study talked about linguistic structures in poetry Abdul Wahab al-Bayati. As well 
as the interpretation of the meaning.

The poet talked about the legend in his own language and structures, and vocabulary 
in different aspects of his life realism.

The legend was subjected to realistic interpretations, including the poet poetic 
language, and language structures he used.

The study showed that the poet Abdel-Wahab al-Bayati was influenced by the legend 
(Orpheus), and it is expressed in the language and compositions, and the vocabulary 
of realism in his life; therefore see a large area of   his poetry reflects this myth.

The study found a number of results that are installed in place.

Keywords: linguistic structures, interpretation, poetic language, Legend, Orpheus.
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مقدمة الدراسة

حيــث صــار التعبــري عــن املواقــف الفكريــة، واالجتامعيــة، 

التي ال تريض املؤسسات الرسمية أو الشعبية صعبا؛ لجأ 

األدبــاء، واملفكــرون إىل التعبــري عــن أفكارهــم وانطباعاتهــم 

حيــال الحيــاة، والوجــود باعتــامد وســائل رمزيــة، أو تراثيــة1.

وحيث إن الجانب اللغوي مجال واسع ومهم للدراسة؛ 

كانت اللغة برتاكيبها املختلفة املستخدمة يف إبراز ظاهرة 

األسطورة عند عبد الوهاب البيايت مناسبة إذ تعكس موقفا 

فكريا وجوديا ميثله أحد شعراء األمة املشهورين.

اعتنى البحث بإبراز قدرة اللغة - خاصة يف املستوى 

الرتكيبــي مــن حيــث تفريعــات الجملــة الرئيســة، وتوظيفهــا 

الفكــري  بشــقيه:  الشــاعر  َهــمِّ  لبيــان  مــن خــالل األســطورة 

اإلنســاين،  الحضــاري  املــوروث  واســتثامر   - والشــعوري 

للتعبــري عنــه بوضــوح وشــفافية، وقــد قســمت الدراســة إىل 

قسمني: تنظريي، وتطبيقي، وهام يف الحقيقة متكامالن.

أوال: تأويل الرتكيب

حيــث إن األســطورة جانــب بعيــد املنــال، غريــب الحدثــان، 

كان لزاما التطرق إىل معنى التأويل الذي يغلب عىل جل 

موضوعات الشعر الحديث، ذلك أن به حاجة إىل تفسري 

صيغه، وفك رموزه، وتحليل تراكيبه، من أجل تبني دالالته؛ 

فاملعنــى اللغــوي للتأويــل: هــو التفســري، يف أشــهر معانيــه 

اللغوية. قال صاحب القاموس: »أوََّل الكالم تأويالً وتأوَّلَه: 

َه«2. ومنــه قولــه تعــاىل: )فأمــا الذيــن يف  رَه وفــرَّ ـرَه وقــدَّ دبَـّ

قلوبهــم زيــٌغ فيتّبعــون مــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء 

تأويله وما يعلم تأويله إال الله(3، وكذلك جاءت آيات كثرية 

فيها لفظ التأويل، ومعناه فيها البيان والكشف واإليضاح.

أمــا املعنــى االصطالحــي فــإن بعضهــم يــرى أنــه مــرادف 

للتفسري، وعىل هذا فالنسبة بينهام التساوي. ويشيع هذا 

املعنــى عنــد املتقدمــني. ومنــه قــول مجاهــد: )إن العلــامء 

يعلمــون تأويلــهـ  يعنــي القــرآن(.

وقال الراغب االصفهاين يف )مفرداته(: التفسري أعّم 

من التأويل، وأكرث استعامالته يف األلفاظ ومفرداتها، وأكرث 

اســتعامل التأويل يف املعاين والُجمل، وأكرث ما يســتعمل 

يف الكتب اإللهية4.

ـ أي  بالروايــة  يتعلــق  التفســري:  العلــامء:  بعــض  وقــال 

ـ والتأويــل: يتعلــق بالدرايــةـ أي التفســري  التفســري باملأثــور 

بالرأي واالجتهاد. واتفقوا عىل أنه: رصف معنى اللفظ عن 

ظاهــره إىل معنــى آخــر يحتملــه لوجــود قرينــة5.

مــادام رصف اللفــظ عــن املعنــى الظاهــر بقرينــة مــن 

صميم لسان العرب، وأن القرآن نزل بلسان عريب مبني فهذا 

مــن صميــم املعنــى واللغــة، وليــس فيــه بطــالن وال ابتــداع.

ال يكتب كاتب لنفسه نصا إال وكان للقارئ فيه نصيب 

وافــر؛ ولذلــك يغــدو النــص أيــا كان مســتواه بــه حاجــة دومــاً 

لقــارئ يجــول يف فضاءاتــه املتعــددة: الشــكلية والضمنيــة، 

ومن هنا تنشأ بني النص والقارئ العالقات امليتافيزيقية، 

ومنهــا مــا صــار يعــرف اليــوم بالتشــاركية، أو التعاونيــة6 التــي 

تحكــم تلقــي النــص، وفهمــه، وإدراكــه، والتعايــش معــه مــن 

بعــد، وبعضهــا تعتمــد عــىل اكتنــاه مقاصــد الكاتــب، وســرب 

مجاهــل نفســه التــي صــدر النــص يــوم صــدر عنهــا وهــي غــري 

معروفــة، فــال بــد عندهــا مــن االعتــامد عــىل تأويــل القــارئ 

وتفســرياته، وتلــك العالقــات تــي بعنديــات النــاّص، ومــا 

وراء النــص مــن حيــث هــو كيــان قائــم يقابــل وجــود املتلقــي، 

ألفــاظ  مــن  اختــاره  ومــا  )النــاّص(  بــني  وتتمظهــر وشــائجها 

توحــي باملعــاين التــي تتفــرع عنهــا إشــكاالت التأويــل كلّهــا.

إن هذه العالقات تختلف تبعاً لنوع النص، ومصدره، 

وتأويلــه  النــص  قــراءة  الحديثــة  املناهــج  أخضعــت  لقــد 

غــري  ومســتوره،  خفايــاه،  بكشــف  تهتــم  حديثــة  ملناهــج 

نــص، معتمــدة عــىل أن  بــكل  العنــارص الخاصــة  متجاهلــة 

لكل كاتب تكويناته السيكولوجية الخاصة به، وكذا الروط 

البيئيــة املختلفــة التــي تؤثــر ســلبا أو إيجابــا فيــام يقدمــه مــن 

نصــوص. ولهــذا الســبب بالــذات، كان لزامــا قــراءة النــص، 

بســياقاتها  مقرتنــة  األحــوال  هــذه  وفــق  عــىل  واســتنطاقه 

التاريخيــة، والنفســية قــدر اإلمــكان.

تنفــك  واللغــة ال  الفكــر  بــني  مــا  الجدليــة  العالقــة  إن 

قامئــة، فــكل منهــام مرتبــط باآلخــر ارتباطــا وثيقــا، ال تحــدث 

اللغــة املفهومــة طبعــا مــن دون فكــر تقــوم عــىل توضيحــه، 

وال يكــون الفكــر إال باللغــة املفهومــة، وإذا كان الفكــر مبعنــى 

آخــر يشــكل الثقافــة والــرتاث، فــإن اللغــة بهــذا تصبــح حاملــة 

الثقافة والرتاث الذي يقوى بقوة اللغة حيث يتشكل لكل 
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منجز حضاري تعبري خاص به، وتقوى هي بتطوره ورسوخه، 

حيــث تتجــدد ألفاظهــا، وتســتجد.

إن معاين النص التي تتضمنها لغته عادة ما تنبني عىل 

عوامل إنسانية، وطبيعية، ولقراءتها مبعانيها الصحيحة، أو 

لنقــل تأولهــا إىل درجــة قريبــة مــن صوابيتهــا يلزمنــا التغلــب 

واملــكان،  الزمــان،  التعــرف إىل  تفرضــه صعوبــة  مــا  عــىل 

والثقافــة، وســيكولوجية الكاتــب، ولغتــه التــي الزمــت والدة 

النص، وعادة ما يأخذ التأويل منحيني: تأريخي، تســجييل 

يبــني الوقائــع، والحقائــق كــام هــي، وتأويــيل رغائبــي، فكــري 

يعتمــد إىل حــد كبــري عــىل التأويــل األول.

وهنا تصبح اللغة مصدر تعدد القراءات، والتأويالت، 

ويكــون ابتعادهــا أو اقرتابهــا مــن القصــد اللغــوي الحقيقــي 

مرتبطــا مبــدى ســيطرة القــارئ املــؤول عــىل معرفــة الــروط 

الحقيقيــة التــي أنتجــت النــص.

بهــذا تتعــدد الداللــة التأويليــة التــي يــروم الوصــول إليهــا، 

فمنهــم مــن ينظــر إىل املعنــى التأويــيل عــن طريــق القواعــد 

اللغويــة املنتجــة للنــص، وهــي: املعجــم اللفظــي، والقواعــد 

الحــدود  هــذه  مــن  أبعــد  ينظــر إىل  مــن  الرتكيبيــة، ومنهــم 

آخــذا بعــني االعتبــار الطاقــة اإليحائيــة للمفــردات املعجميــة، 

واملركبــات النحويــة، مبــا ميكنهــا تشــكيله مــن فضــاءات نصيــة 

ال يستطيع أي من التأويلني الوصول إىل حدوده الدنيا فضال 

عن حدوده القصوى، حيث ال يعود املعنى الكيل منحرصا 

يف البنــى اللفظيــة والرتكيبيــة للنــص؛ وعــىل هــذا املســتوى 

تكــون القــراءة، وميكــن التأويــل. فتصبــح القــراءة / التأويــل غــري 

مملوكــة ألحــد، بــل تصبــح كشــفاً، وليــس إنتاجــاً، تســهم ثقافــة 

القارئ يف إضاءته، ولكنها إضاءة ال تعكس طالسم مظلمة، 

بقــدر مــا تعنــي الكشــف عــن فضــاءات اللغــة املنــرية. ميكــن 

القــول: إن الخصائــص امليتافيزيقيــة لنــص مــا ســوف تحــدد 

مسبقاً طريقة قراءته، أو تأويله؛ فالتأويل ليس معرفة فلسفية 

بقــدر مــا هــو كشــف معــريف، فعندمــا تحــول اللغــة إىل داللــة, 

يكون النص قد امتلك رس تجدده, نافيا املوت، واإلهامل، 

أو االندثــار، بــل اســتمر يف جــدل الحيــاة باعثــا فيهــا حيــاة.

ثانيا: أسطورة )أورفيوس(7 يف الرتاث العاملي

)أورفيوس( ابن )أبولو( ملك طراقيا، وابن ملكة إلهة الشعر 

امللحمــي )كاليــويب(، تعلــم العــزف عــىل )القيثــار(؛ ليصبــح 

أشــهر عــازف، يســحر كل مــا تصــل إليــه موســيقاه8. تــزوج مــن 

)يوريدايــس(، ومل يــدم زواجهــام غــري أيــام معــدودة9، فقــد 

ماتــت بلدغــة أفعــى يف أثنــاء هربهــا مــن )أرســتيوس( ابــن 

حوريــات املــاء ملــا حــاول اغتصابهــا10.

وأمــام الحــب الجامــح الــذي كان يشــعر بــه )أورفيــوس( 

لزوجته الوفية، أرّص عىل إرجاعها من عامل املوت، وهكذا 

بــدأ رحلــة الســفر الطويــل املضنــي يف محاولــة اســتعادتها. 

املــوت فعــال،  عــامل  يجتــاز  أن  )أورفيــوس(  اســتطاع  وقــد 

ووصــل اىل ملــك عــامل املــوت )هــادس(، وهنــاك كانــت 

اإلذن  أخــذ  مــن  بعدهــا  عظيمــة، متكــن  محــاورة  معــه  لــه 

لدغــة  بســبب  تضلــع  أمامــه  وقــد ظهــرت  باســرتجاعها11، 

األفعــى، إال أن ملــك عــامل املــوت اشــرتط عــىل )أورفيــوس( 

رحلــة  أثنــاء  إليهــا يف  ينظــر  ال  وأن  زوجتــه،  أمــام  يســري  أن 

العــودة، وكان قبــول )أورفيــوس( فوريــا، وعنــد وصولهــام إىل 

حافة عامل الحياة، وقبل مجاوزة حافة عامل املوت، وعىل 

حــني غفلــة، أو تشــكك، أو شــوق مــن )أورفيــوس( نظــر إىل 

الخلــف؛ فأخــذت )يوريدايــس( بالعــودة إىل عــامل املــوت، 

ويف محاولــة يائســة للتشــبث بـــه مــدت يدهــا إليــه غــري أنهــا 

مل تســتطع أن تفعــل شــيئا ســوى قــول كلمــة الــوداع.

الرجــوع إىل  العاشــق  أخــرى حــاول )أورفيــوس(  ومــرة 

عــامل املــوت إلنقــاذ زوجتــه غــري أن محاولتــه ذهبــت مــن دون 

جــدوى12، وهكــذا ذاقــت زوجتــه مــرارة طعــم املــوت مرتــني.

بعــد ذلــك مل يتبــق لـ)أورفيــوس( ســوى قيثــارُه الــذي 

مــن حولــه،  الحــزن واألىس يف املخلوقــات  أنغــام  يبعــث 

النســاء  النســاء، إال أن  فهــام عــىل وجهــه، وقــرر أن يعتــزل 

)الطراقيــات( مل يعجبهــن ترصفــه13 فقــررن القضــاء عليــه، 

فرمينــه بالســهام والحجــارة وغريهــا، إال أن كل هــذه كانــت 

تقــع بــني يديــه مســحورة مــن دون أن تؤذيــه، وبعــد محــاوالت 

كثــرية قــررن أن يرصخــن بصــوت واحــد يطغــى عــىل صــوت 

املوســيقى، وفعــال تحقــق لهــن مقصدهــن، فأخــذن بطعنــه 

الســهول،  إربــا، ورمينــه يف  إربــا  ثــم قطعنــه  مــات،  أن  إىل 

نهــر )الهــربوس(، ولكــن رأســه طفــا عــىل  ورمــني رأســه يف 

سطح املاء، وبقي يغني إىل أن وصل إىل جزيرة )لزبوس(، 

وهناك غاص شبحه يف األرض ليجد حبيبته )يوريدايس( 
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يف عــامل املــوت تنتظــره14، فيحتضنهــا، ويتجــوال معــا جنبــا 

إىل جنــب، يتقدمهــا حينــا ويتبعهــا حينــا آخــر، وينظــر إليهــا 

كيفام يشاء، ويعيش معها من دون خشية الفراق مجددا. 

ــا النســوة فقــد حكــم عليهــن بالتحــول إىل أشــجار بلــوط15. أمَّ

هــذا ملخــص مضغــوط ألســطورة )أورفيــوس( حســب 

مــا جــاء يف كثــري مــن املدونــات التــي تبحــث يف األســاطري، 

لكن السؤال املطروح هو: إىل أي مدى تأثرت لغة البيايت 

بهــذه األســطورة؟ أو لنقــل إىل أي مــدى ظهــرت مالمــح، أو 

بعــض مالمــح األســطورة يف لغــة البيــايت؟

ثالثا: أسطورة »أورفيوس« يف شعر البيايت عند 
الدارسني

حظــي شــعر البيــايت باهتــامم عــدد كبــري مــن الدارســني منــذ 

وقت مبكر، ولكن ظلت أسطورة )أورفيوس( بصورة خاصة 

بعيــدة عــن مالحظــة هــؤالء الدارســني.

لعل )محسن اطيمش( كان أول من ذكر بعض مالمح 

األسطورة كرمز يف الشعر العراقي يف كتابه »دير املالك« 

إال أنــه مل يتنبــه إىل أســطورة )أورفيــوس(، ونســب كثــريا مــن 

مالمحها إىل أســطورة )عشــتار(16.

وفعل اليء نفسه )محيي الدين صبحي( يف كتابه 

)الرؤيــا يف شــعر البيــايت(17، إذ وقــف عــىل كثــري مــن هــذه 

املالمــح ولكنــه مل يناقشــها بصــورة مبــارشة.

الذيــن  الدارســني  أول  هــو  الكبيــي(  )طــراد  وكان 

ذكــروا أســطورة )أورفيــوس( يف معــرض الحديــث عــن الجــو 

األســطوري يف شــعر البيــايت، وذلــك يف كتابــه »مقالــة يف 

البيــايت«18. األســاطري يف شــعر 

بصــورة  البيــايت  األســطورة يف شــعر  هــذه  وتنبــه إىل 

واضحــة )ناجــي نجيــب(، حيــث بــني أن البيــايت يف هبــوط 

التجــوال  شــاعر  ميثــل  الســفيل  العــامل  إىل  )أورفيــوس( 

أنــه يجســد يف قصائــده محاولــة  والغربــة والحنــني، ورأى 

لــه يف  النظــرية  الشــاعر املعــارص، والصــورة  بــني  التوفيــق 

املايض األسطوري ويف التاريخ، وأن الشاعر البيايت يوفق 

بــني األســطورة الرقيــة والغربيــة19.

ويف كتابه )هذا هو البيايت( علق )مدين صالح( عىل 

هــذه األســطورة عنــد البيــايت، مؤكــدا أن هــذه الفكــرة قدميــة 

قــدم الفكــر، وتوطــدت فلســفيا بوضــوح عنــد الفيثاغورســية 

واألورفية أوال20.

الباحــث املتواضعــة فقــد  وأخــريا حســب معلومــات 

كتب )عىل الرع( بحثا ناقد فيه وبصورة شيقة ومستفيضة 

كثــريا مــن مالمــح هــذه األســطورة عنــد البيــايت، ومبنهجيــة 

فكريــة ومذهبيــة، مؤكــدا أن أول توظيــف يشــري إىل أســطورة 

)أورفيوس( يف شعر البيايت كان عام 1957، ويف قصيدته 

)أحــزان البنفســج(، مــن ديــوان )أشــعار يف املنفــى(21.

وبعــد هــذا اإليجــاز ألســطورة )أورفيــوس( عنــد داريس 

الشــعر العــريب وأســطورة )أورفيــوس( بصــورة خاصــة؛ فــإن 

الباحــث الحــايل يظــن أن هــذه الظاهــرة مــا زالــت فيهــا حاجة 

ملزيد من الدراسات التي توثق لها، ولصلة الدارسني بلغة 

هــذا النــوع مــن الشــعر؛ لتســتخرج كنــوز معرفــة مــا زالــت يف 

غياهــب الــرتاث، والفكــر، والثقافــة اإلنســانية.

رابعا: أسطورة »أورفيوس« يف تراكيب البيايت

مــن خــالل القــراءة املتأنيــة يف ديــوان البيــايت يتبــني لنــا أن 

الوحدة اللغوية بصنوفها الرتكيبية املختلفة استطاعت أن 

تعكس تجربة الشاعر، وتظهر قدرته الفذة عىل استظهارها، 

والتحليــق يف مداراتهــا، والولــوج يف دواخلهــا، بــل الغــوص 

ودقــة،  شــفافية  بــكل  دقائقهــا  وتفصيــل  أعامقهــا،  يف 

ومبعنــى آخــر إنــه يســتخدم )تراكيبــه( لغتــه الشــعرية ليعيــد 

خلــق القلــوب التــي أماتتهــا الرغبــة يف البقــاء والجــري وراء 

بعــض  التقميــش والتفتيــش عــن  الرمديــة، ولنبــدأ رحلــة 

مالمــح تأثــر لغتــه بهــذه األســطورة، يقــول:

أحمــل قاســيون/ غزالــة تعــدو وراء القمــر األخــرض يف 

الديجــور

يثغــو  وحمــال  املحبــوب/  فــرس  فيهــا  أرشــق  ووردة 

وأبجديــة

أنظمــه قصيــدة، فرتمتــي دمشــق يف ذراعــه قــالدة مــن 
نــور22

]جملــة فعليــة رئيســة )ج.ر( ← )أحمــل قاســيون( + 

بعض )ج.ر( غزالة + رابط )عطفي معنوي( + جملة فرعية 

الديجــور( +  القمــر األخــرض يف  ← )تعــدو وراء  )ج.ف( 

ر)عطفــي لفظــي( + بعــض )ج.ر( + جملــة فرعيــة )ج.ف( 
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← )ووردة أرشق فيها فرس املحبوب( +ر)عطفي لفظي( 
بعــض )ج.ر( +جملــة فرعيــة )ج.ف( ← )وحمــال يثغــو(+ ر 

)عطفــي لفظــي( بعــض )ج.ر( + جملــة فرعيــة )ج.ف( ← 

)وأبجدية أنظمه قصيدة( +ر )رابط لفظي سببي( + جملة 

فرعية من الدرجة الثانية )ج.ف1( ← فرتمتي دمشــق يف 

ذراعــه قــالدة مــن نــور.

أكــرث مــن عمليــة  الــذي جــرت فيــه  يف هــذا الرتكيــب 

إسنادية23، يوكد )أورفيوس( البيايت ما يريد أن يذهب إليه 

يف إرهاصاته الحقيقية التي مَتَثَّلها )أورفيوس( األسطورة، 

)فأحمــل قاســيون )غزالــة، ووردة، وحمــال، وأبجديــة( تصبــح 

الجملــة املحوريــة )الرئيســة(، أو املمتــدة، يتفــرع عنهــا مــا 

يتلوهــا مــن تراكيــب نعتيــة )تعــدو، أرشــق، يثغــو، أنظمــه( 

و)ترمتــي( ترفــد املعنــى الــذي يريــده، ليصبــح )قاســيون( 

يف نظــر )أورفيــوس( البيــايت الحــب العظيــم الــذي يســعى 

لــه كل مــا ميلــك؛ فهــذه روحــة )الغزالــة=  جاهــدا ليكــرس 

الشمس( )تعدو(= تركب املخاطر يف الديجور )الفضاء، 

والظــالم(، قاطفــا رمــز الحــب )وردة( يرشــق = )يســتعملها 

الزمــن  بهــا )فــرس( محبوتــه يك يســابق  مهــامزا( يســعجل 

للوصــول إليهــا، مضحيــا مبــا ميلكــه فالحمــل )يثغــو( مذبوحا 

عىل عتبات اإلله، ويوظف العاشــق كل حروف )األبجدية( 

لنظــم )قصيــدة( تناســب املقــام الــذي انتقــل إليــه أمــام إلــه 

املوت الذي متســك يداه كل خيوط الحل؛ ذلك أنه يريد 

الوصول إىل أن ترمتي دمشق )يوريدايس، زوجته( املتمثل 

بتخليصها وهي التي كانت ممتلئة حياة وفرحا بني ذراعه، 

وقد استعمل الفعل املضارع )تعدو( الدال عىل استمراية 

الحــال عندمــا هاجمهــا الثعبــان الــذي أودى بحياتهــا، وقــد 

ســاعدت الروابــط اللغويــة24: لفظيــة، ومعنويــة عــىل تقديــم 

هــذه املعــاين بصــورة متامســكة وغــري مجــزَّأة.

ويتابع قوله:

أهــدى إيّل بعــد أن كاشــفني غزالــة/ لكننــي أطلقتهــا تعــدو 

وراء النور يف مدائن األعامق/ فاصطادها األغراب وهي يف 

مراعي الوطن املفقود/ فسلخوها قبل أن تذبح أو متوت/ 

وصنعوا من جلدها ربابة ووترا لعود/ وها أنا أشــده: فتورق 

األشجار يف الليل ويبيك/ عندليب الريح/ وعاشقات بردى 

املسحور/ والسيد املصلوب فوق السور25

← ج.ف + ر)ظــريف( +ج.ف + بعــض  ← ]ج.ر1 
)ر   + غزالــة  كاشــفني  أن  بعــد  إيلَّ  أهــدى   ← )ج.ر( 

لكننــي   ← معنــوي( ج.ف(  )اســتدرايك( ج.ر2+)رابــط 

أطلقتهــا تعــدو وراء النــور يف مدائــن األعــامق+ )ر )ســببي( 

ج.ع + ر )حايل( ج.ف( ← فاصطادها األغراب وهي يف 

الوطــم املفقــود + )ر )ســببي(ج.ف2+ر)ظريف(  مراعــي 

ج.ف3+ ر)عطفــي( ج.ف3( ← فســلخوها قبــل أن تذبــح 

أو متــوت + )ر )عطفــي( ج.ف4( ← وصنعــوا مــن جلدهــا 

ربابــة ووتــرا لعــود + )ر)عطفــي( ج.ر2)ج.س( +ر)ســببي( 

فتــورق  أشــده:  أنــا  وهــا  ج.ف1(  ر)عطفــي(  ج.ف1+ 

وعاشــقات  الريــح/  ويبــيك عندليــب  الليــل  األشــجار يف 

الســور[ فــوق  بــردى املســحور/ والســيد املصلــوب 

وإذا كان )أورفيــوس( البيــايت قــد اعتمــد يف املقطــع 

بروابــط معنويــة، وأخــرى  الســابق عــىل الجملــة املمتــدة26 

لفظيــه، طالــت فيهــا أنفاســه، معتمــدا فيهــا عــىل الطاقــة 

عــن قدرتــه يف  التعبــري  مــن خاللهــا  يريــد  التــي  الشــعورية 

التعاطــي مــع الحــدث الــذايت الــذي شــعر بــه وحيــدا؛ فها هو 

يعود هنا الســتعامل مثل هذه الروابط بكرثة؛ ألنها تســاعده 

عىل تقديم أفكاره، وتصوراته بصورة تركيبية متامسكة تطول 

الروابــط االســتدراكية  فيهــا عبارتــه27؛ فنالحــظ تركيــزه عــىل 

)لكننــي(، والســببية )فاصطادهــا، فســلخوها، فتــورق،(، 

والحاليــة )وهــي(، والعطفيــة )أو متــوت، وصنعــوا، ووتــرا، 

ويبــيك،…(؛ مــام يدلــل عــىل صعوبــة املوقــف الــذي يصــوره 

لنــا يف الحالــة البريــة، ودرجــة تعقــده؛ فالحبيبــة )هديــة 

اإللــه( رسعــان مــا ذهبــت إىل مدائــن األعــامق بقصــد منــه 

ل نفسه املسؤولية  كام يوحي الفعل )أطلقتها( أي أنه يُحمِّ

عــن تركهــا وحيــدة ليحصــل لهــا مــا قــد حصــل، أو بغــري قصــد، 

وهنــاك لــن تجــد هــذه الحبيبــة ســوى الســلخ وهــو عــىل غــري 

عــادة النــاس يف اإلفــادة مــن الغــزالن، إنــه منظــر يوجــع القلب 

ويدميــه، فــأي عــذاب ميكــن ملنظــر الســلخ قبــل الذبــح، أو 

املــوت أن يبعثــه يف نفــس املشــاهد؟ وأي نــوع مــن اللــذة 

يراد تحقيقه من الِجلد من دون اإلفادة من لحمها؟ وبالتايل 

أي عذاب يراد فرضه عىل اآلخر مقابل الحصول عىل اللذة 

الخاصة؟ تلكم هي السادية؛ فاملوت أخذ )يوريدايس( يف 



س11 سيناير ٢٠١٥  س مجلأسكثفر 

وقــت مفاجــئ ومــن دون ســابق إخطــار إذ مل يــدم زواجهــام 

غــري أيــام معــدودة28، ولعلهــا مل تصــل بعــد إىل درجــة ميكــن 

تتجــول يف  إليهــا، فهــي  قــدوم املــوت  يــربر فيــه  أن  للمــرء 

الحديقــة قــرب النهــر؛ ليظهــر )أرســتيوس( مســببا الفــزع يف 

نفســها، وألنها نقية )وردة، وحمال، وأبجدية(، تحب الحياة 

مانعت املغتصب الذي يريد أن يفقدها طهارتها ونقاءها؛ 

فهربت، ولكنها األفعى الخبيثة التي خبأت لها نهاية الحياة، 

وخبــأت لـ)أورفيــوس( التعاســة والشــقاء.

وإذا كان لــدى )أورفيــوس( القيثــار يعــزف عليــه ألحــان 

الوتــر  يشــد  أن  البيــايت  عــىل  كان  فإنــه  والتعاســة؛  الحــزن 

الذي صنعه من جلد غزالته، ليبعث يف الحياة من خالله 

أسباب الحياة؛ ليبقى هو حزينا يَبيك، مبكيا معه عاشقات 

بردى، وهنا إشارة إىل نساء )طراقيا( اللوايت اشتد حزنهن 

لـمـّــا عرفــن عــزوف )أورفيــوس( عنهــن، وقــراره بعــدم الــزواج.

عــامل  بوابــات  عــىل  وانتظــاره  )أورفيــوس(،  أّمـــا رحلــة 

املــوت عندمــا انتقلــت إليــه )يوريدايــس(؛ فــإن البحــث يرى 

البيــايت وقــد غابــت عنــه عائشــة يفعــل الفعــل نفســه،  أن 

بعذابــه  والتصــيّل  االنتظــار،  نفســه عرضــة لجحيــم  ويــرتك 

مصلوبــا فــوق أســوار الجحيــم زاحفــا نحــو النــار، مســتعمال 

الَقــْدَر نفســه مــن الجمــل املمتــدة آخــذا يف الحســبان ذلــك 

األقــوال  مــع  فيــه األفعــال  تتصــارع  الــذي  البــري  العامــل 

ليثبــت لنــا يف النهايــة أن الِحْمــل البــري إذا كان اإلنســان 

صادقــا فيــه؛ فإنــه قابــل للتحقــق؛ يقــول:

تهدل النور عىل الرياض يف »شرياز«/ وفتحت أبوابها 

ورفرفت فراشة زرقاء

تطــري فــوق ســورها وفــوق وجــه العاشــق الفقــري/ صحــا 

لــيك يتبعهــا، لكنهــا اختفــت وراء الســور

األصيــل/  دم ميتــد يف خامئــل  خيــط  وراءهــا  تاركــة 

ناديتهــا:

عائشة!/ عائشة!/ عائشة! لكنها مل تسمع النداء

ومل تــر العاشــق يف جحيمــه يزحــف نحــو النــار/ منتظــرا 
يف آخــر األبــواب29

فإذا كانت )يوريدايس( قد نزلت إىل العامل األسفل، 

فإن انتقال الروح عند البيايت يكون إىل األعىل، يؤكد هذا 

استعامله الفعل )تطري( وهذا نظري فكرة التسامي الروحي 

عنــد األورفيــني، فهــذه الفراشــة تطــري لتصــل يف النهايــة إىل 

أن ال تسمع النداء، مبعنى أنها ماتت وانتقلت إىل العامل 

اآلخر، تاركة أثرا من دم يستعمله اآلخر دليال للحاق بها، فام 

كان من البيايت إال أن ســافر حيث أتعبه الســفر حتى وصل 

إىل درجة الزحف، ليصل إىل عائشة بعد أن أعياه التعب؛ 

نســتدل عــىل ذلــك باســتعامل أســلوب النــداء )املتكــرر( 

الــذي ربــط )عنــرص ربــط مثــل عنــارص الربــط األخــرى( مــا بــني 

جزيئ الصورة قبل الطريان وبعده بأسلوب غاية يف الدقة، 

وهنــاك حــّط رحالــه منتظــرا الســامح لــه بالدخــول إىل عــامل 

املــوت، ويف هــذا إشــارة إىل أن هــذه الرحلــة كانــت متثــل 

الســفر الثــاين، ذلــك أنــه بقــي )منتظــرا(؛ حيــث اســتعمل 

اســم الفاعــل للداللــة عــىل الثبــوت، وعــدم التحــول يف آخــر 

لــه بالدخــول، وهــذا أيضــا يفهــم مــن  األبــواب، ومل يســمح 

خــالل متابعــة قــراءة النــص فنســمع البيــايت يقــول:

»رحلتنــا متــت« دليــيل قــال: »فاالســكندر الكبــري/ غــزا 

بــالد فــارس والهنــد

بابــل يك  الينبــوع/ فعــاد محمومــا إىل  لكنــه مل يجــد 
ميــوت30

مل  إنهــا  وبالتأكيــد  ميمونــة،  تكــن  مل  العــودة  فهــذه 

تكــن كالعــودة األوىل حيــث اســتطاع )أورفيــوس( أن يعــود 

بـ)يوريدايس( ولو أنه مل يكمل مشــوار العودة بنجاح، فعاد 

مجــددا إال أنــه رجــع هــذه املـَـرََّة بخفــي حنــني فاقــدا الحيــاة، 

الــذي هــو أصــل  نبــع املــاء  الينبــوع مبــا توحيــه مــن  وكلمــة 

يقــرر  مــام دفعــه إىل أن  تــدل عــىل هــذا املعنــى؛  الحيــاة 

اعتزال النساء31 وأن يعيش وحيدا داعيا إىل مذهب جديد 

يرفع فيه اإلنسان عن اإلنسان مسببات املوت بعدم إنجابه 

أصــال، وهــذا مــا يبــدو أن البيــايت قــرره بلغتــه الواضحــة، فــإن 

عــودة اإلســكندر مــن الغــزو كانــت مــن أجــل املــوت:

بابــل يك  الينبــوع/ فعــاد محمومــا إىل  لكنــه مل يجــد 
ميــوت32

فالبيــايت -مســتدركا )لكنــه= عنــرص ربــط(- يريــد منــه أن 

ميــوت، ومييــت أســباب الحيــاة التــي تدفعــه إىل االســتمرار 

فهو مل يجد الينبوع الذي ميثل سبب الحياة األوىل، وهو 

يؤكد مجددا فكرة التسامي األوريف، إذ نراه مرّة أخرى يقول 

يف موضــع آخر:
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مــع  فأوغلــت  عصفــور،  غنــاء  الليــل/  يف  أيقظنــي 

… ر لعصفــو ا

بوابــة  مــا زلــت يف/  ثــم عــاد وأنــا  مــّر  بكيــت، فالربيــع 

البســتان

مصليا لغصنه املزهر، للنور الذي يأيت/ من الداخل، 
لأللوان33

ويستعمل الجملة االسمية للداللة عىل ثباته، وانتظاره 

الذي ال يتغري )وأنا ما زلت يف/ بوابة البستان

مصليا لغصنه املزهر(، ويف موضع آخر من القصيدة 

نفســها يوضــح حقيقــة العصفــور الــذي أوغــل يف الغيهــب، 

يقول:

رأيْت/ عائشة تطوف حول الحجر األسود يف أكفانها

وعندما ناديتها: هوت عىل األرض رمادا وأنا هويت/ 
فنرثتنا الريح34

ال  زمــن  غريبــا يف  دعوتــه  )أورفيــوس( يف  كان  وإذا 

يعجــب مــن الغرابــة، وقــد كانــت كذلــك )يوريدايــس( يف 

العــامل اآلخــر، فــإن البيــايت يؤكــد هــذه الغرابــة التــي ال ميكــن 

)ثالثــة  فعليــة  سلســلة  مســتعمال  الوصــول،  خاللهــا  مــن 

أفعال مرتابطة بحرف العطف الواو الذي يدل عىل الجمع 

والتتابع( يتناوب كل فعل عىل أداء دوره يف متكني املعنى 

مــن النفــس، والفكــر عندمــا يقــول:
تعرت األشجار/ وسقطت أوراقها وكنستها الريح35

ويظهر )أورفيوس( مرة أخرى متمثال بشخصية العريب 

أو البيــايت الــذي يرفــض أن يعطــي الحيــاة، فهــو كــام ذكــر يف 

البحث قبل قليل يلبس )نرتدي( األكفان بإرادته الخالصة، 

حيث يقول:

كانــت خيــام الحــب يف الصحــراء/ منهوبــة والبــدوي 

حولهــا يداعــب الربــاب

وكانــت الغــزالن/ مذعــورة تبحــث يف مصيــدة املــوت 
عــن الغــدران36

إن هذا التسلسل املتوايل للجملة املركبة املمتدة37 

تأخــذ كل جملــة )صغــرية( بســيطة بحجــز  بعفويــة، حيــث 

أختها )اســمية أو فعلية( لِتَُكوِّن مبصاحباتها الداللة الكلية 

اختــالف  عــىل  لفظيــة  بروابــط  اســتمدتها  القصديــة ســواء 

الحــس  مــن غــري روابــط معتمــدة عــىل  أو جــاءت  أنواعهــا، 

الشــعوري لــدى الشــاعر، مشــفوعا بالواقــع الصعــب الــذي 

واجهــه )أورفيــوس( يف رحتلــه الســرتجاع زوجتــه38؛ ليؤكــد 

حقيقة املعاناة التي يعيشها االنسان عىل مستوى الفعل 

مبختلــف توجهاتــه.

البــدوي يف  يعيــش حيــاة  املــرة  هــذه  البيــايت  فهــذا 

خيامــه يف الصحــراء، وهــي هنــا شــخصية )أورفيــوس( وهــو 

يداعب الرباب )القيثار(، والغزالن )نساء طراقيا( الباغيات 

عــىل غــري عادتهــن، فهــن يف هــذا املقــام مذعــورات بســبب 

ال مبــاالة )أورفيــوس( بهــن، وعــدم إذعانــه لتحقيــق رغباتهــن 

الخبيثة39، فـ )أورفيوس( البيايت أخذ عىل نفسه عهدا بأن 

ال يضاجــع –وفــاًء ليوريدايــس- امــرأة أخــرى؛ لئــال يتســبب 

يف اســتمرارية الحياة، وهؤالء النســوة يبحنث )ويف البحث 

تفتيش، وتقميش للوصول إىل الحقيقة( يف هذا الجسد 

املتهــدم امليــت )مصيــدة املــوت( عــن الغــدران وأســباب 

شــخصية  يتمثــل  وهــو  البيــايت  أن  املــرأة  وتؤكــد  الحيــاة، 

ألنــه  واحــدة  قــد أصبــح »غريــب غربتــني«40،  )أورفيــوس( 

أضــاع، أو فقــد املــرأة التــي يرغــب، واألخــرى ألنــه مــا عــاد 

يســتطيع أن يعيــش الحيــاة مــن جديــد، كــام يعيشــها النــاس 

العاديــون الطبيعيــون، فالغربــة مركبــة تركيبــا مزجيا_نفســية 

واجتامعيــة- ال تســتطيع إحداهــام الفــكاك مــن األخــرى، بــل 

عــىل العكــس مــن ذلــك متامــا فــإن كل واحــدة تدفعــه؛ ألن 

يكــون أكــرث اغرتابــا يف وضعــه النفــي، وحياتــه االجتامعيــة. 

وهكذا تصبح املرأة يف هذا النطاق اإلنساين الذي يعيشه 
البيــايت: »شــاة بــال قلــب يــداوون بهــا املجنــون«41

لذاتــه حيــث  التنكــري )شــاة، وقلــب( مقصــود  فهــذا 

تصبح الرغبة يف تحويلها )املرأة( عموما إىل عالج للمداواة 

املخصصة لإلنســان خارج حدود العقل )املجنون(؛ فكل 

همها أن تلبي رغبة جامحة يف نفسها من دون أدىن اعتبار، 

فهو صار إىل حال أقرب ما يكون إىل وضع فلسفة جديدة 

ينأى بها عن تقاليد املجتمع واعتباراته، فصار مجنونا عىل 

رأي املجتمع الذي يعدُّ كلَّ خارج عىل نظامه مجنونا حتى 

ولو كان قديسا أو نبيا.

الحيــاة  هــذه  يعــد وجــوده يف  البيــايت  و)أورفيــوس( 

مجــرد مشــوار إىل املــوت -هــذا اإللــه، أو الخليفــة املتحكــم 

النــاس، فيقــول: يف 
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أتبع مويت حامال رأيس إىل الخليفة/ يف طبق، …
فلتمطر السامء/ دماء وأرجوان42

وهو ال يني يستعمل الفعل املضارع يف أغلب حاالته 

للداللــة عــىل بقائــه الرمــدي يف رصاع مــع هــذه الحيــاة 

مبختلــف تالوينهــا البريــة )فيحمــل رأســه يف طبــق( إىل 

التــي  إليــه، وغــري البريــة  الواليــة مــدركا أن مآلــه  صاحــب 

)متطــر( عليــه صنوفــا مختلفــة مــن األقــدار مســتعمال )الفــاء 

والم األمــر مــع الفعــل املضــارع( للداللــة عــىل تقبلــه كلَّ مــا 

يــأيت نتيجــة قــراره.

الحبيبــة  النهايــة يك يصــل إىل  تقدمــه إىل  وهــو يف 

الغائبــة يف مدافــن القبيلــة، يــرى أن هنــاك تواصــال واتصــاال 

الســري واملعانــاة، وحيــاة املــوت  الحياتــني: حيــاة  بــني  مــا 

يقــول: واآلخــرة. 

قالــت وبكــت: كــم ليلــة إليــك/ نظــرت مــن كــوة قــربي 
وأنــا أغالــب األرق43

)قالــت وبكــت( جملتــان رئيســتان قامئتــان برأســيهام، 

بــني  مــا  فصــل  عطــف  بحــرف  بينهــام  ربــط  الشــاعر  ولكــن 

حــدود تأثــري كل منهــام، فقــد كان مبقــدوره أن يجمــع بينهــام 

مغــريا قالبــه االلغــوي –ولــه الحــق- قائــال: قالــت باكيــة، أو 

بكــت قائلــة، ولكنــه آثــر هــذا النــوع مــن التعاطــف اللفظــي 

مــا بــني الفعلــني املاضيــني )الرتكيــب( ليدلــل بــكل وضــوح 

عــىل أن الفعــل األول أخــذ حيــزه كامــال، ثــم بعــد ذلــك كان 

للفعــل الثــاين الــدور املكمــل لبقيــة الحكايــة، فقــد عاشــت 

معاناتهــا بــكل تفاصيلهــا عــىل أســاس أنهــا حياتهــا التــي تريــد 

ترصيفهــا مبــا تســتطيعه، ولكنهــا بالنتيجــة وصلــت إىل مــا 

وصلــت إليــه مــن واقــع مــرِّ يفــرض نفســه، فلجــأت إىل البــكاء 

ال عــىل معاناتهــا، بــل عــىل الواقــع الــذي صــار يفــرض نفســه 

عليهــا؛ فهــي ال متلــك إال أن )تنظــر( إليــه، مســتعمال الفعــل 

إليــك(  ليلــة  اللغويــة )كــم  مــع مصاحباتــه  الــدال  املــايض 

عــىل الكــرثة، وعــىل قصديــة التوجــه إليــه بالنظــر، والرتقــب 

فيــه  اســتعمل  الــذي  الوقــت  املســتمرين، يف  واالنتظــار 

الجملــة االســمية )وأنــا أغالــب األرق( للداللــة عــىل الحالــة 

الصعبــة الثابتــة التــي تتلبســها فهــي تنظــر إليــه مــن )كــوة( 

فليــس  الحقيقــة  وجــه  عــىل  معــه  تتواصــل  وكأنهــا  قربهــا 

الفاصــل بينهــام ســوى كــوة.

وهكــذا يســتمر )أورفيــوس( البيــايت يف بحثــه عــن هــذه 

املعــاين معتــربا نفســه واحــدا مــن األمــوات؛ ألنــه مل يصــل 

بعــد، ورمبــا لــن يصــل أبــدا، فيكــرر املقولــة نفســها، حيــث 

يقــول:

يف زحمة البر/ نسري يف أعقابهم أموات

نبحــث عــن أصواتنــا يف ضجــة األصــوات/ نبحــث يف 

املعنــى عــن املعنــى، ويف ســفر الخــروج
مل نجد بوابة البستان44

وقــع )أورفيــوس(  نــدري يف هــذا املوضــع: هــل  وال 

البيــايت بعــد أن أعيــاه تعــب البحــث يف رضورة دالليــة، أو 

مخالفــة لغويــة، أو خطــأ نحــوي، فهــل كان يقصــد:

← ]يف زحمــة البــر ← )شــبة جملــة خــرب مقــدم(، 
أمــوات ← )مبتــدأ نكــرة مؤخــر( نســري يف أعقابهــم← جملــة 

تفريعيــة مــن الدرجــة األوىل بــدون رابــط لفطــي، تبــني معنويــا 

قــدم شــبه  وقــد  ؛  البيــايت وجامعتــه[،  )أورفيــوس(  حــال 

الجملة؛ لتأكيد أهمية املقدم؛ حتى يصبح السري منسجام 

مــع نتائــج البحــث املضنــي الــذي افتعلــه؟ ويكــون بالتــايل 

عود الضمري يف أعقابهم عىل األموات، وليس عىل البر؟

 أو ← ]يف زحمــة البــر )شــبه جملــة متعلقــة بالفعــل 

بعدهــا( نســري يف أعقابهــم )جملــة فعليــة رئيســة تقــدم أحــد 

متعلقاتها )شبه الجملة(، أموات )خرب جملة اسمية ُحِذف 

أحــد ركنيهــا املبتــدأ )نحــن، هــم”، ويكــون ترتيبهــا ← )نســري 

يف زحمــة البــر يف أعقابهــم )Ǿ(45 أمــوات([ مــام يدلــل 

عــىل النهايــة التعيســة التــي افرتضهــا عــىل نفســه يتســاوى 

يف ذلــك أكان املقــدر املحــذوف )نحــن(، أم )هــم(؛ ذلــك 

أنــه مل يعــد يف الحالــني قــادرا عــىل تحمــل أعبــاء الوجــود، 

أو الحيــاة،

أو ← ])يف زحمة البر )شــبه جملة متعلقة بالفعل 

بعدهــا( نســري يف أعقابهــم )أمواتــا(، جملــة فعليــة = فعــل 

مضــارع + شــبه جملــة + فضلــة )حــال( تبــني حــال صاحبهــا 

)اورفيــوس( وجامعتــه[، وهــو مــا ال يتوقعــه الباحــث إال أن 

يكــون خطــأ طباعيــا، أورضورة شــعريةمل يجــد الشــاعر مناصــا 

التقديــر األصــح يف ضــوء توحيــد  بهــا؟ )وهــو  مــن االلتــزام 

قافيــة الجملتــني املتقابلتــني( وســاعد عــىل هــذا التشــابك 

البيــايت للحديــث عــن نفســه  تحــول )أورفيــوس(  الــداليل 
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)ورمبــا الجامعــة التــي ميثلهــا( بصيغــة الجمــع متامثلــة مــع 

لفظــة )البــر( الصيغــة الجمعيــة املتقدمــة.

ثــم بعــد ذلــك يؤكــد فكــرة التســامي مــن جديــد، حيــث 

الغايــة، إىل عائشــة  الوصــول إىل  مــن  اقــرتب  أنــه  يعتقــد 

»يوريدايــس« إال أن العصفــور الــذي ميثــل حالــة املــوت ال 

يلبــث أن يطــري ليســقط ميتــا مــن جديــد، يقــول:

البــذار/ فاقرتبــت عائشــة  ينقــر  وطــار عصفــور وحــط 

فلــوى منقــاره وطــار وداعبتــه، 

الشــعور  يف  يســقط  أن  قبــل  مــن  باملطــر/  أحــس 
46 ر املعطــا املشمســة 

هذه املراوحة بني أجزاء الرتكيب: )الفعلني املاضيني 

املتعاطفــني، واملضــارع املتفــرع عنهــام( تؤكــد فكــرة تجــدد 

املحاولــة التــي تبــوء دامئــا بالفشــل، فبعــد أن طــار نــراه وقــد 

بــذار الحيــاة داللــة عــىل الرغبــة يف  حــط مــرة أخــرى لينقــر 

مواصلــة املشــوار، وعندمــا كادت دورة الحيــاة باالكتــامل 

القرتاب نصفها اآلخر )املرأة( يقتيض األمر معاودة الطريان 

)فكــرة التســامي الروحــي( التــي ال تكتمــل بســبب الســقوط 

الــذي أعقــب )اإلحســاس( الشــعور )باملطــر( مبــاء الحيــاة؛ 

فــال يلبــث أن يعــود مجــددا وحيــدا مثلــام عــاد )أورفيــوس( 

مــن قبــل مــن دون أن يحمــل أيــة إشــارة إىل أنــه ســيعود كــام 

كان مــن قبــل، فهــو قــد فقــد كل مقومــات الحيــاة، يقــول:

ســنلتقي يف الســاعة العريــن/ قالــت،/ وكنــت ميتــا 

داخــل نفــي

ضائعا/ مستلبا/ طريد/ مرتحال وعائدا وحيْد/ أمي 
وراء ناقتي وغصنها املزهر قدامي إىل باريس47

موعــدا  العريــن  الســاعة  هــي  تحــدد  ملــاذا  تــرى 

للقــاء؟ وهــل حقــا كانــت تعــرف أنــه ميــت يف مســتوى مــن 

املســتويات، ولــن يتمكــن مــن اللحــاق بهــا؟ إذن ملــاذا كل 

هذه املرتادفات )ضائعا/ مستلبا/ طريد/ مرتحال وعائدا 

وحيــْد( التــي تــدل عــىل عجــزه، وعــدم مقدرتــه عــىل مواصلــة 

الرحلة وتقديم التضحيات )يي التزامه الرضورة الشــعرية 

)طريــد، ووحيــد( أنــه مل يكــن قــادرا عــىل اســتكامل رحلتــه 

مثلــام أنــه مل يعــد قــادرا عــىل إعــراب أفعالــه(، ليعــود إىل 

لُها آماله العراض يف الوصول  القرون البعيدة وراء ناقة يَُحمِّ

إىل حيــث الحضــارة )باريــس(؟

ملمــح  يظهــر  وموتهــا«  عائشــة  »ميــالد  قصيــدة  ويف 

أوريف آخــر، فعندمــا يعــود )أورفيــوس( مــن مملكــة املــوت 

القــدرة عــىل  فــارس حديــد -وهــو يعنــي هنــا- عــدم  يكــون 

التجاوب مع معطيات الحس اإلنساين- ليبحث عن الحياة 

مجــددا، ولكنــه يرفــض أن يكــون هــذا امليــالد إال مــن عــامل 

آخــر وهــو العــامل الــذي انتقلــت إليــه عائشــة »يوريدايــس« 

الغزالــة، يقــول:

وحــل مكانهــا ديــك مــن الحجــر/ يصيــح عندمــا يعــود 

فــارس الحديــد مــن مملكــة املــوت/ عــىل ظهــر جــواد الريــح 

واملطــر

← ج.ر )جملة فعلية ماضوية( + ج.ف )فعل مضارع 
)جــواب الــرط مقــدم( + رابــط ظــريف )رشطــي( + فعــل 

مضــارع )فعــل الــرط(

يبحــث عــن وجهــي وعــن ضفائــري يف مــدن الســحر/ 

ويف طالســم الكهــان يف املعابــد

العــامل املســحور/ غزالــة  بــر  قــاع  منتظــرا والديت يف 
النفــي يف آشــور48 تعــدو وراء عربــات 

ر )معنــوي( +  ج.ر )جملــة فعليــة مضارعــة( +   ←
)فعــل مضــارع( ج.ف 

عائشــة هنــا، و«يوريدايــس« هنــاك فقــد حــل مكانهــا ما 

ال حيــاة فيــه )ديــك( وهــو مــا كان مــؤرشا لبعــث الحيــاة يف 

الوجــود، فالديــك عالمــة مــن عالمــات الصبــاح بدايــة اليــوم، 

والديــك كذلــك يوقــظ النامئــني بصوتــه الجميــل، والديــك 

مــرة ثالثــة أحــد األحيــاء الذيــن يســبقون اآلخريــن لبــدء مــروع 

الوجود بالحياة والعمل، فهي املؤرش عىل الوالدة املنتظرة 

التــي تبعــث يف الشــاعر الحيــاة، وعائشــة يف العــامل اآلخــر 

-املوت- تعاين عذابات البيع والترد يف العامل السفيل؛ 

مــن  األمــل  تحقيــق  عــن  عــاد عاجــزا  قــد  املنقــذ  ففارســها 

انتظارهــا مرتقبــة، ولكــن هــذه املعانــاة ال تفقدهــا الحــامس 

والرغبــة يف التواصــل، واالنبثــاق مــن جديــد عــىل شــكل باقــة 

ورد تهدى إىل من قدم حياته من أجل أن ال يسيطر املوت 

عــىل اإلنســان، يقــول:

الــرب/ ويف  الســبي/ يف مملكــة  آثــار ســياط  أحمــل 

اإلنســان مملكــة 

أبحث عن »متوز« يف قصائد الشعر ويف األلواح



س15 سيناير ٢٠١٥  س مجلأسكثفر 

أضفــر إكليــال مــن القرنفــل األحمــر/ يف تــردي/ لرأســه 
املقطوع49

الكاملــة حيــث  بالثقــة  وهــو يف هــذا املقطــع يشــعر 

يستعمل الجملة الرئيسة املبارشة مسندا الفعل املضارع 

إىل ضمري املتكلم، بجمل مستقلة )أحمل…، أبحث…، 

أضفــر…( وهــو مــع كل هــذا يبــدو وكأنــه يلقــي خــربا يبعــث 

عــىل الســعادة والفــرح، ومل ال وهــو يبــارش طقــوس االحتفــال 

مبــا حققــه، ومبــا ينــوي العمــل عــىل تحقيقــه؟ إذ ســيبقى 

الضعــف مبــكان،  مــن  أشــياء  فيــه  مــا  عــامل كل  يقــارع يف 

ولكنــه يواصــل العمــل مــن أجــل حــل لغــز املــوت، وهــو ال 

يخفــي هــذا إذ يقــول:

أنــام يف محــارة مــع الحــى والنــور/ والســمك الفــيض 

واألعشاب

يف قــاع نهــر كوكــب مهجــور/ أكتــب يف األلــواح/ نبــوءة 
تحــل لغــز الجوهــر القاهــر للمــوت وللهيــوىل50

فاملحار، والحى، والنور املخنوق، والسمك الذي 

ميــوت فــور خروجــه مــن املــاء كل هــذا يف قــاع نهــر لكوكــب 

غــري مســكون، هــي جميعهــا رفاقــه، ولكنــه يعمــل معهــا ومــن 

دونهــا مــن أجــل فــك رمــوز اللغــز الــذي ميثــل قهــرا لإلنســان 

واألبديــة الغامضــة.

ويواصل )أورفيوس( البيايت التحدي فيعانق املخيف 

الغزالــة  عــىل  يجثــم  )املــوت(  النــر  ويــرى  والجميــل، 

)عائشــة( أو )يوريدايــس(، ويــرى املــوت يســيطر عــىل بنــي 

اإلنســان واألشــياء، ولكنــه أبــدا يظــل يتســاءل ويكــرث مــن طــرح 

األســئلة، للبحــث عــن طريــق الخــالص، يقــول:

فام الذي كنت وأنا سبية أقول/ وما الذي خبّأه القدر

ويف هــذه الليلــة تحــت قــدم الوحــش الــذي يربــض/ 
يف بوابــة املجهــول51

قصيــدة  يف  القيثــار  عــازف  البيــايت  و)أورفيــوس( 

)الكابــوس( ميــوت مــن أجــل أن ينشــئ القصيــدة، ويكتمــل 

بناؤهــا مثلــام مــات مــن قبلــه؛ مــن أجــل أن يولــد والدة أخــرى 

مختلفــة عــن الحيــاة التــي مارســها، وعاشــها مــن قبــل، يقــول:

مــن  يولــد  يك  ميــوت  مدريــد/  يف  القيثــار  وعــازف 

أقنعــة حديــد أخــرى ويف  مــدن  شــموس  تحــت  جديــد/ 

جوهرهــا  وعــن  واللــون  اإليقــاع  مملكــة  عــن  يبحــث 

52 القصيــدة يف  الفاعــل/ 

إذن موت )أورفيوس( البيايت هذا يختلف عن املوت 

يعــذب  الــذي  املــوت  اإلنســان،  يعانيــه  الــذي  العــادي 

الفاعلــة،  الرمديــة  عــن  ويبعدهــم  ويقهرهــم،  النــاس، 

ويســتعمل الفعــل املضــارع ليؤكــد مقولــة املــوت املســتمر، 

أو )البطيء( الذي يستمر مصاحبا اإلنسان وقتا طويال يف 

ســبيل تحقيــق مروعــه يف الحيــاة بــوالدة جديــدة يف مــكان 

)ظرف بيئي ومجتمعي( مختلف، مؤكدا رغبته يف تحقيق 

الفعــل املضــارع )يبحــث(  واقــع جديــد عندمــا يســتعمل 

بــ)الجوهــر( يف قولــه: )يبحــث عــن مملكــة اإليقــاع  مرتبطــا 

واللــون وعــن جوهرهــا الفاعــل(.

ويتجــىل فكــر )أورفيــوس( األســطوري أكــرث عندمــا يؤكــد 

اإلنســان  وأن  واجبــة،  املجالــدة  أن  البيــايت  )أورفيــوس( 

الشــاعر أو النبــي هــو الصبغــة املســيطرة عــىل الوجــود، إذ 

)ينبت = فعل مضارع( ريشهام باستمرار حتى يف األوقات 

الصعبة، بينام )يســقط = فعل مضارع( مثل أوراق الشــجر 

يف الخريــف ريــش غــري املدافعــني عــن الحيــاة مــن الشــعراء 

املرتزقــة، فيقــول:

ينبت ريش الشاعر النبي واملجنون

يف زمن الوالدة العسرية/ واملوت والثورة والحصار

زمــن  يف  املأجــور/  املرتــزق  الشــاعر  ريــش  يســقط 
والســقوط53 اإلرهــاب 

البــد لإلنســان أن يخــرج مــن هــذه الحيــاة الرتيبــة، وعليــه 

أن ال يبقــى كــام هــو متقبــال إلرادات غــريه، مرغــام عليهــا، 

ســواء يف ذلــك امللــوك، والخــدم، والعاهــرات، والرجــال 

الجــوف، البــد كــام يقــول )أورفيــوس( البيــايت أن:

تهاجر الطيور يف منتصف الليل إىل شواطئ النهار

وأنت يف جحيمك القطبي ال تذعن لليل وال تنهار

تقاوم الصقيع والكابوس/ تصنع لإلنسان يف سقوطه 
ذاكرة جديدة54

فالفعل املضارع )تهاجر( مقرتنا بـ)الطيور( الدال عىل 

استمرارية العمل الذي الينقطع، حيث تهاجر الطيور دامئا 

بحثا عن الظروف املناســب ألجســامها، فكذلك االنســان، 

إذ يبــني الشــاعر أنــه يعيــش حالــة واحــدة مــن عــدم الرضــا عــن 

الواقع الذي يعيشه؛ فيستعمل الجملة االسمية )املبتدأ( 
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الفعليــة املنفيــة )ال  الجملــة  )الخــرب(  )أنــت( +  الضمــري 

تذعــن = فعــل مضــارع( التــي يتفــرع عنهــا، بالربــط اللفظــي 

فرعيــة )ج.ف(  )الخــربي(، جمــل  واملعنــوي  )العطــف( 

أخــرى )وال تنهــار، تقــاوم، تصنــع(، مؤكــدا يف تقدميــه شــبه 

املتقــدم  أهميــة  عــىل  القطبــي(  جحيمــك  )يف  الجملــة 

)الجحيــم( وهــي الحالــة التــي تتلبســه باســتمرار، فهــو يشــعر 

الرضــا عــن واقعــه املفــروض عليــه؛ فلذلــك يعمــل  بعــدم 

قــوة، ويف أصعــب  مــن  مــا أويت  بــكل  ليــال ونهــارا جاهــدا 

الظروف = منتصف الليل، ويف الجحيم القطبي، والصقيع 

والكابــوس( عــىل تحقيــق التغيــري الــذي ال ينتهــي بحســب 

منظــوره )ذاكــرة جديــدة(.

ويف موضــع آخــر يقــول البيــايت، حيــث تتضــح شــخصية 

)أورفيــوس( أكرث:

أتبعها مغامرا رائيا/ مقتحام دائرة القوس
وحامال ناري وقيثاريت/ وعامل الضياء والبؤس55

املتكلــم  )ضمــري  فاعــل   + مضــارع  فعــل   ← ج.ر 

املسترت( + مفعول به )ضمري الغائبة املتصل( + فضالت 

لغويــة )حــال متعــدد(

يؤكــد اســتعامل هــذا النمــط الرتكيبــي56 مجموعــة مــن 

الحقائــق الدالليــة؛ فالفعــل املضــارع املســند إىل ضمــري 

املتكلــم واقعــا عــىل ضمــري الغائبــة )أتبعهــا( يــدل بوضــوح 

عىل اســتمرارية الفعل )العمل( الذي يالحق )يوريدايس( 

أو عائشــة لتخليصهــا مــن املــوت الــذي أُنشــبت براثنــه يف 

جسدها يف غري أوانه، واستعامل أسامء الفاعلني )أحواال( 

حــال متعــددة لــه داللتــه الرتكيبــة، فضــال عــن داللتــه اللفظيــة 

املفردة، فللحال داللة عىل بيان حال صاحبها وقت وقوع 

الحــدث، وهــو هنــا )االتبــاع(، وكــذا ترتيبهــا فالحدث مســتمر 

ولــكل جزئيــة منــه داللــة خاصــة؛ فاملغامــر يعــرف أنــه بصــدد 

القيــام بفعــل غــري محســوب النتائــج، نعــم! فهــو قــد يتمتــع 

بدرجــة ال بــأس بهــا مــن القــوة، والجــراة والــذكاء، والتخطيــط 

تحقيــق  الوصــول إىل  مــن  غــري متأكــد  األحــوال  بــكل  لكنــه 

أهدافه، يف حني يؤكد االسم )رائيا( معرفة القصد، وتيقن 

حــدوث الفعــل، أمــا )مقتحــام( ففيــه تحقــق وقــوع الفعــل 

املغامــر الــذي ينتقــل فيــه مــن الواقــع إىل مالمســة مخاطــر 

لتحقيــق  الوصــول  خاللهــا  مــن  يستشــف  التــي  املغامــرة 

هدفه، مســتعينا بأســلحته التي يعرب عنها باالســم )حامال( 

متمثلة مبا يستطيع تقدميه يف مواجهة من يتحكم بالحياة 

واملــوت، فهــو يحمــل نــاره التــي أحرقتــه يــوم اختطــف املــوت 

حياتــه، ومــا تــزال تحرقــه، ويحمــل كذلــك قيثــاره الــذي أُهــدي 

إليــه ليبعــث يف األشــياء التــي تصــل إليهــا موســيقاه الحيــاة، 

وكذلــك فهــو يحمــل )عــامل الضيــاء والبــؤس(، لعــل هــذا 

يحقــق لــه مــا يســعى لتحقيقــه، وقــد اســتطاع تحقيــق ذلــك 

فعــال أمــام آلهــة العــامل اآلخــر.

عــامل  اقتحــم  الــذي  )أورفيــوس(  نســمع حكايــة  وهنــا 

املوت، مغامرا ال يأبه ملخاطر االنزالق يف متاهات عامل ال 

يدخلــه إال األمــوات، ولكنــه وهــو يحمــل القيثــار معتــرصا عــامل 

البــؤس  الــذي عاشــه بصحبــة )يوريدايــس( وعــامل  الضيــاء 

الــذي سيعيشــه مــن دونهــا كان يحــدوه عــزم بــأن يجــد شــيئا 

يؤملــه، وهــو مــا يوضحــه يف قولــه:

محموما أنام وأنا/ أحلم يف تدمري هذا العامل القديم 

– يف

إحراق هذا الوثن الصامت – يف الفرار والرحيل/ من 

جحيم هذا األرس نحو مدن الله – ويف

الحلــول يف الثــورة – يف نســف جســور املــوت/ - يف 

الرقــص عــىل األنقــاض – يف إغــراق

هذا املركب امليلء بالجرذان – يف العودة/ للظهور 
بعد املوت – يف الحضور يف العامل57

واضحــة  دالالت  يحمــل  )محمــوم(  املفعــول  فاســم 

بــه  يــرزح تحــت وطأتهــا، فكيــف  التــي  عــىل شــدة املعانــاة 

وقــد اســتعمل الفعــل )أنــام( مبينــا حــال نومــه، فهــل وصــل 

األمل،  تحــت  النــوم  يســتطيع  معــذب  عــن  مســامعنا  إىل 

ليحقــق  مــا حولــه؛  بتغيــري كل  ليحلــم  ينــام  ولكنــه  والهــم؟ 

نواتــج أحالمــه، إذن هــي حكايــة )أورفيــوس( لكــن البيــايت مل 

يــرض مــن )أورفيــوس( أن يظــل يشــعر بعبثيــة الحيــاة، وعــدم 

جدواهــا، فرفــض أن يبقــى ميتــا؛ لكيــال تســتديم الحيــاة، بــل 

عىل العكس منه أراد أن تكون الحياة جديدة بكل معانيها، 

دومنا عذاب، أو ترد، أو موت متجدد لإلنسان واألشياء، 

فهو يريد أن تزول كل األشياء التي ال تستحق الحياة؛ لتبقى 

بعــد ذلــك حيــاة اإلنســان نظيفــة تشــمل العــامل كلــه.

وتتواصــل فكــرة الرحيــل والهجــرة للوصــول إىل الحبيبــة 
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يف فكــر البيــايت، فــإذا دخــل يف عينــي الحبيبــة خرجــت هــي 

مــن فمــه، ليلحــق بهــا حتــى يهــوي ميتــا فــوق رسيــر النــار، ومــع 

ذلك يبقى مهاجرا يف أصقاع مملكة الله، ومملكة السحر، 

ففكــرة االســتقرار وانتظــار املــوت أصبحــت جــد بعيــدة عــن 

فكــره؛ ألنــه يف محاولتــه الخــالص مــن هــذه الحيــاة يــرى أنــه 

باإلمــكان الوصــول إىل عــامل آخــر جديــد ليــس فيــه انتظــار 

وليــس فيــه تــرد، أو عــذاب، ولعلــه هنــا أيضــا ينــادي بفكــرة 

عــدم القبــول بالواقــع حتــى ولــو كان واقعــا حلــوا أو جميــال؛ 

ألن هذا الواقع سيؤول إىل املوت ال محالة، يقول البيايت: 

قالــت: بــدأ املــوت بهــذا العــامل يفقــد معنــاه/ وأنــت بعيــد 
عنــي وأنــا عنــك بعيــدة58

فاملوت عنده ال معنى له إذا كان أحد الحبيبني بعيدا 

الــدوام،  يتجــدد فقدانــه ملعنــاه عــىل  عــن اآلخــر، املــوت 

التحقــق  الــروع يف  يــدل عــىل  )بــدأ( املــايض  فالفعــل 

مقرتنــا مــع الفعــل املضــارع )يفقــد( يــدالن بــكل وضــوح عىل 

الدميومة واالستمرار، فال بد والحالة هذه أن ينظر إىل حالة 

املــوت عــىل أنهــا يشء أقــلُّ قيمــة مــام هــي عليــه، ومبعنــى 

آخــر فــإن حالــة االفــرتاق بــني الحبيبــني هــي حالــة أصعــب 

مــن املــوت، وهنــا ال يعــود املــوت شــيئا مخيفــا أو مريعــا، 

بــل عــىل النقيــض مــن ذلــك؛ فــإن ركــوب مخاطــره والتضحيــة 

من أجل اللقاء تكون حالة ميســورة بل مفضلة لديه، فيبدأ 

رحلة العودة بعد أن تخطى عتبات عامل املوت يف سبيل 

إنقــاذ حبيبتــه )ســيدة األقــامر الســبعة(، وهــي إمنــا متثــل 

)يوريدايــس( عنــد )أورفيــوس(، يقــول:

يف »طيبــة« ذات البوابــات الســبع، العرافــة/ قالــت: 

ال تنظــر للخلــف

الــوردة قالــت للصيــف/ وأنــا فــوق جــوادي عــرب البحــر 

األبيــض

أتبــع صــوت العرافــة/ للجــزر اليونانيــة/ ميالنــو غرقــت 
يف البحــر59

إن تقديم )شبه الجملة( ونعتها -ضمن الجملة املركبة 

التــي  الســبع،  البوابــات  ذات  »طيبــة«  ← »يف  الكــربى 

يؤكــد وصــول  جــاء لألهميــة؛ حيــث  املــوت،  عــامل  متثــل 

)أورفيــوس( الببيــايت إىل العــامل اآلخــر الــذي غامــر للوصــول 

إليــه، ومحاورتــه آللهــة املــوت.

)مبتــدأ(  إىل  تحــول  الــذي  الفاعــل  تقديــم  وكذلــك 

وألقــى  الــذي خاطبــه،  املــوت  إلــه  وهــي متثــل  العرافــة، 

محاورتــه الرائعــة بــني يديــه، يؤكــد أنــه هــو وليــس غــريه مــن أمــر 

بإعــادة حبيبتــه مــن عــامل املــوت إىل عــامل األحيــاء، ولكــن 

بــرط أن ال ينظــر إىل الخلــف، التــزم بالــرط إال أنــه عنــد 

حافــة النــور، عــامل الحيــاة أخفــق بالصمــود، وحنــث بوعــده؛ 

فعاد كل يشء إىل استدارته، وعادت هي إىل عامل املوت 

الــذي تجرعتــه مرتــني.

فهــذه رحلــة البيــايت يف ســبيل إعــادة الحبيبــة، وهــي 

أن  إال  )أورفيــوس(  رحلــة  مــع  متطابقــة  تكــون  تــكاد  صــورة 

الشــعر املطلوبــة اقتضــت هــذا  مســميات األمكنــة ورمــوز 

التعديل الذي ال ميس حكاية األسطورة، بقدر ما يصححها 

لنــا يف زمــن ابتعــدت فيــه مســميات األشــياء القدميــة عــن 

أذهاننــا.

عــامل  إلهــة  هــي  والعرافــة  املــوت،  عــامل  هــي  فطيبــة 

املوت الذي اشرتط عىل )أورفيوس( أال ينظر إىل الخلف، 

أمــا الــوردة فإمنــا هــي الحيــاة القادمــة للصيــف الــذي يعنــي 

بــه البيــايت هنــا نفســه التــي تتقمــص شــخصية )أورفيــوس(، 

فإمنا هو دليل الظأم للحياة، فالصيف جائع ملتهب ينتظر 

وابــال مــن مطــر ليعيــد إليــه الحيــاة، يقــول:

ركضت نحوي، والتقت األيدي/ ووقفنا تحت األسوار 

– املــدن الطينيــة تبــيك/ والصيــف الهنــدي األحمــر فــوق 

جــواد الشــمس/ الســوداء – وأنــت بعيــد عنــي وأنــا عنــك/ 
بعيــدة60

الجملــة  الرتكيــب:  هــذا  يف  هنــا  الشــاعر  يســتعمل 

املركبة املرتابطة بحروف العطف، واملتفرعة للداللة عىل 

موقــف داليل واحــد يشــتمل عــىل مجموعــة مــن التصــورات 

بــكل وضــوح عــىل  يــدل  الــذي  الفكريــة؛ فالفعــل )ركــض( 

الطبيعــة البريــة؛ ففعــل الركــض يقــوم بــه البــر عــىل وجــه 

تقــارب  ركــض  بالفعــل  )نحــوي( مقرتنــة  وكلمــة  الحقيقــة، 

الجملــة  عنهــا  بعيــدا  وليــس  الســائد  العاّمــّي  االســتعامل 

وكذلــك  عليهــا؛  املعطوفــة  األيــدي(  )والتقــت  الفعليــة 

)وأنــت  االســميتان  والجملتــان  )تبــيك(،  الفعليــة  الجملــة 

العفويــة  عــىل  يدلــل  مــام  بعيــدة(  عنــك  وأنــا  عنــي  بعيــد 

أدىن  يوجــد  فــال  املوضــوع،  مــع  التعامــل  والبســاطة يف 
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معوقات، ذلك أنه عندما ظهرت ميالنو التي متثل الحبيبة 

الناهضــة مــن بــني األمــوات الذيــن أُخــذوا مــن حيواتهــم، إذ 

مثّلهــم البيــايت بأرشعــة الســفينة البيــض - رسعــان مــا مــدت 

يدها لـ)أورفيوس( البيايت الذي طال انتظاره مصلوبا عىل 

األبواب، إال أن الوصية أو الرط الذي طلبته العرافة -كان 

يف ال وعــي البيــايت وقــد أغفــل ذكــره هنــا- مل يتحقــق؛ حيــث 

مل تصــل يــد الحبيبــة إىل مــا امتــدت مــن أجلــه يف الحقيقــة، 

وإمنا وقر هذا االلتقاء يف الذهن، إذ يي به كل ما حوله 

من معامل، فالوقوف تحت األسوار )وقد عرب عنها بصيغة 

بينهــام،  تحــول  التــي  األســوار  تعــدد  عــىل  للداللــة  الجمــع 

فليــس الســور الطينــي وحــده هــو الحائــل، بــل هنــاك ســور 

رفض عودتها للمرة الثانية61، وسور موتها، وسور بقائه عىل 

قيــد الحيــاة ميــارس دور العــدو للحيــاة، وغريهــا مــن أســوار 

افرتاضية قد يشعر بها من اغرتب عن وطنه، أو أحبابه(، ثم 

بكاء املدن الطينية، بعد أن أصبح الشاعر قاب قوسني أو 

أدىن من الخروج من عامل املوت )الصيف الهندي األحمر 

فوق جواد الشمس(، حيث تحول إىل فارس يهب الحياة، 

كل هذا يف جانب، والحبيبة بعيدة يف جانب آخر، حيث 

يختتم القصيدة بإثبات الحقيقة مستعمال الجملة االسمية 

التي تدل عىل الثبات، بقوله: »وأنَت بعيٌد عني وأنا عنَك 

بعيــدة«. يدلــل وضــع الخــرب يف الجملــة األوىل يف موضعــه 

بــه، واملتحدثــة  وتأخــري ضمــري املتكلــم املجــرور املتعلــق 

هنــا هــي )يوريدايــس(، وتأخــريه يف الجملــة الثانيــة، وتقديــم 

ضمــري املخاطــب املجــرور الــذي يشــري إىل أورفيــوس عــىل 

أن البعد املكاين ليس مقصودا بالدرجة األوىل، وإمنا هو 

البعــد العاطفــي النفــي الــذي ال يباعــد بــني الشــخصني 

يف املــكان فقــط، وإمنــا يف الوجــدان، واإلحســاس كذلــك.

ويف قصيدة »أحمل مويت وأرحل« يظهر البيايت جانبا 

آخر من األسطورة، وهو تأكيد غربة )أورفيوس( مهاجرا باحثا 

عن الحبيبة السليبة التي أخذت منه يف غري أوانها، حامال 

كل مــا ميــت إليــه بصلــة: موتــه، وتاريخــه، وعنوانــه، وعذابــه 

الكامن يف دمه إشارة منه إىل حبه الذي يعذبه، و«الرا« أو 

»خزامى« هذه املرة هي التي متثل شخصية »يوريدايس« 

»أورفيــوس« التــي غيبتهــا األقــدار يف عــامل آخــر غــري العــامل 

الذي يعرفه، حيث كانت مخلصة يف الحب لـ«أورفيوس« 

البيــايت أمينــة وفيّــة لــه، وهنــا نلمــح هــذا اإلخــالص ينســحب 

عــىل »أورفيــوس« حيــث يقابــل اإلخــالص والوفــاء بإخــالص 

ووفــاء مامثلــني، وهــذا مــا نلحظــه يف القصيــدة، يقــول:

و«خزامى« نذرت للبحر ظفائرها/ ولنجم امليالد

وأنــا حطمــت حيــايت/ يف كل منــايف العــامل/ بحثــا عــن 
»الرا« و«خزامى«62

فألنهــا نــذرت )الفعــل الــدال عــىل االلتــزام( نفســها لــه 

فقــد حطــم حياتــه )الفعــل الــدال عــىل التضحيــة(، وقضاهــا 

البــر  إليهــا  التــي ال يصــل  األمكنــة  باحثــا عنهــا حتــى يف 

)املنــايف(، فهــذا التقابــل الجمــيل )خزامــى نــذرت( )وأنــا 

والوفــاء،  للعفــة  ترمــز  حطمــت(، وكذلــك يف )ظفائرهــا( 

و)حيايت( ترمز للبذل والتضحية، كل هذا مجازاة لإلحسان 

مــن  يــدرك  الــذي  البيــايت  أن  غــري  املامثــل،  باإلحســان 

معتقداتــه الدينيــة واالجتامعيــة املتعــارف عليهــا أن البحــث 

عــن املعــدوم إلنجــاز الحيــاة منــه بصــورة جديــدة غــري مجــد، 

فهــو بالتــايل يؤكــد هــذه الحقيقــة، إذ يقــول: برحيــيل رحلــت 
كل األشــياء63

أمــا قصيــدة »الرحيــل إىل مــدن العشــق«، فتظهــر فيهــا 

مالمح )أورفيوس( بشــكل أكرث وضوحا، وترابطا، وسالســة، 

بواســطته  الــذي  للقيثــار  يتعــرض  األوىل  اللحظــة  فمنــذ 

اســتطاع أن يســحر كل املخلوقــات64 فضــال عــن تلكــم التــي 

القامئــني  أو  األمــوات،  الســفيل ســواء  العــامل  كانــت يف 

عــىل محاســبتهم، فللقيثــار صاحــب القــوة الســحرية يعــود 

الفضل األول لوصول )أورفيوس( إىل عامل املوت، وهناك 

اســتطاع أن يقنــع إلــه عــامل املــوت بالســامح لــه باســرتجاع 

)يوريدايــس( بعــد موتهــا، وهنــا يؤكــد أن املــوت الــذي آل 

إليــه مــا هــو إال مــوت مرحــيل، ســيعود بعــده متمثــال يف كل 

األجيال الالحقة، فإنه يوقظ حبيبته النامئة ويرصخ باملوىت 

يك يبعثهــم مــن رقدتهــم ليعــودوا إىل الحيــاة، وليكــون الليــل 

ســببا يف توالــد األطفــال األقــامر، يقــول: اللــه والقيثــار يف 

لهفتــي/ إليهــام أوقــدت نــار الدليــل

بّرح يب العشق وها إنني/ أموت يف بوابة املستحيل/ 

أدرج باألكفــان، لكننــي/ أقــوم بعــد املــوت يف كل جيــل/ 

أوقــظ مــواليت مــن نومهــا/ أصنــع مــن غدائــر الليــل/ أطفــاال 
أقــامرا وللمبحريــن65
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اللــه  أعطــاه  اعتباطيــة فقــد  والقيثــار عالقــة  اللــه  بــني 

القيثــار يك يســاعده يف التخلــص مــن آالم العشــق الــذي 

)بــرَّح( بــه، ولكنــه مل يعطــه القــدرة عــىل إحيــاء أمــوات، ومل 

يســمح لــه باالســتمرار يف الحيــاة كــام يشــاء، فــال بــد لــه أن 

 = الفعــيل  القالــب  مســتعمال  هــذا  عــن  فيعــرب  ميــوت، 

)الفعــل املبنــي للمجهــول مــع متعلقــه( = )أُْدَرُج باألكفــان( 

للداللــة عــىل عــدم حريتــه يف االختيــار مهــام تكــرر، أمــا إذا 

الفعــل مضارعــا مســندا إىل ضمــري املتكلــم )أدرج(  كان 

فيعنــي مــي الضعيــف الواهــن امليــت، أواملقــرتب مــن 

املــوت، فلبــس أكفانــه ومــى بهــا؛ فهــو ميــت حــي، أو حــي 

ميــت، ليــس لــه أمــل، وال عقــب، أونســل66، وتبقــى الرحلــة 

عند البيايت طويلة مثل رحلة )أورفيوس( من قبله، فينادي 

كل األشــياء ويســترصخ الكائنــات جميعهــا لــيك يعــرف الــكل 

أن هناك معذبا ال يرتاح باله إال بالوصول إىل مراده، يقول:

يا مشعل الليل بأوجاعه/ ومايل الدنيا قاال وقيل

الليــل هــذا  يرســل خلــف  بقيثــاره /  العاشــق األعمــى 
العويــل67

التعبــري  العامــي يف  املســتوى  مــن  االقــرتاب  وهــذا 

الرغبــة يف  تؤكــد حقيقــة  )مــايل(، و)قــاال وقيــل( وغريهــا 

التعايــش مــع النــاس البســطاء الذيــن ال يعانــون عقــد الفكــر، 

واملجتمــع وغريهــام، ويبقــى الحصــار قامئــا فــال مــن مجيــب 

أو مســتجيب، ويبقــى ينــادي:

بــّرح يب العشــق، وهــا إننــي/ تحــت الســاموات وحيــد 

طريــد

لعــرص  نــاري  وحامــال  املنتهــى/  طــرق  يف  محرتقــا 
68 جديــد

إذن هــو يف انتظــاره يرفــض أن يعــود إىل الــوراء كــام كان 

ســابقا، بــل إنــه ســيبقى عــىل حالــه يناضــل مــن أجــل الوصــول 

يبقــى: وحيــدا،  أن  األمــر  لــو كلفــه  إىل عــرص جديــد حتــى 

وطريدا، ومحرتقا، وحامال ناره )أحوال من الجملة االســمية 

التــي تــدل عــىل الثبــات(، يقــول يف املقطــع الثــاين:

رحلــت عــني الشــمس/ رحلــت مــواليت/ رحــل البحــر 

األبيــض
رحلت بريوت/ رحل الشارع واملقهى69

الفعــل )رحــل( املـُــكرَّر  - باســتعامل  رحيــل املحبوبــة 

الــذي يربــط ربطــا معنويــا بــني أجــزاء الرتكيــب- هــذا أخذ معه 

كل يشء من معاين الحياة املحيطة به فكل أمتعة الحياة: 

املسكن، وامللهى، والشارع، فامذا يا ترى يكون إحساسه؟ 

 – الكلــامت  الســحب-  –املطــر-  الغجــري  رحــل  يقــول: 
الضحــك/ النــور – النــار 70

فــإذا كانــت أســباب  بــد أن يحــدث،  يشء حتمــي ال 

الحيــاة مــن حولــه قــد ذهبــت، فكيــف ســيكون إذن معاشــه؟ 

وإذا كانــت عنــارص االســتثارة التــي تدفــع باملــرء أن يعيــش 

واقعه بكل جوانبه قد ذهبت وخمد تأثريها، فامذا سيكون 

فعلــه تجــاه ذلــك؟

بــد  التــي تحكمــه بوجودهــا فــال  فــإذا رحلــت الســيدة 

أنــه ســيصبح غجريــا، وإذا رحــل البحــر فعــىل مــن سيســقط 

املطر وتتجمع السحب؟ وإذا رحلت املدينة ورحل الشارع 

أو يضحــك؟ وملــن ســيوقد  مــن ســيتكلم،  واملقهــى فمــع 

النــور، وتشــعل النــار؟

هكذا كان، إذا غاب السبب بطل املسبب عنه، وإذا 

زال األثر توقف التأثري، ملاذا كل هذا؟ يقول:

األرق –  يولــد طفــل  املنفــى/ يك  للوطــن –  عــادوا 
القيثــار71  – الشــعر  العاصفــة/  الوحشــة –راقصــة 

مــن أجــل أن تولــد حيــاة جديــدة ينبغــي الســفر والرحيــل 

إىل حيــث يكــون ميــالد جديــد، وليكــن تأكيــد ذلــك: رحلــت 

مواليت/

وصديــق  املنفــى  أمــري   – الجــن  ديــك  يــا  فالرتحــل 
الفقــراء72  /– الشــعراء 

ويتواصــل الرحيــل، وكأمنــا اقتنــع الــكل بهــذه الفكــرة، إنــه 

إذا كان البد من العيش فعىل اإلنسان أن يقدم التضحيات 

الحيــاة املأمولــة: »فتتبــع موتهــا  تعــدل مثــن  التــي  الكبــرية 
مــدن العــذاب«73

وإذ نلحــظ حــرف العطــف )الفــاء( الــذي يعنــي الرعــة 

يف تتابــع األحــداث، وتعاقبهــا، فإننــا نلحــظ كذلــك تقديــم 

املركــب اإلضــايف ← املفعــول بــه = )موتهــا( للداللــة عــىل 

عمــق املأســاة التــي يــرزح تحتهــا، ثــم أضــاف العــذاب إىل 

)مــدن( ← )مــدن العــذاب( لتخصيصهــا بهــذا املســتوى 

مــن املعانــاة التــي تالزمــه، فــال عجــب أن يبــيك كل حبيبــه: 

وليــىل  وأبــو متــام،  واملتنبــي،  وايلــوار،  ولــوركا،  حكمــت، 
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البيــايت وخزامــى،  ومجنونهــا، وعائشــة والخيــام، والشــاعر 

الكل يبكون يف منافيهم األطفال والشهداء الذين فارقوهم 

بســبب الظلــم واإلرهــاب.

فــإذا كانــت )يوريدايــس( قــد ماتــت بســبب مالحقــة 

)أرســتيوس( لها ظلام وبطالنا مام ســبب لها لدغة األفعى 

يرفــض كل  أيضــا  البيــايت  )أورفيــوس(  فــإن  أماتتهــا؛  التــي 

ينتــج عنهــا ضحايــا وشــهداء،  التــي  أنــواع الظلــم واإلرهــاب 

فهــؤالء يف نظــره ســبب رحيــل الحيــاة )البحــر( إىل الصحــراء 

)املــوت(، ولهــذا نســمعه يقــول:

رحلــت مــواليت/ وأنــا تابعهــا/ أتبــع مــويت/ مــن باريــس 
إىل بغــداد74

فالرحيــل الــذي يتحــدث عنــه )أورفيــوس( البيــايت إمنــا 

هو املوت الذي يتبعه حتى لو نأت به البلدان، واتســعت 

عليــه املســافات، وهــو يرفــض هنــا أن يكــون القيثــار دليلــه، 

ويؤكــد أن الســحر األســود كان دليلــه – ولعلــه يريــد أن يخــرب 

بأن سبب اتباعه هذا الطريق إمنا هو ذهاب حبيبته بفعل 

أســود ظــامل، أو مبعنــى آخــر أكــرث إيغــاال يف الظنيــة يؤكــد 

بتســاؤله هــذا عــدم اعتــامده عــىل القيثــار يف رحلتــه، فلــو 

مل يكــن القيثــار معــه لرحــل وراء حبيبتــه، وتبعهــا إىل أبعــد 

ولقــدم  نفســها،  والحامســة  نفســه،  باالقتــدار  املســافات 

التضحيــات نفســها.

لنفســه،  قالــه املغنــي  مــا  بإثبــات  القصيــدة  وتنتهــي 

لفظــة –الكلــامت– املذكــورة يف مقاطــع  ولعــل ســقوط 

 – –املطــر  الغجــري  رحــل  اآليت:  املقطــع  مــن  ســابقة، 

النــار  – النــور  الضحــك/  الســحب- 

يؤكــد أن بقــاء الشــاعر، وكذلــك كل املثقفــني الذيــن 

ذكرهــم وتقــع املســؤولية عــىل عواتقهــم واضــح بــكل تأكيــد، 

فــإذا مــا ذهــب فــإن كلامتــه باقيــات خالــدات، لذلــك يقــول: 

وقــال مغنــي الحــب مــا أنــا قائــل75.

البيــايت يف تأكيداتــه أن األمــل،  ويســتمر )أورفيــوس( 

الــذي  وامليــالد الجديــد، والتفتــح كانــت خامتــة املطــاف 

يصحــو يف نهايتــه عــىل تفتــح ألــف زهــرة، يقــول: لقــد هبطت 

مبعجزات حبك عىل أرض كوكب جيد/ ألكتب عىل متون 

مســالته/ أننــي أحبــك/ أمــارس طقــويس الســحرية/

عــىل خريطــة جســدك يف الحلــم/ وعندمــا أســتيقظ 

تتفتــح ألــف زهــرة76

وقــد  الــالم  املؤكــد مبؤكديــن  )يهبــط(  الفعــل  يؤكــد 

ثــم يهبــط بفكــر خــارج عــن  أنــه يســبح يف الفضــاء،  )لقــد( 

حــدود املعقــول بوســاطة )معجــزة( مســتعمال الجمــع يف 

لتحقيــق هــذا  الكثــرية  الجهــود  ليؤكــد تضافــر  )معجــزات( 

اإلنجــاز، حيــث كان هبوطــه عــىل أرض مختلفــة متامــا عــام 

عهــده، ولعلــه ينشــد مــن وراء هــذا تحقيــق التغيــري الــذي 

يبحث عنه، فها هو أيضا يريد كتابة هذا املنجز مبا يحفظه 

لألبــد، مفرعــا مــن جملتــه الرئيســة )حــاال( يطمــح أن يعيشــها 

نهايــة  أنــه كان يحلــم، ولكــن  يتبــني  ثــم  )طقوســا ســحرية(، 

الحلــم كانــت ســعيدة مثــرية لألمــل والتفــاؤل باملســتقبل 

الــذي ميكــن لــه أن يتجــدد ليلبــي حاجــات اإلنســان الطامــح 

أبــدا لألفضــل. ويتابــع قولــه يف الســياق نفســه: لقــد عــدت 
اىل الوطــن/ لــيك أحبــك77

أم أن  الحقيقــة  العــودة عــىل وجــه  فهــل تحقــق فعــل 

الفعــل يشــري إىل عــودة مأمولــة، يتمناهــا أن تتحقــق لفعــل 

طاملــا عــاش االنســان مــن أجلــه، وهــو املحبــة التــي تربطــه 

باللــه، وباملجتمــع، وبالبيئــة مــن حولــه: حيوانهــا، ونباتهــا، 

وجلمودها؟؟؟.ذلك أن )أورفيوس( البيايت يعاين يف هذه 

الحيــاة املصاعــب واملتاعــب، فهــو دامئــا مطــارد مالحــق 

شــأنه يف ذلــك شــأن كل العشــاق يف املــدن التــي متنــع 

مامرســة العشــق، وهــو يف هــذا ال ميانــع أن ميــارس املــوت 

كــام لــو أنــه ميــارس أي هوايــة أو عمــل، يــدل عــىل ذلــك فعــل 

املامرسة، يقول: فتعال منارس موت طيور البحر األخرى/
فوق رسير الحب املمنوع78

إىل أن يقــول: والبحــر األبيــض يف قبضــة بوليــس الــدول 

الكربى/
يبحث عن أسامء العشاق املشبوهني79

مبعنــى أنــه إذا كان العــامل يحكمــه القــوي، الــذي يريــد 

أن يســتبد يف الحياة عىل حســاب الضعيف الذي ال يقدر 

بــأس يف  إال أن يواجــه املــوت يف حالــة املقاومــة فإنــه ال 

ذلــك، إذا كان مــن املمكــن الوصــول إىل التحــرر والخــروج 

عــىل الظلــم، حتــى ولــو كان ذلــك يف وقــت الحــق، ثــم يصــل 

)أورفيوس( البيايت إىل نتيجة وهي أن الشعراء وهم صنف 

من الفنانني األكرث عشقا وتردا أصبحوا يف ظل نظام حكم 
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القساة الظاملني يباعون لحام، ولكن ال بأس يف ذلك فهو 

ســيبقى يتحدث عن حبيبته بكل تالوينها: الدين، والوطن، 

والفكــر، واملــرأة، واالبــن، والحريــة، واملمتلــكات، والنفــس 

حتــى لــو اقتــى أن يبيــع الجــزارون لحمــه80.

ويف قصيــدة )العاشــقة( يظهــر ملمــح جديــد حيــث 

يتبــدى للباحــث أن الحبيبــة يف العــامل اآلخــر ترتقــب قــدوم 

الحبيب املنقذ؛ ليك تخلص من عذابها، فيظهر التواصل 

بــني العاملــني مــن خــالل إصغــاء الحبيبــة بجوارحهــا وامتــداد 

قــد  فهــي  جــدوى81؛  دون  مــن  للحبيــب  ضارعــة  يديهــا 

اغتصبــت82، وماتــت مرتــني، وهنــا البــد مــن اإلشــارة إىل أن 

)يوريدايــس( مل تلــم )أورفيــوس( اللتفاتــه إىل الخلــف بعــد 

الســامح له باصطحابها من عامل املوت حيث كانت هذه 

النظرة ســببا يف موتها مرة أخرى إلخالله برط ملك )إله( 

عامل املوت، بل إنها بقيت وفية له تنتظر عودته مجددا83، 

أنــه يــدرك عظيــم حبهــا ووفائهــا لــه، ورمبــا كان هــذا حافــزا لــه 

لالســتمرار يف النضــال مــن أجلهــا؛ كونــه يشــعر باملســؤولية 

بينهــام  الفاصــل  وبقــي  عــن ضياعهــا،  واألدبيــة  األخالقيــة 

ســنوات ومســافات، ورغــم كل ذلــك إال أنــه ظــل منتظــرا عنــد 

البــاب، يقــول:

للموســيقى  وبعينيهــا  رحهــا  بجوا تصغــي  نــت  كا

… … / ثنيــة لو ا
لكني كنت أراقبها من ثقب الباب84

الفعــل  مــن  ]املكــون  الســياقي  الزمنــي  فالرتكيــب 

الناقص = )كانت(، والفعل املضارع = )تصغي([ ال يفيد 

املــيض واالنتهــاء، بــل يفيــد االســتمرار يؤكــد هــذا املعنــى 

الرتكيب املامثل = الجملة االستدراكية املقابلة لها )لكني 

كنــت أراقبهــا(؛ فاإلصغــاء يف عــامل املــوت، وهــذه املراقبــة 

يف عامل الحياة يدالن عىل القرب –ليس املكاين، وليس 

الزمــاين، وإمنــا القــرب الشــعوري، والتوحــد بــني الحالــني، 

ذلــك أن )يوريدايــس( كانــت تنتظــر منقذهــا )أورفيــوس(، 

وكان هذا دامئا متحفزا لدخول عاملها -عىل الرغم من بعد 

الشــقة التــي تفصلهــا عنــه واملكونــة مــن آمــاد زمنيــة طويلــة، 

ومســاحات شاســعة مــن أنهــار وقــارات، حتــى لتتقــارب كل 

األزمنــة واألمكنــة يف نظــره؛ لتصبــح كأمنــا هــي بــاب يســمح 

باملراقبــة مــن الخلــف -معيــدا لهــا الحيــاة مــن جديــد.

إىل  يصــل  واآلمــال  العــذاب  أنــواع  يحــيك  أن  وبعــد 

النتيجــة التــي تحكــم حســب رأيــه اإلنســان يف هــذا العــامل 

النصــف طبعــا، إن اإلعــدام حكــام صــار جاريــا عليــه إال أن 

تنفيذه مل يتحدد حيث سيبقى يعاين آالم اإلحساس بهذا 

الحكم من دون أن يصله، فاإلعدام شــعوريا إحســاس قاتل 

مير به يف كل لحظة من لحظات حياته، فتكون الحياة بحد 

ذاتهــا لحظــات إعــدام متكــررة يعيشــها اإلنســان دومنــا نهايــة، 

أو أمــل بالخــالص، يقــول:

التنفيــذ/ عقوبتــي:  مــع وقــف  أنــا/  باإلعــدام  محكــوم 
الحيــاة85

العقوبــة حيــاة، فهــو  يــرى يف  البيــايت  فـــ )أورفيــوس( 

يعيــش معذبــا يف كل مناحــي حياتــه، ال يســتطيع الخــالص 

فالشــعور  العــذاب،  مــن  مرتاحــا  يحيــا  لــيك  الحيــاة؛  مــن 

باملــوت يالزمــه، ولــن يكــون لــه ذلــك إال أن ينتقــل إىل الــدار 

األخــرى.

فهــو يســتمر واقفــا يجالــد الحيــاة وهــو ميــت، يؤكــد هذا 

املنحــى، عندما يقول:

لكــن العاشــق/ ظــل طــوال الســنوات الســبع/ يذهــب 
كل مســاء، منتظــرا، عنــد البوابــات الســبع86

ومــرة أخــرى يؤكــد أن املــوت يف مواجهــة املــوت كان 

مــات تحــت األســوار،  البيــايت، حيــث  مصــري )أورفيــوس( 

يقــول:

مات مغني األزهار الربية/ مات مغني النار
مات مغني عربات الحرب اآلشورية تحت األسوار87

فصــار يف رصاعــه مقيــام يف وطنــه البعيــد - املنفــى، 
يقــول: وطنــي املنفــى/ منفــاي الكلــامت88

املــوت  رحلــة يف  زمنيــا   - الحيــاة  وجــوده يف  وصــار 

مــويت يف  الثلــج، وأواصــل  تحــت  أرحــل  يقــول:  املؤجــل، 
األصقــاع89

النتائج

مــن كل مــا ســبق يتبــني لنــا أن الشــاعر عبــد الوهــاب البيــايت 

قــد متثــل أســطورة )أورفيــوس( بــكل مضامينهــا املعنويــة؛ 

فقــد ظهــرت يف )تراكيبــه( هــذه املالمــح األورفيــة مكتملــة، 

ناضجة، ومن هذه املالمح يتضح أن سيمفونية الحزن التي 
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عــربت عنهــا تراكيبــه مل تكــن وليــدة ظــروف آنيــة، أو تلقائيــة، 

أو عفويــة الظهــور، إننــا نحــس بهــا أصــداء متمثلــة يف نفوســنا 

قامئــة يف أفكارنــا، ومــن هــذه املالمــح ميكــن رصــد اآليت:

أوال: إن عالقة )أورفيوس( مع الطبيعة كانت مجاال ألن 

يواصــل مســرية نضالــه وكفاحــه مــن أجــل القضيــة التــي وظـّـف 

نفسه قامئا عليها، فالطبيعة منفاه الذي من خالل وجوده 

فيهــا باحثــا ومــردا يســتطيع أن يثبــت أنــه مــا يــزال موجــودا 

عىل الصعيدين الحيايت والنضايل.

ثانيــا: إن املــوت مل ميثــل لـــ )أورفيــوس( البيــايت نهايــة 

)أورفيــوس(  مــع  تطابــق  أنــه  الوجــود، صحيــح  أو  املطــاف 

أنــه يف كثــري مــن  األســطوري أحيانــا يف طلبــه املــوت، إال 

األحايني كان ينفرد يف النتيجة التي يســعى إليها، وهي أن 

دور اإلنسان يف الحياة ينبغي أن ال ينتهي عند حد املوت.

مــع املــرأة كان  البيــايت  ثالثــا: إن مشــوار )أورفيــوس( 

اســتغالل  املــرأة  وجــود  خــالل  مــن  أراد  لعلــه  بــل  طويــال 

أحوالهــا، فهــي ضعيفــة تحتــاج إىل مــن يســندها مــن أجــل 

الوصــول إىل حالــة إنســانية أكــرث قبــوال، وهــي أيضــا النصــف 

اتفاقــا  الوجــود معهــا؛  الــذي البــد منــه إلكــامل دورة  اآلخــر 

وتواصــال يحفــظ الوجــود اســتمراريته )كــام يزعــم(، وبحســب 

تــرداد ذكــر املــرأة عنــد  كــرثة  فــإن  الباحــث املتواضــع  رأي 

البيــايت، جــاء ألغــراض أخــرى ينبغــي الوقــوف عليهــا؛ وإعــادة 

تفســريها بصــورة تصبــح فيهــا أكــرث انســجاما مــع قضايــا األمة، 

وتجاوب الشعراء حيالها من منطلق املسؤولية التي يحمل 

لواءهــا هــؤالء الشــعراء واألدبــاء بصــورة عامــة.

يرفــض  أحوالــه  البيــايت يف كل  و)أورفيــوس(  رابعــا: 

الواقــع الــذي يعيــش فيــه، وهــو بــذا يبــدو إنســانا متمــردا عىل 

الواقــع بــكل مغرياتــه، أو بــكل عذاباتــه، وإذا كان )أورفيــوس( 

األســطوري اختــار رفــض الوجــود، فــإن )أورفيــوس( البيــايت 

زاوج بــني األمريــن؛ ألســباب دينيــة، فاملــوت عنــده ينبغــي أن 

يكــون والدة جديــدة لعــامل جديــد حتــى لــو كانــت يف العــامل 

اآلخــر، أو هكــذا يفــرتض أن يكــون.

خامســا: ومــن املالمــح األخــرى التــي ملحهــا القــارئ، 

وهــي مالمــح جزئيــة، منهــا: عالقــة التواصــل مــا بــني اإلنســان 

يف قــربه، واإلنســان عــىل هــذا الوجــود.

ومنهــا أيضــا عالقــة الــروح أو الحيــاة باملــوت، فهــي عنــد 

بينــام  العــامل األســفل،  تهــوي إىل  )أورفيــوس( األســطوري 

يتأثــر  انتقاليــة، فمــرة  البيــايت حركــة  هــي عنــد )أورفيــوس( 

باألســطورة، ومــرة أخــرى يتأثــر مبذاهــب ومعتقــدات دينيــة.

سادســا: إن الكرثة الكاثرة من مواضع األســطورة يجعل 

املتلقي الواعي للحدث متشوقا لتتبع حلقات األسطورة، 

فكلــام فــك رمــوز تركيــب ولــج يف تركيــب آخــر وهكــذا.

سابعا: من أهم الجوانب أو املستويات اللغوية التي 

أفــكاره، ومشــاعرة  عــن  التعبــري  الشــاعر يف  اعتمــد عليهــا 

املنبثقــة مــن األســطورة الجملــة املركبــة، فالجملــة املركبــة 

تقنيــة رفيعــة املســتوى اســتطاع البيــايت أن يوظفهــا لخدمــة 

املفهوم األسطوري الذي يتحدث عنه، بل النص الشعري 

فضــال عــن النــص األديب اإلبداعــي عمومــا، فــام مل تحملــه 

الجملة البســيطة من معان هي قادرة جزئيا عىل حمله يف 

مســتويات تعبرييــة أخــرى، نابــت عنهــا فيــه الجملــة املركبــة 

بتفريعاتها، سواء بروابط لفظية أو معنوية، وكان البيايت يف 

ذلــك بارعــا ســواء يف اســتخدام اللغــة، أو توظيــف القواعــد 

وتأنيــث  وتعريــف،  وتنكــري  وتأخــري،  تقديــم  مــن  النحويــة، 

وتذكــري، وإفــراد وجمــع، وغــري ذلــك مــن الجوانــب النحويــة 

املبثوثــة يف ثنايــا البحــث؛ مــام ســاعده عــىل تقديــم دالالتــه 

الفكرية، ورؤيته الشعرية.

ثامنــا: يــرى الباحــث أن اهتــامم النحــو العــريب بالجملــة 

بالتعليــم،  يتعلــق  فيــام  خاصــة  موضوعاتــه  أغلــب  يف 

والتصنيــف، والوصــف ينبغــي أن ال يرصفــه أبــدا عــن إيــالء 

الرتاكيــب النحويــة املمتــدة: املتداخلــة أو املتشــابكة يف 

االهتــامم مبــا صــار يصطلــح  النصــوص املطولــة، مبعنــى 

عليــه بــ)نحــو النــص90(. مــن هنــا فــال بــأس أن يــويص البحــث 

بــرضورة مراجعــة الــدرس النحــوي العــريب يف ضــوء كل مــا 

يستجد من النظريات األلسنية، وتكوين نظرية لغوية خاصة 

تعالــج كل القضايــا اللغويــة العربيــة.

بــذا تكــون الرتاكيــب اللغويــة تقنيــة مهمــة مــن الوســائل 

التي استخدمها البيايت لخدمة غرضه األصيل وهو االرتقاء 

باألداء األديب لخدمة القضايا اإلنسانية العامة، وعليه يكون 

هذا الحضور الطاغي للرتاكيب املمتدة مقارنة بالرتاكيب 

البســيطة، واالعتــامد الرئيــس عليهــا للتعبــري عــن األســطورة 

مفيدا، يظهر القدرة اإلبداعية الفذة عند البيايت، ففي كل 
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مــرة تذكــر فيهــا جزئيــة كان هنــاك إضافــة برانية/شــكلية، أو 

جوانية/داللية عىل منحى األسطورة كل حسب السياقات 

التــي وردت فيهــا.

وتعليــق أخــري يــرى البحــث فيــه أن االتــكاء عــىل الــرتاث 

يف قــراءة الشــعر العــريب الحديــث يظهــر للمتلقــي كيفيــة 

تشــكل النــص الشــعري عنــد الشــعراء الحداثيــني والتعــرف 

تقليــل  ثــم  الفكريــة والوجدانيــة فيــه، ومــن  إىل املضامــني 

فرضيــة صعوبــة الشــعر الحديــث، هــذا إن مل يســاعده كثــريا 

يف فهم النص –القصيدة العرصية- وقد بدا شعر البيايت 

ملــن ميتلــك أدوات التحليــل الحديثــة بســيطا، وأن ذلــك 

الغموض الذي يرمى به ميكن تأويله، والكشف عنه بالقدر 

النــص  بــني مرســل  مــا  التواصــل  الــذي يضبــط فيــه رشوط 

ومتلقيــه91، بــل إنــه يف جميــع عنــارصه اللغويــة، والنحويــة، 

والدالليــة، ورمــوزه الفكريــة، والوجدانيــة يحمــل قضيــة ميكــن 

الكشــف عنهــا بوضــوح عندمــا نتناولــه بالتحليــل، والدراســة، 

ليــس بدعــا يف ذلــك،  البحــث  والنقــد، والتقويــم، وهــذا 

وإمنا يتفق مع كثري من آراء أساتذة األدب العريب، ونقدته.

وهو أيضا خلو مام يرمى به يف املســتويات األخالقية 

واالجتامعية والعقدية، بل هو عميق األبعاد، غزير املعاين، 

وأن مــا يبــدو منــه للوهلــة األوىل يخفــي يف طياتــه مــا كان 

دافعــا النتقــاده مــن القيــم اإلنســانية والجامليــة الرائعــة.

بعــض  وهــذه  البيــايت،  )أورفيــوس(  رحلــة  هــي  هــذه 

الرتاكيــب التــي ُحلّلــت؛ لتبــدو مــن خاللهــا مالمــح أســطورة 

)أورفيــوس( كــام ظهــرت يف لغــة البيــايت الشــعرية، آمــل أن 

أكون قد وفقت بالوقوف عليها، و إبرازها بصورة صحيحة.
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فيرب و العقالنية األملانية

د. إسامعيل نوري الربيعي
الجامعة األهلية – مملكة البحرين

 ismeer@yahoo.com

)مصري عرصنا يتسم بالرتشيد و العقالنية، و فوق كل ذلك بنزع الوهم عن العامل( ماكس فيرب(2

ملخص البحث

الرتشــيد و العقالنيــة و نــزع الوهــم عــن العــامل و األمنــاط املثاليــة، تلــك هــي الوســيلة املنهجيــة التــي ميــزت عــامل 

االجتامع األملاين ماكس فيرب. حيث اإلميان املطلق بقيمة الفرد، القامئة عىل الفهم الذايت، و التي تعد الوسيلة 

نحــو تفســري الظاهــرة االجتامعيــة. و مبــا أن الفــرد يعــد كائنــا عاقــال قــادرا عــىل التمييــز، فــإن الفدريــة لــدى فيــرب تحتــل 

األســبقية عــىل الفكــر الجامعــي. و أن الواقــع يســري بنــاء عــىل املقاصــد و النوايــا التــي متيــز الفاعــل التاريخــي الــذي 

يتامهــى مــع الواقــع.

Abstract

Rationalization, rationality, disenchantment, and Ideal types, that is the systematic 
approach that characterized the German sociologist Max Weber. Where the absolute 
belief in the value of the individual, based on self-understanding, and that is the method 
towards the interpretation of social phenomenon. And as an individual, whoever 
is able to distinguish a reasonable person, the individual with the Weber occupies 
precedence over collective thought. And that reality is going to build on the objectives 
and intentions that characterize the historical actor who identifies with reality.

 

ماكــس فيــرب Max Weber 1864-1920، الفيلســوف و 

املؤرخ و عامل االجتامع األملاين )3(، الذي كان له األثر األبرز 

و األهــم يف إرســاء القواعــد املنهجيــة للتاريــخ االقتصــادي 

و الثقــايف، و توطيــد اإلطــار الفلســفي لعلــم االجتــامع. تأثــر 

فيــرب بتيــار الكانطيــة الجديــدة Neo – Kantianism )4( و 

مــا أفرزتــه مــن مواجهــات فكريــة و التــي عرفــت بـــــ )الجــدل 

األكادميــي  الوســط  يف   )Mthodenstreit املنهجــي 

األملــاين حــول العلــوم اإلنســانية و العلــوم الطبيعيــة، حتــى 

أن التعريــف بهــذه القضيــة صــارت تقــدم باللغــة األملانيــة)5(، 

و التــي أبــرزت التأثــري املبــارش عــىل فكــر فيــرب، ال ســيام يف 

التــي   ،Ideal Types املثاليــة  األمنــاط  مفهــوم  صياغــة 

اســتثمرها يف صياغــة كتــاب األخــالق الربوتســتانتية و روح 

الرأســاملية. أو يف التوجــه نحــو حســم مســألة الفصــل بــني 

عــرب  اإلنســانية(،  العلــوم  و  الطبيعيــة  )العلــوم  املنهجــني 

القوانــني  و  الخــربة  عــىل  يقــوم  الطبيعــي  أن  عــىل  الرتكيــز 

العامــة، فيــام اإلنســاين يســتند إىل مــدى العالقــة القامئــة 

بــني الداللــة و القيــم. و هكــذا قيــض لـــــ فيــرب صياغــة مفهــوم؛ 

الفهــم - التفســري Interpretation )يصوغهــا فيــرب باللغــة 



س27 سيناير ٢٠١٥  س مجلأسكثفر 

األملانيــة Verstehen(. عــىل اعتبــار أن العلــوم اإلنســانية 

تقــوم عــىل املعــاين املركبــة التــي تســتدعي الفهــم الخــاص، 

النــايئ بنفســه عــن اإلدارك الحــي املبــارش.

من أجل فهم العامل

بــني الفهــم و التفســري،  توقــف فيــرب عنــد العالقــة القامئــة 

الوصــف  عــىل  القائــم  الفهــم  بــني  التمييــز  نحــو  متطلعــا 

الظاهــري املبــارش، و الفهــم القائــم عــىل التفســري الواســع 

و الشــامل. منطلقــا يف نظرتــه هــذه، إىل اإلشــكال القائــم 

الرؤيــة املســتندة إىل  عــىل  بنــاء  املعنــى،  و  الفعــل  بــني 

التعميــم  نحــو  االتجــاه املتطلــع  الفــرادة Ideographic و 

العلــوم  منهــج  أن  عــىل  التأكيــد  حيــث   ،Nomothetic

اإلنســانية، إمنــا يقــوم عــىل الفــرادة التــي تتمتــع بهــا الظاهــرة 

الثقافيــة. فيــام يكــون الرتكيــز الفيــربي منصبــا عــىل الفاعــل 

االجتامعــي و األهــداف التــي تعــن عليــه. و عــىل هــذا كان 

التفحــص  عــرب  االجتامعيــة  الظاهــرة  تفســري  نحــو  التطلــع 

العميــق يف الفعــل الصــادر عــن الفــرد و ليــس عــن الجامعــة. 

باعتبــار إمكانيــة ترصــد و تفحــص وعــي الفــرد، هــذا األخــري 

بهــا الحقبــة  التــي تتميــز  الفــرادة  الــذي يشــكل الســامت و 

التاريخيــة، بنــاء عــىل األهــداف و الغايــات و املقاصــد التــي 

يتبناهــا الفــرد. يف حــني وجــه أســهم نقــده إىل التفســري مــن 

خــالل النشــاط الجامعــي، باعتبــار التداخــل الــذي يقــود إىل 

التعميــم املضلــل و املخــل.

جــاءت  إمنــا  فيــرب  عــىل  ألحــت  التــي  الرؤيــة  هــذه 

التــي  متوافقــة مــع نظريــة الفعــل Action Theory، تلــك 

البحــث  وجهــت جــّل مرتكزاتهــا حــول الفعــل اإلنســاين، و 

و  التفســري  و  املعنــى  حيــث  مــن  املختلفــة  جوانبــه  يف 

للفعــل(  الــذايت  )املعنــى  شــكل  فيــام  الفعــل.  طبيعــة 

مقومــا رئيســا يف ترصــد الســامت الرئيســة التــي يقــوم عليهــا 

للفعــل  األربعــة  األمنــاط  فيــرب  وضــع  هــذا  ومــن  الفعــل. 

تلــك التــي متثلــت يف ؛ )التقليــدي، العاطفــي، القيمــي، 

الرشيد(. عىل اعتبار البحث عن تفسري ألفعال و عالقات 

و أفــكار األفــراد، باإلضافــة إىل الخصائــص و الســامت التــي 

 Methodological يتمتعــون بهــا، حيــث الفرديــة املنهجية

Individualism. و تتبدى املعالجة املنهجية يف صياغة 

مفهــوم فــرص الحيــاة Life Chance، الــذي تــم توظيفــه يف 

موضــوع الطبقــة و املكانــة و املوقــف الطبقــي، باعتبــار أن 

الفرد ومن خالل فعله االجتامعي، يتم ترسيم حدود فرصه 

مــن خــالل توزيــع الــرثوة يف الجســد االجتامعــي، عــرب مجــال 
توافــر الــرثوة و الســلع و الخدمــات داخــل الســوق.)6(

تكمــن نظــرة فيــرب إىل علــم االجتــامع، بوصفــه املســعى 

الفعــل االجتامعــي مــن خــالل دراســة الســلوك  نحــو فهــم 

البــري الفــردي، عــرب ربطــه باملعنــى. حيــث الرتكيــز عــىل 

دراســة األهــداف املقاصــد التــي توجــه ذلــك الســلوك، و 

 Verstehen تجعل منه فعال اجتامعيا. و هكذا يكون الفهم

التفاعــالت و  فيــرب قامئــا عــىل ؛ مجمــل  ركــز عليــه  الــذي 

أنــه الرتكيــز عــىل الفعــل  بــني األفــراد.  تتــم  التــي  العالقــات 

الفــردي الــذايت، الــذي ال ميــت بأيــة صلــة للجامعــي العــام، 

عــىل اعتبــار أن الفعــل اإلنســاين ال يقــوم عــىل االنتظــام و 

الرتابــط. أو أن مثــة حتميــة ميكــن لهــا أن تحــدد مســار تاريــخ 

البريــة. و عــىل هــذا فــإن مهمــة العلــوم االجتامعيــة إمنــا 

تتلخــص يف ؛ الوصــف، التحليــل، التصنيــف. التمييــز األهــم 

ميكــن ترصــده يف أحــوال الفصــل بــني ؛ القيــم و املعرفــة. و 

إذا أريد للبحث االجتامعي من أداء دوره العميق و الفاعل 

يف التحليــل و التفحــص، فــإن التطلــع يجــب أن يتحــدد يف 

مجال محفزات القيم و الدوافع التي تحدد مسار السلوك 

الفــدري عــىل صعيــد الواقــع. فيــام تبقــى األهميــة حــارضة 

حــول رضورة نــأي البحــث عــن التحيــزات و األســبقيات. ومــن 

أجــل بلــوغ فهــم الواقــع فــإن مــن املهــم التطلــع نحــو إعــامل 

العقــل يف دراســة الفعــل االجتامعــي مــن خــالل التفاعــل 

الحي مع الواقع., إذ ال ميكن تعميم ظاهرة و إسباغها عىل 

ظاهــرة أخــرى , فلــكل ظاهــرة فرادتهــا و ظروفهــا و محدداتهــا 

الخاصة بها. و لكل مجال و حقل اجتامعي له سلوكه الذي 

ميكــن تصنيفــه بنــاء عــىل املحــددات الحاكمــة لــه.

القصدية و التوجيه

يقــوم عــىل أحــوال  يّقــر فيــرب إىل أن الفعــل اإلنســاين إمنــا 

التداعيــات النفســية و االجتامعيــة و التاريخيــة. لكــن هــذا 

التداعــي ميكــن مواجهتــه مــن خــالل إمعــان النظــر يف رصــد 

مســاره، ســعيا لفهمــه و تفســريه، و بالتــايل الوقــوف عــىل 
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اســتراف مســتقبيل لــه. ومــن هــذا املنطلــق كان التوقــف 

الجاد عند التمييز بني املفاهيم العامة و الوقائع التجريبية. 

االجتامعــي  لفعــل  املثاليــة  األمنــاط  رباعيــة  اجــرتاح  عــرب 

حيــث  بالعقــل  املّوجــه  املثــايل  النمــط  إىل؛  املســتندة 

العالقــة القامئــة بــني الســبب و النتيجــة. و النمــط املثــايل 

النمــط املثــايل  بالقيــم األخالقيــة و العقائديــة، و  املّوجــه 

املّوجــه بالعاطفــة، و النمــط املثــايل املّوجــه بالتقاليــد التي 

تفرضها اشــرتاطات املؤسســة و تقاليد العمل و العالقات 

الســائدة فيهــا.

لقد بحث فيرب يف صلب مستويات الفعل االجتامعي 

متتبعــا، مســتوى )القصــد و الغايــة(، و مســتوى العالقــات 

مــن فاعــل اجتامعــي، و  أكــرث  بــني  تــدور  التــي  االجتامعيــة 

مســتوى العالقــات القامئــة عــىل النظــام االجتامعــي الــذي 

يحــدد مســار التفاعــل االجتامعــي. و عــرب هــذه املســتويات 

قيــض لفيــرب مــن الوقــوف عــىل )مضمــون الفهــم(، و الــذي 

يــروم التوقــف عنــد أهــداف  بــأن السوســيولوجي ال  يتعلــق 

الفاعــل االجتامعــي، بقــدر مــا يكــون التطلــع نحــو تفســري هذا 

الفعل. إنه املسعى نحو الفهم الفدري، باعتبار أن الفعل 

إمنــا يقــوم عــىل )الخــربة القامئــة عــىل التجربــة(. فيــام كانــت 

الوقفــة املتأملــة عنــد )مضمــون الفعــل االنســاين( بوصفــه 

ســلوكا يقــوم عــىل الغايــة و املعنــى. فيــام يرفــع الحــوادث 

ينطــوي  مــن قامئــة اهتاممــه، بوصفهــا ســلوكا ال  العرضيــة 

عــىل فعــل مقصــود أو يحمــل معنــى. أمــا )مضمــون الفعــل 

االجتامعــي( فهــو يقــوم عــىل القصديــة املتعلقــة بســلوك 

املشــرتك.  للمعنــى  الطاغــي  الحضــور  حيــث  اآلخريــن. 

لكــن هــذا املشــرتك ال يقبلــه فيــرب باملطلــق، بــل رسعــان مــا 

يضــع اشــرتاطاته املتعلقــة بقيمــة الفعــل، مــن خــالل ارتبــاط 

الســلوك بالواقــع.

التحرر من القيمة

 ،Value-Freedom يصــوغ فيــرب مفهــوم التحــرر مــن القيمــة

املفاهيــم املســتخدمة  إن  تقــول  التــي  الفكــرة  عــىل  بنــاء 

أن  لهــا  ميكــن  ال  اإلنســانية،  و  االجتامعيــة  العلــوم  يف 

الواقــع  بهــا  يزخــر  التــي  التفاصيــل  مــن  املجمــل  تغطــي 

الــذي تقــوم فيــه املفاهيــم  بالقــدر  املركــب و املعقــد. و 

و املصطلحــات يف املجــال االجتامعــي عــىل املزيــد مــن 

املعــاين و القيــم. فــإن اختيــار املوضوعــات إمنــا يخضــع لــــ 

داللة القيمة Signify of value، و التي متثل املوجه يف 

اختيــار الوقائــع للموضوعــات، عــرب إبــراز و إظهــار املضمــون 

بــه الظاهــرة. هــذا مــع أهميــة األخــذ  الــذي تكتنــز  املضمــر 

تبقــى قامئــة عــىل االختــالف  النظــر  بنظــر االعتبــار أن زوايــا 

و التنــوع الــذي ال ميكــن حــرصه. حيــث حالــة االقــرتاب مــن 

اللحظــة الحرجــة، تلــك التــي تتمثــل فيهــا، اتجــاه الباحــث 

صــوب صياغــة الفكــرة، ليقــع شــاء أم أىب يف فخــاخ )التحيــز 

املوضوعــي(، باعتبــار اعتــامد تقنيــة البحــث عــىل العالقــة 

الســببية، تلــك التــي تقــوم أصــال عــىل داللــة القيمــة الكامنــة 
فيهــا، و الظــروف املحيطــة باملوضــوع أصــال.)7(

انصبــت جهــود فيــرب عــىل الفصــل بــني العلــم و القيــم، 

عىل اعتبار أن هذه األخرية ال عقالنية. و هكذا كان التوجه 

نحــو تشــذيب علــم اإلجتــامع مــن عنــارص الالعقالنيــة مــن 

خــالل اســتبعاد القيــم املتعلقــة، باأليديولوجيــا و السياســة 

و رؤيــة العــامل. فالقيــم ميكــن أن تكــون موضــوع بحــث، إال أن 

الــروح العلميــة حــني تتعاطــى مــع منظومــة القيــم، تتعــرض 

إىل فقــدان املزيــد مــن العقــل و الحقيقــة، هــذا بحســاب 

أن منظومــة القيــم إمنــا تقــوم عــىل الرغبــة و االعتقــاد. و بنــاء 

عىل هذا جاءت دعوة فيرب الصارمة و الواضحة حول أهمية 

فصــل العلــم عــن السياســة.

الرتشيد و عقلنة العامل

شــهدته  الــذي  التطــور  أن  عــىل  تقــوم  فيــرب  رؤيــة  مرتكــز 

الرتشــيد  عــىل  يقــوم  إمنــا  املعــارصة،  املجتمعــات 

العــامل  الوهــم عــن  نــزع  الســاعي نحــو   Rationalization

Disenchantment، باعتبــار أن منــوذج الدولــة املعــارصة 

اإلدارة  و  الرأســاملية  العالقــات  و  القانــون  عــىل  القامئــة 

البريوقراطيــة، إمنــا جــاء عــرب ترشــيد الحيــاة اليوميــة بنــاء عــىل 

التوجــه نحــو اســتثامر املعرفــة بشــكلها الخــالق الفاعــل، و 

النائيــة بنفســها عــن اإلطــار  القانونيــة  تعزيــز مســار العالقــة 

الشــخيص، و التطلــع نحــو الســيطرة عــىل البيئــة و اســتغالل 

املــوارد، مبــا يحقــق الرفاهيــة و التطــور ملجمــل التفاصيــل 

املتعلقــة باملجتمــع الحديــث. إال أن فيــرب يضــع يــده عــىل 
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املفارقــة املوضوعيــة يف عمليــة الرتشــيد هــذه، عــرب بوابــة 

ترصــد ثنائيــة ؛ الغايــات و الوســائل. فــإذا كانــت القوانــني و 

الرأساملية و البريوقراطية تّعد وسائل، الغاية منها التنظيم 

و العمــل عــىل زيــادة الرفاهيــة و تحســني أوضــاع املجتمــع، 

فإنهــا بتحولهــا إىل غايــات و أهــداف، اســتحالت إىل قيــود 

تعطــل مســار املجمــل مــن أنشــطة املؤسســات العاملــة يف 

بــل أضحــت عمليــة الرتشــيد، مبثابــة  الحقــل االجتامعــي. 

القواعــد التــي ينبغــي عــىل املــرء االنخــراط يف تجلياتهــا، و 

التبعيــة املطلقــة ألهدافهــا و غاياتهــا املرســومة. ومــن هــذا 

فــإن الخــالص مــن كل هــذا التداخــل إمنــا ميــر عــرب الــدور 
الــذي تضطلــع بــه الشــخصية الكاريزميــة.)8(

لقد حرص فيرب مفهوم الرتشيد بوصفه وسيلة منهجية 

لتحليــل املجتمــع الرأســاميل، حيــث التمييــز القائــم عــىل 

جملــة املعطيــات التــي يقــوم عليهــا، إن كان عــىل مســتوى 

التنظيم و العالقات و العقيدة و السياسة و الثقافة. و من 

هنــا فــإن مقيــاس رشــد النظــام إمنــا يتــم عــرب ارتباطــه بنجاعــة 

الخــالص  أحــوال  تبقــى  فيــام  أهدافــه.  تحقيــق  أدواتــه يف 

مــن قيــود األعــراف و التقاليــد، أو ســطوة القيــم، أو هيمنــة 

العالقــات الشــخصية عــىل الواقــع، مبثابــة الســمة الرئيســة 

التــي متيــز رشــد نظــام أو مؤسســة عــن أخــرى.

الكاريزما و البحث عن املنقذ

)التقليديــة،  للســلطة  أمنــاط  ثالثــة  فيــرب  شــخص  لقــد 

الكاريزميــة، الرشــيدة(. فيــام توقــف عنــد الســلطة الكاريزميــة 

Charisma القامئــة عــىل ســامت الفــرادة التــي يتمتــع بهــا 

تقــوم  التــي  الســلطة  إنهــا  الــذي مييــزه.  اإللهــام  القائــد، و 

عــىل التأييــد الجامهــريي الواســع حيــث التعاطــف الكبــري و 

الشغف الهائل بشخٍص ُمنح صفات، يّعدها الجمهور فوق 

البــر العــادي. إنهــا صــورة املثــال الــذي ترســمه الجامهــري 

يف مخيلتهــا، مــن أجــل بلــوغ أهــداف قصــوى و طموحــات 

واســعة تتعلــق باآلمــال و الخيــاالت التــي تّعــن عــىل األمــة يف 

مرحلــة مــا، باعتبــار البحــث عــن املنقــذ القــادر عــىل قيــادة 

إنهــا  اآلمــال املنشــودة.  و  األحــالم  تحقيــق  نحــو  املجتمــع 

أحــوال العالقــة بــني قائــد و أتبــاع تحكمهــا الالعقالنيــة و الــال 

مألــوف. و هــي مظهــر مــن مظاهــر التغــري ملجمــل العالقــات 

التقليدية، عرب إلهام الجامهري روحا من العاطفة الجياشة، 

التي تصل يف الكثري من األحيان يف التأثري يف سيكولوجية 

الجامهــري، أو مــا يقــارب التنويــم املغناطيــي. لكنهــا يف 

القائــد  يتمتــع  فيــام  تســري لصالــح املتبــوع،  تبقــى  النهايــة 

امللهــم بجميــع املزايــا. أو كــام يعلــق فيــرب نفســه حــول هــذه 

العالقــة ؛ )إنــه مكتــوب، و لكنــي أقــول عليــك()9( و الواقــع 

أن توقــف فيــرب املدقــق و املعّمــق يف الســامت املتعلقــة 

و  دارســيه  مــن  العديــد  جعلــت  الكاريزميــة،  بالشــخصية 

شــارحي نصوصه، يشــريون إىل أنه قد بّر بظهور شــخصية 

هتلــر، التــي تعاطــف معهــا الشــعب األملــاين يف أعقــاب 

أعقــاب  أملانيــا يف  لهــا  تعرضــت  التــي  املذلــة،  الهزميــة 

الحرب العاملية األوىل.)10( و تبقى السلطة الكاريزمية رهينة 

بشــخص القائــد، و عــىل هــذا فــإن مجــال اســتمرارها يبقــى 

محــدودا، باعتبــار مــا يتعلــق بالتغــريات و األحــوال و األوضــاع 

التــي تحيــط بالقائــد، أو حــني يتعــرض للنهايــة الطبيعيــة و 

املتمثلة باملوت. لتبقى تلك الظاهرة عالقة بني النمطني 
)الرشــيد أو التقليــدي(.)11(

يتوقــف فيــرب عنــد الكاريزمــا بوصفهــا حالــة اســتثنائية، 

النمــوذج  عــن  تنهــل  التــي  القياديــة،  بالشــخصية  تتعلــق 

البريوقراطــي، حيــث متأســس العالقــات، عــىل اعتبــار أن 

الكاريزمــا،  نتيجــة ملؤثــرات  جــاءت  إمنــا  الحديثــة  الدولــة 

بوصفهــا املوهبــة التــي تتمتــع بهــا الشــخصيات االســتثنائية، 

القادرة عىل حشــد األتباع. من خالل القدرات املتميزة، و 

التأثــري يف الجمهــور، و اســتيعاب روح التاريــخ. و هكــذا فــإن 

الشخصية الكارزمية تقوم عىل فكرة تحويل األفكار و اآلمال 

و الطموحــات إىل مامرســة واقعيــة، عــرب املجابهــة املبــارشة 

و  تفجــري املشــاعر  عــىل  الفائقــة  القــدرة  و  التقاليــد،  مــع 

حفزهــا، و الوعــي العميــق لــروح العــرص.

الكارزميــة خــالل األزمــات  الشــخصية  تتجــىل مالمــح   

التــي تتعــرض لهــا األمــة، و يــربز دورهــا يف أوضــاع االختــالل 

البحــث عــن الحلــول االســتثنائية. و  تنامــي الحاجــة إىل  و 

يف هــذا ال يتــوان فيــرب مــن وضــع املعادلــة القامئــة عــىل أن 

تفاعــل العالقــة بــني الكاريزمــا و البريوقراطيــة، إمنــا يقــود إىل 

خلــق حالــة مــن التواصــل التاريخــي لــدى األمــة. عــرب القــدرة 

غــري املحــدودة عــىل مواجهــة الخلــل، و القابليــة عــىل انجــاز 
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املواقــف غــري املالوفــة. بــل أن اشــتدالد األزمــة يجعــل مــن 

الجامهري تسعى جاهدة لالستنجاد بالشخصية الكاريزمية، 

املســتقرة  التقلديــة  العالقــات  نطــاق  خــارج  كانــت  إن  و 

القامئــة  الطبقيــة  العالقــات  أو  البريوقراطيــة  تنتجهــا  التــي 

النبالــة و املكانــة  القائــم عــىل  الســيد اإلرســتقراطي  عــىل 

االجتامعيــة التقليديــة. إنهــا الفــرادة الخارقــة القامئــة عــىل 

االبتــكار و التجديــد، و املتطلعــة نحــو النهــل عــن النمــوذج 

الذي تتوقف عنده األمة بوصفه األوج و األلق، و املسعى 

نحــو بــث شــحنات التجديــد فيــه و العمــل عــىل تحديثــه، مبــا 

يتوافــق و املــزاج النفــي الجمعــي. إنهــا االســتجابة القامئــة 

يتداخــل فيهــا  اســتجابة  التميــز لحاجــات املجتمــع،  عــىل 

العقــيل و العقائــدي و النفــي.

حموالت البريوقراطية

يقول فيرب ؛ )اإلدارة البريوقراطية يف أصلها، متثيل للهيمنة 

الرشــيدة  الســلطة  فــإن  مــن خــالل املعرفــة(،)12( و هكــذا 

الســاعية نحــو إدارة املــوارد و تنظيــم مســتوى العالقــات عــرب 

اإلفــادة القصــوى مــن املعرفــة، إمنــا متــر عــرب بوابــة النمــط 

توقــف  التــي  املثاليــة  األمنــاط  مــن  هــو  و  البريوقراطــي، 

عندهــا فيــرب، و شــغلت املســاحة الواســعة مــن جــّل فكــره 

الجهــاز  عــىل  القامئــة  اإلدارة  إنهــا  انشــغاالته املعرفيــة.  و 

الوظيفــي الــذي يّشــكل همــزة الوصــل بــني النخبــة القائــدة 

و الجمهــور، بنــاء عــىل العالقــات الالشــخصية القامئــة عــىل 

نجاعــة القانــون. إنــه املســعى نحــو تطويــر الوســائل و األدواة 

الســيطرة. حيــث  و  الســطوة  و  الهيمنــة  تســويغ  أجــل  مــن 

الحضــور الطاغــي و الحاســم لفعاليــة الرتشــيد.

الوظيفــي،  الســلّم  عــىل  البريوقراطيــة  تقــوم  و هكــذا 

و  الواجبــات  نــوع  يف  الهرمــي،  التــدرج  إىل  املســتند 

و  الخــربة  عــىل  االعتــامد املتزايــد  و  االتصــال،  مســتويات 

الكفــاءة يف تنظيــم العمــل اإلداري و الوثائقــي، مــع الحفــاظ 

الصــارم و الدقيــق عــىل تقاليــد العمــل و الكتــامن و الريــة. 

باإلضافــة إىل تبنــي خطــة عمــل واضحــة تقــوم عــىل جدولــة 

نحــو  املســعى  و  األهــداف،  ترســيم مالمــح  و  األولويــات 

مــع  الدقيــق  التوافــق  مــن خــالل  الســيطرة،  الحفــاظ عــىل 

القواعد الساعية نحو التمييز بني الرسمي و الشخيص. إنه 

الــكادر الوظيفــي الــذي ميثــل النمــط املثــايل، عــرب تحصلــه 

عــىل الوظيفــة مــن خــالل الخــربة و الكفــاءة. و التــي تكفــل لــه 

التواصــل يف عملــه و منحــه الرتبــة و املكانــة و الوجاهــة يف 

مجتمعــه، لينعكــس ذلــك يف خلــق فئــة تنتمــي إىل مجالهــا 

و حيزهــا املميــز.

 قيمــة البريوقراطيــة تتبــدى يف قدرتهــا الواســعة عــىل 

تحقيــق الهيمنــة، فيــام يبقــى مقيــاس الرشــد فيهــا مرتبطــا 

بقدرتهــا عــىل تحقيــق األهــداف. إال أن هــذا كلــه يبقــى رهنــا 

بــروط تتمثــل يف توافــر العالقــات الدميوقراطيــة القامئــة 

قــدرة اإلدارة و إمكانيتهــا  القانــون. و  أمــام  عــىل املســاواة 

يف رســم الخطــط و معالجــة املشــكالت العالقــة، و التطلــع 

نحــو املامرســة الفاعلــة املســتندة إىل االضطــالع باملهــام 

بكفــاءة و مهــارة، و تواصــل ال يعــرف الوهــن أو الفتــور. فيــام 

الرأســاملية  تبقــى فعاليــة البريوقراطيــة مرتبطــة بالعالقــات 

و الحــراك الــذي يفرضــه اقتصــاد الســوق و التفعيــل الــذي 

تســتلزمه حريــة التجــارة.

يتــم  التــي  الثقيلــة  النقــد  مــن حمــوالت  الرغــم  عــىل   

توجيهها إىل البريوقراطية، إال أنها تبقى الوسيلة األكرث نجاعة 

يف تســيري متطلبــات الدولــة الحديثــة. فهــي الحاجــة التــي ال 

ميكن االســتغناء عنها. نعم قد يرتهل الجهاز اإلداري و تربز 

أعراض اإلتكالية، و محاوالت اإلفالت من املسؤولية و يغدو 

عبئا عىل الدولة و املجتمع. و قد يتعمق الروتني يف صلب 

العالقــات، و يعمــل عــىل تعطيــل املزيــد مــن اإلجــراءات و 

القرارات. و قد تتبدى مالمح استغالل املنصب و الفساد 

اإلداري و املحابــاة. و ميكــن أن يتحــول الجهــاز اإلداري غــىل 

عــىل حســاب  بالشــكل  التمســك  يتــم  حــني  تعطيــل  أداة 

املضمــون و الجوهــر العميــق الــدال. إال أن هــذا النمــوذج 

تبقــى أهميتــه حــارضة و فاعلىــة يف صميــم العالقــات التــي 

تفرضهــا حاجــات الدولــة و املجتمــع. البريوقراطيــة يخترصهــا 

يف فيــرب يف رباعيــة )اإلنجــاز، العالقــات، القــوة، الخلــل يف 

األداء(. إنها مالمح قوة التنظيم الذي يبقى يشري إىل تنامي 

البريوقراطيــة بحســب فيــرب، فيــام كان معــارصوه يبــرون بــأن 
املســتقبل يبقــى فــاردا ذراعيــه للحريــة و الدميوقراطيــة.)13( 

مثــل فيــرب مصــدر إلهــام للمزيــد مــن الفرضيــات و النظريــات، 

 Organization التنظيــم  نظريــة  صعيــد  عــىل  ســيام  ال 
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Theory، التــي اســتلهمت مــن النمــط املثــايل يف تنظيــم 

الدولــة، املكانــة التــي يشــغلها املوظفــون العاملــون يف بنيــة 

التنظيــم، و مــا تفــرزه تلــك املكانــة مــن واجبــات، و طريقــة 

التحكــم يف مجراليــات العمــل و الســيطرة و التوجيــه عــىل 
القــرار جوهريــا.)14(

املثال الال مثايل

ميثــل النمــط املثــايل Ideal Type مفهومــا مركزيــا يف فكــر 

ماكــس فيــرب وقــد يــأيت وصــف املثــايل هنــا مضلــال، فليــس 

القصــد باملثــايل هنــا املتكامــل الخــايل مــن العيــوب، بقــدر 

مــا هــو تعبــري عــن وضــع أو حالــة)15(. يتــم مــن خاللهــا متييــز 

التــي  الوســيلة  يكــون املثــال هنــا مبثابــة  نظــام اجتامعــي، 

تضطلــع مبهمــة متييــز ســامت هــذا النظــام، و توفــري وســيلة 

تطبيقيــة للباحثــني مــن أجــل فــرز املكونــات، و حــرص مجــال 

يتــم اســباغها عــىل  التــي  البحــث و التدقيــق، مــع املرونــة 

البحث، عرب القابلية عىل التعديل. إنها املحاولة املعرفية 

املتطلعــة نحــو فهــم الواقــع، مــن خــالل التوجــه نحــو كل مــا 

يتعلــق باألفــراد مــن ؛ أفعــال و عالقــات.

نحن إذن بإزاء و سيلة منهجية، تقوم أصال عىل وجهة 

النظــر الناتجــة عــن ترصــد الفعــل االجتامعــي داخــل الواقــع و 

مــا يحيــط بــه مــن ســامت. و التوقــف عنــد النمــوذج بوصفــه 

فكرة تتمثل فيها هذا الفعل. لكن هذا التوقف يبقى يدور 

يف فلــك الفعاليــة العقليــة، و عــىل هــذا فإنــه مــن الصعــب 

أن تجــد تطابقــا مــا بــني املثــال و الواقــع. إنــه و ســيله تحليــل 

و أداة مقارنة، سعيا نحو فرز العالقات السببية الكامنة يف 

النمــوذج. و ليــس التطلــع نحــو بنــاء أو صياغــة منــوذج. بــل أن 

األمر يقوم عىل التصور العقيل الذي يتبناه الباحث ومدى 

العالقــة القامئــة بــني هــذا النــوذج و الواقــع. مــن خــالل متييــز 

مالمــح العقالنيــة يف الظاهــرة. إنهــا املحاولــة املتوجهــة نحــو 

الوقــوف عــىل نقــاط املطابقــة املتوفــرة يف النــامذج القامئة 

يف الواقع، و التي يجمعها مســار ؛ الوســائل و األهداف.

نحــو  التطلــع  ؛  يقــوم عــىل  منــوذج فيــرب املثــايل إمنــا 

رصــد الواقــع مــن خــالل صياغــة النمــوذج املثــايل، عــرب تركيــز 

الفعاليــة العقليــة بوصفهــا ســمة إنســانية عامــة، و القامئــة 

الرتشــيد، يف  إىل  املســتندة  و املامرســة  التفكــري  عــىل 

ســبيل الوصــول إىل تنظيــم العــامل، و بالتــايل الوقــوف عــىل 

الطريقــة التــي يتحــرك بهــا العــامل، مــن خــالل عقــد املقارنــة 

مــا بــني النمــوذج املثــايل و الواقــع.

روح الرأساملية

يؤكد فيرب إىل أن الرأساملية مل تكن اكتشافا غربيا محضا، 

بــل أن العالقــات التــي متيزهــا مورســت مــن قبــل املزيــد مــن 

الحضارات و الثقافات، ال ســيام عىل صعيد الســعي نحو 

تحقيــق األربــاح. إال أن امللمــح املنهجــي الــذي طغــى عــىل 

الرأســاملية(.  الربوتســتانتية وروح  كتابــه األشــهر )األخــالق 

كان قــد تطلــع نحــو اختبــار املقولــة املاركســية التــي توقفــت 

الظواهــر  إنتــاج  و  إبــراز  االقتصــادي يف  العامــل  أثــر  عنــد 

الثقافيــة و االجتامعيــة. باعتبــار أن الوجــود ســابق للوعــي، 

التطلعــات  و  االتجاهــات  تشــكيل  عــن  املســؤول  هــو  و 

بالدخــول يف  راغبــا  فيــرب  يكــن  التصــورات. مل  و  الــرؤى  و 

حجــاج مبــارش مــع النظريــة املاركســية، بقــدر مــا توجــه نحــو 

اختبــار األثــر الــذي تحدثــه القيــم االجتامعيــة و الثقافيــة يف 

نحــو  التطلــع  يتــم  حــني  العالقــات، ال ســيام  معــامل  رســم 

عقــد املقارنــة املبــارشة بــني الرأســامليات التــي ظهــرت يف 

الثقافات املختلفة، و الرأساملية الغربية التي قامت عىل 

)العقالنيــة و الرتشــيد(. الواقــع أن الفاصــل بــني النموذجــني 

)املاركــي و الفيــربي( مل يقــم عــىل جــدل بيزنطــي حــول 

البيضــة أم الدجاجــة ؟! بقــدر مــا متثــل يف طريقــة التعاطــي 

مــع زاويــة النظــر و طريقــة القــراءة يف قــراءة الواقــع، فــإذا كان 

ماركس قد حلل الواقع من خالل عالقات و و سائل و قوى 

اإلنتاج، فإن فيرب قد عمد إىل بناء منوذجه املنهجي، بناء 

عىل التبادل الذي يحكم السوق. املستند إىل )الرتشيد، 

الــرثوة، الفصــل بــني االقتصــادي و االجتامعــي(. فيــام تقــوم 

النظــم الرأســاملية عــىل ؛ )النظــام النقــدي، ناتــج العمــل، 

امللكية الخاصة، البحث عن املواد األولية، العمل الحر(.

تقديــم  نحــو  مبــارشة  التوجــه  فيــرب يف  يــرع  وهكــذا 

منــوذج )التقشــف الكالفنــي( الــذي كان لــه األثــر األهــم يف 

تنامي الربوتستانتية، و التوجه مبارشة نحو النهل من الواقع، 

من خالل اإلشارة املبارشة إىل األحوال االقتصادية الجيدة 

التــي يعيشــها الربوتســانت يف أملانيــا مقارنــة مبواطنيهــم 
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األملان الكاثوليك. استنادا إىل تحليل عنارص الربوتستانتية 

القامئــة عــىل ؛ )العقالنيــة، التقشــف، الفرديــة(. و الرتشــيد 

املســتند إىل ؛ )الواقعيــة، اإلنتــاج، العمــل(. و عــرب هــذه 

العالقــة القامئــة بــني الطرفــني )الربوتســتانتية و الرتشــيد(، 

قيــض للرأســاملية أن تنمــو و تنضــج و تــؤيت مثارهــا، عــرب بــروز 

دور املؤسســة البريوقراطيــة. و التــي قامــت عــىل التطلــع 

نحــو الســيطرة عــىل الواقــع مــن خــالل املعرفــة. إنهــا املعرفــة 

الرشيدة القامئة عىل ثنايئة السيطرة عىل املوارد، و القدرة 

عىل التخطيط املستقبيل للموارد. و هكذا كان الربط بني 

الرأســاملية و طريقــة التعاطــي مــع اإلنتــاج، عــرب تنامــي دور 

الرقابــة اإلداريــة، مــن خــالل بــروز املؤسســة البريوقراطيــة، و 

التي افسحت املجال ال حتالل الطبقة الوسطى، من أداء 

دورهال يف املجمل من الفعاليات التي ترافقت مع النمو 

الرأســاميل، ال ســيام يف بدايات القرن العرين. باإلضافة 

الــذي شــهده قطــاع املؤسســات املاليــة، ال  التوســع  إىل 

ســيام عــىل صعيــد متويــل املشــاريع و زيــادة أهميــة البنــوك 

يف اإلقــراض و التأمــني.

العقيدة و املرشوع

ربط فيرب بني القيم التي تقوم عليها العقيدة الربوتستانتية 

القامئة عىل )العمل، تنظيم الوقت، الزهد( حيث االلتزام 

الــذي يطبــع املجمــل مــن توجهــات املؤمــن، ســعيا لبلــوغ 

الخــالص ومرضــاة اللــه. فيــام تقــوم روح املــروع الرأســاميل 

عــىل ىاإلعــالء مــن شــأن الربــح، مــن خــالل )العمــل، تنظيــم 

مــن  جملــة  عــىل  يقــوم  هنــا  الربــط  االنضبــاط(.  الوقــت، 

بــني منــوذج زاهــد عقيــدي  النموذجــني،  بــني  التقاطعــات 

دينــي، و آخــر ربحــي تجــاري يقــوم عــىل التعاطــي املبــارشؤ 

)Elective Affinity مــع املاديــات. إال أن الصلــة الفكريــة

الرأســاملية مل  أن  عــىل  تقــوم  إمنــا  فيــرب  )التــي ميزهــا   )16(

األخــرية  مثلــت هــذه  مــا  بقــدر  للربوتســتانتية،  نتاجــا  تكــن 

مهــادا روحيــا و قيميــا و ثقافيــا لنموهــا و تطــور عالقاتهــا يف 

الغرب تحديدا. ال ســيام عىل صعيد التالقي الحاســم بني 

)الزهــد و االنضبــاط(. وهــو مــا ميثــل جوهــر فكــرة الرتشــيد، 

التــي مثلــت األصــل الفكــري يف املجمــل مــن املعالجــات 

التســلل  أحــوال  إنهــا  فيــرب.  أعــامل  ميــزت  التــي  املعرفيــة 

كانــت  مــا  بقــدر  غــري قصــد،  عــن  النموذجــني  بــني  للقيــم 

الصلــة تقــوم عــىل متييــز مفاصــل )األفعــال و املعتقــدات( 

و قدرة الربوتستانتية يف تشكيل روح املروع الرأساميل.

)17( عــرب بوابــة الرتشــيد الســاعية نحــو بنــاء النمــوذج الخــايل 

و  الرتاكــم  نحــو  العمــل  أربــاح  توجيــه  و  املظهريــات،  مــن 

تنظيــم الحيــاة، و اإلفــادة القصــوى مــن مكتســبات األربــاح. 

حيــث التوجــه نحــو اإلنتــاج مــن خــالل بنــاء منــوذج املؤسســة 

املســتندة إىل العقالنيــة يف إدارة املــروع الرأســاميل.

البعيــد  النظــام  القامئــة عــىل رصامــة  إنهــا املؤسســة 

اســتثامر كل  نحــو  الســاعية  و  الشــخصية،  العالقــات  عــن 

مــا هــو متــاح و ممكــن، و هكــذا تضافــرت مراحــل النمــو عــرب 

تنامــي  و  أمثــرت ظهــور  التــي  و  التجاريــة  الرأســاملية  بوابــة 

أو  االقطاعيــني.  عــىل حســاب طبقــة  البورجوازيــة  الطبقــة 

الرأســاملية  األرســتقراطية يف  طبقــة  لعبتــه  الــذي  الــدور 

الــذي  الــدور  أو  النقديــة.  إنتــاج املحاصيــل  الزراعيــة يف 

البورجوازيــون يف ملكيــة وســائل اإلنتــاج يف منــوذج  لعبــه 

الرأســاملية الصناعيــة، حيــث تقســيم العمــل و الفصــل بــني 

العمــل املنــزيل و العمــل الصناعــي و اعتــامد نظــام العمــل 

الحــر. باإلضافــة إىل الــدور الــذي اضطلعــت بــه الرأســاملية 

املاليــة، حيــث التوســع يف مجــال املضاربــات و التمويــل و 

اإلقــراض و املضاربــات و الســندات و األســهم. الرأســملية 

إمنــا هــي متثيــل لوعــي يتوجــه نحــو اســتثامر رأس املــال مــن 

عــىل  القائــم  الرشــيد  التنظيــم  عــىل  تقــوم  خــالل مؤسســة 

االنضبــاط و الرصامــة، و اعتــامد مبــدأ العمــل الحــر. و يعمــد 

فيــرب القتبــاس مبــاديء الرأســاملية عــن بنيامــني فرانكلــني)18( 

عــرب اإلشــارة املبــارشة إىل قيمــة املــال بوصفــه )وقــت، ثقــة، 

مولدا للامل، دافعا للحصول عىل مال اآلخرين( باإلضافة 

إىل )الحصول عىل ثقة اآلخر و القناعة و الرف(. و هكذا 

الوقــوف عنــد  الرأســاملية، باعتبــار  يتوقــف فيــرب عنــد روح 

فكــرة املنفعــة، عــرب تفعيــل الحافــز الدينــي و جعلــه موجهــا 

قيميا يف صلب العالقات االقتصادية، حيث البحث عن 

االلتــزام األخالقــي و القيمــي، حيــث األفــكار التــي تضطلــع 

بــدور املحــرك التاريخــي، و املوجــه الفاعــل يف الســلوك 

اإلنساين الفردي، وما ميكن أن يؤديه من تأثري عىل مستوى 

الفعــل االجتامعــي.
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 The Protestant Ethic and the )2001( Max Weber  1

 Spirit of Capitalism , Translated by Stephen

 Kalberg , Roxburg Publishing Company ,

London , p 7. يشــري فيــرب هنــا إىل أن الفــرق بــني الكاثوليــك 

و الربوتســتانت يقــوم عــىل أن األول يســعى أن ينــام بســالم، أمــا 

الثــاين فيتطلــع أن يــأكل جيــدا، مســتمرثا املثــل الشــعبي الســائد 

 One can either eat well or sleep  “ يقــول:  الــذي 

.”peacefully

2 Anthony J. Cascardi (1992), The Subject of Modernity, 
Cambridge University Press, p 16.

ولــد ماكــس فيــرب يف الثــاين والعريــن مــن شــهر نيســان/ابريل   3

إيرفــورت األملانيــة. درس علــوم الحقــوق  عــام 1864 يف مدينــة 

والفلسفة والتاريخ واالقتصاد القومي. عمل يف جامعة فرايبورغ، 

انتقــل إىل جامعــة هايدلــربغ.، أُصيــب عــام 1897مبــرض نفــي 

جعلــه ينقطــع عــن الحقــل املعــريف و العلمــي فــرتة اربــع ســنوات. 

ليعــود إىل حقــل اإلنتــاج املعــريف مقدمــا كتابــه األشــهر )األخــالق 

الربوتســتانتية وروح الرأســاملية( عــام 1905. عــام 1909 شــارك 

يعــد  االجتــامع،  لعلــوم  األملانيــة  الجمعيــة  تأســيس  يف  فيــرب 

 .1919 عــام  األملــاين  الدميقراطــي  للحــزب  املؤسســني  مــن 

 Max Weber An Intellectual )2010( Fritz Ringer

Biography, University of Chicago Press

ظهر هذا التيار يف أملانيا عام 1860 عىل يد املؤرخ كونو فير،   4

حيث استطاع أن يستميل العديد من املفكرين األملان البارزين 

من أمثال فردريك النجه، هرنيك ريكرت، ويلهم فندلباند، ويلهم 

تــرب مناهــج العلــوم الطبيعيــة يف  ديلتــي. مــن أجــل مواجهــة 

العلــوم اإلنســانية و االجتامعية.ويقــوم هــذا التيــار عــىل معطيــني، 

األول: وجــود عــامل قابــل لــإلدراك حيــث املعرفــة الظاهــرة. و عــامل 

الــيء يف ذاتــه حيــث الجــامل و الحريــة و الفضيلــة و األخــالق. 

أمــا املعطــى الثــاين فيقــوم عــىل: الســعي نحــو تحليــل الــروط 

بالجهــاز املفاهيمــي  للمعرفــة املوضوعيــة املتعلقــة  املنهجيــة 

 Paul Honigsheim and اإلنســانية.  بالعلــوم  الخــاص 

 The Unknown Max Weber, , )2003( Alan Sica

.102 Transaction Publisher, New Jersey , p

5 Geisteswissenschaften and Naturwissenschaften
6 R. Dahrendrof(1979) , Life Chances, Weidenfeld and 

Nicolson, London. See also, John Urry, Nicholas. See 
also, Wendy Bottero(2005) Stratification: Social Divi-
sion and Inequality, Routledge, New York, p 38.

7 Joshua Deman (2012) Max Weber in Political and Social 
Thought; From Charisma to Canonization, Cambridge 
university Press, p 71.

8 Anthony Kronman (1983) Max Weber: Jurists Profiles 
in legal Theory , Stanford University Press, p 50.

9 Max Weber (1968) , On Charisma and Institution 
Building, Edited by Eisenstadt, University of Chicago 
Preess, p 51. “ It is written … but I say unto you”.
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امللخص

يشــرتك الكثــري منــا يف أن أســلوب الكفــاح ضــد االســتعامر يعتمــد بدرجــة أوىل عــىل لغــة الســالح،يف حــني الميكننــا 

بــأي حــال أن نغفــل دور املثقــف عــن طريــق القلــم يف الكفــاح ومجابهــة ادعــاءات وحمــالت املســتعمر بــكل أشــكاله.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن هــذا املثقــف وهــذه الطبقــة املثقفــة التــي نحــن نريــد الحديــث عنهــا قــد تنوعــت مشــاربها 

وثقافاتها،ولكــن ســنحاول يف هــذا اإلطــار الرتكيــز عــىل منــوذج معــني أال وهــو املثقــف األجنبــي مجســدا يف شــخصية 

جــون بــول ســارتر ودوره يف الدفــاع عــن القضيــة الجزائرية،ومــن ثــم فــإن اإلشــكالية املركزيــة لهــذه الدراســة تتمثــل يف 

موقــف جــون بــول ســارتر مــن الثــورة الجزائريــة.

بينهــا االلتــزام بفكــرة الحريــة ومنهــا  لقــد كان لســارتر مجموعــة مــن النشــاطات السياســية والثقافيــة والفكريــة مــن 

التنديــد بوحشــية الجيــش الفرنــي يف الجزائــر حيــث كانــت لــه الكثــري مــن الكتابــات يف هــذا الصــدد منها:عارنــا…

يف الجزائر،نظــام االســتعامر الفرنــي يف الجزائر،مجنــدون يشــهدون،معذبو األرض وغريهــا مــن الكتابــات التــي 

دافــع فيهــا عــن الثــورة الجزائرية،ومــن جملــة مــا دافــع عنــه ســارتر هــو أنــه أكــد بــأن وصــف جبهــة التحريــر الوطنــي بالجبهــة 

اإلرهابيــة مــن العوامــل املزيفــة واملخادعــة فهــؤالء املفكــرون مــن أمثــال ســارتر قــد عرضــوا أنفســهم ملخاطــر وصلــت 

حــد املــوت يف ســبيل الثبــات عــىل املبــادئ التــي ظلــوا يدافعــون عنهــا كالحريــة واالســتقالل للشــعوب املضطهــدة 

مــن االســتعامر األورويب.

ســنحاول يف هــذه الدراســة الرتكيــز عــىل العديــد مــن النقــاط منهــا إبــراز صــورة املثقــف مــن وجهــة نظــر جــان بــول 

ســارتر،باإلضافة إىل موقفــه مــن السياســة االســتعامرية الفرنســية وكذلــك موقفــه مــن الثــورة الجزائريــة.

الكلامت املفتاحية: املثقفني األجانب-النخبة الفرنسية املثقفة-املفكرين الفرنسيني األحرار-الثورة الجزائرية

Abstract

Many of us involved in the struggle against colonialism method relies heavily on the first 
language of arms, while we can not in any way that overlook the role of the intellectual in 
the pen through the struggle and counter allegations and colonial campaigns in all its forms. 
It should be noted here that this cultured and this educated class that we want to talk about 
it may have varied backgrounds and cultures, but we will try in this context, focusing on 
a particular model, namely the cultured foreign embodied in the character of Jean-Paul 



س35 سيناير ٢٠١٥  س مجلأسكثفر 

Sartre and his role in the defense of the Algerian problem, and then the problem Central 
to this study was the attitude of John Paul Sartre of the Algerian revolution.

I’ve had to Sartre range of political activities, cultural, intellectual, including the 
commitment to the ideals of freedom , including the condemnation of brutality French 
army in Algeria, where he had a lot of literature in this regard , including: our shame… 
in Algeria , a French colonialism in Algeria , recruits witness , Wretched of the Earth 
and other writings in which he defended the Algerian revolution , and inter defended 
by Sartre is that it is confirmed that the description of the National Liberation Front 
terrorist factors false and deceptive These thinkers such as Sartre might have offered 
themselves to the risk of reaching the point of death for the sake of consistency on 
the principles that have been defending them such as freedom and independence of 
the peoples oppressed by European colonialism.

In this study, we will try to focus on many of the points which highlight the image of 
the cultured from the perspective of Jean-Paul Sartre, in addition to his position of 
French colonial policy as well as the position of the Algerian revolution.

Key words:Foreign intellectuals –French intellectual elite-French intellectuals Liberals-Algerian Revolution

 

التمهيد

الباحثــني  مــن  العديــد  اهتــامم  الجزائريــة  الثــورة  نالــت 

واملثقفــني يف كتاباتهم،فــإذا كان الكثــري منــا يشــرتك يف 

أن أسلوب الكفاح ضد االستعامر يعتمد بدرجة أوىل عىل 

لغــة الســالح،فإنه ال ميكننــا بــأي حــال أن نغفــل دور املثقــف 

عــن طريــق القلــم يف الكفــاح ومجابهــة ادعــاءات وحمــالت 

املســتعمر بــكل أشــكاله.

وتجدر اإلشــارة هنا إىل أن هذا املثقف وهذه الطبقة 

تنوعــت  قــد  عنهــا  الحديــث  بصــدد  نحــن  التــي  املثقفــة 

مشــاربها وثقافاتها،ولكــن ســنحاول يف هــذا اإلطــار الرتكيــز 

عــىل منــوذج معــني أال وهــو املثقــف األجنبــي مجســدا يف 

النخبة الفرنسية املثقفة من خالل شخصية جان بول سارتر 

ودوره يف الدفــاع عــن القضيــة الجزائريــة.

 حقيقــة أن بعــض املثقفــني الفرنســيني ســاندوا نضــال 

الشــعب الجزائــري مــن أجــل تحقيــق الحريــة واالســتقالل، 

فهــؤالء املثقفــني الذيــن يؤمنــون بفلســفتهم السياســية قــد 

التزمــوا مببادئهــم ودافعــوا عنهــا منــذ الحــرب العامليــة الثانية 

مــن شــارك مشــاركة  منهــم  التحريريــة  الثــورة  انــدالع  حتــى 

املطلقــة  واملســاندة  بالكتابــة  شــارك  مــن  فعلية،ومنهــم 

لشــعب غــري شــعبهم.

هديف من هذه الدراسة هو أن أبني حقيقة املثقفني 

والذيــن  السياســية  وحريتهــم  بفلســفتهم  يؤمنــون  الذيــن 

تجســيدها يف  وحاولــوا  عنهــا  ودافعــوا  التزمــوا مببادئهــم 

أفكارهــم  إىل  أتطــرق  أن  أريــد  الذيــن  الواقع،واملثقفــني 

الجزائــري  للشــعب  العادلــة  القضيــة  اتجــاه  الفلســفية 

اليســار  هنــا،  باليســار  اليســاريون،ونقصد  املثقفــون  هــم 

الثــوري املتطــرف فهــؤالء مهــام اختلفــت اتجاهاتهــم فقــد 

النضــال ضــد االمربياليــة  لــواء  ضلــوا وفيــني حيــث حملــوا 

باســتقالل  الجزائــر وطالبــوا  االســتعامرية ومناهضــة حــرب 

الجزائــر وأدانــوا واســتنكروا القمــع الفرنــي املســلط عــىل 

الشعب الجزائري كام وقفوا وساندوا جبهة التحرير الوطني 

يف كفاحهــا بتقديــم العــون واملســاعدة املاديــة واصطلــح 

عليهم بحاميل الحقائب porteurs de valises”1كام أن 

انــدالع الثــورة الجزائريــة اعتربهــا الوســط الســيايس الفرنــي 

مفاجأة،أمــا اليســار املتطــرف فــريى عكــس ذلــك بــل هــي 

االســتعامر  مناضلــوه ظاهــرة  اســتنكر  منتظرة،كــام  حتميــة 

منــذ ســنوات،ودافعوا بقــوة عــن أطروحــة اســتقالل الجزائــر 
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ألنهــم يــرون أنــه يف تفــكك الســلطة االســتعامرية الفرنســية 

يفتح مجاال ووضعا سياسيا مناسبا ومواتيا للنضال الثوري 

يف فرنســا لذلــك كانــت مســاندتهم ودعمهــم غــري مــروط 

للمناضلــني الجزائريــني واضعــني يف مقدمــة حجتهــم فكــرة 

بــه ألن مطالــب  أن النضــال الجزائــري عــربة ومثــال يقتــدى 

املســتعمرين تعــرب عــن تحــدي جــذري لالســتغالل والحاجــة 
إىل أنســنة املجتمــع2

ألفــكار  منــوذج  الدراســة  هــذه  ســأتناول يف  وعليــه   

السياســية  بكتاباتهــم  دعمــوا  الذيــن  املثقفــني  ومواقــف 

بــول ســارتر  بالذكــر املثقــف جــان  الثــورة الجزائريــة ونخــص 

الذي كان مهددا ومطاردا من السلطات الفرنسية وخاصة 

التــي   )OAS( العســكرية الريــة اإلرهابيــة مــن املنظمــة 

كانــت تــرى أن القضــاء عــىل ســارتر هــو القضــاء عــىل اليســار 

الفرنــي.

وبالتــايل الســؤال الــذي ميكــن طرحــه كيــف كان موقــف 

جــون بــول ســارتر مــن الثــورة الجزائريــة. يف هــذا اإلطــار ركــزت 

عىل مواقف جون بول سارتر)3( كصوت حر ظل يدعو إىل 

الفرنســيني  القتــال يف الجزائــر وكنمــوذج للمثقفــني  وقــف 

الذيــن دافعــوا عــن القضيــة الجزائريــة.

1- مفهوم املثقف عند جان بول سارتر

لية  إشــكا م  مــا أ يضعنــا  مثقــف  مصطلــح  أن  حقيقــة 

مفهوم،فهنــاك عــرات التعاريــف التــي حاولــت االقــرتاب 

النقــاش  املصطلح،فكــرث  لهــذا  الدقيــق  املفهــوم  مــن 

وتعــددت وجهــات النظــر حولــه وانشــغل الدارســون بتحديــد 

مفهــوم شــامل ومتكامــل له،وســرنكز يف هــذا املقــام عــىل 

صورة املثقف عند جان بول سارتر ولكن قبل هذا البد من 

اإلشــارة إىل مختلــف التعريفــات الخاصــة بهــذا املصطلــح.

إن مصطلح مثقف ولد يف مناخ أورويب،إذ يعد »سان 

ســيمون «أول مــن اســتخدم مصطلــح مثقفــني قاصــدا بهــا 

تلك الفئة الجديدة من فئات النخبة الثقافية والتي تعتمد 

يــربز  يف كســبها عــىل اإلنتــاج الفكــري والنظري4،ولكــن مل 

إال بعــد قضيــة ألفريــد دريفــوس وذلــك حــني نــرت جريــدة 

تحــت  دريفــوس  بإعــادة محاكمــة  للمطالبــة  لوروالعريضــة 

اســم» بيــان املثقفــني«يف 14جانفــي18985.

ء  ال هــؤ عــىل  «  : مثقفــني مصطلــح  طلقــت  فأ

واســع يف  نقــاش  فتــح  عــىل  تجــرؤ  الذيــن  الدريفوســيني 

الساحة العمومية،حول أولوية القيم الكونية اإلنسانية عىل 
واإلثنيــة6 والقوميــة  والوطنيــة  الخاصــة  القيــم 

وأبرز من اهتم بهذا املصطلح املفكر اإليطايل»أنطونيو 

غرامــي «الــذي يــرى أن املثقــف »كل مــن ميــارس عمــال 
تربويــا ثقافيــا أخالقيــا«7

ويــرى عــادل عبداللــه أن املثقف»مصطلــح يطلــق عــىل 

أحد أفراد املجتمع لجهة حيازته عىل مجموعة من الصفات 

يســتمد وجودهــا – يف ذاتــه – مــن خــالل مصدرين،مصــدر 

الــذي  املجتمــع  ثقافــة  له،هــو  بالنســبة  جامعــي خارجــي 

يعيــش فيــه بــكل معطياتــه التاريخيــة والحضاريــة وأســاليب 

تفكريه وسلوكه،ومصدر فردي داخيل،هوالقدرات الذهنية 

والقابليــات النفســية التــي يعمــل الفــرد عــىل تطويرهــا يف 

ذاته،ســواء باالتفــاق أم باالختــالف مــع ثقافــة مجتمعــه«8.

واملثقــف زيك نجيــب محمــود: »هوإنســان بضاعتــه 

أفكار،ســواء أكانــت تلــك األفــكار مــن إبداعــه هــو،أم كانــت 

منقولة عن ســواه،ولكنه آمن بها اميانا أقنعه بأن يحياها،ثم 

اليقتــرص عــىل أن يحياهــا هوبشــخصه،يل يريــدأن يقنــع بهــا 

اآلخريــن ليحيوهــا معه،واألرجــح أن تكــون هــذه األفــكار مــن 

الصنــف الــذي يغــري النــاس نحــو مــا يظــن أنــه األفضل،عــىل 
تفــاوت يف ذلــك بــني فكــرة وفكــرة«9

اإلنســان  »ذلــك  وجــدي حجــازي:  أحمــد  عنــد  وهــو 

الواعــي وامللتــزم بقضايــا أمته،ولذلــك اليعتــرب مثقــف مثقفــا 

طبقتــه  همــوم  عرصه،ومــن  روح  مــن  اقــرتب  إذا  إال  حقــا 

وثقافــة مجتمعه،وبعبــارة أخــرى يكــون املثقــف مثقفــا بقــدر 

مــا يســتطيع الصمــود أمــام النخــب املســيطرة يف الخــارج 

والداخل،وبقــدر ماميكنــه االلتــزام باملحافظــة عــىل أصالــة 

تراثه،وبقــدر مايكــون قــادرا عــىل التجــدريف واقعه،مشــاركا 

فيــه مبدعــا لــه ومدافعــا عــن حضارته،قــادرا أيضــا عــىل أن 

يجمــع بــني االســتقالل الــذايت واالنفــراج الثقــايف الواعي،إنــه 

ماينتــج  ال  مجتمعــه  ينتجــه  ملــا  ومســتهلك  منتــج  مثقــف 
ملجتمــع غــريه10

ملصطلــح  املختلفــة  التعريفــات  مــن  جملــة  هــذه 

إىل  رجعنــا  مــا  إذا  املفكرين،ولكــن  بعــض  عنــد  املثقــف 
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املفكــر والفيلســوف والســيايس جــان بــول ســارتر فإنــه هــو 

للمثقــف. آخــر  لنــا مفهومــا  أعطــى  اآلخــر 

املثقف عند سارتر

املثقــف هــو ذلــك اإلنســان الــذي يــدرك ويعــي التعــارض 

القائم فيه ويف املجتمع بني البحث عن الحقيقة العملية 
]…[وبــني اإليديولوجيــا الســائدة.11

امللتــزم  فيقول:هــو  للمثقــف  آخــر  تعريفــا  ويعطــي 

سياســيا وضمــري العــامل واملدافــع عــن قضايــا املحرومــني 

واملظلومــني.

يقــوم عــىل   يف هــذا اإلطــار يظهــر االلتــزام الســارتري 

االلتــزام نحــو وطنــه فرنســا مــن جهة،وااللتــزام نحــو فلســفته 

التــي تنــادي بتحقيــق فكــرة الحريــة مــن جهــة أخرى،وانطالقــا 

بــأن حريتــي هــي حريــة الغــري ويف  مــن مبدئــه الــذي يقــول 

استجوابه مع سيمون ذي بوفوار وضح سارتر قائال:انظر إىل 

موقفــي اتجــاه الثــورة الجزائرية…وهــي الفــرتة التــي تخليــت 

فيها عن الحزب الشيوعي ألن مطالب الحزب ومطالبي مل 

تكــن واحدة،فالحــزب يــرى اســتقالل الجزائــر بطريقــة خاصــة 

وغامضــة بينــام نحــن املثقفــون مــع جبهــة التحريــر الوطنــي 
لتحقيــق االســتقالل يف املســتقبل القريــب12

ويصيغ سارتر مثاال لتوضيح مفهوم املثقف بقوله:”إن 

صفة املثقف التطلق عىل علامء يعملون يف حقل انشطار 

الــذرة لتطويــر أســلحة الحــرب الذريــة وتحســينها:فهم محــض 

العلــامء  هــؤالء  انتــاب  مــا  إذا  والأقل،لكــن  الأكــرث  علــامء 

أنفسهم الذعر ملا تنطوي عليه األسلحة التي تصنع بفضل 

جهودهم وأبحاثهم من طاقة تدمريية،فاجتمعوا ووقعوا بيانا 

لتحذيــر الــرأي العــام مــن اســتخدام القنبلــة الذرية،غــدوا مــن 
فورهــم مثقفني.13

 وبالتــايل فــإن معيــار وصــف املثقــف بهــذه الصفــة هــو 

الوعــي والدفــاع عــن القيــم اإلنســانية حســب ســارتر.

2 -موقف سارتر من السياسة االستعامرية الفرنسية

السياســية  النشــاطات  مــن  مجموعــة  لســارتر  كان  لقــد 

والثقافيــة والفكريــة مــن بينهــا االلتــزام بفكــرة الحريــة ومنهــا 

التنديد بوحشية الجيش الفرني يف الجزائر حيث كانت 

لــه الكثــري مــن الكتابــات يف هــذا الصــدد منها:عارنــا…يف 

الجزائر،مجنــدون  الفرنــي يف  االســتعامر  الجزائر،نظــام 

يشــهدون،معذبو األرض وغريهــا مــن الكتابــات التــي دافــع 

فيهــا عــن الثــورة الجزائريــة،

الجزائريــة  املشــكلة  أن  ســارتر  بــول  جــان  اكتشــف 

اســتغالل  هــي  بــل  فقــط،  اقتصاديــة  أو  ليســت سياســية 

كيل شــكال ومضمونا،واكتشــف بالتحديــد أســاليب وطــرق 

التعذيــب التــي تبناهــا الجيــش الفرنــي وأنهــا محرمــة يف 

واألديــان  الوضعيــة  والقوانــني  اإلنســانية  املبــادئ  جميــع 

الســاموية،ويذهب بعــض املفكريــن إىل أن التعذيــب هــو 

الفعــل الــذي يســبب إلنســان الشــعور بــاألمل القــايس الــذي 

يقارن بالفعل الوحي الالإنســاين كعقوبة،ويرى ســارتر أن 
التعذيــب »وبــاء أصــاب العــرص كلــه«14

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن سارتر هاجم ذلك األسلوب 

الالأخالقــي للنظــام الربجــوازي قبــل الحــرب العامليــة الثانيــة 

يف كتابــه »الغثيان«ســنة1938 ومنــه بــدأت تتطــور كتاباتــه 

التحرريــة  الحــركات  اتجــاه  الفلســفية ونشــاطاته السياســية 

يف العامل يف بداية الخمسينيات،وأول اهتامم له بالقضية 

االقتصــادي  الســيايس  مقالــه  يف  يف  متثــل  الجزائريــة 

أســلوب  بــأن  يعتقــد  أســلوب{حيث  هــو  }االســتعامر 

االستعامر يف الجزائر كان مركزا أساسا ال عىل منع السكان 

اســتغالل خرياتهــم  عــىل  نبــل  فقــط  وإبعادهــم  األصليــني 
وثرواتهــم الطبيعيــة وتحقيــق حلــم »الجزائــر الفرنســية«15

اآلداب  مجلــة  نقلتــه  ســارتر  بــول  لجــان  مقــال   ويف 

البريوتيــة )قضيــة الجزائــر… أبدا،مجنــدون يشــهدون(،يذكر 

أن فرنســا قــد اســتعملت أحقــر األســاليب إلحــالل الســالم 

يف الجزائــر عــىل زعمها،هــذه األســاليب التــي تتناقــض مــع 

تاريــخ فرنســا الحافــل باإلنســانية واملبادئ،فقــد كانــت هــذه 

األســاليب مامرســة منظمــة عنيــدة للعنــف املطلق،فهنــاك 

ألــوان مــن الســلب والنهــب واالعتــداء عــىل أعــراض النســاء 

اإلعــدام  الســكان املدنيني،ومــن  مــن  االنتقــام  مــن  وأنــواع 

النتــزاع  التعذيــب  إىل  محاكمة،واللجــوء  وبــال  بالجملــة 
االعرتافــات واملعلومــات.16

كتبهــا ســارتر  عــن مقدمــة  عبــارة  هــو  آخــر  مقــال  ويف 

ســارتر  األرض،يضــع  فانون،بعنوان:معذبــو  فرانتــز  لكتــاب 
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يف هــذا املقــال تفاصيــل دقيقــة عــن التعذيــب يف الجزائــر 

والسياســات االســتعامرية الفاشــلة التــي اســتعملتها فرنســا 

الفرنســيني  يّذكــر  ناحيــة  مــن  العزل،فهــو  املدنيــني  ضــد 

قائال:«…يالهــا  بهــم  الفرنسية،ويســتهزئ  الثــورة  مببــادئ 

ثرثرة:حرية،مســاواة،أخوة،حب،رشف،وطن،الخ… مــن 

؟«،ويقول أيضا:«…إذا كنتم بحاجة إىل مثال فتذكروا هذه 

الكلــامت الكبرية:ماأكرمهــا وأســمحها فرنســا ! نحــن الكرمــاء 

الحــرب  مــن  الثامنيــة  األعــوام  السمحاء؟وســطيف؟وهذه 

الوحشية التي مات فيها أكرث من مليون جزائري ؟والتعذيب 

سياســة  ينتقــد  نجــده  أخــرى  ناحيــة  والكهرباء؟…،ومــن 

الحكومــة الفرنســية يف معالجــة قضيــة الجزائر،فيقــول«…

فليــس حســنا أن يكــون موظــف رشطــة مضطــرا ألن يعــذب 

عــرة ســاعات يف اليوم،فــإن ذلــك ســيؤذي بأعصابــه إىل 

االنفجــار،إال إذا منــع الجــالدون ملصلحتهــم الخاصــة مــن أن 

يعملــوا ســاعات إضافية،فحــني يــراد حاميــة معنويــات األمــة 

والجيــش برصامــة القوانــني نفليــس حســنا أن يحطــم الجيــش 

معنويــات األمــة وال أن يضــع بلــد جمهــوري التقاليــد مئــات 
األلــوف مــن شــبانه بــني أيــدي ضبــاط انقالبــني مغامريــن 17

البدايــة  اعتنــى منــذ  بــول ســارترقد   ونالحــظ أن جــان 

الوحشــية مثلــه  باألعــامل  بالتنديــد  السياســية  يف كتاباتــه 

جانســون كفرنســيس  الفرنســيني  املثقفــني  بعــض  مثــل 

Francis Jeanson18 وفرانتز فانونFrantz Fanon يف 

هــذا الصدد:يقول«الأظــن أنــه يوجــد يف هذااملجــال مهــام 

رشيفــة ومهــام دونيــة أو نشــاطات مخصصــة للمثقفــني غــري 

جديــرة بهم،فــإن أســاتذة الربــون أثنــاء املقاومــة مل يــرتددوا 

نقــل املراســالت وإقامــة االتصاالت،ولهــذا إذا طلــب  يف 

جانســون حمــل حقائــب أو إيــواء مناضلــني جزائريــني بحيــث 

أن أقوم بهذه املهمة بغري أن أعرض حياتهم للخطر فسأقوم 

بذلــك بــدون تردد،ولهــذا اعتقــد أن هــذه األشــياء يجــب أن 

تقال،ذلــك أن الوقــت حــان،إذ يجــب عــىل كل شــخص منــا 
أن يتحمــل مســؤوليته19

نصــوص  1962ظهــرت  1956وافريــل  مــارس  بــني 

ســارتر لتعــرب عــن جــرأة غــري معهــودة يف عرصه،فأصبحــت 

حياتــه يف خطــر شــديد إذ أصبــح مســكنه يف حــي بونابــرت 
Bonaparteمراقبا من طرف املنظمة العسكرية الرية20

3 - موقف سارتر من الثورة الجزائرية

حقيقة أن ســارتر التزم نظريا وتطبيقيا مبا نادى به من أفكار 

سياســية وفلســفية ويف مقدمتهــا »فكــرة الحرية«التــي ظــل 

يدافــع عنهــا إىل حــد تعريــض نفســه ملخاطــر املوت،حيــث 

قال:}…عندمــا ألتــزم شــخصيا بطريقــة أو بأخــرى للسياســة 
ســأقوم بالعمــل الفعــيل وال أتخــىل عــن فكــرة الحريــة…{21

 إن جــان بــول ســارتريختلف يف فلســفته عــن املثقفــني 

مــا  بخــط  التــزم  22،وقــد  الجزائريــة  الثــورة  الفرنســيني حيــال 

كان ينــادي بــه قبــل الحــرب العامليــة الثانيــة وبعدها،وقــد 

عايــش أحداثــا عديــدة ومناســبات وملتقيــات ونــدوات يف 

بلجيــكا وموســكو وبرلــني وبكــني صحبــة زوجتــه ســيموت دي 

بوفوار،ومن هذه امللتقيات،مؤمتر السالم الذي عقد يف 

هلسنيك عاصمة فنلندا عام 1955وقد بدا واثقا ومصمام 

الســالم،وهو  الــذي عقــد تحــت عنــوان  يف هــذا املؤمتــر 

أثنــاء محارضتــه قاصــدا  أوروبــا يف مراميــه وأفــكاره  يتجــاوز 

الوفــد  قابــل  الشــعوب املســتعمرة،وقد  فيــه  الســالم مبــا 

املأســوية  الوضعيــة  فناقشــه  النــدوة  هــذه  الجزائــري يف 

قــد تجــاوز هــذه األحــداث  مــن قبــل  يكــن  يف الجزائــر،ومل 

يــدرك حقيقــة هــذه  الجزائــري  الوفــد  اقتناعه،فجعلــه  يف 

االنتفاضــة الشــاملة التــي تحولــت إىل رصاع دمــوي مثــل مــا 

ذكــره أنــدري مونــدروزandré mondrouz أســتاذ األدب 

بجامعــة الجزائــر وهــو يبلــغ النــاس تحيــة الثــورة الجزائريــة عنــد 

رجوعه إىل باريس داعيا إىل الحل السلمي يف الجزائر،وقد 

أثــار هــذا األســتاذ انتبــاه جــان بــول ســارتر بــدأ يفكــر يف كيفيــة 

تحديد موقفه من الثورة الجزائرية،فكتب بعدها يف مجلته 

الشــهرية األزمنــة الحديثــةles temps moderne مقالــة 

 le colonialisme« جريئة بعنوان »االستعامر هو النظام

االعــرتاف  عــىل  حاثــا   1956 ســنة   est un système

بالجزائــر كدولــة ألول مــرة مشــجعا وداعيــا إىل العمــل عــىل 

املفاوضــات مــع جبهــة التحريــر الوطنــي املمثــل الرعــي 

الصدد:«علينــا  هــذا  يقــول يف  الجزائري،وهــو  للشــعب 

نحــن فرنســيي املرتبــول اســتيعاب الــدرس الوحيــد الــذي 

نســتنتجه مــن املعطيــات الســابقة أن االســتعامر يف حالــة 

االســتعامر  مســاعدة  هــو  بنفســه…ودورنا  نفســه  تحطيــم 
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عــىل االنتحار،ليــس يف الجزائــر فقط،ولكــن أيــن مــا كان،وأن 

أولئك الذين يفكرون يف التخيل هم أغبياء،الميكن التخيل 

عــن شــئ المنلكــه أصال،بــل بالعكــس يجــب إنشــاء عالقــات 
جديــدة مــع الجزائــر بــني فرنســا حــرة وجزائــر متحــررة23

 كــام ســاهم ســارتر يف مظاهــرة ضــد القمــع الجامعــي 

يف الجزائــر يف 17أكتوبــر 1961التــي حققــت نجاحــا للثــورة 

الصــدد  بهــذا  أخــرى  تظاهــرات  الجزائرية،كــام ســاهم يف 

لذلك نجد بعض املثقفني الفرنســيني وهم قلة أيدواجان 

بول ســارتر وكانت لهم نتائج ايجابية يف موقفه اتجاه الثورة 

الجزائرية،ففي بداية سبتمرب 1961اتفق 121مثقفا فرنسيا 

عــىل إمضــاء بيــان رســمي أطلــق عليــه الحقــا بيــان 121،وفيــه 

يدافعــون عــن الحقــوق الرعيــة للشــعب الجزائــري حيــث 

أكــدوا فيــه مايــايت:

إننــا نحــرتم ونحكــم مربريــن رفضــا لحمــل الســالح ضــد 

الشــعب الجزائــري-

أوترصفــات  ســلوك  مربريــن  ونحكــم  نحــرتم  -إننــا 

الفرنسيني الذين يرغبون أويرون أن من واجبهم مديد العون 

الفرنــي الشــعب  باســم  الجزائريــني املقهوريــن  وحاميــة 

بطريقــة  تســاهم  التــي  الجزائــري  الشــعب  -إن قضيــة 

حاســمة يف تدمــري نظــام االســتعامر هــي قضيــة كل األفــراد 
األحــرار24

البيــان  هــذا  عــىل  أن جــل املمضــني  ومــن املالحــظ 

العاملــني يف مجلــة االزمنــة  مــن املثقفــني  التاريخــي هــم 

الحديثــة التــي يديرهــا جــان بــول ســارتروزوجته ســيمون ومــن 

michel boutor أبرزهــؤالء املثقفــني نذكرميشــيل بوتــور

 maxime rodansonواملســترق مكســيم رودانســون

 claraوالزوجــة الســابقة كالرا florence وابنتــه فلورانــس

لوزيــر الثقافــة آنــذاك أندريــه مالرو،بهــذا العمــل الجبــار تكــون 

هــذا  عــىل  وقعــت  التــي  الفرنســيني  املثقفــني  مجموعــة 

امليثــاق قــد أظهــرت للعــامل أن اإلنســان الحــر النبيــل موجــود 

يف كل مكان وأن مواقف األشخاص الثابتة ال تنقطع،معربين 

عن ذلك بوقوفهم إىل صف املنادين بتقرير مصري الشعب 

الجزائري رافضني سياسة بالدهم التي كان يقودها الجرنال 

أثــار زوبعــة الســلطات الفرنســية  ديغــول اتجــاه الجزائر،مــام 

 michelاملتمثلة يف لهجة الوزير األول يومها ميشال دوبريه

Dubre الــذي اتخــذ إجــراءات صارمــة ضــد الشــبكة الريــة 

25التــي تدعــو إىل التمــرد والعصيــان ومســاعدة الرافضــني 

للخدمــة العســكرية والهاربــني منهــا، فأصــدر بيانــا مينــع فيــه 

املثقفــني الظهــور يف التلفــزة واإلذاعــة واملرح،كــام كثفــت 

الرطة الفرنسية البحث والتفتيش ملقرات الصحافة التي 

كانــت تنــدد بالحــرب يف الجزائــر نذكــر منها:ليكــس بريــس 

 les temps moderne الحديثــة l‘express واألزمنــة 

أننــا  بــول ســارتر:«والواقع  الجرائد،يقــول جــان  مــن  وغريهــا 

لســنا ســليمي الضامئر،إننــا قــذرون،إن ضامئرنــا مل تعكــر…

وحكامنــا يعرفــون ذلــك حــق املعرفة،وهــم يريــدون عــىل هــذا 

النحو،إن كل الذين يريدون أن يتاح لهم بهذه الرعاية والعناية 

والتحفــظ هــو اشــرتاكنا يف الجرميــة تحــت ســتار مــن الجهــل 
الزائف،فالناس جميعا قد سمعوا بأساليب التعذيب…«26

بــأن  ســارتر  أكــد  الجزائريــة  الثــورة  عــن  دفاعــه  ففــي   

مــن  اإلرهابيــة  بالجبهــة  الوطنــي  التحريــر  جبهــة  وصــف 

العوامــل املزيفــة واملخادعــة،ألن األســباب األساســية يف 

القــوة والعنــف ردا  التــي دفعتهــم إىل اســتعامل  رأيــه هــي 

عــىل أســلوب االستعامر،فاالســتعامر هــو الــذي يركــز عــىل 

العنف،فأســلوبه يف االحتــالل ثــم يف اســتعامل كل طــرق 

االســتغالل واالضطهاد،وعندمــا يحــاول أن يقــوم مبعاهــدة 

صلح ينبه قائال:أريد أن أحذركم مام ميكن أن يسمى )خداع 

االســتعامر الجديــد(،إن االســتعامريني الجــدد يذهبــون إىل 

أن هناك مستعمرين صالحني ومستعمرين أرشارا،وأن حالة 
املســتعمرات إمنــا ســاءت بســبب هــؤالء األرشار27

وعــىل هــذا األســاس نســتنتج أن االســتعامر الفرنــي 

يف الجزائــر قــد جعــل اإلنســان يؤمــن بالعنــف والقــوة كســالح 

أســايس الســرتجاع كرامتــه وحريتــه

 ومن أجل تجسيد فكرة الحرية التي ظل ينادي بها منذ 

الحرب العاملية الثانية،نالحظ أن مواقف سارتر بدأت تتطور 

اتجاه الثورة الجزائرية وهذا منذ الستينيات،حيث قام بزيارة 

لكوبــا أيــن التقــى يف عاصمتهــا ببعــض املثقفــني الربازيليــني 

خاللهــا  مــن  محارضة،والتنديــد  إللقــاء  اســتدعوه  الذيــن 

بالسياسة الدمياغوجية الفرنسية اتجاه الثورة الجزائرية،فكان 

لهــذه الزيــارة أثــر يف إحــداث تغــريات يف اتجــاه الــرأي العــام 
الفرنــي نحــو سياســة ســارتر ومبدئــه الثابــت 28
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وتذكر املجلة البريوتية يف تقدميها إلحدى املقاالت 

املرتجمــة عــن ســارترمام جــاء فيه:«مايــزال الكاتــب الفرنــي 

الكبــري جــان بــول ســارتر يدعــم قضايــا الحريــة والتحــرر يف كل 

أكــرب  بــني الكتــاب املعارصيــن  مكان،حتــى ليمكــن اعتبــاره 

نصري للحرية يف العامل،وقد انفجرت يف هذا الشهر قنبلة 

فــوق بيتــه بباريــس فهدمــت الشــقة بكاملها،ولكــن ســارتر مل 

يصــب بأذى،وليســت هــذه املــرة األوىل التــي يتعــرض فيهــا 
للقتــل مــن جــراء موقفــه املــرف مــن قضيــة الجزائــر 92

 ويف األخري نستطيع القول أن النخبة الفرنسية املثقفة 

املنــارصة للقضيــة الجزائريــة كانــت لهــا مواقــف مرفــة إزاء 

الثــورة الجزائريــة هــذه الفئــة التــي عانــت الكثــري مــام عــاىن 

عــن  انتقلــت يف دفاعهــا  الجزائــري حيــث  الشــعب  منــه 

الثــورة الجزائريــة مــن النظريــة إىل التطبيــق ونلمــس هــذا يف 

أفــكار جــان بــول ســارتر الداعيــة إىل الحريــة والتحــرر مــن كل 

أشــكال وأســاليب االســتعامر البشــعة وبالتــايل فــإن موقــف 

جان بول سارتر يف النهاية كان واضحا فقد أدان االستعامر 

يف شــكليه القديــم والجديــد ووقــف مســاندا ومدافعــا عــن 

القضايــا العادلــة مــن بينهــا القضيــة الجزائريــة.
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أصبحــوا فيــام بعــد كنخبــة فرنســية وســجلوا أســامئهم يف تاريــخ 
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الفلســفة األملانيــة وبذلــك أصبــح معروفــا يف األوســاط الثقافيــة 

والعامليــة كأديــب وفيلســوف وكرجــل يهتــم بالسياســة،وقد ظــل 

مابــني 1940إىل1960يهتــم بالكتابــة والعمــل وذلــك حســب فكــرة 
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التمهيد

نــات  ال تخلــو الدراســة اللغويــة ـــــ يف معالجتهــا لألصــوات ـــــ مــن أمــور تســري عليهــا وفقــاً لطبيعتهــا تتمثــل يف املكوِّ

الهامــة يف تركيــب اللفــظ. هــذا األخــري الــذي يتشــكل مــن أصــوات متتابعــة تــؤدي معنــى معــني )دال ومدلــول( ؛ إذ 

بدونهــام يفقــد اللفــظ خصةصيتــه.

يــورد ابــن جنــي )ت 392 هـــ( تعريفــاً للصــوت يقــول فيــه: « الصــوت عــرض يخــرج مــع النفــس مســتطيال متصــال حتــى 

يعــرض لــه يف الفــم والحلــق والشــفتني مقاطــع تثنيــه عــن امتــداده واســتطالته » )1(.

فــكل هــواء يخــرج مــن الفــم دون أن تعــرتض طريقــه حواجــز فهــو صــوت إذن. وليــس الصــوت مقتــرصاً عــىل اإلنســان 

فحســب ؛ بــل يتعــداه إىل غــريه كالحيــوان واألشــياء عنــد ارتطامهــا وســقوطها ومــا شــابه ذلــك، يقــول ابــن جنــي: « فــإن 

الصــوت مصــدر صــاَت الــيء يصــوُت صوتــاً، فهــو صائــت، وصــوَّت تصويتــاً فهــو مصــوِّت، وهــو عــام غــري مختــص، 

يقــال: ســمعُت صــوت الرجــل، وصــوت الحــامر، قــال اللــه تعــاىل: ﴿ إِنَّ أَنَْكــَر اأْلَْصــَواِت لََصــْوُت الَْحِمــريِ ﴾ )لقــامن، 

.)2( « )19

 أما إذا حدث واعرتض مسار الصوت حاجز يصبح حرفا ً، وهو ما يؤكده ابن جني بعد إمتام قوله:

 «… عن امتداده واستطالته، فيسمى املقطع أينام عرض له حرفاً » )3(.

ويف حقيقــة األمــر يوجــد مــن علــامء العربيــة مــن كان يعتــرب الصــوت والحــرف مفهومــاً واحــداً ؛ كالــذي نجــده عنــد ابــن 

جنــي يف تعليلــه ســبب اســتعامل )حــرف( لــكل صــوت مــن أصــوات العربيــة فيبــني أن كلمــة )حــرف( معناهــا حــد 

اليء وناحيته، وعليه ميكن إطالق كلمة حرف عىل الصوت باعتبار الحرف حد منقـــطع الصوت وطـــرفه وغـــايته ؛ 

وأهـــل العـربـــية سـمــــْوا أدوات املعــاين حروفــاً نحــو: مــن، قــد، هــل، بــل، كونهــا تــأيت يف أوائــل الــكالم وأواخــره فصــارت 

كالحــروف والحــدود لــه *.

 ،)vowels( وصوائــت )consonants( ــم علــامء اللغــة املحدثــون األصــوات إىل ثالثــة أقســام: صوامــت وقــد قسَّ

وأشــباه الصوامــت أو الصوائــت. وســنقرص حديثنــا عــن القســم الثــاين منهــا.

الصوائــت )vowels(: وهــي مــا يطلــق عليهــا يف اللغــة العربيــة بالحــركات ؛ مــن فتحــة وضمــة وكــرة، إضافــة إىل 

هــا وإطالتهــا ؛ أْي: حــركات قصــرية وأخــرى طويلــة. مدِّ
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أ ـ الحركات الِقصار

ال شــك أن اللغــة العربيــة لهــا مــن امليــزات مــا مييزهــا عــن 

بظاهــرة  اللــه  حباهــا  ولقــد  األخــرى،  اللغــات  مــن  غريهــا 

اإلعــراب التــي تفتقــر إليهــا العديــد مــن لغــات العــامل ؛ هــذه 

الظاهــرة التــي ترتتــب عنهــا تغيــري يف املعنــى وانتقالــه مــن 

صــورة إىل صــورة أخــرى، والحــركات اإلعرابيــة كــام يقــول ابــن 

جنــي هــي أبعــاض حــروف املــد واللــني ؛ إذ إن الفتحــة مــن 

األلــف، والضمــة مــن الــواو، والكــرة مــن اليــاء)4(.

وإذا مــا تأملنــا الكلمــة: )َصَنــَع( نصفهــا بأنهــا تتكــون مــن 

ثالثــة مقاطــع، كل منهــا مــن فتحــة قصــرية مــع صائــت واحــد 

وهــي عــىل الرتتيــب: )َص ــــ َن ــــ َع( عــىل وزن )فََعـــَل( والتــي 

تــدل عــىل فعــل الصنــع، لكــن مــا الــذي أعطاهــا ذلــك ؟ ثــم 

مــا الــذي أكســبها الزمــن املــايض التــي هــي فيــه ؟

أحــد  إبــدال  خــالل  مــن  الجــواب  أننــا ســنجد  الشــك 

الفتحــات بضمــة أو كــرة، فــإذا مــا وضعنــا الضمــة مــكان 

الفتحــة  مــكان  الصــاد، والكــرة  فــوق حــرف  التــي  الفتحــة 

النــون، يتحــول الفعــل مــن حالتــه األوىل  التــي فــوق حــرف 

إىل )ُصِنـــَع( عــىل وزن )فـُعـِــَل( الــذي ينشــأ عنــه بــدوره تغيــري 

يف املعنــى ؛ فبعدمــا كان يــدل عــىل الشــخص الــذي قــام 

بالفعــل أصبــح يــدل عــىل الــيء املصنــوع )الــذي قــام عليه 

الفعل(، كام تحولت داللته من املبني للمعلوم إىل املبني 

للمجهول، والسبب يف ذلك كام رأينا هو تبادل الحركات.

وخــري مثــال عــىل ذلــك تغــري حركــة )الجيــم( يف كلمــة 

)جنــة( ؛ إذ يف كل مــرة تعطــي داللــة جديــدة:

َجـنـَّة = بستان / جـُـنـَّة = وقاية / جـِـنـَّة = شياطني. وكذا 

تغــري حركــة )الــالم( يف كلمــة )ملــك( يف الخطابــات التاليــة 

يف ســورة يوســف ؛ إذ يف كل مــرة تعطــي داللــة جديــدة: 

َمـلـَـــك = من املالئكة / َمـلـِــك = سلطان / ُمـلـْـــك = ُسلطة 

ومكانــة راقيــة:

َحــاَش  َوقُلْــَن  أَيِْديَُهــنَّ  َوقَطَّْعــَن  أَكْرَبْنَــُه  َرأَيَْنــُه  فَلَــامَّ  ـــــ ﴿ 

ــَذا إاِلَّ َملَــٌك كَِريــٌم﴾ )يوســف، 31(  ــَذا بَــَرًا إِْن َهٰ ـِه َمــا َهٰ لِلَـّ

ــُك ائْتُــويِن ِبــِه أَْســتَْخلِْصُه لَِنْفــِي﴾ )يوســف،  ـــــ ﴿َوقَــاَل الَْملِ

تَأِْويــِل  ِمــْن  َوَعلَّْمتَِنــي  الُْملْــِك  ِمــَن  آتَيْتَِنــي  قَــْد  ـــــ ﴿رَبِّ   )54

.)101 )يوســف،  اأْلََحاِديــِث﴾ 

ومن ذلك أيضاً تغريُّ حركة )يوسف( بني هذه الحاالت 

الثالثــة يف عــدة مواضــع مــن هــذه الســورة كأن يكــون فاعــال 

مرفوعــاً: ﴿ فَأرََسََّهــا يُوُســُف يِف نَْفِســِه ﴾ )يوســف، 77(، أو 

مفعــوال منصوبــاً: ﴿ قَــاَل َمــا َخطْبُُكــنَّ إِْذ َراَوْدتـُـنَّ يُوُســَف َعــْن 

نَْفِســِه ﴾ )يوســف، 51(، أو اســامً مجــروراً: ﴿ َولَــامَّ َدَخلُــوا 

َعــىَلٰ يُوُســَف آَوٰى إِلَيْــِه أََخــاُه ﴾ )يوســف، 69(**.

هـــ(   206 قطــرب )ت  رأي  الطــرح  هــذا  مــن  وقريــب 

الــذي يــرى بــأن حــركات اإلعــراب هــذه مل تــأِت للتفريــق بــني 

املعــاين ؛ بــل جــاءت لــرضورة صوتيــة « ألن االســم يف حــال 

الوقــف يلزمــه الســكون للوقــف، فلــو جعلــوا وصلــه بالســكون 

الوقــف والوصــل، وكانــوا  يلزمــه اإلســكان يف  لــكان  أيضــاً، 

يبطئون عند اإلدراج فلام وصلوا وأمكنهم التحريك، جعلوا 

التحريــك معاقبــاً لإلســكان ليعتــدل الــكالم » )5(.

أمــا يف الدراســات اللســانية فقــد « أطلــق فندريــس 

عــىل هــذه الدالئــل اســم املورفيــم أي دوال النســب التــي 

تبــني العالقــات بــني الكلــامت بعضهــا وبعــض يف الجملــة 

م فندريس دوال النسب هذه إىل أنواع،  الواحدة، وقد قسَّ

كل نــوع يشــري إىل عالقــات بــني الكلــامت يف الجملــة، ومــن 

هنــا رأينــا أن اإلعــراب دالــة نســبة أو مورفيــم مــن املورفيــامت 

التــي تــدل عــىل املعنــى الوظيفــي للكلمــة، ودالــة النســبة 

بأحــرف معينــة توضــع يف  أو  بحــركات  تكــون  أن  إمــا  هــذه 

نهايــة الكلمــة » )6(.

ومــن األمثلــة القرآنيــة الدالــة أيضــاً عــىل تغيــري الحركــة 

للمعنــى:

ـ ﴿ يَُســبُِّحوَن اللَّيْــَل َوالنََّهــاَر اَل يَْفــرُتُوَن﴾ )األنبيــاء، 20( ـ 

﴿ َوَما ظَنُّ الَِّذيَن يَْفرَتُوَن َعىَل اللَِّه الَْكِذَب يَْوَم الِْقيَاَمِة…﴾ 

)يونس، 60( فـــ )يفرتون( يف اآلية األوىل بضم التاء معناها 

)يسأمون( وبفتحها يف اآلية الثانية معناها )يكذبون(.

ـِذي َخلََقُكــْم ِمــْن َضْعــٍف ثُــمَّ َجَعــَل ِمــْن بَْعــِد  ـُه الَـّ ﴿ اللَـّ

َضْعٍف قُوًَّة…﴾ )الروم، 54(ـ ﴿َحتَّٰى إَِذا ادَّاَركُوا ِفيَها َجِميًعا 

ؤاَُلِء أََضلُّونَا فَآتِِهْم َعَذابًا ِضْعًفا  قَالَْت أُْخرَاُهْم أِلُواَلُهْم َربََّنا َهٰ

ِمــَن النَّــار…﴾ )األعــراف، 38( فـــــ )ضعــف( يف اآليــة األوىل 

بفتــح الضــاد معناهــا )الهــرم وعــدم القــدرة( وبكرهــا يف 

اآليــة الثانيــة معناهــا )الزيــادة(.

ـُه لِيُِضيــَع إِميَانَُكــْم…﴾ )البقــرة، 143( ـ  ﴿ َوَمــا كَاَن اللَـّ
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ـُه ِباللَّْغــِو يِف أمَْيَانُِكــْم…﴾ )املائــدة، 89(  ﴿ اَل يُؤَاِخُذكُــُم اللَـّ

فـــــ )إميانكــم( يف اآليــة األوىل بكــر الهمــزة معناهــا )العقيــدة 

والدين( وبفتحها يف اآلية الثانية معناها )العهود واملواثيق(.

وَن﴾  ﴿َولـَـامَّ رُضَِب ابـْـُن َمْريـَـَم َمثـَـاًل إَِذا قَْوُمــَك ِمْنــُه يَِصــدُّ

ـُه  أَنْــزََل اللَـّ َمــا  ـ ﴿َوإَِذا ِقيــَل لَُهــْم تََعالَــْوا إِىَلٰ  )الزخــرف، 57( 

ُصــُدوًدا﴾  َعْنــَك  وَن  يَُصــدُّ الُْمَناِفِقــنَي  َرأَيْــَت  الرَُّســوِل  َوإِىَل 

)النســاء، 61( فـــــ )يصــدون( يف اآليــة األوىل بكــر الصــاد 

معناهــا )يضحكــون ويســتهزءون( وبضمهــا يف اآليــة الثانيــة 

معناهــا )يعرضــون ويبتعــدون(.

ـ ﴿َورَفَْعَنــا بَْعَضُهــْم فـَـْوَق بَْعــٍض َدرََجــاٍت لِيَتَِّخــَذ بَْعُضُهــْم 

بَْعًضــا ُســْخِريًّا…﴾ )الزخــرف، 32( ـ ﴿فَاتََّخْذمُتُوُهــْم ِســْخِريًّا 

ـٰى أَنَْســوْكُْم ِذكْــِري وَكُْنتُــْم ِمْنُهــْم تَْضَحُكــوَن﴾ )املؤمنــون،  َحتَـّ

اآليــة األوىل بضــم الســني معناهــا  فـــــ )ســخريا( يف   )110

)التســخري ملنفعــة اآلخــر( وبكرهــا يف اآليــة الثانيــة معناهــا 

)االســتهزاء والســخرية(.

ولرُبَّ قائل يقول: كيف ميكن أال تكون الحركة مورفيامً 

لهــا داللــة ُوضعــت ألجلهــا؛ إذ إن الفتحــة  ونحــن نعلــم أن 

والكــرة  الرفــع،  وظيفتهــا  والضمــة  النصــب،  وظيفتهــا 

الجــر؟! وظيــفـتـــها 

إن هذا السؤال يندرج ضمن ميدان علم النحو، فلقد 

كان علــم األصــوات يف بدايتــه جــزءاً مــن أجــزاء النحــو ثــم مــا 

فتــئ يســتقل عنــه، حيــث إن هــذه الداللــة التــي تحملهــا كل 

حركــة ميكــن إدراجهــا يف بــاب اإلعــراب فقــط، وليــس لغــرض 

يكــون عــىل مســتوى  الرفــع والنصــب والجــر  إن  آخــر، أي: 

أواخــر حــروف الكلمــة؛ لذلــك التزمــت هــذه الحــركات بهاتــه 

بــه  دامئــاً، واملفعــول  مرفوعــاً  يــأيت  فالفاعــل  ؛  الــدالالت 

منصوبــاً، واالســم الــذي يســبقه جــار يــأيت مجــروراً، وكل هــذا 

عــىل أواخــر الحــروف فقــط.

هــذا عــن الحــركات الثــالث، فــامذا عــن الســكون، وهــل 

ميكــن عــده مــن الحــركات؟

لقــد قسـَّــم »حفنــي ناصــف« الحــركات إىل قســمني: 

أصلية ومتفرعة ؛ وعد السكون إضافة إىل الحركات الثالث 

ضمــن القســم األصــيل)7( كــام الحــظ »كــامل بــر« ذلــك، 

وعــدَّ الســكون هــو العالمــة الصفريــة للحــركات، وعليــه فهــو 

خالٍ من التحقيق الصويت دون الوظيفة، حيث يعترب دليال 

إعرابياً كام هو الحال يف الفعل املضارع املسبوق بجازم.

ومام ميكن االنتباه إليه أن بنية هذه الحركات الصوتية 

ال ميكنهــا تجســيد هــذه املعــاين )الفاعليــة، املفعوليــة، 

املصدريــة… إلــخ( دون مشــاركة البُـــنى األخــرى )الرصفيــة 

والنحوية( باعتبار « إن اإلعراب إذا كان ال يدل عىل وظيفة 

داللية داللة مبارشة فهو مرتبط بها ارتباطاً بشكل ما، وهذا 

االرتبــاط درجــات يعينهــا الســياق البنيــوي للجملــة العربيــة ؛ 

ألنه من غري املنطق لسانيا ًأن نهمل أهمية العنارص األخرى 
التــي تشــرتك يف البنــاء كلــه وال نحفــل إال باإلعــراب » )8(

مــع  كلهــا  الثالثــة  الحــركات  تتبــادل  أن  يحــدث  وقــد 

بعضهــا البعــض وتتنــاوب عــىل الحــرف الواحــد دون تغيــري 

يف املعنــى، ومــن ذلــك قــول ابــن قتيبــة )ت 276 هـــ( « هــو 

النـَّــخاع والنـِّــخاع  الزِّجــاج والزُّجــاج، وهــو مقطــوع  الزَّجــاج و 

والنـُّخاع وهو األبيض الذي يف جوف الفقار، وهو قـَصاص 

الشـَّــعر وِقصــاص وقــُــصاص… » )9(.

ويرى »حلمي خليل« أن هذه الحركات هي مورفيامت 

وفونيــامت معــاً « فقــد يكــون املورفيــم فونيــامً واحــداً مثــل 

حــركات اإلعــراب، وهــي فونيــامت تعــد أيضــاً مورفيــامت ؛ 

كونهــا تــدل عــىل وظائــف نحويــة » )10(.

وعليــه فعــىل القــارئ للجملــة أن يتأمــل جيــداً يف وضــع 

الحــركات موضعهــا املناســب عــىل الكلــامت يك ال يــؤدي 

ذلــك إىل فســاد املعنــى املقصــود ؛ فالكثــري مــن القــراء ــــ 

خاصــة الذيــن يقــرأون القــرآن برعــة ودون تدبــر يف أغلــب 

الحــركات فيقعــون يف  ينتبهــون إىل موضــع  ــــ ال  الحــاالت 

الزلــل دون أن يشــعروا بذلــك ؛ ولنأخــذ عــىل ســبيل املثــال 

ال الحــرص الخطابــات اآلتيــة يف ســورة يوســف:

﴿ قـَـاَل قَائـِـٌل ِمْنُهــْم اَل تَْقتُلـُـوا يُوُســَف َوأَلُْقــوُه يِف َغيَابـَـِت 

الُْجــبِّ ﴾ )يوســف، 10( ـــــ ﴿ يـَـا أَبَانـَـا إِنَّــا َذَهبَْنــا نَْســتَِبُق َوتَرَكَْنــا 

ئُْب ﴾ )يوسف، 17( ـــ ﴿ قَاَل  يُوُسَف ِعْنَد َمتَاِعَنا فَأَكَلَُه الذِّ

ــِه ۖ إِنَّــُه َريبِّ أَْحَســَن َمثْــَواَي ﴾ )يوســف، 23( ـــــ ﴿ أاََل  َمَعــاَذ اللَّ

ــا َخــرْيُ الُْمْنِزلِــنَي﴾ )يوســف، 59( ـــــ  ــَل َوأَنَ تَــَرْوَن أيَنِّ أُويِف الَْكيْ

لِــَك كِْدنَــا لِيُوُســَف ۖ َمــا كَاَن لِيَأُْخــَذ أََخــاُه يِف ِديــِن  ﴿…كََذٰ

الَْملـِـِك إاِلَّ أَْن يََشــاَء اللَّــُهۚ  نَرْفـَـُع َدرََجــاٍت َمــْن نََشــاُءۗ  َوفـَـْوَق كُلِّ 

ِذي ِعلْــٍم َعلِيــٌم ﴾ )يوســف، 76( ـــــ ﴿ َوَمــا أَكْــرَثُ النَّــاِس َولَــْو 

َحرَْصــَت مِبُْؤِمِنــنَي﴾ )يوســف، 103(.
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إن جملة )ألـْقـُوُه( يف الخطاب األول هي عبارة عن أمر 

مــن أحــد اإلخــوة بإلقــاء أخيهــم يوســف يف البــر بــدل القتــل، 

وإذا قرأها قارئ دون انتباه ملوضعها هكذا )ألـْقـَْوُه( يتحول 

زمن الفعل من األمر إىل املايض.

فتــدل عــىل  الثــاين  الخطــاب  )تـََركـْـــنا( يف  أمــا جملــة 

أن إخــوة يوســف هــم الذيــن تركــوه بجانــب متاعهــم بعدمــا 

رشعــوا يتســابقون فيــام بينهــم، وإذا مــا قـُــرأت بفتــح الــكاف 

)تـركـَـــنا( يتغــري املعنــى ؛ فيصبــح التــارك يوســف واملــرتوك 

اإلخــوة بعــد عودتهــم مــن الســباق، وأكيــد أنــه ليــس املعنــى 

املقصــود.

أما كلمة )أْحَسَن( يف سياقها فهي فعل ماض عالمة 

بنائه الفتحة، وإذا أخطأ القارى وقرأها )أحسُن( تصبح نعتا 

ًويفسد املعنى األصيل.

وكلمــة )املنزلــني( بكــر الــزاي تــدل عــىل أن يوســف 

عليه السالم كان ينزل املمتارين يف ضيافته لكرثة الوافدين 

عىل مرص للمرية ؛ واملُنزل: املُِضيف، بينام لو قـُرأت بفتح 

الــزاي لتحــوَّل املعنــى مــن اســم الفاعــل إىل اســم املفعــول، 

وصار يوسف بعدما كان مـُضيفاً ُمضافاً، ويف ذلك فساد 

للمعنى.

التــاء  التــي تحــت  ؛ فالكــرة  وكلمــة )درجــاِت( أيضــاً 

يحدثــه  الــذي  املعنــى  غــري  الجملــة  يف  معنــى  تـُــحدث 

التنويــن )درجــاٍت( ؛ حيــث األول يعــود عــىل الدرجــات يف 

الرفــع، أمــا التنويــن فيعــود الرفــع فيــه إىل الشــخص )اســم 

مــن(. املوصــول 

وكلمــة )أكـْـثـَــُر( يف الجملــة اســم مــا العاملــة عمــل ليــس 

عالمة رفعه الضمة، وإذا أخطأ القارى وقرأها )أكـثـَر( بالفتح 

تصبــح فعــل مــاض عالمــة بنائــه الفتحــة، وتتحــول )مــا( التــي 

قبلهــا إىل تعجبيــة بعدمــا كانــت عاملــة عمــل ليــس *** ومــن 

هنا كان ظهور اللحن سابقاً يف العصور السالفة سبباً يف 

وضــع منهــاج يســري عليــه متعلــم العربيــة يك ال يــزل ويلحــن، 

والشــواهد عــىل ذلــك كثــرية يف كتــب اللغــة واألدب.

ولذلــك يتضــح لنــا أن الحركــة التــي هــي فونيــم قــد تخــرج 

عن نطاق هذا الحيز لتصبح مورفيامً يقلب املعنى جذريا 

قــال:  أّن األصمعــي  مــن  ابــن قتيبــة  مــا ذكــره  ً، ومــن ذلــك 

ســمعُت مــوىل آلل عمــر بــن الخطــاب يقــول:

أخذ عبد امللك بن مروان رجال كان يرى رأي الخوارج 

رأي شبيب، فقال له ألسَت القائل: ـــ الطويل ـــ

املُْؤِمِنــنَي  أَِمــرُي  َوِمنَّــا  وقـَْعنـَــُب  َوالبَِطــنُي  ُســَويٌْد  َوِمنَّــا   

َشــِبيُب

شــبيُب»  املؤمنــني  أمــرَي  و«منــا  قلــُت  إمنــا  فقــال: 

بالنصــب، أْي: يــا أمــرَي املؤمنــني. فأمــر بتخليــة ســبيله)11(.

وبذلك يتضح لنا أن تغيري حركة من الرفع إىل النصب 

كانــت ســبباً يف نجــاة الرجــل ؛ ألن رفــع االســم لــو أقــرَّه الرجــل 

بلســانه أمــام الخليفــة لــكان يف ذلــك هالكــه، أمــا نصبــه فــال 

يكــون إال اعرتافــاً منــه أن الخليفــة ال ينازعــه أحــد يف امللــك، 

بــه الرجــل مــا هــو إال إنســان  الــذي يفتخــر  ًهــذا  وأن شــبيبا 

عــادي ال يســمو ســمو الخليفــة.

يقــرأ  إمامــاً  ســمع  الــذي  األعــرايب  أيضــاً  ذلــك  ومــن 

يُْؤِمُنــوا… ﴾  ـٰى  َحتَـّ الُْمْرِكِــنَي  تُْنِكُحــوا  َواَل  تعــاىل: ﴿  قولــه 

)البقرة،221( حيث غريَّ حركة التاء يف كلمة )تـنكحوا( من 

الضــم إىل الفتــح، فقــال: ســبحان اللــه ! هــذا قبــل اإلســـالم 

قبيــح، فكيــف بعــده ؟ ! فقيــل لــه: إنــه لـََحـــَن، والقــــراءة )وال 

تـُــنكحوا( بضــم التــاء، فقــال: قبَّحــه اللــه، ال تجعلــوه بعدهــا 

إمامــا فإنــه يُحــلُّ مــا حــرَّم اللــه ****)12(.

وشبيه هذا املثال خطاب يعقوب عليه السالم حينام 

أخربه يوسف برؤياه، فقال:

لَِك يَْجتَِبيَك َربَُّك َويَُعلُِّمَك ِمْن تَأِْويِل اأْلََحاِديِث  ﴿ وَكََذٰ

َويُِتــمُّ نِْعَمتـَـُه َعلَيْــَك َوَعــىَلٰ آِل يَْعُقــوَب كـَـاَم أمََتََّهــا َعــىَلٰ أَبََويـْـَك 

ِمْن قَبُْل إِبْرَاِهيَم َوإِْسَحاَق ﴾ )يوسف، 06(.

القــارئُ حركــة امليــم والقــاف يف )إبراهيــم(  فلــو غــريَّ 

الفتــح إىل الضــم لفســد املعنــى، وصــار  و)إســحاق( مــن 

تشــبيه متــام النعمــة التــي أنعــم اللــه بهــا عــىل يوســف وآل 

يعقــوب قرينــة نعمــة مفتعلــة ـ نتيجــة النطــق الخاطــئ ـ أنعــم 

بهــا إبراهيــم وإســحاق عــىل يعقــوب وزوجــه، بينــام الصــواب 

مــن  بــدل  وقــاف )إســحاق( كونهــام  )إبراهيــم(  ميــم  بفتــح 

)أبويــك( مجــرور.

وتوايل الحركات هذا له داللة عجيبة يف النظم القرآين 

ال نجدها يف الكالم العادي بهذا الحجم، فقد تسهم الحركة 

اإلعرابيــة فضــال عــام لهــا مــن وظائــف لغويــة نحويــة يف تحديــد 

الداللــة املناســبة لســياق الخطــاب الــواردة فيــه عنــد تكرارهــا 
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« حتــى إن الحركــة رمبــا كانــت ثقيلــة يف نفســها لســبب مــن 

أســباب الثقــل أيهــا كان، فــال تعــذب وال تـُــساغ، ورمبــا كانــت 

أوكـَــس النصيبــني يف حــظ الــكالم مــن الحــرف والحركــة، فــإذا 

هــي اســتعملت يف القــرآن رأيــت لهــا شــأنا ًعجيبــا ً، ورأيــت 

أصوات األحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقا 

ًيف اللسان، واكتنفتها برضوب من النغم املوسيقي ؛ حتى 

إذا خرجــت فيــه كانــت أعــذب يشء وأرقــه، وجــاءت متمكنــة 

يف موضعهــا، وكانــت لهــذا املوضــع أوىل الحــركات بالخفــة 

والروعــة»)13( كتكــرار )الفتحــة( يف الخطــاب التــايل:

َها  أتـَــمَّ ﴿ ويتــم نعمـَتـَــه عـَلـَــيَك وعـَلـَــى آل يَعقــوَب كـَــاَم 

عـَلـَى أبََويَك من قبل إبرَاهيَم وإسَحاَق… ﴾ )يوسف، 06(، 

حيــث ســاعدت عــىل تهدئــة نفــس يوســف عليــه الســالم 

وطأمنتهــا مــن خــالل خطــاب أبيــه لــه بإمتــام الفضــل والنعمــة 

عليــه وعــىل ذريــة يعقــوب عليــه الســالم.

التــي  الفرحــة  مــدى  تبيــني  يف  أيضــاً  أســهمت  كــام 

انتابــت الســاقي عندمــا رأى ُحســن يوســف وجاملــه حينــام 

َســيَّاَرة  وَجــاَءت   ﴿ التــايل:  الخطــاب  يف  بالحبــل  تعلـَّــق 

فــَأرَســـلوا َوارَدهــم فــَـأدلـَــى َدلــَوه قــَــاَل يَــا بــَراَي َهــذا ُغــالٌم ﴾ 

.)19 )يوســف، 

وبالنســبة لـــ )الضمــة( فكذلــك أدت معــان عميقــة يف 

تصويــر املعنــى كالخطابــني التاليــني:

﴿ اقْتُلـُـوا يُوُســَف أَِو اطْرَُحــوُه أَرًْضــا يَْخــُل لَُكــْم َوْجــُه أَِبيُكــْم 

﴾ )يوسف، 09(ـ ــ ﴿ قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم اَل تَْقتُلُوا يُوُسَف َوأَلُْقوُه 

يِف َغيَابـَـِت الُْجــبِّ ﴾ )يوســف، 10( ؛ حيــث أســهمت يف 

هــذا املقــام عــىل إذكاء نــار الحســد التــي يتخبَّــط فيهــا إخــوة 

يوســف بــني مــن يأمــر بقتلــه ومــن يــرى إلقــاءه يف البــر.

معــاٍن  بدورهــا  أدت  فقــد  )الكــرة(  لـــ  بالنســبة  أمــا 

لَِك  متعددة حسب السياق، ففي الخطاب التايل: ﴿ وَكََذٰ

َمكَّنَّــا لِيُوُســَف يِف اأْلَرِْض َولُِنَعلَِّمــُه ِمــْن تَأِْويــِل اأْلََحاِديــِث﴾ 

واألمــان  العــز  مــدى  إبــراز  يف  أســهمت   )21 )يوســف، 

القــدرة عــىل تفســري املنامــات. اللــه يف  مــن  والتوفيــق 

كــام أدت طلــب الغفــران مــن ذنــب قبيــح ارتكبتــه زوجــة 

العزيــز وأمرهــا بالتســرت عــام حاولــت القيــام بــه يف الخطــاب 

التــايل: ﴿ َواْســتَْغِفِري لَِذنِْبــِكۖ  إِنَّــِك كُْنــِت ِمــَن الَْخاِطِئــنَي﴾ 

)يوســف، 29(.

ب ـــ الحركات الِطــوال

والحركات الطوال عبارة عن إشباع للحركات الثالثة )الفتحة، 

الضمة، الكرة( حيث تنتج عنها األلف والواو والياء، يقول 

ابــن جنــي عنهــا مــا نصــه: « فالفتحــة بعــض األلــف، والكــرة 

بعض الياء، والضمة بعض الواو. وقد كان متقدمو النحويني 

ون الفتحــة األلــف الصغــرية، والكــرة اليــاء الصغــرية،  يســمُّ

والضمــة الــواو الصغــرية. وقــد كانــوا يف ذلــك عــىل طريــق 

مستقيمة ؛ أال ترى أن األلف والياء والواو اللوايت هن حروف 

تواّم كوامل، قد تجدهن يف بعض األحوال أطول وأتّم منهن 

يف بعض، وذلك قولك: يخاف وينام، ويسري ويطري، ويقوم 

ويســوم، فتجــد فيهــن امتــدادا واســتطالة مــا»)14(.

القــرآن  ســور  مــن  يوســف وغريهــا  ســورة  تزخــر  حيــث 

الكريــم بهــذا النــوع مــن الحــركات ؛ إذ أســهمت بدورهــا إىل 

جانــب الحــركات اإلعرابيــة يف إعطــاء دالالت كثــرية تناســب 

املقــام الــذي يقــال فيــه الخطــاب مــن مكيــدة وتشــاور وحــزن 

وأىس إىل حقد وظلم… إلخ، وهي حاالت نفسية نجدها 

هــذه  تركتــه  الــذي  الــداليل  األثــر  نتيجــة  وغريهــا  تتجســد 

الحــركات الِطــوال يف ذهــن الســامع، ومنهــا:

ـــ ﴿ اقْتُلُوا يُوُسَف أَِو اطْرَُحوُه أَرًْضا يَْخُل لَُكْم َوْجُه أَِبيُكْم 

َوتَُكونُــوا ِمــْن بَْعــِدِه قَْوًمــا َصالِِحــنَي ﴾ )يوســف، 09(، فهــذا 

الخطاب يحتوي عىل مثانية حركات ُمشبَعة )لـُــو ــ يـُــو ــ حـُــو ــ 

بــِيـ ــ كـُو ــ نـُو ــ صـَا ــ حـِيـ( أبرزت خطورة املوقف الذي هم يف 

إخــوة يوســف وتشــاورهم يف قتلــه وحالــة الحقــد والضغينــة 

التــي تكتنفهــم وهــو عــىل هــذه الحــال.

ونجد ابن جني يقول عنها: منها:

الرَِّجــــاِل . 1 ذمِّ  َوِمــْن  تــُـــرَْمــــــــى  ِحـيـــَن  الَغــــَوائِـــِل  يِف  َوأَنْـــَت 

ح ِبـُمــْنــــــتَـــــــــَزا

َوأَنَِّنــي َحْومثُــا يــرى الهــوى بــرصى مــْن َحيْثُــاَم َســلَُكوا . 2

أثِْنــي فَأَنْظُــور

َراِهيــِم . 3 الدَّ نَْفــَي  الَحــَى يِف كُلِّ َهاِجــرٍَة  يََداَهــا  تنفــى 

يَاِريف تَْنَقاُد الصَّ

أي: مبنتــزح )أشــبع فتحــة الــزاي(، فأنـظـــر )أشــبع ضمــة 

الــواو(، الصيــارف )أشــبع كــرة الــراء(. أمــا )الدراهيــم( فــال 

حجــة فيــه ؛ ألنــه يجــوز أن يكــون جمــع )ِدرهــام( وقــد نطقــت 

به العرب، قال:
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 لَو أنَّ ِعـْنـِدي مـائــتـْي ِدرَْهــاٍم لجـاز يف آفــاقي خـاتــامى)15(

و﴿ قَــاَل إِينِّ لَيَْحزُنُِنــي أَْن تَْذَهبُــوا ِبــِه َوأََخــاُف أَْن يَأْكُلَــُه 

مــن  فيــه  إذ   )13 )يوســف،  َغاِفلُــوَن﴾  َعْنــُه  َوأَنْتُــْم  ئْــُب  الذِّ

املدود ما يوحي باالسرتخاء ويشعر باألمن حتى ال يتوجس 

اإلخــوة مــن جهتــه التوجســات )16(.

وقــد وردت حــروف املــد ثالثــة، األلــف والــواو واليــاء 

السواكن، املجانس لها ما قبلها، أْي: األلف الساكنة قبلها 

فتحــة، والــواو الســاكنة قبلهــا ضمــة، واليــاء الســاكنة قبلهــا 

كــرة، هــذه األحــرف الثالثــة، ســامها علامؤنــا أحــرف املــد، 

ويقــال لهــا أحيانــا أحــرف املــد واللــني. وقــد وردت )الــواو( 

يف ســورة يوســف 432 مــرة، و)اليــاء( 522 مــرة، و)األلــف 

مقطوعــة وموصولــة( 1366 مــرة.

وأيضاً يف حديث يوسف مع السجينني ﴿ يَا َصاِحبَِي 

ــا اآْلَخــُر فَيُْصلـَـُب  ــا أََحُدكـُـاَم فَيَْســِقي َربَّــُه َخْمــرًاۖ  َوأَمَّ ــْجِن أَمَّ السِّ

ـرْيُ ِمــْن َرأِْســِه ﴾ )يوســف، 41( حيــث أســهمت  فَتَــأْكُُل الطَـّ

اإليقــاع  رخــاوة  الخطــاب يف  املــدود املوجــودة يف هــذا 

املوحي بالهدوء والثقة بالنفس والسكينة ورباطة الجأش.

وكــذا يف: ﴿ َوَجــاَء إِْخــَوُة يُوُســَف فََدَخلـُـوا َعلَيـْـِه فََعرَفَُهــْم 

ُمْنِكــُروَن ﴾ )يوســف، 58( لنجــد حــرف املــد يف  لَــُه  َوُهــْم 

)جــآء( كأنــه يشــري إىل طــول مــدة االفــرتاق واالغــرتاب.

ولنتأمــل الخطــاب التــايل كذلــك لنجــد فيــه مــن حالــة 

دخلــوا  إن  العــني  تصيبهــم  أن  مــن  األبنــاء  عــىل  الخــوف 

مجتمعني ؛ إذ كانوا أهل جامل وهيبة )17(، حيث أسهمت 

الحــركات الِطــوال يف هــذه الحالــة الشــعورية التــي اكتنفــت 

سيدنا يعقوب يومها )قــَاـ ــ يـَاـ ــ الـ ــ لـُوـ ــ بـَاـ ــ َواـ ــ لـُوـ ــ َواـ ــ َماـ ــ نـِـي(: 

﴿ وقــَال يَا بنّي ال تدخلـُوا من بَاب َواحد وادخـلـُوا من أبَواب 

متفرقة، وَما أغِني عنكم من الله من يشء ﴾ )يوسف، 67(.

ٰ َعْنُهــْم َوقَــاَل يَــا أََســَفٰى  وإذا انتقلنــا إىل اآليــة ﴿ َوتَــَوىلَّ

 ﴾ كَِظيــٌم  فَُهــَو  الُْحــْزِن  ِمــَن  َعيَْنــاُه  ــْت  َوابْيَضَّ يُوُســَف  َعــىَلٰ 

)يوســف، 84( نجدهــا تقطــر حزنــاً مــن كل حــرف منهــا، وكل 

ألــف مــد فيهــا تــأوُّه وآالم.

وإذا انتقلنــا إىل خطــاب آخــر نجــد فيــه مــن الداللــة مــا 

كان لهذه الحركات فضال يف صياغتها أْي الداللة ؛ كقوله 

ــَذا فَأَلُْقــوُه َعــىَلٰ َوْجــِه أيَِب يـَـأِْت  تعــاىل: ﴿ اْذَهبُــوا ِبَقِميــيِص َهٰ

أَْجَمِعــنَي ﴾ )يوســف، 93(، حيــث  ِبأَْهلُِكــْم  َوأْتُــويِن  بَِصــريًا 

أدت الحــركات الِطــوال التــي احـــتواها هــذا الخطــاب داللــة 

تبشــري أبيــه التــي أرادهــا يوســف بإعطــاء قميصــه ألحــد إخوتــه 

يوصلــه إليــه، وكــذا إدخــال الــرور عــىل قلبــه يك يعلمــه بأنــه 

ال يــزال عــىل قيــد الحيــاة.
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 الحكمة وخصائصها يف الخطاب الدعوي 
للشيخ أيب الحسن الندوي

د.محمد مراح 
كلية الريعة والدراسات اإلسالمية- جامعة قطر

املفتاح

عــىل غــري مــا اعتــاد املتحدثــون واملحــارضون يف تســمية مداخــل حديثهــم مقدمــات أو توطئــات؛ فقــد إخــرتت كلمــة 

)املفتــاح(، تقديــرا منــي أنهــا أنســب داللــة عــىل مــا أرغــب التعبــري عنــه يف صــدر تنــاول موضــوع املحــارضة.

إذا ســمحنا ألنفســنا باســتعارة أداة تحليــل وظفهــا األســتاذ 
تحليــل  ــــــ يف  تعــاىل  اللــه  ــــــ رحمــه  العقــاد  عبــاس محمــود 

الشــخصيات اإلســالمية الكبــرية تحــت مظلــة )العبقرية(،مــا 

كان يسميه )مفتاح الشخصية(، ثم عًدلنا هذا االستعامل 

عىل النحو اآليت ذكره: )مفتاح العطاء الدعوي( للشيخ أيب 

الحسن الندوي ـــ رحمه الله تعاىل ــــ فسيجد الدارس نفسه 

أمام حقيقة هي: أن تراث الشيخ الندوي قد كون شخصية 

دعويــة هائلــة يصــح تســميتها )الشــخصية اإلعتباريــة الندويــة 

الدعويــة( يســتعى الولــوج إليهــا وفهمهــا عــىل حقيقتهــا 

دون مفتاحهــا وهــو )فيــوض اإلميــان(؛ فهــو الــروح الســارية 

يف تلــك الشــخصية عــىل تنــوع عطائهــا وثرائــه.

ومــن مل يهتــد لهــذا املفتــاح فعبثــا يحــاول فتــح البــاب 

الرئيــس، والتجــول يف أنحــاء الــرصح املنيــف الــذي شــيده 

الله.فالتعويــل عــىل  بــرص عمــره رحمــه  مــد  ســامحته عــىل 

العقــل وحــده ليصــل بــك إىل إدراك املقــوالت الندويــة لــن 

ينيــل املبتغــى، ويزيــح الُســرُتعن املشــهد الدعــوي اإلميــاين 

املتأللــئ. فــكل قضيــة أو فكــرة أو خاطــرة،أو تحليــل عزلتــه 

عن هذه الروح )اإلميان( يف شخصيته اإلعتبارية الدعوية، 

يتعــذر إدراكهــا عــىل وجههــا بصــورة موضوعيــة حقيقيــة.

ومقاربــة موضــوع الحكمــة يف خطابــه الدعــوي بالبحــث 

والدراســة يســبح يف هــذا الفضــاء اإلميــاين النــوراين. و مــن 

بهجــة الــدارس لــرتاث النــدوي أن الفكــر والدعــوة فيــه أمــران 

متالزمــان حــد التالصــق والتعــاوض ؛ فــكل فكــره دعــوة، وكل 

دعوتــه فكــر.

اآلتيــي  بالــدرس عــرب املحوريــن  وســنقارب املوضــوع 

الذكــر:

-مفهوم الحكمة الدعوية لدى الشيخ أيب الحسن الندوي

-خصائــص الحكمــة والدعــوة يف الخطــاب الدعــوي الشــيخ أيب 

النــدوي الحســن 

*مفهوم الحكمة لدى الشيخ أيب الحسن عند الندوي.

فضلــت االتجــاه قصــدا ملفهــوم الحكمــة لــدى الشــيخ أيب 

اللغويــة  عــىل املفاهيييــم  العبــور  النــدوي، دون  الحســن 

واإلصطالحيــة. ففــد كتــب فيهــا باحثــون كثــريون وال جديــد 

يؤمــل يف إعــادة النظــر فيهــا *. كــام أين لــو نحــوت املنحــى 

أثقــل  هــذه املرحلــة فســوف  عــىل  العبــور  التقليــدي يف 

البحــث بكــٍم مــن املعلومــات املُعــادة التــي ميكــن مراجعتها 

يف مظانهــا.

تناول سامحته مفهوم الحكمة ـ حسب ما عرثت عليه 

ــ يف إتجاهني هام:

مفهوم الحكمة يف القرآن الكريم: » املراد من الحكمة: 

القــرآن أطلــق  األخــالق الفاضلــة، واآلداب اإلســالمية ؛ ألن 

لفظ الحكمة عىل هذه األخالق يف مواضع شتى، ذكر يف 



سررةنتأسءس  ا ر سيسسررلة ةسرراوراسرلاثيسةيسسررةخدسررلاءا س 50

سورة اإلرساء التعاليم الخلقية األساسية يف موضع واحد. 

مــن قولــه تعــاىل )وقــى ربــك أال تعبــدوا إال إيــاه وبالوالديــن 

إحسانا( إىل قوله: )كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها( 

] اإلرساء: 23 ـ 38 [….. ختمهــا بقولــه: )ذلــك مــام أوحــى 

يف  الحكمــة  إن   …39 اآليــة:  الحكمــة(  مــن  ربــك  إلبــك 

املصطلــح القــرآين لهــا صلــة عميقــة وثيقــة باألخــالق » )1(.

واســتنباطه ملفهــوم الحكمــة الــذي وردت بــه يف القــرآن 

الكريــم، يربهــن بــه عــىل املعنــى املشــرتك بــني وجــوه الــورود 

القرآين بها وهو )األخالق(، فكأن الحكمة يف القرآن الكريم 

تلخيص بليغ لألخالق، والحكيم بالتايل هو صاحب الخلق 

الرفيــع، املتنــزه عــن خــوارم املــروؤة فضــال عــن الوضيــع مــن 

األخــالق. واللفتــة الحســنية الندويــة هنــا ذات ملمــح ذيك 

إذا إنفصلــت يف شــخصيته الحكمــة  ورائــع ؛ ألن الحكيــم 

إليــه دون متثلــه والتخلــق  التوجيــه  الخــري و  مبعنــى إدراك 

بــه، مل يعــد هنــاك وجــه لوصفــه بالحكيــم. ولــذا وردت يف 

القــرآن الكريــم مقرونــة باألنبيــاء والصالحــني، وهــم القــدوات 

األوائــل للدعــاة الذيــن أمــر الحــق الحكيــم أن يلتزمــوا الحكمــة 

يف دعوتهــم للــه.

إليــه  ـــيفهم ماذهــب  ـــــ فيــام يبدوـــــ  و عــىل ضــوء هــذا 

أن  مــن  تعــاىل  اللــه  رحمــه  ـ  الحســن  أيب  الشــيخ  ســامحة 

الدعــوة إىل اللــه ال ميكــن تقييدهــا بحــدود وقوانــني مرســومة 

ســلفا يك تــأيت الترصفــات عليهــا يف كل مــا يعــرض للدعــاة 

يف دعواتهــم إىل اللــه أو كــام قــال:« إن مــن يضــع القوانــني 

أو الرتبيــة يجنــى عليهــا، عــىل إطالقهــا  املحــددة للدعــوة 

وحريتهــا وحيويتهــا، ويجنــى عــىل الدعــاة » )2(. فــكأن يف 

مســتوياتهم الخلقيــة الرفيعــة مــع اللــه ومــع العبــاد مــا يلهمهم 

السلوك املناسب يف املوقف املناسب، وتلك الحكمة 

التــي مــن أوتيهــا فقــد أويت خــريا كثــريا.

وهكــذا يفهــم موقــف الشــيخ أيب الحســن املنبهــر إزاء 

كلمــة الحكمــة يف القــرآن الكريــم ؛ »الحكمــة الكلمــة البليغــة 

ربــك \ اآليــة )أدعــو إىل ســبيل  التــي جــاءت يف  العربيــة 

اآليــة:…( النحــل:125ال أعتقــد أنهــا مــن املمكــن ترجمتهــا 

املشــكلة  هــذه  يحــل  القــرآن  أخــرى…  لغــة  إىل  نقلهــا  أو 

فأطلــق وقيــد، وأوجــز وأعجــز، فقــال: )أدع إىل ســبيل ربــك 

مــن  هنــاك منــاذج  ولكــن  الحســنة(.  واملوعظــة  بالحكمــة 

الدعوة الحكيمة، مناذج رائع، مناذج خالدة عىل مر التاريخ 

» )3(، تلــك النــامذج الدعويــة مــن الرســل ترســم الحكمــة 

بدعواتهــا )4(. ثــم كأن الحكمــة لديــه إلهــام ربــاين للداعيــة 

الــذي يصطبــغ يصفتــني هــام: متلــك الفكــرة، وتســيطر عــىل 

نفســه، والثــاين: التجــرد عــن املطامــع الدنيويــة والزهــد يف 

املناصــب وامللــك)5(.

*خصائص الحكمة والدعوة يف الخطاب الدعوي أليب الحســن 

الندوي

الدعــوي  الفكــري\  الخطــاب  إســتقراء  بنــا  أفــى 

ــــ رحمــه اللــه تعــاىل  لســامحة الشــيخ أيب الحســن النــدوي 

ــــ إىل إســتخالص أربعــة خصائــص بــارزة متيــز الحكمــة فيــه، 

تــي بهــا كثــري مــن األفــكار والقضايــا التــي كان يطرحهــا يف 

محارضاته ومقاالته وكتبه.هذه الخصائص هي: 1 –التوازن 

ــــــ 2 –العمــق 3– رصاحــة القــول ـــــ4– الرمزيــة.

1 – التوازن

اإلســالمي، خصوصــا  أهــم مميــزات املنهــج  أحــد  التــوازن 

يف تريعــه، ومنهــج تطبيقــه، وبنــاء الشــخصية اإلســالمية. 

وقــد أفــاض يف بيانــه كثــري مــن العلــامء والكتــاب املســلمني 

يف العــرص الحديــث. كــام ُعنــوا باإلرشــاد إليــه عمليــا وهــم 

يوجهــون ويرشــدون مســار اإلحيــاء اإلســالمي املعــارص.

أيب  الشــيخ  لــدى  اإلميــان(  )فيــوض  إنســكبت  لقــد 

يف  الدعــوي  الحــراك  مجريــات  عــىل  النــدوي  الحســن 

الســاحة اإلســالمية املعــارصة، فدفعــت بكثــري مــن مقــوالت 

اإلســالمي  نحــو املعيــار  الحــراك  وأفــكار وترصفــات ذاك 

تقديــره، دون  البــري، وحســن  الواقــع  فهــم  الدقيــق يف 

اإلكتفــاء مبنطــق األحــداث ورضوراتهــا وتأثــريات البــر فيهــا 

وطاقاتهــم  بشــهواتهم،  وأحيانــا  ونقائصهــم،  بأهوائهــم،  ؛ 

التفاعــل  البريــة املحــدودة. فجــاءت محصلــة  اإلدراكيــة 

اإلميــاين للشــيخ النــدوي معهــا أن رد الشــارد إىل األصــل، 

مــن  مجموعــة  يف  نلمســه  كــام  املســتقيم،  والقســطاس 

القضايــا التــي يصــح أن يلحــق بهــا كثــري غريهــا فتُفهــم عــىل 

ضوئهــا.

أ ـ دعــوى ُخلــو األرض مــن الــرك والدعــوة للتوحيــد: 

الحــظ ســامحته، غفلــة واســتهانة مبســتوى الــرك املتبقــى 
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يف العــامل، يضاهــي أو يفــوق مــن الناحيــة الكميــة مــا كان 

عليــه أيــام البعثــة املحمديــة. وإلتفــات دعــوي أكــرث إلقامــة 

الحكــم اإلســالمي والدعــوة إىل خلــوص التريــع يف األرض 

كــام  ؛  التصــور  لهــذا  التــوازن  إعــادة  فنبــه إىل  للــه وحــده. 

يتضــح يف موقفــه اآليت: التــوازن يف الدعــوة إىل التوحيــد 

التــي عرفــت يف  الخالــص يف صورتــه  الــرك  ومناهضــة 

النبــوة  نهجهــا دعــوة  أقوامهــم وعــىل  مــع  األنبيــاء  رســاالت 

الخامتــة، وخلــد القــرآن كل ذلــك يف محكــم التنزيــل، فهــذا 

هــو الــرك األصــيل الــذي أنزلــت الرســاالت وبعــث الرســل 

ومعهــم الكتــب ملناهضتــه ومقارعتــه وهزميتــه واســتئصاله، 

مــن جاهــل ال  إال  منــه  األرض  بخلــو وجــه  الدعــوة  وإنتفــاء 

يعقــل، فهــذا تنكــر ونكــران ألصــل الدعــوة النبويــة والــرك 

املناهضــة لــه بالتنزيــل وتقليــل مــن شــناعة الــرك الوثنــي. 

وهــذا ال مينــع مــن الدعــوة إىل خلــوص التريــع يف األرض 

للــه وحــده وإقامــة الحكــم اإلســالمي، فــال تكــون بديــال عــن 

الدعــوة إىل التوحيــد و محاربــة الــرك الوثنــي يف الدرجــة 

األوىل فإنهــا ال تــزال أكــرث إنتشــارا وأعظــم إمثــا ومــن يــرك 

باللــه فقــد إفــرتى بهتانــا عظيــام – وقولــه تعــاىل: )إن اللــه 

اليغفــر أن يــرك بــه……( النســاء:اآلية48)6(.

تــرصف  مــا  كثــريا  الواقــع  إكراهــات  أن  فمــن املعلــوم 

العاملني يف الحقل اإلسالمي عن األصل، وتوخي تسديد 

املعــوج الناشــز حتــى إن كان فرعــا. ولهــذا كان مــن الحكمــة 

التنبيــه عــىل رضورة التــوازن الفكــري واالعتقــادي والعمــيل 

؛ فاالنحــراف العقائــدي ـ خصوصــا ـ يف أبشــع صــوره وهــو 

الــرك، مصــدر كل االنحرافــات التــي تنجــر إليهــا البريــة، 

وتاريــخ االعتقــاد يف األرض كــام يقصــه القــرآن الكريــم خــري 

إثبــات لهــذه الحقيقــة، ولهــذا كان مــن الحكمــة اليقظــة دومــا 

إىل أثــر الــرك املدمــر يف األرض عــىل الحيــاة واألحيــاء.

ب ـ دعوة كل قبيل ســيايس من املســلمني عىل جهة 

مــا جــار وفرط:

إهتــدى ســامحته ببصريتــه اإلميانيــة الغامــرة أن الحكمــة 

السياســية  الكيانــات  إزاء  الخطــاب  التــوازن يف  تقتــى 

القامئــة عــىل أرض املســلمني تحكمهــم وتسوســهم؛ ففريــق 

منهــم مل يأبــه للرصيــد الحضــاري واإلرث اإلســالمي الرائــع 

للبــالد التــي يتولــون حكــم أهلهــا؛ مــن محاربــة جهــود إصطبــاغ 

الحياة فيها بالصبغة الطبيعية وهي صبغة اإلســالم عقيدة 

ومنهــج حيــاة؛ لــذا فهــو يــرى رضورة إقنــاع الــدول اإلســالمية 

ذات املايض الحضاري اإلسالمي الرائع وهي اليوم تحارب 

بالصيغــة اإلســالمية، ومتــارس  بالحيــاة لإلصطبــاغ  التوجــه 

حرب إبادة ضد الدعوة ودعاتها، بعقم ســلوكها، واألجدى 

يقــوى طاقاتهــا  مــا  لعــدو مشــرتك، وإىل  توجيــه طاقاتهــا 

الــذي يحملــه  التنبيهــي  يــي إىل اإلمــكان  بــه  )7(.فــكأين 

الحــارض معــه،  البــاذخ يف تصالــح  ذاك اإلرث الحضــاري 

وإســتنفار الطاقــات الحيــة ملواجهــة العــدو املشــرتك ماديــا 

كان أو معنويا كاملهلكات الخلقية من انحرافات عن سنن 

الفطــرة، وقويــم الســلوك، واملثبــط عــن النهــوض والتقــدم.

ونشــدانا للتــوازن الدعــوي، يوجــه ســامحته إىل إقنــاع 

الــدول املســاملة بــرضورة تطبيــق الريعــة، وإقامــة أســس 

اإلمامــة  إقامــة  بالتقصــري يف  والشــعور  اإلســالمي  الحكــم 

العامة التي سنحاسب عليها)8(، بطبيعة الحال مبا لهذا 

الــرضب مــن الــدول مــن موادعــة لإلســالم، وفطــرة سياســية 

ســليمة، ال تطــوي كشــحا عــن بغــض ونفــور مــن شــهود واقــع 

ولكــن  فيهــا.  واملجتمــع  الحيــاة  يلــف  إســالمي  تريعــي 

لعــوارض قــد يكــون بعضهــا واردا خارجيــا أو جهالــة لوجــوب 

وال  دينهــم عقيــدة ورشيعــة.  كنــف  عيــش املســلمني يف 

يُخطــئ النظــر الســليم مــا تنطــوي عليــه هــذه النظــرة مــن توازن 

محسوب لكل حال، وما يصلحها ويؤطرها عىل الحق أطرا.

ج ــــ تــوازن ميــزان الدعــوة حســب حــال املوزون:الدعــوة 

القــول والفعــل  النافــذة حالــة إميانيــة حيــة يف  اإلســالمية 

الــذي  املــكان  أرجــاء  نورهــا يف  أشــعة  تبعــث  والعمــل، 

مــن  يســتخلص  كــام  ــــ  الحصيــف  والداعيــة  فيــه؛  تتحــرك 

دفــق  توزيــع  يحســن  مــن  هــو  ـ  الندويــة  الحســنية  الحكمــة 

فالدعــوة  ؛  واملــكان  الزمــان  األنــوار حســب طبيعــة  تلــك 

اىل اإلســالم بالحكمــة يف البــالد غــري اإلســالمية، واإللتــزام 

البــالد  اإلســالمية يف  والقيــم  اإلســالمية  الخلقيــة  بالقيــم 

ذات األقليــة املســلمة، مــام يلفــت األنظــار إليــه ويســتهوي 

الروحيــة  للقيــادة  الخلقيــة  باملســؤولية  والقيــام  القلــوب، 

وإنقــاذ املجتمــع مــن اإلنهيــار الخلقــي والخــواء الروحــي )9(، 

كــام  ــــ  الدعــوة عليهــا  تــأيت  اللــه أن  التــي أوجــب  فالحكمــة 

فهمهــا أبــو الحســن النــدوي ــــ ال تؤطرهــا القواعــد والقوانــني 
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ناجــز. فيمنــح  ناجــع ملطلــوب  تقديــر  إمنــا هــي  الجامــدة، 

خصيصــة التــوازن يف تقديــر رصف الحكمــة لحــال املــوزون 

اللــه ورحمتــه وهدايتــه. بــإذن  فعاليــة ُمجديــة 

2 – العمق

القــارئ للعطــاء الدعــوي للشــيخ أيب الحســن النــدوي مــن 

الناحيــة النظريــة، يالحــظ وفــرة هائلــة يف املحــارضات التــي 

نقلهــا مريــدوه وتالميــذه إىل كتــب أوكتيبــات. وكان جمهــور 

تلــك املحــارضات متنوعــا تنــوع املنابــر التــي أُلقيــت فيهــا 

ثقافيــة  ومراكــز  املســلمني،  عمــوم  يؤمهــا  بــني مســاجد  ؛ 

محــارضات  وقاعــات  أيضــا،  للعمــوم  مفتوحــة  وإســالمية 

جامعية لجمهور الطالب الجامعيني، وتجمعات ملسلمني 

يف بــالد املهجــر بالغــرب، ومراكــز خاصــة.

وقــد يكــون مــن الطبيعــي أن يغلــب عــىل نوعيــة الطــرح 

الفكــري والدعــوي يف أكــرث هــذه املقامــات توخــي البســيط 

من املعلومات وااألفكار والتوجيهات. وال غرابة إن إكتست 

الــدارس يف  هــذا الطابــع يف مجملهــا. لكــن عنــد تدقيــق 

مضامينها يجد إحتواءها عىل لفتات بعيدة الغور، عميقة 

بســمة  لديــه  الحكمــة  بتوصيــف  لنــا  ســمح  مــام  امللمــح، 

)العمــق( الــذي تثبتــه أمثلــة وافــرة، نــورد بعضهــا.

مــا  كثــريا  توجــب مطابقتهــا:  الحقيقــة ال  ــــــ مشــاكلة  أ 

مــن  فئــات  الجائــرة  والحكومــات  البائســة،  األحــوال  تدفــع 

عــن رفضهــا يف  التعبــري  الشــباب إىل  النــاس وخصوصــا 

تصــادف  وقــد  العنيــف.  والرفــض  العارمــة  الثــورة  صــورة 

أحوالهــم نزعــة تديــن تتطلــع للتغــري الجــذري، بإنتهــاج أعنــف 

الوسائل، عىل إعتبار اإلسالم ثورة ضد الظلم، واإلنحراف. 

الرغــم مــن أن اإلســالم يف العديــد مــن جوانبــه هــو  وعــىل 

كذلــك، إال أن مطابقــة الســلوك مــع الحقيقــة الدينيــة قــد 

تلتبــس عــىل كثرييــن، بتضليــل مــن املشــاكلة بــني الحقيقــة 

الشــعارات  تُركــب  وقــد  اإلنحرافــات  فتنجــم  وموهومهــا، 

الجاهليــة عــىل املبــدأ اإلســالمي فيعطــي اإلنطبــاع عــىل أنــه 

كذلــك عــىل الحقيقــة، وتحوطــا لهــذا التلبيــس الخطــري يــرى 

ســامحة الشــيخ أيب الحســن النــدوي: رضورة وجــود الدعــوة 

والحركــة اإلميانيــة القوميــة، مبضمونهــا ومقوماتهــا ورجالهــا، 

متــأل الفــراغ الــذي نشــأ عــن مســاوئ العــرص وحضارتــه , أمــا 

عــدم وجودهــا فســتملؤه الحــركات واإلتجاهــات املنحرفــة 

تحــت شــعارات زائفــة باســم اإلســالم كالثوريــة تجــرف إليهــا 

القــوى الشــبابية وكل املتربمــني بواقــع األمــة املريــر، والعــرص 

تكــن فتنــة يف األرض وفســاد  الكئيــب )10(:)إال تفعلــوه 

كبري(النــور: 29

الجســم  الســيايس يف  العضــو  تضخــم  تجنــب  ــــ  ب 

مــن  كثــري  عــىل  األمــة  أحــوال  أثــرت  املنســجم:  اإلســالمي 

حركات اإلحياء اإلسالمي، ومنظريها وملهميها، فأصطبغت 

كتاباتهم بصبغة تفسريية سياسية ملبادئ وأحكام اإلسالم، 

النظــر واإلرشاف عــىل كل  تدفــع باملتتلمذيــن عليهــا إىل 

اإلســالم مــن النافــذة السياســية وحدهــا بــدءا مــن العقائــد 

إىل املعامــالت واألخــالق وحتــى العبــادات. يف حــني أن 

الحقيقــة اإلســالمية تتســم بالتناســق املعجــز الدقيــق بــني 

أجــزاء جســمها املحكــم الصنعــة.

النــدوي  الحســن  أيب  الشــيخ  ســامحة  مــن  وإدراكا 

رحمــه اللــه تعــاىل للتشــوه الــذي ميكــن أن يلحــق بالحقيقــة 

اإلســالمية بتضخــم جانــب فيهــا عــىل غــري طبيعتــه دعــا يف 

أكــرث مــن مقــام إىل رضورة تجنــب املبالغــة يف تســيييس 

عرض اإلسالم وتفسريه، واملبالغة يف التنظري ووضعه عىل 

مســتوى الفلســفات، فحقائقه هي أصوله الباقية والدامئة 

)11(.وقــد يكــون مــن املفيــد يف هــذا الســياق إعــادة قــراءة 

والتحــوالت  املســتجدات  ضــوء  عــىل  السياســية  نظراتــه 

التــي ميــر بهــا العــامل اإلســالمي، خصوصــا ماتضمنتــه مــن 

مالحظــات عــىل مــا ميكــن أن يكــون عليــه األداء اإلســالمي 

قبيــل أو أثنــاء التمكــني اإلســالمي.

ج ــ الحضارة الداعية: تشدنا الحكمة الدعوية الندوية 

اإلبداعــي  والــرثى  العمــق  لنــا  تؤكــد  لفتــة حضاريــة،  إىل 

بهــا األجــواء  التــي خلفهــا تعبــق  باقــة العطــاء الدعــوي  يف 

معــامل  يشــيدون  وهــم  املســلمني  نبــه  فقــد  اإلســالمية. 

حياتهم املعارصة إىل أهمية متثيل الحضارة اإلسالمية يف 

منجــزات املســلمني الحضاريــة املعــارصة ,، دعــوة صامتــة 

لإلســالم )12( ذالــك أن األثــر الفكــري والنفــي لقســامت 

املنجــز الحضــاري بليغــة بعيــدة الغــور؛ فالقيــم التــي تنطــوي 

تبعــث  بهــا أشــياء الحضــارة ومظاهرهــا املاديــة،  تنطــق  أو 

رســائل محــددة تخاطــب الفكــر والوجــدان.
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د – احتهــاد الشــارع: الــذي يــرع يف تــداول مــا ينــزل 

إليــه مــن خالفــات فقهيــة أوكالميــة أي خالفــات الــرأي يف 

كــام  اآلراء املختلفــة  تحتمــل  إجتهاديــة  بطبيعتهــا  مســائل 

املجتهديــن  بــني  العلمــي  املســتوى  عــىل  مألــوف  هــو 

والفقهــاء والعلــامء مبناهــج االســتنباط. فيتدوالهــا الشــارع 

بعقليــة ونفســية العامــة الذيــن تتبايــن مســتوياتهم الثقافيــة، 

فيفشــو بينهــم النــزاع والتعصــب الــذي قــد يأخــذ مــداه إىل 

املواجهــات العنيفــة. لــذا ينصــح موالنــا أبــو الحســن النــدوي 

خالفاتهــم  يتداولــوا  بــأن  ومقامــه  العلــم  بحفــظ  العلــامء 

العلميــة وفــق قواعدهــا وآدابهــا، وتجنيــب العــوام الخــوض 

الشــارع  الخالفيــة إىل  تنزيــل املســائل  قال:عــدم  كــام  أو 

)13(. وبالطبــع فاألســاليب املناســبة لتحقيــق ذلــك كثــرية، 

وقــد يكــون أجداهــا تعليــم العلــامء مريديهــم والعامــة أن مــا 

يتناهــي إىل أســامعهم مــن خالفــات بــني العلــامء والفقهــاء 

شأن علمي طبيعي، وليس لهم الخوض فيه عىل اعتبارهم 

ال يحــوزون التأهيــل العلمــي، فيصــري األمــر كالجاهــل بالطب 

قــد  عالجيــة  وصفــات  املــرىض  بإعطــاء  لنفســه  ويســمح 

ترضهــم أو تــودى بهــم. فبــام للعلــامء مــن منزلــة مســموعة 

مطاعــة مــن مريديهــم قــد يرعــوي العامــة عــن الخــوض فيــام 

ال يصــح منهــم الخــوض فيــه، مــع إلتــزام االقتــداء كل مبــن يأتــم 

بــه دون كبــري طعــن عــىل املخالــف.

ه ــ أنسنة الدين: عىل الرغم من أحكام ورشائع اإلسالم 

يرهــا اللــه تعــاىل للمكلفــني يك تكــون يف متنــاول االلتــزام 

التنزيــه  يحفــظ عليهــا  اإللهــي  فــإن مصدرهــا  وتــركا،  فعــال 

الفكــر  عنــه  يتفتــق  مــا  منزلــة  إنزالهــا  األنســنة، مبعنــى  عــن 

البري من إبداعات ونظم، وآدائها وفق تعبرياتهم اللغوية 

واالصطالحيــة التــي مهــام بلغــت عبقريتهــا تظــل يف حــدود 

نقــص وعرضــة  مــن  يعتــوره  ومــا  البــري  اإلمــكان واإلبــداع 

التبدل والتغيري، لذا فمن الحكمةـ ــ كام يرى الشيخ الندوي 

ـــ رضورة تنبه الدعاة إىل خطورة تأدية أحكام الدين: فرائض 

وتريعــات مبضاهاتهــا مبــا تعــارف عليــه البــر مــن عوائــد 

ومامرســات وأنظمــة واحتياجــات، أي التنبيــه عــىل خطــورة 

املصطلــح يف نقــل الحقائــق الدينيــة والرتخــص مــن بعضهــم 

يف إطالقاتها عىل ما يشابهها من دالالت قد تبدو لغوية أو 

مامرسات اجتامعية أو رجاءات نفسية أو جسامنية )14(.

و ــــ قــوة املســلم: القــوة يف اإلســالم واملســلمني هــي 

األصــل، أمــا الضعــف والنقــص والهــوان فأعــراض ال تُخــرج 

وحدهــا مــن حظــرية اإلســالم لكنهــا تضعــف الفاعليــة، وتُؤخــر 

الواجــب عــىل  مــن  لهــذا كان  والنــرص.  اإليجــايب،  اإلنجــاز 

املســلمني إمتــالك القــدرة عــىل النفــع والــرضر)15(، أي 

أسباب القوة يك يتمكنوا من النفع عىل إقتدار حني يكون 

املوقف يقتضيه، واملقدرة عىل الرضر حني يقتى ذلك 

العــدل ودفــع الصائــل والعــدوان

3 – رصاحة القول

حملــت عناويــن رســائل عديــدة أليب الحســن النــدوي كلمــة 

)رصيحــة( أو مــا تفيده*مضافــة للجهــة املخاطبــة بالقــول، 

كالعــرب ومــرص وإيــران وغريههــا، مــام يكشــف عــن خاصيــة 

يف  الرصيــح  القــول  وهــي  لديــه،  الحكمــة  خصائــص  مــن 

املقــام الــذي يقتضيهــا. وقــد لــزم هــذا الســنن يف قضايــا 

كثــرية، كاألزمــات التــي عرضــت لهــا بعــض البــالد اإلســالمية، 

والتقصــري أو األخطــاء وحتــى بعــض االنحرافــات التــي تظهــر 

لــدى العــرب خصوصــا بإعتبارهــم حملــة الدعــوة اإلســالمية 

اإلســالم  ممثــيل  حتــى صــاروا  للعــامل  األوائــل، وحامليهــا 

ينــج  اآلخريــن. ومل  لــدى  والقبيــح  الحســن  الوجهــني  عــىل 

مــن املصارحــة الندويــة الدعــاة وومثلــوا اإلحيــاء اإلســالمي. 

مــن وجــوب  يــراه  مــا  ـ  مثــال  ـ  الشــعوب اإلســالمية  وكذلــك 

اإلســالمية  الشــعوب  بــني  املدمــر  الــرصاع  حــاالت  إنتهــاء 

والحــكام)16(، وتبــدو األهميــة القصــوى للحكمــة الرصيحــة 

هــذه يف املنعطــف الخطــري الــذي متــر بــه أمتنــا اإلســالمية 

يف هــذه األيــام، وعــودة الرصاعــات املذهبيــة والطائفيــة، 

إثــر انتهــاء الخالفــات األيديولوجيــة بــني الحكومــات والــدول.

4 – الرمزية

الحســن  أيب  الشــيخ  لــدى  الشــاعرة  للطبيعــة  أن  ال شــك 

النــدوي أثــر شــديد الوضــوح يف عطائــه الفكــري والدعــوي، 

فأنطبع بها منهجه الحكيم، فخرجت عىل صورة حكم رمزية 

تــؤدى معــاين بليغــة نأخــذ بعضهــا:

أ ــ الدنيا وقف: فشــبه إســتخالف اإلنســانية يف األرض 

بالوقــف الــذي يقتــى أن يتـُـرصف فيــه وفــق رشط الواقــف، 
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لكــن أكــرث النــاس تعســفوا يف األمــر وخالفــوه، وذهبــوا يف 

اإلنتفــاع بالوقــف حســب مبتغياتهــم وشــهواتهم. ومــن حــق 

العنــرص البــري الــذي أنتهكــت حقوقــه يف اإلنتفــاع بريــع 

الوقف كام أذن مالكه الحقيقي واشرتط أن يرفعوا الدعاوى 

بــرد الحــال  أمــام محاكــم لتُوقــف العــدوان وتأمــر  القضائيــة 

إىل نصابهــا. لكــن العجيــب أن املدعــى عليهــم هــم القضــاة 

أنفسهم، يف حني أن املنتظر أن من يقيم املحكمة ويعملوا 

عــىل اإلنصــاف ليســوا مؤهلــني لهــذا بحكــم الحــال، ويقصــد 

املســلمني الذيــن وضــح ورســم لهــم صاحــب الوقــف كيفيــة 

االنتفــاع بــه، وأقامهــم نظــارا عليــه. والحــل غــري متــأىت إال مــن 

خــالل مصلحــة األوقــاف يف هــذه األمــة التــي عليهــا حشــد 

قدراتها الدعوية من خطباء ودعاة لإلصالح وجمع الكلمة، 

وتجنــب القضايــا الخالفيــة )17(.

ب ــــ هــزة األرض وخصوبــة قلــوب املؤمنــني: عالمتــان 

مــن عالمــات الحيــاة الحيــة عــىل الحقيقــة ال املجــاز هــام: 

الحركة القوية الواثقة والخصوبة املنتجة املثمرة. وإدراكهام 

يف عــامل املــادة مــن أيــر املــدركات. لكــن ســرب القلــوب 

والنفوس للعثور عليهام ال يتُاح إال من خالل منهج اإلميان 

الربــاين الفيــاض. لهــذا فحركــة قلــب املؤمــن الســاجد تهــز 

أرض الركون للامدية الطاغية، وتُحجم سطوتها عىل الكيان 

نفــس وفكــر وقلــب هــي  مــن  اللطيفــة  قــواه  اإلنســاين يف 

إنســانيته باستســالمه  يفقــد  إنســانا  بــه  الــذي كان  جوهــره 

وخنوعــه لعرامــة الشــهوات وثقــل املــادة. ســجدة ـــــ كــام قــال 

ســامحته ــ تهز األرض بها تقاوم ســطوة املادية )18( حينئذ 

تصــري األرض الخصبــة يف قلــوب املؤمنــني )19(.

أنظر قوله:” ألفت أنظاركم إىل أرض غري هذه األرض، 

قلام حظيت من البالد اإلسالمية باهتامم وعناية، أال وهي 

زاخــرة،  ثــروات  فإنهــا ذات  اإلســالمية،  أمتنــا  قلــوب  أرض 

وخزائــن ثــرة، وقــوى وطاقــات مكنونــة ال يعلــم مداهــا إال اللــه، 

نعــرف قدرهــا، ونربزهــا، ونســتخدمها،  أن  الواجــب  ومــن 

ونهيــئ لهــا فرصــة العمــل والتأثــري( )20(.

النــدوي  نخلــص إىل أن خطــاب الشــيخ أيب الحســن 

الــذي اســتقطب كــام نوعيــا مــن قضايــا الدعــوة  الدعــوي 

اإلســالمية املعــارصة، قــد وســمته حكمتــه الجليلــة، فــرتك 

بهــذا لألجيــال مــا تســتضئ بــه يف مســارها يف الدعــوة إىل 

اللــه وتنســج عــىل منوالــه، ملــن أتــاه اللــه القلــب املضيــئ 

بأنــوار اإلميــان، والعقــل املســتنري بحكمــة القــرآن وخــري األنــام 

صــىل اللــه عليــه وســلم.
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الرياضة يف اإلسالم

الدكتور حسن تيسري عبدالرحيم شموط
أستاذ مشارك يف كلية الريعة يف جامعة جرش، األردن

املقدمة

العاملــني والصــالة والســالم عــىل أرشف  للــه رب  الحمــد 

وبعــد املرســلني، 

الرياضــة املفيــدة  فقــد حــث اإلســالم عــىل مامرســة 

النافعــة، وجعلهــا أداة لتقويــة الجســم، ألنــه يريــد للمســلم 

أن يكــون قويــاً يف بدنــه، ويف عقلــه، وقــد ربــط تعــاىل بــني 

اإلعــداد البــدين والبــني الجهــاد يف ســبيل اللــه تعــاىل فقــال 

بَــاِط  ٍة َوِمــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اْســتَطَْعتُم مِّ واْ لَُهــم مَّ اللــه تعــاىل: }َوأَِعــدُّ

الَْخيْــِل تُرِْهبُــوَن ِبــِه َعــْدوَّ اللّــِه َوَعُدوَّكُــْم وَآَخِريــَن ِمــن ُدونِِهــْم الَ 

ٍء يِف َســِبيِل اللـّـِه  تَْعلَُمونَُهــُم اللـّـُه يَْعلَُمُهــْم َوَمــا تُنِفُقــواْ ِمــن يَشْ

يـُـَوفَّ إِلَيُْكــْم َوأَنتُــْم الَ تُظْلَُمــوَن{ )األنفــال:60(. وهــذا خطــاب 

عام يشــمل كل املســلمني رجاالً ونســاًء، فعليهم إعداد كل 

مــا يســتطيعون مــن قــوة، كــام أن الجســم القــوي أقــدُر عــىل 

أداء التكاليف الدينيّة والدنيويّة، فكان حال النبي صىل الله 

عليــه وســلم وصحابتــه رضــوان عليهــم االهتــامم باملامرســات 

التي تقوي الجسم، ولبيان مدى اهتامم اإلسالم بالرياضة؛ 

جــاء هــذا البحــث بعنــوان: » الرياضــة يف اإلســالم«.

أهداف الدراسة

تكمن أهمية الدراسة يف األمور التالية:

1- بيان اهتامم اإلسالم بالرياضة.

2- حث املسلم عىل مامرسة الرياضة.

3- توضيح ضوابط الريعة ملامرسة الرياضة.

منهج الدراسة

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وقمت باألمور التالية:

قمت يف هذا البحث بالرجوع إىل املصادر األصلية، . 1

ومل أحاول أن أوثق رأياً من غري مذهبه.

يف التوثيق، ابتدأت بكتابة اسم املؤلف الذي اشتهر . 2

به، ثم اسم الكتاب.

يف التوثيــق، إذا ذكــرت الكتــاب أول مــرة كنــت اذكــر . 3

معلوماته كامالً، فإذا تكرر ذكره اكتفيت باسم الشهرة 

للمؤلــف مــع اســم الكتــاب.

قمــت بعــزو األحاديــث الريفــة إىل كتــب الحديــث . 4

الريــف.

يف صفحــة املصــادر واملراجــع قمــت برتتيــب الكتــب . 5

هجائيــاً مبتــدأً باســم الشــهرة للمؤلــف ثــم اســم الكتــاب 

ثــم باقــي معلومــات النــر إن توفــرت.

خطة الدراسة

اشــتملت الدراســة عــىل مقدمــة وثالثــة مطالــب وخامتــة، 

كــام يــيل:

املقدمة.

املطلب األول: اهتامم اإلسالم بالرياضة.

املطلــب الثــاين: الرياضــة يف ســنة النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم.

املطلب الثالث: عالقة الرياضة بالجهاد يف سبيل الله.

املطلب الرابع: ضوابط مامرسة الرياضة يف اإلسالم.

- الخامتة: وفيها أهم النتائج.

املطلب األول: اهتامم اإلسالم بالرياضة

لقد اهتم اإلسالم بصحة األبدان، ووجه أفراده إىل االهتامم 

بأجســامهم ناهيــاً عــن كل مظاهــر الخمــول والكســل، وذلــك 

واضح جيل يف ســرية النبي صىل الله عليه وســلم وســنته، 
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ذلــك أّن القيــام باملهــام التــي كلــف اللــه تعــاىل اإلنســان بهــا 

من عبادة لله وخالفة يف األرض تحتاج إىل جهد وطاقات 

جســدية، حتــى يتــم أداؤهــا عــىل الوجــه األكمــل، لذلــك أثنــى 

النبــي -صــىل اللــه عليــه وســلم- عــىل املؤمــن القــوي، وأخــرب 

أنه خري من املؤمن الضعيف، حيث جاء يف الحديث عن 

أيب هريــرة - ريض اللــه عنــه- قــال: قــال رســول اللــه - صــىل 

اللــه  القــوي خــري وأحــب إىل  اللــه عليــه وســلم-« املؤمــن 

مــن املؤمــن الضعيــف ويف كل خــري)1(«. ويدخــل يف هــذا 

الحديــث أمــران:

األول: القــوة اإلميانيــة، وهــذا مــا أشــار إليــه النــووي رحمــه 

النفــس،  هنــا عزميــة  بالقــوة  واملــراد  يقــول:«  اللــه حيــث 

والقريحــة يف أمــور اآلخــرة، فيكــون صاحــب هــذا الوصــف 

إليــه  أكــرث إقدامــا عــىل العــدو يف الجهــاد، وأرسع خروجــاً 

وذهابــاً يف طلبــه، وأشــد عزميــة يف األمــر باملعــروف والنهــي 

عــن املنكــر، والصــرب عــىل األذى يف كل ذلــك، واحتــامل 

املشــاق يف ذات اللــه تعــاىل، وأرغــب يف الصــالة والصــوم 

واألذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها، 

ونحــو ذلــك)2(«.

الثــاين: القــوة البدنيــة، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن القيــم رحمــه 

الله، حني استدل بهذا الحديث يف كتابه الفروسية فصل 

مدح القوة والشجاعة وذم العجز والجنب)3(.

وقد أشار ابن القيم رحمه الله إىل أهمية الرياضة يف 

تقويــة البــدن والوقايــة مــن األمــراض، حيــث قــال:« والرياضــة 

املعتدلــة هــي التــي تحمــر فيهــا البــرة وتربــو ويتنــدى فيــه 

البــدن، وأمــا التــي يلزمهــا ســيالن العــرق فمفرطــة. وأي عضــو 

كــرثت رياضتــه قــوي وخصوصــا عــىل نــوع تلــك الرياضــة، بــل 

كل قــوة هــذا شــأنها، فــإن مــن اســتكرث مــن الحفــظ قويــت 

حافظته، ومن استكرث من الفكر قويت قوته املفكرة، ولكل 

عضــو رياضــة تخصــه فللصــدر القــراءة فليبتــدئ فيهــا مــن 

الخفية إىل الجهر بتدريج، ورياضة السمع بسمع األصوات 

والــكالم بالتدريــج فينتقــل مــن األخــف إىل األثقــل، وكذلــك 

رياضــة اللســان يف الــكالم، وكذلــك رياضــة البــرص، وكذلــك 

رياضــة املــي بالتدريــج شــيئا فشــيئا وأمــا ركــوب الخيــل 

ورمــى النشــاب والــرصاع واملســابقة عــىل األقــدام فرياضــة 

للبــدن كلــه وهــى قالعــة ألمــراض مزمنــة)4(«.

 املطلب الثاين: 
الرياضة يف سنة النبي صىل الله عليه وسلم

إّن ســنة رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم وســريته العطــرة 

الريفــة حافلــة باملواقــف واألحــداث واألقــوال التــي تشــهد 

مبكانــة النشــاط البــدين والريــايض يف اإلســالم. فلقــد كان 

رســول الله صىل الله عليه وســلم قوياً تظهر عليه آثار القوة 

البدنية، وهذا واضح جيل من خالل سريته صىل الله عليه 

وسلم، وسنذكر أمثلة عديدة من مامرسته صىل الله عليه 

وســلم للرياضــة، أو حثــه عليهــا:

أوالً: رياضة امليش

كان النبي صىل الله عليه وسلم يحرص عىل املي . 1

باســتمرار، وقــد ثبــت عنــه صــىل اللــه عليــه وســلم أنّــه 

كان يخــرج ماشــياً يف كثــري مــن األوقــات، ومــن ذلــك: 

عــن ابــن عمــر ريض اللــه عنهــام قــال: كان النبــي صــىل 

اللــه عليــه وســلم يــأيت قبــاء راكبــاً وماشــياً)5(.

 ويف حديــث آخــر: كان صــىل اللــه عليــه وســلم يخــرج 

إىل العيديــن ماشــياً، ويرجــع ماشــياً)6(.

عــن ابــن عبــاس – ريض اللــه عنهــام - أّن النبــي صــىل . 2

اللــه عليــه وســلم كان إذا مــى مــى مجتمعــاً ليــس 

فيــه كســل)7(.

 ومعنى أنّه صىل الله عليه وسلم كان ميي مجتمعاً، 

أي أنّه كان شــديد الحركة، قوي األعضاء، غري مســرتخ 

يف املي)8(.

عــن أيب عتبــة - ريض اللــه عنــه - أّن النبــي صــىل اللــه . 3

عليــه وســلم كان إذا مــى أقلــع)9(.

 ومعنى أنّه صىل الله عليه وســلم كان إذا مى أقلع، 

أي أنّــه ميــي بقــوة كأنــه يرفــع رجليــه مــن األرض رفعــاً 

قويــاً)10(.

عن أيب هريرة – ريض الله عنه - أنّه قال: » وما رأيت . 4

عليــه  اللــه  اللــه صــىل  رســول  مــن  أرسع يف مشــيته 

وســلم، كأّن األرض تطــوى لــه، إنّــا لنجهــد أنفســنا وإنــه 

لغــري مكــرتث)11(«.

عــن جابــر- ريض اللــه عنــه - قــال: شــكا نــاس إىل رســول . 5
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بهــم،  فدعــا  املــي؛  وســلم  عليــه  اللــه  صــىل  اللــه 

وقــال: »عليكــم بالنســالن«، فنســلنا؛ فوجدنــاه أخــف 

علينــا)12(.

 وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم حــث مــن أصابــه اإلعيــاء مــن

 املي العادي أن يستخدموا يف مشيتهم النسالن، 

وهــو املــي الريــع الــذي فيــه عــدو)13(.

 وقــد ذكــر ابــن القيــم رحمــه اللــه أنــواع املــي، ورأى أنـّـه 

ينقســم إىل عــرة أنــواع هــي)14(:

األول: التــاموت، فــإن املــايش يتــاموت يف مشــيه وميــي 

قطعــة واحــدة كأنــه خشــبة محمولــة وهــي مشــية مذمومــة 

قبيحــة.

بانزعــاج  ميــي  بــأن  األهــوج،  الجمــل  مــي  الثــاين: 

واضطــراب. وهــي مشــية مذمومــة أيضــاً، وهــي دالــة عــىل 

خفــة عقــل صاحبهــا وال ســيام إن كان يكــرث اإللتفــات حــال 

وشــامال. مشــيه ميينــاً 

الهــون، وهــي مشــية عبــاد الرحمــن كــام  الثالــث: مشــية   

وصفهــم اللــه بهــا يف كتابــه فقــال: »وعبــاد الرحمــن الذيــن 

» )الفرقــان: 63( ميشــون عــىل األرض هونــاً 

الرابع: السعي.

الخامس: الرمل، وهو رسعة املي مع تقارب الخطا.

الســادس: النســالن، وهــو العــدو الخفيــف الــذي ال يزعــج 

املــايش.

ــابع: الخــوزىل، وهــي مشــية التاميــل وهــي مشــية يقــال  الس

إن فيهــا تكــرا وتخنثــا.

الثامن: القهقري، وهي املشية إىل وراء.

التاسع: الجمزى، وهي مشية يثب فيها املايش وثباً.

العارش: مشية التبخرت، وهي مشية أويل العجب والتكرب.

ثانياً: رياضة الجري.

عن عائشة ريض الله عنها أنها كانت مع النبي صىل . 1

الله عليه وسلم يف سفر وهي جارية، فقال ألصحابه: 

تقدموا، فتقدموا. ثم قال: تعاِل أســابقك، فســابقته؛ 

فسبقته عىل رجيل. فلام كان بعد خرجت أيضاً معه 

تعــال  قــال:  ثــم  يف ســفر، فقــال ألصحابــه: تقدمــوا. 

الــذي كان وقــد حملــت اللحــم،  أســابقك، ونســيت 

فقلــت: وكيــف أســابقك يــا رســول اللــه وأنــا عــىل هــذه 

الحــال؟ فقــال: لتفعلــن. فســابقته، فســبقني، فقــال: 

هــذه بتلــك الســبقة)15(.

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم مــارس رياضــة الجــري بــل كان صــىل اللــه عليــه 

وســلم يســابق زوجتــه ريض اللــه عنهــا.

عن ســلمة – ريض الله عنه – قال: فبينام نحن نســري . 2

قــال: وكان رجــل مــن األنصــار  راجعــني إىل املدينــة، 

أال مســابق  يقــول:  قــال: فجعــل  ا)16(،  َشــدًّ يُســبق  ال 

إىل املدينــة؟ هــل مــن مســابق؟ فجعــل يعيــد ذلــك، 

تكــرُِم كرميــاً،  أَمــا  قلــت:  فلــام ســمعت كالمــه  قــال: 

وال تهــاُب رشيفــاً ؟ قــال: ال. إال أن يكــون رســول اللــه 

صــىل اللــه عليــه وســلم. قــال: قلــت يــا رســول اللــه ! 

بــأيب وأمــي! ذرين فألســابق الرجــل. قــال: إن شــئت. 

قــال: قلــت: اذَهــْب إليــَك. وثنيــُت رِجــيل فطفــرُْت)17( 

أو رشفــني  عليــه رشفــاً)18(  فربطــت  قــال:  فعــدوُت. 

أْســتبقي نََفــي. ثــم عــدوت يف إثــره، فربطــت عليــه 

ثــم إيّن رفعــت حتــى ألحقــه. قــال:  أو رشفــني.  رشفــاً 

فأُصكُّــه)19( بــني كتفيــه. قــال: قلــت قــد ُســِبقت واللــه. 

قــال: أنــا أظــّن. قــال: فســبقتُُه إىل املدينــة)20(.

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

وسلم أقر ما حدث أمامه من تسابق عىل األقدام بني 

صحابتــه رضــوان اللــه عليهــم.

عــن ابــن عبــاس – ريض اللــه عنهــام – قــال: » قــدم . 3

فقــال  اللــه عليــه وســلم وأصحابــه  اللــه صــىل  رســول 

املركــون: إنــه يقــدم عليكــم وقــد وهنهــم حمــى يــرثب. 

فأمرهم النبي صىل الله عليه وسلم أن يرملوا األشواط 

الثالثة، وأن ميشوا ما بني الركنني ومل مينعه أن يأمرهم 

أن يرملــوا األشــواط كلهــا إال اإلبقــاء عليهــم)21(«.

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

الثالثــة  األشــواط  يرملــوا يف  أن  الصحابــة  أمــر  وســلم 

األوىل مــن طــواف القــدوم، أي أن يهرولــوا بــأن يرعــوا 

املــي مــع تقــارب الخطــوات وهــز املنكبــني)22(.
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ثالثاً: رياضة املصارعة

- عن سعيد بن جبري – ريض الله عنه - أّن رسول الله صىل 

اللــه عليــه وســلم كان بالبطحــاء فــأىت عليــه يزيــد بــن ركانــة أو 

ركانــة بــن يزيــد ومعــه أعنــز لــه، فقــال: يــا محمــد؛ هــل لــك 

أن تصارعنــي ؟ فقــال: مــا تســبقني؟ قــال: شــاة مــن غنمــي. 

لــك يف  قــال ركانــة: فهــل  فصارعــه فرصعــه، فأخــذ شــاة. 

العــودة ؟ قــال: مــا تســبقني ؟ قــال: أخــرى. ذكــر ذلــك مــراراً، 

فقــال: يــا محمــد واللــه مــا وضــع أحــد جنبــي إىل األرض ومــا 

أنــت بالــذي ترصعنــي فأســلم، ورد عليــه رســول اللــه صــىل 

اللــه عليــه وســلم غنمــه)23(.

رابعاً: رياضة السباحة

اللــه  بــن عبــد  رأيــت جابــر  قــال  ربــاح  بــن أيب  عــن عطــاء   -

يرمتيــان،  عنهــام  اللــه  األنصاريــني ريض  عمــري  بــن  وجابــر 

فمــل أحدهــام، فقــال لــه صاحبــه: أجلســت، أمــا ســمعت 

رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم يقــول« كل يشء ليــس 

مــن ذكــر اللــه فهــو لهــو وســهو إال أربــع خصــال: مــي الرجــل 

بــني الغرضــني)24(، وتأديبــه فرســه، ومالعبتــه أهلــه، وتعلــم 

الســباحة)25(«.

وقد نقل املناوي يف أهمية السباحة قول عبدامللك 

للشــعبي: » قال عبد امللك للشــعبي: علم ولدي العوم، 

يســبح  مــن  يجــدون  يكتــب عنهــم، وال  مــن  يجــدون  فإنّهــم 

عنهــم«)26(.

خامساً: رياضة الفروسية وركوب الخيل

عن عروة بن الجعد – ريض الله عنه - عن النبي صىل . 1

اللــه عليــه وســلم قــال:« الخيــل معقــود يف نواصيهــا 

الخــري إىل يــوم القيامــة)27(«.

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

وسلم بني أّن الخيل يف نواصيها الخري والربكة، وذلك 

ال يكــون إال إذا كان اتخاذهــا يف الطاعــة أو يف األمــور 

املباحــة)28(.

عــن أنــس - ريض اللــه عنــه - » اســتقبلهم النبــي صــىل . 2

اللــه عليــه وســلم عــىل فــرس ُعــْري مــا عليــه رسج، يف 

عنقــه ســيف)29(«.

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

فــإّن  بلــغ مــن الفروســية حــد اإلتقــان،  وســلم كان قــد 

الركــوب املذكــور ال يفعلــه إال مــن أحكــم الركــوب وأدمــن 

عــىل الفروســية)30(.

عــن أنــس بــن مالــك ريض اللــه عنــه ثــم أن أهــل املدينــة . 3

فزعــوا مــرة فركــب النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم فرســاً 

أليب طلحــة كان يقطــف أو كان فيــه قطــاف)31(، فلــام 

فــكان بعــد  قــال: وجدنــا فرســكم هــذا بحــراً)32(.  رجــع 

ذلــك ال يُجــارى)33(.

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم أثبــت شــجاعته املتناهيــة حيــث أرسع ممتطيــاً 

أفــزع  مــا  ليكتشــف  عنــه  اللــه  فــرس أيب طلحــة ريض 

النــاس، وفيــه بيــان عظيــم بركتــه ومعجزتــه يف انقــالب 

الفــرس رسيعــاً بعــد أن كان بطيئــاً)34(.

عن نافع عن ابن عمر - ريض الله عنهام – قال: سابق . 4

رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم بــني الخيــل التــي 

أَمُدهــا  ــرت)35(، فأرســلها مــن الحفيــاء، وكان  قــد ُضمِّ

ثنيــة الــوداع. فقلــت ملــوىس: فكــم كان بــني ذلــك ؟ 

قال: ســتة أميال أو ســبعة. وســابق بني الخيل التي مل 

ــر، فأرســلها مــن ثنيــة الــوداع، وكان أَمُدهــا مســجد  تُضمَّ

بني زريق. قلت: فكم بني ذلك ؟ قال: ميل أو نحوه. 

وكان ابــن عمــر ممــن ســابق فيهــا)36(.

يقول النووي رحمه الله يف وجه الداللة من الحديث:« 

وفيه جواز املسابقة بني الخيل وجواز تضمريها، وهام 

مجمــع عليهــام للمصلحــة يف ذلــك، وتدريــب الخيــل 

لذلــك  وإعدادهــا  الجــري  عــىل  ومترنهــا  ورياضتهــا، 

لينتفــع بهــا عنــد الحاجــة يف القتــال كــراً وفــراً)37(«.

ويف  اللــه:«  رحمــه  العســقالين  حجــر  ابــن  ويقــول 

الحديــث مروعيــة املســابقة، وأنّــه ليــس مــن العبــث 

تحصيــل  إىل  املوصلــة  املحمــودة  الرياضــة  مــن  بــل 

الحاجــة)38(«. عنــد  بهــا  واالنتفــاع  الغــزو،  املقاصــد يف 

سادساً: رياضة ركوب الجامل

- عــن أنــس - ريض اللــه عنــه – قــال: كان للنبــي صــىل اللــه 

عليــه وســلم ناقــة تســمى العضبــاء، وكانــت ال تُســبق. فجــاء 
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أعرايب عىل قعود)39( فسبقها. فشّق ذلك عىل املسلمني 

حتــى عرفــه)40( فقــال: حــق عــىل اللــه أن ال يرتفــع يشء مــن 

الدنيــا إال وضعــه)41(«.

يقــول ابــن حجــر – رحمــه اللــه -:« ويف الحديــث اتخــاذ 

اإلبــل للركــوب واملســابقة عليهــا)42(«.

سابعاً: رياضة الرمي أو الرماية

عن عقبة بن عامر – ريض الله عنه - أنّه قال: سمعت . 1

رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم وهــو عــىل املنــرب 

يقول« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة«: أال إّن القوة 

الرمــي، أال إّن القــوة الرمــي، أال إّن القــوة الرمــي)43(«.

يقــول الشــوكاين رحمــه اللــه يف تكــراره صــىل اللــه عليــه 

وسلم لعبارة )أال إّن القوة الرمي(: »كرر ذلك للرتغيب 

يف تعلمــه وإعــداد آالتــه، وفيــه دليــل عــىل مروعيــة 

االشتغال بتعليم آالت الجهاد، والتمرن فيها، والعناية 

يف إعدادها، ليتمرن بذلك عىل الجهاد ويتدرب فيه 

ويــروض أعضاءه)44(«.

عن عقبة بن عامر – ريض الله عنه - أنّه قال: سمعت . 2

رســول اللــه صلـــى اللــه عليـــه وســلم يقــول« مــن علــم 

الرمــي ثــم تركــه فليــس مّنــا أو قــد عــى)45(«.

ســمعت ســلمة بــن األكــوع - ريض اللــه عنــه – قــال: . 3

مــّر النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم عــىل نفــر مــن أَســلم 

ينتضلــون)46(، فقــال النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم:« 

ارمــوا بنــي إســامعيل، فــإّن أباكــم كان راميــاً، ارمــوا وأنــا 

مــع بنــي فــالن. قــال: فأمســك أحــُد الفريقــني بأيديهــم، 

فقــال رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم: مــا لكــم ال 

ترمــون ؟ قالــوا: كيــف نرمــي وأنــت معهــم ؟ فقــال النبــي 

صــىل اللــه عليــه وســلم: ارمــوا فأنــا معكــم كلكــم)47(«.

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

كانــوا  الذيــن  عليهــم  اللــه  رضــوان  الصحابــة  حــث  وســلم 

يتســابقون فيــام بينهــم بالرمــي بــأن يســتمروا عــىل ذلــك بــل 

وشــجعهم عــىل هــذا األمــر مبشــاركته صــىل اللــه عليــه وســلم 

فعليــا معهــم، ويف ذلــك داللــة عــىل فضــل الرمــي.

عــن ســعد بــن أيب وقــاص - ريض اللــه عنــه - أّن النبــي . 4

صــىل اللــه عليــه وســلم قــال: »عليكــم بالرمــي فإنــه خــري 

لعبكــم)48( ».

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

بــه  وســلم حــّث عــىل الرمــي، واعتــربه خــري مــا يلعــب 

اإلنســان.

عــن عقبــة بــن عامــر – ريض اللــه عنــه - قــال: ســمعت . 5

يقــول:« ســتفتح  اللــه عليــه وســلم  اللــه صــىل  رســول 

عليكــم أرضــون، ويكفيكــم اللــه، فــال يعجــز أحدكــم أن 

بأســهمه)49(«. يلهــو 

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم حــّث املســلمني عــىل أن يلهــو برمـــي الســهام 

رغــم مــا مــّن اللــه عليهــم مــن فتــح لــألرايض وخــري كثــري.

ثامناً: اللعب بالحراب

- عــن عائشــة - ريض اللــه عنهــا – قالــت: واللــه لقــد رأيــت 

رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم يقــوم عــىل بــاب حجــريت 

والحبشــة يلعبون بحرابهم يف املســجد، ورســول الله صىل 

اللــه عليــه وســلم يســرتين بردائــه لــيك أنظــر إىل لعبهــم، ثــم 

يقــوم مــن أجــيل حتــى أكــون أنــا التــي أنــرصف. فاقــدروا قــدر 

الجاريــة الحديثــة الســن الحريصــة عــىل اللهــو)50(.

وجــه الداللــة مــن الحديــث أّن النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم أقــر أهــل الحبشــة عــىل لعبهــم بالحــراب، ويف ذلــك 

اللــه  لزوجــه عائشــة - ريض  بــل ســمح  دليــل عــىل جــوازه، 

عنهــا - أن تنظــر إىل لعبهــم. يقــول النــووي - رحمــه اللــه-: 

» فيــه جــواز اللعــب بالســالح ونحــوه مــن آالت الحــرب يف 

املســجد، ويلتحــق بــه مــا يف معنــاه مــن األســباب املعينــة 

عــىل الجهــاد وأنــواع الــرب)51(«.

 املطلب الثالث: 
عالقة الرياضة بالجهاد يف سبيل الله

يــدرك اإلســالم أهميــة اإلعــداد البــدين للمســلم مــن أجــل 

تنشــئة جيــل قــادر عــىل الجهــاد يف ســبيل اللــه، لــذا فقــد 

األنشــطة  بعــض  بــني  اللــه عليــه وســلم  ربــط رســول صــىل 

الرياضيــة وبــني الجهــاد يف ســبيل اللــه، كــام أنّــه أكــد أشــد 

التأكيــد عــىل تلــك الرياضــات التــي تخــدم أهــداف الجهــاد 

ومقوماتــه كركــوب الخيــل، والرمــي بالقــوس والنبــل، وأوضــح 
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ثــواب ذلــك للمســلم. فقــد جــاء عــن عقبــة بــن عامــر – ريض 

اللــه عنــه - أنّــه قــال: ســمعت رســول اللــه صــىل اللــه عليــه 

وســلم وهــو عــىل املنــرب يقــول« وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم 

مــن قــوة »: أال إّن القــوة الرمــي، أال إّن القــوة الرمــي، أال إّن 

القــوة الرمــي)52(«. وعــن أيب نجيــح الســلمي ريض اللــه عنــه 

قــال ســمعت رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم يقــول:« 

مــن رمــى بســهم يف ســبيل اللــه فهــو لــه ِعــدل محــرَّر)53(«)54(.

 وحث الرسول صىل الله عليه وسلم عىل الفروسية، 

وسابق بني الخيل ودعا إىل ركوبها والتمرس عليها وطالب 

بتعهدها ورعايتها، فهي سالح املسلم يف الجهاد ومركبته 

التــي يكــر ويفــر وينــاور ويحــاور بهــا، بــل جعــل الخــري كلــه يف 

الخيــل كــام جــاء يف الحديــث الريــف عــن عــروة بــن الجعــد 

– ريض الله عنه - عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال: 

»الخيــل معقــود يف نواصيهــا الخــري إىل يــوم القيامــة)55(«. 

واملقصــود بالخيــل هنــا مــا يتخــذ للجهــاد والغــزو يف ســبيل 

اللــه، بــأن يقاتــل عليــه أو يربــط ألجــل ذلــك)56(، ويؤكــد هــذا 

املفهوم ما جاء عن أيب هريرة – ريض الله عنه – أنّه قال: 

قــال النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم:« مــن احتبــس فرســاً يف 

ســبيل اللــه، إميانــاً باللــه وتصديقــاً بوعــده، فــإّن ِشــبَعُه وِريَّــُه 

وروثــه وبولــه يف ميزانــه يــوم القيامــة)57(«. وعــن أيب هريــرة – 

ريض اللــه عنــه – أيضــاً أنـّـه قــال: قــال النبــي صــىل اللــه عليــه 

أجــر، ولرجــل ســرت، وعــىل  لرجــل  لثالثــة:  الخيــل  وســلم:« 

رجــل وزر. فأمــا الــذي لــه أجــر فرجــل ربطهــا يف ســبيل اللــه 

فأطال لها يف مرج أو روضة، فام أصابت يف ِطيَلها)58( من 

املرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنّها قطعت ِطيَلها 

فاستنَّت)59( رشفاً أو رشفني كانت أرواثها وآثارها حسنات 

له، ولـو أنّها مرت بنهر فربت ومل يرد أن يسقيها كان ذلك 

لــه حســنات. ورجــل ربطهــا تغنيــاً)60( وســرتاً وتعففــاً ومل ينــس 

حــق اللــه يف رقابهــا وظهورهــا، فهــي لــه كذلــك ســرت. ورجــل 

ربطهــا فخــراً وريــاًء ونــواًء)61( ألهــل اإلســالم فهــي وزر)62(«.

 املطلب الرابع: 
ضوابط مامرسة الرياضة يف اإلسالم

لكنــه وضــع  أنواعهــا،  الرياضــة بجميــع  حــث اإلســالم عــىل 

بــذات  أكانــت متعلقــة  الرياضــة، ســواء  ضوابــط ملامرســة 

هــذه  وأهــم  لهــا،  املامرســني  باألشــخاص  أم  الرياضــة، 

يــيل)63(: مــا  الضوابــط 

أوالً: وجوب سرت العورات:

فقد أجمع علامء املسلمني عىل وجوب سرت العورة، 

يقــول القرطبــي:« وال خــالف بــني العلــامء يف وجــوب ســرت 

العــورة عــن أعــني النــاس)64(«، فيجــب عــىل مامرس الرياضة 

ســرت عورتــه.

ثانياً: عدم اشتامل الرياضة عىل خطر محقق أو غالب:

فــإن إلقــاء النفــس إىل التهلكــة محــرم، كــام قــال تعــاىل: 

فعــىل  التهلكة«]البقــرة:195[،  إىل  بأيديكــم  تلقــوا  »وال 

بالنفــس  اإلرضار  إىل  يــؤدي  مــا  كل  يتجنــب  أن  املســلم 

ويجلــب لهــا األذى، وقــال صــىل اللــه عليــه وســلم: » ال رضر 

وال رضار)65(«.

فــإن كانــت الرياضــة خطــرة، أو يغلــب عــىل الظــن وجــود 

الخطر فيها، سواًء أكان هذا األذى والرضر يلحق بالالعب 

أو يلحقــه هــو بغــريه، فإنهــا ممنوعــة ؛ ألن مفهــوم الرياضــة 

يقــوم عــىل أســاس التمريــن دون إيــذاء أو رضر)66(.

ثالثاً: أال تلهي الرياضة عن واجب رشعي:

فعــىل املســلم أن ال تلهيــه الرياضــة عــن أداء الواجبــات 

الرعيــة التــي رشعهــا اللــه تعــاىل؛ كإقامــة الصالة املكتوبة، 

وغريهــا، يقــول تعــاىل:« رَِجــاٌل اَل تُلِْهيِهــْم تَِجــارٌَة َواَل بَيْــٌع َعــْن 

يقــول  كَاِة«]النــور:37[،  الزَّ يتَــاِء  َوإِ ــاَلِة  الصَّ َوإِقَــاِم  ـِه  اللَـّ ِذكْــِر 

الــرازي يف تفســري هــذه اآليــة:« قــال الحســن أمــا واللــه إن 

كانــوا ليتجــرون، ولكــن إذا جــاءت فرائــض اللــه مل يلههــم عنهــا 

يشء فقامــوا بالصــالة والــزكاة)67(«

رابعــاً: أال يرتتــب عــىل إقامــة املســابقات الرياضيــة مــواالة أو 

معاداة بســبب تلك املســابقات:

فــإن املــواالة واملعــاداة إمنــا تكــون مــن أجــل الديــن قــال 

بعــض«  أوليــاء  بعضهــم  واملؤمنــات  تعــاىل: »واملؤمنــون 

]التوبة:71[، قال القرطبي: »أي قلوبهم متحدة، يف التواد 

والتحــاب والتعاطــف)68(«.

ومــا يالحــظ يف كثــري مــن الرياضــات تعصــب لتشــجيع 

ناد أو متسابق، وهذا التعصب يعترب نوعا من الغلو، وهو 

غــري جائــز رشعــاً.

خامســاً: أن يكــون املــكان الــذي متــارس فيــه املــرأة الرياضــة 
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خاليــاً مــن الرجــال ومســتوراً عــن األعــني وأن يتأكــد مــن عــدم 

تركيــب كامــريات التصويــر التــي قــد يضعهــا بعــض ضعــاف 

النفــوس ألن املــرأة حــال مامرســة الرياضــة ال تكــون يف حــال 

االحتشــام غالبــاً)69(.

سادســاً: عدم اتخاذ املســابقات الرياضية وســيلة للكســب 

الحــرام كاملراهنات والقامر)70(.

ســابعاً: عدم إيقاع األذى املقصود باملخلوقات من الناس 

أو الحيوانات، كاملالكمة، واتخاذ الطيور أهدافاً للتدريب 

عــىل الرمايــة، أو تعذيــب الحيــوان، أو التحريــش بــني الطيــور 

والحيوانــات بقصــد اللهــو مثــل مصارعــة الثريان)71(.

الخامتة

توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:

إىل . 1 أفــراده  ووجــه  األبــدان،  بصحــة  اإلســالم  اهتــم 

بأجســامهم. االهتــامم 

مــارس النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم وأصحابــه أنواعــا . 2

مختلفة من الرياضة، وكان صىل الله عليه وسلم مثاال 

لإلنســان قــوي البنيــة، صحيــح الجســم.

ربط اإلسالم بني بعض األنشطة الرياضية وبني الجهاد . 3

يف سبيل الله، ملا لتلك الرياضات من أثر يف إعداد 

العدة البدنية.

عديــدة ملامرســة . 4 املســلمون ضوابــط  علــامء  وضــع 

أو مبامرســتها. نفســها  بالرياضــة  تتعلــق  الرياضــة، 

املصادر واملراجع
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الريــاض املعــارف،  دار  1995م، 

3- األلبــاين، محمــد نــارص الديــن، صحيــح الجامــع الصغــري، املكتــب 

بــريوت. اإلســالمي، 

5- األلبــاين، محمــد نــارص الديــن، صحيــح الســرية النبويــة، ط1، املكتبــة 

اإلســالمية، عامن.

6- البخاري، محمد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري، ط1،1422هـ، 

الجامــع املســند الصحيــح املختــرص، )تحقيــق محمــد زهــري بــن 

نــارص(، دار طــوق النجــاة.

6- البــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو، مســند البــزار املنشــور باســم البحــر 

الزخــار، )تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن اللــه، وعــادل بــن ســعد، 

وصــربي عبــد الخالــق(، ط1، 1988م، مكتبــة العلــوم والحكــم، 

املدينــة املنــورة.

7- البيهقــي، أحمــد بــن الحســني بــن عــيل، 2003م، الســنن الكــربى، 

العلميــة،  الكتــب  )تحقيــق محمــد عبدالقــادر عطــا(، ط3، دار 

بــريوت.

8- الرتمذي، محمد بن عيىس بن َسْورة، سنن الرتمذي، )تحقيق بشار 

عواد(، د.ط، 1998م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

9- الجــزري، املبــارك بــن محمــد، النهايــة يف غريــب الحديــث واألثــر، 

)تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي(، 1979م، 

املكتبــة العلميــة، بــريوت.

عــىل  املســتدرك  عبداللــه،  بــن  محمــد  أبوعبداللــه  الحاكــم،   -10

الصحيحني، )تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا(، ط1، 1990م، 

ببــريوت. الكتــب العلميــة  دار 

11- ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان 

برتتيــب ابــن بلبــان، )تحقيــق: شــعيب األرنــؤوط(، ط2، 1993م، 

مؤسســة الرســالة، بــريوت.

12- ابن حجر العسقالين، أحمد بن عيل، الدراية يف تخريج أحاديث 

الهداية، )تحقيق السيد عبد الله هاشم اليامين(، دار املعرفة، 

بريوت

13- ابــن حجــر العســقالين، أحمــد بــن عــيل، فتــح البــاري رشح صحيــح 

الديــن  ومحــب  عبدالباقــي  فــؤاد  تحقيق)محمــد  البخــاري، 

بــريوت. دار املعرفــة،  1379هـــ،  الخطيــب(، 

ابــن خزميــة،  إســحاق، صحيــح  بــن  بكــر محمــد  أبــو  ابــن خزميــة،   -14

املكتــب  النــارش:  األعظمــي(،  مصطفــى  محمــد  د.  )تحقيــق: 

بــريوت. اإلســالمي، 

15- أبو داود، ســليامن بن األشــعث، ســنن أيب داود، )تحقيق: محمد 

محيــي الديــن عبــد الحميــد(، املكتبــة العرصيــة، بــريوت.

بــن األشــعث، املراســيل، )تحقيــق: شــعيب  أبــوداود، ســليامن   -16

بــريوت. الرســالة،  األرنــاؤوط(، ط1، 1408هـــ، مؤسســة 

17- الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، التفسري الكبري، ط3، 1420هـ، 
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18- الرازي، محمد بن أيب بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، )تحقيق 

محمود خاطر(، 1995م، مكتبة لبنان، بريوت.

19- الرياضة يف اإلسالم، موقع مقاالت إسالم ويب
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)تحقيــق باســم جوابــرة(، دار الرايــة، الريــاض، ط1، 1991م

22- ابــن أيب شــيبة، أبوبكــر عبــد اللــه بــن محمــد بــن إبراهيــم، الكتــاب 

املصنف يف األحاديث واآلثار، )تحقيق: كامل يوسف الحوت(، 
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)تحقيــق: حســن عبــد املنعــم شــلبي(، ط1، 2001م، مؤسســة 

بــريوت. الرســالة، 

39- النــووي، أبــو زكريــا يحيــى بــن رشف، صحيــح مســلم بــرح النــووي، 

ط2، 1392هـــ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت

40- الهيثمي، عيل بن أيب بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 1407هـ، 

دار الريان للرتاث يف القاهرة، ودار الكتاب العريب يف بريوت

41- الهيثمــي، عــيل بــن أيب بكــر بــن ســليامن، مــوارد الظــآن إىل زوائــد 

ابــن حبــان، )تحقيــق: حســني ســليم أســد وعبــده عــيل الكوشــك( 

ط1، 1990م، دار الثقافــة العربيــة، دمشــق.

42- أبــو يعــىل، أحمــد بــن عــيل بــن املثُنــى، مســند أيب يعــىل، )تحقيــق: 

للــرتاث،  املأمــون  دار  1984م،  أحمــد(، ط1،  ســليم  حســني 

دمشــق.

الحاشية

أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب القــدر، بــاب يف األمــر بالقــوة   1

ج4،  للــه،  املقاديــر  وتفويــض  باللــه  واالســتعانة  العجــز  وتــرك 

.2052 ص

النــووي، أبــو زكريــا يحيــى بــن رشف، صحيــح مســلم بــرح النــووي،   2

بــريوت، ج16، ص215. العــريب،  الــرتاث  ط2، 1392هـــ، دار إحيــاء 

الفروســية،  بكــر،  بــن أيب  أبوعبداللــه محمــد  الجوزيــة،  قيــم  ابــن   3
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)تحقيــق مشــهور حســن(، ط1، 1993م، دار األندلــس، حائــل، 

.490 ص

ابــن قيــم الجوزيــة، أبوعبداللــه محمــد بــن أيب بكــر، الطــب النبــوي،   4

)تحقيــق عبدالغنــي عبدالخالــق(، دار الفكــر، بــريوت، ص192، 

العبــاد،  زاد املعــاد يف هــدي خــري  الجوزيــة،  قيــم  ابــن  وانظــر: 

ط14،  األرنــاؤوط(،  وعبدالقــادر  األرنــاؤوط  شــعيب  )تحيــق 

1986م،مؤسســة الرســالة يف بــريوت، ومكتبــة املنــار اإلســالمية 

الكويــت، ج4، ص247. يف 

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب الصــالة، بــاب إتيــان مســجد   5

قبــاء ماشــياً وراكبــاً، ج1، ص399، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، 

كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء وفضل الصالة فيه وزيارته، 

ج2، ص1016.

مــا جــاء يف  بــاب  ابــن ماجــه يف ســننه، كتــاب الصــالة،  أخرجــه   6

العيــد ماشــيا، ج1، ص411، وأخرجــه الحاكــم يف  الخــروج إىل 

مستدركه، ج3، ص703، وأخرجه الطرباين يف املعجم الصغري، 

ج2، ص282، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، ج6، ص39. 

والحديث صحيح، صححه األلباين يف صحيح الجامع الصغري، 

املكتــب اإلســالمي، حديــث رقــم 4932، ورقــم 4933.

أخرجــه أحمــد يف مســنده، ج1، ص328. والحديــث صحيــح،   7

بكــر، مجمــع  أيب  بــن  عــيل  الهيثمــي،  انظــر:  الهيثمــي،  صححــه 

الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 1407هـــ، دار الريــان للــرتاث يف القاهــرة، 

ودار الكتاب العريب يف بريوت، ج8، ص281. وصححه األلباين 

يف السلســلة الصحيحــة، انظــر: األلبــاين، محمــد نــارص الديــن، 

الريــاض، ج5، ص121. السلســلة الصحيحــة، مكتبــة املعــارف، 

ابــن منظــور، لســان العــرب، ج8، ص55، الجــزري، املبــارك بــن   8

محمــد، النهايــة يف غريــب الحديــث واألثــر، )تحقيــق طاهــر أحمــد 

الــزاوى ومحمــود محمــد الطناحــي(، 1979م، املكتبــة العلميــة، 

بــريوت، ج1، ص297.

أخرجــه الشــيباين يف اآلحــاد واملثــاين، انظــر: الشــيباين، أبوبكــر   9

أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك، اآلحــاد واملثــاين، )تحقيــق باســم 

1991م، ج4، ص445،  الريــاض، ط1،  الرايــة،  دار  جوابــرة(، 

والحديث صحيح، صححه األلباين يف صحيح الجامع الصغري، 

رقــم 4784. حديــث 

املناوي، عبدالرؤوف، فيض القدير رشح الجامع الصغري، ط1،   10

1356هـــ، املكتبــة التجاريــة الكــربى، مــرص، ج5، ص162.

أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب املناقب، باب يف صفة النبي   11

صىل الله عليه وسلم، ج5، ص604، وأخرجه أحمد يف مسنده، 

ج2، ص350، وأخرجــه ابــن حبــان يف صحيحــه، بــاب ذكــر وصفــه 

صــىل اللــه عليــه وســلم إذا مــى مــع أصحابــه، ج14، ص215. 

والحديــث صحيــح، صححــه أحمــد شــاكر يف تعليقــه عــىل مســند 

اإلمــام أحمــد، ج16، ص248.

أخرجه ابن خزمية يف صحيحه، كتاب املناسك، باب استحباب   12

النسل يف املي، ج4، ص140، وأخرجه الحاكم يف مستدركه، 

ســننه  البيهقــي يف  وأخرجــه  املناســك، ج1، ص610،  كتــاب 

الكربى، كتاب الحج، باب كيفية املي إذا عيي، ج5، ص256، 

وأخرجه الطرباين يف معجمه األوســط، ج8، ص103. والحديث 

صحيح، قال عنه الحاكم:« هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم 

بــن عبداللــه،  أبوعبداللــه محمــد  الحاكــم،  انظــر:  ومل يخرجــاه » 

القــادر  املســتدرك عــىل الصحيحــني، )تحقيــق مصطفــى عبــد 

عطا(، ط1، 1990م، دار الكتب العلمية، بريوت، ج1، ص610. 

األلبــاين،  انظــر:  الصحيحــة،  السلســلة  يف  األلبــاين  وصححــه 

السلســلة الصحيحــة، ج1، ص834.

انظــر: ابــن منظــور، أبوالفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــيل، لســان   13

العــرب، دار صــادر، بــريوت، ط3، 1994م، ج11، ص661، ابــن 

زاد املعــاد، ج1، ص168. القيــم، 

ابن القيم، زاد املعاد، ج1، ص169-168.  14

أخرجــه البيهقــي يف ســننه الكــربى، كتــاب الســبق والرمــي، بــاب   15

مــا جــاء يف املســابقة، ج10، ص17، وأخرجــه أبــوداود يف ســننه، 

كتاب الجهاد، باب يف السبق عىل الرجل، ج3، ص29، وأخرجه 

النســايئ يف ســننه، كتــاب عــرة النســاء، بــاب مســابقة الرجــل 

زوجته، ج5، ص304، وأخرجه أحمد يف مسنده، ج6، ص264، 

وأخرجه ابن حبان يف صحيحه، باب السبق: ذكر إباحة املسابقة 

رهــان، ج10، ص545،  بــني املتســابقني  يكــن  إذا مل  باألقــدام 

وأخرجه الهيثمي يف موارد الظآن، باب عرة النساء، ص318. 

والحديــث صحيــح، صححــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة، 

ج1، ص254.

أي ال يُسبق يف العدو عىل الرجلني. انظر: النووي، رشح صحيح   16

مســلم، ج12، ص183.

أي وثبت وقفزت. انظر: النووي، املرجع السابق.  17

معنى ربطت: أي حبست نفي عن الجري الشديد، والرف:   18

مــا ارتفــع مــن األرض. انظــر: النــووي، املرجــع الســابق.

صكه أي رضبه. انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص456.  19

أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الجهــاد، بــاب غــزوة ذي قــرد،   20

ج3، ص1439.

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب كيــف كان بــدء   21

الرََّمــل، ج2، ص581، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الحــج، 

بــاب اســتحباب الرمــل يف الطــواف والعمــرة ويف الطــواف األول 

مــن الحــج، ج2، ص921.
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انظــر يف معنــى الرََّمــل: الــرازي، محمــد بــن أيب بكــر بــن عبدالقــادر،   22

مختــار الصحــاح، )تحقيــق محمــود خاطــر(، مكتبــة لبنــان، بــريوت، 

1995م، ص108، ابــن منظــور، لســان العــرب، ج11، ص295.

أخرجه الرتمذي مخترصاً يف سننه، كتاب اللباس، باب العامئم   23

أبــوداود مختــرصاً يف  وأخرجــه  القالنــس، ج4، ص247،  عــىل 

وأخرجــه  العامئــم، ج4، ص55،  بــاب  اللبــاس،  كتــاب  ســننه، 

يزيــد،  بــن  ركانــة  بــاب مناقــب  الحاكــم مختــرصاً يف مســتدركه، 

ج3، ص511، وأخرجه أبويعىل مخترصاً يف مسنده، ج3، ص5، 

الكبــري، ج5، ص71،  الطــرباين مختــرصاً يف املعجــم  وأخرجــه 

وأخرجــه البيهقــي يف ســننه الكــربى، كتــاب الســبق والرمــي، بــاب 

املصارعة، ج10، ص18، وأخرجه أبوداود يف مراسيله، ص235. 

والحديــث حســن، حســنه األلبــاين، انظــر: األلبــاين، محمــد نــارص 

الديــن، صحيــح الســرية النبويــة، املكتبــة اإلســالمية، عــاّمن، ط1، 

ص217.

مختــار  الــرازي،  انظــر:  إليــه،  يُرمــى  الــذي  الهــدف  هــو  الَغــرَُض   24

األهــداف. رمــي  هنــا  بــه  واملقصــود  ص197،  ج1،  الصحــاح، 

أخرجــه البيهقــي يف ســننه الكــربى، كتــاب الســبق والرمــي، بــاب   25

التحريض عىل الرمي، ج10، ص15، وأخرجه النسايئ يف سننه، 

كتــاب عــرة النســاء، بــاب مســابقة الرجــل زوجتــه، ج5، ص302، 

وأخرجــه الطــرباين يف املعجــم األوســط، ج8، ص119، وأخرجــه 

الكبــري، ج2، ص193. والحديــث  أيضــاً يف املعجــم  الطــرباين 

صحيــح، صححــه الهيثمــي، انظــر: الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج5، 

ص269، وحســنه ابــن حجــر، انظــر: ابــن حجــر العســقالين، أحمــد 

بــن عــيل، الدرايــة يف تخريــج أحاديــث الهدايــة، )تحقيــق الســيد 

عبــد اللــه هاشــم اليــامين(، دار املعرفــة، بــريوت، ج2، ص240، 

وصححــه األلبــاين يف السلســة الصحيحــة، ج1، ص625.

املناوي، فيض القدير، ج4، ص327.  26

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الجهاد والســري، باب الخيل   27

القيامــة، ج3، ص1047،  يــوم  الخــري إىل  نواصيهــا  معقــود يف 

الخيــل يف  بــاب  اإلمــارة،  كتــاب  وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، 

القيامــة، ج3، ص1493. يــوم  الخــري إىل  نواصيهــا 

ابــن حجــر العســقالين، أحمــد بــن عــيل، فتــح البــاري رشح صحيــح   28

الديــن  ومحــب  عبدالباقــي  فــؤاد  تحقيق)محمــد  البخــاري، 

1379هـــ، ج6، ص65. بــريوت،  املعرفــة،  دار  الخطيــب(، 

أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب الجهــاد والســري، بــاب ركــوب   29

الفــرس العــري، ج3، ص1052.

ابن حجر العسقالين، فتح الباري، ج6، ص70.  30

ابــن حجــر  انظــر،  املــي.  بطيئــة  أي  القطــوف  بالفــرس  املــراد   31

ص70. ج6،  البــاري،  فتــح  العســقالين، 

وجدناه بحراً: أي واسع الجري. انظر: ابن حجر العسقالين، فتح   32

البــاري، ج6، ص35.

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الجهاد والسري، باب الفرس   33

القطــوف،ج3، ص1052، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب 

الفضائــل، بــاب يف شــجاعة النبــي عليــه الســالم وتقدمــه للحــرب، 

ج4، ص1803. واللفــظ للبخــاري

النووي، رشح صحيح مسلم، ج15، ص67.  34

ــرت: وهــو أن يقلــل علفهــا  الخيــل املضّمــرة، يقــال أُضمــرت وُضمِّ  35
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 الشيخ مادح الرسول صدقة الله 
القاهري شاعرا عربيا هنديا

الدكتور.ك.م.ع. أحمد زبري
أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابـها، الكلية الجديدة، شـنايئ، الهند

امللخص

إن املســلمني التامليــني منــذ القــدم يحتلــون مكانــا محرتمــا يف مســاهمتهم لــألدب العــريب الهنــدي و مــن املعــروف 

للجميــع أن األهــل التاميــيل مل يكونــوا أول مــن تعلــق بهــم العــرب بتجارتــم حتــى قبــل اإلســالم بقــرون فحســب بــل أن 

إســالمهم ســبق إســالم أيــة طائفــة أخــرى يف البــالد. هــذا البحــث املتواضــع محاولــة جــادة لتحليــل قصائــد املدائــح 

النبوية للشاعر صدقة الله أبا القاهري الشافعي الهندي التي يواجهها الشعر العريب الهندي.هذا البحث يهدف 

أيضا إىل إلقاء الضوء عىل مكانة الشاعر صدقة الله أبا ومساهته يف تطوير الدراسات العربية يف والية تامل نادو. 

و وقد بذل الباحث جهودا مضنية يف سبيل التعرف عىل إسهامات شاعر العجم بلسان العرب. و هو الشخصية 

البــارزة مــن أعــالم واليــة تامــل نــادو الــذي بــذل جهــودا مكثفــة ألجــل خدمــة الديــن واألدب واللغــة العربية.هــو صاحــب 

املؤلفــات الكثـــرية النافعــة القيمــة.و هــو أّول مــن نظــم قصائــد اللغــة العربيــة يف واليــة تامــل نــادو. فالشــاعر صدقــة 

اللــه أبــا مــن الشــعراء األقــداد الذيــن جعلــوا العــامل كلــه بينهــم األدبيــة اإلســالمية.وكان شــعرهم يعكســن هــذا االتجــاه 

وغريتهــم اإلســالمية تجعلــون يذبـّـون عــن بيضــة اإلســالم بشــعرهم. وينــرون بهــا تعاليــم اإلســالم ويفشــون بهــا الســالم.

الكلامت املفتاحية: صدقة الل ه أبا، القصيدة الوترية، والية تامل نادو، املديح النبوي، األدب العريب الهندي.

Abstract

The Tamil Muslims occupied a respectable place, since the time immemorial as for 
the contribution of Indian Arabic literature is concerned. They are all aware that the 
Tamil Muslims were not the first to have contact with Arab Traders even centuries 
before Islam, but their acceptance of Islam was prevalent before the Islam of other 
communities in the country. This humble research has made a serious attempt to 
analyze the prophet’s panegyric poems of the poet Shaik Sadaqathullah Appa who 
uplifted the Indian Arabic Poetry. This research also aims to shed light on the status 
of the poet Shaik Sadaqathullah Appa and his contribution in the development of 
Arabic studies in the state of Tamil Nadu. And researcher has made strenuous efforts 
in order to register the contributions of a non-Arabic poet in Arabic language. And 
he is a prominent personality of the state of Tamil Nadu, who has made intensive 
services for Islamic and Arabic literature. He is the author of many valuable works. 
And he is the first person of the state of Tamil Nadu to compose Arabic poems.He is 
one among the brilliant poets who have made the whole world into the folds of Islamic 
literature. His poetic tendency has helped to define Islam, defended the essence of 
Islam and advocated Islamic teachings in order to disseminate Islam.
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وجــد تاريــخ الهنــد يف كل زمــن مــن الزمــان أدبــاء يف اللغــة 
العربيــة. و لهــم مؤلفــات يف مجــاالت مختلفــة يف األدب 

العــريب. و مــن هــؤالء األدبــاء مــن ينــدر نظريهــم يف الــذكاء و 

يف قــوة التعبــري و حســن البالغــة و الفصاحــة. و بــذل علــامء 

الديــن اإلســالمي و أدبــاء اللغــة العربيــة و شــعرائها البارعــني 

و مشــائخ اإلســالم جهودهــم العظيمــة لنــر اللغــة العربيــة و 

يبقــى ذكرهــم حتــى اليــوم بخدماتهــم للديــن و اللغــة العربيــة 

و األدب و غريهــا.

واليــة تامــل نــادو هــي إحــدى الواليــات الشــهرية التاريخيــة 

الواقعــة يف جنــوب الهنــد. تقــع واليــة تامــل نــادو يف أقــى 

جنــوب الهنــد و مســاحتها 133038 كيلــو مــرت مربــع و يحدهــا 

رشقــا خليــج البنغــال و غربــا واليــة كــريال و شــامل واليتــا آندهــرا 

براديش و كرناتكا و جنوبا بالد سيالن و املحيط الهندي. ال 

يخفــى عــىل مــن لــه إملــام بعنايــة واليــة تامــل نــادو واهتاممهــا 

يف الدراســـات العربيـــة واإلسالميـــة. وكانــت العالقــة األخويــة 

والصلــة الوديــة بــني العــرب وأهــل تامــل نــادو وثيقــة منــذ زمــن 

بعيــد جــدا حتــى قبــل املســيح عليــه الســالم.اعتربت اللغــة 

العربيــة قبــل قــدوم اإلســالم لغــة تجاريــة بــني الشــعبني ونالــت 

قبــوال حســنا.قام عــدد كبــري مــن األدبــاء والشــعراء بتأليــف 

القيمــة والقصائــد املشــهورة.و يقرضــون األشــعار  الكبــت 

وأتحفــوا املجتمــع التاميــيل. وبعــد ظهــور الديــن اإلســالمي 

أصبحــت واليــة تامــل نــادو ذات صلــة قويــة بالعــرب ولغتهــم. 

نــادو بتعلــم اللغــة العربيــة  لقــد اهتــم مســلموا واليــة تامــل 

أنفســهم وبتعليمهــا ألبنائهم.نتيجــة لهــذا اإلهتــامم انجبــت 

والية تامل نادو مئات من األدباء البارعني والشــعراء البارزين 

وتركــوا أثــارا كــربى مــن مؤلفاتهــم الرائعــة يف اللغــة العربيــة. أن 

مؤلفاتهــم ثــروة علميــة ذات قيمــة عظيمــة شــهد لهــا العلــامء 

تــدل عــىل  الكــرام بالفضــل.وال شــك فــإن هــذه املؤلفــات 

اهتامم مسلمي والية تامل نادو باللغة العربية واعتنائهم بها.

نــادرة وشــخصيات  نــادو رجــاالت  تامــل  أنجبــت واليــة 

مــن  كبــريا  عــددا  نجــد  الدراســات املوشــعة  فبعــد  فــذة. 

األدبــاء والشــعراء والعلــامء والعباقــرة والكتــاب واملؤلفــني 

واملحددثــني والفقهــاء والدارســني والباحثــني واملحققــني 

واملثقفني واملصلحني واملفكرين واملبلغني والصحفيني 

الذيــن قدمــوا مســاهامت ملموســة ال يســتهان بقيمتهــا يف 

إثراء الدراســات اإلســالمية. والعامل اإلســالمي مدين لهؤالء 

ومآثرهــم  الخالــدة  لخدماتهــم  بالشــكر  التامليــني  األبطــال 

الرائعــة واعــرتف بفضلهــم حتــى العــرب. فمــن هــؤالء أعــالم 

اللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف واليتنا الشيخ املصلح 

مــادح الرســول صدقــة اللــه أبــا الــذي ولــد يف هــذه الواليــة.

لقــد ســاهم علــامء أرسة الشــيخ صدقــة اللــه أبــا ألجــل 

الديــن و األدب و اللغــة العربيــة كــام ســاهم علــامء العــرب 

العــامل. و كان يعتــرب العلــامء مــن  أنحــاء  يف ارتقاءهــا يف 

هــذه األرسة أن اإلســالم و اللغــة العربيــة كالعينــني لإلنســان. 

و قــدم هــؤالء العلــامء الكــرام خدماتهــم الجليلــة و العظيمــة 

لنر اللغة العربية و اإلسالم بتأليف املؤلفات و القصائد 

و املــرايث و الكتــب التــي تتعلــق بــه مبختلــف فــروع األدب 

العــريب و علــوم الديــن اإلســالمي و غريهــا.

مكانة املدائح النبوية يف والية تامل نادو

املدائــح النبويــة مــن فنــون الشــعر فهــي لــون مــن التعبــري عــن 

العواطــف الدينيــة مــن األدب الرفيــع. ألنهــا ال تصــدر إال عــن 

قلــوب مفعمــة بالصــدق واإلخــالص. وأكــرث املدائــح النبويــة 

قرضــت بعــد وفــاة الرســول.و مــا يقــال بعــد الوفــاة يســمى 

الرســول يســمى مدحــاً. كأنهــم لحطــوا أن  رثــاء.و لكنــه يف 

الحياة.وأنهــم  موصــول  وســلم  عليــه  اللــه  صــىل  الرســول 

يخاطبونــه كــام يخاطبــون األحياء.عــىل حــني ال يــراد باملدائــح 

النبويــة إال تقــرب إىل اللــه بنــر محاســن الديــن و الثنــاء عــل 

شامئل الرسول. إن مدحه للرسول مل يكن إال محاولة كسائر 

ليســت  و  باملديــح.  يتكســبون  الذيــن  الشــعراء  محــاوالت 

باملدائــح  تلحــق  حتــى  قويــة  دينيــة  لعاطفــة  أثــرا  قصيدتــه 

النبويــة. اســتوحى املديــح النبــوي مادتــه األصليــة اإلبداعيــة 
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ورؤيته اإلسالمية من القرآن الكريم أوال والسنة النبوية ثانيا.

وهنــاك مصــادر ثانويــة للمدائــح النبويــة وهــي كتب التفســري 

ــانا واضحــا. التــي بنيــت حيــاة الرســول بيـ

إن املديح النبوي صىل الله عليه وسلم ال زال واليزال 

مــن أبــرز أغــراض الشــعر العــريب يف واليــة تامــل نــادو منــذ 

نشــأته إىل يومنــا هــذا. لقــد ســاهم شــعراء املدائــح النبويــة 

من والية تامل نادو كام ساهم الشعراء العرب يف املدائح 

بــن زهــري و اإلمــام  بــن ثابــت و كعــب  النبويــة مثــل حســان 

البوصريي و اإلمام أبو بكر بن محمد البغدادي رحمهم الله 

يف ترويجها يف أنحاء العامل. و منهم الشيخ مادح الرسول 

صدقــة اللــه أبــا و الشــيخ تكيــة صاحــب و موالنــا باقــر آغــا و 

الشيخ محي الدين. و معظم هذه املؤلفات مثل مؤلفات 

العرب أسلوباً. و استمرت و ازدادت شعراء املدائح النبوية 

مــن هــذه الواليــة العظيمــة التــي تتواصــل حتــى يومنــا هــذا.

ممكــن أن يكــون أول مــا بــدأوا الشــعر العــريب يف   

تامــل نــادو األحــكام الدينيــة الرعيــة واألمــور الالزمــة حفظهــا 

يف حياة املسلم اليومية كام كان شأن الشعر عند العرب. 

فنظمــوا أوال املقطعــات الصغــرية ثــم األبيــات ثــم القصائــد 

التي تتعلق الحاجة الدينية أو غريها من املسائل الرعية 

أو الفقهيــة. ورغــم أن أكــرث هــا مل يبــق يف الوجــود يف ذكــر 

بالكتابــة والحفــظ يف  األجيــال ومــّر الدهــور لعــدم قيدهــا 

القلب.وهــو ســبب لصياغــة أكــرث الشــعر.وإمنا يعتــرب رائــد 

الشــعر العــريب يف تامــل نــادو الشــيخ صدقــة اللــه القاهــري. 

العــرب وهــو  بإيجــاد أســلوب جديــد غريــب عنــد  قــام  إنــه 

تخميــس قصائــد القدمــاء املشــهورين بحيــث قــام صدقــة 
اللــه القاهــري بتخمييــس قصائــد عديــدة 1

الشــيخ صدقــة اللــه أبــا يكــرّس نفســه يف مــدح النبــي 

صــىل اللــه عليــه وســلم و يقــول يف قصيدتــه:

َجـَواِهر نَظَمي يف َمِديِح ُمحّمدٍ 

يُِضيُئ جميَع الّدْهر غـري ُمَحّمـٍد  

فمـاِدْحُه إن تَلَْقُه النَّار تَـْخَمدِ 

ِجنـاُن نَِعيـٍم أْجُر ماِدِح أَْحَمد  

و ُمصـغ و كّل بالحـِسـاِن يُـزّوُج  

إمنــا اشــتهر الشــيخ صدقــة اللــه أبــا بنظمــه أكــرث مــن نــرثه 

ألن قصائــده كلهــا طبعــت منــذ البدايــة.وكان النــاس بتلــك 

املنطقة يقرءونها ويستجدونها وميدحون الشاعر عليها ألنها 

شــهادة لــذروة علمــه ومهارتــه وكــامل إتقانــه يف نظــم الشــعر.

ويف تلــك العصــور كان الشــعر هــو الوســيلة الوحيــدة 

أفــراد قومــه  مــن  لغــريه  يثيــت علمــه وذكائــه  لإلنســان ألن 

ولعــل هــذا هــو الســبب يف اعتبــار النــاس الشــاعر يف أي 

بلد أو فئة أو لغة أعلمهم وأذكاهم.وأن العلامء املســلمني 

القادريــن عــىل قــرض الشــعر والناظريــن إىل اآليــات القرآنيــة 

مثل »الشعراء يتبعهم الغاوون…«2 وجدوا أن إسالمهم إن 

مل يحرمهــم مل يشــجعهم يف نظــم أشــعارهم كــام شــاءوا. ثــم 

إنهــم رأوا النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم يجيــز كعــب بــن زهــري 

يف مدحــه لــه قائــال »إن مــن الشــعر لحكمــة وإن مــن البيــان 

لسحرا« فأجازوا ألنفسهم أن يستغلوا ما لديهم من قدرات 

أدبيــة ونظمــوا أشــعارهم ووجهوهــا نحــو مــدح النبــي صــىل 

اللــه عليــه وســلم يف أكــرث األحيــان ومــدح مــن كان محبوبــا 

و مفضــال لهــم يف أقــل األحيــان. فــإذا أخذنــا يف اعتبارنــا 

الشــعراء الهنــود يف العربيــة مــن الشــامل إىل الجنــوب ومــن 

الغــرب نجــد موضوعاتهــم املفضلــة املختــارة  الــرق إىل 

يف أشــعارهم »هــي الحمــد واملــدح« ويف مقدمتــه كانــت 

النبــوي متبوعــة بقصائــد  القصائــد املقروضــة يف املــدح 

الرتحيــب والتهنئــة والرثــاء والوعــظ والحامســة3.

أنواع القصائد: تشطري و تخميس و تسبيع

الشــعر  مــن  أبيــات  اعتــادوا عــىل إضافــة  نــادو  تامــل  أدبــاء 

للقصائــد املشــهورة. و هــي عبــارة عــن إضافــة مرصاعــني أو 

ثالثــة أو خمســة مصاريــع. وهــذه هــي األنــواع الثالثــة:

تشطري

يف هــذا النــوع يَِتــمُّ إضافــة مرصاعــني للبيــت األصــيل مــن 

بيــت  التــايل.و هــذا  القصيــدة و ذلــك يتضــح مــن املثــال 

مــن قصيــدة الشــيخ عبــد الرحمــن الربعــي )تــؤيف 803 هـــ/ 

1400 م(

» لُْذ بإالله و ال تلذ بسواه

من الذ بامللك الجليل كفاه »  

الشــيخ عبــد القــادر تكيــة صاحــب )1192 – 1267ه/ 

1778 – 1850م( عمــل تشــطري لهــذا البيــت عــىل النحــو 
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التــايل:

لـُْذ بإالله وال تـلذ بسواه 

إن كنت عارف الوجوج كام هو  

ال ال تخف من دونُه ال ترْجه

من الذ بامللك الـجـليـل كفاه  

تخميس

يف هــذا النــوع يضــاف ثالثــة مصاريــع للبيــت األصــيل مــن 

القصيــدة. وذلــك يتضــح مــن املثــال التــايل. مــن قصيــدة » 

بانــت ســعاد » للكعــب بــن زهــري )تــؤيف 24 هـــ / 644 م( 

يقــول:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

متـيّـم إثـرها مل يُفـَْد مكبول  

اســتخدم الشــيخ مــادح الرســول صدقــة اللــه أبــا التخميــس 

لهــذا البيــت كــام يــيل:

حان السعادة و اإلقبال مقبول قلبي 

عىل حبِّ من يـهواه محبـول  

بـينـا هواه ِبحـبِل الفوز محبول

بانت سعاد فقلبي اليوم مبـتول  

متيّـَم إثـرها مل يُـْفِد مْكبُوٌل  

تسبيـع

يضــاف خمســة مصاريــع للبيــت األصــيل مــن القصيــدة يف 

الشــاعر  عــدد املصاريــع ســبع.يقول  فَيُْضــح  النــوع.  هــذا 

اإلمــام البوصــريي )607 – 696 هـــ / 1211 – 1296 م( 

يف » قصيــدة الــربدة »

وال التمسُت ِغَنى الّداريِن من يده

إال استلمُت النِّدى من خري مستلم  

ويضــف الســيد محمــد اإلمــام العــروس)1232 – 1312هـــ( 

خمســة مصاريــع كــام يــيل:

الله يـهدي فـؤادي يف تـرّدده

لِـبـاب سـاداته يف نيل مقصده  

حتى يرى املصطفى يف يوم موعده

هو الذي مهجتي من حسن مشهده  

ال يشتفى داءهـا إال بـمـورده

وال التمست غـنى الدارين من يدِه  

إال استملت النَدى من خري ُمستلم  

الشيخ مادح الرسول صدقـة الله أبـا القاهري 
الشافعي )1042-1115هـ(

كان الشــيخ مــادح الرســول صدقــة اللــه أبــا إمــام الفكــر يف 

عــرص انحطــاط املســلمني بســبب الربتغاليــني والفرنجيــني 

الذين دخلوا واستقروا يف أرايض تامل نادو من بداية القرن 

السادس عر إىل نهاية القرن الثامن عر امليالدي. كان 

الشيخ مادح الرسول مفكرا إسالميا وداعيا ومجددا وعاملا 

صوفيا ومصلحا لضد الربتغاليني وحركاتهم العصيبة. وكان 

اإلمــام صدقــة اللــه أبــا عارفــا بتحديــات العــرص حينــام شــمر 

عــن ســاعد الجــد للقيــام بهــذه املهمــة العظيمــة مــن تدويــن 

الفتــاوى الهنديــة عــىل أســاس املصالــح املرعيــة لألحــكام. 

عقــول  لتنميــة  أبــا جهــوده  اللــه  الشــيخ صدقــة  بــذل  وقــد 

النــاس  املســلمني بإظهــار أحــكام الريعــة. فتهيــأ لدعــوة 

إىل اإلســالم مــع بيانــه أحــكام الريعــة للنــاس. وجهــز قلمــه 

لهــذا. فظفــر بــه وفــاز فــوزا عظيــام. وملــا تهيــأ الشــيخ صدقــة 

اللــه أبــا أفــاض اللــه عليــه التوفيــق مــن فيوضاتــه.

1042هـــ يف  عــام  أبــا يف  اللــه  الشــيخ صدقــة  ولــد 

قاهرفطن4. وهو ثالث أبناء والده الشيخ سليامن ويل. قام 

أبنــاء أرسة الشــيخ ســليامن يف واليــة تامــل نــادو بخدماتهــم 

الدينيــة والعلميــة والثقافيــة يف الهنــد الجنوبيــة منــذ بدايــة 

أمــري  ســاللة  مــن  وهــو  امليــالدي.  عــر  الســادس  القــرن 

أجــداد  اللــه عنــه. كان  الصديــق ريض  بكــر  املؤمنــني أيب 

الشــيخ صدقــة اللــه أبــا مــن تلــك الجامعــة الذيــن هاجروا إىل 

الهنــد مــن مــرص يف القــرن الثالــث الهجــري. العلــامء الكبــار 

مــن هــذه األرسة ســاهموا كثــريا يف نــر الدعــوة اإلســالمية 

وترويــج اللغــة العربيــة يف ربــوع واليــة تامــل نــادو.

األساســية  علومــه  اللــه  صدقــة  الشــيخ  درس  لقــد 

يقــول يف  هــو  و  ســليامن  الشــيخ  والــده  عنــد  اإلســالمية 

:« الوتريــة  القصيــدة   « قصيدتــه 
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له وألُمي إخويت أشفع فهم اىّس  

واختــار الوالــد بعــد ذلــك لرتبيتــه عباقــرة العلــامء مــن مثــل 

الشــيخ عبــد القــادر شــينينى لبــي عــامل. الــذي حبــب إليــه 

العلــم وزيــن يف قلبــه التفــاين ألجله.واغــرتف مــن صحبتــه 

ومن تجربته الكثري من العلوم الدينية وإتقان اللغة العربية، 

ويقــول ثنــاء عليــه:

وقد كان يل يف الفقه شيخ معظـم

جواد سخي أفقه القوم أعمال  

وعلمني فقها وألبسنـي عمــــــــا-

مة وفميصا باإلجـازة مكمال  

الــذي  الكريــم  القــرآن  مــن عمــره حفــظ  الســابعة  بلــغ  وملــا 

جعلــه إمامــا هاديــا ومرشــدا ومنــذ طفولتــه ظهــرت فيــه آثــار 

الذكاء والصفاء والنبل. تجول الشيخ األماكن املختلفة يف 

الهنــد وخارجهــا وذهــب إىل دهــيل واســتفاد مــن علامئهــا. 

وقــد ســمع عنــه وعــن فضلــه الســلطان أورنــك زيــب وأراد أن 

يجعلــه قــايض القضــاة للهنــد الجنوبيــة. فعــرض عليــه ذلــك 

ولكنه رفض. ودله عىل ابنه الشيخ محمد لبي فوافق عليه 

الســلطان وعينه يف ذلك املنصب. منح الســلطان أورنك 

زيــب لقــب »ملــك الشــعراء« ملــادح الرســول صدقــة اللــه 

أبــا وجعلــه مــن لجنــة العلــامء الذيــن يقــررون الفتــاوى. وقــد 

بلغ من إكرام الســلطان للشــيخ صدقة الله أبا أن جعله يف 

ضمن العلامء. وعددهم أربعون. الذين كانوا يرفون عىل 

تدويــن » الفتــاوى الهنديــة التــي املعروفــة املشــهورة ب » 

الفتــاوى العاملكرييــة«.

وكان له أربعة إخوة: الشيخ جنا شمس الدين، والشيخ 

الديــن.  والشــيخ صــالح  الديــن،  والشــيخ شــهاب  أحمــد، 

وكلهــم أفــذاذ يشــبهون النجــوم الســواطع. وكان منهــم دعــاة 

وكتــاب وخطبــاء ومدرســون.

إىل  البنــاء  عنــد  املســجد  يقســم  أن  تصميمــه  وكان 

قســمني مســميني باملســجد الداخيل واملســجد الخارجي 

ومل تكن املساجد يف السابق محتوية عىل هذين الجزأين 

الــذي  يبنــون مســاجدهم مطابقــا للتصميــم  النــاس  فأخــذ 

وضعه الشيخ صدقة الله أبا فأخذوا ال يستعملون املسجد 

فهــو  الخارجــي  أمــا املســجد  فقــط  للصــالة  إال  الداخــيل 

للصالة وغريها من األعامل الدينية واالجتامعية ألن الشيخ 

صدقــة اللــه شــجع النــاس أن يســتعملوا املســجد الخارجــي 

واســرتاحاتهم.  اجتامعاتهــم وحفالتهــم  لعقــد  فأكــرث  أكــرث 

وحثهــم الشــيخ عــىل أن يســتعملوا حــرم املســجد لالحتفــال 

مآدبهــم ووالمئهــم.  وتقديــم  نكاحهــم  تأعيادهــم وحفــالت 

فالنــاس اســتفادوا مــن إرشــاداته القيمــة مثــل هــذه وأخــذوا 

أن وحــني  بينهــم يف مســاجدهم يف كل  فيــام  يجتمعــون 

ويف كل موقــع ومناســبة. فعــم بــني النــاس الحــب والحنــان 

والتعانــق والتعــاون وشــعور اإلخــوة والوحــدة.

لقــد كــرس صدقــة اللــه أبــا نفســه يف إصــالح النــاس 

بهــا  التــي تحمــل  اللــه وهــي املهمــة  وتوجيههــم يف ســبيل 

طــول حياتــه وأقــام نفســه مثــال أعــىل وأســوة حســنة بحفــظ 

الوفــاء للريعــة والديــن ومل مياثلــه أحــد يف زمانــه يف اتبــاع 

الريعــة حــق االتبــاع حتــى جمــع زمــالؤه العلــامء هنــاك أن 

يقلــدوا عليــه لقــب »شــاه الريعــة«. وقــد درس وخــرج عــىل 

يديــه مئــات مــن الطلبــة الذيــن انتــروا بأمــر منــه إىل كافــة 

أرجــاء الواليــة واشــتغلوا بدعــوة النــاس إىل اللــه تعــاىل. وقــام 

معهم بجوالت واسعة يف القرى واملدن إلرشاد الناس إىل 

ســواء الســبيل وأدت أعامله اإلصالحية إىل تنشــيط اإلميان 

والتقــوى يف قلــوب النــاس وإحيــاء العلــوم اإلســالمية وإكثــار 

األعــامل الخرييــة وازدهــار الــرتاث اإلســالمي مــن جديد.واليــه 

إقامــة  بديعــة يف مجــال  مبــادرة  الفضــل يف وضــع  يرجــع 
املســاجد يف إقليــم تامــل نــادو.5

كل  يف  وبارعــا  ماهــرا  أبــا  اللــه  صدقــة  الشــيخ  كان 

الشــيخ  وزار  والعربيــة.  اإلســالمية  العلــوم  املجــاالت يف 

الحرمــني الريفــني وأقــام فيهــا ملــدة ســنتني واشــتغل يف 

أثنائهــا بتدريــس الطلبــة وأعجــب العــرب مبهــارة الشــيخ يف 

العلــوم الدينيــة والعربيــة. كان الطلبــة يأتــون إليــه يف مكــة 

لــيك يتعلمــوا منــه رشح املنهــاج  املعظمــة حيــث يســتقر 

البــن حجــر املــيك.

العلــوم يف  معظــم  متضلعــا يف  عاملــا  الشــيخ  كان 

عرصه، ميلك ناصية اللغة العربية مبا حفظه من األساليب 

اللغويــة.  بهــا صناعتــه  التــي كان يدبــج  واألمثــال والتعابــري 
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وقــد أشــاد بإداركــه هــذا الشــيخ شــهاب الديــن يف مدحــه 

إيــاه وهــو يقــول:

عجبت لتخميس رزين موقـر

لوترية للشيخ شيخ املشتهر  

بصاد ودال ثم قاف وهائـها

مضافا لها اسم الله ذاك املوقر  

ووشحه بااللتزام وغيـره

وفيه من التحسني ما فيه فافخر  

ومل ير دهر مثله يف العبارة

أال فاعجبوا يا قوم من ذى املعرب  

ويقول العالمة سيد محمد عامل املعروف باإلمام العروس 

ثناء عىل الشيخ صدقة الله:«إن اإلمام، يعني صدقة الله، 

كان بدر الصدور وصدر البدور وقدوة العباد وأسوة الزهاد 
وحسن الخلق واألوصاف وسيع الرفق واأللطاف«.6

عــاش الشــيخ مــادح الرســول صدقــة اللــه أبــا 73 ســنة 

منــورا قلــوب النــاس ومرشــدا طريقهــم. يعتــرب الشــيخ صدقــة 

اللــه ابــا مفكــرا ومصلحــا يف اإلســالم مــن القــرن الســابع عــر 

امليــالدي. الشــيخ صدقــة اللــه أبــا القاهــري الشــافعي قــام 

بتكريــس حياتــه وتضحيــه أنفســه يف نــر الديــن اإلســالمي 

وإثــراء الدراســات العربيــة ويظــل البــر اإلســالمي مــن واليــة 

تامل نادو مدينا له. وكان الناس يدعونه حبا واحرتاما باسم 

»أبـّـا« مبعنــى الجــّد أو الشــيخ.

وقــد زار األماكــن املختلفــة يف شــامل الهنــد مبــا فيهــا 

دهيل)Delhi( حيث التقى بامللك املغويل أورنك زيب 

)1618 – 1706م( مبســجد الجامع الكبري. ويقال أن هذا 

اللقاء وقع اتفاقا أثناء دوريات امللك يف الليل.واستمرت 

عالقــة امللــك بالشــيخ صدقــة اللــه أبــا يف بقيــة حياتــه حتــى 

أنه ملا تويف الشيخ يف عام 1703م أرسل امللك قائدا من 

قــواده »دلبــت راو«)Dalpat Rao( إىل مدينــة كريكــري7 

ألداو التعزيــة ألهلــه نيابــه عــن امللــك8.

كتب النـرث

لقــد كتــب الشــيخ صدقــة اللــه عــددا قليــال مــن كتــب الـــرث و 

هــذه كلهــا تتعـــلق بعلــوم الديــن و النحــو و الــرصف و مــا إىل 

ذلــك. و فيــام يــيل:

توضيح الداللة يف تصحيح الجاللة. 1

استدعاء األعالم إىل دعاء عتبة العالم. 2

تقطيف الجاين إىل ترصيف الزنجاين. 3

الحوايش عىل البيضاوي و الدمريي و الدر املنثور. 4

كتب النظم

قــد كتــب قصائــد عديــدة متعلقــة مبــدح النبــي صــىل اللــه 

عليــه وســلم. و اآلن نــرى واحــدة بعــد أخــرى.

التخميـس والتذيـيل عىل القصيدة الوتريـة

الوتريــة  القصيــدة  قــد خمــس  أبــا  اللــه  الشــيخ صدقــة  إن 

لإلمام أيب بكر بن محمد البغدادي.وهذه القصيدة الوتريـة 

تشــتمل عــىل 4210 مرصاعــا باملجمــوع وإذا خصمنــا منهــا 

1217 مرصاعا للشيخ أبـــي بكر يبقـــي 2992 مرصاعا خاصا 

للشــيخ صدقــة اللــه أبا.وهــو يــدل عــىل أن الشــيخ صدقــة 

اللــه أبــا قــد كتــب أكــرث مــن ضعفـــي مــا كتبــه الكاتــب الشــاعر 

األصلـــي الشــيخ أبــو بكــر رحمــه اللــه.

فــأراد الشــيخ صدقــة اللــه أبــا أن يخّمــس كل بيــت مــن 

التخميــس إضافــة ثالثــة  بكــر. و معنــى  الشــيخ أيب  أبيــات 

مصاريــع لــكل مرصاعــني مــن البيــت و جعــل كل بيــت أن 

يشمل خمسة مصاريع. و هكذا نرى يف القصيدة األصلية 

للشــيخ أيب بكــر x 29 x 21 2 = 1218 مرصاعــا. فخمــس 

الشيخ صدقة الله أبا أبيات الشيخ أيب بكر كلها و مع ذلك 

أضــاف إىل كل قافيــة 8 أبيــات أخــرى كل منهــا يحتــوي عــىل 

خمســة مصاريــع. فصــار كل حــرف مــن الحــروف األبجديــة 

ثــم  لــكل منهــا. و  بيتــا ذات خمســة مصاريــع  لــه 29  يوجــد 

أضــاف بيتــا آخــر ذو خمســة مصاريــع بقافيــة امليــم و جعلهــا 

أن تتكــّون مــن 30 بيتــا. و ذلــك ألن حــرف امليــم يشــري إىل 

اسم النبي صىل الله عليه وسلّم. و أراد الشيخ أن يعظمها 
بإضافــة بيــت آخــر.9

ولكرثة املدائح النبوية التي نظمها صار يعرف »مبادح 

الرســول« ومــن أجــود مدائحــه مــا قــال يف تخميــس القصيــدة 

الــذي يعــد مــن روائعه.وقــد اســتخدم فيهــا جميــع  الوتريــة 

الحــروف العربيــة حــروف قافيــة مــام يجلــو منــه مقدرتــه يف 
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العربيــة وصناعتــه الشــعرية.

لكن القارئ ال يفهم بسهولة التميز بني األبيات األصلية 

و اإلضافيــة ألنهــام يتســاويان معــا يف اللغــة و األســلوب و 

طريقــة التعبـــري. تُبــدأ قافيــة األلــف باألبيــات التاليــة.

أقدم بسم الله جل قدس ما

أحمد ل حمدا بالدّوام مـوسـّام  

أسلم تسليام كثريا قياس ما

أصيل صلوة متألُ األرض و الّسام  

عىل من له أعىل العال مـتـبـّوء  

ويقــول عــن حبـــه للنبـــي صــىل اللــه عليـــه وســلم يف البيــت 

التــايل:

وحبك يف لحمي وعظمي مداخل

به ما لشيطان بقلبـي مداخل  

وال شوب يف هذا وال فيـه داخل

أكيد رجـايئ أننـي بك داخل  

ريـاض جنـان باألمـانـي متأل  

 ال نجـــد أحــدا مــن الشــعراء العــرب يصــف حبـــه للنبـــي صــىل 

الله عليه وســلم كام يصف الشــيخ صدقة الله أبا بأن حّب 

النبــي منتــر يف لحمــه وعظمــه ودمــه بــكل ثقـــة وال ميكــن 

للشيطان أن يدخل يف قلبـه ألن القلب مملؤ بحب النبـي 

صــىل اللــه عليــه وســلم ولــذا الشــيطان يهــرب بعيــدا.

يقــول الشــيخ صدقــة اللــه أبــا بنفســه عــن ســبب تأليــف 

التخميــس بهــذه القصيــدة:

» و يف طريقــي للحــج ذهبــُت إىل » ماليبــار » و رأيــت 

» القصيدة الطرابية » مخمسة بصورة حسنة جدا فزاد فـيَّ 

الشــوق لنظــم مخمــس للوتريــة أيضــا«10.كان الشــيخ صدقــة 

الله أبا »مادح الرسول« طول حياته وتلقى قربتـــه من النبـــي 

صــىل اللــه عليـــه وســلم، و أمــا إذا رأينــا إىل املواضيــع التــي 

يذكرهــا يف قصيدتــه فهــي كثــرية. أوال يعنــي الشــيخ صدقــة 

اللــه أبــا ميــدح رســول اللــه أكــرث مــن أي يشء آخــر. املدائــح 

النبوية وهو أمر خاص رأينـا يف قصيدته من األمور األخرى.

واألن نحــن ننظــر بعــض األبيـــات مدحــا عــىل الرســول صــىل 

اللــه عليــه وســلم

أديم له يف الكون مدح مسلسل

ممّد بال حـّد و إن عـّد طيل  

فلاّم خال بالرّّب و السرت مرسل

أقيم مـقاما مل يقم فيه مرسل  

و أمـست له ُحجب الجالل تَُوطـَّأ  

يفوز بـقرب يف الـمعاد محبّه

و يـنجيه من كل الشدائد حبـّه  

فيا منشدي خىّل و يا من يحبّه 

أعـد مـدحه أن القلوب تحبّـه  

بـأوصـافـه تُجىل إذا هي تـصدأ  

و الشــيخ يضــع محمــدا عليــه الصلــوة والســالم فــوق األنبيــاء 

كلهــم ويقــول:

عال باملعايل فوق كّل و أصله

فام آدم نوح و موىس كمثله  

كـذلك عيىس و الخليل بنسله

تبارك من أنشأه خـرية رسله  

و أمـتـه قد أخرجـت خـري أمـة  

و يصف شخصية النبي صىل الله عليه وسلم:

و وجهك كالبدر الـمنري تهلّـال

و ظل بتسخري الغامم مظلاّل  

له سجد الفحل العـضوض مذلاّل

بزقت ببيـر و العجني تقلاّل  

لدى الّضـّر فازدادا و ذا الـامء أعذب  

)قافيـة الباء 26(

حديثك ما احاله ذوقا و امحضـا

و مل ير زلقا فيه رآء و مدحضا  

و أبطل طرق امللحدين و أدحضا

بريـق محياك الحنادس قد اضـا  

إضـاءة بدر حـف حوليـه كوكب  

)قافيـة الباء 27(

و مييض يقول الشيخ صدقة الله أبّا:
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رشابك لو نفس تذوق لـعربدت

و مـرآك لـو عيـن تـراه ال ربـدت  

ولكن بالطاف عليك تـأبـّدت

ترى العرش و الكريّس و الحجب قد بدت  

إليك و أنـواري عليك تـجـلت  

)قافية التاء 13(

و كم أيـة يف مدحه الله قّصه

و إنك لعىل خلق ن الله نّصه  

و حبيبا له بني الكرام استخّصه

ثالثـة أشيـاء بها الله خّصه  

فـوالله لـو أقسمت ما كنت أحنث  

)قافية الثاء 9(

له منظر عند الـمهـيمن نارض

و قلب صدوق عند موله حارض  

لقوسني أو أدىن و ال ثّم حـاظر

دىن فتـدىّل لـم يَِزغ عنه ناظر  

ُمِحـّب و مـحبوب حـميد و أحمد  

)قافية الدال 5(

خبري بصري كاشف و مبرص

عليم مبني مظهر و مفر  

جواد معني مرفد و ميـر

رساج منري شاهد و مبر  

أال فضل كل الرسل يف واحد الجنس  

)قافية السني 10(

لقد كان فيه أسوة أحـسـن األسا

ملن كان يرجو الله يف كشفه األسا  

طبيب أسا جرح الحشا خري من أسا

صـفـوح حليم ال يؤاخذ من أسا  

و ما هـو من جان عليه بـمقتـص  

)قافية الصاد 5(

رشيعته عني صفت ليس كودرت

و أمتـه صدر وما قّط صودرت  

جاللـته كل امرئ نفسه درد

عزيز رسى يبغى العزيز فعودرت  

له األرض تُطوى و املعارج تـوضع  

)قافية العني 3(

و إن األبيات من الثامن عر إىل التاسع عر التي ألّفها يف 

كل قافيــة الشــيخ صدقــة اللــه بنفســه تنعكــس شــعوره العفــو 

و الغفــران آلثــام و املعــايص. وجعــل الشــيخ هــذه األبيــات 

كاملناجــات يدعــوا نفســه أن يتكلــم عنــد اللــه ورســوله و يرجــو 

مــن اللــه الغفــران و الرحمــة معتمــدا. و نــرى هنــا بعــض أبياتــه:

عصيت بجهيل مرشدي و منبهدي

إىل أن قسا قلبي بعصيـان ربه  

و مـمن زليل ملـا وقعت بـحبه

توّسـلت يا ربـي إليك بحبه  

لـتغـفر أوزاري و تـقبل توبـتي  

)قافية التاء 8(

كسبت فضول العلم رصفا و نحوه

تركت جميل الفعل فرضا و نحوه  

مدحت نبيـا قد نـحا الله نحوه

جمعت ذنوبا ثم عرّجت نـحوه  

و من كان ذا ذنب إليـه يـعـّرج  

)قافية الجيم 19(

ميء أنا عـاص يـخاف فضائحا

مخالف من وىص و أبدى النصائحا  

و إين و أن أسلـفت فيك مدائـحا

حـزيـن أنا مـام جمعت قبائحا  

حسيـر و لكنـي إليـك أسـيح  

)قافية الحاء 27(

فدعني رسول الله أمدْحـك منشدا

لدى كل من يف نور وجهك أرشدا  

بـه فاهدين النهج القويم و أرشدا

ديانـة نفي أن تـحبـّك مرشدا  

دعوتك يل طرق الـهداية تـرشـد  

)قافية الدال 24(
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يراعي الشيخ مادح الرسول صدقة الله أبا القاهري الشاهي 

»التخميــس  الرائعــة  املختلفــة يف قصيدتــه  األماكــن  يف 

والتذييـل عىل القصيدة الوتريـة« كام ييل:«إن ذكر الصالة 

عــىل النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم جــزء مــن العبــادة و حيــاة 

الصحابة ريض الله عنهم تدل عىل هذه املسألة. ال ميكن 

لإلنســان الســعادة يف هــذه الدنيــا و اآلخــرة إال بالصلــوات 

عــىل النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم. تســاعد هــذه الصلــوات 

املؤمنــني يف املــوت و فيــام بعــد املــوت حتــى تســاعدهم 

يف لقاء الله عز و جل. هؤالء املؤمنون ينقذرون من جهّنم 

و مصائــب الدنيــا. مــن يطلــب منــه الشــفاعة يشــفع لــه«11.

يتبعــون  الذيــن  القــرآن املجيــد:  تعــاىل يف  اللــه  قــال 

الرسول النبي األّمـّي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف التوراة 

و اإلنجيل يأمرهم باملعروف و ينههم عن املنكر و يحّل لهم 

الطيبــات و يحــرّم عليهــم الخبائــث و يضــع عنهــم إرصهــم و 

األغلــل التــي كانــت عليهــم. فالذيــن آمنــوا بــه و عــزَّروه ونــرصوه 

و اتبعــوا النــور الــذي أنــزل معــه أولئــك هــم املفلحــون12.

و نعــرف مــن القــرآن الكريــم أن مــن ميــدح الرســول صــىل 

الله عليه وسلم يكون من الناجحني يف هذه الدنيا و اآلخرة. 

قد عرِف الصوفيون من القرآن الكريم و سنن النبي صىل الله 

عليه وسلم فوائد عديدة للذي يصيل عىل النبي صىل الله 

عليه وسلم.و عىل القاعدة نفسها أثبت مشائـخ اإلسالم أنه 

بواســطة وســيلة الرســول يــأيت التوفيــق و الفــالح يف الدنيــا و 

اآلخرة.رُشحت هذه األبيات من القصيدة الوترية و القصيدة 

الشفعية عن مادة مذكورة مالحظة و هام كام ييل13:

كسبت فضول العلم رصفا و نحوه

تركت جميل الفعل فـرضـا و نـحـوه  

مدحت نبيّـاً قد نحى الله نـحوه

جمعـت ذنوبـا ثـم عرجـت نـحوه  

و من كان ذا ذنب إليه يـعـّرج  

مثنت مبدح املصطفى نصب ُجنَّـة

من الّنـار لـي دون اللظـي ود جـّنـة  

و من رّش شيطان رجيم و ِجنـة

ثِـقـايت بـه أنَـّى أفـوز بـجـنـة  

به و حسان ال تشيـخ و تطمث  

جزيــرة  و  بالهنــد  نــادو  تامــل  واليــة  مــن  املســلمون  ينشــد 

مــن  هاجــروا  الذيــن  املســلمون  و  رسنديــب )رسيالنــكا( 

نــادو و ميامنــار و رسنديــب و ميكثــون يف ماليزيــا و  تامــل 

غــري ذلــك. ينظــم النــاس القصيــدة الوتريــة أثنــاء أّول عــرة 

أيّـــام مــن شــهر صفــر هكــذا يف شــهر محــرم الحــرام. و يقــرأ 

النــاس هــذه القصيــدة يف كّل ليلــة يف شــهر رمضــان أيضــا. 

شــخصيته  يتذكــر  التاميــيل  اإلســالمي  مجتمعنــا  يــزال  وال 

لــه تقديــرا  يــزال يشــكره ويكــن  القيمــة وخدماتــه الثمينــة وال 

واحرتاما وال يزال أهل املنطقة ينشدون يف جامعهم الكبري 

ومســاجدهم قصائد ويستحســنونها ويتعجبون من بالغتها 

وروعتهــا ومــن ثــم شــاعرها.

تخميس قصيدة الربدة للبوصيـري

البوصيـــري )695-611  بــن أيب ســعيد  الشــيخ محمــد  إن 

ــف قصيــدة مشــهورة باســم » قصيــدة الــربدة  الهجــري( قــد ألَـّ

» عــىل مــدح النبــي صــىل اللــه عليــه وســلّم. و هــذه القصيــدة 

متــىس أيضــا بــرء الــداء. إن املؤلــف ُشــفي مــن مرضــه الخطــري 

بربكــة هــذه القصيــدة ألن رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم 

يف ليلة إكامل هذه القصيدة جاء يف منام ذلك املؤلف و 

أهداه بردته. و منذ ذلك الحني شعر شفاء كامال يف بدنه. 

و هــذه القصيــدة أيضــا ال تــزال تقــرأ و تـتـــأل يف املســاجد و 

البيـوت. تدرّس بعض املدارس العربية معاين هذه األبيات 

للطلبة.قصيــدة الــربدة مــن أجــود صــور املــدح الــذي قيــل يف 

حــّب النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم.وقد قــام الشــيخ صدقــة 

الله أبا بتخميسها يف صورة رائعة، وهو يف عمله هذا يشاطر 

البوصــريي حــب النبــي، وعواطــف اإلمــام البوصــريي ممزوجــة 

بعواطفــه. و تبــدأ قصيــدة الــربدة األصليــة وهــي كــام تــيل:

أ مـن تذكر جـريان بذي سلم

مزجت دمـعا جرى من مقلة بدم  

سها البيــت املذكــور و هــو  ولكــن الشــيخ صدقــة اللــه أبــا خـــمَّ

كــام يــيل:

يا باكيا لـنوى األحباب ذا أمل

و صار شوقـك بني الخلق ذا علم  

قل يل و إنك يف أمن و يف سلم
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أ مـن تـذكّر جـريان بذي سلم  

مزجـت دمعـا جرى من مقلة بـدم  

و َضـيَّـف الشيخ قائال:

ما بني لحيـيك و الفخذين فأخصهام

و أغنم متابا و إخالصا فأخصمـها  

و فارق الـخلق و الدنـيا و أقّصهام

وخالف النفس والشيطان و اعِصهام  

و إن هـام محضاك النصح فاتـهم  

ال تستمع منهام وعظا و ال حكام

ال تيـبغ لـهام أمرا وال حكمـا  

أطـع إلـهك ربا عـادال حكام

و ال تطع منهام خصام و ال حكام  

فأنت تعرف كيد الـخصم و الحكم  

تخميس بانت سعاد

لقــد عــاش كعــب بــن زهــري ابــن أيب ســلمى يف زمــن النبــي 

صــىل اللــه عليــه وســلم كان شــاعرا كبــريا قبــل اإلســالم. و 

بعد أن أســلم بدأ ينظم أشــعارا مدحا يف رســول الله صىل 

اللــه عليــه وســلم. و يومــا ذهــب إىل النبــي صــىل اللــه عليــه 

وســلم الــذي كان يجلــس مــع الصحابــة الكــرام فقــرأ قصيدتــه 

املـــتكونة مــن 63 بيتــا أمــام الرســول و أصحابــه فــرقَّ قلــب 

رسول الله صىل الله عليه وسلم و أعطاه جوائز كثرية ذات 

قيمــة. و هــذه القصيــدة مشــهورة جــداً. نظــم كعــب بــن زهــري 

ريض الله عنه قصيدة رائعة يف مدح الرسول معروفة باسم 

»بانــت ســعاد«. وقــد زاد الشــيخ صدقــة اللــه أبــا عليهــا 189 

بيتــا عــىل كل بيــت ثالثــة أســطر.وهو يقــول:

بشـرى فقد نـجج الـاممول و السول

طوىب فذا العبد بالغفران مـغسول  

هـنيئـان الـخري مـجموع و محصول

زال النحوس فنعم الفوز مـوصول  

و الحمد لله فالـمحذور مـفصول  

و تبدأ قصيدة كعب بن زهري بالسطر التايل:

بـانـت سعـاد فـقلبـي اليوم متبول

مـتيـم اثرها مل يفد مـكبـول  

و الشــيخ صدقــة اللــه أبــا قــد خمــس البيــت املذكــور أعــاله 

بالوجــه التــايل:

حـان السـعادة و اإلقـبال مـقـبول

قـبيل عـىل حب من يهواه محبول  

بينا هـواه بـحـبل الـفور مـحبول

بانت سـعاد فقـبيل اليوم متبول  

مـتيم اثـرها لـم يفد مكبول  

و يضيـف قائال:

الحمد لـلـه باإلميان أسـعـدين

و بـالسـالمة من بـلوى أبعدين  

و مل يـمتـني عىل ما كان أقعدين

انـثبت أن رسـول الله أوعـدين  

و العفو عـنـد رسـول الله مامـول  

بـّذرت عمري يف الزالت مبتذرا

كأنني كنت بـالعذرات مـعتذرا  

فاالن عني نآي ما كنت محـتذرا

فقد أتيت رسـول الله مـعتـذرا  

و العـذر عـند رسـول الله مقبـول  

و الشيخ صدقة الله أبا يخـتم مخمسة بقول:

ريض اإللـه ريض ما انـهل يعلول

عمـن به الحق مشهور و مسلـول  

و من به الصدق منـصور و مسدول

و اآلل و الصحب هم بهم و بهلول  

و الـتـابـعـيـن لهم ما الالء اللولو  

هذه القصيدة املخمســة تقرأ من قبل كثري من املســلمني 

بجنــوب الهنــد يف بيوتهــم كلــام يقومــون باحتفــال عائــيل أو 

دينــي. و إذا نظرنــا إىل األبيــات نفهــم أن الشــيخ صدقــة اللــه 

مياثــل الشــاعر األصــيل يف تنســيق الكلــامت و اســتخدام 

العبــارات. و إذن ثبــت أنــه ماثــل حتــى لشــعراء الجاهليـــة.
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تـخمـيس ذخر املـعـاد

سعـــيد  بــن  محمــد  اإلمــام  الشــيخ  القصيــدة  هــذه  ألّـــف 

البوصــريي الــذي قــد ألّـــف قصيــدة الــربدة أيضــا. و األبيــات 

الشــيخ  إن  و  بيتــا.  كتــاب ذخــر املعــاد 204  األصليــة يف 

صدقــة اللــه أبـــا قــد خّمســها إىل تكــون مجمــوع األبيــات 612 

بيتــا. و هــذه األبيــات مل تطبــع بعــد ولكــن الشــيخ صــدق اللــه 

أبــا يكــرّس نفســه يف مــدح النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم عــن 

طريــق هــذه القصيــدة أيضــا كــام فعــل يف بقيــة القصائــد. و 

هــو الــذي يقــول يف قصيدتــه:

َجَواِهر نَظَمي يف َمِديِح ُمحّمٍد

يُِضيُئ جميَع الّدْهر غري ُمَحّمـٍد  

فامِدْحُه إن تَلَْقُه النَّار تَـْخَمِد

ِجنـاُن نَِعيـٍم أْجُر ماِدِح أَْحَمد  

و ُمصـغ و كّل بالحـِسـاِن يُـزّوُج  

وهكــذا بقــي الشــيخ صدقــة اللــه أبــا »مــادح الرســول« طــول 

حياتـــه ولــذا تلقــى مــن النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم قربتـــه 

ومــن اللــه جــل شأنـــه تعــاىل.إن املرصاعــني األخرييــن مــن كل 

قصيدة من القصائد السابقة للشعراء العرب أما املصاريع 

الثالثــة التــي تســبق املرصاعــني األخرييــن يف كل قصيــدة 

فهــي للشــيخ صدقــة اللــه أبــا وهكــذا نجــد يف كل قصيــدة 

من قصائده هذا األسلوب ويف كلها نرى صدق وإخالص 

حبــه للنبــي صــىل اللــه عليــه وســلم ونــرى أيضــا بديــع خيالــه 

وروعــة تعبــريه مــع إملامــه وإتقانــه يف اللغــة. باإلضافــة إىل 

املخمسـات التي كتبها الشيخ مدحا عىل النبي صىل الله 

عليــه وســلم. لقــد كتــب الشــيخ قصائــد عــىل بعــض األوليــاء 

الكرام و عىل األخص منهم الشيخ محي الدين عبد القادر 

الجيــالين و الشــيخ شــاه الحميــد الناغـــوري.

الخامتة

هــذا الشــعر يف املديــح النبــوي ميتــاز مــن جانــب املضمــون 

والشــكل.هذا الشــعر شــعر دينــي ينطلــق مــن رؤيــة إســالمية.

يخــّص بصــدق املشــاعر ونيــل األحاســيس و رقــة الوجــدان 

و حــب النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم طمعــا يف شــفاعته 

يتنــاول  تكيــة صاحــب  الحساب.الشــاعر  يــوم  وســاطته  و 

الرغبــة إىل  الدعــوة املحمديــة و  مــن هــذه القصيــدة إىل 

زيــارة الحرمــني الريفني.يكــرث يف هــذه القصيــدة الدعــاء و 

االســتغفار و التوبــة والشــفاعة.

انجبتهــا  التــي  العباقــربة  مــن  أبــا  اللــه  الشــاعر صدقــة 

الهنــد ولكــن هــذا العبقــري مل ينــل مــن اإلعــرتاف والتقديــر 

مــا يناســب شــاعريته النــادرة ىف اإلتجاهــات اإلســالمية مــن 

خــارج الهنــد مثــل جزيــرة العــرب والبلــدان اإلســالمية. وهــذه 

محاولة يسرية لرد أشعاره العربية اإلسالمية ومبا أن هذه 

الدراسة مقدمة لدراسة أوسع-بإذن الله – فإنني سأكتفي 

برســم اإلطــار العــام واملالمــح الشــعرية ملؤلفاتــه.
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الخطوط يف كتاب الدررالكامنه البن حجر 
العسقالين)ت852 هـ(: دراسة منهجية

أ.د.فاطمة زبار عنيزان
مركز إحياء الرتاث العلمي العر يب، جامعة بغداد

املقدمة

يأخــذ هــذا النــوع مــن الدراســات أهميتــه يف مجــال الكتابــة 

التاريخيــة إذ يــربز لنــا جانــب مهــم مــن الجوانــب املنهجيــة 

التــي ســلكها مؤرخينــا الكبــار ملــا لهــا مــن مشــاركة يف مجــال 

الرتاث الفكري الحضاري العريب اإلسالمي،لذا تربز أهمية 

هــذه الدراســة يف عــرض النهــج الــذي ســار عليــه ابــن حجــر 

يف كتابــة هــذا مــن خــالل الرتكيــز عــىل الخطــوط التــي كانــت 

متثل يف أهميتها مجال واسع من كونها تشكل احد موارد 

كتابة هذا وبالتايل تربز لنا أنواع الخطوط التي كان يتعامل 

فيهــا مؤرخينــا يف كتابــة مخطوطاتهــم ويــربز لنــا هــذا االتجــاه 

مــن خــالل تراجــم كتابــه التــي ضمــت يف ثناياهــا نصــوص 

تتعلــق بهــذا املوضــوع وتحليــل هــذه النصــوص يف ضــوء 

منهــج ابــن حجــر.

 املبحث األول: 
ابن حجر السرية واملكانة العلمية

اسمه

شــهاب الديــن أبــو الفضــل احمــد بــن عــيل بــن محمــد بــن 

بــن احمد،املعــروف بابــن حجــر الكنــاين  بــن محمــود  عــىل 

الشــافعي)1(. العســقالين 

مولده

ولــد ابــن حجــر العســقالين يف ثــاين عــر شــعبان املكــرم 

ســنة 773هـــ مبــرص)2(.

نشأته

والــده وهــو طفــل يف شــهر  مــات  أن  بعــد  ابــن حجــر  نشــأ 

الــزيك  والــده  احــد أوصيــاء  رجــب ســنة 777هـــ،يف كنــف 

وجــاور  مــرة  غــري  حــج  عنــه “…وقــد  يقــول  ،كــام  الخــرويب 

أبيــه كان قــد  ،وكنــت رفيقــه يف املجــاورة وانــأ صغــري،الن 

أوصــاه عىل،فرجعــت معــه يف أول ســنة ســبعامئة وســت 

خمــس  إكــامل  الكتاب)4(،بعــد  ومثانون…”)3(،فادخــل 

ســنني)5(،وكانت لديــة قــدرة كبــرية عــىل حفــظ القــران الكريــم 

والحديث النبوي الريف)6( ،وهذا له أثره فيام وصل إليه 

ابن حجر العسقالين من علو شان ورفعه ذات قيمة علمية 

عاليــة بــني اقرأنــه.

شيوخه

اجتمــع البــن حجــر العســقالين مــن الشــيوخ مــا مل يجتمــع 

ألحــد مــن أهــل عرصه،فــكان لــكل واحــد منهــم اتجــاه علمــي 

عــايل لــه أثــره يف بنــاء شــخصيته العلمية،نذكــر منهــم عــىل 

ســبيل املثــال ال الحرص:الربهــان التنوخي)ت800هـ(،اخــذ 

عنــه  (،اخــذ  806هـ العراقي) 7(،والزيــن  القراءات) عنــه 

(،يف  الشــريازي)ت817هـ  الحديث)8(،واملجــد  علــوم 

اللغة)9(،والعــز بــن جامعه)ت819هـ(،الــذي اخــذ عنــه علوم 

مختلفــة)10(.

رحالته

العلــامء  لــوازم طريــق  العلــم مــن  الرحلــة يف طلــب  كانــت 

ومنهجهم يف التحصيل العلمي ،فكان طالب العلم يأخذ 

مــن شــيوخ بــالده ثــم يرحــل إىل البلــدان األخــرى لألخــذ مــن 
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علامئها واالســتفادة منهم قدر اإلمكان،فقد كان البن حجر 

رحــالت داخــل البــالد وخارجــة التقــى مــن خاللهــا بشــيوخه 

الذيــن اخــذ منهــم وانتفــع بهم،وكانــت أوىل رحالتــه داخــل 

بــالده إىل الصعيد)11(،ثــم إىل اإلســكندرية)12(،أما رحالتــه 

ومدنهــا  اليمــن  أوىل محطاتــه:  فكانــت  بــالده  خــارج  إىل 

العديدة)13(،ثــم رحــل إىل الحجــاز للحــج واملجــاورة إذ نهــل 

خــالل ذلــك مــن علامئها)14(،ثــم إىل الشــام التــي تجــول يف 

اغلــب مدنهــا والســيام حلــب)15(.

وظائفه

شغل ابن حجر العديد من الوظائف ومن أول تلك الوظائف 

هي:اإلمــالء الــذي يعــد مــن اعــيل مراتــب الروايــة والســامع 

الــذي اليتصــدى لــه إال املحــدث العارف)16(،ثــم ويل وظيفــة 

التدريس التي كانت من الوظائف التي يتمتع مزاولها مبكانه 

عظيمــة)17(،وويل مشــيخة الحديــث وتدريــس الفقــه بأماكــن 

مــن الديــار املرصيــة)18(،وويل إفتــاء دار العدل)19(،والقضــاء 

الذي مل يؤثر عىل اشتغاله بعلم الحديث)20(،ووىل الخطابة 

منهــا  توالهــا  أخــرى  والوعظ)21(،وهنــاك وظائــف  واإلمامــة 

باملدرســة  الكتــب  وخــزن  ونظرهــا)22(،  البيربســية  مشــيخة 

املحمودية)23(،والنظــر عــىل حــامم ابــن الكويك)24(،ووظائــف 

أخــرى رشــح لهــا لكــن مل يقبلهــا لســبب أو ألخــر)25(.

مؤلفاته

ت  يــا ملرو وا نيــف  لتصا ا مــن  حجــر  البــن  جتمعــت  ا

مصنفا)26(،نذكــر  ومثانــني  واثنتــني  مائتــني  عــىل  ماتزيــد 

اإلصابــة يف متييــز  الحــرص:  ال  املثــال  ســبيل  عــىل  منهــا 

املــرام  العمر)28(،بلــوغ  بأبنــاء  الغمــر  الصحابة)27(،أنبــاء 

الحديث”)29(،تبصــري املنتبــه  اإلحــكام”يف علــم  أدلــة  مــن 

األمئــة  رجــال  بزوائــد  بتحريــر املشــتبه)30(،تعجيل املنفعــة 

االربعه)31(،تقريــب التهذيب)32(،تلخيــص الحبــري يف تخريــج 

الكــامل  التهذيــب  الكبري)33(،تهذيــب  الرافعــي  أحاديــث 

يف أســامء الرجال)رجــال الحديث()34(،الخصــال املكفــرة 

للذنوب املتقدمة واملتأخرة)35(،الدراية يف تخريج أحاديث 

الهداية)36(،الــدرر الكامنــة يف أعيــان املئــه الثامنة“موضــوع 

قضــاة  عــن  اإلرص  38(،رفــع  خطب) 37(،ديــوان  البحث”)

نقــد الرجــال االعتــدال  مرص)39(،اختصــار كتــاب ميــزان يف 

للذهبي)40(،وغريهــا مــن الكتــب التــي يطــول بنــا املقــام إذا 

جميعهــا. ذكرناهــا 

وفاته

تــويف ابــن حجــر يف ليلــة الســبت ثامــن عــر ذي الحجــة 

سنة اثنان وخمسون ومثامنائة،مبنزله بالقرب من املدرسة 

القاهــرة  أبــواب  احــد  القنطــرة  بــاب  داخــل  املنكومتريــه 

منفصــال عــن القضــاء بعــد العشــاء،ودفن بصــدر تربــة زيك 

الخرنــويب)41(.

املبحث الثاين:الخطوط يف كتاب الدرر 
الكامنة /دراسة تحليلية

اقتبــس ابــن حجــر مــن خطــوط بعــض مــن عارصهــم والســيام 

شيوخه ومعارصيه الذين مل يدركهم،وكان لنقله هذا أهمية 

تاريخيــة كبرية،ألنــه كان مبــارشة عــن صاحــب الخــط مــن غــري 

أن يتعرض النص للتحريف أو السقط،وتعد بعض الخطوط 

مــن مؤلفــات الشــخص املســودة غــري املبيضة،األمــر الــذي 

يزيد من أهميتها،وقد كان لها قيمة تاريخية كبرية إذ كانت 

املعلومــات التــي تحويهــا مــن أدق املعلومــات ألنهــا كتبــت 

بنفســه وبخطه،وتدرجــت الخطــوط التــي حصــل عليهــا ابــن 

حجــر يف كتابــة “الــدرر الكامنــة” عــىل النحــو التــايل إذ إنهــا 

كانــت تشــكل جــزءا هامــا مــن مــوارده:

قراءته بخط احد

أشــار ابــن حجــر يف كتابــه “الــدرر الكامنــة”، وانــه حصــل عــىل 

معلوماتــه لبعــض تراجمــه مــن خــالل الخطــوط التــي حصــل 

عليها ونص عليها رصاحة بأنه اطلع عليها وقراها بخط احد 

شيوخه أو معارصيه ذاكرا اسم املصدر الذي اعتمده،نحو 

قولــه يف ترجمــة إبراهيــم بــن احمــد بــن ظافــر املالــيك “…

قرأت ترجمته بخط القطب الحلبي يف تاريخ مرص…” )42(، 

وعبــاس بــن محمــد “قــال ابــن القطــب ومــن خطــه نقلــت…” 

)43(، ومحمد بن عوض بن ســلطان “…وقرأت بخط الشــيخ 

شمس الدين بن القطان يف ذيل الطبقات…” )44(، و “…

قــرأت بخــط البــدر النابلــي يف مشــيخته…” )45(، و “… 

وقرأت بخط إبراهيم بن يونس البعيل يف فوائد رحلته…” 

)46(، وكذلك يف نقله من شخص ألخر، نحو قوله يف ترجمة 
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عــالء  القــايض  الحلبــي “…نقــل ذلــك  يعقــوب  بــن  بــالط 

الديــن يف تاريــخ حلــب عــن نقلــه مــن خــط ابــن عشــائر” )47(.

ويف ضــوء هــذا االتجــاه املنهجــي يدخــل يف تفاصيــل 

أدق منهــا يذكــر ألســنه التــي حصلــت فيهــا القراءة،نحــو قولــه 

يف ترجمــة محمــد بــن يونــس بــن عــىل الدمشــقي “…قــرأت 

ذلــك بخــط محمــد بــن عــىل ابــن ســعد يف شــيوخ حلــب 

ســنة 748…”)48(.

اســم  عــىل  ذلــك  ذكــر  يف  يقتــرص  ذلــك  عكــس  أو 

صاحــب الخــط مــن غــري اإلشــارة إىل اســم مؤلفه،نحــو قولــه 

يف ترجمة إبراهيم بن محمد بن عمر االبرقوهي “… وقرأت 

بخــط الربهــان الحلبــي…”)49(، و “…قــرأت بخــط ابــن رافــع 

مانصــه…”)50(، و “…قــرأت بخــط ابــن مــرزوق…”)51(.

وأورد أيضــا انــه قــرأ بخــط أكــرث مــن واحــد يف إيــراد ترجمــة 

بــن  بــن أيبــك  احــد مرتجميــه، نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد 

عبــد اللــه ألحســامي “…قــراءت بخــط الشــيخ تقــي الديــن 

ألســبيك… وانتخــب عليــه الذهبــي جــزاء مــن حديثــه رايتــه 

بخــط الذهبي…وقــرأت بخــط الشــيخ بــدر الديــن الزركــي 

…”)52(، وكذلــك إذا تكــرر أخــذه الخــط مــن نفــس املؤلــف، 

نحــو قولــه يف ترجمــة جعفــر بــن ثعلــب “… وقــرأت بخــط 

الشــيخ تقــي ألســبيك… ومــن خــط البــدر النابلي…قــرأت 

ذلك بخط ألسبيك…”)53(، وفيام إذا كان نقله من شخص 

ألخر، نحو قوله يف ترجمة سليامن بن عمر “…قرأت بخط 

ابــن رافــع عــن خــط الــربزايل…”)54(.

قولــه  نحــو  بقراءتــه،  احــد مرتجميــه  رحلــة  وأشــار إىل 

يف ترجمــة احمــد بــن ظهــري الديــن أيب بكــر “…قــرأت بخــط 

انــه رحــل إىل املغــرب ســنة 760هـــ مــع بهــا مــن  ابــن ســكر 

جامعــة…”)55(.

وإذا كان غــري متأكــد مــن اســم مرتجمــه ينــوه إىل ذلــك 

خــالل الرتجمــة، نحــو قولــه يف ترجمــة محمــد بــن أيب الفتــح 

“… وقــرأت اســمه يف شــيوخ حلــب بخــط محمــد بــن يحيــى 

بن سعد الدين…”)56(،أو مولد احدهم،نحو قوله يف ترجمة 

احمــد بــن عبــد الرحمــن الرصخــدي“… وقــرأت بخــط البــدر 

النابلي:سألته عن مولد فقال…”)57(.وهكذا توافرت البن 

حجر مادة يف ضوء هذا االتجاه املنهجي للخطوط لعرضه 

بشــكل دقيــق ومتنــوع ملعالجــة نصوصــه ضمــن هــذا اإلطــار.

رؤية ابن حجر لخط املرتجم له

واورد ابن حجر يف كتابه “الدرر الكامنة” عدد من النصوص 

التــي كان لــه دور يف عرضهــا مشــريا إىل ذلــك رصاحــة لرؤيتــه 

تلــك النصــوص يف الحــاالت التــي مــرت بهــا منهــا رؤيتــه لخط 

مرتجمــه نفســه،نحو قولــه يف ترجمــة إبراهيــم بــن احمــد بــن 

عبــد املحســن “…رأيــت بخطــه جــزءا أخرجــه لنفســه…”)58(، 

بــن داود “… ورأيــت  بــن عــىل  بــن عبــد املجيــد  و يونــس 

بخطــه نفســه…”)59(، أو خــط غريه،نحــو قولــه يف ترجمــة عبــد 

القادر بن محمد “…وأخربته إين رأيت يف ترجمة جده عبد 

القــادر بخــط الشــيخ تقــي الديــن ابــن رافــع…”)60(، وعــىل بــن 

مسعود “…رأيت ذلك بخط ابن سعد”)61(، وكذلك رؤيته 

لخــط احــد املؤرخني،نحــو قولــه يف ترجمــة جنــيك بــن محمــد 

“رأيــت بخــط تقــي الديــن ألســبيك بعــد أن أرخــه…”)62(، أو 

يف اســتدعاء غريه،نحــو قولــه يف ترجمــة يحيــى بــن يوســف 

البحراباذي الجويني “…رأيت خطه يف استدعاء ابن سكر 

يف سنة مثانني وسبعامئة مبكة”)63(، أو يف حضور الدرس 

،نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن عبــد القــادر القيــي “… 

فرأيــت بخطــه انــه حــرض درس البهــاء ابــن النحــاس…”)64(، 

أو اإلشــارة إىل مولــد املرتجــم لــه نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد 

بن عبد الغالب الدمشــقي “… ولد يف شــهر رمضان ســنة 

710،رأيــت ذلــك بخطــه…”)65(.

التــي  السياســية  باألحــوال  مرتبطــا  األمــر  كان  إذا  أمــا 

كانــت تحصــل آنــذاك فانــه يــورد ذلــك نقــال عــن خــط احــد 

الشــيوخ،كام يقــول يف ترجمــة احمــد بــن ســليامن بــن أيب 

بكــر العبــايس “… ورأيــت بخــط رفيقنــا الشــيخ تقــي الديــن 

املقريــزي إن عــودة للخالفــة كان يف أول ســلطة املنصــور 

بكــر بعنايــة طاجــاز الدويــدار…”)66(. أيب 

وهكذا نجد إن ابن حجر حاول قدر أمكانه أبراز الصورة 

الدقيقــة والصحيحــة يف عــرض مادتــه التــي حصــل عليهــا 

مــن مــوارده والتأكيــد عــىل رؤيتــه لتلــك النصــوص الخاصــة 

برتاجمــه والتعامــل معهــا.

النقل من الخطوط

وفقــا  ابــن حجــر  اعتمدهــا  التــي  النقــول  إشــكال  تعــددت 

لتصوراتــه الذاتيــة وألهميتهــا الســيام انــه مل يكــن بحاجــه إىل 
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تحديد مواضع النقل بالنسبة إىل تراجمه،فالفكر اإلسالمي 

متكن من حل هذا اإلشكال بتنظيم الكتب حسب أهدافها 

األمر الذي سهل عىل الباحث أو القاري إذا مااراد الوقوف 

عىل نص الرجوع إىل الكتاب املعني إذا كان عارفا بأسلوب 

تنظيمه)67(،مــع ذلــك فقــد حــرص يف كتابــه “الــدرر الكامنــة” 

يف عــدد مــن الرتجــامت اإلشــارة إىل مواضــع النقــول ،غــري إن 

تلك اإلشارة كانت قليله ذاكرا يف البعض منها اسم من نقل 

مــن خطــه، نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن عبــد الهــادي “… 

نقلت من خط الشيخ تقي الدين ألسبيك…”)68(، ومسعود 

بــن زمــر بــن عــىل “…نقلــت ذلــك مــن خــط ابــن مــرزوق”)69(.

ويف بعــض األحيــان يشــري إىل املصــدر الــذي نقــل منــه 

خطــه ،نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن محمــد القــويص “…

نقلت ترجمته من مشــيخة احمد بن عســاكر بخطه…”)70(، 

وكان أيضــا يشــري رصاحــة إىل نقلــه مــن خــط املؤلــف مــن غــري 

إن يذكــر أســمة،نحو قولــه يف ترجمــة خــرض بــن نــوكاي “…

نقلته من خط املؤلف”)71(، وكذلك النقل مبارشة من خط 

املرتجــم لــه نفســه وهــذا يــدل عــىل دقــة مالحظتــه وحرصــه 

،نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن إبراهيــم بــن الزبــري “… نقــل 

نســبه مــن خطــه…”)72(.

اإلشادة بعلمية املرتجم له من خطه

املرتجمــني  منزلــة  بــراز  بإ كبــريا  جهــدا  حجــر  بــن  ا بــذل 

ومكانتهــم العلميــة مــن خــالل أراء الثقــات التــي ينقلهــا مــن 

موارده،بعبــارات دقيقــه تعكــس مامتتــع بــه املرتجــم لــه مــن 

مكانة ومنزلة ،وغالبا ماتكون هذه اآلراء لرفاق املرتجم لهم 

أو لتالميذه الذين ســمعوا منه ودرســوا عليه ويورد عباراتهم 

يف املرتجــم له،نحــو قولــه يف ترجمــة يحيــى بــن اليــاس بــن 

أمــني الفونــوي “… فقيــه فاضــل معيــد ببعــض املــدارس، 

ولــه حــظ مــن العلــم واألدب وحســن الخط…”)73(،واحمــد 

لذهن،كثــري  ا صحيــح  “…كان  لبعلبــيك  ا بلبــان  بــن 

االستحضار،متني الضبط،حسن الخط…”)74(، ويوسف بن 

عىل الطرطويش “… كان فاضال متواضعا عذب الفكاهة، 

اللطيــف “…كان  بــن عبــد  الخــط…”)75(، ومحمــد  حســن 

فقيهــا محدثــا أصوليــا أدبيــا عاقــال حســن الخــط…”)76(.

ويالحــظ انــه كان شــديد الحــرص والولــع باالشــاده بخــط 

مرتجميه،نحــو قولــه يف ترجمــة عمــر بــن عثــامن املقــديس 

“…وكان يكتب خطا حسنا مع الدين والخري…”)77(، وعىل 

بن العز عمر بن احمد “… وأجاد الخط،ومتع حواسه حتى 

قــارب التســعني،وهو يقــرأ الخــط الدقيق…”)78(.

االشاده بخط املرتجم له

أشــاد ابــن حجــر يف كتابــه “الــدرر الكامنــة “، بخطــوط بعــض 

مرتجميــه وكتــب عنهــم بخصــوص ذلــك مكونــا فكــرة عن تلك 

الخطــوط وفــق تصوراتــه الذاتيــة وجــزء مــن منهجــه، نحــو قولــه 

يف ترجمة احمد بن هالل ألزرعي “…وكتب الخط الحسن 

النمــريي “…بــارع  اللــه  عبــد  بــن  الفائق…”)79(،وإبراهيــم 

الخط،فائــق النظــم…”)80(، ومحمــد بــن مــوىس املقــديس 

“… كان حسن األخالق كريم العرة حسن الخط…”)81(، 

ومحمــود بــن هــامم بــن فــارس “وكان حســن الخــط…”)82(.

الــذي  شــيوخه  احــد  عنــد خطــوط  وقفــه  لــه  وكانــت 

عارصهــم واخــذ عنهــم مشــيدا بخطه،نجــو قولــه يف ترجمــة 

محمــد بــن ســلامن الدمشــقي “… وهــو احــد الكملــة الذيــن 

النــاس وتراجمهــم  بأيــام  عارصتهــم وأخــذت عنهم…عارفــا 

ومعرفــة خطــوط الكتــاب مــع األدب الكثــري والديانــة والعلــم 

والرواية…”)83(،والينــىس قيــام إذا كان احــد مرتجميــه رسيــع 

ودقيــق الخط،نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن عبــد امللــك 

“… حســن الخــط رسيعــة…”)84(، وعبــد اللــه بــن عــىل “… 

وكان خطــه قويــا رسيعــا…”)85(، ومحمــود بــن عبــد الرحمــن 

قــال ألصفدي:رايتــه  “…وكان خطــه قويــا وقلمــه رسيعــا، 

يكتــب يف تفســريه مــن خاطــره مــن غــري مراجعــه…”)86(.

وكان يشيد بخط املرتجم له وخط أبيه ومل يعلل سبب 

اتجاهه هذا، نحو قوله يف ترجمة احمد بن محمد الشريازي 

“…وكان بديــع الخــط كأبيــه…”)87(، ومــن كان يكتــب عــن 

أهــل بــالده لحســن خطــه، نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن أيب 

القاسم “…وكان حسن الخط يكتب عن أهل بالده…”)88(.

أنواع الخطوط 

ويالحــظ إن ابــن حجــر يف كتابــه كان شــديد الحــرص يف 

ذكــر أنــواع مــن الخطــوط يف تراجمــه مشــريا إليهــا كلــام وجــد 

ذلــك رضوريــا أو حصلــت لديــه معلومــات عنهــا ،فقــد أشــار 

مــن كتــب الخــط عــن طريــق احــد مكتفيــا بذكــر نوع الخط،نحو 
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الحســن “… بــن  بــن أيب طالــب  احمــد  ترجمــة  قولــه يف 

كتــب املنســوب عــىل طريقــة ابــن العديــم…”)89(،أو مــن كان 

يكتبــه مــن غــري االعتــامد عــىل طريقــه احد،كــام يف قولــه يف 

ترجمــة احمــد بــن الحســن بــن احمــد الــرازي “…وكتــب الخــط 

املنســوب…”)90(، وهنــاك مــن كان لــه ترســل يف نــوع مــن 

الخطــوط، نحــو قولــه يف ترجمــة إبراهيــم بــن ســليامن الطــايئ 

“… كتــب املنســوب وترســل…”)91(،أو مــن أتقــن هــذا النــوع 

مــن الخط،كــام يف ترجمــة احمــد بــن يحيــى الشــهرزوري “…

وأتقن الخط املنسوب…”)92(،ومن خالل إشادته باملرتجم 

وفضائله عد هذا النوع من الخط ضمن تلك الفضائل ،كام 

يف ترجمــة مســافر بــن إبراهيــم املخزومــي “… ولديــه فضائــل 

بعــض  الخــط املنســوب…”)93(، ويكنــى  فنــون، منهــا  يف 

تراجمه باسم كاتب املنسوب مشريا من خالل ذلك اخرتاعه 

قلــام اســامه العجــز، نحــو قولــه يف ترجمــة مــوىس بــن عــىل بــن 

محمــد “…كاتــب املنســوب…وتعاىن املنســوب فأتقنــه 

وكتــب األقــالم كلهــا ثــم اخــرتع قلــام ســامه”املعجز”وانتفع بــه 

الدمشــقيون، وكتــب هــو بخطــه كثــريا…”)94(.

 فضــال عــن ذلــك أشــار إىل مامرســة مرتجميــه نــوع أخــر 

من الخطوط أال وهو الخط السلفي مشريا إىل النوع الدقيق 

لهــذا الخــط الــذي اقتبســه مرتجمــه مــن ســلفه،نحو قولــه يف 

يكتــب بخطــه  الخليــيل “…وكان  بــن عمــر  إبراهيــم  ترجمــة 

الســلفي فســألته عــن ذلك،فقــال بالفتــح نســبة إىل طريــق 

الســلف…”)95(،وأورد أيضــا مــن مــارس الخــط الكويف،نحــو 

قوله يف ترجمة عبد الله بن عىل الكازروين “… بارع الخط، 

يكتــب بالكــويف ويذهــب…”)96(.

التكسب بالنساخه

عنــي ابــن حجــر يف كتابــه بذكــر املهــن التــي شــغلها املرتجــم 

له،وظهــرت براعتــه يف هــذا املجــال مــن خــالل تتبعــه تلــك 

املهــن التــي نهــض بهــا صاحــب الرتجمــة ومنهــا التكســب 

بالنســاخة،نحو قولــه يف ترجمــة مــوىس بــن عــىل بــن طوغــان 

“… ويقــال انــه كان يتكســب بالنســاخة…”)97(،وعبد اللــه 

بــن محمــد “…وكتــب بخطــه كثــريا باألجــرة ولنفســه…”)98(، 

وأشــاد بخــط املرتجــم لــه وانــه مــن جــراء ذلــك كان يتكســب 

منه، كام يف ترجمة احمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن “…

وكان يرتزق من النسخ وخطه حسن جدا…”)99(،وأيضا من 

كان يتكســب مــن كتابــة الوثائق،نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد 

بــن الحســن بــن الزيــن القســطالين “… وكان يتكســب مــن 

كتابــة الوثائــق…”)100(.

ويف بعض األحيان كان يدخل يف تفاصيل أدق إليضاح 

هذا املوضوع وفقا لتصوراته املنهجية السيام فيام يخص 

املــورد املــادي الــذي كان يعــود عــىل املرتجــم لــه مــن جــراء 

ذلك، كام يف ترجمة احمد بن عبد الوهاب “… ونسخ من 

البخــاري مثــان نســخ،وكان يكتــب النســخة ويقابلها،وينقــل 

الطبــاق والروايــات عليهــا ويبيعهــا بألف،وجمــع تاريخــا حافال 

باعه بخطه بألفي درهم،وهو يف ثالثني مجلده…”)101(.

وأشــار إىل مــن تكســب مــن النســاخه يف دمشــق،نحو 

قولــه يف ترجمــة محمــد بــن محمــد بــن الحســن “… وكتــب 

النسخ وقلم الحاشية والغبار،وتكسب من ذلك بدمشق…

”)102(،وعكس ذلك أشار إىل من مارس مهنة الكتابة من غري 

اجر،نحــو قولــه يف ترجمــة عبــد الغنــي بــن الحســني “…وكان 

حسن الخط كتب لنفسه ولغريه بغرياجرة شيئا كثريا…”)103(.

تأكيد روايته املخطوطة

التفاصيــل بخصــوص  يــورد أدق  مــن منهجــه نجــده  وكجــزء 

املعلومــات  عــىل  كيفيــه حصولــه  املوضوع،فــأورد  هــذا 

الخاصــة مبرتجميــه مــن خــالل الخطــوط التــي وصلــت إليــه 

ســواء كانــت بخــط مرتجميه،نحــو قولــه يف ترجمــة محمــد 

ســنة  بخطــه  661،وكتــب  ســنة  “…ولــد  كشــتغدي  بــن 

62…”)104(،أو مــن غــري خط،نحــو قولــه يف ترجمــه الحســني 

بــن عــىل بــن الحســني الحلبــي “أرخــه ابــن رافع،وبخــط نــور 

الدين الهمذاين…”)105(، ومحمد بن الراج شمس الدين 

“… ولد سنة نيف وسبعني وستامئة، وبخط الذهبي سنة 

الــزرازاري  بــن يوســف  بــن عــيل  ســبعني…”)106(، ومــوىس 

“…ولــد ســنة 658باربل،وبخــط ابــن رافــع ســنة 51…”)107(.

وهنــا تــربز لنــا دقــة ابــن حجــر يف إيــراد رواياتــه وعــرض 

مضمونهــا بشــكل جــيل.

الكم الذي كتبه املرتجم له بخطه

لقــد تنوعــت اتجاهــات ابــن حجــر يف هــذا املوضــوع وفقــا 

الــذي  الكــم  كتابه،فــأورد  يف  عليــه  ســار  الــذي  ملنهجــه 
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كتبــه مرتجمــة كل حســب قابليتــه عــىل ألكتابــه مــن غــري إن 

يحدد،نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن احمــد بــن الحســني 

“… وكتــب الكثــري بخطــه املليــح املتقــن…”)108(، و “…

كتب بخطه كثريا…”)109(، و “…نسخ بخطه الكثري…”)110(، 

“…وكتــب مــاال يوصــف كــرثه…”)111(.

وأشــار أيضــا إىل مــن نســخ بخطــه أجــزاء عــده مــن غــري 

أن يحــدد كميتهــا، نحــو قولــه يف ترجمــة إســحاق بــن أيب بكــر 

“…كتــب أجــزاء بخطــه…”)112(، و “…ونســخ بخطــه عــدة 

أجــزاء…”)113(.

وأورد أيضا من عدد من الكتب من غري أن يحددها،نحو 

قوله يف ترجمة احمد بن عبد العزيز الحراين “…كتب بخطه 

كثريا من الكتب…”)114(، وعكس ذلك فقد كان يحدد نوع 

األجــزاء التــي كتبهــا مرتجمــه، نحــو قولــه يف ترجمــة حمــزة بــن 

عمــر “… كتــب بخطــه عــدة أجــزاء حديثيــه…”)115(، أو مــن 

نســخ أو كتــب كتــاب كامــل، نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن 

سعيد بن عبد الله العسكري “… ونسخ تهذيب الكامل كله 

واختــرصه…”)116(، و “…ونســخ املشــتبه للذهبــي…”)117(، 

و “…ونســخ املنهــاج وحــرره ضبطــا واتقانــا…”)118(، ومــن 

نســخ أكــرث مــن كتــاب واحد،نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن 

عبــد اللــه النابلــي “…ونســخ الفتوحــات املكيــة والتنــزالت 

مــن  كثرية…ونســخ  كتبــا  و “…نســخ  املوصليــة…”)119(، 

تصانيــف املــزي والذهبــي كثــريا…”)120(.

وأشــار إىل مــن كان ينســخ الكتــاب الواحــد ألكــرث مــن 

مــرة، نحــو قولــه يف ترجمــة عبــد الكريــم بــن عــىل “…ونســخ 

مــن كان  وأورد  للــاموردي مرتــني…”)121(،  الحــاوي  بخطــه 

ينســخ املصاحــف الريفــة، نحــو قولــه يف ترجمــة إبراهيــم 

بن محمد بن ناهض “…ونسخ بخطه كثريا من املصاحف 

الريفــة وغريهــا…”)122(.

تعلم الخط

كان البن حجر عناية واهتامم بالغني يف إثبات كيفية تعلم 

مرتجمــه الخــط الــذي يشــكل األســاس للمخطوطــات وتابــع 

يف بعض األحيان كيفية تعلم مرتجمه الخط، نحو قوله يف 

ترجمــة احمــد بــن احمــد بــن خلــف “… قــرأ عــىل أيب عمــرو 

بن منظور وتأدب بالشيخ أيب جعفر بن صفوان، واخذ عنه 

فــك املعمــي وأتقــن الخــط بــني يديــه…”)123(، و “…وخــدم 

ابــن العديــم، وتعلــم منــه ألكتابــه، ونســخ كثــريا…”)124(، أو 

بــن عبــد  اخــذ الخــط، نحــو قولــه يف ترجمــة عبــد الرحمــن 

الوهاب “…وعنه اخذ ابن أخيه شمس الدين ابن خطيب 

بعلبــك الخــط املنســوب”)125(.

وكان يشــري إىل تعلــم الخــط مــن غــري إن يحــدد كيــف 

حصــل ذلك،نحــو قولــه يف ترجمــة طيبغــا الــدوادار “…وكان 

قــد تعلــم الخــط املنســوب”)126(، و “… وتعلــم بحــامة الخــط 

املنســوب…”)127(، كــام أورد مــن كان يقــوم مبهمــة تعليــم 

الخــط للنــاس، نحــو قولــه يف ترجمــة أبــو بكــر بــن محمــد “…

وتعــاىن الخــط املنســوب وعلــم النــاس…”)128(، و “…أجــاد 

النسخ…وتعليم الخط املنسوب وانتفع به جامعه…”)129(، 

وأشــار إىل مــن قــرر يف املدرســة لتعليــم الخــط املنســوب، 

كــام يف ترجمــة أيبــك بــن عبــد اللــه الرتكــامين “…بــرع يف 

الســنباطي،وقرر يف  الفخــر  مــن  الخــط املنســوب،تعلمه 

أو مــن  النــاس الخــط…”)130(،  مدرســة أم الســلطان يعلــم 

رحــل إىل البلــدان األخــرى مــن اجــل تعلــم الخــط، نحــو قولــه 

الخــط  ألزرعــي “…وتعــاين  بــن رشيــف  ترجمــة محمــد  يف 

املنسوب وسافر إىل بعلبك و تعلم من ياقوت وغريه،وبلغ 

الغايــة يف قلــم التحقيــق وفصــاح النســخ فلــم يكــن يف زمانــه 

مــن يدانيــه منهــام…”)131(.

تعابري متداولة

اســتعمل ابــن حجــر بعــض التعابــري املتداولــة التــي كانــت 

تسود عىل طبقه أو فئة معينه يف املجتمع العريب اإلسالمي 

آنــذاك ولهــا عالقــة بتدويــن املخطوطــات، نحــو قوله،بعــض 

أملغاربــه)134(،  بعــض  الحفــاظ)133(،  الناس)132(،بعــض 

بعضهم)135(،بعــض الفضــالء)136(، بعــض ألطلبــه)137(، وأيضــا 

بعــض األلفــاظ ألدالــه عــىل تلــك التعابــري وتشــكل األســاس 

املنهجي لها يف كتابة الخط،نحو قوله،كذا نقلته)138(، كذا 

رايتــه)139(، كــذا قــرأت)140(، كــذا كتبــه بخطــه)141(، ومــن خــط 

غــريه)142(، قــرأت بخطــه)143(، نقلــت ذلــك)144(.

الشك يف الخط

حرص ابن حجر وكجزء من منهجه الذي سار عليه يف إيراد 

روايتــه دقيقــه وصحيحــة بــذل أقــى جهــوده يف ذلــك، مــن 
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خــالل قراءتنــا لنصــوص تراجمــه مؤكــدا عــىل ذلــك بصــورة 

مبارشة أو غري مبارشة، نحو قوله يف ترجمة احمد بن خرض 

“…كذا قرأت بخط القديس، ولعله الذي قبله”)145(، ويف 

أحيــان أخــرى يعــزز روايتــه التــي يشــك فيهــا مــن خــالل اإلشــارة 

إىل مصــدر تلــك الروايــة، نحــو قولــه يف ترجمــة احمــد بــن 

رجــب بــن الحســن “…كــذا رايتــه بخطي،واظننــي تلقيتــه مــن 

بعــض الحلبيــني…”)146(، إال انــه يف بعــض الحــاالت يقــوم 

بتصحيــح الروايــة موضــع الشــك، نحــو قولــه يف ترجمــة احمد 

بــن عــيل بــن عبــد الــكايف “…ومولــده عــىل ماقــرات بخــط 

أبيه يف آخر تاسع عر،بل بعد املغرب من ليلة العرين 

مــن جــامدى اآلخــرة ســنة 719…”)147(، ويصــل بــه األمــر إىل 

الشــك يف الرواية التي نقلها هو مشــريا إىل ذلك رصاحة، 

نحو قوله يف ترجمة حسن بن قاسم “…وقد رأيت بخطي 

وال ادري من أين نقلته…”) 148( ، وأخريا أورد من كان يتخذ 

مــن التزويــر يف الخــط صنعته،نحــو قولــه يف ترجمــة عيــىس 

بــن محمــد النابلــي “…وكتــب الخــط املنســوب،واتخذ 

التزويــر صناعــة…”)149(.

نقد الخطوط

يحــدد  نجــده  لــذا  بأنــه محــدث مشــهور،  ابــن حجــر  عــرف 

موقفــه مــن بعــض الروايــات التــي تقتــيض النقــد مســتعمال 

يف بعــض األحيــان ألفــاظ وعبــارات دالــة عــىل ذلــك، منهــا 

قولــه يف ترجمــة الحســن بــن عــىل بــن محمــد “…رأيــت يخط 

ثقــة…”)150(، و “…قــوي الخــط جــدا…”)151(، و “…جيــد 

الخــط…”)152(، و “…وكان يكتــب خطــا صحيحــا يف غايــة 

الضبــط…”)153(.

دالــه  ألفــاظ  فيســتعمل  ذلــك  مــن  العكــس  عــىل  أو 

عــىل التضعيــف، منهــا قولــه يف ترجمــة أبــو بكــر بــن قاســم 

و  ولكنــه ضعيــف…”)154(،  كثــريا  بخطــه  كتــب  وقــد   …“

و “…وخطــه  الخــط…”)155(،  ال  الضبــط  جيــد  “…وكان 

ضعيــف معــروف…”)156(، وغريهــا مــن األلفــاظ منهــا: خــط 

متوسط)157(، رديء الخط)158(، رديء الخط جدا)159(، وإذا 

مــا اختلطــت عليــه األمــور فانــه يشــري إىل ذلــك، كــام يف 

ترجمــة محمــد بــن عثــامن “…وكان حســن الخــط إال انــه يــأيت 

بأشــياء غــري مرضيــه…”)160(. يف اإلنشــاء 

وكان من نهجه يف هذا املوضوع نقل أراء مختلفة عن 

املرتجــم لــه ســواء باملوافقــة أو املخالفــة ليقــدم لنــا صــورة 

مختلفــة عــن ذلــك،إذ يقــوم منهجــه عــىل االشــاره إىل الخطــأ 

يف الخط وتصحيح هذا الخطأ رصاحة،نحو قوله يف ترجمة 

احمــد بــن محمــد بــن محمــد “…وقــرأت بخــط الشــيخ بــدر 

الدين الزركي:مولده سنة 27،فغلط يف ذلك،وغلط يف 

اســمه أيضا فســامه محمدا…”)161(.

وينبه أيضا فيام إذا كانت املعلومات التي وردت عن 

مرتجمه خاطئة كام يف ترجمة ست الشام بنت أيب صالح 

“…قرأت بخط الحافظ ابن الحسني بن أيبك ابن مغطاي 

مل يرحل إليها وال قدمت هي القاهرة…”)162(.

قــام  التــي  املعلومــات  بتدقيــق  يقــوم  كان  وأخــريا 

بتصحيحهــا، نحــو قولــه يف ترجمــة محمــد بــن أيب بكــر “…

وكتــب مصنفــه عبــد لحميــد بــن داود املرصي،وهــذا االســم 

ال جود له،وشهد جامعه من أهل دمشق انه خطه…”)163(.

نوع ألكتابه التي مارسها املرتجم له

عنــي ابــن حجــر يف كتابــه “الــدرر الكامنــة” بذكــر نــوع ألكتابــه 

العلميــة  الكتــب  مــاكان يف  منهــا  التــي مارســها مرتجميــه 

مــن غــري تحديدهــا، كــام يف ترجمــة عبــد اللــه بــن محمــد بــن 

عســكر “…كتــب بخطــه كثــريا مــن الكتــب العلميــة…”)164(، 

لــه مشــاركه فعالــه يف تدويــن كتــب األدب  مــن كانــت  أو 

له،نحــو  التــي مارســها املرتجــم  ألكتابــه  نــوع  منهــا تحديــد 

ألطيبــي  يعقــوب  بــن  يوســف  بــن  احمــد  ترجمــة  قولــه يف 

“… وكتــب بخطــه مــن كتــب األدب أشــياء نفيســة أتقنهــا 

ضبطا…”)165(، أو يف الفقه والحديث، كام يف ترجمة عبد 

الغفــار بــن محمــد “…كتــب بخطــه مايزيــد عــىل خمســامئة 

مجلــد مابــني فقــه وحديــث وغريهــا…”)166(، أو فقــه ولغــة 

وتصــوف، كــام يف ترجمــة عــىل بــن محمــد بــن أيب بكــر “…

ونســخ بخطــه كثــريا مــن الفقــه واللغــة والتصــوف…”)167(، 

أو مــن كان يكتــب عقــود اإلجــازات وغريها،كــام يف ترجمــة 

الخــط يكتــب  الرعينــي “…وكان حســن  بــن محمــد  احمــد 

عقــود اإلجــازات…”)168(.

وأشــار إىل ألطريقــه التــي كان يتــم فيهــا النســخ ،نحــو 

قولــه يف ترجمــة بيدمــر ألبــدري “… ونســخ بيــده…”)169(، 
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ويعطــي وصــف دقيــق لشــكل الخــط، كــام يف ترجمــة محمــد 

بــن احمــد “…فكتــب بخــط غليــظ عــىل الصفحــة…”)170(.

أمور متفرقة

أورد ابــن حجــر يف كتابــه أمــورا تختلــف عــام ورد يف اغلــب 

الرتاجم األخرى،إذ نجد يف بعضها اختالفا طفيفا عام ورد 

يف الســابق،فنجده يــورد مــن تــرك بخطــه مــن الكتب،نحــو 

قوله يف ترجمة محمد بن مكرم األنصاري “…واخربين ولده 

قطــب الديــن انــه تــرك بخطــه خمســامئة مجلــدة…”)171(، أو 

من جرت ألحد مرتجميه محنه بسبب خطه، كام يف ترجمة 

محمــود بــن محمــد بــن عبــد الرحيــم الســلمي “…وجــرت لــه 

محنــه مــع تنكــر ألنــه وصــف لــه حســن خطــه فاحــرضه وســأله 

أن ينســخ لــه صحيــح البخاري،فاعتــذر بأنــه مشــغول بتعليــم 

أوالد الناس،فقال له:أنا اصرب عليك، فأعطاه الورق واالجره 

لــه منــه مجلــدا فرمــاه إىل  وأغفلــه ســنه،ثم طلبــه فاحــرض 

األرض ورضبــه رضبــا مربحــا…”)172(، كذلــك مل يخلــو كتــاب 

ابــن حجــر حالــه حــال أي كتــاب ينحــو يف هــذا االتجــاه مــن 

الغرائــب والفوائــد، كــام يف ترجمــة إبراهيــم بــن عبــد الرحيــم 

القــايض “…ووقفــت لــه عــىل مجاميــع مفيدة بخطه،وجمع 

تفسريا يف عر مجلدات،وقفت عليه بخطه وفيه غرائب 

وفوائد،وقــرأت بخطــه…”)173(. 

ويف بعض األحيان كان يشري إىل قيام احد السالطني 

بالتأكــد مــن خطــه فيــام إذا كان جيد،كــام يف ترجمــة احمــد 

بن أيب الفرج بركات الفارقاين “…ومل يكن السلطان يكتب 

عالقته عىل يشء حتى يرى خطه منه”)174(، وكان يسبغ لقب 

ناســخ عــىل مــن يقــوم بالكتابــة)175(، وابــن الناســخ)176(،ويورد 

ترجمــة  قولــه يف  الخط،نحــو  ماهــرا يف  كان  مــن  رصاحــة 

ســليامن بــن إبراهيــم “…ومهــر يف الخــط والكتابــة…”)177(، 

وأشــار إىل رؤيــة خــط اإلجــازة املمنوحــة ملرتجمــه، كــام يف 

ترجمــة شــافع بــن عــىل بــن عبــاس “…وأجــاز لــه جــامل الديــن 

ابن مالك، قال:ورأيت خطه له باإلجازة…”)178(، ولدقته يف 

إيــراد روايتــه فانــه يف بعــض األحيــان يعتمــد عــىل املرتجــم لــه 

لنقل نسبته منه كام نقل لنا نسب عىل بن أيوب بن منصور 

“…عــىل بــن أيــوب بــن منصــور بــن الزبــري املقديس،عــالء 

الدين،أبــو الحســن،امللقب عليــان بالتصغــري،وكان يكتبهــا 

بخطــه أوال”)179(،وأخــريا أشــار إىل رحلــة النــاس إىل مرتجمــه 

من اجل نسخ مؤلفاته،نحو قوله يف ترجمة محمد بن احمد 

بن عثامن “…ورغب الناس يف تواليفه ورحلوا إليه بسببها 

وتداولوهــا قــراءة ونســخا…”)180(.

الخالصة

يعــد ابــن حجــر احــد مؤرخينــا الذيــن كان لهــم دور يف ألكتابــه 

التاريخيــة التــي مثلتهــا مؤلفاتــه يف تلــك املشــاركة الفعالــة 

يف الحضــارة العربيــة االســالميه والســيام منهجهــا الفكــري 

،وصــور لنــا يف كتابــه هــذا جــزء مــن الــرتاث الفكــري إال وهــو 

الخط الذي كان يشكل الجزء األسايس لكتابه أي مخطوط 

فاظهــر لنــا ابــن حجــر يف هــذا االتجــاه املنهجــي انــه كان عــىل 

اطــالع تــام يف البعــض مــن خطــوط مرتجميــه التــي أوردهــا 

بطريقــه منهجيــه قامئــه عــىل أســاس تحليــل تلــك النصــوص 

مــن خــالل التعامــل فيها،وهــذا يعنــي إن النقــل كآن مبــارشة 

األمــر الــذي جعلهــا دقيقــة وأصيله،وكذلــك تعددت إشــكال 

النقــول التــي اعتمدهــا ابــن حجــر لعــرض نصوصــه الخاصــة 

بهذا املوضوع موضحا من خاللها علمية املرتجم له،وقدم 

أنــواع  بعــض اإلطــراء يف خطــوط املرتجــم لهم،وأشــار إىل 

الخطــوط التــي وردت يف بعــض تراجمه،كــام أشــار إىل مــن 

تكســب بالنســاخه كااحــدى املهــن التــي مارســها املرتجــم 

روايتــه  لتأكيــد  االتجاهــات املنهجيــة  بعــض  له،واســتعمل 

غــري  أو  مبــارشة  وصلتــه  التــي  الخطــوط  مــن  نقلهــا  التــي 

مبارشة،أمــا الكــم الــذي كتبــه املرتجــم لــه بخطــه فذكــره كل 

حســب الناحيــة املنهجيــة التــي ورد عليها،ومــن تعلــم الخــط 

مــن مرتجميــه وأبــدع فيــه ،والتعابــري التــي كانــت متداولــة يف 

هــذا الخصوص،وكجــزء مــن منهجــه وحرصــه يف إيــراد روايتــه 

كان لديه نوع من الشك يف خطوط بعض مرتجميه مشريا 

إىل ذلــك رصاحــة مــع نقــد تلــك الخطوط،وكانــت لــه وقفــه 

عنــد نــوع العلــوم التــي كتبهــا املرتجــم لــه.
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الهوامش

الحســن)ت772هـ( . 1 بــن  الرحيــم  عبــد  الديــن  جــامل  االســنوي: 

طبقــات الشــافعية،تحقيق عبــد اللــه الجبوري،ط1)بغــداد،وزارة 

العسقالين:شــهاب  حجــر  ابــن  108؛  األوقــاف،1971م(،ص 

الدين احمد بن عىل )ت852هـ( تبصري املنتبه بتحرير املشتبه 

،تحقيــق عــىل محمــد البجاوي،)القاهرة،الــدار املرصيــة للتأليــف 

يف  العمــر  بأبنــاء  الغمــر  أنبــاء  والرتجمــة،1967م(،1\414،و 

األعــىل  حبي،)القاهرة،املجلــس  حســن  التاريخ،تحقيــق 

بردي:جــامل  تغــري  اإلســالمية،1969م(،3\1؛ابن  للشــؤون 

الديــن أبــو املحاســن)ت874هـ(،النجوم الزاهــرة يف ملــوك مــرص 

والقاهرة،)القاهرة،املؤسســة املرصيــة العامــة للتأليــف والرتجمة 

بــن  الصرييف:عــيل  والنر،1972م(،15\533؛ابــن  والطباعــة 

داود بــن إبراهيــم نــور الديــن الجوهري)ت900هـ(،نزهــة النفــوس 

حبي،)القاهــرة  حســن  الزمان،تحقيــق  تواريــخ  يف  واألبــدان 

،دار الكتب،1970م(،ص76؛السخاوي:شــمس الديــن محمــد 

القــرن  أعيــان  الالمــع يف  الرحمن)ت902هـ(،الضــوء  عبــد  بــن 

التاســع،)بريوت ،دار مكتبة الحياة(،2\36؛والترب املســبوك يف 

ذيل السلوك،)القاهرة،مكتبة الكليات االزهريه(،ص239؛والذيل 

هــالل  جــودة  والرواة،تحقيــق  العلــامء  بغيــة  االرصاو  رفــع  عــىل 

واألســتاذ محمــد محمــود صبيــح وعــىل البجاوي،)القاهرة،الــدار 

والرتجمة(،صص75-89؛الســيوطي:عبد  للتأليــف  املرصيــة 

العقيــان  الدين)ت911هـ(،نظــم  جــالل  الكــامل  بــن  الرحمــن 

يف أعيــان األعيان،حــرره الدكتــور فيليــب حتي)بريوت،املكتبــة 

مــرص  تاريــخ  املحــارضة يف  العلمية،1927م(،ص45؛وحســن 

إبراهيم،)القاهــرة،دار  الفضــل  أبــو  محمــد  والقاهرة،تحقيــق 

طبقــات  362؛ذيــل  \1 1968م(، لعربية، ا لكتــب  ا ء  إحيــا

بــن  ا 83؛ العثامنية(،ص املعــارف  ئــرة  لهند،دا الحفاظ،)ا

ئــع  ا بد ، ) 9هـ 3 0 ت ( لحنفي ا حمــد  ا بــن  محمــد  : س يا إ

 ،9  ،  7 \2 الدهور،)القاهرة،بــوالق(، ئــع  وقا يف  الزهــور 

الديــن  طولون:شــمس  32؛ابــن   ،29  ،28  ،20  ،19  ،18

تاريــخ  يف  الجوهريــة  ألصالحي)ت953هـ(،القالئــد  محمــد 

الدهامن،)دمشــق،مجمع  احمــد  محمــد  الصالحية،تحقيــق 

اللغــة العربية،1980-1981م(،2\454؛طــاش كــربي زاده:احمــد 

الســيادة  ومصبــاح  الســعادة  بــن مصطفى)ت968هـ(،مفتــاح 

أبــو  الوهــاب  بكــري عبــد  العلوم،تحقيــق كامــل  يف موضوعــات 

العــامد  ألحديثه(،1\209؛ابــن  الكتــب  النور،)القاهــرة،دار 

الحنبيل:أبو الفالح عبد الحي بن العامد)ت1089هـ(،شــذرات 

الذهب يف أخبار من ذهب،)بريوت،املكتب التجاري للطباعة 

بــن  بــن محمــد  عــىل  بــن  (،7\370؛الشــوكاين:محمد  والنــر 

عبــد اللــه )ت1250هـ(،البــدر الطالــع مبحاســن مــن بعــد القــرن 

الســابع،ط1)القاهرة،1348هـ\1929م(،1\88؛اللكنوي:ابو 

بــن عبــد  بــن الحافــظ محمــد  بــن عبــد الحــي  الحســنات محمــد 

الحليــم بــن محمــد أمــني )ت1304هـ(،الفوائــد البهيــة يف تراجــم 

الحنفية،عنــي بتصحيحــه وتعليــق الزوائــد عليــه الســيد محمــد بدر 

الديــن أبــو فــراس النعســاين،)بريوت ،دار املعرفة(،ص16؛عــيل 

مبارك:عيل مبارك بن سليامن بن إبراهيم)ت1311هـ(،الخطط 

القدميــة  الجديــدة ملــرص والقاهــرة ومدنهــا وبالدهــا  التوفيقيــة 

27؛الخوانســا \6 ،) 1305هـ 1)القاهرة،بوالق، والشهرية،ط

الجنــات  1313هـ(،روضات  املوســوي)ت باقــر  ري:محمــد 

والســادات،)طهران،1305هـ(،1\94؛عز  العلــامء  أحــوال  يف 

يخــي  ر لتا ا ملنهــج  ا و يــخ  ر لتا ا ، ل كام محمــد  : ين لد ا

للنــر  قــرأ  ا ر  ا د ، بريوت (1 ط ، لعســقالين ا حجــر  البــن 

بــن  ا عــن  فيــه  وا ســة  (“درا 1404هـ عة، لطبا وا يــع  لتوز وا

العربيــة  املطبوعــات  آليان،معجــم  حجر”؛رسكيس:يوســف 

واملعربة،)القاهرة،رسكيس،1927م(نصص77-81؛عنان:محمد 

املــرصي التاريــخ  ومصــادر  االســالميه  مــرص  الله،مؤرخــو  عبــد 

يــف  لتعر ا لعزاوي:عباس، ا 105؛ 1969م(،ص لقاهرة، ،)ا

للمغــول والرتكامن)601-941هـــ\1204- باملؤرخــني يف عهــد 

1534م(،)بغداد،رشكــة التجارة،1376هـ\1956م(،صــص233-

لعــريب  ا لــرتاث  ا ئــر  لرحمن،ذخا ا عبــد  ر  لجبــا ا 236؛عبــد 

اإلسالمي،ط1)البرصة،جامعة البرصة،1401هـ\1981م(،1\87-

بيــة  لعر ا ىل  إ نقلها  ، إلســالمية ا رف  ملعــا ا ئــرة  ا د 9؛ 2

لفكــر  ا ر  ا د ، بــريوت ( ، ين وآخر ي  لفنــد ا بــت  ثا محمــد 

املنعم:شــاكر  العريب،1352هـ\1933م(،1\131-133؛عبــد 

محمود،ابــن حجــر العســقالين دراســة مصنفاتــه ومنهجــه ومــوارده 

يف كتابه اإلصابة،)جامعة بغداد،كلية اآلداب،1976م(،)رسالة 

 Brockleman.C.Geschichte Derوافيــه عــب ابــن حجــر؛

.67\2  ,)1939  ,Arabisch inlitteratur )Leiden

ابــن حجر:الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنة،ط2)حيــدر أبــاد . 2

الدكن،مجلــس دائــرة املعــارف العثامنية،1369هـــ\1976م(،2\

450؛الســخاوي:الضوء الالمع،2\36.

الديــن . 3 الكارمــي،زيك  التاجــر  بــن عــىل  بــن محمــد  بكــر عــىل  أبــو 

منــه  مبرص،ســمع  الخــروب  رحبــة  مــن  أصلــه  الخــرويب،كان 

787هـ،ابــن حجر:الــدرر  ســنة  املحــرم  أوائــل  ابــن حجر،تــويف 

.539 -538 \1 الكامنــة،

الخط،الســيوطي:لب . 4 الصبيــان  تعليــم  فيــه  يتــم  الــذي  املــكان 
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املثنــى(،ص252. األنســاب،)بغداد،مكتبة  تحريــر  اللبــاب يف 

ابن حجر:الدرر الكامنة، 6\267.. 5

م.ن.. 6

 إبراهيــم بــن احمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد املؤمــن بــن ســعد بــم 7. 

علوان بن كامل التنوخي،ولد بدمشق سنة 709هـ،اجتمع به ابن 

حجر وخرج له عشــاريات مائه واألربعني عشــاريه ومعجم شــيوخه 

الكبري،ابن الجزري:شمس الدين أيب الخري محمد بن احمد،غاية 

النهايــة يف طبقــات القراء،عنــي بنــره برجســرتارس،ط2)القاهرة 

،بوالق(،1\52؛ابن حجر:إنباء الغمر،2\23-22.

عبــد الرحيــم بــن الحســني بــن عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن أيب . 8

بكــر بــن إبراهيم،ولــد يف الحــادي والعريــن مــن جــامدى األوىل 

ســنة 725هـ،مبنشــأ املهــراين بــني القاهــرة ومرص،املقريزي:تقــي 

دول  ملعرفــة  )ت845هـ(،الســلوك  عــىل  بــن  احمــد  الديــن 

زيادة،ط2)القاهرة،لجنــة  مصطفــى  محمــد  امللوك،تصحيــح 

821.الســخاوي:الضوء  \1 \3 1957م(، والرتجمة، التأليــف 

الالمــع،4\178-171.

محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــريازي مجــد . 9

الدين أبو طاهر الفريوزابادي،ولد مبدينة كازرون سنة 729هـ،لقيه 

عنه.الســيوطي:بغية  واخــذ  اليمــن  إىل  رحلتــه  يف  حجــر  ابــن 

الوعــاة يف طبقــات اللغويــني والنحاة،تحقيــق محمــد أبــو الفضــل 
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محمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن ســعد . 10

الله بن جامعة،ولد يف ينبع سنة 749هـ،الزمه ابن حجر من سنة 

790هـــ إىل أن مات،وحصــل عــىل اإلجــازات لــه والاوالده،املقريــز

ي:م.ن،14\144-143.

ابن حجر:أنباء الغمر، 2\77.. 11

م.ن،1\495.. 12

م. ن،2\408.. 13

م.ن،1\261، 2\126، 3\250.. 14

السخاوي:الضوء الالمع،4\132، 6\75-74.. 15

النواوي،تحقيــق . 16 يــب  تقــر  بــرح  الــراوي  الســيوطي:تدريب 

ء  حيــا إ ر  ا د ، ت و بــري ( ، للطيف ا عبــد  ب  هــا لو ا عبــد 

.1 3 3 -1 3 2 \2 ، ) 1م 9 7 9 ، لكتــب ا

السيوطي:نظم العقيان،ص46.. 17

ابن حجر:الدرر الكامنة، 6\269.. 18

السخاوي:الذيل عىل رفع اإلرص،ص85.. 19

م.ن،ص80.. 20

السخاوي:الضوء الالمع،9\235.. 21

ابن حجر:أنباء الغمر، 2\516.. 22

م.ن،1\356-355.. 23

املعــروف . 24 واآلثــار  الخطــط  بذكــر  واالعتبــار  املقريزي:املواعــظ 

املقريزيه،)القاهرة،بوالق،1294هـــ(،2\84-83. بالخطــط 

ابن حجر:أنباء الغمة، 3\88.. 25

عبد املنعم:ابن حجر، 1\282.. 26

ت . 27 طبعــا ع  مطبــو ( يله وذ ب  الســتيعا ا يف  مــا فيــه  جمــع 

وغــالم  لحــق  ا عبــد  وجيــه  محمــد  نــرة   : منهــا  ) ة عــد

 2 0 يف  )1 8 9 3 -1 8 5 6 ، كلكته ( ، روشــربنجر د لقا ا عبــد 

.7 8 ص ، ن . م : رسكيــس ، جزء

مطبوع طبعات عدة منها:تحقيق محمد عبد املعيد خان،)حيدر . 28

9ج،عبــد  1976م(، العثامنية، املعــارف  الدكن،دائــرة  أبــاد 

الجبــار:م.ن،1\87088. 

29 .-1 2 5 3 ، حجــر طبــع  ، و لكنا ( منها ة  عــد ت  طبعــا ع  مطبــو

.7 9 -7 8 صــص ، ن . م : رسكيس ، ) 1هـ 8 3 7

تحقيــق عــىل محمــد البجاوي،)القاهرة،الــدار املرصيــة للتأليــف . 30

1722ص(،عبــد  4ص+ 4ج) 1967م(، -1964 لرتجمة، وا

الجبــار:م.ن،1\88.

مطبوع طبعات عدة منها:)حيدر أباد الدكن،دائرة املعارف الن. 31

ظامية،1324هـ\1906م(،رسكيس:م.ن،ص79.

مطبوع طبعات عدة منها:)لكناو،طبع حجر،1271هـ(،ص48،س. 32

الجبــار:م.ن،1\88. ركيس:م.ن،ص79؛عبــد 

1885م9، . 33 طبــع حجــر،  )الهنــد،  منهــا،  عــدة  طبعــات  مطبــوع 

م.ن،ص79. رسكيــس: 

1891م(، . 34 حجــر،  طبــع  دهــيل،  منهــا:  عــدة  طبعــات  مطبــوع 

.79 م.ن،ص رسكيــس: 

مطبوع طبعات عدة منها: نره محمد رياض املالح، )دمشق، . 35

1963م(، ص 48 عبد الجبار: م.ن، 1\89.

1299هـــ\1881م(، . 36 )دهــيل،  منهــا،  عــدة  طبعــات  مطبــوع 

م.ن،1\89. الجبــار:  عبــد  80؛  ص  م,ن،  رسكيــس: 

الرحامنيــة، . 37 مــط  )القاهــرة،  منهــا:  عــدة  طبعــات  مطبــوع 

1929م( 4مــج، )حيــدر أبــاد الدكــن، دائــرة املعــارف العثامنيــة، 

تحقيــق  6ج؛  )1972-1977م(،  4ج، ط2  1929\1931م(، 

ألحديثــه،  الكتــب  الحــق، ط2 )القاهــرة،دار  محمــد ســيد جــاد 

م.ن،1\89. الجبــار:  عبــد  8ج،  1966-1976م(، 

)بوالق، 1301\1883م(، م.ن،1\10؟83. 

مطبــوع: تحقيــق حامــد عبــد املجيــد ومحمــد املهــدي ومحمــد . 39
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م.ن، 6\74، 144.. 48
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 الشيخ وكام عـبد القادر مولوي:
رائـد النهضـة االجتامعـية يف كـرياال

الدكتور جامل الدين الفاروقــــي
األستاد املشارك ورئيس قسم اللغة العربية، كلّية WMO، موتل، ويناد

امللخص

“ النهضــة مبثابــة مــاء الحيــاة يف كل املجتمعــات، وهــي ـ عــىل حـــد تعبــري العالمــة ابــن خلـــدون ـ تحافــظ عــىل كيانهــم 

وتحقــق لهــم اإلنجــازات الثقافيــة والعقليــة. وكان مــن ســنة اللــه تعـــاىل أنــه اتخــذ النظـــام املحكــم الســتمراريتها بــني 

ــوا يف املســـار الصحيــح يف العقيــدة والعبــادات والثقافــة والتقاليــد، لتبنــَى عليهــا اتجاهاتهــم  البشـــرية لكـــي يتحركـ

العقلية والرتبوية فيعودوا بفوائدها عىل كافة األفـراد. ويتم مع ذلك بناء املجتمع من جديد. وجميع اإلصالحات 

الثقــايف  التحتيــة للتكافــل  البنيــة  التاريــخ يف أدواره املختلفــة، كانــت كفيلــة برتســيخ  التــي شهـــدها  االجتامعيــة 

والتعليمـي والرصيد الفكـري لديهم. وقد استلهم املسلمون يف سالف أيامهم مبادئ النهضة واليقظـة من القـرآن 

الكريم الذي يقـــدم منهجـــية صالحة للنهضـــة املؤثـــرة، والنهضة يف املنظـــور القـــرآين ليست ثورة وال انقالبا، بل هي 

توجيــه وتنبيــه. وهــو يدعـــو إىل البنــاء ويقــيض عــىل الهــدم واالنهيــار، ومــن االنطــواء إىل االنشـــراح ومــن التشــاؤم إىل 

التفــاؤل ومــن املـذلـــة إىل املكـــرمة. ومــن هــذا املنطلــق يأتـــي تاريــخ النهضــة التــي قادهــا الشــيخ وكام عبــد القـــادر 

املولـــوي، مقتديــا بآثــار الســلف ومتأثــرًا بزعــامء اإلصــالح يف العــامل العربـــي واإلســـالمي، حتــى أحــرزت كــرياال تقـــدما 

ملحـــوظا يف املجــاالت الثقافيــة والدينيــة والتعليميــة، والــذي أطلــق عليــه فيــام بعــد » النمــوذج التقـــدمي لكــرياال«. 

واملجتمــع اإلســـالمي الراهـــن يف رقيهــم وتقـــدمهم مدينــون بالفضــل للشــيخ وكام مولـــوي الــذي أخـــذ زمــام املبــادرة 

إلصــالح املجتمــع وتنشــيط التعليــم وتحـــرير الوطـــن يف وقــت واحــد ».

الشــيخ وكام عبــد القــادر مولــوي)1873-1932( يتزعــم 
الشــخصية  هــو  كــرياال،  يف  االجتامعيــة  النهضــة  مســرية 

البــارزة يف مجــال النهضــة الرتبويــة والتعليميــة والسياســية، 

مــام جعلــه يف صــدارة  لهــا  أداة محركـــة  واتخـــذ الصحافــة 

تاريــخ صحافــة كــرياال أيضــا. وقــد أدرك بثاقــب ذهنــه أهميــة 

العقيدة ومبادئها يف مجال تزكـية األفراد وإصالح املجتمع، 

والعقليــة الناضجــة التــي تتولــد يف اإلنســان حــني يحصــل 

عــىل العلــوم األساســية ويتفاعــل معهــا تصــري هــي املحــرك 

رؤيتــه  التقــدم والنهضــة، وقــد صــاغ املولــوي  الدائــم إىل 

وأفــكاره مســتوحيا هــذه القيــم الدينيــة.

مبقاطعــة  وكام  قريــة  يف   1873 مواليــد  مــن  كان 

فرفانــدرم، ووالــده الســيد محمــد كنــج كان أحــد أُثريــاء البلــد 

وأعيانــه، انحــدر هــو وأجــداده مــن مــادوري، وكانــوا مــن أرسة 

أن  األيــام  تلــك  التعليــم يف  نظــام  ذات جــاه ومــال، وكان 

يجلس الطالب إىل أستاذه الخاص يف بيته، وكان األثرياء 

العامــة. وقــد  يرتفعـــون عــن تعليــم أوالدهــم يف املــدارس 

أتيحــت الفرصــة ملحمــد عبــد القــادرأن يتلقــى العلــوم مــن 

أبــرز علــامء عــرصه مثــل عــامل لبــى صاحــب الــذي كان عاملــا 

يف عــدة اللغــات وشــاعرًا مبدعــا، ومــن أعاملــه » قصيــدة 

بيتــا، وهــي شــعر  عــىل 274  تشــتمل  التــي   « النبــي  وفــاة 

مرحــي، وقــد تأثــر عبــد القــادر بأفــكار أســتاذه نــوح لبــى، 

والشــيخ ســليامن مولــوي هــو اآلخــر ممــن تأثــر بــه ـ وخصوصــا 
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بأفــكاره اإلصالحيــة والرتبويــة التــي ميكــن بهــا رفــع مســتوى 

والتامليــة  السنســكرتية  القــادر  عبــد  ودرس  املســلمني. 

واإلنجليزيــة مــن هــؤالء األســاتذة، مــام اتســع بهــا نطــاق أفــكاره 

واستقـــى العلــوم مــن عــدة مصادرفيهــا.

مصادر التأثري

وقــد تأثــر الشــيخ وكام يف انطالقــه بعــدد مــن الشــخصيات: 

اإلمام أبو حامـد الغـزالـى الذي تأثر بأفكاره الروحية، والسيد 

جــامل الديــن األفغــاين، تأثــر بــه الرجــل يف آرائــه اإلســالمية 

ألهمـــه  الــذي  عبــده  والشــيخ محمــد  الجامعــة،  التطبيقيــة 

رضوريــة الجمـــع بــني أصالــة الديــن وحداثــة العــرص، والــر 

ســيد أحمـــد خــان الــذي تأثــر بأفــكاره التعليميــة. إال أنــه كان 

يعــارض أحمـــد خــان يف مســاندته لإلنجليــز. واملولـــوي كان 

يــرى معارضــة اإلنجليــز يف سياســتهم، واالقتــداء بهــم يف 

نظــام التعليــم العــرصي,

وكان نهــوض الســيد عبــد القــادر يف مجــال اإلصــالح 

يــأيت تابعــا لخطــوات الشــيخ مقــدي تنغــل والشــيخ همــداين 

الذيـْـن كانــا ميثــالن أبــواق اإلصــالح يف أيامهــم. وقــد تزامنــت 

هذه اإلصالحات قيام رسي نارايانا غرو بدوره يف املجتمع 

الهنــدويك. وكانــت كل الحــركات اإلصالحيــة التــي ذبذبــت 

يف أرجــاء البــالد كادت تتــالىش أمــام الســدود التــي أقامهــا 

القــادر  الشــيخ عبــد  املتزمتــون. ويف هــذه األحــوال عقــد 

عزمه عىل الجهود املتواصلة للقيام بواجبه، وقد اكـتسب 

مــن الحــزم وثبــات الجنــان مــا يجعلــه صمــودا يف وجــه الحــق 

والبيئــات  ببصريتــه  هــذه  واســتعاد يف مهامتــه  والعــدل. 

املاديــة التــي أحاطــت بــه. وكان هتافــه » أمــة صالحــة يف 

بلــدة صالحــة » ميثــل عقيدتــه وأهدافــه. ونــذر حياتــه ألجــل 

تحقيقــه، وتوســل إليــه باالعتــامد عــىل القـــرآن والســنة وآثــار 

الســلف الصالــح، كــام تأثــر مــن أفــكار العلــامء الغــرب مبــا 

التعاليــم اإلســالمية. ورأى رضورة اســتئصال  يناســب روح 

الركـــيات والبــدع التــي تعــارض الديــن الحنيــف.

يف مجال الصحافة

وكان بجانب عظيم من امللكة اللغوية يف ملياالم واستطاع 

ــري،  بذلــك أن يكتــب عــدة مقــاالت ذات طابــع ثقــايف وفكـ

قراءتهــا  عــىل  وتهافــت  الدوريــات،  بعــض  يف  ونرهــا 

هــذه  وكانــت خطواتــه  ونحلــة.  مــن كل حــدب  املثقفـــون 

كـــرياال. وقــد  أدبيــة جديــدة يف  نافــذة مفتوحــة إىل حركــة 

أهــاب برجــال الصحــف التــزام القيــم واألخالقيات الصحافية 

الــرأي العــام الســديد يف  التــي تقــوم بدورهــا يف تشــكيل 

العامــة  املنابــر  بتشــكيل  بالغــا  اهتاممــا  املجتمــع. وأوىل 

لتقديم قضايا املسلمني، علام بأنها تكـون أكرث أثرًا وأوسع 

منفعة من اللجوء إىل الجهات الخاصة بهم. ووضع نصب 

عينيــه رضورة القيــام للقضايــا الدميقراطيــة وتقـــرير املصــري 

والحقــوق اإلنســانية وحريــة التفكـــري.

الجرائــد  إنشــاء  إىل  تحمــس  املنطلــق  هــذا  ومــن 

 12000 قيمتهــا  واشــرتى مطبعــة  كـــرياال  والدوريــات يف 

1904، ورشع يف  عــام  لنــدن  مــن  بتوريدهــا  قــام  روبيــة، 

وصحيفــة  الصحــف.  إلصــدار  واألحــوال  األوضــاع  تهيئــة 

عــام 1905،  تصــدر  بــدأت  التــي   Swadeshabhimani

القيــم  كــرياال، متمسكـــة  مبــادرة ملموســة شــهدتها  كانــت 

الصحافية، وإليه تشري الكلامت التي سجلها املولوي يف 

يقــول: وهــو  األول  عددهــا 

» لســت أنــا تاجـــرا أتجـــر بالصحافــة، وإمنــا أريــد بعملـــي 

هـذا إسـداء الخدمات للوطـن واملجتمـع. وليس املال هو 

الهـــدف األسمـــى أمامي. وكل ما أتطلع إليه بهذه الصحافة 

ســوف تجـــده وطنـــي وقومـــي وســوف ينفعهم، وإن مل يُوفق 

لـــي أن أراه ». وهــذه الكلــامت التــي تنطــق بنزاهـــة املولـــوي 

وحسـن نيته ال تكاد توجـد يف الصحافة املعارصة إال نادًرا. 

بــل كل الصحــف يف أيامنــا هــذه تلهــث وراء املــال و الجــاه، 

يضاعف أصحابها أموالهم، ليستثمروها مرة أخـرى أضعاف 

مضاعفــة. ومؤكـــدا عــىل القيــام برســالة الصحيفــة ورصاحــة 

القــول فيهــا نــراه يقــول:

وقــد  بهــامين،  القــراء صحيفــة سوديشــا  »نقــدم إىل 

الصحافــة  إليــه  تحتــاج  التــي  االســتعدادات  كل  أكملنــا 

املليامليــة يف بالدنــا، وتجولنــا يف مناطــق مليبــار ترويجــا 

لرســالة هــذه الصحيفــة مــام حظيــت هــذه الوليــدة بإقبــال 

ملمــوس مــن كل الفئــات. وإن صحيفتنــا هــذه تهــدف إىل 

رعايــة املجتمــع وصالحهــم وال نكتــم شــيئا عــن العــوام يف 

املجتمــع مهــام كانــت املشــاكل التــي ســتحيط بنــا وال نؤثــر 
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أنفســنا عــىل مصلحــة األمــة، وإن هدفنــا بهــذه الصحيفــة أن 

نرعــى الصــالح واألمــان لجميــع البريــة وغــرس بــذور املــودة 

والوئــام فيــام بينهــم ».

ومل يكــن هــذا مجــرد نــداء أو إعــالن، وقــد تحقـــق ذلــك 

يف كل حركاتهــا وســكناتها، حتــى إن الزعــامء السياســيني 

صدورهــا  وكان  بثقافتهــا.  واعرتفــوا  عليهــا  أثنــوا  آنــذاك 

منعطفــا حاســام يف تاريــخ الصحافــة املليامليــة، إذ كانــت 

تقفـــز قفـــزات موفقــة رسيعــة يف الصحافــة الناجحــة التــي 

أوال  مقرهــا  وكان  املجتمــع،  إصــالح  يف  بدورهــا  تقــوم 

كــرياال  الهنديــة الرقيــة يف  Anjuthengu مركـــز الركــة 

الصحيفــة  اإلنجليــز، وصــارت هــذه  الحــكام  التــي أسســها 

والهنادكــة،  املســلمني  بــني  والتفاعــل  للتســامح  مرحــا 

وجــاء   Govinda Pilla األول  التحريــر  مســاعد  كان  إذ 

بعــده Ramakrishna Pilla، الــذي عــرف مبوقفــه الحــاد 

والحاســم تجــاه القضايــا االجتامعيــة، وكان قـــذى يف أعــني 

الحــكام واإلدارة وقتئــذ. وســبق أن عمــل يف الصحــف مــن 

مــام   ،Kerala Darpanam, Kerala Pachika أمثــال 

أصبح لديه رصيد صحفي عتيد لقيادة هذه الصحيفة إىل 

طريــق التقــدم والكــامل، وقــد أعطــاه املولــوي متــام الحريــة 

لكتابــة مــا كان يعتقــده حقــا ونافعــا إلصــالح املجتمــع، ومل 

يجعل عليه أي رقابة. وقد كان شعارالصحفية مطبوعا يف 

رأس كل عددهــا:

» اإلغراء واإلرهاب لن يضمن ألي قــوم مستقبلهـم »

وكانــت هــي أول صحيفــة يف كــرياال اتفقــت مــع رويــرت 

ـ أبــرز وكاالت األنبــاء الدوليــة يف تلــك األيــام ـ عــىل تزويدهــا 

باألخبــار الدوليــة. ومل يلبــث أن تطــورت الصحيفــة ويف عــام 

1907 أصبحت تصدر يف كل أسبوعني ويف أيام االجتامع 

الربملــاين يف ترفدانكـــور، بــدأت تصــدر يوميــا، وقــد كانــت 

تكتب بأحرف من نار ضد الطغيان املليك والفساد اإلدراي 

أيــام امللــك ديــوان يس. راجــا كوبــاال آجــاري الــذي يصفــق 

لــه حاشــيته وبطانتــه، مــام أدى إىل توقــف هــذه الصحيفــة، 

وذلك يف عام 1910 )1910/09/26( حني ألغاها امللك 

مبرســوم خــاص، وفــوًرا متــت مصــادرة املطبعــة وأمالكهــا 

 Ramakrishna Pilla الســيد التحريــر  وحبســوا مســاعد 

ونفوه من ترفدانكـور. وقد كان موقف امللك موقفا عدائيا 

مــام ثــار عليــه أصحــاب الصحــف األخــرى واستنكـــروا تلــك 

اإلجــراءات االنتقاميــة بلهجــة عنيفــة. وحــني تشــكلت واليــة 

كرياال واســتوى عىل عرشــها وزارة EMS رفع عنه املحاســبة 

ورد إليــه كل ممتلكاتــه.

وقــد اســتلهم الشــيخ مــن أيامــه وأحوالــه مــا يثبــت جنانــه 

ويقـــوي شكيمـــته وتحمس إىل إصدار صحيفة أخـــرى تجـــري 

مجـــرى صحيفتــه األولـــى، ويف عــام 1906 أصــدر صحيفــة 

الداخليــة  االنتقــادات  عينيهــا  نصــب  ووضــع   ‘ مســلم   ’

عــن  يختلــف  مصريهــا  تكـــن  ومل  القوميــة،  واإلصالحــات 

أختهــا، وقــد أثقــل علقــه الديــون ومل يصــدر منهــا إال تســعة 

أعداد، ولكن أصداء التجديد واإلصالح التي أحدثت تلك 

الصحيفــة مل تكـــن تنتهــي يف عشــية أو ضحاهــا.

العربيــة املليامليــة توالهــا  أخــرى يف  بــارزة  وصحيفــة 

بــدأ  التــي  القــادر هــي مجلــة اإلســالم  املولــوي وكام عبــد 

صدورهــا مــن كايــكارا، صــدر العــدد األول منهــا عــام 1917. 

الكريــم وعقيــدة  القـــرآن  بنــر تفســري  واهتمــت الصحيفــة 

التوحيــد وأهميــة تعليــم املـــرأة وغريهــا مــن القضايــا تدريســا 

لعامــة املســلمني وتزكيــة لقلوبهــم.

			

بــدأ صحيفــة ديبــكا عــام 1931،  ثــم يف مســاء حياتــه 

وقد ظهـر عددها األول بنر ترجمة معاين القـرآن، وتناولت 

يتمثــل  الصحيفــة  هــذه  مختلــف املواضيــع وكل عددمــن 

موسوعـــة صغــرية، واملولــوي هــو بنفســه يكتــب املقــاالت 

ويرتجمهــا مــن اإلنجليزيــة والعربيــة ويحررهــا وينرهــا. وهــذه 

الصحيفةتعكس عالقة صاحبه بالشخصيات البارزين طول 

العــامل مثــل Lot harp Stoddard األمريــيك الــذي كـــتب 

The New world of Islam، صــدرت لــه عــدة ترجــامت 
اإلســـالمي  العــامل  حــارض  وكتــاب  اللغــات،  مختلــف  يف 

لصاحبــه شــكيب أرســـالن ترجمتــه العربيــة املنقحــة، وقــد 

نر املولوي ترجمته امللياملية بعد أن نال إذنا خطيا منه. 

وصــدر منهــا عــددا ثــم انقطــع عــن الظهــور. وقــد بلــورت كل 

هــذه الصحــف شــخصيته الفريــدة. إنــه كان دائــم الحــوار مــع 

الحقائــق الظاهريــة يف صــورة رجــل ثــوري، كان قــوي االلتــزام 

لألفــكار العاليــة الراقيــة التــي تنبثــق عــن كبــار الشــخصيات، 

لتنقيــح  يبــذل ممتلكاتــه املاديــة والذهنيــة  ثــم هــو بنفســه 
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الــذي  املجتمــع  إىل  وتقدميهــا  وتحقيقهــا  األفــكار  هــذه 

يعيشــه. وقــد قامــت » أمانــة مؤسســة املولــوي وكام » يف 

ترفانــدرم عــام 1992 بنــر مقــاالت صحيفــة ديبــكا املتوزعــة 

يف أعدادهــا االثنــي عشـــريف مجلــد واحــد، وكل عــدد منهــا 

معــامل  عــىل  الضــوء  وتســلط  اإلصالحـــي  منهجــه  تجســد 

طريقــه. وقــد نــر ترجمـــة معــاين القـــرآن يف كل أعدادهــا مــا 

عــدا األخــري. بـــدأ برتجمـــة معــاين ســورة الفاتحـــة وأكملهــا يف 

العدد الثالث وتالها ترجمته لسورة البقـرة. وكل سطـوره يف 

هــذه الرتجمـــة تعطــي القـــراء صــورة واضحـــة عــن أفــكاره وتؤثــر 

فيهــم بحيــث يســتطيعون أن يحـــذوا حــذوه يف مجــال الفكـــر 

واإلصــالح والرتبيــة والتزكيــة.

كام يوجد يف هذه الصحيفة مقاله القيم املثري للفكـر 

والعقـل، نشـره بعنوان » كيف تتغري النظم واألديان واللغات 

التغيــري  أرسار   « لكتــاب  ترجمـــة  املقالــة  هــذه  جــاءت   «

بهــذه  لوبــون. وهــو  الفرنســـي غســتاو  االجتامعــي للكاتــب 

املقالة يعلم املجتمع كيف يهتـدي إىل الصالح النافع وما 

هو دور األفكار التجديدية فيه. وسوف يقيض منا الدهشـة 

والعجب إذا علمـنا أن ا لشيخ املولوي استطاع اإلملام بكل 

هــذه املزايــا واطلــع عــىل األعــامل القيمــة لعلــامء الغـــرب يف 

وقت مل يبلغ الوسائل اإلعالمية فيه عـُشـــر معشـــار ما نحـــن 

عليه اليوم. وقد نجح املولـوي يف تعـريف أمته بكل جديد 

ونافع يف عامل األفكار. وطلب من القـــراء أن يقبلوا بقلبهم 

وقالبهــم عــىل العلــوم واآلداب والفنــون واملعــارف والتمييــز 

بــني صالحهــا وطالحهــا، واستخـــدامه لبنــاء شــخصية األفـــراد 

دينــه  ثغــور  عــىل  يكـــون املســلم محافظــا  لــيك  واملجتمــع 

مواكبا ركب حضارة العرص الذي يعيشه. ويف العدد األول 

كتــب يف عنـــوان« اختــاروا الكتــب للقـــراءة » يوضــح مــدى 

أهميــة الكتــب الدينيــة واألدبيــة ورضورة توفريهــا يف متنــاول 

أيدي الناشئني. ويف العدد العاشـر نراه ينشـر مقاال للسيـد 

نقـــرأ ضمــريه.  أن  مــن خــالل سطـــوره  برنادشــاه. ونســتطيع 

وذلــك ليــس شــيئا إال اطالعــه الواســع عــىل مــا يحــدث يف 

العــامل الغـــريب ومواقــف أهلـــه مــن الديــن اإلســـالمي، ويف 

هذا املقـــال يقول السيد برنادشاه ان سيكـــون من الضـــرورة 

لــدى الغـــرب أن يعتنقـــوا اإلســـالم بعــد مائــة سنـــة، بــل قبــل 

يشــري إىل  الحقيقــة  هــذه  عــىل  يركـــز  إذ  ذلــك. واملولــوي 

دور اإلصــالح والتجديــد الــذي بــه تتــم الدعــوة الدينيــة يف 

العــرص الراهــن.

يشــيد  نــراه  ديبــكا  لصحيفــة  الخامــس  العــدد  ويف   

بالقــدوة التــي قــام بهــا الشــباب مــن طائفــة نامبــودري، إذ 

تصــدى جامعــة منهــم لنبــذ التقاليــد الباطلــة مــن مجتمعهــم 

بأســلوبهم  تأثــر  وقــد  بينهــم.  فيــام  والرتبيــة  التعليــم  ونــر 

بهــذا الصــدد، وذلــك إنهــم جمعــوا التربعــات مــن املجتمــع 

ويهيــب  التعليــم.  مســرية  بذلــك  وكـــثفوا  النامبوديــري 

أوالدهــم  تعليــم  يحــذوأ حذوهــم يف  أن  بشباباملســلمني 

وتربيتهــم. كــام أنــه يف عددهــا الحــادي عــر يشــيد بجهــود 

امللــك الكـــبري رسي جتــريا ترونــال حــني اســتوى عــىل عــرش 

الحكــم، وهــو إذيقــدر بــه ويثنــي عليــه يذكـّــره بــرضورة االطــالع 

عــىل مــا يكـــتب يف جــدار الزمــان.

يف مجال الرتبية والتعليم

رأى املـولوي رضورة تعميم التعليم يف املجتمع وخصوصا 

بــني املســلمني الذيــن حرمـــوا منــه منــذ زمــان، ظنــا منهــم أن 

التعليــم ينـــايف الديــن والشـــريعة كــام أقنعـــهم العلــامء، مــام 

رجعوا القهقـرى يف التعليم والرتبية. وقام بتجديد الدروس 

الدينيــة ليتطــرق مــن خاللهــا إىل قيــادة النــاس إىل التـــعليم 

العام. وحث األثرياء املحسنني لالستثمـار يف هذا املجال 

مــارس الضغــط  كــام  لبنــاء املــدارس واملعاهــد املهنيــة، 

لدى الحكـومة لتطبيق التنـوع التعليمي يف املدارس. ومن 

نتئجــة هــذه الجهـــود أن صــار مسلـــمو ترفدانكـــور أكــرث تقـــدما 

ــوانهم يف مليبــار. وقــد اتخـــذ اللغــة  ــا إلخـ يف التعليــم قياسـ

الواســع،  اإلنجليزيــة ودراســتها مدخـــال إىل عــامل املعـــرفة 

واللغــة املليامليــة وســيلة لتحريــر املجتمــع ومقـــاومة الجـــور، 

هــذه  ومــن  الروحـــي.  التأمــني  إىل  العربيــة طريقــا  واللغــة 

الثــالث اســتطاع أن يصيــغ اتجــاه سائـــدا للمســلمني لكـــي 

يقومـــوا متكاتفــني مــع غريهــم يف هــذا البلــد املتعــدد يف 

الثقافة واألديان. وفيام يلـى ما كتب يف صحيفة » مسلـم« 

بصــدد االهتــامم بالرتبيــة.

» يوجــد يف منطقــة ترفانكـــور زهــاء مائتــي ألــف مســلم، 

يتشــكلون الســتة يف املائــة، وينــدر بينهــم مــن يعــرف القــراءة 

والكتابة، وهم عىل معيشتهم من التجارة والزراعة مكـــبون، 
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الديــن  عــن  انحرفـــوا  منهــم  والكثــري  علمهــم،  مبلــغ  وذلــك 

الحنيــف وتربــت إليهــم التقاليــد الباطلــة املســتعارة مــن 

األوان  آن  وقــد  يقــيض عــىل هويتهــم،  مــام  األخــرى  األمــم 

للقيــام بتغيــري جــذري بينهــم، وهــذا يتطلــب خروجهــم إىل 

املدارس العامة واالطالع عىل العلوم الحديثة. وأريد بهذه 

مــن  الصحيفــة إرشــاد هــؤالء وتبصريهــم وتوعيتهــم. ونرجــو 

اللــه أن تبقــى هــذه الصحيفــة مشــكاة يشــع منهــا نــور الهدايــة 

واملعرفــة إىل مســلمي كـــوشن ومليبــار«.

وهذه الكلامت التي سجلها صاحبها قبل مائة سنة ال 

زالــت تنبــض بالحيويــة، وتجســد تعطشــه الشــديد لبنــاء أمــة 

منوذجيــة صالحــة، كان يأمــل أن تكحــل بهــا عينيــه قبــل موتــه. 

القيــادي يف تقديــم  وقــد قامــت هــذه الصحيفــة بدورهــا 

القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام إىل املســؤولني. وركـــزت 

اهتاممها عىل تعليم املرأة وإدخال العربية يف إطار املواد 

املدرسية والعناية باملواد ذات االهتامم بالثقافة والفنون، 

ونــر الدراســة اإلنجليزيــة وغــري ذلــك.

االهتــامم  كبــري  كان  وذاك  هــذا  بجانــب  واملولــوي 

بتدريــس اللغــة العربيــة يف املــدارس العامــة، قــّدم بهــذا 

الخصــوص عــددا مــن الطلبــات إىل الربملــان امللــيك وقــام 

العربيــة يف  أســاتذة  تعيــني  الضغــط يف  مــن  قــدر  بأكــرب 

املدارس العامة، وذلك جلبا ألوالد املسلمني إليها. وقد 

نجــح يف ذلــك أميــا نجــاح، إذ وافقــت الحكـــومة عــىل إدراج 

تحريــر  إليــه  الدراســية، ووكل  إطــار املقــررات  العربيــة يف 

واللغــة  املعلمــني.  وتدريــب  العربيــة  املدرســية  الكـــتب 

العربيــة يف كـــرياال يف انطالقهــا وانتشــارها وتهيئــة الظــروف 

املواتيــة لهــا، ملدينــة بالفضــل للشــيخ وكام مولــوي.

ــادر املولـــوي متعــدد   وشــخصية الشــيخ وكام عبــد القـ

الجوانــب واملالمـــح، عمــل وجاهـــد وثابـــر لكـــي يستفيـــد منــه 

الجيــل املســتقبل. وللــه در الشـــاعر القـــائل:

ومن يغـرس لكـي يجـني سـواه

يعـش وميـوت من يحيا ليجـــنــي  
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اللغة العربية بني الفصحى و العامية

السيد نوشاد
األستاذ املساعد، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

املقدمة

االنســان حيــوان مجتمعــي يعيــش يف عــامل فيهــا الثقافــات و 

الحضارات املختلفة. ويف تعاملهم اليومية يحتاج اإلنسان 

إىل وسيلة ليعرب عام يف ذهنهم إىل غريهم، وهذه الوسيلة 

االنســان، ألنهــا  اللغة.ولللغــة دور عظيــم يف حيــات  هــي 

أوثــق العــرى التــى تربــط بــني األفــراد و الجامعــة. وباللغــة يقــوم 

اإلنســان صلتــه باملجتمــع الــذى يولــد و يعيــش فيــه.

وعــرف العلــامء اللغــة يف صــور مختلفــة وقــال بعضهــم 

- أن اللغــة هــي أصــوات يعــرب بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم ، 

اللغــة ظاهــرة طبيعيــة ال  وقــال أفالطــون -الفيلســويف- أن 

أثبــت أرســطو أن  شــأن لإلنســان ىف وجودهــا، ويف حــني 

اللغــة ظاهــرة إجتامعيــة نشــأت نتيجــة لإلجتــامع البــري.

أنــواع اللغــة كثــرية، كادت البــالد لهــا لغــة مخصوصــة، 

منهــا اللغــة العربيــة التــي تســتعمل كثــريا ىف جزيــرة العربيــة 

واللغة الصينية التي تستعمل عىل ألسنة الصينني و اللغة 

اإلنجليزيــة التــي تســتعمل عــرب االّفــاق.

اللغة العربية و تطورها واللهجات العربية

مــرت اللغــة العربيــة - إحــدى اللغــات الســامية -عــرب ثــالث 

 )1 التــاىل:  نحــو  تلخيصهــا  الطويــل ميكــن  تاريخهــا  أطــوار 

مرحلــة تكونــت فيهــا اللغــة وصــارت جــزء ا مــن عائلــة اللغــة 

التي سميت باللغة السامية، وهي مرحلة تاريخية متقدمة، 

2( مرحلة اللغة العربية املوحدة: وهي تلك املرحلة التي 

إندمجت فيها شتي اللغات واللهجات لتكون لغة العربية 

بــا  ونــزل  العــرب واشــعارهم  حديثــة وموحــدة ضمــت كالم 

لقــراّن الكريــم، 3( العربيــة املؤثــرة: وهــي مرحلــة التــي تلــت 

العربيــة الفصحــى، وقــد تكونــت خــالل القــرون املؤثــرة .

اللغــة العربيــة التــي وصلــت الينــا هــي اللغــة املشــرتكة 

يف الجزيــرة العربيــة. وكانــت قبــل االســالم لهجــات عديــدة 

تعــرف بلهجــات القبائــل وبينهــا إختــالف يف اللفــظ كلهجــات 

متيــم وربيعــة ومــرض وقيــس وهديــل وقضاعــة وغريهــا كــام هــو 

مشهور. ومن هذه اللهجات املتنوعة تعترب اللهجة القريشية 

مــن أقــوى اللهجــات يف تكويــن اللغــة العربيــة الفصحــى.

و مبــرور الزمــن انتراالســالم يف العــامل و ســارت اللغــة 

العربيــة يف مســار مختلفــة ولقيــت قبــوال حســنا يف هــذه 

املناطــق . ويف تطورهــا كانــت اللغــة العربيــة مختلطــة بلغــة 

أخــرى. أن العــرب يف تلــك األثنــاء تكلمــوا بلغــة خاصــة لكــن 

تلــك القبائــل كانــت تختلــف اختالفــا عظيــام يف كل قبيلــة 

اللغــات  الجزيــرة وتأثــري  أنحــاء  عــىل اختــالف مواقعهــا يف 

املجــاوزة لهــا وحالــة املتكلمــني بهــا مــن أهــل حــرض أو أهــل 

املــدر فيطلقــون عــىل كل هــذه اللهجــات اســم اللغــة العربيــة 

كــام يطلقــون اســم العــرب عــىل أهــل الجزيــرة مــع اختــالف 

عنارصهــم القحطانيــة و العدنانيــة و االســامعيلية. ومــن هــذه 

املعامالت كانت االلفاظ الداخلة التى ال يدخل يف امليزان 

لســهلها يف  العــرب  تســتعملها  العربيــة  والصيــغ  الــرصف 

النطق. وبذلك كانت يف العربية الفصحى و اللغة العامية.

فالعربيــة لهــا كثــري مــن اللهجــات عابــرة الحــدود عــادًة، 

إىل  الجغرافيــة  األماكــن  حســب  تقســيمها  ميكــن  والتــي 

و  النجديــة  و  الحجازيــة  والعامنيــةو  الخليجيــة  اللهجــة 

البحرانيــة والظفاريــة و اليمنيــة والســورية واللبنانيــة واألردنيــة 

و الفلسطينية و القربصية و املرصية والسودانية والتشادية 

واملغاربية . و كام أرشنا من قبل تكون هناك يف املنطقة 

نفســها أكــرث مــن لهجتــني أو ثــالث.
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وهــي  اللغويــة  الخصائــص  فيهــا  الفصحــى  العربيــة  اللغــة 

مــن نواحــى الصوتيــة لتحليـــل االصــوات اللغــوى مــن حــروف 

ــينة، ونواحــى الرصفيــة  ــان معــ الكلمــــات التــى تــدل عــىل معـ

لتحليــل امليــزان الرصفيــة والصيــغ العربيـــة ونـــواحى النحـــوية 

لتحليل الرتاكيـب االعرابيــة ونـواحى الـداللة لتحليل اللغـوية 

مــن أدقــة املعــاىن املقصــــودة. ولذلــك تراعــى اللغــة العربية 

واختيــار  االعــراب  و  الحــركات  مــن  النطــق  الفصحــى يف 

الفصحــى  اللغــة  الرصفيــة.  و  النحويــة  وأصــول  الكلــامت 

وهــي لغــة األدب والعلــم، وهــي لغــة التعليــم عــادة، ولغــة 

املحــارضات يف الجامعــات، وهــي لغــة لخلــو مــن االلفــاظ 

العامية والسوقية أو املبتدلة، كام انها تتبع نظا ما ثابتا يف 

النطــق وحــركات اإلعــراب، يضــاف اىل ذلــك أنهــا تراعــى الــد 

قــة يف اختيــار الكلــامت وتراعــى أصــول صحــة النحويــة، كــام 

أنهــا لغــة تتحــاىش التعبــري العاميــة وطريقــة النطــق الســوقية.

و اللغــة العربيــة العاميــة مخلــوة عــن القواعــد الثابتــة مــن 

الرتاكيب االعرابية و من النواحى األربعة اللتي سبقنا ذكرها. 

قــد أســتعملت هــذه اللغــة بلهجــات مختلفــة بــني الشــعوب 

العربيــة . يتكلــم اللغــة العاميــة بلفــظ شــائع، و بالحــرص أو 

بقلب الحرف التى سهل لهم عند النطق. مثال يقول “ كيف 

حالك “ بقول “إ ش لونك “ أو “ إزيك “ أو “ال بأس عليـك “. 

وتســتخدم هــذه اللغــة يف الشــؤون العاديــة اليوميــة، 

وهــي لغــة املعامــالت اليوميــة يف الســوق ولغــة التخاطــب 

غريالرسمى واللغة التى تستخدم يف البيت. وقد تستعمل 

هــذه اللغــة بالجمــل القصــرية والكلمــة الشــائعة والرتاكيــب 

الســهلة كــام أنهــا تظهــر اللهجــة الجغرافيــة. ولذلــك كانــت 

اللغــة العاميــة هــي لغــة املعامــالت اليوميــة يف الســوق، و 

لغــة التخاطــب غــري الرســمى، اللغــة املســتخدم يف البيــت 

و اللغــة التــى يتخاطــب بهــا صديقــان حميــامن، وتوجــد يف 

اللغــة الواحــدة عــدة لهجـــات عـــامية، وليســـت لهجــة عـــامية 

واحــدة. ولذلــك أن العاميــة غــري قــادرة عــىل تحقيــق التفاهم 

بــني كافــة األقاليــم العربيــة بــل أنهــا ال تحقــق التفاهــم حتــى 

بــني أبنــاء اإلقليــم الواحــدة.

أَثَاَر لجوُء بعِض الكتَّاِب إىل استخدام اللهجة العامية 

ــاد  النقَّ بــني أوســاط  النــص األديب جــدالً واســعاً  يف كتابــة 

النظــر  ِوْجَهــاُت  بــاألدب، واختلفــت  ــني  ـاب، واملهتمِّ والكتَـّ

النَّــص  كتابــة  العاميــة يف  اللهجــة  اســتخدام  مــدى  حــول 

األديب، فثمــة فريــق يــرى أن اللهجــة العاميــة قــادرة عــىل نقــل 

الوقائــع واألحــداث مبصداقيــة.

العاميَّــة خطــٌر  آخــر أن اســتعامل  يف حــني رأى فريــق 

د اللغــة العربيــة الفصحــى، واتهمــوا مســتعمليها بأنهــم  يهــدِّ

يفسدوا لغة القارئ وذوقَه، ودعوا إىل استخدام الفصحى 

ــد العــرب، وتُيــرِّ التواصــل  يف الكتابــة؛ باعتبارهــا لغــًة توحِّ

بينهــم، خالفــاً للعاميِّــة التــي ال تتجــاوز حــدود الُقطـْـِر الواحد، 

وال تصلح أن تكون لغُة تَخاطٍُب يفهمها العريب أينام ُوِجد.

االختالف يف وجهة النظر هذا ســاهم يف ظهور فريق 

ثالث َرأَى أنه ال ميكن التفضيل بني اللهجة العامية، واللغة 

العربية الفصحى، وأن استخدام اللغة العامية أو الفصحى 

الفريــق  هــذا  وطالــب  املناســب،  الســياق  عــىل  يَعتِمــد 

الكاتــب يف رسده العاميــة والفصحــى  يُوِظــف  بــرضورة أن 

معــاً، فالفصحــى مالمئــة لتنــاول القضايــا املصرييــة الكــربى: 

كاملــوت والحــب والتأمــل والفلســفة، أمــا العاميــة فمطلوبــة 

لنقل املواقف الكوِميِدية الطريفة، والوقائع اليومية العابرة؛ 

لذلــك ال ميكــن الفصــل بــني “العاميــة” و”الفصحــى”، بــل 

يجــب أن يندِمجــا كوحــدة متكاملــة يف نــصِّ الكاتــب.

أن  بــني كافــة األطــراف  اتفــاق  مَثَـّـة  أنَّ  االمــر  واميــاكان 

اللغة العربية الفصحى ســتظلُّ هي اللُّغة األمُّ القادرة عىل 

توحيد صفوف العرب؛ فهي لغة القرآن الكريم، واللغة التي 

يفهمهــا العــرب جميعــاً أينــام وجــدوا 

كيف نواجه خطر العامية؟

نواجه هذا الخطر بإقرتاح هذه األمور أهمها:

التدويــن  بهــا يف  )ا(- االعتــزاز بالفصحــى واالعتصــام 

اللغــة  ألنهــا  للتفاهــم؛  أداة  واتخاذهــا  والنــر،  واإلذاعــة 

واملســلمني. العــرب  بــني جميــع  الجامعــة 

عــىل  العاميــة  مخاطــر  حــول  اإلعالميــة  )ب(التوعيــة 

وحــدة العــامل العــريب، وعقــد النــدوات واملؤمتــرات حولهــا، 

وإشــاعة اللغــة الفصحــى يف الفنــون املرحيــة والتمثيليــة 

يف اإلذاعــة والتلفــاز والخطابــة املدرســية وتوجيــه األغــاين 

توجيًهــا أدبيــا رفيًعــا وإخضاعهــا لخدمــة قوميــة مثمــرة تجعلها 



سررل أسرر؟فيثأسيثدسررة ةبسءسرر؟ مثأ س 98

تتذوقــه  الــذي  الــكالم  فصيــح  مــن  املختــار  عــىل  تعتمــد 

باألخــالق. ويســمو  النفــوس 

)ج(- أن تكــون اللغــة العربيــة الفصحــى امليــرة لغــة 

التعليم النظامي من مرحلة الحضانة، وإلزام املعلمني بها 

يف كل مامرســاتهم الرتبويــة والتعليميــة املتعلقــة بالطالــب 

يف املدرســة، فــال نجــد عــذرا ملــن يســتخدم العاميــة مــن 

املدرسني يف لغة تدريسهم وإذا كان السبب عجزهم عن 

الفصحــى فهنــاك أكــرث مــن طريقــة للعــالج.
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التعريــب بــني التفكــري والتعبــري. ، ، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، جـــ 87، 

نوفمــرب 1995م القاهــرة. كــامل بــر الديــن

أ ب ت ديــوان العــرب: عالمــات الرتقيــم يف الكتابــة العربيــة ومواضــع 

الثــاين )نوفمــرب( 2009 اســتعاملها، تريــن 

أوجه اإلختالف والفروق بني الفصحى والعامية

العاميةالفصحى

1.تقترص عىل الخاصة أي لغة الطبقة املتعلمة، وتعترب 

إطــار مؤسســات  بهــا يف  الرســمية املعــرتف  اللغــة 

الســلطة ويف املحافــل الدوليــة واإلعالميــة والرتبويــة 

والعلميــة واألدبيــة.

تحــرر العاميــة مــن التقييــدات واألحــكام اللغويــة لتنطلــق 

عــىل ســجيتها الكالميــة باعتبارهــا اللغــة املحكيــة، بينــام 

تُحــّدد الفصحىبأحــكام الــرصف والنحــو واأللفــاظ الدالليــة 

املنتقــاة.

2. تفــرض الفصحــى نفســها عــىل البلــد قاطبــة مــن خــالل 

العمليــة التعليميــة واألعالميــة رغــم انحصــار تأثريهــا 

واســتعاملها عــىل النخبــة الخاصــة واملُتََميّــزة بحكــم 

العمــل الوظيفــي والشــؤون الرســمية

عــىل  املختلفــة  لهجاتهــا  بتشــعبات  العاميــة  تقتــرص 

مجموعــات ســكانية ُمتَميّــزة يف البلــد الواحــد مــن جــراء 

تعايــش املجاميــع يف مواقــع جغرافيــة متفاوتــة مــن البلــد 

كشــامله، ووســطه وجنوبــه 

البليــغ  مبصدرهــا  هــذه  والحالــة  الفصحــى  تتمثــل   .3

املتمثــل بالقــرآن الكريــم الــذي يتوجــب قراءتــه وفــق 

التجويــد خــاص يف عمليــة  وبشــكل  األصــول املحتمــة 

النربيــة  الكثــرية بطابــع املُغايــرة  العاميــة بلهجاتهــا  تتميــز 

والقياس املشرتك ) النورم ( يف البلد الواحد كأن تقول 

هــذه لهجــة مرصيــة، لبنانيــة، عراقيــة.

قلــة التدوينــات واملنشــورات بالعاميــة ســواًء املخطوطــة 4. إكتظاظ املكتبات مبا يقترص عىل اللغة الفصحى

أو املطبوعــة.
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 بالغة الفرائد الفذة يف القرآن الكريم 
)اسم الفعل منوذجاً(

أ.م. د/ السيد محمد سامل سامل العويض
رئيس قسم اللغة العربية- كلية اللغات، جامعة املدينة العاملية، سالنغور- ماليزيا

قدميــاً كــرُث الــكالم يف وجــوه إعجــاز القــرآن؛ بــل أصبــح مــن الواجــب الرعــّي، واجتهــد املفــرون واملتكلمــون، وبلغاء 

األدبــاء املتأنقــون، بــدءاً مــن القــرون األوىل يصنفــون التصانيــف يف مشــكله، وغريبــه، ومجــازه، وبــدأت تظهــر الكتــب 

واملؤلفــات تـَـرْتى حــول القــرآن بعناوينهــا املختلفــة، واهتامماتهــا املتعــددة عــرب تلــك العصــور ؛ ولكــن إن كان ذلــك 

قــد وىّف بحاجــة األزمنــة التــي صنعــت فيهــا تلــك الكتــب، فهــو ال يفــي بحاجــة هــذا الزمــان؛ إذ هــي داعيــة إىل قــول 

أجمــع، وبيــان أوســع، وبرهــان أنصــع يف أســلوب أجــذب للقلــب، وأخلــب للُّــب، وأصغــى لألســامع، وأدىن لإلقنــاع، 

يتناســب مــع عقــول وأفهــام هــذا الزمــان، وأدعــى لإلقبــال بطريــق أســهل، وعــرض أيــر. ومــن هــذا املنطلــق يــأيت هــذا 

البحــث حلقــة مــن الحلقــات ولَِبنــة مــن اللبنــات التــي تكشــف وتُثِْبــت رس تفــرد كلــامت وألفــاظ القــرآن الكريــم عامــة 

والفرائــد منهــا بصفــة خاصــة، والتــي جــاءت عــىل نحــو غــري مســبوق ونُظِّمــت بطريــق غــري مكــرر بــني ثنايــا آي القــرآن 

الكريــم، فتميــزت بطريقــة تركيبهــا، وتخصصــت بنظــم حروفهــا، وتفــردت يف ســياقها، واتســقت بروعــة عرضهــا، يف 

نظــام لغــوي محكــم مــن لــدن حكيــم خبــري، وليكــون البحــث محــدداً اقتــرص فقــط مــن هــذه الفرائــد عــىل فعــل األمــر، 

الفريــدة  الناصعــة يف  البحــث متمثــالً يف اآليت:القــراءة املتأملــة  اللــه- يف هــذا  ُجــلُّ عميل-بــإذن  ولــذا ســيأيت 

القرآنيــة عــىل اختــالف اشــتقاقاتها مــن خــالل هيكلهــا الرتكيبــّي، وبنيتهــا الرصفيــة، ووقــع أصــوات حروفهــا، ومــا تشــعه 

مــن ظــالل دالليــة عــىل النــص والــذي ال يتــأىت لغريهــا مــن املرادفــات املشــابهة أو القريبــة منهــا، والتــي تحمــل نفــس 

املعنــى الــداليل، ثــم الربــط بــني كل هــذا محــاوالً الوصــول إىل معرفــة رسهــا البالغــّي، وإعجازهــا البيــايّن، وملــاذا مل 

تغــن غريهــا مكانهــا، وأخــرياً العلــة يف عــدم رسدهــا وتكرارهــا هــي هــي!يف مقــام آخــر مشــابه ومثيــل لنفــس مقامهــا. 

مســتعيناً باملنهــج التكامــيل الــذي ميــزج بــني املنهــج التاريخــي الــذي يتتبــع الظاهــرة يف أصــل نشــأتها، ومــن أول مــن 

أطلقهــا واســتعملها مــروراً بهــا عــرب األزمنــة إىل مــا اســتقرت عليــه اآلن، واملنهــج التحليــيل اللغــوي والــذي يفيــد يف 

تحليــل الكلــامت لغويــاً إلدراك املعنــى، ثــم املنهــج الوصفــي والــذي يرصــد خصائــص الظاهــرة ومالمحهــا، ثــم بيــان 

هــذا التفــرد، وآثــاره البالغيــة، وقيمتــه الجامليــة. ورسه البيــاين يعتــرب عمــالً فنيــاً خالصــاً ينطــوي تحــت املنهــج الفنــي. 

وعليــه جــاءت الدراســة يف ثالثــة مباحــث وخامتــة مشــفوعة مبصــادر ومراجــع البحــث؛ فــاألول منهــا: تعريــف الفرائــد 

لغــًة واصطالحــاً، والثــاين: الفرائــد يف الــرتاث النقــدي والبالغــي وفيــه ثــالث نقــاط، األوىل: الفرائــد عنــد النقــاد 

والبالغيــني، والثانيــة: الفرائــد عنــد الدراســات التــي تعرضــت لبالغــة القــرآن، والثالثــة: الفرائــد عنــد مــن تعــرض لهــا 

مبسامها الحايل، واملبحث الثالث: فرائد الفعل األمر يف القرآن. ولعيل بهذا أضيف التفاتة جديدة للدراسات 

القرآنيــة، وفــاًء للقــرآن، وإثــراًء للغتــه.
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املبحث األول: تعريف الفرائد لغة واصطالحاً

تقديم:

 قبــل الــروع ىف هــذا البحــث يحســن إلقــاء الضــوء عــىل 

عنوانــه حتــى تتضــح صورتــه فالفرائــد ىف اللغــة: جمــع فريــد 

وفريــدة. والفريــد هــو: الفــرد الــذي ال نظــري لــه، وهــو أيضــا، 

الــدر إذا نظــم وفصــل بغــريه، والفريــدة: الشــذر الــذي يفصــل 

الجوهــرة  أيضــا:  وهــى  العقــد،  والذهــب ىف  اللؤلــؤ  بــني 

النفيســة، ويقــال: اســتفرد الغــواص هــذه الــدرة: أى مل يجــد 

معهــا أخــرى، وتقــول: فــالن يفصــل كالمــه تفصيــل الفريــد 

وهو الدر الذي يفصل بني الذهب ىف القالدة املفصلة، 

فالــدر فيهــا فريــد والذهــب مفــرَّد1.

ومــن املعنــى اللغــوى للفرائــد نســتخلص أنهــا: الــيء 

النفيس الذي ال نظري له سواء أكان ماديا كالذهب والدر، 

أو معنويــا كالــكالم الفريــد املفصل.

املعنــى  عــن  كثــريا  يبعــد  ال  اللغــوى  املعنــى  وهــذا 

االصطالحــي للفرائــد كــام وردت ىف كتــب البالغــة واألدب 

والنقــد2.

ونلحظ تعريفها االصطالحي عند أول من أورد مصطلح 

الفرائــد ابــن أىب اإلصبــع املــرصى )585ـ 654هـــ( ىف كتابــه 

وذكــر   ،3 الفرائــد(  )بــاب  عنــوان  تحــت  التحبــري(  )تحريــر 

أن هــذا البــاب مختــص بالفصاحــة وحــدد املصطلــح بأنــه 

)إتيــان املتكلــم بلفظــة تتنــزل مــن كالمــه منزلــة الفريــدة مــن 

حــب العقــد تــدل عــىل عظــم فصاحتــه وقــوة عارضتــه وشــدة 

الــكالم  مــن  ســقطت  لــو  اللفظــة  هــذه  إن  حتــى  عربيتــه؛ 

لعــز عــىل الفصحــاء غرامتهــا( أى خرانهــا وفقدانهــا.. ثــم 

استشــهد عــىل ذلــك بفرائــد مــن شــعر أىب نــواس وأىب متــام 

والبحــرتى فمــن ذلــك قــول أىب نــواس:
 وكأن ُسْعدى إذ تَُودُِّعَنا وقد أرَشأَبَّ الدمُع أْن يَِكفا4َ

ويعلــق ابــن أىب اإلصبــع عــىل ذلــك بقولــه:« إن لفظــة 

أرشأب مــن الفرائــد التــى ال نظــري لهــا ىف فصيــح الــكالم وال 

يقــع مثلهــا إال عــىل ســبيل النــدور«.

ثم استشــهد من القرآن بآيات كثرية مصدرا لذلك بأن 

مــا جــاء ىف الكتــاب العزيــز مــن ذلــك غرائــب يعــز حرصهــا. 

ومــام استشــهد بــه لفــظ )خائنــة( مــن قولــه تعــاىل ﴿يَْعلَــُم 

ُدوِر﴾ )غافر:19( معلقا عليها  َخائَِنَة األَْعنُيِ َوَما تُْخِفى الصُّ

بقولــه: )وهــذه الفريــدة ىف هــذه اآليــة أعجــب مــن كل مــا 

تقــدم؛ فــإن لفظــة )خائنة(ســهلة مســتعمله كثــرية الجريــان 

أضيفــت  فلــام  انفرادهــا؛  عــىل  لكــن  النــاس  ألســن  عــىل 

إىل األعــني حصــل لهــا مــن غرابــة الرتكيــب مــا جعــل لهــا ىف 

اإلتيــان  العظيــم بحيــث ال يســتطاع  النفــوس هــذا املوقــع 

مبثلها وال يكاد يقع ىف شــئ من فصيح الكالم شــبهها وقد 

استمر ابن أىب األصبع عىل هذا النهج وهو يستشهد بقول 

الرســول-صىل الله عليه وســلم-: )إذا ذكر الصالحون فحىَّ 

هــال بعمــر( فقــد أشــار إىل أن لفظــة )حــىَّ هــال( مــن الفرائــد 

العجيبــة وفيهــا مــن الفصاحــة مــا يعجــز عــن مثلــه كل فصيــح.

 وال يخفــى تأثــر ابــن أىب اإلْصبـَـع هنــا بنظريــة النظــم التــى 

الكلمــة  إىل  ينظــر  الــذى  الجرجــاىن  القاهــر  عبــد  أرســاها 

وحدهــا فــال يجــد لهــا أى مزيــة ثــم ينظــر إليهــا وهــى ىف النظــم 

كبــرياً..  البالغــة والروعــة حــداً  قــد اكتســبت مــن  فيجدهــا 

ولكــن يؤخــذ عــىل ابــن أىب اإلْصبَــع تعميــم الــكالم واالحتــكام 

التــى  البالغيــة  األرسار  بيــان  دون  الشــخى  الــذوق  إىل 

أكســبت الكلمــة تفردهــا وقيمتهــا.. وهــذا مــا حاولــت فعلــه 

ىف هــذا البحــث.

…إذن الفرائــد ىف القــرآن تعنــى تلــك الكلــامت التــى 

اكتسبت صفة الفردية بدايًة لكونها كلامت قرآنية انتظمت 

ىف ســلك النظــم القــرآىن البديــع وتعلقــت مبــا قبلهــا ومــا 

غناءهــا ىف  يغنــى غريهــا  ال  بحيــث  قويــاً؛  تعلقــاً  بعدهــا 

موضعهــا وبحيــث لــو ســقطت لعــز عــىل الفصحــاء غرامتهــا 

كام يقول ابن أىب األصبع ثم هى اكتسبت ثانياً صفًة أخرى 

أكــرث تخصيصــاً وتقييــداً وهــى كونها)فــذة( أى متفــردة مل تــرد 

ىف القــرآن إال مــرة واحــدة ومل تتكــرر ىف أى ســياق آخــر رغــم 

تشــابه الســياقات أحيانــاً.

 املبحث الثاين: 
الفرائد يف الرتاث النقدي والبالغي

يف هــذا املبحــث تتبعــت الفرائــد تاريخيــاً مــن خــالل النقــاد 

والبالغيــني الذيــن تناولوهــا يف كتبهــم، وعــىل ســبيل املثــال 

وليــس الحرص:)لجاحــظ- ثعلــب – ابــن املعتــز- أبــو هــالل 

التــي تعرضــت  الدراســات  الســكايك(، وكــذا  العســكري- 
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لبالغــة القــرآن ومنها:)مجــاز القــرآن- معــاين القــرآن- إعجــاز 

تناولهــا مبعناهــا  مــن  الكشــاف- الربهــان(، وأيضــاً  القــرآن- 

خــالل  ومــن  البالغيــني،  وســط  اآلن  املعــروف  ومدلولهــا 

اســتقرايئ لكتبهــم ميكننــا مالحظــة مــا يــأيت:

أوالً:مل يتطرق واحد منهم إىل الفرائد بشكل واضح ومبارش 

كــام هــو األمــر اآلن، بــل كان التعــرض للقــرآن مــن خــالل نظــرة 

كليــة شــاملة لــكل ألفاظــه دون التوقــف عنــد جزئيــات منــه، 

واملتأمــل يف قــراءة كتبهــم يجــد دامئــاً فيــام يخــص ألفــاظ 

القــرآن - يف حــال التعــرض لهــا - أوصــاف ثابتــة ال تتغــري عنــد 

أي عــامل منهــم وهــي: الفصاحــة والبالغــة والجزالــة والغرابــة 

واالقتدار، دون البحث والتعمق يف مكامن اللفظة، وأرسار 

مجيئهــا عــىل هــذا النحــو الــذي ســنحاول أن نطرقــه يف ثنايــا 

والتــي  الحديثــة  الدراســات  مــن  الوريقــات. وهنــاك  هــذه 

كانت أشــهرها وتشــابهت مع موضوع هذا البحث، ولكنها 

درســت فرائــد الفعــل املضــارع يف القــرآن، وســأكتفي فقــط 

بإحالــة القــاريء الكريــم عليها)5(؛نظــرا لضيــق املقــام.

 ثانياً: انصب ُجلُّ اهتامم معظم النقاد عىل الشعر ونقده، 

وإظهــار محاســنه وعيوبــه، جيــده ورديئــه، ومقاييــس القــوة 

والضعف….وغريهــا كثــري مــن القضايــا التــي تتمحــور حــول 

الشــعر، ومل يكــن حــظ القــرآن فيهــا إال النقــل واالستشــهاد، 

التــي  مــن خــالل اآليــات  مــا يقولــون  والتدليــل عــىل صحــة 

تتنــاص مــع الشــاهد الشــعري، وذلــك يظهــر حتــى مــن خــالل 

عناويــن كتبهــم، فضــالً عــن مباحثهــا.

ــاً: كان تناولهــم للقــرآن، وإظهــار إعجــازه مــن خــالل آيــات  ثالث

املشاهد أو- إن شئت فقل- آيات الصور الكلية التي تحتوي 

عىل أحداث مختلفة يف مشهد واحد، وعرض مرتابط، كام 

يف قوله تعاىل: )َوِقيَل يَا أَرُْض ابْلَِعي َماَءِك َويَا َساَمُء أَقْلِِعي 

َوِغيَض الاَْمُء َوقيُِضَ اأْلَْمُر َواْستََوْت َعىَل الُْجوِديِّ ۖ َوِقيَل بُْعًدا 

ِّلَْقــْوِم الظَّالِِمــنَي(«)6(، تناقلهــا الجميــع، ومــن تعــرض لإلعجــاز  لل

ذكرها وما شاكلها بالرح والتحليل، وهكذا.

ــاً: حــاول كثــري منهــم االنتصــار للقــرآن الكريــم مــن خــالل  رابع

إثبــات أنــه يحتــوي عــىل كل علــوم البالغــة مــن معــان وبيــان 

وبديــع، فنــاً فنــاً، حتــى وصــل األمــر إىل حــد يَلّ ُعنــق اآليــة، أو 

تحميلها ما ال تطيق من أجل إثبات وجهة نظره، وفكرته التي 

طرحهــا، وُحكمــه الــذي اتخــذه، ورمبــا األمــر ال يتطلــب ذلــك 

التعســف، وتلك الشــدة يف التعامل مع آيات القرآن، ومع 

هــذا! تُحمــد لــه نيتــه الحســنة، ودفاعــه عــن القــرآن، وحرصــه 

عــىل أنــه مــا فــرَّط يف شــئ.

قليــل منهــم يف  غــري  عــدد  مــرٍة عنــد  غــرَي  قــرأت  خامســاً: 

مقدمــات كتبهــم أســباب تأليفهــا، وكان منهــا إظهــار وإثبــات 

إعجــاز القــرآن يف بالغتــه وفصاحتــه، وبعــد رحلــة يف تقليــب 

ينســحب  بيمينــه،  مــا خطــه  ومرافقــة  الكتــاب،  صفحــات 

البســاط-دون أن يشــعر- مــن تحــت قدميــه، مخالفــاً مــا قــد 

قطعه عىل نفسه يف املقدمة من معالجة قضية اإلعجاز؛ 

فينرح صدرك، ويسيل لعابك، ملا ستقتنصه من صيد 

سمني، سيُشبع نََهَمك، ويَشفي ُغلَّتك، وشيئاً فشيئاً تجد 

األمر عىل غري املتوقع، من تناول قضايا أخرى- ال أقلل من 

شــأنها -، وتــأيت الريــاح مبــامل تشــتهي الســفن.

النقــاد والبالغيــني القدامــى كالمــاً   وهكــذا مل نجــد عنــد 

رصيحــاً مبــارشاً عــن الفرائــد القرآنيــة، اللهــم إالَّ يف القليــل 

النادر دون إفراد باب خاص بها، بل جاءت يف ثنايا الكالم، 

ومل تكــن هــي املقصــودة.

املبحث الثالث: فرائد اسم الفعل يف القرآن

- )َهيْــَت(: ورد اســم الفعــل هــذا يف قولــه تعــاىل: َوقَالَــْت 

ـُه اَل  ـُه َريبِّ أَْحَســَن َمثْــَواَي ۖ إِنَـّ َهيْــَت لَــَك ۚ قَــاَل َمَعــاَذ اللــِه ۖ إِنَـّ
يُْفلِــُح الظَّالُِمــوَن )7(.

وسياق هذه الكلمة هو الحديث عن يوسف وما جرى 

لــه مــن أحــداث يف بيــت العزيــز، ومــا حاولــت زوجتــه فعلــه 

معــه مــن مــراودة وإغــواء، بعــد أن وقعــت يف حبــه وغرامــه.

وأصل الكلمة هو »ِهئُْت لك« مبعنى تهيأت لك)8(، 

وهــو اســم فعــل مبعنــى أقبــل وتعــاَل)9(، ومــن خــالل معنــاه 

كــام قــال صاحــب اللســان فإنــه يــدل عــىل املــايض، ولكنهــا 

معنــى جديــدا  لتأخــذ  فريــدة  بصياغــة رصفيــة  هنــا  ســيق 

أكســبها إيــاه الســياق. وهــذا مــا اتفــق عليــه املفــرون بأنهــا 

اســم فعــل مبعنــى أقبــل إيلَّ وبــادر، واُدن وتعــال وتقــرّب، 

عــىل تقديــر محــذوف وهــو افعــل املكــروه، أي يحمــل يف 

طياتــه معنــى األمــر بالقــرب وهــذا مــا أكــده الشــعر العــريب 

فيــام ذكــره الطــربي يف تفســريه لســورة يوســف يف املجلــد 

األول، صفحــة)305( رشحــه ملعنــى هيــت قائــالً: »)َهيْــَت 
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لـَـْك( بفتــح، الهــاء والتــاء، مبعنــى: هلــمَّ لــك، وادن وتقــرَّب، 

كــام قــال الشــاعر لعــيل بــن أيب طالــب - رضــوان اللــه عليــه-:

أَبْلِْغ أَِمرَي الُْمْؤِمِننَي أََخا الِعرَاِق إَذا أَتَيَْنا

أَنَّ الِعرَاَق َوأَْهلَُه ُعُنٌق إِلَيَْك فََهيَْت َهيْتَا  

يعني: تعال واقرب«.

واملدقــق يف الفعــل يلحــظ أنــه بــدأ بالهــاء وهــي حــرف 

همس ورخاوة، وبالتاء وهي كذلك، ويتوسطه حرف لني)10(، 

وكأنه يدلك عىل الحالة النفسية التي كانت عليها من رعب 

وخــوف ومراقبــة مــن أن يطَّلــع عــىل هــذا األمــر أحــد؛ خشــية أن 

تفضــح ويكشــف أمرهــا، فتعــرض نفســها للــوم والعتــاب وهــي 

مــن هــي!، وهــذا الجــرس الصــويت للفعــل يؤكــد أن الباطــل 

دامئــاً صوتــه ضعيــف وخفيــض، والحــق صوتــه قــوي وعــال. 

وكــذا مــا يف اللفــظ مــن رقــة ونعومــة ومتايــل يخــرج مــن امــرأة 

مرتفــة منعمــة ذات حســن وجــامل، متتلــك قــدرات وملــكات 

يضفيهــا عليهــا مــا هــي فيــه مــن نعيــم وعــز وســلطان وخــدم 

يــؤدي ويحقــق الغــرض الــذي  وحشــم…إلخ، وهــذا اللفــظ 

من أجله ُوضع يف الســياق، وقلة عدد حروف الفعل توحي 

مبــدى عجلتهــا يف قضــاء إربهــا، وكــذا حرصهــا عــىل عــدم 

إضاعــة الوقــت يف الــكالم، فــإن همهــا تحقيــق رغبتهــا بإطفــاء 

نار الشهوة املتأججة داخلها، لذا عربت بأقل حروف ممكنة، 

وظهــر هــذا الحــرص كذلــك يف بنــاء الفعــل الســابق لــه وهــو« 

غلَّقت« من تشديٍد للفعل دلَّ به عىل التكثري واملبالغة يف 

اإليثــاق وشــدة اإلحــكام، ومــا ســبق ذلــك مــن مــراودة وتحضــري 

لهذا املوقف. والفعل هنا يف هذا الســياق أوقع وأنســب، 

فاليوحــي بنفــس ظاللــه ومــا أضفــاه عــىل الســياق لــو قالــت: 

» أَقِْبْل – تعال – ادُن« أو ما يف معانيها. وبدا جلياً حرصها 

عــىل تأكيــد هــذا االســتعداد، وذلــك التهيــؤ لــه فقــط بقولهــا: 

» لــك« بالتعبــري بحــرف الجــر مــع ضمــري املخاطــب، وقــد أملَّ 

اللفظ« هيت« بكل ألوان الضعف البري يف أشد درجاته 

وأشــدها رضاوة عــىل النفــس البريــة، وهــي لحظــة الضعــف 

الجني، وأكد هذا ما تلته من » ولقد هم بها وهمت به«، 

وعــرب القــرآن بلفــظ بســيط يف تركيبــه ولكنــه يحــوي يف طياتــه 

كل معاين الطاقة واالســتعداد والقوة والعنفوان واالنطالق، 

وكلمــة هيــت لــك فيهــا مــن الجــذب واإلغــراء والفتنــة مايقــود 

ــارة بالســوء لالســتجابة، ولكــن اللــه ســلم وعصــم  النفــس األمَّ

ولطــف.، بعــد أن أغلقــت هــي أبــواب الســكن فتــح اللــه عليــه 

أبــواب العصمــة، بعــد اســتغاثته بــه بقولــه« معــاذ اللــه« فلــم 

يرضه ما أُْغلِق بعد إكرامه مبا فُِتح. وبهذا ظهر رس تفرد هذا 

اللفــظ دون غــريه يف ذلــك الســياق.

2- )َهيَْهــاَت(: ورد هــذا الفعــل يف قولــه تعــاىل: َهْيَهــاَت 
ــُدوَن)11( ــا تُوَع ــاَت لَِم َهْيَه

جــاء هــذا اللفــظ يف ســياق اإلعــراض والتكذيــب مــن قــوم 

مثــود لرســولهم صالــح )ص(، ومــا كان يدعوهــم إليــه، لكنهــم 

كذبــوه وخالفــوه بــل وصــل األمــر لحــد الســخرية والتشــكيك 

بوعــده لهــم مــن لقــاء اللــه ومــا يرتتــب عليــه مصريهــم.

الفعــل  البُعــد)12(، وهــذا  وهيهــات: اســم فعــل معنــاه 

جــاء رداً لســؤال اســتنكاري محفــوف وملفــوف بــكل معــاين 

الســخرية واالســتهزاء، واالســتبعاد واالســتحالة، وفيــه تعريــض 

باتهــام رســول اللــه )ص( بالجنــون والســفه والعتــه. واملتأمــل 

للفظــة” هيهــات” يجدهــا تتألــف مــن هاءيــن تتوســطهام يــاء، 

وحرف الهاء مخرجه من أقى الحلق، فبُعد مخرج الحرف 

وتكــراره يعــرب عــن واقــع مــا يأملونــه مــن اســتبعاد هــذا العــذاب 

الذي يعدهم به، واستحالة حدوثه عىل أرض الواقع، وكأنهم 

ينفون هذا حتى عىل مستوى كالمهم، ثم صوت ألف املد 

باســتطالته عنــد النطــق بــه يُضفــي جــواً مــن االمتهــان والتحقــري 

من شأن ما يقوله رسولهم، وكرر اللفظ إلزالة الشك والريب 

من نفوس قومهم، ولتأكيد كالمهم، وكام قالوا قدمياً الكالم 

إذا تكــرر تقــرر، ولعــل مرادهــم مــن التكــرار تقريــر املعنــى يف 

نفوسهم وترسيخه، والغرض من سوق هذه الكلمة عىل هيئة 

اســم الفعــل هــو عــىل ســبيل املبالغــة، ومــام يزيــد ويؤكــد مــن 

معنى السخرية من كالم رسولهم، هو التعبري بـ”ما” املوصولة 

يف قوله )ملا توعدون( استخفافاً بكالمه، وتقليالً من شأن 

مــا يــردده عليهــم حتــى اســتكربوا عــن ذكــره وأنِفــوا عــن قولــه، 

فجاء اللفظ القرآين دقيقاً يف التعبري عن خلجات نفوسهم، 

ـل عــىل  ومــا يحــاك يف صدورهــم. وجــاءت اآليــة التاليــة تُدلِـّ

نْيَــا  هــذا التكــرار وذلــك اإلنــكار بقولهــم« إِْن ِهــَي إاِلَّ َحيَاتَُنــا الدُّ

مَنـُـوُت َونَْحيَــا َوَمــا نَْحــُن مِبَبُْعوثـِـنْيَ«، لــذا مل يغــن غــريه مكانــه، 

فــال يصلــح لــو كان » اســتحال – بُعــد – صُعــب« ألن كلهــا 

تضفــي معنــًى جزئيــا فقــط أمــا هيهــات إضافــًة ملا توحيه هذه 
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األفعال يف السياق فهي تزداد عليهم بأنها توحي من خالل 

مدلولها بزرع نوع من اليأس والقنوت يف نفوس قومهم حتى 

ال يظنوا - قيد أمنلة - بأن يف كالم رسولهم شيئاً من الصحة، 

وهــذا مــا يوافــق مــا يف نفوســهم، وهــذا هــو رس اســتدعائها 

وليست غريها يف هذا السياق.

3- )َهاُؤُم(: ورد هذا الفعل يف قوله تعاىل: چ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ چ)13(، والسياق فيه توضيح لحال األبرار الناجني 

بعــد الحســاب، وتفصيــل العــرض عــىل اللــه تعــاىل، وعــرض 

الكتــب وتأثريهــا عــىل أصحابهــا مــن الفريقــني.

وهــاؤم: َهــا اســٌم لُِخــْذ وفيــِه ثــالُث لُغــاٍت أجوُدُهــنَّ هــاِء 

يــا رجــُل وهــاِء يــا امــرأُة وهــاُؤا يــا رجــالِن أو امرأتــاِن وهــاُؤوَن يــا 

رجــاُل وهــاُؤنَّ يــا نســوُة)14(. هــا مبعنــى: خــذ، والعــرب تقــول 

للرجــال » هــاؤم«، واملدقــق يف اســم الفعــل يجــد تناســقاً 

يف ترتيــب حروفــه؛ حيــث إنــه يبــدأ بحــرف همــس)15( وهــو« 

الهاء« وكأن صوت هذا الحرف يصور لك مشهد من يعرف 

مصــريه وقبــل أن يأخــذ كتابــه وينتقــل مــن مكانــه، يبــدأ بإشــهار 

نتيجته تدريجياً فناسب أن يبدأ بالهاء، وخاصًة أنه مل يلتقط 

أنفاســه بعــد، مــا زال يف وقــع املفاجــأة، والصمــت مطبــق 

عليه، وثنَّى باأللف ليَْحُسَن بها تخلصه من املوقف وانفالته 

مــن العــذاب رويــداً رويــداً، وكأنــه باأللــف يبتــديء بهــا موقفــاً 

نفســياً آخــر هروبــاً مــن موقــف نفــي أشــد رضاوًة، وكأن فيــه 

تتابعاً تدريجياً يتوافق مع الحالة النفســية للشــخص نفســه، 

ولكنه يف هدوء حِذر؛ حتى يتيقن من صحة النتيجة، وبعد 

أن يســرته اللــه وينّجيــه مــن أن تــزل قدمــه، ينطلــق فجــأة بحــرف 

حنجــري انفجــاري وهــو الهمــزة مــع ضمهــا إلطالــة النطــق بهــا؛ 

تعبرياً عن فرحه الشديد، وسعادته الغامرة، ثم يوقف هذه 

يتــم إال بإطبــاق الشــفتني وهــو  التباشــري بحــرف شــفوي ال 

امليــم)16( ؛ حرصــاً منــه عــىل تبيــني رس الفرحــة لالنتقــال إىل 

التفاصيــل. وهــذا املقــام وذلــك الســياق قــد تكــرر يف القــرآن 

يف أكــرث مــن موضــع، ولكــن مل يتــم التعبــري عنــه بهــذه الحالــة 

النفســية املتتبعــة لــكل لحظــة مــن لحظــات العــرض، ومعــربة 

عن خلجات النفس البرية كهذا اللفظ« هاؤم«، وال يغني 

غريه مكانه كأن يقول: » إليكم – دونكم – خذوا«؛ ألن اسم 

الكيفيــة الرتكيبيــة، وتلــك الصياغــة الرصفيــة  بهــذه  الفعــل 

أضــاف مــن التباهــي والتفاخــر واالعتــزاز مــا مل تضفــه تلــك 

األفعــال الســابقة أو مــا يف معانيهــا، ويشــعرك أيضــاً مبعــاين 

كثرية من القوة والجرأة والثقة املطلقة التي ال تخى معها 

شيئاً، باإلضافة إىل أن »هاؤم« تستعمل يف لحظات الفرح 

الشديد التي تناسب هذا املوقف فهو يعطي بفرح ورضا، 

أما إذا قال » خذوا« فيحتمل أن يكون فرِحاً أو غاضباً، راضياً 

أو غــري راٍض؛ لــذا تفــرد هــذا الفعــل يف هــذا الســياق.

نتائج البحث

ومــام ســبق يتضــح لنــا اآليت:1- فرائــد اســم الفعــل يف القــرآن 

ثالثــة فقــط.2- القــرآن مــيلء بــاألرسار والعجائــب تنتظــر مــن 

يكشــف الســتار عنهــا ويخرجهــا للنــور.3- تحليــل فرائــد اســم 

مــا هــي إال محاولــة نحــو تفســري بالغــي  القــرآن  الفعــل يف 

جديــد للقــرآن الكريــم تنتظــر جهــود أخــرى لتســري يف املســار 

الصحيــح والــذي يتناســب مــع جــالل وكــامل القــرآن الكريــم. 

والجملــة  والكلمــة  الحــرف  عــن دور  الدراســة  4- كشــفت 

واللغــوي  القــرآين عامــة،  والرتكيــب والصــورة يف اإلعجــاز 

والبياين خاصة. فام دام كل حرف يف القرآن يؤدي رســالة، 

الحــرف  ِظــلُّ  يــؤدي وظيفــة؛ حتــى  القــرآن  فــكل حــرف يف 

وجرسه مقصود ومعناه مرتبط به. 5- ظهر للباحث أن عالقة 

الصــوت باملعنــى حقيقــة مســلم بهــا يف اللغــة، وليســت 

أو االفــرتاض، وأن محــاكاة األصــوات ملعــاين  الخيــال  مــن 

ألفاظهــا التــي تتشــكل فيهــا هــي محــاكاة مقصــودة، كــام هــي 

بهــا اإلنســان أصــوات  التــي يحــايك  ألفــاظ األصــوات  حــال 

الطبيعة، وتكون داللة هذه األصوات عىل مدلوالتها بالطبع 

ال بالوضع.6- إن معرفة السياق ودراسة الفريدة من خالله، 

وكــذا الفــرق اللغــوي لهــام أصــدق مقياســني لتحديــد تفــرد 

الفريــدة.7- جــاءت الفرائــد عنــد مــن تناولهــا مبــا نقصــده يف 

هــذا البحــث، جزئيــة، أومقصــورة عــىل بعــض األلفــاظ دون 

تقســيم أو تحديد لها وذكرها عىل ســبيل املثال فقط، وإن 

كان فمــن جهــة اللغــة والغرابــة واالقتــدار واإلعجــاز، ومل يــرع 

أحــد يف تحليلهــا بالشــكل الــذي يــأيت عليــه هــذا البحــث 

اللهم إال دراسة واحدة ولكنها تناولت املضارع، وقد سبق 

اإلشــارة إليهــا، وهنــا تنــاول البحــث اســم الفعــل.
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الفقه السديد يف االقتداء بالنبي

د. محمد بن عبدالعزيز الجمعان
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة طيبة يف املدينة املنورة

متهيد: يف بيان أهمية القدوة.

أّوالً: وجوب اإلقتداء بالنبي

ثانياً: الفقه السديد يف االقتداء بالنبي

التمهيد

رضب الله عز وجل لنا يف كتابه الكريم صوًرا عظيمة من مواقف األنبياء، تجىل من خاللها جميل خلقهم، وعظيم 

صربهــم، وقــوة شــجاعتهم، وجودهــم وكرمهــم، وغــري ذلــك مــن صفاتهــم املحمــودة، ثــم وجــه اللــه نبيــه الكريــم لالقتــداء 

بهــم، قــال تعــاىل: )أُولَِئــَك الَِّذيــَن َهــَدى اللَّــُه فَِبُهَداُهــُم اقْتـَـِدْه( ]األنعام: 90[.

فــكان ذلــك مــن أعظــم البيــان ألهميــة القــدوة يف حيــاة املؤمــن، فالنبــي r مــع جاللــة قــدره، وكبــري جهــاده يف ســبيل 

اللــه، دعــاه اللــه لالقتــداء مبــن ســبقه مــن األنبيــاء ممــن قــص اللــه خربهــم يف القــرآن الكريــم، ولذلــك ملــا للقــدوة مــن 

أثــر عظيــم عــىل اإلنســان، فــإذا وقــع البــالء عــىل املؤمــن فنظــر ملــن ســبقه مــن عبــاد اللــه الصالحــني الذيــن وقــع لهــم 

أعظــم مــن بــاله فصــربوا، فــكان عاقبــة أمرهــم نــرًصا، كان ذلــك داعيــا لــه للصــرب واالحتســاب.

ــْد كَانَــْت لَُكــْم أُْســَوٌة َحَســَنٌة يِف  وقــد تكــرر التأكيــد عــىل أهميــة القــدوة الصالحــة يف القــرآن الكريــم، قــال تعــاىل: )قَ

ـِه( ]املمتحنــة: 4[، فهــذا أمــر عــام  ـا بُــرَآُء ِمْنُكــْم َوِمــامَّ تَْعبُــُدوَن ِمــْن ُدوِن اللَـّ إِبْرَاِهيــَم َوالَِّذيــَن َمَعــُه إِْذ قَالُــوا لَِقْوِمِهــْم إِنَـّ

للمؤمنــني باالقتــداء بنبــي اللــه إبراهيــم ومــن كان معــه مــن املؤمنــني يف إخــالص العبــادة للــه تعــاىل، والدعــوة إىل 

توحيــد اللــه، والصــرب عــىل ذلــك، فمــن خــالل هــذه الصــورة البهيــة مــن حيــاة نبــي اللــه إبراهيــم يتعلــم املؤمــن أمــوًرا 

عظيمــة، ويتــأىس بــه يف أخــالق ســديدة.

بــل أكــد اللــه تعــاىل عــىل أهميــة القــدوة باألنبيــاء والصالحــني، وجعــل ذلــك مــن عالمــات اإلميــان، قــال تعــاىل: )لََقــْد 

كَاَن لَُكْم ِفيِهْم أُْســَوٌة َحَســَنٌة لَِمْن كَاَن يَرُْجوا اللََّه َوالْيَْوَم اآْلِخَر( ]املمتحنة: 6[، ففي هذه اآلية »بيان أن هذه األســوة 

ملــن يخــاف اللــه، ويخــى عقــاب اآلخــرة«)1(، وكل ذلــك مــن صفــات املؤمنــني باللــه ورســوله.

وقــد بــني اللــه تعــاىل يف كتابــه الكريــم أهميــة االقتــداء بالنبــي r، فقــال تعــاىل: )لََقــْد كَاَن لَُكــْم يِف رَُســوِل اللَّــِه أُْســَوٌة 

َحَســَنٌة لَِمــْن كَاَن يَرُْجــو اللَّــَه َوالْيَــْوَم اآْلِخــَر َوذَكَــَر اللَّــَه كَِثــريًا( ]األحــزاب: 21[، ومــا هــذا التكــرار يف التأكيــد عــىل أهميــة 

القــدوة يف حيــاة املؤمــن يف القــرآن الكريــم إال لكونهــا مــن أعظــم مــا يؤثــر يف ســلوك اإلنســان، فقــد يتغــري ســلوك 

اإلنســان بســبب القــدوة صالحــة كانــت، أو ســيئة، فلــذا كان اختيــار القــدوة الصالحــة مــن املســائل املهمــة التــي أكــد 

عليهــا اللــه عــز وجــل يف كتابــه الكريــم.



س107 سيناير ٢٠١٥  س مجلأسكثفر 

أّوالً: وجوب االقتداء بالنبي

إن االقتــداء بالنبــي r مــن أهــم الواجبــات عــىل املؤمنــني، 

أُْســَوٌة َحَســَنٌة  ـِه  لَُكــْم يِف رَُســوِل اللَـّ قــال تعــاىل: )لََقــْد كَاَن 

لَِمــْن كَاَن يَرُْجــو اللَّــَه َوالْيـَـْوَم اآْلِخــَر َوذَكَــَر اللَّــَه كَِثــريًا( ]األحزاب: 

ابــن كثــري: »هــذه اآليــة الكرميــة أصــل كبــري يف  قــال   ،]21

التــأيس برســول اللــه r يف أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه؛ ولهــذا 

األحــزاب، يف صــربه  يــوم   r بالنبــي  بالتــأيس  النــاس  أمــر 

ومصابرتــه ومرابطتــه ومجاهدتــه وانتظــاره الفــرج مــن ربــه، عــز 

وجل، صلوات الله وســالمه عليه دامئا إىل يوم الدين«)2(.

تطبيقيًــا عمليًــا لإلســالم،   r النبــي  كانــت حيــاة  فقــد 

واملســلم يف حاجــة ملعرفــة كيفيــة تطبيــق اإلســالم بشــكل 

عمــيل، ولــذا جعــل اللــه عــز وجــل نبيــه r هاديًــا للبريــة، 

مــا  لتطبيــق  الصحيــح  املنهــج  منــه  يتعلمــون  لهــم،  وقــدوة 

اللــه لعبــاده. رشعــه 

يجتهــدون يف  عنهــم  اللــه  الصحابــة ريض  كان  ولــذا 

التــأيس بالنبــي r، وقــد أشــارت إىل ذلــك أم ســلمة ريض 

الله عنها يف صلح الحديبية فقد جاء يف صحيح البخاري: 

)فَلاَمَّ فََرَغr ِمْن قَِضيَِّة الِكتَاِب، قَاَل رَُسوُل اللَِّه r أِلَْصَحاِبِه: 

»قُوُمــوا فَانَْحــُروا ثـُـمَّ اْحلُِقــوا«، قـَـاَل: فََواللَّــِه َمــا قَاَم ِمْنُهْم رَُجٌل 

َــالََث َمــرَّاٍت، فَلـَـامَّ لـَـْم يَُقــْم ِمْنُهــْم أََحــٌد َدَخــَل  َحتَّــى قـَـاَل َذلـِـَك ثل

َعــىَل أُمِّ َســلََمَة، فََذكَــَر لََهــا َمــا لَِقــَي ِمــَن النَّــاِس، فََقالَــْت أُمُّ 

ـْم أََحــًدا  ـِه، أَتُِحــبُّ َذلِــَك، اْخــُرْج ثُــمَّ الَ تَُكلِـّ َســلََمَة: يَــا نَِبــيَّ اللَـّ

ِمْنُهــْم كَلَِمــًة، َحتَّــى تَْنَحــَر بُْدنـَـَك، َوتَْدُعــَو َحالَِقــَك فَيَْحلَِقــَك، 

ـى فََعــَل َذلِــَك نََحــَر بُْدنَــُه،  ـْم أََحــًدا ِمْنُهــْم َحتَـّ فََخــَرَج فَلَــْم يَُكلِـّ

َوَدَعــا َحالَِقــُه فََحلََقــُه، فَلَــامَّ َرأَْوا َذلـِـَك قَاُمــوا، فََنَحــُروا َوَجَعــَل 

ــُق بَْعًضــا( )3(. بَْعُضُهــْم يَْحلِ

فهاهــم الصحابــة ملــا رأوا النبــي r فعــل مــا أمرهــم بــه 

النحــر  مــن أســباب تأخرهــم يف  بــه، وكان  بالتــأيس  بــادروا 

والحلق تحرجهم من فعل ذلك وهم محرمون، ومل يعدهوا 

ذلــك يف الجاهليــة، فلــام رأوا النبــي r زال ذلــك الحــرج، 

.r فبــادروا لفعــل مــا فعلــه النبــي

ثانياً: الفقه السديد يف االقتداء بالنبي

ـَك لََعــىَل ُخلُــٍق  وصــف اللــه تعــاىل نبيــه الكريــم بقولــه )َوإِنَـّ

َعِظيٍم( ]القلم: 4[، فمن أراد التأيس بالنبي r وجب عليه 

التخلــق بأخــالق النبــي r، فقــد أرشــد النبــي r إىل أهميــة 

األخــالق، ومنزلتهــا يف اإلســالم، ففــي حديــث جابــر t قــال: 

قــال النبــي r: )إِنَّ ِمــْن أََحبُِّكــْم إِيَلَّ َوأَقَْرِبُكــْم ِمنِّــي َمْجلًِســا يـَـْوَم 

الِقيَاَمــِة أََحاِســَنُكْم أَْخاَلقًــا( )4(.

فالتأيس بالنبي r ليس مقترصًا عىل العبادة باملفهوم 

الخــاص املتمثــل باالجتهــاد بالقيــام والصيــام ونحوهــام، بــل 

له مفهوم أشمل يتمثل يف متثل خلقه الكريم، ومنهجه يف 

التعامــل مــع أصحابــه، وطريقتــه يف التعامــل مــع املوافقــني 

واملخالفني، ولذا كان هذا الخلق الرفيع من أعظم الدوافع 

التــي رغبــت يف اإلســالم، ودعــت النــاس لدخــول يف ديــن 

عــىل   r النبــي  أصحــاب  بعــض  وقــد فضــل  أفواجــاً،  اللــه 

بعضهم بحسن الخلق، وتصفية القلب من الحسد والغل 

والحقد، وقد كانوا أحرص الناس عىل التنافس يف ذلك، 

وهكــذا املؤمــن املحــب للرســول r إن رغــب يف التــأيس بــه 

فــال يقتــرص عــىل املظهــر، أو االجتهــاد يف العبــادات، وإن 

كان ك ذلــك مــن االمــور الفاضلــة التــي حــث عليــه اإلســالم، 

ولكــن ينبغــي عليــه أن يتنافــس مــع املتنافســني يف التــأيس 

بخلقــه، وكريــم صفاتــه، قــال ابــن القيــم: »الديــن كلــه خلــق. 

فمــن زاد عليــك يف الخلــق: زاد عليــك يف الديــن.

وقــد قيــل: إن حســن الخلــق بــذل النــدى، وكــف األذى، 

واحتامل األذى.

وقيل: حسن الخلق: بذل الجميل، وكف القبيح.

وقيل: التخيل من الرذائل، والتحيل بالفضائل.

وحســن الخلــق يقــوم عــىل أربعــة أركان ال يتصــور قيــام 

ســاقه إال عليهــا: الصــرب، والعفــة، والشــجاعة، والعــدل.

فالصــرب: يحملــه عــىل االحتــامل وكظــم الغيــظ، وكــف 

األذى، والحلــم واألنــاة والرفــق، وعــدم الطيــش والعجلــة.

مــن  الرذائــل والقبائــح  اجتنــاب  والعفــة: تحملــه عــىل 

القــول والفعــل، وتحملــه عــىل الحيــاء. وهــو رأس كل خــري. 

ومتنعه من الفحشــاء، والبخل والكذب، والغيبة والنميمة.

والشــجاعة: تحملــه عــىل عــزة النفــس، وإيثــار معــايل 

األخــالق والشــيم، وعــىل البــذل والنــدى، الــذي هــو شــجاعة 

النفــس وقوتهــا عــىل إخــراج املحبــوب ومفارقتــه.

وتحملــه عــىل كظــم الغيــظ والحلــم، فإنــه بقــوة نفســه 

النــزغ  عــن  بلجامهــا  وشــجاعتها ميســك عنانهــا، ويكبحهــا 
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ـَـا  ََعــِة، إمِنَّ ــِديُد ِبالرصُّ والبطــش. كــام قــال النبــي r: )لَيْــَس الشَّ

ِديُد الَِّذي مَيْلُِك نَْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب( )5(، وهو حقيقة  الشَّ

الشــجاعة، وهــي ملكــة يقتــدر بهــا العبــد عــىل قهر خصمه.

والعــدل: يحملــه عــىل اعتــدال أخالقــه، وتوســطه فيهــا 

بــني طــريف اإلفــراط والتفريــط. فيحملــه عــىل خلــق الجــود 

والســخاء الــذي هــو توســط بــني الــذل والقحــة. وعــىل خلــق 

الشجاعة، الذي هو توسط بني الجنب والتهور. وعىل خلق 

الحلــم، الــذي هــو توســط بــني الغضــب واملهانــة وســقوط 

النفــس.
ومنشأ جميع األخالق الفاضلة من هذه األربعة«)6(

الحاشية

زاد املسري: 269/4.  1

تفسري القرآن العظيم: 391/6.  2

أخرجــه البخــاري يف كتــاب الــروط، بــاب الــروط يف الجهــاد   3

.)2731( رقــم:  الــروط،  وكتابــة  الحــرب  أهــل  مــع  واملصالحــة 

أخرجــه الرتمــذي يف أبــواب الــرب والصلــة، بــاب مــا جــاء يف معــايل   4

وقــال »حديــث حســن غريــب«. رقــم: )2018(،  األخــالق، 

أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب الحذر من الغضب، رقم:   5

)6114(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل من 

ميلــك نفســه عنــد الغضــب وبــأي يشء يذهــب الغضــب، رقــم 

.)2609(

مدارج السالكني: 294/2.  6
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 املثل املوجز يف اللغة العربية
دراسة يف ضوء نظرية السياق

د. عرفات فيصل املنَّاع
كلية اآلداب - جامعة البرصة

مدخل

عــىل الرغــم مــن ظهــور عــدد مــن النَّظريَّــات اللُّغويَّــة الحديثــة 

ــياقية يف الفكــر  ذات األصــول االجتامعيــة بعــد النَّظريَّــة السِّ

اللُّغــويِّ الغــريب إال انهــا مــا زالــت تحتــل مكانهــا يف صــدارة 

ـات الحديثــة التــي تركــز عــىل االســتعامل والتــداول،  النَّظريَـّ

إذ عنيــت بدراســة معــاين التعبــري الكالمــي يف االســتعامل، 

ولعــل مــا يــدل عــىل تلــك املكانــة الكبــرية مــا الحظنــاه مــن 

ظهور مجموعة من الباحثني بعد فريث)2( أطلق عليهم اسم 

)الفريثيــون الجــدد(، ولعــل مــن أبرزهــم: هاميــز، وهاليــدي، 

ورقيــة حســن وميشــيل أودونيــل، وغريهــم.

الداخــيّل  بنوعيــه:  ــياق  السِّ أثــر  بدراســة  البــدء  قبــل 

مــن  يبــدو يل  العربيَّــة  األَْمثَــال  بيــان داللــة  والخارجــّي يف 

ــياق(،  املناســب أن أبــنيِّ مــا املقصــود مبصطلحــي: )السِّ

لغــًة واصطالًحــا. و)األَْمثَــال( 

ياق: مفهوم السِّ

ياق لغًة: أواًل: السِّ

ياق لغًة مبعنى التَّتابع، قال ابن فارس: “السني والواو  السِّ

والقــاف أصــٌل واحــٌد، وهــو َحــْدُو الــيء يقــال ســاقه يُســوقه 

ــيِّقة: مــا اســتيق مــن الــدواب، ويقــال: ســقُت  َســوقًا، والسَّ

ٌة مــن هــذا  ــوق مشــتقَّ امــرأيت َصَداقهــا، وأَســْقتُه والسُّ إىل 

ملــا يُســاق إليهــا مــن كلِّ يشء، والجمــع أســواق، والســاق 

يت بذلــك؛ ألَنَّ  لإلنســان وغــريه، والجمــع ُســوق، إمنــا ســمِّ

املــايش ينســاق عليهــا”)3(، وقــال الجوهــري يف صحاحــه: 

»ويقــال: َولَــَدْت فالنــُة ثالثــَة بنــني عــىل َســاٍق واحــدة، أي 

بعُضهــم عــىل إثــر بعــض، لَيَْســْت بينهــم جاريــة« )4(، والعــرب 

تطلق عىل املهر ِســيَاقًا وَســْوقًا؛ ألنَّه يف األصل إبٌل تســاق 

بشكل منظم متتابع، ثم انتقلت داللته ليقال عىل الدراهم 

ــياق يف املجــاز،  والدنانــري ِســيَاقًا)5(، ومنــه جــاء معنــى السِّ

قــال الزبيــدي: “هــو يُســوُق الحديــَث أَْحَســن ِســياٍق، وإليــَك 

يَُساُق الحديُث، وكالٌم مساقُُه إىل كذا، وجئتُك بالحديث 

ياق  عىل َسْوِقه”)6(، وسواء أكان الـَمْعَنى الذي يعرب عنه السِّ

يف اللُّغة حقيقيًّا/ محسوًسا مثل حركة الدواب أم معنويًا/ 

مجــازًا مثــل الحديــث، فإنــه ال يخلــو مــن أمريــن:

التَّتابع أو عدم االنفصال.. 1

االنسجام أو االنتظام الذي يولِّده هذا التَّتابع.. 2

ــياق لغــًة  وإن اجتــامع هذيــن األمريــن يف مفهــوم السِّ

فيــام جــاء مــن تعريفــات لغويّــة ســابقة يجعلــه يقــرتب كثــريًا 

مــن مفهومــه يف االصطــالح.

ياق اصطالًحا: ثانًيا: السِّ

ــياق )Context( عــىل  ــم علــامء اللُّغــة املحدثــون السِّ يقسِّ

ياق الخارجّي،  ياق الداخيّل والسِّ قسمني رئيسني هام: السِّ

ــة التــي تســبق  ــياق الداخــيّل الوحــدات اللُّغويَّ ويعنــون بالسِّ

أو تلحق أو تصاحب وحدة تركيبية معينة)7(، وهو ما يعرف 

ويعنــون   ،)Verbal Context( اللُّغــويِّ  ــياق  بالسِّ أيًضــا 

فيهــا  يقــع  التــي  املختلفــة  “الظــروف  الخارجــّي  ــياق  بالسِّ

حــدث معــني وتحــدد معنــاه، ســواء أكانــت هــذه الظــروف 

ِســيَاق املوقــف  يشمـــــل)9(:  وهــو  متغــرية”)8(،  أم  مســتقرة 

 Context( ياق الثَّقايّف )Context of Situation(، والسِّ
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of Culture(، والفــرق بينهــام أن ســياق املوقــف يشــري إىل 

َِة التــي توجــد لحظــة كتابــة النَّــصِّ أو قولــه،  الظــروف املُتََغــريِّ

ــياق الثَّقــايّف إىل تلــك البيئــة الثَّابتــة أو  يف حــني يشــري السِّ

. املســتقرة التــي ينشــأ فيهــا النَّــصُّ

مفهوم املثل:

أواًل: املثل لغًة:

فة،  به، والصِّ للمثل يف اللُّغة معان مختلفة، كالنَّظري، والشِّ

واملقــدار، والِعــرْبَة، وغريهــا)10(، قــال أبــو هــالل العســكري: 

الــكالم كقولهــم:  بــني الشــيئني يف  التامثــل  “أصــل املثــل 

الشـــيء  مثــل  مــن قولــك: هــذا  تُــَداُن(، وهــو  تَِديــُن  )كــام 

ُة  ومثله كام تقول شبهه وشبهه”)11(، واملَثَُل، محرَّكًة: الحجَّ

فة، واملِثاُل: املِْقداُر، والِقصاُص إىل غري  والَحديُث، والصِّ

ذلــك مــن املعــاين)12(.

ثانًيا: املثل اصطالًحا:

املثــل يف االصطــالح هــو: “قــوٌل ســائٌر يَُشــبَّه بــه حــاُل الثــاين 

التَّْشــِبيه”)13(، فاملثــل –وفًقــا لهــذا-  بــاألَوَّل، واألَْصــُل فيــه 

عالقة بني أمرين أحدهام مشهور بني الناس، واآلخر خفي، 

وهــو عــىل ثالثــة أنــواع:

ــز، ينقــل الســيوطي عــن املرزوقــي  ــل املوج 1. املث

تعريفــه املثــل املوجــز بقولــه هــو: “جملــة مــن القول مقتضبٌة 

بالقبــول، وتشــتهر  أو مرســلٌة بذاتهــا، فتتَّســم  مــن أصلهــا، 

بالتــداول، فتنقــل عــام وردت فيــه إىل كلِّ مــا يصــح قَْصــُده 

بهــا مــن غــري تغيــري يلحقهــا يف لفظهــا، وعــام يُوجبــه الظاهــر 

إىل أشــباهه مــن املعــاين”)14(.

 إذ تجتمــع يف املثــل املوجــز أربــع خصائــص ال تجتمــع 

–بحســب رأي إبراهيــم النظــام )ت321 هـــ(- يف غــريه مــن 

الــكالم، وهــي)16(:

إيجاز اللَّفظ.. 1

إصابة املعنى.. 2

حسن التشبيه.. 3

جودة الكناية.. 4

واملثل املوجز هو موضوع دراستنا هذه.

ــايّس: وهــو رسد وصفــي أو قصصـــي  ــل القي 2. املث

الــذي  لتوضيــح فكــرة مــا، عــن طريــق التشــبيه أو التمثيــل، 

يقــوم عــىل املقارنــة والقيــاس.

3. املثــل الخرايفّ: وهــو جملة مــن الــكالم قيــل: إنها 

قيلــت عــىل لســان بعــض الحيوانــات، لهــا مغــزى أخالقــي 

واجتامعــي، وقــد تكــون القصــة التــي دار فيهــا كالم الحيــوان 

كلها مثاًل، وليس فقط الكالم الصادر من شخصيات هذه 

القصــة، ففــي هــذا النــوع نجــد أن العــرب اســتعملوا الحيــوان 

كرمز إىل اإلنسان، وجعلوه يتحدث مثله، ويفعل ما يفعل 

اإلنســان وذلك من نســيج خيالهم، لتوضيح فكرة عن طريق 

التشــبيه والتمثيل.

ياق اللُّغوّي يف فهم املثل: أثر السِّ

ـة  ــياق اللُّغــوّي عــىل البيئــــة اللُّغويَـّ يطلــق مصطلــح السِّ

املفــردات  وتشــمل  معــه  وتتفاعــل  النَّــصَّ  تحتضــن  التــي 

املحدثــني  اللُّغــة  علــامء  ومــن  بــل  والجمــل،  والعبــارات 

عمليــة  يراعــى يف  ـا  لغويًـّ \ســياقًا  ـه  كلَـّ النَّــصَّ  يجعــل  مــن 

بيــان داللــة  أثــر واضــٌح يف  التحليــل)17(، وللســياق اللُّغــوّي 

كثــري مــن النصــوص التــي قــد تُْشــِكل عــىل متلقيهــا، فقــد 

يكــون للفــظ الواحــد أكــرث مــن داللــة؛ وذلــك وفًقــا لورودهــا 

يعــرف باملشــرتك  مــا  يف ســياقات لغويّــة مختلفــة، وهــو 

اللَّفظــي عنــد علــامء اللُّغــة)18(، فمثــال كلمــة )العــني( تــدل 

عــىل العــني البــارصة، وعــني املــاء، وعــني الســحاب، وعــني 

ــياق وحــَده هــو الــذي يحــدد معًنــى  املــال، وغريهــا)19(، والسِّ

واحــًدا مــن بــني هــذه املعــاين املختلفــة التــي قــد تُْشــِكل 

عــىل متلقيهــا، إذ يهــدف إرســال أيــة رســالة إىل خلــق نــوع 

مــن التَّواصــل الــذي يشــرتط وجــود حــوار قائــم حــول موضــوع 

مــا بــني طرفــني موجوديــن بالفعــل ضمــن قنــاة معينــة ويــؤدي 

غرًضا أو هدفًا يقصده منشئ الرسالة، والغرض أو الهدف 

الذي يريد املخاِطب إيصاله إىل املخاطَب قد يشوبه نوع 

مــن الغمــوض أو صعوبــة الفهــم نتيجــة وجــود لفــظ مشــرتك 

يحيــل إىل معنيــني مختلفــني أو أكــرث.

ا األَْمثَال التي تحتوي عىل بعض األلفاظ املشرتكة  أمَّ

فالغموض فيها من جهتني:

جهــة االختصــار أو التكثيــف الشــديد الــذي طــرأ عــىل . 1

بنيتهــا.

جهة وجود بعض األلفاظ املشرتكة.. 2
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بــني  املشــرتكة  األلفــاظ  مــن  وهــي  )عنقــاء(  فلفظــة 

َعْنَقــاُء  ِبــِه  “َحلََّقــْت  العــرب:  قــول  املذكَّــر واملؤنَـّـث، يف 

ُمْغــرٌِب” )20(، وهــو مثــل “يضـــرب ملــا يئــس منــه… ومل يؤنِّثـُـوا 

ـِة  ابَـّ صفتــه؛ ألنَّ العنقــاء اســٌم يقــع عــىل الذكــر واألنثــى كالدَّ

د جنــس هــذه الكلمــة اللُّغــوّي  والحيَّــِة”)21(، ال ميكــن أن نحــدِّ

إال بالرجــوع إىل ســياقها الــذي قيلــت فيــه، إذ وجــود )تــاء 

التَّأنيــث الســاكنة( املتصلــة بالفعــل املــايض )َحلَّــق( وهــو 

سياٌق لغويٌّ سابٌق قد بني الجنس اللُّغويَّ للفظة )عنقاء( 

وهــو التَّأنيــث، فلفظــة )عنقــاء( خــارج ســياقها اللُّغــويِّ مــن 

األلفاظ التي يشرتك فيها التَّذكري والتَّأنيث، ولكن وضعها 

الــذي يحــدد ذلــك الجنــس، ومثلــه  يف ســياق معــني هــو 

مــا يطالعنــا يف تحديــد الجنــس اللُّغــويِّ للفظــة )عــروس( 

إنَّ  إذ   ،)22( َملِــَكاً”  يَُكــوُن  الَعــُروُس  “كَاَد  العــرب:  قــول  يف 

“الَعــروس: نَعــت يَْســتَوي فيــه الرجــل واملــرأة مــا دامــا يف 

إْعراِســهام”)23(، ويــراد يف هــذا املثــل الرجــل مــن دون املــرأة 

ــح  “أي يــكاد يكــون ملــكا لعزتــه يف نفســه وأهلــه”)24(، واملرجِّ

ــياق اللُّغــويُّ الســابق: )كاد(،  لهــذا املعنــى دون ســواه السِّ

مــع  تســتعمل  التــي  )يكــون(  الالحــق:  اللُّغــويُّ  ــياق  والسِّ

املذكَّــر ال مــع املؤنَـّـث.

قلــب  رئيًســا يف  دوًرا  اللُّغــويُّ  ــياق  السِّ يــؤدي  وقــد 

)البــرى( يف  األَْمثَــال كقلــب داللــة  ألفــاظ  بعــض  داللــة 

َوارٍِث”)25(،  أَْو  ِبَحــاِدٍث  ــِحيِح  الشَّ مــاَل  ـــْر  “بَشِّ العــرب:  قــول 

ـُريِن ِبُغالَِم أَْعيَا أَبُوُه”)26(، من الداللة اإليجابية  وقولهم: “تُبَشِّ

نتيجــًة القرتانهــا مبعــاٍن ســلبية؛ ألنَّ  الســلبية  الداللــة  إىل 

لفظتــي )الحــادث( أو )الــوارث( –يف املثــال األول- تــدالن 

عــىل ضيــاع مــال البخيــل أو نقصانــه عــىل أقــل تقديــر، وهــذا 

زيــادة  التــي تســتدعي  يناقــض معنــى )البشـــرى(  املعنــى 

مالــه.

 يف حــني نجــد الفعــل )أَْعيَــا( املضــاف إىل )األَب( 

-يف املثال الثاين- قد أدى معًنى مختلًفا للداللة اإليجابية 

ـــُر(. املســتوحاة مــن الفعــل )تُبَشِّ

ــْهِم  ِبالسَّ فَــاَز  فََقــْد  ِبُفــالٍن  فَــاَز  “َمــْن  قولهــم:  ويف 

مــن  الرجــل  َخيبَــة  “يضـــرب يف  مثــل  وهــو  األَْخيَــب”)27(، 

مطلوبــه”)28(، يطالعنــا الفعــل )فــاز( الــذي تكــرر مرتــني وهــو 

يحمــل داللــة إيجابيــة قبــل أن ينتظــم يف ســياق لغــويِّ ينقــل 

داللتــه اإليجابيــة إىل نقيضهــا، وهــذا االنتظــام جــاء نتيجــة 

القرتانــه بلفظــة )األخيــب( التــي تحمــل بعــًدا ســلبيًا، وميكــن 

ــياقية  توضيــح الفــرق بــني الداللــة املعجميــة، والداللــة السِّ

للفعــل )فَــاَز( يف املثــال الســابق، وفــق الرســم لتوضيحــي 

اآليت:

الفعل: )فاز(

الداللة السياقية الداللة املعجمية

داللة إيجابية نتيجة ملا 

تعارفت عليه العرب

داللة سلبية نتيجة القرتانه 

بلفظة سلبية: )األخيب(

الداللــة  نقــل  عــىل  اللُّغــويُّ  ــياق  السِّ فقــد عمــل  إذن 

الســلبية. الداللــة  نقيضهــا  األلفــاظ إىل  لبعــض  اإليجابيــة 

ــياق اللُّغــويُّ عــىل قلــب  ويف بعــض األَْمثـَـال يعمــل السِّ

الداللــة الســلبية إىل داللــة إيجابيــة، فلفظــة )الكــذب( –مبــا 

تحملــه مــن داللــة ســلبية يف املجتمــع- يف قولهــم: “ِعْنــَد 

فُــالٍن كَــِذَبٌ قَليــل”)29(، قــد تحولــت بفعــل اقرتانهــا بلفظــة 

)قليــل( إىل معنــى الصــدق؛ ألنَّ العــرب عندمــا تقــول هــذا 

ُدوق الذي ال يكذب”)30(، ولفظة )القبح(  املثل تعني “الصَّ

قــد  األخــرى  املَــْرأِة”)31(، هــي  ُحــارُِس  “الُقبْــُح  يف قولهــم: 

تحولــت داللتهــا الســلبية إىل داللــة إيجابيــة نتيجــَة قيامهــا 

بفعــل إيجــايب وهــو حراســة املــرأة.

إذن فبعــض األلفــاظ خــارج ســياقها اللُّغــويِّ ال تعطــي 

املعنى االســتعاميل الذي تعطيه يف داخل ســياقها، ومن 

ثــمَّ فــال ميكننــا تحديــد املعنــى الدقيــق أليــة لفظــة مــن دون 

الرجــوع إىل ســياقها األكــرب الــذي وضعــت فيــه.

وقــد يــؤدي الرتاصــف دوًرا رئيًســا يف بيــان مــا يعــود إليــه 

الضمــري مــن دون الرجــوع إىل قصــة املثــل ومــن ثــمَّ يتمكــن 

القــارئ مــن فهمــه، ففــي قولهــم: “أَنْــَت أْعلَــُم أَْم َمــْن ُغــصَّ 

ِبهــا”)32(، وهــو مثــل “يــرضب ملــن جــرَّب األمــور وَعرَفهــا”)33(، 

يستطيع قارئ املثل أو متلقيه أن يفهم عالم يعود الضمري 

)الهاء( من خالل معرفته باالستعامل املتكرر للفعل غصَّ 
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مــع اللقمــة، فنقــول إن الضمــري )الهــاء( يف )بهــا( يعــود إىل 

اللقمــة دون غريهــا مــن األلفــاظ نتيجــة تراصفهــام يف كالم 

العــرب.

وقــد يســتعيص فهــم بعــض ألفــاظ املثــل عــىل متلقيــه 

ــياق  السِّ دور  فيــأيت  لغرابتهــا،  أو  اســتعاملها  لقلــة  نتيجــة 

بيــان تلــك املعــاين الغريبــة أو تقريبهــا، ومــن  اللُّغــويِّ يف 

بَــنْيَ  تَْدُخــْل  “الَ  قولهــم:  )اللحــاء( يف  لفظــة  ذلــك  أمثلــة 

املتخالــني  “يضـــرب يف  مثــل  وهــو  َولَِحائَِهــا”)34(،  الَعَصــا 

املتصافــني”)35(، فنحــن ال نســتطيع أن نفهــم معنــى كلمــة 

ــياق الــذي قيلــت فيــه،  )اللحــاء( مــن دون الرجــوع إىل السِّ

يكــون املعنــى ال  القــرة وبهــذا  فقــد جــاءت هنــا مبعنــى 

بــني العصــا وقرتهــا. تدخــل 

وإن االعتــامد عــىل التناقــض الناتــج بــني أجــزاء املثــل 

قد يساعدنا يف فهم مغزى كثري من األَْمثَال، ففي قولهم: 

“تَْســأَلُِني أُمُّ الِْخيَــاِر َجَمالَ…مَيْــِي ُرَويْــداً َويَُكــوُن أَوَّالَ”)36(، 

بــني كونــه )مَيْــِي  التناقــض يف صفــات الجمــل  يطالعنــا 

ُرَويْــداً(، وكونــه )أَوَّالَ(، وهــذا الجمــع بــني املتناقضــات يف 

الــذي دعــا العــرب إىل القــول يف  طلــب )أم الخيــار( هــو 

تفســريه بأنــه “يف طَلَــب مــا يتعــذر”)37(.

أثر ِسيَاق املوقف يف فهم املثل:

 Non ( ـة  اللُّغويَـّ غــري  البيئــة  هــو  املوقــف  ســياق 

الــذي  Linguistic Environment( أو “الجــو الخارجــّي 

يحيــط بالــكالم مــن ظــروف ومالبســات”)38(، ويبــني معنــاه، 

يــأيت)39(: مــا  البيئــة  هــذه  وتشــمل 

زمن املحادثة ومكانها.. 1

العالقة بني املتحادثني.. 2

الكالم السابق للمحادثة.. 3

بــني  الســامت املشــرتكة  عــىل هــذا:  زاد  مــن  ومنهــم 

املشاركني، والدوافع املشرتكة أو الغايات)40(، وأثر الكالم 

يف املتلقــني كـ“اإلقنــاع أو األمل أو اإلغــراء أو الضحــك…

إلخ”)41(، إذ تحدد عنارص ِسيَاق املوقف الـَمْعَنى املقصود 

. مــن بــني عــدد مــن املعــاين التــي يحملهــا النَّــصُّ

تحتــاج  التــي  األدبيــة  الفنــون  أكــرث  مــن  األَْمثَــال  ولعــل 

األَْمثَــال  قائلهــا وأســباب قولهــا؛ ألنَّ  دراســتها إىل معرفــة 

ــر كثــريًا مــن  أقــوال موجــزة تحمــل كثــريًا مــن املعــاين، وتختصـ

األحداث التاريخية، وتشري إىل كثري من الحكايات والطرف 

يف كل مجتمــع مــن املجتمعــات، يقــول القلقشــندي يف 

تعريفها أنها: “كلامت مختصـرة تُورد للداللة عىل أمور كلية 

مبسوطة…، وليس يف كالمهمـ ــ أي الَعرَبـ ــ أوجز منها، وملا 

كانــت األَْمثـَـال كالرمــوز واإلشــارة التــي يلـَـوَّح بهــا عــىل املعاين 

تلويًحــا صــارت مــن أوجــز الــكالم، وأكــرثه اختصــارًا”)42(؛ وألنَّهــا 

كالرمــوز واإلشــارة التــي يلــوح بهــا عــىل املعــاين تلويًحــا- كــام 

احتاجــت معرفتهــا إىل معرفــة  فقــد  القلقشــندي-  يقــول 

قصتهــا أو أطــراف الحديــث فيهــا؛ ألنَّ أغلــب هــذه األَْمثَــال 

غــري تامــة اللَّفــظ فتحتــاج إىل مــا يتمــم معناهــا.

ـِذي قيــل فيــه املثــل يعمــل بديــاًل  الَـّ ــياق  ومعرفــة السِّ

مــامَّ حــذف مــن اللَّفــظ، فقــول الَعــرَب يف مثــل مــن أمثالهــم: 

ر()43(، بــه حاجــة إىل خــرب يتمــم معنــاه، ولكنهــم  )جــزاُء ِســِنامَّ

بنــاًء روميًّــا  ر كان  ِســِنامَّ أن  اكتفــوا بقصــة املثــل وهــي  قــد 

ُمجيِّــًدا، وقــد بنــى للنعــامن ابــن امــرئ القيــس )الَخَورْنــَق( 

فلــام نظــر إليــه النعــامن استحســنه وكــره أن يعمــل مثلــه لغــريه 

فألقــاه مــن أعــاله فخــرَّ رصيًعــا، فاتخــذِت الَعــرَب مــن هــذا 

القــول غــري املكتمــل األجــزاء لفظـًـا مثــاًل يحمــل معنــى كامــاًل 

تناقلتــه، وهــم يرضبونــه لقبــح املكافــأة عــىل حســن العمــل.

وللســياق بعامــة دور أســاس يف بيــان معــاين كثــري مــن 

األَْمثَال العربيَّة القدمية والحديثة، أو توجيه داللتها، ولواله 

كأنــه مجموعــة  ولبــدا  الواحــد،  املثــل  أجــزاء  ترابطــت  ملــا 

كلــامت مبعــرثة، ونحــاول هنــا أن نــدرس دور ســياق املوقــف 

متمثــاًل بقصــة املثــل وزمانــه ومكانــه والعالقــة بــني أطــراف 

الحديــث يف بيــان داللــة املثــل وتوجيههــا.

فنحــن ال نســتطيع أن نفهــم املثــل مــن دون أن نعــرف 

قصتــه أو أصلــه، فقولهــم: )بَْعــَد اللَّتَيَّــا َوالَِّتــي( ال ميكــن أن 

يفهــم مــن دون الرجــوع إىل قصتــه ومــا قيــل فيهــا، وهــي)44(:

الكبــرية  الداهيــة  هــام  )الَِّتــي(:  و  )اللَّتَيَّــا(  قيــل:   .1

والصغــرية وكنــى عــن الكبــرية بلفــظ التصغــري تشــبيهاً بالحيَّــة 

َجَســدها،  يــأكل  الســم  كــرث ســمها صغــرت؛ ألن  إذا  فإنهــا 

َهيْــم والُّلَهيْــم وذلــك  ــر الشـــيء العظيــم كالدُّ فالعــرب تصغِّ

رَْمــز. منهــم 

2. وقيــل: األصــل فيــه أن رجــالً مــن َجِديــس تــزوج امــرأة 

قصــرية فقــاىس منهــا الشــدائد وكان يعــرب عنهــا بالتصغــري 
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مــن  قــاىس  مــا  امــرأة طويلــة فقــاىس منهــا ضعــف  فتــزوج 

الصغرية فطلقها وقال: بعد اللَّتَيَّا والَِّتي ال أتزوج أبدا فجرى 

ذلــك عــىل الداهيــة.

إليــه  ومهــام يكــن مــن أمــر اختــالف القصــة ومــا تحيــل 

فانهــام يشــرتكان يف القيمــة التعبرييــة الرمزيــة التــي أطلقهــا 

ــا(، إذ  العــريب مــن خــالل لفظتــي )الَِّتــي(، وتصغريهــا )اللَّتَيَّ

تشــري لفظــة )الَِّتــي( إىل كلِّ مــا هــو كبــري أو طويــل، فأشــارت 

يف القصة األوىل إىل الداهية الكبرية، وأشارت يف القصة 

الثانيــة إىل املــرأة الطويلــة، يف حــني تشــري لفظــة )اللَّتَيَّــا( 

إىل كلِّ مــا هــو صغــري أو قصــري وهــو مــا أوضحتــه القصتــان.

إن مــن يتأمــل قــول ِفْنــٍد َمــْوىَل عائِشــَة بنــِت َســْعِد بــِن 

أيب وقَّاٍص: )تَِعَسِت الَعَجلَُة( يجد ألفاظه واضحة ومعناه 

مــام تداولتــه العــرب يف ثقافتهــا، إذ )الَعَجلـَـُة( مــام يــذم مــن 

الصفــات يف مقابــل مــا ميــدح منهــا كالتــأين والــرتوي، تقــول 

العــرب: “َمــن َركِــَب الَعَجلَــَة، مل يَأَمــن الَكبْــَوَة”)45(، وتقــول 

أيًضا: “الَعَجلَُة فُرَْصُة الَعَجزَِة”)46(؛ ولذلك جاز له أن يصفها 

فــة الذميمــة، ولكــن مــن يطلــع عــىل املوقف الذي  بهــذه الصِّ

قيــل فيــه املثــل ســيجد معــاين ودالالت أخــرى ال ميكــن أن 

يفهمها من دون الرجوع إىل الحدث أو املوقف الذي قيل 

فيــه، وهــو أن ِفْنــًدا هــذا “كان أحــد املغنــني املجيديــن وكان 

يجمــع بــني الرجــال والنســاء…وكانت عائشــة أرَســلَتْه يأتيهــا 

بنار، فََوَجَد قَْوماً يخرجون إىل ِمْصـَر، فخرج معهم فأقام بها 

َد الَجْمُر فقاَل:  َسَنًة ثم قَِدَم فأََخَذ ناراً وجاَء يَْعدو فََعرَثَ وتَبَدَّ

تَِعَسِت الَعَجلَُة”)47(، ولعل التناقض بني خروجه إىل مصـر 

وإقامتــه فيهــا ســنة وبــني عــدوه وتبــدد الجمــر ومــن ثــمَّ نطقــه 

بهــذه الجملــة التــي أصبحــت مثــاًل هــو الــذي يدفعنــا إىل 

القــول بخروجهــا عــن معناهــا الحقيقــّي، وهــو الــذي يدفعنــا 

يف الوقــت نفســه إىل التعجــب مــن قولــه هــذا.

بالشــخصية  جهلنــا  يــؤدي  قــد  األحيــان  بعــض  ويف 

املتحــدث عنهــا إىل عــدم ترابــط املثــل منطقيًــا، وال ســيام 

عندمــا تحيــل هــذه الشــخصية املتحــدث عنهــا إىل شــيئني 

ال رابــط بينهــام ويكــون الشـــيء الظاهــر منهــام غــري منســجم 

مــع مفــردات املثــل األخــرى مــام يــؤدي إىل رفــض املثــل أو 

نعتــه بعــدم الرتابــط، فلفظــة )حــامر( يف قــول العــرب: “أَكَْفــُر 

ِمْن ِحاَمٍر”)48( تحيل يف بنيتها الظاهرة إىل معنيني القريب 

منهــام يحيــل إىل الحيــوان املعــروف، وهــو عــىل هــذا الفهــم 

ال ميكــن أن يوصــف بالكفــر أو باإلميــان وهــو مــا يخلــق نوًعــا 

من عدم الرتابط، أما املعنى البعيد فيحيل إىل “رجل من 

عــاد يَُقــال لــه: حــامر بــن مويلــع وقـَـال الرقــي: هــو حــامر بــن 

مالك بن نصـر األزدي كان مسلاًم وكان له واٍد طولُه مسرية 

يــوم يف عــرض أربعــة فراســخ مل يكــن ببــالد العــرب أخَصــُب 

يتَصيَّــُدون فأصابتهــم  بنــوه  الثــامر فخــرج  منــه فيــه مــن كل 

صاعقــة فهلكــوا فكفــر وقَــال: ال أعبــد َمــْن فََعــَل هــذا ببنــيَّ 

ودعــا قومــه إىل الكفــر فمــن َعَصــاه قَتَلـَـه فأهلكــه اللــه تعــاىل 

وأخــرب واديــه فرضبــت بــه العــرُب املثــَل”)49(، أقــول مبجــرد 

أن نعرف الشخصية املتحدث عنها يف هذا املثل يتحول 

هــذا النَّــصُّ مــن نــصٍّ غــري مقبــول منطقيًــا إىل نــصٍّ منســجم 

ــا. ومقبــول منطقيً

ومثــل هــذا الــكالم يقــال عــن قــول العــرب: “تَرَكْتـُـُه تَُغنِّيــِه 

الَْجرَاَدتَــاِن”)50(، فلفظة)الجرادتــان( تحيــل يف ظاهرهــا إىل 

نــوع مــن أنــواع الحشـــرات، واملثــل –عــىل هــذا الفهــم- غــري 

إنــه ال يعقــل أن تغنــي الجرادتــان، يف  مرتابــط منطقيًــا، إذ 

هــذا  يف  عنهــا  املتحــدث  الشــخصية  يعــرف  مــن  حــني 

املقام يستطيع أن يدرك املعنى الدقيق لهذا املثل؛ ألن 

الجرادتــني هــام: “قَيَْنتـَـا معاويــة بــن بكــر أََحــِد العامليــق”)51(، 

ومــن ثــمَّ فــال يوجــد تناقــض بــني أجــزاء املثــل.

ياق الثَّقايّف يف فهم املثل: أثر السِّ

ياق الثَّقايّف للنَّصِّ املحيط الثَّقايّف الذي   يعني السِّ

نشــأ فيــه)52(، فــكل عصـــر لــه ثقافتــه- االجتامعيــة والسياســية 

والدينيــة – التــي متيــزه مــن غــريه مــن العصــور، ومــن ثــمَّ فـــ“ال 

ميكن فَْهم اللُّغة، وقوانني تطورها مبعزل عن حركة املجتمع 

مــن  الزمــان واملــكان املعينــني؛ ألنَّ فيهــا  بهــا يف  الناطــق 

اإلنسان فكره، وطرائقه الذهنية، وفيها من العامل الخارجّي 

تنوعــه وألوانــه”)53(.

الخــربات  لتلــك  انعــكاس  هــي  العربيَّــة  األَْمثَــال  إنَّ 

الرتاكميــة التــي تشــكِّل وعينــا باألشــياء عــرب العصــور، فمــن 

عــىل  الحيوانــات وفوائدهــا  بأحــوال  العــرب  خــالل معرفــة 

ســبيل املثــال متكنــوا مــن فهــم عــدد مــن األَْمثـَـال، إذ إن فهــم 

تلــك األَْمثـَـال يعتمــد يف األســاس عــىل تلــك الخــربة الطويلــة 

يف التعامل مع الحيوانات وفق فصائلها، وأحوالها العادية 
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والطارئــة، واحتياجاتهــا وخصائصهــا وفــق الفصيلــة والعمــر 

والجنــس، فالعــرب إذا أرادت أن تصــف شــخًصا بالصحــة، 

تقول: “ِبه َداُء ظَبٍْي”)54(، وهي تعني ال داَء به باالعتامد عىل 

تلــك الدرايــة بأحــوال الظبــي، إذ إنَّــه ال داَء بــه)55(.

ا إذا أرادت أن تصف شخًصا بأنه ال خري فيه فتقول:  أمَّ

“تَرَكْتـُـُه َجــْوَف ِحــاَمِر”)56(؛ وذلــك ألنَّ “َجــْوَف الِحــاَمِر ال يُْنتََفــُع 

ِبِه”)57(، وهو فهم تأسس يف املنظومة اللُّغويَّة العربيَّة عىل 

تلك املعرفة أو الخربة الطويلة بأحوال الحيوانات.

أنَّ  غــري  فَْضــٍل  َذَوي  يكونــان  الرجلــني  )بــاب  ويف 

)َمْرًعــى  يطالعنــا املثــالن:  اآلخــر(  عــىل  ألحدهــام فضيلــًة 

اَء(، وهــام مثــالن يضـــربان  ــْعَداِن(، و)مــاًء وال كَصــدَّ وال كالسَّ

“للرجل يُحمد شأنُه، ثم يصري إىل آخَر أكرثَ منه وأَْعىل”)58(، 

ونحــن ال نســتطيع أن نقــف عــىل معناهــام الدقيــق إال مــن 

ــْعَدان( يف املثــل  مــاذا يعنــون بلفظــة )السَّ خــالل معرفــة 

ــْعَدان:  فـ“السَّ الثــاين،  اء( يف املثــل  األول، ولفظــة )َصــدَّ

أنــه غليــظ ُمفرطَــح  الُقطْــب غــري  لــه شــوك كحســك  نبــاٌت 

أحــرار  مــن  وهــو  املراعــي  أفضــل  مــن  وهــو  كالَفلكــة،…، 

البقول…، وتقول العرب إذا قاســت رجالً برجل ال يشــبهه: 

ــْعَدان”)59(، وهــذا هــو معنــى املثــل األول،  مرعــًى وال كالسَّ

اء( يف املثــل الثــاين فيعنــي “َركيَّــة مل يكــن  ــا معنــى )َصــدَّ أمَّ

أراد مقارنــة  مــا  فــإذا  مــن مائهــا”)60(،  أعــذُب  مــاٌء  عندهــم 

شــخص جيــد بأفضــل منــه قــال هــذا املثــل.

فهــي  لقائليهــا،  ثقافيًــا  بُعــًدا  تحمــل  األَْمثَــال  أنَّ  كــام 

انعــكاس للعــادات والتقاليــد والبيئــة الثَّقافيّــة التــي توجــد 

فيهــا، فمــن عــادات الَعــرَب يف الجاهليــة مثــاًل وأد بناتهــم، 

وكانــت هــذه العــادة عندهــم نتيجــة ألســباب ذكرهــا القــرآن 

الكريــم، وهــي: الفقــر أو الحاجــة والخــوف مــن العــار وبعــض 

الجاهليــة، فمــام يدلــل عــىل  املعتقــدات املخطــوءة يف 

تفــي هــذه العــادة نتيجــة للفقــر قــول اللــه عــز وجــل: ﴿قَــْد 

َخِرَ الَِّذيَن قَتَلُوا أَْواَلَدُهْم َسَفًها ِبَغرْيِ ِعلٍْم َوَحرَُّموا َما َرزَقَُهُم 

ُمْهتَِديــَن﴾)61(،  كَانُــوا  َوَمــا  ـوا  قَــْد َضلُـّ ـِه  اللَـّ َعــىَل  افْــرِتَاًء  ـُه  اللَـّ

ــْم ِمــْن إِْمــاَلٍق نَْحــُن نَْرزُقُُكــْم  ــوا أَْواَلَدكُ وقولــه تعــاىل: ﴿َواَل تَْقتُلُ

َخْشــيََة  أَْواَلَدكُــْم  تَْقتُلُــوا  تعــاىل: ﴿َواَل  يَّاُهــْم﴾)62(، وقولــه  َوإِ

ــا قولــه تعــاىل: ﴿َوإَِذا  أمَّ َوإِيَّاكُــْم﴾)63(،  نَْرزُقُُهــْم  نَْحــُن  إِْمــاَلٍق 

ـــَر أََحُدُهــْم ِباأْلُنْثـَـى ظـَـلَّ َوْجُهــُه ُمْســَودًّا َوُهــَو كَِظيــٌم، يَتـَـَواَرى  بُشِّ

ــُه  َ ِبــِه أمَُيِْســُكُه َعــىَل ُهــوٍن أَْم يَُدسُّ ِمــَن الَْقــْوِم ِمــْن ُســوِء َمــا بـُـرِّ

َاِب أاََل َســاَء َمــا يَْحُكُمــوَن﴾)64(، وقولــه تعــاىل: ﴿َوإَِذا  يِف الــرتُّ

الَْمــْوُءوَدُة ُســِئلَْت، ِبــأَيِّ َذنْــٍب قُِتلَــْت﴾)65(، فقــد دال عــىل 

العــار  لحقــوق  مــن  لخوفهــم  نتيجــة  الظاهــرة  هــذه  تفــي 

بهــم، كــام أن الَعــرَب قــد تئــد أوالدهــا نتيجــة للمعتقــدات 

ـَن  َزيَـّ ﴿َوكََذلِــَك  تعــاىل:  قــال  اإلســالم،  قبــل  املخطــوءة 

وٌهــم  لرِيُدُّ رُشَكَاُؤُهــم  أَْوالِدِهــم  قَتْــَل  الـــُمركنِي  ِمــن  لَِكِثــري 

َولِيَلْبُســوا َعلَيِهــم ِديَنُهــم َولـَـو َشــاَء اللــُه َمــا فََعلـُـُوه فََذرُْهــم َوَمــا 

يَْفــرَتُوَن﴾)66(، وقــد بــني الزمخــري هــذه العــادات الســيئة 

الجاهليــة عنــد تفســريه  الَعــرَب متارســها يف  التــي كانــت 

للفظــة )رشكاؤهــم( يف هــذه اآليــة وهــم “مــن الشــياطني، أو 

من سدنة األصنام زينوا لهم قتل أوالدهم بالوأد، أو بنحرهم 

لآللهــة، وكان الرَّجــُل يف الجاهليــة يحلــف: لــن ولــد لــه كــذا 

غالًمــا لينحــرّن أحدهــم، كــام حلــف عبــد املطلــب”)67(.

والــوأد ــــ عندهــم ــــ هــو دفــن املولــود حيًّــا، وكانــت هــذه 

العــادة متفشــية يف عــدد مــن القبائــل العربيَّــة يف فــرتة مــا 

قبــل اإلســالم)68(، وقيــل يف طريقــة الــوأد أن املــرأة الحامــل 

رأس  عــىل  ومتخضــت  حفــرة  حفــرت  الــوالدة  قربــت  إذا 

الحفــرة، فــإذا ولــدت ولــًدا حبســته، وإن ولــدت بنتًــا أنزلتهــا 

يف الحفــرة وأهالــت عليهــا الــرتاب، وقيــل إن الرَُّجــَل إذا ولــد 

ألبســها جبــة مــن صــوف أو  فــأراد أن يســتحييها:  بنــت  لــه 

شعر وتركها ترعى له اإلبل والغنم يف البادية وإن أراد قتلها 

تركها َحتَّى تبلغ السادســة من عمرها ثم يطلب من أمها أن 

تزينهــا ويذهــب بهــا إىل الصحــراء وقــد حفــر لهــا حفــرة أو بــرًا 

وطلــب منهــا أن تنظــر فيهــا ثــم يرميهــا ويهيــل عليهــا الــرتاب 

ـى تســتوي بــاألرض)69(. َحتَـّ

إن معرفتنا بهذه املعلومات السابقة والسيام معرفتنا 

بطريقة دفنهم يجعلنا نفهم ماذا يعنون بالضالل يف قولهم: 

)أََضُل ِمن َموُؤَدٍة(، فالضالل هنا يأيت من اختيارهم برًا أو 

حفرًة يف الصحراء غري معروفة عند القبيلة، وتُرمى املوؤدة 

ـى تســتوي  فيهــا، ثــم يُْدفَــن ذلــك البــر أو تلــك الحفــرة َحتَـّ

بــاألرض، فتضيــع معاملهــا، ويضيــع معهــا ذكــر البنــت التــي 

ليس لها أي جناية ارتكبتها سوى أنها خلقت وسط مجتمع 

يجهل أبسط حقوق اإلنسان، وهو حّقها يف أن تعيش جنبًا 

إىل جنــب مــع الولد.
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ويف قولهــم: “ُهــَو مــْن أْهــِل الَجنَّــِة”)70(، يطالعنــا فهــم 

الظاهــرة، فهــو كنايــة  بنيــة املثــل  إليــه  مختلــف ملــا توحــي 

عــن الحمــق)71( عــىل عكــس ظاهــره؛ ألنَّهــم يعنــون بكالمهــم 

هــذا األَبلــَه)72(، وقــد تولــد هــذا الفهــم لــدى املتلقــي نتيجــة 

الدينيــة املرتســخة يف املجتمــع اإلســالمي؛ فهــو  الثقافــة 

إشارة واضحة إىل قول النبي صىل الله عليه و سلم: )أَكْرَث 

أَْهــل الَْجنَّــة الْبُلْــه”()73(.

 إنَّ أيَّ مجتمع يحمل عادات وتقاليد وأعرافًا قد تكون 

مــن املجتمعــات  بالنســبة إىل غريهــا  أو مجهولــة  بعيــدة 

والسيام املجتمعات التي ال ترتبط بعالقات تاريخية متينة، 

ومــن ثــم فــإن املجتمعــات املســتقبلة لهــذه األَْمثـَـال يغمــض 

عليهــا جــزء مــن معنــى املثــل، ومــن أجــل توضيــح هــذه الفكرة 

قولهــم:  وهــو  الشــعبية املرصيــة  األَْمثَــال  مــن  مثــاًل  نأخــذ 

التكلــف  طــرح  يــرضب يف  وهــو  أَْحَمــِدي()74(،  )البَُســاْط 

ــياق  ـة السِّ بــني الحارضيــن ونحــاول تحليلــه عــىل وفــق نَظَِريَـّ

ببعديها: اللُّغوّي واملوقفي لرنى عجزهام أمام هذا املثل 

البســيط الَّــِذي يحمــل معــه إرثـًـا ثقافيًــا توارثتــه األجيــال، فقــد 

ذكر أحمد تيمور باشا قصة هذا املثل، يقول: “واألحمدي 

نســبة إىل الســيد أحمــد البــدوي صاحــب املقــام املعــروف 

مــا يذكــرون يف كتــب مناقبــه  بطنطــا، وأصــل املثــل عــىل 

أنــه كان لــه بســاط صغــري عــىل قــدر جلوســه يســع مــن أرادوا 

الجلــوس معــه ولــو كانــوا ألًفــا…”)75(، فلــو ذكرنــا هــذا املثــل 

إىل شــخص بعيــد عــن ثقافــة الشــعب املصـــري وطبيعتــه 

ألخــذ الــَكاَلم عــىل حقيقتــه وهــي اإلخبــار عــن نــوع البســاط 

وهو )أحمدي(، وقد يذهب بعيًدا، فيتوقع أن تكون لفظة 

)أحمدي( عالمة تجارية فيكون معنى الَكاَلم أنك تخربه عن 

نــوع البســاط مثلــام تقــول: )هــذا بســاط شــريازي( فتنســب 

نوًعــا مــن أنواعهــا الفاخــرة إىل مدينــة شــرياز املعروفــة بهــذا 

النــوع مــن الصناعــة، أمــا إذا ذكرنــا هــذا املثــل إىل الشــخص 

البســاطة  إىل  دعــوة  فيــه  تكــون  موقــف  ولكــن يف  نفســه 

والتــرصف بحريــة لفهــم قصــده مثلــام كنــا نفهــم معنــى املثــل 

عند سامعه يف األفالم املرصية القدمية؛ ألننا كنا نسمعه 

ونشــاهد معــه موقفــه ولكــن مــن دون أن نفهــم الرابــط الَّــِذي 

يربــط مفــردات هــذا املثــل مبعناهــا، وهنــا يــأيت دور قصــة 

املثــل أو أصلــه لتقــوم بــدور الرابــط الَّــِذي يوضــح كل هــذا.

بأنواعــه  ــياق  السِّ أهميــة معرفــة  لنــا  تبــني  تقــدم،  مــامَّ 

ــياق  اللغــوي، وســياق املوقــف، والسِّ ــياق  املختلفــة: السِّ

التــي تتســم  الثقــايف يف فهــم النصــوص والســيام األَْمثَــال 

باإليجاز أو التكثيف نتيجة العتامدها عىل معرفة املخاطَب 

مبضمــون القصــة وزمانهــا أو مكانهــا، ذلــك الفهــم الــذي هــو 

بــال شــك قطــب الرحــى يف العمليــة التَّواصليــة.

ويدعونا هذا القول إىل فهم األَْمثَال العربيَّة من خالل 

تحليــل مفرداتهــا وأثــر كل مفــردة مبــا يجاورهــا؛ ألنَّ “معظــم 

أخــرى، وأن  تقــع يف مجــاورة وحــدات  ـة  اللُّغويَـّ الوحــدات 

الوحــدات ال ميكــن وصفهــا أو تحديدهــا إال  معــاين هــذه 

مبالحظــة الوحــدات األخــرى التــي تقــع مجــاورة لهــا”)76(، ثــم 

بيان أطراف الحديث )مرِسل املثل ومستقبله( وعالقتهام 

مبحتــوى الرســالة، وبيــان املناســبة التــي قيــل فيهــا املثــل 

وزمانــه ومكانــه فضــاًل عــن معرفــة املعتقــد الديني والعادات 

واألعــراف والتقاليــد الســائدة يف هــذا العــرص أو ذاك.
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تلقي الشعر يف الدرس النقدي قدميا وحديثاً

د. حبيب الله عىل إبراهيم عيل

 أستاذ مشارك يف األدب والنقد بقسم الدراسات األدبية والنقدية بكلية اللغة العربية بجامعة أم درمان اإلسالمية، 

يعمل اآلن بقسم اللغة العربية بكلية الرتبية واآلداب بجامعة الحدود الشاملية

املقدمة

تلقــي   « بعنــوان  التــي جــاءت  الدراســة  هــذه  تناولنــا يف   

الشــعر يف الــدرس النقــدي قدميــاً وحديثــاً »، تلقــي الشــعر 

النقديــة  اآلراء  عنــد  بالوقــوف  العــرب وذلــك  النقــاد  عنــد 

القضيــة يف  لهــذه  تعرضــت  التــي  العــرب  النقــاد  لبعــض 

القديــم والحديــث، كــام ناقشــنا هــذه القضيــة عنــد النقــاد 

الغربيــني حتــى يتبــني لنــا معالجــة تلقــي الشــعر عنــد العــرب 

والغربيــني اتفاقــا واختالفــاً. وقــد اشــتملت هــذه الدراســة 

التاليــة: - عــىل املوضوعــات 

أوالً: مناهج الدرس األديب من منظور نظرية التلقي.

ثانياً: طبيعة الشعر.

ثالثــاً: تلقــي الشــعر يف الــدرس النقــدي قدميــاً وحديثــاً: 

يشــتمل عــىل:

تلقي الشعر يف النقد العريب.

تلقي الشعر يف النقد الغريب.

مناهج الدرس األديب من منظور نظرية التلقي

إن أي عمليــة إنتــاج أديب ميكــن متثلهــا دائـــامً محصــورة يف 

ثالثــة أقطــاب أساســية، أال وهــي:

 مرسـل، وهذا املرسـل هو األديب املبـدع.

رسـالة، والرسالة هي ما يقدمه من إبداع.

مستقبل، وهو من يستقبل هذه الرسـالة.

وعىل هذا النحو تكتمل دائرة العملية األدبيـة. وعندئٍذ 

الحلقــات  هــذه  مــن  حلقــة  أي  ســـقوط  أن  كيــف  يــرتاءى 

الثــالث يف الطريــق ال يجعــل العمليــة األدبيــة تتــم أو تتحـــقق 

عــىل الوجــه الكامــل، مبعنــى أنــه ال يكفــي أن يكــون هنــاك 

األديــب املبــدع، الــذي يقــول وينــر مــا يقــول، بــل ال بــد مــن 

الطــرف الثالــث واألخـــري، أال وهــو املتلقــي، ألنــه باملتلقــي 

وحـــده يتحقق العمل األدبـــي تحققاً فعلياً، ألن هذا العمل 

مكتوب لـه أوالً وأخـرياً، وهـو املستهدف، فام مل يطلع عليه 

املتلقــي، ومــا مل يدخــل يف ضمــريه فإنــه يكــون ناقصــاً، أو 

ال يكــون قــد حقــق وجــوده الفعــيل، وهــذه العنــارص الثالثــة 

تلفتنــا إىل حقيقــة مهمــة جــداً يف مناهجنـــا لدراســة األدب.

عـــام،  باســتعراض رسيــع  الصــدد ميكننــا  هــذا  ويف 

وبــدون الدخــول يف تفصيــالت، أن نصنــف هــذه املناهــج 

النحــو اآليت: عــىل 

صاحــب  عــىل  ركــزت  التــي  املناهــج  هنــاك  أوالً 

باملبــدع،  فُشــغلت  املبــدع،  األديــب  عــىل  أي  الرســالة، 

وبيئتــه، وظروفــه  التاريخــي،  الجغــرايف، وموقعــه  مبوقعــه 

الفكــري، وطاقاتــه اإلبداعيــة – شــغلت  النفســية،وعامله 

بذلــك كلــه يف املحــل األول، ومــن هنــا كان الــدرس األدبـــي 

درســـاً يف حالــة اإلبــــداع، وفـــي الــروط املخـــتلفة لعمليــة 

العمليــة  بحثـــاً يف  منــه  أكــرث  الفــرد املبــدع،  عنـــد  اإلبــــداع 

إجاملهــا. األدبيــة يف 

النوع الثاين من مناهج التناول األدبـي هو ذلك الذي 

كان يــرتك األديـــب وحياتــه وظروفــه التاريخيــة وظــروف بيئتــه 

بصفة عامـــة ويتحدث عن أدبـــه يف ذاته.

وهنــا نكــون قــد انتقلنــا مــن الحديــث عــن املبــدع إىل 

الحديــث عــن العمــل املُبــدع. وكل الدراســـات التــي تتجــه 

إىل العمــل املُبــدع إمنــا تركـــز عــىل تحليلــه وتقوميـــه وإصــدار 

أحـــكام بشـــأنه مبعــزل عــن صاحبــه.
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فهــو  األديب  التنــاول  مناهــج  مــن  الثالــث  النــوع  أمــا 

ذلــك املتمثــل يف دراســة املتلقــي، وقــد قلنــا منـــذ قليــل 

إن العمليــة األدبيــة يف حقيقتهــا ال تكتســـب وجـــوداً فعليــاً 

إال باملتلقـــي، فاملتلقــي هــو الــذي يخلـــق القصيــدة التــي 

يقرؤهـــا، هــو الــذي يحــدث لهــا كيانــاً حقيقيــاً، مــن خاللـــه 

بــأن وجودهــا  توجـــد، ذلــك  لــن  القصيــدة، وبدونــه  توجـــد 

اإلطـــالق.  عــىل  أنهــا موجـــودة  يعنــي  عــىل ورق ال  مكتوبــة 

القصيدة توجـد بقارئها، توجد مبن يتفاعل معها ويتحدث 

إليها وتتحـدث إليه وتولد يف نفسـه تلك األشـياء التي يعرب 

عنـــها بعــد ذلــك نتيجـــة التفاعــل بينـــه وبينهــا. هــذا الطــرف 

الثالــث مهــم جـــداً إذاً يف العمليـــة األدبيـــة، وهــو املتلقــي، 

وهـو الذي ميثل املرحلة الثالثة يف منهجيـة التناول األديب، 

أي تلــك املرحلــة التــي نــرتك فيهــا بيئــة األديــب ومجتمعــه 

وظروفـــه السياســية واالجتامعيــة ومكوناتــه الثقافيــة وكل مــا 

يتعلــق بشــخصه ماديــاُ ومعنويــاً. ونــرتك فيهــا أيضـــاً النــص 

األدبــــي يف ذاتـــه مبعــزل متامــــاً عـــن تلقيــه، ثـــم نتوقــف عنــد 

املتلقــي، نــدرس كيفيــات التلقـــي لهــذا األديـــب أو ذاك، 

فنتســاءل: كيــف تلقـــى النــاس شــــعر هــذا الشــاعر ؟ كيــف 

هــو  عليـــه ؟.هــذا  أحكامهــم  كانــت  كيــف  ؟  معـــه  تفاعلــوا 
املســتوى الثالــث مــن مناهـــج الدراســــــة )1(

طبيعة الشعر

فــــن الشــعر مــن أشــهر الفنــون األدبيــة وأكرثهــا انتشــاراً. ورمبـــا 

الصــورة  بــه، فالشــعر هــو  البريــة  لقــدم عهـــد  كان ذلــك 

التعبريية األدبيـــة األوىل التي ظهرت يف حياة اإلنسان منذ 

العصــور األوىل. وهــذه األقدميــة التــي للشــعر ترجــع إىل أنــه 

كان يف تلــك العصــور ضـــرورة حيويــة بيولوجيــة.

إليهــا اإلنســان –  التــي اهتــدى  إنــه الطريقــة الوحيــدة 

البيولوجــي والنفســـي – للتعبــري والتنفيـــس  بحكــم تكوينــه 

عــن انفعاالتــه. ومنــذ ذلــك الوقــت تحـــددت لذلــك الفــن 

خصائـــص اســتطعنا أن نتبينهــا يف وضــوح عندمــا أراد أن 

يعرب عن أفكاره. ومن هنا ارتبطت » االنفعاالت » بالشعر، 

واألفكار بالنـرث. ولكـن الخطأ فـي الفهم يأيت عـادة من النظر 

إىل » االنفعــاالت واألفــكار » عــىل أنهــا أشــياء متعارضــة أو 

متناقضة. وهذا من شأنه أن يجـر إىل أخطاء كثرية يف فهم 

الشــعر والنــرث عــىل الســـواء. وليــس هنــاك تعــارض بــل هــو 

مجــرد اختــالف)1(.

كانــت حصافــة النــاس ـ ومــا زالــت - تخونهــم يف بعــض 

األحيــان فتصــور لهــم بعــض األشــياء عــىل أنهــا حقائــق، يف 

حــني أنهــا ال تعــدو أن تكــون أوهامــاً، ومــن هــذه األوهــام مــا 

يتعلــق بالشــعر، فهــــم يتصــورون أنهـــــم خــربوا الشــعر ووقفــوا 

عىل أســراره، وأنهــم صارواـ  من ثمـ  عىل معرفـة يقـينية بكنهه 

ـ  النــاس بالشــعر  وجوهـــره. والــذي ال شـــك فيــه أن معرفــة 

مهــام أدعــوا ـ تظــل ناقصـــة، فهــي مل تبلــغ يف يــوم مــا كاملهــا 

ولعلهــا لــن تبلــغ هــذا الكــامل يف يــوم مــن األيــام. ولعــل هــذا 

هو السبب يف أن الناس مل يكفوا طوال الزمن عن محاولة 

كســب مزيد من املعرفة بالشــعر، بتجاوز كل الجهود التي 

بذلت يف املايض، ال ليء إال ألن املعرفة املتاحة، عىل 

الرغم من تراكمها خالل الزمن، ال تبدو جامعة مانعة ونهائية 

, أجــل ليــس هنــاك قــول جامــع مانــع ونهــايئ عــن الشــعر. 

ومل يكــن ولــن يكــون، وكل مــا قيــل وســوف يقــال ليــس ســوى 

محــاوالت اقــرتاب مــن الشــعر قــد تنجــح أحيانــاً يف إدراك 

طــرف مــن حقيقتــه، أو تجلــو وجهــاً مــن وجوهــه ولكنهــا لــن 
تقــول قــط الكلمــة األخــرية.)2(

ذاتهــا،  الــذات إىل  مــن  يكــون  الشــعر  الخطــاب يف   

الــذات يف  الــذات إىل اآلخــر، كــام يكــون مــن  ويكــون مــن 

منظــور اآلخــر، ويكــون كذلــك مــن خــالل التامهــي أحيانــا مــــع 

بــل ميكــن أن  إنهــا إشــكال مختلفــة مــن العالقــات،  اآلخــر. 

تصــل إىل شــبكة بالغــة التعقيــد مــن العالقــات عندمــا نضــع 

أمامنــا مربــع العالقــات األويل، أعنــي عالقــات الخطــاب: 

خطــاب الشــاعر إىل نفســه، وخطــاب الشــاعر إىل اآلخــر، 

وأيضــا خطــاب الشــاعر عــن اآلخــر، ألن هــذا وارد متامــاً، عــىل 

أن الخطــاب عــن اآلخــر ليــس مــن أجــل اآلخــر عــادة، ولكــن 

مــن أجــل الــذات أيضــاً، وهــذا يعنــي أننــا ينبغــي لنــا أن نتذكــر 

دامئــا أن الــذات هــي هــدف الكشــف. فــإذا كان الخطــاب 

مــن الــذات إىل ذاتهــا، أو مــن الــذات إىل اآلخــر، أو كان مــن 

الــذات عــن اآلخــر، أو كان خطــاب متـــاٍه مــع اآلخــر )وهــو مــا 

ميثــل الضلــع الرابــع يف املربــع(، فعندئــذ نســتطيع أن نقــول 

إجــامالً: إن اآلخــر يف أي شــكل مــن أشــكاله هــو مبثابــة املــرآة 

التــي تتجــىل فيهــا الــذات لذاتهــا، التــي يتضــح فيهــا ومــن 
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خاللهــا وعــي الــذات بذاتهــا، التــي تجــد فيهــا الــذات طرقــاً 

للتحقق عىل نحو أوقع وأفضل وأصح بالنسبة إىل نفسها، 

كل ذلــك ميكــن أن نســتعرضه متقاطعــا مــع األحــوال التــي 

تعرض للشاعر فيام يتعلق بإقباله أو نفـوره، بتقبله لألشياء 

أو رفضه إياها، بوعيه بها أو ال وعيه، أي بالعالقات اإليجابية 

والســلبية التــي تربــط بــني الشــاعر واألشــياء.

الــذات إذن ميكــن أن تطــرح ذاتهــا مــن خــالل اآلخــر كــام 

قلنــا:

إما بالخطاب إليه

وإما بالخطاب عنه

وإما بالتاَمهي

هكذا فضالً عن انقســامها ليك تكون موضوعاً لذاتها 

الــذات،  بعــض األحيــان، كل ذلــك االســتجالء لوعــي  يف 

إدراكهــا  أو  اســتجالءها  لوعيهــا:  الــذات  اســتجالء  أعنــي 

حقيقــة موقفهــا مــن الوجــود، يف الزمــان واملــكان، اآلن ومــا 

بعــد اآلن، هنــا وهنــاك، كل ذلــك داخــل يف صميــم الوعــي 

الــذي يرتســب نتيجــة للعالقــة أو لنــوع العالقــة التــي تربــط 
الــذات باآلخــر )1(

الشــعر بناء رمزي يقوم عىل تقويض الداللة املســتقرة 

املألوفة وإهدارها، وخلق دالالت جديدة تنمو فوق أنقاض 

الداللــة القدميــة، أو قــل: يقــوم عــىل العبــث بالعالقــة بــني 

الدال واملدلول، وتتحدد شعريته مبقدار احتفاله بالدال، 

للعــامل  فنيــة  رؤيــة  إنــه  القدميــة،  مــن أرس داللتــه  وتحريــره 

ال تقدمــه لنــا كــام هــو، بــل تعيــد صياغتــه وترتيــب أشــيائه 

وأحداثــه ومخلوقاتــه حســب عمقهــا وشــمولها ونفاذهــا.

وإذا كان النــرث يحتفــل بجوهـــر املحتــوى )أي املعنــى( 

فــإن الشــعر يحتفــل بشــكل املعنــى » وشــكل املعنــى هــو 

يجعــل  الــذي  هــو  إذن –  فاألســلوب –   .«  )1( األســلوب 

الشــعر شــعراً، وعليــه تنعقــد آمــال الشــعراء و أحالمهــم وهــو 

التشــكيل الفنــي للغــة، أي هــو بنيــة مكونــة مــن عنــارص شــتى 

تتــآزر متفاعلــة لتحقــق شــكل املعنــى. لنقــل بتعبــري أوضــح 

إنهــا بنيــة عضويــة وهــذا يعنــي أن أي تغيــري يف أي عنــرص 

مــن عنارصهــا ســيحدث تغيــرياً يف بقيــة العنــارص مــن جهــة، 

وتغيــرياً يف شــكل املعنــى مــن جهــة أخــرى )2(.

تلقي الشعر يف الدرس النقدي قدمياً وحديثاً

أوالً: تلقي الشعر يف النقد العريب

اهتمت الدراسات النقدية العربية القديـمة بظاهرة التلقي 

الــكالم  موافقــة   « اقرتنــت مبقولــة  مــا  أول  اقرتنــت  التــي 

ملقتــى الحــال » )1( وقــد انبثقــت أحــكام نقديــة كثــرية مــن 

هذه املقولة، وذلك يف املعالجات التي كانت تشري إىل 

معنــى املعنــى والغمــوض والجــرأة واملحـــال وتأثــري ذلــك يف 

القــارئ ودوره يف تفســري مثــل هــذه الظواهــر )2(.

النـــص  دراســة  يف  القــارئ  بــدور  االهتــامم  واتخــذ 

األديب حيــزاً كبــرياً ومهمـــاً يف الدراســـات النقديــة الحديثــة، 

وقــد اختلفــت نظــرة هــذه املــدارس إىل القــارئ باختــالف 

تجــاوز  تّــم  تنطلــق منـــها، فقــد  التــي  منطلقاتهــا وتوجهاتهــا 

النظــرة الســائدة التــي كانــت تنظــر إىل العالقــة القامئــة بــني 

أنهــا عالقــة منتـــج ومســـتهلك، وال  عــىل  والقــارئ  املبــدع 

تتعدى ذلك إىل حـــدود التفاعل واملشــاركة، ولكن النظرة 

إىل القــارئ بــدأت تتغــري، فالقــارئ مل يعــد مســتهلكاً، ومل 

يعــد النــص هــو الــذي ميــارس الســـلطة عــىل القــارئ، وإمنــا 

يقــوم القــارئ هــو اآلخــر مبامرســة ســلطة عــىل النــص حتــى 

يستطيع ان يدخل عامله ويشارك يف إكامل ما هو غائــب 

يف النــص )3(.

لقد أدركت الدراســـات التي تتعامل مـــع النص تنظرياً 

وتطبيقــاً أن املنــي، يدعــو القــارئ لتقبــل العمــل، ودون 

هـذا التقبل ال وجـود للنص وال مينحه مروعيته، فالتلقي 

أضحــى عنــرصاً مهمـــاً يف دراســـة النـــص وتأويلــه، ألن دراســـة 

النـــص دون تفاعــل بــني النـــص والقــارئ تغــدو دراســة مبتــورة 

وناقصــة، وهــذا يعنــي » أن النــص نصــان: نــص موجــود تقولــه 

لغتــه، ونــص غائــب يقولــه قــارئ منتظــر« )4(.

العمليــة  يف  الرئيســة  األركان  أحـــد  املتلقــي  ويعــد 

الغايــة والهــدف مــن هــذه العمليــة.  اإلبداعيــة، إذ يشــكل 

وأن الحكم عىل العمل اإلبداعـــي ســـواء أكان ناجحـــاً أم غري 

ناجـح يأيت من املتلقي الذي يحكم عىل العمل وفقا لتأثره 

وتفاعلــه وثقافتــه، وهــذه األشــياء تســـاعد عــىل تقييــم العمــل 

اإلبداعـــي تقييــام جيــداً.

لــذا فقــد تنبـــه النقــاد إىل رضورة أن يكــون املتلقــي مــن 
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أهـــل الــذوق واملعرفـــة والدرايـــة لــيك يســتطيع تقبــل العمــل 

اإلبداعـــي واملشــاركة يف التجربـــة اإلبداعيـــة للمبــدع. يقــول 

عبــد القاهــر الجرجــاين: » واعلـــم أنــه ال يصــادف القــول يف 

هــذا البــاب موقعـــا مــن الســامع وال يجــد لديـــه قبــوالً حتــى 

يكــون مــن أهـــل الــذوق واملعرفــة )1(.

كام أن نقدنا القديـم قد تناول املتلقي يف كل مراحـل 

عمليــة خلــق القصيــدة الشــعرية أكــرث مــام تنــاول املبــدع يف 

ولـــذا   .)2( أو خامتهــا  كيفيــة اهتدائــه إىل مطلــع قصيدتـــه 

الشـــعراء إىل رضورة مراعــاة  مــن توجيـــه  النقــاد  أكثـــر  فقــد 

افتتاحيــات قصائدهــم بحيـــث تكــون جيـــدة ومتناســية مـــع 

املســتمعني حتــى ال ينفــرون منهــا، قــال ابــن األثــري: » ومــن 

أدب هذا النوع أال يذكر الشاعر يف افتتاح قصيدة باملديح 
مــا يتطــري منــه » )3(

إن النقــاد القدامــى – خاصــة منهــم البالغيــون – كانــوا 

عــىل وعــي كبــري بأهميــة املتلقــي/ املخاطــب يف عمليــة 

اإلبــداع عامــة، والتواصــل األديب بصفــة خاصــة، وهــذا يجــد 

سنده يف مركزية املخاطب ومحوريته يف الفكر اإلسالمي. 

فالتواصــل األديب يف تصــور عبــد القاهــر الجرجــاين يتحقــق 

مــن  وامللقــي  املتلقــي  بــني  يحصــل  الــذي  التفاعــل  عــرب 

لــه  العمليــة  هــذه  عنــارص  مــن  عنــرص  النــص، وكل  خــالل 

تلــٍق  تأســيس  إيجابيــاً يف  ينخــرط  التــي تجعلــه  مواصفاتــه 

جاميل للخطاب، أما اإلنزياحات التي يبني عليها الخطاب 

األديب فــال تعتــرب يف منظــور عبــد القاهــر الجرجــاين عرقلــة 

للتواصل األديب بقدر ما تعكس رغبة امللقي/املرسل يف 

إقامة تواصل يعلو عىل مستوى الخطابات التقريرية، األمر 

الــذي يقتــيض توافــر قاعــدة مشــرتكة مــن الكفايــات اللغويــــة 

والبالغيـــة بــني املرســل واملتلقــي، وحـــد أدىن مــن املعرفـــــــة

بالوعــي الجامعـــي للنســـق العــام الــذي أنتــج الخطــاب 

.)4(

لقد كان عبد القاهر الجرجاين عيل وعـي كبري بأهميـة 

عنــرص التأثــري يف املتلقــي. والتأثــري عنــده عبــارة عــن قمــة 

جامليـــة النــص، يجعــل املتلقــي يقــف عــىل معانــاة املبــدع 

يف الشــعر مثــالً أو دقــة التعبــري يف الرســـم، لكــن ليــس كل 

إبداع ورسم يعترب مؤثراً، ولهذا مييز دامئاً بني النص املتني 

صياغــة وشـــبكاً وتصويــراً، وغــريه مــن النصــوص التــي ال تهــز 

أحاســيس املتلقي، وال تنال منه شــيئاً. وعنرص التأثري أخذ 

حيــزاً كبــرياً يف دراســة عبــد القاهــر للصــورة الشــعرية، حيــث 

اعترب األدب قامئاً عىل قانون نفي يتجاذبه النظم والتأثري 

وكل مــن الشــاعر والرســـام لهــام القــدرة الفائقــة عــىل إيثــار 

مــن جهتــه  النفــي. واملتلقــي  املتلقــي، وتحريــك كيانــه 

يستحســن الصورة أو النص الشــعري مثألً بحســب درجات 

حضور جاملية النظم والتصور )2(. » واعلم أن من الكالم ما 

أنــت تــرى املزيــة يف نظمــه والحســن، كاألجــزاء مــن الصبــغ 

تتالحــق وينضــم بعضهــا إىل بعــض حتــى تكــرث يف العــني، 

فأنــت ال تكــرب شــأن صاحبــه، حتــى تســتويف القطعــة وتــأيت 

عــىل عـــدة أبيــات، ومنــه مــا أنــت تــرى الحســن يهجــم عليــك 

منــه دفعــة ويأتيــك منــه مــا ميــأل العــني رضبــة، حتــى تعــرف 

مــن البيــت الواحـــد مــكان الرجــل مــن الفضــل وموضعــه مــن 

الحــذق » )3(.

وأول جهــد يبذلــه املتلقــي يف فـــك شــفرة املعنــى هــو 

االستدالل العقيل عىل املعنى املقصود. وهذا من شأنه 

أن يجعــل املتلقــي طرفــاً مســاهامً يف بنــاء النــص مــن حيــث 

تأويلــه وبيــان داللته.

النــص  مــع  التعامــل  خــالل  مــن  القــارئ  يتطــور  وكــام 

بالوعي النيص، يتطور كذلك الشــاعر أو املبدع من خالل 

تفكــري القــارئ وتوجهاتــه النقديــة، ويؤكــد بعــض املعارصيــن 

هــذه الفكــرة بقولــه: » النظريــة تطـــور النصــوص كــام تطــور 

أننــا  غبيــاً، كــام  ليــس إنســاناً  النظريــة، والشــاعر  النصــوص 

لست أكرث ذكاء منه بالرضورة. كل مـا يف املوضوع أنه يفكر 

بالشــعريف الشــعر، ونحــن نفكــر بالنــرث يف الشــعر، وتفكــريه 

ينجىل يف وعيه الكتايب، وتفكرينا ينجىل يف وعينا النيص. 

ونحــن نطــور تفكرينــا مــن خــالل تفكــريه بقــدر مــا نطــور تفكــريه 

مــن خــالل تفكرينــا )1(، والوعــي بالبعــد الثقــايف يوســع مــن 

دائــرة قــراءة النــص، حيــث يدخــل الثقافــة كعنــرص مهــم مــن 

عنــارص التأثــري بالنســبة للمبــدع بوصفــه منتميــاً إىل الثقافــة، 

يســتوعب  مختلــف  أديب  كنمــط  النــص  إىل  بالنســبة  أو 

الثقافة داخله، أو بالنسبة إىل القارئ بوصفه واعيـاً بالبعد 

الثقــايف أثنــاء القــراءة ألنـــه يعيــش خارجهــا )2(.

أن  عــىل  قادريــن  للشــعر  املتلقــني  عامــة  كان  وإذا 

مــن  يتلقــون  مــا  عــىل  العامــة  الذوقيــة  األحــكام  يصــدروا 
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قصائد، فإن الناقد الحق وحده هو القادر عىل أن يكشف 

عــام انطــوت عليــه الصــورة املســتملحة، عــىل مــا غــاب مــن 

الصــورة املســتقبحة مــن عنــارص التشــكيل الجــاميل التــي 

جعلــت ملــادة األفــكار واملعــاين قيمــة خاصــة مــن خاللهــا. 

تحكــم  التــي  القواعــد  يحــدد   « قدامــة   « مــى  ثــم  ومــن 

جــودة الشــعر لتكــون أدوات يف يــد الناقــد، تعصــم إجابتــه 

مــن الهــوى وأحكامــه مــن الخطــأ. عــىل أنــه قــد صحــب هــذا 

مــن  كبــري  قــدر  عــىل  نقــدي  التقعيــد مفهــوم  االتجــاه إىل 

األهمية،مــؤداه أن معرفــة القواعــد الضابطــة لجــامل » النــص 

الشعري » الكاشفة عنه، ال تكفي عند املامرسة، ألن توافر 

املعرفــة بــاألدوات ال يكفــي لتوظيفهــا، بــل ال بــد أن تقــرتن 

هــذه املعرفــة باملامرســة الطويلــة، فضــالً عــن االســتعداد 

الشــخيص.

هنــاك إذاً عالقــة مزدوجــة ترتبــط بــكل نـــص أديب، فهــو 

الصفــات  مــن  مبجموعــة  يرتبــط  الفنيــة  صورتــه  جهــة  مــن 

والخصائــص املعينــة لجاملياتــه، وهــي بطبيعتهــا صفــات 

ترد كلياً أو جزئياً يف كل نـص أدبـي جميل، وهو – من جهة 

أخرى – يرتبط مبتلقي النـــص نفســـه الذي تتفاوت معرفتـــه 

بتلــك الخصائــص والصفــات وكيفيــة تحقيقهــا، كــام تتفاوت 

خرباتــه العمليــة ومامرســاته، هــذا املتلقــي الــذي ســيصبح 

طرفـاً يف هذه العالقة، يطرح عىل الطرف النقدي بالرضورة 

مشــكلة االســتجابة الفنيــة.

 وقــد عنــى » ابــن طباطبــا » عنايــة خاصــة بهــذا الجانــب 

ألول مرة ســنواجه الفكر النقدي وقد اتجه إىل تفهم عملية 

ــر، نـــص وإنســان آخــر  التلقــي التــي تتــم فرتبــط بــني نـــص وآخـ

غــري صاحبــه، وهــذه العالقــة عــىل جانــب كبــري مــن األهميــة 

ألنــه عــىل أساســـها ســـيتحدد موقــف هــذا اإلنســان مــن هــذا 

النــص، وســيكون حكمــه أخــرياً » ابــن طباطبــا » يعلــل قبــول 

الناقــد للحســن مــن الشــعر ونبـــذه للقبيــح منــه بخصائــص 

يف الــكالم تســتجيب لهــا أحاسـيســـه، فــإذا كان هــذا الــكالم

الخطــأ  أود  مــن  مقومــاً  العـــي،  كـــدر  مــن  مصفــى   «

واللحــن، ســـاملاً مــن جــور التأليــف، موزونــاً مبيــزان الصــواب 

اتســعت طرقــه، ولطفــت موالجــه،  ومعنــى وتركيبــاً،  لفظــاً 

فقبلــه الفهــم وارتـــاح لــه وأنــس بــه، وإذا ورد عليــه عــىل ضـــد 

هــذه الصفــة، وكان باطـــالً محــاالً مجهــوالً، انســـدت طرقــه، 

ونفـــاه واســتوحش عــن »حســه ». )1(

يف هــذا الحديـــث يشـــرح لنــا )ابــن طباطبــا( مــا نســـميه 

أفــق اإلســتجابة الفنيــة أو الجامليــة، وهــو يردهــا إىل مــدى 

الكامنــة يف  الجامليــة املوضوعيــة  العنــارص  بــني  التوافــق 

النـــص األديب، وقابليــة اإلدراك عنــد الشــاعر، لكــن هنــاك 

أصـــالً مقومــات موضوعيــة كامنــة يف النـــص، أي أن القيمـــة 

الجامليـــة قامئــة هنــاك، ســواء صادفــت ناقــداً يتــم بينــه و 

بينها توافق أو مل تصادف هذا الناقد، وسيكون من حسـن 

التوفيــق دامئــاً أن تلقــى هــذه املكونــات املوضوعيــة للقيمة 

الجامليـة من املتلقي لها تجاوباً، وأن يكون هو نفسـه عىل 

قـــدر مــن االســتعداد لتقبلهــا.

كان ال بــد أن يواصــل » ابــن طباطبــا » هــذه الفكــرة، وأن 

يحــاول تبــني العوامــل التــي تجعــل شـــيئاً حســـناً ومقبــوالً عنــد 

إنســاٍن مــا. وال بــد أن تكــون هــذه العوامــل التــي تصــل بــني 

النـــص واملتلقــي – كــام قلنــا – قامئــة وثابتــة عــىل الــدوام، 

غــري قابلــة للتغــري مــع تغــري الزمــن أو تغــري األشــخاص الذيــن 

يتعرضون للنص، ال بد أن تظل – أو هي بحق – قامئة يف 

النـــص أبداً. املعيار هو – أو املشكلة دامئاً يف – التلقي 

واالســتعداد إلدراك هــذه القيــم الكامنــة. كان ال بــد - كــام 

اقــول – أن يتابــع » ابــن طباطبــا » فكرتــه يف معرفــة العوامــل 

التــي تجعــل الشــئ املستحســن قابــالً ألن ينتقــل إىل اآلخــر 

ويؤثــر فيــه.

يقول: » علـة كل حسـن مقبول )هذا مبدأ سـيطرحه » 

ابــن طباطبــا » ولــه جــذور عميقــة يف الفكــر الجــاميل العــريب 

منذ بدايـاته حتى قبل أن يكون فكـراً مبعزل عن الشـعر، أي 

عندما كان الفكر الجاميل يف العرص الجاهيل شـعراً وليس 

تأمـــالً يف الشـــعر( علــة كل حســـن مقبــول االعتــدال كــام ان 

علــة كل قبيــح منســـي االضطــراب، والنفــس تســكن إلىل كل 

مــا وافــق هواهــا، وتقلــق مــام يخالفهــا، ولهــا أحــوال تتــرصف 

بها، فإذا ورد عليها يف حالة من حاالتها ما يوافقها اهتزت 

لــه وحدثــت لهــا أريحيــة وطــرب، وإذا ورد عليهــا مــا يخالفهــا 

قلقت واستوحشــت )1(.

هنــاك إذاً توافــق يتــم بــني النـــص الشـــعري مبعطياتــه 

الجامليــة الكامنــة فيــه، واملتلقــي الــذي يريــد أن يستكشــف 

لنفسه ولآلخرين املقومات الجاملية لهذا النـص: ما الذي 
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جعلــه يقبــل عليــه، أو مــا الــذي جعلــه ينفــر منــه، ألن البحــث 

العنــارص  عــىل  يقتــرص  الشــعري ال  العمــل  يف جامليــات 

اإليجابيــة وحدهــا، أي عــىل الجوانــب التــي تجعلــه محببــاً 

ومقبوالً ومستحسناً، فالبحـث عن الجوانب السـلبية أيضاً 

ومعرفتـــها وتحديدهــا، مبحــث جــاميل كذلــك، ألنـــه يبحــث 

العنــارص اإليجابيــة وحلــول نقائضهــا  عــن غيــاب مجموعــة 

مــا  اإليجابيــة هــو  العنــارص  هـــذه  نقائــض  مكانهــا، فحلــول 

يقلب النص من نـص مسـتحسـن إىل نـص كريه مسـتهجن، 

املبحــث الجــاميل إذاً يكشــف عــن القيــم الجامليــة إيجابيــاً، 

يحــاول  حــني  ســـلبياً،  الجامليــة  القيــم  عــن  أيضــاً  ويبحــث 

أن يحــدد ملــاذا كان هــذا النـــص األديب أو هــذه القصيــدة 

عــىل وجــه التحديــد منفــرة ومســتهجنة ومســتقبحة وكريهــة و 

مرفوضــة، إىل آخــر هــذه الصفــات الســـلبية التــي تعــرب عــن 

مواقــف الرفـــض.

لكننــا نالحــظ أن كالم » ابــن طباطبــا » هنــا ينــزع منزعــاً 

نفســـياً يحيل شـــطراً من القضية إىل ما نســـميه باالســتعداد 

النفســــي للمتلقــي. وهــذا يذكرنــا ببعــض الشــواهد العامــة 

يف قضيــة الفلســفة الجامليــة، الشــمس لســت غائبــة ألم 

املكفــوف ال يراهــا، إمنــا هـــي هنــاك، لكنــه يحتــاج إىل بــرص 

قوي جـداً حتي يسـتطيع أن يحـدق فيـها – وبالطريقة نفسها 

ميكــن أن يقـــال عــن النـــص الشـــعري: ال بـــد أن يكــون الناقــد 

مؤهــالً نفســـياً لتلقــي هــذه العنــارص الجامليـــة القامئـــة يف 

النـــص. وهــذه اإلحالــة إىل اســـتعداد الناقــد إحالـــة نفســية 
وليســت جامليــة صـــرفاً )2(

ميثــل الشـــعر ســـجالً ثقافيــاً للحيــاة العربيــة وهــذا مبــدأ 

ذكــر  ولقــد  العلمــي  القانــون  حـــد  إىل  يصــل  عــام  ثقــايف 

مارسيل كوربر شوك )2(، أن شـيخاً من شيوخ البـدو نصحـه 

بعــدم تصديــق الحكايــات التــي تــروى عليــه شــفاهياً وقــال لــه 

إن الشعر هو املصدر املوثوق ألن األوزان والقوايف تحفظ 

نظام القول ولو غري الراوي النص الشـــعري ســـهل انكشاف 

أمـــره عــىل العكــس مــن القصــص املرويــة حيــث يتالعــب 

الــراوي بالروايــة حســـب املقــام كــام يؤكـــد شـــيخ البـــدو.

مرجعيتهــم  ميثــل  العــرب  عنــد  الشـــعر  أن  شـــك  وال 

الجوهريــة ونذكــر هـــنا كلمــة عمـــر بــن الخطــاب بــأن الشــعر 

علـــم قــوم مل يكتـــب لهــم علـــم ســـواه، وكلمــة ابــن عبــاس يف 

أن الشعر ديـوان العرب، أي سـجلهم الذهني والذوقي )3(.

كام أن الشعراء يبدعون الشعر، فهم كذلك – شأنهم 

شــأن عامــة النــاس – يتلقونــه ـ فطــوال الزمــن كان الشــعراء 

أشــعار  أو  أشــعارهم  يتناشـــدون  ببعــض،  يجتمــع بعضهـــم 

غريهــم ويحــدد كل منهــم موقفــه مــن أشـــعار اآلخريــن، شــاعراً 

شـاعرا، وفقاً ملوقع شـعر كل منهم يف نفسـه، بل إن الشاعر 

ليتحـــول يف كثـــري مــن األحيــان مــن كونـــه مبدعــاً إىل كونـــه 

متلقيــاً لشــعره الخــاص.

وكــام كان الشــعراء هــم أقـــدر النــاس عــىل قــول الشــعر 

فقــد كان املظنــون – فيــام يبــدو – أنهــم أكفــأ النــاس يف 

أن كان  يكــن محــض مصادفــة  الشــعر كذلــك. ومل  تلقــي 

الشــعراء يف الجاهليــة يقصــدون النابغــة يف ســـوق عــكاظ 

وينشـــدونه أشــعارهم، ال يفاضــل بينهــم فحســـب بــل ليبــدي 

ــة نظــره فيــام أنشـــدوه إيــاه )4(. لهــم وجهـ

إن اإللحــاح عــىل العالقــة بــني النـــص والقــارئ، وعــىل 

التفاعـــل بينهــام غـــدا أمـــراً مســـلامً بــه مــن حيــث املبـــدأ يف 

نظريــات » التلقــي » الحديثــة، وإن وقـــع الخـــالف بعدئـــٍذ 

القــراءة  التــي تعصــم  العالقـــة ورشوطهــا  هــذه  يف حــدود 

مــن الخطــأ والهذيـــان واللغــو. ولعــل الرغبــة يف صحـــة قـــراءة 

األدب تحـــديداً تفــرض علينــا أن نحـــدد مجـــال هــذه القـــراءة 

أو قضاياهــا، فليــس األدب نظامــاً رمزيـــاً أوليــاً، بـــل هــو نظــام 

يســـتخدم نظامــاً موجـــوداً قبلــه هــو » اللغــة » وهــذا يعنـــي 

أن  مــن  الرغـــم  عــىل   - تختلــف  األدب  أن قضايــا  بوضــوح 

األدب فـن لغـوّي – عن قضايا اللغـة، وميكنـنا حرص قضايا 

أمــور هــي:  قــراءة األدب - يف ثالثـــة  التحليــل األديب – أو 

املظهـــر اللفظــي يف النـــص، واملظهــر الرتكيبــي، واملظهـــر 

الــداليل، دون أن ينتهــي بنــا ذلــك إىل عـــزل الظاهــرة األدبيــة 

– أو النـص - عن الظواهر االجتامعية األخـرى فليس النص 

بنيــة معزولــة، ولكنــه بنيـــة لهــا خصوصيتهــا التــي ال بـــد مــن 

الكشـــف عنهــا وتحديدهــا لقيــم الصــالت بينهــا وبيـــن البنــى 

االجتامعيــة األخــرى. وينبغــي أن نؤكـــد - زيــادة يف الحيطــة 

واالحرتاس – أن النص الشعري هو » شعر » ال أكثـر وال أقـل 

وأن »شــعريته » هــي التــي جعلتــه » شـــعراً » وتنحــرص هــذه 

الشعرية وتتجىل – يف الوقت نفسـه – يف استخدام اللغة 

اســتخداماً كيفيــاً خاصـــاً يختلــف عــن اســتخدام اآلخريــن مــن 
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غــري األدبــاء لهــا، وقــد يحمــل النــص الشــعري مــواداً سياســية 

هـــذه  واجتامعيــة ونفســية وخلقيـــة وأســـطورية و… ولكــن 

املواد أو العنارص- مهمـا تباينت وتنوعت وبدت غزيرة يف 

النص – ال متنح النـــص شــعريته أو قل ال تبقـــى مواداً خامـــاً 

بــل تعـــدو عنــارص شـــعرية. بعبــارة أخـــرى إن النـــص الشـــعري 

ليــس ملحقــاً بعلـــم التاريـــخ أو علـــم االجتــامع أو علـــم النفـــس 

أو غريهــا مــن العلــوم، ولكنــه منتـــٍم إىل نظــام آخــر هــو نظــام 

» الفـــن » وكل حديــث عــن الشــعر ال يتنــاول بنيــة » القــول 

الشــعر  عــىل هامـــش  يقـــع  وقيــوده وضوابطــه   « الشــعري 

والنقـــد األديب معــاً. وحقــاً إن النـــص الشــعري يكشــف عــن 

رؤيـــة مبدعـــه للعــامل ويحـــدد زاويـــة هــذه الرؤيــة – أو يفــرتض 

بطريقـــة  ويحــدد  يكشـــف  ولكنــه   – كذلــك  يكــون  أن  فيــه 

خاصـــة متمـــيزة عــىل الرغـــم مــن أن األداة التــي يســـتخدمها 

هــي أداة غــري مختصــة به،أعنــي » اللغـــة » إن الشــاعر يعـــي 

العــامل وعيـــاً جامليــاً ويعــــرب عــن هــــذا الوعـــي تعـــبرياً جمــــالياً، 

ومـــن هنــا كان الشــعر » بـــنية لغويــــة معرفيــة جامليــة » وأّي 

تجريـــد لهــذه البنيـــة مــن أّي عنــرص مــن عنارصهــا يعـــّد إخــالالً 

النــص الشــعري  بــه. إن وحـــدة  انحرافــاً  أو  ملفهــوم الشــعر 

ال تقبــل التجزئـــة أو التحليــل إىل شـــكل ومعنــى، فاملعنــى 

شــكل تحــول إىل معـــنى، والشــكل معنــى تحـــول إىل شـــكل. 

فالشــعر » مركــب كثيــف« تنصهــر فيــه عنــارص شـــتى، وليــس 

يف استطاعتنا – إذا اصطنعنا الجد يف أمره – أن نكشف 

إذا اســتخدمنا  إال  ثرائــه وخصوبتــه، وأن نضــئ عاملــه  عــن 

أدوات معرفيــة ونقديــة متطــورة ومرهفــة ومتنوعــة.

إن تحليــل بنيــة اللغــة الشــعرية تحليــالً دقيقــاً ومرهفــاً 

للعــامل جامليــاً،  الشــاعر  عــن حيــازة  بالكشــف  لنــا  يســمح 

أي يســمح لنــا بالربــط بــني » البنيــة والرؤيــة » وميكننــا مــن 

الربــط بــني الظاهــرة األدبيــة يف خصوصيتهــا وبــني الظواهــر 

االجتامعيــة األخــرى، أو قــل بعبــارة جولدمــان – بــني النــص 

.)1( والبنيــة املحيطــة 

لــألدب  أن  أقــدر  وأنــا  روميــة:  وهبــي  الدكتــور  يقــول 

خصوصيتــه التــي تجعــل مــن علــم النقــد علــامً مختلفــاً يف 

اجراءاتــه وأدواتــه ونتائجــه عــن العلــوم األخــرى، فهــو يعالــج 

كثيفــا مركبــاً 

غامضــاً متعــدد الطبقــات وغائــر األعــامق. وليــس غريبــا 

النـــص األديب أو تفســريه أو تأويلــه  أن تظــل معضلــة قــراءة 

معضلة شـــائكة تكاد تســـتعيص عىل اإلجابـــة الدقيقـــة التي 

تظفــر بــرىض النقــاد والباحثــني بــل هــي- إذا أردنــا الدقــة – 

معضلــة تثــري عاصفــة هوجــاء مــن القضايــا واملشــكالت التي 

تتجاوز حدود النـص األديب مجاوزة بعيدة، وتتصل باإلنسان 

واملجتمع وقضايا الثقافة وتجلياتها املختلفة وسوى ذلك 

يشء كثــري…..

وقد سبق أن عللت ذلك بأمرينا هام:

القــراءة  الغامضــة، ومفهــوم  النـــص األديب   » طبيعــة 

»)2( املعقــد 

ثانيا: تلقي الشعر يف النقد الغريب

مــن االتجاهــات النقديــة التــي ميكــن اإلشــارة إليهــا، االتجــاه 

التــي   « املتعاقبــة  والقــراءات  املتلقــي   « بـــ  يهتــم  الــذي 

خضــع لهــا العمــل األديب، والعالقــات التفاعليــة بــني النــص 

والقارئ. إن املقاربات من هذا النوع جـد متنوعة. سنجد 

واإلجرائيــة  النظريــة  هــذه املحــاوالت املختلفــة صياغتهــا 

املتكاملــة يف إطــار نظريــة » جامليــة التلقــي » وقــد تبلــورت 

هــذه النظريــة مــن خــالل جهــود نخبــة مــن األســاتذة بجامعــة 

يــاوس  أبرزهــم » هانــس روبــري  مــن  )كونســتنس األملانيــة( 

 Wolfgang إيــزر Hans Robert jauss » و »قولفجانــج 

.« Iser

التاريــخ  هــو  التلقــي  لجامليــة  األســايس  املوضــوع 

القــراءات املتعاقبــة لألعــامل  مبــدأ  عــىل  القائــم  األديب، 

األدبية. استناداً إىل هذا املبـدأ يدعو » ياوس » إىل إعادة 

النظــر يف مناهـــج تاريــخ األدب، مقرتحــاً بديـــالً يشــكل عــىل 

املســتوى املنهجــي » تحــــدياً لنظـــرية األدب ».

إن جاملية التلقي ال تبحث عن حقيقة مطلقة للنص، 

ولكنها تركـز عىل القراءات املتعاقبة التي خضـع لها، وذلك 

تبعــاً لتبايــن املقاربــات، واختــالف املرجعيــات والخلفيــات 

االجتامعية والتاريخية والثقافية.

هــذه  املركزيــة يف  الفكـــرة  تنــاول  إىل  يفــيض  وهــذا 

يســـميه مــا  يف  املتمثلــة  النظريـــة، 

»ياوس » أفق االنتظار. يقول: » إن العمل األديب – يف 

لحظة صدوره – ال تكون له جدة
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فــراغ، فبواســطة مجموعــة مــن اإلعالنــات  مطلقــة يف 

الضمنيــة،  اإلحــاالت  مــن  الكامنــة  أو  الظاهــرة  والعالمــات 

من الخصائص املألوفـــة، يكون جمــــهوره مهيـــأ ســــلفاً لتلقيـــه 

بطريقــة مــا ».

مــن  يــاوس –  تحــدث عنــه  كــام  القــارئ –  انتظــار  أفــق  يتشــكل 

عنــارص-: ثالثــة 

إليــه  ينتمــي  الــذي  األدبـــي  للجنـــس  النوعيــة  الخصائــص  معرفــة 

األديب. العمــل 

ربط عالقـة بني العمـل األديب واألعامل السابقة عليه.

التمييــز بــني التخييــل والواقــع، بــني الوظيفــة الشــعرية والوظيفــة 

العمليــة للغــة.

بنــاء عــىل هــذه الفرضيــات النظريــة يقــدم » يــاوس » بديــال يتجــاوز 

مناهـج تاريخ األدب

يتأسس هذا البديل عىل املبادئ اإلجرائية التالية:

التقليديــة  اإلنتــاج والتصويــر  مــن جامليــة  البحــث  تحويــل منهــج 

– التــي تبنــى عليهــا القــراءة البنيويــة والقــراءة املاركســية – إىل 

التلقــي. جامليــة 

معايــريه  وتحديــد  األول،  الجمهــور  انتظـــار  أفــق  تشــكيل  إعــادة 

الجامليــة.

األديب  والعمــل  االنتظــار  أفـــق  بــني  الجامليــة  املســافة  تحديــد 

الجديــد.

التاريخ ملختلف تلقيات العمل األديب وذلك من خالل الكشـف 

عن طبيعة فهـم القراء املتعاقبني للعمل األديب.

تصنيف العمل األديب يف » السلسلة األدبية » التي ينتمي إليها.

لتلقيــات  يــؤرخ  الــذي  الدياكــروين،  التحليــل  بــني  املزاوجــة 

يــدرس  الــذي  الســانكروين،  التحليــل  وبــني  القــراء املتعاقبــني، 

األديب. التطــور  مــن  معينــة  مرحلــة  يف  التلقــي  إســرتاتيجيات 

ميكــن إعتبار نظريـة » الوقع الجاميل » لـ )فولفجانج إيــزر( مكملة 

ومعمقـة لـ » جاملية التلقي » لـ )ياوس(.

تتمثل األطروحة املركزية لهذه النظرية فيام يلـي: إن املعنى 

هــو نتــاج للتفاعــل بــني النـــص والقــارئ ولذلــك فــإن التحليــل 

يجــب أال ينــرصف إىل املعنــى الــذي يصــل إليــه القــراء عـــرب 

مــام   « وتكــون املعنــى  بنـــاء  ولكــن إىل » شـــروط  التأويــل 

يجعلنــا نبتعــد عــن الشـــرح والنقــل والتأويــل، لــيك نتجــه إىل 

وصــف مــا يتــم أثنـــاء القــراءة والتلقــي، حيــث يبــدأ » النـــص 

يف إنتــاج الوقـــع »

إن العمل األديب يتقدم بوجهني، أحدهمـا فني واآلخـر 

جــاميل، يرتبــط الوجــه األول بالنـــص الــذي أنتجــه الكاتــب، 

بينــام يتعلـــق الوجـــه الثــاين بـــ » التحقــق » املنجــز مــن قبــل 

القــارئ هــذا الفهــم مــن شـــأنه أن يعيــد النظــر يف املقاربــات 

النقديــة القامئــة عــىل فكــرة » وحدانيــة املعنــى » ذلــك أن 

معنى العمل األدبـــي غري موجود ســـلفاً، لكنه نتـــاج العمليـــة 

التفاعليـــة بني القارئ والنـــص، لذلك ينفـــي » أيـــزر » إمكان 

وجـــود معايــري ومنطلقــات موضوعيــة توجـــه القــراء حســب 

منــوذج معــني )1(.

بالباحثــني إىل   « القــراءة   « التجــادل يف  أدى  وقــد 

التســاؤل عــام يحــدث يف ذهــن القــارئ وهــو يختــيل باألثــر، 

وكان أكــرث مــا يحريهــم إمنــا يتمثــل يف الحاصــل املوضوعــي 

مــن القــراءة مــا هــو ومــا اشــرتك النــاس مــن أهــل الثقافــة فيــه، 

بل إن منهم من تساءل عن صورة القارئ املثايل يف ذهن 

الكاتــب وهــو يكتــب مــا إذا كان لهــا أثــر يف عملــه. وكانــت 

األســئلة تطــول يف قامئــة يصعــب متثــل الحـــد الــذي تنتهــي 

إليــه. وكانــت األجوبــة مــن االختــالف والتناقــض عــىل حــظ 

كبــري، ناهيــك أنــه قــل أن نتأمــل ميدانــا مــن مياديــن النشــاط 

الفكــري دون أن تجـــد فيــه مفهومــاً للقــراءة وتصــوراً لهــا.

مــن جــدال  التقبــل »  يفيــد »  أن  الطبيعــي  مــن  وكان 

اآلثــار  عالقــة  فتصبــح  القــراءة  الباحثــني وخصومتهــم يف 

الثقافــة ال  مــن مظاهــر  األدبيــة بجمهورهــا املتقبــل مظهــراً 

بــد مــن العنايــة بــه ســـواء يف حـــد ذاتــه أو لتدعيــم مذهــب 

أو تفنيــده… وكان الباحثــون األملــان املعــارصون مــن أشـــد 

املدافعــني عــن مفهــوم » التقبــل » فناقشــوا كل اعــرتاض 

بــه، وذهبــوا إىل أن االســتهالك جــزء ال يتجــزأ  عــىل األخــذ 

مــالزم لآلخــر كل املالزمــة  فعــل  إذ كالهــام  اإلنتــاج،  مــن 

واستشــهدوا عــىل ذلــك مبــا ذهــب إليــه املبــدع املرحــي 

» بريشت » من أن اإلمتاع الجاميل ال يتم باألفعال السلبية 

املطلقة وإمنا يتطلب عمالً وجهداً. ومتكن هؤالء الباحثون 

االقتصــاد  )وهــي يف  االســتهالك  نظريــة  عــىل  باالعتــامد 

أساســاً( مــن التميــز يف األدب بــني ظــروف اإلنتــاج وظــروف 

التقبل، فالحظوا أن استهالك اآلداب يبعث عىل إنتاجها 

بــل إن  الكتــاب مــن يضــع أعاملــه تحــت الطلــب.  وأن مــن 

الكتــاب، وهــم يبدعــون، آثارهــم إمنــا يصنعــون أداة للتــداول، 
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ويصنعــون بذلــك الحاجــات التــي تتجــه إىل إرضائهــا. لهــذا 

يخلــق جمهــوره مثلــام  الباحثــني  الكاتــب عنــد هــؤالء  كان 

يخلــق الجمهــور الكاتــب، ومــن هنــا اســتقر لـــدى مؤسســـي 

املــدارس النقديــة يف أملانيــا الغربيــة خاصــة، أن االكتقــاء 

تكفــي  أدبـــه ال  األديــب  ينتــج فيهــا  التــي  الظــروف  بدراســة 

وحدهــا يف التعــرف عــىل الظاهــرة األدبيــة، فــال بـــد إذن مــن 

العنايـــة بالتقبــل وبالجمهــور القــارئ، فأثرهمـــا يف اإلبــداع ال 

يقــل عــن أثـــر ظــروف اإلنتــاج فيــه )1(.

خامتة البحث

تلقــي   « بعنــوان  التــي جــاءت  الدراســة  توصلنــا يف هــذه 

الشعر يف الدرس النقدي قدميـاً وحديثاً » إىل عـدة نتائج 

ــر:- ــبيل التمثيــل ال الحصـ منهــا عــىل سـ

النقــاد العــرب عــىل وعـــي كبــري بأهميــة املتلقــي  أوالً:كان 

/ املخاطــب يف عمليـــة اإلبـــداع عامـــة، والتواصــل األديب 

بصفـــة خاصـــة.

ثانيــا: التواصــل األديب يف تصــور عبــد القاهــر الجرجــاين 

يتحقــق عــرب التفاعــل الــذي يحصـــل بيـــن املتلقــي وامللقـــي 

مـــن خـــالل النـــص.

تلقـــي  نفســيا يف قضيـــة  ابــن طباطبــا منزعـــاً  ينـــزع  ثالثــا: 

الشـــعر.

رابعــاً: الشــاعر يعـــي العــامل وعيــاً جامليــاً ويعـــرب عــن هــذا 

تعبــرياً جامليــاً. الوعــي 

خامســاً: املوضوع األســايس لجاملية التلقي عند الغربيني 

هو التاريخ األديب، القائم عىل القراءات املتعاقبة لألعامل 

األدبية.

سادســاً: نظريــة » الوقــع الجــاميل » لـــ » فولفجانــج إيــزر » 

مكملــة ومعمقــة لـــ » جامليـــــــة التلقــي » لـــ » يــاوس ».

إال  فغليــاً  تكتســب وجــوداً  األدبيــة ال  العمليــة  إن  ســابعاً: 

. ملتلقــي با

العمليــة  الرئيســية يف  يعــّد املتلقــي أحــد األركان  ثامنــاً: 

والهــدف الغايــة  يشــكل  إذ  اإلبداعيــة، 

من هذه العملية.
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 تهيئة املعلم وتأهيله مهنياً 
يف ضوء التحديات املعارصة

أ. أمين هشام عزريل
جامعة أليجار اإلسالمية-الهند

uzrail@hotmail.com

ملخص الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل تهيئــة املعلــم وتأهيلــه مهنيــاً يف ضــوء التحديــات املعــارصة، وهــي دراســة 

وصفية تقوم بعملية مسح ملجموعة من الدراسات العربية واألجنبية املتعلقة مبوضوع الدراسة، وذلك للوقوف 

عىل أحدث التحديات املعارصة ونظم تهيئة املعلم وتأهيله مهنياً، وتويص الدراسة إىل استحداث برامج تدريبية 

ترتكــز عــىل تطويــر الــذات والتفكــري األبداعــي ومهــارات الحــوار واألقنــاع ومهــارات التوجيه.

Abstract

The aim of this study is to know how to find a well-qualified and professional teacher, 
within the current challenges. It is a descriptive study based on making a survey on 
some Arabic and foreign studies related to the above study about qualifying teachers to 
reach the latest current challenges concerning qualification of teachers professionally. 
This study recommends to find out some training projects focusing on self-development 
and creative thinking skills of dialogue and skills of persuasion and guidance.
 

املقدمة

يحتــل العظــامء مكانــة مرموقــة يف مجتمعاتهــم ملــا يبذلونــه 

مــن عطــاء و تضحيــة مــن أجــل رفعــة أوطانهــم وتقدمــاً، فلــم 

تقتــرص قامئــة العظــامء و املبجلــني عــىل الحــكام واألدبــاء 

املشــهورين، بــل احتــوت عــىل فئــات عديــدة، ومــن هــذه 

الفئات »املعلم« الذي كاد أن يبجل يف جميع الثقافات.

فاملعلــم يلعــب دوراً كبــرياً يف بنــاء الحضــارات كأحــد 

العوامل املؤثرة يف العملية الرتبوية، إذ يتفاعل معه املتعلم 

الخــربات واملعــارف  التفاعــل  هــذا  عــن طريــق  ويكتســب 

تهيئــة املعلــم  لقــد شــغلت قضيــة  والقيــم،  واالتجاهــات 

وتأهيلــه مهنيــاً، مســاحة كبــرية مــن االهتــامم مــن قبــل أهــل 

الرتبيــة، وذلــك انطالقــاً مــن دوره املهــم الحيــوي يف تنفيــذ 

السياســات التعليميــة يف جميــع الفلســفات وعــىل وجــه 

الخصــوص يف الفكــر الرتبــوي، فتعــد تهيئــة املعلــم وتأهيلــه 

مهنيــاً مــن أساســيات تحســني التعليــم، وذلــك ملــا لــه مــن 

أهمية بالغة يف تطوير األداء التدريي؛ والتنمية املهنية هي 

املفتــاح األســايس إلكســاب املهــارات املهنيــة واألكادمييــة 

برامــج  يف  املبــارشة  األنشــطة  طريــق  عــن  ســواء  للمعلــم 

التدريــب الرســمية، أو باســتخدام أســاليب التعلــم الــذايت.

مشكلة الدراسة

مهنيــاً يف ضــوء  وتأهيلــه  املعلــم  تهيئــة  أصبحــت قضيــة 
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التحديــات املعــارصة، تحظــى باهتــامم واســع غــري مســبوق 

يف وطننــا العــريب، ألنهــا مل تعــد شــأناً تربويــاً مختصــاً يف 

تهيئة املعلم مهنياً، وإمنا أصبحت شأناً عاماً، ملا لها من 

أهمية بالغة يف عملية تطوير األداء التدريي، لقد أضحى 

واقــع تهيئــة املعلــم وتأهيلــه مهنيــاً مبؤسســاته ومعاهــده مــن 

أبــرز املســائل املثــرية لالهتــامم، حســبام تشــري املؤمتــرات 

والدراســات والتقاريــر، )املؤمتــر الثامــن للمعلمــني العــرب، 

1996(، )تقريــر املســتقبل: تغيــري الطريقــة التــي نعــد بهــا 

املعلم، )Cooper, 1999(، والذي انتقد بشدة كليات 

يتلقــوا  مــن معلمــني مل  تفــرزه  الجامعــات ملــا  الرتبيــة يف 

الــذي يتطلــب رضورة إعــادة النظــر  مقــررات علميــة، األمــر 

يف برامــج تهيئــة املعلــم مهنيــاً، كــام أشــارت العديــد مــن 

بــذل  تقاريرهــا إىل رضورة  العلميــة يف خالصــة  النــدوات 

واالرتقــاء  بتأهيــل املعلــم  إيجابيــة ومهمــة لإلرتقــاء  جهــود 

الــذي ال يرقــى إىل  مبهنــة التعليــم، منتقــدة واقــع املعلــم 

الصــورة املنشــودة، )الكنــدري، 2002، ص52(، مــن هنــا 

بــدأت الــدول تتســابق يف تطويــر أنظمتهــا التعليميــة بصــورة 

شــاملة أحيانــاً وبصــورة جزئيــة أحيانــاً أخــرى، ليكونــوا قادريــن 

عىل تنمية أنفسهم باستمرار، وال يتم ذلك إال بتوفري املناخ 

التعليمــي املناســب، وتوفــري املعلمــني املؤهلــني، وهــذا 

مــا تســعى إليــه الــدول املتقدمــة، وقــد أجريــت دراســة عــىل 

االمريكيــة–أن  املتحــدة  الواليــات  الوطنــي يف  املســتوى 

تجتــذب  التعليــم(  مهنــة  ثــم  )ومــن  تهيئــة املعلــم  كليــات 

فرصــة  لديهــم  تتوافــر  ال  ممــن  أكادمييــاً  الضعــاف  الطلبــة 

مهنية أخرى، )P ,1984 ,Cyphert & Ryan.12(، وإذا 

كانــت أهميــة املعلــم ليســت غريبــة علينــا نظــراً ملــا يضطلــع 

بــه مــن أدوار ووظائــف متعــددة ومتنوعــة يف بنــاء املجتمــع، 

فــإن نوعيــة هــذا املعلــم هــي املفتــاح الــذي يضمــن للتعليــم 

بلوغ أهدافه، لذلك ومع بداية حقبة الثامنينيات من القرن 

العريــن شــهدت العديــد مــن الــدول تحــوالً يف اتجاهاتهــا 

يتحــرك  التعليــم  وبــدأ  التعليمية/التعلميــة،  العمليــة  نحــو 

)العنــرص  ليصبــح  الوطنيــة  األولويــات  ســلم  يف  صاعــداً 

أن  ذلــك  القومــي،  لألمــن  الجوهــري( يف مفهــوم جديــد 

أبنائهــا، ومــن ميلــك  تعليــم  يقــاس مبســتوى  األمــم  تقــدم 

العلم واملعلومات ميلك القوة االقتصادية ليصبح السباق 

الــدويل ســباقاً تعليميــاً يف املقــام األول، )حســن، 2001، 

ص11(، وتأسيســاً عــىل مــا تقــدم، ازداد االهتــامم العاملــي 

وبرامجهــا،  أهدافهــا  وتطويــر  املعلــم،  تهيئــة  مبؤسســات 

ملعلمــي  الجديــدة  الوظائــف  مــع  لتتواكــب  وطرائقهــا، 

املســتقبل، وازدادت الدعــوات التــي تؤكــد جعــل التعليــم 

مهنــة بوصفــه األســاس املناســب إلصــالح التعليــم وتطويــره، 

نابعــة مــن خــالل متابعــة  فــإن مثــة قضيــة جديــرة باإلثبــات 

والحلقــات  وأعــامل املؤمتــرات  الرتبــوي  البحــث  أدبيــات 

املعلــم  تهيئــة  برامــج  تطويــر  يف  هــذه  وتتمثــل  النقاشــية 

وتأهيلــه مهنيــاً، لتواكــب االتجاهــات الحديثــة يف نظــم تهيئة 

املعلــم واملســتجدات العلميــة التــي تؤكــد وجــوب إعــداد 

مــدى  التعلــم  القــدرة عــىل  مــن املتعلمــني متلــك  نوعيــة 

الحيــاة، وتطويــر معارفهــا ومهاراتهــا اســتثامراً لذلــك )الكنــز 

النوعيــة املنشــودة  هــذه  إعــداد  وإن  املكنــون( داخلهــا، 

مــن الخريجــني يســتحيل أن يتحقــق يف ظــل نظــام تعليمــي 

تقليــدي يعتمــد التلقــني واســرتجاع املعلومــات، وتقتــرص 

وظيفــة املعلــم الرئيســة فيــه عــىل تقديــم املعــارف الجاهــزة، 

تهيئــة املعلــم وتأهيلــه  برامــج  نحــو تطويــر  التوجــه  ويتزامــن 

مهنيــاً مــع شــيوع فكــرة مفادهــا أن هنــاك ضعفــاً عامــاً يف 

مخرجات التعليم يف كل مراحله التعليمية ناتج عن ضعف 

مســتوى املعلــم األكادميــي والفنــي، وتــدين الرضــا املهنــي 

لديــه وشــيوع فكــرة أن التعليــم مهنــة مــن ال مهنــة لــه، ومثــل 

هــذه األفــكار متثــل نوعــاً مــن الضغــط عــىل القامئــني عــىل 

أمــر تهيئــة املعلــم، إلعــادة النظــر يف اســرتاتيجياته واجراءاتــه 

بهــدف اإلرتقــاء مبســتوى املعلــم وإصــالح عمليــة التعليــم، 

مــن هنــا يــرى الباحــث رضورة القيــام بدراســة علميــة تحليليــة 

تختــص بهــذا املحــور املهــم يف العمليــة الرتبويــة التعليمية.

أهمية الدراسة

لذا ميكن القول أن أهمية الدراسة تكمن فيام يأيت:

مــا أهــم اإلجــراءات التــي ينبغــي أن تتخــذ لتهيئــة املعلــم   .1

وتنميتــه مهنيــاً.

الــدور الفاعــل للمعلــم يف املدرســة، وقيــادة  أهميــة   .2

بلــوغ  الطلبــة ونجاحهــم وتقدمهــم جميعــاً يف  أعــامل 

الســليم. املتطــور  للمجتمــع  املرجــوة  األهــداف 
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قد تستفيد وزارة الرتبية من هذه الدراسة يف املرحلة   .3

الحاليــة قــدر اإلمــكان واملراحــل الالحقــة يف جوانــب 

عديــدة منهــا:-

أ. تطوير وتحسني واقع التعليم من خالل

توفري معلومات بشأن واقع املعلم والتعليم وتحليلها.  .1

عنــد  تعيــد  متطــورة  واســرتاتيجيات  أفــكار  اقــرتاح   .2

املــوارد  وتنميــة  اإلنســاين  العنــرص  تطويــر  التخطيــط 

. يــة لبر ا

إعداد اسرتاتيجيات جديدة للتعامل مع جوانب تدين   .3

مســتوى التعليــم وإيجــاد الحلــول لهــا مــام يرتتــب عليــه 

العــزوف عــن امتهــان  التعليــم ومجابهــة  رفــع مســتوى 

التعليــم وخاصــة الشــباب منهــم دون الشــابات، إذ إن 

التعليم مطلب الخريجات أكرث من الخريجني، وزيادة 

فاعليتهــم وإنتاجيتهــم يف العمــل.

استحداث اسرتاتيجيات تغيري إيجابية يف التعامل مع   .4

املعلمني واملعلامت، وظروف العمل وبيئته ومحاولة 

خلــق جــو مناســب وإيجــاد قــدر أكــرب مــن عوامــل الرضــا 

الوظيفي.

أنفســهم حــني  ب. يســتفيد منهــا املعلمــون واملعلــامت 

إطالعهــم عــىل نتائــج هــذه الدراســة، مــام قــد يفيدهــم يف 

تطويــر أســاليب جديــدة للتغلــب عــىل مصــادر عــدم الرضــا 

إىل  يــؤدي  قــد  مــام  بفاعليــة  معهــا  والتعامــل  الوظيفــي، 

تحســني اتجاهاتهــم نحــو العمــل، ومــن ثــم االرتقــاء مبســتوى 

لبلوغــه  الهــدف  يتحقــق  وبذلــك  املجتمــع،  التعليــم يف 

الجهــات املســؤولة.

معلــم  إعــداد  مجــال  الدراســات يف  اثــراء  يســهم يف  ج. 

املســتقبل، وميــأل فراغــاً كبــرياً يف املكتبــة الرتبويــة، والتــي 

تفتقــد إىل بحــوث ودراســات يف هــذا اإلطــار.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل األهداف التالية:

تحليل واقع تهيئة املعلم يف كليات إعداد املعلمني   .1

)الرتبيــة والرتبيــة األســاس(.

تحديــد مالمــح أســس ومبــادئ )يف ضــوء التحديــات   .2

املعلــم. تهيئــة  الجــودة يف  تحقــق  املعــارصة(، 

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة مبا يأيت:

النظام الحايل املعتمد يف إعداد املعلم.  .1

معلمو املرحلتني األساسية والثانوية.  .2

الرتكيز عىل كليات الرتبية والرتبية األساس ودور تهيئة   .3

املعلــم يف فلســطني.

منهجية الدراسة

تعتمــد الدراســة عــىل أســلوب البحــث املكتبــي حيــث قــام 

الدارس، باالستعانة باملصادر واملراجع واألبحاث العلمية 

األســاليب  عــىل  بالوقــوف  الدراســة،  املتعلقــة مبوضــوع 

التحديــات  ضــوء  يف  مهنيــاً  املعلــم  تهيئــة  يف  الحديثــة 

املعــارصة.

تحديد املصطلحات

ــم: تعليــم وتدريــب الطلبــة نظريــاً وعمليــاً وفــق  ــة املعل تهيئ

نظــام تعليمــي بضوابــط معينــة ليمتهــن التعليــم بعــد التخــرج 

والعمــل يف ريــاض األطفــال ومــدارس التعليــم العــام.

ــة: كليــة تربويــة تأهيليــة علميــاً وتربويــاً ومهنيــاً،  ــة الرتبي كلي

تقبــل طلبــة  العــام،  التعليــم  مــدارس  التعليــم يف  تتــوىل 

اإلعداديــات األكادمييــة )األديب والعلمــي(، وفــق ضوابــط 

محــددة ومــدة الدراســة فيهــا )4 ســنوات(، ومتنــح شــهادة 

تربيــة وطرائــق تدريــس. بكالوريــوس 

كليــات الرتبية األســاس: كليــة تربويــة تأهيليــة علميــاً وتربوياً 

ومهنياً، تعد املعلم لتويل مهنة التعليم يف رياض األطفال 

واملدارس اإلبتدائية ومدة الدراسة بها )4 سنوات(، ومتنح 

شهادة بكالوريوس تربية وطرائق تدريس.

الفصل األول: الدراسات السابقة:

فيام ييل عرض ألهم الدراسات والبحوث املتعلقة بتهيئة 

املعلــم وتأهيلــه مهنيــاً يف تسلســل تاريخــي مــن األحــدث 

إىل األقــدم:

1- دراسة البيالوي/2004:

اســتهدفت هــذه الدراســة تطويــر كليــات الرتبيــة مــن حيــث 
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)التنميــة  للكليــات  القــدرة املؤسســية  وتنميــة  األهــداف، 

املهنيــة(، وإعــداد بنــاء الربامــج، وإعــادة النظــر يف ســنوات 

تناولــت الدراســة معايــري جــودة  اإلعــداد، ولتحقيــق ذلــك 

املعلــم،  جــودة  ومعايــري  للمتعلــم  التعليميــة  املخرجــات 

عرضهــا  خــالل  مــن  الرتبيــة  لكليــات  الرتبــوي  واالعتــامد 

بنــاء معايــري  إعــداد املعلــم، يف  للمفهــوم املتكامــل يف 

االعتــامد الرتبــوي لكليــات الرتبيــة والــذي شــمل معايــري أداء 

مــن حيــث قدراتــه املعرفيــة  الطالــب  NCATEومنــوذج 

التلميــذ والربامــج،  واملهــارات واالتجاهــات، ونظــم تقويــم 

اإلكلينيكيــة  الخــربة  وتشــمل  املؤسســية  القــدرة  ومعايــري 

للتدريب العميل والتقويم، وهيئة التدريس وإدارة الكلية.

2- دراسة بدير/2004:

اســتهدفت هــذه الدراســة رصــد أوجــه القصــور التــي تعــاين 

منهــا كليــات الرتبيــة وبيــان مــدى الحاجــة لتجويــد العمــل بهــا 

متشــيا مــع متغــريات العــرص وتحدياتــه، والتنظــري ملفهــوم 

لخــربات  األكادميــي وهيئاتــه وإجراءاتــه، وعــرض  االعتــامد 

بعــض الــدول املتقدمــة التــي حققــت تقدمــا ملموســا يف 

بريطانيــا،  مثــل  األكادميــي  االعتــامد  نظــام  تطبيــق  مجــال 

هــذه  مــن  االســتفادة  بهــدف  وذلــك  أمريــكا،  اســكتلندا، 

الدول يف محاولة التوصل إىل وضع نظام اعتامد أكادميي 

لكليــات الرتبيــة يف مــرص، وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج 

إعــداد قامئــة مبعايــري االعتــامد األكادميــي  الوصفــي، وتــم 

لكليات الرتبية تكون مبثابة إطارا مرجعيا لتقييم مدى جودة 

العمــل بكليــات الرتبيــة، وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن 

نتائــج بعــض الدراســات الســابقة واالســتعانة بــآراء العاملــني 

بهــذه الكليــات، وتــم عرضهــا عــىل عينــة مــن أعضــاء هيئــة 

التدريس بكليات الرتبية من الرتبويني واألكادمييني وبعض 

رؤســاء األقســام اإلداريــة للتعــرف عــىل وجهــات نظرهــم حــول 

أهميــة هــذه املعايــري، ولقــد توصلــت الدراســة إىل وضــع 

تصــور مســتقبيل ملــا ينبغــي أن تكــون عليــه كليــات الرتبيــة 

ســعيا لتحقيــق الجــودة وتحســني األداء بهــذه الكليــات.

3- دراسة عايل وعويد/2003:

هدفت هذه الدراسة إىل محاولة التعرف عىل االتجاهات 

الحديثة يف مجال إعداد املعلم يف مراحل التعليم العام 

يف ضوء التحوالت العاملية من وجهة نظر بعض املعلمني 

ومديري املدارس، وقد أظهرت الدراسة االهتامم املتزايد 

باالتجاهــات الحديثــة يف مجــال إعــداد املعلــم يف مراحــل 

وكذلــك  العامليــة،  التحــوالت  ضــوء  يف  العــام  التعليــم 

عــىل  العــام ومعلميــه  التعليــم  مديــري  قبــل  مــن  اإلجــامع 

أهميــة االتجاهــات الحديثــة يف مجــال إعــداد املعلــم، أيضــا 

احتلــت  التــي  الحديثــة  االتجاهــات  أن  الدراســة  أظهــرت 

املراكــز الخمســة األوىل هــي:

املختلفــة،  وتطبيقاتــه  اآليل  الحاســب  اســتخدام 

الحديثــة، واالتصــاالت  املعلومــات  تقنيــات  واســتخدام 

واألســاليب  التدريــس  ئــق  طرا وتنويــع  وتحديــث 

املعلــم،  إعــداد  مؤسســات  بــني  التعــاون  املســتخدمة، 

إعــداد  برامــج  التقويــم املســتخدمة يف  أســاليب  وتنويــع 

. ملعلــم ا

Linda Darling and Others 2002:/4- دراسة

تناولــت الدراســة اعتــامد برامــج املعلــم قبــل الخدمــة والتــي 

شــملت ثالثــة أجــزاء األول: يتعلــق بعمليــة التقويــم الــذايت 

داخل الكلية، الثاين: يتضمن معايري مامرسة مهنة التعليم، 

الثالث: شمل برنامج زيارة لجنة االعتامد ورسيتها، واجتامع 

مــا قبــل الزيــارة ملناقشــة األهــداف، واجتــامع مــا بعــد الزيارة، 

ثــم توصيــات لجنــة االعتــامد واملعايــري األخالقيــة ملامرســة 

لجنــة  قبــل  مــن  املقــدم  التقريــر  التدريــس، وشــمل  مهنــة 

االعتــامد وجــود نوعــني مــن الربامــج، برامــج ممنوحــة متثــل 

اعتــامداً أوليــاً ممنــوح بــروط واعتــامد أويل غــري ممنــوح.

Arthur E. Wise 2001:/5- دراسة

بالســياق املتغــري  الخــاص  الجــزء  الدراســة  هــذه  تناولــت 

للتعليــم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ورأت أن اعتــامد 

برامــج إعــداد املعلــم قــد أحدثــت متيــزا يف إعــداد املعلــم، 

املــواد  تطــورت معايــري دقيقــة إلعــداد املعلــم يف  فلقــد 

الدراســية، وذلك عىل أســاس بحثي وعميل وأداء املرشــح 

وخرباتــه اإلكلينيكيــة والتكنولوجيــة، والتنــوع حيــث إن إعــداد 

املعلــم يف املؤسســة التعليميــة يخضــع ملراجعــة خارجيــة 

صارمة، وان األداء يقيم بشكل شامل قبل أن مينح املرشح 

الرتخيــص ملزاولــة املهنــة، وتتضمــن املهنــة أنظمــة جديــدة 
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عنــارص  األنظمــة  وهــذه  الجــودة،  لتنميــة املعلــم وضــامن 

مرتبطة مبعايري متقدمة ملنح الشــهادة والرتخيص والتنمية 

املهنية من أجل تحقيق التكامل التكنولوجي يف املدارس.

التعليق عىل الدراسات السابقة

االستنتاج الذي ميكن استخالصه من الدراسات السابقة، 

هــو أن تدريــب املعلمــني وإثــراء إعدادهــم يحظــى باألولويــة 

بالفاعليــة  ارتباطــه  حيــث  مــن  وخصوصــاً  الــدول  لجميــع 

كــرثة  تؤكدهــا  النظــرة  وهــذه  الرتبويــة،  للنظــم  النوعيــة 

لهــذه املجــاالت. والبحــوث  الدراســات 

الفصل الثاين: اإلطار النظري: واقع تهيئة املعلم

نظام التهيئة ملهنة التعليم:

لكل فكر بداياته وأصوله املعرفية، ينشأ يف إطارها ويرتعرع 

يف أحضانهــا وهــذا هــو رس منــو املعرفــة البريــة وتطورهــا، 

حيــث توالــدت بعضهــا عــن بعــض لتنمــو وتســتقل وتصبــح 

علوماً متخصصة يف حقل أو ظاهرة محددة، وبذلك ميكن 

القــول بــأن منــو العلــوم وتطورهــا يرتبطــان بالظواهــر القامئــة 

يف املجتمــع، فكلــام طغــت ظاهــرة معينــة اســتجابت لهــا 

املعرفــة البريــة بحثــاً ومتحصــاً وأفــردت لهــا جهــوداً خاصــة 

لتكشــف متغرياتهــا وقوانينهــا وصــوالً لضبطهــا والتحكــم بهــا 

لصالــح اإلنســان واملجتمــع.

لذلــك فــإن هــذه الدراســة محاولــة إللقــاء نظــرة بســيطة 

غــري بعيــدة عــىل تهيئــة املعلــم يف الوطــن العــريب عمومــاً 

وصــوالً إىل املعلــم وتهيئتــه وتأهيلــه مهنيــاً يف فلســطني 

باعتبــاره جــزءاً مــن ذلــك الوطــن الكبــري، يحتــل املعلــم يف 

النظــام  هــذا  انجــاح  الصــدارة يف  مــكان  الرتبــوي  النظــام 

وتحقيــق أهدافــه يف الرتبيــة والتعليــم، وهــذه العبــارة وإن 

كانــت مــن البديهيــات، إال أنهــا ال تجــد مــا يعكــس مضمونهــا 

يف املامرســات التاريخيــة واملســتمرة للرتبيــة يف مناطــق 

العــامل املختلفــة، وأن اســتطاعت بعــض املناطــق والــدول 

– بحكــم تجربتهــا الطويلــة أوالً، ووعيهــا بــدور املعلــم ثانيــاً – 

أن تتجــاوز عــدداً مــن مشــكالت املعلــم مــن النواحــي الكميــة 

يف الدرجــة األوىل، فــإن املعلــم مــا يــزال بعيــداً عــن تحقيــق 

العديــد مــن أدواره التــي يجــب أن يقــوم بهــا كــام يفــرتض أن 

تكــون، )التــل، 1998، 17(، ويف هــذا اإلطــار فــإن الوطــن 

العــريب ميثــل أحــد مناطــق العــامل التــي تعــاين عجــزاً كبــرياً 

املعلــم يف  وتتدافــع مشــكالت  والنــوع،  الكــم  توفــري  يف 

الوطــن العــريب تراكــامً واتســاعاً نتيجــة لظــروف هــذا الوطــن 

املتمثلة يف التجزئة السياسية وانخفاض الكثافة السكانية 

يف بعــض دولــه وحداثــة النظــام التعليمــي يف معظــم دولــه 

والعجــز املــادي لــدى بعضــه، والــرثاء الطــارئ وغــري املتــوازن 

لــدى بعضــه اآلخــر، ومتتــد مشــكالت املعلــم مــن نقــص يف 

العدد إىل ضعف يف املســتوى، شــاملة عدم التوازن بني 

املراحــل والعلــوم املختلفــة، وتنافــر التأهيــل وعــدم الرضــا 

لــكل هــذه  الســلبية  اآلثــار  بإنعــكاس  النفــس ومنتهيــة  عــن 

الرتبــوي وعجــزه  النظــام  تخلــف  متمثلــة يف  املشــكالت، 

عــن املســاهمة املأمولــة منــه يف تطويــر املجتمــع وتنميتــه 

تنميــة شــاملة متوازنــة، )حســن، 2001، ص 31(، وليــس 

الفكــر فيعتقــد أن  يــرد  مــن هــذا املدخــل أن  املقصــود 

حســم )مشــكلة املعلــم(، وتحقيــق مســاهمته ومســاهمة 

النظام الرتبوي يف التنمية ميكن أن يتم مبعزل عن التصور 

العربيــة،  الحيــاة  للتغيــري والتطويــر يف جوانــب  الشــمويل 

فاملعلــم والرتبيــة عنــارص مؤثــرة ومتأثــرة بالنظــام االجتامعــي 

لــه،  االقتصــادي الســائد وبالتوجيــه الســيايس واملامرســة 

وبــاإلدارة والتنظيــم املســيطر، بــل إن املرحلــة التــي تجتازهــا 

الرتبيــة عربيــاً وعامليــاً التــزال تجعــل منهــا )متأثــرة( أكــرث مــن 

)مؤثرة(، وأداة للتطبيع واملحافظة أكرث منها للنمو والخلق 

والتطويــر، وليــس املقصــود مــن هــذه املالحظــة أيضــا القــول 

بــأن هنــاك عالقــة خطيــة بــني مــا ميكــن أن تحدثــه )الرتبيــة(، 

أو غريهــا مــن أنظمــة املجتمــع مــن تطويــر وبــني تغــري أو تغيــري 

أي نظــام آخــر أو عامــل مــن عوامــل التفاعــل يف املجتمــع، 

وأفقيــاً،  تقــود بعضهــا إىل بعــض عموديــاً  التغــريات  إذ إن 

)حســن، 1999، ص 64(، ذلــك ضمــن النظــرة املنهجيــة 

التــي تتلخــص يف أن نظــام الرتبيــة يف املنطقــة العربيــة هــو 

أحد وســائل النظام االجتامعي االقتصادي الســائد للتغيري 

واملحافظة يف الوقت نفسه، وعليه فإن إطار نظام التهيئة 

للمهنــة ســيتحدد باملحــددات اآلتيــة:-
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أ. عملية اختيار الطلبة يف كليات إعداد املعلمني:

)الرتبية – الرتبية األساس(، تؤكد طريقة القبول يف كليات 

الرتبية املعمول بها حالياً، أن هذه الكليات يدخلها أعداد 

من الطلبة مل يحسن اختيارهم للدراسة يف تلك الكليات 

)الرتبيــة والرتبيــة األساســية(، مــام أدى إىل ضعــف قيامهــم 

مبســؤولياتهم الرتبويــة عــىل الوجــه األكمــل، فمــن املعلــوم 

لغــريه  تعليمــه  عــىل  بقــادر  علــامً  تعلــم  مــن  ليــس كل  أنــه 

بهــا  القيــام  النــاس، وأن األدوار املطلوبــة مــن املعلــم  مــن 

متنوعــة ومتعــددة مــام ال يتوافــر لــكل متعلــم القــدرة عــىل 

القيــام بهــا، ومــن ثــم فاالختيــار غــري البصــري ملــن يقــوم مبهنــة 

التعليــم يكــون عامــالً هامــاً، ألنــه يوجــد بــني العاملــني يف 

ميــدان التعليــم نوعيــات ليســت عــىل مســتوى املســؤولية 

اجــراء  مــن  النــاس، )وبالرغــم  أمــام  مــن شــأنهم  يقلــل  مــام 

تتعــدى  ال  أنهــا  إال  واالختبــارات  الشــخصية  املقابــالت 

التأكــد مــن خلــو املعلــم مــن العاهــات الجســمية أو الخلقيــة 

أو األمنيــة التــي قــد تعوقــه عــن القيــام بــدوره أي ال تعــدو أن 

أســباب ســوء االختيــار  بحتــة(، ومــن  تكــون طريقــة شــكلية 

املعــدة للمعلــم هــو قبــول املتبقــي مــن الطلبــة الذيــن مل 

يحصلــوا عــىل قبــول الكليــات التــي يرغبــون فيهــا، إذ ليــس 

لكلية الرتبية الحرية يف رفض هؤالء الطلبة أو حتى التفكري 

يف عقد امتحانات شخصية وتحريرية أو اختيار مواقف لهم 

)وكلهــا تعتــرب إىل حــد مــا مــؤرش لــدى اســتعداد الطالــب 

للنمــو املهنــي والعلمــي، ويفــرتض أن مــن يرســب يف هــذه 

االختبارات يستبعد من القبول يف هذه الكليات(، فليس 

باستطاعتها فعل ذلك وبهذا تكون قد اعتمدت عىل الكم 

وليــس عــىل الكيــف.

ب. نظام التدريس وفاعليته يف كليات إعداد املعلمني:

ويعــد هــذا مــن العوامــل الهامــة يف تهيئــة املعلــم، فربامــج 

التعليــم العــام نظريــة يف الغالــب وهــي مقســمة إىل مــواد 

وهي تهتم بالذاكرة إذ أنها تهتم بالتحصيل مبعناه التقليدي 

الضيــق، فالطريقــة الغالبــة يف التدريــس هــي طريقــة اإللقــاء 

رغم العيوب التي أكدتها الدراسات الرتبوية لهذه الطريقة 

النمطيــة، وال تجــد الكليــات بديــالً لهــذه الطريقــة يف ظــل 

األعــداد الكبــرية التــي تقبــل بهــا مضطــرة إىل إهــامل الطــرق 

والحــوار  مثــل مجموعــات املنافســة، واالســتقراء  األخــرى 

والتعليــم بالتفريــد والتدريــس بالوســائل التعليميــة وغريهــا، 

ومن أبرز املالحظات التي ميكن إثارتها حول )واقع( النظام 

الحــايل واملعتمــد يف كليــات اإلعــداد يتمثــل مبــا يــأيت:-

1. هناك مشكلة تتصل مبواد التخصص العلمي:

فمــن ناحيــة نالحــظ أن الطالــب املعلــم يــدرس عــدداً 

مــن املــواد ال تتكافــأ وال تتطابــق مــع مــا يدرســه أقرانهــم يف 

كليــات العلــوم واآلداب، بــل أن مــا يدرســونه يعــد نوعــاً مــن 

لطلبــة  التخصــيص  األعــداد  يجعــل  الــذي  األمــر  االجتــزاء 

كليــات األعــداد منقوصــاً عــىل أقــل تقديــر.

ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن مــا يقــدم املعلــم للطالــب مــن 

محتوى، هو ذات املحتوى الذي يقدم القرآنه يف الكليات 

التدريســية  يطــوع املحتــوى واألســاليب  أن  الســابقة دون 

الــذي يشــري إىل  حســب طبيعــة وأهــداف املعلــم، األمــر 

غيــاب الجانــب التمهينــي فيــام يــدرس مــن مكونــات ومــواد، 

وهــذا مــا يغلــب األخــذ بالنظــام التكامــيل.

الرتبويــة  )املــواد  املهنــي  الجانــب  يعــاين   .2

أبرزهــا مــا يــأيت:- والنفســية(، ولعــل 

أ. إغراق بعض املواد يف التنظري دون الربط مبا يجري 

يف الصفوف الدراسية يف املدارس.

مــن املحتــوى  التجديــد يف كل  النمطيــة وعــدم  ب. 

والتقويــم. التدريــس  واســاليب 

ج. وجــود انطبــاع لــدى الطلبــة ببســاطة محتــوى بعــض 

املــواد، وبســهولة الحصــول عــىل درجــات وتقديــرات عاليــة.

ــة التدريــب العمــي لطلبــة كليــات إعــداد  3. كفاي

املعلمــني:

تعد الرتبية العملية املخترب الحقيقي ملعرفة قدرات 

الطلبة يف التدريس وكذلك لتطوير هذه القدرات وتنميتها 

كــام تعــد املحــك الحقيقــي ملصداقيــة النظريــات الرتبويــة 

التي تدرسها كليات اإلعداد، واملقصود بالكفاية هنا توافر 

املرفــني الرتبويــني ذوي الخــربة الطويلــة ملتابعــة الطالــب 

باستمرار يف مدارس التدريب ومساعدة املدرسة للطالب 

املعلــم )املطبــق( وتناســب عــدد الطــالب املتدربــني مــع 

عدد الحصص يف املدارس.

ومــن املالحــظ ضعــف إدراك دور املــرف ووظيفتــه 	 
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يف الرتبيــة امليدانيــة، وخدمــات التوجيــه التــي ميكــن 

أن يقدمهــا للطالــب املتــدرب، األمــر الــذي تحــول معــه 

إىل مجرد زيارة أو زيارتني، يحرض املرف منها حصة 

واحدة فقط للطالب، يستمع إليه ويسجل مالحظاته 

خــالل هــذه الزيــارة الخاطفــة ثــم يقــدر لــه درجــة وينتهــي 

األمر.

األخطر من ذلك أن هذه الرتبية امليدانية، مل تعد يف 	 

نظــر بعــض الطلبــة املختــرب الحقيقــي ملعرفــة قــدرات 

الطلبــة يف التعليــم ولتطويــر هــذه القــدرات وتنميتهــا.

العمليــة، 	  الرتبيــة  بأهميــة  عميــق  وعــي  هنــاك  ليــس 

حتــى لقــد أصبحــت جســامً بــال روح وخاصــة ملديــري 

ومعلمــي املــدارس االبتدائيــة، حيــث شــوهت قيمتهــا 

حتــى  قيمتهــا،  وافقدتهــا  أنفســهم  الطــالب  نظــر  يف 

بأنهــا مجــرد عمــل روتينــي  إليهــا األغلبيــة  ينظــر  أصبــح 

يقومــون بــه يف أضيــق الحــدود وبأقــل الجهــود، لذلــك 

أصبــح بعــض مديــري املــدارس ال يأمنــون عــىل طالبهــم 

مــن تســليمهم للطلبــة املطبقــني.

واقع تدريب املعلم أثناء الخدمة

أثنــاء الخدمــة فإنــه يتصــف مبــا  أمــا واقــع تدريــب املعلــم 

يــأيت:-

عمليــة روتينيــة إذ مــن املالحــظ أن التدريــب يتحــرك   .1

املضمــون. مــن  أكــرث  بالشــكليات  ويهتــم  بجمــود 

ال وجود لالبتكار يف تنفيذ الربامج التدريبية فهي غالباً   .2

مــا تكــون متكــررة وتقليديــة.

اإلعــداد لربامــج التدريــب ال يتوافــق يف معظــم األحيــان   .3

مــع احتياجــات املعلــم، وذلــك يشــري إىل أن املهتمــني 

بهــذا املجــال ال يعيشــون مشــاكل املعلمــني الواقعيــة 

تلــك الربامــج  فــان املعلمــني ال يجنــون مــن  وبالتــايل 

ســوى القليــل مــن الفائــدة.

الفصل الثالث

الثــاين يف  تــم ذكــره يف الفصــل  يف ضــوء ذلــك كلــه ومــا 

هــل مبقــدور  اآليت:  الســؤال  طــرح  الدراســة ميكــن  هــذه 

الربامــج الحاليــة بأســاليبها التقليديــة القامئــة وواقــع إدارات 

املــدارس والقامئــني عليهــا واملنــاخ االجتامعــي العــام ودور 

اســتغالل  املحــيل يف  املجتمــع  وأفــراد  األبــاء  وإمكانيــة 

تصنــع  إن  التعليميــة  للعمليــة  مصــادره وهيئاتــه كمصــادر 

ناجحــاً ومصلحــاً اجتامعيــاً  يفــرتض أن يكــون قائــداً  معلــامً 

نظــام  فــإن مراجعــة  تقــدم  مــا  عــىل  وقــدوة حســنة؟ وبنــاءاً 

تهيئــة املعلــم بهــدف تطويــره وتحديثــه يعــد فرضــاً وواجبــاً 

وطنيــاً ملــا يتضمنــه مــن تأثــري مبــارش يف مســتقبل البلــد، 

وهــذا يــربر تقديــم هــذه الرؤيــة لتطويــر تهيئــة املعلــم وهــو مــا 

إليــه: التوصــل  ابتغــت الدراســة 

املالمــح العامــة التــي ميكــن تحديدهــا يف رؤيــة تطويــر 

املعلــم وضــامن تحقيــق الجــودة يف تهيئتــه وتربيتــه، وهــذه 

الرؤيــة ميكــن تحديدهــا باملحــددات اآلتيــة:-

عملية اختيار املعلم.. 1

نظام وبرامج تهيئة املعلم.. 2

املدة الزمنية املحددة لتهيئة املعلم.. 3

تدريب املعلم أثناء الخدمة.. 4

وفيام يأيت عرض لهذه الرؤية لكل مام تقدم:-

1. عملية اختيار املعلم:

كبــرياً يف تهيئــة  التــي تلعــب دوراً  مــن العوامــل األساســية 

وانتقائــه  املعلــم  اختيــار  حســن  هــي  املســتقبل  معلــم 

الثانــوي،  التعليــم  كمعــدل  معينــة  معايــري  إىل  باالســتناد 

واملقابلة الشخصية، واختبارات القبول، والكشف الطبي، 

فضالً عن الكشف عن درجة اإلنتامء إىل املهنة، ومهارات 

النمــو املهنــي، والجانــب الفنــي والعلمــي للطالــب الــذي 

ســيصبح معلــامً، كــام ان شــهادة الرتخيــص ملزاولــة املهنــة 

التعليــم  أســتمرار  للمعلــم وضــامن  النمــو املهنــي  لتأكيــد 

املســتمر تعــد كلهــا مــن االمــور الالزمــة، )الكنــدري، 2002، 

ص 66(، إن نقطــة البدايــة يف أي برنامــج إلعــداد املعلــم 

هــي وضــع خطــة عمــل ســليمة الختيــار املعلمــني املمتازيــن 

تحقيــق  للرتبيــة  تكفــل  أهــم ســرتاتيجية  ذلــك ميثــل  إن  إذ 

أهدافهــا، ويف هــذا الصــدد فــإن الرؤيــة تؤكــد جانبــاً أساســياً 

هــو االنتقائيــة إذ إن اختيــار املعلــم يجــب أن يخضــع لعمليــة 

انتقائيــة ذات ضوابــط ومعايــري دقيقــة ويتوجــب إعــادة النظــر 

يف قواعد القبول املعمول بها حالياً، إذ ليس من املعقول 
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نتهــاون يف  الــذي  الوقــت  لرتبيــة ســليمة يف  نؤســس  أن 

عمليــة انتقــاء املعلــم، ومــن املتفــق عليــه، توافــر مواصفــات 

اجتامعيــة،  وانفعاليــة ونفســية  شــخصية عقليــة وجســمية 

عىل الرغم من صعوبة تحديد هذه الصفات ورمبا ستظل 

مشــكلة، ولعــل مــن أبــرز الصفــات التــي يجــب التأكيــد عــىل 

توافرهــا، والعمــل عــىل كشــفها الصفــات التــي أكدهــا مايــرز 

ومايــرز، )Myers and Myers, 1995(، وهــي مــا يــأيت:-

حامس واضح نحو مهنة التعليم.  .1

اتجاهات ايجابية نحو املهنة.  .2

عقلية علمية متفتحة.  .3

مهــارات عقليــة تســهل عــرض األفــكار وتوصيلهــا إىل   .4

باآلخــر. واالهتــامم  اآلخــر 

قدرة عىل التعامل مع اآلخر.  .5

يف  املواصفــات  تلــك  توفــر  مــن  التحقــق  وبهــدف 

يــأيت: مبــا  األخــذ  املعلــم 

)املقننــة(  واملقاييــس  باالختبــارات  أ-االســتعانة 

وميولــه. املتقــدم  اســتعدادات  عــن  للكشــف 

ب-الكشــف الطبــي للتأكــد مــن اللياقــة للعمــل مبهنــة 

التعليــم وتحديــد الــروط الطبيــة الالزمــة بذلــك.

التخصــص مبــا  مــادة  الدقيــق يف اختيــار  جـ-التوجيــه 

يتناســب مــع اســتعدادات املتقــدم وميولــه، )عبــد الجــواد، 

1999، ص31(.

متطلبات إنتقاء الطلبة املتقدمني للقبول يف كليات 

إعداد املعلمني إلعداد معلم املستقبل:

الطلبــة  انتقــاء  العــامل  لقــد أصبــح مألوفــاً يف معظــم دول 

بــني الحاصلــني عــىل الشــهادة اإلعداديــة  الجامعيــني مــن 

اختبــارات  الجامعــات  تلــك  تجــري  حيــث  األكادمييــة، 

للقبــول تركــز عــىل متطلبــات أساســية ورضوريــة للنجــاح يف 

باختبــارات االســتعداد  الجامعيــة، وتعــرف هــذه  الدراســة 

للدراســة الجامعيــة، حيــث إن كل كليــة تركــز عــىل تخصــص 

معــني فإنهــا تشــرتط حصــول املتقــدم عــىل درجــة محــددة 

ونظــراً  بهــا،  االلتحــاق  مــن  ليتمكــن  األســتعداد  إختبــار  يف 

فقــد  الكليــات املختلفــة،  الدراســة يف  الختــالف طبيعــة 

أدى ذلــك ببعــض الكليــات إىل وضــع رشوط خاصــة بهــا، 

الخاصــة عــىل متطلبــات رضوريــة  الــروط  وتعتمــد هــذه 

أمثلــة  ومــن  التخــرج،  بعــد  والعمــل  الدراســة  للنجــاح يف 

ذلــك كليــات الرتبيــة الرياضيــة واملوســيقية والفنيــة وغريهــا، 

تعتمــد عــىل  الكليــات  بهــذه  الخاصــة  الــروط  ذلــك ألن 

طبيعــة الدراســة بهــا، وعــىل نتائــج تحليــل العمــل أو املهنــة 

 ،)55.p ,2001 ,Hopkins( ،النجــاح فيهــا ومتطلبــات 

وإذا كانــت الجامعــات تجــري إختبــارات قبــول الطلبــة يف 

األستعداد للدراسة الجامعية أو يف مجاالت دراسية معينة 

مثل اللغة االنكليزية، واللغة العربية، والرياضيات، وغريها 

وتســتخدم درجــات هــذه االختبــارات يف قبــول الطلبــة يف 

كليات مختلفة وإذا كان ذلك مناسباً لدراسة التخصصات 

العلميــة والهندســية، إال أنــه غــري كاف للدراســة يف كليــات 

تأهيــل املعلمــني، ويرجــع ذلــك إىل عــدة أمــور أهمهــا:-

تأهيــل املعلمــني،  تعــدد االختصاصــات يف كليــات 

وتعــدد نوعيــة املتعلمــني الذيــن ســيتعامل معهــم املتعلــم، 

ورضورة توفــر خصائــص معينــة لــدى طلبــة كليــات املعلمني 

اإلعــداد  برامــج  خــالل  مــن  وتنميتهــا  التــي ميكــن صقلهــا 

الرتبــوي، )p ,1986 ,Holmes.94(، وبنــاًء عــىل ذلــك 

فــإن الرتكيــز عــىل التخصــص فقــط ال يضمــن نجــاح املعلــم 

يف عملــه، ويف كثــري مــن الحــاالت ترجــع نتائــج الطلبــة إىل 

إســتعدادات املعلــم  وليــس إىل  مســتوياتهم وإمكاناتهــم 

وكفاياتــه، مــع أنــه أحــد األطــراف املســؤولة عــن تلــك النتائــج، 

ورشوط  أســاليب  املعلمــني  إعــداد  كليــات  وتســتخدم 

مختلفــة لقبــول طلبتهــا، ويعتمــد ذلــك عــىل كل مــن تحليــل 

املهنة ومتطلباتها، وخصائص املعلم الناجح، والدراسات 

التي أجريت يف هذا املجال أثبتت أنه يشرتط يف املعلم 

الناجــح التمتــع بقــدرات معرفيــة تخصصيــة وقــدرات لغويــة 

ومهارات اجتامعية وسامت شخصية معينة، مثل: السيطرة 

واإلجتامعــي،  اإلنفعــايل  واالتــزان  املســؤولية،  وتحمــل 

والقيــادة، والتعــاون، والثقــة بالنفــس، واملرونــة والتواصــل 

 ,1990  ,Apple( املهنــة،  وأخالقيــات  واملوضوعيــة، 

p.103(، وتوصلــت بحــوث أخــرى إىل رضورة توفــر ثالثــة 

جوانــب هــي: جانــب معــريف )تخصــص( وجانــب انفعــايل 

اجتامعــي،  وجانــب  ســلويك(،  إتــزان   - )قيــادة – جديــة 

)مرونة–تواصل موضوعية–وعالقات إجتامعية(، بينام تركز 
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نتائــج بحــوث أخــرى عــىل رضورة توفــر الــذكاء االجتامعــي، 

املبــادأة، روح الدعابــة، والقــدرة عــىل اتخــاذ القــرار، واإلتجاه 

نحــو مهنــة التعليــم، فضــالً عــن التخصــص، واملظهــر العــام 

 ,1998 ,Kerka( والخلــو مــن العيــوب الجســمية والحســية

القبــول  إجــراءات  الدراســات  إحــدى  وتصــف   ،)71.P

ونــرص، 2000(،  )الدمنهــوري  اليابــان،  بهــا يف  املعمــول 

الراغبــني  بحســن اختيــار الطلبــة  كبــرياً  التــي تهتــم اهتاممــاً 

يف االلتحــاق بكليــة الرتبيــة فتحــدد اختبــارات مقننــة هدفهــا 

توحيــد أو تقريــب مســتوى املقبولــني بــني الكليــات، ويعــد 

النجاح يف هذه اإلختبارات هو يف الغالب املعيار الوحيد 

للقبــول بالجامعــات، ومــن أهــم إختبــارات القبــول بكليــات 

إعــداد املعلمــني اليابانيــة مــا يــأيت:

اختبارات القبول التحصيلية القومية العامة.. 1

اختبارات القبول الخاصة بكليات إعداد املعلمني.. 2

املقابالت الشخصية.. 3

اختبار املهارات العملية.. 4

اختبارات املقال.. 5

2000، ص . 6 ونــرص،  )الدمنهــوري  الدقــة.  اختبــارات 

.)78

للقبــول  اختبــارات  مــا ســبق ميكــن وضــع  ويف ضــوء 

بكليــات إعــداد املعلمــني، ضمــن املحــاور الثالثــة اآلتيــة:-

بإختبــارات  ويقــاس  األساســية:  املتطلبــات  1. محــور 

اإلســتعداد العــام للدراســة الجامعيــة، ويركــز عــىل قــدرات 

الفهــم واالســتدالل، ثــم يتبعهــا اختبــارات إســتعداد خاصــة 

يف مجال اللغة العربية خاصة ثم كل وحسب االختصاص 

الــذي يرغبــه، عــىل أن يضــع هــذه االختبــارات ويــرف عليهــا 

األختبــارات  وخــرباء يف  أســاتذة  القبــول  نتائــج  يصــدر  و 

واملقاييــس.

2. محــور املتطلبــات الشــخصية االجتامعيــة: ويقــاس 

بإختبــارات نفســية لقيــاس ســامت الشــخصية واملهــارات 

االجتامعيــة واالتجــاه نحــو مهنــة التعليــم.

ــة: ويقــاس بإجــراء مقابــالت  ــات النوعي ــور املتطلب 3. مح

املعوقــات  مــن  والخلــو  العــام،  املظهــر  بشــأن  شــخصية 

املناقشــة  عــىل  والقــدرة  والعصبيــة  والحســية  الجســمية 

ويتطلــب  الــخ،  واللباقــة …  الجهــوري  والصــوت  والحــوار 

هــذا املطلــب وضــع إختبــارات مختلفــة وتجريبهــا وتعديلهــا 

والتأكــد مــن صالحيتهــا قبــل إســتخدامها يف هــذا املجــال 

كــام هــو معــروف )الكنــدري، 2002، ص 21(.

2. نظام وبرامج تهيئة املعلم:

تتوقف نوعية املعلم عىل نوعية ما حصل عليه من إعداد 

وتدريــب كــام تتوقــف فاعليــة التعليــم إىل حــد كبــري عــىل 

فاعليــة املعلــم، ومــن ثــم عــىل إعــداده، وتســري عمليــة إعداد 

املعلــم يف كل دول العــامل وفقــاً لنظامــني شــائعني هــام:-

)Integrated System( النظام األول: النظام التكامي

وفيــه يــدرس الطالــب املعلــم املــواد التخصصيــة جنبــاً اىل 

جنب مع املواد املهنية حيث يكون الرتكيز عىل )متهني( 

كل مــا يتعلمــه الطالــب.

 Consecutive( النظام الثاين: النظام التتابعي

)System

وفيــه يتخصــص الطالــب يف ميــدان مــن مياديــن املعرفــة 

خالل دراسته الجامعية ليلتحق عقب حصوله عىل الدرجة 

الجامعية األوىل مبؤسسة إلعداد املعلم تتوىل أمر إعداده 

املهنــي األمــر الــذي تصبــح فيــه مســألة )االرتبــاط والتكامــل( 

التخصــيص واملهنــي محــل شــك وريبــة،  بــني اإلعداديــن 

فضــالً عــن كونــه ال يتــالءم مــع الدعــاوى املعــارصة بالتأكيــد 

عىل حتمية متهني التعليم )P ,1998,Kerka.62(، ومن 

ثم فإن النظام التكاميل يعد النظام األمثل لإلعداد رشيطة 

تطبيقــه بالشــكل املنشــود، ويف كليــات إعــداد املعلمــني 

)الرتبيــة والرتبيــة األســاس(، يســري نظــام التهيئــة وفــق النظــام 

التكامــيل، حيــث يتضمــن الربنامــج أربــع مكونــات هــي:

يكــون  العلمــي: وفيــه  التخصــص  املكــون األول: 

أو  مــواد متجانســة  أو مجموعــة  مــادة بعينهــا  الرتكيــز عــىل 

مســتقبالً. بتدريســها  املعلــم  ســيقوم  متقاربــة 

ــة: وتشــمل دراســة  ــواد املهني ــاين: امل ــون الث املك

تكســب  التــي  والنفســية  الرتبويــة  املــواد  مــن  مجموعــة 

الطالــب املعلــم القــدرة عــىل فهــم بيئــة التعلــم – داخــل 

املدرســة وخارجهــا – ومعرفــة وفهــم األدوار املتوقعــة منــه 

وكيفيــة االضطــالع بهــا بكفــاءة وأقتــدار )مهــارات أدائيــة يف 
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التدريــس(.

املكــون الثالــث: الثقافــة العامة: وتضــم بعــض املــواد 

التي تتيح للطالب املعلم تفتحاً ذهنياً وتبرصاً يفوق حدود 

التخصص الدقيق.

وتأسيساً عىل ما تقدم يف هذا الجانب ميكن توضيح 

التصورات اآلتية للنظر يف تطوير هذا الجانب من جوانب 

تهيئة املعلم:

)النظــام  أســلوب  تبنــي  رضورة  عــىل  التأكيــد   -1

التكامــيل( مــع تحقيــق التنســيق الحقيقــي بــني مــواد املنهــج 

تــاليف  يكفــل  مبــا  املهنيــة  واملــواد  التخصصيــة  العلميــة 

حاليــاً. املوجــودة  املقالــب 

 وميكن بهذا املجال إقرتاح ما يأيت:-

إجراء مراجعة ألهداف املواد الدراسية ومحتواها يف  أ. 

ضــوء طبيعــة وأهــداف تهيئــة املعلــم وأهدافــه واألدوار 

املتوقعــة منــه.

تشكيل لجان علمية من أعضاء هيئة التدريس يف كل  ب. 

مــن مــواد التخصــص واملــواد املهنيــة بهــدف البحــث 

يف شــكل التنســيق املطلــوب بــني تلــك املــواد وكيفيــة 

تنفيذه.

أن يضــاف إىل مــواد برنامــج اإلعــداد مــواد موضوعــات  ج. 

حديثــة تســهم يف أن يكــون )معلــم املســتقبل( متمكنــاً 

مــن توظيــف الحاســب اآليل، وتنميــة األبــداع واإلرشــاد 

البيئيــة والرتبيــة الخاصــة إىل غــري  والتوجيــه، والرتبيــة 

تفرضهــا طبيعــة  التــي  الحيويــة  املجــاالت  مــن  ذلــك 

العــرص وتحوالتــه املتســارعة.

إعطــاء أهميــة متزايــدة مــن خــالل كل املــواد الدراســية  د. 

نحو تنمية روح التجريب لدى الطالب املعلم والقدرة 

هــو  مــا  ومتابعــة كل  وتجديدهــا  تنميــة معارفــه  عــىل 

جديــد.

ــة: الرتبيــة العمليــة  ــة العملي ــع: الرتبي ــون الراب  املك

كمرحلــة هامــة ورضوريــة مــن مراحــل تهيئــة املعلمــني، وهــي 

تلــك الفــرتة الزمنيــة التــي يســمح فيهــا للطلبــة بالتحقــق مــن 

صالحيــة وعمليــة إعدادهــم النظــري نفســياً وإداريــاً لخــربات 

الحقيقيــة، تحــت إرشاف  الدراســية  القاعــات  ومتطلبــات 

وتوجيه مربني مؤهلني، )الريف، 1999، ص 88(، وفيام 

األدبيــات املتعلقــة  فــإن  العمليــة،  الرتبيــة  بتنظيــم  يتعلــق 

بهــذا املوضــوع والتجــارب واالتجاهــات العامليــة التي ميكن 

اإلفــادة منهــا تؤكــد – يف مجملهــا – األفــكار اآلتيــة:

إطالــة املــدة التــي يقضيهــا الطالــب املعلــم يف الرتبيــة   -1

العملية )اال تقل عن عام كامل(، من منطلق أنه كلام 

ذلــك  فــإن  التدريــب  كافيــاً يف  وقتــاً  املعلــم  قــى 

مناســب،  بشــكل  عملــه  مــن مامرســة  ســوف ميكنــه 

.)44.p ,1990 ,Andrew(

تفــرغ الطالــب خــالل فــرتة الرتبيــة العمليــة ملــدة كافيــة   -2

بواقــع ثالثــة أيــام متتاليــة يقضيهــا الطالــب يف التطبيــق 

كامــل  بشــكل  التدريــس  مســؤولية  خاللهــا  يتحمــل 

ويشــارك يف جميــع األنشــطة املدرســية.

يكمــل الطالــب يف كليتــه مــا لديــه مــن مقــررات منهجيــة   -3

خــالل العــام األخــري بواقــع يومــني متتاليــني يف الكليــة، 

وهذا من شأنه أن يقلل الفجوة بني ما يتعلمه الطالب 

نظريــا يف الكليــة، ومــا يقــوم بــه تجريبيــاً وتطبيقيــاً يف 

عــىل  مركــزاً  النظــري  اإلعــداد  يجعــل  مــام  املدرســة 

التأهيــل للتطبيــق.

تنويــع األنشــطة التــي يقــوم بهــا الطالــب املعلــم بحيــث   -4

تشــمل:

املعلــم  الطالــب  يقــوم  إذ  املشــاهدة  مرحلــة  )أ( 

مــن  عــدد  بواقــع  املدرســة  داخــل  يجــري  مــا  مبشــاهدة 

تحديدهــا. يتــم  الســاعات 

يتــم  بــأن  )ب( مرحلــة تقويــم الطلبــة لبعضهــم وذلــك 

الطلبــة املعلمــني يف املدرســة  بــني  فيــام  تنــاوب األدوار 

زمالئــه  أمــام  بالتدريــس  الطلبــة  أحــد  يقــوم  إذ  الواحــدة، 

يف أحــد الصفــوف وقــد يتــم تصويــر هــذا الــدرس ليتســنى 

تجــري  ثــم  بنفســه،  تدريســه  يشــاهد  أن  للطالــب املعلــم 

عمليــة تقويــم الــدرس ذاتيــاً وجامعيــاً، وذلــك بواقــع عدد من 

الساعات يتم تحديدها أثناء الفرتة، وذلك بإرشاف مرف 

الكليــة واملعلــم املتعــاون يف املدرســة.

5- التدقيــق يف اختيــار املرفــني ممــن تتوافــر فيهــم 

الخصائص الشخصية املناسبة والخربات امليدانية الوفرية 

فضــالً عــن التميــز أكادمييــاً وذلــك مــن ناحيــة:

ممــن لهــم القــدرة عــىل دقــة املالحظــة وعــىل مناقشــة  أ. 
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وتحليلــه. ونقــده  املتــدرب  الطالــب 

بالتطبيــق  تتعلــق  ومفاهيــم  بأفــكار  الطالــب  تزويــد  ب. 

الراجعــة. والتغذيــة  باملالحظــات  وتزويــده 

عقد حلقات نقاش فردية وجامعية لتوضيح مستوياتهم  ج. 

وتقدمهــم وتقديــم املقرتحــات الرضوريــة لتحقيــق النمــو 

املســتمر يف مهارات التعليم وتذليل الصعوبات.

التدريــس  مــن أعضــاء هيئــة  6- تعيــني مــرف مقيــم 

املتدربــني  الطلبــة  ملتابعــة  مدرســة،  كل  يف  بالكليــة 

والتنســيق بــني الكليــة واملدرســة، ذلــك مــن شــأنه تحقيــق 

مناذج كبرية بني وزاريت الرتبية والتعليم العايل وبني ما هو 

نظــري وعمــيل وبــني الواقــع والطمــوح الــذي نأملــه، وتحقيــق 

التعــاون والتكامــل املنشــودين.

7- التدقيــق يف اختيــار مــدارس التطبيــق وذلــك يف 

ضوء معايري معينة مثل املوقع وتوفر املعلمني االكفاء من 

الذيــن يحملــون اتجاهــاً طيبــاً نحــو مهنــة التعليــم واملشــهود 

لهــم بالجديــة واإلخــالص يف العمــل، متيــز اإلدارة وكفاءتهــا، 

توفــر اإلمكانيــات والتجهيــزات.. إىل غــري ذلــك مــن املعايري.

8- تحضري كتيب تقوم به لجنة من هيئة التدريس يف 

الكليــة املرفــة عــىل التطبيــق يتضمــن ضوابــط وتعليــامت 

الرتبية العملية تحدد من خالله مسؤوليات وأدوار وحقوق 

واملعلــم  الكليــة  ومــرف  املتــدرب  الطالــب  مــن  كل 

املتعــاون ومديــر املدرســة، كــام يتضمــن االمتيــازات التــي 

ســيحصل عليهــا املعلــم املتعــاون عــىل مــا يبذلــه مــن جهود 

ســواء كانــت ماديــة بزيــادة نســبة الراتــب أو معنويــة بإعطائــه 

فرصة يف القبول يف الدراســات العليا أو اإليفادات خارج 

تبنــي  إليــه، ذلــك كلــه ميكــن أن يتحقــق عنــد  البــالد، ومــا 

فلسفة جديدة للرتبية العملية، فضالً عن انتهاج أساليب 

واجــراءات جديــدة مــن شــأنها تحقيــق التطويــر املنشــود.

 3. املدة الزمنية املحددة لتهيئة املعلم 

)مدة برنامج اإلعداد(

 املــدة التــي يقضيهــا الطالــب املعلــم يف كليــات التأهيــل 

حاليــاً )كليــات الرتبية–كليــات الرتبيــة األساســية( هــي أربــع 

اإلعــداد  لتحديــد ســنوات  متنــام  اتجــاه  هنــاك  ســنوات، 

لتصبــح خمــس ســنوات عــىل أقــل تقديــر، ويكفــي للتدليــل 

 )300( مــن  أكــرث  إىل  اإلشــارة  التوجــه  هــذا  )قــوة(  عــىل 

مؤسســة لتهيئــة املعلــم يف الواليــات املتحــدة )كمثــال(، 

عــام  إضافــة  إىل  املاضيــة  الســنوات  خــالل  عمــدت  قــد 

خامــس، وأحيانــاً ســادس إىل برنامــج التهيئــة للحصــول عــىل 

البكالوريوس )الكندري، 2002، ص26(، لقد أشــار ســورز 

)التعليــم يف  بعنــوان  دراســته  1999(، يف   ,Soares(

األلفيــة الجديــدة(، إىل رضورة التفكــري الجــدي يف متديــد 

برنامــج تهيئــة املعلــم، ليصبــح ســت ســنوات بهــدف إعــداد 

نوعيــة جديــدة مــن املعلمــني لعــرص معلومــايت تكنولوجــي 

قــادرة  تربويــة  إدارة  عــىل وجــود  الرتكيــز  مــع رضورة  جديــد 

عــىل قيــادة املــدارس وتوجيــه املعلمــني، )دويغــر، 1993، 

الدراســة  ص51(، وتجــدر اإلشــارة إىل أن مســالة تحديــد 

مبؤسســات تأهيــل املعلــم قــد حظيــت بأهتــامم العديــد 

مــن الدراســات، خاصــة فيــام يتعلــق مبقارنــة خريجــي نظــام 

الخمــس ســنوات بأقرانهــم مــن خريجــي الربامــج التقليديــة 

ذات األربــع ســنوات، ولرمبــا مــن املفيــد يف هــذه الدراســة 

بعــض مــن نتائــج تلــك الدراســات املتمثلــة مبــا يــأيت:-

إن الربامــج املوســعة )ذات الخمــس ســنوات( تجــذب . 1

نوعيــة مــن الطلبــة املتميزيــن.

أن نظــام اإلعــداد يف الربامــج املوســعة يزيــد مــن كفــاءة . 2

مــا يتعلمــه الطالــب املعلــم عــن مهنــة التعليــم، وكيفيــة 

االضطــالع بها.

أن خريجــي الربامــج املوســعة أعــىل قابليــة لإلســتمرار . 3

الربامــج  مــن خريجــي  أقرانهــم  مــن  التعليــم  يف مهنــة 

مــن ذات املؤسســة. التقليديــة 

بالرضــا . 4 شــعوراً  أكــرث  املوســعة  الربامــج  خريجــي  أن 

التقليديــة  الربامــج  مــن خريجــي  أقرانهــم  مــن  املهنــي 

.)48  .P  ,1990  ,Andrew( ،املؤسســة ذات  مــن 

الدراســة  متديــد  فــإن  اإلعتبــارات  تلــك  ضــوء  ويف 

الجامعيــة يف كليــات الرتبيــة األساســية مــن أربــع إىل خمــس 

ســنوات يتطلــب دراســة متعمقــة ونظــرة جديــة ملــا ســوف 

يسهم ذلك يف تحقيق مستوى عال من التهيئة ويف تعميق 

الجانــب الرتبــوي فضــالً عــن منــح عــام كامــل للرتبيــة العمليــة 

بحسب فلسفة جديدة واجراءات جديدة كام ورد مسبقاً، 

وأن هذا التمديد سوف يؤدي إىل إعادة النظر يف مكونات 
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برنامــج التهيئــة والســاعات املخصصــة لــكل مكــون بحيــث 

يخصص للمواد التخصصية مثالً نسبة مئوية من الساعات 

تقــدر )60%(، مــن الخطــة ومتثــل املــواد الرتبويــة مبــا نســبته 

)40%(، بضمنهــا الرتبيــة العمليــة واملــواد الثقافيــة، كــام 

اتخــاذ بعــض اإلجــراءات املشــجعة لجــذب  يتعــني رضورة 

احتســاب  اإلعــداد  بكليــات  لإللتحــاق  الجيــدة  العنــارص 

الســنة الخامســة يف الكليــة هــي مــن ضمــن ســنوات الخدمــة 

الوظيفيــة بعــد التخــرج فيــام لــو عمــل بالتعليــم ومنحــه مكافأة 

شــهرية طــوال العــام الخامــس مــن الدراســة، وبذلــك نضمــن 

انخــراط املتخرجــني يف ســلك التعليــم.

4. تدريب املعلم أثناء الخدمة )التدريب أثناء الخدمة(

تشــري أدبيــات الرتبيــة إىل أن التدريــب أثنــاء الخدمــة ليــس 

بهــدف معالجــة القصــور يف التهيئــة قبــل الخدمــة فحســب 

وإمنــا ينظــر إليــه عــىل أنــه جــزء مــن الرتبيــة املســتمرة للمعلــم 

طيلــة مامرســته للمهنــة، إذ يتــم مــن خاللــه تحديــث معــارف 

املعلمني، وصقل خرباتهم ومهاراتهم املهنية بهدف جعل 

التعليــم مهنــة وتحســني فاعليــة العمليــة التعليميــة، وتشــري 

نتائج األبحاث إىل أنه كلام زاد التدريب الذي يتلقاه املعلم 

فإنه سوف يستمر يف مزاولة مهنة التعليم ملدة أطول، كام 

يعــد التدريــب مفتاحــاً لنجــاح األفــراد واملؤسســات العلميــة 

والرتبويــة واالقتصادية..الــخ، ويؤكــد كريــج وكرافــت وبلســس 

التدريــب  أن   )1998  ,Craig & Plessis, Kraft(

املســتمر للمعلــم مــن شــأنه أن يســاهم يف تغيــري ســلوكيات 

الطــالب، ومــن ثــم تطــور أدائهــم التدريــي، يف حــني يبــني 

أثنــاء الخدمــة للمعلمــني  )Brien 2001,(، أن التدريــب 

يف نيوزيلنــدا خــالل املــدة )1989 – 2000(، كان لــه دور 

حاسم وفاعل يف النمو املهني، وإعادة التأهيل للمعلمني 

اليــوم  يناســب معلــم  مــا  أن  )الكنــدري،2002، ص63(، 

عــىل ضــوء التحديــات املعــارصة لتهيئــة املعلــم مــن تدريــب 

 Professional( هــو اســتحداث مــدارس للنمــو املهنــي

معمــل  مبثابــة  تكــون   ،)Development Schools

للتجديــد الرتبــوي والتدريــب املهنــي، وهــذا توجــه تربــوي 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة، فقــد  آخــذ يف اإلنتشــار يف 

اســتحدثت جامعــة )ترينتــي( األمريكيــة عــام 1992، فكــرة 

 Smart Schools(( )الذكيــة )املــدارس  أطلــق عليهــا 

Koppich(, 2000(، وبحلــول عــام 1996 أصبحــت )96( 

مدرســة مــن مــدارس الواليــة )ســان انطونيــو( األمريكيــة أعضــاء 

يف )شــبكة املــدارس الذكيــة(، واملدرســة الذكيــة مؤسســة 

بتأهيــل معلــم املســتقبل وتدريبــه وتتخــذ  تعنــي  تعليميــة 

شــعاراً يقــول: »إن مــا نتصــوره األن اســتثناء يتعــني أن يصبــح 

فــإن  الشــعار إىل حقيقــة  هــذا  ولتحويــل  القاعــدة«،  هــو 

هــذه املــدارس تتبنــى فلســفة تقــوم عــىل االشــرتاك الفاعــل 

للتالميــذ يف عمليتــي التعليــم والتعلــم، وانتهــاج أســلوب 

فريــق العمــل مــن املعلمــني واملتعلمــني وتبنــي أســاليب 

 ،)66.p ,2000 ,Koppich( يف التقويم )حديثة وأصيلة(

ولتحقيق مثل هذا التوجه يرى الباحث أن يتم التنسيق بني 

الكليات ووزارة الرتبية لتحقيق نوع من املساهمة أو )رشكة( 

يف اإلعــداد الفعــال ملعلمــي املســتقبل، ســواء كانــوا مــن 

الطلبــة املعلمــني أم مــن املعلمــني املؤهلــني.

النتائج

الرتبية العملية ودورها الفاعل يف تهيئة وبناء املعلم.  -1

الرؤيــة املســتقبلية الواضحــة للمناهــج الدراســية يف   -2

املعلــم. وتأهيــل  تهيئــة  كليــات 

الطلبــة يف  قبــول  العــايل يف  التعليــم  اســرتاتيجيات   -3

والقابليــات. القــدرات  ضــوء  يف  الجامعــة 

التوصيات

ويف ضوء ما تقدم يف هذا املجال ميكن تقديم التوصيات 

التالية:

الــذات  ترتكــز عــىل تطويــر  برامــج تدريبيــة  اســتحداث   -1

والتفكــري األبداعــي ومهــارات الحــوار واألقنــاع ومهــارات 

التوجيــه.

مواكبــة األمــم التــي ابتــدأت بتطويــر امللــكات التعليميــة   -2

لــذوي  امليدانيــة  الزيــارات  خــالل  مــن  وذلــك  لهــا، 

االختصاصات املختلفة يف العلوم الرتبوية والنفسية 

وطرائــق التدريــس، مبــا يــؤدي إىل الخــروج مــن رشنقــة 

التقليديــة والجمــود يف تهيئــة املعلــم وتأهيلــه مهنيــاً، 

ومبا يرثي العمل ويطوره. وذلك مبا يتناسب وأهداف 
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مجتمعنا.

التطويــر مبــا  مجــال  الصالحيــات املوســعة يف  منــح   -3

ينعكــس إيجابــاً عــىل روح األبــداع والتفكــري الخــالق يف 

املــدارس والجامعــات، فقــد ثبــت بالبحــث والتحليــل 

ففــي  والرتبيــة،  الدميقراطيــة  بــني  وثيقــة  مثــة عالقــة 

املنــاخ املــدريس أو الجامعــي الدميقراطــي تكتشــف 

القــدرات األبداعيــة وتنمــو القابليــات وبذلــك يتحقــق 

الــذي لطاملــا ســعينا إىل تحقيقــه. الهــدف الرتبــوي 

ينبغــي االهتــامم الكبــري باملعلــم الجديــد الــذي يلتحــق   -4

باملهنة للمرة األوىل وذلك ألن السنة األوىل يف حياته 

تكــون فاصلــة، ولهــا أثــر تشــكييل عــىل تكويــن شــخصيته 

خاصــة اتجاهاتــه نحــو املهنــة.

املصادر واملراجع

1- البيــالوي، حســن حســني، )2004(، تطويــر كليــات الرتبيــة يف ضــوء 

املعايــري العامليــة للجــودة »االعتــامد الرتبــوي«، املؤمتــر العلمــي 

لقســم أصــول الرتبيــة بعنــوان التعليــم والتنميــة املســتدمية، كليــة 

الرتبيــة- جامعــة الزقازيــق.

2- التــل، ســعيد، الرتبيــة والتعليــم يف األردن نظريــة وواقــع وطموحــات، 

عــامن، االردن، 1998.

3- حســن، عبــد عــيل محمــد، برنامــج مقــرتح لتفعيــل أدوار أوليــاء األمــور 

الرتبيــة  الرتبيــة،  كليــة  التعليمية/التعلميــة، مجلــة  العمليــة  يف 

العــدد  الثــاين،  املجلــد  عــني شــمس،  النفــس، جامعــة  وعلــم 

.1999 ،)32(

للمناهــج املدرســية،  رؤيــة مســتقبلية  4- حســن، عبــد عــيل محمــد، 

مجلــة العلــوم الرتبويــة والنفســية، املجلــد الثــاين، العــدد الرابــع، 

البحريــن، 2001.

5- الدمنهوري، عمر ونرص، محمد، تصور مقرتح لنظام القبول بكليات 

الرتبيــة يف مــرص يف ضــوء بعــض االتجاهــات املعــارصة، دراســة 

تحليليــة مقارنــة، املؤمتــر العلمــي الثــاين، كليــة الرتبيــة، جامعــة 

اســيوط، جمهوريــة مــرص العربيــة، 2000.

6- دويغر، ليىل محمد، التكامل بني مناهج التعليم الثانوي والجامعي 

الرتبيــة املعــارصة، االســكندرية،  النظريــة والتطبيــق، مجلــة  بــني 

العــدد الثامــن والعــرون، الســنة العــارشة، 1993.

7- الريــف، حســن، التعليــم واســتيعاب التكنلوجيــا الحديثــة، ورقــة 

عمل مقدمة إىل ندوة مستقبل الرتبية العربية يف ظل العوملة، 

التحديــات والفــرص املنعقــدة يف جامعــة البحريــن، كليــة الرتبيــة، 

الصخــري، 1999.

8- عايــل، حســن وعويــد، عبــد الحميــد، )2003(، االتجاهــات الحديثــة 

يف إعــداد املعلــم يف مراحــل التعليــم العــام يف ضــوء التحــوالت 

العاملية، مجلة البحوث النفسية والرتبوية، كلية الرتبية -جامعة 

املنوفية.

9- عبــد الجــواد، نــور الديــن محمــد، ومــوىل، مصطفــى محمــد، مهنــة 

التعليــم يف دول الخليــج العربيــة، الريــاض، مكتــب الرتبيــة العريب 

لــدول الخليــج، 1999.

الواقــع  الكويــت  إعــداد املعلــم يف  يوســف،  الكنــدري، جاســم   -10

واملأمــول، مجلــة العلــوم الرتبويــة والنفســية، املجلــد 3، العــدد 

.2002 ،3

11- املتويل، اسامعيل بدير، )2004(، رؤية مستقبلية لكليات الرتبية 

يف ضــوء إطــار مرجعــي لالعتــامد األكادميــي، رســالة دكتــوراه غــري 

منشــورة، كليــة الرتبيــة باملنصورة.

1. Andrew, M.D. Differences between gradutes of 4- year 
and 5- year teacher preparation programs. Jurnal of 
Teacher Education , 41, (2), 1990.

2. Apple , M.W. Ideology and curriculum (second ediri-
on) New York: Routledge. 1990.

3. Arthur – E, Wise, “Creating a high – quality teaching 
force”, Journal of Educational leadershib, (2001).

4. Holmes Group Executive Board, Tomorrow‘s teachers, 
Areport of the Holmes Group. East lansing , 1986.

5. Hopkins , G. Teaching Citizenships , five themes , (on 
line) http: llwww. Education- world. comLa curr L cirr 
008. shtml. 28\ 03\2001.

6. Kerka, S. life and work in atechnological, society. ERIC 
Digest, No. 147. hrrpll www. Ed. gov l databases IERIC 
Digests\ ed 368892. Htmt. 1998.

7. Koppich, J.E- Trinity university , preparing geachers 
for tomorrows’ schools studies of Excellence in teacher 
Education, preparation in a Five – year program , New 
York , 2000.

8. Linda Darling and Others, A Guide for panel Members 
for preservice Teacher, Education program Accredita-
tion, Washington, U.S.A., (2002).



سبث أسرراثيسابتمسرهسررنثفر را س 142

حياة الشيخ رحمت الله الكريانوي

الدكتور أخرت عامل
مركز الدراسات العربية واإلفرقية، جامعة جواهر الل نهرو، نيو دلهي الهند
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لقد أنجبت الهند عدداً كبرياً من العلامء والدعاة الذين 
قامــوا مبســاهمتهم يف مختلــف مجــاالت العلــوم اإلســالمية 

من التفسري والحديث والفقه واملنطق والفلسفة والتاريخ 

والســرية، شــهد لهــم علــامء العــرب بفضلهــم، وعكفــوا عــىل 

ويقتبســون  وأفكارهــم  آرائهــم  ينقلــون  ومؤلفاتهــم  كتبهــم 

عباراتهــم ويســتدلون ويحتجــون بهــا، وقــد أنجبــت كذلــك 

الفكــر  الــذكاء وخصوبــة  نظريهــم يف  يوجــد  فلــام  علــامء 

واالبتــكار العلمــي، وأنجبــت كذلــك فضــالء ال يضارعوهــم 

واالنتاجــات  املؤلفــات  كــرثة  يف  واألخــرى  البــالد  رجــال 

يتفــردون يف  رجــاال  امللــوك  مــن  أنتجــت  وقــد  العلميــة، 

حســن سياســتهم وتنظيمهــم للدولــة وســن القوانــني العادلــة 

بــني  الخلقيــة والعلميــة والعمليــة والجمــع  ويف فضائلهــم 

الديــن والدنيــا.

اللــه  رحمــت  الشــيخ  البارزيــن  العلــامء  هــؤالء  ومــن 

العقائــد  الــرّد عــىل  بــارزاً يف  الــذي لعــب دوراً  الكريانــوي 

الباطلــة املســيحية مل يســبق أحــد إليــه مــن قبــل، وأىت يف 

ذلــك بالحجــج والرباهــني القاطعــة، ولقــى خصومــه بيــده مــن 

الهزمية ما مل يلقوه من قبل، وانتهت إليه الرئاسة يف هذا 

ــه معــارصوه وأقرانــه وعلــامء العــامل اإلســالمي  الفــن. ســلم لـ

بإمامتــه وزعامتــه يف هــذا املوضــوع. إنــه وقــف يف الدفــاع 

الثقــة إىل  الحــق والباطــل وإعــادة  عــن اإلســالم ومتحيــص 

نفوس املســلمني ورفع معنوياتهم واعتزازهم بفضل دينهم 

عىل األديان كلها وإعجاز كتابهم وخلود رسالة نبيهم صىل 

الله عليه وســلم يف أحوال رهيبة وســاعات عصيبة، ووقف 

يف وجــه الخصــوم الذيــن كانــوا ينتمــون إىل الفاتحــني الذيــن 

بأكــرب ســلطة وقــوة يف ذلــك العــرص وحكومــات  يتمتعــون 

قويــة ومملكــة ال تغــرب فيهــا الشــمس ومدنيــة زاهــرة دافقــة 

بالحيــاة والنشــاط. وبالعكــس كان هــو ينتمــى إىل شــعب 

جريــح القلــب والجســم، متحطــم األعصــاب، ضعيــف الثقــة 

برتاثه وأمجاده يعيش يف عزلة عن العامل ينظر إليه اإلنجليز 

كاملنافس الطبيعي الوحيد والخطر الحقيقي عىل زحفهم 

وتقدمهــم يف آســيا وأفريقيــا بصفــة عامــة ويف شــبه القــارة 

النصــارى  القســوس  انتــر  وقــد  بصفــة خاصــة.  الهنديــة 

وقراهــا  الهنــد  مــدن  يف  الهنــود  واملتنــرصون  األوربيــون 

بحامس زائد ونشاط كبري يدعون إىل النرصانية، ويصممون 

عىل إبدال أديان الهنود واعتناقهم بالنرصانية الن املنرصين 

أيقنــوا أن الهنــود وخاصــة املســلمني ال يســتطيعون مقاومــة 

الدعــاة النصــارى وليــس لهــم القــدرة عــىل رد اعرتاضاتهــم 

عــىل اإلســالم دالئلهــم الن الدعــاة النصــارة واألوروبيــني كانــوا 

وعــىل  اإلنجليزيــة وعناياتهــا  الحكومــة  يتمتعــون مبعونــات 

الرغــم مــن ذلــك واجهــت الشــعوب الهنديــة عامــة والشــعب 

املســلم خاصــة تحدياتهــم ودعوتهــم التنصرييــة وجهــا لوجــه.

أيامــه البدائيــة: بــدأ الشــيخ تعليمــه يف السادســة مــن 

عمره يف قريته عىل والده، وملا بلغ الثاين عرة من عمره 

الفارســية، وقــرأ كتــب  اللغــة  الكريــم، وأتقــن  القــرآن  حفــظ 

الريعــة اإلســالمية واللغــة العربيــة عــىل أفــراد عائلتــه يف 

منطقــة »كريانــة«، ثــم ارتحــل إىل »دهــيل« لطلــب العلــوم 

األســتاذ محمــد حيــات وســكن  فالتحــق مبدرســة  العاليــة 

يف مبناهــا واشــتغل يف دراســاته حتــى أخــذ حظــاً وافــراً مــن 

العلوم التي ظهرت ذكائه وتفوقه عىل أقرانه، ثم ارتحل إىل 

مدينــة »لكنــاؤ« كانــت تعــد يف تلــك األيــام مدينــة الحضــارة 

حيــث تلمــذ عــىل املفتــي ســعد اللــه ثــم تخصــص يف آداب 

اللغــة الفارســية عــىل يــد اإلمــام بخــش الصهبــايئ1. وكذلــك 

أخــذ علــم الطــب مــن الطبيــب البــارع محمــد فيــض ودرس 



س143 سيناير ٢٠١٥  س مجلأسكثفر 

يــد األســتاذ »لوكارثــم«  العلــوم الرياضيــة والهندســية عــىل 

صاحب املؤلفات الرياضية الشهرية، وكذلك أخذ العلوم 
والفنــون مــن األســاتذة البارعــني واملاهريــن اآلخريــن.2

ولـــام بلغ الشــيخ رحمه الله من عمره 23 ســنة تزوج من 

ابنــة خالتــه عــام 1840م3. وبعــد أن أتــم دراســته عــني كاتبــا 

للحســابات مبــكان أبيــه، وجعــل امللــك أبــاه خليــل الرحمــن 

ناظــراً ألمــالك الحكومــة ولكــن والــده لحــق بربــه األعــىل بعــد 

مــدة قليلــة فاضطــر الشــيخ إىل اإلقامــة يف »كريانــة«، وبــدأ 

كبــار  منــه  تخــرج  وقــد  واإلفتــاء،  الــدرس  مجالــس  هنــاك 

أرجــاء  يف  املــدارس  ومؤســىس  واملؤلفــني  املدرســني 

الهنــد، ولكــن ازديــاد النفــوذ التنصــريي يف الهنــد شــغله عــن 

مواصلــة التدريــس فتفــرغ للتأليــف يف الــرد عــىل املنرصيــن 

والحمــالت التنصرييــة وقــد ألــف يف ذلــك مؤلفــات كثــرية.

اشــرتاكه يف ثــورة 1857م: لقــد قامــت ثــورة جامحــة 

عــام 1857م إلنقــاذ البــالد مــن الدمــار والخــراب التــي قامــت 

بها الحكومة اإلنجليزية، ونشبت معارك دامية بني الجيش 

الربيطــاين والثــوار الهنــود واســتمر القتــال عــدة شــهور أبــىل 

فيهــا الثــوار واألهــايل بــالًء حســنا.

أكــرث مناطــق »ســهارن  الثــورة يف  نــريان  انتــرت  قــد 

فــور« و«مظفــر نكــر« وبجنــور وغريهــا مــن املديريــات املجــارة 

بدهــيل وكذلــك وجــدت شــعلتها يف جميــع أنحــاء الهنــد، 

واملشــايخ  العلــامء  وخاصــة  املســلمون  فيهــا  وشــارك 

اإلنجليزيــة  الجيــوش  هامــاً يف مواجهــة  لعبــوا دوراً  الذيــن 

يف مناطقهــم. والعلــامء الذيــن قــادوا الثــورة مــن أشــهرهم 

موالنــا أحمــد اللــه وموالنــا لياقــت عــيل وهــام اللــذان تزعــام 

الحركــة والحــاج امــداد اللــه وموالنــا محمــد قاســم النانوتــوي 

وموالنــا رشــيد أحمــد الكنكوهــي يف الهجــوم عــىل العســاكر 

اإلنجليزيــة يف منطقــة »شــاميل« و«تهانــة بهــون« وقبضــوا 
عليهــا.4

لقــد قــاد الشــيخ رحمــت اللــه الكريانــوي املجاهديــن 

يف منطقــة »كريانــة«، ففــي تلــك األيــام الصعبــة كان يــرضب 

النظــم  عــىل  للحصــول  املجاهــدون  يجتمــع  يك  الطبــل 

والرتبية يف فنون الحرب ويعلن »ملك خدا كا حكم موىل 

رحمــت اللــه كا)امللــك للــه والحكــم لرحمــت اللــه(«5 قبــل 

كل اإلعالنــات فيــام تتعلــق بأمــور الحــرب ومــع مــرور األيــام 

ازداد عدد املجاهدين حتى صارت جبهة قوية للقتال يف 

تلك املنطقة ضد اإلنجليز وكان من املستحيل أن تهزمهم 

الجيوش اإلنجليزية ألن اإلستعدادات الحربية كانت منظمة 

كاملــة ولكــن يــا لألســف قــد اصيبــوا بخيانــة بعــض الخائنــني 

الجيــش  فانهــزم املجاهــدون يف معركــة حاســمة وحــارص 

الشــيخ رحمــت  عــن  يبحثــون  اإلنجليــزي املنطقــة وجعلــوا 

اللــه بــكل شــدة.

يكتــب ابــو الحســن عــيل الحســني النــدوي يف كتابــه 

»املســلمون يف الهنــد« عــن أحــوال الهنــود بعــد أن فشــلت 

الثــورة:

»وملــا أخفقــت هــذه الثــورة صــب اإلنجليــز عــىل اهــل 

الهند جام غضبهم، وانتقموا منهم انتقام شديدا،ً وبطشوا 

بالهنديني شعباً وأمة بطشة جبار ال يعرف الرحمة وال يعرف 

العدل وال يعرف اإلنسانية وال يعرف الحدود وكانت مجزرة 

هائلــة جــددت ذكــرى مذابــح جنكيــز وهوالكــو، وقــد قتلــوا 

ثالثــة مــن أبنــاء امللــك الشــبان املأســورين بعــد مــا أعطوهــم 

األمــان والعهــد وامليثــاق بهمجيــة وقســاوة، امتعــض منهــا 

كثري من االنجليز، وقد شنقوا ثالثة وعرين من أبناء األرسة 

امللكيــة فيهــم مــرىض وزمنــى وشــيوخ عجــز، وأهانــوا امللــك 

وحاكمــوه محاكمــة مهينــة ذليلــة وكانــوا حريصــني عــىل قتلــه 

أشنع قتلة إال أن ضابطاً منهم كان قد وعد أن يحافظ عىل 

حياتــه ليســلم نفســه إليــه فحكمــوا عليــه بالنفــى املؤبــد إىل 

»رنجــون« حيــث مــات طريــداً ورشيــداً مقــرتاً عليــه يف الــرزق 

مضيقــاً عليــه.

ودخلــت الجيــوش االنجليزيــة يف دهــيل فــكان تفســريا 

لقوله تعاىل »إن امللوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا 

أعــزة أهلهــا أذلــة« وقــد أذن للجيــوش يف نهــب العاصمــة 
ثالثــة أيــام فطبقتــه تطبيقــا فظيعــا.6

الذيــن  اإلنجليــزي  لغضــب  املســلمون  تعــرض  وقــد 

يعــدون املســلمني هــم أصحــاب الفكــر والقيــادة يف الثــورة، 

ثــورة  أنهــا  يعتقــدون  كانــوا  املســؤلني  اإلنجليــز  مــن  وكثــري 

إســالمية وأن املســلمني هــم مصــدر الثــورة فنصبــوا مشــانق 

وأعــواد عــىل الطــرق والشــوارع العامــة فــكان حنقهــم شــديداً 

عــىل علــامء املســلمني وأهــل الحظــر منهــم ومــن لـــه شــأن 

يف املجتمــع الهنــدي يعلقونهــم عــىل املشــانق ويقتلونهــم 
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بعــد تعذيــب وإهانــة، ويبحثــون عــن كل مــن كانــت لـــه كلمــة 

مــن ضمنهــم ويف  وكان  نفــوذ يف املجتمــع  أو  مســموعة 

مقدمتهــم الشــيخ رحمــت اللــه الكريانــوي الــذي انتــرص عــىل 

القسيسني يف املناظرة الحاسمة يف »أكرب آباد« ثم ساهم 
يف الكفــاح ضدهــم.7

فقد اضطر الشيخ إىل االختفاء مع بعض املجاهدين 

يف  اإلنجليزيــة  الجيــوش  ودخلــت  »بنجيــت«  قريــة  يف 

بيتــاً وملــا فشــلت يف العثــور عــىل  بيتــاً  »كريانــة« مفتشــة 

الشــيخ. وبعــد الفشــل يف جهودهــم رفعــوا أمــر الشــيخ إىل 

املحكمــة بتهمــة قيادتــه للثــورة والخــروج عــىل القانون وقاموا 

بإعــالن جائــزة عليــه مقدارهــا ألــف روبيــة ملــن يــأيت بالشــيخ 

حيــاً أو متيــاً.

وملــا ضاقــت الحيــاة  هجرتــه إىل مكــة املكرمــة: 

وتضايقــت نفســه يف الهنــد عــزم الشــيخ عــىل الرحلــة إىل 

بالقــرى والفيــايف إىل  مكــة املكرمــة فخــرج مــن وطنــه مــاراً 

»سورت« ثم إىل »بومباي«. ورأيا فتك اإلنجليز باملسلمني 

وذبحهم للعلامء عىل قارعة الطريق، فقد ركب كئيباً حزيناً 

زورقــاً رشاعيــاً مــن »مومبــاى« إىل املينــاء اليمنــي )مخــا( ألن 

الســفينة التــي تبحــر مــن »مومبــاى« إىل »جــدة« قــد فاتتــه 

باإلضافة إىل أن ميناء »مومباى« يغص باملوظفني والجنود 

اإلنجليز، وملا وصل إىل »مخا« بدأ رحلته إىل مكة املكرمة 

بريــا حتــى وصــل إليهــا بعــد ســنتني مــن الســفر املضنــى بــني 
الــرب والبحــر عــام 1859م.8

رحلته األوىل إىل القســطنطنية: وصادف أن القســس 

»فندر«)الــذي قــام باملناظــرة مــع الشــيخ( بعــد مــا قــى 

وانجلــرتا  أملانيــا وســويرا  مــن  األوربيــة  األقطــار  مــدة يف 

أرسلته اإلرسالية الكنسية الكائنة يف لندن إىل قسطنطنية 

الخالفــة اإلســالمية وقلــب العــامل اإلســالمي ليقــوم بالدعــوة 

والتبشــري فيهــا، وقــد قابــل الســلطان عبــد العزيــز وحــى لـــه 

قصــة املناظــرة يف الهنــد وذكــر أن املســيحية قــد انتــرصت 

العزيــز  عبــد  الســلطان  بــه  فاضطــرب  فيهــا  اإلســالم  عــىل 

خليفة املسلمني وكتب إىل رشيف مكة يف أمره أن يتصل 

بأهــل الخــربة مــن حجــاج الهنــد ويحصــل عــىل املعلومــات 

عــام 1857م ويخــربه  وثــورة  الصحيحــة عــن هــذه املناظــرة 

بحقيقــة األمــر.

عــن  األمــر  عــىل حقيقــة  اســتطلع  قــد  الريــف  وكان 

العــامل  أن  فأجابــه  دحــالن  أحمــد  الســيد  العلــامء  شــيخ 

الهنــدي املناظــر الــذي يســتفر عنــه الخليفــة موجــود يف 

مكــة املكرمــة ويــدرس باملســجد الحــرام – فقابلــه الــوايل 

الريــف عبــد اللــه بــن عــون وعــرف منــه حقيقــة الحــال وكتب 

إىل الســلطان فأمره بارســال الشــيخ محمد رحمت الله إىل 
تركيــا رسيعــاً كضيــف خــاص للخليفــة عــام 1864م.9

وعنــد وصولــه إىل اآلســتانة يف رجــب عــام 1280ه- 

العزيــز خــان يف موكــب  الســلطان عبــد  1864م اســتقبله 

كبــرية  حفلــة  لـــه  وأقــام  الهاميــوين  بالقــرص  وأنزلــه  رســمى 

حرضهــا الــوزراء والعلــامء وكبــار رجــال الدولــة ثــم طلــب مــن 

الشــيخ أن يــروي لهــم عــن املناظــرة وانتصــار اإلســالم فيهــا 

وعــن أحــوال الثــورة الشــعبية، ودور املســلمني فيهــا. وبعــد 

أن ســمع االحــوال، فــرض الســلطان قيــوداً عــىل نشــاطات 

املبرين واإلرساليني يف الدولة العثامنية وسن يف ذلك 

قوانــني صارمــة.

وكان الســلطان يالقــي الشــيخ بعــد كل صــالة العشــاء 

يتبادالن الحديث عن األمور املختلفة وكان يحرض جلسات 

املجلس األعىل لشؤون الدولة مع رئيس الوزراء خري الدين 

باشــا التونــي وشــيخ اإلســالم أحمــد أســعد املــدين وكبــار 

رجــال الدولــة، وقــد عــني لـــه الســلطان راتبــاً شــهرياً’ وعينــه 

عضوا للمجلس الوايل مبكة وأنعم عليه بالخلعة السلطانية 

وبالوسام املجيدي من الدرجة الثانية، تقديراً لجهوده يف 

مقاومــة التنصــري واإلســتعامر ثــم اســتأذن الســلطان للعــودة 

إىل مكة املكرمة ليســتمر تدرســيه يف الحرم الريف فأذن 
لـــه وودعه بنفســه.10

ــة: عــاد الشــيخ إىل مكــة  ــة الصولتي ــيس املدرس تأس

وبــداره  الريــف  الحــرم  بالتدريــس يف  واشــتغل  املكرمــة 

وإن أرض الحــرم مل تكــن تخلــو مــن العلــامء الكبــار وأصحــاب 

الفتيــا واملتخصصــني يف الفنــون يف عــرص الشــيخ وكانــت 

التعليــم  يكــن  ولكــن مل  ترتامــى هنــاك  التدريــس  حلقــات 

يف أرض الحــرم مرتبــا منظــام وأن املــدارس مل تكــن قــررت 

مستوى دراسياً خاصاً وال نظاماً إداريا يجمع الشمل ويهيئ 

الخــارج  مــن  الوافديــن  للطلبــة  مرافقــات اإلقامــة والطعــام 

الرتــواء ظأمهــم العلمــي وتعتنــي بأبنــاء مكــة واملهاجريــن مــن 
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حيــث التعليــم والرتبيــة.

فــكان الشــيخ أول مــن شــعر بحاجــة أهــل الحــرم وطلبــة 

العلوم اإلسالمية يف مثل تلك األوضاع وفكر فيها فظهرت 

يف ذهنــه فكــرة حكيمــة وهــي أن يؤســس أول مدرســة عــىل 

نفقتــه الخاصــة فأسســها مبحلــة الشــامية بــدار أحــد أمــراء 

الهنــد املهاجريــن املعروفــة بــدار الســقيفة عنــد مطلــع جبــل 

مدرســة  أو  الهنديــة  باملدرســة  عرفــت  بالشــامية  هنــدي 

الشــيخ رحمــت اللــه11 وأســس معهــد للصناعــة لــيك يعــرف 

اليدويــة باإلضافــة إىل اهتــامم  الطلبــة الصناعــة واألعــامل 

وتربيتهــم  والعــرب  املهاجريــن  أوالد  تعليــم  لقضايــا  بالــغ 

الدينيــة حتــى ال يكــون أوالد الهاجريــن وأهــل الحجــاز عئبــا 

عــىل النــاس وال يكونــوا فريســة للفقــر واإلفــالس بعــد إكــامل 

املراحــل الدراســية.

تنظيــم  الشــيخ  يســتطع  املــكان مل  إىل ضيــق  ونظــرا 

املدرســة كــام كان يتمناهــا ويريدهــا حتــى قيــض اللــه إحــدى 

أمريات الهند اسمها السيدة صولت النساء من »كولكتا« 

التــي قدمــت ألداء فريضــة الحــج عــام 1872 أن تيهــأ قطعــة 

مبحلــة  الخندريســة  حــي  إىل  املدرســة  فانتقلــت  أرض 

الكرميــة  تلــك املــرأة  باســم  عــام 1874م وســميت  البــاب 

الهنــود اهتــامم  »املدرســة الصولتيــة«، وأخــذ املهاجــرون 

شــؤون املدرســة تحولت هذه املدرســة عرب األيام إىل أكرب 

مؤسسة علمية يف الحجاز حيث أنها متتاز مبباين مختلفة 

وصفوف الدروس واملكتبة العامة وما إىل ذلك مام يحتاج 

إليــه الطــالب يف املعاهــد العلميــة.

العلــوم  بــني جميــع  كانــت املدرســة الصولتيــة تجمــع 

التــي كانــت وقــت ذاك مدروســة مقــررة يف كل  والفنــون 

فيــه أساســياً  رائجــا  النظامــي  الــدرس  مدرســة دينيــة وكان 

مــن اإلصــالح والتغيــري. بــيء 

فكانت املدرسة تقترص عىل نر العلوم وبثها ملحو 

األميــة املنتــرة والقضــاء عــىل الجهــل بــكل مــا أوتيــت مــن 

قــوة وتبــذل فيــه قصــارى جهودهــا مــن نقــل أبنــاء املســلمني 

بتزويدهــم  النــور املبــني  الحالكــة إىل  الجهــل  مــن دياجــري 

عاملــني  رجــاال  لينشــأوا  املختلفــة  النافعــة  باملعلومــات 

ببــث العلــوم  ومصلحــني ولذلــك كانــت املدرســة تعتنــي 

الدينيــة مــن توحيــد وتفســري وحديــث وفقــه وكذلــك تعنــى 

عنايــة بالعلــوم االجتامعيــة الرياضيــة والعلــوم الفنــون األخرى 

وكذلك قد اهتمت املدرسة من أيام الشيخ محمد سليم 

القــارة الهنديــة هكــذا  بخدمــة الحجــاج املتمــني إىل شــبه 

الحجــاج  تخــدم  العــامل  قبــوالً وشــهرة يف  نالــت املدرســة 

الكــرام حاليــا أيضــاً.

رحلتــه الثانيــة إىل القســطنطنية: وعندمــا تــم بنــاء 

املدرسة الصولتية وعمت سمعتها بني عامة الناس وازداد 

إقبــال الراغبــني يف العلــوم إليهــا قــد أحــس قنصــل اإلنجليــز 

يف »جدة« أنها غري صالحة لإلنجليز ومصالحهم يف العامل 

الكريانــوي  اللــه  الشــيخ رحمــت  القنصــل أن  العــريب وظــن 

يقــوم باملؤمــرات ضدهــم ويحــث النــاس عــىل الثــورة ألنــه 

ثــورة عــام  الهــام يف  كان يعــرف متــام املعرفــة دور الشــيخ 

1857م يف الهنــد وكانــت قضيتــه يف املحكمــة اإلنجليزيــة 

بتهمة قيادته للثورة والخروج عىل القانون وأعلنوا يف الهند 

جائــزة مقدارهــا ألــف روبيــة ملــن يــأيت بالشــيخ حيــاً أو ميتــاً 

فقد أحدث القنصل الشكوك والشبهات ضده واملدرسة 

ورفعها إىل وايل الحجاز عثامن نوري باشا الذي كان رجال 

عســكريا قاســياً فراودتــه الشــكوك يف املدرســة ومؤسســها 

بســبب وشــايات اإلنجليــز وإقناعهــم إيــاه بأنهــا حركــة تعمــل 

لهــدم الخالفــة العثامنيــة وملــا ســمع الســلطان عبــد الحميــد 

بــني الشــيخ والــوايل أرســل بطلــب  التوتــر الشــديد  الثــاين 

حضور الشيخ إىل دار الخالفة وظن عثامن نوري أن الشيخ 
ســيواجه جــزاء قاســياً.12

قــد وصــل الشــيخ إىل دار الخالفــة »اســتنبول« بعــد 

التكريــم  نــال  ســفر طويــل يحتــوى عــىل شــهر ونصــف فإنــه 

وأقــام مــع كبــار اعضــاء الدولــة وأنعــم عليــه الســلطان عبــد 

الحميد بالخلعة امللكية الذهبية وبالوسام املجيدي قبل 

أن يقابلــه كــام منحــه شــيخ اإلســالم أحمــد أســعد املعريــاين 

للعلــامء  واالمتيــاز  الــرف  وثيقــة  -وهــي  رؤوس«  »ســند 

تأخــر  لـــه يف  اعتــذر  الســلطان  قابلــه  واملجاهديــن- وملــا 

اللقاء. وقد منح الشيخ لقب »فايا حرمني رشيفني« — أي 

ركــن الحرمــني الريفــني— وألبســه عبــاءة هــذا اللقــب كــام 

منحــه ســيفا مذهبــاً منقشــاً عليــه العبــارات التمجيديــة منهــا 

»السالح زينة يجاهد يف سبيل الله« وقدم لـه هدايا كثرية 

وقرر لـه راتباً شهرياً مقداره خمسة آالف قرش.
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خاللهــا  التقــى  مــدة  الخالفــة  دار  يف  الشــيخ  أقــام 

الدينيــة  األمــور  الــرأي يف  تبــادال  مــرات  عــدة  بالســلطان 

والسياسية الهامة وقد اقرتح عىل السلطان أن مينع دخول 

البــالد اإلســالمية  اإلنجليــز إىل عــدن خشــية تغلغلهــم يف 

وملا عزم الشيخ العودة إىل مكة أراد السلطان أن يقرر هبة 

ماليــة ســنوية للمدرســة الصوليتــه إعانــة ألداء واجباتهــا لكــن 

الشــيخ اعتــذر بكفايــة اعانــات املحســنني لنفقاتهــا وبعــد أن 

مضــت عــدة شــهور يف تركيــا فودعــه الســلطان وداعــاً رســمياً 

واستقبله أهل مكة وعىل رأسهم أمريها عثامن نوري الذي 

اعتــذر للشــيخ عــام بــدر منــه.

رحلته الثالثة إىل القسطنطنية

وبعــد عودتــه مــن تركيــا قــى ســنتني يف ترقيــة املدرســة 

الصولتيــة وبــذل جهــوده يف توســيعها ويف اثنــاء هــذا املــدة 

دامــت املراســالت بينــه وبــني كبــار الحــكام وبــني الســلطان 

أصيــب بضعــف يف  الشــيخ  ولكــن  مبــارشاً  الحميــد  عبــد 

بــرصه حتــى عجــز عــن القــرأة والكتابــة وملــا علــم الســلطان 

بكفيــة الشــيخ واحــوال بــرصه طلبــه بالفــور للعــالج ففــي عــام 

املــرض  رغــم  الســلطان  لرغبــة  الشــيخ  اســتجاب  1887م 

الســفر. وصعوبــة 

ودعا السلطان خمسة أطباء مع طبيبه الخاص لفحص 

عيني الشيخ فقرروا إجراء عملية جراحية بعد شهرين ريثام 

يخــف نــزول املــاء يف عينيــه ولكــن الشــيخ اعتــذر عــن إجــراء 

اعتــذر عــن  الزمــان وكذلــك  العمليــة لصعوبتهــا يف ذلــك 

طلب السلطان إلقامته بجوار السلطان ألنه يريد أن يقى 

أيامــه األخــرية يف الحــرم الريــف فودعــه الســلطان أحســن 

وداع ووصــل الشــيخ إىل مكــة يف ذي القعــدة ســنة 1305ه 

وبعــد أن مضــت عــدة شــهور مــن وصولــه إىل جــوار بيــت 

اللــه الريــف عمــل لـــه أحــد أطبــاء مكــة العمليــة الجراحيــة 
ومل تنجــح.13

وفاتــه: بقى الشــيخ رحمت الله الكريانــوي بعد وصوله 

إىل مكــة املكرمــة ثــالث ســنوات وبعــد حيــاة حافلــة بجالئــل 

األعــامل مــن التأليــف والجهــاد بالســيف والقلــم والتدريــس 

تأســيس أعظــم  الهنــد والحــرم املــيك الريــف وبعــد  يف 

مــن  كبــري  عــدد  تخــرج  حيــث  الحجــاز  ربــوع  يف  مدرســة 

أصحــاب العلــم واملعرفــة لبــي هــذا املجاهــد نــداء ربــه يــوم 

الجمعة من شهر رمضان املعظم من سنة 1308ه املوافق 

ودفــن  ســنة  وســبعني  خمســا  عمــره  وكان  1891/5/1م 

يف زمــرة الصديقيــني والشــهداء بالقــرب مــن أم املؤمنــني 

الســيدة خديجــة الكــربى ريض اللــه عنهــا مبقربــة املعــالة 

مبكــة املكرمــة رحمــه اللــه رحمــة واســعة وجعــل الجنــة محلــه 

ومثــواه آمــني.

)سيأيت ذكر أعامله العلمية يف العدد القادم(

الهوامش

موالنا عبد الحي الحسني: نزهة الخواطر، ج7، ص83  1

اسري ادروي: مجاهد اسالم موالنا رحمت الله كريانوي، ص42،   2

44 ،43

موالنا محمد سليم: ايك مجاهد معامر، ص18  3

موالنــا اســري ادروي: مجاهــد اســالم موالنــا رحمــت اللــه كريانــوي،   4

ص286

موالنا محمد سليم: ايك مجاهد معامر، ص28  5

الهنــد،  املســلمون يف  النــدوي:  الحســني  عــيل  الحســن  ابــو   6

167 و   166 ص

مجلة البعث اإلسالمي جامدى الثانية 1399هـ، ص57 و 58  7

امداد صابري: آثار رحمت، ص251  8

جســتس موالنــا محمــد تقــي عثــامين: بائبــت ىس قــرآن تــك، ج1،   9

ص201 و 202

الدكتور محمد عبد القادر خليل: املناظرة الكربى، ص45  10

عبد اله بن ابراهيم االنصاري مقدمة اظهار الحق، ص16  11

موالنــا اســري ادروي: مجاهــد اســالم موالنــا رحمــت اللــه كريانــوي،   12

ص 318، 319

امداد صابري: آثار رحمت، ص304، 305، 307  13
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امللخص

 تُعــدُّ ُحــروُف الجــرِّ ِمــَن األمــوِر الِتــي تُْســتَْخَدُم كثــريًا يف الــكالِم، وتــأيت يف الُجملــة الفعليــة واالســمية، لذلــك مــن 

لغــري  للُمبتدئــني وكذلــك  أو  مــني  للُمتََقدِّ َســواء  العربيــة  اللغــة  ـة يف دراســة  األْولَِويَـّ مــن  تأخــذ مكانهــا  أْن  األهميــة 

الناطقــني بالعربيــة، ويــرى الباحــث أّن هــذه الحــروف لهــا دالالت متعــّددة ومعــاٍن مختلفــة يف ســياقاتها مــن خــالل 

الــكالم ووظائــف خاصــة يف تفســري القــرآن الكريــم؛إذ لــكّل حــرف مــن حــروف الجــرِّ دالالت معجميّــة ونحويّــة يكتســبها 

مــن الرتاكيــب، ولــه أيضــا دالالت ســياقية يحددهــا الســياق اللغــوي؛ ومشــكلة البحــث قلــة الدراســات التــي ُعنيــت 

بالدراسة التحليليّة لألبواب النحويّة يف القرآن الكريم،وعدُت إىل كثري من الدراسات النحويّة التي ُعنيت بالقرآن 

الكريم لكن-حقيقة- وجدُت صعوبات ىف الحصول عىل دراسات تحليليّة ُعنيت مبعاين الحروف الجّر ىف القرآن 

الكريــم وميكــن تلخيــص أهميــة البحــث يف النقــاط اآلتيــة:-

1- التعرف عىل معاين حروف الجرِّ الثنائيّة حرف)يف( يف النحو العريب ويف السياق املكاىن ودورها.

2- تســاعد عــىل بيــان املشــكالت التــي يواجههــا الدراســون عنــد تحليــل حــروف الجــرِّ الثنائيّــة حــرف )يف( ومحاولــة 

إيجــاد حلــول مناســبة دون الوقــوع يف األخطــاء املشــهورة عنــد تحليــل معانيهــا، واإلســهام ىف الدراســات النحويّــة 

التحليليّــة التــي ُعنيــت بـــمعاين الحــروف يف القــرآن الكريــم، ويهــدف هــذا البحــث إىل مراعــاة دراســة حــروف الجــرِّ 

الثنائيّة حرف)يف(يف سورة البقرة، وتوضيح آراء العلامء فيها، وسيحاول الباحث يف هذه الدراسة أن يربز معاين 

حــروف الجــّر الثنائيّــة حــرف)يف(يف القــرآن الكريــم عامــًة، ويف ســورة البقــرة خاصــًة، ولتحقيــق أهــداف هــذا البحــث 

ينبغــي للباحــث أن يصــل إىل أمــور مهمــة، وقــد أىت البحــث يف مقدمــة يتلوهــا مبحــث واحــدة، وهــي: معــاين حــروف 

الجــر حــرف}يف{يف القــرآن الكريــم ســورة البقــرة منوذًجــا.

 

املقدمة

إّن علــم النحــو رضوري لــكّل مــن يــدرس علــوم العربيــة مــن 

قرآن، وحديث، وفقه، وتفسري، ورصف، وبالغة…إلخ؛ ألنّه 

ال يســتطيع أحــد أن يــدرك املقصــود مــن نــص لغــوي دون 

معرفــة القواعــد التــي تســري عليهــا هــذه اللغــة.

ولــذا؛ فــإّن دراســة لغــة القــرآن مــن أرشف العلــوم؛ ألنّهــا 

دراســة عــن كالم اللــه ســبحانه وتعــاىل، ومــن هــذا املنطلــق، 

يــدرس هــذا البحــث حــروف الجــّر اآلحادية)حــرف الــالم(يف 

القــرآن الكريــم دراســًة تحليليّــًة نحويـّـًة مــن خــالل ســورة البقــرة.

حــروف  بنــاء  يف  لبنــة  وضــع  البحــث  أهــداف  ومــن 

املعاين التى بدأها علامؤنا األوائل وما زال معنيها موجوًدا 

االســتقرايئ  املنهــج  عــىل  البحــث  واعتمــد  ينضــب،  ال 
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الوصفــي والتحليــيل يف هــذه الدراســة إلبــراز حــروف الجــر 

التي تشتمل سورة البقرة لفهم اآليات ما بني سياق املقام 

وســياق املقــال، ويشــمل هــذا البحــث املطلــب الواحــدة: 

وهــي معــاين الــالم.

معاين]يف[

حــرُف جــرِّ أصــيلٌّ يجــرُّ االســَم الظاهــَر والضمــرَي، ولهــا ســتُة 

ســبعة  لــه  وُذكــر  معــاٍن2،  عــرة  الصبــان:  وقــال  معــاٍن1، 

عــر3، وقــال صاحــب رشح اآلجروميــة: تســعة معــاٍن4، وذُكــر 

الغاليينــي: ســبعُة معــاٍن5.

زمانيًة،نحو}أُولَِئــَك  أو  مكانيــًة  حقيقيــًة  الظرفيــة  ـ  األول 

أَْصَحــاُب النَّــاِر ُهــْم ِفيَهــا َخالـِـُدوَن{6: أو مجازيــة، نحو:}َولَُكــْم 

يِف الِْقَصاِص َحيَاٌة{7، وهذا مْذَهُب سيبويه8، واملحققني 

يف معنى}يف{أنَّهــا ال تكــون إالَّ للوعــاء حقيقــة أو مجــازًا.

قال ابن جّنّي: ومعنى}يف{: الوَعاُء والظرفيَّة9، تقوُل: 

اِر، واملاُل يف الِْكيِس،أْي ُهَو وعاٌَء لَُه10. َزيٌْد يف الدَّ

الثــاين ـ الســببية، وذَكَــَر ابْــُن مالــك أنَّهــا تكــوُن للتعليــل، 

َعِظيــٌم{11، ومــا  َعــَذاٌب  ِفيــِه  أَفَْضتُــْم  َمــا  ــُكْم يِف  نحو:}لََمسَّ

ُروَى يف األثــر:« َدَخلَــت اْمــَرأَُة النَّــاَر يف ِهــرَّة حبســتها«12، 

أْي ألجلهــا، مبعنــى بســببها.

الثالــث ـ وزََعــَم الكوفيــون، وتبعهــم القتبــي، وابــن مالــك، 

أنَّهــا تكــوُن للمصاحبــة، نحــو قولــه تعاىل:}قَــاَل اْدُخلُــوا يِف 

أَُمــٍم{13، أْي: َمــَع أَُمــٍم14.

}يف{توافق}عــىل{اال الرابــع ـ وذهــب بعــض النحــاة إىل أنَّ

ســتعالُء،نحو:}َوأَلَُصلِّبَنَُّكْم يِف ُجــُذوِع النَّْخــِل{15، أْي عــىل 

ُجــُذوع النخــل، ومبعنــى البــاء.

ــس ـ أنَّهــا تكــون للمقايســة، وهــي الداخلــة عــىل تــاٍل  الخام

يُْقَصــُد تعظيمــه وتحقــريه، مبتلــوِّه كقولــه تعاىل:}فَــاَم َمتَــاُع 

نْيَــا يِف اآْلِخــرَِة إاِلَّ قَلِيــٌل{16. الَْحيَــاِة الدُّ

الســادس ـ ومبعنــى ]البــاء[، أي االســتعانة: كقــول الشــاعر: 

البيــت مــن الطويــل:

يَــْوَم  َويَْركَــُب   *** َوالــُكىَل  األَبَاِهــِر  يصــريُون يف طَْعــِن 
فَــَوارٌِس17 ِمنَّــا  الــرَّْوِع 

ويف لسان العرب هكذا18:

َويَرْكَــُب يَــْوَم الــرَّْوِع ِمنَّــا فَــَوارٌِس*** بَِصــريُون يف طَْعــِن 

َوالــُكىَل األَبَاِهــِر 

أْي يَِصــريوَن ِبطَْعــٍن األباهــر والــُكىل، ابــن ســيده:)يف(
حــرف جــر، قــال ســيبويه: أمــا )يف( فهــي للوعــاء19

وزاد غريهم حتى بلغت عرشة

السابع ـ موافقة ] ِمْن [كقول الشاعر:

أال ِعْم صباًحا أيُّها الطلُل البايل *** وهْل يعمْن َمْن 

كان يف العرُصِ الخايِل

ثـــــــــــالثني  أَْحــَدُث َعهــده20 ***  ْكاَن  َمــن  يَِعْمــَن  َوَهــْل 
َشــْهرًا يِف ثـــَــــــالَثَِة أحـْــَواِل21

العــرب بصيغــة أخــرى وهي)يَِعَمــْن( وجــاء يف لســان 

و)أقــرُب(22:

وهــل يَِعَمــْن مــن كان أَقْــرَُب َعْهــِده*** ثالثــني َشــْهرًا 

أْحــواِل؟ يف ثالثــة 

فقالــوا: أراد مــع ثالثــة أحــوال، قــال ابــن جنــي: وطريقــه 

عنــدي أنــه عــىل حــذف املضــاف، يريــدون ثالثــني شــهرًا يف 

َعِقــب ثالثــة أحــوال قبلهــا، وتفــره بعــد ثالثــة أحــوال.

الثامن ـ موافقة]إىل[نحو:}فَرَدُّوا أَيِْديَُهْم يِف أَفَْواِهِهْم{23.

التاسع ـ التعويض، وهي الزائد عوًضا من أخرى محذوفة، 

كقولك: رضبت فيمن رغبت…«24.

زائــدة لغــري تعويــض أجــاز ذلــك  التوكيــد، وهــي  العــارش ـ 

الــرضورة، كقولــه: الفــاريس يف 

 أَنَــا أَبُــو َســْعٍد إذا اللّيــُل َدَجــا *** يُخــاُل يف َســَواِدِه 
يَرَنَْدَجــا 25

وقــال أبــو حيــان يف ارتشــاف الــرضب مــن لســان العــرب 

َســَواُده  الرجــز26؛ املعنــى، يخــال  البيــت مــن بحــر  أّن هــذا 

يَرَنَْدَجــا، وهــو مــن القلــة ِبَحيْــُث ال يَُقــاُس َعلَيـْـه، وهــذا الــذي 

ذكــروه ِمــْن ِخــالٍَف، كــون}يف{ للوعــاء، تَأَوَّلـَـُه أَْصَحابُنــا َورَدُّوه 

إىل معنــى الوعــاء.

شواهد )يف( يف سورة البقرة

1ـ قوله تعاىل: }اَل َريَْب ِفيِه ُهًدى لِلُْمتَِّقنَي{27،ومنه ماروي 

الحســن بــن عــيّل قــال: ســمعت رســول اللــه صــىل اللــه عليــه 

وســلم يقــول:«دع مايربيــك إىل مــاال يربيك«،فــإّن الشــك 

ريبة، وإّن الصدق طأمنينة: أْي فإن كون األمر مشــكوكا فيه 



س149 سيناير ٢٠١٥  س مجلأسكثفر 

مــام تقلــق لــه النفــس وال تســتقر وكونــه صحيًحــا صادقـًـا مــام 

تطمــن لــه وتســكن، ومنــه ريــب الزمــان وهــو مايقلــق النفــوس 

ويشخص بالقلوب من نوائبة،وقيل:}هدى للمتقني{مجاز 

مرســل أو عقيل،أســند الهدايــة للقرآن؛ألنــه ســبب الهدايــة، 

العــرب:  وقــول  تعــاىل28،  اللــه  هــو  الحقيقــة  والهــادي يف 

البأس، وهي كثرية يف لسان أهل الحجاز،والتقدير: الريب 

فيــه29،أي الشــك فيه،كأنــه قــال:ال شــك ىف ذلــك الكتــاب 

التــي يف]فيــه[  والهــاء  للمتقــني،  مــن عنداللــه هــًدى  أنــه 

الهــاء يف]فيــه[يف  الكتــاب، وقــال القرطبــي:  عائــدٌة عــىل 

موضع خفض بفى وفيه خمسة أوجه، أجودها: فيه ُهدى، 

وقيــل: اتفــق القــراء عــىل نصب}الريــَب فيــه{، وكذلــك قــال 

الذيــن  }للمتقــني{أْي  الصفحــة  نفــس  الزحيــيل يف  وهبــة 

وقــوا أنفســهم مــام يرضهــا، فالتزمــوا األوامــر اإللهيــة وتجنبــوا 

النواهي واملحظورات30. ويرى الباحث أّن }فيه{يدل عىل 

الظرفيــة أي الريــب يف هــذا الكتــاب.

ويــراد باملتقــني: الذيــن يجتنبــون املعــاىص، ويحمــل 

أن تكــون مدًحــا للموصوفــني بالتقــوى وتخصيًصــا لإلميــان 

بالغيــب وإقــام الصــالة وإيتــاء الــزكاة…، وقيــل هــذا معنــى 

لغــوى ألن التقــوى يف اللغــة هــو االحــرتاز، وبالجملــة لفــظ 

املتّقى يطلق عىل مجتنب املعاىص سواء أىت بالطاعات 

أوال، وعــىل هــذا فالصفــة مخصصــة ملوصفهــا دالــة عــىل 

بعــض أحوالــه الخارجيــة عنــه31، ويــرى الباحــث بــأن هــذا رآي 

ناصــب لداللــة عــىل ســياقه يف تضمــني معنــى االعــرتاف 

واإلقــرار.

الداللــة: ويــرى الباحــث عــىل أّن ]الهــاء[يف فيــه يعــود 

عىل الكتاب لداللة عىل عالقة ضمري املتصل مبا قبله يف 

ســياق الــكالم، أي هــذا الكتــاب ال شــك فيــه لكونــه وحيًــا مــن 

اللــه تعــاىل، ولــذا حســن هنــا}ال ريــب فيه{لإلشــارة إىل أنــه 

ال يحصــل فيــه ريــب فضــال عــن شــك، ونفــي ســبحانه الريــب 

فيــه مــع كــرثة املرتابــني، وجائــز يف العربيــة أن تقــول: الََريـْـٌب 

ِفيــه، ولكــن ال يجــوز القــراءة بهــا، ألن القــراءة ســنة ُمتَّبَعــة32، 

و}ال{لنفي وإثبات واتصاف هذا الكتاب ألّن التقديم يشعر 

مبا يبعد عن املراد وهو أن كتابًا غريه فيه الريب كام قصد 

يف اآليــة، أي وليــس فيهــا مــايف غريهــا مــن العيــب.

الحــد  }يِف طُْغيَانِِهْم{33،تجاوزهــم  2ـ قولــه تعــاىل: 

بالكفر}يَْعَمُهوَن{يرتددون تحريًا، حال، وقيل: الطُّغيان عىل 

يَطَْغــى طُغيانًــا،  فــالن  مــن قولــك طََغــى  وزن »الُفْعــالن«، 

وكان الكســايئ مييــل األلــف فيهــا34، ويفضــل الباحــث يف 

هــذه الســياق أن »يف« تفيــد الظرفيــة وبيــان أحالهــم، خالفـًـا 

املعتزلــة مبــا ذهــب إليــه أن الزيــادة يف الطغيــان والتقويــة 

فيــه مــام يســتحيل نســبته إليــه تعــاىل حقيقــة، وحملــوا اآليــة 

عــىل محامــل أخــر35.

الداللــة: هــذة اآليــة تــدل عــىل املنافقــني الذيــن تقــدم 

ذكرهــم الجامعــني لألوصــاف الذميمــة مــن دعــوى الصــالح 

وهم املفســدون، ونســبة الســفه للمؤمنني- وهم الســفهاء- 

واالســتهزاء- وهــم املســتهزأ بهــم- ولبعــد منزلتهــم يف الــر 

وســوء الحــال أشــار إليهــم مبــا يــدل عــىل البعــد.

للطريــق  االهتــداء  فقــدوا  ألنهــم  حالهــم  وتوضيــح 

واملــد يف  والضــالل،  الحــرية  تيــه  املســتقيم ووقعــوا يف 

االشــرتاء. ذلــك  يف  لهــم  كــام  فيــه  مقــرر  أو  الطغيــان 

3ـ قولــه تعــاىل: }فَأُولَِئــَك أَْصَحــاُب النَّــاِر ُهــْم ِفيَهــا 

الباحــث  َخالُِدوَن{36،روعــي فيــه معنــى »ِمــْن »37، ومييــل 

إىل أّن » فيهــا » ال يعمــل معنــى »ِمــْن »كــام قــال أيب بكــر 

محمــود جومــي، بــل الظرفيــة والتبعيضيــة لداللــة عــىل أنهــم 

فيهــا ليــس كلهــا بــل بعضهــا.

كيفيــة  عــىل  وداللــة  إشــارة  اآليــة  هــذه  يف  الداللــة: 

متسكهم نار دهرًا طويالً، وزمانًا مديًدا، وإضافة األصحاب 

النــار عــىل معنــى املالزمــة والــدوام. إىل 

الِِحــنَي{38،  4ـ قولــه تعــاىل: }َوإِنَّــُه يِف اآْلِخــرَِة لَِمــَن الصَّ

وقــال وهبــة الزحيــيل:«يف« متعلقــة بعامــل مقدر، وتقديره: 

وإنــه صالــح يف اآلخــرة ملــن الصالحــني، وال يجــوز أن تتعلــق 

يــؤدي إىل تقديــم معمــول الصلــة عــىل  بالصالحــني؛ ألنــه 

امللــة  إىل  يعــود  ِبَها{الضمــري  ويف}َوَوىصَّ  املوصــول، 

ــِة إِبْرَاِهيــَم إاِلَّ  املذكــور يف قولــه تعاىل:}َوَمــْن يَْرَغــُب َعــْن ِملَّ

َمــْن َســِفَه نَْفَســُه{39.

قــرأ  إبراهيــم، اآليــة: 132{،  بهــا  }ووىص  ويف قولــه: 

الباقــون بغــري  نافــٌع وابــن عامــٍر:}وأوىص بها{باأللــف، وقــرأ 

، فاقــرأ  أبــو منصور:هــام لغتــان: أْوىَص ووىصَّ قــال  ألــف، 

كيــف شــئَْت40.

بــ}الصالحني{عــىل أن-  الداللــة: وكلمــة}يف{ متعلقــة 
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ليلــزم تقديــم بعــض الصلــة  أل- فيــه للتعريــف ال موصولــة 

عليها عىل أنه قد يغتفر يف الظرف ماال يغتفر يف غريه، أو 

مبحــذوف أي صالــح أو أعنــى، وجعلــه متعلًقــا بــ}اصطفنــاه{

ويف اآليــة تقديــم وتأخــري،أو مبحــذوف حــاال مــن املســتكن 

يف الوصــف بعيــد.

عــن  الراغــب  لكــون-  مبــني  دليــل  ويف}يف{أيًضــا 

إبراهيــم ســفيًها- إذ االصطفــاء والعــز يف الدنيــا غايــة  ملــة 

املطالب الدنوية-والصالح- جامع للكامالت اآلخروية، أي: 

أيرغــب عــن ملتــه ومعــه مايوجــب عكــس ذلــك، وهــو الظاهــر 

لفظًــا لعــدم االحتيــاج إىل تقديــر القســم

ونََنــا يِف اللَّــِه{41،  5 ـ قــال تبــارك وتعــاىل: }قـُـْل أَتَُحاجُّ

وقــال وهبــة الزحييل:}أتحاجننــا يف الله{اســتفهام إنــكاري 

تفيــد  الباحــث أن »يف«  ويــرى  التوبيــخ والتقريــع،  بقصــد 

الظرفيــة لداللتــه وبيــان وجــوده وعــىل جاللتــه وفرديتــه يف 

ملكــه.

أن  للنبــي  الخطــاب  تجريــد  فيهــا  اآليــة  هــذه  الداللــة: 

لتثبتــه  الديــن  أي يف  الخاصــة  الوظائــف  مــن  بــه  املأمــور 

ولتبيّنــه ألهــل الكتــاب أن تفــر املحاجــة مبــا يختــص بهــم 

يف الديــن، أولئــك القامئــني عــىل ســاق الجــدال، والقرينــة 

عــىل التقييــد ذلــك قولــه تعــاىل قبل:}ومــا أنــزل إلينا{حيــث 

أنــه تعريــض بكتــامن أهــل الكتــاب شــهادة اللــه ســبحانه بنبــوة 

محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم.

ويف«  كَِبــرٌي{42،  ِفيــِه  ِقتَــاٌل  }قُــْل  تعــاىل:  قــال  6ـ 

قتل«بدل اشتامل من الشهر، والهاء يف« فيه« تعود عىل 

الشهر، وبدل االشتامل البد أن يعود ضمري منه إىل املبدل 

منه، ويف}قُْل: ِقتَاٌل ِفيِه كَِبرٌي{:«قتل« مبتدأ، وجاز االبتداء 

به مع كونه نكرة، ألنه وصفه بقوله: فيه، فتخصص، والنكرة 

إذا تخصصــت جــاز أن تكــون مبتــدأ، و}كَِبرٌي{خــرب املبتــدأ، 

وأما}َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه{مبتدأ، وعطف عليه:}وَكُْفٌر ِبِه{،

}َوإِْخرَاُج أَْهلِِه ِمْنُه{، وخرب الثالثة: أكرب عندالله 43.

الداللــة: كلمة}قتاٌل{نكــرة؛ ألنّهــا يف حيــز مثبــت فــال 

تعــم، فالتقييــد بهــا يفيــد أن قتلهــم بعــد انســالخها مأمــور بــه 

يف جميــع األمكنــة واالزمنــة وهــو نســخ الخــاص بالعــام، وفيــه 

خــرب لألشــياء املعــدود مــن كبائــر قريــش، الــذي يبــني للنــاس 

أي مــام فعلتــه خطــأ يف االجتهــاد، ووجــود أصــل الفعــل يف 

ذلــك الفعــل مبنــي عــىل الزعــم،

ــا َواآْلِخرَِة{44،جــار  نْيَ ــاىل: }يِف الدُّ ــارك وتع ــه تب 7ـ قول

ومجرور يف موضع نصب، متعلق إما بفعل:}يتفكرون{يف 

اآليــة الســابقة أو بفعل:}يبني{وتقديــر: يبــني اللــه لكــم اآليــات 

يف الدنيــا واآلخــرة، لعلكــم تتفكــرون45.

الداللة: إشارة إىل بيان أحكام الدين لناس حتى تفهم 

املصالــح واملنافــع املنوطــة بهــا وبهــذا التقديــر حســن كــون 

ترجــى التكفــر غايــة فيــام يتعلــق بأمــور الدنيــا واآلخــرة، وقــدم 

التفكــر لالهتــامم، بســبب أراد اللــه أن بيــنب لنــاس فضــل 

اآلخــرة وبقائهــا عــىل الدنيــا وزوالهــا.

يِف  فََعلْــَن  }ِفيــاَم  وتعــاىل:  تبــارك  قولــه  ـ   8

{46،}يف{حرف جر،}مــا{ اســم موصــول مبنــي عــىل  أَنُْفِســِهنَّ

الســكون يف محــل جــر بفي،}فعلن{فعــل مــاٍض مبنــي عــىل 

النســوة: ضمــري  والنــون  النســوة،  بنــون  الســكون التصالــه 

متصل مبني عىل الفتح يف محل رفع فاعل وجملة}فعلن{ 

صلــة املوصــول47.

لجميــع  وقيــل:  لألوليــاء،  الخطــاب  قيــل  الداللــة: 

التقييــد  العــّدة، ويف  عليهــّن يف  حــرّم  مــام  املســلمني، 

إشــارة إىل علــة النهي}باملعــروف{أي بالوجــه الــذي يعرفــه 

لــو فعلــن خــالف  بأنــه  بــه لإليــذان  الــرع وال ينكــره، وقيــد 

أمثــوا. قــرصوا  فــإن  يكفوهــّن،  أن  ذلــك فعليهــم 
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مالحق الجداول

جدول حرف »يف« املوجودة يف سورة البقرة

التوضيحرقمهااآليةيف

حرف جر مبني عىل السكون.10يِف قُلُوِبِهْم َمرٌَض فَزَاَدُهُم اللَُّه1

حرف جر مبني عىل السكون.11اَل تُْفِسُدوا يِف اأْلَرِْض2

حرف جر مبني عىل السكون.15يِف طُْغيَانِِهْم3

حرف جر مبني عىل السكون.17َوتَرَكَُهْم يِف ظُلاَُمٍت4

حرف جر مبني عىل السكون.19يِف آَذانِِهْم5

حرف جر مبني عىل السكون.23يِف َريٍْب6

حرف جر مبني عىل السكون.27َويُْفِسُدوَن يِف اأْلَرِْض7

حرف جر مبني عىل السكون.29َما يِف اأْلَرِْض8

حرف جر مبني عىل السكون.30إِينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَرِْض َخلِيَفًة9

حرف جر مبني عىل السكون.36َولَُكْم يِف اأْلَرِْض ُمْستََقر10ٌّ

حرف جر مبني عىل السكون.49َويِف َذلُِكْم باََلٌء11

حرف جر مبني عىل السكون.60َواَل تَْعثَْوا يِف اأْلَرِْض12

بِْت13 حرف جر مبني عىل السكون.65يِف السَّ

نْيَا14 حرف جر مبني عىل السكون.85يِف الَْحيَاِة الدُّ

بُوا يِف قُلُوِبِهُم الِْعْجَل15 حرف جر مبني عىل السكون.93َوأرُْشِ

حرف جر مبني عىل السكون.102َما لَُه يِف اآْلِخرَِة16

حرف جر مبني عىل السكون.114َوَسَعى يِف َخرَاِبَها17

نْيَا ِخزٌْي18 حرف جر مبني عىل السكون.114لَُهْم يِف الدُّ

حرف جر مبني عىل السكون.114َولَُهْم يِف اآْلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم19

اَمَواِت20 حرف جر مبني عىل السكون.116بَْل لَُه َما يِف السَّ

نْيَا21 حرف جر مبني عىل السكون.130اْصطََفيَْناُه يِف الدُّ

حرف جر مبني عىل السكون.130َوإِنَُّه يِف اآْلِخرَِة22

َا ُهْم يِف ِشَقاٍق23 حرف جر مبني عىل السكون.137فَِإمنَّ
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ونََنا يِف اللَِّه24 حرف جر مبني عىل السكون.139قُْل أَتَُحاجُّ

اَمِء25 حرف جر مبني عىل السكون.144تََقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ

حرف جر مبني عىل السكون.154لَِمْن يُْقتَُل يِف َسِبيِل اللَِّه26

حرف جر مبني عىل السكون.159يِف الِْكتَاِب27

اَمَواِت28 حرف جر مبني عىل السكون.164إِنَّ يِف َخلِْق السَّ

حرف جر مبني عىل السكون.164الَِّتي تَْجِري يِف الْبَْحِر29

حرف جر مبني عىل السكون.174أُولَِئَك َما يَأْكُلُوَن يِف بُطُونِِهْم30

حرف جر مبني عىل السكون.176الَِّذيَن اْختَلَُفوا يِف الِْكتَاِب31

حرف جر مبني عىل السكون.176لَِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد32

ائِلِنَي َويِف الرِّقَاِب33 حرف جر مبني عىل السكون.177َوالسَّ

اِبِريَن يِف الْبَأَْساِء34 حرف جر مبني عىل السكون.177َوالصَّ

حرف جر مبني عىل السكون.178الِْقَصاُص يِف الَْقتىَْل35

حرف جر مبني عىل السكون.179َولَُكْم يِف الِْقَصاِص َحيَاٌة36

حرف جر مبني عىل السكون.187َوأَنْتُْم َعاكُِفوَن يِف الَْمَساِجِد37

حرف جر مبني عىل السكون.190يِف َسِبيِل اللَِّه38

حرف جر مبني عىل السكون.195َوأَنِْفُقوا يِف َسِبيِل اللَِّه39

حرف جر مبني عىل السكون.196فَِصيَاُم ثلاََلثَِة أَيَّاٍم يِف الَْحج40ِّ

حرف جر مبني عىل السكون.197َواَل ِجَداَل يِف الَْحج41ِّ

نْيَا42 حرف جر مبني عىل السكون.200يَُقوُل َربََّنا آتَِنا يِف الدُّ

حرف جر مبني عىل السكون.200َوَما لَُه يِف اآْلِخرَِة43

نْيَا َحَسَنًة44 حرف جر مبني عىل السكون.201َربََّنا آتَِنا يِف الدُّ

حرف جر مبني عىل السكون.201َويِف اآْلِخرَِة َحَسَنًة45

حرف جر مبني عىل السكون.203َواذْكُُروا اللََّه يِف أَيَّاٍم46

َل يِف يَْوَمنْي47ِ حرف جر مبني عىل السكون.203فََمْن تََعجَّ

حرف جر مبني عىل السكون.204َمْن يُْعِجبَُك قَْولُُه يِف الَْحيَاِة48

حرف جر مبني عىل السكون.204َويُْشِهُد اللََّه َعىَل َما يِف قَلِْبِه49
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حرف جر مبني عىل السكون.205َوإَِذا تََوىلَّ َسَعى يِف اأْلَرِْض50

لِْم51 حرف جر مبني عىل السكون.208الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا يِف السِّ

حرف جر مبني عىل السكون.210إاِلَّ أَْن يَأْتِيَُهُم اللَُّه يِف ظُلٍَل52

نْيَا53 حرف جر مبني عىل السكون.217َحِبطَْت أَْعاَملُُهْم يِف الدُّ

حرف جر مبني عىل السكون.218َوَجاَهُدوا يِف َسِبيِل اللَِّه54

نْيَا َواآْلِخرَِة55 حرف جر مبني عىل السكون.220يِف الدُّ

حرف جر مبني عىل السكون.222فَاْعتَزِلُوا النَِّساَء يِف الَْمِحيِض56

حرف جر مبني عىل السكون.225يِف أمَْيَانُِكْم57

حرف جر مبني عىل السكون.228َما َخلََق اللَُّه يِف أَرَْحاِمِهن58َّ

حرف جر مبني عىل السكون.228أََحقُّ ِبرَدِِّهنَّ يِف َذلَِك59

حرف جر مبني عىل السكون.234يِف أَنُْفِسِهن60َّ

حرف جر مبني عىل السكون.235أَْو أَكَْنْنتُْم يِف أَنُْفِسُكْم61

حرف جر مبني عىل السكون.235يَْعلَُم َما يِف أَنُْفِسُكْم62

حرف جر مبني عىل السكون.240يِف َما فََعلَْن63

حرف جر مبني عىل السكون.240يِف أَنُْفِسِهن64َّ

حرف جر مبني عىل السكون.244َوقَاتِلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه65

حرف جر مبني عىل السكون.246أاَلَّ نَُقاتَِل يِف َسِبيِل اللَِّه66

حرف جر مبني عىل السكون.247َوزَاَدُه بَْسطًَة يِف الِْعلِْم67

حرف جر مبني عىل السكون.248إِنَّ يِف َذلَِك آَليًَة لَُكْم68

اَمَواِت69 حرف جر مبني عىل السكون.255لَُه َما يِف السَّ

حرف جر مبني عىل السكون.255َوَما يِف اأْلَرِْض70

يِن71 حرف جر مبني عىل السكون.256اَل إِكْرَاَه يِف الدِّ

حرف جر مبني عىل السكون.258َحاجَّ إِبْرَاِهيَم يِف َربِِّه72

حرف جر مبني عىل السكون.261يُْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم يِف َسِبيِل73

حرف جر مبني عىل السكون.261َسَناِبَل يِف كُلِّ ُسْنبُلٍَة ِمائَُة74

حرف جر مبني عىل السكون.262يُْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم يِف َسِبيِل اللَِّه75



سأ رأسم؟  سسررةفءيسررجفكلسررلل اث أ(بفيسيس)سيسسرر ف ؟سررنفوقس راأسرري فأس ترولل  س 154

حرف جر مبني عىل السكون.273أُْحرِصُوا يِف َسِبيِل اللَِّه76

بًا يِف اأْلَرِْض77 حرف جر مبني عىل السكون.273يَْستَِطيُعوَن رَضْ

حرف جر مبني عىل السكون.284َوإِْن تُبُْدوا َما يِف أَنُْفِسُكْم78

جدول حرف » فيه » املوجودة يف سورة البقرة

التوضيح رقمهااآليةفيه

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء: ضمــري متصــل مبنــي عــىل 2اَل َريَْب ِفيِه ُهًدى1

بـــــ)يف( والجــار واملجــرور متعلــق مبحــذوف  الكــر يف محــل جــر 

خــرب)ال(، والجملــة مــن)ال( واســمها وخربهــا: يف محــل نصــب حــال 

مــن)ذا( أو مــن )الكتــاب(، أو يف محــل رفــع خــرب املبتــدأ)ذا(.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري متصــل مبنــي عــىل 19ِفيِه ظُلاَُمٌت َوَرْعٌد َوبَرٌْق2

الكر يف محل جر، والجار واملجرور متعلق مبحذوف خرب مقدم.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 20كُلَّاَم أََضاَء لَُهْم َمَشْوا ِفيِه3

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعل}مشــوا{.

الكــر 36ِمامَّ كَانَا ِفيِه4 حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل 

مبحــذوف  متعلــق  واملجــرور  بـــ)يف(،والجــار  جــر  محــل  يف 

مــن  لهــا  محــل  ال  وخربهــا  من}كان{واســمها  خرب}كان{،والجملــة 

املوصــول. صلــة  اإلعــراب 

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 63َواذْكُُروا َما ِفيِه لََعلَُّكْم5

محل جر بـــ)يف(، والجار واملجرور متعلق مبحذوف تقديره}استقر{

صلة املوصول.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 113ِفياَم كَانُوا ِفيِه يَْختَلُِفوَن6

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلق بالفعل}يختلفون{اآلىت.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 185رََمَضاَن الَِّذي أُنْزَِل ِفيِه7

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعل}أنــزل{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 191َحتَّى يَُقاتِلُوكُْم ِفيِه8

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعــل يف}يقاتلوكــم{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 213ِفياَم اْختَلَُفوا ِفيِه9

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعل}اختلفــوا{.
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حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 213َوَما اْختَلََف ِفيِه10

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعل}اختلــف{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 213لاَِم اْختَلَُفوا ِفيِه11

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعل}اختلفــوا{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 217ِقتَاٍل ِفيِه12

محل جر بـــ)يف(، والجار واملجرور متعلق مبحذوف صفة لــ}قتال{، 

أو متعلق بــــــ}قتال{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 217قُْل ِقتَاٌل ِفيِه كَِبرٌي13

محل جر بـــ)يف(، والجار واملجرور متعلق مبحذوف صفة لــ}قتال{، 

أو متعلق بــــــ}قتال{.

ِفيــِه 14 بُــوُت  لتَّا ا تِيَُكــُم  يَأْ ْن  أَ

َســِكيَنٌة

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 248

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق مبحــذوف خــرب مقــدم.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 254اَل بَيٌْع ِفيِه َواَل ُخلٌَّة َواَل َشَفاَعٌة15

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق مبحــذوف خــرب، والجملة 

مــن املبتــدأ والخــرب يف محــل رفــع صفــة لــ}يــوم{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 266فَأََصابََها إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر16

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق مبحــذوف خــرب مقــدم.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 267إاِلَّ أَْن تُْغِمُضوا ِفيِه17

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعــل يف}تغمضــوا{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 281َواتَُّقوا يَْوًما تُرَْجُعوَن ِفيِه18

محــل جــر بـــــ )يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعــل يف}يرجعــون{.

جدول حرف«فيها« املوجودة يف سورة البقرة

التوضيح رقمهااآليةفيها

الكــر 25َولَُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمطَهَّرٌَة1 حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل 

حــال  والجــار واملجــرور متعلــق مبحــذوف  بـــــ)يف(،  جــر  يف محــل 

مــن}أزواج{اآليت.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 25َوُهْم ِفيَها َخالُِدوَن2

محل جر بـــ )يف(، والجار واملجرور متعلق باسم الفاعل }خالدون{

اآليت.
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حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 30أَتَْجَعُل ِفيَها3

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعل}تجعــل{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 30َمْن يُْفِسُد ِفيَها4

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعل}يفســد{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 39ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن5

محل جر بـــ)يف(، والجار واملجرور متعلق باسم الفاعل}خالدون{اآليت.

الكــر 71اَل ِشيََة ِفيَها6 حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل 

يف محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق مبحــذوف خــرب}ال{، 

والجملــة مــن}ال{ واســمها وخربهــا: يف محــل رفــع صفــة لـــ}بقــرة{، أو 

يف محل رفع خرب ثاٍن، حني إعراب}ُمَسلَّمة{ خربًا ملبتدأ محذوف.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 72فَادَّاَرأْتُْم ِفيَها7

محل جر بـــ)يف(، والجار واملجرور متعلق باسم الفاعل}فاّدارأتم{.؟

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 81ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن8

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق بالفعــل يف}خالــدون{

اآليت.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 82ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن9

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق باســم الفاعل}خالــدون{

اآليت.

مبنــي 114أَْن يُْذكََر ِفيَها اْسُمُه10 متصــل  ضمــري  و}هــا{  الســكون،  عــىل  مبنــي  جــر  حــرف 

متعلــق  واملجــرور  والجــار  بـــــ}يف{،  جــر  محــل  الســكون يف  عــىل 

بالفعل}يُْذكَــر{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، و}هــا{ ضمــري متصــل مبنــي عــىل 162َخالِِديَن ِفيَها11

باســم  متعلــق  واملجــرور  والجــار  بـــــ}يف{،  جــر  محــل  الســكون يف 

الفاعل}خالديــن{.

الســكون، و}ها{ضمــري متصــل مبنــي عــىل 164َوبَثَّ ِفيَها12 حــرف جــر مبنــي عــىل 

السكون يف محل جر بـــ}يف{، والجار واملجرور متعلق بالفعل}بث{.

مبنــي 205لِيُْفِسَد ِفيَها13 متصــل  ضمــري  و}هــا{  الســكون،  عــىل  مبنــي  جــر  حــرف 

متعلــق  واملجــرور  والجــار  بـــــ}يف{،  جــر  محــل  الســكون يف  عــىل 

. } ســعى { لفعل با
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حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 217أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها14

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق باســم الفاعل}خالــدون{

اآليت.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 257ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن15

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق باســم الفاعل}خالــدون{

اآليت.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 266لَُه ِفيَها ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت16

محل جر بـــ)يف(، والجار واملجرور متعلق مبحذوف حال، وصاحب 

الحــال املبتــدأ الــذي قدرنــاه }رزق{، وكان يف األصــل صفــة، فلــام 

تقدمــت صــارت حــاالً.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، والهــاء ضمــري مبنــي عــىل الكــر يف 275أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها17

محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق باســم الفاعل}خالــدون{

اآليت.

جدول حرف » فيهام » املوجودة يف سورة البقرة

التوضيحرقمهااآليةفيهاَم

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، و}هــام{ ضمــري متصــل مبنــي عــىل 219قُْل ِفيِهاَم إِثٌْم كَِبرٌي1

الســكون يف محــل جــر بــــ}يف{، والجــار واملجــرور متعلــق مبحــذوف 

خــرب مقــدم.

جدول حرف » فيهم » املوجودة يف سورة البقرة

التوضيحرقمهااآليةفيهم

مبنــي 129َربََّنا َوابَْعْث ِفيِهْم رَُسواًل1 متصــل  ضمــري  و}هــم{  الســكون،  عــىل  مبنــي  جــر  حــرف 

متعلــق  واملجــرور  والجــار  بـــــ}يف{،  جــر  محــل  الســكون يف  عــىل 

بعــث{. لفعل}ا با

جدول حرف » فيكم » املوجودة يف سورة البقرة

التوضيحرقمهااآليةفيكم

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، و}كــم{ ضمــري متصــل مبنــي عــىل 151كَاَم أَرَْسلَْنا ِفيُكْم رَُسواًل1

بالفعــل  بـــــ}يف{، والجــار واملجــرور متعلــق  الســكون يف محــل جــر 

يف}أرســلنا{.
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جدول حرف »فيهّن« املوجودة يف سورة البقرة

التوضيحرقمهااآليةفيهنَّ

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، و}هــن{ ضمــري متصــل مبنــي عــىل 197فََمْن فَرََض ِفيِهنَّ الَْحج1َّ

الفتح يف محل جر بـــ}يف{، والجار واملجرور متعلق بالفعل}فرض{.

جدول حرف« فيام« املوجودة يف سورة البقرة

التوضيحرقمهااآليةفياَم

حــرف جــر مبنــي عــىل السكون،و}ما{اســم موصــول مبعنى”الــذي” 113ِفياَم كَانُوا ِفيِه يَْختَلُِفوَن1

مبنــى عــىل الســكون يف محــل جــر بـــ}يف{،والجــار واملجــرور متعلــق 

مبحــذوف حــال وصاحــب الحــال الضمــري يف }بينهــم{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، و}مــا{ اســم موصــول مبعنى”الــذي” 213لِيَْحُكَم بنَْيَ النَّاِس ِفياَم2

مبنــى عــىل الســكون يف محــل جــر بـــــ}يف{، والجــار واملجــرور متعلــق 

بالفعل}يحكم{.

حــرف جــر مبنــي عــىل السكون،و}ما{اســم موصــول مبعنــى “الــذي” 229فاََل ُجَناَح َعلَيِْهاَم ِفياَم3

مبنــي عــىل الســكون يف محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق 

باالســتقرار املوجــود يف خرب}ال{:)عليهــام(.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، و}ما{اســم موصــول مبعنــى “الــذي” 234فاََل ُجَناَح َعلَيُْكْم ِفياَم4

مبني عىل الســكون يف محل جر بـــ)يف(،، والجار واملجرور متعلق 

مبحــذوف صفة لـــ}جناح{.

حــرف جــر مبنــي عــىل الســكون، و}ما{اســم موصــول مبعنــى “الــذي” 235َواَل ُجَناَح َعلَيُْكْم ِفياَم5

مبنــي عــىل الســكون يف محــل جــر بـــــ)يف(، والجــار واملجــرور متعلــق 

مبحــذوف صفــة لـــ}جنــاح{.

نتائج البحث

من خالل املالحق والجداول اإلحصائيّة ميكن القول عىل نتائج البحث كام ييل:

األّول: أكّد الباحث أّن حروف املعاين لها دور كبري ىف فهم معاين القرآن الكريم.

الثــاين: أّن هنــاك عالقــة بــني ســياق املقــام وســياق املقــال لعبــت دوًرا كبــريًا ىف بيــان معــاين القــرآن الكريــم مــن خــالل 

حــروف الجــرِّ ىف ســورة القــرة.

الثالث: أّن سورة البقرة من السور التي اشتملت عىل حروف جرِّ كثرية مام جعل معانيها متعددة غزيرة.

ــع: أّن قضيــة نيابــة حــروف الجــرِّ بعضهــا مــكان بعــض، فتــح لنــا مجــاالً كبــريًا لفهــم معــان القــرآن الكريــم مــن خــالل إجــازة  الراب

بعــض النحــاة لهــذا األمــر متــى تقاربــت املعــاين.

الخامس: أّن حروف الجرِّ الثنائيّة، وأعني بها حرف)يف(وردت بصورة كبرية ىف سورة البقرة عىل النحو التايل: استعملت 

}يف{ ىف سورة البقرة 78مرة.
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استعملت }فيه{ ىف سورة البقرة 18مرة.

استعملت }فيها{ ىف سورة البقرة 17مرة.

استعملت }فيهام{ ىف سورة البقرة مرة واحدة.

استعملت }فيهن{ ىف سورة البقرة مرة واحدة.

استعملت }فيهم{ ىف سورة البقرة مرة واحدة.

استعملت }فيام{ ىف سورة البقرة 5 مرات.

استعملت }فيكم{ ىف سورة البقرة مرة واحدة.

البقــرة عــن معــاين }يف{ البحــث ىف ســورة  أنّــه بعــد 

وهــذا نتائــج الــذي وجــد الباحــث مــن خــالل هــذه الدراســة.

االقرتاحات والتوصيات

لألبــواب  التحليليــة  بالدراســات  الباحثــني  اهتــامم  أقــرتح 

النحوية من خالل الشواهد القرآنية أو الحديث الريف أو 

الشعر أو نرث العرب، فإّن معينها الينضب، حيث إنّها متثل 

لغة العرب التى وصلت إلينا. آمل من الله تعاىل أن يكون 

هــذا البحــث لبنــة يف تطويــر اللغــة العربيــة وآدابهــا وفنونهــا.

ويوىص البحث الباحثني مبا يأيت:

بــاق ســور  اآلحاديّــة يف  الجــر  حــروف  معــاين  دراســة 

الكريــم. القــرآن 

الحديــث  اآلحاديّــة يف  الجــر  حــروف  معــاين  دراســة 

الريــف.

دراسة معاين حروف الجر اآلحاديّة يف الشعر العريب.

خامتة البحث

الحمــد رب العاملــني مــن قبــل ومــن بعــد عــىل إنجــاز هــذا 

البحــث بعونــه يف صــورة ســهولة، وَحولــُت فيهــا ببيــان حــرف 

الجــر اآلحاديّــة حــرف )يف( ومشــاكلها لــدى الطــالب اللغــة 

العربيــة مــن حيــث اســتخدامها يف أثنــاء الــكالم ومــا يتعلّــق 

بهــذا.

ووضعــُت االقرتاحــات لهــذه املشــاكل، فــإّن ذلــك لــه 

دور عظيــم يف تطويــر مهــارة الــكالم والكتابــة لــدى الباحثــني 

والكتاب من العرب والعجم؛راجياً من الله تعاىل أن يجعل 

القــارئ  بــه  هــذا العمــل ســعيًا مشــكوًرا مأجــوًرا، وأن ينفــع 

والباحــث وغريهــام مــن دان وقــاص.

املصادر واملراجع

القرآن الكريم

العــرب، طبعــة جديــدة مصححــة  ابــن منصــور )630-711هـــــ(، لســان 

وملونَــة، اعتنــى بتصحيحهــا: أمــني محمــد عبدالوهــاب، ومحمــد 

العــريب،  الــرتاث  لبنــان: دار إحيــاء  العبْيَدي،)بــريوت-  الصــادق 

الثالثــة. العــريب، 1419هــــ/1999م( الطبعــة  التاريــخ  مؤسســة 

أحمــد بــن الـــُحسني بــن الخبَّــاز، توجيــه اللمــع، تحقيــق: األســتاذ الدكتــور 

فايــز زيك محمــد ديــاْب، دار الســالم: للطباعــة والنــر والتوزيــع 

والرتجمــة 1423هــــــ/2002م، الطبعــة األوىل.

معــاىن  األزهري،«كتــاب  أحمــد  بــن  محمــد  منصــور  أبــو  األزهــري، 

القــراءات«، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الشــعباين، دار الصحابــة: 

)د.ط(. 2007م.  والتوزيــع،  والتحقيــق  للنــر  بطنطــا  للــرتاث 

أبــو حيــان األندلّي)ت745هــ(،ارتشــاف الــرضب مــن لســان العــرب، 

تحقيــق ورشح ودراســة: الدكتــور رجــب عثــامن محمــد، مراجعــه: 

الدكتــور رمضــان عبدالتــواب، النــارش: مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، 

الطبعــة األوىل 1418هــــــ/1998م.

بهجــت عبــد الوحيــد صالــح، اإلعــراب املفصــل لكتــاب اللــه املرتــل، 

1992م/1414هـــ(  والتوزيــع  للنــر  الفكــر  دار  األردن:  )عــامن 

األوىل. الطبعــة 

الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن محمــد عمــر، الكشــاف عــن حقائــق 

الفكــر  بــريوت: دار  التأويــل،  التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، )د.ت(،

)منشــورات  العربيّــة،  الــدروس  الشــيخ مصطفى،جامــع  الغاليينــي، 

الطبعــة  والنــر 1412هـــ/1991م(  للطباعــة  العرصيــة  املكتبــة 

والعــرون. الخامســة 

الَقُنوجــي، أبــو الطيّــب صديــق بــن حســن بــن عــيّل الُحســيني البخــارّي، 

فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن، وضــع حواشــيه: إبراهيــم شــمس 

الديــن، )بــريوت ـ لبنــان: دار الكتــب العلميــة 1420هـــ/1999م( 

الطبعــة األوىل.

املالقي، أحمد بن عبد النور، رصف املباين يف رشح حروف املعاين، 

تحقيق: أحمد محّمد الخراط. )دمشق: مطبوعات مجمع اللغة 

العربية، د. ت.(.

النادري، محّمد أسعد. نحو اللغة العربيّة، )املكتبة العرصية للطباعة 

والنر 142ه/2002م( طباعة أوىل، طبعة جديدة منقحة.

ســيبويه عمــرو بــن عثــامن، الكتــاب، تحقيــق ورشح عبــد الســالم محمــد 
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بن هارون، )الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب 1977م(.

الشــافعي. حاشــية الصبــان عــىل  بــن عــيل الصبــان  الصبــان، محمــد 

رشح األشــموين عــىل ألفيــة ابــن مالــك، )بــريوت: دار الفكــر لبنــان 

1419هـــ / 1999م( الطبعــة األوىل.

الطــربي، جامــع البيــان عــن التأويــل آي القــرآن، تحقيــق: الدكتــور بشــار 

الجيــل  دار  بــريوت:  الحرســاين،  فــارس  معــروف وعصــام  عــواد 

األوىل. الطبعــة  1407هــــ/1987م، 

عبــد العــال ســامل مكــرم، تطبيقــات نحويّــة وبالغيّــة، )بــريوت: مؤسســة 

الطبعــة  1398هـــ/1978م(  والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  الرســالة 

األوىل.

عبــد العــال ســامل مكــرم، تطبيقــات نحويّــة وبالغيّــة، )بــريوت: مؤسســة 

الطبعــة  1413هـــ/1992م(  والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  الرســالة 

الثانيــة.

عــيل بــن عبــد اللــه بــن عــيل نــور الديــن الســنهوري، رشح اآلجروميــة يف 

علم العربية، تحقيق الدكتور محمد خليل عبد العزيز رشف،)دار 

الســالم: للطباعــة والنــر والتوزيــع والرتجمــة 1427هـــ/ 2006م( 

الطبعــة األوىل.

عــيل بــن مصطفــى خلــوف، كَلــاَمت القــرآن الكريــم مــن تفســري ابــن كثــري، 

)الريــاض: دار املؤيــد للنــر والتوزيــع، 2488هـــ( الطبعــة األوىل.

عــيل رضــا، املرجــع يف اللغــة العربيــة نحوهــا ورصفهــا، )بــريوت: دار 

الرابعــة مزيــدة ومنقحــة. العــريب، د. ت.( الطبعــة  الــرق 

)منشــورات  العربيــة،  الــدروس  الشــيخ مصطفى،جامــع  الغاليينــي، 

املكتبــة العرصيــة للطباعــة والنــر 1412هـــــ/1991م(، الطبعــة 

والعــرون. الخامســة 

َمغالســة،محمود ُحســينى،النحو الشــايف)دار البشــري للنــر والتوزيــع 

1411هـ/1991م(الطبعــة األوىل.

املربد، أبو العبّاس محمد بن يزيد)210-285هــ(، املقتضب، تحقيق: 

محمد عبدالخالق عضيمة،)القاهرة: جمهورية مرص العربية وزارة 

األوقــاف املجلــس األعــىل للشــؤن اإلســالمية لجنــة إحيــاء الــرتاث 

اإلسالمي، 1415هــ/1994م(، الطبعة الثالثة.

النادري، محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، )املكتبة العرصية 

الثالثــة، طبعــة  الطبعــة  2002م(،  1422هـــــ/  والنــر  للطباعــة 

جديــدة منقحــة.

العقيــدة والريعــة واملنهــج«  الزحيــيل، »التفســري املنــري يف  وهبــة 

)بــريوت / لبنــان: دار الفكــر املعــارص 1411ه/1991م(، الطبعــة 

األوىل.

الحاشية

ينظــر: ابــن هشــام، أبــو محمــد عبداللــه األنصــاري املــرصي، أوضح   -1

بــريوت: املكتبــة  ابــن مالــك،ج3، صـــ 35،  ألفيــة  املســالك إىل 

1415هـــــــ/1994م، طبعــة جديــدة  والنــر،  للطباعــة  العرصيــة 

منقحــة.

ينظر: الصبان، محمد بن عيل الصبان الشافعي، حاشية الّصبّان   -2

عــىل رشح األشــموين عــىل ألفيــة ابــن مالــك،ج2، صـــ779ـ 781، 

بريوت:دار الفكر لبنان 1419هـــ/1999م، الطبعة األوىل،وينظر: 

عبــد العــال ســامل مكــرم، تطبيقــات نحويــة وبالغيــة،ج3، صـــ 179، 

الكويت:دار البحوث العلمية للنر والتوزيع 1398هـــــ/1978م، 

الطبعة األوىل، وينظر: إميل بديع يعقوب، موسوعة الحروف يف 

اللغــة العربيــة، صـــ 322، بــريوت: دار الجيــل 1415هـــــــ/1995م، 

الطبعــة الثانيــة.

الشــايف، صـــ354، دار  النحــو  ينظر:محمــود حســيني مغالســة،   -3

األوىل. الطبعــة  1411هـــــ/1991م،  والتوزيــع  للنــر  البشــري 

الســنهوري، رشح  الديــن  نــور  عــيل  بــن  بــن عبداللــه  ينظر:عــيل   -4

اآلجروميــة يف علــم العربيــة، تحقيــق: الدكتــور محمــد خليــل عبــد 

العزيــز رشف، صـــ 118، دار الســالم: للطباعــة والنــر والتوزيــع 

األوىل. الطبعــة  1427هــــــ/2006م،  والرتجمــة 

ينظر:الغالييني،الشيخ مصطفى،جامع الدروس العربية،ج3،صـ   -5

1412هـــــ  والنــر  للطباعــة  العرصيــة  املكتبــة  180،منشــورات 

/1991م، الطبعــة الخامســة والعــرون، وينظــر: النــادري، محمــد 

أســعد النــادري، نحــو اللغــة العربيــة، صـــ 534، املكتبــة العرصيــة 

للطباعة والنر 1422هـــ/ 2002م، الطبعة الثالثة، طبعة جديدة 

منقحــة.

ســورة البقــرة: 39، وينظر:امللقــي، أحمــد بــن عبــد النــور املالقــي،   -6

رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين، تحقيــق: أحمــد محّمــد 

العربيــة،  اللغــة  الخــراط، صـــ388، دمشــق: مطبوعــات مجممــع 

)د.ت( ينظــر: املبســط يف قواعــد النحــو والــرصف، صـــ161

ســورة البقــرة: 179، وينظر:عــيل رضــا، املرجــع يف اللغــة العربيــة   -7

نحوها ورصفها،ج4، صـ194، بريوت: دار الرق العريب، الطبعة 

الرابعــة مزيــدة ومنقحــة )د.ت(.

ينظر: أبو حيان األندلّي)ت745هــ(، ارتشاف الرضب من لسان   -8

العــرب، تحقيــق ورشح ودراســة: الدكتــور رجــب عثــامن محمــد، 

مراجعــه: الدكتــور رمضــان عبدالتــواب، ص1725، النــارش: مكتبــة 

الخانجــي بالقاهــرة، الطبعــة األوىل 1418هــــــ/1998م.
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ينظر:املــربد، أبــو العبّــاس محمــد بــن يزيــد، املقتضب،تحقيــق:   -9

القاهــرة: جمهوريــة  محمــد عبدالخالــق عضيمــة،ج4، ص139، 

مــرص العربيــة وزارة األوقــاف املجلــس األعــىل للشــؤن اإلســالمية 

الثالثــة، 1415هــــ/1994م. الــرتاث اإلســالمي، الطبعــة  لجنــة إحيــاء 

تحقيــق:  اللمــع،  توجيــه  الخبَّــاز،  بــن  الـــُحسني  بــن  أحمــد  ينظــر:   -10

األســتاذ الدكتــور فايــز زيك محمــد ديــاْب، صـــ 230،دار الســالم: 

للطباعــة والنــر والتوزيــع والرتجمــة 1423هــــــ/2002م، الطبعــة 

النحــوي  بــن ســهل  أبوبكــر محمــد  الــراج،  وينظر:ابــن  األوىل، 

البغــدادي، األصــول يف النحو،تحقيــق: الدكتــور عبــد الحســني 

الفتــيل،ج1، صـــ 412،بريوت:مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر 

الثالثــة. الطبعــة  والتوزيــع 1417هـــــ/1996م، 

سورة النور: 14  -11

ورد يف صحيــح  وســلم  عليــه  اللــه  للنبــي صــىل  هــذا حديــث   -12

مسلم،ج16، ص172-173، )باب تحريم تعذيب الهرة( ورياض 

الصالحــني، ص559

سورة األعراف: 38، وينظر: إميل بديع يعقوب، موسوعة الحروف   -13

يف اللغة العربية، صـ 322

ينظر: أبو حيان األندلّي)ت745هــ(، ارتشاف الرضب من لسان   -14

العــرب، تحقيــق ورشح ودراســة: الدكتــور رجــب عثــامن محمــد، 

مراجعــه: الدكتــور رمضــان عبدالتــواب، ص1726، النــارش: مكتبــة 

الخانجــي بالقاهــرة، الطبعــة األوىل 1418هــــــ/1998م.

سورة طه: 71، وينظر: إميل بديع يعقوب، موسوعة الحروف يف   -15

اللغــة العربيــة، صـــ 323

ســورة التوبــة: 38، وينظــر: إميــل بديــع يعقــوب، موســوعة الحــروف   -16

يف اللغــة العربيــة، صـــ 323، وهــذا الداخــل بــني مفضــول ســابق 

وفاضــل الحــق.

ينظــر: ابــن هشــام، أبــو محمــد عبداللــه األنصــاري املــرصي، أوضح   -17

املسالك إىل ألفية ابن مالك،ج3، صـ 36، وقيل: من كالم زيد 

الخري، ويعرف يف الجاهلية بزيد الخيل، فلام أسلم سامه النبّي 

زيد الخري، وينظر: املالقي، اإلمام أحمد بن عبد النور املالقي، 

رصف املباين يف رشح حروف املعاين، صـ387 ـ 389

ينظــر: ابــن منصور)630-711هـــــ(، لســان العــرب،ج10، ص372،   -18

طبعــة جديــدة مصححــة وملونـَـة، اعتنــى بتصحيحهــا: أمــني محمــد 

لبنــان: دار  بــريوت-  العبْيَــدي،  الصــادق  عبدالوهــاب، ومحمــد 

إحيــاء الــرتاث العــريب، مؤسســة التاريــخ العــريب للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، الطبعــة الثالثــة 1419هــــ/1999م.

ينظــر: ابــن منصور)630-711هـــــ(، لســان العــرب،ج10، ص372،   -19

طبعــة جديــدة مصححــة وملونـَـة، اعتنــى بتصحيحهــا: أمــني محمــد 

لبنــان: دار  بــريوت-  العبْيَــدي،  الصــادق  عبدالوهــاب، ومحمــد 

إحيــاء الــرتاث العــريب، مؤسســة التاريــخ العــريب، الطبعــة الثالثــة 

1419هــــ/1999م.

وصــدر البيــت يف ســطر ثــان يختلف:وهي)وهــل يعمــن مــن كان   -20

أحــدث عــرصه( ينظــر: أبــو حيــان األندلــّي )ت745هــــ(، ارتشــاف 

الدكتــور  ودراســة:  تحقيــق ورشح  العــرب،  لســان  مــن  الــرضب 

الدكتــور رمضــان عبدالتــواب،  رجــب عثــامن محمــد، مراجعــه: 

األوىل  الطبعــة  بالقاهــرة،  الخانجــي  النــارش: مكتبــة  ص1726، 

1418هــــــ/1998م.

هــذا البيــت ألمــر القيــس، مــن بحــر الطويــل، وينظــر: إميــل بديــع   -21

العربيــة، صـــ 324 اللغــة  الحــروف يف  يعقــوب، موســوعة 

ينظــر: ابــن منصور)630-711هـــــ(، لســان العــرب،ج10، ص373،   -22

طبعــة جديــدة مصححــة وملونـَـة، اعتنــى بتصحيحهــا: أمــني محمــد 

لبنــان: دار  بــريوت-  العبْيَــدي،  الصــادق  عبدالوهــاب، ومحمــد 

إحيــاء الــرتاث العــريب، مؤسســة التاريــخ العــريب للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، الطبعــة الثالثــة 1419هــــ/1999م.

ســورة إبراهيــم: 9، وينظــر: املالقــي، اإلمــام أحمــد بــن عبــد النــور   -23

املالقــي، رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين، صـــ388 ـ 389

العــال ســامل مكــرم، تطبيقــات نحويــة وبالغيــة،ج3،  ينظــر: عبــد   -24

والتوزيــع  للنــر  العلميــة  البحــوث  دار  الكويــت:   ،175 صـــ

األوىل. الطبعــة  1398هـــــــ/1978م، 

هذا البيت لسويد بن أيب كاهل اليشكري، من بحر الوافر، ينظر:   -25

الصبان، محمد بن عيل الصبان الشافعي، حاشية الّصبّان عىل 

رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، ج2، صـ791و792، وينظر: 

إميل بديع يعقوب، موسوعة الحروف يف اللغة العربية، صـ 324

ينظر: أبو حيان األندلّي)ت745هــ(، ارتشاف الرضب من لسان   -26

العــرب، تحقيــق ورشح ودراســة: الدكتــور رجــب عثــامن محمــد، 

مراجعــه: الدكتــور رمضــان عبدالتــواب، ص1727، النــارش: مكتبــة 

الخانجــي بالقاهــرة، الطبعــة األوىل 1418هــــــ/1998م.

سورة البقرة:2، ينظر: الزمخري، » الكشاف«،ج1، ص 113  -27

ينظــر: الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن محمــد عمــر، الكشــاف   -28

التأويــل،ج1،  وجــوه  األقاويــل يف  وعيــون  التنزيــل  عــن حقائــق 

صـــ 116، بــريوت: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، )د.ت( 

و)د.ط(،

ينظــر: الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن محمــد عمــر، الكشــاف   -29

التأويــل،ج1،  وجــوه  األقاويــل يف  وعيــون  التنزيــل  عــن حقائــق 

صـــ 116، بــريوت: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، )د.ت( 

آي  التأويــل  عــن  البيــان  جامــع  الطــربي،  وينظــر:  و)د.ط(، 

فــارس  معــروف وعصــام  عــواد  بشــار  الدكتــور  تحقيــق:  القــرآن، 

الحرساين،ج1، 89، بريوت: دار الجيل 1407هــ/1987م، الطبعة 
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األوىل، وله شواهد يف فتح البيان يف مقاصد القرآن، صـ 57

العقيــدة والريعــة  التفســري املنــري يف  الزحيــيل،  ينظــر: وهبــة   -30

املعــارص  الفكــر  دار  بريوت/لبنــان:   ،72 صـــ  واملنهــج،ج1، 

األوىل. الطبعــة  1411هـــــ/1991م، 

ينظــر: الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن محمــد عمــر، الكشــاف   -31

عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل،ج1، صـــ 

116، وصفحــة 125 ـ 126، بــريوت: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

البيــان عــن  والتوزيــع، )د.ت( و)د.ط(، وينظــر: الطــربي، جامــع 

التأويــل آي القــرآن، تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف وعصــام 

فارس الحرساين،ج1، 89، بريوت: دار الجيل 1407هــ/1987م، 

الطبعــة األوىل، ولــه شــواهد يف فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن، 

صـــ 57

ينظر:األزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد األزهــري، » كتــاب   -32

معــاىن القــراءات«، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الشــعباين، صـــ 31، 

دار الصحابة: للرتاث بطنطا للنر والتحقيق والتوزيع، 2007م. 

)د.ط(.

سورة البقرة: 15  -33

القــرآن، تحقيــق:  التأويــل آي  عــن  البيــان  الطــربي، جامــع  ينظــر:   -34

الدكتور بشار عواد معروف وعصام فارس الحرساين،ج1، 119، 

ويف قولــه: و}ىف ءاذانهــم{، البقــرة: 19 و}فأحياكــم{ البقــرة: 28، 

البقــرة: 207، و}حــّق  اللــه{  و}خطايكم{البقــرة: 58، و}مرضــات 

ثقاتــه{آل عمــران: 102، و}وقــد هداِن{األنعــام:80، و}يســارعون{

133،و}محيــاي{ عمــران:  و}وســارعوا{آل   ،176 عمــران:  آل 

األنعــام:161، و}رءياي{يوســف:43،و}من عصاىن{إبراهيــم: 36، 

و}أحسن مثواى{يوسف: 23، و}مآنسانيه{الكهف: 63، و}ءاتنَى 

الكتاب{مريم:30، و}أوصاىن{مريم:31، و}ءاتان الله{النمل:36، 

و}كمشــكاوة{ النــور: 35، ينظــر: األزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن 

أحمــد األزهــري،« كتــاب معــاىن القــراءات«، تحقيــق: محمــد بــن 

عبــد الشــعباين، صـــ 41-42، دار الصحابــة: للــرتاث بطنطــا للنــر 

والتحقيــق والتوزيــع، 2007م. )د.ط(.

األلــويس  محمــود  الســيد  الديــن  شــهاب  الفضــل  أيب  ينظــر:   -35

البغــدادي )ت1270هــــ( روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم 

والســبع املثــاين،ج1، ص160، بــريوت- لبنــان: دار إحيــاء الــرتاث 

الطباعــة املنرييّــة. )د.ط( و)د.ت(. إدارة  العــريب، 

سورة البقرة: 81  -36

ينظــر: أبوبكــر محمــود جومــي، رد األذهــان إىل معــاين القــرآن،ج1،   -37

للتجــارة  غومبــي  مؤسســة  نفقــة  عــىل  طُبــع  نيجرييــا:   ،16 صـــ 

1408هـــــ/1987م.

سورة البقرة: 130  -38

العقيــدة والريعــة  التفســري املنــري يف  الزحيــيل،  ينظــر: وهبــة   -39

املعــارص  الفكــر  دار  بريوت/لبنــان:   ،316 صـــ  واملنهــج،ج1، 
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متهيد: فتوحات العوملة من القومية إىل 
الكوكبية

تاريــخ األفــكار هــو تاريــخ التواصــل حينــا والقطيعــة حينــا آخــر، 

فالثــورات الفكريــة والعلميــة التــي يعلــن فيهــا العقــل ثورتــه 

النظــر يف مســلامته  يعيــد  الســابقة، تجعلــه  األفــكار  عــىل 

أضــاع  التــي طاملــا  الحقيقــة   « بذلــك  لتغــدو  ويقينياتــه. 

الفالسفة جهودهم يف البحث عنها 1 » أكرب أوهام العقل.

 لقــد كان العقــل إىل وقــت قريــب يؤمــن إميانــا مطلقــا 

بشــعارات القوميــة والهويــة الخالصــة واالنتــامء إىل الوطــن 

األصل » كام لو كانت معطيات خالدة، مطلقات رسمدية 

ال تعــرف نشــأة وال يلحقهــا تحــول وال يصيبهــا زوال2 ». إال أن 

العقــل الــذي نســج حكايتــه عــن الهويــة الخالصــة هــو نفســه 

الــذي رفــع شــعار الهجنــة الثقافيــة » التــي تشــكل األســاس 

الحقيقــي للهويــة اليــوم 3 »

قبيــل؛  مــن  بشــعارات  املعــارص  العــرص  يطالعنــا   

العوملــة، املواطنــة العامليــة، وتــأيت هــذه الشــعارات خلفــا 

لشــعارات مــن قبيــل؛ النزعــة القوميــة، الهويــة الصافيــة…

اإلنســانية. العالقــات  تغــري جــذري يف  عــىل  هــذا  ويــدل 

أضحــى معــه تواجــد األنــا مرهــون ومحكــوم باالنفتــاح عــىل 

اآلخــر. وقــد كان هــذا املظهــر نتيجــة طبيعيــة للعوملــة التــي 

أعــادت مفهمــة املجتمــع املــدين. ومــن مثــة ميالد املجتمع 

يتخــذه  الــذي  الوضــع  فــإن  لذلــك   « العاملــي  املــدين 

املواطــن يف زمــن العوملــة جديــد ومختلــف، فوضعــه لــن 

يتحدد باالنتامء إىل وطنه املعهود 4 كام أن خصوصياتنا ال 

ينبغي أن » تتحول إىل أصنام نعبدها 5 » من هنا أضحت 

أســطورة االنتــامء وســيمفونية الوطــن األصــل أثــرا بعــد عــني.

 « إال  يتحــدد  ال  لإلنســان  الفعــيل  فالوجــود  وعليــه، 

أو  بغــريه ودخولــه يف عالقــة  وارتباطــه  ذاتــه  عــن  بخروجــه 

« معــه6  عالئــق 

التــي  الثقافــات  عــىل  العوملــة  أثــرت شــعارات  وقــد 

ثقافــات  بــني  املشــرتك  يف  تبحــث  شــعوبها  أخــذت 

العــامل. ويــأيت املفكــر محمــد مفتــاح يف طليعــة الباحثــني 

املعارصيــن الذيــن كرســوا كتاباتهــم لبحــث منــوذج تعايــش 

الهويــات » مــام يقــود إىل إيجــاد الصــالت بــني املجتمعــات 

والحضــارات والثقافــات لتكــون الهويــة مــن منظــور ] محمــد 

مفتــاح [ معطــاة ومبنيــة 7 » وقــد أقــر محمــد مفتــاح منوذجــه 

عــن تعايــش الهويــات انطالقــا مــن فلســفة انتظــام الكــون، 

التشــاكل  مثــل  التــي تســتعمل » مفاهيــم  الفلســفة  هــذه 

والتطابــق والتناســب والتناظــر والتناغــم والتنافــر والتعاطــف 

والتجــاذب، وتوظــف أوليــات التقييــس أو التمثيــل لتحقيقهــا 

وللربــط بــني مــا يف العــامل والكــون. ذلــك أن هــذه الفلســفة 

تســلم بوجــود يشء مــا تتوالــد منــه املوجــودات؛ وإذ كانــت 

هــذه املوجــودات تنتمــي إىل أب واحــد، فــإن بينهــا تشــابها 
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واختالفــا بالــرضورة. وأمــا إذا افرتضــت وجــود يشء مــن ال 

يشء فإنــه يلــزم وجــود أشــياء متباعــدة لكــن البــد مــن الوصــل 

بينهــا حتــى ميكــن إيجــاد سلســلة رابطــة ونســب جامــع 8 »

مبــدأ  عــىل  مفتــاح  محمــد  أطروحــة  تقــوم  وعليــه، 

االنسجام بني أشياء الكون وموجوداته، وينطبق هذا الحكم 

الــذي  االختــالف  يحمــل  التشــابه  أن  إال  الثقافــات،  عــىل 

فالتشــابه  ثقافــة خصوصيتهــا واســتقالليتها،  لــكل  يحفــظ 

يحمــل االختــالف، كــام يســكن االختــالف التشــابه.من مبــدأ 

أن » كل يشء يشــبه كل يشء بجهــة مــن الجهــات ال مــن 

كل الجهــات 9 »

 وستســمح فلســفة انتظام الكون بالوقوف عىل أمناط 

التامثــل واالختــالف التــي تحكــم التفكــري البــري لتحقيــق 

إيجــاد عالئــق وصــالت   « تتمثــل يف  أكــرب  غايــة حضاريــة 

بــني كل مــا يف الكــون حتــى تنتــر روح التعــاون والتســامح 

التعصــب  ويخفــف  العرقيــة،  النزعــات  وتقلــل  واألخــوة، 

الفكــري والدينــي 10 »

مبادئ فلسفة انتظام الكون

تحمــل هــذه الفلســفة داللتهــا يف اســمها، فهــذه الفلســفة 

وأخــرى  علويــة  عــوامل  مــن  يحويــه  مبــا  الكــون-  أن  تفــرتض 

ســفلية، كبــرية أو صغــرية- منتظــم ســلفا. ألن آليــات التفكــري 

البــري متامثلــة ســيام عنــد أولئــك الذيــن يتوطنــون مجــاال 

جغرافيــا واحــدا. وهــذا مــا حــدا مبحمــد مفتــاح إىل الكشــف 

األبيــض  البحــر  ثقافــات  بــني  التامثــالت  تلــك  بعــض  عــن 

املتوســط.

فبعدما عاين محمد مفتاح عديد النصوص القدمية* 

والحديثة **، وجدها صادرة عن فلسفة عميقة هي فلسفة 

انتظام الكون والتي تتجىل يف املبادئ التالية 13:

1-املحبة

يــأيت هــذا العنــرص يف طليعــة العنــارص التــي تحقق انســجام 

وتناغــم موجــودات الكــون، ونقيــض املحبــة؛ الكراهــة التــي 

تباعــد املتقــارب.

الكــون،  األول ملوجــودات  االنوجــاد  واملحبــة ســبب 

الكــون وانتظامــه  انســجام  وكلــام تعمقــت املحبــة، تحقــق 

القدميــة  للنصــوص – املقدســة وغريهــا،  واملتأمــل يف 

الحديثة، العربية واألجنبية- يجدها تدعو إىل رضورة إشاعة 

املحبــة ألنهــا الســبب األول للحيــاة.

2- الرسيان

 يتعلــق هــذا املبــدأ بالنفــس املطلقــة أو الكليــة التــي تــري 

خصائصهــا يف كل املوجــودات، فنــور اللــه وقدرتــه وكاملــه 

وجامله..كلها خصائص تري يف مخلوقاته، وكل مخلوق 

يفتقــد هــذه الخصائــص يكــون أقــرب إىل املــوت منــه إىل 

الحيــاة ألن الحيــاة تطلــب القــدرة وتنفــر مــن العجــز، تطلــب 

الكــامل وتــزدري النقص،تحــب الجــامل ومتقــت القبــح…

وهــذه العنــارص مجتمعــة تحقــق انتظــام الكــون.

3- الحياة

الحيــاة يف موجوداتــه،  بتوفــر رشط  الكــون يتحقــق  انتظــام 

والظاهــر أن الحيــاة ال تهــب إال لإلنســان والحيــوان والنبــات، 

إال أن أهــل الكشــف تحدثــوا عــن حيــاة األفــالك والجــامد، 

فــكل موجــود يرتبــط وجــوده بــرط الحيــاة.

4- التجاذب

يحصــل التجــاذب بــني العنــارص املنتميــة إىل جنــس واحــد، 

كالجنــس البــري مثــال، إال أن التجــاذب يتســع ليشــمل كل 

موجــود يف الكــون، فاإلنســان مثــال ينجــذب إىل الطبيعــة 

ألنها حازت رشط الجامل، وينجذب للموسيقى ولقصيدة 

ينجــذب  إنــه  والبحار…كــام  ولألفــالك  ولأللــوان  الشــعر 

ينجــذب  بــدوره  فالحيــوان  صحيــح  والعكــس  للحيــوان، 

لإلنســان وهكــذا فــكل مــن ومــا يف الوجــود بينــه تجــاذب.

5- االختالف:

االختــالف يعمــق التجــاذب، ألنــه يفتــح البــاب واســعا أمــام 

رغبة االكتشاف. وملا كانت أمزجة البر مختلفة، والطباع 

مختلفة..أمكــن  واملقاصــد  مختلفــة  والرائــع  مختلفــة 

التعايــش ألن القصــد مــن االختــالف القضــاء عــىل النقــص 

املوجــود.

6- الستحالة واالتصال:

االســتحاالت هــي مــا يقــع بــه التوالــد والتناســل واالتصــال مــن 
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جــراء الســخونة مــن جــراء التطــور الطبيعــي.

فالظاهــر أن العنــارص األربعــة التــي هــي النــار والهــواء 

واملاء والرتاب بينها تنافر من كل وجه، لكن الواسطة تجعل 

بينهــا مناســبة مــن جهــة ومنافــرة مــن جهــة؛ فالواســطة املــاء 

ينافــر النــار ويناســب األرض مبــا فيــه مــن الــربودة ويناســب 

الهــواء مبــا فيــه مــن الرطوبــة، الواســطة الهــواء ينافــر الــرتاب 

ويناســب النــار مبــا فيــه مــن الحــرارة يناســب املــاء مبــا فيــه 

مــن الرطوبــة.

وكــام تقــع االســتحالة يف العنــارص، تقــع يف املولــدات 

التــي هــي املعــادن النبــات والحيــوان واإلنســان، هكــذا نجــد 

آخر النبات وأول املعدن الكأمة، وآخر النبات وأول الحيوان 

النخلة، وآخر الحيوان وأول اإلنســان القرد

رشحهــا  كــام  الكــون  انتظــام  فلســفة  مبــادئ  هــذه   

املتقدمــون وفصــل فيهــا املتأخــرون، وقــد نــوه إليهــا محمــد 

مفتــاح يف عديــد كتبــه ألنهــا األســاس يف بنــاء أطروحتــه عــن 

متاثــل الثقافــات. فــكل يشء يف الكــون يســري إىل التامثــل 

واالنســجام مبــا يف ذلــك الثقافــات.

ب- كوجيتو التامثل عند محمد مفتاح

عكــف محمــد مفتــاح يف مؤلفــه؛ رؤيــا التامثــل عــىل دراســة 

ثقافــات البحــر األبيــض املتوســط للوقــوف عنــد املتشــابه 

البحــث إىل  الثقافات.وقــد خلــص  واملختلــف يف هــذه 

نتيجــة مفادهــا أن التامثــل جوهــر الوجــود واألصــل األول وأنــه 

ســابق عــىل االختــالف.

فمــن خــالل معاينــة الفضــاء التصــوري لثقافــات البحــر 

أكــد محمــد مفتــاح أن هنــاك كليــات  األبيــض املتوســط، 

جزئيــات  أيضــاً  ولكــن هنــاك  إنســانية متامثلــة ومتشــابهة، 

ثقافــة  الصــور املتامثلــة يف  تتجــىل  ووضعيــات مختلفــة. 

البحر املتوســط يف املوضوعات التي تقوم عليها فلســفة 

التامثــل. وهــي مكانــة اإلنســان يف الكــون والزمــان الدائــري، 

العــامل، ومســألة التوحيــد. كل هــذه املوضوعــات  ونهايــة 

قــد متاثلــت أو تشــابهت فيهــا نظــرة الديانــات والثقافــات 

أطروحــة  ندحــض  يجعلنــا  مــا  وهــو  املتوســط.  البحــر  يف 

رصاع الحضارات والثقافات وأدلوجة: الرق رشق والغرب 

غــرب » إن مــا يجمــع بــني الــرق والغــرب أكــرث مــام يخالــف 

بينــه لكــن اعتــامد الباحثــني يف كتابــة التواريــخ عــىل اآلداب 

مــام  والتامثيــل واملنحوتــات وغريهــا  والتصاويــر  الكنســية 

راج يف العصــور الوســيطة، وخصوصــا بعــد القــرن العــارش، 

الــرق رشق والغــرب غرب.كــام  جعلهــم يشــيعون نظريــة: 

أن الباحثــني مــن املســلمني اعتمــدوا عــىل كتــب املغــازي 

وكتــب األخباريــني وبعــض اآلثــار املنحولــة وبعض املؤلفات 

الســابقة  النظريــة  الحــرب فأشــاعوا  التــي كتبــت يف منــاخ 

نفســها.

التأريــخ ووثائقــه مــن  لقــد آن األوان لتخليــص مصــادر 

الروح الصليبية من جهة وآن األوان إلفراغها من روح الجهاد 

مــن جهــة ثانيــة، وآن األوان لتبيــان مقاصــد الخلــق يف األرض 

والديانــات الثــالث مبراعــاة مقاصدهــا العامــة الخاصــة14 »

إنــه الكوجيتــو الجديــد الــذي أراده محمــد مفتــاح لهــذا 

العامل الجديد. إنه كوجيتو التامثل الذي سيعيد للشعوب 

الحريــة  يف  آمالهــا  املعــارصة  والثقافــات  والحضــارات 

والنزعــات  القوميــات  عــىل  والــذي ســيقيض  املســؤولة. 

وثنائيــة الهامــش واملركــز وأدلوجــة األبيــض و األســود.. هــذا 

مــا عــرب عنــه محمــد مفتــاح يف نهايــة البحــث قائــال:« مرامينــا 

آراء  تعزيــز  اإلســهام يف  هــو  املحاولــة  هــذه  مــن  البعيــد 

الغــرب اإلســالمي جــزءا مــن  املدافعــني عــن اعتبــار ثقافــة 

ثقافــات البحــر األبيــض املتوســط؛ أمــا مرامينــا القريبــة فهــي 

تقديــم خطاطــة نظريــة تطبيقيــة إلعــادة قــراءة ثقافــة الغــرب 

اإلســالمي يف ضوء تصور يالئم تطلعات أجيال املســتقبل 

التائقة إىل الحرية املسؤولة والتفاعل اإليجايب مع ثقافات 

العــامل وحضاراتــه 15 »

الــذي  التوحيــدي  املعــريف  النســق  هــذا  عــىل  بنــاء 

والتــي  باآلخــر  األنــا  تتحــدد عالقــة  مفتــاح،  صاغــه محمــد 

والتواصــل  املشــرتك  التبــادل  يحكمهــا  عالقــة  نتصورهــا 

اإليجــايب، ألن املشــرتكات اإلنســانية عميقــة ومتجــذرة يف 

الثقافــات اإلنســانية » لهــذا فــإن اآلخــر ال يوجــد يف تعــارض 

مطلــق مــع تلــك الــذات، األهــم أنــه ال يوجــد خارجــا عنهــا 16«

لقــد آمــن محمــد مفتــاح بــأن الثقافــات معطــاة ومبنيــة 

يف آن، لهــذا فهــي يف تشــكل دائــم ال نعــرف لهــا نهايــة، وقــد 

كانــت هــذه املرجعيــة املعرفيــة دليلــه ومرشــده يف صياغــة 

خطابــه النقــدي املتناســل مــن فلســفة التامثــل.
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مــن  اإلفــادة  يجــد محمــد مفتــاح حرجــا يف  لهــذا، ال 

الثقافــات األخــرى يف مجــال تحليــل الخطابــات  منجــزات 

عــىل  واســعا  انفتاحــا  النقــدي  خطابــه  فعــرف  األدبيــة، 

النظريات الغربية الحداثية ألنه يؤمن أن الثقافات متامثلة.

ج- امليالد الجديد للخطاب النقدي العريب 
املعارص نقد محمد مفتاح أمنوذجا

الحديــث يف تشــكالت الــدرس النقــدي العــريب املعــارص 

الجــدل  إىل  بالعــودة  منــه  املنجــز  مســاءلة  علينــا  يفــرض 

املعريف الذي صاحب ميالد التيارات واملذاهب النقدية 

املعــارصة. هــذا الجــدل الــذي خلــف آراء نقديــة اختلفــت 

حــول الطريقــة املثــىل التــي تحقــق هــدف تأســيس خطــاب 

نقــدي عــريب معــارص.

العــودة إىل  مــن يدعــو إىل رضورة  النقــاد  مــن  فظهــر 

املشاريع النقدية العربية القدمية وأن نقدنا القديم يكفينا 

رش املؤونــة، وهــؤالء ســموا أنصــار الــرتاث، أمــا التيــار الثــاين 

فقــد دعــا إىل مواكبــة النظريــات الغربيــة وتشــييد نقــد عــريب 

يتغــذى مــن منجــزات النقــد الغــريب. وهــؤالء ســموا أنصــار 

الحداثــة.

لكــن األكيــد أن التياريــن بانتصارهــام للــرتاث قطعــا أو 

الحداثــة مطلقــا قــد وقعــا يف فــخ الوثوقيــة التــي انجــر عنهــا 

وقــوع النظريــات واملناهــج يف فــخ النمذجــة وتحولهــا إىل 

قوالب مطلقة »بوصفها…مناذج تامة أو قوالب محكمة17 

عــىل  عافيتــه  املعــارص  العــريب  النقــد  يســتعيد  وحتــى   «

املعرفيــة  الرتاكــامت  يســاءلوا  أن  املشــتغلني يف حقلــه 

للــرتاث ومنجــزات الحداثــة يف آن بعيــدا عــن نزعــة التقديــس 

أو االنبهــار، ذلــك أن النظريــات واألفــكار محكومــة بظــروف 

تاريخيــة وسوســيوثقافية معينــة تجعلهــا نســبية.

إذن، آن األوان » للناقد العريب أن يقف ممحصا ولكن 

مبوضوعيــة وتجــرد، لــكل مــا يــرد عليــه مــن أنــواع املقاربــات 

بغيــة  األعمــى  التقليــد  عــن  يبتعــد  وأن  األجنبيــة،  النقديــة 

التكاثر باملصطلحات، وقصدا للتطبيق الفج، لذلك، فإن 

الناقد العريب ملزم بأن يخضع تلك املقاربات إىل التحليل 

االبســتمولوجي والتأريخــي، ومطلــوب منــه أن ميــارس عــىل 

واضعيهــا ومامرســيها مــا يدعــى بعلــم اجتامعيــات املعرفــة. 

إذ ليــس مــن املنطقــي واملعقــول أن يقبــل الناقــد العــريب 

كل مــا يفــد عليــه، ويعتــربه علــام مطلقــا ال يأتيــه الباطــل، مــع 

أنــه مــن وضــع أنــاس مروطــني بظــروف معيشــية ومعتقديــة. 

كــام نظــن أن الوقــت قــد حــان للناقــد العــريب أيضــا أن يقــف 

املوقــف نفســه مــن مخلفــات األســالف يف البالغــة ويف 

النقــد ويف غريهــام. 18«

كتبــه – إىل  منــذ أوىل  وقــد عمــد محمــد مفتــاح – 

بعينهــا  النقــد، واالحتــكام إىل نظريــة  النمذجــة يف  رفــض 

ويف ذلــك يقــول: » حينــام نوينــا االســتيحاء مــن اللســانيات 

والســيميائيات لتدريس الخطاب الشــعري العريب والكتابة 

مــا كتبتــه  العكــوف عــىل  أمريــن ممكنــني:  بــني  ترددنــا  فيــه 

مدرســة واحــدة لفهــم مبادئهــا العامــة والخاصــة ثــم تطبيقهــا 

عىل الخطاب الشعري. ولكننا رفضنا هذا الخيار ألسباب 

موضوعيــة مــن حيــث إن أيــة مدرســة مل تتوفــق إىل اآلن يف 

صياغة نظرية شاملة، وإمنا كل ما نجده هو بعض املبادئ 

الجزئيــة والنســبية التــي إذا أضــاءت جوانــب بقيــت أخــرى 

مظلمــة. وقــد أدى بنــا هــذا الشــعور بقصــور النظــرة األحاديــة 

إىل اختيــار األمــر الثــاين وهــو التعــدد رغــم مــا يتضمنــه مــن 

مشــاق ومزالــق19 »

ال  الرتكيبيــة  املنهجيــة  عــىل  النقديــة  العمليــة  وفتــح 

يعنــي الوقــوع يف حالــة االســتالب املعــريف بتقــيص مــا جــد 

مــن نظريــات وتكديســها » فالتعــدد ليــس معنــاه تكديــس 

النظريــات واملناهــج بطريقــة عشــوائية، وإمنــا جعلهــا تتحــاور 

ضمــن ناظــم معــريف كيل، أو نــواة فلســفية شــمولية، بحيــث 

ميكــن لــكل نظريــة/ منهــج أن تتدخــل يف الوقــت املناســب 

لتأديــة وظيفــة معرفيــة مناســبة تكمــل وظيفــة نظريــة/ منهــج 

أخــرى20 »

وعليه، ف« املفاهيم محتاجة إىل نسق يضم بعضها 

الكــون حتــى  أثــاث  بــني  لربــط صــالت وعالئــق  بعــض  إىل 

بعضــه  األثــاث  بــني  واالتســاق  االنســجام  مــن  نــوع  يتحقــق 

ببعــض وبينــه وبــني اإلنســان 21«

إنهــا  بــل  جامــدة  قوالــب  ليســت  فاملفاهيــم  إذن، 

قابلــة ألن تــزرع يف تربــة أخــرى غــري الرتبــة التــي لفظتهــا كــام 

الــذي  الحقــل املعــريف  أنهــا صالحــة الســتعامالت خــارج 

تشكلت فيه. وقد كان هذا حال النقد عند محمد مفتاح، 
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النــص  إثــراء  الثقافــة الغربيــة يف  أفــاد مــن منجــزات  الــذي 

العــريب، فــكان أن اســتفاد نقــده مــن اللســانيات والســيمياء 

النفــس املعــريف.. والتداليــة والــذكاء االصطناعــي وعلــم 

فكان نقده نتيجة طبيعية لفلســفة التامثل التي تفرتض أن 

االنســجام أصــل الثقافــات، وعليــه تصبــح املثاقفــة النقديــة 

مــن رضورات العــرص

لكن متى تكون املثاقفة النقدية فعالة ومثمرة؟

إن نــزوح املفاهيــم والنظريــات مــن حقــل معــريف إىل 

آخــر وهجرتهــا مــن ثقافــة إىل أخــرى قــد تكــون لــه نتائــج وخيمــة 

يفتقــد إىل  الفعــل عشــوائيا  هــذا  كان  إذا  عــىل املعرفــة 

الوعــي املنهجــي، وهنــا يصبــح االقتبــاس نقمــة ألنــه يــؤدي 

إىل » تشويش نظري عن طريق تحميل املفاهيم مضامني 

دالليــة ووظائــف إجرائيــة غــري مناســبة ؛ ومــن مثــة فــال تنتــج 

عــن االقتبــاس خصوبــة فكريــة مــا إال إذا كان مدعومــا بوعــي 

إبســتيمولوجي بنــاء يراعــي كل هــذه الظــروف واملعطيــات 
والخصوصيــات22

فاإلشكال ال يكمن يف النظرية بل يف مستعمل النظرية 

ألنــه ملــزم باإلحاطــة باملرجعيــات الفلســفية واملعرفيــة التــي 

تصاحب ميالد النظرية، وكلام كان محلل الخطاب محيطا 

تربتهــا  النظريــة يف  اســتيعاب  أمكنــه  املرجعيــات،  بهــذه 

األوىل تــم اســتنباتها يف تربــة أخــرى بحيــث تصبــح النظريــة 

وكأنهــا مــن بنــات الثقافــة هــذه.

واعيــا  كان  إن  نظريــات،  يقــرأ  ال  الخطــاب  » فمحلــل 

أن  يقــرأ، وإمنــا عليــه  إلصاقــا مبــا  ثــم يلصقهــا  يفعــل،  مبــا 

ليتعاونــا  حميمــة  صــالت  معــه  ويعقــد  النــص  يســتضيف 

الفهــم والتأويــل )والنقــد( ومعنــى  إنجــاز مهمــة  معــا عــىل 

هــذا أن املتلقــي ال يذهــب إىل عــامل النــص، وهــو عبــارة 

عــن صفحــة بيضــاء، وإمنــا تكــون لــه معلومــات مختزنــة يف 

ذاكرتــه تســمح لــه بالتعميــم اعتــامدا عــىل مبــدأ التنظــري، كــام 

تســمح لــه بإعــادة الــرأي يف قياســه وتصحيــح بعــض أجزائــه، 

كــام أن النــص بخصائصــه الظاهــرة هــو الــذي يتيــح للمتلقــي 

القيام بعمليات املقايسة والتصنيف والتامس الخصائص 

النوعيــة23 »

د- نقد فلسفة التامثل يف مستوى التحقق 
الواقعي:

إن النســق املعــريف التوحيــدي الــذي صاغــه محمــد مفتــاح 

يطــرح عديــد اإلشــكاالت عــىل مســتوى التحقــق الواقعــي، 

البحــر  لشــعوب  الفكريــة  البنيــات  يف  التامثــل  أن  ذلــك 

األبيــض املتوســط يف مرحلــة مــا قبــل النهضــة ال تعكســه 

عــن  كشــفت  اضطرابــات  تشــهد  التــي  املعــارصة  الفــرتة 

سياســة الهيمنــة التــي تتبناهــا معظــم الــدول، كــام أن املــن 

التصــوري الــذي اســتند إليــه محمــد مفتــاح إلثبــات فرضيتــه 

يف التامثــل قــارص بحيــث يتعــذر معــه تعميــم النتائج. وعليه 

تبقــى نتائــج كوجيتــو التامثــل عنــد مفتــاح محــدودة صالحــة 

لفــرتة مــا قبــل النهضــة وهــو مــا عــرب عنــه مفتــاح يف قولــه: 

بتقدميــه ومدخلــه ومباحثــه  التامثــل  رؤيــا  كتــاب  » ســعى 

وفصوله وخامتته أن يكشف عن البنيات العميقة املشرتكة 

بــني أنــاس يتوطنــون يف مجــال معــني مــام جعلهــم يتفاعلــون 

ويتفاهمــون ويتبادلــون املصالــح واملنافــع ويتواجهــون مــن 

أجلها، لكنهم كانوا يحتكمون إىل معايري ومكتوبات وتقاليد 

الحرفيــة  الشــعبية واملاركســية  الداروينيــة  تهيمــن  أن  قبــل 

والنظريــات السياســية النفعيــة؛ أي قبــل انتشــار أطروحــات 

الحضــارات  ورصاع  الطبقــات،  ورصاع  لألصلــح،  البقــاء 

والثقافات ؛ وهي أطروحات ناتجة عن قياس عامل اإلنسان 

عــل عــامل الحيــوان 24«

والتبــادل  الحــوار والتشــارك  أن  مــن كل هــذا  واألهــم 

الــذي دعــا إليــه محمــد مفتــاح أمثــرت نتائجــه يف مســتوى 

تحليــل الخطابــات، فقــد أفــاد محلــل الخطــاب يف العــامل 

العريب أميا إفادة من النظريات الغربية يف قراءة النصوص.

أمــا عــىل املســتوى الســيايس فدعــاوى الحــوار مــا تــزال 

مجــرد شــعارات براقــة و يوتوبيــا حاملــة.
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 قراءة اإلمام البوصريي رحمه الله 
يف ضوء قصيدة الربدة

شمري همزة
األستاذ املساعد، قسم اللغة العربية، كلية إقبال، برغنمال، ترفاندرام، كرياال

وهــو أحــد العارفــني باللــه تعــاىل و املحبــني لرســول اللــه 
صــيل اللــه عليــه وســلم. كان صادقــا اإلميــان قــوى اليقــني 

النبــي وبحبــه  بجــامل  تغنــى  الــذى  الصــويف  الشــاعر  فهــو 

ىف خشــوع وتوســل. وفضــال عــن هــذا كلــه فقــد تعّمــق ىف 

دارســة مؤلفــات اليهــود والنصــارى وكتبهــم املقدســة للــرّد 

عىل انكارهم النبوة وبيان فساد دعواهم. ومع هذا برع ىف 

كتابه الخطوط العربية وتلقى عنه العلم أبو حيان األندلس 

وعــز الديــن بــن جامعــة.

لقــد كان لنشــأة التــي عاشــها اإلمــام البوصــوري أثرهــا 

الكبــري ىف ضخيمــة. فهــو قــد حفــظ القــرآن ودرس العلــوم 

النبويــة. وتنقــل دارســا ومدرســا  الدينيــة واللغويــة والســرية 

ىف املســاجد تتلّمــذ عــىل شــيوخ الصوفيــة األجــالء حيــث 

درّس التصّوف وآدابه وأرساره. وتلقى ذلك عن أىب العباس 

املــريس تلميــذ أىب الحســن الشــاذيل. وكان محبــا لشــيخه 

وظهــر ذلــك ىف شــعره. وكان ينشــد أشــعاره ومدائحــه عــىل 

الحارضيــن ىف املجالــس.

النبويــة ىف  مــن املدائــح   « الــربدة   « تعتــرب قصيدتــه 

الشــعر العرب وشــعر املديح النبوي ىف اإلســالم كله. ومن 

أبــرز معارضــات الشــعراء عليهــا قصيــدة أمــري الشــعراء أحمــد 

شــوقي » نهــج الــربدة » التــى تقــع 190بيتــا وفضــال عــن ذلــك 

أن مطلع قصيدة الربدة املشهورة من أبرع مطالع القصائد 

العربيــة.

مطلعها:

أمن تذكر جريان بذى سلم 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم  

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة

وأومض الربق يف الظلامء من إضم  

فام لعينك إن قلت اكففاهمتا

وما لقلبك إن قلت استفق يهم  

اسمه1

وقــد ذكــر ىف كتــاب » فــوات الوافيــات » الــذى ألــف محمــد 

بــن شــاكر الكتيــب2 أن إســمه محمــد بــن ســعيد بــن حــاّمد 

بــن تحســن بــن أىب رسور بــن حيــان بــن عبــد اللــه بــن مــالك 

الصنهاجى. واســمه الصحيح محمد املكّنى باىب عبد الله 

وامللقب برف الّدين. وأبوه صيد شــاعر حســن الّديباجة 

وصويف من اهل الطرق وناظم وخطاط ماهر 3. وهو يعرف 

أن  مــن  الرغــم  أمــه. وعــىل  قريــة  بالنســبة إىل  بالبوصــريي 

إســمه الكامــل فيــه إختــالف. ومــن املتفــق عليــه أنــه اشــتهر 

بالبوصــريي. نســبة إىل بلــدة أمــه. يقــول اإلمــام البوصــوري 

أنــه مغــريب األصــل حيــث قــال:

إن كان مثيل مغربيا فام 

ىف صحبة األدناس من ياس  

وإن يكذب نسبي جئت
هيحبني الصوف ودفايس4  

واســعة ىف  غــري  مــن »بوصــور«. وهــي مكانــة  أيضــا  وأبــوه 

مقطعة من مرص. وكان صوفيا تلقى ذلك عن أيب العباس 

املريس الذى خلف أبا الحسن الشاذيل ىف طريقته. وقد 

درس التصّوف وآدابه وأرساره عىل شيخه أىب العباس الذى 

كان تربطــه بــه عالقــة الحــّب.
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ثقافته

ولد صاحب الربدة ىف قرية » أبو صري » ويف قول5 » بهشيم 

» من أعامل البهنساوية إحدى قرى بني تسويق من صعيد 

مرص ىف أول شــّوال يوم الثالثاء ســنة 208 من الهجرة ألرسة 

ترجــع جذورهــا إىل قبيلــة »صنهاجــة » إحــدى قبائــل الرببــر 

التى استوطنت الصحراء جنوىب املغرب األقى.

يبــدو أن البوصــوري نشــأ يف أرسة فقــرية. فلذلــك  و 

فــزاول  منــذ صغــره.  الــرزق  لطلــب  ســعى  قــد  أنــه  نعــرف 

كتابــة األلــواح التــي شــواهد عــىل القبــور.6 وهــذا يعتــرب مــن 

حظــه الطبيعــي الــذي منــح اللــه تعــاىل لــه وليــس لالخريــن. 

وقــد أخــذ البوصــوري يتقــرب مــن بعــض األمــراء والــوزراء ثــم 

ميدحهــم بشــعره. واســتمرت هــذه الحالــة حتــى عــرض عــىل 

البوصــوري  ولكــن  القاهــرة.  يكــون محتســبا  أن  البوصــريي 

إعتــذر عــن قبــول تلــك الوظيفــة ورشح لنــا أســباب امتناعــه 

يف قصيــدة طويلــة.

مطلعها:

ال تظلموين وتظلموا الحسبه 

فليس بينى وبينها نسبه  

غريي يف البيع والرا درب 

وليس يف الحالتني يل دربه  

ومل يعلــم كثــريا عــن حياتــه اإلبتدائيــة كــام مل يكــن معروفــا مــن 

أي علــم ىف عنــوان شــبابه. بــل كان معــدودا مــن الشــعراء 

الفحــول.

بــدأ اإلمــام البوصــوري دراســته كــام كان بــدأ معــارصوه 

كــام  عــرصه  أعــالم  مــن  عــدد  عــىل  وتتلّمــذ  القــران  بحفــظ 

تتلّمــذ عليــه عــدد كبــري مــن العلــامء املعروفــني. منهــم أبــو 

حبــان أثــري الديــن محمــد بــن يوســف الغرناطــي األندلــي 

وفتح الدين ابو الفتح محّمد بن العمرى األندلس واالشيل 

مــن  النــاس…… وغريهــم  بابــن ســيّد  املــرصي املعــروف 

العلــامء الكبــار. وقــد افتتــح كتابــا لتعليــم الصبيــان القــران 

أيضــا. ثــم درس العلــوم الدينيــة عندمــا رحــل إيل القاهــرة. 

وكان تعلمــه يف مســجد الشــيخ عبــد الظاهــر. ثــم إنتقــل إىل 

القاهــرة حيــث تلقــى علــوم العربيــة واألدب. وكان دراســته 
ىف جامعــة األزهــر.7

التــي مــر بهــا البوصــوري منــذ  ولكــن مــن املرحلــة العلميــة 

ســنه املكــرب ليــس مبعــروف. بــل جعلــت الطــالب يفــدون 

اليــه لينهلــوا مــن علومــه ومعارفــه الواســعة خاصــة يف فــن 

الشــعر. ولقــد تتلمــذ عــىل البوصــريي يف أيامــه عــدد كبــري 

اللغــة  الذيــن أصبحــوا خــرباء يف  العلــامء املعروفــني  مــن 

واألدب من بعده. من أشهرهم أبوحيان األندلي املتويف 

ســنة 725مــن الهجــرة وأبــو الفتــح بــن ســيد النــاس اليعمــري 
املتــويف ســنة 734مــن الهجــرة وغريهــم.8

وكان أســتاذه املهــم أبــو العبــاس املــريس كان صوفيــا 

مــن طريقــة الشــاذلية. ولــذا انتهــى البوصــوري إىل الطريقــة 

الشاذلية وتتلّمذ عىل مشايخها كالبدوى واملريس. وصار 

عاملــا بالريعــة والطريقــة مختــارا لطريقــة األخرويــة معرضــا 

عن الدنيا لذتها محبا مخلص الحب للمصطفى )صلعم(. 

يشــهد لــه ديوانــه فــإن كثــريا مــن ديوانــه ىف مدحــه صــىل اللــه 

عليــه وســلم بــدال لحياتــه الضالــة يف أيــام صغــره وكان عليــه 

حزنــا شــديدا وقــال عنهــا يف قصيدتــه أيضــا. ونفهــم مــن هــذا 
القــول انــه كان موظفــا ىف بعــض مــن قصــور خلفــاء األيوبيــة.9

حــول  األحيــان  مــن  كثــري  يف  مختلفــة  آراء  وهنــاك 

تصــوف البوصــريي. وميكــن القــول، أن البوصــريي قــد مــال 

إىل الطريقــة الصوفيــة يف حياتــه وبالتحديــد إىل الطريقــة 

الشــاذلية ولكــن ليــس يف مرحلــة مبكــرة. واملعــروف أنــه قــد 

الوقــت.  املعــددة يف ذاك  والوظائــف  باألعــامل  شــغل 

وقــد أثبــت انــه مــن املتصفــني للطريقــة الشــاذلية مــن خــالل 

الحجــج والرباهــني اآلتيــة:

اإلستشعار بالندم واليأس يف الحياة مبا حدث له من 	 

التحّديات والعقوبات اثناء تعيينه لألعامل والوظائف 

املتعــددة يف القاهــرة. فاختــار طريقــة أخــرى تناســب 

لــه وهــي الطريقــة الصوفية.

إتصــال البوصــريي ب » تقــي الديــن أيب الحســن عــيل 	 

بــن عبــد الجبــار الريــف اإلدريــس الشــاذيل« وتلميــذه 

الشيخ أيب العباس املريس أحمد بن عمر األنصاري10 

وهــام مــن كبــار أصحــاب املدرّســة الشــاذلية الصوفيــة.

النظــر إىل كالم ابــن عبــاد محمــد بــن إبراهيــم النفــري، 	 

بالطريقــة الشــاذلية عندمــا تكلــم  وهــو مــن املهتمــني 

عــن قصيدتــه يف الســلوك والطريــق ومعــاين التوصــل 
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إىل علــم التصــوف والتحقيــق حيــث قــال: )فأثبــت مــن 

ذلــك قصيــدة األديــب الفقيــه الفاضــل املجيــد رشف 
الديــن البوصــوري لوجــود شــهرته وتحقيــق فضلــه(.11

إهتامم القدماء مبا أحدثته قصيدة الربدة حيث روي 	 

أنــه رأى الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم يف املنــام ومل 

يقــف األمــر عــىل هــذه الرؤيــة فقــد مســح الرســول صــىل 

اللــه عليــه وســلم عــىل وجهــه بيــده الكرميــة وألقــي عليــه 

بردتــه الريفــة. وهــذا كلــه ولــد إحساســا لــدى القدمــاء 

عندمــا تكلــم عــن بــردة البوصــريي دليــال عــىل تصــوف 

البوصريي.

البوصــوري يف قولــه عــن أيب 	  الفتهــا  التــي  القصيــدة 

العبــاس املــريس، فهــو يتحــدث عــن الطريقــة الشــاذلية 

وكأنــه مــن مريدهــا مبجــال شــيخها مظهــرا تعاليمهــا12:

وأبيك ما جمع املعايل وادعا 

جمع األلوف من الحساب عىل اليد  

إال أبو العباس أوحد عرصه 

أكرم به يف عرصه من أوحد  

أفنته يف التوحيد همة ماجد13 

شدت مقاصدها عن املشدد  

مــن ســامت املتصوفــني أنهــم يجعلــون االشــعار والقصائــد 

لهــم يف حلقاتهــم ومجالســهم.  الغنائيــة  األذكار  مــن  نــوع 

فلذلــك نــرى مــن داعيــة الشــعراء تنظيــم األشــعار والقصائــد 

متوجهة للرسول صىل الله عليه وسلم. وهي وسيلة للقرب 

مــن الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم يف نظرهــم كان اإلمــام 

البوصــريي يشــعر بــأن ذكــر الرســول الكريــم صــىل اللــه عليــه 

وســلم ومدحــه أصبــح غــذاء لروحــه فتفــرج الكربــات وترفــرف 

الســعادة والبهجــة عــىل قلبــه14 يقــول البوصــريي:

الخطايــا  وتغتفــر  القلــوب  تحيــا  املصطفــى  مبــدح 

والذنــوب

 وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس عيل حوب
يفرح ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب15

ميزات أشعاره

نظــم اإلمــام البوصــوري الشــعر منــذ حداثــة ســنه. ولــه 

قصائد كثرية. وميتاز شعره بالرصانة وجامل التعبري والحس 

املرفــق وقــوة العاطفــة. إشــتهر باملدائــح النبويــة التــى أجــاد 

اســتعامل البديــع فيهــا ملــا بــرع ىف اســتخدام البيــان، ولكــن 

غلبــت عليــه املحســنات البديعيــة ىف غــري تكلــف.

وقد ذهب محقق الديوان إىل أن أّول قصيدة املدح 

النبــوي قالهــا البوصــوري عــام 654 هجــري16. والتاريــخ مهــم 

الفــن عنــد البوصــريي. فالقصيــدة  ألنــه يحــدد بدايــة هــذا 

األوىل التــي ألقاهــا البوصــوري ىف فــن املديــح النبــوي17.

مطلعها:

إلهــى عــىل كل األمــور لــك الحمــد فليــس ملــا أوليــت 

مــن نعــم حــد

ويعــد قصيــدة »الــربدة« مــن أعظــم مدائــح النبويــة وقــد 

أجمــع النقــاد والشــعراء عــىل أنهــا أفضــل مدائــح النبويــة بعــد 

قصيــدة كعــب بــن زهــري الشــهرية »بانــت ســعاد«.

مــن القصائــد واألشــعار ضمهــا إىل  نــرى عــددا كبــريا 

الكيــالن«.  ســيد  »محمــد  الــذى حققــه  الشــعرى  ديوانــه 

وطبــع ىف القاهــرة ســنة 1995م. وقصيدتــه الشــهرية الــربدة 

»الكواكب الذرية ىف مدح خري الربية« والقصيدة »املرضية 

وقصيــدة  »الخمريــة«  والقصيــدة  الربيــة«  خــري  مــدح  ىف 

»دخراملعاد« والمية ىف الرد عىل اليهود والنصارى بعنوان 

»املخــرج واملــردود عــىل النصــارى واليهــود« وقــد نرهــا 

الشــيخ »أحمــد فهمــى محمــد« بالقاهــرة ســنة 1374 هجــرة 

العاميــة« وقــد طبــع كذلــك  األلفــاظ  أيضــا »تهذيــب  ولــه 

بالقاهــرة18. ومــع دلــك نــرى كثــريا مــن القصائــد النبويــة ىف 

منهــا »همزيــة« و«بائيــة« و«جائيــة«  النبــي صلعــم.  مــدح 

و«داليــة« و«الميتــه« و«معارضــة بانــت ســعاد« و«قصيــدة 

النــور«. املحمديــة« و«قصيــدة املرضيــة« و«قصيــدة 

وهــو كان ميــدح مــن يســاعده ويهجــو مــن يعانــده. ولــه 

ديــوان معــروف يحتــوى عــىل جميــع أنــواع الشــعر مــن املــدح 

والهجاء واالنابة والدعاء واملواعظ والحكم وإىل غري ذلك. 

وكان مــن عادتــه انــه إذا بــدأ ميــدح احــدا يبالــغ ىف الثنــاء، 

وأيضــا مــع ذلــك انــه إذا بــدا أن يهجــوه يبالــغ ىف الهجــاء كــام 

هــو كان مــن عــادة شــعراء الذيــن مــن ســبقوا قبلــه. وعــىل 

ســبيل املثال إنه مدح شــيخه الســيد أحمد البدوى خليفة 

الشــيخ الشــاذىل بقولــه:
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وىف علوم األولني حقوقها وآلخرين وفاء من مل يجحد

وميــدح االمــام البوصــوري شــيخه أبــا العبــاس املــريس 

خليفــة الشــيخ الشــاذيل:

ال تركــن بــه أمــرا ىف وصفــه فتكــون قــد خالفــت كل 
موحــد19

ولــه قصائــد أخــرى ىف مــدح امللــوك واألمــراء والــوزراء، 

وىف مدح مشــايخه كالســيد أىب الحســن الشــاذيل والســيد 

أحمد البدوى والسيد أىب العباس املريس كام بينته قبل. 

وله قصيدة رائعة طويلة، يرد فيها اليهود والنصارى ويثبت 

ديــن اللــه ورســوله صــىل اللــه عليــه وســلم.

فريد عىل النصارى بقوله:

أسمعتم أن اإلاله بحاجة يتناول املروب واملأكوال

وينام من تعب ويدعو ربه ويروم من حر الهجري مقيال

ويقول عن اليهود:

والعابــدون العجــل قــد فتنــوا بــه وذو اتخــاذ املرســلني 

عجــوال

النفــس وقتلــوا  بهــوى  اليهــم كذبــوا  بــرى  اتــت  فــان 

تقتيــال

وله قصيدة أخرى عىل وزن » بانت سعاد » ومطلعها:

إىل متــى أنــت باللــذات مشــغول وأنــت عــن كل مــا قــد 

مت مســئول؟

ومن آثاره أيضا:

قصيدة الكواكب الذرية ىف مدح خري الربية املعروفة 

ب« الربدة ».

تسديس الكواكب الذرية ىف مدح خري الربية.

وديوان شعره 20.

فنظــم أيضــا عــددا مــن املــدح النبويــة منهــا قصيدتــه » 

النونيــة » التيــى مطلعهــا:

فقدت طوائف املستخدمينا فلم أر فيهم رجال أمينا

ويهجو كل الناس عىل اختالف مشاربهم وعقائدهم، 

نقمــة  عليــه  ذلــك  أثّــر  وقــد  أحــد،  هجائــه  مــن  ينــج  فلــم 

املســتخدمني وعداوتهــم، فســعوا ضــده بالفــن حتــى ســئم 

الوظائــف واملوظفــني. واتصــل بـــ »تقــي الديــن أىب الحســن 

عــيل بــن عبــد الجبــار الريــف االدريــس الشــاذيل« وتلميــذه 

»الشــيخ أيب العبــاس املــريس أحمــد بــن عمــر األنصــاري«.

الثــالث«.  النبويــة »بائياتــه  مــن مثــار مدائــه  لــه   وكان 

ولــه – أيضــا – عــدد آخــر مــن املدائــح النبويــة الجديــدة، مــن 

أروعهــا قصيدتــه » الحائيــة » التــي يقــول فيهــا مناجيــا للــه 

تعــاىل عزّوجــل:

يا من خزائن ملكه مملوءة كرما وباب عطائه مفتوح

ومن قصيدته » القصيدة املحمدية » التي مطلعها:

محمــد أرشف األعــراب والعجــم محمــد خــري مــن ميــى 

عــىل القدم

صاحــب  محمــد  جامعــه  املعــروف  باســط  محمــد 

والكــرم االحســان 

اللــه قاطبــة محمــد صــادق األقــوال  تــاج رســل  محمــد 

والكلــم

أمــري  قصيــدة  عليهــا  الشــعراء  معارضــات  أبــرز  ومــن 

الشعراء أحمد شوقى املشهورة بإسم » نهج الربدة » التي 

تقــع ىف مائــة وتســعني بيتــا ومطلعهــا:

ريــم عــىل القــاع بــني البــان والعلــم أحــّل ســفك دمــي 

الحــرم ىف األشــهر 

و منه أيضا معارضته البارودي يف قصيدته:

يــا رائــد الــربق ييمــم دارة العلــم واحــد الــركاب إىل حــي 

بــذي ســلم

الديــن محمــد  الــربدة للشــيخ شــمس  مــن تخميــس  و 

قــال: الفيومــي حيــث 

بــان أهــل الحمــى  مــّد  بــال قلبــك ال ينفــك ذا أمل  مــا 

والعلــم والبــان 

جــريان  تذكــر  أمــن  القــاين مبنســجم  وانهــّل مدمعــك 

ســلم بــذي 

مزجت دمعا جري من مقلة بدم

ومــن دقــة التعبــري وقــوة العاطفــة ىف هــذه القصيــدة، 

أي يف قصيدتــه الــربدة تبــني لنــا أن اإلمــام البوصــوري بــذل 

جهــده الكبــري ىف قــراءة الســرية النبيــوة ومعرفــة دقائــق اخبــار 

النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم وجوامــع ســريته العطــرة. ويف 

رأي الباحثني أّن بحقه أن عني له رائدا خبريا يف فن املديح 

النبــوي الريــف صــىل اللــه عليــه وســلم. وإىل جانــب مــا 

الــربدة  البوصــوري بقصيدتــه  تقــدم ال شــك ىف أن شــهرة 

جعلت الناس ينسون بقية اشعاره. فلم يهتّم بديوانه أحد، 
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ويبــدو أن الشــاعر نفســه مل يجمــع أشــعاره يف ديــوان. وىف 

الحقيقــة تــرك اإلمــام البوصــوري عــددا كبــريا مــن القصائــد 

واألشــعار ضمهــا ديوانــه الشــعري الــدي حققــه محمــد ســيد 

القاهــرة ســنة 1374 هجريــة املوافــق ســنة  كيــالي وطبــع 

1955 مســيحية21، كــام دكرنــاه مــن قبــل.
ماهرا يف فن الخط22

أخــذ  وقــد  الخــط  بجيــد  كان  بأنــه  البوصــوري  اشــتهر 

أصــول هــذا الفــن وتعلّــم قواعــده عــىل يــد »إبراهيــم بــن أىب 

عبــد اللــه املــرصى« وقــد تلقــى عنــه هــذا العلــم عــدد كبــري 

مــن الّدارســني بلغــوا أكــرث مــن ألــف طالــب أســبوعيا. نــري 

حياتــه يف أول الوقــت بكتابــة األلــواح التــى توضــع شــواهد 

عىل القبورفضال عن إيجاده يف فن الخط. وهدا يعترب من 

خطــه الطبيعــي الــدي منــح اللــه تعــاىل لــه وليــس لألخريــن.

وفاته

فنعتمــد عــىل مــا جــاء بــه معظــم املؤرخــني وكذلــك مــا 

ورد ىف كتــاب »شــذرات الذهــب ىف أخبــار مــن ذهــب«23. 

إنــه قــد إنتقــل إىل رفيقــه األعــىل ســنة 695 هجريــة. وتاريــخ 

وفاتــه فــإن اإلمــام البوصــريي عّمــر طويــال ب 87 عامــا. فنســأ 

الله ســبحانه وتعاىل أن ينزل عليه رحمته وســكينته ومغفرته 

لقــاء مــا قّدمــه مــن خدمــات طــوال حياتــه وبالطبــع، أن كل 

هذه الخدمات من أجل خدمة اللغة العربية خاصة والدين 

اإلســالمي عامــة بقصائــد املديــح النبويــة والشــعرية.
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 األبعاد التاريخية والقانونية ملخطوط غنية املقتصد 
السائل فيام وقع بتوات من القضايا واملسائل

الدكتور أحمد جعفري 
الجامعة اإلفريقية أدرار، الجزائر

امللخص

 يعتــرب مخطــوط غنيــة املقتصــد الســائل فيــام وقــع بتــوات مــن القضايــا واملســائل. مــن أهــم وأضخــم املخطوطــات 

التــي اســتطاعت أن تجمــع أكــرب قــدر مــن النــوازل والفتــاوى الفقهيــة التــي حلــت بتــوات، وتدخــل فيهــا كبــار العلــامء 

والفقهــاء مــن اإلقليــم مــن أمثــال: الشــيخ ســيدي عبــد الرحــامن بــن باعومــر 1189هـــ، والشــيخ الزجــالوي 1212هـــ، 

والشيخ سيدي الحاج البلبايل1244هـ وابنه الشيخ الحاج عبد العزيز 1261هـ وغريهم كثري، فجاء بذلك املخطوط 

جامعــا بــني دفتيــه ويف مــا يزيــد عــن الســبعامئة صفحــة مــن الحجــم املتوســط لــكل مــا وقــع يف إقليــم تــوات جنــوب 

الجزائــر مــن القضايــا واملســائل عــىل مــر العصــور، وقــد بــدأ جمعــه أوال يف مجلــد وعنــوان واحــد الشــيخ ســيدي الحــاج 

بــن عبــد الرحــامن البلبــايل، ثــم أكمــل العمــل بعــد وفاتــه ابنــه ســيدي عبــد العزيــز. وتوجــد منــه اآلن نســختان األوىل 

بخزانــة البلبالــني بقــرص ملوكــة أدرار، والثانيــة محفوظــة بخزانــة البكريــني بتمنطيــط، وقــد اطلعنــا عــىل النســختني معــا.

 ومخطوط الغنية وإضافة ألبعاده الدينية واالجتامعية و االقتصادية التي طبعته يف معظم مسائله إال أن له أبعادا 

تاريخية وقانونية ال تقل أهمية عن الجوانب األخرى، واســتطاع بذلك جامعوه أن يؤرخوا لنا ملرحلة هامة من تاريخ 

اإلقليم التوايت خاصة واملجتمع العريب عامة، واضعني أيانا يف الوقت نفسه يف صلب املنظومة القانونية التي 

نظمــت حيــاة األفــراد طيلــة تلــك الفرتة.

 وانطالقــا مــن أهميــة الكتــاب الــذي ال يــزال مخطــوط أوال، وحرصــا منــا عــىل كــر جــدار الصمــت املــرضوب عــىل كثــري 

مــن تراثنــا العــريب املخطــوط جــاءت حديثنــا يف تســليط بعــض الضــوء عــىل جــزء مــن مجمــوع التقاطعــات التاريخيــة 

والقانونية التي مسها املخطوط. عىل أمل أن بفتح املوضوع شهية املختصني يف تناول املخطوط عامة تحقيقا 

ودراســة ومــا ذلــك عــىل اللــه بعزيــز

مقــدمــة

 يعتــرب مخطــوط غنيــة املقتصــد الســائل فيــام وقــع بتــوات 

من القضايا واملســائل من أهم وأضخم املخطوطات التي 

استطاعت أن تجمع أكرب قدر من النوازل والفتاوى الفقهية 

التــي حلــت بأقاليــم تــوات جنــوب الجزائــر، وتدخــل فيها كبار 

العلــامء والفقهــاء مــن اإلقليــم مــن أمثــال: الشــيخ ســيدي 

عبــد الرحــامن بــن باعومــر 1189هـــ)1(، والشــيخ الزجــالوي 

البلبايل1244هـــ)3(  الحــاج  1212هـــ،)2( والشــيخ ســيدي 

وابنــه الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز 1261هـــ)4( وغريهــم كثــري، 

فجــاء بذلــك املخطــوط جامعــا بــني دفتيــه ويف مــا يزيــد عــن 

الســبعامئة صفحــة مــن الحجــم الكبــري لــكل مــا وقــع يف هــذه 

األقاليــم مــن القضايــا واملســائل عــىل مــر العصــور، وقــد بــدأ 

جمعــه أوال يف مجلــد وعنــوان واحــد الشــيخ ســيدي الحــاج 

بــن عبــد الرحــامن البلبــايل، ثــم أكمــل العمــل بعــد وفاتــه ابنــه 
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الشــيخ ســيدي عبــد العزيز.ليكــون ترتيبــه بعــد ذلــك عــىل 

يــد الشــيخ ســيدي أحمــد لحبيــب بــن أمحمــد بــن عبــد اللــه 

بــن إبراهيــم البلبــايل، وال تــكاد تخلــو مكتبــة مــن وجــود نســخة 

مــن نســخه املتعــددة يف تــوات، وقــد وقفنــا شــخصيا عــىل 

خمس نسخ منها. األوىل بخزانة البلبالني بقرص ملوكة غرب 

الواليــة أدرار، والثانيــة محفوظــة بخزانــة البكريــني بتمنطيــط 

جنوب الوالية، والثالثة محفوظة بخزانة باعبد الله ضواحي 

املدينة أدرار حاليا، والرابعة بخزانة املطارفة شامل الوالية، 

والخامســة محفوظــة حاليــا بخزانــة كوســام بــأدرار.

ومخطــوط الغنيــة وإضافــة ألبعــاده الدينيــة واالجتامعيــة 

لــه  أن  إال  التــي طبعتــه يف معظــم مســائله  االقتصاديــة  و 

أبعادا تاريخية وقانونية ال تقل أهمية عن الجوانب األخرى، 

واســتطاع بذلــك جامعــوه أن يؤرخــوا لنــا ملرحلــة هامــة مــن 

عامــة،  العــريب  واملجتمــع  التــوايت خاصــة  اإلقليــم  تاريــخ 

املنظومــة  نفســه يف صلــب  الوقــت  إيانــا يف  واضعــني 

القانونيــة التــي نظمــت حيــاة األفــراد طيلــة تلــك الفــرتة.

وانطالقا من أهمية الكتاب الذي ال يزال مخطوطا أوال، 

وحرصــا منــا عــىل كــر جــدار الصمــت املــرضوب عــىل كثــري 

من تراثنا العريب املخطوط، جاءت فكرة بحثنا يف تســليط 

بعــض الضــوء عــىل جــزء مــن مجمــوع مــا انطبــع بــه املخطــوط 

يف تقاطعاتــه التاريخيــة والقانونيــة بشــكل خاص،عــىل أمــل 

أن يفتــح املوضــوع شــهية املختصــني يف تنــاول املخطــوط 

عامــة تحقيقــا ودراســة.

إن املتأمــل بدايــة ملخطــوط الغنيــة يف اجتهــاد منظريــه 

فكــرة  عــىل  أساســه  يف  مبنيــا  يجــده  اإلقليــم  علــامء  مــن 

الشــورى التــي دفعــت قــايض تــوات حينهــا الشــيخ ســيدي 

عبد الحق بن عبد الكريم )5( إىل تأسيس مجلس الشورى 

الذي انتدب له أربعة من كبار علامء وفقهاء اإلقليم وقتها، 

وكانــت إجابتهــم جميعــا تــدون يف ســجل خــاص ومحفــوظ 

عنده عرف بينهم ب«ديوان الشورى » أو »ديوان القضاء ». 

ومن الديوان نفسه كان القايض الشيخ سيدي عبد الحق 

يســتمد كل أحكامــه القضائيــة يف الفصــل بــني املتنازعــني، 

أو الرد عىل السائلني. وبعد عملية التبويب والرتتيب التي 

خضعت لها تلك األجوبة واملسائل ٌجمعت مجددا لتكون 

ســجال تاريخيــا ومرجعــا قانونيــا يف حيــاة اإلقليــم.

لتاريخيــة  ا أبعــاده  يف  الغنيــة  مخطــوط  تضمــن  لقــد 

بدايــة العديــد مــن الرتاجــم وأخبــار العلــامء وبخاصــة كبــار 

الفقهــاء والعلــامء مــن أبنــاء اإلقليــم التــوايت، ولعــل مــن أهــم 

الشــخصيات التــي ترجــم لهــا املؤلــف هــو ترجمتــه للشــيخ 

سيدي الحاج محمد بن عبد الرحامن البلبايل)1244هـ(، 

العزيز)1261هـــ(، إضافــة إىل  الشــيخ ســيدي عبــد  وابنــه 

عديــد الشــخصيات العلميــة والقضائيــة األخــرى يف اإلقليــم 

مــن أمثــال الشــيخ ســيدي أحمــد زروق بــن صابــر البــداوي 

الجعفــري )1244هـ،()6(،والشــيخ ســيدي محمــد بــن أب 

بــن  األنــوار  أيب  ســيدي  والشــيخ  املزمري)1160هـــ()7( 

الكريــم  الكريــم )1168هـــ()8(، والشــيخ ســيدي عبــد  عبــد 

عبــد  بــن  عمــر  ســيدي  والشــيخ  )1193هـــ()9(  الحاجــب 

الرحــامن التنــالين)10(، وإىل هــذا تضمــن املخطــوط أخبــار 

شــخصيات علميــة أخــرى أمثــال: الشــيخ ســيدي امحمــد بــن 

عبــد اللــه األدغاغــي الونقــايل، والشــيخ الحــاج محمــد بــن 

أحمــد الراشــدي، والشــيخ ســيدي محمــد بــن عبــد الرحــامن 

البلبايل، والشيخ سيدي محمد بن عبد الرحامن بن عمر، 

والشــيخ ســيدي عمر األصغر، وغريهم كثري. وســنقترص يف 

حديثنا عن هذا الجانب من املخطوط يف بعده التاريخي 

ممــن  شــخصيات  لثــالث  تراجــم  مــن  ورد  مــا  عــىل  دامئــا 

تضمنهــم املخطــوط تفصيــال وأعنــي بهــم: الشــيخ ســيدي 

الشــيخ  ووالــده  الحــاج 1261هـــ،  بــن ســيدي  العزيــز  عبــد 

ســيدي الحــاج محمــد بــن عبــد الرحــامن البلبايل1244هـــ، 

والشــيخ ســيدي أحمــد زروق بــن صابــر البــداوي.

01/ ترجمته لحياة الشيخ سيدي عبد العزيز بن سيدي 

الحاج محمد بن عبد الرحامن البلبايل)1261هـ(:

يعتــرب الشــيخ ســيدي عبــد العزيــز بــن ســيدي الحــاج محمــد 

بــن عبــد الرحــامن البلبايل)1261هـــ( أحــد أهــم أركان العلــم 

إىل  إضافــة  اإلقليــم،  يف  املشــهورين  األربعــة  والقضــاء 

البلبــايل  الرحــامن  عبــد  بــن  الحــاج محمــد  الشــيخ  والــده 

)1244هـ(،والشيخ سيدي عبد الرحامن بن باعومر التنالين 

)1189هـــ(، والشــيخ ســيدي محمــد الزجالوي)1212هـــ(، 

وذلــك مبشــاركته الفعالــة يف كثــري مــن الفتــاوى واملســائل 

لهــذه  مــن جمــع  يــده  عــىل  اللــه  لــه  مــن جهــة، ومبــا هيــأه 
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واحــد  عنــوان  دفــة  تحــت  واملختلفــة  املتناثــرة  املســائل 

وجامــع أُطلــق عليــه اســم الغنيــة البلباليــة.

عبــد  الشــيخ ســيدي  تتبعــت املخطوطــة حيــاة  وقــد 

العزيــز مــن لحظــة مــا قبــل الــوالدة حتــى الوفــاة حيــث جــاء 

الحديــث يف ذلــك تفصيــال، وتبعــا لــكل مرحلــة مــن مراحــل 

ربــاه وعلمــه  الــذي  العمــر، فكانــت البدايــة أوال مــن والــده 

املخطــوط:«… مقدمــة  يف  املؤلــف  عنــه  قــال  حيــث 

وبعــد ملــا كان االشــتغال بطلــب العلــم ومذاكرته،وتقييــده 

ومدارســته مــن أفضــل العبادات،وأعظــم القربــات إىل اللــه 

تعاىل من األعامل الصالحات، وكان من أشد الناس عناية 

بذلك وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا شيخنا الوقور ذو العلم 

املشــهور، والصيــت املنشــور، واملآثــر العديــدة والخصــال 

الحميــدة… أبــو عبــد اللــه ســيدي الحــاج محمــد بــن عبــد 

الرحــامن البلبــايل رحمــه اللــه الكبــري املتعــايل… »)11(

وبعــد هــذا ينتقــل الشــيخ ســيدي أحمــد لحبيــب بــن 

امحمد بن عبد الله للحديث عن االبن سيدي عبد العزيز 

يف علمه وتواضعه،ويف تفوقه وتفرده من بني أقرانه حيث 

يقــول: »… وابنــه الــذي فــاز بالتقــوى وممــن جانــب مــن لــدن 

نشــأته طريق الهوى، الســالك مســلك أبيه الذي كان يلقبه 

أبوه رحمه الله يف حياته بسيبويه إذ كان يف كل فن يقابله 

التربيــز  بجوهــر  القضاء…املرصــع  ويجــاوره يف  ويســاويه 

الفقيــه العالمــة ســيدي محمــد عبــد العزيــز األول ذكــرا رحمــه 

بــاب الفقــه  يــد طــوىل يف  لــه  الله.عاملــا عامــال متواضعــا 

والتفســري، كثــري التقييــد يقبــل عــىل مــن يباحثــه، وال يضجــر 

مــن طــول املجلــس وال يفــرت، دأبــه ختــم القــرآن كل يــوم مــر 

األيام واألعوام مل يزل عىل حالته هذه حتى مات…. »)12(

القضــاء  توليــه  أمــر  عــن  أيضــا  املؤلــف  يتحــدث  كــام 

التــوايت بعــد وفــاة والــده ومــا دار يف ذلــك بينــه وبــني علــامء 

وأوليــاء اإلقليــم حيــث يقــول صاحــب املخطــوط: »… ثــم 

بعــد مــوت الوالــد املذكــور قــرره األمــري املذكــور عــىل الخطــة 

القضويــة املذكــورة نــرصه اللــه، وخلــد ملكــه وذلــك عــىل يــد 

الــويل الصالــح ذي التبحــر الرابــح ســيدي َمحمــد فتحــا بــن 

الــويل الصالــح ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه الكــرزازي أيضــا، 

ثــم بعــد مــدة قــرره أيضــا عليهــا وأثنــى عليــه فيها،وذلــك عــىل 

يد الريف سيدي محمد بن هاشم الفنغييل إذ كان أوىل 

بهــا ومــم يســتحقها. وكان ريض اللــه عنــه عاملــا عامــال ورعــا 

زاهدا أديبا مفلقا، وشاعرا محققا، له يد الطوىل يف النحو 

واالعتنــاء بــه ولذلــك يلقبــه والــده بســيبويه » )13(.

وعــن أخالقــه وطباعــه يف حــب العلــم يقــول عنــه دامئــا: 

»…له رغبة يف التعلم والتعليم، وإكرام من رأى فيه أهلية 

القبــول والتحصيــل، ال ميــل مــن القــراءة وال يســأم مــن اإلفــادة 

يتعلــم  مــن  عــىل  النجابــة. حريــص  فيــه  مــن ظهــرت  ســيام 

الصالحــني ويبتغــي  يحــب  الفهــم،  بليــد  العلــم، ويالطــف 

اللــه عليــه كان قليــال أو  أفــاء  قراهــم كثــريا، ومينحهــم مــام 

كثــريا، وكان كثــري االعتنــاء بالكتــب وجمعهــا ولــو بأغــىل مثــن 

يشــرتيها، ســريته كســرية أبيــه…. » )14(

وبعــد حديــث مطــول عــن أخــالق الرجــل وطباعــه يف 

التعلــم والتعليــم يــأيت إىل ذكــر تاريــخ والدتــه ومــا صحبهــا مــن 

قصــة مشــهورة وقعــت للوالــد قبــل الــوالدة تحديــدا حيــث 

يقــول: » كانــت والدتــه ضحــوة يــوم االثنــني الثالــث عــر مــن 

شــهر شــوال عــام تســعني ومائــة وألــف )1190هـــ(، ولــد مــع 

أخــت لــه يف حمــل واحــد، وذلــك أن والــد الشــيخ املذكــور 

كان يولــد لــه اإلنــاث فقــط، فدعــا أن يرزقــه اللــه ولــدا ذكــرا، 

فاســتجاب اللــه دعــاءه، فصــار مــا ذكــر.« )15( وهنــا يتوقــف 

بالحديــث عــن الشــيخ ســيدي عبــد العزيــز ليعــود مجــددا 

ليرتجــم لحيــاة والــده الشــيخ ســيدي الحــاج.

02/ ترجمته لحياة الشيخ أبو عبد الله سيدي الحاج 

محمد بن عبد الرحامن البلبايل1244هـ:

بعــد أن فــرغ الشــيخ ســيدي أحمــد لحبيــب مــن الحديــث 

عــن ترجمــة الشــيخ ســيدي عبــد العزيــز البلبــايل، خلــص إىل 

ترجمــة والــده الشــيخ ســيدي الحــاج محمــد ومــا متيــزت بــه 

هــذه الســرية العطــرة مــن عطــاء معــريف انعكــس نتاجــه عــىل 

طبــاع ابنــه الــذي أدبــه بنفســه كــام قــال: »…ثــم لرنجــع بثنــي 

العنــان ألول بدايــة والــده الشــيخ املذكــور وســبب تشــبث 

بأســلوب… قلبــه وشــغله  وتعلــق  القــراءة،  بطــالب  همتــه 

قائــال يف بعــض إجــازة مــن ســأله اإلجــازة: وبعــد فلــام مــن 

اللــه بــه علينــا بتشــبث همتنــا مــن وقــت وضــع التمييــز فينــا 

حــني طفولتنــا وقبــل مناهــزة االحتــالم املــودى لعــدم تكليفنا 

بربهــة مــن الزمــان، مبحبــة قــراءة قرآنــه الكريــم. ابتدأنــا ونحــن 
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يف ســن الســبع ســنني أو أقــل عــىل مقرئنــا وبلدينــا، وقريــب 

االنتساب إلينا الربكة الظاهرة واألرسار الربانية سيدي عبد 

الله بن إبراهيم بن سيدي الحاج عيل بن سيدي أحمد بن 

أيب زيــد البلبــايل ثــم األنصــاري…. فافتتحنــا اللــوح بحــروف 

)أ ب ت ث( بحســب بدايــة الصبيــان، ثــم بالتهجــي إىل أن 

وصلنــا ســورة الجمعــة وهــي يســبح، وابتدأنــا بالحفــظ منــه 

إىل أن ختمنــا القــرآن بســورة البقــرة، كلــه بحفظــه عــن ظهــر 

قلب عىل حسب قراءة الصبيان،ثم بدأنا من البقرة بالرفع 

إىل أن ختمنــاه أيضــا، ثــم صعدنــا معــه كذلــك، ثــم طرحنــا 

اللــوح ».)16(

الشــيخ يف صبــاه  لحيــاة  األويل  العــرض  هــذا  وبعــد 

أهــم شــيوخه  عــن  ثانيــا  الحديــث  بنــا املؤلــف يف  يتــدرج 

عبــد  ســيدي  الشــيخ  ذلــك  يتقدمهــم يف  التدريــس  يف 

الرحامن بن عمر التوايت)1189هـ( دفني القاهرة، وصاحب 

املخطوطات الشــهرية، ثم شــيخه الثاين بعد ذلك ســيدي 

أمحمــد بــن عبــد اللــه األدغاغــي حيــث يقــول: »…ثــم حــنّي 

األنــام،  مفتــي  للعالمــة  العلــم فتوجهنــا  إلينــا طــالب  اللــه 

وقائــم الليــل والنــاس نيــام، شــيخنا وســيدنا أبــو زيــد ســيدي 

عبــد الرحــامن بــن عمــر التــوايت التنــالين. والنــاس إذ رأوا يّف 

ويســتهزئون  يستســخرون،  الحالــة  تلــك  العلــم يف  طلــب 

لشــدة طفولتــي،ومل أبــايل بهــم، فابتــدأت مــن القــراءة عليــه 

بتجويــد القــراءة عــىل روايــة ورش وقالــون، و…. وملــا قــرأت 

عليــه بقالــون )فيغفــر ملــن يشــاء ويعــذب مــن يشــاء()17( مل 

أقلــب بــاء يعــذب ميــام محضــا، فقــال يل أقلبهــا بــل ارددهــا 

ميام خالصا وال تخف، وملا استثقل عيل النطق بالتسهيل 

أحمــد  الشــيخ ســيدي صالــح صنــو ســيدي  قــال يل:كان 

به:عــي صيغتــي  النطــق  يقــول يل عنــد اســتثقال  لحبيــب 

يف قلبــك، وســتدخل عليــه بعــد ذلــك، فــكان األمــر لذلــك 

يومــا  وقــال يل  الكتابــة،  مــن  اللــه….وكان ال ميــل  بحمــد 

هــال تكــون ناســخا، فقلــت لــه ســيدي إن الكتابــة مترضنــي 

بعــد أن قــال يل خطــك جيــدا، فقــال يل ســبحان اللــه نحــن 

راحتنا فيها.ثم ابتدأت عليه الشيخ خليل قراءة وسامعا…

وألفيــة بــن مالــك، ومــع ذلــك أتــردد ملجلــس شــيخنا األكــرب 

الــذي أضــاء اللــه بــه اآلفــاق ونفعــه قــد بلــغ الطبــاق…. وهــو 

شــيخنا وســيدنا ومفيدنــا ســيدي َمحمــد فتحــا ابــن عبــد اللــه 

األدغاغــي أصــال الونقــايل مســكا.قرأت عليــه األجروميــة بعــد 

فراغــي مــن قــراءة عــىل الشــيخ أيب زيــد يف أدغاغ.ثــم أتوجــه 

إىل الشــيخ لقريــة أوالد ونقــال بعــد العــرص، فتــارة يدركنــي 

املغــرب فيهــا، وتــارة أفــرغ مــن القــراءة قبلــه أو قريــب منــه، 

ثــم نرجــع لبلدنــا لنبيــت فيهــا وهكــذا دأيب أيامــا. ومل نجــد 

عنــده إال نحــو خمســة رجــال أو ســتة، فلــام كــرث النــاس عنــده 

ارتحلت إليه…..وتوجهت إليه بجميع همتي، فرصنا نختم 

قبــل  ذلــك  أيــام،وكل  عــرة  ثــم يف  املختــرص يف شــهر، 

بلــوغ أوان حلمــي. ثــم بعــد ســنني كٌلفــت وٌصمــت رمضــان 

وأنــا عنــده، ثــم ختمنــا بعــد ذلــك مختــرص خليــل يف يومــني 

إقرائهــا  يفــارق  فــكان ال  أيــام،  عــرة  واألكــرث يف  ونصــف، 

يف مجلســه دامئا.وأمــا التهذيــب والتفســري فنختمــه دامئــا 

وكذلــك عقيــدة اإلمــام الســنويس الصغــرى وكذلــك الــربدة 

والهمزيــة وابــن مالــك » )18(

وبعد هذا الحديث املفصل ملسرية الشيخ التعليمية 

الشــيخ  يعــود  األفاضــل  يــد شــيوخه  عــىل  فيهــا  تلقــاه  ومــا 

ســيدي أحمــد لحبيــب للحديــث عــن والدة الشــيخ وســبب 

تســميته بالحــاج، ومــا تعارفــه يف ذلــك أهــايل تــوات خاصــة 

ليخلــص أخــريا إىل تحديــدا تاريــخ وفاتــه حيــث يقــول: »… 

ووالدة الشيخ املذكور أوال وهو الوالد ليلة عرفة عام خمسة 

ٌســمي بســيدي  وخمســني ومائــة وألف)1155هـــ( ولذلــك 

الحاج كام هو العادة يف تسمية من ولد بليلة عرفة ببالدنا 

بهــذا االســم، وأمــا وفاتــه فبعــد صــالة املغــرب وقبــل صــالة 

العشــاء مــن ليلة….الســابع مــن جــامدي األخــرية مــن عــام 

أربعــة وأربعــني ومائتــني وألف)1244هـــ(.«)19(

عبــد  وابنــه ســيدي  الحــاج،  الشــيخني ســيدي  وغــري 

العزيــز صاحبــي القســط األوفــر يف مســائل الغنيــة تحدثــت 

املخطوطــة عــن ســري أعــالم آخريــن كــام ذكرنــا وكانــت اإلشــارة 

إليهــم تتفــاوت حســب أهميــة الشــخصية ومــا دار حولهــا مــن 

أخبار ونكتفي هنا يف ذلك بحديث املخطوطة عن الشيخ 

الــذي جمعتــه بالشــيخني  ســيدي أحمــد زروق )1244هـــ( 

عديــد الرســائل واللقــاءات العلميــة.
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03/ ترجمته لحياة الشيخ سيدي أحمد )1245هـ( زروق 

بن صابر البداوي الجعفري: )20(

يعــد الشــيخ ســيدي أحمــد زروق واحــدا مــن كبــار العلــامء 

والفقهاء يف اإلقليم، تنقل بني فاس موطن تعليمه الثاين، 

وبــني قــرص بــودة مســقط رأســه لســنني طويلــة، واســتقر بــه 

املقــام يف مســقط رأســه قاضيــا حتــى وافتــه املنيــة ويف 

كل ينقــل عنــه صاحــب الغنيــة قولــه: » وســيدي أحمــد زروق 

هذا هو ممن قرأ عىل الشيخ العامل العالمة الويل الصالح 

ســيدي  الربــاين  بالفتــح  املشــهور  بالغيــوب،  املكاشــف 

َمحمــد فتحــا الونقــايل ابــن الــويل الصالــح ســيدي عبــد اللــه 

صاحــب موالنــا التهامــي، بــن ســيدي محمــد بــن موالنــا عبــد 

اللــه الريــف.« )21( إىل أن يقــول: » وكان ســيدي أحمــد 

زروق هــذا فقيهــا حافظــا أديبــا غايــة، لــه يف الشــعر دواويــن، 

لنفســه  ســامعة  ونَفــس  أعجوبــة،  النظــم  إجــادة  يف  كان 

مســلوبة، اســتوطن فاســا دهــرا طويــال بعــد مــوت شــيخه، 

ثــم قــدم لبلــده بــودة، ثــم رحــل لفــاس وأقــام بهــا ســنني وقــد 

كان…حيــا بهــا ســنة 1244هـــ.« )22(

زروق  أحمــد  ســيدي  الشــيخ  وأخــالق  وعــن صفــات 

البــداوي يقــول الشــيخ البلبــايل: »…ولســانه رطــب بــاألذكار 

آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، معتــزل عــن النــاس غايــة، ال يأنــس 

إال مبــن لــه محبــة يف العلــم واألدب نفعنــا اللــه بــه، وهــو أخــو 

ســيدي وايل يف األخــذ عــن شــيخه الــويل املذكور.ثــم رجــع 

لبلــده بــودة عــىل حالتــه األوىل،….فالتــزم بيتــه مــع مــا هــو 

عليــه مــن صحــة للديــن املتــني واألذكار. وملــا دخــل العــدو 

بالد بودة السفالنية دخلوا داره فانتقلت بنته لبلدنا ببعض 

متاعهم، ثم ملا حصل األمن رجعت مبتاعها. ثم مات بعد 

ذلــك رحمــه اللــه. »)23(

وبعيــد عــن الرتاجــم والتأريــخ لحيــاة علــامء تــوات فقــد 

عرفهــا  التــي  األحــداث  لعديــد  أيضــا  املخطوطــة  أرخــت 

اإلقليــم يف تلــك الفــرتة أو قبلهــا، ولعــل مــن أهمهــا حديــث 

املؤلــف عــن االقتتــال الدائــر بــني بعــض القصــور والقبائــل 

كمثــل حديثــه عــن الهجــوم)24( الــذي شــنته بعــض القبائــل 

يف مطلــع القــرن الثالــث عــر الهجــري تقريبــا عــىل قــرص 

الســفالنية وقصــة هروبهــم واحتامئهــم بســكان قــرص  بــودة 

ملوكــة ومــا جاورهــا.

النزاعــات  بعــض  عــن  أيضــا  تحدثنــا املخطوطــة  كــام 

األقاليــم  قصــور  بعــض  بــني  تحــدث  كانــت  التــي  القبليــة 

التواتية، حيث كان البعض يحاول التقوي بالعلامء والسري 

وراء محبتهــم، ونيــل رضاهــم لتحقيــق الغــرض، وهــو مــا كاد 

يقــع للشــيخ القــايض ولــد ســيد الحــاج مــع جامعــة تيميمــون 

قــرص  جامعــة  وبــني  بينهــم  وقعــت  التــي  الخصومــة  يف 

بادريــان، وهــو مــا تفطــن لــه شــيخ اإلقليــم القــوراري وعــامل 

قــرص كايل آنــذاك الشــيخ مــوالي امحمــد بــن مــوالي عبــد 

الحــي الــذي خاطــب القــايض ولــد ســيد الحــاج برســالة جــاء 

فيها: »…وبعد فإين أحمد الله الذي ال إله إال هو عىل ما 

أســدى إليك هذا، وإن موجبه إليك أن تعلم أنه قد انتر 

صيتكــم يف أقاليــم تجراريــن فضــال عــن أقاليمكــم، فالواجــب 

عــىل مثلــك الــذي يريــد عقــل هــذه النعمــة أن يطيــب مأكلــه 

ومربــه، وإن تشــابه ذلــك عنــه فليقتــرص عــىل مــا يســد بــه 

الرمــق إن عضــه الحــالل وقلــت ذات يــده، وأن يحمــد اللــه 

ويشكره برطه وهو االمتثال واالجتناب رسا وعالنية… وقد 

بلغني أن جامعة تيميمون يريدون قدومك معهم لغزو أهل 

بدريــان فــإين أود أن تلتــزم مكانــك، وإن كان وال بــد فامتثــل 

قولــه تعــاىل وأمــر بالصلــح، ولكــن إن قعــدت فــال يظهــر لــك 

غري ما ذكرنا، وليس الخرب كالعيان، وناهيك بهذا وحسبك 

إيــاه والســالم…فإين أرجــو لــك مــا متنــاه الشــيخ الــويل عبــد 

الوهــاب الشــعراين يف قولــه:

يا لهف نفي عن شيئني لو جمعا 

يل لكــنت إذا من أسعد البر  

كفاف عيش يغنيني ذل مسئــلة 

وخدمة العلم حتى ينتهي عمري »)25(  

ومن ضمن القضايا التاريخية التي وقف عندها املخطوط 

كانــت متداولــة يف  التــي  القضيــة  هــذه  عرضــا وتوضيحــا 

اآلن،  وإىل  عــر  الحــادي  القــرن  قبــل  التــوايت  اإلقليــم 

 )26(« أيويــا  تنــغ   « بواقعــة  العامــة  ذاكــرة  واملعروفــة يف 

أبويــا » هــو اســم  تنــغ  بالعربيــة )قاتــل أيب(. و »  ومعناهــا 

التاســع  القــرن  إىل  نســخه  يعــود  ملصحــف)27( مخطــوط 

الهجري،أخــذ تســميته هــذه - كــام يقــال - مــن قصــة وقعــت 

فــامت  كاذب  وهــو  املصحــف  هــذا  عــىل  حلــف  لرجــل 
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لحينــه. فجــاء ابــن الرجــل امليــت ونعــت املصحــف بقولــه 

)تنــغ أبويــا( أي قاتــل أيب.ومنــذ ذلــك الحــني انتــرت هــذه 

القصــة وأصبــح املصحــف محــكا حقيقيــا ملعرفــة الصــادق 

مــن الــكاذب يف اإلقليــم، وليــت األمــر وقــف عنــد هــذا الحــد 

بل نســبت القصة يف فتواها وحكمها الرعي إىل الشــيخ 

الجليــل ســيدي أيب األنــوار بــن عبــد الكريم)1168هـــ(. وملــا 

عــىل  املزمري)1160هـــ(  أب  ابــن  محمــد  الشــيخ  وقــف 

املسألة يف تداولها بني العامة و نسبتها للشيخ أيب األنوار 

راح يستفر يف القصة من الشيخ سيدي أيب األنوار نفسه 

يف جــواز أمــر الحلــف باملصحــف أوال، وعــن صحــة نســب 

القصــة والفتــوى إليــه ثانيــا،وكان الســؤال يف شــكل أرجــوزة 

)28( جــاء يف مطلعهــا:

الحمـد لله الـذي قـد ألهام

أويل النهى تعظيم شأن العلام  

ثـم صالتـه عـىل محمـد

وآلـه وكـل من بـه اهتـدى  

هـذا سـؤال جاهـل فقيـر

لله جـان مـذنـب حقـيــر  

للشيـخ سيـدي أيب األنوار

العالـم الوالـي ذي األسـرار  

بعـد سـالم طيـب عميـم

عليكـم ورحمـة الكـريــم  

نـص السـؤال أن ذ ا للبَلدا

عـادة أهـلهـا إذا مـا أرادا  

أحدهـم تحليـف خصم بليا

أن يجلب الخصم إىل تنغ ابويا  

وملــا وصــل نــص القصيــدة الســؤال إىل الشــيخ ســيدي 

أيب األنــوار بــن عبــد الكريــم )1168هـــ( رد عليــه بأرجــوزة )29( 

هــو اآلخــر جــاء فيهــا:

الحمـــد لله وصــىل الله

عـىل الـذي إلهـه اصطفـاه  

وبعـد فالجـواب أن الخصام

مينـع أن يجـلب خصام رغام  

إىل سـوى ثالثـة املساجـد

فتـلك قـد ذكـر غيـر واحد  

أن لهـا يجلـب يف املقاسمة

ال غريها مـن كان ذا إقامــة  

 والشيخ أبو األنوار يف معرض رده بنّي لسائله كل الخالفات 

واألوجــه املمكنــة يف املســألة، ويشــفعها قبــل ذلــك بأهــم 

املصــادر واملراجــع التــي تناولــت املســألة أو مــا يحاكيهــا.

ومــن جملــة مــا نقــف عليــه تاريخيــا وقانونيــا يف هــذه 

مــن  كثــري  عــن  املؤلــف  حديــث  هــو  أيضــا  املخطوطــة 

مظاهــر الحيــاة االجتامعيــة عامــة واألرسيــة خاصــة يف هــذه 

األقاليم.فعــن األرسة الصحراويــة يف هــذه األقاليــم تتحــدث 

املخطوطــة)30( عــن طبيعــة تكويــن هــذه األرس وحقيقــة مــا 

كان يــدور مــن األمــور املتعلقــة بالــزواج والطــالق ومــا بينهــام، 

فهــي تخربنــا مثــال عــن الخطبــة وأهــم رشوطهــا وأحكامهــا، 

وكيــف تتــم بــني املخطوبــني، إضافــة إىل الصــداق وطبيعتــه 

مقدمــا ومؤخــرا، ومــا كان يصحبــه مــن عــادة تقديــم الهدايــا 

بعــض  أن  األعيــاد واملناســبات.كام  بــني املخطوبــني يف 

النــوازل الــواردة يف املخطوطة)31(تدلنــا عــىل مــا كان يفعلــه 

بعــض اآلبــاء يف هــذه األقاليــم مــن منحهــم الهبــات لبناتهــم 

مــن حريــر وقطيفــة وعقــارات ومــا إىل ذلــك يف حــال الصغــر 

قصــد تجهيزهــن يف حــال الكــرب.

يــؤرخ لهــا املؤلــف  التــي  ومــن مظاهــر الحيــاة األرسيــة 

أيضــا ظاهــرة الــزواج املختلــط بــني األجنــاس، وكــذا طريقــة 

زواج اليتيمــة بعــد رشــدها، إضافــة إىل ســن الــزواج الــذي 

كان يبــدأ مــع الفتــاة أحيانــا مــن ســن دون العــارشة )32(.كــام 

يصــور لنــا أيضــا بعــض الوضعيــات الخاصــة لــألرسة التواتيــة 

يف أحــكام الــزواج وبخاصــة البنــت التــي قطــع عنهــا وليهــا 

النفقــة، والتــي كانــوا يزوجونهــا أحيانــا قبــل البلــوغ، ويكــون 

وليهــا الســلطان ألن أباهــا صــار كامليــت. )33(ويف الحيــاة 

األرسيــة دامئــا يعطينــا املؤلــف نبــذة تاريخيــة)34( عــن بعــض 

كبــار النســاء يف اإلقليــم ومــا كــن يتمتعــن بــه مــن حريــة يف 

اختيــار الــزوج والوكيــل أحيانــا.

ويف الجانــب اآلخــر مــن هــذه الحيــاة األرسيــة يــؤرخ لنــا 

املؤلــف لكثــري مــن املشــكالت والنزاعــات األرسيــة عارضــا 
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أهم مظاهرها وسبل عالجها القانوين والرعي أحيانا، من 

ذلــك متثيــال زيــارة األقــارب واألهــايل، وتبايــن الجنســني، ومــا 

يسببه كل ذلك من خالف بني الزوجني، إضافة إىل تعدد 

الزوجــات وصعوبــة العــدل بينهــن ومــا إىل ذلــك.

مــن  أخــرى  نقــف عــىل صــورة  أيضــا  البــاب  ويف هــذا 

صــور العالقــات األرسيــة بــني اآلبــاء وأبنائهــم والتــي مل تكــن 

يف مجملهــا عالقــة حــب وود، بــل كانــت تشــوبها الخالفــات 

أحيانــا خصوصــا عنــد أولئــك الذيــن كانــوا يرهنــون مســتقبل 

أبنائهــم مبســتقبلهم هــم، فيشــرتطون مثــال عنــد زواج بناتهــم 

ويرهنــون  بهــم،  الخاصــة  واملطالــب  االحتياجــات  بعــض 

بهــا موافقتهــم عــىل الــزواج، وهــو مــا رأى فيــه علــامء تــوات 

خروجــا عــن الــرع والقانــون، وأجــازوا للبنــت أن تــوكل عمهــا 

للعقــد عليهــا)35(، وبهــذه الطريقــة تزوجــت كثــري مــن البنــات 

وتخلصــت مــن ربقــة الســيطرة األبويــة.

ويف الجانــب التاريخــي دامئــا يعطينــا املخطــوط صورة 

واضحــة لطبيعــة العالقــات التــي كانــت تربــط علــامء اإلقليــم 

خاصة مع غريهم من علامء العواصم اإلسالمية والتاريخية، 

وبخاصــة علــامء حــوارض املغــرب الشــقيق كعلــامء حــارضة 

الشــيخ  فــاس وسجلامســة وغريهام.فهــذا املؤلــف نفســه 

ولــد ســيدي الحــاج وبعــد اســتقباله لبعــض األســئلة يوجههــا 

مبارشة الستشارة عامل سجلامسة الشيخ سيدي أحمد بن 

عبــد العزيــز ويتلقــى منــه الجــواب رسيعــا. )36(

وإىل هــذه الجوانــب جميعــا يــؤرخ لنــا املخطــوط أيضــا 

لكثــري مــن مظاهــر الحيــاة االقتصاديــة والدينيــة والعلميــة يف 

هــذه األقاليــم، فهــو يتحــدث عــن نظــام الســقي التقليــدي 

توزيعــه  ونظــام  )37(العجيــب  الفقــارة  بنظــام  واملعــروف 

األعجب الذي أشاد به ابن خلدون)38( يف تاريخه، إضافة 

الجانــب  والغراســة. ويف  الزراعــة  نظــام  عــن  إىل حديثــه 

مــن  كثــري  عــن  نبــذة  املؤلــف  يعطينــا  دامئــا  االقتصــادي 

املوازين واملكاييل املستخدمة، إضافة إىل أهم العمالت 

النقديــة التــي كانــت متداولــة يف اإلقليــم.

ويف الحيــاة العلميــة والدينيــة يــؤرخ لنــا املؤلــف لطريقة 

مــن  القرآنيــة وأهــم مراحلهــا)39(،  الكتاتيــب  التدريــس يف 

افتتاح اللوح بحروف )أ ب ت ث( بحســب بداية الصبيان 

الحفــظ إىل  لتبــدأ مرحلــة  القــرآن،  ثلــث  بالتهجــي إىل  ثــم 

ختــام ســورة البقــرة، ثــم الرجــوع مــن ســورة البقــرة إىل الختــام، 

املتــون  دراســة  وتبــدأ  اللــوح  الصعــود مجددا.ليٌطــرح  ثــم 

كتابــا  املخطــوط  عددهــا  والتــي  املتخصصــة  والتفاســري 

كتابــا. وإضافــة إىل هــذا نجــد املؤلــف يتحــدث عــن أهــم 

خزائــن املخطوطــات والكتــب التــي كانــت يف بيــت العلامء 

والفقهــاء ومــا احتوتــه مــن عناويــن هامــة.

فقــد  التاريخيــة  األحــداث  هــذه  كل  مــع  وباملــوازاة 

بالقضايــا  آخــره حافــال  أولــه إىل  مــن  الغنيــة  جــاء مخطــوط 

تلــك  يف  التواتيــني  حيــاة  لتنظــم  جــاءت  التــي  القانونيــة 

املرحلــة، وعاكســة يف الوقــت نفســه جــل القضايــا الســائرة 

األحــوال  قوانــني  مــن  بينهــم  فيــام  النــاس  معامــالت  يف 

الشخصية، وقوانني العقوبات مرورا بأهم القوانني املدنية، 

و كــذا القوانــني التجاريــة، وصــوال إىل أهــم قوانــني األحــوال 

الرعيــة وهــذه عينــة متثيليــة ال حرصيــة ألهــم تلــك األبعــاد 

القانونيــة يف هــذه املخطوطــة:

أوال: من قوانني األحوال الشخصية

تتحــدث هــذه النــوازل يف هــذا البــاب عــن كثــري مــن القوانــني 

املنظمــة ألحــكام النــكاح وتوابعــه )40(،والطــالق ومــا يتعلــق 

بــه )41(، والخلــع ومتطلباتــه )42(،، وقوانــني العــدة )43(،، 

والنفقــات )44(،، والحضانــة )45(، والقســمة، و املواريــث. 

)46(، ويف كل مــرة كان املؤلــف يتعــرض لنازلــة مــن هــذه 

النــوازل إال ووقــف أوال عنــد أهــم األحــكام املنظمــة لهــا رشعــا 

من ويل وصداق وعدة وما إىل ذلك من القوانني والروط 

األساسية لكل مسألة، والتي مل تكن تخالف يف يشء يذكر 

أهــم القوانــني الوضعيــة املتبعــة يف هــذا املجــال.

ثانيا من قضايا القانون املدين

ضمــن املؤلــف يف هــذا الجــزء الكثــري مــن القوانــني املســرية 

ألنظمــة البيــوع ومــا شــاكلها )47(،،و قوانــني القــرض و الرهــن 

)48(،، ورشوط الصلح )49(،،و الضامن و الحجر،و الرضر،و 

الوكالــة  الوديعــة، والرهن،واإلرفــاق )50(، وكــذا متطلبــات 

وســائر  والحيــازات،  اإليجار،والحبــس،  وقوانــني  واإلقــرار، 

القانونيــة جميعهــا مل  املســائل  هــذه  )51(.ويف  العطايــا 

يكــن الشــيخ يكتفــي بعــرض النازلــة وحلهــا فحســب، بــل كان 
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يتعدى ذلك إىل الوقوف عند جملة من القوانني املنظمة 

ألي حكم.فهــو يف بــاب البيــوع مثــال يقــدم النازلــة بادئــا كــام 

للتعريــف  ذلــك  مــن  ينطلــق  ثــم  نــص ســائلها،  وردت يف 

بالبيــع وأنواعــه مثــال، ثــم أهــم األحــكام القانونيــة التــي تنظمــه 

يف هــذه األقاليــم.

النــوازل عــىل  لهــذه  القــارئ  يقــف  وإىل هــذا جميعــا 

جملــة أخــرى مــن األحــكام واملســائل املنطلقــة مــن عمــق 

املنظومة القانونية التي كانت تحكم اإلقليم من ذلك أهم 

القوانــني املتعلقــة مبجــال العقوبــات مثــل قوانــني الرقــة 

والزنا، والغصب )52( وغريها من أشــكال الجرمية )53(التي 

كانــت ســائدة يف اإلقليم.كــام نجــد أيضــا قضايــا متعلقــة 

الركة،واإلبــراء  مســائل  مثــل  التجــاري  القانــون  بأحــكام 

والبيوع و اإلجارة واإلكراء، ما شــاكل ذلك )54(ويضاف إىل 

هذا أيضا عديد القوانني املتعلقة بقضايا األحوال الرعية 

كقضايــا العتــق والنــذور وغريهــا.

الخامتة

 ويف األخري وجب التذكري إىل أن مخطوط غنية املقتصد 

الســائل يعتــرب بحــق مــن أضخــم أمهــات الكتــب التــي أرخــت 

وقّننــت لكثــري مــن القضايــا واملســائل التــي نزلــت بتــوات، 

والثالــث  الثــاين عــر  القرنــني  وحكمــت املجتمــع خــالل 

عــر الهجريــني ومــا قبلهــام، كــام أن هــذه النــوازل جميعهــا 

جاءت لتعطينا صورة واضحة عن ديوان الحكم يف اإلقليم، 

الــذي بٌنــي أساســا عــىل فكــرة مجلــس الشــورى الرباعــي – 

كــام رأينــا – وليكــون هــذا الديــوان يف توحيــد آراء العلــامء 

فيه،وجمعهــم  الواحــدة  اإلجابــة  عــىل  حوله،واجتامعهــم 

لــكل ذلــك يف مخطــوط واحــد أعظــم وأهــم منظومــة قانونيــة 

تــؤرخ لكثــري مــن مراحــل الحيــاة االجتامعيــة  اســتطاعت أن 

والثقافيــة واالقتصاديــة وغريهــا باإلقليــم.

قــد  الغنيــة  مخطــوط  فــإن  املضمــون  ناحيــة  ومــن 

وظــف جملــة مــن مصــادر التريــع املالــيك)55( املعروفــة 

واملتداولــة يف أقاليمنــا املغاربيــة عــىل األقــل وقــد فاقــت 

الثالثــني مصــدرا مــن مصــادر التريــع والتأريــخ العامليــني 

نذكر من ذلك متثيال ال حرصا: كتاب الواضحة أليب مروان 

األندلي )ت 238(، ومدونة اإلمام سحنون )ت240هـ(، 

والرســالة  اإلســكندراين )ت269هـــ(،  املــواز  ابــن  وكتــاب 

بنــوازل  القــريواين )ت 386هـــ(، وكتــاب اإلعــالم  زيــد  أليب 

األحكام لإلمام ابن سهل )ت486هـ(، ونوازل ابن رشد )ت 

520هـ(، وكتاب النهاية والتامم يف معرفة الوثائق واألحكام 

للقــايض أيب الحســن عــيل بــن عبــد اللــه الفــايس، وكتــاب 

مجالــس املكنــايس أو مجالــس القضــاة والحــكام وغريهــا 

مــن أمهــات املصــادر التريعيــة والقانونية.أمــا يف الجانــب 

التاريخــي فلــم تغــب اإلشــارة يف هــذه املخطــوط إىل بعــض 

مصــادر التاريــخ التــوايت خاصــة التــي ســادت وانتــرت قبــل 

القــرن الثالــث عــر واســتفاد منهــا املؤلــف يف عــرض كثــري 

الشــيخ ســيدي عبــد  التاريخيــة، كمخطوطــات  مــواده  مــن 

التــي أرخ فيهــا لرحالتــه العلميــة داخــل  التنــالين  الرحــامن 

مــن شــيوخه يف  الوطــن، والتــي عــدد فيهــا جملــة  وخــارج 

فــاس وسجلامســة وغريهــا، إضافــة إىل مجمــوع اإلجــازات 

التــي خطهــا ومنحهــا الشــيخان أبــو عبــد اللــه ســيدي الحــاج 

محمــد بــن عبــد الرحــامن البلبايل)1244هـــ( وابنــه الشــيخ 

سيدي عبد العزيز )1261هـ(،وتضمنت كثريا من األخبار، 

ويضــاف إىل هــذه املصــادر التاريخيــة التــي اعتمــدت عليها 

املشــايخ  ذكــر  الفاخــرة يف  الــدرة  أيضــا مخطــوط  الغنيــة 

التواتية ملؤلفه الشيخ سيدي عبد القادر املهداوي،الذي 

هــو عبــارة عــن كتــاب تراجــم لعديــد الشــخصيات العلميــة 

وغــريه كثــري.

لهــذه األســباب وغريهــا كثــري كانــت الغنيــة وال تــزال يف 

كثري من تقاطعاتها املعرفية واهتامماتها القانونية والتاريخية 

املشــرتكة مصــدرا أساســيا مــن مصــادر التريــع والتأريــخ 

معــا يف أقاليــم توات،ومــا جاورهــا مــن بقيــة األقاليــم العربيــة 

واإلســالمية، ومــا كــرثة نســخها التــي ال تخلــو خزانــة منهــا رغــم 

حجمهــا الكبــري جــدا مــن جهــة، ومــا تداولهــا بــني علــامء وطلبة 

املــدارس والزوايــا القرآنيــة وإىل اآلن، إضافــة إىل مرجعيتهــا 

الكتــاب واملؤرخــني  مــن  كثــري  التاريخيــة والتريعيــة عنــد 

املحدثــني مــن جهــة أخــرى إال خــري شــاهد عــىل مــا نقــول.
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ســيدي عبــد العزيــز وســيدي محمــد العــامل البكــري بــن ســيدي 

محمــد الجزويل.خزانــة متنطيــط أدرار.

نســيم النفحــات يف ذكــر جوانــب مــن أخبــار تــوات: مــوالي أحمــد . 9

الطاهــري اإلدريــي. خزانــة قــرص كوســام. واليــة أدرار.

نقــل الــرواة عــن مــن أبــدع قصــور تــوات: محمــد بــن عمــر بــن محمــد . 10

الجعفــري. خزانــة قــرص بــودة. واليــة أدرار.

ثانيا: املطـبـوعــة

إقليــم تــوات خــالل القرنــني الثامــن والتاســع عــر امليالديــني د: . 1

فــرج محمــود فــرج، ديــوان املطبوعــات الجامعيــة الجزائــر 1977م.

التاريخ الثقايف إلقليم توات من القرن 11 إىل القرن 14هـ /17م . 2

إىل 20م.الصديق الحاج أحمد. ط2003/1. الجزائر.

واآلثــار . 3 األعــالم  بعــض  لذكــر  تــوات  منطقــة  إىل  العليــة  الرحلــة 

واملخطوطــات والعــادات ومــا يربــط تــوات مــن الجهــات.ج1و2. 

الجزائــر. بلعــامل.ط1.2005 دار هومــة  بــاي  الشــيخ محمــد 

سلســلة النــواة يف إبــراز شــخصيات مــن علــامء وصالحــي إقليــم . 4

توات.ج1و2.الشيخ موالي التهامي.ط1. مارس 2005.املطبعة 

الحديثــة للفنــون املطبعية.الجزائــر.

العــرب وديــوان املبتــدأ والخــرب يف أيــام العــرب والعجــم والرببــر ومــن . 5

الكتــاب  ابــن خلــدون.دار  مـــن ذوي السلطـــان األكــرب،  عارصهــم 

اللبنــاين 1983م بــريوت لبنــان.

بــادي . 6 بــن  أُّب آلجــروم. محمــد  ابــن  نظــم  املــرصوم رشح  العــي 

الكنتــاوي.

الغصــن الــداين يف ترجمــة وحيــاة الشــيخ ســيدي عبــد الرحــامن . 7

بــن عمــر التنالين.الشــيخ محمــد بــاي بلعــامل.ط1. 2005 الجزائــر.

القضايــا . 8 مــن  تــوات  يف  وقــع  فيــام  الســائل  املقتصــد  غنيــة 

واملســائل دراســة وإخــراج أ محمــد الدبــاغ وآخرون.وحــدة بحــث 

/الجزائــر أدرار  اإلفريقيــة  الجامعــة 

قطــف الزهــرات مــن أخبــار علــامء تــوات، عبــد العزيــز ســيدي عمــر. . 9

مطبعة دار هومة، ط2، الجزائر 2002م.

محمــد بــن أب املزمــري )1160هـ(حياتــه وآثاره.أحمــد جعفــري.. 10

ط1. 2004. دار الكتــاب العــريب الجزائــر.

النبــذة يف تاريــخ تــوات وأعالمهــا مــن القــرن 9هـــ إىل القــرن 14هـــ. . 11

عبــد الحميــد بكــري.ط1. 2005. دار الهــدى الجزائــر.

الحاشية

التنــالين. هــو  بــن عمــر  الشــيخ ســيدي عبــد الرحامن)1189هـــ(   1

ســيدي عبــد الرحــامن بــن عمــر بــن محمــد بــن معروف،ولــد يف 

مســقط رأســه بتنــالن وتنقــل بــني عواصــم تاريخيــة كــربى وأخــذ بهــا 

عــن شــيوخ أجــالء ترجــم لهــم يف مخطــوط خــاص منهــم: الشــيخ 

عمــر بــن عبــد القــادر، والشــيخ محمــد بــن أُّب املُزّّمــري، ويف فــاس 

أخــذ عــن الشــيخ محمــد العــريب والشــيخ ســيدي أحمــد الســقاط 

وغريهم.تــويف مبــرص أثنــاء عودتــه مــن الحــج وكان ذلــك تحديــدا 

مــن صفــر ســنة )1189هـــ( ودفــن  التاســع والعريــن  اليــوم  يف 

القاهــرة. املنــويف ضواحــي  اللــه  عبــد  ســيدي  الشــيخ  مبقــربة 

الكتــاب  إعــراب  الــدر املصــون يف  آثــاره: مخطــوط مختــرص  مــن 

املبــني. مخطــوط تراجــم شــيوخه. مخطــوط مختــرص النــوادر يف 

الفقه.مخطوطات ثالثة أرخ فيها لرحالته إىل الحج، أو يف طلب 
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العلــم. باإلضافــة إىل تقيــدات فقهيــة مختلفــة وقصائــد شــعرية 

عدة.ينظر ترجمته يف: مخطوط تراجم شيوخه. ومخطوط ترجمة 

وجيزة لبعض علامء توات.ص 29 وما بعدها،. ومخطوط جوهرة 

املعــاين.ص23 ومــا بعدهــا. وكتــاب الغصــن الــداين يف ترجمــة 

وحيــاة عبــد الرحــامن بــن عمــر التنــالين.

الشــيخ ســيدي محمد بلعامل الزجالوي )1212هـ( ولد يف قرص   2

زاجلو املرابطني وبها نشأ عىل يد أبيه سيدي أمحمد، ثم انتقل 

إىل قــرص تنــالن وتتلمــذ عــىل يــد الشــيخ ســيدي عبــد الرحــامن 

بــن باعومــر التنــالين. كان الشــيخ أحــد أعضــاء مجلــس الشــورى 

مبجلــس قضــاء ســيدي عبــد الحــق بــن عبــد الكريــم التمنطيطــي، 

وهــو مــا أهلــه لجمــع نــوازل والــده ســيدي أمحمــد وترتيبهــا وأضــاف 

لهــا نــوازل ســيدي عمــر بــن عبــد القــادر التنــالين، ونــوازل ســيدي 

عبد الرحامن بن باعومر. تنقل الشيخ الزجالوي إىل أرض التكرور 

يــوم الثالثــاء  تــويف مبســقط رأســه  معلــام ومفتيــا، وبعــد عودتــه 

آثــاره  مــن  مــن شــهر شــوال ســنة)1212هـ(.  الثالــث والعريــن 

مخطوط النوازل يف الفقه.وألفية يف غريب القرآن ورشحه عليها، 

ورشح مختــرص خليــل، وكتــاب املبــارش عــىل ابــن عارش.باإلضافــة 

إىل تقييــدات مختلفة.ينظــر ترجمتــه يف:مخطــوط تقاييــد خاصــة 

عند أحفاده بقرصي زاجلو و أنزجمري.. وكتاب الرحلة العلية إىل 

منطقة توات ج/01..ص 128 ومابعدها،وكتاب النبذة يف تاريخ 

تــوات وأعالمهــا. ص93. ومــا بعدهــا.(.

ينظر ترجمته يف هذا البحث.  3

ينظر ترجمته يف هذا البحث.  4

الشــيخ ســيدي عبــد الحق)1210هـــ( بــن عبــد الكريــم بــن البكــري   5

أخذ عن والده وعن الشــيخ ســيدي عبد الرحامن بن عمر،. توىل 

القضــاء بعــد وفــاة والــده بأمــر مــن عمــه الشــيخ ســيدي محمــد بــن 

البكــري ســنة)1174هـ(. يقــال أنــه كان يجيــد عــدة لغــات ولهجــات 

محليــة منهــا العربيــة والزناتيــة والرتقيــة والرببريــة. تــويف يــوم اإلثنــني 

مطلــع شــهر ذي القعــدة ســنة )1210هـــ( مــن آثــاره مجموعــة مــن 

القصائــد األدبيــة، وبعــض الفتــاوى املختلفــة. ينظــر ترجمتــه يف: 

ومخطــوط الــدرة البهيــة.ص 101و127.

ينظر ترجمته يف هذا البحث.  6

ولــد  املُّزّمــري.  أُّب  بــن   ) 1160هـــ ( محمــد  ســيدي  الشــيخ   7

أدرار. نشــأ يف مســقط  الحــاج واليــة  أوالد  ســنة)1094هـ(بقرية 

رأســه.تنقل رحمــه اللــه بــني عــدة مــدن وأقطــار عربيــة وإســالمية، 

واســتقر بــه املطــاف أخــرياً مبدينــة تيميمون،وبهــا تُــويف شــهيدا. 

يف ظهــر يــوم االثنــني العــارش مــن جــامدى األخــرية ســنة ألــف ومائــة 

وستني هجرية )ت.1160 هـ( من آثاره املخطوطة أزيد من ثالثني 

العلــوم. مخطوطــا يف مختلــف 

ينظر ترجمته يف: مخطوط تراجم شيوخ عبد الرحامن بن باعومر،   

ص40 ومــا بعدهــا. عبــد الرحــامن بــن باعومــر. و مخطــوط جوهــرة 

املعــاين يف التعريــف بعلــامء األلــف الثــاين، ص14. محمــد بــن 

عبــد الكريــم البكــري. ومخطــوط رحلــة ضيــف اللــه بــن محمــد بــن 

أبّ ،ص 11 وما بعدها. ومخطوط العي املرصوم رشح نظم ابن 

أُّب آلجــروم.ص 01. محمــد بــن بــادي الكنتاوي.ومخطــوط نســيم 

مــوالي  تــوات، ص158.  أخبــار  مــن  النفحــات يف ذكــر جوانــب 

أحمــد اإلدريــي،.و كتــاب إقليــم تــوات خــالل القرنــني 18 و 19 

م، ص99 ومــا بعدهــا. فــرج محمــود فــرج. وكتــاب محمــد بــن أُّب 

املُزّّمــري حياتــه وآثــاره.ص 59 ومــا بعدهــا.

الشــيخ ســيدي أيب األنوار)1168هـــ( بــن عبــد الكريــم بــن أحمــد بــن   8

يوســف التنــالين، ولــد ســنة 1077بزاويــة تنــالن، و أخــذ عــن الشــيخ 

ســيدي محمــد ديــن اللــه التطــايف ثــم ســافر بعــد ذلــك إىل أرض 

التكــرور، وتربــع هنــاك عــىل عــرش التدريــس واإلفتــاء فــرتة طويلــة 

الزمن.وملــا رجــع إىل تدكلــت اســتقر يف زاويتــه املشــهورة  مــن 

التي تنسب إىل ولد ابنته موالي هيبة وبهذه الزاوية تويف سنة. 

ترجمتــه يف: مخطــوط  )1168هـــ( وقيــل ســنة )1158هـ(.ينظــر 

ترجمــة وجيــزة لبعــض علــامء توات.لحــاج محمــد بكــراوي.ص 25، 

ومخطــوط الــدرة الفاخــرة ص03، وكتــاب التاريــخ الثقــايف إلقليــم 

العليــة إىل منطقــة  الرحلــة  تــوات. ص 89 ومــا بعدهــا. وكتــاب 

100ومــا  النــواة.ج01.ص  وكتــاب سلســلة   35 تــوات.ج1.ص 

بعدهــا. وكتــاب قطــف الزهــرات.ص 80.(

ينظر مخطوط الغنية ص 01 وما بعدها.  9

ولد سنة 1152هـ وتوىل إمارة ركب الحجيج يف توات وضواحيها،   10

أســس زاويــة يف قــرص مهديــة، وهــو الــذي تــوىل القضــاء والفتــوى 

يف أقاليــم تــوات بعــد وفــاة الشــيخ ســيدي عبــد الحــق صاحــب 

مجلــس الشــورى.تويف بقــرص مهديــة يف 23 مــن جــامدي األخــرية 

ســنة 1221هـ.ينظــر ترجمتــه يف: مخطــوط جوهــرة املعــاين يف 

التعريــف بعلــامء األلــف الثــاين، ص 06. ومخطــوط الــدرة الفاخــرة 

ص 09.

الشــيخ ســيدي عبــد الكريــم )1193هـــ( بــن الصالــح بــن البكــري.   11

أخذ عن والده الشيخ سيدي الصالح بن البكري، وعمه القايض 

ســيدي عبــد الكريــم بــن البكــري وأصبــح متضلعــا يف العلــوم تــويف 

بتمنطيط ليلة األحد السابع عر من صفر سنة )1193هـ(.ينظر: 

مخطــوط جوهــرة املعــاين ص02. والتاريــخ الثقــايف ص 79.

املصدر نفسه ص 02  12

املصدر نفسه ص 02  13

املصدر نفسه ص 02  14

املصدر نفسه ص 02  15
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املصدر نفسه ص 04  16

البقرة اآلية 284  17

املصدر نفسه ص 04  18

املصدر نفسه ص 06  19

ينظر ترجمته أيضا يف: مخطوط قصيدة يف نسب آل جعفر بزاوية   20

بــودة أدرار.لســيدي أحمــد الــزروق، ومخطــوط الــدرة الفاخــرة.ص 

الثقــايف إلقليــم  التاريــخ  وكتــاب  الغنيــة.ص08.  05.ومخطــوط 

تــوات. ص 116 ومــا بعدهــا. وكتــاب سلســلة النــواة ج/01..ص 

.)114

ينظر مخطوط الغنية ص 09 وما بعدها.  21

ينظر مخطوط الغنية ص 09 وما بعدها.  22
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مدينة الشمس وسؤال السياسة

رشيف الدين بن دوبه
أستاذ ِمساعد شعبة الفلسفة جامعة سعيدة الِجزائر

اقرتنــت لحظــة البدايــة الحضاريــة لبنــي البــر بنمــوذج 
املدينة )police(، فقد تجّسد األمل يف الرقي الحضاري 

والتسامي يف نظام املدينة، حيث نلمس ذلك يف ظاهرة 

الحلــم بالعيــش داخــل املدينــة مــن قبــل البــدو، ونجــد ذلــك 

مثــال يف إشــارة ابــن النفيــس لتعــايل املدينــة، ورفعتهــا يف 

الرســالة الكامليــة املتعلِّقــة بالســرية النبويــة، فميــالد النبــي 

االكــرم محمــد )ص( يف مدينــة مكــة إشــارة رصيحــة لرفعــة 

البــداوة،  مــن شــأن  الحــّط  املدينــة، ولســنا نقصــد بذلــك 

عــىل حســاب املدنيــة، بــل نرغــب يف التنبيــه اىل االقــرتان 

الكالســييك يف تاريــخ الفكــر بــني املدينــة والحضــارة.

اليهــا اإلنســان  التــي طمــح  النموذجيــة  ولكــن املدينــة 

مل تتجّســد بعــد عــىل أرض الواقــع بعــد، ودليلنــا يف ذلــك 

الحركة املستمرة نحو افق الكامل، وظهور املدن الطوباوية، 

املثالية، الخيالية، والتي عرفت كثريا من التوصيفات التي 

التــي  الشــمس  ومدينــة  التعــارض،  بطابــع  أحيانــا  متيــزت 

ســنقف عندهــا مــن بــني هــذه النــامذج املدنيــة املطلوبــة.

 يوتوبيا. ايتوبيا:

يظهرمــن خــالل بنــاء كلمــة ايتوبيــا الصــويت، واللفظــي 

اللغويــة  املؤسســة  عــىل  ايتوبيــا  للفــظ  الغرائبــي  الطابــع 

العربيــة، عــىل غــرار كثــري مــن األلفــاظ مثــل كلمــة »فلســفة 

النســب  أفــراد عائلتهــا، والذيــن يجــدون شــجرة  » وجميــع 

ومرجعية االنتامء ممتّدة ومستمّدة من لغة وثقافة اإلغريق، 

إذ أن تاريــخ النحــت االصطالحــي للكلمــة »ايتوبيــا« يقــرتن 

باسم الفيلسوف االنجليزي »توماس مور« و بكتابه املعنون 

ايتوبيــا »« والــذي ضّمنــه رحلــة بحــار اســمه رافائيــل  بـــ »« 

نظــام  ظــل  تعيــش يف  ايتوبيــا،  اســمها  لجزيــرة  هتلــوداي 

التأســيس والتســييس. اجتامعــي محكــم 

واملرجعيــة االيتيمولوجيــة التــي اعتمدهــا تومــاس »مــور 

» يف تواضعية املصطلح إذن اغريقية بحته، فهي مركبة من 

 ،place تعنــي أي مــكان toposأي الــال، و no وتعنــي ou

وتصبــح   ،No where أو   no place تعنــي  والكلمــة 

اليوتوبيا: ليست مكانا، أو الالمكان2، ورغم ان البعض من 

املختصني يف الدراســات اليوتوبية يعتقد أن لفظة ايتوبيا 

هــي ترجمــة للفظــة الالتينيــة »nusquama« املشــتقة مــن 

الحرفيــة  والرتجمــة   )Nusquam =le nulle –part«

للمصطلــح تشــري إىل أن داللــة الكلمــة هــي » الالمــكان » أو 

ال مكان له » أو ما ال أين له » ومعناه املكان الذي ال وجود 

لــه يف أي مــكان«3.

كامبانيال و مدينة الشمس

توماســو كامبانيال 1568-1639 راهب وفيلســوف وشــاعر، 

 « الدومينيــكاين،  النظــام  إىل  انتســب  ايطــايل،  ــم  ومنجِّ

إىل  الالمحــدود  عطشــه  إرواء  فرصــة  لــه  أتيحــت  حيــث 

املطالعة، حيث قرأ دون متييز أعامل الفالسفة، واألطباء، 

والالهوتيــني،  والسياســيني،  والقانونيــني،  والرياضيــني، 

واإلنســيني والشــعراء، وعلــامء البيــان، والبالغــة، مــن قدامــى 

العلــوم  يتــأب عــن مطالعــة مؤلفــات يف  ومحدثــني.. ومل 

الخفيــة والتنجيــم، بــل الســحر أيضــا، واســتطاع أن يتمثــل كل 
ما كان يطالعه بفضل ذاكرته وقدرته التفكريية االستثنائية«4

مــا اصطــدم  كاتبــا ومؤلِّفــا، ولكــن رسعــان  بــدأ حياتــه 

عــاد  يف  واحــدة  عقوبــة  مــن  بأكــرث  انتهــت  مبحاكــامت، 

مؤلــف  بســبب  نابــويل  يف  بالحبــس  عليــه  1591،حكــم 

تعاقبــت  ذلــك  بعــد  الفلســفي،  اإلثبــات  عــن  لــه مشــهور 

مــرة  م للمحاكمــة  قــدِّ املحاكــامت عليــه، ويف عــام 1597 

أفــكاره حــول مثاليتــه، وبســبب دفاعــه عــن  أخــرى بســبب 

الجمهوريــة التيوقراطيــة، ومهاجمتــه للكنيســة، وحوكــم مــرة 
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تظاهــر بالجنون،ورغــم تعذيبــه طويــال، فقــد ظــّل عــىل 

موقفــه حتــى صــدر الحكــم بالســجن املؤبــد يف عــام 1602 

يتغــرّي موقفــه،  وظــل يف الســجن طــوال 27 عامــا،دون أن 

فلســفة  مــن  وأفــكاره جاعــال  آرائــه  يتســاهل يف  أن  ودون 

الوحدة السياسيّة يف الجنس البري، مبدأ مطلقا يفر 

فلســفته يف الحركــة، وخــالل وجــوده يف الســجن لــن تنقطــع 

كتاباتــه، ومراســالته مــع العــامل الخارجــي.

أن  االســبانية  الحكومــة  اســتطاعت  ويف ســنة 1626 

انتقــل إىل رومــا حيــث ســمح  الســجن، وفعــال  مــن  تحــّرره 

لــه البابــا اوروباتــو الثامــن باإلقامــة ومزاولــة نشــاطه الفكــري 

مــن  الوحــدة جاعــال  فكــرة  عــن  يدافــع  فعــاد  مــن جديــد، 

وعــىل  الجديــد،  الســيايس  للعــامل  تصــوره  محــور  فرنســا 

هــذا األســاس، ســاعد ســفري فرنســا كامبانيــال عــىل مغــادرة 

ايطاليــا حيــث قــى بقيــة حياتــه يف باريس،تحــت حاميــة 

ملك فرنسا لويس السادس عر،إىل أن تويف يف 1639.

املؤلفــات  مــن  ضخمــة  مجموعــة  كامبانيــال  تــرك 

كتابــا،  ثالثــني  حــوايل  إىل  تصــل  والسياســيّة  الفلســفيّة 

والــذي ســنعتمده يف  الشــمس«،  كتــاب »مدينــة  أهّمهــا 

أفــكاره  فيــه  يعــرض  للسياســة،  دراســتنا كســؤال فلســفي 

االجتامعيــة ناحيــا منحــى أفالطــون يف الجمهوريــة وتومــاس 

مــور يف يوتوبيــاه، وكتــاب:« داللــة األشــياء والســحر« الــذي 

عــرض فيــه آراء تليزيــو يعــرِّف فيــه الســحر بأنــه فــن اســتخدام 

قــوى النجــوم وتأثــري اإلرادة اإلنســانية يف الطبيعــة5، وهــذا 

املوقــف يضعــه يف موقــع التناقــض واملفارقــة مــع غاليــيل، 

وقــد تضّمــن الكتــاب » دفــاع عــن غاليليــو« الــذي كتبــه يف 

التــي كانــت  الفكريــة  الحريــة  ســنة: 1622 تصــوُّرات حــول 

عنوانــا لعــرص النهضــة، حيــث دعــا فيــه الكنيســة إىل تــرك 

الحريــة للبحــث القائــم عــىل التجربــة، ألن كتــاب الطبيعــة 

إذا درس درســا عميقــا بــان متَّفقــا مــع الكتــاب املقــدس.6 

أمــا كتابــه » يف الفلســفة العامــة أو امليتافيزيقــا » فيلتقــي 

فيه مع ديكارت إىل حدٍّ بعيد، ويقيِّم فيه آراءه وآراء تيليزيو 

عــىل أســاس عقــيل.

مبــادئ  ثالثــة  عــىل  العامــة  كامبانيــال  فلســفة  تقــوم 

بــكل دالالتهــا  التجديــد للضمــري اإلنســاين،  أداة  الفلســفة 

األخالقيــة والدينيــة، الوجــود الســيايس يتمركــز حــول ثالثيــة 

فلسفية هي السلطة، الحب والحكمة.الدولة املثالية هي 

تلك املدينة التي ميكن أن توصف بأنها جمهورية، يسيطر 

فيهــا مبــدأ النوعيــة عــىل جميــع عنــارص الوجــود االجتامعــي.

مدينة الشمس

يجّســد كتــاب مدينــة الشــمس، ويــؤرِّخ لحيــاة الفيلســوف 

أكــرث مــام يعــرب عــن الفكــرة الحقيقيــة واملــروع الســيايس 

الــذي كان كامبانيــال يطمــح إليــه، فالطبعــات التــي تزامنــت 

وزيــادات  لتنقيــح  تعرضــت  العــامل،  هــذا  مــع وجــوده يف 

ارتبطــت مبــداراة كان مــن الــالزم القيــام بهــا للحفــاظ عــىل 

حيــاة الفيلســوف، وعليــه فالنســخة األوىل التــي كتبهــا كــام 

كان جســده  شــبابه عندمــا  برنــريي يف  لويــزا  ماريــا  تقــول 

يــزال حرا«7هــي اصــّح نســخة وأقــرب إىل  مقيّــدا وعقلــه ال 

عقــل كامبانيــال وقلبــه.

ويصوِّر عنوانها فكرة إصالح الجمهورية املسيحية طبقا 

للوعد الذي وعد به الله القديسة كاترينا والقديس بردجيه 

يســتخدم كامبانيــال الحــوار بــني الفــارس هوســبيتالر وبحــار 

مــن جنــوة يصــف املدينــة املثاليــة التــي زارهــا خــالل إحــدى 

تابروبان،فــوق  مــن  بالقــرب  رحالتــه، وتقــع مدينــة الشــمس 

ســهل مرتامــي األطــراف، وهــي مقَســمة عــل هيئــة دوائــر، 

لــكل دائــرة أربــع أبــواب، وللوصــول إليهــا يجــب املــرور عــرب 

أربــع شــوارع، ويوجــد معبــد يف مركــز الدائــرة.

واملالحــظ أن هندســة أو مخطــط املدينــة أقيــم بدافــع 

أمني بحت وهو حامية املواطنني من الغزوات واالعتداءات 

الخارجيــة، فاألمــن مــن القيــم األخالقيــة األســاس التــي تقــوم 

عليهــا املواطنــة، فغيــاب األمــن واألمــان داخــل الوطــن يفقــد 

املواطن القدرة األولية ملامرسة حقوق املواطنة، فالخوف 

عــن الــذات واألهــل يدفــع املواطــن إىل التفكــري فقــط يف 

اآلليات الالزمة للحامية، وتصبح الحقوق األخرى للمواطنة 

ثانويــة، وال نجــد يف الــرتاث الســيايس أحســن توصيفــا مــن 

بنــاء  األمــن يف  تظهــر أهميــة  التــي  الفارســية  القصــة  تلــك 

الدولــة فعنــد وفــاة امللــك يــرتك النــاس ألشــهر دون ملــك، 

كيام تشيع االعتداءات واالنتهاكات حتى يشعر املواطنني 

بــرضورة الحاكــم ورضورة امتالكــه جميــع الصالحيات،ويكــون 
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األمــن قيمــة وورقــة بيــد الحاكــم.

العوامــل السياســية كامنــة وراء كتابــة كامبانيــال )مدينــة 

حــق  وغيــاب  باالســتالب،  وشــعوره  فمعاناتــه  الشــمس( 

تقــوم عليــه فلســفة املواطنــة يف املجتمــع  الــذي  الحريــة 

الســيايس أو املــدين، كانــت مــن وراء التفكــري يف الكتــاب 

ألرســطو  وانتقــاده  ســيايس،  إصــالح  مــروع  كان  الــذي 

جعــل مــن فعلــه جرميــة ال تغتفــر يف عــرف الكنيســة آنــذاك، 

فاتهــم مــن خاللهــا بالزندقــة والهرطقــة، والدليــل يف ذلــك 

الفعــل اإلصالحــي، حيــث شــارك  محاولتــه يف مامرســة 

يف املؤامــرة لطــرد املحتلــني األســبان، أمــا العوامــل الدينيــة 

فهــي إميانــه واعتقــاده القــوي يف الخــوارق والتنجيــم الــذي 

هــو نــوع معــريف غــري مقبــول مــن طــرف املؤسســات الدينيــة 

لحــد الســاعة.

وما ميكننا قوله أن االعتقاد بأفكار حرة تجاوزية للواقع 

الســائد تشــكل مشــكلة، فاملعاناة الفكرية والوجدانية التي 

يعيشــها املبــدع الحــريف عــرص الظالميــة، ال ميكــن إدراكهــا 

بنفــس التجربــة التــي كان يعايشــها صاحبهــا.

الهيكلية السياسية واإلدارية ملدينة الشمس

الهــرم الســيايس ملدينــة الشــمس تظهــر يف امللــك  قّمــة 

مقــدس  أمــري  )لديهــم  الشــمس  يســمى  الــذي  العــادل 

يســمى )o(8 والــذي يكتــب عنــد ول ديورانــت بهــذا الشــكل 

9Hoh والذي معناه يف لغتنا )البحار( امليتافيزيقي وهو 

رئيســهم الروحــي والزمنــي ويرجــع إليــه يف كل األمــور.10 فهــو 

لهــذه املدينــة، فهــو:«  رأس الســلطة السياســيّة واإلداريــة 

ميتافيزيقــي مــن جنــس الكاهــن األعــىل، ميلــك العلم الكيل 

والســيادة املطلقة،والذي يقرتب أو يشــبه يف امليتافيزيقا 

الجوهر األول..«11، وصالحياته الدستورية ليست مطلقة.

الســلطة السياســيّة موزعــة بــني مجموعــة مــن الهيئــات، 

ترتكــب مــن مجلــس استشــاري يقــوم مبســاعدة الحاكــم يف 

باللغــة السياســيّة  البــالد، وميكــن اعتبارهــم  تســيري شــؤون 

املعــارصة وزراء، أو بلغــة النظــام امللــيك أمــراء، وهــم:

وزيــر القــوة املكلّــف بشــؤون الحــرب والسياســة، ســواء 

كانت سلطة القرار، أو االهتامم بشؤون الحكام العسكريني 

واملحاربــني، والجنــود والذخرية، والتحصينات.

 ووزير أو أمري املعرفة )الحكمة( Sapience واملسئول 

عــن جميــع العلــوم، وعــن الدكاترة،واألســاتذة املتخصصــني 

يف الفنــون الحــرة واآلليــة، ويســا عــده عــدد مــن املرفــني 

وعــامل  ــم،  املنجِّ وهــم  العلــوم،  لعــدد  مســاو  القضــاة  أو 

الكونيــات الكوزموجرافيــا، والعــامل يف الهندســة، والفيزيــاء، 

والبالغة،والنحو،والطبيب والعامل يف السياسة واألخالق، 

ولهــؤالء العلــامء كتــاب واحــد وهــو كتــاب الحكمــة يقــرأ عــىل 

الشــعب كلــه حســب تقليــد الفيثاغوريني.وميكــن القــول أن 

سلطة املعرفة شبه حاليا جميع الوزارات املتعلقة بالتعليم 

والتكويــن املعــريف ســواء كان مرحليــا أو تعليــام أكادمييــا.

أمري الحب مسئول عن الشؤون االجتامعية واألرسية، 

وتنظيم العالقات بني املواطنني، وعليه فالنظام السيايس 

يف مدينة الشمس يرتكّب من الحاكم األعىل« الشمس«، 

 Sin وأمــري الحكمــة ،Ponثــم يليــه يف الرتاتبيــة أمــري القــوة

.Mar وأمــري الحــب

توجــد  وبجانبهــا«  التنفيذيــة،  الهيئــة  هــؤالء  ميثّــل 

جمعيتان تريعيتان إحداهام تتألّف من رجال الدين ولها 

ســلطة التريــع، والثانيــة تتألّــف مــن جمهــور الشــعب ولهــا 

حــّق الفصــل يف أمــور الســلم والحــرب وإقــرار القوانــني«12.

األخالق و املواطن

يصــوِّر كامبانيــال العالقــة بــني الحاكــم واملحكــوم بأســلوب 

فنــي رائــع وجميــل، تظهــر فيــه قدرتــه التصويريــة، ومعرفتــه 

العميقة بالبنية السيكولوجية للمجتمع أو الشعب، فيقول:

» الشعب دابة لها مّخ مشوش غبي، ال تعرف قّوتها، 

ومــن ثــم تقــف محّملــة بالخشــب، والحجــارة، تقودهــا يــدان 

هزيلتــان لطفــل بالشــكيمة واللجــام، إن رفســة واحــدة تكفــي 

لتحطيم القيد، ولكن الدابة تخاف وتجنب، وتفعل ما يطلبه 

الطفل،وال تدرك قدرتها عىل إرهابه،وأعجب من هذا أنها 

تكبــل نفســها،وتكّمم لســانها بيدهــا، وتجلــب عــىل نفســها 

املــوت مقابــل دريهــامت يتصــدق بهــا امللــوك عليهــا مــن 

خزانتها هي، إنها متلك كل مابني األرض والسامء، ولكنها 

ال تعــرف ذلــك، وإذا هــبَّ إنســان لينطــق بهــذه الحقيقــة، 

لقتلتــه دون أن تغفــر لــه ذنبــه«13.

السياســة واألخــالق عنــد كامبانيــال مــن ســنخية واحــدة، 
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ال ميكــن الفصــل بينهــام، فهــي ليســت علــام قامئــا بذاتــه، 

يتســم بالطابــع التجريدجــي، وامللمــح املتعــال عــن إمكانيــة 

بــل هــي قامئــة عــىل محبــة  التمثــل، والتجســيد الواقعــي، 

اإلنسان لنفسه باملعنى املتقدم، ومحبته للمجتمع الذي 

هو رشط أسايس يف وجوده، وقد تجىل حلم كامبانيال يف 

الرغبــة يف إيجــاد إمرباطوريــة كــربى، يســرّي شــؤونها مجلــس 

من امللوك بإرشــاد البابا، وأفضل تنظيم هو النظام القائم 

واملبنــي عــىل أســاس العلــم الطبيعــي والفلســفة، فيتــوىل 

شــؤون السياســة والتدبــري العلــامء والفالســفة.

النظــام  أن  يبــدو  الســابقة  املعطيــات  خــالل  ومــن 

لعقــل  ا منطــق  عــىل  تقــوم  يقــة  بطر مــوزع  لســيايس  ا

والعلم،فــرتأس شــخص هــرم الســلطة مســألة رضوريــة،وال 

ميكن االســتغناء عنها،كام أن الحاكم األعىل ليس مســتبدا 

بالصالحيــات اإلداريــة بــل هــي مقســمة بالعــدل عــىل األمــراء 

الثــالث » أمــري الجيــش، وزيــر الدفــاع، أمــري الفكــر، الحكمــة، 

الحــب. أمــري 

يظهر الفضاء التعددي يف الرتكيبة السياسيّة ملدينة 

املشــاركة  يف  موجــودة  السياســيّة  فالحريــة  الشــمس، 

السياســيّة التــي يقــوم بهــا املواطنــني، فالحريــة ليســت هــي 

العمــل وفــق األهــواء، فرصامــة القانــون رضورة الزمــة للتســيري 

الســعود  أبــو  األســتاذة عطيــات  قامــت  وقــد  الســيايس؛ 

الحريــة  مــن  اآلن  ننتقــل  فتقــول:«  الرصامــة  هــذه  بتصويــر 

مــور إىل  تومــاس  يوتوبيــا  األديــان يف  الليرباليــة، وتســامح 

الوجــه اآلخــر لهــذه الحريــة، إىل النظــام الصــارم الــذي يضــع 
كل يشء يف موضعــه14

أسلوب الرصامة يف التعاطي مع املواطنني أدى إىل 

تعدد التأويالت لفكر )كامبانيال(، ومواطن مدينة الشمس 

الحاكــم  تغيــري  وهــي  صــورة  أعــىل  يف  املواطنــة  ميــارس 

موظفيهــا صفــوة  ديورانــت:«..وكل  ويــل  يقــول  واألمــراء، 

مختــارة، وهــم قابلــون للعــزل عــن طريــق جمعيــة وطنيــة تضــم 

كل من بلغ العرين من سكان املدينة، وهؤالء املوظفون 

رئيــس  يختــارون بدورهــم  املختــارون عــىل هــذا األســاس، 

الحكومة الكاهن الذي يسمى )هو Hoh(…(15 والرؤساء 

الثالثــة عــر يجتمعــون برئاســة امليتافيزيقــي كل مثانيــة أيــام 

للبــّت يف تعيينــات رؤســاء املقاطعــات أو دوائــر املدينــة، 

أمــا األمــراء الثــالث عــر فينتخبــون يف اجتــامع عــام يحــرضه 

الجميــع رجــاال ونســاء….(16.

ليســت  األعــىل  الحاكــم  أن رشوط  كامبانيــال  ويشــري 

 )o( أن يصبــح أحــد  يقــول:«ال يســتطيع  للجميــع،  معطــاة 

وقرابينهــا  الشــعوب وطقوســها  بتواريــخ  ملــام  يكــن  إذا مل 

الفنــون  يكــون عــىل درايــة بجميــع  ثــم يجــب أن  وقوانينهــا، 

اآلليــة، وأن يتعلــم منهــا كل يومــني فنــا جديــدا، وعليــه أن 

يعــرف جميــع العلــوم كالرياضيــات والفيزيــاء والتنجيم،كــام 

أنه ليس يف حاجة إىل معرفة اللغات ألن لديه مرتجمني…

كام أنه يجب أن يتخطّى الخامسة والثالثني ليك يتسّنى له 

الحصول عىل مثل هذا املركز وأن يستمر يف شغل منصبه 

حتى يتم العثور عىل رجل يفوقه علام وقدرة عىل النهوض 

الصالحيــات  الحكــم..(17، فالحاكــم ميلــك جميــع  بأعبــاء 

مادامــت الــروط متوفــرة فيــه، وإذا غابــت وجــب عزلــه و 

إقالتــه، وهــذا هــو جوهــر املواطنــة، ومــن اإلشــارات اللطيفــة 

الــواردة يف كتــاب مدينــة الشــمس عــن الوطنيــة واملواطنــة، 

ما جاء يف ثنايا الحوار حول املشاعية، فإذا كان كل يشء 

مشاع، والرضوري متوفر للجميع، فلم العمل، وما الغايات 

التــي ســتحرك املواطــن نحــو العمــل ؟يبــدو أن بدايــة الحــوار 

تبــدأ باإلقــرار بالعجــز عــن مناقشــة الفكــرة، والجــواب كان أن 

الدافــع إىل العمــل واالجتهــاد هــو الوطنيــة أو املواطنــة:« ال 

ميكننــي أن أناقــش هــذه الفكــرة،وكل مــا أســتطيع أن أقولــه 

بــل إن  أنهــم يحبــون وطنهــم حبــا صادقــا عجيبــا،  لــك هــو 

لبالدهم،ألنهــم  الرومــان  حــب  مــن  أعظــم  لوطنهــم  حبهــم 

ذهبــوا يف التخــيل عــن امللكيــة إىل حــد أبعــد منهــم بكثــري، 

لــو اســتغنوا عــن  وأعتقــد أن القسيســني والرهبــان، عندنــا 

العائالت واألصدقاء،وعن أي طموح إىل املناصب العليا، 

بــروح  وتربــوا  عليــه  هــي  مــام  أقــل  ملكياتهــم  ألصبحــت 

القداســة واإلحســان للجميــع« فاملواطنــة هــي إقصــاء كل 

انتامء للذات، ولغري الوطن، والحياة من أجل الوطن فقط.

القيــم  عــىل  أساســا  السياســيّة  املامرســة  وتعتمــد 

األخالقيــة، وتطبيــق ومراقبــة مامرســات املواطنــني ملــدى 

 »:B. Malon يقــول انحرافهــا عنهــا،  أو  بالقيــم  التزامهــا 

التدخــل الحكومــي ليــس لــه حــد ألن جميــع القيــم األخالقيــة 

صيغــة  أو  بعــدا  القيــم  هــذه  منــح  نــون  مطلوبة،فالقا
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األخالقــي  للســلم  طبقــا  يعينــون  القضــاة  رســمية،فحتى 

فالشــهامة أو األريحيــة و الشــجاعة، العفــة، الكرم،العــدل و 
اإلنصاف،الحذق،الحقيقــة..18

املتضمنــة  األخالقيــة  الــدالالت  أن  لنــا  يتبــني  ومنــه 

يف اليوتوبيــات هــي مصــدر اســتقى منهــا رجــال السياســة 

 Villegardelle أو باألحــرى شــعاراتهم،فاملفكر مبادئهــم 

ح بــأن مدينــة  املرتجــم الــويف لتومــاس مــور، وكامبانيــال يــرصِّ
الشــمس أعــىل مــن اليوتوبيــا لتومــاس مــور 19

املعرفة عند كامبانيال رأس القيم التي ينبغي التحيّل 

بهــا، لدرجــة تصــل باملواطــن إىل عبــادة املعرفة،فاملعرفــة 

بجميــع العلــوم فريضــة،ألن االرتقــاء اإلنســاين ال يتــم إال بهــا 

كــام  الطبيعــة،  التحكــم يف  مــن  التــي متكننــا  القــوة  فهــي 

ينبغــي عــىل مواطــن مدينــة  العاملــي  التواصــل  لغــات  أن 

كامبانيال:)..وقــد  يقــول  منهــا جميعــا،  التمكــن  الشــمس 

أظهــرت تعجبــي مــن معرفتهــم الواســعة بالتاريــخ، فأخــربوين 

إرســال  عادتهــم  مــن  األمــم، ألن  كل  لغــات  يعرفــون  أنهــم 

الســفراء إىل جميــع بــالد العــامل لتعلــم ماليهــا مــن خــري أو 

رش، وقــد حصلــوا مــن ذلــك فوائــد جمة…(20،فالغايــة مــن 

املعرفة،والتمّكــن مــن لغــات العامل،هــي املعرفــة أو العلــم 

بالتجــارب األخالقيــة لألمــم.

اىل  املشــاعية،  لفكــرة  التاريخيــة  الظــروف  تشــري 

مــن  التاريخيــة  خــالل حركتــه  البــري  امتعــاض املجتمــع 

التــي اســتتبعتها،  الســلبية  النتائــج  الفرديــة، ومــن  امللكيــة 

باملســألة  متعلقــة  األفالطــوين  التصــور  يف  فاملشــاعية 

أمــا عنــد كامبانيــال فتتجــاوز املســائل الجنســية  الجنســية 

كامبانيــال:  واللذات،يقــول  واملــال واملعرفــة  إىل املجــد 

)كل األشياء مشرتكة بني السكان، ويقوم القضاة باإلرشاف 

عىل إدارتها، وال يقترص االشــرتاك عىل الطعام، بل يشــمل 

املعرفــة واملباهــج واملــرات وأوجــه التريــف والتكريــم، 
بحيــث ال يســتطيع شــخص أن ينفــرد بتملــك أي يشء..21

فامللكية الفردية رأس الخطايا وأم اآلفات االجتامعية، 

فالتفاوت يف ملكية األشياء يخلق حاالت الحرمان وبالتايل 

تتولد الجرائم،فالغنى والفقر ليس جربية فوقية الهوتية بل 

هــي جربيــة إنســانية،ويف الفقــرة التاليــة يــربر كامبانيــال تصــور 

املشــاعية:«..إن امللكية…هــي األًصــل يف حــب الــذات، 

فــاألب الحريــص عــىل أن يهيــئ البنــه الــرثوة والــرتف، إمــا أن 

يســعى لالســتحواذ عــىل الــرثوة العامــة، وذلــك إن كان قويــا 

وجريئــا وإمــا أن يصبــح جشــعا ومنافقــا إذا كان ضعيفــا، ولــو 

جرد الناس من حب الذات ملا بقي إال الحب الذي يجمع 

بــني أعضــاء املجتمع(،ولــذا نجــد مؤرخــو الفكــر االشــرتايك 

يضعون كامبانيال يف مصاف رواده عىل قاعدة املشــاعية 

املطروحة يف مدينة الشــمس.

يلتقــي كامبانيــال مــع أفالطــون يف مســألة اختيــار املــرأة 

هــذا  ولكنــه مينــح صالحيــة  مواطنــني صالحــني،  إلنجــاب 

يــرف عــىل زواج الجنســني  الــذي  الحــب  االختيــار ألمــري 

ليستوثقوا من أنهم يتصلوا بعضهم البعض لينجبوا أحسن 

الذرية،فسكان مدينة الشمس كام ورد يف الحوار يسخرون 

مــن اآلخريــن الذيــن يهتمــون بنتــاج الخيــل والكالب،ويهملــون 

نســل اإلنســان، ومــن األوىل التفكــري يف النــوع وكاملــه ألنــه 

القضــاة يف  أن  كــم  األرض،  للــه يف  الحقيقــي  املجســد 

الجنــي ســنا  اللقــاء  أو  للــزواج  حــددوا  الشــمس  مدينــة 

معينــة فهــو للرجــال 21 ســنة وللنســاء19 ســنة 22،فالتحــاد 

أو اللقــاء الجنــي ليــس الغــرض منــه فقــط الحفــاظ عــىل 

النوع أو تحسينه بل أيضا لتحسني العمل الجامعي، فعىل 

حــد تعبــري بــول جانيــه: يجعــل كامبانيــال مــن مهــام القضــاة 

مراقبــة العالقــات الطبيعيــة الحــرة للنــوع البــري، ويكلــف 

العواطــف  وفضوليــة مبتابعــة  ومتســلطة  مســتبدة  رشطــة 

الشخصية،إذ تجاهل حقوق القلب والكرامة الفردية..(23.

والتعليــم  الرتبيــة  الرئيســة يف  العلــوم املكانــة  تحتــل 

يف مدينــة الشــمس، إضافــة إىل العمــل اليدوي،وفلســفة 

الرتبية تقوم عىل أسس فنية رومانسية،فالتصوير عىل رأس 

هــذه املدينة،فالتدريــس  البيداغوجــي يف  الديداكتيــك 

يعتــرب  الحائطيــة  نســميه حاليــا املجــالت  أو مبــا  بالعــرض 

أو املالحظــة  املتعلّم،فالعــني  تكويــن  ناجعــة يف  وســيلة 

الحســية هــي نافــذة مواطــن مدينــة الشــمس نحــو املعرفــة 

ونحــو آفــاق الكــون، ويتــوىل التدريــس أو التكويــن املرحــيل 

التدريــس.. ويف ســن  يتولــون  الذيــن  الشــيوخ  مــن  أربعــة 

الســابعة يتعرفــون عــىل املعــارف أو املهــارات الحركيــة ثــم 

يتعلــم كل فــرد جميــع أنــواع الفنون..وبعــد بلــوغ الثالثــة مــن 

باملــي  األبجديــة  وحــروف  اللغــة  األطفــال  يتعلــم  العمــر 
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حــول الحوائــط يف أربعــة صفــوف يقودهــم أربعــة مــن كبــار 

الســن الذيــن يتولــون التدريــس لهــم، ويعــودون حتــى ســن 

الخاصــة  الــورش  حــول  جــوالت  الســابعة…ويؤخذون يف 

بالحــرف املختلفــة كالخياطــني والنقاشــني والصائغــني لــيك 

يكتشــفوا ميولهــم واســتعداداتهم.

القاعــدة  بتكويــن  تبــدأ  الوطــن  حــب  عــىل  فالرتبيــة 

املعرفيــة للمواطــن وليــس التجهيــل، ألن خطــر الجاهــل أكــرب 

مــن خطــر العــارف أو العامل،ومراعــاة القــدرات فيحــد ذاتــه 

عــدل وإنصــاف.

التــي  املدينــة  مجتمــع  عــامد  هــام  واملعرفــة  العمــل 

أسســها كامبانيــال يف فكــره قبــل أن يجســدها يف كتابــه، 

ومعاناتــه مــع التعذيــب الــذي رافقــه طيلــة حياتــه، والــذي 

اســتمر يف إحــدى الحــاالت مــدة أربعــني ســاعة24، فالعمــل 

دون معرفــة جنــون، واملعرفــة دون عمــل عبــث.

أشــاد كامبانيــال بفضــل العمــل اإلنســاين ونعــى عــىل 

هــؤالء الذيــن يأكلــون مــن عمــل غريهــم، فهــؤالء يف الدولــة 

أشــبه بالعقيــامت، فالعمــل واجــب عــىل كل مواطن،ولكــن 

مراعــاة االســتعدادات والفــوارق الفرديــة والجنســية رضوري 

لتحقيق اإلنصاف، فعمل األنوثة يختلف عن عمل الرجال، 

فيجــب إذن أن يكلــف كل مواطــن بالعمــل الــذي يناســب 

اســتعداده، ألن العمــل فضيلــة إنســانية،وال يجــب أن ننظــر 

إىل مقامــات الرجــال ودرجاتهــم االجتامعيــة، فهــذه تحــّدد 

تطــرق  املواطنني،كــام  ســبيل  يف  والخدمــات  بالعمــل 

كامبانيــال ملســألة توزيــع اإلنتــاج، فالــكل لــه الحــق يف اإلنتــاج 

بحكــم املواطنيــة، ولكــن التوزيــع خاضــع ملقاييــس العــدل 

االجتامعــي  العمــل  يف  املســاهمة  فدرجــة  واإلنصــاف، 

تشكل معيارا يف عدالة التوزيع، ومتى كان العمل مفروضا 

عــىل كل مواطــن، واإلنتــاج موزعــا بحيــث يكفــل إســعاد كل 

األثــرة  األنانيــة وحــب  انتفــت يف املجتمــع غرائــز  مواطــن، 

أعضائه.ومتــى  بــني  والروحــي  املــادي  التضامــن  وقــوى 

مــا  لهــم  وتوفــر  أرزاقهــم  تحصيــل  إىل  املواطنــون  اطمــن 

أرادوه، انرصفــت جهودهــم إىل تحصيــل العلــم واملعــارف 

واىل التفلســف واملســاهمة بنصيــب فعــال يف الشــؤون 

السياســيّة واالجتامعيــة.

عىل العموم يعتقد البعض من رجال الفكر والسياسة 

القائــم  املجتمــع  ســالمة  إنــكار  عــىل  تقــوم  اليوتوبيــا  أن 

والتشــكيك يف إمكانيــة إصالحــه. ومــن هــذه الزاويــة فهــي 

الحقائــق  عــن  منفصلــة  نظريــة  مروعــات  عــىل  تنطــوي 

إليهــا،  قــاد  الــذي  التاريخــي  والتطــور  القامئــة  االجتامعيــة 

معينــة  لحظــة  يف  االجتامعــي  النظــام  مــع  تتعامــل  فهــي 

كحقيقــة مســتقلة عــن زمانهــا ومكانهــا وتاريخهــا، أي بكلمــة 

أخــرى، منفصلــة عــن حقيقتهــا كتجمــع إنســاين ذي هويــة 

تاريخية،فهــي ال تنظــر أبــداً إىل »اإلمكانيــة« الفعليــة لتحــول 

املجتمع املنظور إىل مدينة فاضلة طبقاً للتصور املقرتح 

إذ مييــل أكــرث دعــاة املدينــة الفاضلــة إىل اعتبــار الطبيعــة 

اإلنســانية فاضلــة، وأن مــا يعــرض للفــرد مــن آثــام هــو مثــرة 

للظــروف االجتامعية.وهــذا مــا نالحظــه يف كتــاب: يوتوبيــا 

اســتبدال هــذا املجتمــع  مــور، وإذا جــرى  تومــاس  للســري 

مــن  اإلثــم وأســبابه  يــزول  مبجتمــع جديــد فاضــل، فســوف 

أوتوماتيكيــة. حيــاة الجامعــة بصــورة 

يعتقــد هــؤالء الدعــاة أيضــاً بــأن اإلنســان مؤهــل لبلــوغ 

درجــة الكــامل، وينــادون بــرضورة إصالحــه ومتكينــه مــن بلــوغ 

تلــك املرتبــة. طبقــاً لهــذه الرؤيــة فــإن غرائــب حيــاة اإلنســان 

ومــا تنطــوي عليــه مــن نــوازع رشيــرة ليســت جــزءاً مــن طبيعتــه 

اإلنســانية. وهــم ينــادون بهــذه الرؤيــة يف مقابــل تلــك التــي 

تقــول بــأن طبيعــة اإلنســان وجوهــره ينطــوي عــىل نــوازع الخــري 

كــام ينطــوي عــىل أســباب الســعادة وأســباب  والــر معــاً 

الشــقاء،وأن تغــرّي رشوط الحيــاة يف بيئتــه االجتامعيــة ميكــن 

أن تخفــف مــن النــوازع الريــرة يف اإلنســان، أو تزيــد نزوعــه 

إىل الخــري والفضائــل لكنهــا ال تغــرّي أبــداً مــن جوهــر الطبيعــة 

اإلنسانية التي تظل عىل الدوام قابلة لسلوك طريق الخري 

مبثــل مــا هــي قابلــة لســلوك الطريــق املعاكــس.

 ال يأخــذ املثاليــون بهــذه الرؤيــة وال يقبلــون مبــا يرتتــب 

عليهــا. بــل يــرون أن تغيــري الظــرف االجتامعــي ســوف يــؤدي 

إىل اقتــالع أســباب اإلثــم والشــقاء نهائيًّــا، أي عــودة اإلنســان 

وبنــاء  والخــريِّ  الفاضــل  األصــيل  يعتربونــه جوهــره  مــا  إىل 

عــىل هــذه الرؤيــة فقــد انشــغل املثاليــون ودعــاة املدينــة 

الفاضلــة بالهــدف، أي تغيــري املجتمــع، وركــزوا عــىل اإلدارة 

وقــد  اإلصــالح.  الحاســم يف  العامــل  والقيــادة بوصفهــام 

قادهــم هــذا الرتكيــز -كــام هــو متوقــع- إىل إغفــال موضــوع 
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اإلصالح ووسيلته األساسية، أي اإلنسان، وما ينطوي عليه 

مــن مشــارب متنوعــة، ورؤى مختلفــة  املجتمــع اإلنســاين 

قــد  القــول -مجــازاً- إن املثاليــني  وتجــارب متباينــة. ميكــن 

نظروا إىل املجتمع اإلنساين كقالب جامد يتكون من أجزاء 

متامثلــة الصفــات والخصائــص، وقابلــة للتبديــل والتعديــل 

عــىل يــد الفئــة األصلــح أو األكمــل. ومــن هــذا املنطلــق فقــد 

املناســب  التربيــر  املثاليــة  الفلســفيّة  النظريــات  وفّــرت 

أن  ونعتقــد  الشــمولية،  السياســيّة  واملناهــج  للنظريــات 

الخطــاب اليوتــويب هــو خطــاب إنســان مابالقــوة إلنســان مــا 

بالفعل،فاإلنســانية الحقيقيــة والفعليــة تتّســرت يف الخطــاب 

ة  اليوتــويب بجميــع أشــكاله روايــة، قصــة، رســم، ســينام..معربِّ

يشــرتك يف  مــن  الــذي مارســه  والكبــت  الرفــض  عــن  أوال 

الصفــات الخلقيــة ضــد اآلخــر، فهــو ال يعــرّب فعليــا إال عــن 

الكائــن الحيواين،فمــن وظائــف اليوتوبيــا الوعــي بالـــ ليــس – 

بعــد ‘ فهــي عــىل حــد تعبــري األســتاذة عطيــات أبــو الســعود 

رســم مــا قــد كان ومــا يــزال جديــرا بــأن يبقــى يف املســتقبل، 
وهــي تفصــح عــام مل يتكشــف يف املــايض.25

فاملثل والقيم األخالقية تشــكل الدافع الرئيس لكتابة 

جميع اليوتوبيات، فهي القانون بلغة السياسة، والسياسة 

هــي األخــالق أو االيتيقــا بلغــة األخــالق، ومبــا أن العنــف أو 

الثقافيــة دينيــة  ســات  قبــل املؤسَّ مــن  التســلُّط املــامرس 

كانــت أو سياســيّة كان عوامــل إبــداع لليوتوبيــا فــإن جميــع 

العهــد  يف  املواطنــة  مبــدأ  لظهــور  مهــدت  اليوتوبيــات 

القيــم  أن  القــول  الحديــث واملعــارص، ويف األخــري ميكــن 

األخالقيــة ال تنفصــل عــن قيــم الجــامل، وال عــن قيــم الحــق، 

عــرص  بالســعادة يف  األمــل  عــن  التعبــري  فــن  واليوتوبيــات 

اليــأس واالغــرتاب، فــكل جميــل يعــود إىل اليوتوبيــا.
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مراحل تطور التفكري النحوي العريب

أ.سعاد رشفاوي
جامعة قاصدي مرباح.ورقلة، الجزائر

ُعرف لألمة العربية نحو عريق أعىل من شأنها الحضاري، 
فقــد توارثــه جمهــور النحــاة عــرب حقــب زمنيــة متعاقبــة جيــل 

بعــد جيــل، بــدًءا مــن نشــأته األوىل، إىل مــا عرفــه مــن منــو، 

ونضــج، وتطــور بعــد ذلــك.

والتفكــري النحــوي العــريب الــذي نعرفــه اليــوم، قــد مــر 

تطــوره مبراحــل ميكــن أن نوجزهــا يف خمــس مراحــل،  يف 

وهــو التقســيم الــذي ارتضــاه عــيل أبــو املــكارم، و كان قــد 

اقرتحــه نحــاة آخــرون1.

أ - طور النشأة والنمو

 فقــد نشــأ النحــو أول أمــره يف البــرصة صغــريا، واختلــف يف 

تحديــد أول مــن وضــع خطوطــه األوىل، فقيــل أبــو األســود 

الدؤيل )ت 69هـ( وقيل نرص بن عاصم )ت 90هـ(، وقيل 

عبــد الرحمــن بــن هرمــز )ت 117 هـــ(.

ولكــن أكــرث النــاس عــىل أنــه أبــو األســود الــدؤيل2، فقــد 

قيــل عنــه أنــه: »هــو أول مــن أّســس العربيــة3، وفتــح بابهــا، 

الروايــات  وأنهــج ســبيلها، ووضــع قياســها«4 وإن اختلفــت 

يف ذلــك5.

وكان ظهــور هــذا العلــم الفتــي مرتبــط بظهــور اللحــن، 

وشــيوعه بــني املتكلمــني، والتــي امتــدت إىل قــراءة القــرآن 

الكريــم خاصــة.

الدولــة  التــي عرفتهــا  الظــروف املســتجدة  ففــي ظــل 

مبجيء هذا الدين الجديد –دين اإلسالم – خاض العرب 

معــارك قتــال لتمتــد إىل لغتهــم، ومثلــام كتــب لهــم النــرص 

يف معاركهم الفتوحية، قّدر للغتهم االنتصار، لكن هذا مل 

يبعدهــا عــن خــدوش املعركــة. أيضــا دخــل النــاس يف هــذا 

الديــن الجديــد أفواجــا بأجنــاس عربيــة، وغــري عربية، فظهرت 

الحاجة عند غري العرب لتعلم لغة الدين الجديد التي نزل 

بها قرآنه. إذن كانت الرضورة ملحة لتعلم لغة القرآن، وأيضا 

حاميتهــا مــن الفســاد، بعدمــا تــرب اللحــن إليهــا، ورمبــا 

يكــون مــع هــذا العجــز عــن فهــم القــرآن الكريــم.

لهــا  يحفــظ  نحــو  اللغــة  لهــذه  ــس  يُؤسَّ أن  البــد  فــكان 

قواعدهــا، ويحفظهــا مــن اللحــن، وأيضــا تكــون معــه إمكانيــة 

النحــو تعليميــا. تعلّمــه، وتعليمــه لذلــك جــاء 

والنحــو يف بدايــة هــذه املرحلــة، مل ينفصــل عــن بقيــة 

البحــوث القرآنيــة، بــل ظــل مرتبطــا بهــا، والنحــاة منشــغلون 

بهــا أيضــا. ذلــك أن الرعيــل األول مــن الناهديــن لتعليــم تلــك 

األقــوام األعجميــة، كان البــد أن يصطدمــوا بهــذه املشــكالت 

اللغويــة التــي أجربتهــم عــىل النظــر يف تراثهــم اللغــوي، ويف 

كتابهــم الكريــم، وتســجيل مالحظاتهــم، بيــد أن هــؤالء كانــوا 

كلهــم مــن قــرّاء القــرآن الكريــم، مــام أّدى بهــؤالء القــرّاء إىل 

النحويــة وتأويلهــا، وتعليلهــا، فبــدأت  بالظواهــر  االشــتغال 

تتكــون مقّومــات البحــث املنهجــي العلمــي، وهــذا بالضبــط 

ما حدث عىل يد الطبقتني الثالثة والرابعة من نحاة البرصة، 

أمثال عبد الله بن أيب إسحاق الحرضمي )ت 117 هـ(، وأيب 

عمــر بــن العــالء )ت 154 هـــ(، وعيــىس بــن عمــر الثقفــي )ت 

149 هـــ(، ألننــا ال ننــىس أن الحركــة اللغويــة والنحويــة، إمنــا 

قامــت بالدرجــة األوىل لصــون القــرآن الكريــم مــن اللحــن6، 

ولكــن ُعــرف النحــو -حقيقــة - عنــد عبــد اللــه بــن أيب إســحاق 

الحرضمي، والذي يقول عنه ابن سالم: »إن أيب إسحاق أول 

مــن بعــج النحــو، ومــد القيــاس، ورشح العلــل«7.

ولقد ُعرف عبد الله بن أيب إسحاق بشغفه بالقياس، 

وُعــرف معــه الطعــن يف لغــة الفصحــاء العــرب، إذا تكلمــوا 

مبا يخالف قواعده، وقصصه يف ذلك مشهورة مع الشاعر 

الفرزدق.

فقد جاء عند ابن أيب سالم يف طبقاته، قال: أخربين 
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يونــس، أن ابــن أيب اســحاق قــال للفــرزدق يف مديحــه يزيــد 

بــن عبــد امللــك:

ــأِْم تَــرْضِ بَُنــا ِبَحاِصـــب كنـــديِف  ُمســتقبلنَي َشــامَل الشَّ

القطــِن منثــوِر

تُزجـَــي،  زواحــَف  عــىل  َوأَْرحلنـــا  يُلْـــَقي  َعمـــامئِنا  َعــىَل 
ِريــر8ِ هــا  مخُّ

قــال ابــن أيب إســحاق: أســأت، إمنــا هــي ريــُر، وكذلــك 

قيــاس النحــو يف هــذا املوضــع وقــال يونــس: والــذي قــال 

حســن جائــز، فلــام ألحــوا عــىل الفــرزدق، قــال: عــىل زواحــَف 

النــاس هــذا ورجعــوا إىل  تــرك  ثــم  قــال:  تُزْجيَهــا محاســريِ، 

القــول األول9.

واملوقــف أيضــا )الطعــن يف الفصحــاء(، عــرف عنــد 

تالميــذه، مــن أمثــال أيب عمــرو بــن العــالء، وعيــىس بــن عمــر، 

بــني  أو  أنفســهم،  اللغويــني  بــني  اختالفــات  أيضــا  وعرفــوا 

اللغويني والشعراء، وأيضا اتبع بعضهم اآلخر10، ومن أمثلته 

مــا قالــه ابــن ســالم:» كان عيــىس بــن عمــر، وابــن أيب إســحاق 

يقرآن﴿َولَــْو تَــَرى إِْذ ُوِقُفــوا َعــىَل النَّــاِر فََقالُــوا يَــا لَيْتََنــا نُــرَدُّ َوالَ 

ــاِت َربَِّنــا َونَكــُوَن ِمــَن املُوِمِنــنَي﴾11. نُُكــّذَب ِبآيَ

وكان الحســن، وأبــو عمــرو بــن العــالء، ويونــس، يرفعــون: 

نــردُّ، ونكــذُب، ونكــوُن قلــت لســيبويه: كيــف الوجــه عنــدك؟ 

قــال: الرفــع، قلــت: فالذيــن قــرؤوا بالنصــب ؟ قــال: ســمعوا 

قــراءة ابــن أيب إســحاق فاتبعــوه«12.

الطــور أن الدارســني مــن  فلقــد عرفنــا يف نهايــة هــذا 

أمثــال الحرضمــي، وتالميــذه، وهــم أصحــاب الســليقة – مــن 

دون شك – مل يعودوا يعولون كثريا عىل سالئقهم فبدأوا 

يف االعتــامد عــىل مــا يســمعونه مــن أبنــاء القبائــل13.

ب - طور التطور

بــن ســهل  بكــر  الخليــل )ت 170 هـــ( إىل أيب  مــن  وميتــد 

هـــ( الــراج )ت 316 

والبحــوث  الدراســات،  اســتقلت  الطــور  هــذا  ويف 

اللغويــة، والنحويــة عــن الدراســات القرآنيــة، بعدمــا كانــت 

لصيقــة بهــا يف الطــور الســابق، ولعــل ذلــك راجــع إىل أن 

النحويــني قــد اســتوعبوا تلــك الظواهــر دراســة، وتقنينــا، مــام 

ُعــرف مــن  مكّنهــم مــن تحديــد املصطلحــات، وكذلــك مــا 

شــيوع للمصنفــات، ولعــل أهمهــا الكتــاب )كتــاب ســيبويه( 

ومالــه مــن دور فعــال يف دفــع وتــرية الفكــر النحــوي العــريب، 

ونقلها نقلة نوعية، وكان له أن أذهل معارصيه، ومن لحقهم 

بعــد ذلــك14.

وكان أن عرفت الساحة العلمية تجديدا، بأن تعددت 

مراكــز البحــث النحــوي، فبعدمــا كان البحــث مقتــرصا عــىل 

البــرصة وحدهــا انتقــل يف هــذا الطــور إىل الكوفــة، والتــي 

اختلفــت عــن ســابقتها البــرصة يف بعــض خصائــص منهجهــا 

النحوي15.

وتوالت بعدها رحلة انتقال البحث النحوي إىل مراكز 

جديــدة، ليصــل إىل بغــداد، ومــرص، والشــام، واألندلــس، 

النحويــة،  باملــدارس  ذلــك  بعــد  تُعــرف  أصبحــت  والتــي 

ولــكل مدرســه خصائــص16 خاصــة تتميــز بهــا عــن األخــرى، 

ويُعــّد هــذا الطــور مــن أخطــر أطــوار النحــو العــريب، وشــهد 

نقطــة تحــول، مبــا ُوجــد فيــه مــن مؤثــرات للرتجمــة الريانيــة، 

واإلغريقيــة إىل العربيــة، مــام أدى إىل تــرب املنطــق إىل 

الثقافــة العربيــة، ومــن مثــة إىل النحــو العــريب، فقــد تحــول 

البحــث النحــوي العــريب بــأرسه عــام كان عليــه مــن ذي قبــل، 

بعــد ظهــور الفلســفة واملنطــق فيــه، فلــم يعــد غايــة النحــوي 

البحث عن الظواهر اللغوية، والتقعيد لها، بقدر ما أصبح 

ــه األول، وغايتــه القصــوى، البحــث عــم وراء الظواهــر مــن  همُّ

علل وإلحاق أي يشء بأي يشء آخر، فأعيد بهذا التشكيل 
الخصائــص املنهجيــة للتفكــري النحــوي العــريب.17

ج - من ابن الرساج إىل ابن األنباري

كــرثة  مــن  بــه  متيــزت  ملــا  نظــرا  النضــج  مرحلــة  وتســمى 

املؤلفــات، واملصنفــات النحويــة، متجــاوزة كل مــا ألــف يف 

األطــوار الســابقة، ولعــل أهــم إضافــة موضوعيــة لهــذه الفــرتة 

متثلــت يف عــدة مجــاالت أهمهــا:

ــال األول: إن هــذه البحــوث النحويــة مل تتنــاول  املج

املبــارش  بشــكلها  النحويــة  وقواعدهــا  اللغويــة،  الظواهــر 

املعهــود، بــل هدفــت إىل دراســة األســس املنهجيــة التــي 

أتُبّعــت يف تنــاول تلــك الظواهــر، والتــي أصطلــح عليهــا بعــد 

ذلك بـ )علم أصول النحو(18، ويبدو أن هذا املصطلح وإن 

كانــت جــذوره عنــد ابــن الــراج وكتابــه أصــول النحــو، وعنــد 
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ابــن جنــي يف كتابــه الخصائــص، فــإن صياغتــه وتحديــده، 

الــربكات  أيب  إىل  ينســب  مــام  فيــه  املســتقل  والتأليــف 

األنبــاري )ت 577 ه(19.

املجــال الثــاين: ظهــر منــط آخــر يف البحــث النحــوي 

مــن تجمعــات  ُعــرف  ومــا  العلميــة،  البيئــة  أفرزتــه  العــريب، 

نحويــة، ومــا رافقهــا مــن اختــالف وتضــارب يف اآلراء النحويــة 

أُصطلــح عليــه باملســائل الخالفيــة، وهــو مــا ســاهم يف إثــراء 

البحــث النحــوي.

املجــال الثالث: وهو االهتامم بتســجيل تاريخ النحو، 

ورصد أخبار النحاة، فقد سجل التفكري النحوي قفزة نوعية 

للمــدارك  مــن توســيع  ُعــرف  مــا  النحــاة، إضافــة إىل  عنــد 

أفرزتهــا  التــي  العلميــة  البحــث، واملناقشــات  وتعمــق يف 

خالفــات وجهــات النظــر، واالتجاهــات النحويــة20.

د - بعد القرن الخامس الهجري

بعــد  تنمــو  أن  العربيــة  اللغويــة  للدراســات  يكتــب  فلــم 

أنــه مل يتجــاوز جهــد النحــاة بعــد هــذا  القــرن 5 هـــ، حيــث 

القــرن عنــاء رشح املؤلفــات الســابقة، أو التعليــق عليهــا21.

بالتبعيــة،  النحويــة  للبحــوث  العــام  الفكــري  التيــار  فاتّســم 

أو إضافــة حقيقيــة  الســابقة، دون متييــز،  لــآلراء  واالجــرتار 

-منهجيــا أو موضوعيــا- ميكــن تســجيلها يف ميــدان البحــوث 

بطــور  الطــور  النحويــة فكريــا. ولذلــك صــدق تســمية هــذا 

التحجــر، وكأن  قــد أصابهــا  النحــاة  فــكأن عقــول  الجمــود، 

بــاب االجتهــاد قــد أغلــق يف هــذه الفــرتة، ليكتفــي النحويــون 

بعدها بالتقليد ملا سبق، ويوقفون الحركة الفكرية النحوية 

مبعناهــا اإليجــايب. ويف ظــل هــذا الركــود الفكــري الــذي ميّــز 

هــذا الطــور، فــإن هنــاك مــن اســتثنى ابــن مضــاء القرطبــي 

)ت592هـــ( وثورتــه الثائــرة عــىل نظريــة العامــل، والتــي كانــت 

لها تلك الجرأة عىل مناقشة الرتاث النحوي العريب، ونقد 

أفكاره، وبصفة خاصة ما اتصل بالعامل والعلل والتامرين.

ورغــم ذلــك فــإن هنــاك مــن رأى أنهــا مجــرد رصخــة يف 

لهــا  يقــدم  النحــوي مل  التقنــني  واد، فمثــال دور العلــة يف 
بديــل إيجــايب.22

ورأى أحمــد مختــار عمــر أن هــذا الجمــود الــذي وصفنــا 

به هذا الطور، أي بعد القرن 5 هـ، هو أسبق من هذا األوان 

– يف الحقيقة – ويرجع إىل الفرتة التي تلت كتاب سيبويه 

مبــارشة، حيــث يقــول: »أنــه مــن ســوء حــظ النحــو العــريب أن 

جــاء كتــاب ســيبويه يف وقــت مبكــر جــدا، ال يتجــاوز النصــف 

الثــاين مــن القــرن الثــاين الهجــري، إذ نتــج عــن تفوقــه، وشــدة 

إعجــاب النحــاة بــه، أن أصيــب التفكــري النحــوي بشــلل، ودار 

الجميع يف فلك سيبويه، واتخذوه أساسا لدراستهم، ولذا 
مل يطوروا هذه الدراسة بالقدر الكايف«.23

النحــو  أن  الحــاج صالــح  الرحمــن  ويــرى األســتاذ عبــد 

العلمــي الحقيقــي كان مــع الرعيــل األول والــذي متثــل يف 

كتاب سيبويه وما تضمنه من آراء أستاذه الخليل ومن تبعهم 

مــن املتأخريــن األفــذاذ أمثــال ابــن جنــي والرضياســرتاباذي، 

والسهييل الذين استثناهم ممن أصيبوا بالجمود الفكري، 

ليــس كنتيجــة لوجــود كتــاب ســيبويه واالكتفــاء بــه بقــدر مــا 

هــو اســتغالق فهمهــم ملــا قصــده األوائــل، وطمســت الكثــري 

مــن املفاهيــم وتنــويس مقصودهــا الحقيقــي إثــر التباســها 

مبفاهيــم املنطــق األرســطي بعــد تربــه إىل النحــو العــريب، 

وتأثــر النحــاة املتأخريــن بــه؛ وقــد حــدث هــذا التأثــر بالفعــل 

بعــد القــرن الرابــع الهجــري24.

هـ - )العرص الحديث(

النحــو  عــرف  حيــث  القــرن،  نصــف  يتجــاوز  عمــره  يــكاد  ال 

العــريب محــاوالت مختلفــة األشــكال، واالتجاهــات إلعــادة 

النظــر يف الــرتاث النحــوي. ولعــل مــا عرفــه العــرص الحديــث 

واألدبيــة،  مــن تحديــث ملختلــف املجــاالت االجتامعيــة، 

واملعرفيــة، واالنفتــاح عــىل العلــوم العرصيــة، كان لــه األثــر 

النحــوي  التفكــري  تحريــك عجلــة  واإليجــايب يف  الواضــح، 

مــن جديــد، بعــد الجمــود والســكون الــذي عرفتــه يف الطــور 

الســابق.

الفكــري  بالتيــار  يتأثــر  النحــوي  التيــار  فــإن  وكــام قلنــا: 

العــام.

عــىل  املــكارم  أبــو  عــيل  قســمها  املحاولــة  وهــذه 

اتجاهــات رأى أن النحــاة قــد رغبــوا يف تحقيقهــا، وانتهجــوا 

خاصــا. مســلكا  لذلــك 

فــكان أول هــذه املجــاالت االتجــاه الــذي جعــل غايتــه 

شــوائب،  مــن  بهــا  علــق  مــام  النحويــة،  القواعــد  تصفيــة 
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صّعبــت النحــو العــريب مــن ناحيــة اإلملــام بــه، أو اإلفــادة منــه 

يف تعلّــم اللغــة، ومــن جهــة أخــرى التمّكــن منهــا، والســيطرة 

عليهــا.

وظهــر عنــد مــن تبنــى هــذا االتجــاه رضورة إعــادة النظــر 

يف بعــض التقســيامت بغيــة جمــع الفــروع، واملتشــابهات.

وظهــر ذلــك جليــا مــع إبراهيــم مصطفــى يف كتابــه إحياء 

النحــوي  للــرتاث  نقديــة شــاملة  مقاربــة  أول  وهــو  النحــو، 

العــريب25.

حيثيقــول إبراهيــم مصطفــى:» رأيــت عارضــة واحــدة ال 

يــكاد يختــص بهــا معهــد دون معهــد، وال متتــاز بهــا دراســة 

عــن دراســة، هــي التــربم بالنحــو، والضجــر بقواعــده، وضيــق 
الصــدر بتحصيلــه«.26

أما عيل أبو املكارم فيقول:» لعل من املسلّم به عند 

كثــري مــن الباحثــني، والدارســني أن النحــو العــريب، بقــدر مــن 

الصعوبــة كبــري، ولقــد أدرك هــذه الصعــاب شــيوخ النحــو، 
وأعالمــه كــام أحّســها تالميــذه«.27

وقال أحمد عبد الســتار الجواري:» مازال نحو العربية 

عنــد أهلهــا عســريا غــري يســري، وعــر غــري ممهــد منحرفــا إىل 

غــري قصــده، ال يخلــو مــن تعقيــد، وال ســلم مــن انحــراف، ومــا 

زال هــذا النحــو مثــار الشــكوى مــن املعلِّمــني واملعلَّمــني 
عــىل ســواء«.28

النحــو  أن  الحــاج صالــح  الرحمــن  ويــرى األســتاذ عبــد 

العــريب األصيــل قواعــده ثابتــة، وال ميكــن أن يعــاد تشــكيلها 

مــن جديــد بــأي حــال مــن األحــوال، ألن هــدا ســيؤدي إىل 

ييــر فهــو  أن  الــذي ميكــن  العــام، إمنــا  االخــالل بنظامهــا 
تعليــم اللغــة وليــس اللغــة يف ذاتهــا.29

وقــد أرجــع األســتاذ عبــد الرحمــن الحــاج صالــح مشــكلة 

الضعــف يف العربيــة، ومنهــا النحــو، إىل مشــكلة تدريــس 

هــذه املــادة مــن جهــة، واســتعامل النــاس لهــا يف حياتهــم 
اليوميــة مــن جهــة ثانيــة30

اتجــه إىل  إعــادة املصطلحــات. وآخــر  وغريهــم قصــد 

التحّقــق مــن الشــواهد واملأثــورات، وهــو اتجــاه تطبيقــي، و 

كان هــذا االتجــاه تعليميــا ظهــر يف املــدارس، والجامعــات. 

املشــكالت  بحــث  غايتــه  فقــد جعــل  الثــاين  االتجــاه  أمــا 

املنهجيــة، وظهــر هــذا االتجــاه نتيجــة التأثــر بالفكــر اللغــوي 

األورويب، أو الغــريب بصفــة عامــة31، وقــد يكــون مــن الصعــب 

تحديــد البدايــات األوىل النتقــال الفكــر اللغــوي الحديــث 

إىل ميدان التفكري اللغوي يف العامل العريب، ولكن الذي 

الشك فيه أن هذه البدايات األوىل ترجع إىل بداية االتصال 

بالحضارة الغربية يف العرص الحديث، والتي بدأها )رفاعة 

الطهطــاوي( الــذي أثــار يف بعــض كتبــه االهتــامم بدراســة 

اللغات، واللغة الفرنســية بالخصوص أثناء بعثته الدراســية 

هنــاك. كــام ظهــرت بعــض أفــكار الدراســة اللغويــة الحديثــة 

يف مقاالت نرها املقتطف، ويف كتابات )جرجي زيدان( 

الــذي نــر كتابــني يف اللغــة أحدهــام يدعــى بـ)الفلســفة 

اللغويــة واأللفــاظ العربيــة(، والثــاين بعنــوان )اللغــة العربيــة 

كائــن حي(،وحــاول فيهــام عــرض أراء علــامء اللغــة الغربيــني 

عــن طبيعــة اللغــة، ووظيفتهــا، وطــرق تحليلهــا، واالســتفادة 
مــن ذلــك يف دراســة اللغــة العربيــة.32

األربعينــات  كانــت يف  البدايــة  أن  رأى  مــن  وهنــاك 

املرصيــة  البعثــات  بــدأت  عندمــا  العريــن،  القــرن  مــن 
33 الغربيــة.  الجامعــات  يف  اللغــة(  تدرس)علــم 

ويــرى األســتاذ عبــد الرحمــن الحــاج صالــح أن مفاهيــم 

يف  وانتــرت  راجــت  وتصوراتهــا  الحديثــة،  اللســانيات 

البلــدان العربيــة خاصــة بعــد أن انتبــه األدبــاء أنفســهم إىل 

رضورة التجديــد، وأن النــاس بــدؤوا -والســيام علــامء اللغــة- 

يتســاءلون يومئــذ عــن جــدوى هــذه املفاهيــم، إال أن أكــرث 

هــذه املفاهيــم مل تُعــرف بعــد عــىل حقيقتهــا، بــل مل يطّلــع 

أكرث الناس بعد عىل تطورها، وكرثة اآلراء، واملذاهب التي 

أثارتهــا، ومــا الــذي فيهــا قــد انــزوى، أو زال ليغلــب مذهــب 

جديــد عليهــا، ومــا الــذي ثبــت بعــد التجديــد.

وتســاءل: مــا شــأن العلــوم اللغويــة يف اآلونــة األخــرية؟ 

وهــل تأثريهــا عــىل املثقفــني العــرب يعتــرب مســا باألصالــة؟

ثــم نفــى مــا كان قــد شــاع عنــد املثقفــني مــن أن األصالــة 

كمفهــوم تقابــل مفهــوم الحداثــة أو املعــارصة، وقــّدم تعريفــا 

رائعــا لهــذا املفهــوم فقــال: أن األصالــة - يف الحقيقــة – 

تقابــل التقليــد والــذي قصــد بــه تقليــد قدامــى العــرب، أو 

العلامء الغربيني، إذ األصيل –يف نظره- هو الذي ال يكون 

نســخة لغــريه، ونفــى مــا تصــوره املثقفــون مــن نظــرة ضيقــة 

لألصالــة وأنهــا تنحــرص يف الرجــوع إىل القديــم.
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وقــال: األصيــل- يف الواقــع – هــو املبــدع الــذي يــأيت 

بــيء جديــد مل يُســبق إليــه مهــام كان الزمــان الــذي يعيــش 

فيــه. وأضــاف أن األصالــة يف زماننــا هــذا االمتنــاع مــن تقليــد 

الغربيــني خاصــة.

ومل ينف االنتفاع مبا جاء به اآلخر، وابتكره، ألن العلم- 

والتداخــل،  التفاعــل،  إىل  األشــياء  أحــوج  قولــه-  حســب 

واألخــذ مبــا يــأيت بــه اآلخرون.ولتحقيــق االنتفــاع أكــرث يضيــف 

األســتاذ رشطــا آخــر، وهــو عــدم االطمئنــان مســبقا ملــا يــأيت 

بــه الغــري. ووصــف البحــوث التــي يجريهــا –اآلن- اللغويــون 

العرب، والتي يجرونها عىل محتوى الرتاث اللغوي العريب 

خاصة، أنها تتصف – يف نظره – بكثري من الهنات، والتي 

أرجــع أســبابها إىل مــا يــيل:

التبنــي دون نظــر ســابق ملــا جــاء بــه الغــرب مــن األقــوال، 

واملذاهــب اللغويــة، بدعــوى أن هــذه األقــوال هــي آخــر مــا 

توصل إليه العلم الحديث، وأن الباحثني العرب مل يبلغوا 

بعــد- لقلتهــم وقــرب عهدهــم بالبحــث- مســتوى االجتهــاد، 

فــإن األفــكار التــي تصلنــا مــن الغــرب يف اللغــة، وظواهرهــا 

هــي وليــدة هــذا العــرص، ثــم هــي مــن جنــس األفــكار التــي 

تخص علوم الفيزياء، والكيمياء، واألحياء. ومن ثم االعتقاد 

بــأن جميــع مــا تصــّوروه مــن املفاهيــم، هــي حقائــق علميــة 

مســلمة مــن قبــل جميــع العلــامء الغربيــني.

الثــاين فــرياه األســتاذ يف القصــور، وقلــة  أمــا العامــل 

والتعصــب ملذهــب  بــه،  العلــم  يجــب  مــا  بــكل  اإلملــام 

غــريب واحــد كــون هــذا الباحــث قــد تخــّرج عــىل يــد ذاك 

العامل الغريب صاحب املذهب املعني به، فال يريد عنه 

بديــال، ويعتقــد أشــد االعتقــاد أن كل مــا يقولــه غــريه هــو مــن 
الــكالم وأباطيلــه.34 سفاســف 

مــن  الوصفيــة  دعــاة  مــع  فعــال  التأثــر  هــذا  ووجدنــا 

املحدثــني العــرب الذيــن درســوا يف جامعــات غربيــة فتبنــوا 

اللغويــة. أســاتذتهم، ومدارســهم  أراء 

وهناك من انتقد هذا التأثر الخارجي، بينام نجد آخر 

دافــع عنــه، ورأى أنــه تفكــري غــري مســتهجن، وال مرفــوض -مــن 

وجهــة نظــر حضاريــة- إذ يعــد هــذا مــن طبيعــة البــر، فــال 

مانــع مــن اإلفــادة مــن الثقافــات األجنبيــة، وليــس االنفتــاح 

عىل ثقافة الغري تخل عىل األصالة، إذ األصالة يف جوهرها 

ليست هروبا من الواقع، وتقوقعا عىل الذات، بالبعد عن 

عنارص التأثر والتأثري، ومن ثم عزلها عن مقومات االستمرار. 

وإن كان نحــو هــذه الفــرتة مل يســتطع مواجهــة الواقــع، ومل 

يتجــاوزه إال باملناقشــات املنهجيــة، ومل يتمكــن مــن التأثــري 

أو  املطلــق،  بالرفــض  إال  التقليــدي،  النحــوي  الفكــر  يف 

الصمــت، أو التجاهــل35.

لقــد رأينــا أن النحــو العــريب يف تطــوره الفكــري قــد مــر 

مبراحــل، والتــي اختلــف فيهــا عطــاؤه ورقيــه وازدهــاره.

ولعل أجود مرحلة كانت مع الخليل وســيبوبه وآرائهام 

النحويــة التــي تضمنهــا الكتــاب الــذي يعــد بالفعــل أعظــم 

مؤلــف يف تاريــخ النحــو العــريب، شــاهد عــىل عبقريــة الفكــر 

العــريب.

ثــم تلتــه مرحلــة الركــود، وهــي الفــرتة التــي عــاىن منهــا 

عــام  فكــري  لجمــود  كنتيجــة  فكريــا  تعطيــال  العــريب  النحــو 

لجميــع العلــوم العربيــة اإلســالمية بســبب تــرب مفاهيــم 

العربيــة، ومنهــا  باملفاهيــم  فالتبســت  األرســطي  املنطــق 

مفاهيــم النحــو العــريب األصيــل مــام إىل جمــود وركــود حركتــه 

الفكريــة ردحــا مــن الزمــن.

البحــث  ســاحة  إىل  بالنظــر  الحديــث  العــرص  ويف 

اللغــوي الحديــث هنــاك جهــود فيهــا تنبــئ بعــودة النشــاط 

الفكري من جديد، وإن مل نؤمن بصحة منهجها كلية، فقد 

دأبــت  عــرب محدثــني  لباحثــني  نســتثني محــاوالت جــادة 

عىل إعادة بريق النحو العريب، إما بتجديد وسائل البحث 

فيــه، أو إعــادة بعثــه وإحيائــه مــن جديــد؛ بكشــف الغطــاء عــن 

املقاصــد الحقيقيــة للنحــاة األوائــل، والتــي طمســت عنــد 

النحــاة املتأخريــن وبالتــايل اســتغلق فهمهــا. أيضــا مرافقــة 

هذا كله بربط الدرس اللغوي القديم مبستجدات البحث 

اللغــوي الحديــث كميــدان مــن مياديــن البحــوث الحديثــة.

ونحســب أن لســانيات الــرتاث كانــت كفيلــة بتحقيــق 

البحــث  إىل  نوعيــة  إضافــة  لهــا  وكانــت  املجهــود،  هــذا 

اللغــوي العــريب الحديــث، وميكــن اإلشــارة إىل مجهــودات 

األســتاذ املتوكل واألســتاذ الحاج صالح كمحاوالت جديدة 

جــادة جديــرة بــأن تفــرد بدراســة وبحــث خــاص.
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 مساهمة املهاجرين الكرياليني 
يف تطور اإلمارات العربية املتحدة

د. نزار الدين
األستاذ يف اللغة العربية، جامعة كرياال

إن العــرب يف الزمــان القديــم كانــوا يــرتددون إيل ســواحل 
بهــذه  القدميــة وصــاروا  التجاريــة  بســفنهم  الهنــد  جنــوب 

التجــاري.  املجــال  العــامل يف  مشــاهري  البحريــة  التجــارة 

التجــار تســببت  العــرب  مــع  الهنــد  أهــايل جنــوب  وعالقــة 

واللغويــة واألدبيــة إيل حــد  الثقافيــة والعلميــة  للتبــادالت 

بــني هاتــني املنطقتــني  تلــك العصــور القدميــة  مــن  بعيــد 

العربية والهند والسيام الهند الجنوبية. ومنذ فرتة اكتشاف 

البرتول يف أرايض البالد العربية، وبدأوا اصدار الزيت إيل 

نواحي العامل، صارت هذه البيئة فاتحة ملجاالت صناعية 

حديثــة وأعــامل متواتــرة يف البــالد العربيــة. اكتســب العــرب 

بهــا أمــواال طائلــة وغنــاء محســودا ولكــن كان هــذا مبســاعدة 

العامل واملوظفني والبنائني الذين جاؤا إليهم من مختلف 

أنحــاء العــامل، ومنطقــة كــرياال مــن أهــم هــذه املناطــق التــي 

هاجــر منهــا أهاليهــا إيل البــالد العربيــة يف هــذه املناســبة.

إن العــرب بعــد اكتشــاف الزيــت وحــاول أهــايل البــالد 

العــرب المتالكهــم  العامليــة رشقــا وغربــا إيل األتصــال مــع 

هــذا الوقــود املركبــي الحديــث، احتــاج العــرب إيل تطــور 

مــادي مــن حيــث املبــاين واملتاجــر واألســواق والــركات. 

وبنائــني  عــامل  التوســيعات املاديــة إيل  لهــذه  فاحتاجــوا 

وبياعــني املاهريــن. أهــل كــرياال انتهــزوا هــذه الفرصــة الطيبــة 

فصاروا محتلني إيل الخليج بالطرق السفن البحرية أوال يف 

البدايــة بطريــق مروعــة كانــت أو غــري مروعــة ملــا ســمعوا 

النائيــة  البــالد  تلــك  الفــرص املوجــودة يف  بتلــك  وفهمــوا 

لكســب معاشــهم فيهــا.

أمــا العــرب املحتاجــون إيل املســاعدين يف أعاملهــم 

وفراشــني يف  وبياعــني وخدامــني  ووكالء وصناعــا  عــامال 

املياديــن املتنوعــة اســتخدموا هــؤالء النــزالء املهاجريــن مــن 

أهــايل كــرياال وغريهــم لرتقيــة بالدهــم. ومــن أجــل اشــتغالهم 

وتاجريــن وعاملــني وموظفــني  البــالد كمقاولــني  تلــك  يف 

اخوانهــم  أحــوال  لرتقيــة  كمســاعدين  املتنوعــة  باألشــغال 

أضافوهــم  فهــم  وجهــد  اخــالص  بــكل  العــرب  وســاداتهم 

بتسهيالت الزمة حيث وجدوهم طيبني القلب ومخلصني 

يف األعامل. وكل واحد منهم أو جمهورهم استقبلوهم بكل 

ريض وفــرح. وهــذه البيئــة الطيبــة ســهلت لــكيل الجانبــني 

العرب وأهايل كرياال فرصا طيبة لرتقية معاشهم االجتامعي 

ووفرة مجالهم االقتصادي. أما العرب وجدوا عامال ماهرين 

مخلصني الذين يتحملون املشــاق الشــديدة يف تكاســبهم 

وأما أهايل كرياال وجدوا من يقدم إليهم االعامل والوظائف 

كانــوا متخلفــني جــدا ومتحملــني  أن  بعــد  لهــم،  املناســبة 

املشــاق الضــارة تحــت الســيطرة الغربيــة. صــاروا مســتقلني 

مــن ســيطرة األجانــب ســنة 1947م بعــد أن تطــاول عيهــم نــري 

املحتلــني الغــرب. فأهــب كــرياال انتهــزوا هــذه الفرصــة بــكل 

إخــالص واشــتغلوا يف تلــك البــالد الحــارة أحيانــا والبــاردة 

أحيانــا بقلــب فــارغ ونيــة خالصــة افــرادا وجامعــات. وبأعــوام 

قليلة بدلوا بالد إخوانهم وســاداتهم العرب متمدنة متطورة 

حيث كان فيهم مهندســون وعامل وتجار وبناؤون ونجارون 

وجعلوا املناطق العربية القدمية الغنية بالتواريخ املاجدة 

منهــا يف  أجمــل  أو  الغربيــة  البــالد املتطــورة  مــن  كنســخة 

التســهيالت الحديثــة. جعلوهــا بلــدة طيبــة فيهــا الحضــارة 

املدنيــة والثقافــة الروحيــة معــا يف وقــت واحــد.

وخــالل مــدة يســرية يعنــي بنصــف قــرن تقريبــا صــارت 

الخليــج  إيل  الكرياليــة  البريــة  القــوة  مــن  الســيالن  هــذا 
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تجــاوزت إيل حــد غــري منتظــر كاعجوبــة يف القــرن املــايض. 

وملــا كان هــذا التعايــش الكــريايل العــريب نحــو نصــف قــرن أو 

اقل منه بقليل صارت من نتائجها إن املهاجرين الكرياليني 

اســتطاعوا أن يقفــوا عــيل لوازمهــم اليوميــة يف الحيــاة حيــث 

اكتســبوها  التــي  األمــوال  مــن  إليهــا  مــا يحتاجــون  اكتســبوا 

الخطــة  الفكريــة يف  إنفــاق مهارتهــم  ومــن  أيديهــم  بأعــامل 

واملعامــالت يف توســيع التســهيالت للتعايــش الجامعــي 

املهاجــرون  فهــؤالء  بالدهــم.  العــرب يف  لــدي  والفــردي 

اســتخدموا هــذه االمــوال التــي اكتســبوها مــن تلــك البــالد 

النائيــة مــن أيــدي العــرب املوظفــني إياهــم يف املناصــب 

واألعــامل واألشــغال املختلفــة يف تلــك البــالد التــي وفرهــا 

اللــه بنعمتــه وفضلــه بأمــوال طائلــة مــن إثــر اكتشــاف الزيــت 

تحــت أراضيهــم. وأن كــرياال بخمســة عقــود مــن الســنني قــد 

تبدلــت بلــدة جديــدة غــري مــا كان موجــودة مــن قبــل كــام 

التبديــالت مل  العربيــة وإن كانــت هــذه  البــالد  هــي حالــة 

منقلبــة  كــرياال  العربيــة. فصــارت  البــالد  بقدرهــا يف  يكــن 

مــن ظهــر إيل قلــب مــن الناحيــة التمدنيــة مــن أجــل الرتقيــة 

االقتصاديــة التــي اكتســبوها مــن أعاملهــم الشــاقة يف البــالد 

الخليجيــة لرتقيــة بــالد اخوانهــم العــرب التاجريــن يف بالدهــم 

من قديم. حتي صارت كرياال يف هذه األيام نقال معكوسا 

ملــا بنوهــا وشــاهدوها حقيقــة لــدي العــرب مــن اكتســابهم 

الشاقة هناك وشكلوا يف بالدهم املتاجر الكبرية واألسواق 

الشــقق  ذات  للســامء  الناطحــة  واملســاكن  املزدحمــة 

العديــدة واملرافــق العامــة مثــل املستشــفيات واملســاجد 

الشــهية.  األطعمــة  والفنــادق ذات  والكليــات  واملــدارس 

وصــارت مســتوي حيــاة الكرياليــني مرتفعــة جــدا، وتبدلــت 

صــور بيوتهــم ومنازلهــم ومعاهدهــم العلميــة ومســاجدهم 

يف املنطقــة مبــاين فاخــرة عاليــة جميلــة وزاهــرة.

األرايض  تحــت  البــرتول  النبــط  اكتشــف علــامء   ملــا 

العربية يف منتصف القرن التاسع عر أو قبلها من سنني 

بعض جامعات الدول الغربية فتحوا املدارس أو املعاهد 

ليكونــوا متأهلــني  العربيــة  اللغــة  الشــباب  أبنائهــم  لتعليــم 

لألشــغال يف البــالد العربيــة. أمــا بــالد الهنــد فكانــت مــن 

قديــم تقــوم بإحيــاء اللغــة العربيــة يف أراضيهــا يف أكــرث مــن 

والياتاتها تقوم مبدارس وكليات ومراكز خاصة لتعليم اللغة 

العربية وآدابها وكان ذلك جانبا من العالقة الراسخة املتينة 

بــني الهنــد والبــالد العربيــة. وملــا اكتشــف الزيــت يف البــالد 

العربيــة فتحــت املراكــز مــن هــذا النــوع يف املقاصــد العامة 

حيــث يقــدر خريجهوهــا ألن يعملــوا مبهارتهــم اللغويــة يف 

البــالد التــي يتكلــم أهلهــا باللغــة العربيــة، حيــث إن الهنــد 

مــن قديــم والســيام منطقتهــا الجنوبيــة وكــرياال خاصــة ركــزوا 

البــالد العربيــة ســواء فيهــم  بــه يف  ينتفــع  التعليــم مبــا  يف 

املســلمون وغــري املســلمون ولكــن نســبتهم يف املســلمني 

أكــرث مــن غريهــم، ركــزوا عنايتهــم يف هــذه األيــام عــيل تعليــم 

اللغــة العربيــة. وأمــا العــوام أيضــا مــن العــامل واملشــتغلني 

كانــوا  واللحامــني  ونجاريــن  كبنائــني  العامــة  اإلعــامل  يف 

بالبــرتول ويف  التــي رأوهــا غنيــة  البــالد  يرتحلــون كثــريا إيل 

حاجــة إيل العــامل املختلفــني حتــي صــار عــدد املشــتغلني 

األجانــب يف بعــض البــالد العربيــة أكــرث مــن مســتوطنيهم. 

وكان من هذه البيئة أن بدأت معاهد كرياال العربية والعامة 

أيضــا يك  العاميــة  الــكالم  تعليــم طالبهــا  عــيل  يفكــروا  أن 

ينتفعــوا بهــا يف حياتهــم يف البــالد العربيــة. هــم يف بعــض 

العربيــة وترجمتهــا  اللغــة  بــدأوا تدريــب طالبهــم  املعاهــد 

مــن العربيــة إيل اإلنجليزيــة وبالعكــس الســتطاعة طالبهــم أن 

يكتســبوا الوظائــف يف الخليــج والبــالد العربيــة ونجحــوا فيهــا 

البــالد مروعــا خاصــا  بــدأت بعــض  مــا. وحاليــا  إيل حــد 

يف توظيــف املمســتوطنني ولكــن أربــاب العمــل فهمــوا مــن 

تجربتهم الواقعية إن أهل كرياال نشيطون جدا يف أعاملهم 

أكــرث مــن جميــع األجانــب عامــة ومــن شــبابهم خاصــة ولكهــذا 

بعضهم يفضلون الشبابة الكريايل أكرث من غريهم من أبناء 

أوطانهــم فهــذه حقيقــة مســلمة وأمــر ظاهــر يف تجربتهــم يف 

ميــدان العمــل. فالقــدرة البريــة فــوق كل واحــد مــن العــرب 

واألجانب يف تلك البالد يف نشاطاتهم العملية ومقدراتهم 

أبنــاء  البــالد األجنبيــة كأنهــم  تلــك  الكســبية. ويعملــون يف 

الوطــن ولهــم مقصــد واحــد وذلــك أن يكــون أعاملهــم مريحــة 

األوطــان.  تلــك  ألبنــاء  نافعــة  تكــون  وأن  أعاملهــم  ألربــاب 

وهــذه البيئــة مــن انبــاط الزيــت مــن داخــل األرايض وحفــر 

اآلبــار وتصفيــة معــادن البــرتول وإصدارهــا إيل العــامل شــارك 

مــن املوظفــني واملهندســني  كــرياال  أهــل  مــن  فيهــا آالف 

والعامل والسواقون والبناؤون وغريهم حولت أهايل كرياال 
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أن يرتحلــوا إيل البــالد الخليحيــة وغريهــا مــن البــالد العربيــة 

فصــاروا هنــاك كجــزء ال يتجــزأ مــن هــذه الصناعــة البرتوليــة 

خاصــة ومــن حيــاة العــرب االجتامعيــة عامــة. يقــول املفكــرون 

يف الحيــاة االجتامعيــة العربيــة إذا عــاد ولــو ربــع نســمة مــن 

أهــل الهنــد او كــرياال مــن تلــك البــالد الهجــرة لكانــت حيــاة 

العــرب يف تعــب ومشــقة كبــرية رغــم أن أهــل كــرياال أيضــا 

يحتملــون منهــا مشــقات عديــدة مــن الجانــب اإلقتصاديــة. 

حيــث كان ارتفــاع مســتوي نقــل النقــود العربيــة إيل كــرياال 

أضعافا مضاعفة يف كل عقد من العقود السابقة. بضعف 

مــا ينتقــل النقــود مــن أيــدي العــرب إيل عاملهــم وموظفيهــم 

الكرياليــون وغريهــم مــن االجانــب يرتفــع مســتوي تســهيالتهم 

ا ملاديــة واالجتامعيــة مثــل وســائل النقــل واملواصــالت مــن 

الشــوارع العامــة واســالك الحديديــة للقطــارات واملــواين 

للســفن واملبــاين الســكنية واملرافــق العامــة مثــل املعاهــد 

العلمية واملدارس والكليات والجامعات واملوستشفيات 

واملطــارات والفنــادق واملطاعــم كلهــا التــزال تجعــل العــرب 

يعيشــون بهــا معيشــة فاخــرة هنيئــة. ويف كل مــا ارتفــع مــن 

هــذه املبــاين واملرافــق العامــة والتســهيالت الحديثــة مــن 

الطرق والشوارع أيدي العاملة واألفكار العملية ألهل كرياال 

كانــت موجــودة تحــت كلهــا برعــة فائقــة.

كــرياال للمعــارف والرتبيــة  يقــال مــن أعجوبــة وزيــر  ومــا 

ســابقا الســيد يس أتــش محمــد كويــا إنــه قــال يف أســلوبه 

الفصيــح معجبــا مــا رآه يف اإلمــارات مــن تطورهــا الجامعــي 

والعامة ومن تسهيالتها االجتامعية حني زارها مرة ثانية بعد 

خمــس ســنوات مــن زيارتــه األويل يف تلــك املنطقــة قــال » 

فكــرت لحظــة هــل يف امتــالك ســالطني اإلمــارات العربيــة 

حتــي اليــوم ذلــك املصبــاح العجيــب الــذي كان يف أيــدي 

التقدمــات  العربيــة فهــل هــذه  القصــص  الديــن يف  عــالء 

العجيبــة مــن مقــدرة هــذا املصبــاح« ثــم قــال متتابعــا برعــة 

» نعــم لديهــم هــذا املصبــاح ولكــن هــذا املصبــاح العجيــب 

الذيــن يعملــون دامئــا يف نشــاط وجــد  كــرياال  مــن  شــبابنا 

يف أعاملهــم أينــام مــا كانــوا يعملــون لديهــم هــذا النشــاط 

واألخالص«. فالقوة البرية وائتالفهم يف العمل إمنا هي 

نفــس العوامــل التــي أنتجــت هــذه النهضــات التقدميــة يف 

تطــور اإلمــارات العربيــة. وكان الســيد محمــد كويــا الراحــل 

قبــل ثالثــني ســنة رجــال سياســيا ومفكــرا اجتامعيــا ومــن رجــال 

االسرتاتيجية الفكرية يف زعامء كرياال ومن أدبائها قد سافر 

يف كثــري مــن البلــدان العربيــة والغربيــة منهــا اإلمــارات التــي 

كان يرتحــل إليهــا عديــد مــن شــبابنا مــن قديــم حتــي اليــوم.

يعيــش يف هــذه األيــام نحــو ســتني مائــة ألــف نســمة مــن 

الهنــود يف املناطــق العربيــة وأكــرث مــن نصفهــم كرياليــون. 

وفيهم من أهل كرياال من يدبر ويخطط املشاريع التقدمية 

عضــو  هــو  الــذي  عــيل  يوســف  مثــل  العربيــة  البــالد  يف 

ومســؤول معتمــد يف الغرفــة التجاريــة وغريهــا مــن الهيئــات 

يف  العامــة  التســهيالت  مســتوي  رفــع  يف  تعمــل  التــي 

مــن املروعــات،  بأجــراء عديــد  ويقــوم  االماراتيــني  حيــاة 

والدكتــور آزاد موبــان الــذي ارتحــل إيل ديب كطبيــب ماهــر 

يف اكتشاف أمراض الناس والقيام بطرق عالجهم أما اليوم 

هو صار رجال اليقدر الناس أن يعيشوا بدون مساعدته يف 

بعــض املــدن حيــث يقــوم بإجــراء عيــادات ومستشــفيات 

وجهــد  بجــد  عديــدة  أخــري  طبيــة  ومراكــز  وصيدليــات 

وبتســهيالت حديثــة املوجــودة يف املجــال الطبــي. يعمــل 

أربعــة آالف مــن املوظفــني يف امليــدان  تحتــه حاليــا نحــو 

الصحــي يعملــون بنشــاطات مركــزة ينتفــع منهــا أهــال البــالد 

العربيــة واملهاجــرون مــن البــالد الخارجيــة. وعبــد الوهــاب 

الذي جاء إيل ديب يف السبعينات من الرجال املعتمدين 

يف خدمة العرب وبالدهم يف مختلف املجاالت التقدمية 

يركــز يف التســهيالت املرافقيــة مــن الســيارات والبــداالت 

واألهــايل  والخــواص  العــوام  اليهــا  يحتــاج  التــي  واملتاجــر 

مــن  الزيــوت  الحاليــة  أهــم مروعاتــه  ومــن  والخارجيــون. 

تصفيتهــا وتشــحينها ونقلهــا إيل البــالد الخارجيــة وفيهــم مــن 

يقوم بإقامة وأجراء مدارس للطالب املواطنني والخارجيني 

وفهم من يقوم بتجارات فاخرة وأسامؤهم طويلة جدا. وكل 

هــؤالء إمنــا ينتهــز مــن أعاملهــم كثــري مــن العــرب واملهاجــرون 

وهذا أدب إيل سالطني تلك البالد كثريا من املساعدات 

يف تدبري أمور رعيتهم واألمارات العربية املتحدة من أعظم 

منطقــة عربيــة يقــوم فيهــا رجــال كــرياال مبســاهامتهم القيمــة 

يف ترقيــة تلــك اإلمــارات الطيبــة.

يــرتددون إيل املليبــار بطريقهــم  كانــوا  العــرب قدميــا 

البحريــة التــي كان ال يعــرف هــذا الطريــق غريهــم مــن التجــار 
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قــدم فاســكودي جامــا إيل كاليكــوت مبســاعدة  حتــي أن 

قبــل  وكانــوا  العــامين.  ماجــد  بــن  أحمــد  العــريب  املرشــد 

هــذا يقصــدون مــن اليمــن وعــامن املنطقتــني املجاورتــني 

لجنوب الهند الكتساب املحصوالت الزراعية مثل الفلفل 

والزنجبيل والكافور والهيل وما إليها من التوابل واألخشاب 

والحيوانــات  العــود  مثــل  والطيــب  الســاج  مثــل  املتينــة 

إليهــا  ومــا  والحريــر  والببغــاوات  الطــاؤوس  مثــل  الجميلــة 

مــن البضاعــات التجاريــة ويبيعونهــا يف األســواق العامليــة. 

أمــا اليــوم أهــل كــرياال يــرتددون يف عــدد كبــري إيل الخليــج 

وإيل البلــدان العربيــة لكســب األعــامل وجلــب اقواتهــم مــن 

هناك حيث وفرها الله بنعمة البرتول فبهذا تحولت تلك 

البــالد أرايض طيبــة جميلــة مخــرضة فيهــا مبــاين وتســهيالت 

الصخريــة  والجبــال  الصحراويــة  الرمــال  مــن  بــدال  حديثــة 

والطــرق الضيقــة فــكل هــذا التحــول إمنــا جــري بعــد اتصالهــم 

باملهاجريــن األجانــب مــن جميــع األقطــار يف العــامل وأهــل 

كرياال جانب هام منهم ويعتربون بأهم وانشط قوم يقومون 

يعتقــدون  إليهــم يف كل حــني. النهــم  بواجباتهــم املوكلــة 

قــال  كــام  أو  فليتقنــه«  عمــال  منكــم  تــويل  مــن   « تقليديــا 

الرســول صــيل اللــه عليــه وســلم. وال شــك ألهــل كــرياال يــد 

يــد طــويل يف توســيع  طــويل يف تطــور اإلمــارات ملــا لهــم 

املســتوي اإلقتصــادي ألهــل كــرياال. ويف هــذه األيــام يف 

بدايــة القــرن الثــاين والعريــن أيضــا يرتحــل كثــري مــن طلبــة 

الحاملــني شــهادات عاليــة مــن الجامعــات واملراكــز العلميــة 

إيل البــالد العربيــة ليكتســبوا الوظائــف يف تلــك البــالد مــع 

العــامل واملشــتغلون اآلخــرون الكثــريون مــام يجعــل ارتبــاط 

الهنــد والعرببيــة قويــة متينــة وخالــدة يف ذكــري  البلدتــني 

وفكــرة كل مــن الجانبــني. ويتذكرهــم مــع الشــكر واالمتنــان.
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امللخص

الحمــد للــه رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل ســيد األنبيــاء واملرســلني محمــد بــن عبــد اللــه الصــادق األمــني، 

وعــىل آلــه وأصحابــه أجمعــني. وبعــد

فقــد يســعدنا الكتابــة عــن جانــب صغــري مــن جوانــب حيــاة اإلمــام املجــدد، الداعيــة العبقــري، الفقيــه النابــغ الشــيخ 

الدكتــور يوســف بــن عبــد اللــه بــن عــيل بــن يوســف الَقرَضــاوي، حفظــه اللــه ورعــاه، وهــو جانــب مواهبــه الدعويــة.

إن دعــوة الشــيخ يوســف القرضــاوي متثــل يف الواقــع دعــوة إســالمية أصيلــة بالقيــاس إىل املبــادئ واملنطلقــات 

التــي تصــدر عنهــا دعوتــه، وبالقيــاس إىل الوســائل واألســاليب التــي تتخــذ منهــا ذريعــة للتفاهــم والرتابــط ونــر رســالة 

اإلســالم ومــا فيهــا مــن حيويــة ونزاهــة وأمــن وســالم.

وقولنــا هــذا اليقلــل مــن قــدر الدعــوات اإلســالمية األخــرى التــي يقــوم بهــا علامؤنــا املخلصــون يف كل مــكان؛ ولكــن 

انطالقــاً مــن تقديــر األشــياء بأقدارهــا يطيــب لنــا أن نقــول: قــد اجتمعــت يف شــيخنا الدكتــور يوســف القرضــاوي 

املبــادئ واألســس،  بــني األصالــة واملعــارصة، األصالــة يف  يجمــع  فهــو  الناجــح،  اإلســالمي  الداعيــة  مواصفــات 

واملعــارصة يف األســاليب واألداء اللغــوي، ويجمــع بــني الثبــات واملرونــة، الثبــات عــىل املســلامت الرعيــة التــي ال 

تقبل النقاش، كالعقائد والعبادات والقيم واألخالق وما إليها، واملرانة والتجديد يف الجوانب التي تقبل التجديد 

والتطــور، ويجمــع بــني الثقافــة الواســعة والحكمــة والبصــرية، فثقافتــه الواســعة تتمثــل يف تبحــره يف العلــوم الرعيــة 

واألدبيــة واللغويــة والتأريخيــة وإملامــه الالئــق بالعلــوم اإلنســانية والواقعيــة، وحكمتــه تتجــىل يف األســلوب الدعــوي 

األمثــل الــذي يتعامــل بــه مــع الجبهــات املدعــوة املختلفــة، مــن الفــرد واملجتمــع والرجــل واملــرأة والطفــل والشــاب 

والحاكم واملحكوم واملثقف واألمي واملسلم واملرك وأهل الكتاب وأهل اإللحاد، واإلسالمي املنفتح واملتدين 

املنكمــش والقومــي الضيــق والعلــامين املــارق ومــن إليهــم، ويجمــع بــني الشــمول والجــودة، فدعوتــه واســعة منتــرة 

كــاّمً وكيفــاً، أمــا االنتشــار الكمــي فدليلــه مــا تتمتــع بــه دعوتــه مــن دوي شــديد يف الكــون وصــدى بالــغ يف اآلفــاق، ومــا 

يُِكــنُّ للشــيخ املســلمون يف كل مــكان مــن حــب وتقديــر بالغــني، ومايســتنري بــه الدعــاة اإلســالميون مــن رأيــه وعلمــه 

وفكــره، وأمــا االنتشــار الكيفــي فهــو مــا يشــعر بــه هــو وتالميــذه مــن انــراح يف الصــدر وطأمنينــة يف القلــب وقــوة يف 

الربهــان وإحــكام يف األســلوب وســعة يف االنتشــار.

الشــيخ  إليهــا  اليــوم، وتحتاجــه الصحــوة اإلســالمية، ويتبناهــا ويدعــو  ينشــدها اإلســالم  التــي  الدعــوة هــي  وهــذه 

القرضــاوي.

ومبثــل هــذه الدعــوة الشــاملة الدقيقــة الحكيمــة اليقــوم إال داعيــة الفقهــاء وداعيــة الشــعراء وداعيــة األدبــاء وداعيــة 

الدعــاة وأســتاذ الصحــوة، وكذلــك اإلمــام يوســف القرضــاوي.
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إن هــذا البحــث الــذي نتــرف بتقدميــه للنــر يف املجلــة العلميــة املمتــازة » مجلــة كــرياال » الصــادرة عــن قســم 

اللغــة العربيــة، جامعــة كــرياال، يشــكل محاولــة متواضعــة يف إبــراز مواهــب دعويــة للشــيخ القرضــاوي وحــق املوضــوع 

يســتدعي أن نتنــاول مايتمتــع بــه الشــيخ اإلمــام مــن مواهــب دعويــة ومــا تصــدر عنــه دعوتــه مــن مرتكــزات، ومايتنبــاه هــو 

مــن وســائل، ومــا يوجههــا إليــه مــن جبهــات وجهــات؛ ولكــن تفاديــا مــن طــول الصفحــات وملــل القــارئ الكريــم أردنــا أن 

نخص هذا البحث بذكر املواهب الدعوية عند الشــيخ القرضاوي التي اطلعنا عليها من خالل الزيارات املتكررة 

والتتلمــذ عــىل كتبــه العلميــة القيمــة.

والحقيقــة أن مواهــب الشــيخ الدعويــة أوســع مــن أن يفــي بحقهــا مــن االســتيفاء والبيــان بحــث صغــري كهــذا، وكاتبــاه 

ممــن يفقــدون الكفــاءة املطلوبــة يف الكتابــة عــن اإلمــام العبقــري كالشــيخ القرضــاوي.

فندعو الله تعاىل التيسري والسداد والتوفيق. فهو فاتح كل مشكلة، ومذلل كل صعوبة.

مقدمة

نبينــا  عــىل  والســالم  والصــالة  العاملــني،  للــه رب  الحمــد 

محمــد، وعــىل آلــه وأصحابــه، ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم 

الديــن. أمــا بعــد:

وقربــة  تعــاىل وظيفــة جليلــة،  اللــه  إىل  الدعــوة  فــإن 

عظيمة، لها منزلة عالية يف الريعة، ويكفيها رشفا ومنزلة 

كونهــا وظيفــة الرســل وأتباعهــم إىل يــوم القيامــة.

ٍة رَُســواًل أَِن اُْعبُُدوا  قال تعاىل: ﴿َولََقْد بََعثَْنا يِف كُلِّ أُمَّ
اللََّه َواْجتَِنبُوا الطَّاُغوَت.﴾3

ـِه َعــىَل  وقــال تعــاىل: ﴿قُــْل َهــِذِه َســِبييِل أَْدُعــو إىَِل اللَـّ
بَِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتَّبََعِني َوُسبَْحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن الُْمْرِكنَِي.﴾4

يَُكــوَن  لِئَــالَّ  َوُمْنِذِريــَن  يــَن  ِ ُمبَرِّ تعــاىل: ﴿رُُســاًل  وقــال 
ٌة بَْعَد الرُُّسِل وَكَاَن اللَُّه َعِزيزًا َحِكياًم.﴾5 لِلنَّاِس َعىَل اللَِّه ُحجَّ

إن الدعــوة إىل اللــه بــرزت يف أعظــم صــورة وأضخمهــا 

عنــد مــا قــام بهــا النبــي الخاتــم ســيدنا ونبينــا محمــد بــن عبــد 

اللــه املصطفــى وأصحابــه؛ فإنهــا كانــت خامتــة الدعــوات 

وهــزت  كلهــا  الدنيــا  خاطبــت  الغايــات،  أقــى  وبالغــة 

البريــة جمعــاء.

 الدعــوة إىل اللــه مبعناهــا الشــامل ظلــت شــعار هــذه 

األمة ودثارها، وسبب خرييتها عىل كافة األمم والشعوب.

ــاِس تَأُْمــُروَن  ــٍة أُْخرَِجــْت لِلنَّ ــْم َخــرْيَ أُمَّ  قــال تعــاىل: ﴿كُْنتُ

ِبالَْمْعــُروِف َوتَْنَهــْوَن َعــِن الُْمْنَكــِر َوتُْؤِمُنــوَن ِباللَّــِه َولَــْو آَمــَن أَْهــُل 

الِْكتَاِب لََكاَن َخرْيًا لَُهْم ِمْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن َوأَكْرَثُُهُم الَْفاِسُقوَن.
6﴾

األمــر  فيهــا  مــادام  بخــري  اإلســالمية  األمــة  مازالــت 

العبــأ  هــذا  تحمــل  وقــد  املنكــر،  عــن  والنهــي  باملعــروف 

األمــة وفقهاؤهــا وأمئتهــا ومجددوهــا  الثقيــل علــامء هــذه 

زمــان. كل  يف 

املجتمــع  يف  الخــري  غلــب  الدعــاة  هــؤالء  وبفضــل 

اإلســالمي واإلنســاين، واندحــر الــر، وســلمت العقيــدة، 

وصفــت الســرية، وحســنت األخــالق، وأقيمــت العبــادات.

نيطــت  عظيمــة،  فريضــة  مازالــت  اللــه  إىل  الدعــوة 

منهــا. العلــامء  الســيام  األمــة  هــذه  بأكتــاف 

أمــا يف عرصنــا الحــارض الــذي تقلبــت فيــه املوازيــن، 

واملنكــر  منكــراً  املعــروف  وأصبــح  املعايــري،  وانعكســت 

معروفــا، واختفــت الرائــع وتحكمــت املحدثــات، وأعجــب 

كل ذي رأي برأيــه، وقــل دعــاة الخــري وكــرثت ببغــاوات الــر، 

اشــتدت حاجــة األمــة اإلســالمية إىل داعيــة إســالمية يفقــه 

والحكمــة  الواســعة  الثقافــة  الفهــم، وميلــك  اإلســالم حــق 

وقــوة  الواقــع األريض املعيــش،  عــىل  والبصــرية واالطــالع 

االستدالل وامللكة البيانية النادرة، ويجمع إىل ذلك التيار 

العمــيل القــوي مــن الزهــد والشــجاعة والعــزة والــورع ولوعــة 

القلــب وحرقــة الكبــد.

قد شهدت األمة اإلسالمية يف القرن العرين طائفة 
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مــن العلــامء، جمعــوا بــني العلــم والعمــل، والبــرصة والخــربة 

واإلملــام بالواقــع والثقافــة الواســعة املنفتحــة، وعملــوا عــىل 

خلــق الصحــوة اإلســالمية وترشــيدها واإلبقــاء عــىل حرارتهــا 

وإذكاء شعلتها، هم يف الواقع مصابيح الهدى يف دياجري 

الظلــم والــرك واإلحجــاف والهــوى، وأحجــار الُصــوي يف 

طريــق األمــة اإلســالمية يف القــرن األخــري، ومــن هــؤالء األعــالم 

القرضــاوي  يوســف  الدكتــور  العمــالق  املجدديــن شــيخنا 

حفظــه اللــه.

إن الدكتــور يوســف القرضــاوي مــن أعــالم هــذا القــرن، 

ومجــددي الديــن املتــني، جمــع اللــه فيــه مــن معــامل النبــوغ 

وســامت العبقريــة مــا ال يجتمــع عــادة يف إنســان واحــد:

نابــغ، يأخــذ باألصالــة واملعــارصة،  فهــو فقيــه عبقــري 

لــه منهــج فقهــي متميــز يجعلــه عــايل  والثوابــت والنــوازل، 

الفقهــاء املعارصيــن. بــني  مــن  القامــة 

إال  يتنــاول موضوعــا  إســالمي رشــيق، ال  كاتــب  وهــو 

ويبلــغ فيــه مــن اإلشــباع واإلقنــاع قمتهــام، وميــزج كتاباتــه مــن 

حــالوة األدب ورقــة األســلوب ونــدرة الخيــال مبــا يزيدهــا قــوة 

وروعــة، ويجــذب القــارئ جذبــة ال تدعــه يــرتك الكتــاب إال أن 

يشــبع منــه شــبعاً.

وهــو أديــب عــريب بــارع، رزقــه اللــه ســبحانه ملكــة بيانيــة 

قوية وقريحة سخية وذوقا سليام، وبذلك استطاع أن يبتكر 

أســلوبا كتابيــاً بــارزاً، يتحكــم فيــه نســج بديــع وســبك محكــم 

وســلك منظــم.

وهو شاعر موهوب، شاعر األمل واأليس، شاعر الحس 

والــروح، شــاعر الواقــع والحقيقــة، شــاعر الوقائــع والحــوادث، 

شــاعر األفــكار والعواطــف، شــاعر الحريــة والفروســية، وهــو 

بعــد كل هــذا شــاعر إســالمي، يدعــو إيل الخــري و يهــدي 

إيل الفضائــل.

وهــو خطيــب حافــل القريحــة، قــوي العارضــة، حــارض 

البديهــة، جهــوري الصــوت، مليــح النــادرة؛ بــل هــو خطيــب 

الثــورة ولســان األمــة، وممثــل األحــرار والكــرام، يجــادل الظلمــة 

ويقــارع الطغيــان.

وهــو مؤلــف عبقــري، رّشقــت كتبــه و غّربــت، ودّوى 

األفــاق. صداهــا يف 

بإميانــه  يقــود عجلتهــا  الصحــوة اإلســالمية،  رمــز  وهــو 

الكبــرية. الدعويــة  الثائــر، وحكمتــه  القــوي 

املواقــف  ورجــل  والنضــال،  الكفــاح  رجــل  وهــو 

والبطوالت، أيب طبعه الحر تحمل الضيم والهوان، والتنازل 

ولــه. فيــه  بــه و يعيــش  يعتــز  الــذي  عــن متطلبــات اإلميــان 

وهــو فيلســوف إســالمي، ينظــر إىل األشــياء والوقائــع 

بدقة الفيلسوف، فيضع اليد عىل مواطن النقص ومواضع 

كنــه  إىل  الوصــول  عقلــه يف  ويجهــد  رأيــه  يُعمــل  الخلــل، 

بأدلــة عقليــة  رأيــه مصحوبــاً  يبــدي  ثــم  الوقائــع واألحــداث، 

قاطعــة.

وهــو بعــد هــذا كلــه وقبلــه داعيــة إســالمي بــارز، يتمتــع 

بجميع مواصفات الداعية املسلم كالورع والتقوى والزهد 

والشــجاعة والصــرب، والحكمــة والبصــرية والحنكــة والخــربة 

والعلــم األصيــل والفكــر النبيــل، والقلــب الســليم والعقــل 

الحصيــف واالطــالع عــىل أحــوال العــامل وأخــالق الشــعوب؛ 

بــل هــو منــارة شــامخة للدعــوة اإلســالمية يف هــذا العــرص، 

يهتــدي بهــا الحيــاري ويسرتشــد منهــا الدعــاة املســلمون.

تــري روح الدعــوة يف جميــع أشــغاله وأعاملــه، فهــو 

داعيــة حينــام يفتــى، داعيــة حينــام يخطــب، داعيــة حينــام 

ينصــح، داعيــة عنــد مــا يقــرض، داعيــة عنــد مــا يكتــب، داعيــة 

يف حــرضه وســفره. فهــو داعيــة الفقهــاء، وداعيــة الشــعراء، 

وداعيــة الخطبــاء وداعيــة األدبــاء.

وهــو داعيــة لــه منهــج دعــوي متميــز، يســري عليــه ويصــدر 

عنه يف جميع النشــاطات الدعوية.

املبحث األول: أهمية الدعوة يف الرشيعة اإلسالمية

اللــه – ســبحانه- والنصــح والتعــاون عــىل  الدعــوة إىل  إن 

الخــري  بالحــق والصــرب، وإشــاعة  الــرب والتقــوى، والتــوايص 

الــر والرذيلــة والفســاد  النــاس، ومحاربــة  بــني  والفضيلــة 

مــن أبــرز ســامت هــذه األمــة- أمــة محمــد- التــي فاقــت بهــا 

ســائر األمــم، ونالــت الخرييــة املطلقــة عــىل كافــة الشــعوب.

لِلنَّــاِس  أُْخِرَجــْت  ــٍة  أُمَّ َخــرْيَ  تعــايل: ﴿كُْنتُــْم  اللــه  قــال 

َولَــْو  ـِه  ِباللَـّ َوتُْؤِمُنــوَن  الُْمْنَكــِر  َعــِن  َوتَْنَهــْوَن  ِبالَْمْعــُروِف  تَأُْمــُروَن 

آََمــَن أَْهــُل الِْكتَــاِب لَــَكاَن َخــرْيًا لَُهــْم ِمْنُهــُم الُْمْؤِمُنــوَن َوأَكْرَثُُهــُم 

الَْفاِســُقوَن.﴾7، مــا زال األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 

القطــب األعظــم يف هــذا الديــن، واملهمــة الكــربى لألنبيــاء 
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العلــم  أهــل  قــد عــده بعــض  بــل  واملرســلني والصالحــني؛ 

ركنــا سادســاً مــن أركان اإلســالم، إن األمــر باملعــروف والنهــي 

عــن املنكــر أمــارة اإلميــان وتركــه عالمــة النفــاق، ﴿الُْمَناِفُقــوَن 

َويَْنَهــْوَن  ِبالُْمْنَكــِر  يَأُْمــُروَن  بَْعــٍض  ِمــْن  بَْعُضُهــْم  َوالُْمَناِفَقــاُت 

إِنَّ  فََنِســيَُهْم  ـَه  اللَـّ نَُســوا  أَيِْديَُهــْم  َويَْقِبُضــوَن  الَْمْعــُروِف  َعــِن 

َوالُْمْؤِمَنــاُت  ﴿َوالُْمْؤِمُنــوَن  الَْفاِســُقوَن.﴾8  ُهــُم  الُْمَناِفِقــنَي 

بَْعُضُهــْم أَْولِيـَـاُء بَْعــٍض يَأُْمــُروَن ِبالَْمْعــُروِف َويَْنَهــْوَن َعــِن الُْمْنَكــِر 

كَاَة َويُِطيُعوَن اللََّه َورَُسولَُه أُولَِئَك  اَلَة َويُؤْتُوَن الزَّ َويُِقيُموَن الصَّ
ـَه َعِزيــٌز َحِكيــٌم.﴾9 ـُه إِنَّ اللَـّ َســرَيَْحُمُهُم اللَـّ

 وهــو مــن أعظــم أســباب النــرص عــىل األعــداء والتمكــني 

يف األرض، قال جل جالله: ﴿الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم يِف اأْلَرِْض 

كَاَة َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمْنَكِر  اَلَة َوآَتَُوا الزَّ أَقَاُموا الصَّ

َولِلَِّه َعاِقبَُة اأْلُُموِر.﴾10، كام أنه طوق النجاة ورشيان الحياة، 

َواتََّقــْوا  آََمُنــوا  الُْقــَرى  أَْهــَل  أَنَّ  تعــاىل: ﴿َولَــْو  يقــول ســبحانه 

بُــوا  كَذَّ َولَِكــْن  َواأْلَرِْض  ــاَمِء  السَّ ِمــَن  بَــَركَاٍت  َعلَيِْهــْم  لََفتَْحَنــا 
فَأََخْذنَاُهــْم مِبَــا كَانُــوا يَْكِســبُون.﴾11

وجاء كتاب الله وســنة رســوله مبا يدل عىل أن الدعوة 

إىل اللــه مــن أفضــل األعــامل وآكــد الفرائــض، قــال تعــاىل: 

ــٌة يَْدُعــوَن إِىَل الَْخــرْيِ َويَأُْمــُروَن ِبالَْمْعــُروِف  ﴿َولْتَُكــْن ِمْنُكــْم أُمَّ

َويَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن.﴾12، وروى اإلمام 

مســلم عــن أيب ســعيد الخــدري قــال: ســمعت رســول اللــه- 

ُْه ِبيَِدِه فَِإْن لَْم يَْستَِطْع  r- يقول: »َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَلْيَُغريِّ

فَِبلَِسانِِه فَِإْن لَْم يَْستَِطْع فَِبَقلِْبِه َوَذلَِك أَْضَعُف اإِلميَاِن.«13، 

وروى الرتمــذي عــن حذيفــة عــن اليــامن عــن النبــي -r- قــال: 

»والــذي نفــي بيــده لتأمــرن باملعــروف ولتنهــون عــن املنكر 

أو ليوشــكن اللــه أن يبعــث عليكــم عقابــا منــه ثــم تدعونــه فــال 
يســتجاب لكم.«14

إن إهامل هذا الجانب الرئيس من الريعة اإلسالمية 

يجلــب ســخط اللــه، ويجــر األرضار املســتطرية عــىل األمــة، 

فقد روى أبوداود عن ابن مسعود ريض الله عنه قال: قال 

رســول اللــه -r- »إن أول مــا دخــل النقــص عــىل بنــى إرسائيــل 

كان الرجــل يلقــى الرجــل فيقــول: يــا هــذا اتــق اللــه ودع مــا 

تصنــع؛ فإنــه ال يحــل لــك ثــم يلقــاه مــن الغــد فــال مينعــه ذلــك 

أن يكــون أكيلــه ورشيبــه وقعيــده، فلــام فعلــوا ذلــك رضب 

الله قلوب بعضهم ببعض«. ثم قال )لعن الذين كفروا من 

بنــى إرسائيــل عــىل لســان داود وعيــىس ابــن مريــم( إىل قولــه 

)فاســقون( ثــم قــال »كال واللــه لتأمــرن باملعــروف ولتنهــون 

عن املنكر ولتأخذن عىل أيدي الظامل ولتأطرنه عىل الحق 
أطــرا ولتقرصنــه عــىل الحــق قــرصا.«15

إن الدعــوة إىل اللــه نــور اإلميــان وشــعلة الهدايــة، بهــا 

تنجــو األمــة ويتقــدم ركبهــا، وبهــا ينتــر الخــري وتعــم الهدايــة، 

قــد رضب النبــي -r- عــىل ذلــك مثــالً بليغــا بقولــه: »مثــل 

القائــم عــىل حــدود اللــه واملدهــن فيــه، كمثــل قــوم اســتهموا 

عــىل ســفينة يف البحــر، فأصــاب بعضهــم أعالهــا، وأصــاب 

يصعــدون  أســفلها  يف  الذيــن  فــكان  أســفلها،  بعضهــم 

فيســتقون املــاء، فيصبــون عــىل الذيــن يف أعالهــا، فقــال 

فقــال  فتؤذوننــا،  تصعــدون  ندعــم  ال  أعالهــا:  الذيــن يف 

الذين يف أســفلها، فإننا ننقبها من أســفلها فنســتقي، فإن 

أخــذوا عــىل أيديهــم فمنعوهــم نجــوا جميعــا؛ وإن تركوهــم 
غرقــوا جميعــا«.16

مــدى  قــد أدرك الصحابــة واألمــة اإلســالمية بعدهــم 

الدعــوة إىل  البالغــة، فأعــاروا  رضورة هــذا األمــر وخطورتــه 

اللــه عنايــة قصــوى، بذلــوا يف ســبيلها األرواح، وســطروا يف 

النــامذج. إيضــاح معاملهــا أروع األمثلــة وأنــدر 

يقــول اإلمــام الغــزايل: »فــإن األمــر باملعــروف والنهــي 

عن املنكر هو القطب األعظم يف الدين وهو املهم الذي 

ابتعــث اللــه لــه النبيــني أجمعــني، ولــو طــوى بســاطه وأهمــل 

علمه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت 

واســترى  الجهالــة،  الضاللــة وشــاعت  الفــرتة، وفشــت 

الفســاد، واتســع الخــرق، وخربــت البــالد، وهلــك العبــاد، 

ومل يشــعروا بالهــالك إال يــوم التنــاد17.

إن الدعاة يف سبيل الله هم يف الواقع مشاعل هداية 

ومصــادر توجيــه ورسج إشــعاع، مــا عــدم املجتمــع اإلســالمي 

فضلهم عرب السنني، يعملون عىل تجفيف منابع الر يف 

األمة وحراسة ثغور املجتمع من تسلل الجرمية، فام أعظم 

خريهم و ما أكرث فضلهم.

املبحث الثاين: رضورة تكثيف الجهود الدعوية يف 

العرص الحارض

ال يخفي عىل البرصاء والخرباء ما ُمني-وال يزال- به املجتمع 
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اإلسالمي يف القرن األخري من مسلسالت القضايا واملآيس 

والفــن  والهمــوم، واملصــادرات واإلخفافــات،  والنكبــات 

واملحن، فالعامل اإلســالمي يكتوي بنار الظلم واالســتبداد، 

والديكتاتوريــة واإلجحــاف، والتفــرق والتناحــر، واملســلمون 

يف كل مكان أصبحوا لعبة بيد الحكومات التي بيتت لهم 

رش تبييت، ووقفت لهم باملرصاد، فهناك محاوالت جادة 

يف كل دولة رشقية وغربية، علامنية وإسالمية، يف تجهيل 

الــوالء  املســلمني وصبغهــم بصبغــة غــري إســالمية، وانتــزاع 

الدينــي مــن قلوبهــم، وتجفيــف منابــع الثقافــة اإلســالمية يف 

مجتمعاتهــم، فقــد حدثــت جــراء ذلــك فتنــة عظيمــة ورشور 

مســتطرية، نشــأ جيــل إســالمي جديــد يتنكــر للديــن ويســتهرت 

والوقاحــة،  بالســفور  النســاء  وتتبجــح  ومقوماتــه،  مببادئــه 

ويعتــززن- عــىل زعمهــن- بالتــربج والشــذوذ.

وقــيض  النفــوس،  وماتــت  القلــوب  تحجــرت  فقــد 

بــدع  عــىل الغــرية، وذهبــت النخــوة واإلبــاء، فاملعتقــدات 

عــار وشــنار،  وبــذاء، واألعــامل  ومحدثــات، واألقــوال هــراء 

الصــالة،  عــىل  وال محافظــة  اإلســالمية  باملبــادئ  علــم  ال 

تــراه يف املجتمــع  مــا  باألخــالق واملــروءة، جــل  التــزام  وال 

اإلســالمي هــو شــفاق ونفــاق، وغيبــة ومنيمــة، وأثــرة وأنانيــة، 

واإلرساف والتبذيــر، خلــل يف الفهــم، ونقــص يف التصــور 

والتطبيــق.

ومــن جهــة أخــرى فــإن الحكومــات اإلســالمية كلهــا- إال 

بتنفيــذ  وتفتخــر  الغــرب،  بتقليــد  تتباهــى  ربــك-  رحــم  مــن 

نواياهــا وتحقيــق آمالهــا، وتســعي جاهــدة وراء إخــامد كل 

عــىل  تتجــرأ  وال  وأخــرى،  فينــة  بــني  تنشــأ  إســالمية،  حركــة 

إغامض عينها تجاه هذه الحركات اإلسالمية خشية االتهام 

باإلرهــاب واألصوليــة والرجعيــة، هــذا واقــع نعشــيه، وهــذا 

ســلوك عمــيل يســري عليــه املســلم اليــوم.

الجهــود  تتطلــب  الفاســدة املزريــة  إن هــذه األوضــاع 

املكثفــة يف ســبيل الدعــوة إىل اللــه وتعريــف النــاس بنعمــة 

اإلســالم وعقائــده ومبادئــه وأخالقــه وآدابــه وسياســته ونظامــه 

ومزايــاه وصالحيتــه لقيــادة العــامل، كــام تتطلــب مــن الدعــاة 

حيــاة الضامئــر وقــوة القلــوب والصــرب واالســتقامة، والثقافــة 

للتعامــل  األمثــل  الدعويــة واألســلوب  الواســعة، والحكمــة 

والخطاب والبرص بالواقع واالطالع عىل مكايد ومخططات 

تحــاك وتــكاد لإلســالم واملســلمني.

الدعــاة  هــم  املزريــة  الحالــة  هــذه  يف  األمــة  وعــزاء 

اإلســالميون الذيــن يفقهــون اإلســالم حــق الفهــم، وميلكــون 

مواهب دعوية، ويصدرون فيها عن قول الله تعاىل: ﴿ادُْع 

إىَِل َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتي 

ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم مِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيلِِه َوُهَو أَْعلَُم 

ِبالُْمْهتَِديــَن.﴾18، ويتعاملــون باللفــظ اللــني وإيضــاح الحجة، 

واإليغال يف البيان، ونفي الشبهات ورد التساؤالت وتزييف 

الخرافات، ويتحلون -إىل ذلك- برقة يف القلب ولوعة يف 

الضمــري وســعة يف الصــدر وانفتــاح يف العقــول.

املجتمــع  يف  النقــص  ومواطــن  الخلــل  مواضــع  إن 

البــري واضحــة وضــوح العيــان، ال يتمكــن مــن ســد هــذا 

الفراغ الهائل: فراغ اإلميان والعقيدة، فراغ الروح واألخالق، 

الرشــيدة وماإليهــا،  القيــادة  فــراغ  والتقــوى،  الصــالح  فــراغ 

اللــه ورثــة  الذيــن جعلهــم  الدعــاة  إال هــوالء  منــه  يتمكــن  ال 

األنبياء وأمناء الريعة اإلسالمية وقادة الخري وهداة النور، 

لــه و لرســوله وأمئــة املســلمني وعامتهــم. والناصحــني 

املبحث الثالث: نهوض الحركات اإلسالمية الدعوية يف 

القرن العرشين

الخــري  جــذور  اإلســالمية  األمــة  أودع  الــذي  للــه  والحمــد 

التامســك  وقــوة  والفاعليــة،  الحيويــة  وبــذور  والصــالح، 

والرجعة19واإلبــداع، فإنــه منــذ تغــري األوضــاع و تــردي األحــوال 

يف  قــام  األجنبــي  االحتــالل  وســيطرة  الخالفــة  واختفــاء 

الصفــوف اإلســالمية رجــال مخلصــون، انطلقــوا لتحريــر األمــة 

مــن مظاهــر وآثــار التخلــف والتبعيــة واالستســالم والخضــوع، 

أثــار  بأســلوب دعــوي رصــني،  اإلســالمية  الدعــوة  وقدمــوا 

جذوة اإلميان يف القلوب، وعمل عىل تثبيت األقدام التي 

زلــت، وتقويــم األفــكار التــي اعوجــت، وحاولــوا جهدهــم يف 

إخــراج األمــة مــن االســتضعاف إىل التمكــني، ومــن التبعيــة 

أمــام  التيــار وصمــدوا  وجــه  وقفــوا يف  فقــد  الريــادة،  إىل 

الخطــر الزاحــف وانغمســوا يف مشــكالت الجامهــري، وأبــدوا 

عــوار الحضــارة الغربيــة وتفاهتهــا وعجزهــا عــن تحقيــق األمــن 

والســالم يف الكرة األرضية، وأثبتوا صالحية اإلســالم لقيادة 

العــامل، ومــا يتبــع هــذه القيــادة مــن خــري ونفــع وأمــن وســالم 
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وهــدوء وســكينة وخلــق وعفــاف ونزاهــة وعطــاء.

نجم أمثال هؤالء الدعاة أويل األصالة والوعي واإلميان 

يف كل قطــٍر إســالمي، وتركــوا آثــاراً بــارزًة يف حقــل الدعــوة 

والشــيخ  الشــهيد،  البنــاء  اإلمــام حســن  كأمثــال  والرتبيــة 

محمد أرشف عيل التهانوي والسيد أيب األعىل املودودي 

والشيخ محمد إلياس الكاندهلوي والشيخ محمد الغزايل، 

والشــيخ أيب الحســن عــيل الحســني النــدوي والشــيخ عبــد 

الحميــد بــن باديــس والشــيخ ســيد قطــب الشــهيد والســيد 

جامل الدين األفغاين والشيخ محمد عبده والدكتور عقاد 

والشيخ الرافعي وأمثالهم من الدعاة األحرار املتفاعلني مع 

التطــورات والحاجــات اليوميــة والعاملــني يف مجــال إعــادة 

ثقــة األمــة باإلســالم عقيــدة وعمــالً ودســتوراً للحيــاة والبــالد.

الدكتــور  الدعــاة اإلســالميني شــيخنا  أبــرز هــؤالء  ومــن 

يوسف القرضاوي؛ فهو منوذج حي نادر للدعوة اإلسالمية، 

ملس بفقهه العميق لإلسالم وبرصه الدقيق بالواقع األريض 

مايعوز الصحوة اإلسالمية وينقص الدعوة اإلسالمية، فقام 

بنظــرة تحليليــة دقيقــة، تجــىل خاللهــا ماتبتنــي عليــه الدعــوة 

من أساس ومنطلق، وما متر به من واقع وتحد ومشكالت، 

ومــا تصبــو إليــه مــن أهــداف ومــا يناســب اختيــاره مــن وســائل 

دعوية.

فللشــيخ منهج دعوي متكامل األبعاد واضح املعامل، 

يــرى اإلنســان يف شــخصيته ومؤلفاتــه -ومــا أكرثهــا- كائنــاً 

دعويــاً عظيــامً، كأن اللــه خلقــه يف هــذه األيــام ليجــدد عــىل 

الدعــوة  بــه  الدعــوة، ويحيــي  مــن  انــدرس  مــا  يديــه معــامل 

اإلسالمية الشاملة ذات املرونة والوسطية والحكمة والوعي 

والبصــرية.

املبحث الرابع: عهد الشيخ القرضاوي بالدعوة

ُرزق الشيخ القرضاوي قسطاً أوفر من مرهف الحس ورقيق 

الــذكاء. وقــد عــاش زهــرة  الفطنــة ومفــرط  ونــادر  الشــعور، 

بالكفــاح والنضــال  ُشــغلت  فــرتة  شــبابه وريعــان عمــره يف 

ضــد االحتــالل الغاشــم. فقــد شــاهد أن الــدول اإلســالمية 

العديــدة ســقطت ذليلــة مهانــة بيــد االحتــالل، ونشــأت فيهــا 

يقظــة وصحــوة فيــام يتعلــق بتحريــر رقبتهــا واســتقالل كيانهــا، 

وذلــك بفضــل جهــود العلــامء والدعــاة املخلصــني الذيــن 

إيقــاظ الشــعوب ونفــخ روح الحريــة والنضــال  عملــوا عــىل 

يف العقــول، فقــد شــب الطفــل يوســف مــع هــذا األحــداث، 

يرى آثارها ويسمع دويها، ويتفاعل معها تفاعالً عقلياً، فام 

لبث أن تأمل لحال األمة اإلسالمية وما آل إليه أمرها من ذل 

وخور، وما زالت لوعة الضمري وحرقة الكبد املفتاح الرئيس 

لنجــاح الدعــوة اإلســالمية، ويف هــذه األيــام فاضــت قريحتــه 

بأبيــات هــي قمــة يف التصويــر الدقيــق للواقــع ومشــاعر األمــة 

املســلمة، واألوضــاع السياســية.

يقــول يف قصيــدة هاجــم بهــا االحتــالل الفرنــي: ] مــن 

بحــر الكامل[

اِمِعنْيْ َوَهاُموا غنَّى فَأَْشَجى السَّ

لَيَْت الُْمَغنِّْي نَائٌِح لَطَّاُم  

يَأَيَُّها اأْلَْضيَاُف! الَ أَْهالً َوالَ

َسْهالً، َوالَ تَرِْحيَْب َوالَ إِكْرَاُم  

يُْف إِْن مَتُْرْر َعلَيِْه َصبَائُِح اَلضَّ

يَثُْقْل، َوقَْد َمرَّْت لَُكْم أَْعَواُم  

ْت َمَساكُِنَنا ِبُجْنِد كُُمو، كَاَم َغصَّ

ْت ِقطَاَراٌت َوَغصَّ تِرَاُم َغصَّ  

َوَغَذْت بُطُونَكمو ِغالَُل ِبالَِدنَا

َوبَُنْو الِْبالَِد ِمَن الطََّوی قَْد َصاُمْوا  

َوَغَدْت َمَصانُِعَنا تَُحْوُك لِلُبِْسُكْم

َوالُْعْرَي ِفيَْنا قَاِعُد قَوَّام  

إِنَّ الِْقَری إِْن لَْم يَُكْن ِبَساَمَحٍة

، َوالَْحامُم ِحاَمُم20 ْمُن ُسمٌّ فَالسَّ  

وشــهدت حياتــه تحــوالً جذريــاً يف الفكــر والعمــل عنــد مــا 

ســعد باالنضــامم إىل »اإلخــوان املســلمون«، فــإن جامعــة 

»اإلخــوان املســلمون« صبغتــه بصغــة دينيــة: صبغــة اللــه، 

- ومــن أحســن مــن اللــه صبغــة- وكونتــه تكوينــاً عقليــاً وفكريــاً 

وعملياً، وصنعت منه رجالً داعيًة إسالمياً يعيش لإلسالم، 

ويتفــاين يف تطبيــق الريعــة اإلســالمية يف جميــع مناحــي 

الحيــاة.
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 وحتــى يكــون الــكالم أكــرث وضوحــاً وأعمــق داللــة يطيــب 

وأبــرز  املســلمون«  »اإلخــوان  مــع  وقفــًة رسيعــًة  نقــف  أن 

ســامتها ومقوماتهــا.

اإلســالمية  الحــركات  كــربى  هــي  اإلخــوان املســلمون 

املعــارصة، نشــأت- وبــكل وعــي وبصــرية- كــردة فعــل عــىل 

الراميــة إىل فصــل الديــن عــن  الدعــوات الخبيثــة الهدامــة 

األحــوال  يف  الديــن  ســلطان  وحــرص  السياســة،  ســاحة 

الشــخصية، ونــادت بتحكيــم الكتــاب والســنة وتطبيــق رشع 

الله يف جميع نواحي الحياة، وصمدت كالجبال أمام التيار 

القــوي العامــل يف فصــل الديــن عــن السياســة، وكرســت 

جهودها عىل تربية الشباب تربيًة إسالميًة، وعرض اإلسالم 

عرضــاً  وجهاتهــا  أطيافهــا  بــكل  املســلمة  الجامهــري  عــىل 

عرصيــاً ســائغاً، أسســها اإلمــام العبقــري الداعيــة العمــالق 

البنــاء الشــهيد عــام1928م، حظيــت هــذه  الشــيخ حســن 

الجامعة البكر الفتية -بفضل الله تعاىل وإخالص مؤسسها 

والعاملــني فيهــا- بشــعبية طيبــة وانتشــار واســع يف معظــم 

دول العــامل، وبــرزت كأكــرب جامعــة متثــل اإلســالم الصحيــح 

واألمــة املســلمة متثيــالً دقيقــاً.

اإلســالمية  الجمعيــات  عــن  امتــازت  ألنهــا  وذلــك 

املتواجــدة آنــداك بوضــوح الهــدف وســعة الثقافــة وحــرارة 

العمــل ولوعــة الضمــري ورباطــة الجــأش والقيــادة الحكيمــة 

املقومــات  وتوفــر  الوســائل املروعــة  واســتغالل جميــع 

الدعويــة.

وقــد لقيــت الجامعــة خــالل مســريها الدعــوي الطويــل 

الكثري من عمليات القمع واالضطهاد والتحريش والضغوط، 

الجبــال،  الرجــال، وصمــدت صمــود  أنهــا صــربت صــرب  إال 

وضّحــت يف ســبيل اللــه بأعــز مــا ميلــك اإلنســان يف هــذه 

الدنيــا مــن أرواح ومهــج وأمــوال وعــدد، ومــا زالــت عاملــة يف 

بهــؤالء  حقــل الدعــوة اإلســالمية الشــاملة، واألمــل معقــود 

الفتيــة املؤمنــني.

وقصــة انخــراط الشــيخ القرضــاوي يف جامعــة »اإلخــوان 

أنــه عنــد مــا كان طالبــاً يف املعهــد األزهــري  املســلمون« 

بطنطــا، بلغتــه أنبــاء ســارة متتاليــة عــن »اإلخــوان املســلمون« 

وقائدهــم اإلمــام الشــهيد حســن البنــا، فعرفهــا بعقلــه وقلبــه 

قبــل أن يعرفهــا بعينــه، ثــم أتيــح لــه- وهــو طالــب يف املرحلــة 

األوىل من املرحلة االبتدائية- االستامع إىل اإلمام الشهيد 

مــع  لــه  لقــاء  أول  النبويــة وهــذا  الهجــرة  عــن  يتحــدث  وهــو 

الشــيخ حســن البنــا الشــهيد، ويف هــذه األيــام ُعــرف الشــيخ 

القرضاوي بشاعريته، فدعاه شباب اإلخوان إللقاء قصيدة 

يف افتتاح املوسم الثقايف للجامعة، فألقى قصيدة رائعة 

قولــه: ]مــن بحــر الكامــل[

قَلِْبْي يُِحسُّ ِبرَْحَمٍة تَتََدفَُّق

َويَُرى الَْمالَئَِكُة َحْولَناَ قَْد أَْحَدقُْوا  

َحابََة أَقْبَلُْوا وَكَأَّن أَْحَمَد َوالصَّ

فَرَِحابَناَ، قَْد بَاَركُْوا َوتََحلَُّقْوا  

ويف الحفل ذاته ُســئل الشــاب يوســف: ملاذا ال تنضم إىل 

اإلخــوان؟ فقــال: وكيــف؟ قالــوا: متــألُ االســتامرة، فمألهــا، 

يعتــرب  وإن كان  للجامعــة،  الرســمي  انضاممــه  تــم  وبذلــك 

نفســه واحــداً منهــم منــذ أن ســمع اإلمــام الشــهيد يف الســنة 
األوىل.21

التهــور  عــن  ناشــئاً  اإلخــوان  إىل  انضاممــه  يكــن  مل 

والعاطفيــة الوقتيــة؛ بــل عــن وعــي وبصــرية ومعرفــة مبــا يُلقــى 

يلقــاه مــن مشــكلة، فعمــل للدعــوة  عليــه مــن عــبء، ومــا 

اإلسالمية بكل جد وإتقان؛ حتى اشتهر أمره وازداد رسوخه 

لــدى الجامعــة، ووظفتــه قيــادة الجامعــة خــري توظيــف يف 

صالــح الدعــوة اإلســالمية، فناطــت بــه مســئولية العمــل يف 

قســمني مــن أقســام الجامعــة يف وقــت واحــد:

القســم األول: قســم الطالب حتى غدا زعيامً للطالب 

يف السنة الثالثة والرابعة والخامسة باملعهد األزهري.

ــاين: قســم الدعــوة، فقــام مبســئوليته خــري  ــم الث القس

قيــام، وّجــه الطــالب نحــو الخــري والفضيلــة، وجــاب يف قــرى 

مــرص وأريافهــا يدعــو النــاس إىل اللــه ويربطهــم باإلســالم.

ثم أرسلته الجامعة سفرياً وممثالً لها يف خارج مرص، 

وكانــت أوىل هــذه الرحــالت إىل بــالد الشــام يف أغســطس 

عام1952م،، فزار خاللها بريوت، ومنها انطلق إىل دمشق 

ثــم  بــاألردن  عــامن  ثــم إىل  ثــم حمــص، ومنهــا إىل حــامة، 

إىل مدينــة الخليــل بفلســطني، ومنهــا انطلــق إىل القــدس 

ومخيمــي الكرامــة وعقبــة الجــرب22.
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والحق أن انضاممه إىل اإلخوان عاد مبعطيات إيجابية 

متعددة الجوانب ومتشعبة الربكات، والشيخ يقر للجامعة 

هــذا الفضــل كلــه، فيقــول: »وإين أود أن أقــول بــكل رصاحــة 

وجالء: إنني حققت مكاسب دينية كبرية، واجتنيت فوائد 

جمة بانضاممي إىل اإلخوان منها:

أنهــا وســعت أفقــي بفهــم اإلســالم فهــام شــامالً، كــام . 1

رشعــه اللــه…

لنــرصة . 2 الجامعــي  العمــل  فريضــة  عنــي  أســقطت 

إلســالم… ا

انتقلــُت مــن مجــرد واعــظ دينــي يف القريــة أو القــرى . 3

املجاورة إىل داعية إسالمي؛ فلم يعد همي محصوراً 

يف الحفــاظ عــىل التديــن الفــردي يف نفــس املســلم…

…انتقلــت مــن الهمــوم الصغــرية إىل الهمــوم الكبــرية، . 4

اآلمــال  إىل  بشــخيص  تتعلــق  التــي  املطامــح  ومــن 

بأمتــي… املتعلقــة 

…الخــروج مــن العزلــة التــي فرضــت عــىل أبنــاء األزهــر . 5

نتيجــة التعليــم املــزدوج، فــكان أبنــاء مــرص طائفتــني: 

»دينيــة« ملــن يتخــرج مــن األزهــر و«مدنيــة« ملــن يتخــرج 

ثقافيــة  الفريقــني حواجــز  وبــني  العــام،  التعليــم  مــن 

ونفســية تفصــل بينهــام، وال يــكاد يلقــى أحدهــام اآلخــر، 

أزالــت الحواجــز،  فــكان مــن فضــل دعــوة اإلخــوان أن 
وأذابــت الفــوارق املتوارثــة بــني الفريقــني«32.

بالدعــوة  قــد اتصــل  القرضــاوي  والحاصــل أن الشــيخ 

إال حامســة  األيــام  زادتــه  ومــا  زهــرة شــبابه،  اإلســالمية يف 

للدعــوة، وبصــرية يف شــأنها، حتــى أصبــح اليــوم أحــد الركائــز 

األساسية للدعوة اإلسالمية كام ترى، ولإلخوان املسلمني 

فضــل كبــري يف هــذا املجــال.

املبحث الخامس: مواهب دعوية لدى القرضاوي

يتبوأهــا  التــي  الدعــوي  املجــال  الســامية يف  املنزلــة  إن 

الشــيخ القرضــاوي مل يكــد لينالهــا إن مل تتمتــع شــخصيته 

بتلــك املواهــب واملؤهــالت الفــذة التــي رزقــة اللــه إياهــا، 

فــال تتكامــل شــخصيته الدعويــة بــدون التعريــج عــىل هــذه 

هــذه  أبــرز  ومــن  جــادة.  وقفــة  والوقــوف عليهــا  املواهــب 

املواهــب:

1 - اإلميان القوي:

 ظــل اإلميــان باللــه ورســوله وبجميــع مــا جــاء بــه رســوله 

محمــد املصطفــى- r- رأس كل خــري ومفتــاح كل ســعادة، 

تتكــر أمامــه مكايــد الكفــر وقــوى الــرك، وتتحطــم دونــه 

اإلميــان  هــذا  قــوي  إذا  الدنيــا،  ومغريــات  املــادة  أوهــام 

الدنيــا كلهــا، وطابــت  القلــب هانــت للمــرء مصائــب  يف 

تضحيــات يف ســبيله.

إن الشــيخ القرضــاوي يتميــز بإميانــه القــوي الفــوار، فهــو 

كثــري االعتــداد بهــذا اإلميــان، وشــديد االعتــامد عليــه، ليــس 

إميانــه جافــاً خشــيباً مجــرد اعتقــاد أو تصديقــاً بســيطاً؛ وإمنــا 

والحــب  والعاطفــة  والقــوة  بالوعــي  إميــان مصحــوب  هــو 

وملهــم  العجائــب  هــو صانــع  اإلميــان  وهــذا  واإلخــالص، 

اللــه  وبفضــل  والبطــوالت،  العبقريــات  ومصــدر  املعــاين 

سبحانه قد سعد به الشيخ القرضاوي أميا سعادة، فإميانه 

يجعله يتحدى الباطل، ويُقبل عىل الحق اليأخذه فيه لومة 

الئــم، ويتامســك أمــام الفــن والزخــارف واملباهــج الدنيويــة.

تــذوق هــذه اللمســة اإلميانيــة الرائعــة يف قولــه: »إذا 

كان كل مــن يدافــع عــن وطنــه ويســتميت يف الدفــاع عــن 

مقدســاته إرهابيــاً، فأنــا أول اإلرهابيــني وأدعــو اللــه: اللهــم إن 

كان هــذا إرهابــا، فأحينــي إرهابيــاً وأمتنــي إرهابيــاً، واحــرين 
يف زمــرة اإلرهابيــني.«24

2 - العقيدة السليمة:

العقيــدة هــي أهــم القضايــا باتفــاق، وقضيــة القضايــا 

عــىل اإلطــالق، فهــي أصــل الديــن وأســاس امللــة، مــن أجلهــا 

والــرباء  الــوالء  الكتــب، وحصــل  وأنزلــت  الرســل  أُرســلت 

واملنــع والعطــاء، لــوال العقيــدة الســليمة لضاعــت األعــامل، 

وخابــت جهــود، وخــرت حــركات وانطالقــات، مــن منطلــق 

العقيــدة تحســن األعــامل، ويف ضوئهــا يســلم االتجــاه، وبهــا 

تؤثــر الدعــوة.

العقيــدة الصافيــة هــي حيــاة القلــب والضمــري، وروح 

مــن  عــىل  بــه  االهتــامم  يجــب  مــا  فــأول  والدعــوة،  العمــل 

ينصــب نفســه داعيــة إىل ربــه- وهــل املؤمــن إال داع وراٍع- 

هــو االعتنــاء البالــغ بالعقيــدة، وأخذهــا مــن الكتــاب والســنة 

وإجــامع األمــة، وفصلهــا عــن كل شــئ مدخــول يف العقيــدة، 

مدســوس يف اإلميــان.
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بأمــر  الفائــق  باهتاممــه  ُعــرف  القرضــاوي  الشــيخ  إن 

العقيــدة إميانــاً وإيقانــاً وبحثــاً ودراســًة، أمــا تبنيــه العقيــدة 

السليمة فهو غني عن الوصف، أما دراسته العقيدية فهي 

ناشــئة عــن شــعوره العميــق بــأن شــقة الخــالف املتســعة بــني 

الجامعات والفرق واألطياف اإلسالمية راجعة إىل خلل يف 

فهم العقيدة، ونقص يف بيانها، وتطرف يف رشحها، وخطأ 

يف نسبتها، فحدث ما حدث، من أجل ذلك أقبل الشيخ 

عــىل العقيــدة يوضــح مبادئهــا، ويــرح معاملهــا بأســلوب 

فهــو يف  والدالئــل،  والوســطية  عــىل املرونــة  قائــم  علمــي 

ذلــك وســط بــني حرفيــة الســلفية وعقليــة املاتريديــة، وقــد 

صــدرت لــه عــدة كتــب تتنــاول العقيــدة بحثــاً ورشحــاً، منهــا: 

1- اإلميــان والعبــادة. 2- وجــود اللــه. 3- حقيقــة التوحيــد. 

4- اإلميــان بالقــدر. 5- الشــفاعة. 6- موقــف اإلســالم مــن 

بــني  العقيــدة  7- فصــول يف  والــرؤى.  والكشــف  اإللهــام 

الســلف والخلــف.

وللشــيخ منهــج ممتــاز يف بحــث العقيــدة، ســلك فيــه 

العقــل  بــني  الجمــع  ومســلك  والوســطية  اليــر  مســلك 

باتــزان، وإذا ذهبنــا نذكــر منهجــه يف التعامــل مــع  والنقــل 

العقيدة تأصيالً وتفريعاً طال بنا املقام وضاق بنا الوقت.

تأثــري شــديد يف  لهــا  الســليمة  فالعقيــدة  وعــىل كل 

فــارس هــذا امليــدان  القرضــاوي  والشــيخ  الدعــوة،  حقــل 

أغــواره. ونــازل 

3 - الفهم الدقيق:

الفهــم والوعــي نعمــة مــن اللــه عظيمــة، يختــص بهــا مــن 

يشــاء مــن عبــاده، وقــد ســئل أمــري املؤمنــني ســيدنا عــيل بــن 

أيب طالــب: هــل عندكــم يشء مــا ليــس يف القــرآن؟ فقــال: 

والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة مــا عندنــا إال مــا يف القــرآن 
إال فهــام يعطــى رجــل يف كتابــه.25

إن الفهم السليم عظيم قدره، كبري شأنه يف اإلسالم، 

جليل أثره، كثري نفعه يف الحقل الدعوي والرتبوي.

وبذلــك يســتطيع الداعيــة املعرفــة مبــدى خطــورة واقــع 

األمة اإلسالمية واستفحال أمرها، ثم يصف الدواء الناجع، 

النفســية  األدواء  عــىل  ويقــيض  مناســبة،  بحلــول  ويــأيت 

والخلقيــة لــدى األمــة، ويورثهــا ملســة مــن الصحــة والعافيــة.

قــد أويت الشــيخ القرضــاوي مــن هــذا الفهــم الســليم 

النصيب األوفر، وقد تبني هذا يف كتاباته وخطبه ومواقفه 

الحكيمة الرشيدة، حيث يؤصل للدعوة اإلسالمية، ويقّعد 

تتنــر، ويحببهــا إىل  الدعــوة  مــا يجعــل  القواعــد  مــن  لهــا 

اإلنسان، ويُجهد نفسه فيام تحتاجه األمة من نواحي الدين 

والسياســة والثقافــة واألخــالق.

فكتبه يف الدعوة اإلسالمية والصحوة اإلسالمية وواقع 

األمة والتعامل مع القرآن والسنة خري شاهد عىل ما ذهبنا 

إليه من أن الشيخ له شان أميا شأن يف الفهم والبصرية.

4 - الخلق الحسن:

 من أبرز صفات الداعية الناجح أن يؤىت خلقاً حسناً؛ 

فإن الخلق الحسن خري كثري، وأحوج شيئ إليه هو الداعية 

اإلســالمية، فــإن الداعيــة املوفــق مــن يدعــو النــاس ال بعلمــه 

وخطبه وحسب؛ بل بصمته ووقاره وتعامله وسلوكه وخلقه 

وتقواه.

وقد أجمع من عرف الشيخ، والقاه، ودنا منه، وصحبه 

عىل أنه ذو خلق حســن، ذو طهارة وعفاف، ذو حلم وأناة، 

ذو مرونة وابتسامة.

يقــول الشــيخ أكــرم كســاب نقــالً عــن الدكتــور عــيل القــرة 

داغــي، وهــو أحــد تالمــذة الشــيخ: »عــارشت الشــيخ قرابــة 

يغتــاب أحــداً،  اللــه أين مارأيتــه يومــاً  ثالثــني عامــاً، ويعلــم 

وإذا ذُكــر أمامــه أحــد خصومــه، فــال يلبــث الشــيخ أن يغــري 

املوضــوع26.

5 - القلب الحي:

إن أحســن ما يكلل الدعوة بالنجاح والتأثري واالنتشــار، 

ويحولهــا إىل تيــار إميــاين ثائــر، هــو القلــب الحــي والضمــري 

اليقــظ، وهــو مــن عظيــم نعــم اللــه عــىل عبــاده، القلــب الحــي 

لــه والتفــاين يف  الحــق والحــب  يدفــع اإلنســان إىل قبــول 

ســبيله، ويدعــوه إىل تحقيــق اآلمــال واألهــداف، والبحــث 

عــن وســائل وأســاليب متطــورة تســاعده يف ذلــك.

و مــن أجــل ذلــك جــاء القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة 

مبــا ينــوه بالقلــب الحــي واإلنســان الــذي يحملــه بــني جنبيــه، 

كــام أُِديــَن مبــن مــات قلبــه وطــاش عقلــه، وعميــت بصريتــه، 

الَِّتــي يِف  الُْقلُــوُب  تَْعَمــى  َولَِكــْن  اأْلَبَْصــاُر  تَْعَمــى  الَ  [فَِإنََّهــا 
ــُدوِر. ] 27 الصُّ

الداعيــة إذا فقــد القلــب الحــي فقــد خــر كل شــيئ، 
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وإذا زىك قلبــه وأحيــا ضمــريه فقــد أويت خــرياً كثــرياً.

وقد يكون رس نجاح دعوة الشيخ القرضاوي وانتشارها 

يف العامل هذه املوهبة الفريدة، التي هي مصدر كل خري 

وبركة، ومرجع كل لطف وسعادة.

ومحارضاتــه،  كتبــه  يف  بإنصــاف  طرفــه  يــرح  فمــن 

ويتفكر يف املواضيع الدعوية التي يطرقها، والوسائل التي 

يتبناهــا، والنشــاطات التــي ميارســها، فــامذا يــرى؟ يــرى أن 

كل هــذه اإلنجــازات والنشــاطات واملآثــر نابعــة عــام يخفــق 

يف صــدره مــن قلــب حــي، وينبــض بــني ضلوعــه مــن ضمــري 

يقــظ، فللــه دره مــن إمــام وداعيــة.

6 - الثقافة الواسعة:

الثقافة الواسعة والتكامل املعريف هي أمى سالح 

الدعويــة،  املهــام  تأديــة  لــه يف  معــني  وأقــوى  للداعيــة، 

فالدعــوة بــدون علــم وثقافــة هــي حلــم مــن األحــالم ونــوع مــن 

األوهــام، وذلــك لوجــوه:

أن العامل أعرف بالله وحقوقه، وأكرث محبة له وتعظيامً   -1

لجنابــه ورجــاء لثوابــه وخوفــاً مــن عقابــه، فمــن كان باللــه 

ـَـا يَْخــَى  أعــرف كان منــه أخــوف، قــال اللــه تعــايل: [إمِنَّ

ــاَمُء. ]28، فمــن عنــده ثقافــة وعلــم  ــاِدِه الُْعلَ ــَه ِمــْن ِعبَ اللَّ

يخى الله حق خشيته لكامل معرفته به وامتالء قلبه 

بتعظيمــه ومحبتــه، ويــدرك مقاصــد الريعــة وغاياتهــا 

وحكمها وأرسارها، وكيف يدعو إىل الله من ال يعرفه؟ 

وكيــف يدعــو إىل اإلســالم مــن ال يفقهــه؟

الثقافة الواسعة النافعة تعصم صاحبها- بتوفيق الله-   -2

مــن اإلنحــراف والضــالل، وتحميــه مــن الوقــوع يف البــدع 

واملحدثــات والركيــات والضــالالت، وتحملــه عــىل 

تعظيــم الشــعائر والحرمــات، والتجــايف عــن املنكــرات 

واملوبقــات بخــالف مــن يفقــد الثقافــة الواســعة، فهــو 

قد يتورط يف شيئ من هذه املخالفات، ورمبا يتقرب 

إىل اللــه- عــىل زعمــه- بطريــق غــري مــروع، والداعيــة 

املجتمــع  لســالمة  الفقــري  العمــود  يشــكل  الــذي 

وصالحه قد يكون بدوره سبباً لفساده وخرابه بفقدان 

هــذه الثقافــة املتكاملــة.

فــإن الجاهــل باألمــور أو قليــل اإلدراك وضيــق الثقافــة   

عــن  وباملرجــوح  الفاضــل  عــن  باملفضــول  يشــتغل 

الراجح، ويهتم بشــيئ أكرث من الالزم، وكل هذا يعرقل 

مُتــدح عاقبتــه. يعرّضــه ملــاال  بــل  الدعــوي؛  املســري 

أن العلم نور يهدي إىل الحق وينري الطريق للسالكني،   -3

بــني اإلميــان والكفــر واملصلحــة واملفســدة  وبــه مييَّــز 

والخــري والــر، وعــىل قــدر علــم اإلنســان وفقهــه وقــوة 

بصريتــه وســعة أفقــه ومعرفتــه بالواقــع يكــون يف دعوتــه 

عــىل بصــرية، ويف أســاليبه الدعويــة عــىل طأمنينــة وثقــة.

وعــىل كل فالبــد للداعيــة أن يكــون واســع الثقافــة، آخــذا مــن 

الثقافــات الالزمــة بنصيب.

وقــد أكــون مــا أنصفــت املوضــوع حتــى أســتنري بــرأي 

ذالــك الداعيــة العمــالق، الــذي مــأل الدنيــا عمــالً وفضــالً، 

وجــدد معــامل الدعــوة ووهبهــا قوتهــا وحياتهــا، وهــو الشــيخ 

يوســف القرضــاوي، فقــد أوضــح معــامل هــذه الثقافــة، وأكــد 

حاجة الداعي إليها، وقد أبدع عند ما قال: »الدعوة عطاء 

وإنفــاق، ومــن مل يكــن عنــده علــم وال ثقافــة، كيــف يعطــي 

غــريه؟ وفاقــد الشــيئ ال يعطيــه، ومــن مل ميلــك النصــاب 
كيــف يــزيك؟«29

»ثقافــة  الشــهري  بــه  كتا مقدمــة  يف  الشــيخ  يقــول 

الداعية«: ولقد تبني يل أن الداعية يف حاجة إىل مجموعة 

الثقافــة   -2 اإلســالمية.  الثقافــة  هــي:1-  الثقافــات  مــن 

التاريخية. 3- الثقافة األدبية واللغوية. 4- الثقافة اإلنسانية. 

الواقعيــة. الثقافــة  العلميــة. 6-  الثقافــة   -5

هــذه  يتمثــل  أن  الناجــح  الداعيــة  مــن  واملطلــوب 

الثقافــات ويهضمهــا، ويكــون منهــا مزيجــاً جديــداً طيبــاً نافعــاً 

أشــبه شــيئ بالنحلــة التــي تــأكل مــن كل الثمــرات، ســالكة 

ســبل ربهــا ذلــالً لتخــرج منهــا بعــد ذلــك رشابــاً مختلفــاً ألوانــه 

للنــاس«30. فيــه شــقاء 

وإذا كان الشيخ يرى وجوب تسلح الداعية بهذا القدر 

مــن الثقافــة، فهــو أحــق بــأن يقــول هــذا القــول؛ فإنــه حامــل 

وفــن، الســيام يف  والتجديــد يف كل علــم  االجتهــاد  لــواء 

العلوم اإلســالمية والحقل الدعوي، وهو واســع االطالع يف 

العلــم والروايــة وطويــل البــاع يف البحــث والكتابــة ومشــهود 

لــه بالتقــدم واإلجــادة.

عــىل  تركيــز  مّنــا  فليكــن  بهــذا،  القائــل  هــو  كان  وإذا 

ثقافــة هــذا الداعيــة؛ بــل أســتاذ الدعــاة ومــريب األجيــال يف 
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ضــوء فكــره الدعــوي والتوجيهــي املتمثــل يف كتابــه »ثقافــة 

الداعيــة«:

1 - الثقافة اإلسالمية:

 وأوىل هــذه الثقافــات هــي الثقافــة اإلســالمية، ويعنــي 

الشــيخ بالثقافــة اإلســالمية: »الثقافــة التــي محورهــا اإلســالم 

مصــادره وأصولــه وعلومــه املتعلقــة بــه، املنبثقــة عنــه، وهــذا 

أمر منطقي، فإن الداعية الذي يدعو إىل اإلسالم، البد أن 
يعــرف: مــا اإلســالم الــذي يدعــو النــاس إليــه«؟ 31

للداعيــة  الالزمــة  الثقافــة اإلســالمية  أن  الشــيخ  ويــرى 

الكريــم  القــرآن  الثالثــة:  بالعلــوم  باإلملــام  أبعادهــا  تتكامــل 

اإلســالمي وأصولــه،  والفقــه  والســنة وعلومهــا،  وتفســريه، 

والتصــوف  الســليمة  العقيــدة  بعلــم  اإلعتنــاء  بجانــب 

. ملنضبــط ا

تــام عــن إلقــاء الضــوء عــىل مــا ميتــاز  ونحــن يف غنــى 

بــه الشــيخ القرضــاوي مــن رصيــد كبــري مغبــوط مــن الثقافــة 

اإلســالمية؛ فالنظــرة العابــرة إىل مؤلفاتــه وإنجازاتــه العلميــة 

تغنيــك عــن كل دليــل وبرهــان.

2 - الثقافة التاريخية:

بالثقافــة  الداعيــة  القرضــاوي اهتــامم  الدكتــور  يؤكــد   

التاريخية، فإن التاريخ- يف رأيه ويوافقه يف ذلك من سبقه 

من العلامء- »ذاكرة البرية وسجل أحداثها وديوان عربها، 

الثقافــة  واملهــم يف  عليهــا.«32  أو  لهــا  العــدل  والشــاهد 

التاريخيــة لــدى الشــيخ هــو تاريــخ اإلســالم واألمــة االســالمية 
بصفــة خاصــة وتاريــخ اإلنســانية بصفــة عامــة.33

ويــرى شــيخنا القرضــاوي حاجــة الداعيــة إىل الثقافــة 

التاريخيــة ألمــور:

األمــم وتاريــخ  أحــوال  آفاقــه، ويطلعــه عــىل  أنــه يوســع   -1

الرجــال، وتقلبــات األيــام بهــا وبهــم، فقــد يــرى اإلنســان 

بعــني بصريتــه كيــف تعمــل ســنن اللــه يف املجتمعــات 

بــال محابــاة والجــور؟ كيــف ترقــي األمــم وتهبــط؟ وكيــف 

تقوم الدول وتســقط؟ وكيف تنترص الدعوات وتنهزم؟ 

وكيــف تحيــا الحضــارات ومتــوت؟ وكيــف ينجــح القــادة 

يقــول  وتصحــو؟  الشــعوب  تنــام  وكيــف  ويفشــلون؟ 

اأْلَرِْض….] )الحــج46( يَِســريُوا يِف  القرآن:[أَفَلَــْم 

الديــن  إليــه  التاريــخ أصــدق شــاهد عــىل مايدعــو  أن   -2

فيهــا  تتجــىل  مــرآة مصقولــة  فهــو  قيــم ومفاهيــم،  مــن 

عاقبــة اإلميــان والتقــوى، ونهايــة الكفــر والفجــور، وجــزاء 

الشــاكرين لنعمــة اللــه، وعقوبــة الكافريــن بهــا، وكيــف 

يجنــي مــن يغــرس الخــري، ويحصــد مــن يــزرع الشــوك، 

الســابقني  بذكــر قصــص  الكريــم  القــرآن  ُعنــي  ولهــذا 

بليغــة، وعظــات  مــن عــرب  الغابريــن ملــا فيهــا  وتواريــخ 

حيــة….

الواقــع املاثــل،  مــا يعــني عــىل فهــم  التاريــخ كثــريا  أن   -3

والسيام إذا متاثلت الظروف وتشابهت الدوافع…….

وأكرث من ذلك أن بعض القضايا الحارضة لها جذورها 

التاريخية البعيدة األغوار، فمن مل يعرف أغوار ماضيها 

اإلســالم  بــني  فالصــدام  حارضهــا،  أرسار  يــدرك  مل 

واملســيحية يف هــذا العــرص ال يعــرف حــق املعرفــة مــا 

مل يعــرف رصاع الحــروب الصليبيــة، ومــا دفــع إليهــا مــن 

بواعــث وماصحبهــا مــن دمــاء، ومــا خلفتــه مــن آثــار، ومــا 
أســفرت عنــه مــن نتائــج…«34

أن بعض جوانب التغيري لها صلة وثيقة بعمل الداعية   -4

واهتامماتــه، وأعنــي الجانــب العقــيل أو الفكــري يف 

نشــأتها وتطورهــا، وأهــم  األديــان  تاريــخ  مثــل  التاريــخ، 

الشــخصيات والوقائــع املؤثــرة يف ســريها، ومــا آلــت 

إليــه يف النهايــة، ومثــل ذلــك: تاريــخ النحــل والفــرق…، 

تاريخ الفلسفات واملدارس الفكرية. تاريخ الحضارات 
الكــربى، والســيام الجانــب الثقــايف منهــا.«35

الفقهــي للتأريــخ  بعــد هــذا الكربيــت األحمــر والتحليــل  أَو 

القرضــاوي  التاريــخ  فقيــه  قريحــة  بــه  الــذي فاضــت  وآثــاره 

لــدى  التاريخيــة  الثقافــة  إبــراز معــامل  نُرانــا يف حاجــة إىل 

لــيك يأخــذ البحــث حقــه  أنــه  الشــيخ القرضــاوي؟ كال، إال 

مــن االهتــامم والبيــان يجــدر أن نقــول بــكل جــالء: إن الشــيخ 

القرضاوي له نظرة أصولية بعيدة األغوار يف دراسة التاريخ، 

التاريخيــة  التاريخيــة واألحــداث  فهــو ال يهمــه رسد الوقائــع 

الصغــرية والكبــرية، وال يقبــل عــىل التاريــخ بنهــم املؤرخــني 

الليــل،  الذيــن يجمعــون األحــداث كحاطــب  والقصاصــني 

ويطريونهــا كمســلامت ال تقبــل النقــاش، وإمنــا يقبــل عــىل 

التاريــخ إقبــال باحــث محايــد، إقبــال ناقــد منصــف، إقبــال 

ينقــل منــه مايصدقــه  إقبــال صــرييف خبــري،  مؤمــن بصــري، 
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النقــل الصحيــح ويؤيــده االســتقراء والواقــع، ويرفــض منــه مــا 

تكذبــه الحقائــق ويــرده العقــل الســليم، وهــذا البعــد الثقايف 

التاريخــي هــو الــذي أمــىل عليــه هــذه األقــوال:

التاريــخ صحيــح مائــة يف  »ليــس كل مــا تحويــه كتــب 

املائة، فكم حوت مراجع التاريخ من مبالغات وتشويهات، 

باألدلــة  باملوازنــة  أو  باالســتقراء  الثابتــة  الحقائــق  تكذبهــا 
الناصعــة يف مصــادر أخــرى.«36

»كــام يتعــرض التاريــخ للتحريــف والتشــويه يف تدوينــه، 

ويتعــرض لهــام أيضــا يف تفســريه، ويف عرصنــا هــذا نجــد 

األهــواء والعصبيــات والتيــارات الفكريــة تعمــل عملهــا يف 

تفســري التاريــخ وتوجيــه وقائعــه«37.

تأليــف »تاريخنــا  التاريخيــة دعتــه إىل  البصــرية  وهــذه 

املفرتى عليه« و »اإلخوان املسلمون 70 عاماً يف الدعوة 

والرتبيــة واالجتهــاد« والكتــب التاريخيــة األخــرى.

بعيــداً،  التاريخــي شــأواً  الفقــه  مــن  الشــيخ  بلــغ  فقــد 

يؤهله لتجديد التاريخ اإلسالمي، ويسد ذلك الفراغ الهائل 

والخلــل املنهجــي الكبــري، الذيــن يشــعر بهــام بــدوره.

وقد أشار يف مؤلفات عدة إىل أصول وضوابط تعمل 

يف اإلصاغة الجديدة السليمة للتاريخ.

3 - الثقافة األدبية واللغوية:

يؤكــد شــيخنا القرضــاوي عــىل رضورة تســلح الداعيــة 

بقســط كاف من هذه الثقافة، ويحدد نوعية هذه الرضورة 

بقوله: »وإذا كانت الثقافة الدينية الزمة للدعوة يف الدرجة 

األوىل، فإن الثقافة األدبية واللغوية الزمه له كذلك؛ ولكن 

األوىل تلزمــه لــزوم املقاصــد والغايــات، والثانيــة تلزمــه لــزوم 
الوسائل واألدوات.«38

وأضاف: »واألدب بشعره ونرثه وأمثاله وحكمه ووصاياه 

أســلوبه  ويجــرد  لســانه،  بــه  يثقــف  للداعيــة،  مهــم  وخطبــه 

الرائقــة  العبــارات  مــن  أبــواب  عــىل  ويقــف  ويرهــف حســه 

الســائرة  واألمثــال  والصــور املعــربة،  الفائقــة،  واألســاليب 

والحكــم البالغــة، ويفتــح لــه نافــذة عــىل الروائــع والشــوامخ، 

ويضــع يــده عــىل مئــات؛ بــل ألــوف مــن الشــواهد البليغــة 

التــي يســتخدمها الداعيــة يف محلهــا، فتقــع مــن القلــوب 
أحســن موقــع وأبلغــه.«39

اهتــامم  يوجــه  القرضــاوي  يوســف  الداعيــة  كان  وإذا 

مــن هــذه  بــدوره  الثقافــة األدبيــة فقــد حصــل  الدعــاة إىل 

الثقافــة عــىل قــدر ينحــت منــه شــخصية أديبــة فــذة، فقــد 

تقحــم -وهــو دون املراهقة-أبــواب األدب، وســلك شــعابه، 

وجال-وهــو يف زهــرة شــبابه-يف روضــة الشــعر وتنفــس يف 

أن  قبــل  الشــاعر  بالقرضــاوي  ُعــرف  القريــض، حتــى  باحــة 

ُعرف بالقرضاوي الفقيه، يقول الشيخ-ويقص علينا شغفه 

بــاألدب بأســلوب ماتــع-: »وقــد بــدأت أنظــم القــراءة يف غــري 

الكتب املقررة التي مل تعد تشبع نهمي أو متأل فراغ وقتي 

وحدهــا، فــكان عنــدي وســيلتان لذلــك:

التــي  بطنطــا،  الكتــب  دار  وســيلة  األوىل:  الوســيلة 

كــدت أصبــح مــن روادهــا الدامئــني، ألقــرأ فيهــا كتب األديب 

الشهري مصطفى لطفي املنفلوطي، الذين كان أدبه أحب 

إىل قلــوب الشــباب وعقولهــم مــن غــريه لسالســته وتدفقــه 

وعذوبته وللموضوعات التي يطرقها، كام يف كتابه الشهري 

»النظرات« بأجزائه الثالثة، وكام يف القصص التي ترجمها 

بأســلوبه الخــاص مثــل العــربات… وكــام كنــت أقــرأ ألديــب 

طنطــا مصطفــى صــادق الرافعــي وحــي القلــم وأوراق الــورد 

أمــني  لطــه حســني والعقــاد وأحمــد  أحيانــا  وأقــرأ  وغريهــا، 

والزيــات وغريهــم….

الثانيــة: اســتئجار كتــب معبنــة لقراءتهــا يف  الوســيلة 

أيــام معــدودة، وردهــا إىل املكتبــة، وقــد كانــت يف طنطــا 

مكتبــة جعلــت ذلــك مهمتهــا، وســمت نفســها اســام داال 

عــىل ذلــك، وهــي »مكتبــة فــك األزمــة« يف شــارع درب األثــر 
بطنطــا.«40

أن  كهــذا، ال عجــب  األدبيــة مرقــة  بدايتــه  رجــال  إن 

تــؤول نهايتــه األدبيــة والنضــج األديب إىل مــا نشــاهده اليــوم، 

النــاس يف كل مــكان. ويشــاهده 

ودون شــك نقــول: إن الشــيخ القرضــاوي أديــب فــارع 

القامــة، وشــاعر موهــوب بــارع الفكــر واملعنــي والتصويــر.

أديب نحت لنفسه األسلوب الرشيق، األسلوب اللبق 

القــارئ واملخاطــب، الخاطــب  األمثــل، األنفــذ يف قلــب 

لــوده، الكاســب لقلبــه، اآلخــذ بلبــه، فهــو داعيــة حــي، داعيــة 

بصــري بــرضورات الدعــوة، فهــو يعمــل بــكل اآلليــات الدعويــة 

الفاعلــة يف املجتمــع اإلنســاين.
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فقــد أملّ باللغــة بدافــع نفــي إملامــاً جيــداً، ثــم خــاض 

يف غامر الدعوة، فوظف لغته وأدبه، وسخر جميع مواهبه 

ومؤهالتــه لصالــح الدعوة.

مــن  كتبــه واســتمع إىل أي كلمــة  مــن  كتــاب  خــذ أي 

كلامتــه تجــد البيــان الصــايف املعســول املضّمــخ بالكلــامت 

املنتقــات، والفقــرات النرثيــة املحكمــة الصياغــة، والقطــع 

الســاحرة، والتعابــري اآلخــذة بحجــز القــارئ واملســتمع، تجــد 

ثنايــا  يفــوح عبــريه وتشــذو نفحاتــه الذكيــة مــن  البيــان  هــذا 

كتاباتــه وخطاباتــه. فللــه دره مــن إمــام داعيــة وأديــب عبقــري.

4 - الثقافة اإلنسانية:

العلــوم  عــىل  اإلنســانية  والعلــوم  الثقافــة  تُطلــق 

االجتامعيــة والنفســية واالقتصاديــة والفلســفية واألخالقيــة، 

يــرى شــيخنا القرضــاوي رضورة إملــام الداعيــة بهــذه العلــوم، 

أســباب: لعــدة  وذلــك 

موضوع الدعوة والعلوم اإلنسانية واحد وهو اإلنسان.  -1

اإلملــام بهــذه العلــوم يعــني عــىل فهــم النــاس واالطــالع   -2

عىل مزاجهم ووجهاتهم، وبخاصة الذين ميلكون هذه 

الثقافــة، والداعيــة مأمــور أن يخاطــب النــاس عــىل قــدر 

عقولهم وال يستطيع ذلك ما مل يكن بينه وبينهم جر 

مشــرتك مــن الثقافــة، يقــرب املســافة ويزيــل الفجــوة.

أن لهــذه العلــوم يف كثــري مــن األحيــان رشــحات ضــارة   -3

تنفثهــا يف شــتى  الثقافــة املعــارصة، وســموما  عــىل 

الجاالت، ال يكاد يسلم منها كتاب أو مجلة أو صحيفة 

هــذه  مصــادر  يعــرف  ومــن مل  أو غريهــا،  إذاعــة،  أو 

الرشــحات والســموم مل يســتطيع أن يقاومهــا بأســلوب 
علمــي رصــني.41

إذا كان الشيخ قائل هذا القول، فقد أعطاه حقه من ناحية 

التطبيــق والعمــل، فهــو ال يرمــي بالشــيئ جزافــاً، وال يقــول 

عــن فــراغ؛ وإمنــا لــه رصيــد عمــيل وســلوك تطبيقــي لــكل مــا 

يقولــه ويكتبــه.

فحســبك  القرضــاوي  لــدى  اإلنســانية  الثقافــة  أمــا 

الباحثــني يف االقتصــاد اإلســالمي  دليــالً كونــه مــن دعائــم 

النطالقــه  والســاعني  ومنافعــه،  معاملــه  عــن  والكاشــفني 

وتطبيقــه.

وكذا اعتناؤه بالجانب الخلقي والنفي واالجتامعي، 

وإبــراز أسســها ومحاولــة تحســينها والتفطــن ملــا يؤثــر فيهــا 

مــن خــالل كتبــه وخطبــه  يتجــىل ويظهــر  بــه، والــذي  وتتأثــر 

يغنيــك عــن عنــاء البحــث وإقامــة الدليــل عــىل ذلــك.

5- الثقافة العلمية:

واملــراد بهــا كل علــم قائــم عــىل املالحظــة والتجربــة، 

الفيزيــاء والكيميــاء  خاضــع للقيــاس واالعتبــار، مثــل علــوم 

واألحيــاء والجيولوجيــا والفلــك والتريــح والطــب وغريهــا.

يــرى الشــيخ أن الداعيــة يف حاجــة إىل اإلملــام امليــّر 

هــذه  والتعمــق يف  التوســع  لــه  يريــد  وال  الثقافــة،  بهــذه 

العلــوم42، الشــيخ يــرى أن هــذه العلــوم تعــني الداعيــة عــىل 

فهم الحياة املعارصة، وإثبات بعض املعتقدات والحقائق 

الدينيــة، ويُطلعــه عــىل بعــض آراء مزيفــة شــائعة يف كتــب 

أخــرى،  فوائــد جمــة  العلــوم  لهــذه  أن  كــام  العلــوم،  هــذه 

يســتطيع الداعيــة االنتفــاع بهــا يف مجالــه الدعــوي.

أمــا الثقافــة العلميــة لــدى الشــيخ القرضــاوي فقــد أخــذ 

منها شدواً مناسباً ميَّكنه من استغاللها يف الحقل الفقهي 

والدعــوي، والتوصــل إىل اتخــاذ موقــف مقبــول ورأي ســديد 

فيام يتعلق بالفقه والدعوة والحياة.

6 - الثقافة الواقعية:

هــذه سادســة الثقافــات التــي يراهــا الشــيخ القرضــاوي 

الزمة ملن يحرص عىل العمل الدعوي والرتبوي؛ ويفرها 

بقوله: »وهي الثقافة املستمدة من واقع الحياة الحارضة، 

ومــا يــدور بــه الفلــك يف دنيــا النــاس اآلن يف داخــل العــامل 
اإلســالمي ويف خارجه.«43

الداعيــة  يكفــي  »فــال  وإنصــاف:  حيــدة  بــكل  ويقــول 

أن يكــون قــد حصــل العلــوم اإلســالمية، وجــال يف مراجــع 

األدب واللغــة والتاريــخ، وأخــذ بحظــه مــن العلــوم اإلنســانية 

ومــن العلــوم التجريبيــة؛ ولكنــه مــع هــذا كلــه ال يعــرف عاملــه 

نظــم، ومــا يســوده  مــن  فيــه، ومايقــوم عليــه  يعيــش  الــذي 

مــن مذاهــب، ومــا يحركــه مــن عوامــل، ومــا يصطــرع فيــه مــن 

املحيــط  مــن  الكبــري  اإلســالمي  وطنــه  وبخاصــة  متاعــب، 

إىل املحيــط بآالمــه وآمالــه وأفراحــه ومآســيه ومصــادر قوتــه 

وعوامــل ضعفــه، وبعــد ذلــك وطنــه الصغــري وبيئتــه املحليــة 

ومايســودها مــن أوضــاع وتقاليــد، ومــا تقاســيه مــن رصاعــات 

ومشــكالت، ومايشــغل أهلهــا مــن قضايــا وأفــكار.«
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مــن  يعــرف  مــامل  دعوتــه  يف  ينحــج  ال  الداعيــة  »إن 

يدعوهــم حتــى يعــرف كيــف يدعوهــم، ومــا ذا يقــدم معهــم 
يؤخــر.«44 ومــاذا 

الثقافة الواقعية الالزمة للداعية تعني عند القرضاوي 

إملام الداعية مباييل:

واقتصاديــاً  اإلســالمي سياســياً  العــامل  واقــع  معرفــة   -1

وثقافيــاً. وجغرافيــاً 

كاليهــود  لإلســالم،  املعاديــة  القــوى  واقــع  معرفــة   -2

املؤسســات  وكذلــك  لشــيوعية،  وا والصليبيــني 

. ملأســونية كا ملشــبوهة  ا

معرفــة واقــع األديــان املعــارصة كاليهوديــة والنرصانيــة   -3

والبوذيــة. والهندوكيــة 

معرفة واقع املذاهب السياسية املعارصة كالشيوعية   -4

واالشرتاكية.

معرفة واقع الحركات اإلسالمية املعارصة.  -5

معرفــة واقــع الفــرق املنشــقة عــىل اإلســالم، كالبهائيــة   -6

والبابيــة.
معرفة البيئة املحلية التي يعيش فيها الداعية.45  -7

والشيخ القرضاوي بصفته رجل دعوة وصاحب رسالة 

يتمتــع بثقافــة واســعة بواقــع الحيــاة التــي يعيشــها هــو وأمتــه 

اإلسالمية، وواقع املجتمع الذي يعيشه الناس ما بني فرق 

وجامعــات، واألحــداث والثــورات والتقلبــات التــي يشــهدها 

العــامل يف هــذا العــرص، كــام أنــه عــىل درايــة تامــة بــآالم األمــة 

وأحزانهــا وأفراحهــا وأتراحهــا ومصائبهــا ونكباتهــا ورصاعتهــا 

ومشكالتها.

إن الثقافــة الواقعيــة واتســاعها لــدى الشــيخ أمــر موثــوق 

أثــرى املكتبــة  فهــو  والعــدو،  الصديــق  لــه  يقــر  بــه، وشــيئ 

إطاللــة  بهــا  يتــم  التــي  الواقعيــة  الثقافــة  بــرتاث  اإلســالمية 

مذاهــب،  مــن  ومايســودها  الدنيــا  واقــع  عــىل  موســعة 

فــراغ، ومــا  تيــارات، ومــا ينقصهــا مــن  ومايتحــرك فيهــا مــن 

تتطلبــه مــن نظــام جديــد، فهــو صاحــب »االجتهــاد املعــارص 

الربــا  هــي  البنــوك  فوائــد  و«  واإلنفــراط«  االنضبــاط  بــني 

العــريب«  الوطــن  وهمــوم  اإلســالمية  و«الصحــوة  الحــرام« 

و«أيــن الخلــل،« و«أولويــات الحركــة اإلســالمية يف املرحلــة 

لوجــه« و«رشيعــة  والعلامنيــة وجهــاً  القادمــة« و«اإلســالم 

اإلســالم صالحــة للتطبيــق يف كل زمــان ومــكان« و »ظاهــرة 

الغلو يف التكفري« و«املسلمون والعوملة« و«جيل النرص 

الثانيــة« و«القــدس قضيــة كل  النكبــة  املنشــود« و«درس 

تكــون  مــن كتــب قيمــة كيــرثة تصلــح ألن  مســلم«، وغريهــا 

مرجعــاً هامــاً يف الثقافــة اإلســالمية والواقعيــة.

حصيلــة الــكالم أن الشــيخ الدكتــور يوســف القرضــاوي 

يعيــش  األعــامل،  األفــكار، واقعــي  داعيــة واقعــي، واقعــي 

التــي لهــا أصالــة وواقعيــة يف املبــادئ  يف الواقــع ولألمــة 

والثوابــت والــرؤى واألفــكار.

خامتة

ويف نهاية املطاف يجدر اإلشارة إىل أهم ما ييل:

مواهــب 	  القرضــاوي  الشــيخ  رزق  ســبحانه  اللــه  إن 

ومؤهــالت التجتمــع عــادة يف إنســان واحــد، فهــو فقيــه 

قديــر  ومؤلــف  الصــدر  منــرح  لبــق  وداعيــة  ضليــع 

وباحــث متمكــن وخطيــب محلــق وشــاعر موهــوب وناثــر 

الســمع والبــرص. فــذ ومجاهــد مغــوار وواعــظ ســاحر ملــؤ 

إن الشــيخ ميتلــك مواهــب دعويــة بــارزة تجعلــه الداعيــة 	 

االتجــاه  عاملــي  والرســالة،  الفكــر  عاملــي  العاملــي، 

بتأثريهــا  وأقــر  اآلفــاق،  دعوتــه  طبقــت  واالنتشــار، 

والعــدو. الصديــق  وانتشــارها 

ومــن املؤهــالت الدعويــة البــارزة لــدى الشــيخ إميانــه 	 

الدقيــق  والفهــم  الســليمة،  والعقيــدة  الثائــر،  القــوي 

الحــي  والقلــب  الحســن،  والخلــق  الرشــيد،  والوعــي 

النابض، والعقل الحصيف الحاسم، والضمري اليقظ، 

والثقافــة الواســعة وتوظيــف جميــع الوســائل املروعــة 

القدمية والحديثة، بهذا التكامل املوهبي والوسائيل 

تكللــت دعوتــه بنجــاح قيــايس وقبــول عــام مغبــوط يف 

العــامل كلــه.

الوســطية والتبشــري والتيســري والشــمول والتجديــد أبــرز 	 

ســامت لدعــوة الشــيخ القرضــاوي.

إن الشيخ القرضاوي يعري يف نشاطاته الدعوية أهمية 	 

فاألهــم  األهــم  فيقــدم  واألفضليــة،  باألولويــة  قصــوى 

واألفضــل فاألفضــل؛ مــام جعــل دعوتــه أكــرث اســتجابة 

للواقــع وأكــرث انســجاماً مــع طبيعــة اإلســالم.
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 نظرية األسلوب يف ضوء علم اللغة الحديث 
قراءة يف مقولة جورج بيفون وأثرها يف العلامء املتأخرين

الدكتور عبد القادر شارف
كلية اآلداب واللغات – قسم اللغة العربية، جامعة حسيبة بن بوعيل – الشلف – الجزائر

نــال األســلوب حظـًـا وافــرًا مــن الدراســة يف الــرتاث العــريب 
وتحــدث عنــه علــامء كثــريون، فــكان يعنــي عندهــم الكيفيــة 

نــرثا،  التــي يشــكل بهــا املتكلــم كالمــه ســواء كان شــعرا أو 

وهذه الكيفية أو الطريقة هي التي يسلكها األديب للتعبري 

عــامَّ يجــول يف ذهنــه مــن أفــكار ومعــان، ومــا يختلــج يف قلبــه 

مــن مشــاعر وأحاســيس، فاألســلوب مجموعــة مــن األلفــاظ 

يأيت بها الكاتب يف نظام معني أو نسق يصطفيه ملا يجد 

العربيــة  البهــاء والرونــق، ولغتنــا  الجــامل وعنــارص  فيــه مــن 

فائقــة القــدرة، تزخــر بــرثوة مفرداتيــة هائلــة، مُتَكــن األديــب أن 

يختــار مــن مفرداتهــا مــا يشــاء، وينظمهــا بالطريقــة التــي يريــد 

ليعــرب عــن أدق املعــاين وأصــدق املشــاعر.

وقــد أوضحــت أغلــب الدراســات الحديثــة مفهومهــا 

بيفــون)1(  جــورج  الكونــت  تعريــف  مــن  انطالقًــا  لألســلوب 

لســببني هــام: أوالهــام، إدانــة بيفــون لفكــرة طبقيــة األســلوب 

أفالطــون  تعريــف  وضــع  ـه  أنَـّ وثانيهــام،  القدامــى،  عنــد 

لألســلوب نصــب عينــه، فقــد عــرَّف أفالطــون األســلوب بأنَّــه 

الشــخصية)2(. بالســمة  شــبيه 

فانتهــى بيفــون يف ذلــك إىل أنَّ األســلوب هــو الرجــل 

محــاوال مــن خاللــه ربــط قيمــه الجامليــة بخاليــا التفكــري الحيَّــة 

التــي يســتعريها املقلــدون عــادة مــن املبدعــني دون إدراك 

)3(، وقــد صــدر عــن  حقيقــي لقيمهــا أو اســتغالل جيدهــا 

ِ أن تنتزع املعارف واألحداث  املسدي قوله: “ إنَّ من الهنيِّ

واملكتشفات أو أن تُبدل، بل كثريًا ما ترتقى إذا ما عالجها 

تلــك األشيـــاء هــي  مــن صاحبهــا، كل  أكــرث مهــارة  َمــْن هــو 

ا األســلوب فهو اإلنســان َعيُْنُه،  خارجة عن ذات اإلنســان، أمَّ

لذلــك تعــذر انتزاعــه أو تحويلــه أو ســلخه”)4(.

مــن خــالل هــذا النــص يتضــح أنَّ األفــكار عنــد بيفــون 

تشكل وحدها عمق األسلوب املكّون من النظام والحركة، 

بهــذا  وبيفــون  التفكــري،  آليــة  يشــكالن  وحدهــام  فهــام 

املنحــى يكــون قــد التقــى مــع مــا أقــرَّه ابــن خلدون)-808هـــ( 

يتجســد  مفهومــا ذهنيــا خالصــا  لألســلوب  أعطــى  الــذي 

اللغــة وطبيعــة  الجاريــة وفــق ســنن  اللغويــة  الرتاكيــب  يف 

الناطقــني بهــا، حيــث يقــول: “إنَّــه )أي األســلوب(عبارة عــن 

الــذي تنســج فيــه الرتاكيــب”)5(. املنــوال 

وقــد تــردد ذكــر تعريــف بيفــون لألســلوب مئــات املــرات 

انتقــال  مــن ســياقه إىل  اقتطاعــه  بأشــكال مختلفــة، وأدى 

مشــكلة األســلوب إىل نطــاق علــم النفــس الفــردي، وجعــل 

مقولــة األســلوب تشــري إىل شــخصية مؤلــف النــص وخواصــه 

الفــردي  األســلوب  تحليــل  فــإنَّ  األمــر  وبطبيعــة  النفســية، 

والخــواص األســلوبية املتعينــة ملؤلــف محــدد أمــر منطقــي 

األســلوب  بــني  املتبادلــة  العالقــة  إقامــة  أنَّ  إال  ومــروع، 

ووقائع حياة املؤلف أو مالمحه الفردية املادية أو النفسية 

عــىل  يعتمــد  أســلويب  تصــور  إقامــة  فــرتة طويلــة  عــاق  قــد 

مقــوالت علــم اللغــة مــن ناحيــة، وتقديــر باحــث األدب مــن 

ناحيــة أخــرى )6(.

وقــد كان ملقولــة بيفــون هــذه أثــر واضــح يف كثــريٍ ِمَمــن 

جــاءوا بعــده، فتبناهــا شــوبنهاور)7( فعــرّف األســلوب بكونــه 

ثــم صاغهــا، فقــال: “  )8(، ومتثلهــا فلوبــري)9(  الفكــر  مالمــح 

يًعتــرب األســلوب وحــده طريقــة مطلقــة يف تقديــر األشــياء” 

)10(، وكذلك فعل ماكس جوب إذ قال: “ إنَّ جوهر اإلنسان 

كامــن يف لغتــه وحساســيته “ )11(.

ثــم حــاول ميشــال ريفاتــري)12( تحديــد مفهــوم األســلوب 
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انطالقــا مــن هــذه املقولــة، مســتخدماً املنهــج العلمــي يف 

الدراســة، ومنتهيــاً إىل أنَّــه علــم يُعنــى بدراســة أســلوب اآلثــار 

األدبيــة دراســة موضوعيــة، تنطلــق مــن اعتبــار النــّص األديب 

بنية ألسنية تتحاور مع السياق املضموين تحاوراً خاصاً)13(.

ويقــدم ريفاتــري يف كتابــه )األســلوبية البنيويــة( تعريفــاً 

ـق عليــه،  بعــد ذلــك رشحــه وعلَـّ يتــوىل  محــدداً لألســلوب 

فيقول: “يفهم من األسلوب األديب كل شكل مكتوب فردي 

ذي قصــد أديب أي أســلوب مؤلــف مــا أو باألحــرى أســلوب 

عمــل أديب محــدد ميكــن أن نطلــق عليــه الشــعر أو النــص 

وحتــى أســلوب مشــهد واحــد “)14(، ويعلــق املؤلــف نفســه 

عــىل تعريفــه بقولــه: “إنَّ هــذا التعريــف محــدود للغايــة وكان 

مــن األفضــل أن نقــول بــدال مــن )شــكل مكتــوب()كل شــكل 

دائم(، حتى يشــمل اآلداب الشــفاهية التي ال تســتمر نتيجة 

للحفاظ املادي عليها كشــكل نيص متكامل فحســب، بل 

بوجود خواص شكلية فيها تجعل من امليسور فك شفراتها، 

مثل: االفتتاحية املوسيقية بطريقة منظمة ومستمرة، وقابلة 

ألن نتعرف عليها بالرغم من أي تنويعات أو أخطار يف طريقة 

ــا قولــه: )ذو  عزفهــا أو تفســريها مــن مختلــف القــراء”)15(، أمَّ

قصــد أديب( فــال يشــري يف هــذه الحالــة إىل مــا أراد املؤلــف 

أن يقوله، وال يهدف إىل التمييز بني األدب الجيد والرديء، 

د تــدّل عــىل أنَّــه ينبغــي  ولكنَّــه يعنــي أن خــواص النــص املحــدَّ

اعتبــاره عمــالً فنيــاً، وليــس مجــرد تعاقــب كلــامت، مــن هــذه 

الخــواص شــكل الطباعــة، وشــكل الــوزن، وعالمــات األجنــاس 

األدبيــة، والعناويــن الفرعيــة، مثــل: روايــة أو قصــة أو حتــى 

ظهــوره يف الوقــت الحــارض يف مجموعــات معينــة قصصيــة 

أو مرحيــة أو شــعرية )16(.

ويحــيص صــالح فضــل يف كتابــه: )علــم األســلوب( مــا 

يزيد عن ثالثني تعريفاً لألسلوب، بيد إنَّه يرجح أنَّ األسلوب 

هو محصلة مجموعة من االختيارات املقصودة بني عنارص 

اللغــة القابلــة للتبــادل)17(، مبعنــى أنَّ األســلوب املختــص 

بكاتــب معــني دون ســواه هــو انتقــاء ذلــك الكاتــب لرتكيبــات 

خاصــة أو جمــل معينــة أو مفــردات دون ســواها ِمــامَّ يكشــف 

عــن مــزاج الكاتــب ورؤيتــه وأســلوب تفكــريه.

فهــذا موريــه يؤكــد أنَّ األســلوب بالنســبة لنــا هــو “موقــف 

من الوجود، وشكل من أشكال الكينونة، وليس يف الحقيقة 

شــيئا نلبســه ونخلعــه كالــرداء، ولكنَّــه الفكــر الخالــص نفســه 

والتحويــل املعجــز لــيء روحــي إىل الشــكل الوحيــد الــذي 

ميكننــا بــه تلقيــه وامتصاصــه “ )18(، وذاك ســيدلري يــرى أنَّ 

األسلوب هو “ طابع العمل اللغوي وخاصيته التي يؤديها، 

وهــو أثــر عاطفــي محــدد يحــدث يف نــص مــا بوســائل لغويــة، 

وعلم األسلوب يدرس ويحلل وينظم مجموعة الخواص التي 

ميكن أن تعمل، أو تعمل بالفعل يف لغة األثر األديب ونوعية 

تأثريهــا والعالقــات التــي متارســها التشــكيالت الفعالــة يف 

العمل األديب “ )19(، واآلخر روالن بارت )20( يرى أنَّ األسلوب 

“ ظاهرة ذات طبيعة البذور بهدف إىل نقل الحالة واملزاج 

ليســتزرعها الكاتب يف نفس القارئ “ )21(.

ويــرى الناقــد الفرنــي بيــار جــريو)22( أنَّ األســلوب هــو 

“ وجــه للملفــوظ، ينتــج عــن اختيــار أدوات التعبــري وتحــدده 

طبيعــة املتكلــم أو الكاتــب “ )23(.

هــو  األســلوب  أنَّ  يــرى  هــذا  نصــه  خــالل  مــن  فجــريو 

ألــوان يصطبــغ بهــا الخطــاب ليصــل عــن طريقهــا  مجموعــة 

إىل إقناع القارئ وإمتاعه، وشدَّ انتباهه، وإثارة خياله، فهو 

مظهــر القــول الــذي ينجــم عــن اختيــار وســائل التعبــري والتــي 

بدورهــا تحددهــا مقاصــد املتكلــم، أو الكاتــب وطبيعتــه، 

وهــذه عــودة لصلــة األســلوب باالنتقــاء حــرصاً مــع أنَّ االنتقــاء 

ِمــامَّ مييِّــز الفنــون عامــة، وهــو املنحــى الــذي عــربَّ بــه جــون 

دوبــوا )J. Dubois()24( حــني عــرف األســلوب بأنَّــه “الشــارة 

)Marque( الدالة عىل فردانية الذات يف الخطاب” )25(.

تنحــوا إىل تعريــف  أخــرى  وهنــاك تصــورات أســلوبية 

األســلوب دون اعتبــار ملصــدره وال تلقيــه، بــل كــيء ماثــل 

يف النــص نفســه، لكــن عــىل أســاس أنَّــه عنــرص إضــايف يتــم 

تزيــني النــص بــه كحليــة لشــكله وصياغتــه فيصبــح األســلوب 

هــو القــرة التــي تلــف لُبًّــا مــن الفكــر أو التعبــري املوجــود مــن 

قبل أو زينة تضاف إىل النَّواة األساسية للقول، ومن مناذج 

هذا املفهوم تعريف ستاندال)26(: “األسلوب هو أن تضيف 

إىل فكــر معــني جميــع املالبســات الكفيلــة بأحــداث التأثــري 

الــذي ينبغــي لهــذا الفكــر أن يحدثــه”)27(.

ومعنــى هــذا الــكالم أنَّــه يســلم بوجــود فكــر معــني قبــل 

تجســده يف كلــامت، فاألســلوب إذن يصبــح إضافــة تقــوم 

بوظيفــة ال تتصــل بالجــامل بــل عــىل وجــه التحديــد بالفعاليــة 
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والتأثــري.

املميّــزة  البصمــة  هــو  األســلوب  أنَّ  يتضــح  هنــا  ومــن 

للمبــدع التــي تعكــس فكــره وشــخصيته ومشــاعره وصفاتــه، 

النواحــي  عــن  النــص  يعكســها  التــي  الصــورة  أيضــاً  وهــو 

املختلفــة للمبــدع، ويف هــذا املنحــى نــرى هرنيــش بليــث 

هــو  نظــره-  - يف  الربــط  وهــذا  بصاحبــه،  األســلوب  يربــط 

املفهــوم التعبــريي التكوينــي لألســلوب)28(، وعــىل الشــاعر 

أن يكيــف خطابــه حســب األوضــاع واملقامــات االجتامعيــة، 

وتكييفــه هــذا لــدى عبــد الســالم املســدي ليــس اصطناعــا، 

ألنّه “عفوي قلَّام يصطحبه الوعي املدرك”)29(، واألساليب 

عند الشــاعر الواحد تتاميز طبقاً للموقف الذي يكون فيه، 

ولكــنَّ االجتامعــي الــذي يربــط الشــعر بوعــي الطبــع، يلغــي 

التكلــف واألخــذ يف األســلوب، وبذلــك فــإنَّ األســلوب ناتــج 

عــن التمييــز الواعــي بــني الطبقــات االجتامعيــة يتحــوَّل بفعــل 

التلقائيــة العفويــة )االســتعداد( يف  مــا يشــبه  العــادة إىل 

اختيــار الكلــامت والجمــل املكّونــة لألســلوب كأداة جامليــة 

/ إبالغيــة، يختارهــا الشــاعر طريقــة ومذهبــاً لــه.

وعليــه فــإّن تعريــف بيفــون لألســلوب قــد تــرك أثــرا بالــغ 

األهميــة يف تغــريِّ نظــرة الدارســني الغربيــني، وهــذا األثــر مل 

يقتــرص عــىل الغــرب فقــط، بــل وجــد منفــذا لــه عنــد العــرب، 

فأغلــب الدراســات العربيــة الحديثــة لألســلوب ربطــت بينــه 

وبــني منشــئه.

بــاب  مــن  األســلوب  يفهــم  ــايب  الشَّ أحمــد  فاألســتاذ 

داللــة اللفــظ عــىل معنــاه، أي أنَّــه مرحلــة تاليــة لفكــر الشــاعر، 

ألفاظــاً  يكــون  أن  قبــل  فيقــول: “إنَّ األســلوب معــاٍن مرتبــة 

منّســقة، وهــو يتكــوَّن يف العقــل قبــل أن يجــري بــه اللســان 

أو يجــري بــه القلــم” )30(.

إّن األســلوب كــام يســميه أحمــد الشــايب )التنســيق( 

هــو وســيلة الشــاعر يف صــوغ الداخــل وكشــفه، وقــد يكــون 

الشــايب متأثــراً يف هــذه الرؤيــة بعبــد القاهــر الجرجــاين)-

471هـ(؛ الذي يرى أنَّ األسلوب “رضب من النظم والطريقة 

فيــه” )31(، فــام يرّســخ يف الذهــن النقــدي هــو املعنــى الــذي 

يفــرض تركيبــاً خاصــاً وصــورة مخصوصــة، والبديــل األســلويب 

هو شــعرية النص)32( التي يكون فيها الشــكل ذاته املعنى، 

حيث يقول يف هذا املضامر: “وأخريًا نجد العبارة اللفظية 

التــي قــد تســمى األســلوب، وهــي الالزمــة لنقــل وإظهــار مــا 

يف نفــس األديــب مــن تلــك العنــارص املعنويــة ... ومــن هنــا 

نســتطيع أن نعــرِّف األدب بأنَّــه الــكالم الــذي يعــرب عــن العقــل 

والعاطفــة “)33(.

ويواصــل أحمــد الشــايب يف ربــط األســلوب بشــخصية 

ـه أداتــه الجامليــة يف التأليــف والتعبــري عــامَّ يف  الشــاعر، إنَـّ

داخله، إذ يقول: “إنَّ أسلوب الكاتب أو الشاعر أو الخطيب 

نتيجة طبيعية ملواهبه وصورة لشخصيته هو، وإذاً ال ميكن 

أن يكون صادقاً قوياً ممتازاً إال إذا استمّده من نفسه وصاغه 

بلغته وعبارته دون تقليد سواه من األدباء، ألنَّ كل األسلوب 

صــورة لصاحبــه تبــنيِّ طريقــة تفكــريه وكيفيــة نظرتــه لألشــياء 

وتفسريه لها، وطبيعة انفعاالته، فالذاتية هي أساس تكوين 

األسلوب “)34(.

ويرتتــب عــن هــذا أنَّ أصــل األســلوب هــو الطبــع غــري 

الخــرايف، مجّســداً يف مبــديئ املوهبــة واالســتعداد، كــام 

ـه صنعــة مضافــة تنفــي أن يكــون الشــاعر راويــة ألســاليب  أنَـّ

الخــرايف، وتؤكّــد اختيــاره ووعيــه وحضــوره، وكلّهــا معــامل ال 

مجــال فيهــا لألخــذ أو التقليــد أو الرقــة. 

واألســتاذ أمــني الخــويل يف كتابــه )فــن القــول( يهــدف 

إىل التجديد يف ميدان البحث البالغي وربطه باملباحث 

الحديثــة يف األســلوب عنــد الغربيــني، فعمــد املؤلــف إىل 

الربــط بــني الشــخص وأســلوبه)35(، ومــا قيــل عــن الشــايب 

يقــال عــن الخــويل.

وقــد حــاول األســتاذ أحمــد حســن الزيــات هــو اآلخــر أن 

يُعرَِّف األسلوب من خالل كتابه )ِدفَاٌع َعِن البَالَغِة(، فحاول 

فيه الجمع بني الرتاث البالغي القديم وحصيلة الدراسات 

املتعلقــة باألســلوب عنــد الغــرب، فــرأى أنَّ األســلوب ليــس 

ــا هــو مركــب فنــي  هــو املعنــى وحــده، وال اللفــظ وحــده، وإمنَّ

َها الفنان من ذهنه، ومن نفسه  من عنارص مختلفة يَْستَِمدُّ

وذوقــه، تلــك العنــارص هــي األفــكار والصــور، والعواطــف، ثــم 

األلفــاظ املركبــة، واملحســنات املختلفــة )36(، واألســلوب 

يف نظــره “ طريقــة الكاتــب أو الشــاعر الخاصــة يف اختيــار 

األلفــاظ وتأليــف الــكالم، وهــذه الطريقــة فضــال عن اختالفها 

الشــاعر  أو  الكاتــب  يف  تختلــف  والشــعراء  ـاِب  الُكتَـّ يف 

نفســه باختــالف الفــن، أي يعالجــه واملوضــوع الــذي يكتبــه، 
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والشــخص الــذي يتكلــم بلســانه أو يتكلــم عنــه “ )37(.

بيفــون -  تأثــروا مبقــول  الــذي  العــرب  الدارســني  ومــن 

كذلك - نجد األســتاذ أحمد أمني، الذي يرى أنَّ األســلوب 

الــكالم املناســب ملقاصــد صاحبــه، أي هــو  هــو “اختيــار 

نظــم الــكالم وطريقــة الكاتــب أو منشــئ الخطــاب الخاصــة 

يتــم  الكلــامت املختــارة ال  أفــكاره، وهــذه  التعبــري عــن  يف 

ا من الناحية الفنية ووقعها  انتقاؤها من ناحية معانيها، وإمنَّ

املوســيقي، وهــذا مــا يفــرِّ تآلــف كلمــة مــع كلمــة، وعــدم 

تآلــف نفــس الكلمــة مــع كلمــة أخــرى “ )38(.

األســلوب إىل  تعريــف  هــالل  غنيمــي  ويُرجــع محمــد 

أرسطو يف كتابه )الخطابة(، فاألسلوب عند أرسطو شامال 

للشــعر وكل الفنــون، وهــو التعبــري ووســائل الصياغــة، وهــو 

متصــل بنظريــة املحــاكاة، بيــد أنَّ غنيمــي هــالل يفــرِّق بــني 

خصائيص أســلوب الشــعر والنرث، ويف األســلوب ذاته منها 

ما هو حقيقي، ومنها ما هو مجازي، ويرجع ذلك إىل قدرة 

صاحــب الخطــاب عــىل االبتــكار يف األســلوب )39(.

غري أنَّ األستاذ رجاء عيد ال ينظر إىل األسلوب عىل أنَّه 

يجّســد شــخصية الشــاعر كلهــا، مــع أنَّــه يعــرب عــن خصوصيــة 

يف األداء، لذلك فهو ميثل “جزءاً من ذهن الكاتب نفسه، 

ــا هــي املــادة التــي  ومــن ثــّم تكــوَّن خصائصــه األســلوبية، إمنَّ

تتشكل منها معطيات فكره بصورة عامة “)40(؛ وتظل عبقرية 

الشــاعر مهــام يقــل عــن طبــع األســلوب متجّســدة يف خلقــه 

لنامذج تعبريية جديدة ومفاجئة للذوق، ودالة يف الوقت 

نفســه عن عمق البرص بصنعة الشــعر تنوعاً واتســاعاً. 

وهنــاك مــن ينظــر إىل األســلوب يف نشــأته ومنــوِّه عــىل 

عــن فرادتــه  الشــاعر وتكشــف  بهــا  يلهــم  ـه ســمة طبيعيــة  أنَـّ

وطريقــة تفكــريه وتقديــره لألشــياء، بحيــث ينجــز التطابــق بــني 

النظــرة ال تخلــو كــام  األســلوب ومحتــوى الخطــاب، وهــذه 

يتصور عبد السالم املسّدي من روح عفوية ونسبية قدمية 

تشدُّ األسلوب إىل عبقرية صاحبه وكأنَّه يحّس وال يعرّب، أو 

أنَّه أداة لكشف الطاقات التي تنطوي عليها هذه العبقرية، 

ِمــامَّ يجعــل منــه يف أثنــاء نشــأته حالــة تلقائيــة مســتقرة يف 

ال وعــي الشــاعر)41(.

وهــذا املذهــب يقــرّب األســلوب مــن الطبــع، ألنَّــه يتنزّل 

األســلوب  إّن  وتلهــم،  النفــس  بــه  وتتــرب  الشــاعر،  عــىل 

حركــة إســقاطية إملاحيــة مــن أعــىل غامــض، ال اختيــار فيــه 

وال نظــر، وهــذا مــا ال يستســيغه األســلويب، ويقــاوم االعتقــاد 

بــه، ويؤكــد: “إّن األســلوب عمليــة واعيــة تقــوم عــىل اختيــار 

الــذي  هــو  كّل مقّوماتــه،  إدراك صاحبــه  يبلــغ متامــه يف 

يحــدث خــط الفصــل بــني التقديــرات الفلســفية لألســلوب 

والتقديــرات املوضوعيــة التجريبيــة “ )42(.

واألســلوب يتولــد يف االنتقــال الواعــي مــن اإلخبــار إىل 

التعبــري  اســتجابة، وجوهــر  يحــدث  مثــري  ـه  أنَـّ أي  اإليحــاء، 

ـه  إنَـّ الخطــاب،  نــص  مــن  املتوّخــى  الجــامل  هــو  الشــعري 

التفنــن  معــاين  “مــن  عيّــايش:  منــذر  منظــور  يتضمــن يف 

والصنعــة مــا ليــس يف اللغــة النفعيــة لإليصــال املبــارش، 

.)43( كــام هــو منجــز يف الحيــاة اليوميــة “ 

وقد أوضح عيّايش يف دراسته لألسلوب، دور املرسل 

يف اإليصــال النفعــي التــداويل )لغــة الحيــاة اليوميــة(، فهــو 

تفتقــر إىل  تلقائيــة  الطبيعيــة ويؤديّهــا بطريقــة  لغتــه  يتكلــم 

املاميــزة أو كــّد الذهــن، وطبقــاً للقواعــد املتواضــع عليهــا 

مــن حيــث األداء يف جوانبهــا الصوتيــة والرصفيــة والنحويــة 

فهــم ومعرفــة  نظــر  يخضــع دون  والدالليــة)44(، فاملرســل، 

ملــا يتفــق عليــه املجتمــع، ويلتــزم بــه ليبعــد عــن نفســه كل 

العــدول  الرغبــة يف  يطــرأ رسيعــاً يف حــال  قــد  ســوء فهــم 

عــن هــذا األداء اليومــي املبــارش القائــم عــىل ثالثيــة محوريــة 

دائــرة مغلقــة  إليــه يف  والرســالة واملرســل  هــي: املرســل 

مــن التواصــل اليومــي، وهــي أقــرب إىل الطبــع )املعــاودة 

والتلقائية(، وبذلك يتميز أسلوب الشاعر يف تخطي ثقافة 

املعجم واملتداول اليومي إىل ثقافة الصنعة، وقد ذهب 

بيــار جــريو - كــام يذكــر منــذر عيــايش- إىل أّن األســلوب هــو 

ـه مســاٍو للتــرصف)45(.  مــا يســتطيع اإلنســان صنعــه، أي أنَـّ

ومــن هنــا فاألســلوب كصنعــة هــو “عالمــة فارقــة لنــص 

باألســلوب “تخلــق شــكلها  اللغــة  النصــوص”)46(، ألّن  مــن 

الخــاص”)47(، وهــذا الشــكل الخــاص هــو مــا يفــرّق بــني لغــة 

الشــعر ولغــة الخطــاب اليومــي املبتــذل، فــاألوىل بوســاطة 

جامليــات األســلوب تنفــرد بشــكلها الخــاص الــذي ال يــكاد 

يفرق عن كونه نظاماً، إال أّن اللفظ كداللة معجمية محورية 

بعــض  انصبــت  حيــث  الرتاثيــني،  جهــود  كثــرياً  اســتغرق 

اللفــظ الصوتيــة ال عــىل  بنيــة  تحليالتهــم وتنظرياتهــم عــىل 
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الخطــاب الشــعري نفســه كبنيــة كليــة، والســيّام يف مســألة 

مــن  النــوع  أنَّ هــذا  مــن  الرغــم  الشــعرية، وعــىل  الرقــات 

ــا هــو درجــة شــبيهة بالطبــع،  التــذوق مل يــأِت مصادفــة، وإمنَّ

إال أنَّه تعوزه الفاعلية والتدبر والتفكري البعيد لتأّسسه عىل 

قبــول الــيء رسيعــاً أو رفضــه رسيعــاً.

الكتابــة  بتقنيــة  يعنــى  األســلوب  إنَّ  القــول:  وصفــوة 

عــن  نبتعــد  مل  والتنســيق  والنظــم  وبالصياغــة  وآليتهــا، 

وتــأيت  والوجــوه،  العنــارص  مــن  مجموعــة  ـه  إنَـّ الصــواب، 

التعريفــات املتعــددة الغزيــرة املتاثــرة مبقولــة جــوج بيفــون 

يك تركــز عــىل أنَّ أحــد هــذه العنــارص أو الوجــوه، فهــي- أي 

التعريفــات- يف مجموعهــا صحيحــة، ومــن خــالل مجمــوع 

الكامــل لألســلوب. الكيــان  يــربز  التعريفــات  هــذه 
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ملخص املقال باللغة العربية

تنطلــق أغلــب الدراســات الحديثــة مــن خــالل مفهومهــا لألســلوب مــن 

تعريــف جــورج بيفــون فانتهــى، هــذا األخــري إىل أنَّ األســلوب هــو الرجــل 

يســتعريها  التــي  الحيَّــة  التفكــري  بخاليــا  الجامليــة  قيمــه  ربــط  محــاوال 

املقلدون عادة من املبدعني دون إدراك حقيقي لقيمها أو استغالل 

جيدهــا، ولقــد كان تعريــف هــذا التعريــف األثــر البالــغ األهميــة يف تغــريِّ 

نظرة الدارسني الغربيني كشوبنهاور، وفلوبري،  وماكس جوب وميشال 

ريفاتري وغريهم، وهذا األثر مل يقترص عىل الغرب فقط، بل وجد منفذا 

ــايب وأمــني الخــويل وأحمــد حســن الزيــات  لــه عنــد العــرب كأحمــد الشَّ

ومحمــد غنيمــي هــالل، فصــار األســلوب هــو البصمــة املميّــزة للمبــدع 

التي تعكس فكره وشخصيته ومشاعره وصفاته، والصورة التي يعكسها 

النــص عــن النواحــي املختلفــة للمبــدع.

ملخص املقال باللغة األجنبية
Off most of the recent studies by the concept of the method 
of definition George Beavon and ended, the latter to that 
method is the man trying to link the value of the aesthetic 
cells thinking organisms checked out imitators usually 
from the creators without realizing the true values or the 
exploitation of both good, and I’ve had a definition of this 
definition impact the critical change in the look Western 
scholars Sbnhower, and Flaubert, and Max must Michel 
Rafatyr and others, and this effect is not confined to the 
West only, but found an outlet to him when Arabs such as 
Ahmad Al-Shayeb and Amin Kholi and Ahmed Hassan 
El Zayat, Mohamed Ghoneim hilal, became the method 
is the signature characteristic of the creator, which reflect 
the thinking and personality and feelings and qualities, 
and that’s reflected in the text for the different aspects of 
the creator.
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 الداللة اإلصطالحيَّة للفظ”مقبول” 
عند الحافظ ابن حجر يف كتابه “تقريب التهذيب”

د.عبدالعظيم خليل عبدالرحمن الدخري
قسم الدراسات اإلسالميَّة “الحديث وعلومه”، كلية اآلداب، جامعة كردفان

امللخص

تقريــب  ابــن حجــر يف كتابــه”  الحافــظ  للفــظ “مقبــول” عنــد  الداللــة اإلصطالحيَّــة  لبيــان  الدراســة  هدفــت هــذه 

التهذيب”. متثلت مشكلة الدراسة يف فهم مقصود الحافظ يف قوله:”حيث يتابع” وبالتايل تباين درجة حديث 

مــن وصــف مــن الــرواة بلفــظ “مقبــول” يف كتــاب “تقريــب التهذيــب” لــدى طــالب العلــم الذيــن يعتنــون بتخريــج 

لــت الدراســة إىل أنَّ  األحاديــث ودراســة أســانيدها. اتَّبعــت الدراســة املنهــج اإلســتقرايئ لتحقيــق أهدفهــا. توصَّ

ثــون عــىل مــا يقابــل معنــاه اللغــوي، وليــس اللفــظ مقبــول عندهــم مصطلــح،  اللفــظ “مقبــول” غالبــاً مــا يطلقــه املحدِّ

وقــد اســتفادت الدراســة ذلــك مــن خــالل تتبــع أقــوال بعضهــم، فوجــد أنَّ لفــظ “مقبــول” عندهــم، لفــظ عــام للتوثيــق، 

أدىن مراتبه من كان حسن الحديث، وأعالها أعىل مراتب التوثيق. وقد اقترصه الحافظ ابن حجر يف كتابه”تقريب 

ـة الروايــة، مــع ســالمته مــن الطعــن، ووجــود املتابعــة، وبالتــايل يعتــرب الحافــظ أوَّل  التهذيــب” عــىل مــن وصــف بقلَـّ

مــن اســتخدم هــذا اللفــظ كمصطلــح. كــام اتَّضــح أنَّ الحافــظ ال يطلــق لفــظ مقبــول يف الــراوي إال إذا إكتملــت فيــه 

الــروط التــي وضعهــا يف املرتبــة السادســة مبــا فيهــا املتابعــة عنــده - حــال كونــه ملخصــاً لهــذه األلفــاظ-  فــال يحتــاج 

إىل متابعــة أخــري حتــى يصــري معــدالً. 

1. مقدمة

ــالم عــىل أرشف  ــالة والسَّ العاملــني والصَّ للــه رّب  الحمــد 

ــالة وأتــّم التســليم  ــد عليــه أفضــل الصَّ املرســلني نبيّنــا محمَّ

وعــىل آلــه وصحبــه أجمعــني، وبعــد،

العلــامء  بــذل  ـة،  النبويَـّ الســنَّة  إطــار خدمــة  فأنّــه يف 

املحّدثــون الغــايل والنفيــس، وكرَّســوا جهودهــم، وأوقاتهــم 

الدخيــل  مــن  نقيَّــة  حتــى صــارت  عنهــا،  الــذّب  أجــل  مــن 

كالثوب األبيض يُرى ما يدنّســه، فأسســوا لعلوم الحديث، 

ووضعــوا قواعدهــا وأصولهــا بأنواعهــا املختلفــة، وكان مــن 

أوَّلهــا وأبرزهــا علــم الجــرح والتعديــل الــذي عنــى بالــرواة وتتبــع 

ـام  أحوالهــم بطريقــة فريــدة يف نوعهــا ومتميّــزة مبنهجهــا قلَـّ

يــأيت لهــا مثيــل يف حفــظ الــرتاث.

1.1.أهميَّة الدراسة

تنبــع أهميَّــة الدراســة يف محاولتهــا معالجــة لفــظ مــن ألفــاظ 

رووا  ممــن  الــرواة  مــن  كثــري  عــىل  أطلــق  والتعديــل  الجــرح 

الحديــث و 

2.1.أهداف الدراسة

للفــظ  الداللــة اإلصطالحيَّــة  لبيــان  الدراســة  هــذه  تهــدف 

تقريــب  كتابــه”  يف  حجــر  ابــن  الحافــظ  عنــد  “مقبــول” 

لتهذيــب”. ا

3.1.منهج الدراسة

اتخــذت الدراســة املنهــج اإلســتقرايئ منهجــاً رئيســاً لتحقيــق 

أهدافها.
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4.1.خطة الدراسة:

تــأيت هــذه الدراســة يف خمســة محــاور رئيســيًة عــيل النحــو 

التــايل : 

مقدمة.  .1

تعريف موجز بالحافظ ابن حجر.  .2

تعريف موجز بكتاب “تقريب التهذيب”  .3

معنى “مقبول” يف اللغة واإلصطالح.  .4

داللة لفظ “املقبول” عند الحافظ ابن حجر.  .5

2. تعريف موجز بالحافظ ابن حجر.

1.2. نسبه ومولده ونشأته)1(. 

هــو أحمــد بــن عــيل بــن محمــد بــن محمــد بــن عــيل بــن أحمــد 

إمــام األمئــة، قــايض القضــاة، شــيخ اإلســالم، حافــظ عــرصه، 

الشــهاب أبــو الفضــل العســقالين األصــل املــرصي املولــد 

بابــن حجــر،  الشــافعي، ويعــرف  والــدار والوفــاة،  واملنشــأ 

وهــو لقــب لبعــض آبائــه. ولــد يف ثــاين عــري شــعبان ســنة 

ثــالث وســبعني وســبعامئة مبــرص، ونشــأ بهــا يتيــامً يف كنــف 

أحد أوصيائه، فحفظ القرآن وهو ابن تسع، وحفظ العمدة 

وألفيَّة ابن العراقي والحاوي الصغري ومخترص ابن الحاجب 

األصــيل وامللحــة وغريهــا، وقــال الشــعر الكثــري املليــح إىل 

إليــه طلــب الحديــث فأقبــل عليــه  اللــه  ثــم حبــب  الغايــة. 

وســمع الكثري مبرص وغريها، ورحل وانتقى، وحصل وســمع 

بالقاهــرة.

ـام ذكــره  ومــن مؤلفاتــه “تعليــق التعليــق” وصــل فيــه كلَـّ

القليــل،  اال  ذلــك  مــن وصــل  يفتــه  البخــاري معلقــاً، ومل 

ومنهــا كتابــه املســمى “لســان امليــزان” اختــرص فيــه امليــزان 

للذهبي وزاد فيه أكرث من ستامئة ترجمة، ومخترص تهذيب 

ه”تهذيب  الكــامل للحافــظ املــزي يف ســت مجلــدات ســامَّ

التهذيــب” وزاد فيــه أشــياء كثــرية، وتخريــج أحاديــث الرافعــي 

أجــاد فيــه لتحريــره فيــه مــا مل يحــرره مــن خــرج أحاديثــه قبلــه 

وأطــراف عــرة مــن الكتــب منهــا: املســند ألحمــد، وكتــاب 

اللــه عنهــم ســامه “اإلصابــة يف متييــز  يف الصحابــة ريض 

كتبــه  وأعظــم  النســبة”  “مشــبته  وكتابــه  الصحابــة”  أســامء 

ا  الكبار رشحه للبخاري يف كتاب أسامه”فتح الباريء”. وأمَّ

مؤلفاته الصغار فكثرية جداً ومن محاسنها “نخبة الفكر يف 

مصطلح أهل األثر” جمع فيها من أنواع الحديث زيادة عىل 

ابــن الصــالح شــيئا كثــرياً. 

2.2. وفاته، وثناء األمئة عليه)2(. 

يف ذي القعــدة ســنة اثنتــني وخمســني ومثامنائــة حصــل لــه 

مــرٌض، واســتمر بــه إىل أْن وافــاه أجلــه بعيــد صــالة العشــاء 

اآلخرة من ليلة السبت املسفرة عن اليوم الثامن والعرين 

من ذي الحجة الحرام من السنة نفسها، وُصيل عليه قبيل 

صــالة الظهــر مبصــىل املؤمنــني بالرميلــة خــارج القاهــرة وكان 

امللــك  الســلطان  عليــه  الصــالة  حــرض  عظيــم  مشــهد  لــه 

الظاهــر جقمــق وأتباعــه1 ونقــل نعشــه إىل القرافــة الصغــرى 

فدفــن فيهــا برتبــة بنــي الخــرويب2 بــني تربــة اإلمــام الشــافعي 

الســلمي -رحمــه  تعــاىل عنــه- والشــيخ مســلم  اللــه  -ريض 

ممــن  الديلمــي. وكان  الجامــع  تعــاىل- وهــي مقابلــة  اللــه 

حمــل نعشــه الســلطان فمــن دونــه مــن الرؤســاء والعلــامء ومل 

يخلــف بعــده مثلــه يف الحفــظ واإلتقــان -رحمــه اللــه تعــاىل 

رحمــة واســعة وغفــر لــه مغفــرة جامعــة.

بأيــام يســرية عــاده قــايض القضــاة  ويف أواخــر مرضــه 

ســعد الديــن بــن الديــري الحنفــي فســأله عــن حالــه فأنشــده 

أبيــات مــن قصيــدة لإلمــام أيب القاســم الزمخــري  أربعــة 

وهــي:

قرب الرحيل إىل ديار اآلخره

فاجعل إلهي خري عمري آخره  

وارحم مبيتي يف القبور ووحديت 

وارحم عظامي حني تبقى ناخره  

فأنا املسيكني الذي أيامه

ولت بأوزار غدت متواتره  

فلن رحمت فأنت أكرم راحم

فبحار جودك يا إلهي زاخره  

وقــد رثــاه جامعــة مــن الفضــالء واألدبــاء النبــالء منهــم األديــب 

شــهاب الديــن أبــو الطيــب أحمــد بــن محمــد بــن عــيل بــن 

هــذه  مرثيتــه  وضمــن  األنصــاري  بالحجــازي  عــرف  حســن 

األبيــات فقــال:
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كل الربية للمنية صائره 

وقفولها شيئًا فشيئًا سائره  

والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن

مل ترض كانت عند ذلك خارسه  

وأنا الذي راٍض بأحكام مضت

عن ربنا الرب املهيمن صادره  

قــال أبــو الفضــل األصفــواين: “وهــو متعــه اللــه تعــاىل بطــول 

بقائه إمام عالمة حافظ محقق متني الديانة حسن األخالق 

لطيــف املحــارضة حســن التعبــري عديــم النظــري مل تــر العيــون 

مثلــه وال رأى هــو مثــل نفســه جــد يف طلــب العلــوم وبلــغ 

-كان اللــه تعــاىل لــه- الغايــة القصــوى يف الكتابــة والكشــف 

والقــراءة فمــن ذلــك أنــه قــرأ البخــاري يف عــرة مجالــس مــن 

بعــد صــالة الظهــر إىل العــرص ومســلم يف خمســة مجالــس 

عــرة  الكبــري يف  والنســايئ  يــوم  وشــطر  يومــني  نحــو  يف 

مجالــس كل مجلــس منهــا قريــب مــن أربــع ســاعات، وأغــرب 

ـه قــرأ يف رحلتــه الشــامية املعجــم  مــا وقــع لــه يف اإلرساع أنَـّ

الصغــري للطــرباين يف مجلــس واحــد فيــام بــني صــالة الظهــر 

والعرص...”. وقال أبو الطيب امليك:”وبالجملة فهو أحفظ 

أهــل العــرص لألحاديــث واآلثــار وأســامء الرجــال املتقدمــني 

مــع معرفــة  والنــازل  مــن ذلــك  والعــايل  منهــم واملتأخريــن 

قويــة بعلــل األحاديــث وبراعــة حســنه يف الفقــه وغــريه وتــوىل 

زويلــة  ببــاب  املنشــأة  املؤيــدة  باملدرســة  الفقــه  تدريــس 

ويبــدئ يف دروســه بهــا أشــياء حســنة”.

3. تعريف موجز بكتاب “تقريب التهذيب”

يعترب كتاب “تقريب التهيب” للحافظ ابن حجر زبدة كتابه 

“تهذيــب التهذيــب” الــذي كان اختصــاراً لتهذيــب الكــامل 

للمــزي مــع زيــادات عليــه. وخــري األوصــاف مــا تجــري عــىل 

ألسنة أصاحبها فلرنى تعريف الكتاب عىل لسان صحابه. 

قال الحافظ ابن حجر يف مقدمة تقريب التهذيب : “فإيّن 

ملَّا فرغت من تهذيب “ تهذيب الكامل يف أسامء الرجال 

“ الــذي جمعــت فيــه مقصــود التهذيــب، لحافــظ عــرصه أيب 

الحجــاج املــزي ... وضممــت إليــه مقصــود إكاملــه، للعالمة 

عــالء الديــن مغلطــاي، مقتــرصاً منــه عــىل مــا اعتربتــه عليــه، 

وزدت  أيضــا،  أحوالهــم  بيــان  مــن  مــن مظانــه،  وصححتــه، 

عليهــام يف كثــري مــن الرتاجــم مــا يتعجــب مــن كرثتــه لديهــام، 

ويســتغرب خفــاؤه عليهــام، وقــع الكتــاب املذكــور مــن طلبــة 

ـه طــال إىل  الفــن موقعــا حســناً، عنــد املميــز البصــري، إال أنَـّ

ثلــث األصــل، “ والثلــث كثــري “، فالتمــس منــي  أْن جــاوز 

بعــض اإلخــوان أْن أجــرد لــه األســامء خاصــة، فلــم أوثــر ذلــك 

أْن أجيبــه  ثــم رأيــت  الفــن،  لقلــة جــدواه عــىل طالبــي هــذا 

إىل مســألته، وأســعفه بطلبتــه، عــىل وجــه يحصــل مقصــوده 

باالفــادة، ويتضمــن الحســنى التــي أشــار إليهــا وزيــادة، وهــي: 

أننــي أحكــم عــىل كل شــخص منهــم بحكــم يشــمل أصــح مــا 

قيــل فيــه، وأعــدل مــا وصــف بــه: بألخــص عبــارة، وأخلــص 

إشــارة، بحيــث ال تزيــد كل ترجمتــه عــىل ســطر واحــد غالبــا، 

يجمــع اســم الرجــل واســم أبيــه وجــده، ومنتهــى أشــهر نســبته 

ذلــك  مــن  يشــكل  مــا  ضبــط  مــع  ولقبــه،  وكنيتــه  ونســبه، 

بالحــروف، ثــم صفتــه التــي يختــص بهــا مــن جــرح أو تعديــل، 

ثم العريف بعرص كل راو منهم، بحيث يكون قامئا مقام ما 

حذقفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إال من ال يؤمن لبسه. 

وباعتبار ما ذكرته: انحرص يل الكالم عىل أحوالهم يف اثنتي 
عــرة مرتبــة، وحــرص طبقاتهــم يف اثنتــي عــرة طبقــة...”)3(

العلــامء  لــدى  الكتــاب  لهــذا  كــربى  أهميَّــة  وتتضــح   

قدميــاً،  والســنَّة  الحديــث  بعلــوم  املهتمــني  والباحثــني 

وحديثــاً، مــن خــالل مــا كتــب حولــه مــن التآليــف واألبحــاث 

التعريفــي. املقــام  هــذا  يطيــل ذكرهــا يف  التــي 

4. معنى “مقبول” يف اللغة واإلصطالح

1.4 معنى مقبول لغًة)4(

مقبوٌل اسم مفعول من قَبل، مبعني مريض، والفاعل قابٌل 

مبعنــى راٍض. يقــال: أنــت مــريض عنــدي، أو أنــت مقبــول 

عندي، ويراد بذلك أنت ِعْندي رِضاً، وأنت حسن املوقع 

ة منهــا: يف نفــي. وتــأيت لفعلــه معــاٍن عــدَّ

قبل الله دعاءه: أي استجابه “ }أمل يعلموا أن الله هو   	

يقبــل التوبــة عــن عبــاده{”)5(. 

قبــل اللــه توبتــه: صفــح عنــه وغفــر لــه “ }غافــر الذنــب   	

التــوب{”)6(.  وقابــل 
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قبــل الهديــة: أخذهــا عــن طيــب خاطــر “دعاين فقبلت   	

دعوتــه”.

قبل الكالم: صدقه.  	

قبــل املريــض يف املستشــفى: كفلــه وضمنــه. ويــأيت   	

موافــق،  منهــا: مالئــم،  أخــرى  مقبــول ملعــاٍن  اللفــظ 

مناســب، محبــوب، ســار، لطيــف، ســائغ، مســتحب، 

ُمفــرج.

2.4 معنى مقبول يف اإلصطالح

الجــرح والتعديــل لفــظ “مقبــول” مبعنــاه  اســتخدم علــامء 

اللغــوي العــام الــذي يــدلُّ عــىل قبــول الــيء واإلعتــداد بــه، 

ومل يجعلــوه كمصطلــح كــام هــو معهــود يف األلفــاظ التــي 

وضعوها للدالالت عىل الجرح والتعديل، وممن استخدم 

هــذا اللفــظ:

أحمد بن حنبل يف مذاكرة أجراها مع أيب جعفر أحمد   	

بــن صالــح )7(، قــال أحمــد بــن حنبــل أليب جعفر:تعــال 

حتــى نذكــر مــا روى الزهــري عــن أوالد أصحــاب رســول 

الله صىل الله عليه وسلم، فجعال يتذاكران، وال يغرب 

أحدهام عىل اآلخر إىل أْن قال أحمد بن حنبل ألحمد 

بن صالح: عند الزهري عن محمد بن جبري بن مطعم، 

عــن أبيــه، عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف قــال النبــي صــىل 

اللــه عليــه وســلم: مــا يــرين أنَّ يل حمــر النعــم وأنَّ يل 

بــن صالــح ألحمــد  أحمــد  فقــال  حلــف املطيبــني”)8( 

بــن حنبــل: أنــت األســتاذ وتذكــر مثــل هــذا؟ ! فجعــل 

أحمــد بــن حنبــل يتبســم ويقــول: رواه عــن الزهــري رجــل 

مقبــول أو صالــح...”)9( يعنــي بذلــك عبدالرحمــن بــن 

إســحاق)10(. 

والخطيــب البغــدادي، قــال: عقــب حديــث “ إذا بــى   	

اليتيــم وقعــت دموعــه يف كــف الرحمــن فيقــول: مــن 

أبــى هــذا اليتيــم الــذي واريــت والديــه تحــت الــرثى؟ 

هــذا  الخطيــب:  قــال   .)11(“ الجنَّــة  فلــه  أســكته  مــن 

حديــث منكــر جــداً مل أكتبــه إال بإســناده، ورجالــه كلهــم 

معروفون إال موىس بن عيىس فإنَّه مجهول عندنا غري 

مقبــول.

وأبوحاتــم الــرازي، قــال ابــن أيب حاتــم الــرازي: عــامرة بــن   	

أكيمــة الليثــي، ســمع منــه الزهــري ســمعت أيب يقــول 

ذلك، وســألته عنه فقال: هو صحيح الحديث حديثه 

مقبــول)12(.

أبــو  بــن ســامل القــداح  وابــن عــدي، قــال عــن ســعيد”   	

عثــامن املــيك: حســن الحديــث وأحاديثــه مســتقيمة 

الحديــث)13(. بــه مقبــول  بــأس  ال  عنــدي صــدوق  وهــو 

والطحــاوي قــال عــن ســامل” بــن عبــد الواحــد املــرادي   	

الحديــث)14(. مقبــول  األنعمــي: 

والذهبــي، وقــد ذكــر هــذا اللفــظ يف كتابــه “الكاشــف”   	

يف مواضــع قليلــة، منهــا:

الصــادق)15(، وترجمــة  بــن جعفــر  إســحاق  ترجمــة   يف 

وترجمــة  مليكــة)16(،  أيب  بــن  اللــه  عبيــد  بــن  إســحاق 

إســامعيل بــن عبيــد بــن رفاعــة الزرقي)17(.حيــث وصــف 

كل واحــد منهــم بقولــه:” مقبــول”. قــال محمــد عوامــة 

يف مقدمة تحقيقه لكتاب “الكاشف”: وينبغي التنبيه 

إىل أنَّــه ليــس للذهبــي اصطــالح يف كلمــة مقبــول- كــام 

هــو الشــان يف “تقريــب التهذيــب”)18(.

5. داللة لفظ “املقبول” عند الحافظ ابن حجر

مل يتعدَّ استخدام الحافظ للفظ مقبول استخدام سابقيه 

تقريــب   “ كتابــه  أورده يف  مــا  عــدا  فيــام  مــن املحّدثــني، 

التهذيــب” ومثــال ذلــك مــا أورده يف “فتــح البــاري” قــال: 

راشــد الحــامين مقبــول لكــن الــراوي عنــه مجهــول)19(. وذكــره 

بــن نجيــح الحــامين  يف “تقريــب التهذيــب” وقــال: راشــد 

بكــر املهملــة أبــو محمــد البــرصي صــدوق رمبــا أخطــأ)20(. 

“فتــح  يف  اللفــظ  هــذا  يطلــق  مل  ـه  أنَـّ عــىل  ذلــك  فــدلَّ 

التهذيــب”،  الباري”كمصطلــح كــام هــو يف كتابه”تقريــب 

العمــوم،  الروايــة عــىل  ـه مقبــول  أنَـّ أراد مبقبــول هنــا  ــا  وإمنَّ

ونحــوه قولــه يف”فتــح البــاري”: فــالن ثقــة ثبــت مقبــول)21(. 

وقولــه يف “تهذيــب التهذيــب”: وهــو عنــدي ثبــت ال بــأس 

بــه مقبــول األخبــار)22(.

داللة لفظ “مقبول” يف “تقريب التهذيب”

بــنيَّ الحافــظ يف مقدمــة كتابه”تقريــب التهذيــب” منهجــه 

يف تلخيــص العبــارات واألقــوال الــواردة يف الــرواة يف كتابــه 

“تهذيــب التهذيــب” فقــال: أنَّنــي أحكــم عــىل كل شــخص 
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منهــم بحكــم يشــمل أصــحَّ مــا قيــل فيــه، وأعــدل مــا وصــف 

تزيــد كل  ال  بحيــث  إشــارة،  وأخلــص  عبــارة،  بألخــص  بــه، 

ترجمــة عــىل ســطر واحــد غالبــاً... وباعتبــار مــا ذكــرت انحــرص 

اثنتــي عــرة مرتبــة، وحــرْص  الــكالم عــىل أحوالهــم يف  يل 

طبقاتهم يف اثنتي عرة طبقة ...أهـ إىل أْن قال يف املرتبة 

السادســة :  من ليس له من الحديث إال القليل، ومل يثبت 

فيه ما يرتك حديثه من أجله، وإليه اإلشارة بلفظ :  )مقبول، 

حيــث يتابــع(، وإال )فلــني الحديث( . اهـــ 

رشح مضمون املرتبة السادسة

مــن  مصطلحــني  املرتبــة  هــذه  يف  الحافــظ  جعــل  قــد 

التهذيــب”  “تقريــب  اســتخدمها يف  التــي  املصطلحــات 

وهــام: “مقبول”، و”لني”. وكالهام يشــرتكان يف الوصف 

مبــن ليــس لــه مــن الحديــث إال القليــل، ومل يثبــت فيــه مــا 

يــرتك حديثــه مــن 

أجله، ويفرتقان يف كون املقبول له متابع بخالف لني 

الحديث فإنَّه مل يتابع. 

لفــظ  إطالقــه  الحافــظ يف  اعتمدهــا  التــي  املعايــري 

التهذيــب”. كتابه”تقريــب  الــراوي يف  عــىل  “مقبــول” 

للمقبــول معايــري ذكرهــا ملخَّصــة يف  الحافــظ  جعــل 

قولــه: مــن ليــس لــه مــن الحديــث إال القليــل، ومل يثبــت فيــه 

مــا يــرتك حديثــه مــن أجلــه، وإليــه اإلشــارة بلفــظ :  )مقبــول، 

حيــث يتابــع(، وإال )فلــني الحديث( . اهـــ، وهــي: 

1/ قلــة الحديــث. وهــو مســتفاد مــن قــول الحافــظ: “ 

مــن ليــس لــه مــن الحديــث إال القليــل”.

ــن. وهــذا مســتفاد مــن  ــن الطع ــراوي م ــالمة ال 2/س

قــول الحافــظ: “ومل يثبــت فيــه مــا يــرتك حديثــه مــن أجلــه”.

3/ وجــود املتابعــة عــىل أحاديثــه أو حديثــه. 

يتابــع”. “حيــث  الحافــظ:  قــول  مــن  مســتفاد 

ومن خالل هذه املعايري ميكن أن نعرّف املقبول عند 

الحافــظ بقولنــا: هــو الــراوي الــذي ليــس لــه مــن الحديــث إال 

القليل، ومل يثبْت فيه ما يرتك حديثه، ثمَّ تُوبع. وقد أشار 

محمــد عوامــة يف مقدمــة تحقيقــه لكتــاب “الكاشــف” إىل 

أنَّ لفــظ مقبــول يف “تقريــب التهذيــب” يعــادل مــن كالم 

الذهبي قوله: وثّق، ثمَّ قال: وهو أْوىل وأدق من “مقبول”، 

ألنَّ للمقبــول اصطالحــاً خاصــاً عنــد ابــن حجــر: مــن مل يــرو 

مــن الحديــث إال القليــل، ومل يثبــت فيــه مــا يــرتك مــن أجلــه، 

وتُوبــع، فــإذا مل يتابــع قــال عنــه: لــني الحديــث)23(. اهـــ كــام 

أنَّ الســياق”وإال فلــني الحديــث” َوَضــع فرقــاً بــني املقبــول 

واللــني يف املرتبــة فعلــم أنَّ لــني الحديــث قــارٌص يف املرتبــة 

عــن املقبــول وهــذا يقتــيض أن يكــون هنــاك فــرق عمــىل يف 

الحكــم عــىل إســناديهام وإال مــا كان هنــاك داعيــاً للتفريــق 

لــني الحديــث أســهل  أنَّ  بينهــام بقولــه: “وإال”. وقــد علــم 

مراتــب التجريــح.

يف  الحافــظ  عنــد  “مقبــول”  اللفــظ  يكــون  وبهــذا 

كتابه”تقريــب التهذيــب” لفــظ مــن ألفــاظ التعديــل، إال أنَّــه 

قــارٌص عــن حــّد الثقــة لقلَّــة حديثــه ال لغــري ذلــك، وســيام قــد 

عرفنــا أنَّ الحافــظ أطلــق لفــظ “ثقــة” يف “فتــح البــاري “عــىل 

عدد ممن قال فيهم مقبول وإْن كان “ فتح الباري” متقدماً 

يف التصنيف عىل “تقريب التهذيب” إال أنَّ ذلك يفيد أنَّ 

أصل املقبول عند الحافظ التوثيق كام فعل الذهبي، ومن 

سايره يف هؤالء أو بعضهم. ومن هؤالء عىل سبيل املثال:

عمــر بــن عبداللــه بــن عــروة بــن الزبــري بــن العــوام األســدي  )أ( 

املــدين أمــه أم حكيــم بنــت عبــد اللــه ابــن الزبــري، قــال 

عنه الحافظ يف “تقريب التهذيب”: مقبول)24(. وقال 

عنــه يف “فتــح البــاري”: عمــر بــن عبــد اللــه بــن عــروة أي 

بــن الزبــري وهــو مــدين ثقــة قليــل الحديــث مــا لــه يف 

البخاري إال هذا الحديث الواحد وقد ذكره ابن حبان 

يف أتبــاع التابعــني مــن الثقــات)25(.

)ب( معــن بــن محمــد بــن معــن بــن أيب نضلــة الغفــاري قــال 

عنــه يف “ تقريــب التهذيــب”: مقبــول)26(. وقــال عنــه 

يف “فتــح البــاري” :معــن بــن محمــد وهــو مــدين ثقــة 

قليــل الحديــث)27(.

لفــظ “مقبــول” يف  يُوهــم يف جعــل بعضهــم  والــذي 

بعــد  السادســة  ِذكْرُهــا يف املرتبــة  التجريــج  ألفــاظ  عــداد 

األلفاظ املركبة، نحو “صدوق يهم، صدوق يسء الحفظ، 

الثــاين  صــدوق يخطــيء وغريهــا” فهــذه العبــارات الصــدر 

منها كيَهم، ويسء الحفظ، ويخطيء ألفاٌظ ُوضعْت سابقًة 

ملوضعها إذ األصل فيها أنَّها من مراتب التجريح، ولكن ملَّا 

طــرأ عــىل مــن وصــف بلفــظ “صــدوق” يف بعــض أحاديثــه مــا 

يُْضعفهــا ألحقــت بهــذه املرتبــة باعتبــار النظــر يف أصحابهــا 
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أو  الوهــم  طــرأ عليهــا  التــي  األحاديــث  تلــك  ُعلِمــْت  فــإْن 

الخطأ)28( فهم يف غريها كأهل املرتبة التي قيل يف أهلها 

صــدوق وإال فهــم مــن أهــل أســهل مراتــب الجــرح - أي دون 

املقبــول- كــام قــال الحافــظ يف بيــان أســهل مراتــب الجــرح، 

قــال: وأســهلها : لــني، أو ســيئ الحفــظ، أو فيــه مقــال)29(.

ـه قــد قــال: ســيئ الحفــظ، ومل يقــْل صــدوق ســيئ  أهـــ فإنَـّ

الحفــظ. فأشــعر ذلــك بــأنَّ لــني الحديــث و يسء الحفــظ 

ونحــوه يف درجــة واحــدة مــن حيــث الحكــم عــىل الحديــث، 

وهــي الضعــف بينــام يــأيت لفــظ مقبــول يف املرتبــة التــي تــيل 

الدرجــة  لقلــة حديــث املقبــول، ويشــرتكان يف  الصــدوق 

وهي “الحســن لذاته” لســالمة املقبول من الطعن، ووجود 

املتابعــة لــه. 

مقصود الحافظ بقوله “حيث يتابع”

بعد أْن تبنيَّ لنا أنَّ اللفظ “مقبول” لفظ من ألفاظ التعديل 

 ً قــارٌص عــن حــّد الثقــة قليــالً بقــي لنــا أْن نطــرح ســؤاالً مهــامَّ

يتابــع” والســؤال  قــول الحافــظ “حيــث  يســاعد عــىل فهــم 

هــو، هــل للفــظ مقبــول يف “تقريــب التهذيــب” داللتــان، 

أم داللــة واحــدة؟.

قــد تقــدم بيــان املعايــري التــي اعتمدهــا الحافــظ يف 

إطالقــه لفــظ “مقبــول” عــىل الــراوي وهــي معايــري مجتمعــة 

يف إطالقه للفظ مقبول عىل الراوي للداللة عىل عدالته. 

مــن  لفــظ مقبــول عــىل  أطلــق  الحافــظ  أنَّ  مــن ظــنَّ  ووهــم 

تــاركاً  يتابــع عنــده  أْن  ســلم مــن الطعــن، وقــلَّ حديثــه دون 

ليكــون للمقبــول داللتــان  البحــث عــن املتابعــة لغــريه  أمــر 

محتملتــان. والــذي أوقــع هــذا الوهــم واإلشــكال عــدم إدراك 

مقصــود الحافــظ مــن قوله:”حيــث يتابــع” فــإنَّ بعضهــم فهــم 

أنَّ املقصــود حيــث يتابــع عندهــم املقبــول يصــري حديثــه 

حســن وإن مل يتابــع يظــل ضعيفــاً، وهــذا قــد شــاع عنــد كثــري 

مــن تضعيفهــم   - الســودان  - عندنــا يف  العلــم  مــن طلبــة 

لحديــث املقبــول باعتبــار أنَّ املقبــول لــه داللتــان مل يفصــل 

يتابــع عندهــم،  إذا مل  فيهــام إحداهــام ضعيــف  الحافــظ 

واألخــرى حســن لذاتــه إذا تُوبــع، وهــذا مخالــٌف ألنَّ املتابــع 

يصــري مبتابعــه صحيــح لغــري أو حســن لغــريه ال لذاتــه، وهــذا 

معــروف يف علــم دراســة األســانيد. وأيضــاً مخالــٌف ملــا نــصَّ 

عليه الحافظ يف مقدمته، فقد ذكر يف سياق بيان منهجه 

الذي سلكه يف تلخيص ما ورد يف الراوي من ألفاظ، وهو 

أمــر معهــود يف مناهــج البحــث، فــإنَّ الباحــث مــن كــامل 

بحثه أْن يبنّي منهجه الذي يبني عليه عمله يف بداية بحثه. 

وهــو مــا صنعــه الحافــظ فقــد قــام بذكــر منهجــه يف مقدمتــه 

أنَّنــي أحكــم عــىل كل شــخص منهــم بحكــم يشــمل  فقــال: 

أصــحَّ مــا قيــل فيــه، وأعــدل مــا وصــف بــه: بألخــص عبــارة، 

وأخلــص إشــارة بحيــث ال تزيــد كل ترجمــة عــىل ســطر واحــد 

غالبــاً... وباعتبــار مــا ذكــرت انحــرص يل الــكالم عــىل أحوالهــم 

يف اثنتــي عــرة مرتبــة، وحــرْص طبقاتهــم يف اثنتــي عــرة 

طبقــة ...أهـــ إىل أْن قــال: مــن قــرص عــن درجــة الثالثــة قليــالً، 

وإليــه االشــارة، بصــدوق، أو ال بــأس بــه، أو ليــس بــه بــأس. 

مــن قــرص عــن )درجــة( الرابعــة قليــال، وإليــه االشــارة بصــدوق 

ســيئ الحفــظ، أو صــدوق يهــم، أو: لــه أوهــام، أو يخطــئ، 

أو تغــري بأخــرة، ويلتحــق بذلــك مــن رمــي بنــوع مــن البدعــة: 

كالتشــيع، والقــدر، والنصــب، واالرجــاء، والتجهــم مــع بيــان 

الداعيــة مــن غــريه. إىل أْن قــال يف املرتبــة السادســة :  مــن 

ليــس لــه مــن الحديــث إال القليــل، ومل يثبــت فيــه مــا يــرتك 

بلفــظ :  )مقبــول، حيــث  اإلشــارة  وإليــه  أجلــه،  مــن  حديثــه 

يتابــع(، وإال )فلــني الحديث( . اهـــ وقــال يف بقيــة املراتــب 

مبينــاً منهجــه: مــن روى عنــه أكــرث مــن واحــد ومل يوثــق، وإليــه 

اإلشــارة بلفــظ :  مســتور، أو مجهــول الحــال .  ومــن مل يوجــد 

ولــو مل  الضعــف،  إطــالق  فيــه  توثيــق ملعتــرب، ووجــد  فيــه 

يفــر، وإليــه اإلشــارة بلفــظ :  ضعيــف .  و مــن مل يــرو عنــه غــري 

واحد، ومل يوثق، وإليه اإلشارة بلفظ :  مجهول ...وهكذا بنيَّ 

ــص عــيل ضوئــه هــذا األلفــاظ.  ولفهــم هــذه  منهجــه الــذي لخَّ

املراتب جيداً علينا إعامل النظر والتمعن يف قوله: “وإليه 

اإلشــارة بلفــظ”... وذلــك يف جميــع املراتــب التــي ذكرهــا، 

وعندهــا يتبــنيَّ لنــا أنَّ املقصــود بقوله:”مقبــول حيــث يتابــع” 

أي عنــد الحافــظ، واملتَابــع هــو قليــل الحديــث الــذي ســلم 

مــن الطعــن، فــإنَّ وجــد الحافــظ لقليــل الحديــث متابعــاً يف 

حال كونه ملخصاً لتلك األقوال أطلق عليه يف “التقريب” 

تقــدم وإال أطلــق  عنــده كــام  لفــظ “مقبــول” فيكــون موثقــاً 

عليــه لــني الحديــث إذا مل يتابــع عنــده . فيكــون مــن أســهل 

نــور الديــن  قــال  الفهــم  التجريــج. وعــىل مثــل هــذا  مراتــب 

الكناين)املتــوىف: 963هـــ( وهــو حديــث عهــد بالحافظ ابن 
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حجر، قال: “ويف “التقريب” القاسم بن ِمْهرَاَن أبو حمدان 

قــايض ِهيــَت مقبــول انتهــى قــال الكنــاين: وذكــره - يعنــي 

الحافــظ- للتمييــز وذكــر يف مقدمــة التقريــب أنَّ مــن ليــس 

لــه مــن الحديــث إال القليــل، ومل يثبــت فيــه مــا يــرتك حديثــه 

ُ عنــه مبقبــول  مــن أجلــه، وأنــه توبــع عــىل جميــع حديثــه، يَُعــربِّ

حيــث يتابــع وإال فلــني الحديــث...)30( أهـــ، وقــول الكنــاين: 

ُ عنه مبقبول حيث يتابع” يؤكّد سبقه لنا فيام ذهبت  “يَُعربِّ

إليــه مــن بيــاٍن يقــرّب مفهــوم مقصــود الحافــظ. 

ملنهــج  تطبيقــه  يف  للحافــظ  العمليَّــة  الطريقــة  ــا  أمَّ

املتابعــة، مثالهــا قولــه يف”تقريــب التهذيــب”يف شــجاع بــن 

الوليــد البخــاري أبــو الليــث املــؤدب: مقبــول مــن الحاديــة 

عــرة لــه عنــد البخــاري حديــث واحــد)31(، وقــال فيــه يف 

“فتــح البــاري” ليــس لــه عنــد البخــاري ســوى حديــث واحــد 

تُوبــع شــيخه فيــه)32(. ومــن أجــل هــذه  يف املحــرص، وقــد 

املتابعــة أطلــق عليــه يف “تقريــب التهذيــب” مقبــول. أهـــ 

”فتــح البــاري ســابق يف التصنيــف.  وقــد أرشت مــن قبــل أنَّ

هــذا واللــه أعلــم بالصــواب. 

الخامتة

ثــون عــىل مــا يقابــل  اللفــظ “مقبــول” غالبــاً مــا يطلقــه املحدِّ

اللفــظ مقبــول عندهــم مصطلــح،  اللغــوي، وليــس  معنــاه 

أكــرث املحدثــني لفــظ عــام  اللفــظ املقبــول عنــد  وبالتــايل 

وأعالهــا  الحديــث  كان حســن  مــن  مراتبــه  أدىن  للتوثيــق 

أعــىل مراتــب التوثيــق. وقــد اقتــرصه الحافــظ ابــن حجــر يف 

الروايــة،  ـة  بقلَـّ مــن وصــف  عــىل  التهذيــب”  كتابه”تقريــب 

مــع ســالمته مــن الطعــن، ووجــود املتابعــة، وبالتــايل يعتــرب 

كــام  اللفــظ كمصطلــح.  هــذا  اســتخدم  مــن  أوَّل  الحافــظ 

اتَّضــح أنَّ الحافــظ ال يطلــق لفــظ مقبــول يف الــراوي إال إذا 

إكتملــت فيــه الــروط التــي وضعهــا يف املرتبــة السادســة 

مبــا فيهــا املتابعــة عنــده - حــال كونــه ملخصــاً لهــذه األلفــاظ- 

فــال يحتــاج إىل متابعــة أخــري حتــى يصــري معــدالً. وقــد وهــم 

مــن ظــنَّ أنَّ حديــث “املقبــول” لــه مرتبتــان مل يفصــل فيهــام 

الحافــظ إحداهــام ضعيــف بإعتبــار “املقبــول” لــني إذا مل 

يتابع عندهم، واألخرى حسن لذاته إذا تُوبع عندهم، وهذا 

األخــري مخالــٌف ألنَّ املتابــع يصــري مبتابعــه صحيــح لغــري أو 

حسن لغريه ال لذاته وهذا معروف يف علم دراسة األسانيد.
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دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل،1990م، 1/ 
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لحــظ األلحــاظ بذيــل طبقــات الحفــاظ، مصــدر ســابق، ص215.  2

)بتــرصف(

تقريــب التهذيــب أبــو الفضــل أحمــد بــن عــيل بــن محمــد بــن أحمــد   3

بــن حجــر العســقالين )املتــوىف: 852هـــ( تحقيــق محمــد عوامــة، 

دار الرشــيد - ســوريا، الطبعــة: األوىل، 1986،ص24-23.

معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة، بــاب ق ب ل،3/ 1769. تكملــة   4

العربيــة،179/8. املعاجــم 

سورة التوبة، اآلية:104.  5

سورة غافر، اآلية:3.  6

أبــو جعفــر أحــد  الجنــد. وكان  مــن  مــن أهــل طربســتان  أبــوه  كان   7

بــن  إبراهيــم  عــن:  روى  واألمئــة املذكوريــن.  الحفــاظ املربزيــن 

الحجــاج مــن أصحــاب عبــد الــرزاق، وأســد بــن مــوىس املــرصي، 

وغريهــام، وعنــه البخــاري وأبــوداود، وغريهــام خلــق كثــري. تهذيــب 

الكــامل يف أســامء الرجــال، يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، 

أبــو الحجــاج، املــزي )املتــوىف: 742هـــ(، تحقيــق د. بشــار عــواد 

الطبعــة: األوىل،340/1.  بــريوت،   - الرســالة  معــروف، مؤسســة 

خرَّجــه أحمــد،2/ 300، رقــم1655. املســند ،أبــو عبــد اللــه أحمــد   8

بــن أســد الشــيباين )املتــوىف:  بــن هــالل  بــن حنبــل  بــن محمــد 

241هـــ( تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، دار الحديــث - القاهــرة، 

األوىل،1995 م. الطبعــة: 

وانظــر   .352  /1980،1 الرجــال،  أســامء  الكــامل يف  تهذيــب   9

ذخــرية الحفــاظ، أبــو الفضــل محمــد بــن طاهــر بــن عــيل املقــديس 

 - الســلف  دار  الفريــوايئ،  الرحمــن  عبــد  تحقيــق د.  الشــيباين، 

.1507 1996م،3/  األوىل،  الريــاض، 

هــو عبــد الرحمــن بــن إســحاق ابــن عبــد اللــه ابــن الحــارث ابــن كنانــة   10

املــدين نزيــل البــرصة ويقــال لــه عبــاد قــال الحافــظ: صــدوق رمــي 



س235 سيناير ٢٠١٥  س مجلأسكثفر 

بالقدر من السادسة روى له البخاري يف األدب املفرد والباقون. 

تقريب التهذيب،ص: 336.

خرَّجــه الخطيــب البغــدادي،35/15. تاريــخ بغــداد، أبــو بكــر أحمــد   11

البغــدادي  الخطيــب  بــن مهــدي  بــن أحمــد  ثابــت  بــن  بــن عــيل 

)املتــوىف: 463هـــ(، تحقيــق الدكتــور بشــار عــواد معــروف، دار 

وانظــر  2002م.  األوىل،  الطبعــة:  بــريوت   - اإلســالمي  الغــرب 

بــن محمــد  عــيل  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  املوضوعات،جــامل 

الجوزي )املتوىف: 597هـ(، تحقيق عبد الرحمن محمد عثامن، 

محمد عبد املحسن صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة، 

الطبعــة: األوىل،2/ 168.

الجــرح والتعديــل، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس،   12

الرازي ابن أيب حاتم )املتوىف: 327هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 

- بــريوت، الطبعــة: األوىل،1952م،6/ 362.

تهذيب التهذيب 4/ 35.   13

تهذيب التهذيب 3/ 441.  14

الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، شمس الدين   15

الذهبــي )املتــوىف: 748هـــ(،  أحمــد  بــن  اللــه محمــد  أبــو عبــد 

القبلــة  تحقيــق محمــد عوامــة أحمــد محمــد منــر الخطيــب، دار 

للثقافة اإلسالمية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األوىل، 

1992م، 1/ 235.

املصدر السابق،1/ 237.  16

املصدر نفسه،1/ 248.  17

الكاشف،1/ 45.   18

فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــيل بــن حجــر أبــو   19

الفضل العسقالين الشافعي، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار املعرفــة - بــريوت، 1379، 12/ 5.

تقريب التهذيب، ص: 204.  20

انظر فتح الباري،10/ 420.   21

تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد   22

بــن حجــر العســقالين )املتــوىف: 852هـــ، مطبعــة دائــرة املعــارف 

النظاميــة، الهنــد الطبعــة: الطبعــة األوىل، 1326هـــ )4/ 264( 

تقريب التهذيب،ص23.  23

املصدر السابق، ص: 414، الرتجمة4931.  24

فتح الباري البن حجر، 10/ 371.  25

تقريب التهذيب، ص: 542، الرتجمة6822.  26

فتح الباري البن حجر،1/ 94.  27

وهــذه تعــرف مــن خــالل جمــع طــرق الحديــث مجتمعــة ملعــرف   28

ـة والشــذوذ يف املــن والســند، ومعرفــة مــا قيــل مــن أقــوال  العلَـّ

رواتهــا. يف 

نخبــة الفكــر يف مصطلــح أهــل األثــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــيل   29

بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقالين )املتــوىف: 852هـــ(، 

تحقيق عصام الصبابطي، وعامد الســيد، دار الحديث القاهرة، 

الخامســة،1997م.726/4. الطبعــة: 

نــور  تنزيــه الريعــة املرفوعــة عــن األخبــار الشــنيعة املوضوعــة،   30

الدين، عيل بن محمد بن عيل بن عبد الرحمن ابن عراق الكناين 

)املتوىف: 963هـ(، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف , عبد الله 

محمد الصديق الغامري، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: 

األوىل، 1399 هـ، 2/ 6.

تقريب التهذيب، ص: 264.  31

فتح الباري1/ 409.  32
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مجلة كرياال

التعريف

مجلــة بحثيــة نصــف ســنوية محكمــة )باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة( صــادرة عــن قســم اللغــة العربيــة، بجامعــة كــرياال، كــرياال، 

الهند. وهي عبارة عن مجلة لغوية وأدبية وإسالمية تصدر باللغة العربية واإلنجليزية وتقوم بنر البحوث ويكون االصدار 

فيهــا بشــكل نصــف ســنوي وبحــوث املجلــة هــي بحــوث أكادميــة كاملــة.

قواعد النرش والتوثيق يف املجلة

أن ال يكــون البحــث املقــدم للنــر قــد نــر أو قــدم للنــر يف مجــالت أو دوريــات أخــرى أو قــدم ونــر يف دوريــات ملؤمتــرات . 1

أو نــدوات )يقــدم الباحــث تعهــد مكتــوب يؤكــد فيــه ذلــك(

البحث املنشور يف املجلة يكون ذمة آراءه ومسؤوليته عىل عاتق الكاتب ال عىل هيئة التحرير. 2

أن يكون البحث سليام من أخطاء أسلوبية وطباعية ولغوية ونحوية وإمالئية. 3

أن يكون البحث مطبوعا عىل برنامج الوورد فقط. 4

أن يكون البحث سليام من أية أخطاء علمية ومنهجية التي تختّل سالمته الخبري العلمي. 5

أن يأخذ باألصول العلمية إحاطة، واستقصاء، وخطوات بحث، والحرص عىل التوثيق. 6

أن يحسن استخدام املصادر واملراجع مالمئا بقواعد البحث. 7

أن ال يكون البحث محض جزء األطروحة أو الرسالة التي نال بها الباحث شهادة علمية. 8

أن يلتزم الباحث بالروط املتبعة يف كتابة البحوث وترتيب املصادر واملراجع. 9

يراعــى يف ترتيــب البحــوث وتبويبهــا ونرهــا االعتبــارات الطباعيــة والفنيــة مبــا يتفــق وخطــة املجلــة وال يحــق للباحــث االعــرتاض . 10

عــىل ذلــك

يلتزم الباحث بإكامل التعديالت التي يوىص بها الخرباء. 11

تعنون املراسالت باسم رئيس التحرير عىل العنوان املثبت يف املجلة. 12

ال تعاد البحوث إىل أصحابها سواء نرت أو مل تنر. 13

يــزود الباحــث بنســخة واحــدة مجانــا مــن العــدد املنشــور فيــه بحثــه، الرجــاء مــن الباحــث تحّمــل نفقــة إرســال النســخة. يرســل . 14

املجلــة إىل بريــد الباحــث اإللكــرتوين للتحميــل.

أن ال يزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عن )10( صفحة مبا فيها املالحق واملراجع ورضورة إرسال النسخة االلكرتونية . 15

عىل العنوان االلكرتوين للمجلة.
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إجراءات تحكيم البحوث

يتم إشعار الباحث بإستالم بحثه خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ االستالم.. 1

تقوم هيئة التحرير باختيار محكمني اثنني من الهيئة االستشارية للبحث الواحد. وتخضع البحوث للتحكيم الّري . 2

لتحديد صالحيتها للنر، ويلتزم الباحث باألخذ مبالحظات املحكمني.

م الباحــث نســخًة مــن البحــث بشــكله النهــايئ، ويحصــل عــىل خطــاب . 3 بعــد قبــول البحــث للنــر يف املجلــة، يقــدِّ

بقبــول بحثــه للنــر يف املجلــة.

تعترب القرارات املتعلقة بالبحوث نهائية، وال ميكن إعادة النظر فيها.. 4

عند صدور قرار قبول نر البحث، ال يحق للباحث أن يقدمه للنر يف أي مكان آخر.. 5

ال تُعــاد األبحــاث إىل أصحابهــا ســواء قُِبلــت للنــر أْم ملْ تُقبــل. وعــىل الباحــث متابعــة بحثــه خاصــة فيــام يتعلــق . 6

بالتعديــالت.

يصبح البحث املنشور ملًكا للمجلة وال يحق إعادة نره يف أماكن أخرى.. 7

هيئة التحرير

املنصباالختصاصاللقباالسمالرقم

اللغة العربية وأدب إسالميأستاذأ.د. محمد بشري1
مدير جامعة كرياال &

رئيس قسم اللغة العربية )املسؤول(

نائب رئيس التحريراللغة العربية واألدب العريب الحديثأستاذ مساعدد. تاج الدين املناين2

مساعد رئيس التحريراللغة العربية وأدب إسالميأستاذ مساعدالسيد نوشاد3

أسامء الهيئة االستشارية ملجلة كرياال

الكلية / الجامعةاالسمالرقم

كلية اآلداب، جامعة املنوفية، مرصأ. د. أحمد عبد القادر الشاذيل1

كلية اآلداب، جامعة ابن زهر، أكادير اململكة املغربيةأ. د. أحمد فكري2

عضو املجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة، مرصأ. د. أرشف محمد ساعدي3

كلية الرتبية للبنات، جامعةبغداد، بغداد، العراقأ. د. خديجة زبار عنيزان4

املعهد العايل للعلوم اإلنسانيّة بتونس، كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بصفاقسأ. د. عبد الرزّاق بن عمر5

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، األردن، عامنأ. د. عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي6

كلية اآلداب، الجامعة اإلفريقية، أحمد دراية، أدرار، الجزائرأ. د. محمد األمني خالدي7

كلية الريعة والدراسات االسالمية، أكادميية القاسمي، فلسطنيد. أحمد محمود قعدان8

جامعة آل البيت، املفرق، األردند. أمني يوسف عودة9

جامعة األمري سلطان، الرياض، اململكة العربية السعوديةد. تهاين بنت محمد الصفدي10

جامـعة الزرقــــاء، األردند. جميــــل بنــــي عطــــــا11
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معاون عميد كلية الرتبية األساسية، جامعة الكوفة، جمهورية العراقد. رزاق عبد األمري مهدي الطيَّار12

قسم علوم القرآن، جامعة بغدادد. زينب السلطاين13

جامعة أم القرى، اململكة العربية السعوديةد. سعيد بن عيل بن عبدان الغامدي14

جامعة أم القرى، مكة املكرمةد. صفية بنت عبدالله أحمد بخيت15

مدير مجلة الحكمة بالجزائرد. عبد القادر تومي16

الجامعة العراقية، بغدادد. فراس محمد ابراهيم17

الجامعة اإلسالمية العاملية، شيتاغونغ، فرع دكا، بنغالديشد. محمد إحسان الله مياه18

جامعة طيبة يف املدينة املنورة، اململكة العربية السعوديةد. محمد بن عبدالعزيز الجمعان19

كلية األداب، جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن، اململكة العربية السعوديةد. مشاعل بنت راشد بن محمد الدباس20

جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن، كلية اآلداب، اململكة العربية السعوديةد. نورة الشهري21

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديبد. يوسف حسني أحمد22

جامعة اإلنجليزية واللغات األجنبية، حيدرآباد، الهندأ. د. سيد جهانغري23

جامعة خواجة معني الدين تشيشتي األردية والعربية والفارسية، لكهنوأ. د. مسعود عامل الفالحي24

جامعة آسام، سلشار، آسام، الهندد. أشفاق أحمد25

جامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهندد. أورنك زيب األعظمي26

جامعة موالنا آزاد القومية )فرع لكناو(، لكهنو، الهندد. مثامة فيصل27
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