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االفتتاحية
الحمد لله رب العاملني

الصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني

القراء األعزاء،
بــن أيديكــم العــدد األول مــن املجلــد الخامــس مــن املجلــة العلميــة املحكمــة التــي كانــت حلــا مــن
أحالمنــا منــذ فــرة طويلــة .قــد بدأنــا نــر هــذه املجلــة يف 2010م ولكــن توقفنــا لفــرة بســبب الظــروف
الداخليــة .وبفضــل اللــه وكرمــه اســتطعنا مواصلــة إصــدار مجلــة محكمــة أكادميــة نصــف ســنوية (الرقــم
الــدويل )2839 - 2277 :تحمــل اســم ‘مجلــة كــراال’ ،ونرجــو مــن اللــه – عزوجــل  -لــه الشــكر واملنــة -

التوفيــق عــى متابعــة إصدارهــا بــدون توقــف يف املســتقبل.

املقــاالت التــي اخرتناهــا لهــذا العــدد متعلقــة بــاألدب خاصــة بــاألدب العــريب والثقافــة والقضايــا
االجتامعيــة .نحــن نؤمــن بــأن هــذه املجلــة ســتلعب دو ًرا مهـ ًـا يف رفــع مســتوى تعليــم اللغــة العربيــة

يف كــراال للمعلمــن واملتعلمــن .وتعزيــز املهــارات األساســية للغــات؛ أعنــي االســتامع والتحــدث
والقــراءة والكتابــة.

أرجو من املســاهمني يف العدد املســتقبل أن ال تزيد مقالتهم عىل عرش صفحات ،وأشــكر ســائر من

أرســلوا إلينــا مقالتهــم ،وجزاهــم اللــه خــر الجــزاء يف الدنيــا واآلخــرة.

واملرجــو مــن القــراء الكــرام أن يقدمــوا لنــا توصياتهــم واقرتاحاتهــم ،ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يوفقنــا
إلحيــاء لغــة القــرآن ولنــر لســان رســول رب العاملــن.

والله ويل التوفيق.
د .تاج الدين املناين
رئيس التحرير
رئيس قسم اللغة العربية
جامعة كريال ،كارياواتام
كريال  -الهند
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واقع الطفولة فـي املنظومة الرتبوية
فتيحة شفريي

أستاذة بقسم اللغة العربية وآدابها ،بودواو ،جامعة امح ّمد بوقرة بومرداس

ملخص
يحتــل الطفــل موقعــا هامــا يف الدراســات النفســية ،فهــو أســاس املجتمــع ،وصــاح أو فســاد هــذا املجتمــع متعلــق
بهــذا الطــرف الهــام.
تقــوم املدرســة مــع األرسة بتكويــن شــخصية ســليمة للطفــل ،بالتشــجيع والدفــع بــه قدمــا لإلمــام ،لتكــون النتيجــة خلــق
وعــي معــريف ،هــذا الوعــي مرتبــط أوال بالســلوك املتبــع ،ومرتبــط ثانيــا بتلــك املعرفــة املتدرجــة املنتظمــة ،التــي
تعمــل عــى تنميــة ذاكــرة الطفــل ،وإثــراء مداركــه املتنوعــة.
الينبغــي أن تنفصــل األرسة يف بنــاء شــخصية الطفــل عــن جهــود املدرســة ،فهــا يُكمــان بعضهــا ،ألن عالقتهــا
عالقة تالزمية ،فكل طرف يســتوجب حضور اآلخر ،لكن هذا ال يتحقق دامئا ،فإما األولياء يُلقون املســؤولية كاملة
عــى املعلــم ،أو أن املعلــم يُهمــل دوره الريــادي يف تكويــن معــريف لجيــل الغــد ،ف ُيع ّنــف ويُلغــي وجــود الطفــل،
لتكــون النتيجــة طفــل انعــزايل عنيــف غــر مهــذب ،لــذا يَجــب تنظيــم أيامــا تحسيســية لألوليــاء ،فيدخلــوا يف حــوار
ب ّنــاء مــع املعلــم ومســؤول املدرســة ،وهــذا املجهــود سـ ُيجنب كــوارث نفســية ،التــي ُيكــن أن تُهــدد الطفــل وتُهــدد
املجتمــع بعــد ذلــك.

مدخل

يجــد الطفــل يف املدرســة مجتمعــا آخــر ُمكمــا للمجتمــع
األرسي األ ّول ،ففيــه يُنــىء عالقــات جد يــدة تختلــف
يف طبيعتهــا عــن تلــك العالقــات التــي أسســها مــع أفــراد
عائلتــه ،فتتطــور بذلــك شــخصيته ،وينمــو عقلــه ،ويكتســب
يف املقابــل مكانــة متميــزة ،وهــذه النتائــج تتحقــق بفعــل
قابليــة هــذا الطفــل ورغبتــه يف التفاعــل االيجــايب مــع هــذا
املحيــط«إن الطفــل يف تفاعــل اجتامعــي مســتمر مــع تلــك
البيئــة ،ولهــذا فهــو يكتســب منهــا املعايــر والقيــم وأمنــاط
الســلوك» 1ودخــول الطفــل هــذا املجتمــع الجديــد بدايــة
6

وبرتلا ةموظنملا يـف ةلوفطلا عقاو

مــن ســن السادســة ،يجعلنــا نطــرح اإلشــكالية اآلتيــة :مــا هــو
واقع الطفولة داخل هذه املؤسسة االجتامعية؟ وسنحاول
اإلجابة عن هذه اإلشكالية يف العنرص اآليت ،مستندين يف
تحليلنــا عــى الخــرة املهنيــة التــي اكتســبناها مــن ســنوات
تعليمنــا باملدرســة االبتدائيــة الحكوميــة.

واقع الطفولة داخل املؤسسات االجتامعية(املدرسة
أمنوذجا)

يتميــز الطفــل عــادة مــع بدايــة التحاقــه باملدرســة بطاقــة مــن
النشــاط والحيويــة ،يعكــس مــن خاللهــا رغبتــه القويــة يف
تطويــر شــخصيته ،وإبــراز ذاتــه أمــام معلمــه أ ّوال ثـ ّم أمــام رفاقــه

ثانيا ،فعىل املعلم اســتثامر هذه الطاقة إيجابيا ال ســلبيا،
بــأن يُشــجع هــذا الكائــن الحيــوي ويُوجهــه أحســن توجيــه،
ليُحقــق هــذا الطفــل توازنــا معرفيــا معقــوال« ،إن الطفــل يكون
متوازنــا معرفيــا حينــا تُقــدم لــه املواقــف والخــرات التــي
ت ُالئــم املرحلــة النامئيــة فيتعلمهــا».2
وتركيزنــا عــى بدايــة التحــاق الطفــل باملدرســة ،تأكيــد
عــى أهميــة هــذه الفــرة ،فــإذا كا نــت موفقــة يســتطيع
هــذا الطفــل أن يتواصــل مــع النتائــج اإليجابيــة التــي تحدثنــا
عنهــا ،وإذا مل تكــن ُموفقــة فســيدخل الطفــل متاهــة الضيــاع
والالمعرفــة ،وهــذا االتوفيــق ميكــن أن يتجســد يف صــور
مختلفــة ،كأن يُقــدم للطفــل معــارف تتجــاوز ســنواته الســت
الغضّ ــة «وإن تعــرض الطفــل إىل خــرات تتجــاوز املرحلــة
النامئيــة ،فــإن ذلــك يعمــل عــى إخــال توازنــه املعريف ،ألنه
يف هــذه الحالــة مهــا بذلــت مــن مجهــودات ،فــإن الطفــل
يصعب عليه استيعابها ،ألن مرحلته ال تسمح له بذلك».3
ُ
ونجــد الكثــر مــن األوليــاء يخشــون عــى أطفالهــم مــن
هذه الفرتة تحديدا ،فيتساءلون هل أطفالهم قادرون عىل
التأقلم مع طريقة املعلم يف تقديم معارفه؟ هل أطفالهم
قادرون أيضا عىل االندماج مع أقرانهم؟ وهذه الحرية التي
تطبــع األوليــاء ال تعكــس عــدم ثقتهــم يف صغارهــم ،وإمنــا
مردهــا خوفهــم عليهــم مــن عــامل جديــد مجهــول بالنســبة
إليهم ،بل من خالل ُمحاوراتهم مع املعلم ينقلون إليه هذه
الحرية وتلك التساؤالت ،وهنا يقوم املعلم بدوره اإليجايب
يف تهدئة روع األولياء ،وإبعادهم عن دائرة الشك والحرية،
بــأن يؤكــد لهــم أن املدرســة هــي أرسة الطفــل الثانيــة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الطفــل يف املدرســة تختلــف
صورتــه ،فهــو ليــس دامئــا صاحــب الحيويــة والنشــاط ،بــل
قــد يكــون عكــس ذلــك ،وهنــا يظهــر مــا يســميه علــاء النفــس
بالفــوارق الفرديــة ،التــي تؤثــر يف التلقــي املعريف«وبالرغــم
من أن البرش يتشابهون يف الكثري من الخصائص والصفات
مــن حيــث منوهــم ومعدالتــه ،إال أ ّن ذلــك يتضمــن أيضــا
االختالفــات والفروقــات فيــا بينهــم ســواء يف الصفــات
البــارزة ،وكذلــك يف الصفــات األخــرى غــر البــارزة كالــذكاء
واالستيعاب والتخيل وغريها» ،4فالطفل الحيوي والنشيط
يســتطيع خلــق عالقــات مــع أترابــه ،واألمثلــة يف ذلــك كثــرة،

فهــو يســتطيع اللعــب معهــم يف ألعــاب يعرفهــا ،أو يف
ألعــاب يعمــل عــى خلقهــا معهــم ،إن هــذا الطفــل بهــذا،
يؤكــد حاجتــه إىل االنتــاء «إن الطفــل بــدوره يُريــد بنــاء هويــة
شــخصية تكفــل االنتــاء االجتامعــي ،وتتــم هــذه العمليــة من
خالل سلسلة متاهيات ،التي تبدأ بالوالدين وأفراد األرسة،
وتتوســع لتشــمل املعلمــن واألتــراب».5
ويشعر املعلم بهذه الحيوية ،عندما يرى ذلك الطفل
يف تجاوب مستمر معه ،ألنّه يتلقى املعرفة برسعة القرتانه
بامللَكــة التــي تًســاعد عــى االكتســاب املعــريف «وذلــك أن
ِ
الحــذق يف العلــم والتفنــن فيــه واالســتيالء عليــه إمنــا هــو
بحصــول ملَك ـ ٍة يف اإلحاطــة مببادئــه وقواعــده» ،6وأفضــل
مــا يقــوم بــه املعلــم مــع هــذه الحالــة ،تقديــم محفــزات،
مثــل بطاقــات االستحســان التــي تحمــل مالحظــة ممتــاز أو
جيــد ،أو منــح جوائــز معينــة كالقصــص ،وقــد الحظنــا مــن
خــال تشــجيعنا ملثــل هــذا الطفــل ،أنــه يــزداد تقدمــا معرفيــا
وسلوكيا ،وهذا ما أوصلناه إىل أولياء هذا الطفل ،ليدركوا
يف املقابــل رضورة تفعيــل دورهــم أكــر ،للمحافظــة عــى
هــذا التطــور املعــريف والســلويك ،بــل ولدفعــه قدمــا.
ونجــد يف املقا بــل ذ لــك الطفــل ا لــذي مييــل إىل
االنعــزال وال يتميــز بالنشــاط والحيويــة ،فهــو ال يرغــب يف
االندمــاج مــع أقرانــه ،فيبقــى بعيــدا عنهــم ،ويتضــح هــذا
مثــا يف عــدم رغبتــه يف مشــاركة أترابــه سلســلة األلعــاب
املعروفــة واملبتكــرة ،كــا أنــه ومــع املعلــم يف القســم ،ال
يبــذل جهــدا يف تلقــي العلــم واملعرفــة ،ويظــل بعيــدا عنــه،
فال رسعة يف اإلجابة ،وال حل رسيع للتامرين املربمجة«وما
لملَكــة مل يكــنِ ِ
مل تحصــل هــذه ا َ
الحــذق يف ذلــك الفــن
املُتَنــاول حاصــا».7
وقــد ملســنا مثــل هــذه الحالــة ،التــي اعتربناهــا حالــة
مرضيــة ،فســعينا إىل معالجتهــا ،بإتبــاع الخطــوات اآلتيــة:
1 .1الســعي إىل الحديث مع هذا الطفل ،ملعرفة ســبب
هذا الترصف السلويك.
2 .2إدماجــه مــع زمالئــه يف األلعــاب ،أو نشــاطات ثقافيــة
أخــرى مثــل منحــه دورا يف املرسحيــات التــي تُعــرض
يف االحتفــاالت املدرســية مثــل يــوم العلــم.
جملة كرياال
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3 .3التواصل املستمر مع الوالدين ،لوضعهام أمام الحالة
الحرجة لطفلهام.
وقــد الحظنــا مــن خــال إتباعنــا لهــذه الخطــوات ،أن
هــذا الطفــل قــد تخــى تدريجيــا عــن ســمة االنعــزال هــذه،
بــل وحققنــا نســبة طيبــة يف هــذا ،خصوصــا عندمــا وجدنــا
مســاعدة كبــرة مــن قبــل األوليــاء ،وهنــا نُشــيد بهــذا الــدور،
ألن األرسة لهــا دور كبــر يف توعيــة الطفــل ،ورسعــة إنقــاذه
من هذه الحالة االستثنائية إن استطعنا قول ذلك ،ونداؤنا
هــذا ســاندنا فيــه علــاء النفــس ،الذيــن اســتغاثوا هــم أيضــا
باألوليــاء ليلعبــوا دورهــم يف تــدارك مواطــن الضَ عــف عنــد
أطفالهم«حاول أن تعرف قدرات ابنك وساعده عىل تنمية
الضَ عــف لديــه ،وبعــد ذلــك تابعــه أو حاســبه عــى مــا لديــه
مــن مهــارات وإمكانــات ،وال ت ُحاســبه عــى أشــياء ال توجــد
لديــه ُمقوماتهــا» .8ومعايشــتنا لواقــع هــذا الطفــل املنعــزل،
الــذي لديــه قــدرات ال بــد مــن تطويرهــا ،دفعنــا الســتخدام
حل آخر ،وهو تشجيع األولياء عىل أخذ أطفالهم إىل أطباء
نفســانيني ،لتــدارك الحالــة قبــل اســتفحالها.
كــا نلجــأ إىل هــذا الحــل الطبــي مــع حالــة أخــرى مــن
األطفال ،أولئك الذين ال ميلكون القدرة مطلقا عىل تلقي
العلــم واملعرفــة ،ليــس النعزالهــم كــا هــو الحــال مــع الفئــة
الســابقة الذكــر ،بــل هــي حالــة يعجــز املعلــم عــن معالجتهــا،
ألن قــدرات هــذا الطفــل محــدودة ،ولتجنــب الضغــط عليه،
نوجهه لهذا الحل الناجع والناجح ،لذا عىل املعلم وحتى
األوليــاء عــدم الضغــط عــى هــذا الطفــل املحــدود القــدرة
باإلتيــان مبــا ال يســتطيع فعلــه ،وهــذا مــا نصــح بــه املعالجــون
النفســانيون«نحتاج أن نتعلــم كيــف نُكلــف أبناءنــا طاقاتهــم
وحســب قدراتهــم ،حتــى ال نكــون مثــل الدبــة التــي قتلــت
صاحبهــا ،أرادت أن تهــش عنــه الذبابــة فقتلتــه».9
وجد نــا مــع أوليــاء الطفــل املنعــزل وأوليــاء الطفــل
املحــدود القــدرات اختالفــا يف طريقــة التعامــل مــع فكــرة
الطبيــب النفــي ،فبعضهــم تعاطــى مــع هــذه الفكــرة بقبول
حســن ،فتــدارك حالــة ابنهــا باكــرا ،أفضــل مــن تركهــا تتعقــد
أكــر ،ولــي التكــون النتيجــة كارثيــة أيضــا ،أمــا البعــض اآلخــر
فرفــض مطلقــا فكــرة أخــذ طفلهــم للطبيــب النفســاين،
معتربيــن حالــة ابنهــم عاديــة ،بــل هنــاك وعنــد اســتدعائنا
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وبرتلا ةموظنملا يـف ةلوفطلا عقاو

لهــم ،ال يأتــون مطلقــا للمدرســة ،وإذا أتــوا فهــم يلقــون
املســؤولية عــى املعلــم ،ألنــه حســبهم الوحيــد الواجــب
عليــه حــل املشــكلة املســتعصية ،وميكــن تقديــم مــا ســبق
يف الجــدول التــايل:
حالة
حالة
الواقع  /ردة فعل الويل حالة
التفوق االنعزال املحدودية
+
+
+
ردة الفعل االيجابية
+
+
ردة الفعل السلبية
+
+
الالرد
قدمنــا فيــا ســبق الصــورة األوىل لواقــع الطفولــة يف
املدرســة الجزائريــة ،بــل هــو واقــع موجــود حتــى يف مــدارس
الــدول العربيــة ،لكــن يجــب تقديــم صــورة ثانيــة لهــذا الواقــع،
والتــي تتمثــل يف العنــف املتفــي بشــكل واضــح يف هــذا
الفضــاء التعليمــي.
يقــوم البنــاء النفــي للطفــل عــى عــدة حا جــات،
مــن بينهــا الرعايــة النفســية ،التــي ينبغــي أن تتأســس يف
املجتمــع األ ّول(األرسة) لتتواصــل وتتكامــل داخــل املجتمــع
الثاين(املدرســة)« ُوجب عــى اآلبــاء الحــرص كل الحــرص
عــى الصحــة النفســية لألبنــاء وهــذا بتوفــر الرعايــة الكاملــة
التــي تتجــى يف الحــب والعطــف واالهتــام والتقديــر والـ ِـر
وهي مشاعر أودعها الله يف قلوب اآلباء رحمة باألبناء»،10
ووجــود هــذه الرعايــة النفســية بصورهــا املتعــددة ،تجعــل
الطفــل يكتســب شــخصية قويــة ،بفضلهــا يســتطيع تأســيس
عالقــات جديــدة يف محيطــه الثاين(الرفــاق واملدرســة).
وقــد ملســنا يف تالميذنــا أصحــاب النشــاط والحيويــة
أثــر هــذه الرعايــة النفســية فيهــم ،فنجدهــم يف وفــاق كبــر
مــع أترابهــم ،بــل نســبة العــداوة بينهــم وبــن هــؤالء الرفــاق
تــكاد تكــون ضئيلــة جــدا ،وهــم بهــذا يُشــكلون صــورة الطفــل
املعاىف«والطفل املعاىف ينهض عفويا مل ُجابهة تحدياته
والتغلب عليها ،وشغل مآزمه وتصفيتها ،وهو يفعل ذلك
بشــكل يــكاد يكــون ال واعيــا» ،11وكنــا كثــرا مــا نُشــيد بهــذه
الرعايــة النفســية لألوليــاء ،وننصحهــم يف االســتمرار يف
منحهــا إىل آخــر مرحلــة طفوليــة يصــل إليهــا صغريهــم.
وإذا كانــت الفــروق الفرديــة موجــودة يف عمليــة التلقــي

املعــريف ،فهــي أيضــا موجــودة يف الثقا فــة الســلوكية
لألطفــال ،فكنــا نجــد مجموعــة منهــم مــن مييــل إىل العنــف،
فيقومون برسقة أدوات أحد رفاقهم ،أو يدخلون معهم يف
رصاع بدين عنيف ،واللجوء إىل الرضب يف هذه الحاالت
كان أمرا مرفوضا وغري مقبول من قبلنا ،أو من قبل مراسيم
الوزارة الوصية(وزارة الرتبية الوطنية) ،والحل الذي ك ّنا نلجأ
إليــه هــو جــذب هــذا الطفــل والتحــاور معــه ،لنــدرك فعــا
حرمانــه الــكيل مــن الرعايــة النفســية.
والبـ ّد يف هــذه الحالــة مــن تقديــم مثــال حــي عــن ذلــك،
كان يف أحــد أقســامنا للســنة الثانيــة ابتــدايئ ،طفــل يــرق
أدوات رفاقــه ،فهــو ال يتوقــف يف أخــذ هــذه األدوات رسا
وعالنية ،ورغم محاورتنا له للتقليل من حدة فعله العنيف،
إال أن األمــر اســتفحل ،وكان ال ب ـ ّد لنــا حينهــا مــن تــدارك
األمــر مــع الــويل ،فلــم يحــر األب رغــم محاولتنــا املكــررة
يف اســتدعائه ،لتــأيت األ ّم بعــد ألي وطــول انتظــار ،مقدمــة
لنــا صــورة ذلــك الطفــل يف األرسة ،فــاألب ال ينفــك يرضبــه
رضبــا مربحــا بســبب ودون ســبب ،بــل إن هــذه األم عندمــا
تحمــي طفلهــا مــن عنــف زوجهــا تتلقــى هــي األخــرى نصيبهــا
مــن املامرســة العنفيــة إن اســتطعنا القــول.
وإذا سعى املعلم إىل توفري الرعاية النفسية للطفل،
فجهــده هــذا لــن يكفــي ،ألنــه وكــا قلنــا ســابقا تظــل األرسة
هي أساس هذه الرعاية«ال يحق للوالدين حرمان األوالد من
هــذه املشــاعر التــي تزيــد مــن ثقــة الطفــل بالنفــس والشــعور
باالنتامء الفعيل ألرسته ،ألن افتقاده إىل املشاعر السالفة
الذكــر ترمــي بــه إىل العزلــة واالنطــواء والغــرة ،وت ُنمــي يف
نفســه مشــاعر العنــف والذنــب واالحتقــار لذاتــه وألرستــه»،12
ولتجنب كوارث نفســية ،كنا نُنظم أياما تحسيســية لألولياء
مبعيــة مديــر املؤسســة وبالتعــاون مــع طبيــب نفســاين،
فنقــدم لهــم نصائــح عــن كيفيــة التعامــل مــع حالــة ابنهــم
العنيفــة خاصــة.
كانــت جلســاتنا تلــك معتمــدة أيضــا عــى املعالجــة
الدينيــة ،فكنــا نســوق لهــم أمثلــة عــن قائــد األمــة الرســول
محمد عليه الصالة والسالم ،يف كيفية تعامله مع الطفل،
ودليلنــا عــى ذلــك أن الرســول الكريــم كان يتعامــل برقــة
ولطــف مــع حفي َديــه ،فــذات مــرة رآه أحــد الصحابــة يُق ّبــل

حفيــده الحســن فاســتغرب ،وقــال لــه إنــه وعــى كــرة أوالده
ال يُقبــل أي أحــد منهــم ،فنظــر إليــه الرســول صــى اللــه عليــه
وســلم وقال«مــن ال يرحــم ال يُرحــم» ،13ومــن التوصيــات التــي
كنا نقدمها لهم أيضا ،ما قاله اإلمام الغزايل رحمه الله«إن
الصبــي أمانــة عنــد والديــه وقلبــه الطاهــر جوهــرة نفيســة
ســاذجة خاليــة مــن كل نقــش وصــورة ،وهــو قابــل لــكل مــا
يُنقــش فيــه ،ومائــل إىل كل مــا ُيــال بــه إليــه». 14
ومن النصائح املقدمة لهم أيضا تعليم الطفل التحاور
بهــدوء ،ألن فتــح بــاب الحــوار مــع هــذا الكائــن األســايس
رضوري منذ الصغر ،و انتهاج هذا األسلوب من شأنه إبعاد
الطفــل عــن أي انحــراف نفيس« ُوجــب عــى اآلبــاء االعتــاد
عــى أســلوب الحــوار مــع األبنــاء حتــى يُجنبوهــم الوقــوع يف
أزمــات نفســية يســتحيل أو يصعــب حلهــا فيــا بعــد».15
وواقــع املــدارس الجزائريــة ليــس متشــابها كلــه ،فنجــد
بعــض هــذه الفضــاءات ال تعتــد بعــامل الطفــل الداخــي،
الــذي يحتــاج للرعايــة واالهتــام ،فــا توفــر لــه بذلــك طبيبــا
ُمعالجــا ،بــل تلغــي أي اهتــام بانعزاليــة الطفــل أو عنفــه،
فهناك من املعلمني ســامحهم الله ُيارســون هم أنفســهم
سياســة اإلبعــاد والتعنيــف ،لــذا عــى هــذا املــريب اإلطــاع
عــى أحــدث تقنيــات املعالجــة النفســية للطفــل ،ألن هــذا
االطــاع املســتمر يعنــي حــرص هــذا املــريب الشــديد يف
حاميــة متعلمــه «عزيــزي املــريب مــع تعــدد وســائل الرتبيــة،
أصبــح عليــك لزامــا أن تكــون حريصــا كل الحــرص عــى مــن
تُــريب ،وأن تســعى دامئــا ملعرفــة كل مــا هــو جديــد و ُمفيــد
ألداء مهمتــك» ،16إننــا بهــذا أمــام صورتــن للمعلــم:
الصورة األوىل :الحرص عىل الرعاية النفســية ،لتكون
النتيجة خلق وعي معريف.
الصــورة الثانيــة :عــدم الحــرص عــى الرعايــة النفســية،
والنتيجــة تغييــب الوعــي املعــريف.
ليســتطيع املعلــم يف الصــورة األوىل القيــام بواجبــه،
يجب توفري جو ُمناسب للعمل ،فتقليل الربنامج امل ُكثّف
الــذي أثقــل املعلّــم والطفــل مــن شــأنه فتــح البــاب عــى
مرصاعيه أمام هذا املريب ملامرسة ثقافة العطاء النفيس،
كام أن مســاعدة األرسة لطفلها يف الدخول بثقة إىل عامل
جديد ،سيدفع املعلّم إىل تنمية قدرات الطفل السلوكية
جملة كرياال
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واللغويــة واالجتامعيــة ،لتتأســس بهــذا مــا يُســمى بالرتيبــة
الف ّعالــة« والرتبيــة الف ّعالــة هــي تلــك الرتبيــة التــي تســمح لنــا
بإرشــاد وتوجيــه األبنــاء نحــو مــا هــو أفضــل لهــم ومــا يقودهــم
إىل النجــاح الدنيــوي واألُخــروي».17
ومتكــن الطفــل مــن عزلــه وتعنيفــه ،هــو اســتحضار قــوي
للصــورة الثانيــة يف جاملياتهــا الســلبية ،فــا ُيكــن إصــاح
الطفل إذا حرضت هذه الصورة«وإذا كانت املدرسة ُمحفزا
للمنافســة االيجابية التي تؤدي إىل النجاح ،قد تتحول يف
بعــض الحــاالت إىل مصــدر إحبــاط وإزعــاج وتوتــر وعــدوان،
إذا مل تُوفــر للتلميــذ الــروط الالزمــة لالندمــاج والتوافــق
النفــي واملــدريس» ،18ومهــا يكــن مــن أمــر فالطفــل أمانــة
يف عنــق املعلــم واألرسة ،يجــب عــدم تضييعــه.

خامتة:

يبقى الطفل هو دامئا أساس العملية التعليمية التعلُ ِمية،

فيسعى املريب يف املدرسة إىل تفعيل دور الطفل فيها،
فيدفعــه لتشــكيل الوعــي املعــريف دفعــا إيجابيــا منظــا ال
تعنيــف فيــه ،وهــذا التفعيــل لــن يتحقــق كليــة دون مســاعدة
األرسة ،هــذه الخليــة األساســية للمجتمــع.
وإذا الحــظ املعلــم أن تلميــذه ال يســتطيع التأقلــم مــع
رفاقــه باملدرســة ،عليــه عــدم تجــاوز هــذه الحالــة ،فيســعى
ملعالجــة األمــر مبعيــة مديــر املدرســة ،والطبيــب النفــي،
بــل ويجــب وضــع األرسة أمــام الصــورة لتــدارك األمــر قبــل
اســتفحاله.
ويجب تجنب التعنيف الجسدي واللفظي مع الطفل،
ألن مامرسة هذا التعنيف من شأنه التأثري فيه تأثريا سلبيا ال
عالج له ،فهذا الكائن حسب علامء النفس صفحة بيضاء،
إذا ُخــط فيهــا الرعايــة واالهتــام فســيجني املعلــم واألرسة
مثارا يانعة ،وإذا خُط فيها التدمري النفيس املستمر ،فهذا
يعني جني مثار شوكية أشد مرارة من العلقم.
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أثنــاء ظهــور اللســانيات ،ظهــر توالــد إبداعــي يف الغــرب،
يســمى مرة املدرســة الرومانســية أو الواقعية ،أو الســريالية
أو غريها ،واإلبداع ضمن هذه املدارس كانت تتم مقاربته
و تحليلــه مــن خــال مناهــج مختلفــة عــن تلــك التــي جــاءت
نتيجــة ظهــور اللســانيات ،مــن مثــل املنهــج الواقعــي،
النفيس ،الوصفي،املعياري ،التاريخي وغريها ،و بالتايل
فالنظــرة بعــد سوســر تغــرت ليــس فقــط للغــة وإمنــا أيضــا
لإلبــداع اإلنســاين ومنــه اإلبــداع األديب ،وأيضــا ترتّــب عــن
ذلــك ،ظهــور مناهــج متعــددة مســت اللغــة اإلنســانية ،كــا
مســت اإلبداع األديب بع ّد أن مادته األم هي اللغة نفســها،
ومســت اللســانيات أيضا مجال الرتبية والتعليم ،خصوصا
املرتبــط بالغــة و األدب و الفلســفة و علــم النفــس ،غريهــا.
وقــد شــهد الثلــث األخــر مــن القــرن املــايض جملــة
مــن التطــورات يف االتجاهــات اللســانية تعــد بفتــح إمكانــات
التقــارب بــن اللســانيات والخطابــات األدبيــة وذلــك مثــل:
اللســانيات الوظيفيــة واللســانيات االجتامعيــة والتداوليــة
ولعل
ّ
وتحليل الخطاب والســيميائية واللســانيات الثقافية،
األســاس النظــري الجامــع بــن هــذه االتجاهــات –عــى تنــوع
مناهجها-هــو النظــر إىل الخطابــات األدبيــة بوصفهــا أنســاقا
مفتوحــة يف تكوينهــا وتأويلهــا.
قبل التحدّث عن األثر اللساين يف الدراسات األدبية
وتعدّد النظريات واملناهج النقديّة ،يجدر بنا – أوال -معرفة
مفهوم (مصطلح) اللســانيات ،أي تعريفها تعريفا واضحا،
حيث أنها تشّ كل مركز الثقل يف هذا املقال .
مــا اللســانيات ؟ يــرد مصطلــح اللســانيات مبــا يحملــه

مــن داللــة لغويــة علميــة إىل واضــع ومؤســس هــذا العلــم
(فريدينالــد دو سوســر) ،بعــد ظهــور كتابــه (دروس يف
اللســانيات العا مــة) غطــى هــذا املصطلــح ونظريتــه
عــى مصطلحــات أخــرى أهمهــا مصطلــح (الفيلولوجيــا
 )philologieأي فقــه اللغــة  ,الــذي كان يســتند عــى
املنهج التاريخي أساسا (الزال هذا املصطلح يستعمل يف
دول أوروبــا الرشقيــة وخصوصــا روســيا يف مقابــل مصطلــح
اللســانيات) ،منــت اللســانيات عــى يــد (دو سوســر) يف
بيئــة العلــوم البحتــة ,حيــث اســتفاد مــن الــراث املرتاكــم و
الفيلولوجــي منــه عــى الخصــوص لتقديــم نظريتــه.
كان الهــدف هــو خلــق نظر يــة مســتقلة عــن با قــي
العلــوم ،لذلــك تــم تحييــد وإقصــاء كل مــا ميكــن أن يعطــي
نتائــج غــر موضوعيــة وال علميــة حــول اللغــة اإلنســانية ،ومــن
العوامــل التــي تــم إقصاؤهــا ،العامــل النفــي واالجتامعــي
والتاريخــي ....الــخ .بعــد املالحظــة و التجربــة ،اســتخلص
سوســر أن للغــة اإلنســانية وجهــن ،كالم  paroleولســان
 ,langueفأقــى ا لــكالم وجعــل موضــوع اللســانيات
الوحيــد هــو اللســان  ,وأقــام نظريــة اللســان التــي أصبحــت
تعــرف باللســانيات .و مل يقــل مبصطلحــات مثــل البنيــة و
النســق لكنــه قــال مبصطلــح نظــام  ,systèmeفاللســان
اإلنســاين نظــام محكــم  ,تحكمــه مجموعــة مــن القوانــن و
القواعــد التــي ال توجــد إال يف الجامعــة البرشيــة الناطقــة بــه
وحتى و لو كانت كلها نامئة (فاللسان بهذا الفهم قائم يف
الذهن الجمعي) و ليس يف الواقع أو يف التاريخ البرشي.
قســم اللغــة اإلنســانية أثنــاء التحقــق واملامرســة
ومثلــا ّ
جملة كرياال

يناير ٢٠١6

11

اليوميــة إىل لســان و كالم ،فا نــه وضــع للســان وجهــن
متناقضــن ومتكاملــن يف الوقــت نفســه ،ال تتحقــق اللغــة
إال بهــا ،لكــن اللســان يبقــى املركــز األســاس يف اهتــام
سوســر ،فقــال بالعالمــة اللغويــة signe linguistique
فقسمها قسمني :الدال  signifiantواملدلول signifié
ّ
فجعــل الــدال هــو موضــوع اللســان و أهمــل املدلــول .ثــم
قال باملستوى الدياكروين  diachroniqueوالسانكروين
 ،synchroniqueفاحتفــظ باألخــر وأهمــل األول...
وهكذا إىل أن تم تحديد مجال اللسان العلمي وموضوعه.
والناظــر يف تلــك املســتويات يجدهــا تغطــي مســتويات
اللغة املعروفة (املعجمي والنحوي والصويت والرصيف)،
لكن األهم يف املوضوع ،هو ما أرشنا إليه القول بالقوانني
املنظمة للسان ،مثل العالقة االعتباطية والقيمة التمييزية
وغريهــا.
مــادام موضــوع اللســانيات هــو اللســان كقواعــد و
نظــام  ,فإنــه تنبــأ بــوالدة علــم جديــد مــن رحــم اللســانيات
و هــو الســيميولوجيا  .sémiologieبع ـ ّد املوضوعــات
الســيميولوجية ال ميكــن مقاربتهــا وتحليلهــا إال باللغــة
اإلنســانية التــي تقــوم أساســا عــى اللســان كنظــام ومجموعــة
قوانــن ،ألن الوجــه الثــاين للغــة (الــكالم) متغــر واللســان
ثابــت -وإن كان اللســان هــو الــذي يؤطــر الــكالم – ولذلــك
قــال بالتحليــل التزامنــي للغــة ،أي يف حالــة عــدم التغــر.
ومنــه فبعــد ظهــور هــذا الكتــاب لسوســر ،بدأنــا بقــراءة و
تحليــل النصــوص األدبيــة و الدينيــة و القانونيــة  ...عــى
ضــوء اللســان ،أي املبــادئ اللســانية التــي وضعهــا هــذا
ـوي ،ومــن ث ـ ّم ظهــر املنهــج البنيــوي ،لتقــوم بعــد ذلــك
اللغـ ّ
العديــد مــن املناهــج  ,رغــم أن سوســر مل يقــل بالبنيويــة ،و
إمنــا كان عملــه بنيويــا.
إذن املناهــج خرجــت مــن رحــم اللغــة أو اللســانيات
بالفهــم الــذي ذكرنــاه إىل مجــاالت أخــرى مثــل اإلبداعــات
األدبيــة  ,الرســم النحــت  ...إىل أن وصلنــا إىل التداوليــة و
نحــو النــص  ,والتوليديــة و هــي كثــرة) ،كان لتلــك املناهــج
مــن جهــة أخــرى عالقــة بالفلســفة يف الغــرب .
املهــم أن اللســانيات هنــا ليســت هــي املناهــج لــي
يتضح اآلمر أكرث  ,فقبل أو حتى أثناء ظهور اللسانيات ،ظهر
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توالــد إبداعــي يف الغــرب يســمى مــرة املدرســة الرومانســية
أو الواقعيــة ,أو الســريالية أو غريهــا ،و اإلبــداع ضمــن هــذه
املــدارس كانــت تتــم مقاربتــه و تحليلــه مــن خــال مناهــج
مختلفــة عــن تلــك التــي جــاءت نتيجــة ظهــور اللســانيات مــن
مثــل املنهــج الواقعــي ،والنفــي والوصفي،واملعيــاري
والتاريخــي وغريهــا و بالتــايل فالنظــرة بعــد سوســر تغــرت
ليــس فقــط للغــة و إمنــا أيضــا لإلبــداع اإلنســاين ومنــه اإلبــداع
األديب ،وأيضا ترت ّب عن ذلك ظهور مناهج متعددة مست
اللغة اإلنسانية كام مست اإلبداع األديب بع ّد أن مادته األم
هي اللغة نفســها .و مســت اللســانيات أيضا مجال الرتبية
والتعليــم ،خصوصــا املرتبــط بالغــة و األدب و الفلســفة و
علــم النفــس ،غريهــا .

فام هو األثر اللساين يف الدراسات األدبية؟

تع ّد النظريات واملناهج النقديّة أدوات لسرب أغوار الظاهرة
األدب ّيــة؛ وليــس غايــة يف ح ـ ِّد ذاتهــا ،فالخطــاب األديب كان
األ ّول يف الظهــور؛ ث ـ ّم تلتــه املامرســات النقديــة ،وال ميكــن
أن ت ّدعــي نظريــة مــن النظريــات شــمولها للظاهــرة األدبيــة؛
إذ األدب ظاهــرة إنســانية ،ومعلــوم أن فهــم اإلنســان وفكــره
هــي عمليــة جــد معقــدة تســتلزم اإلقــرار بإشــكالية املنتــج
اإلنساين؛ وبالتايل إشكالية األدب ،إذ نجد أ ّن “عمل الناقد
أساســا يف تح ـ ِّري املوضوعيــة والــروح العلميــة يف
يتحــدد
ً
التعامــل مــع الظاهــرة األدبيــة ألنّــه تعامــل مــع الــذات املنتجة
1
وســط بيئــة سياســية واجتامعيــة وتاريخيــة”
وال يســتطيع النا قــد اليــوم االســتغناء عــن املنا هــج
النقديــة املوجــودة عــى الســاحة النقديــة؛ بــل هــو بحاجــة
ما ســة إىل ا ســتحضارها جميعــا علّــه يســتنري بهــا أثنــاء
التحليــل ،إذا مــن أراد أن يكــون عملــه جــادًّا ال يجــب أن
يغفــل أ ّن االختيــار األنســب هــام ليكــون عملــه مؤطــرا بنظريــة
واضحــة املعــامل؛ ال أن يلعــب باملصطلحــات ويجلبهــا
مــن هنــا وهنــاك مــا يســتحيل معــه فهــم البنــاء التحليــي
املجتلبــة مفاهيمــه مــن هنــا وهنــاك ،ومــا هــذا قص ُدنــا
بالتكامــل؛ إمنــا هــو تكامــل يف التفكــر املوســوعي وأجــرأة
عــى منــط نظــري محــدد وواضــح ،ثــم مــن املؤكــد أن يظـ ّـل
أي عمــل أديب عــريب مغرتبًــا إذا مــا تعمــد الناقــد األخــذ

مبامرســة نقديــة تث ّبــت نفســها وتلغــي األخريــات؛ بــل ســيتم
إلغــاء هويتــه؛ وطمــس أســئلة الــذات الكاتبــة واملنتجــة لــه،
عندمــا يصــر تباهــي الباحــث باملفاهيــم واألدوات النقديــة
وتقديــس املنهــج حاجـ ًزا يحــول بينــه وبــن االهتــام بالعمــل
اإلبداعي واإلنصات إىل األصوات واألصداء املرتددة فيه؛
مــا يجعلــه بعيــدا كل البعــد عــن تقديــره حــق قــدره ،إذن
فليــس األدب وثيقــة ذات بعــد واحــد؛ يــزج بهــا البعــض مثـ ًـا
يف معــامل التاريــخ أو االجتــاع؛ ويضعهــا البعــض اآلخــر مــن
الباحثــن يف دائــرة الفــن أو الفلســفة أو العقيــدة؛ ويضعهــا
آخــرون لوحــة فنيــة ال تهتــم إال بالجامليــة والبالغيــة؛ بــل إ ّن
األدب حياة متشعبة ومستقاة من واقع اإلنسان اإلشكايل،
خاصــة اإلنســان املعــارص ،إنــه 2أدب يســتجيب للدراســة
النقديــة؛ بــرط أن ننظــر إليــه عــى أنــه نتــاج أديب ابــن بيئــة
محددة؛ وذو أبعاد متنوعة ومستويات مختلفة؛ وخصائص
مركبــة ال يســتغني بعضهــا عــن بعــض.
“يف موقفــه مــن النــص اإلبداعــي ميكــن أن يكــون ذا
رأي موضوعــي ،مثلــا ميكــن أن يكــون ذا رأي ذايت” ،3فــإذا
مــا فــرض الناقــد ذوقــه أو أيديولوجيتــه أو منهجــه عــى ذلــك
النــص؛ فــإن موضوعيــة رأيــه النقــدي تبــدو مشــكوكًا فيهــا
أحيانًــا؛ وتنقصهــا الــروح العلميــة ،أمــا إذا تعامــل مــع النــص
يف ذاتــه؛ فــإن إمكانيــة اتصــاف رأيــه النقــدي باملوضوعيــة
تغــدو كبــرة؛ خاصــة إذا تعاطــى بشــكل منطقــي مــع الظاهــرة
كل القواعد
األدبيــة وفرسهــا وحللهــا وفــق رؤيــة نقديــة تحــرم ّ
املنهجيــة واملعنويــة للمدرســة النقديــة والنــص املنقــود،
هــذه العمليــة التــي ال ميكــن أن ت ُكتشــف حيثياتُهــا دون نقــد
أديب يــدرس البنــى اللغويــة ودون نقــد ثقــايف يــدرس مــا وراء
هــذه البنــى مــن أنســاق متواريــة وراءهــا.
ومــن هنــا ال ميكــن أن نتجاهــل العالقــة الجدليــة التــي
تصل األديب مبحيطه االجتامعي والســيايس واالقتصادي
والثقــايف العــام ا لــذي ينتمــي إليــه فــاألدب مؤسســة
اجتامعية ،أداته اللغة زيادة عىل أنّه ميثل حقيق ًة اجتامعي ًة
واقعة  .فالشاعر نفسه عضو يف مجتمع منغمس يف وضع
اجتامعــي معــن ويتلقــى نوعــا مــن التقبّــل كــا أنــه يخاطــب
جمهــورا حتــى وإن كان افرتاضيــا.
و الالفــت للنظــر هــو تلــك الهيمنــة امللحوظــة ملناهــج

وأساليب تحليل الظاهرة األدبية من منظور خارجي امتدت
مالمحهــا إىل فــرات غــر بعيــدة نســبيا مقارنــة مبــا يعــرف
اآلن باملناهــج (الحديثــة) إال أنــه – وأمــام هــذا التــادي
يف إســقاط عوامــل خارجيــة عــى األدب وتفســره انطالقــا
مــن البنيــات السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والنفســية
– ظهــرت مناهــج أخــرى ،حاولــت أن تعيــد االعتبــار ملكانــة
الظاهرة األدبية ،وذلك بال ـتـخــيل ع ــن دراستها وتحليلها من
منطلقــات الواق ــع وإف ــرازاته ،لتنطلــق م ــع تـ ــعامل خــاص مــع
األدب ،أساسه (النص) وهـذا ما يعــرف باملناهج (الداخلية)
العلميــة ،وقــد كان لظهــور اللســانيات ()linguistique
بوصفهــا الدراســة العلميــة للغــة األثــر األكــر يف شــيوع هــذا
النوع من املناهج التي تتناول األثر األديب من داخله أو كام
يقــول املنظــر األكــر للســانيات (دوسوســر):
“اللســانيات هــي دراســة اللســان يف ذاتــه ولذاتــه «
ذلــك أن (اللغــة) هــي املوضــوع األســاس الــذي ينطلــق منــه
املحلل لكشف ماهية وطبيعة ووظيفة النص ،انطالقة من
هذا الرؤية الخاصة للغة ،يف حني نجد أن تشومسيك يركز
عــى املنحــى العقــاين حيــث اللغــة ملكــة فطريــة منظمــة
ومتميــزة أي أنهــا اســتعداد فطــري يولــد مــع اإلنســان ويتطــور
تبعــا لنــوع الظــروف ،مــن هنــا نجــد شومســي يتحــدث
عــن مفاهيــم خاصــة مثــل( :القــدرة – الكفــاءة – اإلنجــاز –
اإلرادة) إىل غريهــا مــن املفاهيــم املرتبطــة بإنجــاز اللغــة .
وتظهــر أهميــة هــذا العلــم الجديــد ا لــذي ظهــر يف
مطلــع القــرن العرشيــن حينــا ننظــر يف املبــادئ التــي قــام
عليهــا وهــي :االقتصــاد – االنســجام – الشــمول – الوضــوح
املنهجــي – البســاطة يف عــرض القوا عــد وا ســتخالص
النتائــج – طــرح الفرضيــات التــي يتــم التدليــل عــى صحتهــا
مــن خــال التجــارب – الوحــدة والتامســك – املوضوعيــة.
إ ّن مــن أســباب تح ـ ّول مســار تحليــل األدب هــي تلــك
الفكــرة الصــادرة عــن دو سوســر والقائلــة بــرورة التمييــز
بــن الــكالم ( )paroleواللغــة ( :)langageفاللغــة هــي
مجموعة القواعد املوجودة عند كل الناس فهي (جامعية)
أمــا الــكالم فهــو فــردي ،ألنــه يشــكل التجســيد أو اإلنجــاز أو
التحقــق (الفــردي) لتلــك القواعــد إ ّمــا شــفاهيا أو كتابــة،
غــر أن االرتبــاط بينهــا وثيــق إىل درجــة كبــرة ذلــك أن وجــود
جملة كرياال
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كل واحــد منهــا يفــرض وجــود اآلخــر ويق ــتضيه :فاللســان
رضوري ليك يعق ــل الكالم وليك يحدث آثاره ،ولكن الكالم
أيضــا رضوري لــي يســتقيم اللســان ويســتقر  ...يوجــد إذن
بــن الــكالم واللســان نــوع مــن التعلــق ،فاللســان هــو يف
الوقــت ذاتــه أداة للــكالم ونتــاج لــه .ولكــن هــذا ال مينــع مــن
كونهــا أمريــن متاميزيــن أشــد التاميــز :فاللســان موجــود يف
الجامعــة يف صــورة انطباعــات وآثــار موضوعيــة يف دمــاغ كل
فرد” أما الكالم فهو تحقيق صورة من صور اللسان حسب
تعــدد وتنــوع واختــاف األفــراد  .وهــذا مــا يفــر لنــا داخــل
مجــال اإلبــداع حيــث التنــوع والتاميــز واالختــاف ،خاصــة إذا
مــا ربطنــا هــذه العنــارص باملفاهيــم املشــار إليهــا ســابقا،
ســواء عنــد شومســي ،أو سوســر.
إن عمل اللساين يكمن يف وصف وتفسري اللغة وفق
هــذا املعطــى أي تحديــد ووصــف وتفســر البنــى اللغويــة
انطالقــا مــن مســتوياتها :الصوتيــة واملعجميــة والرتكيبيــة
والدالليــة  .مــن هنــا كان ه ــذا الخــروج مــن البحــث يف
املحيــط والعوامــل الخارجيــة إىل البحــث يف بنيــات النــص
رضوريــا ،ســواء أتعلــق ذلــك بالشــعر أم القصــة أم الروايــة.
وقــد ســاهمت هــذه الرؤيــة يف التعامــل مــع الظاهــرة
األدبيــة يف إغنــاء العمــل األديب عمومــا والتحليــل والنقــد
بخاصــة ،مــا انعكــس إيجابــا عــى مختلــف النتائــج ســواء
تعلــق األمــر بالتنظــرات أو التطبيقــات.
هكــذا إذن منــت الدراســات املرتبطــة بعــامل النــص
يف مفهومــه الواســع والجديــد بتــواز مــع التطــور الهائــل
الــذي شــهده الــدرس اللســاين بجميــع فروعــه .ومــا ساع ــد
عــى هــذا االرتبــاط بــن البحــث األديب واللســاين هــو أن
“إســراتيجية التعامــل هــي نفســها إســراتيجية اللســانيات،
بنيويــة أساســا ،تعتمــد مقــوالت كــرى كالبنيــة  /العالقــات
 /النمــوذج  .التمييــز بــن اآلين والدياكــروين  .إال أن تعامــل
البحــث األديب مــع اللســانيات مل يتوق ــف عنــد حــدود
طروحــات نظريــة لســانية ،بــل إن بعــض الباحثــن أنفســهم
طــوروا أجهزتهــم املفاهيميــة بتطــور البحــث اللســاين(كام
نجــد عنــد قرميــاس نفســه) ،فمفاهيــم النحــو التوليــدي
وظفــت وإن غــر فحواهــا مــن ذلــك مفاهيــم :التحويــل /
البنيــة العميقــة  /البنيــة الســطحية.
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شــهد الثلــث األخــر مــن القــرن املــايض جملــة مــن
التطــورات يف االتجاهــات اللســانية تعــد بفتــح إمكانــات
التقــارب بــن اللســانيات والخطابــات األدبيــة وذلــك مثــل:
اللســانيات الوظيفيــة واللســانيات االجتامعيــة والتداوليــة
وتحليــل الخطــاب والســيميائية واللســانيات الثقافيــة ولعـ ّـل
األســاس النظــري الجامــع بــن هــذه االتجاهــات –عــى تنــوع
مناهجهــا -هــو النظــر إىل الخطابــات األدبيــة بوصفهــا أنســاقا
4
مفتوحــة يف تكوينهــا وتأويلهــا.
وإذا نظرنــا إىل واقــع الدراســات اللســانية العربيــة فإننــا
نجــد الســمة الغالبــة هــي ســيطرة املنهــج الوصفــي وهــذا مــا
نجــده ماثــا يف سلســلة عناويــن متعلقــة بأمنــاط رصفيــة أو
تركيبيــة أو دالليــة يف مدونــة نص ّيــة لشــاعر معــن أو كاتــب
ـن ،فــكان التعامــل مــع االســتعامل األديب للغــة بالطرائــق
معـ ّ
اإلجرائية نفسها املتبعة يف وصف أي مدونة لغوية أخرى،
5
أي التعامل من خالل نبذ متغايري (املعنى) و(السياق).
وقــد نــادى رومــان جاكبســون يف إحــدى محارضاتــه
الشهرية إىل توثيق العالقة بني اللسانيات واألدب عموما”
ثــم نــادى عبــد الســام املســدي مبــد الجســور بــن النقــد
وعلم اللسان عن طريق علم األسلوب” ،مؤكدا أن املعرفة
اإلنســانية هــي مدينــة للســانيات بفضــل كثــر ،ســواء يف
مناهــج بحثهــا أم يف تقديــر حصيلتهــا العلميــة ،وكذلــك
جــون لويــس كابانيــس الــذي دافــع عــن قــوة العالقــة بــن
علــم اللســان والنقــد األديب ،مــن خــال بيــان مظاهــر التأثــر
اللســاين يف النقــد (دروس سوســر ،مبــادئ الشــكالنيني
الــروس).

الشعرية والظاهرة األدبية

الشعرية فرع من فروع اللسانيات “تعالج الوظيفة الشعرية
يف عالقتهــا مــع الوظائــف األخــرى للغــة ،وتهتــم باملعنــى
الواســع للكلمــة بالوظيفــة الشــعرية ال يف الشــعر فحســب،
حيــث تهيمــن هــذه الوظيفــة عــى الوظائــف األخــرى للغــة،
وإمنا تهتم بها أيضا خارج الشعر حيث تعطي األولوية لهذه
الوظيفــة أو تلــك تبعــا للوظيفــة الشــعرية ،بهــذا التحديــد
حــاول (ياكبســون) أن يزيــل اللبــس الــذي قــد ينشــأ عــن
هــذه التســمية ،التــي اقرتنــت يف ذهــن املتلقــي بالشع ــر،

مركــزا عــى خاصيــة (املهيمــن) منهــا يف كل النصــوص أو
الخطابــات أو األجنــاس األدبيــة ،مشــددا مــن جهــة أخــرى
عىل العالقة بني الشعرية واللسانيات ،انطالقا من تحديد
املوضــوع والطريقــة التــي يعالــج بهــا ضمــن هــذا املجــال
القائــم عــى إجابــة واضحــة ومحــددة عــن ســؤال محــوري هو:
“ما الذي يجعل من رسالة لفـظية أثرا فنيا؟ [ وبالتايل ] مبا
أن هــذا املوضــوع يتعلــق باالختــاف النوعــي الــذي يفصــل
فن اللغة عن الفنون األخرى وعن األنواع األخرى للسلوكات
اللفظية ،فإن للشعرية الحق يف أن تحتل املوقع األول بني
الدراســات األدبية[ ،ذلك] أن الشــعرية تهتم بقضايا البنية
اللســانية متاما مثل ما يهتم الرســم بالبنيات الرســمية .ومبا
أن اللســانيات هــي العلــم الشــامل للبنيــات اللســانية ،فإنــه
ميكــن اعتبــار الشــعرية جــزء ال يتجــزء مــن اللســانيات .
إن املتتبــع ملقــوم (الوظائــف) ( )Fonctionsالــذي
اســتند إليــه يــا كبســون ،يــدرك انــه وجــه الــدارس املحلــل
واملتلقــي املشــارك إىل موضــوع غالبــا مــا مل يأخــذ نصيبــه
مــن االهتــام ،رغــم دوره الهــام يف إ بــراز جامليــة العمــل
األديب ،وتحديــد درجــة ومســتوى (أدبيتــه) مقارنــة بأعــال
أخــرى  .ذلــك أن هــذه الجامليــة التــي هــي املطلــب األول
يف مثل هذه النتاجات ،تتقوى كلام كانت الهيمنة الكربى
للوظيفــة الشــعرية مقارنــة بالوظائــف األخــرى( :إفهاميــة
أو انفعاليــة أو مرجعيــة أو ميتالغويــة) ،خاصــة وأنهــا تجــد
حضورهــا الالفــت يف جنــس الشــعر إذا مــا قورنــت بجنــس
القصــة أو الروايــة .
هكــذا نجــد تــودوروف يركــز ضمــن هــذه اللســانيات
الشــعرية عــى مــا يســمى القوانــن الشــعرية (les lois
 )poétiquesالتــي ليســت هــي النــص املقــدم بــل النــص
املفــرض ،الــذي يســاهم يف إنتاجــه املتلقــي أيضــا بفضــل
تقدميــه لقــراءات محتملــة ،وافرتاضــات متــأ الفراغــات
النصيــة ،حيــث جــاءت “الشــعرية فوضع ــت حــدا للتــوازي
القائــم عــى هــذا النحــو بــن التأويــل والعلــم يف حقــل
الدراســات األدبيــة ،وهــي بخــاف تأويــل األعــال النوعيــة
ال تســعى إىل تســمية املعنــى ،بــل إىل معرفــة القوانــن
العامــة التــي تنظــم والدة كل عمــل ،ولكنهــا بخــاف هــذه
العلــوم التــي هــي علــم النف ــس وعلــم االجتــاع  ..تبحــث

عــن هــذه القوانــن داخــل األدب ذاتــه « ،عــى أن األدب
يشــمل املنتــج واملتلقــي معــا يف عمليــات متناميــة وغــر
منتهيــة بــل مفتوحــة.
األسلوبية والظاهرة األدبية
فاألســلوبية ،تتعامــل مــع لغــة النــص كوســيلة لفـ ّ
ـك
رموزهــا مبــا ينعكــس بشــكل واضــح عــى تحليــل جوانــب
اإلبداع فيه ،وعالقتها باملبدع .وبعبارة أخرى فإنها ميكن أن
تكــون أداة ممتــازة للناقــد األديب يف مقاربتــه للنــص األديب،
تســاعده يف وضــع يــده عــى مــا يكمــن وراء أدبيتــه ،وبهــا
يكــون تقديــره لهــذا النــص قامئ ـاً عــى أســاس مــن الوصــف
ـر الوظيفــة
اللغــوي الدقيــق الــذي يوفّــر أدلــة إجرائ ّيــة تفـ ّ
ـص.
الجامليــة يف النـ ّ
إذا كان دوسوســر ق ــد مي ــز ب ـي ــن ال ــكالم ()parole
واللـغــة ( )langageواللــسان ( )langueفإن شارل بايل
قــد اســتثمر هــذا التمييــز لينتــج أس ـل ــوبية خاصــة :أس ــلوبية
وصف ــية ()Stylistique de L’expressionتركــز عــى
العالقــة التــي تصــل مــن جهــة الــكالم الــذي هــو خــاص باللغــة
التــي هــي عامــة ومشــاع ع ــند كافــة النــاس  .هــذا باإلضافــة
إىل ظاهرة (االختيار) عند املؤلف والتي توجه املحلل نحو
مراعـاتها فـي دراسة األدب  .وقــد اعتمدت هذه األسلوبية
ع ــى مق ــوم (الخــرق أو االنزيــاح) كأســاس لكشــف شــعرية
األدب ،ومتييــز املبدعــن ومســتوى نتاجاتهــم يف درجــات
متفاوتــة تبعــا للغــة املســتعملة وكيفيــات (متظهرهــا) يف
الخطــاب  .وقــد أكــد ميكائيــل ريفاتــر عــى هــذه العالمــة
والطرائــق الكفيلــة بتحقيــق وصــف منتــج بالق ــول ”:وبحكــم
القرابــة بــن اللغــة واألســلوب ،فإنــه مــن املؤمــل اســتخدام
املناهج اللسانية يف الوصف الدقـيق املوضوعي ملسألة
االســتعامل األديب للغــة  .وال ميكــن لهــذا االســتعامل،
باعتبــاره الوظيفــة اللســانية األكــر تخصصــا وتعقيــدا ،أن
يهمــل مــن قبــل اللســانيني.
وقــد أنجــزت يف هــذا االتجــاه التعبــري الــذي أوجــده
“بايل”دراســات متنوعــة تتعلــق باملعجميــة و الرتاكيــب و
الــدالالت» حيــث توســع (كريســو) و (مــاروزو) يف تعبرييــة
اللغــة ،ودرس(أملنربج)الحــذف واملصدريــة يف الفرنســية،
و(أوملــان) الفعــل ا ملــايض يف ا ملــرح املعــارص و
جملة كرياال
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(بلنكــرج) نظــام األفعــال و غريهــا ،ناهيــك بالبحــث اللغوي
النفــي الرصيــح ،و الــذي يعــود الفضــل فيــه إىل(بــايل)،
وقد أنجزت فيه عدة دراســات مثل”الفكر واللغة “لـ”برينو”
و”مبادئ علم اللغة النفيس “لـ”فان جينيكن” ،و”دراسات
6
يف علــم النفــس اللغــوي “لـ”بــوس” و غريهــا«.
غــر أنــه البــد مــن التمييــز بــن أســلوبيات :منهــا مــا يؤكــد
عــى املؤلــف مــن خــال أســلوبه الفــردي الخــاص ومنهــا
مــا ميــزج بــن أســلوب املؤلــف والســياق ،دون إهــال دور
املتلقــي وهــي التــي يقــول بهــا (ريفاتــر) وإن كان هــذا األخــر
يعتــر أن “الخــاف بــن األســلوبيات اللســانية واألســلوبيات
األدبيــة هــو خــاف ظاهــري أكــر منــه خالفــا واقعيــا ،ذلــك
ألن األســلوبيات اللســانية عندها متثل لإلطار النظري ،وإن
األسلوبيات األدبية متثل املادة التطبيقية يف نقد األسلوب
 .وعىل هذا فإن األســلوبيات اللســانية البد أن تعتمد عىل
النصــوص األدبيــة مــن أجــل اســتنباط الخصائــص األســلوبية
للغــة التــي تعــد املوضــوع الرئيــس للســانيات الحديثــة،
وإن األســلوبيات األدبيــة البــد أن تعتمــد يف تعريفاتهــا
ومقوالتها ومبادئها عىل اللسانيات ليك تكون أكرث منهجية
وموضوعيــة ،غــر أن هــذا التصــور ينبغــي أن ال يحجــب عنــا
كثــرا مــن االختالفــات ،وبخاصــة تلــك التــي تهــم الجوانــب
التقنيــة يف التطبيقــات عــى النتائــج اللغويــة ،وذلــك مثــل
األسلوبية البنائية التي تركز عىل اإلحصاء والجدولة كأسس
محوريــة يف عمليــة التحليــل واســتخالص النتائــج كــا هــو
الحــال عنــد (بيــر جــرو (.كــا نجــد منطــا آخــر مــن األســلوبية
قــد اســتفاد أصحابــه مــن اللســانيات التوليديــة لتشومســي
حيــث تــم توظيــف النحــو التوليــدي يف تحليــل األدب ،وقــد
ظهر جليا يف أعامل (قرمياس) من خالل توظيفه ملفاهيم
لســانية مثــل :البنيــة العميقــة والبنيــة الســطحية والعالقــات
والتحويــل باإلضافــة إىل املفاهيــم الســابقة يف اللســانيات
الوصفيــة مثــل البنيــة والدراســة التزامنيــة والتعاقبيــة
أ ّما األسلوبية التكوينية ( )Génétiqueوالتي ظهرت
عــى يــد النمســاوي “ليوســبيتزر” ( )Leo Spitzerكــر ّد
فعــل عــى أســلوبية بــايل و تســمى “باألســلوبية األدبيــة”أو”
األســلوبية النقد يــة “و ذ لــك بفعــل تقربهــا مــن األدب
و اعتامد هــا عــى النقــد .فقــد رفــض صاحبهــا التفرقــة
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التقليديــة التــي تقــام بــن دراســة اللغــة و دراســة األدب و
اصطنــع (الحــدس 7)intuition ،واعتمــد املبــادئ التــي
تقــوم عليهــا الطريقــة الفيلولوجيــة أو مــا يســمى بالســياج
الفيلولوجــي أي فقــه اللغــة “”Cercle philologique
وميكــن تلخيصهــا يف مايــي:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

1العمــل األديب نفســه هــو نقطــة اإلنطــاق يف البحــث
األســلويب و اعتبــاره -أي العمــل األديب -نصــا لغويــا
قامئــا بذاتــه.
2البحــث األســلويب هــو الجســد الرابــط بــن علــم اللغــة
وتاريــخ األدب ألن معالجــة النــص يف ذاتــه تكشــف عــن
ظــروف صاحبــه
8
3إن الخصيصة األسلوبية هي انزياح شخيص يفرتق به
الكاتب عن جادة االستعامل العادي للغة.
4اللغة تعكس شخصية الكاتب و لكنها مثل غريها من
وسائل التعبري تخضع لهذه الشخصية.
5إن مبــدأ العمــل األديب هــو فكــر صاحبــه ،و هــذا الفكــر
هــو عنــر التامســك الداخــي للعمــل األديب.
6الســبيل إىل بلــوغ حقيقــة العمــل األديب بــدون
التعاطــف مــع صاحبــه ،وأن األســلوبية يف اصطناعهــا
الحــدس و عملهــا التحليــي و الرتكيبــي النطباعاتهــا
تصبح”نقداتعاطفيا”الغنــى عنــه Critique de 9
Sympathie

وبهذا فقد حاولت األسلوبية التكوينية أن تستفيد من
الجوانــب النف ــسية واالجتامعيــة والتاريخيــة لفهــم وتحليــل
األدب متجــاوزة بذلــك أســلوبية (روالن بــارث) التــي تؤك ــد
عىل الجانب الفردي يف األسلوب ،ال سيام يف متييزه بني
(الكتابــة) التــي هــي جامعيــة ،ودرجتهــا (صفــر) واألســلوب
الــذي هــو خــاص مــن إنتــاج مبــدع متميــز بلغتــه وأســلوبه
وعامله الجاميل الفردي الذي مل تتحكم فيه قضايا وهموم
الجامعــة ،مــادام األهــم عنــد بــارث هــو :كيــف وبــأي أداة يعــر
املؤلــف وليــس عــن أي مضمــون يعــر .
وإذا مــا حاولنــا تتبــع بعــض االختالفــات املنتجــة بــن
هــذه التصــورات الخا صــة بهــؤالء املحللــن والباحثــن،
فإننــا نجــد أنهــا مل تقــف عنــد مســتوى اآلليــات فحســب،

بــل شــملت أيضــا التصــورات التــي كانــت متــس مفهــوم
النــص كذلــك  .فــإذا كان (تــودوروف) و(ياكبســون) يعتــران
(النــص) وحــدة مغلقــة ،فــإن جــرار جينيــت يعتــره نصــا
مفتوحا ،ألنه مزيج من (نصوص) متنوعة من حيث الجنس
والشكل واملحتوى وهو ما يسميه (جامع النص) ،استنادا
إىل مــا كانــت تطلــق ع ــليه (جوليــا كريســتيفا) (التنــاص)،
إذ النــص :مثــرة لتداخــات نصيــة ،كل نــص يســتمد وجــوده
وحياتــه مــن نصــوص أخــرى  .وهــذا مــا حاولــت دراســات
تحليلية أخرى أن تستثمره يف محاولة إنتاج مقاربات خصبة
للنــص ،مســتفيدة مــا انتهــت إليــه اللســانيات التداوليــة
واللـســان ــيات السياق ــية ولســانيات ال ـت ــلقي ممــن اع ــتربوا أن
(النص) نتاج مشرتك بـي ــن املؤلف والقارئ ،لذلك دعوا،
من جهة إىل تجاوز التحديد الضيق لألثر األديب ،ومن جهة
أخرى إىل االستناد لتحليل لساين تداويل وسياقي يتجاوز
داللــة (الجملــة) إىل داللــة (الخطــاب) بــكل مكوناتــه مــن
لغــة ومقاصــد مؤلــف وســياق ورشوط مقــام وتــداول وتلقــي،
وذلــك بالرتكيــز عــى مقــوالت أساســية مثــل :املقصديــة
والبــؤرة واملحــاور والعوامــل والعالقــات والربامــج الرسديــة
إىل غري ذلك من املقومات املحورية يف تحليل الخطاب
وتداخلــت األســلوبية مــع النقــد األديب يف مجــاالت
كثــرة نتــج عنــه علــم العالمــات SEMIOLOGIE-الــذي
يدرس التنظيمـات القامئـة عىل اإلشـارات ،هـذا العلـم الـذي
تولــد منــه “عالميــة األدب « Sémiotique Littéraire
والتي تســعى إىل أقلمة النظرية يف نوعية الخطاب األديب
باعتبــاره نظامــا مــن العالمــات الجامليــة والتــي يتزعمهــا يف
املدرســة الفرنســية “أ .ج .قراميــاس»Algides julier-
.-Griemas
وتفاعــل األســلوبية مــع املــدارس اللســانية والنقديــة
فتــح مجــات جديــدة وكشــف ســبال حديثــة يف البحــث
مثــل نظريــة الشــعرية “ ”Poétiqueأو مــا يصطلــح عليهــا
“اإلنشــائية “و التــي حمــل لواءهــا – جاكبســون  -والتــي
تهــدف إىل ضبــط مقــوالت األدب مــن حيــث هــو ظاهــرة
تتنــوع أشــكالها وتســتند إىل مبــادئ موحــدة.10
أمــا يف الدراســات العربيــة فقــد وجــد الناقــد العــريب
ضالتــه املنشــودة يف تفتــح اللســانيات عــى النقــد ،خاصــة

وأن هــذا التفتــح أعطــى مثــاره يف الغــرب مــع الشــكالنيني
الــروس ثــم البنيويــن ،حيــث انتقــل النمــوذج اللســاين إىل
النقــد العــريب بواســطة طــرق ثالثــة:
عــرض الكتــب واملقــاالت ثــم النظر يــات (مجلــة
مواقــف”روالن بارث:الكتابــة بــدء مــن الصفــر مأخــوذ مــن
الحديــث الــذي أجرتــه مجلــة  Expressإثــر صــدور كتابــه)
الرتجمة:ترجمــة مقــال تــودوروف “النــاس -الحكايــات
”Les hommes- récitsإىل ألــف ليلــة وليلــة كــا ينظــر
إليهــا التحليــل البنيــوي” ضمــن مجلــة مواقف(موريــس أبــو
نــارص )1971
التنظــر :كــا فعــل خلــدون شــمعة(ناقد ســوري) يف
كتابــه الشــمس والعنقــاء دراســة نقديــة يف املنهــج والنظريــة
والتطبيق حني قسمه إىل قسمني كبريين عالج فيهام :فن
11
النقــد ونقــد الفــن.
فقــد تنبــه الدارســون العــرب إىل رضورة اإلفــادة مــن
منجــزات الــدرس اللســاين الــذي بلــغ ذروتــه يف البــاد
الغربيــة ،فنــادوا بدورهــم للتخــي عــن األســاليب (القدميــة)
يف تحليــل األثــر األديب اســتنادا إىل الســياق االجتامعــي
واالقتصــادي والســيايس ،أو مفاهيــم االبتــكار أو الســحر أو
الخــوارق التــي يصعــب تحديــد بنياتهــا وأرسارهــا .
كان طبيعيــا أن ينخــرط هــؤالء الدارســون والباحثــون
واملحللون يف هذا السياق من التحول إىل مناهج تدرس
األدب مــن دا خــل بنيا تــه ومكونا تــه الصوتيــة واملعجميــة
والرتكيبيــة والدالليــة ،وكــذا مســتوى الوظا ئــف وا لــرد
والعوامــل واملعنــى والربامــج الرسديــة إىل غــر ذلــك مــن
املستويات والوحدات التي تشكل عامل الشعر أو الرسد،
والتــي انبنــت بدورهــا عــى ركائــز لســانية يف األســاس .
إن إفادة الباحثني من هذه املناهج (الحديثة) قد أفرز
أساليب وطرق تحليل مختـلفـة،ومتنوعة ،لكنها كلها تحاول
أن تعيد االعـتبار للنص من حيث هو لغـة ،تـتـميـز بخـصائصها
النوع ــية التــي تفــارق الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي
والنفيس ،لتشكل عاملها املتفرد ،الذي يلزم تعامال علميا
وتحليــا خاصــا ال خلــط فيــه بــن املبــادئ ،وال مــزج فيــه بــن
النظريــات املتباعــدة مــن حيــث املبــدأ والتصور .
معنى هذا أن الهم األول الذي أصبح يشغل الدارسني
جملة كرياال
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هــو (النــص) أو (داخلــه) ،بــدل البحــث فيــا هــو خارجــه،
متوسلني يف بلوغ هذا املسعى بآليات ومفاهيم لسانية،
أكــدت نجاعتهــا وإجرائيتهــا يف اك ــتناه كثــر مــن القضايــا
اللغو يــة واألدبيــة التــي كا نــت مــن قبــل خــارج الدرا ســة
والتحليــل ،مثــل :البنيــة الســطحية والعميقــة ،واملحــور
االختيــاري والتوزيعــي والعالقــات واألمنــوذج واملحــور
التزامني والتعاقبي والتحويل والعوامل والربامج إىل غريها
مــن املفاهيــم األساســية يف تحليــل ودراســة األدب ســواء
أكان شعرا أم رسدا ،بل إن من الباحثني العرب من اتخذ من
الدرس اللساين طريقا إلعادة قراءة الرتاث ،كام هو الحال
يف مرشوع د .عبد السالم املسدي (املقاييس األسلوبية
يف النقد األديب من خالل البيان والتبيني ( )1976و(الفكر
اللســاين يف الحضــارة العربيــة))1981( :
و (التفكــر البالغــي عنــد العــرب أسســه وتطــوره إىل

القــرن الســادس) د  .حــادي صمــود ()1978
و(مظا هــر التـف ــكري يف األســلوب عنــد العــرب) د.
اله ــادي الطرا ب ــليس (. )1978
و (نحــو قــراءة جديــدة لنظريــة النظــم عنــد الجرجــاين):
د  .أحمــد املتــوكل (. )1977
و (االتجاه الوظيفي يف تحليل اللغة) :د  .يحي أحمد
يحيى (. )1989
و (اللسانيات واللغة العربية) :د  .عبد القادر الفايس
الفهري (.)1985
ال جدال إذن يف تالقح الدراسات األدبية والنقدية مع
اللســانيات ،فهــذا أمــر تؤكــده النصــوص األدبيــة املدروســة
والتي تجد نفسها يف كل مرة تعتمد عىل تفريعات شجرة
اللسانيات(املســتوى الصــويت ،وا لــريف ،الرتكيبــي،
الــداليل ،واألســلويب ،والشــكيل)................،

اإلحاالت
1

رضــا عامــر :املناهــج النقديــة املعــارصة ومشــكالتها (املنهــج
الســيميايئ منوذ ًجا) ،مجلة أقالم ثقافية ،أرشــيف القلم النقدي
اإللكــروين.

3

ســعد الديــن كليــب :النقــد التكامــي ،مجلــة املوقــف األديب،
اتحــاد الكتــاب العــرب ،دمشــق -ســوريا،ع ،281شــتنرب1994

5

محــي الديــن محســب ،انفتــاح النســق اللســاين ،دار فرحــة للنــر
والتوزيــع ،مــر  ،2004ص116

2

ســعد الديــن كليــب :النقــد التكامــي ،مجلــة املوقــف األديب،
اتحــاد الكتــاب العــرب ،دمشــق -ســوريا،ع ،281شــتنرب1994

4
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8
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 10إبراهيم رماين – مدخل إىل األسلوبية  -مرجع سابق ،ص .42

 11توفيــق الزيــدي ،أثــر اللســانيات يف النقــد العــريب الحديــث مــن
خــال بعــض مناذجــه ،الــدر العربيــة للكتــاب  ،1984ص 19ومــا
بعد هــا

م�صطلح اخلطاب يف الثقافتني
العربية والغربية :ر�ؤية ت�أ�صيلية
أحمد حلمي عبد الحليم

مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة املنيا

يف ظــل تســارع وتــرة الحــراك الســيايس واالجتامعــي يف
الوطــن العــريب يف هــذه اآلونــة تعــددت األطروحــات حــول
تجديد الخطاب يف سياقاته املتعددة؛ سواء أكان خطابا
دينيــا أم سياســيا أم إعالميــا أم نقديــا أم فلســفيا  ...وكــر
الحديــث عــن حتميــة التغيــر يف بنيــة الخطــاب ،وإعــادة
صياغتــه ،وتجديــد تقنياتــه ،وتطويــر وســائله ،وتنميــة قــدرات
منتجيه؛ نظرا لدوره الفاعل يف توجيه الرأي العام ،والتأثري
يف املتلقــي.
وملــا كان ذلــك كذلــك فقــد آثرنــا التأصيــل ملصطلــح
الخطــاب نفســه يف الثقافتــن العربيــة والغربيــة ،حتــى يــأيت
التجديــد _بعــد ذلــك_ يف أي خطــاب مبنيــا عــى أصــول
فهــم املصطلــح ،قــادرا عــى مواجهــة التحد يــات التــي
تواجهــه ،مشــاركا يف إدارة عجلــة اإلصــاح.
الخطاب له مفهومان ؛ املفهوم األول أصل ،وثابت،
يســتمد داللتــه مــن االســتعامل اللغــوي عنــد العــرب ليدخــل
يف دائــرة االصطــاح مــن خــال الثقافــة اإلســامية ،فقــد
عرفتــه العــرب ،وورد يف القــرآن الكريــم ،والســنة املطهــرة،
وكتــب األصــول ،واملعجــات اللغويــة األوىل .
أمــا املفهــوم الثــاين ،فإنــه معــارص وافــد ذو طبيعــة
تركيبيــة يتعــدى بهــا الداللــة اللغويــة ؛ ألنــه مل ينشــأ خاللهــا،
وقــد تــم تشــكله يف الحقــول املتعــددة للثقافــة الغربيــة،
وتتضــح الفــروق بــن دالالت الخطــاب بحســب الســياقات
التــي ورد فيهــا .

األصول العربية ملصطلح الخطاب
(أ)

يحيــل الخطــاب يف تضاعيــف املعجــم العــريب عــي
“الــكالم”( ،)1وقــد اســتمد داللتــه املذكــورة مــن الســياق
القــرآين ،إذ يقــول اللــه – تعــايل“ :وشــددنا ملكــه وآتينــاه
الحكمة وفصل الخطاب”( )2ويقول – أيضاً“ :فقال أكفلنيها
وعــزين يف الخطــاب”(. )3
وفصل الخطاب هو “البني من الكالم امللخص الذي
تبينه من يخاطب به ال يلتبس عليه”( )4أو هو “الكالم الذي
يبــن املــراد برسعــة”( )5وكــذا فهــو “بالغــة الــكالم وجمعــه
للمعنــى املقصــود بحيــث ال يحتــاج ســامعه إىل ز يــادة
بيــان”( ،)6وفصــل الخطــاب – أيضـاً – هــو “الــكالم امللخــص
الذي ينبه املخاطب عيل املقصود من غري التباس يراعي
فيه مظان الفصل والوصل والعطف واالستئناف واإلضامر
()8
والحــذف والتكــرار ونحوهــا”( )7ويقصــد بــه كذلــك “الفهــم”
ويجــوز أن يــراد بالخطــاب “القصــد الــذي ليــس فيــه اختصــار
مخــل ،وال إشــباع ممــل(. )9
وأمــا الخطــاب نفســه فيعرفــه ابــن النجــار (ت 972هــ)
بقولــه“ :والخطــاب :قــول يفهــم منــه مــن ســمعه شــيئاًُ مفيــدا ً
مطلقاً؛ فالقول :احرتز به عن اإلشارات والحركات املفهمة،
وخــرج بقيــد “الفهــم مــن ال يفهــم ،كالصغــر واملجنــون إذ ال
يتوجــه إليــه خطــاب .وقولــه” مــن ســمعه “ليعــم املواجهــة
بالخطــاب وغــره وليخــرج النائــم واملغمــي عليــه ونحوهــا .
وخــرج بقولــه “مفيــدا ً “املهمــل ،وقولــه “مطلقـاً “ليعــم حالــة
جملة كرياال
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قصد إفهام السامع وعدمها وقيل :ال بد من قصد إفهامه،
فعليــه حيــث مل يقصــد إفهامــه ال يســمي خطابـاً”(. )10
ويعرفــه العكــري الحنبــي بأنــه “التنبيــه باملنطــوق بــه
عــي حكــم املســكوت عنــه ،مثــل حــذف املضــاف كقولــه
تعايل( :فمن كان منكم مريضاً أو به أذي من رأسه ففدية)
ومعنــاه فحلــق ففديــة ،وكقولــه تعــايل (فــا تقــل لهــا أف)
نبــه بالتأفــف عــي تحريــم الشــتم والــرب وســائر أســباب
التعفيــف ألنــه إمنــا منــع مــن التأفيــف ملــا فيــه مــن األذى
وذلــك بالــرب أعظــم فوجــب أن يكــون باملنــع أوىل”(. )11
وتعريــف العكــري هــو مــا ذهــب إليــه الجوينــي يف
برهانه )12(،ويذهب الثعالبي يف تفسريه ملفهوم الخطاب
()13
إيل أن “املذكــور فيــه واملســكوت عنــه حكمهــا واحــد”
ويضيــف أبــو حيــان األندلــي “بــل يكــون املســكوت عنــه
بــاألويل يف ذلــك الحكــم”(.)14
ويفهــم مــا ســبق أن مصطلــح الخطــاب يف علــم
األصول يقصد به :القول املفيد املوجه للمخاطب ،وهذا
القــول يحمــل ظاهــرا وباطنــا؛ فالظاهــر هــو املنطــوق بــه أو
املنصــوص عليــه ،ومــا وراء املعنــى الظاهــر هــو املســكوت
عنــه ،وعــى املخاطــب أن يهتــم باملســكوت عنــه ،ويتبينــه
تبينــه للمنصــوص عليــه؛ إذ إن حكمهــا واحــد ،ومــن األمثلــة
الدالــة عــى ذلــك قــول اللــه _عــز وجل_”:إمــا يبلغــن عنــدك
الكــر أحدهــا أو كالهــا فــا تقــل لهــا أف” ( ،)15فالنــص
الكريــم يــدل بعبارتــه عــى تحريــم قــول الولــد لوالديــه “أف”
ملــا يف هــذا اللفــظ مــن إيــذاء وإيــام لهــا ،فــإذا كان اللــه
_ســبحانه وتعــاىل_ قــد حــرم مجــرد كلمــة “أف” للوالديــن،
وهــذا هــو الحكــم املنصــوص عليــه ،فإنــه بطبيعــة الحــال قــد
حرم الرضب ،والشــتم ،وكل أنواع األذى لهام من أوالدهام،
وهذا بعينه هو املسكوت عنه الذي أخذ حكم املنصوص
عليــه ،بــل هــو أوىل بالحكــم مــن املنطــوق ؛ حيــث إن العلــة
الجامعــة تكمــن يف اإليــذاء ،وهــي يف الــرب أشــد.
ويتقلــب مصطلــح الخطــاب خــال الثقافــة اإلســامية
يف حقــول معرفيــة متعــددة ؛ مــن أهمهــا “علــم األصــول
“فقد أنتج خالله منظومة اصطالحية خاصة به ،نحو “دليل
الخطــاب “و”لحــن الخطــاب” و “فحــوى الخطــاب” مــا
“يســتخرج بهــا مــا اقتضتــه ألفــاظ الشــارع مــن األحــكام”(. )16
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فأ مــا “دليــل الخطــاب” فقــد قصــدوا بــه مفهــوم
املخالفــة ،وهــو أن يكــون للمســكوت حكــا يخالــف الحكــم
املنصــوص عليــه ،ومثــال ذلــك قــول اللــه _عــز وجــل_”:كال
إنهــم عــن ربهــم يومئــذ ملحجوبــون”( ،)17فدليــل الخطــاب يف
هــذه اآليــة أن املؤمنــن يــرون ربهــم ،وهــذا الحكــم مخالــف
للحكــم املنصــوص عليــه يف اآليــة الــذي مــؤداه أن الكافريــن
محجوبــون عــن رؤيــة ربهــم ،ودليــل الخطــاب يعرفــه ابــن حــزم
(ت 456هــ– 1063م) بأنــه “ضــد القيــاس ،وهــو أن يحكــم
للمســكوت بخــاف حكــم املنصــوص عليــه” ( )18ويعرفــه
الشــرازي (ت 476هــ) بقولــه“ :هــو أن يعلــق الحكــم عــي
إحــدى صفتــي الــيء فيــدل عليــه أن مــا عداهــا بخالفــه
كقولــه تعــايل( :إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا) الحجــرات
( ،)6فيــدل عــي أنــه إن جــاء مل يتبــن ،وكقولــه صــي
اللــه عليــه وســلم“ :يف ســامئة الغنــم زكاة “فيــدل عــي أن
املعلوفة ال زكاة فيها ،وقال عامة أصحاب أيب حنيفة رحمة
اللــه – وأكــر مــن املتكلمــن :يــدل عــي أن مــا عــداه بخالفــه
بــل حكــم مــا عــداه موقــوف عــي الدليــل ،وقــال أبــو العبــاس
بــن رسيــح :إن كان بلفــظ الــرط كقولــه تعــايل( :إن جاءكــم
فاســق بنبــأ فتبينــوا) دل عــي أن مــا عــداه بخالفــه وإن مل
يكــن بلفــظ الــرط مل يــدل وهــو قــول بعــض أصحــاب أيب
حنيفــة _رحمــه اللــه _ ،والدليــل عــي مــا قلنــاه أن الصحابــة
اختلفت يف إيجاب الفسل من الجامع من غري إنزال فقال
بعضهــم ال يحــب واحتجــوا بدليــل الخطــاب يف قــول النبــي
صــي اللــه عليــه وســلم“ :املــاء مــن املــاء “وأنــه ملــا أوجــب
مــن املــاء دل عــي أنــه ال يجــب مــن غــر مــاء ومــن أوجــب
ذكــر أن “املــاء مــن املــاء “منســوخ فــدل عــي مــا ذكرنــاه وألن
تقييــد الحكــم بالصفــة يوجــب تخصيــص الخطــاب فاقتــي
بإطالقــه النفــي واإلثبــات كاالســتثناء(.)19
وأمــا “فحــوى الخطــاب “و “لحــن الخطــاب “فيقرتبــان
يف املفهــوم وقصــدوا بهــا داللــة اللفــظ عــى ثبــوت حكــم
املنصــوص عليــه للمســكوت عنــه مبجــرد فهــم املعنــى
املأخــوذ مــن اللفــظ الشــراكهام يف علــة الحكــم ،ومــن أمثلــة
ذلك قول الله _سبحانه وتعاىل_”:إن الذين يأكلون أمواال
اليتامــى ظلــا إمنــا يأكلــون يف بطونهــم نــارا وســيصلون
سعريا”( )20فاملنصوص عليه يف اآلية يدل عىل تحريم أكل

أمــوال اليتامــى ظلــا ؛ لعلــة االعتــداء عــى أموالهــم ،وهــذه
العلــة متحققــة يف املســكوت عنــه نحــو إتــاف مــال اليتيــم
بــأي أنــواع اإلتــاف كرسقتــه أو تبديــده أو إحراقــه ،فيكــون
بذلــك حرامــا كاألكل املنصــوص عليــه ؛ ملســاواته لــه يف
العلــة التــي اســتوجبت الحكــم فيــه.
ويعرفهــا ســيف الديــن اآلمــدي (631ه ـ 1233 -هــ)
بأنهــا يحيــان عــي “مدلــول اللفــظ يف الســكوت ،موافقـاً
للحكــم يف محــل النطــق”(. )21
ومثــة فريــق مــن األصوليــن يفرقــون بــن املصطلحــن؛
ف “لحــن الخطــاب” يعرفــه الســمعاين (ت 489هــ) بقولــه
“مــا أضمــر يف أثنــاء اللفــظ ،وقيــل لحــن الخطــاب مــا يــدل
عيل مثله”( ،)22ويذهب ابن النجار (ت972هـ) إيل أنه “ما
الح يف أثنــاء اللفــظ”(. )23
وأمــا مصطلــح “فحــوى الخطــاب “فيعرفــه الشــرازي
(476هـ) بأنه “ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز
وجــل (فــا تقــل لهــا أف) وقولــه تعــايل( :ومــن أهــل الكتــاب
مــن إن تأمنــه بقنطــار يــؤده إليــك) آل عمــران ( )75ومــا أشــبه
ذلك مام ينص فيه عيل األدىن لينبه به عيل األعىل ،وعىل
األعــى لينبــه بــه عــى األدىن”( )24ويذهــب الســمعاين إيل
أن مــا يــدل عليــه فحــوى الخطــاب أقــوى مــا يــدل عليــه لحــن
الخطــاب فيقــول “وقيــل لحــن الخطــاب مــا يــدل عــي مثلــه
والفحــوى مــا دل عــي مــا هــو أقــوى منــه(. )25
ويعــد الشــرازي فحــوى الخطــاب وجه ـاً مــن أوجــه
مفهــوم الخطــاب ( ،)26ويســوي ا بــن النجار(972هــ) بــن
فحــوى الخطــاب ومفهومــه( )27واقتفــي أثــره ابــن األثــر( )28وأمــا
الجويني(487هـ) فيفرق بني مفهوم الخطاب ودليله بقوله
“مــا دل عــي املوافقــة فهــو الــذي يســمي مفهــوم الخطــاب،
()29
وما دل عيل املخالفة فهو الذي يسمي دليل الخطاب”
وإن كان السمعاين(ت 489هـ) يفارق الجويني فيام ذهب
إليه حيث يقول :ومن فرق من أصحابنا بني دليل الخطاب
ومفهــوم الخطــاب فــا يتجــه لــه فــرق صحيــح(.)30

الحركات واإلرشادات املفهمة باملواضعة وبالتواضع عليه
عــن األلفــاظ املهملــة ،وباملقصــود بــه اإلفهــام عــن كالم مل
يقصــد بــه إفهــام املســتمع فإنــه ال يســمي خطاب ـاً ،وبقولــه
ملــن هــو متهيــيء لفهمــه عــن الــكالم ملــن ال يفهــم كالنائــم،
والــكالم يطلــق عــي العبــارة الدالــة بالوضــع ،وعــي مدلولهــا
القائــم بالنفــس ،فالخطــاب إمــا الــكالم اللفظــي أو الــكالم
النفــي املوجــه نحــو اآلخريــن لإلفهــام( )32إن هــذا األمــر
دعــا إيل التفريــق بــن مفهومــي الخطــاب والــكالم ،فالطويف
يؤكــد ذلــك بقولــه“ :ليــس الخطــاب هــو الــكالم ،و املكاملــة
وهــي توجيــه الــكالم مــن كل واحــد نهــا إيل صاحبــه ،ألنــا
نقــول خاطبــه بالــكالم ،فلــو كان الخطــاب هــو الــكالم ،لــكان
التقديــر :كاملــه أو كلمــه بالــكالم فيكــون تكــرارا ً أو تأكيــدا ً ...
نعم استعمل الخطاب يف االصطالح مبعني الكالم ،فضار
حقيقــة اصطالحيــة(. )33
ومــن ثــم فالتــازم الــداليل بــن مفهــوم “الخطــاب “و
“الــكالم “يف الثقافــة العربيــة ،يوجــب التفصيــل يف داللــة
األخــر ،ألنــه يحيــل عليــه .
يعــرف ابــن جنــي (392ه ـ 1002 -م) الــكالم بأنــه “كل
لفــظ مســتقل بنفســه ،مفيــد ملعنــاه “ويضيــف أنــه “الجمــل
املســتقلة بأنفســها ،الغانيــة عــن غريهــا “ويؤكــد أن الــكالم
“واقــع عــي الجمــل دون اآلحــاد “وبتعبــر آخــر إنــه “مختــص
بالجمــل “ ،أو هــو جنــس للجمــل(. )34
ويفهــم مــن ذلــك كلــه أن داللــة الــكالم ترتبــط بنظــم
األلفاظ التي ركبت فيام بينها عيل وفق سياق من التأليف
املخصــوص الــذي اســتويف املعنــي املــراد ،فاســتغنت
بنفســها دالليـاً عــن غريهــا ،وأصبحــت ذات وحــدة مســتقلة
متمثلــة يف الجملــة ،ويؤكــد ابــن جنــي هــذا بقولــه “الــكالم
هــو يف لغــة العــرب عبــارة عــن األلفــاظ القامئــة برؤوســها،
املســتغنية عــن غريهــا ،وهــي التــي يســميها أهــل هــذه
الصناعــة الجمــل عــي اختــاف تركيبهــا”( )35فالــكالم ال يطلق
إال عــي الجمــل املفيــدة ،يقــول صاحــب امللحــة:

(ب)

حد الكالم ما أفاد املستمع
()36
نحو سعي زيد وعمرو متبع

وقد انتقل مصطلح الخطاب إيل الحقل الفلسفي ،إذ ذكر
أبــو البقــاء أن (الخطــاب اللفــظ املتواضــع عليــه املقصــود به
إفهــام مــن هــو متهيــيء لفهمــه)( )31وقــد احــرز “باللفــظ عــن
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اإلســناد يف تعريفــة للــكالم إذ يقــول“ :املعنــي املركــب
الذي فيه اإلســناد التام”( )37وداللة اإلســناد – هنا هي ضم
الــيء إيل الــيء بهــدف اإلفــادة ،مبــا يح ــسن الســكوت
عليــه ،دون حاجــة إيل غــره ،وبــه يتــم للجملــة االكتــال نظـاً
وداللــة ،وهكــذا يؤكــد الجرجــاين مــا قــرره ابــن جنــي مــن قبــل .
لعــل د عــوي املتقد مــن إيل القــول بالتفر يــق بــن
مفهومــي الخطــاب والــكالم منهــم أبــو هــال العســكري يف
فروقــه اللغويــة( )38هــو مــا جعــل القــرايف يف رشح التنقيــح
يعــدل عــن لفــظ (خطــاب اللــه) إيل لفــظ (كالم اللــه) قــال:
ألن الخطــاب واملخاطبــة لغــة ،إمنــا يكــون بــن اثنــن ،وحكــم
اللــه تعــايل قديــم ،فــا يصــح فيــه الخطــاب وإمنــا يكــون يف
الحــادث ،وهــذا القــول منــه كان بنــا ًء عــي أمريــن :أحدهــا:
أن كالم اللــه معنــي قائــم بالنفــس ،فــا يظهــر منــه لغــره حتى
يكــون خطاب ـاً .
والثــاين :أن اللــه ســبحانه وتعــايل قديــم ،فــا يصــح أن
يكــون معــه يف األزل مــن يخاطبــه(. )39
وخالصــة القــول :إن الخطــاب يف الثقافــة العربيــة مل
يخــرج اســتخدامه عــن داللتــه اللغويــة ،ومل يدخــل دائــرة
االصطــاح إال يف مجــال علــم األصــول؛ ولــذا مل يخــرج عــن
كونه كالما يؤدي وظيفة التوصيل ،وينقل ما ميكن أن ميثل
موقفــا أو رؤيــة مــن منتــج الخطــاب ،ويخضــع لــروط إنتــاج
الــكالم مــن متكلــم مــا يف مجتمــع مــا ،كــا يشــر إىل النــص
املــراد بــه إفهــام اآلخريــن ،ولــه حمولتــه الفكريــة ،ومضمونــه
األيديولوجــي ،فهــو ليــس مجــرد أســلوب للتبليــغ ،بقــدر مــا
هــو الوعــاء املعــر عــن الفكــر والعقيــدة والفلســفة ،فــا مــن
خطــاب إال ويعــر عــن ذاتيــة املخاطــب ،ويعكــس هويتــه،
ويرتجــم فكــره ،ومــن ثــم فهــو مصطلــح واضــح الداللــة يف
األصول العربية ،وال يثري أية إشكالية ،وإمنا تكمن اإلشكالية
األساســية يف اجتذابه خارج حقله ،وشــحنه بدالالت غريبة
عنــه تنتمــي إيل نســق ثقــايف مغايــر .

مصطلح الخطاب يف الثقافة الغربية
(أ)

لقــي الخطــاب عنايــة واســعة مــن قبــل املفكريــن والفالســفة
الغربيــن ،وهــذا يــدل عــي خصوبــة البحــث فيــه بوصفــه
22

ليصأت ةيؤر :ةيبرغلاو ةيبرعلا نيتفاقثلا يف باطخلا حلطصم

مصطلح ـاً فلســفياً يف ميــدان املعرفــة العقليــة التــي تعــد
مــن أويل موجهــات الثقافــة الغربيــة يف مختلــف مظاهرهــا
األساسية ،وكان من أبرز من أهتم بالبحث يف هذا الجانب
“ميشــيل فوكــو “الــذي يعــرف الخطــاب بأنــه “امليــدان العــام
املجمــوع املنطوقــات ،أو مجموعــة متميــزة مــن املنطوقــات
أو هــو مامرســة لهــا قواعدهــا تــدل داللــة وصــف عــي عــدد
معــن مــن املنطوقــات وتشــر إليهــا ( )40وهــو “مجموعــة
مــن العبــارات بوصفهــا تنتمــي إيل التشــكيلة الخطابيــة
ذاتهــا( )41أو هــو أيضـاً – “مجموعــة مــن األدلــة مــن حيــث هــي
عبــارات والتــي تنســب إيل نظــام التكــون نفســه( )42ويوضــح
“الــزواوي بغــورة “مقصــد “فوكــو “بــأن الخطــاب عبــارة عــن
“مجموعة من املنطوقات أو امللفوظات التي تكون بدورها
مجموعــة مــن التشــكيالت الخطابيــة املحكومــة بقوا عــد
التكويــن والتحويــل( )43ومــن ثــم فيمكــن القــول :إن الخطــاب
ميــدان عــام املجموعــة مــن العبــارات بوصفهــا تنتمــي إيل
تشــكيلية خطابيــة محــددة ،كــا أنــه يشــكل “شــبكة معقــدة
مــن العالقــات االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة التــي بــر
زفيهــا الكيفيــة التــي ينتــج فيهــا الــكالم كخطــاب ينطــوي عــي
الهيمنــة واملخاطــر يف الوقــت نفســه( )44وهــذا امليــدان
تختلــف فيــه ثنائيــة الكلمــة والــيء ،ويكــون إطــارا ً للتفاعــل
الجديل بينها ،فالكلمة – كام قررت اللسانيات منذ مطلع
القــرن العرشيــن – ال تحيــل عــي الــيء إمنــا عــي معنــاه،
وترتــب عــي ذلــك أن الخطــاب ال يحيــل عــي املرجــع وإمنــا
عــي األنظمــة التــي تؤطــره وتحــدد مســاره“ ،فالخطــاب كــا
حددتــه أركيولوجيــا املعرفــة ليــس وعيـاً يســكن مرشوعــه يف
الشــكل الخارجــي للغــة ،ليــس الخطــاب لغــة تضــاف لهــا
ذات تتكلمهــا ،بــل هــو مامرســة لهــا أشــكالها الخصوصيــة
مــن الرتابــط والتتابــع( . )45أو” مامرســات مــن خاللهــا تتكــون
وبكيفيــة منشــقة املوضوعــات التــي نتحكــم عنهــا ،وبطبيعــة
الحــال ،ال خطابــات بــدون إشــارات( )46أو هــو “مجموعــة مــن
امللفوظــات بوصفهــا تنتمــي إيل نفــس التشــكيلة الخطابيــة
فهــو ليــس وحــدة بالغيــة أو صوريــة قابلــة ألن تتكــرر إيل مــاال
نهايــة بــل هــي عبــارة عــن عــدد محصــور مــن امللفوظــات
التــي تســتطيع تحديــد رشوط وجــود ،إنــه تاريخــي مــن جهــة
أخري ،جزء من الزمن وحدة وانفصال يف التاريخ ذاته يطرح

مشكلة حدوده الخاصة ،وألوان قطعيته وتحوالته واألمناط
النوعيــة لزمانيتــه بــدل أن يطــرح مشــكلة انجاســه املباغــت
وســط تواطــؤ الزمــن(. )47
إن اإللحــاح عــي خصوصيــة الخطــاب واســتقالليته
النســبية وكيفيــة مامرســته مكنــت فوكــو مــن تخطــي الســلطة
املنســوبة إيل الــذات ،ســواء كانــت ذاتـاً فرديــة أو جامعيــة،
مح ــايثة أو متعاليــة ،صاحبــة ســيادة مطلقــة ،أو مصــدرا ً
للمعنــي والقيمــة(. )48
ولــذا فالبحــث عــن حقيقــة حقبــة تاريخيــة أو عــر
مــن العصــور أو ظاهــرة مــن الظواهــر يجــب أن يتجــه إيل
الخطــاب الــذي متثلــت فيــه روح تلــك األشــياء ومعاينهــا،
وليــس األشــياء عينهــا ،وعليــة فــإن الحفــر املعــريف يتجــه أول
مــا يتجــه إيل الخطــاب ،ألنــه قــد مثــل لغوي ـاً البينــة الثقافيــة
لتلــك الحقبــة أو ذلــك العرص،لذافهــو ميــدان التحليــل”،
ومــن هنــا يتخ ــذ الخطــاب معنــي متميــزا ً يف كتابــات تنتمــي
إيل تشكل واحد ،يتكرر عيل نحو دال يف التاريخ ،بل عيل
نحــو يغــدو معــه الخطــاب جــزءا ً مــن التاريــخ جــزءا ً هــو مبثابــة
وحــدة وانقطــاع يف التاريــخ نفســه”( ،)49وال غضاضــة أن هــذا
التحليــل إمنــا يكمــن غرضــه يف “إبــراز خصوصيــة كل منطــوق
مــن املنطوقــات لحظــة انبثاقــه يف حقلــه الخطــايب ،وتبيــان
مــدي القطــع الــذي يحدثــه يف النســج العــام لهــذا الحقــل،
وذلــك ايل الدرجــة التــي ال يســتطيع فيهــا أي منطــوق آخــر أو
أي أثــر أيديولوجــي معاكــس أن يطمــس دوره الفعــال واملؤثــر
أو معنــاه وداللتــه يف طيــات اللغــة الكثيفــة”(. )50
ومــا ســلف يتضــح مــدي اعتم ــاد الخطــاب عــي كل
مــن اللغــة واملنطــوق ،حيــث يســتلزم وجــود أحدهــا – يف
الغالب حضور اآلخر ،وقلت( :يف الغالب) ألن املنطوق
ليــس رشطــا لوجــود اللغــة ،حيــث ميكــن اســتبداله بســواه
كاإلشارة مثالً ،بيد أن اللغة نسق من املنطوقات املمكنة،
أو بتعبــر دي سوســر “نظام ـاً مــن العالقــات( )51ومــن ثــم
فمصطلــح الخطــاب “يشــر إيل الطريقــة التــي تشــكل بهــا
الجمــل نظا م ـاً متتابع ـاً تســهم بــه يف نســق كيل متغا يــر
ومتحــد الخــواص ،وعــي نحــو ميكــن معــه أن تتآلــف الجمــل
يف خطــاب بعينــة لتشــكل نصـاً مفــردا ً ،أو تتآلــف النصــوص
نفســها يف نظــام متتابــع لتشــكل خطابـاً أوســع ينطــوي عــي

أكرث من نص مفرد .وقد يوصف الخطاب بأنه مجموعة دالة
من أشكال األداء اللفظي تنتجها مجموعة من العالمات ،أو
يوصــف بأنــه مســاق مــن العالقــات املتعينــة التــي تســتخدم
لتحقيــق أغــراض متعينــة”(. )52
وملــا كان الخطــاب داالً عــي نســق مــن الوحــدات
اللغويــة ،وات العالقــات الخطابيــة ترتبــط باللغــة بطريقــة أو
بأخــرى ،كــا أن الخطــاب رضب مــن تضافــر اإلشــارات تكــون
اللغــة فيــه عنــرا ً مهـاً بــن عنــارص أشــارية أخــري – فجديــر
بالبحــث أن يطــوف بالخطــاب يف ظــل الدراســات اللســانية
الحديثــة ،وأن يشــر إيل التمظهــر اللســاين للخطــاب الــذي
يــرادف يف لحظــة مــن لحظاتــه مــع النــص.

(ب)

أضحــت اللســانيات الحديثــة معيــارا ً قياســياً لــدي عديــد
ممــن يبحثــون يف العلــوم اإلنســانية ،وكان النقــد األديب
عيل رأس سلسلة العلوم التي أفادت من هذه الدراسات
اللســانية ،وقــد أولــت اللســانيات موضــوع الخطــاب كبــر
عنايــة ،وتقــف الدراســة – هنــا – عــي جانــب مــن تلــك
العناية ،وبخاصة ماله عالقة مبارشة برســم حدود الخطاب
مــن وجهــا نظــر لســانية وأدبيــة .
يري دي سوسري أن مصطلح الخطاب يرادف مصطلح
الــكالم( ،)53ومــن ثــم فهــو يتبايــن عــن مصطلــح اللغــة ،ألنــه
فــرق بــن اللغــة والــكالم يف قولــه “إن اللغــة والــكالم عندنــا
ليســا بــيء واحــد ،فإمنــا هــي منــه مبثابــة قســم معــن
وإن كان أساســياً ،والحــق يقــال ،فهــي يف اآلن نفســه نتــاج
اجتامعــي مللكــة الــكالم ومجموعــة مــن املواضعــات يتبناهــا
الكيــان االجتامعــي ليمكــن األفــراد مــن مامرســة هــذه امللكة،
وإذا أخذنــا الــكالم جملــة بــدا لنــا متعــدد األشــكال متبايــن
املقومــات ،موزع ـاً يف اآلن نفســه إيل مــا هــو فــردي ،وإيل
مــا هــو اجتامعــي  ....أمــا اللغــة فهــي عــي عكــس ذلــك،
كل بذاتــه ومبــدأ مــن مبــادئ التبويــب( )54وترتبــط العالقــات
الخطابيــة باللغــة – بطريقــة أو بأخــرى – مــن خــال قنــوات
االتصــال ،إال أنهــا “ليســت عالقــات توجــد داخــل الخطــاب،
فهــي ال تربــط مفاهيمــه وألفاظــه بعضهــا ببعــض ،وال تقيــم
بــن الجمــل والقضايــا بنــاءا ً اســتنباطياً أو بالغيـاً ،لكــن هــذا
جملة كرياال
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ال يعنــي أنهــا عالقــات توجــد خــارج الخطــاب ،ترســم حــدوده
وتفرض عليه أشكاالً معينة ،وتلزمه يف بعض األحيان – أن
يتلفــظ بأشــياء ويع ــر عنهــا ،إنهــا توجــد – إذا صــح التعبــر
– عنــد حــدود الخطــاب ،فهــي التــي متنحــه املوضوعــات
التــي يتحــدث عنهــا أو عــي األصــح هــي التــي تحــدد مجمــوع
الروابط التي عيل الخطاب أن ينشــأها بصورة فعلية ،حتى
يستطيع الكالم عن هذه املوضوعات أو تلك وحتى يتمكن
من دراســتها وتســميتها وتحليلها وتصنيفها وتفســرها وغري
ذلــك ،فالعالقــات الخطابيــة ال متيــز اللغــة التــي يســتخدمها
الخطــاب ،وال متيــز الظــروف التــي ينــر فيهــا كخطــاب ،بــل
متيــز الخطــاب ذاتــه مــن حيــث هــو مامرســة(. )55
وقــد تعــددت مفهومــات الخطــاب ،بعــده كالم ـاً،
بتعــدد املــدارس واالتجاهــات فيــا بعــد الحداثــة ،ومــن
تلــك املفهومــات التــي قيلــت لتعريــف مصطلــح الخطــاب
مــا يــأيت:

 _1يعرف تودروف الخطاب ،بأنه “مجموع البنيات
()56
اللفظية التي تعمل يف كل عمل أديب”
1 .1ويعرفــه جــان كارون ،بأ نــه “متتاليــة منســجمة مــن
امللفو ظــات ( . )57
2 .2ويقــول فــان دايــك“ :إن مفهــوم علــم النــص ليــس بالــغ
القــدم ،غــر أنــه ترســخ منــذ عــر ســنوات تقريبــا ،ففــي
املجــال اللغــوي الفرنــي ســمي علــم النــص ،ويف

اإلنجليزيــة ســمي تحليــل الخطــاب ،ويســتهدف علــم
النــص مــا هــو أكــر عموميــة وأكــر شــمولية؛ فهــو يتعلــق
_من جهة_ بكل أشــكال النص املمكنة ،وبالســياقات
املختلفــة املرتبطــة بهــا ،ويعنــي _مــن جهــة أخــرى_
()58
مبناهــج نظريــة ووصفيــة وتطبيقيــة”
3 .3ويحــدد بنفســنت الخطــاب مبعنــاه األكــر اتســاعاً بأنــه
“كل تلفــظ يفــرض متكل ـاً ومســتمعاً ،وعنــد األول
هــدف التأثــر عــي الثــاين بطريقــة مــا(. )59
4 .4ويعرفــه هاريــس ،بأنــه “ملفــوظ طويــل ،أو هــو متتاليــة
مــن الجمــل تكــون مجموعــة منغلقــة ميكــن مــن خاللهــا
معاينــة بينــة سلســلة مــن العنــارص ،بواســطة املنهجيــة
التوزيعيــة وبشــكل يجعلنــا نظــل يف مجــال لســاين
محصــن(.)60
ومــن ثــم فتــكاد معظــم التعريفــات الســابقة ملفهــوم
الخطــاب تجمــع عــي أنــه مجموعــة النصــوص املتداخلــة
التي تشكل خطابا فكريا أومعرفيا ،أو” نص من امللفوظات
التــي يــراد بهــا إفهــام اآلخريــن”( )61ولــذا فالخطــاب مصــدره
فردي ،يلفظه الفرد ويهدف من ورائه توصيل رسالة واضحة
املرمي ومؤثرة يف املتلقي ،فهو “كل منطوق به موجه إيل
الغــر بغــرض إفهامــه مقصــودا ً مخصوصـاً”( )62وعــي متلقــي
الخطــاب أن يستشــف املقصــد الــذي ينطــوي عليــه هــذا
الخطاب فتكتمل دائرة االتصال بني املرسل واملرسل إليه،
أو املبــدع واملتلقــي.
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�سو�سيولوجية الغزل العذري
األستاذة :لطرش صليحة
جامعة :البويرة -الجزائر

امللخص
إنــه النمــط الــذي كان يتغنــى بــه الشــعراء هــذا الشــعر الجديــد الــذي ولــد يف بعــض القبائــل التــي قلصهــا التاريــخ
وهمشها إىل حد بعيد ,والتي مل تساهم أو ساهمت قليال يف الحركة الكربى لتوسع القبائل خارج الجزيرة العربية
يف عقــود اإلســام األوىل مــن هنــا كان هــذا اإلبــداع الغــزيل ظاهــرة تعويــض لبعــض املــآيس ورمبــا كان شــكال مــن
أشــكال االحتجــاج عــى نظــام اجتامعــي اقتصــادي قــد ارتــد ضــد نفــس هــؤالء الذيــن دافعــوا عنــه حتــى ذلــك الحــن.
الكلامت املفتاحية :الغزل ،املجتمع ،الشعراء ،اإلبداع ،الظاهرة

الغزل العذري ظاهرة اجتامعية عامة

الغــزل العــذري ظاهــرة اجتامعيــة عامــة عرفتهــا باديــة الحجــاز
يف حقبــة زمنيــة متميــزة بخصائصهــا السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة والدينيــة ،ومــن هــذه النصــوص نذكــر مــا يــأيت:
جــاء يف (األغــاين) (أن عبــد اللــه بــن العجــان ،وهــو
شــاعر جاهــي وأحــد املتيمــن مــن الشــعراء ،وممــن قتلــه
الحــب منهــم .وكانــت لــه زوجــة يقــال لهــا هنــد طلقهــا ،ثــم
نــدم عــى ذلــك ،فتزوجــت غــره ،فــات أســفا عليهــا .وكان
ســبب طالقــه لهــا أن أبــاه كان مــن أكــر أل نهــد مــاال ،وأنهــا
يقيــت ســبع ســنوات ومل تلــد ،فلــم يزالــوا بــه حتــى طلقهــا،
وهــو ســكران .وينســب لعبــد اللــه هــذا أنــه قــال:
أال أن هندا أصبـحت منك محرما
وأصبحت من أدىن حموت ّها حام
وأصبحت كاملقمور جفن سالحه
ـي قوسـا وأسـمـه ـ ـ ـ ــا
يقلّب بالكـف ّ

ث ّم م ّد بها صوته فامت.)...
ويعلــق أبــو الفــرج عــى هــذا الخــر فيقــول( :وهــذا
الخــر عنــدي خطــأ ،ألن أكــر الــرواة يــروي هذيــن البيتــن
ملســافر بــن عمــرو بــن أميــة ،قالهــا ملــا خــرج إىل النعــان بــن
املنــذر يســتعني يف مهــر هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة ،فقــدم
أبــو ســفيان بــن حــرب ،فســأله عــن أخبــار مكــة ،وهــل حــدث
بعده يشء ،فقال :ال ،إين تزوجت هند بنت عتبة ،فامت
مســافر أســفا عليهــا)(.)1
ويقــول أبــو الفــرج عــن مســافر هــذا ،يف مــكان آخــر:
(مســافر بــن عمــرو كان مــن أكــر فتيــان قريــش جــاال وشــعرا
وســخاء ،عشــق هنــد بنــت عتبــة وعشــقته ،وخــرج إىل
النعــان بــن املنــذر يتعــرض إلصابــة مــال ينكــح بــه هنــدا)(.)2

وجاء يف جزانة األدب:
(بالله ،يا ظب ّيات القاع قلن لنا:
ليالي منك ّن أم ليىل من البرشا

جملة كرياال
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روى العباس أنه من أبيات لبعض األعراب ،أو أنه أول
أبيــات ثالثــة لبــدوي اســمه كان الثقفــي .وقــال العينــي :إنــه
مــن قصيــدة للعرجــي .وهــذا البيــت يــروي للمجنــون ولــذي
الر ّمــة وللحســن بــن عبــد اللــه ،واللــه أعلــم)(.)3
يالحظ ،يف هذين الخربين ،وأ ّولهام يعود إىل العرص
الجاهيل وثانيهام إىل العرص األموي ،نسبة النص الشعري
إىل غــر واحــد مــن الشــعراء ،وال يعــود هــذا إىل طبيعــة
الروايــة الشــفوية وخلــط الــرواة فحســب ،وإمنــا ،ويف ســبب
أســاس ،إىل ا شــراك شــعر هــؤالء الشــعراء بخصا ئــص
مشــركة كانــت وليــدة معانــاة تجربــة حياتيــة عامــة مشــركة،
فجــاء الشــعر ليمثــل هــذه التجربــة ،ويــرى إليهــا مــن منظــور
الفــرد املبــدع الــذي ميثــل منظــور الفــرد املبــدع الــذي ميثــل
منظــور الجامعــة املعانيــة.
وطبيعــي أن تجــد هــذه الظاهــرة ،وطاملــا أنهــا ظاهــرة
اجتامعيــة عامــة ،تفســرها يف املســار التاريخــي الــذي
تك ّونــت يف ســياقه.

تطورها
نشوء الظاهرة و ّ

تفيــد كتــب تاريــخ األدب العــريب أن هــذه الظاهــرة نشــأت
يف أواخر العرص الجاهيل ،فكل من عبد الله بن العجالن
ومسافر بن عمرو ،كام م ّر بنا ،شاعر جاهيل ،كام أن علقم
املت ّيــم بحبيشــة جاهــي ،وهــو القائــل:
ِ
قلت ما قالوا لزدتُ جوى بكم
لو
رب
رت وال ص ُ
عىل أنّه مل يبق س ُ
ومل ُ
يك حبّي عن نوا ٍل بذل ِته
فيُسليني عنه الته ُّجم والهج ُر
وما أنىس م األشياء ال أنس دمعها
ونظرتها حتّى يغيّبني القرب(.)4
فاملــرأة مــن منظــور علقمــة هــي قض ّيــة العمــر ،ليــس بوصفهــا
أنثى/جنــس ،وإمنــا بوصفهــا حبيبــة ال تُنــى نظرتهــا الدالــة
عىل املعاناة ،...ومثله كان املرقّش ،وقد جاء يف األغاين
عنــه( :أىت رجــل مــن مــراد يقــال لــه قــرن الغــزال ،وكان مــورسا
ميلــك عبيــدا للرعــي ،فخطــب أســاء وخطبهــا املرقّــش،
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وكان مملقا ،فزوجها أبوها من الرادي رسا ،ومات املرقش
يف طلبها( .)5وقد غنى كل منهام تجربته كأي شاعر عذري
آخر.
وقــد تطــورت هــذه الظاهــرة وبلغــت أوج تجلهــا يف
العــر األمــوي ،ومثلهــا شــعراء كبــار مثــل جميــل بــن معمــر
وقيــس بــن امللــوح (مجنــون ليــى) .ثــم حــدث مــا يحــدث
عــادة يف تاريــخ األدب ،فعندمــا تتبلــور خصائــص ظاهــرة
شــعرية وتــروج وتســود ،ت ُتبــع ،فاتبــع كثــر خطــى الــرواد ،ولعــل
مــن أبــرز هــؤالء كثــر عــزة الــذي كان شــعره يف الغالــب وليــد
تجربــة شــخصية فريــدة مل يكــن العشــق العــذري مك ّونهــا
األســاس ،ولهــذا أُخــذ عــى كثــر مــن منــاذج شــعره التكلــف
واملبالغــة بوصفهــا نتــاج املعانــاة الذهنيــة.

تجسيد لغوي/شعري لتجربة اجتامعية عامة
فريدة
آراء يف تفسري الظاهرة

يف تفســر هــذه الظاهــرة تحــدث الــرواة عــن عقــدة مفادهــا
أن األهــل كانــوا يرفضــون تزويــج ابنتهــم لحبيبهــا بحجــة أن أمــر
عالقتــه بهــا قــد افتضــح ،ويزوجونهــا آلخــر.)6(...
ويــردد د.شــكري فيصــل هــذه الظاهــرة إىل التح ـ ُّرج
والتُّقــى والع ّفــة ،فيقــول( :فالغــزل العــذري تعبــر عــن وضــع
طائفــة مــن املســلمني كا نــت تتحــرج وتذ هــب مذ هــب
التقى ،...ومن العفة التي كان يواكبها الدين ،ومن الحب
الــذي كانــت تواكبــه الغريــزة ،مــن هــذا كلــه كان الحــب
العــذري .وكان ال بــد للمؤمنــن األعفــة الذيــن أخفقــوا يف
حبّهــم مــن أن يعــروا عــن هــذا اإلخفــاق وأن يتحدثــوا عنــه)(.)7
ويتحــدث د.عبــد القــادر القــط عــن (نقلــة حضاريــة)
عــاىن الشــعراء مــن آثارهــا ،ومثلــوا معاناتهــم يف شــعر متميــز
ُعــرف باســم الشــعر العــذري(.)8

يف نقاش هذه اآلراء:

قــد تكــون هــذه اآلراء أهــم مــا قيــل يف تفســر نشــوء
هذه الظاهرة وتط ّورها ،ويف نقاش هذه اآلراء ميكن القول:
يف صــدد التفســر الــذي يعيــد رفــض زواج الحبيــب
مــن حبيبتــه إىل األعــراف القبليــة ،يقــول د.شــوقي ضيــف:

(ويف رأينا أن هذه العقدة التي فرس بها الرواة هذا الحب
العــذري الطاهــر املحــروم إمنــا هــي عقــدة اصطنعوهــا،
اصطناعــا فــإن اإلســام ال يحــرم زواج الحبيــب مــن حبيبتــه).
ويبــدوا لنــا أ ّن مــن اصطنــع هــذه العقــدة هــم األهــل
الذيــن كانــوا يرفضــون الــزواج لســبب آخــر ،وكانــوا يريــدون
ألمرهــم مخرجــا ،فصــاروا يتدبــرون األمــر باألنفــة للعــرض
والحمية للكرامة ،فالشاب يحب الفتاة ،وال بد من أن يشيع
أمــر هــذا الحــب ،وبخاصــة إن كان هــذا الحبيــب شــاعرا،
وهنــا تــأيت فرصــة األهــل ،إن كانــوا غــر راضــن ،فريفضــون
بحجــة أن أمــر عالقتــه بابنتهــم قــد افتضــح .وقــد عمــم الــرواة
هــذا التفســر يف رواياتهــم جميعهــا لعجزهــم عــن تقديــم
التفســر الصحيــح.
ويف صــدد التفســرين :الدينــي والحضــاري نــرى أن
حــاالت العشــق العــذري التــي عرفهــا العــر الجا هــي
تجعلهــا تفســرين غــر كافيــن ،فعبــد اللــه بــن العجــان
ومســافر بــن عمــرو واملرقّــش ،مل يتح ّرجــوا ويتقــوا ألنهــم مل
يدركــوا اإلســام ،وإن كان علقمــة قــد أدرك اإلســام فإنــه
مل يســلم ،وقــد رصح بذلــك ،فســأل املســلمني( :مــا أنتــم
صانعون يب إن مل أسلم)( .)9كام أن هؤالء الشعراء مل يعانوا
النقلــة الحضاريــة ،ألنهــم كانــوا ال يزالــون يف جزيرتهــم ،ومل
يشــاركوا يف إحــداث مــا أراده اللــه ،ســبحانه وتعــاىل ،عــى
يــد رســوله الكريــم (صــى اللــه عليــه وســلم) ،وإمنــا عانــوا مــن
مشــكالت االنتقــال إىل مرحلــة تاريخيــة جديــدة يف أواخــر
العــر الجاهــي ،ففــي هــذه املرحلــة ينبغــي أن نبحــث عــن
تفســر الظاهــرة مــن منظــور سوســيولوجي.

الظاهرة من منظور سوسيولوجي

عــرف العــرب ،يف العــر الجاهــي ،أشــكال عديــدة مــن
عالقة الرجل واملرأة ،...ويف أخريات هذا العرص ،شــأنهم
شــأن املجتمعــات األخــرى التــي مـ ّرت مبثــل تلــك املرحلــة،
كانــوا يتجهــون ،بفعــل تطــورات اقتصاديــة واجتامعيــة ،إىل
تشــكيلة اجتامعيــة مــن ظواهرهــا األســاس ،عــى صعيــد
عالقــة الرجــل واملــرأة ،أوال :الوحدانيــة :أي رجــل واحــد ،مــن
دون أن مينــع هــذا تعــدد الزوجــات مــن نحــو أول ومظاهــر
الخــروج عليهــا مــن نحــو ثــان ،وثانيــا :الحــب الجنــي الــذي

أخــذ يعــم ،وميــارس دورا فاعــا يف اختيــار الرشيــك يف
مؤسســة الــزواج-األرسة.
ورصنــا نقــرأ أخبــارا تتحــدث عــن قيــام رصاع بــن
طرفــن :أ ّولهــا املّحــب وثانيهــا األرسة ،فاألولىــرى ،لــدى
اختيــار الرشيــك ،مــن منظــور الحــب ،والثــاين مــن منظــور
(املصلحــة) ،والخــر اآليت هــو أحــد هــذه األخبــار الدالــة:
(خطــب دريــد بــن الصمــة الخنســاء بنــت عمــرو بــن
الرشيــد [الشــاعرة املعروفــة] ،فــأراد أخوهــا معاويــة أن
يز ّوجهــا منــه ،فأبــت ،وقالــت ،ال حاجــة يل بــه ،فــأراد معاويــة
أن يكرههــا ،فقالــت:
ـت س ـ ّيد آل
ـت عــى دريـ ِـد وقــد أُ ْحر ْمـ ُ
أتُكرهنــيُ ،ه ِبلـ َ
بــدر.)10()...
أراد أن يزوجهــا منــه /منهــا ،فأبــت /أىب ،فــأراد أن
ـت .
يكرههــا /يكرهــه ،أتُ ْك ِر ُهنــي ...أُ ْحر ْمـ ُ
لعلــه الحــوار األبــدي بــن األهــل ،بوصفهــم مؤسســة
اجتامعيــة تنظــر إىل الــزواج مــن زاويــة املصلحــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية ،...وبــن ذلــك امليــل الطبيعــي
إىل إنسان ما .واألخبار التي تفيد أن عبد الله بن العجالن
غدا مت ّيام بعد أن طلق زوجته استجابة لطلب األرسة التي
كان يرأســها أكرث آل نهد ماال ،وأن مســافرا مل يكن ينقصه ال
الجــال وال الشــجاعة وال الكــرم وال الشــاعرية ...وال عشــقها
لــه ،وإمنــا كان ينقصــه (مــال ينكــح بــه هنــدا) أي املهــر ،وملــا
زُوجــت مــن غــره تُيّــم بهــا ومــات أســفا عليهــا ،وأن املرقــش
كان (مملقــا)يف حــن كان ق ـرِن الغــزال) مــورسا ،فحظــي
املــورس بالعــروس ،ومــات اململــق يف طلــب الحبيبــة.
ولكــن األهــل مــا كانــوا قــد أصبحــوا ،بعــد ،يف حكــم
(الســلطان) املق ـ ّرر ا لــذي ال مــرد لقــراره :عرفــا ورشعــا
وإمكانيــة ،فقــد كانــت هنــاك وســائل للتملــص عديــدة
منهــا :الزنــا ،الســبي ،الخطــف.
وملــا جــاء اإلســام تصــدى لقضيــة تنظيــم العالقــة
بــن الرجــل وا ملــرأة كتصد يــه لتنظيــم غريهــا مــن قضا يــا
االنتقــال إىل التشــكيلة االجتامعيــة الجديــدة ،فكــرس الــزواج
األحــادي شــكال رشعيــا وحيــدا للعالقــة الجنســية بــن الرجــل
واملــرأة وحــرم الزيجــات األخــرى ،فجــاء يف القــرآن الكريــم:
(يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ،ال يحــل لكــم أن ترثــوا النســاء كرهــا)...
جملة كرياال
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[النســاء( ،]18/وال تنكحــوا مــا نكــح آباؤكــم مــن النســاء
إال مــا قــد ســلف إن كان فاحشــة ومقتــا وســاء ســبيال)
[النســاء .]22/وجعــل أمــر إبــرام الــزواج بيــد ويل املــرأة،
فجــاء يف الحديــث الرشيــف( :ال نــكاح إال بــويل) ،وجــاء
أيضــا( :أميــا امــرأة نكحــت بغــر إذن ول ّيهــا فنكاحهــا باطــل،
باطــل ،باطــل)( .)11وقصــة النــوار مــع الفــرزدق شــاهد عــى
إمكانية تحكم الويل ،إذ جعلت ال ّنوار أمر زواجها البن عمها
الفــرزدق الــذي أفــاد مــن ذلــك ،وزوجهــا لنفســه ،فــأرادت
الطــاق ،وســعت إليــه مبختلــف الســبل ،فلــم تفلــح إال بعــد
أن تــم الــزواج ومــرت بالزوجــن ســنون صعبــة.
مل يكن الزواج ليتم إال عن طريق ويل األمر ،وهذا صار
ينظــر ويعيــد النظــر ألن كرميتــه فلــذة مــن كبــده ،وال يريــد أن
(يُرقها) إال لرجل كفء ،وقد وصفت السيدة عائشة الزواج
بقولهــا( :إمنــا النــكاح رق فلينظــر امــرؤ مــن يــرق كرميتــه)(.)12
()13
وقد قال أحد ويل األمر( :ألمنعن النساء إال من األكفاء)
وكان قرار (الويل) نافذا من طريق (السلطان) وأويل األمر..
ومل يكن األمر ليستقر إال بالقضاء عىل جميع األشكال
غــر الرشعيــة ،فتنــاول القــرآن الكريــم هــذه القضيــة بكثــر مــن
االهتــام الــدال عــى خطورتهــا ،فحـ ّرم الزنــا ،وقرنــه بالــرك،
وحدد له عقابا جسديا ومعنويا صارما ،وتطرق إىل مسائل
عرفيــة ،وتناولهــا بالتحديــد ،األمــر الــذي مل يــدع مجــاال ألي
تأويــل ،فقطــع بذلــك الســبل املؤديــة إىل حــدوث األشــكال
غــر الرشعية(.)14
وهكــذا صــار دون الوصــول إىل املــرأة أســوار ،ومل
تعــر هــذه األســوار فجــأة ،وإمنــا كانــت ترتاكــم شــيئا فشــيئا،
واتخــذت يف النها يــة شــكال رشعيــا ،وصــارت محروســة
مــن قــوى تنــال ممــن يحــاول تســلقها .واملعــاين كان ذلــك
املحــب الــذي مل يكــن يســتطيع دخــول البيــوت مــن أبوابهــا،
ألنه ال ميلك مفاتيحها ،إذ كان يبقى خارج األسوار يتعامل
وإياهــا ،يحــاول ،ويحــاول ...وصــارت الحيــاة عنــده هــذه
املحــاوالت...
وقد رأى القرآن الكريم إىل هذا الواقع ،فعالجه ،فجاء فيه:
(وليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله
من فضله)(النور.)33/
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(ومــن مل يســتطع منكــم طــوال أن ينكــح املحصنــات
املؤمنات ،فمن ما ملكت أميانكم ،من فتياتكم املؤمنات،
واللــه أعلــم بإميانكــم بعضكــم مــن بعــض ،فانك ُحهــن بــإذن
أهلهــن وأتو هــن أجورهــن باملعــروف محصنــات غــر
مســافحات وال متخــذات أخــذان فــإذا أحصــن ،فــإن أتــن
بفاحشــة فعليهــن نصــف مــا عــى املحصنــات مــن العــذاب
ذلــك ملــن خــي العنــت منكــم ،وأن تصــروا خــر لكــم واللــه
غفــور رحيــم) (النســاء.)25 /
مــا ال ريــب فيــه أن الوضــع كان مهــا ،وإال ملــا أويل
هــذا االهتــام الــذي قــرر العفــة حتــى يغنــي اللــه ،أو الــزواج
من أمة ...ولكن ماذا لو أحب هذا الذي ال يستطيع طوال..
أو مــاذا لــو أحبــت ابنــة الــذي ال ميلــك رشوى نقــر...
وكأن مل يكــف هــذا كلــه فقــد ج ـ ّد ت أمــور أخــرى،
وافتتحــت خزائــن الدنيــا وعرفَــت الــروات ،وكان يف توزعهــا
زيــادة لحــدة هــذا التفــاوت وذلــك التاميــز .كــا أنــه كان
يف ضخامتهــا ارتفــاع لقيمــة املهــر وتكاليــف الــزواج .ومنّــى
هــذا كلــه طمــع أوليــاء الحرائــر الجميــات الذيــن رأوا يف
زواج بناتهــم فرصــة ت ُدخلهــم إىل دنيــا الســادة الجــدد الذيــن
اغتنمــوا فجــأة ،وأقبلــوا عــى مغريــات الحيــاة ومــن أشــهاها
الفتــاة العربيــة ،ابنــة الباديــة الحــرة الجميلــة ،هــؤالء الســادة
ازداد إقبالهم فازداد الطلب ،...وما كان الفقري بقادر عىل
الجــري يف هــذا امليــدان ...ولنقــرأ شــيئا عــن هــذا نطــق بــه
هــؤالء الســادة.
عــن ســعيد بــن جبــر قــال :قــال يل بــن عبــاس :ألــك
امــرأة؟ قلــت :ال .قــال :فتــزوج فــإن خــر هــذه األمــة مــن
كان أكرثهــا نســاء(( .)15قــال الحجــاج يومــا وعنــده أصحابــه:
أمــا إنــه ال يجتمــع لرجــل لــذة حتــى تجتمــع أربــع حرائــر منزلــه
يتزوجهــن)(.)16
وكأمنــا مل يكــف الغنــى والطلــب حتــى ارتفعــت قيمــة
املهــر واكتســبت طابعــا اجتامعيــا .أو لعــل الغنــى والطلــب
هــا الســبب يف إعطــاء املهــر هــذه القيمــة ،إذ صــار مــا
يهجــى ،أو يفخــر ،بــه.
لقد جردت يوم الحداب نساؤهم
فساءت مجاليها وقلت مهورها

ترى قزم املعزى مهور نسائهم
ويف قزم املـعزى لـهن مه ـ ــور
ومهور نسوتــهم إذا ما أنكـحوا
غذوى كــل هبـنقـع تـنـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ّ

()17

وصــار مــا ُي ّنــي األدب نفســه بــه ،كهــذا الــذي ناجــى ابنتــه
التــي أعجبهــا جاملهــا:
أن كن ستني فستون قمـ ـ ـ ـ ــن
وإال أربعون يا ابنتي مهر حسن

()18

عندمــا نعلــم هــذا ال نعجــب مــن أن يختلــف والــده ووالدهــا
عىل ناقة واحدة تنقص املهر من املئة ،وال يطيق هو هذا
الوضــع فيهــرب .نعــم يهــرب عبــد اللــه بــن الصمــة القشــري
إىل الخليفــة الــذي عينــه يف الفرســان( )19ولكــن مــاذا يفعــل
الســريت( ،)20كأيب البــاد الطهــوي الــذي ال ميلــك شــيئا
ويحــب ،يؤجــر نفســه مــن والدهــا؟ لقــد فعــل ،ورغــم هــذا،
مل يــرض الــويل الــذي صــار ينظــر جيــدا إىل مــن يــرق كرميتــه،
أيقتها ويرتاح؟ وهو ما فعله ،لكن العذريني مل يفعلوا هذا،
فعــاش فتيانهــم ذلــك الحــب الــذي نــدرس.

تجربة بني عذرة أمنوذج دال

ولكــن مل شُ ــهرت هــذه القبيلــة بهــذا اللــون مــن الحــب حتــى
ُســمي باســمها؟
املعروف أن بني عذرة كانوا يقطنون وادي القرى ،كام
يقــول ياقــوت؛ وهــو(واد بــن الشــام واملدينــة فيــه قــرى كثــرة
ألن الــوادي مــن أولــه آلخــره قــرى منظومــة ومياههــا جاريــة..
ـي ،وهــي بــن الشــام
منــاول لقضاعــة ثــم جهينــة وعــذرة وبـ ّ
واملدينــة ميــر بهــا حــاج الشــام .كانــت قدميــا منــازل مثــود
وعــاد ونــزل بعدهــم اليهــود ،اســتخرجوا كضامئهــا (قنــوات)
وأســاحوا عيونهــا وغرســوا نخلهــا)( .)21ومعنــى قــرى ،كــا
جــاء يف معجــم مقاييــس اللغــة( :أصــل صحيــح يــدل عــى
اجتــاع ،مــن ذلــك ســميت القريــة الجتــاع النــاس فيهــا)
( .)22ويتضــح مــن هــذا كلــه أن بيئــة العذريــن متحــرة ومنــذ
زمــن قديــم .وهــي بيئــة زراعيــة لتوافــر املــاء فيهــا والعمــل
عــى االســتفادة منــه .وهــذا يعنــي أنــه كانــت تتوافــر لســكانها

فــرص لالتصــاف بالجــال النا تــج عــن الحيــاة املســتقرة
اللينة الظليلة (بياض ،رقة ،نعومة )...ولالتصاف بسلوك
اجتامعي راق نسبيا (رقة ولطف ،حسن ترصف ولباقة.)...
وليــس هــذا مجــرد اســتنتاج ،فالروايــات تشــر إىل هــذه
الحقيقــة كالــذي يــروي عــن رجــل مــن عــذرة أثــاره رجــل مــن
فــزارة( .قــال رجــل مــن فــزارة لرجــل مــن بنــي عــذرة :أتع ـدّون
موتكــم مــن الحــب مزيــة ،وإمنــا ذاك مــن ضعــف املنــة وعجــز
الرويــة ،فقــال العــذري :أمــا إنكــم لــو رأيتــم املحاجــر البلــج
ترشق باألعني الدعج فوقها الحواجب الزج وتحتها املباسم
الفلــج .والشــفاه الســمر تفــر عــن الثنايــا الغــر كأنهــا بــرد الــد ّر
لجعلتموهــا الــات والعــزى ورفضتــم اإلســام وراء ظهوركــم)
( .)23قــد يشــك يف نســبة هــذا الــكالم لصاحبــه ،غــر أن يف
تأليفــه ونســبته مــا يفيــد مــا نريــده منــه.
واالســتقرار القديــم ،يف حيــاة وادعــة ،ويف منطقــة
جميلــة مريحــة ،يغــري بالركــون إليهــا .ومل يكــن إنتــاج البيئــة
الزراعيــة شــيئا بالنســبة إىل غنــى الفتــوح ،كــا هــو حــال
البيئــات العربيــة الزراعيــة ،يف هــذه األيــام ،إزاء غنــى النفــط.
ولهذا عرفت عذرة الفقر بالنسبة ملستوى الغنى الطارئ.
ومل ينــل شــبانها الذيــن بقــوا يف ديارهــم شــيئا مــن خــرات
الفتــوح .يقــول قلهــوزن( :أمــا األعــراب الذيــن ال يعملــون
شــيئا فبقــوا يف ديارهــم ومــع قطعانهــم ،فلــم يكونــوا يعتــرون
مواطنــن باملعنــى الكامــل ،وكادوا أال يعتــرو مواطنــن عــى
اإلطالق)( .)24ويضيف املرتجم ،يف الهامش ،أن ليس لهم
يف الفــيء والغنيمــة.
ورمبــا أفــد النخــار العــذري يف تقريــر مــا نذهــب إليــه.
ســأل معاويــة النخــار العــذري عــن قضاعــة فقــال( :كلــب
ســادتها وأوتادها ،والقني فرســانها وأســنتها ،وجهينة خريها
يف اإلســام ،وعــذرة شــعرائها وفتيانهــا)( .)25والواضــح أنــه مل
يصــف العذريــن بالســيادة وال بالقــوة ومل يفضلهــم عــى
اآلخريــن إال بالشــعر والجــال.
وهذا كله يعني أنه ،يف ظل املجتمع الجديد ،صارت
زيجــات فتيــات هــذه القــرى ،وهــن متميــزات ،تتــم لرجــال
أثروا وحصلوا مكانة اجتامعية مرموقة ،وبإمكانهم أن يؤمنوا
للفتــاة وأهلهــا حيــاة فيهــا لــن العيــش وارتفــاع املســتوى
املــايل واالجتامعــي .وكان هــذا يــرك آثــاره عــى فتيــان
جملة كرياال
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هــذه القــرى الذيــن يكونــون ،أثنــاء فــرة الصبــا ،قــد عقــدوا
أوارص عالقــات حــب مــع الفتيــات .ومــا كان مبقــدور الفتــى
العذري القابع يف واديه منافسة الخاطب امليسور الحال،
يف ظــل الظــروف التــي ذكرنــا .ويف أحيــان ،كان يحــدث أن
يكــون والــد الخاطــب مرمــوق املكانــة فــا يــرىض البنــه أن
يرتفــع بآخريــن إىل مرتبتــه االجتامعيــة ،واألهــل الذيــن كانــوا
يريــدون ألمرهــم مخرجــا صــاروا يتدبــرون األمــر باألنفــة للعــرض
والحمية للكرامة .فالشاب يحب الفتاة وال بد أن يشيع أمر
هــذا الحــب ،وهنــا تــأيت فرصــة األهــل ،فريفضــون املحــب
بحجة أن أمر عالقته بابنتهم قد افتضح( )26ويزوجونها آلخر،
كــا ذكرنــا آنفــا...
يل يريــد البنتــه
مل تكــن تلــك العقــدة ســوى حجــة ،فالــو ّ
حيــاة ســعيدة ومركــزا مرموقــا يشــارك فيهــا جميعــا .ويجــب
أال ننــى هنــا أهميــة املصاهــرة عنــد العــرب ،فقــد كانــت
كالنســب ،كــا يجــب أن نالحــظ أن األزواج ،غالبــا ،كانــوا
غربــاء عــن القبيلــة ،وأن الفتيــات عشــن معهــم حيــاة معقولــة
مــا كانــت تنغصهــا إال زيــارات الحبيــب وغنــاؤه حبهــا شــعرا
يتناقلــه الركبــان.

عروة بن حزام أمنوذج محدّ د

نقرأ أخبار عروة بن حزام( .)27يرىب عروة يف حجر عمه الذي
يعــده بابنتــه ،وعندمــا يحــن موعــد الوفــاء يوســط عمتــه التــي
تسمع من أخيها( :ما عنه مذهب وال هو دون رجل يُرغب
فيــه ،وال بنــا عنــه رغبــة ،ولكنــه ليــس بــذي مــال وليــس عليــه
عجلة)
(...ويريــد األم البنتهــا ذا مــال ووفــرة) ...ثــم قــال العــم
البــن أخيــه( :يــا بنــي أنــت ُمع ـدَم وحالنــا قريبــة مــن حالــك،
ولســت مخرجهــا إىل ســواك ،وأ ُّمهــا أبــت أال تزوجهــا إال
مبهــر غــال ،فاضطــرب واسـ ْ
ـرزق اللــه تعــاىل) .ورحــل عــروة
إىل ابــن عــم مــورس بعــد وعــد مطمــن .وقــد كان رجــل أهــل
حي عفراء فنحر ووهب
الشام من أسباب بني أمية نزل يف ّ
وأطعــم .وكان ذا مــال عظيــم ،فــرأى عفــراء فأعجبتــه وخطبهــا
فاعتذر والدها فعدل إىل أمها التي رحبت وأرضت الوالد
وخُطبــت عفــراء.
ومل تحصــل هــذه الحادثــة ،ويف كل يــوم تتزوج(عفــراء)
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يرذعلا لزغلا ةيجولويسوس 

مــن غــر (عــروة) بتدبــر مــن األم أو مــن األب أو...؟ وهــذا
يدعونــا إىل التفتيــش عــن األســباب دا خــل العالقــات
االجتامعية امللموسة التي تتشكل بفعل عوامل اقتصادية
واجتامعيــة ودينيــة ..ال خارجهــا .ومل نغمــض أعيننــا عــن
الشــعر الــذي يتحــدث رصاحــة عــن األســباب؟

لنقرأ هذه األبيات من نونية عروة(:)28
فيا ع ُّم ،يا ذا الغدر ،ما زلت مبتىل
حليفا له ّم الزم وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
غدرت وكان الغدر منك سجيـ ـ ـ ـ ــة
فألزمت قلبي دائم الخفق ـ ـ ــان
...يكلفني عمي مثانني ناق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومايل ،والرحامن ،غري مثان
فيام عم ال أسقيت من ذي قراب ــة
بالال فقد زلت بك القدم ـ ـ ــان
ومن ّيتي عفراء حتى رجوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
وشاع الذي منيت كل مك ــان
إن عروة يقول ،وبكل وضوح :إن عذر ع ّمه كان سبب ما لزم
قلبه ،وأن هذا الغدر إمنا نتج عن تلك النوق الثامنني ،وأن
هــذا العــم هــو الــذي أســهم يف إشــاعة قصــة الحــب .لعــل
عــروة ال يــدع مجــاال للشــك يف حقيقــة األســباب مــن ناحيــة،
ويف حقيقــة تلــك العقــدة املصطنعــة مــن ناحيــة ثانيــة ،ومــا
أظــن أحــدا يشــك يف أن عــروة كان إمــام العذريــن وأنــه كان
يفوقهــم جميعــا يف حــدة اإلحســاس بالقهــر واملقــدرة عــى
التعبــر عنهــا يف صــورة غامضــة تكتســب صفــة الرمــز الــدال
واملوحي.

قراءة يف مناذج شعرية
قــال املرقّــش األصغــر ،وهــو أحــد عشــاق العــرب
املشــهورين يف الجاهليــة:
رصم يف اليوم فاطام
أال يا أسلمي ال ْ
وال أبدا ما دام وصلك دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

مــا بــه مــن معاناتــه ،وهــذا اللجــوء هــو لجــوء العاجــز غــر
القادر عىل مواجهة القوة القاهرة ،...ولكنه ينتهي إىل رفع
صوتــه بتســاؤل فريــد يحتــج ،يعجــب ،ينكــر ،يرغــب ...يريــد
طريق ،...يريد أن يعلل النفس فحسب ...فلم تسد هذه
الطريــق أيضــا؟ يقــول حميــد بــن ثــور:

رمتك ابنة البكري عن فرع ضال ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وه ّد بنا خوض يخلن نعائ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
صحا قلبه عنها خال أن روع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
إذا ذكرت دارت به األرض قامئا
أفاطم لو أن النساء بب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلدة
وأنت بأخرى التبعتك هائ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

أىب الله إال أن رسحة مال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
عىل كل أفنان العضاة ت ـ ـ ــروق

متى ما يشأ ذو الود يرصم خليل ـ ـ ـ ــه
ويغضب عليه ال محالة ظامل ــا

فقد ذهبت عرضا وما فوق طولـ ـ ــها
من الرسح إال عشة وسح ـ ـ ـ ــوق

وآىل جناب حلفة فأطعمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
فنفسك ّ
ول اللوم إن كنت نادمــا
أمن حلم أصبحت متكث واج ـ ــام
وقد تعرتي األحالم من كان نامئ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .
()29

رمــت ابنــة البكــري املرقّــش بقوســها فأجهــد ،وغــدا وصلهــا
قضيــة العمــر ...لــذا هــو يتبعهــا هامئــا مــن دون النســاء يف
أي بلد تكون ،...وقد ملكت عليه نفسه ،فغدا يف مظهره
الخارجــي واجــا ،وهــو يف حقيقتــه يحلــم بهــا يقظــا .فهنــا
تضــاد /ثنائيــة بــن ســكون الخــارج وتحــرك الداخــل وإن يكــن
القدمــاء أخــذوا عليــه التناقــض بــن (صحــا قلبــه) و(دارت
به األرض) قامئا ،وبني (أمن حلم( )...وقد تعرتي األحالم
مــن كان نامئــا) ،فهــذا التناقــض /الثنائيــات املتضــادة ميثل
الحالــة التــي يعيشــها ،فهــذه الحالــة املمتلكــة شــعوره وال
شــعوره تجعــل الدنيــا تــدور بــه لــدى ذكرهــا ،وإن كان قلبــه
قــد صحــا عنهــا ،وهــي تجعلــه يغيــب (الحالــة نفســها) عــن
عامل اآلخرين ،وإن كان بينهم ليحيا يف عاملها الذي تبدعه
األحالم يف اليقظة ،فدنياه عامل يصنعه الحلم ،وهو يخرج
إليه بوصفه عاملا بديال من عامل مل يستطع تح ُمل العيش
فيه ،ويعود ذلك إىل طاعته شخصيا يسميه جناب ،ولعله
أحــد أفــراد األرسة...
ويف صــدر اإلســام ،يف عهــد الخالفــة الرا شــدة،
اســتجاب حميــد بــن ثــور لدعــوة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب
للشعراء بأال يشبّب أحد بامرأة ،فلجأ إىل الرمز يك يفلت
من درة الخليفة .ولجأ إىل الله ،سبحانه وتعاىل ،يك يفلت

فال الظل من برد الضحى تستطيعه
وال الفيء من بعد العيش تذوق
فهل أنا إن عللت نفيس برسحـ ـ ـ ـ ــة
من الرسح مسدود عىل طري ــق؟
ال أظــن أن هــذا الشــعر يحتــاج إىل مــن يظهــر جاملــه ،فهــو
يتسلل إىل النفس وميتلكها .وقد كان ممكنا لهذا الشكل
مــن التعبــر أن يســتمر ويتطــور لــوال أن مل تعــد الطر يــق
مســدودة أمــام تعليــل النفــس ببهكنــة.
ويف العــر األمــوي ،أُرخــي مــن عنــاق الشــعراء ،وصــار
ممكنا لهم أن يعلّلوا النفس ليس بـ (بهكنة) ،وذلك بعد أن
ُوضعت درة الخليفة عمر ،وتســنم األمويون ســدة الخالفة،
غــر أن األســوار أمــام الوصــول إىل الحبيبــة صــارت ،كــا م ـ ّر
بنــا ،شــاهقة ،كــا أن ح ّراســها صــاروا غالظــا ...ولعــل هــذا
مــا جعــل اللغــة الشــعرية تختلــف ،ويف مــا يــأيت منــاذج تفيــد
ذلك:

أ ّولها نونية عروة بن حزام

نالحــظ ،يف هــذه النونيــة ،قافيتهــا( ،ان) .أليســت هــذه
القافيــة رصخــة ممتــدة مســتمرة واألمل ،بهــذه األلــف ،وتلــك
النــون املكســورة؟ ولنقــرأ لــه هــذا املوقــف مــن الوشــاة ،أهــو
ضيــق بهــم أم تلهــف عــى الحبيبــة؟ أهــو رجــاء لهــم أم نقمــة؟
أم ..ولعلــه جميــع هــذه اإلحساســات ،بــل لعلــه إحســاس
خــاص يعــاش وال تعـ ّـر عنــه الكلــات:
جملة كرياال
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(فيا واشيي عفرا دعاين ونظرة
ت َ َق ُّر بها عيناي ثم كالين؟)
هــذه األمنيــة التــي يلجــأ فيهــا ،إىل قــوة مــن خــارج
العالقات االجتامعية ،متكنه من نيل حبيبته ...يريد الهرب
مــن هــذا املجتمــع رعايــة للــه .إنــه إحســاس بالقهــر والضعــف
معــا ،ثــم يــود لــو يشــارك العــامل كلــه يف هــذا النعيــم .هــذا
الحــب كــم هــو مطهــر باعــث عــى طلــب الوحــدة .ولهــذا
أظن أ ّن أبيات كثري املشابهة تقليد يصل بالرغبة يف طلب
البعــد عــن النــاس إىل أقــى مســتوى ،أو لعلهــا نابعــة مــن
قهــر أعمــق مل يكــن فيــه مــن عطــف عــى الشــاعر مــن قبــل
الجميع ،وإمنا كان فيه احتقار له ،وإحساس بأنه ال يستطيع
نيــل بغيتــه إال بــأن يكــون أجــرب وتكــون جربــاء.
وأبيات كثري مشهورة.

أما عروة فيقول:
..فيا ليت كل اثنني بينهام هوى
من الناس واألنعام يلتقيان
فيقيض حبيب من حبيب لبانـه
ويرعاهام ريب فر يُري ـ ــان
(ويرعا هــا ريب فــا ير يــان )..اإلحســاس باالضطهــاد
وبالضعــف والعجــز يدعــو إىل االختفــاء واللجــوء إىل ســلطة
ال مــر ّد لحكمهــا .أرأيــت أقــدر مــن هــذا التعبــر عــن هــذه
العالقــة بــن (الســلطان) القاهــر والشــاعر العاجــز الالجــئ
إىل األمــل بتدخــل إلهــي يك يعيــد توازنــه .إنــه يعيــد تنظيــم
تجربتــه يف حلــم معــر عــن معانــاة لواقــع معــن.
كان قــد رحــل إىل اليمــن وأىت بالنــوق ،لكــن هــا هــو ذا
يرحل إىل الشام وراء عفراء ،خيبة أمل ،شوق ،ال ،شوقان:
شــوق هــذه النــوق إىل وطنهــا وشــوقه ..كل هــذا تحملــه
هــذه الناقــة:
متى تجمعي شوقي وشوقك تظلعي
ومالك يف العبء الثقيل يدان
ويصيبه إعالن ال َع ّرافان عن عجزهام بحالة هي إىل سقوطه
النهايئ أقرب منها إىل أية حالة أخرى:
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(فقاال :شفاك الله ،والله ما ل ـ ـ ـ ـ ــنا
مبا ضُ ّمنت منك الضلوع يدان
فرحت من العراف تسقط ِع ّمتي
عن الرأس ما ألتاثها ببنان)
اللجوء إىل الله ،والعجز اإلنساين يلجئ إىل الله ،...ولكن
هــذه الع ّمــة التــي تســقط وال يســتطيع ملهــا ببنانــه .هــذه
الصــورة تعــر عــن فقــدان االهتــام ،عــن الزهــد..؟ رمبــا،
ولكني أرى فيها رمزا معربا عن انتهائه ،وعن إحساسه بهذا
االنتهــاء ،وعــدم اســتطاعته إنقــاذ نفســه .إنهــا رمــز إلحساســه
بالشــلل إزاء ته ُدمــه ،ولعــدم مباالتــه بهــذا الته ـدُم...
هــذا املوقــف يتطــور إىل موقــف آخــر ،ليصبــح رغبــة يف
الفناء حيث يلتقي بها ،إذ تنتفي ،هناك ،األسباب املانعة
مــن وصولــه إليهــا( :بــى إين ألهــوى الحــر إذا قيــل :إننــي
وعفــراء يــوم الحــر ملتقيــان) .وإنــه لريغــب يف الفنــاء يف
التفــاين ،مــن أجــل أن يظــل (النحيــب) عــى عفــراء قامئــا.
إنــه يريــد أن يــزدرده الغرابــان إن كانــا ينحبــان عليهــا .وكأنــه يــود
بهــذا أن تكــون فيهــا طاقــة دامئــة تحيــي النحيــب عليهــا:
أال يا غرايب دمنة الدار بيّ ـ ـ ـ ـ ــنا
أبا لهجر من عفراء تنتـجان
فإن كان حقّا ما تقوالن فاذهـ ـ ــبا
بلحمي إىل وكريكام فكالين
كالين أكال مل ير الناس م ـ ـ ــثله
وال تهضام جنبي وازدرداين
وال يعلمن الناس ما كان قصتي
وال يأكلن الطني ما ت ــذران
صــورة فريــدة غريبــة ،إنهــا رمــز فريــد للتعبــر عــن هــذه العالقة
بــن الشــاعر وعاملــه الــذي أفقــده كل يشء .وبــن الشــاعر
والغربــان .يتمنــى لــو يظــل ينفــخ النحيــب عليهــا وعــى لســان
هذين الغرابني ،يف مناحة أبدية ،لعلها نقمة عىل العامل..
الواقــع أن الرمــز كاف لخلــق اإلحســاس وإال ملــا لجــأ الشــاعر
إليــه ..بعــد أن صــار خــر معــر عــن أحاسيســه .وإننــا لنلتقــي
يف نهايــة القصيــدة برمــز فريــد أيضــا .يعــر وبشــكل هائــل

عــن الحــزن واالضطــراب ،الحــزن األبــدي ،لعلــه القلــب هــو
جنــاح الغــراب هنــا:
(وقد تركت عفراء قلبي كأنه
جناح غراب دائم الخفقان)
ما كان مستحيال أن يسعد عروة ،بل إن هذا كان ممكنا لو
نال عفراء .وقصة ذلك الفتي العذري الذي كان (ال مؤيسا
ف ُيهمــل وال مرجــوا ف ُيعلــل) وصــار ســعيدا بعــد تــدل مكانــة
ابــن أيب ربيعــة املاليــة والقريشــية يف األمــر مشــهورة)(.)30
ورمبــا كان يف قصــة قيــس بــن ذريــح( )31مصــداق لهــذه
األمــور جميعهــا .فقــد عــاش الحالتــن ،ســعادة الحــب
املل ّبــى ،وشــقاء الحــب املقمــوع.
وثانيهــا داليــة جميــل بــن معمــر ،كان جميــل قــد ضــاق
بحبّــه ،فــرخ:
حب ،أما منك راحة
عدمتك من ٌ
وما بك ع ّني من توان وال فرت

ولجأ إىل الحلم:
نت ليلة
فيا ليت شعري هل أبي ّ
كليلتنا حتى نرى ساطع الفجر
حلــم بحــل ،وقــد عــر عنــه بطريقــة (رمزيــة)؛ إذ عــر عــن الحــل
الرسيــع باملبيــت ،وحــره بــه وحــده ،وعــر عــن االنفــراج
بالفجــر ،وأرشكهــا معــه يف رؤيتــه ،وهــو يريــد لهــذا الفجــر أن
ينبلــج عليهــا معــا ...إنــه حلــم ،ولكــن كان لــه موقعــه عنــد
الشــاعر وإنــه ليطلبــه مــن اللــه ،ســبحانه وتعــاىل:
فيا ليت ريب قد قىض ذاك مرة
فيعلم ريب عند ذاك ما شكري
إنــه لعجــز اإلنســاين أمــام القهــر ،املمثــل بتلــك القــوى التــي
حالــت دون الوصــول ..يلجــأ إىل الحلــم وإىل اللــه ،ويــرى
أنــه قـدّر لــه هــذا:
(أىب القلب إال حب بثنة مل يرد
سواها ،وحب القلب بثنة ال يجدي

تعلق روحي روحها ،قبل خلقنا
ومن بعد ما كنا نطافا ويف املهد
وقد المني فيها أخ ذو قرابـ ـ ـ ـ ـ ــة
حبيب إليه ،يف مالمته ،رشدي
فقلت له :فيها قىض الله ما ترى
عيل ،وهل يف ما قىض الله من رد؟
لج ميثاق من الله بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــننا
لقد ّ
وليس ملن ال يفي الله من عهد)
الحب
يدرك جميل أن األمر غري إرادي ،كام صار يدرك أن
ّ
ال يفيــد وحــده ..وكان قــد صــارع طويــا ،وإنــه ليستســلم يف
النهايــة إىل هــذا الواقــع فــراه إرادة مــن اللــه تتحقــق ،وأنــه
إمنــا يطيــع ...فيعطــي لســلوكه معنــاه وقيمتــه ،يعطيــه معنــى
الطاعــة للــه ،والوفــاء بعهــده ،فيحــس أنــه إمنــا يقــوم بعبــادة،
ويــرى يف هــذه العبــادة كثــرا مــن القداســة .وبهــذا الشــكل،
يرد عىل اللّوام ،ويقتنع بأنه إمنا يعيش حياة قدّرت له ومن
الرضوري أن يحياها بكل ما فيها من أمل لذيذ ولذة مؤملة.
وثالثها قصيدة فرح الواشون لجميل بن معمر.
فــرح الواشــون ..وينصــح املشــفقون ،يقســم ،يثــور...
رصم الحبــل وفقــد األمــل .لقــد تزوجــت ،وهنــا ملحــظ جديــر
باالنتبــاه ،إنــه ال يســميها عنــد ذكــر الــزواج وإمنــا يصفهــا،
واملحاســن التــي نســبها لهــا محاســن اعتــاد الشــعراء وصــف
حبيباتهــم بهــا ،إال أنهــا متثــل الصــورة املثاليــة للمــرأة العربيــة
يف ذلــك الوقــف؛ وهــذا مــا يريــده ،إنــه ال يريــد وصفهــا وإمنــا
يريــد إيضــاح (الجــرم) الهائــل الــذي ارتكــب يف تزويــج هــذه
املــرأة الكاملــة ،لهــذا (ال ُّنبَيّــه) وقــد ص ّغــره احتقــارا ،إنه يريد،
إقنــاع اآلخريــن بهــذا (الجهــل) عــن طريــق نعتهــا وتصغــره ،إنه
يريــد أن يجعــل هــذا العمــل صارخــا لهــؤالء الذيــن ارتكبــوه،
ولهــؤالء الذيــن أســهموا فيــه أو مل يســهموا وانصتــوا...
(لقد أنكحوا جهال نبيها ظعينة
لطيفة طي الكشح ،ذات شوى خدل)
وهنــا ،أرى أن الوصــف الخارجــي لبثينــة أدى وظيفــة فنيــة
بشــكل جيــد ،مــا كان جميــل يتغــزل ومــا كان ينشــد ،وإمنــا
جملة كرياال

يناير ٢٠١6

35

كان يصــور مــا يحســه مــن ظلــم يف هــذه الزيجــة .ويف هــذا
اإلدراك لوظيفــة الوصــف الخارجــي ،هنــا ،وهــذا ممكــن
يف كل قصيــدة ،ولــكل قصيــدة خصوصيتهــا ،ر ّد عــى مــن
يقتطعــون بيتــا أو نصــف بيــت يتعلــق باملحاســن االرجيــة
وفق مقولتهم بوحدة البيت يف القصيدة العربية القدمية،
ويقولــون :جميــل تقليــدي يف وصفــه للمــرأة .هــذا صحيــح
بشــكل مجــرد ،أي إذا تناولنــا القصيــدة عــى أنهــا حجــارة
متناثرة ،وهذا قد يجوز عندما يتهدم البناء وال تكون هناك
إمكانيــة لتص ـ ّوره كامــا ،فكيــف يجــوز والبنــاء ال يــزال قامئــا،
ونحــن نعــرف أن الحجــر وحيــدا ال ميلــك األهميــة واملعنــى
واللذيــن ميلكهــا يف البنــاء ،أقــول بتعبــر آخــر :إن جملــة
العنــارص عندمــا تنظــم يف بنيــة متكاملــة تكتســب صفــات
جديدة يضفيها عليها موقعها يف هذه البنية ،وال يجب أن
ننظــر إليهــا ،وهــي منتظمــة بوصفهــا عنــارص ،أو أبيــات ،وإمنــا
بوصفهــا قصيــدة متكاملــة يعــر فيهــا الشــاعر عــن تجربتــه...
هنــا يثــور جميــل ،يرفــض هــذا القهــر ومل يبــق إال هــذا
أمامــه:
(أحلام؟ فقبل اليوم كان أوانه
أم أخىش؟ فقيل اليوم أُ ْو ِعدْتُ بالقتل)

ويريد من اآلخرين موقفا ،ويريد تسويغ موقفه ،فيقذف يف
وجوههــم صــورة هــذا (الجهــل) .وأشــر هنــا إىل اســتفظاعة
لألمــر إذ اســتعمل (أنكحــوا) .جميــل ال يصــف محاســن بثينــة
الخارجيــة إال يف حــاالت يــؤدي فيهــا الوصــف حاجــة ،ومل
يصــف بثينــة ومحاســنها؟ أليــس هــو مقتنــع متــام االقتنــاع
بحبــه؟ وهــل هــو بحاجــة لتســويغ اختيــاره؟ وهــل هــو مســاق
للمبا هــاة أمــام اآلخر يــن بفــوزه؟ ال ،إن الحــب با لــذات
يســتغرقه كليــا ،ال ألن بثينــة بيضــاء البــرة مــوردة الخــد بــل
ألنهــا (بثينــة) .وكونهــا اتخــذت هــذه الصفــة موضــوع تحدّثنــا
عنــه مــن قبــل.
وكأ نــه أحــس أن ال إمكانيــة ملقاومــة هــذا الوا قــع
رف...
املفــروض ،فلرمبــا كان يف ظــروف مختلفــة يت ـ ّ
املهــم أنــه يرتــد عــن رفضــه العمــي إىل املــايض ،فالوشــاة
كانــوا ( ...كــم قــد رأينــا ســاعيا بنميمــة .)...وتعــوده ذكــرى
عذبــة حبيبــة ،ويحــس أنــه يســوغ بقــاء تعلقــه بهــا فيتأتيــه
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جــواب هــو ابــن وضعــه ،إنــه يريــد عقلــه ...وهنــا تتبلور فظاعة
حالته أمامه ،ترصخ بأصوات ،تتل ّون بألوان وتتشكل أمامه،
فيــرخ( :فيــا ويــح نفــي )...إنهــا حالــة يحســها ،يعيشــها،
ولكن هذه الحالة ال تلبث طويال ...إذ يعود إىل املايض،
ماضيه معها ،ويا له من ماض ما كان إال خوفا ،وإنه ليبيك،
وممــن ،مــن حــب قاتلــه؟ وإنــه ليبــذل مــن أجلهــا وقــد حــاول
النأي ،ومل اللوم؟ فام أجداه هذا(ومل ألف طول النأي عن
خلّــة يســي) .ويعــود إىل منطلــق التجربــة ،فهــذا الحــدث
ليــس مهــا لدرجــة أن يؤثــر عــى طبيعــة حبــه ،فهــو ومنــذ
األصــل مبنــي عــى الــدالل والبخــل ،والجديــد ال يغــر مــن
جوهــر القضيــة شــيئا:
ولست عىل بذل الصفاء هويتها
ولكن سبتني بالدالل وبالبخل
كــم هــي معــرة (ســبتني) هــذه ،وكــم هــو رصيــح يف تحديــد
ســبب بلــواه .إال أنــه عــى يقــن أيضــا مــن مصــر محتّــم،
فاليــوم الــذي ســيظل فيــه قــادم ،ولــن يبقــى منــه إال نعلــه
دليــا عــى ضياعــه .إنــه إحســاس مــن الشــاعر أنــه أُضيــع .مل
يقــل (املــوت) ،صحيــح إنهــا قضيتــه حتــى املــوت ،إال أنــه
إن مل يــدرك فهــو يحــس وبوضــوح أنــه أضيــع بــأرض ُمضلّــة،
ولعلها هذه األرض( :الحب) الذي صار بحكم قوى قاهرة
أرض التيــه التــي ال يــدري اإلنســان كيــف يتخلــص منهــا ،وهــو
يتوق إىل هذا الخالص .ولن يبقى لهم ،أو لن يتبقى لهم_
يختلــط الشــعور بالالشــعور إال (النعــل) هــذه لريميهــا...
لريفــض مــن خاللهــا هــذا القهــر الــذي أضاعــه ،إنــه يحــس بــأن
قــوى رمتــه يف صحــراء التيــه ،ويحــس أيضــا أنــه ال يســتطيع
حيالهــا ســبيال ،ولهــذا ...بنعلــه لهــا طاملــا أنــه ال يســتطيع أن
يرميهــا بســيفه.
فإن ُوجدت نعل بأرض ُمضلّة
من األرض ،يوما فاعلمي أنها نعيل
إن هــذا البيــت يخلــق يف القــارئ إحساســات أرجــو أن
أكــون قــد ُوفقــت يف التعبــر عنهــا ،وإال فهــو ابــن هــذه
الحــاالت التــي ال ميكــن التعبــر عنهــا بالكلــات .إنهــا مزيــج
مــن اإلحســاس بالواقــع ورفضــه وعــدم املقــدرة عــى تب ّنــي

هــذا الرفــض واالســتمرار يف هــذا التبنــي ،واإلحســاس
بعــدم التمكــن مــن الخــاص إال باالنتهــاء ،وكــم هــو مريــر هــذا
االنتهــاء ،إنــه ضيــاع ...وكــم هــو مريــر الرضــوخ ،فلتبــق النعــل
رمــزا للرفــض ...صفعــة بوجــه العجــز..

الرؤية الخاصة رؤية جامعة /رؤية إنسانية إىل العامل:

أعتقــد أنــه صــار ممكننــا القــول :إن ظاهــرة الحــب العــذري
التــي الحظنــا بدايتهــا يف أواخــر العــر الجاهــي ،والتــي
تبلــورت يف العــر األمــوي ،هــي ظاهــرة مــن ظواهــر مرحلــة
تاريخيــة جديــدة ،كان املجتمــع العــريب ،ينتقــل فيهــا إىل
تشــكيلة اجتامعيــة جديــدة صــار فيهــا االتصــال بــن الرجــل
واملــرأة محــددا بالــزواج ،وصــار أمــر الــزواج يعــود إىل األهــل
الذيــن كانــوا ينظــرون إىل املوضــوع مــن زاويــة املصلحــة
االقتصادية واالجتامعية والسياسية ..وقد رافق هذا ظروف
خاصــة بالفتــح اإلســامي جعلــت الــروة الوافــرة تتدفــق عــى
فئــات أخــرى فاســتأثرت الفئــة الرثيــة بالحرائــر الجميــات،
وبخاصــة مــن بنــي عــذرة ملزايــا يتصفــن بهــا...
وال مينــع هــذا مــن تــآزر جملــة مــن العوامــل عــى هــذه
الحالــة .ولكــن األســاس كان ذلــك القمــع الــذي كان ميــارس
ضــد تلــك النبضــات الفتيــة .وكانــت هــذه الظاهــرة معقــدة
لدرجــة أن املجنــون قــال:
خلييل والله ال أملك ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
قىض الله يف ليىل وال ما قىض ليا
فضاها لغريي وابتالين بحبها
فهال بيشء غري ليىل ابتالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا
وصلــت األمــور إىل درجــة مــن التعقيــد ال يســتطيع الشــاعر
أن يعيها فصار ردّها إىل قوة خارقة خارجية ال مرد لقضائها
أمــرا رضوريــا ،..ولنالحــظ هــذا الرتكيــز عــى (القضــاء) بتكــرار
اللفظــة مــرات ثــاث ،وذ لــك االحتجــاج عليــه املتمثــل
بـ(هالّ) ،ألن الشــاعر ال ميلك تفســرا معقوال لهذه الحالة،
وألنــه مجــر أيضــا عــى الركــون إىل هــذا امللجــأ ،فهــذه القــوة
الجديــدة (الوضــع االجتامعــي الفــارض للحالــة واملحــروس
بقــوى قاهــرة) قــوة هائلــة ال ميلــك الشــاعر مقاومتهــا فكيــف
بتغيريهــا ،ورمبــا مــا كان يســتطيع وعــي فعلهــا وكيفيــة النفــاذ

منــه ،وإمنــا كان يحــس هــذا إزاء املجتمــع املمثــل بالوشــاة،
ويحــس بالرغبــة يف الهــرب منــه .ويحــس أن هــذه القــوة
تسحقة فريد األمر لله عىس أن ينجيه ،أو يوصله إىل مأربه
طاملــا أنــه ال يســتطيع الوصــول بقوتــه الذاتيــة .إنــه العجــز
الفردي الالواعي أمام (السلطان) وقهره ،ورمبا كان العجز
الواعــي أكــر حقــدا عــى القــوة املس ـ ّببة إن مل يكــن ممكنــا
تجاوز الوضع عن طريق وعيه .وتصبح القضية قضية تسليم
بالواقع كأنه قدر مرسوم .ويستجيب املعاين لهذا القدر.
وكان األمــر كذلــك يف كثــر مــن القضايــا األخــرى ،كالخالفــة
التــي هــي املظهــر التنفيــذي لهــذا (الســلطان) .وعندمــا
تغــدو القضيــة قــدرا مرســوما ويســمي الكــون إىل معاناتهــا
فعــل طاعــة تصــر محتملــة بــل ومريحــة ،تصــر قضيــة حيــاة
تجعل العيش ذا قيمة مبعاناة القدر املقدّر .ورمبا تصورنا
كــم كان مريحــا ملــن كان يعيــش هــذه الحالــة:
كأن فؤادي يف مخالب طائ ــر
إذا ذُكرت ليىل يُش ّد بها قبضا
كأن فجاج األرض حلقة خاتم
يل فام تزداد طوال وال عرض
ع ّ
أن يــرى يف معاناتــه هــذه قــدرا إلهيــا ،وطاعــة إلهيــة ،فيصبــح
يف األمل يشء كثري من اللذة وتصبح املعاناة قضية العمر
وجدوى العيش...
ولعلنا نســتطيع القول :إن الرثوة بخاصة و(الســلطان)
بعا مــة متركــزت يف أيــدي فئــة مــن النــاس ،فاســتأثرت،
وجعلــت فئــة أخــرى تلهــث محاولــة تخطــي األســوار التــي
ارتفعــت أمامهــا ،يف ســبيل تحقيــق الــذات .وعندمــا صــار
التخطــي ،ولــو قفــزا ،مســتحيال ،رفضــت هــذا الواقــع .وملــا
كانــت ال تســتطيع فهمــه ومواجهتــه وتغيــره ،ويك تصبــح
الحيــاة ممكنــة ،وللوجــود معنــى ،ويك ال تقــع يف مأســاة
معانــاة العبــث ،كــا حــدث لـ(ســيزيف) يف مجتمــع آخــر،
وجــدت ســبيال ،منهــا الخــروج عــى هــذا العــامل باإلنــكار
واالحتجــاج والعجــب كــا فعــل حميــد بــن ثــور الهــايل ،أو
بالقتــال كــا فعــل القتّــال الــكاليب يف العــر الجاهــي
وحريــث بــن ع ّنــاب يف العــر األمــوي ،أو الخــروج مــن هــذا
جملة كرياال
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العــامل ،والبحــث عــن عــامل بديــل ،والعيــش فيــه مــن طريــق
الحلــم ،كــا فعــل املرقّــش وعبــد اللــه بــن العجــان يف
العــر الجاهــي وجميــل يف العــر األمــوي يف مرحلــة مــن
مراحل عشــقه ،أو من طريق الجنون كام فعل مجنون ليىل
يف العــر األمــوي ..ثــم أرجعــت نشــوء هــذه األســوار ،يف
منــاذج منهــا بعــد مجــيء اإلســام ،إىل إرادة إله ّيــة...
وكانت تشعر ،وهي تعيش تجربة الحب ،بأنها تعيش
يف (أرض التيــه) ،أو يف (صحــراء مضلّــة) ،يف فضــاء تك ّونــه
رمــوز مثــل :ســقوط العمــة ال يلتاثهــا باليديــن ،مناحــة الغربــان
األبدية ،القلب جناح غراب دائم الخفقان ..وبدت معاناة
هــذا العيــش ،يف معظــم الحــاالت ،للشــاعر املت ّيــم طاعــة

لــإرادة اإللهيــة التــي قضــت بذلــك .وبــدا للشــاعر أن طاعتــه
لهــذه اإلرادة هــي عبــادة.
وقــد تط ـ ّور هــذا التوجــه ،يف مــا بعــد ،إىل مــا ســمي
العشــق اإللهــي :العرفــان أو التصـ ّوف ،وراحــت هــذه الفئــة
مــن الشــعراء يف معاناتهــا ،توجــه ملجتمعهــا وللعجــز عــن
التحقــق فيــه ،يف آن واحــد ،صفعــة اتخــذت شــكال رمزيــا هــو
بقــاء النعــل يف الصحــراء امل ُضلّــة ،كــا قــال جميــل.
وقــد مثــل هــذه الرؤيــة العامــة إىل العــامل شــعراء كبــار
كان لــكل منهــم ،يف الوقــت الــذي ينطــق فيــه خطابــة ،برؤيــة
عامــة ،متيّــزه وفرادتــه .وقــد تلمســنا شــيئا مــن ذلــك لــدى
قراءتنــا النــاذج الشــعرية.
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يعــرض هــذا البحــث إىل ظاهــرة اســتخدام الــكالم العامــي
واليومــي يف شــعر حبيــب الزيــودي ،مــن خــال الوقــوف
عىل (مناذج تطبيقية) دالّة من صور هذا االستخدام ،كام
تجلّــت يف دواويــن “حبيــب الزيــودي” الشــعرية.
وقــد انتهــى البحــث إىل أهميــة مثــل هــذا االســتخدام
يئ يف
للكالم العامي واليومي؛ إذ مل يأت عىل نح ٍو عشــوا ّ
حــرم النــص الشــعري ،بــل كانــت تســتدعيه رضورات التعبــر
الفنــي املختلفــة وتطلبــه ،وهــذا يعنــي أ ّن تعامل”حبيــب
الزيــودي” مــع عنــارص هــذا الــكالم كان يقــوم عــى التوظيــف
الفنــي الــدال ،فهــو يختــار مــن ذلــك مــا يتــاءم مــع طبيعــة
التجربــة الخاصــة التــي يُريــد أن يُعـ ّـر عنهــا ،حيــث تــأيت هــذه
العنارص منسجمة يف السياق الشعري العام ،ملتحمة يف
بنيتــه ،ومندغمــة يف نســيجه ،ومتامهيــة يف عواملــه؛ مـ ّـا
يجعــل منهــا مصــدر قــو ٍة وثــرا ٍء ،وحيويـ ٍة وتأثـرٍ.
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مــن الظوا هــر الجد يــدة يف الشــعر العــريب املعــارص،
اســتخدام العامــي واليومي(لغــة الحيــاة اليوميــة) ،التــي
عمــد إليهــا الشــعراء؛ألنها تفيــد النــص الشــعري وتغنيــه
إيحــا ًء وظــاالً ”،ويبــدو أن وراء مثــل هــذه اإلفــادة طمــوح مــن
هــؤالء الشــعراء ملعالجــة قضايــا اإلنســان وتفصيــات حياتــه
اليوميــة ،مبــا يوحــي بــأن بعــض الكلــات أو االســتخدامات
العاميــة ميكــن أن تكــون فاعلــة ضمــن نســيج شــعري لــه لغتــه
الخاصــة املكثفــة ،وقــد أشــار ت.س إليــوت ()T.S.Eliot

إىل ذلــك عندمــا قــال إن الشــعر يجــب أال يبتعــد كثــرا ً عــن
اللغــة العاديــة اليوميــة التــي نســتعملها ونســمعها”()1؛ ذلــك
أنهــا اللغــة األقــرب إىل الفهــم واألكــر قــدرة عــى التوصيــل،
خاصــة إذا كانــت منســجمة مــع الســياق الشــعري.
وعليــه ،فــإن كثــرا ً مــن الشــعراء املعارصيــن كانــوا “عىل
وعــي كبــر بقيمــة هــذا الــكالم وأهميتــه يف مجــال التعبــر
الشعري ،حيث وجدوا فيه مصدرا ً غنياً باأللفاظ والتعابري
واألمثال والرموز والصور املختلفة التي من شأنها أن تعمق
تجاربهــم وتغنــي قصائدهــم”( .)2ومــن هنــا راحــوا يســتغلّون
معطيات هذا املصدر يف شعرهم ،محاولني توظيفها مبا
يتــاءم مــع طبيعــة موقفهــم ورؤيتهــم ومبــا يجعــل قصيدتهــم
أكــر ثــراء وأبعــد تأثــرا ً.
وهذا بطبيعة الحال ال يعني ،بأي شكل من األشكال،
أن اســتخدام العامــي ســيطغى بشــكل ســافر ،مــا قــد يؤثــر
عــى مســتوى الشــعرية ،لذلــك فالشــاعر يســعى يف هــذا
الصــدد إىل انتقــاء مــا يناســب الحالــة ،حيــث تندغــم مــع
نسيجه العام وتلتحم يف البنية النصية  .ويف هذا السياق،
يــرى حبيــب الزيــودي أن “اللهجــة ليســت مجــرد خيــار لغــوي
محض نق ّيمه مبدى استمتاعنا به ،فاللهجة مفتاح للذاكرة
نصه
اإلنسانية ،وهو مسكون بالروح العالية ،حتى وإن كان ّ
الشــعري مكتوبـاً بالفصحــى”(.)3
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اســتخدم “حبيــب الزيــودي” العامــي واليومــي يف شــعره
أســوة بباقــي أقرانــه مــن الشــعراء؛ حرص ـاً منــه عــى رضورة
جملة كرياال

يناير ٢٠١6
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تجســيد إيقــاع الحيــاة العامــة ونقلــه بلغــة بســيطة تعكــس
ظاللهــا عــى الحيــاة العاديــة ,وش ـكّل املــوروث الشــعبي
وتوظيفــه حالــة شــعرية واضحــة يف شــعره حتــى ع ـ ّد ســمة
بارزة يف هذا الشعر .مام جعله من أكرث الشعراء األردنيني
الشــباب الذيــن ســاروا عــى منهــج الســابقني يف االغــراف
والنهــل مــن املــوروث الشــعبي ،الــذي ش ـكّل جــزءا ً واضح ـاً
يف ثقافة الشاعر ،إضافة إىل استخدامه العامي واليومي،
حيــث متكــن مــن توظيفــه بشــكل جيــد“ ،وهــي قضيــة أظنهــا
ســتعمق يف قصائــد” حبيــب الزيــودي” الالحقــة ،إذ نلمــح
بداياتهــا يف قصائــد الديــوان ،كــا أن الرتكيــز عــى املفــردة
الدارجة األردنية يع ّد من أبرز خصيصات القصيدة العرارية،
بل إن أحد عناوين قصائد” حبيب الزيودي” مستوحاة من
إحــدى قصائــد عرار(مــن الخرابيــش) ،والتــي ع ّنونهــا “حبيب
()4
الزيــودي” بـ(خرابيــش للمــرأة والوطــن)”.
وانظــر إليــه يف قصيــدة (فراشــة عمــري املحــروق) مــن
()5
ديوانه(الشــيخ يحلــم باملطر)،قــال:
مقيص
رغيف الخبز عن أفوهنا
ّ
فمن أقصاه؟
وكم جفّت وراء رحيله أفواه
هنا غ ّنى حجيج القمح
منجاله ......منجال وا ......منجاله
وكم طلبوا الغالل
وقمحهم أخرض
وحني أتاهم السمسار
قش امللح والسكر
ّ
وقش حجارة البيدر
ّ
إن الناظــر املتمعــن يف جملتــي( :قــش امللــح والســكر)،
و(قش حجارة البيدر) ،واألغنية الرتاثية*(منجاله ...منجال
وا ...منجاله) أثناء الحصاد ،يلحظ هذا االستخدام الفني
للــراث الشــعبي واللغــوي ،حيــث مت ّكــن” حبيــب الزيــودي
جســد مــدى اهتــام الشــاعر
“مــن توظيفــه توظيف ـاً فني ـاً ّ
بقضايــا وطنــه وشــعبه ،وعـ ّـر بوســاطته عــن تعاطفــه مــع أبنــاء
الريــف مــن املظلومــن ممــن ذهــب جهدهــم وتعبهــم أدراج
الريــاح؛ بســبب أولئــك الســارسة الذيــن جعلــوا بيادرهــم
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قاع ـاً صفصف ـاً لكــرة الديــون املرتتبــة عليهــم ،وقــد أبــرز
الشاعر يف هذا السياق مفارقة صورية غري متوقعة ،بقوله:
حني أتاهم السمسار
فا لــذي حــدث غــر متوقــع متا م ـاً ،فبــدل أن يحصلــوا
عــى الغلــة واملنتــوج ،كا نــت املفارقــة العجيبــة بكــر
التوقّــع الــذي جــرى مــن خــال عمليــة القــش الســافر لهــذا
املحصــول وحجــارة البيدر،وكثــرا ً مــا يلجــأ الشــاعر إىل
مثــل هــذا االســتخدام مــن رحــم الــراث الشــعبي وأغانيــه
ومفرداتــه وتعابــره ،حيــث يُضفــي مثــل هــذا االســتخدام،
يف أغلــب األحيــان ،عــى النــص الشــعري حيوي ـ ًة تنبــع مــن
إيحاءاتها املختزنة يف الوجدان الجمعي والفردي والذاكرة
الشعبية ،مام يعكس هذا االستخدام عامل الشاعر الخاص
بــه وبالجامعــة.
لقــد زاوج “حبيــب الزيــودي” بــن الــرايث والعامــي يف
()6
اســتخدامه لبعــض األلفــاظ ،كقولــه:
لو أستطيع “شلخت” ثوب الليل
أو أشعلت يف أحطابه الصامء نارا
لو أستطيع رميته يف البحر
أو أو دعته نعشا
وأيقظت النهارا.
وتعلّــق رحــاب الخطيــب عــى هــذا املقطــع الشــعري
بقولهــا ”:إن املــرأة “تش ـلّخ” ثوبهــا وشــعرها عندمــا تفجــع
بعزيــز .وال ينفصــل االنفعــال عــن الطــرف املقابــل (الليــل)
فهــو الــذي ميــارس اســتفزازا ً نفســياً عــى الشــاعر .لــذا ،فإنــه
يف انتظار يوم ٍ
غد للقاء محبوبته ،ويف حرقة االنتظار يصبح
الوقــت بطيئـاً ،والليــل مينــع لقــاء املحبوبــة .وهــذا ال يعنــي
أن الفعــل بالصيغــة الفصيحــة ال يحمــل الــدالالت اإليحائيــة
املشــار إليهــا ،فالصيغــة الشــعبية حلــت أسا س ـاً محــل
الفصيحة .غري أن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر هي
التــي اســتدعت منــه أن يســتخدم الشــعبية دون الفصيحــة؛
وذلــك لقدرتهــا عــى التعبــر عــن الرغبــة التــي تتملكــه يف
زوال الليــل .وإذا كان الفعــل (ش ـلّخت) قــد أضفــى عــى
الذات الشاعرة قوة تبيد مقابلها (الليل) ،فإن وقوعه جواباً

للــرط املنعقــد ب ـ (لــو) يقلــب داللــة العالمــة إىل الضــد،
()7
أي ســيطرة الليــل عــى الشــاعر”.
()8
ويف قصيدة رفرف قلبي ،يقول:
أتذكر صاحبتي أيام الرعي
وكيف تخدر قلبي وهي تضفر
باملنديل (شاليا) الخروب
أتذكر رفرف قلبي
وهي تفك الثوب
ليك يتنفس زوج حامم الذ بها ملا اشت ّد (الشوب)
وهنــا نلحــظ االســتخدام العامــي لكلمــة (الشــايا) ،التــي
تعنــي باللهجــة العاميــة املتداولــة والدارجــة مجموعــات
الغنم تعبريا ً عن شَ ْع ِر محبوبته ذي اللون الخرويب ،وكذلك
اســتخدامه لكلمــة (الشــوب) تعبــرا ً عــن شــدة الحــرارة يف
الصيــف ،فالشــاعر لــو وضــع كلمــة (الحــر) ملــا تحقــق لــه هذا
املعنــى خــال هــذا الســياق ،خاصــة وأنــه يف هــذه األثنــاء
كان قــد متثّــل صــورة حيــة اســتمدها مــن بيئتــه.
أمــا يف قصيــدة (ســاماً عــى وطــن الطيبــن ســاما)،
()9
فيقــول:
وفيا وطناً لو دعانا إىل النار
نجعل حجر لظاها سالما
يا وطناً لو نخانا عىل الثار
ف ّز له الشيخ غالما
شحذنا الضلوع له وبرينا
وهنــا تبــدو لفظــة (نخانــا) مــا يســتخدم يف اللهجــة األردنيــة
املحكيــة ،وكثــرا ً مــا تــرد يف لغتنــا املحكيــة أهــل النخــوة.
“وللفظــة الشــعبية إغــراء ،إذ إن الشــاعر يســتطيع مــن خــال
توظيفهــا التواصــل مــع املتلقــي والتأثــر فيــه ،كــا يضمــن
تجاوب ـاً انفعالي ـاً لديــه ،وعــى الرغــم مــن إغرائيتــه قــد ينزلــق
الشــاعر مــن خاللــه إىل النرثيــة ،وعليــه أن يعــي خطــورة هــذا
اللــون عنــد توظيفــه .فهــو قــد يصيــب القــول الشــعري يف
مقتل  .فينبو باللفظة عن موضعها ،وتصبح غريبة أو شاذة
عــن ســياقها” (. )10وحــول االســتخدام العامــي يف توظيــف
الكلامت التي استخدمت عىل اللهجة العامية ،يقول يف

قصيــدة لــه بعنوان(ارتعاشــات):

()11

بيني وبينك يا آمال أودية
من الرمال وأحالمي بعيدات
والدرب صعب فام النت له هممي
أو أقعدتني عن السري (املطبات)
واســتخدام هــذه اللفظــة هنــا لــه مــا يســوغه خــال هــذا
الســياق ،خا صــة وأن للتــداول الشــعبي ظال لــه وأبعــاده
ـص
النفســية ،فالشــاعر يعــي وعي ـاً تام ـاً مــا اســتق ّر عليــه النـ ّ
الشــعري مبدلوالتــه املختلفــة ،فالحالــة التــي وصــل إليهــا
الشــاعر مــن املعانــاة والضنــك والتعــب وعــدم القــدرة عــى
تجاوز العقبات والوصول إىل الحد األدىن مام يطمح إليه،
كل ذلــك كان بفعــل العوائــق االصطناعيــة املفتعلــة ،التــي
أبرزهــا الشــاعر مــن خــال كلمــة (املطبات)،التــي تضمنــت
خروجـاً عــى قانــون اللغــة ،فـ(املطبــات) تصبــح عامــل إعاقــة
لطموحــات املــرء وتطلّعاتــه ،ويف هــذا تعبــر عــن حجــم
املعانــاة .وميــي الشــاعر يف مجموعتــه الكاملــة” نــاي
الراعــي” ،حيــث يندغــم العامــي بالفصيــح بشــكل فنــي رائــع
()12
تتامهــى خاللــه البنــى النصيــة والشــعرية مع ـاً ،كقولــه:
سليامن
يالجرح اليل بضلوعي صحي
ليش النشامى ما أجولك ينتخو
يا أرض الكنانة
كيف حزنك ينمحي
مليون طعنة عدو وال طعنة أخو
مليون طعنة عدو وال طعنة أخو
لقــد جــاءت عبــارة (ليــش) هجــاء مقذعـاً اســتنكارياً يف هــذا
السياق فيه خروج عن املألوف يف استخدام اللغة ،وهذا
يؤكــد أهميــة الحالــة النفســية التــي يكــون عليهــا املبــدع،
إضافــة إىل أن املســتمع والقــارئ لنهايــة النــص يستشــعر
روح اللهجــة العاميــة وخاللهــا ومــا تح ّركــه يف نفــس املتل ّقــي
مــن شــجون ومــا ترتكــه فيــه مــن آثــار.
كــا أنــه أضفــى ،مــن خــال التكــرار الفنــي لنهايــة النــص
جملة كرياال
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الشــعري ،إيقاعـاً تأكيديـاً ملــا ذهــب إليــه يف أن طعــن األخ
مختلــف متام ـاً عــن الطعــن الــذي يســببه العــدو ،والطريــف
يف هــذا االســتخدام أن الشــاعر اســتخدم املثــل الشــعبي
يتأت
ودفعه مع السياق وكأنه جزء ال يتج ّزأ ،وهذا بالطبع ال ّ
إال لشــاعر مبــدع متمكــن مــن نصــه الشــعري.
ومــن أشــكال االنحــراف التــي يشــتمل عليهــا شــعر
“حبيــب الزيــودي” ،اســتخدامه للهجــة العاميــة الدارجــة
خــال الســياق الشــعري ،حيــث تظهــر كــرا ً للتوقّــع ،كــا
()13
يف قولــه:
ملاذا يا أحب الناس تبتعدين
من يل بعد دفء يديك
بعد جنونك الرائع
(نفلت) شوارع الزرقاء بعدك شارعاً شارعاً
فحزتني عيون الناس فيها
ح ّز روحي بردها الالسع
فعدت إىل دروب الحزن أندب حبي الضائع
فاســتخدام الشــاعر للكلمــة العاميــة (نفلــت) خــال هــذا
النســق الشــعري الفصيــح ،إمنــا هــو خــروج عــن املألــوف
واملتوقــع ،وقــد يجــد الشــاعر نفســه أحيانــا مضطــرا ً لذلــك
عندمــا ال يجــد مــا يقابلهــا مــن فصيــح اللغــة؛ ليحقــق ويشــبع
ما يدور يف نفسه ،خاصة وأن البحث يف طريقة (التنفيل)
يكــون مشــوباً بالقلــق والتلهــف وعــدم الرتكيــز ،حيــث يبــدو
فوضوي ـاً وعشــوائياً؛ نظــرا ً لكــرة تكــرار البحــث دون جــدوى؛
مــا يعــر عــن الحالــة النفســية املتوتــرة والقلقــة التــي يظهــر
مــن خاللهــا الشــاعر ،وهكــذا تكــون اللفظــة ،أغنــى معنــى
وأبعــد داللــة يف نفــس املتلقــي ،ملــا لهــذه الكلمــة العاميــة
مــن ظــال وملــا تكســبه مــن إيحــاءات ومعــان عظيمــة ،لتكــون
جــزءا ً أساســياً مــن بنيــة النــص الشــعري “وال يخفــى مــا لهــذه
الكلمــة مــن قــدرة عــى إثــارة وعــي املتلقــي مبــا هــي مخالفــة
لتوقعــه وافرتاضــه ،مــا يجعــل تفاعلــة مــع النــص تفاع ـاً
مه ـاً ومنهج ـاً يســهم يف بلــورة املعنــى الــذي يريــد الشــاعر
أن يعرب عنه”(“ )14ومن هنا ،ال تبدو هذه الكلمة املستدعاة
مــن اللغــة العاميــة نشــازا ً إطالقـاً؛ وذلــك ألن الحالــة النفســية
التــي يعيشــها الشــاعر قــد اســتدعت منــه أن يســتخدمها،
42
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فجاءت الكلمة لبنة أساسية من لبنات السياق الذي وردت
فيه”()15؛ مام يدل عىل أهمية هذا االستخدام نفسياً وفنياً.
وهكــذا ،نالحــظ أ ّن شــاعرنا اســتطاع توظيــف اللهجــة
الشعبية املتداولة والدارجة ،ليس عىل مستوى املفردات
وحســب ،وإمنــا تجــاوز ذ لــك إىل الرتاكيــب واألمثــال،
()16
كقولــه:
ما يهمني تراب القرب
إن كان قايس أو رخو

ومن االستخدامات العامية التي تناولها “حبيب الزيودي”
يف الســياق الشــعري ،وكانــت تخــدم أكــر مــن غــرض يف
املضمــون واإليقــاع مع ـاً ،مــا جــاء يف قصيدتــه (املــؤايب)،
()17
فقــال:
ال تطلبي قدحاً
فقد نفذ النبيذ من الخوايب
من أين أرفع رايتي
واألرض من حويل تناهشها املقاول واملرايب
مازلت أسعى والشموع خوايب
وهنــا نلحــظ االســتخدام لكلمــة” الخوايب”،التــي تعنــي
يف املقطــع األول خــال الســياق الشــعري (الجــرار) ،ثــم
تتغــر داللتهــا يف املقطــع األخــر لتعنــي األفــول والنهايــة
جســدت هــذه األلفــاظ مــن خــال اإليقــاع
املؤملــة ،وقــد ّ
رشد والقلق والغربة املكانية التي
العام للقصيدة مدى الت ّ
يعيشــها الشــاعر ،وإن اســتخدامه ملثــل هــذه املفــردات
والرتاكيــب يعــد واحــدا ً مــن املصــادر األساســية ،التــي ركــن
إليهــا يف صياغــة لغتــه الشــعرية ،وشَ ـ َح َذ طاقتهــا اإليحائيــة.
وهكــذا ميكننــا أن نســتجيل ،مــا تقـدّم ،قــدرة “حبيــب
الزيــودي” عــى اســتغالل الــكالم الحيــايت املتــداول بــن
النــاس وتوظيفــه شــعرياً ،وذلــك عــن طريــق اصطفــاء مــا
يتالئــم مــع طبيعــة التجربــة الخاصــة التــي يُعـ ّـر عنهــا ،وإعــادة
صياغتــه صياغــة جامليــة؛ مــا يجعــل منــه عنــرا ً إبداعي ـاً
لــه فاعليتــه وتأثــره  .ومــا ال شــك فيــه أن اللغــة الفصيحــة
ستظل أساساً متيناً لتثقيف “حبيب الزيودي” فنياً ،ولكنه
مــن حقــه أن يبحــث عــن لغتــه الخاصــة املناســبة لسلســلة

تجاربــه وهمــوم حياتــه دومنــا إفســاد للــدالالت املعنويــة
والنفســية مــن شــعره أو تنــم عــن ضعفــه فني ـاً وثقافي ـاً.

-4الخامتة

وبعــد ،فيــأيت اســتخدام الــكالم العامــي واليومــي يف شــعر
“حبيــب الزيــودي” ضمــن رحــم الــكالم الشــعري ،ترتبــط
مبواكبــة شــعره ملتطلبــات العــر ،وقــد توضــح للــدارس
الحــايل أهميــة مثــل هــذا االســتخدام للهجــات اليوميــة
املتداولة ،فهو مل يكن هذا االستخدام عشوائياً يف شعره،
إمنــا اســتدعته رضورات التعبــر الفنــي املختلفــة وبراعــة
توظيفه له يف نسق كالمه الشعري ،ونجح يف تصوير رؤيته
الذاتيــة لألشــياء ومعــرا ً عــن تجربتــه الشــعرية والشــعورية
الخاصــة بعاملــه الخــاص ومــا يحيــط بــه ،فــإن اللغــة وســيلة
تفاهــم وتعايــش وتفكــر أفــادوا منهــا النــاس يف تســيري دفــة
حياتهم وترصيف أعاملهم وكافة شؤونهم”،لكنها يف الشعر
تكتســب طابعـاً خاصـاً ،فمهمــة الشــاعر أن يرتفــع باللغــة مــن
عموميتهــا ،ويتح ـ ّول بهــا إىل صــوت شــخيص”(.)18

اإلحاالت والهوامش والتعليقات

(*) ينتمــي الشــاعر األردين حبيــب الزيــودي إىل عشــرة
الزيــود ،مــن قبيلــة بنــي حســن ،التــي تســكن منطقــة البلقــاء
رشق األردن ،وهــم أقــارب الغزاويــة التــي تنحــدر مــن الجــد
نفســه ،أمــا زيــود فلســطني فجــاءوا أثــر رصاع دمــوي بينهــم،
وذكــرت جريــدة الكرمــل الحيفاويــة أن الزيــود ســكنوا الســيلة
الحارثيــة يف عــام 1924م .أمــا الزيــود األردنيــون فيســكنون
يف الها شــمية واملفــرق وما حــص وجــرش وأم الصليــخ
وغريسة وأم بطيمة والقنية ،وللمزيد من املعلومات ينظر:
عــارف شــكري ،بــدو مــرج بــن عامــر والجليلــن بــن املــايض
والحــارض ،ص،152ص،207ود .أحمــد عويــدي العبــادي،
العشــائر األردنيــة،ص ،207وبولــس نعــان ،خمســة أعــوام
يف رشق األردن ،ص،222ودراســة قاســم محمــد الــدروع،
حبيــب الزيــودي شــاعرا ً ،بدعــم مــن أمانــة عــان الكــرى ،دار
البــرويت للنــر والتوزيــع ،ط2007 ،1م،ص ص ،20-13
ومــن آثــاره الشــعرية فلــه أربعــة دواويــن شــعرية هــي:
 -1الشيخ يحلم باملطر ،عامن 1986م.

 -2طواف املغني ،عامن1992 ،م.
 -3منازل أهيل ،عامن2000 ،م.
 -4نــاي الراعــي ،عامن2002م(وهــو مجموعــة الدواويــن
الســابقة).
* ومــن أبــرز الدراســات العربيــة الحديثــة حــول ظاهــرة
اســتخدام العامــي واليومــي يف الشــعر العــريب الحديــث
واملعــارص:
النويهــي ،محمــد :قضيــة الشــعر الجد يــد ،مكتبــةالخانجــي ،دار الفكــر ،ط2،1971م ،ص ص .70-29
الجيــويس ،ســلمى الخــراء :االتجاهــات والحــركاتيف الشــعر العــريب الحديــث ،ترجمــة عبــد الواحــد لؤلــؤة،
بــروت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،ط1،2001م،ص
ص .734-730
عبّــاس ،إحســان :اتجاهــات الشــعر العــريب املعــارص،عامن ،دار الرشوق ،ط،2ص ص.120-118
 ع ّبــاس إحســان :مــن الــذي رسق النــار :خطــرات يفالنقــد واألدب ،جمعتهــا وق ّدمــت لهــا وداد القــايض ،ط،1
ص ص .83-82
 بنيس ،محمد :ظاهر الشــعر املعارص يف املغرب،مقاربة بنيوية تكوينية ،بريوت ،دار التنوير للطباعة والنرش،
املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار البيضــاء ،ط ،2ص ص-872
.875
 إطميش،محســن :ديــر املــاك –دراســة للظواهــرالفنيــة يف الشــعر العراقــي املعــارص ،بغــداد ،دار الرشــيد،
ط ،1ص ص .181-172
 ح ـ ّد اد ،عــي :أ ثــر ا لــراث يف الشــعر العرا قــيالحديــث ،بــروت ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،ط ،1ص
ص .88-85
 خــر بــك ،كــال :حركــة الحداثــة يف الشــعر العــريباملعــارص – درا ســة حــول اإلطــار االجتام عــي -الثقــايف
لالتجاهــات وال ُبنــى األدبيــة ،بغــداد ،دار الرشــيد.
 الرشع ،عيل :لغة الشعر العريب املعارص يف النقدالعــريب الحديــث ،إربــد ،منشــورات عــادة البحــث العلمــي
والدراسات العليا بجامعة الريموك ،ص ص .44-28
 الســعافني ،إبراهيــم :الشــعر العــريب املعــارص يفجملة كرياال
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الت�شكيل الفني يف �شعرالزهد عند املغاربة
عكرمـي عبد القادر
جــامعة تلمسان

إن القصائد الشعرية التي دونها املغاربة يصعب عيل
أن أحــدد جوانبهــا الفنيــة ،فهــي تعبــرات لشــعراء مــن أربــع
قــرون ،فقــد تتقــارب وقــد تتباعــد الــرؤى وماهــي إال خوالــج
ســارت عــى ألســن هــؤالء الشــعراء باختــاف مشــاعرهم إمــا
غاضب من واقعه أوسعيد بتقدمه يف العمر أو متشائم منه
وحزين ألمره أو متأمل يف الوجود أو مسافر يرى أحوال هذه
الدنيــا فزهدهــا وإمــا خائــف مــن عاقبتــه  .ومــن هــذه النظــرة
فقد رأيت أن آخذ أكرث من منودج واحد للتحليل بحسب:

اللغة واألسلوب

إن شــعر الزهــد هــو يف الحقيقــة تعبــر عــن موقــف اإلنســان
مــن هــذه الحيــاة أو مــن الوجــود عمومــا  .ومــع اختــاف تلــك
املعــاين التــي تقــع يف ذهــن هــذا االنســان مــن قبــول ورفــض
وإقبــال وإدبــار محــاوال فهــم مــا يجــري حولــه وتفســر كل
ظاهــرة تفســرا صحيحــا  .يلــوم نفســه مــرة عــى مــا فرطــت و
ما أغفلت و يجهز عليها بالحرمان واملجاهدة ويلوم الزمن
مــرات ويحملــه األعبــاء كلهــا ،كل تلــك التســاؤالت أخرجهــا
الشــاعر املغــريب الزاهــد يف لغــة بســيطة معــرة واضحــة غــر
مـ ــعقدة مفهومــة هــي لغــة املحيــط أو البيئــة االجتامعيــة
التــي يحياهــا وإن اتســمت ببعــض املــوروث إال أنهــا ظلــت
واضحة ،سهلة الفهم سلسلة عىل اللسان يفهمها الجميع
كيفــا كانــت موضوعاتهــا فهــي كلهــا تصــب يف تجهيــز
النفــس البرشيــة إىل يــوم املعــاد ،مــن خــال جعلهــا تزهــد
و تنفــر مــن هــذه الحيــاة الدنيــا التــي هــي غــر دار املقــر بــل
هــي دار املمــر.
وهــذا بكــر وقــد اســتعمل لغــة العتــاب واللــوم قاصــدا
بذلــك نفســه التــي أرقتهــا الظنــون:
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ت نَف ِ
ت
ْس َوأَ ْع َرضَ ْ
لَ َق ْد َجم ـَ َح ْ
َت نَف ِ
ْس فط َ
َال مروقها
َوقَ ْد َم ـ َرق ْ
فَياَ أَسفي ِم ْن ُج ـ َن ِح لَ ْيلٍ يَقُو ُد َها
()1
َوضَ ْو ُء نَ َها ٍر َل يَ َز ُال يَسـ ـُوقُ َها
ل ِم ْن شُ ـ ُهود
إِ َ
ل َمشْ َه ٍد َلبُ َد ِ
َو ِم ْن ُج ـ ْر ٍع لِلْ َم ْو ِ
ت َس ْو َف أَذُوقُ َها
َستَأْكُ ـلُ َها ِ
ف بَ ِ
الثى
الديدَا ُن ِ
اطنِ ُ َ
ب َع ْن َها ِطي ُب َها َو َخلُوقُ َها
َويَ ـ ْذ َه ُ
َم َو ِ
ص ِ
اص ِفي َها َمظَالِ ُم
اط ـ ُن لِلْ ِق َ
ل أَ ْهلِ ال ُحقُوقِ ُحقُو ِق َها
ت َُــؤ ِدي إِ َ
ـاب امل َ َنايَا ك ُُل يَ ْومٍ ُمظْلِ َم ٍة
َس َح ـ ُ
ل َوال ََح بروقها
فَ َق ْد َه ـطَل ْ
َت َح ْو ِ
ْس َحا َج ٍ
َو لِلِ َنف ِ
وح َوت َ ْغتَـ ِـدي
ات تَ ُر ٌ
َولَ ِك ْن أَ َحا ِدي ــثُ ال َز َمانِ تُ َعوقُ َها
ني ح َج ْة
تَ َج َه َم ْ
سا بَ ْع َد َخ ْمـِـس َ
ت َخ ْم ً
وب الشَ ْم ِ
ل َوشُ ـ ُروقُ َها
س ِ
َودَا َم ُغ ُر ُ
َوأُيدي امل َ َن ــايَا ك ُُل يَ ْومٍ َولَيْلَ ٍة
ستَطَا ْع ُرتُوقُ َها
إِذَا فَتَ ـ ـق ْ
َت َل يُ ْ
ني َغ ْفلَ ٍة
ل ِح ِ
ص ـب ُِح أَقْ َوام َع َ
يُ ْ
()2
ني البَ ـيَ ِ
َويَأْتِ َ
ات طُ ُروقُ َها
ف ِح ِ
يك ِ
إن هــذه األلفــاظ والعبــارات التــي اســتعملها بكــر بــن حــاد
مبثوثــة يف محيطــه فأمكنــه بهــذا املعجــم وضــع القــارئ
أمــام أحــداث وحــاالت هــي واقعــة لــكل إنســان عــى األرض

.إنــه يعــرف بالذنــب الــذي ارتكبــه يف حــق اللــه ومــا جمــوح
النفــس ومروقهــا إال دليــل عــى ذلــك (جمحــت ،مرقــت)،
ويلــوم الزمــن عــى هــذه الحالــة (جنــح ليــل يقودهــا ،ضــوء
نهــار يســوقها).
لكنــه يذهــب إىل لغــة الهــدوء واالستســام واجــراع
الحقيقة املرة بدون مقاومة حني يذكر هذه النفس مبا هو
عليهــا (مشــهد ،جــرع املــوت ،ســتأكلها الديــدان – مواطــن
القصــاص).
ثــم يــأيت بلغــة التذكــر واإلنــذار قبــل العاصفــة التــي عــل
وعــى تجعــل هــذه النفــس تتــدارك مــا فاتهــا يف تعويــض
عنــه (ســحاب املنايــا ،الح بروقهــا ،أيــدي املنايــا ،يصبــح
أقواما يأيت يف البيات) .إنه اإلنذار باملوت بغتة فالبد من
االســتعداد  .نستشــف مــن ذلــك أن دالالت املــوت طغــت
عــى دالالت الحيــاة وكانــت هــي الغالبــة ألنهــا هــي املــآل ،و
لقد انجذب إليها بكر كغريه من شعراء الزهد ،نابعة لغتهم
تلــك مــن األمل واالقتنــاع والرضــوخ ،وانظــر إىل هــذه األبيــات:
ل امل َ ْو ِ
ت ك ََم يَ ْحبُوا ال َج َم ُل
أُ ْحبُو إِ َ
()٣
س ِفي ِه ِح َي ُل
قَ ْد َجـ ــا َء ِ
ن َما لَ ْي َ

ت ال ِبالَ َد
ُس ُ
بَلَ ْوتُ الَز َم ــا َن َود ْ
ش ٍء ع ِـ ـ َنادَا
َس ُ
ت ِ
َونَاف ْ
ف كُلِ َ ْ

َو َخــالَ َ
ط َعيْ ِني ال ِعشَ ا بَ ْع َد ِحـ َد ٍة
()٤
ان ِإ ْن ت َ َكلَ َم لجلبـا
س ِ
َو َ
ص ــا َر لِ َ

ت ال ِق َيـا َن
َِ
س ُ
شبْ ُ
ت امل َ ـدَا َم َو ُس ْ
ت ال ِجيَا َد َورعت ِ
الش ـدَادَا
َو ُرضْ ُ

ُن َوقْ ُر َوظَ ْهرِي ِب ِه ِح َنا
َو ِفــي أُذ ِ
()٥
َو َما أَبْتَ ـ ِغي ِم َم أَنَا ِفي ِه ُم ْخ ِر َجـا
س ـ َمتَ ُه
ك ٌُل يَ َنال ِم َن امل َ ْقدُو ِر ِق ْ
ف ال َه َوى َس َقطُوا
قَ ـ ْو ٌم ت َ َرقُوا َوقَ ْو ٌم ِ
َوأن ال ـ َم َنايَا لَيُ ـ ـ ْد ِركَ َن َم ـ ْن
ف الطَرِيقِ َو َم ْن أَ ْركَضَ ا
َونَ ــى ِ

()٧

رش الكـَ َف َنا
ف كُلِ ِح ٍ
امل َ ْوتُ ِ
ني يَ ْن ُ
()٨
ف غ َـ ـ ْفلَ ٍة َع َم يُ َرا ُد ِب ـ ـ َنا
َونَ ْح ُن ِ
َس َك َن َ
تك يَا دَا َر ال َف َناء مص ــدقا
()٩
ل دَا ِر البَ َقـ ــا ِء أَ ِ
ري
ن إِ َ
ِبأَ ِ
صــ ُ

إن هــذا املعجــم اللغــوي املتكــون مــن هــذه النــاذج
(العشــا ،تلجلــج اللســان ،الحبــو ،الوقــر يف األذن ،انحنــاء
الظهــر ،كل ينــال قســمته ،تدركنــا املنايــا ،املــوت يف كل
حــن ،ينــر الكفنــا ،نحــن يف غفلــة ،دارالفنــاء ،دار البقــاء،
أصري .)...يصب يف وعاء واحد ينرصف إىل معجم دالالت
املحتــم أو املــوت الــازم ،وهــو املعجــم الــذي ســار عليــه
جــل شــعراء الزهــد يف املغــرب ،واســتعاملهم لغــة البــكاء
والحــزن والتحــر واليــأس وظلــم الزم ــن بارتكابــه آثــام املــرض
بأنواعــه والوهــن والضعــف والكــر والنكــد لتصويــر خوالجهــم
ووجـ ــدانهم والعمق النفيس الذي يعيشــونه ،وأثبتت هذه
األلفــاظ انــراف شــعر الزهــد إىل حقيقــة واحــدة متفوقــة
وهــي املعجــم الــداليل للمــوت بشــتى معانيهــا املخولــة لهــا
 .حتــى وان ظــل بعــض الشــعراء ي ــذكرون ويعــددون هروبهــم
إىل املــايض لكننــا نكتشــف أن هروبهــم ذلــك مــا هــو إال
هروب لحظي وستــتم األوبة ،والعودة للحارض و املستقبل
الحتميــن ،والهــروب إىل املــايض إن دل عــى يشء فإمنــا
يــدل عــى الحيــاة فيســتعمل الشــاعر األلفــاظ الدالــة عــى
الحيــاة ،كــا نلحــظ ذلــك مــن خــال هــذه النتائــج:

()٦

أَ ِ
صـ ــي ُد ال َغ َز َال َوأُ َم ال ِرئَ َ
ال
ف أَ َرا ُه يُجِي ُد ِ
ِبطَـ ـ َر ٍ
الط ـ َرادَا
ف َِ
الب َوالبَ ْح ِر َد ْهـ َرا
َوص ْعلك ُ
ْت ِ
ل ِح ـدَادَا
أُ ْخـ ـلِ ُف أَ ْه ِل َع َ
أَ ُسو ُم ال ِب َعا َد َو أَ ْه َوى الـ ـلِذَاذَا
ف األَ ْر ِ
َس ــادَا
َوأُظْ ِه ُر ِ
ض ِم ِني الف َ
أُ َرو ُِح َعلَــى ه َـ ـ ـ ـذَا َوذ َ
َاك
أَ ِدي ُم ِ
جفُو املِ ـ ـ َها َد
الس َها َد َوأ ْ

جملة كرياال

()١٠

يناير ٢٠١6
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إن األلفــاظ الدالــة عــى الحركــة والنشــاط والتــي رمــزت
ملعجــم الحيــاة (بلــوت الزم ــان ودســت البــاد ،و نافســت،
رشبــت ،رضــت ،أصيــد و رعــت ،صعلكــت ،أســوم ،أهــوى
اللــذاذا ،أظهــر الفســاد ،أديــم الســهاد ـ أجفــو املهــاد) ،هــي
ألفــاظ تــدل عــى قــوة هــذا االنســان التــي يفتخــر بهــا و يظــن
يف وقــت مــا أنهــا خالــدة ،و لقــد نحــى الشــاعر يف هــذه
املقدمــة منحــى الجاهليــن .
إن هذه األلفاظ ستنكرس أمام ألفاظ أقوى منها تكون
هــي التــي ترمــز إىل الحقيقــة التــي ال بــد مــن ظهورهــا ،يقــول
بعــد ذلــك الشــاعر أبــو عقــال:
ت ُح ـدُو ُد ال َقضـَاء
إِ َ
ل أَ ْن ت َ َنا َه ْ
َوأنفذ ُسلْ ـ ـطَانِ ِه َما أَ َرادَا
ْب إِظْ ـ ـالَ َم ُه
فَ َج َ
ل ِم َن ال َقل ِ
َوأُنَ ِو ُر َما ك َـ ــا َن ِم ْن ُه َس َوادَا
ت نَف ِ
صـ ْ ِ
ـب َها
فَأَلْ َز ْم ُ
ْس َمدَى َ
()١1
ف َه َوا َها ِع َنادَا
َوخَالَ ْف ـ ـتُ َها ِ
و يقول:
ان
ـيب بلهتي فَ ـ ـ َن َع ِ
ال ََح امل َِشـ ـ ْ
َونَ ـفَى ِ
ان
الص َبا َع ِني َوذَم َع َن ِ
ُوب ال َحا ِدث ِ
ت
َات ِبأُ ْس ـ َر ِ
َونَا َءتْ ُخط ُ
()١٢
ـت ُم ْن َف ِردَا ِم َن األَقْ ـ ـ َرانِ
فَبَ ِقي ـ ُ
إن األلفــاظ التــي عــاد إليهــا أبــو عقــال و التــي نذكــر منهــا
(تناهــت حــدود القضــاء ،ألزمــت نفــي خالفتهــا ،الح
املشــيب ،نفــى الصبــا ،الخطوب،الحاد ثــات ،اإلنفــراد
شــكلت فوهــة كبــرة ارتسـ ـ ــمت فيهــا صــور األمل
والحزن واليأس والضعف والشيب والكرب ....سقطت
فيهــا تلــك األلفــاظ التــي دلــت عــى الحركــة والحيــاة يف
بــادئ األمــر وهــي ضمنيــا تلــوم الزمــن ومــا فعلــه بهــذه النفــس
البرشيــة  .وقــد رأينــا ذلــك مــن خــال مطـ ــالعتنا
لشــعر هــؤالء الزهــاد ،الذيــن كانــت موضوعاتهــم ف ــي
أســلوب خــري دل عــى الوعــظ أو االعتبــار أو الحــث عــى
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القناعــة أو التذكــر باملــوت أو ذك ــر األمــم الخاليــة أو النــدم
كــا وردت يف أســلوب إنشــايئ دل عليــه الرجــاء أو طلــب
الصفــح أو االستفســار وطلــب األوبــة وقبــول التوبــة .فالوعــظ
واالعتبــار اللذيــن ظهــرا عنــد بكــر بــن حــاد يف قولــه:
ِق ْـف بِالْ ُقـ ُبو ِر فَ َنا َء ال َها ِم ِدي َن ِب َها
()١٣
سا َد
َم ْن أَ ْعظَم بُلِيـ ُ
ـت ِفي َها َوأَ ْج َ
والتذكــر باملــوت الــذي يظهــر عنــد عبــد الحــق بــن عبــد
الرحــان املعــروف بالخــراط (ت)581
ف امل َ ْو ِ
ت َواملِ َع ــا ِد لَشُ غ َْل
إِ َن ِ
َواِدكَا َرا ل ــذي النه ـ ــى وبالغا
ي قَ ْب َل امل َ َنايَا
فَا ْغتَـ ـ ِن ْم خطَتَ ْ ِ
()١٤
ِ
ِـسمِ يَا أَ ِخي َو ال َف َراغَا
ص ـ َح ُة الج ْ
والحث عىل القناعة الذي ظهر عند بن رشيق املسييل:
ل دعـة
يَ ْعـ ِـطي الَفتَى فَيَ َنال ِ
ب
َما لَ ْم يَ ـ ـ َن ْل بِالْك َِد َوالتَ َع ِ
ُب لِ َنف ِ
ْس َ
ك فَضْ ل َرا َح ِت َها
فَاطْ ـل ْ
()١٥
ْب
ت َالشْ يَا ُء بِالْ َقل ِ
ـس ْ
إِ ْذ لَيْـ ـ َ
واالمتعــاض مــن الشــيب والــذي يظهــر عنــد عيــى بــن
مســكني :
اب لَ ْو َو َج ـ ْدت َ
ُك
ل ُع ْمرِي يَا شَ بَ ِ
ـت َيِي ِني َ ِل ْرتَ َج ْعت َ
ـك
بِ َا َملَ َك ـ ْ

()١٦

واالبتعــاد عــن اللــذات ومحاربــة النفــس الــذي يظهــر عنــد
الصــواف:
ت نَف ِ
سـج ِِدي
ِس ُ
ْس بَ ْ َ
َحب ْ
ي بَ ْي ِتي َو َم ْ
()١٧
س أَ ْه َوى التَ َع ُر َجا
صتُ ِمث َْل ال ِن ْ
َوقَ ْد ِ ْ
وغريهــا مــن األفــكار التــي ذكرناهــا أو التــي مل نذكرهــا جــاءت
يف غــرض أديب دل عــى القن ــوط والي ـ ـ ــأس وإبــداء الضجــر
وامللــل فمــن تذكــر املــوت أو مــن حــاور الشــباب ليبتعــد عــن
الشــيب ل ــحظة م ــن الزمــن أو حــرم النفــس مــن لذائــذ الحيــاة

أو مــن نظــر إىل القــر واســتحرض مــا حــوى وكي ــف أصبــح.
البــد أنــه يف حالــة شــكوى مــن أمل الزمــن ،وهمــه أن املــوت
البــد مدركــه ال محالــة  .فيخــرج كل ذلــك مــن صــدره و يعــر
عنــه مســتحرضا مــا ملكــت ميينــه مــن لغــة ورثهــا أو اكتســبها.
ويخـاطب القارئ بلغة منسجمة مع واقعه املعيش.و
لقــد ارتســمت هــذه اللغــة يف أفعــال ماضـ ــية “وجدتــك،
ملكــت ،خ ــالط ،لحلجــا “و مــا تبعهــا مــن فواعــل و مفعــوالت
أو كانــت مض ــارعة “ينــر الكفنــا ،يــراد بنــا ،أصــر إىل دار

البقــاء “ ،ومــا يتبعهــا هــي األخــرى ومــا يلزمهــا ومــا تقتضيــه
هذه اللغة من أدوات ربط وتنسيق ،جعلت املتلقي يأخذ
املعنــى كــا هــو دون أن يذهــب إىل أن يقلــد ذلــك ويحــول
هذه األقوال إىل أفعال فذاك أمر آخر بل يخلص إىل نزعة
الشــاعر الزهديــة فقــط ،إىل ذلــك التصويــر الفنــي الــذي
اتســم بــه الشــاعر املغــريب يف فــرة مــن الفــرات ،وذلــك
البعد الدرامي الذي خلص إليه النص الشعري يف نهايته.
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الطقــــو�س االحتفاليــة يف منطقـــة تـــوات
الدكتور محـــي الديـــن رشيـــد
جامع ــة احمد دراية  -ادرار – الجزائ ــر

امللخص
إن األدب الشعبي أدب له ركائزه ودعامئه إال أنه شهد تهميشا بسبب اهتامم األدباء باآلداب األخرى ،مثل التاريخ
وغــره ورغــم هــذا إال أن هنــاك بعــض الدراســيني حاولــوا تجســيده يف الواقــع االجتامعــي ومــن بينهــم أحمــد حســن
ســليني الــذي يقــول“ :أدب يصــدره الشــعب فيعــر عــن وجدانــه ويعكــس اتجاهاتــه ومســتوياته الحضاريــة .كــا يعرفــه
بعضهــم بأنــه األدب املجهــول املؤلــف العامــي اللغــة املتــوارث جيــا بعــد جيــل بالروايــة الشــفوية كــا أن لــأدب
الشــعبي أنــواع منهــا ،القصــة ،األمثــال ،الحكــم ،الفلكلــور ،واألغنيــة الشــعبية
وكلهــا طقــوس احتفاليــة نــود مــن خــال هــذه الصفحــات التعريــف ببعضهــا و املــارس يف الوســط الصحــراوي عــى
وجــه العمــوم ومنطقــة تــوات عــى وجــه التحديــد.

طقوس االحتفال يف الكتاتيب القرآنية

تشغل الكتاتيب أو الحرضة أو أقربيش 1حيزا ً مهام وحضورا ً
شعبيا كبريا ً يف املامرسة الدينية ألهايل منطقة توات.ولنئ
كانــت الحــرة أو أقربيــش مكانــا يتلقــى فيــه الطفــل التعاليم
اإلسالمية،واملتمثلة أساساً يف حفظ القرآن الكريم وبعض
املتــون الفقهيــة واللغوية،فــإن الطفــل قبــل دخــول األقربيــش
يقــوم والــداه بإطعــام إمامــه رفقــة األطفــال املوجوديــن معــه
يف األقربيش وميثل هذا االحتفال البسيط اللقاء الرسمي
األول بــن الطفــل مــن جهــة وإمامــه وزمالئــه مــن جهــة أخــرى.
ويف فرتة التعليم القرآين واملعريف يف الكتاتيب،وبعد
فرتة التحصيل الديني،ومع حلول فرتة العطلة التي يقدمها
إمــام القريــة للمتعلمني،يقــوم هــؤالء املتعلمــون بجولــة يف
القريــة ومعهــم ألواحهــم القرآنيــة التــي ت ُزخــرف خصيصـاً لهــذا
اليوم املعلوم.
ففــي هــذا اليــوم املشــهود عنــد اإلمــام واألطفــال يقــوم
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وـــت ةـــقطنم يف ةــيلافتحالا سوــــقطلا

هــؤالء بجمــع بعــض األطعمــة (البيض،والقمح،الســكر)
مــن جميــع بيــوت القرية،ثــم تجمــع وتقــدم لإلمــام املعلــم
لقــاء تعليمــه هــؤالء األطفال،وهــي مــن العــادات التــي
تص ـ ّور التكا فــل االجتام عــي واالهتــام باملعلــم باعتبــاره
الركيــزة األساســية يف تعليــم الناشــئة شــؤون حياتــه الدينيــة
واالجتامعيــة.
هــذا عــن املرا حــل األوىل مــن تعلــم الطفــل يف
أقربيش،ولكــن بعــد مرحلــة معينــة ينتقــل املتعلــم إىل
الزاويــة أو مــكان آخــر باعتبــار أن أقربيــش هــو مــكان يخــص
الصبية فقط وال يُتعلم فيه إال القرآن الكريم،فبعد أن يكمل
الطالــب حفــظ القــرآن دون اســتظهار مــن أول ســورة فيــه إىل
(الس ـلْكة) ،٢فيســمى الــذي
آخرها،تســمى هــذه املرحلــة ب ـ
َ
3
أكمــل حفــظ القــرآن ب ـ (الســالك) والســالك مــن ســلك
القران،وهي كلمة مشتقة من الفعل سلك،ويسمى القرآن
الكريــم عنــد عامــة تــوات وحتــى األمئــة ب ـ (الســلكة) .

أمــا الحافظ،فهــو مــن حفــظ القرآن،وا ســتظهره عــر
الصعود معه من آخر سورة إىل أولها ثم النزول معه من أول
ســورة إىل آخرها.ويقــام ألولئــك عــادة حفــل خــاص فييكــون
يف الغلب األعم يوم األربعاء،حيث يبدأ صباحاً بإلباسهم
اللبــاس الخــاص بهــذه املناســبة فالســالك يلبــس رسواالً
أبيــض وقميص ـاً أبيض ـاً وعاممــة بيضاء،ويتميــز الحافــظ عــن
الســالك بــأن يرتــدي برنوس ـاً أبيض ـاً وقطعــة قــاش مزركشــة
تعلــق قــرب رقبته،امــا البنــات الــايئ حفظــن فيمكــن يف
بيوتهــن ويقمــن احتفاالتهــم أيضاً،ثــم يتجــه الطلبــة الســالكني
والحافظــن إىل املســجد رفقــة ذويهم،وتقــام مأدبــة مــن
الطعــام للضيــوف الذيــن يحــرون هــذه املناســبة،ويقوم
اإلمام بكتابة مثن من القرآن ويقوم الطلبة الحافظني برتديد
هــذا الثمــن خلــف اإلمام،كــا يقــدم الحــارضون حســب
الطاقــة مبالــغ مــن املــال مكافئــة للطالــب الحافظ،والــذي
يقــدم جــزأً منهــا لإلمــام إكرام ـاً لــه.
وبعد تناول األطعمة والدعاء للمتعلمني بالتوفيق،يقوم
الجميــع بعمليــة (التطــواف) 4بالحفظــة عــر بعــض األماكــن
املوجــودة يف القر يــة أو القرص،فيتجهــون إىل املقــرة
ويقرئــون جــزأً مــن القــرآن ترحـاً عــى املوىت،ثــم يتجهــون إىل
مــكان الرضيــح املوجــود يف القرية،ويقرئــون جــزا ً مــن القــرآن
ويدعون الله للبلدة وأهلها،لينرصف الجميع يف جو بهيج.
وأثنــاء عمليــة التطــواف يــردد ا لــكل مجمو عــة مــن
املدائــح والقصائــد الدينيــة بعضهــا بالفصحــى وبعضهــا
اآلخــر بالعامية،ومــن القصائــد التــي تنطــق بالفصحــى هــي
القصيــدة الشــهرية التــي تقــال بعــد الخــروج مــن املســجد.

طقوس االحتفال بالزواج

ومــن الظوا هــر الشــعبية التــي متتلــك حضــورا ً كبــرا ً يف
املخيــال الشــعبي التوايت،ظاهــرة االحتفــال بالــزواج ،فعــى
عــادة املجتمعــات االســامية فــإن النســاء يتزوجــن يف ســن
مبكرة يف معظم األحيان من يريد الزواج من إحدى الفتيات
عليــه بإرســال والديــه أو صديقــه لطلــب الفتــاة مــن والديهــا
عندما يكون هناك وفاق بني الطرفني يعني الزوج شاهدين
حيــث يذهبــان إىل منــزل العــروس لطلــب معرفــة وكيلهــا
الرشعي،وكذلــك ا لــزوج يعــن وكيلــه الرشعــي ويذ هــب

بعد هــا إىل الفقيــه ا لــذي يكتــب لــه عقــد الزواج،ويتــم
بعدهــا إعــان عقــد قــران الــزوج بزوجتــه وتكــون يف ليلــة
الدخلــة بحضــور جمــع مــن الضيــوف يعــدون كشــهود عــى
هــذا القران،ويقــدم الــزوج مالبسـاً وحليـاً إىل زوجتــه ويطــرح
املهــر املحــدد بــن يــدي العروســة ومبلــغ املهــر يختلــف مــن
مقاطعــة إىل أخــرى.
بعــد هــذه اإلجــراءات يتــم حفــل الــزواج وتقــوم النســاء
بترسيــح شــعر العــروس ويرافقنهــا إىل بيــت زوجها،وينطلــق
املوكــب يتقدمــه أقــارب وجــران وأصدقــاء العائلــة عــى
طــول املســافة يطلــق البــارود مــع زغاريــد النســاء،أما رفقــاء
الزوج فينتظرون قدوم العروس مبالبس جديدة لالحتفال.5
ومــن الطقــوس االحتفاليــة الخاصــة بالــزواج مايعــرف ب ـ
ترســخت يف
(الشــامية) ,وهــي مــن العــادات القدميــة التــي ّ
الذاكــرة الشــعبية التواتيــة ،فالشــامية مــا هــي إال قليــل مــن
كثــر مــا يحــدث يف الــزواج ,فهــي تقــام بعــد ليلــة الدخلــة،
ويتــم هــذا الفــال أو املعتقــد بــأن يذهــب العريــس باكــرا إىل
واحــات النخيــل (الجنــة) ويجلــب منهــا أشــياء معينــة منهــا
متــر ذا حجــم كبــر وورود مفتحــة وســعف النخيــل وبعــض
الحشــائش املباركــة وأعشــاب أخــرى ،ويضــاف إليهــا الحــي
(الجوا هــر) وأقــام مــن القصــب وأصبــح مؤخــرا يضــاف
الحلــوى والعلــك والشــوكالطة .ويضــع العريــس كل تلــك
األشــياء يف برنوســه ويتوجــه نحــو بيــت العروســة فيصعــد
إىل ســطح البيــت ،وتجلــس العروســة يف الحــوش وتتجمــع
حولها البنات اللوايت مل يتزوجن وهن يغنني بصوت هادئ
إحرتامــا للعريــس .فيلقــي العريــس كل مــا يف برنوســه عــى
عروســته فتتهافــت الفتيــات نحــو امللقيــات وينقضضــن
عليهــا لجلــب يشء مــن تلــك األشــياء العتقادهــن أن كل
من يحصل عىل يشء من تلك األشــياء يكون لها حظ أوفر
للــزواج مســتقبال ،وكلــا كان الــيء الــذي تحصــل عليــه
الفتــاة مثينــا كان حظهــا (ســعدها) يف الــزواج أوفــر وأقــرب.
وبعــد انتهــاء العريــس مــن الرمــي ينــزل مــن الســطح جاريــا
ويــرك الفتيــات يتحاكمــن لحظهــن إمــا الســعيد أوالتعــس.
فهــذه املعتقــدات يتعاطاهــا النســاء خاصــة منهــن
اللوايت يهتممن بهذه األشياء ويسعدن ويفرحن للقيام بها.
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طقوس االحتفال يف الصيام

يشــكل الصيــام بعــد ا ً دينيــا ورمز يــا كبــرا ً عنــد املجتمــع
التــوايت ،وقبيــل حلــول شــهر الصيــام ،تبــدأ التحضــرات
العائليــة ايذان ـاً بقــدوم الشــهر الفضيــل.
ومن املظاهر االحتفالية الخاصة بهذا الشهر ما يعرف
يف منطقــة تــوات بعــادة «تيمنــان » ،وهــي خاصــة بالفتيــة
البالغني واملقبلني عىل أو صيام لشهر رمضان سواء كانوا
ذكــورا ً أم إناثاً،حيــث يقــوم أقــارب هــؤالء الصامئــن وذويهــم
بتقديــم بعــض األطعمــة (الدقيق،القمح،وبعــض األطعمــة)
ويطلــق عليهــا اســم تيمنامن،وتحمــل إىل بيــت الشــاب أو
الشــابة الصائم،تحبيب ـاً لــه يف صيــام شــهر رمضــان ،وهــي
صــورة مــن صــور التكافــل االجتامعــي الــذي مييــز املجتمــع
التوايت،وهي طقوس مستوحاة من تعاليم الدين اإلسالمي
الحنيــف.
لقــد احتفــل الرســول (ص) بزواجــه مــن خديجــة ،وزاوج
عــي بــن أيب طالــب مــن فاطمــة
احتفــاال كبــرا غنــى فيــه حمــزة بــن يتيــم وعــرف فيــه عمــر
بــن أمــي الصفــري عــى الدائــرة.٦
كــا احتفــل املجتمــع الشــعبي كذلــك بأغــاين ممثلــة
للجوانــب الواقعيــة يف بنــاء املجتمــع الشــعبي فمــن أغــاين
األفــراح هــذه األغنيــة التاليــة:
فهــذه األغنيــة تكشــف عــن املقومــات التاليــة يف
املجتمــع الشــعبي.
أوال :اإلشادة باألصل الذي يعد من أهم أسس الزواج
الصلــح مــن جهــة نظــر الشــعب فــإذا شــاء األب ان يــزوج ابنتــه
زواجــا يرشفــه يف مجتمعــه بأصلــه الطيــب ومــن ثــم فــإن بناتــه
ترهني بأنهن بنات أيب نوار ويؤكد املوال التايل هذه القيمة
وبيني التمسك مبا يقول:
ثانيا :باإلضافة إىل هذا ينبغي أن تكون الفتاة متمتعة
بســمعة طيبــة ويف عــرف املجتمــع الشــعبي أن البنــت التــي
تكــر مــن الضحــك والهــزار وتعــرض ســمعتها للــكالم ولهــذا
فقــد أشــادت األغنيــة بصفــة مــن صفــات بنــات أيب نــوار
وهــي ال ميلــن إىل الضحــك والهــزار وال نعنــي الغنيــة بطبيعــة
الحال أنهن يتسمن بالعبوس بل نعني أنهن ال يشتهرن بني
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الناس بكرثة الضحك واملداعبة بحيث تنتفي عنهن صفة
الجديــة وتؤكــد األغنيــة.٧
ثالثــا :الــزواج بابــن العــم إن كان موجــودا والــزواج
املرغــوب فيــه عنــد أرسة قدميــة إذ كانــت تتمنــى بناتهــن
الــزواج مــن أبنــاء العــم إذ يقــال قدميــا بعبــارة ولــد عمــي يــدي
همــي لهــا تؤكــد األغــاين املتعــددة تركــز عــى أهميــة الــزواج
بابن العم والتي تجعل الزواج بابن الخال يف املرتبة التالية:
هــذا مــا يخــص الــزواج أمــا حفلــة الختــان يصفهــا عبــد
الرحــان ابــن إبراهيــم املخزومــي فقــال“ :أرســلتني أمــي وأنــا
غالم اسأل عطاء ابن رباح عن مسالة فوجدته يف دار وعليه
ملحفة وهو جالس عىل منرب وقد خنت ابنه والطعام يوضع
بــن يديــه وهــو يأمــر بــان يفــرق عــى الخلــق وبعــد االنتهــاء مــن
الطعــام جــاء مبغنيــان ابــن رسيــج فنقــر بالــدف وغنــى بشــعر
كثــر “:
أصــدوين مثــل الجنــون لــي يــرى رواة الختــان ليتــك
هاجر وإن كانت الحفلة ال تريض حاجتنا عس الحفلة التي
أقيمــت للرســول (ص) و يتغنــن قائــات:
باإلضافة إىل حفل السبوع الذي هو احتفال مبناسبة
بلــوغ الطفــل ذكــرا أم أنثــى اليــوم الســابع مــن العمــر وهنــاك
أســباب الختيــار اليــوم الســابع فمنهــم مــن يقولــون أن أوالد
النبــي (ص) ســبعة أو أن اليــوم الســابع بركــة أو أن النــاس
يحتفلون بهذا اليوم اقتداء مبا سبق وبعض املصادر تقول
أن باديــة االحتفــال بالســبوع كانــت مــع دخــول املســيحية
وهنــاك حديــث عــن عائشــة ريض اللــه عنهــا تقــول“ :عــق
رســول اللــه (ص) عــن الحســن والحســن يــوم الســابع
وســاهام وأمــر أن ميــاط عــن رؤوســهام األذى “ويف العــر
اإلســامي كان الطفــل يســتقبل بالزغاريــد ،وطــرب الدفــوف
والرقــص ويســتمر ذلــك طــوال األيــام الســبعة ليــا ونهــار ويف
ليلة السبوع يوضع عند رأس املولود واللوح والدواة والقلم
ورغيف الخبز وقطعة من السكر عن السكر عن كان فقريا.٨
إن مــا تفتخــر بــه مناطــق القطــر الجزائــري عمومــا ومنطقة
التــوات خصوصــا هــو وجــود الزوايــا القرآنيــة والتي تقدم عىل
تحفيــظ القــرآن الكريــم وتوجــد تقريبــا يف كل قــر مــن قصــور
املنطقــة وتــدرس يف املســاجد أصــول الفقــه والحديــث
وغريهــا مــن العلــوم .ومعظــم الطلبــة الذيــن يتعلمــون فيــه

يكونــوا مــن املنطقــة أمــا املدرســة باللغــة العاميــة فيــدرس
فيها الطلبة من مختلف ٩املناطق البعيدة وتسمى كذلك
الزاويــة.
والســلوك هــو أن يكمــل الطالــب حفــظ القــرآن الكريــم
صعــودا ،أي مــن آخــر ســورة يف القــرآن إىل ســورة البقــرة،
أمــا الحفــوض أن يكمــل الطالــب حفــظ القــرآن صعــودا ثــم
نــزوال ،ويقــوم باســتظهاره عــى املــدرس أو باللغــة العاميــة
(الطالــب) ماســك بــن يديــه اللوحــة وهــي مصنوعــة مــن
الخشب والقلم والدواية ونسمي الذي أكمل حفظ القرآن
(الســالك) واألخــر (الحافــظ) وهــو املتعلــم للقــرآن صعــودا
ونــزوال نقــول حفظــه عــن ظهــر قلــب.١٠
ويقــوم والــدي وأهــل الحافــظ أو الســالك باحتفــال
بســيط تعبــرا منهــم عــن فرحهــم ورسورهــم ألن البنهــم ختــم
القــرآن ،فمثــا يلبــس الســالك لبــاس خــاص رسواال أبيــض
وقميص أبيض فوقه عباءة بيضاء زائد عاممة بيضاء توضع
عــى الــرأس ونعلــن صحراويــن كذلــك أبيضــن حتــى يتميــز
الحافــظ عــن األخريــن ويف بعــض القصــور يضيفــون للحافــظ
برنوســا أبيضــا وقطعــة قــاش مزركســة تعلــق قــرب رقبتــه
وطبعــا ويف الوقــت ذاتــه تحــر أطبــاق التمــر واللــن.
وبعــد انتهــاء كل هــذا يخــرج الســالكون والحافظــون
جميعا إىل املسجد ومعهم مجموعة من الرجال و األوالد.
ويجلــس الطالــب يف املقدمــة وتحــر األلــواح وقــد كتــب
عليهــا (مثــن الحــزب) ١١أمــا الحافظــن فبدايتــه القــرآن مــن
الحمــد للــه رب العاملــن والثمــن األول مــن ســورة البقــرة.
وعندمــا ينتهــي .يقــرؤون فاتحــة القــرآن والدعــاء ثــم يف
األخــر تــوزع أطبــاق التمــر واللــن عــى الحارضيــن
وبعدهــا يتوجــه الحافظــون والســالكون للــدوران يف
أرجــاء البلــدة.
وبينــا هــم يتجولــون يف القــر يدخلــون البيــوت التــي
تكــون يف طريقهــم وأصحــاب هــذه البيــوت يقدمــون لهــم
مــا يوجــد عندهــم مــن( :بيــض -شــعري وخبــز) وغريهــا ،ويف
األخري يطهى ما قدم لهم ويوزع عىل ختمة القرآن ومن كان

معهم .أما يف منطقة توات الوسطى وأثناء عملية التجوال
يف البلــدة أو القــر يــردد الــكل مجموعــة مــن املدائــح
والقصائد الدينية بعضها بالفصحى والبعض األخر العامية
ومن بني األماكن التي يزورونها يف زاوية كنتة (درب الرشفا)
ثم بعدها يتوجهون لزيارة القصبة العتيقة ثم يذهبون لزيارة
(الــدار الكبــرة) ثــم بعدهــا (دار الروضــة) وهــو مــكان قــرب
املقــرة ويســمى باســم القبــة أو الروضــة وعندمــا يقرتبــون
مــن املقــرة يــرددون :يــا رجــال البــاد أعطونــا الفاتحــة ١٢ففــي
هــذا البيــت هــم يطلبــون مــن أهــل البــاد أن يدعــوا لهــم اللــه
ســبحانه وتعــاىل بــأن يرحمهــم ويعفــو عنهــم .وبعدمــا ينتقلوم
إىل جامع سيدي عبد القادر ومنه تنت العودة إاى املنازل
ليجد السالكون والحافظوم موائد الطعام بانتظارهم .وأول
قصيــدة تقــال عنــد الخــروج مــن املســجد يف بدايــة عمليــة
التطــواف هــي قصيــدة أول مــا يتــى عــي.
ويف األخــر يعــود الحافظــون والســالكون مــن الطوفــان
يجــدون النــاس واهلهــم ينتظرونهــم ،ويســلمون لهــم بعــض
الهدايــا والنقــود.
ثانيــا :أغــاين الختــان :تســمى ظاهــرة الختــان مبنطقــة
تــوات الوســطى بالزيانــة ويســمى الطفــل (ملريــن) ويحــر
هــذا الطفــل ويلبســونه عبــاءة بيضــاء فضفاضــة ،ويضعــون
لــه يف رقبتــه الحجابــات ،ثــم يــؤىت ويوضــع أمــام الرجــل الذي
يقــوم بعمليــة الختــان ويســمى الزيــان ويوضــع الطفــل عــى
قاعــدة الهــون وتوضــع يف فــم الطفــل بيضتــان طازجتــن
مقرستــن لتجنــب بــكاء الطفــل القــوي ،وتغمــض لــه عينيــه
ويشــد شــدا جيــدا حتــى ال يتحــرك مــن موضعــه ويقطــع
الزيــان املوضــع املحــدد للقطــع ثــم يضــع بعــد ذلــك الحنــاء
املطحونــة عــى مــكان الجــرح ،ويف اللحظــة نفســها تزغــرد
النســوة .ثــم يكررهــا عــدة مــرات ويؤخــذ الطفــل إىل فراشــه
وتبقى معه أمه أو خالته لتخدمه بكل ما يلزمه والختان يقام
يف تــوات الوســطى عــادة عندمــا يكــون حفــل زفــاف أو عنــد
عــودة الحجــاج مــن الحــج وال زالــت إىل اآلن تلــك الظاهــرة
الطيبــة لعــدد كبــر مــن األطفــال.
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عــر والثالــث عــر للهجرة،دراســة تاريخيــة مــن خــال الوثائــق
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ســعيدي حــكار“ :كتــاب مجموعــة القصائــد واألدعيــة “منشــورات
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د .يحيــى بوعزيــز – مجلــة الث ــقافة العــدد .63
الزاويــة النموذجيــة يف األلفيــة الثالثــة  -األســتاذ .موهــوب نــارص
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مــاي 2000م

واقع الزوايا اليوم – محمد املأمون مصطفى القاسمي الحسني
 -محــارضة ألقيــت يف امللتقــى الوطنــي األول للزوايــا بــأدرار.
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وهــي كلمــة أمازيغيــة األصــل ــتطلق يف أغلــب مناطــق تــوات عــى
الكتاتيــب التــي يعلــم الصبيــة فيهــا القــرآن الكريــم ومبــاديء اللغــة
العربيــة .
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أستاذ يف كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية ،جامعة البليدة  2عيل لونييس الغفرون

املقدمة

إن اليشء الذي أثار انتباهي وأنا أستمع وأنصت إىل تالوة
اإلمــام يف صــاة الرتاويــح ،مــا كان يتلــوه مــن آيــات قرءانيــة
تثــر انتبــاه مــن يفكــر ويتأمــل فيــا آلــت إليــه هــذه األمــة مــن
تشــتت وضيــاع...
كان اإلمــام يقــرأ مــن ســورة “املائــدة” ،حتــى أىت عــى
َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ
﴿و ِمـ َ
قولــه عــز وجــلَ :
ارىــآ أخذنــا
ذليــن قالــوا إِنــا نص
ـن ا ِ
َ
ـروا ْ ب ـ ِه فَأ ْغ َريْنَــا بَيْنَ ُهـ ُ
َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ًّ ِّ َّ ُ ِّ ُ
ـم
ِم ْيثاقهــم فن ْســوا حظــا ممــا ذ ْكـ ِ
َ َ ََ َْ
او َة َو َ ْ َ
ال َعـ َ
ـآء الىَــا يَـ ْ
ـد َ
ـوف يُـنَـبِّـــئُ ُه ُم
ـومِ ال ِقيام ِة وسـ
الغضـ َ ِ
ْ
َ
َ ُ ْ
ُ
الل َّ بِ َمــا كنوا يَصنَ ُعــون( ﴾)14ثــم تابــع اإلمــام تالوتــه لنفس
السورة ،ثم أىت عىل الحديث عن اليهود فقرأ قوله تعاىل:
ْ َُ ُ ْ
ََ َ
َُ ُ
ـود يَـ ُ
ـد ا َ ْ ُ َ ٌ ُ َّ َ َ ْ
يهــم ول ِعنــوا
ـت ايلهـ
ِ
﴿وقالـ ِ
هلل مغلولــة غلــت اي ِد ِ
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ َ ُ ُ َْ َ
ــف ي َ َش ُ
ــآء
ان ين ِفــق كي
بِمــا قالــوا بــل يــداه مبســوطت ِ
َ َ َ َ َ َّ َ ً ِّ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ َ
َّ ِّ َ ُ ْ َ ً
ـزل إِلك ِمــن ربـــك طغيانا
ول ِ
ييــدن َ ْك ِثــرا منهــم مآ أنـ ِ
ال ْغضَ
ــم الْ َع َ
ــآء الَىــا يَــومِْ
ــرا َوأل َقيْنَــا بَيْنَ ُه ُ
َِ
ــد َ
َو ُك ْف ً
او َة َو ْ َ
َْ َََ ُ ََْ َ َ
ْ َ َ
امـة ُكَّ َمــآ أَ ْوقَ ُدوا ْ نَـ ً ِّ ْ َ
ـع ْون
ـرب أطفأها اهلل ويسـ
ال ِقي ِ
ـارا للحـ ِْ
َ ْ َ َ ً َ ُ َ ُ ُّ ُ ْ
ــد َ
ين﴾( .املائــدة
ِف االر ِض فســادا واهلل ال ِ
يــب المف ِس ِ
اآلية  .)64ملا أىت عىل تالوة هذه اآليات املحكامت ،رشد
عقــي وراء أرسار اللــه عــز وجــل يف كتابــه العظيــم.
إن الــيء الــذي أخــذ مــن تفكــري هــو :كيــف أضفــى
اللــه عــز وجــل عــى اليهــود والنصــارى ،وصفــا غريبــا يتمثــل
يف الــراع املســتحكم فيهــم ،إىل درجــة أنــه رصاع أبــدي
ـومِ الْقيَ َ
﴿الَىــا يَـ ْ
امـ ِة﴾ يف وقــت ،انــرف فيــه هــذا الــراع
ِ
ِ
إىل املســلني ال إىل غريهــم؟ بــل عكــس ذلــك متامــا ،إنــه
ال توجــد فــرة مــن فــرات تاريــخ الــراع“ ،الــراع العــريب
اإلرسائيــي” واليهــود يف أحســن حــال وأوفــر حــظ ،مثــل

هــذه الفــرة التاريخيــة ،وهــو مــا يحملنــا أن نتســاءل طارحــن
اإلشــكالية التاليــة:
كل مــن اليهــود
“هــل كان طــرح القــرءان الكريــم لصفــات ٍّ
أو النصارى طرحا متعلقا بهم كـ”جنس” ،أو كسلوك ومنهج
تفكري؟؟؟.
هــذه هــي اإلشــكالية التــي أرقتنــي وحملتنــي لطــرح
املو ضــوع

أوال :مكانة سورة الفاتحة من القرءان الكريم

لقــد بلغــت ســورة الفاتحــة أن تعادلــت مــع القــرءان العظيــم،
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً ِّ َ ْ َ َ
ـان
حــن قــال تعــاىل﴿ :ولقــد ـ اتينــاك ســبعا مــن المثـ ِ
َ ُْ َْ َ
ان الْ َعظ َ
يــم﴾ (الحجــر اآليــة  )87وذهــب معظــم
والقــرء
ِ
املفرسين إىل :أن “السبع املثاين” هي سورة الفاتحة ،بناء
عىل ما أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده عن أيب هريرة ريض
اللــه عنــه أن النبــي  قــال يف شــأن ســورة الفاتحــة“ :هــي
أم القــرءان ،وهــي الســبع املثــاين ،وهــي القــرءان العظيــم”.1
ال شــك أن ســورة الفاتحــة مــن القــرءان الكريــم مكانــة
عظيمــة ،فهــي تعــادل القــرءان بأكملــه ،بنــص الحد يــث
املتقدم ،وأخرج اإلمام أحمد أيضا ـ ضمن جزء من حديث
ل ريض الله عنه أن رسول الله 
ـ عن أيب سعيد بن امل ُ َع ّ
قــال لــه“ :ألعلمنــك أعظــم ســورة يف القــرءان قبــل أن تخــرج
مــن املســجد ،قــال فأخــذين بيــدي ،فلــا أراد أن يخــرج مــن
ـت :ألعلمنــك أعظــم
املســجد قلــت يــا رســول اللــه إنــك قلـ َ
سورة يف القرءان قال نعم ،قال“ :الحمد لله رب العاملني،
هي السبع املثاين ،والقرءان العظيم الذي أوتيته” .2هكذا
رواه البخــاري عــن ُمسـدَّد وعــي بــن املدينــي ،كالهــا عــن
يحــي بــن ســعيد القطــان.
جملة كرياال

يناير ٢٠١6
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وأخــرج اإلمــام البخــاري يف فضائــل القــرءان عــن أيب
ســعيد الخــدري ريض اللــه عنــه أن ال ُّرقيــة التــي رقــى بهــا
صحابــة رســول اللــه الرجــل اللديــغ كانــت ســورة الفاتحــة،
حيث تقول الرواية “فلام رجع ـ أي الرجل الذي توىل الرقية
ـ قلنــا لــه أكنــت تحســن الرقيــة أو كنــت ترقــى؟؟ قــال ال ،مــا
رقيــت ّإل بــأم الكتــاب”.3
ذكــر اإلمــام الفخــر الــرازي يف مقدمــة كتابــه “مفاتيــح
الغيــب” أو “التفســر الكبــر” متعرضــا إىل أرسار ســورة
الفاتحــة فقــال مــا نصــه“ :اعلــم أنــه م ـ ّر عــى لســاين يف
بعــض األوقــات أن هــذه الســورة الكرميــة ميكــن أن يســتنبط
مــن فوائدهــا ونفائســها عــرة آالف مســألة” ،ثــم اســتفاض
اإلمام يف رشح معانيها وأرسارها إىل أن استوعب يف ذلك
املجلــد األول كامــا والــذي يحتــوي عــى  282صفحــة.4
فأنــت تالحــظ عزيــزي القــارئ أن ســورة الفاتحــة هــي الســورة
الوحيــدة التــي اختزلــت كل معــاين القــرءان العظيــم يف
بضعــة أســطر ،لقــد تضمنــت جوهــر القــرءان ولبــه ،بذلــك
تكــون ســورة الفاتحــة صــورة مجهريــة مصغــرة آالف أو ماليــن
املــرات لــكل مــا يف هــذا العــامل ،ويف كل القــرءان الكريــم.
اتفــق الفقهــاء أن الفاتحــة هــي الســورة الوحيــدة التــي ال
تجوز الصالة إلّ بها ،وتقرأ وجوبا يف جميع الركعات ،5وهي
ت ُقرأ أقل يشء بني اليوم والليلة سبعة عرش مرة ،وذلك يف
الصلوات املفروضة ،فضال عن السنن والنوافل.
لقــد ورد يف الســنة مــا يــدل عــى عظــم قيمتهــا وقيمــة
مكانتهــا يف الصــاة حتــى ســميت باســمها ،وهــي مــن بــاب
قــر الصفــة عــى املوصــوف ،وهــو أعظــم أنــواع البالغــة يف
بــاب القــر ،مثــل قولنــا “إمنــا اإلســام عمــر” ،وهــو أن تقــر
اإلســام كلَّــه يف شــخص عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه عنــه،
وكذلــك حــن ســمى اللــه عــز وجــل ســورة الفاتحــة بـ”الصــاة”
وقرصهــا عليهــا ،معنــى ذلــك أن جوهــر الصــاة كلــه يف
الفاتحــة ،وهــو مــا رواه أبــو هريــرة يف الحديــث القــديس
ـمت الصــاة
عــن اإلمــام مســلم أن اللــه عــز وجــل قــال“ :قسـ ُ
بينــي وبــن عبــدي نصفــن ،فنصفهــا يل ونصفهــا لعبــدي،
ولعبــدي مــا ســأل ،إذا قــال العبــد “الحمــد للــه” قــال اللــه
حمــدين عبــدي ،وإذا قــال “الرحمــن الرحيــم” ،قــال اللــه
ي عبــدي ،وإذا قــال “ملــك يــوم الديــن” ،قــال اللــه
أثنــى ع ـ َّ
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م َّجــدين عبــدي ،وإذا قــال “إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني”،
قــال هــذا بينــي وبــن عبــدي ولعبــدي مــا ســأل ،فــإذا قــال
“اهدنــا الــراط املســتقيم رصاط الذيــن أنعمــت عليهــم
غــر املغضــوب عليهــم وال الضالــن” قــال هــذا لعبــدي
ولعبــدي مــا ســأل”.
وجــاء يف تفســر الدكتــور عبــد اللــه شــحاته“ ،أن مــكان
الفاتحة من الصالة قسامن ،قسم يتوجه العبد بالثناء عىل
الله ،وقســم يدعو فيه ربه بطلب الصالح والهدى لنفســه،
وهــو مــا جــاء يف الحديــث الســابق ،ثــم قــال“ :فكانــت
الفاتحــة يف اإلســام مجمــع أشــعة تنــر بضوئهــا كل يشء،
فيــزداد يقينــا وإميانــا ،وهــي نشــيد إلهــي يــردده املؤمــن كلــا
وقــف بــن يديــه يف الصــاة.6

ثانيا :املحار الكربى لسورة الفاتحة

ميكــن أن نقســم املحــاور الكــرى لســورة الفاتحــة إىل عــدة
محــاور
•محــور الحمــد والشــكر والثنــاء للمــوىل عــز وجــل عــى
الهدايــة أوال ،ثــم الخلــق واإليجــاد.
•محــور الوحدانيــة واأللوهيــة والصفــات الكامليــة للــه عــز
وجــل املوجــودة يف كل القــرءان.
•محــور الشــكر والتفضــل وطلــب الهدايــة وفــق املنهــج
الصحيــح والطريــق الحــق ،والــذي هــو منهــج الرســول
وصحابتــه الكــرام ،ال منهــج اليهــود وال النصــارى.
•وهــي يف مجملهــا عبــارة عــن العهــد وامليثــاق الغليــظ
الذي أخذه الله عز وجل عىل املسلم ،حني أق َّر عىل
نفسه بعبوديته وربوبيته ،وناشده الهداية والسري عىل
الطريق املستقيم.
قال الشيخ “محمد رشيد رضا” إن اشتامل أم القرءان
فصــل فيــه مــن أصــول هدايتــه الكلية ،فقال:
عــى مجمــل مــا ِّ
إن ما نزل القرءان ألجله خمسة أمور كلية ،أحدها التوحيد،
إلن الناس كانوا كلهم وثنيني إال قليال ،ثانيها وعد من أخذ
به وتبشــره بحســن املثوبة ،ووعيد ملن مل يأخذ به وإنذاره
بســوء العقوبــة ،والوعــد يشــمل مــا لألمــة ومــا لألفــراد ،فيعــم
نعــم الدنيــا واآلخــرة وســعادتهام ،والوعيــد كذلــك يشــمل
نقمهــا وشــقائهام ،فقــد وعــد اللــه املؤمنــن باالســتخالف
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يف األرض ،والعزة والسلطان والسيادة ،وأوعد املخالفني
بالخزي والشــقاء يف الدنيا ،كام وعد بالجنة وأوعد بالنار،
ثالثهــا العبــادة التــي تحيــي التوحيــد يف القلــوب وتثبتــه يف
النفــوس ،رابعهــا بيــان ســبيل الســعادة وكيفيــة الســر فيهــا،
املوصل إىل نعم الدنيا واآلخرة ،خامسها قصص من وقف
عنــد حــدود اللــه تعــاىل وأخــذوا بأحــكام دينــه ،وأخبــار الذيــن
تعــدوا حــدوده ونبــذوه ظهريــا ،ألجــل االعتبــار ومعرفــة ســنن
اللــه يف البــر.7
قــال الشــيخ “محمــد رشــيد رضــا” إن الفاتحــة مشــتملة
ُصــل يف القــرءان ،حتــى مــن األخبــار التــي
عــى إجــال مــا ف ِّ
هــي مثَـ ٌـل للذكــرى واالعتبــار ،وينبــوع العظــة واالســتبصار،
وأخبــار القــرءان كلهــا تنطــوي يف إجــال هــذه اآليــات .ثــم
يقــول“ :لقــد أحــال املــوىل عــز وجــل عــى معلــوم أجملــه يف
وفصلــه يف ســائر القــرءان بقــدر الحاجــة ،فثالثــة
الفاتحــة،
َّ
أربــاع القــرءان تقريبــا قصــص وتوجيــه لألنظــار إىل االعتبــار
بأحوال األمم يف كفرهم وإميانهم وشقاوتهم وسعادتهم ،وال
يشء يهدي اإلنسان كاملَثُالت والوقائع ،فإذا امتثلنا األمر
واإلرشــاد ونظرنــا يف أحــوال األمــم الســالفة وأســباب علمهــم
وجهلهــم وقوتهــم وضعفهــم وعزهــم وذلهــم ،وغــر ذلــك مــا
يعــرض لألمــم ،كان لهــذا النظــر أثــر يف نفوســنا يحملنــا عــى
حســن األســوة واالقتــداء بأخبــار تلــك األمــم فيــا كان ســبب
الســعادة والتمكــن يف األرض ،واجتنــاب مــا كان ســبب
الشــقاوة أو الخــراب أو الدمــار.8
إذا كان األمــر ـ بنــاء عــى مــا أىت بــه الشــيخ “محمــد
رشــيد رضــا” ـ يتعلــق باليهــود والنصــارى ،ومــا يشــملهم مــن
تحر يــف للكتــب الســاوية ،ونخــص بالذكــر الخصا ئــص
الدنيئــة التــي أىت عــى ذكرهــا املــوىل عــز وجــل عــن اليهــود،
مــن غــدر ومكــر وخــداع ،وإيقــاد فــن بــن النــاس وعداوتهــم
للمؤمنــن ،هــي مختزلــة يف قولــه تعــاىل“ :املغضــوب
عليهــم” ،ومــا أىت أيضــا عــى ذكــره القــرءان عــن النصــارى
مختــزل يف قولــه “الضالــن” ،إذا كان األمــر كذلــك ،هــل
ـرح القــرءان لصفــات اليهــود أو النصــارى متعلق ـ ًة
كان طـ ُ
بهــم كـ”جنــس” ،أو كمنهــج تفكــر وســلوك دينــي واجتامعــي
واقتصــادي وســيايس؟؟؟ هــذا هــو الســؤال الــذي يتعــن
طرحــه ،وهــو مــا ســنتطرق إليــه الحقــا.

ثالثا :محور “املغضوب عليهم” و“الضالني”

لقــد جــاء يف كتــاب “أضــواء البيــان” يف إيضــاح القــرءان
بالقــرءان للشــيخ محمــد األمــن الشــنقيطي يف تفســر قولــه
تعــاىل“ :غــر املغضــوب عليهــم وال الضالــن” قــال جامهــر
مــن علــاء التفســر“ :املغضــوب عليهــم” هــم اليهــود،
و”الضالــن” هــم النصــارى ،وقــد جــاء الخــر عــن ذلــك
عــن رســول اللــه  مــن حديــث عــدي بــن حاتــم ريض اللــه
عنــه فيــا أخرجــه الرتمــذي يف تفســر القــرءان“ :9واليهــود
والنصارى ،وإن كانوا ضالني ومغضوبا عليهم جميعا ،فإن
خص به اليهود ،وإن شاركهم النصارى فيه ،ألنهم
الغضب ّ
(أي اليهــود) يعرفــون الحــق وينكرونــه ويأتــون الباطــل عمــدا،
ـص صفاتهــم ،والنصــارى جهلــة ال يعرفــون
فــكان الغضــب أخـ َّ
الحــق ،فــكان الضــال أخــص صفاتهــم.
وعــى هــذا فقــد تبــن أن اليهــود قــال فيهــم اللــه تعاىل:
“فبــاءوا بغضــب عــى غضــب” (البقــرة اآليــة  )90وقال فيهم
َ ٍّ ِّ َ َ َ ُ َ ً
ُ ْ َ ُ َ
ُ
ـة ع َ
ند
أيضــا﴿ :قــل هــل انبِّـــئُكم بِـ
ـر من ذالِــك مثوبـ ِ
َ َّ َ َ ُ ُ َ
َ َ َْ َ َ َ َ
َََ
ـل ِمنْ ُهـ ُ
الل َّ مــن لعنــه
ـردة
ـم ال ِقـ
الل َّ َوغ ِضــب عليـ ِه وجعـ
ِ
َ
ُ
َ ْ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ٌّ َّ َ ً َ َ ُّ
َ
َ
ازيــر وعبــد الطاغــوت أو ِلــك ش مكنــا وأضــل
والن ِ
َ
َ
َّ
َ
يل(( ﴾)60املائــدة اآليــة  .)60وقــد تبــن
ـب
عــن ســوآ ِء السـ ِ
ِ
ُ ْ
أيضــا أن “الضالــن” هــم النصــارى ،لقولــه عــز وجــل﴿ :قــل
ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ َ
َ َُْ
َ َْ َ
ـل الكتَ
ـق َوال
ـاب ال تغلــوا ِف ِدي ِنكــم غــر الـ
ـ
يآ أهـ
ِ
َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ َّ ُّ ْ
َْ ُ
ـل َوأَ َضلُّــوا ْ َكثــراً
تت ِبعــوا أهــوآء قــومٍ قــد ضلــوا ِمــن قبـ
ِ
ـوآ ِء َّ
َو َضلُّــوا ْ َعــن َسـ َ
يل(( ﴾)77ســورة املائــدة).10
ـب
ـ
الس
ِ
ِ
قــال الشــيخ “رشــيد رضــا” يف شــأن“ :ا لــراط
املســتقيم” هــو الطريــق املوصــل إىل طريــق الحــق ،ولكنــه
تعــاىل مــا بينــه بذلــك ،هــو مــا بينــه يف مثــل ســورة العــر،11
وإمنــا بينــه بإضافــة إىل مــن ســلك هــذا الــراط.
محــور التنصيــص عــى منهــج املنحرفــن مشــرا إىل
فئتــن كبريتــن مــن فئــات هــذا العــامل الكبــر ،وبــدأ بفئــة
“املغضــوب عليهــم” وهــم اليهــود ،ثــم ع ـ ّرج عــى الفئــة
الثانيــة ،وهــي فئــة “الضالــن” والذيــن هــم النصــارى.12
أمــا الدكتــور عبــد اللــه شــحاته فهــو مل يقــر الغضــب
والضــال عــى اليهــود والنصــارى ،وقــد جــاء يف تفســره مــا
يــي“ :إن الــراط املســتقيم هــو اإلســام ،عــى مذهــب
ابــن عبــاس ،وقــال اإلمــام عــي هــو كتــاب اللــه تعــاىل ،وقــال
جملة كرياال
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أبــو العاليــة الــراط هــو الطريــق ،واملعنــى :وفِّقنــا إىل طريق
الرسول  Hوصاحبيه من بعده أيب بكر وعمر ،ورصاط الذين
أنعمــت عليهــم بطاعتــك وعبادتــك مــن املالئكــة والنبيئــن
﴿ول َ َ
والصديقــن والشــهداء والصالحــن ،قــال تعــاىلَ :
ــو
َ َّ ُ َ ُ
َ ُ َ
َ َ َ َ ْ ً َّ ُ ْ َ َ َّ
ـم َوأشــد
ـه ْم ف َعلــوا َمــا يُوعظــون بِـ ِه لــان خــرا لهـ
انــ
َْ
َّ ُ َّ َ ْ
َ ً َّ َ ْ َ ُ
ِّ
َ
ً
ً
ً
تث ِبيتــا ( )66وإِذا لتيناهــم مــن لنــآ أجــرا ع ِظيمــا
َ َ ْ ُّ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ً ُّ ْ َ ً
ــع
( )67ولهديناه ُــم ِصاطــا مســت ِق َيما ( )68ومــن ي ِط ِ
اهلل َو َّ ُ َ َ َ َ َ َ
َ
ـم ُ
اهلل َعلَيْهــم ِّمـ َ
ـن أ ْن َعـ َ
ذليـ َ
ـن
الرســول فأ ْو ِلــك مــع ا ِ
ِ
َ َ ُّ
َ َ ِّ ِّ
ــه َدآء َو َّ
الش َ
الصال َ
ــن َو َح ُس َ
َّ
ــن
الصدي ِقــن و
انل ِبي ِئــن و
ِ
ِِ
ْ
ََ
َُْ َ َ ً
َ َ َ ْ ُ َ
هلل
هلل َوكفىــا بِاا ِ
أو ِلــك ر ِفيقــا ( )69ذالِــك الفضــل ِمــن ا ِ
َعل ً
يمــا (( ﴾)70ســورة النســاء).13
ِ
ويــرى األســتاذ شــحاته أن“ :املغضــوب عليهــم” هــم
الكافــرون ،أو كل مــن غضــب عليــه اللــه بالســلب بعــد
العطــاء ،أو النكــوص بعــد االهتــداء.
و”الضالــون” هــم املنافقــون الحائــرون املــرددون بــن
إميانهــم الظاهــر وكفرهــم الباطــن ،أو كل مــن ضــل عــن طريــق
الحــق.
طوائــف النــاس أمــام الحــق ثالثــة ،وقــد تعــددت أقــوال
املفرسيــن يف بيــان معنــى املن َّعــم عليهــم ،واملغضــوب
عليهــم والضالــن ،والــذي نــراه:
إن املن َّعم عليهم :هم املؤمنون الصادقون
واملغضوب عليهم :هم الكافرون الجاحدون
والضالون :هم املنافقون الخائنون
ودليــل ذلــك مــا ورد يف افتتــاح ســورة البقــرة وهــي
الســورة األوىل بعــد الفاتحــة ،وقــد صنفــت النــاس أمــام
الحــق إىل ثالثــة أقســام.
املؤمنــون :وقــد تحدثــت عنهــم يف أربــع آيــات (اآليــات
 02ـ )05
الكافرون :وقد تحدثت عنهم يف آيتني (اآلية  06ـ )07
املنافقــون :وقــد تحدثــت عنهــم يف الســورة يف ثــاث
﴿و ِم َ
عــرة آيــة (اآليــة  08ـ ـ  )20ابتــداء مــن قولــه تعــاىلَ :
ــن
َْ ْ َ
َ ْ َّ ُ ُ َ َّ
َّ
ـر َو َمــا
ـومِ اال ِخـ
هلل وبِالـ
انلـ ِ
ـاس مــن يقــول َءامنــا بِــاا ِ
ِ
َّ َ َ َ ُ ِّ
ُهــم ب ُمومن َ
ك َ ْ
ش ٍء
ــن( ﴾)8إىل قولــه﴿ :إِن اهلل ع
ِ ِِ
قَ ِد ٌ
14
يــر (﴾)20
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رابعا :إشكالية النص بني املصطلح ومضمون الخطاب
القرءاين

إن هــذه النقطــة هــي النقطــة األساســية يف املوضــوع،
باعتبــار مشــكلة الخــاف تتمحــور بــن املبــدأ الــذي يحملــه
النــص القــرءاين ،ومضمــون خطابــه وأهدافــه مــن جهــة ،وبــن
االسم ،أو املصطلح أو لفظ النص املقدس من جهة ثانية،
إن هــذه املشــكلة مشــكلة لصيقــة باملجتمــع اإلســامي يف
القديــم والحديــث ،وهــي مــن أكــر عوامــل االختــاف بــن
املســلمني يف الظــرف الراهــن ،وقــد و َّرثــت هــذه املشــكل ُة
األم ـ َة اإلســامية أزمــة كبــرة ،وأن الكثــر مــا أدخلهــا يف
رصاعــات جانبيــة يعــود إىل هــذا التفكــر بالــذات ،والســبب
األول واألخــر يعــود إىل الجهــل ،ومــا يتفــرع عنــه مــن قابليــة
لالســتعامر عنــد املفكــر “مالــك بــن نبــي” ،وعــدم الوعــي مبا
يخطــط للمســلمني ويحــاك ضدهــم.
إذا تكلمنــا عــن عامليــة القــرءان العظيــم ،وحاكميــة
الترشيــع وأبديتــه ،وجدنــا ذلــك شــيئا حاصــا ومتفقــا عليــه
عنــد معظــم املســلمني إن مل نقــل جميعهــم ،وربنــا العزيــز
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
اك إِال
وجــه خطابــه لنبيــه الكريــم فقــال لــه﴿ :ومــآ أرســلن
َ
َ َّ ً َّ
ـرا َولَكـ َّ
ـاس بَشـ ً
ـن أَ ْكـ َ َ
ـر َّ
ـرا َونَ ِذيـ ً
ـاس ال
انلـ ِ
كآفــة لِلنـ ِ ِ
ِ
ََْ
َ
يعل ُمــون﴾ (ســورة ســبأ آيــة  ،)28مــن هنــا كانــت عامليــة
القــرءان وأبد يــة الترش يــع عقيــدة ال جــدال فيهــا ،وهــو
مــا أكــده الرســول  حــن قــال“ :ال نبــي بعــدي وال أمــة
بعدكــم” ،15معنــى ذلــك أنــه يتعــن وجوبــا تأســيس منهــج
علمــي يقــوم بعمليــة االجتهــاد ،لتوليــد أحكامــا تســتجيب
ملســتجدات الحيــاة ،تقــوم عــى وقواعــد عامــة ومقاصــد
كــرى وأخــرى فرعيــة ،مثــل القيــاس ومــا يتفــرع عنــه مــن
اســتثناءات تقتــي تحكيمهــا وتنزيلهــا عــى الواقــع ،وهــو
مــا أمــر بــه اللــه عــز وجــل بنــص رصيــح ،16وقــام بــه الرســول 
حــن أق ـ َّر االجتهــاد بــن أصحابــه ،ثــم أسســه الصحابــة مــن
بعده ،وسار عىل هديه التابعون وأتبا ُعهم ،والفقها ُء الكبار
مــن األمئــة األربعــة وغريهــم ،بنــاء عــى القاعــدة األصوليــة
القائلــة“ :النصــوص متناهيــة والوقائــع والحــوادث ُمتجـدِّدة،
ويســتحيل أن يفــي املتناهــي بغــر املتناهــي” ،وكل هــذا
يقودنــا إىل النظــر يف غايــات األحــكام وأهــداف ومقاصــد
النصــوص ،وعــدم االحتــكام إيل األلفــاظ واملبــاين ،ألن

رظلا يف يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ثادحأ نم عقي امو ةحتافلا ةروس نيب ةقالعلا

األســاء واملســميات وكذا املصطلحات ،مام تواضع ـ أي
اتفق ـ عليه جميع الناس يف العامل ،ويف مختلف الظروف
واألحوال ،وهي بالنسبة إلينا نحن املسلمني ـ إن مل يحسن
فهمهــا وتوظيفهــا ـ ـ مصــدر مغالطــة ومنزلقــا خطــرا لكثــر مــن
النصــوص املقدســة مــن قــرءان وســنة ،إن مل نفعــل ذلــك
فقــد ح َّجرنــا واســعا ،وأقحمنــا أنفســنا يف متاهــات ال حــر
لهــا ،وحكمنــا عــى أنفســنا بال ُحمــق والســفه ،واتهمنــا كتــاب
ربنــا وترشيعــه بالعجــز والقصــور ،وهــو يشء مســتحيل يف
ترشيــع وضعــي ،فضــا عــن ترشيــع إلهــي.17
سبق أن ذكرت يف املقدمة ،أن الذي أثار انتباهي هو
الحكــم الــذي أضفــاه اللــه عــز وجــل عــى اليهــود والنصــارى،
املتمثــل “يف العــداوة والبغضــاء إىل يــوم القيامــة” ،يف
وقــت ا نــرف فيــه هــذا ا لــراع إىل املســلني ال إىل
غريهــم؟؟ بــل عكــس ذلــك متامــا ،إنــه ال توجــد فــرة مــن
فــرات تاريــخ الــراع“ ،الــراع العــريب اإلرسائيــي” واليهــود
يف أحسن حال وأوفر حظ مثل هذه الفرتة التاريخية ،وهل
كل من اليهود أو النصارى
كان طرح القرءان الكريم لصفات ٍّ
طرحا متعلقا بهم كـ “جنس” ،أو كسلوك ومنهج تفكري؟؟؟.
سبق أن رأينا ،أنه من جملة ما تضمنته سورة الفاتحة،
طلــب الهدا يــة وفــق املنهــج الصحيــح ا لــذي هــو منهــج
الرســول  وصحابتــه الكــرام ،ال منهــج اليهــود وال النصــارى.
الصــدف العجيبــة ـ وال صدفــة يف الوجــود ـ بــل
ومــن ُّ
“ومــن األقــدار اإللهيــة” ،أن ميـ َّر عــى ســمعي رشيــط مســجل
لفضيلــة الدكتــور “راتــب النابلــي” يتعــرض إىل الــراع
الدائــر بــن املســلمني يف الظــرف الراهــن ،واستشــهد بجــزء
من هذه اآلية الكرمية بالذات ،وهي تتحدث عن النصارى،
ْ ًّ
ََ
وأنــاط عمليــة الــراع بقولــه تعــاىل﴿ :فن ُســوا َحظــا ِّم َّمــا
ــم الْ َع َ
ــروا ْ بــ ِه فَأَ ْغ َريْنَــا بَيْنَ ُه ُ
ال ْغ َض َ
ــد َ
ُ ِّ ُ
او َة َو ْ َ
ــآء ِالىَــا
ذك ْ ِ
ـومِ القيَ َ
يَـ ْ
ام ـ ِة﴾ فحكــم نفــس الحكــم عــى هــذه األمــة ،ومل
ِ
ينــط عمليــة العــداوة والــراع يف اآليــة بالنصــارى بعضهــم
ببعــض أو بــن اليهــود ،بــل أناطــه بـ”نســيان الحــظ فيــا ُذكِّــروا
بــه” ،معنــى ذلــك أن املوضــوع ال يتعلــق بجنــس اليهــود أو
كل منهام يف
النصارى ،بل يتعلق بالصفات التي يحملها ٌّ
ذلــك الظــرف التاريخــي ،وهــو نســيان فيــا ُذكِّــروا بــه ،وهــو
مــا حذَّرنــا اللــه عــز وجــل مــن الوقــوع فيــه ،حيــث قــال تعــاىل

َّ
ـن َء َ
امنُــوا أَن َتْ َشـ َ
يف ســورة الحديــد﴿ :أَلَـ ْ
ليـ َ
ـع
ـم يَـ
ـان ل ِ ِ
ِ
ُُ ُُ ْ ْ
ََ َ ََ
َ ْ َ ِّ َ ُ ُ
ـق َوال يَكونــوا
ـزل ِمــن الـ
هلل ومــا نـ
ـ
ك
ل
قلوبهــم ِ ِ
ـر ا ِ
َ ُ ُ ِْ
َْ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ
َ
اال َمــدُ
َ
َ
كتــاب ِمــن قبــل فطــال علي ِهــم
ك ِ
ذليــن أوتــوا ال ِ
َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ٌ ِّ ْ ُ ْ َ ُ َ
اســقون﴾ (الحديــد اآليــة
فقســت قلوبهــم وك ِثــر منهــم ف ِ
 )16ال شــك أن الذيــن أوتــوا الكتــاب مــن قبــل ،هــم اليهــود
والنصارى ،حيث طال عليهم األمد فقست قلوبهم ،وكثري
منهــم فاســقون.
أمــا الدكتــور طــه جابــر العلــوان ،فقــد تحــدث يف بدايــة
كل مــن الواليــات املتحــدة وحلفائهــا
األحــداث ،واحتــال ٌّ
للعــراق ،لقنــاة “الجزيــرة” عــن الــراع الطائفــي واملذهبــي
القائــم بــن العراقيــن ـ ـ وهــو عراقــي الجنســية ـ ـ وأوعــز ذلــك
الرصاع إىل يشء واحد ،وهو أنهم جميعا حملوا كتاب الله
عــز وجــل عــى ظهورهــم حمــا “اســتحامريا” ،ثــم تــا قولــه
َ َ ُ َّ َ ُ ِّ ُ
َّ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ
ـم ي ِملوهــا
حلــوا اتلــوراة ثــم لـ
اليــن
تعــاىل﴿ :مثــل ِ
ْ
َ ْ ُ َ ْ َ ً ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َّ
َ ََ
اليــنَ
ال َمـ
ـ
ـل ِ
ـار ي ِمــل أســفارا بِئــس مثــل القــومِ ِ
ِ
َك َّمث ِ
ْ َ ْ َ َّ
َ ُ َ َْ
َ
َ
َ
ُ
ــدي القــوم الظال ِ ِمــن﴾
هلل واهلل ال يه ِ
ــات ا ِ
كذبــوا بِئاي ِ
(اآلية  ،٥من سورة الجمعة) إن هذه اآلية الكرمية وردت يف
حــق اليهــود خاصــة ،ولكــن الواقــع يحملهــا حمــا عــى جميــع
املســلمني يف العــامل املعــارص ،حيــث الغيــاب الحقيقــي
عــن القيــم واملبــادئ القرءانيــة.
إن الــراع الــذي دام بــن النصــارى قرونــا عديــدة يف
فــرة مــا يســمى بالقــرون الوســطى ،مبوجــب نســيان الحــظ
الــذي ُذكِّــروا بــه ،كــا نصــت بذلــك اآليــة الكرميــة ،قــد انطبــق
علينــا نحــن املســلمنيّ ،إل أ ّن الواقــع يثبــت أننــا جميعــا
تشــملنا عمليــة النســيان فيــا ُذكِّرنــا بــه ،ســواء تعلــق ذلــك
باليهــود أو النصــارى أو نحــن املســلمني كــا ذكــرت!!.
خصنــا اللــه عــز وجــل ـ أمــة خــر األمــم ـ
ولكــن ملــاذا َّ
بالــراع دون غرينــا مــن أمــم األرض قاطبــة؟؟؟ يف وقــت
نجــد فيــه كلًّ مــن اليهــود والنصــارى متآزريــن متحديــن علينــا
يســتغلونا ويذلونــا كــا يشــاءون!!!
إن الجــواب عــى ذلــك بســيط :هنــاك نقطــة جوهريــة
يجــب أن نؤمــن بهــا وهــي تتعلــق مبقصــد مــن املقاصــد
الكــرى لخلــق هــذا الكــون ،وهــو مقصــد االبتــاء عــن طريــق
التفضيــل ،18وهــي أن اللــه عــز وجــل يحاســبنا ـ نحــن أمــة
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محمــد ـ قبــل غرينــا مــن األمــم لعــدة اعتبــارات ،وأهمهــا صفــة
الخرييــة التــي اصطفانــا وحبانــا اللــه عــز وجــل بهــا ،وتتجســد
هــذه الخرييــة يف نقطتــن أساســيتني ،وتتفــرع عنهــا نقطــة
ثالثــة ،وهــي نتيجــة للمقدمتــن الســابقتني ،وهـ َّن باختصــار:
أوال :إنــه ال يوجــد أعظــم تفضيــل واصطفــاء لهــذه األمــة
مثــل ضــان حفــظ كتــاب ربهــا مــن التحريــف والتضليــل،
كــا وقــع لألمــم الســابقة ،ـ وهــو مــا تجاهلتــه هــذه األمــة ومل
ت ُقدِّره حق التقدير ـ إن هذا التفضيل والتكريم ،ال يعرف وال
يقدر قيمته إال من عرف حقيقة وعظمة قيمة الكتاب الذي
بــن أيدينــا ،ثــم قــارن ذلــك بضيــاع غرينــا مــن األمــم الســابقة،
وهذا موضوع واســع ال ميكن االســتفاضة فيه أكرث مام قيل
فيــه ،وعمليــة االصطفــاء مــن اللــه عــز وجــل يجــب أن يقابلهــا
اعــراف وتقديــر وشــكر منــا ،يتجــى يف تطبيقــه والعمــل بــه،
أ َّمــا هجرانــه وعــدم تطبيقــه يســاوي حملــه حمــا اســتحامريا،
كــا حكــم بذلــك الدكتــور “طــه جابــر العلــواين” !!! .فــإن
نتيجــة ذلــك عقوبــة صارمــة مــن رب العــزة ،نراهــا ونعيشــها
يوميــا يف مجتمعاتنــا اإلســامية ،متمثلــة يف حــروب طائفيــة
ومذهبية تحصد األرواح يوميا بالعرشات وأحيانا باملئات.
ثانيــا :إن الخرييــة التــي اصطفانــا وحبانــا اللــه عــز وجــل
بهــا ،تتمثــل يف قانــون صعــب وصــارم ،وهــو قانــون “األمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر” ،إن الخرييــة التــي اصطفــى
بهــا اللــه عــز وجــل اليهــود يف فــرة مــن فــرات التاريــخ ،تتمثــل
يف النبــوة وامللــك اللذيــن كانــا فيهــم ،وهــو مــا رصح اللــه عــز
وجــل بــه يف عــدة مناســبات ،ثــم جــاء رصيحــا عــى لســان
نبيهــم مــوىس ،حــن أمرهــم أن يدخلــوا األرض املقدســة
التــي كتــب اللــه لهــم ،ويف ذلــك يقــول اللــه عــز وجــل عــى
َ َ ْ ْ ُ ُ ْ
َ ْ َ َ
َ
ــال ُم َ
وســىا ِلق ْو ِمــ ِه يا قــومِ ِاذكــروا
لســان نبيــه﴿ :وإِذ ق
َ
ْ َ
َ َْ ُ ُ ْ َ َ َ
ُ ُ َ َ َ َ ََ ُ
نبئــآء وجعلكــم
هلل عليكــم ِإذ جعــل ِفيكــم أ
نِع َمــة ا
ِ
ِ
ُّ ُ ً َ َ َ ُ
ـم يُــوت أَ َحـ ً
ـن الْ َعالَمـ َ
اكــم َّمــا لَـ ْ
ـدا ِّمـ َ
ـن()20
ملــواك وءات
ِ
ِ
َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ
ََ َ ُ َ ُ
كــمْ
ـي كتــب اهلل ل
ياقــومِ ادخلــوا االرض المقدســة الـ ِ
َ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
َ
اسيــن(﴾)21
ـاركم فتنق ِلبــوا خ ِ ِ
وال ترتــدوا علىــآ أدبــ ِ
(ســورة املائــدة).
َّإل أن اللــه عــز وجــل ســحب منهــم هــذا االصطفــاء
وأبعــده عنهــم ،وعوقبــوا باللعــن حــن تخلــوا عــن قانــون
ومبــدأ “األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر” ،وقــد جــاء
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َ ََ ُ ْ
ذلــك رصيحــا يف قولــه تعــاىل﴿ :لُع َ
ذليــن كفــروا
ــن ا ِ
ِ
َ ََ
َ
َ ُ َ
ْ
َ
َ
ْ َ
َ
ــن
ــي ِإسآءِيــل علىــا لِس ِ
ِمنــم ب ِ
ــان داوود و ِعيــى اب ْ َِ
ْ
ْ
َْ َ َ َ
َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ُ
ـدون( )78كنــوا ال
ـم ذالِــك بِ َمــا َع َصــوا وكنــوا يعتـ
مريـ
َ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
ـر فعلــوه ِليــس مــا كنــوا يفعلــون
يتناهــون عــن منكـ ٍ
( ( ﴾)79ســورة املا ئــدة).
إن موضــوع “األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر” هــو
العصــب الرئيــي الــذي بــه تُقـ َّوم األمــم والحضــارات ،وهــو
معيــار بنائهــا وســقوطها ،وهــو مــن العوامــل األساســية الــذي
مينــح االســتقرار للدولــة اإلســامية كــا ســرى الحقــا ،ومل
ت ُفضَّ ــل هــذه األمــة عــى غريهــا مــن األمــم إال بــه ،كــا نصــت
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ
ـاس
هــذه اآليــة الكرميــة ﴿كنتــم خـ
ـر أمــ ٍة اخ ِرجــت لِلنـ ِ
ُْ َ َُ ُ َ
َََْ ْ َ
َ ُ ُ َ
َ
ون بال ْ َم ْع ُ
ــر وتو ِمنــون
ــر ِ
تامــر ِ
ــن المنك ِ
وف وتنهــون ع ِ
هلل﴾ (جــزء مــن اآليــة  110مــن ســورة آل عمــران) وهــو مــا
بِــاا ِ
ســنتعرض إليــه بــيء مــن التفصيــل يف مكانــه.
ثالثــا :هنــاك قاعــدة ُســننيه وفقهيــة تقــول“ :ال ُغنــم
بالغُرم” ،وفحوى هذه القاعدة أن اإلنسان يف هذه الحياة
بقــدر مــا ميكــن أن يســتفيد مــن مكاســب ،عليــه أن يتحمــل
مقا بــل تلــك املكا ســب غرا ئــم وتبعــات ،وأحســن مثــال
لذلــك ،مســألة الرشاكــة بــن املتعاملــن االقتصاديــن،
هنــاك قانــون طــردي وعكــي يخضــع لــه الرشكاء ،فاإلنســان
بقــدر مــا يغنــم ،إذا كان هنــاك ربــح ،عليــه أن يغــرم إذا كانــت
هنــاك خســارة ،وهــذه العالقــة الطرديــة العكســية حاكمــة
عــى جميــع شــؤوننا االجتامعيــة يف هــذه الحيــاة ،ليــس
هنــاك اصطفــاء دون مقابــل ،وهــي ســنة إلهيــة وقانــون
كل مــن يحظــى بــأي نــوع مــن أنــواع
مــن قوانينــه يف الكــونُّ ،
االصطفــاء ،عليــه أن يقــدم مقابــل ذلــك االصطفــاء مثنــا
يُق ـدَّر بقيمــة ذلــك االصطفــاء ،فإنــه ال ميكــن أن يكــون يف
ترشيــع اللــه عــز وجــل اصطفــاء جنــي أو عرقــي ،بــل وحتــى
أممــي كــا يــرى كثــر مــن النــاس ،وهــو تأكيــد للفكرة الســابقة
املتعلقــة بالخرييــة ،قاعــدة “األمــر باملعــروف والنهــي عــن
املنكــر” ،ولنــا يف ذلــك كثــر مــن األمثلــة ،إن اللــه عــز وجــل
أكــرم نســاء النبــي بعــدة امتيــازات ،ثــم جعــل مقابــل تلــك
االمتيــازات رضيبــة تدفــع مقابــل ذلــك ،وأنــزل اللــه عــز وجــل
ُ
َ ْ َّ
ـآء َّ
يف ذلــك قولَــه تعــاىل﴿ :يَان ِ َسـ َ
ات ِمنك َّن
انلـ
ـي ِء مــن ي ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ ْ ْ
ب َف َ ُّ َ ِّ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ
ـن َوكن
ِ ِ
احشـ ٍة مـبـــين ٍة يضاعــف لهــا العــذاب ِضعفـ ِ
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ُ َّ
ً
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الل َّ ي ِســرا(َ )30وم َــن يقنــت ِمنكَــن ِ ِ
ذالِــك ع ِ
ُّ
ْ َْ
ْ َ َ َ َّ َ ْ
ََْ ْ َ
ُ
ـن َوأعتَدنــا
الًــا نوتِ َهــآ أجرهــا مرتـ
َو َرسـ ِ ِ
ـول َوتعمــل ص ِ
َ ْ ِ ُ َّ َ ََ
ل َ َهــا ر ْزقًــا َكر ً
ــآء َّ
يمــا( )31يَان ِ َس َ
ــد
انل
ــي ِء لســن كأح ٍ
ِ
ِ
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ـول َفيَ ْط َمـ َ
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ـن النِّ َ
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ِّمـ َ
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ـ
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ـ
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ِ
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ِ
ِ
ْ
ْ
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ْ ً
ََ ْ َ
ـن قَـ ْ
ـر ٌض َوقُلـ َ
ذلي ف قَلبـ ِه َمـ َ
ـرن ِف
ـوال َّمع ُروفــا( )32وقـ
ا ِ ِ ِ
َ
ْ
ُ
َ
ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ ْ
ـن َتـ َ ُّ
ـر َج الَا ِهل َّي ـ ِة االولىــا َوأقِ ْمــنَ
جـ َ
بيوتِكــن وال تب
ِ
َّ َ
ـول إ َّن َمــا يُريــدُ
ـا َة َو َءاتـ َ
ـن َ
الل َّ َو َر ُسـ َ ُ
ـز َك َة َوأَ ِط ْعـ َ
ـن الـ َّ
الصـ
ِ
ِ
ُِ
َ
ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
اليْــت َو ُي َط ِّه َركــمْ
َ
اهلل ِلذ ِهــب عنكــم الرجــس أهــل
ِ
َت ْطه ً
ــرا(( ﴾)33ســورة األحــزاب) .إن خطــأ بســيطا ـ ـ وفــق
ِ
مفهومنــا االجتامعــي ـ ـ وقــع فيــه الصحابــة يف غــزوة “أ ُحــد”،
حــن خالفــوا تعليــات الرســول  دفعــوا مثــن ذلــك الخطــأ
رضيبــة ثقيلــة ،كانــت نتيجتهــا مقتــل ســبعني صحابيــا.
وإذا عدنا إىل املوضوع ،وطبقنا هذا القانون ،وجدنا
أن أعظــم اصطفــاء لهــذه األمــة ،يتمثــل يف حفــظ كتابهــا مــن
التحريــف ،ولكــن مــا هــو مقابــل هــذا التفضيــل والتكريم؟؟؟
ال شــك أنــه الهجــران واإلعــراض وعــدم التطبيــق يف
امليــدان ،إن الرســول  قــد تعــرض يف حياتــه لكثــر مــن
األذى مــن طــرف أعدائــه الكفــار واملنافقــن ،ولكــن الدعــاء
الوحيــد الــذي رفعــه إىل اللــه عــز وجــل هــو قولــه عــى لســان
َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ِّ َّ َ ْ َ َّ َ ُ ْ
خالقــه عــز وجــل﴿ :وقــال الرســول يــا رب ِإن قــو ِم اتذوا
َ َ ُْ َْ َ
ان َم ْه ُ
ج ً
ــورا﴾ (الفرقــان اآليــة  )30ولكــن هــل
هــذا القــرء
هــذا النــداء ـ نــداء االســتغاثة ـ الــذي رفعــه الرســول  إىل
ـرب قريــش،
اللــه عــز وجــل ،هــل هــو نــداء ظــريف ،خـ َّ
ـص بــه عـ َ
أم هــو نــداء اســتغاثة لألمــة إىل يــوم القيامــة؟؟ أرى بأنــه
نــداء اســتغاثة لألمــة إىل قيــام الســاعة ،بهــدف التحســيس
واإلخبــار عــى ثقــل األمانــة ،وكأ َّن ِ
صفــة اإلعــراض وهجــران
القــرءان لهــذه األمــة صفـ ٌة الزمــة لهــا ،وهجــران القــرءان يتمثــل
يف عــدم تطبيقــه والعمــل بــه كــا رأينــا.19
هنــا يجــب علينــا أن نصــارح أنفســنا ونحاســبها ،ونجــري
عمليــة نقــد ذايت وتقييــم لواقعنــا الــذي نعيشــه ،ثــم نُســقط
النصوص القرءانية التي قيلت يف غرينا ،منها قوله تعاىل:
ْ َ ْ ٌ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َّ َ ُ ْ
َ َ َ َ
ْ
﴿فخلــف ِمــن َبع ِد ِهــم خلــف اضاعــوا الصــاة واتبعوا
َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ـون غ ًّيــا﴾ (ســورة مريــم اآليــة .)59
ات فســوف يلقـ
الشــهو ِ
لقــد ســاق اللــه عــز وجــل هــذه اآليــة الكرميــة بعــد أن أىت
كل مــن إبراهيــم وبنيــه إســحاق ويعقــوب،
عــى ذكــر األنبيــاء ٍّ

ومــوىس وأخيــه هــارون وإســاعيل وإدريــس ،وذريــة نــوح
وإرسائيــل ممــن اجتبــاه اللــه وهــداه ،ثــم قــال مــن بعــد
ذلــك“ :فخلــف مــن بعدهــم خلــف أضاعــوا الصــاة واتبعــوا
الشهوات فسوف يلقون غيًّا” ،وأمة خري األمم ،هي تعيش
حاليــا هــذا الغــي.
مبوجــب النقطتــن الســابقتني ،تتمثــل األوىل يف
االصطفــاء القــرءاين مــن قبــل اللــه عــز وجــل ،فقابلــه هجــران
وتجا هــل لقيمــة ذ لــك الحفــظ ،وعــدم تطبيــق مــن قبــل
هــذه األمــة مــن جهــة ،إضافــة إىل عــدم القيــام مببــدأ “األمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر” ،الــذي هــو مبــدأ ووســيلة
التفضيل واالصطفاء من جهة ثانية ،فكانت النتيجة الثالثة
املتمثلــة يف قاعــدة “ال ُغنــم بال ُغــرم” ،وهــي النتيجــة الحتمية
للمقدمتــن الســابقتني ،وهــي العقوبــة األشــد واألنــى ،مــن
قبــل اللــه عــز وجــل“ ،نــكاال مــن اللــه واللــه عزيــز حكيــم” ،وهــو
الــراع الدمــوي الــذي يحصــد األرواح يوميــا يف العــامل
اإلســامي ،يف وقــت كانــت املجتمعــات الغربيــة مســتثناة
من ذلك الرصاع ومن تلك الفنت ،ومل نرها سلكت مسلك
اليهــود والنصــارى فحســب ،بــل هــي املعنيــة مــن مصطلــح
“املغضــوب عليهــم” ،ومــن مصطلــح “الضالــن”!!!.
خامســا :منوذج املجت َمعني ،املثايل واملنحرف ،يف
عــر التنزيل.
إن اللــه عــز وجــل قــد أ نــزل ســورة الحــر ،وهــي
تتضمــن غرائــب األحــوال وعجائــب األرسار ،مــا كان عليــه
مجتمــع األصحــاب مــن جهــة ،ومــا كان عليــه مجتمــع اليهــود
واملنافقــن يف عــر التنزيــل مــن غــدر وخيانــة ،وتواطــؤ
لــرب اإلســام والكيــد لــه ،مــن جهــة ثانيــة ،وســتبقى هــذه
الصورة مستمرة إىل يوم القيامة ،وهو ما نراه واضحا وضوح
الشــمس أيامنــا هــذه.

أ  -املجتمع املثايل يف عرص التنزيل“ ،مجتمع الصحابة”.

إن مجتمــع املدينــة  -مجتمــع الرســول  هــو املجتمــع
املثــايل يف عــر التنزيــل ،بــل هــو أفضــل مجتمــع عرفتــه
البرشيــة ،ويســتحيل أن يعــود ذلــك املجتمــع كمجتمــع،20
وأول يشء تُـ ُربِّ َ عليــه ،هــو البــذل والعطــاء واإليثــار ،ابتغــاء
الدار اآلخرة ،وقد وصفه الله عز وجل يف كتابه العزيز أروع
جملة كرياال
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وصــف يف ســورة الحــر ،حيــث بــدأ بوصــف املهاجريــن
الذيــن تركــوا ديارهــم وأموالهــم ابتغــاء رضــوان اللــه عــز وجــل،
َ ُ ْ
ـرآ ِء ال ْ ُم َهاجريـ َ
فقــال عنهــم ﴿لِلْ ُف َقـ َ
ـن أخ ِر ُجــوا ِمــن
ذليـ
ـن ا ِ
ِِ
ْ ً
ــم َوأَ ْم َواله ْ
دياره ْ
ــم يَبْتَ ُغ َ َ ْ ً ِّ َ
هلل َو ِرض َوانــا
ِ ِِ
ــون فضــا مــن ا ِ
ِِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ََ ُ ُ َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
وينــرون اهلل ورســول أو ِلــك هــم الصا ِدقــون(﴾ )8
( ســورة الحــر).
لقــد أضفــى عليهــم اللــه عــز وجــل كل معــاين التقديــر،
وذلــك لــيء واحــد ،أنهــم فــروا بدينهــم إىل اللــه وتركــوا
أموالهــم وديارهــم وراءهــم ظهريــا ،ابتغــاء مرضــاة اللــه عــز
وجــل ،ويف مقابــل ذلــك اســتقبلهم رجــال ال ي ِقلُّــون عنهــم
عظمــة وقــدرا ً ،ففتحــوا لهــم قلوبهــم وديارهــم واقتســموا
رشفهــم املــوىل عــز وجــل بقــرءان فيهــم
معهــم أموالهــم ،و َّ
ــو ُءوا َّ
ادلارَ
يــن َتبَ َّ
ذل َ
َ
يتــى إىل يــوم القيامــة فقــال﴿ :وا ِ
ْ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ
َ
َ َ َ
يبــون مــن هاجــر إِل ِهــم وال
يمــان ِمــن قبْ ِل ِهــم
ال
ِ
وا ِ
ْ َ َ ً ِّ َّ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ
َ ُ َ
ُ
ُ
ور ِهــم حاجــة ممــآ أوتــوا ويوثِــرون علىآ
ِ
يــدون ِف صد ِ
َ ُ
ْ َ
ْ ََ ْ َ َ
َ
َ
ــهم ولــو كن بِ ِهــم خصاصــة﴾ .لقــد اســتفاضت
س
نف
أ ِ ِ
كتــب الحديــث والســرة يف وصــف كــرم الصحابــة وإيثــار
غريهم عىل أنفسهم ،وما كانوا عليه من جود وبذل وعطاء.
ثــم اختتمــت اآليــة الكرميــة بتقديــم النظريــة العلميــة
أو الخالصــة التــي ينتهــي إليهــا التقريــر النهــايئ يف عــرض
َ َ ْ ُّ َ ُ َّ َ ْ
ــح نف ِســ ِه
املوضــوع وهــو قولــه تعــاىل﴿ :ومــن يــوق ش
ََُْ َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
حــون(( ﴾)9ســورة الحــر) .إن هــذه
فأو ِلــك هــم المف ِل
اآليــة الكرميــة عبــارة عــن القانــون ،أو النظريــة العلميــة التــي
هــي عبــارة عــن معيــار دقيــق لبنــاء أي حضــارة يف هــذا
الوجــود ،وهــي مــن جانــب آخــر توضــح مــا كان عليــه مجتمــع
خــر القــرون ،واملعيــار الوحيــد يف ذلــك هــو العطــاء واإليثــار
بهــدف حجــز مــكان يف الجنــة ،ثــم قــال تعــاىل يف أواخــر
َّ ُ
َ ْ ُ
ـن َء َ
نفــس الســورة﴿ :يَآ أَ ُّ َ
ذليـ َ
اهلل َو َلنظ ْر
امنُوا اتقــوا
يـــها ا ِ
َ ْ ٌ َّ َ َّ َ ْ
اهلل إ َّن َ
ـت ل َغــد َو َّات ُقــوا َ
اهلل َخبـ ٌ
ـر بِ َمــا
نفــس مــا قدمـ ِ
ِ
ِ
َْ ُ َ
تع َملــون(( ﴾ )18ســورة الحــر).
إن الخالصــة التــي ينبغــي أن يصــل إليهــا اإلنســان يف
هــذه الحيــاة ،وهــو أن يتغلــب عــى كــره ونفســه وشــحه
وأنانيتــه ،ألن اإلنســان بطبيعتــه وغريزتــه أنــاين بخيــل ،يؤثــر
نفســه عــى غــره ،وجــاء الترشيــع اإلســامي ليقلــم أظافــر
هــذه النفــس بالبــذل والعطــاء ،ابتغــاء الــدار اآلخــرة ،وهــو مــا
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توصــل إليــه صحابــة رســول اللــه بفضــل الرتبيــة القرآنيــة...
وبدون هذا املنهج اإللهي يستحيل أن يصلوا إىل ما وصلوا
َ َّ َ َ َ ْ
ُ
ـره َوبال ْ ُمومنـ َ
﴿هـ َ
ـن
إليــه ،قــال تعــاىل:
ـو ا ِ
ذلي أيــدك بِنـ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ
ْ َ َ َ َْ
َ
اال ْرض َجيعاً
َ
( )62وألــف بــن قلوبِ ِهــم لــو انفقت مــا ِف
ِ ِ
ْ ََ
َّ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ُ
َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ
كــن اهلل ألــف بينهــم ِإنــه
مــآ ألفــت بــن قلوبِ ِهــم ول ِ
َ
ـز َحكيـ ٌ
ـم(( ﴾)63جــزء مــن آيــة  62و 63ســورة األنفــال)
ع ِزيـ ٌ ِ
بذلــك يصبــح املنهــج القــرآين ،هــو املنهــج الوحيــد للتأليــف
بــن القلــوب ،وحــل جميــع املشــكالت التــي يتخبــط فيهــا
اإلنســان.
وعمليــة توحيــد األمــة اإلســامية ليســت قــارصة عــى
مجتمــع الرســول  وصحابتــه الكــرام ،فهــي منوطــة باتبــاع
املنهــج القــرآين الــذي هــو كفيــل بجمــع شــتات هــذه األمــة،
فــا متلــك أن تقــول إن عمليــة التوحيــد قــارصة عــى ذلــك
املجتمع ،بل هي مرتبطة باملنهج القرآين يف اآلية السابقة
كــا رأينــا “وألــف بــن قلوبهــم” وهــو منهــج عــام وشــامل بهــذه
األمــة إىل أن تقــوم الســاعة ،ويســتحيل أن نو ِّحــد بــن أبنــاء
هــذه األمــة بغــر املنهــج اإللهــي القــرآين ،عــى أســاس مــن
العروبــة ،أو القوميــة ،أو غــر ذلــك مــن العناويــن الفارغــة
والدعــوات الجاهليــة.

ب ـ املجتمع املنحرف يف عرص التنزيل ،مجتمع اليهود
واملنافقني.

يف الســنة الرابعــة للهجــرة وقــع إجــاء يهــود بنــي نضــر مــن
املدينة املنورة ،لكونهم غدروا بالرسول  وخططوا لقتله،
ولكــن اللــه أنقــذه منهــم عــن طريــق الوحــي ،ثـ ّم أصــدر الرســول
 يف حقهــم حكــم الجــاء ـ ـ أي اإلخــراج ـ ـ فأخــذوا يتهيــؤون
ب بن سلول»
للخروج ،ولكن زعيم املنافقني «عبد الله بن أُ َ ْ
أمرهــم أن يقيمــوا يف حصونهــم وقــال لهــم« :إن معــي ألفــن
مــن قومــي يقاتلــون عنكــم» ،فعــادوا عـ َّـا عزمــوا عليــه مــن
الخــروج وتحصنــوا يف حصونهــم ،وملــا طــال بهــم الحصــار
أخــد اليهــود يهدمــون بيوتهــم بأيديهــم وأيــدي أعدائهــم مــن
املســلمني ،وأنــزل اللــه تعــاىل يف ذلــك قرءانــا يتــى إىل أن
تقــوم الســاعة.21
إن اللــه عــز وجــل ســاق لنــا يف هــذه الســورة عــدة
مشــاهد ،منهــا مــا كان متعلقــا مبجتمــع األصحــاب ،وهــو مــا

رظلا يف يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ثادحأ نم عقي امو ةحتافلا ةروس نيب ةقالعلا

سبق أن رأيناه ،وما كان متعلقا باليهود وباملنافقني ،الذي
هــو مجــال بحثنــا يف هــذه الدراســة.
املشهد األول املتعلق باليهود :كونهم محارصون يف
حصونهم ،وهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم من
َ ْ
خ َ َ
ذل َ
املؤمنــن ،وهــو قولــه تعــاىلُ ﴿ :ه َ
يــن
ذلي أ
ــرج ا ِ
ــو ا ِ
َ
ْ
َ ْ
َ
ـن ا َ ْهــل الْ َ
َ
ـروا ِمـ َ
ْ َّ
ك َفـ ُ
ـر
ِ ِ
كتـ ِ
ار ِهــم ألو ِل الـ ِ
ـاب َِمــن ِدي ِ
َ
ُ
ـم أ ْن َّيْ ُر ُجــوا َو َظ ُّنــوا أ َّن ُهــم َّمان َعتُ ُهـ ْ
َمــا َظنَنتُـ ُ
ـم ُح ُصون ُهــم
ِ
َ
َ َ َ
َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ََْ
ِّ َ
ـم يت ِســبُوا َوقــذف
الل َّ فأتاهــم الل َّ ِمــن حيــث لـ
مــن ِ
َْ
ْ َ َْ
ُ
ــب ُيْر ُب َ ُ ُ َ ُ
الر ْع َ
ف قُلوبه ُ
ــم ُّ
ــدي
يهــم وأي ِ
ِ
ــون بيوته َــم بِأي ِد ِ
ِِ
ِ
ُ
ْ
َ َ ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ــار(( ﴾)2ســورة
المو ِم ِنــن فاعت ِ
ول االبص ِ
ــروا يــآ أ ِ
الحــر).
املشــهد الثــاين املتعلــق باملنافقــن :وهــو األهــم
بالنســبة إىل املوضــوع ،املتعلــق بالفريــق الخطــر الــذي
يســاهم يف التــآكل الداخــي للمجتمــع اإلســامي ،وهــو
فريــق “املنافقــن” ،22الذيــن قــال اللــه تعــاىل فيهــم﴿ :أ أَلَـ ْ
ـم
َ َ َ
َ َ َُ َُ ُ َ ْ
َ َ
خ َوانِهـ ُ
ك َفـ ُ
ـروا
ذليــن
إل
ذليـ
تـ
ـم ا ِ
ـر ِإل ا ِ
َِ
ـن نافقــوا َيقولــون ِ
ْ
َ َْ
ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ
َ
كــمْ
ــن اخ ِرجتــم لخرجــن مع
ِم
ــل ال ِ
ــاب ل ِ
كت ِ
ــن اه ِ
َ َ ُ
ُ ُ َ َ ً َ َ ً َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ
ُ
كــمْ
وال ن ِطيــع ِفيكــم أحــدا ابــدا وإِن قوتِلتــم لنصن
َ ُ ْ
َ َُْ ُ َ
ُ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ـن اخ ِر ُجــوا ال يرجون
َواهلل يشــهد ِإنهــم لك ِذبون( )11لـ ِ
َّ َ ُ ُ ْ َ ُّ
َ َ ُ ُ َُ ْ َ
َ َُ ْ َ
ُ ُ
ـم لُ َول َّن
ـن نصوهـ
ـن قوتِلــوا ال ي
نصونهم َولـ ِ
معهــم َولـ ِ
َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ
نــرون(( ﴾)12ســورة الحــر).
االدبــار ثــم ال ي

جـ ـــ استخالص النقاط األساسية من املشهدين السابقني.

يســتطيع اإلنســان أن يستشــف من هذين املشــهدين ثالث
نقاط أساســية:
النقطــة األوىل :املتعلقــة باليهــود ،الذيــن اســتفتح
بهــم املــوىل ســورة الحــر ،حيــث وصفهــم وهــم يف غايــة
الــذل واملهانــة واملســكنة ،حــن قــذف يف قلوبهــم الرعــب
واســتوىل عليهــم الخــوف والهلــع ،حتــى فقــدوا صوابهــم
ورشدهم ،وركزت اآلية الكرمية عىل يشء واحد ،وهو كونهم
ـم بأَيْديه ْم َوأَيْــدي ال ْ ُم ْؤمن َ
ُْ ُ َ ُُ َُ ْ
ني﴾ لقــد وظف
ِ
ِِ
﴿ي ِربــون بيوتهـ ِ ِ ِ
اللــه  Dمصطلــح ‘الخــراب’ وهــو أبلــغ مــن الهــدم والتحطيــم
َ َْ ُ َ ُ
ول
ْوالَحــرق ،ثــم بعــد ذلــك قــال اللــه ﴿ :Dفاعت ِ
ــروا يــا أ ِ
ْ َ
ـار﴾ (ســورة الحــر ،اآليــة  )02إن هــذه اآليــة الكرميــة
البصـ ِ
توضح بصورة جلية وواضحة معنى “القياس” إن هذا النوع

من القياس مل أر مثله يف القرءان كله ،وهو أشبه بالقياس
ال َجـ ِ
ـي ،أو األولــوي (حســب تعبــر اإلمــام الشــافعي).
إن الله يُحذِّر املســلمني برصيح العبارة أن يقعوا فيام
وقع فيه اليهود ،وهو كونهم «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
أعدائهم من املؤمنني».
النقطــة الثانيــة :إن الــذي حذرنــا منــه اللــه قبــل أربعــة
عــر قرنــا وقعنــا فيــه اليــوم ،بــل تردَّينــا أكــر مــن ذلــك ،23فــا
عليك ّإل أن تتأمل واقع املسلمني اليوم ،وتوظِّف املناهج
العلمية يف البحث العلمي ،من مالحظة واستقراء وتفسري
واســتدالل ،ثــم اســتخراج للقانــون.24
والعجيــب يف األمــر أن املوضــوع يتعلــق باليهــود
عم كانت عليه
أنفسهم ،إال أن الصورة قد انعكست متاما ّ
يف عهــد الرســول  ،والســؤال ملــاذا؟؟؟.
أيا
لقد استطاع اليهود اليوم أن يتالعبوا باملسلمني ّ
تالعــب ،وليــس ذلــك لقــوة فيهــم ،بــل لضعــف املســلمني
ونكــث عهودهــم مــع اللــه ،لــذا عاقبهــم مبــا عاقــب بــه أجــداد
اليهــود يف ذلــك العهــد ،وفــق قانــون مــن القوانــن اإللهيــة،
َّ
ُ َّ َ َّ
َ ْ
ـد َخلَـ ْ
ـت
ـي قـ
وســنة مــن ال َســنن َالكونيــة﴿ ،س َّــنة اللــ ِه ًالـ ِ
َ
َّ
ـَ
َْ ُ َ
ـد ل ِ ُســن ِة اللــ ِه تبْ ِديــا ﴿( ﴾٢٣ســورة
ت
ِمــن قبــل ولــن ِ
الفتــح).

د ــ من خصائص اليهود املذكورة يف سورة الحرش:

يصــف ا ملــوىل اليهــود يف هــذه الســورة ،ويذكــر فيهــم
خاصتــن مــن خصائصهــم التــي ال تفارقهــم:
َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ً َّ
جيعــا إِل
الخاصيــة
األوىل :كونهــم ﴿ل يقاتِلونكــم ِ
ُ ً ُّ َ َّ َ َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ِف قــرى مصنـ ٍة أو ِمــن ورا ِء جــد ٍر﴾ (ســورة الحــر جــزء
مــن اآليــة  )14وهــذا يوضــح ُجبنهــم وخ َورهــم وضعفهــم وقلــة
حيلتهم ،وأنهم ال يقاتلونكم يا مسلمني إال من وراء الحصون
املنيعة التي يشيدونها ،وهذا يوضح وجه اإلعجاز القرءاين
يف تفسري اليهود لبنائهم “الجدار العازل” أيامنا هذه.
الخاصيــة الثانيــة :أن اليهــود أكــر فُرقـ ٍة واختـ ٍ
ـاف فيــا
ـوام والشــعوب ،وذلــك بنــص
بينهــم مــن غريهــم مــن األقـ
َْ ُ ُ ََُْ ْ َ
ٌ
يد َتْ َســبُ ُهمْ
ـد
القــرآن ،وهــو قولــه تعــاىل﴿ :بأســهم بينهم شـ ِ
َ ً َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ َّ َ ْ ُ َ
جيعــا وقلوبهــم شــى ذلِــك بِأنهــم قــوم ل يع ِقلــون﴾
ِ
(ســورة الحــر جــزء مــن اآليــة .)14
جملة كرياال
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الخاصيــة الثالثــة :وهــي غــر مذكــورة بنــص رصيــح،
وهي الغدر ونكث العهود ،وذلك حني هموا بقتل الرسول
ـبب إجالئهم ،وذلك دأبهم وديدنهم يف
 ،Hوكان ذلك سـ َ
القديــم والحديــث ،والقــرءان قــد اســتفاض يف غــر موضــع
منــه ،فضــح أرسارهــم وذكــر أوصافهــم.
النقطــة الثالثــة :وهــي تتعلــق بالفريــق الثالــث الــذي
ســبق أن رأينــاه ،وهــو فريــق «املنافقــن» وهــو أخطــر فريــق
عــى املجتمــع اإلســامي عــى اإلطــاق  ،25والنفــاق ال
يعيــش إال يف ظــل الحكــم الســيايس الدينــي ،وتتحكــم فيــه
املصالــح ،ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو كليهــا،
والعجيب يف األمر أن الله فضح نواياهم يف ذلك الوقت،
وســتبقى نفــس النوايــا ونفــس الترصفــات ،إىل أن تقــوم
ب بــن ســلول» ـ ـ زعيــم
الســاعة ،وذلــك أن «عبــد اللــه بــن أُ َ
املنافقــن ـ ـ عاهــد اليهــود بال ُّنــرة والوقــوف معهــم بجيــش
قوامــه ألفــا مقاتــل ،إال أنــه غــدر بهــم ونكــث عهــده معهــم،
كل من النفاق والكفر
وأعجب ما يف األمر أن الله جعل بني ٍّ
َ
َ
َ
ْ
عالقــة ترابطيــة غريبــة ،ولنتأمــل مــع قولــه تعــاىل﴿ :ألــم تـ َ
ـر
ُ
َ
َ َ َُ َُ ُ َ ْ
َ َ
ـروا ِمنَ
َ
ُ
ك َفـ ُ
ذليــن
ذليــن نافقــوا يقولــون
إلخوانِ ِهــم ا ِ
ِإل ا ِ
ِ
ْ
َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ
َْ
ال نُط ُ
يع
كتَـ
ا هـ
ـل ال َِ
ـاب لـ ِ
ـن اخ ِرجتم لَخ ُرجــن معكــم و ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ ً َ َ ً َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ
اهلل ي َ ْشـ َ
ك ْم َو ُ
ـه ُد
ِفيكــم أحــدا ابــدا وإِن قوتِلتــم لنصن
َ َُْ ُ َ َ َُ ْ ََ
َ ُ ْ
َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ـن اخ ِر ُجــوا ال يرجــون معهم ول ِئ
ِإنهــم لك ِذبون( )11لـ ِ
َ َ ُ ُ َُ ْ َ
ُ ُ
َّ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُّ َّ َ ْ َ َ ُ
ـار ث َّم
ـن نصوهــم لولــن االدبـ
قوتِلــوا ال ي
نصونهــم َولـ ِ
َ ُ َ ُ َ
ـرون(( ﴾)12ســورة الحــر).
ال ينـ
عب الله عن
وهنا يتعني علينا طرح عدة أسئلة ،ملاذا َّ
العالقــة التــي تربــط املنافقــن بالكفــار ،عـ َّـر عنهــا مبصطلــح
ْ
َ َْ
خ َوانِهـ ُ
ـم ا ِ َ َ َ ُ
ـل
﴿إل
ِ
ْ«األخـ ّوة؟» فقــالِ :
ذليــن كفــروا ِمــن اهـ ِ
كتَــاب﴾ مــا هــي هــذه األخــوة التــي قصدهــا املــوىل يف
ال ِ
اآليــة الكرميــة؟؟ وهــل هــذه األخـ ّوة التــي ذكرهــا قــارصة عــى
تلك املرحلة ،أم هي أخوة مستمرة إىل أن تقوم الساعة؟؟
وما هو اليشء الذي جمع املنفاقني باليهود يف ذلك
العهــد؟ ســبق أن رأينــا أن القاســم املشــرك الــذي يجمــع
بينهــا هــو املصالــح ،وال يشء غــر املصالــح املتبادلــة،26
إن ظاهرة النفاق ال تعيش ـ ـ كام ذكرت ـ ـ إال يف ظل السلطة
السياســية الفاســدة ،وكــذا الدينيــة املغرضــة.
لــو عدنــا لربــط املــايض بالحــارض ،وحللنــا املوضــوع
64

وفــق الرؤيــة القرآنيــة ،ودرســنا حالــة الــردي التــي وقــع فيهــا
كل مــن :العــراق
العــامل اإلســامي وس ـلَّطنا الضــوء عــى ٍّ
وســوريا وفلســطني وليبيا والســودان ،واليمن والجزائر ،فإننا
ســنجد تشــابها كليا بني هذه الدول ،ونخص بالذكر الدول
التــي ت ُحصــد فيهــا األرواح بالعــرات واملئــات يوميــا ،وهــي
كل مــن العــراق وســوريا.
بالنســبة إىل العــراق مثــا ،لــو أجرينــا عمليــة اســتفتاء
يف املجتمع العراقي قبل أن يتدخل فيها الغازي األجنبي،
أي قبل سنة  ،2003ودرسنا املوضوع دراسة علمية نزيهة،
وقمنــا بعمليــة ســر اآلراء ودرســنا مســألة التعايــش الســلمي
بــن جميــع الطوائــف االجتامعيــة ،عــى اختالفهــا وتعددهــا
أي مشــكل ذي
وتنوعهــا يف تلــك الدولــة ،فإننــا لــن نجــد َّ
بــال ،بــن املتســاكنني منــذ قــرون عديــدة ،معنــى ذلــك أن
عمليــة الــراع التــي عصفــت اليــوم باملجتمــع العراقــي،
عمليــة دخيلــة و ُمســتحدثة ،وهنــا نتســاءل عــن العوامــل
املكنونــة واملختبئــة وراء هــذا الــراع ،ويتعــن توظيــف
البحــث العلمــي النزيــه لطــرح عــدة أســئلة واإلجابــة عنهــا،
ثــم ال نجــد يف األخــر غــر اليهــود وإخوانهــم املنافقــن،
واملشــكلة الكــرى أن مــرح األحــداث والضحيــة فيــه ،هــو
املجتمــع اإلســامي ،وبأمــوال املســلمني ودمائهــم ،رصاع
يحصد األرواح يوميا ،دون أن يأخذ مجراه يف املجتمعات
الغربية ،سواء أخذ ذلك الرصاع فكرة األقليات ،أو الطائفية
أو العرقيــة أو املذهبيــة ،أو غريهــا مــن األفــكار والعناويــن،
التــي توظــف يف ســبيل نــر الفــن بــن املســلمني ،حيــث
مل ينفعنا ال القرءان العظيم ،الذي هو أعظم كنز مل تنله يد
البرشية بالتحريف ،وال مخترصه املتمثل يف سورة الفاتحة
التي نتلوها عرب افتتاح كل صالة ،أقلها سبع عرشة مرة يف
اليوم ،وهي تتضمن طلب الهداية إىل الرصاط املستقيم،
رصاط الرسول  وصحابته الكرام ،غري رصاط “املغضوب
عليهــم” وهــم اليهــود ،وال “الضالــن” وهــم النصــارى.

الخالصة

إن أهــم مــا يســرعي االنتبــاه أن اللــه عــز وجــل حبانــا بالقــرءان
العظيــم ،وهــو أعظــم ِم َّن ـ ٍة وعطــاء لنــا يف هــذا الوجــود ،ثــم
زاد أن حبانــا بالفاتحــة ،التــي هــي خالصــة الخالصــة ملــا يف

رظلا يف يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ثادحأ نم عقي امو ةحتافلا ةروس نيب ةقالعلا

القــرءان ،فهــي تعــادل كتابــه العزيــز ،الــذي وصفــه املــوىل عز
َْ ُ
َ َّ ُ
ـه لَكتَـ ٌ
َّ َ
ـاب َعزيـ ٌ
اطــل
وجــل بقولــه:
ـز( )41ال يا ِتيـ ِه ال ِ
﴿وإِنـ ِ
ِ
ْ
َ
ٌ
َ
ْ َ
َ ْ
ِّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
يــم
زنيــل مــن ح ِ
ك ٍ
ِمــن ب ِ
ــن يديــ ِه وال ِمــن خل ِفــ ِه ت ِ
َ
ـد(( ﴾)42جــزء مــن آيــة  41و آية  42من ســورة فصلت).
ِ
حيـ ٍ
عندما يكتشف اإلنسان بعضا من أرسار ذلك الكتاب
كل ال ُبعــد عــن املعنــى
وتلــك الفاتحــة ،يجــد نفســه بعيــدا َّ
الحقيقــي للقــرءان ،وعــن الفاتحــة التــي هــي أم القــرءان
العظيــم ،التــي بهــا نســتفتح جميــع صلواتنــا.
ســواء اتفقنــا أ ّن مصطلحــي “املغضــوب عليهــم” هــم
اليهــود ،و”الضالــن” هــم النصــارى ،أم كان غريهــم مــن
الكفــار واملنافقــن ،كــا ذهــب إىل ذلــك الدكتــور “عبــد
اللــه محمــود شــحاته” ،إلّ أن الــيء املتفــق عليــه يقينــا،
أن الــراع املحتــدم بــن اليهــود بعضهــم ببعــض ،وكــذا
بــن النصــارى قــد تحقــق فينــا نحــن أمــة محمــد  ،Hأمــة خــر
األمــم ،بنــص القــرءان العظيــم ،يف وقــت حكــم اللــه عــز وجــل
ـومِ الْقيَ َ
بالــراع بــن اليهــود بعضهــم ببعــض ﴿الَىــا يَـ ْ
ام ِة﴾،
ِ
ِ
وكــذا بــن النصــارى.
ونصــل يف النهايــة إىل أن الــراع الــذي تحقــق فيهــم،
ر أمــة
(أي اليهــود) كان ذلــك أيــام كانــت هــذه األمــة خ ـ َ

أُخرجــت للنــاس ،تأمــر باملعــروف وتنهــى عــن املنكــر ،أيــام
جيــل الصحابــة والرســول  بــن ظهرانهــم ،وهــو مــا رصح بــه
القـ ْـرءان نفســه يف اآليــات الســابقة ،حــن وصفهــم بقولــه:
َ ُ ُ ََُْ ْ َ
ٌ
يد َتْســبُ ُه ْم َج ً
ـم َشـ َّ
وب ُهـ ْ
يعــا َوقُلُ ُ
ـى
ـد
﴿بأسـ
ِ
ـهم بينهــم شـ ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ َّ َ ْ ُ َ
ذلِــك بِأنهــم قــوم ل يع ِقلــون﴾ ،ولنــا يف الواقــع املعــارص
أعظــم دليــل عــى ذلــك ،كلــا فتــح املخلصــون الصادقــون
من أمتنا جبهة قتال مع اليهود ،سواء كان ذلك سنة 2006
عــى يــد الزعيــم “حســن نــر اللــه” يف جنــوب لبنــان ،27أو
مؤخرا عىل يد املجاهدين الصادقني من شباب “حامس”
يف “غــزة” مــن فلســطني ،ارتبــك اليهــود ودخلــوا يف رصاع
بينهــم ،والــر يف ذلــك هــو تحقــق وعــد اللــه عــز وجــل ،يف
قــذف الرعــب يف قلوبهــم ،وإلقــاء العــداوة بينهــم ،وهــو
بالضبــط مــا وقــع للرســول وصحبــه.
ونختم هذه الدراسة بالفكرة التي طاملا قالها ورددها
فضيلة الدكتور محمد راتب النابليس يف أكرث من مناسبة:
“إن عوامل الوحدة بني املسلمني تصل إىل  %95وعوامل
الفرقــة واالختــاف هــي  %05فقــط» ،ولكــن كيــف تغلبــت
النســبة القليلــة التــي هــي %05 :عــى نســبة  %95؟؟؟».
هــذا هــو الســؤال الــذي يحتــاج للدراســة والتحليــل العميــق.

الهوامش
1

اإلمــام ابــن كثــر تفســر القــرءان العظيــم ،تحقيــق «عبــد العزيــز
غنيم» و «محمد احمد عاشور» و «محمد ابراهيم البنا» مطبعة
الشــعب ،القاهــرة دون ذكــر ســنة الطبــع ج  01ص 21
ب بــن كعــب ريض اللــه عنــه
وأخــرج اإلمــام مالــك يف املوطــأ عــن أُ َ

3

نفس املصدر

2

4

أنه قال له الرسول  Hإين ألرجو الّ تخرج من املسجد حتى تعلم
ســورة مــا أنزلــت يف التــوراة واإلنجيــل وال يف الفرقــان مثلهــا» ثــم
قلــت يــا رســول اللــه مــا الســورة التــي وعدتنــي؟ قــال كيــف تقــرأ إذا
افتتحــت الصــاة؟ قــال :فقــرأت عليــه الحمــد للــه رب العاملــن
حتــى أتيــت عــى آخرهــا ،فقــال الرســول  Hهــذه الســورة ،وهــي
السبع املثاين ،والقرءان العظيم الذي أعطيت» .اإلمام الحافظ
ابــن كثــر نفــس املصــدر ج  01ص  22ـ 23

اإلمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسني الرازي  455ـ  604هـ
مفاتيــح الغيــب ،أو التفســر الكبــر ،تحقيــق عــاد زيك البــارودي،
طبعــة املكتبــة التوفيقيــة دون ذكــر ســنة الطبــع

5

أذكــر جيــدا ملــا كنــت طالبــا أحفــظ القــرءان مبعهــد الحيــاة القــرارة،
أفتى الشيخ بيوض ملن مل يحفظ من القرءان شيئا غري الفاتحة،
كيــف يصــي؟ فأجــاب بأنــه يقــرأ الفاتحــة ـ كأصــل ـ ثــم يعيــد قــراءة
الفاتحــة مــكان الســورة التــي يتعــن قراءتهــا مــع الفاتحــة ،إذا كانــت
الصــاة تتضمــن الفاتحــة والســورة ،كالصيــح مثــا.

6

الدكتــور عبــد اللــه محمــود شــحاته ،تفســر القــرءان الكريــم ،دار
غر يــب القا هــرة ،ط .ثانيــة ســنة  2000ج 01ص16

8

نفس املصدر ص  46ـ 47

7

محمد رشــيد رضا ،تفســر ســورة الفاتحة وســت ســور من خواتيم
القــرءان ،طباعــة الزهــراء لإلعــام العــريب ،القاهــرة ســنة 1985
ص.22

9

أخرجــه اإلمــام الرتمــذي برقــم  2935وأحمــد يف املســند ج04
ص 387محمــد األمــن الشــنقيطي «أضــواء البيــان» يف إيضــاح
القرءان بالقرءان ط .دار الكتب العلمية بريوت ،سنة  1971ج01
ص 34ـ 35

جملة كرياال
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ي بــأن وجــدت خمس مقاصد
الكــرى لخلــق الكــون ،وفتــح اللــه عـ ّ
كــرى مــن أجلهــا خلــق اللــه عــز وجــل هــذا الكــون ،وهــي عــى غــرار
مــا توصــل إليــه اإلمــام الجوينــي ،يف القــرن الخامــس الهجــري
كل
حــن توصــل إىل اكتشــاف املقاصــد الكــرى للترشيــع ،وهــي ٌّ
مــن حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والعــرض واملــال ،ثــم تناولهــا
األصوليــون عــى رأســهم اإلمــام الشــاطبي ،بعــد ذلــك بالدراســة
والتحليــل ،ومقصــد االبتــاء مــن أعظــم املقاصــد الكــرى لخلــق
ِســمِ
هــذا الوجــود ،واقــرأ قولــه تعــاىل مفتتحــا ســورة امللــك﴿ :ب ْ
ك الـ ِـذي ِبيَـ ِـد ِه الْ ُملْـ ُ
اللَّ ـ ِه ال َّر ْح َمــنِ ال َّر ِحيــمِ تَبَــا َر َ
ـك َو ُه ـ َو َعلَىــا ك ُِّل
سـ ُن
ش ٍء ق َِديـ ٌر( )1الـ ِـذي َخلَـ َـق الْ َمـ ْوتَ َوالْ َح َيــا َة لِ َي ْبلُ َوكُـ ُم أَيُّ ُكـ ُم أَ ْح َ
َْ

 10نفس املصدر السابق

 11جاء يف الهامش« :قال اإلمام الشــافعي يف شــأن ســورة العرص:
«لو مل تنزل غري هذه السورة لكفت جميع الناس» نفس املصدر
ص46
 12نفس املصدر السابق

 13الدكتور عبد الله محمود شحاته نفس املصدر ص17

 14الدكتور عبد الله محمود شحاته نفس املصدر السابق

 15جزء من حديث طويل رواه أبو نعيم عن أيب أمامة الباهيل بسند
غريــب ،وعــن أيب هريــرة ،ريض اللــه عنــه ،أن رســول اللــه ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،قــال« :إن مثــي ومثــل األنبيــاء مــن قبــي ،كمثــل
رجــل بنــى بيتـاً فأحســنه وأجملــه إال موضــع لبنــة مــن زاويــة ،فجعــل
النــاس يطوفــون بــه ويتعجبــون لــه ويقولــون :هــا وضعــت اللبنــة.
قــال :فأنــا اللبنــة وأنــا خاتــم النبيــن» أخرجــه البخــاري برقــم 3535
ومســلم برقــم 2286
 16إن اللــه عــز وجــل نهــى أن ينــرف جميــع النــاس للجهــاد يف ســبيل
الله ،وأمر أن تتفرغ جامعة ممن استأنست من نفسها االستعداد
للتفــرغ للعلــم واالجتهــاد ،بهــدف التوعيــة ونــر الحقائــق العلميــة
التــي تغيــب عــى كثــر مــن النــاس ،وميكــن أن نعتــر هــذه املهمــة
أفضــل بكثــر مــن الجهــاد الــذي قــال عنــه الرســول (ص) ـ أي يف
وصف اإلســام ـ قال« :ذروة ســنامه الجهاد» ،وهو ما يعود دامئا
إىل عظمة وقيمة ﴿اقْ َرأْ﴾ يف هذه األمة ،وقد نص الله عىل ذلك
يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :و َمــا كَا َن الْ ُمو ِم ُنــو َن لِيَن ِفـ ُروا كَآفَّـ ًة فَلَـ ْوالَ نَ َفـ َر ِمــن
ف ال ِّديــنِ َولِ ُينـ ِـذ ُروا قَ ْو َم ُه ـ ُم إِذَا
ك ُِّل ِف ْرقَ ـ ٍة ِّم ْن ُه ـ ْم طَآئِ َف ـ ٌة لِّ َيتَ َف َّق ُهــوا ِ
َر َج ُعــوا إِلَيْ ِه ـ ْم لَ َعلَّ ُه ـ ْم يَ ْح ـ َذ ُرونَ﴾ (اآليــة 122مــن ســورة التوبــة) إن
مفهوم التفقه يف الدين الذي نص عليه الوحي يف اآلية الكرمية،
لــه داللــة عميقــة ،فهــو متعلــق برســالة العلــاء ال غريهــم ،ومرتبــط
بفهــم وإدراك مببــادئ التوحيــد ووحــدة األمــة ،ومقاصــد الترشيــع
الــذي يجمــع شــتات األمــة ،ويوحــد صفهــا ويحملهــا إىل الجــادة،
ويؤســس ملســتقبل هــذا الديــن حتــى تســرجع ســيادتها ،فتكــون
خــر أمــة أخرجــت للنــاس .وهــذا ال يكــون إال بالعلــم ،والصــدق يف
العمــل ،واإلخــاص للــه عــز وجــل ،وللرســول ،وألمئــة املســلمني
وعامتهــم ،كــا ورد يف الحديــث الصحيــح (الديــن النصيحــة).
 17وهــو مــا اســتفضنا وتكلمنــا فيــه بإســهاب يف كتــاب «دراســات
تطبيقيــة يف فلســفة املقاصــد يف الترشيــع اإلســامي» ،ضمــن
موضوع «إناطة أحكام الرشع باملضامني واملحتويات ال باألسامء
واملصطلحــات» ،مطبعــة الريــان ســنة  2002ص 45ومــا بعدهــا،
أمتنــى أن يوفقنــي اللــه إلعــادة طبعــه مجــددا مــع إضافــات.
 18إن مقصــد االبتــاء هــو مــن جملــة املقاصــد الكــرى لخلــق هــذا
الكــون ،علــا بــأين قمــت بدراســة ســابقة تتعــرض إىل املقاصــد
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َع َمـاً َو ُهـ َو الْ َع ِزيـ ُز الْ َغ ُفــو ُر( ،﴾)2بذلــك تالحــظ أن االبتــاء هــو مــن

جملــة مقاصــد وجودنــا عــى هــذه األرض ،إذا اســتطعت أن تفهــم
املقاصــد الكــرى لخلــق هــذا الوجــود ،اســتطعت أن تســتوعب
الكثــر مــن أرسار هــذه الحيــاة ،ومــن جملتهــا مســألة الــراع التــي
هي جزء من املسائل الكربى التي حار فيها اإلنسان يف القديم
والحديــث.

 19إن االنحــراف الــذي منيــت بــه هــذه األمــة ،يتمثــل يف االنحــراف
عــن املقصــد األصــي إىل املقصــد الفرعــي ،البعيــد عــن هــدف
التنزيــل ،وهــو التطبيــق ،ويتمثــل اإلعــراض يف التــرك بــه وقراءتــه
عــى املــوىت ،وافتتــاح املؤمتــرات ،إن أقــى مــا قمنــا بــه هــو
التبــاري يف حفظــه وإتقــان تالوتــه ،وتقد يــم جوا ئــز ســنيَّة يف
مناســبات ملــن يتقــن ذلــك ،ال شــك أنــه عمــل جيِّــد ،واللــه أمــر
بذلــك ،حــن قــالَ ﴿ :و َرتِّــلِ الْ ُقـ ْر َءا َن تَ ْرتِيـاً﴾ (جــزء مــن آيــة  04ســورة
املزمــل) .ولكــن أيــن نحــن مــن فهمــه حقيقــة الفهــم ،وتدبــره كــا أمــر
ـوب
اللــه عــز وجــل ،حــن قــال﴿ :أَفَـاَ يَتَ َدبَّـ ُرو َن الْ ُقـ ْر َءا َن أَ ْم َعلَىــا قُلُـ ٍ
اَقْفَالُ َهآ﴾(ســورة محمــد آيــة  .)24إن عمليــة الرتتيــل بالنســبة إىل
القــرءان ،عمليــة ثانويــة ،والهــدف األول واألخــر مــن إنــزال القــرءان
هو تطبيقه يف امليدان ،كام كان جيل الصحابة ،وإال تحقق فينا

-

قول الله يف اليهود حني ُح ِّملوا التوراة ثم مل يحملوها ،فوصفهم
املــوىل عــز وجــل أشــنع وصــف ،وشــبههم أســوأ تشــبيه.

هــل تعلــم عزيــزي القــارئ أن الصحابــة رضــوان اللــه تعــاىل عنهــم،
مل يكونــوا كلهــم حفظــة لكتــاب اللــه عــز وجــل؟؟؟ ،والقلــة منهــم
كان يحفظه ،بدليل أن عمر وما أدراك ما عمر بن الخطاب ريض
اللــه عنــه مل يكــن حافظــا للقــرءان ،وكان يقــول“ :جــاد يف أعيننــا
مــن حفــظ البقــرة وآل عمــران” ،ولكــن الصحابــة كانــوا كلهــم يفهمونــه
ويتدبرونــه ويعملــون بــه ويطبقونــه يف امليــدان.

 20إن مجتمــع الرســول  Hيســتحيل أن يعــود كمجتمــع ،لكنــه ميكــن
أن يعــود كأفــراد يف جميــع العصــور ،إلن بــاب الجهــاد والتضحيــة
بالنفــس واملــال مفتــوح للجميــع إىل أن تقــوم الســاعة ،واســتحالة
عــودة املجتمــع كمجتمــع ،تتمثــل يف شــخص الرســول الــذي ربــاه

رظلا يف يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ثادحأ نم عقي امو ةحتافلا ةروس نيب ةقالعلا

ورشفه به ،وبالقرءان الذي أنزله فيهم ،وهو ما ال ميكن أن نتصور
وقوعــه يف أي مجتمــع مــن املجتمعــات.

 21را جــع :ابــن قيــم الجوزيــة ،زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد،
مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ومكتبــة املنــار اإلســامية،
ط،14 .
ّ
الكويــت1407 ،ه ــ1986/م ،زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد،
ج ،3ص.128
 22لقــد اســتفتح املــوىل عـ َّز وجــل ســورة البقــرة ،وهــي الســورة األوىل
بعد الفاتحة ،بذكر ثالث أصناف من الناس ،بدأ بذكر املؤمنني،
ووصفهــم بثــاث صفــات ،ثــم تعــرض لصفــات الكفــار مــن خــال
آيتــن فقــط ،ثــم أىت عــى ذكــر صفــات املنافقــن بثــاث عــرة
آيــة ،وذلــك ال لــيء ،إلَّ لفضــح أرسارهــم وأعاملهــم الخطــرة عــى
هــذه األمــة ،ومــن جملــة مــا أماطــه اللثــام عــن بعــض صفاتهــم يف
هــذه الســورة ،أن املــوىل عــز وجــل حكــم عليهــم بالســفه والطيــش
وعدم االتزان يف التفكري ،فقال عنهم بأنهم سفهاء ،وسياق اآلية
ـاس قَالُــوا أَنُ ْؤ ِمـ ُن كَـ َـا آ َمـ َن
يقــولَ ﴿ :وإِذَا ِقيـ َـل لَ ُهـ ْم آ ِم ُنــوا كَـ َـا آ َمـ َن ال َّنـ ُ
الس ـ َف َها ُء﴾ وذلــك لكونهــم متعالــن ومســتكربينَّ ،إل أ ّن اللــه عــز
ُّ
َ
ِ
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(ســورة البقــرة ،اآليــة  )13فهــم يف حقيقــة أمرهــم ســفهاء ،ولكنهــم
يجهلــون صفتهــم الحقيقيــة.
والســفيه يف املصطلــح اللغــوي والقانــوين ،هــو الــذي ال يُحســن
التــرف يف أموالــه ،بالتبذيــر واإلرساف ،ومثــل هــذا الشــخص
يح ّجــر عليــه بنــص القانــون (طبقــا للــادة  43معــدل للقانــون
املــدين الجزائــري) .وكــذا مــا جــاء يف قانــون األرسة الجزائــري يف
الفصــل الخامــس تحــت عنــوان الحجــر :تنــص املــادة“ 101:مــن
بلــغ ســن الرشــد وهــو مجنــون ،أو معتــوه ،أو ســفيه ،أو طــرأت عليــه
إحــدى الحــاالت املذكــورة بعــد رشــده يحجــر عليــه”.

الس َف َها َء
يقول الله عز وجل يف سورة النساء ،اآلية َ ﴿ :05ولَ ت ُ ْؤت ُوا ُّ
أَ ْم َوالَ ُك ـ ُم الَّ ِتــي َج َعـ َـل اللَّ ـ ُه لَ ُك ـ ْم ِق َيـ ًـا﴾ قــال د .عدنــان زرزور يف
إحدى املحارضات“ :إن الله عز جل مل ينسب مال السفيه إىل
الســفيه ،ولــو كان هــو املالــك الحقيقــي لذلــك املــال ،وذلــك ألن
الترشيــع اإلســامي حمــى املــال بصفــة عامــة ،ســواء كان خاصــا أو
عامــا ،إن اإلنســان إذا خــرج عــن االعتــدال يف التــرف يف أموالــه،
كأن كان مبذرا ومرسفا وغري متزن يف معامالته ،إن الله عز وجل
ـرج عنــه أموالَــه ويجعلهــا بــن يــدي األمــة ،حــن قــالَ ﴿ :ولَ تُ ْؤتُــوا
يُخـ ُ
َ
الس َف َها َء أ ْم َوالَ ُك ُم﴾ إن املال ماله ،عن طريق الكسب أو املرياث
ُّ
أو الهبــة ،ولكــن مبوجــب الســفه وال ُحمــق يف التــرف ،تُســحب
منــه تلــك األمــوال ،ليجعلهــا اللــه بــن أوليــاء األمــور.
إذا كان اللــه عــز وجــل قــد أضفــى هــذا الحكــم الترشيعــي الصــارم
عــى املالــك األصيــل ،فكيــف بالســفيه الــذي أســندت إليــه وكالــة

تســيري األمــوال العامــة ،التــي هــي ملــك للدولــة ولجميــع النــاس.
؟؟ ال شــك أن “مصطلــح الســفيه” ينطبــق عــى ـ املنافــق ـ بفعــل
الواقــع ،وذلــك إذا تأملنــا وتســاءلنا عــن أمــوال الدولــة التــي تُنهــب
ـولة
صبــاح مســاء ،مــن طــرف بعــض املســؤولني ،كالــوزراء ،والـ ّ
ورؤســاء البلد يــات الذ يــن يترصفــون يف ا ملــال العــام ،كأمنــا
يترصفــون يف أموالهــم الخاصــة ،عــن طريــق املحســوبية والرشــاوي
واالختالســات والصفقــات املشــبوهة ،ال شــك أن ذلــك يشء
خطــر ،إن الجرائــد تطالعنــا عــن اختالســات ورسقــات البنــوك مــن
طرف السفهاء الذين حكَّمناهم علينا وعىل أموالنا العامة ،يجب
أن يُحاســبوا “ويُح َّجــر عليهــم” بنــص القانــون املــدين ،إضافــة إىل
القانــون اإللهــي ،الــذي هــو القــرآن العظيــم.

 23كان ابنــي «وليــد» يرقــن يل هــذه األفــكار عــى الجهــاز ،فاعرتضنــي
قائال« :إنه ال توجد فرتة من فرتات التاريخ والســلمون أهون حاال
مــن هــذه الظــروف» ،فقلــت لــه :إنــك مل تقــرأ التاريــخ ،إن الحــروب
الصليبيــة ايل شــهدتها القــدس كانــت جيــوش الفرنجــة تقتــل مــن
املســلمني إىل درجــة وصــل دم القتــى فيهــا إىل ركــب الخيــل،
وكان مثل ذلك حني زحفت جيوش املغول والتتار عىل بغداد،
وكان قرابة من ذلك أيضا حني أجىل النصارى األسبان املسلمني
ي االبــن فقــال :كل ذلــك ممكــن ،ألن
مــن األندلــس ،ثــم اعــرض عـ ّ
جميــع تلــك الحــروب دارت بــن املســلمني وأعدائهــم مــن الكفــار،
ولكــن مشــكلة املســلمني اليــوم أن جميــع الحــروب التــي يشــهدها
العامل اليوم ،هي حروب دائرة بني السلمني أنفسهم ،وليس بني
أعدائهم ،وهذه نقطة مل أتفطن لها من قبل أفادين بها فسجلتها
له.
 24منهجيــة البحــث العلمــي يف املنهــج القــرءان تختلــف متــام
االختالف ،عن املناهج األخرى ،سواء تعلقت باملنهج التجريبي
يف العلوم التطبيقية ،أو غريه من املناهج يف العلوم االجتامعية
واإلنســانية ،وهــو مــا وضحنــاه بتوســع يف الكتــاب الــذي ينتظــر أن
يــرى النــور ،وهــو حاليــا جاهــز للطباعــة والنــر ،بعنــوان« :منهــج
التفكــر والبحــث العلمــي يف الفكــر اإلســامي والغــريب»،
وإشــكالية الــراع يف الفكــر الدينــي ،معالجــة رصيحــة ومقاربــة
للموضــوع ،ضمــن فلســفة العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية ،وهــذه
الدراســة هــي جــزء منــه.
 25إن الصحــايب «عمــر بــن الخطــاب» ريض اللــه عنــه ،مل يســتطع
تصديق خرب وفاة الرسول ،Hلقد اشتط غضبا وقلّد سيفه وقال:
«مــن قــال محمــدا مــات رضبــت عنقــه» ،والســؤال :مــا هــو الــيء
الــذي جعــل الصحــايب عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه عنــه يك ـذِّب
خــر وفــاة الرســول( Hيتبــع) (تابــع) إن الــذي جعــل الصحــايب عمــر
بــن الخطــاب يكـذّب خــر وفــاة الرســول  Hهــو اعتقــاده عــدم انتهاء
مهمــة الرســول يف هــذه الحيــاة ،فهــو يــرى أن رســالة الرســول  Hمل
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الدســتورية يف مــر ،حيــث تــم الـ ّزج برئيــس الدولــة يف الســجن،
وجميــع أعوانــه مــن طــرف العســكريني بإيعــاز مــن املجتمــع الغــريب
ـ المحالة ـ ثم مباركة ذلك االنقالب من بعض دول الخليج ،حني
تربعــت بــ 12 :مليــار دوالر لالنقالبــن يف مــر ،وقــد ســاهمت
يف ذ لــك االنقــاب أ كــر دولــة راعيــة وحاميــة لإلســام وهــي
اململكــة العربيــة الســعودية ،ولنــا أن نتســاءل أيضــا« :هــل وراء
جميــع هــذه االنقالبــات عــى الرشعيــة الدســتورية أصابــع اليهــود
أم ال؟؟؟» يف حــن قــال اللــه عــز وجــل عنهــم برصيــح العبــارة﴿ :
لَتَ ِج ـ َد َّن أَشَ ـ َّد ال َّنـ ِ
ـاس َعـدَا َو ًة لِّلِ ِذيـ َن َءا َم ُنــوا ْ الْيَ ُهــودَ﴾ (جــزء مــن آيــة
 )82ســورة املائــدة ،وزاد أن قــال عنهــم أيضــا﴿ :كُلَّـ َـآ أَ ْوقَـدُوا ْ نَــا ًرا
ف االَ ْر ِ
ـب
�لِّلْ َحـ ِ
س ـ َع ْو َن ِ
ضف َ
ـرب أَطْ َفأَ َهــا اللَّ ـ ُه َويَ ْ
َســادًا َواللَّ ـ ُه الَ يُ ِحـ ُّ
الْ ُمف ِ
ْسـ ِـدي َن﴾ (ســورة املائــدة جــزء مــن اآليــة (.))64

تنتــه بعــد ،وعـ ّـر عــن ذلــك بقولــه« :إن الرســول لــن ميــوت حتــى
ـي عــى املنفاقــن».
يقـ َ
لقــد رآهــم عمــر يصولــون ويجولــون يف املجتمــع ويعيثــون فســادا،
فلم يستطع حينها أن يستوعب أن ظاهرة النفاق ظاهرة طبيعية،
بــل رضوريــة ،وســتبقى لصيقــة باملجتمــع اإلســامي إىل قيــام
الســاعة ،وهــي كــا نالحــظ ،مــن أكــر عوامــل االبتــاء لهــذه األمــة.

 26يف بدا يــة التســعينات مــن القــرن ا ملــايض ،حيــث االنفتــاح
الســيايس ،وبدايــة تعــدد األحــزاب يف الجزائــر ،وكانــت الجبهــة
اإلســامية لإلنقــاذ املحلــة ،قــد فــازت يف االنتخابــات الربملانيــة،
وقــد انتقدهــا كثــر مــن الدعــاة ،عــى رأســهم «الشــيخ ســحنون»،
خاصــة بالنســبة إىل الخطــاب الــذي تبنتــه الجبهــة حينهــا ،فهــو
خطــاب يتنــاىف تنــاف كليًــا مــع مبــادئ الدعــوة املتســمة بالحكمــة
واملوعظــة الحســنة ،بذلــك كان هــذا الحــزب يحمــل بــذور فنائــه
بــن ط َّياتــه.

وعقــب نجاحهــا مبــارشة أعلنــت إرسائيــل برصيــح العبــارة ،والخــر
أذاعتــه معظــم الصحــف العامليــة ،وقالــت حينهــا( :إن نجــاح
الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ يف الجزائــر ،تهديــد ألمــن دولــة إرسائيــل
ولجميــع األنظمــة العربيــة) والســؤال الــذي يفــرض نفســه :ملــاذا
ربطــت إرسائيــل تهديــد أمنهــا وســامتها بتهديــد أمــن وســامة
جميــع األنظمــة العربيــة؟؟؟ مــا هــي العالقــة بــن ذا وذاك؟ إن
القرآن العظيم قبل أربعة عرش قرنا يجيب عن هذه العالقة إجابة
رصيحــة حــن وظــف مصطلــح األخــوة التــي تربــط بــن الفريقــن.

و ُحـ ّـق لنــا أن نتســاءل بعــد ذلــك أيضــا :هــل كان وراء تلــك الفــن
التــي عصفــت بنــا يف الجزائــر أيــام العرشيــة الســوداء ،وأودت
بــاآلالف مــن القتــى أصابــع وبصــات اليهــود أم ال..؟؟؟
ســبق أن نجحــت حركــة حــاس الفلســطينية يف االنتخابــات ســنة
رصح حينهــا الرئيــس الســابق «حســني مبــارك» بقولــه:
 2006و َّ

«ال تــرىض مــر أن تكــون بجــوار دولــة دينيــة »...وهــل كانــت دولــة
إرسائيــل يف يــوم مــن األيــام ـ وهــي جارتــه  -دولــة غــر دينيــة؟؟ ملــاذا
نعــم إلرسائيــل وللديانــة اليهوديــة ،وال للديانــة اإلســامية ؟؟؟ وكان
ذلــك أكــر عامــل لالنقــاب عــى حركــة حــاس( .يتبــع)

(تابــع) وهــو نفــس االنقــاب الــذي وقــع مؤخــرا عــى الرشعيــة
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 27هنــاك نقطــة هامــة تتعلــق مبنهجيــة التفكــر يف البحــث العلمــي،
وهــو مــا يتعلــق بـ»املوضوعيــة يف البحــث» ،وذلــك أن الطالــب
أو األســتاذ الباحــث ،عليــه أن يتّســم بالتجــرد والتخــي عــن الذاتيــة
واألفــكار املُســبقة يف طــرح املواضيــع العلميــة ،ومــن جملــة ذلــك
عمليــة الفصــل بــن املوضوعــات يف الطــرح ،وذلــك أن «حــزب
اللــه» يف لبنــان بقيــادة الزعيــم الروحــي «حســن نــر اللــه « قــد
نختلــف معــه يف أمــور ،وال نُق ّرهــا باعتبــار توجهــه الشــيعي الــذي
الســنة ،ولكــن هــذا ال مينعنــا مــن ذكــر
يعارضــه كثــر مــن علــاء ّ
نجاحــه يف حربــه مــع اليهــود ،واملوضوعيــة يف الطــرح تتطلــب
م ّنــا العــدل واإلنصــاف مــع أعدائنــا الكفــار ،فضــا عــن املســلمني
الذين نختلف معهم يف الرأي أو املذهب ،من خصائص املنهج
كل يف موضعه أو موطنه،
النقدي أن تربز املحاسن واملساوئٌ ،
وال أحــد يســتطيع أن يُنكــر أن األمــن العــام للحــزب «حســن نــر
الله» ،اســتطاع أن يُلقِّن اليهود درســا لن ينســوه أبدا ،وقال يومها
رئيــس حــزب العــال اإلرسائيــي« :شــمعون برييــز» « :إن هــذه
الحــرب هــي حــرب مصرييــة بالنســبة اىل إرسائيــل ،هــي حــرب حياة
-

أو مــوت».

من الكتاب الذي ينتظر الطباعة والنرش« ،منهج التفكري والبحث
العلمــي يف الفكــر اإلســامي والغــريب» ،وإشــكالية الــراع يف
الفكر الديني ،معالجة رصيحة ومقاربة للموضوع ،ضمن فلسفة
العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية ،صفحــة .14

رظلا يف يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ثادحأ نم عقي امو ةحتافلا ةروس نيب ةقالعلا

حلب يف الأدب الرتكي احلديث
م�ؤلفات علي كمال منوذجً ا
عبد الستار الحاج حامد

طالب دكتوراه يف األدب الرتيك الحديث يف جامعة أولوداغ/بورصة -محارض يف كلية األداب جامعة اسطنبول

ملخص
عــي كــال روايئ وصحفــي وســيايس تــريكّ مــن أبــرز املفكريــن واألُدبــاء يف األدب الـ ُّـريكّ الحديــث ،نفــي إىل حلــب
ـت ســنوات،
عــام 1889م وأُعــدم ميدانيـاً بســبب مواقفــه السياســة عــام1922م .أقــام عــي كــال يف واليــة حلــب سـ ّ
عمــل خاللهــا يف وظائــف مختلفــة ،وكتــب يف تلــك الفــرة روايتــن تــدور أحداثهــا يف ســورية .أُتيحــت لــه فرصــة
التّعــرف عــى الواليــة ومناطقهــا املختلفــة ،وأعطــى حيــزا ً ال بــأس بــه لواليــة حلــب يف مؤلفاتــه ،وال ســيام يف مذكّراتــه
ورواياتــه .قــدم الكاتــب معلومــات قيمــة تســلط الضــوء عــى الحيــاة السياس ـ ّية واالجتامع ّيــة واالقتصاديّــة والثقاف ّيــة
لواليــة حلــب يف العقــد األخــر مــن القــرن التّاســع عــر .تحــدث عــن اإليجابيــات التــي رآهــا يف الواليــة ومل يهمــل ذكــر
ســلبياتها،كام أورد بعــض الحكايــة الغريبــة املتعلقــة بأهلهــا.
الكلامت املفتاحية :عيل كامل ،األدب الرتيكّ الحديث ،والية حلب ،مذكّرات.

مقدمة

أعطــى األدب الـ ّـريكّ الحديــث ،الــذي يــؤرخ لبدايتــه بعــام
1839م مــع صــدور مرســوم التنظيــات ** يف الدولــة
العثامنيّــة ،مكان ـ ًة هام ـ ًة لواليــة حلــب ،وبشــكلٍ خــاص يف
الفــرة التــي كانــت فيهــا تحــت ســيطرة الدولــة العثامن ّيــة.
فواليــة حلــب كانــت مــن أكــر وأهــم الواليــات العثامنيــة،
ملوقعها االســراتيجي ،وأهميتها اإلقتصادية ،حيث كانت
تشــمل كل مــن إدلــب والرقــة وديــر الــزور وحــاة يف ســورية،
إضافــة إىل أنطاكيــة وكلــس وعينتــاب الواقعــة ضمــن حــدود
الجمهوريــة الرتكيــة.
مثــة قســم ال بــأس بــه مــن األدبــاء األتــراك عاشــوا قسـاً
مــن حياتهــم يف واليــة حلــب ،فمنهــم مــن عــاش طفولتــه

فيهــا ،مثــل الروائيّــة والكاتبــة فاطمــة عاليــة جــودت ،والــروايئ
محمــد جــال ،ومنهــم مــن عمــل فيهــا فــرة مــن الزمــن ،مــن
أمثــال الشــاعر والطبيــب املشــهور جنــاب شــهاب الديــن،
يئ نــايب زادة ناظــم،
والروائيّــة خالــدة أديــب أدوار ،والــروا ّ
ـيايس الكبــر عــي
ومنهــم مــن نُفــي إليهــا ،مثــل الكاتــب والسـ
ّ
يئ رفيــق خالــد قايــا .لذلــك كان مــن الطبيعــي
كــال ،والــروا ّ
أن يُفــرد هــؤالء الكتــاب لتلــك البــاد يف كتاباتهــم ،وال ســيام
3
يف جنــي الروايــة واملذكّــرات ،حيــزا ً ال بــأس بــه.
إن أول روايــة تناولــت حلــب يف األدب الــريك روايــة
“فلســفهء زنــان” (فلســفة النســاء) للكاتــب أحمــد مدحــت
أفندي ( ،)1912-1844وسبب حديث الكاتب عن حلب
هــو تعــن أحــد شــخصيات الروايــة محســن باشــا والي ـاً عــى
جملة كرياال
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حلب ،ومرافقة بطلة الرواية زكية خانم له إىل مدينة حلب.
يف هــذه الروايــة تحدثــت زكيــة خانــم عــن حلــب مــن الناحيــة
الجغرافيــة يف أول رســالة أرســلتها ألهلهــا يف إســطنبول،
وتناولــت يف حديثهــا حــرارة الصيــف يف حلــب التــي تجعــل
4
النــاس فيهــا ينامــون عــى ســطوح منازلهــم هربـاً مــن الحــر.
كــا تحــدث الطيــب والشــاعر جنــاب شــهاب الديــن
( )1934 -1870يف كتا بــه “ ســورية مكتوبلــر” (رســائل
ســورية) عــن مدينــة حلــب التــي زارهــا بدايــة القــرن العرشيــن
ذاكــرا ً قلعــة حلــب ،ومقربتهــا الكبــرة ،وبيــوت قراهــا التــي
ليــس لهــا نوافــذ ،وفالحــي تلــك القــرى الذيــن يعملــون بجــد
5
إلحيــاء أراضيهــم.
أ مــا الطبيــب والســيايس رشف الد يــن مغمو مــي
( )1931-1860فقــد أ فــرد صفحــات عــن حلــب يف
مذكــراة التــي ُجمعــت يف كتــاب “بــر عثامنــى دكتورنــك
أنلــرى” (مذكــرات طبيــب عثــاين) ،حيــث زار املدينــة
مــع مجموعــة مــن األطبــاء يف فــرة انتشــار وبــاء الكولــرا يف
أواخــر القــرن التاســع عــر .تحــدث املغمومــي عــن مدينــة
حلــب بالتفصيــل مقارنـاً أســواقها بأســواق إســطنبول ،مبديـاً
إعجابه بقلعتها ،ومبوقعها االســراتيجي ،متذمرا ً من ضيق
شــوارعها ،ومنــط بنــاء بيوتهــا ،ذاكــرا ً أهــم منتزهاتهــا ومزاراتهــا
6
ومعابدهــا ومســاجدها واملركــز العلميــة فيهــا.
ومن الروائيني الذين تناولوا حلب يف رواياتهم الروايئ
رفيق خالد قايا ( )1965-1888الذي نفي إىل حلب1922
وأصــدر فيهــا جريــدة ،كــا طبــع بعــض رواياتــه فيهــا .يف رواية
(املنفى) التي تجري أحدثها يف إسطنبول وحلب وبريوت
حيــث يســافر حلمــي أفنــدي بطــل الروايــة إىل بــروت تــاركاً
ابنتــه وزوجتــه يف إســطنبول بعــد صــدور قــرار نفــي بحقــه،
لينتقــل بعــد فــرة مــن الزمــن مــن بــروت إىل حلــب التــي
جاءت إليها ابنته للعمل يف ناد لييل فيها ،وتقود الصدفة
حلمــي إىل هــذا النــادي مــع مجموعــة مــن املســؤولني،
7
ويصــاب بجلطــة قلبيــة عنــد رؤيــة ابنتــه يف النــادي.
يف هذا البحث سنتوقف عند مؤلفات واحد من أهم
حفي املشهور
والس
يايس ّ
هؤالء الكتاب ،وهو الكاتب ّ
ّ
والص ّ
عيل كامل ،الذي تكمن أهميته يف كونه رجل سياسة وفكر،
ـت
إضافــة لكونــه أديبـاً وشــاعرا ً عــاش يف حلــب مــا يقــارب سـ ّ
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يف بح
 لامك يلع تافلؤمثيدحلا يكرتلا بدألا
ل

ســنوات يف الفــرة مابــن عامــي  1895-1889م،كــا كتــب
روايتــن؛ “األختان”و”مغامــرة يف الصحــراء” تــدور أحداثهــا
يف واليــة حلــب ،واختــار شــخصيات هاتــن الروايتــن مــن
الســكان املحليني واملوظفني األتراك يف ســوريّة.

 - ١حياة عيل كامل وآثاره

الســليامنيّة أحــد أقــدم أحيــاء
ولــد عــي كــال يف حــي ُّ
إســطنبول يف  1869م ألرسة غني ـ ٍة ،وذات صلــة بكبــار
ين .كان والــد عــي
املوظفــن يف قــر ّ
الســلطان العثــا ّ
الســلطان والدولــة
كــال تاجــرا ً كبريا ً،ورج ـاً متدين ـاً ،ميجــد ّ
العثامن ّيــة ،أمــا أمــه فقــد كا نــت جار يــة جركس ـ ّية .درس
عــي كــال يف مكتــب الرشــديّة إال أنــه ،وبســبب مشــاكله
الكثــرة ،طُــر َد بعــد ســنوات مــن اِلتحاقــه بــه ،بعدهــا التحــق
بــدكان والِــده مــع مواظبتــه عــى متابعــة الــدروس يف جامــع
الســليامن ّية ،جــذب عــي كــال الــذي كان صاحــب ذكاء
ّ
ني يف القــر الذيــن كانــوا عــى صل ـةٍ
انتبــا َه بعــض املســؤل َ
بوالــده فتوســطوا لــه ،وأعــادوه إىل املكتــب .تتلمــذ عــى
كــال يف مكتــب امللك ّيــة عــى أيــدي أســاتذة كِبــار يف
األدب الـ ّـريكّ ،مــن أمثــال الشّ ــاعر وال ّناقــد معلــم ناجــي،
والشّ ــاعر والكاتــب رجــايئ زاده محمــود أكــرم ،يف عــام 1885
أصــدر عــى كــال برفقــة أصدقائــه يف مكتــب امللك ّيــة أول
الســابعة عــرة مــن عمــره ،نــر
جريــد ٍة لــه ،ومل يتجــاوز يومهــا ّ
فيهــا بواكــر أشــعاره وبعــض كتاباتــه .ويف عــام  1887ق ـ َّرر
مــع صديــق لــه الهــرب إىل فرنســا ملتابعــة دراســته هنــاك،
إال أنــه مــا لبــث أن عــاد بعــد ســن ٍة بســبب وفــا ِة والـ ِـد ِه .عــا َد
عــي كــال مــن فرنســا بأفــكا ٍر جيــد ٍة حملهــا معــه ،فــأراد أن
يؤســس جمعي ـ ًة طالبي ـ ًة يف مكتــب امللكيّــة كتلـ َ
ـك التــي
رآهــا يف فرنســا ،لكــن مالبــث أن قُبــض عليــه مــع زمالئــه أثنــاء
اجتامع الجمعيّة السِّ ي الثاين الذي كان يرتأسه يف منزله،
وبعد التحقيق معه سجن ملدة ستة أشهر نُفي بعدها إىل
واليــة حلــب يف عــام 1889م .حــر عــي كــال إىل حلــب
برفقة عائلته الصغرية ليعمل أوالً كاتباً يف الوالية ثم مفتشاً
لحلب،
يجوب املناطق واملدن املجاورة
وجابياً للرضائب
ُ
َ
التك ّيــة يف املكتــب
كــا عمــل فــرة مــن الزمــن مدرسـاً للّغــة ّ
ـدادي يف حلــبُ ،عــرف عــي كــال بــن زمالئــه بنزاهتــه
اإلعـ
ّ

وبتفانيــه يف عملــه .يف عــام  1895م عــاد إىل إســطنبول،
لكنــه مالبــثَ أن غادرهــا مــن جديـ ٍـد إىل فرنســا ،حيــث درس
الحقــوق والسياســة ،كــا عمــل خــال تلــك الفــرة مراس ـاً
لجريــد ِة “إقــدام” اإلســطنبوليّة يف باريــس ،وانض ـ َّم إىل
صفــوف حركــة “جــون تــرك” املعارضــة إال أنــه غــادر صفوفهــا
ـب يف
رسيع ـاً لقناعتــه بعــدم جدواهــا ليلتحــق بوظيفــة كاتـ ٍ
ســفارة الدولــة العثامنيّــة يف ســويرسا .يف عــام 1900م
توجــه إىل مــر حيــث عمــل مديــرا ً يف مزرعـ ٍة ألحــد باشــوات
العثامنيني هناك ،ولكن حدث َت مشكل ٌة بينه وبني صاحب
املزرعــة تــرك مــر عــام 1908م ليعــود إىل إســطنبول برفقــة
زوجته اإلنكليزيّة التي تعرف عليها عندما كان يقيض عطلته
يف بريطانيــا .وبعــد عودتــه إىل إســطنبول عمــل رئيــس تحريــر
يف جريــدة “إقــدام” ،لكــن وبســبب إنقــاب  31أذار غــادر
اسطنبول إىل أوروبة ،ومل يعد إليها إال بعد إصدار عفو عام
1912م بعد اإلطاحة باإلتحاديني الذين كانوا سبباً ملغادرته
وأســس حزبـاً
إســطنبول .بعــد عودتــه أصــدر جريــدة الصبــاحّ ،
سياســياً .كــا عــن مدرسـاً يف جامعــة إســطنبول ،ويف عــام
1919م شــغل منصــب وزيــر املعــارف ملــدة شــهرين ،ثــم
8
شــغل بعدهــا منصــب وزيــر الداخل ّيــة بضعــة أشــهر.
للســلطة ،فقــد انتقــد
عــي كــال عــاش حياتــه معارضـاً ُّ
السلطان عبد الحميد ،وانض َم إىل معارضيه فرتة
سياسات ّ
والتقـ ّـي،
مــن الزمــن ،كــا كان خص ـاً قوي ـاً لحرك ـ ِة االتحــاد ّ
وللحركــة الوطنيّــة بقيــادة مصطفــى كــال أتاتــورك ،حيــث
انتقـ َد هاتــن الحركتــن يف كتاباتــه األمــر الــذي أدى إلعدامــه
ميداني ـاً دون محاكم ـ ٍة يف إزميــت عــام  1922م بعــد نجــاح
الحركــة الوطن ّيــة يف الوصــول إىل إســطنبول.
عيل كامل وإن كان قد عارض بعض سياسات الدولة
العثامنيــة وانتقدهــا يف مقاالتــه ،إال أنــه بقــي طــوال حياتــه
يئ
مدافع ـاً عــن الخالفــة العثامن ّيــة ،األمــر الــذي جعــل الــروا ّ
بيامــي صفــا( )1961-1899يقول”:السياســة العثامنيــة
9
أُعدمــت ميداني ـاً مــع عــي كــال يف إزميــت”
يتقن عيل كامل الرتك ّية والعرب ّية والفرنس ّية واإلنكليزيّة،
و َخلّـ َـف العد يــد مــن الكتــب والروا يــات أهمهــاُ :عمــري
(مذكــرات نرشهــا عــى شــكل مقــاالت يف جريــدة الصبــاح
أوالً ثــم ُجمعــت يف كتــاب بعــد وفاتــه) ،صفحــة التّاريــخ،

األختان(رواية) ،مغامرة يف الصحراء(رواية) ،فرتت(رواية)،
رجــال االختــال ،صفحــة الشَّ ــباب ،تونــس ،راشــد مــؤرخ أم
شاعر ،علم األخالق ،إضافة لعدد من الكتب التي ترجمها
عــن الفرنســية ،ناهيــك عــن مقاالتــه األدبيــة والسياسـيّة التــي
ـوي
تزيــد عــن 1000مقالــة ،عــرف مــن خاللهــا بأســلوبه القـ ّ
وجرأته.كــا تُرجمــت بعــض أثــاره إىل اللغــة الفرنس ـ ّية.10

 - ٢حلب يف مذكرات عيل كامل

عــاش عــي كــال يف حلــب بــن عامــي  1889و 1895م،
وبحكــم وظيفتــه كمفتـ ٍ
ـاب للرضائــب أتيحــت له فرصة
ـش وجـ ٍ
التجول يف مختلف مناطق الوالية ،والتّعرف عىل الســكان
املحليــن والبــدو ،إضافــة للموظفــن والــوالة األتــراك الذيــن
كانــوا يعملــون هنــاك ،وقــد تحــدث يف مذكراتــه املســاة
“ ُعمــري” بــيء مــن التّفصيــل عــن واليــة حلــب.

 - ٢.١الحياة السياسية
 - ٢.١.١والة حلب

تحدث الكاتب يف مذكّراته عن والة حلب الذين عارصهم
مــرزا ً ســلبيات وايجابيــات كل وا ٍل مــن هــؤالء الــوالة ،ذاكــرا ً
أهــم صفاتهــم وأعاملهــم التــي قامــوا بهــا يف الواليــة ،مبين ـاً
السياســات التــي انتهجوهــا يف إدارة الواليــة وانطباعــات
األهــايل عنهــم .مــن الــوالة الذيــن تحــدث عنهــم الكاتــب
ا لــوايل جميــل با شــا ا لــذي يبــدو يف مذكــرات الكا تــب
والي ـاً شــجاعاً صارم ـاً ،ال يفــرق بــن األرشاف وعــوام النــاس،
اســتطاع تحقيــق األمــن واالســتقرار يف الواليــة ،كــا وضــع
حــدا ً لتدخــل القناصــل يف شــؤون الواليــة ،وقــام بتوســيع
مدينــة حلــب بإنشــاء الحــي املعــروف حتــى يومنــا هــذا بحـ ّـي
الجميليّــة نســبة لهــذا الــوايل ،لكــن هــذا الــوايل كان يُديــر
الواليــة بطريقــة كيف ّيــة بعيــدة عــن القانــون ،مــا جعلــه عرضـ ًة
لشــكاوي األهــايل ،األمــر الــذي أدى لعزلــه.
أمــا حســن باشــا فيبــدو والي ـاً متدين ـاً ونزيه ـاً ،ال يأخــذ
الرشــوة ،ميــي جـ ّـل وقتــه يف قــراءة القــرآن الكريــم ،ومثنــوي
جــال الديــن الرومــي ،يُحــب الســلطان عبــد الحميــد الثــاين
كثــرا ً ،بيــد أنــه ضعيــف إىل درجــة أنــه ال يســتطيع عــزل
املوظفني الفاسدين يف الوالية ،كام أنه يخاف من األجانب
جملة كرياال
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الذيــن يعيشــون يف املدينــة ،وينجــز أعاملهــم برسعــة.
أمــا عــارف باشــا فيبــدو يف مذكّــرات عــي كــال والي ـاً
فاســدا ً ضعيف ـاً ،ليــس لديــه خــرة يف إدارة أمــور الواليــة،
فقــد َع َّمــت الفــوىض الواليــة يف فــرة واليتــه ،ومل يســتطع
توفــر األمــن واالســتقرار يف الواليــة ،األمــر الــذي جعلــه عرضــة
لشــكاوى األهــايل ،ويف مقدمتهــم عبــد الرحمــن الكواكبـ ّـي.

 - ٢.١.٢سلبيات وايجابيات الدولة العثامنية

الســلبيات للدولــة العثامنيــة
يذك ـ ُر عــي كــال أهــم ّ
ـب ،يــرى الكاتــب الــذي عمــل مفتش ـاً وجابي ـاً
يف واليــة حلـ َ
السلبيات
للرضائب يف الوالية أن الرشوة والفساد من أه ّم ّ
يف الواليــة ،فقــد كانــت الرشــوة شــائع ًة إىل درجــة أن ال ّنــاس
مل يعودوا يتصورون موظفاً ال يأخذ رشوة ،فحتى املتدينني
مــن املوظفــن كانــوا مرتشــن .عــى الرغــم مــن تحريــم الديــن
والقانــون الرشــوة إال أنهــا بقيــت منتــرة يف الواليــة النتشــار
الفســاد .وبســبب هــذا الفســاد كانــت الدولــة تخــر الكثــر
فالســكان كانــوا يتهربــون مــن دفــع الرضائــب
مــن األمــوال،
ّ
للدولــة عــن طريــق إرشــاء املوظفــن ،أمــا مــا كان يُجمــع مــن
أمــوال الرضائــب ف ُيــرق قســم منــه مــن قبــل املوظفــن
الفاســدين ،وكان يتــم ذلــك بشــكل علنـ ّـي دون خــوف أو
وجــل ،لكــن الكاتــب يعــود ويقــول يف مــكان آخــر مــن مذكّراتــه
أن املوظفــن عــى الرغــم مــن ذلــك كانــت مخافــة اللــه
ومخافــة الســلطان تســكن قُلوبهــم ،فــا يتــادون يف أخــذ
الرشــوة والفســاد كثــرا ً.
ويــورد الكاتــب يف مذكّراتــه بعــض الحكايــات املتعلقــة
بالفســاد املنتــر يف الواليــة ،منهــا مــا جــرى أمامــه عينــه،
ومنهــا اآلخــر مــا ســمعه مــن النــاس .فمــن حــوادث الفســاد
التــي كان شــاهدا ً عليهــا حادثــة رسقــة رضائــب األغنــام يف
قضــاء “البــاب” ،حيــث أرســل للتحقيــق يف هــذه القضيــة،
فقــد كانــت بعــض القبائــل البدويــة تحــط رحالهــا يف هــذا
القضــاء ،األمــر الــذي يوجــب عليهــا دفــع رضيبــة للدولــة،
لكــن القائــم مقــام ومديــر املــال وأمــن الصنــدوق يف قضــاء
البــاب اتفقــوا عــى رسقــة قســم كبــر مــن الرضائــب ،وذلــك
مــن خــال إعطــاء إيصــاالت للبــدو باملبالــغ التــي دفعوهــا،
وتســجيل واحــد باملئــة مــن تلــك املبالــغ يف دفــر اإليصــال.
72

يف بح
 لامك يلع تافلؤمثيدحلا يكرتلا بدألا
ل

ومــن األمــور التــي أشــار إليهــا الكاتــب غيــاب تطبيــق
القانون عىل املتنفذين .ومن حكايات تسلط األقوياء عىل
البســطاء التــي يــروي الكاتــب حكايــات املتنفــذ حســن بيــك
زاده الــذي كان يتهــرب مــن دفــع الرضيبــة ،إضافــة إىل ترصفــه
وكأنــه هــو الحاكــم يف الواليــة .ومــن هــذه الحكايــات حكايــة
ـيحي مــر راكبـاً عــى عربــة يجرهــا بغــل بالقــرب مــن
شــاب مسـ ّ
أحد بساتني املتنفذ حسن ،فقطع غصن من أغصان شجرة
دراق ليســتعمله كرباج ـاً ،ويف تلــك األثنــاء رآه البســتاين،
فأخــذه إىل املتنفــذ حســن الــذي بــدأ بحســاب قيمــة الثــار
التي كان سينتجها هذا الغصن يف السنوات القادمة ،فنتج
عــن هــذا الحســاب مبلــغ كبــر مــن املــال يســاوي مثــن البغــل
ـى ســبيل صاحبهــا.
والعربــة فأخذهــا وخـ ّ
ويذكر الكاتب حكاية أخرى من حكايات هذا املنتفذ
سمعها من الناس ،وال يعرف مدى ِ
ص َّحتها ،تقول الحكاية
أن حســن بيــك كان عنــده بيــت كبــر مبحــاذاة حــي بحســيتا،
وأراد أن يوســع هــذا البيــت قلي ـاً ،وكان بجانــب البيــت
ر ليهــودي فقــر ،فقــرر حســن بيــك أخــذ هــذا
بيـ ٌ
ـت صغ ـ ٌ
البيــت ليوســع بيتــه ،لكنــه مل يــرد دفــع املــال مقابــل ذلــك،
فوجــد حيل ـ ًة اســتطاع مــن خاللهــا االســتيالء عــى البيــت،
حيــث طلــب مــن جــاره اليهــودي الفقــر االعتنــاء بدجاجاتــه
ألنــه ســيذهب إىل منزلــه الصيفـ ّـي ،مل يســتطع اليهــودي رد
طلــب حســن بيــك خوفـاً منــه ،وألنــه فقــر مل يكــن يســتطيع
إطعــام الدجاجــات ،يف نهايــة املطــاف اضطــر إىل بيعهــا،
وبعــد ســنوات طلــب حســن بيــك مــن اليهــودي الدجاجــات
قائ ـاً “فــن جيجــات فــن بيضــات” (أيــن الدجاجــات وأيــن
البيضات) ،ولكن اليهودي كان قد أضاع الدجاجات ،فبدأ
حســن بيــك بحســاب مثــن الدجاجــات ومثــن الفــراخ التــي
كانــت ســتفقس مــن البيــض ،فنتــج عــن هــذا الحســاب أن
اليهــودي أصبــح مدين ـاً لحســن بيــك مببل ـغٍ كب ـرٍ مــن املــال
11
يعــادل مثــن منزلــه الصغــر ،فاســتوىل عــى هــذا املنــزل.
وعــى الرغــم مــن الفســاد املســترشي يف الواليــة إال أن
الدولة كانت توليها اهتامم كبريا ً ،ألهميتها بالنسية للدولة
العثامنيــة ،يتحــدث الكاتــب يف مذكّراتــه عــن هــذا االهتــام
ذاكــرا ً أهــم املنشــآت التــي بُنيــت يف الواليــة يف ذلــك
الوقــت ،ومــن أهمهــا املكتــب االعــدادي (ثانويــة املأمــون

حالي ـاً) الــذي مل يكــن لــه مثيــل حتــى يف إســطنبول ،فقــد
ُجلب أثاثه خصيصاً من باريس ،باإلضافة إىل مزرع ٍة تجريب ٍة
تــم انشــاؤها مبســا ٍع مــن مديــر الزراعــة واهــان ســورينيان.

 - ٢.١.٣العالقة بني الشعب والدولة العثامنية

يف مــا يتعلــق بعالقــة الشــعب مــع الدولــة العثامن ّيــة،
الســلطان عبــد
الحــظ الكاتــب أن الســكان كانــوا يحبــون ّ
الحميــد الثّــاين ،والدولــة العثامنيّــة ،ويظهــرون هــذا الحــب،
ويحاولــون أن يُطبقــوا أوا مــر الســلطان قــدر ا لُمســتطاع،
وعندمــا كانــوا يتعرضــون للظّلــم كانــوا يفضلــون مراجعــة
الســاح أو الثّــورة.
الســلطان عــى اللجــوء إىل ّ
ّ
كــا كان أرشف القــوم مــن الحلبيــن يتهافتــون
للحصــول عــى وظيفــة يف الحكومــة املحليــة يف حلــب،
ألنهــم بحصولهــم عــى وظيفــة يســتطيعون تســيري أمورهــم،
وأعاملهــم دا خــل الواليــة بيــر وســهولة ،أمــا الذ يــن ال
يحصلــون عــى وظيفــة يف الدولــة فيعانــون مــن صعوبــة
تســيري أعاملهــم ،فالبعــد عــن الحكومــة أشــبه با ملــوت
بالنســبة ألرشاف الحلبيــن .فَ َه ـ ُّم معظمهــم هــو االســتفادة
مــن الفســاد املتفــي يف الدولــة للحصــول عــى الــروة
واملال .و”كان األرشاف يتطلعون للحصول عىل نيشــان أو
الســلطان ،فــاذا حصــل الواحــد منهــم عــى ثنــاء أو
ثنــاء مــن ّ
12
نيشــان مــن الســلطان كان يُجــن مــن الفــرح”.

 - ٢.١.٤القنصليات

إن املوقع االسرتاتيجي لحلب جعلها مركزا ً لقنصليات
الدول املتقدمة يف ذلك الوقت .إ ّن كرثة القنصليات يف
حلــب أثــارت انتبــاه الكاتــب واندهاشــه ،وعــى حــد تعبــره
“حتــى الربتغــال كان لهــا قنصليــة يف حلــب” .أمــا العاملــن
يف هــذا القنصليــات فقــد كانــوا عــى قســمني قســم منهــم
قــدم مــن البلــدان األجنبيــة ،كــا هــو الحــال يف قنصليــات
إنكلرتة وفرنسا وروسيا وإيطاليا .أما القسم الثاين فكان من
التجــار األجانــب الســاكنني يف حلــب مــن غــر املســلمني
منــذ مئــات الســنني ،وكانــوا يتهافتــون للحصــول عــى وظيفــة
يف هــذه القنصليــات لالســتفادة مــن االمتيــازات املمنوحــة
للعاملــن فيهــا ،وأهمهــا اإلعفــاء مــن الرضائــب.
لقد كان للقنصليات دور كبري يف الحياتني السياسية

واالجتامعيــة ،فقــد كان القناصــل يتدخلــون يف شــؤون
الدولــة مســتفيدين مــن االمتيــازات املمنوحــة لهــم ،ويف
هــذا الصــدد يقــول الكاتــب ”:إن القناصــل يف هــذه الواليــة
اعتــادوا ،ومنــذ زمــن بعيــد ،عــى التدخــل يف كل يشء
مســتفيدين مــن العهــود القدميــة” ،13كــا كانــوا يقومــون
بنشاطات اجتامعية كإقامة الحفالت واملسامرات بشكل
دائم يف قنصلياتهم ،كتلك التي تقام يف أوروبة .فقد كان
القنصــان الربيطــاين والــرويس يقيــان يف يومــن مختلفني
مــرة كل أســبوع حفلـةً ،يدعــوان إليهــا أكابــر القــوم يف حلــب،
أمــا قنصــل النمســا اليهــودي فــكان نــادرا ً مــا يدعــوا النــاس
للحفــات ،ولكنــه حفالتــه كانــت مميــزة.

 - ٢.٢الحياة االجتامعية
 - ٢.٢.١البنية السكانية

الســكانية ملدينــة
ـب أهمي ـ ًة كبــر ًة للرتكيبــة ّ
أوىل الكاتـ ُ
حلب ذاكرا ً أهم الطّوائف التي كانت تسكن هناك وأشهر
العوائــل يف املدينــة .يذكــر الكاتــب أهــم العوائــل الحلب ّيــة
الُمســلمة مــن مثــل الجابــري وكيخيــا واملــد ّرس والرشيــف
والسباعي ،ويتحدث عن وضع كل عائلة من هذه العوائل،
فيذكــر أن عائلــة الجابــري هــي األكــر عــددا ً ،وكان زعيــم هــذه
العائلــة “حجــي أفنــدي” والــد نافــع أفنــدي الجابــري الــذي
كان يبلــغ الثامنــن مــن عمــره ،لكنــه كان قــوي البنيــة ،ففــي
الوقــت الــذي كان يــزوج فيــه أحفــاده كان عنــده ولــد يف
املهــد .أمــا نافــع أفنــدي الجابــري الــذي انتخــب عضــوا ً يف
مجلــس املبعوثــان كان ذكيـاً داعيـاً مــن دعــاة الحرية،محاربـاً
لالســتبداد.
أمــا عائلــة كيخيــا التــي ترتكــز معظــم أمالكهــا يف منطقــة
حــارم ،فقــد كان رئيســها أحمــد أفنــدي الــذي كان ميلــك
العديد من الخانات بجوار القلعة مليئة بالسجاد والتحف
القد ميــة ،باإلضا فــة لقــره الكبــر ،أحمــد أفنــدي كان
يعــرف بأخالقــه الحميــدة وتدينــه ،فقــد كان عضــوا ً مســتقيامً
نزيه ـاً يف مجلــس الواليــة ال يعــرف التملــق ،وكان ال يهــاب
االصطدام مع الوالة يف سبيل الحق ،إال أنه كان يُريب أوالده
وفق ـاً لألصــول القدميــة وال يُحــب التّجديــد.
أمــا عائلــة املــد ّرس فقــد كانــت أغنــى العوائــل يف
جملة كرياال
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املدينــة ،ورئيــس هــذه العائلــة زيك بيــك الــذي كان عضــوا ً
يف مجلــس اإلدارة ،كان غني ـاً جــدا ً وماكــرا ً ومتملق ـاً .عــى
الرغم من أنه كان كاتباً صغريا ً يف بداية حياته إال أنه استطاع
بدهائــه أن يصبــح أحــد أعضــاء مجلــس الواليــة .كان يحــب
نفســه كثــرا ً ففــي الفــرة التــي انتــرت الكولــرا يف حلــب
انزوى يف مزرعة له ،ومل يعد يخالط الناس ،كام كان يرتدي
معطفــه يف شــهر آب خشــية الــرد.
ويذكــر الكاتــب مــن العوائــل املســيح ّية ّ
الثيّــة العوائــل
التالية :مركوبويل ،صوال ،حميص ،خياط ،غزايل وأنطايك.
كانــت عندهــم قصــور وممتــكات عظيمــة ،فممتلــكات هــذه
العوائل ترتكز يف مدينة حلب ،فقد الحظ الكاتب أ ّن أكرث
األمــاك يف املدينــة كانــت يف عهــدة املســيحيني .وكان
قسم من أبنا ِء هذه العوائل يعمل يف القنصليات األجنبية
كقنصــل فخــري أو كمرتجــم.
ويــرى الكاتــب أن لليهــود مكانــة خاصــة يف حلــب عــى
الرغــم مــن أن معظمهــم مــن الفقــراء ،فقــد الحــظ الكاتــب
أنهــم يعيشــون يف حــي “بحســيتا” الخــاص بهــم ،وأشــار إىل
دورهــم الكبــر يف الحيــاة االقتصاديــة للواليــة ،فيذكــر مــن
هــؤالء منــي التاجــر اليهــودي الــذيكّ الــذي كان يُقــرض
صنــدوق مــال الواليــة عندمــا يقــع يف ضائقــة ،مــع ذلــك كان
يظهــر تواضع ـاً كبــرا ً ،فعندمــا يحــر إىل غرفــة الــوايل كان
يجلس يف آخر املجلس الوياً عنقه ،ناظرا ً إىل األرض وكأنه
14
أضعـ ُـف مخلــوقٍ عــى وجــه األرض.
لعــل إقامــة كل طائفــة مــن طوائــف املدينــة يف حــي ال
يســكنه إال أفــراد هــذه الطائفــة هــو أغــرب مــا الحظــه الكاتــب
يف مدينــة حلــب ،يقــول “إنــه أمــر عجيــب يف هــذه البــاد
الطوائف الثالثة املســلمون واملســيحيون واليهود يعيشــون
بشــكل منفصــل بعضهــم عــن بعضهــم اآلخــر مــا أمكــن ذلــك،
وال يوجــد عالقــات وثيقــة بينهــم ،فالتّعصــب يف هــذه
الطوائف يفصل بعضهم عن بعض فصالً كامالً  .لكن هذا
رص عىل الحلبيني أما غري الحلبيني من املسلمني
األمر يقت ُ
وغري املسلمني فال يصلون لهذه املرتبة من التّعصب فهم
15
يختلطــون ببعضهــم أكــر مــن أهــل املدينــة”.
تحــدث الكا تــب يف مذكرا تــه بشــكل مفصــل عــن
املوظفني واملنفيني األتراك الذي كانوا يشكلون مجموعة
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يف بح
 لامك يلع تافلؤمثيدحلا يكرتلا بدألا
ل

كبــرة يف حلــب ،حيــث يعمــل معظــم هــؤالء كموظفــن إال
جل وقتهم يف اللهو ،كان بعضهم يقوم
أنهم كانوا يقضون ّ
بفعاليــات سياســية كنيقــوال هاجــر بيــك املنتمــي إىل عائلــة
مســيحية غنيــة ،نفــي مــن إســطنبول ألنّــه كان يعمــل يف
أســس محفالً
الســلطان مراد ،كان نيقوال قد ّ
“ســاح شــور” ّ
ماســونياً يف حلــب اســمه “نجمــة ســورية” ،وكان عــى صلــة
بكبــار املاســونيني يف أوروبــة ،نــذر مالــه وحياتــه للامســونيّة،
16
كان يحــاول مــا بوســعه لضــم أفــرا ٍد جــدد إىل محفلــه.

 - ٢.٢.٢وضع املرأة

أما فيام يتعلق بوضع النساء يف الوالية فيذكر الكاتب
“أنّــه حتــى النســاء غــر املســلامت يف هــذه البــاد يرتديــن
الشاشف (املالءات) أثناء التجول ،ويبدون وكأنّه ّن يهربن
ّ
17
من الرجال يف الشّ وارع”

 - ٢.٣الحياة الثقافية والعلمية
 - ٢.٣.١التعليم

تحــدث الكا تــب يف مذكّرا تــه عــن الحيــاة الثقافيــة
والعلمية يف الوالية يف ذلك الوقت ،فتحدث عن التَّعليم
ـدي حيــث كان الطــاب يدرســون عــى أيــدي العلــاء
التقليـ ّ
الغزي الذي كان
الكبار يف املدينة ،من مثل الشيخ بشري
ّ
لــه فضــل كبــر عــى الكاتــب يف مجــال تعلــم اللغــة العربيــة
ـزي
والعلــوم الدين ّيــة ،حيــث كان يلتحــق بحلقــة الشــيخ الغـ ّ
يف حجرتــه الصغــرة ،مل ينــس الكاتــب فضــل هــذا العــامل
18
عليــه ،فقــد وجــه شــكرا ً لــه يف مقدمــة أحــد كتبــه.
إىل الجانــب التعليــم التقليــدي كان هنــاك التعليــم
الحديــث ال ـ ُمتمثِّل يف املكتــب اإلعــدادي الــذي عمــل
فيــه عــي كــال مدرس ـاً للّغــة الرتكيّــة .لقــد الحــظ الكاتــب
ـدادي كانــوا أذكيــاء
أن معظــم الطــاب يف املكتــب اإلعـ
ّ
ومجتهدين ،فقد تعلموا اللغة الرتك ّية خالل سنوات قليلة
بشكل ممتاز ،وقد أصبح معظمهم يف مواقع ممتازة ،األمر
الــذي جعــل الكاتــب يشــعر بالفخــر بهــؤالء الطــاب الّذيــن
كانــوا يظهــرون لــه االحــرام والتقديــر دامئ ـاً.

 - ٢.٣.٢الشعراء واملفكرون

عــي كــال شــاعر بــدأ كتابــة الشــعر يف بدايــة شــبابه،

وهو يحب الشعر العريب كثريا ً ،ويستشهد به قي مقاالته،
فقلــا نجــد مقالــة مــن مقــاالت الكاتــب تخلــو مــن بيــت
شــع ٍر عــريب أو حكمــة أو مثــل ،وكثــرا ً مــا كان يستشــهد
بأقــوال املتنبــي واملعــري يف مقاالتــه وكتبــه .لهــذا ليــس مــن
الغريــب أن مينــح الشــعر العــريب حيــزا ً يف مذكراتــه ،فقــد
الحــظ الكاتــب ســيادة الشــعر يف األدب العــريب ،وتقدمــه
عــى بقيــة االجنــاس األخــرى يف تلــك الفــرة ،كــا الحــظ
كــرة الشــعراء األمــر الــذي دفعــه لالعتقــاد بــأن نظــم الشــعر
عنــد العــرب ســهل .ويــرى الكاتــب أن  % 80مــن املفكريــن
املســيحيني يف حلــب وبــروت ينظمــون الشــعر ،إال أن
معظــم أشــعارهم عبــارة عــن ألعــاب لفظيــة عــى حــد تعبــره
 .ويــرى الكاتــب أن أفضــل الشــعراء العــرب يف تلــك الفــرة
هــم الشــعراء الذيــن نشــأوا يف بــروت ومــر ،ويذكــر منهــم
الشّ ــيخ ناصيــف اليازجــي وابنــه إبراهيــم اليازجــي ،ويــرى أن
أشــعارهام تصــل إىل مرتبــة الكــال ،أمــا شــعراء حلــب مــن
أمثال قسطايك الحميص وجربائيل الدالل فال يصلون إىل
املرتبــة التــي وصــل إليهــا شــعراء لبنــان ومــر.
ويذكــر الكاتــب مــن املفكريــن الحلبيــن الذيــن التقــى
بهــم يف حلــب عبــد الرحمــن الكواكبــي الــذي كانــت عــداوة
وايل حلــب عــارف باشــا تجمــع بينهــا .فقــد كانــا يجتمعــان
لكتابــة شــكوى للبــاب العــايل ضـ ّد الــوايل عــارف باشــا .لقــد
الكاتب بذكاء الكواكبي وبراعته .ويورد الكاتب يف
أعجب
ُ
َ
مذكّراته برقيّة شكوى بعث بها الكواكبي إىل الباب العايل
يُبـنِّ فيهــا وضــع املدينــة يف زمــن الــوايل عــارف باشــا ،يذكــر
فيها الكواكبي أن الوالية وصلت إىل درجة ال ميكن تحملها
19
مــن انعــدام األمــن بســبب ســوء إدارة الــوايل.

 - ٢.٣.٣الرقابة

تحــدث الكاتــب عــن الرقابــة عــى األدبــاء يف الواليــة،
فيتحدث عن ســجن ونفي الشــاعر املمتاز عىل حد تعبريه
جربائيــل ال ـدّالل بســبب قصيــدة “العــرش والهيــكل” التــي
نظمهــا يف أيــام شــبابه ،كــا ذكــر الكاتــب يف مقالــة لــه أ ّن
الــويل حســن باشــا كلفــه بتدقيــق أشــعار شــاعر أرمنـ ّـي ألقــي
القبــض عليــه ،إال أ ّن عــي كــال ،وبعــد تدقيــق الشــعر تبــن
ـدي يســتوجب التّوقيــف،
لــه أنــه اليوجــد فيــه أي يش ٍء جـ ّ

عندهــا أمــر الــوايل بإطــاق رساح الشــاعر.

20

 - ٢.٤اللهجة املحلية

تفا جــأ عــي كــال ا لــذي كان قــد درس اللغــة العربيــة
الفصحــى يف إســطنبول ،بالفــرق الشا ســع بــن العربيــة
الفصحــى واللهجــات الدارجــة يف املــدن العربيــة التــي
زارها .وبحسب رأي الكاتب أن من يتعلم اللغة العرب ّية من
املعاجم وكتب النحو والرصف لن يستطيع أن يتكلمها يف
21
بــاد العــرب ،ولــن يتمكــن مــن توصيــل مــراده.
لقــد الحــظ الكاتــب أن النــاس يف واليــة حلــب يخلطون
يف كالمهــم بــن اللغتــن العربيــة والرتكيــة ،ويذكــر حادثــة
طريفة جرت له عندما كان يجبي الرضائب من الفالحني يف
قــرى أنطاكيــة ،فعندمــا ســأل الكاتــب الفــاح عــن املحصــول
أجابــه الفــاح ب ـ “قلــدروا” حــاول الكاتــب تحليــل الكلمــة بنــاء
عــى ماتعلمــه مــن معلومــات نحويّــة ورصفيّــة يف املدرســة،
ـن يف نهايــة األمــر
فظــن الكلمــة مــن جــذر “قــول” ،لكــن تَبـ َّ
أ ّن الفــاح أدخــل عــى املصــدر الــريكّ “قلدرمــق” الــذي
يعنــي “الحمــل أو الرفــع” ملحقـاً عربيـاً ،فيكــون معنــى الكلمة
“حملوها” .ويذكر يف هذا الصدد أ ّن أهايل حلب يكرثون
مــن املــزج بــن اللغتــن الرتكيــة والعربيــة يف أثنــاء حديثهــم،
فيقولــون مث ـاً “مــا بجاليــش” و “مــا بقــارش” أي “ال أعمــل”
22
و”ال أتدخــل” مدخلــن حــرف ال ّنفــي عــى الفعــل الــريكّ.

 - ٢.٥العمران

تحدث الكاتب يف مذكراته عن األهمية االسرتاتيجية ملوقع
والية حلب ،وما جلبه هذا املوقع من ثرا ٍء وتقدمٍ للمدينة.
لقد أصبحت مركزا ً تجارياً وممرا ً يربط الرشق بالغرب ،فقد
َع ـ َّد الكاتــب مدين ـ َة حلــب أفضــل مدينــة يف ســورية ،فهــي
متفوقــة مــن ناحيتــي العمــران والــروة عــى كل مــن دمشــق
وبــروت .إال أن الكاتــب رأى عيبـاً يف مدينــة حلــب ،إال وهــو
عــدم توســيع هــذه املدينــة ،فقــد بقيــت محصــور ًة داخــل
أســوارها فــرة طويلــة مــن الزمــن ،إىل أن جــاء الــوايل جميــل
باشــا الــذي شـ ّـق شــارعاً جديــدا ً يف الجهــة الغربيــة مــن
املدينــة ،وأســس حـ ّـي الجميليّــة ،وبنــي فيهــا بيوت ـاً وقصــورا ً
يب ،ويــرى الكاتــب أ ّن اإلقامــة يف حــي
عــى الطــرز األورو ّ
الجميلــة أفضــل ألــف مــرة مــن اإلقامــة يف حــارات املدينــة
جملة كرياال
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القدميــة املغلقــة والضّ يقــة التــي مل يعجبــه عــى مــا يبــدو
طــرز بنائهــا ،فقــد كان طــر ُز بنــاء البيــوت يف حلــب القدميــة
مدعــا ًة الســتغراب الكاتــب ،حيــث يقــول يف هــذا الصــدد
“إ ّن النمــط املعــاري لبيــوت املدينــة عجيــب ،فهــي مبنيّــة
بصــورة ال تَحفــظ ســكانها ال مــن الــرد واملطــر شــتا ًء وال مــن
ٍ
واحد منها يحوي يف وســطه فســحة
الحرارة صيفاً ،أل ّن كل
23
(حوش ـاً) مكشــوفة مــن األعــى ال لــزوم لهــا”

 - ٣حلب يف روايات عيل كامل

كتــب عــي كــال روايتــن تــدور أحداثهــا يف واليــة حلــب،
هام”األختــان” ،و”مغامــرة يف الصحــراء” ،ســنقف عندهــا
التفصيــل .تعتمــد ها تــان الروايتــان القصريتــان عــى
مشــاهدات الكاتــب يف مدينــة حلــب ،ففــي مقدمــة كتابــه
“صفحــة مــن الشَّ ــباب” يقــول الكاتــب أ َّن هاتــن الحكايتــن
حقيقيتــان ،وأ َّن أحداثهــا قــد جــرت أمــام عينيــه ،فتأثــر كثــرا ً
24
لدرجــة أنــه أحــس نفســه مجــرا ً عــى كتابتهــا.

 - ٣.١األختان

انتهــى الكاتــب مــن كتابــة هــذه الروايــة يف حزيــران عــام
1894م يف مدينــة حلــب ،ونــر جــزء منهــا يف جريــدة
“مكتــب” يف العــام نفســه ،وطبعــت بشــكل كامــل ألول مــرة
عــام 1898م .تــدرو أحــداث الروايــة يف مدينــة حلــب عــام
1890م بني مجموعة من املوظفني األتراك ،ومجموعة من
البغايــا قدمــن مــن دمشــق إىل حلــب ،إضافــة إىل فتاتــن
غــر مســلمتني تعيشــان يف حلــب ،فالروايــة تعطــي صــورة
للحيــاة اإلجتامعيــة يف حلــب يف أواخــر القــرن التاســع عــر
مــن وجهــة نظــر الكاتــب.

 - ٣.١.١أحداث الرواية

تبــدأ أحــداث الروايــة عندمــا يصــادف الكاتــب بطــل
الروايــة يف أثنــاء تجولــه يف أوســع شــارع يف مدينــة حلــب،
فتاتــن شــابتني هــا “ويــوا” و “ســلفيا” ،وهــا تتمشــيان
هنــاك ،وبــدا للكاتــب أنهــا تعيشــان حيــاة كرميــة وســعيدة،
وال يعوزهــا يشء .وبعــد فــرة وجيــزة مــن مــرور هاتــن
الفتاتــن غــر املســلمتني متــر يف الشــارع نفســه قافلــة
قادمــة مــن دمشــق ،يلفــت انتبــاه الكاتــب يف هــذه القافلــة
فتاتــان شــابتان أرهقهــا الســفر ،بنظراتهــا وضحكاتهــا،
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هــا “رشيفــة” و”زنــوب” ،بــدا للكاتــب أنهــا تعيشــان حيــاة
صعبــة وغــر مســتقيمة ،تعقبهــا بنظراتــه لفــرة ثــم انــرف
بعدهــا إىل بيتــه ،لكنــه ظــل يفكــر يف املشــهدين املتباينــن
اللذيــن رآهــا يف شــارع املدينــة.
بعــد فــرة مــن الزمــن يُدعــى الكاتــب إىل حفلــة باليــه
أقيمــت يف أحــد بيتــوت التجــار األوروبيــن املقيمــن يف
حلــب ،يلتقــي فيهــا بالفتاتــن اللتــن شــاهدهام ،وهــا
تتنزهــان يف الشــارع ،ويــدور حديــث بينــه وبينهــا ،لكــن
الفتاة الكبرية “ويوا” تجذب انتباهه أكرث من أختها الصغرية،
فيتحــدث ويرقــص معهــا حتــى ســاعات الفجــر األوىل .لقــد
ـب بالفتاتــن األخرتــن اللتــن
َذكَّ ـ َرت هاتــان الفتاتــان الكاتـ َ
صادفهــا يف املــكان والزمــان نفســه ،فقــرر الســؤال عنهــا،
فذهــب إىل صديــق لــه يقــي جـ ّـل وقتــه يف اللهــو والســكر،
وسأله عنهام فوجد عنده معلومات كافيه عنهام ،كام تطوع
صديقه بإيصاله إىل املكان الذي تسكنان فيه ،وذهب مع
صديقــه بعــد تــردد إىل بيتهــا الــذي يقــع يف أحيــاء املدينــة
القدميــة ،تعــرف عليهــا وعــى عمتهــا التــي كانــت تســكن
معهــا ،حيــث تبــن للكاتــب أن ُرقيــة عمــة الفتاتــن تقــوم
بتشــغيل ابنتــي أخيهــا زنــوب ورشيفــة يف الدعــارة واللهــو،
وأن صديقــه يحــب رشيفــة ،وأن رشيفــة أكــر شــهرة مــن أختهــا
زنــوب ،فهــي فتــاة لعــوب تقــوم بــكل مــا ميكنهــا القيــام بــه
لاليقاع بالشباب يف فخها ،عىل العكس منها أختها زنوب
التــي ال تحــب هــذه األعــال لكنهــا مرغمــة عــى فعلهــا.
الكاتــب ا لــذي كان يفضــل حضــور الحفــات التــي
يقيمهــا األجانــب يف حلــب ويختلــف إليهــا ،يعــود ويلتقــي
بويــوا وســيلفا يف إحــدى الحفــات املقامــة يف إحــدى
القنصليــات األجنبيــة ،تبــن لــه خــال الحفلــة أن ويــوا قــد
خطبــت وســتتزوج قريب ـاً ،يتأثــر مــن ســاع هــذا الخــر.
تحبــل رشيفــة محبو بــة صد يــق الكا تــب مــن أ حــد
األغــاوات ،فتخطــط عمتهــا ُرقيــة إلســقاط الجنــن ،فتــأيت
بدايــة يهوديــة ،تبــدأ الدَّايــة بالعمــل عــى إســقاط الجنــن،
بعــد ثالثــة أيــام مــن املحــاوالت الفاشــلة ،تنجــح ال َّدايــة
بإســقاط الجنــن ،لكــن رشيفــة تصــاب بنزيــف يــؤدي إىل
وفاتهــا .يشــرك الكاتــب وصديقــه الــذي حــزن حزنـاً شــديدا ً
لفقــد محبوبتــه يف الجنــازة التــي مل يشــهدها ســوى عــد ٍد

قليــلٍ جــدا ً مــن النــاس ،وبعــد االنتهــاء مــن مراســم ال َّدفــن
يف املقــرة التــي تقــع خــارج أســوار املدينــة القدميــة ،ميــر
الكاتــب مــن أمــام إحــدى الكنائــس فــرى ال َّنــاس محتفلــن
بعــرس “ويــوا” فيحــزن كثــرا ً.
صديق الكاتب وبعد وفاة رشيفه يصاب باملرض ألنه
يتنــاول الكحــول بكميــات كبــرة ،يف يــوم مــن األيــام يذهــب
الكا تــب لزيارتــه ،فيجــد عنــده مجموعــة مــن املوظفــن
األتراك يلعبون القامر ،يحاول مغادرة البيت لكنهم يرصون
عىل بقائه لتناول الطعام معهم .وبعد ساعات من اللعب
تحدث ُمشكلة يقرر اللعبون بعدها إنهاء اللعبة ،ويبدؤون
بتنــاول املرشوبــات والطعــام ،وبعــد أن يأخــذ الســكر منهــم
كل مأخــذ يرســلون لجلــب عــازف عــو ٍد يهــودي ليعــزف لهــم،
لكنهــم ال يعضهــم ال يكتفــي بذلــك فيقــرر الذهــاب إىل
إحدى أماكن اللهو بحلب إلكامل ســهرتهم هناك .صديق
الكاتــب بعــد فــرة قصــرة يصــاب بالوهــم األمــر الــذي يــؤدي
بــه إىل االنتحــار.
يف يــوم مــن األيــام ،ويف أثنــاء مــرور الكاتــب مــن أمــام
قلعــة حلــب يصــادف رقيــة ،فتطلــب منــه أن يعطيهــا عنــوان
بيتــه ،ثــم تــزوره يف اليــوم الثــاين ،وتدعــوه لزيارتهــا ،يلبــي
الكاتــب الدعــوة ،فيذهــب يف اليــوم التــايل إىل بيــت رقيــة،
فــرى أن زنــوب قــد أصيبــت مبــرض وبــدت ضعيفــة جــدا ً،
قُ ِّدمــت للكاتــب املرشوبــات ،وبعدهــا جــاء مجموعــة مــن
العازفــن ،بــدأت زنــوب بالعــزف عــى العــود مــع العازفــن،
لكــن أحــد العازفــن بــدأ بغنــاء أغنيــة تــدور كلامتهــا حــول
رشيفــة ،األمــر الــذي جعــل زنــوب تتأثــر كثــرا ً وتنفجــر باكي ـةً،
فخرجــت مــن الغــرف حاملــة كأس البــرة يف يدهــا لتجلــس
يف باحــة البيــت ،لكــن بعــد فــرة ســمع الكاتــب والذيــن
يجلســون معــه يف الغرفــة أنينهــا فخرجــوا لــروا زنــوب وقــد
كــرت الــكأس وجرحــت يدهــا محاولــة االنتحــار ،وبعــد أن
ســاعد الكاتــب رقيــة عــى ربــط الجــرح الــذي أحدثتــه زنــوب
يف يدهــا ،أعطــى رقيــة بعــض املــال وعــاد إىل بيتــه ليجــد
عــى مكتبــه دعــوة موجــه لــه مــن والــد ويــوا وســلفيا يدعــوه
فيهــا لحضــور حفــل زفــاف ابنتــه الصغــرى ســلفيا.

 - ٣.١.١حلب يف الرواية

 ٣.١.١.١املجتمع الحلبي

يف هــذه الروايــة القصــرة التــي تــدور جميــع أحداثهــا
يف مدينــة حلــب يقــدم الكاتــب لنــا ثالثــة طبقــات اجتامعيــة
تعيــش يف املدينــة ،املجموعــة األوىل تتمثــل باملوظفــن
والتجار األجانب الذين يعشون يف حلب ،املجموعة الثانية
هــي جــزء مــن الســكان املحليــن الجاهلــن الذيــن يقومــون
بأعــال ال أخالقيــة ،وأمــا املجتمــع الثالــث فهــو مجموعــة
املوظفــن واملنفيــن األتــراك الغارقــن يف اللهــو والســكر.
الكاتــب يقــارن بشــكل دائــم بــن املجموعــة األوىل
والثانيــة ،فهــو يقــارن بــن زنــوب ورشيفــة مــن جهــة ،وويــوا
وسلفيا من جهة أخرى ،فرشيفة وأختها تعيشان يف وسط
يختلــف متام ـاً عــن الوســط الــذي تعيــش فيــه ويــوا وأختهــا
اجتامعي ـاً ومكاني ـاً وثقافي ـاً.
 - ٣.١.١.١.١السكان املحليون

رشيفة وأختها تعيشان حياة صعبة وقذرة ،فقد تويف
والداهام ،وهام يف سن صغرية ،ونشأتا يف كنف عمتهام
رقيــة التــي كانــت تــزاول أعــاالً ال أخالقيــة يف دمشــق ،لكنهــا
بعــد أن شــاخت بــدأت بتشــغيل الفتاتــن الصغريتــن .رقيــة
همهــا األكــر جمــع املــال بــأي وســيلة ،ال يهمهــا صحــة أو
ســمعة ابنتــي أخيهــا ،كــا أنَّهــا تتظاهــر بالتَّديــن ،فهــي ترتــدي
الحجــاب ،وتحمــل ســبحة يف يدهــا ،كــا أنهــا تــؤدي الصــاة
أحيانـاً .مــن املالحــظ أن هــذه الشــخصيات جاهلــة مل تنــل
أي حــظ مــن العلــم أو الثقافــة.
عــى هامــش هــذه الشــخصيات الثالثــة توجــد بعــض
الشــخصيات الثانويــة التــي تنتمــي للمجتمــع املحــي .مــن
هــذه الشــخصيات شــخصيات يهوديــة ،مــن مثــل الدايــة
وعــازف العــود .مــن املالحــظ أن الشــخصية اليهوديــة يف
الرواية سلبية أيضا ،وتتصف بصفات سيئة ،وتقوم بأعامل
بســيطة أو غــر قانونيــة.
 - ٣.١.١.١.٢األجانب

أما الفتاتان األجنبيتان فهام شخصيتان إيجابيتان ،عىل
العكــس مــن رشيفــة وزنــوب ويــوا وأختهــا تعيشــان حيــاة مرفهــة
جملة كرياال
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وســعيدة ،فهــا تحبــان املوســيقى ،وتعزفــان عــى البيانــو،
وتحــران الحفــات التــي تقــام يف القنصليــات ،أو التــي
يقيمهــا التجــار األجانــب يف حلــب ،تحبــان األدب والقــراءة
كثــرا ً ،وهــا مثقفتــان تتحدثــان يف مواضيــع تتعلــق بــاألدب،
تتنزهان يف شوارع حلب ،وتقومان بالتجول يف الريف عىل
الخيــل ،باختصــار هــا ال تواجهــان أي مصاعــب يف الحيــاة.
 - ٣.١.١.١.٣املوظفون األتراك

لقــد قــدم الكاتــب املوظفــن واملنفيــن يف حلــب
بصــورة ســلبية يف الروايــة ،فهــوالء يتمتمــون بصفــات ســيئة.
فهــم منغمســون يف اللهــو ،يقضــون جــل وقتهــم يف أماكــن
التســلية ولعــب القــار ،وبســبب تناولهــم للكحــول ،ولعبهــم
للقــار يعانــون مــن مشــاكل إقتصاديــة ،فرواتبهــم ال تكفيهــم،
ويف بعــض األحيــان يأخــذون ديون ـاً مــن النــاس لكنهــم ال
يســتطيعون إيفاءهــا بــل ويتذمــرون مــن مطالبــة أصحــاب
الديــون لهــم.

 - ٣.١.١.٢املكان

الكاتــب يقــدم لنــا يف الروايــة مكانيــن مختلفــن متامـاً
يف مدينــة واحــدة،كل مــكان يختلــف متام ـاً عــن املــكان
األخــرى ،املــكان األول هــو املــكان الــذي تعيــش فيــه رقيــة
وابنتي أخيها ،يتمثل يف الحارات الضيقة واملتعرجة داخل
أسوار املدينة القدمية ،هذه الحارات غري نظيفة ،شوارعها
وأرصفتهــا مليئــة بحفــر الــرف الصحــي ،وأكــوام الحجــارة،
وغارقة يف الظالم الدامس ،بيوتها صغرية ومحاطة بجدران
ليس لها نوافذ أو رشفات ،فالبيت الذي تسكنه رقية أشبه
ما يكون بالرسداب فيه حوش صغري جدا ً .أما املكان الذي
تعيــش فيــه ويــوا وأختهــا فيتمثــل باألحيــاء التــي تقــع خــارج
الســور ،البيــوت فيهــا واســعة ولهــا رشفــات ،كــا أنهــا محاطة
باألشجار ،فالبناء الذي تقام يف الحفالت األسبوعية ،بناء
قاعاتــه كثــرة ،وواســعة لهــا نوافــذ ورشفــات واســعة محاطــة
باألشــجار الكبــرة.
يفهــم مــن كالم الكاتــب أن حلــب كانــت تعــج مبراكــز
التســلية واللهــو التــي تقــدم خدماتهــا للراغبــن بهــا حتــى
ســاعات متأخــرة مــن الليــل ،فباإلضافــة إىل أمــكان التســلية
والحفالت التي يقيمها األجانب يف حلب ميكن أن نضيف
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هــذا الحــوار الــذي دار بــن اثنــن مــن املوظفــن األتراك كانا
يرغبــان يف الذهــاب إىل أحــد أماكــن اللهــو:
“ -الساعة تقرتب من الرابعة صباحاً
ال يــزال هنــاك وقــت ،هنــاك وقــت ،أوال نذهــب إىل(رقــوش) إذا مل نجدهــا نذهــب إىل (ســلوم) خارقــة حلــب
25
خارقــة”.

 - ٣.١.١.٣الثقافات والعادات

يجــد القــارئ للروايــة نفســه أمــام مجتمعــن مختلفــن
ثقافيـاً متامـاً ،يتجــى هــذا االختــاف يف اللبــاس واألدوات
املوســيقية والتســلية ،فرقيــة وابنتــا أخيهــا يرتديــن غطــاء
الــرأس واملــاءة ،أمــا ويــوا وأختهــا فرتتديــان أثواب ـاً ملونــة
صفــراء وحمــراء إضافــة قبعــات .مــن املالحــظ أن الحفــات
الصغــرة التــي تقــام يف بيــت رقيــة يعــزف فيهــا عــى العــود
والزيــل إضافــة إىل الطبلــة الصغــرة ،وهــي آآلت رشقيــة.
أمــا الحفــات التــي تحرضهــا ويــوا وأختهــا فيعــزف فيهــا
عــى اآلآلت املوســيقية الغربيــة مــن مثــل البيانــو والقيثــار
املندولينــا ،ويغنــى فيهــا بالفرنســية واليونانيــة إضافــة إىل
العربيــة .والنســنى أن نذكــر أن زنــوب عازفــة ممتــازة عــى
العــود ،أمــا ويــوا فهــي عازفــة ماهــرة عــى البيانــو.
لقــد تحــدث الكاتــب يف الروايــة عــن بعــض العــادات
الســائدة يف املدينــة يف ذلــك الوقــت .فمــن ذلــك حديثــه
عــن حفلــة الباليــه التــي أقيمــت يف بيــوت أحــد التجــار
األجانــب يف حلــب ،هــذه الحفلــة أشــبه ماتكــون بالحفــات
التــي تقــام يف أوروبــة وقتئــذ ،حيــث يشــرك فيهــا الرجــال
والنســاء ،ويرقــص املدعــون رقصــات “والــس” و”قادريــل”
عىل نغامت البيانو ،تتخلل هذه الرقصات فرتات اسرتاحة
للطعــام والــراب وتبــادل أطــراف الحديــث.
ومنهــا أيض ـاً االجتــاع الــذي كان يقــام صيف ـاً ببنــاء
إحــدى القنصليــات األجنبيــة الفاخــرة الواقعــة خــارج أســوار
املدينــة القدميــة واملحاطــة باألشــجار الكبــرة ،ففــي هــذه
القنصليــة يجتمــع الرجــال والنســاء مــرة كل أســبوع بعــد
الظهــر يف اجتــاع أشــبه مــا يكــون بحفلــة يعــزف فيهــا عــى
البيانو والقيثارة ،ويغنى فيها بالعربية واليونانية والفرنسية،
ومعظــم رواد هــذه االجتامعــات مــن النســاء.

ومــن العــادات التــي ذكرهــا الكاتــب جلــب العازفــن
واملغنــن إىل البيــوت لخلــق ج ـ ٍو مــن ا ملــرح وتســلية
الضيــوف .كذلــك عــادة اتبــاع الجنائــر ،فعــى الرغــم مــن أن
رشيفــة فتــاة ليــس لهــا أي أقربــاء يف املدينــة إال أن بعــض
النــاس مــن االتقيــاء شــاركوا يف حمــل الجنــازة ،والصــاة
عليهــا ،رغــم أنهــم اليعرفونهــا.

 - ٣.٢مغامرة يف الصحراء

انتهــى الكاتــب مــن كتابــة هــذه الروايــة يف عــام 1895م
يف مدينــة حلــب ،ونــرت أجــزا ًء يف جريــدة “ثــروت” عــام
1898م ،ثــم طبعــت يف العــام نفســه ،وت ُرجمــت إىل
الفرنســية عــام 1899م .تــدور أحــداث الروايــة حــول فتــاة
إســطنبولية اســمها ســحر ،اضطرت للســفر مع ولدها الذي
نفي إىل مدينة تدمر التي كانت تابعة لوالية حلب آنذاك،
رصح الكاتــب يف مقدمــة الروايــة أنــه رأى ســحر وأن أحــداث
الروايــة حقيقــة وإن كان فيهــا يشء مــن الخيــال.

 - 3.2.1أحداث الرواية

تبــدأ أحــداث الروايــة مــع وصــول ســحر وزوجــة أبيهــا
صفــوت إىل مينــاء اســكندرون قادمتــن عــى مــن باخــرة
مــن إســطنبول للّحــاق بصبحــي أفنــدي الــذي عــن مديــرا ً
ململحــة تد مــر.
ســحر فتاة يف السادســة عرشة من عمرها ،ولدت يف
إســطنبول ألتحقــت مبكتــب تعليــم الفتيــات يف اســطنبول،
تعرفــت عــى مجموعــة مــن الفتيــات يف املكتــب ،وأصبــح
عندهــا صديقــات ،مــات والــده ســحر وهــي يف ســن صغــرة
عــى إثرهــا تــزوج والدهــا بصفــوت الفتــاة الشــابة التــي كانــت
تعمــل يف بيتهــم .ســحر تحــب رفيقاتهــا ومدينــة إســطنبول
كثريا ً ،إال أنها تضطر ملغادرة إسطنبول بسبب تعني والدها
يف مدينــة تدمــر.
صبحــي أفنــدي رجــل يف الخامســة والخمســن مــن
العمر ،مهمل لعمله ،األمر الذي أدى إىل تعيينه يف تدمر
بعــد محاكمــة دامــت ســنوات .صبحــي أفنــدي يحــب زوجته
الشــابة كــرا ً ،لكنــه مل يكــن يكــرت بأمــر ابنتــه ســحر وأختهــا
الصغــرى نوبــر .عندمــا وصلــت عائلــة صبحــي أفنــدي إىل
ميناء إسكندرون كان من املفرتض أن يكون بانتظارها رجل

أرســله صبحــي أفنــدي الصطحابهــا إىل حلــب ،ومنهــا إىل
تدمــر .وملــا أن الرجــل مل يحــر اضطــرت العائلــة للذهــاب
مــع عائلــة إســطنبولية قادمــة إىل حلــب ،يعتقــد أن هــذه
العائلــة هــي عائلــة ،حيــث بقيــت عائلــة صبحــي أفنــدي
يف حلــب ع ـ ّدة أيــام ،أقامــت خاللهــا يف منــزل العائلــة
االســطنبولية يف حلــب ،قبــل أن تكمــل طريقهــا إىل تدمــر.
يف البدايــة ســحر شــعرت بامللــل الضيــق مــن هــذا
الســفر ،كــا أنهــا مل تحــب طبيعــة البــاد الصحراويــة ،وال
أثــار مدينــة تدمــر التــي كانــت تظــن أنهــا ســتكون جميلــة
وممتعــة ،ألنهــا كانــت قــد قــرأت مقالــة حولهــا ،فاألوروبيــون
يقطعــون املســافات الشاســعة لرؤيــة هــذه األثــار القدميــة.
ســحر كانــت تعيــش منعزلــة عــن محيطهــا ،كــا كانــت زوجــة
أبيهــا تكرههــا ،لذلــك كانــت تقــي جــل وقتهــا برفقــة أختهــا
الصغــرى “نوبــر” بــن أثــار املدينــة القدميــة التــي بــدأت
تحبها ،لقد كانت نوبر ذات الخمس سنوات صديقة سحر
الوحيــدة ،إال أنهــا تصــاب مبــرض يــؤدي إىل وفاتهــا ،فتبقــى
سحر وحيدة يف الصحراء ال يوجد ما يسليها سوى الرسائل
التــي كانــت تتبادلهــا مــع صديقتهــا خرييــة.
بعــد فــرة مــن الزمــن يعــن يف اململحــة كاتــب اســمه
رجــب أفنــدي ،وهــو شــاب تــريك وســيم ،لقــد أحبتــه ســحر
عندما سمعت عنه ،حتى قبل أن تراه ،وبدأت تنسج أحالم
الزواج من هذا الشاب الوسيم ،رجب أفندي أيضاً مل يكن
يخفي رغبته يف الزواج من سحر ،ولكن يف إحدى الليايل
عندمــا كان رجــب أفنــدي يســكر مــع محمــد رئيــس الحــراس
يف اململحــة بــدأ يتكلــم بــكالم ســيئ ينــم عــن خساســته،
فالرجــل مل يكــن ليكتفــى بالحديــث عــن ســحر ،بــل أفصــح
عــن رغباتــه حــول صفــوت زوجــة صبحــي أفنــدي ،األمــر الــذي
أغضــب محمــد ،وجعلــه ينهــال عليــه رضبـاً ،األمــر الذي أدى
إىل اجتــاع كل مــن يف اململحــة .وهكــذا ظهــر وجــه رجــب
أفندي الحقيقي أمام الجميع .وبعد أيام جاءت رسالة من
دمشــق إىل صبحــي أفنــدي تطلــب منــه أن يرســل الكاتــب
ألخــذ زوجتــه التــي تركهــا يف دمشــق لوحدهــا ،حيــث بــدأت
األشــاعات الســيئة تنتــر حولهــا.
ســحر أصيبــت بخيبــة أمــل كبــرة بعــد هــذه الحادثــة،
فقــد بلغــت العرشيــن مــن عمرهــا ومل تتــزوج ،كــا زادت
جملة كرياال
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مضايقــات زوجــة أبيهــا التــي كانــت تريــد أن تتخلــص منهــا،
فــكان تطلــب مــن زوجهــا بشــكل دائــم أن يــزوج ســحر ،بحجــة
أنهــا قــد كــرت .وبعــد فــرة وجيــزة يــأيت مديــر ناحيــة جديــد
إىل تدمــر مــع عائلتــه ،ابــن مديــر الناحيــة الجديــد شــاب يف
العرشينــات مــن عمــره ،لكنــه مل يكــن وســيامً أبــدا ً ،طلــب
يــد ســحر فوافقــت عــى الــزواج منــه ،بســبب الضغــوط
املتزايــدة عليهــا مــن قبــل أبيهــا املريــض وزوجتــه .تــم تحديــد
موعــد الــزواج لكــن مــن حســن حــظ ســحر ،وبســبب الظــروف
الصحراوية ظهرت أعراض مرض الفرنك عىل الشاب الذي
كان يخفــي إصابتــه بهــذا املــرض املعــدي ،فأبطــل الــزواج.
وبســبب إلحــاح صفــوت يف تــزوج ســحر قــرر صبحــي
أفنــدي أن يصطحــب ابنتــه إىل مركــز اللــواء ديــر الــزور علــه
يســتطيع أن يزوجهــا ملوظــف مــن املوظفــن هنــاك .شــعر
ســحر بحــزن شــديد جــدا ً ،ألن والدهــا يريــد التخلــص منهــا،
وتزوجها ألي شخص كان ،فكتبت له رسالة صغرية مفادها
أنــه أبوهــا وأن مــن واجبهــا إطاعتــه ،لكنهــا ال تســتطيع أن
تســتوعب أن والدهــا الــذي تعــب يف تربيتهــا يزوجهــا بهــذه
الطريقــة لرجــل ال يعرفــه يف مــكان ال يعرفــه.
رق قلــب صبحــي أفنــدي حينــا قــرأ الرســالة ،وبــى
قلي ـاً ،لكــن ارصار زوجتــه ،وهجرهــا لــه يرغامنــه عــى هــذا
الفعــل ،ومــن حســن حــظ ســحر رفضــت اإلجــازة التــي تقــدم
بهــا صبحــي أفنــدي لــي يأخــذ ابنتــه إىل ديــر الــزور لكونــه
طلــب االجــازة يف موســم عمــل اململحــة.
ســحر كانــت تقــي جــل وقتهــا بــن أثــار مدينــة تدمــر
القدمية أو تصعد إىل أحد التالل املحيطة بها تتأمل عامل
الصحــراء مــن حولهــا ،ويف أحــد األيــام اضطــرت للعــودة إىل
البيــت بعــد خروجهــا منــه بربــع ســاعة بســبب حــرارة الجــو،
ولكنهــا عندمــا عــادت إىل البيــت ،فوجــدت بــاب البيــت
مفتوح ـاً ،فتســللت إىل غرفتهــا ،لكنهــا ســمعت صوت ـاً
يف البيــت ،فنظــرت مــن شــق البــاب ،فــرأت “حســن” أحــد
حــراس اململحــة يخــرج مــن غرفــة صفــوت ،مل تكــد تصــدق
مــا رأت ،فقــد أصيبــت بصدمــة جعلتهــا تبقــى يف غرفتهــا
طــوال اليــوم ،وهــي تفكــر فيــا ســتفعل ،يف النهايــة قــررت
السكوت ،ألن أباها لن يصدقها ،وحتى لو صدقها الفائدة
مــن ذلــك ،بــل عــى العكــس إن هــذا الخــر قــد يســبب وفــاة
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يف بح
 لامك يلع تافلؤمثيدحلا يكرتلا بدألا
ل

والدهــا املريــض ،لكنهــا قــررت أن ال تخــرج مــن البيــت يف
فــرة تواجــد والدهــا يف العمــل.
يف يــوم مــن األيــام خرجــت ســحر إىل أثــار املدينــة،
وبينــا هــي غارقــة يف تأمالتهــا ظهــر أمامهــا فجــأة مجموعــة
مــن البــدو يتقدمهــم شــاب وســيم ،تفاجــأ بــدوره أيضـاً برؤيــة
ســحر .نهضــت ســحر مــن مكانهــا ،وغــادرت املــكان ،لكــن
خيــال الشــاب مل يفارقهــا لحظــة واحــدة طــوال تلــك الليلــة.
يف اليــوم التــايل جــاء مديــر الناحيــة ليــزف البــرى
لصبحــي أفنــدي ،لقــد طلــب مــن الشــيخ ســطعان أن يطلــب
يــد ســحر البنــه نبهــان الــذي رأهــا جالســة يف مدينــة تدمــر
القدمية ،وأخربه بأن الشيخ سطعان سيدفع له  200لرية مهرا ً
لســحر .ســحر رفضــت هــذا األمــر رفضـاً مطلقـاً ،فكيــف لفتــاة
نشأت يف إسطنبول أن تعيش مع البدو يف وسط الصحراء.
لكن والدها أعطاها مهلة للتفكري حتى صباح اليوم التايل،
ظلت سحر تفكر طوال اليوم بذلك الشاب البدوي ،وفكرت
أيضاً بوضعها يف البيت الذي حولته زوجت أبيها إىل جحيم
ال يطــاق ،ويف حــال زميالتهــا يف الدراســة الــايت تزوجــن يف
إســطنبول ب ــأزواج يف منتهــى الســوء واالنحطــاط .فقــررت
القبــول بالعيــش مــع هــذا الشــاب البــدوي الشــهم يف وســط
الصحــراء ،وهجــرت عــامل املدينــة إىل األبــد.
بعــد رحيــل ســحر مــع زوجهــا البــدوي عــن تدمــر تعــرض
والد هــا لصد مــة كبــرة أدت لوفا تــه حينــا رأى حــارس
اململحة يف بيته مع زوجته التي هربت مع حارس اململحة
حســن إىل دمشــق إثــر وفــاة زوجهــا.

 - 3.2.2املكان

تــدور أحــداث الروايــة يف إســطنبول ،ويف تدمــر التابعــة
لواليــة حلــب ،ويف الطريــق بــن هذيــن املكانــن .املــكان
األول إســطنبول املــكان الــذي ولــدت وعاشــت فيــه ســحر
مــع عائلتهــا ،لهــذا املــكان مكانــة خاصــة يف نفــس ســحر،
فإســطنبول هــي الوطــن الــذي يحــوي ذكريــات الطفولــة إىل
جانب جامله الطبيعي ،غادرت سحر هذا املكان الجميل
مكرهــة للحــاق بأبيهــا املنفــي يف وســط الصحــراء .لكــن هــذا
املــكان مــا يلبــث أن يفقــد بريقــه يف عينــي ســحر بســبب
مــا كان يصلهــا مــن أخبــار منــه مــن جهــة ،وبســبب الصحــراء

التــي بــدأت تحبهــا ،وتعتــاد عــى الحيــاة فيهــا .إســطنبول
عــى الرغــم مــن جاملهــا الطبيعــي باتــت موطــن الفاســدين
واملنحطــن مــن الرجــال بالنســبة لســحر.
أما املكان الثاين فهو الصحراء التي يقدم لنا الكاتب
لهــا تصويــرا ً دقيق ـاً نقتطــف منــه هــذه املقطــع الــذي يصــور
منطقــة تدمــر.
“واد النهايــة لــه ،يجــري بهــدوء يف وســطه جــدول مــاء،
اخرضت األرض عىل طرفيه ،حتى أن بعض الزهور الصفراء
بــدت مبعــرة عــى طــريف الجــدول .تســر قطعــان الجــال
يف نهايــة هــذه الــوادي أفواجـاً .إذا نُظــر إىل الخيــام والنســاء
التي فوقها ،والخيل والرجال الذين يحيطون بها تبدو كبلد
26
كبــر يســر”...
لعــل أكــر يشء اســرعى انتبــاه ســحر ليــايل الصيــف
املقمــرة الســاكنة التــي اليعكــر صفوهــا يشء ،حيــث كانــت
تصعــد إىل هضبــة بالقــرب مــن آثــار تدمــر لتتأمــل هــذا منظــر
السامء والنجوم الجميل الذي قالت عنه يف رسالة كتبتها
27
إىل صديقتها يف إسطنبول أنه أجمل ما يف بالد العرب.
لقــد بــدت الصحــراء يف هــذه الروايــة مكان ـاً يســكنه
الطيبون والرشفاء ،ليس فيه مكان للفاسدين واملنحطني،
إىل جانــب ذلــك بــدت الصحــراء لغــزا ً ورسا ً يريــد الكاتــب أن
يكتشــف أشــياء جديــدة عنــه.

 -3.2.3البدو والبادية

مــن الطبيعــي أن يكــون للبــدو والباديــة مــكان مركــزي يف
رواية تدور أحداثها يف بادية والية حلب ،لقد رسم الكاتب
يف هــذه الروايــة صــورة إيجابيــة للبــدو ولحيــاة الصحــراء،
فالبدو يف الرواية يتميزون بصفات جيدة ،وأخالق حميدة.
فهــم نجبــاء وأعفــاء ورشفــاء اليفعلــون األفعــال القبيحــة،
ينطقــون بالصــدق ،عــاوة عــى ذلــك وجوهــم ،وأجســامهم
جميلــة .فهــذه الصفــات الحميــدة جعلــت ســحر تحبهــم،
ومتيــل إليهــم ،وتتحــدث عنهــم يف الرســائل التــي كانــت
تبعــث بهــا إىل صديقتهــا املقيمــة يف إســطنبول ،ففــي
إحــدى تلــك الرســائل تتحــدث لصديقاتهــا عــن جــال فتــاة
بدويــة رأتهــا يف تدمــر .ويف رســالة أخــرى تحدثــت عــن
شــهامة البــدو ،واحرتامهــم لآلخريــن .ويف مــكان آخــر مــن

الروايــة يتحــدث الكاتــب عــن وســامة الشــاب البــدوي الــذي
رأتــه ســحر أثنــاء وجودهــا يف مدينــة تدمــر القدميــة ،فصــورة
هــذا الشــاب الوســيم الضحــوك ذو العينــن الســوداوتني،
والرمــوش الطويلــة مل تفــارق ذهــن ســحر طــوال اليــوم.
لقــد أشــار الكاتــب إىل الغنــى املــادي الــذي يتميــز بــه
زعامء القبائل البدوية ،فعندما طلب الشيخ سطعان سحر
زوجــة البنــه ،شــجع مديــر الناحيــة صبحــي أفنــدي عــى قبــول
طلــب الــزواج مشــرا ً إىل أن الشــيخ غنــي جــدا ً ،وســيعطي
لصبحــي أفنــدي مبلغـاً كبــرا ً مــن املــال كــا أن ســحر ســوف
تعيــش يف بحبوحــة مــن العيــش طــوال حياتهــا.
لقد فضل الكاتب البدو عىل املوظفني األتراك ذوي
األخــاق الســيئة يف أكــر مــن موضــع يف الروايــة ،فكثــرا ً مــا
يجــري الكاتــب عــى لســان شــخصياته مقارنــة بــن البــدو
واملوظفــن األتــراك يف اململحــة ،ويخلــص إىل أن البــدو
ال ميكــن أن توجــد فيهــم الصفــات القبيحــة املســترشية يف
املوظفــن األتــراك مثــل الدنــاءة وقلــة الــرف ،فمــكان هــذه
الصفــات الســلبية توجــد صفــات إيجابيــة ،مثــل الســاحة
والشــجاعة والصفــاء.

الخامتة

لقــد تنــاول األدبــاء األتــراك حلــب يف رواياتهــم ومذكراتهــم،
فتحدثوا عن تلك الوالية ،مربزين أهم جوانبها وخصائصها.
ومــن هــؤالء األدبــاء عــي كــال الــذي قــدم يف آثــاره للقــارئ
الــريكّ صــورة عــن واليــة حلــب تعكــس الحيــاة السياس ـ ّية
واالجتامع ّيــة واالقتصاديّــة والثقاف ّيــة فيهــا يف العقــد األخــر
مــن القــرن التاســع عــر .لقــد لفــت التنــوع الثقــايف يف
حلــب انتبــاه الكاتــب وانعكــس ذلــك يف كتبــه ،فبــدت
حلــب فيهــا مكان ـاً متعــدد الثقافــات ،واألعــراق ،واألديــان،
تَتَالقــى فيــه الثقا فــات املختلفــة ،وتتعا يــش جنب ـاً إىل
جنب ،حيث يعيش فيها املسلمون واملسيحيون واليهود
والعــرب والــرك واألرمــن واألجانــب .كــا بــدت حلــب منفــى
للمعارضــن للســلطة واملهملــن ألعاملهــم مــن األتــراك،
حيــث يكــر فيهــا املنفيــون مــن مركــز الدولــة العثامنيــة ،وال
غرابــة يف ذلــك ،ألن الكاتــب عــاش يف فــرة كانــت فيهــا
سياســة النفــي ُمط َّبقــة بشــكلٍ كبـرٍ ،وكانــت حلــب مــن أهــم
جملة كرياال
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 إضافــة ألماكــن التَّســلية واللهــو التــي،الحفــات األســبوعية
. والســكان املحليــون،يرتادهــا املنفيــون مــن األتــراك
،ـب الحيــاة فيهــا
َّ حلــب عــي كــال التــي أحبهــا وأحـ
 واألجانــب فيهــا أثريــاء يعيشــون،ســكانها املحليــون بســطاء
 وفقراؤهــا يعيشــون يف،يف قصــور عاليــة محاطــة باألشــجار
 أمــا البــدو الذيــن يعيشــون،بيــوت صغــرة تقــع داخــل الســور
.يف باديتهــا فهــم نجيــاء يتمتعــون بجــال خَلقــي وخُلقــي

 أما املنفيون إىل حلب فقد كان.املنايف بالنسبة لألترك
.معظمهم أشخاصاً سلبيني
 واســتقطابها األجانــب،إن التنــوع الثقــايف يف املدينــة
 إضافــة إىل كونهــا مركــزا ً للمنفيــن،مــن كل أنحــاء العــامل
 فقــد بــدت،األتــراك جعــل مراكــز التســلية واللهــو فيهــا كثــرة
حلــب يف آثــار الكاتــب مدينــة تعــج بأماكــن اللهــو والتســلية
 ففيهــا يقيــم التجــار األجا نــب والقنصليــات،املتنو عــة
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عالقة اللغة العربية بالتنمية:
جمتمع املعرفة و االبتكار
د .نبيل بن عرفة

استاذ جامعي من تونس

ملخص
متثــل جدليــة العالقــة بــن اللغــة األم و التنميــة مســلك بحــث خصــب تولــدت عنــه و مــا تــزال دراســات علميــة جديــرة
باالهتــام و االعتــاد .و بارتقــاء اقتصــاد املعرفــة إىل أولويــات أصحــاب القــرار باعتبــاره قاطــرة التنميــة الحديثــة ,ازداد
االهتــام بهــذه العالقــة الســتجالء االبتــكار كآليــة تســاهم مــن خاللهــا اللغــة العربيــة يف النمــو االقتصــادي و مــن مثــة
يف التنميــة الشــاملة .
بالتــوازي مــع الدراســات العلميــة ,أجــرت األمــم املتحــدة وبعــض املنظــات الدوليــة دراســات ميدانيــة عــن واقــع
التعليــم وتأثــره يف التنميــة فاســتخلص الخــراء نتائــج أهمهــا الــرر الناتــج عــن تغييــب اللغــة االم يف العلــوم بحثــا و
تدريســا .يف هــذا الســياق تشــكو اللغــة العربيــة محنــة ألســباب عــدة منهــا مــا هــو ســلويك  ,منهــا مــا هــو غفلــة علميــة
ومنهــا مــا هــو ســيايس .و الحالــة هــذه اصبــح عــى البلــدان العربيــة تفعيــل االبتــكار استئناســا ببعــض التجــارب و
باملــؤرش العاملــي الســتجالء املعيقــات و املحفــزات و دور اللغــة األم يف التميــز املعــريف و االبتــكار و مــن مثــة يف
التنميــة فحددنــا مبــادئ اإلســراتيجية املعرفيــة و مســؤوليات األطــراف ذات العالقــة.

 - 1عالقة املعرفة بالتنمية

تعتــر التكنولوجيــات الحديثــة لالتصــال و املعلومــات
ركيــزة التنميــة االقتصاديــة الحديثــة فجعلتهــا رهينــة الرصيــد
املعــريف للعنــر البــري ومــدى قدرتــه عــى إنتاجهــا و
تطويرهــا او نقلهــا و تطويعها.هــذه املعرفــة متثــل مــن جهــة
شــانا مجتمعيــا يهــم العامــة ألنهــا ســتواجه حتــا حاجــة إليهــا
يف شــان مــن شــؤونها ومــن جهــة اخــرى شــانا مهنيــا لــدى
القوى العاملة باعتبار ما تكتسبه من خربة و مترس يؤهالنها
للبحــث عــن حــل مبتكــر و األمثلــة يف هــذا املجــال أكــر مــن
أن تحىص .يف هذا السياق ,ال بد من ربط مسالة االبتكار

بالنقــل التكنولوجــي لالرتقــاء إىل مرتبــة التمكــن و التصديــر
ألنــه اإلنتــاج األرفــع إ يــرادا و األقــوى دفعــا لعجلــة التنميــة
حارضا و مســتقبال و ألن االحتباس عند حدود االســتهالك
التكنولوجــي إمنــا هــو اســترياد عــار عــن التغطيــة و مهــدرة
للــال و العملــة .أمــا النقــل لبعــض البــادان فهــو رضورة
تفرضهــا املنافســة ال بــد مــن رفعــا إىل مســتوى التوطــن
عــر التطويــع وفــق خصوصيــات و حاجيــات املنقــول إليــه
حتــى يرتقــي إىل اإلنتــاج و التطويــر التكنولوجــي الــذي أصبــح
املحــرك األســاس للتنميــة لكنــه وليــد االبتــكار و املعرفــة .
يف هذا الخصوص تعددت الدراسات العلمية لتثمر”
نظرية النمو الجديدة “حيث يتبع معدل النمو االقتصادي
جملة كرياال

يناير ٢٠١6
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املستوى التكنولوجي الذي يتبع بدوره املستوى املعريف
للمجتمع وفق الصيغة التالية :1
معدل النمو االقتصادي = تابع [معدل النمو التكنولوجي
( +نسبة االدخار* املستوى التكنولوجي)]

 - 2.1عالقة اللغة األم باملعرفة

إن للغــة وظا ئــف متعــددة  :فهــي لغــة التوا صــل
املجتمعــي و انعتــاق االبــداع الثقــايف وهــي أيضــا محمــل
املعرفــة العلميــة و وســيلة نرشهــا .إن هــذا الــدور الســامي
للغة األم مثل و ال يزال محور اهتامم خرباء اللغة الستجالء
مــدى تأثريهــا يف حمــل املعرفــة ونرشهــا مــن خــال الرمــوز و
املصطلحــات التــي اختزنتهــا الذاكــرة البرشيــة منــذ طفولتهــا
واتســعت بهــا باتســاع دائــرة التفاعــات و العالقــات رمــزا و
لفضــا فكانــت األجــدى اســتعامال إليصــال رســالة فصيحــة ال
يشوبها انحراف التأويل ألنها فيهم (مخزون الذاكرة) ومنهم
(توليــد الرمــوز و املصطلحــات) فيســتمدون «ســلطتهم
املعرفية»منهــا وتســتمد ســلطتها منهــم فرتبطهــم بهــا عقــا
و حســا  2يف هــذا الصــدد نجــد يف بحــوث عــدة مكانــة
متقدمــة للغــة االم يف “الحــوار التنمــوي” 3و حتــى انتقــادا
لبعــض املؤسســات الدوليــة كالبنــك العاملــي و صنــدوق
النقد الدويل لعدم استعامل اللغة اللمحلية يف النهوض
بالتعليــم يف إفريقيــا و لرتويــج مــا يســمي األورو -لغــة ‘’ عــى
حســاب اللغــات املحليــة 4.يف الســياق نفســه ,نذكــر مبــا
جــاء يف تقريــر األمــم املتحــدة للتنميــة البرشيــة يف 2003
عــن أهــم معوقــات اكتســاب املعرفــة و البحــث العلمــي يف
العــامل العــريب املتمثــل يف تغييــب اللغــة العربيــة والدعــوة
لتمكينهــا مــن لعــب” دورهــا الجوهــري”يف مجتمع املعرفة.
تبعــا ملــا بينــاه آنفــا عــن عالقــة املعرفــة بالتنميــة مــن
جهــة و عالقــة اللغــة األم باملعرفــة مــن جهــة أخــرى نكــون قــد
بينــا العالقــة بــن اللغــة األم و التنميــة .

 -2اللغة األم و التنمية يف الوطن العريب  :الواقع
الحايل و األسباب

تعاين اللغة العربية تغييبا و تهميشا و يتجىل ذلك خاصة
يف التواصل املجتمعي واإلعالم واملؤسسات التعليمية و
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تفاقم الوضع لنتحدث عن محنة ال تنحرص يف حدود اللغة
بل متتد إىل الهوية و التنمية وحتى الوجود.5
إن االدعــاء بــأن العربيــة ليســت لغــة العلــم يتعــارض مــع
الحجــة العلميــة ,املبينــة آنفــا مــن جهــة ,وإنــكار لرصيدهــا
العلمــي الزاخــر تصديــرا و اســتريادا بفضــل جهــود العلــاء و
األكفــاء مــن املرتجمــن كــا يتجــى ذلــك يف االثــر مــن ابــرزه
مقدمــة ابــن خلــدون مــن جهــة اخــرى) . 6واعتبــارا ألهميــة
التعليم و أثره يف التنمية أنفقت البلدان العربية بقدر هام
لكــن تحليــل معــدل نســق منوهــا االقتصــادي يظهــر ضعفــا
واضحــا يعــود إىل :
أ  -إقصاء للغة العربية و بالتايل رشخ عالقتها بالتنمية
فــأدى ذلــك إىل كبــت نزعــة االبتــكار والرتاخــي عنــد حــدود
االستهالك و التبعية التكنولوجية.إن مظاهر اإلقصاء جلية
خاصــة عــى املســتوى األكادميــي و نتــج عنــه انعــدام اللغــة
املشــركة بــن مؤسســات التعليــم و القــوى العاملــة يف
7
املؤسســات االقتصاديــة التــي متثــل منبــع االبتــكار).
ب  -الخلط بني مجتمع املعرفة الذي ال يقوم إال بلغته
األم مــن جهــة و معرفــة املتعلمــن باللغــة األجنبيــة مــن جهــة
أخرى إال أن التنمية شان مجتمعي عامده اللغة األم وليس
شانا “أقليا “مستندا إىل اللغة األجنبية .
ج  -الخلــط بــن مســتويني مــن التحليــل االقتصــادي
عنــد تقييــم مردوديــة تعلــم العلــوم باللغــة األجنبيــة .فمــن
زاويــة التحليــل الجــزيئ قــد يدعــم هــذا التعلــم حظــوظ الفــرد
يف الحصــول عــى موطــن شــغل و االرتقــاء املهنــي ولكــن
مــن زاويــة التحليــل الــكيل ميثــل خســارة فادحــة لالقتصــاد
الوطنــي.
د  -التهاون يف التعامل مع اللغة األم كمكون أسايس
للهوية و تقصري بعض املثقفني يف النهوض بالوعي العام
يف مســالة نســبية العوملــة حيــث ســوقوا ملزاياهــا اكــر مــا
سوقوا ملخاطرها .
 تعــر البحــث يف الوطــن العــريب عمومــا كــا أثبتتــهالبحوث التطبيقية يف مجال املقدرة العلمية والتكنولوجية
لعــل أهــم أســبابه تتمثــل يف هيمنــة البحــوث األكادمييــة
مقارنــة ببحــوث املراكــز الخاصــة والقطيعــة الســائدة بــن
8
القطاعــن الخــاص و العــام).

ي  -تقصــر هيــاكل التدريــس يف انجــاز أعاملهــم أو
عــى األقــل ترجمتهــا إىل اللغــة األم و نرشهــا يف شــكليها
التقنــي و املبســط مســاهمة يف نــر املعرفــة لــدى العامــة
و لعــل التوجيــه الــذي قدمــه محافــظ البنــك املركــزي إىل
املرصــد الوطنــي للخدمــات املرصفيــة و منظمــة الدفــاع
عــن املســتهلك لتنســيق جهودهــا لنــر الثقافــة املاليــة
كانــت خطــوة ايجابيــة إال أنهــا محــدودة الفاعليــة يف الزمــان
9
و املــكان).
ة  -تقصري هياكل الرتجمة وهذا سبب كفيل بإجهاض
مــروع اســرداد اللغــة األم ملكانهــا الطبيعــي ألنــه يعــوق
هيــاكل التدريــس و لعــل تجربــة األردن خــال ســنة 81/80
10
تنبهنــا إىل هــذا العامــل املؤثــر)
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 - ١،٣االبتــكار و التفكــر االبتــكاري :لــن اختلــف

املختصــون يف تعر يــف االبتــكار إال أننهــم تالقــوا عنــد
تحديــد طبيعتــه كإنتــاج عقــي مرحــي بــدءا مــن تحديــد
املشــكلة مرورا بصياغة فرضيات وصوال إىل روابط جديدة
للمعلومات متثل منفذا للحل . 11ولكن,يف سياق التدرج,
نفاجــئ بالعفويــة يف مرحلــة تــرز فيهــا فكــرة الحــل فجــأة
تســمى ذروة العمليــة االبتكار يــة .12و مــن زاو يــة التحليــل
النفيس ,يحدد االبتكار يف ضوء بعض السامت األساسية
يف شــخصية الفــرد يف مســتويات العقــل و الفعــل ,يف
إخراجــه االنفعــايل أو العفــوي و مــا ترنــو إليــه مــن تأمــل و
حركيــة و انفتــاح.
امــا التفكــر االبتــكاري فهــو قــدرة الفــرد عــى اكتشــاف
عالقــات جديــدة ملشــكلة مــا (أو حاجــة) تســتثمر يف إنتــاج
فكرة متتاز بالطالقة و املرونة متثل حال (أو إشباعا) أصيال.و
إن كان يف هــذه القــدرة مــا هــو معطــى مبعنــى املوهبــة,
إال أن التدريــب عــى التفكــر االبتــكاري يعطــى نصيبــا مــن
القــدرة املكتســبة ميكــن تنميتهــا استئناســا بتنميــة الــذكاء
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أ  -تقد يــم ا ملــؤرش العا ملــي لالبتــكار :يســتعمل
“املــؤ.ع.اب” لتقييــم املقــدرة عــى االبتــكار انطالقــا مــن
الوسائل وصوال إىل النتائج ذات العالقة باقتصاد املعرفة.
أمــا مــؤرش جــدوى االبتــكار فهدفــه تحييــد فــارق املــال بــن
البلــدان حتــى تصبــح املقارنــة بينهــا أكــر موضوعيــة.
ب  -هيكلــة معا يــر وطريقــة التقييــم :يعتمــد
“املؤ.ع.اب” عىل مؤرش جزيئ عن الوســائل ومؤرش جزيئ
عن النتائج و يحتسب املؤرش حسب األرصدة املتحصل
عليهــا يف كل معيــار (خمســة معايــر عــن الوســائل و اثنــان
عــن النتائــج) .مــن جهتــه يحتــوي كل معيــار عــى جملــة
مــن العنــارص املتعلقــة بــه 20:عنــرا ممثلــة للوســائل و 7
عنــارص للنتائــج.

ج  -تحليل

ا  -ســويرسا :زعيــم االبتــكار بفضــل العائــد املرتفــع جــدا
و التنميــة البرشيــة مــع زعامــة واضحــة يف كثافــة النــر و
التأثــر املعــريف (حــوايل  1184مقــاال علميــا و تقنيــا مؤثــرا
شــعبيا لــكل مليــون ســاكن يف  16)2012بفضــل مردوديــة
باحثــن مرتفعــة جــدا (حــوايل  281بحثــا منتجــا لــكل مائــة
باحــث) .مــن خصائــص التنميــة املعرفيــة نســجل املســاواة
بني اللغات و حرية اختيار لغة التعلم دون تعارض مع لغة
أغلبيــة اإلقليــم مــع تشــجيع كبــر للبحــث العلمــي و التعليــم
التطبيقــي.
ب  -البلــدان االســكندينافية :تحتــل املراتــب األوىل
يف املــؤرش العاملــي لالبتــكار بــن الثــاين و الســابع عــدا
الرنويــج املتأرجــح بــن املرتبــة  14و  18يف.2012هــذه
البلدان الغنية ساعدها عنرص راس املال حتام يف تطوير
البنــى التحتيــة واألســواق (اســتثامرا و متويال).مــن ناحيــة
أخــرى يظهــر مــؤرش التنميــة البرشيــة مســتوى عــال لهــذه
البلــدان بزعامــة الرنويــج .يعــود هــذا التميــز إىل:
تشجيع الرتبية و التعليم و تعميمه تطبيقا ملبدأ أحقية
املجتمــع يف التعليــم املجــاين حيــث بقيــت مصاريــف
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تبالا و ةفرعملا عمتجم :ةيمنتلاب ةيبرعلا ةغللا ةقالع

الرتبيــة و التعليــم هامــة (متثــل مصاريــف التعليــم للفــرد
بــن  %83و  %102مــن الناتــج الداخــي الخــام للفــرد وبــن
 %44,9و  %95, 58دون التعليــم العــايل)
حرية اختيار لغة التعلم و تدريس التعليم العايل بلغة
األغلبيــة ويظهــر أثرهــا يف كثافــة النــر و التأثــر املعــريف
بعــدد مقــاالت علميــة و تقنيــة يــراوح بــن  953و 1046
مقــال مؤثــر شــعبيا لــكل مليــون ســاكن يف  2012و هــي
األرفــع مطلقــا و يف صنفهــا املــايل بعــد ســويرسا.إن هذيــن
العنرصيــن يلعبــان دورا هامــا يف اإلطــاع عــى البحــوث و
استيعاب إشكاالتها و نتائجها و االستفادة منها إىل جانب
مردوديــة الباحثــن املرتفعــة مقارنــة بالــدول األخــرى تقــدر
بحوايل  21بحثا منتجا لكل مائة باحث يف دمنرك و أدناها
ب  15بحثــا يف الســويد إضافــة إىل خصوبــة ســكانية عاليــة
لتوليــد الباحثــن تــراوح بــن  5504باحــث مــن بــن مليــون
ســاكن يف الرنويــج و  6390باحــث يف الدمنــرك.إن هــذه
النتيجة تتوافق مع السياسة القامئة عىل نرش للمعرفة من
ذلــك إطــاع املجتمــع عــى نتائــج البحــوث بلغتــه و تشــجيع
انجــاز رســائل الدكتــوراه باللغــة الوطنية(دمنــرك)

ج  -البلدان املفاجئة ملدفا و اليابان:

 ملدفا :بلــد فقــر إذ مســتوى العائــد تحــت املعــدلالعــام لكنــه تجــاوز العديــد مــن البلــدان الغنيــة .أمــا مــؤرش
التنميــة البرشيــة فيظهــر تواضعــا نســبيا يف هــذا القطــاع
حيــث لعــب العنــر املــايل دورا ســالبا دون ان ننفــي
إمكانيــة الضعــف يف عنــري الرتبيــة والصحــة يف غيــاب
املعطيــات ذات العالقــة  .امــا يف ترتيــب جــدوى االبتــكار
يقفــز ملدفــا إىل املرتبــة الخامســة دوليــا يف ســنة ( 2011ال
احصائيات له يف  )2012بفارق مقعدين عن الصني و هذا
يعني نتائج باهرة عىل مســتوى نتائج االبتكار.وحيث أننا ال
نجــد أي معلومــات عــن خانتــي « إصــدار معرفــة جديــدة «
وال عــن «النتائــج اإلبداعيــة « فاالنجــاز يظهــر يف كثافــة النــر
و التأثــر املعــريف ب  19مقــاال علميــا و تقنيــا مؤثــرا شــعبيا
لــكل مليــون ســاكن حيــث يتمتــع هــذا البلــد بخصوبــة جيــدة
لتوليد الباحثني تقدر ب 794باحث من بني مليون ساكن
لكــن تأثريهــا تقلــص بســبب ضعــف نســبي يف مردوديــة

الباحثــن تقــدر بحــوايل  32,بحثــا منتجــا لــكل مائــة باحــث
.هــذه النتيجــة تتوافــق مــع واقــع الرتبيــة و التعليــم يف هــذا
البلــد حيــث أن ثلثــي مؤسســات التعليــم العــايل تــدرس
العلــوم املختلفــة بلغــة الســكان األصليــن وهــذا عنــر
هــام يف التأثــر الشــعبي للبحــوث املنشــورة (اســتيعاب و
اســتفادة) إىل جانــب إصــاح قطــاع التعليــم بنفقــات تقــدر
بحــوايل  %118مــن الناتــج الداخــي الخــام للفــرد.

د  -البلدان الصاعدة :الصني و األردن للمقارنة

الصــن بلــد متوســط الدخــل لكنــه صاعــد بقــوة محتــا
املركــز  34يف  2012وفــق املــؤرش العاملــي لالبتــكار و
الثالث عامليا وفق «مؤرش جدوى االبتكار مظهرا متيزا يف
نتائج االبتكار.و حيث ال معلومات يف التقارير الدولية عن
«النتائــج اإلبداعيــة « فتميــزه يعــود اىل الخصوبــة الســكانية
لتوليــد الباحثــن (حــوايل  1200باحــث مــن بــن مليــون
ساكن) ,يف مردودية الباحثني (حوايل  46بحثا منتجا لكل
ألــف باحــث) ويف كثافــة النــر و التأثــر املعريف(حــوايل
 55مقــاال علميــا و تقنيــا مؤثــرا شــعبيا لــكل مليــون ســاكن).
يف نفــس الســياق تجــدر املقارنــة مــع األردن اعتبــارا لتقــارب
عنــر راس املــال (مــن خــال العائــد الفــردي) و ترتيــب
جــدوى االبتــكار حيــث يــأيت األردن يف املرتبــة  16فنالحــظ
أن هــذا األخــر و رغــم تقدمــه يف التنميــة البرشيــة و كثافــة
النــر و التأثــر املعــريف (حــوايل  60مقــاال علميــا و تقنيــا
مؤثــرا شــعبيا لــكل مليــون ســاكن) إال أن الصــن يتجــاوزه يف
الرتتيــب العاملــي و معنــى ذلــك أن فرضيــة «نســبة تأثــر
البحــوث املنشــورة = »1لــأردن ليســت مقبولــة و بالتــايل
مثة إشكال يف إحدى املرحلتني النرش أو التأثري أو كليهام
معــا ويتعلــق هــذا حتــا باللغــة التــي نــرت بهــا املقــاالت و
بعمليــات الرتجمــة.

ي  -البلدان العربية  :يتسم الوضع مبا ييل

البلــدان الغنيــة  :حققــت ترتيبــا مرشفــا بصــدارة قطــر ثم
البحرين فعامن و العربية السعودية إال أن النقص يف مجال
النــر و التأثــر املعــريف باتجــاه املجتمــع و القــوى العاملــة
حــد مــن تقدمهــا يف مجــال البنــى التحتيــة التعليميــة و
الصحية و العلمية .فقطر بلد غني بحساب العائد الفردي

يقــارب الرنويــج ويوفــر عائــدا فرديــا يســاوي  % 187العائــد
الفردي يف سنغافورة .من جهة أخرى يحتل قطر يف مجال
التنمية البرشية ترتيبا جيدا نسبيا مقارنة باملتزعم يف هذا
املجــال (فــارق ب 36مقعــدا) و غــر بعيــد عــن ســنغافورة
(فارق ب  10مقاعد) لكن الرتتيب العام العاملي لالبتكار
يظهــر فارقــا أوســع عــن األخــر ب  34مقعــدا ومعنــى هــذا أن
عنرصا آخر غري رأس املال لعب لصالح سنغافورة أمام قطر
و يتمثــل يف كثافــة النــر و التأثــر املعــريف قــدرت بحــوايل
 874مقــاال علميــا و تقنيــا مؤثــرا شــعبيا لــكل مليــون ســاكن
مقابــل حــوايل  77مقــاال لقطــر و بالتــايل نفــس اإلشــكال
يفــرض نفســه يتعلــق بأنشــطة النــر و تأثــر املعرفــة لــدى
املجتمــع و التــي تلعــب فيهــا اللغــة االم دورا محوريــا.
البلــدان متوســطة العائــد الفــردي :حقــق األردن انجــازا
مقبوال حيث قفز إىل املرتبة  16يف ترتيب جدوى االبتكار
و لكــن تجــاوزه الصــن يف كثافــة النــر و التأثــر املعــريف و
قــد ســبق بيانــه مبــا يغنــي عــن تكــراره خاصــة يف مــا يتعلــق
باللغــة بحثــا و ترجمــة.
العــراق :تعتــر األمــم املتحــدة و املنظــات األكادمييــة
الدوليــة أن العــراق مثــل منــذ الســبعينات إىل مــا قبــل
الغــزو األمريــي مثــاال ناجحــا بــل و أكــر تقدمــا مــن عديــد
البلــدان يف قطاعــي التعليــم و البحــث العلمــي و أثرهــا
يف نــر املعرفــة و التنميــة وقــد تجــى ذلــك مــن خــال
االمتــداد الشــعبي للتعليــم و مجانيته,نــر املعرفــة لــدى
القــوى العاملــة ولــدى املجتمــع بفضــل اللغــة العربيــة و
ا لــدروس الليليــة ,التشــجيع عــى التعليــم التكنولوجــي
و املهنــي و التشــجيع عــى البحــث العلمــي و تثمــن
اإلبداعــات الشــعبية .ان اإلحصائيــات الحاليــة جزئيــة و
ال متثــل القــدرات الحقيقيــة بفعــل الحــرب األخرية.لكــن
العــراق يســعى الســتعادة مكانتــه االقتصاديــة واملعرفيــة
(علوم تكنولوجيا و ابتكار) يف إطار برنامج إصالح متوســط
املــدى Master Plan for Science, 2015-2011
)Technology and Innovation (MP-STI
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العربية يف وضع إســراتيجية معرفية تفعل من خاللها دور
اللغة العربية يف التنمية:

 1مسؤولية الدول

تفعيــل القــرارات املتخــذة يف إطــار قمــة الجامعــة
العربيــة العرش يــن املنعقــدة بدمشــق املتعلقــة بــإدراج
اللغــة العربيــة لغــة تدريــس العلــوم .هــذا القــرار مــن شــانه
أن يفعــل التقــارب و الرشاكــة بــن الهيــاكل التقنيــة العربيــة
بفضــل االتحــادات ذات الصلــة (اتحــاد املصــارف العربيــة,
اتحــاد البورصــات العربيــة ,اتحــاد التامــن العريب...الــخ)
حيــث ستســعى إىل الرشاكــة وهــو العامــل املحفــز إلنجــاح
قيام االتحاد الجمريك العريب سنة  2015و السوق العربية
املشــركة الحقــا بــدال مــن البحــث املضنــي عــن توحيــد و
توفيــق املصطلحــات.
وضع ترشيع عىل غرار الكثري من بلدان العامل لحامية
اللغــة العربيــة مــن الهيمنــة الواضحــة للغــات األجنبيــة خاصــة
17
يف اإلعالن و اإلشهار املوجه للطفل.
تشــاور الحكومــات مــع الخــراء اللغويــن واملهنيــن
خاصة فيام يتعلق بتصور منظومة تعليمية مجدية علميا و
عمليــا والســبيل األمثــل لتدفــق املعرفــة نحــو القــوى العاملــة
و املجتمــع عمومــا .
التــوازن يف مســالة العوملــة و االنفتــاح وفــق معيــار
التبــادل االيجــايب دون تعــد عــى الهويــة
التشــاور و التشــارك العريب من أجل تبادل الخربات و
االســتفادة مــن التجــارب العربيــة الناجحــة عــى غــرار التجربــة
العراقية يف ســبعينيات القرن املايض و معوقات التجربة
األردنية يف سنتي 1981/1980
تشــجيع البحــوث العلميــة باللغــة العربيــة و تثمينهــا
واملســاهمة يف متو يــل نرشهــا يف شــكليها التقنــي
للمختصــن و املبســط للمجتمــع إلطالعــه عــى النتائــج
عىل محمل يضمن االستيعاب و االستفادة و هام الرشطان
األوالن قبل الوصول إىل مرحلة تأثري املعرفة لدى املجتمع
و لــدى القــوى العاملــة ويف هــذا تأصيــل ملجتمــع املعرفــة.
املبــادرة بالتعــاون العلمــي و البيداغوجــي مــع الهيــاكل
العربيــة ذات العالقــة عــى غــرار املنظمــة العربيــة للرتبيــة
88

تبالا و ةفرعملا عمتجم :ةيمنتلاب ةيبرعلا ةغللا ةقالع

والثقافة و العلوم و ذلك عرب اتفاقيات إدراج اللغة العربية
كلغــة تدريــس العلــوم يف التعليــم العــايل و البحــث يف
تطويــر آليــات ومصــادر متويــل أنشــطة الرتجمــة و التأليــف
و النــر.
تهيئة الفضاء الالزم لتطوير البحوث التطبيقية املتعلقة
بالتكنولوجيــات الحديثــة للمعلومــات و االتصــال و التســويق
الدويل للمنتجات الرائدة كالربمجيات باللغة العربية
التكامــل بــن القطاعــن الخــاص والعــام يف بحــوث
االبتــكار مــن ذ لــك تقا ســم نفقــات االســتثامر و ترشــيد
اســتعامل األصــول يف مخابــر البحــث إىل جانــب الرشاكــة
األكادمييــة املهنيــة لتلعــب املؤسســات دور الحاضنــة
للمشــاريع وتزيــد يف حظــوظ النجــاح (% 85مــن املشــاريع
18
الناجحــة ذات حاضنــة مهنيــة مقابــل  % 75خارجهــا).
إصــاح املنظومــة التعليميــة بــإدراج برامــج و وســائل
بيداغوجية تفعل التفكري االبتكاري منذ املراحل االبتدائية
مــن التعليــم رجوعــا إىل ذوي االختصــاص مــن بينهــم خــراء
التحليــل النفــي.

٢

مسؤولية املثقفني

انتاج علمي باللغة األم و العمل عىل نرشه يف شكليه
التقني للمختصني و املبسط لعامة املجتمع إلعانته عىل
االستيعاب و االستفادة من هذه املعرفة.
االنفتــاح املتــوازن عــى اللغــات األخــرى للتبــادل
والتشــارك يف البحــوث املتعلقــة بالتنميــة البرش يــة .
دور خــراء اللغــة يف لفــت نظــر أصحــاب القــرار إىل
الوظا ئــف الســامية للغــة العربيــة يف العلــوم و التنميــة
االقتصاديــة فــا يحبــس دورهــا يف الشــعر و األدب.
اعتبار إشكالية الهوية و دور اللغة يف مجتمع املعرفة
شأنا عاما و ليس شأنا نخبويا.
مســؤولية دور النــر يف دعــم اللغــة األم بتخفيــض
مؤقت لهامش الربح املتأيت من استثامر اللغة مع إمكانية
ترفيعه الحقا عند ارتفاع الطلب.

 3مسؤولية املنضامت و االتحادات العربية ذات
العالقة

دور املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة و العلــوم يف تفعيــل

القــرارات املتخــذة يف إطــار املؤمتــرات الوزاريــة للتعليــم
العــايل املتعلقــة خاصــة بــإدراج اللغــة العربيــة كلغة تدريس
العلــوم يف التعليــم العــايل.
دور االتحــادات العربيــة املختلفــة يف تحســيس
الســلطات ألهميــة اســرداد اللغــة العربيــة ملكانتهــا يف
تدريــس العلــوم خاصــة يف التعليــم العــايل إلقامــة مشــاريع
عربية مشرتكة يف القطاعات املختلفة كالتأمني و السياحة
و الفندقة و الخدمات الصحية و املرصفية و الصناعة مبا
يســهل التكتــل العــريب يف ســوق موحــدة.

4

مسؤولية املجتمع

التمســك باللغــة العربيــة باعتبارهــا روح الهويــة العربيــة
وذلــك عــر مطالعــة االنتاجــات الثقافيــة مبختلــف أصنافهــا
األدبيــة و االقتصاديــة و املعلوماتيــة و الهندســية و الفلكيــة
و غريهــا و تنقيــة اللهجــات املحليــة مــن الكلــات الدخيلــة
يف التواصــل املجتمعــي.
االنخــراط يف الجمعيــات املدنيــة املدافعــة عــن اللغــة
األم و االســتفادة مــن حلقــات التكويــن و التأهيــل اللغــوي.

املراجع
أ  -مراجع باللغة العربية

«1 )1تعليــم العلــوم والتكنولوجيــا باللغــة العربيــة وأثــره يف التنميــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة ويف التوجــه نحــو اقتصــاد املعرفــة» د.
محمــد مرايــايت ،نــر األلكســو ،طبعــة أوىل ،تونــس ،أوت 2010
«2 )2اللغــة العربيــة والتنميــة البرشيــة :املجــاالت و الرهانــات “د.عبــد
الرحــان بــو درع املحــور الثــاين ،نــدوة دوليــة ،وجــدة املغــرب،
 17-15نيســان 2008

«3 )3دور مجمــع اللغــة العربيــة األردين يف تعريــب التعليــم العلمــي
الجامعــي» ،مجمــع اللغــة العربيــة األردين ،مجلــة مجمــع اللغــة
العربيــة القاهرة،العــدد الســابع و التســعون ،شــعبان 1423
هجــري.
«4 )4تكويــن العقــل العــريب» محمــد عابــد الجابــري ،بــروت ،مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة2002،
«5 )5اللغة و الدين و الهوية» عبد العايل الودغريي؛ املغرب ;مطبعة
النجاح الجديدة؛ 2000

«6 )6العرب و االنتحار اللغوي» عبد الســام املســدي؛ بريوت؛ دار
الكتــاب الجديــد املتحدة؛ 2011
«7 )7أزمــة اللغــة العربيــة يف املغــرب بــن اختــاالت التعدديــة و
تعــرات الرتجمة» بــروت؛ دار الكتــاب الجديــدة؛ 2010

«8 )8تنميــة اللغــة و لغــة التنميــة يف الوطــن العــريب» بحــث عبــد
الرحــان يجيــوي؛ املركــز العــريب لألبحــاث و دراســة السياســات؛
الدوحــة؛ 2011
«9 )9تنميــة االبتــكار لــدى األطفــال» مقــال؛ د.ماجــدة عبيــد؛ -11-20
2010؛ assawsana.com

«1010مدخــل اىل تربيــة املتميزيــن و املوهوبــن» د .ناديــا رسور؛ دار

الفكــر للطباعــة و النــر و التوزيــع؛ الطبعــة الخامســة ،األردن؛
1998

1111درا ســة بعنــوان «الكفيــف و االبتــكار» د.مديحــه حســن عبــد
الرحــان؛ Kafif.wordPress.com
 «1212ســات التفــوق و املوهبة» خليــل املعايطــة و محمــد البوازيــر؛
دار الفكــر للطباعــة و النــر األردن؛ 2000
«1313الوســائل التقنيــة لالبتــكار و أســاليب تنميتــه» د .ممــدوح عبــد
املنعــم الكنــاين؛ دار امليــرة؛ األردن 2005
«1414أهــم الســات االبتكاريــة ملعلمــي و معلــات التعليــم العــام و
طبيعــة اتجاهاتهــم نحــو التفكــر االبتــكاري مبكــة املكرمة» بحــث؛
ســامل محمــد عبــد اللــه املفرجــي؛ إرشاف الدكتــور عبــد املنــان
مــا معمــور بــار؛ 1420؛ جامعــة أم القــرى
«1515لغــة الطفــل يف عــر العوملــة»؛ وثائــق و دراســات مؤمتــر لغــة
الطفــل العــريب؛  19-17شــباط املجلــس العــريب للطفولــة و
التنميــة؛ القاهــرة؛ دار العلــوم للنــر و التوزيــع؛ 2008
«1616اللغــة العربيــة و التقنيــات املعلوماتيــة املتقدمــة»؛ املؤمتــر
الــدويل ملؤسســة امللــك عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات
اإلســامية؛ الــدار البيضــاء املغــرب.1993 ،
1717نــدوة بعنــوان «االبتــكار روح املبــادرة و إدارتهــا»؛  9يوليــو 2011؛
تنظيــم لفــرع الجامعــة العربيــة املفتوحــة يف لبنــان برعايــة وزيــر
التعليــم العــايل د.حســن منيمنــةwww. ،1420-1-15 ،
arabou.edu.KW

ب  -مراجع باللغة األجنبية
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;des lieux en sciences sociales»; Université libanaise
2010 Article de Sari Hanafi Professeur de socoilogie
de l’Université Américaine de Beyroute (AUB) publié
le 15-01-2014 sur www.cair.info/revue-anthropologie.
«Science, Technology and innovation Policy (STIP)»,
CNRS Programs 24-01-2014, www.cnrs.edu.lb

2.

«Importance de l’ adaptation des programmes et application des langues locales africaines», Publication de
l’UNESCO, Namibie, 03-08-2005 unesdoc.unesco.org

3.

Séminaire «Pour des meilleurs services financiers»,
ODC, Tunis, 15-03-2015

4.

http/www.globalinnovationindex.org

8.

« Rapport mondial de l’innovation», OMPI, Genève,
2011-2012

9.

10. «Rapport mondial de développement humain», 2011,
fr.wikpédia.org/wiki/ IDH
11. «Comptes nationaux», Banque mondiale, OCDE, 2011
12. fr.wikpedia.org/wiki/pays (Situation de langue selon
le pays).
13. Statistiques:
14. hdr.undp/fr/statistiques

www.tunisiebanque.com.

5.

15. http://donnees.banquemondiale.org/indicateurs

«état d’urgence», le monde.fr, 7/12/2012 www.france.
fr/protection de la langue francaise

6.

16. kwww.population/data-

Publication de l’UNESCO, Ateliers de Ouagadougou,
16 à 18-12-2004

7.

17. Rapport du secrétariat d’Etat à l’éducation et à la
recherche : Analyse bibliométrique de la recherche
scientifique en suisse, 1981-2009. Berne 2011

الهوامش
1

محمد مرايايت كتاب« ،تعليم العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية
وأثره يف التنمية االقتصادية واالجتامعية ويف التوجه نحو اقتصاد
املعرفة» ،منظمة األلكســو إدارة العلوم ،تونس أوت  ،2010ص
 « .25معادلــة للباحــث بــول رومــر ()Paul Romer

8

3

انــر دراســة للباحــث األملــاين اكهــارد وولــف (Ekkehard
 )Wolffحيث أك عىل أهمية املعرفة يف منوال التنمية الفصل
األول :ملخــص النــدوة عــن “أهميــة تعديــل الربامــج و اســتعامل
اللغــات املحليــة اإلفريقيــة”؛ ص ،ص ،9-8جمعيــة النهــوض
بالتعليــم يف إفريقيــا؛ ناميبيــا؛ .2005 /5/3

9

5

انظــر «أزمــة اللغــة العربيــة يف املغــرب بــن اختــال التعديــة و
تعــر الرتجمــة» ص 15؛ بــروت؛ دار الكتــاب الجديــدة ؛ 2010؛

6

العالمة ويل الدين عبد الرحامن بن محمد ابن خلدون املاليك
الحرضمي(808هجــري1387-م)“ ،مقدمــة ابــن خلــدون” دار
الــرق العــريب ،طبعــة منقحــة ،بــروت 1425،هجــري 2004-م،

2

انرض “تكوين العقل العريب” ملحمد عابد الجابري ،بريوت ،مركز
دراســات الوحــدة العربيــة 2002 ،ص  77وان كان يــرى الســلطة
أحاديــة للغــة عــى أهلهــا

4

انــر مرجــع( )3كــا أكــد الباحــث ألكســندر نفييــل Neville
 Alexanderعــى دور الشــعوب اإلفريقيــة يف تقليــص “ارتبــاط
اقتصادياتهــا بالكفــاءات الخارجيــة يف حديثــه عــن بلــدان الســاحل
اإلفريقــي

90

و بحــث عبــد الرحــان يجيــوي « تنميــة اللغــة و لغــة التنميــة يف
الوطــن العــريب «خاصــة يف مســالة الفــوىض اللغويــة؛ املركــز
العــريب لألبحــاث و دراســة السياســات ؛معهد الدوحــة ؛ 2011

تبالا و ةفرعملا عمتجم :ةيمنتلاب ةيبرعلا ةغللا ةقالع

7

ص . 497- 453

أنــر ألكســندر نفييــل)  ).Alexander Nمرجــع ( ،)3ملخــص
املؤمتــر ،ص 14

تفاصيل يف مقال للباحث حنفي ساري ؛ أستاذ علوم اجتامعية
بالجامعــة األمريكيــة ؛ بــروت ؛WWW.CAIR. 2014-01-15
 INFO/REVUE -anthropologieقــدم فيــه كتابــا لجــاك
كبنجــي عــن واقــع البحــث يف  8بلــدان عربيــة (لبنــان ،تونــس،
األردن،ســوريا ،الجزائــر ،مــر ،األرايض الفلســطينية املحتلــة و
املغــرب)
“Rechercher au liban : communautés scientifiques
chercheurs et innovation état des lieux en sciences
sociales” ;Université libanaise ; 2010

منظمــة الد فــاع عــن املســتهلك « ،مــن أجــل خد مــات ماليــة
أفضل» ،ندوة يف إطار االحتفال باليوم العاملي للمستهلك يوم
 ،2012/3/15تقريــر منشــور عــى www.tunisiebanque.
com

 10مجمــع اللغــة العربيــة األردين“ ،دور مجمــع اللغــة العربيــة األردين
يف تعريب التعليم العلمي الجامعي “ ،سلسلة زهور من بستان
التعريــب منقــول مــن مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة القاهرة،العــدد
الســابع و التسعون،شــعبان  1423هجــري نوفمــر .2002
 11ممــن اخــذوا بهــذا التعريــف د.ماجــدة عبيــد ؛ مقــال عــن «تنميــة
االبتــكار لــدى األطفــال «؛ 2010-11-20؛ assawsana.com
 12للتعمــق انــر «مدخــل اىل تربيــة املتميزيــن و املوهوبــن»؛
د .ناديــا رسور؛ دار الفكــر للطباعــة و النــر و التوزيــع” الطبعــة
الخامســة ،عــان األردن؛ ص211 .؛ 1998

 13للتعمــق انــر «الوســائل التقنيــة لالبتــكار و أســاليب تنميتــه»؛ د.
ممــدوح عبــد املنعــم الكنــاين ؛دار امليرسة ؛عــان األردن ؛ 2005

 14ا للتعمــق انــر “أهــم الســات االبتكاريــة ملعلمــي و معلــات
التعليــم العــام و طبيعــة اتجاهاتهــم نحــو التفكــر االبتــكاري مبدينــة
مكة املكرمة “ ؛سامل محمد عبد الله املفرجي ؛إرشاف د .عبد
املنــان مــا معمــور ؛ 1420؛ جامعــة أم القــرى
 15لإلطــاع عــى جــدول الرتتيــب الــذي جهزنــاه للغــرض (ترتيــب
سنتي  2012-2011استنادا للتقرير العاملي لالبتكار ،جينيف و
التقرير العاملي للتنمية )2011-و صيغ التقييم الخاصة باملؤرش
العاملــي لالبتــكار و مــؤرش جــدوى االبتــكار الرجــوع اىل دراســتنا
مصــدر املقــال عــى صفحتنــا http/sitesgoogl.com/

benarfanabil

 16نســبة تقريبيــة غــر متجانســة مــن حيــث القاســم(معطى  )2006و
املقســوم(معطى  )2012يف غيــاب املعلومــات
 17للتعمــق أنــر” لغــة الطفــل يف عــر العوملــة “ ؛ وثا ئــق و
دراســات مؤمتــر لغــة الطفــل العــريب ؛  19-17شــباط -فيفــري ؛
املجلــس العــريب للطفولــة و التنمية ؛القاهــرة ؛ دار العلــوم للنــر
و التوزيــع ؛2008
 18نــدوة علميــة بعنــوان “االبتــكار روح املبــادرة و إدارتهــا”؛  9يوليــو
2011؛ تنظيــم لفــرع الجامعــة العربيــة املفتوحــة يف لبنــان برعايــة
وزيــر الرتبيــة و التعليــم العــايل د.حســن منيمنــة ؛نــرت يف -15
2014-01؛ www.arabou.edu.kw
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الت�أ�صيل التاريخي والقانوين لنقل التكنولوجيا
نبيل ونوغي

أستاذ مساعد قسم «ب» ،قانون خاص ،فرع ملكية فكرية ،كلية الحقوق جامعة سطيف  ،02جزائرية
ounnoughi8nabil@yahoo.com

امللخص
تعيــش املجتمعــات حاليـاً عــرا مــن االنفجــار املعــريف والتطــور املتســارع ،حيــث يتأثــر مســار وطبيعــة التطــور العــام
للــدول واملجتمعــات بالنمــو الرسيــع ملعــدالت االكتشــافات العلميــة واالبتــكارات التكنولوجيــة ،واملــدى الــذي
تســتخدم بــه هــذه املعــارف بقصــد تطويــر أســاليب اإلنتــاج وتحقيــق املســتوى األمثــل لــأداء والتكيــف مــع الظــروف
املختلفة ،هذا كله من نتاج العقل البرشي الذي يتوصل إىل اإللكرتونات الدقيقة والهندسة الحيوية ،والكمبيوتر
والــذكاء الصناعــي ،وتوليــد املعلومــات حــول كل شــؤون األفــراد واملجتمعــات الطبيعيــة ،واختــزان املعلومــات
واســتريادها وتوصيلهــا برسعــة متناهيــة ،هــذه املتغــرات تعتــر عصــب الحضــارة الحديثــة وهــي مــا يطلــق عليهــا
بالتكنولوجيــا الحديثــة ،والتــي تعتــر أحــد طــريف معادلــة التقــدم واالرتقــاء االقتصــادي واالجتامعــي حيــث تتحــدد
مــؤرشات التقــدم لــدى أي دولــة ،مبعــدل نصيبهــا مــن التكنولوجيــا ومــدي قابليتهــا للتطــور واإلبــداع فيهــا ،حيــث أن
النمو واكتساب التكنولوجيا كان الشغل الشاغل منذ أيام االقتصاديني األوائل وكانت هناك العديد من البحوث
التي أجريت يف محاولة لفهم نظم وتغريات التكنولوجيا فبها ينقسم العامل اليوم إىل دول متقدمة وأخرى متخلفة،
فمتى كانت الدولة متمكنة يف التكنولوجيا وســائرة قدما فيها اعتربت دولة متقدمة والعكس صحيح هذا ما دفع
بالــدول إىل محاولــة نقــل هــذه التكنولوجيــا مــن أماكــن صنعهــا وإنتاجهــا إىل دول أخــرى تحــاول امتالكهــا والتحكــم
فيهــا ،هــذه العمليــة التــي مــرت مبراحــل تاريخيــة أثــرت بوجــه عــام يف مســار التكنولوجيــا ونقلهــا ،واألمــر الــذي كان لــه
بالــغ التأثــر يف عمليــة نقــل التكنولوجيــا هــو عقــد نقلهــا الــذي عنــي بــه أغلــب القانــون املقــارن ،والقوانــن الوطنيــة.

مقدمة

موضــوع نقــل التكنولوجيــا يعــد موضــوع الســاعة وهــذا راجــع
بالصــورة األوىل ملوضوعــه ومحلــه أال وهــي التكنولوجيــا،
والتــي تعــد العصــا الســحرية يف يــد الــدول واملجتمعــات
ووســيلة التقــدم ومنهــا الهيمنــة والتزعــم ،حيــث تهتــم بهــذا
املوضــوع كافــة الــدول ســواء املتقدمــة أو الناميــة وهــذا
ملــا يشــكله مــن أهميــة إســراتجية ،ويعــد نقــل التكنولوجيــا
والــذي يتــم وفــق أطــر وعقــود قانونيــة وتختلــف الطبيعــة
القانونية لهذه العقود حسب محل وسبب وأطراف العقد
والوجهة والقانون الذي يحكمها ،من أهم العقود يف عرصنا
92

يجولونكتلا لقنل ينوناقلاو يخيراتلا ليصأتلا

الحــايل ملــا يتمتــع بــه مــن أهميــة وصبغــة تجاريــة واقتصاديــة
واجتامعيــة وسياســية وعســكرية وعلميــة تقنيــة 1،وبحســب
جملــة األهــداف التــي يصبــوا إىل تحقيقهــا كل مــن املــورد
واملســتورد ،ولقــد تنبهــت الكثــر مــن الــدول الناميــة إىل مــا
تشكله عملية نقل التكنولوجيا من أهمية كبرية لها ،وأدركت
أن الزيــادة يف التقــدم والدخــل القومــي الخــام يعــد نتيجــة
للتقدم التكنولوجي وليس نتيجة لالدخار واالستثامر وفقط،
وهــذا نظــرا ملــا يشــكله التقــدم التكنولوجــي والعلمــي عــى
الصعيــد الــدويل وكــا أنــه يعتــر مقيــاس لقيــاس وتقســيم
الــدول إىل متقدمــة ومتخلفــة أو ناميــة ،وهــذا دون النظــر

إىل مــا متلكــه هــذه الــدول مــن ثــروات طبيعيــة وبرشيــة ومالية
هذا ما جعل بالدول التي ال متتلك التكنولوجيا إىل محاولة
اللحاق بالركب من أجل تحقيق ما تهدف إليه ،عىل اعتبار
أن النظام االقتصادي العاملي الجديد ويف أعقاب رسيان
اتفاقيــة تريبــس وتنظيــم التجــارة عــن طريــق املنظمــة العامليــة
للتجارة وحامية حقوق امللكية الفكرية جعل يركز عىل ثالثة
أمــور وهــي :إعــادة تنظيــم التجــارة الدوليــة يف ضــوء املصالــح
املختلفــة ،إعــادة تنظيــم امللكيــة الفكريــة يف إطــار قواعــد
صارمــة تتعلــق بتطــورات فكــرة االقتصــاد القائــم عــى املعرفــة
وحريــة املنافســة ،تنظيــم نقــل التكنولوجيــا وفــق التبايــن
املعــريف والقــدرة عــى التأقلــم مــع مقتضيــات التكنولوجيــا
الحديثــة والواقــع يبــن أن أغلبيــة الــدول الناميــة تعتمــد
يف تطويــر صناعتهــا وقطاعاتهــا الحيويــة عــل التكنولوجيــا
املستوردة ومن هنا تربز أهمية وجود تنظيامت وترشيعات
لتنظيم وتأطري عمليات نقل التكنولوجيا ،ومن هذا سنحاول
يف هــذه الورقــة تبيــان املســار التاريخــي الــذي مــر بــه نقــل
التكنولوجيــا ،وكــذا نظهــر تعريــف نقــل التكنولوجيــا وأنواعــه،
ويف األخري نبني الوسيلة القانونية التي تنقل بها التكنولوجيا
أال وهــي عقــد نقــل التكنولوجيــا .

أوال .نقل التكنولوجيا ومصاره

عقــد نقــل التكنولوجيــا مــن العقــود الحديثــة نســبيا وهــو يتأثر
حسب املنظور الذي يرى منه وترى منه التكنولوجيا والتي
تختلــف وتتعــدد ،ويــدور مضمــون عقــد نقــل التكنولوجيــا
حــول فكــرة التكنولوجيــات الحديثــة واملتقدمــة ،ونقلهــا
وذلــك يف إطــار تطلــع الــدول واملؤسســات غــر املالكــة
للتكنولوجيا إىل بلوغ املطلب التكنولوجي من أجل تجاوز
العديــد مــن العقبــات االقتصاديــة والتكنولوجيــة التــي تعاين
منهــا ،يف ظــل غيــاب املعــارف واملهــارات الفنيــة والتقنيــة
هــذا الوضــع أدى بصــورة أو بأخــرى إىل بلــورة املفهــوم العــام
لهــذه العقــود وفــق صــورة قانونيــة تتــوازن فيهــا الحقــوق
وااللتزامــات املتبادلــة بــن الطرفــن وتعطــى فيهــا الطبيعــة
القانونيــة والــروط واآلثــار التــي ترتتــب عــى هــذا العمــل
القانــوين ،كــا أن تهيئــة اإلطــار القانــوين لنقــل التكنولوجيــا
سيســاعد عــى زيــادة انســياب التكنولوجيــا املتطــورة مــن

الــدول املتطــورة نحــو الــدول الناميــة.
التأصيــل والتطــور التاريخــي لنقــل التكنولوجيــا :عمليــة
نقــل التكنولوجيــا ظاهــرة حديثــة ومعقــدة فحداثتهــا ترجــع
إىل مالحظة الدول املتقدمة لها منذ زمن قريب عىل أنها
وســيلة تنمية وتطور مثلها مثل غريها من الوســائل األخرى،
وتعقيدهــا يرجــع لكونهــا تضمــن جملــة مــن العنــارص الكثــرة
املختلفة الطبيعة إىل أن الفكرة يف حد ذاتها قدمية قدم
اإلنســان ســواء أدرك األمــر أو كان لــرورة أملتهــا الحاجــة
فنجــد:
يف ال ِقــدَ ْم :أن التكنولوجيــا ونقلهــا موضــوع يحــايك
القدم من خالل ما تجسده بالقدرة عىل اكتساب املعارف
واملعلومات و وكيفية نقلها للغري ،فقد منت هذه الظاهرة
ككل جنبــا إىل جنــب مــع اإلنســانية منــذ مــر التاريــخ بــل
وصاحبت وجود اإلنسان عىل وجه املعمورة ،فأول األفكار
واملعــارف البدائيــة البســيطة التــي أو جدهــا اإلنســان وكونهــا
مــن خــال الحاجــة والــرورة واحتكاكــه املبــارش بالطبيعــة
ومشاقها ،نقلها وحاول نقلها لبني جنسه عىل شكل سلس
وبســيط فظهــر املعنــى البســيط لنقــل التكنولوجيــا أو أحــد
عنارصها ،ومثال عن ذلك :توصل اإلنسان إىل طرق إشعال
النــار وصنــع وســائل بدائيــة للصيــد قــام بنقــل هذه الكيفيات
إىل بنــي جنســه ،وهــذا يعــد فطــرة برشيــة فطــر اللــه عــز وجــل
الناس عليها من حيث أن اإلنسان ينقل ويوصل ما يساعد
غــره مــن مــا توصــل إليــه هــو بنفســه ،كــا قــال ابــن خلــدون
يف كتابــه املقدمــة “أن اإلنســان بطبعــه مــدين أو اجتامعــي”
وبغــر هــذا التواصــل بــن الشــعوب والحضــارات مــن خــال
نقــل مــا توصلــت إليــه النتهــت دميومــة الحيــاة والبرشيــة
جمعــاء وتوقفــت اســتمراريتها ،هــذا مــا جعــل بالشــعوب
عــى اختــاف انتامئهــا وموطنهــا إىل نقــل وتعليــم مــا توصلــوا
إليــه حيــث أن مختلــف الحضــارات الغابــرة توصلــت ألعــال
وطرق وأدوات مل تكن معروفة من قبل وقاموا بنرشها ونقلها
مــن محيطهــا الــذي أُ ْوجــدت فيــه إىل أماكــن أخــرى ،وهــذا
كالحــروب واملعــارك التــي حدثــت يف ذلــك الوقــت حيــث
نقلــت هــذه املعــارف إىل بلــدان أخــرى ،إمــا عــى ســبيل
أن هــذه البلــدان أصبحــت امتــداد لهــا ،أو لــرورة أملتهــا
الظــروف يف ذلــك الوقــت كنقــل أدوات العــاج والطــب
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ملعالجــة الجنــود واملصابــن فكانــت فائــدة عــى الشــعوب
امل ُْس ـتَ ْع َم َرة لتتطــور وتكتســب معــارف جديــدة يف هــذا
املجال ،كام كان يتم نقل هذه املعارف من خالل التبادل
التجــاري و املصالــح املتبادلــة بــن الــدول والحضــارات.
•يف اإلســام :وكان للحضــارة اإلســامية واإلســام
ككل إســهامات بــارزة يف عمليــة نقــل مختلــف املعــارف
والعلوم والتقنيات والتي منها تتولد التكنولوجيا مبفهومها
الحديــث ،بحيــث ال ميكــن بــأي وجــه كان إنــكار دور اإلســام
واملســلمني يف إنشــاء وتطويــر مختلــف العلــوم والنظريــات
واملناهــج العلميــة والتعلميــة ،واالخرتاعــات واالكتشــافات
ومــن مثــة نقلهــا إىل مختلــف األمــم والشــعوب وال ميكــن
كذلــك التــذرع عــى كــون التكنولوجيــا وعمليــات نقلهــا مــن
املواضيــع الحديثــة النشــأة ،وإمنــا األمــر ومــا فيــه أن العمليــة
وكل مقومــات كانــت موجــودة ولكــن ليســت وفــق النســق
واإلطــار التــي هــي عليــه اآلن حيــث أن هــذه العمليــات كلهــا
كان يطلــق عليهــا مصطلــح “مبــدأ التســخري” 3،والــذي يعنــي
تحقيــق أقــى اســتفادة ممكنــة مــن الطبيعــة التــي ســخرها
الله تعاىل لإلنسان واستغاللها بواسطة املعارف العلمية،
ويعد مبدأ التسخري يف اإلسالم من املالمح الرئيسية للرؤية
اإلســامية للكــون والحيــاة واإلنســان واعتــاده عــل العلــم
واملعرفــة وتطبيقهــا واقعيــا وصــوال لتســخري الطبيعــة لخدمــة
4
األهــداف اإلنســانية وفــق مــا أوىص بــه اللــه عــز وجــل خلقــه.
ومــن هــذا كلــه يتــن أن العنــارص املكونــة للتكنولوجيــا
ونقلهــا يعــد مــن املواضيــع التــي أدركتهــا بــل وســاهمت
فيهــا الحضــارة اإلســامية وهــذا مــا تبينــه اآليــة الكرميــة لقــول
اللــه ســبحانه وتعــاىل[ 5وإذا أخــذ اهلل ميثــق اذليــن أوتــوا
الكتــب تلبيننــه للنــاس وال تكتمونــه فنبــذوه وراء
ظهورهــم واشــروا بــه ثمنــا قليــا فبئــس مــا يشــرون]
آل عمــران١٨٧ :
فالعلــم واملعرفــة مــن النعــم واآلالء التــي َم ـ َن اللــه بهــا
عــى عبــاده وأمــر خلقــه أن يعملــوا بهــا ويوصلوهــا وينقلوهــا
بالتواتــر مــن قــوم إىل أخــر فهــو الــذي خلــق اإلنســان وعلمــه
البيــان وفضلــه عــى مــا خلــق تفضيــا ،وأمــره بالعلــم والتعلــم
والعمــل بهــا واألخــذ بــكل مــا يســاعد إليهــا مــن قــول وعمل
ودعــا بنــي أدم بالتبــر يف مــا خلــق ،وأن يخــذوا يف كل مــا
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يســاعد البــر ويســهم يف رقيهــم وتطورهــم بالوجــه الــذي
بقبلــه لعبــاده وأمــر باســتغالل ملكــة العقــل والتدبــر يف
هــذا الكــون فيقــول اللــه تعــاىل [ يمعــر اجلــن واإلنــس
إن اســتطعتم أن تنفــذوا مــن أقطــار الســموات واألرض
فانفــذوا ال تنفــذون إال بســلطان] الرحمــن٣٣ :
ودعــا رســوله الكريــم محمــد  والــذي علمــه شــديد
القــوى ،إىل العلــم واملعرفــة واســتخدامهام يف مجــاالت
الحيــاة ونقلهــا وتعليمهــا لــكل مــن هــو يف حاجــة إليهــا ،وال
يكتمــوه عــى الخلــق ،فعــن أيب هريــرة ريض اللــه عليــه قــال
قــال رســول اللــه  مــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجــم يــوم
6
القيامــة بلجــام مــن نــار).
7
وعــن أيب هر يــرة قــال قــال :رســول اللــه  أفضــل
الصدقــة أن يتعلــم املســلم علــا ثــم يعلمــه أخــاه املســلم)
ونــرى مــن هــذه األدلــة الرشعيــة أن كل ذلــك يثبــت مبــا
ال يــدع أي مجــال للشــك كيــف أن اإلســام صــاغ للبرشيــة
جمعــاء القوانــن والنظــم ،ووضــع أمــام اإلنســان املثــال
ليتذكر كيف أن مهمته يف األرض تكون لعبادة ‘الله’ وحده،
و ِع َمرتهــا لصالــح بنــي اإلنســان جميعــا كــا كان للحضــارة
اإلسالمية يف فجر اإلسالم ويف العصور األخرى الدور الجد
الكبــر والواضــح يف مختلــف العلــوم مــن طــب وهندســة
والرياضيات والفن املعامري ...إلخ وقاموا بنقلها ملختلف
أصقاع معمورة والشعوب من خالل مجمل الفتوحات التي
قــام بهــا املســلمون والتبــادل التجــاري الــذي عــرف أَ ُو َجـ ُه يف
ذلــك الوقــت ومثــال عــن ذلــك مختلــف الفنــون املعامريــة
التــي أقاموهــا يف األندلــس وتوصلهــم إىل مناهــج وأدوات
جديــدة يف الطــب كالتخذيــر.
•يف العــر الحايل :بقــي موضــوع التكنولوجيــا ونقلها
يأخــذ منحــى تصاعــدي مــن حيــث االهتــام بــه ووضــع األطــر
القانونيــة لذلــك ،فخــال القــرون الخمســة األخــرة عرفــت
هــذه العمليــة أَ َو َج ثورتهــا مــن حيــث التســارع المتــاك مــا
توصــل إليــه العقــل البــري ونقلــه مــن مــكان ألخــر ،حتــى أن
جــاءت الثــورة الصناعيــة يف أوروبــا فجنــت هــي مكاســبها
قبــل غريهــا وشــهدت فيهــا الصناعــة ومختلــف مقوماتهــا
مــا مل تشــهده مــن ذي قبــل ومنهــا انتــرت إىل باقــي دول
العــامل حســب مكانــة وتطلــع واهتــام كل منهــا ،وبقيــت

يف التغــر والتطــور يف الكــم والكيــف بعــد الحــرب العامليــة
الثانيــة ،تغــرا غــدت معهــا هــذه العمليــة تختلــف عــا كانت
عليــه يف وقــت ســابق خاصــة بعــد اســتقرار ســلطان الــدول
وتنظيمهــا للترشيعــات والقوانــن وجهــاز القضــاء ،فولــدت
القواعــد القانونيــة املنظمــة للمعامــات والوقائــع القانونيــة
الجديــدة وذلــك عــى األصعــدة التاليــة:
 .١عــى الصعيــد الــدويل :مــع تعا ظــم ا لــدور
التــي تلعبــه عمليــة التكنولوجيــا ونقلهــا يف وجــود الــدول
واســتمراريتها لهــذا فقــد زخــرت الســاحة الدوليــة واإلقليميــة
بعــدد هائــل مــن املؤمتــرات واملعاهــدات والقــرارات التــي
تتوىل بتنظيم كل الحقل التكنولوجي ،فبدا ً باتفاقية باريس
لحاميــة امللكيــة الصناعيــة والتــي تعتــر حجــر األســاس يف
هــذا املوضــوع العتبــار أن امللكيــة الصناعيــة وكل عنارصهــا
عنــر مــن عنــارص التكنولوجيــا ،وتصــح أن تكــون محــا لعقــد
نقــل التكنولوجيــا يف حــد ذاتــه ،وبعــد أن وضعــت الحــرب
العامليــة أوزارهــا رأت بعــض الــدول أنــه مــن الــرورة إرســاء
قواعد تنظم وتكرس االحتكار املوجود يف الصناعة والتجارة
ومنــه إىل التكنولوجيــا ،فرتجــم مبيثــاق هافانــا لعــام 1946
والــذي مل يتســنى لــه أن يوضــع محــل التنفيــذ ويدخــل حيــز
التطبيــق ،وصــوال إىل االتفاقيــة الدوليــة لتعرفــة الجمركيــة
لســنة  1948والتــي أبرمتهــا الــدول األعضــاء يف املنظمــة
الدوليــة وكانــت عالمــة عــى الطريــق الســليم يف معالجــة
املوضــوع وأعقبــت بإنشــاء املنظمــة العامليــة للتجــارة كــا
كان للمنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة “الويبــو” إســهام
واضح يف يف موضوع نقل التكنولوجيا إذ أصدرت يف عام
 1978دليـاً للنواحــي القانونيــة ملفاوضــة وإعــداد تراخيــص
امللكيــة الصناعيــة واتفاقــات نقــل التكنولوجيــا املناســبة
الحتياجــات البلــدان الناميــة ،ويشــمل هــذا الدليــل ثالثــة
أبواب( :الباب األول عبارة عن مقدمة تضم املسائل األولية
مثل عقبات نقل التكنولوجيا وسبل وكيفيات نقلها ،الباب
الثــاين فهــو بعنــوان عمليــة التفــاوض ويشــتمل عــى البيانات
العامــة ،أمــا البــاب الثالــث فهــو يضــم مالحظــات تفســرية
وأمثلــة لــكل العمليــات) ،عــى أن االتفاقيــات املبــارشة
والتــي تعنــى بنقــل التكنولوجيــا عرفــت تشــنج وخمــول وبــاءت
بالفشــل وهــذا راجــع لنيــة الــدول املصــدرة للتكنولوجيــا

باعتبارهــا الــدول املتقدمــة املهيمنــة عــى هــذا املجــال،
كــا قامــت التنظيــات الدوليــة واإلقليميــة يف بنــاء تنظيــم
جديــد يحقــق التنميــة االقتصاديــة والتقنيــة العلميــة فــكان
ميــاد املؤمتــر النقــدي واملــايل الــذي انعقــد يف «بريتــون
وودز» يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام  1944والــذي
حرضه ممثلون عن  44دولة ،وعليه تم إنشاء صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل لإلنشــاء والتعمري وتم إرســاء قواعد
النظام االقتصادي الدويل الجديد والذي يبنى عىل قواعد
املنافســة واملنافســة الرشيفــة وتنقــل الصناعــة واملعــارف
دون احتــكار وهيمنــة وفــق أنظمــة قانونيــة محــددة لــكل ذلك.
 .٢عــى الصعيــد اإلقليمــي :لقــد أدركــت الــدول
الناميــة أن تحقيــق التنميــة ال يتــأىت إال برفــع الكفــاءات
التكنولوجيــة الوطنيــة لهــذه الــدول وتدعيمهــا ســواء بإنتاجهــا
محلي ـاً أو اســتريادها فنجــد:
 1.2حركــة عــدم االنحيــاز :تضــم هــذه الحركــة يف
أغلبهــا الــدول الناميــة والســائرة يف طريــق النمــو والتــي
كونــت لنفســها نســق إيديولوجــي ونظــام جديــد بعــد ظهــور
الــراع بــن أقطــاب الصناعــة واالقتصــاد وهــذا مــن ّأجــل
إحقــاق بعــض التــوازن وإيجــاد موقــع قــدم بــن كل هــذه
األحــداث املتســارعة ،وعــرت هــذه الحركــة بصــدق عــن
طموحــات هــذه البلــدان يف امتــاك التكنولوجيــا وتحقيــق
التقــدم التكنولوجــي ومحاولــة نقــل التكنولوجيــا ،مــن الــدول
املتقدمــة بوصفهــا الحائــز واملحتكــر لهــا إىل الــدول الناميــة
بوصفهــا املســتورد والطامــح المتــاك التكنولوجيــا وهــذا
بعــد تحقيقهــا لنتائــج هزيلــة التــي أســفرت عنهــا الربامــج
التنمويــة التــي وضعهــا ســلطات وهيئــات هــذه البلــدان مــن
أجــل النهــوض بهــذا القطــاع ،مــا جعــل بأعضــاء الحركــة عــر
مختلــف املناســبات التــي أتيحــت لهــا ومــن خــال عقــد
مؤمتــرات وقمــم خاصــة بالحركــة إىل طــرح فكــرة التكنولوجيــا
وســبل وكيفيــات نقلهــا وفــق إطــار قانــوين يضمــن حقــوق
املــورد واملســتورد ويضبــط الــروط ويذلــل العقبــات أمــام
كل هــذه العمليــات ،حيــث تبنــى مؤمتــر القمــة الرابــع لــدول
عــدم االنحيــاز املنعقــد يف الجزائــر يف ســبتمرب  1973فكــرة
تغيــر النظــام االقتصــادي العاملــي ،ووضــع برنامــج عمــل
اقتصــادي جوهــره اعتــاد الــدول الناميــة عــى قوتهــا الذاتيــة
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وذلــك مــن خــال الســيطرة عــى مواردهــا وتقديــر القيمــة
الحقيقيــة لهــذه املــوارد 9،يف القطاعــات التــي متكــن مــن
إنتاجها لوحدها وما ال ميكن إنتاجه تستورد طرق وعمليات
إنتاجه وهذا لكرس التبعية يف املحاور األساسية التي تبنى
عليهــا الحيــاة ،كالقطاعــات التجاريــة واملاليــة والتكنولوجيــة
والتقنيــة ومجــال العلــوم والتعلــم وركــزت الحركــة يف كل
جــدول أعاملهــا عــى مــدار ســنوات عملهــا عــى:
•املطالبــة بإقامــة نظــام اقتصــادي دويل جديــد تؤخــذ
فيــه بالحســبان مصالــح الــدول الناميــة.
•العمل عىل إقامة حوار بني البلدان املتطورة والنامية
ملناقشة قضايا التنمية وتطويرها.
•العمــل عــى وضــع القوا عــد القانونيــة التــي تحــدد
التكنولوجيــا وامتالكهــا.
•إرســاء النظم القانونية التي تحدد ســبل وكيفيات نقل
التكنولوجيا.
•الرتكيــز عــى التعــاون الصناعــي واالقتصــادي بــن كل
الــدول.
•املطالبــة بإ حــداث تكنولوجيــا تتالئــم مــع ظــروف
وحا جيــات كل البلــدان.
•العمــل عــى وضــع حــد لهيمنــة ا لــركات الكــرى
وا لــدول الصناعيــة.
 2.2الــدول اإلفريقية :فقــد قامــت بعــض مــن الدول
اإلفريقيــة يف 13ســبتمرب  1962بإ بــرام اتفــاق بنــاءا ً عــل
مقــرح قدمتــه “منظمــة األفروملجــاش” والتــي تضــم كل
مــن (الكامــرون ،حمهوريــة إفريقيــا الوســطى ،الكونغــو،
الكوتيفــوار ،الغابــون ،موريتانيــا ،النيجــر ،الســنيغال ،تشــاد،
الطوغو ،مدغشقر فولتا العليا ،الداهومي) 10لوضع ترشيع
موحــد لحاميــة عنــارص امللكيــة الصناعيــة وتأثرياتهــا بينهــا.
كــا قامــت الــدول اإلفريقيــة الناطقــة باإلنجليزيــة بعقــد
مؤمتر يف زامبيا يف عام  ،1974من أجل وضع اإلطار العام
للملكية الصناعية وتأثريها عىل التكنولوجيا.
 3.2دول أمريــكا الجنوبيــة :قامــت هــذه الــدول
بالتوقيــع عــى ميثــاق أطلقــت عليــه اســم “ميثــاق األنديــن”
ويضم كل من (بوليفيا ،الشــييل ،البريو ،كولومبيا ،فنزويال
واإلكــوادور) وجــاء لكــر االحتــكار املفــروض عليهــا وعــى
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اقتصادهــا مــن قبــل الــركات متعــددة الجنســيات ،كــا
كان الهــدف منــه اإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة بــن هــذه
الــدول وتنظيــم عقــود نقــل التكنولوجيــا وإحالتهــا إىل هيئات
متخصصــة لتقيــم مــدى التطــور يف هــذا املجــال.
 4.2الــدول العربية :مــع أن الــدول العربية يف مجملها
أعضاء يف حركة عدم االنحياز إىل أنها مل تأىب إىل أن تُكون
لنفســها مجمــع خاصــا بهــا العتبــار أنهــا تشــرك يف عــدة
مقومــات كالديــن واللغــة واملــايض املشــرك والتقــارب
الجغرايف والثقايف بني شعوب هذه الدول ،فعمل العامل
العــريب عــى توحيــد الــرؤى والتوجهــات املســتقبلية وهــذا
مــن خــال املحادثــات واملؤمتــرات التــي نظمــت مــن طــرف
هــذه الــدول مــن أجــل النهــوض بقطــاع التكنولوجيــا ونقلهــا،
سواء داخل جامعة الدول العربية يف عدة مناسبات لها أو
خارجها ،كامللتقى العريب األول يف القاهرة عام  03جويلية
 1969والتــي عــى نتائجــه أنشــأ املكتــب العــريب املشــرك
للحقــوق املرتبطــة بامللكيــة الفكريــة ،أو مــن خــال جولــة
الدوحة التي سميت باسم (أجندة الدوحة للتنمية) والتي
تهــدف إلعطــاء دفعــة جديــدة للنظــام التكنولوجــي والتجاري
وأثاره عىل الدول النامية ومنها الدول العربية ،كام أسست
هذه الدول املنظمة العربية للتنمية ،و كذا أنشأت منظومة
عربيــة عــام  1995ت ُ ْع َنـ َـى بتبــادل املعلومــات التكنولوجيــة
وتقديــم املســاعدة الفنيــة ووضــع ترشيعــات مشــركة لوضــع
إطــار قانــوين موحــد لهــذه العمليــة ،كــا كان العمــل جــاري
عــى فئــة ضيقــة مــن هــذه الــدول كإتحــاد املغــرب العــريب
الكبــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ســواء لنقــل وتبــادل
مــا متلكــه مــن معــارف وتكنولوجيــا أو مــن خــال اســتريادها
مــن الــدول املتطــورة كــا أن الــدول العربيــة يف مجملهــا أو
يف بعــض منهــا أقامــت اتفاقيــات ومراكــز للتعــاون العلمــي
والتكنولوجــي بينهــا وبــن الــدول املتقدمــة كاالتفاقيــات
واملؤمترات التي كانت بني الصني من جهة والدول العربية
مــن جهــة أخــرى ،أو بــن الجزائــر واالتحــاد األورويب أو أملانيــا
حول تبادل املعارف التكنولوجية وتطوير بعض املؤسسات
ذات اإلنتــاج التكنولوجــي ،وبــن املغــرب واإلتحــاد األورويب
يف جنيــف بشــأن فحــص بــراءات االخــراع التكنولوجيــة مــن
طــرف الــدول األوروبيــة وتحســن النــر االلكــروين لــراءات

االخــراع املغربيــة وتســهيل نقــل التكنولوجيــا.
 5.2الــدول املتقدمــة :ترتكــز العالقــات واملبــادالت
االقتصاديــة فيــا بــن الــدول الناميــة والــدول املتطــورة إىل
حد كبري عىل عنرص التكنولوجيا باعتباره املصدر الحديث
للقــوة التــي أصبــح ميتــاز بهــا العــامل املصنــع ،وعــى اعتبــار
أن الــدول املتقدمــة هــي املســيطر واملهيمــن بنســبة تصــل
إىل  %90عــى إنتــاج التكنولوجيــا واملعــارف التكنولوجيــة
واملحتكــر بشــكل كبــر عــى التجــارة الدوليــة ونقــل وتبــادل
الخــرات التكنولوجيــة وبذلــك فــإن هــذه ا لــدول تتمتــع
مبركــز املســيطر عــى هــذه العمليــات ،مــا مكنهــا مــن فــرض
سياســاتها وبرامجهــا وأهدافهــا مــن خــال توظيــف عنــر
التكنولوجيــا بــل وخلــق عنــر الهيمنــة والتبعيــة لهــا وفــق
إســراتجياتها املحــددة عــى مــا يتناســب مــع إيديولوجياتهــا
فحاولــت تنظيــم وتحديــد عمليــة نقــل التكنولوجيــا حســب
الوجهــة واملنظــور الــذي يســاعدها مــن خــال الــروط
واإلجــراءات املســاعدة لذلــك ومثــال ذ لــك :الواليــات
املتحــدة األمريكيــة يف  1960-1950قــررت بيــع ونقــل مــا
تحــوزه مــن تكنولوجيــا ومعــارف تقنيــة إىل دول أقــل تطــور
أو دول ناميــة حديثــة االســتقالل مــن أجــل اســتقطاب هــذه
الدول إىل معسكرها الرأس مايل وفرض وجودها من خالل
التبعيــة التــي أوجدتهــا مــن هــذه العمليــات ،وكــذا محاولــة
اإلتحــاد الســوفيتي ســابقا لنقــل وتعليــم بعــض األســاليب
والخــرات املعرفيــة املرتبطــة باألســلحة.
 .3عــى صعيــد هيئــة األمــم املتحــدة :لقــد اهتمت
املنظــات الدوليــة مبوضــوع التكنولوجيــا ونقلهــا وتبادلهــا
باعتبــار أن هــذا املوضــوع يعــد مشــكلة دوليــة عنيــت بهــا
الكثــر مــن الهيئــات ،ومنهــا منظمــة األمــم املتحــدة حيــث
كانــت مســاعي حثيثــة جــرت يف رحابهــا خصصــت لهــذا
املوضوع وكان من صميم عمل هذه املنظمة يف كثري من
جمعياتهــا العامــة عــى اعتبــار أن هــذه الهيئــة تضــم غالبيــة
دول العامل املتطورة واملتقدمة منها أو النامية واملتخلفة
منهــا وبعــد ظهــور موجــات التحــرر التــي عرفتهــا غالبية الدول
التي كانت تأن تحت وطأة االستعامر انضمت أفواجا لهذه
املنظمــة ،مــا جعلهــا تعمــل عــى تقريــب وجهــات الرؤى بني
املصالــح املتناقضــة واملختلفــة بــن هــذه الــدول ومحاولــة

رأب الصدع وتقليص الهوة املوجودة بني هذه الدول فيام
يتعلــق بامتــاك التكنولوجيــا وإنتاجهــا والهيمنــة عليها ،وقد
تــم إدراج هــذا املوضــوع ضمــن الكثــر مــن القــرارات التــي
تــم إصدارهــا مــن طــرف جمعيتهــا العامــة ،ويــدل هــذا عــى
انشــغال املجموعــة الدوليــة ممثلــة يف هيئــة األمــم املتحــدة
بهــذه القضيــة الشــائكة واملعقــدة وخاصــة الــدول الناميــة
ألن هــذا املوضــوع يعنيهــا بالشــكل األول ،فقــد لعبــت
هــذه الهيئــة دورا فعــاال يف ســبيل وضــع سياســة خاصــة
مبوضــوع نقــل التكنولوجيــا تكــون جامعــة لــكل املصالــح
املختلفــة مــا انعكــس عــى مجمــوع اإلجــراءات والتوصيــات
التــي تبنتهــا يف ســبيل إقــرار نظــام جامــع مانــع يوجــه وينظــم
ويراقــب هــذه العمليــة ،لتيســر نقــل التكنولوجيــا النتباههــا
للفجــوة التكنولوجيــة املوجــودة مــا جعلهــا تصــدر عــدة
قرارات هامة يف هذا املوضوع ،فكان القرار الذي أصدرته
الجمعية العامة تحت رقم  1713بتاريخ  19سبتمرب 1961
بنــاء عــى طلــب تقدمــت بــه الربازيــل أول خطــوة قامــت
بهــا تتعلــق بنقــل التكنولوجيــا إىل الــدول الناميــة وتأثــر
بــراءة االخــراع يف هــذه العمليــة وقــد طالبــت الجمعيــة
العامــة بإجــراء دراســة حــول انتقــال التكنولوجيــا عــر الحــدود
الدولية ،وآثار براءة االخرتاع عىل التكنولوجيا وعىل اقتصاد
الــدول الناميــة وتوالــت بعــد هــذا القــرار عــدة قــرارات أخــرى
تدعــو إىل رضورة التعــاون إلســقاط الــروط واإلجــراءات
املقيــدة لعمليــات نقــل التكنولوجيــا ومحاولــة تعديــل بعــض
االتفاقيات واألنظمة التي لها عالقة باملوضوع كالقرار رقم
 3201عام  1974بشأن إعادة النظر يف النظام االقتصادي
الــدويل حيــث نــص عــى( :يجــب أن ال تنحــر التكنولوجيــا
يف الــدول املتقدمــة وحدهــا بــل يجــب نقلهــا إىل الــدول
الناميــة ،وذلــك عــن طريــق إيجــاد قانــون دويل يكفــل توفــر
الحصول عليها برشوط أفضل وبشكل يتناسب مع ظروف
وقــدرات الــدول الناميــة كل عــى حــدا 11،).تــاه بعــد ذلــك
املؤمتــر التــي أقامتــه الهيئــة وعقــد هــذا املؤمتــر يف خمــس
دورات يف الفــرة املمتــدة بــن  1985-1978لغــرض تبنــي
تقنني عملية نقل التكنولوجيا وأهدافها والخطوط العريضة
لــكل عمليــة نقــل وتبــادل ،كــا أصــدرت الجمعيــة العامــة
للمنظمــة قــرار رقــم  3362يف 16ديســمرب 1985ودعــت
جملة كرياال
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فيــه كذلــك إىل(:عــى جميــع الــدول أن تتعــاون مــن أجــل
وضــع مجموعــة مــن الترشيعــات لنقــل التكنولوجيــا وبصــورة
خاصــة وفقــا لحاجيــات الــدول الناميــة ،وأن العمــل عــى
مثــل هــذه املجموعــة يجــب أن يتواصــل يف إطــار مؤمتــر
األمم املتحدة ،ويجب إعادة النظر يف االتفاقيات الدولية
املتعلقــة بــراءات االخــراع والعالمــات التجاريــة بشــكل
يجعــل منهــا أدوات مرضيــة ملســاعدة البلــدان الناميــة عــى
نقــل التكنولوجيــا) ،وبقيــت هــذه الهيئــة يف إصــدار قراراتهــا
وعقــد مؤمتراتهــا وجمعياتهــا بالشــكل الــذي يتناســب مــع
هــذه الظاهــرة إىل حــد وقتنــا الحــايل ،كــا أنشــأت املنظمــة
هيئات أخرى ترتبط بها كان للتكنولوجيا مكان يف مواضيع
عمــل هــذه الهيئــات ونذكــر منهــا:
1.3مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة
(األونكتــاد) :بتاريــخ  08ديســمرب  1962وافقــت الجمعيــة
العامــة لهيئــة األمــم املتحــدة مــن خــال قــرار أصدرتــه ،عــى
إنشــاء جهــاز مختــص بأمــور وقضايــا التنميــة يتبــع هيئــة األمــم
املتحدة ،وكان ذلك يف املؤمتر الذي عقد يف جنيف يف
 30ديسمرب 1964وعليه أنشأ مؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية وشكلت األجهزة والهيئات التي يتكون منها ووضع
القانــون األســايس لــه ،ويعتــر هــذا املؤمتــر منظمــة دوليــة
تنفيذيــة متخصصــة وتابعــة لهيئــة األمــم املتحــدة وتعنــى
مبشــاريع األمــم املتحــدة للتعــاون الفنــي والتقنــي يف
مجــال التجــارة الدوليــة ومــا يتصــل بهــا مــن قضايــا اقتصاديــة
والتنموية ونقل التكنولوجيا وتطويرها العتبارها من القضايا
التــي باتــت مــن صميــم التنميــة والتطــور 12،ومنــذ ذلــك أقــر
هــذا املؤمتــر برامــج عمــل وســطر الخطــوط العريضــة التــي
تضمــن كل مجــاالت التنميــة ونقــل التكنولوجيــا ،مــن خــال
الــدورات املتعاقبــة واملنتظمــة لهــذه الهيئــة.
 2.3منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة
(اليونيــدو) :رأت هــذه املنظمــة النــور يف 17نوفمــر 1966
وكان ذلــك تحــت ضغــط مــن الــدول الناميــة األعضــاء يف
هيئــة األمــم املتحــدة فأصــدرت قــرار رقــم  2152الــذي
يقــي بإنشــاء هــذه املنظمــة ،ومل تنــط هــذه املنظمــة
مبهامهــا األساســية إىل يف  08أفريــل ،1975وجــاء يف
القانــون املؤســس لهــا عــى أن(:تضطلــع املنظمــة بالعمــل
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عــى اإلرساع يف تحقيــق التنميــة الصناعيــة يف ا لــدول
الناميــة ،مــن أجــل املســاهمة يف تحقيــق نظــام اقتصــادي
دويل وتنميــة التعــاون عــى املســتوى الشــامل والجهــوي،
والوطنــي والقطاعــي).
 3.3البنــك الــدويل لإلنشــاء والتنمية :بحيــث يســاهم
عــى نحــو غــر مبــارش يف التنميــة التكنولوجيــة والتطــور
التكنولوجــي ،وهــذا مــن خــال املســاعدات والقــروض
التــي يقدمهــا للــدول وخاصــة الناميــة منهــا ألجــل إنفاقهــا
وتخصيصهــا يف هــذا املجــال ،عــى اعتبــار أن بعــض الــدول
الناميــة تعــاين مــن التخلــف التكنولوجــي وعــدم اإلقبــال عــى
نقــل التكنولوجيــا لقلــة املــوارد املاليــة التــي تســهم يف هــذه
الظاهــرة ومنهــا إىل تطويــر هــذه الــدول.
.4عــى الصعيــد الوطنــي :اقتنعــت الكثــر مــن الــدول
وخاصة النامية منها عىل أن التقدم والتطور التكنولوجي مل
ولــن يكــون مــا مل تعطــى بَــاالً للتكنولوجيــا إنتاجهــا وتطويرهــا،
وهو ما ينبغي أن يكون سواء من خلق مقومات التكنولوجيا
بنفســها أو اســتريادها ونقلهــا مــن الــدول املتطــورة ،ســواء
يف شــكلها النهــايئ أو عــن طريــق نقــل الربامــج والتقنيــات
املســاعدة لذ لــك وهــذا لالنتقــال بنفســها إىل عــر
التكنولوجيــا بتطويــر قدراتهــا عــى اســتيعاب التكنولوجيــا
و عــدم الو قــوف مكتو فــة األيــدي مبهــورة باإلنجــازات
التكنولوجيــة التــي توصــل إليهــا غريهــا ،ومــن هــذا املنطلــق
قامــت العديــد مــن الــدول وباألخــص الناميــة ،إىل املبــادرة
بتنظيــم عمليــة نقــل التكنولوجيــا مــن خــال إعــادة رســكلة
سياســاتها بوجــه يتــاىش مــع هــذه الظاهــرة وكــذا قامــت
بســن قوانــن ولوائــح وإجــراءات مشــكلة بذلــك إســراتجية
وطنيــة تعنــى بالظاهــرة يف حــد ذاتهــا ،وهــذا لســد الفــراغ
الترشيعــي املوجــود عــى املســتوى الــدويل وافتقــاره إىل
اآلليــات والنظــم التــي تســهل وتنظــم عمليــة نقــل التكنولوجيــا
عــى املســتوى التــي تطمــح إليــه الــدول الناميــة ،ومــن هــذه
الدول التي كانت ســباقة إلصدار قوانني تعنى بهذا الشــأن
(الربازيــل الهنــد ،املكســيك ،الفلبــن ،البــرو) ويطلــق عــى
هــذه القوانــن والترشيعــات التــي أصدرتهــا هــذه الــدول
يف مجــال تنظيــم عمليــة نقــل التكنولوجيــا ب”الترشيعــات
الدفاعيــة” ،عــى أســاس أن هــدف هــذه الــدول هــو الحفــاظ

عىل مصالحها يف مواجهة منتجي ومصدري التكنولوجيا،
وهــذا مــا شــجع الــدول الناميــة األخــرى إىل املبــادرة بإصــدار
هكذا قوانني ،وكان األمر كذلك بالنسبة للدول العربية التي
حاولت أن تغطي هذا املوضوع باملظلة القانونية فســنت
بعــض القوانــن والترشيعــات التــي ترتبــط بفكرة التكنولوجيا،
كامللكيــة الفكريــة وامللكيــة الصناعيــة وعنارصهــا األخــرى أما
املرشع العريب الذي أعطى موضوع نقل التكنولوجيا أهمية
ومســاحة مقبولــة هــو املــرع املــري ،الــذي أصــدر قانــون
التجارة الجديد 14رقم  17الصادر عام  1999والذي احتوى
عــى فصــل كامــل تحــت عنــوان نقــل التكنولوجيــا ،وأمــا فيــا
يخــص املــرع الجزائــري فنجــد يف هــذا املوضــوع القانــون
رقــم  13/82الصــادر يف  22أوت  1982املتعلــق بإنشــاء
15
رشكات االقتصــاد املختلــط.
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س ـتَد َْل مــن التطــور التاريخــي لنقــل التكنولوجيــا أن هــذه
يُ ْ
العملية مرت مبراحل سواء عىل الصعيد الدويل أو الوطني
أثرت يف النظام العام لهذه الظاهرة ككل ،فالجهد الذهني
الجبــار الــذي بذلــه العلــاء واملختصــن ورجــال القانــون
والفقهــاء جديــر بالتقديــر ،وأنــه َخلِيْـ ْـق بالبرشيــة االعــراف
بفضــل هــؤالء ملــا قد مــوه مــن أجــل إيجــاد التكنولوجيــا
وجعلها عنرصا ً جوهرياً يف املجتمع ،ومساهمة يف تطوره
التكنولوجــي ورقيــه ولــو تطلــب األمــر نقــل هــذه التكنولوجيــا
مــن بلــدان أخــرى.
فعمليــة نقــل التكنولوجيــا والعقــود التــي تتــم بهــا مــن
األمــور حديثــة النشــأة فهــي ظاهــرة ذات بعــد اقتصــادي
تنمــوي وصناعــي تقنــي تتحكــم فيــه عــدة عوامــل مختلفــة
األبعــاد ،لهــذا التنظيــم القانــوين لهــذه العمليــة يعــد يف حــد
ذاتــه إنجــازا ً ولهــذا األمــر فمختلــف التعريفــات واملفاهيــم
التــي ترتبــط بهــذا األمــر تعــد يف غالبيتهــا مــن املبــادئ
العامــة ،أو اجتهــادات فقهيــة وقضائيــة ،لهــذا فمصطلــح
نقــل التكنولوجيــا أو عقــد نقــل التكنولوجيــا أســتخدم يف
غالبية األمر بشكل متواتر من مكان وزمان إىل أخر ما ترسخ
يف الذهــن أن هــذه العمليــة لهــا نظــام وإطــار قانــوين واحــد
وموحــد يعنــى بــكل التفاصيــل والخصوصيــات بــدءا مــن

املفاهيم واملبادئ العامة ،إىل أن الواقع يبني أنه ال توجد
ال يف القوانني الوطنية أو يف االتفاقيات والقرارات الدولية
صيغــة موحــدة لهــذه الظاهــرة ،مــع أن املوضــوع يســتحق
ذلــك ،واألمــر يختلــف بالنســبة للعنــارص األساســية املكونــة
للتكنولوجيــا فعنارصهــا ســواء املاديــة منهــا أو املنقولــة
حــددت لهــا أنظمــة قانونيــة تعنــى بــكل صغــرة وكبــرة ترتبــط
بهــا وهــذا ســواء وطنيــا أو دوليــا ومثــال ذلــك( :بــراءة االخــراع
أعطــى املــرع يف كل دول العــام النظــام الشــامل لهــا مــن
تعريفهــا إىل رشوطهــا ،طــرق اســتغاللها ،انتقالهــا بكافــة
الصور املتاحة لذلك ،الحامية املقررة لها ووســائل ذلك،
واألمــر كذلــك بالنســبة للعنــارص املاديــة كاملنشــآت التــي
تكــون يف مغلبهــا عقــارات حيــث حــدد القانــون تعريفهــا،
خصائصها ،امللكية التي تَ ِر ْد عليها وصور وحاالت متلكها،
انتقالهــا مــن شــخص إىل أخــر ،الحيــازة ورشوطهــا ،وكل مــا
يتعلق بحاميتها يف حالة التعدي عليها) ،وكذا االتفاقيات
واملعاهــدات الدوليــة كالتــي تعنــى بامللكيــة الصناعيــة
والعالمــات وبــراءات االخــراع حيــث وضــع اإلطــار القانــوين
العــام لهــذه العنــارص ،فنقــل التكنولوجيــا وعقودهــا ال يوجــد
لهــا نظــام قانــوين يحــدد تعريفهــا وخصائصهــا واألساســيات
املرتبطــة مبفهومهــا ،مــع أن مصلحــة أطــراف هــذا العقــد
تفــرض عليهــم إعطــاء تعريــف محــدد وواضــح للمصطلحــات
املســتخدمة يف هــذا املجــال ،مــع أنــه يجــب أن تكتنــف
هــذه العمليــة ،عــدة ضامنــات قانونيــة كافيــة ،كفيلــة برعايــة
املصالــح االقتصاديــة والتكنولوجيــة املرجــوة مــن كل هــذا،
فمن الخطأ إدخال املتعاقدين يف عملية نقل التكنولوجيا
وإســقاط عليهــم إطــار قانــوين معــروف وشــائع ولكنــه غــر
مالئــم ومناســب العمليــة مــا ينتــج عنــه فشــل يف هــذه
العمليــة أو يشــكل عقبــة تــوأد كل األهــداف والتطلعــات
التــي كانــت تأمــل فيهــا الــدول الناميــة ،لهــذا يجــب أن يكــون
مــن الــروري تحديــد وتوضيــح املفاهيــم والتعريفــات التــي
تتعلــق مبصطلحــات فنيــة وتقنيــة ،مــن أجــل تجنــب أي نــزاع
قد ينشأ جراء التفسريات والتي تكون يف غالبيتها مختلفة
االتجاهــات 16،لهــذا كلــه يجــب وضــع املعــاين والتعريفــات
الصحيحــة وواضحــة ومــن هــذه التعريفــات التــي كانــت قــد
عنيــت بهــذه العمليــة فنجــد:
جملة كرياال
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•تعريــف نقــل التكنولوجيــا :إن أول يشء يصافنــا يف
إعطــاء تعريــف لهــذه العمليــة هــو كلمــة النقــل ،والتــي بهــا
يكون تغيري بيئة التكنولوجيا فهذا املصطلح هو األكرث تدوالً
يف هــذه الظاهــرة ســواء تعلــق األمــر مبختلــف املؤمتــرات
والقــرارات أو املعاهــدات ومشــاريع القوانــن ســواء محليــا
أو إقليميا ،أو دوليا ،فبالرجوع إىل املعنى اللغوي للكلمة
نجــد أن كلمــة النقــل تعنــي؛ هــو انتقــال الــيء ســواء كان
جامد أو متحرك من حيزه الذي يشغله إىل حيز مكاين أخر
ويعنــي حمــل وتغيــر مــكان وجــود الــيء و كتلتــه الحجميــة
مــن مكانهــا املعتــاد إىل مــكان أخــر جديــد ،أمــا الكلمــة يف
معناهــا القانــوين فنجــد؛ هــو تــرف بواســطته يتــم انتقــال
الحق من شخص ألخر و به يتغري صاحب الحق يف مواجهة
لغــر عــى إثــر واقعــة أو عمــل قانــوين.
أمــا تعريــف نقــل التكنولوجيــا مبعناهــا املركــب فنجــد؛
تعريــف مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة عــى النحــو
التــايل :نقــل التكنولوجيــا هــو عبــارة عــن نقــل معلومــات
منهجيــة رضوريــة لتصنيــع املنتجــات ولتطبيــق خطــة معينــة
أو تقديم خدمات بعينها ،وهو ال ميتد ليشمل املعامالت
التــي متثــل بيعــا أو إيجــار ملــال مــا.
أو تتمثــل عمليــة نقــل التكنولوجيــا يف تلــك العمليــة
الفكرية التي تقوم بني املورد واملستورد إذ أنه عىل املورد
أن يقــوم بإتاحــة الفرصــة للمســتورد لــي يقــوم بالوصــول
إىل املعلومــات والخــرات التــي عليــه أن يقربهــا ويوفرهــا
للمســتورد 17،وال شــك أن هــذا يفــرض أن يكــون هنالــك
تعــاون وتبــادل مســبق بــن الطرفــن وهــذا مــن أجــل إمتــام
هذا النقل وفق الرؤية التي يراها الطرفان مساعدة لذلك.
وميكن تعريف عملية نقل التكنولوجيا من التكنولوجيا
نفســها ،فبمفهومها الواســع هي مجموعة من نظم املعرفة
والتقنيــات والخــرات والعنــارص املاديــة واملعنويــة األخــرى
والتنظيــات املســتخدمة إلنتــاج املنتجــات والخدمــات
الالزمــة إلشــباع الحاجيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة يف بلــد
مــا ،ومبــا أن التكنولوجيــا أمــر ال غنــى عنــه لتحقيــق التطــور
والتنمية املنشودة فليس من املستغرب أن تسعى الدول
الناميــة 18،إىل اســترياد التكنولوجيــا بعنارصهــا مــن البلــدان
املتطــورة والصناعيــة ونقــل القــدرات التكنولوجيــة ،وهــذا
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لتقليل الفجوة بني الدول الصناعية والدول النامية لتحقيق
التطــور التكنولوجــي وهــذا مــا يعــرف بنقــل التكنولوجيــا.
فنقل التكنولوجيا يرتكز يف مضمونه عىل نقل العلوم
واملعــارف والتكنولوجيــا مــن بلــد ألخــر أو مــن منطقــة ألخــرى
ومــن مثــة تبادلهــا بــن أرجــاء العــامل ،كــا أنــه ميثــل نقــل
أســاليب صناعيــة ووســائل اإلنتــاج وفــن تلــك الصناعــة مــن
بيئتهــا األصليــة إىل بيئــة اجتامعيــة أخــرى ،بحا جــة إليهــا
فتدمــج هــذه العنــارص يف البيئــة الجديــدة وفــق ظروفهــا
ومتغرياتهــا بشــكل يجعــل مــن التكنولوجيــا املســتوردة
تتناسب مع متطلباتها ،ويصبح لها حق استخدام املعرفة
التكنولوجيــة الداخلــة يف عمليــة اإلنتــاج التــي تــم تصميمهــا
يف مراحلهــا يف الــدول الصناعيــة.
مــن هــذا ميكــن أن نعــرف عمليــة نقــل التكنولوجيــا عــى
أنها ،نقل مختلف املعارف واملعلومات العلمية والخربات
التقنيــة والفنيــة بواســطة التعليــم والتدريــب ونقــل كل أو
جــزء مــن بــراءات االخــراع والعالمــات ،واملعرفــة الفنيــة غــر
املمنوح عنها براءات اخرتاع واملهارات التي ال تنفصل عن
ميدان الصناعة واإلنتاج ،واملعارف التكنولوجية املجسدة
والقابلــة للتجســيد يف أشــياء ماديــة كاملعــدات واآلالت،
كــا أن اســترياد الســلع األساســية ميثــل القســط األوفــر مــن
التكنولوجيــا املنقولــة إىل الــدول الناميــة ،ومتثــل الســلع
األساســية وتســليم املجمعــات الصناعيــة العنــوان الرئيــي
يف حركة نقل التكنولوجيا ،فالتكنولوجيا املنتجة بعنارصها
املتكاملــة يف الــدول املتطــورة تنقــل إىل دول ناميــة بنــاء
عــى طلبــات هــذه الــدول ،وتتعــدد صــور وكيفيــات نقــل
التكنولوجيــا بنــاء عــى متغــرات تتحكــم فيهــا عــدة عوامــل
وكــذا بنــاءا عــى طبيعــة ونظــام العنــارص املنقولــة.
فحينام نكون بصدد نقل التكنولوجيا وخاصة إذا كانت
تتمثــل يف نقــل كفــاءات واختصاصــات عامــة تجــاه متلقــي
التكنولوجيــا ،والــذي يتحتــم عليــه أن يحكــم الســيطرة عــى
العمليــة اإلنتاجيــة الناشــئة عــن هــذه التكنولوجيــا املنقولــة،
كــا أن نقــل التكنولوجيــا وكافــة املعلومــات املرتبطــة بهــا ال
يعنــي بالــرورة نقلهــا كليـاً ،ألنــه أحيانــا يكــون مــن الصعــب
عمليــا نقــل كافــة هــذه املعلومــات ،فعليــه نالحــظ أنه يجب
يف بعــض حــاالت نقــل التكنولوجيــا ،أن هــذه العمليــة تتبــع

بتعــاون علمــي صناعــي وتجــاري وتكنولوجــي تنمــوي ،وإقامة
عالقات قوية بني الدول الصناعية املتطورة أو أحد رشكاتها
وبني الدول النامية املتلقية للتكنولوجيا والطامحة للتطور
والرقــي التكنولوجي.
•أنــواع نقــل التكنولوجيــا :التكنولوجيــا كظاهــرة تعــد
مــن الظواهــر ذات التأثــر طويــل املــدى عــى البيئــة التــي
نقلــت إليهــا وتختلــف هــذه العمليــة حســب النمــط الــذي
نقلــت بــه وإليــه إىل:
النقــل الداخــي للتكنولوجيــا :وهــذا النقــل يتمثــل
يف عمليــة نقــل التكنولوجيــا داخــل املــروع الواحــد بحيــث
تكــون العمليــة داخــل نظــام ومجموعــة واحــدة ،ويكــون يف
غالبيــة األمــر عــى شــاكلة الــركات املتعــددة الجنســيات
املنتــرة عــى الصعيــد العاملــي ،كأن تــروج هــذه الــركات
بعــض أو كل عنــارص التكنولوجيــا باتجــاه فروعهــا املتواجــدة
سواء يف نفس البلد املوجودة فيه الرشكة األم أو يف اتجاه
فروعها املوجودة خارج البلد الواحد ،ويعترب هذا النقل من
صميم عمل هذه الرشكات باعتبار أن التكنولوجيا املتدفقة
مــن الرشكــة األم إىل فروعهــا يتــم بشــكل حزمــات تكنولوجيــة
كافيــة لســد جميــع حاجيــات فروعهــا مــا يجنبهــا القيــام
بأعــال وتجــارب جديــدة مــن أجــل الحصــول عــى تكنولوجيــا
كانــت موجــودة مــن قبــل أو الدخــول يف عالقــات مــع الــدول
املضيفــة لهــذه الفــروع والتــي قــد يرتتــب عليها كشــف بعض
األرسار التــي تعــد مــن قبيــل أعــال وأهــداف الرشكــة األم،
ومــا يجنــب كذلــك الزيــادة يف تكاليــف اإلنتــاج ويكــون نقــل
التكنولوجيا يف شكلها العام لحاجة الفروع إليها من خالل
نقــل العنــارص األساســية ســواء عــى طريــق تدريــب وتلقــن
العــال واإلداريــن يف التقنيــات املختلفــة أو مــن خــال
نقل السلع واآلالت واملنتجات التكنولوجية ،فالنقل الذي
يأخــذ الصــورة الداخليــة والــذي يتــم بــن مؤسســات ورشكات
وهيئــات واحــدة مــن حيــث أن املــكان الــذي يجمعهــا واحــد
بحيــث تكــون يف إقليــم الدولــة الواحــدة ،أو النظــام واإلطــار
العــام والهــدف الــذي يجمعهــا واحــد ومشــرك
و يتم هذا النقل مبوجب عقود تربمها الرشكة األم مع
فروعها أو بني الفروع يف حد ذاتها.
النقــل الخارجــي للتكنولوجيا :يعتــر النقــل الخارجي

للتكنولوجيــا مــن األوجــه الشــائعة يف وقتنــا الحــايل ويتمثــل
هــذا النمــط مــن النقــل يف أن التكنولوجيــا تكــون وجهتهــا
خــارج حــدود اإلقليــم وا ملــكان والنظــام أو املجمو عــة
الواحــدة،ـ بحيــث يعتــر كل طــرف مــن طــريف عمليــة نقــل
التكنولوجيــا مســتقال اســتقالل تامــا عــن األخــر بحيــث أنــه
لــكل منهــا نظــام وإطــار وقانــون وســيادة لوحــده عــى نفســه
دون تبعيــة أو تجــزؤ لألخــر بــأي وجــه كان ،وصــور هــذا النــوع
هو نقل التكنولوجيا من دولة متقدمة منتجة ومتحكمة فيها
باتجــاه دولــة أخــرى يف أغلــب األحيــان تكــون ناميــة ،أو نقــل
التكنولوجيــا مــن رشكــة بســيطة أو متعــددة الجنســيات نحــو
دولــة أو رشكــة أخــرى ال وجــود رابــط بينهــا وتعتــر مرشوعاتهــا
مســتقلة عــن بعضهــا البعــض ،ويف هــذه الحالــة يطلــق عــى
طريف العملية ناقل أو مصدر التكنولوجيا من جهة ومتلقي
أو مســتورد التكنولوجيــا مــن جهــة أخــرى ،ولــذا ميكــن حــر
هــذا النــوع يف الحالتــن التاليتــن -( :حالــة إذا مــا تــم نقــل
التكنولوجيــا خــارج اإلقليــم الواحــد للدولــة الواحــدة – حالــة
مــا إذ تــم النقــل يف إقليــم واحــد بــن طرفــان ال تربطهــا أي
عالقــة بهــذا اإلقليــم املذكــور وملصالــح ال تخصــه) ،فمعيــار
التمييــز يف هــذا النمــط هــو مــكان ووجهــة النقــل وجنســية
الناقــل واملنقــول لــه وهــذا النقــل يف غالبــه يتــم وفــق عقــود
تــرم بــن املتلقيــن واملورديــن.
النقــل املختلــط للتكنولوجيــا :تنقــل التكنولوجيــا إمــا
بالنمــط الداخــي أو بالنمــط الخارجــي وهــذا مــا بينــاه يف مــا
أعــاه ،بحيــث يكــون ملــكان ووجهــة التكنولوجيــا الفيصــل
يف تحديــد النمــط ولكــن يحــدث أن يختلــط النوعــان مــع
بعضهــا مكونــن نــوع ثالــث ،وصورتــه أن يكــون النقــل مــن
إقليــم غــر اإلقليــم املوجهــة إليــه ،كالنقــل الخارجــي ويكــون
بواســطة الــركات متعــددة الجنســيات إىل أحــد فروعهــا
إىل أن الدولــة املضيفــة للفــرع لهــا جــزء مــن هــذه الفــروع أو
رأســالها ،أو بنــاء عــى رشط واتفــاق مســبق عــى أن نقــل
التكنولوجيــا بــن الرشكــة األم وفروعهــا تســتفيد منــه الدولــة
املضيفــة لهــذه الفــروع دون الرجــوع لهــا أو إبــرام عقــود أخــرى
جديــدة معهــا فهــذا النقــل تعتــر وجهتــه ومكانــه مختلــف
بحيــث هــي خــارج إقليــم البلــد الوا حــد ،ولكــن النظــام
والقانــون والهــدف الــذي يجمــع بينهــا واحــد.
جملة كرياال
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ثالثــا :عقد نقــل التكنولوجيا :عمليــة نقــل التكنولوجيا
واملعــارف التكنولوجيــة مل تأخــذ بعدهــا التنظيمــي وإطارهــا
القانــوين إال خــال العقــود األخــرة ،كونهــا أصبحــت إحــدى
أهــم العمليــات التجاريــة ذات البعــد الوطنــي والــدويل،
الحتوائهــا عــى نقــل مختلــف الخدمــات املتعــددة ،وحقوق
بــراءات االخــراع واملعــارف والخــرات التقنيــة والفنيــة
واألدوات املرافقة لها وبخاصة يف مجال العلوم الصناعية
املتقدمــة ،لهــذا فهــي تشــكل مطلبــا هامــا وأساســيا للــدول
الناميــة التــي أدركــت أنهــا تشــكل ركيــزة للتنميــة والتطــور
التكنولوجــي ملــا توفــره مــن مــوارد وآليــات تدفــع بعمليــة
التنميــة االقتصاديــة ككل ،فَ ْن َك َبــت الــدول الناميــة جامعــات
مــن أجــل امتــاك التكنولوجيــا ولــو تطلــب األمــر اســرادها
ونقلهــا مــن الخــارج فظهــرت طــرق وأســاليب عديــدة لنقلهــا،
ومــن بــن هــذه الطــرق والتــي لقيــت رواجــا نذكــر عقــد نقــل
التكنولوجيــا فــا هــو هــذا العقــد؟
إن عقد نقل التكنولوجيا ال يعد عقدا كباقي العقود،
بحيــث أنــه يعــد يف حــد ذاتــه ظاهــرة مــن أعمــق الظواهــر
يف الحيــاة املعــارصة ألن أهميتــه ال تقتــر فقــط عــى
دوره يف التجــارة الدوليــة ،بــل أن أثــاره متتــد إىل مختلــف
مراحــل اإلنتــاج والخدمــات وصناعــة تكنولوجيــا املعلومــات
والكشــف العلمــي والفنــي بــل وميتــد تأثــره إىل قطاعــات
أخــرى تعــد مــن ركائــز الدولــة وســيادتها ،ويعــد هــذا العقــد
األداة األساســية واألكــر شــيوعا يف تنفيــذ جميــع عمليــات
التجــارة الدوليــة عمومــا وذلــك نظــرا ألنــه يعــر عــن اإلرادة
التعاقديــة للطرفــن املتعاقديــن ولــو كانــت نســبية لتعــارض
املصالــح أحيانــا ووجــود هيمنــة مــن أحــد الطرفــن ،وهــذا
كلــه تجســيدا ً ملبــدأ ســلطان اإلرادة بحيــث يصبــح للعقــد
القــوة اإللزاميــة ســواء يف مواجهــة أطرافــه أو يف مواجهــة
لغــر 19،وضمــن دائــرة نقــل التكنولوجيــا فــإن العقــد أصبــح
األداة القانونيــة األساســية واألكــر اســتخداما وشــيوعا مــن
أجــل القيــام باملبــادالت التكنولوجيــة بــن الــدول املتقدمــة
مــن جهــة والــدول الناميــة ومرشوعاتهــا مــن جهــة أخــرى ،لهــذا
يعرف عقد نقل التكنولوجيا بـ :عقد نقل التكنولوجيا اتفاق
يتعهــد ويلتــزم مبقتضــاه مــورد التكنولوجيــا بــأن ينقــل مبقابــل
معلومــات فنيــة إىل مســتورد التكنولوجيــا الســتخدامها يف
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طريقة فنية خاصة إلنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لرتكيب
أو تشــغيل آالت ،أو أجهــزة ،أو لتقديــم خدمــات ،وال يعتــر
نقــا لتكنولوجيــا مجــرد بيــع أو رشاء أو تأجــر أو اســتئجار
الســلع ،وال بيــع العالمــات التجاريــة ،أو األســاء التجاريــة أو
الرتخيــص باســتعاملها إال إذا ورد ذلــك كجــزء مــن عقــد نقــل
التكنولوجيــا ،أو كان مرتبطــا بــه.
ويتضــح مــن هــذا التعر يــف أن جوهــر اتفــاق نقــل
التكنولوجيــا ليــس العنــارص املاديــة التــي يشــملها محــل
االتفــاق ،وإمنــا هــو العنــر املعنــوي الــذي يتمثــل يف حــق
املعرفة أو املعلومات والخربات أو الخدمات الفنية ،وهذا
مــا ذهــب إليــه كذلــك املــرع املــري يف تعريفــه لعقــد
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نقــل التكنولوجيــا.
كــا تــم تعريــف عقــود نقــل التكنولوجيــا يف املدونــة
الدوليــة للســلوك بأنهــا :ترتيبــات بــن األطــراف متضمنــة
نقــل املعرفــة املنهجيــة لصناعــة منتــج أو لتطبيــق عمليــات
أو لتقديم خدمات ،وال تشمل الصفقات املتضمنة وفقط
بيــع أو إيجــار الســلع ،وقــد عــددت املدونــة العقــود التــي
متثــل عقــود نقــل التكنولوجيــا يف:
.1

.2
.3
.4
.5

1نقــل ملكيــة ترخيــص كل أشــكال امللكيــة الصناعيــة،
باســتثناء العالمــات واألســاء التجاريــة مــا مل تشــكل
جــزءا مــن عقــد نقــل التكنولوجيــا.
2التزويد باملعرفة الفنية والخربة التقنية.
3التزو يــد باملعرفــة التكنولوجيــة الرضور يــة ملشــاريع
تســليم املفتــاح.
4التزويــد باملعرفــة التكنولوجيــة الرضوريــة الكتســاب
واســتخدام املــواد األوليــة والوســيطة أو كليهــا.
5التزو يــد بالتســهيالت التكنولوجيــة الخا صــة يف
اتفاقيــات التعــاون الصنا عــي والتقنــي.

وهــذا التعريــف بــن أن عقــد أو عقــود نقــل التكنولوجيــا
ميكن أن يشتمل عىل املعنى املادي والفني للتكنولوجيا،
أي بجميــع عنارصهــا ومكوناتهــا وفــق مــا يــراه املتعاقديــن
مناســبا للنقــل والتعاقــد عليــه.
لــذا فعقــد نقــل التكنولوجيــا أو العقــد الــدويل لنقــل
التكنولوجيا ،وأصبغناه بالصبغة الدولية ألن غالبية أطراف

عقــد نقــل التكنولوجيــا مختلفــي الجنســية واملــكان العتبــار
أن التكنولوجيــا تنقــل مــن الــدول املتقدمــة نحــو الــدول
الناميــة فهــو نقــل خــارج الحــدود الواحــدة ،حتــى ولــو كان
األمــر بالنســبة للنقــل الداخــي الــذي ذكرنــاه بحيــث أن
النقــل داخــي بــن الرشكــة وفروعهــا فهــا كيــان اقتصــادي
وقانوين واحد ،أما بني الدولة والرشكة أو الدولة وأحد فروع
الرشكــة بعتبــار أن هــذه الرشكــة يف أصلهــا رشكــة متعــددة
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الجنسيات ،فيعترب العقد يف اغلب األحوال عقد دويل.
فعقــد نقــل التكنولوجيــا كل اتفــاق بــن طرفــن غــر
متســاوين يف التطــور التكنولوجــي- ،دول متقدمــة ودول
نامية -يهدف من ورائه إىل نقل أو تسهيل نقل التكنولوجيا
واملتمثلة يف الظاهرة ككل أو البعض من العنارص املادية
واملعنوية املكونة للتكنولوجيا واملندمجة يف بعضها التي
تكــون يف املســتقبل معــارف تســاعد عــى إرســاء قواعــد
التكنولوجيــا بحيــث أن نقــل كل أو جــزء مــن التكنولوجيــا ال
يكــون يف شــكله الخــام والجامــد بــل مــع مجموعــة املعــارف
والتقنيــات والخــرات التــي تســهم يف إنعــاش القطــاع
التكنولوجــي للدولــة املســتوردة ومــن بعــد محاولــة التحكــم
واإلنتــاج لوحدهــا وهــذا وفــق الحجــم والكيــف والقطــاع
والهــدف املتفــق عليــه بــن الطرفــن بوجــه يحفــظ حقــوق
والتزامــات كل طــرف يف عقــد نقــل التكنولوجيــا.
•مراحــل تســبق إبــرام عقــد نقــل التكنولوجيــا :إن
عقــد نقــل التكنولوجيــا ليــس كبا قــي العقــود املتعارفــة
واملتداولــة ،ملــا لهــذا العقــد وموضوعــه مــن خصوصيــة
وأهميــة توجــب توخــي الدقــة والتأ ــني قبــل الدخــول يف
إجــراءات املوافقــة واإلبــرام ،لهــذا نجــد أنــه يف مثــل هكــذا
عقــود وقبــل أن تتــم مرحلــة التعاقــد ،يســبقها املتعاقــدون
مبرحلــة ال تقــل أهميــة عــن مرحلــة إبــرام العقــد ،وهــي عبــارة
عن مجموعة من اإلجراءات يقوم بها كل طرف معني بعقد
نقــل التكنولوجيــا وفــق رأى وتطلعــات وأهــداف كل طــرف
مســتعينا يف ذلــك بــذوي االختصــاص ،مــن رجــال القانــون،
ورجــال املهنــة املختصــن واقتصاديــن ،وفنيــن وتقنيــن
مــن االختصاصــات التــي يؤثــر فيهــا عقــد نقــل التكنولوجيــا
وموضوعهــا بصــورة عامــة ،هــذه املرحلــة تســمى ب ـ “مرحلــة
التفــاوض” هــذه املفاوضــات التــي تتــم بدقــة وعنايــة ويرجــع

ذلك إىل أهمية مصالح املتعاقدين وتعقيد موضوع العقد
وتبعاتــه وأثــاره ،وكــذا تعــارض األطــراف يف بعــض األحيــان
ملــا يوجــد مــن اختــاف وتبايــن بينهــا يف كثــر مــن األشــياء
واألهــداف لــذا وجــب أن تكــون مرحلــة التفــاوض يف غايــة
الرتكيــز مــن األطــراف ويولوهــا بالــغ األهميــة فهــي من الوســائل
التــي تســهل عمليــة التقــاء إرادة األطــراف ،ألن التفــاوض
عبــارة عــن األســلوب الــذي ميكــن مــن التوصــل إىل التوفيــق
بــن املصالــح املتعارضــة للمتفاوضــن وبالــرايض أو بقبول
الحــل الوســط الــذي يضمــن ولــو القــدر البســيط مــن الحقــوق
املتبادلة ويعطي الضامنات التي تكون بادرة إلبرام العقد،
ومرحلة التفاوض يف حد ذاتها متر بعدة إجراءات وخطوات
تتطلبهــا هكــذا عقــود مامثلــة نذكرهــا يف النحــو مايــي:
إن أول أمــر ميــر بــه الطرفــان يف عقــد نقــل التكنولوجيــا
وقبــل مرحلــة التفــاوض يف حــد ذاتهــا هــي إجــراء طلــب
التكنولوجيــا مــن مــا يحتاجهــا وتقديــم العــرض ِمـ ْن َمـ ْن يتحكــم
فيهــا ،ففــي بــادئ األمــر يعلــن طالــب التكنولوجيــا عــن نيتــه
يف استرياد ما يحتاجه من تكنولوجيا ومعارف تساعد عىل
ذلــك ،وفــق إســراتجيته ومتطلباتــه بحيــث يبــدي رغبتــه يف
غالــب األحيــان عــن طريــق الصحــف واإلعالنــات املخصصــة
لذلــك (كاملناقصــات مثــا) يبــن فيهــا وصــف بإيجــاز،
التكنولوجيــا املطلوبــة ،أو البديلــة أو املنافســة ،الطــرف
املحتمل ،كيفيات وسبل العقد وأثاره ،ويف بعض األحيان
تحتــاط هــذه العمليــة بنــوع مــن التكتــم خاصــة إذا كان نــوع
التكنولوجيــا يتطلــب ذلــك ،ويف أحيــان أخــرى يكــون الطلــب
مــن طــرف محــدد بذاتــه يقــدم إليــه طلــب نقــل التكنولوجيــا
وهــذا العتبــارات منهــا( :أن الطــرف هــو املهيمــن واملحتكــر
لوحده يف التكنولوجيا املطلوبة ،أو أن الطرفني لهام تعامل
مســبق يف هــذا املجــال ،أو يوجــد اتفــاق ومذكــرات تفاهــم
وتعاون يف هكذا مواضيع ،أو ألغراض سياســية ومتطلبات
تقتضيها الرضورة يف مجال التعامالت والتكتالت الدولية،
أو لوجود مصالح وأغراض متبادلة بني الطرفني والتبعية التي
تكــون يف بعــض األحيــان بــن دول ناميــة ألخــرى متقدمــة).
بعــد قبــول الطــرف املصــدر للتكنولوجيــا للطلــب
وتقدميه للعرض للطرف الطالب للتكنولوجيا يكون الطرفان
قــد دخــا ضمنيــا يف مرحلــة التفــاوض ،والتــي تحتــاط بكثــر
جملة كرياال
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مــن الرسيــة ســواء فيــا تعلــق األمــر باملفاوضــات يف حــد
ذاتهــا ،أو يف موضــوع التفــاوض ومــا يشــمله مــن معلومــات
يكشفها الطرفان لبعضهام البعض يف هذه املرحلة وتعترب
املفوضــات تبــادل لوجهــات النظــر باتصــال وتشــاور وتحــاور
بــن الطرفــن بغيــة التوصــل إلبــرام عقــد نقــل التكنولوجيــا
ويف غالــب األحيــان يشــرط الطرفــان تقديــم ضامنــات لــكل
منهام تتمثل يف -1(:تعهد يف غالبه يكون كتايب يلتزم فيه
الطرفــان باملحافظــة عــى رسيــة املعلومــات التــي يكشــف
عنهــا أثنــاء التفــاوض -2،تعهــد مؤســس عــى الثقــة ويعــد
إقــرار كتــايب يوقعــه املفــاوض الطالــب للتكنولوجيــا أثنــاء
زيارتــه للمنشــآت التابعــة للطــرف األخــر بعــدم اســتخدام
هــذه األرسار ال لــه وال عليــه -3 ،دفــع مبالــغ ماليــة يف بعــض
األحيــان يتفــق الطرفــان عــى أن يدفــع الطــرف الطالــب
للتكنولوجيــا مبالــغ ماليــة يف حالــة الكشــف عــى معلومــات
كان لــه الســبق يف اإلطــاع عليهــا أو أنهــا مــن املعلومــات
ذات الحساســية البالغــة أو يف حالــة الخــوف مــن عــدم
ضــان رسيــة املعلومــات وغالبــا إذا مــا تــم العقــد تحســب
يف قيمــة العقــد ذاتــه) 22،كــا أن هــذه املفاوضــات تبتــدئ
بجملــة مــن اإلجــراءات وهــي:
الدرا ســات التمهيد يــة :وتعتــر كتمهيــد للعمليــة
برمتهــا ،بحيــث تعمــل عــى التعريــف باملرشوع والخصائص
وامليــزات التــي يحققهــا والضامنــات التــي يوفرهــا الطرفــان،
وأثــار ا ملــروع عــى ا ملــدى القصــر أو املتوســط ،أو
الطويــل ،وفيهــا يكــون معاينــة وفحــص بعــض املنتجــات
والتقنيــات والوســائل ومحاولــة لــرح بعــض الرضوريــات
ويكــون فرصــة للطــرف األخــر مــن دراســة وجهــة التكنولوجيــا
التي سينقلها من خالل مناخ العمل والضامنات املقدمة
ونجاعــة القوانــن املتعلقــة بالتكنولوجيــا وعنارصهــا وكــذا
يبــن األرضيــة األساســية لباقــي املفاوضــات .
املباحثــات :ويتــم فيهــا التقــاء األطــراف أو ممثليهــم
وبحضــور ذوي االختصــاص يف مجــال نقــل التكنولوجيــا
بعــدة طــرق ،وتتســم هــذه املرحلــة بالنقــاش واملواجهــة
ومحاولــة التوفيــق بــن وجهــات الــرأي والخــروج مببــادئ
23
تــريض الطرفــن.
االتفاقيــات التمهيديــة أو التحضرييــة :بعــد أن يطــأن
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يجولونكتلا لقنل ينوناقلاو يخيراتلا ليصأتلا

املفــاوض إىل حســن نيــة الطــرف األخــر يف جديتــه يف
املــي قدمــا يف املفاوضــات ،يتفقــان عــى وضــع أرضيــة
تفاهــم تســمى ب ـ االتفاقــات التمهيديــة ،وهــي التــي يكــون
موضوعهــا التحضــر للعقــد املســتقبيل فيــا يخــص كل
رشوطــه وأثــاره والحقــوق وااللتزامــات املتبادلــة بــن أطرافــه،
ومبعنــى أخــر هــي االتفاقــات التــي يرادفهــا اإلعــداد الجــدي
لالتفــاق النهــايئ الــذي ســيخرج بــه الطرفــان ويبنــى عليــه
اإلطــار العــام والنهــايئ لعقــد نقــل التكنولوجيــا وتتعــدد
أشــكال االتفاقيــات التمهيديــة لعــدة أوصــاف نذكــر منهــا:
.1

.2

.3

.4

.5

1االتفــاق عــى املبــدأ :ويكــون يف بدايــة املفاوضــات
ويتفق فيه الطرفان عىل الخطوط الرئيسة للمفاوضات
مــن حيــث املــكان والزمــان واملدة...إلــخ ،ويعد تعهدا
وفقــط فيــه تظهــر نيــة املتعاقديــن يف إمتــام اإلجــراءات
الالحقة.
2الوعد من جانب واحد :بعد املناقشات واملباحثات
التي تستمر فرتة من الزمن يصبح لكل طرف تصورات
عىل متطلبات وإمكانيات الطرف األخر ،وإذا رأى أحد
الطرفــن الفرصــة مواتيــة إلبــرام العقــد يقــدم وعــدا منــه
عــى ضــوء مــا تــم االتفــاق عليــه وهــذا لــي ال تنقطــع
املفاوضــات ويعــد ايجــاب ينتظــر القبــول مــن الطــرف
الثاين.
3الخيار الثنايئ :بعد أن تحدد املحادثات واملناقشات
اإلطــار العــام للعقــد املــراد إبرامــه وفــق مــا تــم االتفــاق
عليــه ،يتفــق الطرفــان عــى تأجيــل التوقيــع عــى العقــد
لفــرة محــددة ولــكل منهــا خيــار إمتــام العقــد.
4اتفــاق مــن أجــل التوصــل التفــاق نهــايئ :يف أثنــاء
التفــاوض قــد يالقــي الطرفــان عراقيــل تثبــط عزميــة
كل طــرف يف إمتــام التعا قــد ،مــا يدفعهــا ألخــذ
اتفــاق يقــي بإيقــاف التفــاوض ريثــا تعــود األمــور إىل
نصابهــا ،بــدل أن تجهــض املفاوضــات ولهــذا فــإن هــذا
اتفــاق يكــون كبــاب للخــروج بحــل وســط والعمــل عــى
تذليــل هــذه العراقيــل .
5الحــق يف الرفــض :يف االتفــاق عــى املبــدأ يجــب أن
يحــدد الطرفــان أنــه إذا توصــل الطرفــان إىل طريــق غــر
مجــدي بينهــا يف شــأن مســألة جوهريــة يف العقــد،

فيكــون لــكل منهــا الحــق يف رفــض االســتمرار يف
املفاوضــات ،وهــذا األمــر يجــب أن يذكــر يف االتفــاق
عــى املبــدأ حتــى ال يكــون مــن قبــل القطــع التعســفي
للمفاوضــات وعــدم احــرام لآلخــر.
6 .6الوعــد بالتفضيــل :ويعتــر اتفــاق يتعهــد فيــه ا حــد
الطرفــن لألخــر بــأن يفضلــه يف عقــد نقــل التكنولوجيــا
عــى أي طــرف آخــر يتقــدم بنفــس مــا تقــدم بــه الطــرف
األول املتفــاوض معــه.
7 .7خطــاب إعــان النيــة :وهــذا اإلجــراء يعتــر أهــم خطــوة
يف املفاوضــات برمتهــا بحيــث يكــون املتفاوضــان
قــد أحــرزا تقدمــا بشــأن املفاوضــات ،ومبوجــب هــذا
اإلجــراء يتفــق الطرفــان عــى املســائل الجوهريــة للعقد
يف حــد ذاتــه وتظهــر نيتهــا يف االتجــاه نحــو إبــرام عقــد
نقل التكنولوجيا ،وال يعترب هذا اإلجراء التزام تعاقدي
عــى عاتــق أحــد الطرفــن بالتعاقــد الفعــي وال يرتــب
أثــارا ً مــا مل يتفــق الطرفــان عــى خــاف ذلــك.

إن األمــل املعقــود عــى املفاوضــات يف عقــد نقــل
التكنولوجيــا ،هــو التوصــل إىل اتفــاق نهــايئ يوقعــه األطــراف
ومبوجبــه يلتــزم الطرفــان بالــروط الــواردة فيــه ،وااللتزامــات
التــي كانــت أثــرا لهــذا االتفــاق ويدخــان يف عالقــة تعاقديــة
يرتتــب عنهــا كل مــا يرتتــب عــى العقــود التبادليــة ،واألثــر
القانــوين لالتفاقــات التمهيديــة يعتــر مــن املبــادئ التــي
تقــوم عليهــا العقــود الدوليــة لنقــل التكنولوجيــا بحيــث أنــه
كــا ّأرشنــا ،فقــد تنتهــي يف بعــض الحــاالت ليســت بالقليلة
دون التوصــل إىل اتفــاق بشــأن املوضــوع الــذي كان قــد
دارت عليــه املفاوضــات ،وينتهــي األمــر بانســحاب الطرفــان
وتوقيــف املفاوضــات والخــروج دون التوصــل التفــاق يــريض
الطرفني وتزول فرصة التوصل لتفاهم بينهام يف املوضوع
ذاتــه ،فتثــور مــع هــذه الحالــة عــدة تســاؤالت؛ فــا مصــر كل
مــا جــرى بــن الطرفــن املتفاوضــن وخاصــة بشــأن بعــض
االتفاقــات التحضرييــة التــي حدثــت ؟
إن مــن جملــة مــا ذكرنــاه يف مــا يخــص الضامنــات التــي
يقدمهــا الطرفــن لبعضهــا البعــض أو فيــا يخــص أشــكال
االتفاقــات التمهيديــة التــي وقعــت بــن الطرفــن وكافــة
املراحــل التــي مــرت عليهــا املفاوضــات ،تختلــف أثارهــا

ـب نــوع وقيمــة وطبيعــة هــذا اإلجــراء ،بحيــث أنــه
سـ ِ
عــى َح َ
يف غالبية األحيان تكون لبعض منها قيمتها وأثرها القانوين
ومثال ذلك :ضامنات عدم كشف رسية املعلومات وكذا
ضــان تقديــم مبلــغ مــن املــال ،بحيــث يكــون يف غالبيتــه
للطــرف املتــرر مــن هــذا وهــو الطــرف الــذي اشــرط األمــر،
مــع احتفاظــه بإجــراءات أخــرى للمطالبــة بحقوقــه عــى قــدر
الــرر الــذي أصابــه ،واألمــر كذلــك بالنســبة للوعــد مــن
جانــب واحــد ،والوعــد بالتفضيــل فيحكمهــا مــا ذهبــت إليــه
إرادة الطرفني ولكن يف غالبية األمر تعترب كلها إجراءات غري
ملــزم كونهــا أعــاال متهيديــة خاصــة وأن األطــراف املتفاوضــة
ال ميلكــون إملامــا كبــرا باملوضــوع وأثــاره وتبعاتــه وهــي تعــد
كذلــك مــن قبيــل األعــال التــي تقتضيهــا الرضورة ،باســتثناء
مــا اتفــق عليــه الطرفــان أو كان لهــا تعا مــل ومبــادالت
ســابقة يف موضــوع مشــابه ،ويف حــاالت أخــرى قــد تَتَ َكلَـ ْـل
املفاوضــات بجميــع إجراءاتهــا واملراحــل التــي مــرت بهــا
بالنجاح وتنتهي بتوقيع وإبرام العقد املتفاوض عليه املراد
تحقيقــه أال وهــو عقــد نقــل التكنولوجيــا وهــذا هــو الغالــب.
إبــرام عقــد نقــل التكنولوجيــا :تطــورت عقــود نقــل
التكنولوجيــا يف اآلونــة األخــرة بشــكل متســارع وأصبحــت
هــذه العقــود ســمة للتجــارة الدوليــة ،كــا أن عقــد نقــل
التكنولوجيــا يرتجــم إســراتجية أطرافــه كــا عــروا عنــه يف
فــرة ســابقة عــى إبرامــه ،والتــي ذكرناهــا عــى أنهــا مرحلــة
التفاوض وغالبا ما تكون معقدة ومشحونة وأنه فيها يتحدد
مضمــون العقــد ،مــن حيــث تعيــن أطرافــه ومــدة رسيانــه
ونــوع ومجــال وحجــم التكنولوجيــا املــراد نقلهــا ،باعتبــار أنهــا
محــل للعقــد يف حــد ذاتــه وموضــوع مــا تعهــد بــه أحدهــا
أن ميكــن منــه الطــرف اآلخــر ،كــا يحــدد األطــراف يف هــذه
املرحلــة أحــكام تســوية النزاعــات يف حالــة نشــوبها والقانــون
الواجــب التطبيــق ،وهــذا يكــون كلــه لغــرض وضــع األرضيــة
املناســبة والثابتــة والتــي ســتبنى عليهــا العالقــة التعاقديــة
بني الطرفني ،أي الدخول من مرحلة التفاوض باألخذ والرد
إىل مرحلــة التطبيــق والتنفيــذ مــن خــال العقــد يف حــد
ذاتــه والــذي هــو بنــاء قانــوين يعــر عــن تنفيــذ مــا بنــاه وأعــده
الطرفان يف مراحل سابقة ،يف شكل نهايئ وملزم ويتحدد
يف هذه املرحلة األداءات كعنارص يف موضوع العقد ويتم
جملة كرياال
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تحرير العقد بالصياغة املتفق عليها بني الطرفني ،ومبا هو
متعــارف ومعمــول بــه يف هكــذا عقــود ،ويعتــر إبــرام العقــد
وتحريــره يف شــكله النهــايئ مــن أشــق األمــور عــى القانونيــن
بالنظــر إىل االعتبــارات الفنيــة والهندســية واملحاســبية التــي
تكتنــف موضــوع العقــد ،ولــذا فــإن االســتعانة برجــال الخــرة
الفنيــة إىل جانــب رجــال القانــون أمــر ال محيــص عنــه لنجــاح
إبــرام وصياغــة مثــل هــذه العقــود ومــا يرتتــب عليهــا.

أخصائص عقد نقل التكنولوجيا

عقــد نقــل التكنولوجيــا مــن العقــود التــي لقيــت رواجــا
منقطــع النظــر يف اآلونــة األخــرة وهــذا عــى املســتوى
الدويل ،والتجارة الدولية وهذا بعد إنكباب الدول النامية
واملؤسســات والــركات الناشــطة عــى مســتواها مــن أجــل
امتــاك التكنولوجيــا الحديثــة بصفتهــا وســيلة تأثــر وتأثــر،
هذا العقد الذي يحوي عىل خصائص ،منها ما هي عامة
ومنهــا مــا هــي خاصــة نذكرهــا عــى النحــو التــايل:
.1الخصائــص العامــة لعقــد نقــل التكنولوجيــا :وهــذه
الخصائــص ميــزة لغالبيــة العقــود التــي تكــون عــى شــاكلة
عقــد نقــل التكنولوجيــا وهــي؛
1.1عقــد معاوضــة :عقــد نقــل التكنولوجيــا مــن عقــود
املعاوضة ،وذلك أن كل من طرفيه يأخذ مقابالً ملا يعطي
ُصـ ِـد ْر يقــوم بنقــل عنــارص التكنولوجيا
ويأخــذ ،فاملــورد أو امل َ
ومــا يقتضيــه ذلــك مــن التزامــات تابعــة لذلــك وهــذا عــى
حســب طلبــات وا ســراتجيات طا لــب التكنولوجيــا،
واملســتورد يقــوم بســداد مثــن مــا تلقــاه مــن تكنولوجيــا
وعنارصهــا وهــذا يكــون كذلــك وفــق مــا اتفــق عليــه الطرفــان
حســب طبيعــة تعامــل الطرفــان واتفاقهــا دامئ ـاً.
2.1عقــد ملــزم لجانبــن :ذكرنــا يف مــا أعــاه أن عقــد
نقــل التكنولوجيــا يبتــدئ مبرحلــة التفــاوض تليهــا فيــا بعــد
مرحلــة اإلبــرام ،وااللتزامــات تبــدأ بــن الطرفــن منــذ هــذه
املرحلــة ومتتــد لباقــي املراحــل التــي ميــر بهــا هــذا العقــد،
حيــث يرتــب التزامــات عــى عاتــق كل مــن طرفيــه يتحمالهــا
عــى وجــه اإللــزام ،مــن أهمهــا بالنســبة لناقــل التكنولوجيا-(:
االلتــزام بالكشــف عــى املخا طــر التــي تنشــأ عــى نقــل
التكنولوجيا واستعاملها - ،الكشف عن العراقيل والقضايا
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يجولونكتلا لقنل ينوناقلاو يخيراتلا ليصأتلا

التــي تَ ُح ـ ُو ْل دون حيــازة التكنولوجيــا وتحقيــق األغــراض
واألهــداف التــي ســطرها طالــب التكنولوجيــا - ،االلتــزام
بتقديــم كافــة املعلومــات واملســاعدة التقنيــة والفنيــة يف
املجــال التــي تقتضيــه الــرورة) ،أمــا االلتزامــات التــي تكــون
عــى عاتــق مســتورد أو طالــب التكنولوجيــا هــي -(:االلتــزام
برسيــة يف كافــة املراحــل - ،االلتــزام بتقديــم الضامنــات
الكافيــة التــي يطلبهــا ناقــل التكنولوجيــا يف هــذا الصــدد،
 االلتــزام بدفــع املقابــل نظــر هــذا النقــل ،باإلضافــة إىلالتزامات عديدة يتطلبها هذا العقد) ،فااللتزامات كام هو
مبني تكون عىل عاتق طريف عقد نقل التكنولوجيا وتختلف
مــن عقــد ألخــر حســب وقائــع وظــروف كل طــرف ومعطيــات
قــد تكتنــف كل عقــد مامثــل عــى حــدا كونــه اتفــاق إرادتــن
تهــدف لتحقيــق أثــار قانونيــة.
 3.1عقــد شــكيل :عقــد نقــل التكنولوجيــا إضافــة لركــن
الــرايض واملحــل والســبب يتطلــب ركنــا رابعــا أال وهــو ركــن
الشــكل أو الشــكلية ،فيشــرط يف عقد نقل التكنولوجيا أن
يكــون مكتوبــا وهــي لالنعقــاد ال لإلثبــات وهــذا مــا ذهبــت
إليــه جــل الترشيعــات التــي عنيــت بهــذا املوضــوع ،ويعــد
اشــراط الشــكلية لالنعقــاد أمــرا بديهيــا ومــن أمــور اللــزوم
العقــي التــي تســتوجبها طبيعــة وأهميــة هــذا العقــد كــا
أن نقــل املعــارف التكنولوجيــة وكل متطلباتهــا نحــو طالبهــا
ومــن مثــة متكينــه منهــا تقتــي الــرورة إفــراغ هــذه األمــور
يف مســتندات ووثائــق مكتوبــة 24،وهــذا مــا كان عليــه الحــال
مثــا بنســبة للمــرع املــري مــن خــال قانــون التجــارة
حيث ينص يف املادة  74منه عىل“ :يجب أن يكون عقد
نقــل التكنولوجيــا مكتوبــا وإال كان باطــا “ ،25وهــذه املــادة
جــاءت عــى عمومهــا حيــث أنهــا مل تعطــي مثــاال ورشوط
تفصيليــة لهــذه الكتابــة ،فالكتابــة ال تقــي إفراغهــا يف
شــكل معــن بذاتــه ويفهــم أن كل الكتابــات تــؤدي الغــرض
مــن الشــكلية املطلوبــة والواقــع يبــن تعــدد أشــكال الكتابــة
وخاصة بعد انتشار الكتابة والتوقيع اإللكرتوين يف العقود
بصفة عامة ويف عقود نقل التكنولوجيا بصفة خاصة ،كام
أن هــذا العقــد وموضوعــه يتطلــب أن يشــتمل عــى بعــض
التصميــات والرســومات الهند ســية والفنيــة والخرا ئــط
والربامــج التطبيقيــة التــي تصاحــب نقــل عنــارص التكنولوجيــا

وكيفيــات وســبل العمــل عليهــا بالشــكل املحــدد لذلــك.
 4.1عقــد مســمى :يكــون العقــد مســمى إذا عنــي بــه
املرشع ونظمه يف قانونه الداخيل حيث يفرده بجملة من
املــواد القانونيــة التــي تحــدد إطــار ونظــام هــذا العقــد ،وكافة
األمور التي ترتبط به ويطلق عليه اسام و صفا ينطبق عليه،
وعقــد نقــل التكنولوجيــا مــن العقــود التــي عنــي بهــا القانــون
الداخــي لكثــر مــن الــدول وخاصــة الناميــة منهــا وأعطــاه
االسم والنظام العام الذي يحكمه ،أما فيام يخص املرشع
الجزائــري فرتكــه مــن العقــود غــر املســاة التــي تخضــع يف
مجملها للمبادئ العامة التي تحكم هذه الفئة من العقود،
وهذا أن املرشع الجزائري مل يتطرق ملوضوع وظاهرة نقل
التكنولوجيــا مــن املنظــور القانــوين.

 .2الخصائص الخاصة لعقد نقل التكنولوجيا:

1.2عقــد تنمــوي يتأثــر بالسياســة :يقــوم هــذا العقــد
عــى إعــادة النظــر باألولويــات يف الدولــة املتلقيــة حيــث
تدرس مدى مساهمة التكنولوجيا يف اقتصادها وخططها
التنمويــة ،ومــن هنــا تظهــر مهــارة الدولــة يف قدرتهــا عــى
اختيــار أفضــل التكنولوجيــات ،وأكرثهــا مالمئــة ،وكــذا
يتأثــر هــذا العقــد بالعوامــل السياســية والتوجــه الســيايس
واإليديولوجــي للدولــة املتلقيــة ،ففــي كثــر مــن األحيــان
تقــف هــذه العوا مــل عا ئــق يف وجــه نقــل التكنولوجيــا
والتطور التكنولوجي ،خاصة يف حالة وجود رصاع سيايس
داخــي أو خارجــي بــن الدولــة املصــدرة والدولــة املتلقيــة
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للتكنولوجيــا.
 2.2عقــد طويــل األجــل وذو طبيعــة متطــورة:
وتختلــف طــول املــدة وقرصهــا حســب موضــوع العقــد ذاتــه
إال أنــه ميكــن القــول إنــه عمومــا ،يجــب أن توافــق هــذه املــدة
الكافيــة لتحقيــق موضــوع العقــد وســببه والنتائــج واآلثــار
املرجوة منه ،وملا كان مطلب الدول النامية من مثل هذه
العقود هو تحقيق التمكن التكنولوجي الحقيقي والفعيل،
ففــي هــذا الصــدد وغالبــا مــا تلجــأ الــدول املتعاقــدة إىل
إعطــاء نظــام خــاص بهــذه العقــود ليتــاىش مــع طول املدة،
والضوابــط التــي تحكــم هــذا العقــد والــروط واألمــور القابلة
للتعديــل ،وفــق مصالــح الطرفــن.

 3.2عقــد يرتكــز عــى املعيــار الشــخيص :إن طرفــا
العقــد وخاصــة منــه الطــرف املتلقــي للتكنولوجيــا ويف هــذا
العقد يغلب االعتبار الشخيص للدولة التي يود أن يتعاقد
معهــا ،فنيــة الدولــة أو الطــرف الــذي يريــد نقــل التكنولوجيــا
تظهــر جليــا ومنــذ إظهــار رغبتهــا يف نقــل التكنولوجيــا و
محاولــة منهــا يف ركــب التطــور التكنولوجــي ،إىل اختيــار
الطــرف املتعاقــد معــه وتركــز عــى أن هــذا الطــرف يتمكــن
فعليــا مــن التكنولوجيــا ،ويكــون لهــا بــاع يف هكــذا مجــاالت
ويكون هذا الطرف متحكام يف هذه التكنولوجيا ومستقال
مــن التبعيــة التكنولوجيــا صفــة مطلقــة ،فمــن هنــا يظهــر أن
طرفا العقد وكالهام يركز عىل االعتبار الشخيص للمصدر
واملتلقــي للتكنولوجيــا.
 4.2عقــد ذو طابــع دويل :وتعــد دوليــة هــذه العملية
مــن أهــم صفــات هــذه العقــود ،كــون املــروع حــدد النطــاق
الــذي يشــمله مــن خــال تحديــد طبيعــة طــريف العقــد دون
النظــر إىل جنســية أي منهــا مبعنــى أن هــذا العقــد يعــد
دوليــا إذا كان موضــوع االتفــاق نقــل التكنولوجيــا عــر حــدود
دولة ما سواء ،أكان طرفا االتفاق يقيامن أم ميارسان نشاطا
تجاريا أو صناعيا يف نفس الدولة ،أم يف دولتني مختلفتني
مبعنى أنه ال عربة لجنسية الطرفني وهذا هو الضابط الذي
تبنــاه مــروع التقنــن الــدويل لنقــل التكنولوجيــا ،وبالرجــوع
إىل هــذا املــروع نالحــظ يف هــذا اإلطــار أن التقنــن قــد
أدخــل تعديــا جوهريــا بإجازتــه لــكل دولــة أن تقــرر رسيــان
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التقنــن عــى نقــل التكنولوجيــا إىل مــا وراء حدودهــا.
 5.2عقــد ذو طابــع تجــاري :يعــد عقــد نقــل
التكنولوجيــا مــن العقــود التجاريــة ،ومامرســته تعــد عمــا
مــن أعــال التجــارة ،وذلــك راجــع لخضوعــه لنظريــة التــداول
وبالرجــوع للمــروع الســالف الذكــر والــذي قــرر عــى أن
الســلوك الــدويل لنقــل التكنولوجيــا ويف املــادة األول منــه:
(إن عمليــة نقــل التكنولوجيــا عمليــة ذات طابــع تجــاري،).
وهــذا يــأيت يف إطــار أن الطــرف الــذي ميــارس هــذا العمــل
يقــوم بهــا بصيغــة االحــراف والتــداول ،ويــؤدي هــذا إىل:
اعتبــار العمــل تجــاري ســواء مــن حيــث اإلثبــات أو مــن ناحيــة
االختصــاص القضــايئ ،أو مــن حيــث التقــادم.
 6.2عقــد ذو موضــوع رسي :بالنظــر إىل محــل عقــد
جملة كرياال
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نقل التكنولوجيا ،والتي هي التكنولوجيا ذاتها والتي تحوي
عــى عنــارص ماديــة ومعنويــة ،فعنــارص محــل العقــد تحتــاج
لرسيــة ،وهــذه الرسيــة هــي مبــدأ يف عقــود نقــل التكنولوجيــا
تبــدأ منــذ مرحلــة التفــاوض ،وتعــر هــذه الرسيــة عــن النــدرة
النســبية لذلــك فعنــر الرسيــة الــذي يتــم عبهــا عقــد نقــل
التكنولوجيــا يعــد أداة لحاميــة عنــارص محــل العقــد وطريــق
عــادي إلبــرام وتنفيــذ العقــد ،وضــان لحســن النيــة بــن
طــريف الــع

أركان عقد نقل التكنولوجيا

عقــد نقــل التكنولوجيــا يرتجــم إســراتيجية أطرافــه كــا عــروا
عنــه يف فــرات ســابقة عــن إبــرام هــذا العقــد ،هــذه املرحلــة
الســابقة والتــي غالبــا مــا تكــون معقــدة ومشــحونة وطويلــة
األمــد ،وأنــه يف هــذه املرحلــة يتحــدد مضمــون العقــد مــن
حيــث تعيــن أطرافــه ومــدة رسيانــه ونــوع ومكونــات محــل
هذا العقد وقيود االستغالل والتزامات الطرفني ،وجزاءات
مخالفــة االلتزامــات وكيفيــة انقضائهــا ،باإلضافــة إىل أحــكام
أخرى يتم االتفاق عليها ،كتسوية النزاعات وتعيني القانون
الواجــب التطبيــق ،وهــذا كلــه يعتــر كتمهيــد للعقــد النهايئ
والــذي فيــه ترتجــم النيــة النهائيــة للمتعاقديــن ويقــوم هــذا
العقــد عــى:
الــرايض :يعتــر هــذا الركــن أســايس يف كافــة العقــود
إذ ال يوجــد عقــد دون تــرايض طــريف العقــد فهــو قــوام العقــد
والتعبري املطلق إلرادة الطرفني ،من أجل الدخول يف هذه
العالقــة التعاقديــة وإنشــاء أثارهــا املرجــوة ،وتبــادل وجهــات
النظــر املختلفــة املطلوبــة ،ومبــا أن هــذا العقــد يتعلــق بأمــور
ســيادية وتنمويــة فيعطــى لــه بالــغ األهميــة وحتــى لــه نظــام
خاص به ،فهو يسبق مبراحل متهيدية وينتهي بعقد نهايئ،
وتبــن فيــه مختلــف رشوط العقــد فــروح التعاقــد عامــة يف
حريــة إرادة املتعاقديــن تطبيقــا ملبــدأ رشيعــة املتعاقديــن،
وتثبــت بــه ألطــراف العقــد الحــق يف املناقشــة والجــدل قبــل
إبرامــه ،ومتــى أبــرم العقــد أصبــح حجيــة عــى طرفيــه ألن إرادة
الطرفني األصل ،وكل منهام يراعي مصالحة العامة والخاصة
والنظــام العــام الداخــي لــه وهــذا حتــى يتحقــق الهــدف
املرجــو مــن عقــد نقــل التكنولوجيــا.
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وتعتــر ا لــروط يف عقــد نقــل التكنولوجيــا مجــاال
فســيحا ،للبحــث واملناقشــة عنــد كثــر مــن الفقهــاء
واملنظــات الدوليــة ،وناقشــها مؤمتــر التجــارة والتنميــة
التابــع لهيئــة األمــم املتحــدة أثنــاء وضــع مــروع املدونــة
الدوليــة لنقــل التكنولوجيــا ،وكان هــذا املوضــوع نقطــة
اختــاف بــن كثــر بــن الــدول املشــاركة ،وهــذا خوفــا مــن
أن هــذه الــروط ســيكون لهــا تأثــر بالــغ خاصــة بالنســبة
للــدول الطالبــة للتكنولوجيــا فهــذه الــروط التــي يضعهــا
محتكر التكنولوجيا تؤدي إىل انهيار اقتصاد الدول الطالبة
للتكنولوجيــا عــى نحــو يختــل بــه التــوازن االقتصــادي للعقــد
ويرتكــز ركــن الــرايض عــى أطــراف العقد،وهــذا غالبــا مــا
يكــون يف حالــة وجــود مؤسســة أو رشكــة ناقلــة للتكنولوجيــا
وتشــتغل يف نفــس الدولــة املســتقبلة للتكنولوجيــا ذاتهــا،
وهــذه ا لــروط تــؤدي إىل احتــكار هــذه التكنولوجيــا و
تقــي عــى الهــدف املرجــو مــن هــذه التكنولوجيــا ،وغالبــا
مــا تســبب تناقضــا مــع حريــة املنافســة ،لــذا ففــي هــذا
اإلطــار وخاصــة فيــا يخــص االحتــكار املطلــق وجــدت بعــض
امليكانزمــات املختلفــة التوفيــق بــن هــذا التناقــض يف
املصالــح لــذا وجــدت نظريــة« ،التســهيالت األساســية»
والتي تعترب من بني الحلول املعمول بها للفصل يف حالة
وجــود نــزاع وظهــرت هــذه النظريــة ،يف معاهــدة دول اإلتحــاد
األورويب ،يف املــادة  82منــه يف عــام 1968.28
أطــراف العقــد :ينعقــد عقــد نقــل التكنولوجيــا بــن
مرشوعــن ،األول يعتــر طا لــب ومســتورد التكنولوجيــا،
والثــاين هــو مــورد أو مصــدر التكنولوجيــا والغالــب أن يــرم
العقــد بــن مرشوعــن ،أحد هــا مــن الدولــة الصناعيــة
املتقدمــة واملتحكمــة يف التكنولوجيــا ،والثــاين مــن الــدول
الناميــة الطالبــة للتكنولوجيــا والتــي تحــاول اللحــاق بالركــب
التكنولوجــي ،ورغــم هــذا الطــرف فإنــه ال يوجــد مانــع أن يكــون
طــريف العقــد دولتــن متقدمتــن ومتطورتــن ولكــن يختلــف
حجــم التحكــم يف التكنولوجيــا لــكل منهــا ،وغالبــا مــا يطلــق
عــى طــريف عقــد نقــل التكنولوجيــا :املانــح بالنســبة للطــرف
األول والــذي هــو مالــك وحائــز التكنولوجيــا ،أمــا بالنســبة
للطــرف الثــاين والــذي يعتــر طالــب التكنولوجيــا ،فيســمى
باملتلقــي أي متلقــي التكنولوجيــا.

وعــادة مــا يذكــر يف ديباجــة العقــد مصــدر ملكيــة وحيــازة
املصــدر للتكنولوجيــا ،هــل هــو مبتكرهــا أم هــو كذلــك
تلقاهــا بقــد مــن عقــود التنــازل؟ ،وهــل أســاس ملكيــة املــورد
للتكنولوجيــا هــو بــراءة االخــراع فيجــب أن تذكــر بياناتهــا مثــل
تاريــخ الحصــول عــى الــراءة ،وبلــد التســجيل ومدتهــا وإذا
كانــت هنالــك دعــاوى قضائيــة مرفوعــة ضــد مالــك الــراءة،
فيتعــن ذكــر كل ذلــك 29،الن هــذه األمــور تبــن مــدى احــرام
الطرفــن للعقــد ولاللتزامــات التــي تنشــأ عــن هــذا العقــد
فملكية اليشء ملكية مطلقة تخول صاحبه كافة السلطات
واملزايــا التــي مينحهــا القانــون عــى هــذا الــيء ،وهــذا دون
تبعية لألخر الذي يعترب كأجنبي عن العقد يف حالة ما وجد.
محــل العقــد :يحــرص أطــراف العقــد عــى وصــف
وتحديــد التكنولوجيــا العتبارهــا محــل العقــد ويف كثــر مــن
األحيان يكون هذا الوصف والتحديد مفصال وموثقا ،ويكون
يف مالحــق ترفــق بعقــد نقــل التكنولوجيــا ،فتشــتمل عــى
دقائق تلك التكنولوجيا واملعلومات العامة والجوهريعنها
ومجمــوع الصــور والتصميــات والخرائــط ودليــل االســتعامل
والتعليــات ،يف حالــة وجــود أدوات ووســائل ومالحــق
باملــواد األوليــة وقطــع الغيــار واإلرشــادات الخاصــة برتكيــب
األجهــزة وإعدادهــا للتشــغيل والصيانــة لهــذا فغالبــا مــا
يركــز عــى هــذه األمــور وحتــى القانــون يركــز عليهــا ،فنجــد
املــادة  74فقــرة  2مــن قانــون التجــارة املــري تنــص عــى
« ...ويجــب أن يشــتمل العقــد عــى بيــان عنــارص املعرفــة
وتوابعها التي تنقل إىل مستورد التكنولوجيا ،ويجوز أن يرد
ذكــر هــذا البيــان مصحوبــا بدراســات الجــدوى والتعليــات
والتصميــات والرســومات الهندســية والخرائــط والصــور
وبرا مــج الحا ســب اآليل وغريهــا مــن الوثا ئــق املوضحــة
للمعرفــة يف مالحــق ترفــق بالعقــد وتعتــر جــزءا منــه».
ويشــار أن نقــل التكنولوجيــا وغالبــا مــا يطلــق عليــه نقــل
املعرفــة املنهجيــة ،أي املعرفــة الفنيــة وذلــك الســتعاملها
يف إنتاج السلع أو لتطبيق طريقة صناعية أو ألداء خدمات،
وعليــه يعتــر داخــا طبقــا لهــذا الــرأي :الرتخيــص بعنــارص
امللكيــة الصناعيــة مثــل بــراءات االخــراع والرســوم والنــاذج
الصناعية ،واملعرفة الفنية واألرسار التجارية وعقود تسليم
املفتــاح واملســاعدة الفنيــة والبحــث والتدريــب ،وهــذا
كلــه ســبق ذكــره يف عنــارص التكنولوجيــا ملــا تطرقنــا لتعريــف

التكنولوجيــا.
فمحــل عقــد التكنولوجيــا أو موضوعــه ،هــو العنــارص
التي تحقق هدف أطرافه وفق ما تحددها التزامات وحقوق
كل طــرف ،ويتــم تحديــد موضــوع عقــد نقــل التكنولوجيــا يف
موجــز «افتتاحيــة العقــد» وهــي عبــارة عــن بضعــة ســطور
تتضمن ،املهام التي سيقوم بها كل طرف ويشار يف هذه
االفتتاحيــة ،إىل الــروط واملالحــق التــي ســتتحدد عــى
30
أساســها التزامــات الطرفــن.
ســبب عقد :حتــى يقــوم العقــد ويف كل العقــود يجب
أن تكتمــل أركانــه العامــة ،ومــن أركان عقــد نقــل التكنولوجيــا
كذلك ركن السبب ،وهذا الركن هو الذي ينب نية الطرفني
مــن إبــرام هــذا العقــد والهــدف مــن وراء هــذا العقــد والغايــة
منــه ســواء كانــت هــذه الغايــة مبــارشة أو غــر مبــارشة.
إال أن ركن السبب ال يثري إشكاال مبا أن الطرفني سيدان
يف اتخاذ ما يناسبهام وكام الحظنها ففي غالبية األمر يكون
طــريف العقــد دول ذات ســيادة ،فلهــا مطلــق الحريــة يف
التعاقد عىل أي أمر تراه يناســب نظامها العام ووفق رغبتها
يف التطــور التكنولوجــي واكتســاب التكنولوجيــا ،ولكــن ومــا
هو مالحظ يف الواقع من مختلف االتفاقيات واملعاهدات
الدوليــة ،وكــذا بعــض قــرارات هيئــة األمــم املتحــدة ومجلــس
األمــن الــدويل ،أنــه يوجــد حظــر عــى بعــض املواضيــع
واملجــاالت التــي تعتــر مــن التكنولوجيــا املاســة بالنظــام
الدويل واملهددة للسلم واألمن الدوليني ،والتي يعترب نقل
مثل هذه التكنولوجيا من صميم نقض بع املعاهدات ،كمنع
انتشار األسلحة النووية أو اكتسابها ،وأصبح املنع ميتد إىل
منــع نقــل التكنولوجيــات التــي تتحكــم فيهــا ،مــن الــدول التــي
ســبق لهــا أن ملكتهــا وحازتهــا إىل دول أخــرى ناميــة.
تحريــر العقــد (الكتابــة والشــكلية) :بعــد انتهــاء
مفاوضــات أطــراف العقــد بنجــاح يعــر كل طــرف عــن
إســراتجيته بتحديــد الخطــوط العريضــة ،لبنــاء هــذا العقــد
ومــن بــن هــذه الخطــوط مــا تــم تصــوره للنصــوص التــي
ســيتضمنها العقــد واملــدة ،التــي سيســتغرقها تنفيــذه هــذه
األمــور وأخــرى وجــب كتابتهــا وتدوينهــا كلهــا وهــذا مــن أجــل
الحفــاظ عــى داللتهــا وتفســرها.
وبعد هذا كله وجب إفراغ هذه األمور كلها يف قالب
رســمي وتحريــر محتــوى العقــد وتبيــن نيــة وإرادة طرفيــه ،ألنــه
جملة كرياال
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عــى أساســها ترتجــم املهــام والواجبــات التــي تتعــن عــى
كل طــرف القيــام بهــا ،ويكــون العقــد هــو طريقــة تنفيــذ هــذه
اإلســراتجية مبــا يوضحــه يف نصوصــه ،ومبــا كان يف مرحلــة
التفاوض ترتجمها مرحلة اإلبرام ،لذا فهذا النوع من العقود
غالبــا مــا يأخــذ شــكل اتفاقيــات ومعاهــدات مشــكلة يف
شــكل عقــد اتفاقــي يرتجــم تبــادل اإلرادتــن ،لــذا فــإن إبــرام
عقــد نقــل التكنولوجيــا مــن أشــق األمــور عــى القانونــن نظــرا
الحتوائــه عــى اعتبــارات فنيــة وهندســية ومحاســبية ،لــذا
وجــب دامئــا االســتعانة برجــال خــرة فنيــة إىل جانــب جــال
القانــون مــن أجــل إنجــاح صياغــة مثــل هــذه العقــود.
فبالنظــر للواقــع وغالبيــة القوانــن الناظمــة ملســألة نقــل
التكنولوجيــا ،نجــد أنهــا تعتــر هــذا العقــد مــن قبيــل العقــود
الشــكلية ،ومــرد ذلــك أن الكتابــة يف عقــد نقــل التكنولوجيــا
من أمور اللزوم العقيل ،التي تستوجبها طبيعة هذا العقد
وأهميتــه كــا أن بــدون الكتابــة يســتحيل عمليــا عــى القضــاء
والفقــه الرقابــة عــى الــروط التــي جــاءت يف العقــد ،كــا
أن نقــل التكنولوجيــا وعنارصهــا واملعــارف التكنولوجيــة إىل
املســتورد ،ومتكينــه مــن الســيطرة عليهــا يســتوجب إفــراغ
هــذه املعــارف يف مســتندات وتعليــات مكتوبــة وهــذا
مــا نجــده جليــا يف املــادة  74فقــرة  01مــن قانــون التجــارة
املــري عــى أن« :يجــب أن يكــون عقــد نقــل التكنولوجيــا
مكتوبا وإال كان باطال» ،وطبقا لهذه املادة فإن الكتابة يف
عقــد نقــل التكنولوجيــا ليســت الزمــة إلثباتــه ،بــل وأصبحــت
ركنــا مــن أركانــه ورشطــا مــن رشوطــه ،فأصبــح يطلــق عــى
31
الكتابــة الــرط الشــكيل النعقــاد عقــد نقــل التكنولوجيــا.
ومــع التطــور الحاصــل التكنولوجيــا الحديثــة ،وظهــور
التعاقد عن طريق الوسائط االلكرتونية وخاصة التعاقد عىل
طريــق شــبكة اإلنرتنيــت« ،العقــد اإللكــروين» ،و «التوقيــع
االلكــروين» ،يثــور التســاؤل حــول مــدى صالحيــة الوســائط
االلكرتونيــة كدعامــات ماديــة ،مقبولــة يف تدويــن محــررات
مكتوبــة ،ومــا يرتبــط بذلــك مــن االعــراف القانــوين بالتوقيــع
اإللكرتوين ،ومن خالل القوانني واملعاهدة املنظمة للعقد
االلكرتوين والتوقيع اإللكرتوين ،أصبح معرتف بهكذا عقود،
والتكنولوجيــا هــي املجــال الخصــب لهــا.
خامتــة :التكنولوجيــا أصبحــت مــن املواضيــع التــي
تعكــر صفــو العديــد مــن الــدول ،ســواء املتقدمــة منهــا أو
110
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النامية وهذا ملا أصبحت تحتله من مكانة بني املنظومات
القامئــة ،وأصبحــت الــدول تقــاس قوتهــا وهيبتهــا مبــدى
اكتســابها للتكنولوجيــا والتحكــم فيهــا ،عــى اختــاف نوعهــا
فالــدول املتقدمــة تســعى جاهــدة لوضــع إطــار قانــوين عــام
بــه تســتأثر وتحتكــر التكنولوجيــا ،وتخلــق لنفســها موطــن
قــدم بــه تهيمــن عــى العديــد مــن مناحــي الحيــاة ،أمــا الــدول
النامية فسعت وتسعى جاهدة من أجل ركوب مد التطور
التكنولوجــي مــن خــال إرســاء قواعــد صناعيــة وتكنولوجيــة
وتهيئــة البنيــة واألرضيــة االســتثامرية والتحفيزيــة مــن أجــل،
جلــب هــذه التكنولوجيــا باللجــوء إىل مالكيهــا وإبــرام عقــود
نقــل لهــا مــع مــا تثــره هــذه املســألة مــن تعقيــدات وكــذا
تنازلهــا عديــدة ،يكــون أولهــا الجانــب القانــوين والترشيعــي
والــذي يتحتــم عــى الــدول الطالبــة للتكنولوجيــا أن تكــون
لهــا ترســانة قانونيــة فعليــة وحتــى وإن كانــت تتعــارض مــع
سياســتها ،وهــذا إرضــاء للطــرف املتعاقــد معــه ألن أكــر
يشء يثــر اهتاممــه وانشــغاله هــو مــا مــدى الحاميــة املقــررة
لتكنولوجياتــه التــي هــو بصــدد نقلهــا.
وتتعــدد ســبل وطــرق نقــل التكنولوجيــا كــا ســلف
وأن ذكرنــا والتــي أخــذت بــراءة االخــراع حيــزا مهــا مــن هــذه
املســألة العتبــار أنهــا عنــر يف التكنولوجيــا مــن جهــة،
ووســيلة نقــل وحام يــة لهــا مــن جهــة أخــرى ،مــع أن دور
الــراءة وتراخيصهــا يف نقــل التكنولوجيــا وحاميتهــا أخــذ يف
االضمحــال يف الســنوات األخــرة ،وهــذا يرجــع مــن جهــة
ملصــدر التكنولوجيــا ألن غالبــة التكنولوجيــا أصبحــت ال
تحمــى بــراءة االخــراع ،ســواء ألســباب قانونيــة ،أو ألســباب
تعــود ملــاك التكنولوجيــا ذاتــه وكــذا شــيوع وســائل وطــرق
جد يــدة أســهل وأضمــن ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو
املاديــة الفعليــة ،ومــن جهــة أخــرى فــإن الطــرف الطالــب
للتكنولوجيــا يكــون يف غالبــه منعــدم الخــرة وكــذا غــر قــادر
عــى اســتيعاب التكنولوجيــا املنقولــة فــورا ،واليــت تحتــاج
دامئــا املســاعدة الفنيــة والتقنيــة ،وكــذا أن هــذه البلــدان ال
متتلك ترشيعات تحمي حقوق امللكية الفكرية والصناعية
وتجعلهــا عرضــة لتحمــل التزامــات إضافيــة ،لــذا فهــي ال
تلقــي بــاال للعقــود التــي تعطيهــا حــق االســتغالل ،وإمنــا تريــد
الحصــول عــى عقــود تنقــل إليهــا قــدرة تكنولوجيــة ذاتيــة.
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منهج �أحمد �أبي من�صور الأزهري يف اال�ست�شهاد
بالقراءات القر�آنية يف معجمه تهذيب اللغة
د /بن عبد الله واسيني

أستاذ محارض صنف” ب” ،قسم اللغة العربية وآدابها -جامعة املسيلة  -الجزائر

ملخص
هذا البحث يتط ّرق ملنهج االستشهاد بالقراءات القرآنية عند أحمد أيب منصور األزهري يف معجمه تهذيب اللغة،
وقــد اخرتتــه كأمنــوذج لغــره مــن املعاجــم العربيــة ،وقــد قرأتــه وتتبعــت مــا فيــه مــن قــراءات قرآنيــة ،فكتبــت منهجــه
يف هــذا البحــث .ويتلخــص يف ثــاث أقســام؛ القســم األول ذكــرت فيــه طريقــة إســناد القــراءات إىل أصحابهــا ،بينــا
ـت – بشــكل عــام– كيــف تعامــل األزهــري مــع هــذه
كان القســم الثــاين يف املنهــج العــام يف عــرض القــراءات؛ إذ بينـ ُ
القــراءات القرآنيــة مــن حيــث أبــواب معجمــه ،وكيــف ذكرهــا ،وإىل أي حــد أعتمدهــا يف إبــراز املعــاين والــدالالت.
ـت القســم الثالــث للمنهــج الخــاص يف االستشــهاد الــداليل بالقــراءات القرآنيــة
بينــا جعلـ ُ

مقدمة

مل يلــق يف تاريــخ اإلنســانية كتــاب مــا لقيــه القــرآن الكريــم مــن
عناية واهتامم؛ ذلك أنه كتاب رب العاملني ،الذي ال يأتيه
الباطــل مــن أي جهــة ،وقــد أنــزل إىل النــاس أجمعــن .وكان
للمســلمني رشف االهتــام بهــذا الكتــاب والعنايــة بــه ،تــاوة
وحفظ ـاً ،ورشح ـاً وتفســرا ً ،وتعل ـاً وتعلي ـاً .وكان االهتــام
بالقــراءات القرآنيــة جانب ـاً مــن الجوانــب التــي شــدت انتبــاه
العلــاء ،ودفعــت بعضهــم لالنقطــاع وتلقــي تلــك القــراءات
وجمعها ،وتعليمها وتدوينها ،حتى نشأ ما أطلق عليه علم
القــراءات وقــد بحــث العلــاء تحــت هــذا العلــم العديــد
مــن املســائل ،ولعــل عالقتــه باملعاجــم العربيــة مــن جملــة
تلــك املســائل.
ومــن املعاجــم العربيــة التــي حــوت الكثــر مــن القــراءات
نجــد “تهذيــب اللغــة” أليب منصــور األزهــري العــامل اللغــوي
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اشــتهر بهــذا املعجــم الضخــم الــذي حــوى فيــه جــل معارفــه
ومكتســباته العلميــة يف شــتى املجــاالت اللغويــة والقرآنيــة
والحديثيــة ...وقــد امتــاز كذلــك بكــرة الشــواهد ،ومــن تلــك
الشــواهد نجــد القــراءات القرآنيــة التــي أعطاهــا قدســيتها
ومكانتهــا يف هــذا املعجــم ،وقبــل ذلــك رأيــت مــن املهــم
أن أعــرف باألزهــري ومبعجمــه التهذيــب.

املبحث األول :ترجمة موجزة ألحمد أيب منصور األزهري:

أحمد بن منصور األزهري1من علامء القرن الثالث الهجري
(حــوايل القــرن العــارش مليــاد املســيح عليــه الســام) وقــد
اشتُهر بالدراسات اللغوية؛ لتأليفه معجمه الضخم تهذيب
اللغــة الــذي ضمنــه تجربتــه العلميــة واللغويــة والقرآنيــة،
وقــد تهافــت عليــه العلــاء وأصحــاب الرتاجــم للكتابــة عــن
حياتــه .2هــو أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد بــن طلحــة بــن نــوح
بــن األزهــر األزهــري الهــروي الشــافعي أحــد األمئــة الكبــار يف

 بيذهت همجعم يف ةينآرقلا تاءارقلاب  داهشتسالا يف يرهزألا روصنم يبأ دمحأ جهنم

لغــة العــرب وآدابهــم” ،3واألزهــري نســبة إىل جــده األزهــري،
والهــروي نســبة إىل هــراة* حيــث ولــد بهــا والشــافعي نســبة
إىل مذهبــه الفقهــيُ .5ولــد ســن َة اثنتــن ومثانــن ومائتــن
مــن الهجــرة (282هــ895/م) ،بإحــدى مــدن خراســان التــي
شــهدت قــدرا مــن النشــاط العلمــي يف القــرن الرابــع ،وال
شــك أن هــدا الج ـ َّو تــرك األثــر عــى شــخصية أيب منصــور
األزهــري وعــى أمثالــه مــن أهــل هــذه املدينــة ممــن ُعرفــوا
بالجــد واملثابــرة يف التحصيــل العلمــي .6وقــد أقــام صــدر
حياتــه يف مدينــة هــراة ،وســمع بهــا مــن الحســن بــن إدريــس
(ت301هــ) وطائفــة مــن علامئهــا ،ويبــدو أنــه تخصــص يف
بادئ األمر يف دراسة فـقه الشافعي ،وبرز فيه إال أنه تح ّول
بعد ذلك إىل دراسة اللغة ،وساعده عىل ذلك أنه اختلط
ببعــض القبائــل العربيــة الفصيحــة فــرة طويلــة؛ حيــث وقــع
يف األرس لديهــم.7
ولألزهــري قــدم راســخة يف علــوم الديــن واللغــة ،وكان
فقيه ـاً شــافعي املذهــب -كــا أرشتُ يف البدايــة -لكنــه
غلــب عليــه االشــتهار باللغــة بســبب معجمــه الكبــر تهذيــب
اللغــة ،فقــد كان “جامع ـاً لشــتات اللغــة ،مطلع ـاً عــى
أرسارهـاً ودقائقهــا” .8وهــو أيضــا عــامل يف التفســر؛ إذ ألّــف
كتابــا يف التفســر سـ ّـاه” التقريــب يف التفســر” كــا أنــه
املفسيــن عنــد ذكــره
ض ّمــن ُمعج َمــه العدي ـ َد مــن أقــوال
ِّ
شواهد القرآن الكريم وقراءاته املختلفة أو عند رشحه ملادة
معجمــه الغزيــرة ،وهــذا يشــهد برســوخه يف علــوم الرشيعــة
والديــن واللغــة ،بــل يــرح بذلــك يف املقدمــة بقولــه”:
وكتــايب هــذا وإن مل يكــن جامع ـاً ملعــاين التنزيــل وألفــاظ
الســنن كلّهــا فإنــه يَ ُحــوز جمـاً مــن فوائدهــا ونُكتـاً مــن غريبهــا
ومعانيها غري خارج فيها عن مذاهب املفسِّ ين ومســالك
األمئة املأمونني من أهل العلم وأعالم اللغويّني املعروفني
باملعرفــة الثاقبــة وال ّديــن واالســتقامة”.9
وقــد تــرك لنــا األزهــري كُتب ـاً ومؤلفــات علميــة كثــرة
تشــهد بتف ّوقــه وعلمــه ورســوخه يف العلــم منهــا :10تهذيــب
اللغــة ،وكتــاب األدوات ،والتقريــب يف التفســر ،وتفســر
أســاء اللــه  Uوتفســر إصــاح املنطــق البــن الســكيت،
وتفســر الســبع الطوال ،وتفســر شــعر أىب متام ،والحيض،
وتفســر شــواهد غريــب الحديــث ألىب عبيــد ،والــرد عــى

الليــث ،وعلــل القــراءات ،وكتــاب الــروح ومــا ورد فيهــا مــن
القــرآن والســنة.
أمــا وفاتــه ،فيــكاد املؤرخــون يجتمعــون عــى أن وافتــه
كانــت بهــراة ســنة ســبعني وثالمثائــة (370هــ) يف ربيــع اآلخــر
منها وقيل يف أواخرها ،وقيل سنة إحدى وسبعني(371هـ)
حيــث يذكــرون أنــه تــويف فجــأة دون مــرض.11
فرحمــة اللــه تعــاىل عــى هــذا العلَــم الــذي تــرك ِعلْــا
يخلّ ـ ُد اس ـ َمه يف اآلخ ِريــن ،وينـ ُ
ـال بــه الرحم ـ َة واملغفــر َة عنــد
رب العاملــن ،آمــن.
ِّ

املبحث الثاين :معجم تهذيب اللغة تعريف وتوصيف

معجــم تهذيــب اللغــة لإلمــام أىب منصــور األزهــري مــن أهــم
معجــات اللغــة؛ إذ مل يقتــر عــى اللغــة وعلومهــا فقــط،
لكنه يُع ّد موسوعة ثقافية يف شتى املعارف والعلوم التي
كانــت عــى عــر صاحبــه ،فقــد جمــع فيــه معارفــه وثقافاتــه
اللغوية والتفسريية ،ومعارف عن القراءات القرآنية والسنة
والفقــه وعــن كالم العــرب ،إىل غــر ذلــك مــن املعــارف
املبثوثــة يف صفحــات معجمــه.
ويحدثنــا عــن ســبب تســميته لــه بهــذا االســم”:وقد
ســميت كتــايب هــذا تهذ يــب اللغــة ،ألين قصــدت مبــا
جمعــت فيــه نفـ َـي مــا أُدخــل يف لغــات العــرب مــن األلفــاظ
وغيها ال ُغتْم عن ســننها،
التي أزالها األغبياء عن صيغتهاّ ،
ـت مــا جمعــت يف كتــايب مــن التّصحيــف والخطــأ
فه ّذبـ ُ
بقــدر علمــي ومل أحــر عــى تطويــل الكتــاب بالحشــو الــذي
مل أع ـرِف أصلــه ،والغريــب الــذي مل يســنده الثِّقــات إىل
العــرب”.12
يظهــر مــن كالمــه هــذا أنــه كان صاحــب شــخصية بــارزة،
فلــم يكــن يــردد كالم اآلخريــن ،لكنــه كان يحــاور ويناقــش
ويضيــف مــن ثروتــه اللغويــة ومطالعاتــه – الكثــر الــذي مل
يسبق إليه فيام تقدمه من معجامت ،كام أنه كان يتثبت،
يبي
فال يأخذ إىل ما ّ
صح عنده .كام أن عنوان كتابه نفسه ّ
هدفــه مــن تأليفــه؛ فقــد قصــد مــن ذلــك أن ي ــهذّب اللغــة
ويخلصهــا مــا علــق بهــا مــن شــوائب.
السبب املبارش من تأليفه يف املقدمة
ويذكر كذلك ّ
ـت يف هــذا الكتــاب...
بقوله”:وقــد دعــاين إىل مــا جمعـ ُ
خـ ٌ
ـال ثالثٌ ”:منهــا تقييــد نكــت حفظتُهــا ووعيتُهــا عــن أفــواه
جملة كرياال

يناير ٢٠١6

113

العــرب الذيــن شــاهدتهم وأقمــت بــن ظهرانيهــم ســن َّيات
ر مــن أمئ ـ ِة أهــل اللغــة يف الكتــب التــي
إذ كان مــا أثبتَــه كث ـ ٌ
ـاب املشــاهدة
ـوب منـ َ
ألّفوهــا والنــوادر التــي جمعوهــا ال ينـ ُ
وال يقــوم مقــام الدُّربــة والعــادة .ومنهــا النصيحــة الواجبــة
عــى أهــل العلــم لجامعــة املســلمني يف إفادتهــم مــا لعلَّهــم
يحتاج ــون إليه.والخلــة الثالثــة هــي التــي أكــر القصــد أين
قــرأت كتب ـاً تص ـدَّى مؤلفوهــا لتحصيــل لغــات العــرب فيهــا
مثــل كتــاب العــن املنســوب إىل الخليــل ثــم كتــب مــن
احتــذى َح ـ ْذ َوه يف عرصنــا هــذا وقــد أخـ َّـل بهــا مــا أنــا ذاكــره
مــن َدخَلهــا و َعوارهــا بعقــب ذكــرى األمئـ ِة املتقنــن وعلــاء
وحصلوا
اللغة املأمونني عىل ما د ّونوه من الكتب وأفادوا
َّ
من اللغات الصحيحة التي ر َووها عن العرب واستخرجوها
مــن دواويــن الشــعراء املعروفــن وحفظوهــا عــن فصحــاء
األعــراب” .13املالحــظ مــن هــذا الــكالم أن ســبب تأليــف
الكتــاب يرجــع إىل أهــداف ثالثــة وهــي:
1 .1تقييــد مــا ســمعه وحفظــه مــن أفــواه العــرب الذيــن
شــاهدهم وأقــام بينهــم.
2 .2ال ّنصيحة الواجبة عىل أهل العلم لجامعة املسلمني.
3 .3تصحيح األخطاء الواردة يف كتب اللغة قبله.
وميكن أن يطلق عىل التهذيب مصطلح دائرة معارف
أو املوســوعة اللغويــة الشــاملة ،وال يعــرف قــدره ومكانتــه”
حــق املعرفــة إال مــن نظــر فيــه طوي ـاً وتتبــع منهجــه الوثيــق
الصادقــة التــي كان يستشــعرها
يف تفســر اللغــة ،واألمانــة ّ
األزهري وهو يصنع كتابه” .14وحس ُبنا يف ذلك ما قاله ابن
منظــور حــن جعلــه عمــدة أصولــه يف معجمــه لســان العرب:
“ومل أجــد يف كتــب اللغــة أجمــل مــن تهذيــب اللغــة ألىب
منصــور محمــد بــن أحمــد األزهــري ،وال أكمــل مــن املحكــم
ألىب الحســن عــى بــن إســاعيل بــن ســيده األندلــي-
رحمهام الله– وهام من أمهات كتب اللغة عىل التحقيق،
ومــا عداهــا بالنســبة إليهــا ث َ ِنيَّــاتٌ للطريــق .”15وقــال يف
موضــع آخــر ”:وأنــا مــع ذلــك ال أدعــي فيــه -أي لســان العــرب-
دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو فعلت أو صنعت أو
شــددت أو رحلــت أو نقلــت عــن العــرب العربــاء أو حملــت؛
فــكل هــذه الدعــاوى مل يــرك فيهــا األزهــري وابــن ســيدة
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لقائــل مقــاال ،ومل يخليــا فيهــا ألحــد مجــاال ،فإنهــا عينــا يف
كتابيهــا ع ّمــن رويــا وبرهنــا عـ ّـا حويــا ونــرا يف خطيهــا مــا
طويا ،ولعمري لقد جمعا فأوعيا ،وأتيا باملقاصد ووفّيا”.16
لقد جعل ابن منظور تهذيب اللغة واملحكم من خرية
املعجــات ،بــل ع ـ ّد غريهــا تابــع لهــا ،فلــم يــركا مجــاال
للباحثني بعدهام للزيادة يف املجال اللغوي واملعجمي.
ومن أهم ما مييز تهذيب اللغة تلك املنهجية العلمية يف
ـرح واالستشــهاد بأنــواع
املعالجــة ،وال ّدقــة اللغويــة يف الـ ّ
الشواهد وذلك يف “استخدام أسلوب الضّ بط بالحركات
أو بالحــروف أو بال ّرســم والصــورة أو باملثــال”.17
ومــن الظواهــر الهامــة يف الكتــاب أيضـاً عنايــة املؤلــف
بالشــواهد القرآنيــة والحديثيــة عنايــة كبــرة فــاق فيهــا غــره
مــن اللغو يــن الذ يــن رأينــا آثارهــم ،والســبب يف ذ لــك
قريــب واضــح يــدل عليــه عنايــة املؤلــف نفســه بربــط القــرآن
الكريــم وال ّديــن باللغــة ،فهــذا االرتبــاط هــو الــذي ولَّــد عنــده
هــذه العنايــة الفائقــة ،وكان يستشــهد بالقــراءات القرآنيــة
املختلفــة .كذلــك عنايتــه واهتاممــه بال ّنــوادر ،وســبب هــذا
مخالطتــه لألعــراب ومعايشــته لهــم أيــام أرسه ،ومــن مظاهــر
هــذه العنايــة أنــه أفردهــا بالحديــث واإلشــارة إليهــا.
وبعدمــا هيــأ األزهــري ملا ّدتــه اللغويــة ،ف ّكــر يف الطريقــة
التــي يص ّنفهــا عليهــا ،فــرأى أمثــل طريقــة هــي طريقــة الخليــل
يف معجمه العني ،وهو أول معاجم األلفاظ عند العرب.18
أسســه عــى مخــارج الحــروف ،وحســب بعدهــا ،يف
وقــد ّ
املخــرج ،وهــذا مــا ذكــره يف املقدمــة بقولــه”:ومل أر خالف ـاً
بني اللغويني أن التأسيس املجمل يف أ ّول كتاب (العني)
أليب عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد ،وأن ابــن املظ َّفــر أكمـ َـل
وعلمت أنه ال يتقدَّم
الكتاب عليه بعد تلقُّفه إياه عن فيه.
ُ
َ
ـت أن أحك َيــه بعينــه
أسســه ورس ـ َمه .فرأيـ ُ
أح ـ ٌد الخليــل فيــا ّ
لتتأ ّملــه وتــردّد فكــرك فيــه ،وتســتفيد منــه مــا بــك الحاج ـ ُة
إليــه .ثــم أُتبعــه مبــا قالــه بعــض النحويّــن مـ ّـا يزيــد يف بيانــه
وإيضاحه”.19
ولعـ ّـل علــة اعتــاد األزهــري وغــره هــذا النظــام املعتمــد
عــى املخــارج والتقلبــات ،أنهــم قصــدوا حــر املمكــن
اســتعامال ،ومعرف ـ ُة املهمــل ال يحقّقهــا إالّ مــن خــال هــذه
الطريقــة؛ فالرتتيــب الصــويت يقـ ّرب املتشــابهات مــن بعــض،

 بيذهت همجعم يف ةينآرقلا تاءارقلاب داهشتسالا يف يرهزألا روصنم يبأ دمحأ جهنم

ويُعــن عــى تعـ ّرف اإلبــدال بجهـ ٍـد أقـ ّـل ،وتعــرف أوجــه القلــب
وخاصة القلب املكاين ،فكان ه ّم الخليل واألزهري ،الحرص
ـايض للممكــن مــن تغيــر حــروف الكلــات ث ـ ّم تع ـ ّرف مــا
الريـ ّ
اســتعملتها العــرب ونســجت عليــه مــن هــذه التقلبــات.
وغايــة القــول ،أنــه مهــا يكــن مــن أمــر ،يبقــى تهذيــب
اللغــة أكــر معجــات القــرن الرابــع ومــا ســبقه اســتيعاباً
للغــة ،وأكرثهــا اســتعامال للشــواهد بأنواعهــا وأدقهــا تعامــا
مــع املعلومــة املقد مــة للقــارئ .وهــو دا ئــرة معــارف،
وموســوعة لغويــة فيــه اللغــة والقــراءات والتفســر والحديــث
والفقــه والنبــات والصحــارى والجبــال والحيــوان ...ويجــد
فيــه الباحثــون يف أصــول اللغــة وفنــون العربيــة ،ضالتهــم
املنشودة يغرف كل منهم ما يشاء منه .وقد كان للتهذيب
أثر كبري يف املعاجم بعده ،وقد سبق ذكر كالم ابن منظور
يف التهذيــب وفضلــه بــن معاجــم العربيــة ،فلــو مل يكــن
للتهذيــب مــن أثــر يف مؤلفــات املتأخريــن غــر كونــه َ
أول
أصــول لســان العــرب البــن منظــور لكفــاه رشفــا وفضــا.

املبحث الثالث :االستشهاد بالقراءات القرآنية يف معجم
تهذيب اللغة لألزهري.
املطلب األول :تعريف القراءات القرآنية:

ال شــك أن القــراءات القرآنيــة مــن املوضوعــات التــي
ريا وبيانا ،وتعد
يتناولها الدارسون لتعلقها بكتاب الله تفس ً
مصــدرا مهــا مــن مصــادر اللغويــن والبالغيــن وغريهــم،
بوصفهــا شــواهد عــى صحــة القواعــد التــي يســتنبطوها.
ولذلك اهتموا بها ورووها وأوردوها يف كتبهم ومصنفاتهم.
وقبــل أن نقــف عــى بعــض تلــك الجوانــب البــد أن نع ّرفَهــا
ونتع ـ َّرف عــى أقســامها.
فالقــراءات لغــة جمــع مفــرده قــراءة ،وأصــل مادتهــا تعــود
إىل (ق ر ى) وهــو أصــل صحيــح يــدل عــى جمــع واجتــاع،
ومنــه القــرآن كأنــه ســمي بذلــك لجمعــه مــا فيــه مــن األحــكام
والقصــص وغــر ذلــك .20قــال اللــه تعــاىل):إِ َّن َعلَ ْي َنــا َج ْم َعـ ُه
َوقُ ْرآنَ ـهُ( 21والقــراءة مأخــوذة مــن قــرأ يقــرأ قــراءة وقرآنًــا فهــي
مصدر من قولك قرأت اليشء إذا جمعته وضممت بعضه
إىل بعض ،22ويف اللسان جاء معنى قرأت القرآن :لفظت
بــه مجموعــا أي ألقيتــه.23

أمــا يف االصطــاح ،فذكــر علــاء القــراءات تعريفــات
متعــددة ،ومتداخلــة ،وبعضهــا قريــب مــن املقصــود ،وأبــرز
مــن عرفهــا ابــن الجــزري  .24والقســطالين .25وعبد الفتــاح
القايض .26والزرقــاين ا لــذي ننقــل تعريفه”:وقــد عرفهــا
بقوله”:مذهب ،يذهب إليه إمام من األمئة مخالفاً به غريه،
يف النطــق بالقــرآن الكريــم ،مــع اتفــاق الروايــات والطــرق عنــه،
ســواء أكانــت هــذه املخالفــة يف نطــق الحــروف ،أو يف نطــق
هيئاتهــا” .27وقــد أورد الدكتــور خــر الديــن ســيب يف كتابــه”
القراءات القرآنية-نشأتها -أقسامها-حجيتها” عرش تعريفات
يف حدهــا لعلــاء ومفرسيــن وقــراء ،واســتخلص يف األخــر
أن هــذه التعاريــف ال تخــرج عــن ثالثــة عنــارص هي”:مواضــع
االختالف يف القراءات .والنقل الصحيح-العزو للناقل-سواء
أكان متوتــرا أم أحــادا .وحقيقــة االختــاف بــن القــراءات”.28
وهنــا ينبغــي اإلشــارة إىل أن هنــاك فرقــا بــن القــرآن
الكريــم والقــراءات القرآنيــة ذكــره الزركــي يف “الربهــان يف
علــوم القــرآن” بقولــه :القــرآن والقــراءات حقيقتــان متغايرتــان.
فالقــرآن هــو الوحــي املنــزل عــى محمــد صــى اللــه عليــه
وســلم للبيــان واإلعجــاز ،والقــراءات هــي اختــاف ألفــاظ
الوحي املذكور يف كتابة الحروف ،أو كيفيتها؛ من تخفيف
وتثقيــل وغريهــا 29.وعلــم القــراءات هــو ذلــك العلــم الــذي
يع ـ َرف بــه كيفيــة النطــق بالكلــات القرآنيــة ،وطريــق أدائهــا
اتفاق ـاً واختالف ـاً ،مــع عــزو كل وجــه لناقلــه.30
فموضــوع علــم القــراءات عــى هــذا األســاس كلــات
القــرآن الكريــم مــن حيــث أحــوال النطــق بهــا ،وكيفيــة أدائهــا.
وقيــل إن بــن القــرآن الكريــم والقــراءات القرآنيــة عمــوم،
وخصــوص مطلق؛فــكل مــا هــو قــرآن ميكــن عـدّه قــراءة قرآنيــة،
بينام ليس كل ما يندرج تحت القراءات القرآنية هو قرآن.31

املطلب الثاين :وجوه تأثري القراءات القرآنية عىل املعجم:

مــن املعلــوم أن الهــدف الرئيــس مــن تعــدد القــراءات
واختالفها هو التيسري ورفع الحرج عن األمة يف قراءة كتاب
ربهــا عــز وجــل ،يقــول ابــن الجــزري عنــد حديثــه عــن األحــرف
الســبعة ”:فأما ســبب وروده عىل ســبعة أحرف فللتخفيف
عىل هذه األمة وإرادة اليرس بها والتهوين عليها…وتوسعة
ورحمة وخصوصية لفضلها وإج ــابة لقصد نب ِّيها” .وبعد أن
جملة كرياال
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استشــهد ابــن الجــزري ببعــض األحاديــث الصحيحــة اســتمر
يف بي ــان الحكمــة قائــا ”:إن األنبيــاء عليهــم الســام كانــوا
يبعثــون إىل قومهــم الخاصــن بهــم ،والنبــي صــى اللــه عليــه
وســلم بعــث إىل جميــع الخلــق :أحمرهــا وأســودها ،عربيّهــا
وعجم ّيهــا .وكانــت العــرب الذيــن نــزل القــرآن بلغ ِتهــم لغاتُهــم
مختلفــة ،وألســنتهم شــتى ،ويعــر عــى أحدهــم االنتقــال
مــن لغتــه إىل غريهــا أو مــن حــرف إىل آخــر .بــل قــد يكــون
بعضهم ال يقدر عىل ذلك ،وال بالتعليم والعالج ،وال سيام
الشــيخ واملــرأة ،ومــن مل يقــرأ كتابًــا ،فلــو كلفــوا العــدول عــن
لغتهــم واالنتقــال عــن ألســنتهم لــكان مــن التكليــف مبــا ال
يســتطاع…” .32ويشــر إىل ذلــك قولــه يف طيبــة النــر:33
وأصـل االختالف أن ربّنا
أنـزله بسبعة مه ِّونَا
أي ُمهونا عىل قارئيه ورافعا الحرج عليهم.
ولكــن إىل جانــب هــذا الهــدف احتــوت ظاهــرة التنــوع
يف القــراءات جوانــب أخــرى أعطــت للنــص القــرآين متيــزه
وســموه ىل الكتــب الســاوية األخــرى وعــى النصــوص
البرشيــة النرثيــة والشــعرية عــى حـ ٍـد ســواء ،مــا اســتحق أن
يتصــف هــذا القــرآن باإلعجــاز.
وكان مــن بــن هــذه الجوانــب جانــب تعــدد املعــاين
بتعــدد القــراءات ،إذ كل قــراءة زادت معنــى جديــدا ً مل
تبينــه أو توضحــه القــراءة األخــرى ،34وبهــذا اتســعت املعــاين
بتعدد القراءات ،إذ تع ّد ّد القراءات يقوم مقام تعدد اآليات
القرآنية؛ ويف ذلك يقول ابن عاشور يف تفسريه ”:عىل أنه
ال مانــع مــن أن يكــون مجــيء ألفــاظ القــرآن عــى مــا يحتمــل
تلــك الوجــوه مــرادا ً للــه تعــاىل ،ليقــرأ القــراء بوجــوه فتكــر مــن
ذلــك املعــاين ،فيكــون وجــود الوجهــن فأكــر يف مختلــف
القــراءات مجزئــا عــن آيتــن فأكــر ،وهــذا نظــر التضمــن يف
استعامل العرب ،ونظري التورية والتوجيه يف البديع …”.35
وبهــذا يكــون مــن مقا صــد االختــاف يف القــراءات
القرآنيــة تكثــر املعــاين واتســاعها ،ولكــن مــن غــر تناقــض أو
تباين يف املعاين وإن وجدت قراءتان مبعنيني مختلفني ال
نقــدح يف واحــدة منهــا وال نفضــل إحداهــا عــى األخــرى.
يقــول القرطبــي يف ذلــك ”:وهــذه القــراءات إذا اختلفــت
116

معانيهــا مل يجــز أن يقــال إحداهــا أجــود مــن األخــرى ،كــا ال
يقــال ذلــك يف أخبــار اآلحــاد إذا اختلفــت معانيهــا.36”...
ويقــول عنــد حديثــه عــن القــراءات الشــاذة”:وإن مل يثبــت
ِب العمل كسائر
كونه قرآنًا فقد ثبت كونه سنة وذلك يوج ُ
أخبــار اآلحــاد” .37كــا أن القــرآن الكريــم نــزل بلغــة العــرب التي
ُعرفــت باملعــاين الكثــرة للفــظ الواحــد أو العبــارة الواحــدة،
وهــذا مــن الخصائــص التــي متيــزت بــه اللغــة العربيــة عــن
غربهــا مــن اللغــات.38
وقد ذكر غري واحد من العلامء 39أن اختالف القراءات
القرآنية مردّه إىل ثالثة أحوال:
أحدهــا :اختــاف اللفــظ واملعنــى الواحــد؛ كاختالفهم
يف قولــه تعاىل(:الــراط ،وعليهــم ،ويــؤده ،والقــدس،
ويحســب) ونحــو ذلــك مــا يطلــق عليــه أنــه لغــات فقــط،
فالكلمــة األوىل تقــرأ بالســن والصــاد والــزاي ،والثانيــة:
عليه ــم ،وإليهــم ولديهــم ،بضــم الهــاء مــع إســكان امليــم
وبكــر الهــاء مــع ضــم امليــم وإســكانها ،والثالثــة و يــؤده
إليــك ،ونؤتــه منهــا ،و فألقــه إليهــم ،بإســكان الهــاء وبكرسهــا
مــع صلتهــا واختالســها ،ونحــو ذلــك البيــان واإلدغــام واملــد
والقرص والفتح واإلمالة وتحقيق الهمز وتخفيفه وشبهه مام
يطلــق عليــه أنــه لغــات فقــط 40.فاختــاف األلفــاظ يف هــذه
الكلــات مل يــؤد إىل اختــاف املعنــى ،وإمنــا بقــي املعنــى
نفســه يف تلــك الكلــات.
الثاين :اختالفهام جميعاً مع جواز اجتامعهام يف يشء
واحــد؛ نحــو قولــه تعــاىل ):مالــك ،وملــك (يف الفاتحــة ،ألن
املــراد يف القراءتــن هــو اللــه تعــاىل ،ألنــه مالــك يــوم الديــن
وملكــه ،وكذلــك يف قولــه تعاىل)يَك ِْذبون،ويُ َكذِّبون(ألنهــم
يَك ِْذبــون يف أخبارهــم ،وألنهــم يُك ِّذبــون بالنبــي.41
الثالث :اختالفهام جميعاً مع امتناع جواز اجتامعهام
يف يشء واحد بل يتفقان من وجه آخر ال يقتيض التضاد:
وذلــك نحــو قولــه تعاىلَ ):وظَ ُّنــوا ْ أَنَّ ُه ـ ْم قَ ـ ْد ك ُِذبُــوا ْ( 42حيــث
قــرئ بالتشــديد والتخفيــف يف لفــظ كذبــوا هكــذا كُ ِّذبــوا،
ِ
وكذبــوا ،فأمــا وجــه التشــديد فاملعنــى :وتي َّق ـ َن الرســل أن
قومهــم قــد كذّبوهــم ,وأمــا وجــه التخفيــف فاملعنــى :وتوهــم
املرســل إليهــم أن الرســل قــد كذَبوهــم -أي كذبــوا عليهــم -
فيام أخربوهم به ،فالظن يف األوىل يقني ،والضامئر الثالثة

 بيذهت همجعم يف ةينآرقلا تاءارقلاب داهشتسالا يف يرهزألا روصنم يبأ دمحأ جهنم

للرســل ،والظــن يف القــراءة الثانيــة شــك ،والضامئــر الثالثــة
للمرســل إليهم.43وكــذا قولــهَ ):وإِ ْن كَا َن َم ْك ُر ُه ـ ْم لِتَ ـ ُز َ
ول ِم ْن ـ ُه
الْ ِجبَـ ُ
ـال( 44بفتــح النــون األوىل ورفــع األخــرى ،وبكــر األوىل
وفتــح الثانيــة ،فهــو أن يكــون أن مخففــة مــن الثقيلــة أي وإن
مكرهم كان من الشــدة بحيث تقتلع منه الجبال الراســيات
من مواضعها ويف القراءة الثانية إن نافية أي ما كان مكرهم
وإن تعاظــم وتفاقــم ليــزول منــه أمــر محمــد صــى اللــه عليــه
وســلم ودين اإلســام ففي األوىل تكون الجبال حقيقة ويف
الثانيــة مجــازا ً .45فــإن ذلــك كلــه وإن اختلــف لفظ ـاً ومعنــى
وامتنــع اجتامعــه يف يشء واحــد فإنــه يجتمــع مــن وجــه آخــر
ميتنــع فيــه التضــاد والتناقــض.46

املطلب الثالث :أهمية القراءات القرآنية الواردة يف كتاب
األزهري

إذا تتبعنــا القــراءات القرآنيــة املوجــودة يف مــن معجــم
تهذيب اللغة ظهر لنا بوضوح املكانة العلمية للكتاب من
ناحيــة ،والعــر الزاهــر الــذي عــاش فيــه املؤلــف مــن ناحيــة
أخــرى ،وكان هــذا الزمــن غنيــا بكتــب القــراءات وتوجيهاتهــا،
فلــم تكــن القــراءات يف هــذا الزمــن مضطربــة وقليلــة ،بالنحــو
الــذي ُعـرِف وشــاع فيــا قبــل؛ فلــم يكــن بعيــدا عــن زمــن ابــن
مجاهــد صاحــب الســبعة يف القــراءات يف القــرن الرابــع
الهجري ،ومن علامء القراءات الذين سبقوه أو املعارصين
لــه الذيــن عــاش معهــم وأخــذ عنهــم أمثــال :أبــو عمــرو بــن
العــاء،و أبــو الحســن عــي بــن حمــزة الكســايئ ،وأبــو زكريــا
يحيــى بــن زيــاد الفــراء ،وقــد ذكرهــم األزهــري يف مقدمــة
كتابــه.47
والذي يبدو من تصفح املعاجم اللفظ ّية القدمية هو
أ ّن أصحابهــا مل يكــن بينهــم خــاف يف االحتجــاج بالقــرآن وال
بقراءاتــه املتعــددة ومــن هنــا رأينــا املعاجــم اللفظيّــة تحفــل
بهذيــن املصدريــن ،ويع ـ ّد تهذيــب اللغــة مــن أبــرز معاجــم
األلفــاظ يف هــذا الجانــب ،فقــد اعتنــى بالشــواهد القرآنيــة،
والقــراءات القرآنيــة عنايــة فائقــة؛ وال غرابــة يف ذلــك فقــد
خاصــة وعلــاء امل ــعاجم واللغــة عا ّمة بــن
ـري
ّ
ربــط األزهـ ّ
فهــم اللغــة ومعرفــة الكتــاب العظيــم والســنة الرشيفــة ،يقــول
ـري ”:نــزل القــرآن الكريــم واملخاطبــون بــه عــرب أولــو بيان
األزهـ ّ

فاضــل وفهــم بــارع أنزلــه جــل ذكــره بلســانهم وصيغــة كالمهــم
الــذي نشــأوا عليــه وجبلــوا عــى النطــق بــه فتدربــوا بــه يعرفون
وجــوه خطابــه ويفهمــون فنــون نظامــه وال يحتاجــون إىل تعلــم
مشــكله وغريــب ألفاظــه حاجــة املولديــن الناشــئني فيمــن ال
يعلــم لســان العــرب حتــى يعلّمــه وال يفهــم رضوبــه وأمثالــه،
وطرقــه وأســاليبه يفهمهــا”.48
ومــا يــرز قيمــة القــراءات القرآنيــة يف معجــم األزهــري
بعــض األمــور أجملهــا يف مــا يــي:
•الكــم الهائــل مــن القــراءات القرآنيــة التــي تــكاد توجــد
يف كل بــاب مــن أبــواب كتابــه ،فــا تجــد يف فصــل مــن
فصوله إال واستشهد بوجه من وجوه القراءات أو رشح
ـن قاعــدة نحويــة أو رصفيــة.
قــراءة أو بـ ّ
•اعتــاده عــى أصحــاب القــراءات املشــهورين الذيــن
كان لهــم قــدم راســخة يف مجــال القــراءات وتوجيههــا
مــن كل النواحــي.
•بعــض العبــارات املبثوثــة يف املعجــم الدالــة عــى
أهمية القراءات القرآنية؛ ففي مادة* عثا * عند قوله
ف ْالَ ْر ِ
ض
اشبُوا ِم ْن ِرزْقِ اللَّ ِه َوال تَ ْعثَ ْوا ِ
تعاىل):كُلُوا َو ْ َ
ُمف ِ
ْس ِدي َن( .49يقول ”:الق ّراء كـلهم قرءوه وال تَعثوا بفتح
التاء ِمن َع ِثى يَ ْعثى ُعثُ ّوا ...وفيه لغتان أخريان مل يُقرأ
بواحــدة منهــا عثــا يعثــو مثــل ســا يســمو ،ولــو جــازت
القــراءة بهــذه اللغــة لقــرئ وال ت َ ْعثُــوا ،بالضــم ،ولكــن
القــراءة س ـ َّنة ،وال يقــرأ إالّ مبــا قــرأ بــه القــراء” .50ويقــول
يف مادة*صدق*عنــد قولــه تعاىل):وآتــوا ال ِّنســاء
صدَقاتِهـ َّن بضــم الصــاد وفتــح
صدُقاتهـ َّن نِ ْحلَةً(51يجــوز ُ
َ
صدُقاتهـ َّن ،وال يقــرأ مــن هــذه اللغــات إال
الــدال ويجــوز ُ
مبــا قــرئ بــه؛ ألن القــراءة ُس ـ َّنةٌ”.52
فاألزهــري يف هذيــن املثالــن يذكــر لغــات لفظتــي عثــا
ـن مــا جــاءت بــه
وصدقاتهــن مــن حيــث لغــات العــرب ويبـ ّ
القــراءة القرآنيــة ويركــز عــى ســنيّة القــراءة وال يُجـ ِّوز يف القــرآن
القــراء َة بغــر مــا قــرأ بــه القــرآن .وإذا وافقــت لغــة العرب وجوه
ـن عــدم الفــرق بينهــا ،مــن ذلــك يف
القــراءة أشــار إليهــا وبـ ّ
لفظــة كــره؛ حيــث ذكــر فيهــا وجهــن ،بفتــح الــكاف وبضمهــا،
وقال ”:وال أعلم ما بني األحرف التي ضمها هؤالء وبني التي
فتحوهــا فرقــا يف العربيــة وال يف ســنة تتبــع”.53
جملة كرياال
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املبحث الرابع :منهجه يف االستشهاد بالقراءات القرآنية.

قــد أكــر املصنــف مــن االستشــهاد باآليــات وبالقــراءات
القرآنيــة ،وســنعرض يف هــذا املبحــث ،بــول اللــه ،منهجــه
يف االستشــهاد بذلــك ،ومستشــهدين يف الوقــت نفســه
ببعــض مــا جــاء يف صفحــات كتابــه .وميكــن تقســيم هــذا
املنهــج إىل ثــاث أقســام:

املطلب األول :طريقة إسناد القراءات ألصحابها عند
األزهري

اهتــم األزهــري بذكــر أســانيد القــراءات إىل مــن تلقوهــا عــن
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،وذلــك أن اإلســناد واتصالــه
من خصائص هذه األمة ،يأخذه اآلخر عن األول ،كام أن من
فوائــده معرفــة املتواتــر مــن اآلحــاد والشــاذ .54وقــد اعتنــى
األزهــري بنســبة القــراءات إىل أصحابهــا إال أنــه يف بعــض
األحيان مل يسندها ألصحابها وإمنا تركها عارية من اإلسناد،
ومــن هــذا املنطلــق وبالنظــر والتأمــل يف القــراءات التــي
أوردهــا األزهــري يف معجمــه مــن حيــث إســنادها ونســبتها
إىل أصحابهــا ميكننــا أن نجعلهــا نوعــن:

النوع األول :قراءات منسوبة إىل أصحابها

للمصنــف يف إ يــراده القــراءات وإســنادها إىل أصحابهــا
ثــاث حــاالت؛ إمــا أن يــرح باســمهم رصاحــة أو يذكــره كنايــة
أو أن يــأيت بقــراءات منســوبة ألصحابهــا مبهمــة أســاؤهم.
وســنفصل يف ذلــك مبــا يــي:
أ  -ذكــره لصاحــب القــراءة رصاحــة :أي أنــه يــرح
باســم مــن أســندت إليــه القــراءة ،ســواء كان مــن الصحابــة
رضــوان اللــه عليهــم -أو مــن القــراء الســبعة أو العــرة أو مــافــوق العــرة أو مــن غريهــا وســواء كانــت القــراءة متواتــرة أو
شــاذة أو مــن اآلحــاد ،وســأذكر لذلــك بعــض األمثلــة:
مــن الصحابــة ريض اللــه عنهــم :عنــد استشــهاد
املؤلــف بالقــراءات القرآنيــة كان يبــن القــراءات املنســوبة
للصحابــة مــن ذلــك مــا جــاء يف مادة(عــذر) عنــد قولــه
اب لِ ُيـ ْؤ َذ َن لَ ُهـ ْم( .55قــال
تعاىلَ ):و َجــا َء الْ ُم َعـذُو ُرو َن ِمـ َن الْ َ ْعـ َر ِ
األزهــري”:روى الضحــاك عــن ابــن عبــاس أنــه قرأ):وجــاء
امل ُ ْعـ ِـذرون مــن األعــراب( 56فقــد استشــهد بقــراءة الصحــايب
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الجليــل عبــد اللــه بــن عبــاس ،ومــن الصحابة-رضــوان اللــه
عليهــم -الذ يــن اعتمــد عليهــم األزهــري يف استشــهاده
بالقــراءات القرآنيــة إضافــة ملــا ذكــرتُ عبــد اللــه بــن مســعود،
وعمــر بــن الخطــاب ،و عثــان بــن عفــان ،وعــي بــن أيب
طالب ،و زيد بن ثابت ...وقد ذكر من جملة استشهاداته
ٍ
قراءات ألم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر -ريض الله عنها-

يف أربعــة مواطــن مــن معجمــه.
مــن القــراء الســبع :57املالحــظ يف تهذيــب اللغــة أن
صاحبــه اعتمــد اعتــادا كبــرا عــى هــؤالء القــراء ،أمــا عنــد
ذكــره لهــم واختــاف قراءاتهــم يتبــع عــدة طــرق منهــا:
أن يذكر القراء السبع دون غريهم ،وذلك عندما تكون
القــراءة ســباعية؛ مــن ذلــك قولــه يف مــادة (ضعــف) :وقــرأ
عاصم وحمزةَ ):علِ َم أَ َّن ِفي ُك ْم ضَ ْعفًا(58و)الله ال َِّذي َخلَ َق ُك ْم
ِمـ ْن ضَ ْع ٍ
ف(59بفتــح الضــاد فيهــا .وقــرأ ابــن كثــر وأبــو عمــرو
ونافع وابن عامر الكسايئ :من ضُ ْع ٍ
ف وضُ ْعفاً بضم الضاد،

وهــا لغتــان” ،60فقــد ذكــر املصنــف القــراء الســبعة دون
ـن اختالفهــم حــول كلمــة ضعــف رفعــا وضــا
غريهــم حيــث بـ ّ
فبالرفــع قــرأ الخمســة منهــم.
الســبع مــع ذكــر بعــض القــراء مــن
أن يذكــر القــراء ّ
الصحابــة -ريض اللــه عنهــم  -مــن ذلــك مــا جــاء يف مــادة
ِسـ َخ ُرونَ( ،61قــال
(عجب)عنــد قولــه تعاىل):بَـ ْـل َع ِج ْبـ َ
ـت َوي ْ
ـت
يف ذلــك األزهــري ”:قــرأ حمــزة والكســايئ):بَ ْل َع ِج ْبـ ُ
س ـ َخ ُرو َن (بضم التــاء ،وهكــذا قــرأ عــي وا بــن عبــاس.
و يَ ْ
وقــرأ ابــن كَ ِثــر ونافــع وابــن عامــر وعاصــم وأبــو عمرو):بــل
عجبت (بنصــب التــاء” .62
َ
وهكــذا نــراه يذكــر إىل جانــب القــراء الســبع الصحابيــن
الجليلــن عــي بــن أيب طالــب وعبــد اللــه بــن عبــاس.
وتــارة يكتفــي بذكــر بعــض الســبعة عنــد ذكــره اختــاف
القراءة من ذلك ما ذكر يف مادة(طلع) عند قوله تعاىل):
َسـ َـا ٌم ِهـ َـي َحتَّــى َمطْلَ ـعِ الْ َف ْج ـرِ(63؛ قــال األزهري...”:فــإن
الكســايئ قرأها ):سـ َـا ٌم ِهـ َـي َحتَّــى َمطْلِ ـعِ ا لْ َف ْجرِ(بكــر
الــام” .64فذكــر واحــدا فقــط مــن القــراء الســبعة وهــو عــي
بــن حمــزة الكســايئ.
مــن الثالثة املكملــة للعرشة :واملقصــود بذلــك القــراء
الذيــن ُذكِــروا بعــد الق ـ ّراء الســبع املشــهورين ،وهــم الثامــن

 بيذهت همجعم يف ةينآرقلا تاءارقلاب داهشتسالا يف يرهزألا روصنم يبأ دمحأ جهنم

والتاسع والعارش .65واتفق العلامء املحقّقون عىل أ َّن هذه
القــراءات العــر قــراءاتٌ متواتــر ٌة إىل رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم حتّــى إنّهــم أثبتُــوا تواترهــا بذكــر طبقــات رواتهــا.66
ومــن األمثلــة عــى اعتــاد املصنــف عــى هــؤالء نجــد يف
ََ ُ
ْ
ــد َب ْ َ
ــن
مــادة ’بعــد’ عنــد قولــه تعــاىل( :فقالــوا َر َّبنَــا بَا ِع
َ ْ َ َ
ارنا) .67يقول األزهــري" :وقــرأ يعقــوب الحرضمــي:
أســف ِ
(ربُّنــا باع ـ َد) بالنصــب عــى الخــر" ،68ومــن مــا جــاء يف
َ َ َ ُْ َ ُ ُ َ
ورون
مادة*عــذر* عندمــا ذكــر قولــه تعــاىل( :وجــاء المعــذ
ُ ْ
ـؤ َذ َن ل َ ُهـ ْ
َ َْْ َ
ـم) 69حيــث قــال" :وقــرأ يعقــوب
اب ِلـ
ِمــن العــر ِ
الحرضمــي وحــده( :وجــاء امل ُ ْعـ ِـذرون) ســاكنة العــن ،70
أي أن يعقــوب بــن إســحاق الحرضمــي تفــرد بهــذه القــراءة،
ومــا ذكــر مــن قــراءة أيب جعفــر يزيــد القعقــاع قولــه يف
ـت) خفيفــة
مــادة ‘وقت’”:وقرأهــا أبــو جعفــر املــدينُ ( :و ِقتَـ ْ
َ َ ُّ ُ ُ
ِّ
ْ
َ
بالواو”71وذلــك يف قولــه تعــاىل( :وإِذا
الر ُســل أقتــت).72
مــا فــوق العرشة:واملقصــود بذلــك القــراء املذكــورون
يف املنزلــة مــا بعــد القــراءات العــرة ،وهــي قــراءات شــاذة
عــى حســب أقــوال العلــاء ،73وقــد جعلهــا بعضهــم أربعــة،
وتلقب مع ما قبلها بالقراءات األربعة عرش ،74ومن األمثلة
عــى مــا ذهــب بــه مــن الشــواهد مــن هــؤالء القــراء :يف مــادة
ُ
ُ َّ ْ َ َ
اهلل يُ
ــم ُ
(ث َّ
نشــئ النشــأة
‘نشــأ’ يف قــول اللــه جــل وعــز:
اآلخــرة) ،75قــال :ال ُقــراء مجتمعــون عــى جــزم الشــن،
وقرصهــا إال الحســن البــري ،فإنــه َم َّدهــا يف كل القــرآن،
فقــال( :ال َّنشــاءة)76؛ فقــد ذكــر أن الحســن البــري ،وهــو
مــن أصحــاب القــراءات األربعــة عــر ،تفــرد بقــراءة املـ ّد يف
كلمــة النشــأة.
ومــن منهجــه يف هــذا أنــه يذكــر القــراءة ويعزوهــا إىل
أصحابها من غري ترتيب فيهم فيذكر مثال الصحابة-رضوان
الله عليهم -مع القراء السبع مع غريهام من القراء اآلخرين،
ومن األمثلة عىل ذلك يف مادة ‘طوى’ يف قوله عز و جل:
َّ َ
ـوا ِد ال ْ ُم َق َّد ِس ُطـ ً
ـك بالْـ َ
ـوى) ،77قــال :قــرأ ابــن كثــر ونافع
(إِنـ ِ
وأبــو عمــرو ويعقــوب الحرضمــي (طُ ـ َوى)“ .78فقــد ذكــر مــن
القراء السبعة وهم ابن كثريو نافع أبو عمرو بن العالء ،ومن
الثالثة املتممة للعرشة ذكر يعقوب بن إسحاق الحرضمي.
مــن غــر القــراء األربعة عــر :لقــد أورد املصنــف يف
ـض القــراءات املنســوبة لغــر الصحابــة ولغــر
استشــهاده بعـ َ

وثاب أألسدي ،وقد
الق ّراء األربعة العرش ،أمثال :يحيى ابن ٍ
ذكــر لــه أربــع قــراءات ،منهــا مــا أورد يف مــادة ‘جــذ’ عنــد قولــه
َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ً َّ
إال َكبــرا ً ل َ ُهـ ْ
ـم) 79قــال األزهــري:
تعــاىل( :فجعلهــم جــذاذ
ِ
80
جـذَاذا ً ،وقرأهــا يحيــى بــن وثــابِ :جـذَاذا ً” .
“قرأهــا النــاسُ :
وكذلك نجد عبد الله بن أيب إسحاق ،وقد ُذكِ َرتْ له قراءة
واحدة .وشيبة بن نصاح بأربعة قراءات مع غريه من القراء.
َمي
وحميــد األعــرج بثــاث قــراءات .وأبــا عبــد الرحمــن ُ
الس ـل ّ
بثالث قراءات كذالك.
كام ذكر بعض الفقهاء ،وذلك يف املسائل الفقهية،
بي أن الشافعي كان يقرأ قوله تعاىل قال الله تعاىل:
حيث ّ
ُ ْ ََ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
ُ
َ
َ ْ َ
ُ
ُ
ْ 81
ــن)
(وامســحوا بِرء ِ
وســكم وأرجلكــم ِإل الكعب ِ
بالنصــب( 82وأرجلَكــم) يقــول الشــافعي يف ذلــك“ :ونحــن
نقرؤهــا وأرجلكــم عــى معنــى :اغســلوا وجو َهكــم وأيديَكــم
ِ
برؤوســكم” .83أي عــى عطــف أرجلكــم
وأرجلَكــم وامســحوا
عــى وجوهكــم وأيديكــم.

ب  -ذكره لصاحب القراءة كناية:

األزهــري يف بعــض األحيــان ال يذكــر صاحــب القــراءة
باســمه رصاحــة وإنــا يــأيت باســمٍ عــرف بــه القــارئ أو صف ـ ٍة
اتصف بها أو نسب ٍة انتسب إليها وعرف بها ،وهذه الطريقة
تعتــر قليلــة يف كتابــه مقارنــة مــع األوىل ،ومــن ذلــك:
•اســتعامله لفظــة الكوفيــن للداللــة عــى قــراء الكوفــة،
وهــم الكســايئ وحمــزة بــن حبيــب الزيــات وعاصــم بــن
النجــود .وغرهــم.84
•اســتعامله لفظــة املدنيــن والبرصيــن واملكيــن كنايــة
عــن قـ ّراء املدينــة والبــرة والكوفــة.85
•اســتعامله اســم الشــهرة كلفظــة الكســايئ للداللــة عــى
عيل بن حمزة ،وقيل له الكسايئ من أجل أنه أحرم يف
كســاء ،أو أنــه كان يتّشــح بكســاء ويجلــس يف مجلــس
ُســايَا العراقيــة.86
حمــزة ،أو ألنــه مــن قريــة بَاك َ
إن اعتــاد املصنــف الكنايــة يف أســاء بعــض الق ـ ّران
يرجــع رمبــا إىل تيقنــه مــن أن القارئــن كتابَــه يعرفــون هــذه
الكناية ،أو أنها أشهر من اسمه كالكسايئ مثال الذي يعرف
بهــا أكــر مــن اســمه عــي بــن حمــزة.

جملة كرياال
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ج  -ذكره ألصحاب القراءة إبهاما:

وذلــك باســتعامل بعــض الصيــغ تــدل عــى مــن قــرأ
القــراءة دون الترصيــح باســمه أو الكنايــة عليــه ،فهــي منســوبة
إىل أصحابهــا ولكــن أســاؤهم مبهمــة فيهــا غمــوض .وتعــد
هــذه الطريقــة األقــل يف عــزوه للقــراءات القرآنيــة إذ كان
حريصــا عــى رد القــراءات ألصحابهــا .ومــن الصيــغ التــي
اســتعملها املؤلــف يف ذلــك :بعــض ،نــاس ،قــوم ،القــراء،
العامــة ،العــوام .عــى النحــو الــذي ســأورد مــن أمثلــة يف
مواضــع مختلفــة مــن كتابــه:
قــرأ الكســايئ والناس :كــا بَ ِعــدت .87يف قولــه تعاىل:
ََْ َ ْ ََْ ْ َ َ ُْ ً َ َْ َ َ َ َ َ ْ
ــدت
(كأن لــم يغنــوا ِفيهــا أال بعــدا لِمديــن كمــا ب ِع
َ ُ
ث ُمــود).88
ـري جمــع
ـري حســان ،أراد بعباقـ ّ
وقــرأ بعضهــم :وعباقـ ّ
ـى َرفْ ـ َر ٍ
ِي
ن َعـ َ
ف ُخـ ْ ٍ
ـري  89يف قولهُ ):متَّ ِك ِئ ـ َ
ـر َو َعبْ َق ـر ٍّ
عبقـ ّ
90
ســانٍ ( .
ِح َ

قــرأ الق ـ ّراء األول بالرفــع والنصب.91وذلــك يف قولــه
َ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َّ َ ُ ُ
ــق أقــول).92
تعــاىل( :قــال فالــق وال
وبتتبــع القــراءات التــي أبهــم فيهــا املؤلــف صاحــب
القــراءة نجــده يجمــع يف كثــر مــن األحيــان بــن الصيــغ الدالــة
عــى اإلبهــام وبــن الترصيــح عــى صورتــن:
الصورة األوىل :أن يذكر بعضا ممن قرأ القراءة رصاحة
ويعطــف البقيــة التــي وافقتــه بصيغــة اإلبهــام ،ومــن األمثلــة
عىل ذلك قوله ”:قرأ الكسايئ والناس :كام بَ ِعدت 93عند
ََ ُ ْ ً َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
ـدت ث ُمود) ،94يف
قولــه تعــاىل( :أل بعــدا لِمديــن كمــا ب ِعـ
ـب القــراءة باســمه رصاحــة
هــذا املثــال ذكــر املصنــف صاحـ َ
ثــم أورد صيغــة النــاس مبهمــة ملــن قــرأ بتلــك القــراءة.
الصــورة الثانية :أن يــرح بإحدى القــراءات املختلف
فيها باسم من قرأها ويبهم يف األخرى ،تارة بتقديم اإلبهام
عــى الرصاحــة وتــارة يعكــس ذلــك؛ أي أنــه يــرح باالســم
يف القــراءة األوىل ويبهــم يف القــراءة الثانيــة ،مــن ذلــك
ْ
َََُْ
ُّ
يزفــون) .95قــال...“ :قــرأ
ـه
ـ
إل
ـوا
ـ
يف قولــه تعــاىل( :فأقبل
ِ
الناس( :يَ ِزفُّون) بنصب الياء أي يرسعون .وقرأها األعمش:
يُ َزفُّــون .96فبــدأ بذكــر االســم املبهــم وهــو النــاس يف القــراءة
األوىل ثــم ذكــر صاحــب القــراءة رصاحـ ًة يف القــراءة الثانيــة.
كذلــك قوله”:هكــذا قــرأه الحســن بالصــاد وقرأتــه العامــة
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ً
َََ ْ ُ َ
ـت قبْضــة ِم ْن
ـت .97إشــارة إىل قولــه تعــاىل( :فقبضـ
َفَ َق َبضْ ـ ُ
أثَــر ّ
الرســول) .98نجــده يف هــذا املثــال يبــدأ مبــن نســبت
إليــه القــراءة رصاحــة وهــو الحســن البــري ثــم يذكــر صيغــة
اإلبهــام وهــي العامــة.

النوع الثانية :قراءات غري منسوبة ألصحابها:

املصنــف يف بعــض األحيــان ال يذكــر صاحــب القــراءة
رصاحــة وكنايــة وال إبهامــا بصيغــة مــن الصيــغ الســابقة ،وإمنــا
يضاهــي يف ذلــك بعــض املصنفــن يف إ يــراد القــراءات
املختلــف فيهــا بــكالم مجمــل ذاكريــن الخــاف يف القــراءة
ومصدّريــن ذلــك بلفظــة :قُ ـرِئ ،أو ِقُــرأت ،ونحــو ذلــك،99
ومــن األمثلــة املبينــة لهــذا النــوع الــذي ذكــره املؤلــف نجــد
َ َّ
َ ََ َ ْ
ــدت
اليــن عق
يف مــادة ‘عقــد’ عنــد قولــه تعــاىل:
(و ِ
َْ ُ ُ
أي َمانك ْم)100قــال املصنف”:و(عاق ـ َدتْ أميانُكم)وقــرئ:
( َع َّقــدت) بالتشــديد”  .101ويف مــادة ‘عجــم’ عنــد قولــه
َ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ ُ ُ
ـه أَأَ ْع َ
ـي َو َع َر ٌّ
جـ ِ ٌّ
ب)102يقــول:
تعــاىل( :لــول فصلــت آياتـ
ِ
”يُقــرأ (أأعجمــي) بهمزتــنُ ،ويقــرأ (آعجمــي) بهمــزة واحــدة
بعدهــا همــزة خفيفــة تشــبه األلــف”.103
وبالتأمــل يف هــذه األمثلــة نالحــظ أنهــا غــر منســوبة
ألحــد مــن الق ـ ّراء وأنهــا تحــوي املتواتــر والشــاذ .104ويتضــح
مــن تتبــع بعــض القــراءات الغــر منســوبة ألصحابهــا يتبــن
أن مــن بــن أســباب عــدم نســبة القــراءة ألصحابهــا االختصــار
وعــدم التكــرار ،خاصــة يف املعاجــم؛ ألن الهــدف مــن وضــع
املعجــم ،بعــد جمــع اللغــة ،هــو إظهــار املعــاين والــدالالت
يف هــذه القــراءات ،وليــس تتبــع تلــك القــراءات ،وهــذا مــا
جعــل األزهــري يتغــاىض عــن إســناد بعــض القــراءات وإن
كانــت قليلــة يف معجمــه.
املطبــب الثــاين :املنهــج العــام يف عــرض القــراءات
القرآنيــة عنــد األزهــري.
لقــد اعتمــد األزهــري منهجــا عامــا ســار عــى نهجــه يف
مــا أورد مــن قــراءات وغريهــا ،ســأجمله يف النقــط التاليــة:
أ  -أنــه يذكــر كل قــراءة يف مكانهــا عــى حســب أبــواب
معجمــه وهــو الغالــب ،وقــد يجمــع مــا يف الكلمــة مــن وجــوه
يف املوضــع الــذي وردت فيــه مــن القــرآن الكريــم ،ويذكــر
اآليــات جميعهــا إذا وجــدت فيهــا ألفاظــا متشــابهة ،واألمثلــة

 بيذهت همجعم يف ةينآرقلا تاءارقلاب داهشتسالا يف يرهزألا روصنم يبأ دمحأ جهنم

يف هذا كثرية ،بل تكاد تكون الغالبة يف كل استشهاداته،
فنجــده مثــا يف مــادة ‘عجــب’ يــورد آيتــن مــن القــرآن الكريــم
حوتــا كلمــة مــن هــذا البــاب ،بــاب (ع ج ب) وهــا قولــه
َ ْ
َّ
َ َ
ـل َعجبْـ َ
ـت َو ي ِ ْســخ ُرون) 105وقولــه تعــاىل( :إِن
تعــاىل( :بـ
ِ
َ َ َ َ
ُ
َ
ٌ
ٌ 106
ْ
هــذا لــيء عجــاب) .
فذكــر اآليتــن الكرميتــن يف بــاب واحــد ،مــع ذكــره
القــراءات املختلفــة فيهــا .107ورمبــا ذكــر ثــاث آيــات أو أكــر
عــى حســب ورود القــراءات املختلــف فيهــا واملوجــودة
يف البــاب.
ب  -وقــد يعيــد اآليــة الكرميــة أكــر مــن مــرة إذا وجــدت
فيهــا عــدة قــراءات لبعــض كلامتهــا؛ فقــد أعــاد اآليــة الكرميــة
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ
ك ُم ْرض َعـة َع َّمــا أَ ْر َض َعـ ْ
ـت َوتَ َضـ ُ
ـع
(يــوم ترونهــا تذهــل
ِ ٍ
َّ َ ُ َ
ُ ُّ َ
َََْ ََ
َْ
ـا َرى َو َمــا ُهــمْ
َ
ـل حلهــا وتــرى انلــاس سـ
كذ ِ
ات ح َـ ٍ
ُ َ
َ
ٌ
ـا َرى َول َّ َ َ َ
ـديد) 108مرتــن ،يف باب
بِسـ
الل َّ شـ ِ
كن عــذاب ِ
ِ
بي اختالف القراءات القرآنية
’سكر’ ويف باب ’رأى’ حيث ّ
يف كل مــن كلمــة (تــرى) و(ســكارى)؛ أمــا األوىل فذكــر أنهــا
قــرأت بضــم التــاء وفتحهــا ،109وأمــا الثانيــة فــأورد أنهــا قــرأت
(سـ ْك َرى) بفتــح الســن وتســكني الــكاف مــع حــذف األلــف،
َ
110
(سـكَا َرى) بضــم ففتــح .
و ُ
ج  -من منهجه كذلك أنه يبني إجامع القراء عىل قراءة
مــا ،ثــم يبــن مــا يتوجــب عليهــا مــن معــان ودالالت ،و بيــان
ذلــك :قولــه يف مــادة ’عثــا’ ”:القــراء كلهــم قــرءوه وال ت َعثــوا
بفتح التاء من َع ِثى يَ ْعثى ُعثُ ّوا وهو أش ّد الفساد” 111وذلك
َْْ ُْ
يف قولــه تعــاىلْ َ ْ َ َ َ :
ـد َ
ين) 112وكذا
(ول تعثوا ِف الر ِض مف ِسـ ِ
ـم فَم َ
وب ُهـ ْ
َ َ َّ ْ َ َ َ ُ ْ
نهــا َر ُك ُ
ـم َو ِمنهــا
عنــد قولــه تعــاىل( :وذللناهــا لهـ ِ
ُ َ
يَأكلــون) 113حيــث قــال” :اجتمــع القـ ّراء عــى فتــح الــراء ألن
بي
املعنى فمنها يركبون  ”114فاألزهري يف هذين املثالني ّ
أن القــراءة مجمــع عليهــا عنــد كل القــراء .فتكــون عنــد ذلــك
القــراء ُة صحيحـ ًة أو متواتــرة أو ســباعية.
يبي إجامع
د  -ومن منهجه كذلك يف هذا الباب أنه ّ
القـ ّراء يف كلمــة مــا و يســتثني بعضهــم؛ كــا فعــل يف قولــه
َ َ َ ْ
َ
ـل أَ ْنتُـ ْ
ـم ُم َّط ِل ُعــون) ،115فذكــر أن”:القـ ّراء
تعــاىل( :قــال هـ
كلهــم عــى هــذه القــراءة ،إال مــا رواه حســن الج ْعفــي عــن
أيب عمــرو أنــه قــرأ هــل أنتــم ُمطْلِعونِ -ســاكنة الطــاء مكســورة
النــون” ،116وكــذا قولــه ”:وال ُق ـ َّراء كلهــم قــرءوا :أيَّهــا ،ويأَيهــا

ـاس ،وأيهــا املؤ ِمنــون ،إال ابــن عا مــر فإنــه يقــول :أيُّ ـ ُه
النـ ُ
117
املؤ ِمنــون” بضــم الهــاء.
هـــ  -ال عجــب أن ال نجــد مــا هــو دارج عنــد علــاء
القــراءات مــن لفــظ الســبعة أو العــرة أو األربعــة عــر أو
األخوان ،أو الشيخان ،وغري ذلك ،ألن أبا منصور ُوجد قبل
أن تســتقر هــذه األلفــاظ عنــد علــاء القــراءات.
وجمــع األزهــري يف هــذا الكتــاب مــادة وفــرة مــن أقــوال
وآراء علــاء اللغــة والتفســر والفقــه قبلــه يف تعليــل بعــض
القــراءات القرآنيــة ،مــع املوازنــة بينهــا عنــد االختــاف.
ز  -ال يكتفــي بنقــل القــراءات ،ولكنــه بناقــش مــا ك ــان
ق ــابالً للنقــاش ،كأن يختلــف الصحابــة أو التابعــن يف قــراءة
جــح مــا يــراه صحيح ـاً
مــن القــراءات ،فينقــل اختالفهــم ،وير ّ
باألدلــة ،ويَ ْكـ ُـرُ هــذا يف كل معجمــه .و قــد يختــار قــراءة عــى
قــراءة؛ لكونهــا أســلم أو أصــح أو أجــود إعراب ـاً ،ومثــال ذلــك:
َ َ
ــذا ُك َّنــا ع َظ ً
امــا
ِ
يف مــادة ’نخــر’ عنــد قولــه تعــاىل( :أئِ
َ
ًَ
ــرة) ،118قــال املصنــف ”:وقــرئ نخــرة ...وناخــرة أجــود
اخ
ن ِ
ََّ
الوجهــن”،119ويف مــادة ’جمــل’ عنــد قولــه تعاىل(:كأنــه
ٌ ْ
ِجــاالت ُصفــر) ،120قــال األزهــري" :وروى عــن عمــر بــن
يل".
الخطــاب أنــه قــرأِ ( :جــاالت) .وهــو أحــب إ َّ
ففــي هذبــن املثالــن فاضــل األزهــري بــن القراءتــن
وجعــل أحداهــا أفضــل م ــن األخــرى ،إال أن هــذا التفاضــل
مل يكــن عــى هــوى متبــع أو عــن عــدم درايــة منــه وإمنــا
القيــاس عنــده يف تواترهــا وموافقتهــا ملصاحــف الصحابــة،
أو مصاحــف بعضهــم ،ويف جودتهــا مــن الناحيــة اللغويــة
واإلعرابيــة.
يبي ،يف بعض األحيان،
ح  -ومن منهجه يف هذا أنه ّ
نــوع القــراءة ،ســواء أصحيحــة كانــت أو شــاذة ،ويبــدي رأيــه
يف بعــض األحيــان عنهــا ،مــن ذلــك قولــه" :وروي عــن عبــد
اللــه بــن مســعود أنــه قــرأ قــول اللــه جـ ّـل وعـ ّز (وإنــا جلميــع
والســاح...
حــادرون) ،121بالــدال وقــال ُمــؤدون بال ُك ـ َراع
ِّ
والقراءة بالذال حا ِذرون ال غري والدَّال شاذَّة ٌ ال يجوز عندي
القــراءة بهــا ،122وكــذا عندمــا ذكــر قولــه تعــاىلَ :
(وال َت ْط ُ
ــر ِد
َّ َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ ِّ ُ ُ َ ْ ُ
ـدون َوج َهه)
ـي ي ِريـ
ِ
اليــن يدعــون ربهــم بِالغــدا ِة والعـ ِ
123
 ،قال األزهري“ :وهي قراءة جميع القراء ،إال ما روى عن
ابــن عامــر فإنــه قــرأه بالغــدوة ،وهــي شــاذة”.124
جملة كرياال
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ـن أن القــراءة بالــدال املهملــة ،حــادرون ،شــاذة
فبـ ّ
وال يجــوز القــراءة بهــا .وأن قــراءة ابــن عامــر بالغــدوة بضــم
الغــن وتســكني الــدال قــراءة شــاذة كذالــك؛ فــا يكتفــي
بنقــل القــراءات ،ولكنــه بناقــش مــا كان قاب ـاً للنقــاش ،كأن
يختلف الصحابة أو التابعني يف قراءة من القراءات ،فينقل
ـر هــذا يف
جــح مــا يــراه صحيح ـاً باألدلــة ،ويَ ْكـ ُ ُ
اختالفهــم ،وير ّ
كل معجمــه.

املطلب الثالث :منهجه يف االستشهاد بالقراءات وذكره
الدالالت:

يف البداية أشــر إىل أن املصنف التزم بتبيان دالالت
معظــم القــراءات التــي أوردهــا إال نــزرا قليــا مبثوثــة هنــا
وهنــاك مــن معجمــه ،كــا أنــه مل يلتــزم يف رشحــه للقــراءات
القرآنيــة وذكــره دالالتهــا ومعانيهــا نهج ـاً واحــدا ً ،فــكان يوجــز
أحيانــا ،نحــو قولــه” :مــن قرأهــا (شَ ـ َع َف َها َ ُحبـاًّ) فمعنــاه تيمهــا
ومــن قرأهــا( :شَ ـ َغ َف َهاَ) قــال :أصــاب شــغافها.125
وأحيانا يتوسط يف رشحه مستوفياً املعنى دون إيجاز
مخــل ،أو إســهاب ممــل ،مــن ذلــك قولــه“ :اإلجــاع :اإلحــكام
والعزميــة عــى الــيء ،تقول:أجمعــت الخــروج وأجمعــت
(فامج ُعــوا َ
َ
كيدكــم) فمعنــاه ال
عــى الخــروج ومــن قــرأ:
126
تدعــوا مــن كيدكــم شــيئا إال جئتــم بــه  .وأحيانـاً يســهب يف
رشحــه ،ويســتطرد يف ذلــك إىل ذك ــر تفســر اآليــة ،وســبب
نزولهــا ،وأحاديــث الســلف فيهــا .وذكــر إعرابهــا ومستشــهدا
كذالك ببعض األشــعار أو األحاديث النبوية الرشيفة حتى
ال يترسب امللل إىل قارئه .من ذلك عند استشهاده بقوله
ـد ْد ب َســبَ َ َّ َ ُ َّ ْ َ ْ
َ َْ ْ ُ
فس
ب إِل الســما ِء ثم ِلَقطــع)ّ 127
ٍ
تعــاىل( :فليمـ ِ
ـرون عــى أ ّن تأويــل قولــه (ثم
هــذه اآليــة بقولــه ”:أجمــع املفـ ّ
َ ْ
ح يزيــد يف بيانــه
ـاج إىل رش ٍ
يلقطــع) ثــم ليختنــق وهــو محتـ ٌ
واملعنــى واللــه أعل ـ ُم مــن كان يظ ـ ُّن مــن الك ّفــار أ ّن اللــه ال
ت غيظاً...
ينص محمدا ً حتّى يُظْهره عىل املِلل كلّها فلي ُم ْ
ُ
كل
املختنق إىل َسقْف بيته وسام ُء ِّ
والسبب الحبل يشدُّه
ُ
َّ
ُ َّ ْ ْ
ْ
َ
ـم لَقطــع) أي ليمـ َّد الحبــل مشــدودا ً عــى
يش ٍء ســقفُه (ثـ
ْسه َخ ْنقا”.128
َحلْقه م ّدا ً شديدا ً يوتِّره حتَّى يقطع حيات َه ونَف َ
نالحظ أن املصنف أورد تفسري هذه اآلية وبني رشحها
بي آنفا.
ألنها تحتاج إىل بعض الرشح كام ّ
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وميكــن إ جــال منهــج استشــهاده بالقــراءات وذكــر
دالالتهــا فيــا يــي:
أ  -قــد يســوق املصنــف املعنــى ثــم يــأيت باآليــة ويذكــر
بعدهــا القــراءة القرآنيــة شــاهدا عــى ذلــك املعنــى أو غــره،
وهــذا املنهــج هــو األكــر ورودا يف استشــهاداته القرآنيــة،
واألمثلــة عــى ذلــك كثــرة:
مــن ذلــك مــا جــاء يف مــادة (عــز) قــال األزهــري:
"العزيــز مــن صفــات اللــه جـ ّـل وع ـ ّز وأســائه الحســنى عــز
العزيــز مــن صفــات اللــه جـ ّـل وع ـ ّز وأســائه الحســنى وقــال
ـري العزيــز يف صفــة اللــه تعــاىل املمتنــع
أبــو إســحاق بــن الـ ّ
كل
ـوي الغالــب عــى ّ
فــا يغلبــه يشء وقــال غــره هــو القـ ّ
يشء وقيــل هــو الــذي ليــس كمثلــه يشء ،وقــال اللــه جــل
وعــزَ :
(وعـ َّ
خلطــاب) 129معنــاه غلبنــي .وقــرأ بعضهــم
ـز ِن يف ا ِ
ّ
(واعزين يف ا ِ َ
ــاب) أي غالبنــي.130
خلط ِ
ِ
فقــد بــدأ بذكــر معنــى عــز يف كالم العــرب ،حيــث ذكــر
أن العزيــز مــن أســاء اللــه تعــاىل واستشــهد باآليــة الكرميــة
عــى ذلــك ثــم أىت بالشــاهد مــن القــراءة القرآنيــة ليبــن وجــه
االختــاف يف القراءتــن بــن عـ ّزين وعــازّين بألــف و بدونهــا.
ب  -أحيانــا يــأيت بالشــاهد مــن القــرآن ،ثــم يذكــر بعــده
القــراءة القرآنيــة أو كل القــراءات الــواردة ثــم يذكــر املعنــى:
َْ َ ََ
كقولــه يف مــادة (شــعف)”:قال اللــه جـ ّـل وعـ ّز( :قد شــغف َها
َ
ُ ًّ َّ َ َ َ َ
ني)131وقــد قــرئ الحــرف
ناهــا ِف َضــا ٍل ُم ِب
حبــا ِإنــا ل
ٍ
َ َ َ َ َ ُ ًّ
بالعــن والغــن” ثــم قال”:ومــن قرأهــا (شــعفها حبا) فمعناه
َ ََ َ
تيمهــا ومــن قرأهــا( :شــغف َها) قــال :أصــاب ش ـغَافَها”.132
وعــى ذلــك املنهــج قولــه يف مــادة (ظعــن) قــال اللــه ع ـ َّز
َْ َ ْ ُ ْ ََ َْ َ َ ُ
ام ِتك ْم)133وقــرئ( :يــوم
وجـ َّـل( :يــوم ظع ِنكــم ويــوم ِإق
ظعنكــم) والظَ ْعــن :ســر الباديــة ل ُن ْجعــة أو حضــور مــاء أو
طلــب َم ْرتَــع أو ت ّحــول مــن مــاء إىل مــاء أو مــن بلــد إىل بلــد.
وقــد ظعنــوا يظعنــون.134
يف هــذه األمثلــة الســابقة نالحــظ أن املصنــف بــدأ
بذكــر اآليــة الكرميــة وأتبعهــا بالقــراءات الــواردة فيــه ،ليقــوم
ـن
ويف األخــر بــرح كل قــراءة مــن القــراءات املختلفــة ويبـ ّ
دالالتهــا.
ج  -وقــد يــأيت باآليــة ويتبعهــا مبعنــى جديــد مل يســبق
ذكــره مــن قبــل ثــم يذكــر القــراءة القرآنيــة :وذلــك مثــل قوله يف

 بيذهت همجعم يف ةينآرقلا تاءارقلاب داهشتسالا يف يرهزألا روصنم يبأ دمحأ جهنم

َ ْ َ َ ُ
ك ْ
ــم َ ْ
ش ٌء
مــادة (عقــب) ”:وقــال اللــه جـ ّـل وعـ ّز( :وإِن فات
َ َ
ُ ْ َ ْ ُ َّ
م ْ
ــن أَ ْز َ
ــار ف َعاقبْتُ ْم)135هكــذا قرأهــا
ف
ك
ال
ل
إ
ــم
ك
اج
و
ِ
ِ
ِ
ِ
مــروق وفرسهــا :فغ ِنمتُــم ،وقرأهــا ُحميد(:فعقَّبتــم) وهــو
مبعنــى عاقبتم”.136كذلــك قولــه يف مــادة ’بدع’ضــض”:
َْ
َ
ُ َّ َ َ
ات َوال ْر ِض) 137أي
وقــول اللــه جـ ّـل وع ـ ّز( :ب ِديــع الســماو ِ
خالقهــا .وبديــع مــن أســاء اللــه وهــو البديــع األ َّول قبــل كل
شئ ويجوز أن يكون من بَدَع ال َخلْق أي بدأه ،ويجوز أن يكون
َ
(بديع الســموات واألرض) بالنصب
مبعنى ُم ْبدع...وقرئ
عــى وجــه التعجــب ملــا قــال املرشكــون ،عــى معنــى ب ْدعـاً
مــا قلتــم وبديعـاً اخرتقتــم ،فنصبــه عــى التعجــب.138
ففــي هــذه األمثلــة بــدأ بآيــة كرميــة ثــم ذكــر بعدهــا معنــى
جديــدا مل يــر إليــه مــن قبــل ليذكــر بعــد ذلــك القــراءات
القرآنيــة املوجــودة يف اآليــة الســابقة.
د -قد يعلق عىل الشاهد من القراءات القرآنية رصفيا
ـم ف َ
أو نحويــا ،مــن ذلــك يف مــادة ’عــاش’ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ
يها
(وجعلنــا لكـ ِ
َ
َم َعايِش)139يقول املصنف ”:فيحتمل أن يكون :ما يعيشون
صلة إىل ما يعيشون به ،قال ذلك أبو
به وميكن أن يكون ال ُو ْ
إســحاق ،قــال :وأكــر القــراء عــى تــرك الهمــز يف معايــش،إال
مــا ُروى عــن نافــع أنــه همزهــا ،والنحويّــون عــى أن همزهــا
خطــأ ،وذكــروا أن الهمــزة إمنــا تكــون يف هــذه اليــاء ،إذا كانــت
زائدة ،نحو صحيفة وصحائف ،فأ ّما معايش فمن العيش،
الياء أصلية”.140
بعــد إ يــراده قــراء َة نا فــع وهــي همــز معا يــش ،علّــق
املصنــف عليهــا بذكــر قــول النحويــن أن همزهــا خطــأ؛ ألن
الهمــزة إذا كانــت زائــدة فجمــع كلمتهــا تكــون همــزة كذلــك،
واملالحــظ أن نافــع مــن القــراء الســبعة ،ومــن ذكاء املصنــف
أنــه نســب هــذا التعليــق للنحويــن.
هـــ  -قــد يجــئ بالشــاهد لالستشــهاد عــى أمــر نحــوي
ومــن األمثلــة عــى ذلــك :ومثــال ذلــك قولــه ”:قرئ (فيســبوا
َ ُ ً
ــد ُّوا) بفتــح العــن وهــو هاهنــا يف معنــى جامعــة
اهلل ع
كأنــه قــال فيســبوا اللــه أعــداء و ( َع ـ ُد ّوا ً) منصــوب عــى
الحــال يف هــذا القــول .141وكذلــك قوله”:قــرئ قولــه تعــاىل:
ُ ْ
َ َ ً
ــة يَ ْ
ــل يه َّلليــن آمنــوا يف احليَــاة ُّ
ــوم
ادلنيــا خالِص
(ق
ِ
َ
142
ص ـةٌ)
ـراب (خالِ َ
القيام ِة) خالصــة بالضــم والفتــح ،وأ َّمــا إعـ ُ

فهــو عــى أنــه خــر بعــد خــر كــا تقــول َزيْ ـ ٌد َعاقــل لبيــب
املعنى ق ُْل ِه َي ثابت ٌة للذين آمنوا يف الحياة الدنيا خالص ٌة
صـةً) نصبــه عــى الحــال عــى أ َّن
يــوم القيامــة ومــن قــرأ (خَالِ َ
ُّ ْ
َ
(ف احلَيَــوة ِ ادلنيا) يف تأويل الحال كأنك
العامـ َـل يف قولــه ِ
ـت قــل هــي ثابت ـ ٌة للمؤمنــن مســتقرة يف الحيــاة الدنيــا
قلـ َ
143
خالصــة ً يــوم القيامــة .
و  -قد يجئ بالشاهد لالستشهاد عىل قضية رصفية:
َ َ ُ َْ ْ ُ َ ْ ُ
بق ي َطف
ومــن األمثلــة عــى ذلــك قولــه تعــاىل( :يكاد ال
ار ُه ْ
أب ْ َص َ
ــم) 144قــال األزهــري ”:و ُروى عــن الحســن أنــه قــرأ
(يَ ِخطِّـ ُـف) بكــر الخــاء ،وتشــديد الطــاء مــع الكــر .وقــال
بعضهــم( :يَ َخطِّـ ُـف) بفتــح الخــاء وكــر الطــاء وتشــديدها.
فمــن قــرأ( :يَ َخطِّـ ُـف) فاألصــل يَ ْختَ ِطـ ُـف ،فأُ ْد ِغ َمــت التــا ُء يف
ـت فَتْ َحـ ُة التــاء عــى الخــاء .ومــن قــرأ (يَ ِخطِّـ ُـف)
الطــاء ،وأُلْقيـ ْ
صيني.145
وسكون الطّاء ،وهذا قول البَ ْ
َس الخاء لسكونها ُ
ك َ
ز  -وقد يستشهد بالقراءة القرآنية عىل معنى مجازي
عــى ســبيل االتســاع كــا فعــل يف مــادة ‘حــرق’ عنــد قولــه
تعــاىل( :ثُــم ل ُن َح ِّرقَ َّنــه) 146حيــث ذكــر أنــه تقــرأ ك ــذلك ل َن ْح ُرقَنه
بالضــم ،فالقــراءة األوىل معناهــا لنحرقنــه مــرة بعــد مــرة ،وأمــا
القــراءة الثانيــة ف ــتأويلها لنربدنــه باملــرد.147
ح  -يف بعــض األحيــان يــأيت بالقــراءة القرآنيــة دليــا
عىل معنى فقهي ،ونلمس ذلك يف قضية غسل الرجلني
ُ
يف الوضــوء يف قولــه تعــاىلُ َ ْ َ :
وســك ْم
(وامســحوا بِ ُر ُء ِ
ََ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ
ـن) .148فبعدمــا ذك ــر القراءتــن -يف
وأرجلكــم إِل الكعبـ ِ
أرجلكــم بالخفــض والنصــب  -ورشحهــا ،انتــر لقضيــة
كالغســل ،ومــا
الغســل وبــن أن امل َْســح عــى هــذه القــراءة
ْ
يـ ّ
ســحاً
َســل أن امل َْســح عــى ال ِّرجــل لــو كان َم ْ
ـدل عــى أنــه غ ْ
كمســح الــرأس مل يَجــز تحديــده إىل الكعبــن،149
ْ
وهــذه املســألة الفقهيــة مبســوطة يف كتــب الفقــه
والتفســر وعلــوم القــرآن .150
ط  -قد يورد املعنى التفسريي للشاهد من القراءات
القرآنيــة ،كــا فعــل يف مــادة ‘عــر’ عنــد قولــه تعــاىل:
َُ ُ
ُ َ
َْ
ــاث َّ ُ
ــرون) 151قبــل ذكــره
( ِفيــ ِه يغ
انلــاس َو ِفيــ ِه يع ِ
القــراءات قــال“ :قــال أكــر املفرسيــن :أي يعــرون األعنــاب
َ َ
والزيت” ،152ويف مادة ‘دك’ عند قوله تعىل“ :قوله( :ف ِإذا
َ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ِّ ّ ً
ـد َرب َحقــا) .153ذكــر
جــاء وعــد رب جعلــه دكء وكن وعـ
جملة كرياال
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أن املفرسيــن أن معنــى دكّاء ســاخ يف األرض فهــو يذهــب
حتــى اآلن.154
من املثالني يتضح أن املصنف استعان باملفرسين و
بكتبهــم يف بعــض مــا ذهــب إليــه يف رشح القــراءات القرآنيــة
وهــذا يــدل مــن جهــة أو مــن أخــرى مــدى ارتبــاط املعنــى
املعجمــي للقــراءة باملعنــى التفســري لهــا.

وهكــذا فلــم يخـ ُـل شــاهد مــن القــراءات القرآنيــة أورده
املصنــف مــن فائــدة لغويــة أو نحويــة أو فقهيــة أو تفســرية
وغــر ذلــك ،فتــارة نجــده اللغــوي املحنــك وتــارة الفقيــه
امللهــم وحينــا املفــر العظيــم ،وهــذا يــدل عــى مثانــة علــم
هــذا الرجــل وثبــات قدمــه ورســوخها يف هــذه املجــاالت.

املصادر واملراجع
املخزومــي و د .إبراهيــم الســامرايئ -لبنــان  -بــروت – مؤسســة
اإلعالمــي للمطبوعــات -ط1988/1408 -1:م.

القرآن الكريم

1 )1ابــن الجــزري* النــر س القــراءات العــر -لبنــان -بــروت– دار
الكتــب العلميــة– د.ط -د.ت.
 * 2 )2منجــد املقرئــن ومرشــد الطالبــن -لبنــان -بــروت -دار الكتــب
العلمية– د.ط -د.ت.
3 )3ابن محمد عبد العظيم الزرقاين -مناهل العرفان يف علوم القرآن-
لبنان -بريوت -دار الكتاب العريب -ط1415 -1:هـ1995/م.
4 )4أبــو جعفــر أحمــد بــن خلــف األنصــاري -اإلقنــاع يف القــراءات
الســبع -تحقيــق وتعليــق :أحمــد فريــد املزيــدي  -دار الكتــب
العلميــة -بــروت -لبنــان -ط1419 - 1:هــ1999/م.
5 )5أيب شــيبة الكــويف -املصنــف يف األحاد يــث واآلثــار -ضبــط
وتعليــق :ســعيد اللحــام -لبنــان  -بــروت -دار الفكــر  -د.ط -د.ت.
6 )6أحمــد الدمياطــي -إتحــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة
عــر -تحقيــق :أنــس مهــرة -دار الكتــب العلميــة  -بــروت -لبنــان-
ط1419- 1/هــ1999/م.
7 )7األزهــري -تهذيــب اللغــة  -تحقيــق :عبــد الســام هــارون و محمــد
عيل النجار -مرص -القاهرة– املؤسسة املرصية العامة للتأليف
والنرش– ط1384 -1:هـ 1964/م.
8 )8الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي -العــن -تحقيــق :د .مهــدي

9 )9السيوطي -رشح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع – تحقيق:
أ.د .محمد إبراهيم الحفناوي -مرص -دار السالم للطباعة والنرش
والتوزيع والرتجمة – ط1426 - 1:هـ2005/م.
1010عبد الفتاح القايض -البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة
مــن طريقــي الشــاطبية والــدري -اململكــة العربيــة الســعودية-
الريــاض -مكتبــة أنــس بــن مالــك -ط1423 -1هــ2002/م.
1111د.عبــد اللــه الخطيــب -معجــم القــراءات -ســوريا -دمشــق – دار
ســعد الديــن للطباعــة للنــر والتوزيــع– ط 1422 -1:هــ2002 /م.
1212محمــد الحســن اآلمــدي -املســح يف وضــوء الرســول (صــى
اللــه عليــه وآلــه) دراســات مقارنــة بــن املذاهــب اإلســامية-
دار املصطفــى (صــى اللــه عليــه وآلــه) ألحيــاء الــراث  -ط1:
1420هــ1999/م.
1313محمــد بــن إدريــس الشــافعي -األم– لبنــان -بــروت -دار الفكــر
للطباعــة والنــر والتوزيع-ط1403-2:هــ1983/م.
1414محمــد بــن جريــر الطــري -جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن -تحقيــق:
أحمــد محمــد شــاكر -لبنــان -بــروت – مؤسســة الرســالة– ط-1:
 1420هـ2000 /م.

الهوامش
1

ينظر:ابــن خلــكان ،وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،تحقيــق:
إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،لبنان ،ط1390 ،1:هـ،1971/
د.ت،ج،4:ص .335:ويا قــوت الحمــوي ،معجــم البلــدان،
دار صــادر ،بــروت ،لبنــان ،ط1316 ،2:هــ1895م ،ج،5:
ص .397/396:وابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة ،دار املعــارف،
بــروت ،لبنــان ،ط2،1426:هــ1995م،ج ،11:ص.159/149:

124

وتاج الدين السبكني ،طبقات الشافعية الكربى ،تحقيق :محمود
الطناحــى وعبــد الفتــاح الحلــو ،مطبعــة عيــى البــايب الحلبــن
القاهــرة ،مــر ،ط1384 -1:هــ1965/م ،ج،3:ج .63:وبــن عبــد
اللــه واســيني ،أهميــة القــراءات القرآنيــة يف املعاجــم ،تهذيــب
اللغة لألزهري أمنوذجا ،مجلة الدراسات القرآنية ،جامعة محمد
بــن ســعود اإلســامية ،اململكــة العربيــة الســعودية ،العــدد،9:

 بيذهت همجعم يف ةينآرقلا تاءارقلاب داهشتسالا يف يرهزألا روصنم يبأ دمحأ جهنم

 ،1432ص138/134:

 22األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،9 :ص271:

2

األزهــري ،تهذيــب اللغــة ،تحقيــق :عبــد الســام هــارون ومحمــد
عــي النجــار ،املؤسســة املرصيــة العامــة للتأليــف ،القاهــرة،
مــر،ط1964-1:م،ج ،1:ص.16/5:

 24ابــن الجــزري ،منجــد املقرئــن ومرشــد الطالبــن ،لبنــان ،بــروت،
دار الكتــب العلميــة ،د.ط ،د.ت ،ص3:

٤

هراة ،بالفتح ،مدينة عظيمة مشهورة ،من أمهات مدن خراسان،
يقــول ياقــوت الحمــوي ،ونســب إليهــا خلــق مــن األمئــة والعلــاء،
منهــم الحســن بــن إدريــس بــن املبــارك أحــد مشــهوري املحدثــن
بهــراة وكان مــن الثقــات .ينظــر :ياقــوت الحمــوي ،معجــم البلــدان،
ج ،5:ص.397/396:

- 26عبــد الفتــاح القايض،البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــر
املتواتــرة مــن طريقــي الشــاطبية والدري،الســعودية ،الريــاض،
مكتبــة أنــس بــن مالــك ،ط ،2002 ،1ص. 5:

3

املصدر نفسه -ج -1:ص.5:

5

ينظــر :تــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبيك ،طبقــات الشــافعية
الكــرى ،ج - 3:ص.63:

7

ينظر:ابــن األثري،الكامــل يف التاريــخ ،ج ،8:ص .147:وابــن كثــر،
البدايــة والنهايــة ،ج،11:ص .159/149:واألزهــري ،تهذيــب
اللغــة ،تقديــم :أحمــد عبــد الرحمــن مخيمــر ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،لبنــان ،ط2004-1:م،ج ،1:ص.5:

6

ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،4:ص.335:

8

()ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،4:ص.335:

9

األزهري -تهذيب اللغة – ج -1:ص.7 :

 10ينظر :تهذيب اللغة ،األزهري ،تقديم عبد السالم هارون ،ج،1:
ص.15/13 :
 11ينظــر :عبــد الحــي بــن أحمــد الحنبــي ،شــذرات الذهــب ،تحقيــق:
عبــد القــادر األرنــؤوط ومحمــد األرنــؤوط ،دار بــن كثــر ،دمشــق،
ســوريا ،ط1406 ،1:هــ،1985/ج ،3:ص .72:والذهبــي ،ســر
أعــام النبــاء ،ج ،16 :ص.316:
 12األزهري -تهذيب اللغة ،ج ،1:ص.54 :
 13املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.17 :

 14األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،1:ص.56 :

 15ابــن منظور،لســان العــرب ،لبنــان ،بــروت ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،ط1408 -1 :ه ـ 1988 /م،ج،1 :ص.11 :
 16املصدر نفسه ،ج 1:ص.8/7:

 17األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،1:ص.385:

 18ينظــر :ديزيــرة سقال،نشــأة املعا جــم العربيــة وتطورها(معا جــم
املعــاين -معاجــم األلفــاظ) ،لبنان،بــروت ،دار الصداقــة العربيــة
للنــر والتوزيــع،ط1995-:م-ص.37:
 19األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،1:ص.35 :

 20أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة،ج ،5 :ص.79/78 :
 21سورة القيامة ،اآلية17 :

 23ابن منظور ،لسان العرب،ج ،1:ص129 :

 25القســطالين ،لطا ئــف اإلشــارات لفنــون القــراءات ،تحقيــق:
عا مــر الســيد،مرص ،القا هــرة ،،لجنــة إحيــاء ا لــراث ،د .ط-
1392هــ1971/م ،ج ،1:ص.170 :

- 27محمد عبد العظيم الزر قاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن،
لبنــان ،بــروت ،دار الكتــاب العــريب ،ط1415 ،1:هــ1995/م ،ج:
 ،1ص.336 :
 28ينظــر :خــر الد يــن ســيب -القــراءات القرآنية-نشــأتها-
أقســامها،حجيتها ،الجزا ئــر ،دار الخلدونيــة للنــر والتوز يــع،
ط1425 -1 :هــ 2005 /م ،ص.20 /15 :
 29الزركيش،الربهان يف علوم القرآن ،ج -1:ص.318 :

 30أحمــد محمــود الحســيان ،القــول الســديد يف مقد مــات
علــم القــراءات وفــن التجويد ،مــر ،القا هــرة ،دار البيــان
العريب،ط1،1425 :هــ2004 /م،ص. 29 :
 31املصدر السابق ،ص.31 :

 32ابن الجزري ،النرش يف القراءات العرش ،ج ،1 :ص.22:

 33ابــن الجــزري ،رشح طيبــة النــر يف القــراءات العــر ،ضبــط
وتعليــق :أنــس مهــرة ،لبنــان ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة ،ط،2:
1420هــ 2000/م ،ص.7 :
 34ينظر :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ،1 :ص ،327:وعبد
الرحمــن الســيوطي ،اإلتقــان غــي علــوم القــرآن،ج -1:ص98 :
 35الطاهر بن عاشور،تفسري التحرير والتنوير ،تونس ،الدرة التونسية
للنــر،ط1405 ،1:هــ1984/م ،ج ،1 :ص.48 :
 36القرطبــي ،الجامــع ألحــكام القــرآن ،ج ،14:ص ،291 :وينظــر:
الزركــي ،الربهــان يف علــوم القــرآن ،ج ،1:ص. 339:
 37املصدر نفسه ،ج،1:ص.47:

 38جرجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية ،مرص ،القاهرة ،مؤسسة
دار الهــال،ط،1:د.ت ،ج ،1:ص46:

- 39ينظر:أبــو عمــر الــداين ،األحــرف الســبعة للقــراءات ،تحقيــق :عبد
املهيمــن طحــان ،الســعودية،جدة ،دار املنــارة للنــر والتوزيــع،
ط1418 -1:هـ1997/م،ص .49-48-47 :والزركيش ،الربهان يف
علــوم القــرآن،ج -1:ص .224:وابــن الجــزري ،النــر يف القــراءات
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العــر ،ج ،1:ص50/49:

 40الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن،ج ،1 :ص.224 :
 41املصدر نفسه ،الجزء والصفحة.
 42سورة يوسف من اآلية.110 :

 43ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،9 :ص.275 :
 44سورة إبراهيم من اآلية.46 :

 45محمــد عبــد العظيــم ا لــزر قــاين ،منا هــل العرفــان يف علــوم
القــرآن،ج ،1 :ص.86-85 :

- 46ابن الجزري ،النرش يف القراءات العرش ،ج ،1:ص.51 :
 47ينظر :األزهري ،تهذيب اللغة ،ج - 1 :ص18 :
 48املصدر نفسه ،ج ،1 :ص.4/3 :
 49سورة البقرة ،اآلية.60 :

 50األزهري ،تهذيب اللغة ،ج 3 :ص.150 :
 51سورة النساء اآلية.04 :

 52األزهري ،تهذيب اللغة ،ج 8 :ص.356 :
 53املصدر نفسه ،ج 6 :ص.13 :

 54ينظــر :ابــن الجــزري ،النــر يف القــراءات العــر ،لبنــان ،بــروت،
دار الكتــب العلميــة ،د.ط ،د.ت ،ج ،1 :ص.197 :
 55سورة التوبة ،اآلية.90 :

 56األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،2:ص.306 :

 57هــؤالء القــراء الســبع هــم :عبــد اللــه بــن عامــر اليحصبــي الشّ ــامي،
وعبــد اللــه بــن كثــر ال ـ َّداري املــي ،وعاصــم بــن أيب النجــود
األسدي الكويف ،وأبو عمرو بن العالء البرصي ،وحمزة بن حبيب
الزيات الكويف ،ونافع بن عبد الرحمن بن أيب نعيم املدين ،وأبو
الحســن عــي بــن حمــزة الكســايئ النحــوي الكــويف .
 58سورة األنفال ،اآلية.66 :
 59سورة الروم ،اآلية.54:

 60األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،1 :ص.482 :
 61سورة الصافات ،اآلية.12 :

 62األزهري ،تهذيب اللغة ،ج - 1 :ص.386:
 63سورة القدر ،اآلية.5 :

 64األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،2 :ص.168 :

- 65عبــد الفتــاح القــايض ،البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــر
املتواتــرة مــن طريقــي الشــاطبية ،م.ع.س ،الرياض-مكتبــة أنــس
بــن مالــك ،ط1،1423هــ ،ص.6 :
- 66هــؤالء القــراء الثالثــة هــم :يزيــد بــن القعقــاع املــدين (ت130هــ)
ويعقــوب بــن إســحاق الحرضمــي الكــويف (ت205هــ) وخلــف بــن
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هشــام البــزار (ت229هــ) .ينظــر :ابــن الجــزري ،منجــد املقرئــن
ومرشد الطالبني،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية،د.ط ،د.ت،
ص.48 :

 67سورة سبأ ،اآلية.19:

 68األزهري ،تهذيب اللغة ،ج - 2 :ص.246 :
 69سورة التوبة ،اآلية.90 :

 70األزهري ،تهذيب اللغة ،ج - 2 :ص.306 :
 71املصدر نفسه ،ج - 9 :ص.256 :
 72سورة املرسالت ،اآلية.11 :

 73مــن العلــاء مــن جعــل مــا فــوق الســابعة شــاذة ومنهــم مــن عــد
الشــاذ مــا فــوق العــرة .ينظــر :عبــد الرحمــن الســيوطي  -رشح
الكوكــب الســاطع نظــم جمــع الجوامــع -تحقيــق :أ.د .محمــد
إبراهيــم الحفنــاوي -مــر -دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع
والرتجمــة – ط1426 - 1:هــ2005/م -ج -1:ص.153/152 :

- 74وهــم :ابــن محيصــن محمــد بــن عبــد الرحمــن املــي .واليزيــدي
يحيــى ابــن املبــارك .والحســن البــري .واألعمــش ســليامن بــن
مهران ينظر :أحمد الدمياطي -إتحاف فضالء البرش يف القراءات
األربعــة عــر -تحقيــق :أنــس مهــرة -دار الكتــب العلميــة  -بــروت-
لبنــان -ط1419- 1/هــ1999/م -ص .10:و محمــد عبــد العظيــم
الزرقــاين -مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن -لبنــان -بــروت -دار
الكتــاب العــريب -ط1415 -1:هــ1995/م ج - 1:ص.288:
 75سورة العنكبوت -اآلية.20 :

 76األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،11 :ص.418 :
 77سورة طه ،اآلية.12:

 78األزهري ،تهذيب اللغة ،ج،14 :ص.48 :
 79سورة األنبياء ،اآلية.58:

 80األزهري،تهذيب اللغة ،ج،10 :ص.324 :
 81سورة املائدة ،اآلية6 :

 82ينظر :األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،1 :ص.324 :

 83محمد بن إدريس الشافعي ،لبنان ،بريوت ،دار الكتاب العريب،
ط1415 ،1:هــ1995/م ،ج ،1:ص.42 :
 84املصدر نفسه ،ج ،3 :ص.141 :

 85املصدر نفسه ،ج ،15 :ص449.:

 86ينظر:أحمــد بــن خلــف األنصــاري ،اإلقنــاع يف القــراءات الســبع-
تحقيــق وتعليــق :أحمــد فريــد املزيــدي ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،لبنــان ،ط1999 ،1:م ،ص.86:
 87األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،2 :ص.245 :
 88سورة هود ،اآلية95 :

 بيذهت همجعم يف ةينآرقلا تاءارقلاب داهشتسالا يف يرهزألا روصنم يبأ دمحأ جهنم

 89األزهري ،تهذيب اللغة ،ج،3 :ص.293 :

 123سورة األنعام اآلية.52 :

 91األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،3 :ص..376 :

 125املصدر نفسه ،ج ،1:ص.438:

 93األزهري،تهذيب اللغة،ج ،2 :ص245:

 127سورة الحج ،اآلية.15:

 95سورة الصافات ،-اآلية.94 :

 129سورة ص اآلية23 :

 90سورة الرحمن ،اآلية.76 :
 92سورة ص ،اآلية.84 :

 94سورة يونس ،اآلية.95 :

 124األزهري ،تهذيب اللغة ،ج 8:ص.170:
 126األزهري ،تهذيب اللغة،ج ،1:ص.397:
 128األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،3 :ص.129:

 96األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،13 :ص.149 :

 130األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،1 :ص82:

 98سورة طه ،اآلية.96 :

 132األزهري ،تهذيب اللغة ،ج،1 :ص.438 :

 97املصدر نفسه ،ج ،8 :ص.384 :

 131سورة يوسف ،اآلية .30

 99ينظــر عــى ســبيل املثــال :معــاين القــرآن للفــراء و كتــاب العــن
للفراهيــدي.

 134األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،2 :ص.300:

 101األزهري ،تهذيب اللغة ،ج -1:ص.198 :

 136األزهري ،تهذيب اللغة ،ج 1:ص275 :

 103األزهري ،تهذيب اللغة ،ج -1:ص.390 :

 138األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،2 :ص.242/241 :

 100سورة النساء ،اآلية .23

 102سورة فصلت ،اآلية.44 :

 133سورة النحل ،اآلية.80 :

 135سورة املمتحنة اآلية11 :
 137سورة البقرة -اآلية117 :

 104ينظر:عبــد اللــه الخطيــب ،معجــم القــراءات ،ســوريا ،دمشــق،
دار ســعد الد يــن للطبا عــة للنــر والتوز يــع،ط1422 ،1 :
هــ2002/م،ج،1:ص .297:وج ،2 :ص.173:

 141األزهري ،تهذيب اللغة ،ج،3 :ص.105 :

 106سورة ص ،اآلية .5

 143األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،7 :ص.137 :

 139سورة األعراف ،اآلية10 :

 140األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،3 :ص.60 :

 105سورة الصافات ،اآلية.12 :

 142سورة األعراف ،اآلية.32 :

 107ينظر :األزهري ،ج ،1:ص.186:

 144سورة البقرة ،اآلية.20 :

 109ينظر :األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،15:ص.325:

 146سورة طه ،اآلية .98

 111األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،3:ص.150:

 148سورة املائدة ،اآلية.6 :

 108سورة الحج ،اآلية.02 :

 110ينظر :املصدر نفسه ،ج ،10:ص.57:
 112سورة البقرة ،اآلية60 :
 113سورة يس ،اآلية.72 :

 114األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،10:ص.219:
 115سورة الصافات ،اآلية.54 :

 116األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،2:ص.169:
 117املصدر نفسه ،ج ،6:ص.496:
 118سورة النازعات ،اآلية.11 :

 119ينظر ،تهذيب اللغة ،ج ،7:ص.345:
 120سورة املرسالت ،اآلية.33 :
 121سورة الشعراء ،اآلية.56:

 145األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،7:ص.241 :
 147ينظر:األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،4:ص.44 :
 149ينظــر :األزهــري ،تهذيــب اللغــة ،ج ،1 :ص 324 :و ج ،4:ص:
.351
 150ينظــر عــى ســبيل املثــال :الطــري ،جا مــع البيــان يف تأو يــل
القــرآن،ج ،10 :ص .56 :ومحمــد الحســن اآلمــدي ،املســح
يف وضــوء الرســول (صــى اللــه عليــه وآلــه) دراســات مقارنــة بــن
املذاهــب اإلســامية ،ص.57 :
 151سورة يوسف ،اآلية.49 :

- 152األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،2 :ص.14 :
- 153سورة الكهف ،اآلية.98 :

- 154األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،5 :ص.58 :

 122األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،4:ص.409:
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منهج الإمام نافع فـي القراءة القر�آنية
 بروايتي ور�ش وقالون مقاربة ل�سانية �صوتيةالدكتورة  /راضية بن عريبة

قسم اللغة العربية وآدابها  -لسانيات تطبيقية ،جامعة حسيبة بن بوعيل  -الشلف ،الجزائر
radiabenariba@yahoo.fr

ّبري* يف مطلع منظومته

()1

م ـ ـ ـ ـ ــن نَظ ـ ـ ـ ـ ــم مق ـ ـ ـ ـ ــرا اإلم ـ ـ ـ ـ ــام الخاش ـ ـ ـ ـ ــع

إ ْذ كَان مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم

الثّب ـ ـ ـ ـ ــت في ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــد روى املقدـّ ـ ـ ـ ـ ــم

الص ـ ـ ـ ـ ــدر املعلّ ـ ـ ـ ـ ــم ال َعلَ ـ ـ ـ ـ ــم
والع ـ ـ ـ ـ ــامل ّ

عي ـ ــى ب ـ ــن مين ـ ــا وه ـ ــو قال ـ ــون األصـ ـ ـ ّم

و لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ي َو َر َد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيه أ نّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

دون املق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارئ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواه سن ّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

أثب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأ باملدين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ودَا َن بالتّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريف الدّراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

و الضّ َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـط واإلتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف ال ِّر َوايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي روى أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد

خص هذه األمة اإلسالمية
من نعم الله سبحانه وتعاىل أن ّ
نبي أرسل ،فهذا الكتاب معجزة خالدة
بخري كتاب أنزل وخري ّ
ال اعوجــاج فيهــا وال تناقــض ،مســتقيم يف لفظــه ومعنــاه،
السامء إىل البرشيّة جمعاء.
واضح يف داللته ،حمل رسالة ّ
فإنّــه تعــاىل تك ّفــل بحفظــه دون ســائر الكتــب ،ومل يــكل
ـر َوإنَّــا َ ُ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ِّ ْ َ
ل
حفظــه إلينــا قــال تعــاىلِ ﴿ :إنــا نــن نزلــا اذلكـ ِ
َ
َ ُ
ـص لــه مــن شــاء
لَافِظــون﴾( ،)2وملـّـا تكفــل ال ّرحمــن بــه خـ ّ
ُ
﴿ثـ َّ
ـم
مــن الربيّــة ،وأورثــه مــن شــاء مــن خليقتــه( )3قــال تعــاىل:
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ
اص َطفيْنَــا ِم ْن ِعبَا ِدنــا﴾( )4قاصدا
اليــن
كتــاب ِ
أورثنــا ال ِ
الصحابــة
الصــاة
والســام مــن ّ
بذلــك أ ّمــة محمــد عليــه ّ
ّ
()5
والتابعــن وتابعيهــم إىل يــوم القيامــة .
والســام بوســاطة جربيــل
وقــد تل ّقــاه عليــه ّ
الصــاة ّ
(َ ُ َّ َ )6
ُ َ ِّ ْ َ َ
َ
﴿وإِنــه َل
زنيــل رب العال ِمــن ()192
عليــه الســام ،
ِ
َ َ َ ّ ُّ ُ ْ َ
ََ َْ َ َ ُ َ
ُ
ـون ِمــنَ
نــزل بِـ ِه الــروح ال ِمــن ( )193ع قل ِبــك ِلكـ
َ َ ٍّ ُّ
ُْ
َ
َ
()7
ــن(. ﴾ )195
الم ِ
نذ ِريــن ()194بِ ِلس ٍ
ــان عــر ِب م ِب ٍ
وأقــام اللــه ســبحانه للقــرآن الكريــم أمئّــة ثقــاة ،بذلــوا
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ين نا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
أيب رؤ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ا ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ٍّ

عث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ورش ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل التّجو يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

أنفســهم يف إتقانــه وتل ّقــوه عــن النبـ ّـي –صــى اللــه عليــه
وســلم –حرفــا حرفــا،مل يهملــوا منــه حركــة أو ســكونا وال إثباتــا
وال حذفــا ،وال دخــل عليهــم يشء مــن الشــك أو الوهــم.
كــا ج ـ ّردت هــذه املصا حــف جميعهــا مــن ال ّنقــط
والشّ ــكل ليحتملّهــا مــا صـ ّـح نقلــه وثبتــت تالوتــه عــن ال ّنبـ ّـي-
صل الله عليه وسـلّم -فتج ّرد قوم للقراءة واألخْذ ،واعتنوا
ّ
بضبــط القــراءة أتـ ّم عنايــة حتّــى صــاروا يف ذلــك أمئّــة يُقتــدي
بهــم ،وي ْرحــل إليهــم ويؤ ّخــذ عنهــم ،أجمــع أهــل بلدهــم عــى
تلقّي قراءاتهم بالقبول ولو يختلف عليهم فيها اثنان .ف ّبينوا
الحـ ّـق املــراد ،وجمعــوا الحــروف والقــراءات ،وعــزوا الوجــوه
وال ّروايــات (.)8
وكان أ ّول من ص ّنف يف القراءات “أبو عبيد القاسم بن
سالّم” (تـ224 :هـ) ثم أحمد بن جبري الكويف ،ثم إسامعيل
بــن إســحاق املالــي صاحــب قالــون ،ثــم أبــو جعفــر بــن جبــر
الطّربي ،ثم أبوبكر محمد بن أحمد بن عمر الدّجوين ثم أبو
بكــر بــن مجاهــد ،ثـ ّم قــام النــاس يف عــره وبعــده بالتأليــف

يتوص ةيناسل ةبراقم نولاقو شرو يتياورب   -ةينآرقلا ةءارقلا يـف عفان مامإلا جهنم

يف أنواعهــا جامعـاً ومفــردا ً وموجــزا ً ومســهباً ،وأمئــة القــراءات
ال تحــى .وقــد ص ّنــف طبقاتهــم حافــظ اإلســام “أبــو عبــد
()9
اللــه الذّهبــي” ثــم حافــظ القـ ّراء “أبــو الخــر ابــن الجــزري”.

 - Iالقراءات القرآنية
 -1تعريف القراءات القرآنية

يَجــد ُر بالباحــث أن يقــف عــى ماهيــة القــراءات القرآنيــة
مبتدئـاً بالتعريــف اللّغــوي ثـ ّم االصطالحـ ّـي ،بالوقــوف عــى
مــادّة القــراءة يف املعاجــم العربيــة ،وحــدث مــا يــأيت:

أ-تعريف القراءة لغة

قرأ القرآن قرأه ويقرؤوه قر ًء وقراءة ،ومعنى قرأت القرآن
أي ألقيتُه -فذلك مبعنى تالَ(.)10
لفظت ب ِه مجموعاً ْ
ـن“ :قــرأ وقــرأت القــرآن عــن ظهــر
جــا َء يف معجــمِ العـ ْ
قلب أ ْو نظرت فيه ،وقرأ فالن قراء ًة حسنةً ،فالقرآن مقروء،
ٍ
()11
وأنــا قــارئ “ .
أ ّمــا يف «مقاييــس اللّغة»”فالقــراءة مــن القــرآن ،كأنّــه
ـمي بذلــك لجمعــه مــا فيــه مــن األحــكام وال ّقصــص ،وغــر
سـ ّ
()12
ذلــك” .

ب  -تعريف القراءة اصطالحا

وردت تعاريــف ع ـدّة للقــراءات اصطالح ـاً نُــورد منهــا
مــا يــأيت:
 - 1تعريف ال ّزركيش (ت794:هـ):
()13
“القراءة ف ّن جميل ،وبه تعرف جاللة املعاين وجزالتها”.
 - 2تعريــف ابــن الجــزري (ت 833 :هــ)“ :علــم بكيفيــة أداء
()14
كلــات القــرآن ،واختالفهــا معــز ًّوا لناقلــه”.
 - 3تعريف الدّمياطي (ت 1117:هـ):
هــي “علــم يعــرف منــه اتّفــاق ال ّناقلــن لكتــاب اللــه عـ ّز وجـ ّـل،
()15
واختالفهــم يف الحــذف واإلثبــات”.
 -4تعريف ال ّزرقاين (ت1376:هـ):
“مذهــب يذهــب إليــه إمــام مــن أمئّــة القـ ّراء مخالــف بــه غــره
يف ال ّنطــق بالقــرآن الكريــم مــع اتفــاق ال ّروايــات والطّــرق عنــه
ســواء أكانــت هــذه املخالفــة يف نطــق الحــروف أم يف نطــق
()16
هيئاتهــا”.

وهــي يف االصطــاح العل ّمــي ال تختلــف يف تعريفهــا
عــن تعريــف “ال ّزرقــاين” ألنّــه حــر القــراءات يف االختالفــات
()17
بــن القـ ّراء.
ومــن هــذا املنظــور اتّخــذت القــراءات ع ـدّة تعريفــات
مــن حيــث أنهــا فـ ّن يف األداء وعلــم قائــم بذاتــه ،يطلــق عليــه
“علــم القــراءات” مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ارتباطهــا بالقرآن
الكريــم والتّــاوة.
ويبقي تعريف صاحب “الربهان” لها أقرب التّعريفات
إلينا يف أن تكون القراءة” هي “اختالف ألفاظ الوحي”(. )18
فهــي تعـدّ -القــراءات القرآنيــة -بــا شـ ّ
ـك أرشف العلــوم
()19
الرشع ّيــة لتعلّقهــا بالقــرآن الكريــم.

 -2الفرق بني القرآن والقراءة وال ّتالوة
أ -الفرق بني القرآن وبني القراءة

املتت ّبــع لهــذه املســألة يف مظانّهــا يجدهــا تتل ّخــص يف
موقفــن اثنــن هــا:
•املوقــف األ ّول :هــو أ ّن القــراءة والقــرآن حقيقتــان
متغايرتان بناء عىل قول ال ّزركيش”“ :القرآن والقراءات
حقيقتــان متغايرتــان فالقــرآن هــو الوحــي املن ـ ّزل عــى
مح ّمــد -صــى اللــه عليــه وس ـلّم -للبيــان واإلعجــاز،
والقــراءات اختــاف ألفــاظ الوحــي املذكــورة” (.)20
يُالحــظ أ ّن التّغايــر الــذي يريـدُه “ال ّزركــي” ،ومــن اِتّبعــه
هــو الوقــوف بشــكل دقيــق عــى الفــرق بــن العلــم
بحقيقــة الــيء وبــن العلــم بــأداء هــذا الــيء(.)21
•املوقــف الثــاين :وهــو يـ ّ
ـدل عــى أنّــه ال فــرق بــن القــرآن
كل منهــا الوحــي املنـ ّزل عــى نبيّنــا
وبــن القــراءات ،إذ ّ
()22
محم ّد صىل الله عليه وسلم  ،.وهذا ما ذهب إليه
الدّكتــور “محمــد ســامل محيســن” -مــن املعارصيــن -إذ
قال ”:أرى أ ّن كالَّ من القرآن والقراءات حقيقتان مبعنى
كل منهام أو من
واحد ،ويتَّضح ذلك بجال ٍء من تعريف ّ
()23
األحاديث الصحيحة الواردة يف نزول القراءات”. .
والواقــع أنّهــا -القــرآن والقــراءات ليســا متغايريــن تغايــرا
تا ًّمــا وال متّحديــن إتّحــادا ً حقيقيــا ،بــل بينهــا ارتبــاط وثيــق،
ـكل والقــرآن أع ـ ّم مــن القــراءات( .)24وإذ كان
ارتبــاط الجــزء بالـ ّ
الســلف للمفاصلــة بــن
ال ب ـ ّد مــن املحافظــة عــى تعريــف ّ
جملة كرياال
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القــرآن والقــراءات ،فتعريــف اإلمــام “الزركــي” هــذا األقــرب
إىل ذلــك(.)25

ب – الفرق بني القراءة وبني ال ّتالوة

جــاء يف كتــاب الفــروق يف أ ّن” التّــاوة ال تكــون إالّ
لكلمتني فصاعدا ً ،والقراءات تكون للكلمة الواحدة .يقال:
قرأ فالن اسمه ،وال يقال :تال اسمه .وذلك أ ّن أصل التّالوة
إتبــاع الــيء الــيء ،يقــال :تــاه إذ تبعــه ،وال تكــون يف
()26
الكلمــة الواحــدة ،إ ْذ ال يصـ ّـح فيهــا التل ـ ّو”.
غري أ ّن هناك من يجعل القراءة كالتّالوة مبعني واحد،
كام ذهب إىل ذلك “ابن منظور” يف تعريف القراءة(.)27
فَ ُيمكن إطالق القراءة عىل التّالوة من باب إطالق الجزء
الكل ،فنقول “قرأ القرآن” أو “تال القرآن” فاألمر س ّيان.
عىل ّ
ـمي علــم «قــراءة القــرآن» «بعلــم تــاوة القــرآن»
وقــد سـ ّ
ووجــه تســميته بهــذا أنّــه يع ّرفنــا كيــف نــأيت بحــروف القــرآن
السعــة
وألفاظــه ،نتلــو بعضهــا بعضــا بدرجــات مق ـدّرة مــن ّ
أو البــطء ،وأيــن نقــف ،وأيــن نســكت مــع حــاالت مقـدّرة أيضــا
فل مينع ذلك أنّها تالوة ،وال تقطيع ،وأ ّن الكالم
يف ذلكّ ،
()28
وجل ﴿ :إِ َّن
يتلو بعض بعضاً  ،ومن هذا املعنى قوله ع ّز ّ
الص َل َة َوأَن َفقُوا ِم َّم َر َزقْ َنا ُه ْم
اب اللَّ ِه َوأَقَا ُموا َّ
ال َِّذي َن يَتْلُو َن كِتَ َ
سا َو َع َلنِيَـ ًة يَ ْر ُجــو َن تِ َجــا َر ًة لَــن تَبُــو َر ﴾(.)29
ِ ًّ

 -3ضوابط القراءة القرآنية

اهتمم ـاّ عظيـ َـا ببيــان أركان القــراءة
اهت ـ ّم العلــاء األج ـاّء
ّ
الصحابــة -ريض اللــه عنهــم أجمعــن-
الصحيحــة ،كاهتــام ّ
بجمــع القــرآن والتثبــت منــه ،وقصــدوا مــن وراء ذلــك بيــان
الصحيحــة مــن غريهــا(.)30
القــراءة ّ
فاشــرطوا بذلــك توفّــر ثالثــة مقاييــس وضعــت يف
منتهــى ال ّدقــة(،)31وإن اختـ ّـل أحــد األركان فــإ ّن القــراءة تع ـ ّد
شــاذة ،وبيــان ذلــك أ ّن أركان القــراءة الصحيحــة كــا ذكرهــا
العلــاء األج ـاّء هــي(:)32
 1 .1أن تكــون القــراءة موافقــة ألحــد املصاحــف العثامن ّيــة
ولــو احتــاالً.
2 .2أن توافق العربية ولو بوجه.
يصح سندها.)33(.
 3 .3أ ّن
ّ
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أ -موافقة ال ّرسم العثامين

أ ّمــا ُموافقهــا لرســم أحــد املصاحــف العثامنيــة “فذلــك
الصحابــة اللــه عنهــم اجتهــدوا يف
صــح عندهــم مــن أ ّن ّ
ملـّـا ّ
ال ّرســم عــى حســب مــا عرفــوا مــن لغــات القــراءة ،فكتبــوا
ْ
ِّ
الــر َ
اط
ـراط) مثــا يف قــول تعــاىل﴿ :اه ِدنــا
(الـ ّ
َ
ْ
َ
()34
الســن ،وعدلــوا عــن
املســت ِقيم﴾
ّ
بالصــاد املبدلــة مــن ّ
الســن التــي هــي األصــل ،لتكــون قــراءة الشــن (الـرِّ اط) إذا
خالفــت ال ّرســم مــن وجــه ،فقــد أتــت عــى األصــل اللّغــوي
املعروف ،فيعتدالن وتكون قراءة اإلمام محتملة لذلك”(.)35
الصحابــة ال يكتبــون شــيئا مــن القــرآن إالّ بعــد
ولقــد كان ّ
التأكّد من ص ّحة سنده إىل ال ّرسول -صىل الله عليه وسلم
وص ّحــة مــا يكتبــون ويعرضونــه عــى الحفظــة ،ثــم يكتبــونعىل حسب ما ات ّفقوا عليه من قواعد ال ّرسم حتى ال يكون
()36
هنــاك اختــاف بــن الرســم واللّفــظ.
وا ملــراد بال ّرســم هــو خ ـ ّ
ط املصحــف ،مــن الحــذف
وال ّزيــادة والهمــز والبــدل والفصــل والوصــل ،ومــا فيــه قراءتــان
فتكتب عىل إحداهام ،والهدف من معرفة رسم املصحف
هــو حفــظ املصاحــف الكرميــة مــن مخالفــة مصحــف اإلمــام،
وملـّـا كان املصحــف العثــاين الــذي أجمعــت عليــه األ ّمــة
ـاص ،وبقواعــد معيّنــة أطلــق عليــه ال ّرســم
مرســوما بهجــاء خـ ّ
()37
العثــاين نســبة إىل عثــان -ريض اللــه عنــه.
وهــذا ال ّرســم إنّ ــا “وضــع عالجــا لتكا ثــر ال ّروا يــات،
وجموح بعضها إىل ح ّد أدّى إىل افتتان الجامعة املسلمة،
ومــن ت ـ ّم ،فــإذا كانــت ال ّروايــة مــن ال ّناحيــة التّاريخيــة ســابقة
عــى ال ّرســم .فــإ ّن الرســم بصورتــه املختــارة ،إنّ ــا كان دليــا
()38
عــى وجــود ال ّروايــة املتع ـدّدة واعرتافــا بهــا”.
وما زال هذا الرسم س ّنة متّبعة إىل يومنا هذا وإىل أن
يــرث اللــه األرض ومــن عليهــا ،ال يخضــع للتّغيــر أو التبديــل،
فصيانــة لكتــاب اللــه عـ ّز وجــل مــن عبــث العابثــن ،وإغالقــا
لبــاب التغـ ّـر فيــه أصبــح هــذا ال ّرســم العثــاين مق ّدســا ال
ـس.
ميـ ّ

ب  -موافقة العربية ولو بوجه

وأماّ رشط موفقتها للعربية ولو بوجه ،فذلك يتناسب
والســليقة العرب ّيــة يف تعاملهــا مــع اللّغــة (.)39
مــع الفطــرة
ّ

يتوص ةيناسل ةبراقم نولاقو شرو يتياورب  -ةينآرقلا ةءارقلا يـف عفان مامإلا جهنم

واألمئّــة األجــاء ال يعتمــدون أساسـاً عــى مــا كان فاشـ ّيا مــن
أســاليب العرب ّيــة بــل يعتمــدون عــى مــا ثبــت لديهــم مــن
أثــر وصـ ّـح عنهــم يف الروايــة( ،)40وحــن عـ ّـر “ابــن الجــزري”
“أفصــح أم فصيحــا” يقصــد بذلــك صفــة املعمــول
بقولــه:
ّ
بــه مــن القــراءات ألن إتبــاع األفصــح أمــر واجــب وذلــك لنخــرج
ال ّرديء من اللّغة ،وأ ّما ما اتفق العلامء عىل عدم األخذ به
صل الله
خاصة ونحن نعلم أ ّن ال ّرسول ّ
الختالف فصاحته
ّ
عليــه وســلم هــو أفصــح البــر وال يجــوز عــى مثلــه أن ينطــق
()41
جل جالله.
رب الع ّزة ّ
بال ّرديء من الكالم فضال عن كالم ّ
كل هــذا أنّنــا لــو وجدنــا قــراءة موافقــة لقواعــد
ومعنــى ّ
اللّغــة العربيــة فــا نقبلهــا مبجــرد موافقتهــا للعرب ّيــة بــل يجب
ـى اللــه عليــه
الســند إىل الرســول -صـ ّ
ال ّنظــر أيضــا يف ص ّحــة ّ
الســند ،فــإن
وســلم -فــإذا كانــت صحيحــة عربيّــة ،صحيحــة ّ
القــراءة مقبولــة ،وإالّ فهــي عكــس ذلــك.

السند
ج  -صحة ّ

الســند ،فيقــول ابــن الجــزري:
وبالنســبة لــرط ص ّحــة ّ
“وقولنــا وصـ ّـح ســندها ،فإنّــا نعنــي بــه أن يــروي تلــك القــراءة
العــدل الضّ ابــط عــن مثلــه .كــذا حتــى تنتهــي وتكــون مع ذلك
مشــهورة عــن أمئــة هــذا الشــأن الضابطــن لــه ،غــر معــدودة
عندهــم مــن الغلــط ،أو مـ ّـا ش ـ ّذ بهــا بعضهــم ،وقــد رشط
بعــض املتأخريــن التّواتــر يف هــذا ال ّركــن ومل يكتــف فيــه
()42
الســند”.
بصحــة ّ
وقــال أيضــا“ :والقطــع بأن ّهــا من ّزلــة مــن عنــد اللــه
واجب”( .)43كام ذكر يف موضع آخر من كتابه “النرش”“ :وإذا
تعي أن يعرف
كان ص ّحة ّ
السند من أركان القراءة كام تقدّم ّ
()44
حــال رجــال القــراءات كــا يعــرف أحــوال رجــال الحديــث”.
ـن لنــا اإلمــام “ابــن الجــزري” -رحمــه اللــه تعــاىل  -أ ّن
فيبـ ّ
الســند إذا كان متّص ـاً برســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
ّ
جــب العمــل مبقتضــاه.
وو
ـه
ـ
ب
ـذ
ـ
خ
أ
ـاة
ـ
ق
ث
ـال
ـ
ج
ور
ّ
الســابقة كلّهــا أو
ّ
وكل قــراءة مل تتح ّقــق فيهــا الـ ّ
ـروط ّ
بعضهــا ،فقــد اعتــرت قــراءة شــاذّة ،ويف ذلــك قــال “ابــن
()45
الجــزري”:
فَك ُُّل َم ْن َواف ََق َو ْج َه ن َـ ْح ٍو
َوكَا َن لِلِ َّر ْسمِ اِ ْح ِت َمالً ي ِ ْحوي

ص َّح إِ ْس َنادًا ُهـ َو ال ُق ْرآ ُن
َو َ
فَ َه ِذ ِه الثَّـالَث َ ُة األَ ْركَــانِ
ِت
َو َحيْث َُم يَ ْختَ ُّل ُركْـ ٌن أَثْب ْ
الس ْب َع ِة
شُ ذُوذَهُ لَ ْو أَنَّـ ُه ِ
يف َّ
السل ِ
َف
فَ ُك ْن عىل نهج َسبِيلِ َّ
يف ُم ْج َمعٍ َعلَيْ ِه أَ ْو ُم ْختَل ِ
َف
ِ
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تنقســم القــراءات القرآنيــة مــن حيــث الــر ّد والقبــول إىل مــا
يــأيت:

أ – القسم األ ّول -املتواتر

“وهــو مــا نقلــه جمــع عــن جمــع ال ميكــن تواطؤهــم عــى
الكذب عن مثلهم إىل منتهاه” (،)46وال يقع العلم الرضوري
بالتواتــر إالّ بثالثــة رشوط(:)47
إحداهــا :أن يكــون املخــرون عــددا ال يصـ ّـح منهــم
التوا طــؤ عــى الكــذب.
ثانيها :أن يستويف طرفان ووسطه ،فريوي هذا العدد
عن مثله إىل أن يتّصل باملخرب عنه.
ثالثهــا :أن يكــون الخــر يف األصــل عــن مشــاهدة أو
سـ َـاع.

ب  -القسم الثاين -املشهور

“وهــو مــا صـ ّـح ســنده بــأن رواه العــدل الضّ ابــط عــن
مثلــه وهكــذا ،ووا فــق العرب ّيــة ،ووا فــق أحــد املصا حــف
العثامنيــة ،وا شــتهر عنــد القــراء فلــم يع ـ ّدوه مــن الغلــط
وال مــن الشــذوذ ،إالّ أنّــه مل يبلــغ درجــة املتواتــر”( )48وهــذا
ـرب يلحــق بالقــراءة املتواتــرة ،وإن مل يبلــغ مبلغهــا،
الـ ّ
وحينــا نعــر باملشــهور ،إنّ ــا نقصــد شــهرة هــؤالء ومــا ع َرفــه
وكل مــا نقــل عنهــم فهــو ثقــة وتواتــر
ال ّنــاس عنهــم مــن القــراءة ّ
()49
باعتبــار أصلــه.
()50
وذكر العلامء من أ ّن هذا النوع يقرأ به .

ج  -القسم الثالث -اآلحاد

“هــو مــا صـ ّـح ســنده وخالــف ال ّرســم أو العربيــة ولــو
جملة كرياال
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يشــتهر ،وهــذا ال ّنــوع ال يجــوز أن يقــرأ بــه وال يجــب اعتقــاده،
ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ
ض َو
كام قرئ يف سورة ال ّرحمن﴿ :مت ِ
ك ِئني ع رفار ٍف خ ٍ
َ َ ٍّ َ
ِي”( )52وأيضا يف
ـان﴾( )51بــدل “رفْـ َرف ،وعبْ َقـر َ ّ
عباق ِري ِحسـ ٍ
ٌ
ُ
ََ ْ
ُ
اءكـ ْ
ُ ْ ()53
ـم َر ُســول ِّم ْن أنف ِســكم﴾
قولــه تعــاىل﴿ :لقــد َج
()54
بفتْــح الفــاء.

د  -القسم ال ّرابع-الشّ اذ

“ هــو مــا مل يصـ ّـح ســنده ،ومــن ذ لــك قــراءة” ا بــن
الســميفع” عــن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم﴿ :فَ ْالَ ْ
ــو َم
ّ
ّ
َ
َ
ُننَ ِّ
( )56
جيــك بِبَ َد نِك ﴾ ( )55بالحــاء املهملــة”.
فإســناد هــذه القــراءة ضعيــف غــر ثقــة ( ،)57وقــرئ:
َ ْ
َ
ُ َ
﴿تلكــون بِ َهــذا مــن خل ِفــك﴾ بفتــح ال ـاّم(.)58
وهــذه القــراءة مــن القــراءات الشّ ــاذة ،ال يجــوز قراءتهــا
()59
الصــاة وغريهــا.
يف ّ

هـ  -القسم الخامس ،املوضوع

“و هو ما نسب إىل قائله من غري أصل ،و مثال ذلك
الخزاعي (ت 408هـ) ونسبها إىل
قراءات مح ّمد بن جعفر
ّ
َُْ
َّ
َّ َ َ ْ َ
َ
َ
ْ
َ
أيب حنيفــة(ِ ﴿ :)60إنمــا يــى اهلل ِمــن ِعبــا ِدهِ العلمــاء ِإن
ـز َغ ُف ٌ
َ
اهلل َعزيـ ٌ
ور﴾( )61برفــع الهاء ونصــب الهمــزة” ،وقد راج
ِ
املفسين ،وإ ّن أبا حنيفة لربيء منها(.)62
ذلك عىل أكرث
ّ
ومثل هذه القراءات ال يجوز إثباتها عىل أنّها من الذّكر
()63
الحكيم لعدم ثبوت أصل لها.

السادس -املدرج
و  -القسم ّ

“وهــو مــا زيــد يف وجــه القــراءات عــى وجــه التفســر،
ُ ٌ
أخت من ِّ
ٌ
أم﴾(،)64
﴿وهل أخ أو
كقراءة ســعد بن أيب وقّاص
َْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ َ
بزيــادة لفــظ ( ِمــن أ ٍّم) ،وقــراءة﴿ :ليــس عليكــم جناح أن
َْ ُ ْ َ ْ ً
َ ِّ ُ
ـم يف َم َواســم احلَـ ِّ
كـ ْ
ـج﴾( )65بزيــادة
تبتَغــوا فضــا ِمــن رب
ِ ِ
()66
عبــارة (يف مواســم الحـ ّـج)”.
ومن خالل هذا ال ّنقل ،خلصنا إىل أ ّن ال ّنوعني األ ّولني
هــا اللّــذان يقــرأ بهــا ،وأ ّمــا غــر هــا فـاَ .وال ّنــوع األ ّول هــو
املتواتر مقطوع بقرآنيته بال نِ َزا ٍع أو ِخالف ،وأ ّما النوع الثاين
وهو املشهور الذي ا ُت ِفقَت فيه الضوابط الثالّثة من ص ّحة
الس ـ ّند ،ومواقفــه اللّغــة العربيــة ،ومواقفــه ال ّرســم العثــاين
ولــو احتامالَ.
132
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أنــواع القــراءة التــي نقــرأ بهــا القــرآن الكريــم ثالثــة :التّحقيــق ،و
وســط.
الحــدر ،و التّ ّ
ـيء عــى وجــه
 -1ال ّتحقيــق :و أصلــه اإلتيــان بالـ ّ
امل ُبالغــة ،حتّــى تبلــغ القــن يف معناه،وتــؤدّي ح ّقــه كامــا
من غري زيادة وال نُقصان ،ويتم ّيز عن غريه بالبطء يف اإلتيان
ـى
النبي-صـ ّ
باألحــكام حتّــى تأخــذ ح ّقهــا ،والتّحقيــق قــراءة
ّ
اللــه عليــه وس ـلّم.67
 -2الحــدر :وأصلــه اإلرساع و الهبــوط والدّرج،ويجــوز
فيــه القــر و االختــاس و تخفيــف الهمــز و نحــو ذلــك مـ ّـا
68
يصـ ّـح القــراءة بــه.
وســط (ال ّتدويــر) :وهــو رتبــة بــن الحــدر وبــن
 -3ال ّت ّ
69
التّحقيــق ،وهــو الــذي يختــاره الق ـ ّراء ل ُيقرئــوا الطّلبــة عليــه.
والصــواب أ ّن أفضــل أنــواع القــراءة ‘التّحقيــق’ واألرجــح
ّ
أنّهــا هــي املــراد بالرتتيــل 70املأمــور بــه يف قولــه تعــاىل﴿ :وَ
َ
َ ِّ
ُ ْ َ َ
71
ـرآن ت ْر ِتيــا﴾
ـل القـ
رتـ ِ
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إ ّن اختــاف القــراءات ليــس مــن قبيــل االضطــراب وعــدم
غي ،ويف هذا قال
الثبات بل أنه اختالف للتّن ُّوع والتَّغايُ ِر ال ْ
ابــن الجــزري“ :لقــد ت ُ ُدبِّـ َرت وجــوه االختــاف يف القــراءات،
وكلّهــا يرجــع إىل اختــاف تن ـ ّوع وتغايــر ال اختــاف تضــاد
وتناقــض الســتحالة ذلــك .فوجدهــا العلــاء ســبعا”(:)72
•األ ّول :يف اإلعــراب مبــا يزيــل صورتهــا يف الخ ـ ّ
ط وال
َ َ
ـال يَــا قَ ْو َهــ ُ
ـؤالء َبنَــات ُهنَّ
يغــر معناهــا .نحــو﴿ :قـ
مِ
ِ
َْ َ ُ َ ُ
ك ْ
ــم﴾()73و (أط َهــر).
أطهــر ل
•الثــاين :االختــاف يف إعــراب الكلمــة وحــركات بنائهــا
ََ ُ
يغي معناها ،وال يزيلها عن صورتها .نحو﴿ :فقالوا
مبا
َ َّ َ َ ّ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ارنا﴾( )74و ﴿ربنــا با ِعــد﴾.
ربنــا با ِعــد بــن أســف ِ
•الثالــث :االختــاف يف حــروف الكلمــة ،مبــا يغـ ّـر
َ
ُ
معناهــا وال يزيــل صورتهــا ،نحــو﴿ :أنِظــر إىل ال ِعظــامِ
َ
ــف نَنْ ُ ُ
شهــا﴾( )75و (نُ ِنش ـ ُزها).
كي
ِ
•ال ّرابــع :أن يكــون االختــاف يف الكلمــة مبــا يغـ ّـر
َ ْ
ْ َ
﴿طل ٍح
ـد﴾( )76و
ـح نضيـ ٍ
صورتهــا ومعناهــا ،نحــو﴿ :طلـ ٍ
ْ
َمنضــو ٍد﴾.
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•الخامــس :أن يكــون االختــاف يف الكلمــة مبــا يغـ ّـر
ْ
ـن
صورتهــا يف الكتــاب وال يغـ ّـر معناهــا ،نحــو﴿ :اكل ِعهـ ِ
ُْ
َُْ
ّ
ـوش﴾.
ـوف املنفـ ِ
المنفـ ِ
ـوش﴾( )77و ﴿الصـ ِ
الســادس :أن يكون االختالف بالتّقديم والتّأخري ،نحو:
• ّ
ْ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
()78
َ
ـوت﴾ و ﴿وجــاءت
﴿وجــاءت ســكرة احلــق بالمـ ِ
َ ْ
المــوت باحلَـ ِّ
ـك َرة َ
ـق﴾.
سـ
ِ
الســابع :اختــاف اللّغــات مــن فتــح ،وإمالــة ،وترقيــق،
• ّ
وتفخيــم ،وتخفيــف ،وتســهيل ...ونحــو ذلــك ،كقولــه
َ ْ َ َ َ َ ُ َ
ـوس﴾( )79يقـ َرأ “أتَـ َ
ـاك”
تعــاىل﴿ :هــل أتــاك ح ِديث مـ
()80
و”مــوىس” بالفتــح واإلمالــة.
الســؤال املطروح “ما هي
وذلك ما يق ّربنا لإلجابة عن ّ
الصوتيــة التــي تنفــرد بهــا قــراءة “نافــع” عــن باقــي
الخصائــص ّ
القــراءات القرآنية؟

 - ٧فائدة اختالف القراءات

وردت القــراءات عــى ســبعة أحــرف للتّخفيــف عــى هــذه
ـر بها،والتّهويــن عليها،رشفــا لهــا وتوســعة
األ ّمــة ،وإرادة اليـ ْ
ورحمــة ،وخصوص ّيــة وإجابــة لقصــد نب َّيهــا أفضــل الخلــق
الصحيحــة فوائــد،
وحبيــب الحـ ّـق ( )81والختــاف القــراءات ّ
منهــا(:)82
.1
.2
.3

.4
.5

1الدّاللــة عــى صيانــة كتــاب اللــه ع ـ ّز وجـ ّـل وحفظــه مــن
التّبديــل والتّحريــف ،مــع كونــه عــى هــذه األوجــه الكثــرة.
2إعجــاز القــرآن يف إيجــازه ،حيــث تـ ّ
كل قــراءة عــى
ـدل ّ
حكــم رشعـ ّـي ،دون تك ـ ّرر اللّفــظ.
3بيــان مــا يحتمــل أن يكــون مجم ـاّ يف قــراءة أخــرى،
تبي أ ّن امل ُراد
كقراءة ﴿ :فا ْمضُ وا إىل ذك ِر الله﴾ فإنها ّ
السيــع ،يف
بقــراءة
ْ
﴿فاسـ َعوا ﴾ بال ّذهــاب ال املــي ّ
لصـ َـا ِة
قولــه تعــاىل﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا إِذَا نُــو ِدي لِ َّ
ل ِذكْ ِر اللَّ ِه﴾( ،)83فباختالف
َاس َع ْوا إِ َ
ِمن يَ ْومِ الْ ُج ُم َع ِة ف ْ
القــراءات يظهــر االختــاف يف األحــكام.
س الله تعاىل يف توليه حفظ كتابه العزيز
4ومنها ظهور ِ ّ
وصيانة كالمه امل ّنزل بأوىف البيان والتّمييز(.)84
5ومنهــا ســهولة حفظــه وتيســر نقلــه عــى هــذه األ ّمــة
الصفــةمــنالبالغــةواإليجــاز.
املســلمة،إ ْذهــوعــىهــذه ّ

ـكل هــذا لتيســر القــراءة والحفــظ عــى قــوم أ ّميــن مل يكــن
فـ ّ
()85
مم ألِفُوه.
مم عرفوه ،فضال عن أن يكون ّ
حفظ الرشائع ّ
والحق أ ّن علم القراءات أفاد املسلمني فائدة مل تَ ْح َ
ظ
بهــا أ َّمــة ســواهم ،وذلــك أ ّن البحــث يف مخــارج الحــروف
الصحيحــة لتيســر تــاوة
واالهتــام بضبطهــا عــى وجوههــا َّ
كلــات القــرآن عــى أفصــح وجــه ،كان مــن أبلــغ العوامــل يف
عناية األمة بدقائق اللّغة العربية الفصحى أرسارها ،وكانت
تشبُــوا مبزايــا اللّغــة
مثــرة هــذا االجتهــاد واالهتــام أن القــراء َّ
()86
العرب ّيــة وقواعدهــا ودقائقهــا.

السبعة وبني القراءة القرآنية
 - 8العالقة بني األحرف ّ

األحــرف جمــع حــرف ،والحــرف يف اللغــة :الطّــرف والجانــب
كل يشء  ،87وكــذا يُطلــق عــى أحــد حــروف الهجاء،كــا
مــن ّ
َ
َّ
َ
ــاس
يُطلــق عــى ال ُوجــوه كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :و ِمــن انل ِ
ََ
ــن َي ْعبُ ُ
َم ْ
ع َح ْ
ــد الل ّ
ــر ٍف ،﴾88أي عــى وجــه واحــد كأن
راء،89و الحــرف كالحــد مابــن
ـراء ال عــى الـ ّ
يعبــد عــى الـ ّ ّ
القراءتــن.90
وكل كلمــة تُقــرأ عــى وجــه مــن القــرآن تُسـ ّمى حرفا،كــا
ّ
يُطلق عىل اللغة ،فيُقال :حرف قريش ،أي لغة قريش إىل
غريهــا مــن املعــاين.
الســبعة فقــد اختلفــت أقــوال
أ ّمــا املــراد باألحــرف ّ
العلــاء فيهــا اختالفــا كبــرا ،فذهــب بعضهــم إىل أ ّن املــراد
بهــا ســبع لغــات مــن لغــات العــرب وهــي :قريــش ،وهذيــل و
ثقيــق ،وهــوزان ،و متيــم ،وكنانــة ،واليمــن .91
وذهــب آخــرون إىل أ ّن املــراد بهــا معــاين األحــكام
كالحــال والحــرام ،وامل ُحكــم وامل ُتشــابه ،و األمثــال واإلنشــاء
واإلخبــار .92...
والــذي عليــه أغلــب العلــاء هــو أ ّن املقصــود باألحــرف
الســبعة أنّهــا عبــارة عــن أوجــه يف القــراءة ال تخــرج عــن ســبعة
ّ
مهــا كـ ُـر التّع ـدّد والتّن ـ ّوع يف أداء اللّفــظ الواحــد ومهــا
تعـدّدت القــراءات وطرقهــا ،ولــو يف الكلمــة الواحــدة.93
و ملـّـا كانــت القــراءات القرآنيــة ُمرتبطــة ارتباطــا وثيقــا
ـص عليهــا
الســبعة التــي نــزل بهــا القــرآن الكريم،ونـ ّ
باألحــرف ّ
حديــث رســول اللــه  يقــول فيــه“ :إ ّن هــذا القــرآن أُنــزل
ـر منــه” .94توهــم كثــر مــن
عــى ســبعة أحــرف فاقــرؤوا مــا تيـ ّ
جملة كرياال
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الســبعة املذكــورة
الســبعة هــي األحــرف ّ
ال ّنــاس أ ّن القــراءات ّ
الســبعة
يف الحديــث ،والواقــع يُخالــف ذلــك أل ّن األحــرف ّ
نزلت يف أ ّول األمر للتّيسري عىل األ ّمة ،ث ّم نسخ الكثري منها
بالعرضــة األخــرة ،مـ ّـا حــدا بالخليفــة “عثــان بــن ع ّفــان”
–ريض اللــه عنــه -إىل كتابــة املصاحــف التّــي بعــث بهــا إىل
األمصــار ،و أحــرق مــا عداهــا مــن املصاحــف.95
الســبعة بــل العــرة
و القــول املشــهور أ ّن قــراءات األمئّــة ّ
السبعة التّي
التّي يقرأ ال ّناس بها اليوم هي جزء من األحرف ّ
نــزل بهــا القـرآن ،ووردت بهــا األحاديــث ال ّنبويّــة الرشيفــة ،وهي
جميعهــا موافقــة لخ ـ ّ
ط مصحــف مــن املصاحــف العثامنيّــة
التــي بعــث بهــا الخليفــة “عثــان بــن ع ّفــان إىل األمصــار بعــد
الصحابة عليها وعىل طرح ما يُخالفها ،وهذا ما أق ّره
أن أجمع ّ
ـي بــن أيب طالــب يف قولــه« :إ ّن هــذه القــراءات كلّهــا التــي
مـ ّ
يقرأ بها ال ّناس بها اليوم ،و ص ّحت روايتها عن األمئّة إنّ ا هو
الســبعة التّــي نــزل بهــا القـرآن ،ووافــق اللّفــظ
جــزء مــن األحــرف ّ
بهــا خ ـ ّ
الصحابــة
ط املصحف،مصحــف عثــان الــذي أجمــع ّ
م ّمــن بعدهــم عليــه وأطــرح مــا ســواه مـ ّـا يُخالــف خطّــه.96»...

قراء القراءات القرآنية
ّ - II
أ ّوال :القارئ

بعــد تع ّرضنــا إىل القــراءة بتعريفهــا وأقســامها
واختالفاتها،نقف اآلن عند القارئ ورشوط قراءته ،وسنعرض
السبعة ،مع ّرفني بذلك يف تعريف
يف ملخص أشهر الق ّراء ّ
بســيط قارئنــا اإلمــام “نافــع املــدين” –ريض اللــه عنــه.

تعريف القارئ

نزل القرآن الكريم دستو ًرا عىل األ ّمة اإلسالمية لقراءته-
ِّ َ َّ
ْ َْ ْ
الي
ــم َربــك َ ِ
واتِّبــاع مــا جــاء بــه ،قــال تعــاىل﴿ :اقــرأ بِاس ْ ِ
َ ْ ْ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ـان مـ ْ
ـن َعلَــق * اقْـ َ
ـرأ َو َر ُّبــك الك َر ُم
ال
نسـ ِ
خ َّلــق * خلــق ِ
ٍ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ َّ َ ْ َ َ
ْ ()97
النســان مــا لــم يعلــم﴾ ،
* ِ
الي علــم بِالقلـ ِ
ـم ُ* علــم ِ
َ َ َ َْ َ َ
َّ
َ َ ِّ ْ
وقــال ســبحانه﴿ :ل تــرك بِ ـ ِه لِســانك ِلعجــل بِ ـ ِه * إِن
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ
ـه * ُثـ َّ
ـم
ـإذا قرأنــاه فات ِبــع قرآنـ
علينــا جعــه وقرآنــه * فـ ِ
َّ َ
َ ُ
ِإن َعليْنَــا َبيَانــه﴾( ،)98فاملطلــوب مــن املســلم قــراءة
ُْ ْ َ َ ً
َ َ ِّ
ـرآن ت ْر ِتيل﴾( ،)99وذلك
ـل القـ
القــرآن الكريــم وترتيلــه ﴿ورتـ ِ
ِ
للح ـ ْر ِ
ص عليــه واالهتــام بــه ،فقــام الق ـ ّراء بوضْ ــع القواعــد
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ليتوارثوهــا جيــا ب ْعــد جيــل.
والقــارئ :هــو املبتــدي إذا أفــرد إىل ثــاث قــراءات،
ومتوســط إذا نقــل مــن القــراءات أكرثهــا وأشــهرها ،وبنــاء
عىل ذلك يتد ّرج القارئ إىل ثالث مراتب وهي :املبتدئ
واملتوســط واملنتهــي (.)100
1 .1فاملبتــدي :هــو مــن رشع يف اإلفــراد إىل أن يفــرد ثالثــا
()101
مــن القراءات
()102
2 .2واملتوسط :وهو ما زاد من أربع إىل خمس.
3 .3أ ّمــا املنتهــي :فهــو م ـ ْن عــرف مــن القــراءات أكرثهــا
وأشــهرها )103(.واملقــرئ بض ـ ّم امليــم وكــر ال ـ ّراء ،مــن
()104
علِــم القــراءة أدا ًء َو َر َوا َهــا مشــافهة.

رشوط القارئ:

ينصــب نفســه لالشــتغال بعلــم
يجــب عــى القــارئ قبــل أن ّ
()105
القــراءات أن يكــون عاملِـًـا مبــا يــأيت:
1 .1أن يعلــم مــن الفقــه مــا يصلــح بــه أمــر دينــه ،واالزديــاد يف
التع ّمق يكون أفضل بال ّنســبة إليه وأنفع.
2 .2أن يعلــم مــن األصــول قــدر مــا يدفــع بــه الشــبهة مــن
يطعــن يف بعــض القــراءات ،ويكــون قــادرا عــى إقامــة
الح ّجــة عــى خصومــه ،ولــن يتح ّقــق لــه ذلــك إالّ مبعرفــة
القواعــد األصوليّــة.
ـرف ،بحيــث يســتطيع
3 .3أن يحصــل جانبــا مــن ال ّنحــو والـ ّ
كل قــراءة عــى حــدة ،ولــن يتح ّقــق لــه ذلــك إالّ
جــه ّ
أن يو ّ
()106
مبعرفــة قواعــد اإلعراب واالشــتقاق.
ـن لنــا أهميّــة هــذا العلــم الجليــل أل ّن العــامل به
لهــذا يتبـ ّ
لـ ْن يكــون عاملــا بالقــراءات فقــط ،وإنّ ــا يكــون عاملــا بالفقــه
وكل ذلــك يــؤدِّي بــه إىل دراســة
ـرفّ ،
واألصــول وال ّنحــو والـ ّ
علــم التفســر والحديــث وغــر ذلــك مــن العلــوم األخــرى
التــي يســتفيد منهــا اإلنســان حيــث تنفعــه يف حياتــه الي ْوم ّيــة
واألخرويّــة.

الرواية والطّريق والوجه
 - ٣الفرق بني القراءة و ّ
اصطلح علامء القراءات أن يس ّموا

أ -القــراءة :يريــدون بهــا االختيــار املنســوب إلمــام عــن
األمئــة العــر بكيفيــة القــراءة للّفــظ القــرآين عــى مــا تلقــاه

يتوص ةيناسل ةبراقم نولاقو شرو يتياورب  -ةينآرقلا ةءارقلا يـف عفان مامإلا جهنم

مشــافهة ،متّصال بسـ َنده إىل رســول – الله صىل الله عليه
وسـلّم -فيقولــون مثــا :قــراءة نافــع ،قــراءة عاصم...وهكــذا.
ـكل مــا ينســب إىل األمئّــة الق ـ ّراء فهــو قــراءة ،ويقــال
إذن فـ ّ
ُ ()107
أيضــا امل ْق ـ َرأ.
ب  -ال ّروايــة :هــي مــا ينســب إىل األ ْخـ ِـذ عــن إمــام مــن
أمئّة القراءة ولو بواسطة ،ويس ّمى اآلخذ عن اإلمام راويًا(.)108
ج  -الطّريق :فهو ينسب إىل من أخذ عن ال ّراوي وإن
َسـفُل ،كــا يسـ ّمى اآلخــذ عــن الـ ّراوي طري ًقــا ،فيذكــر العلــاء
مثــا :قــراءة نافــع مــن روايــة قالــون عــن طريــق أيب نشــيط،
()109
وقراءة عاصم من رواية حفص من طريق عمرو...وهكذا.
د  -الوجه :وهو أن يروي ال ّراوي كيفيتني ألداء الكلمة،
ومثال ذلك :صلة ميم الجمع بواو امل ِّد واللّني أو تسكينها
()110

القراء العرشة ور ّوائهم
ثانياّ :

َر ِحــم اللــه تعــاىل العلــاء الذيــن اهتمــوا بهــذا العلــم
الجليــل -علــم القــراءات -ورحــم اللــه مــن أعــان عــى دراســتيه
وفهمــه ،وذلــك لتعلّــق هــذا العلــم بكتــاب اللــه عــز وجـ ّـل ومــا
الســبع أو
يرتتــب عنــه مــن أحــكام -وحينــا نقــول :القــراءات ّ
الســبعة أو العــرة ،نقصــد بهــذا التعبــر
العــر ،أو الق ـ ّراء ّ
العلــاء األجــاء الذيــن اشــتهروا بالقــراءات أكــر مــن غريهــم،
ونقلــت عنهــم هــذه القــراءات وعليهــم أصبحنــا نعتمــد يف
األخــذ عنهــم(.)111
الحقيقة أ ّن الق ّراء كثريون ،ذكَر “ابن الجزري” مجموعة
منهــم ( .)112فقــال “ :فــكان باملدينــة أبــو جعفــر يز يــد بــن
يزيــد بــن القعقــاع (ت130 :هــ) ،ث ـ ّم شــيبة بــن نصــاح (ت:
130هــ) ثــم نافــع بــن أيب النعيــم (ت169:هــ) ،وكان مب ّكــة

عبــد اللــه بــن كثــر (ت120:هــ) ،وحميــد بــن قيــس األعــرج
(ت 130هـ)،ومحمــد بــن محيصــن .وكان بالكوفــة تحيــى بــن
وثــاب (ت103:هــ) وعاصــم بــن أيب ال ّنجــود (ت156 :هــ)
وسليامن األعىش (ت148:هـ) ،ثم حمزة (ت156:هـ) ،ث ّم
الكســايئ (ت189:هــ) وكان بالبــرة عبــد اللــه بــن إســحاق
(ت 117هــ) وعيــى بــن عمــر (ت149 :هــ) .وأبــو عمــرو بــن
العــاء (ت 154هــ) وعاصــم الجحــدري (ت128 :هــ) ث ـ ّم
الحرضمي (ت205 :هـ) .وكان بالشّ ام عبد الله بن
يعقوب
ّ
عامــر (ت115 :هــ) ِ
يب (ت121:هــ)
وعط ّيــة بــن قيــس الــكال ّ
وإســاعيل بــن عبــد اللــه بــن املهاجــر ،ويحــي بــن الحــارث
ـاري (ت145 :هــ) ث ـ ّم رشيــح بــن زيــد الحرض ّمــي (ت:
الذمـ ّ
()113
230هــ)”.
الســبع أو القــراءات العــر ،أو القــراءات
والقــراءات ّ
األربعــة عــر( ،)114هــذه هــي القــراءات التــي كــر فيها القول،
الســبع والقــراءات
واتفــق العلــاء عــى توا تــر القــراءات ّ
العــر ،أ ّمــا القــراءات ال ّزائــدة عــى العــر ،فقــد أجمــع
العلــاء عــى شــذوذها( ،)115وقــد اشــتهر مــن هــؤالء القــراء
السبع والعرش.
عرشة حازوا الثقة ،وإليهم تنسب القراءات ّ
لكل
لكل قارئ راويان واختار ّ
()116كام ذكر “ابن الجزري” أ ّن ّ
وكل منهــا متفـ ّرع حتــى
ـكل طريــق وجهــانّ ،
ـن ،ثــم لـ ّ
را ٍو طريقـ ْ
وصــل عــدد الطّــرق قــرب األلــف طريقــة ،لكنــه اخترصهــا يف
()117
مثانــن يف التقريــب.

أهم ر ّواتهم:
الرسوم ال ّتخطيط ّية للقراء ّ
ّ -2

ال ّرســوم التخّطيطيــة التاليــة توضّ ــح أســاء القــراء العــر
()118
ور ّواتهــم وطرقهــم:

نافع (ت169هـ)
قالون (220هـ)
أبو ينشط (ت258هـ)
ابن بويان

القزاز

ورش (ت197هـ)
الحلواين

ابن أيب
مهران

جعفر بن
مح ّمد

األزرق (240هـ)
ال ّنحاس

األصبهاين

ابن سيف

هبة الله

جملة كرياال

املطوعي
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ابن كثري (ت120هـ)
البزي (250هـ)
أبو ربيعة (ت294هـ)
النقاش

ابن بنان

قنبل (ت291هـ)
ابن الحباب

ابن مجاهد (324هـ)

أحمد بن صالح عبد الواحد

ومــن هنــا فــإن الحديــث عــن القــراءات القرآنيــة متعــدد

السامري

ابن شنبوذ

صالح بن مح ّمد

القايض

أبو تغلب

الشطوي
ّ
الخباز

الجوانــب ،فيــا يخــص معناهــا ونشــأتها ورشوطهــا وأثرهــا

أبو عمرو (ت154:هـ)
اليزيدي
ّ
الدّوري ( ت 180هـ)
أيب ال ّزعراء (ت280هـ)
ابن مجاهد

ابن يعقوب

السويس (ت260هـ)
ّ
ابن فرح

ابن أيب بالل

املطوعي

ابن جرير
ابن الحسني
السامري
ّ

ابن جمهور

ابن حبش

الشذايئ

الشنبوزي

ابن عامر (ت 118هـ)
هشام (ت 245هـ)
الحلواين (ت250 :هـ)
ابن عبدان
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الجامل

ابن ذكوان ( ت 240هـ)
الدّاجوين

زيد

الشذايئ

األخفش ( ت292هـ)
النقاش

يتوص ةيناسل ةبراقم نولاقو شرو يتياورب  -ةينآرقلا ةءارقلا يـف عفان مامإلا جهنم

ابن األخرم

الصوري
الرميل

املطوعي

عاصم (ت 137هـ)
شعبة (ت 193هـ)
يحي بن آدم (ت 203هـ)
شعيب

أبو حمدون

حفص (ت 180هـ)
العليمي

ابن خليع

عبيد بن الصباح (ت 219هـ)
الرزاز

الهاشمي

ابو طاهر

عمرو بن الصباح
زرعان

الفيل

حمزة (ت  156هـ)
خالّد (ت  220هـ)

خلف ( ت  229هـ)
إدريس (ت 292هـ)

ابن عثامن

أبن مقسم

املطوعي

ابن صالح

ابن شاذان
(ت290هـ)

ابن الهيثم

الطلحي

الوزان

الكسايئ (ت197هـ)
أبو الحارث ( ت 240هـ)
أبن يحيى
البطي
ّ

الدّوري (ت180هـ)
مسلمة

القنطري
ّ

ثعب

جعفر ال ّنصيبي (ت 307هـ)
ابن الفرج

ابن الجلندا

ابن ديزويه

الضير
أبو عثامن ّ
الشذايئ

ابن أيب هاشم

أبو جعفر(ت 127هـ)
ابن وردان (ت 160هـ)
أبن شاذان (ت290هـ)
ابن شعيب

ابن هارون

ابن جامز (ت170:هـ)
هبة اله

الحنبل
ّ

الهاشمي (ت 219هـ)
الحاممي

ابن رزين

الجامل

الدّوري
ابن النفاح
جملة كرياال

ابن نهشل
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يعقوب (ت  205هـ)
روح (ت233هـ)

رويس (ت 238هـ)

ابن وهب (ت 270هـ)
النخاس
(ت 368هـ)

ابو الطّيب

ابن مقسم

الجوهري

املعدل

يل
حمزة بن ع ّ

الزبريي
ّ
غالم بن شنبوذ ابن حبشان

خلف (ت 229هـ)
إدريس (ت 292هـ)

إسحاق الو ّراق (ت 286هـ)
السوسنجردي
ّ
(ت 402هـ)

ابن شاذان

ابن إسحاق

الربصاطي

الشطي (ت 370هـ)

املطوعي

القطريعي

ابن بويان

الفقهي والعقائدي ،وأثرها يف اللغة العربية ،فقد أسهب
اللغويّــون وأمئــة القــراءات يف الحديــث عــن العالقــة بينهــا
وبني علم األصوات ،فقد كان النبي صىل الله عليه وسلم
يلقــن القــارئ إىل جانــب اللّفــظ أصــوات اللغــة املختلفــة،
لتعــود اللغــة العربيــة عــى ألســنة الناطقــن بهــا ســليمة كــا
ينطقهــا األولــون وكــا نــزل بهــا القــرآن الكريــم ﴿قُ ْرآنــا َع َر ًّ
بيــا
ّ
َ
َغ ْ َ
ــر ِذي ِعــو ٍج﴾ ،وال يتــأىت لهــم ذلــك إالّ بال ّرجــوع إىل
القــراءات القرآنيــة .

ولد سنة سبعني من الهجرة ،وهو إمام ق ّراء املدينة ال ّنبوية
يف عــره ،إذ اشــتغل بإقــراء النــاس زمنــا طويــا ،وأصبحــت
ـوي
قراءتــه قــراءة أهــل املدينــة ،وأ ّم النــاس يف املســجد ال ّنبـ ّ
سـتّني ســنة(.)1
وكان رحمه الله من أحســن الناس قراءة ،عاملا بوجود
القــراءات ،متبعــا ألثــار األمئــة املاضــن ببلــده ،أســود اللــون
حالــكا ،صبيــح الوجه،صاحــب دعابــة وحســن الخلــق ،زاهدا
()2
جــوادا ،متواضعــا حريصــا

تعريف بالقارئ “نافع املدين”
أ -تعريف:

ب  -مشايخ اإلمام نافع

الصحيحــة املتواترة:قــراءة
مــن قــراءات القــرآن الكريــم ّ
السبعة املشهورين ،ويقرأ
اإلمام نافع املدين ،أحد القراء ّ
بقراءتــه مــن روايتــه يف عــدد مــن األقطار-كــا ذكرنــا ســابقا،-
وتــد ّرس يف عــدد ال يحــى مــن األماكــن ،ومنهــا دبلــوم
القــراءات والتّجويــد ،يف الجامعــة األردنيــة وغريهــا.
ّيثي موالهم،
هو نافع بن عبد الرحامن بن أيب نعيم الل ّ
فقــد كان موىل”ج ْعونــة” بــن شــعوب اللّيثــي حليــف حمــزة
(1
بــن عبــد املطّلــب ،واصلــه مــن أصبهــان وكنيته”أبــو ُرويْــم”
138

ومــن شــيوخه:صالح بــن خــوات ،وعبــد ال ّرحمــن بــن
القاسم بن محمد بن أيب بكر الصدّيق ،ومح ّمد بن شهاب
()3
ـوي وغريهــم
ـري ،واألصبــغ بــن عبــد العزيــز ال ّنحـ ّ
الزهـ ّ

ال ّرواة عن اإلمام « نافع»

روي أنّه قرأ عليه مائتان وخمسون رجال
أ ّمــا مــن أهــل املدينــة ،فإســاعيل بــن جعفــر ،وعيــى
جمر ،و مالك بن انس،
بن وردان ،وسليامن بن مسلم بن ّ
وهؤالء من أقرانه،ثم إسحاق بن مح ّمد ،وأبو بكر وإسامعيل

يتوص ةيناسل ةبراقم نولاقو شرو يتياورب  -ةينآرقلا ةءارقلا يـف عفان مامإلا جهنم

()4

ابنــا أيب أوس ،و يعقــوب بــن جعفــر أخــو إســاعيل املتقــدم
وعبد الرحامن بن أيب الزناد ،وعيىس بن مينا قالون،وسعد
بــن إبراهيــم ،وأخــوه يعقــوب ،ومح ّمــد بــن عمــر الواقــدي ،و
الزبــر بــن عامــر وخلــف بــن وضــاح ،وأبــو ال ّذكــر محمــد بــن
غســان محمــد بــن يحــي بــن عــي،
يحــي ،وأبــو العجــان وأبــو ّ
()5
وصفــوان ،ومح ّمــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن وهــب .
ين،وعبد
ومن أهل مرص:موىس بن طارق أبو قرة اليام ّ
ين،
امللــك بــن قريــب األصمعـ ّـي ،وخالــد بــن مخلّــد القطــوا ّ
وأبــو عمــرو بــن العــاء وأبــو ال ّربيــع الزهــراين وخارجــة بــن
ين ،وخلف بن ن ّزار األسلمي ،وسقالب بن
مصعب الخراسا ّ
شــيبة ،وعثــان بــن ســعيد بــن ورش ،وعبــد اللــه بــن وهــب،
ومح ّمــد بــن عبــد اللــه بــن وهــب ،ومعــي بــن دحيــة واللّيــث
بــن ســعد ،وأشــهب بــن عبــد العزيز،وحميــد بــن ســامة (.1
ـقي ،والوليــد بــن
ومــن أهــل الشّ ــام:أبو مســهر الدّمشـ ّ
()2
مســلم ،وعــراك بــن خالد،وخويلــد بــن ســعدان .

ين ،ســبي مــن الــروم يف
ّ
الصمــد بــن عمــرو بــن عبــد اللــه املــد ّ
أيــام عمــر بــن الخطّــاب-ريض اللــه عنــه -وبيــع يف املدينــة
فا شــراه بعــض األنصــار فأعتقــه ،ويقــال أنــه كان ربيــب
اإلمام” نافع”،وانه هو الذي لقبه” بقالون” لجودة صوته يف
الصمم،فكان إن قرأ القرآن ينظر
القراءة ،وكان
أصم شديد ّ
ّ
()1
إيل شــفتي القارئ.ولــد ســنة 120ه ـ وتــويف ســنة 205ه ـ

منهج “نـافع” يف القراءة

“لنافــع يف القــراءة اختيــاران ،أو منهجــان ،قــرأ “قالــون”
()2
وورش باآلخــر:
ً
بأحدهــا

منهج قالون
.1

.2

فضائــله:

الصحابــة مــن القــرون املشــهود
نافــع مــن الطبقــة الثالثــة بعــد ّ
لهم بالخري.انتهت إليه رئاســة اإلقراء باملدينة وصار الناس
إليها(.)3
كان ريض اللــه عنــه صالحــا خاشــعا مجابــا يف دعائــه،
ـي يف مســجد الرســول-
إمامــا يف علــم القــرآن والعربيــة ،صـ ّ
()4
ـي اللــه عليــه وسـلّم -ســتني ســنة .
صـ ّ

وفاتــه:

تــويف ريض اللــه عنــه ســنة  169هــ -عــن  99ســنة يف خالفــة
األصح(،)3وقيــل غــر ذلــك(. )5
الهــادي عــى
ّ

راويا اإلمام “نافع” املشهورين
 -۱ورش

هــو عثــان بــن ســعيد بــن عــدي بــن غــزوان بــن داود بــن
يكنى أبا سعيد،
املرصيّ ،
سابق
ّ
مول آل الزبري بن الع ّوامّ ،
وورش لقــب لــه ،فقال ــوا”:لشدّة بياضــه” .ولــد مبــر ســنة
6
110هــ .وقــرأ عــن “نافــع” ســنة 197هــ.

-۲قالـون

هــو أبــو مــوىس عيــى بــن مينــا بــن وردان بــن عبــد

.3

.4

.5

كل ُسورتَني إالّ « األنفال و « براءة»
1إثبات البسملة بني ّ
الســكت ،الوصــل) ،والثّالثــة
فَلَــه ثالثــة أوجــه (القطــعَّ ،
مــن غري بســملة.
 2ض ـ ّم ميــم الجمــع مــع صلتهــا « بــواو» إن كان بعدهــا
حــرف متحــرك ســواء كان همــزة أو غريهــا َ
﴿و َســواء
َ
ََ ْ َ َ
ْ ْ َْ ُ
ـم تن ِذرهــم ال يُؤ ِمنُــون﴾ (،)3
َعليْ ِهــم أأ نذ ْرت ُهــم أم لـ
ولــه القــراءة بســكون امليــم أيضــا فلــه يف هــذه امليــم
والســكون.
الصلــة
وجهــان ّ
ّ
ُّ
وتوســطه نحو﴿يــا أيهــا﴾ ،و ﴿
3قــر املـ ّد املنفصــل
ّ
َُ
ويف أنفســكم﴾﴿ ،وقوا أنفســكم﴾ ومقــدار الرص
حركَتَــان والتّوســط أربــع حــركات.
ـن يف
4تســهيل الهمــزة الثّانيــة مــن الهمزتــن املجتمعتـ ْ
كلمــة مــع إدخــال ألــف بينهــا مبقــدار ،ســواء كانــت
ََ
الهمــزة الثّانيــة مفتوحــة ،نحــو ﴿أأنتُــم﴾ أم مكســورة
ََُ ُ
َ َّ ُ
نحــو﴿ :أئِنكــم﴾ أم مضمومــة نحــو﴿ :أؤن ِبؤكــم﴾.
ـن املجتمعتــن يف
5إســقاط الهمــزة األوىل مــن الهم َزتَـ ْ
كلمتــن بــأن تكــون الهمــزة األوىل آخــر الكلمــة األوىل
والهمــزة الثانيــة أول الكلمــة الثانيــة وهــذا إن كانــت
ُ َّ َ
ــم إذا
ـن نحــو﴿ :ث
الهمزتــان متفقتـ ْـي الحركــة مفتو َحتَـ ْ
َ ْ َ َُ
كســو َرت َْي
شــأء أنــره﴾ فــإذا كانَتَــا متَف َقتَـ ْـي الحركــة َم ُ
َ ُ َ
ـن وذلــك يف قولــه تعــايل:
نحــو ﴿هــؤالء﴾ أم مض ُموتَـ ْ
﴿وليـ َ
َ
ـس هل مــن دونــه أويلَــاء أوئلــك﴾ فإنــه يســهل
الهمــزة األوىل وليــس لــه يف الهمــزة الثّانيــة يف األحــوال
الثــاث إالَّ التّحقيــق.
جملة كرياال

يناير ٢٠١6
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س ـ ّهل
أ َّمــا إذا كانــت الهمزتــان مختلفتَـ ْـي الحركــة فإنــه يَ َ
الثانيــة منهــا بــن بــن إذا كانــت مكســورة واألوىل مفتوحــة
﴿وجــاء إخوة يُ ُ
نحــوَ :
وســف﴾ ،أو كانــت مضمومــة واألوىل
مفتوحــة وذلــك يف ﴿لكمــا جــاء أمــة رســوهلا﴾ ويبدلهــا
يــا ًء خالصــة إذا كانــت مفتوحــة واألوىل مكســورة نحــو﴿ :من
ّ
الســما ِء آيــة﴾ ،ويبدلهــا وا ًوا خالصــة إذا كانــت مفتوحــة
ـاء َ
واألوىل مضمومــة نحــو﴿ :لَـ ْ
ـو ن َ َشـ ُ
أصبْنَاهــم﴾ ،ويســهلها
بني بني أو يبدلها َوا ًوا إذا كانت مكسورة واألوىل مضمومة
َ ْ َ
َْ
ــن يَشــاء﴾ وليــس لــه يف األوىل مــن
ــدي م
نحــو﴿ :يه ِ
ـن يف األنــواع املذكــورة إالَّ التَحقيــق.
املختلفتَـ ْ
ّ
ّ
التــذت﴾،
6 .6إد َغــام الـذّال يف التّــاء يف ﴿اتذتــم﴾ ﴿ ِ
َ َ
﴿أ خذ ت﴾...
7 .7تقليــل ألــف لفــظ ّ
﴿اتلــوراة﴾ بخلــف عنــه يف جميــع
َ َ
ـفا ُجـ ْ
ـر ٍف
القــرآن الكريــم ،إمالــة لفــظ «ه ــار» يف ﴿شـ
َ
ــار﴾( )1وال إمالــة ل ــه إالّ يف هــذه الكلمــة.
ه ِ
8 .8إث ّبات بعض الي ــاءات ال ّزائدة يف الوصل نحو﴿ :يـــوم
يـات﴾ يف «هـود».

منهج « ورش»

كل ســورتني ثالثــة (البســملة ،والســكت،
1 .1لــه بــن ّ
والوصــل) والوجهــان بــا بســملة ،ولــه بــن األنفــال
وبــراءة مــا لقا لــون».
2 .2له يف املدّين املتصل واملنفصل اإلشباع بقدر ِ
ت
س َّ
ً
حركات ،وله يف مد البدل نحوَ :
﴿آمنُوا﴾﴿ ،إيمانا﴾،
ّ
ُ
﴿أوتــوا﴾ ثالثــة أوجــه:
 -۱القرص مب ّد حركتني.
وسط مبقدار أربع حركات.
 -۲التّ ّ
 -۳امل ّد مقدار ِ
ت حركات.
س ّ
ولــه يف اللّــن الواقــع قبــل الهمــزة نحــو ﴿ شــيئاً ﴾
التّوســط وا مل ـ ّد يف البــدل واللّــن غــره.
3 .3يقــرأ الهمزتــن املجتمعتــن يف كلمــة بتســهيل الثانيــة
منهــا مــن غــر إدخــال وبإبدالهــا م ـ ّد ألف ـاً إذا كانــت
مفتوحــة ،أ ّمــا إذا كانــت مكســورة أو مضمومــة فليــس
له فيها إالَّ التّسهيل.
ـن املجتمعتــن يف
4 .4يس ـ ّهل الهمــزة الثانيــة مــن ال َه ْم َزتَـ ْ
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ـن ،املتفقتــن يف الحركــة ،ولــه يف إبدالهــا مـدّ،
كلمتَـ ْ
أ ّما الهمزتان املجتمعتان يف كلِ َمتَني املختل َفتَان يف
الحركــة فيقــرأ الثّانيــة منهــا « كقالــون».
الســاكنة حــرف م ـ ّد إذا كا نــت فــا ًء ا
5 .5يبــدل الهمــزة ّ
ُ
للكلمــة نحــو﴿ :يُؤ ِمــن﴾ إالّ مــا اســتثنى ،ويبــدل الهمــزة
املفتوحــة بعــد ض ـ ّم وا ًوا إذا كانــت فــا ًءا للكلمــة نحــو:
﴿ ُم َؤجــا﴾
6 .6يض ـ ّم ميــم الجمــع ويصلهــا «بــواو» إذا كانــت بعدهــا
همــزة قطــع نحــو﴿ :ومنهــم ّ
أميــون﴾.
ِ
ّ
7 .7يدغــم دال «قــد يف» الضــاد نحــو﴿ :فقــد ضل﴾ ويف
ْ َ َ
الظّــاء نحــو﴿ :فقــد ظلم﴾
َ َ ْ َ
ـت ظال ِ َمــة﴾
ويدغــم تــاء التّأنيــث يف الظّــاء نحــو﴿ :كنـ
َ َ ُْ
ويدغــم الـذّال يف التّــاء يف ﴿أخذتــم ﴾ ونحــوه:
8 .8يقــرأ بتقليــل األ لِ َفــات مــن ذوات اليَــاء بخلــف عنــه
َ
ُ
﴿اله َ
ــوى﴾؛ ويقللّهــا قــوالً واحــدا ً إذا
﴿الهــدى﴾،
وقعــت بعــد َرا ِء نحــو﴿ :اشــرى﴾ّ ،
﴿انلصــارى﴾،
ويقلّــل األلفــات الواقعــة قبــل را ِء مكســورة متطرفــة
ّ
﴿األشار﴾﴿ ،أَب ْ َ
ارهــم﴾،
ص
نحــو﴿ :األبّــرار﴾،
ِ
َ
هــم﴾.
ار ِ
﴿ ِدي ِ
ًْ
﴿خــرا﴾ واملضمومــة
9 .9يرقّــق ال ـ ّراء املفتوحــة نحــو:
َ
﴿خ ْ ٌ
ــرا﴾
نحــو:
1010يغلّــظ الالّمــات املفتوحــة إذا كَا نــت بعــد الصــاد
ْ
الساكنة نحو﴿ :يَصىل﴾،
املفتوحة نحو:
ّ
(الصالة) ،أو ّ
ّ َ
أو وقعــت بعــد الطّــاء املفتوحــة نحــو﴿ :بطــل﴾ أو
َ َ
﴿م ْطلــع﴾ ،أو وقعــت الظّــاء املفتوحــة
الســاكنة نحــو
ّ
َ
َ َ
َ
الســاكنة نحــو ﴿وال يظلمــون﴾،
أو
ــم﴾،
ل
﴿ظ
ـو:
منـ
ّ
اللمــات
وليــس مــن الق ـ ّراء مــن يرقّــق ال ـ ّراءات ويغلّــظ ّ
غــره.
1111يشــرك مــع « قالــون» يف يــاءات اإلضافــة فيفتــح مــا
س ـ ِكن مــا يســكنه منهــا.
يفتحــه « قالــون» منهــا :ويُ ْ
وهــذا مجمــل مــا يف قــراءة اإلمــام «ن ــافع « – رحمــه
الله -من مميزات بروايتي اإلمام « ورش» واإلمام « قـالون «.

خامتـــــــــة

بعــد التّطــواف مبضامــن البحــث ،ميكــن عــرض النتائــج

يتوص ةيناسل ةبراقم نولاقو شرو يتياورب  -ةينآرقلا ةءارقلا يـف عفان مامإلا جهنم

املتوصل إليها ،وهي كام ييل:
“الســامة النقطيــة
 -1اهتـ ّم القـ ّراء يف دراســتهم مبوضــوع َّ
واألدائيــة يف تــاوة و قــراءة القــرآن الكريــم “،ألّنهــم
نص مقدّس عند املسلمني وهو القرآن
يتعاملون مع ٍّ
الكريــم.
 -2تدخــل القــراءات القرآنيــة بجميــع درجاتهــا ومســتوياتها
ا ل ـ ّد رس اللغوي،وتقــف ق ـ َد م املســاواة مــع القــرآن
الكريم ،ويف إمكان ّية اتخاذها مركزا ً للدِّراسة ،والبحث

العلمي ،حيث أنّها تعترب كلّها ح ّجة يف اللّغة،فتمثّل
ّ
مرجعهــا األســاس،كام تع ـ ّد أوثــق الشَّ ــواهد ســواء مــن
الصوتيــة أو ال ّنحويــة أو الدّالليــة.
الناحيــة ّ
ي متيّــز
ومــن خــال مــا ســبق يتبــن لنــا بشــكل ج ـ ّ
املغاربة يف مجال القراءات القرآنية ،فقد كان لقراء اإلمام
نافع بروايتي ورش وقالون يف هذا البلد شأن خاص ومنزلة
مرموقــة ،ســاهمت يف بلــورة الشّ ــخصية املغربيــة.
السبيل
والله من وراء القصد وهو يهدي ّ

املصادر واملـــــراجع
•القرآن الكريم برواية ورش عن نافع .

•القرآن الكريم برواية قالون عن نافع .

•القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

1 )1أحــكام القــرآن الكريــم -ســيد أحمــد عـدّاد -الجزائــر -وهــران -مطبعــة
الف ّن -د ط –د ت –
2 )2إعجــاز القــرآن والبالغــة النبويّــة -مصطفــى صــادق ال ّرافعــي -مــر-
القاهــرة -دار الفكــر العــريب -د ط1416 :ه ـ 1995 /م –
3 )3إتحــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة عــر -شــهاب الديــن
أحمــد بــن مح ّمــد الدّمياطــي (الب ّنــاء) -ت ::أنيــس مهــرة – لبنــان-
ي يبضــون -ط:
بــروت -دار الكتــب العلميــة -منشــورات ع ـ ّ
 1418 -1ه ـ 1997 /م-

4 )4اإلبانــة عــن معــاين القــراءات –مــي بــن أيب طالــب القيــي –تح:
عبد الفتاح إسامعيل شلبي –مرص-مكتبة نهضة-دط-دت.-
5 )5اإلبانــة عــن معــاين القــراءات –مــي بــن أيب طالــب ح ّمــوش
القييس-تــح :عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي –مــر -الفجالــة
–مطبعــة الرســالة -دط-دت
6 )6اإلتقــان يف علــوم القــرآن –عبــد الرحمــن الســيوطي -ت مصطفــى
ديــب البغــا -الجزائــر -عــن ميلــة -دار الهــدى -د ط –د ت – ج-1 :
7 )7األحــرف الســبعة و القــراءات القرآنية-محمــد يعقــوب خبيــزة—
اململكــة املغربيــة -مجلــة دار الحديث-العــدد1989-07:م.

الصديــق -الجزائــر-
الصالــح ّ
8 )8البيــان يف علــوم القــرآن – محمــد ّ
املؤسســة الوطنيــة للكتــاب -د ط1989 :م –
9 )9ال ـدّرس اللغــوي يف ســوريت ســبأ وفاطــر –رشف الديــن عــي
الراجحــي –اإلســكندرية دار املعرفــة الجامعيــة –دط 2002 -م –
1010القــراءات القرآنيــة يف ضــوء علــم اللّغــة الحديــث -عبــد الصبــور
شــاهني -القاهــرة -مكتبــة الخانجــي -د ط1990 :م

1111القــراءات القرآنيــة :تاريخهــا ،ح ّجيتهــا -عبــد الحليــم بــن محمــد
الهــادي قابــه –بــروت -دار الغــرب اإلســامي -ط1999 -01:م –
1212القــراءات وأثرهــا يف علــوم العربيّــة -محمــد ســامل محيســن-
القاهــرة -دار اإلتحــاد للطباعــة -د ط – د ت – ج– 1:
1313الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف ضــوء التأويــل
– أبــو القاســم الزمخــري – بــروت – دار الفكــر للطباعــة والنــر
والتوزيــع – د ط – د ت -ج-3:
1414النرش يف القراءات العرش -ابن الجزري-تح:عيل الضباع –لبنان
–بــروت –دار الكتــب العلميــة –منشــورات محمــد عــي بيضــون
–ط 1998 -1:م -ج.– 1:
1515تاريخ قراءة” نافع املدين” -علم القراءات – قسم الدّراسات –
الجزائر -مجلة إذاعة القرآن الكريم الدولية -العدد -04سبتمرب /
أكتوبر 2007م من ص 46 :إىل ص.49 :
ي بــن
1616تحــر التّيســر يف قــراءات األمئــة العــرة -مح ّمــد بــن ع ـ ّ
يوســف الجزري-لبنان -بــروت -دار الكتــب العلميــة-ط-01:
1983م-ص.14 :
1717رساج القــارئ املبتــدي وتــذكار القــارئ املنتهــي -ابــن الفاصــح
العــذري – تــح :محمــد عبــد القــادر شــاهني – لبنــان – بــروت –
دار الكتــب العلميــة – منشــورات عــي بيضــون – ط1419 -1 :
ه ـ 1999 /م – .
1818ســر أعالم ال ّنبالء – شــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد
بــن عثامن-تح:شــعيب األنــؤوط ورفاقه-مؤسســة ال ّرســالة-ط-02:
-1982ج07:
1919رشح طيبــة ال ّنــر يف القــراءات العــر -بــن محمــد بــن الجــزري
الدمشقي -ت :أنيس مهرة -لبنان – بريوت -دار الكتب العلمية-
يل بيضون -ط1418 – 1:هـ1997 /م-
منشــورات ع ّ

جملة كرياال

يناير ٢٠١6
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.202020غاية النهاية يف طبقات القراء -ابن الجزري-لبنان-بريوت-دار
الكتب العلمية-ط-02:دت-ج-02:ص.131:

2121كتــاب العــن مرتــب عــى حــروف املعجــم -الخليــل بــن أحمــد
الفراهيــدي -تــح :عبــد الحميــد هنداوي-لبنــان -بــروت-.دار
الكتــب العلمية-منشــورات عــى بيضــون-ط 1424 -01ه ـ /
2003م -ج– 3:
2222مباحــث يف علــوم القــرآن -صبحــي الصالــح -لبنــان -بــروت -دار
العلــم للماليــن -ط-1972 :7:
2323مباحــث يف علــوم القــرآن -م ّنــاع القطّــان -مــر -القاهــرة -مكتبــة
وهبــة -مطبعــة املــدين -ط 1417 -10 :ه ـ 1997 /م –
2424معجــم األدبــاء -ياقــوت الحمــوي -مــر – املطبعــة الهنديــة-
ط1923 -02:م -ج-01 :
2525معجم مقاييس اللّغة ،أبو الحسني بن فارس بن زكريا -.تح :عبد
الســام مح ّمــد هــارون -.بــروت .-دار الجيــل .-ط1411 -01ه ـ
1991 /م-.
2626مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن -مح ّمــد الزرقــاين -ســوريا –
دمشــق -د ط – د ت -ج–01 :
-2727أثــر القــراءات يف الفقــه اإلســا ّمي – صــري عبــد الــرؤوف محمــد
عبــد القــوي -اململكــة العربيــة الســعودية -ال ّر يــاض -أضــواء
الس ـلّف -ط1418 -1ه ـ 1997 /م-
-2828أثــر القــراءات يف الفقــه اإلســا ّمي – صــري عبــد الــرؤوف محمــد
عبــد القــوي -اململكــة العربيــة الســعودية -ال ّر يــاض -أضــواء
الس ـلّف -ط1418 -1ه ـ 1997 /م-
-2929أحــكام التّجويــد بروايــة ورش عــن نافــع عــن طريــق األزرق -أبــو عبــد
الجزائري-مــر –البحــرة-
ال ّرحمــن عاشــور خــراوي الحســني
ّ
مكتبــة ال ّرضــوان -دط-2005 -
-3030إعجاز القرآن والبالغة النبويّة -مصطفى صادق ال ّرافعي -مرص-
القاهرة -دار الفكر العريب -د ط1416 :هـ 1995 /م –
-3131اإلبانة عن معاين القراءات –ميك بن أيب طالب القييس –تح:
عبد الفتاح إسامعيل شلبي –مرص-مكتبة نهضة-د ط-د ت-
3232اإلتقان يف علوم القرآن -جالل الدين السيوطي .وبهامشه إعجاز
ـاض أيب بكــر الباقــاين – بــروت -عــامل الكتــب -د
القــرآن للقـ ّ
ط – د ت – ج– 1 :
3333اإلتقان يف علوم القرآن -جالل الدين السيوطي .وبهامشه إعجاز
ـاض أيب بكــر الباقــاين – بــروت -عــامل الكتــب -د
القــرآن للقـ ّ
ط – د ت – ج– 1 :
القمطــي  -طرابلــس -
3434األصــوات ووظائفهــا  -محمــد منصــف
ّ
الجامهرييــة العظمــى  -النــارش دار الوليــد – د ط 2003-م . -
3535اإلقنــاع يف القــراءات الســبع -ابــن خلــف األنصــاري -تــح :أحمــد
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فريــد املزيــدي -لبنــان -بــروت -دار الكتــب العلميــة -منشــورات
ي بيضــون -ط1419 -01 :هــ1999 /م.
عـ ّ

3636اإلمــام املتــويل يف جهــوده يف علــم القــراءات – إبراهيــم بــن
ورسي – ال ّرياض-مكتبــة ال ّرشــد -دط-
ســعيد بــن محمــد ال ـ ّد
ّ
1420هــ 1999/م
3737الربهــان يف علــوم القــرآن -بــدر الد يــن محمــد بــن عبــد اللــه
الزركــي -ت :مصطفــى عبــد القــادر عطــا – لبنــان -بــروت -دار
الكتــب العلميــة -ط 1408- 1:ه ـ 1988/م – ج– 1:
3838التعبــر الفنــي يف القــرآن –أمــن بكــري شــيخ –القاهــرة –دار
الــروق –ط 1980-4:م –
3939التكراريــة الصوتيــة يف القــراءات القرآنيــة :قــراءة نافــع منوذجــا –
فضيلــة مســعودي –األردن –عــان –دار الحامــد -ط-2008 -1 :

4040التيســر يف القــراءات الســبع -أبــو عمــرو الـدّاين -ت :أو تويرتــزل-
لبنــان .بــروت -دار الكتــب العلم ّيــة -ط 1416 -1:ه ـ  1996/م-
4141الجامــع لألحــكام روايتــي ورش وقالــون عــن اإلمــام نافــع -مصطفــى
أكــرود -الجزائــر -دار اإلمــام مالــك للكتــاب –ط1422-1:هــ/
2001م.-
4242الفروق -أبو هالل العسكري -ضبط وعلّق حواشيه ،أحمد سليم
الحميص -لبنان -طرابلس -جرس برس -ط1415 -1:هـ 1994/م
4343القبــس الجامــع لقــراءة نافع،مــن طريــق الشــاطبية-عطية قابــل
نــر – اململكــة العربيــة الســعودية-مركز امللــك فيصــل للبحــوث
و لدّراســات اإلســامية-ط-1:دت-
4444القراءات القرآنية نشأتها -أقسامها .ح ّجيتها -خري الدين سبب-
الجزائر -الدّار الخلدونية -د ط 1426 -هـ2005 /م –
4545القــراءات وأثرهــا يف علــوم العرب ّيــة -محمــد ســامل محيســن-
القاهــرة -دار اإلتحــاد للطباعــة -د ط – د ت – ج1:
4646القــول الســديد يف مق ّدمــات القــراءات و ف ـ ّن التجويد-أحمــد
الســميع الشــافعي الحســيان-مرص القاهــرة-دار
محمــود عبــد ّ
البيــان العــريب-د ط 1425 -هــ2004/م-

4747القــول الســديد يف مق ّدمــات القــراءات و ف ـ ّن التجويد-أحمــد
الســميع الشــافعي الحســيان-مرص القاهــرة-دار
محمــود عبــد ّ
البيــان العــريب-دط 1425 -هــ2004/م-ص17:
4848النجــوم الطوالــع عــى الــذرر اللوامــع يف أصــل مقــرئ اإلمــام
نافــع -ســيدي إبراهيــم املارغنــي – بــروت -املكتبــة العرصيــة
صيــدا –ط1423 -1هــ-2003/
4949تســهيل الحصول عىل قواعد األصول –مج-محمد أمني بســويد
الدّمشــقي –تح :مصطفى ســعيد الخ ّن –دمشــق –بريوت –دار
القلم –ط-1991 -1 :
5050تعبــر التّيســر يف قــراءات األمئّــة العــرة -ابــن عــي بــن يوســف

يتوص ةيناسل ةبراقم نولاقو شرو يتياورب  -ةينآرقلا ةءارقلا يـف عفان مامإلا جهنم

الجزري -لبنان -بريوت -دار الكتب العل ّمية -ط1983 – 01 :م

5151تقريــب ال ّنــر يف القــراءات العــر -ابــن الجــزري -تعليــق :جــال
الصحابــة للــراث -د
الديــن محمــد رشف -القاهــرة ،طنطــا -دار ّ
ط2002 -م-
5252حليــة التــاوة – مصطفــي أ كــرور -الجزا ئــر -األبيــار -مطبعــة
شــاطوناف -ط– 1994 -1:

5353رس الفصاحــة –ابــن ســنان الخفاجــي أبــو محمــد عبــد اللــه بــن
محمد بن سعيد الحلبي-تح:عبد املتعال الصعيدي -القاهرة-
مطبعــة ومحمــد صبيــح وأوالده-د ط1969-م-
5454صحيــح مســلم-رشح النووي-بــروت –دار إحيــاء الــراث العــريب-
ط1972-2:م-ج-2:

5555يف علــوم القــرآن -دراســات ومحــارضات -مح ّمــد عبــد الســام
كفــايف وعبــد اللــه رشيــف -بــروت -دار النهضــة العربيــة-د ط:
– 1981
5656كيــف تحفــظ القــرآن الكريم-محمــد الحبش-الجزائــر –قاملــة -دار

القرآن-مكتبــة رحــاب-دط1986-م-

5757لســان العــرب – أبــو الفضــل جــال الديــن بــن منظــور -بــروت -دار
صادر -ط1414 –3:هـ  -1994/ج– 1:
5858مباحــث يف علــوم القــرآن -صبحــي الصالــح -لبنــان -بــروت -دار
العلــم للماليــن -ط1972 :7:
الصحــاح –الـ ّرازي -تخريــج :يوســف الشــيخ محمــد -بــروت
5959مختــار ّ
–املكتبــة العرصية-ط1996-1:م-
صــار -شــمس ال ّديــن
6060معرفــة الق ـ ّراء ال ِك َبــار عــى الطَّبقــات واأل ْع َ
الذّهبــي – تــح :مح ّمــد ســيد َجــاد الحـ ّـق -مــر – دار الكتــب
الحديثــة -د ط – 1967م.-
6161منجــد املقرئــن ومرشــد الطّالبــن -ابــن الجــزري -بــروت -دار
الكتــب العل َّميــة – د ط  1980 -م
6262منجــد املقرئــن ومرشــد الطّالبــن -ابــن الجــزري -بــروت -دار
الكتــب العل َّميــة – د ط  1980 -م –

الهوامش
١

ال ّنجوم الطّوالع – املارعتي -ص.16 :

3

ينظــر اإلمــام املتــويل يف جهــوده يف علــم القــراءات – إبراهيــم
ّورسي – ال ّرياض-مكتبــة ال ّرشــد -دط-
بــن ســعيد بــن محمــد ال ـد
ّ
1420هــ 1999/م –ص.23 :

2

سورة :الحجر –اآلية.09 :

4

سورة :فاطر – اآلية.32 :

6

ـول يف جهــوده يف علــم القــراءات – الـدّورسي
ينظــر اإلمــام املتـ ّ
–ص.23 :

8

ينظــر النــر يف القــراءات العــر -ابــن الجــزري -ج -1 :ص– 14 :
ص15 :

5

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف ضــوء التأويــل
– أبــو القاســم الزمخــري – بــروت – دار الفكــر للطباعــة والنــر
والتوزيــع – د ط – د ت -ج -3:ص.308 :

7

سورة :الشعراء –اآليات:من 192 :إىل .195

9

ينظــر اإلتقــان يف علــوم القــرآن -جــال الديــن الســيوطي .وبهامشــه

للقاض أيب بكر الباقالين – بريوت -عامل الكتب-
إعجاز القرآن
ّ
د ط – د ت – ج – 1 :ص83 :

 10ينظر لسان العرب – أبو الفضل جامل الدين بن منظور -بريوت-
دار صــادر -ط1414 –3:ه ـ  -1994/ج– 1:ص . 128 :مــادة
(قــرأ).

 11كتــاب العــن مرتــب عــى حــروف املعجــم -الخليــل بــن أحمــد
الفراهيــدي -تــح :عبــد الحميــد هنداوي-لبنــان -بــروت-.دار
الكتــب العلمية-منشــورات عــى بيضــون-ط 1424 -01ه ـ /
2003م -ج – 3:ص -369 :مــادّة (قــرأ).
 12معجم مقاييس اللّغة ،أبو الحسني بن فارس بن زكريا -.تح :عبد
الســام مح ّمــد هــارون -.بــروت .-دار الجيــل .-ط1411 -01ه ـ /
1991م -.ج–505 :ص - 79 :مــادّة (قــرى).
 13الربهان يف علوم القرآن -ال ّزركيش – ج – 01:ص. 419 :

 14منجــد املقرئــن ومرشــد الطّالبــن -ابــن الجــزري -بــروت -دار
الكتــب العل َّميــة – د ط  1980 -م – ص.03 :
 15إتحــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة عــر -شــهاب الديــن
أحمــد بــن مح ّمــد الدّمياطــي (الب ّنــاء) -ت ::أنيــس مهــرة – لبنــان-
ي يبضــون -ط:
بــروت -دار الكتــب العلميــة -منشــورات ع ـ ّ
 1418 -1ه ـ 1997 /م -ص.05 :
 16مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن -مح ّمــد الزرقــاين -ســوريا –
دمشــق -د ط – د ت -ج –01 :ص.405 :
 17ينظــر :مباحــث يف علــوم القــرآن -م ّنــاع القطّــان -مــر -القاهــرة-
مكتبة وهبة -مطبعة املدين -ط 1417 -10 :هـ 1997 /م – ص:
.162
 18الربهان يف علوم القرآن – الزركيش – ج-1:ص.318 :

جملة كرياال
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 19ينظــر حليــة التــاوة – مصطفــي أكــرور -الجزائــر -األبيــار -مطبعــة
شــاطوناف -ط – 1994 -1:ص.11 :
 20حليــة التــاوة – مصطفــي أ كــرور -الجزا ئــر -األبيــار -مطبعــة
شــاطوناف -ط – 1994 -1 :ص.318 :
 21ينظر:أثــر القــراءات يف الفقــه اإلســا ّمي – صــري عبــد الــرؤوف
محمــد عبــد القــوي -اململكــة العربيــة الســعودية -ال ّريــاض -أضــواء
الس ـلّف -ط1418 -1ه ـ 1997 /م -ص.37 :
 22القــراءات وأثرهــا يف علــوم العربيّــة -محمــد ســامل محيســن-
القاهــرة -دار اإلتحــاد للطباعــة -د ط – د ت – ج – 1:ص:
 -.10وينظــر :تســهيل الحصــول عــى قواعــد األصــول –مج-محمــد
أمــن بســويد الدّمشــقي –تــح :مصطفــى ســعيد الخ ـ ّن –دمشــق
–بــروت –دار القلــم –ط -1991 -1 :ص. 61 :

 23القــراءات وأثرهــا يف علــوم العربيّــة -محمــد ســامل محيســن  -ج1:
– ص.10 :

 24إتحــاف فضــاء البــر بالقــراءات األربعــة عــر -الدّمياطــي -ص:
.07
 25ينظــر :مباحــث يف علــوم القــرآن -صبحــي الصالــح -لبنــان -بــروت-
دار العلــم للماليــن -ط -1972 :7:ص108 :
 26الفروق -أبو هالل العسكري -ضبط وعلّق حواشيه ،أحمد سليم
الحميص -لبنان -طرابلس -جرس برس -ط1415 -1:هـ 1994/م:
ص 68 :ومــا بعدهــا.
 27لسان العرب -مادّة (قرأ) -ج –1 :ص.128 :

 28ينظر:القول السديد يف مقدّمات القراءات و ف ّن التجويد-أحمد
السميع الشافعي الحسيان-مرص القاهرة-دار البيان
محمود عبد ّ
العريب-دط 1425 -هـ2004/م-ص17:
 29سورة:فاطر-اآلية.29:

 30ينظــر أثــر القــراءات يف الفقــه اإلســامي -صــري عبــد الــرؤوف-
ص. 56:

 31ينظر القراءات القرآنية يف ضوء علم اللّغة الحديث -عبد الصبور
شــاهني -القاهــرة -مكتبــة الخانجــي -د ط1990 :م – ص .257
 32ينظر املرجع السابق والصفحة.

النش يف القراءات العرش -ابن الجزري -ج – 1:ص ،15 :وينظر:
33
ّ
يف علــوم القــرآن -دراســات ومحــارضات -مح ّمــد عبــد الســام
كفــايف وعبــد اللــه رشيــف -بــروت -دار النهضــة العربيــة-د ط:
 – 1981ص .109
 34سورة الفاتحة -اآلية.05 :

 35إعجــاز القــرآن والبالغــة النبويّــة -مصطفــى صــادق ال ّرافعــي -مــر-
القاهــرة -دار الفكــر العــريب -د ط1416 :ه ـ 1995 /م –ص:
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.56وينظــر :اإلبانــة عــن معــاين القــراءات –مــي بــن أيب طالــب
ح ّمــوش القييس-تــح :عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي –مــر-
الفجالــة –مطبعــة الرســالة -دط-دت-ص.03:

 36ينظر :أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي -صربي عبد ال ّرؤوف -ص
.61
 37أحــكام القــرآن الكريــم -ســيد أحمــد عـدّاد -الجزائــر -وهــران -مطبعــة
الف ـ ّن -د ط –د ت – ص.67 :
 38القــراءات القرآنيــة يف ضــوء علــم اللّغــة الحديــث -عبــد الصبــور
شــاهني -ص .259
 39ينظر إعجاز القرآن -ال ّرافعي -ص.56 :

 40النرش يف القراءات العرش -ابن الجزري -ج -1:ص.16 :

 41ينظــر أثــر القــراءات يف الفقــه اإلســامي – صــري عبــد الـ ّرؤوف –
ص .58
 42النرش يف القراءات العرش -ابن الجزري -ج -1 :ص .18
 43املصدر نفسه والصفحة.

 44النرش يف القراءات العرش -ابن الجزري -ج – 1:ص.154 :

 45رشح طيبــة ال ّنــر يف القــراءات العــر -بــن محمــد بــن الجــزري
الدمشقي -ت :أنيس مهرة -لبنان – بريوت -دار الكتب العلمية-
ي بيضــون -ط1418 – 1:هــ1997 /م -ص.07 :
منشــورات ع ـ ّ
 46اإلتقــان يف علــوم القــرآن –عبــد الرحمــن الســيوطي -ت مصطفــى
ديــب البغــا -الجزائــر -عــن ميلــة -دار الهــدى -د ط –د ت – ج:
 -1ص.241 :
 47أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي -صربي عبد الرؤوف -ص.83.:
 48أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي -صربي عبد الرؤوف -ص.241:

 49املصدر نفسه-ص– 85:وينظر :التعبري الفني يف القرآن –أمني
بكــري شــيخ –القاهــرة –دار الــروق –ط 1980-4:م –ص. 97:
 50ينظر مباحث يف علوم القرآن – مناع القطّان -ص.169 :
 51سورة الرحمن -اآلية.76 :

 52اإلتقان – األسيوطي -ج– 1:ص.242 :
 53سورة التوبة -اآلية.128 :

 54ينظر مباحث يف علوم القرآن -مناع القطّان -ص.169 :
 55سورة :يونس -اآلية.92 :

 56اإلتقان -السيوطي -ج – 1:ص.242 :

 57النرش يف القراءات العرش – ابن الجزري -ج -1 :ص.20 :
والصفحة.
 58املصدر نفسه
ّ

 59ينظر أثر القراءات يف الفقه اإلســامي -صربي عبد الرؤوف -ص
.88 60اإلتقان -السيوطي -ج – 1:ص.243:

يتوص ةيناسل ةبراقم نولاقو شرو يتياورب  -ةينآرقلا ةءارقلا يـف عفان مامإلا جهنم

 61سورة:فاطر -اآلية.28 :

 62النرش -ابن الجزري -ج – 1:ص.203 :

 63ينظر أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي -صربي عبد الرؤوف -ص:
.89
 64سورة :النساء -اآلية.12 :

 65سورة :البقرة -اآلية.198 :

 66اإلتقان -السيوطي -ج -1 :ص.243 :

الصحاح –ال ّرازي -تخريج :يوسف الشيخ محمد -بريوت
- 3 87مختار ّ
–املكتبــة العرصيــة-ط1996-1:م -مــادة( :ح ر ف) –ص7:
 88سورة :الحج-اآلية.11:

 89املصدر نفسه-ص.70:

 -6 90ينظــر:رس الفصاحــة –ابــن ســنان الخفاجــي أبــو محمــد عبــد
اللــه بــن محمــد بــن ســعيد الحلبي-تح:عبــد املتعــال الصعيــدي-
القاهرة-مطبعــة ومحمــد صبيــح وأوالده-د ط1969-م-ص.13 :

- 67كيــف تحفــظ القــرآن الكريم-محمــد الحبش-الجزائــر –قاملــة -دار
القرآن-مكتبــة رحــاب-دط1986-م-ص.127:

 91اإلبانــة عــن معــاين القــراءات –مــي بــن أيب طالــب القيــي
–تــح :عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي –مرص-مكتبــة نهضــة-دط-
دت-ص.35:

 69ينظــر :أحــكام التّجويــد بروايــة ورش عــن نافــع عــن طريــق األزرق -أبــو
الجزائري-مرص –البحرية-
عبد ال ّرحمن عاشور خرضاوي الحسني
ّ
مكتبــة ال ّرضــوان -دط -2005 -ص.11:

 93ينظر:األحرف السبعة و القراءات القرآنية-محمد يعقوب خبيزة—
اململكــة املغربيــة -مجلــة دار الحديث-العــدد1989-07:م.

الصفحة.
 68ينظر :املرجع نفسه و ّ

 70املرجع نفسه والصفحة.
 71سورة :املزمل -اآلية.04:

 72النرش -ابن الجزري -ج -1 :ص.28 :

 73ســورة :هــود -اآليــة .78 :وينظــر :الـدّرس اللغــوي يف ســوريت ســبأ
وفاطــر –رشف الديــن عــي الراجحــي –اإلســكندرية دار املعرفــة
الجامعيــة –دط 2002 -م –ص. 50:
 74سورة :سبأ -اآلية.19

 75سورة :البقرة -اآلية.259 :

 76سورة :الواقعة -اآلية.29 :
 77سورة:القارعة -اآلية.04 :
 78سورة :ق -اآلية.19 :

 79سورة :النازعات -اآلية.15:

الصديــق -الجزائــر-
الصالــح ّ
 80البيــان يف علــوم القــرآن – محمــد ّ
املؤسســة الوطنيــة للكتــاب -د ط1989 :م –ص.120:
 81النرش -ابن الجزري -ج – 1:ص.25 :

 82ينظــر :مباحــث يف علــوم القــرآن -منــاع القطّــان -ص  170ومــا
بعد هــا .
 83سورة :الجمعة -اآلية.09 :

 84اإلتقــان –الســيوطي -ج– 1:ص 108 :وينظــر :القــراءات القرآنيــة
نشــأتها -أقســامها .ح ّجيتهــا -خــر الديــن ســبب -الجزائــر -ال ـدّار
الخلدونيــة -د ط 1426 -هــ2005 /م – ص.48 :
 85ينظر :إعجاز القرآن -ال ّرافعي -ص.46 :

 86التيســر يف القــراءات الســبع -أبــو عمــرو الـدّاين -ت :أو تويرتــزل-
لبنــان .بــروت -دار الكتــب العلم ّيــة -ط 1416 -1:ه ـ 1996/
م -ص.10:

 92املصدر نفسه-ص.36:

 94صحيــح مســلم-رشح النووي-بــروت –دار إحيــاء الــراث العــريب-
ط1972-2:م-ج-2:ص.202:

 95القبــس الجامــع لقــراءة نافع،مــن طريــق الشــاطبية-عطية قابــل
نــر – اململكــة العربيــة الســعودية-مركز امللــك فيصــل للبحــوث
و ل ّدراســات اإلســامية-ط-1:دت-ص.15:
 96اإلبانة عن معاين القراءات –ميك القييس-ص 2:و ما بعدها.
 97سورة :العلق -اآليات من]5-1[ :

 98سورة :القيامة -اآليات من]19-16[ :
 99سورة :املز ّمل -اآلية.04 :

السديد يف مقدّمات علم القراءات وف ّن التجويد -أحمد
 100القول ّ
محمــود الشــافعي الحســيان -ص134 :
 101الجامــع لروايتــي ورش وقالــون عــن اإلمــام نافــع -مصطفــي أكــرور-
ص19:
والصفحة.
 102املرجع نفسه
ّ

 103الجامــع لروايتــي ورش وقالــون عــن اإلمــام نافــع -مصطفــي أكــرور -
ص20 :
 104النجوم الطّوالع عىل الذّرر اللوامع -املارغني -ص.21:

 105أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي -صربي عبد ال ّرؤوف -ص22:

 106ينظــر :املرجــع نفســه و الصفحــة -وينظــر :منجــد املقرئــن ومرشــد
الطّالبني -ابن الجزري -ص.66 :
 107ينظر :القراءات القرآنية :تاريخها ،ح ّجيتها -عبد الحليم بن محمد
الهــادي قابــه –بــروت -دار الغــرب اإلســامي -ط1999 -01:م
–ص.35:
 108رساج القــارئ املبتــدي وتــذكار املقــرئ املنتهــي -البغــدادي-
ص.17:
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والصفحــة وينظــر :الجامــع ألحــكام روايتــي ورش
 109املصــدر نفســه
ّ
وقالــون عــن اإلمــام نافــع -مصطفــى أكــرور -ص25 :
الســديد يف مق ّد مــات علــم القــراءات وف ـ ّن
 وينظــر :القــول ّالحســيان -ص:
الســميع الشــافعي
ْ
التّجويــد -أحمــد محمــود عبــد ّ
.135

 110األصــوات ووظائفهــا -مح ّمــد منصــف القامطـ ّـي -ص .103 :و
ينظــر التكراريــة الصوتيــة يف القــراءات القرآنيــة :قــراءة نافــع منوذجــا
–فضيلة مسعودي –األردن –عامن –دار الحامد -ط-2008 -1 :
ص.69 :

الحديثــة – دط –  1967م – ج - 01:ص .89 :وينظــر :ســر
أعــام ال ّنبــاء – شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد
بــن عثامن-تح:شــعيب األنــؤوط ورفاقه-مؤسســة ال ّرســالة-ط-02:
-1982ج-07:ص.337:

 ١٢٠معرفــة الق ـ ّراءة الكبــار عــى الطبقــات واألعصــار -شــمس الديــن
الذهبــي -ص.337:
 ١٢١ســر أعــام النبالء-شــمس ال ّديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد
بــن عثــان -ج- 07:ص.338:
 ١٢٢املصدر نفسه -ص.339:

 111ينظر :القراءات القرآنية يف الفقه اإلسالمي -صربي عبد الرؤوف-
ص.23:

 ١٢٤املصدر نفسه والصفحة.

 113املصدر نفسه والصفحة و ما بعدها.

 ١٢٦املصدر نفسه والصفحة.

 ١٢٣ال ّنجوم الطّوالع -إبراهيم املارغني -ص.12:

 112النرش يف القراءات العرش -ابن الجزري -ج-01 -ص.14 :

 ١٢٥ال ّنجوم الطوالع -املارعتي -ص.12:

 114إتحاف فضالء البرش -الدّمياطي -ص.06:

 ١٢٧غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء -ابــن الجزري-لبنان-بــروت-دار
الكتــب العلميــة-ط-02:دت-ج-02:ص.131:

 115أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي -صربي عبد ال ّرؤوف -ص133 :

 116ينظر :اإلقناع يف القراءات السبع -ابن خلف األنصاري -ص-21:
وينظر :معجم األدباء -ياقوت الحموي -مرص – املطبعة الهندية-
ط1923 -02:م -ج -01 :ص -109:وينظــر :تعبــر التّيســر يف
قــراءات األمئّــة العــرة -ابــن عــي بــن يوســف الجــزري -لبنــان-
بــروت -دار الكتــب العل ّميــة -ط1983 – 01 :م –ص.14 :

 ١٣٠املصدر نفسه-ص .334:وينظر :تحري التّيسري يف قراءات األمئة
ي بــن يوســف الجزري-لبنان-بــروت -دار
العــرة -مح ّمــد بــن ع ـ ّ
الكتــب العلميــة-ط1983-01:م-ص.14 :

 118ينظر :تقريب ال ّنرش -ابن الجزري -من ص 13 :إىل ص.18:

 ١٣٢ينظر تاريخ قراءة” نافع املدين” -علم القراءات – قسم الدّراسات
– الجزائر -مجلة إذاعة القرآن الكريم الدولية -العدد -04سبتمرب
 /أكتوبر 2007م من ص 46 :إىل ص.49 :

 117ينظــر :تقريــب ال ّنــر يف القــراءات العــر -ابــن الجــزري -تعليــق:
الصحابة للرتاث-
جامل الدين محمد رشف -القاهرة ،طنطا -دار ّ
د ط2002 -م -ص -12 :وينظــر رشح طّيبــة ال ّنــر -ابــن الجــزري-
مــن ص  08إىل ص .21
 ١١٩معرفــة الق ـ ّراءة الكبــار عــى الطبقــات واألعصــار -شــمس الديــن
الذهبــي -تــح :محمــد س ـيّد جــاد الحــق  -مــر – دار الكتــب
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 ١٢٨ال ّنجوم الطّوالع-املارعتي -ص.12 :

 ١٢٩غاية النهاية يف طبقات القراء -ابن الجزري-ج -02:ص.333:

 ١٣١معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات و األعصــار -شــمس الديــن
إبراهيــم -ج -01:ص.128:

 ١٣٣سورة :يس -اآلية10 :

 ١٣٤سورة :التّوبة -اآلية.109 :

يتوص ةيناسل ةبراقم نولاقو شرو يتياورب  -ةينآرقلا ةءارقلا يـف عفان مامإلا جهنم

الرمزية فـي امل�سرح الفل�سطيني:
جتلية املعمار الرمزي فـي م�سرحيتي الباب و القبعة والنبي لغ�سان كنفاين
محمد شافعي الوايف

أستاذ مؤقت ،قسم اللغة العربية ،جامعة كرياال

إن العامل األديب ال يزال يتبنى مذاهب ومناهج مختلفة
يف تطبيقاتهــا األدبيــة ،بينــا نالحــظ أن هنــاك منا طــق
تخصــص فســحة واســعة لتكييــف مذهــب أو منهــج أديب
ّ
خــاص .وقــد أصبــح مــن ميــزات أدب البلــدان املســتع َمرة
واملحتلَّــة االلتــزام بالرمزيــة .أمــا أدب فلســطني فقــد التــزم
كثــرا بالرمزيــة وال نبالــغ إذا قلنــا إن األوضــاع االجتامعيــة
والسيا ســية فرضــت عليــه االلتــزام باملذ هــب الرمــزي.
وتكــون هــذه الحقيقــة أكــر وضوحــا عندمــا نتصفــح دراســات
األديــب الفلســطيني غســان كنفــاين – مثــل عملــه النقــدي
“األدب الصهيــوين” ودراســته املشــهورة “األدب املقــاوم
الفلســطيني تحــت االحتــال ( .”)1968 -1948وتنعكــس
هــذه املالحظــة تطبيقيــة يف أعاملــه األدبيــة قصــة وروايــة
ومرسحيــة .ونحــاول يف هــذا الصــدد ،أن نجــيِّ املعــار
الرمــزي امللتحــم يف مرسحيتيــه “البــاب” “والقبعــة والنبي”.

الرمزية يف املرسح الفلسطيني

كانــت توجــد جــذور للفــن املرسحــي يف أعــال كتــاب
فلســطني يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن ولكــن هــذه
الجهــود املرسحيــة تعرضــت للصدمــة عــام 1948م حيــث
حدثت نكبة فلسطني كام يعرب عنه الكاتب د /كامل أحمد
غنيم “جاءت النكبة عام 1948م لتضيع الكثري من الجهود
املرسحية ،حيث فقدت معظم النصوص املرسحية التي
كانــت قبــل الحــرب العامليــة األوىل ،والكثــر مــن النصــوص
التــي جــاءت بعدهــا” 1.وصــدرت يف هــذا النصــف ،عديــد
مــن املرسحيــات يف فلســطني مثــل مرسحيتــي “شــميم
العــرب” ( )1914و”وفــاء العــرب”( )1929للكاتــب نجيــب

نصــار ومرسحيــة “قاتــل أخيــه” ( )1919التــي القــت نجاحــا
كبــرا يف املــرح الفلســطيني ،وكان كاتبهــا جميــل البحــري
الذي أسهم اسهامات ملحوظة يف توسيع آفاق املثقفني
الفلسطينيني بإصدار مجلة “زهرة الجميل” يف عام 1921
ثــم جريــدة الزهــرة” يف عــام  1922وخاصــة ب ــتأسيس “حلقــة
األدب” يف نفــس العــام ،ومرسحيــات “ال بــد للحــب أن
ينترص” و”أمي” و”صالح الدين األيويب “ للكاتب املشهور
صليبا الجوزي ومرسحية األخوين شفيق ووديع طرزي “يف
ســبيلك يــا وطــن” وغريهــا.
أمــا األدب املرسحــي املقــاوم للفلســطينيني ،فقــد
شــغل مكانــا مرموقــا يف األدب الفلســطيني يف النصــف
الثــاين مــن القــرن العرشيــن منــذ أن نــرت مجلــة “الجديــد”
عام  1962مرسحية “قدر الدنيا” باسم “جهينة” املستعار،
وهــي تحــي حكايــة الفــدايئ “حســن” الــذي يتســلل مــن
لبنان إىل بيته يف فلســطني ثم يرجع إىل لبنان من جديد،
بعــد عــدة أحــداث دراميــة لتحقيــق رغبتــه املتأججــة هــي
مواصلة الكفاح من هناك .ثم نطلع عىل مرسحيتي غسان
كنفــاين “البــاب” و” القبعــة والنبــي” .وتنــر مرسحيــة “بيــت
الجنــون” لتوفيــق فيــاض يف ســتينات القــرن العرشيــن ،هــي
مرسحية يشغلها من أولها إىل آخرها بطل واحد هو سامي
 أستاذ التاريخ واالدب ،املطرود من عمله .والكاتب توفيقفياض نجح يف تحقيق غرضه بكتابة هذه املرسحية حيث
عــر فيهــا بأســلوب رمــزي عــن الواقــع املأســاوي لفلســطني
وعــن أهميــة املقاومــة والدفــاع عــن هــذه األرض املحبوبــة.
ويالحظ غســان كنفاين هذا النجاح لتوفيق فياض ويصف
أســلوبه أحســن طريــق للكتابــة الفنيــة تحــت وضــع القمــع
جملة كرياال
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واالحتالل فيقول “ستبدو ألول وهلة وكأن ال عالقة لها بتيار
املقاومة العريب يف فلسطني املحتلة ،إال أن ذلك سيبدو
خاطئــا عنــد التمعــن بحقيقــة الرمــوز التــي صــار مــن املعروف
أنهــا أفضــل يشء يتجــه لــه العمــل الفنــي حــن ميــارس تحــت
ظــل القمــع واالحتــال” 2.وبالجملــة ننتهــي بهــذه اإلطالعــات
املتواضعــة عــى األدب املقــاوم الفلســطيني ،إىل أن هــذا
األدب مل يتطــور إال كــا تطــورت مثيالتــه يف أقطــار الوطــن
العــريب األخــرى املســتعمرة ،ومل يتقــدم إىل مــا نــرى اليــوم
دفعــة واحــدة ،بــل أخــذ يتقــدم مرحلــة بعــد مرحلــة فنشــأ
بصمــت ثــم بصــوت ثــم بســيف حتــى اكتملــت فيــه جميــع
أقانيــم الفــن األديب الحديــث.
ونقــف قليــا أمــام مرسحيتــن فلســطيينيتني – هــا
“لكــع بــن لكــع” إلميــل حبيبــي و”بيــت الجنــون” لتوفيــق
الفيــاض ،لنســتوعب التحــام الرمزيــة فيهــا
وتتنــاول مرسحيــة “لكــع بــن لكــع” إلميــل حبيبــي،
املقاومة بشــكل ما مع توظيف جميل منهج الرمزية ،فنجد
فيهــا الحــوار بــن الشــخصيتني الرئيســيتني (بــدور واملهــرج)
يعالــج املقاومــة الفلســطينية ونقتبــس هنــا بعــض الكلــات
منــه( :هــا نحــن نقــرب مــن منتصــف العقــد الثــاين
لالحتالل
فال عجب أن اضطرب صاحب الخطاب
أمام تعاظم املقاومة يف وجه القمع املتعاظم.
يبدي خوفه من أن يستيقظ يف صباح أحد األيام،
فيهوله ما يرى يف املرآة.
يقول“ :نستيقظ يف صباح أحد األيام وننظر
يف املرآة فال نعود قادرين عىل تحمل الوجه
القذر املثري
لالشمئزاز الذي يبحلق فينا”)
أمــا مرسحيــة “بيــت الجنــون” للكاتــب توفيــق فيــاض
فهــي مكثفــة ومليئــة مبضامــن املقاومــة ،عــى الرغــم مــن
أنــه تناولهــا الكاتــب ،بأســلوب رمــزي بــل ممتــاز .وكلــات
الشــخصية الرئيســية الوحيــدة “ســامي” تعــر عنهــا بشــكل
يحض الشعب عىل املقاومة والدفاع عن أرضهم الحميمة
ويأخــذ بقلــوب القــراء واملســتمعني واملشــاهدين .يكشــف
عــن نقــاب غضبــه للعــدو الصهيــوين فيقــول “مــاذا؟  ....أمل
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نك ناسغل يبنلاو ةعبقلاو بابلا يتيحرسم يـف يزمرلا رامعملا ةيلجت

يعد مثة قانون يردع أولئك األوغاد؟ ماذا يظنون؟ انني متاع
لهــم! يقتحمــون بيتــي كلــا شــاؤوا! ! (يتقــدم قليــا وبرسعــة
ناحيــة البــاب) كال  ....لــن أرضــح ملشــيئتكم أيهــا األوغــاد
 ”....وهو يصور مقاومته للعدو برشاسة فيقول “قلت لك
كال  ....لــن أفتــح  ....حطــم البــاب ان اســتطعت! (معــرا
بيديــه) اننــي ســأكتم انفاســك بيــدي هاتــن( ....ينظــر اىل
يديــه املتشــابكتني بفــزع) اوه  ....لســت مدينــا لــك بــيء
 ....لســت مدينــا ....انــك مــن دمــي صنعــت خمــرك!”.
ويف هــذه املرسحيــة عديــد مــن اللحظــات يص ـ ّور الدفــاع
عــن األرض والثــورة ضــد العــدو كــا يقــول البطــل “اننــي ال
اســتطيع ان أتصــور! كيــف يســمح شــخص لنفســه دخــول
بيــت غــر بيتــه .ودون اذن صاحبــه! ؟ (بغضــب) حتــى
حديقــة الحيوانــات  .....بــل واملقابــر أصبــح لدخولهــا وقــت
معــن!” .وتتنــاول هــذه املرسحيــة فلســفة الثــورة والحريــة
عــى لســان البطــل كــا نــرى يف الجمــل التاليــة “(بضعــف)
هــل مديــن لكــم أنــا بــيء ؟ (بغضــب) كال  .....اننــي ال
أســمح لكــم أن تتســللوا اىل بيتــي .اىل حيــايت الخاصــة؟
انهــا ملــك يل  ....ويل وحــدي ( ....بثــورة) ملــاذا تنظــرون
ايل هكذا ؟ ســرمونني بالجنون  .....ها ! أليس من حقي
الثــورة لحريتــي ســتدعون بأننــي اعتــدي عــى حريتكــم! ولكــن
اىل الجحيــم  ....أنتــم  ....وحريتكــم  ....تلــك التــي تبنونهــا
عــى حطــام حريــة اآلخريــن  ....حطــام حريتــي  ....حطامــي
أنــا! !” ويعلــن البطــل أن هــذه املحــاوالت الثوريــة كلهــا لبنــاء
مســتقبل ســعيد لجيــل جديــد حيــث يقــول “وزركشــت بهــا
مهــده الصغــر! أجــل  ....حتــي املهــد احرضتــه لــه ! يتحتــم
علينــا ذلــك  ....أن مننــح الســعادة أطفالنــا  ....ان مننحهــم
الحيــاة ســليمة لــي يســتمروا بهــا ان نحملهــم مشــعلها كــا
ينبغــي ان يحملــوه!” وقــد قــال الناقــد غســان كنفــاين عــن
هــذه املرسحيــة “ليــس ســامي اال كلمــة املقاومــة ،وليســت
مرسحيــة “بيــت الجنــون” اال قصتهــا ،فهــو رجــل معــزول،
محارب ،مالحق من الخارج ومن الداخل ،و إىل حد بعيد
مخــدوع وممــزق ومشــوش وشــبه يائــس ،ولكنــه يف نهايــة
3
املطــاف يقاتــل وحــده وال يخــاف ويعــد أال ينــى .”.....
حياة غسان امللحمية الفعالة
قــد التحمــت مرحــات حيــاة غســان مبرحــات مســرة

الشــعب الفلســطيني كــا نلمــح ذلــك يف والدتــه وهجرتــه
ثــم يف استشــهاده .كان ميــاده يف مدينــة عــكا يف التاســع
مــن ابريــل يف نفــس العــام ( )1936الــذي اندلعــت فيــه
الثــورة الفلســطينية ضــد االنتــداب الربيطــاين بــل بــاءت
بالفشــل ألســباب .وكانــت ارستــه ارسة متوســطة .وعــاش
غســان ســنواته األوىل يف يافا وتلقى دراســته اإلبتدائية يف
مدرســة فرنســية ومل يلبــث حتــى بــدأ القــدر يلهــو بــه فجعلــه
مــن الالجئــن وهــو يف الثــاين عــر مــن عمــره حيــث أرغمتــه
الظــروف بعــد نكبــة  1948بالنــزوح مــع عائلتــه اىل جنــوب
لبنان ثم اىل دمشــق ،فهذا الصبي من األرسة الفلســطينية
الفقــرة وجــد نقــوده مــن بيــع األكيــاس الورقيــة يف الشــوارع،
ومــن كتابــة الشــكاوى أمــام املحاكــم إىل أن أنهــى تعليمــه.
وكان يتلقــى الــدروس ليــا حتــى نــال الشــهادة الثانويــة ويف
بدايــة النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن انضــم اىل “حركــة
القوميني العرب” ومل يزل فيها حيث غري اسمه اىل “حزب
العمــل االشــرايك” .وال شــك أن هــذا الوضــع الــذي نشــأ
فيــه مل يتعبــه ومل يضعفــه بــل زاد فيــه قــوة وصالبــة ونشــاطا.
وخــال هــذه الفــرة ،نجــده يفتــح بــاب حياتــه العمليــة،
حيــث جعــل التدريــس مهنتــه .فعمــل معلــا للرتبيــة الفنيــة
يف مــدارس وكالــة غــوث الالجئــن الفلســطينيني (األنــروا).
ويف هذه التنقالت كلها ،تظهر عالقته الحميمة مع شعبه
الفلســطيني .وكل هــذه كانــت تتيــح لــه فرصــا ليــذوق عيشــة
شــعبه يف املنفــى ويف املخيــات وليوقــظ موهبتــه األدبيــة
لتجهيــز قلمــه وريشــته لينتجــا .فشــهد عــام  1953لظهــور
قصتــه األوىل – “أنقذتنــي الصدفــة” التــي تــم إذاعتهــا يف
الربنامج األسبوعي “ركن الطلبة” بدمشق .ويف عام 1956
نــرت قصتــه الثانيــة يف جريــدة “الــرأي” ،اســمها “شــمس
جديدة” التي تتناول حياة طفل صغري من غزة .ويف هذه
السنة نفسها ،انتقل اىل الكويت وواصل مهنته التدريسية
يف املــدارس الرســمية كمــدرس للرســم والرياضــة .وقــى
هنــاك مــدة أربــع ســنوات تقريبــا .ويف غضــون هــذه املــدة،
وضــع يــده يف الصحافــة وشــحذ قلمــه وريشــته فأخــذت
كلامتــه بقلــوب النــاس كــا شــغل النــاس بتعليقــات “أبــو
العــز” .ثــم ســافر اىل بــروت يف عــام  ،1960وكانــت بــروت
يف ذلــك الحــن ،مــرح األدب ومركــز الحداثــة ،وتســلم

التحريــر األديب يف مجلــة “الحريــة” األســبوعية.
والســنة التاليــة شــهدت ألمــر مهــم يف حياتــه ،حيــث
وجــد رشيكــة حياتــه يف فتــاة دمناركيــة اســمها “آين” ويبــدو
أن هــذا االلتقــاء ،بالرغــم مــن أنــه حــدث صدفــة ،كان اجتــاع
قلبــن يجريــان عــى أســاس واحــد ،أو اىل غــرض واحــد ألنهــا
التقته ألول مرة ،يف طريق الوقوف عن كثب ،عىل القضية
الفلســطينية ،ودرا ســة أوضــاع الالجئــن الفلســطينيني،
ففاتحتــه بوصفــه كاتبــا فلســطينيا ميكــن أن يســاعدها يف
مبادرتهــا ،ولكــن هــذا االتصــال انتهــى إىل الــزواج .تزوجهــا
وأنجــب منهــا ابنــا وبنتــا – فايــز وليــى عــى التــوايل .ومــا
ال شــك فيــه أن “آين” قــد لعــب دورا هامــا يف حيــاة غســان
وتطوراتــه النضاليــة ونشــاطاته الثوريــة ،كــا ســاعدته يف
توثيــق وتوطيــد صالتــه باألوســاط األوروبيــة ،ويف الحصــول
عــى كثــر مــن الوثائــق املعنيــة بواقــع العــرب الفلســطينيني.
وحبه الحنون ألخته وبالتايل البنتها “مليس” التي صاحبته
وشــاركته يف استشــهاده ،يقـدّم عرضــا كافيــا لقلبــه املنفتــح
وخلقــه االنســاين .ويجــدر الذكــر هنــا ،حبــه العــذري لكاتبــة
أديبيــة ســورية – غــادة الســان – ورســاالته الغراميــة اليهــا
التــي تــم نرشهــا بعــد عرشيــن ســنة مــن وفاتــه .ونــرت هــذه
الســنة ،مجموعــة قصصــه “مــوت رسيــر رقــم .”12
ويف عــام  1963نــراه رئيســا لتحريــر جريــدة “املحــرر”
وكان يــرف عــى امللحــق الثقــايف الــذي كانــت تصــدره
با ســم “فلســطني” ويف هــذه الســنة ،نــر مجموعتــه
القصصيــة “أرض الربتقــال الحزيــن” وروايتــه الشــهرية “رجــال
يف الشــمس” .وشــغل منصــب رئاســة التحريــر يف جريــدة
“األنــوار” بعــد نكســة  1967وعمــل يف مجلــة “الحــوادث”
حتــى عــام  .1969وخــال هــذه الســنوات ،ظهــرت مجموعــة
مــن أعاملــه القصصيــة والنقديــة مثــل روايتــه “مــا تبقــى لكــم”
( ،)1966ومرسحيتــه “القبعــة والنبــي” ( ،)1967وقصصــه
القصــرة “عــن الرجــال والبنــادق” ( )1968ومثــل مقاالتــه
النقد يــة والسيا ســية “يف األدب الصهيــوين” ()1967
و”األدب الفلســطيني املقــاوم تحــت االحتــال” ()1968
ونــر روايتــه “ام ســعد” عــام  1969كــا بــدأ كتابــة روايتــه
“العاشــق” عــام  1966ولكــن مل يوفــق باكــال كتابتهــا.
أســس غســان كنفاين مجلة “الهدف” ،التي أصبحت
جملة كرياال
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لســان “الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني” ،عــام ،1969
واشــتغل منصــب رئاســة التحريــر اىل أن اغتيــل يف الثامــن
من يوليو عام  .1972وأضافت هذه املدة أيضا إىل خزانته
األدبية ،حيث ظهرت عدة من أعامله املهمة مثل مجموعة
قصصه “عامل ليس لنا” ( ،)1970وروايته “عائد إىل حيفا”
( )1970وروايته التي مل تكتمل “برقون نيسان” ()72-1971
ونــرت بعــد استشــهاده روايتــه األخــرة البوليســية “الــيء
اآلخر” أو “من قتل ليىل الحايك” ( .)1980وترجم كثري من
أعاملــه اىل أكــر مــن خمــس عــرة لغــة فوجــدت هــي قــراء
يف بالد عديدة .وبعض رواياته املهمة قدمت للمتفرجني
يف املسارح السينامئية مثل “رجال يف الشمس” وقد نال
هــذا الفيلــم عــددا مــن الجوائــز يف مهرجانــات مختلفة .وقد
قــدر العــامل ،أعــال هــذا الكاتــب املبــدع ،حــق التقديــر،
كــا تلقاهــا بقبــول حســن فمنحــه جوائــز مختلفــة مثــل جائــزة
أصدقــاء الكتــاب يف لبنــان ( )1966لروايتــه “مــا تبقــى لكــم”
وجائــزة منظمــة الصحفيــن العامليــة عــام  1974وجائــزة
اللوتس التي منحها اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا عام .1975
وفــوق ذلــك كلــه ،كان غســان كنفــاين األديــب ،رســاما ماهــرا
فقــد رســم العديــد مــن اللوحــات ولــه مجموعــة مــن اللوحات
التشــكيلية – لــه لوحــات مرســومة باأللــوان عــدا تلــك التــي
أبدعهــا بالكلــات والعاطفــة.
أما نعية هذا الكاتب املناضل فقد رضبت عىل آذان
األلــوف واخرتقــت إىل قلوبهــم كســهم صــارم ،صبــاح الثامــن
مــن يونيــو عــام  ،1972حيــث انفجــرت قنبلــة بالســتيكية مــع
خمســة كيلــو غرامــات مــن الديناميــت ،وضعهــا يف ســيارته
عمــاء ارسائيــل الغاشــمة .وكان معــه يف وقــت وفاتــه ،ابنــة
شــقيقته املحبوبة “مليس حســن نجم” .وهذا االستشــهاد
– استشهاد مناضل فلسطيني مع طفلة بريئة صافية قلبها
ونقيــة حبهــا ،أصبــح خــرا مؤملــا ومحزنــا للغايــة ،للشــعب
الفلســطيني خاصــة ،وللمناضلــن جميعهــم عامــة .وقــد
عــرت زوجتــه “آين” عــن هــذه الحادثــة يف الكلــات التاليــة
“ ...بعــد دقيقتــن مــن مغــادرة غســان ومليــس -ابنــة أختــه
 ســمعنا انفجــارا رهيبــا ...تحطمــت كل نوافــذ البيــت ...نزلت الســلم راكضة ليك أجد البقايا املحرتقة لســيارته ...
وجدنا مليس عىل بعد بضعة أمتار  ...ومل نجد غسان ...
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نك ناسغل يبنلاو ةعبقلاو بابلا يتيحرسم يـف يزمرلا رامعملا ةيلجت

ناديت عليه  ...ثم اكتشفت ساقه اليرسى  ...وقفت بال
حراك  ...يف حني أخذ فايز – ابنه  -يدق رأسه بالحائط ...
وليــى – ابنتنــا  -تــرخ :بابــا  ..بابــا ..لقــد قتلــوك” .هكــذا
صمــت جســده املــادي ،ولكــن العــدو مل ينجــح بغرضــه ،ألن
لســانه املمتلــئ بأبعــاد نضاليــة وأفــكار جريئــة مل يصمــت
بعــد ،حيــث خلــف وراءه جملــة كبــرة مــن الكتــب واملقاالت
التــي تتشــدق مبضامــن املقاومــة وتدعــو الشــعب إىل
ميــدان املعركــة ضــد العــدو الصهيــوين .هــذا املقــاوم،
فقدنــاه يف ريعــان النهــار ،يف ريعــان حياتــه .وكلامتــه يف
أعامله املمتازة ،تبقى شابة وتلتهب بأفكار جميلة حديثة.

عامل الرموز يف مرسحيتي غسان
مرسحية “الباب”

هــذه املرسحيــة مكثفــة بالرمــوز ،والرمــوز فيهــا تحمــل
مضامــن مختلفــة ولكنهــا بالجملــة تعــرب عــن الثــورة ضــد
النظــام أو الســلطات الحاكمــة عــى األرض وهــذا النظــام
متثلــه يف هــذه املرسحيــة آلهــة ملــك القبيلــة الثالثــة  -صــدا
وهبــا وصمــود .وامللــك عــاد يقــوم أوال بالثــورة ويتحــدى هبــا
فيقــول مخاطبــا لـ”قيــل”  -رئيــس وفــده إىل مكــة :املــوت
أفضــل مــن ذلــه  ...يــا قيــل  ...اخــر الســحابة الســوداء ..
دعنــا ننــازل هبــا بســاحه األشــد...هذه فرصتنــا الوحيــدة
للخــاص منــه ”..ولكنــه يســقط أمــام هبــا ثــم يتــوىل ابنــه
“شــداد” امللــك ويعــزم عــى اتبــاع خطــوات أبيــه بــل يبالــغ
فيهــا فرييــد بنــاء الجنــة يف األرض للخــاص مــن طاعــة هبــا،
فيشــف عــن خطتــه “لقــد علمتمــوين طاعــة هبــا منــذ نعومــة
أظفــاري  ...وكنتــم تقولــون يل إننــي لــو أطعتــه ألدخلنــي
الجنــة ،الجنــة كانــت كل شــئ يف هبــا  ...ولذلــك وضعــت
يف ذهنــي أن أبنــي جنتــي فأتخلــص مــن هبــا ،وأجعــل مــن
نفيس هبا ال يريد أن يطاع وال يريد أن يطيع 4”...ويثور عىل
النظام أو العادة “وأنا ال أريد أن أعيش بحكم العادة،ال أريد
أن أنجــب أطفــاالً فذلــك ليــس أمــرا ضخــا وهائــا :أن الفــأرة
تفعــل ذلــك بتواضــع  ...إذن ملــاذا يعيــش الواحــد منــا؟”.
واألم هنا تؤيد العادة والنظام الجاري وهي ال تريد أن تتغري
وال أن يتغــر غريهــا وهــي تقــول ل”مرثــد” ابــن شــداد “كلكــم

تقولون ذلك ،ولكنكم أبدا ً ال تذكرون موتاكم بالخري ...أنت
مل تفتش عن جسد والدك حتى تدفنه.”...
ثــم نجــد يف القصــة ،محاكمــة عجيبــة لرجلــن ،يف
اآلخرة ويشهد لها “شداد” وتلك املحاكمة تحيط مبوضوع
حــب فتــاة ،فقــد أُ ِمــر الرجــل األول بخياطــة ثــوب الفتــاة التــي
يحبهــا فــا بــد أن يكــون ذلــك مناســبا لهــا متامــا ،إذا كان
يحبهــا حقــا .وليــس لــه إال فرصــة واحــدة إلثبــات ذلــك .أمــا
الثــاين فــا يحبهــا يف الواقــع ولكــن ال يريــد أن يقبــل الهزميــة
بــدال مــن االنتصــار فقــد أُمــر أن يع ـ ّد غــرزا اســتعملها األول
لخياطــة الثيــاب .ثــم نســمع صــوت غســان كنفــاين الفــدايئ
الثوري عىل لسان هبا “أنا أحيك عن الحرية التي ال مقابل
لهــا ...الحريــة التــي هــي نفســها املقابــل ،”...وهــذا العمــل
املرسحــي ميتــاز بالرمــوز ومضامــن الثــورة والحريــة.
ويف هــذه املرسحيــة قدمــت عالقــة االنســان بــاألرض
تقدميا نضاليا فنسمع “شداد” يتشدق عن عالقة االنسان
املتينة باألرض بطريق تعبئة الكالم بأوصاف شجرة الزيتون
قائــا “مهــا يكــن ،هــذا املحــك األخــر! ليــس يف األمــر مــا
يخيــف ،لقــد فكــرت بــه شــهورا طويلــة مريــرة ،ولقــد منــت
الفكــرة داخــي كــا تنمــو شــجرة الزيتــون ،أتعرفــن كيــف تنمــو
شجرة الزيتون؟ غصناً ضخامً يف الهواء مقابل رشش ضخم
يف األرض ،عميق ـاً يف األرض ،إن هبــا نفســه ال يســتطيع
اقتــاع شــجرة زيتــون ”...ويجــري ابنــه “مرثــد” عــى هــذا
املنــوال حــن يقــول مخاطبــا لجدتــه “يــا جــديت! إننــي أود أن
أكــون مثلــك ...أود أن أكــون باطمئنانــك وقناعتــك ...ولكــن
البــذرة التــي زرعهــا والــدي قبــل مرصعــه آخــذة يف النمــو مثل
5
شــجرة الزيتــون.”...

مرسحية “القبعة والنبي”

هــذه املرسحيــة أيضــا ال تخلــو مــن أفــكار غســان النضاليــة
والثوريــة بــل قصتهــا مبنيــة عــى أســاس تلــك املضامــن

املكثفــة وهــي تتكــون مــن أصــوات ضــد الحيــف والظلــم
كــا نــرى يف الســياق التــايل “املتهــم :إننــي أرفــض هــذه
املحاكمة ...صحيح أنني حزين (يبيك) ولكن هذا ال يعني
أننــي القاتل(...ينتعــش) ثــم مــن هــذا الــذي قتــل؟ مــا هــو
اســمه أو اســمها؟ كيــف قتــل؟ تصــوروا لــو أنكــا قررمتــا قتــل
كل حزين يف هذا العامل ...لن يبقى غريكام .ثم ستحزنان
أنتــا ألنكــا ســتكونان عندئــذ وحدكــا ،وســيقتل أحدكــا
األخر” 6.ويظهر يف كالم “املتهم” التايل التظاهر ضد قتل
األبرياء بدون سبب وبدون أي معرفة عنهم “إننا يف الواقع
نقتــل الذيــن ال نعرفهــم” يقولــه ردا عــى مــا قــال لــه “رقــم”1-
(إن الجرميــة واضحــة ليســت بحاجــة إىل إضاعــة الوقــت...
مل يعرف هذا اليشء أحد غريك ...فمن إذن يقتله؟ كيف
ميكــن أن يقتــل إنســان مــا شــخصاً ال يعرفــه؟).
ونــرى يف هــذه املرسحيــة نقــدا الذعــا عــى االحتــال
واالســتعامر ،مــع اتجــاه الكاتــب فيهــا نحــو االتجــاه الرمــزي،
عىل واسع النطاق .و يقدّم هذا النقد عىل لسان “املتهم”
حيث يقول للقاضيني “إن الذي يأيت من الخارج إمنا يأيت
بحافز الرش؟” وهو يتابع كالمه “تذكروا أنكم حشــوتم رأيس
كل لحظــة بــأن أي يشء قــادم مــن املجهــول إمنــا يحمــل نوايــا
الرش معه ،وان القادمني ال بد أن يكونوا وحوشاً .مل تتحدثوا
أبدا ً عن عالقة ...تحدثتم دامئاً عن الغزو والقرب واملجهول
املرعــب الفتــاك ...مل تقولــوا أبــدا ً أن املجهــول قــد يكــون
شيئاً طيباً مسكيناً ميد يده دون سالح ...لقد حشومتوين
بالرعــب وبرغبــة رشيــرة ،اســمها الدفــاع عــن النفــس ،ذلــك
ألنكــم أنتــم أنفســكم أرشار” فاملحتــل أو املســتعمر ال يــأيت
أبــدا بالخــر بــل يــأيت دومــا بالخســارة والدمــار.
وقــد أقنــع األديــب املناضــل غســان كنفــاين الكتــاب
والقــراء مــرة أخــرى مــن خــال أعاملــه املرسحيــة ،أن االتجــاه
الرمــزي هــو مــن أفضــل الوســائل وأحكمهــا ملزاولــة الكتابــة
األدبية يف عامل تتحكم فيه األوساط املحتلة أو املستع ِمرة.
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�إ�سهامات الأديبات العربيات يف �أدب ال�سجن
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أستاذ مؤقت ،قسم اللغة العربية ،جامعة كرياال

األدب نتــاج إنســاين عــام ســواء كتبــه رجــل أو امــرأة ،يف
سجن أم يف قرص طاملا ميلك املقاومات الفنية واألدوات
العربيــة .أينــا فســدت الســلطة نبتــت الســجون وتكاثــرت،
وأينــا تكاثــرت الســجون نبتــت داخلهــا كتابــة مخصوصــة
تــروي مناخــات الســجن وعاملــه األليــم .يف االصطــاح ،أن
أدب الســجن هــو بالعلــوم والكتابــات التــي ألفــت بالســجن
ويعتــره مــن أصــدق أنــواع الكتابــة وأعذبهــا ،ســواء كان ذلــك
عىل مســتوى الرسد أو عىل مســتوى الشــعر .ال شــك فيه،
أن قــراءة مذكــرات الســجني وحدهــا كافيــة للمتعــة والعــرة
معــا .ويــرى بعــض مــن النقــاد ،إن األدب العــريب كلــه أدب
سجون ،ألن األديب العريب مقيد ،حتى وهو يف بيته بقيود
فكريــة واجتامعيــة واقتصاديــة وسياســية وفنيــة.
ويف الغالب ،تظهر أدب السجن يف هيئة املذكرات
أو اليوميــات أو الســرة الذاتيــة أو الســر الذاتيــة الروائيــة أو
غريهــا ،دور املــرأة يفاملجتمــع العــريب م ـنمياديــن العلــم
والسياســة والثقافــة واألدب والفكــر مــا زال محــدودا طــول
العمــر .ويف أواخــر القــرن العرشيــن ،طلعــت يف البلــدان
العربيــة بعــض نجــوم نســوية المعــة بــرزن عــى ســطح الحيــاة
العربيــة مبســاهامتهن الجليلــة يف األدب واللغــة والثقافــة
خاصــة يف أدب الســجون مثــل نــوال ســعداوي ،لطيفــة
الزيــات ،فريــدة النقــاش ،الدكتــورة منــى فيــاض ،ســلوى بكــر
وغريهــن .ال شــك ،ويف بدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن،
أن الكاتبــات العربيــات يقبلــن عــى الكتابــة بالتغيــرات
املجتمعيــة يف املجــاالت العلميــة والثقافيــة واألدبيــة
والرتبوية والسياسية ،مع مفهومهن املعارصية بدور املرأة
باملشــاركة واملســاواة والعدالــة.
وقــد كان أدب الســجون حــرا تقريبــا عــى الرجــال يف
البدايــة ،ثــم تغــرت األحــوال كــا طلعت”مليكــة أوفقــر”،1

يف املغــرب“ 2نــوال الســعداوي” يف مــر عــى ســبيل
املثال ،وجدير بالذكر ،أن سبب ازدهار فكرة األدب العريب
النســايئ 3يرجــع إىل تطــور حــركات تحريــر املــرأة العامليــة
بشــكل عــام ويف العــامل العــريب بشــكل خــاص .وكــذا ان
ثورات الربيع العريب 4التي ساعدت مساعدة فعالة لتقدم
أدب ســجون النســاء يف البلــدان العربيــة ،قــد شــهد القــرن
العــرون بطلــوع عــدت الكاتبــات العربيــات املاهــرات
مبؤلفاتهــن الجزيلــة متعلقــة بالســجن ،ومنهــن:

زنيب الغزايل ()2005 -1917

زنيــب الغزايل داعيــة ،وسيا ســية مرص يــة تنتمــي إىل
حركة اإلخــوان املســلمني .ولدت ونشــأت يف القاهــرة،
وقــرأت يف صغرهــا ألديبة عائشــة التيمورية 5وتأثــرت بهــا.
تعرفــت زينــب الغــزايل عىل االتحــاد النســايئ الذي كانــت
ترأســه هدى شــعراوي 6وتوثقت العالقة بينهام ،وأصبحت
مــن أعضــاء االتحــاد البــارزات .أسســت جمعيــة للســيدات
املسلامت لنرش الدعوة اإلسالمية سنة  ،1937وكان ذلك
بدايــة للتحــول الكبــر يف حياتهــا ،بــدأت صلتهــا بجامعــة
اإلخــوان املســلمني بعــد تأســيس جمعيتهــا بأقــل مــن عــام،
واقــرح عليهــا اإلمام حســن البنا 7مؤســس الجامعــة ضــم
جمعيتها إىل اإلخوان وأن ترأس قسم األخوات املسلامت
يف الجامعــة ،لكنهــا رفضــت يف البدايــة ثــم عــادت إىل
التنســيق مع اإلخوان بعد عام  1948وأصبحت عضوة يف
اإلخــوان املســلمني ،ولعبــت دورا مهــا يف تقديــم الدعــم
واملســاندة ألرس اإلخــوان املعتقلــن بعــد أزمة  1954مــع
قــادة ثــورة يوليــو .19528
يف عهــد الثــورة رفضــت مقابلــة الرئيس جــال عبــد
النــارص  ،8ورفضــت أن تخضــع جمعيتهــا “الســيدات
جملة كرياال
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املسلامت” إلرشاف االتحاد االشرتايك ،فصدر قرار حكومي
بحــل الجمعيــة ثــم اعتقلــت يف أغسطس  1965وســجنت
 6ســنوات تعرضــت خاللهــا الضطهــاد شــديد ســجلته يف
كتابهــا “أيــام مــن حيــايت” .توســط امللــك الســعودي فيصل
بــن عبــد العزيز لإلفــراج عنهــا فتــم لــه ذلــك يف عهــد الرئيــس
الراحل أنــور الســادات .توفيــت الداعيــة اإلســامية زينــب
الغــزايل ،يف  2005يف القاهــرة عــن عمــر  88عامــا ،ولهــا
عدة مؤلفات :أيام من حيايت ،نظرات يف كتاب الله ،نحو
بعــث جديــد ،إىل ابنتــى وغريهــا.

“ أيام من حيايت”

‘أيــام مــن حيايت’ هــو كتــاب لزينــب الغزايل كتبتــه بعــد
خروجهــا مــن املعتقــل ،تــروي فيــه عــن تعذيبهــا أثنــاء فــرة
اعتقالهــا يف عهــد جــال عبــد النــارص .يعتــر الكتــاب” أيــام
من حيايت” وثيقة هامة وســجال تاريخيا للدعوة اإلســامية،
وفيــه تفاصيــل وأحــداث حدثــت يف فــرة مــا بــن 1964
إىل  1971وتبــدأ الــرد باألحــداث التــي ســبقت االعتقــال
وأســبابه ثــم تحــى لحظــة بلحظــة وقائــع اعتقالهــا مــن حياتهــا
يف الســجن حتــى تخــرج بعــد قضــاء حــوايل  6أعــوام يف
الســجون الحربية واملدنية .وكانت الكاتبة تســتخدم القرآن
الكريــم والشــعر العــريب العمــودي كشــواهد وأدلــة داعمــة،
مــا جعــل الكتــاب أكــر دقــة وعلميــة وبعــدا عــن الذاتيــة
واألنــا .الكتــاب يبــدو بــه بعــض املعلومــات التاريخيــة خــال
فرتة حكم عبد النارص ويركز بشدة عىل تعامل عبد النارص
مــع اإلخــوان املســلمني 10داخــل الســجون.
تشري الناقدة لطيفة أسري يف مقالتها“ :بناء الشخصية
الســوية ال يســتقيم إال إن كا نــت ل ِبنــات تأسيســه قو يــة
وســليمة ،وســيدة املقــال اليــوم كان لهــا مــن االســتواء مــا عـ ّز
نظــره يف زمــن اعوجــاج القيــم والشــخوص ،كيــف ال وهــي
ســليلة النســب الرشيــف لفــاروق األمــة ،ومثــرة بيــت علــم
رشبــت روحهــا كل القيــم الدينيــة الســليمة ،وبــاءت
وديــن ،ت ّ
بعــزة نفــس ورشف قــدر تغبــط عليهــا .إنهــا زينــب محمــد
الغــزايل الجبيــي أو كــا كان يحلــو لوالدهــا أن يناديهــا”
نُسيبة ” تيمنا بالصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب -ريض
اللــه عنهــا ،-وكأنــه بهــذا اللقــب بــثّ فيهــا روح النضــال
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واالستامتة يف الدفاع عن الحق إىل آخر رمق يف حياتها”
منــوذج مــن كتابها” أيــام مــن حيــايت”“ :فتــح بــاب لحجرة
مظلمة فدخلت وقلت :باسم الله السالم عليكم ..وأغلق
البــاب وأضيئــت الكهربــاء قويــة !! إنهــا للتعذيــب ! الحجــرة
مليئــة بالــكالب ! ال أدري كــم !! أغمضــت عينــي ووضعــت
يــدي عــى صــدري مــن شــدة الفــزع  ..وســمعت بــاب
الحجرة يغلق بالسالسل واألقفال  ..وتعلقت الكالب بكل
جســمي .....رأيس ويــدي وصــدري وظهــري ..كل موضــع
يف جســمي ..أحسســت أن أنيــاب الــكالب تغــوص فيــه ..
فتحــت عينــي مــن شــدة الفــزع وبرسعــة أغمضتهــا لهــول مــا
أرى ..وضعــت يــدي تحــت إبطــي وأخــذت أتلــو أســاء اللــه
الحسنى مبتدئة بـ “يا الله يا الله” ..وأخذت أنتقل من اسم
12
إىل اســم ..والــكالب تتســلق جســدي كلــه ...
11

نوال السعداوي ( و،)1930

نــوا ل ا لســعد ا وي طبيبة نفســية  ،نا قــد ة وكا تبــة
وروائية مرصية ومدافعــة عن حقــوق اإلنســان وحقــوق
املرأة بشــكل خــاص .كانــت متزوجــة مــن الدكتــور رشيــف
حتاتــة  13وهــو طبيــب وروايئ ماركــي اعتقــل يف عهــد
الرئيــس عبــد النــارص .صــدر لهــا أربعــون كتابــا أعيــد نرشهــا
وترجمــة كتاباتهــا ألكــر مــن خمســة وثالثــن لغــة ،وتــدور
الفكرة األساســية لكتابات نوال الســعداوي حول الربط بني
تحريــر املــرأة واإلنســان مــن ناحيــة وتحريــر الوطــن يف نواحــي
ثقافيــة واجتامعيــة وسياســية مــن ناحيــة أخــرى .مــن أهــم
وأشــهر كتبهــا ‘مذكــرات طبيبــة’ ،و‘املــرأة والجنــس’ ،و‘أوراق
حيــايت’ ،وحصــدت خــال مســرتها يف عــامل الكتابــة عــى
العديــد مــن الجوائــز املحليــة واإلقليميــة .نتيجــة لكتابتهــا
األدبيــة واجهــت صعوبــات عديــدة كــا فقــدت وظيفتهــا
يف وزارة الصحــة املرصيــة بســبب كتابــه “املــرأة والجنــس”
ومنــع توزيعــه مــن قبــل الســلطات السياســية والدينيــة ،يف
بعــض فصــول الكتــاب كتبــت ضــد املحظــورات واملحرمات
الســائدة ومنهــا ختــان املــرأة.
تعر ضــت نــوا ل ا لســعد ا و ي للســجن يف 6
ســبتمرب1981 م ،يف فــرة الرئيس الســادات  ،14أطلــق
رساحهــا بعــد شــهرين ،وبعــد اغتيــال أنــور الســادات كتبــت

كتابهــا املشــهورة “مذكــرايت يف ســجن النســاء” .ومــن أبــرز
مؤلفاتهــا املثــرة يف مجــال حقــوق املــرأة “مذكــرايت يف
سجن النساء”“ ،مذكرات طبيبة”“ ،زينة” ،ورواية “الرواية”.
أسســت جمعية تضامــن املــرأة العربية العــام  1982وهــي
جمعيــة تهتــم بشــؤون املــرأة يف العــامل العــريب .وطالبــت
الســعداوي ببنــاء مجتمــع وتقاليــد جديــدة وعامليــة ،وال
يكــون للمعتقــدات الدينيــة أي دور يف السياســة ،عــى
حــد تعبريهــا.

مذكرايت يف سجن النساء

إن هــذا الكتــاب قــد يكــون نصــا جيــدا للقــراءة عــن تجــارب
املــرأة العربيــة يف الســجون العربيــة .تــروي نــوال الســعداوي
يف هــذا الكتــاب تجربــة اعتقالهــا التــي دامــت بضعــة أشــهر
مــن عــام  ،1981هــو يبــدأ مــن لحظــة القبــض عليهــا حتــى
لحظــة خروجهــا ثــم زيــارة صديقاتهــا يف الســجن .وتحدثــت
هــذه الكاتبــة عــن تجربتهــا يف ‘ســجن النســاء’“ ،ال ميــوت
اإلنسان يف السجن من الجوع أو الحر أو الربد أو الرضب أو
األمراض أو الحرشات ..لكنه قد ميوت من االنتظار” .تذكر
فيــه تجربتهــا الواســعة الطويلــة والشــاقة التــي عذبــت فيهــا
كل لحظــة مــن لحظــات الســجن .وتذكــر أول صبــاح لهــا ىف
الســجن“ :،فتحــت عينــي ذلــك الصبــاح األول يف الســجن،
فلــم أجــد مــاء يف الصنبــور وال فرشــاة أســنان وال معجــون وال
صابونة وال فوطة وال دش .واملرحاض ثقب ىف األرض بغري
بــاب وبغــر ســيفون .طافــح مبيــاه املجــارى والرصاصــر”.
يقــول الناقــد أحمــد خليــل عــن الكتــاب“ ،رائعــة بــكل مــا
يف الكلمــة مــن معنــى ،قدرتهــا عــى رسد أدق التفاصيــل
بأســلوب بســيط جدا وســلس جعلتني مشــدودا إليها طول
الوقــت وكأننــي معهــا يف الســجن .نقلــت إيل إحســاس
الســجني بســبب رأيــه يف نظــام مســتبد ظــامل بطريقــة
مدهشــة .لقد جعلتني أشــعر بنفس معاناتها وأتبنى نفس
أفكارهــا وحريتهــا مــن مواقــف مــن يدعــون مبــادئ ويكتبــون
غريها ويداهنون الحكام من أجل لقمة العيش إنسانة قوية
صاحبــة شــخصية فريــدة حقــا”15
تقــول نــوال الســعداوي يف مقدمتهــا لهــذه املذكــرات:
“ألننــي ولــدت يف هــذا الزمــن مل يكــن عجيبــا أن أدخــل

الســجن  ،فأنــا اقرتفــت الجرائــم جميعــا  ،،،كتبــت القصــة
والروايــة والشــعر ،ونــرت بحوثــا علميــة وأدبيــة ،ومقــاالت
تنــادي بالحريــة ،ويل ميــول فلســفية  .لكــن الجرميــة الكــرى
أننــي امــرأة حـ ّرة يف زمــن ال يريــدون فيــه إلّ الجــواري والعبيــد
 ،وولــدت بعقــل يفكــر يف زمــن يحاولــون فيــه إلغــاء العقــل “

فريدة النقاش (و ) 1940-

فريدة النقاش هي كاتبة صحفية وناشــطة سياســية يســارية
مرصيــة مــن الدرجــة االوىل ،وهــي زوجــة الكاتــب واملناضــل
املــري حســن عبــد الــرازق الــذي قــى ردحــا مــن الزمــن
خلــف قضبــان املعتقــات املرص يــة بســبب ماركســيته
ومواقفــه الجذريــة الصلبــة مــن الــردة الســاداتية.
وأول امــرأة تصبــح رئيســة تحرير لجريــدة ‘األهايل’ التــي
تصــدر عن حــزب التجمــع الوطنــي التقد مــي الوحــدوي
املعــارض يف مــر ومحــررة مجلــة ‘أدب ونقــد’ الثقافيــة.
لفريــدة النقــاش مآثــر نقديــة وإســهامات كــرى يف مجــال
الثقا فــة الوطنيــة التقدميــة والدميقراطيــة وإثــراء الحيــاة
الثقافيــة املرص يــة ،وتعــد فر يــدة النقــاش مــن النقــاد
املنهجيــن البارزيــن يف مــر والوطــن العــريب ،ولهــا مئــات
املقاالت النقدية التي يربز فيها متكنها من املنهج النقدي
التقدمي ومدى ثقافتها الواســعة ،ودخلت الســجن دفاعا
عن مبادئها التي تؤمن بها ،ما زادها صالبة ومتسكا بآرائها،
وقد أصدرت عدة كتب أهم منها ‘السجن دمعتان ووردة’.
ظلــت ســجينة حتــى شــملتها قــرارات االعتقــال يف
حملــة  5ســبتمرب التــي جردهــا الرئيــس أنــور الســادات ضــد
املعارضــة املرصيــة قبيــل شــهر مــن اغتيالــه يف أكتوبــر مــن
العــام  .1980ال شــك فيــه قــد كانــت فريــدة النقــاش منــوذج
للمــرأة املناضلــة يف ســبيل أفكارهــا ،القــادرة عــى مقارعــة
الحجــة بالحجــة ،واملقاومــة ملحــاوالت الجامعــات املتاجــرة
بالديــن ،والرافضــة لســجن املــرأة يف حظــرة ،ومحاربــة يف
جبهــات عــدة تنوعــت بــن الثقافــة والسياســة واالجتــاع.
وهــي تقــول عــن تأثــر الســجن يف حياتهــا “ :الســجن
كان فرصــة لالطــاع عــى بــؤس الحيــاة يف مــر ألن الســجن
مبثابــة صــورة مصغــرة للمجتمــع املــري ،فقــد تعاملــت مع
املجرمني وتجار املخدرات وتعرفت عىل سلوك الضباط
جملة كرياال
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والضابطــات مــع الســجينات كــا كان الســجن فــرة للتأمــل
يف كل يشء وإعــادة ترتيــب األفــكار وهــي فــرة ال تتوافــر
لإلنســان كثريا يف حياته العملية حني يجد نفســه محبوســا
يف زنزانــة ملــدة  23ســاعة يوميــا ،يســتطيع أن يتأمــل حياتــه
بشــكل عميــق وصــادق”

“السجن دمعتان ووردة”

ويف الكتــاب ‘الســجن دمعتــان ووردة’ تتنــاول تجربتهــا الحيــة
يف الســجون أثنــاء اعتقالهــا عــى ذمــة إحــدى القضايــا
السياســية يف عهد الرئيس أنور الســادات ،.وتقدم شــهادة
عــى واقــع املرحلــة وعذاباتهــا ،مــع االعتقــال األول كتبــت
“السجن وطن” ،ورسعان ما استبدلت العنوان يف الطبعة
الثانيــة عقــب خروجهــا مــن االعتقــال الثــاين إىل “دمعتــان
ووردة” .ويضــم هــذا الكتــاب أقســاما ثالثــة :القســم األول،
يشــمل باإلضافــة إىل التجــارب األوىل ،وتتعــرض فيــه إىل
لقــاء القبــض املتكــرر عــى زوجهــا الصحفــي حســن عبــد
الرازق ،والقسم الثاين ‘رسائل من السجن’ يتضمن رسائلها
إىل زوجهــا وابنهــا جــارس وابنتهــا رشــا ،واىل صديقهــا و إىل
غريهــم مــن أهلهــا.
وتقول فيه“ :منع عني األوراق واألقالم ،وهو ما أتاح يل
الوقت للتعرف عيل رشيحة مصغرة أقرأ من خاللها حقيقة
املجتمع ،فالقاع الذي ميثله السجن يضم رشائح متعددة
مــن ســجينات وقعــوا ضحيــة للتفــاوت الطبقــي واالســتغالل
الذي يسود املجتمع فتجد موزعة املخدرات ،أصغر ترس
يف ماكينــة عــامل التجــارة غــر املرشوعــة ،كــا تجــد العاهــرة
التــي تبيــع جســدها مــن أجــل حفنــة مــن املــال تقتــات بهــا
والقــوادون الكبــار أحــرار” منــوذج مــن الكتــاب“ :ليــس هنــاك
مــا يخيــف ،الســجن ســور ،والبــاب املغلــق عــى الحــرارة
والرطوبة والبق والرصاصري -رغم ماديته اللزجة ،ورغم العني
الســحرية للمخربيــن وضابــط املباحــث يف ســجن القلعــة-
هو يف النهاية سد معنوي يستطيع املناضل دامئا عبوره،
بل اقتحامه .ال أقول بقوه األفكار وحدها ،أمنا أيضا بصالبة
روحه .فضال عن أننا يف السجن ،نستطيع أن نتعرف بصورة
يومية مجسمة عىل كثافة االستغالل الواقع عىل الشعب،
عىل فقراء الناس حني يحارصهم السجن واملذلة ،وتضيق
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بهم كل الســبل ،ويفتقدون حتى االعرتاف بإنســانيتهم”.
ويف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن شــهد العــامل
العريب بطلوع عدة مؤلفات مبحاوالت الكاتبات العربيات
متعلقــة بالســجن ولــو كان تجربــة مبــارشة يف ناحيــة ،أو
الخياليــة أو املرتجمــة يف ناحيــة أخــرى ،ومنهــا ،كتــاب
‘حملــة تفتيش’ 16ألفــه روائيــة وأديبــة وناقــدة مــن مــر لطيفــة
الزيات التــي تعرضــت لالعتقــال ســنة  1981أيــام الرئيــس
أنــور الســادات فكتبت ســرة ذاتيــة بعنــوان ‘حملــة تفتيــش’
عــن ظــروف اعتقالهــا .ســلوى بكــر (و  )1949-هــي كاتبــة
وصحافيــة وناقــدة مرسحيــة وســينامئية لعــدة منشــورات
عربية من مرص أيضا كتبت رواية “العربة الذهبية ال تصعد
إىل الســاء” 17التــي صــدرت باألملانيــة عــن دار لينــوس
للنــر ســنة  ،1997وتعــد مــن كالســيكيات األدب النســايئ
العــريب .اعتُقلــت ســلوى بكــر أثنــاء إرضاب عــال الحديــد
والصلــب ســنة  ،1989وأتاحــت لهــا تجريــة االعتقــال فرصــة
االختــاط بالســجينات الجنائيــات يف ســجن القناطــر،18
وكانــت هــي الســجينة السياســية الوحيــدة بينهــن ،ونتــج عــن
هــذه الفــرة روايــة “العربــة الذهبيــة ال تصعــد إىل الســاء”،
التــي تــدور أحداثهــا يف عــامل الســجن النســايئ.
تعــد روايــة “رجــوع إىل الطفــول” لليــى أبــو زيــد مــن
الروايــات املغربيــة التــي تثــر قضيــة الكتابــة النســائية مــن
داخل عامل املرأة ،وتتمثل يف هذه الرواية استعراض تاريخ
أرستهــا إبــان الحاميــة الفرنســية وأثنــاء االســتقالل وبعــده إىل
ســنة 1982م ،وتنقــل الكاتبــة طفولتهــا وطفولــة أخواتهــا مــن
خــال اســتعراض رصاعهــن ضــد الواقــع االســتعامري مــع
تجربتهــن يف الســجن .وكذلــك ،الكتــاب “يوم ّيــات امــرأة يف
الســجون الســعودية” هــي قصــة حقيقــة للكاتبــة عاليــة عــي
مــي آل فريــد (و1967 -م) 19هــي كاتبــة صحفيــة وناشــطة
اجتامعية وحقوقية ومهتمة بقضايا املرأة والتنمية ،وعملت
محررة صحفية يف جريدة الوطن السعودية ،ومراسلة أيضا
لبعــض الصحــف واملجــات الثقافيــة .إن الكتــاب “يوم ّيــات
امــرأة يف الســجون الســعودية” كتبتــه الكاتبــة عاليــة آل فريــد
هــي بنفســها عندمــا تــم اعتقالهــا وأُ ْو ِدعــت يف الســجون
الســعودية 20إبــان ســنة األحــداث مــن عــام  1400ه ،حيــث
تــم اعتقالهــا بتهمــة أنهــا كانــت تــدرس يف إيــران.

كتاب “خمــس دقا ئــق وحســب :تســع ســنوات يف
ســجون ســورية” (ديســمرب -1980ديســمرب  21)1989ألفــه
الكاتبــة املعروفــة هبــة الدبــاغ التــي تــروي قصــة اعتقالهــا مــن
طــرف األمــن الــري الســوري .كانت هــذه املؤلفة تســتعد
يوم الحادي والثالثني من كانون األول  1980المتحان اليوم

التايل يف جامعة دمشق ،حينام داهم غرفتها مجموعة من
عنــارص الرشطــة الرسيــة الســورية ،وطلبــوا منهــا أن ترافقهــم
خمــس دقائــق فقــط .وقــد كلفتهــا تلــك الدقائــق أن تقــي
تســع ســنوات يف الســجون الســورية.
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الهوامش
1

مليكــة محمــد أوفقــر ( ) - 1953كاتبة مغربيــة والدهــا الجــرال
أوفقري ،حياة مليكة أوفقري ألهمت الكثري من املنارصين لحقوق
الســجناء السياســيني .مؤلفاتهــا :الســجينة ،الغريبــة

2

اململكــة املغربية هي دولــة تقــع يف أ قــى غــرب شــال
أفريقيا عاصمتها الرباط  ،املغرب عضو يف األمم املتحدة منذ
 .1956وهــي الدولــة األفريقيــة الوحيــدة التــي ليســت عضــوا يف

3

األدب النســوي أو األدب النســايئ ويطلق عليــه أدب
األنثــى أو أدب املــرأة ،هــو يشــر إىل األدب الــذي يكــون النــص
اإلبداعــي فيــه مرتبطــا بطــرح قضيــة املــرأة و الدفــاع عــن حقوقهــا
دون أن يكــون الكاتــب ا مــرأة با لــرورة .

5

عائشــة التيموريــة ( )1902 -1840هــي عائشــة عصمــت بنــت
إســاعيل با شــا ،شــاعرة مرصيــة ،ولهــا ديــوان باللغــة العربيــة
والفارســية  ،ولديهــا رســالة يف األدب بعنــوان “نتائــج األحــوال يف

4

6

هــى نــور الهــدى محمــد ســلطان ،ولــدت يف مــر يف ،1879
كانــت مــن ابــرز الناشــطات املرصيــات يف النشــاط النســوي يف

7

حســن البنــا ( 1949 – 1906م ) وكان هــو رئيــس تحريــر أول
جريــدة أصدرتهــا الجامعــة ســنة  ،1933نشــأ يف أرسة متعلمــة
مهتمــة باإلســام .مؤلفاته”:املــرأة املســلمة ،تحديــد النســل،
املأثــورات ،مباحــث يف علــوم الحديــث ،الســام يف اإلســام،
قضيتنــا” وغريهــا.

االتحــاد األفريقي،وهــي دولــة ذات نظــام ملــي برملــاين دســتوري.

الربيــع العريب أو ثــورات الربيــع العــريب هــي حــركات احتجاجيــة
ســلمية ضخمــة انطلقــت يف بعــض البلــدان العربية خــال أواخــر
عــام  2010ومطلــع عــام  ،2011متأثــرة بالثــورة التونســية التي
اندلعــت جــراء إحــراق محمــد البوعزيــزي.

األقــوال واألفعــال” طبعــت مبــر وتونــس .لديهــا روايــة بعنــوان
“اللقا بعد الشتات”  .نرشت عائشة يف جريدة اآلداب واملؤيد
عــددا مــن املقــاالت عارضــت فيهــا آراء قاســم أمني ودعوتــه إىل
الســفور .ومــن آثارهــا األدبيــة األخــرى ‘مــرآة التأمــل يف األمــور’.

8

9

نهايات القرن التاســع عرش وحتى منتصف القرن العرشين ،ومن
مؤلفاتهــا “مذكــرات هــدى شــعراوي”

ثــورة  23يوليو قادهــا ضبــاط جيــش مرصيــون ضــد الحكــم امللــي
يف  23يوليــو  1952وعــرف يف البدايــة بإســم “الحركــة املباركــة”
ثــم أطلــق عليهــا البعــض فيــا بعــد لفظ ثــورة  23يوليــو.
جــال عبــد النــارص حســن ( 1970 – 1918م ) هــو ثــاين رؤســاء
مــر .تــوىل الســلطة مــن ســنة  1956إىل  .1970وهــو أحــد

جملة كرياال

يناير ٢٠١6
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قادة ثــورة يوليــو  ،1952و يعتــره أول رئيــس جمهوريــة مــري
منتخــب للبــاد بعــد حكــم امللــك فــاروق .وكان رائــدا لحــركات
التحرير يف الرشق األوسط والدول األفريقية ومن مؤسيس حركة
دول عــدم االنحيــاز.

 10منــذ نشــأة الجامعــة وضــع حســن البنــا األســس للعمــل الســيايس
لإلخــوان ،فهــم ليســوا مجــرد جامعــة دعويــة دينيــة فقــط ولكنهــم
أيضا هيئة سياســية نتيجة لفهمهم العام لإلســام وأن مشــاركتهم
السياســية تــأيت مــن منطلــق اإلصــاح يف األمــة وتطبيــق تعاليــم
اإلســام وأحكامــه.

http://howiyapress.com

11

http://www.ikhwanwiki.com/index.pdf

12

 13رشيــف حتاتة مواليــد 1923هــو طبيــب وكاتــب وروايئ ماركــي
وعضــو مجلــس أمنــاء حــزب التحالــف الشــعبي االشــرايك.
 14محمــد أنــور محمــد الســادات ( )1981-1918ثالــث رئيــس
لجمهور يــة مــر لعربيــة يف الفــرة مــن  1970إىل 1981
http://www.taqadoumiya.net

15

 16يكتــب الشــيخ محيــي عــن الكتــاب “هــذا الكتــاب ،نــوع مــن أدب
البوح أو الخاطرة أىت يف صورة املذكرات .و لقد قامت الكاتبة،
أســتاذة األدب اإلنجليــزي ،الناشــطة اليســارية الكبــرة ،د .لطيفــة
الزيات ،ببسط حياتها أمامها و اختارت منها لحظات مهمة ليك
تبــوح بهــا ،و تــرد علينــا مــن خاللهــا مــا أحســت بــه  ،و مــا عانتــه،
و مــا تحصــل لديهــا مــن خــرة”
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سلا بدأ يف تايبرعلا تابيدألا تاماهسإ

 17تعرض الرواية ،بكثري من الفكاهة والسخرية ،قصص مجموعة من
النســاء يجتمعن يف ســجن النســاء مبدينة اإلســكندرية ،ويشــعرن
بتعاطــف مل يشــعرن بــه مــن قبــل.
 18يقــع ســجن القنا طــر يف مدينــة القنا طــر الخري يــة مبحافظــة
القليوبيــة ،ويبعــد عــن مدينــة القاهــرة مبســافة  25كــم  ،يحتــوي
هــذا الســجن عــى  10عنابــر كبــرة
 19عاليــة عــي مــي آل فريــد مــن مواليــد صفــوى عــام 1387م،
ـت عــى دراســات إســامية يف ســوريا وإ يــران ومنتســبة
صلَـ ْ
َح َ
يف الدراســة الجامعيــة بالجامعــة العامليــة للعلــوم اإلســامية
“لندن”،أنهــت العد يــد مــن ا لــدورات التدريبيــة يف مجــال
الســكرتارية والحاســب اآليل والتمريــض،
 20كان امللــك عبــد العزيــز آل ســعود أول ملــك للســعودية بشــكلها
الحديــث وذلــك بعــد توحيــد مناطقهــا تحــت مســمى اململكــة
العربية السعودية يف 1932م واتخذ لقب ‘جاللة ملك اململكة
العربيــة الســعودية’.
 21الكاتبــة املشــهورة الزينــب الغــزايل الجبيــي التــي كتبــت تقديــم
هــذا الكتــاب “خمــس دقائــق وحســب :تســع ســنوات يف ســجون
ســورية” ،وهــي تقــول -”:وهــذا الكتــاب هــو صــورة متكــررة وقعــت
يف ســجون طاغيــة آخــر ،ومــا أكــر الطغــاة يف هــذا العــر  . .لكــن
الله ميهل وال يهمل  . .وال أريد املزيد ،فوقائع هذا الكتاب أبلغ
مــن أي اســتزادة ،واللــه غالــب عــى أمــره “ . .

□□ 2 planning the lesson:
Before planning the lesson, the teacher
has to consider the following:
• Make the lesson goes in the same
directions of learner’s needs.
• Make the lesson as constructing as
possible (fun)
• Build the lesson on previous learning i.e. connect it up with what went
before.
• Make the lesson leads the way to the
following lessons
Experience shows that the teacher is at
his best when he considers carefully what
he is going to teach before he is actually in
front of his class.
Lesson plans enable the teacher the
teacher to realize how much the pupils
have learned and how much remains to
be learned.
Every lesson must have its branches in
the preceding lesson, and its branches and
flowers in the succeeding lesson.
No lesson should be an isolated entity itself alone-yet, every lesson should be
completed in itself, introduced, brought to
its climax and concluded, all as if the class
where to have no other lesson, there are

no unrelated lessons. Therefore, planning
is needed; to have no plan at all is to risk a
muddled lesson.
Experience shows that the teacher is at
his best when he considered carefully what
he is going to teach before he is actually in
front of his class.
As an illustration, Wilga M. Rivers
said “A careful prepared plan develops pupils
to maximum in the time available without which
the result of teaching may be slipshod”; in addition to this Finocchiaro went in the same
way and claimed: “the lesson should be planed
so that the class is on its toes.” (Principles of
lesson plan – 1986-).
□□ A good language learner is:
•
•
•
•
•
•
•
•

Confident in his ability to learn.
Self-confident.
Aware of what he wants to learn.
Unafraid of what he doesn’t know.
A good risk taker.
A good guesser.
Unafraid of making mistakes.
Positive in his attitude to English language and culture.
• Welling to take responsibility for his
own learning.
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teacher should know how teach and how
to involve his students in the lesson. Therefore, the teacher demands a strong support
to the basic hypothesis
About effective language learning and
teaching. Thus, the teacher should know
the appropriate methods and techniques
that should be applied with each category
of students.
A trainer should contribute to progress
in teaching foreign languages. He must
develop a critical attitude to all approaches
and his/ her effort should be directed at
enabling the students to use the language
and not only at informing them about it.
Thus, he/ she has to be aware of the effective techniques for teaching.
Negotiation and responsibility
The role of the teacher is to facilitate different power relationships and authoritative
power. This goal is achieved through negotiation. He tries to keep an appropriate
balance between leading the learners and
following them and between facilitating
their autonomy and increasing their responsibility and using his own authority.
Types of negotiations
• Teacher makes authoritative non consulting decisions. Ex, this afternoon we
are going to do this.
• Teacher makes a proposal than consults
the learners. Ex. I suggest we do this,
what do you think?
• Teacher consults first and on that basis
he makes a proposal. Ex, what are the
important problems you have, ok let’s
try to discuss.
• Teacher and learner consult and pro-

pose together .Ex, let’s talk it together
and see what we can agree.
• Learners consult the teacher and make a
proposal. Ex, we would like you to tell
us and then we will decide.
• Learners propose first and then consult
the teacher .Ex, what we have decided
to do, teacher: ok. Let’s try.
• Learners make autonomous decisions
which the teacher respects. Ex, this is
what we want to do, teacher: ok. Let’s
try.
Planning of the teaching aims
A trainee should contribute to progress in
TEFL. He must develop a critical attitude
to all approaches; his effort should be directed at enabling the students to use the
language and not only at informing them
about it. Thus, he has to be aware of the
effective techniques for teaching. He has to
decide what procedures he will follow and
how his course will be structured.
Educationalists see the teacher as the
only one who knows what he can do and
what his learners are like, the teacher has
than to be trained to take some decisions
about what he is going to do in their lessons. This stage is refer to as the lesson
plan. Planning is of vital importance in
successful language teaching. It applies to
planning of two kinds.
Planning the aim of the whole operation
and planning the lesson each time.
□□ 1 planning the aim of teaching operation:
Teachers are to train their students in all
four skills, understanding, reading, listening, and writing.
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enabling the trainers to use the language
and not only at informing them about it.
Thus, he/ she has to be aware of the effective techniques for teaching.
Educationalists see the teacher as the
only one who knows what he can do and
what his learners are like.
The teacher is responsible for explaining, exemplifying and applying the rules
whereas, the learner is a spectator and a
receiver. The teacher is being the transmitter; is unique at the service of knowledge
but the learner is ignorant.
The communicative approach on the
other hand, focuses on the involvement of
the learner and the nature of the learning, a
king of freedom is given t learners to practise without the dictatorship of the teacher.
To wind up in teaching, experience has
proved that nobody agrees that there is a
unique ideal approach or method or theory
to teach. But each teacher has to develop
his/her own approach without forgetting
the pedagogical instructions devised by
inspectors.
Good preparations, perceptible motivation, original works, adaptation, variation
and well stated objectives are the cues to
achieve the final objective which is to accede
to universal knowledge as stated by the
ministry of education. The teacher is responsible for explaining, exemplifying and
applying the rules whereas, the learner is a
spectator and a receiver. The teacher is being the transmitter; is unique at the service
of knowledge but the learner is ignorant.
The communicative approach on the
other hand, focuses on the involvement of
the learner and the nature of the learning,
a king of freedom is given to learners to
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practise without the dictatorship of the
teacher.
Free activities like games and songs
need careful selection, active involvement
of all learners in order to create a friendly
communicative atmosphere.
Opportunities should be given to learners to work on their own as devised in
the communicative concept. What should
a teacher bear in mind is that he should
never be a slave to the text book. There is a
diversified variety of materials that can be
exploited and adopted to the aims stated
to be attained by learners (newspapers,
magazines…..).
One has to avoid teaching difficult matters and inadequate purposeless activities.
Rather find out more observable, suitable,
and up- to- the point activities and tasks
in order not to teach above learner’s head.
A teacher is no longer a transmitter giving orders and knowledge but, a guide, a
referee. In addition to this, he has to be
aware of the effective techniques for teaching; he/she has also to decide what procedures he/ she will follow. Thus, the teacher
has to deal with four general questions:
• What to teach?
• How to teach?
• How to improve one’s teaching ability?
• How to build the lesson on previous
learning (connect it with what went
before)
The concept of stop teaching let them
learn should be achieved and the aim is to
develop communication.
Since teaching is an art, teaching English
as a foreign language is not an easy task
as it seems. This is why foreign language
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his paper intends to expose that experience has proved that nobody agrees
that there is a unique ideal approach or
method or theory to teach. But each teacher
has to develop his/her own approach without forgetting the pedagogical instructions
devised by inspectors.
Good preparations, perceptible motivation, original works, adaptation, variation
and well stated objectives are the cues to
achieve the final objective which is to accede to universal knowledge as stated by
the ministry of education.
The teacher is responsible for explaining, exemplifying and applying the rules
whereas, the learner is a spectator and a
receiver. The teacher is being the transmitter; is unique at the service of knowledge
but the learner is ignorant.
The communicative approach on the
other hand, focuses on the involvement of
the learner and the nature of the learning,
a king of freedom is given to learners to
practise without the dictatorship of the
teacher.
A teacher is no longer a transmitter giving orders and knowledge but, a guide, a
referee. In addition to this, he has to be
aware of the effective techniques for teach-

ing; he/she has also to decide what procedures he/ she will follow. Thus, the teacher
has to deal with five general questions:
• What to teach?
• How to teach?
• How to improve one’s teaching ability?
• How to make the lesson goes in the
same direction of the learner’s needs?
• How to build the lesson on previous
learning (connect it with what went
before)
The concept of stop teaching let them learn
should be achieved and the aim is to develop
communication.
To deal with this topic with a total objectivity, I have to confess that I do not
have enough experience to tackle as such
subjects on the one hand, and on the other
it is about teaching foreign languages in
an environment where we are supposed to
improve foreign language teaching strategies in the sahara.This latter needs details
researches to find out the reasons behind
the failure of foreign languages learning.
A trainer should contribute to progress
in teaching foreign languages. He must
develop a critical attitude to all approaches
and his/ her effort should be directed at
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الهيئة االستشارية
أ .د .أحمد حمد النعيمي  -األردن
أ .د .العريب بن جلون  -املغرب
أ .د .العيد جلويل  -الجزائر
أ .د .حبيب الله خان  -الهند
أ .د .خديجة زبار عنيزان – العراق
أ .د .رضوان الرحمن -الهند
أ .د .محمد ثناء الله الندوي  -الهند
أ .د .محمد سميع أخرت  -الهند
د .أحمد جعفري  -الجزائر
د .أشفاق أحمد  -الهند
د .أورنك زيب األعظمي  -الهند
د .تهاين بنت محمد الصفدي  -السعودية
د .حبيب أخروف  -فرنسا
د .زينب السلطاين  -العراق
د .صفية بنت عبدالله أحمد بخيت  -السعودية
د .عبد املجيد عيساين  -الجزائر
د .عيل يعقوب  -نيجر
د .عامد عبد اللطيف  -قطر
د .محمد األمني ولد أب  -موريتانيا
د .محمد بن عبد العزيز الجمعان  -السعودية
د .محمد خري العمري  -األردن
د .نورة الشهري  -السعودية
مربوك السياري  -تونس
د .سامر نوح  -مرص
د .جهينة خطيب  -فلسطني
د .جامل بلبكاي  -الجزائر
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