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افتتاحية العدد
الحمد لله رب العاملني

الصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني

القراء األعزاء،
يــرين جــدا أن أقــدم إليكــم العــدد الثــاين مــن املجلــد الخامــس مــن “مجلــة كــراال” املجلــة
العلمية املحكمة التي فيها مقاالت قيمة من جانب األساتذة داخل الهند وخارجها .املقاالت

التي اخرتناها لهذا العدد متعلقة باألدب خاصة باألدب العريب والثقافة والقضايا االجتامعية.

تلعــب هــذه املجلــة دو ًرا مهـ ًـا يف رفــع مســتوى تعليــم اللغــة العربيــة يف كــراال خاصــة والهنــد
عامــة للباحثــن والطلبــة ومحبــي اللغــة العربيــة.

وبفضل الله سبحانه هذه املجلة قد ضمت ضمن املجالت املحكمة يف معظم الجامعات
العربيــة واالســامية .ألن املجلــة تعالــج وتنــر املقــاالت العلميــة واألدبيــة واللغويــة والفكريــة

والتاريخيــة .وقــد رأى أعضــاء هيئــة التحريــر والهيئــة االستشــارية لهــذه املجلــة قبــول املقــاالت
املتعلقــة بالدراســات العربيــة واإلســامية.

كرئيــس التحريــر واجــب عــي أن أتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان لجميــع مــن ســاهموا بإرســال

املقــاالت العلميــة إلينــا خاصــة الهيئــة االستشــارية الذيــن بذلــوا جهدهــم لقــراءة املقــاالت مــن
البدايــة إىل النهايــة وإعطــاء اآلراء والنقــاط القيمــة مــن أجــل ترقــي املســتوى العلمــي واألكادمــي

للمجلــة .وجزاهــم اللــه خــر الجــزاء يف الدنيــا واآلخــرة.

أمتنــى أن تكــون هــذه املجلــة كنــزا مفيــدا ودخــرا وافــرا ملحبــي القــراءة .أرجــو مــن املســاهمني يف
العدد املستقبل أن ال تزيد مقالتهم عىل عرش صفحات ،واملرجو من القراء الكرام أن يقدموا
لنــا توصياتهــم واقرتاحاتهــم ،ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يوفقنــا إلحيــاء لغــة القــرآن ولنــر لســان

رسول رب العاملني .والله ويل التوفيق...

د .تاج الدين املناين
رئيس التحرير ،رئيس قسم اللغة العربية
جامعة كريال ،كارياواتام ،كريال  -الهند
الجوال00919446827141 :
thajudeenmannani@gmail.com

5

النقل فـي البناء ال�صرفـي :درا�سة حتليلية
االستاذ الدكتورة خديجة زبار الحمداين
جامعة بغداد/الرتبية للبنات ،العراق  -بغداد

&
الدكتور تاج الدين املناين

رئيس قسم اللغة العربية  -جامعة كرياال  -الهند

املقدمة

الحمدللــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى ســيد
املرسلني محمد ﷺ ومن تبعه بإحسان اىل يوم الدين.
امــا بعد...
فــإن موضــوع بحثنــا ينــدرح تحــت عنــوان «النقــل
يف البنــاء الــريف دراســة تحليليــة» ألن لــكل علــم مــن
العلــوم مصطلحــات كثــرة ،تكــون الركيــزة االساســية
لهــذه العلــوم ،لقــد حــوت اللغــة العربيــة عــى كثــر مــن
املصطلحات اللغوية التي ذكرها علامء اللغة العربية
مــن اجــل الوصــول اىل الحقائــق امليــرة للدارســن.
ومن هذه املصطلحات يف اللغة العربية مصطلح
«النقــل» إذ اســتعمل يف كل املســتويات اللغويــة
(الصــوت والــرف والنحــو والداللــة) الــذي يهمنــا مــن
هذة املستويات املستوى الرصيف ،الن النقل يشكل
نقطــة مهمــة جــدا تؤثــر يف امليــزان الــريف وال تجعلــه
يســتقر عىل ماهو علية بطبيعة الحال هذا التحول يف
امليــزان الــريف نتيجــة النقــل الــذي ســيحصل فيــه لــه
مايــرره ،ومــا ينتــج مــن اوزان جديــدة نتيجــة لذلــك مــرده
اىل عبقريــة اللغــه العربيــة يف مراعاتهــا للخفــة وامليــل
نحو التيسري والسهولة يف عملية النطق واالختصار يف
الجهــد العضــي .وقــد اشــار اللغويــون اىل هــذا النقــل
الــذي يحصــل عــى مســتويات اللغــة ومايــرك وراءه مــن
آثار ظاهرة عىل بنية الكلمة ودالالت الجمل والرتاكيب.
6

يليلحت ةسارد :يـفرصلا ءانبلا يـف لقنلا

هــذا النقــل الــذي يعــري الكلمــة الواحــدة البــد ان
يــرك أثــرا ً عــى الــوزن الــريف الخــاص بالكلمــة ،يف
حــال تغــر هــذا الــوزن وانتقالــه مــن وزن آخــر ســيرتتب
عليه أمور تتعلق ببنية الكلمة ووزنها الجديد ،ومن هنا
جــاء بحثنــا ليســلط الضــوء عــى هــذا النقــل وأثــره عــى
الــوزن الــريف بصــورة تحليلــة مفصلــة.
وألجل الوصول اىل هذا الهدف اختصت طبيعة
البحــث ان يكــون يف متهيــد يعــرض مــن خــال مصطلــح
(النقل) لغ ًة واصطالحاً ،ألننا مل نجد من اللغويني من
وضــع لــه اصطالحـاً أو جمــع لهــذه الظاهــرة املهمــة يف
الــكالم ،وبعــد التمهيــد ،نقــدم دراســة مفصلــة لألبنيــة
الرصفيــة التــي حصــل فيهــا النقــل و جعلهــا تحيــد عــن
الــوزن االصــي الــذي ســنه األقدمــون.

التمهيد

إن مصطلــح «النقــل» يعــد مــن املصطلحــات اللغويــة
فقد استعمله اللغويون ،فيام عالجوه من موضوعات
لغوية سواء أكانت صوتية او رصفية او نحوية او داللية
مــن هنــا علينــا متابعــة املصطلــح لغـ ًة واصطالحـاً.

النقل :لغة

ذكــره الخليــل يف العــن ،إذ قــال «النقــل :مــا بقــى
مــن الحجــارة ،إذ قلــع جبــل نحــوه مــا نفــي صغــار
الحجــارة والنقــل :تحويــل يشء اىل موضــع النقلــة:

انتقــال القــدم مــن موضــع اىل موضــع واملتنقــل طريــق
مختــر واملنتقــل واملنقلــة :مرحلــة مــن منــازل الســفر.
1
والنقــل :رسعــة نقــل القوائــم».........
لقــد حــدد الخليــل معنــى مصطلــح النقــل
بـ « ا لتحو يــل » .
جــا َء يف اللســان معنــى «النقــل» «ال َّنقــل :تحويــل
اليشء من موضع اىل موضع .نَقله ينقُله نقال ،فانتقل
والتَ َنقل :التحول ونقله تنقيالً إذا أكرث نقله ....والنقلة:
االسم من انتقال القدم من من موضع اىل موضع....
والناقلــة مــن نواقــل الدهــر :التــي تنقــل قوم ـاً مــن حــا ٍل
اىل حــال .والنواقــل مــن الخــراج :ماينقــل مــن قري ـ ٍة اىل
أخــرى .والنواقــل :قبائــل تنتقــل مــن قــوم اىل قــوم....
نواقــل العــرب مــن انتقــل مــن قبيلــة اىل قبيلــة أخــرى
()2
فأنتمــى اليهــا».....
لقــد حــدد مصطلــح النقــل يف اللســان مبعنــى
التحــول أو االنتقــال مــن مجــال اىل مجــال آخــر يصاحبــه
تغــر يف حــال املنقــول ،ألن النقــل مــن حــال مــن حــال
ال بــد أن يكــون لســبب.
اما مصطلح «النقل» اصطالحاً ،مل نجد له تعريفاً
محددا ً يف املصادر اللغوية القدمية ،ولكن وجدنا من
خــال بحثنــا يف تلــك املصــادر بعــض املصطلحــات
املراد فــة ملصطلــح النقــل ،قا مــوا مــن خاللهــا يف
معالجــة قضاياهــم اللغويــة ســنعرض بعض ـاً منهــا.
ماذكــره الخليــل إذ قــال «بعــد خــاف يشء وض ـ َد
قبل....وتقــول العــرب بُعــدا ً وســحقا ،مــروف عــن
وجهــه ووجهــه أبعــده ﷲ وأســحقه واملــروف ينصــب
ليعلــم انــه منقــول مــن حــا ٍل اىل حــال»( )3لقــد جــاء
«املنقــول» عنــد الخليــل مبعنــى املــروف مــن حــال
اىل حــال.
ا ّما سيبويه فقد كانت عنده اشارات اىل مصطلح
النقــل كثــرة يف كل املســتويات ،لكــن دون أن يقــول
«نقــول ،إمنــا يذكــر مــا يــرادف هــذا املصطلــح مــن ذلــك
«ألقيــت» ،إذ قــال «وتقــول اقــرأ أيــة يف قــول مــن خفــف

األوىل ،ألن الهمــرة الســاكنة أبــدا ً إذا خففــت أبـ َ
ـدل
مكانهــا الحــرف الــذي منــه حركــة ماقبلهــا ،ومــن حقــق
األوىل :قــال اقــرأ أيــة :النــك خففــت همــزة مــن حركــة
قبلهــا حــرف ســاكن فحذفهــا والقيــت حركتهــا عــى
الســاكن الــذي قبلهــا ،أمــا أهــل الحجــاز فيقولــون اقــرأ
آيــة ،ألن اهــل الحجــاز يخففونهــا جميعـاً يجعلــون همزة
اقــرأ الفـاً ســاكنة ويخففــو همــزة آيــة ...ونقــول أقّـرِي بــاك
الســام بلغــة اهــل الحجــاز ،ألنهــم يخّففونهــا ،أفامنــا
ـري ثــم جئــت بــاألب ،فحذفــت الهمــزة والقيت
قلــت أقَـ َ
()4
الحركــة عــى اليــاء».....
وقــد جــاء عنداملــرد مبصطلــح «الطــرح» إذ قــال
(...فمــن ذلــك ان تلحقــه الهمــزه يف أولــه فنقــول :أقــام
واصــاب وأجــاد ونحــو ذلــك ،واألصــل أقــوم ،وأجــود،
كــا أن أصــل قــال قَـ َول .وأصــل بــاع بَ َيــع ،فطرحــت حركــة
الــواو واليــاء عــى موضــع الفــاء مــن الفعــل ،وقلبــت
التــي تطــرح حركتهــا اىل حــرف الــذي حركتهــا منــه ،ان
كانــت مفتوحــة قلبتهــا الفــاء َ ،وان كانــت مضمومــة
قلبتهــا واوا ً ،وإن كانــت مكســورة قلبتهــا يــا َء ،وذلــك
قولــك :أقــام للفتحــة ...ان بنيــت منــه مصــدرا ً قلــت
إقامة ،إرادة وإبانة ،وكان االصل إقِّوامة وإبيَانة ،ولكنك
فعلــت باملصــدر مافعلــت بالفعــل ،وطرحــت حركــة
الــواو او اليــاء عــى قبلهــا ،فصــارت الف ـاً ،ألنهــا كانــت
مفتوحــة.)5(»......
أ ّمــا ابــو عــي الفــارس فقــد ذكــر مصطلــح «النقــل»
اراد فيه العدول ،إذ قال «ومعنى العدل ان تريد لفظاً،
فتعــدل عــن اللفــظ الــذي تريــد اىل آخــر ،وموضــع النقل
فيــه ان املســموع يلفــظ فيــه واملــراد غــره ،ويســتوى
()6
العــدل يف املعرفــة والنكــرة الســتوائها فيهــا»...
أ ّمــا ابــن جنــي فقــد ذكــر مصطلــح (النقــل) بصــورة
رصيحــة إذ قــال :قــال ابــو الفتــح أصــل «إقامــة» وإخافــة
وإبانــة ،إقوامــة ،وإخوانــه ،وإبيانــة ،فــأرادوا أن يعلــوا
املصــدر العتــال «أقــام وأبــان ،فنقلــوا الفتحــة مــن الــواو
والياء اىل ماقبلهام ثم قلبوهام ألفني ،وبعدهام الف
جملة كرياال
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«إفعالــة» فصــار كــا تــرى إقاامــة وإباانــة»...
نســتنتج مــا ذكرنــاه مــن نصــوص تخــص املصطلــح
ان املعنى اللغوي واالصطالحي قد متاثال يف املعنى
إالّ وهــو أن معنــى النقــل هــو التحــول مــن حــال اىل حــال
أخــر ،وهــذا التحــول ليــس اعتباط ـاً بقــدر مــا يــراد منــه
تصحيــح حالــة معينــة وهــذا مانريــد ان نثبتــه مــن خــال
القضايــا ايل ســتعالج مــن هــذا البحــث مــن ذلــك.
()7

.1النقل يف اسم املفعول من الفعل
الثاليث األجوف:

إن اسم املفعول يف الكالم يأيت قياساً «مطردا ً» عىل
ـكل فعــل ثــايث ســواء أكان فعـاً ثالثيـاً
زنــة « َمف ُعــول» لـ ّ
صحيحاً أم معتالً (قُ ِتلَ -مقتُول-كُ ِتبَ -مكتُوب...إلخ)،
إذ نالحــظ مــن خــال هــذه األمثلــة أ ّن التوافــق حاصــل
بــن امليــزان الــريف « َمف ُعــول» والكلــات ،ســواء يف
الحروف أم يف الحركات ،ولكن هذا الثبات يف امليزان
الــريف ال يســتمر ،إذ يعرتضــه بعــض التحـ ّول والســيام
يف الفعــل األجــوف بنوعيــة» »الــواوي ،واليايئ».وهــذا
التحول مقصود يف الكالم عىل نحو ماســيظهر لنا من
خــال الــكالم عــى ذلــك ،فالفعــل األجــوف «الــواوي»
عندمــا يشــتق مــن اســم املفعــول تكــون لغــة النقــص يف
امليــزان الــريف هــي الفصيحــة وأمــا لغــة التــام فتــأيت
باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث الفصاحــة أل ّن لغــة النقــص
تنســب اىل بنــي حجــار ولغــة التــام تنســب اىل بنــي
صونه-
صنت اليشء أَ ُ
متيم جاء يف اللسان (..ويقال ُ
صــون عــى النقــص و َمص ـ ُوون
ـوب َم ُ
فهــو َم ُ
صــون ...وثـ ٌ
عــى التــام األخــرة نــادرة ،وهــي متيمــة)(.)8
ومــا ال شــك فيــه أ ّن لغــة التــام وهــي األقــل
صــان –
فصاحــة ،متوافقــة مــع امليــزان الــريف نحــو َ
ص َونَ -مص ـ ُوونَ -مف ُعــول -:أو بَــاعَ -مبيُوع...إلــخ .أ ّمــا
َ
لغــة النقــص فليــس األمــر كذلــك ،إذ حــدث خــاف
بــن اللغويــن «امليــزان الــريف» النهــايئ للكلمــة قــال
(ويعتل َمف ُعول كاماعتل فُ ِع َل ،ال ّن االسم عىل
ُّ
سيبويه
8
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فُ ِعــل َمف ُعــول ،كــا أ ّن االســم عــى فَ َعــل فَا ِعــل فتقــول
صــوغ ،وإمنــا كان األصــل َمــز ُوور ،فأســكنوا
– َم ـ ُزور و َم ُ
الــواو األوىل ،كــا أســكنوا يف يَف َعــل وفَ َعــل وحذفــت
واو مفعول ألنّه ال يلتقي ساكنان .)9()..فعىل مذهب
سيبويه أ ّن املحذوف «الواو الزائدة» أي واوا «مفعول»
والزائد أحق بالحذف من األصيل ثم تضم عني الكلمة
ملناســبة الــواو وعليــه فــإن وزن اســم املفعــول بعــد
الحذف يكون عىل « َمفُعل» عىل وفق املخطط اآليت:
قَــال – قُــول – َمفعولَ -مف ـ ُوول إعــال بالتســكني
بــن القــاف والــواو َم ُقــوول – التقــاء الســاكنني حــذف
واو مفعــول َم ُقــول ألن الــواو الثانيــة متثــل عــن الكلمــة.
أ ّما األخفش ،فريى أ ّن الواو األوىل هي املحذوفة
وهــي عــن الكلمــة ،ثــم ض ّمــت الكلمــة ملجانســة الــواو
قال املربد(وأ ّما األخفش فكان يقول – املحذوفة عني
الفعــل ،ألنّــه إذا التقــى ســاكنان حــذف األول اللتقــاء
الساكنني)(.)10
نالحــظ مــن كالم األخفــش أن ا لــوزن ا لــريف
ا لــريف النهــايئ للكلمــة يكــون عــى زنــة « فَ ُعــول»
نلخــص مــن هــذا أ ّن وزنــن قــد نتجــا مــن لغــة النقــص
« َمف ُعل»وينســب اىل ســبيويه و» َم ُفــول» وينســب اىل
األخفــش ومهــا يكــن مــن أمــر فإنّنــا نالحــظ أ ّن امليــزان
الــريف تحــول مــن التــام اىل النقــص ،وهــو تح ـ ّول
مقصود يف الكالم أل ّن لغة التامم يف امليزان الرصيف
عــى لهجــة بنــي متيــم ســتكون ثقيلــة عــى اللســان
وهــذا النقــل ناتــج مــن ضــم «واو مفعــول» ثــم تليهــا «واو
الصيغة» وهذا النقل جعلهم يحذفون إحدى الواوين،
بعــد تســكني الــواو األوىل.
ومل يقترص الخالف يف التغّري الحادث يف امليزان
الرصيف عىل الفعل األجوف الواوي ،بل نلمسه أيضاً
يف األجوف اليايئ فسيبويه يذهب إىل أ ّن املحذوف
هــو «واو الصيغــة» قــال ســيبويه (وتقــول يف اليــاء –
َمبيــع و َم ِهيــب ،أســكنت العــن وأُذ ِهبــت واو َمف ُعــول،
جعلــت الفــاء تابعـ ًة لليــاء حــن
ألنــه ال يلتقــي ســاكنان و ُ

أســكنتها كــا جعلهــا تابعــة يف بيـ ٍ
ـض وكان ذلــك أخــف
عليهــم مــن الــواو والضمــة فلــم يجعلوهــا تابعــة للصفــة
فصــار هــذا الوجــه عندهــم إذا كان مــن كالمهــم أن
يقلبــوا الــواو يــاء وال يتبعوهــا الض َّمــة فــرارا ً مــن الض ّمــة،
والــواو إىل اليــاء لشــبهها باأللــف وذلــك قولهــم َمشُ ــوب
و َم ِ
شــيب ،وغَار َم ُنــول و َم ِنيــل َملُــوم و َملِيــم )11()...إذ
يكــون وزن الصيغــة عــى رأي ســيبويه « ُمف ِعل»حســب
املخطــط اآليت:
بــاع – يبــع َمبيُــوع إعــال بالســكني َمبُيــوع  -التقــاء
الســاكنني -تحــذف واو مفعــول – َمبيــع ،ثــم تقلــب
الضمــة اىل كــره لتحقيــق املجانســة لــي اليحصــل
إعالل بالياء بقلبها اىل واو لسكونها وانضامم ماقبلها
فيكــون امليــزان الــريف النهــايئ عــى رأي ســيبويه هــو
« َم ِفعــل» أمــا األخفــش فقــد كان يحــذف الســاكن األول
أي عني الصيغة قال الريض االسرتبادي «وأما األخفش
فإنّه يحذف الساكن األول يف الواوي واليايئ ،كام هو
قيــاس التقــاء الســاكنني ،فقيــل لــه – فينبغــي أن يبقــى
عنــدك َم ُبــوع ،فــا هــذه اليــاء يف مبيــع فقــال – ملــا
نقلــت الضمــة إىل مــا قبلهــا كــرت الضمــة ألجــل
اليــاء قبــل حــذف اليــاء ثــم حذفــت اليــاء للســاكنني،
ثــم قلبــت الــواو يــاء للكــرة .)12()....نالحــظ مــن ذلــك
كــا ذكرنــا ســابقاً أن األخفــش يــرى أن املحــذوف هــو
عــن الكلمــة ،وذلــك يكــون وزن الصيغــة النهائيــة عــى
رأيــه هــو « َم ِفيــل».
نالحــظ مــن الخــاف يف الفعلــن أ ّن امليــزان
الــريف قــد طــرأ عليــه تغـ ّـر ،إذ انتقــل مــن حالــة الثبــات
إىل التحــول ،وهــذا التحــول فيــه خــاف بــن اللغويــن،
فاألجوف الواوي تعد أن لغة النقص فيه هي األحسن،
ألن لغــة التــام ثقيلــة يف النطــق أمــا األجــوف اليائي ـ
فاعتــاد لغــة التــام فيــه وإن كانــت ســهلة يف النطــق
إال أنهــا ليســت لغــة فصيحــة ،وامنــا اللهجــة الفصيحــة
هــي لهجــة بنــي حجــاز.

.2النقل يف صيغة « ّفي ِعل» والخالف
يف حركة عينها:

لقــد ذهــب الخليــل عــى أ ّن صيغــة «فَي ِعــل» تكــون
مكســورة العــن ووافقــه ســيبويه يف ذ لــك وذ هــب
بعضهــم إىل أّنهــا مفتوحــة العــن «فَي َعــل» قــال ســيبويه
(وكان الخليــل يقــول – َس ـ ّيد «فَي ِعــل» ،وإن مل يكــن
يخصــون املعتــل بالبنــاء
فَي ِعــل يف غــر املعتــل ألنهــم
ّ
يخصــون غــره مــن املعتــل ..وقــد قــال غــره  -مــن
ال
ُّ
املعتــل وقــد قــال غــره هــو «فيعــل» النــه ليــس مــن غــره
هــو «فَي َعــل» ألنّــه ليــس مــن غــر املعتــل فَي ِعــل ،وقالــوا
ُغـ ِّـرت الحركــة ،أل ّن الحركــة قــد تقلــب إذا غـ ّـر االســم أال
ِي فكذلــك غـ ّـروا
ِي ..وقالــوا ُده ـر ّ
تراهــم قالــوا – ب ـر ّ
()13
حركــة فَي َعــل)...
نالحظ من كالم سيبويه أّنه يذهب إىل أ ّن «فَي ِعل»
يكــون بنــاء خاصــا للصفــة املشــبهة مــن األجــوف ،أمــا
«فَي َعــل» بفتــح العــن فــا يكــون إال يف الصحيــح ســواء
أكان البنــاء صفــة أم اســا قــال الــريض االســربادي
كالسـيِّد واملِّيــت
( ...وفَي ِعــل ال يكــون إالّ يف األجــوف
َّ
ـن ،فَي َعــل – بفتــح العــن  -ال يكــون إال يف
والج ِّيــد والبـ ِّ
الصحيــح العــن اســا كان أو صفــة ،كالشَّ ــيلَم والغَيلَــم
رف ،وقــد جــاء حــرف واحــد يف املعتــل
رب
َّ
والصـ َ
وال َّنـ َ
بالفتــح ،قــال:
()15
ما بال َعيني كالشَّ ِعيب ال َع َّي()...)14
أ ّمــا األنبــاري ،فقــد ذكــر أ ّن هنــاك ثالثــة أوزان
لصيغــة «فَي ِعــل» هــي «فَ ِعيــل» وفَي ِعــل َوفي َعــل قــال
ـن وم ّيــت «يف
(ذهــب الكوفيــون إىل أ ّن وزن سـ ّيد وهـ ّ
األصــل عــى «فَ ِعيــل» نحــو َس ـوِيد و َه ِويــن و َم ِويــت،
وذهــب البرصيــون إىل أ ّن وزنــه فَي ِعــل – بكــر العــن
وذهــب قــوم إىل أّن وزنــه يف األصــل عــى «فَي َعــل بفتــح
العــن.)16()....
أصبــح للفظــة «س ـ ّيد» ثالثــة أوزان ،األول ينســب
إىل الكوفيــن ويكــون عــى زنــة «فَ ِعيــل» عــى اعتبــار أن
جملة كرياال
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«س ـ ُود» ثــم جعلــت عــى زنــة «فَ ِعيــل» فكانــت
أصلهــا َ
«س ـوِيد».
النتيجــة َ
«ســاد
فــأردوا أن يعلّــوا عــن الفعــل كــا أُعلّــت يف َ
ســود» إذ ق ّدمــوا اليــاء الســاكنة عــى الــواو املتحركــة
يَ ُ
فانقلبــت الــواو يــاء ،وذلــك ألن الــواو واليــاء إذا اجتمعتــا
يف كلمــة واحــدة والســابق منهــا ســاكن قلبــوا الــواو يــاء
()17
«سـ ِّيد»
«ســييد» ثــم أُدغمــت اليــاء فكانــت َ
فيكــون َ
أ ّما الوزن الثاين ،فهو «فَي ِعل» والذي ينسب اىل
البرصيني ،إذ جعلت «سود»عىل زنة «فَي ِعل» فتكون
«ســيوِد» ثــم قلبــت الــواو يــاء للعلــة التــي ذكرناهــا ســابقاً
َ
«سييد» ثم ادغمت الياءان.
فتكون َ
ونحــن منيــل إىل رأي البرصيــن مــن أ ّن أصــل ســيد
هــو «فَي ِعــل» ألنّهــا جاريــة عــى القيــاس دون حــدوث
قلــب مــكاين بــن أحــرف الكلمــة مــن أجــل الوصــول إىل
الصيغــة النهائيــة للكلمــة.
أمــا الــوزن األخــر فهــو «فَي َعــل» الــذي ذكــره ســيبويه
لبعض الناس بفتح العني ،وعندنا أ ّن «فَي َعل» للمعتل
ســواء أكانــت العــن بالفتــح أم بالكــر فإنهــا ال تؤثــر
يف محــض الصيغــة ففــي الحالتــن يحــدث إعــال
يف الصيغــة ويــؤدي إىل قلــب الــواو يــاء اعتــادا ً عــى
ماقالــه الرصفيــون مــن أن اليــاء والــواو إذا اجتمعتــا يف
كلمــة واحــدة وكانــت األوىل ســاكنة قلبــت الــواو يــاء ،ثم
أُدغمــت اليــاء يف اليــاء لســكون األوىل وتحــرك الثانيــة.
أ ّمــا «فَي َعــل» بالفتــح فإنهــا ال تــأيت إال يف الصحيــح
نحــو (..ويقــال فــان ملــن يحســن رصف الــكالم ،أي
صف الدراهــم وقيــل
فصــل بعضــه عــن بعــض وهــو مــن َ
رب «الرجــل الجليــد،
ملــن مي ّيــز َ
رف )18()...و(ال َّن ـ َ
صـ َ
رش ونَ ِي َمــة» (.)19
ورجــل نَــرب وذو نَــرب أي ذو ّ
ومل تذكــر الكتــب اللغويــة ســبب ســبب ذلــك،
ونــرى أن ســبب ذلــك أي فتــح عــن صيغــة «فَي َعــل» يف
الصحيــح هــو أن كرسهــا يــؤدي اىل حــدوث ثقــل يف
نطقهــا جــراء كرسهــا ،لصعوبــة االنتقــال مــن الفتــح اىل
الكــر وبينهــا يــاء ســاكنة.
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 .3النقل يف مصدر الفعل املعتل العني غري
الثاليث املبدوء بهمزة قطع:

مــا ال شــك فيــه أّن مصــادر األفعــال غــر الثالثيــة هــي
قياســية بحتــة ،وال بشــكل املســموع فيهــا إال قليـاً مــن
ذلــك أ ّن الفعــل غــر الثــايث عــى وزن «أف َعــل -يُف ِعــل»
فإ ّن القياس العام له يكون بكرسه أوله وزيادة ألف قبل
آخــره قــال ســيبويه (هــذا بــاب مصــادر مالحقتــه الزوائــد
مــن الفعــل مــن بنــات الثالثــة – فاملصــدر عــى أف َعلــت
ـت إِعطَــاء
إِف َعلــت إِف َعــاال أبــدا وذلــك قولــك – أعطَيـ ُ
وأخ َرجــت إِخرتاجـاً ،)20()...يالحــظ مــن كالم ســيبويه أ ّن
القيــاس واحــد لجميــع األفعــال غــر الثالثيــة التــي تبــدأ
بهمــزة قطــع نحــو «أكـ َرم – يُكـرِم – إك َرامــا» أي أّن امليــزان
الرصيف النهايئ للمصدر هو «إِف َعال» .ولكن علينا أن
نســأل الســؤال اآليت هــل يســتقر هــذا الــوزن عــى ماهــو
عليــه لــكل فعــل غــر ثــايث يبــدأ بهمــزة قطــع أم يصيبــه
بعض التح ّول؟ مام ال شك فيه أ ّن هذا الوزن «إِف َعال»
ال ينطبــق عــى األفعــال غــر الثالثيــة املعتلــة العــن ،إذ
لــو طبقنــا عــى الــوزن عــى أي فعــل معتــل العــن يبــدأ
بهمزة قطع ألدى ذلك إىل تغري يف الوزن نفسه إذ ينتج
صــاب» و
جــراء ذلــك ميــزان آخــر ،فلــو أخذنــا الفعــل «أَ َ
األلف فيه منقلبة عن «واو» إذ أصل الفعل «أَص َوب»
فيحدث فيه إعالل بالتسكني فيكون الفعل بعد ذلك
«أصــوب» ثــم حــدث بعــد ذلــك إعــال بالــواو لتحــرك
َ
ماقبلهــا بالفتــح ومصــدره القيــاس العــام « إِ ف َعــال»
هــو «إِصــواب» ثــم يحصــل أيض ـاًيف املصــدر إعــال
بالتســكني بــن «الصــاد» و«الــواو» إذ تنقــل الفتحــة
صــواب» ثــم تقلــب
إىل الصــاد والســكون إىل الــواو «إِ َ
الــواو إىل ألــف لتحركهــا يف األصــل وانفتــاح ماقبلهــا
صــااب» ثــم تحــذف إحــدى األلفــن
فكانــت النتيجــة «إِ َ
نتيجــة اللتقــاء الســاكنني ويعــوض عنهــا ب ـ «التــاء» فــكان
صابــة».
املصــدر النهــايئ للفعــل هــو «إِ َ
نالحــظ مــن هــذا أن امليــزان الــريف ،قــد أصابــه
بعــض الت ّغــر ،وهــذا أدى إىل تغــر امليــزان الــريف

األصــي إذ ينتــج ميــزان جديــد نتيجــة حــذف األلــف،
وقــد اختلــف الرصفيــون يف األلــف املحدوفــة ،فقــد
ذهــب الخليــل وســيبويه إىل أ ّن ألــف املصــدر هــي
املحذوفــة ،ألنّهــا زائــدة ،قــال ســيبويه (فأ ّمــا اإلقامــة
واالســتقامة فإمنــا اعتلَّتــا كــا اعتَلَّــت أفعالهــا أل َّن لــزوم
االسـ ِتف َعال واألَف َعــال السـتَف َعل أَف َعــل ،كلــزوم يَسـتَف ِعل
ويُف ِعــل لهــا ولــو كانــت تُفَا ِرقــان كــا تُ َفــارِق بنــاتُ الثالثــة
التي ال زيادة يف مصادرها لت َّمت كام تت ّم فُعول منهام
ونحــوه ،)21()...وقــال املربد(فــإن بنيــت منــه مصــدرا ً
قلــت – إِقَامــة و إِرادة و إِ بانــة ،وكان األصــل إق َوامــة،
وإبيَانــة ،ولك ّنــك فعلــت باملصــدر مافعلــت بالفعــل
فطرحــت حركــة الــواو أو اليــاء عــى مــا قبلهــا ،فصــارت
ألف ـاً ألنّهــا كانــت مفتوحــة ،وإىل جانبهــا ألــف األفعــال
فحذ فــت إحــدى األلفــن اللتقــاء الســاكنني ،فأمــا
()22
ســيبويه والخليــل فيقــوالن – املحذوفــة الزائــدة)..
نســتنتج مــن هــذا أن الخليــل وســيبويه يذهبــان إىل أ ّن
وزن مصــدر املعتــل العــن املبــدوء بهمــزة قطــع يكــون
عــى زنــة «إِفَعلَــة» عــى اعتبــار أ ّن الــذي حــذف مــن
املصــدر هــو «ألــف املصــدر».
أمــا األخفــش ويؤيــده يف ذلــك الفــراء والزمخــري
( )23فيذهبــون إىل أ ّن األلــف التــي هــي عــن الفعــل هــي
املحذوفــة قــال الــريض االســربادي «وقولــه يف اإلقامــة
واالســتقامة هــذا هــو النــوع الثــاين مــا تنقــل حركــة عينــه
إىل ماقبلــه وضابطــه مــا ذكرنــا قبــل مــن كونــه مصــدرا ً
قيا ســياً مســاوياً لفعلــه يف ثبــوت املصــدر بعينهــا
يف مثــل مواضعهــا مــن الفعــل والــذي ذكــره املصنــف
مــن حــذف األلــف املنقلبــة عــن الــواو واليــاء يف نحــو
ا ِإلقامــة وا ِإلبائــة مذهــب األخفــش أوىل قياســا عــى
غــره مــا التقــى فيــه ســاكنا .)24(»...فعــى ماذهــب
هــؤالء اللغويــون فــإ ّن املحصلــة النهائيــة للــوزن الــريف
للمصدر عىل وزن «إِفَالة» وأن األلف التي متثل العني
هــي املحذوفــة.
نخلــص مــن هــذا أن اإلعــال الــذي يحصــل يف

املصــدر الســابق الذكــر والــذي أدى إىل الحــذف يف
امليــزان الــريف قــد نتــج عــن وزنــان» إِ ِف َعلــة وإِفَالَــة»،
ففــي الــوزن األول ظهــر أن املحــذوف عــن الفعــل ويف
الثــاين ألــف املصــدر وأن نســتبعده أل ّن ألــف املصــدر
لهــا خصوصيــة معينــة يف امليــزان الــريف ،ألنهــا مــن
العنــارص الرئيســة التــي جعلــت الفعــل يتحــول اىل
مصــدر ،وأ ّن هــذا الحــذف لــه غايــة مهمــة جــدا ً وهــو
لتحقيق الخفة الصوتية من نطق هذا املصدر وأمثاله
ألنــه لــو بقــي املصــدر عــى ماهــو عليــه مــن غــر حــذف
ألدى ذلــك اىل صعوبــة االنتقــال مــن الكــر اىل الفتــح
وبينهــا الســكون ،فتخلصنــا مــن هــذا الثقــل عــن طريــق
اإلعالل بـ «التسكني» وأدى هذا اىل حدوث يف تغري
يف امليــزان الــريف ،أل ّن الــوزن األصــي هــو «إِ ِف َعــال»
أمــا الــوزن الجديــد فهــو أمــا «إفَالــة» أو»إِفَعلــة».

.4النقل يف جمع القلة لالسم الناقص
«الواوي واليايئ»:

إ ّن جمــوع القلــة يف الــكالم لهــا أربعــة أوزان قــال ســيبويه
(واعلــم أ ّن ألدىن العــدد أبنيــة هــي مختصــة بــه وهــي لــه
ر كــا أ ّن األدىن رمبــا
يف األصــل ،ورمبــا َ ِ
شكـ ُه فيــه األكـ ُ
ش َِك األك ـرَ ،فأبني ـ ُة أدىن العــدد «أف ُعــل ،نحــو أكلُــب
َ
وأك ُعــب و»أف َعــال» نحــو أجـ َـال وأَع ـ َدال وأحـ َـال و
«أَف ِعلــة» نحــو أج ِربـ ٍة وأَ ِ
نصبــة وأَغ ِربــة «و ِفعلَــة» نحو ِغل َمة
()25
ِ
وصب َيــة و ِفتنــة وإِخ ـ َوة و ِولــدة)...
مــا الشــك فيــه أ ّن لــكل مــن هــذه الجمــوع ضوابطــه
الخاصــة التــي تتــدرج تحتــه لــي نصــل مــن خــال ذلــك
إىل القيايس الخاص لكل مفردة يف الكالم ففي الوزن
األول لجموع القلة الذي هو «أف ُعل» تتدرج تحته ع ّدة
ضوابــط ومــن هــذه الضوابــط أن يكــون االســم املــراد
جمعــه جمــع قلــة عــى زنــة «أف ُعــل» صحيــح الفــا والعــن
غري مضعف عىل وزن «فَعل» نحو كَلب أكلَب ،ونَرس
ـر( ،)26يبعــد عــن هــذا القيــاس مــا كان معتــل األول
أَنـ ُ
والثــاين واملضعــف ،ويدخــل فيــه مــا كان معتــل اآلخــر
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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أي االســم املنقــوص ،ولــي يبقــى الســؤال اآليت هــل
يبقــى الــوزن الــريف «أَف ُعــل» عــى ماهــو عليــه إن كان
االســم ثالثيــا ناقصــا عــى زنــة «فَعــل»؟
بطبيعــة الحــال أن الــوزن الــريف اليســتقر عــى
ماهــو عليــه ،إذ تحــول حركــة عــن الصيغــة مــن الضمــة
إىل الكــرة ،قــال ابــن جنــي «وأمــا تشــبيهه (اليَمــى
بــأد ٍل) فمــن قبــل أن اصــل «اليمــى – ال َيمــو» فانقلبــت
الــواو يــاء النكســار ماقبلهــا وكذلــك «أد ٍل – أدلـ ُو» ألنّهــا
«أف ُعــل» فقبلــت الــواو يــاء لوقوعهــا طرف ـاً مضمومــا
ماقبلهــا ،فصــارت يف التقديــر «أُديل ،ثــم أبدلــت مــن
الضَّ مــة يف الــام كــرة لتصـ ّـح الــام ،فســارت «أُديل»
ثــم عمــل بهــا مــا عمــل ب ـ «غــازٍ» ،ونحــوه فإمنــا جمــع بــن
()27
«اليمنــى وأد ٍل النقــاب المهــا»
نســتنتج مــن كالم ابــن جنــي أن هــذا التحــول يف
حركــة عــن امليــزان الــريف «افعــل» كان مقصــودا ً،
حســب املخطــط اآليت:
1 .1كلمة « َدلُو»  fأف ُعل  fأدلُو  fتقلب الواو إىل
يل  fثــم تقلــب
يــاء لتطرفهــا وضــم ماقبلهــا  fأُد ُ
الضمــة إىل كــرة لتحقيــق املجانســة الصوتيــة،
ادل عــى وزن
فتكــون املحصلــة النهائيــة للكلمــة ِ
«أف ِعل».
2 .2كلمــة «ظبــي»  fأَف ُعــل  fأظبُــي  fتقلــب
الضمــة إىل كــرة لتحقيــق املجانســة الصوتيــة
فتكــون املحصلــة النهائيــة للكلمــة «أظبي» ثــم
حذفــت اليــاء منهــا وتســتعمالن اســتعامل قـ ٍ
ـاض
يف الــكالمِ .

 - 5النقل يف فعل األمر من الفعل االجوف
«اليايئ والواوي»:

مــا الشــك فيــه أن فعــل األمــر يــأيت عــى ثالثــة أوزان يف
ب
الــكالم هــي «أف ِعــل وأَف َعــل وأف ُعــل» نحــو «كَتَب -يَكتُ ُ
اضب و ِعلِــم – يَعلَــم -اعلَــم،وضب يَ ـرِب ُ
اكتُــب َ َنالحــظ إذا كان الفعــل صحيــح األحــرف ،فــإن التوافــق
12
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حاصــل بــن الفعــل وأحــرف امليــزان ،وهــو توافــق ال
يســتمر وال ســيام إذا كان الفعــل أجوف ـاً يائي ـاً أو واوي ـاً
إذ يحصــل نقــص يف امليــزان الــريف قــال ابــن جنــي
(..فاملطــرد يف بابــه نحــو قولــك إذا أمــرت مــن «قــام»
وخــاف وبــاع – قُــم و َخــف وبــع» فهــذا ال ينكــر يف بابــه
وأصلــه «أق ـ ُوم أخ ـ َوف أبي ـعِ فنقلــت الحركــة مــن العــن
إىل الفــاء وحذفــت همــزة الوصــل لتح ـ ّرك مــا بعدهــا،
وســقطت العــن لســكونها وســكون الــام ،فــإذا قيــل
لــكَ -:مثّــل هــذه األشــياء مــن الفعــل ،مثّلــث أصولهــا
أل ّن هــذا التَّغــر الــذي فيهــا مطـ ّرد ال ينكــر ،فتقــول يف
«فُــم :أف ُعــل ،ويف َخـ ُـف :أف َعــل ،ويف بــع أف ِعــل» ويجــوز
أن متثــل فنقــول يف قُم:فُــل ويف َخــف :فَــل ويف بــع
ِفــل.)28()...
نســتخلص مــن كالم ابــن جنــي ،أ ّن عــدم حصــول
التوافــق بــن امليــزان الــريف لفعــل األمــر ،والفعــل
األجــوف كان لــه مــا يســوغة ألننــا لــو جعلنــا الفعــل
«قَام» عىل زنة «اف ُعل»عىل اعتبار أ ّن قام أصل األلف
فيهــا هــي واو لكانــت النتيجــة «أقـ ُوم» وهــو ثقيــل عــى
اللســان ،فنتخلــص مــن هــذا الثقــل ،وذلــك عــن طريــق
اإلعــال بالتســكني بــن القــاف والــواو «أق ـ ُوم» ويــؤدي
هــذا إىل التقــاء الســاكنني ،فتحــذف الــواو ألنّهــا حــرف
علة «أقُم» ومبا أن ما بعد همزة الوصل أصبح متحركا،
فقــد انتفــت الحاجــة إليهــا فتحــذف «قُــم» فيصبــح وزن
الفعــل بعــد ذلــك «فُــل».
واألمــر نفســه يحــدث مــع الفعــل األجــوف املفتــوح
العــن « َخــاف» -:خــافَ -خ ـ َوف – اف َعــل  fاخ ـ َوف
ا َخــوف  fا َخــف َ fخــف « fفُــل»
وكذلــك يكــون الفعــل األجــوف املكســور العــن
«بــاع  fيبــع  fاف ِعــل  fأب ِيــع  fأَ ِبيــع  fابــع f
ِبــع « fفُــل.
نالحــظ أن هــذا التحــول الــذي حصــل يف امليــزان
الــريف لفعــل األمــر مــن األجــوف ،كان مقصــودا ً ألنّــه
لــو بقــي عــى مــا هــو عليــه مــن الثبــات ألدى إىل التكلــم

بأفعــال ثقيلــة عــى اللســان ،ولــي نتخلــص مــن هــذا
الثقــل أدى إىل تغــر يف وزنــه.

-6النقل يف صيغة «أش َياء»:

إ ّن القلــب املــكاين ،ظاهــرة كبــرة يف اللغــة العربيــة،
وهــي ليســت اعتباطيــة بقــدر مــا هــي حا جــة يحتــاج
الــكالم إليهــا ،أل ّن القلــب املــكاين هــو أ ّن يغـ ّـر ترتيــب
حــروف الكلمــة عــن الصيــغ املعروفــة بتقــدم بعــض
أحرفهــا عــى البعــض اآلخــر إ ّمــا لــرورة لفظيــة أو
()29
للتوســع ،أو للتخفيــف.
نالحــظ أن القلــب املــكاين يحــدث أحيان ـاً يف
الكلــات ألجــل الــرورة ،وهــو كــا ذكرنــا كثــر يف
الــكالم يــؤدي إىل حــدوث تغــر يف حــروف امليــزان
الــريف لتحقيــق غايــة مــا ،وأمثلتــه يف الــكالم كثــرة،
ولكــن اســتوقفتني كلمــة «أشــياء» ومــا دار حولهــا مــن
خــاف يف ذلــك.
يعــرف القلــب إذا كان تركــه يف الكلمــة يــؤدي إىل
منــع الــرف بغــر علّــة ،وذلــك يف أشــياء عــى رأي
الخليــل وســيبويه .إذ قــال ســيبوية «وكان أصــل أَشــياء،
فكرهــوا منهــا مــع الهمــزة مثــل ماكُ ـرِه مــن الــواو وكذلــك
أشــا َوى أصلهــا أشــايا ،كأنــك جمعــت عليهــا إشَ ــاوة
شَ ــيئاء ،ولكنهــم قلبــوا الهمــزة قبــل الشــن وأبدلــوا مــكان
اليــاء الــواو كــا قالــوا – أتيتُــه أتــوه َو َج َبيتُ ـ ُه ِج َبــاو ًة (،)30
فكلمــة (أَش ـ َياء)عندهام «لَف َعــاء» إذ وجداهــا ممنوعــة
مــن الــرف لغــر علــة فقــررا فيهــا القلــب ليكــون أصلهــا
«شَ ــيئَاء» عــى وزن فَعــاء «كحمــراء ،فــا ينــرف أل ّن
أللــف التأنيــث ،وإن كان اســم جمــع ال جمعــا لــ»يشء»
وقد قدمت فيها «الهمزة» التي هي «الم» يف موضع
«الفــاء» وصــار «أَش ـيَاء»عىل وزن «لَف َعاء»فمنعهــا مــن
الــرف نظــرا اىل األصــل «فَع ـاَء»(.)31
وهــذا ا لــذي ذ هــب اليــه الخليــل وســيبوية يف
تقديــر وزن أشــياء «لَف َعــاء» مل نجــده عنــد األخفــش ،إذ
يقدران وزن «أَشيَاء» هو «أف ِعالء» قال ابن جني «وكان

ج َمــع (يشء)
أبــو الحســن يقــول -:أَشــياء -:أف ِعــاء ،و ُ
كــا ُج ِمــع « شــاعر»عىل «شُ ـ َعراء» ولك ّنهــم حذ فــوا
الهمــزة التــي هــي «الم» الفعــل اســتخفافا وكان األصــل
ِ
«أشيئانء فثقل هذا فحذفوا»( )32أي يرى األخفش أن
وزن كلمة أَش َياء عىل «أف ِعالء» حسب املخطط اآليت:
شء -أَف ِعالَء -أَشيئَاء -اجتمعت همزتان وبينهام
َ
األلــف فــأدى ذلــك اىل ثقــل الكلمــة فحــذف الهمــزة
األوىل فكانــت النتيجــة – أَشــياء.
وأرى أن وزن الكلمــة بعــد الحــذف ال يســتقر عــى
«أف ِعالء» بل عىل «أف ِعاء» ألننا كام نعرف يف امليزان
الــريف يف يتحمــل التقابــل بــن أصــل الكلمــة وحــرف
امليزان فإذا سقط حرف من الكلمة يؤدي إىل سقوط
حــرف مــن امليــزان الــريف فعــى ذلــك فــإن وزن أشـبَاء
عــى رأي األخفــش «أف ِعــاء – أَف ِعــاء» – أَفُ َعــاء.
أمــا الكســايئ فقــد ذهــب اىل وزن (أَش ـبَاء) هــو
«أَف َعــال» قــال ابــن جنــي (.....وذهــب الكســايئ إىل
أ ّن «أَش ـ َباء» «أَف َعــال» مبنزلــة أبيــات وأش ـ َياخ ،إال أنهــا
جمعــت عــى «شــباوات» أشــبهت مــا واحــدة ،عــى
«فَعــاء» .فلــم تــرف ألنّهــا جــرت مجــرى (صحــراء
وصحــراوات) وهــذا إمنــا حملــة عليــه ،وسـ ّوغه لــه ارتكابــه
اللَّفــظ ألن «أشـ َباء» أَشـ َبهت «أحيــاء» جمــع حـ ّـي فكــا
أ ّن «أحيــاء» «أف َعــال» ال محالــة فكذلــك «أشـبَاء» عنــده
«أَف َعــال» ،)33()...فالكســايئ كــا نالحــظ يــرى أن وزن
«أَش ـبَاء» عــى «أف َعــال» ،دون حــدوث أي تغــر يف
امليــزان الــريف عــى اعتبــار أ ّن مفردهــا هــو «يش» ثــم
جعلــه عــى وزن «أَف َعــال أَشــياء».
أ ّمــا الف ـ ّراء فإنــه يوافــق األخفــش يف وزن الكلمــة
عــى «أَف ِعــاء» محذوفــة الــام ،إال أنّــه يختلــف عنــه يف
«يشء»
تقديــر الكلمــة إذ يجعــل مفردهــا محذوفــا مــن
ّ
ـن» التــي جمعهــا «أَه ِونــاء» عــى
َحمــا عــى كلمــة «هـ ّ
«أَف ِعــاء» قــال ابــن جنــي (وأمــا الفـ ّراء – فذهــب إىل أن
«أشياء -أَف ِعالء» محذوفة الالم – كام رأى أبو الحسن
«شء» كام قالوا
إال أنّه ادعى أن «شَ يئا» محذوف من َ ِّ
جملة كرياال
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ـنَ ،هــن» فكــا جمعــوا ه ّينــا عــى «أف ِعــاء»
يف «هـ ِّ
فقالــوا (أهونــاء) كذلــك جمعــوا (شــيئا) عــى (أف ِعــاء)
أل ّن أصلــه (ش ـ ِّييء) عنــده )34( )....فــوزن الكلمــة عنــد
الفـ ّراء هــي (أف ِعــاء) ماعــدا االختــاف يف املفــرد كــا
الحظنــا ذلــك.
ونحن منيل إىل ماذهب اليه الخليل وسيبويه يف
تقريــر امليــزان الــريف لكلمــة «أَشـ َياء – لَف َعــاء» ألنّهــا
مل يســقطا مــن حــروف الكلمــة أي حــرف مــا عــدا القلــب
الــذي حصــل يف الكلمــة بعكــس األخفــش والف ـ ّراء،
فإنّهــا قــد ســقطا مــن الكلمــة «الم الكلمــة» والــام كــا
نعرف من أحرف امليزان الرصيف – األساسية ،وكذلك
مــا ذكــره ابــن جنــي يف هــذا املجــال فهــذا كان قــول
الخليــل هــو الصــواب دون قــول أيب الحســن ،أال تــرى
أنّــه ال يلزمــه أن يقــول «شــيئات» ألنذهــا ليســت بجمــع
كس عليه «يشء» وإمنا هي اسم للجمع .مبنزلة «نفر
ِّ
ورهــط» فكــا تقــول نُ َفــر و ُر َهيــط ،كذلــك جــاز أن تقــول
«أشَ ـ َّياء» فمــن هنــا قــوى قــول الخليــل وضعــف قــول أيب
الحســن ،وهــذا الــذي يلــزم «أبــا الحســن الزم للف ـ ّراء،
ألنهــا جميعــا يقوالن:أنّهــا «أف ِعــاء» وال يلــزم ذلــك
()35
الكســايئ ألنّهــا عنــده «أَف َعــال» و»أَف َعــال»
تلخيص ـاً ملــا ورد يف البحــث -علينــا أن نقــول ،أ ّن
موضــوع النقــل الــذي يحصــل يف امليــزان الــريف
مــن حــذف أو تقديــم أو تأخــر يف أحرفــه ،يعــد مســألة
يف غايــة األهميــة وتســتحق الوقــوف عليهــا ،وهــذه
املسألة وجدتها منترشة انتشارا ً كبريا ً يف املوضوعات
الرصفية ،إذ ال يكاد يخلو منها أي موضوع رصيف وقد
عالجهــا اللغويــن القدمــاء بحــذر كبــر ،وحاولــوا أن

يدي
يجــدوا لهــا مــا يســوغها ،وقــد حاولــت أن أضــع بــن ّ
عــى عــدد منهــا لنضعهــا بــن يــدي القــارئ الكريــم لننبــه
مــن خــال ذلــك أ ّن الــوزن الــريف العــام الــذي وضعــه
القدمــاء والــذي توصلــوا إليــه مــن خــال اســتقراء اللغــة،
كل الكلــات ،التــي يحصــل بينهــا
مل يكــن ينطبــق عــى ّ
توافــق وبــن امليــزان الــريف إذ وجدنــا كلــات كثــرة
حــادت عــن ذلــك امليــزان ،وهــذا الخــروج عــن امليــزان
الرصيف مل يكن اعتباطا ،بل كان مقصودا يف الكالم،
أل ّن الكلمة لو بقيت موافقة للميزان الرصيف العام لها
قــد تكــون ثقيلــة عــى اللســان والعربيــة تكــره الكلــات
الثقيلــة عــى اللســان لذلــك مالــوا إىل تغــر أحــرف
الكلمــة وفــق قواعــد معينــة س ـ ّنها اللغويــون ،لتكــون
الكلمــة خفيفــة عــى اللســان وهــذا التغــر ســيؤدي إىل
تغــر يف امليــزان الــريف ،وتؤثــر اللهجــات أحيانــا يف
خــروج امليــزان الــريف عــا هــو مالــوف كــا ملســنا
ذلك يف صياغة «اســم املفعول» من الفعل األجوف
إذ أدى ذلــك إىل حــذف أحــرف امليــزان الــريف يف
العــام «مفعــول».
والحقيقــة أ ّن التحــول الــذي يحصــل يف امليــزان
الــريف ،كان وفــق اعتبــارات معينــة ،ومل تكــن هــذه
االعتبــارات بعيــدة عــن قواعــد اللغــة ،إذ هــو تحــول
متعمــد لــي نحصــل عــى كلمــة موافقــة للــذوق العــريب
الســليم لــي تأخــذ الكلــات مجالهــا يف الــكالم ،إذ ال
يصــح االســتغناءعنها ،وكــا ذكرنــا فــإن هــذه الطاهــرة
كبــرة يف اللغــة وإن ماذكرنــاه ميثــل جانبــا معينــا منهــا
لضيــق املقــام.

املصادر واملراجع
القران الكريم

أبنيــة الــرف يف كتــاب ســيبويه /الدكتــورة خديجــة عبــد الــرزاق
الحديثــي /ط 1965/1بغــداد.
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األنصاف يف مسائل الخالف بني النحويني (البرصيني والكوفيني)
أليب الربكات األنباري/تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد
الحميد /ط/1مطبعة االستقامة/1945/القاهرة.

التبصري والذكرة /للصيمري/تحقيق الدكتور فتحي احمد مصطفى

املقتضــب /أليب العبــاس املربد/تحقيــق محمــد عبــد الخا لــق

رشح شــافية ابــن الحاجــب /للــريض االســربادي/تحقيق محمــد

املمتــع يف الترصيــف /البــن عصفــور تحقيــق الدكتــور فخــر الديــن

رشح املفصل/ابن يعش/عامل الكتب /بريوت

املنصــف /رشح اإلمــام ابــن الفتــح عثــان بــن جنــي النحــوي لكتــاب

/ط/1دار الفكر /دمشق 1982/م

نــور الحســن وآخريــن /دار الكتــب العلميــة /بــروت 1975/م

كتــاب سيبويه/لســيبويه /تحقيــق عبــد الســام هــارون /ط/3عــامل
الكتــب /بــروت 1983/م

عضيمة /عــامل الكتــب  /بــروت 1963/م

قبــاوه /ط/3منشــورات دار اآلفــاق الجديــدة /بــروت 1978م.
الترصيف للامزين/تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد ﷲ أمني/
مطبعــة البــايب الحلبي/مرص1954/م.

املهــذب يف علــم الترصيــف  /الدكتــور هاشــم طــه شــاش والدكتــور

لسان العرب /ابن منظور/دار صادر/بريوت 1956/م

صــاح الفرطــويس والدكتــور عبــد الجليــل عبيد/جامعــة

املدخل إىل علم النحو والرصف /الدكتور عبد العزيز عتيق /ط/2

بغــداد1989/م.

دار النهضة العربية للطباعة والنرش 1974/

الهوامش
1

العني  /مادة نقل.

3

العني  »/نقل»

2
4
5
6
7
8
9

 19لسان العرب:نرب

لسان العرب  /نقل

 20الكتاب.78/4:وينظر :التبرصة والتذكرة.772/2:

الكتاب.55/3:

 22املقتضب.105-104/1:

 21الكتاب.355-354/4:

املقتضب.104/1:

 23ينظر:التبرصة والتذكرة ،776/2:ورشح املفصل.58/6:

املنصف.292-291/1:

 25الكتاب.490/3:

الكتاب.348/4:

 27املنصف.102/2:

االيضاح .234/

لسان العرب (/صون)

 )( 24رشح الشافية.151/3:

 26ينظر املهذب يف علم الترصيف .183/

 10املقتضــب ،100/1:وينظــر املنصــف ،288 -287/1:ورشح

 28املنصف.108/2:

 11الكتاب.348/4:

 30الكتاب.381-380/4:

الشــافية.147/3:

 29بنية الرصف يف كتاب سيبويه.121:

 12رشح الشافية.147/3:

 31أبنية الرصف يف كتاب سيبويه.126:

 14قائلة رؤبة ،ينظر رشح الشافية.150/1:

 33املصدر نفسه.96-95/2:

 13الكتاب.365/4:

 15املصدر نفسه.150-149/1:

 32املنصف.94/2:

 16األنصاف يف مسائل الخالف.469/2:

 34املنصــف ،96/2:وينظــر تفصيــل ر ّد ابــن جنــي عــى هــذه
املســألة يف املنصــف  94/2ومــا بعدهــا ،وذلــك لضيــق

 18لسان العرب:رصف

 35املنصف .101/:2

 17ينظر :األنصاف.469/2:

املقــام.
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�أثر حديث خري الربية �صلى ﷲ عليه و�سلم
فـي �إثراء العربية
د .تهاين بنت محمد الصفدي

أستاذ مساعد للغة العربية (تخصص نحو ورصف وفقه لغة)
كليـ ــة الــبن ـ ــات -الـ ـ ــري ـ ـ ــاض ،جامعة األمري سلطان األهليــة

إ ّن الحمــد للــه نحمــده ،ونســتعينه ،ونســتغفره ،ونعــوذ
بالله من رشور أنفسنا ،وسيئات أعاملنا .من يهده ﷲ
فهــو املهتــدي ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن
ال إلــه إال ﷲ وحــده ال رشيــك لــه ،وأشــهد أ ّن محمــدا ً
عبــده ورســوله.
أمابعد:
فــإن لغــة الحد يــث الرش يــف قمــة شــامخة يف
البالغــة ،وهــي ا لــذروة الرفيعــة يف الفصاحــة وقــوة
1
البيــان ،إذ هــي قبــس مــن لغــة الوحــي.
وال غــرو يف ذلــك فقــد وصــف النبــي ﷺ نفســه
بأنــه أفصـ ُـح ال َخلْــق عــى اإلطـ َ
ـاق ،فقــال( :أنــا أفصـ ُـح
ـاب الغريــب َر َو ْوه أيض ـاً بلفــظ( :أنــا
العــرب) ،وأصحـ ُ
2
أفصـ ُـح مــن نَطــق بالضــاد بَيْ ـ َد أين مــن قريــش)
َ
ومــا أمثــرت بالغــة مثــل مــا أمثرتــه بالغــة الســاء يف
القــرآن الكريــم ،ثــم بالغــة األرض يف كالمــه ﷺ ،ومل يــأت
عــن أحــد مــن روائــع الكلــم مثــل مــا جــاء عنــه ﷺ.
ومــن أعظــم املتــع التــي عاشــها الصحابــة تلــك
الفصاحــة والرباعــة والنجابــة ،التــي كانــوا يســمعونها مــن
الرســول ﷺ؛ ســيد الفصحــاء ،فقــد كان ﷺ إذا تكلــم
عـ ّد كالمــه عـ ّدا ،يف منطــق ســديد ،وقــول قويــم ،ونهــج
مســتقيم.
قــال الخطــايب« :ومــن فصاحتــه وســعة بيانــه أنــه
ـي ،الــذي يعيــا
قــد يوجــد يف كالمــه الغريــب الوحـ ّ
بــه قومــه وأصحابــه ،وعا ّمتهــم عــرب رصحاء،لســانهم
16
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لســانه،ودارهم داره”
وكان مــن أنفــس مــا متلكــه الفصحــى تلــك الــروة
اللغويــة التــي حوتهــا أحاديــث املصطفــى ﷺ؛ فقــد
صــار لهــا مــع لغتنــا شــأن جليــل ،إذ أســهم الحديــث
ـوي إســهاما ًكبــرا ًيف حفــظ هــذه اللغــة العريقــة،
النبـ ّ
وحفــظ لهجاتهــا ،وغريبهــا ،ويف إغنائهــا وزيــادة ثرائهــا
يف أصواتهــا وألفاظهــا ،يف تراكيبهــا وأســاليبها،يف
نحــو وترصيفهــا ،يف بالغتهــا وإعجازهــا ،يف معجمهــا
وقواميســها… ومــن عظمــة هــذه اللغــة ا ســتجابتها
وقدرتهــا عــى مالحقــة الحيــاة بــكل تغرياتهــا بالتعبــر
عنهــا.
وقــد اختصــت هــذه الدراســة بالبحــث يف جانــب
مــن الحديــث النبــوي لــه بالعربيــة ودراســاتها اللغويــة
صلــة وثقــى وأثــر بعيــد.
وألهمية هذين اللونني البالغة –الحديث واللغة-
كان ال بــد مــن مقدمــة جامعــة مختــرة أبــرز معــامل هــذا
امليدان الفسيح.
فمام الشك فيه أن موضوع (أثر حديث خري الربية
ﷺ يف إثــراء العربيــة) جديــر بالدراســة العميقــة التــي
تقــف عــى مزايــاه ،وجملــة مــا فيــه مــن قضايــا ،وكان مــا
دفعنــي إىل البحــث فيــه أمــور ،منهــا:
•تعلّــق املوضــوع باللغــة وثرائهــا ،واألســس التــي
بُنيــت عليهــا ،لــذا فهــو يتعلّــق بتأصيــل املــادة
اللغويــة ،ودرجــة ص ّحتهــا ،وقبولهــا ،وتطورهــا.
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•تعلّقه بالحديث النبوي ،وهو ميدان فسيح لكثري
مــن العلــوم ،فقــد كان جمــع الحديــث وروايتــه
وتدوينــه األســاس األ ّول الــذي قامــت عليــه الحركــة
العلميــة التــي شــهدتها الدولــة اإلســامية بعــد
عــر الرســول ﷺ ،فجـ ّـل مــا وصــل إلينــا مــن التأريــخ
والسرية ،واملغازي والفتوح ،والرتاجم والطبقات،
وتفســر القــرآن وعلــوم القراءات،تش ـ ّعب عــن
جمــع الحد يــث وروايته.أ مــا العلــوم اللســانية
العربيــة فقــد رافقــت يف مســرتها مســرة العلــوم
األخرى،فحظيــت مبثــل مــا حظيــت بــه تلــك العــوم
من رعاية وعناية ،فقد كانت الدواعي متمثلة يف
خدمــة الديــن الجديد،قرآنــا وحديثا،ولغــة ،وإعرابــا.
ولــي تتّضــح صــورة البحــث أورد عرض ـاً لخطّتــه،
ليأخــذ املطّلــع صــورة عنــه قبــل الدخــول فيــه:
التمهيد:
الحديث فيه اشتمل عىل ما ييل:
•نبذة عن اللغة
•مكانــة الحديــث النبــوي مــن مصــادر االحتجــاج
اللغوي.
•املبحــث األول :التطــور ا لــداليل أللفــاظ
العربيــة.
املبحــث الثــاين :منــاذج منتقــاة مــن التطــور
الــداليل يف حديــث الرســول ﷺ.
وضحــت فيــه كيــف أغنــى الحديــث النبــوي اللغــة
العربيــة يف ألفاظهــا وتراكيبهــا،ويف لهجاتهــا وغريــب
ألفاظهــا ،فكانــا وحــدة واحدة،قــال الســيوطي ”:علــم
الحديــث واللغــة أخــوان يجريــان مــن واد واحــد” ،4فقــد
حفلت لغة حديثه ﷺ مبادة لغوية غزيرة ،ماتزال حجة
يف الفصاحــة ،وأمنوذجــا ًيف البالغــة ،تلــك الفصاحــة
جعلته من ّزهاً عن النقص الذي يعرتي الفصحاء أحياناً
من ضعف اإلحكام الصويت والسالسة املنطقية ،كام
كانــت تلــك املــادة اللغويّــة التــي حفــل بهــا حديــث
رســول ﷲ ﷺ أساســا للتطـ ّور اللغــوي ،وركنـاً مهـاً يف

العربية.وقــد أثــر عنــه ﷺ مجموعــة مــن الكلــات التــي
تف ـ ّرد بها،فلــم يســبقه غــره .إذ كانــت قدرتــه ﷺ عــى
إبــداع األلفــاظ وارتجالهــا كقدرتــه العجيبــة عــى إحاطتــه
رف اللغــة ،ويش ـقّق يف أســاليبها
باللغــة فــكان ﷺ ي ـ ّ
ومفرداتهــا  ،5وقــد أشــار إىل بعضهــا بعــض علــاء
الغريب وأمئة اللغة بقولهم :ومل نسمع بها إال يف هذا
الحديــث ،أو ال أعرفــه ،أو فإنــا ال نــرى هــذا محفوظ ـاً،
وبعضهــم كان يشــكك يف الروايات،وقـ ّـل منهــم مــن
أشار إال أن قدرته صىل ﷲ عليه عىل ارتجال األلفاظ
كقدرتــه عــى إحاطتــه باللغــة.
قــد كانــت غايتــي منهــا اســتجالء األثــر الــذي كان
للحديــث النبــوي يف مــن اللغــة العربيــة ويف إثرائهــا
وجمــا وتراكيــب ،ويف ذلــك منحــة للعربيــة ورافــد مهــم
يف تعميــق مجراهــا وتوســيعه.
وبعد ،فإن هذا العمل جهد برشي يعرتيه النقص
والخلل ،وحسبي أين بذلت فيه جهدي وطاقتي
أســأل ﷲ بأســائه الحســنى وصفاتــه العــى أن
خالصا لوجهه الكريم،
يجعل ما ُسطِّر يف هذا البحث
ً
وأن ينفــع بــه ...إن أصبــت ففضــل مــن ﷲ وكــرم ،وإن
يف ونقــص.
أخطــأت فقصــور ّ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
متهيد:
مرحلة تدوين اللغة:
إن البحــوث اللغويــة والنحويــة عنــد املســلمني مل
تكــن مــن الدراســات املب ّكــرة التــي خ ّفــوا لهــا رساع ـاً؛
جــه أوالً إىل العلــوم الرشعيّــة؛ كالفقــه،
ألن اهتاممهــم و ّ
ـوي  ،فبعــد
والتفســر ،والقــراءات ،والحد يــث النبـ ّ
أن د ّونــت تلــك العلــوم اتّجــه العلــاء وجهــة أخــرى
نحــو اللّغــة وال ّنحو(”،)6فأكــر اللّغــة كتبــت يف العــر
العبــايس األ ّول ال قبلــه”(.)7
اللغوي التي ارتبطت
ومن أوىل محاوالت البحث
ّ
بالقــرآن محاولــة ابــن عبــاس (ت 68ﻫ) جمــع الكلــات
الغريبــة يف القــرآن ورشحهــا إن ص ّحــت نســبة (غريــب
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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القــرآن)( )8إليــه.
يفس للناس غريب القرآن،
فكان -ريض ﷲ عنهّ -
ويرشح معاين املفردات مبا يوضّ حها من كالم العرب
شــعرا ً ونــرا ً ،وورد عنــه قولــه”:إذا قرأتــم شــيئاً مــن كتــاب
ﷲ فلم تعرفوه فاطلبوه يف أشعار العرب؛ فإن الشّ عر
()9
ديوان العرب”
بيــد أن األمــر مل يتوقّــف عــى مــا دار حــول القــرآن
الكر يــم ،بــل كان جمــع الحد يــث وروايتــه وتدوينــه
األســاس األول الــذي قامــت عليــه الحركــة العلميــة
التــي شــهدتها الــدول اإلســامية بعــد عــر الرســول
ﷺ ،فــ”كل مــا نعرفــه مــن التأريــخ والســرة ،واملغــازي
والفتــوح ،والرتاجــم والطبقــات ،وحتــى تفســر القــرآن
وعلــوم القراءات،تشــعب عــن جمــع الحديــث وروايتــه.
عــارص ذلــك مرحلــة نقــط املصحــف عــى يــد أيب
أســس
األســود الــدؤيل ،قــال ابــن ســام« :وكان أ ّول مــن ّ
العربيــة ،وفتــح بابهــا ،وأنهــج ســبيلها ،ووضــع قياســها أبــو
األســود الــدؤيل”( ،)10ثــم تتابعــت الروايــات الكثــرة يف
نســبة وضــع النحــو إليــه.
وبظهــور اإلســام اســتم ّر حفــظ مــا أُثــر مــن الشّ ــعر
لغايــة جديــدة هــو أنّــه ديــوان العــرب ِ
وس ـج ِّل اللغــة،
ـكل مــا فيهــا؛ أي أنــه ُحفــظ
وصــورة حياتهــا العرب ّيــة بـ ّ
باحتســابه معج ـاً أو س ـ ّجالً أو ديوان ـاً أللفــاظ القــرآن
الكريــم( ،)11قــال أبــو عمــرو بــن العــاء« :مــا انتهــى إليكــم
مام قالته العرب إال أقلُّه ،ولو جاءكم وافرا ً لجاءكم عل ٌم
()12
وشــع ٌر كثـ ٌـر”
وصار الشعر العريب الجاهيل مع قرينه اإلسالمي
مصــدرا ً أسا ســياً يف التأليــف يف العلــوم العربيــة
واإلســامية :لغ ـ ًة ونحــوا ً وبالغ ـ ًة وتفســرا ً.
يل للعــرب
وهكــذا بــدأ جمــع اللّغــة ،أو الــراث القــو ّ
 إن صـ ّـح التعبــر  -بنــا ًء عــى دوافــع دين ّيــة مــن ناحيــة،ولغويّــة مــن ناحيــة أخــرى(.)13
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رعلا ءارثإ يـف ملسو هيلع ﷲ ىلص ةيربلا ريخ ثيدح رثأ

مكانة الحديث النبوي من مصادر
االحتجاج اللغوي:

عند النظر يف مصادر اللغة نجد أنّها ال تخرج عن أحد
املصــادر التاليــة :القــرآن الكريــم ،والحديــث الرشيــف،
والشــعر ،والنرث.

القرآن الكريم:

فأمــا القــرآن الكريــم فهــو مصــدر العلــوم اإلســامية
التــي منهــا علــم النحــو واللغــة ،واألمئــة جمي ًعــا متّفقــون
أصح كالم وأبلغه وهو يف ذروة
عىل االحتجاج به؛ فهو ّ
الــذرا يف الــكالم العــريب( ،)14قــال الراغــب األصبهــاين”:
لب كالم العرب ،وزبدته ،وواسطته،
ألفاظ القرآن هي ّ
وكرامئه ،وعليها اعتامد الفقهاء والحكامء يف أحكامهم
وحكمهــم ،وإليهــا مفــزع حــذاق الشــعراء والبلغــاء يف
نظمهــم ونرثهــم”(.)15
وقــد أفــاد النحــاة واللغويّــون مــن آياتــه الب ّينــات يف
كثــر مــا اســتنبطوه مــن قواعــد نحويــة فحفل(الكتــاب)
لســيبويه بالشــواهد القرآنيــة الكثــرة ،ونهــج النحــاة
البرصيــون نهــج ســيبويه يف االستشــهاد بالقــرآن الكريــم،
واســتنباط ما فات األســاف من قواعد ،أو تصحيح ما
ســبقوا إليــه مــن أصــول.

الحديث الرشيف:

أمــا الحديــث الرشيــف فانقســموا إزاء االحتجــاج
بــه فريقــن:
فريق غلب عىل ظ ّنه أن األحاديث الرشيفة رويت
بلفظــه  – rفهــي يف الــذروة العليــا مــن الفصاحــة ،أو
روي معناها بألفاظ الصحابة والتابعني ،وهم داخلون
يف نطــاق االحتجــاج فأجــازوا االحتجــاج بــه.
فريق رفض األخذ به يف االستشــهاد عىل مســائل
النحــو محت ّج ـاً بأنــه قــد ســمحت الروايــة فيــه مبعنــاه ال
بلفظــه ،كــا أن بعــض رواتــه كانــوا مــن املولّديــن(.)16
ويف العــر الحديــث نوقشــت املســألة مناقشــة

موسعة انتهت بتلخيص مجمع اللغة العربية بالقاهرة
األحاديــث التــي يصــح االحتجــاج بهــا فأصــدر قــرارا ً بهــذا
الشأن(:)17
 -1ال يحتـ ّـج يف العربيــة بحديــث ال يوجــد يف الكتــب
املد ّونة يف الصدر األول ككتب الصحاح الست
النبويــة فــا قبلهــا.
 -2يحتـ ّـج بالحديــث املــد ّون يف هــذه الكتــب اآلنفــة
الذكــر عــى الوجــه اآليت:
أ  -األحاديث املتواترة املشهورة.
ب -األحاد يــث التــي تســتعمل ألفاظهــا يف
العبــادات.
ج  -األحاديث التي تع ّد من جوامع الكلم.
النبي .r
د  -كتب
ّ
ﻫ -األحاديث املرويّة لبيان أنه كان  rيخاطب كل
قوم بلغتهم.
و  -األحاديــث التــي عــرف مــن حــال رواتهــا أنهــم ال
يجيــزون روايــة الحديــث باملعنــى مثــل القاســم
ابــن محمــد ،و رجــاء بــن حيــوة ،وابــن ســرين.
ز  -األحاديــث التــي د ّونهــا مــن نشــأ بــن العــرب
الفصحــاء.
ح -األحاديــث املرويّــة مــن طــرق متعــدد وألفاظهــا
واحــدة.

الشعـر:

اعتمــد األوائــل الشــعر أصـاً مــن أصولهــم ،وط ّبقــوا
عليــه األســس واملعايــر التــي طبّقوهــا عــى النقــل مــن
القبائــل يف الصــدر األول ،فقبلــوا االحتجــاج بأشــعار
عــرب الجاهليــة وفصحــاء اإلســام حتــى منتصــف
القــرن الثــاين الهجــري ،ســواء أســكنوا الحــر أم ســكنوا
البادية(.)18وكان منتصف القرن الرابع أو ربعه األخري هو
آخــر االحتجــاج بلغــة أبنــاء الباديــة .وعــى أســاس ذلــك
قســم الشــعراء أربــع طبقــات(:)19
التحديــد الزمنــي ّ
الطبقــة األوىل :الشــعراء الجاهليــون؛ وهــم قبــل
اإلســام ،كامــرئ القيــس ،و األعــى ،وزهــر ،وطرفــة،

و عمــرو بــن كلثــوم.
الطبقــة الثانيــة :املخرضمــون؛ وهــم الذيــن أدركــوا
الجاهل ّية وصدر اإلسالم كالخنساء ،و حسان بن ثابت
و كعــب بــن زهــر.
الطبقــة الثالثــة :املتقد مــون؛ ويقــال لهــم
اإلســاميون :وهــم الذيــن كانــوا يف صــدر اإلســام،
كجر يــر ،والفــرزدق ،واألخطــل.
الطبقــة الرابعــة :املولّــدون أو املحدثــون؛ وهــم
الذيــن يبــدؤون يف العــر العبــايس ببشّ ــار بن بــرد،
وأيب ن ـ ّواس .وقــد أجمــع علــاء اللغــة عــى أن شــعراء
الطبقتــن األوليــن يحتـ ّـج بشــعرهم بغــر نــزاع(.)20

النـرث:

القبائــل التــي عــدت مــن أفصــح العــرب م قيــس ،و
متيم وأسد الذين عنهم أكرث ما أخذ ومعظمه ،وعليهم
ات ّكل يف الغريب ،ويف اإلعراب والترصيف ،ثم هذيل
وبعــض كنانــة ،وبعــض الطائيــن ،ومل يأخــذ عــن غريهــم
مــن ســائر قبائلهــم( ،)21ويســتدلّون بقــول الفــارايب يف
معرفــة القبائــل التــي يصـ ّـح األخــذ عنهــا ،والقبائــل التــي
مل يؤخــذ عنهــا هــي(:)22
 -1لخم وجذام؛ ملجاورتهم أهل مرص والقبط.
 -2قضاعــة وغســان وإ يــاد؛ ملجاروتهــم أهــل الشــام
وأكرثهــم نصــارى يقــرؤون يف صالتهــم بغــر العربيــة.
 – 3تغلب والنمر؛ ملجاورتهم اليونان.
 -4بكر؛ ملجاروتهم للنبط والفرس.
 -5أهل اليمن؛ ملخالطتهم الحبشة والهند.
 -6بنــو حنيفــة وســكان الياممــة ،وثقيــف؛ ملخالطتهــم
تجــار األمــم املقيمــن عندهــم.
 -7عبد القيس؛ ألنهم كانوا سكان البحرين.
 -8حــارضة الحجــاز؛ ملخالطتهــم غريهــم مــن األمــم
ففســدت ألســنتهم.

جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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املبحث األول

التطور الداليل:

كان نــزول القــرآن الكريــم تتويج ـاً ملــا وصلــت إليــه
العربية من نضج ومنو؛ فعكس يف ألفاظه وتراكيبه كل
الخصائص اللغوية الدقيقة التي وصلت إليها العربية
عرب حياتها الطويلة ،وأضاف إليها زادا ً جديدا ً ،ومن ثم
عـ ّد الباحثــون قدميـاً وحديثـاً نــزول القــرآن الكريــم وظهــور
اإلســام أهـ ّم حــدث يف تاريــخ هــذه اللغــة(.)23
كذلــك أضــاف اإلســام إىل العربيــة ثــروة مــن
املصطلحــات ،مل يشــهد لهــا التاريــخ مثيالً.كالطهــارة،
الصــاة ،ال ـ ّزكاة ،الصــوم ،الحـ ّـج ،البيــع ،ال ّربــا ،ال َّديْــن،
ّ
ال َح ْجــر ،الوكالــة ،املزارعــة ،اإلجــارة ،الوديعــة ،الهبــة،
الصــداق ،الــزواج ،الطّــاق ،الحضانــة ،الرجعــة ،وغريهــا
كثــر.
فقــد نقلــت هــذه األلفــاظ مــن اللغــة إىل الــرع
وال تخــرج بهــذا النقــل عــن أحــد قســمي كالم العــرب
كل مــا اس ـتَحدثه أهــل العلــوم
وهــو املجــا ُز وكذلــك ُّ
والصناعات من األسامء كأهل ال َع ُروض والنحو والفقه
ر ذلــك
وت َْســميتهم النقـ َ
ـض واملنـ َع وال َكــر والقلْــب وغـ َ
والرفــع والنصــب والخفــض واملديــد والطويــل .وليــس
من رضورة النقل أن يكون يف جميع األلفاظ وإمنا يكون
عــى حســب مــا يقــو ُم عليــه الدليــل.
هــذه األلفــاظ عــى كرثتهــا دفعــت اإلمــام الــرازي
(322ه ــ) إىل أن يؤلــف كتابــا نفيســا مل يســبق إليــه
ســاه(:الزينة يف الكلــات اإلســامية) ضمنــه كلــات
إســامية ،موضحــا أثرهــا يف ثــروة اللغــة.
ومل يقــف تأثــر اإلســام عــى العربيــة عــى توليــد
التوسع يف دالالتها بل ظهر أيضا يف
ألفاظ جديدة،أو
ّ
العديــد مــن الرتاكيــب الجديــدة ،فمــن األلفــاظ التي مل
تكــن معروفــة يف الجاهليــة وعرفــت يف اإلســام:
«املحـ َّرم” مل يكــن معروفـاً يف الجاهلية،وإمنــا كان
الص َف َرين من أشهر
الص َف َريْن ،وكان أول َّ
ولصفر ّ
يقال له َ
20

رعلا ءارثإ يـف ملسو هيلع ﷲ ىلص ةيربلا ريخ ثيدح رثأ

ـرب تــار ًة تح ّر ُمــه وتــار ًة تُقاتــل فيــه وتحـ ّرم
ال ُحـ ُرم فكانــت العـ ُ
صفــر الثــاين مكانه.
فكانــت العــرب تســمي صفــر األول وصف ـ َر الثــاين
وربي ـ َع األول وربي ـ َع الثــاين وجــادى األوىل وجــادى
اآلخــرة ،فلــا جــاء اإلســام وأبطــل مــا كانــوا يفعلونــه مــن
ال َّنيسء،سـ َّـاه النبــي شــه َر اللّــه املحــرم.24
كــا إن لفــظ الجاهليــة اس ـ ٌم ح ـ َدث يف اإلســام
ـامي
لل َّزمــن الــذي كان قبـ َـل البعثــة ،واملنافــق اسـ ٌم إسـ ٌّ
مل يُ ْعــرف يف الجاهليــة وهــو َم ـ ْن َدخــل يف اإلســام
ْبه،س ـ ّمي منافق ـاً مأخــو ٌذ مــن نافقــاء
بلســانه دون قَل ُ
اليبــوع.
َْ
كــا مل يُســمع قــط يف كالم الجاهليــة وال يف
25
شــعرهم فا ســق.
وغــر ذلــك كثريهــذه الرتاكيــب أحصاهــا الثعالبــي
يف مثــار القلــوب(.)26
فالصيــغ إذا منــت يف الحيــاة االجتامعيــة دلّــت
عــى معــان جد يــدة ،و األلفــاظ املتداولــة تد خــل
يف مجــال الحيــاة املعيشــية ،وتأخــذ منهــا دالالتهــا،
فاملفردات من أكرث العنارص اللغوية استجابة لدواعي
التغيري؛ ألن داللة املفردات الميكن أن تبقى محصورة
بحــال مــن األحــوال يف أمنــاط ثابتــة مــن العيــش والفكــر
والثقافــة وغــر ذلــك.
وقــد أســهم يف تطــور ألفــاظ العربيــة أمــور أخــرى
()27
منهــا:
النقــل :أو مــا ميكــن أن يســمى (املجــاز) وقــد
أشــار عبــد القاهــر الجرجــاين إىل داللــة هــذا املصطلــح
بقولــه ”:كل كلمــة جــزت بهــا مــا وقعــت لــه يف وضــع
الواضــع إىل مــا مل توضــع لــه؛ مــن غــر أن تســتأنف فيهــا
وضع ـاً ملالحظــة بــن مــا تجــوز بهــا إليــه ،وبــن أصلهــا
()28
الــذي وضعــت لــه يف وضــع واضعهــا فهــي مجــاز”
وقــد شــاعت هــذه املنهجيــة يف اختيــار املصطلحــات
املناســبة لحمــل مــا يســتج ّد مــن مفاهيــم.
االشتقاق :هو« :نزع لفظ من آخر برشط مناسبتهام

معنـ ًـى وتركيب ـاً ومغايرتهــا يف الصيغــة” (  )29ومــن
املتعارف عليه أن االشتقاق أبرز خصائص العربية التي
تتم ّيــز بهــا عــن غريهــا مــن اللغــات .وقــد كان لــه أثــره البارز
جل ألفاظ اللغة العربية وأكرث مصطلحاتها.
يف اختيار ّ
واالشــتقاق مــن أغــرب كالم العــرب ،وهــو ثابــت عــن
ﷲ تعــاىل بنقــل العــدول عــن الرســول ﷺ الــذي أويت
جوامــع الكلم،وهــي جمــع املعــاين الكثــرة يف األلفــاظ
القليلة،فمــن ذلــك فيــا صــح عنه”:أنــا الرحمــن خلقــت
الرحــم وشــققت لهــا مــن اســمي”.30
النحــت :هــو طريقة مــن طرائق توليــد األلفاظ ،وهو
قليل االستعامل يف اللغة العربية شائع يف غريها من
اللغــات الهندوأوربيــة عــى عكــس االشــتقاق الــذي هــو
القاعدة األساسية يف توليد األلفاظ يف اللغة العربية.
وهــو انتــزاع كلمــة مــن كلمتــن أو أكــر عــى أن يكــون
تناسب يف اللفظ واملعنى بني املنحوت واملنحوت
منه .واملنحوت من الكلامت اإلسالمية العربية يتصدر
الكمية املنقولة من ألفاظ العربية منها :البسملة ،من
والس ْب َحلَة،
(بسم ﷲ) ،والحم َدلة ،من (الحمد لله)َ ،
مــن (ســبحان ﷲ) ،والحوقلــة ،مــن (ال حــول وال قـ َّوة إال
بالله) ،وعبشمي نسبة إىل (عبد شمس).
التعريــب :هــو أن يلفــظ العــرب الكلمــة األجنبيــة
عــى طريقتهــم ،ووفــق منهجهــم ومذهبهــم يف الــكالم،
ويســمى املعـ ّرب الدخيــل ،والتعريــب قديــم قــدم األمــة
العربيــة أملتــه رضورة االتصــال باألمــم األخــرى ،وحاجــة
العــرب إىل ألفــاظ ال وجــود لهــا يف الجزيــرة العربيــة..
وذلــك ألن بعــد قريــش عــن بــاد العجــم مــن جميــع
رب بعــض األلفــاظ األعجميــة
جهاتهــا مل يحــل دون ت ـ ّ
إليها.فلــم يكــن مــا أدخلتــه مــن هــذه األلفــاظ قلي ـاً؛
ألنّهــا ع ّربــت منــه الكثــر قبــل اإلســام حتــى رأينــاه يف
لغــة الشــعر الجاهــي وبعــد مجــيء اإلســام قرأنــاه يف
ســور القــرآن ،واســتخرجناه مــن الحديــث النبــوي ،وورد
يف القــرآن كثــر مــن مع ّربــات الجاهل ّيــة حتــى قــال ابــن
جريــر«:يف القــرآن مــن كل لســان»(.)31

املبحث الثاين:

مناذج منتقاة من التطور الداليل يف حديث الرسول ﷺ

لغــة الحديــث الرشيــف ق ّمــة شــامخة يف البالغــة،
وهي الذروة الرفيعة يف الفصاحة وقوة البيان ،إذ هي
32
قبــس مــن لغــة الوحــي.
ومــن أعظــم املتــع التــي عاشــها الصحابــة تلــك
الفصاحــة والرباعــة والنجابــة ،التــي كانــوا يســمعونها مــن
الرســول ﷺ ،ســيد الفصحــاء ،فقــد كان ﷺ إذا تكلــم
عـ ّد كالمــه عــدا ،يف منطــق ســديد ،وقــول قويــم ،ونهــج
مســتقيم.
قــال الخطــايب ”:ومــن فصاحتــه وســعة بيانــه أنــه
ـي ،الــذي يعيــا
قــد يوجــد يف كالمــه الغريــب الوحـ ّ
بــه قومــه وأصحابــه ،وعامتهــم عــرب رصحاء،لســانهم
33
لســانه،ودارهم داره”
«ثــم إنــه صــى ﷲ عليــه بعــث مبلغ ـاً و معل ـاً،
فهــو ال يــزال يف كل مقــام يقومــه وموطــن يشــهده يأمــر
مبعروف و ينهى عن منكر ،و يرشع يف حادثة ،و يفتي
يف نازلــة ،و األســاع إليــه مصغيــة ،و القلــوب ملــا يــرد
عليهــا مــن قولــه واعيــة ،و قــد تختلــف عنهــا عباراتــه ،و
يتكــرر فيهــا بيانــه؛ ليكــون أوقــع للســامعني ،و أقــرب إىل
فهــم مــن كان منهــم أقـ ّـل فقهـاً وأقــرب باإلســام عهــدا ً ،و
أولــو الحفــظ واإلتقــان مــن فقهــاء الصحابــة يرعونهــا كلهــا
ســمعاً ،ويســتوفونها حفظ ـاً ،ويؤدونهــا عــى اختــاف
جهاتهــا ،فيجتمــع لذلــك للقضيــة الواحــدة عــدة ألفــاظ،
تحتهــا معنــى واحــد ،و ذلــك قولــه « :الولــد للفــراش ،و
للعاهر الحجر” ويف رواية أخرى« :و للعاهر اإلثلب” و
قد مر بسامعي ومل يثبت عندي« :وللعاهر الكثكث».
و قــد يتكلــم صــى ﷲ عليــه يف بعــض النــوازل،
و بحرضتــه أخــاط النــاس ،قبائلهــم شــتى ،ولغاتهــم
مختلفــة ،و مراتبهــم يف الحفــظ واإلتقــان غــر متســاوية،
وليــس كلهــم يتيــر لضبــط اللفــظ وحــره ،أو يتعمــد
لحفظــه و وعيــه ،وإمنــا يســتدرك املــراد بالفحــوى،
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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ويتعلــق منــه باملعنــى ،ثــم يؤديــه بلغتــه ،ويعــر عنــه
بلســان قبيلتــه ،فيجتمــع يف الحد يــث الوا حــد إذا
انشــعبت طرقــه عــدة ألفــاظ مختلفــة موجبهــا يشء
واحــد ،و هــذا كــا يــروى« :أن رج ـاً كان يهــدي إىل
كل عــام راويــة خمــر ،فأهداهــا عــام حرمــت،
رســول ﷲ ّ
فقــال إنهــا حرمــت ،فاســتأذنه يف بيعهــا ،فقــال لــه :إن
الــذي ح ـ ّرم رشبهــا حــرم بيعهــا ،قــال :فــا أصنــع بهــا ؟
34
قــال :س ـ ّنها يف البطحــاء ،قــال فس ـ ّنها»
فأصحــاب الرســول ﷺ وعامتهــم مــن العــرب
الرصحاء ،لسانهم لسانه ،ودارهم داره ﷺ ،وهم الصدر
األول والنمــط األفضــل ،ورثــة علــم الســنة ،والحافظــون
لهــا عــى مــن بعدهــم مــن األمــة ،إال إنهــم كانــوا يجــدون
يف كالم الرســول ﷺ ألفاظــا غريبــة ،فيســارعون يف
الســؤال ليوضحهــا لهــم ﷺ ،وقــد وجــدت أثنــاء قــراءيت
يف الحديث النبوي شواهد كثرية عىل ذلك ،يصعب
اســتقراؤها ،أذكــر جملــة منهــا عــى ســبيل التمثيــل،
غالبا من كان الصحابة فيها يقولون:يَا َر ُسـ َ
ـول الل ِهَ ،و َما
ال ُّر َويْبِضَ ـ ُة ؟ ومــا اإلثلــب ؟ ومــا العــران ؟ ومــا الســأم،
وما التخليل؟ وما املفردون ،وما القسامة؟ وما اقتناه؟
ومــا تز ّهــى؟ ومــا القريطــان ؟ ومــا الــردان ؟
وقــد أثــر عنــه ﷺ مجموعــة مــن الرتاكيــب واأللفــاظ
التــي تفـ ّرد بهــا ،ومل يســبقه غــره.
فقد كانت قدرته ﷺ عىل إبداع األلفاظ وارتجالها
رف
كقدرتــه العجيبــة عــى إحاطتــه باللغــة فــكان ي ـ ّ
اللغــة ،ويش ـقّق يف أســاليبها ومفرداتهــا  ،35وقــد أشــار
إىل بعضهــا بعــض علــاء الغريــب وأمئــة اللغــة بقولهــم:
ومل نســمع بهــا إال يف هــذا الحديــث ،أو ال أعرفــه ،أو
فإنــا ال نــرى هــذا محفوظ ـاً ،وبعضهــم كان يشــكك يف
الروايــات ،وقـ ّـل منهــم مــن أشــار إال أن قدرتــه صــى ﷲ
عليه عىل ارتجال األلفاظ كقدرته عىل إحاطته باللغة.
رت بعــض تلــك األلفــاظ علــاء العربيــة
وقــد ح ـ ّ
وجهابذتهــا .قــال ابــن األثــر ”:فــكأن ﷲ ع ـ ّز وجـ ّـل قــد
أعلمــه مــا مل يكــن يعلمــه غــره مــن بنــي أبيــه ،وجمــع فيــه
22

رعلا ءارثإ يـف ملسو هيلع ﷲ ىلص ةيربلا ريخ ثيدح رثأ

مــن املعــارف مــا تف ـ ّرق ومل يوجــد يف قــايص العــرب
ودانيــه ،وكان أصحابــه -ريض ﷲ عنهــم -مــن يفــد عليــه
من العرب يعرفون أكرث ما يقوله،وما جهلوه سألوا عنه
36
فيوضحــه لهــم»
وقــال ”:كــم يكــون فاتنــي مــن الكلــات الغريبــة
التــي تشــتمل عليهــا أحاديــث رســول ﷲ ﷺ وأصحابــه
وتابعيهــم ريض ﷲ عنهم،جعلهــا ﷲ ســبحانه ذخــرة
لغــري يظهرهــا عــى يــده ليــذ كــر بهــا ،ولقــد صــدق
37
القائــل الثاين:كــم تــرك األول لآلخــر”
قــال الخطــايب ”:اعلــم أن اللّ ـ َه ملــا وض ـ َع رســوله
َصبــه َم ْنصــب البيــان لدينــه
موضــع البــاغ مــن َو ْحيــه ،ون َ
ْســن أفص َحهــا
اختــار لــه مــن اللغــات أعربَهــا ،ومــن األل ُ
وأبي َنها؛ليبارش يف لباسه مشاهد التبليغ ،وينبذ القول
بأوكــد البيــان والتعريــف ،ثــم أم ـ َّده بجوامــع ال َكلــم التــي
جعلها ر ًّدا لنبوته وعلام لرسالته؛ لينتظم يف القليل منها
علم الكثري ،فيسهل عىل السامعني حفظه وال يؤودهم
حمله ،ومن تتبع الجوامع من كالمه ال يعدم بيانها ،وقد
وصفــت منهــا رضوبــا ،و كتبــت لــك مــن أمثلتهــا حروفــا
تــدل عــى مــا وراءهــا مــن نظائرهــا و أخواتهــا»

مناذج من التطور الداليل:
الشاهد”:ال ُّر َويْبِضَ ةُ”

ـس بْــنِ َمالِـ ٍ
الحديــثَ :ع ـ ْن أَنَـ ِ
ض اللَّ ـ ُه َع ْن ـهُ،
ـكَ ،ر ِ َ
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
قَـ َ
ـن
صـ َّ
وس ـلَّم :إِ َّن بَـ ْ َ
ـول الل ـ ِه َ
ـى ﷲ َعلَيــه َ
الســا َع ِة ِ
ب،
يَ ـ َد ِ
س ـ ِن َ
ني َخ َوا ِد َع ـ ًة يُ َ
ي َّ
ص ـ َّد ُق ِفي َهــا الْ ـكَا ِذ ُ
نَ ،ويُؤْتَ َ ـ ُن
الصــا ِد ُقَ ،ويُ َخ ـ َّو ُن ِفي َهــا األَ ِم ـ ُ
َّب ِفي َهــا َّ
َويُ َك ـذ ُ
ِفي َهــا الْخَائِ ـ ُنَ ،ويَ ْن ِطـ ُـق ِفي َهــا ال ُّر َويْبِضَ ـ ُة قَالُــوا :يَــا َر ُسـ َ
ـول
ـال :الْ ُف َويْ ِ
الل ـ ِهَ ،و َمــا ال ُّر َويْبِضَ ـ ُة ؟ قَـ َ
ف أَ ْم ـ ِر
سـ ُـق يَتَ َكلَّ ـ ُم ِ
ِ 38
الْ َعا َّم ـة”
ال ُّر َويْبِضَ ــ ُة :تصغــر ال َّرابضــة؛ وهــو العا ِجــز الــذى
َربَــض عــن معــاىل األمــور ،وجثــم عــن طلبهــا وزيــاد ُة التــا ِء
للمبالغــة .والتاّفــه :الخســيس الحقــر يقــال :تَ ِفــه فهــو
نَ ِف ـ ٌه وتافــه.39

قــال األزهــري« :الرويبضــة تصغــر الرابض ـةُ ،كأنــه
جعل الرابضة راعي ال َّربض ،وأدخل فيه الهاء للمبالغة
يف وصفــه ،كــا يقــال :رجــل داهيــة ،وقيــل :للتافــه مــن
الناس:رابضة؛ لروبضه يف بيته ،وقلة انبعاثه يف األمور
40
الجسيمة».
فا لــكالم الكثــر يف ا ســتعامل العــرب للرابضــة
والــذي كان يعرفــه الصحابــة هــو راعــي الربــض؛ وهــو
التافه من الناس،ثم استعمله الرسول ﷺ –كام وضحه
للصحابــة -للفويســق يتكلــم يف أمــر العامــة .41

الشاهد ”:األَ�ثْل َُب”

بَ ،ع ـ ْن أَ ِبي ـ ِهَ ،ع ـ ْن
الحديــث َع ـ ْن َع ْم ـرِو بْــنِ شُ ـ َع ْي ٍ
َج ـ ِّد ِه ،أَ َّن َر ُسـ َ
وس ـلَّم لَـ َّـا فَتَـ َـح
صـ َّ
ـول ﷲ َ
ـى ﷲ َعلَيــه َ
َم َّكـ َة قَـ َ
السـا ََح إِالَّ ُخ َزا َعـ َة َعـ ْن بَ ِنــي بَ ْكـرٍ ،فَـأَ َذ َن
ـال :كُ ُّفــوا ِّ
ـر ،ث ُـ َّم قَـ َ
الس ـا ََح َحتَّــى
لَ ُه ـ ْم َحتَّــى َ
ـال :كُ ُّفــوا ِّ
صلَّ ـ ُوا الْ َعـ ْ َ
إِذَا كَا َن ِم ـ َن الْ َغـ ِـد لَ ِقـ َـي َر ُجـ ٌـل ِم ـ ْن ُخ َزا َع ـ َة َر ُج ـاً ِم ـ ْن بَ ِنــي
بَ ْكـ ٍر بِالْ ُم ْز َدلِ َفـ ِة فَ َقتَلَـهُ ،فَلَـ َّـا بَلَـ َغ َذلِـ َ
ـى ﷲ
صـ َّ
ـك ال َّن ِبـ َّـي َ
ل الْ َك ْع َب ـ ِة،
س ـ ِن ًدا ظَ ْه ـر ِِه إِ َ
وس ـلَّم قَــا َم خ َِطي ًبــا ُم ْ
َعلَيــه َ
ـال :إِ َّن أَ ْعتَــى ال َّنـ ِ
فَ َقـ َ
ـى ﷲَ ،عـ َّز َو َجـ َّـلَ ،مـ ْن َعـ َدى
ـاس َعـ َ
َي قَاتِلِ ِهَ ،و َم ْن قَتَ َل ِب ُذ ُحو ِل الْ َجا ِهلِ َّي ِة
ِ
ف الْ َح َرمِ َ ،وقَتَ َل غ ْ َ
ـال :يَــا َر ُسـ َ
َو َجــا َء َر ُجـ ٌـل ،فَ َقـ َ
ـول ﷲ إِ َّن فُالَنًــا ابْ ِنــي َعا ِه ـ ٌر
ـال َر ُسـ ُ
ف الْ َجا ِهلِيَّـ ِة ،فَ َقـ َ
ـى ﷲ َعلَيــه
صـ َّ
بِا ْمـ َرأَ ٍة ِ
ـول ﷲ َ
ف ا ِإل ْس ـاَمِ ،
ـب أَ ْم ـ ُر الْ َجا ِهلِ َّي ـ ِة ،الَ َد ْع ـ َو َة ِ
َ
وس ـلَّمَ :ذ َهـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب.
الْ َولَ ـ ُد للْف ـ َراشَ ،وللْ َعاه ـ ِر األ�ثْلَـ ُ
42
َب ؟ ق َ
َال« :الْ َح َج ُر»
قَالُوا يَا نَب َِّي ﷲَ ،و َما األَ�ثْل ُ
َــب :الــراب والحجــارة ،وهــو بلغــة
اإلثلــب واألَ�ثْل ُ
الحجــاز :الح َجــر ،وبلغــة بنــي متيم:الــراب.
األثلب ،أي:الرتاب والحجارة.
والشهري:
ُ
والرتاب،نصبــوه
ـب لــك
َ
وحــي عــن العــرب :اإلثلـ َ
كأنــه دعــاء .43
واإلثلــب :يف الحديــث كــا وضحــه الرســول صــى
ﷲ عيــه وســلم الح َجــر ،قيــل معناه:الرجــم ،وقيــل :هــو
44
كنايــة عــن الخيبــة؛ إذ ليــس كل زان يرجــم.
فالــكالم الكثــر يف اســتعامل العــرب «اإلثلــب»

والــذي كان يعرفــه الصحابــة هــو الــراب والحجارة،ثــم
اســتعمله الرســول ﷺ للرجــم ،وقيــل :هــو كنايــة عــن
الخيبــة .45

الشاهد «العرصان»:

الحديث:
قــال علمنــي رســول ﷲ ﷺ حافــظ عــى الصلــوات
الخمــس ،فقلــت :إن هــذه ســاعات يل فيهــا اشــتغال
فمــرين بأمــر جامــع إذا أنــا فعلتــه أجــزأ عنــي ،فقــال:
حافــظ عــى العرصيــن ،ومــا كانــت مــن لغتنا،فقلــت:
ومــا العــران؟ قــال :صــاة قبــل طلــوع الشــمس وصــاة
قبــل غروبهــا».46
قال ابن األثري« :سامهام العرصين؛ ألنهام يقعان
يف طــريف العرصيــن ،وهــا الليــل والنهــار ،واألشــبه أنــه
غلــب أحــد االســمني عــى اآلخــر ،كالعمريــن ،أليب بكــر
وعمــر ،والقمريــن للشــمس والقمــر».47
فالعــران يف اســتعامل العــرب :الليــل والنهــار،
العــر :الليلة،العــر :النهــار؛ قــال حميــد بــن ثــور:
ولــن يلبــثَ العــرانِ يــو ٌم وليلـ ٌة  /إذا طَلَبــا أن يــدركا
48
مــا تي ّمام
والعرصان يف حديث النبي ﷺ :صالة قبل طلوع
الشمس وصالة قبل غروبها.

الشاهد التخليل:

الحديث:
وبَ ،ع ْن َر ُســو ِل ﷲ
ب َسـ ْو َرةََ ،ع ْن َع ِّم ِه أَ ِ
َع ْن أَ ِ
ب أَيُّ َ
وسـلَّم قَـ َ
ـالَ :حبَّـذَا الْ ُمتَ َخلِّلُــو َن قَالُــوا :يَــا
صـ َّ
َ
ـى ﷲ َعلَيــه َ
ول ﷲَ ،و َما الْ ُمتَ َخلِّلُو َن ؟ ق َ
َر ُس َ
َال :التَّ َخل ُُّل ِم َن الْ ُوضُ و ِء،
صا ِب ِعـ َ
ـك َوأَظَا ِفـر َِكَ ،والتَّ َخلُّـ ُـل ِمـ َن الطَّ َعــامِ ،
تُ َخلِّـ ُـل بَـ ْ َ
ـن أَ َ
ل الْ َمل ِ
َك ال َِّذي َم َع الْ َع ْب ِد ِم ْن
ش ٌء أَشَ َّد َع َ
فَ ِإنَّ ُه لَ ْي َ
س َْ
أَ ْن يَ ِجـ َد ِمـ ْن أَ َح ِدكُـ ْم ِريـ َـح الطَّ َعــامِ .49
التخلّــل :هــو اســتعامل الخــال إلخــراج مابــن
األســنان يف الطعــام ،والتخلّــل أيضــا والتخليــل:
تفر يــق شــعر اللحيــة وأصا بــع اليد يــن والرجلــن يف
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6

23

الوضوء،وأصلــه مــن إد خــال ا لــيء يف خــال
50
اليشء،وهــو وســطه ،كــا ذكــر أصحــاب املعاجــم.
وقد اســتعملت العرب التخلل لألســنان ،ثم اســتعمله
الرســول ﷺ يف تخليــل أصابــع اليديــن والرجلــن يف
الوضــوء ،ويف الطعــام أيض ـاً.

الشاهد“ :تزهى”:

الحديث:
ـس بْــنِ َمالِـ ٍ
َعـ ْن ُح َم ْيـ ٍـد الطَّ ِويــلِ َعـ ْن أَنَـ ِ
ـك :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول
يل :يَا َر ُسـ َ
ـول
اللَّ ِه ﷺ نَ َهى َع ْن بَ ْيعِ الث َِّم ِر َحتَّى تَ ْز َهى فَ ِق َ
ـال َر ُسـ ُ
اللَّـ ِه َو َمــا ت َ ْز َهــى؟ قَالَ «:حتَّــى تَ ْح َمـ َّر»َ .51وقَـ َ
ـول اللَّـ ِه
ـت إِذَا َم َنـ َع اللَّـ ُه الثَّ َمـ َر َة فَ ِبـ َم يَأْ ُخـ ُذ أَ َح ُدكُـ ْم َمـ َ
ـال
ﷺ« :أَ َرأَيْـ َ
أَ ِخي ِه».
قــال ابــن األثــر ”:يقــال :زهــا النخــل يزهــو إذا أظهــر
مثرتــه ،وأزهــى يُزهــي إذا اصفـ ّر واحمـ ّر ،ومنهــم مــن أنكــر
52
يزهــو ،ومنهــم مــن أنكــر ي ّزهــي “
ســن،يقال
رض ،وامل َ ْنظَ ـ ُر ال َح َ
“ال َّزهْــ ُو :ال َّنبــات النــا ُ
ـك .وال َّز ْهـ ُو نَـ ْو ُر ال َّن ْبـ ِ
ُزهــي الــي ُء لِ َع ْي ِنـ َ
وإشاقُه
ـت و َز ْه ُرهُ ْ
يكــون للْ َعـ َر ِ
ـت يَ ْز َهــى َز ْهــوا ً و ُز ُهـ ّوا ً
ض وال َج ْو َهرِ،و َزهــا ال َّنبْـ ُ
سـ َن.
و َزهــا ًء َح ُ
ـت يَ ْز ُهــو إذا نَ َبــت ثَ َـ ُره وأَ ْز َهــى يُ ْز ِهــي إذا
َزهــا النبـ ُ
ا ْح َم َّر أَو اصفر ،وقيل :هام مبعنى االحمرار واالصفرار،
ومنهــم مــن أَنْ َكــر يَ ْزهــو ومنهــم َمــن أَنكــر يُ ْزهــي.
ال يقــال للنخــل إالَّ يُ ْزهــى ،وهــو أَن يَ ْح َم ـ َّر أَو يصف ـ ّر
قــال وال يقــال يَ ْز ُهــو .واإل ْزهــا ُء :أَ ْن يَ ْح َمـ َّر أَو يصفــر ،وقــال
53
األَصمعــي إذا ظَ َهــرت فيــه ال ُح ْمــرة قيــل أَ ْز َهــى..
فلعــل مــن ســألوا النبــي ﷺ أخفــي عليهــم “تزهــى “
حتــى فــره لهــم الرســول ﷺ باالحمــرار.

الشاهد :القسامة:

الحديث:
ـول اللَّـ ِه ﷺ ق َ
ســا ٍر أَ َّن َر ُسـ َ
َال«:إِيَّاكُـ ْم
َعـ ْن َعطَــا ِء بْــنِ يَ َ
ـول اللَّـ ِه؟ قَـ َ
ُســا َم ُة يَــا َر ُسـ َ
ـال:
ُســا َمةُ» .قَالُــواَ :و َمــا الْق َ
َوالْق َ
ـى الْ ِفئَــامِ ِمـ َن ال َّنـ ِ
ـاس فَيَأْ ُخـ ُذ ِمـ ْن َحـ ِّ
ظ
«ال َّر ُجـ ُـل يَ ُكــو َن َعـ َ
24

رعلا ءارثإ يـف ملسو هيلع ﷲ ىلص ةيربلا ريخ ثيدح رثأ

َهـذَا َو َحـ ِّ
ظ َهـذَا».54

القســامة بالضــم :مــا يأخــذه القســام مــن رأس املــال
عــن أجرتــه لنفســه ،كــا يأخــذ الســارسة رســا مرســوما
ال أجــرا ً معلومــا ،كتواضعهــم أن يأخــذوا مــن كل ألــف
شــيئا معينا،وذلــك حرام....أمــا ال ِقســامة بالكــر فهــي
صنعــة القســام،كال ُجزارة والجــزارة .55
مل يذكــر الجوهــري القســامة باملعنــى الــذي جــاء
يف الحديــث ،ومل يســتدركها عليــه الفريوزآبــادي.
وأغلــب مــن ذكرهــا مــن اللغويــن استشــهد بهــذا
الحديــث ،وكأنهــا مل تعــرف قبــل َر ُسـ َ
ـول اللَّ ـ ِه ﷺ.

الشاهد:الهرج:

ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
ض اللَّ ـ ُه َع ْن ـهُ ،قَـ َ
ـول
َع ـ ْن أَ ِ
ب ُه َريْ ـ َرةََ ،ر ِ َ
ـر
صـ َّ
اللـ ِه َ
الســا َع ُة َحتَّــى يَ ْكـ ُ َ
وسـلَّم :الَ ت َ ُقــو ُم َّ
ـى ﷲ َعلَيــه َ
ـول الل ـ ِهَ ،و َمــا الْ َه ـ ْر ُج ؟ قَـ َ
الْ َه ـ ْر ُج قَالُــوا :يَــا َر ُسـ َ
ـال :الْ َقتْـ ُـل،
الْ َقتْـ ُـل �ث َـاَثَ َم ـ َّر ٍ
ف الْ َعــامِ األَلْـ َـف
ات قَالُــوا :إِنَّــا لَ َن ْقتُـ ُـل ِ
كَ ،ولَ ِك ْن قَتْ َل بَ ْع ِ
َال :الَ أَ ْع ِني َذلِ َ
َي ق َ
ض ُك ْم بَ ْعضً ا
َواألَلْف ْ ِ
قَالُــوا :يَــا َر ُسـ َ
ـول اللـ ِه ،أَيَ ْقتُـ ُـل بَ ْعضُ َنــا بَ ْعضً ــا َونَ ْحـ ُن أَ ْح َيــا ُء
ـوب أَ ْهــلِ َذلِـ َ
نَ ْع ِقـ ُـل ؟ قَـ َ
ـك ال َّز َمــانِ كَـ َـا
ـالُ :يِيـ ُ
ـت اللَّـ ُه قُلُـ َ
ـت أَبْ َدانَ ُهـ ْم.
ُيِيـ ُ
ـى ِم ْنـ َ ِ
ـر ِة،
ف ُج ُم َعـ ٍة َعـ َ
َسـ ِم ْع ُ
ـوس ِ
ت أَبَــا ُمـ َ
ـر الْبَـ ْ َ
ـولُ :س ـ ِئ َل َر ُسـ ُ
يَ ُقـ ُ
الســا َع ِة َوأَنَــا شَ ــا ِه ٌد،
ـول الل ـ ِه ﷺ َعــنِ َّ
قَـ َ
ـال :الَ يَ ْعلَ ُم َهــا إِالَّ اللَّـهُ ،الَ يُ َجلِّي َهــا لِ َوقْ ِت َهــا إِالَّ ُهـ َوَ ،ولَ ِكـ ْن
َسـأُ َح ِّدث ُ ُك ْم بِ ُشَ ـ ِ
ـن أَيْ ِدي َهــا
ـاريط َهاَ ،و َمــا بَـ ْ َ
ـن أَيْ ِدي َهــا :إِ َّن بَـ ْ َ
ـن َو َه ْر ًجــا فَ ِقيـ َـل لَ ـهَُ :و َمــا الْ َه ـ ْر ُج يَــا َر ُسـ َ
ـول
َر ْد ًمــا ِم ـ َن الْ ِفـ َ ِ
ســانِ الْ َح َب ِ
الل ـ ِه ؟ قَـ َ
ش ـ َّي ِة :الْ َقتْـ ُـلَ ،وأَ ْن ت َ ِجـ َّـف
ـالُ :ه ـ َو ِبلِ َ
ـوب ال َّنـ ِ
ـاسَ ،ويُلْ َقــى بَ ْي َن ُه ـ ُم التَّ َناكُ ـ ُر ،فَ ـاَ يَ ـكَا ُد أَ َح ـ ٌد
قُلُـ ُ
يَ ْع ـر ُِف أَ َح ـ ًدا ،أَ ْو يَ ْع ـر ُِف َذوِي ال ِْح َجــىَ ،ويَبْ َقــى َر َجا َج ـةً،
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الَ تَ ْع ـر ُِف َم ْع ُروفًــاَ ،والَ تُ ْن ِك ـ ُر ُم ْن َك ـ ًرا.
يف النهايــة :بــن يــدي الســاعة هــرج ،أي قتــال
واختالط،وقد َه َر َج الناس يَ ْه ِر ُجون َه ْرجاً من االختالط
إذا اختلطــوا.
57
وأَصل ال َه ْرج :الكرثة يف امليش واالتسا ُع .

ثم استعمله الرسول ﷺ يف ش َّدة القتل وكرثته.

الشاهد« :اقْتَ َنا ُه»

ـال :قَـ َ
ض اللَّـ ُه َع ْنـ ُه قَـ َ
ـال
الحديــثَ :عـ ْن أَ ِ
ب ِع َن َبـ َة َر ِ َ
َر ُس ُ
َيا ابْتَال ُه،
ول الل ِه ﷺ :إِذَا أَ َرا َد اللَّ ُه َع َّز َو َج َّل ِب َعبْ ِد ِه خ ْ ً
فَ ـ ِإذَا ابْتَــا ُه اقْتَ َنــا ُه ،قَالُــوا :يَــا َر ُسـ َ
ـول الل ـ ِهَ ،و َمــا اقْتَ َنــا ُه ؟
ـر ُ
قَـ َ
ك لَـ ُه َمــاال َوال َولَـ ًدا”
ـال :ال يَـ ْ ُ
ريهاِ ،ق ْنوةً،وقُ ْنــوةً ،وقَ َنيْتهــا ِق ْنيَ ـ ًة
قَ َن ـ ْوتُ ال َغ َنــم وغ َ
ِ 58
وقُ ْني ـةً :إذا اقْتَ َن ْيتهــا ل َنف ِ
ْســك ال للتِّجــا َرة .
وتقــول اقْتَ َنــى يَ ْقتَنــي اقْ ِتنــاء وهــو :أَن يتخــذه لنفســه
ال للبيــع ،ويقــال هــذه ِق ْني ـ ٌة واتخذهــا ِق ْني ـ ًة للنســل ال
للتجــارة.
ويف معجــم مقاييــس اللغــة ”:قنــي الــيء واقتنــاه
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إذا كان معــدا لــه ال للتجــارة “
يف لســان العــرب (قنــا) “ال ِق ْنــو ُة وال ُق ْنــو ُة وال ِق ْني ـ ُة
ســب ُة قلبــوا فيــه الــواو يــا ًء للكــرة القريبــة
وال ُق ْنيــة :ال ِك ْ
منهــا وأَمــا قُ ْنيــة فأُ ِقـ َّرت اليــاء بحالهــا التــي كانــت عليهــا
يف لغــة مــن كــر هــذا قــول البرصيــن ،وأَمــا الكوفيــون
فجعلــوا قَ َنيْــت وقَ َن ـ ْوت لغتني،فمــن قــال قَ َنيْــت عــى
قلتها فال نظر ،يف ِق ْنية وقُ ْنية يف قوله ومن قال قَ َنوت
صبْيــان
فالــكالم يف قولــه هــو الــكالم يف قــول مــن قــال ُ
قَ َن ـ ْوت الــيء قُ ُن ـ ًّوا وقُ ْنوان ـاً ،واقْتَ َن ْيتُــه كســبته .وقَ َن ـ ْوت
ـب”.60
العن ـ َز اتخذتهــا للحلـ َ
فــإذا كانــت القنيــة تعنــي االتخــاذ املــال والكســب
للنفــس ،فــإن النبــي ﷺ نقــل معناهــا إىل انتقــاء ﷲ
للعبــد الــذي ال يــرك لــه مــاالً وال ولــدا ً.

الشاهد”:املفردون”:

عــن أيب هريــرة قــال :قــال رســول ﷲ ﷺ“ :ســبق
املف ـ ّردون ،قالــوا ومــا املف ـ ّردون يــا رســول اللــه؟ قــال
املســتهرتون يف ذكــر ﷲ يضــع الذكــر عنهــم أثقالهــم
فيأتــون يــوم القيامــة خفاف ـاً”.61
يف الفائــق :قالــوا :ومــا امل ُ َف ـ ِّر ُدون ؟ قــال :الــذي
ـروا يف ذكــر ﷲ ; يضــع الذكْـ ُر عنهــم أثقالَهــم فيأتــون
أُهـ ِ ُ

يــو َم القيامــة ِخفَاف ـاً وروى :طــويب لل ُم َف ّرديــن.
فــرد برأيــه وأفــر َد وفَ ـ َّرد واســتفرد مبعنــى ; إذا ت َ َف ـ َّرد
بــه ; وبعثــوا يف حاجتهــم راكبـاً ُم ْفــردا ً ; وهــو التَّــو الــذي
ـوب للمف ّردين بذكره
ر بعــره .واملعنــى :طُـ َ
ليــس معــه غـ ُ
املتخلّــن بــه مــن النــاس.
وقيــل :فَ ـ ّرد الرجــل إذا ت َ َف َّقــه وا ْعتَــزل النــاس ،و َخــا
مبرا َعــاة األ ْمــر وال َن ْهي.وقيــل :هــم ال َه ْرمــى الــذي َهلَــك
ُ
62
أقْ َرانُهــم مــن النــاس وبَ ُقــوا يَ ْذكُــرون اللّــه .
ويف املقاييس ”:الفاء والراء والدال أصل صحيح
63
يدل عىل وحدة”
اإلهتــار :االســتهتار ; يقــال :فــان ُم ْهـ َـر بكــذا
هت; أي ُمولَــع بــه ال يح ـ ّدث بغــره ; أي :الذيــن
مس ـتَ َ
ُو ْ
ض املهرتيــن ; وقيــل:
أَولِعــوا بالذكــر وخاضــوا فيــه َخ ـ ْو َ
هــو أهــر الرجــل إذا َخ ـرِف ; أي :الــذي هرمــوا و َخ ِرفــوا
يف ذكر ﷲ وطاعته ; أي مل يزل ذلك دي َدنهم وه َّمهم
64
حتــى بلغــوا ح ـ ّد الشــيخوخة وال َخ ـ َرف.

السا ُم:
الشاهدَّ :

ض
َعـ ْن َعبْـ ِـد ﷲ بْــنِ بُ َريْـ َد َة األَ ْسـلَ ِم ِّيَ ،عـ ْن أَ ِبيـ ِهَ ،ر ِ َ
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
ﷲ َع ْنـهُ ،قَـ َ
وسـلَّم:
صـ َّ
ـول ﷲ َ
ـى ﷲ َعلَيــه َ
السا ُم ،قَالُوا :يَا َر ُس َ
ول
الشُّ ونِي ُز ِفي ِه َد َوا ٌء ِم ْن ك ُِّل َدا ٍء إِالَّ َّ
الســا ُم ؟ قَـ َ
ـال :الْ َمـ ْوتُ ”.
ﷲَ ،و َمــا َّ
وقــد تكــررت أحاديــث الســأم مبعنــى املــوت يف
ســياقات مختلفــة.
65
السام :املوت
َّ
تلــك الــروة اللغويــة التــي متتعــت بهــا العربيــة ال
قــدرة ألحــد أن يحصيها،رمبــا كان ســبب ذلــك :عــدم
ا ســتقراء كالم العــرب ا ســتقرا ًء كامالً؛لســعة اللغــة
العربيــة وضخامــة عــدد مفرداتهــا فــا يــكاد يحيــط بهــا
نبي.
إال ّ
لــذا أغنــت لغــة الحديــث النبــوي العربيــة بهــذا
جميعــا ،مجــازا ،وا شــتقاقا ،وتعريبا،وارتجاال،ونحــوا
وترصيفا ،وبالغة وبيانا.
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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الخالصة:

تلكــم بعــض مــن الرتاكيــب حملهــا الحديــث النبــوي
بصياغا تــه املحكمــة الفر يــدة إىل امليــدان اللغــوي
حــرت أمئــة اللغــة إذ مل يجــدوا لهــا أثــرا فيــا عرفــوه مــن
لغتهم،مــا يجعــل ارتجالهــا مــن الرســول ﷺ هــو التوجيــه
66
األمثــل ،مــا يتفــق مــع قدرتــه ﷺ وإحاطتــه باللغــة.
وقــد حفلــت لغــة حديثــه ﷺ مبــادة لغويــة غزيــرة،
ماتــزال حجــة يف الفصاحــة ،وأمنوذجــا ًيف البالغــة،
وأساس ـاً للتطــور اللغــوي ،وركن ـاً مهــا يف العربيــة.
وأختــم البحــث بأننــا مســئولون عــن تبلِي ـغِ َجوا ِم ـعِ
ال َكلِــمِ التــي َوهبَهــا ﷲ نَبيَّنــا ﷺ يف َمنط ِقــه وتبلي ِغــه
الرسالة ،والكشف عن البالغة القريبة البعيدة النفاذة،
والفصاحــة املعجــزة الرائعــة األخــاذة والنمــط الغريــب،
والطريقــة املحكمــة والنظــم العجيــب.

ومسؤولون أن نلفت نظر طالبنا وطالباتنا لفصاحة
حديــث رســول ﷲ وأثرهــا العظيــم عــى لغــة املتلقــن،
بدراسة علمية مبنية عىل النصوص والواقع املشاهد.
وأخريا
أحمد ﷲ يف الختام ،كام حمدت ﷲ يف ابتداء
الــكالم ،فقــد كانــت غايتــي الوقــوف عــى جوانــب مــن
اإلبــداع والتفـ ّرد يف لغــة الرســول ﷺ مل يكــن للنــاس بهــا
مــن علــم مــن قديــم عــى علــو كعبهــم يف الفصاحــة
وتفوقهــم البالغــي ويف ذلــك منحــة للعربيــة ورافــد مهــم
يف تعميــق مجراهــا وتوســيعه..
أ ســأل ﷲ بأ ســائه الحســنى وصفا تــه العــى
خالصــا لوجهــه الكريــم ،وأن
أن يجعــل مــا ُس ـطِّر فيــه
ً
يجعلــه يف ميــزان الحســنات ،وأن ينفــع بــه إخــواين مــن
املســلمني ،إنــه قريــب مجيــب الدعــوات.
والحمد لله رب العاملني...

مصادر البحث
•االحتجــاج بالشــعر يف اللغــة الواقــع وداللتــه  -د.محمــد حســن
جبــل -دار الفكــر العــريب  -القاهــرة.

الســيوطي(ت 911ﻫ) حققــه :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
ُّ
الطبعــة األوىل ،املكتبــة العرصيــة -بــروت.

•أساس البالغة  -جار ﷲ أبو القاسم محمود بن عمر ال ّزمخرشي
(ت 538ﻫ) تحقيق :محمد باسل عيون السود ،الطبعة األوىل

1205ﻫ) ،الطبعــة األوىل 1306ﻫ ،مكتبــة الحيــاة  -بــروت.

•أســس علــم اللغــة  -ماريوبــاي ،ترجمــة د .أحمــد مختــار عمــر،

(ت 396ﻫ /عــى التقريــب) تحقيــق :أحمــد عبدالغفــور عطــار،

•االقرتاح يف علم أصول النحو  -السيوطي (ت 911ﻫ) قدم له

•تاريــخ آداب العــرب  -مصطفــى صــادق الرافعــي ،الطبعــة الثانيــة

ومحمد أحمد قاسم  -الطبعة األوىل.

•تاريخ األدب العريب  -كارل بروكلامن ج - 2ترجمة د .عبد الحليم

1419ﻫ 1998 /م.

الطبعــة الثامنــة 1419ﻫ 1998/م عــامل الكتــب -القاهــرة.

وضبطه ورشحه وعلق حواشيه وفهرسه أحمد سليم الحميص،

•تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  -محمــد ال َّزبيــدي (ت
•تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة  -إســاعيل بــن حــاد الجوهــري
الطبعــة الثالثــة 1404ﻫ1984/م ،دار العلــم للماليــن -بــروت.

1394ﻫ1974 /م دار الكتــاب العــريب  -بــروت – لبنــان.

•إنبــاه الــرواة عــى إنبــاه النحــاة -عــي بــن يوســف القفطــي (ت

النجار ،الطبعة الثالثة  -دار املعارف  -القاهرة.

1406ﻫ 1986/م ،دار الفكر العريب -القاهرة ،مؤسسة الكتب

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

646ﻫ) حققــه :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،الطبعــة األوىل
الثقافيــة -بــروت.

•تاريــخ الــراث العــريب  -فــؤاد ســزكني  -املجلــد الثامــن -ترجمــة
محمد بن ســعود 1408ﻫ 1988/م

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

•تاريــخ الــراث العــريب  -فــؤاد ســزكني  -املجلــد الثــاين ترجمــة

•بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة  -جــال ال ِّديــن

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

الســابعة 1997م  -عــامل الكتــب  -القاهــرة.
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رعلا ءارثإ يـف ملسو هيلع ﷲ ىلص ةيربلا ريخ ثيدح رثأ

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

1403ﻫ 1983/م

•الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه -د .خديجة الحديثي،

•تاريــخ الخلفــاء  -الســيوطي (ت911ﻫ) الطبعــة األوىل 1424ﻫ

مطبوعات جامعة الكويت1394ﻫ 1974/م

•التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه  -د .رمضان عبدالتواب،

تحقيق د .رضا السوييس -الدار التونسية للنرش 1979م

•التطــور النحــوي ،براجشــرارس -ترجمــة رمضــان عبــد التــواب،

قتيبــة الدينــوري (ت276ﻫ) حققــه :مفيــد قميحــة ،ومحمــد

•التعريب بني القديم والحديث  -د.محمد حسن عبد العزيز-

العلميــة بــروت  -لبنــان.

2003 /م ،دار ابــن حــزم ،لبنــان  -بــروت.

الطبعة الثانية 1415ﻫ 1995/م ،مكتبة الخانجي – القاهرة.

الطبعــة الثالثــة 1417ﻫ 1997/م ،مكتبــة الخانجــي  -القاهــرة.
دار الفكر العريب  -القاهرة.

•تهذيــب اللغــة  -أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد األزهــري (ت
370ﻫ) تحقيــق :عــدد مــن املحققــن ،الطبعــة األوىل 1384ﻫ

1964 /م ،املؤسســة املرصيــة العامــة -الــدار املرصيــة.

•رشح غريب الحديث -عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة (ت276ﻫ)
•الشــعر والشــعراء ،أو طبقــات الشــعراء  -محمــد بــن مســلم بــن
أمــن الضــاوي ،الطبعــة الثانيــة 1426ﻫ2005 /م ،دار الكتــب
•الصاحبــي -أحمــد بــن فــارس (ت 395ﻫ) تحقيــق :أحمــد صقــر،
عيــى البــايب ،القاهــرة.

•صحيــح البخــاري -تحقيــق أيب صهيــب القرامــي  -دار بيــت
األفــكار – لبنــان2005 ،ﻫ.

•مثــار القلــوب  -أبــو منصــور الثعالبــي النيســابوري ،تحقيــق:

•ضحى اإلسالم  -أحمد أمني ،الطبعة األوىل 1427ﻫ2006 /م

•حجــة القــراءات  -ا بــن زنجلــة ،تحقيــق :ســعيد األفغــاين،

•طبقــات النحو يــن واللغو يــن  -أ بــو بكــر محمــد الحســن

•الحد يــث النبــوي الرش يــف وأ ثــره يف الدرا ســات اللغو يــة

الثانيــة 1404ﻫ1984 /م ،دار املعــارف ،مــر.

إبراهيــم صالــح ،الطبعــة األوىل 1414ﻫ 1994 /م ،دار البشــائر.

1404ﻫ1984 /م ،مؤسســة الرســالة -بــروت.

والنحويــة ،د .محمــد ضــاري حــادي ،الطبعــة األوىل 1402ﻫ
1982 /م اللجنة الوطنية مبطلع القرن الخامس عرش الهجري،
بغــداد  -العــراق.

املكتبة العرصية – بريوت -لبنان.

ال ُّزبيــدي(ت 379ﻫ) ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل ،الطبعــة

•طبقــات فحــول الشــعراء  -ابــن ســام (ت231ﻫ) ،قــرأه ورشحــه
محمــود محمــد شــاكر ،مطبعــة املــدين  -القاهــرة.

•العربيــة دراســات يف اللغــة واللهجــات واألســاليب  -تأليــف:

ـب لبــاب لســان العــرب  -عبــد القــادر بــن عمــر
•خزانــة األدب ولـ ّ

يوهــان فــك ،ترجمــة :د .رمضــان عبدالتّ ـ ّواب ،مكتبــة الخانجــي

األوىل 1403ﻫ1983 /م ،دار الخانجي ،القاهرة ،دار الرفاعي،

•العمــدة يف صناعــة الشــعر ونقــده أبــو عــي الحســن بــن رشــيق

البغــدادي (ت 1093ﻫ) تحقيــق :عبــد الســام هــارون ،الطبعــة

الرياض.

مبــر 1400ﻫ 1980 /م.

القــرواين (ت462ﻫ) تحقيــق :النبــوي عبدالواحــد شــعالن -

•الخصائــص -عثــان بــن جنــي (ت392ﻫ) تحقيــق :محمــد عــي

الطبعــة األوىل 1420ﻫ2000 /م مكتبــة الخانجــي  -القاهــرة.

•داللة األلفاظ  -إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو املرصية ،الطبعة

285ﻫ) املجلــدة الخامســة ،تحقيــق ودراســة :د .ســليامن بــن

•الســبعة يف القــراءات  -ابــن مجاهــد ،أحمــد بــن مــوىس بــن

وإحيــاء الــراث بجامعــة أ ّم القــرى1402 -ﻫ.

1400ﻫ 1980 /م ،دار املعــارف -القاهــرة.

822ﻫ) الطبعة الثانية 1400ﻫ1980 /م ،دار الكتب العلمية،

النجــار ،الطبعــة 1371ﻫ 1952/م ،دار الكتــاب العريب-بــروت.

الثانية ،سنة .1963

العباس (ت 324ﻫ) تحقيق :د .شوقي ضيف ،الطبعة الثانية

•ســنن ابــن ماجــة ،دار الفكــر  -بــروت تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد
الباقــي

•سنن أيب داوود ،دار الكتاب العريب ـ بريوت

•سنن الرتمذي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت أحمد محمد
شاكر وآخرون

•غريــب الحديــث  -أبــو إســحاق إبراهيــم بــن إســحاق الحــريب (ت
إبراهيــم العايــد  -رســالة دكتــوراه ،طبــع مركــز البحــث العلمــي

•غايــة النهايــة يف طبقــات القـ َّراء -محمــد بــن محمــد الجــزري (ت
بــروت -لبنان.

•غريــب الحديــث  -أبــو عبيــد القاســم بــن ســام (ت 224ﻫ)،
تحقيــق محمــد عبــد املعيــد خــان ،الطبعــة األوىل 1396 -ﻫ
1976/م دار الكتــاب العــريب  -بــروت – لبنــان.

•غريــب الحديــث -عبــد ﷲ بــن مســلم بــن قتيبــة (ت276ﻫ)

جملة كرياال
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تحقيــق د .عبــد ﷲ الجبوري-مطبعــة العــاين -بغــداد 1397ه_

1410ﻫ1990 /م.

•غر يــب الحد يــث -لإلمــام أيب ســلامن حمــد بــن محمــد

تحقيق محمد حسن آل ياسني ،عامل الكتب  -بريوت ،الطبعة

أم القرى-الطبعــة الثانيــة 2001-1422م

•مختــار الصحــاح  -محمــد بــن أيب بكــر عبدالقــادر الــرازي (ت

1977م دار الكتــاب العــريب  -بــروت – لبنــان.

الخطــايب(ت388 :ه) تحقيــق :عبــد الكريــم الغرباوي-جامعــة

•املحيط يف اللغة  -الصاحب إسامعيل بن عباد (ت 385ﻫ)
األوىل 1414ﻫ.

•املفــردات يف غريــب القــرآن -الراغــب األصبهــاين (ت 502ﻫ)

666ﻫ) 1401ﻫ1981/م ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت -لبنــان.

•الغريــب املص ّنــف  -أبــو عبيــد القاســم بــن سـاَّم (ت 224ﻫ)،

الجامعية 1993م.

واآلداب والفنــون  -الطبعــة الثانيــة 1416ﻫ.

911ﻫ) تحقيــق :مح ّمــد أحمــد جــاد املــوىل وزميليــه  -دار الفكــر.

تحقيق:محمــد ســيد كيــاين -دار املعرفــة  -بــروت  -لبنــان

حقّقه :د .محمد املختار العبيدي  -املجمع التونيس للعلوم

•مراحل تطور الدرس النحوي -د .عبد ﷲ الخرثان -دار املعرفة
الســيوطي(ت
•املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا  -جــال ال ِّديــن ُّ

•الفائق يف غريب الحديث –لجار ﷲ الزمخرشي،دار الكتب

ي الف ّيومــي (ت
•املصبــاح املنــر  -أحمــد بــن مح ّمــد بــن ع ـ ّ

•فصــول يف فقــه اللغــة – د .رمضــان عبدالتــواب – الطبعــة

•معجم الشعراء يف لسان العرب -د.ياسني األيويب ،دار العلم

•فقــه اللغــة  -د .عــي عبــد الواحــد وايف ،دار نهضــة مــر،

•معجــم املقاييــس يف اللغــة  -أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس

•يف أصــول النحــو العــريب -د .ســعيد األفغــاين .دار الفكــر

 -بــروت -دار الجيــل.

•يف التطــور اللغــوي  -د .عبــد الصبــور شــاهني ،الطبعــة الثانيــة

الطبعــة األوىل 1997م ،دار النهضــة العربيــة  -بــروت.

•القامــوس املحيــط -محمــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي (817ﻫ)،

•مــن أرسار اللغــة ،د .إبراهيــم أنيــس  -مكتبــة األنجلــو املرصيــة،

1417ﻫ1997 /م  -دار إحيــاء الــراث العــريب -بــروت.

•موقــف النحــاة مــن االحتجــاج بالحديــث الرشيــف  -د .خديجــة

العلمية –بريوت –لبنان 1417-1996ه

الثالثــة – 1408هـ  -مكتبــة الخانجــي – القاهــرة.

الطّبعــة الثّامنــة..

1383ﻫ1963 /م.

1405ﻫ1985 /م مؤسســة الرســالة  -بــروت.

إعــداد وتقديــم محمــد عبدالرحمــن املرعشــي ،الطبعــة األوىل

770ﻫ) ،مكتبــة لبنــان  -بــروت 1987م.

للماليني -بريوت ،لبنان الطبعة األوىل 1980م.

(ت395ﻫ) حقّقه :عبدالسالم هارون ،الطبعة األوىل 1411ﻫ

•مقدمــة لدراســة الــراث املعجمــي العــريب  -د.حلمــي خليــل،
•مسند أحمد ،اإلمام أحمد بن حنبل ،دار إحياء الرتاث العريب.
الطبعــة السادســة 1978م.

•القــرارات النحويــة والترصيفيــة ملجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة-

الحديثي ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  -الجمهورية العراقية

دار التدمريــة  -الريــاض.

الســعادات
•ال ّنهايــة يف غريــب الحديــث واألثــر -مجــد ال ِّديــن أبــو ّ

خالــد بــن ســعود العصيمــي الطبعــة األوىل 1423ﻫ2002 /م

 -دار الرشيد للنرش 1981م.

•كتاب األمثال  -أبو عبيد القاسم بن سالم (ت 224ﻫ) حققه:

املبــارك بــن مح ّمــد بــن األثــر (ت 606ﻫ) تعليــق :صــاح بــن

املأمــون للــراث ،دمشــق  -بــروت.

العلميــة  -بــروت  -لبنــان.

عبــد املجيــد قطامــش ،الطبعــة األوىل 1400 -ﻫ 1980/م دار

•كتــاب ســيبويه  -أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر (ت 180ﻫ)
عبدالســام مح ّمــد هــارون ،الطّبعــة األوىل
تحقيــق ورشح:
ّ
1411ﻫ1991 /م ،دار الجيــل  -بــروت.

•لحن العامة والتطور اللغوي  -د.رمضان عبد التواب  -الطبعة
األوىل 1387ﻫ 1967 /م

•لســان العــرب  -أبــو الفضــل جــال ال ِّديــن مح ّمــد بــن مكــرم
بــن منظــور (ت 711ﻫ) ،دار صــادر  -بــروت ،الطّبعــة األوىل
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رعلا ءارثإ يـف ملسو هيلع ﷲ ىلص ةيربلا ريخ ثيدح رثأ

محمد بن عويضة ،الطبعة األوىل 1418ﻫ 1997 /م دار الكتب

البحوث واملقاالت

•قضيــة االحتجــاج للنحــو واللغــة -د .حمــزة بــن قبــان املزينــي،
مجلــة جامعــة امللــك ســعود  -املجلــد العــارش(اآلداب)1

1418ﻫ1998 /م.

يب التاريخي  -د .عبد العيل
•قضية الفصاحة يف القاموس العر ّ
الودغريي ،مجلة املعجمية (العدد)6 -5

•مقاييــس الفصاحــة يف القــرن الخامــس الهجــري  -د .محمــود
عبد ﷲ فجال ،مجلة مجمع اللغة العربية األردين ،العدد ،33
الســنة الحاديــة عــرة ،متــوز  -كانــون األول 1987م.

•“أثــر قــراءة الســنة النبويــة يف تهذيــب الســلوك” د .رقيــة بنــت
محمد املحارب ،ورقة عمل مقدمة لـ”الندوة الدولية للبحوث

يف لغــة وفلســفة وتدريــس الحديــث النبــوي بكــراال “ 2012ه ـ

قامئة محتويات البحث  /الصفحة
1

من مقدمة كتاب غريب الحديث ،البن قتيبة 27/1

3

غريب الحديث ،للخطايب 66/1

2
4
5
6
7
8
9

النهاية يف غريب الحديث واألثر 168/1
املزهر 312/2

املصدر السابق ص150

ســعود العصيمــي ص 680

 18ينظر :مراحل تطور الدرس النحوي ص 31
 19ينظر :طبقات فحول الشعراء 24 /1
 20ينظر :خزانة األدب 6 /1
 21ينظر :املزهر 211 /1

 22نقــل قو لــه الســيوطي يف كتابيــه :اال قــراح ص ،44
ونصــه مــن االقــراح “ :قــال أبــو النــر الفــارايب
واملزهــرّ ،211/1
يف أول كتا بــه املســمى (باأللفــاظ والحــروف):

كانت قريش أجود العرب انتقا ًء لألفصح من األلفاظ وأسهلها

عند النطق ،وأحسنها مسموعاً ...وبالجملة فإنه مل يؤخذ عن
ـراري ممــن كان يســكن أطــراف
ـري ق ـطّ ،وال عــن ســكان الـ
حـ
ّ
ّ

بالدهــم التــي تجــاور ســائر األمــم الذيــن حولهــم ،فإنــه مل يؤخــذ

ال مــن ل ْخــم وال مــن جــذام؛ فإنهــم كانــوا مجاوريــن ألهــل مــر

ينظــر :تاريــخ الخلفــاء ،للســيوطي ص  ،173والبحــث اللغــوي

والقبط ،وال من قضاعة وال من غسان وال من إياد فإنهم كانوا

ضحى اإلسالم 230/1

بغــر العربيــة ،وال مــن تغلــب وال النمــر؛ فإنهــم كانــوا بالجزيــرة

عنــد العــرب د .أحمــد مختــار عمــر ص 80-79

مجاوريــن ألهــل الشــام ،وأكرثهــم نصــارى يقــرؤون يف صالتهــم

ذكــر بروكلــان أنــه كانــت مــن كتابــه نســخة قبــل الحــرب العاملية

مجاوريــن لليونانيــة ،وال مــن بكــر؛ ألنهــم كانــوا مجاوريــن للنبــط

ينظر :العمدة يف صناعة الشعر ونقده ،البن رشيق 27/1

مخالطــن للهنــد والفــرس ،وال مــن أزد عــان؛ ملخالطتهــم

الثانيــة .ينظــر :تاريــخ األدب العــريب33 /1

سالم 12 /1
 10طبقات فحول الشعراء ،البن ّ

 11ينظــر :البحــث اللغــوي عنــد العــرب د .أحمــد مختــار عمــر ص
80-79

 12الوافــر :التــام الــذي مل ينقــص منــه يشء .روى ابــن ســام الخــر
يف طبقات فحول الشعراء  ،25 /1وابن جني يف الخصائص
 ،387 ،386 :1والســيوطي يف االقــراح ص 51

 13ينظر :مراحل تطور الدرس النحوي د .عبد ﷲ الخرثان ص31

 14ينظر :ح ّجة القراءات ،البن زنجلة ص ،12والنرش يف القراءات
العرش ،البن الجزري  ،9/1والشاهد وأصول النحو يف كتاب
ســيبويه ،د .خديجــة الحديثــي ص44

 15املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصبهاين ص3

 16االقــراح ص  ،40وانظــر :الحديــث النبــوي الرشيــف وأثــره يف
الدراســات اللغويــة والنحويــة ،د .محمــد ضــاري حــادي ص

307

 17ينظر :يف أصول النحو ،لسعيد األفغاين  ،58 -46واالحتجاج
بالشعر يف اللغة ،محمد حسن جبل ص  ،74-73والقرارات
النحويــة والترصيفيــة ملجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،خالــد بــن

والفــرس ،وال مــن عبــد القيــس؛ ألنهــم كانــوا ســكان البحريــن
للهنــد والفــرس ،وال مــن أهــل اليمــن أصـاً؛ ملخالطتهــم للهنــد
والحبشــة؛ ولــوالدة الحبشــة فيهــم ،وال مــن بنــي حنيفــة وســكان

الياممــة ،وال مــن ثقيــف وســكان الطائــف؛ ملخالطتهــم تجــار

األمــم املقيمــن عندهــم ،وال مــن حــارضة الحجــاز؛ ألن الذيــن
نقلــوا اللغــة صادفوهــم حــن ابتــدؤوا ينقلــون لغــة العــرب قــد
خالطــوا غريهــم مــن األمــم ،وفســدت ألســنتهم .والــذي نقــل

وصيهــا
اللغــة واللســان العــريب عــن هــؤالء وأثبتهــا يف كتــاب
ّ
علـاً وصناعـ ًة هــم أهــل الكوفــة والبــرة فقــط مــن بــن أمصــار
العــرب “.

 23ينظر :العربية ،ليوهان فك ص1وما بعدها.
 24ينظر :املزهر للسيوطي 303-294/1
 25املصدر السابق

 26ينظر :مثار القلوب  ،390-384/1واملولد 422-411
 27ينظر :املولد ص141-74

 28أرسار البالغة يف علم البيان ،عبد القاهر الجرجاين ،ص .304
 29التعريفات ،للجرجاين ص37
 30ينظر :املزهر 346/1
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29

31

جامع البيان يف تأويل القرآن 31/1

 49النهاية 223/3
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اثر التحوالت ال�سيا�سية عند الفقيه
�أبي عمران الفا�سي (ت430هـ)
أ.د.فاطمة زبار عنيزان

مركز إحياء الرتاث العلمي العريب ،جامعة بغداد

املقدمة

يأخــذ هــذا النــوع مــن الدراســات أهميتــه يف مجــال
الدراســات التاريخيــة التــي تقــوم عــى أســاس ربــط
اإلحداث السياسية بالجانب الفكري من خالل منظور
لــه أهــداف معينــة لــذا كان لإلحــداث السياســية التــي
مــرت بهــا بــاد املغــرب العــريب اثــر كبــر يف التحــوالت
الفكرية واملذهبية التي أدت اىل إيجاد نوع من التغيري
االجتامعي من خالل اآلراء واملفاهيم التي تبناها عدد
من الفقهاء من اجل اإلصالح والتقويم الذي عد ملزما
مــن قبــل الحــكام لوضــع القواعــد العامــة التــي يبنــون
عليهــا أســس أحكامهــم ،ومــن نتائــج تلــك اإلصالحــات
ظهور الحركة املرابطية يف أساسها الديني والسيايس
والعســكري التــي تبنــى فيهــا الفقيــه أبــو عمــران الفــايس
آرائــه رغــم عــدم وجــود خطــوط واضحــة املعــامل لــدى
الباحثــن يف بلــورة الجانــب الســيايس يف حيــاة هــذا
الفقيــه يف مناحيهــا العامــة والخاصــة رغــم موســوعية
هــذا الفقيــه مــن خــال الكشــف عــن املؤلفــات الخاصة
بــه التــي كان لهــا االثرالكبــر يف الكشــف عــن فكــره
العلمــي والثقــايف وقبلهــا الســيايس الــذي ســاعد يف
التعــرف عــى شــخصيته وميولــه قــي املجــال الســيايس
والفكــري وربــط الواحــد باألخــر ،أي إن تاريــخ السياســة
عنــده نابــع مــن تاريــخ العقيــدة والفقــه واألصــول مــع
ارتبــاط الواحــد باآلخــر وفــق ضوابــط ومحــددات كان لهــا
أثرهــا يف إبــراز مكنونــات هــذا الفقيــه.

أي إن أبــا عمــران الفــايس تبنــى مواقــف سياســية
مرتبطــة بفكــر ســيايس عــام نابــع مــن اآلثــار التــي كان
لهــا أثرهــا البالــغ يف نفســه منهــا كونــه عاملــا موســوعيا
وذا خــرة معرفيــة واختصاصــه بالفقــه وعلــم األصــول
واعتناقــه للمذهــب األشــعري ،وكان لشــيوخه اثــر بالــغ
يف تكويــن شــخصيته العلميــة والســيام الذيــن كان لهــم
اثــر ســيايس عليــه ،فضــا عــن الوضــع الســيايس العــام
الذي يف عرصه الذي كان يعيش فيه إذ كان لإلحداث
السياســية فيــه مجــال واســع.
لــذا ســيتم يف هــذا البحــث الكشــف عــن الجانــب
األخــر مــن شــخصية الفقيــه أيب عمــران الفــايس وهــي
السياســية ودوره يف هــذا املجــال إذ لعبــت عوامــل
عــدة يف صياغتهــا وإعدادهــا بشــكل اليســتهان بــه ،إذ
كانــت البــذرة األوىل لهــا موطنــه األصــي مدينــة فــأس
التــي طــرد منهــا مــن قبــل حكامهــا ومبباركــة فقهائهــم
الذيــن تصــدى لهــم بســبب الطغيــان والظلــم الــذي
ألحقــوه بشــعوبهم وتســلطهم عليهــم ،ثــم اتخــذ القــروان
مركــزا لــه اشــتهر منــه ونرشفتاويــه ومواقفــه السياســية
ومشــاركاته يف اإلصــاح ،األمــر الــذي جعــل منــه زعيــا
شــعبيا التفــت حولــه العامــة بشــكل ملفــت لألنظــار
يف املــرق ،وكذلــك لقاءاتــه مــع بعــض الشــخصيات
املؤثــرة واملهمــة ومنهــم يحيــى بــن إبراهيــم بــن عــي يف
القريوان عام 427هـ وكان الهدف منه سيايس لالثنني
من اجل إقامة دوله سنية مالكية لجمع شتات املغرب
جملة كرياال
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اإلســامي وإنقــاذه مــن حالــة التفرقــة ثــم تبلــور ذلــك يف
مرشوع تأسيس دولة املرابطني (540-484هـ) القامئة
عىل أساس الحق والعدل واملساواة والتصدي للظلم
والبــدع مســتندين يف ذلــك اىل ماتبنــاه وســار عليــه
الفقيه أبو عمران الفايس يف مبدأه القائم عىل أساس
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر.

أوال :أبو عمران الفايس السرية
واملكانة العلمية

هــو مــوىس بــن عيــى بــن أيب حــاج أبــو عمــران الفــايس
ثــم القــرواين( ،)1البديــري الغفجــوين املالــي( ،)2ولــد
يف ســنة مثــان وســتني وثلثامئــه( ،)3أخــذ القــراءة وســمع
مــن جامعــة مــن مختلــف البــاد يف بدايــة تعليمــه كــا
أشــار ابــن الجــزري نقــا عــن احــد شــيوخه قائــا “...
أخــذ القــراءة عــن أيب الحســن بــن عمــر الحاممــة وســمع
مــن جامعــة كتــب معنــا بالقــروان ومبــر ومبكــة وتوجــه
اىل بغــداد وأنــا مبكــة ســنة تســع وتســعني وثلثامئــه
وأقــام أشــهرا ،)4( ”...وأشــهر ا لــدروس التــي تلقا هــا
أبــو عمــران الفــايس كــا يــورد ابــن الجــزري قائــا”...
وقــرأ القــران وســمع الحــروف وكتــب عــن جامعــة مــن
محدثيهــا حديثــا منثــورا ،)5(”...وكان لــه حضــور مشــهود
يف املجالــس التــي كان يعقدهــا الشــيوخ كــا أشــار
ابن الجزري”...وشاهد مجلس القايض اإلمام محمد
بــن الطيــب”( ،)6أمــا عــن رحالتــه فقــد أورد ابــن الجــزري
رحلته إىل القريوان التي توجه إليها بعد أن ترك مدينة
فأس قائال”...ثم انرصف إىل القريوان وأقرأ الناس بها
مــده ثــم تــرك اإلقــراء ودرس الفقــه وســمع الحديــث إىل
أن تــويف ،)7(”...مشــرا يف غضــون ذلــك إىل بعــض
الصفــات التــي كان يتصــف بهــا أبــو عمــران الفــايس كــا
يقــول ابــن الجــزري” ...كان مــن اعلــم النــاس وأحفظهــم
جمــع لفــظ الفقــه والحديــث والرجــال وكان يقــرأ القــراآت
ويجودهــا مــع معرفتــه بالجــرح والتعديــل”( ،)8واخــذ
منــه مجموعــة مــن التالميــذ مختلــف العلــوم مــن غــر
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أن يحــدد مــن اخــذ عتــه وإمنــا صــاغ عبارتــه يف هــذا
الخصــوص بشــكل عــام كــا يقــول ابــن الجــزري نقــا عــن
حاتــم بــن محمد”...أخــذ عنــه النــاس مــن اقطارالغــرب
ومل الــق أحــدا أوســع علــا وال أكــر روايــة ،)9(”...وأشــار
أيضــا إىل فقهــه” ...وقــال أبــو عبــد ﷲ الحافــظ شــيخ
القــروان تفقــه عــى أيب الحســن الفــايس وهــو اجــل
أصحابــه ،)10(”...أمــا عنــد دخولــه األندلــس فقــد تفقــه
عــى” ...أيب محمــد االصيــي وســمع مــن عبــد الــوارث
بــن ســفيان وســعيد بــن نــر والكبــار ،)11(”...أمــا يف
بغــداد فقــد أشــار إىل العلــوم التــي أخذهــا كــا نقــل
ابــن الجزري”...وقــرأ القــراآت ببغــداد وســمع مــن أيب
الفتــح بــن أيب الفــوارس وأخــذ األصــول عــن أيب بكــر
الباقالين ،)12(”...وأورد عدد املرات التي حج فيها من
غــر اضافــه إىل أخــذه أو ســاعه خــا ذلــك ،كــا يقــول
ابــن الجزري”...ثــم حــج مــرات ،)13(”..مشــرا يف ختــام
ذلــك إىل شــهرته العلميــة العاليــة وانتهــاء رئاســة العلــم
إليــه كــا يقــول ابــن الجــزري” ...وانتهــت إليــه رئاســة
العلــم بالقــروان ...مــات يف ثالــث عــر رمضــان ســنة
ثالثــن وأربعامئــة”(.)14

مكانة أبو عمران الفايس وأثرها الفقهي

يعــد الفقيــه أبــا عمــران الفــايس مــن ابــرز الشــخصيات
التــي كان لهــا أثرهــا يف بــاد املغــرب العــريب خــال
العرص الوســيط ،وكان لشــخصيته الفقهية اثر كبري يف
املجتمع املغريب أنذاك بكل صورها ،والسيام انه كان
حافظا للمذهب املاليك وإمام أهل املغرب من غري
منــازع لــه( ،)15إذ كان لــه قصــب الســبق يف التغيــرات
الفكريــة واملذهبيــة التــي حصلــت يف بــاد املغــرب
العــريب ،رغــم عــدم وجــود دراســات تســعى إىل تقديــم
دراســة مســتفيضة ومســتقلة عــن شــخصية هــذا الفقيــه
والســيام العلميــة والفقهيــة منهــا عــى وجــه الخصــوص
التــي كانــت أكــر جذبــا للباحثــن مــن اجــل بلورتهــا يف
شــكلها الســيايس والفقهــي والبحــث يف مكنوناتهــا

وفــق ســياقات وأهــداف دعتهــا إىل تشــكيل األســاس
التاريخــي لهــا يف ضــوء إطارهــا العــام والخــاص.
ورغــم عــدم وجــود مــادة تاريخيــة متكاملــة لبنــاء
اإلطار العام والخاص لهذا املوضوع الذي له أسبابه،
منها فقدان مؤلفات هذا الفقيه ،وما القته شــخصيته
مــن إهــال وتهميــش والســيام يف الجانــب الســيايس
عــى الرغــم مــن دوره الرئيــس يف هــذا الجانــب ،وعــدم
وجود مادة علمية واضحة املعامل تسد النقص الذي
حصل يف الروايات التي وردت عنه يف املصادر التي
يشــوبها نــوع مــن االرتبــاك وعــدم الدقــة يف إيضــاح
مامعــروف عنــه يف هــذا املجــال(.)16إذ كان أبــو عمــران
الفايس مؤلفا يشار له بالبنان إذ كانت له العديد من
املؤلفــات منهــا يف الحديــث إذ خــرج مــن عواليــه نحــو
مائــة ورقــه جمعهــا يف كتــاب «االمــايل»( ،)17ويف الفقــه
كتــاب «التعاليــق عــى املدونــة» إذ ترجــم فيــه لبعــض
رجــال زمانــه ومرافقهــم التاريخيــة( ،)18وكتــاب «الدالئــل
واألضــداد»( ،)19والنــوازل( ،)20ونســب إليــه كتــاب يف
الفتاوى عرف بـ «مســائل أيب عمران»( ،)21والفهرســة له
كتاب «الفهرست» أو برنامج األستاذة أفرده للحديث
عــن الشــيوخ الذيــن تلقــى العلــم عــى أيديهــم(.)22
مــع كل هــذا االا نــه مل تتطــرق إليهــا املصــادر
التاريخيــة بشــكل تفصيــي فــكان لذلــك أثــره عــى
كتاباتــه يف العلــوم الرشعيــة ألنــه يبــدو مــن خــال األثــر
السيايس للتاريخ يكمن خلفه تاريخ العقيدة واألصول
والفقــه( ،)23وغريهــا مــن العلــوم.
وكان ألبــو عمــران الفــايس عــدد كبــر مــن التالميــذ
كــا أشــارت بعــض املصــادر( ،)24مــن الذيــن كان لهــم
التفــاف حــول شــخصيته دافعهــم يف ذلــك فضــا عــن
العلــم الــذي يأخذونــه منــه تقليــده يف العلــم والهيئــة
لــذا كانــوا شــديدي الحــرص عــى اخــذ العلــم منــه ورغــم
ذلــك كان لديهــم نــوع مــن اإلهــال يف تدويــن أي يشء
عــن هــذا الفقيــه مــن خــال مؤلــف يضــم ســرته ومكانتــه
العلميــة ودوره يف التاريــخ اإلســامي عامــة والتاريــخ

املغريب خاصة ،ومن أشهر تالمذته عىل سبيل املثال
ال الحــر :عبــد ﷲ بــن رشــيق القرطبــي (ت419هــ)،
الــذي لــزم شــيخه أبــو عمــران الفــايس مــدة مــن الزمــن
وأعجــب بــه ومبواقفــه وخصــه بقصائــد طويلــة مــن شــعره
( ،)25والقاســم القنطــري األندلــي(.)26
ومل تكــن هنــاك دراســة واضحــة املعــامل إلبــراز
دور أيب عمــران الفــايس يف التاريــخ وإ بــراز معاملــه
السياســية والتاريخيــة ،إذ مل يــرد يف تلــك الدراســات
ســوى بعــض الخطــوط العامــة املحــددة وذات مفاهيــم
مختزلــه تدعــوا إىل التعجــب مــن تلــك املواقــف ومنهــا
البكــري الــذي أشــار بشــكل مبســط إىل دور أبــو عمــران
الفــايس يف قيــام دولــة املرابطــن رغــم دوره الكبــر
والفعــال يف ذلــك( ،)27وابــن أيب زرع الــذي همــش دور
أبو عمران الفايس الســيايس يف مدينة فأس( ،)28رغم
الــدور الــذي لعبــه أبــو عمــران الفــايس يف اإللحــاح عــى
الدولــة الرببريــة واســتقالل املغــرب وتأســيس أول دولــه
بربريــة مســتقلة عــن املــرق ( ،)29وابــن عســاكر الــذي
اختــزل الحديــث عنــه عندمــا أشــار بشــك مقتضــب عــن
دوره يف التصدي للمناوئني ودعم املذهب األشعري
يف بــاد ملغــرب( ،)29والســبيك الــذي اخــذ هــذا األمــر
اســتنكارا عــى ابــن عســاكر(.)30
وهنــاك وقفــة لبعــض العلــاء واملؤرخــن عنــد
شــخصية أيب عمــران الفــايس الفــذة مــن حيــث كونــه
فقيهــا وزعيــا شــعبيا التــف حولــه عــدد كبــر مــن النــاس
أبرزهــم تالمذتــه وأكابــر القــروان ،كــا يصــف ذلــك
الشــاطبي ذلــك قائــا” ...مــن أكابــر أهــل القــروان”(،)31
وابن تغري بردي الذي أشــار إىل التفاف أكابر العلامء
حولــه قا ئــا” ...ومــن كبــار العلــاء” ( ،)32ووصــف
علمــه وحفظــه الذهبــي قائــا” ...ومــن اعلــم النــاس
وأحفظهم”( ،)33وعياض الذي وصف رئاسته للدين يف
وقتــه قائــا” ...حــاز الذكــر ورئاســة الديــن يف وقتــه”(،)34
األمر الذي جعله أن تكون له من املؤهالت والصفات
التــي تكــون ذات تأثــر عــى العامــة ويتجهــون إليــه يف
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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الحــوادث(.)35

ثانيا :الرضورة السياسية عند الفقيه
أبو عمران الفايس

نظــرا للمكا نــة العلميــة التــي كان عليهــا الفقيــه أبــو
عمــران الفــايس كان هدفهــا األســاس طلــب العلــم
ا لــذي جعــل منــه شــخصية علميــه ذات مواصفــات
اتسمت باملوسوعية ملختلف املعارف ونتيجة لذلك
أسبغت عليه ألقاب ذات طابع علمي فعد املكرث(،)36
واإلمام( ،)37والعامل( ،)38والعالمة( ،)39واإلمام الكبري(،)40
واملقــرئ( ،)41واملحــدث( ،)42والحافــظ( ،)43ومل تقتــر
اهتامماته عىل تلك العلوم بل اتسعت لتشمل بعض
العلــوم التجريبيــة مثــل :الكيميــاء والفلــك(.)44
ورغم كل هذه العلوم والشهرة العلمية التي نالها
أبــو عمــران يف حياتــه ،إال إن للفقــه كان نصيبــا كبــرا مــن
اهتاممــه الــذي مثــل الدافــع الرئيــس الــذي وجهــه نحــو
السياسة ،ويعزو ذلك إىل لقبه”أبو عمران الفقيه”(،)45
وأصبح شيخ املذهب( ،)46وإمام املالكية يف زمانه(،)47
وأصبــح شــيخ فقهائهــا ( ،)48إذ كان قضــاة األمصــار
يســتفتونه يف كثــر مــن املســائل( ،)49لــذا تكونــت لديــه
مــن جــراء ذلــك ملكــة فقهيــة نقديــة امتــازت بالحياديــة
واملوضوعيــة وذلــك مــن خــال آرائــه التــي قدمهــا عــى
كتب اإلمام ابن عبد الرب القرطبي (463هـ) التي اثنى
عليها( ،)50وكذلك دفعه فضوله العلمي واملعريف إىل
اإلشــارة إىل اقتبــاس الفقيــه األندلــي محمــد بــن عبــد
ﷲ الــراط (ت341هــ) مؤلفاتــه مــن مؤلفــات الفقيــه
الحنفــي ابــن قــادم القــروي(.)51
ومــا تقــدم مــن معلومــات عــن أيب عمــران الفــايس
العلميــة وموســوعيته إىل القــول الرا جــح بــأن عقلــه
الفقهــي يقــوم عــى أســاس ربــط أو إيجــاد نــوع مــن
العالقــة التــي تربطــه بالسياســة يف ضــوء محــددات
لهــا أثرهــا يف الكشــف عــن عالقــة الفقيــه بالســلطان
التــي ســتكون األســاس ا لــذي يعتمــد عليــه الفقيــه
34

يسافلا نارمع يبأ هيقفلا دنع ةيسايسلا تالوحتلا رثارثارثا

املاليك يف الخوض باملجاالت السياسية ،إال إن هذا
السياق مل يكن من اهتاممات أبو عمران الفايس كونه
فقيها وجه اهتاممه باملســألة السياســية ،والســيام يف
مجــال التداخــل بالنســبة ألبــو عمــران الفــايس بــن الفكر
األشــعري الــذي لعــب يف التأثــر فيــه اإلمــام الباقــاين
أســتاذه الــذي لعــب دورا كبــرا باعتبــاره رأس االشــعرية
وشــيخ املالكيــة يف املــرق األمــر الــذي جعــل تالميــذ
املغاربــة يرحلــوا إليــه لطلــب العلــم والســيام الفقــه
فاندمج عندهم مذهبه الفقهي مبنهجه األشــعري(،)52
رغم انه مل تحدد املصادر الوقت الذي اعتنق فيه أبو
عمران الفايس املذهب األشعري( ،)53عىل الرغم من
انه نبغ من مدينة فأس التي عرفت االشــعريه( ،)54وتأثر
بفكــر أســتاذه االصيــي (ت392هــ) يف األندلــس(،)55
والــذي كان لــه دور كبــر يف توجيــه أبــو عمــران الفــايس
إىل بغــداد التــي أقــام بهــا ســنوات عــده(.)56
وزادت صلــة أيب عمــران الفــايس باالشــعرية
عندمــا انتقــل إىل القــروان التــي تتلمــذ فيهــا عــى
يــد أســتاذه الحســن القابــي( ،)57وتلقــى العلــم أيضــا
عــى يــد الهــروي الــذي كان عــى مذهــب اإلمــام مالــك
واألشــعري( ،)58ونضــج املذهــب والفكــر األشــعري عنــد
اإلمام أبو عمران الفايس عندما كان يف العراق وتتلمذ
عــى يــد الباقــاين( ،)59ا لــذي أصبــح مرجعــا لطلبــة
املغاربــة يف كل املســائل والنــوازل( ،)60لــذا كان مــن
الطبيعي أن يتأثر أبو عمران الفايس بأ ستاذه الباقالين
تأثرا عميقا وهو مااعرتف به أبو عمران الفايس كام نقل
عيــاض” ســيف أهــل الســنة يف زمانــه ،وإمــام متكلمــي
أهــل الحــق ...رحلــت إىل بغــداد وكنــت قــد تفقهــت
باملغــرب واألندلــس عنــد أيب الحســن القابــي ،وابــن
محمد االصييل ،وكانا عاملني باألصول ،فلام حرضت
مجلــس القــايض أبــو بكــر ورأيــت كالمــه يف األصــول
والفقــه ،واملؤلــف واملخالــف ،حــرت نفــي وقلــت:
ألعلــم مــن العلــم شــيئا ،ورجعــت عنــده كاملبتدئ”(.)61
وهــذا األمــر لــه مشــاركة يف االتجــاه الســيايس

للفقيــه أبــو عمــران الفــايس تتلمــذه عــى مشــايخ(،)62
كان لهم قصب السبق يف السياسة منهم عىل سبيل
املثال :القايض االصييل باألندلس( ،)63والقابيس(،)64
الــذي تأثــر بــه أبــو عمــران تأثــرا كبــرا حتــى انــه نســب إليــه
وكان يلقــب “بــايب عمــران القابــي”( ،)65وغريهــم.
وكان لــردد أبــو عمــران الفــايس عــى بغــداد انــه قــد
حــر مجالــس الفقيــه األشــعري املــاوردي (450هــ)،
وانــه اطلــع عــى مؤلفاتــه ذات العمــق الســيايس التــي
تحالــف فيهــا الديــن والقــوة واملــال مــن ا جــل إقامــة
ألدولــه(.)66
وكان لهــذا األمــر اثــر بالــغ عنــد أبــو عمــران الفــايس
عندمــا اراد تطبيقــا يف املغــرب منطلقــا مــن جملــة أراء
كان لهــا أثرهــا يف مــد فكــر أبــو عمــران الفــايس وصقــل
شــخصيته العلميــة والدينيــة ،التــي كان لهــا محدداتهــا
إىل الوحدة السياسية تحت راية اإلسالم الرشعية عىل
مذهب املاليك والسيام انه رحل يف العامل اإلسالمي
يف املغــرب إىل األندلــس إىل مــر إىل الحجــاز إىل
العــراق( ،)67وكان لديــه نــوع مــن الرفــض واالســتنكار عــى
الواقع الذي كان ينظر إليه نظرة الناقد الحاد( .)68الذي
اســتاء مــن مظاهــر عــده كونــت لديــه الرفــض والنقمــة
عليهــا والرغبــة يف تغيريهــا ،كــا يقــول عنــه الدبــاغ”...
انــه كان ذا هيبــة ووقــار وســكينه ،قليــل الضحــك ،يعلــوه
الهــم ألحــوال أمتــه لدرجــة انــه مــارؤي ضاحــكا االمــرة
واحــدة”(.)69

ثالثا :دوره السيايس يف اإلحداث

كان لإلحــداث السياســية التــي مــرت بهــا بــاد املغــرب
العريب اثر كبري يف بلورة االتجاه السيايس عند الفقيه
أيب عمــران الفــايس يف مدينــة فــأس خــال الثلــث
األخــر مــن القــرن الرابــع الهجــري ومــا تركــه مــن الفــراغ
الســيايس نتيجــة ســقوط دولــة االدارســه وماجــره مــن
الرصاعــات والخالفــات التــي أدت إىل انفــراد الزناتيــون
(460-380هــ) بالحكــم وماجــره عــى مدينــة فــأس مــن

الغــن واالضطرابــات( ،)70التــي جعلــت البــاد مرسحــا
للفــوىض مــن نهــب وخطــف ورسقــه ( ،)71ومــا القــاه
الشــعب مــن ظلــم وعــدوان عــى أيــدي الحــكام( ،)72كــا
أشــار ابــن أيب زرع إىل ذلــك قائــا” ...كانــوا يأخــذون
أمــوال التجــار ،فــا يقــدر احــد أن يصدهــم عــن ذلــك وال
يتجــرأ أن يكلمهــم فيــه ،ومــن مل يوافقهــم يف يشء مــن
ذلــك أوصدهــم عنــه قتلــوه ،)73(”...لذلــك كان طبيعيــا
نتيجــة تلــك اإلحــداث الجســام التــي متــر بهــا البــاد إن
يكن لها مؤثراتها عىل الفقيه أيب عمران الفايس ومنها
موقفــه الســيايس تجــاه تلــك اإلحــداث ،كــا يقــول ابــن
األحمــر كــا نقــل لنــا صاحــب نبــذ تاريخيــه قائــا “...
كان يأمــر باملعــروف وينهــي عــن املنكــر ،وبســبب ذلــك
أخرجــه مــن فــأس الطغــاة مــن أهلهــا العاملــن عليهــا
ملغــراوة فاســتقر بالقــروان”(.)74
ومل تــر املصــادر إىل الحقبــة الزمنيــة ملوقفــه
الســيايس الــذي تكــون لديــه مــن خــال رحالتــه إىل
املــرق ملتزمــا مبوقفــه األمــر باملعــروف والنهــي عــن
املنكــر( ،)75وهــي دعــوه تبناهــا أبــو عمــران الفايس نتيجة
عنــف الحالــة السياســية التــي كانــت عليهــا البــاد مــن
اجــل التصــدي لظلــم حــكام زناتــه ،ومــا تبعــه مــن أحــداث
كان لها األثر يف تأسيس دولة املرابطني فيام بعد(،)76
األمــر الــذي يــؤدي إىل التخــي عــن املفهــوم الــذي كان
متمسكا به أبو عمران الفايس الذي يقوم عىل أساس
النهــي عــن اجتــاع أهــل الزهــد والعبــادة الذيــن كانــوا
يجتمعــون بــن قــراءة القــران وحكايــة قصــص الصالحــن
وإنشــاد الشــعر( ،)77ويشــر ابــن األحمــر إن الذيــن تولــوا
طرد أيب عمران الفايس من فأس هم عاملها ووجهائها
وليــس أهاليهــا لنهيــه عــن املنكــر وأمــره باملعــروف كــا
يقــول الفــايس” ...لنهيــه لهــم عــا تولــوا مهمــة طــرد أيب
عمــران مــن فــأس هــم عاملهــا ومــا أحدثــوه مــن البــدع
واملظــامل واملغــارم ،وأخذهــم أمــوال النــاس بغــر حــق،
وأعانــوا عــى ذلــك والة أمرهــم مــن بنــي أيب العافيــة
املكناســيني ومغــراوة وبنــي يفــرن ...ولذلــك نهاهــم أبــو
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6

35

عمــران فأخرجــوه بســبب ذلــك واســتقر بالقــروان”(،)78
وهنالــك رأي آخــر يذهــب إىل إن عمليــة طــرده مــن
مدينــة فــأس متــت مبباركــة مناوئيــه مــن فقهــاء الســلطة
مــن املالكيــة املحافظــن الذيــن اســتندوا يف ذلــك
إىل موقفهم يف اتهام أيب عمران الفايس يف عقيدته
نتيجــة اشــتغاله بعلــم الــكالم وتبنيــه للفكــر األشــعري
الــذي كان للاملكيــة مواقــف منهــا( ،)79والســيام إن أبــا
عمران الفايس قد مثل مدرسة التجديد التي دخلت
يف رصاع مع مدرسة التقليد وذلك من خالل اشتغاله
بعلم العقليات( ،)80والسيام الكيمياء والتنجيم( ،)81وما
ســجلته املصــادر مــن مســاجالت ومناظــرات دارت بــن
أيب عمــران وأقطــاب الفكــر التقليــدي( ،)82ومــا جــر ه مــن
خالفــات بينــه وبــن بعضهــم كــا يقــول عياض”خــاف
ونــزاع ومراجعــه”( ،)83بلــغ ذلــك مــن قيــام شــيوخ تلــك
املدرســة مــن منــع تالميذهــم مــن حضــور دروس أيب
عمــران الفــايس والنقــل عنــه كــا يشــر عيــاض ووصــول
األمــر إىل حــد التحريــم( )84وهــو األمــر الــذي اقــره الفقهــاء
ومــن ضمنهــا كتــب أيب عمــران الفــايس( ،)85ولــذا مل
يكــن اختيــار أيب عمــران الفــايس للقــروان بعــد خروجــه
مــن فــأس وفــق خطــه مدروســة إلكــال مســرته ضــد
الظلــم والجــور واالعتــداء ضــد األمــر باديــس بــن زيــري
(406-386هــ) ،الــذي أمــر بإرســال قــوة عســكرية إىل
املهديــة ملعاقبــة أهلهــا ،األمــر الــذي اســتدعى الشــيخ
القابــي اتخــاذ موقــف ضــد هــذا األمــر بإرســال أيب
عمران الفايس الذي كان من”اجل أصحابه”( ،)86واكرب
تالمذتــه( ،)87ومعــه مجموعــه مــن تالمذتــه الذيــن التفــوا
حولــه لحاميتــه مــن بطــش األمــر الزيــري ،وحملهم رســالة
ذات طابــع عنيــف وأمرهــم بقراءتهــا عــى منــر املســجد
الجامــع بالقــروان األمــر الــذي دفــع أبــو عمــران ومــن معــه
فقرئــت الرســالة مــع مابهــا مــن العنــف وكان لهــا أثرهــا
األمــر الــذي دفــع الســلطة إىل احتــواء املوقــف خشــية
مــن تداعيــات املوقــف الــذي يقــود إىل ثــورة يقودهــا
القا بــي وتالمذ تــه ومنهــم أبــو عمــران الفــايس (،)88
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وكذلــك األحــداث التــي جــرت وأدت إىل مشــاركة
أيب عمــران الفــايس يف اإلحــداث التــي حصلــت يف
أواخــر القــرن الرابــع الهجــري وبدايــة القــرن الخامــس
الهجــري هدفهــا مواجهــة الفاطميــن والعمــل عــى
تطويــق دولتهــم مــن الــرق والغــرب مــن خــال إقامــة
كيان سيايس سني يوحد مناطق الغرب اإلسالمي(.)89
وقــد تبنــى تلــك القامئــة عــى أســاس التطويــق
للفاطميــن مــن كل املنا حــي السيا ســية والفكر يــة
واالجتامعيــة وغريهــا مبــا يف ذلــك تأليــف الكتــب يف
الــرد عليهــم وغريهــا( ،)90ولذلــك انــرى لقيــادة هــذه
املهمــة الفكريــة أبــو عمــران الفــايس مبباركــة شــيخه
الباقــاين ،ولذلــك لعلــو همتــه املعرفيــة والذهنيــة
وســعة اطالعــه وحجتــه( ،)91والســيام إن الباقــاين كان
شــديد اإلعجــاب بــه(.)92
ومــن اجــل تنفيــذ مرشوعــه الســيايس ،اســتنتج أبــو
عمــران بــان هنــاك مجموعــة مــن الخطــوات التــي يجــب
اتخاذها منها االلتزام بربنامج تربوي من اجل خلق جيل
مثقف له إدراك يف تلك املفاهيم التي تقوم بالتغيري
السيايس وتنفذ مرشوعه يف هذا الخصوص لذا أشار
إىل رضورة تعليم األبناء( ،)93وعمل عىل استقطاب اكرب
عــدد مــن التالميــذ إىل مجالســه العلميــة التــي كانــت
تختــص يف كافــة املعــارف العلميــة بــدءا مــن القــران
والحديــث وغريهــا مــن العلــوم( ،)94وكان يقصــده الطلبــة
لطلــب العلــم إىل بيتــه مــن اجــل الســاع واملذاكــرة(.)95
ومــن اجــل دعــم مرشوعــه الســيايس واســتقطاب
اكــر عــدد مــن املؤيديــن لــه ،أدرك أهميــة الوقــوف
إىل جانــب النــاس ومســاعدتهم يف حــل قضاياهــم
والرتفــع عــن كل الخالفــات مبــا فيهــا الفقهيــة ،والعمــل
عــى الوحــدة بــكل مبادئهــا مــن اجــل املصلحــة العامــة
للبــاد وتجنــب املجابهــات القويــة التــي أخــذت حيــزا
مــن وقتــه( ،)96وهــذا يــدل عــى تركيــزه يف تدريــس الفقــه
والحديــث ملــا لهــا مــن دور يف التأثــر الســيايس
عــى النــاس( ،)97وذلــك مــن خــال نبــذ الفرقــة والعمــل

عــى وحــدة البــاد واألمــة وســيادة روح األخــوة والرتاحــم
والتعاطــف بينهــم( ،)98والحــث عــى رفــض الخالفــات
والسيام الدينية منها( ،)99حتى اشتهر عنه انه اليتحدث
باألمــور التــي ال تقبلهــا عقــول العامــة(.)100
ومــن اجــل دعــم مرشوعــه اإلصالحــي ،أدرك أبــو
عمــران الفــايس إىل رضورة كســب الســلطة الزيريــي
ورمبــا كان اتجاهــه هــذا بتنبيــه مــن الســلطة الحاكمــة
يف بغداد والسيام ادراكة إن مواالة الزيرين للفاطميني
كانت شكلية تعتمد عىل بعض املظاهر الصورية(،)101
وباملقابل مل يكن لدى الزيرين من دوافع يف مناهضة
رجال أيب عمران الفايس()102الذين عملوا عىل أكرامهم
( ،)103واالعتــاد عليهــم كبديــل رشعــي( ،)104ورفعهــم
الحــر جزئيــا املســلط عــى فقهــاء املالكيــة(.)105
وان هنــاك نوعــا مــن العالقــة بــدت مالمحهــا بــن
الفقيــه أيب عمــران الفــايس واألمــر املعــز بــن باديــس
أساســها املصالــح بــن الطرفــن الســلطوي والدينــي
واستئنا ســه أليب عمــران الســيام إن املعــز نشــأ يف
أحضــان املالكيــة( ،)106وحضــور أيب عمــران يف مجلــس
املعــز الــذي كان يســتفتيه ويستشــره بشــكل خــاص
يف املسائل الرشعية والسياسية وغريها( ،)107وكذلك
انتــداب األمــر ألزيــري أليب عمــران الفــايس لإلجابــة عــن
مائة سؤال من فنون العلم وجهها احد علامء األندلس
لعلــاء القــروان ،أجــاب عليهــا الفقيــه برباعــة دعــت
الفقيــه األندلــي إىل صياغــة قصيــده شــعرية ميــدح
فيهــا علــاء القــروان وحــكام إفريقيــه( ،)108ومــن تلــك
األسئلة إجابة الفقيه عن السؤال السيايس الهام الذي
يتعلــق بالدولــة الفاطميــة وموقــف أيب عمــران الفــايس
منهــم إذ كان يســمي عاصمتهــم باملهديــة( ،)109تأيــدا
منــه لفتــوى علــاء القــروان بهــذا الخصــوص( ،)110ومــن
خــال الرتكيــز عــى بعــض الفتــاوى أليب عمــران الفايس
مــن ا جــل تحقيــق مكســب ســيايس هــي اســتقطاب
األمــر ألزيــري إىل جانــب معســكره وتبلــور هــذا يف
اختيــار بعــض فتــاوى أيب عمــران لجانــب الســلطة ومنهــا

جــواز فــرض املكــوس عــى الرعيــة( ،)111وكراهــة التهــرب
منها( ،)112وطاعة الحاكم( ،)113وغريها من الفتاوى(.)114

ثالثا :تداعيات األحداث السياسية عند
الفقيه أيب عمران الفايس

نتيجــة إلحاطــة أيب عمــران الفــايس بإحــداث عــره
وإدراكــه ملجمــل قضايــاه السياســية ومــا ترتــب عليهــا
من حركة تاريخية كان محركها األسايس تلك األحداث
التي كان لها دورها الفعال يف املزج بني التيار الديني
والســيايس الــذي تبلــور يف فكــره وأخرجــه مــن مكنوناتــه
عىل شكلها الذي كان له محركه األسايس يف التاريخ
مــن خــال تقديــم النصيحــة لألمــر الزيــري مــن مغبــة
الشــقاق واالرتفــاع عــن املســاملة( ،)115وكذلــك مكانتــه
عنــد األمــر الزيــري املعــز بــن باديــس ودوره الفاعــل يف
تهيئــة املعــز ابــن باديــس ألحــداث لقطيعــة الكــرى مــع
الفاطميني والدعوة للخالفة العباسية( ،)116رغم وجود
العقبــات التــي واجهــت هــذا األمــر وأقنعــت أبــا عمــران
الفــايس بعــدم قــدرة الســلطة عــى تبنــي مرشوعــه
الســيايس القائم عىل أســاس إقامة دولة قوية موحدة
قــادرة عــى مل شــتات الغــرب اإلســامي( ،)117وعجــز
األمــر ألزيــري عــن القيــام مبرشوعــه هــذا( ،)118األمــر
الــذي دفــع أبــو عمــران الفــايس إىل تغيــر اتجاهــه مــن
اجــل وضــع الخطــوط العامــة لقيــام دولــة املرابطــن مــن
خــال لقائــه باألمــر ألجــدايل يحيــى بــن إبراهيــم الــذي
التقى به لدى عودته من القريوان راجعا من الحج(.)119
مــن خــال االلتــزام باملبــادئ أو األســس التــي حددهــا
املاوردي لقيام الدول وهي الدعوة الدينية والعصبية
والــروة ،كــا يقول”فأمــا تأســيس امللــك فيكــون يف
تثبيــت أوائــل ومباديــه ،وإرســاء ومبانيــه ،وتنقســم إىل
ثالثــة أقســام :تأســيس ديــن ،وتأســيس قــوة ،وتأســيس
مــال”( ،)120وهــذا مــاكان يطمــح لــه يف تأســيس دولــة
كربى تسيطر عىل بالد املغرب مستندا يف ذلك إىل
عصبيــة صنهاجــة يف ظــل دعــوة دينيــة ومــن هنــا تكمــن
جملة كرياال
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أهميــة إلحــاح األمــر ألجــدايل عــى أيب عمــران يف أن
يرســل معــه مــن يثــق يف علمــه ودينــه ويعلمهــم األحــكام
الرشعيــة( ،)121ودعوتهــم إىل الكتــاب والســنة النبويــة
وتعليمهــم رشائــع اإلســام( ،)122وهــذا دليــل عــى أهميــة
البعــد الدينــي يف تأســيس الدولــة.
وكذلــك نجــد إن أبــا عمــران الفــايس ذاع صيتــه يف
الغــرب اإلســامي الســيام يف صحــراء امللثمــن وظهــر
دوره كرجــل أصالحــي واجــه الظلــم والفســاد الــذي شــاع
يف مضــارب صنهاجــة كونــه اشــتهر ذكــره وانتــر علمــه
( ،)123وهنــا أدرك أبــو عمــران الفــايس البــد مــن التحــام
العصبيــة والــروة يف نجــاح مرشوعــه هــذا يف إقامــة
دولــة ســنيه مالكيــة يف هــذه املنطقــة ذات القبائــل
الكثــرة( ،)124وكذلــك حثــه عــى قتــال برغواطــه وزناتــه
بعــد أن اجتمــع معــه عــى األمــر باملعــروف والنهــي عــن
املنكــر( ،)125وهنــا تكمــن عبقريــة أيب عمــران الفــايس يف
اختيار الشخص األقرب إىل حقل التغيري يف كونه ملم
بــكل الظــروف وهــو تلميــذه وجــاج اللمطــي( .)126الــذي
أرســله إىل بــاد الســوس ومعــه رســالة إىل عبــد ﷲ بــن
ياســن الــذي كان أهــا لهــذا االختيــار الــذي نحــج فيــه

يف بلــورة فكــر أيب عمــران الفــايس يف تأســيس دولــة
املرابطــن(.)127

الخالصة

ومــا تقــدم نخلــص بــان هنــاك عوامــل عــده ســاعدت
يف الكشــف عــن شــخصية الفقيــه أيب عمــران الفــايس
وذلــك مــن خــال بلــورة بعــض اآلراء التــي تعاملــت معــه
كشــخصية دينية سياســية ربطت بني هذين املحورين
وســاعدتها يف ذلــك عوامــل عــده منهــا موســوعيته
العلميــة وأفــكاره التــي وظفهــا يف ســبيل فتــح آفــاق
سياســية لتكويــن اإلطــار األســايس لبنــاء الدولــة يف ظــل
الظــروف التــي كانــت متــر بهــا البــاد مــن تدهــور يف كل
حاالتهــا لــذا عــد زعيــا شــعبيا فضــا عــن كونــه فقيهــا
وتبنــى الفكــر األشــعري وكان دعاتــه يف مبادئــه طلبتــه
الذيــن كانــوا مالزمــن لــه يف كل الظــروف التــي كانــت
تواجهه ،لذا كان جل اهتاممه إقامة دولة سنية مالكية
تجمع شتات الغرب اإلسالمي الذي يكمن يف تأسيس
دولــة املرابطــن التــي كان مــن الواجــب عــى فقهائهــا
وحكامهــا االلتــزام بتعاليــم الفقيــه أيب عمــران الفــايس.
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يسافلا نارمع يبأ هيقفلا دنع ةيسايسلا تالوحتلا رثارثارثا

1962م ،صــص 72-65؛كنــون :عبــد ﷲ ،أبــو عمــران الفــايس،

1616البكري :أبو عبد ﷲ بن عبد العزيز (ت478هـ) ،املغرب يف
ذكر بالد افريقية واملغرب( ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي)،

ص64؛ ألحميــدي :محمــد بــن أيب نــر (ت448هــ) ،جــذوة

املقتبس يف تاريخ علامء األندلس ،تحقيق إبراهيم االبياري،

1996م) ،ص422؛ابــن أيب دينــار الرعينــي :أبــو عبــد ﷲ

القايض موىس ،ترتيب املدارك وتقريب املســالك ملعرفة

الخليل ،تحقيق زكريا عمريات( ،بريوت ،دار الكتب العلمية،

(بــروت ،دار الكتــب اللبنــاين1989 ،م) ،ص538؛عيــاض:
أعــام مذهــب مالــك ،تحقيــق ســامل هاشــم( ،بــروت ،دار
الكتــب العلميــة1998 ،م)280/2 ،؛ياقــوت الحمــوي :عبــد
ﷲ بن احمد الرومي البغدادي (ت626هـ) ،معجم البلدان،

محمــد بــن أيب القا ســم ،موا هــب الجليــل لــرح مختــر

2003م).624/8 ،544 ،526/2 ،

1818ابــن فرحــون :تبــره اإلحــكام يف أصــول االقضيــه ومناهــج
اإلحــكام ( ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1301 ،هــ)،

(بــروت ،دار صــادر)207/4 ،؛ابــن األثــر :عــز الديــن أبــو

23/2؛الونرشيــي :احمــد بــن يحيــى يــن محمــد بــن عبــد

التاريــخ ،تحقيــق عبــد ﷲ القــايض( ،بــروت ،دار الكتــب

املعــرب والجامــع املغــرب عــن فتــأوي أهــل إفريقيــه واألندلــس

الحســن عــى بــن محمــد الجــزري (ت630هــ) ،الكامــل يف
العلميــة1995 ،هــ)329-328/8 ،؛ابــن أيب زرع :أبــو الحســن

عــى الفــايس (ت677هــ) ،األنيــس املطــرب بــروض القرطــاس
يف أخبــار ملــوك املغــرب وتاريــخ مدينــة فــأس( ،الربــاط ،دار
املنصور للطباعة والنرش1972 ،م) ،ص122؛الحمريي :عبد
املنعم البتي (تويف حوايل 710هـ) ،الروض املعطار يف خرب
األقطار ،تحقيق د.إحسان عباس ،ط( 2بريوت ،مؤسسة نارص

للثقافــة1980 ،هــ) ،ص435؛ابــن عــذارى :أبــو العبــاس احمــد

بن محمد املراكيش (تويف بعد 712هـ) ،البيان املغرب يف
أخبار األندلس واملغرب ،تحقيق ومراجعة د.أحسان عباس،

ط( 3بــروت ،دار الثقافــة2982 ،م)7/4 ،؛الذهبــي :شــمس
الديــن احمــد بــن عثــان بــن قاميــاز (ت748هــ) ،ســر أعــام

النبالء ،تحقيق شعيب االرناؤوط ومحمد نعيم العرقسويس،

ط( 9بــروت ،مؤسســة الرســالة1412 ،هــ)545/7 ،؛ ابــن
الخطيــب :لســان الد يــن أبــو عبــد ﷲ محمــد التلمســاين

(ت776هــ) ،اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة ،تحقيــق يوســف عــى
الطويــل ،ط( 1بــروت ،دار الكتــب العلميــة2003 ،م) ،ابــن
خلــدون :عبــد الرحمــن بــن أيب زيــد الحرضمــي (ت808هــ)،

العــر وديــوان املبتــدأ والخــر يف أيــام العــرب والعجــم والرببــر

ومن عارصهم من ذوي الســلطان األكرب( ،بريوت ،دار القلم،
1984م)182/6 ،؛ابــن تغــري بــردي :أبــو املحاســن يوســف

بــن الجــال االتابــي (ت874هــ) ،النجــوم الزاهــرة يف ملــوك
مرص والقاهرة( ،القاهرة ،املؤسسة املرصية ألعامه للتأليف

والرتجمة والطباعة والنرش)77/5 ،؛مجهول :الحلل املوشــية
يف ذكر اإلخبار املراكشية ،تحقيق د.سهيل زكار وعبد القادر

زمامــه( ،الــدار البيضــاء ،دار الرشــاد ألحديثــه1979 ،م) ،ص.19

الواحــد بــن عــى التلمســاين املالــي (ت914هــ) ،املعيــار

واملغرب ،تحقيق مجموعة من الفقهاء بإرشاف محمد حجي

(بــروت ،دار الغــرب اإلســامي1981 ،م).144/10 ،

1919الرعيني :م.ن.330/7 ،
2020م.ن.330/7 ،174/1 ،

2121الكتــاين :محمــد بــن عبــد الحــي بــن عبــد الكبــر بــن الحســن
أيب املــكارم ،فهــرس الفهــارس واإلثبــات ومعجــم املعا جــم

واملشــيخات واملسلســات ،ط ( 2بــروت ،دار الغــرب
اإلســامي1982 ،م)159/1 ،؛ابــن ســوده :عبــد الســام،
دليل مؤرخي املغرب( ،بريوت ،دار الفكر للطباعة1997 ،م)،

ص.208

2222ياســن :عبــد الجــواد ،الســلطة يف اإلســام( ،الــدار البيضــاء،
املركــز الثقــايف العــريب1988 ،م) ،ص .192

2323الذهبي :م.ن.546/17 ،

2424ابــن اآلبــار :أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن عبــد ﷲ (ت658هــ)،
التكملة لكتاب الصلة ،تحقيق عبد السالم الهراس( ،بريوت،
دار الفكــر للطباعــة1995 ،م).239/2 ،

2525م.ن.15/2 ،

2626املغرب يف ذكر بالد املغرب ،صص .174-164
2727األنيس املطرب ،صص.122 ،14

2828مجهول :مفاخر الرببر ،دراسة وتحقيق عبد القادر بوبايه ،ط1
(الرباط ،دار أيب رقراق للطباعة والنرش2005 ،هـ) ،ص .165

2929ابن عساكر :أبو القاسم (ت ،)571تبني كذب املفرتي فيام
نســب إىل اإلمــام أيب الحســن األشــعري( ،دمشــق ،التوفيــق،

1347ه) ،ص.112

1717ألحميــدي :م.ن ،ص480؛ابــن فرحــون :برهــان الديــن إبراهيــم

3030ألســبيك :تــاج الديــن عبــد الوهــاب (ت771هــ) ،طبقــات

تحقيــق مأ جــون الحيــان ( ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة،

الفتــاح الحلــو (القاهــرة ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة).372/3 ،

بن عيل (ت799هـ) ،الديباج املذهب يف أعيان املذهب،

الشــافعية الكــرى ،تحقيــق محمــد محمــود الطناحــي وعبــد
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3131الشــاطبي :أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مــوىس بــن محمــد اللخمــي
ثــم الغرناطــي (ت790هــ) ،فتــاوى اإلمــام ألشــاطبي ،حققهــا

وقــدم لهــا محمــد أبــو األجفــان ،ط( 2تونــس1985 ،م) ،ص.210

3232النجوم الزاهرة.30/5 ،

3333سري النبالء.546/17 ،

3434ترتيب املدارك.279/2 ،

3535م.ن279/2 ،؛ الدباغ :عبد الوهاب خليل ،الفتنة األندلســية
(422-3399هـ)/مقدمة يف ظهور دويالت ملوك الطوائف،
ط( 1دار الهالل للطباعة والنرش والتوزيع ،د.ت).168/3 ،

3636ألحميدي :م.ن ،ص.538
3737عياض :م.ن.281/2.

3838الدباغ :م.ن.160-159/3 ،

5454ابــن رشــد :أبــو الوليــد محمــد بــن احمــد (595هــ) ،الفتــاوى،
تحقيــق املختــار بــن طاهــر التليــي (دار الغــرب اإلســامي،
1987م).944 ،943/2 ،

5555عياض ،م.ن.243/2 ،
5656م.ن.242/2 ،
5757م.ن.

5858الذهبي :السري.557/17 ،
5959ابن عساكر :م.ن ،ص.217

6060التهامــي :إبراهيــم ،االشــعريه يف املغــرب وموقــف العلــاء
منهــا ،ط( 1الجزائــر ،دار قرطبــة للنــر والتوزيــع2006 ،،م)،
صــص .14-13

6161عياض :م.ن.204/2 ،

3939الذهبــي :املعــن يف طبقــات املحدثــن ،تحقيــق هــام عبــد

6262م.ن.280/2 ،

4040الذهبي :السري.545/17 ،

6464م.ن.226/2 ،

الرحيــم ســعيد( ،عــان ،دار الفرقــان1494 ،هــ).134/1 ،

4141ابن تغري بردي :م .ن.30/5 ،

4242أملحــاريب :ابــن عطيــة ،الفهــرس ،تحقيــق محمــد أبــو األجفــان
ومحمد الزاهي ،ط( 2بريوت ،دار الغرب اإلسالمي1982 ،م)،
صص.75-65

4343عياض :م.ن.281/2 ،

4444ابــن األزرق :محمــد بــن عــي بــن محمــد األزرق ،أبــو عبــد ﷲ
شــمس الغرناطــي (ت896هــ) ،بدائــع الســلك يف طبائــع

امللك ،تحقيق عىل سامي النشار( ،العراق ،وزارة األعالم)،
ص.151

4545م.ن.

6363م.ن.245/2 ،
6565م .ن.361 ،276/2 ،

6666املــاوردي :اإلمــام أبــو الحســن (ت450هــ) ،تســهيل النظــر
وتعجيــل الظفــر يف أخــاق امللــك وسياســة امللــك ،تحقيــق
محي الدين هالل الرسحان( ،بريوت ،دار النهضة1981 ،م)،

ص.153

6767عياض :م.ن.280/2 ،

6868الدباغ :م.ن.163-160/3 ،
6969م.ن.

7070ابن عذاري :م.ن.252-231/1 ،
7171م.ن.338/1 ،

4646ابن خلدون :م.ن.243/6 ،

7272مجهول :م.ن ،ص.42

4848ابن فرحون :م.ن ،ص.101

7474م.ن ،ص.44

4747عياض :م.ن.280/2 ،
4949عياض :م.ن.318/2 ،

5050ابن عطية :م.ن ،ص.83
5151عياض :م.ن.120/2 ،

5252عياض :م.ن.280 ،228 ،204/3 ،

5353أحنا نــه :يوســف ،تطــور املذ هــب األشــعري يف املغــرب
اإلســامي( ،الربــاط ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية،
2003م) ،صــص .65-62
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7373م.ن ،ص .100

7575زغلــول :ســعد ،تار يــخ املغــرب العــريب( ،االســكندريه،
املعــارف).160 /4 ،

7676الرعيني :م.ن.280 ،164 ،330/7 ،569/5 ،

7777كنون :عبد ﷲ ،النبوغ املغريب يف األدب العريب( ،بريوت،
1975م) ،ص.53 ،52

7878الفــايس :محمــد ،عبــد ﷲ بــن يا ســن وانتشــار اإلســام
بإفريقيــا ،املجلــة اإلســامية ،العــدد ،1982 ،ص.29

7979الذهبي :السري.557/17 ،

10106الذهبي :العرب يف خرب من غرب ،تحقيق الدكتور صالح الدين

8181ابن األزرق :م.ن ،ص.151

10107الدباغ :م.ن.1616/3 ،

8080م.ن.545/17 ،

8282عياض :م.ن.283/2 ،

8383م.ن.
8484م.ن.
8585م.ن.

8686ابن تغري بردي :م .ن.30/5 ،
8787الذهبي :السري.545/17 ،
8888عياض :م.ن.226/2 ،

8989م.ن.

9090الذهبي :السري.27/15 ،
9191عياض :م.ن.281/2 ،

9292الشوشــاوي :حســن بــن عــى الرجراجــي (تــويف يف أواســط
القــرن الرابــع الهجــري) ،الفوائــد الجميلــة عــى اآليــات الجليلــة،
تحقيــق إدريــس عــزوزي( ،الربــاط ،وزارة األوقــاف1989 ،م)،
صــص .292-291

9393م.ن.

9494الذهبي :السري.545/17 ،
9595الدباغ :م .ن.160/3 ،
9696عياض :م.ن.283/2 ،

9797ابن الجزري :م.ن.282/2 ،

9898ابــن الــرزيل :اإلمــام أيب العبــاس احمــد بــن عبــد الرحمــن
الزليطنــي (ت898هــ) ،املســائل املخترصة/جامــع مســائل

اإلحــكام ملــا نــزل مــن القضا يــا باملفتــن والحكام/فتــاوى
الــرزيل ،تحقيــق الدكتــور محمــد حبيــب (2008م)-321/3 ،

.322

9999عياض :م.ن.281/ 2 ،

10100ابــن عســاكر :تاريــخ مدينــة دمشــق ،تحقيــق محــب الديــن
العمــري( ،بــروت ،دار الفكــر1995 ،م).351/38 ،

10101عياض :م.ن.279/2 ،
10102م.ن،325 ،229/ 2 ،

املنجد( ،الكويت1960 ،م).13/6 ،

10108عياض :م.ن.317/2 ،
10109م.ن.27/2 ،

11110م.ن.292/2 ،

11111الربزيل :م.ن.27/3 ،

11112م.ن.408/10 ،272/4 ،

11113الهنتــاين :ابــن الشــاع ،مطالــع التــام ونصائــح األنــام ومناجــاة
الخــواص والعــوام يف القــول باباحــة أغــرام ذوي الجنايــات

واإلحرام زيادة عىل مارشع ﷲ من الحدود واألحكام ،تحقيق

عبــد الخالــق احمــدون( ،اململكــة املغربيــة ،وزارة األوقــاف

والشــؤون اإلســامية2003 ،م) ،ص.15

11114الرعيني :م.ن.271/7 ،482/6 ،

11115ابــن حــزم :أبــو محمــد عــي بــن احمــد (ت456هــ) ،رســالة يف
فضــل األندلــس وذكــر رجالهــا ،تحقيــق د.إحســان عبــاس ،ط2

(بــروت ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر1987 ،م)،
.86/2

11116ابن عذاري :م.ن.277/1 ،
11117م.ن.

11118ابن األزرق :م.ن ،ص.151

11119القاديس :إبراهيم ،تاريخ الغرب اإلسالمي -قراءة جديدة يف
بعــض قضايــا املجتمــع والحضــارة ،ط( 1بــروت ،دار الطليعــة
للطباعة والنرش1994 ،م) ،صص .62-54

12120القاديس :م.ن ،ص.153
12121البكري :م.ن ،ص.165

12122ابن أيب زرع :م.ن ،ص.122
12123م.ن.

12124ابن تغري بردي :م.ن.77/5 ،
12125ابن أيب زرع :م.ن ،ص.120
12126البكري :م.ن ،ص.165.

12127ابن أيب زرع :م.ن ،ص.123

10103ابن عذاري :م.ن.240/1 ،
10104الدباغ :م.ن.26/1 ،

10105عياض :م.ن.226 ،224 ،166 / ،2
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قامئة املصادر واملراجع
القران الكريم

1 )1ابن اآلبار :أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ (ت658هـ) التكملة
لكتــاب الصلــة ،تحقيــق عبــد الســام الهــراس( ،بــروت ،دار
الفكــر للطباعــة1995 ،م).

2 )2ابــن األثــر :عــز الديــن أبــو الحســن عــى بــن محمــد الجــزري
(ت630هــ) الكامــل يف التاريــخ ،تحقيــق عبــد ﷲ القــايض،
(بــروت ،دار الكتــب العلميــة1995 ،م)

3 )3أحنا نــه :يوســف .تطــور املذ هــب األشــعري يف املغــرب
اإلســامي( ،الربــاط ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية،
2003م).

4 )4ابــن األزرق :محمــد بــن عــي بــن محمــد األزرق ،أبــو عبــد ﷲ
شــمس الغرناطــي (ت896هــ) .بدائــع الســلك يف طبائــع

امللــك ،تحقيــق عــى ســامي النشــار( ،العــراق ،وزارة األعــام).

املعطــار يف خــر األقطــار ،تحقيــق د.إحســان عبــاس ،ط2

(بــروت ،مؤسســة نــارص للثقافــة1980 ،هــ).

1313ابن خلدون :عبد الرحمن بن أيب زيد الحرضمي (ت808هـ).
العــر وديــوان املبتــدأ والخــر يف أيــام العــرب والعجــم والرببــر

ومن عارصهم من ذوي الســلطان األكرب( ،بريوت ،دار القلم،
1984م).

1414ابــن أيب دينــار الرعينــي :أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن أيب القاســم.
موا هــب الجليــل لــرح مختــر الخليــل ،تحقيــق زكر يــا

عمــرات( ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة2003 ،م).

1515الذهبــي :شــمس الد يــن احمــد بــن عثــان بــن قا ميــاز
(ت748هــ) .ســر أعــام النبــاء ،تحقيــق شــعيب االرنــاؤوط
ومحمــد نعيــم العرقســويس ،ط ( 9بــروت ،مؤسســة الرســالة،
1412هــ).

1616املعــن يف طبقــات املحدثــن ،تحقيــق هــام عبــد الرحيــم
ســعيد( ،عــان ،دار الفرقــان1494 ،هــ).

5 )5ابــن الــرزيل :اإلمــام أيب العبــاس احمــد بــن عبــد الرحمــن

1717العرب يف خرب من غرب ،تحقيق الدكتور صالح الدين املنجد،

اإلحــكام ملــا نــزل مــن القضا يــا باملفتــن والحكام/فتــاوى

1818ابــن رشــد :أبــو الوليــد محمــد بــن احمــد (595هــ) .الفتــاوى،

الزليطنــي (ت898هــ) املســائل املخترصة/جامــع مســائل
ا لــرزيل ،تحقيــق الدكتــور محمــد حبيــب (2008م).

(الكويت1960 ،م).

تحقيــق املختــار بــن طاهــر التليــي (دار الغــرب اإلســامي،

6 )6البكري :أبو عبد ﷲ بن عبد العزيز (ت478هـ) .املغرب يف

1987م).

7 )7ابــن تغــري بــردي :أبــو املحاســن يوســف بــن الجــال االتابــي

املطــرب بــروض القرطــاس يف أخبــار ملــوك املغــرب وتاريــخ

ذكر بالد افريقية واملغرب( ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي).

(ت874هــ) .النجــوم الزا هــرة يف ملــوك مــر والقا هــرة،
(القا هــرة ،املؤسســة املرص يــة ألعا مــه للتأليــف والرتجمــة

والطباعــة والنــر).

1919ابــن أيب زرع :أبــو الحســن عــى الفــايس (ت677هــ) .األنيــس
مدينــة فــأس( ،الر بــاط ،دار املنصــور للطبا عــة والنــر،
1972م).

2020زغلــول :ســعد .تار يــخ املغــرب العــريب( ،االســكندريه،

8 )8التهامــي :إبراهيــم .االشــعريه يف املغــرب وموقــف العلــاء

املعارف).

9 )9ابــن الجــزري :شــمس الديــن محمــد (ت833هــ) .غايــة النهايــة

الشــافعية الكــرى ،تحقيــق محمــد محمــود الطناحــي وعبــد

1010ابــن حــزم :أبــو محمــد عــي بــن احمــد (ت456هــ) .رســالة يف

2222ابن سوده :عبد السالم .دليل مؤرخي املغرب( ،بريوت ،دار

منهــا ،ط( 1الجزائــر ،دار قرطبــة للنــر والتوزيــع2006 ،،م.

يف طبقــات القــراء ،ط( 1بــروت ،الكتــب العلميــة1933 ،م).

فضــل األندلــس وذكــر رجالهــا ،تحقيــق د.إحســان عبــاس ،ط2

(بــروت ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر1987 ،م).

1111ألحميــدي :محمــد بــن أيب نــر (ت448هــ) .جــذوة املقتبــس
يف تاريــخ علــاء األندلــس ،تحقيــق إبراهيــم االبيــاري( ،بــروت،

دار الكتب اللبناين1989 ،م).

1212الحمريي :عبد املنعم البتاين (تويف حوايل 710هـ) .الروض
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2121الســبيك :تــاج الديــن عبــد الوهــاب (ت771هــ) .طبقــات
الفتــاح الحلــو (القاهــرة ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة).
الفكر للطباعة1997 ،م).

2323الشــاطبي :أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مــوىس بــن محمــد اللخمــي
ثــم الغرناطــي (ت790هــ) .فتــاوى اإلمــام ألشــاطبي ،حققهــا

وقدم لها محمد أبو األجفان ،ط( 2تونس1985 ،م).

2424الشوشــاوي :حســن بــن عــى الرجراجــي (تــويف يف أواســط
القــرن الرابــع الهجــري) .الفوائــد الجميلــة عــى اآليــات الجليلــة،

تحقيق إدريس عزوزي( ،الرباط ،وزارة األوقاف1989 ،م).

للطباعة والنرش1994 ،م).

2525ابــن عــذارى :أبــو العبــاس احمــد بــن محمــد املراكــي (تــويف

3434الكتــاين :محمــد بــن عبــد الحــي بــن عبــد الكبــر بــن الحســن

تحقيق ومراجعة د.أحسان عباس ،ط( 3بريوت ،دار الثقافة،

واملشــيخات واملسلســات ،ط ( 2بــروت ،دار الغــرب

بعــد 712هــ) .البيــان املغــرب يف أخبــار األندلــس واملغــرب،
2982م).

2626ابن عســاكر :أبو القاســم (ت .)571تبني كذب املفرتي فيام
نســب إىل اإلمــام أيب الحســن األشــعري( ،دمشــق ،التوفيــق،
1347هـ).

أيب املــكارم .فهــرس الفهــارس واإلثبــات ومعجــم املعا جــم
اإلســامي1982 ،م) .كنــون :عبــد ﷲ.

3535النبــوغ املغــريب يف األدب العــريب ( ،بــروت1975 ،م).
ا ملــاوردي :اإلمــام أبــو الحســن (ت450هــ).

3636تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر يف أخــاق امللــك وسياســة

2727تاريــخ مدينــة دمشــق ،تحقيــق محــب الديــن العمــري( ،بــروت،

امللــك ،تحقيــق محــي الديــن هــال الرسحــان( ،بــروت ،دار

2828عياض :القايض موىس .ترتيب املدارك وتقريب املسالك

3737مجهــول :الحلــل املوشــية يف ذكــر اإلخبــار املراكشــية ،تحقيــق

دار الفكر1995 ،م).

ملعرفة أعالم مذهب مالك ،تحقيق ســامل هاشــم( ،بريوت،
دار الكتب العلمية1998 ،م).

النهضــة1981 ،م).

د.سهيل زكار وعبد القادر زمامه( ،الدار البيضاء ،دار الرشاد

ألحديثه1979 ،م).

2929الفــايس :محمــد ،أبــو عمــران الفــايس والعالقــات العلميــة

3838مجهول :مفاخر الرببر ،دراسة وتحقيق عبد القادر بوبايه ،ط1

أول مفكــر يف تأســيس دولــة املرابطــن ،مجلــة البينــة ،العــدد

3939أملحــاريب :ابــن عطيــة ،الفهــرس ،تحقيــق محمــد أبــو األجفــان

بــن املغــرب وتونــس ،مجلــة املناهــل ،العــدد 1980 ،17م.
1962 ،3م.

(الرباط ،دار أيب رقراق للطباعة والنرش2005 ،هـ).

ومحمــد الزاهــي ،ط( 2بــروت ،دار الغــرب اإلســامي1982 ،م).

3030عبــد ﷲ بــن يا ســن وانتشــار اإلســام بإفريقيــا ،املجلــة

4040الهنتــاين :ابــن الشــاع .مطالــع التــام ونصائــح األنــام ومناجــاة

3131ابــن فرحــون :برهــان الديــن إبراهيــم بــن عــي (ت799هــ).

واإلحرام زيادة عىل مارشع ﷲ من الحدود واألحكام ،تحقيق

اإلســامية ،العــدد1982 ،م.

الديبــاج املذ هــب يف أعيــان املذ هــب ،تحقيــق مأجــون
الحيــان ( ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1996 ،م).

الخــواص والعــوام يف القــول بإباحــة أغــرام ذوي الجنايــات

عبــد الخالــق احمــدون( ،اململكــة املغربيــة ،وزارة األوقــاف

والشــؤون اإلســامية2003 ،م).

3232تبرصه اإلحكام يف أصول االقضيه ومناهج اإلحكام( ،بريوت،

4141ياســن :عبــد الجــواد .الســلطة يف اإلســام( ،الــدار البيضــاء،

3333القاديس :إبراهيم .تاريخ الغرب اإلسالمي -قراءة جديدة يف

4242ياقــوت الحمــوي :عبــد ﷲ بــن احمــد الرومــي البغــدادي

دار الكتب العلمية1301 ،هـ).

بعــض قضايــا املجتمــع والحضــارة ،ط( 1بــروت ،دار الطليعــة

املركــز الثقــايف العــريب1988 ،م).

(ت626هــ) .معجــم البلــدان( ،بــروت ،دار صــادر)
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تنا�سج الألوان وال�صور يف اخلطاب التف�صيلي
لرواية ريح اجلنوب
د.بن ضحوى خرية

جامعة أمحمد بوقرة كلية الحقوق ،قسم اللغة العربية بود واو بومرداس ،الجزائر

الكتابة لحظة انشطار الذات عن الكون الذي تتموقع
فيــه كل شــظايا الواقــع امليتــة الثابتة،إنهــا الســكون
وقــت الحركــة والهــروب وقــت الثبــات ،ولعلنــا ال نبالــغ
إذا وصفنــا الكتابــة الروائيــة بحالــة الوعــي النســبية التــي
تغيــب الغيــاب وتســتحرض ا ملــايض بــكل تفاصيلــه
الدقيقة ،التي يستغرق وجودها يف الواقع ثوان،بينام
يظــل الكاتــب يرددهــا ويكررهــا ألســطر وصفحــات ،حتــى
وكأن الوقت يتمدد إىل العمق ويعود إىل الوراء بفعل
مشــاهد ،يجســد حضورهــا الفعــي خصوصيــة الكاتــب
يف إيــراد تفاصيــل حياتيــة لكائنــات مــن ورق.
تتحــرك عــى أســطر وأفضيــة لهــا خصوصيتهــا،
يف تكويــن عالقــة مكونــات النــص الــروايئ مــع بعضــه
داخليــا ومــع النصــوص األخــرى واملغا يــرة ظاهر يــا،
تنــوع مكنهــا مــن اكتســاب حيــز متفــرد خــاص يختلــف
عــن الروايــة الغرييــة ،كونــه نــص روايئ جزائــري بحديــث
مــراوغ ،تحتــل فيــه الــرؤى قمــم األقــام التــي تكتــب يف
هــذا املجــال ،ومســاحات ورق اإلبــداع الالمتناهــي،
ولعلهــا مفارقــة كــرى أن يحتــل هــذا اإلبــداع يف الجزائــر
وخارجهــا حيــزا البــأس بــه مــن ناحيــة التنــوع والكــم يف
الوقت الذي كانت توصف به سابقا بالثاين املتعدد
للكتابــات األوىل ،والتــي لطاملــا ســجلت خانــة توضــع
فيهــا األعــال الروائيــة الجزائريــة ملــدة مــن الزمــن إىل
أن حصــل التغيــر الصــارخ عــن افتــكاك املالحقــة إىل
أبعــاد التميــز ،والخصوصيــة ،وهــو أمــر البــد مــن حدوثــه
إذا ظهــرت أوىل حــركات املتابعــة فالبــد مــن حصــول
44

جلا حير ةياورل  يليصفتلا باطخلا يف روصلاو ناولألا جسانت

املغايــرة يف يــوم مــن األيــام.
مغايــرة عــرت عــن رغبــة الروايئ”بــن هدوقــة” يف
الحصول عىل تأشرية التميز والربوز يف العامل الروايئ،
إن الروايــة الجزائريــة العابــرة لألجيــال املــارة عــى حــوايف
الواقــع وأحــام الكتــاب يف التغــر واملبــادرة واملحــو،
لهــي مبثابــة شــعلة انتقلــت مــن يــد ليــد ،ليــس لإلضــاءة
فحسب وإمنا للمحافظة عىل استمرار اللهب ،الذي
جمــع شــظايا األعــال يف عمــل واحــد لــه خصوصيتــه
ولــه رؤاه ،ولــه تطلعاتــه كــا لــه لغتــه وكتابتــه ومحيطــه
الــذي أنشــأه ،فامهــي مكامــن الخصوصيــة يف روايــة
ريح الجنوب؟وكيف تجلت؟كيف عرب جيل يف فرتة ما
عن خصوصية الرواية الجزائرية؟ كيف تناسجت الصور
واأللــوان يف لوحــة بــن هدوقــة الروائيــة؟.
ملســايرة هــذه اإلشــكالية وغريهــا ســنحاول قــدر
اإلمــكان الغــوص يف فضــاء روايــة ريــح الجنــوب التــي
اكتســت ،طابــع الرفــض والتحــرر ،والتمــرد أحيانــا أخــر،
هذه الرواية التي مزجت بني ارتداء بردة الهوية وتشكل
اآلخــر يف مشــهد خــاص ،تتعالــق فيــه األحيــاز لدرجــة
التدا خــل مــا أكســبها خصوصيــة مشــهدية،وطابعا
خاصــا يف طريقــة الطــرح ،أعــاد بــه الــروايئ رســم خيــوط
املــايض بشــكل مييــل إىل الــردد بــن مــا كان و مــا هــو
كائــن.
يختــار ا لــروايئ فضائيــن كبري يــن منفصلــن،
ومتناقضــن ميثــل الفضــاء األول :الطفولــة يف مرحلــة
معينــة ،متثــل لحظــة املــايض بــكل مــا فيــه وبزمــن معــن

محــدد ،لكــن الحديــث عنــه واســرجاعه ميثــل حالــة
تغييــب للحــارض الــذي انطلــق منــه إىل ماضيــه ،إىل
طفولتــه إىل الوطــن األم،أمــا الفضــاء الثــاين :ميثــل حالة
االســتيقاظ عــى حــارض مغلــق ليحــي املــايض مــن
جديــد يف عــامل غريــب مختلــف متامــا ،يف التكويــن
والثقافــة وحتــى األحاســيس معــه تبــدو مختلفــة.
متثــل لحظة»:الهنا»و»هنــاك» كــا رســمته الروايــة
حالة تبادل للمواقع الكربى ،التي تقبع تحت جناحيها
تفاصيــل ومواقــع صغــرى غــر متناهيــة ،عــرت عــن
مشــاهد حملتهــا ذاكــرة وكأن الــروايئ برأســن مييــل
أحدهــا ويحــن إىل األصــل بينــا ينهمــك اآلخــر يف
أحــزان أخــرى ويف بعــض األحيــان يتاميــل مــع الــرأس
األول لنفــس الجهــة ،حالــة التيــه التــي تنتــاب املغــرب
عندمــا يحــن إىل ديــاره ،كأنهام»ذاتيــن تتصارعــان مــن
أجــل الحصــول عــى نفــس املوضــوع ،ففــي الحالــة
األوىل يتعلــق األمــر بربنامــج رسدي يقــود مــن البــدء إىل
النهاية عرب برنامج استعاملية متنوعة إىل جعل الذات
تدخل يف اتصال مع موضوعاتها وفق رشوط التعاقد
البديئ»،هــذه التجربــة التــي عــر عنهــا الــروايئ ،مثلهــا
يف شــكل مقاطــع ابتــدأ فيهــا بصيغــة املايض»كانــت
ريح الجنوب» 2تتبعها مبارشة ،وصف تفصييل للفضاء
املنتــر بــكل مــا تحملــه مــن دالالت عميقــة.
تتموقــع الــذات يف فضــاء مــكاين وزمــاين يف هــذا
املشــهد ،بتفاصيــل تحمــل معهــا هوا جــس وأســئلة
الطفولــة ،لرتســم تفاصيــل الشــخصيات بتكويناتهــا
الفيزيولوجيــة ،والسو ســيولوجية ،والســيكولوجية،
وتفاصيــل رســم الفضــاء املــكاين والزمــاين ،إذ يوظــف
بــذكاء وحكمــة بعــض املحطــات التــي مــرت بهــا الجزائــر
دون ترصيــح.

أ .تفاصيل رسم الشخصيات:
تفاصيل التكوين الفيزيولوجي للشخصيات”هنا”:

التــي حــددت لشــخصيات روايتــه تكوينــا فيزيولوجيــا

معينــا ،حتمتــه الطبيعــة الريفيــة الجزائريــة يف تكويــن
طبــاع وعــادات الشــخصية املوجــودة يف رواية”ريــح
الجنوب”واملسارات التفصيلية ملشاهد الشخصيات
وتحركهــا ،ووظائفهــا التــي تنطلــق مــن مــدى كفاءتهــا
لذلــك ،فشــخصية األم خــرة واألب ،والخالــة رحمــة لهــا
تكويــن متفــاوت مــن ناحيــة املركــز ،والحركــة ،والقــوة،
والفاعليــة ،وكــذا شــخصيات األخــرى املوجــودة يف
الروايــة ،وبذلــك تكــون “الشــخصية هــذا العــامل املعقــد
الشــديد الرتكيــب املتبا يــن األنــواع بتعــدد األهــواء
واملذاهــب واإليديولوجيــات والثقافــات ،والحضــارات
والهوا جــس والطبا ئــع”  ،3تحلــق و فــق شــخصيات
متمــددة بتمــدد خيــال الــروايئ الــذي «يشــار يف كثــر
مــن األحيــان إىل أن عمليــة كتابــة الروايــة تنطــوي دامئــا
عــى تقديــم عنــارص مــن الحيــاة الشــخصية والســرة
الذاتيــة تبــدو واضحــة يف العمــل األديب» 4فــكل مــا
يحيــط بالشــخصيات مــن ناحيــة تكوينهــا الفيزيولوجــي
هي قسامت ألف الروايئ رؤيتها من خالل روايته وكذا
مــن خــال واقعــه.
فضمنها يف رواياته هذه بشكل عميق يحمل معه
الفضــاء الزمنــي املســاعد عــى ذلــك ،هــذه القســات
التــي تشــرك فيهــا الشــخصيات الحقيقيــة املاد يــة
بشــكل مبــارش مــع شــخصيات الروايــة تتشــاكل بطابــع
يتناســخ بــن الحقيقــة والخيــال ،متكننــا مــن” أن نضيــف
كذلــك بــأن عنــر الســرة الذاتيــة يظهــر أكــر مــا يظهــر
يف املحاولــة األوىل لكثــر مــن الكتــاب”  ،5خا صــة
إذا مــا ركزنــا عــى اســم الشــخصية املحركــة للحــدث
والتــي تحمــل اســم «نفيســة» ذات املالمــح ،الريفيــة
فتــاة يف الثامنــة عــرة مــن عمرهــا حــادة النظــر ،وكثــرة
الحركــة والــرود،إذ يــأيت الوصــف عــى لســان العجــوز
رحمــة عــى شــكل منولــوج يرســم لوحــة ميكــن تصورهــا
وتشــكيلها بألــوان مختلفــة متداخلــة يف مــا بينهــا بــن
همــس وتجســيد ،عملــت التفاصيــل الدقيقــة عــى
إخراجها «هي ترى عىل شفتيها الرقيقتني شيئا ساحرا
جملة كرياال
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ميأل النفس غبطة وعطفا عىل صاحبته وهي تتحدث،
ثــم ذلــك الثغــر الفاتــن ال نشــوز ألنــه وال انفــراج بينهــا،
بياضــه الناصــع يحــدث ببالغــة عــى أن كــر الســن ليــس
أمرا محزنا فقط...ثم هذان الحاجبان الغريبان!..ليس
هنــاك فتــاة فيمــن تعــرف لهــا حاجبــان كثيــف شــعرهام
بهــذه الصورة!ومــع ذلــك فهــا يف هــذا الوجــه منــوذج
فــذ للجــال! وحــركات يديهــا وهــي تتكلم...مــا أشــد
تعبريهــا وانســجامها مــع الكالم!وهــذه الخصلــة الكثيفــة
الناعمــة املرســلة عــى الجهــة اليــرى مــن الصــدر»،6
فشــخصية نفيســة كــا يوردهــا الــروايئ تحــرص دامئــا
عــى الظهــور مبظهــر املحلــل واملقــارن ملــا يحــدث يف
القريــة والعاصمــة أو املدينــة بــكل مــا فيهــا« ،إن أمــي
تدفعنــي مــن الخــروج هنــا..يف هــذه القريــة الخاليــة!
بينــا يف الجزائــر حيــث كل خطــوة رجــل أخــرج دون أن
ينكر عيل أحد ذلك ،فلامذا الخروج هنا عيب وهناك
ال؟ أهنا مسلمون وهناك ملحدون؟ أم أن املرأة تتبدل
حقيقتها من مكان إىل مكان « ،7هذا الرشخ الحاصل
بني وجودها املادي يف القرية وبني وجودها املعنوي
الخيــايل املتصــل بجــو العاصمــة الــذي ال تــكاد تنســلخ
عنــه فكأنهــا جســد برأســن ومظهــر يرفــض الخضــوع
للحــارض فيعيــش عــى املــايض لينتظــر املســتقبل.
الــذي مل تتغــر فيــه مالمحهــا كثــرا بــل ازدادت
رســوخا ،وبقــي تفكريهــا يحافــظ عــى متوجــه بــن الهنــا
وهنــاك ،بينــا منوهــا الجســاين ومنوهــا العقــي
مــع تغــر الزمــن ،لتصبــح نفيســة شــابة تضــع نظــرات
االستفســار والرفــض ومحاولــة فهــم مــا يجــري ،مل يكــن
هــذا ليحــدث لــوال ذهابهــا للعاصمــة« ،كل بلــد لــه
مقاييسه ! وهناك النور والدور والسيارات والجنات...
وهنــا يــا بنيتــي إن خرجتــي مــاذا تريــن؟ هنــاك اليشء»،8
هذا كالم رحمة العجوز الشخصية التي متثل املايض
الجزائــري بــكل مــا فيــه مــن بــداوة وطبــع هــادئ ،وهــي
املحــور الــذي اختــاره الــروايئ ليبعــث لنــا حلقــة الوصــل
التــي تربــط بــن املــايض والحــارض ،وكأنــه بذلــك يهيئنــا
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جلا حير ةياورل يليصفتلا باطخلا يف روصلاو ناولألا جسانت

لفــرة مــرت بهــا الجزائــر لكــن بطابــع خفــي ،هــي امــرأة
طاعنــة يف الســن تصنــع األواين الفخاريــة لهــا قســات
معينة رسمها الزمن عىل مالمح تكاد تنطق من التعب
الدائم« ،رحمة صانعة الفخار مقبلة وهي تعرث ،تحمل
فــوق ظهرهــا قفــة مــن حلفــاء يشــدها إىل صدرهــا
حبــل» ،9مثلــت هــذه املزاوجــة بــن التكويــن الثقــايف
لهــذه املــرأة وبــن صفاتهــا الجســانية قاعــدة رضــا
ومثــار رفــض يف اآلن ذاتــه ،إذ يتعمــد الــروايئ وضــع
القــارئ يف دوامــة تثــر غبارهــا الشــخصيات املختــارة
يف الرواية :صــورة الريفــي الوا عــي بأســلوب الحيــاة
وتغرياتها ومثقف حديث العهد بها ،وبن سن الشباب
وســن الشــيخوخة بــكل مــا تحملــه مــن تجــارب ،لكــن يف
الجانب املقابل يعلن مترده عىل كل أنواع االختيارات
األوليــة التــي مثلــت مرحلــة ثانويــة يف لحظــة مــا.
غــر أن البعــد الجســاين لباقــي الشــخصيات مل
يفصــل فيــه ،بــل تــم التقــاط صــور لتحــركات أجســادهم
وأدوارهــم التــي كانــوا يتمثلونهــا بشــكل دقيــق ،والــدة
نفيســة»خرية» التــي كانــت كبقيــة النســاء ال تبتعــد عــن
األعامل املنزلية بطابعها الروتيني ،أما أب نفيسة فهو
رجــل يتمنــى زواج ابنتــه مــن شــيخ البلدية»مالــك» ،وهــو
تفكــر تتداخــل فيــه الرغبــة بالفرحــة مــع مســايرة العــرف
الــذي ينشــئه املجتمــع ،إن فعــل التمــرد الــذي يــورده
الــروايئ يضمنــه يف بدايــة روايتــه بخطــاب ثــايث بــن
النســاء ،أحــام الفتــاة وانفصالهــا مكانيــا عــن املــكان
الــذي تعيــش فيــه ،وأحــام األم ومخــاوف العجــوز،
هــذه املراحــل الثــاث العمريــة التــي يوردهــا الــروايئ،
هــي مبثابــة تفعيــل إرادة يرجــى تحققهــا ،يلتبــس األمــر
ويظهــر يف آن وا حــد مــع وجــود أحــام األب ا لــذي
ميثــل الســلطة األبويــة عــى الخصــوص وكــذا الســلطة
الذكورية عىل العموم ،يف مكان يقدس فيه املنصب
لسبب ندرة املؤهالت الفردية ،فصورة األم املنهمكة
باألعامل املنزلية صورة منطية تعمل عىل تصعيد فكرة
التمــرد لــدى نفيســة مــا يوجــه فكــر القــارئ إىل الفضــاء

املــادي ،والنفــي الــذي تظهــره الروايــة كإســراتيجية
تبــث مــن خاللهــا متــردا تحملــه البــؤرة التــي متثــل
االختــاف والتنــازع ،وهــي تجســيد لالختــاف املوجــود
بــن املكانــن أو العاملــن ،لكــن تربطهــا شــخصية
واحــدة محركــة للفعــل ،وبعبــارة دقيقــة»إن األمــر يتعلــق
بعاملــن يربطهــا تداخــل العنــارص الثقافيــة» 10ثقافــة
عربيــة جزائريــة يف زمــن مــا وثقافــة غربيــة فرنســية يف
زمــن معــن أيضــا.
التفاصيل الدقيقة التي نسجها حول الشخصيات
تظهر فضاء ماديا غاية يف البســاطة والتعقيد يف اآلن
ذاتــه ،بســاطة يف العيــش والتفكــر ،وتعقــد يف نظــر
نفيســة التــي ال تــرى مــن خاللــه إال االختنــاق الــذي تعــر
عنــه يف كل حــن ويف كل ســطر مــن حديث”هنــاك”
وا لــذي ميثــل املدينــة ،املتكــون مــن سلســلة مــن
اللقطــات االســرجاعية ،املمثلــة ملــايض نفيســة
يف العاصمــة التــي تــرى تفاصيــل لحظــات مــا قبــل
وبعــد النــوم بعينيهــا املتأملتــن”مل تســتطع مواصلــة
القــراءة فالســطور بــدت لهــا أنهجــا! أنهــج مدينــة الجزائــر
وشوارعها الطويلة امللتوية...واستحالت إىل أشخاص
تغــدو وتــروح يف جلبــة وحركــة دامئــة! ،1 ”...معلنــة
رصختهــا الصامتــة للرفــض والتغيــر.
تناوبــات «هنا»و»هنــاك» يف هــذه الروايــة تُظهــر
بشــكل جــي عالقــة الــروايئ ووعيــه باملكانــن الريــف
مــن جهــة واملدينــة مــن جهــة أخــرى ،كــا متنــح مــن
خاللها_الرواية_عمقا لرؤى وأفكار شخصية «نفيسة»،
مــا يخلــق صيغــا خاصــة يف عمليــة البنــاء الــردي
لألحــداث ،إذ يســتطيع القــارئ بــكل بســاطة نســج
التكوينات املنفصلة واملتصلة يف الرواية من الناحية
الزمنيــة واملكانية»،فتكــون الصيغــة الرتكيبيــة لهــذا
الربنامــج هــي حالــة انفصــال تقــود إىل حالــة اتصــال
بعيــدا عــن أي ســجال» ،2عــرت عنهــا حــاالت االنفصــال
التــي كانــت فيــا مــى اتصــاال يرغــب التخلــص مــن
بعــض أجــزاءه ،فكانــت أيقونــة يتحــول انفتاحهــا إىل

مجموعــة مــن األيقونــات تحتمــل التأويــات أكــر مــا
نتصــور»أي تلــك التــي متاثــل اللوحــة الفنيــة ،التــي وإن
كنــا نــرى نوعيتها(خطــوط ،ألــوان ،أشــكال ،)...وال نجــد
يف أذهاننــا مــؤوال ثابتــا لهــا « 13،يختلــف مــع اختــاف
زاويــة النظــر للعمــل ككل ،إذ تعمــل اللوحــة التــي عمــد
الــروايئ عــى إظهارهــا تشــتيت الــذات بــن املكانــن
املنــزل املكتــظ بأحــام األرسة والريــف املحصــور يف
التقاليد ،والجزائر الفضاء الواسع الالمحدود يف تفكري
نفيســة ،وبــن منــزل واســع وأرض غريبــة تضيــق كلــا
اتســعت املســاحة املقابلــة ،ضاقــت منافــذ املــكان
الــذي تعيــش فيــه.
الــذي ال ينفصــل عــن وجــود الشــخصيات األخــرى
املســاعدة عــى تكويــن شــخصية نفيســة ،واملرافقــة
للصــورة الكــرى التــي ال تتبــدى مالمحهــا إال باكتــال
املشــهد ،الــذي يرســمه الــروايئ بكائنــات مــن ورق،
تتحــرك عــى ســطح ميكــن وال ميكــن توقعــه كيــف ال،
وقــد اســتلهمت الروايــة أدواتهــا مــا يحيــط بهــا مــن
فنــون ،كفــن املوســيقى والرســم مثــا الــذي يعتمــد
عــى الصــورة يف تحريــك األفــكار واألحاســيس نحــو
اتجــاه معــن ،إذ ليــس لــه وظيفــة ســوى تجميــع لألشــياء
وكشــف وتفســر الغائــر منهــا بواســطة مــا هــو معــروف،4
مــن أشــكال وحــركات وحتــى أصــوات ،بذلــك تكــون
الصــورة قــد اتخــذت مكانــا آخــر لهــا هــو الخطاب الروايئ
مبــا يحملــه مــن متفصــات ،وعالئــق متشــابكة” فــكل
عــرض مــادي خارجــي مســبوق بآخــر داخــي يف فكــر
الفنــان ،واإلنســان يلجــأ إىل التعبــر بوصفــه يفــي إىل
التخلــص مــن لحظــة ترتاكــم فيهــا األحاســيس واملشــاعر
واألفــكار واملعانــاة عــى نفســه فيلقــي بهــا عــى كاهــل
اللغــة والصــورة” ،5أو إن صــح القــول اللغــة الصــورة.
التــي ترافــق املشــهد مــن بدايــة الروايــة إىل غايــة
نهايتهــا ،مــع أن رســم الشــخصية فيزيولوجيــا يف هــذه
الروايــة مل يركــز عليهــا كليــة“ ،كفــت نفيســة أن تحــدد
األجــزاء الها مــة لصــورة هــذا الشــاب وتحزنهــا يف
جملة كرياال
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نفســها:زاوية فمــه اليمنــى أحــد مــن اليــرى حيــث
يضــع الناي.أصابــع يــده طويلــة وغليظــة ولكــن عندمــا
تلمس الناي كانت ترق وتلني حتى تجعل األلحان أرق
وأعــذب ،6 ”...بــل اكتفــى ببعــض العالمــات واملالمــح
التــي تظهــر عرضــا لــدى تحــول املوقــف مــن حــال إىل
حال ،فشخصية “رابح “واملعلم والقايض والقهواجي”
كلهــا شــخصيات مل تُرســم مالمحهــا التفصيليــة ،لكــن
باملقابــل رســمت حركاتهــا بدقــة “كان الطاهــر املعلــم
جالســا عــى الرسيــر الــذي ينــام عليه،واضعــا رأســه
بــن يديــه ،ينظــر إىل أرض الغرفــة” ،7ليجســد حضورهــا
الفعــي برســم صــورة مخالفــة ملــا يكتــب“ ،ألن الصــورة
يف كثــر مــن األحيــان تتفــوق عــى ثقافــة الكلمــة” 8التــي
شــاعت قبــل بــأن لهــا ســلطة ال ميكــن أن تقــاوم ،وال
يســتطيع املتلقــي ردهــا.

 2تفاصيل التكوين البسيكولوجي
للشخصيات “هنا وهناك”:

تبقــى الشــخصيات يف أي روايــة غــر مكتملــة ،حتــى
يحدث ذلك التالحم بني عنارصها املكونة لها،وحتى
يتقبلهــا القــارئ بشــكلها البســيط واملعقــد ،لرتتســم
معاملهــا ظاهريــا وداخليــا مــن تكويــن فيزيولوجــي يقابلــه
يف الجهــة األخــرى التكويــن النفــي ،الــذي تؤثــر فيــه
عوامــل كثــرة كاملــكان واملحيــط األرسي والوظائــف
وغريهــا مــا ميكــن أن يتدخــل مــن بعيــد ومــن قريــب
يف تكوينهــا“ ،فخــرة” أم نفيســة أعطاهــا الــروايئ ذلــك
التكويــن املناســب لشــخصية امــرأة تعيــش يف الريــف،
راضيــة مبــا متتلكــه مــن تفكــر ومــن ســلطة متــارس عــى
كل أهــايل القريــة ،أو ســكان الريــف عامــة كــا جــاءت
شــخصية العجــوز رحمــة التــي تعلــن عكــس مــا تضمــره
العتبــارات كثري:الســن والثقا فــة املكتســبة والخــرة
التــي حصلــت عليهــا ،وأمــر آخــر صناعــة الفخــار التــي
تتجانــس مــع طبيعــة املــرأة الحكيمــة التــي ال تنطــق قبــل
أن تــزن كالمهــا.
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جلا حير ةياورل يليصفتلا باطخلا يف روصلاو ناولألا جسانت

هــذه األوصــاف وعــى بســاطتها تفتــح للمتلقــي
أفقــا آخــر ،لرســم الشــخصيات املعاكســة التــي تعيــش
يف العاصمــة والتــي رســمها ا لــروايئ عــى لســان
نفيســة بالجزائــر ،يف ذاك املــكان الــذي تتمتــع فيــه
الشــخصيات بالحر يــة املطلقــة لترصفاتهــا دون أي
رقيــب ،كــا تعيــش داخــل فضــاء يتســع باتســاع الحريــة
املمنوحــة لهــم،وكأن الــروايئ بذلــك يضعنــا أمــا صــورة
محصــورة ضيقــة بضيــق الطــن الــذي تصنعــه العجــوز
رحمة بحسب ما تراه يف مالمح ،وصورة مفتوحة عىل
متاهة ال تنتهي ،تعيشها هذه الشخصية لتتخلص من
حارضها بتغييبه واستحضارها ملاض ال ميكن نسيانه،
لقد كان لتلك الصور الغائبة دور كبري يف تكوين فضاء
خــاص لعــامل الكتابــة الروائيــة ،ولعــامل هــذه الروايــة عــى
الخصــوص ،التــي تجولــت فيهــا الــذات عــر متاهــات
الكتابــة ،املمزوجــة بريشــة ألوانهــا تشــكيل فنــي راق ال
يكتفــي باللغــة وحدهــا ،وإمنــا بالتعالقــات التــي تنتجهــا
هــذه اللغــة.
التــي تتحــول مــع منطــق الــرد إىل صــور ميكــن
فهمهــا ،ومشــاهدة ألوانهــا التــي تتغــر مــع تغــر كل
حــدث ،وكل شــخصية وقــد يحــدث أمــر مامثــل يف
فنــون أخــرى لكــن بطابــع متفــاوت “فاملــرح والســينام
واإلشــهار...كلها فنــون تعتمــد عــى الصــورة كعنــر
أسايس” ،9لكن الرواية تجعل من الصورة حضورا فعليا
يجســده فعــل القــراءة ،الــذي حــول مســتوى الخطــاب
إىل حالــة بســيكولوجية أنتجهــا اإلحســاس بكــر أفــق
توقــع هــذه املــرأة األم “تذكــرت يــوم كانــت حبــى ،يــوم
أن كانــت نفيســة مضغــة يف أحشــائها ،تتحسســها كــا
تتحســس أي جــزء مــن جســمها تذكــرت أيــام القــيء
والغثيــان واإلرهــاق الشــديد الــذي ســببه لهــا حملهــا،
تذكــرت مــرارة الوضــع وآالمــه القاســية ،تذكــرت ذلــك
الحنــان الــذي كان يتدفــق لبنــا وأملــا مــن نهديهــا وهــي
ترضع نفيسة وتذكرت النهاية تلك الدموع الهادئة التي
لطاملــا أســالها الشــوق إىل نفيســة البعيــدة الغريبــة...

واآلن ماذا بقي لها من ذلك؟”20هذه الكلامت بكل ما
تحملــه مــن شــحنات نفســية ترســم للمتلقــي لوحــة فيهــا
معــان انكســار الــذات لحظــة حصــول أمــر غــر متوقــع ،أو
باألحــرى تخــاف هــذه الشــخصية حدوثــه.
كــا متثــل عالقــة الشــخصيات ببعضهــا ذ لــك
الفضــاء املعــر عــن نســج خيــوط الحــاالت النفســية،
يف أتــم معانيهــا انطالقــا مــن حركاتهــا وانفعاالتهــا إزاء مــا
تراه ،وتتلقاه من الشخصيات األخرى التي متثل سلطة
وهميــه ،لكنهــا حاصلــة عــى مــن حولهــا “يف عينيه بريق
حــامل يعــر عــن هــذا العــامل املجهــول الــذي أحســتاه
ومل تــدركاه ،أنــف قصــر يعــر عــن ســذاجة صاحبــه وعــن
انفتــاح نفســه إىل الغــر ،حمــرة تكســو برشتــه تشــبه حبــة
الرمــان “ ،21هــذا الوصــف الــذي يذكــره الــروايئ عــى
لسان شخصياته له ما يدعمه من ألوان وهيئات مكونة
مــن عنــارص تشــكيلية “ ،تخلــق يف الذهــن دليــا آخــر،
موازيــا لــه أو أكــر تطــورا منــه” 22يف ذهــن الشــخصيات
االفرتاضيــة التــي يتلقاهــا املتلقــي ،عــر خطــاب ميثــل
أعــى درجــات أنــواع اإلرســاليات النفســية واالجتامعيــة
التي ترددها الشــخصيات بني الفينة واألخرى “وأحس
بنــوع مــن الحقــد عليهــا وعــى ســاكنيها،وعىل كل مــا
فيهــا ومــا حولهــا ،كان يف تلــك اللحظــة يــود لــو أن
زلــزاال عنيفــا دكهــا دكا ،ومحاهــا مــن الدنيــا ،كل مــا
كان يربــط بينــه وبــن املــايض أخــذ اآلن يصــر حواجــز
حتــى األغنــام الربيئــة تخيلهــا صــارت خنازيــر” ،23لتنتقــل
بذلــك األحــداث النفســية إىل صــور ميكــن اإلحســاس
بهــا وفهمهــا والتعامــل معهــا.
وفــق مــا بثــه الخطــاب املــراوغ للمتلقــي بلغــة تأخــذ
مــن الواقــع وتتجــاوزه يف اآلن ذاتــه ،لتعلــن عــن ذاتهــا
أنهــا لغــة لخــواص الخــواص ،لغــة تأخــذ بخيــال املتلقــي
إىل أبعد حدود التأويل والغوص يف جوهر الخطاب،
الــذي ينتقــل بــن حديــن األول الخطــاب االديولوجــي
الخفي ،و الثاين الخطاب البسيط لعامل الريف وأحالم
الكبــار وأمــاين الصغــار ،بــن االنطــاق ومناشــدة الحريــة

وبــن القيــود املعلقــة يف عقــول النــاس ينشــأ الخطــاب
املعاكــس ،خطــاب الرفــض الــذي تتلبســه الشــخصية
كتعبــر عــن واقــع يرجــى زوالــه “ال ،ال ،ال أســتطيع أن
أتــزوج اآلن..درويس ،حيــايت هذه..يجــب أن أنهــي
دراســتي أوال ،وأغــر حيــايت بعــد ذلك..إننــي مجنونــة
أفكــر بالــزواج وأنــا ال أعــرف أحــدا ،وال يعرفنــي أحــد...
أصدقــايئ مــن الطلبــة؟ هــم يــودون مــن الفتــاة كل يشء
مــا عــدا الــزواج” ،24هــذا الرفــض املعلــن مــن شــخصية
نفيسة يرسم صورة الفتاة الريفية بألوان خطابية مغايرة
أل لــوان أهــل الريــف ا لــذي تســكنه ،فتتلــون الصــورة
املبعوثــة للمتلقــي بألــوان عديــدة داخليــة وخارجيــة،
الداخليــة ممثلــة يف أفعــال وأقــوال الشــخصيات،
وخارجية صوت السارد الذي ال ينفصل عنهم،وصوت
يجمع بينهم جميعا هو صوت الروايئ الذي يتحكم يف
حركــة الصــورة وتلوينهــا.

رصخة اللون والصورة يف الخطاب التفصييل
لرواية ريح الجنوب

تعتــر العنــارص التشــكيلية التــي يســتخدمها الــروايئ
فــن لغــوي صــارخ باأللــوان ،ملــا لهــا مــن قابليــة املرونــة
واالند مــاج والتأ لــق ،إن مثــل هــذه الحركيــة لهــا مــا
يشبهها يف الفن التشكييل ،والتي ا ُتفق عىل وجودها
كإحداثيــات أوىل مللــئ فــراغ الورقــة ،والتــي تُحــدد
بواســطتها اللوحــة بعــد ذلــك (النقطة،الخــط ،الشــكل
أو املســاحة) ،والضــوء الــذي يحــدد الظــل والحجــم
وامللمــس واللــون والفــراغ أو التجويــف ،إن إدراك هــذه
األولويات متكن الفنان ســواء التشــكييل أو الروايئ من
امتــاك أداة التخطيــط ،لوضــع التصميــم يف وضعيتــه
الحقيقيــة التــي يجــب أن يكــون عليهــا ولعــل « الهــدف
األســايس للــون هــو رمــز إللبــاس الفكــرة شــكال تعبرييــا
وبالغــة عميقــة ،فالفنــان التشــكييل يتمتــع بقــدرة مميــزة
يف التحكم بتعابري هذا الوسيط الفني ،حيث ينساب
اللون بني أنامله بكل تلقائية وخفة مرورا بسلم الروح و
جملة كرياال
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نوطــة املنطــق « ،25كــا أن الــروايئ ميتلــك األداة ذاتهــا
تقريبا لكن بتطبيق مغاير ،فام يرسمه الفنان التشكييل
باأللــوان مــن مواضيــع قابلــة للقــراءة ،يرســمه الــروايئ
مبشــاهد تختلــط فيهــا األلــوان الصوتيــة مــع األلــوان
الحياتيــة مــع ألــوان الطبائــع واألفــكار.
هــي ألــوان كثــرة ولوحــات متناســخة فيــا بينهــا،
وما يجعلها يف لوحة كربى هو االعتقاد بخطأ أن هذه
الفنــون عــى اختالفاتهــا هــي تقليــد أعمــى للواقــع ،ألن
املخــزون الــذايت للشــخص هــو الــذي ميكنــه مــن احتواء
الواقع بطريقة ال تصدق ،وإذا قلنا الذايت فإننا نقصد
بــه التعامــل مــع املــادة املكتســبة عــر الزمــن وتلوينهــا
بفــن يضــم ذلــك جميعــا يف قالــب واحــد هــو الكتابــة
التــي تعــر عــن لحظــة تيــه و زمــن دوراين ،مغامــرة ال
نهاية لها ،وال بداية معلنة لها أيضا ،وتوق خيايل عىل
حــواف الواقــع ،رســم بريشــة وبلــون غــر مرئيــة إال أنهــا
محسوسة ،وكشف عن الذوات وللذوات القارئة التي
لطاملا أوالها أصحاب األعامل األدبية أهمية بالغة،ملا
لهــا مــن دور يف توجيــه العمــل األديب اإلبداعــي.
ولنئ األدب فن من الفنون فإنه يف بعض األحيان
ال يبــايل بالتكلــم بهــا جميعــا ،خا صــة إذا مــا تعلــق
األمــر بالفــن الــروايئ ،الــذي يعتمــد عــى فنيــات كثــرة
يف الكتابة:الوصــف ،الــرد ،الحــوار ،توظيــف الرمــوز
بأنواعهــا واختالفاتهــا و”الــروايئ باعتبــاره صانعــا للعــامل
التخيــي ،مبــا فيــه الشــخصيات و األحــداث ،ال ميكــن
الظهــور بشــكل مفضــوح يف النــص ،وإمنــا يــرك هــذه
املهمــة للســارد الــذي يعتــر يف حقيقــة األمــر بنيــة مــن
بنيــات القــص”  26ينقــل للمتلقــي جــوا يتمثلــه كحضــور
فعــي وســط املــادة املطروحــة وهــذا األمــر اليعــزل
القــارئ متامــا لذلــك “فــإن املؤلــف املجــرد والقــارئ
املجرد ينتميان إىل العمل األديب ،لكن دومنا أن يكون
مشــخصني فيــه مبــارشة ،ألنهــا ال يعــران عــن نفســيهام
أبدا بشكل مبارش أو رصيح مام يعطل إذن أي تواصل
لغوي حقيقي بني املؤلف املجرد والقارئ املجرد”،27
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جلا حير ةياورل يليصفتلا باطخلا يف روصلاو ناولألا جسانت

ينتميــان إليــه مــن ناحيــة بقــاء الصــورة التــي تتولــد مــن
تــراص التفاصيــل.
وتكوينهــا لذلــك الخطــاب غــر املألــوف“ ،فالقمــر
كان يحيــل ظــام تلــك الليلــة إىل نهــار مــرق ،وبالرغــم
مــن أنــه كان ميــي مشــية الحــذر فإ نــه كان يُخيــل
إليــه أن خطــاه تحــدث دو يــا يكفــي إليقــاظ مــن قــد
يكــون مــن ســكان القــرى نامئــا يف بســتانه فــكان ميــي
هنيهــة ويتوقــف أخــرى ،وكانــت ضفــادع الــوادي متــأ
الجهــة غنــاء متشــابها”  ،28ا لــروايئ يف هــذه الحا لــة
نهــل مــن الطبيعــة املألوفــة لكــن بقيمــة فنيــة مختلفــة
أعــاد تشــكيلها ،ولــو دققنــا يف طريقــة عــرض التفاصيــل
لوجدناهــا واقعيــا ال تأخــذ كل ذلــك الوقــت ألن الناقــل
هــو العــن بإ عــال الذ هــن لكــن وصفهــا كتابيــا قــد
يأخــذ الكثــر والكثــر مــن املســاحات البيضــاء عــى
الورق»،وأخــذت صحفــة مــن طــن فوضعــت فيهــا
دقيقــا ،ثــم أعــادت جلــد الدقيــق إىل مكانــه ،وراحــت
تبحــث عــن قــدر صغــرة مــن طــن أيضــا ال تســتعملها إال
نادرا فأخذتها وغسلتها ،ثم أوقدت النار وقرب األثايف
مــن املوقــد يف وضــع مثلــث ووضعــت القــدر عليهــا،
ثــم اتجهــت إىل الصنــدوق األســود حيــث تخــزن كل مــا
هــو مثــن عندهــا ،فأخرجــت منــه جــرة ســمن صغــرة
وأربــع بيضات»،29هــذه التفاصيــل فعــا تنقــل مــا تنقلــه
العــن ،التــي تجعــل القــارئ يف زاويــة مراقبــة الحــركات
والتفاصيــل ويعينهــا اإلحســاس الــذي يجعــل مــن عــن
القــارئ تصــدق املشــهد وكأنهــا تشــاهده حقــا.
املقــدم بــكل مــا أويت مــن لــون وصــوت وصــورة،
وبذلــك ميكننــا القــول إن يف خبا يــا اللــون وطريقــة
التعا مــل معــه خلــق للغــة تعبري يــة محايثــة للــذات،
وقنــاة للتواصــل مــع مشــاعر إنســانية ،كــا أنهــا طريقــة
مثــى لبــث كيــان وذات الكاتــب يف الــذوات األخــرى
مبعثــه اللــون املنبعــث مــن عمــق الكاتــب إىل أعــاق
القارئ،حتــى تتوســع معــه دائــرة التعبــر ،ليتــم الرســم
“باللــون الــذي يتــازج مــع أقــران لــه واأللــوان فيتم الخلق

التكامــي ملوضــوع النــص ،ومــن جــذوة األلــوان تتحــرك
الفرشــاة لتصنــع لونــا يرتجــم فحــوى املوضــوع ،ورضورتــه
تكــون للــون حاجــة يبحــث عنهــا املرســل كلــا اقتضــت
رؤيــاه ذلــك”  30وكلــا أحــس باقــراب تدافــع الكلــات
نحو هدف الرسالة التي تتداخل صوغها تقريبا أجناس
كثــرة وتتــازج فيهــا ألــوان مختلفــة أيضــا لكــن بريشــة
واحــدة.
هــذه الروايــة فضــاء لــوين ممتــع ،عمــل يتالقــى يف
كثــر مــن األحيــان بالفــن التشــكييل مــن ناحيــة الغمــوض
والو ضــوح ،واالســتعامل األســمى لأل لــوان ،أ لــوان
الشــخصيات واألماكــن املفتوحــة واملغلقــة واألزمنــة
املتعــددة وكــذا األســاء باختالفاتهــا ،هــذا التــازج
الــذي يقــدم اللغــة الروائيــة بأســمى معانيهــا مينحهــا
التفــرد مــن حيــث كونهــا خطــاب تتعــدد مدلوالته بتعدد
التــازج فيــه ،الــروايئ مثــا عندمــا يوظــف املــكان ال
يبقــي عــى حــس اإلطــار الجغــرايف كأنــه عنــر ســطحي
ال يحقــق غايــة فنيــة وإمنــا يعيــد رســم معاملــه مــن جديــد
لريكــز عــى مــا ال يــراه الشــخص العــادي مــن تفاصيــل
دقيقــة متثــل لحظــة تالقيهــا مــع عــن القــارئ لتتشــبع
بشــفرات دالليــة ،مثــل هــذا التوظيــف التفصيــي يف
ذكــر املــكان ،لجــأ إليــه عبــد الحميــد بــن هدوقــة يف
روايته ليعطي للنص أبعادا واقعية وأخرى فنية ،وحتى
يتســنى للقــارئ فهــم املعادلــة والقبــض عــى جوهــر
النــص مــن خــال الصــورة التــي يقدمهــا ،إذ عمــد عــى
صنــع حلــة رمزيــة مثلــت صــورة مــن الصــور التشــكيلية
التــي متتــزج فيهــا ألــوان املــايض والحــارض واملســتقبل
اإلســترشايف.
والقــارئ يف هــذه الحالــة يكــون يف حالــة اســتقبال
مثــى لتدفــق ملفــوظ هــذا النــص ،فرتتكــز عينــه عــى مــا
يقدمه الروايئ من تناسجات لونية وحركية ،راسمة لوحة
فنيــة لكــن باللغــة التــي تســتطيع أن تنقــل لنــا األشــكال
بأنواعهــا ،بــل وميكننــا تخيــل وضعيــات هــذه األشــكال “
كــا أن الســطوح الداكنــة مــن األلــوان تعكــس اإلحســاس

برحابــة األشــكال واملتانــة الشــكلية” ،31إذا املزاوجــة
التفصيليــة مــع إضافــة اللــون تُ كــن مــن رســم الشــكل
بأبعــاده وأحجامــه ،بــل وحتــى عمقــه باملنظــور ثــايث
األبعــاد ،الــذي يبعــث النــص عــى التصديــق ،أن مــن
بداخلــه وإن كانــت كائنــات مــن ورق فهــي حيــة تتنفــس
وتشعر وتحلم باملستقبل “الحظ رابح أنها كانت تلبس
عبــاءة زرقــاء أخــذ لونهــا يحــول ،وتجلــل جــا مــن صــوف
مشدودا عىل صدرها بإبزيم من فضة ،أما رأسها فكان
مغطى بعدد من املناديل وعمة دكناء من فوق متسك
كل ذلــك ،حتــى ال يــكاد يظهــر وجههــا مــن تحــت ذلــك
الكــوخ املوضــوع عــى رأســها! وكانــت ذراعاهــا عاريتــن
تشبهان عودين واهيني ،مل يبقى فيهام إال الجلد يضم
العظام والعروق” ،32إن اللون الذي نبرصه يف األجسام
عادة ،هو نتيجة إحساس أعيننا باألشعة التي تعكسها
هــذه األجســام لحظــة تالقيهــا والضــوء ،إذ متتــص أجــزاء
منــه وتعكــس الباقــي الــذي ينتــر يف فضــاء معلــوم،
وكأن اللــون ليــس البتــة مــن خــواص األجســام وإمنــا هــو
مرتبــط بالضــوء املنبعــث كل االرتبــاط.
يحدث هذا األمر يف الحالة الطبيعية ،أما بالنسبة
للحــاالت الكتابيــة فيختلــف األمــر ،ألنــه يعتمــد عــى مــا
ميــده خيــال الــروايئ لخيــال املتلقــي أو القــارئ ،الــذي
يبــدأ برتكيــب جديــد لعــامل يتعــرف عليــه مــن خــال مــا
كتب و قرأ ،طبعا باعتبار أن النص الواحد هو مجموعة
مــن النصــوص ،مبــا فيهــا مــن خيــال فعندمــا يعطينــا
الــروايئ صــورة العجــوز صانعــة الفخــار التــي “تخيلــت
دارهــا صــارت فرنــا هائــا ينفــث ألســنة مــن لهــب تصــل
إىل ارتفاعات كبرية ،وتخيلت نفسها آنية ،بني األواين
التي صنعتها يف جوف ذلك الفرن الرهيب!” أنا آنية!
أنــا فخــار ،مــن يشــريني..أنا أحســن مــن كل األواين..
الفخــار ال يتكلــم وأنــا أتكلم..مــن يشــريني؟أنا آنيــة،
أصلــح للــاء ،للطعــام ،للزهور..أنظــروا إىل النــار إنهــا
تلتهمني..إنهــا تصهــرين ألزداد جــاال! أنــا آنيــة أصلــح
للــاء( )...أنتــم لســتم أواين.أنتــم الزلتــم طينــا” ،33فإنــه
جملة كرياال
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بذلــك يضــع القــارئ أمــا حالــة مؤملــة صارخــة المــرأة
عا شــت معا نــاة الزمتهــا طيلــة حياتهــا ،هــذه ا ملــرأة
قــد تتعــدى إىل مجموعــة ال متناهيــة مــن االحتــاالت
والتأويالت ،فقد تكون األرض ،والوطن ،والحرية ،وقد
متثــل الــراث ،واملــايض ،وأشــياء كثــرة أخــرى.
يفهمهــا القــارئ بحســب متوقعــه ،الــذي يتخــذه
أثنــاء قراءتــه لهــذا النــص الــروايئ أو قــراءة غــره ،إن هــذه
اللوحــة الصارخــة باأل لــوان الحــارة تبعــث يف نفــس
املتلقــي ذلــك الشــعور بحــرارة املشــهد وعمقــه“ ،فــكل
لــون لــه تعبــره الخــاص فباســتطاعة اللــون أن يعكــس
الهــدوء والحركــة واالنفعــال واالنبهــار” ،34كــا ميكــن أن
يعكــس األمل والحــزن والضيــق ،دون نطــق فقــط يكفــي
أن يحــس املتلقــي بنوعيــة اللــون املنبعــث مــن الكلمــة
التــي يختارهــا الــروايئ “ ،النــار ،أتســتطيعون الحيــاة
فيهــا مثــي؟ أنتــم لســتم مثــي ،مــا زلتــم طينــا ،مل
تعرفــوا العطــش،مل تعرفــوا النــار ،مل تعرفــوا الشــيخوخة
والوحــدة ،مل تعرفــوا الحمى...أنــا آنيــة أصلــح للــاء،
للطعــام ،للزهور...مــن يشــريني؟” ،35هــذا اإلحســاس
تنقلــه صــور متامزجــة فيــا بينهــا ،صــورة النــار ،وصــورة
العجــوز ،وصــورة الطــن وصناعــة الفخــار ،وصــورة الذيــن
تكلمهــم ،وأعقدهــم صــورة الهذيــان الــذي هــي فيــه.
الــذي ميكــن أن يُطــرح بــأي شــكل ،لكــن بألــوان
محــددة ألنهــا تختلــف باختــاف املوا قــف املعــر
عنها،التــي بإمكانهــا أن تفجــر طاقــات تشــكيلية وجامليــة
وتعبريية بحسب الطاقة الكامنة يف اللون ،فاملواقف
التــي تســتخدم فيهــا األلــوان الحــارة ليســت هــي ذاتهــا
التي يعتمد فيها عىل األلوان الباردة ،باعتبار أن أغلب
الحــاالت التــي يــرد فيهــا اســتخدام اللــون الحــار كاألحمــر
واألصفــر واألخــر الداكــن هــي مســاحات يف األغلــب
يــراد مــن ورائهــا توصيــل حالــة الضيــق والحــرج ،أمــا إذا
مــا تــم مزجهــا بألــوان أخــرى ،فإنهــا تكتســب بذلــك معنــا
آخــر ،وعــى العكــس متامــا بالنســبة لأللــوان البــاردة،
التــي تقــرب مــن مصــادر الــرودة “املــاء والســاء”*،36
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جلا حير ةياورل يليصفتلا باطخلا يف روصلاو ناولألا جسانت

والتي يوحي استخدامها باتساع الفضاء ورحابته“ ،كان
املوقــد حفــرة صغــرة يف األرض بزاويــة البيــت وإىل
جانبــه أثــايف ثــاث مــا تــزال نظيفــة مل يســودها الدخــان،
( )...ذبالتــه ترســل بصيصــا مــن نــور أحمــر مائــل إىل
الصفــرة ،يظهــر وجــه العجــوز مــن خاللــه كورقــة تــن يف
أواخر أيام الخريف ،تعلوه صفرة داكنة ،وكانت خطوطه
وانكامشــاته تــدل بوضــوح عــى أن الســبعني ســنة التــي
عاشتها صاحبته مل متض مضيا كرميا ،وكانت عيناها
الكليلتــان تنظــران إىل املوقــد نظــرات فيهــا غضــب
حزيــن” ،37هــذه الصــورة الحزينــة لالحتضــار التــي تالمــس
الســطح األفقــي الــذي تســتقر عليــه كافــة املوجــودات.
بشــكل عمــودي عــى األرض فكأمنــا هــو إيقــاع
جميــل متناغــم للحقــول املرئيــة ،تــوازن عجيــب للتنــوع
دا خــل الوحــدات اللونيــة وببســاطة دا خــل تعقيــد،
وانسجام مع تباين ،منح الروايئ األداة والكيفية للتحكم
يف الفــراغ ،املحيــط بشــخصيات الروايــة حتــى يف أدق
تفاصيــل لباســها ولونــه” وكانــت العبــاءة الوحيــدة التــي
تلبسها يف ذلك الحني ال لون لها توصف به من شدة
القــدم ،إمنــا هــي قطعــة باليــة مــرة تظهــر ســوداء وأخــرى
قســطلية وثالثــة زرقــاء ،حســب مــا يحلــو لضــوء املوقــد
والقنديل” ،38الذي يتوىل وسط ذاك الظالم املوجود
يف الغرفــة عمليــة توزيــع األلــوان بحســب قوتــه وتوهجــه
وبحســب ضعــف توهجــه أيضــا ،كضعــف تلــك املــرأة
العجوز التي مل يبق من ألوان عمرها إال ما هو باهت،
ومــا هــو داكــن ،إن توزيــع األلــوان داخــل اللوحــة التــي
ترسمها الرواية تنتقل بحسب األحداث والشخصيات،
وذكــر للتفاصيــل ومتاشــيها مــع رســالة الــروايئ ،فيتحــول
بذلــك فعــل الــرد إىل لــون ولوحــة لكــن بريشــة مغايــرة.
مليئــة باألحاســيس املفعمــة بالحركــة والســكون
صــور عــى أنــه
معــا ،حركــة الزمــن وســكون الليــل الــذي يُ َ
حــزن طويــل غــر منتــه ،يف هــذه الصــورة يعطــي عبــد
الحميــد بــن هدوقــة فرصــة للقــارئ بأخــذ نفــس عميــق
يزاوجه الشعور باألىس عىل حال العجوز وكأن املشهد

يحــدث أمامــه “وأخــذت األم تبــي بأعــى صوتهــا بــكاء
مــرا ،أمــا الطفــل عبــد القــادر فقــد كان حائــرا مشــدوها
ينظــر إىل الســاعة املربوطــة بزنــد مالــك والتــي رســم
عقرباهــا منتصــف الليــل” ،39حالــة ســكون غــر منتهيــة
لعــب فيهــا الــروايئ عــى أوتــار القــارئ ليعطيــه نفســا
آخــر حتــى يُتــم مــا بــدأ بــه ،ألن رســم هــذه اللوحــة يحتــاج
إىل لوحات أخرى مساندة لعمل الروايئ ،لوحة الدفن
والجنــازة التــي كانــت تعــج بأجســاد النســاء داخــل كــوخ
املــرأة العجــوز رحمــة ،الــذي مل يعهــد هــذا االكتضــاض
وهــي حيــة بتعبــر الــروايئ “ ،مل متــر الســاعات األوىل
مــن صبــاح ذلــك اليــوم حتــى امتــأت الــدار وفناؤهــا
بالنســاء والعجائــز واألطفــال ،وهــي أول مــرة عرفــت فيهــا
دار العجوز هذا العدد العديد من الرواد فإذا ما ألفته
مــن ســكون طــوال الشــهور والســنني صــار ضجــة عارمــة
وحيــاة صاخبــة وإذا مــوت صاحبتهــا يضفــي عليهــا جــوا
مــن الحيــاة مل تعرفــه يــوم الزفــاف!”  ،40تصويــر متشــابك
تعتــي فيــه تقنيــة تواتــر الوصــف أعــى درجاتهــا عــى
اإلطــاق ،ليتحــول ســكون الليــل إىل ضجــة عارمــة بعــد
ظهــور أوىل خيــوط الصبــاح.
املعلنــة عــن انتهــاء معانــاة أحدهــم ،عــن ســكون
الطــن داخــل الطــن األبــدي أو رجوعــه إىل املــكان
الذي أىت منه ،اللوحة التشكيلية التي يرسمها الروايئ
يف حمــل العجــوز إىل املقــرة لدفنهــا لوحــة تحمــل
انســجام الظــال والضيــاء وكأمنــا هــي نــص بــري ال
ميكــن ترجمتــه إال بــاألداة البرصيــة التــي تتحــدد عالقتهــا
بــذوق املشــاهد للوحــة التشــكيلية ،ويف هــذه الحالــة
املشاهد هو قارئ متأمل ينحرص فهمه أللوان اللوحة
باملالحظــة والتأمــل واســرجاع مــا مــر عليــه مــن تجــارب
تتشابه مع ما قدمه الروايئ ،وهو يف هذه الحال “عني
تــرى وأذن تســمع ويــد تحــرك اللــون يف كل زوايــا اللوحــة
لتتحــول الفكــرة إىل موضــوع مجســد وعــر التجربــة التــي
مير بها الفنان يستطيع من خاللها كيف يعرب باأللوان،
عــن طريــق تطويــر الفكــرة عــر النظــر والســاع والتأمــل

إىل موضــوع فنــي يســتحق املشــاهدة ،ولــكل فنــان
طريقتــه وتقنيتــه يف العمــل وأســلوبه التشــكييل الــذي
يجــد فيــه راحتــه و األلــوان التــي يشــتغل عليهــا ورمزيتهــا
عــى اللوحــة والعمــل الفنــي” ،41الشــخصيات ألــوان
والحــركات ألــوان ووصــف الفضــاء بأنواعــه ألــوان ،لــون
يتداخــل بعضــه يف بعــض حتــى تكتمــل اللوحــة التــي
يريدهــا الــروايئ.
بتداخل كل ما ذكر ،وللكلمة سلطة وقوة ال ميكن
أن توصف ،إذ بها استطاع هذا الروايئ نقل ما ميكن أن
ينقله لنا الفنان التشكييل بأدواته ،من صخب وهدوء
وتصديــق للحــدث عــى أنــه واقــع ينتهــي بغلــق الكتــاب
وال يتوقــف بنهايــة الروايــة عنــد فصــل مــن فصولهــا ،ألن
إعامل الفكر يف هذه الحالة وارد مســتمر غري منقطع،
خاصــة إذا مــا تعلــق األمــر بالكتابــة عــا يتقاســمه البــر
بينهــم مــن همــوم وأحــزان “ ،فاملــوت مشــكلة لــدى
األحيــاء ،أمــا بالنســبة إليهــا فلــم يعــد شــيئا ،األحيــاء
هــم الذيــن يخافــون املــوت ويخافــون مــا وراء املــوت
فــإذا مــا ماتــوا تحــرروا مــن خوفهــم ومــن عذابهم،لســت
أدري مــن منــا املســكني الحزيــن أأنــا الحــي ،أم العجــوز
امليتــة؟...كان مالــك ميــي وراء الجنــازة ســابحا يف
أفكاره املضطربة” ،42هذه الهواجس واألفكار وإن صح
القــول الفلســفة التــي يشــرك فيهــا جــل البــر ،كانــت
مبثابة إرسال خيوط تواصل خفية مع القارئ،تستبعد
الروايئ وترتك حظا لشخصيات الرواية بالتكلم مبارشة
مــع القــارئ وكأنــه يشــاهدها بــل ويشــاهد مــا يحيــط بهــا
“وكان وهــو يفكــر فيــا دار بينــه وبــن الفــاح مــن نقــاش،
يــرى األرض أمامــه بتعاريجهــا وانحناءاتهــا تشــبه خيمــة
ســوداء مــن وبــر وشــعر مرتاميــة األطــراف بينــا كانــت
الســاء حينئــذ ترفــل يف أجمــل حللهــا الليليــة ذات
اللــون الرمــادي ،تتــأأل فيهــا نجــوم فضيــة اللمعــان”،43
فيتحــول مــع لــون الحــزن لــون آخــر يلتقــي فيــه كل مــن
املتلقــي والشــخصيات لــون.
تأمــي للفضــاء الــذي رســمه الــروايئ متشــاكال مــع
جملة كرياال
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يوجــد يف اللوحــات التشــكيلية ،مــن خطــوط وألــوان
وحتــى املواضيــع التــي تعالــج التيــه والحــزن والضيــق
والفــرح ،إذ تعــد األلــوان املوجــودة يف العمــل الفنــي
التشــكييل صــورة تعكــس حالــة الفنــان الخاصــة ،أو
األحاســيس التــي ميكنــه التعبــر عنهــا بشــكل مختلــف
مــع أنهــا مشــركة بــن النــاس إال أنهــا مختلفــة مــن ناحيــة
التعبــر ،وبذلــك يكــون املوضــوع املعالــج لونيــا ،قابعــا
تحت عالقات ثالث :عالقة نتاجها إحســاس وشــعور،
وعالقــة ســببها خــرة ذاتيــة ،وآخرهــا عالقــة تخمــن
مختلــف ،44مينــح متيــزا ألســلوب لــدى صاحبــه فيعطيــه
القــدرة عــى تلويــن خطابــه باأللــوان التــي يريدهــا ووقــت
مــا أرادهــا ،كاختيــاره لوقــت هــروب نفيســة الــذي أىت
متناســبا مــع نوعيــة الريــح املختــارة كعتبــة كــرى لعملــه
ككل “ تحركــت ريــح الجنــوب بــكل عنــف ،وانطلــق دويهــا
بكل قوة يهز الدنيا ،وأخذت أصواتها يف فحيح وصفري
تتجــاوب منــكل جهــة وجا نــب ،باعثــة يف النفــوس
الهلــع ويف القلــوب الرعــب والفــزع ،وكان الليــل يف
هزيعــه األول” ،45فكانــت نوعيــة هاتــه الريــح إيقونــة كربى
تحيــل عــى معــان غائــرة ،أراد منهــا الــروايئ الجمــع بــن
الهــروب كفكــرة مضطربــة لــدى صاحبــه ،ومــا ســيخلفه
مــن اضطــراب بعــد ذلــك.
يُنقــل هــذا اإلحســاس إىل املتلقــي فــرى تحــرك

الر يــح بالقــوة التــي يبثهــا الخطــاب املوجــه ،ا لــذي
يصبــح” طريقــة يف تحديــد الســبل إىل إنتــاج الــدالالت
وتداولهــا”  ،46وبذلــك ميكننــا أن نقــول أنهــا املرحلــة
الحاســمة لتوالــد الخطــاب الــروايئ وتكاثفــه ،بتوالــد
الصــور واأللــوان املوجــودة فيــه ،والعمــل األســايس
واملحــرك لذلــك كلــه هــو املتلقــي يف” هــذه الحالــة
يتعــن عــى القــارئ أن يقبــل الدخــول يف غلبــة إبــرام
عقد حقيقي غري ملزم ،إذ ميكنه القبول بهذا اإلجراء أو
عدم قبوله بذلك يدخل كل هذا يف إطار التصديق أو
عدمه ،عند اشرتاك القارئ/املتلقي يف ماهو مقرتح
مــن قبــل الكاتب/املرســل” ،47ويكــون هــذا املقــرح
عامل يتغري مع تغري أي قراءة وقارئ ،إن الصور التي ركز
عليهــا الــروايئ يف روايتــه إذا نرضنــا إليهــا نــرة املقــرح
تتلخــص يف عنــارص ثــاث :املــرأة ،الوطــن ،وحــرب
التحريــر غــر املــرح بهــا يف الروايــة عــى أنهــا األول مــن
نوفمرب،غــر أن إيقونــات عديــدة نوهــت عليهــا وأعلنــت
عــن رصخــة “املــرأة األم ،والبنــت ،والزوجــة” املتشــاكلة
مــع رصخــة األرض “األم” ورصخــة املــايض ،الــذي وإن
دفن فإنه يزار ويذكر ،كام يَذكر األحياء موتاهم،وبذلك
ميكننــا القــول أن هــذا الخطــاب الــذي يتغــر كل مــرة مــع
تغــر حــاالت الكتابــة ،ومــع تغــر القــراء مــا هو إال تشــابك
عالئــق للوحــة مثّــل اللــون جوهرهــا الروحــي بكل معانيه.
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�أثر القر�آن الكرمي يف لغة جربان خليل جربان
د .عبيد الرحمن طيب

قطع األدب العريب يف العرص الحديث أشواطا بعيدة
يف رقيه وتقدمه ويعود الفضل يف ذلك إىل الشعراء
واألدبــاء الذيــن قامــوا بنفــخ الــروح يف جســده وأنقــذوه
مــن األســاليب العقيمــة الغاصــة بالطبــاق والجنــاس
والعامــرة بالقــوايف والســجع والكلــات الجافــة التــي
الغرض منها سوى التالعب بها وأتوا بأساليب مرسلة
حيــة حيــث متيــل إليهــا القلــوب وتســتلذ بهــا األفئــدة
وتتغــذى بهــا العقــول وعــى رأس هــؤالء األدبــاء جــران
خليــل جــران (1931-1883م) الــذي أعطــى اللغــة
العربيــة أســلوبا أخــاذا يجــذب القلــوب ويســحر العقــول
فيــري بــه املعــاىن إىل األذهــان وتقــر لــه األفئــدة فهــو
لبنــاين األصــل ،عــريب النشــأة ،ترعــرع يف أرض يحلــم
بهــا النــاس لنرضتهــا وخرضتهــا ومناظرهــا الطبيعيــة
ومشــاهدها الخالبــة ،كأنهــا قطعــة مــن الجنــة.
هاجرت أرسة جربان إىل أمريكا دنيا األحالم حيث
درس آداب العامل وفلسفة الديانات وأفكار املفكرين
والعقــاء فتأثــر بهــم وهضــم أفكارهــم ثــم بنــى فكرتــه.
وأىت بإنتاجــات رائعــة حتــى أصبــح ممثــل الــرق إىل
الغــرب وقــاد حركــة أدبيــة ال مثيــل لهــا يف التاريــخ األديب
الحديــث وأثــرى اللغــة العربيــة بــروة أدبيــة أصبحــت
ينبوعــا ال ينضــب ماؤهــا واليــدرك غورهــا ويطلــب كل
ظامــئ هــل مــن مزيــد؟
ويف بناء شخصية جربان وتطور لغته وأسلوبه أثرت
عوامــل كثــرة منهــا :التعليــم والرتبيــة ،وأوضــاع األرسة،
والديانــة التــي كان ينتمــي إليهــا ،واألوضــاع السياســية
واالقتصادية واإلجتامعية التي كانت تسود عىل وطنه
56

بج ليلخ ناربج ةغل يف ميركلا نآرقلا رثأ

والعــامل العــريب حتــى العــامل بــأرسه وكذلــك األدبــاء
والشــعراء والرســامون والفالســفة ،كــا أن الفالســفة
مثــل نيتشــه ،وروســو ،والرســام بالييــك ،والديانــات:
املســيحية واليهوديــة ،والهندوســية والبوذيــة ،واإلســام
وخا صــة الفلســفة االســامية الصوفيــة مثــل وحــدة
الوجــود ووحــدة الشــهود وكذلــك الكتــب مثــل نهــج
البالغــة ،والكتــاب املقــدس ،والقــرآن الكريــم.
درســت طو يــا إنتا جــات جــران خليــل جــران
وأعجبتنــي كتاباتــه كثــرا ومؤخــرا بــادر إىل تفكــري أنــه
كيــف ط ـ ّور جــران لغتــه وكيــف بنــى أســلوبه الخــاص
وكيــف فــاق أدبــاء عــره يف لغتــه وأســلوبه؟ ومــا هــي
العوامــل التــي تســببت يف تقويــة لغتــه وترقيتــه لدرجــة
أن أصبــح وحيــدا فريــدا ال يحــايك أحــدا والمياثــل غــره
وســمى أســلوبه باألســلوب الجــراين .وقــد أجر يــت
دراســات كثــرة يف كتاباتــه ولغتــه وأســلوبه وال داعــي
لتكــرار نفــس األشــياء .إال أنــه قــد بــدأ يحــز يف نفــي أن
القرآن الكريم أول كتاب عريب مكتوب رآه العرب وقرأوه
واليزال يقرأ عرب العامل فهو كالم رب هذا الكون تحدى
منــذ أن أنــزل عــى النبــي العــريب محمــد ﷺ ألن يــأيت
أحــد مثلــه ولــو بضــع آيــات .فلــن ينجــح أحــد منــذ ذلــك
الحني حتى يومنا هذا .فهو كالم يحلو لألســاع مجرد
ســاعه وتجــذب موســيقاه األفئــدة والعقــول ولــن يجــد
أحــد مــا يجــد فيــه مــن متعــة وحــاوة وطأمنينــة وســكينة.
ونــرى كثــرا مــن األدبــاء والشــعراء أنهــم إمــا حفظــوا هــذا
الكتــاب بــأرسه عــن ظهــر قلــب أو قــرأوه واســتفادوا منــه
لغــة ومعنــى .وعــى ســبيل املثــال حفــظ مصطفــى

لطفي املنفلوطي وطه حسني وأنيس منصور وغريهم
القــرآن الكريــم كامــا عــن ظهــر قلــب وكثــر منهــم حفظــوا
بعــض األجــزاء ولكــن ال نعــرف أي أديــب عــريب مل يقــرأ
القــرآن الكريــم .فبــدأت اتتبــع كتابــات جــران خليــل
جــران هــل قــرأ هــو القــرآن الكريــم أم ال؟ وكذلــك إىل أي
مــدى أَثّــر القــرآن الكريــم يف لغتــه وأســلوبه وبتعبــر آخــر
إىل أي مــدى تأثــر جــران مــن القــرآن وجعلــه جــزءا مــن
لغته وأسلوبه .إذ ال ميكن ألي أديب أو شاعر عريب أن
يتجاهل القرآن الكريم فهو كالم ﷲ الوحيد عىل سطح
األرض الــذي اليــزال محفوظــا مــن تحريفــات وتلفيقــات
فهــو أروع وأعــى منــوذج للبالغــة واليشــبه أي كالم آخــر
بلغتــه وأســلوبه وحالوتــه وسالســته ورشــاقته وجاملــه
وروعتــه وبالغتــه.
ومــن خــال دراســتى انكشــف يل أنــه مل يكتــف
بالقراءة فحسب بل استفاد منه لتحسني لغته وأسلوبه
كام استفاد من الكتاب املقدس والكتب األخرى مثل
نهج البالغة واآلداب الغربية .وملا وجدت بعض األدباء
والنقــاد أنهــم تتبعــوا آثــاره واكتشــفوا أن هنــاك أشــياء
كثــرة عملــت يف ترقيــة لغتــه وبنــاء أســلوبه ووصولــه
إىل قمتهــا ،ومــن جملتهــا القــرآن الكريــم ،اســتيقنت
أننــى أســر يف اتجــاه صحيــح .وعــى ســبيل املثــال
يذكــر خليــل الحــاوي أن جــران اقتبــس مــن أنــوار القــرآن
ودمجــه يف أســلوبه فيقــول“ :أمــا التأثــر الــذي خلّفــه
بعــض كتّــاب النهضــة يف أســلوب جــران ،فــا يتعــدى
حــدود بضعــة انطباعــات متفرقــة ،إجاملهــا :بعــض صــور
تذكّرنــا بـ”نهــج البالغــة” ،وبعــض تعبــرات واشــارات
بالغيــة مقتبســة مــن اســحاق تــرد يف “العواصــف”،
ومحــاكاة إليقــاع القــرآن وتكــراره يف قصيــدة نرثيــة مــن
2
“دمعــة وابتســامة” عنوانهــا “الجــال”.
ويبــدو مــن تتبــع آثــاره املنشــورة وغريهــا أنــه كان
يحــرم ويقــدر القــرآن واســتقى مــن هــذا املــورد الصــايف
ورشب منه حتى الثاملة ورسى يف لغته وأســلوبه مثل
الــدم يف رشايــن البــر .فقــد اســتخدم كلــات قرآنيــة

ولــو قليــا واتبــع أســلوبه و َع ْن ـ َو َن عــدة عناويــن منتقيــا
منــه واســتخدم أســلوبا مزيجــا مــن اللغــة واألســلوب
القــرآين مــع تغــر بســيط .كــا نــرى أنــه هضــم فكــرة قرآنيــة
ومعانيــه وقدمهــا إىل النــاس بلغتــه الخاصــة .وليــس
القرآن الكريم فحسب بل أقوال النبي ﷺ إذ كان أفصح
العرب بدون شك .فيبدي عن احرتامه وتقديره للقرآن
الكريم ويكتب تحت عنوان “إىل املسلمني من شاعر
مســيحي” فيقــول“ :أنــا أجـ ّـل القــرآن ولكننــي أزدري مــن
يتخــذ القــرآن وســيلة إلحبــاط مســاعي املســلمني كــا
أننــي أمتهــن الذيــن يتخــذون اإلنجيــل وســيلة للحكــم
3
برقــاب املســيحيني”.
كــا أعــرب عــن تقديــره واحرتامــه للنبــي العــريب
الكريــم فيقــول“ :أنــا مســيحي ويل فخــر بذلــك ولكننــي
ر اســمه وأحــب مجــد اإلســام
أهــوى النبــي العــريب وأكـ ُ
4
وأخــى زوالــه”.
وأدهشــني اكتشــاف خليــل الحــاوي أن جــران قــام
باختيــار وجمــع كثــر مــن أقــوال النبــي ﷺ فيكتــب“ :ويف
مجــرى بحثنــا التطــور املتأخــر الــذي انتهــى إليــه أســلوب
جــران ....،اضــف إىل هــذا أننــا وجدنــا يف إحــدى
مفكــرات جــران ويرجــع تاريخهــا إىل  ،1912حــواىل
5
مائتــن مــن أقــوال محمــد أو أحاديثــه”.
وليس القرآن وأقوال النبي ﷺ فحسب بل كان يُجل
ويقـ ّدر كثــرا مــن عظــاء اإلســام ومفكريهــم وفالســفتهم
مثل اإلمام الغزايل وابن سينا وابن خلدون .وأما اإلمام
عيل بن أيب طالب ريض ﷲ عنه فإنه بالغ يف متجيده
وتقديســه كأنــه مل يولــد إنســان مثلــه .وكذلــك أعــرب عــن
إعجابه ببعض األدباء والشعراء مثل الخنساء وأبونواس
وأبوطيــب املتنبــي وأبــو العــاء املعــري وابــن الفــارض
واملعتمد بن عباد وغريهم.
ففــي الســطور التاليــة نــدرس كيــف اســتقى جــران
مــن مــورد القــرآن الكريــم وجعلــه جــزءا اليتجــزأ مــن لغتــه
وأســلوبه.
اســتخدام الكلــات القرآنيــة :يبــدو أن جــران كان
جملة كرياال
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ينتقــي كلــات حلــوة جذابــة ســهلة شــيقة مــن القامــوس
العــريب ويصوغهــا ويطيعهــا ويســتعملها يف مــكان ال
يناســبه إال تلــك الكلمــة .والقــرآن أحســن مــن اســتعامل
الكلــات وأعطاهــا ســندا ودليــا موثوقــا بــه فاختــار
جــران كلــات عديــدة مــا اســتعملها القــرآن الكريــم
يف أماكــن شــتى واســتخدمها يف عباراتــه .ونــرى أنــه
جعل عنوانا لبعض القصص والحكايات من الكلامت
القرآنيــة أو كتــب جنــب عنــوان آيــة قرآنيــة مثلــا عقــد
عنوانــا «إرم ذات العــاد» وكتــب تحتــه اآليــة القرآنيــة
﴿أمل تــر كيــف فعــل ربــك بعــاد .إرم ذات العــاد التــي
مل يخلــق مثلهــا يف البــاد﴾ 6ثــم كتــب تحتــه الحديــث
النبــوي “يدخلهــا بعــض أمتــي” (الحديــث الرشيــف).7
كام كتب تحت عنوان «نشيد اإلنسان» ووضع بجانبه
اآليــة القرآنيــة اآلتيــة ﴿وكنتــم أموات ـاً فأحياكــم ثــم مييتكــم
8
ثــم يحييكــم ثــم إليــه ترجعــون﴾
وا ســتخدم كذلــك كلمــة «البنيــان املرصــوص»
ويكتــب تحــت عنــوان «لكــم لغتكــم ويل لغتــي» :لكــم
منهــا «البنيــان املرصــوص» ويل منهــا أرساب مــن
الشــحارير والبالبــل تتطايــر وتنتــل مرفرفــة بــن حقــول
الخيــال ورياضــه” 9.ويف القــرآن الكريــم ﴿ إن ﷲ يحــب
الذيــن يقاتلــون يف ســبيله كأنهــم بنيــان مرصــوص◌﴾.10
ويســتخدم كلمــة “طــوىب” حيــث يقــول عــى لســان
يســوع :طــوىب للرؤوفــن ...طــوىب ألنقيــاء القلــب،...
طــوىب للرحــاء ......طــوىب لصانعــي الســام.11”...
ويف القــرآن الكريــم ﴿الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات
طوىب لهم وحسن مآب◌﴾ .12ويف القرآن الكريم سورة
باسم الكوثر وكلمة الكوثر وهو حوض من حياض الجنة
يرشب أهل الجنة من مائه الصايف النقي الطاهر ثم ال
يشــعرون بظــأ .وفيــه ﴿ إنــآ أعطينــاك الكوثــر◌﴾ .13وقــد
اتبــع جــران القــرآن الكريــم واســتخدم كلمــة “الكوثــر” يف
لغتــه .ولكــن ال عالقــة لــه باملعنــى الرفيــع النزيــه الــذي
اســتخدمه القرآن واملعنى الدنئ الذي اســتخدمه فيه
جــران فهــو يكتــب تحــت عنــوان “الرفيقــة “ فيصــف أول
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نظــرة ثــم أول قبلــة فيقــول :هــي الرشــفة األوىل مــن كأس
14
مألتهــا اآللهــة مــن كوثــر الحــب”.
وكذ لــك ا ســتخدم القــرآن كلمــة الســن بالســن
والعــن بالعــن فيســتخدمها جــران“ :قيــل لكم:عــن
ر
بعــن وســن بســن :أمــا أنــا فأقــول لكــم :ال تقاومــوا الـ ّ
ر وتزيــده قــوة 15”.ويف القــرآن
ألن املقاومــة تغــذي ال ـ ّ
الكريــم ﴿وكتبنــا عليهــم فيهــا أن النفــس بالنفــس والعــن
بالعــن واألنــف باألنــف واألذن بــاألذن والســن بالســن
والجــروح قصــاص فمــن تصــدق بــه فهــو كفــارة له ومن مل
يحكــم مبــا أنــزل ﷲ فأولئــك هــم الظاملــون﴾.16
راء
راء وال ـ ّ
وكذلــك يســتعمل القــرآن كلمتــي ال ـ ّ
﴿والذين ينفقون يف الرساء والرضاء والكاظمني الغيظ
17
والعا فــن عــن النــاس .وﷲ يحــب املحســنني﴾
فيتبعــه جــران ويســتخدمهام“ :ويف تلــك الليلــة بعــد
أن تابع األمري مســرة اجتمع يف بيت “الشــيخ” منصور
دعيبس جميع سكّان القرية ونادوا به رئيسا مطاعاً يف
الــراء والــراء -رحمهــم ﷲ جميع ـاً.18”.
اتبــاع أســلوب القــرآن الكريــم :اتبــع جــران خليــل
جــران أســلوب القــرآن الكريــم بأشــكال وصــور مختلفــة.
أحيانــا اتبعــه اتباعــا جليــا ال يجــد القــارئ أي صعوبــة يف
التعرف عىل أنه مقتبس من القرآن الكريم وأخرى ميزج
بــن األســلوب القــرآين واآلخــر وكذلــك بــن الكلــات
القرآنيــة واألخــرى .وأحيا نــا يجــري فيــه تغــرا خفيفــا
وعــى ســبيل املثــال يكتــب تحــت عنــوان “أيهــا الشــاب
السوري”“ :وإن كنت من أولئك الذين يدركون بالفطرة
أن العلــم هــو باألخــاق ،ويف األخــاق ومــن األخــاق،
إذا فأنــت مــن أبنــاء الغــد الذيــن ال تســتوي لديهــم األنــوار
والظلــات” .19وقــد اســتعمل القــرآن ﴿قــل هــل يســتوي
األعمــى والبصــر أم هــل تســتوي الظلــات والنــور﴾.20
ونالحــظ هنــا أنــه اســتخدم األنــوار بينــا اســتخدم القــرآن
النــور وكذلــك ق ـ ّدم األنــوار وأ ّخــر الظلــات ولكــن مــا
اســتخدمها القــرآن هــي أخــف كلمــة وأكــر إيقاعــا.
واتباعا ألسلوب القرآن السن بالسن يكتب جربان

خليــل جــران“ :قيــل لكم:عــن بعــن وســن بســن :أمــا أنــا
ر
ر ألن املقاومــة تغــذي الـ ّ
فأقــول لكــم :ال تقاومــوا الـ ّ
وتزيــده قــوة 21”.كــا ورد يف القــرآن الكريــم﴿ :وكتبنــا
عليهــم فيهــا أن النفــس بالنفــس والعــن بالعــن واألنــف
باألنــف واألذن بــاألذن والســن بالســن والجــروح قصــاص
فمــن تصــدق بــه فهــو كفــارة لــه ومــن مل يحكــم مبــا أنــزل
ﷲ فأولئــك هــم الظاملــون﴾.22
ونــرى جــران أنــه عــى طــراز ﴿لكــم دينكــم ويل
ديــنِ ﴾َ 23ع ْن ـ َو َن “لكــم لبنانكــم ويل لبنــاين” ،24و”لكــم
فكرتكــم ويل فكــريت” 25و”لكــم لغتكــم ويل لغتــي”.26
واستخدم هذا األسلوب مئات من املرات تحت هذه
العناويــن ونكتفــي هنــا بنقــل فقرتــن فحســب .ويكتــب
جربان تحت عنوان“ :لكم فكرتكم ويل فكريت” ما ييل:
“لكــم مــن فكرتكــم مصاهــرة الجــاه والــروة ،ويل مــن
فكريت اإلتكال عىل النفس .لكم من فكرتكم الج ّد وراء
الســمعة ،والركــض خلــف الشــهرة ،ويل مــن فكــريت أن
أطــرح الســمعة والشــهرة حبتــن مــن الرمــل عــى شــاطئ
األبديــة .......لكــم مــن فكرتكــم أن تكونــوا موظفــن
ملقبني ،ويل من فكريت أن أكون خادما نافعا ”.وينهي
27
قولــه :لكــم فكرتكــم ويل فكــريت”.
ويكتــب تحــت عنــوان “لكــم لغتكــم ويل لغتــي”
مــا يــي:
“ لكــم مــن لغتكــم “البديــع” و”البيــان” و”املنطــق”،
ويل مــن لغتــي نظــرة يف عــن املغلــوب ،ودمعــة يف
جفــن املشــتاق ،وابتســامة عــى ثغــر املؤمــن ،واشــارة
يف يــد الســموح الحكيــم.
لكم منها ما قاله سيبويه واألسود وابن عقيل ومن
جاء قبلهم وبعدهم من املضجرين اململني ،ويل منها
مــا تقولــه األم لطفلهــا ،واملحــب لرفيقتــه ،واملتعبــد
28
لســكينة ليلــه” .وينهــي قوله:لكــم لغتكــم ويل لغتــي”.
اســتخدام األسلوب املزيج :يتناول جربان الكلامت
القرآنية وأساليبه ثم ميزجه بغريها أو يدخل بعض التغري
يف األسلوب أو يتبعه معنى ال حرفا .يكتب جربان يف

كتابــه “الســابق” تحــت عنــوان “البهلــول” فيقــول :فــأكل
هنيئــا ورشب مريئــا” 29.ففــي القــرآن الكريــم﴿ :فكلــوه
هنيئــا مريئــا◌﴾ 30وقــال تعــاىل ﴿ :كلــوا وارشبــوا هنيئــا
مبــا كنتــم تعملــون◌﴾ .31فكلــوا وارشبــوا هنئيــا مرئيــا أي
مل يخص هنئيا باألكل أو مرئيا بالرشب .إال أن جربان مل
يحــاك القــرآن متامــا بــل أخــذ الكلمتــن نفســهام وجعــل
إحداهــا خاصــة بــاألكل والثانيــة بالــرب .وكذلــك نــرى
أن جــران اســتخدم زرافــات ويكتــب الحقــا تحــت نفــس
العنــوان :ويغربــون يف الضحــك أفــرادا وجامعــات.
وكان األوالد يركضــون وراءه مــن شــارع إىل شــارع زرافــات
زرافــات 32”.ويبــدو كأنــه يتبــع أســلوب اآليــة الكرميــة:
33
﴿وجــاء ربــك وا َ
لملَـ ُ
ـك صفـاً صفـاً ﴾.
اســتيحاء الفكــرة مــن القــرآن الكريــم :قــام جــران
بدراســة القـرآن الكريــم والتأمــل فيــه والتــرب مــن أفــكاره
واظهارهــا يف مختلــف كتاباتــه كــا اســتلهم مــن الكتــاب
املقــدس والكتــب الدينيــة والفلســفات األخــرى واختــار
مــا طــاب لــه وقــدم بصياغــة راقــت لــه .وهنــاك كثــر مــن
األشــياء التــي تبــدو جليــة واضحــة أن جــران اســتوحى
فكرتها من القرآن الكريم .ونورد هنا بعض األمثلة لذلك.
ففــي أمــر خلــق اإلنســان مــن طــن ثــم بــث الــروح فيه
يكتــب جــران“ :وخاطبــت ﷲ قائــا :أنــا جبلــة يديــك
يــا خالقــي ،مــن تــراب األرض صنعتنــي ،وبنفخــة مــن
34
روحــك العلويــة أحييتنــي فأنــا مديــن لــك بكليتــي”.
فإ نــه يســتقي املعنــى والفكــرة املذكــورة مــن قولــه
تعــاىل﴿ :فــإذا ســويته ونفخــت فيــه مــن روحــي فقعــوا
35
لــه ســاجدين﴾.
وبالنســبة للمــوت والحــر فيقــول جــران يف كتابــه
“النبــي” وهــل مــوت اإلنســان هــو أكــر مــن وقوفــه عاريــا
يف الريــح وذوبانــه يف حــرارة الشــمس ؟ أم هــل انقطــاع
التنفــس غــر تحريــر النفــس مــن دورانــه املتواصــل ،لــي
يســتطيع أن ينهــض مــن ســجنه ويحلــق يف الفضــاء
ســاعيا إىل خالقــه مــن غــر قيــد وال عائــق؟” 36وهنــا
استوحى فكرته من قوله تعاىل ﴿ :يا أيها اإلنسان إنك
جملة كرياال
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كادح إىل ربك كدحا فمالقيه◌﴾.
ويقــول يف حــر النــاس يــوم القيامــة“ :وحيــد !
ومــاذا يف األمــر؟ جئــت إىل العــامل وحيــدا ،وســتميض
وحيــدا يف الضبــاب” 38وهــذا مــا ذكــره القــرآن الكريــم
بهــذه الكلــات ﴿ :ولقــد جئتمونــا فــرادى كــا خلقناكــم
39
أول مــرة وتركتــم مــا خولناكــم وراء ظهوركــم◌﴾.
وقــد ا ســتلهم فكرتــه حــول موضوعــات وقضا يــا
مختلفــة مــن كالم ﷲ العزيــز وذكــر األشــياء بكلامتــه
وعباراته الخاصة وعىل سبيل املثال يكتب عن الجود
والسخاء فيقول :إنك إذا أعطيت فإمنا تعطي القليل
من ثروتك .ولكن ال قيمة ملا تعطيه ما مل يكن جزءا ً من
ذاتــك ،ألنــه أي شــيئ هــي ثروتــك ؟ أليســت مــادة فانيــة
تخزنهــا يف خزائنــك ،وتحافــظ عليهــا جهــدك خوفــا مــن
أن تحتــاج إليهــا غــدا؟” 40هــذا مــا قالــه القــرآن﴿ :ويؤثــرون
عــى أنفســهم ولــوكان بهــم خصاصــة◌ ومــن يــوق شــح
42 41
نفســه فأولئــك هــم املفلحــون◌﴾.
ويقــول جــران يف وصــف القبــح“ :إذا كان القبــح
شــيئا مــا ،فــا هــو ،يف الحقيقــة إال قــرة الصــدإ عــى
عيوننــا ،والوقــر يف آذاننــا” .43فهــذا كــا قالــه تعــاىل﴿ :
ختــم ﷲ عــى قلوبهــم وعــى ســمعهم وعــى أبصارهــم
44
غشــاوة ﴾.
وقــد ذكــر الســيد وليــد ف ت شــهادة وزمــاؤه أن
جــران أخــذ فكــرة وحــدة الوجــود وصــوره املختلفــة مــن
القــرآن الكريــم فيكتــب :ونلحــظ تأثــره باملفهــوم القــرآين
وهــو يكتــب عــن وحــدة الوجــود وصــوره يف قولــه :كــا
أن كال منكــم يقــف وحــده يف معرفــة ﷲ للكائنــات،
37

كذلــك يجــب أن يســتقل مبعرفتــه للــه ويفهمــه للعــامل
األريض” 45.ويرتشــف هــذا املعنــى مــن قولــه تعــاىل
كل يعمــل عــى شــاكلته فربكــم أعلــم مبــن هــو
﴿ قــل ّ
46
أهــدى﴾.
اتبــاع آثــار الرســول العــريب محمــد ﷺ :وأخــرا
يطيب يل أن أذكر أن جربان أعرب عن تقديره واحرتامه
للنبــي العــريب محمــد ﷺ وتتبــع آثــاره  -وقــد ســبق ذكــر
مــا قالــه فيــه -واتبــع اســلوبه واســتخدم بعــض كلامتــه
يف لغتــه .وعــى ســبيل املثــال يكتــب تحــت عنــوان
“ملــك البــاد وراعــي الغنــم” فيقول”:ويجــب علينــا أن
نغفــر للجاهــل األحمــق ألنــه ال يــدري مــا يقــول ،واألقــوال
واألعــال بالنيــات .47”...،وهنــا كلــات “إمنــا األعــال
بالنيــات” هــي لرســول ﷺ إذ هــي جــزء مــن حديــث
مشــهور رواه عمــر بــن الخطــاب ريض ﷲ عنــه فقــال
سمعت رسول ﷲ ﷺ قال:إمنا األعامل بالنيات وإمنا
لــكل امــرئ مانــوى ،فمــن كانــت هجرتــه إىل ﷲ ورســوله
فهجرتــه إىل ﷲ ورســوله ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا
48
يصيبهــا أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إىل مــا هاجــر إليــه “.
هــذا غيــض مــن فيــض وقــد يجــد أحــد أكــر بكثــر
إذا يتعمــق يف عبــارات جــران ويغــوص يف معانيهــا.
وحاصــل الــكالم أن جــران خليــل جــران اســتفاد مــن
مصــادر شــتى واســتقى مــن مــوارد مختلفــة وكذلــك
انتفــع مــن كتــاب ﷲ والحديــث النبــوي وجعلــه جــزءا
مــن لغتــه وأســلوبه واســتوحى بعــض أفــكاره مــن كتــاب
ﷲ القــرآن الكريــم.
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دور ابراهيم عبدالقادر املازين يف حقل ال�صحافة
د .أرشف الدين.أ
؟؟؟

يعــرف النــاس “ابراهيــم عبدالقــادر املــازين (-1949
 ”)1890الشــاعر كــا يعرفونــه قصاصــا وناقــدا ،وكاتــب
مقــال ،ومرتجــا .وقــد تــرك ا ملــازين التعليــم إىل
الصحافــة .وهــو بهــذا مل يتمــرد عــى فطرتــه ،وإن غــر
وجهتــه ،ألن هــذا التغيــر يف الشــكل ال يف الجوهــر،
يف املــدارس يعلــم أبنــاء الشــعب ويف الصحافــة يعلّــم
اآلبــاء واألبنــاء عــى الســواء ،ومــن ثــم يعــد انتقالــه مــن
هــذه إىل تلــك انتقــاال مــن منصــب املــدرس إىل منــر
الــرأي العــام.
ويف الطريق إىل الحديث عن هذا النشاط عامة،
املقايل خاصة ،ال بد من التوقف عند “محطة” هامة،
ومعلــم أســايس مــن معــامل طريــق املــازين ،يتصــل
بطبيعــة الرجــل ومكوناتــه وطموحــه يف آن واحــد ...أنــه
ذلــك الــذى ميكــن أن نطرحــه مــن خــال ســؤال يقــول:
ملــاذا تــرك املــازين مهنــة التدريــس ،إىل العمــل
الصحفــي وهــو معلــم اللغــة واالديــب البــارع ،واملرتجــم
وأستاذ الرتجمة املاهر إىل جانب أنه الشاعر املرهف
الحــس ،والفنــان املبــدع ،معــا ،يف آن واحــد؟
إن هنــاك العديــد مــن األســباب التــي دفعــت بــه
إىل هــذا االختيــار ،والتــي يعــود بعضهــا إىل نشــأته
الخا صــة ،وبعضهــا إىل عــدد مــن األمــور الوظيفيــة
وبعضهــا الثالــث إىل املنــاخ العــام نفســه .وقــد تحدثنــا
ســابقا إن املــازين قــح ،اضطــر إىل االلتحــاق مبدرســة
املعلمــن ألنــه كان يريــد االلتحــاق مبدرســة الحقــوق،
بعــد أن قــررت مضاعفــة مرصوفاتهــا يف ذلــك العــام
انــرف عنــه ،ثــم مــن زاويــة شــاعريته ورفاهــة حســه .إذا

كان هــرب مــن أول درس مــن دروس الترشيــح بعــد أن
أدرك أنــه مل يخلــق لــي يكــون طبيبــا ،فــكان مــا كان مــن
التحاقه مبدرســة املعلمني وقيامه مبســؤولية املعلم،
ونهوضه بها يف أكرث من مدرسة – السعدية والخديوية
واملعلمني النارصية  -إال أن بعض الصور التي عاشها
والتجــارب التــي مــر بهــا خــال هــذا العمــل جعلتــه يتأكــد
مــن أن التعليــم عــى هــذه الصــورة ليســت بالوظيفــة
التي ميكن االعتامد عليها ،ثم إن التعليم كان يف هذه
األوقــات مــن أقــل الوظائــف يف مســألة الرواتــب التــي
مينحهــا للعاملــن يف حقلــه ،وكان التعليــم الخــاص
بالــذات  -وهــو مــا عمــل بــه بعــد ذلــك  -أقــل راتبــا
مــن التعليــم العــام  -وإن كان أكــر طلبــا لبــذل الجهــد
وأكــر حزمــا يف تطبيــق اللوائــح ،وبالجملــة أكــر تحكــا
للعاملــن بــه مــن جانــب أصحــاب املــدارس الخاصــة.
صحيــح إن للتعليــم أهدافــه النبيلــة ،وأن مــن بــن
املعلمني من يقوم بأداء رسالته عىل أحسن وجه ،وكل
ميــر ملــا خلــق لــه ،كان يــدرك أن صفحــات الجرائــد
واملجــات هــي مجالــه الحقيقــي الــذي يتنــاول متامــا
مــع ملكاتــه وإبداعــه وطموحــه .ثــم إنــه مل يكــن بدعــا
يف ذلــك ،ألن عــددا كبــرا مــن أبنــاء جيلــه قــد فعلهــا،
وبعضهم ترك املناصب العالية إىل الصحافة  -هيكل
وديــاب وبــركات  -وغريهــم حتــى بعــد أن عــادوا مــن
بعثاتهم ،وصديقه ورفيق دربه “العقاد” قد استقر بهم
املــكان يف بــاط صاحــب الجاللــة .وكــذا كان الحــال
بالنسبة لعدد غري قليل ممن نعتربهم من الرواد أيضا.
وأمــا عــن تركــه العمــل باملــدارس بســبب نقــده
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لشــعر “حافــظ ابراهيــم” ووشــاية البعــض بــه عنــد وزارة
املعارف ،وصديق الشاعر يف الوقت نفسه ،فأعتقد
أن الذين يقولون ذلك إمنا يحملون األمور فوق طاقتها.
أوال ،ألن وشــاية املوظفــن بعضهــم ببعــض هــي “عــادة
مرصيــة” ولعلهــا قامئــة منــذ أيــام الفراعنــة! بدليــل إشــارة
حكامئهــم إليهــا .وليــس مــن املعقــول أن يتســبب مثلهــا
يف قــد لوظيفتــه ،كــا أن الرجــل كان ينقــد الشــعر ال
الشــاعر ،خاصــة وإن األخــر مل يكــن لــه مــن النفــوذ أو
الســلطة مــا يخــى منــه ،والحــق أن هــذه الوشــاية كان
ســببا هامشــيا ،وإن جــاءت يف وقــت مناســب متامــا
لرغبتــه يف االتجــاه نحــو العمــل الصحفــي بــكل قوتــه.
وصلة املازين بالصحافة قدمية سابقة عىل جريدة
وادي النيل .فقد كان أول عهده بالكتابة الصحفية سنة
1907حــن كتــب يف (الدســتور) وهــي صحيفــة يوميــة
كان صاحبهــا محمــد فريــد وجــدي بــك ،وكان أكــر مــا
نــره املــازين فيهــا شــعرا ،ثــم كتــب يف مجلــة البيــان،
وكان صاحبهــا األســتاذ عبــد الرحمــن الربقوقــي .كتــب
مقاالت عامة ومقاالت عن ابن الرومي .وكان ذلك سنة
 .1914 - 1911ثــم كتــب املــازين يف األخبــار والبــاغ
واالتحــاد والسياســة .وكلهــا صحــف يوميــة .ومل يتخــل
1
عــن الصحافــة منــذ ذلــك الحــن.
والواقــع أنــه عندمــا اتجــه – بكليتــه  -إىل الصحافــة
مل يكــن يرتــاد طريقــا جديــدا عليــه ،بــل كان ميــي يف
ذات الســبيل الــذي عرفــه واعتــاده منــذ أن كان طالبــا
باملعلمــن العليــا ،مل ينقطــع ابداعاتــه عــن الصحــف
طــوال الســنوات العــر األوىل مــن حياتــه العمليــة التــي
جمع فيها بني التدريس والكتابة الصحفية .ففي هذه
الفــرة التــي امتــدت حتــى ســنة 1919م كانــت قصائــده
ومقاالتــه تنرشهــا صحــف عد يــدة منهــا :الد ســتور،
والجريــدة ،والبيــان ،والعــكاظ األســبوعية ،واألفــكار،
2
ووادي النيــل ،واألهــايل.
بل إن درساته األوىل قد نرشت يف صفحات تلك
الصحــف يف هــذه الفــرة ،ومنهــا مقاالتــه وأبحاثــه عــن
64
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أساليب الكتابية والشعر والشعراء ،وشوقي ،وحافظ،
والعقــاد ،وابــن الرومــي ،وشــعر حافــظ إبراهيــم ،وذلــك
فضــا عــن عديــد مــن املقــاالت التــي تناولــت نواحــي
اجتامعيــة مختلفــة.
ظــل يكتــب لصحــف ومجــات متعــددة إىل أن
اســتقر يف جريــدة األخبــار التــي أصدرهــا ورأس تحريرهــا
أمــن الرافعــي .وظــل يعمــل بهــا ردحــا مــن الزمــن ،فإنــه
قــد نــر بهــا حــواىل  500مقالــة عــى مــدى حــواىل 52
شــهرا ،أي أربعــة أعــوام وأربعــة أشــهر ،وقــد بــدأت هــذه
املقــاالت مبقالتــه التــى نرشهــا 1920/12/23م والتــي
كان عنوانهــا( :ينــادون الظــام :حطمــوا األقــام) وانتهت
مبقالتــه التــي نرشهــا يف 1952 /4/29م .والتــي كان
عنوانهــا (الجامعــة األمرييــة ورؤســاء أقســامها) وإن أهــم
مــا مييــز هــذه الكتابــات أنهــا مل تقتــر عــى القضيــة
املرصيــة فقــط ،بــل تناولــت موضوعــات عديــدة يف
السياســة العامليــة والعربيــة .وهاجمــت االســتعامر-
خاصة اإلنجليزي  -يف أي مكان .بدأت مقاالت الرجل
تتناول قضية السودان ووحدة وادي النيل عىل أن ذلك
كلــه مل مينعــه مــن طــرق موضوعــات أخــرى عديــدة مثــل:
الهجوم عىل سعد زغلول ،وتناول حرية التعبري ،كام مل
يكن ذلك أيضا عىل حساب كتاباته املحورية األساسية
يف األدب والنقد ،أو دراســاته األدبية والفلســفية.ومام
هــو جديــر بالذكــر هنــا أن عــددا ال بــأس بــه مــن مقاالتــه
النقديــة والذاتيــة (التــي نــرت يف هــذه املرحلــة) قــد
3
أعيــد نرشهــا يف كتابــه األشــهر :حصــاد الهشــيم.
ويف املرحلة التالية مل يشــأ أن يقرص مجال عمله
ومــا ينــره مــن إبداعــات يف مجلــة اوصحيفــة واحــدة،
حتى لقد كانت كتابته تنرش يف أكرث من عرشين مجلة
أوصحيفــة .بــن كبــرة ومتوســطة وصغــرة ،سياســية
ومجتمعيــة وأدبيــة وفنيــة.
لقــد ظهــرت كتابتــه خــال الفــرة منــذ منتصــف
عــام 1925م وحتــى قيــام الحــرب العامليــة الثانيــة ســنة
1939م عــى صفحــات :الكشــاف ،واللــواء املــري،

واالتحــاد ،وروزاليوســف ،والزهــراء ،واملــر املصــورة،
والدنيــا املشــورة ،واملصــور ،واملجلــة الجد يــدة،
وشــهرزاد ،والــوادي ،ومجلتــي ،والشــباب ،والجهــاد،
والراديــو املــري ،والسياســة ،والسياســة االســبوعية،
والبــاغ ،والرســالة ،حتــى بلــغ مــا نــر لــه يف السياســة
االســبوعية ( )89مقالــة عامــة ،وصــورة قلميــة أعيــد نــر
بعضها بعد ذلك يف كتابه (صندوق الدنيا) يف حني
اســتمرت كتاباتــه يف السياســة حتــى عــام 1933م.
وتــأيت بعــد ذلــك املرحلــة التــي يســميها الدكتــور
محمــود أد هــم مبرحلــة النضــج والخصو بــة ،حيــث
يصفهــا بأنهــا املرحلــة األخــرة مــن حياتــه عامــة ومــن
حيــاة الصحيفيــة خاصــة .تلــك التــي تبــدأ منــذ نهايــة
4
الثالثينــات وحتــى وفاتــه عــام 1949م.
ومعلــوم أن قــوام املقالــة شــخصية الكاتــب ،وأهــم
مزاياهــا أنهــا انعــكاس وجــداين فهــي ال تتســع للتقــي
واالســتقراء كاملباحــث العلميــة والفلســفة .ويضــرط
فيهــا أن تتجنــب طريــق الوعــظ والرشــاد والتعليــم فــا
يتكلف صاحبها الجد والوقار شأن الحكامء واملربني.
بــل يعالــج املوضــوع مهــا كان نوعــه يف جــو مــن
االختيــار الــكيل ويف أســلوب حــر مــن أغــال الصناعــة
املتكلفــة فإمنــا غــرض الكاتــب فيهــا أن يعــرض لنــا مــا
يجول يف نفسه من خواطر مبحثها تجاربه الشخصية.
املقالــة ليســت درســا علميــا أو معالجــة عقليــة
لبعــض النظــرات واآلراء تســتنج عــى اإلثباتــات والوثائــق
بــل هــي صــورة مــن الحيــاة كــا يراهــا الكاتــب.
ولو تحرينا مقاالت املازين لوجدنا هذه الصفات
منطبقــة متامــا عــى معظمهــا .وال نقصــد مبقاالتــه مــا
كان يكتبــه بشــكل دراســات أو مباحــث .كفصولــه التــي
تناول فيها بالبحث بعض املسائل االجتامعية أو حلل
فيهــا حيــاة بعــض االدبــاء وآثارهــم كــا ســنذكره بعــد يف
بــاب النقــد .وإمنــا نقصــد مــا كان ينــره مصــورا فيــه
بإيجــاز مــا يســتوحيه مــن جــو بيئتــه وحياتــه كاملقــاالت
املعنونة مبا ييل الصحراء  -صفحة سوداء من مذكريت

 النجــاح  -األدب ينهــض يف عــر الشــدة – رأي يفمســتقبل األدب  -الكتــب والخلــود  -القــوة الدافعــة
ومقاومة الجامهري – الجامل يف نظر املراة  -الحدود
الطبيعية  -متاعب الطريق -مجالسة الكتب بني البحر
والصحــراء  -وأمثالهــا مــا تضمــه مجموعــات مقاالتــه.
ففــي جميــع هــذه املقــاالت تلــوح لنــا شــخصيته
بــن الســطور فــراه أمامنــا برصاحتــه الدالــة عــى ثقــة
النفــس ،وســخريته املســتخفة بأعــراض الحيــاة وثورتــه
عــى القديــم البــايل مــن التقاليــد والعــادات .وهنــاك
بعــض أمثلــة توضــح أســلوبه يف هــذا البــاب .حدثنــا يف
مقالــه (الحــدود الطبيعيــة) قــال :زارين ذات يــوم شــاب
أزهري النشأة ال تنسجم البذلة اإلفرنجية مع جسمه وال
يعتــدل الطربــوش عــى رأســه ،وكان يحمــل تحــت إبطــه
كراســة مــا يســتعمل التالميــذ يف املــدارس محشــوة
بــكالم كثــر مــن الشــعر ...ومــا هــو إال أن جلــس حتــى
اســتأذن يف قــراءة مــا كتبــه يف كراســته ومل يكــد يفعــل
حتــى قلــت لنفــي :إنــه مل يغــر شــيئا حــن غـ ّـر ثيابــه،
ومل يــزد عــى أن ردد بعبــارة تعتورهــا الركاكــة مــا كتبــه ابــن
5
رشــيق وأقرانــه بلغــة جزلــة” الــخ.
وتهديــه األديبــة املعروفــة “مـ ّـي” كتابــا فيطالعــه
وتقــع عينــه عــى هــذه العبــارة فيــه“ :مــن املتــاب مــن
هــو ملخــص جلســات ومــد ّون وقائــع ،ومنهــم “كوملــب”
جــاء القتحــام البحــار وركــوب األخطــار واكتشــاف عــوامل
مجهولــة “فيكتــب مقالــه“ :الكتــب والخلــود” ومــن قولــه
فيــه معلقــا عــى العبــارة آنفــة الذكــر“ :هــذا صحيــح.
والزمــن يــؤ خــر امللخصــن واملدونــن ويخملهــم ،وال
يقدم ويضع تاج الخلود إال عىل مفارق من يكونون يف
عــامل األدب مــا كان كوملــب يف عــامل االرتيــاد .وهنــاك
يقــف قليــا ليتأمــل بنفســه وبإنتا جــه األديب فيدركــه
تشــاؤم الجامعــة القد يــم فيقــول :وأنــا أيضــا أكتــب
وأقــرض الشــعر .فــا مصــر كل هــذا الــذي ســودت بــه
الــورق وشــغلت بــه املطابــع ،وصدعــت القــراء؟ إنــه كلــه
ســيفنى ويكــوى بــا مــراء فقــد قــى الحــظ أن يكــون
جملة كرياال
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عرصنــا عــر متهيــد ،وأن يشــتغل أبنــاؤه بقطــع هــذه
الجبــال التــي تســد الطريــق وبتســوية األرض ملــن يأتــون
مــن بعدهــم .ومــن الــذي يذكــر العــال الذيــن ســووا

األرض ومهدوها ورصفوها”؟ ثم يقول“ :وبعد ان متهد
األرض وينتظــم الطريــق يــأيت نفــر مــن بعدنــا ويســرون
إىل آخــره ويقيمــون عــى جانبــه القصــور شــامخة باذخــة.

املصادر و املراجع
1 )1حمــدي الســكوت ،أعــام األدب املعــارص يف مــر ،الجامعــة

الــدار املصىيــة اللبنانيــة ،القاهــرة.1998 ،
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دار النهضــة العربيــة ،بــروت1980،

3 )3عبــاس محمــود العقــاد ،الديــوان يف النقــد واألدب ،مكتبــة

النهضــة ،بــروت1975 ،

4 )4أحمــد الســيد عوضىــن ،املــازين ســاخر العــر الحديــث،

املرصيــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة1978،

األمريكية ،القاهرة1987،

والفــن الصحفــي ،مكتبــة اآلنجلــو املرصيــة ،القاهــرة1991 ،م

الســعادة ،مــر ،الطبعــة الثانيــة.1921 ،

5 )5الدكتــور حامــى مــرزوق ،مقدمــة يف دراســة األدب الحديــث،
6 )6املحافــظ عــى ،اإلتجاهــات الفكريــة عنــد العــرب يف عــر
7 )7نغــات أحمــد فــؤاد ،إبراهيــم عبــد القــادر املــازين ،الهيئــة

الهوامش
1

2

66

د/محمــود أدهــم ،إبراهيــم عبــد القــادر املــازين – بــن التاريــخ

3

والفــن الصحفــي ،مكتبــة اآلنجلــو املرصيــة ،القاهــرة1991 ،م،

4

إبراهيــم عبــد القــادر املــازين ،حصــاد الهشــيم ،1926 ،ص

5

ص .91
.100

حصلا لقح يف ينزاملا رداقلادبع ميهاربا رود

رحلة الحجاز ،ص .21

إبراهيــم عبــد القــادر املــازين ،مــن مفتتــح روايتــه عــود عــى بدء،
.1942

نفس املرجع ،ص .97 ،96

درا�سة عن عالقة تركيا باال�سالم
عبد الرزاق ب م

باحث الدكتوراة ،قسم اللغة العربية ،يف جامعة كريال

أصل تركيا

‘تركيا’ هــي ا ســم مشــتق مــن ا ســم شــعب يتو طــن
الجنــوب مــن جبــال ألتــاي  Altai Mountainsيف
آســيا الوســطى .هــي سلســلة جبــال تلتقــي روســيا
والصــن ومنغوليــا وكازاخســتان.نرى هــذا الشــعب
يف االرايض التــي تقــع حاليــا يف الجمهوريــة الرتكيــة
والرتكــان واألويغــور الصينــي واألوزبك،وأزربيجــان اىل
غريهــا مــن البلــدان يف هــذه املناطــق.

موقعها الجغريف

تركيــا الحديثــة هــي دولــة تقــع غــرب قــارة آســيا ورشق
قــارة اور بــا .يحد هــا مــن الشــال البحــر األســود
 )BLACK SEAوجورجيــا ( )GEORGEAومــن الــرق
أرمينيــا( )ARMENIAوإيــران ( )IRANومــن الجنــوب
العــراق وســوريا والبحــر املتوســط (MEDITRANIAN
 )SEAمــع حــدود بحر يــة مــع وقــرص ( )CYPRES
ومــن الغــرب بحــر إيجــة (  )EAGEAN SEAواليونــان
(  )GREECEوبلغار يــا.

تركيا مع االسالم

وهــي دولــة ذات صلــة وطيــدة باالســام.لها تــراث
إســامي كبــر إذ ظلــت عاصمــة العــامل االســامي ســتة
قرون تحت راية الخالفة العثامنية .للتعرف عىل عالقة
هــذه الدولــة باالســام نقســم العهــد الــذي عاشــت مــع
االســام عــى مــر العصــور اىل ثــاث مراحــل رئيســة.
مرحلة ما قبل الخالفة العثامنية
مرحلة الخالفة العثامنية

مرحلة ما بعد الخالفة العثامنية
مرحلة ما قبل الخالفة العثامنية
هــذه املرحلــة تشــتمل عــى تــارخ تركيــا االســامي
بــدءا مــن وصــول االســام اىل ارضهــا اىل تــويل زمامهــا
الخلفــاء العثامنيــون.كان الصحابــة ريض ﷲ عنهــم
سمعوا من النبي ﷺ احاديث تبرش بفتح أرايض الروم
مام شجعهم عىل غزها ونيل ما وعدهم من املناقب
والغفــران.
قا لــت ام حــرام بنــت ملحــان ريض ﷲ عنهــا:
ســمعت رســول ﷲ ﷺ يقــول :أول جيــش مــن أمتــي
يغــزون البحــر قــد أوجبــوا .قالــت أم حــرام :قلــت :يــا
رســول ﷲ أنــا فيهــم؟ قــال :أنــت فيهــم’ .ثــم قــال النبــي
ﷺ :أول جيــش مــن أمتــي يغــزون مدينــة قيــر مغفــور
لهم .فقلت :أنا فيهم يا رسول ﷲ؟ قال« :ال» .قوله:
1
(يغــزون مدينــة قيــر) يعنــي القســطنطينية.
قــال رســول ﷲ صــى ﷲ عليــه و ســلم“ :لتُفت َحــن
القســطنطينيةُ ،ولنعــم األمــر أمريهــا ،ولنعــم الجيــش
ذلــك الجيــش”.2.
فهذه املرحلة تنقسم اىل
عرصالخالفة الراشدة
عرص الدولة االموية
عرص الدولة العباسية
عرص الدولة السلجوقية
عرصالخالفة الراشدة
فالبشارات السالفة الذكر حرضت الصحابة عىل
غزو الروم .فخرج الصحابة يف خالفة عثامن ريض ﷲ
جملة كرياال
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عنــه بقيــادة معاويــة بــن ايب ســفيان لفتــح القســطنطينة .عرص الدولة العباسية

وكان فيهــم أبــو أيــوب األنصــاري ،وأبــو الــدرداء ،وأبــو ذر
الغفــاري ،وعبــادة بــن الصامــت ،وواثلــة بــن األســقع،
وعبــد ﷲ بــن بــر ا ملــازين ،وشــداد بــن أوس بــن
ثابــت ،واملقــداد بــن األســود ،وكعــب الحــر بــن ماتــع،
وجبري بن نفري الحرضمي .فوصلوا اىل قربص فتحصن
اهــل قــرص عاصمــة مدينتهــم القســطنطينية .مل ينجــح
3
املســلمون يف هــذه الحملــة فعــادوا ال بالد هــم.
نتيجــة مــن هــذا الغــزو وصلــت الدعــوة يف تلــك البقــاع.
وفتــح الكثــر مــن األرايض الرتكيــة الواقعــة يف جنــوب
رشق األناضــول(( ANATOLIYAيف عهــد الخالفــة
الراشدة يف عهد أمري املؤمنني عثامن بن عفان ريض
ﷲ عنــه بقيــادة معاويــة بــن ايب ســفيان ريض ﷲ عنــه.

عرص الدولة االموية

أرسل معاوية بن ايب سفيان (661ـ )680جيشا بقيادة
عثــان بــن عــوف ( 49هــ669 /م) اىل القســطنطينية
ففتح كثريا من الحصون يف االناضول حتى وصل اىل
ســواحل بحــر مرمــرة’ ثــم امــده معاويــة بابنــه يزيــد حتــى
وصل إىل سواحل بحر مرمرة ،وجعله أمريا رشفيا عىل
الحملة ،ومعه نفر من أبناء الصحابة ،مثل عبد ﷲ بن
عبــاس ،وعبــد ﷲ بــن عمــر ،وعبــد ﷲ بــن الزبــر ،وأبــو
أيــوب األنصــاري ريض ﷲ عنهم.فحاولــوا فتــح املدينــة
ولكــن فشــلوا فعــادوا بــدون خســائر كبــرة عــام 40هــ.

املحاولة الثانية60-54 :هـ679-674 /م

ارســل معاوية ريض ﷲ عنه بقيادة جنادة بن أيب أمية
األزدي اىل القسطنطينية ،وأحكم املسلمون حصارها
برا وبحرا،وطال الحصار اىل سبع سنوات .وقرر معاوية
بصفــة نهائيــة االنســحاب ،وعقــد معاهــدة صلــح مــع
إمرباطــور الــروم :قســطنطني الرابــع ،مدتهــا ثالثــون عــام.
املحاولــة الثالثــة :زمــن الوليــد بــن عبــد امللــك
(96-86هــ) حارصهــا بقيــادة مســلمة بــن عبــد امللــك
4
(98-97هــ) وفشــلت الحملــة ايضــا.
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سالاب ايكرت ةقالع نع ةسارد

كانــت ارايض تركيــا حاليــا انقــادت لســيطرة االســام
عــر الخالفــة االمو يــة والعبا ســية حينــا الخر.ولكــن
بوقوعها جغرافيا عىل حدود االمرباطورية االبيزانطية مل
يطب له الجو لالســتقرار.وكانت الحرب ســجاال بينهم.
العباســيون مل يهتمــوا بفتــح البلــدان اهتــام االمويــن.
وكانت الشعوب الرتكية انذاك مل يعتنقوا االسالم اال
القليل.حتــى فتحهــا الســاجقة.

عرص الدولة السلجوقية

انقــادت معظــم ارايض تركيــا لفتــح الســاجقة املســلمة
يف زمــن حاكمهــم أ لــب أرســان ا لــذي انتــز َع مــن
اإلمرباطورية البيزنطية جورجيا وأرمينيا و ُمعظم األناضول
الســاحق عليهــا مبعركــة مالذكــرد
يف أعقــاب انتصــاره َّ
 BATTLE OF MANZIKERTسنة 1071م ( 463هـ)،
ومت َّكــن مــن مـ ِّد مســاحة الدولــة إىل ســواحل بحــر إيجــة.
فلــا انحطــت الحكومــة الســلجوقية يف مصدرهــا بعــد
ما تولت زمام الحكومة االسالمية بعد سقوط الخالفة
العباســية ظلــت تركيــا يف حكومــة ســالجوقية عرفــت
فيــا بعــد ســاجقة الــروم .اسســت هــذه الحكومــة
ســليامن بــن قتلمــش مســتقلة يف األناضــول وحكمــت
هذه الساللة عىل االنضول يف الفرتة املمتدة ما بني
( 708-470هـ  1307-1077 /م) ثم توىل املغول األمر
ثــم ملــوك الطوائــف ثــم العثامنيــون.
انتــرت الد عــوة االســامية يف هــذا العــر
وبــدأ الشــعب يعتنقــون االســام.ولكن انحطــت هــذه
الحكومــة ايضــا ووقعــت فريســة للمغــول

عرص الدولة العثامنية 1299ـ 1923م

هــي إمرباطوريــة إســامية أسســها عثــان األول بــن
أرطغــرل ،واســتمرت قامئــة ملــا يقــرب مــن  600ســنة،
وبالتحديــد مــن  27يوليــو 1299م حتــى  29أكتوبــر
1923م .حكم الدولة 36سلطانا من املبدإ اىل النهاية.
من أجدر ما يذكر من هؤالء السالطني

•السلطان عثامن بن ارطغرل1299م1326-م الذي
اسس هذه الدولة
•ا لســلطا ن ا لســا بع محمــد ا لثــا ين ا لفا تــح
1451م1481 -م ا لــذي فتــح القســطنطينية
وتحققــت فيــه و جيشــه البشــارة النبو يــة
•الســلطان العــارش ســليامن القا نــوين 1520م-
1566م ا لــذي بلغــت الدولــة يف عــره اوج
االزد هــار واالتســاع.
خدمات الدولة العثامنية لإلسالم
•توفــر االمــن لالما كــن املقد ســة االســامية مــن
إ ســتعامر الصليبيــة الربتغاليــة
•محافظة االمن الداخيل يف العامل االسالمي
•توحيد االمة االسالمية تحت راية واحدة
•رفع مجد االسالم عىل مستوى العامل
•دور بــارز يف نــر الدعــوة االســامية يف العــامل
عامــة ويف اوربــا خاصــة
•قضــاء عــي العمليــة الصهيونيــة لتفتــت امللــة
االســامية
•منــع الفــرق الضا لــة مــن النتشــار يف البلــدان
ا ال ســامية
•بنــاء املؤسســات االســامية الرتبويــة والتعليميــة
لتقــدم االمــة و تنميتهــا
املؤسسات الدينية :اهتم العثامنيون منذ البداية
باملؤسســات العلميــة مــن اهــم إســهاماتهم يف هــذا
املجــال مــا يــي:
أمــر أورخــان غــازي بإقامــة مدرســة بجانــب الجامــع
الكبــر يف ازنيــق عــام 1331م وفيــا بعــد أُسســت
مدرســة أخــرى يف بورصــة عــام 1335م
وعهــود مــراد األول ومحمــد الجلبــي ومــراد الثــاين
شــهدت الحركــة العلميــة يف الدولــة إزدهــارا ً تدريجي ـاً
حيث راح كل سلطان يقيم مؤسسات علمية يف شتى
بقــاع الدولــة العثامنيــة حيــث كانــت هــذه املؤسســات
عام ـاً مه ـاً إلنتشــار الثقافــة اإلســامية يف مناطــق

الروميــي خــال فــرة قصــرة،
ويف عهــد الســلطان محمــد الفاتــح أســس مــدارس
(صحــن الثــان) يف إســطنبول وســميت بهــذا اإلســم
نســبتاً لعددهــا حيــث كانــت مثــان مــدارس أُقيمــت
بجانب جامع الفاتح وقد قســمت هذه املدارس إىل
مــدارس عاليــة ومتوســطة وإبتدائيــة وكان يُــدرس فيهــا
شــتى أنــواع العلــوم والرشيعــة،
يف عهــد الســلطان ســليامن القانــوين عــى أثــر
شــعور الدولــة بــرورة التطــور يف العلــوم الرياضيــة
والطبية أقام الســلطان أربع مدارس لعلوم الرياضيات
ومدرســة للطــب ومدرســة دار الحديــث ،ويف عــام
1557م تــم إنشــاء كليــة الســليامنية بــإرشاف املعــار
ُســمت الكليــة إىل  15قســم مــن بــن أقســامها
ســنان ق ّ
الجامــع ومدرســة الطــب ومشــفى األمــراض العقليــة
ومدرســة الحديــث واملطبعــة ودار الضيافــة.
ويف عام 1901م أمر السلطان عبد الحميد الثاين
بتأســيس أول مدرســة طبيــة يف دمشــق ،وتــم تأســيس
مدرســة الحقــوق يف بــروت عــام 1913م التــي نُ ِقلــت
إىل دمشــق بعــد انــدالع الحــرب العامليــة.
يجــدر بالذكــر أن املــدارس الرســمية يف فلســطني
حتــى نهايــة العهــد العثــاين كانــت لجميــع الطوائــف
حيــث بلــغ عددهــا ( )776مدرســة منهــا 413 :مدرســة
عربية إسالمية ،و 250مدرسة مسيحية ،و113مدرسة
يهودية ،وهذه اإلحصائيات تشري بوضوح إىل أن الدولة
العثامنية سمحت لجميع الطوائف مبامرسة حقها يف
التعليــم ال كــا يشــاع عنهــا.

العلامء

كان الفــرة العثامنيــة مرتعــا خصبــا للعلــاء يف العــامل
االســامي .نبــغ يف تركيــا جلــة مــن العلــاء يف مختلــف
االزمنــة تحــت رايــة الخالفــة العثامنيــة
املوىل طورســون فقيه خنت املوىل اده بايل وهو
مــن بــاد قرامــان قــرأ عــى املــوىل املذكــور التفســر
والحديث واالصول وتفقه عنده وبعد وفاته قام مقامه
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6

69

يف أمــر الفتــوى وتدبــر امــور الســلطنة وتدريــس العلــوم
الرشعيــة وكان عاملــا عامــا مجــاب الدعــوة.
املــوىل خطــاب بــن ايب القاســم القــره حصــاري
رحمــه ﷲ قــرأ ببــاده عــى علــاء عــره ثــم ارتحــل اىل
البــاد الشــامية وقــرا عــى علامئهــا وأخــذ منهــم الفقــه
والحديث والتفسري ثم عاد اىل بالده وتويف بها رحمه
ﷲ ولــه رشح نافــع عــى منظومــة الشــيخ العــامل عمــر
النســفي يف الخالفيــات فــرغ مــن تصنيفــه يف صفــر
ســنة ســبع عــرة وســبعامئة.
العــامل العامــل والفاضــل الكامــل املــوىل داود
القيــري القرامــاين اشــتغل يف بــاده ثــم ارتحــل اىل
مــر وقــرا عــى علامئــه التفســر والحديــث واالصــول
وبــرع يف العلــوم العقليــة وحصــل علــم التصــوف ورشح
فصــوص ابــن العــريب ووضــع لرشحــه مقدمــة بــن فيهــا
ا صــول علــم التصــوف ويفهــم مــن كالمــه يف تلــك
املقدمــة مهارتــه يف العلــوم النقليــة.
العــامل الفاضــل املــوىل محســن القيــري قــرأ
العلــوم عــى املــوىل مجدالديــن القيــري واطلــع عىل
فنــون كثــرة مــن أقســام الفنــون االدبيــة وانــواع العلــوم
الرشعيــة ثــم ارتحــل اىل البــاد الشــامية وقــرا عــى
علامئهــا التفســر والحديــث ثــم عــاد اىل بــاده وتــويف
بها ونظم ترجمة كتاب يف الفقه وأجاد فيه كل االجادة
ونظــم ايضــا علــم الفرائــض نظــا حســنا بليغــا جامعــا
للمســائل ثــم رشحــه رشحــا بــن فيــه دقائقــه وارساره ولــه
رشح عىل مخترص الشيخ االندليس يف علم العروض
احســن يف ترتيبــه وضمنــه فوائــد كثــرة.
املــوىل محمــود القــايض ولــد مبدينــة بروســا رحمــه
ﷲ مبوضــع يقــال لــه ســلطان اويك وقــرأ عــى علــاء
زمانــه العلــوم العربيــة والرشعيــة والتفســر والحديــث
وبــرع يف كل منهــا ثــم اســتقضاه الســلطان مــراد الغــازي
مبدينــة بروســا وكان قاضيــا بهــا مــدة كبــرة ،واعتنــى
بالرياضــة اشــد اعتنــاء حتــى بــرع فيهــا وفــاق عــى أقرانــه
بــل عــى مــن تقد مــه ورشح ا شــكال التأســيس يف
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الهندسة يف سنة خمس عرشة ومثامنائة ورشح كتاب
الجغمنــي يف الهيئــة يف ســنة اربــع عــرة ومثامنائــة
شــمس الديــن محمــد بــن حمــزة بــن محمــد الفنــاري
وله مصنف يف أصول الفقه ســاه فصول البدائع يف
أصــول الرشائــع جمــع فيــه املنــار والبــزدوي ومحصــول
االمــام الــرازي ومختــر ابــن الحاجــب وغــر ذلــك واقــام
يف عملــه ثالثــن ســنة ولــه تفســر الفاتحــة ورســالة
اىت فيهــا مبســائل مــن مائــة فــن وأورد عليهــا اشــكاالت
وســاها امنــوذج العلــوم
العــامل العــارف باللــه الشــيخ شــهاب الد يــن
السيوايس ثم االياثلوغي .له تفسري القرآن العظيم سامه
بعيون التفاسري وهو املشهور بني الناس بتفسري شيخ
و لــه رســالة يف طريقــة الصوفيــة ســاها رســالة النجــاة
يف رشف الصفات من تصفحها يشــهد له بأن له قدما
راســخا يف التصــوف ولــه رســالة أخــرى يف التصــوف.
العــامل العالمــة مصطفــى صــري .أهــم مؤلفاتــه
“النكري عىل منكري النعمة من الدين والخالفة واألمة”
“موقف البرش تحت سلطان القدر” “قويل يف املرأة”
“القــول الفصــل بــن الذيــن يؤمنــون بالغيــب والذيــن ال
يؤمنــون”

تركيا الحديثة

شــهدت تركيا بعد الحرب العاملية األوىل حركة قومية
قاد هــا مصطفــى كــال وأعلــن تركيــا دولــة َعلامنيــة
دميقراطيــة ،و ْحدويــة ،جمهوريــة .واراد اطفــاء نورالديــن
من ارض تركيا دستوريا باسم الحرية والتقدم والتغريب

من اهم ما اصدر ضد االسالم

أغفل النص عىل أن تركيا دولة إسالمية ،وغري نص القسم
الــذي يقســمه رجــال الدولــة عنــد توليهــم ملناصبهــم،
فأصبحوا يقسمون برشفهم عىل تأدية الواجب بدالً من
أن يحلفــوا باللــه كــا كان عليــه األمــر مــن قبــل.
ويف عام 1935م غريت الحكومة العطلة الرسمية
فلم يعد الجمعة ،بل أصبحت العطلة الرسمية للدولة

يــوم االحــد ،وأصبحــت عطلــة نهايــة االســبوع تبــدأ منــذ
ظهــر يــوم الســبت وتســتمر حتــى صبــاح يــوم االثنــن.
وأهملــت الحكومــة التعليــم الدينــي كليــة يف
املــدارس الخاصــة ،ثــم تــم إلغــاءه بــل أن كليــة الرشيعــة
يف جامعــة اســتانبول بــدأت تقلــل مــن أعــداد طالبهــا
التــي أغلقــت عــام 1352هــ1933/م.
ويف عام 1348هـ1929/م بدأت الحكومة تفرض
إجباري ـاً اســتخدام األحــرف الالتينيــة يف كتابــة اللغــة
الرتكيــة بــدالً مــن األحــرف العربيــة.
عملــت حكومتــه عــى إلغــاء حجــاب املــرأة وأمــرت
بالســفور ،وألغــي قوامــة الرجــل عــى املــرأة وأطلــق لهــا
العنــان باســم الحريــة واملســاواة ،وشــجع الحفــات
الراقصــة واملســارح املختلطــة والرقــص.
وأمــر برتجمــة القــرآن اىل اللغــة الرتكيــة ففقــد كل
معانيــه ومدلوالتــه ،وأمــر أن يكــون األذان باللغــة الرتكيــة.

عودة روح االسالم اىل تركيا

حــزب الشــعب الجمهــوري تــوىل الحكومــة مــن -1923
 1950وكان مع قوانني مصطفي كامل مؤسس الحزب

ثــم جــاء الحــزب الدميقراطــي بزعامــة عدنــان مندريــس
وشــارك يف انتخا بــات عــام 1950م ليفــوز بأغلبيــة
ساحقة ،شكل مندريس إثرها حكومة جديدة وضعت
حــدا لهيمنــة حــزب الشــعب الجمهــوري.
لالسالم
•إعادة تدريس الدين باملدارس.
•إلغاء تدخل الدولة يف لباس املرأة.
•السامح لألتراك بالحج.
•عودة األذان باللغة العربية.
انقالب عسكري
تحــرك الجيــش الــريك  1960ليقــوم بــأول انقــاب
عســكري خــال العهــد الجمهــوري ،ثــم حكــم باعــدام
عدنــان مندريــس بحجــة انــه كــدر روح تركيــا العلــاين.

تركيا حاليا

سيا ســة تركيــا حاليــا تعطــي ا مــاال كبــرة لالســام
واالمــة االســامية.الن رئيــس تركيــا حاليــا اصبــح صــوت
املســلمني يف قضا يــا االســام املعــارصة

املصادر واملراجع
1 )1التاريــخ االســامي  17التاريــخ املعــارص تركيــا .محمــود شــاكر

’ د .محمــد ســهيل ط ّقــوش داراملعرفــة بــروت الطبعــة االويل

2 )2جولــة تاريخيــة يف عــر الخلفــاء الراشــدين ،د .محمــد الســيد

5 )5املدخــل اىل تاريــخ تركيا.يلــاز اوســطونا .النارش:الدارالعربيــة

3 )3تاريــخ تركيــا املعارص-يرصــد انهيــار الدولــة العثامنيــة ونحلــل

6 )6تاريخ الدولة العثامنية،يلامز اوســطونا .املجلد االول النارش:

الطبعــة الثانيــة  1992م

الوكيــل النــارش :دار املجتمــع .ســنة النــر2002 – 1423 :

سياسة اسطنبول،احمد السعداوي مجلة االتحاد يوم االحد

 20يونيــو 2010

4 )4تاريــخ العثامنيــن مــن قيــام الدولــة إىل االنقــاب عــى الخالفــة

2009

للموســوعات بــروت 2002

مؤسســة فيصل للتمويل تركيا 1987

7 )7دولــة املغــول والتتاربــن االنكســار واالنتشــار .د .عــي محمــد
الصاليب،داراملعرفــة بــروت الطبعــة االويل 2009

الهوامش
1

البخاري مع الفتح ( .)22|6ومسلم (.)57|13

3

جولــة تاريخيــة يف عــر الخلفــاء الراشــدين ،د .محمــد الســيد

2

اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده

4

الوكيــل ،ص356

األموية دولة الفتوحات لنادية مصطفى ص 32-30

جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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الإمام النووي� :صاحب املجموع املنهاج
محمد فاروق بن عبد الجليل
???

عــامل الفقــه اإلســامي مملــوك بالتصانيــف القيمــة
واملؤلفات الجسيمة ـ وهن تقدمنا إعالما أجالّء ـ وعلامء
أذكياء – ويذكر يف مقدمتهم بالعنوان املميز واملكانة
الرفيعــة اإلمــام النــووي رحمــه ﷲ عــا حينــه مبؤلفاتــه ـ
وثبت قبوليته بأعامله الصحيحة – وامتأل عامل املعرفة
مبســاهامته العلميــة – ومــن مؤلفاتــه الفقهيــة الشــهرية
املجمــوع املنهــاج .وهاتــان املؤلفاتــان – لهــا دور عظيــم
يف نجــد يــد الفقــه اإلســامي عــر القــرون واملتــون.

سرية اإلمام

هــو يحيــى بــن رشف بــن حســن بــن حســن بــن جمعــة بــن
حزام الحزامي وكني النووي بأيب زكريا ألن اسمه يحيى
والعــرب شــكن مــن كان كذلــك بــأيب زكريــا كــا شــكنى
يوســف بــأيب يعقــوب واســاعيل بــأيب ابراهيــم.
واشتهر اإلمام النووي بلقبني مشهورية عرف بهام.
وال عجــب أن يلقــب النــووي بهــذا اللقــب فهــو
جدير به ولكنه مع عظم فضله وجاللة قدره كره اطالق
هــذا اللقــب عليــه .وهــذا يــدل عــى حســن ســرته
ورسيرتــه وعظيــم تواضعــه وإخالصــه .وصــح عــن النــووي
( )1أنــه قــال :ال أجعــل يف حــل مــن لقبنــي محــي الديــن
والنووي لقب اختص به صاحبه فأصبح علام عليه ومل
يشاركه فيه سواه – والنووي نسبة اىل القرية التي ولد
ونشأ فيها ،ودفن بأرضها – وهي قرية “نوي” من قرى
حــوران مــن أعــال دمشــق .فيقــال النــووي أو النــواوي.
ولــد النــووي رحمــه ﷲ يف العــر األوســط مــن
محرم سنة إحدى وثالثني وستامئة بقرية “نوي” حيث
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نشــأ فيهــا.
بعــد أن جــاوز النــووي مرحلــة الصبــا وحفــظ كتــاب
ﷲ ونــال خطــا مــن العلــم ،ارتحــل بــه والــده اىل دمشــق
وكان حينها قد أ:مل من العمل تسع عرش سنة وذلك
يف عــام  649ه ـ فعــاش فيهــا نحــوا مــن مثــان وعرشيــن
ســنة ينهــل مــن العلــم ويرتقــى يف درجاتــه (.)2
وتــوىف اإلمــام النــووي يف ليلــة األربعــاء يف الرابــع
والعرشيــن مــن شــهر رجــب ســنة 676ه ـ وذلــك بعــد أن
عــاد اىل مســقط رأســه نــوى فمــرض اىل أن وافتــه املنيــة
ومل يتجاوز عمره الخامسة واألربعني – ودفن يف البلد
التــي نشــأ فيهــا رحمــة ﷲ وبركاتــه عىــل هــذه الجوهــرة
القيمــة عــاش قليــا مــن الســنوات لكنهــا كانــت مباركــة
مــن امليــاد حتــى املــات – عمــل بنيــف وأربعــن مــن
عمره عمل أربع قرون – فلو رحل بسجده مل ينقطع ذكره
بــل ظلــت ســرته العظــرة تذكــر عــى الســنة الصادقــن –
وأصبحــت أســفاره ومؤلفاتــه مــأوى الفقهــاء واملتعلمــن
– وانتفــع بهــا عمــوم املســلمني – فجــزاه ﷲ خــرا

جهده يف طلب العلم

بــدأ جهــد اإلمــام النــووي يف طلــب العلــم منــذ طفولتــه
– حيث أقبل عىل تعلم كتاب ﷲ قرائة وحفظا حتى
شــغف قلبه بحب القرآن العظيم وانشــغل عن اللعب
مــع الصبيــان ألكرمــه ﷲ بحفــظ كتابــه وقــد ناهــز مرحلــة
البلوغ.
()4
قــال الشــيخ يوســف املراكســتي رأيــت الشــيخ
محــي الديــن وهــو ابــن عــر ســنني – والصبيــان يكرهون

عــى اللعــب معهــم وهــو يهــرب منهــم ويبــى إلكراههــم
ويقرأ القرآن يف هذه الحالة مع أن أباه جعله يف دكان
فجعــل ال يشــغل بالبيــع والــراء عــن القــرآن (.)5
وهــذا يــدل عــى أن النــووي ال يضيــع شــيئا مــن
أوقاتــه قــال تلميــذه العطــار عــن اإلمــام ذر يل رحمــه ﷲ
ال يضيــع لــه وقتــا يف ليــل وال يف نهــار إال يف وظيفــة
مــن اإلشــتغال بالعمــل حتــى يف ذهابــه يف الطريــق
ومجيئــه يشــتغل يف تكــرار أو مطالعــة وأنــه بقــى عــى
التحصيل عىل هذا الوجه نحو ست سنني ثم اشتغل
بالتصنيــف (.)6
وألــف اإلمــام النــووي يف علــوم شــتى متتــاز مؤلفاتــه
بالوضــوح وصحــة التعبــر وانســيابه بســهولة وعــدم
تكلــف.
ومــا ألــف اإلمــام يف الفقــه الشــافعي فإنهــا عمــدة
املذ هــب – فصــارت الفــروع الفقهيــة عنــد علــاء
الشــافعية ال يفــرد فيهــا وال يفتــى إال مبــا قــرره اإلمــام
النــووي والرافعــي رحمهــا ﷲ قــال ابــن كثــر “محــرر
املذهــب ومهذبــه وصابطــه ومرنبــة” (.)7
ومــن أمهــات مؤلفاتــه الفقهيــة املنهــاج والروضــة
واملجــوع واإليضــاح.
املجموع :وهو رشح لكتاب املهذب أليب إسحق
الشريازي – وهو من أجمع الكتب يف فقه الشافعية.
والشــرازي هــو شــيخ اإلصــام ابــو اســحق ابراهيــم بــن
عــى بــن يوســف الفريوزابــادي الشــافعي نــزل بغــداد
قيــل لقبــه جــال الديــن وقــال الســمعاين “هــو امــاس
الشافعية ومدرس النظامية وشيخ العرص .رحل الناس
اليه من البالد وقصدوه وتفرد بالعلم الوافر مع السرية
الجميلة والطريقة املرضية .جائت الدنيا صاغرة ألباها
واقتــرت عــى خشــونة العيــش أيــام حســوته – صنــف
يف األصــول والفــروع والخــاف واملذهــب وكان زاهــدا
ورعــا متواضعــا ظريفــا كرميــا جــوادا طلــق الوجــه دائــم
البــر مليــح املحــاورة – حدثنــا عنــه جامعــة كثــرة”.
قــال الذهبــي ( )8رشح اإلمــام النــووي ربــع املهــذب

يف عنايــة الحســن والجــودة .وقــال الســيوطي ( )9نقــا
عــن األســنوي هــذا الــرح مــن أجــل الكتــب وأنفســها
وأوضح اإلمام النووي سبب التصنيف لهذا الكتبا
فذكر يف مقدمة مجموعـه أن أتباع املذهب الشافعي
أكــروا مــن الكتــب واملصنفــات التــي تخــدم املذهــب
وتجمــع األقــوام واآلراء الــواردة فيــه – وبــن أن مــا اشــر
مــن هــذه املصنفــات الجليلــة والكتــب الكثــرة كتــاب
املهذب للشريازي وكتاب الوسيط للغزايل حتى أصبح
هــذاا الكتابــات مصدريــن رأيســيني ألصحــاب املذهــب
يرجعــون اليهــا عنــد البحــث والتدريــس واإلشــتغال –
وأضــاف أن ذين ــك املصنفــن بلغــا يف العظمــة مبلغــا
كبــرا ملــا احتويــاه عــى عظيــم الفائــدة ولكونهــا نســبان
إلمامــن جليلــن يف الــرق والقــدر واملكانــة وأشــار
اىل قيمــة العنايــة برشحهــا وأهميــة العمــل عــى بيــان
مسائلهام ،وتوضيح األحاديث واألسامء والرواة وغريها
الــواردة بــن دفتــي هذيــن املجلديــن بأوضــح العبــارات
وأيرسهــا ( – )10ألجــل ذلــك رشع النــووي يف خدمــة
هذيــن الكتابــن – فــرز هــذا الجهــد املشــكور.
قــال النــووي رحمــه ﷲ – فأمــا الوســيط فقــد
جمعــت يف رشحــه جمــا مفرقــات ســأهذبها إن شــاء
ﷲ تعــاىل يف كتــاب مفــرد وأصحــات متمــات وأمــا
املهــذب فاســتخرت ﷲ الكريــم يف جميــع كتــاب يف
رشحــه ســميته باملجمــوع ( )11ومل يتفــق لــه أنــه تســمى
شــيئا مــن تصانيفــه إال هــذا ا لــرح” ( )12فــإن هــذا
الجهــد يــرز بشــكل واضــح وكبــر يف كتابــه املجمــوع
وقــد رشح فيــه كتــاب املهــذب رشحــا وافيــا كأحســن مــا
يكــون فاعطــاه مزيــدا مــن التفصيــل والبيــان – وقطــع يف
رشحــه شــوطا كبــرا ال يهــان ومل أكملــه ملــا عــرف لــه يف
بابــه نظــر فهــو بخــاف الوســيط الــذي رشحــه اىل كتــاب
الصــاة فقــط (.)13
قــال ابــن كثــر – ســلك فيــه طريقــة وســيطة حســنة
مهذبة سهلة جامعة ألسباب الفضائل وعيون املسائل
ومجامــع الدالئــل ومذاهــب العلــاء ومفــردات الفقهــاء
جملة كرياال
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وتحريــر األلفــاظ ومســالك األمئــة الحفــاظ وبيانــا صحــة
الحديــث مــن ســقيمه ومشــهوره ومــن مكتمــه وبالجملــة
فهو كتاب ما رأيت عىل منواله ألحد من املتأخرين وال
حــذ عــى مثالــه مأخــر مــن مصنفــن ( )14وقــال يف مــكان
آخــر ( )15وال أعــرف يف كتــب الفقــه أحســن منــه عــى أنــه
()16
محتاج اىل أشــياء كثرية تزاد فيه وتضاف اليه وقال
ولــو كمــل مل يكــن لــه نظــر يف بابــه.
واإلمــام قــد أبــان عــى جــودة تصنيفــه للمجمــوع
وقدرته التي أودعها فيه حيث – وأعلم أن هذا الكتاب
وأن تسميته رشح املهذب فهو رشح للمهذب كله بل
مذاهــب العلــاء كلهــم وللحديــث وجمعــل مــن اللغــة
والتاريــخ واألســاء.
وبهــذا يعلــم مقــام املجمــوع مــن بــن كتبــه الســيام
اخرتمته املنية قبل امتامه – قال ( )17النووي وأرجو إن
تــم هــذا الكتــاب إنــه يســتغنى بــه عــن كل مصنــف ويعلــم
بــه مذهــب الشــافعي علــا قطعيــا إن شــاء ﷲ.
عــزم اإلمــام النــووي عــى امتــام رشحــه ليكــون فريــدا
يف فنه – لكن املنية حالت بينه وبني اكامله – فتوىف
رحمــه ﷲ وقــد وصــل فيــه اىل اثنــاء بــاب الــرب ( .)18بــل
أن يتــوىف النــووي رحمــه ﷲ قــد أوعــز اىل تلميــذه ابــن
العطــار بإكــال رشح املهــذب إن وافتــه املنيــة قبــل
امتامــه استشــعارا منهــا بعظمــة هــذا الكتــاب وخوفــا مــن
أن مفاجئــه املــوت قبــل الفــراغ منــه – قــال بــن العطــار
قال يل اإلمام النووي “اذا انتقلت اىل ﷲ تعاىل فأتم
رشح املهذب من هذه الكتب فلم يقدر ذلك يل (.)19
وبعــد مــوت النــووي رحمــه ﷲ تعا قــب عــى
امتــام كتــاب املجمــوع ثلــة مــن الفقهــاء األجــاء الذيــن
قامــوا بإكــال البنــاء – فبــدأ ومــن حيــث النــووي انتهــى
ومضــوا يف رشح املهــذب حتــى املنتهــى – ومــن أوائــل
مــن خلــف النــووي يف إمتــام كتابــه اإلمــام تقــي الديــن
السبيك وقد تردد يف بداية أمره ملا عرض عليه اكامل
هــذا الكتــاب – ثــم بــدأ لــه أن يكملــه بعــد أن اســتخار
ربــه وقــال يف نفســه “لعلــه بربكــة صاحبــه ونيتــه يعيننــي
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ﷲ عليــه” فــرع يف تكملــة املجمــوع بانيــا عــى جهــد
النووي السابق ومىض يف رشحه حتى وصل اىل اثناء
بــاب التفليــس ( )20تــواىل بعــد ذلــك عــدد مــن العلــاء
عــى اكاملــه منهــم العــاد اســاعيل الحســباين وتــاج
الديــن الســبيك والــراج البلقينــي وغريهــم فلــم يقــدر
ألحد منهم امتامه ( )21اىل أن جاء مؤخرا الشيخ محمد
نجيــب املطيعــي فأكملــه (تكملــة املجمــوع) متمــا
بذلك جهد النووي والسبيك حتى خرج املجموع حـلة
متكاملة بعد أن تداول عليه ثلة من األولني وتتابع عىل
امتــام تأليفــه ثلــة مــن اآلخريــن – بــل يظهــر التفاضــل بــن
هــؤالء الثالثــة مــن خــال الفــرق الواســع والبــون التاســع
– ومــن بــن ح النــووي املانــع ورشح غــره – حتــى قــال
اإلســنوي وابــن امللقــن – ليتــه أكملــه وانحزمــت باقــي
كتبــه وبــه عــرف مقــداره (.)22
وقــال ابــن كثــر ومــا مل يتممــه النــووي وكمــل مل
يكــن لــه نظــر يف بابــه :رشح املهــذب الــذي ســاه
املجمــوع وصــل فيــه اىل كتــاب الربــا بأبــدع فيــه وأجــاد
فيــه وأفــاد وأحســن اإلنتقــاد وحــرر الحديــث عــى مــا
ينبغــي والغريــب واللغــة – وأشــياء مهمــة ال توجــد اال
فيــه وال أعــرف يف كتــب الفقــه أحســن منــه (.)23

منهجه يف املجموع

وضــع اإلمــام منهجــا خاصــا يف بيــان ألفــاظ املجمــوع
وأعل ــن بــرح النصــوص والنقــول واالعــام واملســائل
طريقتــه التــي اتبعهــا يف ترشيــح املهــذب – وأبــان –
مهارتــه يف بيــان األدلــة واإلســتدالل – ويظهــر جــودة
تصنيفه يف ضبط املعاين والتفاسري ويبني من حذاقة
فهمــه مســائل الديــن وقضايــا األمــور – وميكــن تفصيــل
هــذا املنهــج املســدد ،فيــا يــي مــن الفصــول:

 )1تفسيــر اآليـــات:

زيــن النــووي كتابــه بتفســر كلــات القــرآن وآياتــه
للمثــال – قــال تعــاىل “وثيابــك فطهــر” ،قــال النــووي:
واألظهــر إن املــراد ثيابــت امللبوســة وإن معنــاه طهرهــا

مــن النجاســة – وقــد قيــل يف اآليــة غــر هــذا لكــن
األرجــح مــا ذكرنــاه ( .)24ينظــر اىل معــاين اآليــات بعــن
عنايــة املعــاين الظاهــرة والباطنــة – ويقطــع مبــا اســتدل
منــه ووجــه اإلســتدالل – ويضــع املعــاين عــى ميــزان
اإلعتــدال.

 )2األحاديــــــــث:

يقــوم اإلمــام أمــام بيــان معــاين األحاديــث ومحيطــا
مــن جميــع جوانبــه فيتضــح ذلــك مــن الثالثــة اآلتيــة:
أ) اذا كان الحد يــث ا لــذي ا ســتدل بــه اإلمــام
الســرازي يف املهــذب مخرجــا يف صحيــح البخــاري
ومســلم أو أحد هــا اقتــر النــووي عــى اضافتــه
اليهــا وال يضيفــه اىل ســواهام اال نــادرا .أمــا اذا كان
مــن غــر الصحيحــن أضافهــاىل مــا تيــر مــن كتــب
السنن وغريها .وان كان مخرجا يف أيب دود والرتمذي
والنسايئ اقترص أيضا عىل اشافته اليها وما خرج عنها
اضافــة اىل مــا تيــر مــن كتــب الحديــث :مثــا ( )1قــول
النبــي ﷺ “الــذي يــرب يف انــاء الفضــة إمنــا يجرجــر
يف بطنه نار جهنم” .قال النووي :حديث صحيح رواه
البخــاري ومســلم مــن روايــة أم ســلمة ريض ﷲ عنهــا.
( )2حديــث الحكــم بــن عمــرو الغفــاري – ريض ﷲ عنــه
قال نهى النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة.
قال النووي رواه أبو دود والرتمذي والنسايئ وغريهم.

املنهاج

منهــاج الطالبــن وعمــدة املفتــن – كتــاب ارشقــت
أنــواره – وتعــددت فضائلــه وانعقــدت الحناجــر عــى
تقدميه عىل ما سواه من املتون ألن فيه من املسائل
الفقهيــة مــا تقربــه العيــون ومــن التحقيــق والتدقيــق مــا
يــر بــه املوفقــون .إجمــع العلــاء عــى تقدمــه وســبقه
وتتابعــت همــم العلــاء عــى خدمــه – رشحــا ونظــا
واختصــارا وتهذيبــا واعتنــاء بــه مــن ســائر الوجــوه ومســك
فضــا أن رشاحــه فقــط نافــوا عــى املائــة.
إن اإلمــام النــووي اختــره مــن املحــرر لإلمــام

الرافعــي رحمــه ﷲ وأضــاف اليــه مســائل مســتجدات
حيث قال اإلمام النووي رحمه ﷲ – فرأيت اختصاره
يف نحــو نصــف حجمــه ليســهل حفظــه مــع مــا اضمــه
اليــه ان شــاء ﷲ تعــاىل مــن النفائــس واملســتجدات
( )25ومــا يــدل عــى عنايــة العلــاء بــه كــرة الــراح
واملعلقني واملخترصين له واملكتبني عليه والناظمني
لــه فبلغــوا تقريبــا نحــو مائــة كتــاب عــى حســب مــا ذكــره
الدكتــور الحــداد يف مقدمــة تحقيقــه للمنهــاج.
ولقــد أثنــى العلــاء عــى منهــاج النــووي فمنهــم
شــيخه جــال الديــن بــن مالــك حيــث قــال وﷲ لــو
اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت لحفظتــه وأثنــى عــى
حســن اختصــاره وعذوبــة الفاظــه (.)26
إن اإلمــام النــووي رحمــه ﷲ ســلك يف تأليفــه
وعــرض أقــوال املذهــب واملعتمــد فيــه طريقــة ســيقة
فريــدة موجــزة األخــص فيهــا طــرق الخــاف يف كلــات
وأبان يف خطبة املنهاج عن مصطلحاته فرفد الطالب
باملعــارف الفقهيــة واملصطلحــات التــي انتقاهــا يف
ســهولة وايضــاح تامــن
فــكان املنهــاج زبــدة الفقــه الشــافعي وخالصــة
املذهب دون منازع ال يعتوره التعقيد وال يعيبه اإليجاز
املدخــل ولذلــك تلقفــه أولــو الفقــه باستحســان واعتنــاء
كبرييــن (.)27
يقــول اإلمــام نفســه عــن جــودة هــذا الكتــاب وســرة
تطــوره (وقــد أكــر أصحابنــا رحمهــم ﷲ مــن التصنيــف
من املبســوطات واملخترصات تقن مخترص “املحرر”
لإلمــام إ بــن القاســم الرافعــي رحمــه ﷲ تعــاىل ذي
التحقيقــات وهــو كثــر الفوا ئــد عمــدة يف تحقيــق
املذهب معتمد للمفتي وغريه من أوىل الرغبات (.)28
علــا إن اإلمــام الشــافعي رحمــه ﷲ كتــب وصنــف
يف الفقه “األم” و “اإلمالء” و “البوسيطي” و “مخترص
املــزين” ثــم جــاء امــام الحرمــن الجوينــي رحمــه ﷲ
فاتخــر كتــب اإلمــام هــذه يف كتابــه “نهايــة املطلــب”
ثم جاء اإلمام الغزايل رحمه ﷲ واخترصه اىل البسيط
جملة كرياال
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ثــم اختــر األخــر اىل “الوســيط” ومــن ثــم اختــر اىل
الــويس اىل الوجيــز.
ثم جاء اإلمام الرافعي رحمه ﷲ فاخترص “الوجيز”
اىل “املحــرر” ومــن بعــده جــاء اإلمــام النــووي رحمــه ﷲ
فاختــر “املحــرر” اىل “املنهــاج” فجــاء يف غا يــة
الحســن والبيــان والتحريــر واإلتقــان (.)29
فهــذه هــي شــجرة تطــور املنهــاج وتاريــخ ســطور
الفقــه اإلســامي والشــافعي أيضــا – جعــل ﷲ تعــاىل
يف مؤلفــات اإلمــام النــووي بركــة خاصــة وعايــة عظيمــة.

حيــث قــال اإلمــام الســي رحمــه ﷲ (ال يخفــى
عــى ذي بصــرة أن للــه تبــارك وتعــاىل عنايــة بالنــووي
ومبصنفا تــه).
فــاق اإلمــام النــووي عــى األقــران واإلعــام مبؤلفاتــه
وخدماته الجليلة الخالصة – “رشح املهذب” واخترص
املحــرر عــى وجــه املجمــوع واملنهــاج – وأحــاط العلوم
فيهــا مــن الفقــه وا لــرع مــا يحتــاج اليــه الخــواص
والعــوام ..رحــم ﷲ اإلمــام وأنعــم وبــارك عليــه وأدام.

الهوامش
 )1الســخاوى – املنهــل العــذب ا لــروي يف ترجمــة القطــب

 )13قايض شهبة طبقات الشافعية 199/3

 )2ابن القايض طبقات الشــافعية  195/2الســقاوي منهل (ص

 )15البداية والنهاية

 )3ابــن كثــر البدايــة والنهايــة )4( .الســخاوي املنهــل – ص11 :

 )17املجموع رشح املهذب

 )5ابن العطار تحفة ص )6( 44 :تحفة 46

 )19تحفة الطالبني

 )8سري اعالم النبالء

 )21السابق

األوليــاء ،النــووي (ص .)11

)10

ال1هبــي – تاريــخ اإلســام.

 )14طبقات الشافعية
 )16السابق

 )18قايض شهبة – طبقات

 )7طبقات الشافعية (825/2

 )20السخاوي – املنهل العذب الروي ص30/29 :

 )9املنهاج السوي

 )22الســخاوي – املنهــل العــذب الــروي( )23البدايــة والنهايــة

 )10مجموع 3/1
 )11مجموع

 )12املنهاج النووي
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نملا عومجملا بحاص :يوونلا مامإلا

 )24(235/13مجمــوع رشح املهــذب( )25منهــاج الطالبــن

 )26( 74/1تحفــة الطالبــن 96

�أهمية املاء على �أ�سا�س القر�آن
حارث يب

باحث الدكتوراة ،قسم اللغة العربية ،جامعة كرياال

الحمــد للــه رب العاملــن ،الــذي خلــق اإلنســان مــن
ســالة مــن مــاء مهــن ،وأنــزل مــن الســاء مــن مــاء نعيــم،
وســقى اإلنســان من ماء معني .والصالة والســام عىل
النبــي األمــن ،الــذي أرســل رحمــة للعاملــن .وعــى آلــه
وصحبــه أجمعــن .والتابعــن لهــم بإحســان إىل يــوم
الديــن .أمــا بعــد.
فاملاء من نعم ﷲ العظيمة الجليلة ذات األهمية
البالغة ،التي أفاض بها ﷲ سبحانه علينا وعىل الكون
بــأرسه ،والميكــن أن يكــون أبلــغ ّ
وأدل يف بيــان أهميتــه
ش ٍء
مــن قــول ﷲ ع ـ ّز وجـ ّـلَ ﴿ :و َ
ج َعلْ َنــا ِم ـ َن الْ ـ َـا ِء ك َُّل َ ْ
َحـ ٍّـي أَفَـاَ يُؤ ِم ُنــونَ﴾ ،1إن املــاء هبــة إلهيــة وعطيــة ربّانيــة،
ويجــيء ذكــر املــاء يف القــرآن الكريــم ثالثــا وســتني مــرة،
ومــن ثــم فهــو أســاس الحيــاة ،ومــن يريــد أن يتأكــد لديــه
هــذا املعنــى ،فلرياجــع آيــات املــاء يف القــرآن الكريــم
ومــا ارتبــط بــه مــن املعــاين التــي هــي مــن ألــزم اللــوازم
للمخلوقــات جميعــا.
تبــدو أهميــة امليــاه ىف قــول ﷲ تعــاىل ﴿ َو َج َعلْ َنــا
ش ٍء َحـ ٍّـي﴾ فاملــاء تتكــون منــه خاليــا
ِم ـ َن املـَـا ِء ك َُّل َ ْ
الجسم وبوجود املياه يصل الغذاء إىل أنسجة الجسم
املختلفــة وبوجــود املــاء يتخلــص الجســم مــن البقايــا
واملــاء الــذى ينــزل مــن الســاء هــو مصــدر الحيــاة حيث
ينمــو الــزرع وتخــر األرض وتــدب فيهــا الحياة.وتعتــر
امليــاه أهــم مصــدر للحيــاة لكونهــا العامــل الرئيــى
املحــدد إلنتــاج الغــذاء الــازم.
وال يستطيع العيش للحيوانات بدون طعام ورزق.
ألنــه هــو قوامــه يف الدنيــا .وﷲ يرزقنــا مــن املــاء .ألن

املــاء محــض نعمــة .ليــس لــه أي عمــل لإلنســان .ينبــت
ﷲ الــزرع كلــه مــن املــاء .أي وإذا مل يرســل ﷲ املــاء
إىل األرض مل نجــد طعامــا قــط كــا قــال ﷲ ســبحانه
وتعــاىل يف قرآنــه املجيــد ﴿الــذي جعــل لكــم األرض
فراشــا والســاء بنــاء وأنــزل مــن الســاء مــاء فأخــرج بــه
مــن الثمــرات رزقــا لكــم» 2وأيضــا ﴿وهــو الــذي أنــزل مــن
الســاء مــاء فأخرجنــا بــه نبــات كل يشء فأخرجنــا منــه
خــرا نخــرج منــه حبــا مرتاكبــا ومــن النخــل مــن طلعهــا
قنــوان دانيــة وجنــات مــن أعنــاب والزيتــون والرمــان
مشــتبها وغــر متشــابه» 3ويف معنــاه وردت كثــر مــن
اآليــات يف القرآن.وكلهــا تبــن العالقــة بــن الحيــوان
واملــاء.
كل تقــدم
وإذا تأملنــا وجدنــا أن املــاء هــو ســبيل ّ
وازدهار ومتدن وتحرض؛ وأنه أحد املقومات األساسية
ـيظل كذلــك
للحضــارات اإلنســانية قدميــا وحديثــا وسـ ّ
إىل يــوم الحســاب .وقــد ورد يف كل مــن كتــاب ﷲ
تعــاىل وســنة رســول ﷲ ﷺ ذكراملــاء كعنــر أســايس
األريض ،يجــب الحفــاظ عــى
للحيــاة عــى الكوكــب
ّ
بقائه بخصائصه ومزاياه التي خلقه ﷲ عليها الستمرار
الحيــاة واألحيــاء يف هــذه الدنيــا .قــال تعــاىلَ ﴿ :و َج َعلْ َنا
ش ٍء َح ٍّي﴾ .وقال أيضاً ﴿ َوالل ُه َخل ََق ك َُّل
ِم َن الْ َـم ِء ك َُّل َ ْ
َدابَّـ ٍة ِمـ ْن َمــاء﴾.4
ا ملــاء عصــب الحيــاة حيــث يســتطيع اإلنســان
أن يعيــش بــدون طعــام ملــدة شــهرين بــل يحتــاج إىل
أسابيع ليك تظهر أعراض نقص الفيتامينات أو األمالح
املعدنيــة عليــه ،أمــا بــدون املــاء فإننــا ال نســتطيع أن
جملة كرياال
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نعيــش ســوى أيــام معــدودات.ويف كتــاب املــاء يف
النظام اإليكولوجي “يشغل املاء حجام أكرب من حجم
أي مركــب كيــاوي آخــر عــى ســطح األرض لــذا تســمى
األرض كوكــب املــاء أو الكوكــب األزرق وذلــك لســيادة
املســطحات املائيــة فيهــا .فاملــاء يغطــى مــا نســبته
5
 %70مــن ســطح األرض”
واملــاء يدخــل يف تركيــب جميــع األطعمــة ونســبته
عالية جدا فيها قد تصل يف بعض األطعمة إىل %99
ويحتــوي جســم الطفــل املولــود حديثــا عــى حــوايل
 %80 – 75مــن وزنــه مــاء ويســتمر تناقــص نســبة املــاء
خــال مراحــل النمــو حتــى تصــل يف الشــيخوخة إىل
 %50مــن وزن الجســم.
ويف كتــاب التلــوث و البيئــة الزراعيــة” للــاء أهميــة
خاصة من بني مكونات الغالف الحيوي ()Biosphere
فجميــع الكائنــات الحيــة ال تســتغني عنــه للحفــاظ عــى
حياتهــا ،فقــد خلــق ﷲ ســبحانه وتعــاىل مــن املــاء كل
يشء حي”.6
ويغطــى املــاء يف املحيطــات والبحــار أكــر مــن
 %70مــن مســاحة الكــرة األرضيــة تقريبــا .والبيئــات
البحريــة مبــا تحتويــه مــن مخــزون حيــوي هائــل .كــا
تعــد الطاقــة الكهربائيــة التــي يتــم توليدهــا مــن مســاقط
امليــاه مــن أنظــف مصــادر الطاقــة املعروفــة وأرخصهــا.
هــذا باإلضافــة إىل أن املــاء أســايس يف إنتــاج جميــع
أنــواع املزروعــات مــن نباتــات إىل محاصيــل إىل فاكهــة
إىل خــر إىل غريهــا .إن ســبب عــدم قدرتنــا عــى
الحيــاة بــدون مــاء راجــع إىل أن الجســم يحتــاج املــاء يف
كل عملياتــه الحيويــة مثــل الهضــم ،االمتصــاص ،نقــل
العنــارص الغذائيــة ،بنــاء األنســجة ،واملحافظــة عــى
درجــة حــرارة الجســم.
ويف كتــاب الطــب النبــوي “املــاء مــادة الحيــاة،
وســيد الــراب ،وأحــد أركان العــامل ،بــل ركنــه األصــي،
فــإن الســاوات خلقــت مــن بخــاره ،واألرض مــن زبــده،
وقــد جعــل ﷲ منــه كل شــيئ حــي”.7
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رقلا ساسأ ىلع ءاملا ةيمهأ

إن انخفــاض يف كميــة املــاء يــؤدي إىل انخفــاض
يف كميــة الــدم ،مــا يــؤدي إىل زيــادة بســيطة يف تركيــز
الصوديوم يف الدم .وهذه التغريات يحس بها برسعة
مركــز العطــش يف املــخ مــا يــؤدي إىل اإلحســاس
بالعطــش .باإلضافــة إىل أنــه كلــا قــل حجــم الــدم قــل
إفــراز اللعــاب مــا يــؤدي إىل اإلحســاس بجفــاف الفــم.
وقــد ذكــر ﷲ ع ـ ّز وجـ ّـل املــاء بصفــات مختلفــة
تؤكــد أن املــاء لــه خصائــص جمــة ومزايــا كثــرة فهــو
طهــور والطهوريّـ ُة صفــة عظيمــة للــاء تجعلــه ذا أهميــة
فريدة يف الرشيعة اإلســامية واملاء الطهورهو أحســن
درجــات املــاء الــذي يســتعمله املســلم يف الطهــارات
كالوضوء والغسل وما إىل ذلك .قال تعاىلَ ﴿ :وأَنْ َزلْ َنا
الس َم ِء َما ًء طَ ُهو ًرا﴾ 8كام أخربنا ﷲ تعاىل أن املاء
ِم َن َّ
مبــارك وامل ُ َبا َركِ َّيـ ُة صفــة ال تعدلهــا صفــة مــن الصفــات
فكــون املــاء محييــا لــأرض بعــد موتهــا ،ومنبتــا للــزروع
والثــار واألشــجار والنباتــات بأنواعهــا و واهبــا لــأرض
كل ذلك يرجع إىل هذه
زينتها من الخرضة والخصوبةُّ .
الصفــة العظيمــة التــي ال توجــد إالّ يف املــاء.
ووصــف ﷲ تعــاىل املــاء أيضــا بأنــه فــرات فيقــول
تعاىلَ ﴿:وأَ ْس َقيْ َناكُ ْم َما ًء فُ َراتاً﴾ .9والفرات هو الصايف
النقي ولك ّن اإلنسان الظلوم الجهول يكدره بالشاوائب
الكثــرة التــي ال تحــى يلقيهــا فيــه ،مــن مخلفــات
املصانــع الكيامويّــة ومصانــع الس ـكّر ومصانــع الصلــب
والحديــد ،ومــا إىل ذلــك مــن املخلفــات الكثــرة التــي
التفســد فقــط املــاء الجــاري يف األنهــار والبحــار وإمنــا
تفســد كذلــك امليــاه الجوفيّــة.
وقــد جــاء ذكــر املــاء يف القــرآن الكريــم مــرات كثــرة
مرتبطــا بــاألرض التــي قــد تكــون ميتــة وقــد تكــون خاشــعة
وقــد تكــون هامــدة فينــزل ﷲ عليهــا املــاء فتهتــز وتن ِبــت
كل مــا هــو مخــر رائــق بهيــج فــكأن املــاء بالنســبة
ـن ﷲ ع ـ ّز
إىل ذلــك مبثابــة الــروح للجســد .وقــد بـ ّ
وجـ ّـل هــذه الحقائــق يف كثــر مــن آيــات كتابــه الخالــد
ليفكــر اإلنســان فيهــا ،فيقــدر هــذه النعــم التــي هــي

أغــى النعــم لبقــاء الحيــاة واســتمراريتها عــى كوكبنــا
كل يشء يضيعهــا أو
كل االجتنــاب َّ
األريض ويجتنــب َّ
يفســد طبيعتهــا الصالحــة التــي تضمــن لهــا هــذا التأثــر
يظل يحري األلعاب ما دامت
السحري العجيب الذي ّ
الســاوات واألرض.
وقد أكد العلم الحديث أن املياه بأنواعها رضورية
رضوري لنمــو
للحيــاة عــى وجــه األرض ،كــا أن املطــر
ّ
النباتــات التــي تتغــذى عليهــا الحيوانــات ويتغذى عليها
اإلنســان وبــدون هــذا املــاء تكــون األرض مواتــا ،فجعلــه
رسهــا وأنزلــه رحمــة بعبــاده
ﷲ تعــاىل عصــب الحيــاة و ّ
ومخلوقاتــه؛ فهــو نعمــة مــن أجـ ّـل النعــم التــي تســتوجب
شكر املنعم وحقيقة الشكر ال تكون إالّ بالحفاظ عىل كل
قطــرة منــه وعــى أصالتــه .ولذلــك أمــر اإلســام باجتنــاب
اإلرساف يف اســتخدام املــاء وأمرتنــا الرشيعــة برتشــيد
املياه حتى ال يأيت اليوم الذي يبحث فيه اإلنســان عن
قطرة املاء فال يجدها .وهذه النعمة ال يعرف قدرها إالّ
مــن ذهــب إىل بعــض البلــدان املتصحــرة واألمكنــة التــي
ال يوجــد فيهــا املــاء إال قليــا أو ال يوجــد البتــة.
عندمــا قــال ﷲ ســبحانه وتعــاىل عــن الــرب قــال
عــن الشــكر يف ســورة الواقعــة ﴿أفرأيتــم املــاء الــذي
ترشبــون .ءأنتــم أنزلتمــوه مــن املــزن أم نحــن املنزلون.لــو
نشــاء جعلنــاه أجاجــا فلــوال تشــكرون﴾ 10عندمــا قــال ﷲ
ســبحانه وتعاىل عن األكل مل يقل عن الشــكر ألن املاء
هــو أهــم نعمــة عــن الطعــام وليــس لنــا أي عمــل لحصــول
11
املــاء كــا قــال الــرازي إمــام الــرازي يف تفســره الكبــر
“ ال عمــل لكــم فيــه أصــا فهــو محــض النعمــة” ولذلــك
سأل ﷲ الناس يف القرآن ﴿أأَن َزلْتُ ُمو ُه ِم َن ٱلْ ُم ْزنِ أم نحن
املنزلــن﴾ .ولكــن لحصــول الطعــام عمــل النــاس كالــزرع
والحصــد مــع كونــه أيضــا مــن ﷲ ســبحانه وتعــاىل.
يقــول الزمخــري (ر) يف تفســر الكشــاف “أن
أجنــاس الحيــوان كلهــا مخلوقــة مــن هــذا الجنــس الــذي
هو جنس املاء ،وذلك أنه هو األصل وإن تخللت بينه
وبينهــا وســائط ،قالــوا :خلــق املالئكــة مــن ريــح خلقهــا

مــن املــاء ،والج ـ ّن مــن نــار خلقهــا منــه ،وآدم مــن تــراب
خلقــه منــه”.12
ويبني أهمية املاء ما ورد يف حديث النبي ﷺ عن
ســعد بــن عبــادة قــال “يــا رســول ﷲ إن أم ســعد ماتــت
فــأي الصدقــة أفضــل قــال املــاء قــال فحفــر بــرا وقــال
هــذه ألم ســعد” .13نبــه النبــي ﷺ إلعطــاء املــاء صدقــة
عــن األم أي الــذي هــو أهــم حاجــات النــاس ألن الســؤال
عــن األفضــل فنفهــم مــن جــواب النبــي ﷺ أنــه ال أفضــل
مــن املــاء .ويف حديــث أبــو داود (ر) قــال النبــي ﷺ“ :
وأميــا مســلم أطعــم مســلام عــى جــوع أطعمــه ﷲ مــن
مثــار الجنــة وأميــا مســلم ســقى مســلام عــى ظــأ ســقاه
ﷲ من الرحيق املختوم” 14وأيضا ما روى عن سعيد أن
ســعدا أىت النبــي ﷺ فقــال ”:أي الصدقــة أعجــب إليــك
قــال املــاء”.15وكل هــذه األحاديــث تــدل عــى الرتغيــب
يف بذل املاء وسقيه للمحتاج .وملن فعل ذلك الثواب
العظيــم مــن ﷲ عــز وجــل ،أنــه مــن أفضــل الصدقــات.
وقد نرى يف حديث متفق عليه عن أيب هريرة (ر):
أن رسول ﷲ ﷺ قال “ ال متنعوا فضل املاء لتمنعوا به
فضل الكأل” ال يجوز ألحد من الناس أن ال يعطي املاء
إذا ســأله أحــد وعنــده فضــل مــا اســتعمله .كــا ورد هــذا
بينــا يف حديــث أخــرى عــن األعمــش قــال :ســمعت أبــا
صالــح يقــول :ســمعت أبــا هريــرة (ر) يقــول :قــال رســول
ﷲ ﷺ “ ثالثة ال ينظر ﷲ إليهم يوم القيامة وال يزكيهم
ولهــم عــذاب أليــم :رجــل كان لــه فضــل مــاء بالطريــق
فمنعــه مــن ابــن الســبيل ،ورجــل بايــع إمــام ال يبايعــه إال
لدنيا ،فإن أعطاه منها ريض وإن مل يعطه منها سخط،
ورجل إقام سلعته بعد العرص” ويف حديث أخرى عن
أيب هريرة (ر) عن النبي ﷺ قال “ :ثالثة ال يكلمهم ﷲ
يــوم القيامــة وال ينظــر إليهــم :رجــل حلــف عــى ســلعة
لقــد أعطــى بهــا أكــر مــا أعطــى وهــو كاذب ،ورجــل
حلــف عــى ميــن كاذبــة بعــد العــر ليقطــع بهــا مــال
رجــل مســلم ،ورجــل منــع فضــل مــاء ،فيقــول ﷲ :اليــوم
16
أمنعك فضيل كام منعت فضل ما مل تعمل يداك”
جملة كرياال
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أي ال يجــوز ألحــد أن مينــع مبــا مل يعمــل لهــا قــط ،وهــو
املــاء وبهــا يختلــف مــن غريهــا مــن النعــم.
وإســتطاع لرجــل حصــول عــى رىض ﷲ ســبحانه
وتعــاىل ومغفــرة منــه بســبب ســقي املــاء لكلــب كــا
ورد يف الحديــث عــن أيب هريــرة (ر) :أن رســول ﷲ ﷺ
قــال “ :بينــا رجــل ميــي ،فاشــتد عليــه العطــش ،فنــزل
برئا فرشب منها ،ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث ،يأكل
الــرى مــن العطــش ،فقــال :لقــد بلــغ هــذا مثــل الــذي
يب ،فمــأ خفــه ثــم أمســكه بفيــه ،ثــم رقــي فســقى
بلــغ ِ
17
الكلــب ،فشــكر ﷲ لــه فغفــر لــه” ودخلــت امــرأة يف
النــار بســبب منــع املــاء والطعــام لهــرة كــا ورد أيضــا يف
الحديــث عــن عبــد ﷲ بــن عمــر (ر) عنهــا :أن رســول
ﷲ ﷺ قــال “ :عذبــت امــرأة يف هــرة حبســتها حتــى
ماتت جوعا ،فدحلت فيها النار” 18أي ومل تعط املاء
والطعام ألنهام أصل الحياة .وليس ألحد أن مينع املاء
كــا قــال النبــي ﷺ“ :النــاس رشكاء يف ثــاث املــاء
والــكأل والنار”.19حتــى منــع النبــي ﷺ منــع بيعــه .عــن
جابــر بــن عبــد ﷲ (ر) قــال :نهــى رســول ﷲ ﷺ عــن بيــع
فضــل املاء.ولذلــك قــال الفقهــاء “ ال يحــل بيــع املــاء
مطلقا ،ال يف ســافية وال يف نهر ،وال يف عني ،وال يف
برئ ،وال يف صهريج ،وال مجموعا يف قرية وال يف إناء،

إال أن تبــاع البــر كلهــا أو جــزء مســمى منهــا ،فيجــوز البيــع
حينئــذ ،ويدخــل املــاء تبعــا للمبيــع”.
واملــاء أحــد أهــم املــوارد البيئيــة الالزمــة الســتمرار
مسرية الحياة البرشية .ومن فضل ﷲ أنه مورد متجدد
نظــرا للحاجــة الدامئــة إليــه يف كل شــأن مــن الشــؤون
الحياتيــة ،إال أننــا نواجــه نقصــا حــادا وأزمــة مائيــة بســبب
االســتهالك الجائــز لهــذا املــورد ،وعــدم التــزام القصــد
فيــه ،مــا أدى إىل حــدوث خلــل يف التــوازن البيئــي،
وقــد جائــت التوجيهــات اإلســامية واضحــة يف أهميــة
التــزام القصــد يف اســتهالك املــاء حتــى ولــو كان يف
طاعــة ،وذلــك فيــا رواه عبــد ﷲ يب عمــرو بــن العــاص
(ر) “أن النبــي ﷺ مــر بســعد وهــو يتوضــأ فقــال مــا هــذا
الــرف يــا ســعد قــال أيف الوضــوء رسف قــال نعــم وإن
كنت عىل نهر جار”.20فعلينا أن نتبع ســنة رســلول ﷲ
ﷺ فال نوجد أي مشكلة يف ندرة املياه وتلوثها.إذ قيل
إذا وردت الحــرب العامليــة األوىل تكــون للمياه.وهــو
يبــن أهميــة املــاء وقلتهــا يف العــر الحديــث ،فعــى
املســلم حقــوق فهــم كالم النبــي ﷺ واتباعــه وعلمــه مــن
الــذي ال يعلــم مــن املســلمني وغــر املســلمني.وفقنا
ﷲ التباعــه مــع اتبــاع النبــي ﷺ وﷲ املســتعان .وهــو
عــى كل شــيئ قديــر.

املصادر واملراجع
1 )1ابــن ماجــة أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن يزيــد القزوينــي ،ســنن ابــن
ماجــة ،مكتبــة أيب املعاطــي.

5 )5الدكتــور عســاف بــن عــي الحــوس ،ا ملــاء يف النظــام
اإليكولوجــي ،الطبــع ( 1427ه ـ 2006 -م) ،جامعــة امللــك

2 )2أبو داود ســليامن بن األشــعث السجســتاين ،ســنن أيب داود،

ســعود ،اململكــة العربيــة الســعودية.

3 )3إمام شمس الدين محمد بن أيب بكر ابن قيم الجوزية ،الطب

الراجحي ،التلوث والبيئة الزراعية ،الطبعة الثانية( 1425هـ -

دار الكتــاب العــريب ،بــروت.

النبــوي ،الطبعــة األوىل ( 1421ه ـ 2001 -م) ،دار العقيــدة،
اإلســكندرية ،القاهرة.

4 )4إمــام فخــر الديــن الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،طبعــة جديــدة
مصححــة ومخرجــة (آيــات الشــواهد) ،دار الكتــب العلميــة،

ببــروت ،لبنــان.
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6 )6الدكتور تاج الدين فتح ﷲ تاج الدين و ضيف ﷲ بن هادي
2004م) ،جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية.

7 )7محمد بن إســاعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد
ﷲ ،صحيح البخاري ،الطبعة األوىل ( 1407هـ – 1987م)،
دار الشعب ،القاهرة.
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1

األنبياء،اآلية 30 -

 12تفســر الكشــاف ،زمخــري (ر) ،يف تفســر ســورة النــور،

3

األنعام ،اآلية 99 -

 13صحيح البخاري ،إمام بخاري ،ص  ،464-جزء 1-

2
4
5

البقرة ،اآلية 22 -

النور ،اآلية – 45

املــاء يف النظــام اإليكولوجــي ،الدكتــور عســاف بــن عــي

الحــواس ،ص 2 -

6

التلــوث والبيئــة الزراعيــة ،الدكتــور عــي تــاج الديــن فتــح ﷲ

7

الطــب النبــوي ،اإلمــام الجليــل أيب عبــد ﷲ محمــد بــن أيب

8

الفرقان 48

9

تــاج الديــن ،وضيــف ﷲ بــن هــادي الراجحــي ،ص53 -
بكــر ابــن قيــم الجوزيــة ،ص 278 -
املرسالت 27 -

 10الواقعة – 68،69

 11مفاتيــح الغيــب ،إمــام الــرازي(ر) ،ص –  ،181الجــزع التاســع
والعرشيــن

اآليــة45-

 14ســنن أيب داود ،إلمــام أبــو داود (ر) ،كتــاب الزكاة،بــاب فضــل
ســقي املــاء

 15ســنن ابــن ماجــة ،إلمــام ايب ماجــة (ر) ،كتــاب األدب ،بــاب
فضــل صد قــة ا ملــاء.

 16صحيح البخاري ،رقم الحديث  ،2369-كتاب املساقاة،باب
مــن رأى أن صاحــب الحــوض والقربــة أحــق مبائــه.

 17صحيح البخاري ،رقم الحديث،2363 -كتاب املساقاة ،باب
فضــل ســقي املــاء.

 18نفس املرجع ،رقم الحديث – .2365

 19سنن أيب داود ،كتاب البيوع ،باب يف منع املاء.

 20ســنن ابــن ماجــة ،كتــاب الطهــارة وســننها ،بــاب مــا جــاء يف
القصــد يف الوضــوء وكرا هــة التعــدي.

جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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باحث الدكتوراة ،قسم اللغة العربية ،يف جامعة كريال

إن علــم الفقــه مــن أجــل العلــوم الرشعيــة وأحبهــا إىل
ﷲ سبحانه وتعاىل إذ به يتعرف املكلف عىل الحالل
والحــرام فيعبــد ﷲ ســبحانه وتعــاىل عــى بصــرة ،فــا
كان من أم ٍر أحله ﷲ له عمل به ،وما كان من أم ٍر حرمه
عليــه اجتنبــه واتقــاه فيفــوز بذلــك بســعادة الداريــن.
فالفقــه يف الد يــن واملعرفــة بــرع رب العا ملــن
نعم ـ ٌة مــن أجــل النعــم اليعطيهــا ﷲ ســبحانه وتعــاىل
واليجعلهــا تامــة كاملــة إال لخاصــة أوليائــه املتقــن مــن
العلــاء العاملــن األمئــة املهتديــن ،ولذلــك ُســدت
ـاس الحــال والحــرام بفضــل
ثغــور اإلســام وعــرف النـ ُ
ﷲ أوالً وآخرا ً ثم بفضل العلامء األمئة الفقهاء ،الذين
علمــوا ودرســوا وأفتــوا وقضــوا فكانــوا يقضــون بالحــق وبــه
يعدلــون.
متتلــك أمتنــا اإلســامية تراثًــا علم ًّيــا كبــرا ً ،وإرثًــا
فقهيًّــا عظيـ ًـا  ،هــو حصيلــة تراكميــة لجهــود أفــذاذ
األمــة وعلامئهــا عــى مـ ِّر القــرون الســابقة ،وهــو يعكــس
االهتامم البالغ والعناية الكبرية التي بذلوها يف مجال
ـول وفرو ًعــا ،ومــدى مشــاركتهم يف وضــع
الفقــه أصـ ً
الضوابط ،وتقعيد القواعد ،وتفعيل آليات االســتنباط
وأدواتــه ليخرجــوا بحلــول علميــة لجميــع قضايــا النــاس
وحوادثهــم النازلــة ،فنتــج عــن ذلــك فق ًهــا نوازليًّــا يحقــق
مقاصــد الــرع ،ويراعــي أحــوال املكلفــن.
إال أن األمــر ال ينتهــي إىل هــذا الحــد ،فهــذا الــراث
العلمــي الــذي خلفــه لنــا أســافنا يحتــاج إىل مــن ينقــب
فيــه ،ويســر أغــواره ،ويســتخرج كنــوزه ومكنونــه ،وهــذا
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يتطلــب تشــمري ســواعد الجــد مــن قبــل طــاب العلــم
وأهــل الرشيعــة ،ليســتقرئوا بحــوث األولــن ،فرتتقــي
مستوياتهم يف تحصيل مضامني الرشيعة من جانب،
ومــن جا نــب آخــر ليعرضوهــا عرضً ــا منطق ًّيــا ،يرتفــع
مبســتوى العــرض والتحليــل الفقهــي الــذي يشــارك
بــدوره يف بنــاء العقليــات الفقهيــة القارئــة لنصــوص
الرشيعــة ومقاصدهــا.
والبحــث الفقهــي وطرائقــه وتأصيلــه علــم ينبغــي
عىل املهتمني أن يكونوا عىل دراية به ،فهو يظهر قيمة
وجهــود العلــاء املتقدمــن مــن خــال إبــراز فقهياتهــم
ومناظراتهــم ،كــا أنــه يضيــف جان ًبــا تطبيق ًّيــا عمل ًّيــا إىل
جانــب التأصيــل العلمــي عنــد طــاب العلــم.
كانــت شــخصية الســيد إســاعيل شــهاب ال ّديــن
املليبــاري الفقهيــة أقــوى وأشــهر وأرســخ مــن شــخصيته
كمفس أو مؤ ِّرخ ،وقد عاش مع الفقه .مصنفاته تتناول
ِّ
شــتى فــروع العلــم واملعرفــة ،ال ســيام الفقــه اإلســامي
حسب مذهب اإلمام الشافعي ،وله أهمية عظيمة يف
الدراســات الفقهيــة .ولقيــت إعجــاب القــراء والباحثــن
عــى مــدى القــرون ومــدار األزمــان ،وحلــت محــل القبول
يف الدوائــر العلميــة يف العــامل اإلســامي ،وال تــزال
مقبولة عند املسلمني وغريهم يف شتى أنحاء العامل،
وخاصة ال تزال مؤلفاته الفقهية متداولة لدى الشافعية
يف كثــر مــن البلــدان العربيــة واإلســامية وغريهــا.
وال شــك يف ان الشــيخ املليباري عامل الشــافعية
يف الديــار املليباريــة ألن مؤلفاتــه الفقهيــة قــد نالــت

مكانــة كبــرة عندهــم حيــث يرجعــون إليهــا يف مســائلهم
الفقهيــة ويرجحــون أقوالهــا عنــد اختــاف اآلراء يف
األحكام ويفتون بآرائها يف فتاواهم .وحقا ان املؤلفات
واملصنفــات هــي طــرق علميــة ووســيلة حقيقيــة إىل
التعــرف بآثــار مؤلفهــا يف طريقــه العلمــي وإىل املعرفــة
عــن جهــوده املنشــودة التــي تركهــا وراءه ،فــإن اإلمــام
املليبــاري قــد خلّــف آثــاره العلميــة مفيــدة لجميــع
العا ملــن بعــده ،ونــورا ميشــون بــه يف طرقهــم إىل
الحــق والخــر .ولإلمــام املليبــاري مشــاركة يف التأليــف
يف الفقــه والتصــوف والحديــث والتاريــخ وغــره ،ولكــن
مؤلفاتــه الفقهيــة هــي التــي كســبت لــه شــهرة كبــرة أكــر
مــا كســبتها مؤلفاتــه األخــرى.
إن اإلمــام املليبــاري قــد صنــف كتابــا قيمــة نفيســة
يف الفقــه اإلســامي عــى مذهــب اإلمــام الشــافعي
أثنــاء حياتــه العامــرة بالعلــم والعمــل ،ومــن أبرزهــا كتابــه
“املــدارج يف تقريــر الغايــة والتقريــب” .هــذا الكتــاب
مختــر للكتــاب املشــهور “غايــة االختصــار” للشــيخ
اإلمــام شــهاب الديــن أحمــد األصفهــاين .وهــذا الكتــاب
خــر شــاهد عــى براعتــه ومهارتــه يف فــن التصنيــف
والتأليــف حيــث طــوى الكتــاب ســعة بحــار الفقــه بــن
دفتــي كتــاب صغــر حجمــه وكثــر نفعــه وعظيــم شــأنه،
فهــو كتــاب مختــر يف الفقــه عــى مذهــب اإلمــام
الشــافعي .وكتــب فيــه مقدمــة عــن الفقــه اإلســامي
وتناوله بدراسة تفصيلية .ويحتوي الكتاب عىل خمسة
عــر بابــا ويبحــث عــن الطهــارة والوصايــا والنــكاح ومــا

يتعلــق بهــا مــن األحــكام والقضايــا والجنايــات والحــدود
والجهــاد والصيــد والذبائــح والرمــي واإلميــان والنــذر
والشــهادات والعتــق وغريهــا مــن املســائل.
ومن إسهاماته الجليلة يف مجال الفقه أيضا كتابه
“النــراس يف املســلك الفقهــي” يف ثالثــة مجلــدات.
وألــف هــذا الكتــاب باللغــة العربيــة عــى مذهــب اإلمــام
الشــافعي يف املســائل الفقهيــة .وأورد املؤلــف يف
هــذا الكتــاب معلومــات عامــة عــن الفقــه اإلســامي
واملصطلحــات الفقهيــة ومعنــى الفقــه لغــة واصطالحــا
قبــل الدخــول يف املوضــوع ،أنــه كتــاب موجــز ومختــر
مــع مــا فيــه مــن معظــم األبــواب الفقهيــة.
ويشــتمل هــذا الكتــاب عــى املوضوعــات الفقهية
املتعــددة مثــل الطهــارة وامليــاه وآداب قضــاء الحاجــة
واالستنجاء والطهارة من الحدث واملسح عىل الخفني
والجبائــر والعصائــب والغســل والتيمــم وكتــاب الصــاة
واألذان واإلقامــة .هــذا الكتــاب مفيــد لطــاب املــدارس
اإلسالمية وداخل يف مقررات شتى املدارس الدينية.
وكان للســيد املليبــاري اتصــال دائــم وعالقــات علميــة
مــع أعيــان علــاء عــره باملراســات واملحــاورات إىل
أن تم تصنيف كتاب يف تلك األسئلة الفقهية وأجوبتها
التــي دارت بينــه وبــن أمئــة زمانــه الكبــار.
وبالخالصــة إن الســيد املليبــاري يعــد عل ـاً مــن
أعــام الفقــه اإلســامي ،و لــه مكانتــه الكبــرة بــن علــاء
الشــافعية خاصــة و ســائر أهــل العلــم عامــة يف البــاد
املليباريــة.

املصادر واملراجع
 - 1الســيد إســاعيل شــهاب الديــن البخــاري ،املــدارج يف تقريــر
الغايــة والتقريــب ،جمعيــة الطلبــة نــراس العلــاء ،جامعــة
الزهــراء مكــري ،بانور،كرياال،الهنــد1996م.

 - 2الســيد إســاعيل شــهاب الديــن البخــاري ،جمعيــة الطلبــة
نــراس العلــاء ،عــي ها مــش التفا ســر تعليقــات عــى

تفســرالجاللني ،جامعــة الزهــراء مكــري ،بانور،كرياال،الهنــد

2007م.

 -3عبد الغفور القاسمي ،املسلمون يف كرياال 2008 -م.

 -4الســيد إســاعيل شــهاب الديــن البخــاري ،أدب املســلم يف
منهــج اإلســام ،جمعيــة الطلبــة نــراس العلامء،جامعــة الزهــراء
مكــري ،بانور،كرياال،الهنــد 2003م.
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 -5الســيد إســاعيل شــهاب الديــن البخــاري ،صفــوة الــكالم يف

 - 8الســيد إســاعيل شــهاب الديــن البخــاري ،نقــاط مــن تاريــخ

عقيدة اإلسالم ،جمعية الطلبة نرباس العلامء،جامعة الزهراء

اإلســام ،جمعيــة الطلبــة نــراس العلــاء ،جامعــة الزهــراء

 - 6الســيد إســاعيل شــهاب الديــن البخــاري ،املنطــق يف رشح

 - 9الســيد إســاعيل شــهاب الديــن البخاري،صفــوة الــكالم يف

مكــري ،بانور،كرياال،الهنــد2003م.

التهذيــب ،جمعيــة الطلبــة نــراس العلــاء ،جامعــة الزهــراء
مكــري ،بانور،كرياال،الهنــد2001م.

 - 7الســيد إســاعيل شــهاب الديــن البخــاري ،الــكالم يف رشح
العقائــد النســفية ،جمعيــة الطلبــة نــراس العلــاء ،جامعــة

الزهــراء مكــري ،بانور،كرياال،الهنــد 2003م.
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مكــري ،بانور،كرياال،الهنــد 2005م.

عقيدة املسلم ،جمعية الطلبة نرباس العلامء،جامعة الزهراء
مكــري ،بانور،كرياال،الهنــد 2003م.

 -10السيد إسامعيل شهاب الدين البخاري ،النرباس يف مسلك
الفقــه الشــافعي ،جمعيــة الطلبــة نــراس العلــاء ،جامعــة
الزهــراء مكــري ،بانور،كرياال،الهنــد عــام 2006م.

النه�ضة الفلكية يف البالد العربية قدميا وحديثا
نوشاد بن عبد املجيد املناين

باحث الدكتوراة ،قسم اللغة العربية ،جامعة كريال

تكون علم الفلك يف العصور املبكرة من املالحظات
والتنبــؤات حــول حركــة األجســام التــي ميكــن رؤيتهــا
بالعــن املجردة.جمعــت الثقا فــات القد ميــة قطــع
أثريــة ضخمــة ذات أغــراض فلكيــة ،وميكــن توظيــف
تلك النقاط الرصدية لتحديد الفصول ،باإلضافة إىل
االستخدامات االحتفالية .وهو عامل مهم ملعرفة متى
ميكن زراعة املحاصيل ،وفهم طول العام و قبل اخرتاع
التلســكوب كانــت الدراســات املبكــرة تجــرى مــن خــال
أماكن الرصد املتاحة يف ذلك الوقت ،مثل البنايات
واألرايض املرتفعــة باســتخدام العــن املجــردة .ومــع
تطــور الحضــارات ،تــم تجميــع نقــاط الرصــد الفلكيــة يف
كل مــن العــراق القدميــة ،واليونــان وبــاد فــارس وغريهــا
مــن بــاد العــرب والغــرب
وظلــت معرفــة املســلمني بعلــم الفلــك يف فــرة
صدر اإلسالم والعرص األموي معرفة متواضعة ،تقترص
عــى مــا يــدرك مبجــرد العيــان وروي أن الوزيــر الفاطمــي
“أبــا القاســم عــي بــن محمــد الجرجــاين” عــر يف خزانــة
الكتــب الفاطميــة عــام (435هــ1044 /م) عــى كــرة مــن
نحــاس مــن علــم بطليمــوس مكتــوب عليهــا “ ُحملــت
هــذه الكــرة مــن األمــر خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة” حفيــد
معاويــة بــن أيب ســفيان ،وهــي روايــة تؤكــد مــا تــردد عــن
اهتــام األمــر خالــد بالفلــك وغــره مــن علــوم األوائــل،
وأنــه أول مــن تُرجــم لــه كتــب الطــب والنجــوم والكيميــاء
لقــد اســتطاع مــؤرخ علــم الفلــك اإلســامي “ادوارد
كنيــدي” الــذي كان يعمــل (يف خمســينيات القــرن
العرشين) أستاذا يف الجامعة األمريكية ببريوت ،العثور

عــى عمــل البــن الشــاطر الدمشــقي ()1375/1305
بعنــوان “نهايــة الســؤال يف تصحيــح األصــول” فقدمــه
لصديقــه “أوتــو نويغبــور” الــذي كان حينهــا منكبــا عــى
دراســة علــم الفلــك الريــايض عنــد “كوبرينيــك”.
بحيــث مل يحتــج هــذا األخــر إىل كثــر ذكاء يك
يكتشــف التشــابه ،بــل التطابــق الكامــل بــن هيئــة ابــن
الشــاطر لحــركات القمــر مــع هيئــة كوبرينيــك ،فــكان
الحــدث خطــرا تــم تتويجــه بنــر مقــال حــرره فكتــور
روبرتــوس الــذي كان تلميــذا لكنيــدي آنــذاك بعنــوان
“نظريــة ابــن الشــاطر لحــركات الشــمس والقمــر :هيئــة
كوبرينيكيــة ســابقة لكوبرينيــك”.
وهــو مــا كان داعيــا إلنتــاج أبحــاث أخــرى؛ حيــث
متكــن البا حــث “و يــي هارتــر” ســنة  1973مــن أن
يكتشــف أمــرا شــبيها ولكــن هــذه ا ملــرة مــع “نصــر
الديــن الطــويس” الــذي وضــع نظريــة تســمى “مزدوجــة
الطويس” وهي النظرة التي ال نجد لها أثرا لدى اليونان
ونجدهــا كاملــة لــدى كوبرينيــك ،وهــي هيئــة تحمــل
حتــى األصــوات األبجديــة نفســها بالنســبة إىل النقــاط
الهندســية األساســية مــا دفــع بـ”ويتــي هارتــر” ليعلــن
أن كوبرينيــك قــد تعــرف ال محالــة عــى أعــال الطــويس
إبــان تواجــده بايطاليــا.
إضافــة إىل ذلــك ،اهتــدى “جــورج صليبــا “إىل
كتــاب الهيئــة “ملؤيــد الديــن العــريض” الــذي تضمــن
نظريــة تســمى “مقدمــة العــريض” كان قــد اســتخدمها
كوبرينيــك أيضــا
إننا ،إذن ،أمام اكتشافات جديدة ومدوية أبطالها
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رواد مرصــد مراغــة بدليــل أن كوبرينيــك “يف دوران
األجــرام الســاوية” ســنة  1543يضــم هيئــات رياضيــة
أنضجتهــا الحضــارة العربية/اإلســامية وهــو األمــر الــذي
خلــق ارتبــاكا يف الوســط األكادميــي؛ ألن علــوم عــر
النهضة األوروبية كان ينظر إليها باعتبارها ابتكارا أوروبيا
قامئا بذاته وكأن هذه العلوم أحدثت من العدم ،ومن
كان يريد العودة إىل الوراء يتجه صوب الرتاث اليوناين
أمــا اآلن فقــد بــدأت تتجــى األمــور وبــدأ الوعــي
املعــارص يــدرك أن املخــاض الحقيقــي النبثــاق
الكوبرينيكيــة كان عربيا/إســاميا ،وهــو مــا ســاه جــورج
صليبــا بثــورة مراغــة غــر أن التســاؤل يتعــن علينــا طرحــه
اآلن هــو :مــا املغــزى الــذي ســوف يتحقــق؟ ومــا الربــح
الــذي ســنجنيه مــن إيجــاد هــذه العالقــة بــن الفلــك
العريب/اإلسالمي والفلك األورويب يف عرص النهضة؟
املســألة تســتحق وقفــة متأنيــة؛ لســبب بســيط هــو أن
هــذه الثــورة الكوبرينيكيــة ليســت ثــورة فلكيــة تكتــي
أبعــادا تقنيــة فقــط ،بــل هــي ثــورة خرجــت عــن إطارهــا
األصــي لتشــكل بــؤرة النطــاق نظــرة جديــدة للعــامل
وتحــول نحــو الباراديغــم املســمى حــدايث.
تعــد جهــود كوبرينيــك العلميــة (،)1543/1473
بحــق ،فاتحــة األزمنــة الحديثــة ،فقــد ارتبــط اســمه بالثــورة
الفلكيــة التــي فصلــت العــامل القد يــم عــن العــامل
الحديــث ،ويرجــع لــه الفضــل يف وضــع اللبنــات األوىل
للكوســمولوجيا الجديدة القامئة عىل مركزية الشــمس
عــوض مركزيــة األرض ،..فــاألرض الثابتــة ،مركــز الكــون،
أصبحــت تــدور معلقــة يف الســاء ،وغــادرت مكانهــا
الســافل إىل األبــد نحــو األعــى ،وهــو مــا غــر نظرتنــا
للكــون ،بشــكل مربــك ،فلــم يعــد العــامل مقســم إىل
قســمني؛ عــامل ســفيل حيــث النقــص والرذيلــة ،وعــامل
علــوي حيــث الكــال والثبــات ،كــا ترســخ مــع الفلــك
اليونــاين .بــل أصبــح العــامل موحــدا.
لقــد مهــد تصــدع الكوســمولوجيا الرتاتبيــة القدميــة
الطريــق إىل تكســر الرتاتــب االجتامعــي ،وإىل ثــورة
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دحو اميدق ةيبرعلا دالبلا يف ةيكلفلا ةضهنلا

سياســية يف عــر األنــوار ،متثلــت يف جعــل القاعــدة
(عمــوم الشــعب) تصعــد إىل قمــة التأثــر التاريخــي
لتصبــح لهــا الكلمــة األوىل .لكــن األهــم مــن كل ذلــك
هــو مــا أحدثتــه الكوبرينيكيــة مــن انقــاب عــى مســتوى
املنهــج يف رؤيــة العــامل .فالعــامل كــا نــراه أصبــح ال
يقــدم الحقيقــة ،فهــو ينتقــل إىل حواســنا بشــكل مزيــف
حيــث تخدعنــا الشــمس كل يــوم ،كــا أن األرض التــي
تبــدو للعــن ثابتــة هــي يف حقيقــة األمــر ال تكــف عــن
الحركة ،وهكذا نبهتنا الكوبرينيكية إىل أن حواسنا التي
عــادة مــا نتخذهــا نوافــذ لإلطاللــة عــى العــامل ومعرفتــه
تضللنــا ،األمــر الــذي جعــل مــن الشــك مطلبــا رضوريــا؛
ألن الحقيقــة أصبحــت مهــددة.
لقــد تنبــه العقــل اإلنســاين ،مــع بــروز الكوبرينيكيــة،
إىل أنــه يســتقبل معطيــات العــامل بشــكل مضلــل .وهــو
مــا بــات يدعــو إىل إعــادة النظــر ومســح الطاولــة والبنــاء
مــن جديــد؛ كــا يدعــو إىل خــروج العقــل مــن ســذاجته
وتســليمه بالحقائــق دون متحيــص أو تدقيــق .بعبــارة
أدق ،لقــد أمــى مــن املتعــن عــى العقــل بفعــل هــذا
الفتــح العلمــي أن يتحــرك وهــو حــذر ويقــظ ومســلح
باملنهج الذي يحضه ويعصمه من االنخداع .وهذا هو
املــروع الضخــم ملؤســس األزمنــة الحديثة؛ ديــكارت
الــذي مــا هــو يف حقيقــة األمــر إال الوجــه الفلســفي
لكوبرينيك .فشــك ديــكارت املشــهور مل يكــن نــزوة ،بــل
كان مــن إمــاء التغــر الكوبرينيــي ،وهــو القائــل برصيــح
العبارة يف رســالة متم نونرب 1633م إىل األب مرســن:
“وإين ألعرتف بأنها إذا كانت فكرة حركة األرض خاطئة،
فــإن جميــع أســس فلســفتي ســتكون باطلــة”.
ومــا الحداثــة ،يف نهايــة املطــاف ،إال متحيــص،
وتدقيــق ،ومنهــج ،ورســم للحــدود ،علميــا وسياســيا
وأخالقيــا ...ألن الحقيقــة ليســت جاهــزة ،وإمنــا تصنــع
وال ميكــن لهــا أن تخــرج إال مــن رحــم الشــك املنهجــي،
والشــك ليــس هزميــة للعقــل ،بــل محــرك دائــم لــه يك
ال يتقاعــس.

وإذا بــات مــن املؤكــد أن كوبرينيــك مل ينجــز ثورتــه
فجــأة بفعــل حــدس إرشاقــي خاطــف ،وإمنــا مــن خــال
مخاض عسري ومحاوالت ومراجعات أنجزتها ثورة مراغة
العربية/اإلســامية وإذا ســلمنا أن الباراديغــم الحــدايث
يجــد جــذره األول لــدى كوبرينيــك ،فإننــا نســتنتج أن مــا
يســمى الحداثة ليســت نتاج الغرب فقط ،بل هي نتاج
لكســب إنســاين كوين ،للعرب واملســلمني إســهام بارز
فيه ،وبذلك أسهموا يف تشكيل صورة العامل الجديدة،
فالحداثــة تلزمنــا ونحــن أحــد صناعهــا وليــس مــن حقنــا
التخيل عن يشء كان لنا إسهام يف إنجازه ،األمر الذي
يفــرض علينــا معــاودة النظــر يف عالقــة الــذات باآلخــر.
وحتــى نتمكــن مــن الحديــث عــن عالقــة الحضــارة
العربيــة اإلســامية بالحداثــة انطالقــا مــن هــذا اإلســهام.
ســنحاول تتبــع مســار التار يــخ الفلــي ا لــذي أدى
إىل ظهــور الكوبرينيكيــة ،فــا هــي ،إذن ،مســاهمتنا
التاريخيــة يف إحــداث هــذا االنقــاب الكوســمولوجي
الكوبرينيــي؟ وكيــف ميكــن أن منوقــع أنفســنا بالضبــط
يف تاريــخ علــم الفلــك؟

الطريق إىل كوبرينيك (الحداثة)
 .1مسألة انقاد الظواهر عند أفالطون

لقــد كان مــن املعــروف عنــد الفلكيــن ،منــذ
العصــور القدميــة أن هنــاك اضطرابــات تحصــل يف
حــركات الكواكــب الســيارة (الزهــرة ،املريــخ ،املشــري،
زحــل ،عطــارد)؛ فأثنــاء دورانهــا يف الســاء تــأيت عليهــا
لحظــات تتو قــف فيهــا لتعــود القهقــرى يف حركــة
تراجعيــة ،ثــم تســتأنف مســرها مــن جديــد كأنهــا تائهــة
وحائــرة مــن أمرهــا.
هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى كانــت تبــدو هــذه
الكواكــب مضيئــة تــارة مــا يعنــي أنهــا قريبــة ،وتارة أخرى
خافتــة مــا يعنــي أنهــا بعيــدة .هــذه الظواهــر وغريهــا
مل يكــن علــاء الفلــك اإلغريــق ليقبلوهــا؛ ألنهــم كانــوا
يعتــرون أن األجــرام الســاوية إلهيــة ومقدســة والبــد مــن

أن تكــون حركاتهــا دائريــة باعتبــار الدائــرة أكمــل األشــكال
الهندسية ”،فكل ما هو ساموي فهو إلهي”؛ فالسامء
هــي مجــال الكــال والثبــات ال الكــون والفســاد.
هــذا األمــر دفــع أفالطــون (تــويف  347ق .م) إىل
إعــان دعوتــه املشــهورة “إنقاذ الظواهــر” التــي تنــص
عــى رضورة البحــث عــن طريقــة رياضيــة تجعــل الســاء
أكــر نظامــا وأكــر تناغــا؛ أي عــى الرياضيــن أن يلقــوا
عىل عاتقهم مسؤولية وضع منوذج من خالله تتم تربئة
الســاء مــن الفــوىض البــارزة للعيــان ،وانقــاد الظواهــر
الناجمــة عــن الكواكــب التائهــة والحائرة بحيــث يصبــح
دورانهــا دائريــا ومنظــا وبرسعــة ثابتة .بعبــارة أخــرى؛
عــى الفلكيــن وضــع منــوذج ذهنــي مثــايل ،يعــر عــن
الكــال ويتجــاوز النقــص واالضطــراب الظاهــر للحــواس
ويعطــي تفســرا لعــدم االنتظــام امللحــوظ يف الســاء.
لقــد حــاول أفالطــون أن يــرى العــامل كــا يجــب
أن يكــون ال كــا هــو فعــا يف الواقــع ،فالواقــع املــريئ
فوضوي يجب تصويبه عقال ،فالفلك الحقيقي ليس
تحــركات األجــرام الســاوية املحسوســة وإمنــا الفلــك
الحقيقي هو تناول التحركات املثالية للنقط الرياضية
يف سامء ليست هي سامء اإلدراك الحيس؛ فظواهر
الســاء منظــور إليهــا كــا هــي تخفــي وراءهــا النظــام،
وهــو مــا ال ميكــن أن يفهــم إال بالتعديــل والتصويــب
الريــايض بحيــث تحتفــظ الســاء بحركاتهــا الدائريــة
الخالــدة واألزليــة.
يرجع الفضل ،إذن ،ألفالطون يف صياغة املسألة
الفلكية ،حيث شكلت عبارة “إنقاذ الظواهر” مسلمة
مهمــة عنــد علــاء الفلــك كانــت مبثابــة ســقف وأفــق
االشــتغال الفلــي والربنا مــج الطمــوح ا لــذي شــغل
الباحثــن ملــا يناهــز األلفــن ســنة ســعيا وراء املعقوليــة
التي توجد خلف الفوىض ،وهو العمل الذي سينطلق
مــع أرســطو وبعــده بطليمــوس فالعــرب (خاصــة مــع ثــورة
مراغة) والذي سيتوج كام سرنى بلحظة كوبرينيك يف
القــرن الســادس عــر.
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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النموذج األرسطي :املحاولة األوىل إلنقاذ الظواهر

إن القضيــة التــي طرحهــا أفال طــون ا ســتحثت
جهــود تلميــذ ه ا لر يــا يض ا لفلــي “ أ ود كــس ”
( 3 3 7 -3 9 0ق  .م ) ا لذ ي وضع نظا مــا لكــرا ت
املشرتكةاملركز لتفســر حــركات الكواكــب .وتقــي
نظريتــه بــأن الكــون مؤلــف مــن مجموعــة كــرات متداخلــة
بعضهــا يف البعــض اآلخــر ،تــدور حــول كــرة األرض التــي
تشــكل مركــز العــامل .وهــو االقــراح الــذي تبنــاه وطــوره
“أرسطو” ( 323-384ق .م) ليصبح العامل معه مكون
من قسمني :عامل ما تحت القمر وعامل ما فوق القمر؛
أي عاملنــا وعــامل النجــوم والكواكــب:
األول :أريض يرتكــب مــن عنــارص أربعــة مختلفــة
مرتاتبــة وحركاتهــا مســتقيمية (أســفل/أعىل) بحســب
الثقــل والخفــة وتســمى األسطقســات (الــراب ،املــاء،
الهــواء ،النــار) وهــي األســاس الــذي تتولــد منــه باقــي
األشــياء .إنــه عــامل التغــر والتوالــد والتحلــل ،باختصــار:
هو عامل الكون والفساد .أما الثاين؛ فساموي ويتكون
من مادة األثري والتي ما هي بالثقيلة وال بالخفيفة ،لها
حركــة دائريــة أزليــة ،كــا أن لــكل جســم ســاوي روح أو
نفــس ،إنــه عــامل غــر قابــل للتوالــد أو الهــدم فــا مجــال
فيــه إال للكــال والثبــات.
إن الطــرح األرســطي يتصــور العــامل عــى أنــه كــرة
محــدودة .فالكــون كــروي؛ ألن الكــرة هــي أكمــل األشــياء،
ومحــدود ألن لــه مركــز هــو األرض.
نخلــص مــع أرســطو إىل منــوذج للكــون متكامــل
دائــري ومحــدود بــأرض هــي مركــزه .وقمــر يفصــل هــذا
الكون إىل مرتبتني سفىل حيث التغري والفناء وعلوي
حيث الكامل والثبات .إن النسق الذي وضعه أرسطو
ظل مسيطرا ملدة عرشين قرنا ،فكان مبثابة الباراديغم
املوجــه للتفكــر .واســتخدم هنــا مفهــوم الباراديغــم
كــا روجــه العــامل األمريــي “تومــاس كــون” يف كتابــه
“بنيــة االنقالبــات العلميــة” والتــي يقصــد بــه النمــوذج
املوجــه؛ أي اإلطــار النظــري واألســاس الــذي يســمح
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دحو اميدق ةيبرعلا دالبلا يف ةيكلفلا ةضهنلا

بطــرح املشــكالت وطــرق حلهــا عنــد متحــد علمــي مــا.
بعبــارة أخــرى ،فالباراديغــم يعنــي مجمــوع القواعــد
واملســلامت واملفاهيــم واألدوات التــي يتحــرك مــن
داخلهــا العلــاء ،فالعلــاء ينظــرون للوا قــع بعــن
الباراديغــم .فهــو مبثابــة الخلفيــة التــي تســمح برؤيــة دون
أخــرى .وإذا كنــا نريــد تحديــد مســلامت الباراديغــم
األرسطي بوضوح فهي :أوال؛ العامل كرة محدودة ،ثانيا؛
األرض مركزها ،ثالثا؛ الدوران يف السامء دائري ،رابعا؛
العــامل قســان فالذيــن جــاؤوا مــن بعــد أرســطو كانــوا
شــارحني ومعدلــن ومصوبــن ومنقحــن لكــن يســبحون
كلهــم يف فلكــه ،ويشــتغلون مبســلامته ،مبــا فيهــم
بطليمــوس الــذي ســنتطرق إليــه اآلن.

النموذج البطليمي :املحاولة الثانية إلنقاذ الظواهر

إن اقــراح أدوكــس والنمــوذج األرســطي القائــم عليــه
إلنقــاذ الظواهــر ،كان يعــاين مــن علــة دون حــل ،فهــو
يجعــل الكواكــب عــى مســافات متســاوية وثابتــة مــن
األرض ،األمــر ا لــذي تكذ بــه نظــرة متفحصــة بالعــن
املجردة ،فالزهرة واملريخ يظهران أكرث ملعانا يف بعض
األحيــان ،وهــو مــا يفــر كونهــا قريبــان مــن األرض ،بــل
حتــى القمــر نفســه ال يوجــد عــى مســافات واحــدة مــن
األرض .وهــو مــا أربــك الفلكيــن.
ولتجــاوز هفوات نظــام الكــرات املشــركة
املركز ألدوكــس وأرســطو ســيظهر نظــام جد يــد
هونظــام فلــك التدوير الــذي ســيبدأ مــع أبولونيــوس
وهيبارخوس لينتهي مع بطليموس (168 -90م) الذي
يعــد خالصــة الفلــك القديــم والنمــوذج املســيطرمند
القــرن الثــاين امليــادي يف اإلســكندرية بكتــاب عنوانــه
“ ”syntaxe mathematique؛ (مبعنــى مقــال أو
رســالة أو كتــاب يف الرياضيــات) سيســميه العــرب؛
“املجســطي” وتعنــي “العظيــم” احرتامــا وتقديــرا لــه
إن بطليموس سيعمل عىل إنقاذ الظواهر بعبقرية
رياضيــة فــذة؛ حيــث ســيقدم نظريــة بارعــة هــي “أفــاك

التدو يــر” التــي ســتأخذ بعــن االعتبــار مســألة تغــر
مسافة الكواكب من األرض .وذلك برسم خريطة كربى
تــدور فيهــا الكواكــب يف دائــرة هــي فلــك التدويــر ،هــذا
األخــر يــدور بــدوره كخاتــم يف فلــك حامــل أو مــا يســمى
دائــرة اإلســناد ،هــذا الفلــك الحامــل يــدور بــدوره حــول
األرض ،بعبارة أخرى أصبح الكوكب ينظر إليه عىل أنه
ليــس مثبتــا عنــد نقطــة معينــة عــى فلكــه الرئيــي كــا
جــاء مــع أدوكــس وأرســطو ،بــل هــو واقــع عــى محيــط
فلــك أدىن ويكــون هــذا الفلــك مثبتــا عــى نقطــة معينــة
مــن الفلــك الرئيــي ويــدور حولــه
إن النمــوذج “بأفــاك التدويــر” لــه إيجابيــات،
حيــث يتــاءم وافــراض أفالطــون ،فــا يوجــد فيــه غــر
الحركات الدائرية املنتظمة ،كام أنه يضع يف حسبانه
حركــة الكواكــب املتحــرة التــي تبــدو برصيــا متذبذبــة
مــا بــن التقــدم إىل اإلمــام و العــودة إىل القهقــرى،
فبطليمــوس مل يكــن يطمــح إىل تفســر واقــع العــامل
الطبيعــي بــل اكتفــى مبــا ســمي إنقــاذ الظواهــر ،فاملهــم
هــو إيجــاد حلــول تجعــل التوقــع ممكنــا قصــد توظيفــه
ألغــراض عمليــة.
لكــن ورغــم ســحر النمــوذج الريــايض هــذا ،بقــي
الواقــع يعانــد ،فأحيانــا تظهــر الكواكــب يف تراجــع أكــر
مــا يحــدده نظــام أفــاك التدويــر ،األمــر الــذي دفــع
بطليموس -لحل املشكلة إىل إزاحة األرض عن مكانها
وجعــل الكــون يــدور حــول نقطــة افرتاضيــة ،خياليــة ال
توجد واقعيا تدعى “معدل املســر” ”Equantلكنها
تحقــق ضبطــا أكــر يف الحســابات..
بعبــارة أخــرى اضطــر بطليمــوس إىل تــرك الراصــد
يف نقطــة مركــز العــامل (األرض) لكــن الــدوران يتــم حــول
نقطــة أخــرى خياليــة وهــي حيلــة ذكيــة تســمح بوفــاق
أفضــل بــن الهيئــة النظريــة واألرصــاد وهــو األمــر الــذي
يتناقض مع املسلمة األرسطية القائلة بأن األرض هي
مركــز الكــون ،وهــو مــا ســيتنبه لــه الفلــك العــريب خاصــة
مــع ابــن الهيثــم الــذي ســيوجه نقــدا لبطليمــوس يف

كتابــه “الشــكوك عــى بطليمــوس” .محــاوال فتــح ورش
ترميــم النمــوذج البطليمــي ليصبــح أكــر أرســطية وهــو مــا
ســنلقي عليــه نظــرة عنــد الحديــث عــن الفلــك العــريب
وبالضبــط مــع ثــورة مراغــة.
لقــد أقــام بطليمــوس نظامــه عــى نظــام أرســطو مــع
محاولــة ترميمــه وجعلــه أكــر مرونــة وانطباقــا عــى الواقــع
لكــن ظــل منوذجــا وإن ســمح بضبــط الحســابات والتنبــؤ
ببعض ظواهر السامء معيبا لسببني :األول؛ تناقضاته
التــي ســيعالجها العــرب ،والثــاين؛ طابعــه املعقــد
واملزعج حيث يحتوي عىل سبعة دوائر كبرية ومثانني
دائــرة صغــرة إىل درجــة أنــه يحــى عــن ألفونــص العــارش
ملــك قشــتالة يف إســبانية خــال القــرن  ،13كان رجــل
علــم ،شــكك يف النمــوذج البطليمــي متهكــا بقولــه :لــو
أن البــاري تعــاىل استشــارين قبــل أن يــرع يف خلــق
العــامل ألرشت عليــه بنظــام فلــي أكــر بســاطة”.
لقــد خــرج بطليمــوس يف الحقيقــة عــن اإلرث
األفالطــوين القا ئــل ببســاطة الطبيعــة .األمــر ا لــذي
ســيجعل مــن منــوذج كوبرينيــك مســتقبال هــو األفضــل؛
ألنــه األبســط كــا ســرى الحقــا .لكــن هنــاك قبــل
كوبرينيــك لحظــة عربيــة ها مــة ســنحاول إلقــاء نظــرة
عليهــا اآلن.

الفلك العريب :املحاولة الثالثة إلنقاذ الظواهر

مــر الفلــك العــريب بثــاث مراحــل وهــي الجمــع والرصــد
فالشك .وسنلقي نظرة عىل كل مرحلة يك نجيب عن
ســؤال :ماذا قدم العرب للفلك العاملي؟

أ .مرحلة جمع املصادر من الثقافات األخرى

أخــذ علــم الفلــك العــريب منحــاه العلمــي عندمــا
اطلــع العــرب عــى واحــد مــن أشــهر املصــادر الهنديــة
وهو “كتاب السند هند” الذي تم ترجمته إىل العربية
مــن طــرف إبراهيــم الفــزاري يف القــرن الثامــن امليــادي،
وهــو الكتــاب الــذي ســيعمل عــى تنقيحــه وتصويبــه
محمــد بــن مــوىس الخوارزمــي تحــت اســم “زيــج الســند
جملة كرياال
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هنــد” وكلمــة ز يــج املســتخدمة يف الفلــك العــريب
عــى نطــاق واســع ذات أصــول فارســية (زيــك) وتعنــي
تلــك الجــداول الرياضيــة التــي تحــدد حــركات الكواكــب
الســيارة وتســمح بحســاب أماكنهــا يف وقــت زمنــي
محــدد إن هــذا الكتــاب يعــد أول كتــاب فلــي وافــد مــن
الحضــارات القدميــة وســاهم يف تطويــر املعــارف يف
حــركات النجــوم والكواكــب وحســاباتها
إضافــة للتأثــر الهنــدي ظهــر مصــدر أخــر ساســاين
(فــاريس)ُ ،جمــع وتُر جــم يف جــداول ســميت “زيــج
الشــاه” أو “الشــهريار” وقــد القــى انتشــارا يف أوســاط
املجتمــع اإلســامي يف املراحــل األوىل مــن تطــور علــم
الفلــك العــريب ،وهــو زيــج قــد أشــار إليــه البــروين وكان
أحــد مصــادر أيب معــر الفليك بعــد اكتشــاف األزيــاج
الهندية سينفتح العرب عىل املصادر اليونانية وأبرزها
كتــاب املجســطي لبطليمــوس الــذي ســيلعب دور
كتاب األصول إلقليدس يف الرياضيات؛ حيث تعرض
كتابــه ملجموعــة مــن الرتجــات بــدأت غامضــة وغــر
مرضيــة لكــن مــع التنقيــح والضبــط أصبحــت واضحــة،
فــكان الكتــاب مبثابــة األســاس الــذي سيســاعد عــى
تطــور علــم الفلــك عنــد العــرب.
فالنمــوذج البطليمــي اكتســب مكانتــه يف العــامل
اإلســامي حيــث زود العلــاء بالنظر يــة واملفاهيــم
ومنا هــج البحــث وقــد عــر عــامل الفلــك “البتــاين”
(تــويف 929م) ،عنــد ملتقــى القرنــن التاســع والعــارش
امليالديــن ،عــن توجــه علــاء الفلــك يف عــره وذلــك
بقبولهــم للنمــوذج البطليمــي كمحــدد أســايس لكافــة
األنشطة الفلكية ،عندما أشار إىل املنهج الذي اتبعه
يف صياغــة زيجــه املشــهور املســمى “الزيــج الصابــئ”
وهــو الزيــج الــذي أثــر يف فلــك عــر النهضــة األورويب
بقولــه“ :أجر يــت يف تصحيــح ذ لــك وإحكا مــه عــى
مذهب بطليموس يف الكتاب املعروف باملجســطي
بعــد إنعــام النظــر وطــول الفكــر والرؤية مقتفيــا أثــره متبعــا
مــا رســمه؛ إذ كان قــد تقــى ذلــك مــن وجوهــه ودل
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عىل العلل واألسباب العارضة فيه بالربهان الهنديس
والعددي الذي ال تدفع صحته واليشك يف حقيقته”.
لقــد صــاغ بطليمــوس صــورة الحيــاة العلميــة عنــد
علامء الفلك املسلمني ،فمند القرن التاسع للميالد
ظهــرت مجموعــة مــن األبحــاث لعــرض نتائــج املجســطي
بطريقــة مبســطة وتربويــة تســمح بتداولــه ونــر مضمونــه
عىل نطاق واسع يتجاوز الدائرة الضيقة لعلامء الفلك
املتخصصــن؛ فكتــاب الفرغــاين ،مثــا ،حــوايل 850م
املسمى “جوامع علم النجوم والحركات الساموية” ما
هــو إال ملخــص معــدل ومصــوب للمجســطي.
لقــد كان كتــاب املجســطي مــن أهــم املصــادر
الوافــدة عــى العــامل اإلســامي ،حيــث كان محــط
إعجــاب وتقديــر معظــم الفلكيــن املســلمني ،الذيــن
اشــتغلوا يف ظلــه ويف إطــار ثوابتــه األرســطية (مركزيــة
األرض ،والــدوران الدائــري للكواكــب ،ووجــود عاملــان
مختلفــان) إىل عهــد آخــر فلــي مســلم هــو ابــن الشــاطر
كــا ســرى الحقــا.

ب .مرحلة الرصد امليداين وتدقيق حسابات بطليموس

بعــد أن نقــل املســلمون املؤلفــات الفلكيــة لألمــم
التــي ســبقتهم صححــوا بعضهــا ونقحــوا اآلخــر وزادوا
عليهــا .بــل خرجــوا إىل امليــدان والرصــد قصــد التأكــد
مــن دقــة الحســابات وكان لهــم يف ذلــك شــأن عظيــم،
ولعل أهم ما يربز ذلك ظهور املرصد كمؤسسة علمية
للفلــك العــريب اإلســامي .ونذكــر هنــا عهــد الخليفــة
العبايس املأمون الذي كان له الدور الكبري يف إنشاء
مراصــد فلكيــة هامــة ،أحدهــا كان يف حــي الشامســية
يف بغداد ،واآلخر يف ضواحي دمشق عىل قمة جبل
قاســيون ،حيــث تجمــع عــى نفقــة الخليفــة أكــر علــاء
الفلك وكانوا مكلفني بإعداد برنامج دقيق للتحقق من
معطيــات املجســطي وبرصــد خــاص للشــمس والقمــر
خــال ســنة كاملــة..
وهــذا مــا أوصلهــم إىل وضــع أهــم األزيــاج العربيــة
املســمى “الزيــج املمتحــن”؛ وهــو عبــارة عــن جــدول

فلــي ملواقــع النجــوم والتغــرات التــي تطــرأ عليــه ،وهــو
الزيــج الــذي أثنــى عليــه كل مــن “البــروين” و”البتــاين”،
فقد مكن من تصحيح بعض حسابات بطليموس .كام
ظهــر مرصــد آخــر بزعامــة الفلــي “عبــد الرحــان بــن عمــر
الصويف” يف القرن العارش للميالد وبدعم من الحاكم
البويهــي عضــد الدولــة ،وهــو مرصــد اشــتغل عــى ملف
الكواكب املتحرية ،وقام بقياس ميل فلك الربوج يف
شــراز .وأتــم املهمــة ابــن عضــد الدولــة “رشف الدولــة”
ببنــاء مرصــد لــه يف حديقــة قــره
ولــي نــرز العمــل الجبــار للفلكيــن يف الحضــارة
العربية اإلسالمية فيام يخص الرصد نستحرض شخصية
بــارزة يف التاريــخ الفلــي هــو “البتــاين” فهــذا الرجــل قد
أثــر عــى فلــك القــرون الوســطى وفلــك النهضــة الغربيــة
حيــث يذكــره كوبرينيــك باالســم عــدة مــرات (بعــزايت
ص )107يف كتابــه “يف دوران األجــرام الســاوية”.
وشــهرته ليســت نابعــة مــن كونــه وضــع نظريــات بقــدر
مــا كان دقيــق الرصــد ،فهــو قــام بتتبــع النجــوم ألكــر مــن
ثالثني عاما يف مرصد “الرقة” يف شــال ســوريا حاليا
خالل القرن التاسع امليالدي ،وحصل عىل حسابات
شابهت إىل حد بعيد الحسابات الحديثة .وتوج عمله
بكتــاب ذائــع الصيــت يدعــى “الزيــج الصابــئ” الــذي
ترجــم يف القــرن الثــاين عــر إىل الالتينيــة.
ومــا دمنــا نتحــدث عــن الرصــد العــريب للســاء
فالبــد مــن اإلشــارة إىل مرصــد آخــر بالــغ الشــهرة ولــه
صدى عاملي يتعلق األمر مبرصد مراغة ،الذي تأسس
يف عــام 1259م يف إيــران والــذي كان مبثابــة ارتقــاء
جديد يف علم الفلك يف اإلسالم ،بل يف العامل كله
وذلــك بزعامــة نصــر الديــن الطــويس (تــويف )1274
وقــد تــم تزويــده بالفلكيــن واملهندســن والرياضيــن
ومكتبــة ضخمــة كانــت تضــم أربعامئــة ألــف كتــاب...
وكل هــذا بهــدف تدقيــق وتصحيــح األزيــاج .كــا أنــه
املرصــد الــذي أســهم يف إضافــات جديــدة لنــاذج
األجرام مبجهودات جامعة املرصد :الطويس واألزدي

والشــرازي ...وهــي اإلضا فــات التــي انتقلــت إىل
دمشــق فطورهــا ابــن الشــاطر (ميقــايت الجامــع األمــوي)
ليكررهــا كوبرينيــك يف القــرن الســادس عــر.
إن كــرة املراصــد يف العــامل العريب/اإلســامي
باعتبارهــا مؤسســات علميــة قامئــة األركان؛ أي لهــا
جوا نــب تنظيميــة (إدارة ،د عــم مــايل )...وجوا نــب
قيمية (معايري وقواعد االشتغال )...ألحسن معرب عن
هاجــس الدقــة والرصامــة الــذي وســم الفلــك العــريب،
فجامعــة الفلكيــن املنضويــن تحــت مرصــد واحــد مل
تكــن النتائــج العامئــة والتقريبيــة لرتضيهــم وإمنــا أرصوا
عــى إقامــة نتائجهــم عــى أدق املعطيــات الرصديــة
التــي ميكــن الوصــول إليهــا.
هــذا التدقيــق والتصو يــب للفلــك ســيظهر
أيضــا يف كــرة األزيــاج ،كــا يظهــر حتــى يف العناويــن
املختــارة للكتــب مثــا “الزيــج املمتحــن” الــذي ســبق
ذكــره و”إصــاح املجســطي” أليب محمــد جا بــر بــن
االفلح و”الشــكوك عــى بطليمــوس” البــن الهيثــم الذي
سنتطرق إليه يف املرحلة األخرية من تاريخ الفلك يف
الحضــارة اإلســامية .فكلمــة إصــاح وامتحــان وشــك...
ترتدد كثريا يف الكتابات الفلكية اإلسالمية ،وهي تدل
عــى مجهــود رصــدي هائــل لضبــط حــركات الســاء مل
يســبق لــه مثيــل يف تاريــخ البرشيــة.

ج .مرحلة الشك واملطالبة برتميم منوذج بطليموس

نصل اآلن إىل املرحلة الختامية من العمل الفليك
العريب-اإلســامي وهــي مرحلــة النقــد ،فبعــد الجمــع
والتنقيح واإلصالح بدأت مرحلة الشك ومحاولة ترميم
هفــوات منــوذج بطليمــوس املنطقيــة ،حيــث ظهــرت
موجــة نقديــة قويــة يف العلــوم التــي تبلــورت يف كنــف
الحضــارة اإلســامية عمومــا وعلــم الهيئــة خصوصــا،
فتشــكل مــا ميكــن تســميته بعــر الشــك يف املنظومــة
املوروثــة عــن اليونــان.
فبــدأ االهتــام بنقــد الهيئــة البطليميــة ،لكــن هــذه
املــرة ليــس فقــط مــن ناحيــة ضبــط األرصــاد ،بــل النقــد
جملة كرياال
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كان يف الجوانب النظرية ،وقد تجىل ذلك يف كتاب
ابــن الهيثــم “الشــكوك عــى بطليمــوس”؛ إذ أصبحــت
مســألة الشــك طاغيــة عــى املجمــع العلمــي آنــذاك،
ومــن األمثلــة األخــرى البــارزة التــي تظهــر هــذه املوجــة
كتــاب الــرازي يف الطــب “الشــكوك عــى جالينــوس”
وكذلــك كتــاب “الحكمــة الرشقيــة” البــن ســينا الــذي
يعــد مبثابــة عصــارة مــا كشــفه مــن خــاف مــع أرســطو،
إىل درجــة ميكــن أن نطلــق عليــه تســمية “الشــكوك
عــى أرســطو” .هــذا التوجــه النقــدي العــام لعــب دورا
يف كشــف النقــص يف أعمــدة العلــم اليونــاين الثالثــة:
جالينوس ،بطليموس وأرسطو .والتزاما مبا يهمنا نحن
يف هذه الدراسة سنتوقف عند املرشوع النقدي يف
علــم الهيئــة فقــط.
لقــد قلنــا ســلفا أن بطليمــوس قــد أخــد بثوابــت
أرســطو ومســلامته (الكــون كــرة محــدودة ،األرض مركــز
هــذه الكــرة ،حــركات األجــرام الســاوية دائريــة ال تغــر
فيها وال فساد) لكن ولدواعي “إنقاذ الظواهر” وضبط
الحســابات ،اضطــر إىل التخــي عــن مركزيــة األرض
يف منوذجــه الذهنــي ليضــع نقطــة خياليــة ،افرتاضيــة
ســميت “معــدل املســر” .Equant
بعبــارة أخــرى أصبــح لدينــا مركــز طبيعــي هــو األرض
ومركــز آخــر ذهنــي هــو معــدل املســر .وهــذا تناقــض
صارخ؛ إذ ال ميكن للجسم أن يدور حول األرض وهذه
النقطــة الخياليــة يف اآلن نفســه .لقــد كان بطليمــوس
يعــرف أنــه يرتكــب خطــأ وينــايف املنطــق لكــن ليــس لديــه
أي بديــل آخــر أفضــل إلنقــاذ الظواهــر .وهــو األمــر الــذي
جعــل علــاء الهيئــة املســلمون يوجهــون نقــدا لــه؛ فقــد
وضــع ملرشوعــه مســلامت لكنــه تخــى عنهــا يف آخــر
املطــاف ،وذلــك بحــدس لهيئــة رياضيــة تتعــارض مــع
املعطيــات األرســطية التــي أخــذ بهــا كأوليــات ،فقــد
انتقــل مــن وصــف كــرة العــامل الطبيعيــة إىل وصــف
كــرة خياليــة ال عالقــة لهــا بالطبيعــة ،مكتفيــا بالذهنــي،
مهمــا التطابــق مــع الواقــع ،وهــو خلــط أثــار الفلكيــن
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دحو اميدق ةيبرعلا دالبلا يف ةيكلفلا ةضهنلا

املســلمني اللذيــن بــدؤوا ينشــدون االنســجام مــا بــن
النظرية والواقع؛ أي خلق التوافق بني النامذج الذهنية
والطبيعــة.
بعدمــا انتهــى علــاء الفلــك يف الحضــارة العربيــة
اإلســامية مــن الجمــع وضبــط الحســابات عــن طريــق
مــروع رصــد هائــل كــا ســبق أن رأينــا ،مل يعــد مــن
املمكن املزيد من التغايض عن تناقضات بطليموس،
فانطلــق مــروع إقامــة هيئــة رياضيــة كفيلــة بوصــف
الظواهــر الفلكيــة كــا نراهــا مــن األرض؛ أي رضورة
العــودة إىل مســلمة مركزيــة األرض ومنهــا تتــم صياغــة
منــوذج ذهنــي يعــر بتطابــق عــا يجــري يف املعطيــات
الطبيعيــة .ويف هــذا الســياق يعــد ابــن الهيثــم أول مــن
فتــح هــذا البــاب ،فهــو مــن أظهــر تناقــض بطليمــوس
بشــكل رصيــح ومنظــم ،فجعــل نســقه يف حــرج منطقــي
واضح .فعىل الرغم من أن بطليموس ،كانت له سلطة
قويــة عــى الفلــك العــريب اإلســامي ،حيــث كان نصــه
املجســطي مؤطــرا لــكل النشــاط الفلــي ،فهــو يعــد
آنــذاك مبثابــة (الباراديغــم) املوجــه ملؤسســة الفلــك.
إال أن ذلــك مل مينــع ابــن الهيثــم مــن توجيــه ســهام النقــد
لــه؛ يف الحضــارة اإلســامية ،فبعــد أن ذكــر مجموعــة
مــن التناقضــات يف كتابــه “الشــكوك عــى بطليمــوس”
والتــي مــن أهمهــا مســألة معــدل املســر قــال ا بــن
الهيثم“ :فهذه املواضع املتناقضة التي وجدناها يف
كتــاب املجســطي .ومنهــا مــا هــو معــذور فيــه ،ومنهــا مــا
ليــس فيــه عــذر .وذلــك أن منهــا مواضــع تجــري مجــرى
الســهو الــذي ال يعــرى البــر منــه ،فهــو معــذور فيــه.
ومنهــا مواضــع ارتكبهــا بالقصــد ،وهــي الهيئــات التــي
قررهــا للكواكــب الخمســة ،فليــس لــه فيهــا عــذر
وتجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك عاملــا فلكيــا آخــر
قــد ذكــر الشــكوك نفســها وهــو “أبــو عبيــد الجوزجــاين”
تلميذ ابن سينا ومعارص ابن الهيثم ،يف كتابه “تركيب
األفالك” والذي عالج فيه “قضية معدل املسري” أيضا
لكنــه مل يكتــف فقــط بإشــارة الشــكوك كــا فعــل ابــن

الهيثم بل تعدى ذلك إىل اقرتاح هيئة بديلة مصححة.
إن مــأزق النســق البطليمــي الــذي آثــاره ابــن الهيثــم
والجوزجــاين ،ولــد حالــة مــن “التمــرد عــى بطليمــوس”
ومحاولــة تصحيحــه .وبعــد مــرور قــرن عــى ابــن الهيثــم
ستتم تلبية نداء التمرد هذا من طرف فلكيي األندلس
ســيصل مــداه عنــد البرتوجــي بتطويــره لنــاذج رياضيــة
جديــدة وإن كانــت النتائــج يف الحقيقــة فاشــلة .لكــن
مــن ناحيــة أخــرى ســتنجح محــاوالت مدرســة مراغــة يف
غــرب إيــران والتــي يعــد نصــر الديــن الطــويس ومؤيــد
الديــن العــريض وابــن الشــاطر مــن أبــرز وجوههــا تأثــرا
حتــى عــى كوبرنيــك نفســه.
فــإذا أخدنــا نصــر الديــن الطــويس ،مثــا ،فإنــه
ســيعمل عــى تحريــر كتــاب املجســطي ووضــع مادتــه
منقحــة وإنقــاد نســق بطليمــوس وذلــك كالتــايل :فبــدل
الدوران حول نقطة عشوائية يف الفضاء ابتكر الطويس
سلســلة مــن دائرتــن متداخلتــن تــدوران حــول بعضهــا
بشكل يلغي وجود نقطة”معدل املسري” .”Equant
وأصبحــت الدائرتــان املتداخلتــان معروفتــن باســم
مزدوجــة الطــويس .وهــي املزدوجــة التــي اشــتمل عليهــا
النموذج الكوبرينييك بتشابه حتى يف الحروف وهو ما
يطــرح افــراض كــون كوبرينيــك قــد اطلــع عــى مخطوطــة
الطــويس لكــن املســألة تحتــاج إىل دليــل.
إن مجهودات مدرسة مراغة سعيا لضبط النامذج
الرياضية مع املسلامت األرسطية اكتملت مع الفليك
الدمشــقي ابن الشــاطر (القــرن الرابــع عــر) ،حيــث
اســتطاع هــذا الفلــي أن يســتفيد مــن النظريــات التــي
ابتكرهــا ســابقوه ،ليضــع منوذجــا فلكيــا يحــل إشــكاالت
بطليمــوس ،وأهمهــا طــرد معــدل املســر واالحتفــاظ
فقــط بــاألرض كمركــز للــدوران املفــروض وللذكــر فــإن
الباحــث “إدوارد كنــدي” قــد عــر عــى مخطــوط البــن
الشــاطر عنوانــه “ نهايــة الســؤال لتصحيــح األصــول”
والذي تبني فيه هيئة مخالفة متاما لبطليموس ،بل إن
ما جاء به موجود طبق األصل عند كوبرينيكفأصبح ابن

الشــاطر صاحــب الطريقــة الكوبرينيكيــة قبــل كوبرينيــك
كــا اهتــدى “جــورج صلييــا” إىل “كتــاب الهيئــة” ملؤيــد
الديــن العــريض الــذي تضمــن نظريــة أخــرى تســمى
مقدمــة العــريض كان قــد اســتخدمها كوبرينيــك أيضــا.
بهذا يكون كل من الطويس ومؤيد الدين العريض
وابــن الشــاطر هــم الــرواد الذيــن توصلــوا إىل ابتكار هيئــة
كوبرينيكيــة ســابقة عــى كوبرينيــك .إىل درجــة ميكــن أن
تعتــر معهــا أن كوبرينيــك هــو أحــد أتبــاع مدرســة مراغــة،
أو آخــر عــامل فلــك يف مرصــد مراغــة ،مــع فــارق بســيط
ولكــن قــوي ،يتمثــل يف مركزيــة الشــمس عــوض مركزيــة
األرض .مل يعد الكثري من الباحثني يتساءلون “عام إذا
كان” كوبرينيك تعلم نظرية مراغة ،فاملسألة أصبحت
محســومة ،وإمنــا “متــى وأيــن” وبــأي شــكل اســتطاع
كوبرينيــك الحصــول عــى هــذه األعاماللجــواب عــن
هــذه األســئلة ســيغري لألبــد طبيعــة العالقــة بــن أوروبــا
والعــامل اإلســامي ،فاألبحــاث مــا تــزال جاريــة حــول طرق
االحتــكاك املحتملــة لكوبرينيــك مبنجــزات الحضــارة
اإلســامية ،فهنــاك مــن يــرى أن كوبرينيــك كان يعــرف
العربيــة وهنــاك مــن يقــول احتــال وجــود شــخص رشح
له نصوص العرب ،وهناك من يرى أن كوبرينيك درس
يف ظروف انترشت فيها الكتابات املتأثرة باملسلمني
والداعيــة إلصــاح فلــك بطليمــوس .إن الجــواب عــن
هــذه األســئلة والحســم فيهــا ســيغري طبيعــة العالقــة
التاريخيــة والحضاريــة بــن أوروبــا والعــامل اإلســامي.

الثورة الكوبرينيكية :حل قفل مركزية األرض،
وخامتة إنقاذ الظواهر

مــا الــذي أنجــزه كوبرينيــك بالضبــط؟ إنــه اســتبصاره
العميــق بــأن حــركات الكواكــب التــي تشــبه االنقــاب
ميكــن تفســرها بطريقــة أ كــر تبســيطا مــا فعلــه
بطليمــوس وعلــاء الفلــك العــرب واملســلمني .فلــو
افرتضنــا أن الكواكــب تــدور حــول الشــمس يف الوقــت
الــذي تــدور فيــه حــول محورهــا يوميــا ،فإننــا ميكــن أن
نســتغني عــن بعــض أفــاك التدويــر الصغــرة التــي
جملة كرياال
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افرتضهــا بطليمــوس ،األمــر الــذي أدى إىل تبســيط
حســابات الفلــك تبســيطا عظيــا وهــو مــا أدى إىل
تقليــل عــدد أفــاك التدويــر مــن مثانــن إىل أربعــة
وثالثــن فقــط ،وبهــذا التبســيط أصبــح نظــام كوبرينيــك
أعىل وأسمى من نظام بطليموس .متاشيا مع القناعة
التــي كانــت ســائدة آنــذاك التــي مفادهــا أن الطبيعــة
يجــب أن تكــون بســيطة .فعمــل كوبرينيــك يســتجيب
لدعــوة أفالطــون لـ”إنقــاذ الظواهــر”.
إن كوبرينيك مل يكتشف واقعة جديدة مفردة عن
الكــون ،ومل يقــدم مالحظــات عــن الطبيعــة أو حــركات
األجــرام الســاوية مل يلحظهــا أحــد مــن قبــل .فــكل مــا
فعله ،ومثة تكمن عبقريته ،هو تنظيم الوقائع املعروفة
يف توليفــة متنا ســقة وأ كــر بســاطة ،فنظريــة مركزيــة
الشــمس أكــر نفعــا مــن ســابقتها نظريــة مركزيــة األرض؛
فهــي ســهلة التنــاول وتخلصنــا مــن بعــض الحســابات
املعقــدة للنظــام القديــم.
لقــد كان فلــك بطليمــوس ومعــه الفلــك العــريب
اإلسالمي أرسطيا؛ ألنه ظل يقبل بالعديد من مسلامته
التي كانت مبثابة أقفال متنع تطوره .والقفل األول هو
مركزيــة األرض .ويشــكل التقســيم الثنــايئ إىل عاملــن:
عــامل مــا فــوق القمــر ومــا تحــت القمــر القفــل الثــاين.
أمــا القفــل الثالــث فهــو القــول بــرورة الحركــة الدائريــة،
باعتبارهــا الحركــة الوحيــدة املمكنــة لألجــرام الســاوية.
لقــد اســتطاع كوبرينيــك أن يكــر بوضــوح قفــل
مركزيــة األرض ،غــر أننــا ال نجــده يعلــن موقفــه رصاحــة
من التقسيم الثنايئ للعامل ،لكن املسألة تفهم بشكل
ضمني ،فام دامت األرض تدور هي وقمرها التابع لها
حــول الشــمس .فهــذا يعنــي أن عــامل الكــون والفســاد
يخــرق كل لحظــة عــامل الكــال والثبــات .يبقــى القفــل
األخــر فإنــه سيســلم مــن التكســر وســينتظر عمــل كبلــر
الكبــر الــذي ســيثبت أن الــدوران يتــم بشــكل إهليلجــي
وهــو مــا وجــه صفعــة موجعــة لكــال العــامل العلــوي.
لقــد كان كوبرينيــك أفالطونيــا حتــى النخــاع ،ورغبــة
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منه يف إنقاذ الظواهر ،أعطى مصداقية لفرضية مركزية
الشــمس (التــي قــال بهــا أرســرخس) أكــر مــا أعطــى
لنســق أرســطو .وإذا كان قــد أهمــل الكوســمولوجيا
البطليميــة فإمنــا فعــل ذلــك بها جــس الوفــاء األكــر
لروحهــا؛ أي مــن أجــل أن ينقــد بصــورة أبســط الظواهــر
البرصيــة .لقــد كان كوبرينيــك تقليديــا ،فــأراد العــودة
بالفلــك إىل جــذره األفالطــوين.
إن نتائــج كتــاب كوبرينيــك املدويــة مل تكــن متوقعــة
مــن طرفــه ،فهــو ألــف عــى غــرار كتــاب املجســطي وكتــب
العــرب وكان هدفــه األســاس مــن قلبــه موقــع األرض
بالشــمس هــو حــل مشــكل الكواكــب املتحــرة ،وإصــاح
التقويــم امليــادي ،وتســهيل التنبــؤ مبواقــع الكواكــب،
والحصــول عــى منــوذج أبســط للطبيعــة .فالغايــة مــن
مرشوعــه تقنــي ريــايض ،األمــر الــذي يؤكــد أن كوبرينيــك
كان يريد أن يكون بطليميا أكرث من بطليموس ،لكن زمام
األمــر أفلــت مــن يديــه بعــد موتــه ،حيــث تحــول نظامــه إىل
ثــورة حقيقيــة قــام بهــا غاليليــو وكبلــر ونيوتــن .وهــي الثــورة
التي مل تكن يف الحسبان وسميت ،فيام بعد بالحداثة.
فكتــاب كوبرينيــك يؤكــد باســتثناء مقولــة “تحريــك
األرض” ،يعد كتابا قدميا يف الفلك فحتى الحسابات
والدقــة الرياضيــة اســتلهمها مــن مدرســة مراغــة كــا
رأينــا .فكوبرينيــك مل يكــن كوبرينيكيــا بعــد .فهــو حــث
عىل التجديد وحرض عليه دون أن يكون مجددا ،لقد
جــاء عــى مفــرق اتجاهــن :لحظــة أوج التقليــد القديــم
ولحظة بدأ معها تقليد جديد .فهو نهاية قديم ورشارة
جديد .خالصة وتتويج للباراديغم (منوذج نظري موجه
للعلــاء يف حقبــة زمنيــة معينــة) األرســطي/البطليمي
املعــدل عربيــا وإســاميا .ويف نفــس اآلن منعطــف
وانقــاب وملســة أوىل نحــو باراديغــم جديــد.

 .2املنعطف العريب اإلسالمي الكوبرينييك :ملاذا مل يكن
كوبرينيك عربيا/إسالميا؟

إن الســؤال الهــام بالنســبة للعــامل اإلســامي والــذي
طرحــه الباحــث “تــويب أ .هــاف” يف كتابــه “فجــر العلــم

الحديــث” وهــو :ملــاذا مل يســتطع فلكيــو مراغــة خاصــة
الطــويس وا بــن الشــاطر ،ومــع كل التفــوق التقنــي
والريــايض مــن إحــداث الوثبــة األخــرة نحــو نظــام مركزيــة
الشــمس؟ بعبــارة أخــرى مل يتابــع املســلمون الســر إىل
امليــل األخــر؟ حينــا وصلنــا إىل آخــر املطــاف وعجزنــا
عن وضع اللمسة األخرية التي كانت ستجعل الحداثة
شــأنا عربيا/إســاميا؟ بصيغــة أخــرى :ملــاذا مل يتــوج
العمــل الريــايض والتقنــي الهائــل خاصــة مــع مدرســة
مراغة إىل ملسة نظرية تعدل أحسن النامذج الفلكية؟
علــا أن كوبرينيــك ،كــا ســبق الذكــر ،ليــس لــه أي
إضافــات ماعــدا مســألة قلــب موقــع األرض بالشــمس،
فنامذجــه هــي منــاذج الطــويس ومؤيــد الديــن العــريض
وابــن الشــاطر.
فمــع أن كوبرينيــك قــد أقــام نســقه عــى أكتــاف
مدرسة مراغة الفضل إال يف وضع اللمسة امليتافيزيقية
الجديــدة التــي ســتغري مشــهد اإلنســانية إىل األبــد مــن
حيــث مل يكــن يحتســب .فــرك الفلكيــن املســلمني
يف الباراديغــم األرســطي الــذي مــازال يلقــي بظاللــه
عــى تفكرينــا حتــى اآلن ،معلنــا بدايــة باراديغــم جديــد
ســمي باســمه.
إن مغامــرة كوبرينيــك ليســت باألمــر الهــن كــا
يبــدو للبعــض ،فهــي تحتــاج لكثــر مــن الجــرأة والخيــال.
فتحريــك األرض مــن مركزيتهــا كانــت مجازفــة حتــى
بالنســبة لكوبرنيــك نفســه ،فكتابــه “يف دوران األجــرام
الساموية” مل يخرج للوجود إال وهو عىل فراش املوت؛
حيــث ظــل محتفظــا بــه ألزيــد مــن ثالثــن ســنة .ومــن
جهــة أخــرى تــم وضــع مقدمــة للكتــاب مــن طــرف صديقــه
“أوســياندر” الــذي عمــل عــى تربيــر العمــل وإيجــاد
مسوغات كافية تسمح بنرشه ،مؤكدا أن التمعن جيدا
يف الكتاب ســيجعلنا نكتشــف أن مؤلفه مل ينجز شــيئا
يستحق التوبيخ مادام يعطينا حسابات دقيقة لحركات
الســاء ،معلنــا بعدهــا وبوضــوح العبــارة “ال يهــم أن
يكــون االفــراض (مركزيــة الشــمس) صحيحــا أو خاطئــا،

يشء واحــد يكفــي هــو أن يعطينــا حســابات مالمئــة
مــع املالحظة” .ويختتــم مقدمتــه بقوله“ :لنــرك هــذه
الفرضيات الجديدة تظهر مع الفرضيات القدمية ،ليس
ألنها حقيقة ،بل ألنها بسيطة وسهلة ،وتعطي إمكانات
هائلــة للمالحظــة الدقيقــة”.
وأكرث من ذلك فقد قام كوبرينيك بإهداء الكتاب
للبابــا بولــس الثالــث .حيــث حــاول فيــه تقديــم دواعــي
وضــع الشــمس يف مركــز الكــون؛ ألن املســألة قــد
يبــدو فيهــا نــوع مــن الحمــق والخــروج عــى مــا ألفــه
النــاس لكــن مثــرات هــذا القلــب كثــرة؛ منهــا إصــاح
منــوذج بطليمــوس املعقــد وجعلــه أكــر بســاطة وضبطــا
للتقويــم ...وقــد بلغــت درجــة مخــاوف كوبرينيك؛ (ألنه
يعــرف تبعــات مرشوعــه وهــو الراهــب) بــأن ناشــد البابــا
يك يحميــه ،وأن ال يحكــم عــى عملــه إال الرياضيــون وإال
ســوف يُســاء فهمــه
لكــن ،ملــاذا هــذا التخــوف الكبــر والقــول بــأن
املــروع مجــرد افــراض ريــايض مفيــد حســابيا؟ ألن
املســألة فيهــا تهديــد لألمــن العــام ،ويعلــم كوبرينيــك
قبل أي شخص آخر مدى خطورة التبعات .وليك نفهم
أكــر درجــة املغامــرة علينــا تصــور تداعيــات الفكــرة عــى
االعتقاد الديني (خاصة الشعبي منه) ولرمبا كان ذلك
هو العائق الذي منع بطليموس والفلكيون املسلمون
من تحريك األرض .فاألرض عامل الكون والفساد توجد
يف مرتبة سفىل ،بينام السامء توجد يف األعىل حيث
الكــال ،حيــث ﷲ والجنــة التــي هبــط منهــا آدم .فــأن
تعلــن أن األرض أصبحــت ســاوية ،وتجعلهــا تغــادر
محلها لتسبح يف السامء لهو الهرطقة عينها ،فمن أين
نــزل آدم ،إذن ،إذا كانــت األرض والســاء ســيان؟ وهــل
ميكــن قبــول أن األرض وهــي عــامل الرذيلــة ،عــامل جهنــم
تصعد دفعة واحدة لعامل الكامل ،عامل اإلله؟ إنها حقا
ملغامرة ومجازفة أن تخطو هذه الخطوة وهو ما يسمح
رمبا بتفســر التأخر التاريخي للكوبرنيكيات حتى يصل
العقل البرشي إىل سن الرشد أو يوشك للكوبرينيكية،
جملة كرياال
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فالبرشيــة كانــت تحتــاج ملزيــد مــن النضــج واالختــار
واملخــاض العســر يك تغامــر مغامرتهــا الكوبرينيكيــة،
فلــكل يشء مســتقر ولــكل يشء وقتــه وزمانــه .فــكل
فكــرة قبــل أوانهــا ولحظــة نضجهــا هــي فكــرة مجهضــة
مــن األســاس .فاللحظــة العربيــة اإلســامية مل تكــن عــى
موعــد مــع والدة الكوبرينيكيــة ،ولكنهــا كانــت هــي لحظــة
املخــاض األخــر .واملخــاض أصعــب مــن الــوالدة.

خامتة

انطالقا مام قيل نصل إىل االستنتاجات التالية:
 .1إن انجاز كوبرينيك كان نتاج الكسب اإلنساين
يف بعده الكوين .حيث بدأ املرشوع الفليك العاملي
مــع أفالطــون مبســلمته “إنقــاذ الظواهــر” ،فــكان أول
منوذج من وضع أرسطو الذي عدله وصوبه بطليموس.
ثــم شــكك فيــه الفلكيــون املســلمون محاولــن ترميمــه
وتجــاوز تناقضاتــه ،فوصلــوا بالنمــوذج (الباراديغــم)
إىل أقــى إصــاح ممكــن بحيــث مل يعــد باإلمــكان
إضافــة الجديــد ،خاصــة مــع مدرســة مراغــة ،ليــأيت أخــرا
كوبرينيــك كآخــر “منقــذ للظواهــر”.
فمــع أنــه ظــل أفالطونيــا إىل أبعــد مــدى ،متشــبثا
بالحركة الدائرية كرمز للكامل العلوي ،إال أنه ولدواعي
املزيــد مــن الضبــط يف الحســابات وتبســيطا للنمــوذج
الفلــي اضطــر كوبرينيــك لوضــع ملســة نظريــة جديــدة
هــي مركزيــة الشــمس ،فحــدث االنقــاب املــدوي يف

كل مناحي الحياة ،وهو االنقالب الذي مل يكن متوقعا
حتــى مــن طرفــه ،فكوبرينيــك مل يكــن كوبرينيكيــا بعــد.
فالكوبرينيــي األول كان هــو غاليليــو الــذي عمــل عــى
إبــراز كــون النمــوذج الكوبرينيــي ليــس مجــرد افــراض
ريــايض فقــط ،بــل هــو حقيقــة فيزيائيــة ،فالنظريــات
تتبلــور عــر تكويــن مرحــي ،فــا يحــدث التجديــد يف
لحظــة مفاجئــة أو يف صيغــة حــدس إرشاقــي بــل مــن
خــال سلســلة مــن املحــاوالت واملراجعــات.
 .2إذا كا نــت الحضــارة العربيــة اإلســامية قــد
أسهمت يف إنضاج عملية إنقاذ الظواهر حتى وصلت
إىل الباب املسدود الذي مل يعد معه من حل ماعدا
تحريك األرض ،وإذا كان كوبرينيك أحد تالميذ مرصد
مراغة ،كام رأينا ،فهذا يعني أن الثورة الفلكية الجديدة
تجــد أصولهــا وأســبابها لدينــا وليســت غريبــة عنــا .نعــم
مل نضــع اللمســة العلميــة الجديــدة ،وظــل قفــل مركزيــة
األرض األرســطي جامثــا علينــا ،لكــن لــو مل ينضــج هــذا
النمــوذج رياضيــا ويكتمــل خاصــة مــع ابــن الشــاطر ،مــا
كان لينســف ويعلــن منوذجــا جديــدا .فــإذا مل يكتمــل
البارديغــم القديــم فلــن ينطلــق الباراديغــم الجديــد .إذا
كانــت الثــورة الكوبرينيكيــة متثــل الــرارة األوىل لعــر
الحداثة ،فإننا بإسهامنا يف اكتامل الباراديغم القديم
وفتحنا آلفاق الباراديغم الجديد ،نكون قد أسهمنا يف
إرساء هذا الرصح الحضاري ،وإن أخطأنا الوجهة لردح
مــن الزمــان! ويبــدو أن تباشــر عــودة العــرب واملســلم.
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�إطالع على الأعمال الفلكية والريا�ضية املرتجمة

من اللغة ال�سن�سكرتية يف الع�صر العبا�سي مع �إ�شارة خا�صة �إلى م�ساهمات البريوين
سيد علوي .يك

باحث الدكتوراة ،قسم اللغة العربية ،جامعة كرياال

العالقــة الوثيقــة بــن العــرب والهنــد التــي بــدأت منــذ
القــدم ،ظهــرت عــر التبــادل الثقــايف بــن الحضارتــن
القدميتــن .ولهــا تاريــخ جــي عــر العصــور املاضيــة.
إن التبــادل التجــاري أنــار الطريــق إىل العالقــات
الثقافية والعلمية واألدبية بني الحضارتني املختلفتني.
والعالقــات الثقافيــة املبــارشة بــدأ تاريخهــا بعــد ظهــور
اإلســام وتحد يــدا مــع تأســيس الخالفــة العبا ســية
يف منتصــف القــرن الثامــن امليالدي..وكانــت بــاد
الهنــد مملــوءة بالعلــوم والفنــون والفلســفة والفلــك
والرياضيــات وقــد ترجمــت الكتــب الهنديــة إىل اللغــة
العربيــة يف الطــب والرياضيــات وعلــم الفلــك يف
العــر العبــايس.
إن التبادل العلمي بوسيلة الرتجمة قد بدأت بعد
ظهــور اإلســام .وقــد قــام العــرب برتجمــة عمليــات مــن
اللغــة اليونانيــة والرسيانيــة يف العلــوم املختلفــة إىل
اللغة العربية.والدولة األموية اهتمت بالعلوم الرشعية
وكتابــة التفاســر وكتــب الحديــث والتاريــخ .ولكــن خالــد
بــن يزيــد حــول وجهتــه إىل الطــب والكيميــاء خــال هــذه
الفــرة .وانتــرت ســور الدولــة إىل البــاد البعيــدة يف
العــر العبــايس واشــتدت العالقــات الثقافيــة مــع
األجنــاس املتنوعــة وســاعدت يف انتشــار مجــال العلــم
واألدب وتدخلــت العلــوم املختلفــة يف العربيــة.
ومــع تأســيس الخالفــة العباســية يف بغــداد ،بــدأت
اللغتان الهندية والفارســية تحصدان أهمية كبرية ،وكان
للخليفة العبايس املنصور (775-754م) شغف بالعلم.
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وكانــت الدولــة اإلســامية يف جهــل عــن الفلكيــات
والرياضيات لعدم األعامل املتناسبة يف هذه العلوم.
وكان علامء العرب مستعدين لقبول العلوم املختلفة
مــن الــدول األخــرى .واســتقبل الخليفــة املنصــور وفــدا
مــن العلــاء الهنــود مــن الســند مــع نظريــات مختلفــة
يف الرياضيــات وعلــم الفلــك ،وقــد تــم ترجمــة هــذه
النظريــات إىل اللغــة العربيــة بأمــر الخليفــة مــع تعــاون
العلامء الهنود ،وهكذا بدأ التعاون العلمي بني الهند
والعــرب حــوايل منتصــف القــرن الثامــن.
وقد عرف العرب األدب الهندي العلمي ألول مرة
بعــد تقديــم األعــال السنســكريتية يف بغــداد مــن قبــل
هــذا الوفــد ،ويشــر إىل ذلــك الســيد ســليامن النــدوي
نقــا عــن الكاتــب العــريب الشــهري الجاحــظ أن يحيــى
بــن خالــد الربميك دعــا عــددا مــن العلــاء واألطبــاء
املامرســن مثــل” منــكا وبلهــا وبازغــر وفريبــل وســندباد”
إىل بغــداد.
وأنشــأ العباســيون “ بيــت الحكمــة “ يف بغــداد
حيــث جلــس العلــاء املســلمون وغــر املســلمني معــا
وقامــوا برتجمــة األعــال العلميــة مــن جميــع أنحــاء العامل
إىل اللغــة العربيــة ،وخــال هــذه الفــرة كان العــامل
اإلسالمي مركزا للثقافات التي جمعت املعرفة من كل
الثقافــات املتقدمــة .وتنفيــذا لسياســته أنشــأ الخليفــة
مأمون بيت الحكمة)عام 830م) يف بغداد التي كانت
مكتبــة وأكادمييــة ووكالــة للرتجمــة ،وقــد أصبــح بيــت
الحكمــة أهــم مؤسســة تعليميــة منــذ تأســيس متحــف

اإلســكندرية يف النصــف األول مــن القــرن الثالــث

علم الفلك

 1كتاب السند هند الكبري ( Surya Sidhhantaالسد
هانتا)
وكان علــم الفلــك أحــد العلــوم التــي عرفهــا العــامل
العــريب ألول مــرة مــن خــال ترجمــة كتــاب Surya
 Sidhhantaالسنســكريتي يف نهايــة القــرن الثامــن،
وكان هــذا الكتــاب مــن أقــدم الكتــب الفلكيــة عنــد
الهندوسيني وال يعرف كاتبه ويشتمل القوانني الفلكية
معتمــدا عــى مــرور الشــمس والنجــوم .ويبــن هــذا
الكتاب دوران األفالك والنجوم وطول األرض وعرضها
وغريها من األمور التي تتعلق بالفلك .وقد ترجم عبد
ﷲ بــن إبراهيــم الفزاري هــذا الكتــاب بنــاء عــى أمــر
الخليفــة املنصــور وأصبــح العلــاء العــرب يف اطــاع
عىل التطورات التي حدثت يف مجال علم الفلك يف
الهنــد ،وبعــد هــذا ،درس العــرب علــم الفلــك الهنــدي
بــكل الجــد واالهتــام.
عبد ﷲ محمد الفزاري ،عامل فليك وريايض
ولــد يف الكوفــة ألرسة عربيــة أصيلــة ينحــدر أصلهــا
من بنــي فــزارة .وتلمــذ عــى يــدي أبيه أحــد كبــار
علــاء الهيئــة يف عــره .وها جــر إىل بغــداد ودرس
اللغة السنســكريتية ،حيــث أنهــا اللغــة العلميــة للهنــد.
ثــم انضــم إىل فريــق الرتجمــة يف بيــت الحكمــة .
وهنــاك عكــف عــى ترجمــة العلــوم الفلكيــة
والرياضيــة مــن املصــادر الهنديــة إىل اللغــة العربيــة.
ولقــد كان الطالعــه املبــارش عــى العلــوم الهنديــة يف
علم الفلك التجريبي أن جعل هذا العلم يستند عىل
االســتقراء واملالحظــة الحســية لجميــع األرصــاد التــي
تعلــل حــركات الكواكــب واألجــرام الســاوية .فاســتطاع
الفزاري أن يصنع أول أســطرالب يف اإلســام .وإنه نظم
قصيــدة يف النجــوم توحــي بحبــه الشــديد لهــذا الفــن.
وصــارت قصيدتــه يــرب بهــا املثــل بــن علــاء العــرب

واملســلمني يف مجــال علــم الفلــك.
ويف عام 155ه ـ جــاءت بعثــة مــن الهنــد ومعهــا
كتاب ســدهانتا الذي يحتــوي عــى معلومــات مثينــة
عــن علــم الهيئــة .فطلــب الخليفــة املنصــور مــن الفــزاري
أن يقوم عىل ترجمة هذا الكتاب .فقام الفزاري برتجمته
وتعديلــه وأســاه كتاب”الســندهند الكبري” .ومل تكــن
الرتجمــة حرفيــة ،بــل قــام بجمــع كل معــارف الهنــد مــن
عــدة مصــادر ،وأضــاف إليهــا .حتــى أن بعــض الباحثــن
ينسب اخرتاع األرقام العربية إليه .وأصبح هذا الكتاب
املرجــع األســايس الــذي اســتخدمه العلــاء يف علــم
الفلك إىل أيام الخليفة العبايس املأمون ،حيث قام
العــامل العريب محمــد بــن مــوىس الخوارزمي باختصــار
الكتــاب إىل “الســند هنــد الصغــر” حيــث أضــاف إليــه
معــارف اليونــان وغريهــم .تــرك الفــزاري مؤلفــات هامــة
يف مجــال علــم الفلــك منهــا:
.1
.2
.3
.4
.5

1كتاب املقياس للزوال
2كتاب الزيج
3كتاب العمل باألسطرالب ذات الحلق
4كتاب العمل باألسطرالب املسطح
5قصيدة يف علم النجوم

ومــن األعــال الفلكيــة السنســكريتية التــي اطلــع عليهــا
العــرب يف ذلــك الوقــت.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1آريه بتيه ( )Aryabhatiyaآلريه بت املشهور عند
الهنود يف الفلك ()476
2وخنــد خديــاكا ()Khand khadyakaلربهمــه غبتــا
()598
 Samkhya3ل kabila
4وكتاب  ،Patanjaliل Brahma Gupta
5و Brihat samhita
6و  Laghu jatakamل Varaha mahira

والكاتــب الشــهري أبــو ريحــان محمــد بــن احمــد البــروين
جملة كرياال
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أشــار إىل بعــض املراجــع ذات الشــهرة الهائلــة التــي
اكتســبها علــم الفلــك بــن الهنــود.
و قــد تــم تعر يــب عــدد مــن املصطلحــات
الفلكيــة السنســكريتية مــن قبــل علــاء الفلــك
العــرب وا ســتخدموها يف معاهداتهــم مثــل كرد جــا
(  Karamajayaالسنســكريتية) والجــب Jiva
(السنســكريتية) وبعــده اســتبدلوا “بالوتــر املســتوي”.

الربامكة .وقد ترجم منكا عددا من األعامل السنسكريتية
إىل اللغــة العربيــة .ومــن األطبــاء الهنــود الذيــن حصلــوا
عــى شــهرة واســعة يف العــامل العــريب كان ابــن دهــن
وبلهه  Bhelaوصالح ابن سليل  .ومن األعامل الهندية
املشــهورة التــي ترجمــت إىل اللغــة العربيــة
 Charaka Samhitaو Susrud
و  Hridya Astankaو  Sindhsan Siddhyogaو

الرياضيات

وكتــاب الســم .وبــن الكتــب الهنديــة املرتجمــة
إىل اللغــة العربيــة ،كتــاب Chakara Samhitha
للطبيــب الهنــدي الشــهري  Chakaraوترجــم ألول مــرة
إىل اللغــة الفارســية ثــم إىل العربيــة مــن قبــل عبــد ﷲ
بــن عيل .وكتاب  Susurdالــذي يطلــق عليــه العــرب
ســرو يحتــوي عــى عــرة فصــول مــع تفاصيــل عالمات
األمــراض وعالجهــا .ومــن الكتــب الهنديــة املرتجمــة إىل
اللغــة العربيــة كتاب  Nidanالــذي يــرح أربــع مائــة مــن
عالمــات ومظاهــر األمــراض فقــط وليــس العــاج .عــاوة
عــى ذلــك ،تتمتــى ترجمــة األعــال األخــرى حــول أنــواع
مختلفة من الثعابني وسمومها والعالج للنساء الحوامل،
واملســكرات واألمــراض واألدويــة وآثــار الهــوس والهســترييا
إىل اللغــة العربية .ومــن املهــم أن نظريــات طبيبــة هنديــة
اســمها “روضــا” قــد ترجمــت إىل اللغــة العربيــة وكانــت
تلــك النظريــات تحتــوي عــى األمــراض النســائية
وقــد ترجمــت الكتــب السانســكرتية إىل اللغــة
العربيــة ومــن العربيــة إىل السنســكرتية يف العــر
الذهبــي للعــر العبــايس ولكــن أكــر النســخ العربيــة
اليوجــد اليــوم وقــد ضاعــت النســخ العربيــة يف مــرور
الزمــان بعــدم الحفــظ عليهــا والحادثــات التــي وقعــت
يف الــدول ٍالســامية مــع أن النســخ اإلنجليزيــة وغريهــا
توجــد اليــوم لقــرب زمــان ترجمتهــا.

ومثل علم الفلك الهندي ترجم العرب الرياضيات يف
أواخــر القــرن الثامــن وقــد قــام إبراهيــم الفــزري برتجمــة
املعاهــدات الرياضيــة مــن اللغــة السنســكريتية إىل
اللغــة العربيــة ومــن خــال ترجمــة هــذه األعــال أصبــح
النظــام العــددي الهنــدي ومفهــوم الصفــر معروفــا
لــدى العــرب .وقــد علــم العــرب الرياضيــات مــن الهنــود
وســموها الرياضيــات الهند يــة أو األرقــام الهند يــة،
واســتفاد األوربيــون مــن االبتــكارات الرياضيــة يف الهنــد
عــن طر يــق العــرب وأطلقــوا عليهــا األرقــام العربيــة،
ومــن الصعــب التوصــل إىل نتيجــة متــى عــرف العــرب
الرياضيــات ولكــن يقــال إنهــم عرفوهــا برتجمــة الســند
هنــد التــي تتضمــن الرياضيــات والعــدد يف الفصــول
مــن الثالــث عــر والرابــع والعرشيــن.

علم الطب

وقــد عــرف العــرب نظــام الطــب الهنــدي عــى األرجــح
يف وقــت مبكــر جــدا .وقــد وصــل علــم الطــب الهنــدي
(األيورفيــدا) إىل العــامل العــريب بشــكل صحيــح بعــد
ترجمــة عديــد مــن األعــال الهنديــة الكالســيكية حــول
هــذا املوضــوع إىل اللغــة العربيــة تحــت رعايــة الخلفــاء
العباســيني
وعالــج طبيــب هنــدي إســمه منــكا الخليفــة بعــد مــا
يئس من األطباء العرب وشفي الخليفة من مرضه .وقد
منحــه الخليفــة العطايــا وبعــد ذلــك عمــل مبستشــفى
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وكان أبــو الــر يحــان البــروين ،أول عــامل لرتجمــة األعــال

ا تامهاسم ىلإ ةصاخ ةراشإ عم يسابعلا رصعلا يف ةيتركسنسلا ةغللا نم

العربيــة العلميــة إىل اللغــة السنســكريتية .ونقــا عــن
مقبول أحمد أن عمله كمرتجم كان مزدوجا .وكان يرتجم
مــن اللغــة السنســكريتية إىل اللغــة العربيــة وبالعكــس.
إنه كان يريد أن يعطي املســلمني فرصة لدراســة علوم
الهند ويف الجانب اآلخر كان يسعى لنرش تعليم اللغة
العربيــة بــن الهنــدوس.
وقــد قــام برتجمــة  Samkhyaلكابيــا وكتــاب
 ،Patanjaliلرباهامغوبتا و  Brihat samhitaو jatakam
 Laghuلواراهــا ميهــرا إىل اللغــة العربيــة .وترجــم أيضــا
عنــارص” إقليــدس واملجســطي” لبطليمــوس ونظرياتــه
عــى بنــاء اإلســطرالب.
وكان أشــهر أعــال البــروين هــو “كتــاب الهنــد”.
فعــى مــدى التاريــخ ،كان الباحثــون مــن كل مــكان
يعتــرون هــذا العمــل اإلســهام العلمــي األكــر للبــروين.
إذ برعايــة الســلطان محمــود الغزنــوي ،انطلــق البــروين
يف أول رحلــة لــه إىل الهنــد قريبــا مــن بدايــة القــرن
الحــادي عــر للميــاد .ولــدى وصولــه إليهــا ،ســحر
البــروين بالثقافــة الهنديــة .ويف “كتــاب الهنــد” قــدم
رشحــا مفصــا للظــروف التاريخيــة واالجتامعيــة إىل
جانــب األوجــه لهــذه البــاد.ويف الوقــت الــذي أمضــاه
يف الهنــد اكتشــف البــروين الهندســة والرياضيــات
والجغرافيــا والديا نــة الهندوســية مــن يــد معلميهــا.
ويف حواراتــه معهــم كان البــروين ســعيدا بتعليمهــم
الفلســفة والعلــوم اإلغريقيــة والعربيــة .وينجــح “كتــاب
الهند”املعــروف ب” تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة
مقبولــة يف العقــل أو مرذولــة” يف وضــع ديــن وفلســفة
الهنــد يف ســياقهام ويحــاول أن يفــر نظــام الطبقــات
وطقــوس الــزواج والشــعائر الجنائزيــة فيهــا .كــا درس
البــروين أيضــا األبجديــات الهنديــة وأنظمــة األرقــام
الهنديــة ،كــا رشح مبــدأ املكانــة عندهــم.
بعــد أن تعلــم البــروين اللغــة السنســكريتية أخــذ
يــدرس النصــوص الهنديــة األصليــة وترجــم الكثــر منهــا
إىل العربيــة .أحــد هــذه النصــوص هــو “ســاكايا” الــذي

يقــدم رشحــا لخلــق األشــياء وأمناطهــا .فيــا يتعامــل
كتــاب آخــر عنوانــه “باتانجــال” مــع حقيقــة الــروح وتركهــا
الجسد بعد املوت .أن العدد اإلجاميل للكتب التي
وضعها البريوين طوال حياته العلمية يبلغ  146كتاب.
ومــن كتبــه كذلك”اإلرشــاد يف أحــكام النجــوم”،
و”تحد يــد نها يــات األما كــن لتصحيــح مســافات
املســاكن” ،و”التفهيــم ألوا ئــل صنا عــة التنجيــم “،
و”اســتخراج األوتــار” ،و”كتــاب الصيدلــة” ،و”رســالة يف
الصلــة بــن أحجــام املعــادن والجواهــر” ،و”رســالة يف
النســب بــن الفلــزات والجواهــر يف الحجــم” .وترجــم
الكثــر مــن مؤلفــات البــروين إىل كثــر مــن لغــات
الحضارة الغربية وعده علامؤها واحدا من أكرب العقول
العلميــة يف تــراث اإلنســانية بإطــاق وكانــت مؤلفاتــه
آثــارا عظيمــة يف النهضــة الغربيــة وىف العلــم الحديــث.
 .ومن العلامء واألدباء الهنود الذين خدموا اللغة
العربية وحصلوا عىل شهرة عظيمة يف الدول العربية:
( )1أبــو العطــاء الســندي ( )2أبــو الهنــدي ( )3أبــو
الصلــع الســندي
وبعــد العــر العبــايس انخفــض التفاعــل األديب
بــن الهنــد والــدول العربية .ولكــن النهضــة الثقافيــة يف
مــر يف أواخــر القــرن التاســع عــر قــادت إىل تشــجيع
تجديــد الرتجمــة مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة الهنديــة
وبالعكس.وترجمــت أعــال بعــض الشــخصيات مثــل
طاغــور والعالمــة محمــد إقبــال إىل اللغــة العربيــة مــن
قبــل علــاء مــن مــر ودول عربيــة أخــرى
وبإقا مــة املاملــك اإلســامية يف شــال الهنــد
وجنوبهــا وإدخــال نظــام التعليــم العــريب والرشيعــة جــاء
عــدد كبــر مــن علــاء الديــن ورجــال القانــون والتعليــم
إىل الهند خالل القرون الوسطى ،كام زار بعض علامء
املسلمني الهنود العامل العريب وحصلوا عىل وظائف
مرموقة يف مجال تخصصهم .فقد شهد التاريخ تبادل
العلــاء بــن املنطقتــن عــى نطــاق واســع.
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1 )1تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة يف العقــل أو مرذولــة،
ابوالريحــان البــروين ،دائرةاملعــارف العثامنيــة 1958م

7 )7منهــج البــروين يف دراســة األديــان ،عــي بــن مبــارك .كاتــب

2 )2العالقــات الثقافيــة بــن الهنــد والعــامل العــريب لألســتاذ آفتــاب

تونــي باحــث يف اإلديــان والحضــارات ،ثقافتنــا – العــدد

3 )3الدكتــور أحمــد ســعيد الدمــرداش كتــاب البــروين .طباعــة دار

8 )8حركــة الرتجمــة ودورهــا يف إثــراء الحيــاة العلميــة يف الحضــارة

أحمــد ،مجلــة العــريب ،العــدد 1/2011 - 626

املعــارف (ج.م.ع) ،رقــم اإليــداع 1980/4848

– .1426- 16

اإلســامية ،ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور – دراســات يف تاريــخ

4 )4البــروين صاحــب أوىف املؤلفــات عــن النهنــد والــرق –
جريــدة اإلتحــاد ،يــوم األحــد  29يوليــو 2012م.

5 )5تاريخ اللغة العربية يف الهند ،الدكتور عبد الجليل

6 )6ترجمة البريوين ،مارتن نك ،منتديات فرسان الثقافة.
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9 )9املوقع االلكرتوين

1010موقع التاريخ اإلسالمي.

ا تامهاسم ىلإ ةصاخ ةراشإ عم يسابعلا رصعلا يف ةيتركسنسلا ةغللا نم

املديح النبوي بعد �سنة 1970 :باالإ�شارة خا�صة
�إيل �أعمال علماء كريال
شمري بن همزة

1

؟؟؟

املقدمة

هــذه املقا لــة درا ســة عــن املد يــح النبــوي بعــد
ســنة 1970:بإلشــارة خاصــة إيل أعــال علــاء كــرال
لهــذا الفــن .منــذ عــر صــدر اإلســام قــد ظهــر املديــح
النبــوي بلســان شــعراء املخرضمــن مثــل حثــان بــن
ثابــت األنصــاري و كعــب بــن زهــر ريض ﷲ عنهــم.
وقــد إتبــع هــذا األســلوب الشــعراء و العلــاء مــن بــاد
األدب العــريب وغريهــم مــن البــاد األجنبيــة مثــل كــرال
لنشوء قصائدهم ومواليدهم .فهذه الدراسة هي يف
القسمني أما األول عن القصائد والثاين عن املواليد.

قسم األول :القصائد

إن مفهوم املديح النبوي يف قول زيك مبارك “فن من
فنون الشعر التي أذاعها التصوف فهو لون من التعبري
عــن العواطــف الدينيــة و بــاب مــن األدب الرفيــع ألنهــا ال
2
تصــد إال عــن قلــوب مفعمــة مــن الصــدق و اإلخــاص”.
و هــذا التعريــف يطابــق للمديــح النبــوي يف العصــور
الوســطي فقــط .و أمــا يف العــر الحديــث فهــو يخــرج
مــن دائــرة التصــوف إيل دائــرة العلامنيــة و الوطنيــة و
اإلجتامعيــة و السياســية.أما مصــادره هــو مــن القــرأن
الكريــم و الســنة النبويــة و التفاســر املعتمــدة و كتــب
الســرة النبويــة أيضــا .ألفــوه مادحــو الرســول صــي ﷲ
عليه و سلم من الشعراء املشهورين و العلامء البارزين
يف العــامل األدب العــريب بصفاتــه الخلقيــة و الخلقيــة

ومعجزاته و إظهار الشوق عليه بالصلوة و السالم عليه
تقديرا و تعظيام .و قد شاع هذا الفن إيل أنهاء العامل
حتي املغرب إيل بالد كريال حيث نري تخرجات كثرية
من األشعار و النثور من الناظمني و العاملني املاهرين
لهــذا الفــن قبــل ســنة  1970و بعدهــا نــراه إال نــادرا.
وقــد إزدهــر املديــح النبــوي إزدهــارا واضحــا يف
العصــور التاريخيــة األدبيــة أيضــا .و تطــور فــن املديــح
النبــوي عــي أيــدي الشــعراء مثــل حســان بــن ثابــت
األنصــاري و كعــب بــن زهــر و اإلمــام البوصــري رحمهــم
ﷲ تعــايل رحمــة وا ســعة .و لهــم دور كبــر لنشــوء
املديــح النبــوي و تطــوره و مــع ذلــك نــري يف عرصهــم
أشــعارا تصوفيــة أيضا.وقــد إشــتهر املد يــح النبــوي
يف املغــرب بالشــعراء مثــل مالــك بــن املرحــل و عبــد
العزيــز الفشــتايل و القــايض عيــاض .و مــن الشــعراء
األندلسيني املشهورين يف هذا الفن أبو زيد الفازازي
صاحــب “ الوســائل املتقبلــة “و بــن جابــر األندلــي
صاحــب ديــوان “العقديــن يف مــدح ســيد الكونــن”.
و من ناحية أخري قد كرثت املعارضات الشعرية
للمدائح النبوية عيل أيدي الشعراء النبوية عيل أيدي
الشــعراء البارزين الكالســكيني مثل رائد الشــعر العريب
الحديــث محمــود ســامي البــارودي و أمــر الشــعراء
3
أحمــد شــوقي.
وإذا بحثنــا املديــح النبــوي بعــد ســنة  1970بعــد
إزدهــاره يف العصــور الوســطي نــراه و أثــره يف هــذه
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عــي أيــدي العلــاء و الشــعراء املشــهورين الذيــن
متثلــوا الفــن املديــح النبــوي يف شــعورهم و أبياتهــم
مثــل محمــد مهــدي الجواهــري 4شــاعر عراقــي معــروف
بشاعر العرب األكرب وأحمد محمد خليفة 5شاعر مبدع
من كبار الشعراء املعارصين ومحمود حسن إسامعيل
شــاعر مــري صاحــب الدواويــن “البــد” و التائهــون “ و
أغــاين الكــوخ “.

مساهامت علامء كريال

أما مساهامت علامء كريال يف هذا الفن الزال وال يزال
من أبرز أغراض الشعر العريب يف كريال منذ نشأته إيل
يومنــا هــذا .والطــاب العــرب و الغــر هــم دارســون و
يتدارسون عنه أيضا .نالحظ من بعض املدائح النبوية
و أصحابــه املشــهورين يف هــذا الفــن.

الوردة الذكية يف تخميس قصيدة الربدة

صاحبها هو القايض أبو بكر بن رمضان الشاليايت.
هــي أول قصيــدة عربيــة وجــدت ألهــل كريال.تــدل هــذه
املخمســة عــي نبــوغ الشــاعر يف فــن الشــعرمع أن
التخميــس مــن أعــر أنــواع الشــعر .و لــه أيضــا قصيــدة
أخــري “راحــة الفــؤاد يف تخميــس بانــت ســعاد”.

القصيدة العمرية

أما األخريف هذا العرص عيل يد صاحب القصائد
املخمسة مثل “ ملا ظهر “ و قصييدة “ ألف العايص
“ و “الح الهــال” و “ نفائــس الــدرر” يف مــدح النبــي
صــي ﷲ عليــه وســلم.
وأن هنــاك عــددا كبــرا مــن املدائــح النبويــة مــا
قبــل ســنة  1970فنقــول هنــا مــا بعدهــا فقــط .و لــو كان
لعلــاء كــرال مثــل ســابق لتنظيــم القصائــد و نشــوئها مــا
شهد هذا العرص كثريا من املدائح النبوية و القصائد
و املواليــد بــل نــراه إال قليــا منهــا .و مــن بعضهــا و
أصحابــه نقــدم إليكــم األن.
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هــي قصيــدة مطولــة تشــتمل عــي نحــو  500بيــت
حــول الســرة النبويــة صاحبــه عبــد الرحمــن مســليار
األريــكيل .ولــد يف وازكاد ســنة 1932م .و بعــد تخرجــه
مــن دار العلــوم إشــتغل مدرســا يف املســاجد و التحــق
مدرســا بالكليــة الرحمنيــة كدمــري ســنة .1977
ومن قصيدته:
وهموا بإطفاء الهدي نور ربهم
بأفواههم كلرساج تطفأ بالفم
وما علموا أن ذاك شعلة جمرة
متي نفخوها تلتهب وترضم
وهــذه القصيــدة تتنــاول الوقائــع التاريخيــة مــن البعثــة
النبويــة إيل الهجرة.يقــول فيهــا عــن إيــذاء قريــش للنبــي
صــي ﷲ عليــه و ســلم .ولــه قصيــدة أخــري تتنــاول
شــائل الرســول (ص).

الدر املنضد

قصيــدة أخــري للشــاعر نفســه تتنــاول شــائل
الرســول صــي ﷲ عليــه وســلم .يقــول فيهــا:
كامالت جسم املصطفي يف صفاته
وخلقته مل يجتمعن لسيد
فإن رسول ﷲ أزهر لونه
ببياض مشوب حمرة غري أشدد

قصيدة خري الربية يف حب الرسول صيل ﷲ عليه وسلم

نظمــه محــب الرســول صلعــم الشــاعر العــامل
الهنــدي العبــد ﷲ ســعيد بــن شــاه الحميــد املحــري
القــادري املليبــاري ا لــذي هــو يعيــش يف مقطعــة
ويزيجــم ترفانــدرم كــرال الهند.وهــو صــار شــاعرا منــذ
دراســته الشــهرية وقــي حياتــه الشــبابية يف الخليــج
أكرث من خمس و عسرشين سنة .و منذ إقامته هناك

ألفا عددا من األشعار العربية حتي نرشها يف الجرائد السيف املسلول يف وفاة الرسول

العربيــة حتــي قالــت العــرب “ أنــت مــاء عــذب يف بحــر
املحيــط الهنــدي املالــح “ .وهــذه القصيــدة هــي أعظــم
قصائــده التــي نــرت مــن ماالبــرم كــرال.
من قصيدته:
العلم ياقوت الرثي ترياقها
لكن خري العلم أغيل سوقها
فهت العلوم فأكملوا أوفاقها
صيل عليك مسلام موالكا
مايف الوري علم تناط به الهمم
إال بنطق منك خط له القلم
ماذاك إال أن نورك يف القدم
صيل عليك مسلام موالكا
ونــري يف هــذه القصيــدة يف كل مــن األبيــات خطــاب
للرســول صــي ﷲ عليــه وســلم وصلــوة وســام عليــه
ومســتقل مبعــن مفيــد .ومــن حيــث البالغــة والفصاحــة
و املعــاين فيهــا ظاهــر ملــن قرأهــا .وبحــره بحــر الرمــل.

قصائد أخري يف املديح النبوي:

أن هنــاك كثــرا مــن القصا ئــد يف فــن املد يــح
النبــوي شــعراء كــرال يشــتمل بعضهــا عــي مئــات مــن
األبيــات حينــا يقــل البعــض عــن هــذا القــدر يف عــدد
األبيــات .ومنهــا مــا تنــر ومــامل تنــر.

خالصة األخبار يف سرية خري املختار

صاحبــه عــي بــن فريــد الكشــنوري و لــه قصيــدة
أخــري “العقــد الثمــن يف محجــزة األمــن “ ســنة 1987
م.

قصيدة مناجاة

ألفهــا الشــاعر املليبــاري و العــامل املشــهور أبــو بكــر بــن
محــي الديــن التامرشــري ســنة 1977م.

هي قصيدة مشــهورة يف بالد كريال صاحبه كنمل بوكر
كتي مسلياريف  1397الهجرة.

قسم الثاين :املواليد

أمــا بالنســبة إيل األدب العــريب علينــا أن نعــرض إيل
املواليــد التــي ألفوهــا علــاء كــرال عــي املديــح النبوي
والتي ميتزج فيها أشعارا بديعة بقطع نرثية أنيقة .فأول
مــا ظهــر منهــا يف ســنة  1217هــو مولــد يف مناقــن
النبي صيل ﷲ عليه وسلم .صاحبه أضابنتكت أحمد
حاجي .و نورد هنا بعض املوالد و أصحابه املشــهورة
بعــد ســنة .1970

مظهر األتم

ألفــه عــامل مشــهور و صاحــب “ املواهــب الجليــة “
الذي ولد يف جنوب كريال املعروف بإســم تزوا محمد
كنــج مولــوي رحمــه ﷲ تعــايل .مظهــر األتــم هــو مولــد
النبــي صــي ﷲ عليــه و ســلم أي ممتــزج بــن ســبعة
أقطاع نرثية مع أكرث من عرشة أبيات جميلة يف كل من
القطعة .و ظهر يف هذا املولد نبوغه عيل الشعرية و
تجربتــه عــي اللغــة العربيــة أيضــا .وهــو بــدأ هــذا املولــد
بالحمد و البسملة كام بدأ املعارصون يف هذا الفن.
و هــو ميــدح فيــه النبــي صــي ﷲ عليــه و ســلم و يدعــو
بــه التقــرب إيل ﷲ تعــايل و إتبــاع ســنته (ص) .و مــن
أبيــات مولــده:
دع التكاسل يف إتباع سنته
فليس يسعد بالخريات كسالن
يا خادم الجسم كم تسعي لخدمته
أتطلب الربح مام فيه خرسان
تــدل هــذه األبيــات إيل مهارتــه الشــعرية ومــع هــذا نفهــم
أن مــادح الرســول (ص) زاهــدا بالدنيــا بزينتهــا و أقلهــا.
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عــي مناقــب أهــل البــدر ريض ﷲ عنهــم.

منقول من مدح الرسول صيل ﷲ عليه و سلم

ألفه العامل املشهوربني علامء كريال بقيمة كالمه وقدرة
قلمــه وشــهرة منصبــه مثــل “ املعلــم “ و “ الفــردوس “ و
“ ســني أفــكار “ الــذي ولــد يف شــال كــرال ســنة 1932
م أســتاذ ك.ت.مانــو مســليار رحمــه ﷲ رحمــة واســعة
و كان لــه قــدرة عاليــة عــي تنظيــم الشــعر خاصــة يف
اللغة العربية و املليبارية عامة.هذا املولد الذي ألفه
يف أخــر زمانــه نــري مهارتــه الشــعرية باســتعامل كلامتــه
و ألفاظــه يف مولــده الرشريــف .توفــاه ســنة  2009م.
ومن أبيات مولده:
سبحان من خلق األقوال مبتدعة
كل السامء بال أمد تري رفعا
شمس تضيئ كام قمر ينري بئا نور
كواكب يف أدام ملتمعا
واألرض مهدها مع كونها كرة
من كل جانبها مفتوحة وضعا

وهو يبدأ مولده بذكر األنبياء و املرسلني الذين جاءوا
قبــل محمــد صــي ﷲ عليــه وســلم .وهــو ميــدح فيــه
خاتــم الرســول صــي ﷲ عليــه وســلم بالنرثوالشــعر.

مواليد أخري يف املديح النبوي

نــري كثــرا مــن املواليــد يف صــورة الخطيــة فقــط .أكــر
منهــا مل تنــر ومل يحفــظ نــورد هنــا مــن بعــض املواليــد
املعروفــة.

منظومات يف قصة أهل البدر

ألفــه العــامل الصــويف أمــن كنــن محمــد مســليار

مولد يف مدح النبي صيل ﷲ عليه وسلم

و صاحــب هــذا املولــد هــو وضبــل محمــد بــاو
مســليا ر

مولد يف مدح النبي صيل ﷲ عليه وسلم

كتبــه مــادح الرســول صــي ﷲ عليــه وســلم أمانــت
حســن كــت مســليار

مولد يف مدح النبي صيل ﷲ عليه وسلم

ألفــه مــن مــات يف ســنة  1977م املعــروف بإســم
جرســول ســيد محمــد بخــاري

مولد النبي صيل ﷲ عليه وسلم

صاحبه هو كلنغلت محمد بابو مسليار

مولد يف معراج النبي صيل ﷲ عليه و سلم

هــذا هــو املولــد املشــهور الــذي ألفــه س.ك.عبــد
ﷲ مســليار ســنة  1984م.

مولد يف مدح النبي صيل ﷲ عليه وسلم

صاحب هذا املولد هو بدينغل كنج بوكر مسليار

الخامتة

و نتيجــة القــول أن املديــح النبــوي صــار غرضــا مســتقال
يف األدب العــريب .إن القصائــد و املواليــد بعــد ســنة
1970م عــي املديــح النبــوي مل يوجــد إال قليــا منهــا
بعــد نشــوئها .لعلــاء كــرال مســتحق لدراســة منفصلــة
مــن عنــد الباحثــن يف اللغــة العربيــة .و علــاء كــرال
و هــم مل يــزل يتعارفــون مــع الشــعراء و العلــاء األدب
العــرب منــذ القديــم حتــي األن .و علينــا أن نحفــظ هــذا
الــراث بتنظيمهــا أو تنشــيئها.

املصادر واملراجع
1 )1املدائح النبوية يف األدب العريب :د.زيك مبارك

مالبــرم ،كــرال ،الهنــد.

3 )3مجلــة النــور ،تصــدر مــن جامعــة النوريــة العربيــة ،فيضابــاد،

الفاروقــي

2 )2تاريخ األدب العريب :أحمد حسن زيات
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:ةنس دعب يوبنلا حيدملادملاااب : 1970ةنس دعب يوبنلا حيدملا

4 )4مبــدأ الشــعر العــريب يف كــرال وتطــوره :د.ويــران محيــي الديــن

5 )5املنــر ،تصــدر مــن جامعــة النوريــة العربيــة ،فيضابــاد ،مالبــرم،
كــرال ،الهنــد.

6 )6األريكليات :عبد الرحمن املسليار األريكيل

8 )8منقول من مدح الرسول :ك.ت .مانو مسليار

“9 )9ستي رسنيد جرتر ساكشيم” كتاب يف الغة املليبارية صدر
جمعية العلامء لعموم كريال.

1010مواقع اإلنرتنت

7 )7مظهر األتم :تزوا محمد كنج مولوي

الهوامش
1

 -األســتاذ املســاعد ،قســم العربيــة ،كليــة إقبــال ،فرنغمــي،

2

 -د.زيك مبــارك ،املدائــح النبويــة يف األدب العــريب ،املكتبــة

3

 -وألحمــد شــوقي معارضــات الشــعرية يف املديــح النبــوي

ترفا نــدرم ،كــرال

العرصيــة ،بــروت،ط،1،1935 :ص17:

مثــل :نهــج ا لــردة ،الهمز يــة النبو يــة ،ذكــري املولــد

4

 -محمد مهدي الجواهري شاعر عراقي معروف بشاعر العرب

األكــر ولقــب ب”شــاعر الجمهوريــة” .ولــه مجموعــة الشــعرية

“خواطــر الشــعر يف الحــب والوطــن واملديــح ““ .بــن الشــعور

5

والعاطفــة “ هــي ديوانــه املشــهور.

 -أحمــد محمــد خليفــة ،شــاعر مبــدع الــذي ولــد يف البحريــن.

ولــه مجمو عــات شــعرية مثــل :أغــاين البحر يــن ،العناقيــد
األربعــة .،ولــه دواويــن أخــري.
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دور اقت�صاديات التعليم يف رفع م�ستوى ر�أ�س املال الب�شري
وحتقيق امليزة التناف�سية ملنظمات الأعمال املعا�صرة
د .زرزار العيايش

أستاذ محارض قسم “أ” ،مدير مخرب البحث :اقتصاد ،مالية وإدارة األعامل ،كلية العلوم االقتصادية،
التجارية وعلوم التسيري ،جامعة  20أوت  - 1955سكيكدة ،الجزائر

أ  -مداحي محمد

أستاذ مساعد قسم “أ” ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري ،جامعة  20أوت  - 1955سكيكدة ،الجزائر

امللخص
يف ظــل هــذه التحــوالت التــي يشــهدها العــامل االقتصــادي ،وتداعيــات اقتصــاد املعرفــة أصبحــت املعــارف والعلوم
هــي املصــدر األهــم للميــزة التنافســية ،مــا أوجــب االهتــام البالــغ بعامــل رأس املــال البــري ،وذلــك للــدور املهــم
الــذي ميكــن أن يلعبــه رأس املــال البــري خاصــة يف عــر العوملــة باعتبــاره الرابــط بــن مســتوى املــوارد البرشيــة
واملســتوى املعــريف والعلمــي وهــو بذلــك يعكــس مــدى تقــدم نشــاطات البحــث والتطويــر ومســايرة التكنولوجيــات
والتقنيــات الحديثــة للتأقلــم مــع تغــرات املحيــط ،دون إهــال االســتعداد للتكنولوجيــات الحديثــة املقبلــة واملتوقعــة.
الكلامت الدالة :اقتصاديات التعليم ،رأس املال البرشي ،منظامت األعامل.

مقدمة

بالرغــم مــن التبايــن بــن الــدول يف األنظمــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية ،فــإن معظــم دول العــامل يف
مجــال بنــاء رأس املــال البــري تشــرك يف خاصتــن.
تتمثــل الخاصيــة األوىل يف اعتــاد معظــم الــدول يف
بدايــة األمــر عــى التعليــم كمحــرك أســايس يف بنــاء
رأس املــال البــري ملــا ميكــن أن يحدثــه التعليــم مــن
تحســن يف الدخــل ونوعيــة الحيــاة عنــد املتعلمــن،
مــا ينعكــس إيجابــا عــى مــؤرش التنميــة البرشيــة ،وهذا
مــا ســيتم بيانــه الحقــا .بينــا تتمثــل الخاصيــة الثانيــة
يف التقــاء معظــم الــدول حــول رضورة تحمــل القطــاع
العــام لجــزء كبــر مــن األعبــاء املاليــة ووضــع السياســات
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بلا لاملا سأر ىوتسم عفر يف ميلعتلا تايداصتقا رود

واالسرتاتيجيات وسن القوانني والترشيعات التي ميكن
أن تؤثر ايجابيا عىل عملية البناء ،وعدم الركون الكامل
إىل القطاع الخاص للقيام بهذه املهمة عىل الرغم من
التوجه الحايل يف معظم دول العامل نحو الخصخصة
وزيــادة دور القطــاع الخــاص يف تقديــم العديــد مــن
الخدمــات التــي كانــت مهمــة تقدميهــا مقتــرة عــى
القطــاع العــام.
ويلعــب رأس املــال البــري دورا هامــا يف خدمــة
التنميــة االقتصاد يــة واالجتامعيــة يف جميــع بلــدان
العــامل بــا اســتثناء ،وتســتخدم بعــض الــدول الــرأس
مــال البــري ملواجهــة النقــص يف الــروات الطبيعيــة
والبرشيــة التــي ميكــن أن تعــاين منــه هــذه الــدول ،وقــد

زاد االهتــام العاملــي بــرأس املــال البــري يف أعقــاب
التوجه الدويل نحو العوملة الذي يتطلب تراكام كميا
ونوعيا يف رأس املال البرشي بحيث يكون قادرا عىل
إحــداث نقلــة كبــرة يف هيــاكل اإلنتــاج والتوزيــع عــى
مســتوى االقتصــاد العاملــي ،هــذا األمــر دفــع معظــم
دول العامل لتخصيص مبالغ مالية طائلة إلعادة هيكلة
التعليــم وتطويــر برامجــه بهــدف تحســن خصائــص رأس
املــال البــري وجعلهــا أكــر مالءمــة وانســجاما مــع
متطلبــات التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة.
وعــى إثــر ذ لــك فإننــا نهــدف مــن خــال هــذه
الورقــة البحثيــة عــى التعريــف بــرأس املــال البــري
هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى نحــاول إظهــار العالقــة
مــا بــن مفهــوم رأس املــال البــري ودور اقتصاديــات
التعليــم يف بنــاء رأس املــال البــري ،مــن حــال هــذه
الورقــة البحثيــة دراســة اإلشــكالية التاليــة :كيــف ميكــن
القتصاديــات التعليــم أن تســاهم يف بنــاء رأس املــال
البرشي الذي يساهم بدروه يف تعزيز امليزة التنافسية
ملنظــات األعــال املعــارصة؟
وتكمــن أهميــة الدراســة يف محاولتهــا اإلجابــة عــى
اإلشكالية املطروحة ،التي جاءت لتسلط الضوء عىل
مفهــوم رأس املــال البــري ،وإشــكالية رضورة بنــاء
رأس املــال البــري متعلــم يضمــن اســتمرارية تنافســية
منظــات األعــال املعــارصة ،وملعالجــة املوضــع
ســوف نتطــرق إىل العنــارص التاليــة:
املحــور األول :التأصيــل النظــري ملفهــوم رأس
املــال البــري.
املحــور الثــاين :اقتصاديــات التعليــم ودورهــا بنــاء
رأس املــال البــري.
املحــور الثالــث :التعليــم ورأس املــال البــري
ودورهام يف تعزيز امليزة التنافسية ملنظامت األعامل.

املحور األول :التأصيل النظري
ملفهوم رأس املال البرشي

أوال :مفهــوم رأس املــال البــري :إن مفهــوم الرأســال
البــري يشــر إىل النظر يــة التــي وضعهــا (Gary
 )Beckerيف منتصف الستينات من القرن املايض،
فالرأ ســال البــري يشــر إىل مجمــوع املعــارف
واملهــارات والخــرات ،وكل القــدرات التــي متكــن مــن
زيــادة إنتاجيــة العمــل لــدى فــرد أو جامعــة عمــل معينــة.
لقــد شــاع اســتخدام مفهــوم رأس املــال الفكــري
(أو املعــريف) (( )Intellectual Capital (ICيف
التســعينات مــن القــرن ا ملــايض وأصبــح ينظــر إليــه
باعتبــاره ممثـاً حقيقيـاً لقــدرة املنظمــة عــى املنافســة
وتحقيــق النجــاح بعــد أن كانــت املصــادر الطبيعيــة
متثــل الــروة الحقيقيــة للــركات قبــل هــذا التاريــخ
( )1994:5,Stiwart
ولقــد تطــور ا ســتخدام هــذا املفهــوم ليمثــل
القــدرة العقليــة التــي متتلكهــا الــركات والتــي ال ميكــن
تقليدها بســهولة من قبل املنظامت املنافســة ،ويرى
الباحــث  Spinderأن رأس املــال الفكــري يتمثــل
بامتالك املنظمة نخبة متميزة من العاملني عىل كافة
املســتويات وهــذه النخبــة لهــا القــدرة عــى التعامــل
املــرن يف ظــل نظــام إنتاجــي متطــور ولهــا القــدرة عــى
إعــادة تركيــب وتشــكيل هــذا النظــام اإلنتاجــي بطــرق
)
متميــزة (1996:64,Quinn
إضافــة إىل مــا تقــدم أعــاه فإنــه ميكــن أن نســتعني
بوجهة نظر الباحث  Aprilالذي وضع حدودا ً فاصلة
بــن املــوارد املاديــة واملــوارد املعرفيــة (الفكرية) ،فقد
أشــار إىل أن املــوارد املاديــة تشــمل كل تلــك املــوارد
التي تظهر يف ميزانية املنشأة منها عىل سبيل املثال
العقــارات والتجهيــزات واملكائــن والربمجيــات وغريهــا،
يف حــن أن املــوارد املعرفيــة متثــل يف ثقافــة املنظمــة
واملعرفــة التكنولوجيــة والعالمــات التجاريــة وبــراءات
جملة كرياال
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االخــراع (للعمليــات والتصاميــم) واملعــارف العمليــة
التي يتقاسمها العاملون يف املنظمة ،وكذلك التعليم
املرتاكــم والخــرة )2002:448,April( .وبتأمــل الــرأي
الســابق فإننــا نــرى أن تكويــن رأس املــال الفكــري يف
املنظمــة هــو ناتــج عمليــات متتابعــة ومعقــدة تحتــاج
إىل اســتثامرات وفــرات زمنيــة طويلــة لتكوينهــا ،فــإذا
كانت بعض املهارات الفكرية ميكن استقطابها بشكل
مبارش من سوق العمل أو البيئة الخارجية فإن املنظمة
تحتــاج أيض ـاً أن تجعــل مــن هــذه املعــارف مدخــات
تجــري عليهــا عمليــات التحويــل املناســبة لــي تصبــح
معــارف فرديــة ومنظميــة تســتند عليهــا املنظمــة يف
خلــق الرتاكــم املعــريف كقــدرات أساســية ذات أهميــة
كبــرة لتكويــن الجانــب املهــم مــن رأس املــال وهــو رأس
املــال غــر امللمــوس والتــي ميكــن توضيحهــا مــن خــال
الشــكل التــايل:
<>TABLE
ولكــون رأس املــال الفكــري ميثــل ميــزة تنافســية
حرجــة للمنظــات الحديثــة ودعامــة أساســية لبقائهــا
وازدهارهــا وتطورهــا فــإن األمــر يتطلــب مــن إدارة املــوارد
البرشية أو من لجان متخصصة يف هذه اإلدارة متابعة
الكــوادر املعرفيــة والنــادرة لغــرض جذبهــا واســتقطابها
كمهــارات وخــرات متقدمــة تســتفيد منهــا املنظمــة
بشــكل كبــر ،كــا أن األمــر ال يتوقــف عنــد هــذا الحــد
بــل عــى إدارة املــوارد البرشيــة أن تكــون قــادرة عــى
زيــادة رصيدهــا املعــريف مــن خــال هــذا االســتقطاب
الجديــد ومبــا يســاهم بتطويــر وإنعــاش عمليــات االبتــكار
واإلبــداع باســتمرار يف مجاميــع عمــل تتبــع أســاليب
إبداعيــة لعصــف األفــكار وتوليدهــا ونقلهــا متجســدة
مبنتجات متطورة تحايك رغبات الزبائن وحاجاتهم يف
ســوق شــديدة املنافســة ،كذلــك فــإن املحافظــة عــى
القوة املعرفية للمنشأة والحرص عىل دمجها بالنسيج
الثقــايف للمنظمــة ميثــل قــدرات تنافســية ال يســتهان
بهــا يف الســوق العامليــة ومتطلباتهــا ،ومــن املعلــوم أن
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هــذا ليــس بالعمــل الســهل عــى إدارة املــوارد البرشيــة
يف املنظمــة وإن حرصــت عليــه وذلــك للخصائــص
الفريــدة للمعرفــة ورأس املــال املعــريف التــي متيــزه عــن
غــره مــن األصــول أو املــوارد يف املنشــأة ،ولعــل أهــم
هــذه الخصائــص:
•رأس مال غري ملموس.
•من الصعوبة مبكان قياسه بدقة.
•رسيع الزوال والفقدان.
•يتزايد باالستعامل.
•ميكن االستفادة منه يف مراحل وعمليات مختلفة
يف نفس الوقت.
•له تأثري كبري عىل املنظمة.
•يتجسد يف أشخاص لديهم االستعداد لحمله.
و مــع كل مــا يوا جــه املنظمــة مــن إ شــكاالت
وصعوبــات جمــة لغــرض تشــكيل رأس مــال معــريف
تســتند عليــه قدرتهــا التنافســية فــإن املنظــات الرائــدة
حاولت التغلب عىل هذه الصعوبات بطرق وأساليب
متعددة يأيت يف مقدمتها اعتبار رأس املال املعريف
موضوع ـاً حرج ـاً وإســراتيجياً يســتحوذ عــى اهتــام
خــاص مــن قبــل اإلدارة العليــا يف املنظمــة ،وطــورت
بعــض املنظــات مقاييــس خا صــة لقيــاس كفــاءة
االســتثامر يف رأس املــال الفكــري باعتبــاره اســتثامر ذو
مــردود بعيــد األمــد وذو تأثــر شــمويل.
ونظريــة الرأســال البرشيــة تقــوم عــى تنميــة فرضيــة
ًم َؤ َداهــا أن الفــرد يقــوم باالســتثامر يف هــذا الرأســال
وتراكمــه مــن أجــل الحصــول عــى إيــرادات يف شــكل
أجــور إضافيــة ،وتراكــم هــذا الرأســال يتــم مــن خــال
عمليات التكوين األسايس ،والتكـوين املستمر ،وأيضا
مــن خــال الرتبيــة األرسيــة ،أو املهــارات املكتســبة أثنــاء
العمــل ،أو مجمــوع الســرورات التــي متكــن مــن تنميــة
الكفــاءات لــدى األفــراد العاملــن.
أما الرأسامل الفكري يتكون من الرأسامل البرشي
(مهــارات األفــراد العاملــن) والرأ ســال الهيــكيل

(التنظيــم وامللكيــة الفكريــة) ،فالرأســال الفكــري أو
مــا يطلــق عليــه باألصــول الذكيــة التــي ميكــن تعريفهــا
بأنهــا “اإلجــايل املجتمــع مــن املعرفــة ،املهــارات
والقــدرات التــي ميكــن أن متتلكهــا املنظــات وتوجههــا
نحو اإلنتاج ،البناء...الخ) (،)A.Shasda&Ch.Cobra
كام يعرفها توماس ستيوارت“ :هـي املواد واملمتلكات
الذك ــية ،واملعرفــة واملعلومــات والخــرات التــي ميكــن
أن تســتخدم لخلــق الــروة”...
وقــد بــدأ االهتــام بهــذا النــوع مــن األصــول منــذ
التســعينيات من القرن املايض ،حيث أشــار الكثريين
مــن الباحثــن إىل أن األصــول الرئيســية للعديــد مــن
املؤسســات يف ميــدان إنتــاج التكنولوجيــا العاليــة ال
تتمثــل يف األصــول املاديــة فقــط ،ولكــن يف مهــارات
أفرادهــا ويف الرتاكــم الفكــري واملعــريف الــذي متتلكــه
هــذه املنظــات (الهــادي)205 :2004 ،
إ ّن مخــزون الرأســال البــري الناتــج عــن العمليــة
الرســمية للتعليــم هــو بطبيعتــه متناغــم جــدا ً ،وال ميكــن
أن تؤ ّمــن املــؤرشات املســتخدمة إالّ تقييــات جزئيــة،
وقــد ُط ـ ّورت ثــاث مقاربــات لتقديــر مخــزون الرأســال
البرشي ،األوىل مرتكزة عىل مستوى تدريب السكان،
والثانيــة تقــوم عــى قيــاس مهــارات الراشــدين مبــارشة،
والثالثة ترتكز عىل تحديد الفروقات التي متيّز عائدات
الراشــدين والتــي تبــدو مرتبطــة بخصائــص فرديــة خاصة،
وعــى تقديــر القيمــة التجاريــة لهــذه الخصائــص ومــن
ث ـ ّم عــى تحديــد القيمــة اإلجامليــة ملخــزون الرأســال
البــري:
 .1مســتوى تدريــب الســكان :تتوافــق مســتويات
التدريــب مــع التصنيــف الــدويل لنــوع التعليــم املحـ ّدد
الذي يخدم كمرجعية ألعامل منظمة التعاون والتنمية
االقتصاد يــة وإدارة اإلحصــاء يف االتحــاد األورويب
واليونســكو.
 .2القيــاس املبــارش ملهــارات الراشــدين :ال تتوافــق
مســتويات التدريــب مــع مجموعــة املهــارات ذاتهــا

يف كل الــدول؛ فهــي ال تأخــذ بعــن االعتبــار املهــارات
املكتســبة خــارج اإلط ــار الرســمي للتعليــم ،وال تدهــور
املهــارات ا لــذي ينتــج عــن غيــاب املامرســة .هــذا
املــؤرش ينظــر يف مســتويات االختالفــات بــن الــدول
ـن.
بالنســبة إىل مســتوى تدريــب معـ ّ
 .3قيــاس القيمــة التجارية للرأســال البــري :وفقاً
لبعــض الفرضيــات ،إنــه ملــن املمكــن تقييــم الرأســال
البرشي باحتساب عائدات الرواتب اإلضافية املرتبطة
بخصائــص مســتوى ثقافــة األفــراد ،إ ّن نســبة عائــدات
أجور عامل بلغ مستوى تعليم عا ٍل وعامل ذي مستوى
تعليم أدىن ،تؤ ّمن قياساً للرأسامل البرشي لألول ،من
خــال موازنــة األقســام املختلفــة للفئــة العاملــة بهــذا
املعـ ّدل عنــد مســتويات تعليــم مختلفــة ،نحصــل عــى
مــؤرش لقيمــة املخــزون املتوســطي للرأســال البــري.
فلهــذا املــؤرش ميــزة أن يكــون قابـاً للمقارنــة بقياســات
مع ّدالت عائدات الرأسامل املادي ،إالّ أنه يرتكز عىل
فرضيتــن قويتــن:
•عا ئــدات األجــور هــي مــؤرش ج ّيــد لإلنتاجيــة
الهامشــية للعمــل.
•مــن املمكــن إجــراء اســتبدال كامــل بــن أفــراد
مختلفــن لديهــم مع ـ ّد ل رأ ســال بــري
منخفــض .تتوافــر التقييــات مــن هــذا النــوع
للواليــات املتحــدة والســويد ولكنهــا ليســت
أعــا الً منتظمــة.
ثانيــا :الفــرق بــن رأس املــال البــري ورأس املال

العينــي :شــهدت العقــود الثالثــة املاضيــة اهتاممــا
متزايــدا مــن قبــل املــدارس الفكريــة االقتصاديــة حــول
طبيعــة العالقــة بــن رأس املــال البــري ورأس املــال
العيني ودور كل منهام يف تحقيق التنمية االقتصادية،
ويلتقي رأس املال البرشي مع رأس املال العيني يف
دوال اإلنتــاج كمتغرييــن مســتقلني يؤثــر كل منهــا عــى
إنتــاج غــره مــن الســلع والخدمــات بطريقــة تختلــف عــن
اآلخــر ،وأن طبيعــة العالقــة بينهــا تختلــف مــن ناحيــة
جملة كرياال
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كونهــا تبادليــة أو تكامليــة تبعــا لعوامــل عديــدة تعتمــد
عــى النمــط التكنولوجــي ومســتوى التعليــم والتدريــب
ومرحلــة اإلنتــاج وغريهــا ،ويختلــف رأس املــال البــري
عــن رأس املــال العينــي يف أن رأس املــال البــري
ال ميكــن قياســه ماديــا كــا هــو الحــال يف رأس املــال
العينــي الــذي ميكــن تحديــد وحداتــه ،وللتغلــب عــى
هــذا األمــر يلجــأ االقتصاديــون يف كثــر مــن األحــوال إىل
محاولــة قيــاس رأس املــال البــري مــن خــال املبالــغ
التــي يتــم إنفاقهــا بهــدف زيــادة اإلنتاجيــة.
يطلــق مصطلــح رأس املــال البــري عــى املخــزون
مــن املعرفــة واملهــارة ،والخــرة ،والقــدرة عــى االخــراع،
وميكن اكتسابه يف جميع مراحل الحياة التي متتد من
ســنني الطفولــة املبكــرة وحتــى الشــيخوخة ،وتختلــف
مقدرة اإلنسان عىل اكتساب املعرفة من مرحلة ألخرى
مــن ســنني عمــره ،وتتأثــر بالوضــع الصحــي والنفــي
والبيئــة التــي يعيــش فيهــا ،أمــا الطــرق التــي يكتســب
فيها رأس املال البرشي فهي متعددة ومتنوعة وتتغري
عــر الزمــن .إذ ميكــن اكتســاب رأس املــال البــري مــن
خــال التعليــم الرســمي أو غــر الرســمي ،أو مــن خــال
برامــج التدريــب والتأهيــل أثنــاء العمــل أو خــارج العمل،
أومن خالل االعتامد عىل وسائل اإلعالم ،أو من خالل
ا ســتخدام شــبكات االنرتنــت واملعلومــات ،أو مــن
خــال مراكــز البحــث والتطويــر ،أو مــن خــال املطالعــة
الخاصــة ،ويتشــابه رأس املــال البــري مــع رأس املــال
العينــي مــن ناحيــة الزيــادة أو النقــص عــر الزمــن ،أي أن
املخــزون مــن املعرفــة قــد يشــهد منــوا موجبــا أو ســالبا،
كــا أنــه يتشــابه مــع رأس املــال العينــي يف حاجتــه إىل
الصيانــة)Griffin,1992:6( .
عــى الرغــم مــن االختــاف بــن االقتصاديــن حــول
الجوانب التي يجب تضمينها يف رأس املال البرشي
بنــاء عــى معيــار اإلنتاجيــة ،فــإن هنــاك إجامعــا بــن
االقتصاديــن حــول رضورة تضمــن رأس املــال البــري
لــكل مــا ينفــق عــى ا ملــدارس والجامعــات ومرا كــز
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البحــث واملستشــفيات والعيــادات .وهــذا التعريــف
هــو األكــر شــيوعا مــن بــن التعريفــات املختلفــة ،التــي
تختلــف يف معظــم األحيــان حــول البنــود التــي يجــب
تضمينهــا يف رأس املــال البــري عــى الرغــم مــا لهــا
مــن آثــار ايجابيــة عــى اإلنتاجيــة كاإلنفــاق عــى الرياضــة
مثــا .إن مجــيء التعليــم عــى رأس قامئــة العوامــل
املحــددة لــرأس املــال البــري ،ال ينفــي وجــود عوامــل
أخــرى غريهــا ،ولكــن ليؤكــد أهميــة الــدور املميــز الــذي
ميكــن أن يلعبــه يف التأثــر عــى نوعيــة رأس املــال
البــري يف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
املســتدامة (.)Sustainable,2005
ويقصــد بالتنميــة االقتصاد يــة واالجتامعيــة
املســتدامة التغــر االيجــايب واملســتمر يف مســتوى
الرفــاه االقتصــادي للمجتمــع الحــايل والــذي ال يكــون
بــأي حــال مــن األحــوال عــى حســاب الرفــاه االقتصــادي
واالجتامعــي لألجيــال القادمــة .إذ يف كثــر مــن األحيــان
يكــون لبعــض السياســات أو اإلجــراءات التــي تتخذهــا
الحكومــة آثــارا ايجابيــة يف األجــل القصــر والتــي
رسعــان مــا تتــايش يف األجــل الطويــل ،مــا ينفــي
عنهــا صفــة الدميومــة .إن االســتثامر يف رأس املــال
العينــي يعتــر عنــرا رضوريــا ولكنــه غــر كاف لتحقيــق
التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة .إن التنمية
البرشيــة املســتدامة هــي الضامنــة الوحيــدة لتحقيــق
التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة .إن النجاح
الــذي حققتــه معظــم الــدول الصناعيــة رغــم االختــاف
والتفــاوت الكبرييــن يف قواعــد املصــادر االقتصاديــة
التــي متلكهــا والسياســات واألنظمــة االقتصاديــة التــي
تنتهجها يصعب تفسريه يف ضوء أي نظرية أخرى غري
نظريــة التنميــة البرشيــة املســتدامة .وباملقابــل وبنفــس
املنطــق ميكــن تفســر فشــل معظــم الــدول الناميــة يف
الوصــول إىل التنميــة املســتدامة نتيجــة للرتكيــز عــى
بنــاء رأس املــال العينــي الــذي كان يــأيت يف معظــم
األحيــان عــى حســاب رأس املــال البــري.

يف الو قــت الحــايل أصبحــت نظر يــة التنميــة
البرشيــة تتطلــع إىل اإلنفــاق عــى تلبيــة االحتياجــات
اإلنســانية مــن منظــور اســتثامري وليــس اســتهاليك كــا
كان يف الســابق .جــاء هــذا االعتقــاد بعــد ثبــوت فشــل
االعتقــاد القديــم الــذي كان يــرى يف اإلنفــاق عــى
تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية عقبــة تهــدد عمليــة التنميــة
االقتصاديــة ألن زيــادة االســتهالك الحــايل ســوف تؤثــر
ســلبا عــى االدخــار واالســتثامر يف املســتقبل مــا
ينتــج عنــه تراجــع يف الدخــل واالســتهالك ،إن التوجــه
الجديــد يف اعتبــار اإلنفــاق عــى تلبيــة االحتياجــات
اإلنســانية إنفاقا اســتثامريا ينبع من حقيقة ما ميكن أن
يســببه هــذا اإلنفــاق مــن زيــادة يف القيمــة االقتصاديــة
املضافــة وتحســن يف البيئيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
عــى مســتوى األمــة والفــرد (.)Aakre, 2002
ثالثــا :أهميــة رأس املال البــرى العلميــة والعملية:

أدى االلتفــات إىل األهميــة البالغــة ملفهــوم “رأس
املــال البــرى” وتراكمــه يف نهضــة املجتمــع وتقدمــه
إىل إعطــاء أولويــة متقدمــة للتنميــة البرشيــة ،كــا وكيفـاً
وعمقاً(حامد )9 :1998 ،وىف ظل التقدم التكنولوجي
الــذي يقلــل مــن قيمــة الوظائــف التــي ال تحتــاج إىل
مهارات عالية ،ويخلق يف مقابل ذلك وظائف جديدة
ترتكز عىل املعرفة ،وتعمل عىل تغيري األهمية النسبية
لعوامل اإلنتاج يتطلب ذلك تنمية رأس املال البرشى
مــن حيــث الكــم والكيــف(.)2001:19,United N
لذا فهناك اتفاق عىل أن التحديات التي يحملها
العرص الجديد لن يتصدى لها إال رأس مال برشى دائم
الرتقــي ،ودائــم النمــو ،ســواء أعــى املســتوى الفــردي
أم عــى صعيــد املجتمعــات حتــى ميكــن للجميــع
املشــاركة يف العــامل الجديــد مــن موقــع االقتــدار ،وىف
ظــل ســياق تنافــي بالــغ الحــدة.
وهنــاك اتفــاق عــى أن االرتقــاء بالــروة البرشيــة لــن
يحققــه إال تعليــم تتوافــر فيــه رشوط الجــودة الكليــة يف
كافــة مراحلــه ومســتوياته ،وذلــك مــن خــال اســتحداث

املنظومــة التــي توفــر لــه ذ لــك يف جميــع مراحلــه،
ابتــداء مــن مرحلــة مــا قبــل املدرســة وحتــى التعليــم
الجامعــي والعــايل ،ويبقــى للتعليــم الجامعــي والعــايل
خصوصيتــه ،إذ يلعــب دورا ً أساســياً يف حيــاة األمــم
مــن خــال تلبيــة احتياجاتهــا مــن القــوى البرشيــة التــي
تصنع حارضها ،وترىس قواعد مســتقبل التنمية فيها،
وفيــه تتبلــور القيــادة العلميــة والعمليــة للمجتمــع ،وهــو
املســئول عــن الحفــاظ عــى الــراث الثقــايف وتنميتــه
وتطو يــره ،ولــن يتحقــق ذ لــك إال باالرتقــاء مبســتوى
خريجــي هــذا التعليــم.
ويشــر تقر يــر التنميــة اإلنســانية العربيــة إىل أن
التحــدي األهــم يف مجــال التعليــم يكمــن يف مشــكلة
تــردى نوعيــة التعليــم املتــاح ،بحيــث يفقــد التعليــم
هدفــه التنمــوي واإلنســاين مــن أجــل تحســن نوعيــة
الحيــاة وتنميــة قــدرات اإلنســان الخالقــة (رأس املــال
البرشى)(تقريــر التنميــة االنســانية)52 :2003 ،
يفــرض أتبــاع النظر يــة التقليد يــة ،أن التطــور
التكنولوجــي هــو عنــر خارجــي يف معادلــة النمــو ال
ميكــن التحكــم بــه ،بينــا وجــد أتبــاع النظريــات الحديثــة
للنمــو (رومــر ،لــوكاس)..؛ أن هــذا التطــور هــو عنــر
داخــي يرتبــط بالــروة املعرفيــة التــي ميلكهــا املجتمــع،
وبوسع هذا األخري تحويله إىل تقدم اقتصادي فيام لو
توفــرت لــه بيئــة تنظيميــة وترشيعيــة ومؤسســاتية مالمئــة
(عبــد الحليــم)2007 ،
وميثــل رأس املــال البــرى املعــارف واملهــارات
والقــدرات التــي تجعــل العنــر البــرى قــادرا ً عــى
أداء واجباته ومسئولياته الوظيفية بكل فاعلية واقتدار.
وتتعلق تنمية رأس املال باستقطاب ومساندة العنرص
البــرى واالســتثامر فيــه وذلــك باســتخدام عديــد مــن
الوســائل التــي تتضمــن التعليــم والتدريــب وإعطــاء
النصح واإلرشاد والتدريب امليداين واإلرشاف املبارش
والتدريــب عــى رأس العمــل والتطويــر التنظيمــي إدارة
املــوارد البرشية(عبــد الحليــم)2007 ،
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يوليو ٢٠١6

113

كــا يفهــم مــن رأس ا ملــال البــرى عــادة أنــه:
“اإلنتــاج اإلضــايف الزائــد عــن إنتــاج العمــل غــر املهــاري
لألفــراد ذوى املهــارات واملؤهــات” .نجــد متييــزا بــن
رأس املال البرشى املحدود “القيمة وحدها ملوظف
واحــد “وبــن رأس املــال البــرى العــام” للقيمــة يف
مــدى واســع مــن املهــن” ()Martin, 2002
والتنميــة البرشيــة مفهــوم لــه بعــدان أساســيان:
أولهام يهتم مبستوى حالة النمو اإلنساين يف مختلف
مراحل الحياة ،ومنو لقدرات اإلنسان ،طاقاته البدنية،
العقليــة ،النفســية ،االجتامعيــة ،املهاريــة والروحيــة.
والبعد الثاين للمفهوم يتمثل يف كون التنمية البرشية
عمليــة تتصــل باســتثامر املــوارد واملدخــات واألنشــطة
االقتصادية التي تولد الرثوة واإلنتاج الالزم لتنمية تلك
القــدرات البرشيــة.
ويتواصــل التفاعــل املســتمر بــن اإلنســان الهــدف
يف مفهــوم التنميــة البرشيــة مــن خــال الفعــل اإلنســاين
ذا تــه ،إســهاماته واالنتفــاع بــه يف توظيــف ا ملــوارد
واملدخــات باملهــارة املطلوبــة والكفايــة العاليــة ،يف
توليــد النمــو االقتصــادي املطــرد.
ومن هنا تتضح مقولة أن التنمية البرشية لإلنسان
وباإلنسان ،لإلنسان لذاته املطلقة ،وىف ذاته بطاقاتها
املركبــة ،وبذاتــه الفاعلــة ،ومبعارفــه املتجــددة ،وبيــده
املاهــرة ،وبعقلــه املبــدع ،وبقيمــه يف الجــد واملثابــرة
واإلتقــان ،وذ لــك هــو مفهــوم التنميــة البرش يــة يف
مضامينــه وأبعــاده املعيارية(حامــد)53 :2007 ،
لــذا ينبغــي إيجــاد مــؤرشات جديــدة لتحليــل كيفيــة
قيــام األفــراد باكتســاب وا ســتخدام وفقــد املعرفــة
واملهــارات والكفــاءات عــر الحيــاة .ومــن املفاهيــم
وثيقــة الصلــة بــرأس املــال البــرى مفهــوم رأس املــال
االجتامعــي الــذي يشــر إىل :قــدرة األفــراد عــى العمــل
معا وعىل الخلق والبناء والرشاكة ،ويكون مصدرا قيام
للقدرة التنظيمية والتعلم ،كام أن قياس أثر رأس املال
االجتامعــي عــى األداء االقتصــادي واالجتامعــي يعــد
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تحديــا كبــرا ،أكــر حتــى مــن رأس املــال البــرى ذاتــه.
ويعــرف “آدم ســميث”  Adam Smithأربعــة أنــواع
مــن رأس املــال هــي:
•اآلالت واألدوات املفيدة للتجارة.
•املبــاين التــي تعتــر وســيلة للحصــول عــى
العائــد أو املــردود.
•تحسني األرض.
•رأس املال البرشى.
وعــى هــذا فــإن رأس ا ملــال البــرى والقــوة
اإلنتاجيــة للعمــل يعتمــدان عــى تقســيم العمــل –
فالتحســن األمثــل يف القــوة اإلنتاجيــة والجانــب األعظــم
مــن املهــارة املتوفــرة لــدى العامــل يكــون لهــا تأثريهــا
الواضــح عــى تقســيم العمــل .فالعالقــة معقــدة بــن
تقســيم العمــل ورأس املــال البــرى .وينظــر “ســميث”
لــرأس املــال البــرى عــى أنــه املهــارات والقــدرات
(البدنيــة والعقليــة والنفســية,الخ) واألحــكام.
ويعــد “بيجــون”  Arther Cecil Pigeonأول مــن
تحدث عن مصطلح رأس املال البرشى يف مداخلته:
“إن هنــاك ا ســتثامرا يف رأس ا ملــال البــرى كــا
أن هنــاك اســتثامرا ً يف رأس املــال املــادي ”.وعــى
هــذا بــدأ النظــر لالســتهالك مــن منظــور مختلــف،
فقــد صــار االســتهالك مبثابــة اســتثامر يف رأس املــال
البــرى ،فالطفــل الــذي ال ينفــق عليــه بشــكل جيــد
(ا ســتهالك) ال نتوقــع أو ننتظــر منــه مــردود ا ً كبــرا ً
(فاالســتهالك الشــخيص ا ســتثامر يف رأس ا ملــال
البــرى) ( )Encyclopedia, 2007
و يــرى “بيكــر”  Beckerيف كتا بــه “رأس ا ملــال
البــرى” الــذي تــم نــره عــام  1964أن رأس املــال
البرشى مامثل “للوسائل املادية إلنتاج” مثل املصانع
واآلالت ويســتطيع الفــرد االســتثامر يف رأس املــال
البــرى ( مــن خــال التعليــم والتدر يــب والرعا يــة
الطبيــة).
وتعتمــد املخرجــات بشــكل جــزيئ عــى نســبة

العائــد مــن رأس املــال البــرى املتوفــر .وعــى هــذا
فــإن رأس املــال البــرى هــو مبثابــة وســيلة لإلنتــاج
تتمخــض عنهــا مخرجــات إضافيــة عنــد زيــادة االســتثامر
فيهــا ،ويتميــز رأس املــال البــرى باالســتقرارية وليــس
بالتحــول مثــل األرض والعمــل ورأس املــال املــادي.
وتتشــابه فكــرة “رأس املــال البــرى” بشــكل أو
بآخــر مــع مفهــوم كارل ماركــس لقــوة العمــل فبالنســبة
إليــه ،يكــون إلزامــا عــى العــال يف ظــل “الرأســالية “
أن يبيعوا قوة عملهم حتى يحصلوا عىل األجر ،ويشري
ماركــس إىل أن النظريــات تســاوى بــن:
•أن العامــل البــد أن يعمــل بجــد ويســتنفذ طاقتــه
البدنيــة والذهنيــة حتــى يكتســب قوتــه ،فامركــس
مييــز بشــدة بــن قــدرة الفــرد عــى العمــل (قــوة
العمــل) ونشــأة الفــرد يف العمــل.
•أن العامــل الحــر ال يســتطيع بيــع رأس مالــه البــرى
حتــى يتلقــى عائــدا ً ماليــا ،فهــو ال يبيــع مهارتــه بــل
إنــه يتعا قــد عــى إ فــادة جهــة العمــل مــن هــذه
املهــارات ،فحتــى العبــد الــذي ميكــن بيــع رأس
ماله البرشى ال يكتسب قوته بنفسه ,بل إن مالكه
(ســيده) هــو الــذي يتحصــل عــى هــذا الدخــل،
وتحــت مظلــة الرأســالية ،البــد لــي يحصــل الفــرد
عــى الدخــل أن يوافــق عــى رشوط العمــل (مبــا
يف ذلــك طاعــة القواعــد والقوانــن والتوجيهــات
التي يفرضها من يقوم بتوظيفه) (Encyclopedia,
)2007
رابعــا :االســتثامر يف رأس املــال البــري :كان
االعتقاد السائد إىل وقت قريب أن الرثوات تتكون من
األصول امللموسة مثل األرايض واملباين أو املعدات
فقط ومل يفكر أحد يف مدى تأثري العنرص البرشي عىل
تكويــن تلــك الــروات .ولكــن بدخــول عــر التكنولوجيــا
واملعرفــة أصبــح العنــر البــري هــو املؤثــر الحقيقــي
يف نجــاح املنظــات ،وتغــرت املفاهيــم االقتصاديــة
التقليدية وبدأت يف الظهور مفاهيم اقتصادية جديدة

تعتمــد عــى املعرفــة ،وأن االهتــام بالعنــر البــري
يؤدي مع األصول الرأساملية باملنظمة إىل زيادة قيمة
الناتــج النهــايئ ،وأصبــح واضحــا أنــه كــا أن رأس املــال
يــزداد عــن طريــق االســتثامر ،فــإن املــوارد البرشيــة تــزداد
عن طريق االستثامر اإلنساين (عبد ﷲ)231 :1987 ،
ورأس املــال البــري هــو مفهــوم اقتصــادي وضــع
من طرف ثيودور شلتز ثم ضبط من طرف «جاري بيكر»
يهــدف إىل تفســر النتائــج االقتصاديــة لرتاكــم املعــارف
والكفاءات من طرف فرد أو منظمة (عقيل)157 :1998 ،
ورغــم االهتــام البالــغ بتأثــر العنــر البــري عــى
إحــراز النتائــج إال أنــه مل يقابلــه اهتــام مامثــل بكيفيــة
قيــاس هــذا التأ ثــر ،وذ لــك لصعو بــة قابليــة ذ لــك
العنــر للتقييــم والتطويــع و اإلدارة باملقارنــة بباقــي
العنارص لذلك كان يتم تقييم قوة العمل بكمية اإلنتاج
دون االهتــام بكيفيــة األداء أو مــدى إشــباع العمــل
الحتياجــات األفــراد كبــر.
وقد ظهرت مؤخرا الكثري من الدراسات و األبحاث
الجادة حول كيفية قياس القيمة املضافة لرأس املال
البــري ،وبنــاء عليــه تــم التوصــل إىل مجموعــة مــن
القياســات الكميــة التــي بــدأ تطبيقهــا منــذ التســعينات
وزاد مــن أهميــة تلــك القياســات النقــص الواضــح يف
املهــارات واملواهــب يف ســوق العمــل عــى مســتوى
العامل مام دفع الكثري من املنظامت إىل عدم االهتامم
فقط بتحليل البيانات الخاصة بالتكلفة ،ولكن إىل بذل
الجهــد لتطويــر العنــر البــري لتعويــض االنخفــاض
يف أعــداد العاملــة املاهــرة عــى كل املســتويات،
وللحفــاظ عــى ميــزة تنافســية يف أســواق القــرن الواحــد
والعرشيــن ،وإليجــاد أســاليب لزيــادة فعاليــة رأس املــال
البــري مــن خــال توافــر بيانــات صحيحــة يعتمــد عليهــا
يف كيفية االستثامر يف طاقات البرش اإلنتاجية ،واعترب
أن هذا هو املمر الوحيد و العميل لحل مشكلة نقص
الكفاءات واملهارات البرشية وزيادة القيمة االقتصادية
املضافــة للمنظــات.
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ميكن تقييم االستثامر يف الرأسامل البرشي بكم ّية
مخصصــة للت ــدريب :املــال والوقــت،
نو َعــي مــوارد
ّ
وهــذه املــوارد ُتســتثمر مــن قبــل أفــراد أو مؤسســات أو
حكومــات:
 .1اإلجراءات املالية لالستثامر :وهي ترتكز عىل:

أ  -النفقــات اإلجامليــة للتعليــم :تشــر النفقــات
اإلجامليــة للتعليــم وفق ـاً لنســبتها املئويــة مــن إجــايل
الناتج املحيل ،إىل الجهد اإلجاميل (من أصل عام أو
خــاص) املبــذول للتعليــم يف بلــد مــا .هــذا املــؤرش قد
يــزداد وضوحـاً مبقارنــة النفقــات اإلجامليــة لــكل ولــد أو
تلميذ يف إجاميل الناتج املحيل لكل شخص ،يقيس
متوســط االســتثامر املخصــص لتدريــب شــاب نســبة
إىل قــدرة بلـ ٍـد عــى دفــع هــذا االســتثامر لتفســر هــذه
املــؤرشات بشــكل صحيــح ،فإنــه ملــن املفيــد أن نأخــذ
بعــن االعتبــار نســب االلتحــاق باملؤسســات التعليميــة
واملتغـ ّـرات الدميوغرافيــة كنســبة الســكان يف بلــد مــا
الذيــن هــم يف سـ ّن االلتحــاق باملؤسســات التعليميــة،
هــذه البيانــات متوافــرة لعــدد مــن األعــوام والبلــدان،
خا صــة بفضــل قا عــدة منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة تطلّعــات إىل التعليــم ()OCDE 2000؛
إالّ أ ّن قابليتهــا للمقارنــة متقلّصــة إذ إ ّن نفقــات التعليــم
الخاصــة ال ُتقيّــم يف العديــد مــن الــدول بشــكل جيّــد.
ب  -نفقــات عامــة لتدريــب الراشــدين :تشــمل
البيانــات حــول العاملــة الت ــي جمعتهــا منظمــة التعــاون
والتنميــة االقتصاديــة ،للعديــد مــن الــدول ولــكل عــام،
النفقــات العامــة لتدريــب الراشــدين .هــذه النفقــات
قــد تشــمل األشــخاص ذوي الوظائــف والعاطلــن عــن
العمل وبعض املجموعات امل َه ّمشة يف سوق العمل
كاألشــخاص املع ّوقــن.
املخصصــة مــن
ت  -نفقــات التدريــب املهنــي
ّ

قبــل الــركات :يش ـكّل البحــث حــول تكاليــف العمــل
املصــدر األكــر شــمولية حــول االســتثامرات التــي تقــوم
بها الرشكات يف التدريب مبا أنه يؤ ّمن تقييامً لنفقات
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املخصصــة مــن قبــل الــركات.
التدريــب املهنــي
ّ

ث  -االســتثامر بالوقــت يف الرأســال البــري:

تعطينــا مع ـ ّد الت ارتيــاد مؤسســات التعليــم وفق ـاً
ملســتويات التعليــم ،فكــرة أوليــة عــن الوقــت الــذي
ميضيــه األفــراد يف النظــام التعليمــي ،هنالــك مــؤرشان
يل ّخصــان أوقــات التعليــم والدراســة :مت َوقَّــع التعليــم
املدريس لكل ولد بلغ سـ ّن الخامسة ومتوقّع التعليم
يف مؤسســات التعليــم العــايل (الدراســات العليــا)
لشــاب يف س ـ ّن الســابعة عــر.
 .2الكفــاءات واملهــن :إ ّن الدراســات الوطنيــة حــول
القــوة العاملــة هــي املصــدر الرئيــي للبيانــات ح ــول
كفــاءات العــال ،ولكنهــا مــا زالــت غــر متناغمــة بشــكل
ٍ
كاف لتســمح باســتغالل البيانــات القابلــة للمقارنــة إىل
حـ ّد مقبــول ،وتســمح املصــادر الوطنيــة وإن كانــت غــر
قابلــة للمقارنــة ،بإجــراء تحليــل ّ
أدق للكفــاءات واملهــن.

أ -مؤرشات مخزون املوارد البرشية:

 -1املــوارد البرشيــة املخصصــة للعلــم والتكنولوجيا:

يض ـ ّم فر يــق عمــل األبحــاث والتنميــة كل العاملــن
املعن ّيني مبارشة باألبحاث والتنمية ،وكذلك العاملني
الذين يؤ ّمنون خدمات مرتبطة مبارشة بأعامل األبحاث
والتنميــة كالكــوادر واملــدراء ومســتخدمي املكتــب،
وتقــرح منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة وإدارة
موســعاً
اإلحصــاء يف االتحــاد األورويب ،تحد يــد ا ً
ّ
ليشــمل مجمــل ا لــوارد البرش يــة املخصصــة للعلــم
والتكنولوجيا(مــرال)18 :2005 ،
أشــخاص تابعــوا دراســات عليــا إثــر نيــل شــهادة
البكالوريــا يف مجــال دراســات العلــوم والتكنولوجيــا؛
أ شــخا ص ال ميلكــون ا لكفــا ء ا ت ا لرســمية
(شــهادات) ،وميارســون مهن ـاً علمي ــة وتقنيــة تتطلّــب
عــادة هــذه الكفــاءات املطلو بــة.
 - 2املهــن :يســمح التصنيــف الــدويل لنــوع املهــن
مبدئياً بأن يؤخذ بعني االعتبار العمل وفقاً للمهنة يف
كل قطــاع نشــاط ،وهــو يح ـ ّدد  27مهنــة مجموعــة يف

عــر مجموعــات مهنيــة ،ال تؤ ّمــن معظــم الــدول نســبة
التفاصيل املطلوبة من التصنيف الدويل لنـوع املهن
تقســم املهــن
وتســتخدم تحديــدات مختلفــة للمهــنُ ،و ّ
وفقـاً لخمســة معايــر قاعديــة:
قطاع النشاط؛
حجم املؤسسات؛
األقسام؛
املناطق؛
الجنس أو النوع االجتامعي.
ب  -مــؤرشات تن ّقــل املــوارد البرشيــة :إ ّن تحـ ّركات
الرأســال البــري عامــل مهــم يف نــر املعــارف،
خا صــة يف تن ّقــل املعــارف الضمنيــة ،ويتــم تقد يــم
مصادر البيانات حول تنقّل املوارد البرشية يف فرتتني
مختلفتــن ،وتش ـكّل الدراســات حــول القــوة العاملــة
مصــدرا ً متناغـاً نســبياً يســمح بإجــراء مقارنــات دوليــة.
 -1بحــوث حــول القــوة العاملــة :إ ّن املــوارد التــي
تســمح بإعــداد املــؤرشات القابلــة للمقارنــة حــول حركــة
التنقــل هــي البحــوث الجامعيــة والوطنيــة حــول القــوة
العاملة ،ويسمح البحث الجامعي حول القوة العاملة
بدراســة بعــض أبعــاد تنقــل العــال ذوي الكفــاءات
العاليــة.
املــوارد الوطنية املحدّ دة :ال ميكن أن ترتكز دراســة
دقيقة حول حركة التنقل ،خاصة ما بني القطاعات ،إالّ
ِ
املوظفــن/
عــى بيانــات إحصائيــة وعــى قــرن بطاقــات
امل َوظفــن فقــط ،هنالــك ثالثــة مصــادر أخــرى؛ يتعلّــق
األمــر ببحــث التدريــب واملهــارات املهنيــة ،وبحــث
تح ّركـات اليد العاملة والبحث السنوي حول األبحاث
والتنميــة يف الــركات.

املحور الثاين :اقتصاديات التعليم ودورها بناء
رأس املال البرشي

أوالً :تعريــف علــم اقتصاديــات التعليــم :يعــرف علــم
اقتصاديــات التعليــم بأنــه“ :علــم يبحــث أمثــل الطــرق

الســتخدام املــوارد التعليميــة ماليـاً وبرشيـاً وتكنولوجيـاً
وزمنيـاً مــن أجــل تكويــن البــر بالتعليــم والتدريــب عقالً
وعلامً ومهارة وخلقاً وذوقاً ووجداناً وصحة وعالقة يف
املجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا حــارضا ً أو مســتقبالً
ومــن أجــل أحســن توزيــع ممكــن لهــذا التكوين”(عقيــل،
)157 :1998
وقــد عــرف كوهــن  Cohnاقتصاديــات التعليــم
“بأنــه دراســة كيفيــة اختيــار املجتمــع وأفــراده اســتخدام
ا ملــوارد اإلنتاجيــة  Productive resourcesإلنتــاج
مختلــف أنــواع التدريــب وتنميــة الشــخصية مــن خــال
املعرفــة واملهــارات وغريهــا اعتــاد ا ً عــى التعليــم
الشــكيل خــال فــرة زمنيــة محــددة وكيفيــة توزيعهــا
بــن األفــراد واملجموعــات يف الحــارض واملســتقبل”.
أي أن اقتصاديــات التعليــم تهتــم بالعمليــات التــي يتــم
بهــا إنتــاج التعليــم وتوزيعــه بــن األفــراد واملجموعــات
املتنافســة ،وتحديــد حجــم اإلنفــاق عــى التعليــم ســواء
مــن األفــراد أو املجتمــع ،وعــى طــرق اختبــار أنــواع
التعليــم ،وناتجهــا وكفايتهــا الكميــة والنوعيــة (الكيفيــة)
( )Michel, 2002:3

ثانياً :العائد من التعليم

 .1مفهــوم العائــد مــن التعليــم :يربــط كثــر مــن العلــاء
عوائــد التعليــم بالجانــب االقتصــادي ففكــرة العائــد
مــن التعليــم هــي فكــرة اقتصاديــة ظهــرت عــى أيــدي
االقتصاديــن فهــم يــرون أن هنــاك مكا ســب ماد يــة
يكســبها الفــرد واملجتمــع مــن جــراء زيــادة التعليــم فهــم
يــرون أنــه كلــا زاد تعليــم الشــخص كلــا زادت إنتاجيتــه
وبالتــايل زاد دخلــه وبالتــايل زاد دخــل املجتمــع.
يقــول دينســون وهــو مــن علــاء اقتصــاد القــرن
العرشيــن أن العائــد مــن التعليــم هــو مقــدار الزيــادة يف
الدخل القومي الحقيقي التي ترتبط وتقرتن بالتعليم،
ولكــن نجــد أن هــده النظــرة قــارصة ملفهــوم العائــد
مــن التعليــم لوجــود عوائــد يجنيهــا املجتمــع والفــرد
مــن التعليــم تعــرف بالعوائــد االجتامعيــة مثــل االرتقــاء
جملة كرياال
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باملســتوى العلمــي للشــخص إكســاب أفــراد املجتمــع  .٢عوائد عىل مستوى الفرد وعوائد عىل مستوى املجتمع:

قيــم مشــركة متكنهــم مــن تحقيــق حيــاة منظمــة .نفــل
تــراث املجتمــع مــن جيــل إىل آخــر تكويــن العــادات
واالتجاهــات الســليمة فهــو يقــي عــى الجهــل وعــى
الــرك والخرافــات ويكــون االتجاهــات الســليمة يف
التعامــل مــع األخــر واحــرام النظــام ،إن هــذه العوائــد
ال ميكــن تقديرهــا بــأي مثــن ،مــن هنــا ميكــن النظــر إىل
عوائــد التعليــم مــن جانبــن ،جانــب اقتصــادي وأخــر
اجتامعــي لذلــك ميكــن تعريــف عوائــد التعليــم بأنهــا
(املكاسب االقتصادية واالجتامعية التي يجنيها الفرد
واملجتمــع التــي ترتبــط وتقــرن بالتعليــم.
 .2أنــواع عوائــد التعليــم :هنــاك عــدة تقســيامت
لعوائــد التعليــم تتداخــل فيــا بينهــا وقــد يعنــي بعضهــا
نفــس مفهــوم اآلخــر وقــد يكــون أحــد التقســيامت ضمــن
اآلخــر ولكــن ألغــراض الفهــم والتحليــل ســوف نذكــر
أشــهرها:

 .١عوائد اجتامعية وعوائد اقتصادية

أ  -العوائد االجتامعية :منها االرتقاء املعريف ألبناء
املجتمــع ،تنظيــم الحيــاة بــن أفــراد املجتمــع ،تكويــن
العادات السليمة يف التعامل بني أفراد املجتمع ومع
أنظمتــه ،القضــاء عــى الجهــل واألميــة ،القضــاء عــى
االعتقــادات الخاطئــة مثــل الشــعوذة والتــوكل عــى غــر
ﷲ سبحانه وتعاىل تكوين قيم التعامل مع اآلخر وقيم
الحــوار واالحــرام بــن أفــرد املجتمع،تخفيــض معــدالت
الجرميــة وحفــظ أمــن املجتمــع القضــاء عــى األفــكار
الضالــة التــي تهــدم أمــن املجتمــع واســتقراره.
ب  -العوائــد االقتصاديــة :منهــا زيــادة دخــل الفــرد
وزيــادة دخــل املجتمــع تكويــن االتجاهــات االقتصاديــة
الســليمة الخاصــة بالرتشــيد وعــدم اإلرساف وعــادات
االد خــار واالســتهالك تكو يــن االتجا هــات الســليمة
الخاصــة باملحافظــة عــى املمتلــكات العامــة والخاصة
وطريقة استخدامها وعدم اإلرساف يف استخدامها...
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أ -العوائــد عــى مســتوى الفــرد :منهــا زيــادة دخــل
الفــرد مــن جــراء زيــادة تعليميــة ،املكانــة االجتامعيــة
التــي يحصــل عليهــا الفــرد املتعلــم ،زيــادة الحصيلــة
العلميــة للفــرد.
ب  -العوائــد عــى مســتوى املجتمــع :منهــا زيــادة
دخــل املجتمــع ،التقــدم الفنــي واملعــريف والعلمــي
الــذي يجنيــه املجتمــع مــن جــراء زيــادة تعليــم أفــراده،
التنظيــم الــذي يحصــل داخــل املجتمــع وبــن أبنــاءه،
تكو يــن االتجا هــات الســليمة نحــو مقــدرات ومــوارد
املجتمــع.

 3عوائد استهالكية وعوائد رأساملية

أ  -العوائــد االســتهالكية :هــي تلــك العوائــد التــي
تجنــى منفعتهــا حــاالً ومــن أمثلــة تلــك العوائــد كام تقول
أخــر(1994م) “فرصــة الوالديــن لالرتيــاح مــن متاعــب
األبنــاء بإرســالهم للمدرســة ورسورهــم بتفــوق أبنائهــم”.
ب  -عوائــد اســتثامرية :هــي تلــك املنافــع التــي
تجني يف املستقبل ومن أمثلتها الزيادة املتوقعة يف
دخل الفرد واملجتمع الناتجة عن االنتظام يف الدراسة
وتــرك ســوق العمــل.

 -4عوائد نقدية وعوائد غري نقدية:

أ  -العوائــد النقديــة :األربــاح التــي يجنيهــا املتعلــم
يف املســتقبل مــن جــراء زيــادة تعليمــه تكويــن عــادات
االســتهالك الرشــيد التــي توفــر جــزء مــن دخــل اإلنســان
ليتــم اســتثامره.
ب  -عوائــد غــر نقديــة :تكويــن عــادت التعامــل مــع
اآلخريــن األقربــاء والجــران قــدرة األفــراد عــى اإلبــداع
واالبتــكار.
 .٥العوائــد األمنيــة للتعليــم :إن التعليــم الســليم
والصحيــح يحفــظ أمــن املجتمــع مــن خــال تكو يــن
املفاهيم السليمة نحو أمن أفراد املجتمع واملحافظة
عــى ممتلكاتهــم وأموالهــم وأعراضهــم وعقلهــم ودينهــم،

وكفــى بالتعليــم عائــدا ً أنــه مرتبــط برضــاء ﷲ ســبحانه
وتعــاىل فالفــرد يجنــي املكاســب األخرويــة التــي وعــده
ﷲ بهــا مــن خــال أنفــاق جهــده ومالــه يف ســبيل العلــم
فقــد وردت أحاديــث كثــرة وآيــات كثــرة يف مجــال
الحــث عــى العلــم واإلنفــاق عليــه وقــد كان بعــض
الســلف الصالــح يســافرون الســفر الطويــل مــن أجــل
تحصيــل حديــث أوفهــم أيــه والشــك أن ذلــك يتطلــب
بــدل مــوارد كثــرة.
ثالثــا :قيــاس العائــد من التعليــم :هنــاك جــدل كبري
بــن العلــاء حــول عمليــة قيــاس العائــد مــن التعليــم
فهنــاك فريــق يــري أن التعليــم قيمــه ســامية وعاليــة وال
يجــب أن تقــاس باملقاييــس االقتصاديــة لــي ال يفقــد
التعليــم قيمتــه الســامية العاليــة وهنــاك فريــق آخــر يــري
أنــه ميكــن قيــاس عوائــد التعليــم ولكــن مــن خــال إيجــاد
صيــغ قيــاس خاصــة بــه وليــس كتلــك املســتخدمة يف
االقتصــاد ،وفريــق أخــر يــرى أنــه ميكــن قيــاس عوائــد
التعليم وميكن استخدام أساليب القياس االقتصادية
يف هذا املجال ،وال شك أن هذا الجدل مفيد وميكن
التوفيــق بــن وجهــات النظــر الثــاث ،حيــث أن هنــاك
عوائد للتعليم ال ميكن قياسها وال ميكن أن تقدر بثمن
مثــل نقــل تــراث املجتمــع مــن جيــل إىل آخــر وإمــداد
أفــراد املجتمــع بالقيــم والعــادات الســليمة واملحافظــة
عــى أمــن املجتمــع وغــر ذلــك مــن العوائــد االجتامعيــة
ومهــا يتحمــل املجتمــع مــن تكلفــة فأنهــا ال تــوازي تلــك
العوائــد .وهــذا يؤيــد وجهــة النظــر األوىل وهنــاك عوائــد
للتعليــم ميكــن قيا ســها ولكــن با ســتخدام أســاليب
خاصــة تبنــى لهــذا الغــرض ومــن أمثلــة دلــك العوائــد
الغــر مبــارشة التــي يجنيهــا الفــرد واملجتمــع من التعليم
مثل املكانة االجتامعية التي يحصل عليها الفرد كلام
تقــدم يف التعليــم واملكاســب التــي يجنيهــا املجتمــع
مــن خــال االبتــكار والتطويــر املرتبــط بالتعليــم وهــذا
يؤيد وجهة النظر الثانية ،وهناك عوائد للتعليم ميكن
قياسها باملقاييس االقتصادية ومن أمثلتها املكاسب

املاليــة التــي ميكــن للفــرد أن يحصــل عليهــا واملرتبطــة
بالتعليــم وهــذا يؤيــد وجهــة النظــر الثالثــة.
رابعــا :قــدرة التعليــم عىل بنــاء رأس املــال البرشي:

هنــاك إجــاع عاملــي حــول محوريــة التعليــم يف خلــق
اإلبداع املجتمعي القادر عىل زيادة اإلنتاجية وتحسني
فــرص العمــل ورفــع املســتوى النوعــي لحيــاة املجتمــع.
إن العائد عىل التعليم يتجاوز املردود املادي املبارش
الذي يجنيه املتعلم ،ليصل إىل جميع أفراد املجتمع
مــن خــال االســتفادة مــن تطبيقاتــه العمليــة املتنوعــة
التــي ال ميكــن حرصهــا يف جيــل معــن أو حــدود دولــة
معينة .إن هذا االهتامم ال يعني بأي حال من األحوال
عــدم وجــود عوامــل أخــرى تؤثــر عــى تنميــة القــدرات
البرشيــة ،بــل لقــدرة التعليــم عــى التأثــر يف توفــر تلــك
العوامــل وتفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض أو مــع البيئــة
املحيطة من خالل زيادة قدرات اإلنسان عىل العيش
املشرتك ( ،)To Live Togetherالتعلم عىل اكتساب
املعرفة ( ،)To Knowالتعلم عىل تطبيق املعرفة يف
الحياة ( ،)To Doوالتعلم عىل ما ينبغي أن يكون (To
 )Be) (Goncz, 2003:22وتؤثــر هــذه املعرفــة إيجابــا
عىل خصائص املجتمع املعريف يف النواحي التالية:
 .١اإلضافــة عــى التفكــر ( Value-Added
 :)Thinkingإن مســاهمة املعرفــة يف إحــداث نقلــة
نوعيــة يف املجتمــع تعتمــد عــى مقــدار مــا تؤثــر فيــه
املعرفــة عــى طريقــة تفكــر املجتمــع ،ومــا يقــوم بــه
املجتمع من تطبيقات لهذه املعرفة يف تحســن روح
املجتمع عىل اإلبداع .إن إنتاج واستخدام املعرفة هو
امللمــح الرئيــي ملجتمــع املعرفــة .وتتعــدد مصــادر
املعرفة وتتنوع لتشمل أنظمة التعليم ،وأمكنة العمل،
واالتحادات العاملية واملنظامت الصناعية ،واستخدام
التكنولوجيــا الحديثــة املتعــددة االســتعامالت.
 .٢اإلبداع ( :)Creativityيعني اإلبداع قدرة البيئة
الثقافيــة والوظيفيــة عــى فهــم العالقــات التــي تربــط
األشياء ببعضها البعض ،والعمل عىل تغيري املفاهيم
جملة كرياال
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الوظيفيــة لهــذه األشــياء ومحاولــة تطويــر وظائفهــا .كــا
يتضمن اإلبداع ربط مفهوم املعرفة بالتشغيل واألنشطة
البرشيــة املرتبطــة بهــا .إن العمــل عــى إيجــاد حــل معــن
للمشــكلة يعتمــد عــى مــدى القــدرة اإلبداعيــة عنــد
اإلنســان الــذي يحــاول إيجــاد الحــل .إن العوامــل غــر
املاديــة املتعــددة مــن املعرفــة عنــد العــال ،األفــكار
التجار يــة ،حقــوق الطبــع ،العالقــة بــن املســتهلك
واملنتــج متثــل إبداعــات يف هــذا املجــال.
 .٣املساهمة يف رأس املال الفكري (Intellectual
 :)Capitalيعنــي رأس املــال الفكــري للمؤسســة كامــل
الرصيــد املعــريف عنــد جميــع العاملــن فيهــا والــذي
يحدد قدرتها التنافسية ( )Stewart,1997:67إن مدى
اســتخدام هــذا النــوع مــن رأس املــال يســتلزم مســاعدة
البيئــة االجتامعيــة وا ســتخدام األنظمــة التقنيــة يف
جميــع مناحــي الحيــاة العمليــة واملنزليــة .وتتأثــر كفــاءة
االســتخدام هــذه بثقافــة املجتمــع ،والتعليــم ،وســوق
العمل ،والسياسات االقتصادية ،وتوفر البنى التحتية.
وال تتفــق نظريــة رأس املــال البــري مــع الطريقــة التــي
تعتمدهــا املؤسســات يف احتســاب قيمــة األصــول
للمؤسسة والتي تقوم عىل إهامل رأس املال الفكري
عــى الرغــم مــن تأثــره عــى قيمــة األصــول .ويعــود هــذا
اإلهــال إىل صعوبــة إمكانيــة نقلــه أو تحويلــه مقارنــة
بــرأس املــال العينــي.
 .٤األبعــاد االجتامعيــة (  :)Social Aspectsإن
مفهــوم املعرفــة مفهــوم واســع يجــب أن ال يقتــر عــى
قــدرة املجتمــع عــى اســتخدام أنظمــة املعلومــات
والتكنولوجيــا الحديثــة فقــط ،ألن عمليــة املعرفــة
ومنوها هي عملية إنسانية ترتبط بالنواحي االجتامعية
واألنظمــة الفنيــة ( .)Technical Systemsوهــذا يعنــي
أن عمليــة املعرفــة واالخــراع يجــب أن تســتند إىل
أنظمــة املعلومــات واملالمــح االجتامعيــة وإىل بيئــة
العمــل .وهــذا ال يتضمــن فقــط العالقــات الداخليــة يف
الوحدة الواحدة (املؤسسة ،األرسة) ،بل ميتد ليغطي
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االحتياجــات الخارجيــة للمســتهلكني واملجموعــات
املرتبطة ،مام يعني التكامل بني رأس املال االجتامعي
ورأس املــال الفكــري.
 .٥اســتمرارية عملية التعلم (:)Learning Process
يوفر التعليم نوعا من االستمرارية يف اكتساب املعرفة
عــى املســتويني الشــخيص والبيئــي خاصــة يف عــامل
يشــهد تطــورات رسيعــة يف أمنــاط التكنولوجيــا وأنظمــة
املعلومات .إن رفع كفاءة العامل يف تنفيذ املهامت
املوكلــة إليــه تتطلــب إعــادة هيكلــة أســاليب العمــل
وأدوات تنظيمه وأنظمته لتكون أكرث دعام لنمو املعرفة
والفهــم الشــخيص والجامعــي .ويجــب تطويــر عمليــة
التعليــم وأنظمتــه لتوفــر تلــك املعرفــة املتحركــة.
 .٦التوظيــف ( :)Employmentمــن املتوقــع أن
التوسع يف استخدام التكنولوجيا وأنظمة املعلومات
ســوف يــؤدي إىل زيــادة معــدالت البطالــة .ولكــن مــدى
تأثــر ذلــك عــى البطالــة يعتمــد عــى الطريقــة التــي يتــم
عــى أساســها اســتخدام تلــك األنظمــة ،وعــى قــدرة
املؤسســة يف البيئــة التنافســية .وبالتــايل ،فإنــه ال بــد
من العمل عىل تطوير قدرات العاملني بشــكل موازي
مع التطورات التكنولوجية ،بطريقة ال تزيد البطالة ،بل
عىل العكس بطريقة تؤدي إىل زيادة الطلب عىل هذا
النــوع مــن العمــل ملــا فيــه قــدرة عــى اإلضافــة .وميكــن
أن يتــم هــذا التحســن عــى مســتوى املؤسســة وعــى
مســتوى املجتمــع ()Finland M, 2004:26
وىف ظــل املتطلبــات العامليــة الجديــدة ،ينظــر
إىل التعليــم بوصفــه واحــدا ً مــن أهــم أعمــدة النهضــة
والتقــدم ،وعــي ذلــك فقــد تــم إحــراز إنجــازات ملموســة
يف الخدمــات التعليميــة يف الســنوات األخــرة ،ويتــم
بذل هذه الجهود عىل أوجه متعددة ،فالنظام الذايت
املعــارص يشــتمل عــى دور التعليــم ،املعلــم ،املنهــج
التعليمــي ،طــرق التدر يــس ود مــج التكنولوجيــا يف
العمليــة التعليميــة.
وقــد أشــار التقريــر العاملــي لرصــد التعليــم للجميــع

للعــام  2005إىل ارتبــاط عمليــة التعليــم والتعلــم
باملجــال الرئيــي لتحقيــق التنميــة والتغــر البرشيــن
من حيث أساليب ولغة التعليم واسرتاتيجياته(التقرير
العاملــي)37 :2005 ،
ويعــد التعليــم وا حــد ا ً مــن العنــارص الجوهر يــة
للتنميــة االقتصاديــة وتحســن الرفاهيــة البرشيــة ورأس
املال البرشى .فمع تنامي حدة املنافسة االقتصادية
عــى املســتوى العاملــي ،صــار التعليــم مصــدرا ً مه ـاً
للمنافســة املتميــزة وثيقــة الصلــة بالنمــو االقتصــادي.
كــا أن لــه (التعليــم) أثــر مهــم ال ميكــن التغــايض عنــه
عــى التنميــة البرشيــة ()Francess, 2007:39
وىف ظــل وجــود عديــد مــن املعوقــات التــي تحــول
دون وصــول التعليــم للشــخص الصحيــح وىف الوقــت
املناســب ،مثــل تــدىن امليزانيــة ورفــض املعلــم الجيــد
للذهــاب للمناطــق الريفيــة والنائيــة وغــر ذلــك مــن
األسباب ،فإن تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات تعد
حـاً جوهريــا لتلــك اإلشــكالية ،حيــث إنهــا تســاعد يف
تدفق املعلومات ووصولها ألي مكان (ريف أم حرض،
نــا ٍء أم معمــور) ()Francess, 2007:29
وتشــر نتائــج دراســة عــن “رأس املــال البــرى
وسياســة ســوق العمــل” إىل أن عمليــة نشــوء رأس املــال
البرشى للفرد العامل أو مهارته تأىت باالعتامد عىل نظرية
رأس املال البرشى التي تؤكد عىل االختالفات املهارية
بــن العاملــن (مثــل االختــاف يف مســتوى التعليــم أو
القــدرات الشــخصية) .ومتاشــياً مــع تلــك الوجهــة ،فمــن
املفــرض أن املهــارات ال ميكــن اكتســابها يف ســوق
العمل إال من خالل تراكم رأس املال البرشى أثناء العمل
بالوظيفة ،فبمجرد حصول الفرد عىل الوظيفة ،يكتسب
العامــل غــر املهــاري املهــارة ســواء أكانــت تلــك املهــارة
(محدودة أم عامة) .ويتمخض عن ذلك أربعة أنواع من
العاملــن :العامــل غــر املهــاري ،العامــل ذو املهــارات
املحــدودة ،العامــل ذو املهــارات العامــة ،العامــل ذو
النوعــن مــن املهــارات ()Martin, 2002

كــا تشــر نتائــج دراســة عــن “رأس املــال البــرى
والبطالة والرواتب يف ظل اقتصاد العوملة” إىل وضع
إطــار عــام يهــدف الختبــار تراكــم رأس املــال البــرى
والبطالــة والرواتــب يف ظــل اقتصــاد العوملــة .وتقــوم
الدراسة عىل فكرة مناذج “دافيز” “ ”Davisاملتعلقة
بالتجــارة بــن ســوق أمريــكا ذي األجــور املرنــة وســوق
أوروبــا ذي األجــور الصارمة.فض ـاً عــن ذلــك ،فإنهــا
تضــع منوذج ـاً لرتاكــم رأس املــال البــرى يقــوم عــى
أعــال “فينــدىل وكريزكوســى” “& Kierzkowski
 ”Findlayوىف هذا اإلطار تتضمن الدراسة عديدا ً من
اإلحصائيــات املقارنــة ،منهــا التغــرات يف رأس املــال
التعليمــي والتعــدادات الســكانية ودخــول دول جديــدة
لعــامل التجــارة والتغــرات يف التقنيــة وتباطــؤ اإلنتــاج،
وبهــذا تتوصــل لنتائــج الفجــوة بــن راتــب العامــل املاهر
وغــر املاهــر والبطالــة وبنيــة املهــارة ()Donald, 2000
وتشــر نتا ئــج درا ســة أجر يــت يف فنزو يــا عــن
“االســتثامر يف رأس املــال البــرى بهــدف إحــداث
التنميــة والرخــاء وتقليــص الفقــر” .حيــث تشــر إىل
أهميــة الحا جــة لــإرساع بتنميــة رأس املــال البــرى
واالجتامعــي وذلــك بالرتكيــز عــى التعليــم والصحــة
وتقليــص معــدالت الجرميــة والعنــف وتشــجيع اإلصــاح
يف التعليــم األســايس مــن خــال تطو يــر املنا هــج
الجديــدة وتحســن جــودة التعليــم األســايس وزيــادة
متويــل التعليــم .أمــا تحســن النظــام الصحــي فيتضمــن
توفــر التمويــل الــكايف وتطبيــق الربامــج عاليــة التأثــر
والتوســع يف املشــاركة الخاصــة والتنميــة املؤسســاتية
( )World Bank, 2007
وتشــر نتا ئــج درا ســة أجر يــت يف كوســوفا عــن
“رأس املــال البــرى والبطالــة يف ظــل االقتصاديــات
التمويليــة” إىل ارتفــاع نســبة البطالــة ومعــدالت الهجــرة
منــه بــن رأس املــال البــرى ،وباســتخدام البيانــات
املســتقاة مــن مكاتــب العمــل والدراســات املســحية،
تقــدر أن نســبة البطا لــة بــن القادر يــن عــى العمــل
جملة كرياال
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مرتفعــة للغايــة ،وأن احتامليــة زيــادة معــدالت الهجــرة
بني القادرين عىل العمل يف تزايد هي األخرى .وتشري
البيانــات إىل أن نســبة البطالــة يف املناطــق الريفيــة
أعــى مــن مثيالتهــا يف املناطــق األخــرى .كــا تشــر
النتائج إىل :احتاملية الهجرة يف املناطق الريفية أعىل
مــن نظريتهــا يف املناطــق الحرضيــة ،أن نســب البطالــة
بــن الذكــور واملتزوجــن أقــل ،إال أن نســب هجرتهــم
أعىل ،أن نسب البطالة بني األفراد املتعلمني تقل عن
مثيلتهــا لــدى األفــراد األقــل تعلـاً لكــن تــزداد معــدالت
الهجــرة لديهــم ()Audullah, 2006

املحور الثالث :التعليم ورأس املال البرشي ودورهام
يف تعزيز امليزة التنافسية ملنظامت األعامل
أوال :رأس املــال املعــريف كميزة تنافســية ملنظامت

األعــال املعــارصة :مــع التطــور الحا صــل يف بيئــة
األعــال الدوليــة فقــد أصبحــت املنظــات الحديثــة
مراكــز بحــوث قامئــة عــى أســاس املعرفــة .إن املزايــا
التنافسية املعروفة مثل كلفة اإلنتاج الواطئة والجودة
العالية ورسعة التســليم واملرونة واالســتجابة للتغريات
والتكيــف معهــا والتــي ميكــن تحقيقهــا مــن خــال قيــام
املنظــات ببنــاء مقــدرات جوهر يــة مســتندة إىل
قــدرة املنظمــة يف التعليــم املشــرك ال ســيام تنســيق
املهارات اإلنتاجية والتنظيمية وكذلك تحسني وتكامل
تقنيــات اإلنتــاج املســتخدمة)Prahalad,1994( .
أضيفــت إليهــا يف الوقــت الحــارض مزايــا تنافســية
جديــدة قامئــة عــى أســاس قــدرة املنظمــة املعرفيــة،
فاإلبــداع وتقديــم منتجــات تشــكل سلســلة متعاقبــة
لتطــور تكنولوجــي متكامــل أصبحــت ســمة املنظــات
املعرفيــة يف الوقــت الحــارض ،إن االتجــاه الحديــث
يف اإلنفــاق واالســتثامر يف البحــث والتطويــر وتشــكيل
رأس مــال معــريف يف املنظــات فإنهــا تهــدف مــن
خــال ذلــك زيــادة قدرتهــا يف خلــق إبــداع تكنولوجــي
عــام مســتند إىل معرفــة واســعة وقــادرا ً عــى تقديــم
دعــم وإبــداع لعــدد كبــر مــن املنتجــات والخدمــات
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التــي ميكــن أن تطــور يف ظــل هــذه املظلــة املعرفيــة
العامــة ،وميثــل هــذا األمــر خــروج عــن قواعــد العمــل
الســابقة والتــي تتمثــل يف إنفــاق اســتثامري متقطــع
لغرض تحسني أو تطوير منتجات منفردة أو يف أحسن
األحوال بعض من منتجات كسلســلة مرتابطة ،وهكذا
فإنــه يبــدو أن خصائــص رأس املــال املعــريف واملتمثلــة
يف عــدم تجســيد ورسعــة الــزوال والتزايــد باالســتعامل،
وإذا كانت امليزات التنافسية يف اإلطار القديم ميكن
أن تستنســخ وتقلــد مــن قبــل اآلخريــن أو أنهــا تختفــي أو
تــزول رسيع ـاً بحكــم وجــود منافســن أقويــاء ومتابعــن
لعمل املنظمة فإن امليزات التنافسية املستندة إىل
املعرفة ورأس املال املعريف ميكن أن تخرج من إطار
هــذه اإلشــكالية بحكــم كــون املعرفــة التــي تســتند إليهــا
متثل خصائص إســراتيجية للمنظمة ال ميكن تقليدها
بســهولة مــن قبــل اآلخريــن.
وتشــر أدبيــات اإلدارة اإلســراتيجية إىل أن املــورد
لــي يصبــح إســراتيجياً يجــب أن تتوفــر فيــه خصائــص
معينــة منهــا (:)Bollinger, 2001
أن يكون املورد مثيناً؛
أن يتسم بالندرة؛
ال ميكن تقليده بسهولة؛
ال ميكن إحالل بديل محله.
وعنــد تأمــل هــذه الخصائــص ســيتبادر للذهــن
تساؤل حول كيفية ومدى انطباق هذه الخصائص عىل
املــورد املعــريف أو رأس املــال الفكــري .ميكــن القــول
أن قيمــة ومثــن املــورد البــري يتجــى يف أن املعرفــة
ستؤدي إىل تحسني يف العمليات واملنتجات وبذلك
متكــن املنشــأة مــن البقــاء منافســة لآلخريــن وهــذه ميــزة
تنافســية ليســت بالقليلــة .ومــن جهــة أخــرى فــإن كــون
املعرفــة نــادرة فهــذا أمــر مرتبــط بكونهــا حاصــل تراكــم
خــرات العاملــن ومعرفتهــم التطبيقيــة فإنهــا ســتكون
نادرة ألنها مبنية عىل الخربات الذاتية الســابقة لنفس
املنظمة وليس ملنظمة أخرى .وبالنسبة لخاصية عدم

التقليد بسهولة فإن املعرفة يف أي منظمة هي خاصة
بها ولها بصامتها املميزة والتي ال تكتسب إال عرب فرتة
زمنيــة ومشــاركة مجاميــع العاملــن وتقاســم خرباتهــم
لذلــك فهــم مختلفــون عــن ســائر املنظــات األخــرى.
أمــا مــا يخــص عــدم قابليــة اإلحــال فهــو مرتبــط بالقــدرة
املميــزة للمجاميــع والتــداؤب بــن العاملــن الــذي ال
ميكــن نســخه وإحاللــه محــل املعرفــة الســابقة.
ثانيــا :إشــكالية تكويــن وإدارة رأس املــال املعــريف

يف ظــل البيئــة التنافســية :مــن خــال تصفــح التقريــر
الخــاص بالتنميــة البرشيــة يف الــدول العربيــة يتضــح لنــا
أن تراكــم رأس املــال املعــريف وخلقــه يشــكالن معضلــة
رئيســية يف البــاد العربيــة ،حيــث تشــر اإلحصــاءات
والتقارير إىل أن هذه البالد هي األقل إنتاجاً واســتفادة
مــن املعرفــة ،إننــا ال نتحــدث عــن الحالــة العربيــة بشــكل
خــاص وإمنــا نعتمدهــا مدخ ـاً الســتعراض معوقــات
ومشــاكل إدارة رأس املــال املعــريف بشــكل عــام ،ويف
حقيقــة األمــر فــإن هــذه اإلشــكالية نراهــا متجســدة يف
عــدد كبــر مــن املنظــات يف دولنــا ســوا ًء كانــت هــذه
املنظامت يف القطاع العام أو الخاص ،ففي إطار تكوين
رأس املــال املعــريف تقــف مجموعــة كبــرة مــن مشــاكل
بعضهــا يرتبــط بجوانــب علميــة تكنولوجيــة والبعض اآلخر
يرتبط بأبعاد ثقافية واجتامعية وسياسية ،ولغرض الرتكيز
عىل املهم منها دون الدخول يف معالجة تفاصيل كثرية
فــإن بنــاء رأس املــال الفكــري يتطلــب:
•خلق أقطاب صناعية من خالل عمليات دمج ودية
يف بعــض منظــات األعــال الخاصــة ،وبالتــايل
يصبح لهذه األقطاب القدرة املادية والبرشية يف
تكويــن واالســتفادة مــن املعرفــة املتاحــة؛
•خلق محيط وإطار معريف من خالل تهيئة األرضية
املناســبة عــى الصعيــد الخــاص يف تكنولوجيــا
املعلومات وإعادة النظر يف اإلجراءات والقوانني
الســائدة ليك تأخذ بنظر االعتبار متطلبات تكوين
هــذه األقطــاب املعرفيــة؛

•أن يكــون هنــاك جامعــات ومراكــز بحــوث رائــدة
مرتبطــة بالقطاعــات االقتصاديــة املحوريــة التــي
ســبق وأن أشــر إليهــا وأن يكــون هنــاك تعــاون كبــر
بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بشــأن خلــق
وتكويــن املعرفــة واالســتفادة منهــا؛
•رضورة أن تؤمــن اإلدارات العليــا للمنظــات بــأن
العــر الحــايل هــو عــر معــريف وليــس بيئــة
تنافســية قا مئــة عــى أ ســاس تقد يــم منتجــات
وتحقيــق وأربــاح يف ســوق محليــة فقــط؛
•الرتكيــز عــى العنــارص الجوهريــة املمثلــة لــرأس
ا ملــال املعــريف للمنظمــة فــكل منشــأة تكــون
لهــا مكونــات معرفيــة وأصــول فكريــة تختلــف عــن
املنظــات األخــرى وهــذا األمــر رضوري لــي ال
تتشــتت الجهــود وتتبعــر املــوارد؛
•الرتكيز عىل حسن إدارة املورد املعريف املوجود
أص ـاً قبــل تشــتيت الجهــود يف اقتنــاء أصــول
معرفية إضافية جديدة قد ال تقوى املنظمة عىل
هضمها واالستفادة منها فالبداية الصحيحة مهمة
جــدا ً يف مجــال إدارة رأس املــال الفكــري؛
•تنميــة قــدرة تشــخيص هو يــة األصــول املعرفيــة
الحقيقيــة ،حيــث أن هنــاك إشــكالية تتجســد يف
اعتبــار اإلدارة العليــا نفســها أو بعــض الحلقــات
اإلداريــة القريبــة منهــا مــوردا ً معرفي ـاً وحيــدا ً يف
املنظمــة األمــر الــذي يولــد اإلحبــاط عنــد األصــول
املعرفيــة األخــرى؛
•بــذل جهــود كبــرة لخلــق املعرفــة الذاتيــة ،أو تكويــن
رأس املــال املعــريف الخــاص باملنظمــة ،حيــث
أن التجــارب أثبتــت أن املعرفــة املســتوردة مــن
الخارج غالباً ما تكون استهالكية تزول برسعة إال ما
يتبقــى منهــا متجســدا ً يف بعــض األصــول املعرفيــة
ومســاهامً يف بنــاء رأس املــال املعــريف للمنظمــة.
ثالثــا :التحديــات الجديــدة للتعليــم يف عــر

العوملــة :شــهدت العقــود األخــرة مــن القــرن العرشيــن
جملة كرياال
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ولــوج مصطلحــات جد يــدة مثــل ثــورة املعلومــات،
عــر املعلومــات ،العوملــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
والسيا ســية .وعــى الرغــم مــن املضا مــن الســلبية
ملفهــوم العوملــة عنــد العد يــد مــن النــاس خا صــة
يف الــدول الناميــة ،فــإن الدخــول إىل هــذا العــامل مل
يعــد يف الغالــب أمــرا اختياريــا ،خاصــة وأن معظــم
الرشكات العاملية قامت بتغيري هياكل اإلنتاج والتوزيع
لالســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي يف االتصــاالت
وأنظمــة املعلومــات ،مــا عمــق الفجــوة بــن دول
الشــال والجنــوب .أدركــت معظــم الــدول الناميــة أبعــاد
هــذا التغــر ،ورضورة تطويــر القــدرات املجتمعيــة التــي
تســاعدها يف التعامــل مــع الواقــع الجديــد واملتغــر.
وإن أفضــل طريقــة لولــوج عــر العوملــة هــو زيــادة كميــة
ونوعية املعرفة بهدف إعادة تأهيل رأس املال البرشي
وجعلــه أكــر مالءمــة للظــروف الدوليــة التــي تشــهد
تحوالت رسيعة يف مجال التكنولوجيا واالتصال واإلنتاج
والتوزيــع ومــا يصحبهــا مــن تطبيقــات عمليــة تســاهم يف
خفض التكاليف وزيادة يف الكفاءة ()Lapeyre, 2004
إن النجــاح يف إحــداث التغيــر املناســب يف
هيــاكل اإلنتــاج والتوز يــع ا لــذي ينا ســب االقتصــاد
العاملــي يتطلــب إحــداث نقلــة نوعيــة كبــرة يف مجــال
البنيــة التحتيــة للمعلومــات وتكنولوجيــا االتصــاالت
وكذلــك تطويــر املســتوى املعــريف للمجتمــع القــادر
عــى اســتيعاب هــذه التطــورات.
أمــا فيــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة ،فيجــب العمــل
عــى توفــر بنيــة تحتيــة للمعلومــات واالتصــاالت بحيــث
تكون قادرة عىل استيعاب جميع التطورات املحتملة
يف مجــاالت شــبكات املعلومــات واالتصــاالت والنــر
والحا ســبات وأنظمــة التزو يــد ،وا ســتمرارية تطويرهــا
وتحديثها لتظل قادرة عىل استيعاب جميع التطورات
املحتملــة يف هــذه املجــاالت .إن إحــداث نقلــة نوعيــة
يف خصائص القوة العاملة القادرة عىل فهم التغريات
العامليــة مــن ناحيــة والتعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة
124

ا لامعألا تامظنمل ةيسفانتلا ةزيملا قيقحتو

بكفــاءة يســتلزم إحــداث نقلــة نوعيــة موازيــة يف مجــال
التعليم والتدريب عىل مستوى املجتمع بهدف توفري
رأس املال البرشي القادر عىل استخدام التكنولوجيا
املتطــورة والقــادر عــى خلــق التعــاون االيجــايب مــع
الدول األخرى .إن املعرفة التي يكتسبها املجتمع يف
هــذه املجــاالت تفــوق يف أهميتهــا العمــل ورأس املــال
()Krugman,1999; 93
إن أي نظــام تعليمــي ال يســتطيع مواكبــة هــذه
التغريات سيظل نظاما هامشيا متخلفا غري قادر عىل
تطويــر القــدرات البرشيــة لتلبيــة االحتياجــات املحليــة
والدوليــة التــي تــزداد درجــة تعقيدهــا .وقــد شــهدت
الســنوات األخــرة مــن القــرن املــايض والدة منهجــن
مختلفــن حــول الطريقــة املالمئــة لبنــاء املعرفــة القادرة
عــى مواكبــة التغــر الهائــل يف هيــاكل إلنتــاج والتوزيــع.
املنهــج األول وهــو مــا يطلــق عليــه ( Fordist-
 )Tayloristأو املنهــج التكنولوجي-االقتصــادي
(  )Techno-Economicا لــذي يقــوم عــى الفصــل
بــن العمــل الذهنــي والعمــل املــادي (Mental and
 ،)Physical Labourأي أن العامــل يف هــذا النمــوذج
ليس أكرث من رقم .يقوم هذا املنهج عىل غزارة اإلنتاج
( )Mass Productionواإلدارة العلميــة (Scientific
 )Managementونقــل خطــوط التجميــع ( Moving
 .)Assembly Linesوقــد تخلــت معظــم ا لــدول
الصناعيــة عــن تطبيــق هــذا املنهــج لعــدم قدرتــه عــى
تحقيــق التنميــة البرشيــة املســتدامة ،التــي تقــود عمليــة
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .يؤخــذ عــى هــذا
املنهج بأنه ال يعطي أي أهمية تذكر لدور املعرفة يف
بنــاء رأس املــال البــري ،وأن وجــود إدارة علميــة يكفــي
لتحقيــق األهــداف التــي يخطــط لهــا املنتــج دون حاجــة
لتطويــر املعرفــة املجتمعيــة.
أمــا املنهــج املنافــس الثــاين فيقــوم عــى التوســيط
اإلبداعي ( ،)Innovation-Mediated Modelالذي ال
يفصــل بــن العمــل الذهنــي والعمــل املــادي مــن ناحيــة

األهمية ويركز عىل رضورة تنمية املعرفة واملهارات يف
املجتمع ليظل قادرا عىل اســتيعاب التغريات الهائلة
يف التكنولوجيــا واالتصــاالت وأنظمــة املعلومــات مهــا
بلغت درجة تعقيدها ،ومنذ فرتة الثامنينيات ،أخذت
معظــم الــدول الصناعيــة متيــل إىل تبنــي هــذا النمــط
األخري من اإلنتاج ،وقد تبعتها يف ذلك الدول النامية.
إن أحــد أوجــه االختــاف بــن النموذجــن هــو اهتــام
األخــر ببنــاء املعرفــة املجتمعيــة ،بينــا يهتــم األول يف
بنــاء املعرفــة عنــد فئــة معينــة تســند إليهــا مهمــة اإلدارة.
إن عمليــة بنــاء مجتمــع املعرفــة تتطلــب التغيــر يف
األنظمــة التعليميــة والتدريبيــة الســائدة بهــدف تحســن
نظــام الحكــم ،وضــان اســتمرارية النمــو ،وتحســن فــرص
التوظيــف ،وضــان التوزيــع العــادل ملكاســب التنميــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة ،ومنــذ فــرة التســعينيات خطــا
العديــد مــن دول العــامل خطــوات كبــرة يف إعــادة هيكلــة
أنظمــة التعليــم بهــدف الوصــول إىل مجتمــع املعرفــة.
ويســتند هذا التوجه الدويل إىل االعتامد عىل التعليم
لنرش املعرفة املجتمعية ملا له من مزايا تتمثل يف ارتفاع
العائد املادي واالجتامعي ،وقدرته عىل قيادة العوامل
األخــرى مثــل الدخــل والصحــة)Quigley, 2000( .
رافق التغيري الكمي والنوعي يف أنظمة املعلومات
وتكنولوجيــا االتصــاالت الحديثــة انخفــاض يف األهميــة
النسبية للتعليم الرسمي كوسيلة لنرش املعرفة ،بسبب
وجود قنوات أخرى منافسة ميكن استخدامها يف تنمية
املعرفــة .إذ أصبــح التعليــم غــر الرســمي والتدريــب يف
العمــل مــن الوســائل التــي ميكــن االعتــاد عليهــا يف
اكتســاب املعرفــة يف جميــع مراحــل العمــر ويف جميــع
األمكنــة .وعــى الرغــم مــن الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه
أنظمــة املعلومــات والتكنولوجيــا الحديثــة يف خدمــة
العمليــة التعليميــة ،إال أنهــا مــن جانــب آخــر ،متثــل تحــد
كبــر يتطلــب تكييــف العمليــة التعليميــة لتعزيــز قــدرة
املجتمــع عــى اســتخدام هــذه األنظمــة ،والتعامــل مــع
هذه التكنولوجيا .إذ أن التقدم التكنولوجي عادة ما يكون

مصحوبا بزيادة يف إنتاجية العامل وما لتلك الزيادة من
آثــار إيجابيــة عــى الدخــل القومــي أو األجــور ،فإنهــا تحمــل
آثــارا جانبيــة تتمثــل يف فقــدان بعــض العــال لوظائفهــم.
لهــذا فــإن التغلــب عــى مشــكلة البطالــة املصاحبــة
للتقــدم التكنولوجــي يتطلــب رفــع املســتوى املعــريف
للعامل بحيث يكون مكمال للتكنولوجيا وليس بديال لها.
ولفهــم التداخــل بــن التعليــم الرســمي والتعليــم
غــر الرســمي ودور كل منهــا يف اكتســاب املعرفــة
املجتمعيــة ،يتطلــب األمــر التمييــز بــن ثالثــة مفاهيــم
تختلــف يف جوهرهــا عــن بعضهــا البعــض .هــذه
املفاهيــم هــي :املعرفــة (  ،)Knowledgeوالتعليــم
(  ،)Educationوالتعلــم (  )Learningحيــث
تتعلــق املعرفــة باملخــزون املرتا كــم مــن املهــارات
والقــدرات عــى ا ســتخدام أنظمــة املعلو مــات
واالتصــاالت التكنولوجيــة املتقدمــة ( Information
)and Communications Technologies, ICTs
والتــي ميكــن اكتســابها مــن خــارج نطــاق مؤسســات
التعليــم التقليديــة .أمــا التعليــم فيتعلــق بعمليــة توجيــه
التعليــات (  )Instructionsمــن خــال مؤسســات
التعليــم الرســمية كاملــدارس والجامعــات وتكــون مبنيــة
عــى أســس و نظريــات تهــدف إىل مســاعدة الطــاب
عىل اكتساب املعرفة .أما التعلم فيتعلق مبا يكتسب
من معرفة من خالل العمل أو التعاون الذي قد يوجد
بــن املؤسســات التــي تشــرك بنفــس االهتــام ســواء
كانــت يف الداخــل أو ()Strassmann, 2000
إن مستوى املعرفة أو قدرة اإلنسان عىل التعلم،
ال ميكــن أن تبنــى يف معــزل عــن النظــام التعليمــي.
وحتــى يعــود نظــام التعليــم إىل مكانتــه الســابقة يف
نــر املعرفــة املجتمعيــة ،يتطلــب مــن القامئــن عــى
التعليــم اتخــاذ خطــوات تضمــن إعــادة هيكلــة النظــام
التعليمــي ليصبــح أكــر قــدرة عــى لعــب دور حيــوي
يتســق مــع عــر املعلومــات ويصــل يف نهايــة املطــاف
باملجتمــع إىل التنميــة البرشيــة املســتدامة .إن تحقيــق
جملة كرياال
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هــذا الهــدف النهــايئ يحتــاج إعــادة هيكلــة النظــام
التعليمــي يف اتجاهــات محــددة تنســجم مــع عــر
املعلومــات والعوملــة .وتحتــاج هــذه العمليــة إىل فــرة
تزيــد عــن ربــع قــرن مــن الزمــان ،وتحتــاج إىل أمــوال طائلــة
لتوفــر البنــى التحتيــة وإعــداد الكــوادر الفنيــة القــادرة
عــى التعا مــل معهــا .كــا أنهــا تحتــاج إىل تحد يــد
األهــداف املرحليــة ،وصياغــة السياســات التــي تضمــن
الوصــول إىل مجموعــة األهــداف اإلســراتيجية.
الخالصــة واالســتنتاجات :يف إطــار هــذا البحــث
حاولنــا اســتعراض املتــاح مــن األدب اإلداري حــول
مفهــوم املعرفــة ورأس املــال املعــريف وإظهــار أهميــة
كــون رأس ا ملــال املعــريف ميثــل ميــزات تنافســية
للمنظــات املعــارصة .ويالحــظ االنتقــال مــن الرتكيــز
عــى املنظــات كوحــدات تنافســية تقــدم الســلع
والخد مــات يف إ طــار تنا فــي تقليــدي قا ئــم عــى
تحقيــق متيــز نوعــي وإبــداع وابتــكار مســتمر إىل اعتبــار
هــذه املنظــات نظــم معرفيــة تحــاول أن تخلــق ميــزات
تنافســية قامئــة عــى أســس غــر ملموســة وجديــدة.
إن عمليــة بنــاء رأس املــال البــري هــي عمليــة
طويلــة و شــاقة وتحتــاج إىل تحد يــد األ هــداف
اإلســراتيجية وحشــد املــوارد املاليــة لتنفيــذ املشــاريع
ورســم السياســات ووضــع الخطــط املتعــددة اآلجــال،
وتحتــاج إىل تضافــر جهــود القطاعــن الخــاص والقطــاع
العــام واملنظــات األهليــة كــركاء ال ميكــن االســتغناء
عن دور أي واحد منهم ،وتحتاج إىل وضع الترشيعات
املتناسقة التي تطلق اإلبداع عند جميع الرشكاء وتوزع
بشــكل عــادل املكاســب بــن املســتفيدين ،وتضمــن
الشفافية واملسؤولية ،إنها عملية متصلة لكنها تحتاج
إىل مراجعــة دوريــة ،لســهولة تأثــر نتائجهــا بكثــر مــن
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العوامــل التــي ال ميكــن الســيطرة عليهــا كــا هــو الحــال
يف بنــاء رأس املــال العينــي.
وهكذا ميكن استخالص االستنتاجات التالية:
	-1رضورة فهــم وإدراك أهميــة رأس املــال املعــريف
يف عــامل اليــوم؛
 -2إن رأس املــال املعــريف عمليــة تراكميــة ولكنهــا
تتطلــب االســتمرار وذلــك للخصائــص التــي يتمتــع
بها هذا النمط من األصول غري امللموسة الفريدة
وأهمهــا خاصيــة رسعــة التــايش؛
 -3تــدل كــرة البحــوث والدراســات ومــن قبــل باحثــن
ينتمــون إىل اختصاصــات متنوعــة مثــل الفلســفة
وإدارة األعــال واالقتصــاد ونظــم املعلومــات
وتكنولوجيــا املعلومــات والفيزيــاء وغريهــا عــى
حيو يــة رأس ا ملــال املعــريف ورضورة تنميتــه
واالحتفــاظ بــه كأصــل رئيــس يف املنظمــة؛
 -4تعطــي خصائــص رأس املــال املعــريف مــن نــدرة
وقيمــة عاليــة وعــدم قابليــة للتقليــد إمكانيــة اعتبــاره
أصــل إســراتيجي للمنظمــة يتطلــب مــن اإلدارة
العليــا أن تركيــز جهــود يف ســبيل االســتفادة منــه؛
	-5رضورة أن تــدرك إدارة املنظمــة أهميــة التشــخيص
الواعــي ملــا يشــكل رأس مــال معــريف مــن مواردهــا
البرش يــة العاملــة لغــرض العنا يــة بهــذه ا ملــوارد
وتطويرهــا واالســتفادة منهــا لخلــق ميــزات تنافســية
مســتدامة؛
 -6بالرغــم مــن وجــود مداخــل متعــددة إلدارة وتأطــر
رأس ا ملــال املعــريف فإننــا نؤكــد عــى رضورة
العناية مبدخل املامرسة اإلدارية الواعية والذكية
فيــا يتعلــق بالتخطيــط والتنظيــم والقيــادة والرقابــة
والتوجيــه.
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الأنا الأنثوية املفخخة ب�أ�سئلة الأزمة الوجودية
من خالل م�سرحية 'الرهينة ' ملحمد بوي�ش
ياسني سليامين

أ.ياسني سليامين /جامعة وهران،الجزائر

امللخص
تشكل الهوية حقال ملغّام مبعاين التعتيم والتعمية .إنها مجال خصب لألحاديث والتجاذبات الفكرية منذ وقت
طويــل .ومتثــل العالقــة بــن الهويــة واألنثــى ،أو الهويــة عنــد الشــباب ،واألنثــى بالتخصيــص ،محــا للكتابــات األدبيــة
والفكريــة املتنوعــة .مــع مــا يظهــر فيهــا مــن انفتــاح عــى جــدل التواصــل مــع اآلخــر والعــامل .إنــه حديــث عــن االســتالب
والوعــي ،واملواجهة.كمحطــات ثــاث ميكــن الرتكيــز عليهــا يف مد ّونــة الكاتــب الجزائــري محمــد بويــش يف نصــه
العمل ويحاول
َ
«الرهينة» .إنه نص يسائل الهوية بوصفها مرشوعا للوعي ال مرياثا أو تركة .والباحث يف هذا يحاور
تعريــة الرتســانة املفاهيميــة أو الفكريــة التــي تنبنــي عليهــا أطروحــة الكاتــب يف نظرتــه لهــذا املوضــوع ومقاربتــه لهــا.

مقدمة

رصح هيغل يف كتابه “فلسفة الفن” بأنه “مهام حاول
ي ّ
العمل الفني أن يبني عاملا متامسكا وقامئا من تلقاء
نفسه ،فإنه بصفته موضوعا واقعيا ال يوجد لذلك ،بل
1
يوجد لنا نحن ،أي من أجل جمهور يتأمله وينتيش به”
وهكذا فإنه يؤكّد أ ّن اإلبداع بوصفه ظاهرة اجتامعية ال
ميكن أن يؤول تأثريه إىل الذات املبدعة وحدها ،وإمنا
يتعدى مجاله التأثريي ليشمل طائفة أو طوائف تتلقى
هــذا العمــل بــأدوات الفهــم والتأويــل عــى اختــاف
طبقاته ومتوجاته.
وتــأيت املقاربــات النقديــة باعتبارهــا فعــا للتالقــح
وشــكال مــن أشــكال الحواريــة ذات الجامليــات التأويليــة
املتعددة الناشئة بني النص وجمهوره ،أو بني الحدث
الكتــايب ومتلقيــه بهــدف إبــراز كوامنــه فــاألدب ال ميكــن
أن يكون “أدبا إالّ مبقدار إحساس أهله بأنه أدب ،وأنه
الرتجــان األمــن عــن خوالجهــم ،وأنــه يعجزهــم كلــا

ح ّدثهم عن أنفسهم مبا ال يستطيعون قوله ،وأنه يسمو
يف نظرهــم حــن يعالــج أيــر أحوالهــم وأدناهــا بأرقــى
درجــات اللفــظ وأبلغهــا” 2وال يتــأىت هــذا اإلحســاس إالّ
مــن خــال النظــر يف هــذا النــص بــاألدوات الترشيحيــة
تأسســه
القمينــة باســتظهار دالالتــه املتعــددة بحكــم ّ
كعــامل مــن الــدوال التــي تــرع البــاب أمــام توقعــات
القــارئ وإعــادة إنتــاج النــص عــر عمليــة التأويــل يف
رحلــة تتوجــه مــن انطــاق مؤكّـ ٍـد مفــاده أ ّن النــص غــر
ثابــت الداللــة ولك ّنــه ّالنص-الحقيبــة” الــذي يحمــل يف
جوفــه مــا ال يســتطيع منهــج واحــد أو مقاربــة منفــردة أن
كل ممكناتــه التأويليــة.
تحــوز عــى ّ
“يعب عن
ولقد ساد االعتقاد بأ ّن املرسح باعتباره ّ
3
رس الوضع البرشي”
قلق اإلنسان الوجودي ،ويخرتق ّ
أســبق الفنون انفتاحا عىل التجربة النقدية ليس فقط
جهــت
مــن خــال “فــن الشــعر” ألرســطو كأ ّول مد ّونــة تو ّ
ملقاربتــه نقديــا ،بــل مبــا وجــد حتــى عنــد أرســطوفان
جملة كرياال
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الذي ق ّدم رؤى وتعليقات ذات قيمة ألعامل مرسحية
يونانيــة ســبقته ألســخيلوس ويوربيــدس.
وإلن كان املرسح قد اســتخدم منذ نشــأته األوىل
وظل هذا –أي الشعر”-عىل م ّر التاريخ مدخال
الشع َر ّ
لألعــال الدراميــة العظيمــة (بحيــث نجــد أنــه) منــذ أ ّول
مرسحيــة إغريقيــة متكاملــة حتــى املرحلــة التــي تُســمى
مبرحلة الكوميديا الجديدة يف تاريخ املرسح الروماين
كانت جميعا مرسحيات شعرية” 4فإ ّن هذا ال يؤكّد إالّ
معنــى واحــدا ،بحيــث يثبــت لدينــا أ ّن “املــرح حينــا
بحــث عــن أداة للتعبــر اللغــوي مل يجــد أمامــه أفضــل
5
مــن الشــعر”
وال يزال استخدام الشعر يف املرسح متداوال يف
هذا الوقت كأسلوب من أساليب التعبري فيه ،مع ما
يوطــده مــن شــعور بالتعــايل املفهومــي أمــام املتلقــي
إذا مــا اتفقنــا أ ّن املــرح فــن جامهــري بامتيــاز ،وأ ّن
الشعر خصويص التلقي والفهم .فإذا ما كان املرسح
املعارص مستخدما للشعر كوعاء إليصال دالالته ،فإ ّن
إشــكاليات التأويل ســتعلو إىل ســطح املقاربة مســائلة
ســؤاال وجيهــا عــن الداعــي الختيــار الشــعر وهــو نخبــوي
الســتنطاق املــرح وهــو شــعبوي؟
وميثّــل نــص “الرهينــة” للكاتــب الجزائــري “محمــد
توســلت الشــع َر
بويــش” 6واحــدا مــن النصــوص التــي ّ
مط ّيــة الســتنطاق دائــرة مفاهيميــة ذات قيمــة معرفيــة
وفنيــة ال ميكــن إغــاض العــن عنهــا ،خصوصــا مــن
حيــث معالجتهــا بجســارة وا حــدة مــن أ كــر قضا يــا
املجتمــع أهميــة ،نعنــي بهــا قضيــة “الهويــة”.
وعــى الرغــم مــن االضطــراب القائــم يف “التصــور
املفهومــي واالصطالحــي للهويــة يف الســاحة العلميــة
واملعرفيــة والثقافيــة ( )...التــي فتحــت كينونــة الهويــة
إىل مناطــق وعــوامل المتناهيــة أخرجتهــا مــن القاريــة
واملحدوديــة العلميــة الثابتــة (إالّ أنهــا) مل تبتعــد عــن
كونهــا عالقــة قامئــة عــى التطابــق مــع الــذات عنــد
شــخص مــا أو جامعــة اجتامعيــة مــا يف جميــع األزمنــة
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وجميــع األحــوال ،فهــي تتعلــق بكــون شــخص مــا أو كــون
جامعــة مــا قــادرا أو قــادرة عــى االســتمرار يف أن تكــون
7
ذاتهــا وليــس شــخصا أو شــيئا آخــر”
فـ”الهو يــة” إذن التــي ذات ا لــيء بخصائصــه
وميزاتــه التــي بهــا يعــرف وبهــا يختلــف عــن غــره ،تعتــر
الكيــا َن االعتبــاري ملوجــود مــن املوجــودات ،وهــي عنــد
الوجوديــن تح ّقـ ٌـق للــذات املفــردة يف العــامل بعديــا
مــن خــال وعيهــا الجمعــي الســابق لوجودهــا .وتنطــرح
هــذه القضيــة يف أدبيــات هــذا العــر بشــكل مفــرط
ملــا اســتج ّد يف الكينونــة اإلنســانية مــن أحــداث وأفــكار
ومفاهيــم بلبلــت املعــروف وغطّــت عــى الســائد
وأخلطت املياه الصافية خاصة فيام يتعلّق بالشباب.
ويرمــي الباحــث مــن خــال هــذه املقاربــة وضــع
هــذا النــص املرسحــي ضمــن النظــر املجهــري مــن
ٍ
أساس وتتفرع عنها
حيث مساءلته ومحاورته بإشكالية
بعــض األســئلة :كيــف متثّلــت املد ّونــة قضيــة الهويــة
عنــد الشــباب؟ وعنــد األنثــى بصفــة التعيــن؟ ومــا هــي
حــدود العالقــة بــن األنــا واآلخــر؟ األنــا األنثــى واآلخــر:
الرجــل واملجتمــع .هــل كانــت لألنثــى جــدارة الفعــل أم
انهزاميــة ور ّد الفعــل؟ وهــل ســطوة الهويــة يف متثالتهــا
عنــد األنثى/الشــابة مانعــة للتحــدي وكــر االســتيالب
أو مؤكــدة لهــا؟

 .1الجسد األنثوي شاهدا للهوية

ارتقــى “الجســد” يف الــدرس املعــارص ليكــون موضوعــا
يحمل يف جوهره بعدا معرفيا/فنيا يؤسس لجامليات
الشــكل كهــدف إيتيقــي يكشــف عــن أبعــاد ودالالت
تعبري يــة تخــوض يف اليومــي املعيــي كــا يحقــق
مامرس ـ ًة ترتفــع عــن اليومــي إىل الوجــودي الــكالين،
بحيــث يتســاوق الجســد كخطــاب مــع الوعــي يف انزيــاح
جاميل لألخري من مقاربته مع العقل والروح إىل مقاربة
حداثيــة مــع الجســد –الشــكل .إ ّن هــذا االرتقــاء ميثّــل
بحق تح ّوال لزاوية الرؤية الفكرية لقيمة الجسد املتهافتة
يف الفكــر التقليــدي والفلســفات العقليــة وتحقيقــا

حمل ' ةنيهرلا' ةيحرسم لالخ نم ةيدوجولا ةمزألا ةلئسأب ةخخفملا ةيوثنألا انألا

للتجربــة الشــكلية يف رحلتهــا مــن الضمــور إىل الظهــور.
والجســد األنثــوي الرامــز ملعنــى الفتنــة واإلغــراء،
رة يظهــر يف
كواحــدة مــن الــرؤى املصــادرة إلمكاناتــه الـ ّ
“الرهينــة” كموضــوع للكبــت والســجن:
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ّ
ن
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بدأت أتعل منه وأ� أحبو فوق رصيف
أ
8
ال ّبد من سلطة تعيد ال ثن� إىل حدود املاكن

تنطــق الــذات محــددة ذاتهــا مــن طريــق االختــاف
واملغا يــرة ،تطـ ّـل عــى العــامل بتعرثاتهــا العاطفيــة
وســقطاتها النفســية لتستكشــف ذاتهــا تبعــا الكتشــاف
الصورة املختلفة عنها ،فبوجود ذَكر اكتشفت أنوثتها،
حيث متثّل لحظة الرؤي ِة /املعرف ِة/االكتشـ ِ
ـاف لجســد
اآلخر/النقيــض مقارب ـ ًة أسا ســي ًة للتنبــه ألنطولوجيــة
الجســد ا لــذايت املؤنّــث ا لــذي “ينحــت أو يرســم
جســده إ ّمــا بطريقــة املطابقــة (أنــا هــو أنــا) وإ ّمــا بطريقــة
الالمطابقــة (أنــا ليــس هــو أنــا)” 9مـ ّـا يعنــي أ ّن لحظــة
الوعي بالجسد هي العتبة األوىل لوعي العامل بأرسه،
فمــن الجســد تُعــرف العــامل ،وبــه أدركــه.
يف هذا الجزء الرسدي الذي يأيت “لتأدية وظائف
بحسب طبيعة العمل ،ويؤىت به ليلبي رضورة درامية،
10
رصح
تتمثل يف تعريف املتلقي باألحداث القبلية” ت ّ
الــذات مبــا أضمرتــه يف أ ّول تــاق بينهــا وبــن املتلقــي،
إنه ال يعرف عنها شيئا إالّ ما ميكن أن تقوله هي نفسها
عن نفسها ،بحيث تظهر هامشية الذات مقابل مركزية
اآلخــر الــذي يشـكّل البوصلــة والوجهــة معــا ،بعيــدا عــن
تجل له أو وعي بالهوية الخاصة املفردة بعيدا عنه،
أي ّ
ّ
إنهــا ذات تــدور يف فلــك اآلخــر وتســتيضء مبشــكاته
ـر قولها:
وتخبــو بانطفائــه ،وهــذا مــا يفـ ّ
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فجــاءت اإلجابــة عــن ســؤال الكينونــة العــاري عــن
كل توريــة“ :مــن أنــا؟” عــر اإلقــرار باكتشــاف الــذات مــن
ّ
خــال اآلخــر الذكــر الــذي مثّلــه “األب” كســلطة قاهــرة،
إنهــا محاولــة حقيقــة للوعــي الجــاد أو “مــا يصطلــح عليــه
“لــوكاش” بـ”الوعــي األصيــل” بنفســه وعاملــه ،وذلــك
12
يتأخــر كثــرا وقــد ال يــأيت أبــدا”
إنّها لحظة مفصلية تتعرف فيها األنا عىل الجسد
اآلخــر ،فتثبــت وجــود جســدها بوعيهــا لــه ،فعندمــا
“يقتحــم فضــاء اآلخــر يكــون الجســد مك ّونــا محوريــا مــن
مكونــات العالقــة البرصيــة ،بيــد أ ّن الجســد الــرايئ يكــون
هــو نفســه جســدا مرئيــا .وإ ّن العالقــة الغرائبيــة بــن
الجســد الشــخيص وجســد اآلخر تخضع ملجموعة من
املحــددات املتعالقــة التــي يتداخــل فيهــا األنطولوجــي
بالنفيس باألنرثوبولوجي” 13فاستنادا إىل جسد الكائن
“تتح ـ ّدد هويتــه إزاء الشــخوص واألشــياء وتــرز حــاالت
العنف والخوف أو الغبطة والرسور إىل الســطح نتيجة
رصفهــا
لتلــك التشــكيالت والعواطــف التــي يختزنهــا أو ي ّ
ـن فارقــا
جســد مــا” 14إنــه أول عتبــات اإلدراك ،الــذي يبـ ّ
وجوديــا ظاهــرا بــن “الذكــر” بالحمولــة الجمعيــة التــي
يحملهــا هــذا اللفــظ ،املســيطر املتعــايل بجســده/
القوي/املتسلط ،الغالب /أمام “األنثى” التي ترتاجع
احتــاالت صمودهــا أمامــه بحكــم الحمولــة الجمعيــة
ذاتها ،بحيث تكون هي يف مقابله الجس َد/الضعيف/
الخاضع/املغلــوب:

أنت.......أ�ــا الســاكن حلظــة ت
الرهينة :ي ن
اشــهاء
	أ�
ي
احليــاة.......أ� أحــام ت
ث
ين
تشــب�
لــراود
ي
ي
ف
ت
روح إىل الغواية ي�
ب�
حلياة...منحتــك اقــراب ي
أ
رس الحالم......قابعــة وجســدي انتظار
آ
الفصــول.......ال فصــل يل الن.....خريــف
15
ي�ب ــر التصــاق الصــوت بوجــودي....
جملة كرياال
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إ ّن الجســد ينطــق بالســؤال عــن اآلخــر الــذي يرســم
التغي
مالمح الحياة ،بحيث يكون أقىص مبتغى له هو
ّ
رح صارخــا “الصــدأ
يف هــذا الثابــت الــذي يجعلــه ي ـ ّ
يــأكل لســاين” 16تأكيــدا للعجــز الــذي ع ّمقــه الشــعور
باغــراب الجســد عــن الســياق الجمعــي الــذي يعيشــه
بوجــود الجســد اآلخــر .إذ يختــزل الجســد هنــا بقســوة
وجودية صارمة يف لحظة االنتظار ،انتظار التغيري الذي
يبقى غري مؤكد يف األفق املنظور ،بل رسابا يف األفق
املأمول .فيكون للجسد جسارة املنح والعطاء لآلخر،
بينــا تكــون لــه منــه ارتــداد الخيبــة واملنــع والحجــب.
ولهذا يزداد الرصاخ قوة ،محاولة لتكسري الحاجز،
لعدم االســتمرار يف االنبطاح ،يف إنتاج لحظة وجودية
جديــدة قــادرة عــى اســتعادة الوعــي األصيــل بالــذات
توقيفــا لذلــك الحجــر الــذي أســس لــه وجــود الجســد
اآلخــر املغايــر:

الرهينة :ي ن
س تن�ــا
	أ� جســدي...البلل يقطــر مــن دمــوع ج
فيــك...
هل أخرج؟
ف
ت
ن
ت
فذ� ي� ج
و�ك؟17
هل أعيد �كيب � ي

تتج ّند الرغبة لتتجاوز هذه اللحظة السوداء ،تحاول
فتــح األبــواب والنوافــذ لتلقــى العــن مــا غــاب عنهــا يف
وحدتهــا ،حتــى يظهــر لوجودهــا بعــد غــر البعــد األحادي
الذي تنفر منه .البعد الذي قلّص وجودها إىل مستوى
شــيئية يابســة يثبــت وجــود الجســد مــرة وينفيــه أخــرى...
إنهــا تتســاءل عــن مــكان الجســد ،أل ّن الوعــي بــه يغيــب
يف لحظــة الرتا جــع واالنهــزام أمــام األخــر املختلــف،
ليــس باملعنــى املــادي الــذي يشــغل حيــزا يف الفضــاء
رح
الجغــرايف ،ولكــن أل ّن الــذات يف وعيهــا األصيــل تـ ّ
عم أكونه ،ليس ألنه موضوع موجود
يعب ّ
بأ ّن “ جسدي ّ
هنــا دامئــا ،بــل ألنــه عضــو اإلرادة ،يظهــر الحريــة املطلقــة
لألنــا” 18وهــي عندمــا تتســاءل عــن الخــروج بــن الفعــل
والــرك ،فــإ ّن هــذا الســؤال مل ينــن عــى وعــي بالقــدرة
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الح ّقــة لهــذا الفعــل ،ولكــن انبنــى عــى رغبــة للفعــل دون
خــروج عــن مســتوى الرغبــة أو انبثــاق لفعــل قيمــي يف
تحقــق أصيــل مــا يشــبه الرصخــة املكتومــة التــي ال تظهــر
قــوة بقــدر مــا تؤكــد ضعفــا .هــذا مــا يجعــل مــن الســؤال
مأزقــا غــر مقبــول ،يثــر عنفــا رمزيــا أو ماديــا:

ف
الرهينة	:كنــت صبيــة ت ز
يــ�اوج الفــرح مــع الوجــود ي�
حضنــه ...مل أرتطــم ب� ج
لوا�ــة املرســومة عــى
أ
غــر ج
وا�ــة
جبينــه ...ابتــم ل ن ي� ال أرى ي
أ
الفــرح ...ول ن ي� جســدي اكن حممــــوال إىل
أ
ن
اود� ن
وأ� أكتشــف
العــى ...اكحلــم الــذي ر ي
ت
ـ� بعــد ذلــك...
فأنوثـ ي
أ
ي� هــذه ال ثنــاء يــرخ (الاكبــوس) ذاك
ف
الشــيطان ي� املدخنــة:
ت
ـرؤ� عــن
أي�ــا الرهينــة ...مــن أســقط غبــش الـ ي
ـوس ...مــن عملــك اســتنطاق الذاكرة...
اكبـ ي
ت
ث
ت
أي�ــا العــورة الواهيــة ال تــر يك آ�ر أقدامك عىل
بالط وجودي...
ال تعيدي هذا الصوت
�خ
هو ن ز
يست�ف رصا ي
آ
ن
19
م الن..
� ي

 .2أنطولوجيا الرش وإيتيقا املواجهة كإثبات للهوية:

ارتهــان الجســد بحوا جــز الخــوف النا جــم عــن املنــع
والوقــف الــذي وســم بهــا اآلخــر األفـ َـق اإلنســاين للــذات،
التــي مل يتــم تســميتها وت ـ ّم االكتفــاء بصفاتهــا (امــرأة،
شــابة ،رهينــة )...هــذا النــوع مــن املعميــات طمــس
الواقــع الوجــودي لهــذا الــذات عــى نحــو ضمنــي أو
مبــارش ،وعــى ذلــك فــإ ّن الوعــي يجعــل الــذات مجبــورة
عــى تقويــض مــروع الطمــس والــردم الــذي ظلّــت
محكومــة بــه ،إنــه وعــي بوجــود الــر ،كمرحلــة أساســية
لقهــره .فـ»أنطولوجيــا الــر» الكامنــة يف عــامل الرهينــة
الزم وجودهــا وأعــاد إنتــاج صيغــة باهتــة مــن األنطولوجيــا
غــر األصيلــة التــي تحتكــم للواقــع بــدل االحتــكام للعقــل

حمل ' ةنيهرلا' ةيحرسم لالخ نم ةيدوجولا ةمزألا ةلئسأب ةخخفملا ةيوثنألا انألا

وللتاريخ بدل املستقبل ،واآلخر بدل اإلميان بالذات،
وقدرتهــا يف التغيــر واالنبعــاث ،نعنــي بذلــك أ ّن لحظــة
وعــي ا لــر أدخلــت مفهومــا جد يــدا عــى ا لــذات
املرتهنــة ،وهــو مفهــوم املواجهــة ،أي ،صيغــة لالنقالب
عــى لحظــة االنتــكاس إىل لحظــة راديكاليــة مــن إنتــاج
خــاص :مــن صنــع اإلنســان ال مــن قضــاء ﷲ املفــروض
عــى كيــان يدعــى امــرأة ،فهــذا الكيــان الواقــف أمــام
ســلطة ظاملــة ،نفســية أم اجتامعيــة ،تزيّــف وجــوده،
وتحــاول توكيــد مفهــوم املــرأة /العيــب ،املرأة/العــار،
مبا يؤديه هذا التصور منقوص املرشوعية أو عدميها،
يؤكّــد بحضــوره الجــديل ،منطــق الحاجــة ،واالفتقــار إىل
القــدرة الفاعلــة قبــل الوعــي برضورتهــا ،إنــه شــكل مــن
أشــكال الالعصمــة ،حيــث تصبــح هــذه «رشط تواجــد
الــر ،ألنــه لــو افرتضنــا مثــال اإلنســان املعصــوم فإنــه
علينــا االعــراف النهــايئ بتوا جــد الخــر دون نقيــض
لــه يف هــذا العــامل» 20وهــذا طــرح واضــح االفتقــار إىل
الســند الواقعــي أو املنطقــي.
هكــذا فــإ ّن الــر يكــون مقرتنــا بالوعــي ،والوعــي
مقرتنــا باملعرفــة ،فالــذات عندمــا تعــي وجــود الــر
الــذي يتهيّــأ إللغــاء أصالــة وجودهــا ،بــل يؤكــده ويحــاول
مــأه يف الفضــاء الشــعوري تخــرج مــن حالــة إىل حالــة
وجوديــة جديــة قابلــة لتأكيــد وجودهــا املتفــرد يف عــامل
النــاس واألشــياء.

آ
الرهينة	:ال ّبد أن أنسحب الن...
ت
مع
ي
مهوم �حل ي
من يمكل الطريق إىل احلمل...
أ
الرق ن
يشد� إىل رؤيتك
هذا
ي
ت
خ
ن
م� يأ�ا الاكبوس
هل �رج ي
هل أخرج منك
آه...مك ن
يؤرق� املمر إليك
ي َ ف ّ
مك ت
أش� الغوص ي� لك فصولك
ي
ت ئ
ا�
لي أولد الربيع من اش� ي
21
و� ت ي� امليالد
ي

وجــود الــر يك ـ ّرس نفــي اإلنســانية عــن الرهينــة
ويؤكّــد اســتيالب “الهويــة” عندهــا ،عــى الرغــم مــن
أنــه يســكت عــن إثبــات وجودهــا .إ ّن هويــة الرهينــة مــن
الوجهــة األنطولوجيــة قامئــة ،غــر أنهــا إيتيقي ـاً ليســت
فاعلة .لذلك فهي بني الوجود السكوين وبني الوجود
املتحــرك الــذي ينتمــي إىل دهشــة املســاءلة الخالّقــة
ـكل أصدائهــا وعمــق هواجســها .حيــث تســعى
للحيــاة بـ ّ
لتجــاوز هــذا املوقــف االنتــكايس ا لــذي يكــون فيــه
االنســحاب حالــة اضطراريــة مــن موقــف الالفعــل نحــو
محاولــة لتوليــد موقــف لــه محــددات وجيهــة مــن حيــث
خصوصيــة الفعــل الكينــوين املـ ِ
ـارس آلفاقــه الواســعة.
إ ّن الهاجس/اآلخر/الكابــوس ،أيــا كانــت الصفــة
التــي تطلــق عليــه يشــجع بغــر مبــارشة الــذاتَ املنكــرة
لتعلن عن تجميع شظاياها والوقوف أمام االستيالب،
هــو وعــي اللحظــة مــن خــال يقــن املواجهــة كقيمــة
تســتعيد الهو يــة املغ ّيبــة أو املركونــة إىل الضيــاع،
فـ”تســعى باســتمرار إىل ابتــكار ذاتهــا بينــا هــي تتحــرك
ضمن شبكة معرفة/سلطة  Savoir/pouvoirتعمل
عــى تثبيتهــا وتقييدهــا والتحكــم فيهــا» 22يكــون هــذا
اإلعــان عــر رصخــة قويّــة ،قــد ال يســمعها غريهــا

ّ
ن
م�
الرهينة	:ال بد أن أقتلعك ي
خ ن
يف�
هذا الصدى ال ي� ي
ت
ذاكر� من وجودك
أقاوم
ي
ال وجود لك
23
ال وجود لك .

تظهــر لحظــة “املواجهــة” كلحظــة إيتيقيــة بامتيــاز
ـص الكيفيــة التــي مبقتضاهــا كل واحــد تشـكّل ذاتــه
“تخـ ّ
24
نفسها” حيث تسعى املواجهة ألن تكون منطقا أ ّوليا
العــراف اآلخــر املرت ِهــن بذاتهــا املرت َهنــة ،وهــي عمليــة
تقــف ضمــن االنفتــاح عــى معرفــة الــذات وميكانيزمــات
وجودهــا العابــر للزمكانيــة مــن أجــل إنتــاج لحظــة فارقــة
متثّــل الهــدف وهــي رشعنــة الوجــود لهــذه ا لــذات
جملة كرياال
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كمقابــل إيتيقــي وأنطولوجــي أمــام ذات أخــرى تحــاول  .3الهوية األصيلة :من الدزاين الواقعاين إىل الدزاين
االســتمرار يف مامرســة االســتيالب عليهــا بنداءاتهــا اإليتيقي
املختلفــة ورصاخاتهــا املتأزمــة:

يعــاود الصــوت حضــوره املـ تـر ج� بقوة الـ ي ت
ال�
ـر� ي
تنفــث غضبــا خارجا:
نأ� السجن
نأ� السجان
ن
ن
حملــك...أ� البقــاء فيــك
ذاكرتــك...أ�
نأ�
ف
ين
النســ�.
حــدود ارتشــاف ذاتــك القابعــة ي�
آ
الوا�ــة ّ
ن
ن...واحلم� بتلــك ج
احملنطــة
م ال
� ي
ي
ف
ي� صبــاك.
ال خروج لك عن ت
سلط�
ي
وعن ت
صو�
ي
25
وعن حضوري.
تتصــارع األنطولوجيــا املضــادة (الــر) بوصفهــا
واقفــة باســراتيجيتها الســالبة لتوكيــد الــذات املوعــود
مع الرغبة الواعية لهذه األخرية يف ابتكار لحظة الوقوف
النـ ّدي للتمكــن لهويتهــا للمــي يف طريــق التحــرر ،إذ
مــا يفتــأ يؤكّــد اغرتابهــا عــن العــامل والوجــود ،بــل عــن
ذاتهــا ،حيــث “تبــدأ الــذات رحلــة التمــزق والشــتات
يف جوهرهــا” 26إنهــا لحظــة مؤملــة ،حيــث يتل ّبــس األمل
بالــذات فـ”تــزداد علــوا وتيهــا يف بحــر الباطــن ،والتوتــر
حينــا يســكن الجســد يفيــض االغــراب ،أن تغــرب
يعنــي أنــك ال يشء ( )...تجعــل الهويــة تتفــكك يف
27
فــوىض األشــياء”
إنهــا رغبــة الــذات يف التعــايل عــن واقــع يكــر/
يهشّ ــم/يفتت وجود هــا بينــا هــي تتم ّنع/تحــاول/
تتحــدى .للتمكــن للهويــة مــن كينونتهــا الخاصــة التــي
تفــرق بهــا عــن غريهــا وتتاميــز .إنهــا مهمــة الــذات التــي
تســعى لـ”فــرض وجودهــا وذلــك بالعمــل والحكمــة مــن
أجــل التغلــب عــى تراجيديــا األمل التــي يوقعهــا فيهــا
28
الــر”
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تحــاول “الرهينــة” تقويــض صفــة االســتيالب عــن
كيانهــا ،عــر الوعــي الــذي ظـ ّـل محتجبــا مغمــورا يف
طبقات األنا الخائفة املتوجسة من اآلخر الواقف عىل
عتبــات الوجــود يُشــهر ســيف القتــل الرمــزي الظاهــر يف
شــكل مجتمــع قبــي أو جامعــة منغلقــة مترشنقــة تفهــم
األنثــى بوصفهــا سلســلة عهــد الحريــم ،الخارجــة لت ّوهــا
مــن غــرف ألــف ليلــة وليلــة لت ّوهــا ،إذ:

ث ً
أن� إذا
يه
لعن ﷲ ث
أن� تلد النساء فقط
والد� ،أضاعت التضاريس ن
اكنت ت
لتلد� نا�
ي
ي
29
أ�
خارج إرادة ب ي

ِ
يؤسط ُر اآلخر (الرجل ،الذكر)
مبعنى من املعاين،
ذاتــه كمقــدس يرتبــط بهويــة رجعيــة متعاليــة ،تســتند
أساســا إىل مرجعية تاريخية بل اجتامعية أساســا بينام
يحاول تفعيل التهميش لألنثى باعتبارها قيمة منحطة
ال مغايــرا ،وهــذا مــا وضــع الــذات يف مــأزق حقيقــي
بحيــث ينســاب الوجــود مــن بــن يديهــا و”يفلــت منهــا
حيــث تشــعر بجحيــم اآلخــر وحصــار األشــياء” 30ويصبــح
اســرجاع الرهينــة ملقــوالت اآلخر/الذكر/املســتلِب
31
“ شــاهدا عــى فجيعــة ا لــذات بصد مــة املعرفــة”
كــا يضــع اليــد عــى حقيقــة ناصعــة الظهــور مــن خــال
التأكيــد عــى “تجربــة اإلنســان عــى نحــو أ ّويل متامــا
ويضفــي عــى الجــدل العالقــة البكــر لــه باإلنســان” 32أي
االنتباهــة التلقائيــة لـ”الوعــي بالوجــود مبــا يحملــه مــن
33
وعــي بالتناقــض الــذي ال يُحـ ُّـل”
يتأصــل مــن
ميثّــل الوعــي عنــد “الرهينــة” مخرجــا
ّ
خاللــه وجودهــا الحقيقــي ال كنتيجــة لوجــود “اآلخــر”
ذي الســطوة،وإنّ ا كموجــود متف ـ ّرد أوجــد ماهيتــه
بنفســه ،مــن خــال فاعليــة أنطولوجيــة متاهــت مــع
فكرهــا املســتعاد بعــد تغييــب طويــل ،إ ّن الوعــي هنــا

حمل ' ةنيهرلا' ةيحرسم لالخ نم ةيدوجولا ةمزألا ةلئسأب ةخخفملا ةيوثنألا انألا

أنتج حالة إيتيقية فاضلت فيها الرهينة بني موجودين،
املوجــود الــذي صــارت إليــه ،واملوجــود الــذي كانــت
عليــه .وهــا متباينــان مختلفــان ،هكــذا فــإنّ:
الصــوت الــذي أزعجــك احــرق باملدخنــة ...ومــن
34
رمــاده ع َّبــدتُ لــك الطريــق إىل زمــن أفضــل...
تقــول لهــا امــرأة قــد تكــون هــي نفســها الرهينــة ،لكــن
كام تشــتهي الرهينة أن تكون.
مل تخــرج مــن رشنقتهــا ،الســجن بقــي يحارصهــا
ـوي ،الرهينــة بقيــت،
ماديــا ،ظـ ّـل مثقــا بوجــوده القـ ّ
واآلخــر الــذي ينفــي وجودهــا مالحقــا لهــا ،وســيبقى،
مــا دامــت األنثــى باقيــة ،غــر أ ّن تغـ ّـرا ال شـ ّ
ـك ظهــر
بوضــوح .إنــه التفكــر .إنــه الوعــي .ويف هــذا أعتقــت
الرهينــة نفســها مــن قبضــة نزعــة ذكوريــة إلغائيــة برصخــة
واعيــة .مجابهــة .حتــى وإن ظـ ّـل اآلخــر امللغــي لوجودهــا
يصــدح صارخــا:

ت ن
رق� النار
لن ت� ي
ن
رق� النار
لن � ي
مادام هناك من هو وقودي
35
مادام هناك من هو وقودي

لقــد “خلّــف تقييــد الجســد والــروح ورغبــات املــرأة
آثارا ســلبية ،إذ صارت املرأة تجهل نفســها وجســدها،
وال تعــرف ســوى مــا يريــده اآلخــرون منهــا ،وحتــى عندمــا
يتعلّــق األمــر مبشــاعرها وأحاسيســها وعالقتهــا بالرجــل
تجــد نفســها تتخ ّبــط”  36غــر أ ّن الوعــي ت ّغلــب عــى
االرتهان .واستطاعت الرهينة أن تتح ّول إىل أنا متحررة
مــن االســتالب املــارس ض ّدهــا .ت ـ ّم التفــوق اإليتيقــي
عىل قوة الهيمنة بالقرار املتفرد لألنا األنثوية ،بانتزاعها

االعرتاف لنفسها من نفسها ،دون انتظار لآلخر بعدما
أيقنــت عــدم اســتجابته لهــا .إنهــا أعــادت لوجودهــا
الحيــاة ،عندمــا تغلبــت عــى االتبــاع ومارســت اإلبــداع.
إبــداع وجودهــا .ال التامهــي يف وجــود اآلخــر.

خامتة

ميثّــل الوعــي عنــد الــذات األنثويــة التــي مثلتهــا يف هــذه
املدونــة شــخصية “الرهينــة” كــا كتبهــا محمــد بويــش،
مرحلــة فاصلــة فصــا نهائيــا بــن مرحلــن مفارقتــن.
مرحلة االنهزام واالستالب من قبل اآلخر ،والتامهي مع
نظرته الواحدية لألشياء والعامل .ومرحلة اكتشاف القوة
الكامنة يف داخل النفس والجسد .االختالف عن اآلخر.
وأنه ليس إال شكال من أشكال األنطولوجيات املتعددة
املتنوعة وليس مرجعا رضوريا لوجودها .إنها بهذا تنتج
ماهيتهــا املفارقــة مقابــل ماهيــة أخــرى لــذاك اآلخــر.
بكلمــة أخــرى فــإ ّن الوعــي كان يف هــذه التجربــة
الوجوديــة انبعاثــا أصيــا للــذات ،لقــد كانــت الرهينــة
بحاجة إىل أمل “أن ينبعث الفينيق (الوعي) من رماده
فبدون هذا األمل لن تكون هناك مرشوعية ألي عمل،
37
ورمبــا لــن يكــون هنــاك مــرر للحيــاة ذاتهــا”
ألي هوية
حتى وإن ّ
ظل اآلخر عىل موقفه الرافض ّ
مســتقلة لألنــا األنثويــة عــن ســطوته األبويــة .املد ّججــة
بآليــات الرتهيــب والتخو يــف وتقز يــم األنثــى مقارنــة
بالتمجيــد والتقديــس الذيــن يس ـ ّوق لهــا يف خطابــه
إليهــا .فــإ ّن الوعــي يشـكّل األســاس الــذي ال منــاص منــه
مــن أجــل بنــاء الهويــة املفارقــة لهويتــه ،بحيــث تكــون
األنا األنثوية بفضل وعيها قامئة وجوديا بنفســها ال من
خــال غريهــا .وهــذه ميــزة الوعــي.

جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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املصادر واملراجع
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الفلســفية ،الجمعيــة الجزائريــة للدراســات الفلســفية،العدد
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1 )1أسامة فرحات ،املونولوغ بني الدراما والشعر ،مكتبة األرسة،
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مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود ،الربــاط ،املغــرب ،العــدد ،04

الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،مرص ،ط.2005 ،1
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5 )5فا يــزة رشمــاط ،أنطولوجيــا ا لــر يف فلســفة بــول ريكــور،

3 )3بشــر ونيــي ،الحداثــة وصــل الجســد فصــل العقــل ،مديريــة

مجلــة الدراســات الفلســفية ،الجمعيــة الجزائريــة للدراســات

4 )4رشيــف يونــس ،ســؤال الهويــة ،دار مرييــت للنــر ،القاهــرة،

6 )6محمــود خليــف خضــر ،الهويــة الرسديــة مــن القــراءة إىل الرؤيــا،

الثقافــة لواليــة الــوادي ،ط.2012 ،1

مــر ،ط.1999 ،1

5 )5عبــد الســام املســدي ،فضــاء التأويــل ،كتــاب ديب الثقافيــة،
دار املــدى ،ديب ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ط ،1ســبتمرب

.2012

الفلســفية ،العــدد ،02جــوان .2012

مجلــة الرقيــم ،دار الرقيــم لإلبــداع والنــر ،كربــاء ،العــراق،
العــدد  ،04شــتاء .2014

7 )7محمد أمني صالح بوشعور ،طبيعة الرسد يف املرسح ،مجلة
فضــاءات املــرح ،مخــر أرشــفة املــرح الجزائــري ،جامعــة

وهــران ،الجزائــر ،العــدد  ،04أكتوبــر .2014
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الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة ،مــر ،ط،2005 ،1

ص ..19

إبراهيم أحمد ،املرجع السابق ،ص .42

أنــوال طامــر ،العالمــة يف املعــار املرسحــي ،مجلــة فضــاءات

املــرح ،مخــر أرشــفة املــرح الجزائــري ،جامعــة وهــران،

العــدد  ،03أكتوبــر  ،2014ص .81

حمل ' ةنيهرلا' ةيحرسم لالخ نم ةيدوجولا ةمزألا ةلئسأب ةخخفملا ةيوثنألا انألا

7

محمــود خليــف خضــر ،الهويــة الرسديــة مــن القــراءة إىل الرؤيا،

مجلــة الرقيــم ،دار الرقيــم لإلبــداع والنــر ،كربــاء ،العــراق،
العــدد  ،04شــتاء  ،2014ص .50

8

محمــد بو يــش  ،ا لرهينــة  ،د ا ر ســحر  ،تو نــس ،

9

عــي يطــو ،الجســد بصفتــه موضوعــا جامليــا ،مجلــة دراســات

ط  . . . . . . . . . . . . ،1ص . . .

فلســفية ،العــدد  ،03نوفمــر  ،2014ص.173

 10محمد أمني صالح بوشعور ،طبيعة الرسد يف املرسح ،مجلة
فضــاءات املــرح ،مخــر أرشــفة املــرح الجزائــري ،جامعــة

وهــران ،الجزائــر ،العــدد  ،04أكتوبــر  ،2014ص .101

 11محمد بويش ،املصدر السابق ،ص.....

 12عبد ﷲ إبراهيم ،الرسد ،واالعرتاف والهوية ،مجلة يتفكرون،
مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود ،الربــاط ،املغــرب ،العــدد ،04
صيــف  ،2014ص .21

 13فريــد الزاهــي ،املامنعــة والفتنــة ،الجســد والــذات والصــورة،
نقال عن فتحي مروان :سؤال الهوية يف عرص ما بعد الحداثة
من خالل كتاب :خطاب الهوية لعيل حرب .رسالة ماجستري،

قســم اللغــة واألدب العــريب ،جامعــة ســطيف  ،02الســنة
الجامعيــة  ،2014-2013نســخة مخطوطــة :ص .120

 14فتحي مروان ،املرجع نفسه ،ص .121

 15محمد بويش ،املصدر السابق ،ص......
 16املصدر نفسه ،ص......

 17محمد بويش ،املصدر السابق ،ص......
 18فتحي مروان ،مرجع سابق ،ص .122

 19محمد بويش ،املصدر السابق ،ص.......

 20عبد ﷲ إبراهيم ،املرجع السابق ،ص ..23

 21محمد بويش ،املصدر السابق ،ص...

 22خالد البحري ،اســتطيقا الذات عند فوكو ،مجلة الدراســات
الفلســفية ،الجمعيــة الجزائر يــة للدرا ســات الفلســفية،
العــدد ،03نوفمــر  ،2014ص.10

 23محمد بويش ،املصدر السابق ،ص..........
 24خالد البحري ،املرجع السابق ،ص .19
 25محمد بويش ،املصدر السابق ،ص

 26بشــر ونيــي ،الحداثــة وصــل الجســد فصــل العقــل ،مديريــة
الثقافــة لواليــة الــوادي ،ط،2012 ،1ص .21

 27املرجع نفسه ،ص ص .22-21
28

فا يــزة رشمــاط ،أنطولوجيــا ا لــر يف فلســفة بــول ريكــور،

مجلــة الدراســات الفلســفية،الجمعية الجزائريــة للدراســات

الفلســفية ،العــدد  ،02جــوان ،2014ص .105

 29محمد بويش ،املصدر نفسه ،ص

 30بشري ونييس ،املرجع السابق ،ص .23
 31املرجع نفسه ،ص .23

 32يــري الجنــدي ،نحــو تراجيديــا معــارصة ،الهيئــة املرصيــة
العا مــة للكتــاب ،القا هــرة ،مــر ،ط ،2006 ،1ص .15

 33املرجع نفسه ،ص .23

 34محمد بويش ،املصدر السابق ،ص.....
 35املصدر نفسه ،ص....

 36أســاء معيــكل ،االعــراف والســرة وإشــكالية الهويــة األنثويــة،
مجلة يتفكرون ،مؤسسة مؤمنون بال حدود ،الرباط ،املغرب،

العــدد  ،04صيــف  ،2014ص .153

 37رشيــف يونــس ،ســؤال الهويــة ،دار مرييــت للنــر ،القاهــرة،
مــر ،ط ،1999 ،1ص .123
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البنية ال�صرفية يف الدرا�سات الل�سانية:
بني الأ�صالة و املعا�صرة
سمرية شيخ

جامعة أيب بكر بلقايد – تلمسان ،الجزائر
samirachikh79@yahoo.fr

امللخص
تعد اللسانيات أبرز تطور شهده العامل مع نهاية القرن التاسع عرش ،و بداية القرن العرشين ،مكّن الباحث العريب
مــن التطــرق إىل تراثــه بــأدوات علميــة منضبطــة ،و اســتطاع أن يواكــب التطــور املذهــل يف املجتمعــات و األوســاط
العلميــة .فجــاءت هــذه الدراســة لتوضــح نظــرة اللســانيات الحديثــة إىل البنيــة الرصفيــة ،و ذلــك بإدمــاج األصالــة و
املعــارصة يف قالــب واحــد ،مــع مراقبــة الواقــع اللغــوي و معاينتــه.
الكلامت املفتاحية :البنية الرصفية  -اللسانيات -التطور -املورفيم – الفونيم  -األصالة-املعارصة.

املقدمة

متكن اللسانيات الباحث العريب من التطرق إىل تراثه
بــأدوات علميــة منضبطــة تجعلــه يقدمــه للقــارئ العــريب
بأســلوب ميــر ،يتناســب و ركــب التطــور املذهــل
يف املجتمعــات ،و األوســاط العلميــة .فــا املقصــود
بالبنيــة الرصفيــة يف الدراســات اللســانية ؟
البنية الرصفية مصطلح ينقسم إىل قسمني:
أ  -البنية :و املقصود بها هيئة الكلمة.
ب  -الرصف:

 -1لغــة  :1مــن رصف الــيء ،ر ّده عــى وجهــه،
ـى ســبيله ،و رصف
و رصف األجــر مــن العمل :خـ ّ
صفًــا مل َيْ َز ْجــه
املال:أنفقــه.و أرصف الــراب :ق ّدمــه ِ ْ
صفَهــا عنــه.
بغــره.و صــارف نفســه عــن الــيء :تكلّــف َ ْ
ص َف األمرَ :دبَّ َره ،و بَ َّي َنهُ ،و يف التنزيلَ ﴿ :ولَ َق ْد
و َ َّ
2
صفْ َنا لِل َّن ِ
ص َف
اس ِ
ف َهذَا ال ُق ْرآنِ ِم ْن ك ُِّل َمثَلٍ ﴾  ،و َ َّ
َ َّ
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لا و ةلاصألا نيب  :ةيناسللا تاساردلا يف ةيفرصلا ةينبلا

اصطَ ـ َر َف:
األلفــاظ :اشــتقت بعضهــا مــن بعــض ،و ْ
ْصف عنه :تح ّول عنه.
َس ِ
َص َف يف طلب الك ْ
ب ،و ان َ َ
ت َ َّ
3
ص َف اللَّـ ُه قُلُوبَ ُهـ ْم ﴾ ،
ْصفُــوا َ َ
قــال ﷲ تعــاىل ﴿ :ثُـ َّم ان َ َ
َص َف :تقلّب فيه ،و منه تصاريف الرياح تقلبها يف
و ت َ َّ
:ص ُف الدهــر :نوائبــه ،وحدثانــه.و
ـر ُف َ ْ
وجهاتهــا.و الـ َّ ُ
ـرف أبنيــة الــكالم و اشــتقاقه.
ـر ُف :علــم تَـ َ ُّ
الـ َّ ْ
 - 2اصطالحــا :العلــم ا لــذي يبحــث يف أبنيــة
الوحــدة اللغويــة و تلوناتهــا ،عــى وجــوه و أشــكال عــدة،
و مبا يكون ألصواتها من األصالة ،و الزيادة و الحذف،
و الصحــة و اإلعــال ،و اإلدغــام و اإلمالــة ،و مبــا يعــرض
لتواليهــا مــن التغــرات مــا يفيــد معــان مختلفــة.4
و يع ـ ّرف علــاء العربيــة علــم الــرف بأنــه :العلــم
الــذي تُ ْعـ َرف بــه كيفيــة صياغــة األبنيــة العربيــة ،و أحــوال
هــذه األبنيــة التــي ليســت إعرابــا و ال بنــاء.5
و عليه ميكن تعريف البنية الرصفية يف الدراسات

اللســانية بأنهــا علــم يــدرس بنيــة الكلــات و أشــكالها ال
لذاتهــا ،و إمنــا لغــرض داليل أو لغــرض رصيف يفيــد
خدمــة الجمــل و العبــارات.6
أو هــي علــم يــدل عــى نظــام تغــر الكلــات تغيــرا
داخليــا أو خارجيــا ســوى التغــر اإلعــرايب؛ إذ ينطــوي
اســتخدام البنيــة الرصفيــة عــى تغــر يف شــكل الكلمــة
لتبيــان وظيفتهــا يف إطــار مجموعــة مــن الكلــات.
و يهتــم علــم الــرف بالصيــغ ،فيــدرس الصيــغ
املختلفــة للصيــغ – القيــم الخالفيــة بينهــا – و كذلــك
القيــم املتوافقــة ،و وظيفــة الصيــغ يف الرتاكيــب ،فهــو
يحــدد شــكل األســاء و تقســيامتها ،و كذلــك شــكل
األفعــال و تقســيامتها مــن حيــث الزمــن أو التــرف و
الجمود ،أو الصحة و االعتالل ،أو النقصان و التامم...
و غــر ذلــك.7
و قــد درســه الدكتــور متــام تحــت مصطلــح البنيــة،
أي بنيــة الكلمــة املفــردة ،و أشــار إىل أن تحتــه مــن
املوضوعــات :أقســام الــكالم ،و الجمــود و االشــتقاق،
و الجمــود و التــرف ،و التجــرد و الزيــادة ،و الصيــغ
الرصفيــة ،و امليــزان الــريف ،و إســناد األفعــال إىل
الضامئــر ،و تقليــب الصيــغ.8
و بغيــة التفصيــل يف مفهــوم البنيــة الرصفيــة يف
الدرا ســات اللســانية نقســم ا ســتخدامها إىل ثالثــة
أقســام :9

ب املزيدة:هــي مــا زيــد عــى الجــذور حروف معجمية
أخــرى ملزيــد مــن الداللــة ،مثلِ :ر َجــال.
و تهتــم البنيــة الرصفيــة بذكــر أبنيــة املجــرد مــن
األســاء ،و أبنيــة املزيــد مــن األســاء.
و تنقســم األســاء حســب حروفهــا إىل صحيحــة،
و غــر صحيحــة:
أ الصحيح:هو ما انتهى بحرف صحيح ،مثل:محمد.
ب غريالصحيح:فقــد يكــون شــبيها بالصحيح،مثــل:
ظبــي ،دلــو ،و هــو مــا انتهــى بــواو أو يــاء مســبوقتني
بســاكن ،أو مقصــورا ،مثــل :فتــى ،عصــا ،و هــو مــا
انتهــى بألــف الزمــة،أو ممــدودا ،مثــل :ســاء ،و هــو
مــا انتهــى بهمــزة مســبوقة بألــف زائــدة ،أو منقوصــا،
مثــل :القــايض ،و هــو مــا انتهــى بيــاء الزمــة.
كــا ينطــوي اســتخدام البنيــة الرصفيــة عــى دراســة
الظواهــر الخاصــة باألســاء مــن تنكــر و تعريــف ،و مــن
تذكــر و تأنيــث ،و بيــان اللواحــق الدالــة عــى التأنيــث.
و تبيــن أقســام االســم مــن حيــث العــدد ،فتبــن
طــرق التثنيــة ،و الجمــوع التــي منهــا مــا يكــون بإلحــاق
الحقــة ،و هــو جمــع الســامة ،و منهــا مــا يكــون بتغيــر
داخــي يف لفــظ املفــرد ،و هــو جمــع التكســر.
و تتنــاول الظواهــر الرصفيــة مثــل ظاهــرة التصغــر،
فتبــن التغــرات التــي تطــرأ عــى االســم عنــد تصغــره،
و تــدرس ظاهــرة النســب ،و تبــن التغــرات التــي تجــري
عــى االســم بســبب إلصــاق الحقــة النســب.

تنقسم األسامء إىل جامدة ،و مشتقة:
أ الجامدة :مــا ارتجــل لفظهــا لدال لــة معينــة،
مثل  :شــجر ة .
ب املشــتقة:فهي أســاء أخــذت مــن األفعــال كاســم
الفاعــل أو املفعــول،و ذلــك بتغيــر داخــي يف
الفعــل.
و تنقسم األسامء إىل مجردة ،و مزيدة:
أ املجردة:هــي مــا تــأيت عــى الجــذور املعجميــة،
مثل َ :ر ُجــل .

 -2البنية الرصفية للفعل:

 -1البنية الرصفية لالسم:

تنقسم األفعال إىل جامدة و مترصفة.
أ الجامدة :و هي ما جاءت عىل وزن رصيف واحد،
مثــل :ليــس.
ب املترصفــة :و هــي مــا جــاءت عــى ثالثــة أزمنــة،
ـب .
ـب  ،ا ْذ َهـ ْ
ـب  ،يَ ْذ َهـ ُ
مثلَ :ذ َهـ َ
و تنقسم األفعال إىل مجردة و مزيدة:
أ املجرد :هو ما يأيت عىل الجذور املعجمية ،مثل:
َذ َهــب.
جملة كرياال
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ب املزيــد :هــو مــا يزيــد عــى الجــذور حــروف معجميــة
ـب.
أخــرى ملزيــد داللــة ،مثــل :أَ ْذ َهـ َ
و تهتــم البنيــة الرصفيــة ببيــان الزيــادة ،و الغــرض
منهــا ،و تذكــر أبنيــة املجــرد مــن األفعــال ،و كذلــك أبنيــة
املزيــد مــن األفعــال.
و تنقســم األفعــال حســب حروفهــا إىل صحيحــة،
و غــر صحيحــة:
أ الصحيــح :مــن األفعــال مــا كانــت جميــع جــذوره
صحيحــة .
ب املعتــل :هــو مــا كان أحــد جــذوره حــرف علــة ،مثــل:
وجــد ،ســار ،وقــى.
و تــدرس البنيــة الرصفيــة قضايــا الفعــل الرصفيــة
مــن تقســيمه إىل متعــد و الزم ،فتبــن أبنيــة الــازم ،و
أبنيــة املتعــدي.
و تــدرس تقســيم الفعــل إىل مبنــي للمعلــوم ،أو
مبنــي للمجهــول ،و تبــن التغــرات الصوتيــة
و الرصفيــة التــي تنتــج عــن تحويــل الفعــل مــن البنــاء
للفاعل إىل البناء للمفعول ،و ترشح ما يعرض للفعل
من تغريات عند إسناده للضامئر التي تلصق بالفعل،
و كذلــك تــرح التغــرات الناتجــة عــن إلصــاق نــون
التوكيــد.
و مثة طائفة من التغريات الصوتية تهتم بها البنية
الرصفيــة اهتاممــا كبــرا ،منهــا درس مخــارج األصــوات
و صفاتهــا متهيــدا لــدرس ظاهــرة اإلبــدال و اإلعــال ،و
هــي التغــرات الصوتيــة الناتجــة عــن تجــاور األصــوات.
و مــن مظا هــر هــذه التغــرات مــا يحــدث عنــد
إدغــام حــرف يف آخــر؛ إذ يســبق اإلدغــام مبامثلــة تامــة
لألصوات غري املتامثلة ،و املامثلة التامة هي االتحاد
يف املخــرج الصــويت ،و الصفــات الصوتيــة األخــرى.
و مــن التغــرات الصوتيــة مــا هــو مــن قبيــل املامثلــة
غــر التا مــة؛ أي إ ّن الصــوت ميا ثــل مجــاوره ببعــض
الصفات.من ذلك ما يحدث يف مثل (ازدان) فاألصل
(ازتان) لكن الزاي املجهورة أثرت عىل التاء فأكسبتها
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صفــة الجهــر فنطقــت داال.
و يدخــل يف درس اإلبــدال و اإلعــال مــا يعــرض
للكلمــة مــن حــذف بعــض حروفها،مثــل:
حذف همزة الفعل عىل بناء (أَفْ َع َل) مثل (أَكْ َر َم)
من مضارعه (يُ ْف ِع ُل) (يُ ْك ِر ُم).
و قــد تلتقــي الحــروف الســاكنة فيجــري التخلــص
مــن هــذا االلتقــاء بكيفيــات مختلفــة ،مثــل:
إقحام الكرس بني (قد) و الفعل (انطلق) ،و همزتا
الوصل و القطع ،فهمزة الوصل همزة مجتلبة للتخلص
مــن البــدء بســاكن ،مثل:ابنــك ،أمــا همــزة القطــع فهــي
همــزة مــن صلب الكلمة.
كــا تهتــم البنيــة الرصفيــة بدرا ســة التغــرات
الناتجــة عــن الوقــف عــى الكلــات ،مثــل :حــذف
الحركــة ،أو تحويــل التنويــن إىل ألــف ،و تتنــاول بعــض
الظواهر الصوتية الخاصة بلغة لهجة من لغات العرب
الفصيحــة ،مثــل :اإلمالــة ،و هــي نطــق األلــف أو الفتحــة
عــى نحــو يقربهــا مــن اليــاء و الكــرة.

 -3البنية الرصفية للحرف:

مــن املالحــظ يف دراســة أيــة لغــة مــن اللغــات أ ّن
مجموعة من األصوات التي قد تختلف فيام بينها،من
ناحيــة املخــرج أو الصفة،ينظــر إليهــا مــن ناحيــة الكتابــة
و املعنــى املعجمــي ،كــا لــو كانــت صوتــا واحــدا.10
هــذه األصــوات املختلفــة ،التــي يُ َعـ َّـر عنهــا يف
الكتابــة برمــز واحــد ،و ال تســتخدم يف اللغــة للتفريــق
بــن املعــاين املختلفة،هــي مــا يطلــق عليــه اللغويــون
اســم “فونيــم”.
و يف إمكاننا أن نطلق عليه اسم “حرف” مقصودا
بــه الرمــز الكتــايب؛ إذ يذهــب الدكتــور متــام حســان إىل
القول إىل الفرق بني الصوت و رمزه الكتايب “الحرف”:
“هــو فــرق مــا بــن العمــل و النظــر ،أو بــن املثــال و
الباب ،أو بني أحد املفردات و القسم الذي يقع فيه؛
فالصــوت عمليــة نطقيــة تدخــل يف تجــارب الحــواس ،و
عــى األخــص الســمع و البــر ،يؤديــه الجهــاز النطقــي

حركــة ،و تســمعه األذن ،و تــرى العــن بعــض حــركات
الجهــاز النطقــي حــن أدائــه ،أمــا الحــرف فهــو عنــوان
مجموعــة مــن األصــوات ،يجمعهــا نســب معــن ،فهــو
فكــرة عقليــة ال عمليــة عضليــة ،و إذا كان الصــوت مــا
يوجــده املتكلــم ،فــإ ّن الحــرف مــا يوجــده الباحــث”.11
و لعــل أكــر تحمــس لنظريــة الفونيــم هــو الــذي
لخصه  K Ramskyيف قوله“ :إ ّن اكتشاف الفونيم يعد
واحــدا مــن أهــم االنجــازات التــي حققهــا علــم اللغــة”،
وقولــه“ :إ ّن ذلــك يعــادل اكتشــاف الطاقــة النوويــة ،كــا
أ ّن كشــف الطاقــة النوويــة أدى إىل ثــورة يف العلــوم
التقنيــة”.12
و تتألــف اللغــة العربيــة مــن أربعــة و ثالثــن فونيــا
تركيبيــا موزعــة عــى النحــو اآليت:

 -1الصوائت:

و الصائــت صــوت لغــوي يتصــف بالجهــر ،و يعــرف
أيضا بالحركة ،أو حرف العلة ،و مبرور الهواء حرا طليقا
خالل الحلق و الفم ،دون أن يقف يف طريقه أي عائق
أو حائــل ،و دون أن يضيــق مجــرى الهــواء ،األمــر الــذي
مــن شــأنه أن يُحــدث احتــكاكا مســموعا.
ست:
و األصوات الصائتة يف اللغة العربية
ّ
أ ثالثة قصرية :و هي الفتحة ،و الضمة ،و الكرسة.
ب و ثالثة طويلة :و هي ألف املد ،و واو املد ،و ياء
املــد.
و كل هــذه الحــركات الســت قــد تعرتيهــا صفــات
مختلفة بسبب السياق الصويت الذي ترد فيه ،فتكون
إمــا مرققــة ،أو مفخمــة ،أو بــن الرتقيــق و التفخيــم.

 -2فونيامن ألنصاف الصوائت:13

أ  -الواو:
صــوت انتقــايل صامــت ،أو نصــف حركــة ،أو شــبه
صــوت لــن ،أو نصــف علــة ،أو صــوت صائــت قصــر أو
طويــل ،يخــرج مــن أقــى اللســان ،شــفوي مجهــور ،ذو
طبيعــة مزدوجــة ،لــه قابليــة التحــول إىل صــوت صائــت

خالــص ممتــد ،ينتــج مــن أقــى اللســان حــن يقــرب
مــن أقــى الحنــك األعــى ،حيــث تنظــم الشــفتان
إىل بعضهــا يف وضــع اســتداري حــن النطــق بــه ،و
تتذبــذب األوتــار الصوتيــة.
و لهذا الصوت حالتان:حالة أوىل تتمثل يف كونه
صوتا صامتا ،و الحالة الثانية يف كونه صوتا صائتا أي
حركــة مــد طويلة.
ب  -الياء:
صــوت انتقــايل صامــت ،أو نصــف حركــة ،أو شــبه
صــوت لــن،أو نصــف علــة ،أو صــوت صائــت طويــل
غــاري ،يخــرج مــن وســط الحنــك مجهــور ،يتميــز بطبيعته
االزدواجيــة،
و قابليته التحويلية من صائت طويل إىل صامت
يف تشكيل معامل الداللة ،و تبادل املواقع يف الوحدة
اللغوية.

 -3الصوامت:

و تعرف أيضا باألصوات الساكنة ،و هي األصوات
املجهــورة أو املهموســة ،الــذي يحــدث أثنــاء النطــق
بهــا اعــراض ،أو عائــق يف مجــرى الهــواء ســواء أكان
االعــراض كامــا أو جزئيــا ،مــن شــأنه أن يســمح مبــرور
الهــواء ،و لكــن بصــورة ينتــج عنهــا احتــكاك مســموع.
و لقــد عرفــت اللغــة العربيــة ســتة و عــرون فونيــا
للصوامت،هي:14
الهمــزة :صــوت حنجــري انفجــاري ،ال هــو
باملهمــوس ،و ال باملجهــور ،و يف نطقــه ت َُس ـ ُّد الفتحــة
املوجــودة بــن الوتريــن الصوتيــن ،و ذلــك بانطبــاق
الوتريــن أدىن الحنجــرة انطباقــا تامــا ،فــا يســمح للهــواء
باملــرور مــن الحنجــرة ،ثــم ينفــرج الوتــران ،فيخــرج الهــواء
محدثــا صوتــا انفجاريــا شــديدا ،و وضْ ــع األوتــار الصوتيــة
حــال النطــق بصــوت الهمــزة يجعلهــا بــن املجهــورة ،و
املهموســة.فهي صــوت مائــع ،تكــون األوتــار الصوتيــة
عنــد نطقهــا يف وضــع بــن بــن؛ أي بــن االنغــاق و
االنفتــاح.
جملة كرياال
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البــاء :صــوت شــفوي انفجــاري مجهور.عنــد نطــق
البــاء يقــف الهــواء الصــادر مــن الرئتــن وقوفــا تامــا عنــد
الشــفتني ،و تنطبــق معــه الشــفتان انطباقــا كامــا ،و
يضغــط الهــواء مــدة مــن الزمــن ،ثــم تنفــرج الشــفتان
فيندفــع الهــواء فجــأة مــن الفــم محدثــا صوتــا انفجاريــا ،و
تتذبذب معه األوتار الصوتية أثناء النطق ،و من هنا كان
ـص اللغويــون عــى وجــوب تحريــك البــاء
جهــره ،و قــد نـ َّ
بص َويْت(قلقلــة) إذا كانــت ســاكنة يف وســط الكلمــة
ُ
حتــى يتحقــق االنفجــار و الجهــر التامــن بهــذا الصــوت.
التــاء :صــوت أســناين لثــوي انفجــاري مهمــوس
مرقق.يتكــون هــذا الصــوت حــن يتصــل طــرف اللســان
بأصــول الثنايــا العليــا و مقــدم اللثــة ،حيــث يأخــذ الهواء
مجــراه مــن الرئتــن عــر الحنجــرة دون أن تتذبــذب األوتــار
الصوتيــة ،فينحبــس عنــد نقطــة التقــاء طــرف اللســان
بأصــول الثنايــا العليــا ،و حــن يتــم االنفصــال املفاجــئ
تســمع بنيــة هــذا الصــوت.
الثــاء :صــوت احتــكايك مهمــوس يصــدر مــا بــن
األسنان و طرف اللسان.فعند نطق الثاء يوضع اللسان
بــن أطــراف الثنايــا العليــا و الســفىل ،بصــورة تســمح
مبــرور الهــواء مــن منفــذ ضيــق ،فيحــدث االحتــكاك مــع
عــدم الســاح للهــواء باملــرور مــن األنــف ،و ال تتذبــذب
األوتــار الصوتيــة عنــد نطقــه.
الجيــم :صــوت غــاري (وســط الحنــك) مركــب
(انفجــاري -احتــكايك) مجهــور مرقق.يتكــون هــذا
الصوت بأن يندفع الهواء إىل الحنجرة فيحرك الوترين
الصوتيــن ،ثــم يتخــذ مســاره عــر الحلــق و التجويــف
الفمــي حتــى يصــل إىل نقطــة اإلنتــاج (املخــرج) ،و هــي
التقــاء وســط اللســان بوســط الحنــك األعــى و معــه
ينحبــس التيــار الهــوايئ ،و عنــد انفصــال العضويــن يولــد
هــذا الصــوت االنفجــاري.و يوصــف هــذا الصــوت بقلــة
شــدته لالنفصــال البطــيء لعضــوي االتصــال.
الحــاء :هــو الصوت املهمــوس الذي يناظــر العني،
فمخرجهــا واحــد ،و ال فــرق بينهــا إال يف أ ّن الحــاء
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صــوت مهمــوس نظــره املجهــور هــو العــن.
الخاء :صوت احتكايك مهموس ،يخرج من أقىص
الحنــك ،و هــو مــن األصــوات الحلقيــة الرخــوة ،يُنطــق
برفــع أقــى اللســان ،بحيــث يــكاد يلتصــق بأقــى
الحنك ،و يكون هناك فراغ ضيق يسمح للهواء باملرور
مــع حــدوث احتــكاك ،و ال تتذبــذب األوتــار الصوتيــة
حــال النطــق بــه.
الــدال :صــوت أســناين-لثوي انفجــاري (شــديد)
مجهــور مرقق.يتشــكل هــذا الصــوت عــن طريــق التصــاق
مقدمــة اللســان باللثــة و األســنان العليا.حيــث يندفــع
الهواء من الرئتني مرورا بالحنجرة فتهتز األوتار الصوتية،
ثم يسلك طريق الحلق و الفم فينحبس برهة ثم ينفجر
فجأة،النفصــال اللســان عــن أصــول الثنايــا العليــا ليكــون
هيــأة الصوت.
الــذال :صــوت رخــو مجهــور ،يتكــون بــأن يندفــع
معــه الهــواء مــارا بالحنجــرة فيحــرك الوتريــن الصوتــن،
ثــم يتخــذ الهــواء مجــراه يف الحلــق و الفــم حتــى يصــل
إىل مخــرج الصــوت ،و هــو بــن طــرف اللســان و أطــراف
الثنايــا العليــا ،و هنــاك يضيــق هــذا املجــرى فنســمع
نوعــا قويــا مــن الحفيــف.
الــراء :صــوت لثــوي مكــرر مجهــور ،ينتــج عــن تكــرار
رضبــات اللســان عــى اللثــة تكــرارا رسيعــا ،و لذلــك
سمي صوت الراء الصوت املكرر.و يكون اللسان حال
نطقــه مســرخيا ،يف طريــق الهــواء الخــارج مــن الرئتــن.و
تتذبــذب األوتــار الصوتيــة عنــد نطقــه.
الــزاي :صــوت أســناين -لثــوي احتــكايك (رخــو)
مجهــور مرقق.يتكــون هــذا الصــوت حــن يندفــع الهــواء
مــن الرئتــن مــارا بالحنجــرة حيــث تتذ بــذب األوتــار
الصوتيــة ،ثــم يتخــذ مســاره عــر الحلــق و الفــم ،حتــى
يصل إىل نقطة التقاء طرف اللسان يف اتجاه األسنان،
و مقدمتــه مقابــل اللثــة العليــا.
الســن :صــوت رخــو مهموس.للنطــق بــه يندفــع
الهــواء مــارا بالحنجــرة فــا يحــرك الوتريــن الصوتيــن ،ثــم

يأخذ مجراه يف الحلق و الفم ،حتى يصل إىل املخرج
عنــد التقــاء طــرف اللســان بالثنايــا الســفىل أو العليــا،
بحيــث يكــون بــن اللســان و الثنايــا مجــرى ضيــق جــدا
يندفــع خاللــه الهــواء فيحــدث ذلــك الصفــر العــايل،
هــذا إىل اقــراب األســنان العليــا مــن الســفىل يف حالــة
النطــق بهــذا الصــوت.
الشــن :صــوت غــاري احتــكايك (رخــو) مهمــوس
مرقق.يتكــون حــن يلتقــي طــرف اللســان مبؤخــر اللثــة
و مقــدم الحنــك األعــى ،يدفــع الهــواء مــارا بالحنجــرة
دون أن يحرك الوترين الصوتيني ،و عند االلتقاء بنقطة
اإلخــراج الصــويت يســمع هــذا الصــوت املتفــي ،أل ّن
درجــة التطبيــق أقــل منهــا عنــد إخــراج صــوت الســن.
الصــاد :صــوت أســناين -لثــوي احتــكايك (رخــو)
مهمــوس مفخــم ،يشــبه الســن يف كل يشء عــدا أنــه
أحد األصوات املفخمة.و يف بنائه يتخذ الهواء الخارج
مــن الرئتــن مجــراه عــر الحنجــرة حيــث ال تهتــز األوتــار
الصوتيــة ،و مــن ثــم إىل الحلــق و الفــم إىل نقطــة التقــاء
طــرف اللســان باألســنان العليــا أو الســفل أو اقرتابهــا
حيــث ال يتوافــر إال منفــذا ضيقــا جيــدا ملــرور الهــواء،
و معــه ترتفــع مؤخــرة اللســان باتجــاه الحنــك األعــى
(الطبــق) و رجوعــه قليــا إىل الخلــف.
الضــاد :صــوت شــديد مجهور ،يتحــرك معــه الوتران
الصوتيان ،ثم ينحبس الهواء عند التقاء طرف اللســان
بأصــول الثنايــا العليــا ،فــإذا انفصــل اللســان عــن أصــول
الثنايــا ســمعنا صوتــا انفجاريــا هــو الضــاد.
الطــاء :صــوت انفجــاري مهمــوس لثــوي ،يلتقــي
طرف اللسان عند نطقه بأصول الثنايا العليا و مقدمة
اللثة ،و يضغط الهواء مدة من الزمن ،ثم تنفصل فجأة
تــاركا نقطــة االلتقــاء فيحــدث صــوت انفجــاري .و يرتفــع
مؤخر اللسان نحو الحنك األقىص ،و يتأخر قليال نحو
الجــدار الخلفــي للخلــق ،و ال تتذبــذب األوتــار الصوتيــة
عنــد نطقــه.
و بعــض علــاء األصــوات يــرون أنــه يف حــال النطــق

بصــوت الطــاء يكــون اللســان مقعــرا؛ أي يرتفــع أقصــاه و
طرفــه مــع تقعــر وســطه ،و هــذا هــو املقصــود باإلطبــاق
عنــد علــاء العربيــة القدمــاء.
الظــاء :صــوت أســناين احتــكايك (رخــو) مجهــور
مفخــم.يف بنــاء هــذا الصــوت يوضــع طــرف اللســان بــن
أطــراف الثنايــا العليــا و الســفىل ،و تندفــع كميــة الهــواء
مــن الرئتــن مــرورا بالحنجــرة حيــث تهتــز األوتــار الصوتيــة،
و ترتفــع مؤخــرة اللســان تجــاه منطقــة أقــى الحنــك
(الطبــق) ،و يرجــع قليــا إىل الخلــف مــع تقعــر وســطه.و
فيها تحدث العملية اإلطباقية (التفخيم) و األوىل نظرا
للحركة العليا لوسط اللسان ،و الثانية (التحليق) بالنظر
للحركة الخلفية للسان صوب الحائط الخلفي للحلق.
العــن :صــوت مجهــور مخرجــه وســط الحلــق،
فعنــد النطــق بــه يندفــع الهــواء مــارا بالحنجــرة فيحــرك
الوتريــن الصوتيــن حتــى إذا وصــل إىل وســط الحلــق
ضــاق املجــرى ،و لكــن ضيــق مجــراه عنــد مخرجــه أقــل
مــن ضيقــه مــع الغــن ،مــا جعــل العــن أقــل رخــاوة مــن
الغــن.
الغــن :صــوت احتــكايك مجهــور ،يخــرج مــن أقىص
الحنــك ،يرتفــع أقــى اللســان حــال النطــق بــه حتــى
يــكاد يلتصــق بأقــى الحنــك تــاركا فراغــا ضيقــا يســمح
للهــواء بالنفــاذ محدثــا احتــكاكا ،و تتذبــذب أثنــاء ذلــك
األوتــار الصوتيــة.
الفــاء :صــوت أســناين -شــفوي احتــكايك (رخــو)
مهموس مرقق.يتكون هذا الصوت حني تتصل الشفة
الســفىل بأطــراف الثنايــا العليــا ،حيــث تندفــع كميــة
الهــواء الخارجــة مــن الرئتــن مــرورا بالحنجــرة دون اهتــزاز
األوتار الصوتية ،و تسلك ممرها بينهام ،بعد أن يضيق
املجرى ،ليسمع نوع من الحفيف أو االحتكاك ،الذي
مينــح الصــوت صفــة الرخــاوة.
القــاف :للنطــق بالقــاف كــا نعهدهــا يف قراءاتنــا
يندفــع الهــواء مــن الرئتــن مــارا بالحنجــرة فــا يحــرك
الوتريــن الصوتيــن ،ثــم يتخــذ مجــراه يف الحلــق حتــى
جملة كرياال
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يصــل إىل أدىن الحلــق مــن الفــم ،و هنــاك ينحبــس
الهــواء باتصــال أدىن الحلــق (مبــا يف ذلــك اللهــاة)
بأقىص اللســان ثم ينفصل العضوان انفصاال مفاجئا،
فيحــدث الهــواء صوتــا انفجاريــا شــديدا؛ فــا فــرق بــن
القاف كام ننطق بها ،و بني الكاف إال أ ّن القاف أعمق
قليال يف مخرجها ،و لذلك تسمى القاف صوتا لهويا
نســبة إىل اللهــاة.
الــكاف :صــوت انفجــاري مهمــوس ،يخــرج مــن
أقــى الحنــك ،برفــع أقــى اللســان تجــاه أقــى
الحنك األعىل (الحنك اللني) و التصاقه به مع ارتفاع
أقــى الحنــك األعــى نفســه ،ليســد مجــرى الهــواء
مــن األنــف ،ثــم يضغــط الهــواء مــدة مــن الزمــن ،ثــم يُفتــح
املجرى الهوايئ ،فيحدث انفجار ،و ال تتذبذب األوتار
الصوتيــة عنــد نطــق الــكاف.
الــام :صــوت لثــوي جانبــي متوســط بــن الشــدة و
الرخــاوة مجهــور مفخــم و مرقق.يتشــكل هــذا الصــوت
عــن طريــق اتصــال طــرف اللســان باللثــة ،و يحــدث حــن
يندفــع الهــواء مــن الرئتــن ،فالحنجــرة حــن تهتــز األوتــار
الصوتيــة مــرورا بالحلــق و التجويــف الفمــي ،فيمــر الهــواء
من أحد جانبي اللسان ،لحيلولة اتصال طرف اللسان
باللثــة ،و عــدم ســاحه باملــرور مــن وســط الفــم.
امليــم :صــوت ال هــو بالشــديد ،و ال بالرخــو؛ بل مام
يســمى باألصوات املتوســطة.و يتكون هذا الصوت بأن
ميــر الهــواء بالحنجــرة أوال فيتذبــذب الوتــران الصوتيــان،
فــإذا وصــل يف مجــراه إىل الفــم هبــط أقــى الحنــك،
فســد مجــرى الفــم فيتخــذ الهــواء مجــراه يف التجويــف
األنفي محدثا يف مروره نوعا من الحفيف ال يكاد يُسمع،
و يف أثنــاء تــرب الهــواء مــن التجويــف األنفــي تنطبــق
الشــفتان متــام االنطبــاق ،و لقلــة مــا يســمع للميــم مــن
حفيف اعتربت يف درجة وسطى بني الشدة و الرخاوة.
النون :صوت لثوي أنفي خيشومي مجهور ،ينطق
باعتــاد طــرف اللســان عــى أصــول الثنايــا العليــا مــن
اللثــة ،و يخفــض الحنــك اللــن ،فيتمكــن الهــواء الخــارج
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مــن الرئتــن مــن املــرور عــن طريــق األنــف ،و تتذبــذب
األوتــار الصوتيــة عنــد نطقــه.
الهــاء :صــوت حنجــري احتــكايك (رخــو) مهمــوس
مرقق.يتكــون هــذا الصــوت بــأن تندفــع مــن الرئتــن كميــة
كبــرة مــن الهــواء تفــوق تلــك مــع األصــوات األخــرى،
فيتخذ مجراه إىل منطقة الحنجرة و األوتار الصوتية دون
حــدوث اهتــزازات ،و يســمع حينهــا نــوع مــن االحتــكاك.
و يف اللســانيات الحديثــة ظهــرت فكــرة املورفيــم
لــي تحــل محــل البنيــة الرصفيــة ،و املورفيــم ،أو دال
النســبة ،أحــد القيــم الرصفيــة التــي “ تعــر عــن النســب
التــي يقيمهــا العقــل بــن دوال املاهيــة “ .15و هــو أصغــر
وحــدة رصفيــة يف بنيــة الكلمــة.16
و ينقسم يف اللغة العربية إىل:17

 -1املورفيم الحر:

و هــو عبــارة عــن وحــدة رصفيــة مســتقلة...و هــذه
الوحــدات تتمثــل يف اللغــة العربيــة ب :الضام ئــر
املنفصلــة  -حــروف الجــر – أفعــال الــروع.

 -2املورفيم املقيد:

و هــي كل وحــدة رصفيــة متصلــة بكلمــة ،أو هــو مــا
ارتبط مع املورفيم الحر ،كـ :أل التعريف – ألف االثنني
– واو الجامعــة – أحــرف املضارعــة – و التأنيــث ،و
يعتــر اإلعــراب بالحــروف مــن املورفيــات اإلعرابيــة
املقيــدة.

 -3املورفيم الصفري:

و هــو املورفيــم الــذي يحمــل القيمــة الخطيــة ،أي
ال وجــود لــه يف الرســم الكتــايب ،و إمنــا هــو الصــورة
املوضوعــة يف الذهــن ،مثــل :الضامئــر املســترتة – و
الصيــغ يف املشــتقات – و اإلســناد يف الجملــة.
و يــرى املهتمــون بالدراســات الرصفيــة و الصوتيــة
أن مهمــة هــذه املورفيــات الثالثــة تتــوزع بــن إضفــاء
قيمــة تعريفيــة ،أو تحديديــة ،أو تصنيفيــة ،أو توزيعيــة.18
أمثلة تحليلية:

ح َّمدٌ :
َجا َء ُم َ

َجا َء:
•مورفيم حر يتمثل يف األصل (جاء).
•مورفيــم صفــري يتمثــل يف جــاء الــذي يــدل
عــى املعنــى و الفعليــة.
•مورفيــم صفــري آخــر و هــو الضمــر املســترت
الــدال عــى حالــة اإلســناد للغائــب.
•مورفيــم مقيــد يتمثــل يف حركــة الفتــح التــي
تــدل عــى البنــاء.
ُم َح َّم ٌد:
•مورفيم حر.
•التنويــن مورفيــم مقيــد يــدل عــى اإلعــراب
بالرفــع.

ال ِعل ُْم نُو ٌر:

ال ِعلْ ُم:
•مورفيم مقيد (أل).
•مورفيم حر (اسم مجرد من التعريف).
•مورفيم صفري يتمثل يف صيغة ( ِف ْعل) التي
تدل عىل االسمية.
نُو ٌر:
•مورفيم حر (اسم مجرد من التعريف).
•التنويــن مورفيــم مقيــد يــدل عــى اإلعــراب
بالرفــع.
•مورفيم صفري يتمثل يف صيغة (فُ ْعل) التي
تدل عىل االسمية.
•التنويــن مورفيــم مقيــد يــدل عــى اإلعــراب
بالرفــع.

ُه َو نَائِ ٌم:

ُه َو:

•مورفيــم حــر يــدل عــى اإلفــراد و التذكــر و
الغيبــة و االنفصــال.
•مورفيــم صفــري يتمثــل يف حالــة البنــاء عــى

الفتــح.
•مورفيــم مقيــد يتمثــل يف حركــة الفتــح التــي
تــدل عــى البنــاء.
•مورفيــم صفــري يتمثــل يف حالــة اإلعــراب أي
الرفــع.
نَائِ ٌم:
•مورفيم حر يتمثل يف األصل (ن ا م)
•مورفيم صفري يتمثل يف نام الذي يدل عىل
املعنى و الفعلية.
•مورفيــم صفــري و هــو الضمــر املســترت الــدال
عــى حالــة اإلســناد.
•التنويــن مورفيــم مقيــد يــدل عــى اإلعــراب
بالرفــع.
•األلف مورفيم مقيد.

الس ُبو َر ِة.
تَكْ ُت ُب ال ِّتلْ ِمي َذ ُة َع َل َّ

ب:
ت َ ْكتُ ُ
•التــاء مورفيــم مقيــد ،مفــرد ،مؤنــث ،يــدل عــى
الفاعلية.
•مورفيم حر يتمثل يف األصل (ك ت ب).
•مورفيم صفري يتمثل يف الضمري هي املسترت
الدال عىل الفاعلية ،و اإلسناد التأنيثي.
•مورفيــم مقيــد يتمثــل يف حركــة الضمــة التــي
تــدل عــى اإلعــراب بالرفــع.
التِّلْ ِمي َذةُ:
•(أل) مورفيم مقيد.
•تلميــذة ،مورفيــم حــر (اســم مجــرد علــم) دال
عــى العــدد و الجنــس.
•حركة الضمة مورفيم مقيد يدل عىل اإلعراب
بالرفع.
ل:
َع َ
•مورفيم حر يدل عىل الظرفية.
•-السكون مورفيم مقيد يدل عىل البناء.
الس ُبو َر ِة:
َّ
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•(أل) مورفيم مقيد للداللة عىل التعريف.
•سبورة ،مجرد من التعريف ،مورفيم حر.
•حركــة الكــرة ،مورفيــم مقيــد يــدل عــى
اإلعــراب بالجــر.
و ظهــرت فكــرة الفونيــم “ :الــذي يعــد أصغــر وحــدة
صوتيــة غــر قابلــة للتجزئــة “.19
فلو أخذنا لفظة “ َعالِم “ نرى أنها تتكون من:
(ع  +ا) ←
←
(ل+م) ←
←

ع
ا
ع
م

و هذه وحدات صوتية غري قابلة
للتجزئة و يسمى كل واحد منها
“فونيام”

أو :هو أصغر وحدة صوتية تفرق بني املعاين:20
ب
ب – َه َر َ
ض َ
ََ
فالضــاد و الهــاء ،هــا اللــذان يفرقــان بــن معنــى
الرتكيــب األول ،و الرتكيــب الثــاين.

الخامتة

و بهذا يتضح أن الدراسات اللسانية تعمل عىل إعادة
هيكلــة البنيــة الرصفيــة ،و هيكلــة قواعدهــا مــن منظــور
جديد ،و بطرق تالئم التطور العلمي ،دون التقليل من
قيمــة الــراث اللغــوي العــريب ،بــل تزيــد قيمتــه تأكيــدا.

الهوامش و املراجع
1

ينظــر ا بــن منظور،لســان العرب ،بــروت:دار صــادر،

2

اإلرساء ،اآلية.89 :

4

عبــد القــادر عبــد الجليــل ،علــم الــرف الصــويت ،األردن :دار

3

ط 3 ، 1 4 1 4ه ـ 1 9 9 4 /م  ،مــا د ة ( رصف ) .

التوبة ،اآلية.127 :

أزمنــة ،ط1998 ،1م ،ص.37:

5

عبــده الراجحــي ،التطبيــق ا لــريف ،بــروت :دار النهضــة

6

را بــح بوحــوش ،البنيــة اللغو يــة لــردة البوصــري ،د يــوان

7

عبــد املقصــود محمــد عبــد املقصود،دراســة البنيــة الرصفيــة

العربيــة ،د.ط1979 ،م ،ص07 :

املطبو عــات الجامعيــة ،د.ط1993 ،م ،ص.83 :

يف ضــوء اللســانيات الوصفيــة ،الــدار العربيــة للموســوعات،

ط1427 ،1هــ2006/م ،ص100 :

8

الخالصــة النحويــة ،عــامل الكتــب للنــر و التوزيــع و الطباعــة،

9

ينظــر :التطبيــق الــريف ،ص.138-22 :و :إبراهيــم قــايت،

ط1420 ،1هــ2000/م ،ص.69-39:

قصــة اإلعــراب ،األســاء ،الجزائــر:دار الهــدى ،طبعــة جديــدة
منقحــة و مزيــدة،ج1998 ،1م ،ص.180-115 :

 10رمضان عبد التواب ،املدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث
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لا و ةلاصألا نيب :ةيناسللا تاساردلا يف ةيفرصلا ةينبلا

اللغــوي ،القاهرة:مكتبــة الخانجــي للطباعــة و النــر،ط،1

1403هــ1982/م،ص.73:

 11اللغة بني املعيارية و الوصفية ،القاهرة1958 ،م ،ص.130 :
12 Kramsky, The phoneme,1974, p: 07.

 13عبد القادر عبد الجليل ،األصوات اللغوية ،األردن:دار صفاء
للنــر و التوزيــع ،ط1418 ،1هــ1998/م ،ص،175 ،157 :

.176

 14املرجــع نفســه ،ص .195-156 :و إبراهيــم أنيــس ،األصــوات
اللغويــة ،القاهــرة :مكتبــة األنجلــو املرصيــة1971 ،م ،ص:
.204-44

 15جوزيــف فندريس،اللغــة ،تعريــب عبــد الحميــد الدواخــي و
محمــد القصــاص ،القاهــرة1950 ،م ،ص.150 :

 16عبد القادر عبد الجليل ،التنوعات اللغوية ،األردن:دار صفاء
للنــر و التوزيــع ،ط1417 ،1هــ1997/م ،ص.54 :

 17املرجع نفسه ،ص.58-55 :

 18حلمــي خليــل ،العربيــة و علــم اللغــة البنيــوي ،االســكندرية،
1996م ،ص.232:

 19التنوعات اللغوية ،ص.32 :
 20املرجع نفسه ،ص.33 :

�أ�سطرة املوت عند حممود دروي�ش
د .سلطان عيىس سنني الشعار

الزرقاء ،ضاحية األمرية هيا بنت الحسني ،اململكة االردنية الهاشمية

Email: sultan_2100@yahoo.com / Sultan_210099@yahoo.com

امللخص
ســعت هــذه الدراســة بقــدر مــا تســتطيع أن تلقــي ضــوءا عــى التجربــة الشــعرية الدرويشــية مــن ناحيــة متثلــه لتوظيــف
البعــد األســطوري مــن خــال أســطرة املــوت ،وقــد رأيــت أن أوزع الدراســة عــى املفاصــل التاليــة :الزمــن واملــوت
ورصاع البقــاء والفنــاء ،الجمعــي والذايت....رحلــة الخــاص النــص املفقــود ،حضــور القصيــدة يف مواجهــة املــوت،
فضــاءات املــوت ،درويش....الجدارية.......املــوت.

مقدمة

فقــد تبــوأ “درو يــش” مكا نــة مرمو قــة ،بــن أقرا نــه
املجيدين ،طالئع الحركة التجديدية يف الشعر العريب
الحديــث ،وبــات مــن املتفــق عليــه أنــه قامــة شــعرية
باذخــة قــل وعــز نظريهــا ،ولكــن هاجــس الزمــن مــا بــرح
يالحقــه؛ فيهادنــه ،ويصــده ،وينتــر عليــه ،ويســتأنس
بــه ،ويســافر معــه ،ويتمــرغ بعذاباتــه.
والناظــر إىل املحتــوى الشــعري الحديــث بشــقيه:
الشــكيل ،واملضمــوين ،يستكشــف دون عنــاء أن
العنكبــوت قــد حــاك شــباكه ،ونســيجه عليــه ،وقــد
أورده أغمــض مــورد ،ونــأى بــه إىل جانــب املفكريــن،
والعقــاء ،ونبــذ عنــه كل مــن ضــاق أفقــه ،وقــل وعيــه،
وعمقه ،فغدت القوالب الشعرية قوالب ثرية يودعها
الــوادع ،مــن خلجــات نفســه ،املنطويــة عــى قــدر كبــر
من العمق ،والتعقيد ،يف تشابكية تنطلق من الكوين
الخاص ،يف بحث دؤوب عن الحرية ،كقضية وجودية
إنســانية عــر امتــدادات الزمــن يف املــايض ،والحــارض،
واملســتقبل ،وصــوال إىل الكــوين العــام ،انطالقــا مــن
مقولــة :إن الوجــود اإلنســاين وجــود إمــكاين ال محــدود.

وانطالقــا مــن مقولــة “روالن بــارط” حــول الكتابــة
بقولــه “ :الكتابــة هــدم لــكل صــوت ،ولــكل أصــل ،هــي
هــذا الحيــاد ،وهــذا االنحــراف الــذي تهــرب فيــه ذواتنــا،
هــي الســواد والبيــاض ،الــذي تتيــه فيــه كل هويــة بــدءا ً
بهويــة الجســد ،الــذي يكتــب “ ،يتســنى لنــا الولــوج إىل
الكيفيــة التــي نحــرر فيهــا املســتقبل ،مــن املــايض،
واملــايض مــن املســتقبل ،وفــق املنظومــة الزمنيــة،
بوصــف املــايض ،واملســتقبل شــكلني زمنيــن.
ولنــا أن نقــول يف هــذه الحــرة :إن” درويشــا “
يتبــوأ مكانــة مرموقــة ،بــن أقرانــه املجيديــن ،مــن شــعراء
الحداثة ،فقد كان حاذقا يف توظيفه لآلليات الحديثة،
يف تكوين سطره الشعري ،مستندا عىل تراث تتعدى
حــدوده األوطــان ،مكتســبا بذلــك بعــدا إنســانيا وجوديــا
ينســاب برقيــق العبــارة الدرويشــية ،مشــكال معجمــه
الدروييش الخاص جدا ،مفجرا ،ومفتقا ،يف صندوق
املعــاين؛ ليعيــد القــوام للقصيــدة العربيــة الحديثــة؛
لتكون قادرة عىل حمل وزر املرحلة اآلنية ،وما سبقها،
ومــا ســيتبعها ،مــن أزمنــة االنكســار ،يف حواريــة ملتهبــة،
مــع األزمنــة :امليتيــة منهــا ،والفاعلــة؛ لتكريــس مرشوعيــة
جملة كرياال
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الفكــر ،والوعــي العربيــن؛ للخــروج مــن أزمنــة الجليــد،
والتكلــس ،واالنهــزام إن مــن يــدرس شــعر درويــش عليــه
اإلحاطــة ،باالتســاع الثقــايف ،الــذي يتمتــع بــه انطالقــا
مــن شــخصيته املندمجــة بســرة جمعيــة ،ذات أبعــاد
نفســية عميقــة يشــكل :الغيــاب ،واالفتقــاد ،وتشــظي
الــذات ،والــردد بــن يقــن رســويل ثــوري ،وبــن يــأس
وجودي ،ثيامتها األساسية ،وعليه أيضا معرفة ومراجعة
األســاطري ،أســاطري كنعــان وســومر ،وبابــل ،واإلغريــق،
ومــر الفرعونيــة ،والعهــد القديــم ،والقــرآن الكريــم،
واإلرث اللغــوي العــريب خصوصــا الشــعر منــه ،فهــو(أي
درويــش) يــرى يف أيب الطيــب املتنبــي جــدا لــه.
واملشــاهد الدرويشــية  -بعامــة  -تختــزل الزمــان،
وتوظــف ا ملــكان والحــدث؛ لرتســم صــورة العــريب
الحاليــة العاجــزة عــن فعــل يشء ،وهــي صــورة مموهــة
ال يستشــفها إال الحــاذق .ويف اســتيعابه للرمــز ســعى
“درو يــش” إىل تخطــي الحــدود املعجميــة ،وحتــى
الدالليــة البســيطة ،إىل شــحن (ديناميــي) باألمنــاط
األصليــة ،أو األوليــة ،لــا شــعور الجمعــي الفلســطيني،
فقــد تجلــت خصوصيــة “درويــش” يف تحويلــه الرمــز،
إىل منــط أعــى يعــود بالــذات الوطنيــة الجمعيــة ،إىل
منابعها الفلسطينية الكنعانية األوىل .واألرض األسرية
يف كل األزمنــة جعلــت “ درويشــا “ مذ هــوال أمــام
مصائــب شــعبه ،كــا هــي مصائبــه النفســية والفكريــة،
فهــي الــوردة التــي ال ميكــن إدراكهــا يف زمــان ،أو مــكان،
وكثــرا مــا جرفتــه الطفولــة إىل ذكرياتــه ،يف ربــوع الوطــن
املحتــل .وكــا يوصــل املــوت والذكــرى إىل الحبيبــة
– األرض ،فالطفولــة كذلــك تعيــد صــورة “درويــش”
املناضلــة أيــام وجــوده يف فلســطني .وتعكــس جدليــة
الحضــور والغيــاب ،يف موضــوع القصيــدة الدرويشــية
ومناسبتها ،جدلية الواقع املوضوعي ،والواقع الفني،
والعالقــة القامئــة بينهــا .فــإذا كان الواقــع يــزود شــاعرنا
مبــا حــدث ،فــإن “ درويشــا “ يــزود الواقــع مــن جهتــه،
مبعنــى مــا حــدث ،وبدالالتــه ،وبأبعــاده حســب رؤيتــه،
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وتفسريه لهذا الواقع .وبعد ...فإن ما أسلفنا ،ال يعدو
كونــه إرهاصــا ،للقــول :إن الخطــاب الدرويــي خطــاب
مفعــم ،ومزدحــم ،باإلشــارية ،ومكتنــز بشــحمه ،ولحمــه،
بــروب الزمــن طــوال وعرضــا.
وعــى الباحــث يف هــذا املضــار (أســطرة املــوت
عنــد محمــود درويــش) أن ينطلــق مــن مقــوالت فلســفية
وأخــرى نفســية ،وأن يحيــط باالمتــدادات التاريخيــة،
ويســر غــور املحيطــات األســطورية ،منقبــا عــن مناجــم
الحكايــات القدميــة ,وباحثــا يف إرث مــن ذهــب ،مــن
عهد “بابل” ،و”تدمر” ،وصوال إىل “األندلس”؛ ليتمكن
من التعاطي والتواصل مع النص الدرويىش ،املشبع
مبرجعياتــه؛ ليكتشــف اللحظــة الشــعرية ،التــي تحتــاج
لوقفــات مطولــة ،وتركيــز عــال؛ األمــر الــذي دعــاين أن
أفيد من غري منهج نقدي بهدف متام الفائدة ،وخدمة
منهــج البحــث –ككل -الــذي تقــوم عليــه الدراســة،
فعند مــا يتعلــق األمــر بالدرا ســات املنطو يــة ،عــى
األبعــاد الدينيــة ،أو التاريخيــة ،أو األســطورية يســتلزم
األمــر إعــال املنهــج التاريخــي ،أو األســطوري ،وقــد
تتطلــب الحاجــة –وكثــرا مــا يحــدث ذلــك -االســتعانة
باملنهــج النفــي؛ لتلمــس أدواتــه ،وحــل لغــز الــدوال،
وال غنــى –لنــا– مــع ذلــك مــن إعــال املنهــج الشــكيل،
وهكذا دواليك .أما الغالب عىل الدراسة فهو املنهج
التحليــي –كمنهــج بحــث -والــذي يســتعني بإنجــازات
البنائيــة ،واألســلوبية ،يف دراســة النصــوص وتحليلهــا،
والــذي ميكــن الباحــث مــن تنــاول الدراســة مــن جوانبهــا
املتعــددة ،دون التقيــد بجانــب دون اآلخــر ،مــا يتيــح
أمامــه فرصــة االنطــاق والنظــر للظاهــرة ،مــن زواياهــا
املتعــددة ،وربطهــا بشــكل القصيــدة ،ومضمونهــا ،إذ
ال محــال للفصــل بــن هذيــن الجانبــن.
وﷲ أسأل أن يكون هذا العمل من املقبوالت أعامال.

الزمن واملوت ورصاع البقاء والفناء

ال شك أن مجرد الطرح ملوضوعة املوت سيثري عاصفة

ال تنتهــي مــن التســاؤالت وحتــا ســنتصل مكرهــن
مبقوالت الزمن فهو :متقلب ,وال نهايئ ،وليس رصاعنا
يف دنيانــا إال محــاوالت بائســة للبقــاء وفــرض هيمنــة
الحضور (أننا موجودين ،وما تحدثنا به النفس ال بد ان
يجــد لــه صــدى يف ســجلنا االديب ،فالبطــل يف الروايــة
املغامراتيــة يبقــى محافظــا عــى ذاتــه ,ويخــرج يف نهايــة
الرواية بصورة متاثل صورته األوىل “ فالزمن املغامرايت
ال يــرك أثــرا يف العــامل ،وال يف النــاس ،وال تحــدث أيــة
تعبــرات خارجيــة ،وأصليــة مهــا كان شــأنها “(.)1
ويف الشــعر الجاهــي ظلــت الرؤيــة تــرز هشاشــة
الحيــاة ،ورسعــة انكســارها( ،)2فالجاهــي وهــو االكــر
إمعانــا مبــا حولــه كونــه جــزءا أصيــا مــن بيئتــه التــي هــي
لصيقــة وودودة معــه رغــم قحلهــا ومحلهــا وقفرهــا هــو
األكرث ارتيابا فقد ارتبط بفردات الطبيعة ليؤمن بقاءه ؛
فالسيف ،و الفرس ,و البطولة ،و الخمر ،و املرأة هي:
ســاحه؛ ملقاومــة املــوت ،يف انفتــاح الطبيعــة أمامــه
«… فالشاعر يعيش يف جدل مع الطبيعة املتموجة،
كالرمــل ،و مــع الدهــر القاهــر وحــن يرتســم الحــارض فــإن
اليأس ،و االغرتاب ,و الحزن ،أضالع فاعلة متيز شعرنا
العــريب املعــارص ،وبالتــايل إنســانه ،وهــذه املعانــاة
أمثــرت « :تجربــة املــوت ,و مــن هــذه املعانــاة بــدأت
تتولــد يف أعامقــه معــاين الــوالدة ،و التجــدد ،و البعــث
» ( .)3وغالبــا مــا كان صــوت املــوت يعلــو لتحيــا الحيــاة
مــرة اخــرى ويصبــح املــوت امــا يف :العــودة ,والبعــث,
والحيــاة ،ورحلــة الخــاص ،والتحــرر( )4يقــول الســياب:
أود لو غرقت يف دمي إىل القرار
ألحمل العبء مع البرش
()5
وأبعث الحياة ،إن مويت انتصار
وأدونيس يحمل موته قدرة عىل االستمرار ؛ ليمنح
األرض خصبها:
أحتضن األرض كأنثى
و أنام(.)6
ويقول أمل دنقل:

ليت أسامء تعرف أن أباها صعد
مل ميت
هل ميوت الذي كان يحيا
كأن الحياة أب ْد(.)7
ا ملــوت املشــيأ واملؤنســن عنــد درو يــش يتــم
بنــاء عــى فعــل مقــاوم( .)8يســتمد درويــش قوتــه وقــوة
قصيدتــه مــن مفــردة واحــدة هــي (فلســطني) التــي تجــر
التجربــة الفلســطينية والعــذاب الفلســطيني ،لتكــون
القصيــدة حينئــذ إعــادة اإلنتــاج ،لحيــاة جديــدة تنهــض
عىل األبعاد الخصبة ،مل ْو ٍ
حيوي ،ال هو ميتافزيقي،
ت
ّ
وال هــو إيديولوجــي.
منــذ البدايــات والجمعــي يعتمــل داخــل االنــا عنــد
(درويــش) .ســنجد املــوت هــو “القتــل” ،أي كفعــل
يا َرس،وليس كمفهوم ميتافيزيقي ُسلط ،عىل
عنيف ُ
البــر مــن الســاء ،باعتبــار أ ّن اإلميــان العميــق ،بــأن
اإلقــدام عــى املــوت استشــهادا ً,وفــدا ًء ,هــو :الخطــوة
العملية التي،بإمكانها أن تعيد الحق املسلوب,وبأن
ال ســبيل للر ّدعــى الظاملــن ،واملغتصبــن ،إال بهــذه
األعــال البطوليــة ،التــييصنعهــا الشــهداء ,ومــن مثّــة،
قـ ّر يف وعــي الشــاعر أ ّن الكلمــة الشــعرية الوجــه الثــاين،
للســاح الفعــي ،فهــي التــي ميكــن أن تقــوم بوظيفــة
التنوير،وتحميس الشعب ،عىل بذل النفس من أجل
اســرجاع أرضــه وكرامتــه.

الجمعي والذايت....رحلة الخالص النص املفقود

ال أجــد خالصــا يف التفريــق بــن الجمعــي والــذايت
عنــد درويــش فهــو يعايــن املــوت ،مــن املنظــور الــذايت،
كــا نجــد ذلــك يف أعاملــه األخــرة ،لتــأيت “جداريــة
محمــود درو يــش” يف قلــب التح ـ ّوالت وزمنهــا ،إذ
يقــول الشــاعر ”:يف هــذه القصيــدة كنــت أكــر انتباهـاً،
أ ّوالً للمســألة الوجوديــة ،وليــس للمســألة الشــعرية.
كنــت أعتقــد أننــي أكتــب وص ّيتــي ،وأن هــذا آخــر عمــل
شــعري أكتبــه يف القصيــدة مناطــق ميتافيزيقيــة ،وقــد
جملة كرياال
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حاولــت أن أضــع فيهــا كل معرفتــي ،وأدوايت الشــعرية
مع ـاً ،بوصفهــا معلَّ ــقتي” فعــاو ًة عــى أ ّن “الجداريــة”
ي للذهــاب يف ســؤال املــوت,
إمــكا ّن شـ ٌّ
ـعري ـ تخيي ـ ٌّ
منــذ أقــدم النصوص،التــي تحدثــت عــن املــوت ،هــي
أيضاً:مواجه ـ ٌة لــه بســاح الذاكــرة الح ّيــة ,التــي تختــزن
قــدرا ً وفريا ً،مــن األحــداث والرمــوز الثقافيــة.
لقــد آن التحديــق يف مناطــق أخــرى مــن روحــه؛
للتأمــل فيــا آلــت إليــه بعــد ذلــك االنكســار املريــع،
والتأمــل يف الزمــن ومــا أحدثــه مــن رشوخ ،ويف املــكان
ا لــذي عــاش فيــه خصو بــة شــبابه ,وأمان ّيــه ,وشــعره
جميعاً ،انطالقا من أنسنة املوت كونها واقعة مكتنزة,
بالدراماتيكيــة كلحظــة مصرييــة ،أو قدريــة ,ومنــذ البــدء
كانــت الرتاجيديــا الفلســطينية هــي مــن متــد درويــش
بــذروة االنســداد ,والتيقــن مــن اليــأس الشــامل صــور
تعــر عــن انســداد األفــق كان نتيجته:اإلرهــاق ،وفقــدان
األمــل ،واإلحســاس بالغربــة النفســية الوجوديــة هــذه
الرتاجيديا ،التي شارفت عىل االكتامل خصوصا بعد
الخــروج الفاجــع مــن بــروت؛ لتبقــى نهايــات القصائــد
مفتوحــة عــى فضــاءات ,ال نهايــة لهــا متامــا ،كــا هــو
املشــهد الفلســطيني املفــي إىل :نهايــات غامضــة
تــي بالقلــق والخــوف ،وتثــر الذعــر والهلــع؛ ليــرخ
الشــاعر يف ذروة هــذا الوجــع الداخــي قائــا:
تضيق بنا األرض .تحرشنا يف املمر األخري فنخلع
أعضاءنا يك منر
وتعرصنــا األرض .يــا ليتنــا قمحهــا يك منــوت ونحيــا.
ويــا ليتهــا أمنــا
لرتحمنــا أمنــا .ليتنــا صــور للصخــور التــي ســوف
يحملهــا حلمنــا
مرايا .رأينا وجوه الذين سيقتلهم يف الدفاع األخري
عن الروح آخرنا
بكينــا عــى عيــد أطفالهــم .ورأينــا وجــوه الذ يــن
ســرمون أطفالنــا
مــن نوافــذ هــذا الفضــاء األخــر .مرايــا ســيصقلها
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نجمنــا.
إىل أيــن نذهــب بعــد الحــدود األخــرة? أيــن تطــر
العصافــر بعــد الســاء
األخــرة أيــن تنــام النباتــات بعــد الهــواء األخــر?
ســنكتب أ ســاءنا بالبخــار
امللــون بالقرمــزي ســنقطع كــف النشــيد ليكملــه
لحمنــا
هنــا ســنموت .هنــا يف املمــر األخــر .هنــا أو هنــا
()9
ســوف يغــرس زيتونــه ,دمنــا
مشــهد مكثــف يســتعرض مســأ لة ا لخــروج
الفلســطيني :ممــر أخــر ،وعصافــر بلغــت بطريانهــا
ســقف الســاء ،ونباتــات تنفســت هواءهــا األخــر،
وحــدود أخــرة ,لكــن الــدم هــو مــن يعلــن عــن البدايــة,
بــل هــو املفتــاح الــري ,ألكســيد الحيــاة ،وهنــا ينهــض
الــدم بــدور أســطوري ال يتــأىت لغــره النهــوض بــه ،هــي
إعادة إنتاجية ملشــهد الشــتات الكبري؛ لريصد الشــاعر
عذابــات اإلنســان الفلســطيني يف مســرة بحثــه عــن
الهويــة والوجــود .ويف املــرب األول لزاويــة النظــر
الدرويشية تجاه املوت باعتبار فعل املوت ،هو فعل
الشــهادة ،يطالعنــا املــوت ،وقــد أخــذ طابعــا اعتيادي ـاً
يتجــاوز الخيــار الشــخيص ،فقــد كانــت مكانــة الشــهيد
عنــد درو يــش ،يف نصوصــه األوىل عاليــة مســتقرة
تعادلــت مــن خاللهــا قضيــة املــوت ,مــع قضيــة الحيــاة،
فمــن مــوت الشــهداء تولــد الحيــاة مــن جديــد ،وينســجم
هــذا التصــور إىل حــد كبــر مــع التصــور اإلســامي
للمــوت ،كــا ورد يف قولــه تعــاىل“ :وال تقولــوا ملــن
يقتل يف سبيل ﷲ أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون”
صــدق ﷲ العظيــم.
ويف احتــواء رمــزي يبــدأ مــن لــون البيــاض ،الــذي
يالحــق الشــاعر كثــرا باعتبــاره ( ......لــون الفــراغ،
الســكون ،الجمــود:)،
وفتاة تقسم الفجر بساقيها رسيرين
وال تدخل إال الغامض الغامض

يشــكل هــذا البيــاض امتــدادا مفضيــا إىل الغــزاة
الذ يــن مــروا ,وال يشــهد عليهــم ســوى آثارهم(حجــر
يشــهد) ،والشــاعر ليــس مبعــزل عــن هــذه الحلقــة
املتصلة ،فسوف مير يف هذه الحياة ,وسوف يشهد
عليــه حجــر /قــر؛ ليصبــح هــو اآلخــر مجــرد ذكــرى ،ولكــن
القصيدة هي من تشــهد له ،يف غيابه الجســدي ،يف
إميــان يتعمــق لــدى الشــاعر أن الحيــاة مســتمرة؛ لتتابــع
دورتهــا (ســفوح تــرب البحــر ،قطــاة متــي ،قطــط
بيضاء تتزاوج ،دفىل ترفع من شأنها األغنيات) ،وحتام
أن املــكان هــو مــن يبقــى بينــا يتغــر ســكانه(ثابت هــذا
الــزوال ،زائــل هــذا الثبــات) ،وهــذا مــا يجعــل الشــاعر:
يحل حلوال صوفيا من خالل تناصاته الصوفية (والذي
أعرفــه أجهلــه ،والــذي أجهلــه أعرفــه) ,والحــب هــو مــن
يبقى متوهجا يف عامل الشاعر ،الذي يتنفس الحب،
ويحلق يف سامء امرأة غامئة ،وغائبة راسامً من خاللها
معــامل الصــورة ،التــي يفرتضهــا أيديولوجيــا ً ،يف هــروب
من واقع مستحيل التشكل ،إىل عامل هالمي ال حقيقة
له  -يف نظر درويش -سوى بعض اآلمال املزروعة يف
عــامل امليتافيزقيــا:
أي يشء يخمش الروح هنا
أي يشء يخمش الروح؟
وما
شأين
أنا
بيد تفتح باب الفجر للقهوة؟
ماشأين أنا؟
نارنجة تضحك يك تضحك...
شمس تفتح الوردة يك تفتحها...
اليشء ،اليشء ،بياض.
وينتهي التأمل مبثل ما ابتدأ به:
…اليشء يثري الروح يف هذا املكان

فضاءات املوت

يأخــذ املــوت منحــى يفــي إىل العدميــة ،يســتغرق
حالــة تأمليــة تــي بحالــة ,مــن التعــب التــي أصابــت
حتــى البنــى ,والصيــغ ،ان املــوت املجــاين ،مــوت
المعنــى لــه ،أراده درويــش خالصــا ,فــكان إيغــاال يف
االبتعــاد عــن املكان/الجنــة املفقــودة ،وقــد تحــول كل
ما يحيط به إىل رساب ال طائل منه ،عامل يتفكك بكل
ما يحمل ،ليس بتاريخه ،وجغرافيته حسب ,بل بقيمه
ومبادئه ،التي ناضل مع شعبه ،وكل الشعوب العربية
يف ســبيل إرســائها ,وترســيخها:
نحن ما نحن عليه،
موتنــا المــوت فيــه اآلن ال إيقــاع للصخــرة ال صخــرة
يف حادثنــا
املايئ فلنذهب إىل ماليس فينا يك نرى ماليس
فينا دعوة للناس
من مذبحة منيش إىل مذبحة منيش ليك نهتف:
مرحى ! هاهي الوردة...فلنسجد
“ أسأنا لك ياشعبي”
ياشــعب نشــيدي ،منذ جاء الرب من فكرته مشــيا
إىل القدس،
والصخرةنبنــي فوقهــا أصواتنــا أو صلــوات تطلــب
الغفــران...
ثم تأيت خامتة القصيدة؛ يك تلقي نظرة يف عمق
الشــاعر ،وتصــف حالــه بأمانــة وصــدق عاليــن ،تصــف
الجمــود الروحــي ،والذهنــي ،والخــواء النفــي ،ولتؤكــد
عــى فكــرة أرص عليهــا ،وهــو أنــه ال يريــد أن ميــوت ميتــة
ناقصة ،ميتة غري مشتهاة ،وال تأيت يف زمانها ،ومكانها
املناسبني:
حجر روحي
وأنثاي وحلمي حجر
الأشتهي أن أشتهيه
.حجر ال لون فيه.
جملة كرياال
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حجر لييل،
وظيل حجر يندس مابيني وبيني.
حجر خبزي
نبيذي حجر.
الأستطيع املوت يف املوت الذي
الموت فيه اآلن...
الشيئ يثري املوت يف هذا املكان
املــوت  -بحســب درويــش  -هــو الــذي يفتــح أفقــا
لحيــاة قادمــة وليــس املــوت املجــاين ،ولعــل الشــاعر
وهــو يعايــن مشــهد الواقــع ينطلــق ،مــن تأمــل عميــق
يف طيــات النفــس ،والــروح ،وهــو وإن أشــار إىل مــوت
متحجــر ،ال يصنــع الفعــل املأمــول ،يبقــى متشــبثا بأمــل
رمبــا يــأيت مــن بعيــد ،وليــس وليــد اللحظــة الراهنــة،
هــي رغبــة مؤجلــة ،أو ينبغــي تأجيلهــا ،لزمانهــا ،ومكانهــا
املحدديــن ،فاملــوت املطلــوب هــو مــن يصنــع الفعــل
عــى أرض الواقــع ،ولعــل الحديــث هنــا هــو عــن آن
القصيــدة (اآلن) ،مبــا تحملــه مــن خــواء ،لــذا فإنــه يؤجــل
رغبــة املــوت ،التــي تعــادل عــى الصعيــد املوضوعــي
رغبــة الحيــاة ،كــا أن لحظــة التحجــر والتكلــس ،ال
تســاوي لحظــة الحيــاة ،واالنطــاق ،والقصيــدة وحدهــا
مــن تقاتــل ،وتبقــى مرشعــة النوافــذ ؛ لتطــل عــى العــامل
بعيــون حاملــة ،ترتقــب لحظــات االنتصــار:
نحن مانحن عليه،
موتنــا المــوت فيــه اآلن اليبتــدئ النهــر مــن الــرج
وال ال يرشئــب
الشــبق العــايل ليخفــي جبــا يف ســاعد اليتــدىل
مــن نشــيدي شــفق الديــن
النحــايس وال يصطــف شــعب يف جحيــم اللــذة
الكــرى.
ـخي؛
واملــوت املأمــول عنــد درويــش هــو مــوت سـ ّ
ألنــه :يق ـ ّدم لــه ضامنــات ،ووعــو ًدا؛ ملواصلــة كتابــة
الشــعر ،آنــاء املــوت وبعــده .يقــول درويــش(:)10
ـب ،وينشـ ُّـق
أرى مــا أُري ـ ُد مــن املــوتّ :
إن أحـ ُّ
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صــد ري
ـض فــوق
ويقف ـ ُز منــه الحصــا ُن
ـض يركـ ُ
اإلرويس أبيـ َ
ُّ
ـحاب
َّ
السـ ْ
ر عــى غيمــة ال نهائي ـ ْة و يــدو ُر مــع األزرق
يط ـ ُ
ـدي ...
األبـ ّ
فــا توقفــوين مــن املــوت ،ال ترجعــوين إىل نجمــة
ـراب.
مــن تـ ْ
ويف ســني حياتــه األخــرة بــدا درويــش أكــر شــكا،
وأكــر ارتيابــا ،فقــد حــدق طويــا مبــآالت النفــس ،التــي
ستصري يوما إىل الرتاب ,ولكنه أراد لهذا املوت :وجها
يالئــم نهايتــه ،التــي هــي نهايــة القصيــدة ،يريــده درويــش
موتــا مؤجــا ،يريــده بــرداء أبيــض مؤنســن ،قابــا للتحــاور
يف محاولــة لتجريــده ،وتحجيمــه ,بــل وتشــييئه ,ويفعــل
ذلــك بقــوة الكلمة/القصيــدة ,فهــو يريــد أن يشــكوه
املــوت ،ال أن يشــكو املــوت ،وحــن يأتيــه املــوت يأتيــه
“ بعــرة وتحمحــم “ ،هــي لحظــة املــوت ,التــي بقــي
درويــش ينتظرهــا ،يف أعاملــه األخــرة ,بــروح مرشئبــة،
وإرادة ســامقة .وقبــل أن تــأيت لحظــة املــوت أعــد لهــا
درويــش العــدة ،والعتــاد ,فهــو يعلــم :أنــه يف مواجهــة
حتمية ال مفر منها ،ولعل سالحه ،وعتاده ,وعدته ,يف
هــذه املواجهــة الداميــة العنيفــة هــو :القصيــدة مقابــل
املــوت املــراوغ املخاتــل:.
مت قبل اآلن...
وكأنني قد ُّ
ُ
ُ
وأعرف أنني
أعرف هذه الرؤيا،
ُ
أعرفُ .ر َّبا
لست
أميض إىل ما
ُ
ُ
وأعرف
ما زلت حيًّا يف مكان ما،
()11
ما أري ُد...........

حضور القصيدة يف مواجهة املوت

ويتكرر حضور القصيدة ،بوصفها النص املضاد ,وقوة
املواجهة واملجابهة ،ويف قرارة درويش أن املوت آت
ال مفــر منــه ،فعليــه مواجهتــه لعلــه يقبــض عــى لحظــة
نجــاة تقيــه رشه ،مــن هنــا اختــار درويــش طريقــا متعرجــا

يف خــط مجابهتــه للمــوت ,حــن ســعى إىل أنســنة
املــوت ,ومصاحبتــه ،فتمتــزج صــورة املــوت بقســاوتها،
بصورة الفرح ،يف مفارقة تراجيدية ،أو موت رومانيس
متســام؛ طمعــا يف لحظــة فــرح منتظــرة ،أو لقــاء مــع
قصيــدة يعلــم أن موعدهــا ســيكون يف الغيــاب:
أصدقايئ يُع ًّدون يل دامئًا حفل ًة
ربا ُمري ًحا يُظللّه السنديان
للوداع ،وق ً
وشاهد ًة من ُرخام الزم ْن
فأسبقهم دامئًا يف الجنازة:
()12
َمن ماتَ ...م ْن؟
ورغم أن “ درويشا” يعي ضائقة املوت ,التي تشد
عليــه الوثــاق ،حيــث حتفــه املرتقــب ,عــى يــد املــوت،
الــذي يريــد لطلتــه أن تكــون بهيــة يف كل مــرة ،فقــد كان
يرقد عىل أمل دفني .من هنا أراد درويش أن ينقل هذا
الــراع إىل الخــارج ،عــر املتضــادات :الفــرح والحــزن،
الحضــور والغيــاب ،املــوت والحيــاة ،البيــت واملنفــى،
درويش ما قبل الستني ،ودرويش ما بعد الستني ،لذا
فإنــه يقيــم األفــراح ،كلــا شــعر بطــوق نجــاة ،مــن قبضــة
املــوت .يقــول درويــش“ :أ ّمــا املــوت ،فــا يشء يُهي ُنــه
اختصاصــه ال ـ ُمج َّرب .فألذهــب إىل موعــدي،
كالغــدر:
ً
فــور عثــوري عــى قــر ال ينازعنــي عليــه أح ـ ّد ،مــن غــر
أســايف ،بشــاهدة من رخام ،ال يعنيني إ ْن ســقط عنها
حـ ّ
ـرف ،مــن حــروف اســمي ..)13( ”...يقــول درويــش:
اآلن ،يف املنفى ...نع ْم يف البيت،
يف الستني من ُعم ْر رسي ْع
يوقدون الشمع ْ
لك
فافرح ،بأقىص ما استطعت من الهدوء،
ْ
الطريق َ
إليك
ضل
أل ّن موتًا طائشً ا َّ
َ
()14
من فرط الزحام ...وأجـَّ ْ
لك
ويبقى الشــعر  -بنظر درويش  -يحمل رؤية متفردة
جعلتــه متفــردا يف نظرتــه اإلنســانية ،والشــعرية ،وان
كانتا تصبان بوترية واحدة باتجاه اســتعادة دور الشــاعر
/اإلنســان /القصيــدة  /القضيــة ،يف ســياق عــريب

مشــوب ،بالقلق ،واالنكســار وكانت مهمة الشــعر لديه
الوقوف أمام حالة االستكانة ،والرضوخ ،باعتبار الشعر
مرشوعــا لالنفــات ،مــن قيــود االســتالب ،واالقتــاع،
مواجهــا عبــث الواقــع؛ ليفضــح زيفــه ويعــري جــروت
الســلطة ،واقفــا عــى تفاصيــل خيباتهــا ،وانكســاراتها،
وقمعهــا ،وجحودهــا ،وهــو مــا جعــل الشــاعر يعيــش
حالــة ســباق دائــم مــع الزمــن ،إلثبــات زيــف القيــم التــي
تحكــم عاملنــا املعــارص .وأمــام انزيــاح املعايــر ،وانجــرار
القيــم إىل متاهــات الواقــع الزائــف ،أراد درويــش أن
يبنــي ،مــن كونــه الشــعري صياغــة تراجيديــة إنســانية،
عــى إيقــاع ملحمــي ينــزف أملــا ،ومتزقــا ،يف اشــتباك
مــع األســئلة الوجوديــة؛ ليبقــى املــروع الدرويــي،
منفتحــا ،ومفتوحــا عــى األفــق ،واألبديــة ،الــا متناهيــة
يف محاولــة ،المتــاك اللحظــة التــي رمبــا تــأيت ،ولكــن
يف نهايــة املمــر اللولبــي ،بعــد كــر وفــر ،وإقبــال وإدبــار.
فعمد يف أعامله األخرية ،إىل تجسيد مالمح القصيدة
 /الحلم ،التي يقع عىل عاتقها مواجهة سؤال املوت،
الــذي ال ينتهــي ،مثلــا أراد لقصيدتــه نفــس املصــر
“الــا تنتهــي” هــذه القصيــدة التــي تســافر زمنيــا ،يف
أفــق مفتــوح ،تلتقــط املعنــى ،والهو يــة ،والحضــور،
وا ملــكان ،تبحــث عــن لحظــة االكتــال ،واالنتصــار،
والتتويــج ،والزمــن عندئــذ إشــارة التوقــف التــي ينبغــي
أن يســايرها درويــش ,ويقعــي عنــد قدميهــا ،لهــذا ردد
درويش يف قصيدته “إن الزمان هو الفخ ...ألن الزمان
يشــيخ الصــدى”(.)15
وحتــا أن الشــاعر يف انطالقاتــه املتعــددة ،يف
أفــق الحضــور النــي يخضــع مــن طــرف خفــي للراهنيــة؛
بوصفهــا الرافــد األول ،مــع عــدم انتفــاء الــذات التــي
تبقــى فاعلــة ،ومكونــا أساســيا ،يف ارتباطــات الرؤيــة,
ولكــن النــص الشــعري يبقــى نصــا تخييليــا قامئــا عــى
املرجعيــات النصيــة املتعاليــة ،التــي ترتبــط بالخطــاب
عــى أســاس التشــاركية ،والتبادليــة ،للتأســيس لنــص،
وخطــاب ثا لــث بعــدي ينتــج دومنــا حا جــة لتد خــل
جملة كرياال
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الشــاعر ،وينتجــه القــارئ مــن خــال مهمتــه املرتبطــة،
بإعــادة القــراءة ،واإلنتاجيــة؛ لتبقــى العالقــة حتــى عــى
مســتوى الكلمــة هــي :رصاع بــن جيــوش الهــدم ،والبنــاء
تقــوم عــى أنقــاض عالئقيــة تتجــاوز البنــى الرتكيبيــة،
واألســلوبية والدالليــة ،مــا يجعــل الفضــاء النــي
خاضعــا ملنطقــه الخــاص .ومحاولــة درويــش للعبــور,
واستمرار املسري متر بأمكنة ،وفضاءات زمنية متفلتة،
مــن القيــود الفيزيائيــة ،هــو العبــور إىل األبديــة يف ال
نهائيته املفتوحة ،وهناك يرتد درويش إىل حارضه يف
هروب إىل األمام “ لحظة استباقية “ ,يصنع عامله اآلخر
متجــاوزا الفواصــل الزمنيــة ببعــد زئبقــي ،ال يعبــأ بالقيــود
حتــى وان كانــت تتمثــل بسالســل املــوت .وال منــاص
إال الهــروب مــع الســؤال الوجــودي ,الــذي يعمــق فيــه
إميانــا راســخا ،وقــدرة فــذة؛ ملواجهــة لحظــة الســقوط،
ويتحــرك الشــاعر يف فضــاء املــكان الــذي يبــدو طيعــا،
للشــاعر عــى تقاطــع مــع الزمــان الــذي يرتقبــه ،ويرتبــص
بــه ،اعرتافــا اســتباقيا ،بســطوة املــوت وجربوتــه ،مــا
حــدا بالشــاعر أن يكــون أكــر قربــا للمــكان منــه ،إىل
الزمــن مــن الناحيــة النفســية ،إال أن الزمــان واملــكان,
كــا أشــار “اميانويــل قانــط”  724(I.kantم1804-م)
“ إطــاران مفطــوران يف صلــب العقــل اإلنســاين،الذي
يقــوم بعمليــة املعرفــة ،وهــا إطــاران للوجــود ،واملعرفة
والوجــود ،أو االبســتومولوجيا ,واالنطولوجيــا ،هــا يف
خامتــة املطــاف املحــوران النهائيــان ،اللــذان ال بــد أن
يدور حول أحدهام أي جهد للعقل لبرشي ،أما القيمة
– االكيبولوجيــا – املحــور الفلســفي الثالــث واألخــر،
فمحض تقاطع بني املحورين االوليني ،ومتثيل لعالقة
الــذات العارفــة بهــذا الوجــود ورؤيتهــا لــه وإســقاطاتها
عليــه “( .)16يقــول درويــش:
قلبي الجريح هو الكون
والكون قلبي الفسيح .تعايل معي
لنزور الحياة ،ونذهب حيث أقمنا
خياما من الرسو والخيزران عىل
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ساحل األبدية .إن الحياة هي اسم
()17
كبري لنرص صغري عىل موتنا
ليس املكان هو الفخ
ما دمت تبتسمني وال تأبهني
بطول الطريق...
ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي أبدا
ال أريد لها أن تكون خريطة منفى
()18
وال بلدا
واألمكنــة بوصفهــا فضــاءات مفتوحــة تتجــاوز
األبعــاد والحــدود؛ ليتامهــى املــوت بالحيــاة والحيــاة
باملوت،فالطبيعــة التــي تتحكــم بتلــك األبعــاد تأخــذ
ســمت االنزالقيــة ،واملرونــة؛ ليتســنى للشــاعر تشــييد
وتأثيــث عاملــه املتخيــل ،مبــا يؤنســه ,ويقطــع عنــده دابــر
الشــك والقلــق ،الــذي يحــاول أن يقــوض أركان وجــوده،
من هنا كان الزمان واملكان بوتقة ملطلق قدر اإلنسان،
مطلــق حــدود عا ملــه وآفــاق عقلــه ،و يــرى صمو يــل
الكســندر 1859(.S. alexanderم1937 -م)” إنهــا
األصــل الهائــل،أو الحقيقــة املبدئيــة ،التــي نشــأ عنهــا
العامل ،هيويل أوىل ،أو جوهر أصيل ،و حافة Primal
 stuffصــدرت عنهــا كل املوجــودات باالنبثــاق” (.)19
وعند درويش يأخذ املكان صورة الرفيق املؤانس،
فقــد كان الزمــن قمعيــا ،ومتجــرا يهــدد الكينونــة
اإلنسانية ،وينرش الذعر يف دواخل الشاعر ،ويهددها
بالزوال ،واملحو ،وهو ما يرفضه درويش ،بل ويهاجمه،
ويقاتلــه عــى أكــر مــن جبهــة ،لــذا كان رحيلــه إىل منابــع
الطفولــة ،كحالــة ارتــداد إىل املــاذ اآلمــن (املفتقــد)،
فهو البحث عن األمان يف مواطن الضياع والترشد ،هو
الضيــاع يف الضيــاع حالــة ال تغــادر درويــش ،إال لتســكن
يف متاهــات أخــرى أكــر غموضــا ،وأشــد اغرتابــا ،مــا
يثري يف نفس الشاعر أسئلة بقيت تبحث عن إجاباتها
املضنيــة ,ويف خضــم هــذا الرحيــل ،وهــذا املعــرك ال
يغيــب الحــارض ،عــن املشــهد الشــعري بوصفــه :نقطــة
بــث مركــزي تحــر ،وتغيــب يف خفــوت ،وســطوع؛

لتعطــي اللحظــة الشــعرية توهجهــا وألقهــا ،رحيــل بــن
األمس ،والغد ،وسكن يف أحضان االحتضار/الحارض،
ورمبــا ال يحتــل مســاحة كبــرة ،ولكنهــا كافيــة؛ لرتفــد
املعنــى بالصياغــة املناســبة ،كوقــود للخــروج والرجــوع،
والحلــول ،وااللتحــام ،ويقــول(:)20
“ليس املكان هو الفخ
يف وسعنا أن نقول:
لنا شارع ههنا
وبريد وبائع خبز ومغسلة للثياب
وحانوت تبغ وخمر
وركن صغري
ورائحة تتذكر”
“قال :إذن ،حدثيني عن الزمن
الذهبي القديم
فهل كنت طفال كام تدعي أمهايت
الكثريات ؟ هل كان وجهي دليل
املالئكة الطيبني إىل ﷲ،
ال أتذكر ...ال أتذكر أين فرحت
بغري النجاة من املوت!”
“من قال :حيث تكون الطفول ُة
تغتسل األبدية يف النهر ...زرقاء ؟
فلتأخذيني إىل النهر”
“ماذا أريد من األمس؟ ماذا أريد من
الغد؟ ما دام يل حارض يافع أستطيع
زيارة نفيس ،ذهابا إيابا ،كأين

درويش....الجدارية.......املوت

تــأيت االلتفاتــة إىل جداريــة درويــش ،انطالقــا مــن القــرب
الكبــر بــن درويــش ،واملــوت فيهــا ،إذ مل يكــن درويــش
عــى مقربــة مــن املــوت ,مثلــا ألفينــاه يف الجداريــة،
فقــد كتبهــا ،يف لحظــة كان إحساســه ،باملــوت كبــرا،
وكان ذلــك يف فيينــا عندمــا أجــرى عمليــة جراحيــة يف
القلــب .وقدميــا قيــل ألعــرايب مــا بــال املــرايث أجــو َد

أشــعاركم؟ قــال :ألنَّــا نقــول ،وأكبادنــا تحــرق(.)21
وتأيت شهادة الشاعر حول هذا النص حني يقول:
« إذا كان ال بد من تخليص فلتكن جدارية ..لقد كنت
أرشــح هــذه القصيــدة؛ لتكــون هويتــي الشــعرية »(.)22
ثــم مــا كتبــه الشــاعر ،إىل صديقــه ســميح القاســم ،يف
إحدى رسائله ،يقول « :سافرت من الحياة إىل املوت
يف فيينــا ،وعــدت مــن املــوت إىل الحيــاة… .اخرتقــت
غابة ،من املسامري يف صدري..ذابت طاقتي..وحني
أعــادوين مــن نشــوة النــوم إىل عــذاب اليقظــة… لقــد
أعــادوين مــن املــوت الــذي اســتمر دقيقتني..أعــادوين
مــن النشــوة ،إىل الوجــع ،أهــذا هــو املــوت ؟ مــا أجملــه
! أهــذا هــو الفــارق بــن الحيــاة ،و املــوت ،مــا أكــره!.
لقــد أزعجــوين يف نومــي األبيــض .)23(» ..وقدميــا ،ويف
العصور القدمية ارتبطت الجداريات ،بالرسم،وبالحفر
عــى الجــدران ،وذلــك باســتخدام اآلالت الحــادة ،أو
الفحــم ،أو الطباشــر ،وتشــر كلمــة “غرافيتــي graffiti
يف اللغــات األوروبيــة ،إىل أي رســم ,أو نقــش عــى
الجــدران ،والتــي قــد تــراوح بــن نقــش بســيط ،ولوحــة
فنيــة معقــدة “( ،)24وقــد عربــت هــذه الكلمــة بـ”الكتابــة
عــى الجــدران”؛ وشــاع اســتخدام هــذه التســمية يف
العربيــة عــى الجداريــات ،وهــي تســمية غــر دقيقــة،
إذ إن كلمــة “ جداريــة “ رغــم دقّتهــا ،قــد تســبب بعــض
التشــويش؛ بســبب دالالتهــا التاريخيــة( ،)25ثــم أن هــذا
()26
املصطلــح قــد عــرف باســمPainting Mural :
( )27يف عــر النهضة،حــن بــدأ العمــل يف تصاميــم
القصــور ،والقاعــات برســوم ،وجداريــات ضخمــة ،ثــم
دخلــت الجداريــات بعــد ذلــك صــاالت االحتفــاالت
العا مــة ،والفنــادق الكبــرة ،وم ــؤخرا بــدأ ا ســتعامل
الجدار يــات ،يف املنــازل ،والبيــوت كخــدع برص يــة
وذلــك؛ إلضفــاء مســاحة أكــر عــى الغــرف ،فالخدعــة
البرص يــة غالبــا مــا تعطــي ا ملــكان مســاحة أ كــر مــن
الواقع ،وتساعد عىل إضفاء جو من البهجة ،والجامل
عليه ،ويحلو للبعض أن يساوي بني الجدارية الشعرية
جملة كرياال
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الحديثــة كجداريــة محمــود درويــش ـ موضــوع الدراســة
ـ واملعلقــات ،لهــذه االعتبــارات انطلقــت الجداريــة،
مــن لحظــة تصــل أوجهــا يف التكثيــف الزمنــي ،ويتصــور
الشــاعر أن هــذه اللحظــة التــي تصــل أقــى درجــات
التكثيف كفيلة ,بأن تولد من رحمها شعرا يتمتع بدرجة
مامثلــة ,مــن حــدة التكثيــف خــر مــا يعــر عنهــا ،جداريــة
يراهــا شــاعرها ماثلــة أمامــه شــاهدة عــى قوتــه وضعفــه،
حافظــة ملوهبتــه وخلــوده ،ولعــل توســل الجداريــات
أشــبه مبــا كان يفعلــه القدمــاء يف الحضــارات الســالفة
عندما كانوا يصطحبون معهم تلك األدوات الشــاهدة
عــى اعتقاد هــم بالخلود(فيفاتحنــا الشــاعر ،بــل
ويكا شــفنا منــذ البــدء؛ ليضعنــا أمــام ذات مريضــة
أســرة مــوت مرتقــب ،ولكــن صــوت هــذه الــذات ال
يتقهقــر عنــد الشــدة ،ليعــود صاحبــه إىل الحيــاة الرتيبــة
اململــة ،كــا تبــدو شــخصية (بروفــروك) عنــد إليــوت-
كــا يــرى جهــاد فاضــل –( ،)28فعــى النقيــض مــن ذلــك
نجــد صــوت الجداريــة /صــوت درويــش ،يتغلــب عــى
األزمــة ،متخطيــا صــوت الــذات الخارجيــة ،ومكتســبا
القــدرة عــى اإلنشــاد ،وعــى الرغــم مــن كــون ســؤال
امليتافيزيقــا يشــكل حضــورا بــارزا لــدى الشــاعرين،
فــإن ميتافيزيقيــا الجداريــة ،ال تقــف حائطــا منيعــا أمــام
الشــاعر ،بــل يتخطاهــا إىل الغنــاء يف ألــق درويــي
باهــر ،وانتصــار فلســفي بــارع ،يظهــر ذلــك جليــا حــن
يصــارع درويــش املــوت ،ويخــرج كطائــر الفينيــق متدثــرا
يف مأساة شعبه ،مصارعة تنجيه من حتمية الفناء(.)29
وهذا ما ميز درويش يف أعامله األخرية“ :ال تعتذر عام
فعلــت” ،و”ملــاذا تركــت الحصــان وحيــدا” ،و”رسيــر
الغريبة” ،و”جدارية محمود درويش” ،و”حالة حصار”،
و”كزهر اللوز أو ابعد” ،و”يف حرضة الغياب” ،إىل آخر
قصائده “ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي” فهو شعر
يلتفــت إىل حضــوره الــذايت ،قبــل أن تجــاوزه العــن إىل
مــا يقــع وراءه مــن مشــاهد( .)30ويبــدو أن الوقفــة األوىل
“ االفتتاحيــة “ تختــزل البواعــث النفســية ،واالرتباطــات
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الرمزية ،لشــاعر يعاين ضعف الجســد ،ووهن القلب،
يف تطويــع مقصــود ،لوعــي الشــاعر ،ولنقــل القــاريء
إىل أجــواء النــص ،وقدمي ـاً انتبــه ابــن رشــيق القــرواين،
إىل مــا أســاه بـ”حســن االفتتــاح” ،إذ يقــول“ :إن حســن
االفتتــاح داعيــة االنــراح ،ومطيــة النجــاح” ،وقــد يدعــى
بــ” حســن االبتــداء أو براعــة املطلــع” .واملقصــود بــه هــو
أن يجعــل أول الــكالم رقيقــا ً ،ســهالً ،واضــح املعــاين
مناســباً للمقــال “ ،فــإن الشــعر قُ ْفـ ٌـل أولــه مفتاحــه،
وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره؛ فإنه أول ما يقرع
الســمع ،وبه يســتدل عىل ما عنده من أول وهلة “(.)31
ســنجد صــورا رمبــا تتــرب مــن حاد ثــة اإلرساء
واملعــراج ،التــي ألهمــت الشــعراء واألدبــاء ،وان كان
املعــراج هنــا درويشــيا ،حيــث العــامل الخــاص الــذي
رســمه درويــش هنــاك (يف الســاء األبديــة) ،وهنــاك
ســيلتقي درويــش املنقســم بدرويــش األبــدي صانــع
الحيــاة ،واملبــر بهــا ،وهنــاك أيضــا ســرى مــا ســيصري
إليــه ،يف الفلــك الــذي مل يعشــه بعــد.
هذا هو اسمك
قالت امرأة،
وغابت يف املمر اللولبي
أرى السامء هناك يف متناول األيدي
ويحملني جناح حاممة بيضاء صوب
طفولة أخري و مل أحلم بأين
كنت أحلم .كل يشء واقعي .كنت
أعلم أنني ألقي بنفيس جانبا...
ري .سوف أكون ما سأصري يف
وأط ُ
()32
الفلك األخري .
إن صــوت الشــاعر/املريض انســحب مــن مشــهد
املــوت االفتتاحــي ،لصالــح الفضــاء البــري املتكــون
مــن اللــون األبيــض ،يف غيــاب لإلحساســات املرافقــة
عــادة مثــل :الشــعور بالزمــن ،أو األمل ،أو العواطــف،
ليــس هنــاك مــن العــب عــى الســاحة /املشــهد
االفتتاحي ،إال اللون األبيض ،إنه االستغراق يف الصورة

البرصيــة ،وهــي تتغلــب عــى الجانــب التصــوري ،وقــد
وصــف “أبــو حامــد الغــزايل” غلبــة الجانــب البــري
عــى التصــور ،وذلــك يف معــرض حديثــه عــن أهميــة
املدركات الحسية ،فأضاف إليها “ :البصرية الباطنة،
والقلــب ،فقــال “ :والعلــم الحاصــل منــه يف القلــب،
جــار مجــرى قــوة إدراك البــر ،يف العــن”.
وألن صور درويش هي صور مجاوزة ملا هو كائن؛
فإنــه يريــد لهــذا العــامل الــذي يلفــه البيــاض ،ويســكن
يف دواخلــه ,ومخارجــه ,ومداخلــه،أن يكــون عا ملــا
منزاحا..أبديــا ...أبيــض؛ لتحطيــم املمكــن العقــي،
واملأ لــوف اللغــوي ،تحقيقــا ملقــوالت الحداثييــن
املنزاحــة إىل قيــم الحريــة؛ بوصفــه مطلبــا ذهنيــا مجردا.
فقــد اســتدعى الشــاعر مــن املــوروث الــرايث االســتعارة
املكنية ،وإذا كانت االستعارة تقوم عىل التشبيه ،فقد
صــور أشــياء لهــا عنــارص يف الوجــود ـ البحــر ،الســاء
ـ بهيئــة غــر ممكنــة عق ـاً ،وهــو مــا يعــرف بالتشــبيه
الخيــايل(:)33
البحر املعلق فوق سقف غاممة
بيضاء والاليشء أبيض يف
سامء املطلق البيضاء .كنت ،ومل
أكن .فأنا وحيد يف نواحي هذه
األبدية البيضاء
............
ال يشء يوجعني عىل باب القيامة.
ال الزمان وال العواطف .ال
أحس بخفة األشياء أو ثقل
ُّ
الهواجس..........
ســيقف الشــاعر يف منطقــة ,تتيــح لــه املزيــد مــن
التأمل ،لحسم املوقف انعكاسا لحالته النفسية،التي
تعيــش حا لــة مــن الرتدد،والقلــق ,والشــك،والريبة،
صورة للمجاهدات الصوفية ,وهي تعلق الشاعر ،بني
األمــس ،واليــوم ،بــن درويــش ماقبــل الرحلــة ,ودرويــش
مــا بعــد الرحلــة:.

ال يشء يوجعني عىل باب القيامة.
ال الزمان و ال العواطف .ال
أحس بخفة األشياء أو ثقل
الهواجس .مل أجد أحدا ً ألسأل(.)34
لينتقــل بعــد هــذا الفقــد ،والغيــاب ,والــا جــدوى،
إىل حالة يقينية حالة من الحضور الواقعي ,رمبا وقفة
يكــون مبقدورهــا أن متــد درويــش /القصيــدة املتعــة
الالزمــة؛ لالســتمرار يف خــط ســر القصيــدة /الرحلــة،
إعــادة التوهــج والحيــاة لدرويــش املســجى أمــام ســؤال
املمرضــة /املــوت “ مــا ينبــئ عــن ذات قــادرة ،عــى
التحــول مــن واقــع إىل آخــر ،وعــى االنتشــار مــن غــر
عوائــق “( ،)35يقــول:
وكأنني قد مت قبل اآلن.........
أعرف هذه الرؤية وأعرف أنني
............
()36
سأصري يوماً ما أريد
وبالتــايل مــوت القصيــدة /مــوت اإلنشــاد ،الحالــة
التــي ال يريدهــا درويــش ،بــل ويقاومهــا بشــتى األســلحة
ب للملــكات
اعتــادا عــى أن اإلنشــاد والســاع “ أَ ٌ
اللســانية (:)37
قد يكون اآلن ابعد
قد يكون األمس أقرب والغد املايض
ولكني أشد “ اآلن “ من يده ليعرب
قريب التاريخ ،ال الزمن املدور،
()38
مثل فوىض املاعز الجبيل
وســنلحظ هــذا الرفــق يف التعامــل مــع املــوت
الزاحــف ،وكأنــه يهــدئ مــن روع نفســه ،ويواســيها بــأن
القــادم ،قابــل للتفــاوض واملهادنــة ،وهــو ميــد أمــد
املواجهــة ,بــل ويؤجلهــا لريثــا يعــد أدواتــه وهــو انتظــار،
يشــوق القــاريء ،ملــا هــو آت “ فمــن ...املركــوز يف
الطبــع أن الــيء إذا نيــل بعــد الطلــب لــه ،واالشــتياق
إليــه ،ومعانــاة الحنــن نحــوه ،كان نيلــه أحــى وباملزيــة
أوىل ،فــكان موقعــه مــن النفــس أجــل وألطــف ،وكانــت
جملة كرياال
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بــه أظــن وأشــغف”(:)39
أيها املوت انتظر ! حتى أعد
حقيبتي :فرشاة أسناين ،وصابوين
وماكنة الحالقة ،والكولونيا ،والثياب
هل املناخ هناك معتدل ؟ وهل تتبدل األحوال
يف األبدية البيضاء ،أم تبقى كام هي يف
كتاب واحد يكفي
الخريف ويف الشتاء ؟ وهل
ٌ
لتسليتي مع الال وقت ،أم احتاج مكتبة ؟ وما لغة
الحديــث هنــاك ،دارجــة لــكل النــاس أم عربيــة
( )40
فصحــى
وبــن املــايض ،واملســتقبل يســترشف درويــش
وجــوده ،وحضــوره ،يفعــل ذ لــك وســط متضــادات
تتجاذبــه ميينــا ،وشــاال ،فهــو بــن الحياتــن املجازيــة،
والحقيقيــة ،كــا أنــه بــن غربتــن غربــة نفســية وجوديــة،
وغر بــة الجســد ،ا لــذي أمــى غريبــا عنــه ،وهــو إذ
يصــارع املــوت يصــارع لحظــة وجــوده /لحظــة الحــارض.
فــآن لــه أن يرتحــل أمــام هــذه الثنائيــات املدمــرة ،إىل
املــوت األبيــض ،إىل األبديــة ،واملطلــق؛ لريســم لــه
الوجــود الــذي يركــن إليــه ،ويطمــن فيــه ،عــى قصيدتــه.
فالصورة الذهنية تبقى متأصلة متجذرة ،يف ارتباطاتها
باإلحساس ،واملدركات الحسية( ،)41التي ندركها ،تقع
عــى أعضــاء الحــس لدينــا ،وتنتــج صــورا ً يف الذهــن،
وتبقــى هــذه الصــور مخزونــة ،يف الذاكــرة ،عندمــا ال
يغــدو لألشــياء ذاتهــا وجــود ،يقــول درويــش:
من أين تأيت الشاعرية ؟ من
ذكاء القلب ،أم من فطرة اإلحساس
()42
باملجهول ؟ أم من وردة حمراء يف الصحراء
وحني يقول:
كلام أصغيت للقلب امتألت
مبا يقول،الغيب وارتفعت يب
()43
األشجار .من حلمٍ إىل حلم
ورحيــل درويــش الغيبــي ،ليــس دون طائــل ،فقــد
حملــت أقاصيصــه ,وحكاياتــه الغيبيــة شــحنا رمزيــا,
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وعاطفيــا ،شــديد التدفق،ينبثــق منهــا مغــزى يتخفــى
الشــاعر وراءه؛ ليعــر عــن حالتــه ،أو حالــة قوم ــه يقــول:
سأحلم ،ال ألصلح مركبات الريح
أو عطباً أصاب الروح
فاألسطورة اتخذت مكانتها  /املكيدة
يف سياق الواقعي .وليس يف وسع القصيدة
أن تغري ماضياً مييض وال مييض
وال أن توقف الزلزال
لكني سأحلم،
رمبا اتسعت بال ٌد يل ،كام أنا
واحدا ً من أهل هذا البحر،
()44
كف عن السؤال الصعب :من أنا ؟
وهــو وإن أصبــح رهــن الحلــم (أي درويــش) ،إال أنــه
ال يــرح الواقــع ،الــذي تزدحــم فيــه املتناقضــات ،فهــو
الواقــع الخيــايل األكيــد ،الــذي يبقــى معلقــا ،أو مؤجــا،
ولكنــه نتيجــة حتميــة ،أو حاصــل فعــي ال منــاص مــن
مواجهتــه ،أو التعامــل معــه؛ ليصــدح الشــاعر معرتفــا
بجرائــر الواقــع ،ومرارتــه ،وانتهاكاتــه ،ليقــف درويــش أمــام
التاريــخ هــذه املــرة الــذي يســتعاد يف اللحظــة الراهنــة
رافضا ،ومحتجا ،مرصحا بهام ،يف إعالن لزمن الوالدة
مــن جديــد ،ليقــول إين ههنــا:
وأنا أنا ،ال يشء آخر...
لست من أتباع روما الساهرين
عىل دروب امللح .لكني أسدد نسبة
مئوية من ملح خبزي مرغامً ،وأقول
للتار يــخ :ز يــن شــاحناتك بالعبيــد وبامللــوك
الصاغر يــن ،ومــر
….ال أح ٌد يقول
()45
اآلن :ال
أمــام الغيــاب ،واملــوت ،يقــف درويــش مجابهــا
ومواجهــا ،ولكنهــا مواجهــة كالميــة ،حســب ،مســتعينا
بآلــة اللغــة ،التــي تبــدو فاعلــة ،بــل وفتاكــة ،فهــو يتوســل
بالنفي ،والتوكيد اللفظي،ويرصد مجموعة من الرموز,

التي تفصح عن مكنونات بقيت تتوارى خلف معطيات
الواقــع ،وإفرازاتــه ،التــي تحيــل اإلنســان تابعــا لضعفــه
وملحــه ،وهنــا يعــي الشــاعر مــن صــوت احتجا جــه,
يف وجــه التار يــخ -عــى وجــه الخصــوص  -بوصفــه
الشــاهد،الذي ميتلــك هيمنــة املراقبــة ,واالضطــاع
مســتخدما االســتعارة املكنيــة ،التــي تســهم يف تعدديــة
األصــوات ،والتــي تصبــح حــارضة ،وفاعلــة ،يف لحظــات
املكاشفة ،وتستحرض هذه األصوات من خالل “ تذكر
هــادئ ملــا ســبق مــن تجــارب حيــة “( ،)46فتثــر الصــورة
مجموعة من الروابط بني املدركات الحسية املختلفة،
مبــا فيهــا حاســة الســمع عــر :األلفــاظ ،أو األصــوات،
أو املوســيقى الخارجيــة ،عــى أن الصــورة الســمعية
للكلامت من أكرث األحداث الذهنية وضوحاً( ،)47يقول:
أخــذ الرعــاة حكايتــي وتوغلــوا يف العشــب فــوق
مفا تــن
األنقاض ،وانترصوا عىل النسيان باألبواق والسجع
املشــاع ،وأورثــوين بحــة الذكــرى عــى حجــر الــوداع،
()48
ومل يعودوا....
ويف عودة الشاعر هنا إىل الحياة الرعوية األوىل،
مــا يشــر إىل أن الشــاعر ينحــاز إىل ماضيــه األول ،فقــد
ظلــت الطبيعــة هــي امللهــم األول للشــعراء ابتــداء مــن
العــر الجاهــي ،فوقــف قبالتهــا شــاعرا ،وفيلســوفا،
وحكيــا ،مخاطبــا ومســتجديا ،عــودة إىل املنا بــع
األوىل ،فتغــدو الصــورة متحركــة انزالقيــة ،ال تســتقر
عــى حــال ،حتــى يف ذهــن الشــاعر فهــي تنتقــل طوعــا،
إىل ربوعهــا األوىل ،حيــث املــايض الزاخــر بالرعويــة،
والخيــال ،والشــاعرية الحاملــة ،هــي لحظــة الحلــم التــي
تفجر يف الشــاعر ســيال من الصور املســتدعاة ،بطريق
االسرتســال ,والتداعــي ،فينثــال جــاال وشــاعرية تغيــب
وجــه املأســاة لحــن ,ولكنهــا تبقــى حاملــة لهــا ألحايــن
كثــرة ..فقــد أخــذ الشــاعر يعــد العــدة للمــوت ,ويف
قــرارة نفســه أن لــكل يشء نهايــة ،هــذه النهايــة التــي
تنــال مــن الجانــب الطينــي لــدى الشــاعر،أما روحــه فهــي

متمــردة قــادرة عــى التجــاوز؛ ألنهــا روح القصيــدة التــي
متثــل مســرة اإلبــداع ،والتــي تحتفــظ بحيــاة مديــدة
ال تقبــل اإلقصــاء والنهايــات ,فرمبــا تصــل إىل حــدود
النهايات ,ولكنها ال تنتهي بل تعود بروح متوثبة متدثرة
بأملهــا وأملهــا ,فقــد اســترشف محمــود درويــش يف
جداريته “ بصوفية غنائية محلقة ،ووجد إنساين عميق
نهايــة الرحلــة املحفوفــة باملخاطــر”(:)49
ال يشء يبقى عىل حاله /للوالدة وقت
وللموت وقت /و للصمت وقت …..
وال يشء يبقى عىل حاله…
()50
كل نهر سيرشبه البحر
“ألديك وقت الختيار /قصيديت.
ال .ليس هذا الشأن شأنك ./
أنت املسؤول عن الطيني يف البرشي …
()51
هزمتك يا موت الفنون جميعها…“ .
ونبــدأ مــع الســطر األخــر ،حيــث “ يكثــف الشــاعر
ويف عبارة واحدة ما حاول أن يقوله :بأساليب متنوعة
عــى مــدى هــذه القصيــدة – الديــوان .إنهــا لحظــة
التحدي األخرية بني لغة وذاكرة من جهة ،ونهاية كانت
تقرتب برسعة .فمن غري الشاعر يستطيع منازلة املوت
بهــذه الطريقــة ،وذاك الدفــق ،وهــذا البــوح ؟ محمــود
درويــش هنــا جديــد ،تتصاعــد درجــة انتباهــه عــى رشفة
املــوت ،فيهــدي إلينــا تلــك التجربــة شــعرا رسا ،يتوقــف
فيــه الزمــن وتتباطــأ حركتــه ،فتتأبــد اللحظــات واللقطــات
واملشــاهد؛ لنعــر بعــد رحلــة “ جلجامــش “ الشــهرية
عــى ســفر مبتكــر للخلــود “( .)52واملــوت الــذي غيــب
الشــاعر ،ملــدة دقيقتــن كان فرصــة ســانحة؛ ليســتعيد
الشــاعر إحسا ســه بالقصيــدة ،وبالتــايل إحسا ســه
بالحيــاة ،فاملــوت غــدا معــادال نفســيا للحيــاة ،لــذا كان
مســتعدا الســتقبال هــذا الضيــف ،بــل وأتــم لــه مراســم
تليــق بــه ،ويف ا ســتعداده هــذا ضــان لســر خــط
الزمــن ،الــذي يريــده درويــش خطــا مســتمرا ال ينقطــع،
ويبــدو أن القصيــدة هــي مــن تحمــل عــبء الحيــاة،
جملة كرياال
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وهــي خارطــة الوجــود ،التــي يتلمــس درويــش حضــوره
وهويتــه داخــل إحداثياتهــا « ..و بذلــك تكــون الــذات
الشــاعرة قــد حققــت نــرا رمزيــا ،وهــي تواجــه عدوهــا
امليتافيزيقــي… »( ،)53فهــو ال يعيــد الحيــاة ،ملوتــه مــن
خالل البعث ،و االنتصار ،كام فعل الشعراء التموزيون
– الســياب ،أدونيــس ،حــاوي – منبهريــن باألســاطري
القدمية ،و إمنا وجوده أمام املوت ،هو مصدر إعطاء
املعنــى للعــامل مــن خــال خلــوده الرمــز(:)54
أيها املوت انتظرين خارج األرض،
انتظرين يف بالدك ….
فيا موت انتظرين ريثام أنهي
()55
تدابري الجنازة يف الربيع الهش
وال تضعوا عل قربي البنفسج فهو زهر
املحبطني  /وضعوا عىل التابوت سبع
ســنابل خــراء إن وجــدت  /وبعــض شــقائق
( )56
النعــان..
رأيت ريني شار  /يجلس مع هيدجر
عىل بعد مرتين مني  /رأيتهام يرشبان النبيذ
وال يبحثان عن الشعر
رأيت املعري يطرد نقاده  /من قصيدته
()57
لست أعمى  /ألبرص ما تبرصون
وال يكتفــي درويــش بفضــح عــري املــوت وجبنــه ,بــل
ويستخف بقدراته ,فهو ال ينال من درويش إال الجسد،
أمــا املعنــى واإلبــداع فهنــاك يف مســلة ا ملــري،
مقــرة الفراعنــة ،بــاد الرافديــن ،طرفــة ،املتنبــي ،أيب
العــاء ،هيدجر،أيــوب .تلــك املعــاين عصيــة عــى
املــوت ،وعــى غــره ،فاملــوت /الزمــن ال يقــوى عــى
محــو الكتابة،التــي تخــط عــى الصخــور ,و عــى الورقــة؛
الن مصريهــا البقــاء .فقــد ســعى درويــش فيــا ســعى،
إىل االســتدارة صوب املايض ،ملا ميثله من اســتدرار
ملكنونــات بقيــت تعيــش مــع الشــاعر ،وهــو يف ذلــك
يســعى إىل“ :االلتجــاء إىل الطيف؛لــردم الهــوة بــن
اليقظــة ،والحلــم؛ لتحقيــق املعاد لــة الناقصــة يف
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الحيــاة ،واالتجــاه نحــو اكتاملهــا يف املنــام ،أو اتخاذهــا
رمزا ً ومدخالً؛لينفذ الشاعر من خاللها إىل غرضه”(،)58
وهــو يف هــذا االرتــداد ,أو االســتدارة يــروم الحلــم،
والغيــاب ،يف تقاطعــات زمانيــة /مكانيــة ،وهــو حــن
يفعــل ذلــك يبحــث عــن امتــاك اللغــة ناصيــة القــول
يبحــث عــن اســمه ,الــذي بــدأ بــه الجدارية،ليختمهــا
بــه أيضــا فيقــول يف ختــام قصيدتــه :هــذا االســم الــذي
طــوف بــه يف أرجــاء املــكان وعــر بــه الزمــان ،وكأنــه يقنــع
إىل مــا نبــه إليــة ابــن رشــيق القــرواين ،حيــث جعــل “
األصــل يف النهايــات أن تكــون قاعــدة القصيــدة ،وآخــر
مــا يبقــي منهــا يف األســاع ،وســبيله أن يكــون محك ـاً:
ال متكــن الزيــادة عليــه ،وال يــأيت بعــده أحســن منــه،
وإذا كان أول الشــعر مفتاح ـاً لــه وجــب أن يكــون اآلخــر
قف ـاً عليــه”( .)59فهــل هــي لــذة الوعــي وحرقــة الــوداع
معــا تجتمعــان يف بوتقــة الجامليــة املكانيــة والجدليــة
الزمنيــة ,حيــث االســم املرتنــح عــى رسيــر املــوت ,يف
زمــن االحتضــار واملــكان الغائــب املفتقــد والفقيــد:
وهذا االسم يل.......
وذلك بعد أن يذكره حرفاً حرفا:
واسمي ،وإن أخطأت لفظ اسمي
بخمسة أحرف أفقية التكوين يل:
ميـ ٌم  ،...../حــا ٌء  ،...../ميـ ٌم  ،...../واو ،...../
()60
دال....
هــو االســم إذن البا حــث يف زمنــه عــن مكا نــه
األول؛ ليبــر الشــاعر مــن بعيــد مينــاء عــكا كتشــكيل
بــري خــادع وماكــر ,يف لحظــة انســحاب ،وارتــداد،
تــواري الشــاعر مواجهــة املــوت؛ ليحيــا بإضــاره ،هــذه
املواجهــة التــي تفســح املجــال لدرويــش؛ ليحيــا مــرة
أخــرى ،عــى ضفــاف الواقــع املنــرم ،هنــاك حيــث
الذكريات األوىل ،ويبدو أن البون الشاسع بني األزمنة
الحــارضة منهــا ،والغائبــة مل تغــر الصــورة األوىل لــدى
درو يــش ،فعــكا كعادتهــا شــامخة با ســقة ،والشــاعر
غــر عــايبء بفعــل األعــداء ،مــن تحويلهــم للمــكان،

فتســقط محاوالتهــم أمــام انفعــاالت الشــاعر الفاعلــة،
واملنفعلة،مــع املــكان:
وشارع متعرج يفيض إىل ميناء
عكا ـ ليس أكرث أو أقل ـ
ىل
أريد أن ألقي تحيات الصباح ع َّ
حيث تركتني ولدا ً سعيدا ً ] مل أكن
ولدا ً سعيد الحظ يومئذ
ولكن املسافة مثل حدادين ممتازين
()61
تصنع من حديد تافه قمرا ً
إن الحكــم عــى انفصــال الزمــان عــن املــكان ،هــو
حكــم تعســفي ال يقبــل بــه الشــاعر ،بــل يتمســك بذاكرتــه
التــي أصبحــت ســياجا للحلــم ،الــذي يــأىب النســيان
واالمنحــاء ،وإن حــاول األعــداء ذ لــك ،ليســتحرض
الشــاعر املــكان املــايض يف الزمــن الحــارض ،ويشــر
إليــه ،ويقــدم درويــش شــهادة تاريخيــة وصفيــة هامــة
وتوثيقية ،فالشاعر مازال تحت وطء املتضادات التي
الزمتــه مــن البدايــة إىل النهايــة :يافــا مــا قبــل االحتــال،
ويافــا بعــد االحتــال ،ويــر عــى الصــورة األوىل التــي
يعتربهــا ملــكا لــه ولذاكرتــه الجمعيــة ،يســيج الهو يــة
برصــد التاريــخ ،وأرشــفته اســتعدادا للواقعــي الخيــايل،
والخيــايل الواقعــي  -بحســب تعبــر درويــش :-
هاهنا كنا وكانت نخلتان تح ِّمالن
البحر بعض رسائل الشعراء......
مل نكرب كثريا ،يا أنا ،فاملنظر
البحري والسور املدافع عن خسارتنا
ورائحة البخور تقول مازلنا هنا
()61
حتى لو انفصل الزمان عن املكان
تــرى مــا ا لــذي تغــر ،فعــكا مازا لــت شــامخة،
واملدينــة مــا زالــت بســورها ،وطرقاتهــا ت ُح ِّمــل املــكان
عبــق البخــور ،ومنظــر البحــر مل تســتطع أن تنــال منــه
أيــدي العابثــن ،وهــو مــا حــدا بدرويــش أن يســتند إىل
الحــوار ليخلــد اللقــاء بعــد “ أن ظنــا الــا تالقيــا “ حــوار
دار بينــه اآلن ،وبــن طفولتــه التــي تركهــا عــى عتبــات

املــكان الســكري:
أتعرفني ؟
بىك الولد الذي ضيعته:
))مل نفرتق لكننا لن نلتقي أبدا ((...
وأغلق موجتني صغريتني عىل ذراعيه،
وحلَّق عالياً...
()63
فسألت :من منا املهاجر
ويستمر الحوار سجاال حيث ينقل الشاعر املعركة
مــن مواجهــة مــع املــوت ،إىل حواريــات عابقــة بشــعرية
املــكان ،هــذا الحــوار مــع الطفولــة يف املشــهد الســابق
يقــود إىل حــوار مــع الســجان ،عنــد الشــاطئ الغــريب،
يعــرف منــه أنــه ابــن ســجانه القديــم ،الــذي مــات إلصابتــه
باإلحبــاط مــن ســأم الحراســة ،وأنــه أورث ابنــه مهمــة
حام يــة املدينــة ،مــن نشــيد الشــاعر الحا ئــر ،ا لــذي
اليــزال مــرا ً عــى امتــاك الهــواء ،والبحــر ،والرصيــف،
ومحطــة الباصــات ،وآنيــة النحــاس واملفتــاح ،والبــاب
واألجــراس ،وحــدوة الفــرس ،التــي طــارت عــن األســوار،
وأشــياء أخــرى كثــرة:
هذا البحر يل
()64
هذا الهواء الرطب يل
إىل أن يقول:
جدار البيت يل...
واسمي ،إن أخطأت لفظ اسمي
()65
بخمسة أحرف أفقية التكوين يل
ولكــن حالــة القلــق ،والحــرة ،وإحساســه بالغربــة
املقيتــة ،بقيــت مالصقــات للشــاعر؛ ليقنــع الشــاعر
أخــرا ،بــأن اســمه ليــس ملــكا لــه:
أما أنا  -وقد امتألت
بكل أسباب الرحيل-
فلست يل
أنا لست يل
()66
أنا لست يل. ...

جملة كرياال
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الخامتة

…فالشــاعر يعيــش يف جــدل مــع الطبيعــة املتموجــة،
كالرمــل ،و مــع الدهــر القاهــر وحــن يرتســم الحــارض
فــإن اليــأس ،واالغــراب ,و الحــزن ،أضــاع فاعلــة متيــز
شــعرنا العــريب املعــارص ،وبالتــايل إنســانه ،وهــذه
املعانــاة أمثــرت :تجربــة املــوت ,و مــن هــذه املعانــاة
بــدأت تتولــد يف أعامقــه معــاين الــوالدة ،و التجــدد ،و
البعث .وغالبا ما كان صوت املوت يعلو لتحيا الحياة
مــرة اخــرى ويصبــح املــوت امــا يف :العــودة ,والبعــث,
والحيــاة ،ورحلــة الخــاص ،والتحــرر ،هنــاك حيــث
الذكريات األوىل ،ويبدو أن البون الشاسع بني األزمنة
الحــارضة منهــا ،والغائبــة مل تغــر الصــورة األوىل لــدى
درويــش ،فعــكا كعادتهــا شــامخة باســقة ،والشــاعر غــر
عــايبء بفعــل األعــداء ،مــن تحويلهــم للمــكان ،فتســقط

محاوالتهم أمام انفعاالت الشاعر الفاعلة ،واملنفعلة.
املــايض الزاخــر بالرعويــة ،والخيــال ،والشــاعرية
الحاملــة ،هــي لحظــة الحلــم التــي تفجــر يف الشــاعر
ســيال مــن الصــور املســتدعاة ،بطريــق االسرتســال,
والتداعي ،فينثال جامال وشاعرية تغيب وجه املأساة
لحــن ,ولكنهــا تبقــى حاملــة لهــا ألحايــن كثــرة ..فقــد
أخــذ الشــاعر يعــد العــدة للمــوت ,ويف قــرارة نفســه أن
لــكل يشء نهايــة ،هــذه النهايــة التــي تنــال مــن الجانــب
الطيني لدى الشاعر،أما روحه فهي متمردة قادرة عىل
التجاوز؛ ألنها روح القصيدة التي متثل مسرية اإلبداع،
والتي تحتفظ بحياة مديدة ال تقبل اإلقصاء والنهايات,
فرمبــا تصــل إىل حــدود النهايــات ,ولكنهــا ال تنتهــي بــل
تعود بروح متوثبة متدثرة بأملها وأملها ,فقد استرشف
محمود درويش يف جداريته “ بصوفية غنائية محلقة،
ووجد إنساين عميق نهاية الرحلة املحفوفة باملخاطر.
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5555الشيخ ،الجدارية ،ص.49
5656املرجع نفسه ،ص.50
5757املرجع نفسه ،ص.31

5858الرشيــف املرتــى ،أبــو القاســم عــي بــن الحســن1957 .م.
طيــف الخيــال ،تحقيــق صــاح خالــص ،مطبعــة دار املعرفــة،
بغــداد ،ص.4

5959القريواين ،العمدة يف محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ص.239
6060درويش ،جدارية درويش ،ص.102
6161الشيخ ،الجدارية ،ص.92-91

6262درويش ،جدارية درويش ،ص.94-93
6363درويش ،جدارية درويش ،ص.94
6464املرجع نفسه ،ص.101
6565املرجع نفسه ،ص.102

6666املرجع نفسه ،ص105-104

4141واريــن ،أوســن؛ وويليــك ،ورينيــه1972 .م .نظريــة األدب،

ترجمــة محــي الد يــن صبحــي ،مطبعــة خا لــد الطرابيــي،
دمشــق ،ص.241
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املصادر واملراجع
أدونيــس ،أحمــد عــي ســعيد1971 .م .مقدمــة للشــعر العــريب ،دار
العــودة ،بــروت ،ط.1

شاهني ،محمد2007 .م .ت.س .إليوت ،وأثره يف الشعر العريب،
أفاق للنرش والتوزيع ,ط,1

بدوي ،أحمد زيك1986 .م .معجم مصطلحات العلوم االجتامعية،
مكتبة لبنان البيايت ،عبدالوهاب1968 .م .تجربتي الشعرية،
منشورات نزار قباين ،بريوت

الشــيخ ،خليــل2001( .م) .جداريــة محمــود درويــش بــن تحريــر
الــذات ووعــي التحريــر منهــا ،مجلــة نــزوى ،العــدد ,25كانــون
الثاين/ينايــر ،ص.12

الجرجــاين ،عبدالقاهــر( .ت471هــ)1981( .م) .أرسار البالغــة،
محمــد رشــيد رضــا مصححــا ،دار املعرفــة ،بــروت.

الغــزايل ،أبــو حامــد الغــزايل ،إحيــاء علــوم الديــن ،ط .دار الشــعب،
القاهــرة( ،د.ت) ،ج،8

أدونيــس ،أحمــد عــي ســعيد1985 ،م .قصيــدة اللؤلــؤ مــن مــرح
املرايــا ،دار اآلداب ،بــروت ،ط1

الجاحــظ ،عمــرو بــن بحــر .البيــان والتبيــن ،تحقيــق :عبدالســام
هــارون ،دار الفكــر العــريب ،بــروت ،ط1968 ،4م ،ج.2

خليل ،خليل أحمد1979 .م .مبنى األسطورة ،دار الحداثة ،بريوت.

ابــن خلــدون ،عبدالرحمــن بــن محمــد بــن محمــد808-732( .هــ)
(1977م) .املقدمة ،تحقيق عيل عبدالواحد وايف ،ط ،3دار
نهضــة مــر للطبــع والنــر ،الفجالــة ،القاهــرة ،مــر.

الرشيــف املرتــى ،أبــو القاســم عــي بــن الحســن1957 .م .طيــف
الخيــال ،تحقيــق صــاح خالــص ،مطبعــة دار املعرفــة ،بغــداد.

العمــراوي ،أحمــد2008 .م .يقــول الشــاعر ،دراســات يف الشــعر
الحديــث ،دار األمــان للطباعــة والنــر ،الربــاط ،ط2008 ،1م.

فاضــل ،جهــاد2009 .م .جريــدة القبــس الكويتيــة ،الخميــس 19
نوفمــر 2009م ,ذو الحجــة 1430هــ ,العــدد.13103

قطــوس ،بســام1996( .م) .الزمــان واملــكان يف ديــوان محمــود
درويــش “أحــد عــر كوكبـاً” ،دراســة نقديــة ،أبحــاث الريمــوك،
سلســلة اآلداب واللغويــات ،م ،14ع.1

الخــويل ،مينــى طريــف1989( .م) .إشــكالية الزمــان يف الفلســفة
والعلــم “ألــف” ،مجلــة البالغــة املقارنــة ،القاهــرة ،الجامعــة
األمريكيــة ،ع.9

القلــاوي ،ســهري1959 .م .ألــف ليلــة وليلــة ،مكتبــة الدراســات
األدبيــة ،دار املعــارف ،بالقاهــرة ،ط.2

درويش ،محمود2006( .م) .يف حرضة الغياب ،ط ،1رياض الريس
للكتب والنرش ،بريوت.

القــرواين ،الحســن بــن رشــيق .1963 .العمــدة يف محاســن الشــعر
وآدابــه ونقــده ،ط ،3دار الجيــل ،ج.1

الخــويل ،مينــى طريــف1999( .م) .الزمــان يف الفلســفة والعلــم،
الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة ،ط ،1ص.54

القمحــاوي ،عــزت؛ الروينــي ،عبلــة ،حــوار مــع درويــش ،جريــدة أخبــار
األدب ،ع ،396األحــد ،2001/2/11ص.7

درويــش ،قصيــدة “ال أريــد لهــذي القصيــدة أن تنتهــي” ،مجلــة
الكرمــل ،العــدد.90

املجاطــي ،أحمــد2007 .م .ظاهــرة الشــعر الحديــث ،رشكــة النــر
والتوزيــع ،املــدارس البيضــاء ,ط.2

درويش ،محمود2001( .م) .جدارية محمود درويش ،رياض الريس
للكتب والنرش ،بريوت ،لبنان ،ط.2

املســاوي ،عبدالســام 35 .ابريــل يونيــو  .2007املــوت مــن منظــور
الــذات ،قــراءة يف جداريــة محمــود درويــش ،عــامل الفكــر،
املجلــد،4

درويــش ،محمــود2000( .م) .ديــوان محمــود درويــش (األعــال
الشــعرية الكاملــة) ،دار الحريــة للطباعــة والنــر ،بغــداد.

درويــش ،محمــود؛ القاســم ،ســميح1980( .م) .الرســائل املتبادلــة،
دار توبقــال للنــر ،الــدار البيضــاء.

ريتشــاردز (أ.أ)1963( .م) .مبــادئ النقــد األديب ،ترجمــة :مصطفــى
بــدوي ،وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي ،القاهــرة.

دنقــل ،أمــل1985 .م .األعــال الكاملــة ،دار العــودة ،بــروت ،ط،2
ديــوان الغرفــة رقــم 8
السياب ،بدر شاكر1989 .م .األعامل الكاملة ،دار العودة بريوت،
الجزء األول قصيدة النهر واملوت.
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املســاوي ،عبدالســام2009( .م) .جامليــات املــوت يف شــعر
محمــود درويــش ,دار الســاقي ,بــروت ,لبنــان ،ط.1

مطــاع صفــدي ،مطــاوع1966 .م .مســؤولية املعانــاة يف الشــعر،
مجلــة اآلداب ،عــدد مــارس،

وارين ،أوسنت؛ وويليك ،ورينيه1972 .م .نظرية األدب ،ترجمة محي
الدين صبحي ،مطبعة خالد الطرابييش ،دمشق.

 اليارسي ،عصام .محمود درويش أيها املوت انتظرين حتى أعود،بحث منشور1998 ،م،

امل�سلمون والغرب و�ضرورة احلوار احل�ضاري
أ.د .بركات محمد مراد

أستاذ الفلسفة اإلسالمية ،قسم الفلسفة واالجتامع كلية الرتبية ـ جامعة عني شمس

اإلســام ديــن يســعى مــن خــال مبادئــه وتعاليمــه إىل
تربيــة أتباعــه عــى التســامح إزاء كل األديــان والثقافــات.
فقــد جعــل ﷲ النــاس جميعــا خلفــاء ىف األرض التــى
نعيــش فوقهــا ،وجعلهــم رشكاء ىف املســؤولية عنهــا،
مســؤولية عــن عامراتهــا ماديــا ومعنويــا ـ كــا يقــول القــرآن
الكريم “هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها”(سورة
هود آية  .)62أي طلب منكم عامرتها وصنع حضارتها
فيها .ومن أجل ذلك ميز ﷲ اإلنسان بالعقل وسلحه
بالعلــم حتــى يكــون قــادرا عــى أداء مهمتــه وتحمــل
مســؤولياته ىف هــذه الحيــاة.
ولهــذا يوجــه القــرآن خطابــه إىل العقــل اإلنســاين
الذي ُيعد أجل نعمة أنعم ﷲ بها عىل اإلنسان .ومن
هنــا فــإن عــى اإلنســان أن يســتخدم عقلــه االســتخدام
األمثــل ،وىف الوقــت نفســه يطلــب القــرآن مــن اإلنســان
أن ميــارس حريتــه التــى منحهــا ﷲ لــه ،والتــى هــي رشط
رضوري لتحمــل املســؤولية ،فاللــه ســبحانه ال يــرىض
لعبــاده الطاعــة اآلليــة التــى تجعــل اإلنســان عاجــزا عــن
العمــل الحــر املســؤول .فعــى اإلنســان إذن أن يحــرص
عــى حريتــه وأال يبددهــا فيــا يعــود عليــه وعىل اآلخرين
بالــرر.
ومــن شــأن املامرســة املســؤولة للحريــة أن تجعــل
املــرء عــى وعــي بــرورة إتاحــة الفرصــة أمــام اآلخريــن
ملامرســة حريتهــم أيضــا ،ألن لهــم الحــق نفســه الــذي
طلبه اإلنســان لنفســه وهذا يعني أن العالقة اإلنســانية
بني أفراد البرش هي عالقة موجودات يتنازل كل منهم
عــن قــدر مــن حريتــه ىف ســبيل قيــام مجتمــع إنســاين

يحقــق الخــر للجميــع(.)1
وال شــك ىف أن وعينــا بأننــا خطــاءون ( )2يواكبــه ىف
الوقت ذاته وعينا مبسؤوليتنا التى ترتكز عليها كرامتنا
اإلنســانية ،األمــر الــذي ميكننــا مــن الســلوك القويــم
املتسامح حيال اآلخرين الذين يشاركوننا ىف اإلنسانية
والــذي ينبغــي أن يربطنــا بهــم ربــاط التضامــن اإلنســاين
املشرتك .والتسامح يقوم عىل االعرتاف بحرية وكرامة
كل إنســان .ونحــن مطالبــون أخالقيــا ودينيــا أن نكــون
متســامحني مــع كل البــر بغــض النظــر عــن انتامءاتهــم
العرقيــة والثقافيــة والدينيــة واأليديولوجيــة.
وال يكتفــي اإلســام بتعليــم أتباعــه هــذا التســامح
الشــامل بوصفــه رشطــا مــن رشوط الســام الــروري
للمجتمــع اإلنســان ،بــل يطلــب منهــم أيضــا االلتــزام
بالســلوك العــادل الــذي ال يقبــل اآلخــر فحســب ،بــل
يحــرم ثقافتــه وعقيدتــه وخصوصياتــه الحضاريــة.
وخــر وصــف ميكــن أن نطلعــه عــى هــذا التســامح،
أنــه تســامح إيجــايب وليــس تســامحا حياديــا ويف هــذا
يقــول القــرآن الكر يــم”:ال ينها كــم ﷲ عــن الذ يــن مل
يقاتلوكم ىف الدين ومل يخرجوكم من دياركم أن تربوهم
وتقســطوا إليهــم إن ﷲ يجــب املقســطني” (املمتحنــة
آيــة .)8
ومــن املالحــظ ىف هــذه اآليــة ـ وىف آيــات أخــرى
كثــرة ـ أن القــرآن مل يســتخدم أســلوب األمــر بطريــق
مبــارش وإمنــا اســتخدم أســلوب التنبيــه والتوجيــه الــذي
يتطلــب اســتخدام العقــل اإلنســاين .ومــن عــادة القــرآن
أن يعالــج املشــكالت بطريقــة متدرجــة تتفــق مــع ثقافــة
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اآلخر .واإلســام ال يريد أن يقول للناس كالما ليحفظوه
ويعملــوا بــه بطريقــة آليــة ،وإمنــا يريــد تربيــة النفــوس
وتحقيــق الــذات والعمــل املســؤول الــذي يُــؤدي عــن
اقتنــاع.
ومــن هنــا يــرى الدكتــور “محمــود زقــزوق” أن النــص
القــرآين الــذي أوردنــاه يشــتمل عــى ثالثــة أمــور أولهــا :أن
ﷲ ســبحانه وتعــاىل مل ينــه عــن التســامح مــع اآلخريــن.
وثانيها :أن التسامح مع اآلخرين الذين مل يعتدوا عىل
املســلمني والتعايــش اإليجــايب معهــم بالــر والقســط
هــو العــدل ،وثالثهــا :التأكيــد عــى أن مــن يســلك هــذا
()3
الســبيل يحظــى بحــب ﷲ ســبحانه وتعــاىل
وبهــذا األســلوب املقنــع الــذي يخلــو مــن اإلكــراه
عىل فعل شئ ما أو االمتناع عنه تصل الرسالة القرآنية
ـ رسالة التسامح ـ إىل النفس ىف يرس وسهولة ،وتحقق
الهــدف املطلــوب وهــو التســامح بــن النــاس عــى
أوســع نطــاق.
ونحــن نــرى أنــه  -واتفاقــا مــع روح اإلســام  -البــد
مــن االرتقــاء بالخطــاب اإلســامي نحــو آفــاق حضاريــة
وا ســتقطاب رؤى فكر يــة منهجيــة ،هــي أ قــرب إىل
النســبية منهــا إىل االطالقيــة ،فيــا يتصــل بالشــؤون
اإلنســانية ،وإىل الواقعيــة منهــا إىل التعصــب ،وإىل
البنــاء منهــا إىل الهــدم.
ونظــرا إىل أن اإلســام واملســلمني يعيشــون بــن
حضــارات مختلفــة وثقا فــات متعــددة ،وشــعوب
شــتى ( )4فأننــا نــرى أن التعدديــة الفكريــة هــي دليــل
حيويــة األمــة ،وصحتهــا ،وقدرتهــا عــى النهــوض .ولعــل
التجربــة الحضاريــة الزاهيــة التــى عرفهــا التاريــخ العــريب
واإلســامي ،تقــوم شــاهدا عــدل عــى ذلــك.
وعلينــا اإلقــرار بأننــا نعيــش ىف عــامل غــدا صغــرا
بفعــل ثــورة االتصــاالت وتتقاســم معنــا فيــه الفضــاء
واملصــر والــروات والحيــاة فرقــاء كثــرون ،نتفــق معهــم
تــارة ،ونختلــف معهــم ىف كثــر مــن األحيــان ،والبــد أن
نعــي ذلــك االختــاف ،ونــدرك رضورتــه ىف حركيــة النمــو
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واإلبــداع ،فنســعى إىل تعظيــم القواســم املشــركة،ألن
البــر حــن يختلفــون يغفلــون عــن تلــك القواســم،
ويعنــون مبــا مييــز بعضهــم عــن بعــض ،أي أنهــم يهتمــون
مبــا يفرقهــم وال يجمعهــم ،ليغــدوا االختــاف ســبيال
إىل االفــراق .وعندمــا يعظــم الخــاف بــن النــاس تبــدأ
الثقافــات لغــة اختــزال اآلخــر ،وتنميطــه والحديــث عنــه
عــى نحــو يســلبه جوهــره اإلنســاين الــذي كرمــه الخالــق،
عــز وجــل ،بــرف النظــر عــن لونــه ووطنــه ومعتقــده.
إن املســلم املعــارص يعــاين ـ دون ر يــب ـ مــن
إشــكاالت كثــرة ىف عالقتــه بالعلــم والعــر والثقافــات
األخــرى .وقــد ودعنــا القــرن العرشيــن وهــا نحــن أولئــك
نســتقبل القــرن الواحــد والعرشيــن ونحــن نحمــل معنــا
ثقا فــة إ ســامية مأزومــة ،يخافهــا العــامل ،وتخا فــه،
وتستشــعر الكثــر مــن العجــز وفقــدان املرونــة .وقــد
أدي ذلك كله إىل ميالد ثقافة مشغولة باخرتاع آليات
الدفــاع عــن الــذات ،فضــا عــن التوجــس مــن الــراث
اإلنســاين املعــارص.
لقــد رأينــا الغــرب كثــرا دون أن نبــر بــه ،تصارعنــا
معه طويال وخضنا ضده عرشات املعارك ومل نحتك
بــه حقيقــة .اجتزنــا البحرالجغــرايف الــذي يفصلنــا عنــه،
ومل نجتــز الســهوب املوحشــة التــى تبعدنــا عنــه فكريــا،
باختصار مل نستطع أن نتعامل مع هذا الغرب القريب
منــا جغرافيــا املنــاوئ لنــا تاريخيــا ،ومل نتوصــل إىل لغــة
التحــاور معــه.
رمبــا كان علينــا أوال أن منتلــك ذلــك العقــل البــارد
واملحايــد ،بحيــث نضــع هــذه العالقــة عــى منضــدة
الترشيــح ونحللهــا إىل عنارصهــا األوليــة بحيــث نــدرك
السبب الذي جعلنا نتخلف بينام يواصل هو التقدم،
وجعل الهزائم من نصيبنا بينام االنتصارات من نصيبه؟
ومــن هنــا علينــا الســعي إىل بنــاء ثقافــة وحضــارة
ترفــض التقوقــع ىف لحظــة زمنيــة بعينهــا ،ألن هــذا
التقوقع يؤدي إىل رؤية ال تاريخية ،مثلام ترفض الرؤى
اإلطالقيــة التــى تلغــي االختالفــات والتنوعــات بــن

النــاس ،هــذه التنويعــات التــى عــرت عنهــا الحضــارة
اإلســامية مــن خــال التنــوع ىف إطــار الوحــدة.
لقــد شــكلت العالقــة مــع اآلخــر نقطــة محور يــة
ىف الخطــاب اإلســامي املعــارص ،وقــد أعــاد هــذا
الخطــاب ،ىف مراحلــه املتباينــة ىف العــر الحديــث،
ترتيــب أورا قــه ىف ضــوء عالقــة ملتبســة مــع اآلخــر،
وأيــا كانــت أبعــاد تلــك العالقــة وأســبابها،فإن مســألة
االنفصــال عــن اآلخــر صــارت غــر ممكنــة ليــس بســبب
تقــدم وســائل االتصــال التــى حولــت العــامل إىل قريــة
كونيــة .بــل ألن طبيعــة الحيــاة املعــارصة ىف املجــاالت
املتباينــة كالعمــل واالقتصــاد والقانــون واإلدارة والطــب
والحاســوب وتنظيــم ا ملــدن والبيئــة تقــود إىل هــذا
االشتباك والتداخل عىل املستويني الفكري واليومي.
خاصة وأن هناك نظاما دوليا جديدا يتشكل اآلن
إذ أن انهيار االتحاد السوفيتي ـ أحد الطرفني الرئيسني
املتصارعــن ـ قــد تــرك البــاب مفتوحــا لرتبــع الواليــات
املتحــدة ـ الطــرف الثــاين ـ عــى قمــة الهــرم العاملــي
ومنحهــا الفرصــة لتدويــل قيمهــا وإيديولوجيتهــا وأمنــاط
ســلوكها ىف الســاحة الدوليــة ،ومــن ثــم أصبحــت بعــض
املفاهيــم مثــل الدميقراطيــة والحريــة وحقــوق اإلنســان
واقتصــاد الســوق مفاهيــا ذات أبعــاد عامليــة متثــل
مفــردات النظــام الــدويل الجديــد.
بل أصبح تبنيها ميثل معايري للتعامل يتم مبوجبها
الحكــم عــى سياســات وســلوك الــدول وىف ظــل تلــك
العالقــة املعقــدة تبلــورت مقــوالت الغــزو الثقــايف،
ونهايــة التاريــخ ،ورصاع الحضــارات .وأفضــت إىل رؤى
إطالقية تحتاج إىل الكثري من املراجعة والتأمل وإعادة
الفحــص ،وهــذا مــا ســنحاوله عــن شــاء ﷲ تعــاىل ىف
هــذه الدراســة.
ىف الحقيقة فإن اإلسالم ال ميكن أن يكون معاديا
ألي دين ساموي ،وال ميكن للمسلمني أن يعادوا أتباع
أيــة ديانــة مــن الديانــات ،لســبب مهــم وبســيط ،وهــو
أن املســلمني مكلفــون ،بإبــاغ الرســالة إىل غريهــم،

وهذا”الغــر” يشــمل جميــع املؤمنــن باألديــان كــا
يشــمل البرشيــة جمعــاء.
إن اإلسالم نزل ىف بيئة ملحدة ىف الغالب ،تتخذ
األصنــام آلهــة وترتكــب املوبقــات ،ومــع ذلــك فهــو يبــر
هــؤالء النــاس بالديــن الجديــد ،طالبــا منهــم إصــاح
أنفسهم ،ومعتقداتهم ،ومن ثم فإن البيئة األوىل لنزول
الوحــي كانــت بيئــة ملحــدة قــام اإلســام بإصالحهــا.
إن الوحي مل يعاد أولئك الناس ،وإمنا كان يحاول
هدايتهــم ،ودفعهــم إىل تــرك العــادات الســيئة التــى
كانــوا مبتلــن بهــا .فاملســلم بوصفــه مســلام يحمــل
رسالة الهداية والصالح للبرشية جمعاء ،مبا ىف ذلك
أبعــد النــاس عــن العقيــدة اإلســامية الذيــن ينكــرون
وجــود البــاري عــز وجــل ،أو يرشكــون بــه ،فكيــف بالنســبة
إىل أصحاب الديانات الذين لنا معهم قواسم مشرتكة
ىف أهــم األمــور مثــل اإلميــان بالخالــق ،ورضورة االلتــزام
باألخــاق ،وهــم أهــل الكتــاب الذيــن نجــد بالنســبة
إليهــم آيــة قرآنيــة رصيحــة تطلــب أن ندعوهــم إىل تثبيــت
قاعدة مشرتكة ننطلق منها إىل بقية األمور ،وهي قوله
تعاىل ”:قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا
وبينكــم أال نعبــد إال ﷲ وال نــرك بــه شــيئا وال يتخــذ
بعضنــا بعضــا أربابــا مــن دون ﷲ”(ســبأ آيــة .)64
وهكــذا فــإن لإلســام احرتامــه الخــاص ألنبيــاء ﷲ
عــز وجــل جميعــا ،ولرســاالتهم كلهــا ..ال نفــرق بــن أحــد
مــن رســله ،وهكــذا فــإن املســلمني يــرون أنهــم مكلفــون
بفتــح الحــوار مــع البرش يــة جمعــاء لــرح عقيدتهــم
والوصــول إىل قاعــدة ثابتــة ينطلقــون منهــا يك يفلحــوا
جميعــا ىف الدنيــا واآلخــرة.
ليــس مــن مصلحــة األطــراف األخــرى أن تعــادي
اإلســام ،ألن احتــال أن يكــون هــذا الديــن عــى حــق
أمــر وارد عقــا .فــإذا ناصبونــا العــداء فإنهــم ســيكونون
حينئذ الخارسين دون غريهم .يقول ربنا ”:وإنا أو إياكم
لعىل هدى أو ىف ضالل مبني”(سبأ آية ،)24إن األمر
يدور بني الضاللة والهداية وال خيار آخر ،فإما أن يكون
جملة كرياال
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اإلسالم هو “الهدى” ومخالفه “الضالل” وإما أن يكون
ىف ضاللــة وغــره
الهــدى ،وهــذا االحتــال الدا ئــر بــن الهدا يــة
والضــال ،يلــزم اآلخريــن بحكــم العقــل ،أن يحاولــوا فهــم
هــذا الديــن ،حتــى ال يخــروا الهدايــة ويكونــون ىف
ضــال مبــن ،كــا يطلــب مــن املســلمني أن يفهمــوا
()5
األديــان األخــرى ،وال يكفــروا مبــا جــاء بــه األنييــاء
ثــم إن اإلســام اليــوم يشــكل حركــة اجتامعيــة ،ولــه
قــوة تأثــر عــى ســاحة الــراع العاملــي ،خاصــة بعــد
انتهــاء “الحــرب البــاردة” وبدايــة مــا يســمى أحيانا”بعــر
القطــب الوا حــد” أو حســب تعبــر البعض”نها يــة
التاريخ” ،وأية معاداة لإلســام ســيدفع املســلمني إىل
التقوقــع داخــل قالعهــم ،ومــن ثــم رفــض كل محــاوالت
للتقــارب معهــم ،ولرمبــا يــؤدي ذاك إىل رصاعــات لهــا
بداية وليس لها نهاية ،وليس من مصلحة أحد ،خاصة
الــدول الغربيــة ذات الصبغــة املســيحية ان تعــادي
اإلســام كديــن او تعــادي املســلمني كأمــة مبــا لهــم مــن
مكانــة ســامية ،سياســيا واجتامعيــا.
إن للتعامــل مــع اإلســام كديــن ومــع املســلمني
كأمة أصول البد من أخذها بعني االعتبار ،ألن اإلسالم
طــرف أســايس ال ميكــن تجاهلــه وحــري باآلخريــن أن
يســتمعوا إليــه ،وأن يضعــوه ىف الحســبان ،فحتــى
مــن زاويــة املصلحــة املاديــة البحتــة ،فــإن مــن واجــب
الدول جميعا أن ال تعادي هذا الدين ،وان ال تتجاهل
املؤمنــن بــه.
عندمــا نقــرر أن لإلســام مبادئــه التــى ال تتناقــض
مــع هــذه الديانــة أو تلــك ،وأن مــن مصلحــة اآلخريــن
دراســته ،فــا يعنــي أننــا نجــرد اإلســام مــن خصوصياتــه
الحضار يــة ،ورؤاه الثقافيــة وتعاليمــه املختلفــة عــن
بقيــة الديانــات ،وعــى كل حــال فالبــد مــن اإلعــان عــن
وجــود خصوصيــة ىف هــذا الديــن ،وهــذه الخصوصيــة
امتيــاز لــه وليــس تنقيصــا مــن قــدره .فــا نريــد أن نقــول
إن املســيحية هــي اإلســام وأن اإلســام هــو املســيحية
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إطالقــا .وال نريــد أن نقــول إن اإلســام هــو اليهوديــة ،وأن
اليهوديــة هــي اإلســام أبــدا ،وال نريــد أن نقــول أن كل مــا
يجــري هنــا وهنــاك هــو صحيــح ىف نظــر اإلســام مــا دام
يقــول بــه مســيحيون ويهــود.
هنالــك أمــور يحرمهــا اإلســام رغــم أنهــا مباحــة ىف
كثــر مــن املجتمعــات الغربيــة مثــل رشب الخمــر ،وأكل
لحم الخنزير ،وغري ذلك من األمور التى يسمح بها اتباع
الديانتــن ،وهــي بالطبــع غــر مســموح بهــا ىف اإلســام،
وتلــك واحــدة مــن امتيــازات اإلســام ،وهــي وإن كانــت
أمــورا جانبيــة بالقيــاس إىل قضايــا العقيــدة واإلميــان
وأمثالهــا ،مــن الخصوصيــات التــى يتميــز بهــا اإلســام،
إال أنهــا عــى كل حــال مــن خصوصيــات هــذا الديــن.
إن اإلســام يأمر بالعدل واإلحســان ،ويأمر بالرحمة
والعطــف ويأمــر بالتعــاون ومبراعــاة الضعفــاء ،ويأمــر
بالكــرم والعطــاء ،ويأمــر بالعبــادة والطاعــة للــه ولرســوله،
ومينــع مــن الظلــم وأن يــأكل القــوي الضعيــف ،ومينــع
العــدوان والتعــدي حتــى عــى العــدو .يقــول ﷲ تعــاىل
ىف كتابــه الكريــم ”:وال يجرمنكــم شــنآن قــوم عــى أال
تعدلــوا أعدلــوا هــو أقــرب للتقوى”(املائــدة آيــة .)8
ولكــن هنــاك مســلمون باالســم ،يخالفــون هــذه
التعاليــم فريتكبــون الظلــم والعــدوان ،فهــل يتحمــل
اإلســام أوزار ظلمهــم ! ؟ هنالــك مســلمون فاســقون
يخلطــون الحــال بالحــرام ،فهــل اإلســام هــو الــذي
يتحمل مسؤولية ذلك ؟ تُرى ملاذا ينسب اإلعالم ىف
بعــض الــدول كل جرميــة يقــوم بهــا مــن يدعــي اإلســام
إىل دينــه ،وليــس إىل شــخصه ؟ فــإذا ارتكــب “عــريب”
أو “مســلم” جرميــة قتــل تنســب جرميتــه إىل اإلســام،
بينام لو أن يهوديا أو مسيحيا ارتكب الجرمية ذاتها فال
يقــال :إن يهوديــا أو مســيحيا فعــل كــذا ؟
لقــد ربطــوا اإلســام باإلرهــاب ،مــع أن املســلمني
إ منــا يدافعــون عــن أنفســهم ،ورشفهــم ،وأرضهــم،
وحقوقهــم ،وحتــى لــو افرتضنــا أن كل مــا يجــري هنــا
وهنــاك كان إرهابــا فلــاذا ينســبونه إىل اإلســام ؟ ال

ميكــن تفســر كل حادثــة مكروهــة تقــع ،أو كل سياســة
يتخذهــا الحــكام الظلمــة بإرجاعهــا إىل تعاليــم
اإلســام .والظلم الذي يرتكبه كثري من الحكام ىف
البــاد اإلســامية هــو ظلــم املعاديــن لإلســام ىف الــر
وإن تظاهــروا بخــاف ذلــك ىف العلــن
إن مــن املفارقــات العجيبــة أن كثــرا مــن الحــروب
التــى وقعــت ىف هــذه املنطقــة كانــت حروبــا أجنبيــة
فُرضــت عــى هــذه البلــدان ،إنهــم يصنعــون العنــف ثــم
يتهمون اإلسالم أو أتباعه به ،مع أن لإلسالم تأثريا كبريا
ىف كبــح جــاح اإلنســان ،ومنعــه مــن ارتــكاب الكثــر مــن
الجرائــم والظلــم والطغيــان ،ولذلــك فــإن املجتمعــات
املســلمة بعيــدة عــن كثــر مــن الجرائــم التــى ابتليــت بهــا
شعوب كثرية ىف العامل .إذا ال الرشق األوسط هو بؤرة
اإلرهــاب ،وال اإلســام هــو مصــدره.
كم هو ضيق أفق من يحاول أن يجعل من اإلسالم
خصــا للشــعوب األخــرى ؟ وكــم هــو خطــأ مــا يــردده
البعــض مــن أن العــدو األول للغــرب ،بعــد الشــيوعية
هــو اإلســام؟ “ضيــق” ألنــه يجعــل منــوذج الغــرب هــو
امليــزان واملرجعيــة ،ومــن ثــم يعتــره الحــق املطلــق ،وأن
أي شئ ال يتالءم معه فهو باطل و”خطأ “ألن ذلك غري
صحيح ،فاإلسالم ليس كالشيوعية ،ألن اإلسالم دين،
والديــن ال ميكــن أن ينهــار تحــت الضغــط أو الحصــار،
وحتى لو انهارت كل مؤسساته االجتامعية واالقتصادية
والسياســية ،فهــو يبقــى يتفاعــل مــع نفــوس اتباعــه ويؤثــر
فيهــا ويوجههــا.
ومل تكــن الديانــات عــى مــر التاريــخ متمثلــة ىف
مؤسســاتها ،وإمنــا كانــت متمثلــة ىف قلــوب اتباعهــا..
بــل إن الديانــات تنمــو ىف ظــروف القهــر وىف حــاالت
االنهيــار أكــر مــا تنمــو ىف أوضــاع االنتصــار ،ثــم إن
اإلسالم يدعو إىل التعايش والوفاق والسالم ،فال يجوز
االنصيــاع ملــرىض النفــوس ،ممــن يــذيك روح العــداء
ضــده ويتحامــل عــى اتباعــه.
وال ننــى أن ا لــذات اإلســامية حقيقــة هو يــة

املســلمني ،والتــى يجمعهــا لــواء الشــهادتني ،وإن
اختلفــت مجتمعاتهــا لغــة وأعراقــا .فاإلســام ديــن أنزلــه
ﷲ العــامل بشــؤون البــر ،وحاجاتهــم ،املرتفــع عــن
االنســياق وراء املصالــح واألهــواء ،والقــادر عــى وضــع
مبــادئ تصنــع للحيــاة كل الحيــاة “مــا فرطنــا ىف الكتــاب
من شئ “(األنعام آية ”.)38ونزلنا عليك الكتاب تبيانا
لــكل شــئ “(النحــل آيــة  .)39إنــه ديــن شــامل يعالــج كل
شؤون الحياة”،إنه ـ وﷲ ـ ما من عمل يقربكم من النار
إال وقــد نبأتكــم بــه ،ونهيتكــم عنــه ،ومــا مــن عمــل يقربكــم
مــن الجنــة إال وقــد نبأتكــم بــه ،وأمرتكــم بــه ،فــإن الــروح
()6
األمــن نفــث ىف روعــي”
كــا علينــا أن ال ننــى أن الرابطــة الدينيــة هــي
أقــوى الروابــط ،وقــد أثبتــت الحيــاة،أن ال شــئ أقــوى
مــن الرابطــة الدينيــة ،إنهــا فــوق كل االنتــاءات العرقيــة
واللونيــة واللغويــة والوطنيــة ...إنهــا التــى آخــت بــن
املســلمني “إمنــا املؤمنــن إخوة(”..الحجــرات آيــة )10
فصــار أحدهــم يقاســم أخــاه كل شــئ :داره ومالــه ،حتــى
أنه ليطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها اآلخر !! ىف الوقت
الــذي كان املؤمــن يحــارب أبــاه وشــقيقه وأقــرب قرابتــه
مــا دامــوا مرشكــن ،ويقتلهــم ىف ســبيل ﷲ .كــا أن
الدافــع الدينــي هــو أقــوى دافــع محــرك للعمــل ،ألنــه
يخلــق الــوازع والضمــر الداخــي ،ويحيــل كل شــئ إىل
عبــادة ،وتركــه إيل معصيــة ،ومــن ثــم البــد مــن إخــاص
العمــل لوجهــه تعــاىل”:إن ﷲ يحــب إذا عمــل أحدكــم
عمــا أن يتقنــه”(.)7
أصــل اإلســام هــذه الرابطــة وعمقهــا ىف
ولقــد ّ
القلــوب وعدهــا الرابطــة الوحيــدة ،واالنتــاء األوحــد
“إن أكرمكــم عنــد ﷲ أتقاكم”(الحجــرات آيــة  “ .)13ال
فضل لعريب عىل عجمي ،وال لعجمي عىل عريب ،وال
ألحمــر عــي أســود ،وال ألســود عــى أحمــر إال بالتقــوى،
وإن أكرمكــم عنــد ﷲ أتقاكــم”( ،)8وأعلنهــا رصيحــة أن
أمــة اإلســام أمــة واحــدة ،وإن اختلفــت االنتــاءات
املدعــاة عنــد النــاس “إن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة وأنــا
جملة كرياال
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ربكــم فاتقــون “(األنبيــاء آيــة .)92
وحقيقــة األمــة اإلسالم ـ ــية تتج ـ ــسد ىف هويتهــا،
فالهوية  Indentityهي الحقيقة الجزئية ،وهي مأخوذة
مــن “الهــو” وهــي مقابلــة للغرييــة( )9ولقــد حــاول الدكتــور
محمــد عــارة تقديــم تصــور شــامل ملفهــوم «الهويــة»
لغة واصطالحا مستعينا باملعاجم القدمية والحديثة،
فقال ىف هذا الصدد“ :إن الهوية بضم الهاء مصطلح
اســتعمله العــرب واملســلمون القدمــاء .وهــو منســوب
إىل ( هــو) وهــذه النســبة تشــر إىل مــا يحملــه مــن
مضمــون ،فهــي تعنــي كــا يقــول «الجرجــاين» ىف
كتا بــه «التعريفــات» “الحقيقــة املطلقــة املشــتملة
عىل الحقائق اشــتامل النواة عىل الشــجرة ىف الغيب
املطلــق” .أمــا معاجمنــا الحديثــة ،فإنهــا مل تخــرج عــن
هذا املضمون ،عندما قالت عن «الهوية» إنها حقيقة
الــيء أو الشــخص املطلقــة ،املشــتملة عــى صفاتــه
الجوهريــة ،والتــى متيــزه عــن غــره وتســمى أيضــا «وحــدة
الــذات»(.)10
فهي باختصار القدر الثابت والجوهري واملشرتك
مــن الســات والقســات العامــة ،التــى متيــز حضــارة
هــذه األمــة عــن غريهــا مــن الحضــارات ،والتــى تجعــل
للشــخصية القوميــة طابعــا تتميــز بــه عــن الشــخصيات
القوميــة األخــرى(.)11
وإذا كان هــذا هــو تعريــف الهويــة مــن املنظــور
اللغــوي واإلجــرايئ ،فــإن الهويــة مــن املنظــور الفلســفي
هــي كلمــة مولــدة اشــتقها املرتجمــون القدامــى مــن ال ـ
“هو” لينقلوا بواسطتها إىل العربية ـ كام يقول الفارايب
ـ املعنى الذي تؤديه كلمة «هست» بالفارسية وكلمة
«اســتني» باليونانيــة أي فعــل الكينونــة ىف اللغــات
الهندوأوربيــة الــذي يربــط بــن املوضــوع واملحمــول ،ثــم
عدلــوا عنهــا ووضعــوا كلمــة (املوجــود) مــكان الـ«هــو»
والوجــود مــكان «الهويــة» ،ومعنــى ذلــك فقــد فرضــت
كلمة الهوية نفسها كمصطلح فلسفي يستدل به عىل
كــون الــيء هــو نفســه(.)12
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أمــا ىف املنظــور االجتامعــي ،فــإن الهويــة تعنــى
تحديــد املميــزات الشــخصية للفــرد مــن خــال مقارنــة
حالية بالخصائص االجتامعية العامة( )13فعندما تكون
األمــة مالكــة لــراث حضــاري غنــي وعريــق ،وعندمــا
تكــون حضارتهــا مــن الحضــارات التــى تألقــت ،فتخطت
بعطائهــا الحــدود الجغرافيــة لهــذه األمــة ـ كــا هــو الحــال
ىف أمتنــا اإلســامية ـ عندمــا يكــون هــذا هــو حــال األمــة.
فمــن الصعــب ،بــل مــن املســتحيل عليهــا أن
تقــف بنضالهــا ىف ســبيل االســتقالل عنــد «االســتقالل
السيايس» أو حتى «االستقالل الحضاري» الذي يعيد
لهــا اســتقالل شــخصيتها القوميــة ،ويزيــل آثــار التشــوه
الفكــري الــذي لحــق بهــا عندمــا فقــدت االســتقالل،
وخضعــت لتأثــرات الغــزاة! فــإن البحــث الجــاد عــن
اســتكامل مقومــات هــذا االســتقالل الحضــاري يحتــم
عليهــا إثــارة التســاؤل عــن (الهويــة) الخاصــة بهــا ،وأيــن
تلتمــس معاملهــا وقســاتها؟ أيف تــراث األمــة وموروثهــا
الحضــاري ؟ أم ىف الوافــد الفكــري؟ ،الــذي وفــد إلينــا
منــذ بــدء االحتــكاك مــع الغــرب ،والــذي ال يفــد إليهــا
مــن خــال مــا يتــم عــى األرض العربيــة واإلســامية مــن
تحديــث مطبــوع بالطابــع الغــريب والتغريبــي.
كــا يثــور التســاؤل ـ كذلــك ـ عــن ماهيــة القســات
التــى تكــون «هويــة» األمــة الحضاريــة ؟ وهــل الهويــة هــي
كل الــراث ؟ وإىل أي مــدى يصيــب التطــور والتغــر
«الهويــة» الحضاريــة لألمــة ىف مجــرى التطــور العــام(.)14
إن هــذا التســاؤل الحيــوي هــو ســؤال الهويــة الــذي يطــرح
نفسه بني الفينة والفينة ،وذلك من أجل تأكيد الذات.
ولذا تعترب «مشكلة الهوية» من أعقد املشكالت
التى تواجه الكثري من الشعوب واملجتمعات الحديثة
ىف العرص الراهن سواء ىف املجتمعات ذات األصول
الحضاريــة القدميــة ،أو حتــى تلــك التــى تفتقــد االنتــاء
الحضــاري القد يــم وذ لــك ألن الهو يــة هــي الشــفرة
التــى ميكــن للفــرد عــن طريقهــا أن يتعــرف إليــه اآلخــرون
باعتبــاره منتميــا إىل تلــك الجامعــة االجتامعيــة .وهــي

شــفرة ،تتجمــع عنارصهــا العرقيــة عــى مــدار تار يــخ
الجامعة(التاريــخ) مــن خــال تراثهــا اإلبداعــي (الثقافــة)
وطابــع حياتهــا (الواقــع االجتامعــي).
ومــن هنــا ميكننــا القــول بــأن الهويــة اإلســامية ،ال
تتمثل ىف مجرد انتامء (إرادي) أو حمل للتسمية بقدر
مــا تتمثــل مبنهجيــة حياتيــة عميقــة الجــذور وشــديدة
ىف الوقــت نفســه ،ترتكــز عــى توحيــد ﷲ ســبحانه
وتعــاىل بربوبيتــه وألوهيتــه وصفاتــه ،وعــى اإلميــان بــأن
رســالة محمــد ﷺ هــي الرســالة الخامتــة ،وأن مــا تحملــه
مــن تعاليــم العقيــدة والترشيعــات متثــل الحــق املطلــق
ومتثل الدين املرتىض عند ﷲ سبحانه وتعايل ،الذي
يجعــل صلــة اإلنســان بالنــاس كصلتــه بالكــون املحيــط
به ،فهذا هو املنهج الذي قرره القرآن الكريم ،ىف قوله
ســبحانه وتعــاىل“ :قــل إن صــايت ونســي ومحيــاي
ومــايت للــه رب العاملــن .ال رشيــك لــه وبذلــك أمــرت
وأنــا أول املســلمني” (األنعــام آيــة )163 ،162
ولقد جاءت القسامت البارزة لهذه الهوية منداحة
عرب القرآن الكريم والحديث النبوي الرشيف .ومن هنا
أصبحــت هويــة ناصعــة كنصاعــة الشــمس ىف رابعــة
النهــار ،إال أن املالمــح البــارزة لهــذه الهويــة ،قــد تتأثــر
ســلبا وإيجابيــا إىل حــد مــا مبــا يشــوب حيــاة املســلمني
مــن تــأزم حضــاري ،أحيانــا ،كــا هــو الحــال ىف واقعنــا
املعــارص ،إال أن ذلــك ينبغــي أال يؤثــر بــأي حــال مــن
األحــوال عــى رسمديــة هــذا الديــن فضــا عــن الديناميــة
القرآنيــة املتفجــرة بــكل القيــم املشــعة ،وذلــك ألن هــذا
الديــن وكتابــه املعجــز مــن عنــد خالــق الكــون وبارئــه “أال
يعلــم مــن خلــق وهــو اللطيــف الخبــر” (امللــك آيــة.)14
أمــا القســات الجوهر يــة لهــذه الهو يــة فتتمثــل
ىف عــدة مفاهيــم وحقائــق أهمهــا :العروبــة والتديــن
واالعتــدال .أمــا العروبــة :املعنيــة هنــا ،فهــي العروبــة
باملعنــى الحضــاري والفكــري ـ وليــس العروبــة باملعنــى
العرقــي والعنــري ـ فلقــد غــدت العروبــة التــى ســبقت
ىف تاريخها طور التغريب ،وقد استوت ىف هذا الوالء

واالنتــاء للعروبــة بأولئــك الذيــن انحــدروا مــن أصــاب
عربيــة وغــر عربيــة باملعنــى العرقــي(.)15
ويؤكــد املنظــور النســقي لهــذه الظاهــرة الحضاريــة
أن العروبة رغم كل هذه التحديات التى مثلت عوامل
وتحــوالت قامــت ىف أرض الواقــع ،قــد ظلــت صامــدة
شامخة مستعصية عىل التحرك من موقعها الحصني،
فليســت هي إذن “بالبناء الفوقي” الذي يصبه التغري
بتغــر الظــروف ،وإمنــا هــي جوهــر ثابــت ،كــا هــي
نســق “عــام وشــامل” لــه صفــة االســتمرارية،إنها “هويــة”
وليســت مجــرد تــراث!
وجديــر بالذكــر أن هــذه العروبــة ليســت خصوصيــة
لألمــة العربيــة ،وإمنــا هــي الزمــة مــن لــوازم اإلســام،
فهــي عروبــة اللغــة التــى يســتحيل عــى املســلم مــن أي
جنس،أو لون ،أو قومية أن يفقه القرآن املعجز ،فيبلغ
ىف فقهــه مرتبــة االجتهــاد والترشيــع دون أن يكــون عــريب
اللغة ،كام يستحيل عىل هذا املسلم ،من أي لون أو
جنس أو قومية أن يفقه علوم الرشيعة اإلســامية وىف
مقدمتها الحديث النبوي الرشيف وعلومه ،ومدونات
الفقه اإلسالمي وأغلبها عريب اللغة دون أن يكون هذا
الفقيــه عــريب الثقافــة.
فــإذا مل تكــن العربيــة رشطــا ىف التديــن باإلســام،
فإنهــا رشط للتفقــه واالجتهــاد فيــه .هكــذا نجــد أن
«العروبــة» قرينــة اإلســام “تنتــر بانتشــاره وتزد هــر
بازدهــاره ،إذا مل تلــق يف طريقهــا املعوقــات التــى
تســتهدفهام معــا .إنهــا عروبــة الفكــر والثقافــة واللغــة
والحضــارة تلــك التــى أمثرهــا اإلســام ،وليســت عروبــة
الجاهليــة وعصبيتهــا القــارصة”(.)16
املقــوم الثــاين التديــن :يعــد التديــن وال ريــب،
قســمة مــن القســات العضويــة والثوابــت التــى تكــون
جــزءا مــن “هويــة” هــذه األمــة ،ونحــن بالطبــع ،ال نزعــم
أن أمتنــا وحدهــا هــي املتدينــة مــن بــن األمــم األخــرى.
فالتديــن ـ خاصــة ىف الحضــارة الغربيــة ـ قــد توقــف عنــد
(الفــرد) واقتــر عــى عالقــة الفــرد بخالقــه ،أمــا ىف
جملة كرياال
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حضارتنا اإلسالمية ،فلقد وجدناه يتعدى علوم الوحي
والــرع إىل علــوم الدنيــا وفنونهــا ،فهــو الــروح العامــة
الســارية ىف كل علــوم التمــدن واإلبــداع الحضــاري
وتنمية العمران البرشي ،وليست محصورة فيام عرفته
الحضارة الغربية تحت عنوان (الالهوت) ،فنحن أبناء
«حضــارة مؤمنــة».
ارتبطــت فيهــا العلــوم جميعــا ،مبــا فيهــا «العلــوم
البحتــة» بالقاعــدة اإلميانية،إنهــا «الحضــارة املؤمنــة»
التــى يذكــر فيهــا اســم ﷲ ىف كل يشء وليــس ىف
الصلوات فقط ،تستفتح األكل باسمه وتختمه بحمده،
ونهــل بذكــره عــى الذبائــح ،ونلجــأ إليــه عنــد الحــزن،
وعنــد الــرور ،ىف وقــت الضحــك وســاعة البــكاء ،فــإن
كل مســعى املســلم ســواء أكان عبــادة أو حتــى ترويحــا
عــن النفــس ،فضــا عــن مبارشتــه متــع الحيــاة املرشوعــة
مبتغيــا بهــا وجــه ﷲ (.)17
وىف ضــوء هــذا املنطلــق اإلميــاين ،ميكــن القــول
بــأن هــذه الــروح املتدينــة ـ ىف حضارتنــا ـ كان محورهــا
ومزاجها هو(التوحيد) به متيز تدينها ،ومتيزت سامتها
وقســاتها جميعــا ،حتــى لنســتطيع القــول إن هــذا
(التوحيــد) قــد غدا(هويــة) تتميــز بهــا أمتنــا وحضارتنــا
عــن غريهــا مــن األمــم والحضــارات (  )18فالتوحيــد
اإلســامي الــذي بلــغ الــذروة ىف النقــاء والقمــة ىف
التجريــد ،عميــق وقديــم ىف املكونــات الفكريــة لرتاثنــا،
حتــى أن وثنيــة العــرب القدميــة ىف جاهليتهــم التــى
سبقت اإلسالم ،كانت(انحرافا) عن جوهر ونقاء هذا
(التوحيد)”ولنئ ســألتهم من خلق الســاوات واألرض
ليقولــون ﷲ”(الزمرآيــة  )3فهــو إذن التديــن ،والتديــن
بــروح التوحيــد ،مــن القســات الثوابــت ،التــى غــدت
ىف حضارتنا اإلسالمية(هوية) تتميز بها هذه الحضارة
عــن غريهــا مــن الحضــارات (.)19
املقــوم الثا لــث االعتــدال :ميكــن القــول بــأن
االعتدال هو الذي جعل هذه ـ وأمتها ـ ترفض (الغلو)
بكل صوره ،وىف كل امليادين ،هو اآلخر من القسامت
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التــى غــدت (هويــة) تتميــز بهــا عــر تاريخنــا الحضــاري
الطويــل ،فهــذا االعتــدال هــو الــذي جعــل أمــة وســطا،
تقــف موقــف الشــاهد الــذي هو(عــدل) بــن ظاملــن،
وحــق بــن باطلــن و(اعتــدال) بــن تطرفــن.
وهــذا االعتــدال هــو ا لــذي نســميه (الوســطية
اإلســامية) تلــك التــى جعلهــا ﷲ ســبحانه وتعــاىل
خصوصية هذه األمة ـ أي “هويتها” وصفة من صفاتها
املميــزة لهــا“ .وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونــوا
شــهداء عــى الناس”(البقــرة آيــة .)143
وىف هــذا الســياق الحضــاري ،فإننــا إذا قلنــا:إن
هذه “الوسطية اإلسالمية” قد غدت ملركزها ومركزيتها
ىف القســات ـ جــاع “الهويــة اإلســامية” وزاويــة الرؤيــة
الصحيحــة والوحيــدة ،لــكل مــن أراد إدراك حقيقــة
الســات التــى متيــزت بهــا حضارتنــا ،أي إدراك حقيقــة
جوهرهــا و(هويتهــا) كــا غــدت معيــار تقــدم األمــة ـ
يــوم ســادت ـ وتألقــت ىف إبداعهــا الحضــاري وســبب
تراجعها وجمودها وتخلفها عندما أخلت مكانها للغلو
والتطــرف ،ذات اليمــن أو ذات الشــال.
تلــك كانــت بعضــا مــن الســات الثوابــت ،التــى
تكــون الهويــة الحضاريــة ألمتنــا عــر تاريخهــا الحضــاري،
والتــى ينبغــي أن تكــون مبثابــة ســات وقســات بــارزة
ىف مرشوعهــا الحضــاري للنهــوض املعــارص املنشــود،
عــى حــد تعــر الدكتــور محمــد عــارة.
ومــن هنــا نــرى أن الهويــة اإلســامية ،قــد بلــورت إىل
حد كبري املالمح البارزة لوجود هذه األمة املتاميزة ىف
أصالتها القرآنية ووسطيتها الحضارية ،ولقد تجسدت
القســات البــارزة ،لهــذه الهويــة تجســيدا حيــا ،عــر
مســار الوجــود الحضــاري اإلســامي ،عندمــا نــزل ســفري
الســاء ،ســيدنا جربيــل عليــه الســام بالقــرآن الكريــم
عــى قلــب رســولنا األكــرم ﷺ (الحنيفيــة الســمحاء).
وكانت أول أية ىف هذا الكتاب الخالد”اقرأ باسم ربك
الذي خلق ،خلق اإلنسان من علق ،اقرأ وربك األكرم.
الــذي علــم بالقلــم ،علــم اإلنســان مــا مل يعلم”(العلــق

آيــة .)5 -1
ومــن هنــا انبجســت مــن ضمــر الغيــب أمــة وســط
ذات هويــة متميــزة ومــن ثــم فهــي باقيــة بقــاء هــذا الكون.
وىف ضــوء هــذا املنطلــق الرشــيد ،ميكــن القــول بــأن
تأكيــد األصالــة الحضاريــة لألمــة ،إمنــا يعنــي ضمــن مــا
يعنــي أن تكــون حياتنــا كمســلمني ـ ســواء ىف بعدهــا
العقــدي الحضــاري ـ مصاغــة ىف لحمتهــا وســداها،
وفقا للنســق القرآين املعجز ،الذي قدم عرب معطياته
التأطــر األمثــل لحيــاة أمتنــا وســط األمــم قاطبــة.
وذلــك ألن االنتــاء مينــح الفــرد غايتــه وأمــل حياتــه
عــر املســؤولية عــن هويــة الجامعــة ،واســتمرارية أمنــاط
تراثهــا املختلفــة ،املاديــة والروحيــة ،واألمــل ىف أن
جهــوده اإلبداعيــة والوجوديــة لــن تذهــب هبــاء مبوتــه،
بــل ســتغذي حيــاة الجامعــة حتــى بعــد وفاتــه.
ومــن يكــون لديــه االرتبــاط بهويتــه عــى هــذا النحــو،
ال يتــرف وفقــا لقانــون املصادفــة ،ألن الفــرد الــذي
يتــرف وفقــا لهــذا القانــون ،يكــون مفتقــدا للهويــة
ومفتقــدا لالنتــاء ومحكومــا عليــه بــأن يعيــش حــارضه
فحســب ،لفــرة الســنوات التــى تحــدد لــه أن يحياهــا
عــى األرض ،وينغمــس ىف هــذه الحالــة ،فاإلنســان
الــذي يحــدث لديــه نــوع مــن الخلــل ىف اســتيعاب
الرســالة املشــفرة الخاصــة مبجتمعــه ،فإنــه عــادة مــا
يعــاين مــن الحــرة فيــا يتصــل بهويتــه الذاتيــة(.)20
ومن هنا ال يكون غريبا أن نجد الباحث “مصطفى
محمــد طــه”( )21يــرى أنــه ىف التحليــل األخــر ،أن حديــث
الهو يــة وال ســيام ىف هــذه األيــام ،حيــث أن أمتنــا
اإلســامية تقــف ىف مفــرق طــرق ،مبثابــة رد موضوعــي
عــى هــؤالء الذيــن يعيشــون حالــة الســقوط الحضــاري،
فضــا عــن شــعورهم بالتــأزم تجــاه اآلخــر ،وبنــاء عليــه،
فإننــا نأمــل أن نتمكــن جميعــا مــن رســم مالمــح املــروع
الحضــاري اإلســامي ،ا لــذي أصبــح رضورة عرص يــة
وفقــا لقناعــة إميانيــة ،وذلــك حتــى تعــود ألمتنــا الريــادة
الحضاريــة ،كــا كان العهــد بهــا مــن قبــل فضــا عــن

الشــهود الحضــاري عــى اآلخريــن.
الو ضــع العا ملــي الجد يــد :هــذا مــن ناحيــة
ومــن ناحيــة أخــرى يتشــكل ىف العقــود األخــرة عــامل
جد يــد خا صــة بعــد ســقوط االتحــاد الســوفيتى
واختفــاء الكتلــة االشــراكية ،فظهــر مــا يعــرف “بعوملــة
االقتصــاد”  ،Globalisationولعــل نقطــة البــدء هنــا
رضورة إدراك مــا يــدور عــى الســاحة االقتصاد يــة
العامليــة ســواء مــن ناحيــة تطــور العالقــات االقتصاديــة
الخارجية ،أو من ناحية التطور التكنولوجي ومقتضيات
الصناعــة الحديثــة ـ ونحــن نعلــم مــدى تأثــر االقتصــاد
والتكنولوجيــا عــى النواحــي السياســية والثقافيــة لألمــم
والشــعوب ـ(.)22
ومل يعد يقترص األمر عىل مجرد عالقات اقتصادية
بــن الــدول ،بــل إننــا بدأنــا عــر االقتصــاد العاملــي،
فالصناعة الحديثة ال تتميز فقط بامكاناتها التكنولوجية
والتسويقية العاملية ،وإمنا باتجاهها العاملي ىف كافة
مراحلها ،فالصناعة الحديثة عاملية بطبيعتها سواء ىف
توجههــا نحــو الســوق العاملــي أو ىف نشــاطها االنتاجــي
واعتامدهــا املتزايــد عــى مســتخدمات االنتــاج مــن
مختلــف أجــزاء العــامل.
وقــد صاحــب هــذا التطــور ىف طبيعــة الصناعــة
الحديثــة ،واتجاههــا إىل العامليــة أن ظهــر دور متميــز
لعــدد مــن الوحــدات االنتاجيــة العمالقــة ـ مــا يطلــق
عليــه الــركات متعــددة أو عابــرة الجنســيات ـ والتــى
تتحكــم ىف تكنولوجيــات مختلــف الصناعــات ،وتبــارش
سياسات واسرتتيجيات صناعية عاملية تجاوز الحدود
السياســية .وســيطرة هــذه الوحــدات عــى عــدد مــن
الفــروع االنتاجيــة األكــر تقدمــا هــي أحــد مظاهــر العــر
الحديث ،بحيث أصبح من الصعب ولوج بعض هذه
الصناعــات دون قــدر مــن التعــاون أو التنســيق مــع هــذه
الوحــدات االنتاجيــة العامليــة ( )23فالتكنولوجيــا تتجــه
لتصبــح عامليــة ،ترتبــط بعــدد مــن الوحــدات االنتاجيــة
العمالقة التى تعملفى تعاون أو تنافس عىل مستوى
جملة كرياال
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العــامل أجمــع.
وال يقترص االتجاه إىل العاملية عىل هذه النواحي
التكنولوجيــة ومــا ارتبــط بــه مــن دور متزا يــد تلعبــه
هــذه الوحــدات االنتاجيــة العامليــة (الــركات عابــرة
الجنســيات) ،بــل إن اتجاهــات العامليــة تفــرض نفســها
عىل مختلف نواحي الصناعة الحديثة ،سواءمن حيث
االتجــاه املتعاظــم نحــو توحيــد وتنميــط املواصفــات
العامليــة،أو املقاييــس الفنيــة ،ونفــس االتجــاه نالحظــه
فيام يتعلق باتجاهات الذوق ،بحيث نكاد نلمح مولد
املواطــن العاملــي.
كذ لــك فــإن النظــم القانونيــة للمعا مــات مل
تعــد دامئــا نظــا وطنيــة ،فقــد ظهــر نــوع مــن القواعــد
العامليــة لتنظيــم العديــد مــن املجــاالت ىف البيــوع
الدوليــة ،واالستشــارات ،والعقــود الدوليــة ،كــا ازداد
االعتــاد عــى قواعــد التحكيــم الــدويل ىف العديــد
مــن املعامــات .وهكــذا بــدأ يظهــر نــوع مــن قانــون
املعامــات الــدويل لتنظيــم العديــد مــن األنشــطة.
وقــد جــاء انشــاء منظمــة التجــارة العامليــة ىف أثــر جولــة
أورجــواي التفاقيــة الجــات ،لتأكيــد هــذا االتجــاه لتنظيــم
وضبــط املعامــات الدوليــة ىف مجــال تجــارة الســلع
والخدمــات واالســتثامر وامللكيــة الفكريــة ،ونالحــظ أن
التعاون الدويل بني الدول الصناعية ـ مجموعة السبعة
أو مجموعــة الــدول العــر الصناعيــة ـ تكتســب أهميــة
متزايــدة ىف تحديــد أوضــاع االقصــاد العاملــي.
وال ننــى ذ لــك التغــر الها ئــل ا لــذي حــدث
منــذ الثامنينــات ،فقــد كان تغــرا نوعيــا ىف الصناعــة
والتكنولوجيــا املســتخدمة .وكــا تجــري املقابلــة ىف
الفلســفة بــن الــروح واملــادة ،فإننــا نســتطيع أن نجــد
مقابلــة أخــرى ىف عــامل التكنولوجيــا واالنتــاج ،وهــي
املقابلــة بــن الطاقــة واملعلومــات (او بــن العضــات
والعقل) .والجديد ىف ثورة املعلومات هو بروزأهميتها
ىف مختلــف صــور االنتــاج وىف الكثــر مــن مجــاالت
الحيــاة .وقــد حــدث نــوع مــن التالقــي بــن تكنولوجيــا
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الحاســبات اإللكرتونيــة مــن ناحيــة ،واالتصــاالت مــن
ناحيــة أخــرى نتيجــة للتطبيقــات املتزايــدة للســيلكون.
إن تكنولوجيــا املعلو مــات هــي التــى تو صــل
املراكــز بالفــروع وتقيــم حلقــات الوصــل بــن كمبيوتــر
وآخــر وبــن مســتخدم وآخــر ،إنهــا وســيلة كــر حواجــز
الزمــان واملــكان ،واألداة العمليــة للمشــاركة ىف املــوارد
 resource sharingوتنميــة الرغبــة ىف التوا صــل،
إنهــا أكــر الوســائل فاعليــة لكــر مركزيــة املعلومــات
وجعلها أكرث دميقراطية وجامهريية ،وهي التى أعادت
للمســتخدم النهــايئ حقوقــه وهيبتــه.
وكــذا غــرت االتصــاالت وجــه العــامل ،ومــا نســمعه
حاليــا عــن الكونيــة العامليــة مــا هــو إال صــدى مــن آثارهــا
العديــدة ،إنهــا تكنولوجيــا املعلومــات التــى جعلــت
مــن فــرق التوقيــت بــن بورصــة طوكيــو وبورصــة نيويــورك
فرصــة يســتثمرها البعــض ماديــا ،وجعلــت مــن رسعــة
تحويــل النقــد مــن بنــك آلخــر مــؤرشا مهــا لقيــاس األداء
االقتصــادي للدولــة.
لقــد ا ســتخدمت التكنولوجيــا اإللكرتونيــة ىف
عمليات التحويل  Switchingواالرسال .Transmission
وقــد حققــت هــذه التكنولوجيــا تقدمــا كبــرا مــع ظهــور
الخيــوط البرصيــة  Optical Fibresوغريهــا .وهكــذا
تقــوم تكنولوجيــا املعلومــات عــى تضافــر ثالثــة مياديــن
صناعية هي :اإللكرتونيات ،Micro- eelectronics
واالتصــاالت  ،Communica-Tionsوالحا ســبات
اإللكرتونيــة .Computers
ولعــل أهــم مــا ترتــب عــى هــذه الثــورة الجديــدة
ىف املعلومــات واالتصــاالت هــو مــا نتــج عــن ذلــك مــن
تقــارب واندمــاج بــن مختلــف أجــزاء العــامل ،حتــى بــات
البعض يتحدث عن القرية الكونية او العاملية Global
 ،Villageوإذا كان انتشــار شــبكات التلفزيون العاملية
عــى مختلــف البقــاع حتــى أضحــى البعــض يعتقــد أن
شبكة التلفزيون  C N Nوغريها من الشبكات تلعب
دورا يــكاد يعــادل دور الالعبــن التقليديــن ىف الحيــاة

الدوليــة مــن حكومــات وأحــزاب أو برملانــات .وجــاءت
شــبكت اإلنرتنــت Internet
لتمثل وسيلة جديدة ال مركزية للتخاطب والتحاور
بني األفراد واملؤسسات خارج الحدود وعرب القارات،
وعــن طريقهــا ال يتــم فقــط تــداول املعلومــات واملعرفــة
واملراســات ،بــل أيضــا أصبحــت ســوقا للتعاقــد بــن
البائعــن واملســتثمرين مــن مختلــف بقــاع العــامل.
ويكفــي أن ننظــر إىل النمــو املذهــل ىف عــدد وحجــم
املتعاملــن مــع ال ـ  Internetلنــدرك إىل أي حــد
بدأنــا ندخــل عــر العامليــة ،وحيــث تتــوارى الحــدود
السياســية والجغرافيــة.
والجديــد هــو أن الثــورة الجديــدة ىف املعلومــات
واالتصاالت قد ولدت ثورة مقابلة وهي “الثورة املالية”
فاألصــول املاليــة مل تعــد متداولــة فقــط بشــكل مــادي
ىف البورصــات ،وإمنــا أصبحــت تنتقــل عــر شاشــات
الحاسبات اإللكرتونية من دولة إىل دولة ىف ملح البرص.
ومتكــن املســتثمر أمــام شا شــته مــن املالحقــة
الدامئة واللحظية لكل ما يحدث ىف األسواق العاملية
لتــداول األصــول املاليــة والنقديــة .وبذلــك تحققــت
وحــدة األســواق املاليــة العامليــة عــى نحــو مل يتوفــر
ىف األســواق األخــرى .فارتبطــت بورصــات نيويــورك
ولندن وطوكيو وغريها من البورصات ىف شــكل شــبكة
مكتاملــة ومتصلــة ،تعمــل عــى مــدار الســاعة وعــى
اتســاع العــامل(.)23
وارتبــط بتلــك الثــورات التكنولوجيــة واملعلوماتيــة
واملاليــة ،ثــورة أخــرى نفســية قــد ال تقــل عمقــا وتأثــرا،
وهــي “ثورةالتطلعــات” فالجميــع يتطلــع إىل مســتويات
املعيشــة ،وظــروف الحيــاة ىف الــدول األكــر تقدمــا
ويأمــل ىف أن يصــل ـ وبــأرسع وقــت ـ إىل املشــاركة ىف
مثــل هــذه املســتويات املعيشــية ،وبقــدر مــا فتحــت
“ثورة التطلعات” األمل نحو املســتقبل بقدر ما أثارت
ـ وخاصــة ىف معظــم الــدول الناميــة ـ الشــعور باالحبــاط
واليــأس نتيجــة العجــز عــن مالحقــة هــذه املســتويات

العاليــة لظــروف الحيــاة.
ولذلــك يقــول الباحــث حــازم الببــاوي ( )24ســوف
يكون من املبالغة االعتقاد بأن اتجاهات العرص تنحرص
فقــط ىف االتجــاه نحــو العوملــة والنمطيــة والتوحيــد.
بــل إن الحقيقــة أن هنــاك اتجاهــات أخــرى معاكســة
متامــا تــرز خطــورة وأهميــة الخصوصيــات والرغبــة ىف
التقوقــع واالنعــزال ،بــل واالنفصــال .فاالتجاهات اإلثنية
والطائفيــة مل تلبــث أن تعرضــت لهــزات عنيفــة ـ بشــكل
مبارش وغري مبارش ـ نتيجة النتهاء الحرب البارد واختفاء
االتحــاد الســوفيتي ،ىف الوقــت الــذي عرفــت فيــه
إفريقيــا حروبــا أهليــة دمويــة بــن القبائــل واملقاطعــات.
كذلــك فقــد صاحــب هــذا التطــور ىف حقائــق
االقتصــاد والتكنولوجيــا ـ ورمبــا ارتبــط بــه ـ تطــور آخــر عــى
املســتوى الســيايس وخاصــة ىف الــدول الصناعيــة
املتقدمــة ،فمــع زيــادة وعــي األفــراد ىف هــذه الــدول
ومع تزايد أساليب االنصاالت واملعلومات فقد أصبح
تأثــر الــرأي العــام ـ مــن خــال أســتطالعات الــرأي العــام ـ
أشــد وضوحــا وأمــى تأثــرا عــى قــرارات السياســيني.
وال ننــى أن الثــورة التكنولوجيــة قــد أدت عــى
زيــادة قــدرة األغنيــاء وســيطرتهم االقتصاديــة عــى الدول
البعيد دون حاجة إىل االستيالء املادي عىل الرثوات
الطبيعــي البعيــدة .كــا مكنــت ـ مــن ناحيــة أخــرى ـ
ســكان املناطــق الفقــرة واملحرومــة إىل التطلــع إىل
املســتويات األعــى ،ووفــرت لهــم أســاليب االنتقــال
الرخيــص إىل الــدول الصناعيــة.
ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة لــدى الفئــات املحظوظــة
ىف الــدول املتقدمــة إىل املطالبــة بالحصــار ،ووضــع
أســباب العــزل الصحــي بــل والرغبــة ىف االنعــزال وعــدم
االنزعــاج مبشــاكل الفقــراء واملحرومــن .وقــد ســاعد
انتهــاء الحــرب البــاردة واملنافســة بــن الكتلتــن الغربيــة
والرشقية عىل تخفيف الحاجة إىل كسب رضاء الدول
الفقرية ىف الرصاع العاملي.
وليــس األمــر ـ كــا يذكــر الدكتــور حــازم الببــاوي ـ
جملة كرياال
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أفضل حاال ىف الدول النامية ،فقد كانت نتائج الثورة
التكنولوجية ىف بعض األحوال وباال عىل شعوب هذه
الدول .التقدم التكنولوجي الذي عرفته
هــذه الــدول ليــس وليــد إبــداع بقــدر مــا هــو ســلعة
مســتوردة .وقــد يتــم اســترياد نتائــج هــذا التقــدم ىف
مجتمــع مهيــأ الســتعياب نتائجــه فيــؤدي إىل مز يــد
مــن التســلط والقهــر بــدال مــن أن يــؤدي إىل مزيــد مــن
التحريــر واإلبــداع .فقــد متكنــت نظــم بالغــة التخلــف
الحضــاري مــن التســلط عــى الشــعوب نتيجــة ملــا توافــر
لهــا مــن امكانيــات ىف الســاح وىف أســاليب االتصــال
واملعلومــات والتأثــر املعنــوي مــا مكنهــا من التســلط
عــى شــعوبها عــى نحــو مــا كان ميكــن أن يتحقــق ىف
غيبــة هــذه االمكانيــات املاديــة املســتوردة.
وقــد يفيــد هنــا االشــارة إىل أن احــد نتائــج الثــورة
التكنولوجيــة كان تضــاؤل األهميــة النســبية للمــوارد
الطبيعيــة ،نظــرا لظهــور العديــد مــن املــواد امل ُخلقــة
 Man - madeمــن ناحيــة ،وزيــادة أهميــة املعرفــة ىف
االنتــاج –  Knowelge intensiv Scienceمــن ناحيــة
أخــرى ،كل هــذا ســاعد عــى شــيوع الشــعور بتضــاؤل
أهميــة الــدول الناميــة لــدى الكثــر مــن قطاعــات الــدول
الغنيــة التــى ال تــكاد تــرى ىف غــر التعامــل فيــا بينهــا
مــن فائــدة كبــرة ترتجــى.
ولذلــك فقــد كان أحــد نتائــج التفاعــل بــن التطــور
التكنولوجــي مــن ناحيــة ،وزيــادة تأثــر الــرأي العــام عــى
القرارات السياسية من ناحية أخرى ،أن تغلبت النزعة
الفرديــة ،واملصلحــة املاديةاملبــارشة عــى ســلوك
األفراد والجامعات ،فرتاجعت قيم الوطنية ،والرشف،
والتضحيــة واملجــد ،وتقد مــت نزعــات االســتهالك
املــادي واملتعــة املبــارشة ،وقــد يكــون مــن دواعــي
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الســخرية أن ثــورة املعلومــات ،والتــى أدت إىل زيــادة
االتصــال واملعرفــة بــن مختلــف األفــراد ىف بقــاع العــامل
املتنوعــة ،قــد ســاعدت أيضــا عــى تأكيــد هــذا املــزاج
العــام نحــو االنعــزال والفرديــة بــل واألنانيــة.
فحــن ننظــر إىل وســائل نــر املعلومــات ،وإزالــة
عقبــات الزمــان واملــكان نجــد أنهــا تجمــع ىف الوقــت
نفســه بــن توفــر مزيــد مــن املعرفــة واتســاع الخيــال
والوعــي مــن ناحيــة ،وبــن االنعــزال والوحــدة مــن ناحيــة
اخرى .فالكثري من منجزات الثورة التكنولوجية فتحت
حقــا اآلفــاق أمــام الفــرد حيــث ينتقــل مــن مــكان إىل آخــر
برسعــة وســهولة ،ولكنــه يجــد نفســه وحيــدا ىف ســيارته
الخاصــة ،او ىف رحلــة رسيعــة بالطائــرة تتيــح لــه بالــكاد
فرصــة الحديــث مــع اآلخريــن قبــل أن تعلــن املضيفــة
رضوة ربــط الحــزام اســتعدادا للهبــوط.
وانظــر إىل التلفز يــون مثــا ،وقــد أصبــح األداة
الرئيســية لنقــل املعلومــات ،فهــو يضــع تحــت نظــر
الفرد ـ ىف لحظات ـ كل ما يحدث عىل اتساع املعمورة
مــن أحــداث سياســية ،أو اقتصاديــة ،او اجتامعيــة ،أو
رياضيــة ،ولكــن ذلــك ال يتحقــق عــادة إال وهــو وحيــد ىف
غرفتــه دون أي تفاعــل إنســاين مــع الغــر.
وقــل مثــل ذلــك عــن الكمبيوتــر أو  ،Internetفهــي
تفتــح أمــام الفــرد إمكانيــات غــر محــدودة مــن املعرفــة
واملعلومات ىف مختلف أرجاء املعمورة ،وهو يحصل
عــى كل هــذه املعلومــات وهــو وحيــد منعــزل أمــام
شاشــته دون أي اتصــال إنســاين مبــارش .وهكــذا أدت
منجــزات الثــورة التكنولوجيــة إىل توســيع آفــاق الفــرد
وإزالــة حواجــز الزمــان واملــكان ىف نفــس الوقــت الــذي
زادت فيــه وحدتــه وعزلتــه.
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 20د .رشــاد عبــد ﷲ الشــامي :املرجــع الســابق ص 7ـ 21 8ـ
مصطفــى محمــد طــه :الهويــة بــن الشــكل واملضمــون ص 194

 24انظر د .نبيل عىل :العرب وعرص املعلومات ،عامل املعرفة،
العدد ،184الكويت عام 1994م 25ـ د .حازم الببالوي :عىل

أبــواب عــر جديــد ص  16ـ  17الســابق 0

 23انظــر د .ســعيد حقــي توفيــق :النظــام الــدويل الجديــد ،األهليــة
للنــر والتوزيــع ،األردن 1999م 24ـ د .حــازم الببــاوي “ عــى

أبــواب عــر جديــد ص  9،10دار الــروق ،مــر عــام1997م
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منهج الإمام نافع يف القراءة القر�آنية
–بروايتي ور�ش وقالون– مقاربة ل�سانية �صوتية
د .راضية بن عريبة

قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة حسيبة بن بوعيل – الشلف/الجزائر
                            radiabenariba@yahoo.fr

ب ّري* يف مطلع منظومته(:)1
من نَظم مقرا اإلمام الخاشع
ين نافــع
أيب رؤيم املــد ٍّ
إ ْذ كَان مقر إمـام الحـرم
الثّبت فيام قد روى املقد ّـم
وللـذي َو َر َد فـيه أنّـه
دون املقارئ ســواه سنـّه
الصدر املعلّم ال َعلَم
والعامل ّ
عيىس بن مينا وهو قالون األص ّم
أثبت من قرأ باملدين ــة
و َدا َن بالتّقوى ف ــزان دينه
عىل الذي روى أبو سعـيد
عثامن ورش عامل التّجويــد
رئيس أهل مرصيف ال ّدراية
و الضّ بَ ِط واإلتقان يف ال ِّر َوايــة
ـص هــذه األمــة
مــن نعــم ﷲ ســبحانه وتعــاىل أن خـ ّ
اإلســامية بخــر كتــاب أنــزل وخــر نبـ ّـي أرســل ،فهــذا
الكتــاب معجــزة خالــدة ال اعوجــاج فيهــا وال تناقــض،
مســتقيم يف لفظــه ومعنــاه ،واضــح يف داللتــه ،حمــل
الســاء إىل البرشيّــة جمعــاء.
رســالة ّ
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فإنّــه تعــاىل تك ّفــل بحفظــه دون ســائر الكتــب ،ومل
يــكل حفظــه إلينــا قــال تعــاىل﴿ :إِنَّــا نَ ْحـ ُن نَ َّزلْ َنــا ال ِّذكْـ َر َوإِنَّــا
ـص لــه مــن
لَـ ُه لَ َحا ِفظُــو َن ﴾( ،)2وملـّـا تكفــل ال ّرحمــن بــه خـ ّ
شاء من الربيّة ،وأورثه من شاء من خليقته()3قال تعاىل:
()4
اصطَ َف ْي َنــا ِم ـ ْن ِع َبا ِدنَــا﴾
ـاب ال َِّذي ـ َن ْ
﴿ث ُـ َّم أَ ْو َرث ْ َنــا الْ ِكتَـ َ
والســام مــن
الصــاة
قاصــدا بذلــك أ ّمــة محمــد عليــه ّ
ّ
()5
الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم إىل يــوم القيامــة .
ّ
والســام بوســاطة جربيــل
وقــد تل ّقــاه عليــه ّ
الصــاة ّ
ني ( )192نَ َز َل
السالم(َ ﴿،)6وإِنَّ ُه لَتَنز ُ
ب الْ َعالَ ِم َ
عليه ّ
ِيل َر ِّ
ِك لِتَكُو َن ِم َن الْ ُم ِ
ل قَلْب َ
نذرِي َن
ني (َ )193ع َ
وح الْ َ ِم ُ
ِب ِه ال ُّر ُ
()7
ني (. ﴾ )195
ب ُّم ِب ٍ
سانٍ َع َر ِ ٍّ
(ِ )194بلِ َ
وأقــام ﷲ ســبحانه للقــرآن الكريــم أمئّــة ثقــاة ،بذلــوا
أنفســهم يف إتقانــه وتل ّقــوه عــن النبـ ّـي ﷺ حرفــا حرفــا،مل
يهملوا منه حركة أو سكونا وال إثباتا وال حذفا ،وال دخل
عليهــم يشء مــن الشــك أو الوهــم.
كــا ج ـ ّردت هــذه املصاحــف جميعهــا مــن ال ّنقــط
والشّ ــكل ليحتملّهــا مــا صـ ّـح نقلــه وثبتــت تالوتــه عــن
ـى ﷲ عليــه وس ـلّم -فتج ـ ّرد قــوم للقــراءة
ال ّنبـ ّـي -صـ ّ
واأل ْخــذ ،واعتنــوا بضبــط القــراءة أتـ ّم عنايــة حتّــى صــاروا
يف ذلك أمئّة يُقتدي بهم ،وي ْرحل إليهم ويؤخّذ عنهم،
أجمــع أهــل بلدهــم عــى تل ّقــي قراءاتهــم بالقبــول ولــو
الحق املراد ،وجمعوا
يختلف عليهم فيها اثنان .فبّينوا ّ
()8
الحــروف والقــراءات ،وعــزوا الوجــوه وال ّروايــات .
وكان أ ّول من ص ّنف يف القراءات “أبو عبيد القاسم

توص ةيناسل ةبراقم –نولاقو شرو يتياورب–  ةينآرقلا ةءارقلا يف عفان مامإلا جهنم

بــن سـاّم” (تــ224 :هــ) ثــم أحمــد بــن جبــر الكــويف ،ثــم  -2تعريف ابن الجزري (ت 833 :هـ):

إســاعيل بــن إســحاق املالــي صاحــب قالــون ،ثــم أبــو
جعفــر بــن جبــر الطّــري ،ثــم أبوبكــر محمــد بــن أحمــد بــن
عمــر ال ّدجــوين ثــم أبــو بكــر بــن مجاهــد ،ث ـ ّم قــام النــاس
يف عــره وبعــده بالتأليــف يف أنواعهــا جامع ـاً ومفــردا ً
وموجزا ً ومسهباً ،وأمئة القراءات ال تحىص .وقد ص ّنف
طبقاتهــم حافــظ اإلســام “أبــو عبــد ﷲ الذّهبــي” ثــم
()9
حافــظ القـ ّراء “أبــو الخــر ابــن الجــزري”.

 - Iالقراءات القرآنية:
 -1تعريف القراءات القرآنية:

يَجــد ُر بالباحــث أن يقــف عــى ماهيــة القــراءات
القرآنيــة مبتدئ ـاً بالتعريــف اللّغــوي ث ـ ّم االصطالحـ ّـي،
بالوقــوف عــى مــا ّدة القــراءة يف املعا جــم العربيــة،
وحــدث مــا يــأيت:

أ  -تعريف القراءة لغة:

قــرأ القــرآن قــرأه ويقــرؤوه قــر ًء وقــراءة ،ومعنــى قــرأت
أي ألقيتُــه -فذلــك مبعنــى
القــرآن لفظــت ب ـ ِه مجموع ـاً ْ
ت ـاَ(.)10
ـن“ :قــرأ وقــرأت القــرآن عــن
جــا َء يف معجــمِ العـ ْ
ـب أ ْو نظــرت فيــه ،وقــرأ فــان قــراء ًة حســنةً،
ظهــر قلـ ٍ
()11
فالقــرآن مقــروء ،وأنــا قــارئ”  .أ ّمــا يف «مقاييــس
ـمي بذلــك لجمعــه
اللّغة»”فالقــراءة مــن القــرآن ،كأنّــه سـ ّ
()12
مــا فيــه مــن األحــكام وال ّقصــص ،وغــر ذلــك” .

ب  -تعريف القراءة اصطالحا:

“علم بكيفية أداء كلامت القرآن ،واختالفها معز ًّوا
()14
لناقله”.

 -3تعريف ال ّدمياطي (ت 1117:هـ):

هــي “علــم يعــرف منــه اتّفــاق ال ّناقلــن لكتــاب ﷲ
()15
ع ـ ّز وجـ ّـل ،واختالفهــم يف الحــذف واإلثبــات”.

 -4تعريف ال ّزرقاين (ت1376:هـ):

“مذهب يذهب إليه إمام من أمئّة الق ّراء مخالف
بــه غــره يف ال ّنطــق بالقــرآن الكريــم مــع اتفــاق ال ّروايــات
والطّــرق عنــه ســواء أكانــت هــذه املخالفــة يف نطــق
()16
الحــروف أم يف نطــق هيئاتهــا”.
وهــي يف االصطــاح العل ّمــي ال تختلــف يف
تعريفهــا عــن تعريــف «ال ّزرقــاين» ألنّــه حــر القــراءات
()17
يف االختالفــات بــن الق ـ ّراء.
ومن هذا املنظور اتّخذت القراءات ع ّدة تعريفات
مــن حيــث أنهــا فـ ّن يف األداء وعلــم قائــم بذاتــه ،يطلــق
عليــه «علــم القــراءات» مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى
ارتباطهــا بالقــرآن الكريــم والتّــاوة.
ويبقــي تعر يــف صا حــب «الربهــان» لهــا أقــرب
التّعريفــات إلينــا يف أن تكــون القــراءة هــي “اختــاف
ألفــاظ الوحــي”(.)18
فهــي تع ـ ّد -القــراءات القرآنيــة -بــا شـ ّ
ـك أرشف
()19
العلــوم الرشعيّــة لتعلّقهــا بالقــرآن الكريــم.

 -2الفرق بني القرآن والقراءة وال ّتالوة:

وردت تعاريف ع ّدة للقراءات اصطالحاً نُورد منها أ -الفرق بني القرآن وبني القراءة:

مــا يأيت:

-1تعريف ال ّزركيش (ت794 :هـ):

“القــراءة ف ـ ّن جميــل ،وبــه تعــرف جاللــة املعــاين
()13
وجزالتهــا”.

املتت ّبع لهذه املسألة يف مظانّها يجدها تتلخّص
يف موقفني اثنني هام:
•املوقــف األ ّول :هــو أ ّن القــراءة والقــرآن حقيقتــان
متغايرتــان بنــاء عــى قــول ال ّزركــي“ :القــرآن
والقــراءات حقيقتــان متغايرتــان فالقــرآن هــو الوحــي
املن ّزل عىل مح ّمد ﷺ للبيان واإلعجاز ،والقراءات
جملة كرياال
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اختــاف ألفــاظ الوحــي املذكــورة” (.)20
يُالحــظ أ ّن التّغايــر الــذي يري ـ ُده «ال ّزركــي» ،ومــن
اِت ّبعــه 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
كل منهام الوحي املن ّزل
القرآن وبني القراءات ،إذ ّ
عــى نب ّينــا محم ـ ّد ﷺ( ،)22وهــذا مــا ذهــب إليــه
ال ّدكتــور محمــد ســامل محيســن  -مــن املعارصيــن-
إذ قال“ :أرى أ ّن كالَّ من القرآن والقراءات حقيقتان
كل
مبعنــى واحــد ،ويتَّضــح ذلــك بجــا ٍء مــن تعريف ّ
منهام أو من األحاديث الصحيحة الواردة يف نزول
()23
القــراءات”.
والواقــع أنّهــا  -القــرآن والقــراءات ليســا متغايريــن
تغايــرا تا ًّمــا وال متّحديــن إتّحــادا ً حقيقيــا ،بــل بينهــا
ـكل والقــرآن أع ـ ّم مــن
ارتبــاط وثيــق ،ارتبــاط الجــزء بالـ ّ
القراءات( .)24وإذ كان ال ب ّد من املحافظة عىل تعريف
الســلف للمفاصلــة بــن القــرآن والقــراءات ،فتعريــف
ّ
()25
اإلمــام «الزركــي» هــذا األقــرب إىل ذلــك .

ب  -الفرق بني القراءة وبني التّالوة:

جــاء يف كتــاب الفــروق يف أ ّن “التّــاوة ال تكــون إالّ
لكلمتــن فصاعــدا ً ،والقــراءات تكــون للكلمــة الواحــدة.
يقــال :قــرأ فــان اســمه ،وال يقــال :تــا اســمه .وذلــك أ ّن
أصــل التّــاوة إتبــاع الــيء الــيء ،يقــال :تــاه إذ تبعــه،
()26
يصح فيها التل ّو».
وال تكون يف الكلمة الواحدة ،إ ْذ ال ّ
غــر أ ّن هنــاك مــن يجعــل القــراءة كالتّــاوة مبعنــي
واحــد ،كــا ذهــب إىل ذلــك «ابــن منظــور» يف تعريــف
القــراءة(.)27
فَ ُيمكن إطالق القراءة عىل التّالوة من باب إطالق
ـكل ،فنقــول «قــرأ القــرآن» أو «تــا القــرآن»
الجــزء عــى الـ ّ
فاألمر سـ ّيان.
سمي علم «قراءة القرآن» «بعلم تالوة القرآن»
وقد
ّ
ووجه تسميته بهذا أنّه يع ّرفنا كيف نأيت بحروف القرآن
180

وألفا ظــه ،نتلــو بعضهــا بعضــا بدرجــات مق ـ ّد رة مــن
السعــة أو البــطء ،وأيــن نقــف ،وأيــن نســكت مــع حــاالت
ّ
مقـ ّدرة أيضــا يف ذلــك ،فـ ّـل مينــع ذلــك أنّهــا تــاوة ،وال
تقطيــع ،وأ ّن الــكالم يتلــو بعــض بعض ـاً( ،)28ومــن هــذا
ـاب اللَّـ ِه
املعنــى قولــه ع ـ ّز وجـ ّـل ﴿ :إِ َّن ال َِّذي ـ َن يَتْلُــو َن كِتَـ َ
سا َو َع َلنِيَ ًة يَ ْر ُجو َن
َوأَقَا ُموا َّ
الص َل َة َوأَن َفقُوا ِم َّم َر َزقْ َنا ُه ْم ِ ًّ
تِ َجــا َر ًة لَــن تَ ُبــو َر ﴾(.)29
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اهتمم ـاّ عظيـ َـا ببيــان أركان
اهت ـ ّم العلــاء األج ـاّء
ّ
الصحابة -ريض ﷲ عنهم
القراءة الصحيحة ،كاهتامم ّ
أجمعني  -بجمع القرآن والتثبت منه ،وقصدوا من وراء
الصحيحــة مــن غريهــا(.)30
ذلــك بيــان القــراءة ّ
فاشــرطوا بذلــك توفّــر ثالثــة مقاييــس وضعــت يف
منتهــى ال ّدقــة( ،)31وإن اختـ ّـل أحــد األركان فــإ ّن القــراءة
تع ّد شاذة ،وبيان ذلك أ ّن أركان القراءة الصحيحة كام
ذكرهــا العلــاء األجـاّء هــي(:)32
أن تكون القراءة موافقة ألحد املصاحف العثامن ّية
ولو احتامالً.
أن توافق العربية ولو بوجه.
()33
يصح سندها.
أ ّن
ّ

أ -موافقة ال ّرسم العثامين:

أ ّمــا ُموافقهــا لرســم أحــد املصا حــف العثامنيــة
الصحابــة ﷲ عنهــم
صــح عندهــم مــن أ ّن ّ
“فذلــك ملـّـا ّ
اجتهــدوا يف ال ّرســم عــى حســب مــا عرفــوا مــن لغــات
ـراط) مثــا يف قــول تعــاىل:
القــراءة ،فكتبــوا (ا لـ ّ
()34
ـرا َ
بالصــاد املبدلــة مــن
املسـتَ ِقي َم ﴾
ط
ّ
﴿ا ْه ِدنــا الـ ِّ
ْ
الســن ،وعدلــوا عــن الســن التــي هــي األصــل ،لتكــون
ّ
ـراط) إذا خالفــت ال ّرســم مــن وجــه،
قــراءة الشــن (الـ ِّ
فقــد أتــت عــى األصــل اللّغــوي املعــروف ،فيعتــدالن
وتكــون قــراءة اإلمــام محتملــة لذلــك”(.)35
الصحابــة ال يكتبــون شــيئا مــن القــرآن إالّ
ولقــد كان ّ
بعــد التأكّــد مــن ص ّحــة ســنده إىل ال ّرســول ﷺ وص ّحــة
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مــا يكتبــون ويعرضونــه عــى الحفظــة ،ثــم يكتبــون عــى
حســب مــا اتّفقــوا عليــه مــن قواعــد ال ّرســم حتــى ال يكــون
()36
هنــاك اختــاف بــن الرســم واللّفــظ.
واملــراد بال ّرســم هــو خـ ّ
ط املصحــف ،مــن الحــذف
وال ّزيــادة والهمــز والبــدل والفصــل والوصــل ،ومــا فيــه
قراءتــان فتكتــب عــى إحداهــا ،والهــدف مــن معرفــة
رســم املصحــف هــو حفــظ املصاحــف الكرميــة مــن
مخالفة مصحف اإلمام ،ومل ّا كان املصحف العثامين
ـاص،
الــذي أجمعــت عليــه األ ّمــة مرســوما بهجــاء خـ ّ
وبقواعــد مع ّينــة أطلــق عليــه ال ّرســم العثــاين نســبة إىل
()37
عثــان -ريض ﷲ عنــه.-
وهــذا ال ّرســم إنّ ــا “ وضــع عالجــا لتكاثــر ال ّروايــات،
وجمــوح بعضهــا إىل ح ـ ّد أ ّدى إىل افتتــان الجامعــة
املســلمة ،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 عــى وجــود ال ّروايــة املتعـ ّددة
()38
واعرتافــا بهــا”.
ومــا زال هــذا الرســم س ـ ّنة متّبعــة إىل يومنــا هــذا
وإىل أن يرث ﷲ األرض ومن عليها ،ال يخضع للتّغيري
أو التبديــل ،فصيانــة لكتــاب ﷲ ع ـ ّز وجــل مــن عبــث
العابثــن ،وإغالقــا لبــاب التغـ ّـر فيــه أصبــح هــذا ال ّرســم
ـس.
العثــاين مق ّدســا ال ميـ ّ

ب  -موافقة العربية ولو بوجه:

وأم ـاّ رشط موفقتهــا للعربيــة ولــو بوجــه ،فذلــك
والســليقة العربيّــة يف تعاملهــا مــع
يتناســب مــع الفطــرة ّ
اللّغــة ( .)39واألمئّــة األجــاء ال يعتمــدون أساسـاً عــى مــا
كان فاشـيّا مــن أســاليب العربيّــة بــل يعتمــدون عــى مــا
ثبــت لديهــم مــن أثــر وصـ ّـح عنهــم يف الروايــة( ،)40وحــن
“أفصــح أم فصيحــا” يقصــد
عـ ّـر “ابــن الجــزري” بقولــه:
ّ
بذلك صفة املعمول به من القراءات ألن إتباع األفصح
أمــر واجــب وذلــك لنخــرج ال ـ ّرديء مــن اللّغــة ،وأ ّمــا مــا
اتفــق العلــاء عــى عــدم األخــذ بــه الختــاف فصاحتــه
ـى ﷲ عليــه وســلم
خاصــة ونحــن نعلــم أ ّن ال ّرســول صـ ّ
ّ

هــو أفصــح البــر وال يجــوز عــى مثلــه أن ينطــق بالـ ّرديء
()41
رب العـ ّزة جـ ّـل جاللــه.
مــن الــكالم فضــا عــن كالم ّ
كل هــذا أنّنــا لــو وجد نــا قــراءة موافقــة
ومعنــى ّ
لقواعــد اللّغــة العربيــة فــا نقبلهــا مبجــرد موافقتهــا
الســند إىل
للعرب ّيــة بــل يجــب ال ّنظــر أيضــا يف ص ّحــة ّ
ـى ﷲ عليــه وســلم -فــإذا كانــت صحيحــة
الرســول -صـ ّ
الســند ،فــإن القــراءة مقبولــة ،وإالّ فهــي
عرب ّيــة ،صحيحــة ّ
عكــس ذلــك.

السند:
ج  -صحة ّ

الســند ،فيقــول ا بــن
وبالنســبة لــرط ص ّحــة
ّ
الجــزري“ :وقولنــا وصـ ّـح ســندها ،فإنّــا نعنــي بــه أن يــروي
تلــك القــراءة العــدل الضّ ابــط عــن مثلــه .كــذا حتــى
تنتهــي وتكــون مــع ذلــك مشــهورة عــن أمئــة هــذا الشــأن
مم
الضابطني له ،غري معدودة عندهم من الغلط ،أو ّ
ش ـ ّذ بهــا بعضهــم ،وقــد رشط بعــض املتأخريــن التّواتــر
()42
الســند”.
يف هــذا ال ّركــن ومل يكتــف فيــه بصحــة ّ
وقــال أيضــا ”:والقطــع بأن ّهــا من ّزلــة مــن عنــد ﷲ
واجب”( .)43كام ذكر يف موضع آخر من كتابه “النرش”:
الســند مــن أركان القــراءة كــا تق ـ ّدم
“وإذا كان ص ّحــة ّ
ـن أن يعــرف حــال رجــال القــراءات كــا يعــرف أحــوال
تعـ ّ
()44
رجــال الحديــث”.
ـن لنــا اإلمــام “ابــن الجــزري” -رحمــه ﷲ تعــاىل
فيبـ ّ
الســند إذا كان متّصالً برســول ﷲ ﷺ ورجال ثقاة
 أ ّن ّجــب العمــل مبقتضــاه.
أخــذ بــه وو ّ
الســابقة كلّهــا
ّ
وكل قــراءة مل تتح ّقــق فيهــا الـ ّ
ـروط ّ
أو بعضهــا ،فقــد اعتــرت قــراءة شــاذّة ،ويف ذلــك قــال
()45
“ابــن 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 َنا ًدا ُهـ َو ال ُق ْرآ ُن
َو َ
فَ َه ِذ ِه الثَّـالَث َ ُة األَ ْركَــانِ
جملة كرياال
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ِت
َو َح ْيث َُم يَ ْختَ ُّل ُركْـ ٌن أَثْب ْ
السبْ َ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 الكــذب عــن مثلهــم إىل منتهــاه” ()،وال يقــع العلــم
الــروري بالتواتــر إالّ بثالثــة رشوط():
إحداهــا :أن يكــون املخــرون عــددا ال يصـ ّـح منهــم
التواطــؤ عــى الكــذب.
ثانيهــا :أن يســتويف طرفــان ووســطه ،فــروي هــذا
العــدد عــن مثلــه إىل أن يتّصــل باملخــر عنــه.
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 ،ووافــق العرب ّيــة ،ووافــق أحــد املصاحــف
العثامنيــة ،واشــتهر عنــد القــراء فلــم يع ـ ّدوه مــن الغلــط
وال مــن الشــذوذ ،إالّ أنّــه مل يبلــغ درجــة املتواتــر”(
ـرب يلحــق بالقــراءة املتواتــرة ،وإن مل يبلــغ
) وهــذا الـ ّ
مبلغهــا ،وحينــا نعــر باملشــهور ،إنّ ــا نقصــد شــهرة
وكل مــا نقــل
هــؤالء ومــا ع َرفــه ال ّنــاس عنهــم مــن القــراءة ّ
عنهــم فهــو ثقــة وتواتــر باعتبــار أصلــه)( .
وذكر العلامء من أ ّن هذا النوع يقرأ به().

ج  -القسم الثالث -اآلحاد:

“هــو مــا صـ ّـح ســنده وخالــف ال ّرســم أو العربيــة
ولــو يشــتهر ،وهــذا ال ّنــوع ال يجــوز أن يقــرأ بــه وال يجــب
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ـى
ن َعـ َ
اعتقــاده ،كــا قــرئ يف ســورة ال ّرحمــنُ ﴿ :متَّ ِك ِئـ َ
َرفــا َر ٍ
ســانٍ ﴾() بــدل “رفْ ـ َرف،
ف ُخـ ْ ٍ
ـر َو َعباقَ ـر ٍّ
ِي ِح َ
ِي”() وأيضــا يف قولــه تعــاىل ﴿ :لَ َق ـ ْد َجاءكُ ـ ْم
وع ْب َق ـر ّ
ـول ِّم ـ ْن أَنف ِ
َر ُسـ ٌ
ُس ـ ُك ْم ﴾() بفتْــح الفــاء)(.

د  -القسم ال ّرابع-الشّ اذ:

“هــو مــا مل يصـ ّـح ســنده ،ومــن ذلــك قــراءة” ابــن
ـك ِببَ َدنِـ َ
الســميفع” عــن النبـ ّـي ﷺ ﴿فَالْيَ ـ ْو َم نُ َن ِّجيـ َ
ـك﴾
ّ
() بالحــاء املهملــة”)(.
فإســناد هــذه القــراءة ضعيــف غــر ثقــة () ،وقــرئ:
﴿لت ُكــو َن ِب َهـذَا مــن َخلْ ِفــك﴾ بفتــح الـاّم ().
وهــذه القــراءة مــن القــراءات الشّ ــاذة ،ال يجــوز
الصــاة وغريهــا)(.
قراءتهــا يف ّ

هـ  -القسم الخامس ،املوضوع:

“و هــو مــا نســب إىل قائلــه مــن غــر أصــل ،و مثــال
ذلــك قــراءات مح ّمــد بــن جعفــر الخزاعـ ّـي (ت 408هــ)
ـى اللَّ ـ َه ِم ـ ْن
ونســبها إىل أيب حنيفــة () ﴿ :إِنَّ َــا يَ ْخـ َ
ِع َبــا ِد ِه الْ ُعلَـ َـاء إِ َّن اللَّ ـ َه َع ِزي ـ ٌز َغ ُفــو ٌر ﴾() برفــع الهــاء
املفسيــن،
ونصــب الهمــزة” ،وقــد راج ذلــك عــى أكــر
ّ
وإ ّن أبــا حنيفــة لــريء منهــا().
ومثــل هــذه القــراءات ال يجــوز إثباتهــا عــى أنّهــا مــن
ال ّذكــر الحكيــم لعــدم ثبــوت أصــل لهــا)( .

السادس -املدرج:
و  -القسم ّ

“وهو ما زيد يف وجه القراءات عىل وجه التفسري،
ـت مــن
كقــراءة ســعد بــن أيب وقّــاص ﴿ول ـ ُه أ ٌخ أو أخـ ٌ
ـس َعلَيْ ُك ـ ْم
أ ِّم﴾() ،بزيــادة لفــظ ( ِمــن أ ٍّم) ،وقــراءة ﴿ :لَيْـ َ
ـاح أَن تَ ْبتَ ُغــوا ْ فَضْ ـاً ِمــن َربِّ ُكـ ْم يف َم َو ِ
اســمِ ال َحـ ِّـج ﴾()
ُج َنـ ٌ
بزيــادة عبــارة (يف مواســم الحـ ّـج))(”.
ومــن خــال هــذا ال ّنقــل ،خلصنــا إىل أ ّن ال ّنوعــن
األ ّولني هام اللّذان يقرأ بهام ،وأ ّما غري هام فالَ.
وال ّنــوع األ ّول هــو املتواتــر مقطــوع بقرآنيتــه بــا نِ ـ َزا ٍع أو
ِخــاف ،وأ ّمــا النــوع الثــاين وهــو املشــهور الــذي ا ُت ِف َقــت

توص ةيناسل ةبراقم –نولاقو شرو يتياورب– ةينآرقلا ةءارقلا يف عفان مامإلا جهنم

فيــه الضوابــط الثالّثــة مــن ص ّحــة السـ ّند ،ومواقفــه اللّغــة
العربيــة ،ومواقفــه ال ّرســم العثــاين ولــو احتــاالَ.

 - 5أنواع القراءة القرآنية

أنواع القراءة التي نقرأ بها القرآن الكريم ثالثة :التّحقيق،
وسط.
و الحدر ،و التّ ّ
ـيء عــى وجــه
 -1ال ّتحقيــق :و أصلــه اإلتيــان بالـ ّ
امل ُبالغــة ،حتّــى تبلــغ القــن يف معنــاه ،وتــؤ ّدي ح ّقــه
كامال من غري زيادة وال نُقصان ،ويتم ّيز عن غريه بالبطء
يف اإلتيان باألحكام حتّى تأخذ حقّها ،والتّحقيق قراءة
النبـ ّـي ﷺ.
 - 2الحدر :وأصله اإلرساع و الهبوط وال ّدرج،ويجوز
فيه القرص و االختالس
يصح القراءة به.
مم
و تخفيف الهمز و نحو ذلك ّ
ّ
وســط (ال ّتدويــر) :وهــو رتبــة بــن الحــدر وبــن
 - 3ال ّت ّ
التّحقيق ،وهو الذي يختاره الق ّراء ل ُيقرئوا الطّلبة عليه.
والصــواب أ ّن أفضــل أنــواع القــراءة ‘التّحقيــق’
ّ
واألرجــح أنّهــا هــي املــراد بالرتتيــل املأمــور بــه يف قولــه
تعــاىلَ ﴿ :و َرتِّــلِ ال ُق ـ ْرآ َن تَ ْرتِي ـاَ﴾

 - 6االختالف يف القراءات القرآنية:

إ ّن اختــاف القــراءات ليــس مــن قبيــل االضطــراب وعدم
الثبــات بــل أنــه اختــاف للتّن ـ ُّوع والتَّغايُ ـ ِر ال غـ ْـر ،ويف
هــذا قــال ابــن الجــزري“ :لقــد تُ ُدبِّ ـ َرت وجــوه االختــاف
يف القــراءات ،وكلّهــا يرجــع إىل اختــاف تن ـ ّوع وتغايــر
ال اختــاف تضــاد وتناقــض الســتحالة ذلــك .فوجدهــا
العلــاء ســبعا” ():
األ ّول :يف اإلعــراب مبــا يزيــل صورتهــا يف الخـ ّ
ط وال
يغري معناها .نحو ﴿:ق َ
ات ُه َّن أَطْ َه ُر
َال يَا قَ ْومِ َهـ ُؤالء بَ َن ِ
لَ ُك ْم ﴾()و (أط َهر).
الثــاين :االختــاف يف إعــراب الكلمــة وحــركات
بنائهــا مبــا يغـ ّـر معناهــا ،وال يزيلهــا عــن صورتهــا .نحــو:
ـن أَ ْسـفَا ِرنَا ﴾() و ﴿ َربُ َنــا بَا ِعــد ﴾.
﴿ فَقَالُــوا َربَّ َنــا بَا ِعـ ْد بَـ ْ َ
الثالــث :االختــاف يف حــروف الكلمــة ،مبــا يغـ ّـر

معناها وال يزيل صورتها ،نحو﴿ :أنِظُر إىل ال ِعظَامِ كي َِف
شهــا ﴾() و (نُ ِنشـ ُزها).
نَ ْن ُ ُ
ال ّرابــع :أن يكــون االختــاف يف الكلمــة مبــا يغـ ّـر
صورتهــا ومعناهــا ،نحو﴿:طلْ ـ ٍح نَضيـ ٍـد﴾() و ﴿طَلْ ـ ٍح
َم ْنضــو ٍد ﴾.
الخامــس :أن يكــون االختــاف يف الكلمــة مبــا يغـ ّـر
صورتهــا يف الكتــاب وال يغـ ّـر معناهــا ،نحــو﴿ :كال ِع ْهــنِ
الصـ ِ
ـوف امل ْن ُفـ ِ
امل َ ْن ُفـ ِ
ـوش﴾.
ـوش﴾ () و ﴿ ّ
الســادس :أن يكــون االختــاف بالتّقديــم والتّأخــر،
ّ
نحــوَ ﴿ :و َجــاءت سـكْرة ال َحـ ِّـق باملـَ ِ
ـوت﴾ () و ﴿ َو َجــاءت
َسـ ْك َرة املـَ ِ
ـوت بال َحـ ِّـق ﴾.
الســابع :اختــاف اللّغــات مــن فتــح ،وإما لــة،
ّ
وترقيــق ،وتفخيــم ،وتخفيــف ،وتســهيل...ونحو ذلــك،
كقولــه تعــاىلَ ﴿ :هـ ْـل أتَـ َ
ـوس﴾ () يق ـ َرأ
ـاك َح ِديــثَ ُمـ َ
“أتَـ َ
ـاك” و”مــوىس” بالفتــح واإلمالــة)( .
السؤال املطروح “ ما
وذلك ما يق ّربنا لإلجابة عن ّ
الصوتيــة التــي تنفــرد بهــا قــراءة “نافــع”
هــي الخصائــص ّ
عــن باقــي القــراءات القرآنيــة؟

 - 7فائدة اختالف القراءات:

وردت القــراءات عــى ســبعة أحــرف للتّخفيــف عــى
ـر بها،والتّهويــن عليها،رشفــا لهــا
هــذه األ ّمــة ،وإرادة اليـ ْ
وتوسعة ورحمة ،وخصوصيّة وإجابة لقصد نبيَّها أفضل
الخلــق وحبيــب الحـ ّـق ()
الصحيحة فوائد ،منها ():
والختالف القراءات ّ
وجل وحفظه من
ال ّداللة عىل صيانة كتاب ﷲ ع ّز ّ
التّبديل والتّحريف ،مع كونه عىل هذه األوجه الكثرية.
إعجاز القرآن يف إيجازه ،حيث ّ
كل قراءة عىل
تدل ّ
رشعي ،دون تك ّرر اللّفظ.
حكم
ّ
بيــان مــا يحتمــل أن يكــون مجمـاّ يف قــراءة أخــرى،
ـن أ ّن املـُـراد
كقــراءة ﴿ :فا ْمضُ ــوا إىل ذكـ ِر ﷲ﴾ فإنهــا تبـ ّ
السيــع ،يف
بقــراءة
ْ
﴿فاس ـ َعوا ﴾ بال ّذهــاب ال املــي ّ
لصـ َـا ِة
قولــه تعــاىل﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا إِذَا نُــو ِدي لِ َّ
جملة كرياال
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ل ِذكْ ِر اللَّ ِه﴾ () ،فباختالف
َاس َع ْوا إِ َ
ِمن يَ ْومِ الْ ُج ُم َع ِة ف ْ
القــراءات يظهــر االختــاف يف األحــكام.
س ﷲ تعــاىل يف توليــه حفــظ كتابــه
ومنهــا ظهــور ِ ّ
العزيــز وصيانــة كالمــه امل ّنــزل بــأوىف البيــان والتّمييــز().
ومنهــا ســهولة حفظــه وتيســر نقلــه عــى هــذه
الصفــة مــن البالغــة
األ ّمــة املســلمة ،إ ْذ هــو عــى هــذه ّ
واإليجــاز.
فكل هذا لتيسري القراءة والحفظ عىل قوم أ ّميني
ّ
مل يكــن حفــظ الرشائــع مـ ّـا عرفــوه ،فضــا عــن أن يكــون
مـ ّـا ألِ ُفــوه)( .
والحــق أ ّن علــم القــراءات أفــاد املســلمني فائــدة
مل تَ ْح ـ َ
ظ بهــا أ َّمــة ســواهم ،وذ لــك أ ّن البحــث يف
مخــارج الحــروف واالهتــام بضبطهــا عــى وجوههــا
الصحيحــة لتيســر تــاوة كلــات القــرآن عــى أفصــح
َّ
وجــه ،كان مــن أبلــغ العوامــل يف عنايــة األمــة بدقائــق
اللّغــة العربيــة الفصحــى أرسارهــا ،وكانــت مثــرة هــذا
تشبُوا مبزايا اللّغة العرب ّية
االجتهاد واالهتامم أن القراء َّ
وقواعدهــا ودقائقهــا)( .

السبعة وبني القراءة القرآنية:
 - 8العالقة بني األحرف ّ

األحــرف جمــع حــرف ،والحــرف يف اللغــة :الطّــرف
كل يشء ،وكــذا يُطلــق عــى أحــد
والجا نــب مــن ّ
حــروف الهجــاء ،كــا يُطلــق عــى ال ُوجــوه كــا يف
ـى َح ـ ْر ٍ
قولــه تعــاىلَ ﴿ :و ِم ـ َن ال َّنـ ِ
ف
ـاس َم ـ ْن يَ ْع ُب ـ ُد اللّـ َه َعـ َ
رضاء
الساء ال عىل ال ّ
﴾ ،أي عىل وجه واحد كأن يعبد عىل ّ ّ
 ،و الحرف كالحد مابني القراءتني.
وكل كلمــة تُقــرأ عــى وجــه مــن القــرآن تُس ـ ّمى
ّ
حرفا،كــا يُطلــق عــى اللغــة ،فيُقــال :حــرف قريــش،أي
لغــة قريــش إىل غريهــا مــن املعــاين.
الســبعة فقــد اختلفــت أقــوال
أ ّمــا املــراد باألحــرف ّ
العلــاء فيهــا اختالفــا كبــرا ،فذهــب بعضهــم إىل أ ّن
املراد بها ســبع لغات من لغات العرب وهي :قريش،
وهذيــل و ثقيــق ،وهــوزان ،و متيــم ،وكنانــة ،واليمــن.
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وذهــب آخــرون إىل أ ّن املــراد بهــا معــاين األحــكام
كالحــال والحرام،وا مل ُحكــم وا مل ُتشــابه،و األمثــال
واإلنشــاء واإلخبــار...
والــذي عليــه أغلــب العلــاء هــو أ ّن املقصــود
الســبعة أنّهــا عبــارة عــن أوجــه يف القــراءة ال
باألحــرف ّ
تخــرج عــن ســبعة مهــا كـ ُـر التّع ـ ّدد والتّن ـ ّوع يف أداء
اللّفــظ الواحــد ومهــا تع ـ ّددت القــراءات وطرقها،ولــو
يف الكلمــة الواحــدة.
و مل ّا كانت القراءات القرآنية ُمرتبطة ارتباطا وثيقا
ـص
الســبعة التــي نــزل بهــا القــرآن الكريم،ونـ ّ
باألحــرف ّ
عليها حديث رسول ﷲ ﷺ يقول فيه“ :إ ّن هذا القرآن
ـر منــه” .توهــم
أُنــزل عــى ســبعة أحــرف فاقــرؤوا مــا تيـ ّ
الســبعة هــي األحــرف
كثــر مــن ال ّنــاس أ ّن القــراءات ّ
الســبعة املذكــورة يف الحديــث ،والواقــع يُخالــف ذلــك
ّ
الســبعة نزلــت يف أ ّول األمــر للتّيســر عــى
أل ّن األحــرف ّ
األ ّمــة ،ثـ ّم نســخ الكثــر منهــا بالعرضــة األخــرة ،مـ ّـا حــدا
بالخليفــة “عثــان بــن ع ّفــان” ﷺ إىل كتابــة املصاحــف
التّــي بعــث بهــا إىل األمصــار ،و أحــرق مــا عداهــا مــن
املصاحــف.
الســبعة بــل
والقــول املشــهور أ ّن قــراءات األمئّــة ّ
العرشة التّي يقرأ ال ّناس بها اليوم هي جزء من األحرف
الســبعة التّــي نــزل بهــا القــرآن،ووردت بهــا األحاديــث
ّ
ال ّنبويّــة الرشيفة،وهــي جميعهــا موافقــة لخـ ّ
ط مصحــف
مــن املصا حــف العثامنيّــة التــي بعــث بهــا الخليفــة
الصحابــة
“عثــان بــن ع ّفــان إىل األمصــار بعــد أن أجمــع ّ
ـي بــن
عليهــا وعــى طــرح مــا يُخالفها،وهــذا مــا أق ـ ّره مـ ّ
أيب طالب يف قوله« :إ ّن هذه القراءات كلّها التي يقرأ
بهــا ال ّنــاس بهــا اليــوم،و ص ّحــت روايتهــا عــن األمئّــة إنّ ــا
السبعة التّي نزل بها القرآن،ووافق
هو جزء من األحرف ّ
اللّفظ بها خ ّ
ط املصحف،مصحف عثامن الذي أجمع
مم يُخالف
ّ
الصحابة م ّمن بعدهم عليه وأطرح ما سواه ّ
خطّــه.»...
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 - IIق ّراء القراءات القرآنية

أ ّوال :القارئ:

بعــد تع ّرضنــا إىل القــراءة بتعريفهــا وأقســامها
واختالفاتها،نقــف اآلن عنــد القــارئ ورشوط قراءتــه،
الســبعة ،مع ّرفــن
وســنعرض يف ملخــص أشــهر الق ـ ّراء ّ
بذلــك يف تعريــف بســيط قارئنــا اإلمــام “ نافــع املــدين”
–ريض ﷲ عنــه.

تعريف القارئ:

نــزل القــرآن الكريــم دســتو ًرا عــى األ ّمــة اإلســامية
ِاســمِ
لقراءتــه -واتِّبــاع مــا جــاء بــه ،قــال تعاىل﴿:اقْ ـ َرأْ ب ْ
نســا َن ِم ـ ْن َعلَــقٍ * اقْ ـ َرأْ
ـك الَّـ ِـذي َخلَـ َـق * َخلَـ َـق ْ ِ
َربِّـ َ
ال َ
ـك الْ َكْ ـ َر ُم * الَّـ ِـذي َعلَّ ـ َم بِالْ َقلَــمِ * َعلَّ ـ َم ْ ِ
َو َربُّـ َ
نســا َن َمــا
ال َ
ســان َ
﴿ل تُ َح ـ ِّر ْ
َك
لَ ـ ْم يَ ْعلَ ـ ْم﴾() ،وقــال ســبحانهَ :
ك ِب ـ ِه لِ َ
لِتَ ْع َجـ َـل ِبـ ِه* إِ َّن َعلَ ْي َنــا َج ْم َعـ ُه َوقُ ْرآنَـهُ* فَـ ِإذَا قَ َرأْنَــا ُه فَاتَّ ِبـ ْع
قُ ْرآنَـهُ* ثُـ َّم إِ َّن َعلَيْ َنــا بَيَانَـهُ﴾() ،فاملطلــوب مــن املســلم
قــراءة القــرآن الكريــم وترتيلــه ﴿ َو َرتِّــلِ الْ ُق ـ ْرآ َن تَ ْرتِيـ ًـا﴾()،
وذلــك ِ
للحـ ْر ِ
ص عليــه واالهتــام بــه ،فقــام القـ ّراء بوضْ ــع
القواعــد ليتوارثوهــا جيــا ب ْعــد جيــل.
والقارئ :هو املبتدي إذا أفرد إىل ثالث قراءات،
ومتوســط إذا نقــل مــن القــراءات أكرثهــا وأشــهرها ،وبنــاء
عــى ذلــك يتــد ّرج القــارئ إىل ثــاث مراتــب وهــي:
املبتــدئ واملتوســط واملنتهــي ().
فاملبتــدي :هــو مــن رشع يف اإلفــراد إىل أن يفــرد
ثالثــا مــن القــراءات ()
واملتوسط :وهو ما زاد من أربع إىل خمس)( .
أ ّمــا املنتهــي :فهــو مـ ْن عــرف مــن القــراءات أكرثهــا
وأشــهرها)( .
واملقــرئ بضـ ّم امليــم وكــر الـ ّراء ،مــن علِــم القــراءة
أدا ًء َو َر َوا َهــا مشــافهة)( .

رشوط القارئ:

ينصب نفسه لالشتغال
يجب عىل القارئ قبل أن ّ

بعلم القراءات أن يكون عاملًِا مبا يأيت)( :
أن يعلــم مــن الفقــه مــا يصلــح بــه أمــر دينــه ،واالزديــاد
يف التع ّمق يكون أفضل بال ّنســبة إليه وأنفع.
أن 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 األصول ّيــة.
ـرف ،بحيــث
أن يحصــل جانبــا مــن ال ّنحــو وا لـ ّ
كل قــراءة عــى حــدة ،ولــن يتح ّقــق لــه
جــه ّ
يســتطيع أن يو ّ
ذلــك إالّ مبعرفــة قواعــد اإلعــراب واالشــتقاق)(.
ـن لنــا أهميّــة هــذا العلــم الجليــل أل ّن
لهــذا يتبـ ّ
العــامل بــه لـ ْن يكــون عاملــا بالقــراءات فقــط ،وإنّ ــا يكــون
وكل ذلــك
ـرفّ ،
عاملــا بالفقــه واألصــول وال ّنحــو والـ ّ
يؤ ِّدي به إىل دراسة علم التفسري والحديث وغري ذلك
مــن العلــوم األخــرى التــي يســتفيد منهــا اإلنســان حيــث
تنفعــه يف حياتــه الي ْوم ّيــة واألخرويّــة.

الفرق بني القراءة وال ّرواية والطّريق والوجه:

اصطلح علامء القراءات أن يس ّموا:
أ  -القــراءة :يريــدون بهــا االختيــار املنســوب إلمــام
عــن األمئــة العــر بكيفيــة القــراءة للّفــظ القــرآين عــى
مــا تلقــاه مشــافهة ،متّصــا بس ـ َنده إىل رســول ﷲ ﷺ
فيقولون مثال :قراءة نافع ،قراءة عاصم...وهكذا .إذن
ـكل مــا ينســب إىل األمئّــة الق ـ ّراء فهــو قــراءة ،ويقــال
فـ ّ
أيضــا امل ْق ـ َرأُ)( .
ب  -ال ّروايــة :هــي مــا ينســب إىل األ ْخـ ِـذ عــن إمــام
من أمئّة القراءة ولو بواسطة ،ويس ّمى اآلخذ عن اإلمام
راويًــا ().
ج  -الطّريــق :فهــو ينســب إىل مــن أخــذ عــن الـ ّراوي
وإن َسفُل ،كام يس ّمى اآلخذ عن ال ّراوي طريقًا ،فيذكر
العلــاء مثــا :قــراءة نافــع مــن روايــة قالــون عــن طريــق
أيب نشــيط ،وقــراءة عاصــم مــن روايــة حفــص مــن طريــق
عمرو...وهكــذا)( .
جملة كرياال
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د  -الوجــه :وهــو أن يــروي ال ـ ّراوي كيفيتــن ألداء
الكلمــة ،ومثــال ذلــك :صلــة ميــم الجمــع بــواو امل ـ ِّد
واللّــن أو تســكينها)( .

ثانيا :الق ّراء العرشة ور ّوائهم:

َر ِحــم ﷲ تعــاىل العلــاء الذيــن اهتمــوا بهــذا العلــم
الجليــل -علــم القــراءات -ورحــم ﷲ مــن أعــان عــى
دراســتيه وفهمــه ،وذلــك لتعلّــق هــذا العلــم بكتــاب
ﷲ عــز وجـ ّـل ومــا يرتتــب عنــه مــن أحــكام -وحينــا
الســبعة أو
الســبع أو العــر ،أو القـ ّراء ّ
نقــول :القــراءات ّ
العــرة ،نقصــد بهــذا التعبــر العلــاء األجــاء الذيــن
اشتهروا بالقراءات أكرث من غريهم ،ونقلت عنهم هذه
القــراءات وعليهــم أصبحنــا نعتمــد يف األخــذ عنهــم ().
الحقيقــة أ ّن الق ـ ّراء كثــرون ،ذكَــر “ابــن الجــزري”
مجموعة منهم () .فقال“ :فكان باملدينة أبو جعفر يزيد
بــن يزيــد بــن القعقــاع (ت130 :هــ) ،ثـ ّم شــيبة بــن نصــاح
(ت130 :هـ) ثم نافع بن أيب النعيم (ت169:هـ) ،وكان
مب ّكــة عبــد ﷲ بــن كثــر (ت120:هــ) ،وحميــد بــن قيس
األعرج (ت 130هـ)،ومحمد بن محيصن .وكان بالكوفة
تحيــى بــن وثــاب (ت103:هــ) وعاصــم بــن أيب ال ّنجــود
(ت156 :هـ) وسليامن األعىش (ت148:هـ) ،ثم حمزة
(ت156:هــ) ،ثـ ّم الكســايئ (ت189:هــ) وكان بالبــرة

عبد ﷲ بن إسحاق (ت 117هـ) وعيىس بن عمر (ت:
149هــ) .وأبــو عمــرو بــن العــاء (ت 154هــ) وعاصــم
الجحــدري (ت128 :هــ) ث ـ ّم يعقــوب الحرضمـ ّـي (ت:
205هـ) .وكان بالشّ ام عبد ﷲ بن عامر (ت115 :هـ)
ِ
يب (ت121:هــ) وإســاعيل بــن
وعط ّيــة بــن قيــس الــكال ّ
الذماري (ت:
عبد ﷲ بن املهاجر ،ويحي بن الحارث
ّ
145هـ) ث ّم رشيح بن زيد الحرض ّمي (ت230 :هـ))( ”.
السبع أو القراءات العرش ،أو القراءات
والقراءات ّ
األربعــة عــر() ،هــذه هــي القــراءات التــي كــر فيهــا
الســبع
القــول ،واتفــق العلــاء عــى تواتــر القــراءات ّ
والقــراءات العــر ،أ ّمــا القــراءات ال ّزائــدة عــى العــر،
فقــد أجمــع العلــاء عــى شــذوذها ()،
و قــد ا شــتهر مــن هــؤالء القــراء عــرة حــازوا
الســبع والعــر(.
الثقــة ،وإليهــم تنســب القــراءات ّ
ـكل قــارئ راويــان واختــار
)كــا ذكــر “ ابــن الجــزري” أ ّن لـ ّ
وكل منهــا
ـكل طريــق وجهــانّ ،
ـن ،ثــم لـ ّ
لـ ّ
ـكل را ٍو طريقـ ْ
متف ـ ّرع حتــى وصــل عــدد الطّــرق قــرب األلــف طريقــة،
لكنــه اخترصهــا يف مثانــن يف التقريــب)(.
 -2ال ّرسوم التّخطيط ّية للقراء وأه ّم ر ّواتهم:
ال ّرســوم التخّطيطيــة التاليــة توضّ ــح أســاء
القــراء العــر ور ّواتهــم وطرقهــم)( :

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

ورش (ت197هـ)
الحلواين

ابن أيب مهران جعفر بن مح ّمد

األزرق (240هـ)
ال ّنحاس
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ابن سيف

األصبهاين
هبة الله

املطوعي

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

ابن بنان

قنبل (ت291هـ)
ابن الحباب

أبو عمرو (ت154:هـ)

أحمد بن صالح عبد الواحد

السامري

ابن شنبوذ

صالح بن مح ّمد

القايض

أبو تغلب

الشطوي
ّ
الخباز

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

ابن يعقوب

السويس (ت260هـ)
ّ
ابن فرح

ابن أيب بالل

ابن جرير

املطوعي

ابن الحسني
السامري
ّ

ابن جمهور
الشذايئ

ابن حبش

الشنبوزي

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

الجامل

ابن ذكوان ( ت 240هـ)
الدّاجوين

زيد

األخفش ( ت292هـ)

الشذايئ

النقاش

الصوري
الرميل

ابن األخرم

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
الفيل

جملة كرياال
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حمزة (ت  156هـ)
خالّد (ت  220هـ)

خلف ( ت  229هـ)
إدريس (ت 292هـ)
شعيب

أبو حمدون

الرزاز

ابن خليع

الهاشمي

ابو طاهر

زرعان

الفيل

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

ابن نهشل

يعقوب (ت  205هـ)
روح (ت233هـ)

رويس (ت 238هـ)

ابن وهب (ت 270هـ)
النخاس
(ت 368هـ)
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ابو الطّيب

ابن مقسم

الجوهري

املعدل
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الزبريي
ّ

يل غالم بن شنبوذ ابن حبشان
حمزة بن ع ّ

خلف (ت 229هـ)
إسحاق الو ّراق(ت 286هـ)
السوسنجردي
ّ
(ت 402هـ)

ابن شاذان

ابن إسحاق

إدريس (ت 292هـ)
الربصاطي

ومــن هنــا فــإن الحديــث عــن القــراءات القرآنيــة
متعــدد الجوا نــب ،فيــا يخــص معنا هــا ونشــأتها
ورشوطهــا وأثرهــا الفقهــي والعقائــدي ،وأثرهــا يف اللغــة
العربيــة ،فقــد أســهب اللغويّــون وأمئــة القــراءات يف
الحديــث عــن العالقــة بينهــا وبــن علــم األصــوات ،فقــد
كان النبــي ﷺ يلقــن القــارئ إىل جانــب اللّفــظ أصــوات
اللغــة املختلفــة ،لتعــود اللغــة العربيــة عــى ألســنة
الناطقــن بهــا ســليمة كــا ينطقهــا األ ّولــون وكــا نــزل بهــا
ج﴾ ،وال يتــأىت
ـر ِذي ِع ـ َو ٍ
القــرآن الكريــم ﴿قُ ْرآنــا َع َربيًّــا َغـ ْ َ
لهــم ذلــك إالّ بال ّرجــوع إىل القــراءات القرآنيــة.

تعريف بالقارئ «نافع املدين»:
أ -تعريف:

الصحيحة املتواترة:قراءة
من قراءات القرآن الكريم ّ
الســبعة املشــهورين،
اإلمــام نافــع املــدين ،أحــد القــراء ّ
ويقــرأ 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.
هــو نافــع بــن عبــد الرحــان بــن أيب نعيــم اللّيثـ ّـي
موالهــم ،فقــد كان موىل”ج ْعونــة”
بن شعوب اللّيثي حليف حمزة بن عبد املطّلب،
46
واصله من أصبهان وكنيته”أبو ُرويْم”
ولــد ســنة ســبعني مــن الهجــرة ،وهــو إمــام ق ـ ّراء
املدينــة ال ّنبويــة يف عــره ،إذ اشــتغل بإقــراء النــاس
زمنــا طويــا ،وأصبحــت قراءتــه قــراءة أهــل املدينــة ،وأ ّم
47
ـوي س ـتّني ســنة.
النــاس يف املســجد ال ّنبـ ّ

الشطي
(ت 370هـ)

ابن بويان

املطوعي

القطريعي

وكان رحمــه ﷲ مــن أحســن النــاس قــراءة ،عاملــا
بوجــود القــراءات ،متبعــا ألثــار األمئــة املاضــن ببلــده،
أســود اللــون حا لــكا ،صبيــح الوجه،صا حــب دعا بــة
48
وحســن الخلــق ،زاهــدا جــوادا ،متواضعــا حريصــا.

ب  -مشايخ اإلمام نافع:

ومــن شــيوخه :صالــح بــن خــوات ،وعبــد ال ّرحمــن
بــن القاســم بــن محمــد بــن أيب بكــر الص ّديــق ،ومح ّمــد
ـوي
ـري ،واألصبــغ بــن عبــد العزيــز ال ّنحـ ّ
بــن شــهاب الزهـ ّ
49
وغريهــم

ال ّرواة عن اإلمام «نافع»:

روي أنّه قرأ عليه مائتان وخمسون رجال
أ ّمــا مــن أهــل املدينــة ،فإ ســاعيل بــن جعفــر،
وعيــى بــن وردان ،وســليامن بــن مســلم بــن جـ ّـار،
و مالــك بــن انــس ،وهــؤالء مــن أقرانه،ثــم إســحاق بــن
مح ّمــد ،وأبــو بكــر وإســاعيل ابنــا أيب أوس ،و يعقــوب
بــن جعفــر أخــو إســاعيل املتقــدم وعبــد الرحــان بــن
أيب الزنــاد ،وعيــى بــن مينــا قالون،وســعد بــن إبراهيــم،
وأخــوه يعقــوب ،ومح ّمــد بــن عمــر الواقــدي ،و الزبــر بــن
عامــر وخلــف بــن وضــاح ،وأبــو ال ّذكــر محمــد بــن يحــي،
غســان محمــد بــن يحــي بــن عــي،
وأبــو العجــان وأبــو ّ
51
وصفوان ،ومح ّمد بن عبد ﷲ بن إبراهيم بن وهب.
و مــن أ هــل مرص :مــوىس بــن طــارق أ بــو قــرة
ين،وعبــد امللــك بــن قريــب األصمعـ ّـي ،وخالــد
اليام ّ
ين ،وأبــو عمــرو بــن العــاء وأبــو ال ّربيــع
بــن مخلّــد القطــوا ّ
ين ،وخلــف بــن
الزهــراين وخارجــة بــن مصعــب الخراســا ّ
نـ ّزار األســلمي ،وســقالب بــن شــيبة ،وعثــان بــن ســعيد
جملة كرياال

50

يوليو ٢٠١6
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بن ورش ،وعبد ﷲ بن وهب ،ومح ّمد بن عبد ﷲ بن
وهــب ،ومعــي بــن دحيــة واللّيــث بــن ســعد ،وأشــهب
52
بــن عبــد العزيــز ،وحميــد بــن ســامة.
ـقي ،والوليــد
ومــن أهــل الشّ ــام :أبــو مســهر ال ّدمشـ ّ
53
بــن مســلم ،وعــراك بــن خالــد ،وخويلــد بــن ســعدان.
فضائــله:

الصحابــة مــن القــرون
نافــع مــن الطبقــة الثالثــة بعــد ّ
املشــهود لهــم بالخــر .انتهــت إليــه رئا ســة اإلقــراء
54
باملدينــة وصــار النــاس إليهــا.
كان ريض ﷲ عنــه صالحــا خا شــعا مجا بــا يف
ـي يف
دعائــه ،إما مــا يف علــم القــرآن والعربيــة ،صـ ّ
55
مســجد الرســول ﷺ ســتني ســنة.
وفاتــه:

تــويف ريض ﷲ عنــه ســنة  169هــ -عــن  99ســنة
57
يف خالفــة الهــادي عــى األصـ ّـح ،56وقيــل غــر ذلــك.

راويا اإلمام “نافع” املشهورين:

 -۱ورش:
هــو عثــان بــن ســعيد بــن عــدي بــن غــزوان بــن داود
ـول آل الزبــر بــن الع ـ ّوام ،يكنـ ّـى
ـري ،مـ ّ
بــن ســابق املـ
ّ
أبــا ســعيد ،وورش لقــب لــه ،فقال ــوا« :لشـ ّدة بياضــه».
6
ولد مبرص سنة 110هـ .وقرأ عن «نافع» سنة 197هـ.
-۲قالـون:
هــو أبــو مــوىس عيــى بــن مينــا بــن وردان بــن عبــد
ين ،ســبي مــن
ّ
الصمــد بــن عمــرو بــن عبــد ﷲ املــد ّ
الــروم يف أيــام عمــر بــن الخطّــاب-ريض ﷲ عنــه -وبيــع
يف املدينــة فاشــراه بعــض األنصــار فأعتقــه ،ويقــال
أنــه كان ربيــب اإلمــام” نافع”،وانــه هــو الــذي لقبــه”
بقالــون” لجــودة صوتــه يف القــراءة ،وكان أصـ ّـا شــديد
الصمم،فــكان إن قــرأ القــرآن ينظــر إيل شــفتي القــارئ.
ّ
)1(58
ولــد ســنة 120ه ـ وتــويف ســنة 205ه ـ

منهج «نـافع» يف القراءة:

لنا فــع يف القــراءة اختيــاران ،أو منهجــان ،قــرأ
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وورش باآلخــر:
ً
«قا لــون» بأحد هــا

منهج قالون:

59

كل ُســورت َني إالّ “ األنفــال و
إثبــات البســملة بــن ّ
الســكت ،الوصــل)،
«بــراءة» فَلَــه ثالثــة أوجــه (القطــعَّ ،
والثّالثــة مــن غــر بســملة.
ضـ ّم ميــم الجمــع مــع صلتهــا «بــواو» إن كان بعدهــا
حرف متحرك سواء كان همزة أو غريها ﴿ َو َسواء َعلَيْهِم
أَأَ نْ َذ ْرتَ ُهــم أ ْم ملْ ت َ ْن ِذر ُهــم ال يُؤ ِم ُنــون﴾  ،)3(60ولــه القــراءة
الصلــة
بســكون امليــم أيضــا فلــه يف هــذه امليــم وجهــان ّ
والسكون.
ّ
وتوســطه نحــو «يــا أيُّهــا» ،و
قــر امل ـ ّد املنفصــل
ّ
«ويف أنفسكم»َ « ،وقُوا أنفسكم» ومقدار الرص حركَتَان
والتّوســط أربــع حــركات.
ـن
تســهيل الهمــزة الثّانيــة مــن الهمزتــن املجتمعتـ ْ
يف كلمــة مــع إدخــال ألــف بينهــا مبقــدار ،ســواء كانــت
الهمــزة الثّانيــة مفتوحــة ،نحــو «أَأَنتُــم» أم مكســورة نحــو:
«أَئِ َّن ُكــم» أم مضمومــة نحــو« :أَ ُؤنَبِؤكُــم».
ـن املجتمعتــن
إســقاط الهمــزة األوىل مــن الهم َزتَـ ْ
يف كلمتــن بــأن تكــون الهمــزة األوىل آخــر الكلمــة األوىل
والهمــزة الثانيــة أول الكلمــة الثانيــة وهــذا إن كانــت
ـن نحــو« :ث ُـ َّم إذَا
الهمزتــان متفقتـ ْـي الحركــة مفتو َحتَـ ْ
كســو َرت َْي
ـرهُ » فــإذا كانَتَــا متَف َقتَـ ْـي الحركــة َم ُ
شــأ َء أنْـ َ َ
ـن وذلــك يف قولــه تعــايل:
نحــو « َه ـ ُؤالَء» أم مض ُموتَـ ْ
ـس لــه مــن دونــه أوليَــاء أولئــك﴾ فإنــه يســهل الهمــزة
﴿ َوليـ َ
األوىل وليــس لــه يف الهمــزة الثّانيــة يف األحــوال الثــاث
إالَّ التّحقيــق.
أ َّمــا إذا كانــت الهمزتــان مختلفتَـ ْـي الحركــة فإنــه
س ّهل الثانية منهام بني بني إذا كانت مكسورة واألوىل
يَ َ
وسف» ،أو كانت مضمومة
مفتوحة نحوَ « :وجاء إخوة يُ ُ
واألوىل مفتوحــة وذلــك يف «كلــا جــاء أمــة رســولها»
ويبدلها يا ًء خالصة إذا كانت مفتوحة واألوىل مكسورة
السام ِء آية» ،ويبدلها وا ًوا خالصة إذا كانت
نحو﴿ :من ّ

توص ةيناسل ةبراقم –نولاقو شرو يتياورب– ةينآرقلا ةءارقلا يف عفان مامإلا جهنم

أص ْب َناهــم»،
مفتوحــة واألوىل مضمومــة نحــو« :لَـ ْو نَشَ ــا ُء َ
ويســهلها بــن بــن أو يبدلهــا َوا ًوا إذا كانــت مكســورة
واألوىل مضمومــة نحــو« :يَ ْهـ ِـدي َم ـ ْن يَشَ ــاء» وليــس لــه
ـن يف األنــواع املذكــورة إالَّ
يف األوىل مــن املختلفتَـ ْ
التَحقيــق.
إدغام الذّال يف التّاء يف «اتّخذتم» «الِتّخذت»،
«أَ َخذَت»...
تقليــل ألــف لفــظ «التّــوراة» بخلــف عنــه يف جميــع
القــرآن الكريــم ،إمالــة لفــظ
)1(61
«ه ــار» يف «شَ ـفَا ُج ـ ْر ٍ
ف َهــارِ» وال إمالــة ل ــه إالّ
يف هــذه الكلمــة.
إثّبــات بعــض الي ــاءات ال ّزائــدة يف الوصــل نحــو:
«ي ــوم ي ــات» يف «ه ــود».

منهج «ورش»
.1
.2

.3

.4

كل ســورتني ثالثــة (البســملة ،والســكت،
1لــه بــن ّ
والوصــل) والوجهــان بــا بســملة ،ولــه بــن األنفــال
وبــراءة مــا لقالــون.
2لــه يف امل ّديــن املتصــل واملنفصــل اإلشــباع بقــدر
ِ
ـت حــركات ،ولــه يف مـ ّد البــدل نحــو:
سـ َّ
«آ َم ُنوا»« ،إمياناً»« ،أوتُوا» ثالثة أوجه:
 -۱القرص مب ّد حركتني.
وسط مبقدار أربع حركات.
 -۲التّ ّ
 -۳امل ّد مقدار ِ
ت حركات.
س ّ
ولــه يف اللّــن الواقــع قبــل الهمــزة نحــو «شــيئاً»
التّوســط وامل ـ ّد يف البــدل واللّــن غــره.
3يقــرأ الهمزتــن املجتمعتــن يف كلمــة بتســهيل
الثانية منهام من غري إدخال وبإبدالها م ّد ألفاً إذا
كانت مفتوحة ،أ ّما إذا كانت مكسورة أو مضمومة
فليــس لــه فيهــا إالَّ التّســهيل.
ـن املجتمعتــن
4يس ـ ّهل الهمــزة الثانيــة مــن ال َه ْم َزتَـ ْ
ـن  ،املتفقتــن يف الحركــة ،ولــه يف
يف كلمتَـ ْ
إبدالها م ّد ،أ ّما الهمزتان املجتمعتان يف كلِ َمتَني

املختل َفتَــان يف الحركــة فيقــرأ الثّانيــة منهــا “
كقا لــون”.
الســاكنة حــرف م ـ ّد إذا كانــت فــا ًءا
5 .5يبــدل الهمــزة ّ
للكلمة نحو« :يُؤ ِم ُن» إالّ ما استثنى ،ويبدل الهمزة
املفتوحــة بعــد ض ـ ّم وا ًوا إذا كانــت فــا ًءا للكلمــة
نحــوُ « :م َؤجــا».
6 .6يضـ ّم ميــم الجمــع ويصلهــا “بــواو” إذا كانــت بعدها
همــزة قطــع نحــو« :و ِمنهــم أم ّيون».
يدغــم دال “ قــد يف “ الضــاد نحــو« :فقــد ضّ ــل»
ويف الظّــاء نحــو« :فق ـ ْد ظَلَــم»
َت ظاَلِ َمة»
7 .7ويدغم تاء التّأنيث يف الظّاء نحو« :كَان ْ
ويدغم الذّال يف التّاء يف «أَ َخ ْذت ُم» ونحوه:
8 .8يقــرأ بتقليــل األلِ َفــات مــن ذوات اليَــاء بخلــف عنــه
«ال ُهــدى»« ،ال َه ـ َوى»؛ ويقللّهــا قــوالً واحــدا ً إذا
وقعــت بعــد َرا ِء نحــو« :اشــرى»« ،ال ّنصــارى»،
ويقلّــل األلفــات الواقعــة قبــل را ِء مكســورة
صا ِرهــم»،
متطرفــة نحــو« :األبّــرار»،
ّ
«األشار»« ،أَبْ َ
« ِد يَا ِرهــمِ ».
ـرا» واملضمومــة
9 .9يرقّــق ال ـ ّراء املفتوحــة نحــو« :خـ ْ ً
ـرا»
نحــوَ « :خـ ْ ٌ
1010يغلّــظ الالّمــات املفتوحــة إذا كَانــت بعــد الصــاد
الســاكنة نحــو:
املفتوحــة نحــو:
ّ
(الصــاة) ،أو ّ
صــى» ،أو وقعــت بعــد الطّــاء املفتوحــة نحــو:
«يَ ْ
الســاكنة نحــو « َمطْلَــع » ،أو وقعــت
«بطّـ َـل» أو ّ
الســاكنة نحــو
الظّــاء املفتوحــة منــو« :ظَلَــم » ،أو ّ
«والَ يَظلمون» ،وليس من الق ّراء من يرقّق ال ّراءات
اللمــات غــره.
ويغلّــظ ّ
1111يشــرك مــع «قالــون» يف يــاءات اإلضافــة فيفتــح
س ـ ِكن مــا يســكنه منهــا.
مــا يفتحــه «قالــون» منهــا :ويُ ْ
وهذا مجمل ما يف قراءة اإلمام «نـافع» رحمه ﷲ
من مميزات بروايتي اإلمام «ورش» واإلمام «قـالون».

جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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خامتـــــــــة

بعــد التّطــواف مبضامــن البحــث ،ميكــن عــرض النتائــج
املتوصــل إليهــا ،وهــي كــا يــي:
«الســامة
 1اهت ـ ّم الق ـ ّراء يف دراســتهم مبوضــوع
َّ
النقطية واألدائية يف تالوة و قراءة القرآن الكريم»،
ـص مقـ ّدس عنــد املســلمني
ألّنهــم يتعاملــون مــع نـ ٍّ
وهــو القــرآن الكريــم.
 2تدخل القراءات القرآنية بجميع درجاتها ومستوياتها
ال ـ ّدرس اللغوي،وتقــف ق ـ َدم املســاواة مــع القــرآن
الكريــم ،ويف إمكان ّيــة اتخاذهــا مركــزا ً لل ِّدراســة،

والبحــث العلمـ ّـي ،حيــث أنّهــا تعتــر كلّهــا ح ّجــة
يف اللّغة،فتمثّــل مرجعهــا األســاس،كام تعـ ّد أوثــق
الصوتية أو ال ّنحوية أو
الشَّ ــواهد ســواء من الناحية ّ
ال ّدالليــة.
ي مت ّيــز
ومــن خــال مــا ســبق يتبــن لنــا بشــكل ج ـ ّ
املغاربــة يف مجــال القــراءات القرآنيــة ،فقــد كان لقــراء
اإلمــام نافــع بروايتــي ورش وقالــون يف هــذا البلــد شــأن
خــاص ومنزلــة 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 ع ـدّاد -الجزائــر -وهــران-
مطبعــة الف ـ ّ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

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 –دط2002 -

م–

1010القــراءات القرآنيــة يف ضــوء علــم اللّغــة الحديــث -عبــد الصبــور
شاهني -القاهرة -مكتبة الخانجي -د ط1990 :م

1111القــراءات القرآنيــة :تاريخهــا ،ح ّجيتهــا -عبــد الحليــم بــن محمــد

الديــن أحمــد بــن مح ّمــد ال ّدمياطــي (الب ّنــاء)  -ت :أنيــس
ي
مهــرة – لبنــان -بــروت -دار الكتــب العلميــة -منشــورات عـ ّ

الهادي قابه –بريوت -دار الغرب اإلسالمي -ط1999 -01:م

4 )4اإلبانــة عــن معــاين القــراءات –مــي بــن أيب طالــب القيــي

1212القــراءات وأثرهــا يف علــوم العرب ّيــة -محمــد ســامل محيســن-

يبضــون -ط 1418 -1 :ه ـ 1997 /م-

–تــح :عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي –مرص-مكتبــة نهضــة-

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—
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–

القاهــرة -دار اإلتحــاد للطباعــة -د ط – د ت – ج– 1:

1313الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف ضوء التأويل
– أبــو القاســم الزمخــري – بــروت – دار الفكــر للطباعــة

والنــر والتوزيــع – د ط – د ت -ج-3:

1414النــر يف القــراءات العــر -ابــن الجزري-تح:عــي الضبــاع
–لبنــان –بــروت –دار الكتــب العلميــة –منشــورات محمــد

عــي بيضــون –ط 1998 -1:م -ج.– 1:

1515تاريخ قراءة” نافع املدين” -علم القراءات – قسم الدّراسات
– الجزائــر -مجلــة إذاعــة القــرآن الكريــم الدوليــة -العــدد-04
ســبتمرب  /أكتوبــر 2007م مــن ص 46 :إىل ص.49 :

توص ةيناسل ةبراقم –نولاقو شرو يتياورب– ةينآرقلا ةءارقلا يف عفان مامإلا جهنم

ي بــن
1616تحــر التّيســر يف قــراءات األمئــة العــرة -مح ّمــد بــن عـ ّ
يوســف الجزري-لبنان-بــروت -دار الكتــب العلميــة-ط-01:
1983م-ص.14 :

2929أحكام التّجويد برواية ورش عن نافع عن طريق األزرق -أبو عبد
الجزائري-مــر –البحــرة-
ال ّرحمــن عاشــور خــراوي الحســني
ّ
مكتبة ال ّرضوان -دط-2005 -

1717رساج القــارئ املبتــدي وتــذكار القــارئ املنتهــي -ابــن الفاصــح

3030إعجــاز القــرآن والبالغــة النبويّــة -مصطفــى صــادق ال ّرافعــي-

– دار الكتــب العلميــة – منشــورات عــي بيضــون – ط-1 :

3131اإلبانــة عــن معــاين القــراءات –مــي بــن أيب طالــب القيــي

العــذري – تــح :محمــد عبــد القــادر شــاهني – لبنــان – بــروت
 1419ه ـ 1999 /م –.

1818ســر أعــام ال ّنبــاء – شــمس الديــن أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن
أحمد بن عثامن-تح:شعيب األنؤوط ورفاقه-مؤسسة ال ّرسالة-
ط-1982-02:ج07:

1919رشح طيبــة ال ّنــر يف القــراءات العــر -بــن محمــد بــن الجــزري
الدمشــقي -ت :أنيــس مهــرة -لبنــان – بــروت -دار الكتــب
ي بيضــون -ط1418 – 1:هــ1997 /م-
العلميــة -منشــورات ع ـ ّ

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

مــر -القاهــرة -دار الفكــر العــريب -د ط1416 :ه ـ 1995 /م –

–تــح :عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي –مرص-مكتبــة نهضــة-د
ط-د ت-

3232اإلتقــان يف علــوم القــرآن -جــال الديــن الســيوطي .وبهامشــه
ـاض أيب بكــر الباقــاين – بــروت -عــامل
إعجــاز القــرآن للقـ ّ
الكتــب -د ط – د ت – ج– 1 :

3333اإلتقــان يف علــوم القــرآن -جــال الديــن الســيوطي .وبهامشــه
ـاض أيب بكــر الباقــاين – بــروت -عــامل
إعجــاز القــرآن للقـ ّ
الكتــب -د ط – د ت – ج– 1 :

القمطــي  -طرابلــس -
3434األصــوات ووظائفهــا  -محمــد منصــف
ّ

2121كتــاب العــن مرتــب عــى حــروف املعجــم -الخليــل بــن أحمــد

الجامهرييــة العظمــى  -النــارش دار الوليــد – د ط 2003-م .-

الكتــب العلمية-منشــورات عــى بيضــون-ط 1424 -01ه ـ /

فريد املزيدي -لبنان -بريوت -دار الكتب العلمية -منشورات

الفراهيــدي -تــح :عبــد الحميــد هنداوي-لبنــان -بــروت-.دار
2003م -ج– 3:

2222مباحث يف علوم القرآن -صبحي الصالح -لبنان -بريوت -دار
العلم للماليني -ط-1972 :7:

3535اإلقنــاع يف القــراءات الســبع -ابــن خلــف األنصــاري -تــح :أحمــد
يل بيضون -ط1419 -01 :هـ1999 /م.
ع ّ

3636اإلمــام املتــويل يف جهــوده يف علــم القــراءات – إبراهيــم بــن
ّورسي – ال ّرياض-مكتبــة ال ّرشــد -دط-
ســعيد بــن محمــد ال ـد
ّ

2323مباحث يف علوم القرآن -م ّناع القطّان -مرص -القاهرة -مكتبة

1420هــ 1999/م

2424معجــم األدبــاء -ياقــوت الحمــوي -مــر – املطبعــة الهنديــة-

الزركيش -ت :مصطفى عبد القادر عطا – لبنان -بريوت -دار

2525معجــم مقاييــس اللّغــة ،أبــو الحســن بــن فــارس بــن زكريــا -.تــح:

3838التعبــر الفنــي يف القــرآن –أمــن بكــري شــيخ –القاهــرة –دار

وهبة -مطبعة املدين -ط 1417 -10 :هـ 1997 /م –

ط1923 -02:م -ج-01 :

عبــد الســام مح ّمــد هــارون -.بــروت .-دار الجيــل .-ط-01
1411ه ـ 1991 /م-.

3737الربهــان يف علــوم القــرآن -بــدر الديــن محمــد بــن عبــد ﷲ
الكتــب العلميــة -ط 1408- 1:ه ـ 1988/م – ج– 1:

الــروق –ط 1980-4:م –

3939التكراريــة الصوتيــة يف القــراءات القرآنيــة :قــراءة نافــع منوذجــا

2626مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن -مح ّمــد الزرقــاين -ســوريا

–فضيلــة مســعودي –األردن –عــان –دار الحا مــد -ط:

2727أثر القراءات يف الفقه اإلسال ّمي – صربي عبد الرؤوف محمد

4040التيسري يف القراءات السبع -أبو عمرو الدّاين -ت :أو تويرتزل-

– دمشــق -د ط – د ت -ج–01 :

-2008 -1

عبــد القــوي -اململكــة العربيــة الســعودية -ال ّريــاض -أضــواء

لبنان .بريوت -دار الكتب العلميّة -ط 1416 -1:هـ  1996/م-

2828أثر القراءات يف الفقه اإلسال ّمي – صربي عبد الرؤوف محمد

مصطفــى أكــرود -الجزائــر -دار اإلمــام مالــك للكتــاب –ط-1:

السـلّف -ط1418 -1ه ـ 1997 /م-

عبــد القــوي -اململكــة العربيــة الســعودية -ال ّريــاض -أضــواء
السـلّف -ط1418 -1ه ـ 1997 /م-

4141الجا مــع لألحــكام روايتــي ورش وقا لــون عــن اإلمــام نا فــع-
1422هــ2001 /م.-

4242الفــروق -أبــو هــال العســكري -ضبــط وعلّــق حواشــيه ،أحمــد
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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 ل ّدراســات اإلســامية-ط-1:دت-

للــراث -د ط2002 -م-

5252حليــة التــاوة – مصطفــي أكــرور -الجزائــر -األبيــار -مطبعــة
شــاطوناف -ط– 1994 -1:

5353رس الفصاحــة –ابــن ســنان الخفا جــي أبــو محمــد عبــد ﷲ
بــن محمــد بــن ســعيد الحلبي-تح:عبــد املتعــال الصعيــدي-

4444القــراءات القرآنيــة نشــأتها -أقســامها .ح ّجيتهــا -خــر الديــن

القاهرة-مطبعــة ومحمــد صبيــح وأوالده-د ط1969-م-

4545القــراءات وأثرهــا يف علــوم العربيّــة -محمــد ســامل محيســن-

العــريب-ط1972-2:م-ج-2:

4646القــول الســديد يف مق ّدمــات القــراءات و فـ ّن التجويد-أحمــد

كفــايف وعبــد ﷲ رشيــف -بــروت -دار النهضــة العربيــة-د ط:

ســبب -الجزائــر -ال ـدّار الخلدونيــة -د ط 1426 -هــ2005 /م –
القاهــرة -دار اإلتحــاد للطباعــة -د ط – د ت – ج1:

الســميع الشــافعي الحســيان-مرص القاهــرة-دار
محمــود عبــد ّ

البيــان العــريب-د ط 1425 -هــ2004/م-

4747القــول الســديد يف مق ّدمــات القــراءات و فـ ّ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 الحصــول عــى قواعــد األصــول –مج-محمــد أمــن
بســويد الدّمشــقي –تــح :مصطفــى ســعيد الخ ـ ّن –دمشــق
–بــروت –دار القلــم –ط-1991 -1 :

5454صحيــح مســلم-رشح النووي -بــروت –دار إحيــاء ا لــراث
5555يف علــوم القــرآن -دراســات ومحــارضات -مح ّمــد عبــد الســام
– 1981

5656كيف تحفظ القرآن الكريم-محمد الحبش-الجزائر –قاملة -دار
القرآن-مكتبة رحاب-دط1986-م-

5757لســان العــرب – أبــو الفضــل جــال الديــن بــن منظــور -بــروت-
دار صــادر -ط1414 –3:ه ـ  -1994/ج– 1:

5858مباحث يف علوم القرآن -صبحي الصالح -لبنان -بريوت -دار
العلم للماليني -ط1972 :7:

الصحــاح –ال ـ ّرازي -تخريــج :يوســف الشــيخ محمــد-
5959مختــار ّ
بــروت –املكتبــة العرصيــة-ط1996-1:م-

صــار -شــمس ال ّديــن
6060معرفــة القـ ّراء ال ِكبَــار عــى الطَّبقــات واأل ْع َ
الذّهبــي – تــح :مح ّمــد ســيد َجــاد الحـ ّـق -مــر – دار الكتــب

5050تعبــر التّيســر يف قــراءات األمئّــة العــرة -ا بــن عــي بــن

الحديثــة -د ط – 1967م.-

يوســف الجــزري -لبنــان -بــروت -دار الكتــب العل ّميــة -ط:

6161منجــد املقرئــن ومرشــد الطّالبــن -ابــن الجــزري -بــروت -دار

5151تقريــب ال ّنــر يف القــراءات العــر -ابــن الجــزري -تعليــق:

6262منجــد املقرئــن ومرشــد الطّالبــن -ابــن الجــزري -بــروت -دار

1983 – 01م

الصحابــة
جــال الديــن محمــد رشف -القاهــرة ،طنطــا -دار ّ

الكتــب العل َّميــة – د ط  1980 -م

الكتــب العل َّميــة – د ط  1980 -م –

الهوامش
1

ال ّنجوم الطّوالع – املارعتي -ص.16 :

3

2

4
5

سورة :الحجر –اآلية.09 :

– أبــو القاســم الزمخــري – بــروت – دار الفكــر للطباعــة
والنــر والتوزيــع – د ط – د ت -ج -3:ص.308 :

ينظــر اإلمــام املتــويل يف جهــوده يف علــم القــراءات – إبراهيــم

6

املتول يف جهوده يف علم القراءات – الدّورسي
ّ
ينظر اإلمام

1420هــ 1999/م –ص.23 :

7

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

ّورسي – ال ّرياض-مكتبة ال ّرشد -دط-
بن سعيد بن محمد الد
ّ

سورة :فاطر – اآلية.32 :

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف ضوء التأويل

194

8

–ص.23 :

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

 – 14ص15 :

توص ةيناسل ةبراقم –نولاقو شرو يتياورب– ةينآرقلا ةءارقلا يف عفان مامإلا جهنم

9

ينظــر اإلتقــان يف علــوم القــرآن -جــال الد يــن الســيوطي.

ـاض أيب بكــر الباقــاين – بــروت-
وبهامشــه إعجــاز القــرآن للقـ ّ
عــامل الكتــب -د ط – د ت – ج – 1 :ص83 :

 10ينظــر لســان العــرب – أبــو الفضــل جــال الديــن بــن منظــور-
بريوت -دار صادر -ط1414 –3:هـ  -1994/ج– 1:ص.128 :
مــادة (قــرأ).

محمــد أمــن بســويد الدّمشــقي –تــح :مصطفــى ســعيد الخـ ّن
–دمشــق –بــروت –دار القلــم –ط -1991 -1 :ص.61 :

 23القــراءات وأثرهــا يف علــوم العرب ّيــة -محمــد ســامل محيســن -
ج – 1:ص.10 :

 24إتحاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش -الدّمياطي -ص:
.07

 11كتــاب العــن مرتــب عــى حــروف املعجــم -الخليــل بــن أحمــد

 25ينظــر :مباحــث يف علــوم القــرآن -صبحــي الصالــح -لبنــان-

الكتــب العلمية-منشــورات عــى بيضــون-ط 1424 -01ه ـ /

 26الفــروق -أبــو هــال العســكري -ضبــط وعلّــق حواشــيه ،أحمــد

الفراهيــدي -تــح :عبــد الحميــد هنداوي-لبنــان -بــروت-.دار
2003م -ج – 3:ص -369 :مــادّة (قــرأ).

 12معجــم مقاييــس اللّغــة ،أبــو الحســن بــن فــارس بــن زكريــا -.تــح:
عبــد الســام مح ّمــد هــارون -.بــروت .-دار الجيــل .-ط-01
1411ه ـ 1991 /م -.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 :

بــروت -دار العلــم للماليــن -ط -1972 :7:ص108 :

سليم الحميص -لبنان -طرابلس -جرس برس -ط1415 -1:هـ

1994/م :ص 68 :ومــا بعدهــا.

 27لسان العرب -مادّة (قرأ) -ج –1 :ص.128 :

 28ينظر:القــول الســديد يف مق ّدمــات القــراءات و ف ـ ّن التجويــد-
السميع الشافعي الحسيان-مرص القاهرة-
أحمد محمود عبد ّ
دار البيــان العــريب-دط 1425 -هــ2004/م-ص17:

 29سورة:فاطر-اآلية.29:

 15إتحــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة عــر -شــهاب

 30ينظــر أثــر القــراءات يف الفقــه اإلســامي -صــري عبــد الــرؤوف-

ي
مهــرة – لبنــان -بــروت -دار الكتــب العلميــة -منشــورات ع ـ ّ
يبضــون -ط 1418 -1 :ه ـ 1997 /م -ص.05 :

 31ينظــر القــراءات القرآنيــة يف ضــوء علــم اللّغــة الحديــث -عبــد

الديــن أحمــد بــن مح ّمــد ال ّدمياطــي (الب ّنــاء) -ت ::أنيــس

 16مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن -مح ّمــد الزرقــاين -ســوريا –
دمشــق -د ط – د ت -ج –01 :ص.405 :

 17ينظر :مباحث يف علوم القرآن -م ّناع القطّان -مرص -القاهرة-
مكتبــة وهبــة -مطبعــة املــدين -ط 1417 -10 :ه ـ 1997 /م
– ص.162 :

 18الربهان يف علوم القرآن – الزركيش – ج-1:ص.318 :

 19ينظــر حليــة التــاوة – مصطفــي أكــرور -الجزائــر -األبيــار -مطبعــة
شــاطوناف -ط – 1994 -1:ص.11 :

ص.56:

الصبــور شــاهني -القاهــرة -مكتبــة الخانجــي -د ط1990 :م –

ص .257

 32ينظر املرجع السابق والصفحة.

ـر يف القــراءات العــر -ابــن الجــزري -ج – 1:ص،15 :
 33النـ ّ
وينظــر :يف علــوم القــرآن -درا ســات ومحــارضات -مح ّمــد
عبــد الســام كفــايف وعبــد ﷲ رشيــف -بــروت -دار النهضــة

العربيــة-د ط – 1981 :ص .109

 34سورة الفاتحة -اآلية.05 :

 35إعجــاز القــرآن والبالغــة النبويّــة -مصطفــى صــادق ال ّرافعــي-

 20حليــة التــاوة – مصطفــي أكــرور -الجزائــر -األبيــار -مطبعــة

مــر -القاهــرة -دار الفكــر العــريب -د ط1416 :ه ـ 1995 /م

 21ينظر:أثــر القــراءات يف الفقــه اإلســا ّمي – صــري عبــد الــرؤوف

طالــب ح ّمــوش القييس-تــح :عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي

شــاطوناف -ط – 1994 -1:ص.318 :

محمــد عبــد القــوي -اململكــة العربيــة الســعودية -ال ّريــاض-

أضــواء الس ـلّف -ط1418 -1ه ـ 1997 /م -ص.37 :

 22القــراءات وأثرهــا يف علــوم العرب ّيــة -محمــد ســامل محيســن-
القاهــرة -دار اإلتحــاد للطباعــة -د ط – د ت – ج – 1:ص:

 -.10وينظــر :تســهيل الحصــول عــى قواعــد األصــول –مــج-

–ص.56 :وينظــر :اإلبانــة عــن معــاين القــراءات –مــي بــن أيب

–مــر -الفجالــة –مطبعــة الرســالة -دط-دت-ص.03:

 36ينظر :أثر القراءات يف الفقه اإلســامي -صربي عبد ال ّرؤوف-
ص .61

 37أحــكام القــرآن الكريــم -ســيد أحمــد ع ـدّاد -الجزائــر -وهــران-
مطبعــة الف ـ ّن -د ط –د ت – ص.67 :
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 38القــراءات القرآنيــة يف ضــوء علــم اللّغــة الحديــث -عبــد الصبــور

 48سري أعالم النبالء-شمس الدّين أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد

 39ينظر إعجاز القرآن -ال ّرافعي -ص.56 :

 49املصدر نفسه -ص.339:

شــاهني -ص .259

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

بــن عثــان -ج- 07:ص.338:

 50ال ّنجوم الطّوالع -إبراهيم املارغني -ص.12:

 41ينظــر أثــر القــراءات يف الفقــه اإلســامي – صــري عبــد الـ ّرؤوف

 51املصدر نفسه والصفحة.

 42النرش يف القراءات العرش -ابن الجزري -ج -1 :ص .18

 53املصدر نفسه والصفحة.

– ص .58

 43املصدر نفسه والصفحة.

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

 45رشح طيبــة ال ّنــر يف القــراءات العــر -بــن محمــد بــن الجــزري
الدمشــقي -ت :أنيــس مهــرة -لبنــان – بــروت -دار الكتــب
يل بيضون -ط1418 – 1:هـ1997 /م-
العلمية -منشورات ع ّ

ص.07 :

 46معرفــة القـ ّراءة الكبــار عــى الطبقــات واألعصــار -شــمس الديــن
الذهبــي -تــح :محمــد س ـيّد جــاد الحــق  -مــر – دار الكتــب
الحديثــة – دط –  1967م – ج - 01:ص .89 :وينظــر :ســر

أعالم ال ّنبالء – شمس الدين أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن
عثامن-تح:شــعيب األنــؤوط ورفاقه-مؤسســة ال ّرســالة-ط-02:
-1982ج-07:ص.337:

 47معرفــة القـ ّراءة الكبــار عــى الطبقــات واألعصــار -شــمس الديــن
الذهبــي -ص.337:
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 52ال ّنجوم الطوالع -املارعتي -ص.12:
 54غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء -ابــن الجزري-لبنان-بريوت-دار
الكتــب العلميــة-ط-02:دت-ج-02:ص.131:

 55ال ّنجوم الطّوالع-املارعتي -ص.12 :

 56غاية النهاية يف طبقات القراء -ابن الجزري-ج -02:ص.333:

 57املصــدر نفســه-ص .334:وينظــر :تحــر التّيســر يف قــراءات
ي بــن يوســف الجزري-لبنــان-
األمئــة العــرة -مح ّمــد بــن ع ـ ّ

بــروت -دار الكتــب العلميــة-ط1983-01:م-ص.14 :

 58معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات و األعصــار -شــمس الديــن
إبراهيــم -ج -01:ص.128:

 59ينظــر تاريــخ قــراءة” نافــع املــدين” -علــم القــراءات – قســم
الدّراســات – الجزائــر -مجلــة إذاعــة القــرآن الكريــم الدوليــة-
العــدد -04ســبتمرب  /أكتوبــر 2007م مــن ص 46 :إىل ص.49 :

 60سورة :يس -اآلية10 :

 61سورة :التّوبة -اآلية.109 :

توص ةيناسل ةبراقم –نولاقو شرو يتياورب– ةينآرقلا ةءارقلا يف عفان مامإلا جهنم

�أثر جائزة وزارة التعليم للتميز يف تطوير الأداء الإداري
لدى مديري ومديرات املدار�س ب�شرق مدينة الريا�ض
د .وفاء محمد عون  /بيان إبراهيم العريفي  /سلطانة تريك بن محياء

اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك سعود ،عامدة الدراسات العليا ،كلية الرتبية – قسم اإلدارة الرتبوية

امللخص
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى مــدى تأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري
ومديــرات املــدارس ،وكذلــك التعــرف عــى درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم
العــام بــرق مدينــة الريــاض ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــات املنهــج الوصفــي املســحي .كــا
اســتخدمت االســتبانة كأداة لجمــع بيانــات الدراســة مــن مجتمعهــا املتمثــل يف مديــري ومديــرات مــدارس التعليــم
العــام بــرق مدينــة الريــاض والبالــغ عددهــم ( )154مديــر ومديــرة.،
وقــد أســفرت الدراســة عــن مجموعــة مــن النتائــج ،أبرزهــا :أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز أثــرت بدرجــة عاليــة يف تطويــر
األداء اإلداري ملديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام بــرق مدينــة الريــاض ،وذلــك مــن خــال :إكســاب املديريــن
مهــارات التخطيــط الفعــال لــإدارة املدرســية ،وكذلــك تنميــة مهــارات مديــري املــدارس يف تحديــد االحتياجــات
التدريبيــة للعاملــن ،كــا بينــت نتائــج الدراســة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام
مبدينــة الريــاض بدرجــة عاليــة ،وذلــك يتمثــل يف :إعــداد خطــة إســراتيجية للمدرســة يف ضــوء الخطــة اإلســراتيجية
للــوزارة ،وكذلــك الحــرص عــى تنميــة االلتــزام بــآداب وأخالقيــات مهنيــة التعليــم وفــق امليثــاق لــدى املعلمــن ،كــا
بينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فأقــل بــن متوســطات اســتجابات
أفــراد عينــة الدراســة نحــو درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام بــرق مدينــة
الريــاض باختــاف متغــر ســنوات الخــرة ،وذلــك لصالــح أفــراد عينــة الدراســة ،ممــن خربتهــم تــراوح مــا بــن ( 10إىل
أقل من  15ســنة) ،كام كشــفت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى ( )0.01بني متوســطات
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو درجــة تأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري مــدارس
التعليــم العــام بــرق مدينــة الريــاض باختــاف متغــر الــدورات التدريبيــة ،وذلــك لصالــح أفــراد عينــة الدراســة ممــن
حصلــوا عــى دورات تدريبيــة يف الحاســب اآليل.

املقدمة

يعــد الســعي لتميــز األداء مــن أكــر املوضوعــات أهميــة
وحداثــة يف مجــال اإلدارة ،حيــث أصبحــت معايــر
التميــز يف مقدمــة األهــداف التــي تســعى املنظــات
إىل تحقيقهــا لدعــم املزيــد مــن التميــز والتفــرد يف

أداءهــا املؤســي ،وهــذا بــدوره يتطلــب مــن القيادات
اإلداريــة والوحــدات التنظيميــة بــذل الجهــود املكثفــة
لتحقيق النجاح وإحراز التقدم والتفوق باالعتامد عىل
الرسعــة واملرونــة واالبتــكار ،وخاصــة يف ظــل التحديــات
العامليــة الجديــدة.
جملة كرياال
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وألهميــة متيــز األداء وقياســه انصبــت جهــود علــاء
اإلدارة الجــادة واملتجــددة عــى تحديــد معايــر متيــز
األداء مــن أجــل الوصــول إىل منــوذج أمثــل لقيــاس أداء
املنظامت التي تسهم يف تحقيق األداء املتميز ،وقد
زاد مفهوم التميز أهمية مع ظهور جوائز عاملية لتكريم
املنظــات التــي تحقــق معايــر األداء املتميــز.
وأشارت العديد من الدراسات إىل أهمية الحوافز
بشــكل عــام يف تطويــر األداء اإلداري للعاملــن ومــن
بــن هــذه الدراســات (الجســايس2011،م) و،)2003
 )Steven et alووفقــا لنتائــج تلــك الدراســات فــإن
تأثري هذه الحوافز يختلف من مؤسسة إىل أخرى ومن
فــرد إىل آخــر باختــاف الكثــر مــن العوامــل والتغــرات
مثــل :الخصائــص الوظيفيــة ،وبيئــة العمــل ،واملنــاخ
التنظيمــي وغريهــا.
ويف إطار اهتامم وزارة التعليم بالتطوير والتحسني
املســتمر لعمليــة التعليــم ،فقــد ا ســتحدثت جا ئــزة
للتميز بإرشاف مبارش من وزارة التعليم ،وهناك معايري
خاصــة بــاإلدارة املدرســية يف متيــز األداء اإلداري،
وتحقيق الجودة واإلتقان ،ومتت إتاحة التقديم للجائزة
لكافــة مــدارس اململكــة العربيــة الســعودية يف الداخــل
والخــارج ،الحكوميــة واألهليــة ،دون متيــز ،وهــو مبــا
يعــزز ثقافــة احــرام األخــر ،واحــرام الثقافــات والتنــوع
اإلنســاين ،وهــو مــا دعــت إليــه مواثيــق األمــم املتحــدة
التــي وقعــت عليهــا اململكــة العربيــة الســعودية ,ومــا
يســهم يف تحقيــق عامليــة الجائــزة.
تســعى معايــر جائــزة التميــز اإلداري إىل انتقــاء
املدرســة األكــر متيــزا ً عــى مســتوى مكتــب التعليــم،
ثــم عــى مســتوى إدارة التعليــم وانتهــاء عــى املســتوى
الوطنــي ليتــم تكر يــم اإلدارة املدرســية األكــر متيــز
يف األداء اإلداري ،عــى مســتوى اململكــة العربيــة
الســعودية ،لــذا كا نــت املعا يــر تتوجــه إىل تقد يــر
املدرســة األكــر متيــزا ً يف األداء ،وليــس تقديــر األداء
العــادي( .جائــزة التعليــم للتميــز اإلداري2014،م).
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نظــرا ألهميــة دور اإلدارة املدرســية يف تحقيــق أهــداف
العملية الرتبوية والتعليمية يف التعليم العام ،سعت
وزارة التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية إىل تحســن
وتطوير األداء ،يف ضوء اتجاهات إدارية حديثة كتطبيق
الجــودة الشــاملة يف مدارســها ،وتحفيــز القيــادات
الرتبويــة مــن مــدراء املــدارس مــن خــال اســتحداث
جائــزة التعليــم للتميــز التــي متنــح ألفضــل القيــادات
الرتبويــة بامليــدان ،ومــن خــال اطــاع الباحثــات عــى
نتائــج بعــض الدراســات العلميــة التــي تناولــت أداء
مــدراء املــدارس الثانويــة ،كدراســة الزهــراين(2006م)،
ودراسة آل مسلط(2008م) ،وجدنا هناك جوانب من
القصــور والضعــف يف العمليــات والوظائــف اإلداريــة
والفنيــة للمــدراء ،مــا يتطلــب العمــل عــى تحفيــز تلك
القيادات للوصول إىل درجة التميز وتطوير األداء ،ومبا
أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز تعــد واحــدة مــن الحوافــز
التــي تقدمهــا الــوزارة بهــدف االرتقــاء مبســتوى األداء
ملنســويب هــذا القطــاع ووفقــا لرشائــح متعــددة عــى
مســتوى املعلــات واإلدارات املدرســية واملــدارس
أنفســها ،فمــن املهــم التعــرف إىل فاعليــة هــذه الجائــزة
كحا فــز معنــوي ومــادي يف تطو يــر األداء اإلداري
للمســتفيدين.
وتــم اختيــار هــذه الدراســة للكشــف عــن أثــر جائــزة
وزارة التعليــم للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري
ومديــرات املــدارس بــرق مدينــة الريــاض ،كإحــدى
الرشا ئــح املســتفيدة مــن هــذه الجا ئــزة ،وكذ لــك
التعــرف عــى العوامــل التــي تؤثــر عــى درجــة تحقــق
معايــر الجائــزة ودرجــة تأثريهــا يف تطويــر أدائهــم اإلداري
باختــاف عــدد مــن املتغــرات املتعلقــة بخصائصهــم
الوظيفيــة والشــخصية وعوامــل تتعلــق باملدرســة التــي
يعملــون بهــا.
وتتحــدد مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيــس
التــايل:

ا ةنيدم قرشب سرادملا تاريدمو يريدم ىدل يرادإلا ءادألا ريوطت يف زيمتلل ميلعتلا ةرازو ةزئاج رثأ

مــا هــو تأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف تطويــر
األداء اإلداري ملديــري ومديــرات املــدارس يف رشق
مدينــة الريــاض؟

أسئلة الدارسة

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال الرئيــس فقــد تــم طــرح
األســئلة التاليــة:
 1ما مدى تأثري جائزة وزارة التعليم للتميز يف تطوير
األداء اإلداري ملديــري ومديــرات املــدارس بــرق
مدينــة الريــاض مــن وجهــة نظرهــم؟
 2مــا درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز
اإلداري يف مــدارس التعليــم العــام بــرق مدينــة
الريــاضمــنوجهــةنظــرمديــريومديــراتاملــدارس؟
 3هــل تو جــد فــروق ذات دال لــة إحصائيــة عنــد
مســتوى الدال لــة بــن متو ســطات ا ســتجابات
مديــري ومديــرات املــدارس بــرق مدينــة الريــاض
لدرجــات تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز
يف مدارســهم مــن وجهــة نظرهــم تعــزى ملتغــرات
الجنــس ،الخــرة ،الــدورات التدريبيــة؟
 4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الدال لــة بــن متو ســطات ا ســتجابات مد يــري
ومديرات املدارس برشق مدينة الرياض لدرجات
تقديرهــم لتأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف
مدارســهم مــن وجهــة نظرهــم تعــزى ملتغــرات
الجنــس ،الخــرة ،الــدورات التدريبيــة؟

أهداف الدراسة

ميكــن إجــال األهــداف الرئيســة التــي تســعى الدراســة
إىل تحقيقهــا مبــا يــي:
 1الكشــف عــن مــدى تأ ثــر جا ئــزة وزارة التعليــم
للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري ومديــرات
املــدارس بــرق مدينــة الريــاض مــن وجهــة نظرهــم.
 2التعــرف عــى درجــة تحقــق معا يــر جا ئــزة وزارة

التعليــم للتميــز اإلداري يف مــدارس التعليــم العــام
يف رشق مدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر مديــري
ومديــرات املــدارس.
 3الكشــف عــن فــروق ذات دال لــة إحصائيــة بــن
متوسطات استجابات مديري ومديرات املدارس
برشق مدينة الرياض لدرجات تحقق معايري جائزة
وزارة التعليــم للتميــز يف مدارســهم مــن وجهــة
نظرهم تعزى ملتغريات الجنس ،الخربة ،الدورات
التدريبيــة.
 4الكشــف عــن فــروق ذات دال لــة إحصائيــة بــن
متوسطات استجابات مديري ومديرات املدارس
رشق مدينة الرياض لدرجات تقديرهم لتأثري جائزة
وزارة التعليم للتميز يف مدارسهم تعزى ملتغريات
الجنــس ،الخــرة ،الــدورات التدريبيــة.

أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة الدراســة يف أهميــة موضوعهــا الــذي
تتناولــه ،وهــو الوصــول إىل التميــز وتطويــر األداء الــذي
أصبــح غايــة املؤسســات الرتبويــة مــن خــال مــا يــي:
أن املنظــات تعمــل يف بيئــة أصبــح التطو يــر
والتجد يــد واالبتــكار ســمتها األسا ســية ،واالســتجابة
لهــذا التطــور والتغــر رضورة ملحــة.
تركــز الدراســة عــى إســهامات جائــزة وزارة التعليــم
للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري ومديــرات
املدارس يف مدينة الرياض ،حيث أن الهدف األساس
ألي جائزة هو تكوين حافز لتطوير أداء العنرص البرشي
يف املنظمــة وا لــذي يعــد ا ملــورد األهــم يف مــوارد
املنظمة وسبيل نجاحها وتفوقها .وبالتايل املساهمة
يف املعرفــة الرتاكميــة مبجــال املــوارد البرشيــة وتحفيــز
األداء للوصــول إىل اإلتقــان والتميــز.
تبحــث هــذه الدراســة عــن مــدى نجــاح الجائــزة يف
التأثــر عــى القيــادات الرتبويــة بامليــدان الرتبــوي مــا
يدفعهــم نحــو تحســن أدائهــم.
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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حدود الدراسة

متثلــت خــدود الدراســة يف تحقــق معايــر جائــزة وزارة
التعليــم للتميــز مبــدارس التعليــم العــام والتعــرف إىل
درجة إسهامها يف تطوير األداء ،وتغطي هذه الدراسة
مــدارس التعليــم العــام ،التابعــة لــإدارة العامــة للرتبيــة
والتعليم يف رشق مدينة الرياض ببنات بجميع مراحلها
(ابتــدايئ ،متوســط ،ثانــوي) ،وتــم تطبيــق الدراســة
يف الفصــل ا لــدرايس الثــاين مــن العــام ا لــدرايس
1435هـ1436/هــ.

مصطلحات الدراسة

الجائزة :هي منحة مادية أو عينية أو االثنان معا ،متنح
مقابــل عمــل يقــوم فــرد أو مجموعــة يف تطبيــق معايــر
الجائــز (وزارة الرتبيــة والتعليــم2014,م).
وتعريــف جائــزة وزارة التعليــم للتميز إجرائيـاً :بأنها
منحــة تقديريــة ســنوية تقدمهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم
باململكــة العربيــة الســعودية تســتهدف التكريــم الالئــق
لــكل مــن املعلــم املتميــز والقائــد الرتبــوي املتميــز مــن
الجنســن وكذلــك املــدارس املتميــزة ،وذلــك تثمينــا
لجهودهــم وتقديــرا ألدائهــم اإلبداعــي ودفعــا لهــم نحــو
التميــز الدا ئــم ليصبحــوا منــاذج مجتمعيــة يحتــذى
بهــا يف عــر التميــز ومجتمــع املعرفــة( .وزارة الرتبيــة
والتعليــم2014,م).
األداء :األداء هو الرتجمة اللغوية للكلمة اإلنجليزية
 ،Performanceاألداء :هــو عبــارة عــن النجــاح .أي
عبــارة دالــة للتمثيــل الــخ ،فتتغــر هــذه الدالــة بتغــر
املنظــات أو العاملــن فيهــا .وهــو قــدرة املؤسســة
عــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال اســتخدام ملــوارد
املتا حــة بطريقــة كافيــة وفعا لــة( .حيــدرة2002,م،
ص.)8
وعــرف بحــر ،وســويرح (2010م ،ص )10األداء

اإلداري بأنــه “ذلــك النشــاط الــذي يقــوم بــه العاملــون
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مــن خــال أداء واجبــات ومهــام ومســؤوليات ،والتــي
يجــب عليهــم القيــام بهــا كل يف موقعــه اإلداري
الوظيفي ،واألداء األمثل هو القيام بالواجبات واملهام
واملســؤوليات عــى أكمــل وجــه”.
أمــا الوذينــاين (1999م ،ص )12فقــد عــرف األداء

اإلداري بأنه “تنفيذ املوظف ألعامله ومسؤولياته التي
تكلفــه بهــا املؤسســة أو الجهــة التــي ترتبــط وظيفتــه بهــا،
ويعنــي النتائــج التــي يحققهــا املوظــف يف املؤسســة”.
ويعــرف إجرائيــا :بأنــه األداء الــذي يســاعد اإلدارة
املدرســية عــى تحقيــق أهــداف املدرســة التعليميــة
والرتبويــة.
يعــرف التميــز :بأنــه تحقيــق ميــزة تنافســية مبعنــى
أن تكــون األفضــل مــن املنافســن يف واحــد أو أكــر
مــن معايــر األداء االســراتيجي (التكلفــة ،الجــودة،
االعتامديــة ،املرونــة ،االبتــكار) (أبــو الحــق2011 ،م،
ص.)340
ويعــرف التميــز إجرائيــا بأنــه :األداء الــذي يســاعد
مديــرة املدرســة لتحقيــق األهــداف الرتبويــة املنشــودة،
والوصــول إىل مســتوى املخرجــات املطلوبــة ،وتفوقهــا
عــن غريهــا مــن املؤسســات التعليميــة.

الفصل الثاين
أوال :اإلطار النظري

يعــد اإلطــار النظــري أحــد الركائــز املهمــة يف البحــث
العلمــي ،حيــث يســاعد عــى الوقــوف عــى الخلفيــة
النظريــة للموضــوع الــذي يتناولــه بالدراســة ،والتعــرف
عــى املفاهيــم النظر يــة املرتبطــة بهــا ،كــا يو فــر
املعلومات التي ميكن منها الوصول إىل االستنتاجات
والحلــول املناســبة ملشــكلة الدراســة ،وقــد اعتمــدت
الباحثــات يف إعــداد اإلطــار النظــري للدراســة عــى
األدبيــات املرتبطــة مبجــال الدراســة ،وقــد تكــون اإلطــار
النظري من ثالثة مباحث رئيسية تغطي أبعاد الدراسة

ا ةنيدم قرشب سرادملا تاريدمو يريدم ىدل يرادإلا ءادألا ريوطت يف زيمتلل ميلعتلا ةرازو ةزئاج رثأ

وهي :املبحث األول :األداء اإلداري ،املبحث الثاين:
التميــز اإلداري ،املبحــث الثالــث :جائــزة وزارة التعليــم
للتميــز اإلداري.

املبحث األول :األداء اإلداري:

ذكر الشنطي (2006م) إن موضوع األداء اإلداري
أو األداء الوظيفــي مبجــال اإلدارة بشــكل عــام مــن
املوضوعــات البالغــة األهميــة وقــد نالــت مــن االهتــام
الــكايف يف أدبيــات املوضــوع إذ أجريــت عليــة العديــد
مــن البحــوث والدراســات والعقبــات التــي تقــف عائقــا
إمــام عمليــة التحســن والتطويــر بالعمــل اإلداري ورفــع
مســتوى األداء اإلداري والوظيفــي لألفــراد مــن خــال
قياســه لتحقيــق أهــداف املنظــات بكفــاءة وفاعليــة
يف هــذا الصــدد نجــد إن موضــوع األداء اثــأر اهتــام
الباحثــن واملامرســن يف حقــل اإلدارة إذ أجريــت
الكثــر مــن البحــوث والدراســات حولــه واهتــم بعضهــا
يف تحديــد مفهــوم األداء ومكوناتــه ومــا يصاحــب هــذا
املفهــوم مــن خلــط مبفاهيــم أخــرى مثــل اإلنتاجيــة
وغريهــا مــن املفاهيــم املرادفــة ويف هــذا املبحــث
يعــرض الباحــث مفهــوم األداء اإلداري بشــكل عــام
وتحســن أداء مديــري املــدارس عــى وجــه الخصــوص.

مفهوم األداء اإلداري:

يعــد مفهــوم األداء اإلداري مــن املفاهيــم التــي
ترتبــط بــكل مــن ســلوك الفــرد واملنظمــة حيــث يحتــل
مكانــة خاصــة داخــل أي منظمــة باعتبــاره الناتــج النهــايئ
ملحصلة جميع األنشطة بها وذلك عىل مستوى الفرد
واملنظمــة والدولــة (عقيــل2006م ،ص.)51
وقــد تعــددت تعريفــات الباحثــن لــأداء فــاألداء
اإلداري يشري إىل محصلة السلوك اإلنساين يف ضوء
اإلجــراءات والتقنيــات التــي توجــه العمــل نحــو تحقيــق
األهــداف املرغوبــة (الربيــق2004م ،ص.)5
كام عرف صليحة(2010م ،ص )18األداء اإلداري
الوظيفــي بأنــه حصيلــة الجهــد الــذي يبذلــه املوظــف

داخــل املنظمــة مــن أجــل تحقيــق هــدف معــن.
يف حــن عــرف الباحثــان بحــر ،وأ بــو ســويرح
(2010م ،ص )10األداء اإلداري الوظيفــي بأنــه ذلــك
النشــاط ا لــذي يقــوم بــه العاملــون مــن خــال أداء
واجبــات ومهــام ومســؤوليات ،يتعــن عليهــم القيــام
بهــا كل يف موقعــه اإلداري الوظيفــي واألداء األمثــل هــو
القيــام بالواجبــات واملهــام واملســؤوليات عــى أكمــل
وجه ،أما الوذيناين(1999م ،ص )12فقد عرف األداء
اإلداري فقال :يشري األداء اإلداري الوظيفي إىل تنفيذ
املوظــف ألعملــه ومســؤولياته التــي تكلفــه بهــا املنظمــة
أو الجهــة التــي ترتبــط وظيفتــه بهــا ،ويعنــي النتا ئــج
التــي يحققهــا املوظــف يف املنظمــة ،وعــرف نــارص
(2010م ،ص )7األداء اإلداري الوظيفي بأنه يعني قيام
العاملني بتنفيذ املهام والواجبات املنوطة بهم ،وفقا
للمسؤوليات التي تحددها لهم املنظمة التي يعملون
بهــا لتحقيــق الوظائــف التــي يشــغلونها.
وتطلــق كلمــة األداء عــى عــدة معــان وعبــارات
فهــي تعــر عــن التــزام املوظــف مبتطلبــات وظيفتــه
التــي أســندت إليهــا مهامهــا مــن االلتــزام مواعيــد الــدوام
الرســمي يف الحضــور واالنــراف وااللتــزام بواجبــات
ومهــام الوظيفــة وااللتــزام بــاآلداب واألخــاق الحميــدة
دا خــل املنظمــة التــي يعمــل فيهــا وتحملــه لألعبــاء
واملســئوليات املســندة عــى عاتقــه.
ويحتل األداء اإلداري الوظيفي مكانة خاصة داخل
أي منظمة كونه الداعم الرئيس لبقاء املنظمة أياً كنت
باعتبــاره الناتــج النهــايئ ملحصلــة جميــع األنشــطة بهــا
وذلــك عــى مســتوى الفــرد واملنظمــة والدولــة ذلــك أن
املنظمــة تكــون أكــر اســتقرارا وأطــول بقــاء ،حــن يتصف
أداء العاملــن بالكفــاءة والفاعليــة ،ومــن ثــم ميكــن
القــول بشــكل عــام بــأن اهتــام إدارة املنظمــة وقيادتهــا
مبســتوى األداء عــادة مــا يفــوق اهتــام العاملــن بهــا،
وعىل ذلك ميكن أن نستنتج أن األداء عىل أي مستوى
تنظيمــي دا خــل املنظمــة ويف أي جــزء منهــا ميكــن
جملة كرياال
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اعتبــاره رافــدا ً حقيقي ـاً مــن روافــد بقاءهــا واســتمراري املبحث الثاين :جوائز التميز بالرتبية والتعليم:

(نــارص2010،م ،ص.)52
وأضــاف الغبيــوي (2003م ،ص .)59انــه يعتــر
األداء عامــا مهــا مــن عوامــل رفــع وزيــادة اإلنتاجيــة
باملنظمــة ولذلــك تركــز الكثــر مــن املنظــات الحديثــة
جهودهــا يف ســبيل االرتقــاء املســتمر مبســتوى أدائهــا
وأداء العاملــن فيهــا ،وتخصــص كثــرا ً مــن ميزانياتهــا
إليجــاد الســبل الكفيلــة برفــع األداء لتحقيــق مســتويات
إنتاجيــة عاليــة وال يقتــر هــذا األمــر عــى املنظــات
الحكوميــة وحدهــا بــل يتعــداه إىل جميــع املنظــات
واإلعــال األخــرى فغا يــة كل منظمــة هــو تحقيــق
مســتويات أداء عاليــة تز يــد مــن إنتاجيتهــا وبالتــايل
تحقيــق املنظــات ألهدافهــا.

عنارص األداء اإلداري الوظيفي وتشمل:

أنشــطة العمــل والجوانــب الثابتــة واملتغــرة فيهــا،
وهــذه األنشــطة تتمثــل يف األنشــطة التــي تتغــر بتغــر
أو تفــاوت األفــراد الذ يــن يــؤدون العمــل ,والعالقــة
بــن أنشــطة ومهــام العمــل والتصميــم املنا ســب,
واملواصفــات املطلوبــة يف الفــرد الــذي يــؤدي العمــل.
(العجلــة2009 ،م ،ص.)65
محــددات األداء اإلداري الوظيفــي وتشــمل:
الدافعيــة أو الرغبــة ,ومنــاخ العمــل أو بيئتــه ,والقــدرة.
(صليحــة ،2010,ص.)68

معايري األداء اإلداري الوظيفي:
-1
-2
-3
-4

الجــودة :وترتبــط بجميــع نشــاطات املنظمــة ،ألنهــا
تعــر عــن املســتوى أداء العمــل.
الكمية :حجم العمل املنجز.
الوقــت :مراعــاة االتفــاق عــى الوقــت املناســب ال
نجــازه اإلعــال.
اإلجــراءات :وتعنــي بيــان الخطــوات الرضور يــة
ا لوا جــب إتبا عهــا لتنفيــذ مهــا م ا لوظيفــة .
( صليحــة  ،2010 ,ص . )63
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بــرزت فكــرة جوائــز وميداليــات الجــودة بوصفهــا أداة
لتعزيز الوعي بالجودة دوليا ومحليا ،وغدت فيام بعد
تقييــا لجهــود إدارة الرشكــة يف إدارة أنشــطة الجــودة
فيهــا ،لــذا انتــر التقليــد الوطنــي لجوائــز الجــودة يف
عــدد مــن الــدول ،لــكل املــؤرشات التاريخيــة تؤكــد
تصــدر اليابــان مــن خــال جائــزة  ،Demingالتــي تــم
تأسيســها تكرميــا لجهــود الرجــل يف توعيــة اليابانيــن
حــول أنشــطة الجــودة ،وخصوصــا دور األســاليب
اإلحصائيــة يف الوصــول إىل معايــر مســتهدفة للكلفــة
والجــودة واإلنتاجيــة.
متنــح جوائــز وميداليــات الجــودة مــن خــال تقييــم
درجة مطابقة ،والتزام أنشطة الرشكة وعملياتها مبعايري
وبنــود ومجــاالت محــددة ،تتبايــن مــن حيــث مضامينهــا
أو مراتبها من جائزة إىل أخرى وخالل فرتات دورية يف
إطــار قطاعــات أو مجــاالت محــددة مســبقا يف أمنــوذج
التقديم أو الرتشــيح.
وقــد أعــدت اللجنــة العلميــة عــام 2011م دليــا
لجائزة وزارة الرتبية والتعليم للتميز يف طبعتها الثانية،
وفيام ييل عرض للمفاهيم األساسية وأهداف ومعايري
الجائــزة عــى النحــو التــايل:

أهداف الجائزة:

تهدف جائزة الرتبية والتعليم للتميز إىل تشجيع وإبراز
املامرســات الرتبويــة املتميــزة يف كافــة قطاعــات وزارة
الرتبيــة والتعليــم عــى مســتوى امليــدان ،كــا تســعى
إىل تحقيــق األهــداف الفرعيــة التاليــة:
 -1تشــجيع التميــز والتعليــم العــام ،وتقديــر املعلــم،
واملرشــد الطــايب ،واإلدارة املدرســية املتميــزة.
 -2نــر ثقافــة التميــز ،واإلبــداع ،والجــودة ،وااللتــزام،
واإلتقــان.
 -3إ بــراز دور اإلدارة واملدرســة املتميــزة وأهميتهــا
ومكامنهــا يف املجتمــع.

ا ةنيدم قرشب سرادملا تاريدمو يريدم ىدل يرادإلا ءادألا ريوطت يف زيمتلل ميلعتلا ةرازو ةزئاج رثأ

 -4إذكاء روح التنافــس الرشيــف بــن الرتبويــن وبــن
الرتبويــات لتقديــم أفضــل مــا لديهــم مــن مامرســات.
 -5تطويــر املامرســات الرتبويــة واإلداريــة ،واالرتقــاء
مبســتوى األداء.
ويالحــظ أن الهــدف الخا مــس للجا ئــزة يتعلــق
مبوضوع الدراسة الحالية بصورة رصيحة ،والتي تهدف
الدراســة الحاليــة إىل قيــاس إثــر تحققــه مــن خــال نتائــج
الدراســة امليدانيــة .باإلضافــة إىل األهــداف األخــرى
التــي نالــت اإلدارة املدرســية فيهــا نصيبــا مــن تحقيــق
غاية الجائزة وهو تطوير أداء مديري املدارس وتحسينه.
املفاهيــم الرئيســية الــواردة يف دليــل الجائــزة :تــم
تحديــد مجموعــة مــن املفاهيــم الرئيســية هــي:
 -1املجــاالت :هــي املوضوعــات األسا ســية التــي
تتضمنهــا منظومــة اإلدارة واملدرســة املتميــزة.
 -2املعايــر :هــي عبــارات وصفيــة ،تحــدد بوضــوح مــا
يجــب إن تكــون عليــة اإلدارة واملدرســة املتميــزة
ومعرفتها من قبل العاملني فيها ،وتطبيقها داخل
املدرســة.
 -3املــؤرشات :هــي عبــارات تصــف األداء والســلوك
ا لــذي يتوقــع مــن العاملــن يف املدرســة إن
يــؤدوه للوفــاء مبتطلبــات تحقيــق املعيــار وتحقيــق
متطلبــات املدرســة املتميــزة.
 -4املدرســة املتميــزة :هــي املؤسســة التعليميــة
الرتبويــة التــي تعنــي ببنــاء املتعلمــن بنــاء متميــزا
بهــدف ترجمــة أهــداف التعليــم إىل ســلوكيات
وقيــم ايجابيــة ،وإعــداد املتعلمــن فيهــا لحيــاة
عمليــة ناجحــة ،مــع الرتكيــز عــى املهــارات الحياتية
التــي تحقــق هــذه األهــداف عــر وســائط وتقنيــات
متطــورة.
 -5الرتشــيح :يحــق التقــدم للجائــزة لجميــع املــدارس
داخــل اململكــة ســواء كانــت الحكوميــة ،واألهليــة،
وتحفيظ القران ،وكذلك املدارس الســعودية يف
الخــارج.

 -6ملــف التقديــم :يتــم التقديــم الكرتونيــا عــى موقــع
الجائزة ،ومن ثم تحميل ملف الرتشــيح واســتكامل
باقــي البيانــات ،وإرســاله رســميا مــن املدرســة إىل
مكتــب الرتبيــة والتعليــم.

مراحل التقييم للمدرسة املرشحة:

يحق لكل مدير مدرسة يرى يف مدرسته التميز ترشيح
مدرسته والتقدم بطلب إىل مكتب الرتبية والتعليم.
 -1مرا حــل التقييــم عــى مســتوى مكتــب الرتبيــة
وا لتعليــم :
يقــوم مديــر مكتــب الرتبيــة والتعليــم (بنني/بنــات)
مــن خــال لجنــة مبراجعــة طلبــات املــدارس املرشــحة
والتأكــد مــن انطبــاق الــروط عليهــا ،ويتــم تقييمهــا يف
ضوء املعايري الفنية املحددة ،والرفع مبدرسة مرشحة
عــن مكتــب الرتبيــة والتعليــم عــى إن تكــون حصلــت
عــى  %70فأكــر مــن درجــات بطاقــة التقييــم.

مرحلة التقييم عىل مستوى إدارة الرتبية والتعليم:

يقــوم مديــر اإلدارة مــن خــال لجنــة مبراجعــة طلبــات
املدارس املرشحة والتأكد من انطباق الرشوط عليها،
ويتم تقييمها يف ضوء املعايري الفنية املحددة والرفع
مبدرســة واحــدة مرشــحة عــن اإلدارة للــوزارة للتنافــس
عىل املستوى الوطني يف كل فئة من فئات الجائزة إذا
حصلــت عــى  %80فأكــر مــن درجــات بطاقــة التقييــم.
وبالنســبة للمدارس الســعودية بالخارج تقوم إدارة
املــدارس الســعودية بالخــارج بــوزارة الرتبيــة والتعليــم
بعمليــة التقييــم ونختــار مدرســة مــن كل دولــة يتنافســون
فيــا بينهــم ليتــم الرفــع مبدرســة واحــدة للمنافســة عــى
املســتوى الوطنــي وذلــك وفقــا لنفــس آليــات الرتشــيح
والتقييــم املطبقــة عــى إدارة الرتبيــة والتعليــم.

مرحلة التقييم النهايئ عىل املستوى الوطني:

تقــوم أمانــة الجائــزة “اللجنــة العلميــة” مبراجعــة ملفــات
ا ملــدارس املرشــحة مــن إدارات الرتبيــة والتعليــم
باململكــة ،وكذلــك املدرســة املرشــحة عــن املــدارس
جملة كرياال
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الســعودية بالخــارج ،والتأ كــد مــن انطبــاق ا لــروط
وحصــول كل مدرســة عــى  %80فأكــر مــن درجــات
بطاقة التقييم يف املرحلة السابقة واالطالع عىل كافة
شواهد التميز األخرى ،ويتم التقييم يف ضوء املعايري
الفنيــة املحــددة.

ثانياُ :الدراسات السابقة:

فيــا يــي عــرض ألهــم مــا توافــر لــدى الباحثــات مــن
دراسات سابقة تناولت موضوع هذه الدراسة ،بعضها
وثيقــة الصلــة بالدراســة وبعضها األخــر يرتبــط جزئيـاً بهــا،
وســيتم الرتكيــز خــال العــرض عــى أهداف الدراســات
الرئيســة ،واملنهجيــة التــي اســتخدمتها ،وأهــم النتائــج
التي توصلت إليها ،ونوع األداة والعينة التي تم تطبيق
الدراسة عليها ،وذلك وفق ترتيب زمني بوقت إجرائها
من األقدم فاألحدث حتى تربز التطورات التي شهدها
جــال البحــث يف بيئــات عربيــة أو أجنبيــة ،كــا تــم ربــط
تلــك الدراســات بجانــب أو أكــر مــن جوانــب النتائــج
التــي توصلــت أليهــا الدراســة الحاليــة.

الدراسة العربية:

دراســة الزائــدي (2014م) بعنــوان “مــدى إســهام جائــزة
وزارة الرتبية والتعليم للتميز يف تحسني األداء اإلداري
ملديــري املــدارس يف محافظــة الطائــف” هدفــت
الدراســة إىل التعــرف عــى درجــة تحقــق معايــر جائــزة
وزارة الرتبيــة والتعليــم للتميــز يف مجاالت(التميــز
القيــادي ،الثقا فــة املؤسســية ،الجــودة ،التنميــة
املهنيــة) ،وا ســتخدم البا حــث املنهــج الوصفــي
املسحي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة التي طبقت
عــى جميــع مديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام
الحكومية واألهلية يف محافظة الطائف وعددهم 368
مديــر ،وتوصلــت الدراســة إىل أن درجــة تحقيــق معايــر
جائزة وزارة الرتبية والتعليم للتميز يف مدارس التعليم
العــام كانــت كبــرة جــدا ً ،وقــد أوصــت الدراســة بــرورة
العمــل عــى اعتــاد معايــر جائــزة وزارة الرتبيــة والتعليم
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للتميز للمفاضلة بني مدارس التعليم العام والرتشــيح
لالعتامد األكادميي املدريس كونها متحققة بغالبيتها
يف مــدارس التعليــم العــام.
دراســة اللحيــاين (1434ه) بعنــوان “متطلبــات
معلــات الثانو يــة املطــورة مبدينــة مكــة املكرمــة
لتفعيــل معايــر جائــزة الرتبيــة والتعليــم للتميــز” هدفــت
الدراســة للتعــرف عــى متطلبــات معلــات الثانويــة
املطــورة مبدينــة مكــة املكرمــة لتفعيــل معايــر جائــزة
الرتبيــة والتعليــم للتميــز ،واســتخدمت الباحثــة املنهــج
الوصفــي املســحي ،وكانــت أداة الدراســة اســتبانة
طبقــت عــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن  20معلمــة مــن
معلــات الثانويــة املطــورة مبديــن مكــة املكرمــة ،وقــد
أوصــت الدراســة بإجــراء دراســة نقديــة ملعايــر جائــزة
الرتبيــة والتعليــم للتميــز ومــدى قربهــا وبعدهــا مــن واقــع
املســتفيدين منهــا.
دراســة القــزالن (1434هــ) بعنــوان “مــدى تحقيــق
معلمــي العلــوم باملرحلــة الثانويــة يف مدينــة الــرس
لجودة األداء التدرييس وفقاً ملعاير جائزة وزارة الرتبية
والتعليــم للتميــز” هد فــت الدرا ســة ملعرفــة مــدى
تطبيــق معلمــي العلــوم ملعا يــر مجــال (التمكــن،
التخطيــط ،وتصميــم مواقــف التدريــس ،اســراتيجيات
التدريــس) يف جائــزة وزارة الرتبيــة والتعليــم للتميــز،
واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي املســحي يف
الدراســة وكانــت كانــت أداة الدراســة بطاقــة املالحظــة
وبطا قــات مقابلــة شــخصية لقيــاس جــودة األداء
التدريــي ملعلمــي العلــوم للمرحلــة الثانويــة وفق ـاً
ملعايــر جائــزة الرتبيــة والتعليــم للتميــز ،وكان مــن نتائــج
الدراســة إن املعايــر حقــت مســتوى أداء جيــد جــدا ً،
وقــد أوصــت الدراســة بتشــجيع معلمــي العلــوم عــى
الدخــول واملشــاركة يف فئــة املعلــم املتميــز يف جائــزة
وزارة الرتبيــة والتعليــم للتميــز ملــا لهــا مــن دور كبــر يف
تحقيــق جــودة األداء املــدريس لهــم.
دراســة أبوعبــده (2011م) بعنــوان “درجــة تطبيــق
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معايــر إدارة الجــودة الشــاملة يف مــدارس محافظــة
نابلس من وجهة نظر املديرين فيها” هدفت الدراسة
التعــرف إىل درجــة تطبيــق معايــر الجــودة الشــاملة يف
املــدارس الفلســطينية يف محافظــة نابلــس مــن وجهــة
نظــر املديريــن فيهــا إضافــة لتحديــد دور متغــرات كل
مــن الجنــس واملؤهــل العلمــي والتخصــص وســنوات
الخــرة والســلطة املرشفــة عــى ذلــك ،واتبعــت املنهج
الوصفــي ،حيــث اســتخدمت االســتبانة كأداة بحثيــة
تطبــق عــى عينــة عشــوائية قوامهــا  132مديــرا ومديــرة،
وتوصلــت الدراســة إىل وجــود درجــة تطبيــق متوســطة
ملعايــر إدارة الجــودة الشــاملة يف مــدارس محافظــة
نابلــس مــن وجهــة نظــر املدير يــن فيهــا ،ويف ضــوء
نتائــج الدراســة كانــت مــن أهــم التوصيــات رضورة وضــع
نظــام وسياســات للمكافــآت ،واالعــراف بالتاميــز عــى
مســتوى املجتمــع املحــي والوطنــي بــن مؤسســات
التعليــم األســايس ،وأهميــة وضــع اللوائــح التنظيميــة
لرتقيــات املعلمــن عــى أســاس االنجــاز واإلبــداع
والخــرة والعطــاء يف املهنــة.
دراســة الجعــري (2009م) بعنــوان “دور إدارة
التميــز يف تطويــر أداء مؤسســات التعميــم العــايل يف
الضفــة الغربيــة” هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى
مــدى فاعليــة إدارة التميــز ومســاهمتها يف إحــداث
تطو يــر أداء مؤسســات التعليــم العــايل يف الضفــة
الغربية ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل،
حيــث اســتخدمت االســتبانة كأداة لهــذه الدراســة،
والتيت ــم توزيعهــا عــى جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة
املتمثــل يف اإلدارة العليــا (رؤســاء ونــواب ومســئويل
وحدات الجودة أو التخطيط والتطوير) يف مؤسسات
التعليــم العــايل يف الضفــة الغربيــة ،وكانــت النتائــج
يف الدراســة ايجابيــة نوعــا مــا فيــا يتعلــق بامتــاك
مؤسســات التعليــم العــايل يف الضفــة الغربيــة لعنــارص
إدارة التميــز ،كــا بينــت النتائــج أن مســتوى األداء
ملؤسســات التعليــم العــايل متوســط ،ويوجــد تفــاوت

بــن تلــك املؤسســات فيــا يتعلــق مبــدى امتالكهــا
ومامرســتها لعنــارص إدارة التميــز ويف نتائــج األعــال
وآليــة التقييــم الــذايت املرتبطــة بهــا.
دراسة (الرشايدة2007 ،م) بعنوان “مفهوم األداء
املؤســي املتميــز لــدى القــادة الرتبويــن يف إقليــم
جنــوب األردن وبنــاء منــوذج تقويــم” هدفــت الدراســة
إىل التعــرف عــى درجــة معرفــة القــادة الرتبويــن يف
إقليم الجنوب مبفهوم األداء املؤسيس املتميز ،ومن
ثــم تطويــر منــوذج تقويــم األداء املؤســي املتميــز يف
ضــوء اســتجابات أولئــك القــادة ويف ضــوء االتجاهــات
اإلدارية الحديثة .واستخدمت الدراسة مدخل املسح
االجتام عــي مــن املنهــج الوصفــي ،حيــث طبقــت
الدراســة االســتبانة كأداة عــى عينــة مــن( )218مــن
مديــري الرتبيــة واملديريــن الفنيــن واإلداريــن ورؤســاء
األقســام واملرشفــن الرتبويــون و( )181مــن مديــري
ومديــرات املــدارس يف إقليــم جنــوب األردن ،وقــد
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة معرفة القادة الرتبويني
يف إقليــم الجنــوب مبفهــوم األداء املؤســي املتميــز
كانت عالية ،وأن أعىل استجابة لهم فيام يتعلق بأبعاد
مفهــوم األداء املؤســي املتميــز كانــت عــى بُعــدي
إدارة املــوارد والتخطيــط االســراتيجي.

الدراسات األجنبية:

دراســة أولســون  )2009( Olsonبعنوان “إدارة الجودة
يف وظا ئــف الد عــم للتعليــم االبتــدايئ والثا نــوي
باســتخدام معايــر جائــزة مالكــومل بالدريــدج الوطنيــة
للجــودة والتميــز يف األداء” هدفــت هــذه الدراســة
إىل معرفــة كيفيــة بنــاء نظــام إدارة الجــودة واتصالهــا مــع
بعضهــا البعــض يف دعــم وظائــف القيــادة ,والبيانــات
واملعلومــات ,والتخطيــط والقــوى العاملــة ,وعمليــات
األعــال وأصحــاب املصالــح ,والنتائــج القطاعني العام
التعليــم االبتــدايئ والثا نــوي ,ووضــع منــوذج إلدارة
الجــودة مــن خــال املعايــر التــي اقرتحهــا مالكــومل
بالدريــدج للتميــز ,ومــن أبــرز النتائــج أن هنــاك عالقــة
جملة كرياال
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ذات داللــة إحصائيــة بــن معايــر القيــادة وإجــراءات
العمل وأن هناك عالقة بني البيئات التي تعزز الكفاءة
وااللتــزام بــن أعضــاء املنظمــة واســتجابة العالقــات
بــن هــؤالء األعضــاء وعمالئهــم ,وأن هنــاك عالقــة ذات
دال لــة إحصائيــة عــى وجــود صلــة مبــارشة بــن قــوة
العمــل والرتكيــز عــى العمــاء وأن تطويــر ونــر الخطــط
اإلســراتيجية لهــا تأثــر مبــارش عــى األداء التنظيمــي,
وأوصــت الدراســة إىل رضورة النظــر يف املعايــر مــع
مــرور الوقــت وأن األدوات وضعــت لتعكــس التكــرارات
املختلفــة وميكــن أن تــؤدي إىل تطويــر املعايــر التــي
تقيــس جوانــب القيــادة ,والقيــاس  ,والتحليــل ,وإدارة
املعرفــة ,والتخطيــط االســراتيجي ,وتركيــز قــوة العمــل,
وإدارة العمليــات ,والرتكيــز عــى العمــاء والنتائــج.
دراسة سورنسن وآخرين ( )2006عنوان”التميز يف
الجــودة النوعيــة واألداء يف التعليــم العــايل” هدفــت
إىل الوقوف عىل مستوى التحسني املستمر للنوعية
والجــودة يف التعليــم العــايل يف إطــار تطبيــق برنامــج
بالدريــدج يف الجامعــات واملعاهــد وتــم تطبيقــه عــى
ســت موضوعــات تعليميــة مختلفــة مــن كافــة أرجــاء
الواليــات املتحــدة يف مــا يواجههــا اليــوم مــن تحديــات
خطرية ،كتأمني القبول لألعداد املتزايدة كافة األعامر
والظــروف املاديــة ،واســتخدم التقنيــة بشــكل فعــال
يف عمليــات التعليــم والتعلــم وأظهــرت الدراســة قــدرة
متميــزة للمؤسســات التعليميــة الســت عــى مواجهــة
تلــك التحديــات خاصــة يف ظــال األوضــاع الراهنــة
التــي تشــهد تناقصــا مســتمرا يف ا ملــوارد املاليــة.
وأوضحــت الدراســة أن جامعــة وســكون سنســتاوت
كانــت أول مؤسســة يف مجــال التعليــم تحصــل عــى
جائــزة بالدريــدج الوطنيــة عــام 2001م.
درا ســة فوتــس وآخــرون Fotis، Vozan and
 )2005( Katerinaبعنــوان “املامرســات اإلدار يــة
املنظــات اليونانيــة” هد فــت هــذه الدرا ســة إىل
التحقــق نظريـاً وتجريبـاً الراهنــة ألفضــل التطبيقــات يف
206

عرش منظامت صناعية يونانية يف طريقها إىل التميز،
مــن خــال منــوذج التميــز األورويب ،حيــث منحــت هــذه
املنظامت جوائز متيز وحصلت عىل شهادات (األيزو
 )9001وأظهــرت النتائــج أن هنــاك بعــض املشــكالت
تتعلــق يف بريوقراطيــة املنظــات ،وعــدم مرونــة يف
التنظيــم وانخفاضــا يف اســتخدام مهــارات املنســوبني
ومعارفهــم ،وعــدم اســتخدام املكافــآت كأداة تســويقية
ووســيلة إىل اخــراق األســواق.
دراسة كراويل  ،)2004( Crowleyبعنوان :موامئة
التميــز الرتبــوي مــع كفــاءة املنظمــة :القيــادة اإلداريــة مــن
أجــل االرتقــاء بعمليتــي تدريــس وتعلــم عاليــة الجــودة يف
التعليم العايل” هدفت الستكشاف طرق قيادة مديري
الشؤون األكادميية لآلخرين من أجل التقدم نحو التميز
الرتبــوي وأجريــت الدراســة عــى خمــس جامعــات عامــة
وخاصــة ,وتوصلــت هــذه الدراســة إىل معرفــة األعــال
اإلداريــة املهمــة يف عمليــة إدامــة التميــز التــي ميكــن
أن توفــق بــن أهــداف املؤسســة للكفــاءة التنظيميــة،
وتتضمــن تأســيس رؤيــة املؤسســة للتميــز ,والتصاميــم
املتعلقــة بتحقيقــه ،وقيــادة إداريــة ذات رؤيــة خاصــة
بالتميــز ,ومــن نتائــج هــذه الدراســة إيجــاد طــرق ووســائل
تحدد التهديدات التي تواجه الجودة األكادميية عندما
يحصل تناقض بني األهداف املؤسسية للتميز والكفاءة
ووضــع الحلــول املناســبة لهــا.
دراســة لــروي  )2004( LeROYبعنــوان “معايــر
جائــزة بالدريــدج للتميــز يف األداء :تصــورات للتطبيــق
والتأ ثــر عــى كفــاءة املعلــم الجامعيــة” هد فــت
الدرا ســة إىل التعــرف عــى معا يــر بالدر يــدج
للتميــز يف األداء(قــادة املكتــب املركــزي ومديــري
املــدارس) ,وتأثريهــا عــى كفــاءة املعلــم الجامعيــة,
وقــد اســتخدمت الدارســة أســلوب دلفــي لدراســة
اســتخدام اســتبانة مكونــة مــن ســتة مــن الفئــات الســبع
ملعايري بالدريدج لتميز األداء ,وتوصلت الدراسة إىل
أن معايري بالدريدج للتعليم (التميز يف األداء) رضورية
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كإطــار لتحســن األداء التنظيمــي ,وكان لهــا أثــر إيجــايب
عــى فعاليــة التنفيــذ الجامعــي ,وأن معايــر بالدريــدج
للتميز فيا ألداء يوفر إطار عام ومهم يف عملية تحسني
األداء التنظيمــي وتحقيــق التميــز.

التعليق عىل الدراسات السابقة:

مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة واملتوفــرة
لــدي الباحثــات حــول مو ضــوع الدرا ســة تســتنتج
الباحثــات بــأن معظمهــا تحدثــت عــن تطبيــق معايــر كل
مــن جوائــز التميــز ومعايــر إدارة الجــودة الشــاملة ســعياً
نحــو التميــز يف مجــال التعليــم ومعظمهــا اتفقــت عــى
رضورة العمل وفق معايري جوائز التميز ومبادئ الجودة
الشاملة يف مؤسسات التعليم ملا له من أهمية كبرية
يف تطويــر وتحســن األداء اإلداري.

ومن خالل ما سبق من دراسات يتضح لنا التايل:
1 .1أن معظــم الدراســات الســابقة بــدأت إىل توضيــح
مــدى أهميــة كل مــن إدارة الجــودة الشــاملة وإدارة
التميــز ومالهــا مــن دور مهــم وكبــر وفعــال يف
تحســن وتطويــر األداء اإلداري.
2 .2أن الدراســات الســابقة نوعــت يف اســتخدامها
ملنهجية البحث ،حيث استخدمت يف معظمها
املنهــج الوصفــي املســحي وذ لــك باالعتــاد
عــى أدوات تحليــل الدرا ســات (ا ســتبانة،
مقابلة،مالحظــة ،ا لــخ (وجــزء آخــر منهــا اعتمــد
عــى املنهــج الوصفــي التحليــي.
3 .3أن الدراسات السابقة تباينت عينة الدراسة لكل
منهــا بنــا ًء عــى مجتمــع الدراســة ،حيــث اختلفــت
إحجــام الدراســة لــكل منهــا حســب الفئــة التــي
اســتهدفتها.

الفصل الثالث

منهجية الدراسة وإجراءاتها

يتنــاول هــذا الفصــل إيضاح ـاً ملنهــج الدراســة املتبــع،
وكذلــك تحد يــد مجتمــع وعينــة الدرا ســة ،ووصــف
خصائــص أفــراد عينــة الدراســة ،ثــم عرض ـاً لكيفيــة بنــاء
أداة الدراســة والتأكــد مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة
(االســتبانة) ،وأســاليب املعالجــة اإلحصائيــة التــي
اســتخدمت يف تحليــل البيانــات اإلحصائيــة.
منهــج الدراســة :تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي
(املســحي) ،والــذي يتــاءم مــع طبيعتهــا ويتوافــق مــع
أهدافهــا ،وفيــه “ يتــم اســتجواب جميــع أفــراد مجتمــع
البحــث أو عينــة كبــرة منهــم ،وذلــك بهــدف وصــف
الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها
“ (العســاف 1433 ،هــ.)179 ،

مجتمع وعينة الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري ومديــرات
املدارس الحكومية رشق مدينة الرياض ،والبالغ عدد
( )154مدير ومديرة ،بواقع ( )80مدير و ( )74مديرة،
حيــث قامــت الباحثــات بتوزيــع أداة الدراســة عــى
املديريــن واملديــرات الكرتونيـاً اســتجاب ( )110مديــر
ومديــرة ،وتــم اســتبعاد ( )7اســتبانات لعــدم اكتــال
االســتجابات ،ليكــون العــدد النهــايئ لعينــة الدراســة
( )103مديــر /مديــرة.

خصائص أفراد عينة الدراسة.

يتصــف أفــراد عينــة الدراســة بعــدد مــن الخصائــص
الشــخصية والوظيفيــة نوضحهــا فيــا يــي:
جــدول رقــم ()1توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفق ـاً
ملتغــر املؤهــل العلمــي
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بكالوريوس

دراسات عليا

اإلجاميل

التكرارات

النسبة املئوية

12

11.7

88.3

91

100.0

103

-1سنوات الخربة

جــدول رقــم ()2توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقـاً ملتغــر
ســنوات الخــرة
التكرارات

النسبة
املئوية

 5إىل أقل من  10سنوات

30

29.1

 15إىل اقل من  20سنه

12

اإلجاميل

103

أقل من خمس سنوات

 10إىل أقل من  15سنه
 20سنه فأكرث

21

20.4

37

35.9

3

11.7
2.9

100.0

-2الجنس

جــدول رقــم ( )3توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقـاً ملتغــر
الجنس
ذكر

التكرارات

النسبة املئوية

52

50.5

51

أنثى

اإلجاميل

-3الدورات التدريبية

103

49.5

100.0

جــدول رقــم ()4توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقـاً ملتغــر
الــدورات التدريبيــة
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النسبة
التكرارات
املئوية
دورات تدريبيــة يف الحاســب
اآليل

2

1.9

دورات تدريبية يف التخصص
اإلداري

98

95.1

دورات تدريبيــة يف معا يــر
جــودة التعليــم

3

2.9

103

100.0

اإلجاميل

-4عدد الدورات التدريبية

جــدول رقــم ()5توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقـاً ملتغــر
عــدد الــدورات التدريبيــة
التكرارات

النسبة املئوية

40

38.8

دورة واحدة

17

ثالث دورات

27

اإلجاميل

103

دورتني

أربع دورات فأكرث 19

أداة الدراسة

16.5
26.2
18.4

100.0

بنــاء عــى طبيعــة البيانــات ،وعــى املنهــج املتبــع يف
الدراســة ،وجــدت الباحثــات أن األداة األكــر مالمئــة
لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي “االســتبانة” ،وقــد
تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إىل األدبيات والدراسات
الســابقة ذات العالقــة مبوضــوع الدراســة.
ولقــد تكونــت االســتبانة يف صورتهــا النهائيــة مــن
ثالثــة أقســام:
القســم األول :وهو يتناول البيانات األولية الخاصة
بأفــراد عينــة الدراســة مثل:
املؤهل العلمي.
سنوات الخربة.
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الجنس.
الدورات التدريبية.
عدد الدورات التدريبية.
القســم الثــاين :وهــو يتكــون مــن ( )65فقــرة مقســمة
عــى محوريــن عــى النحــو التــايل:
املحــور األول :يتنــاول درجــة تحقــق معايــر جائــزة
التعليــم للتميــز ،وهــو يتكــون مــن ( )34فقــرة.
املحــور الثــاين :يتنــاول مــدى تأثــر جائــزة وزارة
التعليــم للتميــز يف تطو يــر األداء اإلداري ملد يــري
ومديــرات املــدارس ،وهــو يتكــون مــن ( )31فقــرة.
جــدول رقــم ()6معامــات ارتبــاط بريســون ملحــور
(مدى تأثري جائزة وزارة التعليم للتميز يف تطوير األداء
اإلداري ملديــري ومديــرات املــدارس مبدينــة الريــاض)
بالدرجــة الكليــة لــكل محــور

معامل
معامل
معامل
معامل
الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة
االرتباط
االرتباط
االرتباط
االرتباط

**0.665 25 **0.727 17 **0.631 9 **0.848 1
**0.637 26 **0.735 18 **0.686 10 **0.797 2
**0.728 27 **0.844 19 **0.709 11 **0.810 3
**0.783 28 **0.770 20 **0.459 12 **0.823 4
**0.816 29 **0.759 21 **0.696 13 **0.803 5
**0.786 30 **0.835 22 **0.615 14 **0.796 6
**0.863 31 **0.827 23 **0.742 15 **0.761 7
- - **0.833 24 **0.732 16 **0.793 8

** دال عند مستوى 0.01

ثبات أداة الدراسة:

قامت الباحثات بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام
معامل معامــل ثبــات الفاكرونبــاخ ،والجــدول رقــم ( )7يوضــح
معامل
معامل
معامل
الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة
االرتباط
االرتباط
االرتباط
االرتباط
معامــل الثبــات ملحــاور أداة الدراســة وهــي:
**0.784 28 **0.782 19 **0.865 10 **0.818 1
جــدول رقــم ()7معامــل ألفاكرونبــاخ لقيــاس ثبــات
 **0.659 29 **0.662 20 **0.735 11 **0.770 2أداة الدراســة
3

12 **0.668

21 **0.644

30 **0.798

**0.885

5

14 **0.826

23 **0.661

32 **0.782

**0.802

4
6
7
8
9

13 **0.765

22 **0.770

31 **0.787

الرقم

**0.785

1 **0.782 33 **0.705 24 **0.788 15 **0.788
16 **0.833

25 **0.829

34 **0.763

**0.845

18 **0.867

27 **0.806

- **0.832

-

17 **0.867

26 **0.690

- **0.702

-

** دال عند مستوى 0.01

جــدول رقــم ()6معا مــات ارتبــاط بريســون ملحــور
(درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف
مــدارس التعليــم العــام يف مدينــة الريــاض) بالدرجــة
الكليــة لــكل محــور

2
ا لثبــا ت
ا لــكيل

املحور

عدد معامل
الفقرات الثبات

درجــة تحقــق معا يــر جا ئــزة
وزارة التعليــم للتميــز يف
34
مــدارس التعليــم العــام يف
مدينــة الر يــاض

0.764

مدى تأثري جائزة وزارة التعليم
للتميــز يف تطو يــر األداء
31
اإلداري ملد يــري ومد يــرات
ا ملــدارس مبدينــة الر يــاض

0.841

65

0.812
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

يتنــاول هــذا الفصــل عــرض نتائــج الدارســة امليدانيــة
ومناقشــتها مــن خــال عــرض إجابــات أفــراد الدراســة
عــى عبــارات االســتبانة وذلــك مــن خــال اإلجابــة عــى
تســاؤالت الدراســة عــى النحــو التــايل:
الســؤال األول :مــا مــدى تأثــر جائــزة وزارة التعليــم
للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري ومديــرات
مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض؟
وللتعــرف عــى مــدى تأثــر جائــزة وزارة التعليــم
للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري ومديــرات
مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض ،تــم حســاب
التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات الحســابية
واالنحــراف املعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة،
كــا تــم ترتيــب هــذه الفقــرات حســب املتوســط
الحســايب لــكالً منهــا ،وذلــك كــا يــي:
محــور مــدى تأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف
تطوير األداء اإلداري ملديري ومديرات مدارس التعليم
العــام مبدينــة الريــاض يتضمــن ( )31فقــرة ،جــاءت
( )17فقــرة بدرجــة اســتجابة (كبــرة) ،حيــث تــراوح
املتوسطات الحسابية لهم بني ( ،)4.05 ،3.41وهذه
املتوســطة تقــع بالفئــة الرابعــة مــن فئــات املقيــاس
املتــدرج الخــايس والتــي تــراوح مــا بــن ( 3.41إىل
 ،)4.20يف حــن جــاءت ( )14فقــرة بدرجــة اســتجابة
(متوســطة) ،وهــي الفقــرات رقــم (،14 ،30 ،18 ،19
 ،)31 ،21 ،12 ،27 ،13 ،6 ،3 ،28 ،26 ،25حيــث
ترتاوح املتوسطات الحسابية لهم بني (،)3.39 ،3.22
وهذه املتوسطة تقع بالفئة الثالثة من فئات املقياس
املتــدرج الخــايس والتــي تــراوح مــا بــن ( 2.61إىل
 ،)3.40وتشري النتيجة السابقة إىل تفاوت استجابات
أفراد عينة الدراسة حول درجة تأثري جائزة وزارة التعليم
للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري ومديــرات
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مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض.
يبلــغ املتوســط الحســايب العــام ( ،)3.42وهــذا
يــدل عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز أثــرت بدرجــة
عاليــة يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري ومديــرات
مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض ،وذلــك يتمثــل
يف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة بدرجــة عاليــة عــى
كل مــن (اكتســاب مهــارات التخطيــط الفعــال لــإدارة
املدرســية ،وكذلــك تنميــة مهــارات مديــري املــدارس
يف تحديــد االحتياجــات التدريبيــة للعاملــن ،إضافــة
إىل إكســاب مديــري املــدارس املهــارات اإلرشافيــة
عــى املعلمــن ،وإيجــاد معايــر تحــدد مســتوى األداء
املطلــوب مــن القــدرة عــى بنــاء الخطــة اإلســراتيجية،
وكذلــك الحــد مــن املشــكالت املدرســية كالغيــاب
ســواء للطــاب أو املعلمــن ،إضافــة إىل القــدرة عــى
تغيري الحالة الذهنية للعاملني باملدرسة طبقاً لطبيعة
املوقــف ،وتطويــر قــدرات العاملــن باملدرســة عــى
تحديــد تهديــدات البيئــة الخارجيــة للمدرســة ،وكذلــك
تتبنــى سياســة البــاب املفتــوح يف االتصــاالت الداخليــة
والخارجيــة) ،وقــد اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع
نتيجــة دراســة (الجعــري2009 ،م) والتــي توصلــت إىل
أن مستوى األداء ملؤسسات التعليم العايل مبتوسط.
أن مــن أبــرز الفقــرات التــي تعكــس درجــة تأثــر جائــزة
وزارة التعليــم للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري
ومديرات مدارس التعليم العام مبدينة الرياض تتمثل
يف الفقرات رقم (،)15 ،29 ،7 ،10 ،23 ،2 ،20 ،9 ،1
مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسايب لها ،وذلك عىل
النحو التايل:
1 .1جــاءت الفقــرة رقــم ( )1وهــي (اكتســاب مهــارات
التخطيــط الفعــال لــإدارة املدرســية) باملرتبــة
األوىل بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة تأثــر جائــزة
وزارة التعليــم للتميــز يف تطو يــر األداء اإلداري
ملديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام مبدينــة
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الر يــاض مبتوســط حســايب (  )405وانحــراف
معيــاري ( ،)0.98وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز ســاهمت يف
اكتســاب مديــري املــدارس ملهــارات التخطيــط
الفعــال لــإدارة املدرســية.
2 .2جاءت الفقرة رقم ( )9وهي (تبني سياسة تحديد
الزمــن إلنجــاز املهــام) باملرتبــة الثانيــة بني الفقرات
الخاصة بدرجة تأثري جائزة وزارة التعليم للتميز يف
تطويــر األداء اإلداري ملديــري ومديــرات مــدارس
التعليــم العــام مبدينــة الريــاض مبتوســط حســايب
( )3.55وانحــراف معيــاري ( ،)0.93وهــذا يــدل
عــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد
عينــة الدراســة عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز
ســاهمت يف تبنــي مديــري املــدارس لسياســة
تحديــد الزمــن إلنجــاز املهــام.
3 .3جــاءت الفقــرة رقــم ( )20وهــي (إكســاب مديــري
املــدارس املهــارات اإلرشافيــة عــى املعلمــن)
باملرتبــة الثالثــة بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة تأثــر
جائزة وزارة التعليم للتميز يف تطوير األداء اإلداري
ملديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام مبدينــة
الر يــاض مبتوســط حســايب ( )3.55وانحــراف
معيــاري ( ،)0.93وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز ســاهمت يف
إكســاب مديــري املــدارس املهــارات اإلرشافيــة
عــى املعلمــن.
4 .4جــاءت الفقــرة رقــم ( )2وهــي (إيجــاد معايــر تحــدد
مســتوى األداء املطلــوب مــن القــدرة عــى بنــاء
الخطة اإلســراتيجية) باملرتبة الرابعة بني الفقرات
الخاصة بدرجة تأثري جائزة وزارة التعليم للتميز يف
تطويــر األداء اإلداري ملديــري ومديــرات مــدارس
التعليــم العــام مبدينــة الريــاض مبتوســط حســايب

( )3.50وانحــراف معيــاري ( ،)0.79وهــذا يــدل
عــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد
عينــة الدراســة عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز
ســاهمت يف إيجــاد معايــر تحــدد مســتوى األداء
املطلــوبمــنالقــدرةعــىبنــاءالخطــةاإلســراتيجية.
5 .5جــاءت الفقــرة رقــم (  )23وهــي (الحــد مــن
املشــكالت املدرســية كالغيــاب ســواء للطــاب
أو املعلمــن) باملرتبــة الخامســة بــن الفقــرات
الخاصــة بدرجــة تأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز
يف تطوير األداء اإلداري ملديري ومديرات مدارس
التعليــم العــام مبدينــة الريــاض مبتوســط حســايب
( )3.50وانحــراف معيــاري ( ،)0.91وهــذا يــدل
عــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد
عينــة الدراســة عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز
ســاهمت يف الحــد مــن املشــكالت املدرســية
كالغيــاب ســواء للطــاب أو املعلمــن.
6 .6جــاءت الفقــرة رقــم ( )10وهــي (القــدرة عــى
تغيــر الحالــة الذهنيــة للعاملــن باملدرســة طبق ـاً
لطبيعة املوقف) باملرتبة السادسة بني الفقرات
الخاصة بدرجة تأثري جائزة وزارة التعليم للتميز يف
تطويــر األداء اإلداري ملديــري ومديــرات مــدارس
التعليــم العــام مبدينــة الريــاض مبتوســط حســايب
( )3.47وانحــراف معيــاري ( ،)0.92وهــذا يــدل
عــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد
عينــة الدراســة عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز
ســاهمت يف زيــادة قــدرة مديــري املــدارس عــى
تغيــر الحالــة الذهنيــة للعاملــن باملدرســة طبق ـاً
لطبيعــة املوقــف.
7 .7جــاءت الفقــرة رقــم ( )7وهــي (تطو يــر قــدرات
العاملــن باملدرســة عــى تحد يــد تهد يــدات
البيئــة الخارجيــة للمدرســة) باملرتبــة الســابعة بــن
الفقــرات الخاصــة بدرجــة تأثــر جائــزة وزارة التعليــم
للتميز يف تطوير األداء اإلداري ملديري ومديرات
جملة كرياال
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مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض مبتوســط
حسايب ( )3.47وانحراف معياري ( ،)0.93وهذا
يدل عىل أن هناك موافقة بدرجة كبرية بني أفراد
عينــة الدراســة عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز
ســاهمت يف تطويــر قــدرات العاملــن باملدرســة
عــى تحديــد تهديــدات البيئــة الخارجيــة للمدرســة.
8 .8جــاءت الفقــرة رقــم ( )29وهــي (تتبنــى سياســة
البــاب املفتــوح يف االتصــاالت الداخليــة
والخارجيــة) باملرتبــة الثامنــة بــن الفقــرات الخاصة
بدرجــة تأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف تطويــر
األداء اإلداري ملديــري ومديــرات مــدارس التعليــم
العــام مبدينــة الريــاض مبتوســط حســايب ()3.46
وانحــراف معيــاري ( ،)0.78وهــذا يــدل عــى أن
هناك موافقة بدرجة كبرية بني أفراد عينة الدراسة
عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز ســاهمت يف
تبنيــي مديــري املــدارس لسياســة البــاب املفتــوح
يف االتصــاالت الداخليــة والخارجيــة.
9 .9جــاءت الفقــرة رقــم ( )15وهــي (املســاعدة عــى
تفعيــل عمليــة تفو يــض الصالحيــات) باملرتبــة
التاســعة بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة تأثــر جائــزة
وزارة التعليــم للتميــز يف تطو يــر األداء اإلداري
ملديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام مبدينــة
الر يــاض مبتوســط حســايب ( )3.46وانحــراف
معيــاري ( ،)0.85وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أن جا ئــزة وزارة التعليــم للتميــز ســاعدت
مديــري املــدارس عــى تفعيــل عمليــة تفويــض
الصالحيــات.
أوضحت النتائج أن أقل ثالث فقرات مبحور مدى
تأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف تطويــر األداء
اإلداري ملديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام
يف مدينــة الريــاض تتمثــل يف الفقــرات رقــم (،12
 ،)31 ،21مرتبــة تنازليـاً وفقـاً للمتوســط الحســايب
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لهــا ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
1010جــاءت الفقــرة رقــم ( )12وهــي (تخفيــف حــدة
الروتــن اإلداري يف أعــال املدرســة) باملرتبــة
العــارشة بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة تأثــر جائــزة
وزارة التعليــم للتميــز يف تطو يــر األداء اإلداري
ملديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام مبدينــة
الر يــاض مبتوســط حســايب ( )3.30وانحــراف
معيــاري ( ،)0.98وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة متوســطة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز ســاهمت يف
تخفيــف حــدة الروتــن اإلداري يف أعــال املدرســة.
1111جاءت الفقرة رقم ( )21وهي (تعلم طرق جديدة
لتنفيــذ العمليــات اإلداريــة ومتابعتهــا) باملرتبــة
الحاديــة عــر بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة تأثــر
جائزة وزارة التعليم للتميز يف تطوير األداء اإلداري
ملديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام مبدينــة
الر يــاض مبتوســط حســايب ( )3.27وانحــراف
معيــاري ( ،)0.81وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة متوســطة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أن جائــزة وزارة التعليــم للتميــز ســاهمت يف
تعلــم طــرق جديــدة لتنفيــذ العمليــات اإلداريــة
ومتابعتهــا.
1212جــاءت الفقــرة رقــم ( )31وهــي (تحفيــز االتجــاه
نحــو االتصــال اإلداري االلكــروين) باملرتبــة الثانيــة
عرش بني الفقرات الخاصة بدرجة تأثري جائزة وزارة
التعليــم للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري
ومديــرات مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض
مبتوســط حســايب ( )3.22وانحــراف معيــاري
( ،)0.85وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بدرجة
متوســطة بــن أفــراد عينــة الدراســة عــى أن جائــزة
وزارة التعليــم للتميــز ســاهمت يف تحفيــز االتجــاه
نحــو االتصــال اإلداري االلكــروين.
الســؤال الثــاين :مــا درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة
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التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام يف مدينــة
الريــاض؟
وللتعــرف عــى درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة
التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام يف مدينــة
الر يــاض ،تــم حســاب التكــرارات والنســب املئو يــة
واملتو ســطات الحســابية واالنحــراف املعيــاري
الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ،كــا تــم ترتيــب هــذه
الفقرات حسب املتوسط الحسايب لكالً منها ،وذلك
كــا يــي:
محور درجة تحقق معايري جائزة وزارة التعليم للتميز
يف مدارس التعليم العام مبدينة الرياض يتضمن ()34
فقــرة ،جــاءت ( )25فقــرات بدرجــة اســتجابة (كبــرة)،
حيــث تــراوح املتوســطات الحســابية لهــم بــن (،3.41
 ،)3.99وهــذه املتوســطة تقــع بالفئــة الرابعــة مــن فئــات
املقيــاس املتــدرج الخــايس والتــي تــراوح مــا بــن
( 3.41إىل  ،)4.20يف حني جاءت ( )9فقرات بدرجة
اســتجابة (متوســطة) ،وهــي الفقــرات رقــم (،3 ،8 ،7
 ،)12 ،23 ،27 ،34 ،5 ،28حيث ترتاوح املتوســطات
الحسابية لهم بني ( ،)3.40 ،3.28وهذه املتوسطة تقع
بالفئــة الثالثــة مــن فئــات املقيــاس املتــدرج الخــايس
والتي ترتاوح ما بني ( 2.61إىل  ،)3.40وتشري النتيجة
الســابقة إىل تفــاوت اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة
حــول درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف
مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض.
يبلــغ املتوســط الحســايب العــام ( ،)3.46وهــذا
يــدل عــى تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف
مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض بدرجــة عاليــة،
وذلــك يتمثــل يف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة بدرجــة
عاليــة عــى كل مــن (إعــداد خطــة إســراتيجية للمدرســة
يف ضوء الخطة اإلســراتيجية للوزارة ،وكذلك الحرص
عــى تنميــة االلتــزام بــآداب وأخالقيــات مهنيــة التعليــم
وفــق امليثــاق لــدى املعلمــن ،إضافــة إىل تجهيــز ورش
العمــل الالزمــة لتحليــل الواقــع املــدرس باســتخدام

أحــد منــاذج التحليــل كســوات مث ـاً ،والعمــل عــى
تلبيــة الحاجــات التدريبيــة للمعلمــن ،وكذلــك ترتيــب
األولو يــات يف عمليــة التغيــر ،إضا فــة إىل تشــجيع
املعلمــن يف املدرســة ،والحــرص عــى تشــجيع
املعلمــن بتبــادل الخــرات واملعرفــة باملدرســة،
وكذلــك الحــرص عــى تنميــة ثقافــة الجــودة والتميــز
لــدى املنســوبني مــن املعلمــن ،إضافــة إىل تشــجيع
املبــادرات التحســينية لــدى املعلمــن) ،وقــد اتفقــت
نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة (الجعــري،
2009م) والتي بينت أن نتائج الدراسة جاءت إيجابية
نوع ـاً مــا فيــا يتعلــق بامتــاك مؤسســات التعليــم
العــايل يف الضفــة الغربيــة لعنــارص إدارة التميــز ،كــا
اتفقــت نتيجــة الدرا ســة الحاليــة مــع نتيجــة درا ســة
(الرشــايدة2007 ،م) والتــي توصلــت إىل أن درجــة
معرفــة القــادة الرتبويــن يف إقليــم الجنــوب مبفهــوم
األداء املؤســي كانــت عاليــة.
أن مــن أبــرز الفقــرات التــي تعكــس درجــة تحقــق
معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم
العــام يف مدينــة الريــاض تتمثــل يف الفقــرات رقــم (،1
 ،)10 ،24 ،20 ،30 ،9 ،4 ،32 ،2 ،18مرتبة تنازلياً وفقاً
للمتوســط الحســايب لهــا ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
1313جاءت الفقرة رقم ( )1وهي (أعد خطة إسرتاتيجية
للمدرســة يف ضــوء الخطــة اإلســراتيجية للــوزارة)
باملرتبــة األوىل بــن الفقــرات الخا صــة بدرجــة
تحقــق معا يــر جا ئــزة وزارة التعليــم للتميــز يف
مدارس التعليم العام يف مدينة الرياض مبتوسط
حســايب ( )3.99وانحــراف معيــاري ( ،)1.0وهــذا
يــدل عــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة بــن
أفــراد عينــة الدراســة عــى أنهــم يقومــون بإعــداد
خطــة إ ســراتيجية للمدرســة يف ضــوء الخطــة
اإلســراتيجية للــوزارة.
1414جــاءت الفقــرة رقــم ( )18وهــي (أحــرص عــى
تنميــة االلتــزام بــآداب وأخالقيــات مهنــة التعليــم
جملة كرياال
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وفــق امليثــاق لــدى املعلمــن) باملرتبــة الثانيــة
بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة تحقــق معايــر جائــزة
وزارة التعليم للتميز يف مدارس التعليم العام يف
مدينة الرياض مبتوسط حسايب ( )3.57وانحراف
معيــاري ( ،)0.84وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أنهــم يحرصــون عــى تنميــة االلتــزام بــآداب
وأخالقيــات مهنــة التعليــم وفــق امليثــاق لــدى
املعلمــن.
1515جــاءت الفقــرة رقــم ( )2وهــي (أجهــز ورش العمــل
الالزمــة لتحليــل الواقــع املــدريس باســتخدام أخــد
منــاذج التحليــل كســوات مث ـاً) باملرتبــة الثالثــة
بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة تحقــق معايــر جائــزة
وزارة التعليم للتميز يف مدارس التعليم العام يف
مدينة الرياض مبتوسط حسايب ( )3.56وانحراف
معيــاري ( ،)0.67وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أنهــم يجهــزون ورش العمــل الالزمــة لتحليــل
الواقــع املــدريس باســتخدام أخــد منــاذج التحليــل
كســوات مث ـاً.
1616جــاءت الفقــرة رقــم ( )32وهــي (أعمــل عــى تلبيــة
الحاجــات التدريبيــة للمعلمــن) باملرتبــة الرابعــة
بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة تحقــق معايــر جائــزة
وزارة التعليم للتميز يف مدارس التعليم العام يف
مدينة الرياض مبتوسط حسايب ( )3.55وانحراف
معيــاري ( ،)0.78وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أنهــم يعملــون عــى تلبيــة الحاجــات التدريبيــة
للمعلمــن.
1717جاءت الفقرة رقم ( )4وهي (أرتب األولويات يف
عمليــة التغيــر) باملرتبــة الخامســة بــن الفقــرات
الخاصــة بدرجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم
للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام يف مدينــة
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الر يــاض مبتوســط حســايب ( )3.54وانحــراف
معيــاري ( ،)0.97وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة عىل
أنهــم يقومــون برتتيــب األولويــات يف عمليــة التغيــر.
1818جــاءت الفقــرة رقــم ( )9وهــي (أشــجع املعلمــن
يف املدرســة) باملرتبــة السادســة بــن الفقــرات
الخاصــة بدرجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم
للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام يف مدينــة
الر يــاض مبتوســط حســايب ( )3.51وانحــراف
معيــاري ( ،)0.90وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة عىل
أنهــم يقومــون بتشــجيع املعلمــن يف املدرســة.
1919جــاءت الفقــرة رقــم ( )30وهــي (أحــرص عــى
تشــجيع املعلمــن بتبــادل الخــرات واملعرفــة
باملدرســة) باملرتبــة السادســة مكــرر بــن الفقــرات
الخاصــة بدرجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم
للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام يف مدينــة
الر يــاض مبتوســط حســايب ( )3.51وانحــراف
معيــاري ( ،)0.90وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة عىل
أنهــم يحرصــون عــى تشــجيع املعلمــن بتبــادل
الخــرات واملعرفــة باملدرســة.
2020جــاءت الفقــرة رقــم ( )20وهــي (أحــرص عــى
تنميــة ثقافــة الجــودة والتميــز لــدى املنســوبني مــن
املعلمــن) باملرتبــة الثامنــة بــن الفقــرات الخاصــة
بدرجة تحقق معايري جائزة وزارة التعليم للتميز يف
مدارس التعليم العام يف مدينة الرياض مبتوسط
حســايب ( )3.50وانحــراف معيــاري (،)0.87
وهــذا يــدل عــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة
بــن أفــراد عينــة الدراســة عــى أنهــم يحرصــون عــى
تنميــة ثقافــة الجــودة والتميــز لــدى املنســوبني مــن
املعلمــن.
2121جــاءت الفقــرة رقــم ( )24وهــي (أشــجع املبــادرات
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التحســينية لدى املعلمني) باملرتبة الثامنة مكرر
بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة تحقــق معايــر جائــزة
وزارة التعليم للتميز يف مدارس التعليم العام يف
مدينة الرياض مبتوسط حسايب ( )3.50وانحراف
معيــاري ( ،)0.87وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة كبــرة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أنهــم يشــجعون املبــادرات التحســينية لــدى
املعلمــن.
2222جــاءت الفقــرة رقــم ( )10وهــي (أشــجع الطالــب
املتميــز) باملرتبــة العــارشة بــن الفقــرات الخاصــة
بدرجة تحقق معايري جائزة وزارة التعليم للتميز يف
مدارس التعليم العام يف مدينة الرياض مبتوسط
حسايب ( )3.50وانحراف معياري ( ،)0.88وهذا
يــدل عــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبــرة بــن
أفــراد عينــة الدراســة عــى أنهــم يشــجعون الطــاب
املتميــزون.
أوضحــت النتائــج بالجــدول رقــم ( )8أن أقــل ثــاث
فقــرات مبحــور درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة
التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام يف
مدينــة الريــاض تتمثــل يف الفقــرات رقــم (،23 ،27
 ،)12مرتبــة تنازليـاً وفقـاً للمتوســط الحســايب لهــا،
وذلــك عــى النحــو التــايل:
2323جاءت الفقرة رقم ( )27وهي (أعمل عىل إخضاع
املدرســة لتقويــم خارجــي مثــل (تقاريــر اإلرشاف
الرتبــوي)) باملرتبــة الثانيــة والثالثــن بــن الفقــرات
الخاصــة بدرجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم
للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام يف مدينــة
الر يــاض مبتوســط حســايب ( )3.35وانحــراف
معيــاري ( ،)0.70وهــذا يــدل عــى أن هنــاك
موافقــة بدرجــة متوســطة بــن أفــراد عينــة الدراســة
عــى أنهــم يعملــون عــى إخضــاع املدرســة لتقويــم
خارجــي مثــل (تقاريــر اإلرشاف الرتبــوي).
2424جــاءت الفقــرة رقــم ( )23وهــي (أواكــب تطبيــق

االتجاهــات الرتبويــة الحديثــة باملدرســة) باملرتبــة
الثالثــة والثالثــن بــن الفقــرات الخاصــة بدرجــة
تحقــق معا يــر جا ئــزة وزارة التعليــم للتميــز يف
مدارس التعليم العام يف مدينة الرياض مبتوسط
حسايب ( )3.35وانحراف معياري ( ،)0.95وهذا
يــدل عــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة بــن
أفــراد عينــة الدراســة عــى أنهــم يواكبــون تطبيــق
االتجاهــات الرتبويــة الحديثــة باملدرســة.
2525جــاءت الفقــرة رقــم ( )12وهــي (أديــر األزمــات
املدرســية مبهنيــة) باملرتبــة الرابعــة والثالثــن بــن
الفقــرات الخا صــة بدرجــة تحقــق معا يــر جا ئــزة
وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام
يف مدينــة الريــاض مبتوســط حســايب ()3.28
وانحــراف معيــاري ( ،)0.95وهــذا يــدل عــى
أن هنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة بــن أفــراد
عينــة الدراســة عــى أنهــم يقومــون بــإدارة األزمــات
املدرســية مبهنيــة.
الســؤال الثالــث :هــل توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
نحــو درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف
مــدارس وكذلــك تأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز تعــزى
ملتغــرات (الجنــس ،الخــرة ،الــدورات التدريبيــة)؟
أوالً :الفروق باختالف متغري سنوات الخربة

وملعرفــة إذا مــا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن متوســطات ا ســتجابات أ فــراد عينــة
الدرا ســة نحــو محــاور الدرا ســة باختــاف متغــر
الجنس ،تم استخدام اختبار (ت) لعينتني مستقلتني
(،)independnat sample t-test
يتضــح أ نــه ال توجــد هنــاك فــروق ذات دال لــة
إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فأقــل بــن متوســطات
استجابات أفراد عينة الدراسة نحو (درجة تحقق معاير
جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام
يف مدينة الرياض ،مدى تأثري جائزة التعليم للتميز يف
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6

215

تطوير األداء اإلداري ملديري ومديرات مدارس التعليم
العــام يف مدينــة الريــاض) باختــاف متغــر الجنــس،
حيــث بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة لتلــك املحــاور
عــى التــوايل ( ،)0.420 ،0.310وجميعهــا قيــم أكــر
مــن ( )0.05أي غــر دالــة إحصائي ـاً.
وتُشــر النتيجــة الســابقة إىل تقــارب اســتجابات
أفــراد عينــة الدراســة مــن الذكــور واإلنــاث نحــو محــاور
الدراسة ،وترجع الباحثات النتيجة السابقة إىل التأثري
الفعــي للجائــزة عــى تطويــر أداء املديريــن.
ثانياً :الفروق باختالف متغرية سنوات الخربة

وملعرفــة إذا مــا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة
إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
نحــو محــاور الدراســة باختــاف متغــر ســنوات الخــرة،
تــم اســتخدام اختبــار كروســكال واليــس (kruskal-
 ،)wallisبدي ـاً عــن تحليــل التبايــن األحــادي (One
 ،)Way Anovaوذلــك لعــدم تكافــؤ فئــات متغــر
ســنوات الخــرة ،وذلــك كــا يتضــح أن هنــاك فــروق
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فأقــل بــن
متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو درجــة
تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس
التعليم العام مبدينة الرياض باختالف متغري ســنوات
الخربة ،وذلك لصالح أفراد عينة الدراسة ممن خربتهم
تــراوح مــا بــن ( 10إىل أقــل مــن  15ســنه) مبتوســط
رتــب ( ،)52.45وتشــر النتيجــة الســابقة إىل أن أفــراد
عينة الدراسة ممن خربتهم ترتاوح ما بني ( 10إىل أقل
مــن  15ســنه) يوافقــون بدرجــة أكــر عــى تحقــق معايــر
جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام
مبدينــة الريــاض.
يف حــن أوضحــت النتائــج أنــه ال توجــد هنــاك
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات
أفراد عينة الدراسة حول درجة تأثري جائزة وزارة التعليم
للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري للمديريــن باختــاف
متغــر ســنوات الخــرة ،حيــث بلغــت قيمــة مســتوى
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الداللــة ( ،)0.64وهــي قيمــة أكــر مــن ( )0.05أي غــر
دالــة إحصائيــة.
ثالثاً :الفروق باختالف متغري الدورات التدريبية

وملعرفــة إذا مــا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن متوســطات ا ســتجابات أ فــراد عينــة
الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغري الدورات
التدريبيــة ،تــم ا ســتخدام اختبــار كروســكال واليــس
( ،)kruskal-wallisبد ي ـاً عــن تحليــل التبا يــن
األحــادي ( ،)One Way Anovaوذ لــك لعــدم
تكافؤ فئات متغري الدورات التدريبية يتضح أن هناك
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.01بــن
متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو درجــة
تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس
التعليم العام مبدينة الرياض باختالف متغري الدورات
التدريبيــة ،وذلــك لصالــح أفــراد عينــة الدراســة ممــن
حصلــوا عــى دورات تدريبيــة يف معايــر جــودة التعليــم
مبتوســط رتــب ( ،)98.33وتشــر النتيجــة الســابقة
إىل أن أفــراد عينــة الدراســة ممــن حصلــوا عــى دورات
تدريبيــة يف معايــر جــودة التعليــم يوافقــون بدرجــة أكــر
عــى تحقــق معايــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف
مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض.
كــا توضــح النتائــج أن هنــاك فــروق ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.01بــن متوســطات
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة نحــو درجــة تأثــر جائــزة
وزارة التعليــم للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري
مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض باختــاف متغــر
الــدورات التدريبيــة ،وذلــك لصالــح أفــراد عينــة الدراســة
ممــن حصلــوا عــى دورات تدريبيــة يف الحاســب اآليل
مبتوســط رتــب ( ،)94.25وتشــر النتيجــة الســابقة إىل
أن أفراد عينة الدراسة ممن حصلوا عىل دورات تدريبية
يف الحاســب اآليل يوافقــون بدرجــة أكــر عــى درجــة
تأثري جائزة وزارة التعليم للتميز يف تطوير األداء اإلداري
ملديــري مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الريــاض.
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الفصل الخامس
خالصة ألهم نتائج الدراسة وتوصياتها

يشمل هذا الفصل عرض ألبرز النتائج التي تم التوصل
إليهــا ومــن ثــم التوصيــات املقرتحــة يف ضــوء تلــك
النتائــج.

أوالً :نتائج الدراسة

توصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج نوجزهــا
فيــا يــي:
1 .1أوضحــت نتائــج الدراســة أن جائــزة وزارة التعليــم
للتميز أثرت بدرجة عالية يف تطوير األداء اإلداري
ملديــري ومديــرات مــدارس التعليــم العــام بــرق
مدينــة الريــاض ،وذلــك يتمثــل يف موافقــة أفــراد
عينــة الدراســة بدرجــة عاليــة عــى كل مــن:
اكتســاب مهــارات التخطيــط الفعــال لــإدارة
ا ملد رســية .
تنميــة مهــارات مد يــري ا ملــدارس يف تحد يــد
االحتيا جــات التدريبيــة للعاملــن.
إكســاب مديــري املــدارس املهــارات اإلرشافيــة
عــى املعلمــن.
إيجــاد معايــر تحــدد مســتوى األداء املطلــوب مــن
القــدرة عــى بنــاء الخطــة اإلســراتيجية.
الحــد مــن املشــكالت املدرســية كالغيــاب ســواء
للطــاب أو املعلمــن.
القــدرة عــى تغيــر الحا لــة الذهنيــة للعاملــن
باملدرســة طبق ـاً لطبيعــة املوقــف.
تطويــر قــدرات العاملــن باملدرســة عــى تحديــد
تهديــدات البيئــة الخارجيــة للمدرســة.
تتبنــى سيا ســة البــاب املفتــوح يف االتصــاالت
الداخليــة والخارجيــة.
2 .2بينــت نتائــج الدراســة تحقــق معايــر جائــزة وزارة
التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام بــرق

مدينــة الريــاض بدرجــة عاليــة ،وذلــك يتمثــل يف
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة بدرجــة عاليــة عــى
كل مــن:
إعداد خطة إسرتاتيجية للمدرسة يف ضوء الخطة
اإلسرتاتيجية للوزارة.
الحــرص عــى تنميــة االلتــزام بــآداب وأخالقيــات
مهنيــة التعليــم وفــق امليثــاق لــدى املعلمــن.
تجهيز ورش العمل الالزمة لتحليل الواقع املدرس
باستخدام أحد مناذج التحليل كسوات مثالً.
العمل عىل تلبية الحاجات التدريبية للمعلمني.
ترتيب األولويات يف عملية التغيري.
تشجيع املعلمني يف املدرسة.
الحــرص عــى تشــجيع املعلمــن بتبــادل الخــرات
واملعرفــة باملدرســة.
الحــرص عــى تنميــة ثقافــة الجــودة والتميــز لــدى
املنســوبني مــن املعلمــن.
تشجيع املبادرات التحسينية لدى املعلمني
3 .3ال توجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مستوى ( )0.05فأقل بني متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة نحو (درجة تحقق معاير جائزة
وزارة التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام
يــرق مدينــة الريــاض ،مــدى تأثــر جائــزة التعليــم
للتميز يف تطوير األداء اإلداري ملديري ومديرات
مــدارس التعليــم العــام بــرق مدينــة الريــاض)
باختــاف متغــر الجنــس.
4 .4أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05فأقــل بــن متوســطات اســتجابات أفــراد
عينــة الدراســة نحــو درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة
التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام بــرق
مدينــة الريــاض باختــاف متغــر ســنوات الخــرة،
وذلــك لصالــح أفــراد عينــة الدراســة ممــن خربتهــم
تــراوح مــا بــن ( 10إىل أقــل مــن  15ســنة).
5 .5ال توجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن
جملة كرياال
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متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول
درجــة تأثــر جائــزة وزارة التعليــم للتميــز يف تطويــر
األداء اإلداري للمديريــن باختــاف متغــر ســنوات
الخــرة.
6 .6أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.01بــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة
الدراســة نحــو درجــة تحقــق معايــر جائــزة وزارة
التعليــم للتميــز يف مــدارس التعليــم العــام بــرق
مدينة الرياض باختالف متغري الدورات التدريبية،
وذلــك لصالــح أفــراد عينــة الدراســة ممــن حصلــوا
عــى دورات تدريبيــة يف معايــر جــودة التعليــم.
7 .7أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.01بــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة
الدرا ســة نحــو درجــة تأثــر جا ئــزة وزارة التعليــم
للتميــز يف تطويــر األداء اإلداري ملديــري مــدارس
التعليــم العــام بــرق مدينــة الريــاض باختــاف

متغــر الــدورات التدريبيــة ،وذلــك لصالــح أفــراد
عينــة الدراســة ممــن حصلــوا عــى دورات تدريبيــة
يف الحاســب اآليل.

ثالثاً :توصيات الدراسة:

يف ضــوء النتا ئــج التــي تــم التوصــل إليهــا تــويص
الباحثــات مبــا يــي:
.1
.2
.3
.4

1توعيــة مديــري ومديــرات مدارســة التعليــم العــام
بأهمية جائزة وزارة التعليم للتميز يف تطوير األداء
اإلداري لهــم.
2توفري الدورات التدريبية الالزمة ملديري ومديرات
املدارس يف الجوانب اإلدارية.
3تهيئــة منســويب املدرســة لعمليــة التغيــر ،وذلــك
ملنــع مقاومتهــم لهــا.
4تحفيــز املعلمــن عــى املشــاركة يف النــدوات
واملحــارضات وورش العمــل يف املجــال الرتبــوي.

املصادر واملراجع
أبوالحــق ،عبدالســام؛ وآخــرون2011( .م) .الجــودة والتميــز يف

منظــات األعــال ،ط .1عــان :مكتبــة املجتمــع العــريب

للنــر والتوز يــع.

أبوعبــده ،فاطمــة عيــى2011( .م) .درجــة تطبيــق معايــر الجــودة
الشــاملة يف مدارس محافظة نابلس من وجهة نظر املديرين

فيهــا .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة النجــاح الوطنيــة،

نابلــس ،فلســطني.

املســلط ،محمــد أحمــد2008( .م) .فاعليــة إدارة املدرســة
الثانويــة الحكوميــة مبدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر املرشفــن

الرتبويــن ومديــري املــدارس واملعلمني.رســالة ماجســتري غــر
منشــورة،كلية الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.

أداء مؤسســات التعليــم العــايل يف الضفــة الغربيــة .رســالة
ماجســتري ،جامعــة الخليــل ،فلســطني.

الخزامى ،عبد الحكيم احمد(1999م) تكنولوجيا األداء من التقييم
إىل التحسني تحسني األداء ،ج 6,القاهرة :مكتبة ابن سينا.

الربيــق ،محمــد بــن إبراهيــم (2004م) العوامــل املؤثــرة يف فاعليــة
األداء الوظيفــي للقيــادات األمنيــة ،رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،جامعــة نايــف للعلــوم األمنيــة بالريــاض.

الرشــايدة ،نايل ســامل2007( .م) .مفهوم األداء املؤســي املتميز
لــدى القــادة الرتبويــن يف إقليــم جنــوب األردن وبنــاء منــوذج

تقويــم” رســالة دكتــوراه .الجامعــة األردنيــة ،األردن.

الزائــدي ،طــارق عــرض عــواض1435( .ه) .مــدى إســهام جائــزة وزارة

الجســايس ،عبــد ﷲ حمــد محمــد2011( .م) .أثــر الحوافــز املاديــة

الرتبيــة والتعليــم للتميــز يف تحســن األداء اإلداري ملديــري

بســلطنة عــان .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،األكادميية

قســم اإلدارة والتخطيــط ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،مكــة

واملعنوية يف تحسني أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم
العربيــة الربيطانيــة للتعليــم العــايل.

الجعــري ،تغريــد عيــد2009( .م) .دور إدارة التميــز يف تطويــر
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املدارس يف محافظة الطائف .رسالة ماجستري غري منشورة،

املكرمــة.

ا ةنيدم قرشب سرادملا تاريدمو يريدم ىدل يرادإلا ءادألا ريوطت يف زيمتلل ميلعتلا ةرازو ةزئاج رثأ

الزهــراين ،مطــر أحمــد2006( .م) .تقويــم أداء مديــري املــدارس
الثانوية مبنطقة الباحة يف اململكة العربية الســعودية .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة،كلية الرتبيــة ،جامعــة صنعــاء.

الشــنطي ،محمــود عبــد الرحمــن( )2006إثــر املنــاخ التنظيمــي عــى
اداء املــوارد البرشيــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،الجامعــة

اإلســامية ،غــزة ،فلســطني.

صليحــة ،ســامي(2010م) املنــاخ التنظيمــي وتأثــره عــى األداء
الوظيفــي :دراســة حالــة عــى جامعــة أم محمــد بــو مــرداس،
رسالة ماجستري غري منشورة جامعة أم محمد بوقرة بو مرداس

الجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية.

العجلــة ،توفيــق عطيــة (2009م) اإلبــداع اإلداري وعالقتــه بــاألداء

الوظيفــي ملديــري القطــاع العــام دراســة تطبيقيــة عــى وزارات

قطــاع غــزة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،الجامعــة اإلســامية،

غــزة فلســطني

عقيل ،نارص محمد (2006م) العالقات اإلنسانية وعالقتها باألداء
الوظيفــي :دراســة تطبيقيــة عــى ضبــاط قــوات األمــن الخــاص
مبدينــة الريــاض .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة نايــف
العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الريــاض.

العنــزي ،مبــارك (2004م) التغيــر التنظيمــي وعالقتــه بــأداء
العاملني ،دراســة مســحية عىل العاملني بإدارة مرور الرياض.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم
األمنيــة ،ا لريــاض

الغبيــون ،نــارص ســعدي (2003م) عالقــة النمــط القيــادي بــأداء
األطباء يف املستشــفيات العســكرية واملدنية .دراســة مقارنة
بــن مستشــفى امللــك بالحــرس الوطنــي ومجمــع الريــاض
الطبــي ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة نايــف العربيــة

للعلــوم األمنيــة ،الريــاض.

الغزالن ،عيل عبدالرحمن1434( .ه) .مدى تحقيق معلمي العلوم
باملرحلــة الثانويــة يف مدينــة الــرس لجــودة األداء التدريــي

وف ًقــا ملعايــر جائــزة الرتبيــة والتعليــم للتميــز .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،كليــة العلــوم االجتامعيــة ،جامعــة اإلمــام محمــد

بــن ســعود.

الفريوزي وأبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ( )2008القاموس
املحيط ،تحقيق أنس محمد الشامي ،وزكريا جابر أحمد ،دار

الحديث للنرش والتوزيع ،القاهرة ،مرص.

قــوي ،بوحنيــة؛ ســلمى ،اإلمــام ( )2006عالقــة املنــاخ التنظيمــي
بــاألداء الوظيفــي داخــل املنظــات اإلداريــة ،املجلــة العلميــة

لــإدارة .الريــاض :الجمعيــة الســعودية لــإدارة ص 90-15

اللحيــاين ،هــدى هليــل عــي1435( .هــ) .متطلبــات معلــات
الثانويــات املطــورة مبدينــة مكــة املكرمــة لتفعيــل معايــر جائــزة
الرتبيــة والتعليــم للتميــز .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة .كليــة
الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.

مجمــع اللغــة العربيــة ( )1972املعجــم الوســيط ،قــام بإخراجــه:
إبراهيم مصطفي ،أحمد حسن الزيادات ،حامد عبد القادر،
محمد عيل النجارة ،ط ،2.املكتبة اإلسالمية للنرش والتوزيع،

إســتانبول تركيــا.

نــارص ،حســن محمــود ( )2010األمنــاط القياديــة وعالقتهــا بــاألداء
الوظيفــي يف املنظــات األهليــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر
العاملــن ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة الجامعــة اإلســامية،

غــزة ،فلســطني.

الوذينــاين ،عــوض محمــد ( )1999أثــر الحوافــز عــى فاعليــة األداء
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املقدمة

ال يخفــى عــى كل فــرد ســواء كبــا ًرا كان أم صغــا ًرا مــن
املؤرخــن القدا مــى واملحدثــن ،أن اللغــة العربيــة
ســاهمت أدوا ًرا ملموســة التــي ال تســتهان بهــا ماض ًيــا
رضا يف نــر العلــوم واملعــارف يف تســجيل تاريــخ
وحــا ً
نيجرييــا بصفــة خاصــة ،ويف إعــادة تاريــخ إفريقيــا وغــرب
إفريقيــة بصفــة عامــة .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،اكتشــف
الباحثون بأن طائفة من النيجرييني -قوم شوى يف برنو-
كانــو يتكلمــون باللهجــة العربيــة كلغــة املولــد ،ولذلــك،
يوجــد بــا مــراء أن هنــاك بعــض الكلــات املحليــة
يف نيجرييــا تتأثــر بالعربيــة مــن اليورباويــة والهوســاوية
والكنوريــة ،والنوباويــة واإليبويــة والفالنيــة وغريهــا؛ وهــم
را مــن كلامتهــا بصــورة ملحوظــة .ولعــل ذلــك
أخــذوا كثـ ً
كانــت هــي العالقــة التجاريــة التــي كانــت واقعــة بــن
الــدول اإلفريقيــة والعــامل العــريب وبــن املغــرب وغــرب
إفريقيــة منــذ زمــن قديــم ،حتــى ظهــرت يف املرا كــز
التجاريــة والثقافيــة أســواق مشــهورة يحرضهــا معظــم
التجــار مــن شــتى البــاد الغربيــة ومــن هنــا اندرجــت
اللهجــة العربيــة يف بعــض لهجــات القبائــل النيجرييــة،
ومــن ثــم س ـ ّجل املؤرخــون أن العالقــة بــن ا لــدول
األفريقيــة والعــامل العــريب يف تلــك األونــة تــزداد يومــا
بعد يوم حتى انترشت هذه اللغة بني أبناء املسلمني
وغريهــم مــن العــامل كلغــة اآلداب والعلــوم والثقافــة
والفكــر وحتــى قـ ّررت بعــض املنظــات والجمعيات من
الوحدة األفريقية سابقًا واالتحاد اإلفريقي حال ًيا واألمم

املتحــدة وغريهــا كإحــدى لغاتهــا الرســمية اســتعامالً.
وعــى هــذا الصــدد ،أرى أنــه مــن الدواعــي أن أدرس
حركــة اللغــة العربيــة يف واليــة الغــوس :آثارهــا وتط ّورهــا،
ويعالج هذا البحث خمسة مباحث كام تيل :الوصف
الجغرايف ملدينة الغوس ،و أصل أهل الغوس ،وحالة
أهــل الغــوس الديبنيــة ،وعالقــة اللغــة العربيــة بالديــن
اإلسالمي ،ومستقبل اللغة العربية يف مدينة الغوس.

الوصف الجغرايف ملدينة الغوس

س ـ ّجل املؤ ّرخــون أ ّن مدينــة الغــوس إحــدى الواليــات
الكــرى ســكانا يف نيجرييــا وهــي كانــت مــن الواليــات
التــي خرجــت إقليــم الغــرب القديــم ،فقامــت بهــذا
االسم (الغوس) سنة 1967م ،عندما قسمت نيجرييا
إىل اثنتــي عــرة واليــة ،وتبلــغ مســاحتها يف الحــارض
 3،475كيلومــرا مرب ًعــا ،ويبلــغ عــدد ســكانها اليــوم 10
ماليــن نســمة ،1وعاصمتهــا إكيجــا ومــن مدنهــا الرئيســية
املشــهورة الغــوس ،وإكيجــا ،وأيبــي ،وبداغــر ،وإكــورود،
وموشــن ،وأغيغــي ،وإيصولــو ،وأوشــود ،وتحيــط بهــا
يف الشــال واليــة أوغــن ويف جهــة الــرق واليتــا أونــدو
وأوشــن ،ويف جهــة الغــرب جمهوريــة بينــن ويف جهــة
الجنــوب البحــر املحيــط ،ولهــا ســبع وخمســون حكومــة
محلية ،وكانت ملدينة الغوس أسواق مختلفة عظيمة
يجتمعــون فيهــا للبيــع والــراء ،ومــن األســواق الشــهرية
فيها سوق أيبويت أيرو ( ،)Ebute Eroجنكرا ()Jankara
أيبــويت أيليفــن ( ،)Ebute Elefunويف بعــض ضواحــي
جملة كرياال
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الغــوس نجــد أيضــا بعــض األســواق الشــهرية مثــل ســوق
أوشــود (  ،)Oshodiســوق أجيغنــي ( ،)Ajegunle
ســوق أالبــا ( ،)Alabaســوق أوريل ( ،)Orileســوق
موشــن ( ،)Mushinســوق أغيغــي ( ،)Agegeســوق
إكيجــا (  ،)Ikejaوغريهــا .وهنــاك أ ســواق دور يــة
وأســبوعية يف هــذه املدينــة ،مثــل أوبــن أيكــو (Obun
 ،)Ekoوتوجــد إحــدى هــذه األســواق الشــهرية يف
إصولــو املشــهورة بأســواىن ( ،)Aswaniويف بداغــر
( .)Badagryوتشمل فيها معامل ومصانع كبرية ،مثل
ما يف هذه الضواحى :إكيجا ( ،)Ikejaأبابا (،)Apapa
إصولو ( ،)Isoloماتور ( ،)Matoriإلوبيجو (،)Ilupeju
جغاضــا ( ،)Gbagadaوغريهــا .ويحرضهــا أنــاس مــن
كل قطــر ســواء كانــت جاليــة أم مجــاورة للبيــع والــراء.
وتُع ـ ُّد هــذه الواليــة اعتبــا ًرا بقلــب نيجرييــا يف التجــارة
لكــون أكــر مطــار دويل فيهــا ،وإلقامــة أكــر مقـ ّر الوزارات
الفدرالية فيها يف زمن قديم ،ودار الســفارات الدولية
املوجــودة فيهــا قدميًــا ،وقلعــة املكاتــب األجنبيــة قبــل
تحويــل معظمهــا إىل أبوجــا عاصمــة جمهوريــة فيدراليــة
نيجرييــة.2
ويعتــر أهــل الغــوس منــذ زمــن القديــم حتــى اليــوم
نشــيطني يف ميدان التعليم والتعلم ،حتى كانت لهم
نشــاطات مرموقــة يف ميــدان الثقافــة العربيــة والثقافــة
الرشقية ،وعىل ذلك ،لها كرثة املدارس بأنواع مراحلها
مــن ابتدائيــة وثانويــة وكليــات وجامعتــان :جامعــة واليــة
الغــوس (1983م) وجامعــة الغــوس (1962م) ،وفيهــا
مــدارس إســامية ومعاهــد عربيــة وكتاتيــب قرآنيــة قــام
بتأسيســها العلــاء وبعــض األغنيــاء مــن املســلمني
وغريهــا ،وبعــض املنظــات والجمعيــات اإلســامية
وغريها .ويشــكل عدد املســلمني فيها  ،%70وتســكن
فيهــا قبائــل عديــدة وأشــهرها يوربــا ،أوري ،إجيبــو ،إيبــو،
أيغــون ،هوســا وغريهــا ،ولــكل واحــدة مــن هــذه القبائــل
خاصــة ولكنهــم يتفاهــم بعضهــم بعضً ــا بلغــة
لهجــات
ّ
يورباويــة محضــة التــي تعتــر لغــة شــاملة لهــم أو لغــة
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ّوطتو اهراثآ :سوغال ةيالو يف ةيبرعلا ةغللا ةكرح

إنجليزيــة عاميــة ،فصــارت هــذه الواليــة دار شــعوب
مختلفــة ومق ـ ّر قبائــل عديــدة تســكن كل واحــدة منهــا
بجانــب األخــرى بالســام ،وفيهــا أيضً ــا أديــان متن ّوعــة،
ولكــن اإلســام اتخــذ األديــان األخــرى أتبا ًعــا ومــع كــرة
املســلمني فيهــا ال مينــع ذلــك وجــود بعــض املعاملــة
الكفريــة والتقاليديــة الوثنيــة التــي كانــت آثارهــا موجــودة
حتــى اليــوم يف قصــور أمرائهــم ودهاليزهــم كقــر أمــر
والية الغوس وغريها من املدن املوجودة يف الوالية.3
ومام يساعد هذه الوالية طرقها التي سهلت املواصلة
والتجــارة بينهــا وبــن واليــات نيجرييــا الباقيــة مــن شــوارع
معبّدة وسكك حديدية ومطارات جوية .4وعىل الرغم
مــن ذلــك ،يالحــظ أ ّن لواليــة الغــوس وأهلهــا نشــاطات
مرموقــة يف ميــدان الثقافــة العربيــة كــا كانــت لهــا
نشــاطات فائقــة يف ميــدان الثقافــة الرشقيــة والغربيــة.
إ ّن أهل الغوس مشــهورون باســم أهل أيكو ()Eko
فهذا االسم مأخوذ من أيكوال مبعنى البامية املتجلدة،
ومــن ثــم كان الغــوس أو أيكــو اســمني مشــهورين بهــذا
البلد لدى جميع الناس ،فإ ّن الربتغاليني كانوا أوال من
يطلق عليها بالغوس ســنة 1482م ،عند وصولهم إىل
مينــاء الغــوس ،ثــم صــارت الغــوس بلـ ًدا مللتقــى جميــع
القبائــل النيجرييــة املختلفــة التــي تألّــف منهــا الشــعب
النيجــري الحــايل .ولقــد اتصفــت واليــة الغــوس
بهوائهــا اللطيفــة نســبة إىل الواليــات األخــرى بنيجرييــا،
ومبناظرتها الجميلة الجذابة وقصورها العالية الضخمة
وهــي عاصمــة الحكومــة النيجرييــة الفيدراليــة ســابقًا.5

مفهوم اللغة ووظيفتها

اللغــة لغــة :اللســان ،وح ّدهــا أنهــا أصــوات يعـ ّـر بهــا
كل قــومٍ عــن أغراضهــم وهــي فُ ْعلَــة مــن لغــوت :أي
تكلّمــت ،ويقــال :ســمعت لغاتهــم :اختــاف كالمهــم،
ويقــال لغــا فــان عــن الصــواب ،وعــن الطر يــق إذا
مــال عنــه ،واللغــة أخــذت مــن هــذا ألن هــؤالء تكلّمــوا
بــكالم مالــوا فيــه عــن لغــة هــؤالء اآلخريــن .6وعــى هــذا

املعنى جاء قوله تعاىل﴿ :الَّ يُ َؤ ِ
ف
اخ ُذكُ ُم اللّ ُه بِاللَّ ْغ ِو ِ َ
يانِ ُك ْم َولَ ِكن يُ َؤ ِ
ت قُلُوبُ ُك ْم َواللّ ُه َغفُو ٌر
َسبَ ْ
أَ ْ َ
اخ ُذكُم بِ َا ك َ
َحلِي ٌم﴾[البقــرة.]225:
أمــا اصطال ًحــا :وهــي مجمو عــة مــن األصــوات
واأللفــاظ ،والرتاكيــب التــي يعــر بهــا األمــة عــن أغراضهــا
وتســتعملها أداة للفهــم واإلفهــام والتفكــر ونــر
الثقافــة ،فهــي وســيلة الرتابــط االجتامعــي البــد منهــا
للفــرد واملجتمــع .ونســترشف مــن هــذا التعريــف هــذا
أربعــة جوانــب وهــي -)1( :اللغــة أصــوات -)2( ،اللغــة
تعبــر -)3( ،أنهــا يعــر بهــا كل قــوم -)4( ،أنهــا تعبــر كل
قــوم عــن أغراضهــم.
وبعبارة أخرى ،إ ّن اللغة هي مجموعة من األصوات
التــي تتج ّمــع لتكــون كلــات لهــا معــان عرفيــة ،وهــذه
تعب عن أحاسيس وأفكار
تتج ّمع لتكون تراكيب وجمالً ّ
خاصة بكل
متن ّوعة وكل ذلك يت ّم طبقاً لقوانني معينة
ّ
لغــة ،تبــدأ بقوانــن األصــوات ،ثــم الــرف ،ثــم الرتاكيب
وتنتهي باملعنى.7

اللغة وأنواعها

يالحــظ أ ّن اللغــة كلمــة مأخــوذة مــن أصــل الفعــل لغــا-
يلغو-لغوا بكذا :مبعنى تكلم به وذلك من باب فَ َع َل،
را ،بض ـ ّم العــن يف
يفعل-فعــا ،مثــل :نرص-ينرص-ن ـ ً
املضــارع ،وكذلــك ،لغي-يلغى-لغــى باألمــر ،مبعنــى:
لهــج بــه مــن بــاب :فعل-يفعل-فع ـاً مثــل :فرح-يفــرح-
فرحــا ،بفتــح العــن يف املضــارع ،ولعــل االشــتقاق
األخري هو املراد بالنسبة إىل هذا البحث .وتأيت هذه
الكلمــة مــرة أخــرى عــى وزن :فعل-يفعل-فعــا ،مثــل:
لغى-يلغو-لغــوا الــيء مبعنــى بطــل أو خــاب الرجــل أو
حــاد عــن الطريــق ومــن هنــا قــال ﷺ يف الحديــث[ :مــن
قــال ألخيــه يــوم الجمعــة اســكت فقــد لغــا] أي :فقــد
أخطــأ وتكلّــم مــن غــر رويــة وتف ّكــر ،ويقــال هــم يلغــون يف
الحســاب أي يغلطــون .وتــأيت هــذه الكلمــة مــرة أخــرى
عــى وزن فعل-يفعل-فعــا :لغي-يلغى-لغــى باملــاء،

مبعنى أكرث منه ،وهو اليروي مع ذلك أو ك ُرم باليشء،
وهــذا املعنــى أقــل ورو ًدا يف اللغــة.
إ ّن “اللغــة” ك َح َّب ـ ٍة تُـ ْز َرع يف األرض أو تُب ـذَر وهــي
النــواة األوىل للثقافــة أو هــي اللبنــة األوىل التــي نشــأت
عــن طريــق اإلشــارة والصيــاح وحكايــة الحيوانــات ،إذن
فإمنــا اإلنســان كان يتكلّــم أيــة لغــة عــن طريــق التعليــم
والتعلّــم .ذكــر اإللــوري يف كتابــه”:إ ّن التعليــم عريــق
يف اإلنســان رفيــق لعقلــه األ ّول بــدأ بتعليــم اللغــة كأداة
التفاهــم ثــم الصناعــة كوســيلة املعيشــة ثــم بالرســم
كأداة الكتابــة”.8
وطب ًقــا ملو ضــوع البحــث ،فــإ ّن اللغــة تفيــد
معنــى اللهجــة مثــل :لَ ِغ َيـ ِ
ـت الطــر بأصــوات ،مبعنــى:
ـت ،ومــن ذلــك ،يالحــظ أ ّن كلمــة “اللغــة” هــي
نَ َغ َمـ ْ
الــكالم املصطلــح عليــه بــن كل قــوم كأداة التفاهــم
بــن أنفســهم ،مثــل :اللغــة الهوســاوية ،واليورباويــة،
واإلنجليز يــة ،والفرنســية ،والعربيــة ونحوهــا.
إذًا فــإ ّن أيــة لغــة تســتخدم لألغــراض الثالثــة اآلتيــة:
( )1املحادثــة بــن القــوم ( )2الصناعــة كاملخــر يف
محطــة اإلذا عــة أو محطــة إذا عــة تلفز يــة ( )3الرســم
كالكاتــب الفنــي وغــر الفنــي الذيــن يكتبــون القصــص
واملقــاالت يف املجــات والجرائــد أو املؤلفــن الذيــن
يكتبــون حــول موضــوع مــا.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،كانــت اللغــة ألفاظًــا يعـ ّـر
بها كل قوم عن أغراضهم يف املناقشات واملحادثات
يف بيوتهــم أو أســواقهم ،فإنهــا رضوريــة اجتامعيــة ال
ميكن االســتغناء عنها فهي وســيلة من وســائل التفاهم
والتواصل ،إن مل تكن هي أهم الوسائل عىل اإلطالق.
ومــن ذلــك ،أليــة لغــة أنــواع منهــا )1( :9لغــة أجنبيــة ()2
لغــة عاميــة ( )3لغــة الكتابــة ( )4لغــة املحادثــة ( )5لغــة
املهنــة ( )6لغــة املولــد.
 -1اللغــة األجنبيــة )Foreign Language( :هــي
لغــة يتكلّــم بهــا األجنبيــون الذيــن ليســوا مــن أبنــاء جنســه
البلــدي الــذي نشــأ فيــه تلــك اللغــة وبعبــارة أخــرى هــي
جملة كرياال
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لغــة قــوم الذيــن مل يتصلــوا إىل تلــك اللغــة أص ـاً.
 -2اللغــة العاميــة )Popular Language( :هــي
لغــة غــر فصحــى ،وهــي لغــة مل يقــام لهــا قواعــد متفقــة
عليهــا وكانــت منســوبة إىل العامــة مــن النــاس والســوقة
مــن الشــعب وتعــر بهــذه اللغــة عــن طريــق املخالطــة
بالتــز ّوج والتناســل.
 -3لغــة الكتابــة )Literary Language( :هــي لغــة
يســتعني بهــا الكاتــب يف كتابتــه بأســلوبه الخــاص لــه
مــن لغــة الفكــر واألدب والسياســية واالقتصــاد ونحوهــا،
وكانــت بالقواعــد املوثقــة يف الرتتيــب والتنظيــم.
 -4لغــة املحادثــة )Colloquial Language( :هــي
لغــة تتكلــم بهــا العامــة وهــي مــا بــن العاميــة والفصحــى
واليؤخــذ عــى مخاطبهــا إذا خطــأ يف تعبريهــا.
 -5لغــة املهنــة)Professional Language( :هــي
لغة يستخدمها أهل املهنة يف اصطالحيتها واليفهمها
إال بالتعلّــم مثــل االصطالحــات يف علــم الفيزيــاء ،وعلــم
الزراعــة ،وعلــم الحيــاء ،ومــا أشــبه ذلــك مــن العلــوم.
 -6لغــة املولــد )Mother Tongue( :هــي لغــة
األصــل الــذي يتفــق بهــا أهلهــا أن تكــون لغتهــم الوحــدة
رصفية.10
التي كانت تجمعهم يف شئونها التقلّبية والت ّ
دور الديــن اإلســامي يف نــر اللغــة العربيــة بواليــة
الغوس
الجــدال بــن معظــم املؤرخــن أ ّن ظهــور اللغــة
العربيــة يف واليــة الغــوس ترجــع إىل دخــول اإلســام يف
كل قطــر ويف كل بلــد أو يف كل أصقــاع ومــدن ،ألن
مفهــوم اإلســام لــن يقــع عــى وجهــه الصحيــح إال بتــذ ّوق
اللغــة العربيــة ولــو كان بقــدر يســر ميكنــه التعبــد بهــا
يف الصلــوات واملناســك والعبــادات ،وليــس بــرور
أن يتقنهــا ،وألنهــا هــي الوســيلة الوطيــدة لتــاوة القــرآن
وتفســره وفهمــه وللســنة املطهــرة؛ وهــي لغــة العلــم
والعلــاء املســلمني يف املجالــس الدينيــة وحلقــات
العلــم والذكــر .قــال اإللــوري يف كتابــه الديــن النصيحــة:
“أن اللغــة العربيــة جــزء مــن اإلســام ال يتجــزأ وأنــه الميكــن
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ّوطتو اهراثآ :سوغال ةيالو يف ةيبرعلا ةغللا ةكرح

فهــم اإلســام إال بتــذوق اللغــة العربيــة واليتــم تذوقهــا إال
بالوقوف التام عىل أرسارها وآدابها وال يؤدى الطقوس
اإلســامية عــى وجههــا الصحيــح إال باللغــة العربيــة”.11
يظهــر لنــا أ ّن اإلســام كان عام ـاً قويًّــا يف متهيــد
الطريــق للغــة العربيــة ،يف جميــع الــدول اإلســامية غــر
الناطقــن بالعربيــة ،ومــن ثــم فــإ ّن التعليــم العــريب يوجــد
االهتــام بتاريــخ دخــول اإلســام يف هــذه املدينــة.
وذ لــك ألنهــا لغــة القــرآن الكر يــم معتمــد املســلم
يف حياتــه الدينيــة واليوميــة كــا هــي لغــة الحديــث
النبوي ،نحو قوله تعاىل﴿ :إِنَّا أَن َزلْ َنا ُه قُ ْرآنًا َع َر ِب ًّيا لَّ َعلَّ ُك ْم
ت َ ْع ِقلُو َن﴾[يوســف .]2:ومــن ثــم إ ّن الديــن اإلســامي
واللغــة العربيــة متالزمتــان ال ينتــر الديــن اإلســامي إال
بها ،إذ هي لغة مكتوبة ذات ثقافة عريقة وأدب مزدهر،
لهذا أصبحت اللغة العربية لغة روحية للمسلمني يف
جميــع أنحــاء العــامل.
ومــا ال شــك فيــه أ ّن اللغــة العربيــة بالنســبة إىل
املســلمني هــي لغــة العقيــدة ولغــة الفكــر والحضــارة
والثقافــة والتاريــخ كــا هــي لغــة رســالة اإلســام التــي
يحملونهــا يف حياتهــم ،وفــوق كل ذ لــك هــي لغــة
كتــاب املســلمني املق ـ ّدس الــذي يتلونــه يف الصبــاح
واملســاء؛ وهــي لغــة علامئهــم وأمئتهــم ،وهــي بالنســبة
إليهــم ليســت لغــة قبيلــة معينــة ،أو شــعب معــن،
ولكنهــا لغــة األمــة اإلســامية مهــا اختلفــت لغاتهــا
وألوانهــا وأوطانهــا وأزمانهــا ،ومــن الواضــح أن هــذه اللغــة
متاهــت باإلســام منــذ البدايــة وأصبــح انتشــار اإلســام
رهــن انتشــارها .ولهــذا ال يــكاد إنســان يعتنــق بإلســام
إال وهــو يســارع إىل دراســة القــرآن وكتــب الســنة.
عــاو ًة عــى هــذا ،لقــد حــاول املســتعمرون قصــار
جهودهم بفصل العربية عن اإلســام ،بل إنهم يزعمون
أ ّن اإلســام ديــن فقــط كديــن املســيح أو كســائر األخــرى
التــي ميكــن فهمهــا باللغــة اإلنجليزيــة ،مــع أ ّن اللغــة
العربيــة لغــة ح ّيــة كســائر اللغــات ال لغــة اإلســام فقــط،
ولهذا ،بذلوا قوتهم لتشتيت شمل املسلمني ولقضاء

عــى اإلســام قضــاء مربم ـاً ،بــل نســوا بــأن العربيــة هــي
عــاد الديــن اإلســامي ،والديــن هــو العامــل األول
يف نــر العلــوم ســواء أكا نــت كتا بــة أم قــراءة بــن
ربــوع العــامل .ومنــه نحــو قولــه تعــاىل﴿:ن َوالْ َقلَــمِ َو َمــا
س ـطُ ُرو َن ﴾[القلم .]1:ويف ذ لــك األونــة ،قــد قــام
يَ ْ
املســيحيون بتبشــر دينهــم أثنــاء تنــاوم املســلمني
بدينهم يف والية الغوس ،فكانوا يقومون ببناء الكنائس
مــع تأســيس املــدارس يف الغــوس منــذ ســنة 1844م
كاملدرســة الكاتولكيــة الرومانيــة ،ومدرســة الجمعيــة
اإلرســالية الكنيســية ســنة 1859م ،ومدرســة البنــات
للجمعيــة املذكــورة ســنة 1868م.
وملــا عــرف املســلمون يف الغــوس أ ّن أبنائهــم
تأ ّخــروا عــن معرفــة علــوم دينهــم لســبب إتجاههــم إىل
العلــوم الغربيــة اململــوءة بربنامــج التبشــر ،اســتيقظوا
مــن ســباتهم الطويــل ســنة 1860م ،فقامــوا بتأســيس
الجمعيــات الدينيــة حــوايل 1860م ،إثــر نــزول الدعــاة
مــن مدينــة إ لــورن ،وإ بــادن ،و إســيني ،إىل مدينــة
الغــوس ،ثــم تتابعتهــا الجمعيــات مثــل جامعــة أنصــار
اإلســام ســنة 1900م ،والزمرة اإلســامية ســنة 1920م،
وأنصــار الديــن اإلســامي ســنة 1923م .فقــام رجــال مــن
هــذه الجمعيــات اإلســامية ســنة 1884م لتأســيس
املــدارس اإلبتدائيــة والثانويــة ألبنــاء املســلمني إىل
جانــب املــدارس املســيحية والحكوميــة املتكاثــرة التــي
تــد ّرس كل أبنــاء نيجرييــن ســواء أكان مســلام أم غــر
مســلم التعليــم العــام ملحاربــة اإلســام.
ومــن ثــم قامــت لجنــة التعليــم والرتبيــة يف مدينــة
الغــوس ســنة 1896م عــى تأســيس مدرســة إســامية
حكومية واتفقوا عىل تعيني الســيد إدريس أمناشــاهن
كأول مديــر يف تلــك املدرســة ،ويتعلــم فيهــا التلميــذ
القرآن الكريم ،واللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمي
مــرة يف كل أســبوع بيــد أن املــواد اإلنجليزيــة طاغــت
عــى املنهــج املتبــع ،فصــارت املــواد العربيــة يف ذلــك
املنهــج كالرقــم عــى املــاء أو كالــرب عــى الحديــد

البــارد .وتفتــح هــذه املدرســة أبوابهــا للتالميــذ مــن يــوم
الســبت إىل يــوم األربعــاء.
را ،جــاء رواد اإلصــاح الرتبــوي مــن العــرب
وأخ ـ ً
املغاربة واملشارقة إىل بالد نيجرييا يف القرن التاسع
عرش ،إلحياء منهج التعليم العريب اإلسالمي ،وأسسوا
جمعيــات إ ســامية ومــدارس عربيــة يف مدينتــن:
الغــوس و أبيوكو تــا .ونــزل الرش يــف عبــد الكر يــم
الطرابلــي يف الغــوس ســنة 1890م ،وأســس بهــا
مركــزه للتعليــم العــريب ،ولــه مؤلفــات عديــدة وتالميــذ
يف بالد يوربا ويف بالد هوســا مثل كانو ،ومن تالميذه
يف الغــوس الحــاج أبوبكــر أوتــن ( ،)Otunوالحــاج عبــد
العزيز أوشولونغى ،والحاج أسكندر .ونزل أيضا األستاذ
محمــد مصطفــى الشــامي مــن العــرب املشــارقة إىل
وأســس مدرســة عربيــة ألبنــاء
الغــوس ســنة 1904مّ ،
املســلمني يف مدينــة الغــوس وهــو صاحــب كتــاب
مفتــاح اللغــة العربيــة الشــهرية لــدى قــاص ودان يف
ميــدان التعليــم العــريب يف غــرب أفريقيــا.
أسســها
ومــن الجديــر بالذكــر أ ّن أ ّول مدرســة عربيــة ّ
مواطن نيجرييا وقامت عىل التعليم العريب البحت يف
مدينة الغوس وهي مدرسة القدام للعربية واإلسالمية
للخليفــة مقــدم محمــد األول ســنة 1946م ،يف شــارع
مســجد الغــوس ،أوكــو-أوو ( ،)Oko-Awoالغــوس،
وبــرزت مدرســة أخــرى ســنة 1952م للشــيخ آدم عبــد
ﷲ األلــوي (1917م1992-م) ،وســمي مبركــز التعليــم
العــريب اإلســامي ،وحــرص هــذا املركــز كل حــرص منــذ
تأسيســه عــى أن يركــز جهــوده عــى تعليــم اللغــة العربيــة
تعليـ ًـا بحتًــا اليختلــط بغــره منــذ تأسيســه إىل اليــوم.12

تطور اللغة العربية يف والية الغوس

لقــد كان مــن املعــروف لــدى كل دانٍ وقـ ٍ
ـاص  ،أن
العربيــة ليســت لغــة أميــة كســائر اللغــات مــن الفرنســية
واإلنجليز يــة إذ بهــذه اللغــة يســجل تار يــخ إفريقيــا
ُنش العلوم واملعارف
وحضاراتها بصورة خاصة ،وبها ت َ
جملة كرياال
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يف املــايض بصــورة عامــة .وهــذا وذاك الــذي يدعــوين
إىل دراسة حركة اللغة العربية يف والية الغوس اعتبا ًرا
إىل آثارهــا وتط ّورهــا ،فــإن جميــع اللغــات وإن اشــركت
يف أصل وظيفتها ومهمتها ،فإنها تختلف يف الفصيلة
طب ًقــا ألدوارهــا التــي لعبــت عنــد القــوم .ومــن هنــا نفهــم
أن أيــة لعــة هــي أداة لتفاهــم األغــراض وأداة الكتســاب
املعــارف ونرشهــا .ومنــه قولــه اإللــوري“ :أ ّن اللغــة هــي
أداة التفاهــم بــن األرسة الواحــدة والشــعب الواحــد
واألمــة الواحــدة ،وأول وســيلة لتحصيــل الثقافــة وتكويــن
الحضــارة ،أل ّن اللغــة هــي الوســيلة امليــارشة لنقــل
الشــعور والعواطــف مــن ذهــن إىل ذهــن ،ومــن شــخص
إىل شــخص؛ وهــي التــي ترتجــم عــن أفــكار األمــة يف
آمالهــا وآالمهــا؛ وهــي إذن ربــاط الوحــدة واألخــاء وأداة
التعــاون والتفاهــم” .13وقــال تعــاىلَ ﴿ :و ِم ـ ْن آيَاتِ ـ ِه َخلْـ ُـق
ض َوا ْخ ِت َل ُف أَل ِ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ف
ْس َن ِت ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِ َّن ِ
َّ
ـك َليَـ ٍ
َذلِـ َ
ني﴾[الــروم.]22:
ـات �لِّلْ َعالِ ِم َ
ونظـ ًرا إىل حركــة العربيــة يف الغــوس ،نــرى أ ّن اللغــة
العربيــة ليســت غريبــة فيهــا ،ولقــد احتلــت هــذه اللغــة
يف مكانة مرموقة منذ دخول اإلسالم فيها سنة 1775م،
يف عهــد امللــك أديــي األول ( ،)1 Adeleإذ كلــا
وضــع اإلســام قدميــه يف أرض ،فإنــه يدخــل معــه اللغــة
العربيــة ألنهــا جــزء ال تنفصــل مــن اإلســام فإنــه أيضــا ال
يتجــزأ منهــا وكالهــا يــازم آخــر .ونــرى أ ّن الذيــن يتعلّمون
العربية يف والية الغوس أصنافاً ،صنف يتعلّمها ليكون
عــى بصــرة مــن مبــادئ دينــه الرضوريــة التــي يــؤدي بهــا
صالتــه املفروضــة مــن فاتحــة وســور قصــرة ومــا تتــم بــه
صالتــه مــن أذان وإقامــة وتشــهد وقنــوت أو مــا يــؤدي بــه
مناســك الحــج مــن تلبيــة وأدعيــة واملســلمون كثــر يف
هــذا القســم .أمــا القســم األخــر هــم الذيــن يتعلمونهــا
كلغة التخاطب أو كلغة املحادثة يف األسواق والبيوت
إذ سمح لهم الحال بذلك ،وبعض يتعلمونها ليتوسلوا
بها إىل فهم القرآن واألحاديث النبوية والفقه اإلسالمي
ليصبحــوا مســؤولني بهــذا الديــن أمــام النــاس.
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وعــى هــذا الصــدد ،يوجــد مــن هــذا القســم مــن
يتع ّمــق جـ ّدا يف معرفــة العلــوم العربيــة مــن نحــو ورصف
ونصــوص وبالغــة وأدب حتــى يوجــد بينهــم مــن يقــرض
شــع ًرا ويكتــب ن ـرًا يف موضوعــات عديــدة ،ويؤلّــف
بعضهم كتابًا ق ّي ًم بالعربية يف شتى الفنون وكانوا عىل
الدرجة املمتازة يتخاطب العربية الصحيحة الفصيحة.
ومــن هنــا يجــدر لنــا بالذكــر اهتــام العلــاء واألمئــة
بتأســيس املــدارس القرآنيــة إثــر دخــول اإلســام فيهــا
كغريهــا مــن البلــدان اليورباويــة ،فمثــل هــذه املــدارس
يف القديــم مل يطلــق عليهــا اســم مي ّيــز عــن غريهــا وكان
التعليــم فيهــا مجانًــا ويُو َجــد معظــم تلــك املــدارس
القرآنيــة يف فنــاء املســاجد يجتمــع فيهــا األطفــال
املســلمون بنــن وبنــات فيتعلمــون شــيأ فشــيأ مــن
القــرآن الكريــم ومبــادئ اإلســام ويحــرون إليهــا صباحـاً
ومسا ًء حتى يتموا قراءة القرآن وبعده تقام حفلة وليمة
القرآن لهم ومل يكن لهذه املدارس مناهج خاصة تتبع،
وأخــرا ،تحولــت معظــم هــذه املــدارس القرآنيــة إىل
املدارس أو املعاهد العربية حكومية كانت أو محلية.
ويف هــذه األونــة ،لقــد أصبحــت املــدارس العربيــة
مزد هــرة للعلــوم واآلداب والثقا فــات والفكــر بواليــة
الغــوس ،وتوجــد مؤسســات تعليميــة حكوميــة تــدرس
اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف املدينة ،مثل
جامعــة واليــة الغــوس املشــهورة ب ـ ( ،)LASUوكليــة
الرتبيــة لواليــة الغــوس املشــهورة ب ـ (،)LACOED
ومعهــد أنصــار الديــن لدراســات العربيــة واإلســامية،
إيصولــو ،املنضــم بجامعــة إبادن-نيجري يــا ،وغريهــا
مــن املرا كــز وا ملــدارس العربيــة الخصوصيــة مثــل
مركــز التعليــم العــريب اإلســامي ،أغيغي-الغــوس،
للشــيخ آدم عبــد ﷲ اإللــوري ،ودار الدعــوة لدراســات
العربيــة واإلســامية ،إيصولــو ،للشــيخ مصطفــى زغلــول
الســنويس ،ومعهــد اإلفتــاء والنجــاة للدراســات العربيــة
واإلسالمية ،الغوس ،للشيخ أديبايو عبد امللك ،سنة
1963م ،ومركز نور اإلسالم للتعليم العريب اإلسالمي،

أغيغي-الغوس ،للشيخ داؤود عبد املجيد الفنال سنة
1975م ،ومدرسة نور اإلسالمية العربية ،عيبي-الغوس
للشيخ معني الدين بلوغن سنة 1984م ،ومركز العلوم
العربيــة واإلســامية للشــيخ ثوبــان عبــد ﷲ اإللــوري،
ومدرســة ن والقلــم للعربيــة واإلســامية ،باديا-إجــورا،
الغــوس ،للشــيخ مصبــاح الديــن إبراهيــم الزيتــوين ســنة
1993م ،ومركــز الســام للتعليــم العــريب واإلســامي
للشــيخ مشــهود جربيــل رمضــان الكيتــوي ،ومركــز صفــوة
اإلسالم للتعليم العريب اإلسالمي للشيخ عبد الوهاب
زبري الغاموي وغريها مام مل يسمح لنا املجال بالذكر.

مشاكل اللغة العربية وعالجها يف والية الغوس:

إ ّن الحقيقــة العلميــة التــي الجــدال فيهــا أ ّن لــكل داء
دواء ولــكل مشــكلة حلولهــا ،وهــذا شــائع بــن النــاس
أن الصعوبــة معتــادة يف الحيــاة اإلنســانية ويف جميــع
النشاطات والحركات التي يقوم بها اإلنسان ،وما زالت
هذه املشاكل تواجه الفرد واملجتمع ،فإذن ،كان أهل
الغــوس واملقيمــون فيهــا يعانــون عــدة املشــاكل يف
دفــع عجلــة اللغــة العربيــة وتقدمهــا يف واليــة الغــوس
إىل األمــام ،ومنهــا مــا يــى-:
 -1عــدم وجــود الكتــب العربيــة املنا ســبة بــأذواق
طــاب اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا ،وهــذا
مينــع الراغبــن بهــذه اللغــة أن يتقــدم عجلــة اللغــة
العربيــة مبدينــة هــذه اللغــة .وإن الحــل الوحيــد
لهذه املشكلة هو أن يك ّون املدرسون بهذه اللغة
اللجنــة العلميــة للمحافظــة عــى الكتــب املؤلفــة
بالعربية من حيث التناسب بأذواق أبنائهم الذين
يدرســون العربيــة ،وأن تهتــم هــذه اللجنــة اهتام ًمــا
كافيًا يف إخراج الكتب الدراسية مبواد اآلداب من
لغــة ،وبالغــة وإنشــاء وغريهــا ،لعــدم وجــود الكتــب
املقــررة املكتوبــة بأيــدى الكتــاب املواطنــن.
 -2قلــة وجــود مــد ّريس هــذه اللغــة بالنســبة إىل
مؤهالتهــم ،وكان مــن األمــور املســلمة بهــا جــدال،

أن املــد ّرس بأيــة مــادة كان هــو اللبنــة األوىل يف
بنــاء تربيــة األوالد ،فــإذن يجــب عــى كل مــد ّرس أن
يــؤ ّدي واجباتهــم عــى خــر الوجــه حتــى يكــون أســوة
حســنة لتالميذهــم .وعــى املد ّرســن أن يحاولــوا
بكل محاولة برتغيب مسلمي الغوس يف التعليم
العــريب ألنهــا لغــة دينهــم ،لقــول عمــر بــن خطــاب
ريض ﷲ تعــاىل عنه”:تعلّمــوا العربيــة فإنهــا مــن
دينكــم” .وأالّ يســتحي مــن توظيــف تدريــس اللغــة
العربية يف هذه الوالية وأالّ يعتربها بعني االحتقار
وعليــه أن يعدوهــا مــن أســمى املهنــات وأن يتقنهــا
كل مــن يقــوم بهــا مــن املدرســن إتقانًــا فائ ًقــا ألن
املعلــم املتقــن أمــام الطــاب كالبيــت التــي بنيــت
عــى الحجــر واملعلــم غــره أمــام الطــاب كالبيــت
بنيــت عــى املــاء أو الــراب.
 -3عــدم اعتنــاء الحكومــة باللغــة العربيــة ،فــإ ّن حكومــة
والية الغوس كغريها يف عدم االعتناء بهذه اللغة،
واألمــر عكــس صحيــح يف شــال نيجرييــا ،وكانــت
حكومــة والياتهــم اعتنــت بالعربيــة منــذ ســنوات
قدمية ،إذن ،وعىل حكومة والية الغوس أن تلعب
أدوا ًرا مرموقــة يف توزيــع الكتــب العربيــة مجانًــا
لطالبهــا ،وأن تنفــق عــى املــدارس العربيــة ســواء
أكانت حكومية أم خصوصية يف املدينة تسجي ًعا
لهــا ولطالبهــا ومد ّرســيها كــا تلعــب أدوا ًرا فعال ـ ًة
لرفــع شــأن مســتوى اللغــات األخــرى يف املــدارس
الحكوميــة يو ًمــا بعــد يــومٍ مــن توزيــع أدوات دراســية
مجانـاً.
 -4قلة املطابع العربية :تعاين مدينة الغوس مشكلة
قلــة املطابــع العربيــة يف بيئتهــا منــذ زمــن قديــم،
فهــذه تؤ ّخــر ازدهــار تقــدم العربيــة يف املدينــة،
إذ كان أغنيــاء الوطــن مل يتح ّملــوا جلــة النفقــات
مــن أموالهــم يف نــر الكتــب العربيــة التعليميــة
ألبنائهــم ،ومل ينفقــوا جلــة مــا رزقهــم ﷲ إىل
إنشــاء املطابــع التــي تتــوىل طبــع الكتــب العربيــة
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جــد
الدراســية ،ولعــدم هــذه املطابــع العربيــة يُو َ
مؤلفــو الوطــن كانــوا يلجئــون إىل تأليــف كتابهــم
باللغــة اإلنجليزيــة بــدالً مــن تأليفــه باللغــة العربيــة.

الخامتة

ومــن خــال ســطور هــذا البحــث نالحــظ حركــة اللغــة
العربيــة يف واليــة الغــوس :آثارهــا وتط ّورهــا ،ولهــذه اللغة
أدوا ٌر المع ٌة يف تسجيل تاريخ نيجرييا والسيام تسجيل
تاريــخ الغــوس منــذ دخــول اإلســام فيهــا ،وعنــد تأســيس
املدارس العربية ألبناء املسلمني واملقيمني فيها بيد
أ ّن الغرب حينذاك كانوا يبذلون جهو ًدا جبار ًة للقضاء
عىل اللغة العربية ،ونسوا أ ّن العربية قد اتخذت مكانة
مرموقــة يف العــامل اليــوم ،وهــي يف الدرجــة الثانيــة مــن
اللغــات اإلنســانية الثالثــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة واللغــة
الفرنســية .ويف خــال هــذا البحــث ،أوردنــا دور الديــن
جد
اإلسالمي يف نرش اللغة العربية يف الوالية حتى ت ُو َ

عدة املدارس العربية يف الوالية اليوم ،حكومية كانت
أم خصوصيــة ،وتُــد َرس هــذه اللغــة يف جميــع املراحــل
حتــى فتحــت جامعــة واليــة الغــوس وغريهــا بابًــا لدراســة
وأسست أيضً ا مرحلة دبلوم سنة
برنامج اللغة العربية؛ ّ
1997م لتهيئــة الطــاب يف هــذا امليــدان ولدخولهــم
بالجامعة مبارشة للحصول عىل شهادة اللسانس يف
الدراســات العربية واإلســامية.
عــاو ًة عــى ذلــك ،لقــد ق ـ ّررت الوحــدة األفريقيــة
ســابقًا واالتحــاد اإلفريقــي حاليًــا وغريهــا مــن املنظــات
العامليــة اســتعامل اللغــة العربيــة كإحــدى اللغــات
الرســمية .وأوردنــا يف خــال الســطور أيضً ــا أهميــة اللغــة
يف الحيــاة اإلنســانية كــا ذكرناهــا يف العريــق املذكــور
أعــاه؛ وهــي لســان تنطــق بهــا أيــة أمــة يف محادثاتهــا
ومــن مناقشــاتها وخطاباتهــا يف البيــوت واألســواق
واملحافــل .وصــى ﷲ عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه
وصحبــه وســلم.
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ص.15-13.

رواية مرتجمة من اللغة امللياملية �إلى اللغة العربية

'مثل ترنيمة ' رواية ت�صور جانب حياة الأديب
الرو�سي دي�ستويفي�سكي الأخالقي
�صاحب كتاب 'اجلرمية والعقاب'
نشاد عيل و ف

باحث يف جامعة جوارهرالل نهروـ ـ نيودلهي /الهند

محمــد عيــد إبراهيــم الكاتــب واملرتجــم املــري يــزف
ببــرى للهنــود عامــة والكرياليــن خاصــة برتجمــة روايــة
مليامليــة الشــهرية كتبهــا بريومبادافــام رسي دهــاران،
رئيــس أكادميــة األدب الكــرايل ،والتــي نــرت طبعتهــا
الثانيــة سلســلة ’روايــات الهــال ،شــهر فربايــر لهــذا
العــام (2015م) ومــا هــي إال روايتــه األخــاذة الحائــزة
عــى جائــزة َويَــار األدبيــة لعــام 1996م “مثــل ترنيمــة”
(  .)Oru Sankeerthanam Poleوهــي روايــة رائعــة
صــدرت يف اللغــة املليامليــة عــام 1993م وأعيــدت
طبعتهــا عــى األقــل أربــع وخمســن مــرة وبيــع مــن خــال
12عام مليون نسخة يف تاريخ األدب الكريايل .اجتازت
هذه الرواية حدود الدولة يف املرة األوىل لتصبح جزء
عــامل األدب العــريب بعــد ترجمتهــا إىل اللغــة اإلنجليزيــة
حــن صممــت هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والــراث عــام
2010م عــى نرشهــا.

لنحــو  12ســينيام مليامليــة .بالرغــم مــن أنــه ألــف 12
قصــص قصــرة تــرك روايــات عديــدة ذات قيمــة يبلــغ
عددهــا عــى نحــو ثالثــن .وحصــل عــى عــدة جوائــز
أدبيــة ونقديــة ومنهــا جائــزة كــراال للفيلــم ،وجائــزة النقــد
السينياميئ ،وجائزة هيئة أدب األطفال وجائزة أكادمية
األدب الكــرايل ،وجائــزة صــوت الكــراال .وأمــا عملــه
املؤلــق “مثــل ترنيمــة” حصــل عــى عــدة جوائــز مرموقــة
منهــا :جائــزة َويَــار ،وجائــزة نــادي األدب امللياملــي بــأيب
ظبــي ،وجائــزة شــاكتي أبــو ظبــي ،وجائــزة ثقافيــة كرياليــة،
وجائــزة نــادي األدب امللياملــي مبســقط وجائــزة كاويــا
منداالم وجائزة الشاعر األعظم جي التذكارية وجائزة وي
دي بادياترييبــاد األدبيــة التذكاريــة .وعمــل رسي دهــاران
عضوا يف أكادمية األدب الكريايل وهيئة رقابة السينيام
وهيئــة إداريــة يف جمعيــة تعــاون األدب الكــرايل ويعمــل
حاليــا رئيــس أكادميــة األدب الكــرايل .وترجمــت عــدة
أعاملــه إىل اللغــات األجنبيــة ولغــات الهنــد املختلفــة.

ولــد بريومبادافــام رسي دهــاران يف قريــة بريومبادافــام
مــن منطقــة موواتبــوزا ( )Muvattupuzhaيــوم  12فربايــر
لعام 1938م .وقد ترعرع عىل حب األدب العارم منذ
نعومــة أظفــاره وبــدأ مســرته األدبيــة بقــرض الشــعر ثــم
تحــول إىل كتابــة القصــص والروايــات وكتــب الســيناريو

املرتجم محمد عيد إبراهيم

الكاتب بريومبادافام رسي دهاران

محمد عيد إبراهيم مرتجم شهري يف العامل العريب ولد
يف حــي حدائــق القبــة بالقاهــرة يــوم  12شــهر مايــو عــام
1955م .تخرج من كلية اإلعالم قسم الصحافة لجامعة
القاهــرة ســنة 1978م .وصــدر لــه  13ديوانــا و 14ديوانــا
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مرتجــا وترجــم نحــو  25روايــة و 7مجموعــات قصصيــة
عالوة عىل ذلك ترجم خمس مرسحيات وسبعة كتب
نقديىــة وخمــس قصــص أطفــال ومتــت ترجمــة كثــر مــن
أشــعاره إىل اللغــات العامليــة .وهــو مــن األدبــاء النــوادر
الذ يــن ترجمــوا األعــال إىل اللغــة اإلنجليز يــة ومــا
ترجــم إىل اإلنجليزيــة قصــص قصــرة إلبراهيــم مبــارك
كان عــام 2009م ومرسحيــة جــال ســام باهلــول عــام
2011م نرشته وزارة الثقافة باإلمارات املتحدة العربية
نرشتهام وزارة الثقافة باإلمارات املتحدة العربية وأنشأ
عيــد إبراهيــم “أصــوات” الشــعرية عــام 1978م ومجلــة
السوداء عام 1980م .أنشأ سلسلة “آفاق الرتجمة” يف
هيئــة قصــور الثقافــة بالقاهــرة وعمــدل مديــرا لتحريرهــا
مــن عــام 1996م إىل عــام 1998م .عمــل مديــرا تنفيذيــا
عــى “املــروع القومــي للرتجمــة” باملجلــس األعــى
للثقافــة بالقاهــرة بــن عامــي 1998م و .1999وأنشــأ
سلســلة (نقــوش) للفــن التشــكييل مــع الفنــان عمــر
جهــان يف هيئــة قصــور الثقافــة بالقاهرةوعمــل مديــرا
لها يف فرتة ترتواح بني 1997م و1998م وكانت تعني
برســوم األبيــض واألســود فقــط للفنانــن العــرب .وعمــل
عيــد إبراهيــم محــررا ومرتجــا يف صحيفــة “االتحــاد”
اإلماراتيــة ( )2002-1999ومرتجــا وكاتبــا بامللحــق
الثقــايف لجريــدة “البيــان” اإلماراتيــة ()2003-2002
ومحــررا ومرتجــا وكاتبــا بالصفحــة الثقافيــة لجريــدة
“أخبــار العــرب” اإلماراتيــة ( )2004-2003وكاتبــا
ومرتجــا يف موقــع “العــريب الجديــد” ( .)2014ومــن
أهم دواوينه :املالك األحمر وخرضاء ﷲ ،والسندباد
الكافــر وفحــم التامثيــل ومخلــب يف فراشــة.

فكرة الرواية الرئيسة

كتــب بريومبادا فــام رسي د هــاران هــذه الروا يــة
األنيقــة عــى ضــوء حيــاة األد يــب الشــهري ا لــرويس
ديستويفيســي الســيام حياتــه بعدمــا اضطــر لكتابــة
روايــة “املقامــرة” .كــا هــو معــروف أن ديستويفيســي
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كان يرشب الخمر ويلعب البطاقات وميارس املقامرة
ومن ثم استدان من الناس ماال طائال حتى غدا مدينا
لكثــر ومــن بينهــم ستيلوفســي نــارش الكتــب .وهــو مــن
عرف أن ثروة ديستويفيســي يف موهبته فأرغمه عىل
أن يوقع وثيقة تجيز له جميع حقوق ما يكتبه ملدة تسع
ســنوات تاليــة عــى الرغــم مــن إمتــام روايــة تشــتمل عــى
 160صفحــة قبــل األول نوفمــر 1866م .لســوء الحــظ
محــاوالت ديستويفيســي لكتابــة صفحــة واحــدة بــاءت
بفشــل ألســباب مــا .ويف هــذه الحالــة الحرجــة يســدي
لــه أصدقــاؤه النصيحــة بتعيــن كاتبــة آلــة لتســاعده يف
العمل .أنا هي التي اختريت لهذا املنصب أوال وجزء
حياتــه الثــاين أخــرا.
يقــول بريومبادافــام رسي دهــاران “مــن خــال هــذا
العمل حاولت ألعالج حياة ديستويفيسيك من جانب
معاكــس يبــدو يف ســرته الذاتيــة ففيهــا نجــده مدمــن
الخمــر واملقامــرة وســيئ الخلــق يعيــش كــا يــرى ،وهــذه
هــي الصــورة التــي يقدمهــا إلينــا مؤرخــو ســرته .ولكــن
هــذه الروايــة تبــذل الجهــد يف اكتشــاف أبعــاد حيــاة
ديستيفيســي األخالقيــة ألنــه قــد أقلقنــي انقالبــات
قلبــه والفقــر القاتــل ومــوت روحــه مــن حــن إىل حــن
آخــر واألمــراض املدقعــة التــي عــاىن منهــا .ورأيــت يف
ديستيفيسيك إنسانا مقدسا زكته املعانات املعذِّبة.
ويف نظريت أنه رجل مقدس فكيف يكتب رجل مسيئ
روايــة مثــل “الجرميــة والعقــاب” و”اإلخــوة كارامــازوف”
و”األبلــه”؟! وأنــا أثــق بــكل دقــة األعــال مثلهــا ال تنتــاب
إال مــن مصــادر مطهــرة” .ونــرى هــذا بــن األســطر حــن
يســأل دسيتويفيســي ألنــا مــرة مــا هــي املقاييــس التــي
نعتمــد عليهــا يف اختيــار شــخص حســن وســيئ “أنــا
ولــدت يف الطبقــة الســفىل هــل هــي جرميــة ارتكبتهــا؟
هــل نختــار والدتنــا؟ وهــل لنــا حريــة كاملــة الختيــار أب
وأم وأرسة نحبهــا أنــا فقــر ومــا اخــرت الفقــر ،يتداخــل
بيننــا اإللــه ،وان ادعيــت أحــدا مــا ادعيــت إال اإللــه...
ومــا هــو رس الكرمــاء هــل هــم كرمــاء يف الحقيقــة؟ وكــم

ألا يكسيفيوتسيد يسورلا بيدألا ةايح بناج روصت ةياور ' ةمينرت لثم'

مــن دنيــئ بينهــم !! وكــم مــن رشيــف بــن األدنيــاء الذيــن
طبــع عليهــم املجتمــع طبعــة الدناءة..رأيــت بــن الكرمــاء
القاتلني واملجنونني واملسيئني ،ورأيت بني املنبوذين
األتقيــاء والرشفــاء ،هــل تظنــن أن جميــع مــن يجلــس
عــى الكــرايس املحرتمــة أشــخاص أزكيــاء ،هــل لهــم حق
لذلك...أحيانــا أفكــر أن الفقــر والدنــاءة شــيئ محــرم”.
ومرة أخرى يقول عن املقامرة “يقول الناس أنني مدمن
املقامــرة ،هــل يــدرون أن الحيــاة مــن أ إىل ي مقامــرة
يلعبهــا النــاس ،فالبعــض يفــوز والبعــض اآلخــر يخــر”.
يقــول املرتجــم عيــد إبراهيــم عــن هــذا العمــل “وقــد
واجهــت يف ترجمــة الروايــة الهنديــة( ،مثــل ترنيمــة)،
كلــات هنديــة ،ذللهــا يل األســتاذ /قــديس ،إضافــة

إىل مقاطــع مــن الكتــاب املقــدس ،أتيــت مبثيلهــا مــن
الرتجمــة العربيــة الشــائعة يف الكنائــس املرصيــة ،مــع
ترجمــة مقاطــع أخــرى مــن األشــعار التــي كان يتمثّلهــا
دستويفســي ،مــا وهبنــي ســعادة فائقــة ،حيــث أن
روايــة الكاتــب الكبــر رسي دهــاران تع ـ ّد عالمــة فارقــة
ومنوذجـاً باهــرا ً يف كيفيــة وضــع قنــاع مــن كاتــب أجنبـ ّـي
بســرة مختلفــة عــن الكاتــب والخــوض يف تفاصيلهــا
فــكأن كاتبهــا هــو الشــخص املكتــوب عنــه ،وقــد القــت
الرتجمــة العربيــة حظ ـاً كبــرا ً يف انتشــارها ،وأجمعــت
عليهــا الصحــف املرصيــة والعربيــة ،وباعــت آالف ـاً مــن
النســخ يف مؤسســة كلمــة يف أبوظبــي ويف مؤسســة
دار الهــال يف القاهــرة”.
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الذري
ال�سبيل العلمية ملعرفة اال�ستبدال و التحويل ْ ِ
الذي َ َ
ي�س ا ْل ُب َنى الرتكيبية
أ.د .رابح أحمد بومعزة

أستاذ اللسانيات قسم اللغة العربية و آدابها ،جامعة السلطان قابوس

امللخص
يهــدف هــذا البحــث إىل تَســليح الْ ُمتخصــص يف العربيــة بــأن يكــون ُمتَرشبًــا بأصــول العربيــة مــن مشــاربها الصافيــة،و
متفت ًحــا عــى النظريــات اللســانية الغربيــة لالســتفادة منهــا مبــا يتناســب
و خصوصيــة اللغــة العربيــة ،مــع البقــاء عــى الصلــة الوثيقــة مــع الجهــود اللغويــة للعــرب األقحــاح يف مجــال الــدرس
اللغــوي مبختلــف مســتوياته ،و قراءتــه قــراء ًة ســليم ًة دون تشــويهه و تشــويه معالِمــه كــا فَ َعـ َـل بعضُ ُه ـ ْم ِمم ـ ْن َمزقــوا
ش ُم َمــزق.
أنظــا َر “الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي” و” ســيبويه” َ
و ســأعرض يف بحثــي ملســألتي التحويــل الجــذري ،واالســتبدال اللتــن تعرتيــان البنــى اللغويــة ،ذلــك أن هاتــن
املســألتني اللغويتــن ظلتــا عصيتــن ،عــى نحــو ال نــكاد نعــر فيــه عــى بحــث عالجهــا معالجــة مــن حيــث ثنائي ـ ُة
بنيتيْهام التوليدية و التحويلية ،بإيضاح جوانب التحويل فيهام و عنارصه ،و من حيث إن التحويل فيهام اختياري
أو اجبــاري ،بتبيــان توجيهــه اللســاين والــداليل.

أوال -مدخل :مصلحات و مفاهيم أساس
ماهية التحويـل:

إذا كان التحويل يف النحو التحوييل قامئا عىل أساس
أن لــكل بنيــة إفراديــة (صيغــة رصفيــة) أو بنيــة تركيبيــة
(جملــة وظيفيــة) بنيتــن :إحداهــا عميقــة واألخــرى
ســطحية ،فــإن النحويــن العــرب رأوا أ ْن ليــس هنالــك
لــكل تركيــب إســنادي بِنيتــان إحداهــا عميقــة واألخــرى
ســطحية ،وإمنــا الرتكيــب اإلســنادي الــذي يقتــي
سا.
بنيتني هو الرتكيب املحول الذي يكون ظاهره ُملبَ ً
فالجملة التوليدية الواردة عنارصها عىل أصلها)( )1ال
تحتــاج إىل بنيــة عميقــة .وكذلــك الصيغــة الرصفيــة التــي
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مل يَقــع فيهــا تحويــل مــن نحــو اإلعــال واإلبــدال ال تحتــاج
إىل بنية عميقة .وإذا كان مصطلح “ البنية العميقة” غري
صح به لدى النحاة العرب ،فإن مفهومه جاء التعبري
ُم َ
عنــه بطرائــق مختلفــة مــن نحــو قولهــم” أصلــه كــذا” ،أو”
قياسه كذا” ،أو هو” عىل تقدير كذا” ،أو” تأويله كذا”،
أو «عــى نيــة كــذا» .وهــي كلهــا تعنــي أن هنــاك بنيــة
عميقــة وراء البنيــة الســطحية املحولــة( .)2والتحويــل
يف الــدرس اللغــوي العــريب تحويــان :تحويـ ٌـل يبحــث
بــه عــن تكافــؤ البنــى (توافــق البنــاء عنــد العــرب) وهــو
األهــم ،وتحويـ ٌـل تفــر بــه الشــواذ بواســطة مــا يعــرف بــ”
نظريــة الحمــل”( .)3والتحويــل عــى املســتوى الرتكيبــي
يَتَبَدى يف أربعة أقسام ،هي :التحويل بإعادة الرتتيب

كرتلا ىَنُبْلا سَمَي يذلا  يرذِجْلا ليوحتلا و لادبتسالا ةفرعمل ةيملعلا ليبسلا

و التحويل بالزيادة و التحويل بالحذف ،و التحويل
باالســتبدال .و يالحــظ أن هــذا التحويــل نوعــان ،تحويــل
جذري و تحويل محيل .فالتحويل الجذري هو التحويل
الــذي تنتقــل فيــه الجملــة االســمية إىل دائــرة الجملــة
الفعلية ،أو الجملة الفعلية إىل دائرة الجملة االســمية.

 -1التحويــل بالزيـادة

رصا من عنارص التحويل ،هي تلك
الزيادة التي تُ َعد عن ً
الزيادة التي يضاف فيها إىل الجملة التوليدية كلامت
قــد تكــون فضــات أو قيــودا ،وقــد تكــون عوامــل متمثلــة
يف النواســخ لتحقيــق زيــادة يف املعنــى .و قــد تكــون
وحدات لغوية ،لغرض النفي أو التمني أو التعجب أو
االستفهام أو الرتجي أو التأكيد ،فكل زيادة تدخل عىل
الجملة التوليدية الفعلية أو االسمية تحول معناها إىل
معنــى جديــد غــر الــذي كان ( .)4و التحويــل بالزيــادة
قــد يكــون محليــا ،و قــد يكــون جذريــا.

-1أ -التحويل بالزيادة الجذري:

التحو يــل الجــذري نجــده يف الجملــة االســمية
التــي تعرتيهــا تحويــل بزيــادة عنــر التحويــل (ظــن)()5
و أخواتهــا ،حيــث تغــدو هــذه الجملــة فعلية،فاملبتــدأ
يُصبح مفعوال به أول ،و الخرب مفعوال به ثانيا .فالجملة
ِ
ظنت الطالب ُة الجملتني متساويتني ،هي جملة
اآلتية:
فعليــة محولــة تحويــا جذريــا .بنيتُهــا التوليديــة قبــل
الز يــادة جملــة ا ســمية،هي(الجملتان متســاويتان).
وبــاب “ ظــن” ال يــزال يَحمــل يف عناوينــه دالئـ َـل حاســم ًة
عــى هــذا التأصيــل والتفريــع يف مبنــى الجمــل .ذلــك
أنــه يُ ْعـ َر ُف ببــاب األفعــال التــي تنصــب مفعولــن أصلهــا
مبتــدأ وخــر.

-1ب-التحويل بالزيادة املحيل:

يكــون التحويــل املحــي يف الجملــة التــي تدخــل
عليها زيادات من قَبيل عنارص تقييد الخرب ،ممثلة يف
(كان و أخواتهــا ،و أفعــال املقاربــة ،و أفعــال الــروع،
و أفعــال الرجــاء)( .)6فالجملــة االســمية “ :كان مفهــوم

التحويــل غامضً ــا “ هــي جملــة محولــة تحويــا محليــا،
بقيــت مصنفــة يف دائــرة الجملــة االســمية عــى الرغــم
مــن دخــول العنــر (كان) عليهــا.

 -2التحويل بإعادة الرتتيـب:

ليــس بخــاف علينــا أن اللغــة العربيــة تتميــز بحريــة النظم.
حيث ميكن أن تتغري مكونات الجملة تقدميا أو تأخريا
حســب الســياق الكالمــي .وهــذا النــوع مــن التحويــل
بإعــادة الرتتيــب قســم عــى قســمني :تقديــم عــى نيــة
التأخــر ويســمى تحويــا محليــا ،وتقديــم ال عــى نيــة
التأخــر ،ويســمى تحويــا جذريــا.

-2أ -التحويل بإعادة الرتتيب املحيل:

هــو التحويــل الــذي تبقــى فيــه الجملــة التــي اعــرى
أحــد عنارصهــا تقديــم يف دائــر التصنيــف الــذي كانــت
فيــه قبــل هــذا التقديــم .ففــي قولــه تعاىل(:بَــلِ الل ـ َه
فا ْع ُبـ ْد وكــن مــن الشــاكرين)(الزمر )66/يالحــظ الجملــة
الفعليــة “ بــل ﷲ فاعبــد” قــد قــدم فيهــا املفعــول بــه “
اللــه” عــى الفعــل والفاعــل “ فاعبــد” وصــوال إىل قــر
املفعــول عــى فعــل الفاعــل(.)7و قــد بقيــت الجملــة
يف دائــرة الجملــة الفعليــة.

-2ب-التحويـل بإعادة الرتتيب الجـذري:

هو التحويل الذي أطلَق عليها الجرجاين مصطلح
“ التقديــم ال عــى نِيــة التأخري(،)8قائــا « :اِعلَ ـ ْم أن
تقديــم الــيء عــى وجهــن تقديــم يقــال لــه إنــه عــى
نيــة التأخــر ( ،)...وتقديــم ال عــى نيــة التأخــر ولكــن
عىل أن تنقل اليشء من حكم إىل حكم وتجعل له بابا
غــر بابــه وإعرابــا غــر إعرابــه( )...مثــل ()...زيــد رضبتــه،
مل يقــدم زيــدا عــى أن يكــون مفعــوال منصوبــا()...
ولكــن عــى أن ترفعــه باالبتــداء”( .)9وهــو الــذي ينتقــل
فيــه املســند إليــه مــن مــكان داخــل الجملــة إىل مركــز
الصدارة،متخلصــا مــن أثــر الفعــل الــذي كان العامــل
األساس .ومنثل له بالجملة “ الطالب ف ِه َم التحويل”.
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6
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وهذا التحويل الجذري اعتمد من طريق التفكيك.
و التفكيــك يف هــذه الجملــة  -لَــا كان باعتبــار الجهــة
هو تفكيكا إىل اليمني (ُ -)10عد جذريا ،حيث تغريت
وظيفة االسم (الطالب) وتحولت الجملة الفعلية إىل
جملة اسمية.
فليــس تقديــم املســند إليــه عــن املســند(الفعل)
ره يف الجملــة الفعليــة َســوا ًء .ذلــك أن الجملــة
و تأخ ـ ُ
الســابقة تتألــف مــن وحــدة ال انفصــال فيهــا بــن الفعــل
وفاعله ،ألنهام مبثابة الكلمة الواحدة التي ال نســتطيع
أن نَفصــل بــن جزئيهــا .وهــذه الجملــة يف املســتوى
اإلخبــاري املتغــر ال تخضــع للتقســيم الوظيفــي إىل:
موضــوع ومحمــول للــكالم حســب الســياق .وأســاس
ذلــك أن املســند إليه(الفاعــل) الــذي هــو «الطالــب»
يف تلــك الجملــة ال ميكــن أن يكــون نقطــة ابتــداء ،ألن
«الفاعــل مــا كان املســند إليــه مــن فعــل وشــبهه مقدمــا
عليه أبدا» .من منطلق كون الفعل عامال يف الفاعل،
فيكــون حقــه التقديــم ،وألن رتبــة الفاعــل التأخــر عــن
فعلــه .والالفــت لالنتبــاه أن هــذه الجملــة يف مثــل هــذه
الحــال يســجل أنهــا حاملــة خــرا ابتدائيــا(.)11
وإ ْذ يكا ُد إجالؤنا للفرق الذي بني الجملة الفعلية
والجملــة االســمية الــذي ذهــب بعضهــم إىل أن ال فــرق
بينهــا،ال يقنــع فريقــا مــن الباحثــن الذيــن رأوا أن مثــل
جملــة “ الطالــب فهــم التحويــل “ ،مــا منــع النحــاة أن
يبقــوا الفاعــل املتقــدم عــى فعلــه فاعــا مــا دامــت
داللتــه عــى الفاعليــة هــي األصــل ،وأن الفعــل مل
يُس ـ َند إال إليــه ألنــه ُمحــدث بــه -فــإن هــذا الــرأي كان
ُيكــن أن يكــون مقبــوال لــو ت َعلــق األمــر بصــورة مــن صــور
الجملــة االســمية -فــإن االســتعامل اللغــوي ال يُ َؤيــد مــا
ذهبــوا إليــه ،ألن تقديــم املســند إليــه (الفاعــل) يُــؤدي
إىل تكويــن تراكيــب صورهــا ممنوعــة لغويــا تَكشــف عــن
ـاذج اآلتيــة :املجتهــدان قــام ،املجتهــدون
غطائهــا النـ
ُ
قــام ،املجتهدتــان قامــت املجتهــدات قامــت .ذلــك
أن ُحذاق النحاة العرب ذهبوا إىل أن االســم الذي هو
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فاعــل يف املعنــى املنطقــي واملعنــوي إذا تقــدم عــى
الفعل صار يف الوظيفة مبتدأ( .)12غري أن شأن هذا
الــرأي يتضــاءل عنــد التأمــل يف أحــوال الرتكيــب .بيــان
ذلك أن مثل الجملة “ أنا نجحت” التي ال يعد الضمري
املنفصــل فيهــا” أنــا” إال مبتــدأ عنــد جميــع النحــاة ،ألن
الضمــر املتصــل” ت” وقــع موقــع الفاعــل عــى الرغــم
مــن أن داللــة الضمرييــن واحــدة .فــإذا قلنــا” املجتهــد
نجــح” أمل يَ ْجـ ِر املســند إليــه” املجتهــد” مجــرى الضمــر
املنفصــل “ أنــا” يف الجملــة الســابقة ،ومــن ثــم يجــب
أن يكــون مبتــدأ؟ فهــو فاعــل يف املعنــى ،وليــس فاعــا
يف الصناعــة .ثــم إن الــذي يَ ُدلنــا عــى أن “ الطالــب»
يف الجملــة الســالفة الذكــر ليــس فاعــا  -وإن أســند
إليه الفعل يف املعنى -هو أننا نراه يف مثل الرتاكيب
اإلســنادية اآليت ذك ُرهــا قــد حــدث منــه الفعــل،وال يُ َعــد
يف التحليــل الوظيفــي فاعــا باتفــاق النحــاة .وهــذه
الرتاكيــب هــي(:أ) رأيــت املجته ـ َد قــد نجــح(.ب)
التقيــت باملجتهـ ِـد ينتظــر صديقه(.جــ) هــذا املجتهـ ُد
يواصــل نشــاطه(.د) إن املجته ـ َد نجــح بتفوق،حيــث
يُال َحظ أن “ املجتهد” هو الفاعل يف املعنى يف هذه
ب مفعوال به
الجمل جميعها .غري أنه عند اإلعراب يُع َر ُ
يف الجملــة األوىل ،ويُ ْع ـ َرب اسـ ًـا مجــرورا ً يف الجملــة
الثانيــة ،ويعــرب نعتــا يف الجملــة الثالثــة ،ويعــرب اســم
“ إن” يف الجملــة الرابعــة .فــإذا كان “ املجتهــد” يف
هــذه الجمــل قــد ســبق إليــه معنــى املفعوليــة ،أو الجــر،
أو النعــت ،أواســم إن يف الفعــل اآلخــر ،فإنــه يف نحــو
الجملــة “ الطالــب فهــم التحويــل “ قــد ســبق إليــه معنــى
االبتداء،فــا يكــون فاعــا للفعــل بعــده هنــا مثــل مــا مل
يكــن فاعــا للفعــل بعــده هنــاك.
فاملبتــدأ يف الجملــة االســمية املركبــة “ الطالــب
فهــم التحو يــل» هــو يف حقيقتــه مبتــدأ ُم َحــول عــن
اســم تابــع للفعــل .لذلــك ملــا كان هــذا املبتــدأ باقيًــا
محت ِفظًــا بــيء مــن معنــى الفاعليــة -ألن الضمــر يَ ُعــود
عليــه مــن موقــع الفاعــل بذلــك االســم (الفاعــل)  -أوقَـ َع
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بَ ْعضَ هــم يف الوهــم ،فظنــوا أن املبتــدأ الْ ُم َح ـ ّول عــن
فاعــل يَظَــل فاع ـاً .ولــوكان هــذا الز ْع ـ ُم صحي ًحــا لظــل
املبتــدأ الْ ُم َحــول عــن مفعــول بــه مفعــوالً بــه ،والْ ُم َحــول
عن مضاف إليه مضافًا إليه ،والْ ُم َحول عن اسم مجرور
اســا مجــرورا بالحــرف .ومــا يؤيــد أن مثــل تلــك الجملــة
اســمية مركبــة قــول لــ” ابــن هشــام” أبــرز فيــه خ ِ
َصيص ـ َة
االسم اإلسنادية ُم َؤدى هذا القول “ :اإلسناد إليه وهو
سـ َند إليــه مــا ت ِتــم بــه الفائــدة .ســوا ٌء أ كان املسـ َن ُد
أن يُ ْ
فعــا أم اسـ ًـا أم جملــة .فالفعــل ك قــام زيــد .فـ(قــام)
فعــل مســند ،و(زيــد) اســم مســند إليــه .واالســم نحــو
(ز يــد أخــوك) .فــ(األخ) مســند ،و(ز يــد) ا ســم
مســندا إليــه .والجملــة نحو(أنــا قمــت) ف ـ (قــام) فعــل
مسند إىل التاء ،و(قام والتاء) جملة مسندة إىل(أنا)
( .« )13ومــن فوائــد تقديــم املســند إليــه إذا كان
املســند ذا ضمــر لــه أن يقــرر الحكــم يف ذهــن الســامع
ويؤكــده بســبب تكــراره .ســواء كان اســا ظاهــرا نحــو:
زيــد ركــب -فإنــه كــر ّر معنــاه ظاهــرا ومضمــرا مســترتا -أو
ضمــر املتكلــم نحــو :أنــا ركبت،كـ ّرر متصــا ومنفصــا،
ـت ،كــرر ،متص ـاً
ـت ركبـ َ
أو ضمــر املخاطب،نحــو :أنـ َ
ِ
ـب”(.)14
ومنفص ـاَ ،وكذلــك هــو َركِـ َ
ض فيــه
وحتــى يَ ْجلُ ـ َو األمــر أ كــر نُــورد قــوال َع ـ َر َ
«الجرجــاين» ملعنــى االبتــداء يف مثــل هــذا الوضــع
ـت عبــد ﷲ فقــد أشــعرتَ
النحــوي جــاء فيــه ”:فــإذا قلـ َ
ـت
قلبــه بذلــك أنــك قــد أردتَ الحديــث عنــه .فــإذا جئـ َ
ـت
ـت خـ َر َج ،أو قلـ َ
ـت مثــا :قــام ،أو قلـ َ
بالحديــث فقلـ َ
ـت بــه .وقــد َوطــأتَ لــه ،وق ّدمــت
قـ ِـد َم ،فقــد َعلِــم مــا جئـ َ
اإلعــام به،فدخــل عــى القلــب دخــول املأنــوس بــه،
وق ِبلــه قبــول املتهيــئِ لــه املطمـ ِ
ـن إليــه .وذلــك  -ال
َمحالــة – أشــد لثبوتــه ،وأنْ َقــى للشــبهة ،وأ ْم َن ـ ُع للشــك
وأ ْد َخـ ُـل يف التحقيــق( .)15ثــم إنــه لَــا كان الفعــل
العاملي يف الفاعل والخرب،كان َحق ُهام
واملبتدأ هام
ْ
التقديــم .ولهــذا انبتــت الجملــة العربيــة عــى شــكلني:
جملــة اســمية تتألــف مــن مســند إليــه  +مســند ،وجملــة

فعليــة تتألــف مــن مســند  +مســند إليــه .ويســجل أن
الجملــة الفعليــة مــن مثــل :نجــح املجتهــد «هــي جملــة
مغلقـ ٌة ال حـ َ
ـذف فيهــا ،عــى حــن ت ُ َعــد الجملــة االســمية
مــن مثــل «املجته ـ ُد نجـ َـح» غــر مغلقــة نحويــا .وذلــك
ر املجتهــد ،كأ ْن يكــو َن
الحتــال أن يكــون الناجــح غ ـ َ
أخــاه .فنقــول« :املجتهــد نجــح أخــوه» مــا يعنــي أن يف
را ثالثــا.
هــذه الجملــة االســمية «املجته ـ ُد نجــح» عن ـ ً
ومــن ثــم فهــي ليســت مســاوية للجملــة الفعليــة «نجــح
املجتهــد»( .)16ويالحــظ أن املبتــدأ املحــول عــن
الفاعل ينطوي عىل لطائف ،قد كشــف « عبد القاهر
الجرجــاين غطاءهــا بقولــه »:مــن فُــروق الخــر الفــرق بــن
اإلثبــات إذا كان باالســم .وبينــه إذا كان بالفعــل ،وهــو
فــرق لطيــف متــس الحاجــة يف علــم البالغــة إليــه .وبيانــه
أن موضــوع االســم عــى أن يثبــت بــه املعنــى للــيء
من غري أن يقتيض تجدده شيئا بعد يشء وأما الفعل
فموضوعــه عــى أن يقتــي تجــدد املعنــى املثبــت بــه
شــيئا بعــد يشء “(.)17لذلــك فالجمــل “ عم ـ ُر ناجـ ٌـح
أخــوه “ “ ،إن عم ـ َر ناجـ ٌـح”“ ،كان عم ـ ُر ناج ًحــا”“ ،عم ـ ُر
نجـ َـح” “ ،إن عم ـ َر نجـ َـح ““ ،عم ـ ُر ينجــح” ،جمـ ٌـل اســمية.
ُم َحولــة تحويــا جذريــا.

التحويـل باالستبـدال

إذا كان مــن أصــول الْ ِب َن ِويــة «التوزي ـ ُع» ،وهــو َم ْن َهـ ٌـج يف
التحليــل اللغــوي اتخذتــه مدرســة «بلومفيلــد» يقــوم
بتوزيــع وحــدات لغويــة بطريقــة اســتبدال وحــدة لغويــة
نفســها( ،)18وإذا كان
بأخــرى لهــا الســاتُ التوزيعيــة ُ
التحويليــون يعتمــدون مثــل ا لْ ِب َنو يــن عــى مقيــاس
صالحيــة قيــام ا لــيء َمقــام ا لــيء
التكا فُــؤ وهــو َ
(االســتبدال يف االصطــاح اللســاين الحديــث) ،فــإن
النحويــن العــرب يبحثــون عــن مكانــة الْ ُم َحــول ودوره
الذي يُ َؤديه يف الجملة التي ينحرص فيها .واالستبدال
هو إمكانية إقامة بنية تركيبية أخرى ألن” اليشء املقام
مقــام الــيء مبــا أنــه وحــدة دالــة فهــا مــن قبيــل واحــد
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6

237

متامــا “(.)19
ونلفــت االنتبــاه إىل أننــا يف حاجــة مسيســة إىل
الوقــوف عنــد الوصــف ،ألن الخــر يف الجملــة االســمية
إذا كان وصفــا عامــا ،فــإن الجملــة االســمية هــي جملــة
محولة .و التحويل فيها هو من قبيل التحويل الجذري.
االســتبدال الطردي يف الوصف(االســتبدال الذي
بنيتُــه العميقــة ِف ْعـ ٌـل):
هــذا االســتبدال نقــف عليــه يف الوصــف العامــل
حــن تحليــل بنيتــه العميقــة ،و بيــان أنهــا ت َرتــد إىل فعــل
مضــارع ،و قليــا مــا ترتــد إىل فعــل مــاض ،وذلــك عنــد
أدائــه إحــدى الوظائــف النحويــة الســبع (وظيفــة املبتــدأ
الوصف الذي ال يحتاج إىل خرب وإمنا يحتاج إىل مرفوع
يســد مســد الخــر ،أو وظيفــة الخــر للمبتــدأ األصــي
الــذي يقتــي خــرا ،أو خــرا محــوال (خــر الناســخ) أو
نعتا،أو حاال ،أو منادى شبيها باملضاف،أو مفعوال به
ثانيــا ،أو اســا مجــرورا).
ملــا كان اســم الفاعــل (و هــو أم البــاب)  -ال يَ ِ
صــح
أن نســميه وصفــا إال إذا اتصــف بصفــات فعلــه و عمــل
عمله بالرشوط التي ينبغي أن تتوافر فيه،و املشتقات
األربعــة األخــرى محمولــة عليــه -فإننــا ســنقف عنــد
املجــاراة يف ثنائيــة اســم الفاعــل و الفعــل املضــارع.
إن العالقــة يف هــذه الثنائيــة تَكشــف الغطــاء عــن
أن الفعــل املضــارع ُســمي مضارعــا ملضارعتــه اســم
الفاعــل يف الحــركات و الســكنات ،و عــدد أحرفــه ،و
أن اســم الفاعــل إمنــا ُســمي وصفــا التصافــه بصفــات
الفعــل املضــارع يف العمــل َع َملَــه .و لنــا أن نقــف عــى
تعريــف لســيبويه مــن قبيــل التعريــف بالتمثيــل يُ ْجـ ِ
ـي
هذه الثنائية فحواه“ :هذا باب من اسم الفاعل الذي
جــرى َم ْجـ َرى املضــارع يف املفعــول يف املعنــى .فــإذا
أر ْدت َفيــه مــن املعنــى مــا أردْتَ يف يَ ْف َعـ ُـل كان منونــا
ـارب زيــدا غــدا فمعنــاه و
نكــرة ،وذلــك قولــك “هــذا ضـ ٌ
ـرب زيــدا غدا،)20(”.ذلــك أن ُمــراد «
عملــه هــذا يَـ
ُ
ســيبويه» ِب َج ـ ْري الوصــف (اســم الفاعل)عــى الفعــل
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أنــه يعمــل عملــه ،فينصــب املفعــول بــه إذا كان مبعنــى
ســوق.و يكتفــي
الفعــل املتعــدي كــا يف املثــال الْ َم ُ
برفــع الفاعــل إذا كان مبعنــى الفعــل الــازم.
و التســاؤل الــذي يُط ـ َرح بإلحــاح هو:هــل الوصــف
بنيــة إفراديــة أم بنيــة تركيبيــة ؟.
و قبــل اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل نَل ِفــت النظــر إىل
أن النحويــن العــرب مل يقفــوا عنــد حــدود الشــكل بــل
عولوا عىل املعنى ،و سرنى كيف أن هذا املعنى كان
عندهــم هــو الْ ُمنطلَـ َـق لتحليــل الْبُ َنــى اللغويــة .وتجــى
ذلــك يف قــول بــن هشــام “ و أول واجــب عــى املعــرب
أن يفهم معنى ما يعربه مفردا أو مركبا ( .)21و أساس
ذلــك أن املعنــى ال يتوصــل إىل معرفــة كُ ْنهــه باالعتــاد
عــى البنيــة الســطحية للرتكيــب اإلســنادي املنشــود
َو ْح َدهــا.و بخاصــة حــن التعاطــي مــع ال ُب َنــى اللغويــة
ا لْ ُمحولــة التــي أدرك النحو يــون أن خلــف مســتواها
الســطحي يَ ْك ُمــن مســتوى عميـ ٌـق عــى ضوئــه يتحــدد
املعنى الوظيفي له .فاإلسناد يُقسم يف النحو العريب
عــى قســمني ،إســناد أصــي ،و إســناد غــر أصــي.
ـر األصــي هــو الــذي ت َ ُقــوم فيــه العالقــة
فاإلســناد غـ ْ ُ
بــن الوصــف (أحــد املشــتقات الخمســة املصنفــة
ضمــن دائــرة الوصــف) و مرفوعــه الــذي أس ـ ِند إليــه .و
هــذا اإلســنا ُد هــو الــذي أشــار إليــه “ االســراباذي» يف
َمساق متييزه بني الكالم و الجملة بقوله»:و الفرق بني
الجملة و الكالم أن الجملة ما تضمنت اإلسناد األصيل
( ،)22سواء كانت مقصودة لذاتها أو ال (،)...فيخ ُر ُج
املصــدر واســا الفاعــل و املفعــول و الصفــة املشــبهة
( )...مــع مــا أســندت إليــه “ ( )23ليبــن أن اللغــة
العربيــة ت ُ َوظــف نوعــن مــن اإلســناد ،إســناد أصــي :يَ ِتــم
بني اسمني أو بني اسم و فعل ،يف الجملتني االسمية
والفعليــة (النواتــن األصليتــن)،و إســناد غــر أصــي
ُم َحــول ،يَ ُكــون بــن الوصــف ومعمولــه.

كرتلا ىَنُبْلا سَمَي يذلا يرذِجْلا ليوحتلا و لادبتسالا ةفرعمل ةيملعلا ليبسلا

رشوط عمل الوصف

لــي يعمــل الوصــف عمــل فعلــه يجــب أن يكــون عــى
إحــدى الصورتــن اآليت ذك ُرهــا ،وهــا :أن يكــون نكــرة،
أو مقرتنــا بالســابقة “ ال”.
الصــورة األوىل :و فيهــا يكــون الوصــف نكــرة ،و
هــي عــى قســمني:نكرة منونــة ،و نكــرة مقرتنــة بالالحقــة
(النــون).
فالقســم األول يكــون فيــه الوصــف نكــرة منونــا،
حيث وضع “سيبويه” معايري محددة السم الفاعل (أم
بــاب الوصــف) ،و ذهــب إىل أنــه يجــري َم ْجـ َرى الفعــل
املضــارع يف املعنــى و العمــل حــال كونــه منونــا نكــرة،
قائــا“ :هــذا بــاب مــن اســم الفاعــل الــذي جــرى مجــرى
الفعــل املضــارع يف املفعــول يف املعنــى .فــإذا أردت
فيــه مــن املعنــى مــا أردت يف يفعــل كان منونــا نكــرة
وذلــك قولــك هــذا ضــارب زيــدا ،فمعنــاه و عملــه مثــل
هــذا يــرب زيــدا ،)24( .أي أن الوصــف النكــرة املنـ َّون
ال يَع َمـ ُـل إال حــن داللتــه عــى الحــال واالســتقبال.
أمــا القســم الثــاين فيكــون الوصــف فيــه نكــرة مقرتنــا
بالالحقــة (النــون التــي للمثنــى و النــون التــي لجمــع
املذكر السامل) .يقول سيبويه “ و اعلم أن العرب
ِ
فيحذفــون التنويــن وال ُّنــون ،و ال يتغــر مــن
يســتخفُّون
املعنــى يشء “( )25يف نحــو الوصــف الــوارد يف قولــه
تعــاىل (إنــا ُم ْن ِزلُــو َن عــى أهــلِ هــذه القري ـ ِة ِر ْج ـ ًزا ِم ـ َن
الســا ِء)(العنكبوت )34 /و هــو « منزلــون «.

صور التحويل الجذري
أوال -التحويل بإعادة الرتتيب:

الصــورة األوىل ،ونقــف عليهــا يف قولــه تعــاىل:
(و إِذَا فَ َعلُــوا ِ
فاحش ـ ًة قالــوا َو َج ْدنــا عليهــا آبا َءنَــا َو الل ـ ُه
أ َم َرنَــا ِب َهــا) (األعــراف ،)28/وهــي (أمرنــا بهــا) “املؤلفــة
مــن الفعــل املــايض املثبــت» أمــر ،والفاعــل الضمــر
املســترت «هــو» أي «ﷲ» ،و املفعــول بــه الضمــر
املتصل الذي للمتكلمني« ،نا» .وقد أدت هذه البنية

الرتكيبية املاضوية املثبتة وظيفة خرب املبتدأ «الله».
و يالحظ أن وقوع اسم ﷲ مبتدأ و بناء البنية الرتكيبية
املاضوية عليه فيه تفخيم لألمر ،و تأكيد إلسناده إليه،
و أنــه مــن عنــده ،وأن مثلــه ال يجــوز أن يصــدر عــن غــره
تنبيهــا عــى أنــه وحـ ٌـي مع ِجـ ٌز.
و الرابــط بــن املبتــدأ «ﷲ» ،و البنيــة الرتكيبيــة
املذكورة إمنا هو الضمري «هو» .و مام يَجدر االلتفات
إليه أن لهذا الضمري املوجود يف فعل البنية الرتكيبية
را يتمثــل يف زيــادة التمكــن و
املاضويــة (أمرنــا) تأث ـ ً
التوكيد ،فكأنه تكرا ٌر للمســند إليه .وقد ســبق أن عرفنا
أعلق مبعنى التوكيد كالتكرار .قال
أنه ليس مثة يش ٌء َ
صاحــب كتــاب” اإلشــارات و التنبيهــات“ :مــن فوائــد
تقديم املسند إليه ( )26إذا كان املسند ذا ضمري له
( )27أن يقرر الحكم يف ذهن السامع و يؤكده بسبب
تكــراره« )...( .زيــد ركــب» ،فإنــه كــرر معنــاه ظاه ـ ًرا و
ـتتا «(.)28
مضْ َمـ ًرا ُمسـ ِ ً
و البنيــة العميقــة لتلــك البنيــة الرتكيبيــة املاضويــة
هــي “آ ِم ُرنــا بهــا “ .و مل يَتــم التعبــر بالوصــف “اســم
الفاعــل “ ،ألن االختــاف بينهــا داليل ت ُوفــره زيــادة
الصيغة الزمنية بالنســبة إىل الفعل “أم َر” ،الذي يؤكد
أن األمــر قــد تــم يف املــايض بَ ْي ـ َد أن الوصــف املقــدر
“آم ُرنــا “ يفتقــر إىل ذلــك.
والصــورة املواليــة ســنجد أن البنيــة الرتكيبيــة
املضارعيــة فيهــا مقرتنــة بالفــاء الرابطــة .ففــي اآليــة
ـب ُج َفــا ًء و أمــا َمــا يَ ْن َف ـ ُع
الكرمية(:فَأَمــا الزبَ ـ ُد فَ َي ْذ َهـ ُ
ـاس فَيَ ْم ُكــثُ يف األرض)(الرعــد )17/فالجملــة
النـ َ
املركبــة يف هــذه اآليــة وقــع فيهــا تقدي ـ ٌم،ال عــى نيــة
التأخــر أي تحويــل جــذري .فاملبتــدأ “الزبــد” مل يُقــدم
للرتكيز عليه ،وإمنا ُجعل و ســيلة للفت انتباه الســامع
رب
إىل منطلق مشرتك بني
املتواصلي،يُب َنى عليه الخ ُ
ْ
الجديــد .و قــد حلــل ســيبويه الجملــة ذات التحويــل
الجــذري قائــا“ :فــإذا بنيــت الفعــل ( )29عــى االســم
قلــت «زيـ ٌد رضبتــه “فلزمــت الهــاء ،و إمنــا تريــد بقولــك
جملة كرياال
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مبنــي عــى الفعــل أنــه يف موضــع منطلــق إذا قلــت
“عبــد ﷲ منطلــق” .فهــو يف موضــع هــذا الــذي بنــي
عــى األول و ارتفــع بــه “( .)30لذلــك فالبنيــة الرتكيبيــة
املضارعية البسيطة “فيذهب جفاء” املؤلفة من فاء
رابطة  +فعل ٍ
ماض  +فاعل “هو” +مفعول به “جفاء”
مبنــي عليهــا املبتــدأ “الزبـ ُد” ،فهــي يف موضــع خــر لــه
“و إمنــا حســن أن يبنــى الفعــل عــى االســم حيــث كان
معمــا يف املضمــر و شــغلته بــه ( )31و لــوال ذلــك مل
حســن،ألنك مل تشــغله بيشء»( .)32و أســاس ذلك
يَ ُ
أن هــذا العائــد قــد عمــل عــى املحافظــة عــى ســامة
البنــاء ،و ذلــك بربــط الخــر باملبتــدأ .وهــذا الضمــر
الغائب «هو «يف قوة االسم الظاهر «الزبد» يف حقل
املطابقــة .ولنــا أن ننظــر يف قولــه تعــاىل( :أأَنْتُ ـ ْم أَشَ ــد
السم ُء بَ َناهاَ) (النازعات،)27/حيث نجد أن
َخلْقًا أم
َ
خــر املبتــدأ» الســاء «هــو البنيــة الرتكيبيــة املاضويــة
البســيطة «بناهــا» ،ألن يف رفــع املبتــدأ «الســاء» مــا
يَجعــل عطــف الجملــة االســمية املركبــة «الســا ُء بناهــا
«( )33صال ًحــا عــى الجملــة االســمية البســيطة «أأنتــم
أشــد خلقــا».
والتحو يــل الجــذري يف الجملــة االســمية نقــف
عليــه يف الجملــة االســمية التــي يكــون خربهــا وصفــا
عامــا ،ألن الوصــف يتنــزل منزلــة فعلــه يف نحــو قولــه
تعــاىل( :فقـ َ
ْبوا إنــا كُنــا لَ ُك ـ ْم
ـال الض َعفــا ُء للذيــن ْ
اس ـتَك َ ُ
ش ٍء)
تَبَ ًعــا فَ َهـ ْـل أنْتُـ ْم ُم ْغ ُنــو َن َعنــا ِمـ ْن َعـ ِ
ـذاب اللـ ِه ِمـ ْن َ ْ
(إبراهيم،)21/نجد الجملة االسمية املركبة “فهل أنتم
مغنــون عنــا مــن عــذاب ﷲ مــن يشء “()34انطالقــا
مــن الرؤيــة الوظيفيــة التــي تحلــل الجملــة حســب الخانــة
الوظيفيــة التــي تحتلهــا ( ،)35قــد ورد خربهــا «مغنــون
عنــا مــن عــذاب ﷲ مــن يشء» جملــة مضارعيــة مؤلفــة
مــن الوصــف “مغنــون” الــذي هــو يف بنيتــه العميقــة
“ يُغنــون”( ،)36وفاعلــه املتمثــل يف واو الجامعــة،
و املفعــول بــه (يش ٍء) املجــرور لفظــا بحــرف الجــر
الزائد(مــن) ،املنصــوب محــا .و البنيــة العميقــة لهــذه
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الجملــة هــي (فهــل أنتــم تُغنــون عنــا شــيئا مــن عــذاب
ﷲ).و لذلك فالتحويل فيها هو تحويل جذري ،تقدم
فيــه الفاعــل ،فصــار مبتــدأ.
ويف قولــه تعــاىل(:إِن الل ـ َه ُم ْخ ـر ٌِج َمــا تَ ْح ـ َذ ُرو َن)
(التوبــة ،)64/نجــد الجملــة االســمية يف هــذه اآليــة
الكرميــة محولــة تحويــا جذريا،ذلــك أن البنيــة الرتكيبيــة
ـرج َمــا ت َ ْحذَرونَــه
املركبــة «مخــرج مــا تَ ْحـ َذ ُرون» ،أي “ ُمخـ ٌ
“مؤديــة وظيفــة خــر “إن” .و بِنيتُهــا العميقــة “يخــرج مــا
تَ ْح ـ َذ ُرون « .و قــد ذكــر الزجــاج أن التنويــن يف الوصــف
«مخرج» هو األجود لداللته عىل الحال
(اسم الفاعل)
ٌ
و االســتقبال .و البنيــة التوليديــة لهــذه الجملــة االســمية
فعليــة ،هــي (يُ ْخ ـر ُِج الل ـ ُه َمــا ت َ ْح َذ ُرونَـهُ)
ثانيا -صور التحويل بالزيادة الجذري:

و التحويــل بالزيــادة قــد يكــون جذريــا ،و نســوق للــه
ـن َح ِمئَـ ٍة)
ب يف َعـ ْ ٍ
قولــه تعــاىل(:و َ َج َدهــا تَ ْغـ ُر ُ
(الكهــف .)86 /إذ إن البنيــة الرتكيبيــة املضارعيــة
“ تغــرب “ املؤلفــة مــن الفعــل املضــارع
ب “ ،و فاعلــه املضمــر الــذي ال ينفــك عنــه”
« تَغـ ُر ُ
هــي” قــد جــاءت يف محــل نصــب مفعــوال بــه ثانيــا
للفعــل املــايض الناســخ “ وجــد “ .و بنيتهــا العميقــة
“ غاربــة “.و التحويــل يف هــذه اآليــة تحويــل جــذري،
حيــث إن البنيــة التوليديــة لهــذه الجملــة قبــل زيــادة
عنــر التحويــل “وجــد” جملــة اســمية (هــي غاربـةٌ) ،أو
(الشمس غاربة) .و بعد التحويل بالزيادة صار املبتدأ
مفعــوال بــه أول ،و الخــر مفعــوالً بــه ثانيــا.
و هــذا التحويــل الجــذري تســتوقفنا عندهــا اآليــة
ـوج يف بَ ْعـ ٍ
ـض)
الكرميــة(:و تَ َركْ َنــا بَعضَ ُه ـ ْم يَومئـ ٍـذ َ ُ
يـ ُ
(الكهــف .)99 /فهــذه اآليــة تضمنــت جملــة فعليــة
ـوج يف بعض)بنيتُهــا
ماضوية(تركنــا بعضهــم يومئــذ َيُـ ُ
مائج يف ٍ
بعض)،
التوليدي ُة جمل ٌة اسميةٌ،هي(بَعضُ هم ٌ
و بدخــول عنــر الزيــادة :فعـ ُـل التحويــل (ت َـ َرك) صــارت
الجملــة فعليــة و َغ ـ َدا املبتدأُ(بَعضُ ُهــم) هــو املفعـ َ
ـول
بــه َ
األول ،و البنيــة الرتكيبيــة املضارعــة البســيطة املثبتــة

كرتلا ىَنُبْلا سَمَي يذلا يرذِجْلا ليوحتلا و لادبتسالا ةفرعمل ةيملعلا ليبسلا

ـوج “ املؤلفــة مــن املضــارع املرفــوع “ َيــوج “ ،و
“ َيـ ُ
فاعله املضمر الذي ال يَخلو منه “ هو” َو َردَتْ يف محل
نصــب مفعــوالً بــه ثان ًيــا لفعــل التحويــل املــايض “ ت َـ َرك
“ .و بنيتهــا العميقــة “ مائ ًجــا “ .و هــذه البنيــة الرتكيبيــة
هي مسن ٌد ،ألن املفعول به الثاين ألفعال التحويل هو
رب يف األصل ؛ إذ إن البنية العميقة ملعمويل الناسخ
خ ٌ
الفعــي “ تــرك “ هــي (بَ ْعضُ ُهــم مائـ ٌـج يف بَ ْعـ ٍ
ـض).
و هــذا الخــر َم ْبنــي حســب ســيبوبه عــى املفعــول
بــه األول “ بعضهــم “ .و ملــا كان يف هــذه
الجملة الفعلية املركبة “ تركنا بعضهم يومئذ ميوج
يف بعض “ إسنادان :إسناد الرتك إىل املتكلمني (نا)
يف الرتكيــب اإلســنادي “ .تركنــا»،و إســناد املــوج إىل
بعضهم يف الرتكيب اإلسنادي « بعضهم ميوج « ،فإنه
ال ميكــن االســتغناء عــن هــذه البنيــة الرتكيبيــة املؤديــة
وظيفــة املفعــول بــه الثاين.
ومثل هذا التحويل الجذري نقف عليه حني يأيت
املسند يف هذه البنية الرتكيبية وصفا عامال يف نحو
س ـ ُب ُه ْم أيقاظًــا و ُه ـ ْم ُرقــو ٌد ونُقَل ُب ُه ـ ْم
قولــه تعــاىل( :وتَ ْح َ
الشـ َـال َو كَل ُب ُه ـ ْم ِ
ن وذاتَ ِ
باس ـ ٌ
ط ِذرا َع ْي ـ ِه)
ذاتَ الْ َيم ـ ِ
(الكهف.)18/فالجملة االسمية املركبة “كَلبُ ُهم باس ٌ
ط
ذرا َع ْيه” انطالقا من الرؤية الوظيفية التي تحلل الجملة
حســب الخانــة الوظيفيــة التــي تحتلهــا يالحــظ أن خربهــا
“باسط ذراعيه “و َر َد بني ًة تركيبي ًة ماضوية بسيطة مؤلفة
ِ
“باس ـ ٌ
ط “املحــول باالســتبدال االطــرادي
مــن الوصــف
سـ َ
ط)( )37وفاعلــه املضمــر
الــذي بنيتُــه العميقــة (بَ َ
«هــو» ،واملفعــول بــه «ذراعيــه» .والبنيــة العميقــة لهــذا
الخرب الوارد وصفًا (اسم فاعل) ،بِني ٌة تركيبي ٌة ماضوية،
ســط إمنــا
هــي «بســط ذراعيــه» ،و هــي ت ُفيــد أن زمــن الْ َب ْ
كان يف املــايض.
و قد يَ ِر ُد “املس َن ُد” الوصف” يف مثل هذه البنية
را للمبتــدأ فيهــا “اســم تفضيــل
الرتكيبيــة الواقعــة خ ـ ً
“يف نحــو قولــه تعاىل(:فاللـ ُه أ َحــق أ ْن تَخْشَ ـ ْوهُ إ ْن كُنتُـ ْم
ن) (التوبــة  .)13 /حيــث إن البنيــة الرتكيبيــة
ُم ْؤ ِمن ـ َ

املضارعيــة املركبــة “أحــق أن تحشــوه” املؤلفــة مــن
اســم التفضيــل “أحــق “ ،و البنيــة الرتكيبيــة املضارعيــة
البسيطة “أن تخشوه “املؤدية وظيفة الفاعل للمسند
“أحــق “ املحــول باالســتبدال االطــرادي ،الــذي يســجل
أن بنيتــه العميقــة هــي “يحــق «قــد أدت هــذه البنيــة
الرتكيبية املضارعية املركبة وظيفة خرب املبتدأ “ﷲ”.
و البنيــة العميقــة لهــا هــي “تَحــق خشــيتُه أكــر “.
ومثــل هــذا الوصــف قــد يــرد خــرا للناســخ “لعــل”.
ـك تـ ٌ
و نقــف عــى مثــال لهــا يف قولــه تعاىل(:لَ َعلـ َ
ـارك
ـض مــا يُو َحــى إليك)(هــود  .)12 /فالبنيــة الرتكيبيــة
بَعـ َ
ٌ
بعض ما يُو َحى)املؤلفة من الوصف
املضارعية
(تارك َ
“تـ ٌ
ـارك” العامــل عمــل فعلــه “تــرك” ،وفاعلــه الــذي ال
ـض مــا يوحــى
ينفــك عنــه “أنــت” ،واملفعــول بــه «بعـ َ
«مؤديــة وظيفــة خــر «لعــل» .وبنيتهــا العميقــة «تــرك
بعــض املو َحــى إليــك» .و هــي تفيــد ترجــي تــرك بعــض
املوحــى إليــه ،و ارتقابــه.

خامتة

 -1انتهــى البحــث إىل أن الجملــة التــي لهــا ِب ْنيتــان،
إحدا هــا ســطحي ٌة و األخــرى عميق ـ ٌة إمنــا هــي
الجملــة الْ ُم َحولــة بأحــد أنــواع التحويــل األربعــة .أمــا
الجملــة التوليديــة فلهــا بني ـ ٌة واحــد ٌة ســطحية.
 -2التحويــل بإعــادة الرتتيــب قــد يكــون جِذريــا ،حــن
ســجل فيــه تقــد ُم الفاعــل املنطقــي وتنتقــل فيــه
يُ َ
الجملة الفعلية التوليدية إىل جملة اسمية ،سواء
أكانت هذه الجملة محضة أم منسوخة بالنواسخ
الفعليــة أو الحرفيــة.
ن البحــث أن التحويــل الــذي بالزيــادة يكــون
 -3لقــد بَـ َ
جذر يــا ،حــن يكــون عنــر الز يــادة متمثــا يف
أفعال (ظن) و أخواتها ،التي تتحول معها الجملة
االســمية إىل فعليــه ،فيصبــح فيهــا املبتــدأ مفعــوال
بــه أول ،و الخــر مفعــوال بــه ثانيــا .أمــا الزيــادات
األخــرى -ســوا ٌء أكانــت لتحديــد زمــن الخــر مــن
جملة كرياال

يوليو ٢٠١6

241

نحــو كان و أخواتهــا ،أم لغــرض التوكيــد أو النفــي
أو االســتفهام – فــإن التحويــل معهــا يكــون َم َحليــا،
حيــث تَ ْب َقــى الجملــة يف دائــرة الفعليــة أو االســمية
مــع هــذه الزيــادات.
ـن  :التحو يــل
 -4انتهــى البحــث إىل أن التحويلَـ ْ ِ
بالز يــادة،و التحو يــل بإ عــادة الرتتيــب بنوعيهــا
يســان الْ ِب ْنيــة الرتكيبيــة التــي
الْ َم َحــي والجــذري َ َ
اس ِتكناه
تُ َؤدي مختلف الوظائف النحوية و أنه بُ ْغ َي َة ْ

البنيــة العميقــة لهــذه الرتاكيــب الْ ُم َحولــة ،ال بُــد مــن
الرجــوع إىل بنياتهــا التوليديــة (بتجريدهــا مــن تلــك
الزيــادات ،أو العــودة إىل ترتيبهــا األصــي).
َ -5سجل البحث أن إمكانية التبا ُدل يف هذا املوقع
بــن البنيــة الرتكيبيــة الوظيفيــة املحولة باالســتبدال
(الوصــف) و املفـ َرد الــذي ت َرتــد إليــه،ال ت َ ْع ِنــي البتـ َة
تطابـ َـق املعنــى بــن املتبا َدلــن املتكافئــن وظيفيــا.

املصادر واملراجع
القــرآن الكريــم ،مصحــف املدينــة النبويــة للنــر الحاســويب بروايــة

الرحامن العثيمني ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،ط3،1990م.

بومعــزة ،رابــح ،التحويــل يف النحــو العــريب ،عــامل الكتــب الحديــث،

التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،دار املعرفــة،

نظريــة النحــو العــريب ،عــامل الكتــب الحديــث ،إربــد ،األردن ط،1

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،املفصــل يف علــم العربيــة ،دار الجيــل ،بــروت ،لبنــان،

متــام ،حســان ،اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ،دار الثقافــة ،الــدار

ســيبويه ،أبــو بكــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر ،الكتــاب ،تحقيــق ورشح

حفــص

إربــد ،األردن.2008 ،

.2011

البيضــاء ،املغــرب ،د .ت.

الزمخــري ،أبــو القاســم جــارﷲ ،الكشــاف عــن حقائــق غوامــض
بــروت ،لبنــان ،ط،2د.ت.
د.ت..

عبــد الســام هــارون ،الهيئــة املرص يــة العا مــة للكتــاب،

الجرجــاين ،أبــو بكــر عبــد القاهــر ،املقتصــد يف رشح اإليضــاح،

ط3،1977م.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،دالئل اإلعجاز ،دار املعرفة ،بريوت1978 ،م.

جمــع الجوامــع ،تحقيــق :عبدالعــال ســامل مكــرم ،دار البحــوث

تحقيــق :كاظــم بحــر املرجــان ،دار الرشــيد للنــر1982 ،م.

الجرجاين الرشيف محمد بن عيل ،اإلشارات و التنبيهات ،تحقيق
د .عبد القادر حسني ،دار نهضة مرص ،القاهرة ،د.ت

الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرحمــن ،همــع الهوامــع يف رشح
العلمــي ،الكويــت1975،م.

صا لــح ،عبــد الرحمــن الحــاج ،النحــو العــريب والبنو يــة اختالفهــا
النظــري واملنهجــي ،مجلــة اآلداب ،جامعــة قســنطينة،

ابــن جنــي ،أبــو الفتــح عثــان ،الخصائــص ،تحقيــق :محمــد عــي
النجــار ،دار الهــدى للطباعــة والنــر ،بــروت ،ط ،2د.ت.

ابــن الحاجــب جــال الديــن أبــو عمــر عثــان بــن عمــر :الكافيــة يف
النحــو ،مطبعــة دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،د.ت.

حســن خميــس ســعد امللــخ :التفكــر العلمــي يف النحــو العــريب،
االســتقراء ،التعليــل ،التفســر ،دار الــروق ،عــان.2003 ،

حامســة ،محمــد عبــد اللطيف،بنــاء الجملــة العربيــة،دار غريــب
للطبا عــة والنرش،القا هــرة2003،م.

مــن األمنــاط التحويليــة يف النحــو العــريب ،مكتبــة الخانجي ،القاهرة،
.1999

العــدد 12،2001م.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،مدخل إىل علم اللسان ،مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية،
جامعة األمري عبد القادر ،قسنطينة ،العدد2001 ،1م.

عباس ،حسن ،النحو الوايف ،دار املعارف ،مرص ،ط ،4د.ت.

عبد القادر الفايس الفهري :اللسانيات و اللغة العربية ،منشورات
بريوت ،باريس.1986 ،

الفــراء ،أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد ،معــاين القــرآن ،تحقيــق :محمــد عــي
ابــن مالــك ،محمــد بــن عبــد ﷲ ،رشح التســهيل ،تحقيــق :عبــد

الخوارزمي ،صدر األفاضل،رشح املفصل(التخمري) ،تحقيق :عبد
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النجار ،عامل الكتب ،بريوت ،د.ت.

كرتلا ىَنُبْلا سَمَي يذلا يرذِجْلا ليوحتلا و لادبتسالا ةفرعمل ةيملعلا ليبسلا

الرحمــن الســيد ،مكتبــة األنجلــو املرصيــة ،القاهــرة1974 ،م.

املخزومــي مهــدي ،يف النحــو العــريب ،يف النحــو العــريب ،نقــد

الحميــد ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،د.ت.

ابن منظور ،أبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب،

املبــارك ،ط ،5دار الفكــر ،بــروت1985،م.

نهــاد املــوىس ،،نظريــة النحــو العــريب يف ضــوء مناهــج النظــر اللغوي

د.ت. .

وتوجيــه :دار الكتــب املرصيــة ،القاهــرة1966،م.
دار صادر للطباعة والنرش ،بريوت ،د.ت.

الحديث ،دار البشري للنرش والطبع ،األردن1979 ،م.

ابن هشام ،أبو محمد جامل الدين األنصاري ،رشح شذور الذهب
يف معرفــة كالم العــرب ،تحقيــق :محمــد محــي الديــن عبــد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعار يــب ،تحقيــق :مــازن
ابــن يعيــش ،موفــق الديــن ،رشح املفصــل ،عــامل الكتــب ،القاهــرة،
-Emonds Joseph: transformations radicales conservatrices et locales , ED , seuil Paris.1971.
-Martinet André: Syntaxe gènèrale, presse Universitaire, Paris, 1974.
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1919ابن جني:الخصائص.97/1 ،

2020ابــن هشــام ،مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،تحقيــق مــازن
املبارك،ط ،5دار الفكر،بريوت،1985،ص.527،

1010عبــد القــادر الفــايس الفهــري :اللســانيات و اللغــة العربيــة،

2121و اإلســناد غــر األصــي هــو ذلــك الــذي يتــم بــن الوصــف و

1111سيبويه :املرجع نفسه.40 /2 ،

2222االسرتاباذي ،رشح الكافية يف النحو .\.8/1

منشــورات بــروت ،باريــس،1986 ،ص.53

1212ومثــال املبتــدأ املحــول عــن مفعــول بــه :املجتهــد كا فــأه
األســتاذ ،و بنيتــه العميقــة كافــأ األســتاذ املجتهــد.و مثــال
املبتــدأ املحــول عــن اســم مجــرور بالحــرف :املجتهــد أعجــب

األســتاذ بــه،و بنيتــه العميقــة :أعجــب األســتاذ باملجتهــد.

1313محمد بن عيل الجرجاين :اإلشارات و التنبيهات ،ص .49

1414ابــن هشــام :رشح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب،
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية،

بــروت ،د.ت23 /1،وينظــر عــي الجــارم :الجملــة الفعليــة

أســاس التعبــر يف اللغــة العربيــة ،مجمــع اللغــة العربيــة

بالقاهــرة ،1949 ،ص.376 ،375

مرفوعه(.فاعلــه أو نائــب فاعلــه).

2323سيبويه ،الكتاب.164/1 ،
2424املرجع نفسه168/1،

2525يقصد باملسند إليه املبتدأ املحول عن الفاعل بالتقديم.

2626يقصد باملسند ذي الضمري ،البنية الرتكيبية الفعلية املؤلفة
مــن فعــل و مرفوعــه أيــا كان هــذا املرفــوع (الفاعــل ،أو نائــب

فاعل

2727محمد بن عيل الجرجاين :اإلشارات والتنبيهات ،ص.49

2828أي أن الفعــل مشــغول بالضمــر «الهــاء يف الفعــل فهمتــه»
فنصبــه و مل ينصــب املبتــدأ الــذي هــو كلمــة (التحويـ ُـل) يف

(التحويل فهمتُه)
ُ
الجملة

2929سيبويه :املرجع نفسه.81/1 ،
3030سيبويه :املرجع نفسه.85/1 ،
31. Martinet André: Syntaxe gènèrale,P150.

«3232بناهــا» بنيــة تركيبيــة ماضويــة بســيطة .ينظــر رابــح بومعــزة،
املرجــع الســابق ،ص126

3333داود عبــده :أبحــاث يف اللغــة ،مكتبــة لبنــان ،بــروت،1973 ،

ص.37

3434ابن جني :رس صناعة اإلعراب.11 /1 ،

3535العكربي ،إمالء ما من به الرحمن يف وجوه اإلعراب والقراءات
يف جميع القرآن.54/2 .

3636الفــراء أبــو زكريــا ،معــاين القــرآن ،تحقيــق أحــد يوســف النجــايت،
ومحمد عيل النجار ،الهيئة املرصية العامة ،القاهرة1972 ،
.366/1 ،1980

Your mother “said the Prophet
Who comes next? The man asked again
Your Mother .replied the Prophet
Who is after that? Insisted the man
Your Father .said the noble Prophet
Projection of woman as the most
honorable human being in the form of
a mother makes it quite clear what sort
of a society Islam wants to create. It is
one in which a woman is accorded the
maximum honor &respect. A member of
such a society who shows full respect to
a women as a mother will, of necessity,

become more and  more caring in regard
to others women .With the creation of such
a mentality ,women in general will share
the status accorded to a mother at home.

Conclusion
As an authentic literature hadith
represented the women highly as daughter,
wife and mother. However throughout
the hadith we can see the raised status
of women from the evil social custom
of Jahiliyah Arabs to the high and good
position and respect in society.
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wedlock. For instance, hadith explains the
incident that happened to khawalah bint
tha’lab, wife of ows.
Likewise the termination of a marriage
bond is a most serious matter for family and
social life. In the Quran and in the hadith,
there are various commandments regarding
divorce that it should be in unavoidable
circumstances.

 “تز ّوجــوا وال تطلّقــوا؛ فــإ ّن:عــن النبــي قــال،يل
ّ وعــن ع
5
”.الطــاق يهت ـ ّز منــه العــرش
 “إ ّن: قــال رســول اللــه:وروى الثّعلبيّابــن عمــر قــال
6
.”مــن أبغــض الحــال إىل ﷲ تعــاىل الطــاق
The prophet spoke of it as being the
most hateful of all the lawful things in
the eyes of Allah, and said that when it
does take place, it should be done in an
atmosphere of good will. In no way should
harbor ill will against the other.
At the same time ,if someone wish to
divorce ,every lawful device is approved
which can equitably bring back for those
who have lived together  and If they are
not so wish ,let them free to marry someone
else after Iddah. Prophet mentioned also the
measures for this.

Narrated Nafi ibn umar used to say
about al iilaa’ which Allah defined in the
Quran if the period Al-iilaa’ expires then
the husband has either to retain his wife in
a handsome manner or to divorce her as
Allah has ordered .Ibn umar added, “when
the period of four month has expired, the
husband should divorce does not occur
unless the husband himself declares it
.This has been mentioned by Othman, Ali,
Abu Ad darda .Aisha and twelve other
companion of nabi.

Mahr
Mahr –bridal money given by the husband
to his wife at the time of marriage .The holy
Quran says that: And give the women (on
marriage) their dower .As a free gift; by if
they, of their own good pleasure .Remit
any part of it to you take it and enjoy it
with right good cheer.
This shows that a very unlikely
contingency, considering how much better
position the women occupied in Islam than
under the Jahiliyah custom .For supporting
this hadith may quote:
Narrated ibn Abbas, The wife of Thabit
bin qais came to the prophet and said,”o
Allah’s messenger! Do not blame thabit
for defects in his character or his religion
.But, I being a Muslim, dislike to behave
in an un-Islamic manner (if I remain with
him).On that Allah’s messenger said to
her ‘will you give back the garden which
your husband has given as mahr? She said”
yes”. Then the prophet said to Thabit,’o,
Thabit! Accept your garden and divorce
her once.

Motherhood
Kindness to parents, especially to mothers,
is a foundation stone in the structure of
Islam. . Islam considers kindness to parents
next to the worship of God. Quran says;
Show gratitude to Me and to your parents:
to Me is (your final) destiny.
According to Abu Hurayrah, a man
once come to the prophet Muhammad (s)
and asked to him: oh! Messenger of God,
who rightfully deserves the best treatment
from me
Your Mother7 “. Replied the prophet
Who is next? Asked the man
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“وروى عكرمــة عــن ابــن عبــاس عــن النبــي (ص) قــال
إ ّن املــرأة التــي تقتــل ولدهــا تــايت يــوم القيمــة متعلقــا:“
هــذه أ ّمــي،  يــا ريب:ولدهــا بثــد ييهــا بدمائــه فيقــول
”.وهــذه قتلتنــي،

Although a good number of Arabs hated
this practice of infanticide they were forced
to obey this as it being a social custom.
As a corrective measure to this evil social
custom prophet Muhammad (peace be
upon him) has once said:

”مــن: قــال رســول ﷲ ص: عــن ابــن عبــد ﷲ قــال
وعلّمهــا فاحســن، كانــت لــه بنــت فأ ّدبهــا فأحســن أ ّدبهــا
،  وأســبغ عليهــا نعــم ﷲ التــي أســبغ عليــه، تعليمهــا
2
”كانــت لــه ســرا وحجابــا مــن النــار
Adultery

The holy Quran says: The fornicatress and
the fornicator ,flog each  of them with a
hundred stripes .Let not pity withhold you
in their case ,in a punishment prescribed by
Allah ,if you believe in Allah and the last
day .And let a party of the believers witness
their punishment .(This punishment for
unmarried persons guilty of the above
crime ,but if married persons commit it
(illegal sex),the punishment is to stone
them to death according to Allah’s law3
Likewise Adultery and fornication was
neither a sin nor an unlawful deed. There
are many instances in hadith literature
and history that in the pre –Islamic Arabs
society brothels were common as wine
shop .For instance the popular Arab poet
Tarafa sings:

“ولو الثلث ه ّن من عيشة الفتى
وج ّد ك مل أحفل متى قام ع ّودى
فمن ه ّنسبقي العاذالت برشبة
”كميت متى ما تعل باملاء تزبد
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However historical evidence are there  to
show that in the Jahiliyah period Arabs
appointed their slaves for adultery and
earned money through this. But when Islam
came in practice the status of women was
highly raised, adultery was made a shameful
offence punishable by law. Female or male
slaves (married or married): if they commit
illegal sexual intercourse, their punishment
is fifty lashes (half of that which is for free
married women); neither stoning to death
nor to death. The legal measure which Islam
adopted was quoted by these hadith:
Narrated Abu hurayrah:”Allah’s
messenger judged that the unmarried
person who was guilty of illegal sexual
intercourse be exiled for one year and
receive the legal punishment.”

”يــا معــر: أ ّن ال ّنبــي قــال، •روي عــن خذيفــة
ثالثــا: فــإ ّن فيــه سـتّخصال، اتقــوا الــزىن، النــاس
فأمــا الللــوايت يف، يف الدنيــا وثالثــا يف اآلخــرة
فيوجب: وأما يف اآلخرة،الدنيا وينقص العمر
4
”والخلــود يف النــار، وســوء الحســاب، الســخط
As a precaution of the adultery, an evil
social custom, Islam tries to maintain the
married status as far as possible .For this
the law of marriage and divorce is made
easy in Islam, so that there may be less
temptation for intercourse .Those guilty
of illicit practice are shut out the marriage
circle of chaste men and women .

Divorce
In the holy Quran it has been mention that:
Those among you who makes their wives to
them by zihar, they cannot be their mothers.
None can be their mothers except those who
gave them birth.
This shows that In Jahiliyah period there
was an evil custom of Zihar, as a thoughtless
action of men and very unfair to women in
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Introduction
After the creation of man on earth Allah
the Almighty used to send messengers
to correct him, whenever and wherever
he goes astray. Man is destined to be the
representative of Allah on earth. However,
due to Satan’s influence he cannot always
be a true representative of God .He is
prone to go astray. Anyhow Allah has been
keeping vigil on man by taking corrective
measures, both mild and severe, as well as
by sending messengers.
A true representative of Allah the
Almighty cannot at any coast slip away
from the right path.
However one who looks at the social
condition of the world at large or that of the
Arabian society in particular prior to the
advent of Islam can notice the representative
of Allah behaving as shamefully as one
can. If you take the Arabian society as a
model for the wises in which MAN was
immersed in .one can pick up very many
examples from it .To mention a few as
slavery, Adultery, Usury, winebibbing,
female infanticide, Feuds etc had been the
face of Arabian society in which Islam or
Quran was revealed .Prophet Muhammad
(peace be upon him) was a true live model
of the holy Quran .His deeds and words
are represented as hadith. After prophet’s

period hadith developed as an authentic
branch of Arabic literature to know Islam
next to the Holy Quran .Hadith gives in
a picturesque manner the position the
women enjoyed in pre-Islamic society .She
was debased. The society failed to consider
her even as a human being .The birth of a
female child was considered to be ashamed
and as a bad omen.
Anyhow hadith literature gives her
a noble consideration and puts her at
par with man or to certain extend she is
considered in a higher position than man
in many respects.

Female infanticide
In the holy Quran it has been mentioned
that: “And when the news of the birth of
a female child is brought to any of them,
his face becomes dark, and he is filled with
inward grief! He hides himself from the
people because of the evil that where of
he has been informed .Shall he keeps her
with dishonor or buries her in the earth?
Certainly, evil is their decision. “1
This shows that the Jahiliyah Arabs were
addicted to female infanticide. In a society
particularly at war a son was a source of
strength to them where as a daughter was
a source of weakness, and only made them
subject to humiliating guards. To support
this, the following Hadith may be quoted:
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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
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