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افتتاحية
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،سيدنا محمد الصادق
االمني  ،أما بعد

فيا عزيزنا القارئ

يتزامن إصدار هذا العدد الجديد من مجلة كرياال مع نجاح املجلة يف األعداد السابقة التي حملت
رسالة الحفاظ واالهتامم باللغة العربية يف متثيل القيم اإلنسانية والحضارية ،وكذلك العمل عىل نرش
الوعي واإلدراك باللغة العربية عىل جميع املستويات .حرصت املجلة عىل التواصل مع العديد من
األساتذة األكفاء املختصني يف اللغة العربية وآدابها ملراجعة األبحاث املقدمة للمجلة والعمل عىل
تنقيحها وإعدادها للنرش بطريقة سهلة ومفهومة للجميع .تتمنى املجلة أن تعمل عىل تحقيق املتعة
والفائدة لقرائها األعزاء من خالل ما تقدمه من مواضيع متميزة ومقاالت متنوعة ،وأن متهد طريقا ممتعا
أمام الطالب والباحثني يف فهم دارسات اللغة العربية بكل سهولة ويرس.

تعالج هذه املجلة مواضيع مختلفة ذات منافع عديدة لدى األساتذة والباحثني والطالب عىل سبيل
املثال مقالة «التجربة الجاملية والتن ُّوع العاطفي يف شعر حصة العويض» تتناول التجربة الجاملية
املمتعة كالحب بني الرجل واملرأة ،وحب الولد ،وحب الوطن وكذلك التجربة الجاملية املؤملة
كاملوت والعنوسة والطالق والتقدم يف العمر واإلحساس بالوحدة يف شعر الشاعرة حصة العويض كام
تحتوي املجلة عىل مقالة أخرى تحت عنوان «الرتكيب األوائيل يف العربية الفصيحة املعارصة» حيث
تفتح أبواب اآلفاق يف رصد الظاهرة الجديدة يف العربية الفصيحة املعارصة ملتابعة جديد التطورات
يف لغتنا القومية ،ولتأطري هذه الظاهرة يف إطارها اللغوي بطريقة منهجية علمية منظمة ،ومقالة «الرواية
العربية يف األدرن :نشأتها وتطورها» تسلط الضوء عىل بداية الروايات العربية وتطورها يف األردن وخاصة
حني تأثرت بالتيارات واالتجاهات والحركات النقدية عىل صعيد الشكل واملضمون .وبالجملة أن كال من
القضايا يف هذه املجلة مختلفة ومتميزة متاما لربط القراء بعامل املعارف واملعلومات .ونرجو من القراء
الكرام االغتنام واالستفادة لتطوير نور عقولهم بشتى العلوم واملواد.

د .تاج الدين املناين

رئيس قسم اللغة العربية ،رئيس التحرير ملجلة كرياال
جامعة كرياال  -كرياال  -الهند  ،ترفاندرام 695581 -
الجوال00919446827141 :
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التجربة اجلمالية والتن ُّوع العاطفي يف �شعر ح�صة العو�ضي
د .أحمد طعمة حلبي

أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية ،جامعة قطر

ملخص البحث

يقدم هذا البحث دراسة عن التجربة الجاملية يف شعر الشاعرة حصة العويض ،ويعرض لِ اَم يف هذه
التجربة من تن ُّوع عاطفي ،عامدها مواقف وحاالت انفعالية ووجدانية يجذبها الجميل ،فتستجيب إليه
حسا ووجدانًا وعاطفة ،أو ينفرها القبيح ،فتنفر منه ،وتعرب عن تلك التجارب بلغة رقيقة شفافة صافية،
ًّ
من غري تعقيد وال تكلف.
وبُ ِن َي البحثُ عىل مقدمة جرى فيها معالجة مفهوم التجربة ومناقشة بعض قضاياها ومشكالتها ،ثم
انقسم البحث إىل قسمني ،جرى يف القسم األول معالجة تجارب جاملية ممتعة ،هي الحب بني
الرجل واملرأة ،وحب الولد ،وحب الوطن ،وعولجت يف القسم الثاين تجارب جاملية مؤملة كاملوت
والعنوسة والطالق والتقدم يف العمر واإلحساس بالوحدة ،ثم ختم البحث باستخالص أهم النتائج
واملميزات لشعر الشاعرة.
واستعان البحث بعدة مناهج نفسية ولغوية وأسلوبية ،وتبني للبحث خصوصية التجربة الجاملية
لدى الشاعرة ،مبا فيها من رقة أنثوية ،وعفوية وبساطة يف اللغة والتعبري ،واتساع يف معالجة عواطف
ومشاعر كثرية متنوعة ،وهذا هو مسوغ البحث يف التجربة الجاملية عند الشاعرة.
الكلامت املفتاحية :حصة العويض -التجربة الجاملية -الجميل -القبيح -الشعر القطري.

التجربة اجلمالية والتن ُّوع العاطفي يف
�شعر ح�صة العو�ضي
اً
أول -متهيد :مفهوم التجربة الجاملية
ومشكالتها

يختلف النقاد والفالسفة وعلامء الجامل يف
حقيقة التجربة الجاملية ،هل هي ذاتية؟ أم هل
هي موضوعية؟ ويذهب فريق منهم إىل القول
7

بأنها موضوعية ،فالشمس جميلة بحد ذاتها ،ولو
نظر إليها املحكوم من نافذة العربة التي تسري به
إىل ساحة اإلعدام ،ويذهب فريق إىل أنه ال قيمة
لليشء إال من خالل عيني اإلنسان الذي يراه
وينفعل به ويحس ،ومير بتجربة جاملية ،فريتفع
من مجرد اإلحساس إىل الشعور بالقيمة الجاملية
لهذا اليشء.

التجربة الجاملية والتن ُّوع العاطفي يف شعر حصة العويض

ويف الواقع ال تتحقق التجربة الجاملية إال بوجود
إنسان يحس وينفعل وبتعاطف ويصل إىل قيمة
ومعرفة ،فاملرأة قد تنظر إىل طفل جميل ،وال
تعيش تجربة جاملية ،ولكن قد تنظر إىل طفلها،
ولو كان أقل جامال فتحس بانفعاالت ،وتشعر
بعواطف ،ويثور لديها الحنان ،ويتفجر الحب،
وباملثل ،فإن نظرة امرأة أخرى إىل طفل ،وهي
محرومة من األوالد ،تختلف عن نظرة أم لديها طفل
أو عدد من األطفال ،وتختلف عواطف أم صبية
نحو طفلهااملشاغب ،عن مشاعر جدة عجوز.

وهكذا تبدو التجربة الجاملية متل ِّونة بعواطف
اإلنسان ،ومشاعره ،وثقافته ،وبيئته ،وعمره،
وتختلف نحو املوضوع نفسه منمكان إىل مكان،
ومن زمان إىل زمان ،وليست التجربة الجاملية
ثابتة ،بل هي متغرية ومتنوعة ،ولذلك من الصعب
إجراء دراسة تقوم عىل ربط التجربة الجاملية
بسرية الشاعر الحياتية ،يقول لوسيانغولدمان:1
«إن املشاكل التي متس سرية الحياة البيوغرافيا
واآللية النفسية لإلبداع أكرث تعقي ًدا من أن نتمكن
من ادعاء رسم تصور لدراسة علمية جدية لها».

 -1التجربة الجاملية تجربة مستقلة

تتجه بعض البحوث إىل دراسة حياة الشاعر من
شعره ،باعتبار شعره وثيقة عن حياته ،وتتجه بحوث
ثانية إىل التأريخ للمجتمع وللواقع من خالل النص،
باعتبار الشعر نسخة عن الواقع ،أو محاكاة له ،أو
مرآة تعكسه ،وتتجه بحوث أخرى إىل البعد الكيل
عن هذين املفهومني ،وتنظر إىل النص عىل أنه
تعبري موضوعي عن حالة ليست خاصة ،وهذا ما
سيعمد إليه هذا البحث.

إن التجربة الجاملية تجربة مستقلة بذاتها ،وإن
كان لها عالقات وارتباطات بحياة الشاعر ،أو بيئته
كل ما
وعرصه ،يقول الدكتور زكريا إبراهيم« :إمنا ّ
نريد تأكيده هو أن الفن عمل يحمل يف ذاته معناه،
مبعنى أن العمل الفني هو من نفسه مبثابة عامله
JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839
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الخاص ،وأننا لن نستطيع أن نفهمه إال إذا بقينا
إىل جواره وعدنا دامئا إليه...إن الواقعة الجاملية
...حقيقة نوعية لها كينونتها الخاصة ،وهي
تسرتعي انتباهنا بوصفها شيئًا جزئ ًّيا محد ًدا».2

 -2التجربة الجاملية بني االختبار والتخيل

وقد تعرب الشاعرة عن تجربة مل تعشها يف
واقع الحياة ،ولكنها عاشتها بخيالها وعواطفها
وانفعاالتها وبقواها اإلدراكية والثقافية واملعرفية،
فيأيت تعبريها فنيًّا ،يحقق التجربة الجاملية ،بقدر
من اإلبداع الفني أعىل مام لو كانت قد عاشت
التجربة نفسها عىل الحقيقة ،ولذلك ال بد من
التمييز بني الذات الفنية للشاعر املبدع والذات
التاريخية ،ألن الفن يف املقام األول هو قدرة عىل
التوصيل والتأثري.

ولو أن الشاعر عرب عن التجارب التي يعيشها
فحسب ،لكانت تجربته الجاملية فقرية ،ولكان
نتاجه الفني قليلاً محدو ًدا ،يكرر بضع تجارب،
ولكن الشاعر بحسه وخياله وموهبته وثقافته
يستطيع التعبري عن تجارب مل يعشها ،ولكنه
عاينها يف الحياة حوله.
إن التجربة الجاملية تجربة معقدة ،ال ميكن تحقيق
االستبعاد الكيل التام لشخص الشاعر ،وال ميكن
املطابقة اآللية بني حياة الشاعر وتجربته الجاملية،
مثة حدود متداخلة ،ومناطق مشرتكة ،حتى إنه
ليصعب التمييز.

ثان ًيا -أشكال التجارب الجاملية لدى حصة
العويض:
أ -التجارب الجاملية املمتعة

إن التجربة الجاملية استجابة ملوضوع خارجي،
ولكن هذه االستجابةتتجىل يف انفعال داخيل،
وتعاطف وجداين ،فالتجربة ال تتمثلفي موضوع
خارجي ،بقدر ما تتمثل بهواجس وحاالت ومواجيد
داخلية ،وما هي بحسية مادية ،ولكنها تتجىل عند
جملة كرياال

يوليو 2022

8

التعبري عنها يف موضوعات خارجية ،وعند التعبري
عنها تغدو تجربة جاملية.
وميكن التمييز بني نوعني من االستجابة الوجدانية
والعاطفية ،وفق املؤثر الخارجي ،فقد يكون هذا
وأنسا
املؤثر جاذبًا ،فتكون االستجابة تعاطفًا
ً
وحبًّا ،لِ اَم يف هذا املؤثر من جامل ،وتكون التجربة
الجاملية ممتعة ،وقد يكون هذا املؤثر الخارجي
من ِّف ًرا ،ملا فيه من قبح ،فتكون االستجابة نفو ًرا
وكراهي ًة وخوفًا ،وتكون التجربة الجاملية مؤملة.

ومام ال شك فيه أن الحب ،عىل تن ُّوعه ،ومختلف
مستوياته ،هو أكرث التجارب الجاملية متعة.

 -1التجربة الجاملية والحب

ولعل من أول التجارب الجاملية املمتعة يف حياة
الرجل واملرأة عىل السواء هو الحب ،والسيام
حب املرأة للرجل ،وحب الرجل للمرأة ،والحب
أسمى القيم وأعالها ،يقول زكريا إبراهيم « :3ألن
الحب من ناحية حاجة وعوز وافتقار ،ثم هو من
ناحية أخرى نزوع نحو الخري والجامل والكامل ،ومن
الناحية األوىل ينتسب الحب إىل عامل الظالل
يف حني أنه من الناحية الثانية يندرج يف معراج
العامل املعقول أو املأل األعىل».

 -2حب املرأة للرجل

ومن أول أشكال الحب شوق املرأة إىل حبيب
تتعلق به ،حتى لو مل يكن موجو ًدا ،فهي تتخيله،
وتحس بوجوده يف كل نأمة ،وهذا ماتعبرّ الشاعرة
عنه يف قصيدة عنوانها «قيثاريت والليل» ،وتبدو
من بواكري شعرها ،يف مجموعتها األوىل ،ومنها
4
املقاطع اآلتية:
سامر يف الليل يشدو
يرسل األلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عطرا
فدنا م ّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وحيا
عانق األوتار كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
9

وأنا جفني س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهري
يف دىن الحب تطري
وجثا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الغدير
حركت قلبي األسري

وتغنى صاحبي للحب

بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمع ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسري

يا صاحبي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا تغ َّنى
حتى يردد لحنك القيثار

وامأل األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
يف ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الزمان

ال تبتعد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ناظري

بت يف الوجدان
قد َّ

حتى ينام ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزهر يف

ال تبتعد وابعث بصوتك

أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىل الجنان
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي آنًا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآن

فاملرأة يف القصيدة تسمع صوت عازف عىل
القيثار ،فتتخيله وقد دنا منها ،وهي تستمتع
بعزفه ،وترجوه أن يعزف أكرث فأكرث للحب ،وتسميه
صاحبًا ،وتجعله يبات يف الوجدان .وما هذا
الصوت الذي تسمعه املرأة يف القصيدة إال
نداء الحب يف داخلها ،وتش ُّوقها إىل حبيب،
وقد مثلته يف سامر يف الليل يشدو بأنغامه،
فهي تعيش تجربة داخلية ،يف وجدانها ،ولكنها
عكستها عىل الخارج ،وجعلت لها وجو ًدا يف
الطبيعة ،كأنها تحقق حلماً كام ًنا يف األعامق.
وهي تريد هذا الحب قريبًا منها ،ميأل األكوان،
رضا يف كل آن ،وهذا الحضور نقي
وتريده حا ً
بريء ،ليس فيه رغبات جسدية ،أو نوازع غريزية،
فهو حب قوامه النغم الذي يجعل الزهور تنام يف
أحىل الجنان ،وال يجعلها تتفتح ،أي هو حب مينح
الرغبات األمان والسكون ،ويطمئنها ،وال يجعلها
تفور أو تثور.ويؤكد ذلك أنها تحس به يبتعد ،وهي
ريا ،ويكفيها منه أن يرسل إليها
ترجوه أال يبتعد كث ً
5
النغم بني حني وحني ،ويف ذلك تقول :
أهواك يف لييل ويف دمعي وسهدي واملنام
قلبي وأحالمي غرام
أهواك يف عمري ويف
يف بلديت كل الحرام
أهواك والح ـ ــب الذي
فالحب ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بالدنا
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يعيش يف سجن سحيق

ومام ال شك فيه أن الحب حاجة إنسانية ،ال بد
كل من الرجل واملرأة عىل
من أن يتطلع إليها ٌّ
السواء ،فكل منهام يحن إىل اآلخر ،ويحتاج إليه،
وليس غري ًبا أن يتغنى الشاعر بحبه للمرأة ،وليس
غري ًبا أن تتغنى املرأة بحبها للرجل ،فالحب دافع
أسايس من دوافع التجربة الجاملية ،ويؤكد ذلك
سانتيانا ،فيقول »:6ولو أراد املرء أن يخلق كائ ًنا
له ميل كبري إىل الجامل ملا وجدنا ما هو خري من
الجنس مينحه إياه لتحقيق مأربه ،ولو مل يكن الفرد
ربا عىل االتحاد بفرد آخر ليك يتكاثر ويرعى
مج ً
ذريته لظل يف حالة وحشية من االستقالل وملا
كان يف حاجة ألن يجذب برصه منظر أي يشء أو
أن يحس بحنني إىل أي يشء».
ولقد كان الرجال من الشعراء هم السباقني إىل
التعبري عن الحب ،وتأخر تعبري النساء ،بسبب
الرتبية االجتامعية ،وما مورس عىل املرأة طوال
عهود من قمع باسم العيب والحشمة والحياء،
وإن كانت املرأة يف الحقيقة قد عربت بوسائل
أخرى غري الشعر ،كالحكايات الشعبية ،والتطريز
عىل الوسائد واملفارش واملناديل ،إىل أن كانت
العصور الحديثة ،فانطلقت املرأة تعرب .ومام ال
شك فيه أن يف كتابة املرأة وال سيام عن الحب
قد ًرا كبريا من مامرسة الحرية ،وتحقيق الذات ،وأن
فيها قد ًرا غري قليل أيضً ا من املغامرة واملسؤولية.
إن حاجة املرأة إىل الرجل ،وحاجة الرجل إىل
املرأة ،جس ًدا ورو ًحا م ًعا ،هي الباعث عىل
الحب ،وهي رس الحياة ،واختالف كل من الرجل
واملرأة ،هو الباعث عىل هذه الحاجة ،بل هو رس
هذه العاطفة ،يقول سانتيانا « :7فلو أن الطبيعة
وجدت حال ملشكلة التكاثر غري حل التفرقة بني
الجنسني الختلفت حياتنا العاطفية اختالفا
جوهريا ،فهذه الوظيفة الجنسية لها تأثري عميق
شامل ،وال سيام عند املرأة بحيث إننا لن نصل
إىل فكرة صادقة عن الطبيعة البرشية إذا نحن
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أهملنا البحث يف عالقة الجنس بالحساسية
الجاملية ،إال أننا يجب علينا أال نتوقع وجود فرق
كبري بني الرجل واملرأة فيام يتعلق مبيدان االهتامم
الجاميل أو باملوضوعات التي تثري هذا االهتامم»
ثم يقول« :8إن نظام االستجابة والحساسية الذي
يلزم وجوده يف الفرد هو نفسه موجود يف كال
الجنسني ،كام أن الجهاز التناسيل ذاته يف جوهره
نفس الجهاز الذي نجده عند الذكر واألنثى عىل
السواء ،فأفراد األنواع املختلفة بل وأفراد اململكة
الحيوانية كلها لهم نفس املزاج الجنيس ،وإن كان
املوضوع الذي هيئ ليك يثري االستجابة الجنسية
الكاملة يختلف بالطبع من نوع إىل آخر».
ويف قصيدة أخرى نجد الشاعرة تبوح بالحب،
وتتغنى بعيني الرجل ،فالحب هنا يتحقق يف
رجل ،تحب مقلتيه ،وتحب حبه لها ،وتحب دفء
يديه ،وتتوق إىل ارتواء الزهور ،فتقول:9
أحب مقلتيك
ففيهام يسافر النهار
ويرحل الحنني
يف زورق قد أجهدت عيونه
بحور االنتظار
......
أحب فيك حبك العظيم
ودفء راحتيك
أحب ذلك الهوى الذي
يغطي وجنتيك
وترتوي الزهور
من حبنا سرتتوي الزهور
وتنشد الطيور
لحبنا ستنشد الطيور.

وهكذا يغدو الحب حقيقة واقعة ،تتمثل يف
رجل ،ومل يعد مجرد فكرة أو معنى ،بل غدا
تجربة واقعية ،وتعرب الشاعرة عن هذه التجربة
جملة كرياال
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فتغدو تجربة جاملية لها حضورها اللغوي والفني
والعاطفي والجاميل ،وهي تجربة جاملية ممتعة.

 -3حب الرجل للمرأة

ومن التجارب الجاملية الوجدانية الجميلة
واملمتعة أن تعرب املرأة عن حب الرجل لها،
وتكتب قصيدة عىل لسانه ،تصوره وهو يتغزل
بها ،ومن ذلك قصيدة عنوانها «قبل السفر»،
وفيها تقول:10
يا أسرية العينني
يا من لها أعانق الغربة واألسفار
وأرتدي ثياب البعد والسفر
لك أنت وحدك أرتاد املحيطات
لك أنت وحدك أجوب األقامر
وأعتيل األخطار واألمواج
لك أنت يا أمرييت فقط.
والشاعرة تعرب بذلك عن شعور أنثوي أصيل،
فاملرأة تفرح إذ يغامر الرجل ،ألنها تجد فيه
املكافح ألجلها ،وتحبّه قويًّا مغام ًرا ،ودامئًا تصرب
املرأة عىل بعد الرجل ،ألنها تعلم أنه يسافر من
أجل حياة أفضل ،ويرسها أن تكون الوحيدة يف
حياته ،وأن كفاحه هو ألجلها ،وتلك هي معاين
النبل يف املرأة والفروسية.

والشاعرة إذ تضع عىل لسان الرجل التغزل بها
والتعبري عن حبه لها قبل سفره إمنا تدل عىل
أنها ترغب ال شعوريًّا يف تأكيد حبه لها ،كام تدل
عىل تقديرها لعمله ،وتقبلها أسفاره ألنها جزء من
عمله ،وأن مكانتها يف قلبه ال تتزعزع ،عىل الرغم
من أسفاره ،ويؤكد ذلك الدكتور زكريا إبراهيم
فيقول« :11إن من بني النساء الناضجات فئة عاقلة
طاملا استطاعت الواحدة منهن أن توطن نفسها
عىل قبول وضعها يف حياة الرجل باعتبارها يف
املحل الثاين بعد عمله...وليس من شك يف أن
هذا املسلك إمنا يدل عىل أن املرأة الحكيمة
11

هي تلك التي تدرك أن الحب ال ميكن أن يكون
كل يشء يف حياة الرجل ،وأنه ال بد لها من أن
تشارك زوجها طموحه قبل أن تقاسمه بيته».

بل لعله يرس املرأة أكرث أن تحس أن الرجل طفلها،
وأنه بحاجة إليها ،وأنه ال أحد ميكن أن يغنيه عنها،
وأنه سريجع حتام إليها ،وهي تضع هذه املعاين
اللطيفة عىل لسانه ،فتقول:12
ها أنذا أمد يدي إليك
ألعانقك عناق األم لوليدها
ألقبلك قبلة الطفل ألمه
ألقول لك سأعود
فكل بحار العامل وكل مرافئ الدنيا
لن تغنيني عنك
ولن تشبع ظمئي إليك
يا كل الوجود
وتلك املعاين التي تتغنى بها الشاعرة تدل عىل
رغبة كامنة لدى املرأة يف إشباع حس األمومة يف
داخلها من خالل الرجل الذي يحبها ،ألن النزوع
األمومي يف املرأة هو أحد دوافع الحب الكامنة
يف عمق الالشعور ،ويف كثري من الحاالت تشعر
املرأة بالسعادة عندما تصف الرجل بأنه طفلها
املدلل« ،ولو أننا رجعنا إىل األساطري اليونانية
لوجدنا أنها كانت متثل لنا الحب دامئا عىل
صورة طفل».13

يقول العقاد« :14فاملرأة األم تصدر يف حبها
عن بواعث الحنان والتضحية ،وقد تعطف عىل
الرجل ملتاعبه وآالمه فتحبه وتهواه ،إذ يهيئ لها
منفذا لعاطفة األمومة الغالبة عليها ،فرتعاه يف
معيشتها معه رعاية األم لوليدها ،وتصرب معه عىل
الضنك والحرمان ،ألنها مطبوعة عىل التضحية
وإنكار النفس ،يف هذا السبيل ،فهي تنكر نفسها
كلام أحبت واستجاشت الحب يف طواياها
بواعث العطف والرعاية».
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إن إدراك املرأة أنها محبوبة ،وشعورها بذلك،
مينحها القوة ،ويجعلها تحب الرجل أكرث ،وترى
فيه كل أشكال العظمة والروعة ،ألنه يحبها ،وهذا
ما أرادت أن تحس به الشاعرة ،حني صورت الرجل
يتغزل بها .يقول زكريا إبراهيم « :15املرأة حني
تحب فإنها تنىس ذاتها وتتخىل عن كل يشء
ليك تضع نفسها بأكملها عند قدمي الرجل الذي
تحبه ،ولكنها ال تهب ذاتها للرجل إال ليك تقرأ يف
عينيه ذلك الحب الذي تلهمه إياه ،وكأمنا هي ال
تجد نفسها إال حني تجد الرجل الذي يتوجها عىل
عرش قلبه ،ومن هنا فإن املرأة التي تحب تشعر
بأنه قد أصبح لها قيمة كربى».

 -4الترصيح بالحب

وإذا كانت الشاعرة قد عربت بجرأة عن حب
الرجل لها ،فإنها بجرأة مامثلة ،بل أكرب ،وهذا من
حقها املرشوع ،تعرب عن حبها لحبيبها ،فتقول يف
قصيدة عنوانها «إدمان»:16
من أين يل بوصفة طبية
تشفيني من لوثة حبك
تطفئني من حر هواك
من يل بطبيب يفحصني
يحقن بوريدي ترياقي
فأنا أدمنتك يف قلبي
يف عقيل ال بل يف كبدي
ما يل إالك
فالشاعرة تؤكد أنها مريضة بحب من تحب،
وهي تبحث عن الشفاء ،وتبحث عن دواء،
ولكن هذا مجرد ادعاء ،وهو دليل إقرار بالحب،
ودليل إحساس بثقله وشدة وطأته ،واملحب يف
الحقيقة ال يبحث عن دواء ،إمنا يتغنى بهذا األمل،
وال يريد الشفاء الحقيقي.
وتعرتف الشاعرة بذلك يف مقطع آخر ،فتقول:
ما يل أصبحت بال قلب
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فالقلب عليل بك أنت
والعلة شكوى وظنون
ونهاري ولييل ملكك أنت
فاصنع ماشئت
وكن ما تكون

وهنا تعرتف الشاعرة بحبها للرجل ،وبأنها مريضة
به ،وهي تهبه ليلها ونهارها ،أي أنها ته ُبه حياته
كلها ،وهذه هي متعة العطاء يف الحب ،واملنح،
واملرأة هي التي عادة ما متنح ،وهي التي تض ّحي،
وتقبل بالرجل عىل ما هو عليه ،أي تعرتف بذاته
وشخصيته ،وتحبه كام هو ،ال كام تشاء وتتمنى،
وهذه هي حقيقة الحب.يقول الدكتور زكريا
إبراهيم« :17إن املحب يريد املحبوب عىل ما
هو عليه ،ويريد كل ما فيه ،حتى سحنته الحزينة،
ووجهه املكتئب ،وجسده النحيل.»...

ثم إن الشاعرة تتغنى بذلك الحب ،وتؤكد حاجتها
إليه ،وهي حاجة عضوية ورضورية ،مثلام هو
حاجة نفسية وروحية ،وتؤكد التالحم العضوي
فيام بينهام ،فتقول:18
أدمنتك مثل طيور النورس
حني تحب صخور البحر
وعشقتك مثل ليايل الحب
ورشبتك مثل مياه القلب
وحضنتك بني الروح والعظم
يؤكد هذا املقطع تكامل الحب ،الذي ال يتحقق
إال بالتواصل الحيس ،واللقاء الجسدي ،والشاعرة
تعرب عنه بلجوء النوارس إىل صخور البحر ،ألنها
ال تستطيع أن تظل معلقة دامئا يف الهواء،
كالنوارس ،وال بد لها من أرض تقف عليها ،وكذلك
الحب ،ال ميكن أن يظل كلامت مبعرثة يف الهواء،
ال بد له من جسد ترايب يركن إليه ،ويطمنئ ،وتتأكد
هذه النزعة الجسدية يف فعل رشبتك ،وفعل
حضنتك ،وتزداد وضو ًحا حني ترصح بأنها حضنته
جملة كرياال
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بني الروح والعظم ،وبذلك تتأكد حقيقة الحب،
الذي هو لقاء بني الحبيبني وتواصل ووصول.

إن حضنها له بني الروح والعظم ،هو جمع بني
املادة واملعنى ،بني الروح والجسد يقول زكريا
إبراهيم« :19الحب الحقيقي هو أشبه ما يكون
باالنسجام الرقيق بني الحاجات الحيوية والعواطف
الوجدانية ،أو هو رضب من التوافق الخفي بني
مطالب الجسم أو الحيوانية وبني نوازع الروح أو
الحرية».

وبعد هذا اللقاء ال بد من الحفاظ عىل الحبيب،
وم ْن ِحه الذات كل الذات ،ألن الحب يف حقيقته
منح وعطاء ،قبل أن يكون أ ْخذًا ،واملرأة هي التي
تعطي دامئا ،فالحب عندها م ْن ٌح وعطاء ،يقول
زكريا إبراهيم« :20رمبا كان أعظم فعل ينطوي عليه
الحب يف حياة اإلنسان هو فعل املنح أو العطاء،
ال فعل التقبل أو األخذ ،حقا إن العطية سرتتد
إلينا ولكن املحب حني يعطي فإنه ال يفكر يف
األخذ ،بل هو يجد غبطة كربى يف أن مينح ويجود
ويعطي بال حساب».

وهذا ما ينطق به املقطع األخري من القصيدة،
حيث تقول الشاعرة:21
سوف أقاتل حتى الفجر
حتى آخر نقطة حرب
وسوف أدون فوق جبيني
فوق املد وفوق الجزر
واشهد أين بحبك عشت
بحبك كنت
بحبك أدمنت كل الحب
وكل الوجد وكل الصرب

والشاعرة بذلك تريد الحفاظ عىل الحب،
واالحتفاظ به ،وتريد الدفاع عنه ،والكتابة عنه،
تريد نرشه يف العامل ،وزخرفته ،يك يكتسب
الخلود ،وتؤكد أنه هو الكل يف الكل ،ألنها بالحب
13

حققت كينونتها ،وأكدت معنى وجودها« ،فليس
الحب مجرد متعة جنسية ،أو مجرد رغبة يف
إنجاب النسل ،بل هو أولاً وبالذات خروج من
عزلتنا األليمة ،وتحطيم لقوقعة الذاتية ،وانتصار
عىل األنانية».22

تلك هي مراحل الحب ،وقد عربت عنها الشاعرة،
وباحت بها ،بعفوية ،وصدق ،وقدمت تجربة
جاملية واضحة ،جميلة ،عفوية ،بسيطة ،ممتعة،
وتزداد التجربة الجاملية خصوصية وتألُّقا ألنها عىل
لسان املرأة ،وبصوت الشاعرة ،وقد اعتدنا يف
الشعر العريب أن نسمع صوت الرجل يتحدث عن
الحب ،ونادرا ما كانت املرأة تتحدث يف الشعر
عن الحب ،ولذلك تكتسب التجربة الجاملية هنا
خصوصية ،فهي تعبري عن حب املرأة ،وبصوت
املرأة ،وبلغة املرأة ،وهذا ما يكسبها قيمة جاملية
متميزة.

 -5حب الولد

ال تقترص تجربة الحب عىل الحب بني املرأة
والرجل ،بل تتسع وتتنوع وتتعدد ،ومن ذلك حب
األم لولدها .إن حب الولد تجربة وجدانية تحس بها
كل أم ،وهي الفرح بالولد ،وال سيام عندما يكرب،
وترى نجاحه ،وهي ترتجي له التفوق ،ألن الولد
امتداد لها ،وهو جزء منها ،تجد فيه ذاتها ،ولذلك
تشعر بالفرح لنجاحه ،كام ترى فيه املستقبل،
وترجوه أن يكرب ويتقدم يف عامل الغد ،ويحقق
النجاح ،وتعيش الشاعرة هذه التجربة الوجدانية،
وتعيها ،وتعرب عنها ،فتغدو بذلك تجربة جاملية
ممتعة ،فتقول يف قصيدة عنوانها «فرحة أم»:23
ولدي والفرحة تغمرين
وأراك بعاملك األرحب
متخر يف جسد بحر العلم
وتعرب يف املوج األشهب
تخطو لألفق مع األيام
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بلهفة حب ال ترهب
وتعيد الصبح لوادينا
وتعيد الرونق للكوكب
وستكرب يا ولدي أكرث
وستدنو من أعىل الرتب

وتدل القصيدة عىل تجربة جاملية مفعمة باألمل
والتفاؤل والفرح ،وكأنها ترى يف ابنها العامل كله،
فتجربتها الجاملية تنطلق من الذات ولكنها تتسع
أفق ًّيا ومتتد زمن ًّيا لتشمل العامل واملستقبل،
فالولد هو رمز الغد القادم.

 -6العرفان بالفضل والجميل

ومثة تجربة جاملية فريدة ،فيها رقة وفيها لطف،
وفيها وفاء وعرفان ،تلك التجربة هي الوفاء
للمعلمة ،ولها تكتب قصيدة مطولة ،تستهل بها
مجموعتها التي عنوانها «ميالد» ،ويف القصيدة
تؤكد أن املعلمة هي التي غرستها عو ًدا أخرض،
وقد تجذر هذا العود ،وأصبح شجرة ،وهي تؤكد
أنها تدين لها بالفضل ،وتسهب يف ذكر فضل
تعليمها وتوجيهها ورعايتها ،وتؤكد لها أنها ال
تنساها ،وأنها ِم ْن َغ ْر ِ
س يديها ،ومن ذلك قولها
24
يف قصيدتها « إليها ...إىل معلمتي الفاضلة» :

العود األخرض يتجذر
يف األرض يتطاول أكرث
والعود األخرض قد أضحى
شجرا معطاء قد أمثر
وكذا عودي وكذا زندي وكذا عقيل
أصبح أكرب
ونمََ ْوتُ أنا
من كلامتك قد رصت أنا
من أنفاسك من آمالك
قد رصت أحاديث تذكر
يا من منح القلب رساجه
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وأضاء حروفا ال تقهر
كنت عطاء دون حدود
أنهارا تجري وتجود
يوم عرفتك
كان اليوم األول يف ميالدي
أشعر أين منك وفيك
غصني من أغصانك يخرض
يا مرشديت لن أنساك
سأعيش ويب قلب يذكر
سأعيش ويف جسدي نبض يتطاول
ينمو بك أكرث

والقصيدة طويلة ،تشف عن مشاعر أنثوية رقيقة،
فيه الوفاء ،وصدق االرتباط ،واإلقرار بالجميل،
وهي تتحدث عن مواقف وحاالت ،ال تنىس،
وترسم صورا بألوان مائية رقيقة شفافة ،تدل عىل
روح نقية ،ونفس صافية ،ما تزال تحتفظ بالطفولة
وذكرياتها ،وكأن املعلمة هنا هي األم .والقصيدة
تقدم تجربة جاملية ممتعة ،قوامها املشاعر
الرقيقة ،والعواطف النبيلة ،واللغة الصافية،
واملشاهد النابضة بالحياة.

 -7حب الوطن

ومن الطبيعي أن يتسع الحب ،ليشمل الوطن،
والشعور الوطني تجربة جاملية خاصة ،متميزة،
يحس فيها املرء باالنتامء ،ويشعر باألمان ،ويدرك
أن له أرضً ا يقف عليها ،وأن مثة سامء تغطيه ،وهو
بينهام يرتبط مبكان ،يحبه ،ويتغنى به ،ويجد فيه
خصائص ال يجدها يف غريه ،وتعرب الشاعرة عن
تلك التجربة الجاملية الواسعة ،فتقول:25
وطني قطر
وطن تحاوره النجوم
ويسهر فوق رشفته القمر
وطني قطر
وطن تعانقه البحار
جملة كرياال
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وترتجي أعتابه كل الدرر
وطني قطر
املوج رافقه طويال
منذ آالف العصور الغابرات
وما انفطر
واملدى أفنى عمره
بني الشواطئ والصخور
فام انترث
وطني قطر

والشاعرة تتغنى باسم الوطن« :قطر» ،وتكرر
اسمه ،وكأنها تحس باألمان والقوة والعزة ،وهي
تكرر كلمة وطني ،لتؤكد االرتباط واالنتامء ،وتتغنى
بعراقة أرضه وشواطئه وبحاره وما فيها من خريات
وجامل ،وهي تجربة جاملية خاصة ومتميزة.
وهكذا تنوعت التجارب الجاملية املمتعة يف
شعر الشاعرة ،وكان أبرزها تجربة الحب بني الرجل
والمرأة ،وعربت عنها الشاعر بقدر غري قليل من
الجرأة الفنية العالية ،ولكن بحشمة ووقار ،وكانت
أبعد ما تكون عن اإلثارة أو اإلشارة إىل الرغبات
الكامنة ،وقد تألق تعبريها عن العرفان بالجميل
ملعلمتها ،وهو نوع رفيع من أنواع الحب والوفاء
والعرفان بالجميل.

ب -التجارب الجاملية املؤملة

ال تقترص التجربة الجاملية عىل ما هو
جميل وممتع ،بل تتعداه إىل ما هو قبيح ،أو ما
هو مؤمل ،أو منفِّر ،أومزعج ،ألن القبيح قائم يف
العامل ،ويتمثل يف أشكال وحاالت ،وليس القبح
الجسدي إال أحد أشكاله ،فاملرض قبح ،والوحدة
قبح ،والفساد قبح ،والحرب قبح ،واملوت قبح،
ومن يظن أن الحياة دامئا جميلة فهو غ ٌّر مخدوع،
وكذلك مخطئ َمن يظن أن الحياة دامئا قبيحة.

 -1تجربة العنوسة

ومثة تجربة إنسانية مؤملة ،فيها ق ْد ٌر كبري من القبح
15

االجتامعي ،متس الرجل واملرأة ،ولكن املرأة تعاين
منها أكرث مام يعاين منها الرجل ،وهي العنوسة،
وناد ًرا ما نجد َمن عرب عنها ،وهي تجربة مؤملة،
شديدة الوطأة عىل املرأة ،إذ تحس فيها املرأة
بالحرمان ِمن تحقيق ذاتها ،إذ ال تلتقي رشيك
حياتها ،وتحرم من تحقيق أمومتها ،وتظل حبيسة
بيت أبيها ،تنتابها الوساوس واألفكار السوداء،
وتعرب الشاعرة عن هذه التجربة يف قصيدة
مطولة ،عنوانها «انتظار» ،وهو نفسه العنوان الذي
حملته املجموعة ،وتقول يف املقطع األول من
القصيدة :26
ال زلت أنا يف بيت أيب
منذ ولدت وحتى اآلن
أكرب أمنو يكرب حجمي
وبحجم الكون أرى همي
وصمت الليل ...أرى حزين
وعىل وجهي
خط الزمن سيول العمر
ناحلة أفكاري وغدي
ذابلة أحالمي مثيل
ترقد يف صمت أبدي
تحيا ومتوت ببيت أيب
والشاعرة تتقمص شخصية املرأة العانس،
وتتحدث بلسانها ،وتعبرِّ عن الضجر من العيش
ربا ،فيه ماتت
يف بيت األب ،وتراه سج ًنا وق ً
أحالمها ،و ُوئِ َدت مشاعرها ،وما تفتأ يف نهاية كل
مقطع من تكرار «بيت أيب» ،وكأنه قد غدا سلسلة
من القيود تقيد حياتها.

واستطاعت الشاعرة يف القصيدة التعبري عن
هذه التجربة الشعورية بلغة تنضح مرارة وأمل ًا،
تظهر فيها معاين اإلحساس بالوحدة والحبس
والسجن ومرور األيام وضياع العمر وذبول األحالم
ودنُ ِّو األجل.

التجربة الجاملية والتن ُّوع العاطفي يف شعر حصة العويض

ويف الحقيقة ِم َن الصعب عىل املرأة أن مي َّر العمر
وال تجد َم ْن يقدر جاملها ،يقول زكريا إبراهيم:27
«وليس أقىس عىل نفس املرأة أن من أن تشعر
بأنها زهرة ال يشتهيها أحد ،أو عطر ال يرغب فيه
أحد ،أو عطر ال يرغب يف تنسمه أحد ،أو كنز ال
يطمع يف امتالكه مخلوق ،وإال فلامذا عىس أن
تكون تلك الرثوة التي ال تغني صاحبها ،والتي ال
يطمع يف الظفر بها إنسان».

واملفجع أن الشاعرة ال تفكر يف الرحيل من بيت
األب ،بل تتمنى عىل بيت األب أن يرحل ،فتقول
يف املقطع األخري من القصيدة:
ارحل عني يا بيت أيب
ارحل وابق بعيدا عني
فأنا أرغب أن أنفيك
كم قيدت عنان حيايت
هأنذا أدفع أحالمي
مثنا لسعادتك الكربى
أدفع عمري كل شبايب
كل جاميل
كم أمتنى أن أقصيك
ارحل
حتى يأيت يوما فارس حلمي
وواضح أن بيت األب كان يقف حجر عرثة يف وجه
املعني ببيت األب هو
زواج البنت ،ومن الواضح أن
َّ
األب نفسه ،ولكن الشاعرة مل تجرؤ عىل الترصيح
بذلك ،ألنها تظل تحمل يف داخلها الحب لألب،
والوالء له ،وهي ال تتمنى موته ،إمنا تتمنى بُ ْع َده
أو رحيله ،حتى يأيت فارس حلمها.وقد عالجت
الشاعرة هذه التجربة الجاملية املؤملة بلطف
وهدوء ،وعربت عن أمل دفني ،مكتوم ،ومل تعرب
عن نقمة وال ثورة وال غضب ،وهذا يؤكد سيطرة
األب وشدة حضوره يف الالشعور ،حتى إنها مل
تجرؤ عىل ذكر األب ،إمنا ذكرت بيت األب ،وكأ َّن
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األب يف بيت خاص ،يتحكم من داخله مبصري
ابنته ومينعها الزواج ،ويضطرها إىل التضحية
ألجله.

 -2تجربة الطالق

ومثة تجربة أخرى مؤملة ،وهي تجربة الطالق،
وتتقمص الشاعرة شخصية املرأة الطالق ،وتتحدث
عىل لسانها عن مشاعر املرأة الطالق وأحاسيسها،
فتقول يف قصيدة عنوانها «طالق»:28

«أنت طالق»
قالها يف الليلة الليالء
حني البدر فيها
طارقا للحب طارق
«أنت طالق»
أنت جبار عظيم
َ
أنت تبني أنت تجني
ِ
«أنت طالق»
من جنان الخلد قد أخرجتني
ألقيتني يف النار تكوي هامتي
تشوي ليايل الحب
يف دريب ويف قلبي
زخات البنادق
أنت طالق

والشاعرة تضمن القصيدة صوت الرجل القوي
العريض وهو يصيح معلنا»:أنت طالق» ،وتكرر
الجملة عدة مرات ،لتعرب عن صوت الرجل القوي
الغاضب الذي يصدر قراره ،ولتدل عىل املرارة
الكامنة يف أعامق املرأة وإحساسها بالقهر ،ومن
املؤمل أن الرجل يتخذ هذا القرار يف ليلة :القمر
فيها بدر ،وهي ليلة للحب ،ال للطالق ،ثم تنثال
مشاعر املرأة املكلومة حزنًا وأمل ًا ،فتصف الرجل
بأنهجبَّار عنيد ،يبني ويهدم كام يشاء ،لتدل عىل
جملة كرياال
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عنفه وظلمه ،ثم ما تلبث أن تعرب رصاحة عن حزن
املرأة وإحساسها بالطرد من الجنة ،واالحرتاق بنار
الهجر والطالق ،وكأن الرصاص ينهمر عليها ،مام
يدل عىل أن الطالق مأساة كربى يف حياة املرأة.

ويف هذا ما يؤكد أن الشاعرة تعرب عن تجربة قبيحة،
أال إنها الطالق ،ألنها دمار حب ،وخراب بيت،
وانفصام عالقة ،ولكن التعبري شعريا عن هذه
التجربة القبيحة يف الواقع املعيش ،جعلها تجربة
جاملية ،وهي تجربة مؤملة ،استطاعت الشاعرة
أن تعرب عنها فن ًّيا ،ببساطة ورصاحة ،وتكشف عن
أغوار املرأة ،وتؤكد أملها بسبب الطالق ،وإن كان
أكرث النسوة املطلقات ال يعرتفن مبشاعر الخيبة
واالنكسار والطرد من الجنة بسبب الطالق ،بل
يؤكد أكرثهن أنهن نلن الحرية وتخلصن من قيد
الرجل.

 -3تجربة التقدم يف العمر

ومن أقىس أشكال األمل واملعاناة التقدم يف
العمر ،واإلحساس بالزمن يحفر أخاديده يف
الوجه ،وعندئذ تغدو املرآة مصد ًرا لألمل ،فقد
أصبحت تعكس مالمح التقدم بالعمر ،بعد أن
كانت تعكس مالمح الشباب والجامل ،وهو
ريا ما
شعور يعاين منه ٌّ
كل من الرجل واملرأة ،وكث ً
تحدث الشعراء عن الشيب ،حتى غدا موضو ًعا
قامئا بذاته ،وتتحدث هنا الشاعرة عن املرآة،
وعن إحساسها بالبؤس والجفاف ،وهو شعور
عند املرأة أكرث وطأة ،ألن معيار الحياة عند الرجل
هو القوة ،يف حني أن معيار الحياة عند املرأة هو
الجامل والشباب ،ويف ذلك تقول الشاعرة يف
قصيدة عنوانها «أوراق خريفية»:29
عيوين يف املرآة
كام الطيف النائم
وجهي يف املرآة
كام يف البؤس القاتم
17

عمري يف املرآة
بؤس وأمل وجفاف

واملرآة هنا مل تعد عاكسة لقوة الحياة
والشباب ،بل أصبحت عاكسة النرصام العمر،
وغياب الجامل ،وهو ما يثري شعو ًرا من ّف ًرا من
الحياة ،ويجعل املرء يكره العيش ،ويخاف القادم،
والشاعرة كررت ذكر املرآة ،وهو تكرار يدل عىل
مرارة وإحساس باألمل ،وال يدل عىل بهجة أورسور،
وكأنها تصب غضبها عىل املرآة.

وما يزيد اإلحساس بالتقدم يف العمر الشعور
بالغربة ،واإلحساس بالوحدة ،وال سيام الغربة
املكانية ،باإلضافة إىل الشعور بالغربة النفسية،
فالقصيدة كتبت يف فريجينيا ،بأمريكا ،وفيها
تقول الشاعرة أيضا :30
وحدي ومرآيت
والغربة تحضنني
والليايل البيضاء الثلجية تطويني
من رأيس إىل أعمق أعامقي
وحدي وغربتي
وجريديت الوحيدة التي تنطق بلغتي
يسكنني الصمت
ويحيط يب السأم وامللل
تقتات يب سفن الهموم
ومام ال شك فيه ان اإلحساس بالوحدة
يزداد مع التقدم يف العمر ،بل هو من نتائجها ،إذ
مع التقدم يف العمر يتزوج األوالد ويبتعدون عن
األم واألب ،وميومتَن ميوت ِمن األهل والصحب،
ويبقى املرء وحده مع شيخوخته ،يعاين ِمن
الوحدة والشيخوخة.
وليس من الرضوري أن تكون الشاعرة قد عاشت
تجربة العنوسة ،أو تجربة الطالق ،أو تجربة التقدم
يف العمر ،فهي بحسها األنثوي ،تعرف مشاعر
املرأة ،وتدرك حقيقة أحاسيسها ،وهي مبوهبتها
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تجيد التعبري ،ولذلك تستطيع التعبري عن تجربة
أنثوية ،وإن مل تجربها يف الواقع املعيش.

 -4تجربة القلق وقسوة الحياة

ومن أشكال القبح قسوة الحياة ،وشدة وطأتها
عىل املرء ،وإحساسه بفقدان الرباءة ،وسيطرة
العزلة والوحدة ،وانتشار البغض والحقد ،وهي
حاالت من القبح تدفع باملرء إىل تذكر أيام
الطفولة مبا فيها من براءة ،وهذا مام يزيد من
اإلحساس بالقبح.تح ُّنالشاعرة إىل الطفولة الربيئة
وأيامها األوىل ،فتقول يف قصيدة عنوانها «أنا
والصمت»:31
طفلاً قد كنت أنا يوما
أحبو أزحف فوق ترابا العامل
أغفو فوق نجوم الكون
تهدهدنيغيامت كسىل
ترويني تشبع يل جوعي
تقتات معي وتغذيني
وما هذا االسرتجاع أليام الطفولة إال دليل عىل
فقدان عامل الرباءة والجامل يف عامل يضج
بالقبح ،ويؤكد ذلك قول الشاعرة يف مقطع آخر
من القصيدة نفسها:32
ما أبشع هذا العامل
حني يشوه هذا العامل
وجه الطفل
حني يدمر وجه الغد
حني يفجر نهر الحقد

إن حياة العزلة والوحدة تجربة مرة قاسية ،وهي
من أقىس أشكال القبح االجتامعي ،وال سيام عند
تقدم العمر ،إذ يكون املرء قد مر بتجارب كثرية،
جعلته يكتشف قبح العامل وقسوته ،وجعلته يفقد
حلمه وصربه.
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 -5تجربة املوت

ولعل املوت أكرث أشكال القبح إيال ًما ،ألنه نقيض
الحركة والحياة ،وألنه ينهي العمر ،ويورث أمل
الفراق ،وعىل الرغم من تسليم املؤمن بأن املوت
حي ،وأنه انتقال إىل رحمة الله ،وأن
هو غاية كل ّ
بعده نشو ًرا وحياة أخرى أجمل وأبقى ،فإن املؤمن
يحزن ،ويتأمل ،ويحس بلوعة الفراق ،ثم يسلم أمره
إىل الله ،ويطمع يف غفرانه ورحمته ،واللقاء يف
جنته باألحبة الذين فارقوه.

وقد وصف املوىل تعاىل املوت بأنه نوع من أنواع
االبتالء ،ثم وصفه بأنه مصيبة ،ووعد الصابرين
باألجر والثواب ،مام يدل عىل أن املوت صعب،
ومؤمل ،قال عز وجل يف محكم التنزيلَ :ولَ َنبْلُ َونَّ ُك ْم
بِشيَ ْ ٍء ِم ْن الْ َخ ْو ِ
ف َوالْ ُجو ِع َونَق ٍ
ْص ِم ْن األَ ْم َوا ِل
ُس َوالثَّ َم َر ِ
َواألَنف ِ
الصا ِبرِي َن ( )155ال َِّذي َن
ات َوبَشرِّ ْ َّ
صابَتْ ُه ْم ُم ِ
صي َب ٌة قَالُوا إِنَّا لِلَّ ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َرا ِ
ج ُعو َن
إِ َذا أَ َ
( )156أُ ْولَ ِئ َ
صلَ َواتٌ ِم ْن َربِّ ِه ْم َو َر ْح َم ٌة
ك َعلَ ْي ِه ْم َ
َوأُ ْولَ ِئ َ
ك ُه ْم الْ ُم ْهتَ ُدو َن ( )157سورة البقرة .وقد
وصف املوىل عز وجل موقف الناس من املوت
بأنه النفور ،مام يدل عىل أنه مؤمل ،وفاجع ،يقول
عز وجل :ق ُْل إِ َّن الْ َم ْوتَ ال َِّذي ت َ ِف ُّرو َن ِم ْن ُه فَ ِإنَّ ُه
ب َوالشَّ َها َد ِة
ُمال ِقي ُك ْم ث ُ َّم تُ َر ُّدو َن إِلىَ َعالِمِ الْ َغيْ ِ
فَيُ َنبِّئُ ُك ْم بمَِا كُنتُ ْم ت َ ْع َملُو َن ( )8سورة الجمعة.
ولذلك كان من الطبيعي أن تستجيب مشاعر
إحساسا باألمل
املرأة للموت ،وهي أكرث الناس
ً
والحزن ،والشعور بالفقد ،وتعرب الشاعرة عن حزنها
لوفاة أختها يف قصيدة تجعل عنوانها اسم أختها
وهو زينب ،فتقول:33
		
أتانا العيد يا زينب

ومل يعرف به ف ـ ـ ـ ــرحا

وقلبي فيه مل يطرب

أتانا العيد هذا العام

		
ألول مرة يف العيد

ومل يأكل ومل يرشب
وأنت بع ـ ـ ـ ـ ـ ــيدة عنا

ليس لعيدنا معنى

وهكذا ،فاملوت غري جميل ،ألنه يحرم األهل
جملة كرياال
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الفرح ،ويسلبهم عزيزا عليهم ،ويجعل املناسبات
السارة غري سارة ،إن تجربة موت قريب تجربة
جاملية مؤملة ،وحزينة ،تش ِّوه الحياة ،وتكدر صفو
العيش ،وفيها من القبح ما فيها ،ألنها نقيض
الحياة.

وإذا كان املرء يحزن ملوت صديق أو عزيز أو
قريب ،فإن موقفه من املوت يختلف كليا إذا
كان املوت يتعلق به هو نفسه ،فحني يحس
املرء باملوت ،ويدرك دنو األجل ،يحس بالقلق،
وتنتابه مشاعر الخوف ،ويتن َّبه إىل أن مثة أحال ًما
كثرية مل يحققها ،ومن ذلك إحساس الشاعرة
باملوت ،وهي تجربة جاملية قاسية مؤملة ،تعرب
عنها الشاعرة فتقول يف قصيدة عنوانها «ميالد»
من مجموعة تحمل العنوان نفسه:34
يل أن أموت
يع ّز يا قلبي ع َّ
ويف حديقتي زرعت ألف وردة ووردة
سقيت كل وردة بلهفة املودة
يل أن أموت
يشق يا قلبي ع َّ
وأنت كالدفني داخيل
ما زلت مأسورا بفتنة الحياة
ما زلت يا قلبي صغريا
بعد مل تبلغ من العمر مداه
فلامذا املوت آت حول داري
وملاذا املوت جاث فوق حلمي وجداري
وملاذا ينتقيني هكذا بني البرش
والشاعرة تعرب عن معان عفوية ،تنتاب كل إنسان
حني يحس بقرب النهاية ،وهي معان تدل عىل
تعلق بالحياة ،وارتباط بها ،وخوف عىل ما سيرتكه
فيها ،وتدل عىل شعور بأن املوت سيأتيه يف
الوقت غري املناسب ،وال يعرف ملاذا اختاره من
بني كل البرش ،واإلحساس باملوت وما يثريه من
مشاعر ُّ
يدل عىل نفور من املوت وكُ ْر ٍه له ،ألن
املوت من التجارب املؤملة التي ينفر منها املرء،
19

ولكن التعبري الفني عنها يأيت حامال قيام جاملية،
ألنه تعبري فني ،فيصبح موضوع املوت تجربة
جاملية.

ولكن الشاعرة ما تلبث أن تتح َّدى املوت ،وتعلن
أنها ستجد يف قصائدها استمرا ًرا لحياتها ،وسوف
ترسل قصائدها للناس كافة ،فتقول:35
ال ،لن أموت اليوم ...مزقت الكفن
واللحد والباكون لن يبكوا عمري ...لن
وأنا من بعث من جديد
صب ًحا ييضء بنوره البكر الوليد
وأنا سأبعث من هنا
ال ميوت الحرف...ال تبىل السطور
ال ميوت النحل...ال تعيى النسور
حي ألف عام ألف جيل
بانتظاري ألف ٍّ
ولتعلن األبواق عن ميالدي الجديد
وهكذا تجد الشاعرة يف شعرها والدة جديدة،
وحياة جديدة ،وتدرك أنها بشعرها ستكتسب
الخلود ،لتحيا يف األجيال القادمة ،ولذلك
أسمت قصيدتها «ميالد» ،وجعلت عنوان
القصيدة عنوانًا ملجموعتها.
وهكذا يتجاور حب الحياة مع كره املوت ،ألن كره
املوت هو الوجه اآلخر لحب الحياة ،وكلام تعلق
اإلنسان بالحياة ازداد كرهه للموت ،ومن الطبيعي
أن يبحث املرء دامئًا عن استمرار لحياته ،يف
ولده ،أو يف أمواله ،أو يف مؤلفاته ،أو يف أثر
عمراين يخلد به ذكره ،أو يف عمل صالح يرتكه ينفع
به الناس من بعده.

ثالثًا -خامتة

لقد تنوعت أشكال التجربة الجاملية عند
الشاعرة ،وبرزت عندها يف املقام األول التجارب
الجاملية املمتعة ،ويف مقدمتها الحب ،وال سيام
حب الرجل ،وقد أعلنت عنه برصاحة ،وعفوية
ووضوح ،وصورت حب الرجل لها ،وجعلت عىل
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لسانه قصيدة يعلن فيها عن حبه لها ،وكان الحب
عندها متكامال ،هو الحب جس ًدا ورو ًحا ،ولكنها
كانت أبعد ما تكون عن الفحش أو اإلسفاف ،بل
ظل تعبريها عن الحب سام ًيا راق ًيا يف معانيه ويف
تعابريه ،وقد اتسع الحب عندها ليشمل الولد
والوطن ،وبرز عندها حبها ملعلمتها ،وعرفانها لها
بالجميل ،ولكأنها األم.
كام ظهر عند الشاعرة تجارب جاملية مؤملة،
متثلت يف الحزن بسبب املوت ،والقلق ملا
يعرتي العامل من قبح ،وغياب الرباءة والنقاء،
وتأملت لتجارب اجتامعية تعاين منها املرأة،
كالعنوسة والطالق والوحدة عند أرذل العمر،
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وقد دلت الشاعرة يف جميع التجارب عىل
روح أنثوية ،وشعور رقيق ،وحس مرهف ،ال مبالغة
عندها ،وال افتعال ،وال صخب وال ضجيج ،بل ال
تذمر وال رفض وال ثورة ،وباملقابل أيضً ا ال سورة يف
الفرح وال عنفوان يف الحب ،الهدوء هو الغالب،
واالعتدال هو السائد ،ونتيجة هذا الهدوء يف
العواطف واملشاعر جاء التعبري رشيقًا رقيقًا
صاف ًيا شفافًا ،وكأن الشاعرة ترسم بألوان مائية
شفافة رقيقة.
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وعربت عنها بوصفها تجارب عايشتها ،ال بوصفها
موضوعات تتأمل فيها أو تفكر ،وهي إن مل تكن
قد عايشتها يف الحقيقة والواقع ،فقد برعت يف
التعبري عنها بوصفها تجارب جاملية معيشة.
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املرجع السابق ،ص .213-212
العويص ،حصة ،بقايا قلب ،ص .118
إبراهيم ،زكريا ،مشكلة الحب ،ص .254
العويض ،حصة ،بقايا قلب ،ص .70
العويض ،حصة ،ميالد ،1998 ،ص .12-5
العويض ،حصة ،بقايا قلب ،ص .33
العويض ،حصة ،انتظار ،ص .15
إبراهيم ،زكريا ،مشكلة الحب ،ص .213
العويض ،حصة ،بقايا قلب ،ص .119
العويض ،حصة ،انتظار ،ص .55
املصدر السابق ،ص .56
املصدر السابق ،ص .35
املصدر السابق ،ص .36
العويض ،حصة ،بقايا قلب ،ص .46
العويض ،حصة ،ميالد ،ص .42
املصدر السابق ،ص  44وما بعدها.
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املصادر واملراجع

•القرآن الكريم.
•إبراهيم ،د .زكريا ،مشكلة الفن ،مكتبة مرص ،د.ت.
•إبراهيم ،د .زكريا ،مشكلة الحب ،مكتبة مرص ،ط،3
د.ت.
•سانتيانا ،اإلحساس بالجامل ،ترجمة :د .محمد
مصطفى بدوي ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة.
•العقاد ،عباس ،محمود ،هذه الشجرة ،دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط.1791 ،3
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التجربة الجاملية والتن ُّوع العاطفي يف شعر حصة العويض

•العويض ،حصة ،انتظار ،دار املؤلف ،بريوت.4002 ،
•العويض ،حصة ،بقايا قلب ،مكتبة حسن العرصية،
بريوت.2102 ،
•العويض ،حصة ،كلامت اللحن األول ،إدارة الثقافة
والفنون ،وزارة اإلعالم ،الدوحة.8891 ،
•العويض ،حصة ،ميالد.8991 ،
•غولدمان ،لوسيان ،اإلله الخفي ،ترجمة :د .زبيدة
القايض ،وزارة الثقافة ،دمشق0102،

االنزياح الرتكيبي و�أثره يف توجيه الداللة
يف ق�صيدة «�ضد من» لأمل دنقل
د .عبري جراد إبراهيم النوايسة

د .سائدة مصلح محمد الضمور

كلية الكرك الجامعية /جامعة البلقاء التطبيقية

كلية الكرك الجامعية /جامعة البلقاء التطبيقية

()abeer.nawaiseh@bau.edu.jo

()Saida.aldmour@bau.edu.jo

&

أ .محمد إبراهيم وراد العضايلة
مركز اللغات -جامعة مؤتة

()mohammadadaileh@yahoo.com

امللخص

تهدف هذه الدراسة إىل الكشف عن جامليات االنزياح الرتكيبي يف قصيدة «ضد من» للشاعر العريب
أمل دنقل ،وأثره يف توجيه اللغة الشعرية نحو آفاق داللية جديدة ،كونه إحدى اآلليات األساس يف
مقاربة النص الشعري من منظور سيميايئ ،بواسطة صور تركيبية تقوم عىل تحطيم القوالب التقليدية
السابقة من أجل خلق حالة من اإلبداع الشعري.

وقد عملت الدراسة عىل إحصاء االنزياحات الرتكيبية بتعيني القواعد املنتهكة؛الستحداث عالقات
جديدة بني العالمات السيامئية ،فرصدت الدراسة العالقات الرتكيبية التي تبدت يف القصيدة يف
ثالث صور هي :التقديم والتأخري املتمثل بانتهاك قواعد الرتبة النحوية؛ لتحقيق الغرض الداليل الذي
أراده الشاعر ،والحذف الذي يفتح باب التأويل أمام املتلقي ،وااللتفات األسلويب الذي توزع بني ثنائية
الخرب واإلنشاء ،وتركيبية األسامء واألفعال.

يل يف تناولها لهذه القصيدة ،وبيان أثر االنزياح
وقد اعتمدت الدراسة املنهج
الوصفي اإلحصا ّ
يئ التحلي ّ
ّ
الرتكيبي يف توليد الداللة.
الكلامت املفتاحية :األسلوبية ،الحذف ،التقديم والـتأخري ،االلتفات األسلويب.

املقدمة

االنزياح أو التجاوزواللحن ،أو العصيان والكرس،أو
ّ
تدل
املخالفة ،واإلطاحة( ،)1كلها مصطلحات
عىل مفهوم واحد ،وهو انتهاك القواعد املعيارية
وكرسها؛ بغية الوصول إىل الغاية الدالل ّية بطريق ٍة
مبتكر ٍة .
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ومماّ ال ريب فيه أ ّن تقنية االنزياح من التقنيات
ين املعارص التي
الحديثة يف النقد اللسا ّ
يستخدمها الشعراء ،وال ُكتّاب؛ ليميزوا خطابهم
الشعري ،ويظهروا براعتهم الفنيّة ،محاولني بذلك
الكشف عن تجربتهم الشعريّة ،والشعوريّة فضالً
عن أنّها من العنارص الها ّمة التي تلعب دورا ً جامليا
جملة كرياال
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بارزا ً ،والفتاً للنظر يف ش ّد انتباه املتلقّي ،ولفت
األنظار لتوصيل الرسالة الكامنة وراء األلفاظ إىل
املتلقي(.)2
وقد اهت ّم القدماء بهذه الصفة (املخالفة) التي
نسميها اليوم االنزياح؛ ملا لها من أث ٍر يف الترّ كيب
النص ،كونها املسؤولة عن إثارة
اللغوي يف
ّ
ّ
القارئ من جهة ،والتعبري عن مكنونات الشاعر
النفسية من جهة أخرى(.)3
ويف عرصنا الحديث ن ُِظر إىل االنزياح نظر ًة
متقد ّمةً ،عىل اعتبار أ ّن الشّ عر هو لغة الخرق
واالنتهاك للسائد واملألوف؛ ولذلك يصبح
النص قادرا ً عىل جعل لغته
حضور االنزياح يف
ّ
متوهجة ،ومثري ًة تستطيع أن متارس سلطتها عىل
القارئ من خالل عنرص املفاجأة والغرابة(.)4

وقد وقع االختيار عىل قصيدة " ضد من" للشاعر
العريب أمل دنقل ،ورصد االنزياحات التي اجرتحها
الشاعر يف ال ُبن ّيات الرتكيبية املكونة لجسد هذه
القصيدة؛ بغية التعبري عن معاناته مع املرض
الذي فرض عليه اإلقامة الجربيّة يف املشفى،
وما تس ّبب به ذلك من تعميق حالة الرصاع التي
عايشها الشاعر عىل مختلف األصعدة يف حياته،
وصوال إىل رصاعه األخري مع املرض الذي خ ّ
ط
النهاية لهذه الروح التي عاشت متمردة ،وثائرة
عىل الظلم واالستعامر.

وقد متيّز أمل بعامله الخاص الذي تحكمه
املتناقضات فهو فوضوي ،يحكمه املنطق،
بسيط يف تركيبة شديدة ،انفعايل متطرف يف
صخري ح ّد الصالبة،
جراءة ووضوح ،ومقاو ٌم عني ٌد
ٌّ
()5
وصامت إىل درجةالرشود .

ورغم هذه التناقضات والتقلبات يبقى الشعر
متنفّس أمل يف مواجهتهلهذا الواقع ،وهو
القوي ،واالتّساق
والنفيس
يل،
ّ
التّامسك العق ّ
ّ
املوضوعي لشخصية أمل الذي
الوحيد ،والبناء
ّ
طاملا أكّد عىل أ ّن الشعر هو ق ّوته الحقيق ّية،
23

وسالحه الوحيد(.)6

وهذه القصيدة واحدة من القصائد التيض ّمنها
الشّ اعر يف ديوانه األخري (أوراق الغرفة رقم )8
الذي يع ّد آخر ما كتب أمل دنقل ،وينطوي عىل
أوراقه األخرية ،التي كتبها خالل إقامته يف املعهد
القومي لألورام قرابة عامٍ ونصف حتى رحيله يف
ّ
()7
يوم السبت  21ماي 1983م .

وقد نهضت الدراسة بالحديث عن االنزياح
الرتكيبي ،ومظاهره املتن ّوعة التي تجلّت يف هذه
ّ
القصيدة ،وبيان دورها يف إبراز املعنى وتوضيحه،
من خالل استخدام آليات التقديم والتأخري،
والحذف ،وتن ّوع األساليب املستخدمة يف
النص؛والتي تضافرت معا إلسباغ مسحة جامل ّية
ّ
النص زادته قو ًة ومتانةًيف الداللة والبناء.
عىل
ّ

الرتكيبي
أوالً :مفهوم االنزياح
ّ

وهو االنزياح الذي يقع يف الروابط املوجودة بني
ٍ
واحد ،أو مجموع ٍة من
تركيب
املدلوالت يف
ٍ
الرتاكيب ،وهو ذاته الذي أطلق عليه كوهني اسم
االنزياحالنحوي( ،)8فهو يرى أ ّن نظام الكلامت
تنزل املح َّدد قبل املح ِّدد ،واملسند إليه قبل
ٍ
انحراف عن
وأي
الفعل ،والفعل قبل الفضلةّ ،
هذه القاعدة يس ّمى القلب ( ،)9ومن صور
االنزياح الرتكيبي التي تب ّدت يف القصيدة موضوع
الدراسة:

أ -التقديم والتأخري

وهو من أهم امليزات األسلوب ّية؛ بسبب الدور
يل الذي يلعبه هذا الخرق (،)10
يل ،والجام ّ
الدال ّ
عن طريق التبادل بني مواقع الكلامت ،بحيث
ترتك بعض الكلامت مكانها يف املقدمة؛ لتحل
مكانها كلمة أخرى ؛ لغاية بالغية يؤديها هذا
العدول عن الرتتيب األصيل الذي أق ّرته قاعدة
اللغوي .
االنضباط
ّ
مناذج لهذا النوع يف
وقد رصدت الدراسة ع ّدة
َ

االنزياح الرتكيبي وأثره يف توجيه الداللة يف قصيدة «ضد من» ألمل دنقل

(كل
قصيدة "ضد من" ،حيث تقدم الفاعل وهو ّ
مع املضاف إليه :اسم اإلشارة هذا" عىل الفعل
يل من
واملفعول به ،ليتح ّول دوره الرتكيبي األص ّ
الفاعل إىل املبتدأ ،ويق ّدر الفاعل يف الجملة
الفعلية التي أصبحت خربا للمبتدأ ،وهذا التح ّول
الرتكيبي ييش بدالالت عميقة ،فالشاعر يريد
تأكيد حالة الضجر ،واليأس التي سيطرت عليه
بسبب ما يعانيه من األمل ،وشبح املوت الذي
كل موجودات املكان التي
يحيط به ،وتؤكده ّ
(كل)
تحيط به ،فتح ّدث عنها باستخدام لفظة ّ
التي تُع ّد (أقوى صيغ العموم وسيدتها) .
وقد لجأ الشاعر إىل تكرار القالب الرتكيب ّيذاته يف
الشعري التايل ،إذ يقول:
السطر
ّ
كل هذا يشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بقلبي الوه ْن
كل هذا البياض يذكرين بالكفن!
ّ

()11

ليكشف لنا عن حالته النفس ّية ،ويشعر القارئ
مبدى معاناته التي يحاول التفلّت منها ،واالنتصار
يل ،لك ّنه أسري هذا املكان
عىل ضعفه الداخ ّ
الذي يفرض عليه الشعور بالضّ يق ،والضّ جر.

وقد أتاح ذلك النوع من االنزياح للشّ اعر فرصة
التّالعب باملسند ،واملسند إليه يف الجملة
الفعل ّية ،وبالتايل إبراز ق ّوة الفاعل ،وعمق تأثريه
يف الفعل ،فاملوجودات حول الشاعر جعلت
يحس بالوهن ،ويستذكر املوت والكفن ،ومن
قلبه
ّ
رسة ،وأربطة الشّ اش،
هذه املوجودات :لون األ ّ
والقطن ،وقرص املن ّوم ،وأنبوبة املصل ،وكوب
اللنب.
ومن األمثلة أيضاً عىل هذا النوع من االنزياح
الرتكيبي قوله:
ّ
القلب يف الخفقان اطأم ْن
ومتى
ُ

()12

يل
فتق ّدم (القلب) ،وهو الفاعل يف الرتتيب األص ّ
للجملة؛ وتـأخّر الفعل اطأمن ،فعدل الشاعر عن
استخدام الجملة الفعليّة إىل الجملة االسميّة
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بتقدميه للفاعل ،وهذا يعني أهميّة الفاعل وهو
"القلب"ونبضه الذي يرمز عادةًإىل الحياة ،بينام
يراه الشاعر استمرارالألمل ،وكأنّه يريد القول بأ ّن
موته هو بداية الطأمنينة ،والنجاة من الحياة التي
جعلته دائم الفزع واملعاناة.

وهنا يخرج الشاعر برؤي ٍة جديد ٍة ،ومغاير ٍة آللية
التقديم ،والتأخري بني املسند واملسند إليه،
وهي إبراز الضديّة يف مدلول الفاعل الذي توشّ ح
بياض يحمل دالل ًة سلبيّةًتناقض
بالبياض ،لك ّنه
ٌ
ال ّداللة اإليجابية الشائعة للبياض ،وما يوحي به من
طهر ونقاء ،كام أ ّن الشاعر جمع يف املثال الثاين
بني اضطراب القلب ،وخفقانه وبني الطأمنينة،
وهام أمران ال يجتمعان.
ومن األمثلة كذلك قوله:

يف غرف العمليات

كان نقاب األطباء أبيض

()13

فقد تقدم الخرب وهو (يف غرف العمليات)،
وهو الفضلة ،عىل الجملة االسمية (كان نقاب
األطباء أبيض)؛ لريكّز عىل أ ّن غرفة العمليات
هي بؤرة الصورة الشعريّة يف هذا املقطع ،وهي
ري ف ّعالٌلمشاعر الشاعر الذي يعيش واقع
مث ٌ
املرض ،وما يقتضيه من املكوث يف املشفى
حتى دخول غرف العمليات ،وما تسبّب به ذلك
من رضوب األمل ،واملعاناة للشاعر الذي بدأ
مرحل ًة جديدةً ،وفاصلةًمن حياته ،وهي مرحل ٌة
مختلف ٌة عن املراحل السابقة ،ورصاع جديد يُض ُّم
إىل رصيد الشاعر الذي عرف بق ّوته وصالبته،
خفي يخمده الشاعر ،فيعود
نفيس
ولك ّنه رصاع
ّ
ّ
ٍ
كل حقنة ،أو
املرض ليقدح زنده ،وتشت ّد أوراه مع ّ
إحساس باألمل ،أو زيارة لصديق تيش مالمح وجهه
مبدى الحرسة ،واألىس ملا آلت إليه حالة الشاعر
مع املرض ،ومصريه الذي بات حقيقة جلية ال مراء
فيها.
جملة كرياال
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ويف هذا املوضع ق ّدم الفضلة التي متثل يف
األصل تت ّمة للجملة ،ومدعم ّة ملعناها؛ حتّى
يجعل القارئ رشيكاً حارضا ً يف معاناته ،ويطلعه
عىل حقيقة الصرّ اع الذي ح ّرض قريحته الشعرية
عىل الكتابة التي هي أداة أملدنقل التي يلجأ
إليها يف كل م ّر ٍة يواجه عد ّوا ً جديدا ً؛ ليمثّل يف
هذه املرة التّجربة اإلنسانيّة الروحيّة التي سكنت
الشاعر ،وأصبحت هاجسه الوحيد ،هذه التجربة
املريرة والطويلة يف مواجهة املرض ،ورصاعه
مع املوت ،والتي تكون م ّر ٍة مشحون ًة بنربة الق ّوة
والتّحدي ،واملقاومة أحياناً ،ونزعة الحزن واألمل
واليأس أحايني أخرى(.)14
ويف قوله:

بني لونني :أستقبل األصدقاء

تق ّدمت الفضلة مر ًة أخرى عىل الجملة األصل ّية؛
لتؤكّد عىل املعنى املعتمل يف نفس الشاعر،
وهو يعيش هذا التجربة ،ويخوض هذا الرصاع،
فيحاول قلب داللة اللون إىل داللة مغاير ٍة ملا
ٌ
مألوف ومختزن يف الذّاكرة الجمع ّية ،وكأنه
هو
بذلك يحاول التّم ّرد عىل واقعه الذي صيرّ ه طريح
الفراش ،خائر القوى.

وبالتايل فقد كان التقديم والتأخري يف الجسد
نفيس محض،
النيص لقصيدة "ض ّد من"لدا ٍع
ٍّ
ّ
وليس نحويّا ،ويحمل معانٍ أراد الشاعر التّنفيس
النص ال ّدالل ّية،
عنها؛ ليكون هذا املق ّدم بؤرة
ّ
يل الذي أراده الشاعر
وباعثًا لألثر
النفيس ،والجام ّ
ّ
من قصيدته.

ب -مفهوم الحذف

والتّقنية الثانية التي مل يتوان الشاعر عن توظيفها
تلح عليه هي الحذف
يف قصيدته ،وكأنّها الزم ٌة ُّ
الذي يع ّمق مدلول جمله ومفرداته ،عن طريق
اللغوي ،وهو يع ّد
إسقاط أحد عنارص الترّ كيب
ّ
ظاهرة أسلوب ّية لغويّة متم ّيزة تتوجه نحو توليد
25

اإليحاء ،وتوسيع الداللة ( ،)15ومن أمثلة الحذف
يف القصيدة:
أردية الراهبات

املالءات

لون األرسة ،أربطة الشاش والقطن

قرص املنوم ،أنبوبة املصل
كوب اللنب

()16

فقد لجأ الشاعر إىل حذف الخرب ،وهو رك ٌن
أسايس يف الجملة االسمية؛ لداللة السياق عليه
ٌّ
من جهة ،وليع ّمق مدلول اللون من جهة أخرى،
فمن املؤكد أ ّن األردية بيضاء ،وكذلك املالءات،
واألربطة ،واألرسة ،والقطن ،والقرص ،واألنبوبة،
وكوب اللنب ،وهنا يخرج الشاعر عن داللة اللون
األبيض اإليجابية ،ويركّز عىل الناحية السلبية
ملدلوالت هذا اللون ،وارتباطه باملوت ،ولوازمه
يف بعض نواحيه.

ومن الحذف الذي رصدته ال ّدراسة يف هذه
"مت" ،فهو
القصيدة :حذف الفاعل من الفعل
ّ
ضمري مسترت تقديره "أنا" ،وقد ع ّمق هذا الحذف
الذي متثل بعدم ذكر الفاعل  -مع إمكانية تقديره
 األمل الذي يعتمل يف نفس الشاعر  ،وإحساسهباقرتاب املوت ،ولك ّنه يكتفي بذكر الفعل دون
تأكيد الفاعل بالضمري (أنا) يف محاولة للتغلّب
عىل سطوة الواقع الذي يؤكّد من خالل جميع
املؤرشات املوجودة فيه عىل اقرتاب املوت ،بيد
أنّه يف مفارقة واضح ٍة ،وصادم ٍة يف آنٍ معاً يرى
يف املوت طوق ال ّنجاة من الحياة ،وهو ما ييش
يل الذي يدور يف نفس الشاعر يف
بالصرّ اع ال ّداخ ّ
مواجهته لحقيقة املوت الذي أصبح يف مواجهة
مبارشة معه ،فالشاعر يف قصيدته جعل الحداد،
ّ
يدل عىل البشارة
بالسواد
وعالقته الرأسية
ّ
الجمعي
والنجاة ،وهذا غري مألوف يف التفكري
ّ
عند العرب ،فالبشارة تكون باللون األبيض الذي

االنزياح الرتكيبي وأثره يف توجيه الداللة يف قصيدة «ضد من» ألمل دنقل

عدل به عن داللته املعروفة نحو ال ّداللة السلب ّية،
وما يريد تأكيده بالنظر إىل عمق األشياء ال ظاهرها،
واالنزياح عن املألوف إىل غري املألوف؛ لذلك
نراه يتعلق بالتامئم ،ويف هذا الجانب يقول:

الدراسة كثرية ،ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص
حذف الخرب يف العنوان ،والذي تك ّرر داخل
النص:
ّ
()19
ضد ....من؟

مت  ...يأيت املعزون متشحني؟
فلامذا إذا ُّ

فالضديّة تحمل معنى الرصاع الذي قد يكون
فكريّا ،وقد يكون ماديّا ،وقد يكون خارجيّا مع
الخارجي ،وقد يكون داخليّا تدور رحاه
املحيط
ّ
داخل النفس البرشية ،وقد عبرّ عنه الشاعر يف
موضعٍ آخر من القصيدة حيث يقول:

فسيامئية اللون يف قصيدة (ضد من) تنبع من
خاص ٍةعند الشّ اعرهي فلسفة املوت،
فلسف ٍة
ّ
وهي إحدى قصائده التي كتبها يف املرحلة التي
كان فيها طريح الفراش – طيلة أربع سنوات-
يصارع املرض ،وهي املدة التي كانت كفيلة
بصوغ إحساسه عىل نحو خاص أقرب إىل النزعة
الصوفية يف مرحل ٍة منه ،وإىل ال ّنزعة التّشاؤمية
يف مرحل ٍة أخرى (.)18

الذين يرون رسيري قربا

بشارات لون الحداد
هل أل ّن السواد

هو لون النجاة من املوت
لون التميمة ضد الزمن!

()17

ذفت تت ّمة الجملة
الشعري ذاته ُح
ويف املقطع
ْ
ّ
الفعلية (الفضلة) يف قوله( :يأيت املعزون
متشحني) ،التي ميكن تقديرها بالقول :يأيت
املعزون إىل بيت العزاء متشحني بالسواد ،أو
بتقدير الحال نحو  :يأيت املعزون ثكاىل متشحني
بالسواد ،لك ّنه فضّ ل الحذف؛ ليرتك لخيال
املتلقي الفرصة يف تقدير املحذوف ،وتخ ّيل
حال املعزين وقت حضورهم لتقديم واجب
العزاء ،وتنوع مشاعرهم آنذاك.
وهذا الحذف يفتح للقارئ أفق التوقع ،وعكس
حالة التضّ اد املوجودة يف ذات الشاعر ،واملرتبطة
باملرض واقرتاب املوت ،مقابل فرص ٍة أخرى يراها
الشاعر وهي ال ّنجاة من الحياة ،وهي وجهة نظر
تحمل بعدا ً فلسف ّياً صاغه الشاعر يف فرتة مرضه،
وقوفه قاب قوسني أو أدىن من املوت.
واألمثلة عىل الحذف يف القصيدة موضوع
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بني لونني :أستقبل األصدقاء

وحيايت ....دهرا

()20

فقد حذف الفعل " أرى" ،أو "يرون" من الجملة
السطر األخري؛ ليح ّمل هذا الحذف
الفعل ّية يف ّ
ٍ
دالالت متن ّوع ٍة منها رصاع الشاعر مع محيطه ،فمن
حوله من الزائرين يرون رسير الراحة خالصاً وقربا ً،
بينام يرى آخرون الحياة طويلة ،وتحمل يف ط ّياتها
الكثري ،وهو يرى الحقيقة يف العيون العميقة ال
العابرة ،وفيها يرى تراب الوطن ،وهنا يقول:
وأرى يف العيون العميقة
لون الحقيقية

لون تراب الوطن

وأرى لون تراب الوطن

()21

ومن خالل استعراض النامذج السابقة نجد أن
الحذف قد أّدى وظيفة التح ّول يف القالب
الرتكيبي ،وحفّز املتلقي نحو استحضار
ّ
املحذوف ،وتوقعه؛ ليتخ ّيل مدى املعاناة ،واألمل
الذي يرزح الشاعر تحت وطأته ،وينئ من سطوته،
السلبي للنص،
فأبعد القارئ عن دائرة التلقي
ّ
وجعله مشاركا فعاال يف التلقي والتأويل.

يب:
ج -االلتفات األسلو ّ

وأل ّن نفس الشّ اعر ال تتواىن عن الرصاع والقلق،
جملة كرياال

يوليو 2022
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فهنالك أ ٌ
ني حاول إبرازه بجمعه بني
مل دف ٌ
املتناقضات ،ولجأ إىل تأكيده من خالل املراوحة،
والتناوب يف استعامله لألساليب اللغويّة ،فجعل
العتبة النص ّية األوىل لقصيدته ،وهي العنوان
عبار ًة عن سؤا ٍل مبهمٍ مل يح ّدد فيه من املقصود
بهذا االستفهام ،وملن يوجه استفهامه :هل كان
السؤال موجها لذاته ،أم للخارج الذي كان الشاعر
يف رصاع دائمٍ معه ،ومن هو هذا الخصم الذي
يواجه هذه الضديّة يف قوله :ضد ...من؟

واملعروف أ ّن أسلوب االستفهام يوحي بسعة أفق
التوقع ،ويعلن عن الرغبة بسرب أعامق املجهول،
عن طريق طرح السؤال وتلقي اإلجابات املتن ّوعة،
ثم ينتقل بعد ذلكفي األسطر األوىل من القصيدة
نحو أسلوب اإلخبار ،وتقرير واقع غرف العمليات
حيث يقول:
يف غرف العمليات

كان نقاب األطباء أبيض
لون املعاطف أبيض

تاج الحكيامت أبيض ،أردية الراهبات

املالءات

()22

وبعدها ينتقل إىل أسلوب التعجب من الواقع،
وما يشري إليه من ضديّة وتناقض ،حيث خرج
مبدلول للون األبيض يحمل مفارقة عميقة تبلغ
مداها حني يقول:
كل هذا يشيع بقلبي الوه ْن
ُّ

كل هذا البيايض ذكرين بالكفن!
ّ

()23

وبعدها يعود إىل أسلوب االستفهام الذي يكشف
بدوره التناقض يف محيط الشاعر ،واإلتيان
بدالالت مغاير ٍة للأملوف ،حيث يقول:
مت  ....يأيت املعزون متشحني
فلامذا إذا ّ

بشارات لون الحداد
27

هل أل ّن السواد هو لون النجاة من املوت

()24

لون التميمة ض ّد ...الزمن
ض ّد من؟

()25

السواد خرجت من ح ّيز الحزن ،والتشاؤم
فداللة ّ
إىل أفق البشارة ،وجعله الشاعر متيم ًة ضد عامل
الزمن.
ومن ثم ينتقل نحو االستفهام الذي يحمل شحنة
من التع ّجب والتّأث ّر ،فيتساءل عن مرارة الواقع،
والتناقض العميق الذي تحمله النفس البرشيّة
التي تعاين ما تعانيه من صعوبات الحياة ،ومع
ذلك تظل متمسك ًة بدميومتها واستمرارها ،وتكره
املوت ،حتى وإن كان راحة لها مام تعاين ،فيقول:
ومتى القلب يف الخفقان اطأمنْ؟!

()26

توصل
وينهي حديثه باإلخبار عن الحقيقة التي
ّ
إليها ،واملتمثّلة بأ ّن املوت بات وشيكاً ،فيع ّزي
نفسه بأ ّن هذا املوت سيجعله يلتصق برتاب
َ
الوطنالذي أحبه ،ودافع عنه عىل مدار سني
حياته ،فيعلنها واضح ًة رصيح ًة يف قوله:
وأرى يف العيون العميقة
لون الحقيقة

لون تراب الوطن

()27

الخامتة

حاولت الدراسة رصد بعض مالمح االنزياح
األسلويب الرتكيب ّيالتي ظهرت يف قصيدة "ضد
من" للشاعر العريب (أمل دنقل) ضمن ديوانه
(الغرفة رقم ،)8وما ينتج عنه من تأثري عىل
يل ،باالعتامد عىل ثنائية املعيار
املستوى الدال ّ
واالنزياح.
الشعري يف قصيدة
ويكشف تحليل الخطاب
ّ
"ضد من" عن مجموعة من االنزياحات األسلوبية
الرتكيبية التي ساهمت يف تعميق املعنى ،وإبراز

االنزياح الرتكيبي وأثره يف توجيه الداللة يف قصيدة «ضد من» ألمل دنقل

القضية التي أراد الشاعر إيصالها من خالل هذا
الشعري الذي يُع ُّد حلق ًة ضمن سلسلة
النص
ّ
ّ
الشعري الذي حمل معاناته ،وهواجسه
ديوانه
ّ
الداخلية ،وجعل املتلقي مشاركا له يف هذه
كل واحد م ّنا.
التجربة التي تتكرر يف حياة ّ

وقد خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج ميكن
إجاملها فيام ييل:

لجأ الشاعر إىل استخدام طرائق متعددة؛ لتحقيق
االنزياح عن القواعد األصلية للرتبة النحوية ومن
ذلك:
 )1يف باب التقديم والتأخري نجد تنوعاً واضحاً
يف آليّة التّقديم والتأخري تراوحت بني تقديم
الفاعل عىل الفعل ،والغرض املعروف من
التقديم هو التأكيد عىل أهميّة املق َّدم،
ولفت انتباه القارئ ملشاركة الشاعر يف
النص ،واملعاين املتوارية
الولوج إىل عمق
ّ
خلف هذا االنزياح الرتكيبي ،وكذلك تقديم
الخرب عىل املبتدأ للغاية نفسها ،والفضلة
عىل الجملة األصل ّية.

)1
)2
)3
)4
)5

وبالتايل ساهمت مجموعة االنزياحات الرتكيب ّية
الشعري عذوبته ،وتف ّرده ،واأله ّم
النص
يف إعطاء
ّ
ّ
يل الذي ميّز نصوص أمل
من ذلك العمق الدال ّ
دنقل،وجعله يرتك أثرا ً واضحاً ،وتف ّوقاً عىل
مستوى القصيدة الحديثة.

الهوامش

ويس ،أحمد محمد ،االنزياح من منظور الدراسات
األسلوبية ،ط( ،1بريوت ،املؤسسة الجامعية
للدراسات والنرش2005 ،م) ،ص.31
عيايش ،املنذر ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،ط( ،1
دمشق ،مركز اإلمناء الحضاري ،دار املحبة -دار اآلية،
 ،)2009ص21-20
 https://al-manassa.comعباس فارساين،
االنزياح يف شعر سمري العمري ،منصة االبداع،
الجمعة 2020-9-4م،
الزيود ،عبد الباسط ،من دالالت االنزياح الرتكيبي
وجاملياته يف قصيدة الصقر ألدونيس ،مجلة جامعة
دمشق ،م ،23ع ،2007 ،1ص 161-160
ربابعة ،موىس ،االنحراف مصطلحا نقديا ،مجلة مؤتة
للبحوث والدراسات ،جامعة مؤتة ،األردن ،مج،10
ع ،1995 ،4ص146
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 )2ويف باب الحذف الذي يُع ُّد من أهم آليات
الرتكيبي البارزة يف الشع ّر الح ّر
االنزياح
ّ
خاصةً ،ع ّمق الشاعر تجربته املريرة ،ورصاعه
يل الذي عايشه خالل فرتة مرضه،
الداخ ّ
ووجوده يف قسم األورام ،وتحديدا ً يف الغرفة
رقم "."8
 )3وقد وراوح الشاعر يف قصيدته بني أساليب
متعدد ٍة؛ للتعبري عمل يجول يف داخله
من مشاعر متناقضة عبرّ عنها باستخدام
االستفهام والخرب والتعجب ،فربزت من
خالل هذا التنوع الضدية واملفارقة التي
عمقها بالتالعب يف داللة اللون ،وإعطائها
معان مختلفة عام هو مألوف وشائع،
من خالل توظيفه لاللتفات األسلويب يف
قصيدته موضوع الدراسة.

MAJALLA KAIRALA

 )6الرويني ،عبلة :الجنويب ،ط( ،1الكويت ،دار سعاد
الصباح ،)1992 ،ص.12-9
 )7الرويني ،عبلة مرجع سابق ،ص.10
 )8عزوز ،حسن :امليتالغة يف شعر أمل دنقل ديوان"
أوراق الغرفة  8منوذجا" ،ط( ،1إربد ،عامل الكتب
الحديث2018 ،م) ،ص.13-12
 )9ويس ،أحمد محمد ،مرجع سابق ،ص.50
 )10كوهن ،جان ،بنية اللغة الشعرية ،ط ،1ترجمة :محمد
الويل ومحمد العمري( ،املغرب ،دار توبقال للنرش،
1986م) ،ص.180
 )11عبدي ،صالح الدين ،وزادة ،جواد محمد " ،أسلوبية
االنزياح يف أعامل أدونيس " دراسة ظاهرة االنزياح
عىل أساس نظرية جان كوهني يف ديوان " األوراق
يف الريح منوذجا" ،مجلة التواصل األديب ،جامعة
باجي مختار ،الجزائر ،م ،8ع.2019 ،2ص.118
جملة كرياال
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)12
)13

)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

29

سلطان ،منري :بالغة الكلمة والجملة والجمل ،ط،1
(اإلسكندرية ،منشأة املعارف1988 ،م) ،ص138
ابن فارس ،أحمد ،الصاحبي يف فقه اللغة ومسائلها
وسنن العرب يف كالمها ،د.ط ،تحقيق :عمر
الطباع،د.ط( ،بريوت ،مكتبة املعارف،)1993 ،
ص214
ص.9دنقل ،أمل ،أوراق الغرفة  ،8د.ط( ،كتب
عربية1983 ،م)،
دنقل ،أمل ،مرجع سابق ،ص 9
املرجع نفسه ،ص.9
عزوز ،حسن ،مرجع سابق ،ص.20-19
دنقل ،أمل ،مرجع سابق ،ص.9
عبدي ،صالح ،مقال سابق ،ص.121
دنقل ،أمل ،مرجع سابق ،ص.9

)21
)22
)23
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30

دنقل ،أمل ،مرجع سابق ،ص.10
مدخل ،ميمونة" ،سيميائية اللون يف قصيدة (ضد
من) ألمل دنقل دراسة تحليلية" ،مجلة كلية دار
العلوم ،ع ،47ص.157
دنقل ،أمل ،مرجع سابق ،ص.9
املرجع نفسه ،ص10
دنقل ،أمل ،مرجع سابق ،ص.10
املرجع نفسه ،ص.9
دنقل ،أمل ،مرجع سابق ،ص.9
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قامئة املصادر واملراجع

ابن فارس ،أحمد ،الصاحبي يف فقه اللغة ومسائلها
وسنن العرب يف كالمها ،تحقيق :عمر فاروق الطباع،
د.ط( ،بريوت ،مكتبة املعارف1993 ،م).
دنقل ،أمل ،أوراق الغرفة ( ،8كتب عربية1983 ،م).
الرويني ،عبلة ،الجنويب ،ط( ،1الكويت ،دار سعاد
الصباح1992 ،م).
سلطان ،منري :بالغة الكلمة والجملة والجمل،ط،1
(اإلسكندريّة منشأة املعارف1988 ،م).
عباس فارساين ،االنزياح يف شعر سمري العمري،
منصة االبداع ،الجمعة 2020-9-4مhttps://al- .
manassa.com
عزوز ،حسن :امليتالغة يف شعر أمل دنقل ديوان»
أوراق الغرفة  8منوذجا» ،ط( ،1إربد ،عامل الكتب
الحديث2018 ،م).
عمر ،أحمد مختار :اللغة واللون ،ط( ،2القاهرة،
عامل الكتب1997 ،م).
عيايش ،املنذر ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،ط( ،1
دمشق ،مركز اإلمناء الحضاري ،دار املحبة -دار اآلية،
.)2009
كوهن ،جان ،بنية اللغة الشعرية ،ط ،1ترجمة:

محمد الويل ،ومحمد العمري( ،املغرب ،دار توبقال
للنرش ،الدار البيضاء1986 ،م).
 .10ويس ،أحمد محمد ،االنزياح من منظور الدراسات
األسلوبية ط( ،1بريوت ،املؤسسة الجامعية
للدراسات والنرش2005 ،م).
الدوريات واملجالت:
 )1ربابعة ،موىس ،االنحراف مصطلحا نقديا ،مجلة مؤتة
للبحوث والدراسات ،جامعة مؤتة ،األردن ،مج،10
ع1995 ،4م.
 )2الزيود ،عبد الباسط ،من دالالت االنزياح الرتكيبي
وجاملياته يف قصيدة الصقر ألدونيس ،مجلة جامعة
دمشق ،م ،23ع2007 ،1م.
 )3عبدي ،صالح الدين ،وزادة ،جواد محمد « ،أسلوبية
االنزياح يف أعامل أدونيس « دراسة ظاهرة االنزياح
عىل أساس نظرية جان كوهني يف ديوان « األوراق
يف الريح منوذجا» ،مجلة التواصل األديب ،جامعة
باجي مختار ،الجزائر ،م ،8ع2019 ،2م.
 )4مدخل ،ميمونة« ،سيميائية اللون يف قصيدة « ضد
من» ألمل دنقل دراسة تحليلية» ،مجلة كلية دار
العلوم ،ع.47

االنزياح الرتكيبي وأثره يف توجيه الداللة يف قصيدة «ضد من» ألمل دنقل

رواية عبث الأقدار للكاتب جنيب حمفوظ مت�س
احلياة الإن�سانية واالعتقاد الإن�ساين – درا�سة
د .شعيب النظامي يت

رئيس قسم اللغة العربية مبركز كاليكوت ،لكشادويب

العنوان «عبث األقدار»

العبث من عبث يعبث بفتح العني يعني شيئ
ال فائدة فيه أو بال معنا ويف اآلية :أفحسبتم أمنا
خلقناكم عبثا (املؤمنون آية )115 -
أضاع الكثري من الوقت عبثا :هدرا ،أي مل يستفد
منه شيئا.

عبث الشخص :لعب وهزل ،تكلم وأضاع وقته
فيام ال فائدة فيه ،ترصف بطيش أو بطريقة
مضحكة.
ويف الرواية يقدم الكاتب بأن الحروب والهجوم
عىل قدر اآللهة عبث ال فائدة فيه.

واألقدار جمع قدر :وهي من قدر يقدر بضم العني
ويقدر بكرس العني.
القدر وقت الشيئ أو مكانه املقدر له أو القضاء
الذي يقيض به الله عىل عباده.

قضاءا وقدرا يعني دون قصد أو تدبري من أحد.

القضاء والقدر (الفلسفة والتصوف) عقيدة من
يرى أن األعامل اإلنسانية وما يرتتب عليها من
سعادة أو شقاء وكذلك األحداث الكونية تسري
وفق نظام أزيل ثابت:
واستوحى يف رواية «عبث األقدار» قصة إقدام
أحد الفراعنة عىل قتل طفل صغري بعد أن اعتقد
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أنه سيقيض عىل ملكه .ويقرر الفرعون خوفو
تغيري ما جاءه يف النبؤة كأنه قدر محتوم .فيقرر
مصارعته ومحاولة تغيريه .فيقول ‹›أيها السادة،
إن القدر اعتقاد فاسد ال يخلق باألقوياء االعتقاد
به››.
وقد قدم الكاتب فرعون يف البداية يف صورة
ربانية ،لكنه رسعان ما يجعله يتح ّول إىل إنسان
عادي يسخر ويضحك ،ويستنتج عبد الله خليفة
أن نجيب محفوظ لجأ إىل هذه الطريقة ليك
يخلق حاكام جديدا ،ليس هو الفرعون القديم ،إنه
صورة متخيلة له ،أو قل بأنها أدلجة عرصية تصنع
ماضيا رومانسيا عىل املثال الذي تريده.

إن خوفو يف رصاعه مع القدر ،ومعاندته له يفعل
نفس فعلة (اليوس) منوذج اإلنسان املصارع
للقدر ،فكالهام يسعى إىل قتل طفل مقاوما
حكم القدر ،مع متيز خوفو بأنه ال يسلك سلوكا
هروبيا بل يعانده معلال موقفه هذا.

لقد ترصف خوفو بن خنوم ،بطل الرواية وفق ترصف
إنساين ،ألنه يصارع القدر لحفظ امتداده واتصاله
باألجيال القادمة عرب هذه الصلة اإلنسانية .إن
خوفو وهو يواجه القدر إمنا يحقق استمرار حكم
الفراعنة ،وإرادة اإلنسان معا.
ونجيب محفوظ يف توفيقه بني إرادة القدر
جملة كرياال
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واإلنسان إمنا يؤكد أن اإلرادة القدرية ال تعني
التواكل واالنصياع للغيبيات التي ال تستند إىل
قانون أو دين ،وهذه فكرة وثيقة الصلة مبشاكل
عرص املؤلف حني أخذت مرص تطرح جانبا منطق
التواكل واالتجاه نحو احرتام العقل البرشي.

وضع نجيب محفوظ يف هذه الرواية أسس التقدم
الحضاري وحددها يف العقل والفكر .كام طرح
مسألة العالقة بني الراعي والرعية ،عرب التالحم
بني فرعون وشعبه ،وهو نقيض الواقع القائم يف
مرص إبان كتابة الرواية ،حيث أن السلطة غريبة عن
األرض والشعب ،وسلوكها ميثل سيفا مسلطا
عليه.
كام نجد يف الرواية حكمة فرعون حينام يرشع يف
تأليف كتاب حول الحكمة التي يود تركها للشعب
املرصي ،فيقرر االعتكاف بالهرم للتفرغ للكتابة
والتأمل.

البواعث يف كتابة «عبث األقدار»

“بعد أن حسمت الرصاع بني األدب والفلسفة،
كنت أفكر فيام يجب أن أكتبه ،ويف هذا الزمن
31

كانت الوطنية متأججة  ،والدعوة إىل إعادة
األمجاد الفرعونية ،كنت قرأت يف تاريخ مرص،
وكانت هناك كتب قيمة يف هذا الوقت ،قررت
أن أكرس حيايت لكتابة تاريخ مرص بشكل روايئ،
واستخرجت حوايل خمسة وثلثني أو أربعني
موضوعا ،حتى أن الشيخ مصطفى عبد الرازق
قال يل (هذا يشبه ما فعله جرجي زيدان) هذا
ما كنت قد خططت له .لكن هذه الرغبة ،أو
هذا الدافع مات بعد رواية كفاح طيبة ،ماتت
الرغبة كام حدث فيام بعد إثر انتهايئ من كتابة
الثالثية ،مات التاريخ  ،ما الذي أحياه  ،ما السبب
يف موته؟ ال ادري ،استوحيت رواية «رادوبيس»،
ورواية «عبث األقدار» من أسطورتني ،أما «كفاح
طيبة» فكانت انعكاسا للظروف التي متر بها
مرص وقتئذ .لهذا تجد الجوانب التاريخية عندي
ضعيفة ،وعندما تقرر منحى جائزة عن رواية
«رادوبيس» كلمني يف التليفون أحمد أمني ،قال
يل :أريد أن أسألك سؤاال ،ملاذا وضعت عجالت
حربية يف «رادوبيس»؟ قلت  :اعرف ان العجالت
الحربية دخلت مع الهكسوس ،ولكنني اردت
استخدام الخيال ،وأنا أعرف ما أقوم به...

لقد كان هناك مد فرعوين ،وهو مد كانت له
مربراته املوضوعية ،إذ أن العرص الفرعوين هو
املرحلة املضيئة الوحيدة يف مواجهة الواقع املر
الذي كنا نعيشه ،كان كفاح طيبة ضد املحتل
اإلنجليزي ،والحاكم الرتيك القابع يف الرساي،
كنت أغىل ضد اإلنجليز ،وضد األتراك ،كنت قد
درست تاريخ مرص الفرعونية دراسة كاملة ،توشك
ان تكون دراسة متخصص ،وعزمت عىل كتابة هذا
التاريخ يف روايات .كان من املوضوعات التي
اخرتتها موضوعات عن الرعامسة والتحامسة.
وكان لدي موضوع مهم عن اخناتون .كنت أواظب
عىل حضور محارضات قسم اآلثار ،درست كل ما
يتعلق بالعرص الفرعوين ،الحياة اليومية ،وسائل
الحرب ،الدين ،كيف القيت بهذا املجهود الكبري

رواية عبث األقدار للكاتب نجيب محفوظ متس الحياة اإلنسانية واالعتقاد اإلنساين – دراسة

بعد كفاح طيبة .واكتب القاهرة الجديدة ،رمبا
ألن التاريخ أصبح عاجزا عن ميكنني من قول
ما أريده .رمباا كنت أريد الدخول مبارشة يف
معالجة املوضوعات اإلجتامعية ،قد يكون هذا
كله صحيحا .مل أعد اىل التاريخ فيام بعد .بل
أنني اعتربت الجهد الذي بذلته يف دراسة التاريخ
جهدا ضائعا .ألنني مل أرجع إليه فيام بعد .مل
أستفد منه .وإن كان قد ترك أثرا يف تكويني قد ال
أعيه ولكنه حقيقي .اآلن تبدو عوديت اىل التاريخ
صعبة .لكن من يدري ،قد أعود اىل التاريخ يوما،
1
فكثريا ما يستعيص علينا حرضنا”.....

الرصاع بني القوة والقدر:

«وتبدأ الرواية بطرح قضية أساسية هى قضية
الرصاع بني القوة والقدر ،بني اإلرادة الفردية
والحتمية القدرية ،يلتقى فرعون بعراف يؤكد له
أن خليفته لن يكون منه ،وإمنا سيكون ابن الكاهن
األكرب لرع .ويجرى فرعون وراء هذه النبوءة بعسكره
إلخامد أنفاسها ،ولكن عبثا .الطفل ينقذ من
طغيان فرعون وتتاح له حياة آمنة .وتجرى أحداث
الرواية مع حركة منو الطفل ،وحركة اقرتابه من
تحقيق النبوءة ،وتتواىل األحداث واملصادفات ثم
تنتهى بأن يقول فرعون :منذ نيف وعرشين عاما
أعلنت عىل األقدار حربا شعواء وتحديت بها إرادة
اآللهة تنتهى وهو يقر بأن (الرب صفع كربياءه).

إن الرواية متتحن القضية الفكرية وتفصل فيها
باألحداث والوقائع .وتتخذ منهج تنمية األحداث
ىف اتجاه واحد هو حركة الطفل منذ أن هرب من
2
سيف فرعون حتى يبلغ سلم العرش”.

“رواية «عبث األقدار» هي قصة ارتقاء (ددف
رع) عرش مرص ،خلفا عظيام لسلف عظيم هو
(خوفو) صاحب الهرم ،وهي أيضا قصة ارتقاء ابن
ويف منوذجي من أبناء الطبقة الوسطى ،مدارج
املجد حتى أسمى مراتبها  -وهذه قصة أخرى
لن يفتأ (نجيب محفوظ ،يرددها يف كل أعامله
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عىل وجه التقريب  ،بكل تنويعاتها  -ولكنها فوق
ذلك كله قصة القدر املرضوب  ،النافذة كلمته
 ،أو باألحرى قصة الحوار الذي يدور دامئا بني
اإلنسان إذ يتحدى الجربية املفروضة عليه) وهذه
القوة العليا املطلقة الكلية التي تحدد يف النهاية
مسار حياته مهام متلص من قبضتها  .حوار ينتهي
دامئا بإخفاق اإلنسان واندحار بطولته ،ينتهي
دامئا بسيادة يشء ما أعىل من منطق اإلنسان
وأقوى من كل جهوده (لقد اتفقت كلمة الحكمة
املرصية التي لقنتها األرباب للسلف . .بأن الحذر
ال ينجى من القدر  . .لو كان القدر كام تقولون
لسخف معنى الخلق ،واندثرت حكمة الحياة
وهانت كرامة اإلنسان ،وساوى االجتهاد االقتداء،
والعمل الكسل ،واليقظة النوم ،والقوة الضعف،
والثورة الخنوع ،كال  . . .إن القدر اعتقاد فاسد ال
يخلق باألقوياء التسليم به) .وعىل الرغم من هذا
االحتجاج القوي فمن العجيب أن تنتهي الرواية
بنفاذ كلمة القدر  .فهل يرى الكاتب أن معنى
الخلق لسخيف ،وان حكمة الحياة املندثرة ،وان
كرامة اإلنسان هي حقا من الهوان مبكان ؟ والغريب
أن ميض حكم القدر إمنا يتأىت  ،يف أوىل روايات
نجيب محفوظ ،عن طريق فروب الكفاح الرشيف
والخلق الفاضل والشجاعة وحصافة العقل وفطنة
القلب معا 3”.جاءت نبوءة ساحر بكلمة القدر
أن سريتقى عرش مرص (دف رع) وهو بعد طفل
رضيع ،ومن ثم فلن يخلف (خوفو) عىل عرشه
ابنه من صلبه ،يل إذن فلينهض (خوفو) ليقيض
عىل هذا الطفل الرضيع ،إن (ددف رع) يفلت
من املصري ،ولكن ينتحر أبوه كاهن (رع) الكبري،
ويفتديه طفل آخر فيموت عوضا عنه ،وتهلك أمه
يف طريق الهرب .هذه الكوارث التي تحل دامئا
باألبرياء يف مجرى فاجعة منطلقة يف مسارها
ال تتمهل ،هي نغمة أخرى من النغامت الثقيلة
التي لن تفتأ ترتدد بأصدائها املوجعة طاملا
صحبنا هذا الكاتب القايس يف عامله الرهيب
جملة كرياال
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 .لكن قسوة الكاتب هي قسوة األمانة والصدق
بإزاء رؤية ال تهاب املواجهة .ومتيض الرواية حتى
يسمع (خوفو) يف النهاية لكلمة القدر ،وميوت،
عىل عظمته وحكمته وإحاطته بأسباب السعادة
كلها ،مقهورا .يف هذه الرواية ،إذن“ ،نلتقي
ألول مرة ،يف أكرث القوالب عريا وبساطة بالكثري
من املواقف والشخوص التي سوف نتعرف
عليها مرارا فيام بعد .املوظف الطيب مبالمحه
املرسومة بعناية وتشخيص حريص ،كم مرة سوف
نلقاه ،بني موظفي الحكومة الذين تغص بهم
روايات نجيب محفوظ ،هذه املالمح الجسامنية
والقسامت النفسية مرصودة يف تسجيل دقيق،
مركزة يف تقطري مكثف يف واحد ،أو موزعة عىل
كثريين ،لكنها هي ال تتغري ،كأنها من ظواهر
الطبيعة يف مرص ،والفتى الذي يحب األمرية
بنت امللك من أول نظرة ويخلصها الحب حتى
النهاية ،وبخطبها لنفسه من مقام أبيها العايل ،أن
قصة هذا الحب وهذه الخطبة سوف تالحقنا يف
روايات نجيب محفوظ ،وقد اتخذت صورا شتى
4
ولكن منطها باق ثابت أبدا ال يحول”.

شخصيات الرواية «عبث األقدار»:

ددف رع( :ددف رع) عرش مرص بعد خوفو ،خلفا
عظيام لسلف عظيم ،وهو الطفل الذي جاءت
نبوءة ساحر بكلمة القدر أن سريتقى عرش مرص
(ددف رع) ولن يخلف (خوفو) عىل عرشه ابنه من
صلبه ،فنهض (خوفو) ليقيض عىل هذا الطفل
الرضيع.
خوفو بن خنوم :بطل الرواية وفق ترصف إنساين،
ألنه يصارع القدر لحفظ امتداده واتصاله باألجيال
القادمة عرب هذه الصلة اإلنسانية .إن خوفو وهو
يواجه القدر إمنا يحقق استمرار حكم الفراعنة،
وإرادة اإلنسان معا.

مريتيفس :هي امللكة زوجة فرعون الجميلة وأم
األمري رعخعوف واألمرية مري يس عنخ.
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األمري رعخعوف :هو ابن امللك وويل العهد
ومنوذج اإلنسان املصارع للقدر ،فكالهام يسعى
إىل قتل طفل مقاوما حكم القدر ،مع متيز خوفو
بأنه ال يسلك سلوكا هروبيا بل يعانده معلال
موقفه هذا.
الكاهن رع الكبري :هو أبو الطفل ددف الذي
انتحر امام امللك والجند حني امره بقتل الطفل
املولود.

رده ديديت :هي أم الطفل املولود التي تخلصت
من جند فرعون مع خادمتها زايا وبعد أن هرب زايا
بطفلها ،أرسها قبائل سيناء .ثم بعد عرشين سنة،
أخذها ابنها القائد اىل قرص بشارو حني غلب
الجند الفرعوين عىل قبائل سيناء.
الخادمة زايا :تنتقل الخادمة زايا للعيش يف
منطقة أخرى حيث كانت تبنى األهرامات وتتزوج
من رجل هناك وتنجب منه ولدين وتريب طفل
الكاهن ددف .يكرب الصبي وتتجه ميوله للجيش
وللمجال العسكري ويربع ويكون ذا مكانة عالية
يف الجيش ،ولرباعته يطلب منه الفرعون تجهيز
حملة للقضاء عىل الغجر .فيذهب إىل هناك
عىل رأس جيشه .ويقيض عىل الغجر لكنه يلتقي
بسيدة هناك – أمه الحقيقة  -ويشعر أن هذه
املرأة ال تشبه الغجر وأنها من مكان أخر وتستعطفه
فيحرضها معه .عندما يحرضها ملنزله تتعرف
عليها الخادمة زايا ويدور بينهام حوار يسمعه زوج
الخادمة ويقرر إعالم الفرعون أن الطفل الذي كان
يجب قتله قبل سنني مازال عىل قيد الحياة.

املعامر مريابو :هو املعامر النابغة يف مرص.
ويبنى الهرم الخالد لفرعون خوفو تحت رعايته
وإرشافه.
الوزير خوميني :هو الوزير املخلص للملك العظيم
فرعون .ويف كل حني ،يسأل امللك اقرتاحاته.
العامل :هم عامل بناء الهرم الخالد .وهم
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طائفتان ،طائفة األرسى واملستوطنني ،وهؤالء ال
يدرون ماذا يفعلون ،ويروحون ويغدون بال شعور
سام كام يدور الثور حول الساقية ،ولوال قسوة
العصا ويقظة الجند ما وقفنا لهم عىل أثر .وطائفة
املرصيني أغلبيتهم من مرص العليا ،فهم أناس
ذوو عزة وكربياء وجلد وإميان .تحملهم للعذاب
عجيب وصربهم عىل الشدائد صارم ،وهم
يعلمون ماذا يفعلون.
األمري خرسادف :هو ابن امللك خوفو بن خنوم
العظيم.

هوردادف :هو أيضا ابن امللك خوفو بن خنوم
العظيم.
الساحر ديدي :هو الذي نبأ امللك بوالدة الطفل
الذي يهدد عرش مرص بعد خوفو .فال يحكم مرص
بعد خوفو أحد من أبنائه.

رسجا :هي املرأة التي تخلص من الكاهن رع
وجنوده يك تربز للملك بوالدة الطفل الذي يهدد
عرش مرص.
كاتا وصيفة ردة ديديت :هو وصيفة مخلصة لرده
ديديت وولدت يف نفس اليوم الذي ولدت رده
ديديت طفلها ددف .وهي وابنها يقتالن من قبل
امللك وأمريه ملا ظنا أن طفلها هو الطفل الذي
يهدد عرش مرصوحاولت املقاومة فقتلت.
كاردا زوجة زايا :هو عامل يف البناء الهرمي وكان
يشتاق اىل الطفل ولكن زوجته زايا مل تلد .وهو
مات يف مشهد البناء الهرمي.

رجال قبائل سيناء :هم الذين يستقرون يف سيناء
يهددون عرش مرص فقاتلهم القائد ديديق وأوقف
عن هجومهم.
بشارو  :هو مفتش الهرم العظيم تزوج زايا وأنشأ
الطفل ددف يف رعايته.

خنى :ابن بشارو الذي أصبح كاهنا.
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نافا :ابن بشارو الذي يحب الفن والرسم .وعنده
معرض صور يف بيته.
مانا ابنة كامادي :هي زوجة نافا.

الصديق سنفر :هو الصديق الحميم الذي أعلم
القائد ددف عن مؤامرة األمري رعخعوف .وكان
مخلصا للقائد ددف وامللك خوفو.

األمرية مريي يس عنخ :هي األمرية الجميلة رسم
صورتها نافا وأعطى لددف .أحبها ددف القائد
وأحبته .ثم تزوج منها قبل موت امللك.

الزمان يف رواية «عبث األقدار»:

الزمن يف القصة هو زمن العصور الفرعونية .ويأيت
هذا تقريقا  300قبل امليالد .ونجيب محفوظ
يف هذه الرواية يرسد قصة عرشين سنة فقط.
منذ والدة طفل (ددف) للكاهن من رع حتى يحكم
مرص بعد موت صاحب العرش خوفو بن خنوم.
ويف هذا العرص القليل يحدث كل ما حدث يف
الرواية ،فيخلص الطفل ددف من قتل امللك كام
قدر له اآللهة .ثم ينشأ يف النعيم يف بيت مفتش
الهرم بشارو كابن له .ويلتحق ددف يف الجامعة
الحربية ويفوز منها يف كل املسابقات واملباريات
ويتجىل من بني زمالئه .فيقربه األمري رعخعوف
إليه ويجعله ظابطا يف خاصته .وكذا يقود الجيش
اىل قبائل سيناء ويعلمها درسا .ومن هنا يلتقي
أمه الحقيقية بني األرسى حتى إذا مل يشاهدها
ويعرفها من قبل .ثم يتزوج األمرية مرى يس عنخ
ابنة امللك وشقيقة األمري رعخعوف .ويف عمره
العرشين ،يعرف من صديقه الحميم الظابط سنفر
أن األمري رعخعوف يؤامر مع خاصته عىل قتل أبيه
خيانة يك يتوىل حكم مرص .فحمى ددف املخلص
ملك مرص وقتل األمري يف معركة .فأوىص امللك
الذي فهم أن ددف هو طفل أراد اآللهة به حكم
مرص بتقديم الحكم اىل ددف وميوت امللك.
وهكذا تنتهي القصة يف عرشين سنة.
جملة كرياال
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املكان يف رواية «عبث األقدار»:

املكان يف القصة هو مملكة مرص الفاخرة بثقافات
فرعونية .ويف مرص ،تعاىل القرص الفرعوين يف
جنة منف الخالدة ذات األسوار البيضاء .ويقرب
منها مكان البناء الهرمي يعمرها املعامر النابغة
مريابوا للملك خوفو .بحقيقة الحال ،هو القرب
الخالد مللك العظيم فرعون خوفو بن خنوم.
ويأيت الكاتب بعدة مكان باسمها يف القصة.
فيأيت بالنيل وما حوله من املدن والشوطئ .وكذا
قرية قونا ،هي قرية والد رسجا املرأة التي تخلصت
من الكاهن من رع وجنوده يك تربز حقيقة الطفل
اىل امللك خوفو.
أون ومقاطعة رع أهم مكان يف الرواية ،ألن الطفل
ددف الذي يحكم مرص يف املستقبل ولد فيه.
هو مستقر الكاهن رع .قاد امللك جنده اليها يك
يقتلوا الطفل الربيئ.
وقرية سنكا هي قرية عم رده ديديت أم الطفل
ددف .اختار الكاهن من رع هذه القرية لتتخلص
الطفل واألم إليها.

ويأيت سيناء املعروف يف الرواية .يعيش فيه
القبائل التي تهدد عرش مرص كام يصف الكاتب
الطريق الصحراي اىل سنكا وغريه يف روايته
التاريخية.

الرسد يف رواية «عبث األقدار»:

مع أن هذه الرواية هي الرواية األوىل لنجيب
محفوظ ،هو يأيت بالرسد بأجذب شكل وأبرق
صورة منذ البداية إىل نهايتها .فتتكلم الرواية عن
نبوءة يتنبأ بها أحد كهنة فرعون وتقول “أن هناك
ولدا سيولد يف مكان ما من مرص ويصبح فرعون
البالد .فتثور ثائرة الفرعون ويأمر بقتل جميع
األطفال الذكور .ويحىك أن كاهنا تلد زوجته طفال
يف تلك الفرتة من سخط فرعون وقتله لألطفال
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الذكور فيعمد إىل تهريب زوجته مع الخادمة
إىل مكان بعيد .ويطأمن الفرعون ويرتاح أن أحدا
لن يأخذ منه عرشه من خارج الساللة الحاكمة.
ومتيض األيام ويغري الغجر عىل املكان الذي
تتوارى فيه زوجة الكاهن وخادمتها وابنه .فتقوم
الخادمة بالهروب مع الصبي ويأرس الغجر األم.
تنتقل الخادمة زايا للعيش يف منطقة أخرى
حيث كانت تبنى األهرامات وتتزوج من رجل
هناك وتنجب منه ولدين وتريب طفل الكاهن
الذي أسموه” ددف”  .يكرب الصبي وتتجه ميوله
للجيش وللمجال العسكري ويربع ويكون ذا مكانة
عالية يف الجيش ،ولرباعته يطلب منه الفرعون
تجهيز حملة للقضاء عىل الغجر .فيذهب إىل
هناك عىل رأس جيشه .ويقيض عىل الغجر
لكنه يلتقي بسيدة هناك – أمه الحقيقة -ويشعر
أن هذه املرأة ال تشبه الغجر وأنها من مكان أخر
وتستعطفه فيحرضها معه .عندما يحرضها
ملنزله تتعرف عليها الخادمة زايا ويدور بينهام
حوار يسمعه زوج الخادمة ويقرر إعالم الفرعون
أن الطفل الذي كان يجب قتله قبل سنني مازال
عىل قيد الحياة .تتسارع األحداث وينقلب ابن
الفرعون عىل الفرعون ويحاول تدبري قتل أبيه
فينقذ ددف الفرعون من محاولة االغتيال .وحيث
أن ابنة الفرعون كانت قد وقعت يف حب ددف
يف السابق  ،يعلن الفرعون تزويجه لها وينصبه
وريثه وفرعونا من بعده”.5

ومن املمكن اعتبار هذه الرواية بــأنه “نتاج ظروف
سياسية طاحنة أكلت األخرض واليابس ،فاالحتالل
اإلنجليزي هو السيد املسيطر املتحكم يف داخل
مرص وخارجها بل مل تكن هناك وزارة خارجية
معلق بإشارة من
آنذاك فمصري البالد والعباد
ُ
إصبع السبابة للحاكم اإلنجليزي ،موتاً وحياةً .قد
تكون هذه قراءة بعيدة عن كل من حاول الكتابة
عن «عبث األقدار» ،ورأى املتواضع أن نجيب
محفوظ أرتكن للتاريخ واحتمى به واستند إليه كاتباً
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روايته «عبث األقدار» يف وقت ظن فيه الجميع
حكاماً ومحكومني أن خروج املستعمر اإلنجليزي
من مرص هو كخروج الروح من البدن وأنه مؤبد
(لصقه إنجليزي) ،وأدبيات هذه الفرتة تؤكد عىل
هذا االستسالم ومحاولة التعامل مع االحتالل
6
كأمر واقع ال فرار منه وال مناص».

«كنت يف حالة من الدهشة واالستغراب ،ورمبا
بعض الغَضب من نجيب محفوظ .فمع جاملية
الحبكة وتداخلها إال أن الرسد أيضا امتأل بتدخالت
السارد ال َعليم وإقحامه أنفه فيام ليس له به علم،
وال شأن له .كنت أمتنى أن تتداخل خطوط الرسد
عوضاً أن تكون خطية وزمنية ولكن كام يبدو فإن
تاريخية الرواية قد ألقت بعبء هائل عىل الكاتب
الشاب (يومئذ) .أكرث ما أعجبني يف الكتاب هو
رسد شخصية الفرعون ،فعىل الرغم من تسخريه
لشعبه لبناء (قرب) كبري له (املعروف حاليا بهرم
خوفو) إال أنه يرى أن ذلك استحقاقاً طبيعيا
أدركت أن براع َة
للملك ،وكلام تكلَّم امللك
ُ
الكاتب كانت أيضا يف وضع الكلامت امل ُناسبة
عىل فم الشخوص ،فلم يخرج من فم خوفو ما
يدل عىل كونه غري فرعون من فراعنة مرص .وإن
كانت الرواية قد بدأت مبشهد مقدم املهندس
الذي صمم الهرم عىل امللك وويل عهده فإنَّها
انتهت يف التابوت الذي قىض فيه امللك أيا َمه
األخرية وهو يكتب كتابا يف كل يشء لشعبِه .فكرة
امل ُلك والشعب وموت املليك من أجل شعبه،
كام ميوت الشعب من أجل ملكة وضعت مئات
التساؤالت يف رأيس».
مرة أخرى ،تدور الفكرة “يف رأيس ولكن بشكل
مختلف للغاية .أال يوجد يف التاريخ العامين
من الشخصيات ما تم توثيق حياتها بشكل كاف
لسارد أن يتناول هذه الشخصية ويحوِل حياتَها إىل
عمل روايئ؟؟ نتحدث عن  7سالطني ينتمون إىل
عائلة آل سعيد ،وكذلك عدد من األمئة قبلهم.
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فهل يا تُرى توجد إمكانية لذلك؟؟ وهل توجد
املراجع التاريخية الكافية لطرائق العيش آنذاك،
طرق املأكل واملرشب واألغذية املتعارف عليها
والثياب وطريق البناء التي قد يحتاج لها الروايئ
7
لبناء رواية خالية من األخطاء الحقائقية”.
ثم يتواصل معاوية الرواحي كالمه يف املقالة
فيقول« :تذكرت قراءة نقدية منذ زمن طويل مل
أعد أذكر كاتبها وكتبها فيمن ولكنه كان يأخذ عىل
روايئ أن أدخل (الشاي) يف يد بطلة من أبطال
القصص القدمية وتاريخيا مل يدخل الشاي تلك
البلدة ،أمتنى أن تكونوا قد فهمتم الفكرة ألن
ذاكريت صدئة قليال.

الرواية تستحق القراءة بال شك ،وكام يبدو فإنني
ِ
بالط نجيب محفوظ.
سأقيض وقتاً أطول يف
ِ
ال َجميل يف األمر أن لدي جميع رواياته ما عدا
بعض الروايات التي رسقَها وليد النبهاين دون أن
يعي َدها حتى هذه اللحظة.
«أنقل إليكم بعض املقاطع التي أعجبتني أو
أثارت تساؤيل أو أزعجتني:

صـفحة  :22ساروا بقضهم وقضيضهم يقودهم
الجبار الذي تخشع القلوب لذكر اسمه وتنكس
األبصار ،ال لغزو بلد وال لقتال جيش ،ولكن لحصار
طفل رضيع ما يزال طاهرا قامطَه ،وتجفل عيناه من
رؤية نور الدنيا ،وقد غدا بكلمة ساحر يهدد أكرب
عروش الدنيا ويزلزل أشد قلوب الخليقة.

صفحة  .... :45ذلك أن فعال امللوك كفعال
اآللهة قد تلبس رداء الوحشية ،ولكنها يف جوهرها
حكمة سامية.
صـفحة  :91إن خنى يعتقد أن الفن يقتيض إعارة
من األنوثة ،ولكني أقتد أن وجدانية املرأة تناقض
وجدانية الفنان يف الغاية ،الن املرأة بطبعها نفعية
(ممممم؟؟؟) تتوخى ما يحقق غايتها الحيوية
عىل أكمل الوجوه (وما هي الغاية الحيوية؟؟
جملة كرياال
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لست أدري) ،أما الفنان فال غاية له إال استكناه
ذوات األشياء ،وهذا هو ال َجامل ألن الجامل
استجالء ذات اليشء الذي يجعل منه ومن بقية
املخلوقات وحدة ذات انسجام.

صـفحة  :108ال داعي للعجب فحياة الكاهن
متيض بني سؤال وجواب أو سؤال ومحاولة
الجواب ،إ َّن السؤال خالصة الحياة الروحية ..

صـفحة  :121وما الفائدة من أن تذكره أوال تذكره؟
وما الفرق بني أن تكون األمرية هي صاحبة الصورة
أو تكون أخرى تشابهها؟ فالقلب ما خفق بالحب
إال لهذه الصورة البهية ،وسيظل يخفق لها سواء
أحلت بجسم أمرية من البيت الفرعوين أم بجسم
فالحة من قرى منف ،وسيظل عىل يأس منها يف
الحالتني ،فام من الحب بد ،وما من اليأس بد.
وأخريا ً هذا املقطع الذي دق يف رأيس تساؤالت
عديدة:

وكان السادة يحسون ببعض التعب ،فسارع
الخدم والجنود إىل نصب الخيام ،وعنى آخرون
بتهيئة أدوات الطهي وأوقدوا النريان ،وكان العمل
يسري بهمة ونشاط ،وما هي إال دقائق حتى تهيأ
معسكر كامل من خيام ومرابط للخيل ومطبخ
ميدان“ ،وأخذ الحرس أماكنهم وآوى األمراء إىل
الخيمة الكربى املرفوعة عىل عمد من الخشب
املكفت بالذهب الخالص  ..واسرتاح األمراء
ساعة فاستعادوا نشاطهم وقوتهم ثم قاموا
8
للصيد”.

الفلسفة يف رواية «عبث األقدار»:

ترصد هذه الرواية فرتة من أنصع فرتات مرص
الفرعونية وهي فرتة بناء الهرم األكرب يف عهد
الفرعون خوفو ملك مرص ،حيث ظل هذا الهرم
رمزا للقوة املرصية والتحدي الشعبي الروحاين.
ميتلك محفوظ رؤية تاريخية فلسفية ،متكنه من
فلسفة التاريخ وأحداثه ،لكنه كان مرتددا بني
37

الفلسفة والفن ،فقد نزع إىل الفلسفة يف بداية
حياته ثم بدأ يجنح نحو الفن القصيص والروايئ،
وقد بقي فرتة يعيش حالة الرتدد هذه ،ورأينا
موقفه هذا يف روايته األوىل («عبث األقدار»)
حينام تحدث عن الفن ،وشبه الفنان بأنه صاحب
شخصية ذات طبيعة أنثوية ،يقول محفوظ يف
الحوار الدائر بني ددف والفنان نافا «أنت يا سيد
نافا يتغلب عليك الوجدان كالنساء .. ،ثم قال:
أنت رجل يا نافا ،ولكنك رقيق النفس ،حساس
الوجدان أال تذكر أن خنى قال مرة :إن الفنانني
9
جنس بني الرجال والنساء”.

وهذا ما نرى حتى يف روايته الثانية يتحدث عن
الفن بلسان الفيلسوف ،فريى أن الفن لعب
خيال ،وال يكسب صاحبه إال اللذة ،ويستغرق
الكاتب وقتا طويال ال يف طرح رأيه يف هذا
املوضوع داخل رواية رادوبيس يقول الفنان هنفر:
“فامذا أفاد األقوياء مبا أحدثوا فيها (الحياة من
قوة وماذا اكتسب الحاكمون مبا حكموا ،وما
ساسوا؟! هباء يف هباء ،قد تكون القوة حامقة،
والحكمة خطأ ،والرثوة غرورا ،أما اللذة فهي
لذة ،وال ميكن أن تكون غري ذلك ،فكل ما خال
الجامل باطل 10”.وقد الزمه الرتدد فرتة طويلة،
وقد تكون عالقته باملفكر سالمة موىس قوية رس
هذا الرتدد ،وقد يكون اهتامم املجتمع املرصي
آنذاك بالسياسة أكرث من اهتاممه باألدب ،يقول
محفوظ يف ذلك «مل تكن البيئة تهتم باألدب
وكانت تهتم بالسياسة ،وبالنسبة للفن واألدب مل
تكن تهتم بهام اهتامما جوهريا ،حتى وإن أعجبت
ببعض املشتغلني بالفن واألدب ،فهو إعجاب
رمبا كان أعىل درجة أو درجتني من إعجابها بالعب
السريك ،لدرجة أنه ميكن القول إنها كانت بيئة
تحب الفن وال تحرتمه ،لهذا تعودت ملدة كبرية
أن أتسرت عىل عميل األديب حتى وأنا موظف ..
حتى ال أعرض نفيس للسخرية ،كنت أنكر أمام
زماليئ املوظفني أنني كاتب تلك القصص التي
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تنرش يل يف مجلة الرواية والر سالة خوفًا عىل
سمعتي” 11رمبا تكون هذه األفكار أفكارا تنويرية
يرتدد املجتمع يف قبولها ،ولكنها أصبحت اآلن
جزءا مهام يف حياة املجتمع العريب وجزءا من
منهاجه التعليمي .وبعد انضامم محفوظ لفريق
البعث الفرعوين ،وإىل حزب الوفد عام ،1925
بدأ ذهنه يتفتح عىل أطروحا ت سالمة موىس
والعقاد وطه حسني ،ولطفي السيد.

املرجعية الثقافية للرواية:

حاول محفوظ أن يشغل الناس حوله فقد تعددت
آراؤه حول املرجعية الثقافية لكتابة «عبث األقدار»
فقال :إنه عندما كتب رواياته التاريخية مل يكن
متأثرا بالكاتب اإلنجليزي وولرت سكوت ومل يكن
قد قرأ له إال قصة واحدة ،وأن الذي حبب إليه
الكتابة التاريخية هو مطالعته ملؤلفات جورجي
زيدان .ويعرتف محفوظ مرة آخرى بقوله“ :هيأت
نفيس لكتابة تاريخ مرص كله يف شكل روايئ
عىل نحو ما صنع وولرت سكوت يف تاريخ بالده،
وأعددت بالفعل أربعني موضو ًعا لروايات تاريخية
رجوت أن ميتد يب العمر حتى أمتها ،وكتبت
ثالثة منها بالفعل ،12ويتذكر محفوظ يف لقائه
مع جامل الغيطاين أنه أستوحى روايته «عبث
األقدار» من أسطورة فرعونية قدمية كان يرددها
املرصيون13ويف لقاء آخر يقو ل :إنه حني ترجم
كتاب مرص الفرعونية وجد حكاية عن قارئ الغيب
الذي تنبأ لخوفو بيشء ،ثم مل تكتمل الحكاية نظرا
لفقدان ورقة الربدي التي كتبت عليها ،فتخيل
تكملة لها يف روايته هذ ه 14رغم ذلك فإن بعض
النقاد يرون أن قصة النبي موىس عليه السالم مع
فرعون ،ومرسحية راديبوس ملكا لسوفوكليس،
وكذلك تأثري االكتشافات األثرية الفرع ونية يف
تلك الفرتة ،كان لكل ذلك تأثري واضح يف إنتاج
15
هذه الرواية
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البناء الفني للرواية

تتشكل الرواية من خمس وثالثني حركة ينظمها رابط
واحد وتوجهها قضية واحدة ،هي قضية الرصاع بني
اإلرادة الذاتية للفرد ،وبني مصري القدر ،ونالحظ
من عنوان الرواية أن الكاتب مسبقًا يحمل فكرة
انتصار القدر ،فالقدر هو البطل الحقيقي للرواية،
وقد حاول محفوظ أن يشكل أحداث روايته من
خالل محورين متداخلني ،ومكملني لبعضهام
البعض ،موصالن يف النهاية إىل الهدف الذي
أراده الكاتب .تشكل املحور األول أحداث حياة
ددف ومرافقه منذ الوالدة حتى تسلم عرش مرص،
وتشكل املحور الثاين ،أحداث قصة حب ربطت
بني ددف وابنة فرعون األمرية مري يس عنخ 16ال
يخفى عىل القارئ الناقد أن املصادفة القدرية
تشكل الدعامة األقوى يف بناء الرواية ،بل ندعي
أن الرواية يف معظمها تقوم عىل املصادفات
التي تسري نحو النهاية املحتومة يف انتصار القدر،
فالتخطيط البنايئ للرواية يحركه فكر الكاتب
املسبق ،فالرصاع الروايئ يدور حول القوة الفردية
والقدر املحتوم ،فبعد اللقاء الصدفة بني الساحر
وخوفو تأيت والدة الطفل املوعود مصادفة ،ثم
والدة ابن الخادمة املخلصة للكاهن يف الوقت
نفسه الذي ولد فيه الطفل املوعود ،كذلك
مصادفة التقاء أم الطفل الهاربة زايا مع موكب
فرعون العائد ،ومصادفة موت زوج زايا التي جاءته
مبرشة بالطفل ،ومصادفة تفوق ددف يف جميع
املباريات ،وتقريب ويل العهد له ،ومصادفة رؤية
ددف لصورة الفتاة الفالحة التي تكشفت عن
ابنة فرعون ،ومصادفة مفاجأة األسد لويل العهد،
وتخليص ددف له من املوت املحقق ،ومصادفة
التقاء ددف مع أمه الحقيقية املسبية يف سيناء،
هذه املبالغة يف تعدد املصادفات كانت
منسجمة مع نسيج الرواية ،ومل نلحظ أي نشاز يف
واحدة من هذه املصادفات ،وهذا يدعونا إىل
جملة كرياال
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أن الكاتب والقارئ م ًعا قد سلام بحتمية القدر،
وضعف الطبيعة البرشية أمامه ،ألننا ندرك جمي ًعا
أن القدر قد كتب يف اللوح املحفوظ وال طاقة
لبرش يف تغيريه .ونالحظ أيضا أن كلمة عبث
يف عنوان الرواية لها نصيب وافر ،فاإلنسان لعبة
يف يد القدر يعبث به ،فامللك الذي خرج عىل
رأس حملة ليقتل الطفل الذي يهدد عرشه ،هو
نفسه امللك الذي حمل الطفل وأوصله إىل
مكان آمن ،وحياة كرمية يف بيت كبري املوظفني،
كذلك نالحظ العبث عندما أرادت اآللهة املوت
للمولود الذي سيحكم عرش مرص بعد خوفو ،هو
الذي يقوم بإنقاذ ويل العهد من براثن األسد ،وهو
الذي يقوم بإنقاذ امللك خوفو من رضبة سيف
ويل العهد ،ثم هو الذي يقوم بقتل ويل العهد
الذي عمل عىل إنقاذه يف السابق .إن مجمل
املصادفات مع هذه املفارقات تصور أن اإلنسان
مسري يف بعض خطواته وكذلك مخري يف خطوات
أخرى ،وهذه فلسفة الكاتب محفوظ ،لكنها أيضً ا
متثل عدم اعرتاف امللك بالقدر حينام يقول:
«لو كان القدر كام تقولون :لسخف معنى الخلق
واندثرت حكمة الحياة وهانت كرامة اإلنسان،
وساوى بني االجتهاد واالقتداء ،والعمل والكسل،
والقوة والضعف ،والثورة والخنوع ،كال أيها السادة
إن القدر اعتقاد فاسد ال يخلق باألقوياء التسليم
به 17لكن الكاتب أراد تطبيق أفكاره القدرية
عىل ال ملك متا ًما ،فلم تكتب األقدار بهزمية
فرعون ،ولكنها سخرت منه «وظننت أنني نفذت
إراديت وأعليت كلمتي ،وإذا بالحقيقة اليوم تهزأ
بطأمنينتي ،وإذا بالرب يصفع كربيايئ” 18هذا ما
قاله فرعون مرص قبل وفاته .انعكس هذا الفكر
عىل تعامل الكاتب مع شخصياته التي تذهب
حيث القدر املحتوم بإرادة الكاتب ،الذي يحركها
كيف يشاء للوصول إىل هدفه ،لهذا بدت كثري
من شخصيات الرواية بشكل تقريري جاهز مسبقا
مع عدم تعدد السامت للشخصية الواحدة،
39

بل هي سمة واحدة ومبالغ فيها ،فهي عبارة
عن هياكل يحركها الكاتب للتعبري عن فكره ،فال
رأي للشخصية ،وال تتحكم حتى بحركاتها ،فهي
شخصيات معدة سلفا .كذلك تالحظ تداخال
واضحا يف الزمان واملكان ،فقد يتخيل القارئ
مرص اإلسالمية والعباسية والفرعونية بل ومرص
الحديثة ،مام يضعف األجواء العامة للرواية،
تقول الرواية عىل لسان (زايا) وقد دخلت مكتب
كبري املوظفني أثناء بناء الهرم «فدخلت حجرة
واسعة تصطف يف جوانبها املكاتب ،ويجلس
خلفها املوظفون ،وكانت جدرانها مألَى بالرفوف
املكدسة بأوراق الربدي” 19قد ينطبق هذا الوصف
عىل مكتب كبري املوظفني يف مؤسسة مرصية
حديثة.
نرى يف النهاية أن الكاتب ينتقد نفسه بعد أن
جا بقوله «اآلن أضحك عىل
أصبح أكرث وعيا ونضو ً
نفيس من أسلوب هذه الرواية ،إذ إنني كنت
متشبعا وقتها بأمناط من التعبريات اللفظية
الفخمة التي كنا نحفظها عن ظهر قلب ،ومل أدرك
وقتها رضورة خضوع وسيلة التعبري لطبيعة موضوع
الرواية الذي أتناوله ،فكان املوضوع فرعون ًيا ،فيه
نوع من الخيال التاريخي ،لكن يستخدم األلفاظ
العربية الجزلة الفصيحة من أول الرواية إىل آخرها،
20
ومن ثم الزمها التنافر عىل طول الرواية”.

مل ترتكز «عبث األقدار»عىل عنرص الخيانة،
لكنها جاءت مندمجة يف اإلطار العام للتخطيط
القدري ،فخيانة ويل العهد مل تكن دورا أساسيا
يف األحداث العامة ،إمنا جاءت متأخرة ،وهي
تصب يف سياق انتصار القدر عىل اإلرادة الف
ردية لإلنسان ،أما يف رادوبيس فالخيانة كانت
متوقعة وجاءت يف شخصيات متعددة ،طاهو
رئيس الحرس ،وبنامون الرسام ،والفرعون ذاته
(مرنرع الثاين الذي خان زوجته ،نالحظ أن الخيانة
كان لها دور كبري يف دفع األحداث نحو النهاية،
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حيث كان املوت من نصيب الجميع ،الذين
خانوا ،والذين خططوا للخيانة”.21

“متثل اعامل نجيب محفوظ مصغرا ملراحل تطور
الرواية ال يف العربية وحدها بل غريها من اآلداب
العاملية  :بدأ بالرواية التاريخية التي متثل مرحلة
الرومانس والسري وقصص املغامرات يف تاريخ
هذا الجنس األديب ،ثم انتقل اىل مرحلة الواقعية
وتصوير حياة أفراد عاديني اتخذهم جميعا من
أبناء املدينة ومدينة القاهرة بالذات ،ومن فئة
الربجوازية الصغرية املتطلعة دامئا اىل مثل من
22
يعلوها يف السلم اإلجتامعي”.

الرومانسية يف رواية «عبث األقدار»:

بدأ نجيب محفوظ بالرواية التاريخية الحافلة
باملغامرات والحروب ،وهي متثل «مرحلة
الرومانس القريبة من املالحم يف التاريخ األول
للرواية ،وقد اتجه فيها اىل تاريخ مرص القدمية،
ونتاجه املنشور يف تلك املرحلة يشمل ثلث
23
روايات وعددا من القصص القصرية».

اإلسالمية يف رواية “عبث األقدار»:

«أما رواياته التاريخية فإنه ألقى فيها الثناء العطر
عىل الحضارة الفرعونية ،وبذلك تعدى حدوده،
ومل يلتزم باسالميته ،ويف رادوبيس يقدم نجيب
محفوظ حياة مرص يف أيام فرعون وبحلوله إحياء
عرص وحضارة قدر الله لها أن تندرس وال تعود
إىل أبد اآلباد ،وهكذا قصة كفاح طيبة و«عبث
األقدار» وليست رواياته األخرى مثل السامن
والخريف واللص والكالب والقاهرة الجديدة إال
34
إبراز بوليع نتنة متعفنة من املجتمع».

«وأنا اآلن يف مقدمة الكتاب بصدد استعراض
روايته «عبث األقدار» بقدر من التفصيل :تحاك
لحمة هذه الرواية وسداها من الحضارة الفرعونية
القدمية ،يرى املؤلف مبنظاره يف هذه الحضارة
عنارص العظمة السياسية والفنية والفكري ،إن
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الروح القومية التي أثارت قريحة الكاتب ليتغنى
بفضائل فرعون جعلته يتخبط يف الظالم ،إن هذا
اإلعتزاز بعهد فرعون العفن يتنايف روح الهداية
25
اإلسالمية».

«يبتدئ القصة بتنبأ من الكهنة لدى ملك البالد
العظيم بأن مولودا سيولد ببلدة أون يخلفه يف
الحكومة ويقيض عىل سلطة أرسته قضاءا باتا،
ومع أنه ال راد للقضاء والقدر حاول بكل ما استطاع
رد القضاء ،فيتهجم عىل البلدة بجيشه ولكن
ينجو املولود الذي قدر الله له أن يرتبع عىل عرش
الحكومة ،ويرتع السلطة من األرسة الحاكمة ،إن
مولودا آخر يقتل من أبناء خادمة الكاهن فيحسب
امللك أنه نال بغيته ،ولكن الذي كان هو املولود
املقصود هربت به أمه ،وخادمتها تسمى زايا
ولكن األم املسكينة قد ضاعت مع العربة يف
الطريق ،ولكن زايا تنقذ املولود حتى تصل به
املكان الذي كان يعمل فيه زوجها يف مرشوع بناء
الهرم األكرب ،جاءت عىل مسكن زوجها لتزف اليه
26
البرشى بغالم أنجبته يف بلدة».

تقديس الحضارة الفرعونية يف رواية «عبث
األقدار»:

«نرى املؤلف مفعام بالشعور القوى للتعاطف
عىل التاريخ الفرعوين فيجري عىل لسان
املهندس مؤسس الهرم هذه العبارة أمام امللك.

لقد شيد اليوم يا موالي شعار مرص الخالدة
وعنوانه الصادق ،فهو ابن القوة التي تربط شاملها
بجنوبها وهو وليد الصرب الذي يغمر صدور بينها
جميعا من الضارب األرض بفأسه إىل الكاتب
عىل الطرس بقلمه ،وهو وحي الدين الذي تخفق
به قلوب اهلها ،وهو مثال العبقرية التي جعلت
من وطننا سيدا عىل التي تسبح الشمس حولها
يف السفينة املقدسة وسيظل أبدا الوحي الخالد
الذي يهبط عىل قلوب املرصيني فيؤيدها
ويلهمها الصرب ويحثها عىل الدين ويدفعها اىل
جملة كرياال
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اإلبداع «عبث األقدار»( :ص .)94

إن الكاتب قد أحاط الحضارة الفرعونية بهاالت
التقديس واإلجالل وقد فرش لها املحاجر
والقلوب ويجلها تبجيال اليليق لرجل ولد عن أبوين
مسلمني ،وإن نجابة مؤمن ليست إال بانتامئه إىل
األسالم وشعاره ،وتزول نجابته بإعتداده ما يناوئ
اإلسالم ،هذه جناية كبرية وذنب عظيم ال يغتفر
ارتكبه نجيب محفوظ فلم يعد نجيبا وال محفوظا
فهو غري محفوظ يف دينه وسالمة عقيدته ،وغري
نجيب محفوظ تغيريا يسريا يف قصة موىس
فرعون املذكورة يف القرآن الكريم ،ولعله مل تعجبه
القصة القرآنية ،وقدم شخصية فرعون يف صورة
بطل تاريخي عظيم مع أن فرعون يف القرآن شخص
بغيض ممقوت ثائر عىل الله سبحانه وعدو
لرسوله يستحق اللعنة يف الدنيا واآلخرة .يف
الواقع ابتليت مرص بفتنة الحضارة الفرعونية وبت
فيها عاصفة القومية هوجاء وقد وقع كثري من أبناء
العرب عرضة لهذه الفكرة األثيمة ،وبرزت القيادة
يف تلك البالد ،ترى التخلص من أثر االسالم
يف النفوس ،أهم وأقدم من محاربة الصهيونية
واستعادة املقدسات اإلسالمية« ،وترى إزالة
هذه األنقاص والركام – عىل حد تعبريها –
رشطا لبناء املجتمع الجديد ،وقد حلت القومية
العربية واإلشرتاكية محل العقيدة الدينية ،وكان
لها كل ما كان للدين من إميان وحامس وعصبية
وحمية ،وفكانت موجة عارمة يف الرشق العريب،
اكتسحت الصحافة األدب ودور العلم ومرىكز
النرش ،وما صمد يف وجهها إال من رحم ربه ،واىت
27
الله بقلب سليم».

أثر الكتب املرتجمة يف أيام دراسة نجيب
محفوظ:

وجد نجيب محفوظ مادة الحياة اليومية لقدماء
املرصيني يف كتاب مدريس ،ترجمه عن
اإلنجليزية أيام الدراسة من باب التمرين يف اللغة
41

ونرشته املجلة الجديدة ( )1931حسب فهرس
دار الكتب ،وسنة  1932حسب القامئة املجرجة
يف مطبوعات األستاذ نجيب محفوظ  ،والكتاب
بعنوان مرص القدمية من تأليف جيمس بييك28وهو
كتاب صغري يهدف اىل تعريف تالميذ املدارس
ورمبا القارئ املبتدئ بحضارة مرص القدمية،
ويعمد الكاتب اىل رسم صورة الحياة اليومية يف
خيال القارئ فيصف األرض والجو من خالل رحلة
يف سفينة يتخيلها قادمة من صور .وتصعد يف
النيل حتى طيبة ،والكتاب مبسط ملئ باألخطاء
التاريخية ،ولكن طريقة عرضه شيقة تلهب خيال
القارئ ،وقد اعتمد عليه نجيب محفوظ اعتامدا
واسع النطاق ،فهو يأخذ عنه النبؤة التي تقوم بدور
املحرك األول يف الحدث« ،ويأخذ عنه أسامء
األمراء وأسامء بعض الكهنة والسحرة .فالصلة بني
الكتابني وثيقة واضحة ملن يدرسهام معا ،ولعل
كتاب مرص القدمية مسئول عن كثري من األخطاء
التاريخية ،وعن حداثة الجو يف «عبث األقدار»،
أنظر مثال ص  6من الطبعة الثانية:

((وكان فرعون يحب تلك الجلسات العائلية التي
تعفيه من أثقال الرسميات ،وترفع عن كاهله أعباء
التقاليد ،فيغدو فيها أبا رفيقا وصديقا ودودا))
وخوفوا يف موضع آخر يقول ((لقد اتهمتني امللكة
مرة بالقسوة والظلم ،كال ،ما خوفو اال حكيام بعيد
النظر ،يرتدي جلد منر مفرتس ،ويخفق يف صدره
قلب مالك كريم))

ومصدر هذه ((الجلسات العائلية)) لخوفو فرعون
مرص املؤله كان بال شك كتاب مرص القدمية:
((يف ذات يوم دعا امللك خوفو (وهو الذي بنى
هرم الجيزة األكرب) ،أوالده وعقالء مملكته ثم قال
لهم (هل فيكم من يستطيع أن يروي يل قصص
قدماء الساحرين؟) سأروي لكم قصة غريبة
حدثت يف عهد امللك سنيفرو ابيكم العظيم))
29
ص ».33
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العيوب يف رواية «عبث األقدار»:

عىل أن رواية نجيب محفوظ متتاز عىل ذلك
الكتاب املدريس الساذج بعمق النظرة الفلسفية،
وطموح الكاتب الخالق حتى يف بواكري أعامله،
فكال الكتابني يذكرنا بقصة موىس عليه السالم.
وبالنبوءة التي أقضت مضجع فرعون ورجاله ،إال
أن «عبث األقدار»تحمل روحا من املأساة اليونانية
تذكرنا بأوديب ،وقد جعل الكاتب من محاوالت
فرعون الحيلولة دون تحقيق النبوءة -محور
األحداث التي تؤدي يف النهاية اىل تحقيقها.

«قال عنها األستاذ نجيب محفوظ إنه يجدها اليوم
عبث أطفال والحق أنها تكنيكيا أكرث حبكة وأشد
متاسكا من بعض روايات جيل الثالثينات ،ولكنها
أقرب اليها من غريها من روايات نجيب محفوظ،
فهي عامرة بالبقع األرجوانية من الوصف املطنب
بدون وظيفي وهذا عيب تخلص منه الكاتب
تدريجا يتطور فنه ومقدرته عىل اخضاع األجزاء
30
لغرض وظيفي موحد»
ولعلنا أسهبنا بعض اليشء يف تفصيل املؤثرات
األدبية يف «عبث األقدار» بصفتها عمال مبكرا
تكشف عن هذه املؤثرات بوضوح ال يتوفر فيام
تبعها من أعامل تفوقها نضجا« ،وقد نرش نجيب
محفوظ روايتني يف نفس املرحلة ال جدال يف
تفوقهام عىل «عبث األقدار» .يظهر أثر كتاب
مرص القدمية واضحا فيهام وخاصة يف كفاح
طيبة ( .)1944حيث يعرث الباحث عىل كثري من
التفاصيل املأخوذة عنه ،ومثال ذلك ((الرحلة يف
النيل من الجنوب اىل الشامل ورجال الجمرك))،
ووصف مدينة طيبة وسكانها اىل غري ذلك من
31
التفاصيل».

األخطاء يف رواية «عبث األقدار»:

وليست رواية «عبث األقدار»عارية عن األخطاء
املعنوية واللغوية ،وإذا أنعمنا النظر اىل املعاين،
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نفهم بأن الرواية ليست قصتها تساوي التاريخ
الحقيقي ،بل هي مضادة للحقيقة كام نفهم من
القرآن الكريم .إن نجيب محفوظ حاول تقديس
الحكم الفرعوين يف روايته التاريخية .وكذا كان
الفرعون يقتل األوالد ويستحيي النساء .وأما يف
قصة «عبث األقدار» ،ال يقتل فرعون إال طفال
واحدا يهدد عرشه.

وكذلك ،إن هذه الرواية «ال تخلو من لحن القول
واألخطاء النحوية ولعل كاتبها مل يتملك عىل
ناصية البيان يف أوان تأليفها عىل األقل ،وفيام
ييل بعض مناذج هذه األخطاء.
أمنك من عاقبة ما تقول ((“عبث األقدار» :ص
 ))12والصحيح أؤمنك ،وذلك ما كان يريده يف
الحوار ألن املتعدي املطلوب فهو (أومن) مايض
(أمنت)

وكان الفناء عظيم اإلتساع تربو مساحته يف
قرية كبرية ومحوط من ثالث جهات بسور ضخم
((“عبث األقدار» :ص  ))89وكان الصواب أن
يقول (محوطا) ألنه معطوف عىل خرب كان.
لكن إذا ذكر باملوت أن ال يوجب شيئا من التأيس
((“عبث األقدار» :ص  ))97واملؤلف يريد
(األىس من غري شك وال تنفع هنا كلمة التأيس)،
ومعنى (التأيس) اتخاذ األسوة.

شجاع ال يهاب املوت جسور ال يلوي عىل
املخاطر .فاملراد أنه ال يبايل باملخاطر  ،وعبارة
32
(ال يلوي عىل املخاطر)ال تغني عن املراد».

الذروة يف الرواية:

ددف املولود الناجي والفتى املثقف املنتمى
اىل سلك الضباط العسكريني قد أستلفت
انتباه الجميع يف البالط املليك بأعامله الجليلة
وصنائعه الجريثة فأنقذ ويل العهد من الهالك
املحقق أثناء مهمته االصطيادية عند ما وثب عليه
األسد يف تلك اللحظة جثة هامدة ال حراك بها
جملة كرياال
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وذلك مام وصل به إىل أرقى درجات وجعله يتوىل
منصب رئيس الضباط ،وملا رجع من مهمة سينا
غامنا وظافرا مظفرا“ ،سأله امللك فرعون صاحب
الجاللة أن يقدم إليه أكرب متنياته ،فإنه تقدم
بعرض أمنيته التي هي مطمحه األعىل واألحىل
يف حياته ،وهي الزواج مع األمرية ابنة صاحب
الجاللة ،فلبى امللك هذا الطلب ،وهو كان
ذلك املولود الذي تنبأ عنه الكاهن ولكن فرعون
املسكني مل يخطر عىل باله شيئ عن حقيقة
املولود الذي شب عن الطوق عند مفتش مرشوع
الهرم وأصبح قائدا يف مملكته ،وهكذا شاءت
األقدار أن تهون كل صعوبة تعرتض يف سبيل
تربعه العرش ،وكان من الصدف ومشيئة األقدار
أنه وجد أمه املفقودة التي كانت تتسلل به بواذا
من (اون) اتقاء من الرش ،فبعد حرب سيناء عند
ما كان يتفقد ددف قائد البالد أرسى الحرب وجد
امرأة تتكلم بلغة مرصية وقد أقنعته بأنها ليست
من املناوئني للوطن بل كانت فريسة العتداء
البدو وظلت حبيسة بينهم منذ مدة طويلة ،فإنها
نالت من قلبه موضع محبة وحنان ،فلم يطلق
رساحها فحسب ،بل واستصحبها إىل بيته مفتش
املرشوع بشارو ،وأخرب أمها زايا عن هذه املرأة
الضيفة ،واملعلوم أن زايا مل تكن والدته الحقيقية،
فام أن رأت املرأة الضيفة زايا ،صاحت :زايا ،زايا
الخائنة ،وعرفت زايا تلك املرأة الضيفة وأدركت
حقيقتها ،ففي ذلك الحني ،إنها قصت قصتها
وكيف تهربت به وأنقذت املولود عند ما ضلت
األم والعربة يف الطريق ،إن املفتش بشارو كان
يسرتق السمع من وراء الباب وأدرك أن املولود
)1
)2
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الذي رباه يف بيته وثقفه أحسن ثقافة حتى أصبح
قائد القوات الفرعونية وختنا للملك ،هو ليس إال
ذاك الوليد الذي تنبأ به الكاهن وكان يقشعر به
امللك ويرتعد جنانه مخافة مصري امللك ،فأراد
املفتش أن يبوح بهذا الرس للملك وفاءا لوطنه
ولألرسة امللكة ،وهنا يوجد انعطاف جديد يف
القصة ،وهو أن ويل عهد اململكة يدبر خطة
الغتيال أبيه ليعتيل العرش قبل أوانه ،فإن الفتى
القائد وخنت امللك تنبه إىل هذه املؤامرة الغتيال
امللك عند ما يؤوب من الهرم صباح اليوم التايل،
فهرع الفتى القائد مع رجاله إلحباط الدسيسة يف
وقتها ونجح يف املهمة ،وقد زاد هذا املعروف من
قبل الفتى حب امللك له واالعجاب به ،حتى إنه
قرر تسليم العرش إليه والتنازل يف حقه عن الحكم
وأعلن بذلك ،ويف تلك اللحظة الحاسمة يصل
بشارو يف بالط امللك وتقدم بتحياته الرسمية
واستأذن امللك بحكاية ما جاء به عىل مسمع من
الوزراء وكبار البالط ،فأذن له وقص عليهم القصة
بكاملها ،استغرب فرعون من هذه القصة ومل يدر
ماذا يفعل ،وكان املأل يف انتظار رد الفعل من
امللك ولكن نجيب محفوظ قدم شخصية فرعون
يف صورة رجل حازم وقور وحليم ،بعد لحظات
يعاود فرعون رشده وأراد أن يستسلم أمام األقدار
فلم يبق له خيار دون ذلك ألن غضبه قد استشاط
البنه عىل املؤامرة األثيمة ضد نفسه ،وقرر نهائيا
تولية الفتى القائد الخنت زمام الحكم والسلطة،
وبقي مدى حياته شاكرا عىل قدر له وما جف عيل
33
القلم”.

الهوامش

نجيب محفوظ يتذكر ،جامل الغيطاين ،مؤسسة
أخبار اليوم ،إدارة الكتب واملكتبات ،طبعة ثالثة،
ص – .82 ،81
مقالة من «عبث األقدار»اىل الرساب ملحمد امني

)3
)4

العامل ص ،23 ،22 -عن كتاب تأمالت يف عامل
نجيب محفوظ ،القاهرة. 1970
منتدى املقاالت األدبية واملكتبة األدبية املتكاملة
b l o g s p o t . .h t t p : / / m u a w i y a 1 9 8 3
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تأليف جيمس بييك ،مطبعة املجلة الجديدة،
القاهرة(د.ت)
نجيب محفوظ وتطور الرواية العرية ،د .فاطمة
موىس ،مهرجان القراءة للجميع ،مكتبة اإلرسة،
جمعية الرعاية املكتملة2001 ،م ،ص .20
نجيب محفوظ وتطور الرواية العرية ،د .فاطمة
موىس ،مهرجان القراءة للجميع ،مكتبة اإلرسة،
جمعية الرعاية املكتملة2001 ،م ،ص .21
نجيب محفوظ وتطور الرواية العرية ،د .فاطمة
موىس ،مهرجان القراءة للجميع ،مكتبة اإلرسة،
جمعية الرعاية املكتملة2001 ،م ،ص .21
نجيب محفوظ يف ميزان النقد ،الربوفيسور محسن
العثامين الندوي ،املعهد املركزي للغة اإلنجليزية
واللغات األجنبية – حيدراباد ،الهند ،الطبعة األوىل،
ص – .11 ،10
نجيب محفوظ يف ميزان النقد ،الربوفيسور محسن
العثامين الندوي ،املعهد املركزي للغة اإلنجليزية
واللغات األجنبية – حيدراباد ،الهند ،الطبعة األوىل،
ص – .9 ،8 ،7
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الرتكيب الأوائلي يف العربية الف�صيحة املعا�صرة
د.عيل بن حمد الفاريس

رئيس قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الرشقية ،سلطنة عامن

ملخص

إن للغة العربية الكثري من الوسائل يف تنمية رصيدها املعجمي شأنها يف ذلك شأن اللغات البرشية
أساسا أن عدد التعبريات
األخرى التي تتميز بسمة «اإلنتاج ّية أو اإلبداعية أو عدم املحدودية ،وتعني
ً
املمكنة يف أية لغة برشية غري نهايئ» ،1وقد تعددت تلك الوسائل يف إنتاج الكلامت منها عىل سبيل
التمثيل ال الحرص :االشتقاق بأنواعه ،والتعريب ،والرتجمة ،والدخيل ،والنحت ،وقد شهد هذا األخري
جملة من التطورات يف األساليب التي عهدتها العربية ،فقدميا عرف النحت من خالل صياغة كلامت
من جمل أو عبارات ،كـ»ح ْوقل» ،لجملة قال :ال حول وال قوة إال بالله ،و»بسمل» ،يف قولنا :بسم الله
الرحمن الرحيم ،وحديثا نجد «لوح الركمجة» ،أي لوح ركوب األمواج ،و»القوات املجولقة» من قولنا:
القوات املحمولة ج ًّوا.
ونالحظ يف العربية الفصيحة املعارصة ظهور منط جديد من النحت ،يتمثل يف الرتكيب األوائيل ،وهو
نحت كلمة جديدة من خالل أخذ األحرف األوىل من العبارة أو املسمى ،مثل :كلمة «واس» ،من وكالة
األنباء السعودية ،و»وات» وكالة أنباء تونس.
وتسعى هذه الدراسة إىل رصد هذه الظاهرة الجديدة يف العربية الفصيحة املعارصة؛ ألهداف منها:
*متابعة جديد التطورات يف لغتنا القومية،

*تأطري هذه الظاهرة يف إطارها اللغوي بطريقة منهجية علمية منظمة.

أما املدونة اللغوية التي تعتمدها هذه الدراسة؛ فهي اللغة العربية الفصيحة املعارصة والسيام يف
الصحافة العربية والخليجية املعارصة ،وقد اعتمدنا املنهج الوصفي التحلييل وسيل ًة لدراسة هذه
الظاهرة ووصفها وتحليلها.
الكلامت املفاتيح :العربية الفصيحة املعارصة ،النحت ،الرتكيب األوائيل ،االختصارات.

مقدمة

إ ّن النحت ظاهرة تكاد تكون مشرتكة بني كثري من
لغات العامل ،توظفها اللغات بطريقة عشوائية أو
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منظمة إلنتاج كلامت جديدة من كلامت سابقة،
ويندرج ضمن وسائل تنمية اللغات فمثله مثل
االشتقاق يف إثراء الحصيلة اللغوية للغة ما،

وحني نجري مقارنة “بني االشتقاق وما يسميه
القدماء بالنحت نلحظ أن االشتقاق يف أغلب
صوره عملية لبنية الكلامت ،يف حني أن النحت
اختزال واختصار يف الكلامت والعبارات”.2

وقد عرف النحت يف العربية منذ مدة ليست
بالقصرية ،فقد أشار إليه العلامء القدماء منذ
قديم ،كالخليل بن أحمد الفراهيدي ،وأحمد بن
فارس ،والسيوطي ،والزبيدي ،فجمعوا أمثلة كثرية
من أشكال النحت لديهم يف ذلك الزمان ،ثم
أكمل جملة من الباحثني العرب جهودهم يف إثراء
هذه الظاهرة اللغوية من جوانب عديدة :املفهوم،
وأشكال النحت ،وآراء القدماء واملحدثني يف
هذه الظاهرة ،وخالصة املفهوم الذي نعتمده يف
تعريف هذه الظاهرة هو« :بناء كلمة جديدة من
كلمتني أو أكرث أو من جملة ،بحيث تكون الكلمتان
أو الكلامت متباينة يف املعنى والصورة ،وبحيث
تكون الكلمة الجديدة آخذة منها جميعا بحظ يف
اللفظ ،دالة عليها جميعا يف املعنى».3

لقد أثبت لنا العرب القدماء كثريا من املنحوتات
يف كتبهم ،منها عىل سبيل التمثيل ال الحرص،
«حوقل» من قولهم« :ال حول وال قوة إال بالله»،
و»بسمل» من قولهم« :بسم الله الرحمن الرحيم»،
و»امرأة عبشمية» ،من قولهم :امرأة من «بني عبد
شمس» ،ومازال هذا النشاط يف النحت يف
العربية الفصيحة املعارصة نشيطا ،فنجد من
املنحوتات الحديثة« :القوات املجولقة» ،أي
من «القوات املحمولة ج ًّوا» ،وأستاذ «درعمي»،
أي من كلية دار العلوم ،الكلية املشهورة مبرص،
و»حامس» ،أي حركة املقاومة اإلسالمية
بفلسطني.

الرتكيب األوائيل :املفهوم واألمثلة

ومام يستجد يف العربية املعارصة نتيجة تأثرها
باالنفتاح الكبري عىل لغات العامل والسيام
اللغات الغربية ،كالفرنسية واإلنجليزية واإليطالية
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واألملانية ،ظاهرة جديدة أو وسيلة جديدة من
وسائل تنمية اللغة وإثراء رصيدها املعجمي،
تتمثل يف «الرتكيب األوائيل» ،ونقصد به« :بناء أو
تكوين كلامت جديد ًة اعتام ًدا عىل األحرف األوىل
من املسمى أو العبارة التي عاد ًة ما تكون طويل ًة
تخترص أو تنحت يف كلمة واحدة»،مثال ذلك
يف اللغة اإلنجليزية وهي لغة مؤثرة يف العربية
باستمرار»:كلمة  NATOاملركبة من الحروف
األوىل يف الكلامتNorth Atlantic Treaty:
Organizationالتي تعني :منظمة حلف شامل
األطليس.وAWACSاملكونةمنAdvanced:
Warning And Control Systemوهو نظام
اإلنذار واملراقبة املبكر أو املتطور».

و  Scubaوالتي تعني self-contained
، breathing apparatusوالتي تعني الغوص
السطحي أو جهاز تنفس مستقل ،وكذلك
النهج أو النظام اإلداري املتبع يف تقييم فعالية
املؤسسة املسمى بـ ADRIوهي كلمة مكونة
أوائل أحرف الكلامت التاليةApproach,. :
.Deployment, Results, Improvement

أما يف اللغة العربية املعارصة فنجد عبارة« :وكالة
األنباء السعودية» ،التي تنحت يف «واس» ،كام
هي يف األمثلة التالية:
* «#خادم_الحرمني_الرشيفني وسمو #ويل_
العهد يهنئان رئيس جمهورية رسيالنكا بذكرى
اليوم الوطني لبالده#.واس».4
*#الديوان_املليك :وفاة صاحب السمو
املليك األمري فيصل بن خالد بن فهد بن نارص
بن عبدالعزيز آل سعود ،وسيصىل عليه-إن شاء
الله -يوم ٍ
غد الخميس املوافق 1443/7/2ه ،بعد
صالة العرص يف جامع اإلمام تريك بن عبدالله يف
مدينة الرياض#.واس”.5
*»تحت رعاية معايل وزير اإلعالم املكلف رئيس
مجلس إدارة وكالة األنباء السعودية الدكتور ماجد
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بن عبدالله القصبي ،تستضيف “واس” غدا ً
الثالثاء وبعد ٍ
غد األربعاء يف العاصمة الرياض
أعامل املؤمتر الـ  48للجمعية العمومية التحاد
وكاالت األنباء العربية “فانا” مبشاركة أصحاب
املعايل والسعادة رؤساء الوكاالت األعضاء
باالتحاد.وأكد رئيس وكالة األنباء السعودية فهد بن
حسن آل عقران أن املؤمتر يأيت استكامالً للجهود
املبذولة خالل مسرية االتحاد الذي اعتىل بكيانه
ضمن أهم ثالث منظامت دولية لألنباء ،والدفع
بالجهود املشرتكة لتطوير أعامل الوكاالت األعضاء
والرقي بدورها لتكون مصدرا ً مؤثرا ً ،يف الوقت
الذي فرضت توجهات املؤسسات اإلخبارية
األهلية واتساع مساحة النرش عرب فضاءات
التقنية الحديثة تحدياً يف دقة مضامني الرسائل
اإلعالمية”.6

ووكالة أنباء تونس (وات) ،مثال ذلك:

*»نرفض رفضا قطعيا هذا التعيني!» ترصيحات
أمرية محمد ،صحافية يف وكالة تونس إفريقيا
لألنباء (وات) ونائبة رئيس نقابة الصحافيني
التونسيني ،كانت صارخة ومعربة عن استيائها وعن
سخط زمالئها أمام «اقتحام» مقر الوكالة اإلعالمية
الرسمية من قبل ما وصفته بـ»املليشيات».7

-وكالة أنباء موريتانيا(وام) ،مثال ذلك:

*الرئيس املوريتاين يستقبل املبعوث األممي
إىل الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا

نواكشوط  -استقبل الرئيس املوريتاين ,محمد
ولد الشيخ الغزواين ،يوم اإلثنني بنواكشوط،
املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
املكلف مبلف الصحراء الغربية،ستافان دي
ميستورا ،حسبام ما أفادت به وكالة األنباء
املوريتانية (وام).»8

-وكالة األنباء الجزائرية(وأج) ،مثال ذلك:

* «الجزائر (يونا)  -وقعت وكالة األنباء الجزائرية
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(وأج) ووكالة األنباء اإليطالية «أنسا» ،أمس االثنني
بالجزائر العاصمة ،عىل اتفاقية تعاون تنص عىل
تبادل املضامني اإلعالمية والتجارب يف املجال
اإلعالمي.ووقع االتفاقية عن جانب وكالة األنباء
الجزائرية مديرها العام سمري قايد ،وعن وكالة
“أنسا” الرئيس املدير العام ستيفانو بيريو كارلو
دي أليساندري.وأكد املدير العام لوكالة األنباء
الجزائرية خالل مراسم التوقيع ،أن هذه االتفاقية
سرتفع العالقات بني الوكالتني إىل مستوى أعىل،
ال سيام يف مجال تبادل املضامني والخربات من
9
أجل تغطية أفضل لألخبار الجزائرية واإليطالية”.

-وكالة األنباء الصحراوية(وأص) ،مثال ذلك:

*البوليساريو تندد بانتهاكات االحتالل املغريب
لحقوق االنسان

أديس أبابا  -أكد محمد يسلم بيسط ،عضو
األمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والسفري بجنوب
افريقيا ،أن دولة االحتالل املغريب ،فاقمت من
انتهاكاتها لحقوق االنسان و أصبحت تستعمل
الطريان الحريب املسري يف قتل املدنيني
الصحراويني و االجانب ممن يعربون املنطقة،
حسبام ذكرت وكالة األنباء الصحراوية (وأص).»10
أعلن «الجيش الصحراوي» التابع لجبهةالبوليساريو أنه نفذ يوم الجمعة هجامت جديدة
ضد تجمعات القوات املغربية بقطاعات
البكاري والفرسية واملحبس.وأفادت وكالة األنباء
الصحراوية (واص) نقال عن بيان لوزارة الدفاع
التابعة لجبهة البوليساريو بأن مفارز متقدمة من
جيش التحرير الشعبي الصحراوي شددت قصفها
عىل القوات املغربية مبنطقة روس السبطي
بقطاع املحبس”.11
أما وكالة األنباء الليبية ،فقد شهدت جملة منالتغريات يف صياغة اسمها عىل طريقة الرتكيب
األوائيل منذ تأسيسها ،فقد «أنشئت وكالة األنباء

الليبية مبوجب القرار رقم  17لسنة  1964الصادر
بتاريخ  25جامد األول  1384هـ املوافق  1أكتوبر
 1964تحت اسم وكالة األنباء الليبية ،اسـتُبـ ِـد َل
اســم الوكــالة إىل (وكالة أنباء الثورة العربية) و ُر ِم َز
إليها بالرمز (واثع) مبقتىض قرار لجنة إدارة الوكالة
بتاريخ  9جامد اآلخر عام  1393هجرية املوافق 2
يونيو  ،1973ثم تغري اسم الوكالة مرة أخرى تحت
مسمى (وكالة الجامهريية لألنباء) و ُر ِم َز لها بـ
(أوج) بتاريخ  24شوال  1397هجرية املوافق 7
أكتوبر  ،1977عاودت الوكالة بثها تحت مسامها
الذي تأسست به عام  1964تحت اسم (وكالة
األنباء الليبية) (وال) بناء عىل قرار شؤون اإلعالم
باملكتب التنفيذي باملجلس الوطني االنتقايل
عام .12»2011
كام أن الطالب بجامعة السلطان قابوسيخترصون مسمى الجامعة الطويل يف الرتكيب
األوائيل« :جسق» ،الجيم ،من جامعة ،والسني
من السلطان ،والقاف من قابوس ،وقد اعرتض
بعض الصحفيني عىل هذا املسمى يف مقالة
بعنوان« :جامعة السلطان قابوس ليست
جسق!» ،13وبغض النظر عن الجدل الواقع حول
هذا الرتكيب األوائيل إال أنه يهمنا منها انترش هذه
الظاهرة اللغوية وذيوعها.
ونجد أيضً ا «متاع» مركب مخترص من (مؤسسةتنفيذ اإلنشاءات العسكرية)».14

فمن خالل األمثلة السابقة نالحظ أن الكلامت:
«واس» ،و»وات» ،و»وأج» ،و»وام» ،و»وأص أو
و»جسق»،
واص»،و»واثع»،و»وأج»،و»وال»،
و»متاع» ،تتفق مع النحت من جهة ،وتختلف معه
من جهة أخرى،فاالتفاق بني النحت والرتكيب
األوائيل يتمثل يف التايل:
*بناء كلمة جديدة،

*االقتصاد اللغوي ،من حيث :اختصار مجموعة
من الكلامت يف كلمة أو كلمتني،
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*اشرتاك جميع الكلامت السابقة شكليًّا يف
بناء الكلمة وفق طريقة «النحت» أو «الرتكيب
األوائيل»،

*الكلمة أو الكلمتان الجديدتان حصيلة مجموع
معنى الكلامت السابقة وفق طريقة «النحت» أو
«الرتكيب األوائيل».

أما االختالف بني «النحت» و»الرتكيب األوائيل»،
فيتمثل يف التايل:

*للنحت أكرث من طريقة يف صياغة الكلامت،
كأن تكون عن طريق الدمج أو االختصار ،أو
التضمني ،لذلك ظهرت لدينا حني استقراء بنية
الكلمة املنحوتة جملة من الصيغ الرصفية عىل
وزن االسم أو الفعل أو شبه الجملة.
*كام أن النحت ينقسم «يف اللغة إىل أربعة
أقسام :النحت الفعيل ،والنحت الوصفي،
والنحت االسمي ،والنحت النسبي».15
* يف حني أن «الرتكيب األوائيل» يعتمد عىل
طريقة واحدة منظمة تتمثل يف أخذ األحرف
األوىل من كل كلمة ،ثم جمعها يف بناء كلمة
جديدة مع مراعاة التسلسل يف صف أو تركيب
األحرف عىل الرتتيب األصيل للعبارة األساس
أو املسمى األصيل ،وقد يحدث أحيانا بعض
التقديم والتأخري يف األحرف ولكن تبقى يف إطار
األحرف األوىل ،من هنا نالحظ سعة النحت
وثراءه ،ومحدودية «الرتكيب األوائيل» يف طريقة
البناء.
وقد يرى بعض الباحثني أن «الرتكيب األوائيل»
إمنا هو بشكل أو بآخر يندرج ضمن مفهوم
«النحت» عموما من حيث هو بناء كلمة جديدة
من كلامت أخرى ،فـ»الكلمتان أو الجملة تصري
كلمة واحدة بفضل النحت» ،16وبصفته كذلك
لونًا «من ألوان االختصار» ،17وهذا الرأي صحيح،
لكن النظر والتأمل يف طبيعة الرتكيب األوائيل،
جملة كرياال

يوليو 2022

48

تختلف عن النحت من حيث إن الرتكيب األوائيل
يعد مامرسة جديدة عىل اللغة العربية املعارصة
مل تعرفها إال حديثا بل حتى عىل مستوى
بعض اللغات األجنبية الرائدة يف العامل اليوم
كاإلنجليزية يقول الباحث عباس السوسوة يف
هذا الصدد« :هذه الطريقة مل تكن للعربية-وال
لبقية لغات العامل-معرفة بها قبل الحرب العاملية
الثانية ،بل إن معجم أكسفورد الشهري ال يحتوي
عىل كلمة ( )Acronymyيف مرسده ،وتعني:
“تركيب لفظة معينة من أوائل حروف كلامت
أخرى”.18
ويرى أن «الرتكيب األوائيل انتقل إىل العربية
املعارصة عرب ظاهرة االقرتاض أو التأثري والتأثر
املعهود بني اللغات املعارصة كالرتجمة والسيام
يف الصحافة ،وينكر عىل من يصنف هذه
الطريقة يف تأليف الكامت أنها تندرج ضمن
النحت ،فيقول« :ومن العجيب أن يأيت من يزعم
أن النحت هو من هذه الطريقة؛ وميثل لذلك
بالبسملة من أوائل (بسم الله)والحوقلة من أوائل
(الحول وال قوة إال بالله) وشتان ما هام» ،19وفعال
شتان ما هام ،فالنظر العميق يف الفعل «بسمل»
أو االسم «بسملة» ،يكشف لنا أن هذه الطريقة ال
تشبه طريقة الرتكيب األوائيل من حيث إن الفعل
«بسمل» ليس مأخوذا من أوائل حروف الكلامت:
«بسم الله الرحمن الرحيم» أو «بسم الله» ،بل
هي عبارة عن دمج كلمة «بسم» مع الالم من
كلمة «الله» ،أي (بسم +ل أو بسم +لة) ،أي
املحافظة عىل بنية كلمة «بسم» ثم دمجها مع
حرف «الالم» من كلمة الله ،دون الحرف األول من
الصفة «الرحمن» أو «الرحيم» ،ولو اتبعنا طريقة
الرتكيب األوائيل يف عبارة« :بسم الله الرحمن
الرحيم» أو»بسم الله» ،فستكون كالتايل« :بسا»،
الباء حرف الجر ،والسني من كلمة «اسم» التي
حذفت أو أسقطت منها همزة الوصل نتيجة كرثة
ووردها عىل ألسنة الناس كام يرى بعض النحويني
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والفقهاء ،واأللف من لفظ الجاللة «الله» ،وهذا
الرأي يجري كذلك عىل عبارة« :ال حول وال قوة
إال بالله».

هذا من جهة ،ومن جهة أخرى مل تكن هذه
الظاهرة أي الرتكيب األوائيل شائعة يف الرتاث
اللغوي العريب فهي ،بل وجدنا بعض األمثلة
الشاذة التي ال متثل ظاهرة لغوية ميكن وصفها
ودراستها كام هو الحادث فعال يف العربية
املعارصة اآلن ،وقد أشار عباس السوسوة إىل
مثال وحيد و»حالة فريدة متعلقة بشاعر من القرن
الرابع الهجري ،هوكشاجم .فقد نقل ابن شاكر
الكتبي يف فوات الوفيات ترجمته»:محمود بن
الحسني ،أبو الفتح الكاتب املعروف بكشاجم،
هو من أهل الرملة من نواحي فلسطني ،وهو
لقّب نفسه(كشاجم) ،فسئل عن ذلك فقال:
الكاف من كاتب ،والشني من شاعر ،واأللف من
أديب ،والجيم من جواد ،وامليم من منجم...وفاته
يف حدود الخمسني وثالمثائة».20كام أشارت
نادية رمضان النجار إىل «أن هذه الظاهرة كانت
نادرة يف العربية ،إال أننا ال نعدم شواهدها ،فقد
شاع قولهم (إلخ) وهي مركبة من اختصار (إىل
آخره)».21

بني النحت والرتكيب األوائيل واالختصارات

أرشنا سابقا إىل أن مثة فرقا بني النحت والرتكيب
األوائيل من حيث إن النحت يخترص أو يختزل
مجموعة من الكلامت يف كلمة أو كلمتني معتمدا
عىل االختصار والدمج أو االختزال أو اإللصاق أو
الحدف»22مبا يوافق طريقة العرب يف صياغة
الكلامت الجديدة ،يف حني أن الرتكيب األوائيل
يعتمد عىل تركيب أوائل حروف مجموعة من
الكلامت يف كلمة تعامل معاملة الكلمة الواحدة
من حيث النطق واإلعراب واملطابقة وغريها،
وهذا السلوك اللغوي يف معاملة الكلمة
املنحوتة أو الكلمة املركبة تركيبا أوائل ًّيا معاملة

الكلمة الواحدة ،يبعد االختصارات املوجودة
يف اللغة العربية عن مشابهة النمطني السابقني،
فاالختصارات كـ« :ص.ب» أي صندوق بريد ،و
«س.ت» أي سجل تجاري ،و»ش.م.م» رشكة
ذات مسؤولية محدودة ،تنطق متفرق ًة وال تعامل
معاملة الكلمة الواحدة كام الحادث فعال يف
النحت والرتكيب األوائيل.
يف الخامتة ،نالحظ أن الرتكيب األوائيل جاء عىل
صيغة االسم مقرتنا بأسامء الوكاالت اإلخبارية يف

أحايني كثرية ،ويف بعض العبارات مقرتنا بأسامء
مؤسسات تعليمية أو اجتامعية ،مبعنى أنه يقترص
عىل األسامء فقط دون األفعال ،وقد تأثرت هذه
الطريقة من التعبري اللغوي باللغات األجنبية تأث ًرا
واضحة ،وقبلت هذه الطريقة يف التعبري يف اللغة
العربية املعارصة؛ لذلك نرى أسامء ملؤسسات
رسمية تندرج ضمن املؤسسات الرسمية للدول
العربية ،وهذا الرتكيب «قد أقره مجمع اللغة
العربية» 23بالقاهرة ،كام ترى الباحثة نادية النجار.

ملحق :األسامء الرسمية والرتكيب األوائيل لها

اسم الوكالةأو املؤسسة كامالً
وكالة األنباء السعودية
وكالة أنباء تونس
وكالة أنباء الجزائر
وكالة األنباء الصحراوية
وكالة أنباء موريتانيا
وكالة أنباء الثورة العربية
وكالة الجامهريية لألنباء
وكالة األنباء الليبية
جامعة السلطان قابوس
مؤسسة تنفيذ اإلنشاءات العسكرية
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�صورة ال�شهيد الفل�سطيني كما ير�سم
ال�شاعر فاروق موا�سي يف ق�صائده
د .محمد رافع زين الدين .س

األستاذ املساعد ومرشف البحث بقسم املاجستري
و البحوث للغة العربية بكلية األنصار العربية ،فالفنور

امللخص

يوضح الباحث يف هذه املقالة عن صورة الشهداء الذين قتلوا يف سبيل الله يف الجهاد بني أهل
فلسطني والقواة الصهيونية اإلرسائيلية التي وردت يف أبيات الشاعر الفلسطيني فاروق إبراهيم موايس.
والشاعر يصور أن الشهداء يطربون عند الله بذكرياتهم الفلسطينية ويظهرون باأللحان املقدسة ،ويرى
الشاعر يف أبياته أن الشهداء الذين يقتلون يف معركة اإلميان ال ميوتون ،يحرضون عند ربهم كالطيور،
ويرسلون الرسالة الخاصة ،رسالة بال حروف ،حروف بال كلامت ،وهذه الرسالة ال يفهمها إال أصحاب
الكرامة واألفكار الصافية ،فالشهداء يتسابقون من أجل أن يشكلوا بدمائهم جدلية املوت والحياة،
ويع ّمدوا أجسادهم بالرمل ،ويلتحقوا بالركب الطويل إىل احتفال الروح ،ويرسم الشاعر الشهداء كنسور
شامخة ،رافضة للعبودية ،بوصلة يحددون االتجاهات حالة من حاالت الوطن الذي ال ينام ،لقد أكمل
الشاعر فاروق موايس صورته التي بناها عن عاملقة الشهداء ،قدمها بأسلوب إبداعي رائع ،يلتقط الفكرة
املقدسة من حياتهم فرسمها مبفهومها العميق ،فَ ّجر ينابيع املحبة واألصالة والتفاهم ،و هذه املقالة
ترتكز حول هذه الصورة الشهداء الفلسطينني.

ترجمة الشاعر

فاروق إبراهيم موايس شاعر وأديب فلسطيني
ولد يف باقة الغربية 1سنة  1941م لوالدين من
عائلة رقيقة الحال .وحفظ فاروق كثري من السور
القرآنية والرتاتيل الدينية منذ صباه .يف سنة
1957م أغلقت املدرسة الثانوية يف باقة الغربية
أبوابها أمام فاروق ،فالتحق فاروق مبدرسة الطيبة
الثانوية ،حيث أنهى دراسته الثانوية هناك سنة
1959م ،وما لبث أن عمل يف الصحافة املحلية،
وعىل إثر ذلك عني معلماً يف شباط 1961م،
وظل يف سلك التعليم يف املدارس االبتدائية
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واإلعدادية والثانوية يف املدارس املختلفة ،حتى
أحيل عىل التقاعد بد ًءا من أيلول 1996م ،ولكنه
رضا يف كلية القاسمي يف باقة
ما زال يعمل محا ً
الغربية .يف سنة 2007م ،حصل مؤخ ًرا عىل لقب
«محارض كبري» .ويف  27آذار2011م ،حصل عىل
درجة األستاذية – «بروفيسور».
صار رئيسا يف قسم اللغة العربية يف كلية
القاسمي إىل 2010م ،بعد أن كان عميد شؤون
الطلبة من سنة 2002م إىل سنة 2006م ،ورئيس
مركز اللغة العربية فيها من سنة 2002م إىل سنة
2006م ،حارض يف الكلية العربية يف حيفا بد ًءا
جملة كرياال
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إن الشهداء يطربون بذكرياتهم الفلسطينية الحلوة
ويظهرون باأللحان املقدسة ،يتصاعدون نحو
النجوم يحملون معهم كل األفكار النقية الطاهرة،
يعلنون بها التمرد والعصيان عىل العامل أجمع
وعنوانه القوة واألصالة ،ويقتلون الطوفان القوي
لليأس ،ويسيطرون عىل كل البقع املأساوية
املغروسة يف الجسد الفلسطيني املقيد بظالل
الطغيان ،يقول-:
ت؟؟
«من قال ُم ّ

أماتَ إميا ٌن يجاه ُد مجهدا؟؟

َ
عيونك حامالً ُعش ًبا
ري من
ويجيء ط ٌ
ندى

ورسى يالحقُنا بأغنية مجنحة
من سنة 1998م حتى سنة 2007م ،وكان قد عمل
مرش ًدا لكتابة األبحاث لطالب املدارس الثانوية
العربية يف سنة 1994م ،و1995م ،وعني عض ًوا
يف لجنة إعداد منهاج قواعد اللغة العربية يف
جامعة حيفا بد ًءا من سنة 1984م ،وعض ًوا يف
لجنة منهاج خاص لتعليم اللغة العربية والرتاث
للمدارس العربية ،وعض ًوا يف اللجنة العليا
لشؤون اللغة العربية .تويف الشاعر فاروق يف 26
يونيو 2020م.

مالمح صورة الشهيد يف شعر فاروق
موايس

يرى الشاعر فاروق موايس الشهداء كام وصف
الله يف القرآن الكريم وهي أن الشهداء ال ميوتون
بل أحياء عند الله ويظلون يعيشون ويرزقون
عنده كام قال الله يف القرآن الكريم «وال تحسنب
الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
ربهم يرزقون * فرحني مبا آتاهم الله من فضله
ويستبرشون بالذين مل يلحقوا بهم من خلفهم أال
خوف عليهم وال هم يحزنون* ،»2والشاعر يقول
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الطهارة مسعدا »3

يرى الشاعر أن الشهداء الذين يقتلون يف معركة
اإلميان ال ميوتون ،يحرضون ويعيشون عند ربهم
كالطيور التي تحمل العشب والندى واألغنية
والطهارة ،ولهذا كانوا دامئي املشاركة يف التجربة
والوعي لكونهم يعتربون الحياد إهانة .زجوا أنفسهم
يف انتامء عظيم لله والوطن ،أبحروا فيها واحتموا
من األمواج ،وسافروا يحملون زادهم العظيم يعني
دماءهم ،وليست القصور الفاخرة وال املوديالت
الراقية ،ومبادئهم تالزمهم وهي الرسالة الخاصة،
رسالة بال حروف ،حروف بال كلامت ،رسالة ال
يفهمها إال أصحاب الكرامة واألفكار الصافية .يقول
الشاعر-:
ري رسب الطري أحال ًما
“ويص ُ
وذاكر ًة وآيات

وينصب خيمة األحالم

يف سفح وروايات

يرفرف مصعدا”.4
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والشاعر يرى يف نفسه أن يف أحالم الشهداء تفتح
خيمتهم ،ترفرف أجنحتهم عال ًيا ،كام يبزغ النهار من
رشيان الشهيد لدى «عبد النارص صالح ،»5وكام
يطلع من عينيه القمر وتصهل الخيول من أهدابه،
فالشهداء يتسابقون من أجل أن يشكلوا بدمائهم
جدلية املوت والحياة ،ويع ّمدوا أجسادهم
بالرمل ،ويلتحقوا بالركب الطويل إىل احتفال
الروح ،ينزرعون أشجا ًرا عىل درب الشهادة ،يدكون
عروش القمع ،نعم يتسابقون يلتحمون بالرمل
القديم ،يسافرون لعرسهم ،يتعانقون مبهرجان
الحناء واملسك ،حاملني بعيد األرض ،معدين
النشيد الحر ،صاعدين إىل قمم التوحد ،يكتبون
وصاياهم بحرب دمائهم يقرأون عىل البحر السالم،
يجمعون أصدافه.يقول الشاعر فاروق -:
“هل غاد َر الشهدا ُء دفء بيوتهم

هل ودعوا أطفالهم

هل قبلوا زيتونة يف السفح أم رس ًوا بأكناف
الشوارع
هل عىل أهدابهم حطت طيور الشوق ؟

عبد النارص صالح  :املجد ينحني أمامكم”

6

والشهداء يرون يف أحالمهم لون الذاكرة ،وزرعوا
فيها عناوين التح ّول املنهجي واملنطقي ملفاهيم
الحضارة ،وأعطوها فلسفة الحكاية والفالح
واملحراث ،ودفعوا بها إىل كسب الوقت وكل
األشياء وإذابة الغازات امللوثة للتفكري اإلنساين،
وحارصوا بها الخطايا وثورات الصمت القاتلة،
وصنعوا من هذه األحالم ترانيم تحارص الجوع،
وأفكار تقتل الوجع ،وكذلك رسموا عناوين تسامر
حكايات املعذبني يف األرض ،والبؤساء الذين
رسموا بعذاباتهم الصوت واللحن والصورة بإيقاع
حزين ...وهكذا يستمر فاروق موايس يف أبياته:
“ويظل يف األفراح تسكننا

ونسكن نحن يف ضوء املرابع نعنعا
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فيفر يومك صان ًعا شج ًرا
وأمطا ًرا وضو ًءا واعدا»7

يرسم فاروق موايس الشهداء كنسور شامخة،
رافضة للعبودية ،بوصلة يحددون االتجاهات حالة
من حاالت الوطن الذي ال ينام ،حالة من حاالت
الثبات والدخول والخروج ،هم يعشقون أوال
األرض والسامء والبحر واملواسم ومتازج األلوان،
ويعيشون يف بواطن العقل والتفكري والتجربة ،هم
الصدق والرؤيا املستمرة لحاالت امتداد الضوء،
هم املدنية الثابتة والتي ال ميكن أن تهاجر أو
تنتهي ،هم الحضور الكاشف للرياء ،هم إيقاع
ودفء الشمس التي تكتشف الرجولة والشهامة
واملواقع .هم احتفال الضوء عندما يخرتق العيون،
متسلالً إليها يف طرب ودقة وعفوية ،ويقول-:
“يا أيها البطل امل َو ّد ُع ال َعتَب
هذا حضورك كاشفًا عنا ال ّرياء
يف الشمس تكتشف الرجولة

والشهامة والغضب

هذا احتفال الضوء يف عينيك

يأيت يف طرب»8

إن الشهداء ال يعرفون وال يفهمون لغة الرقص عىل
الجراح ،هم الدليل يف الصحراء العربية القاحلة.
يفكون الرموز املعقدة ويحللون الغموض الذي
به يهبّون علينا مثل النسمة الطرية الرطبة يف
مواسم الصيف ،مواسم الهجرة إىل الراحة
والخلود ،مواسم قطف الثامر اليانعة ،نعم يزرعون
يف أشعة الشمس القوية نسامت تساندنا عىل
املسري ،تقف مع الفالح يف أرضه ،مع صانع عود
املحراث يف معمله ،مع التاجر يف رحلته وأسفاره
حقًا شهداء يعيشون داخل حجرات النور .ولكن
يسأل الشاعر فاروق من سيفتحها بعدهم ؟ من
هو الذي سيقرأ سورة الصرب التي علمها يك يزيد
العشق كل يوم؟؟
جملة كرياال
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«من ذا سيفتح حجرة النور التي الّقتها؟؟

من ذا سيقرأ سورة الصرب التي لقنتها؟

ليزيد عشقك يا دم األحباب

يو ًما بعد يوم ؟»9

لقد أكمل الشاعر فاروق موايس صورته التي بناها
عن عاملقة الشهداء ،قدمها بأسلوب إبداعي
رائع ،يلتقط الفكرة املقدسة لحياتهم فرسمها
مبفهومها العميق ،فَ ّجر ينابيع املحبة واألصالة
والتفاهم ،بلور كل الصيغ لخلق الدائرة الواحدة
للبعد عن حاالت العمق واملد والجزر ،مستخد ًما
أسلوب اإللحاح اللفظي والتكرار القوي ليؤكد
عىل مجموعة حقائق تدور يف فلك الشهداء،
وكذلك أسلوب الدالالت الكثرية لتوضيح فكرة
املجهول ،صاع ًدا مع صدى الكلامت ،حامالً
معها أجنحة الفعل البناء طال ًبا من الشهيد أن
يرسم نه ًرا ،وأن يأيت بكوكب دري قرب هذا النهر،
وأن يرسم نا ًرا يك يجعلها شه ًدا ،وأن يقبل األطفال
لريفرف العلم فوق أرض الدولة الفتية ،ويقول-:
“ارسم لنا

نا ًرا لنجعل هذه النريان شه ًدا

ونقبل األطفال يف وجناتهم عذبًا وندا
(لتصري دولتك الفتية ساعدا

حتى يرفرف فوق أرضك خافقًا
علم ......فمرحى يا علم!)”

10

يرسم الشاعر فاروق موايس عن طبيعة الشهداء
املفعمة باإلثارة والصدق ،بل املليئة باأللوان
الزاهية ،هؤالء الشهداء الذين بدمائهم جابهوا كل
األعاصري بسعة صدر ،وكل العراقيل املرسومة
عىل جدران الزمن ولوحات الوقت ،فهم إذن
النور والصفاء الذي يرتسم فوق خدود األطفال،
وحكمة الشيوخ وقوة الشباب  ....هم مزروعون
بكل حنان فوق جسور عمر اإلنسان ،غارقون حتى
األعامق يف وجدانهم ،سائرون عىل دروب اإليثار
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والتضحية وحب اآلخرين ،ضاربون األنانية وحب
الذات والتفرد بعرض الحائط.
أما الشاعر يتوقف عند رثاء عصام الرسطاوي
بقصيدة خاصة عنوانها “عصام الرسطاوي يقرأ يف
أسفار العودة” ،يقول فيها-:

“والدمع يسيل عىل الجرح

والدمع يجف
والدم يجف

والشمس تطل عىل (سرَ ْطا)
والشمس تغيب
والشمس تطل»11

ومثل هذه التشبيهات نرى فيها شاعرية فاروق
الجذابة ووصفه الرائع .أما يف شهداء كفر قاسم
فقد خلدهم فاروق يف قصيدته «يستهان
املرسح» ،ويقول-:

يصبح
فاقتلونا واشهدوا أن بعثًا
ُ
12
يطمح
وشهيدي مل ميت ظل يسمو
ُ

أما هؤالء الشهداء املحبوبني إليه وهم الذين
حرقوا بأيدي الصهاينة فيخاطبهم الشاعر أو
يخاطب النار التي ُحرق بها بعضهم ويقول كام
قال الله للنار منرود حني ما حاول قوم إبراهيم
عليه الصالة والسالم أن يحرق نبيهم فيها فقال
الله تعاىل للنار» قلنا يانار كوين بردا وسالما عىل
إبراهيم»13

كوين بر ًدا سال ًما

كوين ح ًبا وعطا ًء
ويقول فاروق موايس عن الذين استشهدوا يف
باحة امل سجد األقىص ،ولكنه يف النهاية يؤكد
عىل أن نهاية الظلم آيلة إىل الزوال ،وال بد للصبح
من أن يظهر ،وهذا التفاؤل النهايئ يرسمه موايس
بعزمية املؤمن بحقه ،املؤمن بوطنه ،واملؤمن
بالطريق التي يجب أن تسلك.
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جتديد النحو وتي�سريه يف تعليم القواعد العربية
طفيل محمد بت

الجامعة اإلسالمية للعلوم وتكنولوجيا nadwitufailulislam@gmail.com

املخلص

لقد متيزت العربية مبيزات القوة والشجاعة ،وهي ميزات ال توجد يف كثري من لغات العامل ،إال أن
البعض يؤثر أن يسمها بالتخلف والعجز ،كام يؤثر البعض اآلخر أن يسمها بالصعوبة والتعقيد ،مرجعا
سبب ذالك إىل قاعدتها النحوية التي ترتبت عىل أسس منطقية ال متت ألصل اللغة بشيئ ،مام
يجعلهم ينادون بنسف هذه القاعدة والرضب بها عرض الحائط ،أو ينادون يف حاالت أقل تشددا
بتيسريها وتبسيطها .وهذا املقال عرض تجديد النحو وتيسريه يف تعليم القواعد العربية .فجاءت
الحاجة إىل محاوالت التجديد هذا النحو أو تيسريه للناشئة ،وذلك ما سنعرضه هذا العمل.

الكلامت األساسية :مدرسة علم النحو ،تعليم اللغة العربية ،محاوالت التيسري.

املقدمة

علم النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها
أحكام أواخر الكلامت العربية يف حال تركيبها
من اإلعراب والبناء وما يتبع ذلك ،وقال لويس
معلوف“ :هى إعراب الكالم وسمى هكذا ألن
املتكلم ينحنون به مناهج كالمهم أفرادا وتركيبا”.1
يف مقدمته ذهب ابن خلدون إىل» أن علم النحو
جزء اليتجزأ من علوم اللسان العرىب التى تتكون
من أربعة فروع وهى علم اللغو وعلم النحو وعلم
البيان وعلم األدب”.2

ونعلم عىل وجه اليقني أ ّن من ناحية التاريخية
لعلوم النحو ذكر أ ّن األسباب التى ألّف علم
النحو ىف أ ّول نشأته هو ظهور اللحن 3ىف املجتع
العرىب و لقد نشأ علم النحو العريب بسبب الزيغ
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أو شبه اإلنحراف الطارئ عىل األلسنة العربية
وذلك بسبب إختالط العرب بغريهم من األمم
والشعوب األعجمية وال سيام من األقطار املجاورة
للجزيرة العربية وخاصة ،ألن ال ّدين اإلسالمي جاء
بطبعه متفتحا عىل الشعوب والحظارات واألمم
وداعيا إىل الدخول فيه وهو ما إنعكس سلبا
ولألسف عىل اللسان العريب وجعل الفصاحة
تتالىش .فالذى نخاله قريبا إىل الواقع ويرتضيه
النظر أن أبا األسود ،4هو واضع هذا الفن،و هو
املشهور بواضع لعلم النحو ،مر من أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  ،واختلفو يف سبب ذلك،
قال القفطي يف إلانباه  :فقد قيل أن أبا ألسود
ال ّدؤيل دخل عىل عيل فرآه مطرقا مفكرا .وهو
كذلك واضع النقاط ىف أحرف القرآن وإلعراب

الذى ينقسم إىل ثالثة أقسام مه ّمة وهي رفع
ونصب وجر .ورجال النحاة األخرون الذين اعتربهم
أبو عبيدة كرجال النحاة ىف الجيل األول هو عبد
الرحمن بن هرمز املداىن) ت  ١١٧ه) وهو أ ّول
من يعلم النحو ىف املدينة وكان تلميذ ال ّدؤىل,
ميمون األقرن ,عنبىس ابن معدن الفيل ,وعبد
لله ابن أيب إسحاق الحرضمى (ت  ١١٧ه) سيبويه
مؤلف «الكتاب» وهو من تلميذ الكاتب ابن أحمد
حمدون.5
اعتمد الخليل ىف تأصيله لقواعد النحو وإقامة
بنيانه عىل السامع والتعليل و القياس 6.أما
السامع فمصطلح مرادف لالحتجاج ىف اللغة.
والبيان لذلك أنه إذا أردنا أن ندرس لهجة مل توضع
لها قواعد من قبل فيتوجب علينا أن نجمع مادة
لغوية من تلك اللهجة لنستنبط أحكامها وقواعدها
بناء عىل ما نالحظه من مظاهر لغوية .فإذا وجدنا
أن الفاعل أو املتكلم عنه ىف الجملة يرد دوما
بحالة الرفع مثل) قام زيد ،وزيد رجل كريم) فإننا
نقعد أى أننا نضع قاعدة تقول الفاعل مرفوع
واملتكلم عنه مرفوع .هكذا فعل القدامى من
النحويني  :استقروا النصوص ووضعوا القاعدة.
لقد اعتمد الخليل بأىن رصح النحو ،عىل نبعني
:النقل عن القراء أى قراء القرآن الكريم من األخذ
عن أفواه العرب الخلص 7.والتعليل هو ايجاد التى
تسبب اإلعراب .إن اللغة العربية لغة معربة أى أن
الحركة ىف آخر اللفظة تتغري تبعا لوظيفة الكلمة
ىف الجملة أو ملوقعها فيها .واللغويون اعتربوا
أن الكلمة ساكنة قبل الرتكيب مثل (ولد) ولكن
تصبح(ولد-ولدا-ولد) ىف الرتكيب بفضل عامل.
فالعامل هو الذى يسبب الرفع والنصب والجزم
والجر .ومرد كل خالف ىف النحو إىل العاملة
تقديره 8.والقياس هو حمل غري املنقول أى الكالم
الذى مل يرد ىف نص قديم عىل املنقول أى الكالم
الذي ورد يف النصوص ،وذلك لعلة جامعة بينهام
عىل املنقول ىف حكم لعلة جامعة .ثم تط ّور علم
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النحو بعد ذلك فنشأت مدارس نحوية وألفت
كتب عظيمة تبني وترشح وتفصل يف اساليب
العرب يف الكالم ومعرفة اللغة الصحيحة من
اللحن ،ومن أشهر هذه املدارس  ،املدرستان
الكوفية والبرصية و دار بينهام تنافس شديد
ومناظرات مشهورةو من أشهرها املناظرة املعروفة
9
بني الكسايئ وسيبويه وهي الشهرية بالزنبورية .

وعىل الرغم من أن اللغويني والنحويني انتهوا
بانتجازات جميلة مشهورة ىف دعم رصح علم
النحو فيتقبل عجاب واحرتام من الجهات الكثرية،
غري أن هناك انتقادات كثرية التقل أهميتها ىف
اصالح النحو .واذا كنا تأملنا عن قضية كيف وضع
النحو األول ،مرة إلصالح النطق يف الكالم أى
خروجه من اللحن حتى تسابق العلامء ىف تأليفه.
واذا كنا تأملنا القضية النحوية املعارصة وجدنا
أن الطالب قد شعروا بأن النحو صعبة ،وهذه
القضية أصابتها الطلبة ىف الجامعات واملدارس
واملعاهد حتى يحتاجوا إىل طول الوقت فقط
لتعميق هذا العلم مع أن النحو والرصف كوسيلة
لنيل املعارف األخرى .وقد ظهر بنا أن النحو
ليس نظرية تسلط علينا بل هو عميل وظيفي
البد من تفعيله ىف عملية القراءة ألجل الفهم ،ال
ألجل النحو ذاته .سيحاول هذا الباحث كشف
آراء ابراهيم مصطفى ىف تجديد النحو ىف كتابه
«إحياء النحو» .وكان ابراهيم مصطفى هو املجدد
ىف عرص املعارصة ،وهو معلّم ىف كلّية اآلدب
بجامعة األزهر ىف القاهرة .وىف سنة) ( ١٩٣٦مقد
يهت ّم ىف كتابة عن النحو يعنى (احياء النحو).وقال
ىف مقدمته« :هذا بحث من النحو ،عكفت عليه
10
سبع سنني .وأقدمه إلينا كافة صفحات”

نشأة النحو العريب وتطوره

ونشأة النحو العرىب مرتبطة ارتباطا وثيقا لقرآن
الكريم ولو هذا القرآن ملا نشأ هذالعلم الذى
متت له السيطرة فيام بعد عىل كل علم من علوم
جملة كرياال
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العربية وآدبها .ومن أهم األسباب التى جعلت
أوىل األمر من املسلمني وعلام ئهم يفكرون ىف
وضع اللبنةاألوىل ىف رصح هذا العلم اللحن
ىف قراءة القرآن الكريم .وكان تاريخ واضعا للنحو
قد أجمعت التاريخية عىل األسباب واضع النحو
أشهر إىل بواعث مختلفة .منها الدينى ومنها غري
الدينى .أما البواعث الدينية هى :سبب شيوع
اللحن عىل ألسنة األعاجم واملواىل ،وكان قد
أخذ ىف الظهور منذ حياة الرسول صىل الله عليه
وسلم ،فقد روى بعض الرواة أنه سمع رجال يلحن
ضل».
ىف كالم ،فقال «أ رشدوا أخاكم فإنه قد ّ
ومن هذه العبارة اعتقد الباحث أن اللحن قد
ظهر ىف صدر اإلسالم .وأما البواعث غري الدينية
هى  :أن العرب يعت ّزون بلغتهم اعتزازا شديدا,
وهو اعتزاز جعلهم يخشون عليها من الفساد حني
امتزجوا ألعاجم ،مام جعلهم يحرصون عىل رسم
أوضاعها خوفا من الفناء والذوبان ىف اللغات
األعجبية .وقد اتفق معظم الروا ت التاريحية أن
أبا األسود الدؤيل (ت  ٦٩ه)هو واضع هذا الفن،
وهو أول إنسان الذى يفكر ىف شيوع اللحن عىل
نص القرآن و اللغة .من ذلك يوضع النقط التى
تدل عىل الضمة ،والفتحة ،والكرسة عىل أواخر
الكلامت .ولكن سكك بعض الناس عىل أن أول
الواضع لعلم النحو هو عبدلله بن أىب إسحاق
موىل آل الحرضامى (ت  ١١٧هجرية) الذى يقول
عنه ابن سالم بعد ذكره أبا ألسود «ثم من بعدهم
عبدلله بن أىب إسحاق موىل آل الحرضامى فكان
أول من بعج النحو ،ومد القياس والعلل ،وأبو عمرو
بن العالء بقي بعده طويال ،وكان أيب إسحاق
أش ّد تجريدا للقياس ،وأبو عمرو أوسع علام بكالم
العرب”.11
وتم كل ذلك بالبرصة التى سبقت إىل وضع
قواعد العربية ،وعىل هذا بدأ التفكري اللغوي
عند العرب مبعناه العلمى عىل أساس الوصفية،
الذى يتمثل ىف جمع املادة وتصنيفها واستنباط
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القواعد وتحكيمها .وىف البرصة كان الخليل بن
أحمد (ت  ١٦٥ه( الغاية ىف استخراج مسائل
النحو ويصحيح القياس ،وهو أول من استخرج
علم العروض وعمل كتاب العني ،أما سيبويه فهو
صاحب أول مؤلف ىف النحو يصل إلينا .وكان ألف
ىف إحكام العربية وقواعدها كتاب سيبويه الذى
يعرف ب»الكتاب» .وهو تام الصنعة ىف شموله
وعمقة ودقة مصطلحه .وأصبح (كتاب سيبويه)
أساسا لكل ماكتب بعده ىف علم النحو .ودراسة
الخليل لألصوات كانت منوذجا آخر لنظر العلمى
فقد رتب األصول ترتيبا صوتيا حسب الحري
واملخراج ،كام اعتمد عىل الجانب السمعى كام
يتمثل ىف وقع الصمت عىل األذن ،وصف حروف
املد واللني وذكر صفاتها .و بهذا استطاع الخليل
وسيبويه أن يقدما للعربية منوذجا لوصف العربية
صوتيا ورصفيا ونحويا ومعجميا ،مل يستطع أحد
أن ينال منه أو يقدمة بديال عنه حتى قال قائلهم:
«من أراد أن يعمل كتابا ىف النحو بعد سيبويه
فليستحي 12.ورمبا ثالثة العوامل املؤثرة ىف نشأة
النحو ،و الدافعة إىل دراسة اللغة العربية دراسة
منظمة الستخراج قواعدها ،أي دراسة مضبوطة
ملعنى الذى أفاده الضبط عند الكالم عن
خصائص العلم ،ثم دراسة مفردات متنها فيام وراء
القوعد دراسة إن اتسمت بااملوضوعية الرتباطها
مبا يفرضه املوضوع من النتائج فهى مل ترق إىل
مستوى الصناعة ،ألنها اعتمدت عىل اإلستقراء
التام ووصلت إىل نتائج الميكن التحقيق ملنهج
العلمى من صدقها ومل ترتبط مببتدأ الحمية وال
بالتقعيد ،تلك هى الدراسة التى نعرفها اليوم
سم (فقه اللغة) .و العوامل الثالتة التى أرش إليها
منذ قليل هى  :العامل الدينى والعامل القومى
والعامل السياىس.

دعوة ابن مضاء ىف تجديد النحو

كان النحو العرىب ىف القرن الرابع الهجرى هجة

بارتفاع صوت ابن مضاء القرطبي (ت592ه)،13
وىف ذلك الوقت ليس له انتقاد قط بل يرده .وهو
يرى عىل أن النحو العرىب نظره البد بتغريه كله .عىل
الحقيقة آراء النحوية الجديدة التي بناها ابن مضاء
يبدأ من نظر الزجاجى 14وابن جنى 15باإلستمرار,
وهام نحاتان ىف القرن الرابع الهجري .كان رد
ابن مضاء عىل نظرية العامل يف النحو بتعليقه
القصري «إن العامل الحقيقى ىف تغيري اإلعراب هو
املكلم”. 16وكان ابن جنى عىل أن العامل اللفظى
واملعنوي ليس حقيقيا .الترصيح من ابن جنى
اليتوقف إىل عرصه بل تدحرج النظر ستمرار يجعله
موسعا بذاته .ىف بداية القرن الرابع مذهبان ىف
النحو يختلفان ىف النظر ،مذهب يعمل النحو
عىل تصميم املنطق والفقه وهو مذهب قديم،
وأراد بعضهم الستقالل النحو من تصميم املنطق
والفقه وهو مذب جديد .ومييل املذهب القديم
إىل فهم النحو عىل أنه جزء من املنطق العقد,
ىف املنطق مثال ارتباط « املقدمة» و «النتيجة»
أو ارتباط «العلة» و «الحكم» ىف الفقه .واملشهور
بداية هذا التصميم منذ القرن الثاىن الهجرى من
عرص الخليل ابن أحمد وإمام سيبويه إىل اآلن.
وسبب ذلك أن ساللة العباسية واألخص ىف
عرص املأمون ،يعمل اإلستكشاف عىل تأليفات
فلسفية من يوناين ألجل عمل املأمون فلسفة
يوناين (والخصوص ىف املنطق( أشهر مام كان
ىف حلقه أهل العلم واملعرفة وله التأثريات عىل
تصميم أساىس ىف العلوم األخرى منها النحو.

أما التصميم ىف النحاة الذي يتأثر باملنطق بسبب
النحو ميلء بالسبب والعلة ،مثال ما السبب
الذى يضم هذا اللفظ؟ألنه رفع .وملاذا يرفع؟
ألنه فاعل .وماذا يرفع الفاعل؟ فعل ،ألن لكل
املسبب السبب (العامل) .بجانب املنطق،
تأثري النحو بتصميم العلة والقياس ىف الفقه
مييل إىل إكراه .مثال ىف علم اإلعالل»مد» أصله
“مدد» يكون “مد” ألن الدال األول من “مدد»
JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

مسكون .ملاذا يسكن؟ ألنه من رشط اإلدغام .ثم
الدال األول يدغم اىل الدال الثاىن .ملاذا يدغم؟
ألن الدال الثاىن مفتوح .إذا كان تأثري املنطق عىل
النحو معروفا منذ قرن الرابع الهجرى فمذهب
الذى يرد عىل تأثري ظهره مبكرا ىف القرن الرابع
الهجرى اىل غايته ىف القرن السادس الهجرى.
ينقسم الزجاجى (ت ( ٣٣٧العلة التى تطور ىف
النحو اىل ثالثة أقسام :العلة التعليمية ،العلة
القياسية ،النظرية الجدلية .ومن كل من الثالثة
القسم األول (العلة التعليمية) يفيد ملعرفة اللغة
العربية 17.والعلة التعليمة كام يقول الزجاجى هى
املسبب األول من تغيري اإلعراب ،مثال إعرب
املفعول نصبا بل بحث له ما الذى ينصب
املفعول وإىل العلة فيام بعده .العلة املتوالية
سميت العلة الثانية ،والثالثة إىل أخرها .وكان يرد
ابن مضاء عىل العلة الثانية ،والثالثة إىل أخرها
ىف النحو .واللغة العربية قابل بدراستها إكتفاء
بالعلة األوىل .جعلت العلة الثانية والثالثة ىف
النحو ضخام وصعبا .وابن مضاء من بعض النحاة
الذى ال يوافق بباب اإلشتغال والتنزع ىف النحو
18
ألن البابني قد يتخرج من تعليم النحو.
جهد ابن مضاء ىف الرد عىل النحاة بكل جهده
بتغيري النحو القديم عىل سبيل التصميم يقوده
النظرية العامل كام تقدم إمام سيبويه .كام يقول
“وقصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو
ما يستغنى النحو عنه ،أنبه عىل ما أجمعوا عىل
الخطأ فيه” 19تغيري اإلعراب عند ابن جنى ليس
لعامل لفظي او معنوي بل للمتكلم .وبوجه
النظر عىل العامل ىف النحو عند ابن مضاء هو
النظرية الخيالية ،وذلك اليوجد ىف الواقع ويريد
ابن مضاء ىف النحو الذى ينشأ ىف الواقع الظاهر
ليس بجعل التأويل غري مهم .رد ابن مضاء عىل
نظرية العامل يقوده إىل مذهب النحو األكرب ىف
القرن السادس ولو كان ارتفاع صوته صغري .و من
املمكن أن تجديد النحو الذى تقدم ابن مضاء
جملة كرياال
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بصوت مرتفع هو خيبة ظنه عىل نظرية النحو
اعتربه مفكوك من الواقع ،ولو كان انقياده منطلق
من مذهبه الفقهى الظاهري .وهو قاىض القضاة
ىف عرص أمري يوسف بن عبد املؤمن سلطان
املوحدين الثالث (أندلويس) مشهور بتطبيق
مذهب الظاهرى مشدودا .رد مذهب الظاهرى
عىل التأويل .أما نظرية العامل ىف النحو مليئ
لتأويل ،ولذلك هناك تحليل يريد ابن مضاء يقوم
20
مبذهب الظاهري ىف النحو.

وقد انصب نقده عىل مارآه فسادا ىف نظرية
العامل التى دفعت النحاة اىل ما أفاضوا يف
التعليل والتأويل والحذف والتقدير ،وكان فعله
هذا أقرب إىل الوصفية التى تبتعد عن استخدام
التعليالت املنطقية ،وماترتب عىل نظرية العامل
من تأويالت تؤدى إىل هداهم العالقة بسبب
املبنى واملعنى.

إبراهيم مصطفى وإحياء النحو

يل من النحاة املعارصة
إبراهيم مصطفى هو التمثي ّ
ىف تجديد النحوى .وهو معلّم بكلّية اآلداب
بجامعة فؤاد األول (واآلن تكون بجامعة األزهر
مبدينة القاهرة) .وىف سنة ألف وتسع مائة ست
وثالثني حصل إبراهيم بإنتهايئ كتابته عن النحو
ويسمى إحياء النحو .وكان طه حسني قد يتكلّم
ىف مقدمته لكتاب إحياء النحو ،أنه يعرف إبراهيم
مصطقى منذ آخر الصبا وأول الشباب ،حني يلتقيا
يف حلقات الدرس يف األزهر الرشيف فسمعا
لشيوخهام ،ثم يلتقيا معه طه حسني بعد الدرس.
وعندما افرتقا إبراهيم مصطفى و طه حسني،
فذهب ابراهيم مصطفى إىل دار العلوم ثم أىب لله
إال أن يجمعهام ،وملا ميض عىل فراقهام إال أقل
الوقت وأقرصه ،فإذا يلتقيا ىف غرفات الجامعة
املرصية القدمية ،وسمعا لألساتذة املحدثني
من املرصيني واألجانب .ثم ال يكاد يخرجا من
غرفات الدرس ،حتى املرصيني واألجانب  ،حتى
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يتصل بينهام ىف األزهر  .وإذا دروس الجامعة تفتح
لحوارهام آفاقا طريفة ،هام يتلذ ما و يستحبهام،
فيمضيا ىف الحوار وينسا لهام كل ىشء وكل
إنسان فذهب ابراهيم مصطفى إىل مرص العليا
مشتغال للتعليم .ولكن أرد لله أن يجمعهام بعد
افرتاق مرة أخرى فإذا هام ىف الجامعة املرصية
الجديدة ويعمل معا بالتعليم .وحني ال يستطيها
بحاول األ يام أن يفرقا ،خرج طه حسني من
الجامعة ولزم دارى حينا ،وشغل بالسياسة .وقال
طه حسني أنه يتصور إحياء النحو عىل وجهني :

أن يقربه النحويون من العقل الحديث ليفهمه
ويسيغه ويتمثله ،ويجرى عليه تفكريه

إذا فكر ،ولسانه إذا تكلم ،وقلمه إذا كتب.

أن يشيع فيه هذه القوة التى تحبب إىل النفوس
درسه ومناقشة مسائله ،والجدال يف أصوله
وفروعه ،وتضطرب الناس إىل أن يعنوا به بعد أن
يهملوه ،ويخوضوا فيه بعد أن يعرضوا عنه .اتصل
ابراهيم مصطفى بدراسة النحو ىف كل معاهد
التى يدرس فيها مبرص ،وكان اتصاال طويال وثيقا؛
و رأى عارضة واحدة ،اليكاد يحتص بها معهدون
معهد ،وال متتاز ا دراسة عن دراسة.

املحتويا ت لكتاب إحياء النحو

إحياء النحو هو كتاب ألّفه إبراهيم مصطفى عن
النحو .وقد ألّفه هذا الكتاب ىف سنة ألف وتسع
ست وثالين مالدية .وبعد ىف سنة الف
مائة
ّ
وتسع مائة سبع وثالين مالدية طبعه ونرشه لجنة
التأليف و الرتجمة و النرص لقاهرة هذاالكتاب،
وكان طه حسني قدم تقديم هذاالكتاب .وفيه
مباحث متنوعة .أما املبحث األول :هو حد
النحو كام رسمه النحاة ،وكان ابراهيم مصطفى
يتكلم عن غاية النحو و األعراب ،والنحو قانون
نظم الكالم ،وإهامل النحاة طرق اإلثبات والنفى
والتأكيد والتوقيف والتقديم والتأخري وغريها من
صور الكالم .والثاىن :هو وجهات البحث النحوى،

وكان قد يتكلم عن عناية العرب ألعراب ،و كشف
علل األعراب أو علل النحو ،و مجاز أىب عبيدة،
ونظم عبد القاهر الجرجاىن .الثالث :هو أصل
اإلعراب ،وكان يتحدث عن أصل اإلعراب عند
النحاة العامل ،و فلسفة العامل ،و منشأ هذه
الفلسفة ،و نقد مذهب النحاة ىف العامل ،و رأى
املسترشقني ىف أصل اإلعراب ،ونقد مذهبهم.
والرابع :هو معاىن اإلعراب .والخامس :هو الضمة
علم اإلسناد ،و يتكلم فيه املبتدأ والفاعل و نائب
الفاعل ،و املنادى ،و إسم إن .والسادس :هو
الكرسة علم اإلضافة ،وكان قد يتكلم عن معاىن
اإلضافة .والسادس هو األصل ىف املبنى أن
يسكنا ،وكان يتكلم عن إحصاء حروف املعاىن.
و الثامن :هو العالمات الفرعية لإلعراب ،وكان
قد يتكلم عن األسامء الخمسة ،وجمع املذكر
السامل ،و مااليترصف .والتاسع :هو التوابع ،عن
العطف ،والتوابع ،و النعت السببى ،و الخرب.
والعارش :هو تكملة البحث ىف مواضع ،والحادي
عرش :هو الرصف ،عن معنى تنوين التنكري ،و
مناقشة تعليل النحاة ىف منع الرصف ،و مناقشة
األسباب التى وضعوها ملنع الرصف ،ورأينا ىف
الرصف ،و عود إىل مناقشة علل النحاة ىف منع
العلم من الرصف ،و مناقشة العلة التى تقوم
مقام العلتني عند النحاة ،وألف التأنيث ،و صيغة
منتهى الجموع.

التجديد عند إبراهيم مصطفى

قبل أن يقدم لرتجمة إلبراهيم مصطفى عن النحو
حيث أنه يرفض عىل النحاة التقليدية ىف تعريف
علم النحو ،ويقول النحاة ىف تحديد علم النحو»
إنه علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرا وبناء،
فيقرصون بحثه عىل الحرف األخري من الكلمة ،بل
عىل خاصة من خواصه ،وهى اإلعراب والبناء”.21
التجديد عند ابراهيم مصطفى تضييق لدائرة
البحث النحوى ،وتقصري ملداه ،أل ّن النحو
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اليبحث إالّ أحوال أواخر الكلمة عام من جهة
اإلعراب وعام من جهة البناء  .ومن هذا أيت
إبراهيم مصطفى بتعريف النحو وقال « :النحو هو
قانون تأليف الكالم ،وبيان لكل مايجب أن تكون
عليه الكلمة ىف الجملة ،والجملة مع الجمل ،حتى
تتسق العبارة وميكن أن تؤدى معناها .»22وقال
ابراهيم مصطفى فالنحاة حني قرصوا النحو عىل
أواخر الكلامت وعىل تعرف أحكامها قد ضيقوا
من حدود الواسعة ،وسلكوا به طريقا منحرفة ،إىل
غاية قارصة ،وضيعوا كثريا من أحكام نظم الكالم
وأرسار تأليف العبارة .وأن النحاة حني قرصوا النحو
يف أواخر الكالم قد أخطأوا إىل العربية من وجهني
:
إنهم حني حددوا النحو وضيقوا بحثه ،حرموا
أنفسهم وحرمونا إذ اتبعناهم من اإلطالع عىل كثري
من أرسار العربية وأساليبها املتنوعة ،ومقدر ا ىف
التعبري ،فبقيت هذه األرسار مجهولة ،ومل نزل نقرأ
العربية ونحفظها ونرويها ،ونزعم أننا نفهمها ونحيط
مبا فيها من إشارة ،وما ألساليبها من داللة ،والحق
أنه يخفى علينا كثري من فقه أساليبها ومن دقائق
التصوير بها.

إنهم رسموا للنحو طريقا لفظية ،فاهتموا ببيان
األحوال املختلفة اللّفظ من رفع أونصب من غري
فطنة ملا يتبع هذه األوجه من أثر ىف املعنى.
يجيزون ىف الكالم وجهني أو أكرث من أوجه
اإلعراب ،وال يشريون إىل ما يتبع كل وجه من أثر
ىف رسم املعنى وتصويره .و ذا يشتد جدلهم
ويطول احتجاجهم ،ثم الينتهون إىل كلمة فاصلة.
نقد ابراهيم مصطفى ىف العامل

لقد اضطروا ىف سبيل تسنوية مذهبهم ،وطرد
قواعدهم إىل التقدير ،وأكرثوا منه ،يبحثون عن
العامل ىف الجملة فال يجدونه فيمدهم التقدير
مبا أرادوا .ومن أمثلة ما يقدرون :زيدا رأيته
ويقولون :هو رأيت زيدا رأيته.
جملة كرياال
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إن أحد من املرشكني استجارك) 23إن استجارك
أحد من املرشكني استجارك.

رب24ى (لو متلكون
لو أنتم متلكون خزائن رحمة ّ
متلكون خزائن رحمة ربىّ ).
وأ ّما مثود فهديناهم (25وأما مثود فهدينا
هديناهم).
إياك واألسد (أخذرك واحذر األسد).

ويقطع النعت ىف مثل :الحمد رب العاملني،
فتنصب كلمة رب ،وترفع ،فيقدرون

رب .هذه األمثلة لها نظائر كثرية
رب ،أو أمدح ّ
هو ّ
متعددة متأل أبواب النحو ،ولوال طول ألفنا لها
ىف دراسة النحو ملا استسغناها ولرأيناها لغوا
وعبثا ،ولكن عليها بنى النحو ،وأقيمت فصوله،
إذا أقيمت عىل نظرية العامل.
واملق ّدر ىف الكالم نوعان :ويكون قد فهم من
الكالمّ ،
ودل عليه سياق القول ،فرتى املحذوف
جزءا من املعنى ،كأنك نطقت به ،وإمنا تخففت
بحذفه ،وآثرت اإليجاز برتكه ،وهذا أمر سائغ ىف
كل لغة ،بل هو ىف العربية أكرث مليلها إىل اإليجاز
وإىل التخفف بحذف مايفهم .ولكن التقدير الذى
نعيبه هو نظري ماقدمنا لك من األمثلة  :كلامت
تجتلب لتصحح اإلعراب ،ولتكمل نظرية العامل،
ويسمى النحاة هذا النوع من التقدير ،لتقدير
الصناعى ،وهو مايراد به تسوية صناعة اإلعراب.
فالبرصيون يجعلون الرفع للمبتدأ هو اإلبتداء،
هو عامل معنوى .والكوفيون يثبتون عامال معنويا
آخر يسمونه الخالف ،يجعلونه عامل النصب ىف
الظرف إذا كان خربا ،نحو زيد عندك ،وىف الفعل
املضارع بعد فاء السببية أو واو املعية ،واألخفش
يعد التبعية عامال معنويا  .أ ّما ىف باب التمييز
فقالوا  :إن اإلسم نصب عن متام الكالم ،ومل
يذكروا عامال لفظ ّيا وال معنويا.
حد العالمة لإلعراب
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وإذا علمنا عالمة اإلعراب الثالثة  :الفتحة،
الكرسة ،والض ّمة أيت إبراهيم مصطفى أن الفتحة
ال تدخل عىل العالمة اإلعراب .إذن إلبراهيم
مصطفى عالمة اإلعراب تنقسم إىل قسمني هو
الضمة والكرسة ،وكالهام ليس بسبب العامل
ولكن من املتكلم وحده .وقال إبراهيم مصطفى
األصل األول أن الضمة علم اإلسناد ،وأن كل مرفوع
فهو مسند إليه متحدث عنه .لذك ف ّرق إبراهيم
مصطفى عىل الباحث ىف املبتدأ ،والفاعل،
ونائب الفاعل ،وإسم كان .وعند إبراهيم مصطفى
كلّها ّ
تدل عىل النوع املسند إليه و ياىت بحركة
الضمة .عىل رغم من أربعة األول يكون ىف النحو
نقدر عىل حركة الكرسة و عىل حركة الفتحة.
وعىل أن العالمة اإلضافة هى الكرسة ،إذن الكرسة
علم اإلضافة .والكرسة كام قدمنا ،سواء كانت
هذه اإلضافة بال أداة ،كمطر السامء ،كمطر من
السامء .وال نجد الكرسة ىف هذا املوضوع إالّ أن
تكون ىف إتباع كالنعت أو ىف املجاورورة ،وهى
نوع من اإلتباع.

الخامتة

تاريخ النحو العرىب قد مر بعدة محاوالت لإلصالح
من منهجه ،بغية تيسريه واستعابه من قبل الناشئة
والدارسني ،وهذه املحاوالت مل تكن قريبة العهد
بنا ،بل منذ أمد بعيد ،وكان أبرز ها وأشهرها قدميا
محاولة ابن مضاء القرطبى األندلويس ىف كتابه
«ال ّرد عىل النحاة» ،وكان ابن مضاء التمثيلية من
عرص التقليدية .وكان إبراهيم مصطفى هو رجل
أى متثييل من عرص الحديث.
وقال ابراهيم مصطفى ”:أن النحو هو قانون تأليف
الكالم ،وبيان لكل مايجب أن تكون عليه الكلمة
ىف الجملة ،والجملة مع الجمل ،حتى تتسق
العبارة وميكن أن تؤدى معناها» ،وهذه التعريف
عىل أنه ينقد ىف تحديد النحو كامرسمه النحاة
عىل أنهم يقولون بأن النحو هو « إنه علم يعرف

به أحوال أواخر الكلم إعربا وبناء  -فيقرصون بحثه
عىل الحرف األخري من الكلمة ،بل عىل خاصة
من خواصه ،وهى اإلعراب والبناء» .ينقد إبراهيم
مصطفى بإنتقاد الجارحى ،نقد ابراهيم مصطفى
هذا التعريف عىل أن النحاة قد ضيقوا ىف بحث
علم النحو .ورغم دعوة ابراهيم مصطفى إلعادة

)1
)2
)3

)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13

النظر ىف درس العربية فإنه انتهى إىل اإلبقاء عىل
الجانب التعليمى وحده ،قال الدكتور طه حسني
ىف تقدميه للكتاب ”:تقرئه فال تجد ىف الكتاب
أنك تنتزع من النحو القديم انتزاعا ،وإمنا تحسن
أنك متعن فيه إمعانا ،وكأنك تقرأ كتب األمئة
املتقدمني من أعالم البرصة والكوفة وبغداد”.

الهوامش

لويس معلوف ،املنجد ىف اللغة واألعالم ص٧٩٦ .
ابن خلدون ،مقدمة ،ج ،٦ .ص  ، 545من الرتجمة
اإلندونيسيا ألحمد طه.
اللحن مبعناه اللغوى هو ترك الصواب ىف القراءة
والنشيد ونحو ذلك .وألحن الرجل ىف كالمه أى
أخطأ ,قال ابن األثري كام اقتبسه ابن منظور :اللحن
هو امليل عن جهة االستقامة ,يقال لحن فالن ىف
كالمه إذ مال عن صحيح املنطق .ابن منظور ,لسان
العرب
محمد الطنطاوى ،نشأة النحو ،ج ١ .ص ٢٧
حمدون أحمد ،النحو والنحاة من أفريقا ص 187
شوقي ضيف املدارس النحوية ج 1ص 46-30
أنيس فريحة ،نظريات ىف اللغة  ،ص ٧٩
نفس املصدر ص 79
نفس املصدر ص 88
ابراهيم مصطفى ،احياء النحو ،مقدمة،
مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغةوالنحو:
مهدي املخزومي ص 72
محمود حسني مدرسة البغدادية ص 63
هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد بن
حريث بن عاصم النب مصاء اللخمى قاىض الجامعة
أبو العباس وأبوحعفر الجياىن القرطبى ,وولد سنة
 ٥١٢ه ,واملتوىف سنة  ٥٩٢ه:ىف نظر ,النحاة ورأى

ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ص 37
 )14هو أبو القاسم عبد الرجمن بن إسحق ,من أهل
الصيمرة ,نشأ بنهاوند جنوىب همذان ,وانتقل
ّ
إىل بغداد يسنهل من حلقاء العلامء ,ولرم الزجاج
البرصى وقرأ عليه النحو ,ومنه لزمه لقبه لزحاجى
شوقى ضيف ,املدارس النحوية ،ص ٢٥٢
)15

)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25

أبو الفتح عثامن بن جنى املوصىل ,كان أبوه موىل
روميا ,ورمبا كان اسمه جنى تعريبا لكلمة اليو بية,
وقد ولد له ابنه عثامن حواىل سنة  ٣٢٠للهجرة..
نفس املصدر ص ٢٦٥
محيدين ،آراء الكدتور شوقى ضيف حول تجديد
النحو ىف كتاب تجديد النحو ،ص ١٧
أحمد بن بلة ،النحو العريب ومحاوالت التيسري ص
18
نفس املصدر
ابن مضاء الرد عىل النحاة تح شوقي ضيف ص 55
ابن مضاء الرد عىل النحاة تح شوقي ضيف ص 72
إحياء النحو إبراهيم مصطفى ص 32
املصدر نفسه
سورة التوبة اآلية 6
سورة اإلرساء اآلية 100
سورة الفصلت اآلية 17
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التجارب ال�شعرية جلماعة �أبولو
رياض أحمد ريايض بن عبد الباري

األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية  ،جامعة لكناؤ ،لكناؤ ،الهند

ملخص البحث

إن أحمد زيك أبا شادي كان رائدا لـ «جامعة أبولو» ،وهو الذي أنشأها وشكلها من الشعراء واألدباء
هادفا إىل السمو بالشعر العريب ،والعناية بالشعراء والرتقية ملستواهم أدبيا واجتامعيا وماديا ،وقد
أدت عوامل كثرية إىل ظهورها ،كاألخذ بأحسن ما يف مدرستي البارودي والديوان ،والتجنب عن أسوأ
ما فيهام ،والتأثر بأدب املهجر وشعر الرومانتكيني األوربيني والسيام اإلنجليز منهم ،وكانت الظروف
السياسية واالجتامعية القاسية السائدة يف مرص آنذاك أيضا من العوامل لظهورها.

قد ساهم فيها كثري من الشعراء العرب مثل أحمد شوقي وخليل مطران وأحمد محرم وعيل محمود طه
وإبراهيم ناجي والصرييف والسحريت والهمرشي وصالح جودت وغريهم.

وحيث أن هذه الجامعة كانت وليدة الظروف القاسية فكانت تصورها يف أشعارها وقصائدها
إال أنها مل تقترص عىل الظروف فقط بل أخذت موضوعات شتى غريها ،فنجد عندها التنوع يف
املوضوعات ،فقد نظمت يف النزعة العاطفية والنزعة التأملية والنزعة الوصفية والنزعة اإلنسانية
وغريها من النزعات ،إال أن النزعة الرومانسية كانت غالبة عىل معظم القصائد واألشعار لهذه الجامعة
حيث أنها كانت رومانسية بكل معنى الكلمة.
الكلامت املفتاحية :االتجاهات ،األهداف ،جامعة أبولو ،العوامل ،النزعات

«الجامعة» :كلمة تعني العدد الكثري من الناس
والشجر والنبات ،والجامعة :طائفة من الناس
يجمعها غرض واحد.1
“أبولو” :كلمة أجنبية معربة من “،”Apollo
ومعناها :إله الشعر واملوسيقى والجامل الرجويل
عند اإلغريق.2
“جامعة أبولو” :تتابعت حركة التطور يف الشعر
العريب من بعد الحركات التي قادها مدرسة
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الديوان 3وأدب املهجر ،4وظهر تيار جديد يعزف
ألحانا جديدة واتخذت مدرسته الفنون عند
اليونان شعارا لها ورمزا ،وتعرف هذه الحركة بـ
“جامعة أبولو” ،وأحمد زيك أبو شادي يعترب رائد
هذه الجامعة وقائدها ،وهو الذي شكل هذه
الجامعة من الشعراء واألدباء ،وأصدر سنة 1932م
مجلة سامها “أبولو” ،ومل تحظ هذه املجلة
بالحياة إال قليال ،فاستمرت عامني فحسب ،ثم
جملة كرياال

يوليو 2022

66

توقفت وصدر منها خمسة وعرشون عددا.5

يقول الدكتور شوقي ضيف“ :والنكاد منيض يف
العقد الرابع من القرن العرشين حتى تتألف من
الشعراء “جامعة أبولو” ،وكان رائدها وقائدها
وصاحب فكرتها والداعي لها أحمد زيك أبو
شادي ،فألفها يف سبتمرب سنة 1932م وأصدر
مجلة باسمها ،وأوضح يف العدد األول من
أعدادها فكرة الجمعية وغايتها ،وملاذا اختري
لها هذا االسم ،أما فكرتها فالسمو بالشعر ،وأما
غايتها فالعناية بالشعراء وحياتهم املادية ،وأما
اسمها فقد استعاروه من امليثولوجيا اإلغريقية
التي تزعم أن “أبولو” رب الشعر واملوسيقى،
وكأن هؤالء الشعراء أرادوا أن يسموا أنفسهم باسم
عاملي يشري إىل فنهم”.6

أهداف هذه الجامعة:

“األهداف” :جمع هدف ،ومعناها :قال ابن
فارس“ :الهاء والدال والفاء :أصل يدل عىل
انتصاب وارتفاع ،والهدف :كل يشء عظيم مرتفع،
ولذلك سمي الرجل الشخيص الجايف هدفا،
والهدف :الغرض”.7
األهداف من تأسيس هذه الجمعية هي كالتايل:

أ – السمو بالشعر العريب وتوجيه جهود الشعراء
توجيها رشيفا.
ب – ترقية مستوى الشعراء أدبيا واجتامعيا
والدفاع عن صوالحهم وكرامتهم.
ج – منارصة النهضات الفنية يف عامل الشعر.8
د – العناية بالشعراء وحياتهم املادية.9

هـ – تحارب التمذهب والخضوع للنظريات
األدبية والفكرية.
و – الشاعر يجب أن يكون حرا طليقا كالعصفور.

ز – أن يصدر الشعر عن وجدان الشاعر يف حرية
وإخالص.
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ح – الوضوح يف الفكر وقرب املأخذ.10

وقد حدد أبو شادي الخطوط الرئيسية لهذه
الجميعة قائال“ :إن أعظم أثرا أحدثته مدرسة أبولو
الشعرية التي عملنا عىل تكوينها إمنا جاء عن طريق
التحرر الفني والطالقة البيانية واالعتزاز بالشخصية
األدبية املستقلة والجرأة عىل االبتداع مع التمكن
من وسائله ال عن طريق املجاراة للقديم املطروق
والتقديس للتقاليد املأثورة”.11

األسباب والعوامل لظهور هذه الجامعة:

من أهم األسباب والعوامل التي أدت إىل ظهور
هذه الجامعة هي كالتايل:

 – 1إن من أهم العوامل لظهور هذه الجامعة
التي سامها أحمد هيكل بـ “االتجاه االبتداعي
العاطفي” 12هو الرصاع بني مدرسة البارودي التي
تعرف بـ “املدرسة الكالسيكية الحديثة أو مدرسة
املحافظني أو االتجاه املحافظ البياين” 13ومدرسة
الديوان والتي سامها أحمد هيكل بـ “االتجاه
التجديدي” أو “االتجاه التجديدي الذهني”،14
فأخذت هذه الجامعة أحسن ما يف املدرستني،
وتجنبت أسوأ ما فيهام ،والشك أن جهود مدرسة
“الديوان” قد كانت من أهم ما أفادت منها هذه
الجامعة.15

 – 2ومن األسباب لظهور هذه الجامعة هو التأثر
بشعر الرومانتكيني األوربيني وباإلنجليز منهم بصفة
خاصة ،ألن أصحاب هذه الجامعة وشعرائها كانوا
ممن تثقفوا بثقافة أوربية وأجادوا فيها والسيام
يف اللغة اإلنجليزية ،وكانوا متعلقني بصفة أخص
بشعر الرومانتكيني اإلنجليز.16
 – 3ومن العوامل لظهور هذه املدرسة هو التأثر
بأدب املهجر.17
 – 4عامل اجتامعي :قد سيطر يف الفرتة التي
ظهرت فيها هذه الجامعة شعور جارف باستقالل
الشخصية املرصية ،وإحساس عامر بالحرية

الفردية وتشبع مستغرق بروح الثورة كان يف
مقدمتها ثورة 1919م ،18وما كان يف هذه الفرتة
من ظالم الحياة االجتامعية يف مرص بسبب فساد
السياسة وتأزم االقتصاد واضطهاد الحرية ،وهذه
الظروف مام تسببت لضيق طائفة من الشباب
والشاعر الحساس بالحياة وتربمه بالعيش وشعوره
بخيبة األمل ،فقد دفعته تلك الظروف إىل أن
ينطوي ويهرب ويبحث عن العزاء يف الحب حينا
ويف رحاب الطبيعة حينا آخر كام أغرته بأن يتشبب
باألحالم ويتعلق بالخياالت ،ويهيم بالرؤى ليلوذ
بعامل أكرث شفافية وأعظم رحابة وأفسح صدرا،
وهكذا هيأت ظروف الحياة االجتامعية يف مرص
لظهور هذه الجامعة.19

التجارب الشعرية لـهذه الجامعة:

املقصود بالتجارب الشعرية هي الحالة التي تتشبع
فيها نفس الشاعر مبوضوع من املوضوعات ،أو
مشاهدة من املشاهدات ،أو فكرة من الفكرات،
أو مرأى من املرايئ ميتلئ بها وجدانه متحفزة إىل
التأمل والتفكري واالستغراق ،بل االندماج فيها ،ثم
يتهيأ بقدرها لإلعراب عن مشاهدته أو رؤيته ،وهنا
يأيت دور الصياغة ،فإذا كانت الصياغة صادقة
موفقة مؤتلفة مع التجربة فقد بلغ الشاعر غايته
وأبدع القصيد الفني.20
لقد كانت الظروف السياسية واالجتامعية التي
رانت عىل مرص ما بني سنة 1939 – 1925م
من طغيان القرص وتسلط الحكام ،ومن تعطيل
للدرستور ،وما كان من عهود قامتة ومن حكام
حكموا مرص بيد من حديد قد أرهقت الشعور
ومألت النفوس بالخيبة واليأس ،والشعراء أشد
إحساسا بالتمزق النفيس والضياع الذايت ،فكان
أدب هذه الجامعة ميثل يف كثري من نواحيه هروبا
نفسيا وبكاء ضارعا إىل أمل اليلوح ،ومن قراءة
عناوين بعض دواوين أصحاب هذا التيار نجد مثل
هذا الهروب الوهمي.

JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

إن هذه الجامعة كانت رومانسية بكل معنى
الكلمة ونظمت يف النزعة العاطفية والنزعة
التأملية والنزعة الوصفية والنزعة االجتامعية
والنزعات اإلنسانية ،إال أن النزعة الرومانسية
كانت غالبة عىل معظم القصائد لهذه الجامعة،
وإن أحمد زيك أباشادي الذي هو مؤسس هذه
الجامعة ورائدها وكان متعدد املواهب ،كان
يدعو مجلة “أبولو” إىل التعاون بني الشعراء وإىل
التوفيق بني املذاهب األدبية املختلفة ،يقول
أبوشادي...“ :ولكننا نأىب أن تقرص املجلة عىل
لون واحد من األدب الشعري ،خصوصا يف دور
االنتقال الحايل من النزعة الكالسكية إىل النزعة
الرومنطقية ،إذ يساعد نرش النامذج املختلفة
عىل املقارنة املفيدة وعىل التعرف إىل املدارس
الشعرية املتنوعة القائم يف العامل العريب ،وهو
متهيد البد منه ،وعىل األخص يف العام األول من
حياة هذه املجلة قبل أن يجتذب املجددون من
أنصارها أعيان الشعر إىل الوجهة الخاصة التي
تنطق بها مبادئها وروحها الفنية”.21
وميكن أن تتلخص التجارب الشعرية لهذه الجامعة
ونزعاتها واتجاهاتها يف النقاط التالية:

 – 1العاطفة الرومانسية :يتجىل عند شعراء هذه
الجامعة تدفق العاطفة الجياشة والخيال املجنح،
إذ تأثروا أكرب األثر باملدرسة الرومانسية الغربية يف
الشعر ،وقد احتلت فيه املرأة مكانة مقدسة،
فأصبحت محور حياة الشعراء ،ومن ثم كانوا
يهتمون مبوضوع الحب واملرأة ،وقد كان شعراء
هذه الجامعة يتخذون من الحب مالذا يفرون إليه
من عذاب الحياة وعزاء يعوضون به ظلم الدهر،
ومرقى يسمون عليه فوق العامل األريض ،ومن
ذلك قول ناجي:
هوى كالبحر صريين

		
و طهرين و برصين

أرى بقريحة الشهب

و مزق مغلق الحجب
جملة كرياال
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إىل رب ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديني
و ال جسدي من الطني
و جزت عوامل البرش
22
غفرت إساءة القدر

و سموت كأين أميض
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال قلبي من األرض
سموت و دق إحسايس
نسيت ضغائن الناس

ومن ذلك أيضا قول أيب شادي:

سالما أيـ ـ ـ ـ ـ ــها اآليس
فرارا من أذى الناس
فأنت مليك أنفايس
23
تحارب كل إحسايس

أمانا أيها ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب
أتيت إليك مشتفيا
حنانك أيها الداعي
فررت و حويل الدنيا

 – 2الحب والكلف باملرأة :كان بعض الشعراء
يكلف باملرأة روحا ووجدانا وعذابا ،وبعضهم يهيم
بها جسدا ومتعة ونعيام ،فمن النوع األول إبراهيم
ناجي والهمرشي ومن النوع الثاين عيل محمود طه
وصالح جودت ،يقول ناجي واصفا لصاحبته بعض
ما يعاين من وحدة وجوى وخداع وهم وخيبة أمل:
كم مرة يا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيبي و الليل يغىش الربايا
أهيم وحدي و ما يف الظـ ـ ــالم شاك سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوايا

أصري الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمع لحنا
يشدو و يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو حزينا

و أجعل الشعر سوايا
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرددا شكوايا

24

ويقول صالح جودت معربا لصاحبته عن الظأم
الذي يعانيه واللهفة إىل الري الذي يطمع فيه:
أجل ظآمن يا لـ ـ ـ ـ ــييل
خذيني من ذراعيك

و ماء الح ـ ـ ـ ــب يف نهرك
و ض ـ ــمني إىل صدرك

دعيني أرشب النور الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ينساب يف شعرك

و روي لهفة الظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآم
هبيني ليلة أمث ـ ـ ـ ـ

ن بالقبلة م ـ ـ ــن ثغرك

ـ ـ ــل يا ليالي من خمرك

25

 – 3العناية باملعاين واألفكار الفلسفية والنزعة
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اإلنسانية :شعراء هذه الجامعة كانوا يعتنون
باملعاين والتأمل وإدخال األفكار الفلسفية
والنزعة اإلنسانية يف شعرهم ،يقول أبو شادي يف
قصيدة عنوانها «الشاعر اإلنساين»:

ال أرى غريه قمينا بعرش
لنظيم يعيش يف األجيال
هو يبني مع الطبيعة ملكا
		
لحياة غنية األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيال
		
ليس يكفي للشعر فنأماله
فهو روح النـ ـ ـ ـ ــبوة املتعال

26

 – 4شيوع الشجى والحزن واألىس :يتميز شعر
شعراء مدرسة «أبولو» بالوشاح القاتم الحزين
الذي يلون وجدانهم وينعكس يف شعرهم نتيجة
منو الشعور بالذات واصطدامه مع املجتمع
مع رهافة يف الحس ورقة يف املشاعر ،يعرب
أبو القاسم الشايب عن مفهوم للشعر والتصاقه
بالذات ،فيقول:

ال أنظم الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر أرجو
به رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األمري
مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدحه أو رثاء
		
ته ـ ـ ـ ـ ــدي لرب الس ـ ـ ـ ــرير
		
حسبي إذا قلت شعرا
		
أن يرتضيه ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمريي
27

 – 5االلتحام باملجتمع وقضاياه :إىل جانب
بروز اإلحساس بالذات وبث أحزانها وآالمها لدى
شعراء جامعة أبولو يأيت شعرهم بالحياة املضطربة
يف املجتمع ،ومعه الشعور ضد الظلم والبغي
والهوان ،وتكاد متتزج ذواتهم بذوات اآلخرين ،وقد
تزعم محمود حسن إسامعيل هذا االتجاه ،يقول
يف قصيدة «الالجئون»:

كانوا بأوطانهم كالناس وانتـ ـ ــهبوا
فام هم من وجود الناس أن ذكروا

يلقى الرشيد فجاج األرض واسعة
لكنهم مبدى أنفاسهم حش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا

يف خيمة من نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيج الوهم لفقها
ضمري باغ مبجد الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب يأمتر

أوهى و أوهن حبال من سياسته لو
28
مسها الضوء التق ـ ــدت بها السرت

 – 6إدخال القصائد الدراماتيكية والقصصية
يف الشعر :يعتني شعراء هذه الجامعة بإدخال
القصائد الدراماتيكية والقصصية يف الشعر،
والتي مل يكن بها عهد يف الشعر العريب القديم،
مثال قصة «نابليون من جنوده» ،وقصة «مقتل
بزرجمهر» لخليل مطران ،وقصة «عبده بك» و
«مرسحيات إحسان» و «اآللهة» و «أردشري» و
«أخناتون» وغريها أليب شادي.29
 – 7الطبيعة واالهتامم بوصفها :كانت الطبيعة
واالهتامم بوصفها من أهم املوضوعات التي عني
بها شعراء جامعة أبولو ،فكلهم قد أحب الطبيعة
وعشقها ،بل منهم من حاول أن ميتزج بها ويذوب
فيها ،وقد كانت الطبيعة عندهم كذلك مهربا
يلوذون بصفائه من كدر الحياة ويغسلون يف طهره
ما يصيبهم من رجس العيش ،يقول أبو شادي عن
الطبيعة:
يا طريق الحزين عرج عىل الغر
س ورس بينه بروحي وح ـ ـ ـ ـ ــيس
يا صميم الحقول رس يب و خذين
من وجود وهبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه كل يأس
يف جوار املياه تج ـ ـ ـ ـ ـ ــري فرتوي
قبل ري الغراس قلبي و نفيس
يف جوار النبات يخفق من خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ
ــقي ،و مييض بهمسه مثل هميس
يا طريق الحزين ما ع ـ ـ ـ ـ ـ ــامل النا
س ملثيل فليس مثيل بأنيس
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أنا بعض من الوجود الذي يأ
ىب وجودا عىل فساد و رجس

30

إن شعراء هذه الجامعة يكرثون من استعامل
األلفاظ املرتبطة بالطبيعة واأللفاظ املتصلة بالجو
الروحي ،ويكرثون من استعامل أسامء املظاهر
واملشاهد الطبيعية ،فهم يكرثون من ذكر الطبيعة
كالشفق واألفق والفجر والصباح والليل والنهار
والبحر والعباب وغريها مام يتصل بعامل الطبيعة.
يقول عيل محمود طه يف أغنية غزلية:

دنا الليل فهيا يا رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أحالمي
دعانا ملك الحب إىل محرابه السامي
تعايل فالدجى وحي أناش ـ ــيد و أنغام

رست فرحته يف املاء واألشجار والسحب
تعايل نحلم اآلن فهذي ليلة الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

31

 – 8الطالقة البيانية والحرية التعبريية :من ميزات
هذه الجامعة وخصائصها الطالقة البيانية والحرية
التعبريية بحيث تستعمل اللغة استعامال جديدا
أو شبه جديد يف استخدام األلفاظ وداللتها،
ووضع الصفات من موصوفاتها ،ثم التوسع يف
املجازات واالبتكار املبدع يف الصور ،وذلك
لتأثر هذه الجامعة بالشعراء الرمزيني الذين كانت
هذه الخاصة من أبرز السامت يف أسلوبهم ،وأكرث
شعراء هذه الجامعة تأثرا بهم الهمرشي ،وهو
يقول مخاطبا «النارنجة الذابلة»:
خنقت جفوين ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريات حلوة
من عطرك القمري و النغم الوىض
فانساب منك عىل كليل مشاعري
ينبوع لحن يف الخيال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفضض

وهفت عليك الروح من وادي األىس
لتعب من خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر األريج األبيض

فالشاعر يف البيت األول يستعمل للعطر – وهو
مشموم – صفة القمرية املفيدة لإلرشاق وشأنها
أن تستعمل للمنظور ،كام يستعمل للنغم – وهو
جملة كرياال
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مسموع – صفة الوضاء ،وشأنها أن تستعمل
كذلك للمنظور ،ويف البيت الثاين يستعمل
كلمة ينبوع مع اللحن وشأنها أن تستعمل مع
املاء ونحوه ،ثم يجعل هذا اللحن مفضضا ،كام
تجعل األشياء التي تدرك بالعني ال باألذن ،ثم
هو يف البيت الثالث يعطي األريج – وهو من
املشمومات – صفة البياض التي من شأنها أن
تكون للمرئيات.32

 – 9التجسيم والتجسيد :من ميزات هذه الجامعة
التجسيم والتجسيد أي تحويل املعنويات من
مجالها التجريدي إىل مجال آخر حيس ،ثم بث
الحياة فيها أحيانا وجعلها كائنات حية تنبض
وتتحرك ،يقول ناجي يف معاودات ذكريات حب
قديم:
ذوت الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبابة و انطوت
و فرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت من آالمها

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت إيل الذكريات
يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشدها و زحامها

33

فالصبابة – وهي تجريد – يجعلها الشاعر تذوي
كالنبات وتنطوي كالبساط ،والذكريات – وهي
من املجردات – تعود بتجسم الشاعر يف احتشام
وازدحام كأنها أشياء مجسمة أو كائنات حية
وليست معاين مجردة.

 – 10الشكوى :قد اهتم شعراء هذه الجامعة
مبوضوع الشكوى ،فهم كثريا ما يفضون بأحزانهم
ويصورون آالمهم التي تكون أحيانا واضحة األسباب
مربرة ،وأحيانا أخرى غامضة ،يقول عيل محمود
طه متحدثا عن شقائه وأرقه وفزعه وحريته ،ومرجعا
كل مآسيه إىل أن األرض مهد الرش منذ األزل:
شقي أجنته الدياجي السوادف
سليب رقاد أرقته املخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوف

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرامي به ليل كأن سواده
به األرض غرقى و النجوم كواسف
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هي األرض مهد الرش من قبل خلقنا
ومن قبل أن دبت عل ـ ـ ـ ـ ـ ــيها الزواحف

غذتها الضحايا بالجسوم فأخصبت
وأترعها سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل من الدم جارف

 – 11التشاؤم والقنوط من الحياة :يوجد يف
شعراء هذه الجامعة التشاؤم والقنوط من الحياة
والتربم بها وذلك لألحوال السياسية واالقتصادية
واالجتامعية السائدة املريرة الشديدة السيئة
وتقلباتها يف عرصهم ،واالضطهادات التي كانوا
يعانون منها قد تركت أثرا سيئا يف نفوسهم فأخذ
منهم اليأس والتربم بالحياة والسخط عليها كل
مأخذ فغلب القنوط والتشاؤم عىل أفكارهم ،فهم
ينظرون إىل الدنيا مبنظار أسود يهربون من مواجهة
الحياة ويلجأون إىل ملجأ صنع من خياالتهم
وأفكارهم ،ويتفجر شعرهم بشكوى الحياة والزمان،
يقول أبو شادي:

عالم الرسور وفيم النشيد
وملء الحياة مبرص الضجر

		
		

حياة تغلغل فيها اله ـ ــوان
فام المرئ من أذاها مـ ــفر

وشعب يذلل دون السوائـ ـ
ـ ـ ــم حتى جهلناه بني البرش

حليف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتاب ولكنه
		
35
يرى حظه يف الرتاب اندثر
		
 – 12حب املوت والرتحيب به :إمنا هذا
التشاؤم والقنوط من الحياة جعالهم يحبون
املوت ويرحبون به ،وكيف ال يكون املوت أحىل
وأشهى يف عيونهم من هذه الحياة التي العزة
فيها والكرامة ،واألمل مثل املوت لذيذ عندهم
ميجدونه ويستلذونه ،يقول أبو شادي:
نشأت عىل اآلالم حتى أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفتها
وأسقيت من مر الحياة مدى عمري

فصارت كخل الغنى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لقاءه
أشاطرها ربحي وترتك يل خرسي

36

وأحيانا يجد الشاعر يف األمل صديقا أليفا فيشكره
عىل ألفته عند ما يشعر بالوحدة فيسكنه األمل
ويهدئ روعه ،ويف ذلك يقول أبو شادي:

كم سئمت يف األمل العيص صديقا
وشكرته بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الفراق رفيقا

		
		

وعرفت منه حقائقا أغـ ـ ـ ــفلتها
فغدا بتقديري الجميل خليقا

يف الرض يعرفني وكنت إخاله
يجني عيل فهل أكون م ـ ــطيقا

حتى اكتسبت من الس ـ ـ ـ ــقام رجاحتي
فرأيته يضم الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناء حقيقا

37

وبسبب هذا الولع باألمل توجد يف دواوينهم
قصائد ومقطوعات تدل عىل أمل وحرسة مثل
مناظر غروب الشمس واملساء والوردة الذابلة
والليايل والرساب والبحر والظالم إىل غري ذلك،
فهذه املناظر كلها أقرب إىل الحزن تثري الشجن
واألمل ،ويدل غروب الشمس عىل نهاية حياتها
بعد طول صحبتها مع الورى ،وكذلك الوردة التي
ذبلت بعد أن كانت تنفح عطرا ومسكا.38
 – 13الحنني إىل الوطن واللجوء إىل مواطن
الذكريات ومراتع الصبا :يوجد يف أشعار هؤالء
الحنني إىل الوطن ومواطن الذكريات ومراتع
الصبا إثر هذا األمل والحزن واليأس والقنوط التي
أحاطتهم من كل جانب.39

 – 14االلتفات إىل املوضوعات اليومية :التفت
بعض شعراء هذه الجامعة إىل املوضوعات
اليومية ،فتناول أبو شادي يف دواوينه املختلفة
كثريا من املوضوعات اليومية مثل قطتي
اليتيمة ،وراكبة الدراجة ،وقسوة رمضان ،واملرأة،
واملنديل ،وقطتي املتصوفة ،وسوق البلد وغريها
من املوضوعات العامة اليومية العادية ،فمثال
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يرى أبو شادي قطته اليتيمة فيتأمل لها ويسليها
بحالته يف العزلة التي تشبه حالتها ،فيقول:

جلسـ ـ ـ ـ ـ ــت قريب كأن قريب
عزاء إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــساسك اليتيم
وكم تأمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت يف حنوي
		
عليك يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمتك األليم
		
فقدت أما وما ف ـ ـ ـ ـ ـ ــقدنا
لكن يف عزلتي افت ـ ـ ـ ــقاد

		
		
		

كأنني ثاكل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبايب
وسائد الصمت من حداد

40

 – 15استخدام التعابري الرامزة :من ميزات هذه
الجامعة امليل إىل استخدام التعابري الرامزة التي
يغلفها سرت من الضباب الخفيف أو يغشاها جو
من اإلبهام اللطيف ،فيحول بينها وبني الداللة
املحددة املبارشة ،فهي التعطي مدلوال وضعيا
أو مجازيا دقيقا وإمنا تثري يف النفس أحالما ورؤى
وأحاسيس مبهمة تنتقل بها إىل أودية خيالية
بعيدة تبعث بها ذكريات قدمية أو تخلق فيها
عالقات بني أشياء تبدو غريبة ،ومن تلكم التعابري
«اللهب املقدس» و «الشاطئ املجهول» و
«وادي الجن» وغريها.41
قصارى القول:

قد تبني مام تقدم أن جامعة أبولو قد رأت نور
الوجود عىل يد أحمد زيك أيب شادي ،وعملت
ألهداف سامية من السمو بالشعر العريب
والدفاع عن مصالح الشعراء وكرامتهم والعناية
بهم أدبيا واجتامعيا وماديا ،ولوجودها يف حيز
النور أسباب وعوامل أدبية وسياسية واجتامعية،
وقد ساهم فيها عدد كبري من الشعراء العرب
الكبار ،وهذه الحركة قامت بالتجديد يف الشعر
العريب ،وحيث أنها كانت وليدة الظروف القاسية
املريرة فهي تصورها يف أشعارها وقصائدها ،إال
جملة كرياال
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أنها مل تقترص عىل تصوير الظروف القاسية فقط
بل أخذت موضوعات شتى غريها ،فقد قرض
أصحابها األشعار والقصائد يف نزعات مختلفة
مثل الرومانسية والفلسفية واإلنسانية وغريها
من النزعات ،ونجد عندهم االلتفات إىل الحب
والطبيعة والتجسيم واملوضوعات اليومية العادية

)1
)2
)3

)4
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التي كثريا ما أغفلها اآلخرون ،وقد تأثرت هذه
الجامعة بأدب املهجر ،وحيث أنها كانت وثيقة
الصلة باآلداب الغربية فنجد عندها التأثر باألدباء
األوربيني وأدبهم وباألخص الرومانتكيني منهم
واإلنجليز.

الهوامش

الزيات ،أحمد حسن وآخرون ،املعجم الوسيط،
تركية ،دار الدعوة ،مادة :ج م ع ،ص 135
البعلبيك ،منري ،املورد ،إنجليزي – عريب ،بريوت،
دار العلم للمالئني2006 ،م ،ص 55
يطلق اسم “جامعة أو مدرسة الديوان” عىل الحركة
النقدية والشعرية التي أسهم فيها عباس محمود
العقاد وعبد الرحمن شكري وإبراهيم عبد القادر
املازين ،وإن كان هذا املصطلح نسبة إىل كتاب
“الديوان” الذي اشرتك فيه العقاد واملازين يف
تأليفه.
ينظر :د .محمود شوكت ود .رجاء عيد ،مقومات
الشعر العريب الحديث واملعارص ،مرص ،دار الفكر
العريب ،ص 148
يطلق “أدب املهجر” عىل كالم أولئك الشعراء
واألدباء الذين هاجروا إىل أمريكا الشاملية والجنوبية،
وقد بدأت هجرة هؤالء إىل أمريكا نحو منتصف
القرن التاسع عرش ونشطت بعد سنة 1860م،
وبخاصة بعد ما يسمى مبذبحة الستني التي
كانت فتنة طائفية بني املسلمني واملسيحيني
يف لبنان ،ووصلت الهجرة إىل مداها يف أواخر
القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،وكانت
أهم أسباب الهجرة :االضطرابات واملعارك الدامية
بني املسلمني واملسيحيني ،ثم سوء معاملة
بعض الحكام األتراك ألبناء الشام ،ثم الفقر والقهر
والتطلع إىل الحرية والكسب ،واألدب املهجري مل
يظهر إال يف أوائل القرن العرشين ،وقد كانت ريادة
أدباء املهجر ألمني الريحاين وجربان خليل جربان،
ثم تبعهام نسيب عريضه وعبد املسيح حداد ،ثم
ميخائيل نعيمه وإيلياء أبو مايض ،وقد التقى الجميع
أخريا يف “الرابطة القلمية” التي أنشئت يف نيويورك
سنة 1920م ،وكانت مجلة “السائح” لسان حال
التجارب الشعرية لجامعة أبولو

هذه الرابطة واملنرب الذي يذيع أصوات أعضائها من
أدباء املهجر الشاميل ،أما يف املهجر الجنويب فقد
تأخر النتاج والنشاط األديب قليال ،فتكونت أوال يف
سان باولو جمعية قبل الحرب العاملية األوىل ،ثم
تشكلت جمعية ثانية سنة 1922م ،وأخريا تكونت
“العصبة األندلسية” سنة 1933م بالربازيل ،وكانت
صحيفتها التي تحمل هذا االسم أهم منابر املهجر
الجنويب ،وكان من أهم صحف املهجر الجنويب
العربية “الرشق” ملوىس كريم ،ومعظم أدب املهجر
يتسم بالرومانسية ،ويتجه إىل العاطفية واالبتداع،
ومييل إىل الحنني والتأمل والحرية ومتجيد األرض،
وإن كان أدب الشامل يغايل يف تجديده حتى ليبعد
أحيانا عن أوضاع العربية.
ينظر :د .أحمد هيكل ،تطور األدب الحديث يف مرص
من أوائل القرن التاسع عرش إىل قيام الحرب العاملية
الكربى الثانية ،مرص ،دار املعارف ،ط ،4 :ص 304
 )5ينظر :الدسوقي ،عبد العزيز ،جامعة أبولو وأثرها يف
الشعر الحديث ،القاهرة ،معهد الدراسات العربية،
1960م ،ص 358
 )6د .شوقي ضيف ،األدب العريب املعارص ،مرص ،دار
املعارف ،ط ،3 :ص 70
 )7ابن فارس ،أبو الحسن أحمد ،معجم مقاييس اللغة،
بريوت ،لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب ،باب الهاء
والدال وما يثلثهام
 )8ينظر :الدسوقي ،عبد العزيز ،جامعة أبولو وأثرها يف
الشعر الحديث ،ص  ،306وميك ،د .طاهر أحمد،
الشعر العريب املعارص :روائعه ومدخل قراءته ،ص
139
 )9ينظر :د .شوقي ضيف ،األدب العريب املعارص ،ص
70
 )10ينظر :العطوي ،أ .د .مسعد بن عيد ،األدب العريب

)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18

)19
)20

الحديث ،ص 92
الدسوقي ،جامعة أبولو وأثرها يف الشعر الحديث،
ص 314
د .أحمد هيكل ،تطور األدب الحديث يف مرص ،ص
297
ينظر :نفس املصدر ،ص  ،66 – 58و 148 – 108
ينظر :نفس املصدر ،ص 299
ينظر :الدسوقي ،جامعة أبولو وأثرها يف الشعر
الحديث ،ص  27و 156وما بعدها
ينظر :خفاجي ،محمد عبد املنعم ،رائد الشعر
الحديث ،القاهرة1956 – 1955 ،م ،ج  ،2ص 281
ينظر :د .أحمد هيكل ،تطور األدب الحديث يف
مرص ،ص 304
ثورة  1919م كانت سلسلة من االحتجاجات
الشعبية عىل السياسة الربيطانية يف مرص عقب
الحرب العاملية األوىل ،بقيادة الوفد املرصي
الذي كان يرأسه سعد زغلول ومجموعة كبرية
من السياسني املرصيني كنتيجة لتذ ّمر الشعب
املرصي من االحتالل اإلنجليزي وتغلغله يف شؤون
الدولة باإلضافة إىل إلغاء الدستور وفرض الحامية
وإعالن األحكام العرفية وطغيان املصالح األجنبية
عىل االقتصاد .بدأت أحداث الثورة يف صباح يوم
األحد  9مارس 1919م ،بقيام الطلبة مبظاهرات
واحتجاجات يف أرجاء القاهرة واإلسكندرية واملدن
اإلقليمية .تصدت القوات الربيطانية للمتظاهرين
بإطالق الرصاص عليهم ،مام أدى إىل سقوط قتىل
وجرحى .استمرت أحداث الثورة إىل شهر أغسطس
وتجددت يف أكتوبر ونوفمرب ،واستمرت إىل عام
 ،1922وبدأت نتائجها الحقيقية تتبلور عام 1923
بإعالن الدستور والربملان.
ينظر :الرافعي ،عبد الرحمن ،ثورة سنة  ،1919ج ،1
ص  ،88 – 5و يف أعقاب الثورة املرصية ،ج ،1ص
 ،75 – 15وويكيبيديا
ينظر :الدسوقي ،جامعة أبولو وأثرها يف الشعر
الحديث ،ص ،280 – 271ود .شوقي ضيف،
األدب العريب املعارص يف مرص ،ص73
ينظر :السحريت ،مصطفى عبد اللطيف ،الشعر
املعارص عىل ضوء النقد الحديث ،تهامة للنرش
واملكتبات ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،ط،2 :
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)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31
)32
)33
)34
)35
)36
)37
)38
)39
)40
)41

1404هـ 1984 /م ،ص 13
ينظر :ميك ،الشعر العريب الحديث املعارص :روائعه
ومدخل قراءته ،ص 139
إبراهيم ناجي ،ديوان ،القاهرة ،وزارة الثقافة ،قصيدة
“صالة الخشب” ،ص 263
أبو شادي ،أحمد زيك ،أطياف الربيع ،القاهرة ،مكتبة
التعاون1933 ،م ،قصيدة “الفنان” ،ص 29
إبراهيم ناجي ،ديوان ،قصيدة“ :النايئ املحرتق”،
ص 348
صالح جودت ،ديوان ،القاهرة ،1934 ،ص 80
أبو شادي ،الشفق البايك ،القاهرة ،مرص ،املطبعة
املسلفية1926 ،م ،ص 883
ينظر :د .محمود شوكت ود .رجاء عيد ،مقومات
الشعر العريب الحديث واملعارص ،ص 263 – 262
نفس املصدر ،ص 268 – 267
ينظر :الدسوقي ،جامعة أبولو وأثرها يف الشعر
الحديث ،ص 248 – 247
أبو شادي ،عودة الراعي ،اإلسكندرية،1942 ،
قصيدة“ :يف الطريق الحزين”ص 283
عيل محمود طه ،ليايل املالح التائح ،القاهرة،
1943م ،ص 74
محمد فهمي ،الروائع لشعراء الجيل ،القاهرة،
1945م ،ص 13
إبراهيم ناجي ،ديوان ناجي ،قصيدة “رسالة محرتمة”،
ص 282
عيل محمود طه ،املالح التائه ،القاهرة ،ط،4 :
1942م ،قصيدة “الطريد” ،ص 176
ينظر :أبو شادي ،الينبوع ،القاهرة ،ط :أ ،مكتبة
التعاون1934 ،م ،ص 43
ينظر :أبو شادي ،الشفق البايك ،ص 451
نفس املرجع ،ص 468
ينظر :أرشف ،محمد سليامن ،دراسة مقارنة بني
الشعريب الحديث والشعر اإلنجليزي ،دلهي ،كوخ
العلم2009 ،م ،ص 169 – 168
ينظر :نفس املرجع ،ص 171
ينظر :أبو شادي ،أنداء الفجر ،القاهرة ،مكتبة
التعاون ،ط1934 :م ،ص 71
ينظر :د .أحمد هيكل ،تطور األدب الحديث يف
مرص ،ص 339
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فهرس املصادر واملراجع

•إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،تركية ،دار
الدعوة
•ابن فارس ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا،
لبنان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب
•أبو شادي ،أحمد زيك ،أطياف الربيع ،القاهرة ،مكتبة
التعاون ،ط1933 :م
الشفق البايك ،القاهرة،
• 		،،
مرص ،املطبعة السلفية1926 ،م
الينبوع ،القاهرة ،مكتبة
• 		،،
التعاون ،ط :أ1934 ،م
أنداء الفجر ،القاهرة،
• 		،،
مكتبة التعاون ،ط1934 ،2 :م
الراعي،
عودة
• 		،،
اإلسكندرية1942 ،م
•أحمد هيكل ،تطور األدب الحديث يف مرص من أوائل
القرن التاسع عرش إىل قيام الحرب العاملية الكربى
الثانية ،مرص ،دار املعارف ،ط1983 ،4 :م
•السحريت ،مصطفى عبد اللطيف ،الشعر املعارص
عىل ضوء النقد الحديث ،تهامة للنرش واملكتبات،
جدة ،اململكة العربية السعودية ،ط1404 ،2 :هـ /
1984م
•أرشف ،محمـد سليامن ،دراسة مقارنة بني الشعر
العريب الحديث والشعر اإلنجليزي ،دلهي ،كوخ
العلم – 94 ،شقق شاكسارا ،باشام فيهار ،ط:
2009م
مقال مخطوط
• ،،
•البعلبيك ،منري ،املورد :إنجليزي – عريب ،بريوت،
دار العلم للمالئني2006 ،م
•خفاجي ،محمـد عبد املنعم ،رائد الشعر الحديث،

75

التجارب الشعرية لجامعة أبولو

القاهرة1956 – 1955 ،م
•الدسوقي ،عبد العزيز ،جامعة أبولو وأثرها يف الشعر
الحديث ،القاهرة ،معهد الدراسات العربية1960 ،م
•الرافعي ،عبد الرحمن ،ثورة سنة 1919م ،مرص،
مكتبة النهضة املرصية1946 ،م
يف أعقاب الثورة املرصية ،مرص،
		
• ،،
مكتبة النهضة املرصية1947 ،م
•شوقي ضيف ،األدب العريب املعارص ،مرص ،دار
املعارف ،ط3 :
•صالح جودت ،ديوان ،القاهرة1934 ،م
ناجي :حياته وشعره ،بريوت ،دار
		
• ،،
العودة1977 ،م
•العطوي ،أ .د .مسعد بن عيد ،األدب العريب
الحديث ،ط :أ1430 ،هـ 2009 /م
•عيل محمود طه ،املالح التائه ،القاهرة ،رشكة فن
للطباعة ،ط1942 ،3 :م
ليايل املالح التائه ،القاهرة1943 ،م
		
• ،،
•كوكن ،محمـد يوسف ،أعالم النرث والشعر يف العرص
العريب الحديث ،مدراس ،دار حافظة للطباعة والنرش
•لجنة من أدباء األقطار ،الوصف ،فنون األدب العريب،
الفن الغنايئ ،القاهرة ،دار املعارف ،ط3 :
•محمـد فهمي ،الروائع لشعراء الجيل ،القاهرة1945 ،م
•محمود شوكت ورجاء عيد ،مقومات الشعر العريب
الحديث واملعارص ،مرص ،دار الفكر العريب
•ميك ،طاهر أحمد ،الشعر العريب املعارص :روائعه
ومدخل قراءته ،القاهرة ،دار املعارف ،ط1986 ،3 :م
•ناجي ،ديوان ،القاهرة ،وزارة الثقافة1961 ،م
•ويكيبيديا :املوسوعة الحرة

ق�ضية العدل وامل�ساواة يف روايات عبد احلميد جودة ال�سحار
رواية «عمر بن عبد العزيز» منوذجا
محمد وارث ميان

باحث الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وأدبها ،جامعة عالية ،كولكاتا ،الهند.

ملخص البحث

إن العدل واملساواة صفتان محمودتان عند جميع الناس سواء مسلام كان أو كافرا ،وهاتان القضيتان
تنقصان من خصائص البرش الكرمية عىل مر دورة الزمان وكر عجلة األيام .ويف العرص الراهن يفقد
الناس الخصال الحميدة من بر وإحسان وصداقة وأخوة وصلة األرحام والعالقة مع الجريان وغري ذلك
من السامت القيمة عندما يتقدم الناس إىل تطور العلوم الحديثة وتقدم الفنون العرصية وترقية أدوات
الحروب وإبداع اآلالت التكنولوجية الجديدة .يزداد يف أيامنا هذه التباغض والتحاسد والتدابر والتنازع
يف األرسة واملجتمع واالبتعاد عن إقامة التسوية والعدل يف املعارشة .فالعدل واملساواة يرتبط بعضهام
بعضا يف الطبيعة وأنهام تعتربان حقا معرفيا طبيعيا بني كل الكائنات وخصلتني هامتني يف الدين
الساموي اإلسالمي .كل الناس يستحق للعدل واملساواة يف املجتمع الذي يعيش فيه من دون الفرق
يف الجنس والبرش والدين ،وأن الجميع يستحق التقدير والكرامة واالحرتام بقدر مستوى درجته النفسية،
ما هو يعرف يف الوقت الحايل وما زالت سائدة للمساواة األخالقية وفقا للنواحي العقالنية والعاملية.
ومن املعلوم أن األيام واألزمنة التي ساس فيها الهند الحكام املسلمون من السالطني واملغول ،فإنهم
قد أسسوا بنيانهم السيايس عىل التسوية والعدالة اللتني لعبتا دورا فعاال يف إطالة مدة الحكم ويف
جذب قلوب الهندوس وتأليف نفوس البوذيني واملسيحيني باإلسالم وإقناعهم مبعامل العدالة وشعائر
املساواة حتى دخلوا يف دين الله أفواجا واستظلوا تحت ظالل اإلسالم .وأن هاتني القضيتني من أهم
القضايا املعارصة التي تهفو إليها القلوب ومتيل إليها النفوس وتعشق لها اإلنسانية وتيرس مسرية الحياة
البرشية.

وقد انعكست قضية العدل واملساواة يف كتابات األديب البارع والكاتب الفذ والروايئ البارز عبد
الحميد جودة السحار وأطال يف هذين املوضوعني بحثا عميقا .وهو الذي يهتم مبسألة العدل
واملساواة اهتامما بالغا ويلقي لها ضوءا خاصا يف رواياته إذ هام يعتربان من عنارص الحياة املهمة.
ويعتني األديب بهاتني املسألتني عناية خاصة تؤدي إىل إقامة األمن والسالم والرقى واالزدهار يف البالد
واملجتمع ،وكذلك اقتالعهام من أصلهام ونقص قوامهام يف البالد واملجتمع يؤدي أهلام إىل اإلعوجاج
واإلرهاب والفساد بني املواطنني والنزال بني أهله.
الكلامت االفتتاحية :العدالة ،املساواة ،عمر بن عبد العزيز ،عبد الحميد جودة السحار ،الدين.
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التمهيد

إن قضية العدل واملمساواة من أهم القضايا
التي انطبعت بصورة واضحة يف روايات األديب
املرصي الكبري عبد الحميد جودة السحار .يهتم
الكاتب يف أغلب كتاباته بقضايا ثقافية التي تنحط
من الخصال اإلنسانية يوما بعد يوم .وكان من همه
األكرب أن يوقظ مشاعر الشباب املتعلمني من
القراء العرب خاصة واملسلمني عامة وعالقات
إحساساتهم وانفعاالتهم بالثقافة اإلسالمية حينام
ينحرف الناس عن سواء السبيل وأضلوا طريق
الحق .بناء عىل ذلك ،يختار الكاتب عبقرية من
عباقر التاريخ اإلسالمي ويصطبغهم بصبغة الدين
الحنيف ويعرضهم أمام القراء ممثلني أفكاره وآرائه،
يريد أن ينرش بهم حقائق اإلسالم ومحاسن الدين
اإللهي وأباطل خصومه .ويؤطد يف معظم رواياته
الدفاع عن الدين والدعوة إىل الحق وإىل طريق
مستقيم يف جانب ،ويف جانب آخر ،يرد عىل
العصبية العنرصية والقبائل الجاهلية بعد جاء
للناس النور الساطع والحق املبني .ومن خالل
تأليفاته يحث عىل الخالفة األصيلة ويهجم عىل
الدولة أو اململكة ،ويحطم العوائق والحواجز التي
متنع الرعاة واملحتاجني والضعفاء واملساكني
عن الدخول يف بالط امللوك آمنني .استنادا
عىل تجاربه الضخمة وقرائحه الغزيرة يأخذ من
التاريخ رجاال أكفاء من هدموا الطبقات واملراتب
املصنوعة من قبل الخلفاء املسلمني وحطموا
التميز بني الخلفاء ورعاياهم وساووا من بينهم
وأسسوا بنيان الدرجة واملرتة عىل التقوى وأقاموا
إمارة العدل يف قيادة الحكم وسياسة البالد كام
يتضح نص القرأن يف إثبات العدل واملساواة يف
معظم رواياته من دون متييز بني الغني والفقري
وبني القوي والضعيف أو بني األبيض واألسود
“تلك الدار األخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا
يف األرض وال فسادا ،والعاقبة للمتقني.»1
77

حياة عبد الحميد جودة السحار:

مولده ونشأته :ولد عبد الحميد جودة السحار
عام  1913للميالد يف أرسة فلسطينية األصل،
سافرت إىل مرص يف أواخر القرن التاسع عرش.
هذه األرسة كانت من الطبقة املتوسطة ،يعمل
معظم أفرادها بالتجارة ،محافظة عىل التقاليد
العربية ،متمسكة بتعاليم الدين اإلسالمي الذي
له األثر البالغ يف تكوين شخصيته.2

دراسته وتعليمه :التحق يف طفوليته األوىل
مبدرسة «سليامن شاويس» األولية ،وكذلك تلقى
األديب العلوم االبتدائية من أمه ألنها كانت تنتمي
إىل أرسة مثقفة ،فكل أفراد عائلة األديب من
املثقفني وكل أبناء عمه من املتهذبني ،ثم يلتحق
مبدرسة الجاملية االبتدائية ،ثم درس الثانوية يف
مدرسة “فؤاد األول” يف العباسة وبعده انضم
مبدرسة التجارة العليا حتى أنهى دراسته عام
1937م.3
وظائفه :توىل عبد الحميد جودة السحار العديد
من املناصب ،يبدأ حياته بكونه مرتجام يف
السالح الجوي ،ومديرا إلدارة االسترياد والتصدير،
مستشارا يف وزارة التجارة باململكة العربية
السعودية ،رئيسا يف إدارة رشكة التجارة الداخلية،
ثم توجه إىل عمل مؤسسة البناء والحراريات حتى
يصبح رئيسا لها ،وأخريا اختري رئيسا ملجلس إدارة
املؤسسة املرصية العامة للسينام واملرسح
واملوسيقا.4

مؤلفاته البارزة :تتعدد مؤلفات السحار تبعا لتنوع
ثقافته ،فقد كتب العديد من الروايات باإلضافة
إىل موسوعته الشهرية «محمد رسول الله والذين
ومعه» يف عرشين جزءا ،وعددا من املجموعات
القصصية لألطفال من «السرية النبوية» يف أربع
وعرشين جزءا ،و»قصص األنبياء» يف مثانية عرش
جزءا ،و»قصص الخلفاء الراشدين» يف عرشين
جزءا .وقد سجل سريته الذاتية 5يف عدة مؤلفات
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منها «هذه حيايت» و»القصة من خالل تجاريب
الذاتية» و»صور وذكريات»و «ذكريات سينامئية».
وال ميكننا إحصاء جميع مؤلفاته يف هذا الصدد
لضيق املكان وسنؤجز بذكر أهم رواياته.

رواياته املهمة :أحمس بطل االستقالل ،أمرية
قرطبة ،سعد بن أيب وقاص ،بالل مؤذن الرسول،
أبو ذر الغفاري ،عمر بن عبد العزيز ،يف قافلة
الزمان ،أهل بيت النبي صىل الله عليه وسلم،
الشارع الجديد ،النقاب األزرق وقلعة األبطال
وغريها كثري التي ال يخلوالتاريخ منها وال ينكرها
عامل األدب والثقافة.

آراء النقاد حول األديب :للنقاد آراء ونظرات
مختلفة حول األديب عبد الحميد جودة السحار،
بعضهم يصبغونه بصبغة الدين اإلسالمي يضعونه
يف موضع الكاتب اإلسالمي ،حيث اآلخرين
يعدونه من الكتاب اإلسالميني املحافظني عىل
منوال السابقني .هنا نعرص بعض آراء نقاد األدب
العريب الحديث ليظهر أمامنا مكانته جليا.
يقول محمد عبد الرحمن – عبد الحميد جودة
السحار كاتب وروايئ وقاص ونارش ،له العديد
من األعامل األدبية املميزة ،ارتبط اسمه بالعديد
من الروايات ذات الطابع اإلسالمي ،كام قدم
العديد من األفالم للسينام أشهرها «نور اإلسالم»
و «أملظ وعبده الحمويل».6
ويقول الناقد الكبري الدكتور حسني حمودة ،أستاذ
األدب العريب الحديث بكلية اآلداب بجامعة
القاهرة – “إن عبد الحميد جودة السحار كاتبا
ونارشا مهام ،األعامل التي كتبها مثلت بتجربة
خاصة تتجاوز محاوالت حرصها يف دائرة األدب
اإلسالمي ،صحيح أن يف بعض قصصه يظهر ما
يشبه الدعوة األخالقية ،وأحيانا الوعظ املبارش.7
مفهوم العدل واملساواة :تعترب املساواة حقا
رئيسيا من حقوق البرش األساسية وهي أيضا من
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أهم القيم الدينية التي تدل عىل مظهر اجتامعي
مام يتميز به اإلسالم عن األديان األخرى .وهذا
املوضوع يثري جدال واسعا يف املنتديات الفكرية
والحقوقية ،وأن املساواة هو أساس الحرية
والعدالة يرشعها اإلسالم ويقررها للناس ويوجب
تطبيقها والعمل بها عدال وإنصافا ،ألنها تعد
أساسا لعالقات البرشية فيام بينهم ومظهرا من
مظاهر العدالة االجتامعية وشعرية من شعائر
الدين الحنيف إلقامة العدل يف املجتمع عىل
حد سواء .8ففي ناحية ،أن كل إنسان يولد يف
املجتمع حرا طليقا متساويا يف الحقوق والكرامة
والعزة ما وهب من ضمري أو عقل فعليه أن
يعامل مع اآلخرين بروح الود واإلخاء .ويف ناحية
أخرى ،لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق
من الحريات والعدالة واألمن و السالم من دون
متييز كالتمييز يف العنرص أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أوالرأى السيايس أو األصل الوطني
أواالجتامعي أوالرثوة أو امليالد أو أي وضع آخر،
دون الفرق بينب الرجال والنساء .وهذه هي فكرة
اإلسالم عام يقول الله جل وعال «يأيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا ،إن أكرمكم عند الله أتقاكم ،”9وفيام تؤكد
عليه خطبة الرسول صىل الله عليه وسلم يف حجة
الوداع وهو يخاطب أصحابه “يأيها الناس! إن
ربكم واحد ،وإن أباكم واحد ،أال ال فضل لعريب
عىل عجمي وال لعجمي عىل عريب ،وال ألحمرعىل
أسود ،وال ألسود عىل أحمر إال بالتقوى”.10
وهكذا حطم اإلسالم الطبقات القبائلية واملرتبات
العنرصية يف أول محاولة يف تاريخ البرشية لتوكيد
بني البرش أمام القانون عىل اختالف أجناسهم
وألوانهم وظروفهم االجتامعية .وأرىس اإلسالم
مبدأ املساوة والكرامة واإلنسانية منذ ظهوره
ببضعة عرش قرنا بالقول والفعل ،من أجل استقرار
الحياة اإلنسانية واالجتامعية قبل أن ينادي به دعاة
أوربا وفالسفتها وزعامئها يف العرص الحديث.11
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عىل الرغم من محاوالت األمم املتحدة الجادة يف
وضع القوانني التسوية وتطبيقها يف املجتمع مل
يتمكن حكام العامل من التسوية بني بني البرش،
بل ال تزال املشكلة تحتملها اإلنسانية حتى اليوم
وهي مشكلة التمييز العنرصي .وهذه املشكلة
التي تهدم فكرة املساواة يف األصل أمام القانون
وأن نظرية اإلسالم وتطبيق تجرابته هي خري
وسيلة تساعد اإلنسانية اليوم عىل حل مشكلتها
األساسية.

عىل أن مفهوم املساواة والعدالة عند الغرب
يختلف عن اإلسالم بالوضع ألنهم يؤكدون عىل
التامثل والتعادل يف كل أمر يخالف طبيعة الحياة
وناموسها ألن الحياة تقوم عىل التنوع والتفاوت
والتضاد .وأن املساواة تعرب عن العدالة يف
صورتها األولية ويعد القانون أكرث عدالة بالقدر
الذي الذي يجعل منه للجميع وضعا متساويا.

ومن اإلطالة لو رشحنا هذا املفهوم بدراسة مقارنة
بني مفهوم املساواة اإلسالمي وفكرة الغرب ،لكننا
نختم هنا بذكر أفكار الشيوعية التي هي أكرث أفكار
اإلنسان طموحا وأكرث األنصار عددا نحو العدالة
واملساواة حيث تقول “إن توزيع الطيبات يجب أن
يتم حسب حاجة كل إنسان ،كام أن العمل واإلنتاج
يجب أن يتم حسب كفاءة كل إنسان وطاقته»12
فهذه الفكرة ،إن أخذناها يف االعتبار ،فهي تسليم
بديهي بأن البرش يختلفون يف طاقاتهم وقدراتهم
وإمكانياتهم عىل حسب أعاملهم ونشاطاتهم
ومعارفهم.

العدالة واملساواة يف روايات األديب عبد
الحميد جودة السحار

إن مصطلح العدالة واملساواة يحتل مكانا
مرموقا يف عرصنا الحارض .وقد تناول الكاتب
عبد الحميد جودة السحار هذين املوضوعني
يف رواياته وأطال يف بيانهام وركز اهتاممه عىل
إبراز حقيقتهام يف العديد من رواياته التاريخية
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من أمثال «بالل مؤذن الرسول» و»سعد بن أيب
وقاص» و «أبو ذر الغفاري» وال سيام يف رواية
«عمر بن عبد العزيز» التي سيدور حولها هذا
البحث .يبدأ الكاتب هذه الرواية بذكر استبداد
الخلفاء األمويني واضطهادهم عىل الرعاة ومنع
الناس عن حقوقهم الواجبة إىل أن ملئوا بيوت
الخلفاء وأفقروا خزائن بيت مال املسلمني .ففي
هذا األوان الشديد الضيق ينبغ من صلب هذه
األرسة الحاكمة عىل املسلمني ،شاب عادل عاقل
بصورة بطل من يغري أساليب السياسة وطرائق
الحكم بقطع العوائق بني الخلفاء والرعاة ،وبحطم
السالسل العصبية العمياء حتى أقام خالفته
عىل إمارة العدالة واملساواة ورد الحقوق إىل
أهالها .وساس الرعاة سياسة حسنة ،مل يفضل
أرسة الخليفة عىل غريها من املسلمني ،ومل مييز
الفقري عن الغني يف العدل واإلنصاف ،ومل يفرق
بني الحر والعبد وال بني الحاكم واملحكوم أمام
القانون وال يرجح األثرياء واملرتفني عىل الضعفاء
واملساكني بل ساوى بني أهل البالد وهو ال يخاف
يف الله لومة الئم ،فيام يورد الكاتب يف موازنة بني
حالتني ،قبل أن تويل الخالفة وبعد أن صار خليفة
للمسلني فيقول “راح عمر بن عبد العزيز يفكر فيام
عنده من أموال ،أنه ورث عن أبيه ضياعا وأمواال،
وأنه ليظن أن ما جمعه أبوه وآل بيته مل يكن بالطرق
املرشوعة ،فعزم عىل التخلص مام ورثه ورده عىل
من أخذ منه ،فقال لغالمه:
يا مزاحم ،إن هؤالء القوم أعطونا عطايا والله ما
كان لهم أن يعطونها إياها وما كان لنا أن نقبلها،
وأن ذلك قد صار إيل وليس عيل فيه دون الله
محاسب.
يا أمري املؤمنني هل تدري كم ولدك؟
أكلهم إىل الله.

وأمر مناديه أن ينادي الصالة جامعة .ثم خرج إىل
املسجد والناس مجتمعة وقال لهم ،إن أهله
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قد أقطعوه ما مل يكن له أن يأخذ ومل يكن لهم
أن يعطوه ،وأخربهم أنه قد بدأ بنفسه وأهل بيته،
وضم ما تحت يده إىل بيت مال املسلمني.»13

مل يكتف الكاتب عبد الحميد جودة السحار
بذلك ،بل يستمر بتقديم رسالة العدل واملساواة
التي كانت رائجة يف زمن النبي صىل الله عليه
وسلم وأيب بكر وعمر ريض الله عنهام إىل أن
تتحول الخالفة إىل عثامن بن عفان ريض الله
عنه .وكان عثامن رجال ورعا زاهدا تقيا لكن مل
يكن له حزم عمر .وكان به لني لبني أمية عشريته،
فأعطى ملروان بن الحكم خيرب الذي تركه النبي
صىل الله عليه وسلم فيئا عىل املسلمني تسوية
للجميع وظلت كذلك يف عهد أيب بكر وعمر.
فكانت سياسة عثامن املالية واعتناقه ببني أمية
ومحاباته لهم أهم أسباب غضب الناس عليه.14
فقام أبو ذر الغفاري ،أحد أصحاب النبي صىل
الله عليه وسلم الكرام ،يثور يف وجه معاوية يف
الشام لنقص املساواة بعدم توزيع أموال خيرب
عىل املسلمني كافة .وبدأت الخالفة تنقلب
إىل امللك والدولة بجميع مظاهرها إىل أن توىل
األمر عيل بن أيب طالب ريض الله عنه ،فحاول
يف إعادة عظمة املساواة والعدالة التي أوصلها
الخلفاء السابقون يف أوج مجدها وكاملها حتى
استتب األمر ملعاوية ،ودارت بينهام معركة عنيفة
ما ضعفت بها فكرة التسوية يف اإلسالم وزال
جوهر الدين ورونقه .وظلت األحوال كذلك إىل
أن أخرج الله من أصالبهم مجددا عادال خاشعا لله
وحده من يصلح أعامل أسالفه ويعيد إىل اإلسالم
مجده املفقود برد حقوق املسلمني التي اغتصبها
أسالفه إىل أهلها ،وبإقامة العدالة املساواة التي
كانت سائدة يف أيام الخلفاء الراشدين املهديني
األربعة كام يتضح يف نص الكتاب «وخرج عمر
عام تحت يده من قطائع وضياع فحرق سجالته،
ومل يستشعر راحة البال فقد بقيتا مزرعتا خيرب
والسويداء فجمع رؤوس الناس فخطبهم فقال:
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إن فدك كانت بيد رسول الله صىل الله عليه
وسلم يضعها حيث أراد الله ،ثم وليها أبو بكر
وعمر كذلك ،ثم أن مروان تقطعها فحصل يل
منها نصيب ووهبني الوليد وسليامن نصيبهام،
ومل يكن من مايل يشء أرده أغىل منها وقد رددتها
يف بيت املال عىل ما كانت عليه يف زمان رسول
الله صىل الله عليه وسلم.

وحرق سجالت خيرب وأعادها فيئا كام تركها رسول
الله صىل الله عليه وسلم ،وأبقى مزرعة السويداء
إذ كان قد استنبطها بعطائه.
ودخلت عليه عمته فاطمة بنت مروان تعاتبه
عىل قطع ما كان يجريه عليها أسالفه من عطايا،
فوجدت بني يديه أقراصا و شيئا من ملح وزيت
وهو يتعىش فقالت:

يا أمري املؤمنني أتيت بحاجة يل ثم رأيت أن أبدأ
بك قبل حاجتي.
ما ذاك يا عمة؟

لو اتخذت لك طعاما ألني من هذا.

ليس عندي يا عمة ،لو كانت عندي لفعلت.

يا أمري املؤمنني كان عمك عبد امللك يجري عيل
كذا وكذا ،ثم كان أخوك الوليد فزادين ،ثم كان
أخوك سلامن فزادين ،ثم وليت أنت فقطعته
عني.
يا عمة! إن عمي عبد امللك وأخي الوليد وأخي
سليامن كانوا يعطونك من مال املسلمني ،وليس
ذلك املال يل فأعطيكه ولكني أعطيك من مايل
إن شئت.15

ويشهد التاريخ عىل أن األرشاف واملرتفني الذين
متتعوا بجميع أركان الحرية ،يصدون الناس عن
حالوة العدالة ولذة املساواة يريدون أن يسلبوها
منهم ،وهذا قد حدث مع أفراد بني أمية عندما
جلس عمر بن عبد العزيز عىل الخالفة وراح
يساوي أفراد بني أمية باملسلمني العامة ويقطع
جملة كرياال
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منهم عطاياهم الباهظة وجوائزهم املقدرة
ومينعهم مام كان الخلفاء السابقون يعطونهم
حتى غضبوا عليه واشتد غضبهم لكنه مل يأب
لهم وال يبايل منهم بل يعكف عىل إقامة التسوية
والعدالة ورد الحقوق إىل أصحابها .وهذا يصور
الكاتب بقوله « كان سليامن بن عبد امللك
خليفة املسلمني وعمر بن عبد العزيز اآلن خلييفة
املسلمني ،الفرق بينهام أن سليامن قدعب من
الدنيا وأشبع شهواته بينام حرم عمر عىل نفسه
الشهوات .فقالت فاطمة للخليفة الذي يرتدي
أخشن الثياب:
الله ما كنت عىل ذلك يومئذ أقدر منك اليوم.
وأمتع من تلك الحياة التي كان يعيشها قبل أن
تأيت إليه الخالفة ،لكن ارهاف حسه الديني يقف
كالسد املنيع أمام الشهوات ،فقال:

يا فاطمة إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم
عظيم.

وكان بنو أمية حاقدين عىل الرجل الذي سوى
بينهم وبني الناس ،فكان يقول بعضهم لبعض:
ال تلوموا إال أنفسكم ،فقد عمدتم إىل صاحبكم
عبد العزيز بن مروان فزوجتموه حفيدة عمر بن
الخطاب ،فجاءتكم بعمر بن الخطاب ملفوفا يف
ثياب عمر بن عبد العزيز ،فال تلوموا إال أنفسكم.

ومل يكن عمر بن عبد العزيز يأبه لغضب بني أمية
وما كان يقيم له وزنا ،فقيل له:
يا أمري املؤمنني أال تخاف غوائل قومك؟

وإذا بالرجل اللني السمح يقول يف غضب:

أبيوم سوى يوم القيامة تخوفني؟ فكل خوف أتقيه
دون يوم القيامة ال وقيته.»16

وقد عده العلامء والفقهاء يف تلك األيام
من املجددين الكبار نظرا إىل أعامله الجليلة
وإسهاماته الكرمية وجعل القرآن دستور الحياة ما
ينعكس يف هذه العبارة «قطع الجوائز واملرتبات
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الباهظة التي كانت ترصف لبني أمية يف عهود
الخلفاء السابقني ،وأجرى عليهم مرتبات ما
تتناسب مع ما يحصل عليه سائر املسلمني ،ومل
يكتف بذلك بل أمر بأموال جامعة من بني أمية
فردها إىل بيت املال وسامها أموال املظامل،
فاستشفعوا إليه بالناس وتوسلوا إليه بعمته
فاطمة نبت مروان فلم ينجح فيه يشء ،وقال لهم:
لتدعني وإال ذهبت إىل مكة فنزلت عن هذا األمر
ألحق الناس به!
وصمتوا ،فالتفت إليهم وقال:

والله لو أقمت فيكم خمسني سنة ما أقمت فيكم
إال ما أريد من العدل.
وخرجوا من عنده يتالومون ،ليتهم منعوا عبد
العزيز بن مروان من الزواج من حفيدة عمر بن
الخطاب فقد جاءهم بابن من بني أمية يسري فيهم
سرية عمر.

وفرح الناس بعمر ،وقال العلامء إنه هو الذي عناه
رسول الله صىل الله عليه وسلم ملا قال ‘إن الله
يبعث لهذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من يجدد
لها أمردينها .’17فقد كان عىل رأس املائة األوىل
وكان يجتهد يف تنفيذ الحق وأن يكون كتاب الله
دستور حياتهم».18

ويقدم الكاتب صورة العدل واملساواة التي أسس
بنيانها عىل تقوى الله يف زمنه القصري يف سنتني
وخمسة أشهر ،فيبني أنه كان يؤثر احتياجات الناس
ومشاكلهم وإشباع بطون الجياع من أن يبسط
الزخاريف والتهاويل يف املساجد بل يعدها
إرسافا من بيت مال املسلمني ،لذلك يكتب إىل
ابنه الذي اشرتي فصا من ذهب لخامته بألف
درهم ،يأمره أن يبيعه ويشبع به ألف جائع كام جاء
يف نص الكتاب «وبلغه أن أحد اوالده اتخذ خامتا
واشرتى له فصا بألف درهم ،فكتب إليه -أما
بعد فقد بلغني أنك اشرتيت فصا بألف درهم،
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فبعه وأشبع به ألف جائع ،واتخذ خامتا من حديد
واكتب عليه -رحم الله امرأ عرف قدر نفسه.19»-

ثم يعرض الكاتب أحالم عمر بن عبد العزيز
وأهدافه وأغراضه يف إسعاد الناس بإقامة العدل
واملساواة بينهم عىل مستوى درجاتهم وأن ييرس
عىل املظامل وصولهم إليه بال خوف وال ذعر حتى
يذوق حالوة الرحمة ملا رحم الناس ،ويحس لذة
السكينة ملا سكنت يف نفوس رعاياه .ويشعر أن
سعادة الرعاة هي سعادة قلبه وإن حرم عىل نفسه
الطيبات حتى ال تضعف حجته يوم القيامة عند
ربه .فكان يوقن من قرارة نفسه أن الخلفاء السابقني
من أرسته كانوا ظاملني طاغيني ملئوا األرض ظلام
وجورا ،وأنه مذ أول يوم صار فيه خليفة للمسلمني
يعرض بآبائهم ويتهمهم بالظلم والفجور ويستمر
عليهم الطعن وتجريحهم .فصمم عىل أن ميحق
الظلم والطغيان وأن يهدم باب التعصب الديني
والقبائيل وأن يسوي بني الناس من دون إمعان
النظر عىل دينه ولغته ولونه ومذهبه .ولذا نراه
يقيم العدالة واملساواة يف أهل سمرقند حينام
شكوا ظلم قتيبة عليهم ،كام يصورها الكاتب يف
بيانه «راح وفد سمرقند يروي ظالمته ،أن قتيبه
قد غدر بهم وقد انترص عليهم بخدعة ،فلم يقل
لهم الخليفة العادل أنه ال يستطيع أن يأمر العرب
بالخروج من أرض احتلوها ،ومل يقر األمر الواقع،
بل كتب لهم عمر إىل سليامن بن الرسي‘ :إن
أهل سمرقند قد شكوا إيل ظلام أصابهم وتحامال
من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم ،فإذا
جاء كتايب هذا فأجلس لهم القايض فلينظر يف
أمرهم ،فإن قىض لهم فأخرجهم إىل معسكرهم
كام كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة’.
فأجلس لهم سليامن جميل بن حارض القايض،
فراح القايض يلقي إليهم السمع .إن الحجة معهم
عىل املسلمني ،فلم يتحيز لقومه بل قىض بأن
يخرج عرب سمرقند إىل معسكرهم وينابذوهم
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عىل سواء ،فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة».20

إن قوام الدين العدل واإلنصاف ،وروحه املساواة،
وعضوه اإلحسان إىل الناس جميعا ،عىل الرغم
من والته يف أنحاء البالد مل يفهموا معامل الدين
وال تعاليم اإلسالم مثلام شجعهم عىل علوم
الدين ودربهم يف محاسن اإلسالم .فكان واليه
عىل مرص أيوب بن رشحبيل يصد الذين يحرصون
الدخول يف اإلسالم خوفا من نقص الجزئة وكرس
وزن الرضائب وأن يتساووا يف دينهم وصفهم
ومستوى مجتامعتهم .فلام بلغ ذلك الخليفة
أربد وجهه واقشعر جلده وحريه سلوك وليه وأذكره
ما فعل بالجراح بن عبد الله الحكمي بعزله عن
امرة العراق ،كام يوضح الكاتب يف وصفه «أمل
يسمع أيوب بن رشحبيل بعزل الجراح ،أو مل يعرف
السبب؟ وراح عمر يكتب لواليه عىل مرص ‘قد
وليتك أمر مرص وأنا أعرف بضعفك ،وقد أمرت
رسويل برضبك عىل رأسك عرشين سوطا .فضع
الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك ،فإن الله بعث
محمدا هاديا ،ومل يبعثه جابيا’.
ما بال الوالة ال يفهمون روح اإلسالم؟ إن عامله يف
العراق عدي بن أرطأة يكتب إليه أن الناس أسلموا،
فقلت الجزية ،فكتب عمر إليه‘ :والله لوددت أن
الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حرانني
نأكل من كسب يدنا’».21

وقد أفقر عمر بن عبد العزيز أرسته وأغنى بيت مال
املسلمني وأدى حقوق السائلني واملحتاجني
وقد نرش األمن والسالم وأقام العدل واملساواة
يف أنحاء الدولة اإلسالمية من حيث كانت
مطاعم الفقراء منترشة يف طول البالد وعرضها.
وكان املرىض وذوو العاهات يتناولون من بيت
مال املسلمني ما يكفيهم بسد حاجاتهم ،ويزيد
يف أعطيات الفالحني والناس حتى مل يبق يف
الدولة اإلسالمية من يعيش عيشة الكفاف إال
أمري املؤمنني وأهل بيته ومواليه .فيقول يحيى بن
جملة كرياال
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سعد عن ذلك:

«بعثني عمر بن عبد العزيز عىل صدقات إفريقية
فاقتضيتها ،وطلبت فقراء نعطيهم إياها فلم
نجد بها فقريا ومل نجد من يأخذ منا ،فقد أغنى
عمر بن عبد العزيز الناس ،فاشرتيت بها رقابا
فأعتقتهم».22

نتيجة البحث :إن الكاتب عبد الحميد جودة
السحار قد اختار من التاريخ اإلسالمي عبقرية
للوصول إىل أهدافه وغاياته ومرامه ،وأطال يف
إبراز شخصيته الفذة التي تعاونه عىل غرس بذور
تعاليم الدين يف قلوب القراء ورسم أفكاره يف
أذهانهم مام يؤدي إىل إقامة العدل واملساواة
سواء يف املجتمع أو البالد .وهذه الشخصية
البارزة يكفل الحرية الفردية والحرية الدينية ،ال
يرغم أحدا عىل اعتناق اإلسالم وال مينع من

الدخول يف اإلسالم أحدا ،ويسوي بني الناس.
وهو حامل القدوة وا لعربة والعظة والتشويق
القائم عىل مبادئ الدين اإلسالمي .فاملسلمون
كلهم إخوة عنده وال يفرق بني غني وفقري ،وال
مييز حرا عن عبد وال أبيض عن أسود .وهوالذي
يبدأ بتسوية نفسه قبل غريه ألنه ال يؤثر نفسه عىل
أحد إذ أقنع زوجته وأبناءه وبناته عىل ما هو عليه
من عيشة الكفاف والزهد والقناعة .وهكذا ينجح
الكاتب يف بث فكرة العدالة واملساواة بواسطة
الرؤية اإلسالمية وتعميق حبهام يف صدور الناس
بينام الواليات املتحدة األمريكة ومحاوالتها نحو
املساواة والعدل تفشل إذ يزداد التعصب
العنرصي األعمي فيها حتى اليوم مع كونهم حراسا
عىل بلدان العامل يف إقرار حقوق الناس وأدائها.
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الرواية العربية يف الأردن (ن�ش�أتها وتطورها)
د .بالل أحمد شاه

األستاذ املساعد ،جامعة كلسرت ،رسينغر كشمري

امللخص

إن الحديث عن مسرية الرواية األردنية ،ال ينفي تجاوز مراحل البدايات األوىل التي كانت مبثابة الخيط
األوىل الذي دفع بالرواية األردنية إىل حيز الوجود ،واتخاذ املكان والحيز عىل خريطة الرواية عربيا
وعامليا ،فال بد إذن من الوقوف الرسيع عىل تلك البدايات التي شكلت امتدادا جذريا حقق التميز
والنضج الحقيقي للرواية األردنية فيام بعد ،وخاصة حني تأثرت بالتيارات واالتجاهات والحركات النقدية
عىل صعيد الشكل واملضمون .نهضت الرواية يف النصف الثاين من القرن العرشين مبسؤولتة اإلنسان
وخبزه الكريم وحريته حتى نافست الشعر ،ورمبا تقدمت عليه فقيل إنها فن القرن العرشين ،لكن
الرواية التي تبوأت هذا املقام هي يف الغالب الرواية متعددة املقوالت ،تتداخل شخصياتها وأحداثها
وأزمانها ،مام يتطلب من الناقد قدرة تحليلية،ترشيحية ،بحيث يستطيع التعامل للوصول إىل تجليات
خطابه ،متهيدا إلعادة الرتكيب ،بحيث يتشكل أمام القارئ رواية متيل إىل التكامل والرتابط باعتبار
العملية النقدية وعقلية أساسا تعتمد الترشيح ،تحليل البناء إىل وحداته الصغرى بنية وخطابا أوال ،ثم
الرتكيب.

الكلامت املفتاحية :األردن ،الرواية العربية ،الرواية ،العامل العريب ،األدب العريب ،األعالم ،الروائيون،
الروايات العربية ،الكتاب ،الحضارة والثقافة.

حني انفتح العامل العريب عىل حضارة العامل
الغريب وثقافته بعيد الحرب العاملية األوىل،
فقد انتبهت الرواية العربية إىل مسألة مهمة منذ
ذالك التاريخ وهي االلتقاء الحضاري أو االفرتاق
الحضاري بني الرشق والغرب ،فظهرت روايات
عربية طرحت هذا املشكل الجديد ،وحاولت
فتح آفاق املقارنة واملوازنة بني الرشق والغرب،
ولعل توفيق الحكيم من أوائل الذين انتبهوا إىل
هذه املسألة فكانت “عصفور من الرشق”،
85
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ويحيى حقي يف “قنديل أم هاشم” ،ثم سهيل
إدريس يف “الحي الالتيني” ،والطيب الصالح
يف “موسم الهجرة إىل الشامل” ،ثم عبد الرحمن
منيف يف “األشجار واغتيال مرزوق” ،و”قصة حب
مجوسية” ،و”سباق املسافات الطويلة” ،و”رشق
املتوسط” ،وغري هؤالء .وقد أخذت الرواية األردنية
دورها يف طرح هذه القضية ،1ولوأنها تأخرت
يف هذا الطرح إىل بداية السبعينيات من القرن
املايض ،فظهرت روايات تطرح هذه املسألة.

تتسم مرحلة البدايات أو كام سامها النقاد مرحلة
الريادة والتكوين ،بوجود عدد من الروائيني الذين
نحوا منحا خاصا بهم ،عىل وفق اإلمكانيات املتاحة
لهم ،فكتبوا يف املضامني السياسية متعمقني
يف مصطلحات القومية والوطنية ،مضيفني
إليها املضمون التاريخي التسجييل فأفسحوا
املجال للخيال يك يوظف هذه املضامني فنيا،
ففي العقود الثالثة األوىل من القرن املايض
(العرشينيات ،والثالثينيات ،واألربعينيات) ،مل
تكن الرواية األردنية قد ولجت إىل عوامل التشكيل
الروايئ الفني حيث أن العنارص املكونة للعمل
الروايئ مل تكن ترتبط فيام بينها ،فمن ناحية الزمن
كان تاريخيا أكرث منه اجتامعيا أو فلسفيا ،باإلضافة
إىل ذالك فإن الرسد كان خاليا من االهتاممات
الفنية وبخاصة القدرات اللغوية واألسلوبية
البالغية التي مل تكن تسري إال يف إطارها التقليدي
الساذج ،وهم بذالك كانوا يعدونها أعامال روائية
تدخل ضمن ما يسمى بالقص الروايئ.

أما يف عقدي الخمسينيات والستينيات فقد
تقدمت الرواية األردنية من ناحية واحدة ،وهو
االرتقاء مبستوى اإلطار الروايئ وتكوينه الكيل
العام ،2أما األبعاد والعنارص الرسدية فإنها مل تقم
بينها عالقات جدلية فنية ،بل ظلت كام بدأت
أبعادا يسهل تفكيكها وفصلها عن بعضها كام ان
اللغة بقيت عىل حالها لغة ارتداد وليست لغة
امتداد لكونها مل تغامر يف تراكيب جديدة يف
قالبي التكرار والتقليد.

اتخذت مضامني هذين العقدين مالمح اجتامعية،
عاطفية ،ورمزية ،كرسها الروائيون لتصوير رشائح
من املجتمع تعاين البؤس والضياع ،وبعضها
يصور العالقات العاطفية التي كانت ترتبط مبصري
الشعب واألمة ،إال أن هذه النصوص مل تكن
ترقى إىل مستوى الفن الروايئ إذ إن بعضها كان
يقوم عىل حبكة ساذجة غري مكتملة وبلغة ركيكة
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تقرتب من أساليب القص الساذجة .إن عدم
التوازن الفني الذي أحدثته روايات تلك املرحلة
كان قد نجم عن محدودية الروية الفنية من حيث
إقامة عالقة جدلية فنية يف شبكة العالقات بني
العنارص املكونة للعمل الروايئ وعىل الرغم من
هذه املحدودية فقد كانت املرحلة خصبة إذ بلغ
عدد الروايات الصادرة فيام بني األعوام -1912
1966م هي  37رواية ،حاول الروائيون من خاللها
إقامة معامر فني من خالل البناء الفني الوصفي
والعاطفي واالنفعايل دون أن تبلغ العالقات بني
العنارص الفنية مداها وهذه الفرتة هي نوع من
التذبذب النقيل التي عايشتها الرواية األردنية
ونقلتها إىل مرحلة جديدة.3
وبعد النصف الثاين من الستينيات ،فإن الرواية
األردنية دخلت يف املرحلة التأسيسية الفعلية،
إذ إنها أقامت لنفسها األرضية الصلبة التي
انطلقت منها ،وخاصة بعد نكسة حزيران التي
عملت عىل «إخراج الوعي الروايئ الحقيقي يف
األردن من حيز القوة إىل حيز الفعل» ،فشكلت
حرب حزيران منطلقا حقيقيا لوالدة الرواية األردنية
شكال ومضمونا ،وقد حملت هذه الروايات الهموم
الفلسطينية الحزيرانية ،متضمنة قضايا اجتامعية
وأخرى واقعية تسجيلية ،تدفع باألحداث إىل
االنخراط مع الواقع العام للمجتمع ،وبذالك فقد
أخذت شبكة العالقات الفنية تتضجن وأصبح
النص الروايئ مفتوحا عىل غريه من النصوص
غري مغلق ،وازداد االهتامم بلغة الرسد والحوار
والوصف وغريها من العنارص الرسدية فصدرت
حواىل ( )78رواية منها ( )12رواية هامة عىل
الصعيد الفن ، 4ويف عقد الثامنيات حاولت
الرواية األردنية التخلص من التقليدية مرتفية
بأساليبها وتقنياتها الفنية ،وأصبح الروايئ ال يقبل
عىل إبداع نصه الروايئ إال بعد أن يتحقق من
قدرته الفنية عىل امتالك الرؤية الفنية لصياغة
األحداث وذالك يك يحقق عمال ال يشكل تكرارا
جملة كرياال
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ملا سبق من أعامل.

وبذالك فإن مفهوم الحداثة كان قد تجىل يف
الرواية األردنية يف النصف الثاين من القرن
العرشين فامتلك الروائيون األدوات الفنية
مستخدمني إياها مبهارة كرست معظم الحواجز
التقليدية التي سادت سابقا ،فتعددت
األساليب الفنية الرسدية بني الرسد املرتبط
باملوضوع وبالخط الزمني املمتدن وبني تفتيت
النص وتشظيه بعد تحييد خط الزمن املمتد،
واملوضع املحور املهم يف متاسك بنية الرسد
الروايئ ،وهذا التعدد كان نادرته النصوص من
هدم العوامل الواقعية والحضارية ،واالعتامد عىل
عوامل موغلة يف الخيال والتهكم ممتلكة بذالك
القدرة عىل اإلبداع والتحطيم يف وقت واحد.
وما اعتمدته نصوص الثامنيات والتسعينيات
استخدام الوثائق التاريخية لتسجيل الهموم
الواقعية وإشكاله اللقاء الحضاري بني الرشق
والغرب بإستخدام الثنائيات املتضادة ،وإشكالية
االغرتاب العريب يف البالد العربية التي عولجت
بشكل فني متميز حيث دخلت كثري من هذه
الروايات تحت ما يسمى ب»روايات الرتجمة
الذاتية واألدب النفيس» ،وباإلضافة إىل ذالك
فقد برزت روايات استحوذت عىل مناذج ملجتمع
األعامل بالرتكيز عىل املقدرات املالية التي تتمتع
بها شخصيات تلك النصوص ،وخاصة بعد ظهور
النفط الذي حقق ثورة يف املجتمعات.

باإلضافة إىل ذالك فقد جسدت بعض النصوص
أثر التحوالت االجتامعية التي رافقت حركة التطور
التاريخي للمجتمعات ،كرواية «حوض املوت»
التي تحمل يف طياتها رشيطا من االسرتجاعات
التاريخية ألثر التحوالت االجتامعية واالقتصادية
والسياسية التي رافقت تطور مجتمع الطفيلة،
إذ سارت الرواية منذ أن كان مجتمعا رعويا وحتى
تطوره وتحوله إىل مجتمع مدين متحرض من خالل
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أحداث روائية تاريخية حينام كانت املنطقة تحت
الحكم الرتيك وحتى منتصف الخمسينيات.

أما رواية «شارع الثالثني» فإنها تقدم مشهدا من
مشاهد التقدم االجتامعي من خالل الرتكيز عىل
الناحيتني االجتامعية واالقتصادية وذالك من
خالل صورة الحجة رفقة التي رفضت بداية فكرة
التطوير عرب متسكها ،فهربت من املكان بعد أن
امتد العمران والتطور وشعرت بأن األرض ضيقة
بالنسبة لها.

أما رواية «ذيب الصالح» ملوىس األوزاعي فقد
استكملت استحضار الذاكرة التي شهدتها
األربعينيات والخمسينيات والتحوالت التي
عاشها األردن والعامل العريب عن طريق رسم بنية
ارتباط اإلنسان باألرض والتاريخ والجامعة ،من
أجل مواجهة الدمار والخراب الذي لحق بالذات
اإلنسانية العربية .ومن الروايات التي عالجت
األحداث التاريخية ما احتضنت به رواية «دمعتان
عىل خد القمر» ،إذ رسم الكاتب فضاء نصيا
يصف املكان من خالل االهتامم بزمن الرواية
التاريخي يف أثناء حرب أيلول 1970م.

وقد أكد الروائيون األردنيون حضورهم البارز إذ إنهم
تحرروا من التقليد واالرتياب التهكمي باملطلقات
الرسدية مبا فيها الزمنية واملكانية ،فكان أن امتازت
الحداثة الروائية بتلك النزعة التجريدية التي تعني
التحلل من التقاليد للشكلية واللغوية ،واحتوانها
عىل أسلوب «تيار الوعي» ،أو ما سماّ ه اإلنجليز
ب»مسيل الوعي» الذي ثار عىل الزمن الخارجي
ووسع دائرة تصوير الحاالت النفسية للشخصيات
ومن أشهر رائد هذا األسلوب جويس ،وفرجينيا
وولف ،ودوريث تشار دسون وغريهم ،إذ إنهم
اتبعوا طريقة جديدة يف تصوير الوعي يف ذاته يف
رسيانه لحظة بلحظة .وهذه الطريقة كانت الشعار
الذي انطلقت منه مدرسة تيار الوعي وهو «أن كل
شيئ يدخل الوعي يبقى هناك لحظة الحارض».

إن تعدد املحاوالت الروائية يف السنوات األخرية
مرده تلك التحوالت االجتامعية التي جعلت
من اإلبداع مرآة تعكس ذالك الواقع ونقده ،وهو
بالتايل فرض أشكال كتابية جديدة تتجاوز يف
تعقيدها وتشظيها الكتابات التقليدية السابقة.5

فروايات «الرقص عىل ذرى طوبقال» لسليامن
القوابعة ،و»املوت الجميل» لجامل أبو حمدان،
و»أعواد ثقاب» لرفقة دودين ،و»رجل وحيد جدا»
ليحيى عباينة ،متثل جميعها روايات خط الحداثة
واملعارصة .يف حني أن روايتي «شجرة الفهود»
لسميحة خريس ،و»نجم املتوسط» لعيل حسني
خلف ،متثالن املستوى التقليدي الكالسييك
فنيا ومضمونيا .فروايتا املستوى التقليدي
الكالسييك تقفان عىل جملة من التغريات
االجتامعية والسياسية يف خضم األحداث التي
وقعت إبان الفرتة التي تعالجها ،و»شجرة الفهود»
من خالل تناول شخصية «فهد الرشيد» تقيم توازنا
فنيا بني عالقة الفرد باملجتمعن وعالقة املجتمع
ببقية املجتمعات األخرى ،وعالقة ارتباط الفرد
باألرض ،وعالقة ارتباط املجتمع باألرض وذالك
عن طريق تتبع مراحل تاريخية من حياة األردن
بدءا من الثورة العربية الكربى وحتى أحداث القرن
املايض.
أما رواية «نجم املتوسط» فهي تتناول صورة مرص
إبان حرب النكسة (1968م) ووضع األفراد يف
تلك الفرتة ،وارتباطهم باألرض والوطن ،الذي
كان حلمهم يف إقامة وطن عريب واحد خال
من الحدود ونقاط التفتيش ميتد من املحيط
إىل الخليج ،فكان أن تنقلت أحداث الرواية من
الهموم الصغرية ،إىل حاالت اشتباك فقيام
الكارثة الكربى بنكسة حزيران.

أما روايات خط الحداثة فإنها تسري عرب التطورات
التقنية الحديثة واملعارصة من حيث الرؤية
والتشكيل حيث تعكس (الرقص عىل ذري
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طوبقال) ذالك االنهيار العريب الذي أحدثه
االستعامر الفرنيس يف املغرب ،وتباين مستوى
عالقات أفراد الشعب باملستعمر ،مع االهتامم
برسم صورة ملساعدي االستعامر من أبناء البلد،
كشخصية «الرياحي» باإلضافة إىل ذالك فقد
كشفت الرواية صورة عن الجامل الطبيعي الذي
تتميز به املغرب فتنقل الراوي بني املناطق
املغربية وقام بربطها بالبلدان العربية األخرى
كام اهتم الراوي بجانب العالقات االجتامعية
والثقافية التي ظهرت بشكل واضح ومبارش،
إذ راوح يف استخدام اللغة الروائية مركزا عىل
«الشعرية» بكثري من الوضوح.

يف حني إن «رجل وحيدا جدا» 6،تتخذ مسارا
آخر يف العبور إىل معالجة إشكالية وضع اإلنسان
الراهن الذي يشعر بالغربة والتيه والضياع بعد
وجود سلسلة من االنهيارات والتطورات التي
رافقت وجوده ،متمثلة بشخصيتي «يوسف»
اإلنسان الباحث عن األمن والحياة البعيدة عن
املنازعات والخصومات ،و»ماريانا» التي متثل
األمل والحقيقة واألمن الذي يتشبت به اإلنسان
العريب.

إن هذه النامذج الروائية ،تشكل يف مجملها فنيا
وشكليا وجانبا هاما من جوانب الرواية األردنية
التي ارتقيت مبضامينها وأساليبها الفنية وتحمل
يف كل منها رؤية تفردية خاصة بها ،عملت عىل
عكس وعي الروايئ بالحداثة والتقنيات الفنية
املختلفةن وبخاصة رؤيته الحداثية التي متيل إىل
النسبيةن وذالك النعدام الحقائق الثابتة عىل
صعيد الشكل واملضمون.
وهذه الروايات تحمل وتقدم شخصيات روائية يف
حاالت قلقة متمردة رافضة للواقع ،وذالك عىل
أرضية واقعية متشظية يف كثري من جوانبها ،من
مثل تالحم الحلم بالواقع ،وهو من أكرث األشياء
وضوحا يف نصوص الحداثة ،وخاصة أن الروايئ
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يقوم برسم واقع فني مواز للواقع املوضوعي .فإن
الرواية األردنية استطاعت أن توجد لنفسها قاعدة
انطالق نحو الحداثة ،والتجديد فنيا ومضمونيا،
وذالك من خالل بلورة التقنيات الرسدية عىل
وفق املنظورات النقدية والتحليلية التي وظفها
الروائيون يف بناء هيكلية الرواية األردنية ،بتزويدها
بتلك التقنيات الرسدية الحديثة واملتجددة.

وقد توصلت الدراسة إىل أن الرواية األردنية منذ
انطالقتها األوىل ( عام 2000 -1912م ) ،خضعت
إىل ارهاصات متعددة نقلتها من مرحلة إىل أخرى
عرب املرور الرسيع نحو التجديد والحداثة ،إذ إنه
كان قد هيمن عليها الهم االجتامعني وكتابات
شملتها الواقعية التسجيلية والنزعة الرومانسية
(العاطفية) ،وبعد سيادة فرتة من التذبذب الروايئ
ومع الحرب الحزيرانية استطاعت الرواية األردنية
أن توجد لنفسها تلك االنطالقة فنضمت الرواية
فنيا ومضمونيا ،ومع الثامنيات بدأت خطواتها

)1
)2
)3
)4

التجريبية األوىل مع الحداثة ومتايزت لغتها
وأسلوبها ومضمونها إال أن فرتة التسعينيات وهي
ذروة الرواية األردنية من حيث الكم ،استطاعت
أن تتمرد عىل األساليب التقليدية فاتجهت إىل
أسلوب تيار الوعي الحديث والتقنيات الرسدية
املتعلقة به.
وانطالقا من ذالك فقد توقفت الدراسة عىل
املرحلة من ( 2000 -1994م ) ،يف الرؤية
والتشكيل فأفرزت مناذج روائية متعددة اشتملت
عىل مضامني فنية مختلفة ،كالجانب السيايس
الذي ارتبط بقضايا وطنية أو قومية ،والجانب
االجتامعي وربطه بواقع الشخصيات كام الحظنا
عددا من التوجيهات التي اقتضتها النصوص
الروائية ،فمن روايات الرتاث إىل روايات العجائبية
الغرائبية ،فالرواية الشعرية ،والنفسية الواقعية،
وهذه التي دفعت الرواية األردنية إىل مصاف
الروايات العربية.

الھوامش

خالد الكريك ،الرواية يف األردن ،دار أزمنة عامن،
1996م.
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دار أزمنة عامن1996 ،م ،ص .15
عبد الرحمن ياغي ،مع روايات يف األردن يف النقد
التطبيقي ،دار أزمنة عامن ،2000 ،ص .10
ومن أمثال الرواية “ أنت منذ اليوم” لتيسري السبول،

)5
)6

و”الكابوس” ألمني شنار و”أوراق عاقر” لسامل
النحاس ،انظر -إبراهيم السعافني ،الرواية األردنية
وموقعها من خريطة الرواية العربية ،ص .33
محمد القواسمة ،الخطاب الروايئ يف األردن ،دار
الفارس عامن2000 ،م ،ص .177-175
حسن عليان ،تجليات الحداثة يف الرواية العربية يف
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عامن ،األردن1994 ،م.

درا�سة حتليلية ل�شعر احلما�سة
«حتري�ض �أهل الإميان على جهاد عبدة ال�صلبان»
د .عبد الرشيد بوزترا

األستاذ املشارك يف قسم الدراسات الرتبوية التدريبية يف اللغة العربية ،
كلية الرتبوية التدريبية الحكومية  ,كاليكوت  ,كرياال.

“تحريض أهل اإلميان عيل جهاد عبدة الصلبان”
قصيدة جهادية نظمها الشيخ أبو يحيى زين الدين
املخدوم الفناين املعروف باملخدوم الكبري
استجابة لحاجة ماسة أحست بها بالد مليبار،
إذ شهدت أسوأ ظروفها السياسية واالجتامعية
واالقتصادية يف التاريخ ،بسبب االحتالل الربتغايل
وازدياد الظلم والفساد والقمع واالضطهاد من قبل
املحتلني ضد سكانها املسلمني  ،كام أنها هي
دعوة جهادية خالدة وجهت ايل األمة املحمدية
إليقاظها إيل القيام بواجبها تجاه عقيدتها
وحياتها ،فهي تتضمن وعيا وشعورا افتقدتهام
األمة حينا بعد حني ودورا بعد دور يف فهم دينها
وتحقيق سالمها وإحياء قلبها“ .هذه قصيدة
فلسفية وثالثة من قصائده تحريض أهل اإلميان
عىل جهاد عبدة الصلبان وذات أهمية كبرية ولها
1
اهتامم تاريخي”.
إن الشيخ أبا يحيى زين الدين املخدوم قد ضمن
هذه األبيات الهادفة الجهادية أمورا مهمة،
جديرة بذكرها يف ذلك الوقت والوسط ،مثل
فرضية الجهاد ضد أعداء اإلسالم  ،وثواب تنفيس
الكرب عن املسلمني  ،وعظمة الجهاد وفضله
يف اإلسالم ،وأجر إنفاق املال يف سبيل الله،
واإلنذار اإللهي ملن ترك الجهاد باألموال واألنفس،
واملنزلة السامية للشهداء عند الله تعايل ،
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والتحذير الشديد من مواالة اإلفرنج ،والتحريض
القوي عيل ترك مواالتهم ،وبعض قصص الجبابرة
يف التاريخ ،واملغبة الوخيمة ملن ف ّر عن جبهة
القتال،وبعض شدائد جهنم وعذابها ،وبعض
أخبار الجنة ونعيمها.

واألمة املسلمة يف ديار املليبار التي عاشت
يف عهد املخدوم الكبري كانوا يتمتعون بنوع من
الحرية والسالم يف املجاالت الدينية واالجتامعية
واالقتصادية تحت حكم امللك الساموتري،
ينضمون إيل القيادة الحكيمة للمخدوم ويجتمعون
حوله ويستمعون إليه يف أمور دينهم ودنياهم،
وليس هناك ما يعرقل نفوسهم ويوسوس صدورهم
من طغيان وظلم وفساد ،كام أن الشيخ املخدوم
كان مستشارا للساموتري ومن خاصة أعوانه يف
أمر املسلمني ويف عالقاته للبلدان اإلسالمية
وسالطني املسلمني ،يكتب له الرسائل ويخلص
له النصيحة ،وهذه كلها ساعدت يف إيقاء جو
املحبة واألخوة والوئام بني األديان املختلفة.
ومع قدوم اإلفرنج ايل ديار املليبار انقلبت
األمور رأسا عىل قدم  ،وبدأوا مؤامراتهم الخبيثة
ضد املسلمني وأظهروا عداوتهم التي أضمروها
يف قلوبهم منذ عهد الحروب الصليبية ،بهدم
املساجد وقتل املسلمني وهتك حرمات
املسلامت وإحراق القرآن والكتب اإلسالمية
جملة كرياال
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وإجبار للمسلمني باعتناق النرصانية مام ال يعد
وال يحرص .نهض الشيخ املخدوم إيل تجهيز وفد
وتجنيد جيش بكل ما ميلك من عدة وعتاد ضد
اإلفرنج املستعمرين الذين مألوا األرض طغيانا
وكفرا .ومتهيدا لهذه املهمة الثقيلة ألف الشيخ
هذه األبيات الجهادية باسم «تحريض أهل اإلميان
عىل جهاد عبدة الصلبان».

ونتيجة لتوزيع آالف من نسخة هذه القصيدة
بني املسلمني قويت فيهم الحامسة والبطولة
ملقاومة احتالل اإلفرنج وإبعادهم من هذه الديار،
كام أنها ساعدت امللك الساموتري والذي كان
يف نضال دائم لهم يف تسهيل مسريته ضد هؤالء
القوى املستعمرة الذين طغوا يف البالد وأكرثوا
فيها الفساد.
ومل يعلم بالضبط عن تاريخ تأليف هذه القصيدة
وأكرث الظن أن يكون بعد مجيئ فاسكودي غاما
ايل كالكوت سنة  1502م ،علام بأن اعتدائات
اإلفرنج اشتدت بعد مجيئ غاما ،ويؤيده قول
املؤرخ «بويك» بأن املسلمني متلكوا أسطوال
بحريا خاصة لهم قبل حلول عام  1520م وكان
وفاة الشيخ سنة  1521م .وأهمية هذه القصيدة
أنها أول وثيقة تاريخية تتناول فرتة مصريية يف تاريخ
النسلمني يف مليبار.
وتشتمل القصيدة التي ألفت يف اللغة العربية
 177سطرا وهي من البحر الطويل تبتدأ كسائر
القصائد بالحمد والصالة والسالم عيل النبي
محمد صيل الله عليه وسلم كام ييل:

لك الحمد يا الله يف كل حالة
وأنت عليم بالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب وحاجة

صالة وتسليم عيل خري خلقك
محمد الداعي إيل خ ـ ـ ـ ـ ــري ملة

ويف أول القصيدة يعد املؤلف األعامل الشنيعة
التي ارتكبها اإلفرنج باملسلمني من األرس والنهب
91

وإحراق املساجد وخرق القرآن وهتك حرمته
وتحريق أموال املسلمني وتعويق أسفارهم ومنعهم
عن ذهاب مكة ألداء فريضة الحج وتعبيدهم
وتخريب البلدان وتزيني نساء الكفار ليفتنت
بها نساء املسلمني وقتل املسلمني وإجبارهم
للسجود أمام الصليب :والتي يأنفها القلوب وال
يصرب عليها حتي ذو قلب متحجر.
ويف ذلك يقول الشاعر:

يكل لسان املرء عن ذكر كلها
فيارب خذهم أهلكنهم بسطوة

		

يطول هذا البيان والتعداد نحو  19سطرا .ثم يوجه
الشيخ النداء يف السطور التالية إىل املسلمني
بالجهاد يف سبيل الله بكل ما ميلكون من عدة
وعتاد ماديا ومعنويا ،فإن الجهاد فرض عيل كل
مسلم قادر إذا حل العدو يف بلده وهتك حرمته
حتي عيل عبد مملوك بغري إذن سيده وولد بغري
إذن والده ،وال إعفاء يف هذا األمر عيل أحد وإن
كان عيل مسافة القرص إذا مل يوجد هناك من
يقوم بهذا الواجب الديني.

		
جهادهم فرض عيل كل مسلم
قوي بنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ثم زاد وعدة

		
		

حتي عيل عبد بال إذن سيد
وولد بال إذن وزوج ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية

ثم يوجه الشيخ النداء إيل سالطني املسلمني يف
أرجاء العامل ليمدوا املساعدة بالجيش واملال
الستئصال هذه األرشار عباد الصليب ويضع
الرجاء عيل عواتقهم ويذكر ثواب الله تعايل جل
قدره حيث يقول:
		
فيا أيها السادات أنتم رجاؤنا
بفضل إله العرش يف كل شدة

ونحن عطاش انتم السحب متطر
فيا ليت ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعري هل نفوز برية
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ويتبع املؤلف بعد ذلك ببيان فضل تفريج كرب
املسلمني إذ يقول:
		
و قد قال خري املرسلني محمد
شفيع الورى بحر الندى ذو مكانة

ملن نفس الكرب الذي جاء مسلام 		
ينفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس عنه كرب يوم القيام ــة

ويقول هذا الثواب العظيم الهائل إمنا ذكر يف
الحديث من تفريج كربة ملسلم واحد ،فام ظنكم
يا سادات إذا نفستم كرب جامعة من املسلمني!

ثم ينظّم الشيخ األحرف يف نظم رائع يف بيان
فضل الجهاد يف سبيل الله ويرسد األحاديث
الواردة فيها حيث يرشح:

وقد جاء أخبار صحاح كثرية 				
بفضل جهاد فاسمعن بنبذة
		

ومن العجب! أن الشيخ زين الدين
املخدوم يطوي طيات سطوره الشعرية األحاديث
املروية عن النبي صيل الله عليه وسلم بجميع
رونقها وفصاحتها وبالغتها من غري نقصان يف
املعنى والكلامت حيث يرسد:
		
لغدوة شخص يف سبيل إلهه
لخري من الدنيا ومال ك ـ ـ ـ ــروحة

		
		

ومن قاتل األعداء فواقا لناقة
فقد فاز من فضل الكريم بجنة

وعيل هذا املنوال يأيت املؤلف باألحاديث التالية
يف فضل الجهاد يف سبيل الله:
• لغدوة يف سبيل الله أو روحة خري من الدنيا
وما فيها (ابن ماجه)
• من قاتل يف سبيل الله فوق ناقة وجبت له
الجنة (املستدرك)
•رباط يوم يف سبيل الله خري من الدنيا وما
(البخاري)
فيها
•عينان ال متسهام النار،عني بكت من خشية
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الله،وعني باتت تحرس يف سبيل الله
(املسبدرك)

ويتكلم الشيخ يف األبيات التالية عن فضل إنفاق
املال يف سبيل الله ويحرض سالطني املسلمني
وملوكهم عليها حيث يقول:

			
ومن أنفق يف الرب يحصل
بواحدة عرش أدميت وجلت

		
		

ومن يف سبيل الله أنفق ماله
فسبعآمت نال عن كل حبة

والشيخ يذكر قول رسول الله صيل الله عليه
وسلم :من أنفق نفقة يف سبيل الله فسبعامئة،
ومن أنفق نفقة عيل أهله فالحسنة عرشة أمثالها.
كام أنه يحذر املسلمني عن وعيد من الله ملن
تأخر عن ساحة القتال وتساهل عن إعادة املجد
والعدل يف أرض املسلمني حيث يورد األحاديث
فيها.

		
ومن مل يجاهد أو يجهز مجاهدا
ومل يخلف الغازي بأهل لخدمة

يصبه إله العرش والخلق كلهم 		
بقارعة قب ـ ـ ــل القيام ــة جاءت

وهذا نص الحديث «من مل يغز ومل يجهز غازيا
أو يخلق غازيا يف أهله بخري أصابه الله بقارعة
قبل يوم القيامة (ابن ماجه) ومن مات ومل يغز
ومل يحدث نفسه بغزو مات عيل شعبة من
نفاق (أبوداود) ويقول الناظم يف فضل الشهيد
املجاهد الذي نرص دين الله بالروح والدم.
		
ومن مات يف غزو فيجعل روحه
حواصل طري كان يف لون خرضة

فيرشب من ماء بأنهار ج ــنة
ويأكل من مثر الجن ــان اللذيذة

		

أي تجعل أرواح الشهداء يف جوف أجساد كالطيور
يف خرضة فيطريون يف الجنة ويأكلون من أمثارها
جملة كرياال
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ويرشبون من أنهارها ويتمتعون بنعيمها األبدية.
ويفصل الشيخ هنا القول يف قصيدته الرائعة
بألحانها العذبة بذكر فضائل الشهداء وثوابهم
العظيم يف اآلخرة الواردة يف القرآن واألحاديث
نب اللذين قتلوا يف سبيل الله
النبوية ».وال تحس ّ
2
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» « ,وما من أحد
يدخل الجنة يحب أن يرجع ايل الدنيا فيقتل عرش
مرات ملا يرى من الكرامة» 3والشهيد يعفى عنه
جميع ذنوبه اال الدين وأنه يرى عند فراق روحه
مكانه يف الجنة ويشتهي أن يصري اليه ويزوج من
الحور الحسان الكواعب.

		
وقد فر قوم خوف موت من البلد
وكانوا ألوفا قال موتوا بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقمتي

فامتوا جميعا يف الطريق فام نفع 		
فرارهم شيئا عن املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت فاثبت

وأخريا يشري الشيخ املخدوم إيل الداء الذي أملّ
بأمة محمد صىل الله عليه وسلم والذي أوصلهم
ايل الذلة والخذالن أال هو حب الدنيا وكراهية
املوت ويورد األحاديث الواردة يف هذا األمر
بصورة نظمية حيث يقول :

		
وقد جا حديث عن رسول محمد
رواه أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو داود من غري مرية

ثم يحذر الشاعر أهل اإلسالم من مواالة اإلفريج
يف قضاء أمورهم ومن إطاعتهم حوفا من أن تخرس
تجارتهم أو تفوت أغراضهم الدنيوية ،ويذكرهم
أن الله تعايل هو الغني ذو الرحمة وهو يتوىل
الصالحني حيث يقول:

		
فقيل وذا من فلة نحن يومئذ
فقال كثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أنتم فـيه أمتـي

فقد منع املغني مواالتهم ومن
توليهم يحرش إليهم بعرص ـ ـ ـ ـ ــة

		
ويقذف وهن أمـ ـ ـ ـ ــتي بقلوب ــكم
فقيل وما الوهن رسول الشفاعة

وال تجعلوا إفرنج يا قوم أوليا		
وإن خفتم هلكا وفوت تجارة

		
		

ثم يبني الشاعر قصة قوم موىس وهارون مع
الجبابرة لتصري عربة للذين يرتكون الجهاد خوفا من
النفس واملال والولد ،ويفصل القول عن العاقبة
الوخيمة وعن العذاب الشديد ملن يفر يوم الزحف
عن ساحة القتال.
ومن فر يوم الزحف من خوف سطوهم
فقد آل بالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعار الفظيع ولعنة

		

وق ــد باء بالسخط العظيـم ل ــربه 		
ومأواه نار ذات ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وفورة

وبعد طول ذكره عن أنواع العذاب املختلفة ألهل
جهنم ،يورد قصة قوم داود عليه السالم أهلكهم
الله حينام فروا من البلد خوفا من املوت
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لتوشك أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تدا عى عليكم 		
كام يتداعى اآلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلون لقصعة

أنبــم غثاء كالغث ــاء ل ــسيلنا ويذهب 		
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن صدرالعدى باملهابة

فقال رسول الله ذاك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبة 		
لدنيا وكره للمنيـة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـت

		
وهذا هو الداء الدفني الذي به
يصري عدو غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالبا ذا متانة

وختاما لقصيدته الجهادية يعقد األمل عىل عواتق
املسلمني ويتفائل بهم بأن الله نارص دينه ونارش
ملته بكرس صلبان اإلفرنج وإبعادهم من الوطن
مبرشا عن الجنة التي وعد املتقون بذكر نعيمها
املتذوعة من حدائق عذاب وكواعب أتراب وأنهار
عسل ولنب لذة للشاربني.

بها بحر ماء ثم بحر لشهدنا		
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر أللبان وبحر لخمرة
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ومن لذة األنهار تجري إىل فنا
منازل كل الداخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلني لنزهة

فإن الشيخ املخدوم األول ألف هذه النشيدة
قبل سبعني عاما منذ تأليف حفيده زين الدين
الثاين «تحفة املجاهدين» ولكن ال نرى ذكر
اسم هذه النشيدة الجهادية يف الدراسات
التاريخية الحديثة .وقد أرسل الشيخ نسخها
الخطية إيل السالطني واألمراء الكبار وإيل البلدان
اإلسالمية مثل مرص وتركيا والجزيرة العربية .وقد
ساهمت الفصيدة مساهمة ملحوظة يف تقريب
امللوك ومسلمي مليبار إىل ساحة القتال ضد
املستعمرين الطاغني وال شك أنها يعد أول بيان
رسمي يحرض املواطنني عيل أخذ السالح ضد
االستعامر واالحتالل.
ونفهم من مضمون القصيدة مواقف سلبية لإلفرنج
من مسلمي مليبار ،وهذه األرشار هم الذين مهدوا
الطريق لإلنجليز وسائر األوربيني إىل هذه البالد.
وكان من استطاعة «مابال مليبار» 4والذين قاموا
بدفاع شديد ضد املقاومة الربتغالية واإلنجليزية،
أن يكتبوا تاريخ الهند الحديث بصورة أخرى ،لو
يجدون مساندة كاملة من أمة غري إسالمية يف
هذه البالد.

ورأى املسلمون املكافحة ضد االستعامر جهادا
مقدسا يجدون ثوابا من عند الله تعايل وهذه
هي رسالة «تحريض أهل االميان» وهذه الفكرة
ألقاها اإلسالم يف قلوبهم وحملوا األسلحة ضد
االحتالل باسم اإلسالم والجهاد املقدس وقاموا
يف جانب املضطهدين واملعذبني يف االرض يف
جميع املقاومات واملكافحات التى جرت عيل
وجه االرض.
وهذه القصيدة ،وكتاب تحفة املجاهدين الذى
الفه زين الدين املخدوم الثاىن ،وقصيدة فتح
املبني الذي الفها الشيخ قاىض محمد الكالكوىت
وهذه الثالثة تحتل مكانا مرموقا بني الكتب
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املنشورة يف هذا الباب .ومن املؤسف جدا أن
كتاب أخبار كرياال مل يسجلوا جهال أو عمدا أسامء
هؤالء العلامء ومكافحتهم الشديدة ضد اإلحتالل
واإلستعامر وأعاملهم األدبية الرائعة تجمع الشعب
للتضحية لصالح الوطن.

فإن تاريخ الهند االستقاليل الحديث أزيل منه
كثري من األحداث املرتبطة باملساهمة الفعالة
من جانب املسلمني ورؤسائهم يف تحرير الهند
من أول يومها  ،هوالذي سهل الطريق إلسائة الظن
باملسلمني يف بعض األوساط العلمية وال شك
أن مثل هذه الكتب تزيل تلك األوهام والشكوك
العالقة يف نفوس غري املسلمني.

وقيمة هذه القصيدة ال تقترص عيل أنها تحرض
املسلمني عىل املقاومة االستعامرية فحسب
بل هي دليل وثيق ملعرفة تاريخ مليبار القديم
ألن الشيخ يبني فيها األوضاع والبيئات القامئة
يف تلك اآلونة واستفاد منه كثريا مؤلف تحفة
املجاهدين ومؤلف فتح املبني يف تأليف كتبهم
املشهورة.

ومل يتوفر لدينا كتب موثوقة بها ملعرفة تاريخ كريال
إال ما نجد من بعض كتب الطبقة العليا ويقول
بعض مؤرخي كريال أمثال «ايلم كلم كنجان بال» إن
الوقائع التي سجلت عن تاريخ كرياال القدمية من
العلامء الرباهمة مل تخل عن التعصب واالنحراف
ومل يهتموا بالدقة والثقة.
ونظرا إيل هذا ،يتزايد قيمة الكتب العربية أمثال
تحفة املجاهدين وتحريض أهل االميان وفتح
املبني يف بيان أخبار كرياال يف القرون القدمية
والوسطى .ونرى لزاما علينا أن نقوم بإعادة نرش
هذه الكتب القيمة وإجراء البحث واملناقشة
حولها إلعادة مجد األمة املسلمة يف ديار مليبار
وإضاءة جهودها الجليلة وخدماتها النبيلة التي
بذلوها للحفاظ عيل مصالح هذه الديار املعمورة.
جملة كرياال
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الهوامش

أحمد مولوي يس ,ين ومحمد عبد الكريم يك ,يك:
تراث املابليني األديب العظيم ( كاليكوت 1987م ,
ص )140

2
3
4

سورة البقرة  :آية 154
صحيح البخاري – متفق عليه ( بروايته)
مسلموا كرياال يدعى كذلك

املصادر واملراجع

•أعالم األدب العريب يف الهند ،الفاروقي ،د/
جامل الدين وآلدرشريي عبد الرحمن وعبد الرحمن
املنغادي ،مكتبة الهدى ،كاليكوت2008 ،
•تحفة املجاهدين يف أحوال الربتغاليني ،قدم له
وحققه وعلق عليه ،محمد سعيد الطريحي ،بريوت،
1985م.
•مقاومة االستعامر الربتغايل يف مليبار ،الدكتور أبوبكر
محمد ،كاليكوت2007 ،م

95

•تحريض أهل اإلميان عىل جهاد عبدة الصلبان،
كاليكوت1996 ،م
•فتح املعني برشح قرة العني ،مطبعة عامر اإلسالم،
ترورنغادي ،كرياال
•تراث مسلمي مليبار – د ك ك ن كوروف
•البخاري ،أبو عبد الله محمد بن إسامعيل ،جامع
الصحيح .الجزء األول .املطبعة السلفية ،القاهرة،
1400هـ.PDF .
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باكورة متثيل املر�أة يف الرواية الإماراتية
رواية ‘�شاهندة’ لرا�شد عبد اهلل النعيمي �أمنوذجا
شحنة .يس .يب

باحثة الدكتوراه  ،كلية مدينة العلوم العربية  ،بولكال

ملخص البحث

شهدت دولة اإلمارات تطورات رسيعة مهمة باكتشاف النفط عىل كافة جوانبها خالل العقود املاضية
 ،إثر خروجها من هيمنة االستعامر الربيطانية تك ّونت دولة اإلمارات ووصلت إىل أوج قمتها ىف النمو
والتبلور بالحضور الكثيف والفاعل يف الحياة األدبية الثقافية كام تعددت نشاطاتها يف املجاالت
املختلفة سواء عيل مستوى الداخيل والخارجي .تحرضت حركة النرشو مؤسسات ثقافية عديدة مثل
اتحاد الكتاب وأدباء اإلمارات عالوة عىل املسابقات الدورية واألمسيات والندوات يف تشجيع القراءة
والكتابة .خالل قراءة الروايات اإلماراتية البد أن نرد أنظارنا إىل باكورتها التى ترثي دميومتها مبوضوعاتها
املختلفةبإنتاج متم ّيز.هذه الدراسة تناقش حول اإلنجازات التي حققتها الرسد اإلمارايت وتن ّور الضوء
إىل رواية اإلماراتية األوىل «شاهندة»
الكلامت املفتاح ّية  :الرواية اإلماراتية ،باكورة الرواية ،متثيل املرأة

متهيد

تعد الرواية من بني الفنون الاليت تتأثر قلوب
اإلنسان والشعوب .وهي تحتل املرحلة الثالثة
عيل املستوى األديب بعد الشعر والقصة القصرية
،كام أنها تتنقل بني األحداث القدمية والجديدة
املتسارعة التي تجري ما حول الكاتب وشعوره
الذي يشعر بها وقت الكتابة .تستمد دميومتها
األدبية من خالل انعكاسها بقضايا ومشاكل
االجتامعية والسياسية والدينية وغريها كام
تنعكس يف مجال العاطفية والتاريخية .مل يخطئ
من قال « أن الرواية ديوان العرص الحديث « ،يقول
الدكتور سيد محمد دريب ’و قدعرضت الرواية
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العربية يف شتى البقاع كثريا من جوانب الحياة،و
قدمت فصوال متعددة لبحث حركة الناس وما
يلحقها من متغريات وما تزخر من صور وأنشطة
متعددة  ،انترشت الرواية يف األدب العريب حاليا
بشكل ملفت اإلنتباه بإعتبارها هي املرآة الشكل
1
الوحيد العاكسة لحياة الشعوب املختلفة «.

ال شك أن دولة اإلمارات قد شاركت دورها الفعال
يف الرسد بعد جمود صليب  ،مل تكن للرواية شأن
يذكر ما قبل السبعينات بسوء األحوال االقتصادية
 ،أجربوا للخلوة من التأريخ والتسجيل وهذا ما
انعكست عىل كتاباب املرأة واعتقدوا أن صوت
املرأة عورة مل يٌسمح للتعبري .لكن بعد انكشاف
جملة كرياال
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النفط تط ّورت اإلمارات اقتصاديا وثقافيا وهذا
التطور انشعلت يف ميادين األدب متاما وسلكت
النساء طرقا طريفا بوالدة الحركات األدبية والفنية
واتسعت بحضور الصوت النسايئ االحتجاجي
لكل مظاهر الحياة حتي يجسد إبداعاتهن األدبية
إيل جيل الريادة للرسد النسوي ،حتى أصبحت
اإلمارات قادرة أن تجعل كل الدبيب قالئد فوق
أعناقها ومنت وازدهرت وم ّرت دينامكيا بتجدد
األصوات األدبية مر السحاب املمطريف مجال
اكتساب الفنون .و هي تعطي مساحة للكاتب
ليبدع ويتم ّيز يف أي فكرة مضيفة .وتم تأثريها يف
األحداث الواقعية شعرا ونرثا رسدا حيث تتجاوزت
بآدابها املزهر إلىأفق العامل ،و مام يتحقق عىل
ذلك تأثري األصوات الجديدة من فضاء اإلنرتنت
املنفتح عىل األرض والسينام واملنتديات
اإللكرتونية ومواقع التواصل اإلجتامعي واألسفار
والرحالت الزاخرة بالحياة طفقت تخرج طازجة
بالثقافة البرشية.و من الجدير بالذكر دورانتباه
متتابع من قبل األفراد والجامعات واملؤسسات
الثقافية العربية وحكام اإلمارات حاليا.كام هذه
كلهاإثر هذه التحوالت استطاع العامل الخروج من
الحيز الجغرايف الضيق  ،إىل فضاءات العامل
وفهم العامل والتعبري عن مختلف قضايا اإلنسان
والتفاعل مع الجمهور العاملي واستطاعت الجوائز
والتكريم وامللتقيات واملهرجانات أن تخصب
املناخ القرايئ والكتايب واإلنتاج املعريف.
تشري الدراسات التي سبقت يف تاريخ الرواية
اإلماراتية إىل أن «شاهندة « لراشد عبد الله
النعيمي هي الرواية الرائدة األوىل مكتملة
الصفات يف الدولة اإلمارات .

راشد عبد الله النعيمي
(السرية واملسرية)

راشد عبد الله النعيمي الذي يظل أول من رمى
حجرا يف البحر الرسدياإلمارايت ،من مواليد إمارة
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عجامن يف سنة 1937م دولة اإلمارات العربية
املتحدة .بكتابة رواية «شاهندة» يف سنة
1971م ُنقش اسمه يف تاريخ فن األديب يف الدولة
اإلمارات العربية املتحدة.
حصل راشد عبد الله عىل شهادة الثانوية من
جامعة قطر ثم أكمل دراستهبكالوريوس يف
هندسة البرتول من جامعة القاهرة سنة 1967م.
قدم خطواته يف امليدان العملية بعد تخريجه
من كلية الهندسة حيث عمل نائبا ملدير شؤون
النفط يف دائرة شؤون النفط والصناعة بإمارة أبو
ظبي عام 1967م .ويف سنة 1971م عني راشد
النعيمي مديرا لدائرة اإلعالم والسياحة يف إمارة
أبو ظبي ،وأصبح وكيال لوزارة اإلعالم والسياحة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 1972م.
تزين راشد النعيمي منصب وزير الدولة للشؤون
الخارجية يف عام 1977م ويف سنة 1990م أصبح
وزير الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة
حتى استمر يف هذا املنصب إىل سنة 2006م.

ولراشد عبد الله النعيمي إسهامات عديدة يف
مجال الطب ،قام الشيخ راشد عبد الله النعيمي
بالتربع إنشاء مركز راشد للعالج السكري واألبحاث
مركزا تخصيصيا يف إمارة عجامن لخدمة لسكان
الدولة عموما .يعد هذا املركز أحد املراكيز
التخصيصية يف منطقة الرشق األوسط كام كان
له خاصية ،هو مركز وحيد يجمع بني عالج مرضني
متصلني ببعضهام هام مريض السكري والسمنة.
واعتربه دولة اإلمارات العربية املتحدة بأعامله
الهام لجائزة حمدان للشخصيات الطبية املتميزة
يف املجال الطبي لدورة 2010-2009م.
ميكن القول معايل الشيخ راشد عبد الله النعيمي
هو ذو شخصية متميزة يف مجال الدبلوماسية
العاملية حيث كان أحد ممثليوطنه يف كافة
املحافل املحلية والدولية .وقد اشتهر اسمه يف
امليدان السيياسية والثقافية يف دولة اإلمارات

باكورة متثيل املرأة يف الرواية اإلماراتية رواية ‘شاهندة’ لراشد عبد الله النعيمي أمنوذجا

العربية املتحدة كام ساهم يف متنية الصحافة
يف اإلمارات بتأسيس الصحفية املحلية والعربية.
كان راشد النعيمي من رواد البارزين للحركة األدبية
والفكرية يف وطنه كام اشتهر مؤسسا للرواية
األدبية بالدولة ،وله دور هام يف ميدان األدب
العريب كأول كاتب الرواية يف اإلمارات العربية
املتحدة.
اشتهر راشد عبد الله النعيمي كاتبا يف أرايض
اإلمارات العربية املتحدة ،كتب أوال عن االتحاد
يف سنة 1972م باسم «زائد من مدينة العني
إىل رئاسة االتحاد» .والكتاب الثاين الذي كتبه
رواية «شاهندة» ،للمقيمني فيها والقادمني إليها
وألجيال القادمة .تتميز رواية «شاهندة « للكاتب
اإلمارايت راشد عبد الله النعيمي بخصوصية كونها
أول رواية ظهر يف تاريخ اإلبداع الرسدي اإلمارايت
.متثل هذه الرواية إحدى املحاوالت األوىل البكر
لصياغة فن رواية عربية ىف الخليج .تنفرد منذ
بدايته بأسلوب كتابة متميزة مبدعة كام أنه اخرتق
جسد الرواية العربية وقادها نحو مواكبة عرصها
بشكلها ومضمونها .

هي قصة نفس اإلنسانية حينام تسمو إىل الذروة
وحينام تنحدر إىل القاع .يقول راشد عبد الله نفسه
« قصتي هذه كلامت اقتبستها من روح الراحل
املناضل الذي غري الحياة عىل ضفاف الخليج
بقوة إميانه ،وفضاء عزميته ،والذي أراد أن يبدل
حياة الناس من شقاء إىل رخاء فكان له ما أراد،
ووضع أسس العمل ،وأرىس قواعد الرفاهية.2»..
وأهدى راشد عبد الله روايته «شاهندة» إىل زايد
بن سلطان آل نهيان.يقول النعيمي عن مضمون
الرواية« ،قصتي هذه ..تنبع من واقع عشناه..
عشناه بني حبات الرمل املتحركة ..يف حياة جافة
قاسية أكتبها لهذا الجيل الذي يبني بقوة سواعده
بلدا ً عظيامً ،فتمده العزمية الصادقة واألمل
الطامح ،أكتبها لألجيال القادمة لتكون لهم نافذة
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يطلون منها عىل حياة آبائهم وأجدادهم ،فتمألهم
بالعزة والثقة ،أكتبها للقادمني إلينا ..للعابرين
عىل ضفاف خليجنا لتكون لهم دليالً هادياً ورفيقاً
معيناً» .3أظهر راشد النعيمي عن كتابة الرواية
ومقصده هو كتب لكل من يف اإلمارات العربية
املتحدة للمقيمني فيها والقادمني إليها وألجيال
القادمة.

مضمون رواية «شاهندة»

عنوان رواية «شاهندة» اسم فتاة أعجمية يف
الرابعة عرش من عمرها  ،سافرت مع أبيها ’شهداد
‘ وأمها ’جميلة ‘عرب البحر إىل قرية ’الحرية ‘ يف
الشارقة طلبا للرزق الحسن ورغد الحال .وقعت
أثناء رحلتهم حادثة مكروهة من واقعات ركوب
البحر  ،بعد مشقة وجهد تستقر األرسة يف جزيرة
وسطية ...فيأىت رجل اسمه سامل كمنقد....
لكن عىل العكس ...هو يطمع األرسة بأمور
خبيثة ويجعلها بضاعة للبيع ىف السوق النخاسة
والعبيد ...ويتجرد األرسة ...كالسلعة ....و بيعوا
إىل أحد تجار اللؤلؤ...فأصبحوا عبيدا!....عاشوا
مخضعني بالقضاء ...و عمل األب مع التاجر ..و
بطلة الرواية «شاهندة « تخدم يف بيت زوجة
التاجر’ حسني ‘...أثناء ذلك أجربت «شاهندة»
لعاب شهوة ’محمود‘ ابن سامل .أثناء محاوتها
لظفر منها وته ّربت إىل بيت سيّدها زوجة التاجر
حسني وهناك تتكاثر نسبة كراهيتها من املجتمع
الجديد هذا ما يرسم السارد هذه الواقعة كأول
دفاع نسوية عن نفسها وحرمتها والتي متثل
«شاهندة « واقع املرأة اإلماراتية املنهوكة بقولها
املخيف-:
سلمي  -:ما بك يا شاهندة ؟

 -الكالب يا سيديت ! -أي الكالب ؟!

 -كالب القرية الجائعة !

 ماذا فعلو بك الكالب ؟جملة كرياال
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 ركضوا خلفي  ...4

و تشريالقصة إىل طريق الذى ستتمرد عليها الفتاة
عندما صارت فتاة ذا عزمية ورأي قوي بحيث تقول
ألمها»:أماه إن خوفك عيل يضايقني....و قلقك
عيل يخنقني .......أنا أعرف طريقي ....و أعرف
 ..أحمي نفيس....أماه ال تخشع عيل إطالقا ...ال
تخشع عيل من الطريق ...و ال من الكالب ....
أنا أعرف طريقي  ...وسأسري فيه  ..وعن عاملك
يا أماه ..أنا آسفة أن أقول إنني رافضة له  ...لن
أعيش فيه  ..ولن قدر لنا أن يكون لكل منا أمله
الخاص  ...لقد تعرضت للموت  ،ولنهش الكالب
 ..وفتحت عيني ألجد نفيس مملوكة ! التجربة يا
5
أماه ال تقاس بكرب السن ولكن بالدخول فيها «
أثناء السطور واضح  ،أن الضحية تتطور يف رسدية
الرواية فسعت شاهندة لإلنتقام من محمود
ووالده كحبيبة متكلفة يستبطن إرادتها حائرة بني
موقفني (الحب واالنتقام ) يقول السارد عىل
لسان شاهندة التي تظهر ملحمود بآالمها «لقد
كان عذايب أكرب  :أفأنت ابن سامل  ،وسامل
أكرهه ..فهو سبب الشقاء الذي أنا فيه  ..وهو
6
الذي جاء بنا من الجزيرة لنصبح عبيدا «

ثم تتعرض «شاهندة « لخطبة أحد املواطنني
ولكنها ترفض .ملا عرف التاجر حسني عالقتها
قال لها غاضبا «فاجرة « «اسكتي يا فاجرة «فتعرب
شاهندة مام يختلج يف ضمريها من الغضب
واإلهانة حيث تقول ملحمود «إن أشبع تجارة ميكن
أن ميارسها إنسان هي تجارة رقيق ...إنها تجارة
ظاملة...ال إنسانية « كذا تبدو يف حديثها الكآبة
واألسف بكونها عبيدة بقولها دامئا «أنا خلقت ألن
7
أكون ح ّرة ....ح ّرة أمري ومصريي
كذلك يظل الحب بينهام متزلال بالشكوك والحرية
وعندما حان الوقت تطلب من محمود الزواج
لكنه رفض بقوله «املشكلة الوحيدة يا شاهندة
أن أهل القرية يتصورون أن كل شبان ميارسون
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الحب معك « فهاجت كالعاصفة بقول «أنت
كأبيك كلب.بل كلب لديه أكرب وفاء منك .ومن
كل أرستك .ثم تعد بالثأر منه حيث تقول انتقامي
8
منك يا محمود أشبع انتقام قامت به امرأة»

وبالحقيقة مل تحصل شاهندة من قرية الحرية
سوى الخراب وراء الخراب فيموت والدها «شهداد
« غريقا يف خوض البحر وشاهندة يبيعها حسني
التاجر عىل سيد آخر «جابر «...لكنها تتزوج من
جابر وتنجب منه صبية اسمها «حليمة « ...أثناء
ذلك يحدث ما ال يتوقع ! من أحداث أخريا ترمى
شاهندة يف صحراء لتعيش هناك مع رجل عجوز
...رسعان ما ميوت  ...ومن ثم تكشفها إحدى
فروق الصيد ويتم نقلها إىل إحدى املدن....و
هناك تعيش حياة أخرى ...وتتزوج من «ملك «
تلك املدينة وتلد به طفال أمريا  ..اسمه «فايز
«و تصبح شاهندة أم فايز «ملكة اململكة «بعد
خمسة عرش عاما ونيف عىل مجيئها إىل سواحل
الخليج العريب.
خالصة القول أن رواية شاهندة  ،ميثل بها الروايئ
راشد عبد الله حياة فتاة ريفية تناهض بثقتها
وعزميتها كل العنف التي جرت أمامها طوال
خمسة عرش سنة .ومن املمكن أنها كانت فتاة
تكتنز وعيا ثريا بالحياة والوجود ولديها اإلحساس
املرهق بالقيم النبيلة قبل هجرة تلك العائلة
ولكن أقدار الحياة أجربتها تعانيابتالء كبريا ومل
يُتصور املرأة ضعيفة التي تذرف الدمع وتجلس
عىل زاوية املنزل ولكن صورها مرأة جريئة تعرب
عام تختلج ىف ضمريها من مشاعر وآالم حتى أمام
كالب جائعني .و تتحول إىل مكانة ملكة مدبرة
األمور تكريسا للتفكري العقالين توازع مسئوليها
اإلجتامعية التي تلزم بها الزمان.
يف الختام عند فراغ من قراءة رواية «شاهندة
«نقترص الكالم يف هذا الصدد ،أن راشد عبد
الله قد نجح يف تصوير متثيل املرأة متثيال صادقا
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من خالل األحداث مبا يدور حولها من هموم
وأوجاع وهذا رمبا خاضعة للوقائع ومتمردة جامحة
حني آخر ،ال شك أن لرواية شاهندة مكانة متم ّيزة
ألسباب تاريخية تدور حول فتاة وأرستها تحدث
عىل الشاطئى وإن كان صاحبها راشد عبد الله
كتب رواية واحدة أنه قد استطاع أن تسلط الضوء
إىل قاع البحر الواسع من رسد اإلمارات العربية
املتحدة التى قطعت أشواطا متعددة من حيث
األسلوب واملوضوعات وتقديم صورة صادقة
للمجتمع اإلمارايت وتراثها الرثي وطموحاتها
وهمومها ورصاعاتها ومشاكلهاو وأحالمها
وأشواقها.

النتائج والتوصيات

و أما النتائج التي توصل إليها البحث ،فيمكن
ذكرها عىل النحو اآليت :
• شهدت الكتابة الروائية فيدولة اإلمارات
ِ
تحوالت عديدة عىل مستوى الرؤية وغايات
الرسد .

•تتميز رواية «شاهندة» يف اإلمارات بشكلها
ومضمونها يف قبول طريق مختلفة يف البناء
الرسدي .
•التحوالت االقتصادي والثقايف التي حدثت
إثر اكتشاف النفط تأثرت يف األدباإلمارايت
عموما .
•يعرتض الرسد يف اإلمارات قضايا املرأة
البائسة والسعيدة محاكيا همومها وغمومها
خالل أعامل روائية منذ بدايتها .
•متكنت اقالم الرجال والنساء يف اإلمارات
عىل متكني املرأة ورفع شأنها يف العامل
رشقا وغربا .

و تويص الدراسة برضورة إكامل املسري يف
البحث عن رواية «شاهندة « ودراسة العميقة من
خالل روايات العربية صدرت ما بني السبعينات
للوقوف عىل مميزات أسلوب راشد عبد الله
النعيمي وما يتعلق من ميزاتو كيفية متثل املرأة
خاللها .

الهوامش

.1 )1د.سيد محمد دريب ’فن الرواية يف اململكة
العربية السعودية بني النشأة و التطور‘ الطبعة الثانية
 ،ص 120
 )2أسامة أحمد  ،راشد عبد الله النعيمي  ..رائد الرواية
والدبلومايس وشاهد سيايس  13يوليو ،2016
https://www.albayan.ae/supplements/.3
1923280-16-07-2013/ramadan/people

)4

)5
)6
)7
)8

راشد عبد الله ،شاهندة ،اتحاد الكتاب و أدباء
اإلمارات ,ط 1998-3م,ص)57
نفس املصدر (،ص )58
نفس املصدر(،ص) 75
نفس املصدر( ،ص)86
نفس املصدر ,ص 88,

املصادر واملراجع

•راشد عبد الله  ،شاهندة  ،اتحاد كتاب وأدباء
اإلمارات  ،ط1998، 3م
• رسول محمد رسول  ،صورة اآلخر يف الروايات
اإلماراتية ،وزارة الثقافة
• والشباب والتنمية املجتمع 2010-
•رسول محمد رسول  ،متثيالت املرأة يف الرواية
اإلماراتية  ،وزارة الثقافة
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• والشباب والتنمية املجتمع 2010-
•د.سيد محمد دريب’فن الرواية يف اململكة العربية
السعودية بني النشأة والتطور‘ ،ط1
•صابر الخباشة  ،غواية الرسد  ،قراءات يف الروايات
العربية استدعاء املوروث الشعبي  ---يف األعامل
القصصية والروائية اإلماراتية (ملتقي الكتاباتالقصصية
والروائية يف الدولة اإلمارات العربية املتحدة 1985-1
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الشارقة)
•عبد الله الخليفة  ،املالمح املشرتكة للرواية يف
اإلمارات والكويت ،ص  ،17ضمن كتاب «أبحاث
امللتقي الثالث للكتابات القصصية والروائية يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة «  ،ج - 2اتحاد كتاب
وأدباء اإلمارات ،ط 1994-1م
•وجدان الصائغ ’ ،شهرزاد وغواية الرسد‘-قراءة يف
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القصص والروايات األنثوية ‘  -دار العربية للعلوم
واملنشورات اإلختالف بريوت/الجزائر2008
•واقع فن الرواية يف اإلمارات ،20فرباير2012
/alkaleej.ae
•http://al-ain.com/amp/article/uae-novels-
production
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مقاومة ال�صحافة امل�صرية املختارة
�ضد النفوذ الأجنبي
د .رياض م.ك.

األستاذ املساعد (ضيف) ،جامعة عليكراة اإلسالمية

امللخص

عالجنا يف هذا البحث أوال نشأة الصحافة وتطورها يف مرص ،وذكرنا عن الصحافة يف عهد محمد عيل
وإسامعيل وعن موضوعاتها الرسمية الحكومية ،ثم انتقلنا إىل ازدهار الصحافة والتغريات يف موضوعاتها
من الرسمية إىل السياسية واالجتامعية ،ثم بحثنا يف أثر جامل الدين األفغاين يف الصحافة املرصية،ثم
نظرنا يف صحيفته «العروة الوثقى» ودورها يف املقاومة ضد النفوذ األجنبي وإيقاظ الشعور الوطنية،ثم
ذكرنا عن صحيفة «األستاذ» لعبد النديم ومساهمتها يف قمع االستعامر ونقد حاالت مرص بعد الثورة
العرابية واالحتالل،ثم انتقلنا إىل صحيفة «اللواء» ملصطفى كامل وجهودها يف جالء اإلنجليز من مرص.

نشأة الصحافة يف مرص وتطورها

كانت الحملة الفرنسية عىل مرص سببا لظهور
الصحافة يف مرص ،وأما نشأة الصحافة املرصية
ال تقوم عىل الحملة الفرنسية ألن الصحيفتني
اللتني أنشأهام فرنسا كانتا يف اللغة الفرنسية
وما أفاد بهام املرصيون شيئا.1وجدت الصحافة
الرسمية يف مرص يف عهد محمد عيل ،وهو
الذي أنشأ جريدة «الوقائع املرصية» سنة 1829
لصلة الشعب بأعامل الحكومة وإخبارإعالنه عىل
الشعب.2

عرفت مرص مع مجيئ الحملة الفرنسية ،وألول
مرة يف تاريخها ،وسائل اإلعالم املطبوعة،
والتي ض ّمت صحفا صدرت باللغة الفرنسية
ومنشورات طبعت بلغات متعددة منها :اللغة
العربية.3حملت الخرب الشفهي والخرب املطبوع
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إىل الجامهري مستهدفة إيجاد اتصال فكري بني
ثقافتني متباينتني ،وإخضاع الشعب املرصي،
واقناعه بالنظام الجديدة التي أىت بها هذا
املستعمر ،الذي كان يعمل إلقامة إمرباطورية
فرنسية يف الرشق  .4مل ير بونابرت أن يفتح
للفرنسيني مرص والرشق بالحديد والنار وأن يكون
قوام حملته جنودا وقوادا فحسب .وكان حريصا
عىل أن تكون آثار حملته علمية يدرس فيها الرشق
الذي ال يعرق عنه الغربيون شيئا كثريا .فلم يكن
له بد من أن ينظم دعايته تنظيام خاصا يتيح له
االتصال بالناس والتحبب إليهم فأعاد لذلك
مطابع فرنجية وعربية تعاونه يف تسجيل حوادث
الحملة ودراستها كام تقدمه إىل املرصيني وتعلن
عليهم أغراضه ونواياه .5
منذ توىل محمد عيل حكم مرص بدأ عهد جديد،
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فيه مظاهر التجديد اإلداري واالقتصادي ،وكان
محمد عيل وايل مرص يحب أن يتابع كل يشء
بنفسه ،وأن يرى ما يحدث يف األقاليم واملصالح
بشكل دائم لذلك ،ام أن يتم طبع كل تلك
التفاصيل عىل شكل تقارير يومية يف صحيفة
تقدم إليه وتوزع عىل املوظفني ،وكانت تلك
الصحيفة تسمى «جورنال الخديو» وكانت تطبع
مبطبعة القلعة ،حيث كانت ترفع تقارير األقاليم
إىل ناظر عام يرسلها لديوان الجورنال العام لبحثها
وعرضها عىل محمد عيل ويبلغ قرار الوايل إىل
املجالس .وبذلك يعترب جورنال الخديوي أقدم
الصحف املرصية عىل االطالق .وقد صدر يف
عهد محمد عيل العديد من الصحف منه ،الوقائع
املرصية ،الجريدة العسكرية ،وقائع كريدية،
وصحيفة التجارة والزراعة .6
كانت الصحف ر سمية قبل عرص الخديو
اسامعيل ويف عرصه ظهر ت الصحافة السياسية،
ومن أهم اسباب نشاط الصحف السياسية،
الحرب بني الرتكية والروسية سنة 1871م وتدخل
الصحف فيها حيث وجدت الرأي العام واملقارنة
بني أحوال مرص وأحوال خارجها .ومن أهم أسباب
أخر ى الثورة الفكرية عند جامل الدين األفغاين
والدعوة إىل الحرية والشورى ومقاومة االستبداد،
وكان له فيها كثري من التالميذ الذين أحيوها
من بعده .ومن أهم اسباب أخرى هياملعارك
بني الحضارة الغربية والفكر اإلسالمي من طريق
الصحافة.7
ظهرت الصحافة السياسية يف مرص يف عهد
إسامعيل ،الذي كان يحاول أن يجعل مرص قطعة
من أوربا والذي يريد التطور يف املجتمع املرصي
أنشأ مجلس شورى للنوابلحل األزمة املالية التي
نتجت عن ديونه من أوربا الذي كان له قول نهايئ
فيه .كانت الصحافة إلسامعيل وسيلة للدفاع عنه
ضد السلطة العثامنية واألوربية .بعد ذلك أصدر
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إبراهيم املويلحي ومحمد عثامن جالل «نزهة
األفكار» سنة  1869كانت تدافع عن سياسة
إسامعيلضد الدولة العثامنية والدول األوربية،
ولكنها احتجبت عن الظهور فيام بعد .ثم أصدر
محمد أفندي أنىس صحيفة «روضة األخبار» سنة
1875م الذي يتحدث عن العلم واألدب والزراعة
والتجارة ويف نفس العام صدرت صحيفة األهرام.8
كانت للحرب بني الروسية والرتكية سنة 1876م
دور هام لتغيري الصحافة عن موضوعها وذلك
تدخل الصحافة يف األحوال السياسية ومعاملتها
بأحوال خارجية (سياسية ،اجتامعية ،مالية) وبدأ
الناس يطلعون عىل هذه األحوال .ويف هذه
املرحلة سمح الخديو إسامعيل للصحافة يف
تدخل شؤون السياسية .لذا نجد للحرب بني
الروسية الرتكية فضال كبريا يف تغيري الصحافة
يف مرص كام يقول عبد اللطيف حمزة يف كتابه
الصحافة املرصية يف مائة عام :شاركت الصحف
كلها يف املعركة التي جعلت من الصحافة
املرصية صحافة رأي – أو عىل األقل – يف
سبيلها ألن تكون صحافة رأي .9قد ساعد عىل
ذلك وجود جامل الدين األفغاين يف مرصقبل
هذه الحرب وأثناءها.
جامل الدين األفغاين وأثره يف الصحافة املرصية

إن جامل الدين األفغاين هو الذي أىت باالتجاه
اإلسالمي يف الصحافة املرصية وملئها بالثورة
الفكرية التي تدعو إىل الحرية والشورى ومقاومة
االستعامر وكان له كثري من التالميذ يف هذا
االتجاه .كام يقول أحمد شفيق باشا يف كتابه
«مذكرايت يف نصف قرن» يتحدث عن مساهامت
تالميذ األفغاين يف املقاومة « فكنا نقرأ لهم يف
الصحف مقاالت ملتهبة ،نذهب إىل اجتامعاتهم
فنسمع منهم خطبا حامسية مثرية .وكانوا يبثون
روح الوطنية ويستفزون الناس ملقاومةاألجانب.10

مقاومة الصحافة املرصية املختارة ضد النفوذ األجنبي

كان من مظاهر النهضة الوطنية السياسية يف

مرص نشاط الصحف السياسية ،وإقبال الناس
عليها ،فمن الصحف التي كان لجامل الدين يد
يف إنشائها أو تحريرها جريدة «مرص» التي ظهرت
سنة ، 1877وهي جريدة أسبوعية ملحررها أديب
اسحق ومديرها سليم نقاش وقد أنشأ االثنان
أيضا سنة  1878صحيفة يومية باإلسكندرية باسم
جريدة «التجارة» وسياسة الصحيفتني وطنية
حامسية تجلت فيها تعاليم جامل الدين وروحه
وكان له يف الصحيفتني بعض املقاالت يكتبه أو
مييله عىل تالميذه وكانت صحيفة «مرص» تنرش
له بعض املقاالت تارة باسمه ومرة باسم «املزهر
بن وضاح» .جريدة «مرآة الرشق» وقد توالها
سليم عنحوري ثم إبراهيم اللقاين بإيعاز من جامل
الدين .وجريدة « أبو نضارة « ليعقوب صنوع الذي
كان عىل صلة به .وكان لهذه الصحف وغريها
فضل كبري يف إنارة البصائر واألفكار وتوجيه األنظار
إىل العناية بشؤون البالد عامة وتربم املواطنني
بحالتها السياسية واملالية .فكانت من عوامل
النهضة السياسيةواألدبية يف البالد.11
كانت صحافة تالميذ األفغاين تدعو إىل مقاومة
النفوذ األجنبي الذي تدخل يف شؤون مالية مرص،
وكانت تدعو أيضا إىل مراقبة مجلس النواب
عىل أعامل الوزيرين األجنبيني يف مرص .ومن
الصحائف التي قاومت عىل التدخل األجنبي يف
مرص صحيفة «مرص» وصحيفة «التجار» فأنذرت
الحكومة عليهام مرارا ،بعد هذه اإلنذارات ألغت
الحكومة عىل هاتني الصحيفتني ،حيث ورد يف
إلغائهام «حيث إن ما اعتادت عىل نرشه هاتان
الجريدتان رضره أكرث من نفعهاقتىض الحال
إىل صدور األمر من إدارة املطبوعات بإلغائهام
مؤبدا .12أما من الصحائف األخرى التي ألغتها
الحكومة «مرآة الرشق» التي نرشت أخبار نفي
األفغاين بعد منع الحكومة منها ،حيث وردت قرار
إلغائها لخمسة أشهر « ألنها اعتادت الدخول فيام
ال يعنيها ونرشت مطالعات سخيفة مخرتقة من
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تلقاء نفسها خرجت فيها عن حدود وظائفها».13

ما كان جامل الدين األفغاين يرتك مقاومته ضد
االستعامر بعدما أوقفت صحفه وطردت تالميذه
من مرص بعد االحتالل اإلنجليز ،وكان يقاوم عىل
االحتالل يف كل مكان حل فيه خاصة االحتالل
الربيطاين .وبعد انتهاء الثورة العرابية واحتالل
اإلنجليز عىل مرص ألغت عىل جميع الصحف
الوطنية التي شجعت عىل الثورة العرابية مثل
صحافة أديب إسحق وعبد الله الندميوإبراهيم
اللقاين والصحف التي كانت تقاوم عىل احتالل
الربيطاين.14
كان من أهم اسباب توقف الصحف الوطنية بعد
الثورة العرابية واالحتالل الربيطاين يف مرص هو
أن أصحاب الصحائف كانوا من أصحاب الثورة
العرابية ومن الطبيعي أن تقف صحافتهمبعد انهيار
الثورة ومن األسباب األخرى هي حملة االحتالل
عىل جميع الصحائف التي تخالفعليها.15
دور «العروة الوثقى» يف مقاومة النفوذ األجنبي

بعد نفي جامل الدين األفغاين واحتالل اإلنجليز
ملرص توقفت الصحائف لفرتة قليلة ،بعد ذلك
أنشأ جامل الدين األفغاين صحيفة «العروة
الوثقى» إليقاظ النفوس عىل خطر االحتالل
اإلنجليزي ملرص .ومن أهمية العروة الوثقى هي
أنها لسان لحزب عىل أعىل مستوى من التنظيم،
أنشأه وسامه «جمعية العروة الوثقى» .كان من
السبب املبارش إلنشاء جمعية العروة الوثقى هو
احتالل اإلنجليز عىل مرص يدل عىل ذلك قوله «
إن الرزايا (االحتالل اإلنجليز) األخرية التي حلت
بأهم مواقع الرشق جددت الروابط ،وقاربت بني
األقطار املتباعدةبحدودها املتصلة بجامعة
االعتقاد بني ساكنيه» .16إن أعضاء حزب جمعية
العروة الوثقى “هاملذين كلفوا جامل الدين
األفغاين بإصدار الصحيفة ،وكلف الشيخ محمد
عبده أن يكون رئيستحريرها ،فكان ما حمل األول
جملة كرياال
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عىل اإلجابة حمل الثاين عىل االمتثال” .17كان
للصحيفة غرضان :غرض قريب وهو « :إنقاذ
مرص والسودان من االحتالل اإلنجليزي « وغرض
بعيد وهو « :إعادة الحكم اإلسالمي وهداية الدين
إىل ما كان عليه من الطهارة والعدل والكامل
يف العرص األول ،بتأسيس حكومة إسالمية عىل
قاعدة الخالفة الراشدة يف الدين ،وما تقتضيه
حالة العرص ملجد اإلسالم يف أمور الدنيا ،ويتبع
هذا إنقاذ املسلمني وغريهم من الرشقيني
مناالستعامر املذل لهم .»18ومن خاصية هذه
الصحيفة الربط بني مقاومة االستعامر وبني
عقيدةالجهاد اإلسالمية وهو ميدان جديد ارتادته
صحيفة العروة الوثقى يف العرص الحديث ،حيث
تقول العروة الوثقى نفسها عن هذا « فاملسلمون
بحكم رشيعتهم ونصوصها مطالبون عند الله
باملحافظةعىل ما يدخل يف واليتهم من البلدان،
وكلهم مأمور بذلك ،ال فرق بني قريبهم وبعيدهم،
وال بني املتحدين يف الجنس واملختلفني فيه،
وهو فرض عىل كل واحد منهم ،ومن فروضهم يف
سبياللحامية وحفظ الوالية بذل األموال واألرواح،
وال يباح لهم املساملة مع من يغالبهم حتى ينالوا
الوالية خاصة لهم دون غريهم ،وبالغت الرشيعة
يف طلب السيادة منهم عىل من يخالفهم إىل
حد لو عجز املسلم عن التخلص من سلطة غريه
لوجبت عليه الهجرة «.19

دور «األستاذ» يف مقاومة النفوذ األجنبي

ظهر عبد الله نديم ثانيا ،وقد سمح له الخديوي
عباس بدخول مرص ،فمكث قليال يتعرف األحوال،
ويدرس ما فاته من شؤون مرص مدة غيابه ،ثم
صح عزمه عىل تحديد الغرض وإنشاء جريدة
«األستاذ» قال عنها« :إنها جريدة علمية تهذيبية
فكاهية» ،تصدر يوم الثالثاء من كل أسبوع ،وظهر
العدد األول منها يف (أول صفر سنة ١٣١٠هـ
 ٢٣أغسطس سنة ١٨٩٢م) ،يتوىل هو تحريرها،
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ويتوىل أخوه إدارتها ،وقد كتب يف أول عدد
منها :إنا ال نتعرض للسياسة العلمية اإلدارية،
أما السياسة من حيث هي فن فإنها تدخل يف
موضوعها العلمي .وكانت يف أول أمرها تعد
امتدادا لجريدته «التبكيت والتنكيت» من حيث
موضوعها وأسلوبها ،فهي تعنى أكرث ما تعنى بنقد
العيوب االجتامعية يف املجتمع املرصي ،وفيها
مقال أو نحو ذلك يف شؤون اإلصالح السيايس
من وجهة عامة ،ثم هي تحرر باللغة العربية
الفصحى يف املقاالت السياسية اإلصالحية،
وباللغة العامية يف املوضوعات االجتامعية .20

بدأ النديم ينقد العيوب االجتامعية يف
مجلته الجديدة ،ثم تدرج فاتهم األوروبيني بتشجيع
هذه العيوب حتى تنحل أخالق الرشق .وانترشت
«األستاذ» حتى أصبحت منافسا خطرا لجريدة
«املقطم» التي كانت تحظي برعاية السلطات
اإلنجليزية واملرصية ،فأخذت «املقطم» تهاجم
النديم وتتهمه بأنه يهدف مبقاالته االجتامعية
إىل غرض سيايس .وبدأ صوت النديم يعلو شيئا
فشيئا ،ويخوض يف األحاديث السياسة رصاحة
منارصا للخديو عباس ،مناهضا لالحتالل ثم أخذ
ينقد السياسة الربيطانية يف مرص والهند برصاحة
وجرأة ،فطلب اللورد «كرومر» نفيه من البالد،
فأجيب إىل طلبه .21

كان هدف هذه الجريدة الجديدة يف ابتداء
ظهورها ،اإلصالح االجتامعي ،والثورة عىل
املفاسد والعادات املؤذية ،كام كانت الحال
يف جريدة «التنكيت والتبكيت» ،بل زادت
عليها ،ألن الحياة يف مرص كانت قد تغريت بعد
االحتالل اإلنجليزي من يسء إىل أسوأ يف األخالق
والعادات .عالج نديم – كعادته – كل هذه
املوبقات بشدة وعنف لكيال يضيع الرشق خلقيا
كام ضاع سياسيا .انترشت جريدته انتشارا مل يكن
لغريها من الصحف يومئذ ،مام دلنا عىل أنه كان
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مصلحا مقبول القول ،طريف العبادة ،خفيف
القلم ،يكتب أكرث ما يكتب – للعامة ال للخاصة،
ويلون التحرير يف جريدته تارة باللغة الفصحى،
وتارة باألسلوب العامي حسب املقتضيات التي
يراها .ألنه يدخل يف حسابه كل الطبقات .22

مل يتعرض النديم يف أول أعداد
«األستاذ» لالحتالل علنا ،ومل يحارب الربيطانيني
جهارا ،ومل يدع األمة لتقوم وتحارب االستعامر
رصاحة ولكنه بدأ أوال بحرب عىل املرشوعات التي
أدخلها االستعامر ليمكن يده من الدولة ويحول
بها مرص عىل مستعمرة بريطانية فاذا تحدث عن
السياسة مسها من بعيد ،واستخدم لها مهارته يف
التالعب باأللفاظ والثوريات والفكاهات ،وكأنه
كان يرمي إىل أن تطمنئ عني الرقيب إليه فيدع
«األستاذ» تسري وتصل إىل القراء وتحتل مكانتها،
وتكون لها جمهورا وشعبية .وبعد ذلك ينفذ خطته
يف الكفاح .23

والحق أن هذه الجريدة األخرية كادت
تكون صورة من الجريدة األوىل باسم «التبكيت
والتنكيت» لوال ما امتازت به «األستاذ» من تنوع
األهداف التي تتلخص فيام ييل :أوال – اإلصالح
االجتامعي .وثانيا -إصالح الرتبية والتعليم .وثالثا
– الدفاع عن الرشق ضد أوهام الغرب .ورابعا-
مهاجمة االحتالل الربيطاين دفاعا عن الخديوي
عباس حلمي الثاين .وخامسا -الحملة عىل
املبرشين املسيحني .24
وكانت جريدة األستاذ هي األستاذ للزعيم مصطفى
كامل يف صباه تعلم منها االتجاه والنغمة وإن
اختلف عنها من حيث الثقافة واألسلوب تبعا
لتطور الظروف واألحوال .وقد لقيت هذه املجلة
إقباال منقطع النظري وتجىل هذا اإلقبال يف كرث
عدد املشرتكني .وهذا يدل عىل رواج الصحيفة
وقد امتألت باألزجال واملناظرات واملقاالت
الطويلة ملا تفيض به من بحوث عميقة ودراسة
JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

دقيقة .25

دور «اللواء» يف مقاومة النفوذ األجنبي

لهذه الصحيفة يف الحقيقة من اسمها نصيب
كبري ،فهي التي حملت لواء الحركة الوطنية،
وبقيت تحمل هذا اللواء حيا بعد وفاة صاحبها
الزعيم الشاب مصطفى كامل ،ولقد صدر العدد
األول من هذه الصحيفة يوم الثالثاء غرة رمضان
سنة  1317وهو املوافق لليوم الثاين من شهر
يناير سنة 1900م.26

أما برنامج الصحيفة فقد كان مؤلفا مام ييل:
أوال – الدفاع عن الدين االسالمي ضد هجامت
االستعامر كام فعلت جريدة املؤيد .ثانيا – الدفاع
عن فكرة الجامعة االسالمية باعتبارها الطريق
الوحيد للتخلص من اإلنجليز .ثالثا – تنشيط
الحركة الوطنية بكل الوسائل املمكنة والدعوة لها
يف داخل القطر وخارجه .رابعا – العناية التامة
باإلصالح االجتامعي ،وإن كانت اللواء مل تؤيد
الحركة التي قام بها قاسم أمني لتحرير املرأة،
عىل حني أن املؤيد ساندتها .خامسا – تخليص
املرصيني من اليأس الذي مأل نفوسهم بازدياد
النفوذ الربيطاين وال سيام بعد حادث (فاشودة)
وهو الحادث الذي اصبحت به بريطانيا رشيكة
ملرص يف حكم السودان.27
أما األهداف التي سعت إليها (الجريدة)
فتتخلص فيام ييل :أوال  -نرش عقيدة االستقالل
بني أفراد األمة املرصية ودحض الفكرة القائلة بأن
مرص ميكن أن تحصل عىل استقاللها مبساعدة
فرنسا وتركيا ،مع أنه ال سبيل يف الواقع إىل حرية
املرصيني إال بجهود املرصيني .ثانيا – السعي
إلزالة الفروق يف الرأي بني املرصيني وإحالل
التشابه يف العقيدة محل الخالف فيها – وبعبارة
أخرى – تكوين ما يسمى بالرأي العام املرصي من
جديد ،وبذلك يتحد املرصيون يف أهدافهم مهام
كانت آرائهم .ثالثا – إمناء الشخصية املرصية
جملة كرياال
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بقدر املستطاع ،والنظر يف األمور السياسية من
زواية مرص وحدها مستقلة عن غريها من الدول
ومنها العثامنية نفسها .رابعا – توجيه النقد إىل
السلطتني الرشعية والفعلية يف البالد ،والنظر
يف هذا النقد إىل مصلحة املرصيني وحدهم،
من غري تحيز ألحد الجانبني املذكورين يف حال
اختالفها ،أو يف حال اتفاقهام ،أو يف الحال
التي يكونان عليها بني بني .خامسا – املطالبة
بالدستور ،والدأب عىل هذه املطالبة بعد إذ
تبني للمرصيني أنه يستحيل عليهم التقدم خطوة
إىل األمام إال مبشاركة األمة للحكومة يف األعامل
العامة ،ولن يكون ذلك إال بحصول األمة عىل
الدستور ولو بالتدريج ،وذلك عن طريق الدفاع
عن مجالس املديريات ومجلس شورى القوانني،
وتوسيع اختصاصهام متهيدا للوصول إىل حياة
نيابية أقرب للكامل .سادسا – الرد عىل مزاعم
اإلنجليز ،وبخاصة ما جاء منها مخالفا تقارير اللورد
كروم والدن غورست ،حتى يثبت للعامل الحر أن
مرص خليقة بالكامل الذي تنشده ،وأن اإلنجليز
ظاملون يف نظرتهم للدين اإلسالمي من جهة،
وظاملون يف تقديرهم للموظف املرصي والكفاية
املرصية من جهة أخرى .سابعا – الدعوة ملذهب
الحربني ،ليكون أساسا لرتبية األمة املرصية،
ولحرية االجتامع ،وسائر أنواع الحريات األخرى ،مع
العناية التامة بربنامج التعليم حتى يصبح مالمئا
ألغراض األمة والجيل الجديد .ثامنا – النهوض
بالحركتني العقلية واألدبية ،وإفساح املجال
الشبيبة املرصية ليك تظهر مواجهها املختلفة.
تاسعا – العمل عىل تشجيع الصناعة والتجارة
والزراعة حتى تبلغ كل منها الحد الذي يتفق وآمال
البالد .عارشا – العمل عىل تقوية الوحدة القومية
مع اليقظة التامة لتوحيد عنرصي األمة املرصية –
وهام عنرص املسلمني وعنرص األقباط – حتى ال
يجد املحتل ثغرة ينفذ منها إىل تحطيم الوحدة أو
النيل من الحركة الوطنية.28
107

مهام يكن من يشء فقد ضاق االحتالل بصحف
الحزب الوطني أكرث مام ضاق بصحف األحزاب
األخرى ،وكانت صحف الحزب الوطني معروفة
بالتطرف يف اللهجة ،فتوالت إنذارات الحكومة
لصحيفة اللواء ،وكان ال بد من تعطيلها أو القضاء
عليها بأية وسيلة ،فلم يجد الحزب الوطني بدا
من أن يصدر اللواء بأسامء جديدة .فتارة يصدرها
باسم «العلم» بفتح الالم ،وقد تم له ذلك سنة
1910م .وأخرى باسم «االعتدال املرصي» ،ونحو
ذلك .غري أن هذه الصحف كلها ألغيت تباعا بأمر
الحكومة ،ومل يبق للحزب الوطني يف النهاية غري
صحيفة واحدة باسم صحيفة الشعب.29
إن الصحف يومها مل تكن من القدرة بحيث
تستطيع االعتامد عىل مصادرها ،وكانت تابعة
لجهات أو موالية لها ،وواضحة يف تأييد موقف
هذه الجهات ،ولعل اللواء هو أول جريدة مل يكن
لها اعتامد عىل جهة ذات نفوذ واضحة التأثري يف
سياسته ،فقد كان الخديو عباس يؤيد يف أول
املراحل فلام تحول الخديو سنة 1904م مل يتحول
اللواء كام تحول املؤيد ،ثم انقطع مؤازرة بلدز بعد
عام  1908ومع ذلك فإن اللواء مل يتحول عن خطته
السياسية ،والواقع أنه إمنا كان يعتمد يف مصادره
عىل رساة املرصيني الذين يؤيدون سياسته ويف
مقدمتهم املرحوم محمد فريد الذى كان ينهض
بأضخم جوانب هذه األعباء.30
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أصبح االتفاق الودي يف سنة 1904م عامال من
العوامل األساسية يف تغيري االتجاهات الصحفية
وتنكب أصحاب األقالم فيها عن سياستهم األوىل،
فقد كانت نتيجة هذا االتفاق فنور الحامسة
الوطنية يف نفوس الكثريين ،وقد فرتت معها شدة
معظم الصحف الوطنية «فاملؤيد» النت سياسته
و»األهرام» التزمت جانب الحياد إىل حني ،ومل
متض يف سياسته األوىل إال «اللواء» فقد أبت
إال أن تبلغ بهذه األزمة القاسية ذروتها من حيث

الجهاد الرائع واستكامل عنارص الوطنية وتوحيدها
يف نفوس املرصيني ،فبدأ مصطفى كامل يغذي
يف املرصيني وطنيتهم ويحاول مبقاالته أن يحتفظ
بحامستهم بالرغم من الخيانة الفرنسية لألماين
املرصية ،وذلك يف وقت هزت الصدمة كبار
الرجال وأذلت أعناقهم كام يقول ،واتجه مصطفى
كامل يف لوائه اتجاها جديدا ،فاألمم األوروبية
جميعا سواء يف استعامرها.31

يف الفرتة الثانية من فرتات االحتالل وهي الواقعة
بني  1914 – 1889حدثت أحداث جسيمة زادت
من قوة الصحافة الوطنية بالرغم من زيادة النفوذ
الربيطاين ومن قسوته يف معاملة الصحافة .ويف
ذلك الوقت شعر الوطنيون املرصيون بالحاجة
إىل صحيفة جديدة ال تلتزم اللني يف مكافحة
االحتالل الربيطاين كام تفعل املؤيد وال تتذبذب
يف سياستها كام تفعل األهرام ،بل تكون رصيحة
عنيفة يف مجابهة اإلنجليز ولذلك صدرت صحيفة
اللواء.32
إن توقيع االتفاق الودي بني فرنسا
وانجلرتا سنة 1904م ،وهو االتفاق الذي تركت
فيه فرنسا كل الحرية لإلنكليز يف مرص ،كام
تركت فيه إنكلرتة كل الحرية للفرنسيني يف
الجزائر – تغري موقف اللواء وبرئت من صداقة
فرنسا .وقد كان هذا االتفاق صدمة شديدة
للصحافة مشوشة ،فازدادت به جريدة املؤيد
لينا فوق لني يف مناهضة اإلنجليز ،وامتنعت
به األهرام يف السياسة السلبية ،أما اللواء فإن
الصدمة زادتها قوة عىل قوة ،وبذلك زادت اللواء
شعبية وأصبحت أوىل الصحف الوطنية ،ودعت
املرصيني إىل عدم االعتامد عىل أية دولة أوروبية
وإىل عدم االعتامد حتى عىل األرسة املالكة ،بل
يجب أن يعتمد املرصيون عىل أنفسهم فقط يف
تحقيق األماين الوطنية.33
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الخامتة

كانت الصحف ر سمية قبل عرص الخديو اسامعيل
ويف عرصه ظهر ت الصحافة السياسية.كانت
للحرب بني الروسية والرتكية سنة 1876م دور
هام لتغيري الصحافة عن موضوعها وذلك تدخل
الصحافة يف األحوال السياسية ومعاملتها بأحوال
خارجية .إن جامل الدين األفغاين هو الذي أىت
باالتجاه اإلسالمي يف الصحافة املرصية وملئها
بالثورة الفكرية التي تدعو إىل الحرية والشورى
ومقاومة االستعامر وكان له كثري من التالميذ
يف هذا االتجاه.كان من مظاهر النهضة الوطنية
السياسية يف مرص نشاط الصحف السياسية.
كانت لصحف مرص دور هام يف مقاومة النفوذ
األجنبي الذي تدخل يف شؤون مرص .ومن هذه
الصحف «العروة الوثقى» لألفغاين و»األستاذ»
للنديم و»اللواء» ملصطفى كامل.

كانت من اهداف جريدة «العروة الوثقى»
لألفغانيهو إيقاظ النفوس عىل خطر االحتالل
اإلنجليزي ملرص .ومن أهمية العروة الوثقى هي
أنها لسان لحزب عىل أعىل مستوى من التنظيم،
أنشأه وسامه «جمعية العروة الوثقى» .كان من
السبب املبارش إلنشاء جمعية العروة الوثقى
هو احتالل اإلنجليز عىل مرص .كان للصحيفة
غرضان :غرض قريب وهو « :إنقاذ مرص والسودان
من االحتالل اإلنجليزي « وغرض بعيد وهو« :
إعادة الحكم اإلسالمي وهداية الدين إىل ما كان
عليه من الطهارة والعدل والكامل يف العرص
األول .ومن خاصية هذه الصحيفة الربط بني
مقاومة االستعامر وبني عقيدةالجهاد اإلسالمية
وهو ميدان جديد ارتادته صحيفة العروة الوثقى
يف العرص الحديث.
أما جريدة «األستاذ» كان النديم ينقد فيها
األوروبيني بتشجيعهم العيوب االجتامعية حتى
تنحل أخالق الرشق .وانترشت «األستاذ» حتى
أصبحت منافسا خطرا لجريدة «املقطم» التي
جملة كرياال

يوليو 2022

108

كانت تحظي برعاية السلطات اإلنجليزية واملرصية.
وبدأ صوت النديم ويخوض يف األحاديث السياسة
رصاحة منارصا للخديو عباس ،مناهضا لالحتالل
ثم أخذ ينقد السياسة الربيطانية يف مرص والهند
برصاحة وجرأة .كان هدف هذه الجريدة الجديدة
يف ابتداء ظهورها ،اإلصالح االجتامعي ،والثورة
عىل املفاسد والعادات املؤذية ثم انتقل إىل
نقد حاالت الشعب ألن الحياة يف مرص كانت قد
تغريت بعد االحتالل اإلنجليزي من يسء إىل أسوأ
يف األخالق والعادات .مل يتعرض النديم يف أول
أعداد «األستاذ» لالحتالل علنا .فاذا تحدث عن
السياسة مسها من بعيد ،واستخدم لها مهارته يف
التالعب باأللفاظ والثوريات والفكاهات.
أما جريدة «اللواء» كانت لواء للحركة الوطنية يف
مرصأما برنامج الصحيفة هو الدفاع عن الدين

االسالمي ضد هجامت االستعامر والدفاع عن
فكرة الجامعة االسالمية باعتبارها الطريق الوحيد
للتخلص من اإلنجليز .أما األهداف التي سعت
إليها هذه الجريدةهي نرش عقيدة االستقالل بني
أفراد األمة املرصية ودحض الفكرة القائلة بأن مرص
ميكن أن تحصل عىل استقاللها مبساعدة فرنسا
وتركيا .مهام يكن من يشء فقد ضاق االحتالل
بصحف الحزب الوطني أكرث مام ضاق بصحف
األحزاب األخرى ،وكانت صحف الحزب الوطني
معروفة بالتطرف يف اللهجة ،فتوالت إنذارات
الحكومة لصحيفة اللواء.فبدأ مصطفى كامل
يغذي يف املرصيني وطنيتهم ويحاول مبقاالته
أن يحتفظ بحامستهم بالرغم من الخيانة الفرنسية
لألماين املرصية .واتجه مصطفى كامل يف لوائه
اتجاها جديدا ،هو اعتبار األمم األوروبية جميعا
سواء يف استعامرها.
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ق�ضية اللفظ واملعنى بني النقاد املحدثني
محمد يوسف مري

الباحث يف قسم اللغة العربية بالجامعة امللية اإلسالمية
mir.mohammadyousf@gmail.com

امللخص

املعروف أن الفنون األدبية تستعمل العديد من الوسائل واألدوات للتعبري عام يضمر يف نفس صاحب
الفن ،ويختلف استعاملها وفقا الختالف الفنون ألن كل فن تقتيض طبيعتها األدوات املناسبة لها.
وكذلك تختلف فيام بينها من ناحية سعتها أو ضيقها .فعىل سبيل املثال يستخدم املص ّور الفرشات
واأللوان املختلفة لتصوير منظرا تأثرت به نفسه وهو يريد التعبري عام يختلج يف قرار وجدانه يك تشعر
بالطأمنينة والتخلّص من القلق بعد التعبري عن مضمراته ،ويندرج يف تلك الفنون األدب الذي يستخدم
فيه األديب األدوات التي نسميها باللفظ واملعنى .إن األديب يعرب عام تختلج يف قرار وجدانه من
العواطف الحارة أو ما تجول يف ذهنه من األفكار الرائعة عن طريق التعبري .نظرا لهذه األهمية تناول
النقاد هذه القضية «قضية اللفظ واملعنى» بقدر من التفصيل يف القديم والحديث سواء بسواء،
ونالت القضية اهتامما كبريا من قبل األدباء والشعراء العباقرة إضافة إىل النقاد البارعني حيث اختلفوا
فيام بينهم من ناحية تفضيل أحدهام عىل اآلخر .فمن هذا املنطلق سنتناول يف هذه الورقة قضية
اللفظ واملعنى بني النقاد املحدثني بإشارة خاصة إىل آراء رواد النقد األديب الحديث التي متيط اللثام
عن اإلبهام والغموض السائد يف هذه القضية األدبية املهمة ،وسننتهج منهجا تحليليا نقديا يف هذه
الورقة كلّها.
الكلامت املفتاحية :النقد األديب ،الحديث ،اللفظ ،املعنى ،النقاد ،اآلراء

املقدمة

من أهم القضايا التي شغلت بال النقاد يف
مختلف اآلداب العاملية هي قضية اللفظ
واملعنى أو قضية الصورة واملضمون كام سامها
بعض النقاد .تختلف آراء النقاد وتباينت وجهاتهم
النظرية حول هذه القضية من ناحية تفضيلهم
أحدهام عىل اآلخر .كلام نتناول هذه القضية
من جميع أقطاره ندرك أن النقاد ينقسمون إىل
JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

ثالث فرق من ناحية فضيلة اللفظ عىل املعنى
والعكس .فبعض النقاد يرجحون اللفظ عىل
املعنى وبينام بعضهم يذهبون إىل ترجيح املعنى
عىل اللفظ ،وبعضهم يعطون األول من األهمية
ما ال يقل عن اآلخر .ونالحظ هذا االختالف يف
آراء النقاد يف األدب الكالسييك واألدب الحديث
عىل حد سواء .وال نبالغ إذا قلنا إن هذه القضية
نالت رواجا واسعا بني النقاد العرب يف القديم
جملة كرياال
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والحديث عىل حد سواء.

وأما فيام يتعلق بتاريخ هذه القضية يف األدب
العاملي فهو يرجع إىل العرص اليوناين حيث
عالجها فالسفة اليونان مثل أرسطو الذي يذهب
رس جامل الكلمة وقبحها يكمن يف
إىل الرأي أن ّ
جرسها ،كام يوجد يف معناها ،ويرى أن املعنى
يتغري بحسب تغري العبارة ،وأن كلام يطرأ عىل
املعنى من دقة يكون للعبارة نصيب منه .وكان
يعترب األلفاظ مبثابة الرموز الدالة عىل معناها
املطلوب ،وهي تتباين جامال وقبحا من حيث
داللتها عىل املعنى .ولكنه يف ذات الوقت
يعتقد أن املعاين لها دورا هاما يف إبراز جامل
الكالم .نظرا لهذه اآلراء ميكننا القول إنه كان يهتم
1
باختيار اللفظ دون اهامل جانب املعنى.
وأما تاريخ قضية اللفظ واملعنى يف األدب العريب
فريجع إىل العرص العبايس حيث نشأت القضية
من ناحية الفن وأخذ النقاد يتناولونها بالدراسة
والبحث .والجدير بالذكر يف هذا املقام أن
النقاد كانوا يقيسون الكالم العريب – يف العرصين
الجاهيل واإلسالمي -عىل محك مقاييس جودة
الكالم وكانوا يحكمون عىل الكالم جامال أو قبحا،
ولكنه كان كثريا ما يعتمد عىل الذوق الفطري
حيث مل يقم الناقد باإلشارة إىل أسباب وجود
الجامل أو القبح يف الكالم العريب ،وكان يقترص
حكمه عىل ذوقه األديب وتأثره الذايت 2.ولكن بعد
أن نشأ الفن األديب وتط ّور يف شتى جوانبه أخذ
النقاد يقيسون الكالم –شعرا ونرثا -عىل محك
املقاييس الجديدة مبا فيها اللفظ واملعنى .قبل
الحديث عن القضية يف النقد األديب الحديث ال
بد لنا من التعرف عىل مواقف النقاد تجاه القضية
املذكورة يف االدب الكالسييك.

نبذة عن قضية اللفظ واملعنى يف األدب
الكالسييك:

عندما نجيل أبصارنا يف بطون صفحات األدب
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الكالسييك نالحظ أن النقاد القدامى أولوا
اهتامما كبريا بقضية اللفظ واملعنى وكل منهم
جحوا
أىت بتعليقات قيمة عليها .فبعضهم ر ّ
اللفظ عىل املعنى أو العكس وبينام اآلخرون
يقل عن
أعطوا كل واحد منهام من األهمية ما ال ّ
اآلخر .وأما النقاد الذين يشكلون الرعيل األول يف
النقد األديب الكالسييك فمنهم الجاحظ ،وابن
قتيبة ،وقدامة بن جعفر ،وأبو هالل العسكري،
وابن طباطبا ،واآلمدي ،والجرجاين وغريهم .وكل
منهم أدىل بدلوه بني الدالء بعد إلقاء الضوء عىل
مواقفهم تجاه القضية.
وأما آراء الجاحظ يف هذه القضية
يقل
فكان يرى أن لكل منهام من األهمية ما ال ّ
عن اآلخر عىل الرغم من اتهام بعض النقاد عليه
بأنه كان يهمل قيمة املعنى بسبب عبارته التي
تلوكها األلسنة يعني “...واملعاين مطروحة يف
الطريق ،”...ولكن مراده األصيل من هذه العبارة
كان أن اللفظ أو التعبري له دور محوري يف إبراز
املعنى الذي يظل مستورا خفيا يف الصدر
ومحجوبا يف النفس ،وال ميكننا االطالع عليه دون
خلع ثياب التعبري عليه .والدليل اآلخر الذي يفند
االتهام املوجه إىل الجاحظ هو أن تعريف البالغة
املستحسن عنده هو “ال يكون الكالم يستحق اسم
البالغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه”.3
فريى الجاحظ من هذا التعريف أن ال يكون لفظ
الكالم إىل سمعك أقرب من معناه إىل قلبك،
يعني يجب أن يكون ترتيب اللفظ يف النطق
حسب ترتيب املعاين يف النفس .نظرا إىل هذه
اآلراء ميكن لنا القول إن الجاحظ كان مييل إىل
الرتابط والتحام بني اللفظ واملعنى.
وكذلك تناول ابن قتيبة هذه القضية
املهمة بالدراسة السمتفيضة حيث قسم الشعر
إىل أربعة أقسام من ناحية حسن اللفظ واملعنى
وقبحهام .4وقاس األبيات الكثرية عىل هذه

القاعدة وحكم عليها من ناحية جودة اللفظ أو
املعنى وقبحهام .ولكن الناقد الذي تناول هذه
القضية بقدر من التفصيل يف األدب الكالسييك
هو ابن طباطبا الذي سلط ضوءا كاشفا عىل شتى
جوانب القضية مع التوضيح أن اللفظ واملعنى
كليهام مهم إلنشاء التعبري الفني الجيمل ،وال
ميكن إنشاءه دون أحدهام .من املفيد بالذكر
هنا أن الناقد «ابن طباطبا» يرى أنه ال يُستحسن
أن يخلط الشاعر بني األلفاظ الفصحى واأللفاظ
العامية يف شعره ،بل هناك كلامت خاصة
ألداء املعنى الخاص ويجب استعامل الكلامت
حسب املعاين التي توافقها كام يتضح موقف
ابن طباطبا تجاه الوحدة املوجودة بني اللفظ
واملعنى يف قوله حيث يقول« :وللمعاين ألفاظ
تشاكلها فتحسن فيها وتقبح يف غريها ،فهي لها
كاملعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسنا يف
5
بعض املعارض دون بعض».
فأدركنا أن ابن طباطبا يعترب اللفظ واملعنى
مبثابة الوجهان ليشء واحد وال ميكن الفصل بني
وحدتهام .وكذلك نالحظ أن النقاد الكالسيكيني
اآلخرين أتوا بتعليقات مهمة عىل هذه القضية،
ولكننا ال نستطيع تناول كل واحد منهم عىل وجه
التفصيل ،فاكتفيا باإلشارة الوجيزة إىل البعض
منهم.

عصارة القول إن النقاد الكالسيكيني تناولوا هذه
القضية بدراسة مستفيضة وأتوا بآراء قيمة مع
األدلة املختلفة حيث اعتربوهام مثل اللحمة
والسدى للتعبري الفني الذي ال ميكن إنشاؤه
دونهام.

قضية اللفظ واملعنى يف االدب العريب
الحديث:

شهد األدب العريب تطورا باهرا يف العرص
الحديث حيث تأثر بتيارات اآلداب الغربية العارمة
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واستفاد منها يف شتى الفنون األدبية كام برزت
الفنون الحديثة إىل حيز الوجود يف األدب العريب
منها الرواية واملرسحية والقصة القصرية وغريها.
كام قاموا بإعارة االهتامم الكبري بشتى القضايا
اللغوية نحو قضية الفصحى والعامية ،وقضية
االبتكار والتقليد ،وقضية األوزان والبحور ،وقضية
الجامل الفني وما إىل ذلك .ولكن القضية التي
استلفتت انتباه األدباء والنقاد املحدثني الذين
تناولوها بيشء من اإلسهاب واإلطالة هي قضية
اللفظ واملعنى أو قضية الصورة واملضمون.
وهذه القضية عريقة يف القدم كام الحظنا فيام
مىض .وهذا جدير بالذكر أن النقاد املحدثني
انقسموا إىل ثالث فرق عىل غرار النقاد القدماء
من ناحية ترجيح اللفظ عىل املعنى والعكس أو
تسوية اللفظ باملعنى أهمية.
آراء النقاد املحدثني يف قضية اللفظ واملعنى:

وال يغرب عنا أن النقاد العرب املحدثني
أعاروا اهتامما كبريا إىل قضية اللفظ واملعنى
وسلطوا ضوءا كاشفا عىل شتى جوانبها ،والنقاد
الذين تناولوها باإلسهاب واإلطالة هم أحمد حسن
الزيات ،والعقاد ،وسيد قطب ،وأحمد أمني ،وطه
حسني ،وشوقي ضيف وغريهم .وسنشري إىل أهم
آرائهم التي قدموها يف اللفظ واملعنى مع اإلشارة
البيسطة إىل مواقفهم تجاه القضية املذكورة.
وأما فيام يتعلق مبوقف الناقد العريب
«الدكتور طه حسني» تجاه القضية املذكورة فريى
يف هذا الصدد أنه من املحتوم أن يكون اللفظ
واملعنى متناسبان فيام بينهام عىل حد سواء،
وكل منهام يحظى بأهمية بالغة وال ميكن أن يكون
الكالم بليغا إذا كان جيد اللفظ وسخيف املعنى.
عىل الرغم من إيالء األهمية للفظ واملعنى
سواسية إال أنه يعرتف بأن األمر قد يكون عىل
النقيض من ذلك ألن بعض الشعراء يتفوقون يف
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أحدهام ويقرصون يف اآلخر ،كام قد يكون الكالم
جيد اللفظ وحسن السبك ويكون الفكر واملعنى
من الدرجة املتوسطة فال تنقص أهمية الكالم
بالغة وفصاحة ،وكذلك قد يكون الكالم جيد
املعنى ولكن متوسط اللفظ والرتكيب فال تقل
أهمية الكالم درجة .ولكن إذا كان أحدهام عىل
الدرجة العليا واآلخر عىل الدرجة السفىل فليس
6
من املمكن أن يكون الكالم مثله بليغا.

وكذلك نالحظ أن العقاد يرى هذه
القضية مبنظار آخر حيث تتميز آراؤه بنوع من
االبتكار واإلبداع ألنه يعترب اللفظ مبثابة الرموز التي
تشري إىل عواطف الشاعر أو األديب وانفعاالته،
ويرى أن الشاعر الناجح هو من يوافقه التوفيق
والنجاح يف اختار األلفاظ التي متثل عواطفه
أو ما تختلج يف وجدانه من انفعاالت حارة عىل
وجه الصواب واملطلوب وتكون قدرة لأللفاظ
عىل توصيل فكر الفنان إىل السامع أو القارئ
بشكل جيد .وال يفوتنا أن العقاد ينكر عىل وجود
املرادفات حيث يرى أنه ليس من املمكن أن
اللفظ يرادف اآلخر برمته ،ويردف قائال إن هذه
األلفاظ ال متثل االنفعاالت اإلنسانية واألفكار
البرشية بدرجة مطلوبة بل تقترص عىل اإلشارة
إليها .نظرا إىل تلك األمور املهمة ،هو يشرتط
للشاعر أن يكون نحريرا يف اختيار الكلامت بني
مرادفاتها مع كونه قادرا عىل استعاملها استعامال
دقيقا ،ألن األديب أو الشاعر ال يقدر عىل إبالغ
أفكاره إىل القارئ إال عن طريق استخدام الكلامت
املناسبة املشعة الصور الظالل واملهتمة باإليقاع
7
املوسيقى املناسبة للكلمة املطلوبة.
وأما شوقي ضيف فريى يف هذه القضية
املهمة أن اللفظ واملعنى بينهام عالقة متينة ال
ميكن الفصل بينهام ،وليس أحد منهام بكاف
إلنشاء العمل األديب ألنها وحدة واحدة أو وجهان
ليشء واحد .فكلام يعمد الشاعر أو األديب إىل
115
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التعبري عام يختلج يف قرار نفسه من العواطف
واالنفعاالت أو ما تجول يف فكره من املعاين
واألفكار بتعبريات مناسبة يتم إنتاج العمل األديب.
فبعبارة أدق ميكن لنا القول إن التجارب الشعورية
ال ميكن فهمها حتى ال تتشكل يف العبارة التي
تعكس نفس األحاسيس أو التجارب عىل الوجه
املنشود.
واألمر املهم الذي أشار إليه شوقي ضيف هو
أن الشاعريسبق شاعرا يف الفضيلة ،وهذا ليس
من ناحية قدرته اللفظية أو القوالب الشكلية،
بل الفضل يعود فيه إىل القدرة الفنية العامة
التي تتفجر من األحاسيس املتنوعة يف شكل
صياغات متعددة يف الشعر ،كام يتضح جليا يف
قول شوقي ضيف حيث يقول:

«وال تقل إن شاعرا يفضل شاعرا يف مقدرته
اللفظية أو يف قوالبه الشكلية ،فالفضل ال يرجع
إىل القالب أو اللفظ كام يبدو يف الظاهر ،وإمنا
يرجع إىل القدرة الفنية العا ّمة التي تنبع من
األحاسيس أو املعاين نفسها ،فأحدهام فنان
بارع ،تل ّم به املعاين واألحاسيس املنوعة يف
شكل صياغات متعددة يف الشعر ،والثاين فنان
متوسط أو متخلف ،ال يلم بهاملشاعر واألحاسيس
8
ما يصوغه شعرا جميال».
نظرا إىل اآلراء املذكورة أدركنا أن شوقي ضيف
أيضا يعري لكل من اللفظ واملعنى من األهمية ما
ال يقل عن اآلخر.

وأما فيام يتعلق بآراء األستاذ أحمد
أمني يف القضية املذكورة نتوصل إىل ما توصلنا
فيام مىض ألنه أيضا يعترب اللفظ واملعنى مبثابة
اللحمة والسدى إلنشاء التعبري الفني ،ويراه من
الرضوري أن يكون الكالم البليغ متميزا بعذوبة
اللفظ وحالوة املعنى ،ويدحض صحة الرأي
املنسوب إىل الجاحظ أن املعاين مطروحة عىل

الطريق حيث يستدل بأن هناك بعض املعاين
التي ال يصل إليها الذهن الدقيق والعقل الذيك
العميق ،وال يعترب بجانب مثل هذه املعني تشبيه
املمدوح بالغيث أو السيل يف الجود أو باألسد
9
يف اإلقدام إال شيئا تافها مبتذال.

عىل الرغم من وقوف أحمد أمني
املوقف املتوسط يف قضية اللفظ واملعنى إال
أنه يقسم املوضوعات إىل قسمني من ناحية
ترجيح اللفظ عىل املعنى أو عكس ذلك .فريى
أن هناك بعض املوضوعات التي تقتيض الرتكيز
عىل املعنى أكرث من اللفظ دون تردية اللفظ إىل
منزلة وضيعة ويدرج يف هذا القسم املوضوعات
العلمية مبا فيها املقاالت العملية األدبية وفصول
النقد األديب واملقاالت التاريخية األدبية وتراجم
األشخاص وغريها .ويوضح أحمد أمني أصالة هذه
املوضوعات حيث يقول إن هذه املوضوعات ال
تستهدف التذوق بلذة فنية بل غايتها األصيلة
هي توصيل املعلومات املطلوبة إىل ذهن
القارئ ،ودور اللفظ يف مثل هذه املوضوعات
تتمحور حول التعبري عن املعنى بكل دقة ووضوح.
وأما النوع اآلخر فهو يتضمن املوضوعات
التي تتطلب الرتكيز عىل جودة اللفظ أكرث من
املعاين والحقائق ،ويكون اللفظ هنا يف املنزلة
األوىل ،ويندرج يف هذا النوع الشعر والقصص
والرواية وغريها من الفنون األدبية .وهذا جدير
بالذكر هنا أن األستاذ أحمد أمني ال يغمض طرفه
عن املعاين بل يضعها أيضا من مقدماتها ،ولكن
الهدف األول الرئييس يف مثل هذا النوع هو ليس
نقل املعاين أو األفكار بل املطلوب فيها إثارة
عواطف القارئ أو السامع وهو مستحيل دون
استخدام العبارات املؤثرة يف النفوس .وال يفوتنا
أن األستاذ أحمد أمني يشري إىل أن األلفاظ الجافة
ال تفيدنا يف مثل هذه املوضوعات ،فلسد هذا
الفراغ يجب عىل األديب أو الشاعر أن يهتم بشتى
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رضوب الفن مثل موسيقى الشعر من وزن وقافية
أو السجع وكل رضوب البديع ،وهذه تلعب دورا
10
كبريا يف سد نقص األلفاظ يف أداء العواطف.

مع أن النقاد املحدثني تناولوا هذه
القضية األدبية النقدية بيشء من اإلسهاب
وسلطوا ضوءا كاشفا عىل شتى جوانبها مع إعارة
االهتامم الكبري بأهمية اللفظ واملعنى يف إنشاء
العمل األديب إال أننا نجد سيد قطب أكرث مهتام
بهذه القضية ألنه مل يتحدث عن مجرد القضية بل
أشار إىل مالبسات أخرى يجب الرتكيز عليها أثناء
اختيار الكلامت من بني مرادفاتها يف إنشاء العمل
األديب .وال يعترب سيد مهمة اللفظ مقترصا عىل
نقل املعنى بل يشري إىل العنارص األخرى للكلمة
التي لها دور مه ّم يف نقل العواطف واملشاعر
إىل اآلخرين .نظرا إىل األمور املذكورة ،ال نبالغ إذا
قلنا إن آراء سيد قطب تفيد أكرث يف فهم القضية
املذكورة.

وأما فيام يتعلق مبوقف سيد قطب
تجاه قضية اللفظ واملعنى فهو ميتاز بنوع من
االبتكار واإلبداع ألنه ال يقرص بحثه فيها يف بيان
العالقة بني الشعور والتعبري بل يشرتط األمور
اآلخرى لداللة الكلمة األدبية عىل مدلولها
املنشود .يرى سيد قطب أن العمل األيب وحدة
تتكون من العنرصين الشعور والتعبري ،واالنفصال
بينهام مستحيل للغاية لكون التعبري مثرة لالنفعال
بالتجربة الشعورية ،ويعتمد نقل هذه التجربة إىل
11
مشاعر اآلخرين عىل قدرة األلفاظ عىل تصويرها.
ولذلك إنه يعترب وجود مجرد الوحدة بني الشعور
والتعبري غري كاف إلنشاء العمل األديب ويطلب
من األديب أو الشاعر أن يهتم بالعنارص األخرى
املعينة يف نقل ما فيها من املشاعر إىل اآلخرين
عىل وجه الصواب .فيمكننا القول إن التعبري
العلمي يختلف متاما عن التعبري األديب عند سيد
قطب ،ألن وظيفة التعبري العميل – عىل حد
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تعبري سيد قطب – تهدف إىل مجرد نقل املعاين
وال يتملىّ به إال الذهن ،ولكن وظيفة التعبري األديب
ال تقترص عىل مجرد نقل األفكار بل تهدف إىل إثارة
الوجدان التي بدورها تتطلب االهتامم مبؤثرات
أخرى من قبل األديب إلمتام إنشاء التعبري الفني
األديب.

وأما املؤثرات املطلوبة عند سيد
قطب إلنشاء التعبري األديب فهي تشمل «اإليقاع
املوسيقى للكلامت والعبارات ،والصور الظالل
التي يشعها اللفظ وتشعها العبارات زائدة عىل
املعنى الذهني ،ثم طريقة تناول املوضوع والسري
فيه ،أي األسلوب الذي تعرض به التجارب،
12
وتنسق عىل أساسه الكلامت والعبارات».
ويليق بالذكر هنا أن هذه العنارصال تقوم بوظيفتها
إال باجتامعها وتناسقها فيام بينها يك تبدو وحدة
يف العمل األديب كام يعتربها سيد جزءا ال يتجزأ
من التعبري األديب.

وفيام يتعلق بعالقة بني اللفظ واملعنى فريى فيه
سيد قطب أن هذه العالقة عالقة الوسيلة والغاية
عىل حد سواء حيث يشري إىل أن األلفاظ وسيلة
وليست غاية ألنها مبثابة رموز تدل عىل املعاين،
واألحاسيس املضمرة يف النفوس ،وتعتمد
قيمتها عىل قيمة ما ترمز إليه .وما أحسن قول
سيد قطب يف العالقة بني اللفظ واملعنى حيث
يقول« :واأللفاظ – يف هذا – كالعملة الورقية
املضمونة برصيد من الذهب .ونحن نتعامل بها
حسب ما ترمز إليه من الرصيد .وال بد ليك نثق
بها ونتداولها أن تكشف لنا عن هذا الرصيد الذي
13
تساويه!»

والجدير باإلشارة هنا أ ّن سيد قطب مل
يرد إىل اللفظ اعتباره عىل أساس أنه كل يشء،
بل رده عىل أساس آخر حيث يرى أن اللفظ
هو الوسيلة الواحدة إلدارك القيم الشعورية
117

قضية اللفظ واملعنى بني النقاد املحدثني

يف العمل األديب ،كام هو األداة الوحيدة التي
يستعملها األديب لنقل تجاربه الشعورية إىل
اآلخرين ،ولكن أداء هاتني املهمتني يشرتط بوقوع
التطابق بينه وبني التجارب الشعورية.

الخامتة:

بعد محاولتنا املتواضعة لتناول القضية األدبية
املهمة أي قضية اللفظ واملعنى من جميع
أقطاره ،توصلنا إىل أن النقاد املحدثني تناولوا
القضية إجامال وتفصيال حيث قدموا آراءهم
القيمة يف هذا الصدد .كلام نعالج آراء النقاد
يف شتى القضايا األدبية نالحظ أنها تختلف فيام
جل اآلراء التي قدموها يف القضية
بينها ،ولكن ّ
التي تناولناها يف هذه الورقة ال تختلف كثريا بل
معظم الناقدين يتفقون عىل الوحدة بني اللفظ
واملعنى ويعتربون االنفصال بينهام أمرا مستحيال،
ومعظمهم يعريونهام من األهمية ما ال ينقص عن
اآلخر .ولكن ال يفوتنا الذكر أ ّن سيد قطب تناول
هذه القضية بقدر من التفصيل حيث أشار إىل
أهم مالبسات التعبري األديب والفروق السائدة
بني التعبري العلمي والتعبري األديب ،كام أشار إىل
دور مالبسات اللفظ املهمة األخرى التي لها دور
محوري يف إثارة االنفعاالت الوجدانية .وكذلك
توصلنا إىل أن هناك عالقة وثيقة بني اللفظ
واملعنى ،واللفظ يدل عىل مدلوله مع إلقاء
الضوء عىل عوامل أخرى منها اإليقاع املوسيقي،
والصور والظالل ،واملشاهد وما إليها .وال يفوتنا
الذكر أن معظم النقاد املحدثني مييلون إىل
االلتحام بني الصورة واملضمون حيث يستدلون
بشتى اآلراء ومنها أن القارئ أو السامع لن يتمكن
من االطالع عىل الشعور النفيس أو مضمرات
األديب دون تقدميه يف التعبري املناسب الدالة
عىل مدلوله بكل دقة ووضوح.
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ن�ش�أة املجالت العربية الهندية ودورها
يف دفاع اال�ستعمار
د .محمد أسلم .أن .ىك.

األستاذ املشارك ورئيس قسم األدب العريب ،كلية يك.يت.يم
للدراسات املتقدمة بكارواراكوند

يرجع الفضل يف نشأة الصحافة وتطورها تاريخيا
إىل الحضارة اليونانية ،فقد كانت السلطة آنذاك
كانت تعلق منشورات اإلخبار عىل الجدران،
وكانت تتضمن القرارات املتخذة من قبل الدولة
وذلك إليصال املعلومات والقرارات للمواطنني
ومعرفة ما يجري حولهم ،وظهرت الصحف يف
عرص النهضة بأوروبا عىل هيئة رسائل إخبارية
مكتوبة باليد ،وكان يتم تداولها بني التجار وتتضمن
أحداث الحروب واألعراف والعادات واألوضاع
االقتصادية ،وظهرت أول صحيفة مطبوعة يف
أملانيا يف القرن الخامس عرش ،وظهرت عىل
شكل كراسات صغرية ،ونالت شهرة كبرية ألنها
1
كانت تنرش مواضيع مثرية بدرجة عالية.

أما أهداف الصحافة فهي حسبها نعلم خمسة:
أوال :اإلخبار واإلعالم .،ثانيا -الرشح والتفسري
والتعقيب .ثالثا -االرشاد والتنوير والتوجيه .رابعا-
تلبية رغبات الجمهور وحاجاته .خامسا وأخريا –
2
التسلية واالمتاع.
أول صحفية عربية تظهر يف العامل عىل االطالق
جريدة «التنبيه» التي اصدرها الجرنال بونابرت
يف مرص عام  ،1800كام أن صحفية «الوقائع
املرصية» وهي ثاين صحفية عربية من حيث
القدم صدرت عام  1828ظهرت عىل يد الوايل
محمد عيل الكبري ،أما ثالثة الصحف العربية
119

جريدة «املبرش» الجزائرية ،فقد اصدرها
املستعمرون الفرنسيون يف مدينة الجزائر عام
 1847بأمر من امللك لويس فيليب ،ولكن رسعان
ما أخذ العرب يخضون ميدان الصحافة بأنفسهم
وقد طبعوها بطابعهم الخاص دون ان يقلدوا يف
ذلك الغربيني 3.ثم ظهرت يف بقية الدول العربية
مثل لبنان وتونس وسوريا وليبيا وعراق وما إىل
ذلك.

وقد ظهرت الصحافة العربية بالهند متأخرة ،بعد
أن ظهرت الصحافة اإلنجليزية والفارسية واألوردية،
وللتأخري أسباب كثرية ،ومنها أن املسلمني الهنود
كانوا ،وما زالوا ،ينظرون إىل اللغة العربية كلغة
مقدسة ،ألنها لغة القرآن الكريم والحديث النبوي،
فاقترص جل اهتاممهم عىل التفسري والحديث
والفقه وما إىل ذلك من العلوم اإلسالمية
وفنونها .ولكن العلامء املرموقني الذين لهم ذو
بصارة عميقية عىل الزمان املستقبل أتوا إىل
ميادين الصحافة العربية بعدما ظهرت الصحافة
األردية والفارسية واإلنجليزية ،وأدوا دورهم وأنفقوا
جهودهم يف مجال الصحافة العربية .يقول
الدكتور محي الدين آلواي” 4لعبت الصاحفة
الهندية منذ فجر تاريخها دورا هاما يف امليادين
االجتامعية والثقافية والسياسية يف البالد،
وبعد االستقالل حلت الصحافة يف الهند مكانة

نشأة املجالت العربية الهندية ودورها يف دفاع االستعامر

مرموقة يف شؤون البالد ،وقد ساهمت مساهمة
فعالة يف بناء الهند ونهضتها وإصالحها وتوطيد
عالقاتها مع الدول العربية واإلسالمية .ويف
هذه اآلونة التي دخلت فيها الصحافة يف الهند
والعامل العريب دورا نشيطا يف تاريخها املديد،
واهتاممها بنرش اإلشعاع الفكري والثقايف بني
األمم والشعوب ودورها الكبري يف سبيل نرش
دعوة الحق والعدل بني الناس.
كانت الثورة يف عام 1857م التي اندلعت نريانها
يف أنحاء الهند ضد الحكم اإلنجليزي واملطالبة
بالحرية السياسية نقطة هامة يف تطور الصحافة
يف الهند  ،ففي أعقاب الثورة حاول االنجليز
لتحويل اهتامم الشعب الهندي عن السياسة
الوطنية والشعور القومي الجارف وأتت إىل
الوجود يف تلك األيام حركة أدبية بإيعاز منهم
باسم «حركة التهذيب» وهذه بداية الصحافة
اإلسالمية يف الهند .قال اللورد ليتون (– 1803
1873م) يف وصف صحافة الهند  ...أن الصحافة
املطبوعة مل تكن معروفة يف الهند قبل الربع
األخري من القرن الثامن عرش  ،وأنه عىل الرغم
من ذلك  ،فإن الصحافة غري املطبوعة  ،كانت
معروفة فيها حتى يف العرص املغويل ،ويتبني
من هذا البيان أن الصحافة غري املطبوعة  ،وأنها
كانت صحافة تكتب بلغات البالد.5
وبالجدير بالذكر ،إن الصحائف واملجالت
رسخت جذورها يف لغة الضاد بصيغة واسعة
منذ إصدار مجلة «الجامعة» األسبوعية من مدينة
كلكتا ومجلة «البيان» الشهرية من مدينة لكناؤ
ومجلة «الضياء» من لكناؤ.

أهم املجالت الهندية العربية

كام قال الدكتور محي الدين آلواي ”يرجع التاريخ
املدون للصحافة اإلسالمية يف الهند إىل القرن
الثامن عرش امليالدي  ،وصدرت أوىل الصحف
اإلسالمية باللغة األوردية من كلكتا باسم «أورد
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وأخبار» 6وقد سبق القول ،إن تاريخ الصحافة
العربية الهندية قد يبدأ متأخرا  ،حيث طلعت
صحيفة أوىل عربية هي «النفع العظيم ألهل
هذا اإلقليم» يف مدينة الهور (التي تقع اليوم
يف باكستان) .وكان لهذه الجريدة أثر ملموس
يف انتشار وتطور اللغة العربية يف مدينة الهور
وما حولها من املناطق  ،وقد أنشأ هذه الجريدة
األستاذ شمس الدين يف  27أكتوبر عام 1871م،
وصدر العدد األول من هذه الجريدة تحت
رئاسة الشيخ مقرب عيل ،وكان جي دبليو اليثري
( )G.W Laithirيقوم باإلرشاف عليها .وظهرت
الجريدة املذكورة يف البداية يف مثاين صفحات،
ثم وصل عدد صفحاتها إىل عرش ،وكانت تطبع
طبعاً حجرياً ،وكانت تحتوي صفحاتها عىل
املوضوعات الدينية واألدبية واالجتامعية ،وكان
فيها اهتامم خاص بأفكار السري سيد أحمد خان
التعليمية واإلصالحية ،وظلت الجريدة تصدر
بانتظام حتى عام  1885وتوقفت عن صدورها
بعد مدة قصرية .ثم صدرت صحيفة “الرياض”،
إال أنها مل تعش طويال لظروف غري مؤاتية.
وتلتها صحيفة “البيان” الصادرة يف مدينة لكناو
يف والية أوترابراديش سنة 1902م  ،ونالت قبوال
عاما يف األوساط الثقافية يف البالد العربية7.
 .ثم ظهرت من مدينة كولكاتا صحيفة باسم
«الجامعة» سنة 1923م تحت إرشاف موالنا أبو
الكالم آزاد أول وزير التعليم يف الهند املستقلة.
وبعد ذلك ظهرت يف هذا املجال صحيفة أخرى
من كلناؤ باسم «الضياء» مجلة عربية شهرية ،
أصدرتها دار العلوم لندوة العلامء يف لكناو يف
شهر محرم الحرام 1351هـ  ،املوافق مايو 1932م.
وحققت قبوال واسعا يف أوساط املسلمني،
وملا حاولت الحكومة الهندية بعد استقاللها
لتعزيز العالقات الثقافية بني الهند ودول العامل
العريب اهتمت األمور بإصدار مجلة عربية باسم
«ثقافة الهند» سنة 1950م ،وهي فصلية قام
جملة كرياال
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بإصدارها املجلس الهندي للعالقات الثقافية
يف نيودلهي« .تحت إرشاف مؤسس املجلس
ور ئيسه األول موالنا آزاد ،ومن أهدافها الرئيسية
تعزيز الروابط الثقافية بني الهند والعامل العريب ،
وقد فتح موالنا آزاد بابا جديدا رائعا يف الصحافة
العربية يف الهند وبحوثه العلمية القيمة التي
نرشها يف األعداد األوىل من ثقافة الهند حول
«شخصية ذي القرنني» املذكور يف القرآن  ،وقد
نالت هذه البحوث إعجابا وتقديرا بالغني يف
األوساط العلمية يف األزهر وسائر بقاع العامل
العريب  8”.ثم أصدر الشيخ محمد الحسني مجلة
«البعث اإلسالمي» يف سنة 1955م يف مدينة
لكناؤ .وظلتا هاتني املجلتني يف مكانة بازرة يف
مجال الصحافة العربية الهندية حتى اآلن.

وملا تأسست يف الهند مدارس دينية كثرية
ومعاهد رشعية متنوعة يف مختلف أنحاءها
فظهرت معها عدة مجالت وجرائد يف اللغة
العربية ،ومن أهمها« :صوت الرشق» الشهرية
التي أصدرها مركز استعالمات سفارة الهند
بالقاهرة سنة 1952م ،و»مجلة الرائد» النصف
شهرية التي أصدرتها ندوة العلامء بلكناؤ سنة
1959م ،و«مجلة دعوة الحق» الفصلية التي
تقوم بإصدارها الشيخ وحيد الزمان الكريانوي
سنة 1965م ،ومجلة «صوت األمة» الشهرية التي
أصدرتها الجامعة السلفية ببنارس سنة 1969م،
و«مجلة الهند» التي أصدرتها السفارة الهندية يف
سوريا سنة 1972م ،و «جريدة الكفاح» النصف
شهرية التي أصدرها الشيخ وحيد الدين الكريانوي
سنة 1973م ،و»جريدة الدعوة» التي أصدرتها
الجامعة اإلسالمية يف الهند سنة 1975م،
و«مجلة كريال» التي أصدها القسم العريب بجامعة
كريال سنة 2011م ،ومجلة العاصمة التى أصدرها
قسم العربية كلية الجامعة كريال سنة ،2009
ومجلة كالكوت التى أصدرها قسم اللغة العربية
جامعة كالكوت ،وكذلك تصدر حاليا عددا كثرية
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من املجالت العربية يف ربوع الهند يف مختلف
والياتها ومدارسها ومعاهدها وجامعاتها.

دوراملجالت يف دفاع االستعامر

تاريخ الصحافة عىل أنه جزء من التطور العام
للبرشية مثل األدب والفن ،ذهنا وفكرا وجسام
وعمال ،وهو التطور الذي يستهدف به اإلنسان
حياة أفضل عىل الدوام ،ومعنى ذلك ،وله موقف
محدد ،يختلف يف أبعاده عن مواقف كثري من
مؤرخي الفن ورشاح األعامل الفنية .فهو ال يكتفى
بإيضاح طبيعة الفن من خالل الفن ذاته ،وإمنا
هو ينظر إىل الفن داخل إطار واسع ،إطار الحياة
اإلجتامعية والحضارة اإلنسانية عىل االطالق.
ورغم ذلك ،لعبت الصاحفة الهندية واملجالت
العربية منذ فجر تاريخها دورا هاما يف امليادين
االجتامعية والثقافية والسياسية يف البالد  ،ويقال
«إن صحافة الهند عملت عمل املجاهدين يف
سبيل الله من أجل حرية البالد والنهضة القومية
وبعد االستقالل حلت الصحافة يف الهند مكانة
مرموقة يف شؤون البالد  ،وليس من املبالغة يف
يشء أن نقول إن الصحافة الهندية اإلسالمية التي
شادها املصلحون والوطنيون يف مختلف العصور
9
يف شتى اللغات».
يقول الدكتور حمزة يف كتابه «مستقبل الصحافة
يف مرص» قادرة عىل صنع األعاجيب ،ففي يدها
سالح رهيب ال يفل ،ال سيام إذا كانت تعيش
يف ظل نظام دميوقراطي وننتمتع بالحرية ،ولها
ظهر ال ينثني ورأس ال ينحني ،وطاقة جبارة عىل
الدأب يف سبيل تحقيق الغاية التي رسمتها
لنفسها ،وقضاؤها يف االفراد والهيئات والشعوب
والحكومات هو قضاء يوشك اال يرد ،ومن أجل
ذلك أطلق عليها «السلطة الرابعة» غري أن هذا
اللقب قد يكون صحيحا بالنسبة غىل السياسة
وشؤون الحكم ،ولكنه يغدو مقرصا بالنسبة إىل
شؤون أهم من السياسة وأخلد من الحكمك
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منها اللغة واألدب واألخالق والعادات وتقويم
املجتمعات واستئصال الفساد ،وأخريا توجيه
الشعوب وقيادة نضالهم ومقامة الرشور والظلم
واالستعامر ،وبعث االصالح يف شتى مرافق
10
الحياة.

وما زالت الصحافة اإلسالمية تلعب يف الهند
اليوم دورا فعاال يف بناء الوطن عىل أسس
دميقراطية وحضارية سليمة ،كام أنها تعمل
جاهدة لنرش الثقافة اإلسالمية بني أبناء األمة
11
بأسلوب سهل املنال.

وبالجدير بالذكر ،فاألفغاين هو واضع اللبنات
األوىل لفكرة مقاومة االستعامر ،أما اإلمام محمد
عبده فهو واضع النموذج الفكري ملا ميكن تسميته
مقاومة القابلية لالستعامر ،ويبقى لهذين الرائدين
األثر األكرب يف سائر األعامل والرواد واملدارس
واألفكار واملصلحني الذين ظهروا بعد ذلك،
وكانت الصحافة من أهم األدوات التي لجأ إليها
املصلحون يف تلك الفرتة سواء كوسيلة ملقاومة
االستعامر أو وسيلة لبعث روح اليقظة والنهوض
والتجديد يف نفوس املسلمني ،وكان من أهم
تلك الصحف وأبرزها صحيفة “العروة الوثقى”
التي أصدرها الشيخ جامل الدين األفغاين واإلمام
الشيخ محمد عبده ،حيث أصدراها من باريس
من غرفة صغرية متواضعة فوق سطح أحد منازل،
حيث كانت تلك الغرفة مقرا للتحرير وملتقى
األتباع واملؤيدين.12

وملا أصدرت املجالت والصحائف ،وقد كتب
فيها األدباء مواقفهم كام كتب العلامء آراءهم
ضد املستعمرين ،واإلنجليزيني ،والناس يقرؤون
نصوصهم ويكرثون مقاومتهم ضدهم ،و قد
ازعجت اإلنجليزيني ،وحاولوا أن يخمدوا أصواتها
حتى يغلقوا أبوابها.
أعطى يف الهند ضوءا أخرض للصحائف املصلح
الهندي الكبري أبوالكالم آزاد الذي كان يسميه
الزعيم الهندي و صاحب اإلمامتني -إمامة الدين
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وإمامة السياسة -والذي تأثر مبنهج الشيخ رشيد
رضا ومجلته املنار ،وأدرك دور مجلة “العروة
الوثقى” يف إلهاب شعور املسلمني ضد
االستعباد واالستبداد ،فأصدر مجلة “الهالل”
التي اتخذها منربا لدعوة املسلمني إىل التحرر
العقيل والسيايس ،وترجمة معاين القرآن الكريم
إىل اللغة األردية حتى يفهمه املسلمون يف
الهند ،وال يعيشوا يف عزلة عن معانيه .وصدرت
الهالل أسبوعية ،وصدر عددها األول من “كلكتا”
يف ( 26من جامدى اآلخرة 1330هـ 12 -من
يونيو 1912م) وأنشأ مطبعة خاصة لها ،وحققت
قبوال واسعا يف أوساط املسلمني ،وبلغت
كمية توزيعها  25ألف نسخة أسبوعيا ،وكانت
نقطة تحول يف تاريخ الصحافة يف الهند ،ويف
واقع املسلمني ،ومل يستطع اإلنجليز أن يسكتوا
طويال عن النهضة الفكرية والروحية التي أحدثتها
“الهالل” فقرروا إغالقها يف (شعبان 1333هـ-
يونيو 1915م) لكن آزاد مل يحطم قلمه ،ومل ينكرس
قلبه العاشق للحرية ،فلم متض شهور قليلة حتى
أصدر مجلة “البالغ” يف ( 4من املحرم 1334هـ-
 12من نوفمرب 1915م) لكن رسعان ما أغلقت
بقانون الطوارئ بعد أشهر عدة من صدورها.
ونجد هناك -أيضا -أبا األعىل املودودي الذي
اشرتك مع مدير جمعية علامء الهند يف إصدار
جريدة “مسلم” يف دلهي ،وصار مديرا لتحريرها
13
ملدة ثالث سنوات حتى أغلقت عام 1922م.
وإذا أمعنا النظر إىل هذه األموراملذكورة ،أن
الصحائف واملجالت قد حققت نجاحا الفتا يف
تقوية مجال املقاومة ،ليست قصرية ،ولكن لها
دور كبري يف تطور املقاومة وتلهيب نار الحرب
ألجل الوطن والحرية ،وقد ساهمت مساهمة
فعالة يف بناء الهند ونهضتها وإصالحها وتوطيد
عالقاتها مع الدول العربية واإلسالمية .إن العرب
قد فهموا عىل أن الصحافة أداة جهاد ونضال
ووسيلة حرب وقتال وسبيل ثورات وغزوات.
جملة كرياال
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ملخص البحث

تعترب الهند منذ القدم أحد مراكز الحضارة اإلنسانية ،وحظيت مبكانة مرموقة يف العامل بكونها غنية
بالثقافة وزاخرة بالعلوم واملعارف املتنوعة ،ومقنطرة باألموال ومتوفرة باألسباب والبضائع التجارية
العالية الجودة ومزودة بالوسائل الطبعية كاألنهار الجارية والشالالت املتفجرة العذبة والينابيع املتدفقة
من الذهب والفضة والحديد والنحاس ،ومبا أن الهنود كانوا أمة عريقة ومتقدمة يف العلوم واملعارف
املختلفة والفنون املتنوعة ،وللهنود صلة قوية متينة متوغلة يف القدم من العرب ،وأصبحت العالقات
الهندية مع العامل العريب مبرور الزمان قوية وصارمة ،وهناك عدد ال بأس به من الرحالة العرب الذين
زاروا الهند وسجلوا مشاهداتهم عنها ،واملكتبة العربية غنية بالرحالت األدبية والعلمية ،قد جذبت
الهند خالل القرن املنرصم كثريا من العلامء واألدباء واملثقفني والرحالة العرب ،ومنهم-عىل سبيل
املثال-محمد املخزنجي ،أمينة سعيد ،محمد أنطايك ،نوال السعداوي ،محمد بن نارص العبودي،
عبدالوهاب عزام ،أرشف أبو يزيد ،وأنيس منصور وغريهم .وكان محمد بن نارص العبودي من الرحاليني
الذين رحلوا إىل الهند عدة مرات وكتبوا عن مشاهداتهم وتجاربهم عن الثقافات الهندية وحضاراتها،
وفاق بني معارصيهم وترك وراءه آثارا رائعة وأعامال قيمة لها دور يف تطوير العلوم والفنون األدبية من
التاريخ والجغرافيا والرحالت ،وقد بلغت سلسلة رحالته الهندية إىل سبعة عرشة رحلة.
كلامت مفتاحية :الثقافة الهندية ،أدب الرحالت ،محمد بن نارص العبودي ،الهند ،العرب.

سرية محمد بن نارص العبودي :هو الشيخ
العالمة واألديب والرحالة أبونارص محمد بن
نارص بن عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عبدالله
بن عبود بن سامل آلل سامل ،ولد يف  30ربيع
اآلخر  1345ه1927 /م يف مدينة بريدة من نجد
يف اململكة العربية السعودية ،كان أرسته محبا
للعلم واملعرفة ،نشأ يف بيئة علمية صالحة
تغمرها العاطفة الدينية الجياشة ،وتوثق عراها
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سالمة الفطرة ،وحسن الخلق ،والبعد عن
الخرافات والخزعبالت ،كان لهذه النشأة الطيبة
أثرها البالغ يف نفسه .وبدأ حياته العلمية بحفظ
القرآن الكريم .ويف سنة 1356ه تأسست مدرسة
حكومية يف مسقط رأسه فالتحق العبودي بهذه
املدرسة ،وبعد التخرج عني مديرا للمعهد
العلمي يف بريدة عام 1373ه ،وبقي عىل هذا
املنصب إىل عام 1380ه .وبعد تأسيس الجامعة
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اإلسالمية يف املدينة املنورة أصبح معلام يف
الجامعة ثم أمينا عاما .توىل منصب األمني
العام املساعد لرابطة األدب العامل اإلسالمي،
ويف هذه الفرتة أتيح له الفرصة الثمينة لزيارة
معظم البلدان عرب العامل ،وبلقاء الشخصيات
العلمية واألدبية ،ودون مذكراته كل ماشاهد خالل
زيارته يف شكل كتايب الذي نال قبوال واسعا من
الدارسني والباحثني عرب العامل ،ولقب ب ــ»عميد
أدب الرحاليني» .ونال ميدالية اإلستحقاق عام
1974م .وقام بزيارة معظم البلدان والقارات يف
العامل ،وأثرى املكتبة العربية واإلسالمية مبؤلفات
غزار جميلة األسلوب ،ثرية املعاين ،أدبية املتعة،
كتب يف أدب الرحالت ،ويف معاجم اللغة،
واألماكن ،واألنساب ،والثقافة اإلسالمية ،واألدب
العريب ،حتى تجاوزت كتب الرحالت وحدها ما
يزيد عىل مائة وستني كتابا ،أما املعاجم فعرشات
املجلدات بآالف الصفحات .وقىض شطرا كبريا
من حياته داعيا ومتنقال لإلطالع عىل أحوال
املسلمني عرب رصيف رابطة األدب اإلسالمي.
ودون الكتب حول الرحالت املختلفة كالرحالت
األفريقية ورحالت يف القارة األوروبية والرحالت
الهندية والبلدان اآلسوية األخرى ،ورحالت يف
القارة األمريكية الجنوبية والشاملية ،والرحالت
الصينية والرحالت إىل األمريكا وروسيا.
تناول العبودي يف رحالته أحوال املسلمني حيث
حل ورحل ،وكان رحالته إىل العامل لإلستطالع عىل
أحوال املسلمني .وإذا نحدق النظر إىل مجهوداته
فنجد أنها محشوة مبعلومات أحوال املسلمني،
ومارس يف رحالته عمال رسميا فقد استوىف
يف كتبه تلك األعامل ،تحدث عن الجمعيات
واملنظامت واملدارس اإلسالمية واملعاهد
الدينية ،ووقف عىل طبائع الدول واملدن وأهلها
وما فيها من أنهار وجبال وأودية وأعراق وعقائد
وعادات وماهي عليه من غنى وفقر ،ونظامها
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السيايس ومشاكل األقليات .وناقش عن عادات
الهنود وثقافاتهم وأديانهم املختلفة.

مؤلفاته :ألف محمد بن نارص العبودي موسوعة
علمية كبرية يف مجال عديدة ،يكتب يف جميع
األحوال ويتحدث عن كل الظروف ،يكتب يف
السفر والحرض ،ويف الطائرة ويف االنتظار ،وأعطى
املكتبة العربية بكم ضخم من الكتب ،وكتابه
يف الرحلة إىل الهند قد بلغ سبعة عرش كتابا،
ولهذه الكتب أهمية كبرية لدراسة أحوال الهنود
وثقافاتهم .منها :سياحة ىف كشمري وحديث عن
ماىض املسلمني وحارضهم ،ىف غرب الهند،
ىف أقىص رشق الهند ،الشامل الرشقي من
الهند ،ىف وسط الهند(،رحالت وأحاديث عن
ماىض املسلمني وحارضهم) ،ىف جنوب الهند:
(رحالت ىف واليات تامل نادو وكرناتك) ،راجستان
بالد امللوك ،االعتبار ىف السفر إىل مليبار،
نظرات ىف شامل الهند (يف مجلدين) ،ىف رشق
الهند ،عىل أعتاب الهماليا ،بالد الهند والسند:
باكستان ،الشامل الغريب من الهند ،يف شامل
رشق آسيا.
الهند يف منظور محمد نارص العبودي :قام الشيخ
محمد بن نارص العبودي إىل الهند برحالت
عديدة ،وزار أكرث والية هندية ،يقول« :فكان من
حظي أن زرت أكرث والياتها من كشمري إىل أقىص
الشامل ،وقد اجتمع يل من ذلك كتب عديدة
عن الهند ،بعضها طال به العهد ،حتى استنجز
أهله الوعد بأن تتم طباعته وإذاعته ،وبعضها
مل تحن فرصة إخراجه» ،1يقول أيضا« :كان يل
نصيب من إيصال الخري واملنو من بالد الحرمني
الرشيفني إىل أولئك اإلخوة يف الدين ،حتى زرت
الواليات الهندية من أقىص الشامل يف كشمري
إىل أقىص حنوب الهند يف كريال ،وتامل نادو ويف
رشقيها والية أوريسا ،وقربها بنغال ،وإىل غربها يف
واليات مهاراسرتا وغجرات وراجستهان» 2وذكر فيه
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األحوال السياسية للمسلمني وعدد سكانهم ألن
املسلمني يزيدون عىل مائة مليون نسمة وهم أكرب
أقلية مسلمة يف العامل بعد إندونيسيا .والرحالة
الشيخ العبودي قام بالزيارة إىل مراكز الثقافة
اإلسالمية واملؤسسات الدينية ومراكز الثقافة
الهندوكية واملعابد التاريخية يف والية بيهار ،وزار
مكتبة شهرية تعرف باسم «مكتبة خدا بخش خان»،
وكتب تاريخ تأسيس مكتبة خدا بخش ودورها
الثقايف الذي ال يزال يلعب يف ترويج الثقافة
اإلسالمية يف الهند منذ تأسيسها عام1891م،
فهذه املكتبة غنية جدا باملخطوطات ويزيد
عىل اثني عرش ألف مخطوط بالعربية والفارسية،
وبلغ عدد املخطوطات العربية نيفا وسبعة آالف،
وأصدرت املكتبة فهرسا مفصال باللغة العربية
واإلنجليزية يف عام 1905م ،كام نرشت املكتبة
فهرسا مخترصا ألهم املخطوطات العربية يف ثالثة
أجزاء« .وتعترب هذه املكتبة من أهم املكتبات يف
الهند التي تضم مخطوطات عربية ،واليوجد لها
مشابه إال يف مدينتني هام حيدر آباد ورامفور يف
3
والية أترابراديش»

قد زار الشيخ العبودي مسجدا تاريخيا بناه امللك
أورنغ زيب فهو أحد ملوك املغول الذين حكموا
الهند ،وعندما خرج الشيخ العبودي للتنزه إىل
نهر غانغا(نهر مقدسة لدى الهنود) ورأى كثريا من
املعابد الصغرية والكبرية يف الشوارع التى تتمثل
بتامثيل بعض آلهة الهنادك ،مثل القرد(هنومان)،
وسيتا زوجة رام ،ومتثال البقرة ومتثال الذكر
واألنثى ،يأيت بعض الناس إىل هذه األصنام
ليعبدونه ويحيونها بالسجود أو الدعاء ،ويصبون
عليها من ماء النهر املقدس ويتربكون منها ،فسأل
الشيخ من رفقائه هل يوجد أى مسجد يف منطقة
هذه املعابد الهندوكية ،فأجابوه :ىنعم ،وقالوا:
إنه يقع يف ناحية رشقية من هذه الضفة الشاملية،
فإذا به مسجد عال ذو قبة فخمة له ست منارات
صغرية غري مرتفعة ال تكاد تصل إىل نهاية ارتفاع
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القبة ،وأخربوه إنه كان ذا منارتني عاليتني كانتا
ترتفعان خمسني مرتا ،ولكن إحداهام سقطت
عىل بعض البيوت املجاورة فرضتهم ،وفهدمت
املنارة الثانية لئال يكون منها رضر مرة ثانية،
أن املسلمني ال يقيمون الصلواة الخمس فيه
إال صالة الرتاويح يف شهر رمضان ،ألنه اليوجد
السكان املسلمون بنواحيه.

وتحدث الشيخ العبودي يف رحالتهم عن معامل
وآثار املسلمني فيها خالل الحكم اإلسالمي يف
الهند .ويف سلسلة زيارته التاريخية والثقافية
قام الشيخ العبودي بزيارة مدينة جيفور الشهرية
يف والية راجستان ،وشهد آثارها التاريخية
وأسواقها وجامعاتها اإلسالمية ،منها جامعة
الهداية ملؤسسها الشيخ عبدالرحيم املجددي
وكان يف هذا السفر العالمة الشيخ أبوالحسن
عيل الحسني الندوي ،زار العبودي القرص
املليك وقرص الهواء وشيش محل ،وشهد البوابة
األجمريية ،يقول العبودي»:وصلت املسجد
ويقع مقابال لبوابة رمزية كبرية يسميها «أجمريي
دروازه» أي :بوابة أجمريي أو البوابة األجمريية
ومن هنا جاء اسمه «أجمريي مسجد» واسمه
القديم «مسجد هيزم فروشان».4وشاهد الشيخ
ثقافة والية راحستهان وأعجب بها إعجابا كثريا،
وكذلك زار الشيخ العبودي عدة واليات هندية
كوالية أترابراديش ،وتامل نادو ،وكرناتكا ،وكرياال،
وآسام ووالية جنوب الهند ،وشاهد البناء املليك،
واملدارس والجامعة اإلسالمية والحكومية وألقى
فيها محارضات علمية وأدبية ،شاهد ثقافة الهنود
املختلفة يف والية مختلفة ،وهذه كلها ألف
الشيخ يف كتابه سلسلة الرحالت الهندية .وهذه
الكتب لها أهمية كبرية يف مجال أدب الرحالت.
لغات الهنود :تتكلم أهل الهنود بلغات عديدة
وبلهجات متنوعة ،أعجب العبودي بهذه اللغات
العديدة .اللغة األردية هي اللغة السائدة ما بني
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املسلمني الهنود يف شامل الهند ،وهي لغة
الدراسة والكتابة يف املدارس اإلسالمية« .اللغة
األوردية كانت اللغة الجامعة يف أكرث أنحاء الهند
ما عدا جنوبها ،ومل تكن لغة عامة شاملة غريها إال
اإلنجليزية التي كانت لغة الدوائر الرسمية والتعليم
العرصي يف كل أنحاء البالد .وكانت توجد يف
عدد من أنحاء الهند لغات محلية غري األوردية
يتكلم بها عدد من السكان ،فكان يف حيدرآباد
مثال لغة محلية قدمية اسمها (ننا بجو) قيل إنها
كانت معروفة يف املنطقة قبل ميالد املسيح
عليه السالم ،وتكتب بهجاء خاص بها يشبه عىل
البعد هجاء اللغة التايلندية ،وتعترب من اللغات
الهندية الجنوبية مثلها يف ذلك مثل (مااليامل)
رنا)
يف كريال و(التاميلية) يف تامل نادو ولغة (الك ّ
يف والية كرناتكا التي عاصمتها مدينة بنقلور».5
ويقول أيضاً :أما السائح العريب املثقف فإنه
يرى يف الهند يف هذا الوقت أعجوبة العجائب
وغريبة الغرائب يف دنيا السياسية إذ كيف يحافظ
عىل وحدتهم أناس يبلغ عددهم ستامئة مليون
نسمة يتكلمون عرشات اللغات منها ست عرشة
لغة رسمية ويعتنقون عدة ديانات ،وتختلف
مواطن سكناهم من حيث الخصوبة واالنتاج،
فضال عن الجواء والحاصالت ،ومع ذلك حافظوا
عليها حتى اآلن وبدميقراطية لهم عجيبة رغم
كل التناقضات ثم هم شعب فقري بل رمبا يعد
بعض أفراده من الجياع ومع ذلك يفجرون الذرة
ويصنعون الطائرة ،ويسعون إىل صنع الدبابة،
وهم ال يعدون من الشعوب النظيفة ،ومع ذلك
تجد أماكن يف الهند فاخرة ،تضاهي غريها من
األماكن الفاخرة يف أنحاء العامل وإن كانت ضيقة
املساحة ،ونادرة املوقع» .6واعرتف العبودي
بتقدم الهند وازدهارها إىل أن جامعة كبرية
من الهنود أصبحوا خرباء يف البحوث العلمية
املتقدمة يف الذرة وصناعة الصواريخ والطائرات
الجوية بالجودة العالية ووصلوا إىل تصنيع السالح
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الذري والدبابات وغريها من األسلحة الحديثة،
ويطرح الكاتب يف ذلك السياق تساؤال عام إذا
كان من األول حل مشكالت أولئك الجياع الذين ال
ملجأ لهم وال مأوى بدال من أن ينفقوا أمواال طائلة
7
عىل تلك البحوث»

عظمة البقرة :تعترب البقرة حيوان مقدسة وآلهة
لدى الهنود ،وقد كتب أكرث الحالة العرب حول
البقر ،بأن الهنود تعبد البقرة ،وهذا صحيح يف
األصل ،ولكن األصعب من ذلك أنه كانت يف
زمان اإلنكليز وحكمهم الهند تحدث مذابح طائفية
فاجعة بسبب البقرة ،فاملسلمون يف الهند
يحبون أن يذبحوا البقرة ويأكلوا لحمها ،والهنادكة
اليحتملون ذلك ،وكيف يحتمل املرء أن يرى
معبوده يذبح ويؤكل!! عىل أنهم مل يستعملوا
عقولهم وإال كيف تعبد أو تقدس من ال يستطيع
أن يدفع عن نفسه الذبح ،حتى اآلن البقرة معظمة
يف الهند ،يلطخ الناس أو بعضهم أجسادهم
بروثها ويرشبون أبوالها ويستشفون بذلك .ومن
املعجب يف تعظيم البقرة عند بعض الهنود
أنهم يقومون برشب أبوالها ويتمسحون بها يتربكون
بذلك .ويشري العبودي إىل أن كثريا من املذابح
الطائفية بني املسلمني والهنادك يف الهند يكون
سببها البقرة «والتاريخ حافل باملذابح الطائفية
بني املسلمني والهنادك يف الهند وأجزاء كبرية
من تلك املذابح واملآيس التي تتبعها يكون
سببها البقرة ،فاملسلمون يذبحون البقرة خفية
ويأكلون لحمها ،وكثريا ما يستعملون ذلك
باألضحية ،والهنادكة اليطيقون ذلك ،حتى يصل
األمر بهم إىل أن يقتلوا من عرفوا أنه قتل البقرة».8
ومرة رأى العبودي كرثة األبقار يف الطرق سأل
سائقه عام يستفيده الهنادكة من األبقار ألنهم
ال يأكلونها؟ فأجاب ،يرشبون ألبانها وينتفعون
بزبدها ويوقدون بأوراثها ويستعملون الثريان منها
يف الحرث والتنقل ،ثم هم يبيعون البقر ملن يدفع
مثنها ،وهم اليذبحونها وإذا ماتت حتف أنفها
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دفنوها كام يدفن اآلدمي إذا مات عند غريهم،
أما هم فإنهم يحرقون موتاهم ،وال يدفنونهم ،ورمبا
كانوا بفعلهم هذا يفضلون املصري األكرم لجسد
البقرة.

املرأة يف الهند :يف رأي الكاتب أن املرء يف
الهند كانت مظلومة منذ القدم ،بل هذا الظلم
«أعظم من أي ظلم يقع عىل أية امرأة يف العامل
الذي قرأنا أخباره وآثاره يف القديم ،ومن ذلك
أن زوجها إذا مات كان عليها أن تدخل النار التي
تحرق بها جثته وحرق امليت أمر واقع حتى اآلن.9
ويشارك الكاتب عام قرأ من املقاالت صدرت يف
الهند وراء هذا التقاليد القبيحة إن املتزوجات
التي مات زوجهن عنهن «بقني دون زواج إما أن
تصبح عاهرا أي تحرتف الزنا أو متارسه أو أن تبقى
شقية محرومة طول حياته ،وال أحد يريد أن ينفق
عليها ،فتكون محرومة أيضا من متعة اللباس
الجيد» .10لقد استمرت هذه العادة معموال
يف الهند حتى عارضها بعض املصلحني مثل
راجارام موهن راي ،وحتى استوىل اإلنكليز عىل
الهند فمنعوا هذه العادة بالقوة ،وحتى استقلت
الهند فأبقت الحكومة الهندية برئاسة جواهرالل
نهرو عىل املنع ،ولكن كان ميارس رسا يف بعض
الحاالت .حاليا تعمل املرأة الهندية وظائف كبرية
مع املحافظة عىل العادات والتقاليد القدمية
التي يحافظ عليها أكرثية الهنادكة .ومن عادة
الهنود أنهم يختارون املرأة عىل الرجل لرخص
أجرتها بالنسبة للرجل ولقلة اآلالت واآلدوات
الحديدية التي تستعمل يف البناء.
وذكر الرحالة عن مشاهداته وتجاربه عن حرق
امليت يف ضفة نهر غانغا ،الناس جمعوا الحطب
من كومة كبرية معدة لحرق امليت ،ثم يصفونه
عىل األرض صفا طوال وعرضا ،يحملون منهم
امليت ويغمسوه يف ماء نهر غانغا ليطهروه من
الذنوب يف معتقداتهم ،ثم يحملونه ويضعونه
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عىل هذا الحطب املصفوف ثم يصفون فوق
امليت حطبا آخر حتى يغطونه كامال ،وكذلك
يتمون الناس عمليات حرق امليت يف الديانة
الهندوكية .كام هو يقول« :فوصلنا ورأينا ميتا قد
قارب أن يتم حرقه ،وبجانبه رجل عار من كل شئ
إال حرقة عىل وسطه مع عوج كبري من الحطب
يقلب بقايا امليت عىل النار ويرضم بقايا الحطب
ويرد ما خرج منه إىل وسط النار ،إنه يقلبه بعوده
حتي يتم حرقه ويسرتيح منه بعد عملية مجهدة
تستمرثالث ساعات متكاملة أمام نار مشتعلة».11
يتناول املؤلف يف كتبه وأد البنات ورشب بول
البقر وعبادة البقرة وغريها من ذلك وقرأ يف
الجرائد والصحف واألخبار عن قتل البنات يف
بطن أمها أو عند والدتها ،وإذا كانت األرملة تحرق
حية فإن الهنود حكموا عىل الرضيعات بالوأد عند
والدتهن ،ونرشت اإلحصاءات واملقاالت عن عدد
البنات املوؤدة يف الهند ،والعجيب أن أكرثهم
كان بني الطبقات الغنية أكرث من الفقرية ثم انترش
هذا الوباء يف األعوام اآلخرة إىل الطبقات األخرى
من بهومي هار ،ويادو ،وكائستة حتى الرباهمة
أيضا ،اتخذت هذا التقليد الغليظ ،حيث بلغ
عددهن أكرث من ألف بنت سنويا يف والية بيهار
وحدها ،فهم يقتلون الفتاة إما بوضع امللح يف
فمها أو أى مادة سمية أخرى ،وإن مل متت بهذا
تخنق حتى متوت.

نظام الطبقات :توجد نظام الطبقات يف الهنود
أكرث ،وهذا يتجىل لكل من يقوم برحلة إىل الهند،
وقد ذكر ابن بطوطة والبريوين واألدباء األخرون يف
كتابهم ،وطبقات الهنود تنقسم إىل أربعة أقسام:
أولهم الرباهمة :هي الطبقة العليا التي متلك
مقاليد املعابد الهندوسية ،والتقدم يف كل
شئ يف جميع األمور .والثاين ،الجندر ،ومن هذا
القسم امللوك والحكام ،والقسم الثالث :وهم
التجار والفالحون الذين يزرعون حقولهم ،والقسم
جملة كرياال
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الرابع وهم من أصحاب الصنائع ومن رجال األعامل
من كل نوع .وهذا القسم ينقسم إىل عدة أقسام
باعتبار الصناعة والعمل .وجميع هذه األقسام
اليختلط بعضها ببعض أصال وال ميكن ملن ولد
ىف إحداها أن ينتقل إىل طبقة أخرى .ثم نقل
املؤلف الشيخ العبودى هذه العبارة التى قالها
«باسديو» حني سأله «أرجن» عن طباع الطبقات
األربع وما يجب أن يتخلفوا به من األخالق ،فأجابه
يجب أن يكون «الربهمن» وافر العقل ،ساكن
القلب ،صادق القول وصادق اللهجة ،ظاهر
االحتامل ضابطا للحواس ،مؤثرا ً للعدل ،وبادى
النظافة ،مقبال عىل العبادة مرصوف الهمة إىل
الديانة .وقال عن «كشرت» يجب أن يكون كشرت
مهيبا ىف القلوب ،شجاعا ،متعظام ،ذلق اللسان
سمح اليد غري مبال بالشدائد ،حريصا عىل تيسري
الخطوب .وقال عن «يش» مشتغال بالفالحة
واقتناء السوائم والتجارة .وقال عن «شودر»

)1

)2
)3
)4
)5
)6

مجتهدا ىف الخدمة والتملق ،متحببا إىل كل أحد
بها ،وكل من هؤالء إذا ثبت عىل رسمه وعادته نال
الخري ىف إرادته إذا كان غري مقصرّ ىف عبادة الله،
غري ناس ذكره ىف جل أعامله ،وإذا انتقل عماّ إليه
إىل ما إىل طبقة أخرى وإن رشفت عليه كان إمثا
12
بالتعدى ىف األمر.

خالصة القول :أن الهنود منذ زمن قديم يحافظ
عىل تقاليدهم وعىل عاداتهم القدمية العمياء
مع تطور العصور ،وهم يعبدون أكرثمن ثالثة آالف
آلهة ،ولكل يشء آلهة خاصة يعبدون مبناسبة
خاصة .وكان الشيخ العبودي يتعجب كثريا ً كيف
الهنود حافطوا عىل ثقافتهم مع تعدد األديان
واملذاهب ،ودون الشيخ العبودي يف رحالته إىل
الهند كثري من السلبيات واإليجابيات والغرائب
والعجائب التي شاهدها من عادات الهنود
وتقاليدهم وثقافتهم.

الھوامش

محمد بن نارص العبودي ،االعتبار يف السفر إىل
مليبار( دارالثلوثية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل
2016 /1437م مكتبة امللك فهد :السعودية) ص
14
محمد بن نارص العبودي ،نظرات يف شامل
الهند(مكتبة امللك فهد ،السعودية1997 ،م) ج -1
ص 17
محمد بن نارص العبودي ،الشامل الرشقي من
الهند(مكتبة امللك فهد :السعودية1421 ،ه) ص
24
املصدر نفسه ص 52 /25
محمد بن نارص العبودي ،الرحالت الهندية يف
جنوب الهند (مكتبة امللك فهد :السعودية 1417ه
) ص 114
نفس املصدر ص 16

 )7محمد بن نارص العبودي ،نظرات يف شامل
الهند(مكتبة امللك فهد ،السعودية1997 ،م) ج 1
ص 23 -22
 )8محمد بن نارص العبودي ،يف رشق الهند(مكتبة
امللك فؤاد :السعودية1997 ،م) ص ،ص 29
 )9محمد بن نارص العبودي ،نظرات يف شامل الهند
(مكتبة امللك فهد ،السعودية1997 ،م) ص 30
 )10املصدر نفسه ،ص 31
 )11محمد بن نارص العبودي ،الشامل الرشقي من الهند
(مكتبة امللك فهد :السعودية1421 ،ه) ص 95و
96
 )12محمد بن نارص العبودي ،نظرات ىف شامل
الهند(مكتبة امللك فهد :السعودية1421 ،ه) ج/1
ص 67و 68

املصادر واملراجع

•أنطايك ،فتح الله؛ الهند كام رأيتها ،حقوق الطبع
محفوظة للمؤلف ،القاهرة ،مرص
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•السعداوي ،نوال؛ رحاليت يف العامل ،مؤسسة
هنداوي2017 ،م
•السعيد ،أمينة؛ مشاهدات يف الهند ،داراملعارف،

مرص1946 ،م
•ضيف ،شوقي،الرحالت ،داراملعارف ،القاهرة،
1119م
•العبودي ،محمد بن نارص؛ االعتبار يف السفر إىل
مليبار ،دارالثلوثية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل
2016 /1437م مكتبة امللك فهد :السعودية
•العبودي ،محمد بن نارص؛ الشامل الرشقي من
الهند ،مكتبة امللك فهد :السعودية1421 ،ه
•العبودي ،محمد بن نارص؛ يف جنوب الهند ،مكتبة
امللك فهد :السودية1997 ،م
•العبودي ،محمد بن نارص؛ يف رشق الهند ،مكتبة
امللك فؤاد :السعودية1997 ،م
•العبودي ،محمد بن نارص؛ محمد بن نارص؛ الرحالت
الهندية يف جنوب الهند( رحالت يف واليات تامل
نادو وكارناتك و اندرابراديش) مكتبة امللك فهد:

JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

السعودية 1417ه
•العبودي ،محمد بن نارص؛ نظرات يف شامل الهند،
مكتبة امللك فهد ،السعودية1997 ،م
•فوزي ،محمود ،أنيس منصور ،ذلك املجهول ،مكتبة
التعاون الصحفية .أعالم الصحافة العربية  ،القاهرة،
يناير 1986م
•منصور ،أنيس؛ حول العامل يف  200يوم.
•النساج ،دكتور سيد حامد ،مشوار كتب الرحلة
قدميا وحديثا ،دارالغريب للطباعة ،القاهرة ،مرص.
•النساج ،دكتور سيد حامد ،مشوار كتب الرحلة
قدميا وحديثا ،دارالغريب للطباعة ،القاهرة ،مرص.
• يزيد ،أبو أرشف ،نهر عىل سفر ،استطالعات مختارة
من مجلة العريب ،كتاب العريب ( )101دولة الكويت:
وزارة اإلعالم مجلة العريب ،ط2015 ،1م

جملة كرياال

يوليو 2022

130

العنوان مرجعيات ال�سرية بني الأدبي والتاريخي
األستاذة فاطمة سعدون

أستاذة محارضة  ،جامعة محمد ملني دباغني سطيف 2؛ الجزائر

امللخص

إن العالقة بني السرية الذاتية والرواية هي عالقة ملتبسة وخالقة بني جنسني رسديني ،كثريا ما تفيض
التفاعالت بينهام إىل نصوص إبداعية متميزة ،تثري اهتامم القراء والنقاد داخل سياقات التداول املحيل
والعاملي ،وقد عرفت السرية بوصفها نصا أدبيا يف الرتاث العريب؛ انطالقا من السرية النبوية ،إذ
شكلت تداخال بني التاريخي والرسدي ،لتعطي صورة عن متازج هذين الجنسني يف إطار عاملني :األول
موضوعي يتحرى الصدق واألمانة واتباع الحقائق ،واآلخر تخيييل يتحرى الجاملية والفنية.
وألن تطور أدب السرية عرب العصور األدبية ،مل يعد مرتبطا باملفهوم الديني فقط ،بل اعتمد عىل الرتاجم
والسري الذاتية والسري الشعبية ،فإن ما اعرتاه من تغري يف العرص الحديث ،جعل األديب يطغى بصورة
أكرب عىل التاريخي مام كان عليه يف الرتاث ،وأضحى االعتامد عىل بالغة الرسد الجديد يف آليات
تجريبية سمة بارزة للنصوص اإلبداعية.
الكلامت املفتاحية :السرية؛ التخييل؛ التاريخ؛ الواقع ؛ الفني؛ الرسد.

املقدمة

يعد أدب السرية من النصوص الفنية التي يعود
ظهورها إىل العرص القديم ،حيث ارتبط بسرية
سيدنا محمد صىل الله عليه وسلم ،ثم تطور إىل
أشكال تراوحت بني الرتجمة والسرية .لينفتح النص
السريي يف العرص الحديث عىل آليات جديدة،
جعلت األديب سمة بارزة يف النص تطغى عىل
التاريخي عىل خالف ما كان يف الرتاث.
من هنا نطرح إشكالية تداخل التاريخي واألديب
يف النص السريي وكيف ميكن للواقعي أن يكون
131

العنوان مرجعيات السرية بني األديب والتاريخي

تخييليا ،حيث ننطلق من فرضية أن ما يسجل
تاريخيا ال محالة يتكئ عىل الرسد ،وما ينطلق
من التخييل البد له من جانب واقعي وإن مل
يكن حقيقيا ،ولهذا سنحاول أن نرتكز عىل عنارص
تساعد يف استبيان هذه اإلشكالية ،وهي:

ماهي السرية؟ وكيف متظهرت أشكالها يف الرتاث
العريب القديم؟

ماذا يقصد بالسرية الروائية يف األدب املعارص؟
وهل تطور النص السريي يف الحقبة املعارصة
استدعى تغيريا يف آليات كتابة السرية؟

ما هي حدود التاريخي (الواقع) وحدود الفني
(التخييل) يف نص السرية؟

لإلجابة عن هذه األسئلة قسمنا املقالة إىل أربعة
عنارص هي:
يف مفهوم السرية

أشكال السرية يف الرتاث العريب

السرية يف األدب العريب الحديث
السرية الروائية بني التاريخ واألدب

ثم أنهيناها بخامتة كانت أهم النتائج املتوصل
إليها
املضمون

يف مفهوم السرية:

والسنة
يرجع مفهوم السرية يف اللغة بالهيئة
ُّ
والطريقة ،إذ يقول ابن منظور يف لسان العرب
الس َّنة أو الهيئة،
مادة (سري) :هي « الطريقة أو ُّ
والسرية
ويقال :سار الوايل يف الرعية سرية حسنةِّ ،
السيرْ :
الهيئة»  ،1وجاء يف القاموس املحيط « َّ
الذهاب كاملسري والتسيار واملسرية والسريورة.
والسيرَْ ُة بالكرس:
والسيرْ ة :الرضب من السري،
ِّ
َّ
2
السنة والطريقة والهيئة»  .كام ورد يف املعجم «
سيرّ سرية :ح ّدث أحاديث األوائل» ،3مام يحيل
عىل داللة الحيك والقدم ،من حيث كلمتي
الحديث واألوائل .أما يف االصطالح فهي» منط
رسدي حكايئ ينظم يف فضاء زمكاين محدد،
يتوىل فيها الراوي ترجمة حياة ،ذات خصوصية
إبداعية ،يف مجال حيوي أو معريف ،فيها من
العمق والغنى ما يستحق أن يُروى ،ليق ّدم تجربة
وتخصب معرفته بالحياة،
ميكن أن ترثي القارئ،
ّ
4
من خالل االطالع عليها واإلفادة منها»  .مام
يجعلها نصا يتداخل فيه الواقعي التاريخي مع
األديب ،حيث إنها « نوع من األدب يجمع بني
التحري التاريخي واإلمتاع القصيص ،ويراد به درس
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حياة فرد من األفراد ،ورسم صورة دقيقة لشخصية
« .5فالسرية إذن منط رسدي حكايئ مرتبط بفعل
الحيك القائم عىل الرسد ،واملتطلب فضاء زمانيا
ومكانيا محددا مرتبطا بتتبع حياة فرد ما فيها ما
يستوجب أن يُروى بوصفه تجربة إنسانية ت ُرثي
املعرفة العامة باالطالع عىل هذه السرية وأخذ
العربة منها.

ولنئ كانت السرية يف مفهومها نصا يتداخل فيه
عاملان ،التاريخ واألدب ،فقد وضعت عدة رشوط
يك يع ّد النص سرية ،السيام السرية الذاتية التي
تنزع إىل الصدق ،وتنزع إىل أن تكتب بضمري
املتكلم ،وتتخذ وجهة نظر ارتجاعية ،مام يجعلها
نصا ينتسب إىل الحقيقة .6ما أدى إىل أن تشكل
تداخال بني التاريخي والرسدي ،لتعطي صورة عن
متازج هذين الجنسني يف إطار عاملني :األول
موضوعي يتحرى الصدق واألمانة واتباع الحقائق،
واآلخر تخيييل يتحرى الجاملية والفنية .ليكون حال
املرجعية يف النص السريي مزاوجة بني هذين
العاملني املتداخلني ،حيث ال ميكن أن يستغني
الكاتب عن أحدهام يف إطار كتابة السرية.
أشكال السرية يف الرتاث العريب القديم:

ارتبط مفهوم السرية يف الرتاث العريب القديم
بالجانب الديني ،حينام تعلقت مبا روي عن حياة
رسول الله محمد صىل الله عليه وسلم ،فهي «
الرتجمة املأثورة لحياة النبي محمد» ،7إذ كلام
ذُكر لفظ سرية إال وأُرِيد به السرية النبوية .وأشهر
نصوصها ما وصلنا عن ابن هشام معتمدا رواية
ابن إسحاق .ليتوسع مفهوم السرية بعد ذلك
وترتبط باملغازي والسري الشعبية ،والرتاجم التي
تعد صورة موجزة عن السرية ،حيث هي ترجمة
لحياة فرد أو مجموعة أفراد يف عدة أسطر أو
فقرات ،وهي متثل جانبا مهام يف الرتاث الفكري
العريب ،إذ ارتبطت بعدة مجاالت ،دينية وأدبية
ونقدية ولغوية ،وحتى جغرافية ،متتاز باإليجاز مع
جملة كرياال
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تحديد األهداف املحددة وخطة العمل املتبعة
يف الرتجمة ،8إذ « ال يخفى الباعث الديني وراء
ظهور الرتاجم وطبقات الرجال يف حقول األدب
واملعرفة».9

متظهرت السرية يف الرتاث العريب القديم بعدة
أشكال بعد السرية النبوية ،التي تعد األصل يف
هذا النوع ،كونها ارتبطت بحياة أعظم شخصية
يف تاريخ العرب واملسلمني ،لتكون الرتاجم
والسرية املوضوعية والسرية الذاتية والسرية
الشعبية من أكرث األشكال البارزة .وتعرف الرتاجم
بوصفها « أدبا استعاديا تجري فيه عملية بناء
صورة للشخصية ،استنادا إىل سلسلة متضاربة
أحيانا من املرويات ،فارتسامها عند املتلقي
يتشكل طبقا لوجهة نظر املؤلف ،وطريقة ترتيب
املرويات ،ودرجة التحيز» ،10كام هو الشأن يف
كتاب الشعر والشعراء البن قتيبة ،أو معجم األدباء
لياقوت الحموي ،وغريهام .أين لجأ املؤلف لوضع
ترجامت للشخصيات التي تشكل مدونة كتابه
وفق ترتيب معني ،باالعتامد عىل مرويات عديدة،
ويكون املتلقي ملثل هذه النصوص من الرتاجم
خاضع لتوجه املؤلف ورؤيته الخاصة .وقد شاع
هذا الشكل فيام عرف بكتب الطبقات ،فظهرت
ترجامت للنحويني واللغويني والفقهاء والشعراء
واألدباء باإلحاطة بجوانب من حياتهم ال سيام
الفكرية والعلمية.
يف حني يطلق مصطلح السرية املوضوعية عىل
كل كتاب يستفيض يف ترجمة حياة شخصية من
الشخصيات ،وتويل لهم اهتامما كبريا من حيث
تفصيل أحداث حياتهم وأعاملهم وآثارهم ،كسرية
عمر بن الخطاب البن الجوزي ،أو سرية أحمد بن
طولون للبلوي وغريهام ،وهو ما يقارب مفهوم
السرية الغريية يف األدب الحديث من حيث
االهتامم بسرية شخصية بارزة لها دورها الفاعل
يف الحياة العامة من طرف مؤلف ما .أما السرية
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الذاتية فهي كل سرية « تكفّل أصحابها بكشف
تك ّونهم الفكري وتطورهم الروحي والثقايف بشكل
عام ،وهو ما جعلها ترتبط بالفالسفة والعلامء
والفقهاء واملؤرخني ،11».فظهرت سري ذاتية
يف األدب القديم ،كسرية ابن سينا ،وسرية ابن
خلدون ،وسرية الغزايل .التي كانت ألجل أخذ
العربة املعرفية ونهج طريق طلب العلم والرؤى
الفكرية والثقافية والروحية لهذه الشخصيات،
فكان اهتامم أصحابها بتبيان مسار دراستهم عىل
يد مشايخ ومدرسني يذكرون فضلهم يف بناء فكر
صاحب السرية وتوجهه العلمي ،كام يذكرون
مضارب ارتحالهم لطلب العلم وما سلكوه يف
سبيله.

لتكون السرية الشعبية ما يدل عىل « مجموعة
من األعامل الروائية الطويلة ،ذات سامت فنية
متشابهة ،وذات أهداف فنية متامثلة» ،12كام تعد
نصا مختلفا ،كونها انطلقت من العامة و «اتجهت
إىل استثامر الصور املتخيلة لألبطال العظام يف
ص ِّورت فيها
التاريخ العريب اإلسالمي» ،13حيث ُ
الحكايا الشعبية بعيدا عن الثقافة املتعالية،
إذ « تستدعي أشهر فرسان العرب ،ليكونوا
أبطاال لعصور غري عصورهم ،وهو ما جعل بعض
الباحثني يعللون ظهورها إىل أنه نوع من استحضار
املايض املجيد ،ملواجهة عرص انحرس فيه الدور
العريب» ،14حيث يرجع ظهور السري الشعبية إىل
زمن متأخر من الحضارة العربية اإلسالمية ،إذ مل
تظهر إال يف القرن التاسع ميالدي مع نص األمرية
ذات الهمة ،15ومن أكرث السري الشعبية تداوال يف
الرتاث العريب ،سرية األمرية ذات الهمة ،السرية
الهاللية ،سرية عنرتة ،سرية سيف بن ذي يزن،
وسرية الظاهر بيربس .ولعل السرية الشعبية مل
تلق اهتامما يف بداية ظهورها يف الرتاث العريب
لكونها تعبريا عن أدب العامة أو ما ميكن تسميته
بأدب الهامش ،لذلك كان تأخرها منوطا بالفكر

السائد آنذاك ،ولعل بروزها فيام بعد راجع إىل
تأثر الحضارة العربية باآلخر ،ال سيام الفكر اليوناين
وما فيه من احتفال بالفرد البطل ،فقاربت السري
الشعبية األبطال يف زمن غري زمانهم استحضارا
للاميض املجيد ،وبخاصة أن نصوص السرية
الشعبية ال تكاد تخلو من الفانتازيا والعجائبية
الخارقة للبطل صاحب السرية.
إن هذه األشكال البارزة يف الرتاث العريب القديم،
سمة تأصيلية لفن السرية عند العرب ،وهو ما
سنجده يف العرص الحديث واملعارص ،بصورة
مختلفة نسبيا عن الرتاث ،كون السرية ستصبح
نصا ناتجا عام يلقيه التأثري الغريب يف األدب
العريب الحديث.

السرية يف األدب العريب الحديث

لنئ تشكلت عدة أمناط للسرية يف الرتاث العريب
القديم ،فقد كان حضورها يف النص العريب
الحديث ،بصورة تستمد بناءها من املثاقفة
الغربية ،مام أنتج نوعني للسرية ،األول سرية ذاتية،
واآلخر سرية غريية .وألن « حدود السرية هي
األحداث البيولوجية الواقعة بني والدة شخص
وموته ،من طفولة ونضج وأمراض وغريها ،فهي
صورة للوجود الحيواين الجسامين ،وقد يرتبط بها
كثري من العواطف اإلنسانية « .16ولهذا كان لها
تعالق مع كتابات عديدة كاملذكرات واليوميات
والكتابة التاريخية وأدب الرحلة والرواية.
تعرف السرية الذاتية بوصفها النص الذي يكتبه
املؤلف حول حياته الشخصية ،عن طريق الرتكيز
عىل أهم مراحل حياته .فهي « حيك استعادي
نرثي يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص،
وذلك عندما يركز عىل حياته الفردية وعىل تاريخ
شخصيته ،بصفة خاصة» .17كام تعرف بوصفها
ترجمة ذاتية وهي « أن يكتب املرء بنفسه تاريخ
نفسه ،فيسجل حوادثه وأخباره ،ويرسد أعامله
ويذكر أيام طفولته وشبابه وكهولته ،وما جرى
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له فيها من أحداث تَضْ ُؤل تبعا ألهميتها».18
وألن الكاتب والسارد والشخصية واحد يف نص
السرية ،فإن امليثاق السري ذايت من موجبات
هذا العمل األديب ،ذلك أنه « العقد الذي يربمه
املرتجم لذاته لينص من خالله عىل أن وقائع
القص وقائع حقيقية ال تحمل محمال تخييليا،
19
ألنها متصلة بشخصيته كأشد ما يكون االتصال»
كام أنها « نوع من أنواع هذه األفعال ،حيث
تحقق وجود األديب الضمني يف العامل الواقعي،
وبذلك توجد رابطة بني الداخل والخارج ،وتتحول
اإلمكانية إىل فعل ،ومعنى هذا أن السرية الذاتية
كفعل هي التي تحطم وحدة الذات أو عزلة األنا،
ألنها تنفذ بها إىل صميم العامل الخارجي ،فتحقق
بينها وبني الكون رضبا من األلفة أو التوافق ،ولكن
السرية الذاتية كفعل ال تكون إال إذا كان من شأنها
أن تر ّد الذات إىل نفسها وقد اكتسبت عمقا
وثراء ،فليس يف استطاعة األديب أن يعيش دامئا
مشتتا يف الخارج مبعرثا بني جزئيات الواقع».20

وبحسب موضوع السرية الذاتية ،ميكن أن نجمل
أهم أنواعها يف :السرية الذاتية الشعرية؛ وهي
التي يهتم فيها الشاعر بتدوين سريته الشعرية
فقط ،يف قالب رسدي نرثي ،ال يخرج فيها عن
إطار التجربة الشعرية ،إال مبا يتصل بها ،كام كان
مع صالح عبد الصبور يف تجربته مع الشعر.
والسرية الذاتية القصصية :وهي الرسد النرثي
الذي يعتمده القاص لتدوين تجربته القصصية،
أما السرية الذاتية النقدية ،فهي التي يلجأ فيها
السارد إىل عرض نظريته ورؤيته ومنهجه وفكره
النقدي ،عرضا تاريخيا تكوينيا ،بالرتكيز عىل
الجوانب العلمية والفكرية والثقافية التي ترتبط
بالعملية النقدية .يف حني أن السرية الذاتية
الروائية ،هي رسد نرثي يتخذه الراوي لتقديم
تجربته الروائية ،عن طريق نقل حكايته مع الرواية
والكتابة الروائية ،مام يجعل بالغة الرسد يف هذا
النوع سمة بارزة للنص.21
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أما النوع اآلخر للسرية يف العرص الحديث؛ فهو
السرية الغريية ،التي تعد تدوينا لحياة « إنسان
ف ّذ وكشف عن مواهبه وأرسار عبقريته من ظروف
حياته التي عاشها ،واألحداث التي واجهها يف
محيطه ،واألثر الذي خلفّه يف جيله» ،22وفيها
يقوم السارد بتدوين حياة شخصية غري شخصيته،
ذات أهمية يف الحياة العامة ،ولها تأثري عىل
املستوى اإلنساين العام ،والسرية الغريية « نقل
غري مبارش يعتمد الشواهد والوثائق واألحداث
املؤرخة املوثقة ،مام يجعل االتجاه السائد فيها
موضوعيا يبعد عن الذاتية» ،23وعليه ميكن أن
يندرج الفرق بني السريتني بدرجة ما يحويه كل
نص من ذاتية أو موضوعية ،حيث إن السرية
الذاتية تنبع «من الداخل متجهة نحو الخارج ،عىل
عكس االتجاه الذي متيش فيه السرية غري الذاتية،
ونجاح املرتجم الذايت يقاس بنسبة الذاتية فيام
كتب ،أما نجاح من يكتب سرية غريه فيقاس
مبقدار تجرده وغرييته».24
إن كان نجاح السرية الغريية مرتبط مبدى تج ّرد
السارد وغرييته ،ونجاح السرية الذاتية قائم عىل
مدى نجاح السارد بتقديم تجربته الذاتية ،فهل
ميكن للسرية الروائية أن تكون نصا ذاتيا يعتمد
التأريخ ،أم هل إنها نص يقوم عىل الفنية والجاملية
أوال؟

السرية الروائية بني التاريخ واألدب

تعد السرية الروائية منوذجا جامليا له مميزاته التي
تحيل عىل فنيات جاملية مغايرة ،وذلك لتداخل
عاملني يف بناء النص ،حيث إن « العالقة بني
السرية الذاتية والرواية ،هي عالقة ملتبسة وخالقة
بني جنسني رسديينْ  ،كثريا ما تفيض التفاعالت
بينهام إىل نصوص إبداعية متميزة ،تثري اهتامم
القراء والنقاد داخل سياقات التداول املحيل
والعاملي» ،25إذ ترتاوح مادة الرسد يف السرية
الروائية بني فنية الرواية وتاريخية السرية ،مام
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يجعلها « كتابة رسدية مهجنة من نوعني رسديني
معروفني ،هام :السرية والرواية .وال يقصد
بالتهجني معنى سلبيا ،إمنا املقصود به الرتكيب
الذي يستمد عنارصه من مرجعيات معروفة،
26
وإعادة صوغها عىل وفق قواعد مغايرة»
ولعل إشكالية تداخل األجناس األدبية هو ما أدى
إىل صعوبة يف التصنيف ،إذ « أصبح متييز كل
جنس أديب من غريه أمرا عسريا ً لتداخلها وتوالدها
من بعضها البعض .وهذا ما سبب خلطاً هائال
أصبحت تعاين منه بعض املقاربات لألجناس
األدبية ،حيث تسود زئبقية مصطلحاتها وانفتاح
النصوص عىل بعضها البعض» .27والسرية
الروائية تشهد تداخل جنسينْ أدبيينْ هام السرية
والرواية ،اللذين تستمد منهام مرجعياتها ،فتكون
مرجعيات تاريخية ناجمة عن تاريخ حياة الشخصية
املرتجم لها ،ومرجعيات فنية أدبية ناجمة عن
الشكل الفني الذي تكتب وفقه هذه الرتجمة.

إن هذه املرجعيات التي تتخذها الكتابة يف
السرية الروائية مقوما أساسيا للحيك ،هي ما
تجعلها صورة عن متازج هذين الجنسني يف
إطار عاملينْ  :األول موضوعي يتحرى الصدق
واألمانة واتباع الحقائق ،واآلخر تخيييل يتحرى
الجاملية والفنية .ذلك أن « السرية تزاوج متعادل
بني حقائق التاريخ ،والقوى املتخيلة البارعة يف
الحذف واإلثبات والبناء 28».كام أنها « فن ال
مبقدار صلتها بالخيال ،وإمنا ألنها تقوم عىل خطة
أو رسم أو بناء ،وعىل ذلك فهي ليست من األدب
املستمد من الخيال .بل هي أدب تفسريي ،وهذا
النوع من األدب كاألدب الذي يخلق خلقاً ،من
حيث أن صاحبه معني بغاية محدودة تهديه يف
اختياره وترتيبه للحقائق» .29ولعل هذا ما أدى إىل
صعوبة الفصل بني الرواية والسرية الذاتية ،ذلك
أن الشكل الروايئ هو « األرقى يف كتابة السرية
الذاتية ،حيث تتسع مساحة اإلبداع ويسمح

للمخيلة بأن تلعب لعبتها الفنية» .30والتزاوج بني
هذين الجنسني أدى إىل تداخل مفاهيم عديدة
مرتبطة بكل جنس ومقومات كتابته ،حيث إن
الرواية عمل فني يستوجب التخييل يف حني أن
السرية الذاتية هي نص يشرتط منذ بدايته عقد
ميثاق الصدق بني طريف عملية التواصل فيه
(املؤلف /القارئ) ،مام يجعل السرية الروائية
نصا أدبيا يحمل يف طياته التخييل والواقعي معا،
فكيف ميكن لهام التامزج معا؟ ال سيام وأننا يف
« التخييل قد نبتعد عن الواقع كام هو عليه»،31
ومنه فالفرق بني الرواية والسرية يرجع إىل أن
« ما مييز موقفنا عند قراءة سرية ذاتية عن موقفنا
عند قراءة رواية ،ليس كون األوىل حقيقية والثانية
خيالية ،وإمنا ك ْون األوىل تظهر لنا يف لبوس
الحقيقة والثانية يف لبوس الخيال» 32ولعل هذا
ما جعل « بعض الدارسني تجنيسها ومقاربتها
اصطالحياً بوصفها شكال من أشكال السرية الذاتية
المس البنية الروائية وتقاطع معها شكالً ومعنى؛
أي أن « الروائية» ال تعدو أن تكون صفة ملصطلح
النوع أو الجنس « سرية ذاتية» وعىل هذا تكون
« السرية الذاتية الروائية» شكالً مركباً يجمع بني
جنس « السرية الذاتية» وصفة الرواية ،ولكنه يبقى
سرية ذاتية يف النهاية؛ ألن نصية السرية الذاتية
33
هي التي تحدد شكلها العام».
إن السرية الروائية هي « نوع من الرسد الذي يتقابل
فيه الراوي والروايئ ،ويندرجان معا يف تداخل
مستمر ال نهايئ ،يكون الروايئ مصدرا لتخيالت
الراوي ،فالكيان الجسدي والنفيس والذهني
رشح يف السرية الروائية ويعاد تركيبه،
للروايئ يُ َّ
34
فالتجربة الذاتية تشحن بالتخيل»  ،لذلك فأكرث
ما يعتمده مؤلف السرية الروائية مرتبط بالتخييل،
حيث وإن كان االنطالق يف كتابة هذا النص من
الواقع ،فإنه يعيد تركيب صور الواقع وفق شحن
للتخييل ،ذلك أن « املتخيل بناء ذهني ،أي إنه
إنتاج فكري بالدرجة األوىل ،أي ليس إنتاجا ماديا،
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يف حني أن الواقع معطى حقيقي وموضوعي،
فاملتخيل يحيل إىل الواقع ،والواقع يحيل إىل
ذاته» ،35لتصبح السرية وفق هذا نصا رسديا روائيا
أكرث منه نصا رسديا تأريخيا .السيام وأنها تنتمي
« كلها إىل الرسد ،والرسد متخيل ،أو كتابة من
الذاكرة ،وعن املايض».36

لعل تداخل التخييل والتاريخ يف النص الروايئ
راجع إىل أن السرية « عىل غناها بالحدث
والشخصية والزمان واملكان ،تح ّدد معرفة الكاتب
وتجربته ألنها تلتزم الحقيقة ،وإن تجاوزت اإلطار
التاريخي ،فإنها تحاول يف تحررها من التاريخ أن
تتقاطع مع الرواية ،وتلتبس بها ،ورمبا كانت هذه
النقطة هي الضابط الذي تقاس به جودة السـرية
األدبية وقيمتها الفنية ،ألنه ميثل الحد القوي بني
انجذابها مرة إىل التاريخ ،ومرة إىل القصة املتخيلة»
 .37لذلك فإن كاتب السرية الذاتية « يقف بينهام،
يستعري بعضا من وسائلهام وتقنياتهام وأدواتهام
ليدخل حقال آخر ،ويقول شيئا مختلفا ،فالسرية
الذاتية تنتمي إىل األجناس الرسدية ،وتأخذ منها
بعض طرائقها وأشكالها ،ولكنها تختلف عنها يف
نواح عديدة منها– وأهمها– الطابع الذايت الذي
يسمها ،والصدق الواقعي/التاريخي».38

إن هذا النزوع إىل التاريخ يجعلنا نتساءل عن
حدوده يف السرية الروائية ،وهل يستوجب
بالرضورة حضوره بصورته الحقيقية ،أم هل ميكن
للتخييل أن يطبع هذه املرجعيات؟ السيام أن «
املادة التي يفرتض أن تكون حقيقية وأصلية ،ال
ميكن أن تحتفظ بذلك ،فام إن تصبح موضوعا
للرسد ،حتى يعاد إنتاجها طبقا لرشوط تختلف
عن رشوط تك ّونها ،قبل أن تندرج يف سياق
التشكيل الفني».39
ميكن ع ّد املرجعيات الحقيقية واألصلية ألحداث
السرية الروائية تاريخا ،يندرج يف فلك ما اصطلح
عليه بامليثاق السري ذايت ،وهو « انطالقة يتخذها
جملة كرياال
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املؤلف برسد مبارش لحياته ،أو جانب خاص من
حياته ،يف ج ّو من املصداقية « ،40وهو عكس
امليثاق التخيييل الذي يرتبط بالنص الروايئ ،إذ
« عندما يقرتح عليك شخص ما رواية( ،حتى وإن
كانت مستوحاة من حياته) ،فهو ال يطلب منك
أن تصدق ما يحكيه ،بل أن تتظاهر بتصديقه
ببساطة».41

إن تجنيس النص األديب بوصفه سرية يحيل عىل
مرجعية الحقيقة والصدق ،يف حني أن تجنيسه
بوصفه رواية يحيلنا عىل الخيال واالختالق،
ليختفي رشط الصدق ،ومع السرية الروائية وتداخل
الجنسني األدبيني ،كان ال بد من تغري مفهوم
امليثاق ،ذلك أن رشط الصدق أو ما اصطلح
عليه بامليثاق مل يعد قامئا يف هذا الجنس
األديب كام كان عليه الحال يف بدايته ،42وهذا
راجع إىل أن املسافة « بني حدود الواقع وفضاء
التخييل يف الكتابة ،هي مسافة حادة وشفافة
ودقيقة ومحرجة يف الوقت نفسه ،وهو ما يحيل
عىل طبيعة الكتابة اإلبداعية يف التخييل والكتابة
السري ذاتية يف ترجمة الواقع ،بالرغم من أن كتابة
السرية مبختلف أشكالها ال تتوقف عند حدود
نقل تجربة الواقع كام هي ،بل مثة إجراءات نوعية
يقتيض حضورها يف الكتابة السري ذاتية ،للوصول
إىل الكيفية التي ميكن أن تجيب عىل أسئلة النوع
الكتايب الرسدي» ،43كام أن « الواقعي واملتخيل
يف النص الروايئ غري منفصلني عن بعضهام ،فال
ميكن معرفة الواقعي دون وجود املتخيل ،كام
يستحيل الشعور باملتخيل دون روافد واقعية تؤطره
ضمن سياق اجتامعي أو ثقايف أو سيايس»،44
متداخل املرجعيات بني
َ
ليكون النص يف السرية
التاريخ واألدب ،إذ يتمظهر التاريخ يف األحداث
التي تستند إىل السرية بوصفها أحداثا حقيقية
مرتبطة بشخصية حقيقية وأمكنة وأزمنة واقعية،
يف حني يتمظهر األدب فيام تلتجأ إليه السرية من
آليات الكتابة الفنية ،وهذا ما يستدعي التخييل،
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وإن ارتبط بالواقع ،فريتقي صاحب السرية الروائية
برسد حياته إىل مقام إبداعي فني وجاميل قائم
عىل جعل النص صورة واقعية تخييلية ،لتتحول
الشخصية يف السرية الروائية من كونها شخصا
حقيقيا ،إىل كائن ورقي يرتبط بتقنيات الرسد
الحديثة ،أكرث من ارتباطه بواقعه الحيايت .كام
أن األحداث يف السرية وإن كانت واقعية فال
نستطيع الجزم بخل ّوها من التخييل ،مام يجعل
السرية الذاتية الروائية « حكاية متخيلة ال سرية،
ألن املؤلف ال يلتزم بصحة األحداث واملواقف
واملشاعر والفضاءات الحقيقية ،بل يخلط
45
الحقيقي منها باملتخيل»

ولنئ كان هذا التباين بني الشخصية السريية
والشخصية الروائية واضحا جليا يف السرية
الروائية ،فيمكن أن تكون الرواية سرية لصاحبها،
ذلك أنه ال ميكن أن تعزل ذاتية الروايئ يف النص
اإلبداعي ،حيث إن « الكتابة اإلبداعية هي جزء
أسايس وحميمي من تجربة الحياة بأبعادها
الفردية واالجتامعية واإلنسانية» ،46وعليه ال ميكن
أن نجزم بخلو الذاتية من النص الروايئ ،إذ « ال
يشء يخص الخارج نكتبه يف الرواية يكون منفلتا
من ذواتنا الج ّوانية ،فذواتنا عند الكتابة هي
47
املرجعية واملصدر»
لنخلص إىل أن ذاتية الروايئ حارضة يف كتاباته،
سواء تعلق األمر بالرواية أو السرية ،ولنئ كان
النص الروايئ ليس بالرضورة مرآة عاكسة للواقع،
بل هو صورة متخيلة عن هذا الواقع ،فالرواية
« رسد خيايل نرثي أو حكاية ذات طول معني
 ..تصور فيها شخصيات وأفعال متثل الحياة
الحقيقية للاميض أو الحارض عىل شكل حبكة
ذات تعقيد ما» ،48وعليه تكون السرية الروائية نصا
عاكسا لتداخل املرجعيات يف الكتابة األدبية بني
التاريخي واألديب .املنطلق التاريخي ألن النص
ميتح من الذاكرة ،واألديب ألن الذاكرة غري مقيدة

وقد تسقط منها أحداث ووقائع ،فتسد تلك
الثغرات باملتخيل الذي يعد مرجعية أدبية.

خامتة

ترتبط مرجعية السرية برافدين أساسيني هام
التاريخ واألدب ،حيث تتمظهر هذه املرجعيات
من حيث املوضوع واآلليات ،فيكون موضوع
السرية مستمدا من التاريخ ،ذلك أنه يُؤرخ لحقبة
تاريخية معينة من حياة الشخصية التي تكفل
السرية الحديث عنها ،أما اآلليات فهي ما يتم
توظيفه من تقنيات رسدية أدبية لترسيد التاريخ
السريي.

ُعرف فن السرية عند العرب يف تراثهم األديب عن
طريق السرية النبوية بوصفها األصل ،لتظهر أشكال
أخرى للسرية ممثلة يف الرتاجم والسري املوضوعية
والسري الذاتية ،لتكون أنواعها يف األدب الحديث
عىل قسمني :سرية ذاتية وسرية غريية.
أنتج تداخل ف ّن السرية وف ّن الرواية يف األدب
املعارص منطا تجديديا يف النص الروايئ؛ ُعرِف
بالسرية الروائية ،وهو النص الذي ينزع إىل الفن
األديب الروايئ بتوظيف جانب من فن السرية،
ويكون اإلنتاج الفني فيه نصا منامزا يحظى باهتامم
القراء والنقاد عىل حد سواء.
يعد البحث عن حدود التاريخ واألدب يف نص
السرية الروائية بحثا صعبا ،ذلك أن الفصل بني

)1
)2
)3
)4
)5

لكل نص أديب مرجعياته املستندة إىل مرجعيات
مؤلفه سواء أكانت ثقافية أو دينية أو سياسية
أو إيديولوجية أو اجتامعية ،وهذه املرجعيات
تربز بصفة أكرب يف نصوص السرية الروائية كون
املؤلف يسعى إىل رسم حدودها انطالقا من
واقعها وصوال إىل تخييلها ،لتكون حرية املبدع
فيها مرتبطة بدرجة التخييل املقيد ،إذ يتحتم عليه
أن يستند إىل حقائق عايشها دومنا ابتداع لواقع
غري معيش.
عىل الرغم من املرجعيات التي تقوم عليها السرية
الروائية واملتزاوجة بني املرجعيات التاريخية
واملرجعيات األدبية ،تظل هناك مساحة فارقة
بني الجنسني الرسديينْ  ،وال نجد متاهيا ،أو
انصهارا فعليا بني حدود العاملني ،لذلك ،تظل
السرية منطا رسديا قامئا بذاته منذ القديم ،وإن
تالقح مع أجناس أدبية أخرى أدت لتطوره وبروز
نصوص تندرج ضمن ما يصطلح عليه بتداخل
األجناس األدبية.
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هذه املرجعيات وروافدها ال يتأىت بسهولة،
السيام وأن السرية الروائية أضحت عمال إبداعيا
أكرث منه عمال كرونولوجيا تأريخيا ،وألن األديب
ميارس فعل الحيك ،فإن سريته الروائية ال تتملص
من االنضامم لهذا الفعل ،بل إن الروايات نفسها
تحمل يف طياتها بعض سرية كاتبها وذاتيته.
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لطيف زيتوين :السرية بوصفها شكال رسديا ،أوراق

مختارة من ملتقى الرسد العريب األول وملتقى الرسد
العريب الثاين ،تحرير وتقديم ومراجعة ،محمد عبيد
الله ،رابطة الكتاب األردنيني ،ط ،2011 ،1ص229
 )46معجب الزهراين :القراءة الحوارية لعالقات السرية
الذاتية بالرواية ،ص.95
 )47إلياس فركوح :السرية الذاتية والرواية ،متاثل الرسد
وتباين القراءة ،الرسد العريب ،أوراق مختارة من

املراجع العربية

املصادر واملراجع

•ابن منظور  :لسان العرب املحيط  ،دار الجيل بريوت،
لبنان ،ط ،1م1997 ،3
•ابراهيم السعافني وآخرون :أساليب التعبري األديب،
دار الرشوق ،عامن ،ط1997 ،1
•إحسان عباس :فن السرية ،دار الرشوق ،عامن،
األردن ،ط1988 ،5
•إدريس الكريوي :بالغة الرسد يف الرواية العربية،
منشورات ضفاف ،بريوت ،لبنان ،ط2014 ،1
•إلياس فركوح :السرية الذاتية والرواية ،متاثل الرسد
وتباين القراءة ،الرسد العريب ،أوراق مختارة من ملتقى
الرسد العريب األول وملتقى الرسد العريب الثاين،
تحرير وتقديم ومراجعة ،محمد عبيد الله ،رابطة
الكتاب األردنيني ،ط2011 ،1
•أنيس املقديس :الفنون األدبية وأعالمها يف النهضة
العربية الحديثة ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،5
1990
•بطرس البستاين :دار املعارف اإلسالمية ،مؤسسة
مطبوعايت إسامعليان ،طهران ،دت ،م12
•جليلة الطريطر :مقومات الرية الذاتية يف األدب
العريب الحديث ،مؤسسة النرش الجامعي ،تونس،
دط2004 ،
•جورج ماي :السرية الذاتية ،ترجمة :محمد القايض
وعبد الله صوله ،بيت الحكمة ،قرطاج ،تونس ،ط،1
.1992
•جريميي هوثورن :مدخل لدراسة الرواية ،ترجمة :غازي
درويش عضبة ،سلسلة املائة كتاب ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،الدار التونسية ،دط.1986 ،
•حسني خمري :فضاء املتخيل مقاربات يف الرواية،
منشورات االختالف ،الجزائر ،ط2002 ،1
•حسني فوزي النجار :التاريخ والسري ،دار القلم،
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القاهرة ،مرص ،دط1964 ،
•عبد العزيز رشف :أدب السرية الذاتية ،الرشكة
املرصية العاملية للنرش ،القاهرة ،مرص ،دط.1991 ،
•عبد الله إبراهيم :الرسدية العربية ،بحث يف البنية
الرسدية للموروث الحكايئ العريب ،املركز العريب
الثقايف ،املغرب ،لبنان ،ط1992 ،1
•عبد الله إبراهيم :موسوعة الرسد العريب ،ج/1ج،2
املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،طبعة
جديدة2008 ،
•عدنان حسني العوادي :السرية الذاتية الروائية:
التنافذ االجنايس وإشكالية التصنيف ،مجلة
القادسية للعلوم اإلنسانية ،املجلد الثالث عرش،
العدد 2010/1
•عالل سنفونة :املتخيل والسلطة– يف عالقة الرواية
الجزائرية بالسلطة السياسية– ،منشورات االختالف،
الجزائر ،ط2000 ،1
•فاروق خورشيد :السري الشعبية العربية ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،دط1988 ،
•الفريوز أبادي :القاموس املحيط ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط،1987 ،2
•فيليب لوجون :السرية الذاتية ،امليثاق والتاريخ
األديب ،تر :عمر حيل ،املركز الثقايف العريب،
املغرب ،لبنان ،ط1994 ،1
• لطيف زيتوين :السرية بوصفها شكال رسديا ،أوراق
مختارة من ملتقى الرسد العريب األول وملتقى الرسد
العريب الثاين ،تحرير وتقديم ومراجعة ،محمد عبيد
الله ،رابطة الكتاب األردنيني ،ط2011 ،1
• معجب الزهراين :القراءة الحوارية لعالقات السرية
الذاتية بالرواية ،الرواية العربية ممكنات الرسد ،أعامل
الندوة الرئيسية ملهرجان القرين الثقايف الحادي
عرش ،ديسمرب 2004م ،ج ،2املجلس الوطني
جملة كرياال
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للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت2009 ،م
•محمد الباردي :عندما تتكلم الذات ،السرية الذاتية
يف األدب العريب الحديث ،اتحاد كتاب العرب،
دمشق ،سوريا ،دط.2005 ،
• محمد صابر عبيد :التشكيل السري ذايت ،التجربة
والكتابة ،دار نينوى ،سوريا ،دط2012 ،
• محمد صابر عبيد :السرية الذاتية الشعرية ،قراءة يف
التجربة السريية لشعراء الحداثة العربية ،عامل الكتب
الحديث ،ط2007 ،1
• محمد عبد الغني حسن :الرتاجم والسري ،دار
املعارف ،القاهرة ،ط1980 ،3
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العنوان مرجعيات السرية بني األديب والتاريخي

• مينى العيد :الرواية العربية ،املتخيل وبنيته الفنية،
دار الفارايب ،لبنان ،ط2001 ،1
• مينى العيد :فن الرواية العربية ،دار اآلداب ،بريوت،
دط1998 ،م

 .2املرجع األجنبية:

	•

Philippe Lejeune : L’autobiographie en
France, Ed : Seuil, Paris, 1970
•	 Philippe Lejeune : Signe de vie ; Le
pacte autobiographique, Seuil, Paris,
2005

خروج بع�ض الأبنية ال�صرفية عن
القيا�س وارتباطه بال�ضرورة
أ.د .خديجة زبار عنيزان

كلية الرتبية لبنات – جامعة بغداد

توطئة

ومام ال شك فيه أ ّن اندفاعي للقيام بهذه الدراسة
املتواضعة له اسباب أذكر اهمها ،أ ّن بعض األبنية
الرصفية ما زالت مغمورة يف ركام ال ّدراسة قابعة
تحت غبار الزمن عىل اساس أنّها خارجة من
القواعد الرصفية األساسية من غري مسوغ لهذا
الخروج ،وهذه محاولة جادة الوقوف عىل بعضها،
ليك تنفض منها ذلك الغبار لتخرج اىل النور بعد
ازالة ما أشكل عنها .

وقبل أن تفصل الكالم يف ذلك علينا أن نقف عىل
(معنى) الرضورة جاء معنى (الرضورة) يف اللغة
واالضطرار االحتياج اىل اليشء ،وقد اضط ّره إليه
امر واالسم الضرَ ّة ...والرضورة كالضرَ ّة ...الليث
 :الرضورة اسم ملصدر االضطرار ،نقول حملتني
الرضورة عىل كذا وكذا وقد اضطر فالن اىل كذا
وكذا)1()..نالحظ من هذا أن الرضورة يف اللغة
هي الحاجة اىل فعل يشء ما ،عل وفق احكام
معينة .
أ ّما يف االصطالح ،فإ ّن مصطلح (الرضورة) يأخذ
حيزا ً كبريا ً من ابواب اللغة من دون أن يكون تحت
باب مستقل بح ّد ذاته ،إذ تشكّل هذه الظاهرة
مجاالً كبريا ً يف اللغة ،وهي ليست محصورة يف
االبنية الرصفية فقط بل متناثرة يف النحو واألدب،
والخروج عن القواعد األساسية للغة كام هو
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متعارف عليه موجود حتى يف القرآن الكريم ،وهو
من مزايا النحو القراين وساذكر بعضاً من ذلك
عىل سبيل التمثيل ال لحرص  .فمثالً نحن نعرف
أ ّن من قواعد النحو األساسية أ ّن الضمري يف اللغة
يعود عىل املتق ّدم لفظاًورتبة()2برشط أن يحصل
التوافق املتق ّدم والضمري نحو قولنا (جاء زيد
وصاحبه) أ ّما يف القرآن الكريم فهناك آيات قرآنية
خرجت عن هذا القياس ،وهي كثرية وسأذكر
بعضاً منها عىل سبيل املثال ل الحرص :
 .1قوله تعاىل {والذين يكنزون الذهب والفضة
وال ينفقونها يف سبيل الله}( ،)3ففي هذه
اآلية الكرمية أ ّن عود الضمري من (ينفقونها)
يشعر القارئ أنّه قد عاد عىل (الفضة)،
ولكن حقيقة املر أنّه قد عاد عىل (الذهب
والفضة) بوصفها امواالً عىل حسب ما قاله
()4
املفرسون
 .2قوله تعاىل {واستعينوا بالصرب والصالة وأنّها
لكبرية )5(}..ففي هذه اآلية الكرمية يشعر
القارئ أ ّن (الضمري (ها) يف «وأنّها» قد
عاد عىل الصالة وحقيقة املر أنّه قد عاد
عىل مصدر الفعل (واستعينوا) الذي هو «
االستعانة»)(.)6
وهذه الظاهرة كبرية يف القرآن الكريم وكام ذكرنا
سابقاً أنّها من مزايا النحو القرآين وهذا األمر مل
جملة كرياال
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يكن حرصا ً يف القرآن الكريم ،أنمّ ا انتقل صداه اىل
السعر العريب والشعر كام نعرف هو املحور الثاين
األسايس يف اللغة الستنباط قواعد اللغة العربية
منه ومع ذلك فأ ّن ظاهرة الخروج عن القياس فيه
نراها واضحة املعامل وبارز تشغل حيزا ً كبريا ً ،إذ
وردت يف اشعار الكثري من الشعراء الكبار من
الجاهليني واالسالميني واالمويني والعباسيني
وسأذّكر أمثلة من ذلك منها قول امرئ القيس:
الليل الطويل أال انجيل
ُ
أالّ أيُّها

بصبح وما الصباح منك بأمثلِ

أي ما األصباح بخري يل منك والياء يف انجيل
()7
أثبتها يف الجزم عىل لغة طي

وقال الفزردق:

ض زمانٍ يا ابن مروان مل َيد ْع
و َع ُ

َّف
حتاً أو ُمجــــل ُ
س َ
من املال إالّ ُم ْ

ويروى (مح ّرف) للرفع وجه ،وقال أ[و عمرو بن
العالء ال أعرف له وجهاً ،وكان يونس يعرف وجهاً
لعل الفرزدق قالها عىل ال ّنب ومل يأبه
قلت لهّ :
قال  :ال كان ينشدها عىل الرفع وأنشد فيها رؤبة
بن العجاج عىل الرفع (. )8

وقال [و حاتم  :كان األخفش يطعن عىل بشار يف
قوله:
سميه باطيل
واآلن اقرص عىل ُ
يل ُمشري
		
واشار بالو ّ
جلىّ ع ّ
ويف قوله:
عىل ال َغ َزىل مني السال ُم فرمبا
رضة زهر
لهوت بها يف ّ
ُ
ظل مخ َ

وقال مل يسمع من الوجل والغزل («فَ َعىل» وامنا
قاسهام بشار وليس هذا مام يُقاس انمّ ا يعمل يف
()9
السامع)
أ ّما يف الرصف فانمّ ا وجدنا أن خروج بعض األبنية
الرصفية عن القاعدة الواحدة شغل حيّزا ً كبريا ً،
143

وبطبيعة الحال أ ّن لهذا الخروج ما يس ّوغه ،ويزيل
عنه مااشكل ،أل ّن الظاهرة الرصفية هي ظاهرة
مستقلة بحد ذاتها ،وهذه االستقاللية ال يعني أنّها
تصدق عىل جميع االوزان الرصفية التي تنطوي
تحتها ،وأن كان لها اعتبارات معينة تستطيع
التحكّم كثري من األوزان الرصفية ،إذ تجعلهام
بارزة ومحددة املعامل يف الكالم ،إذ هي قاعدة
افرتاضية تصدق عىل الكم الكبري من الكلامت يف
اللغة العربية وإن وجدت كلامت ال تنطبق عليها
تلك القاعدة نعتت تلك الكلامت بالشذوذ،
والحقيقة أن لهذا الشذوذ ما يس ّوغه،إذ هو ليس
اعتباطياً بقدر ما هو مقصود يف الكالم ،ومن
خالل استقرايئ لهذه األبنية التي سأذكر عددا ً
منها عىل سبيل املثال ألنها كثرية جدا ً،الحظنا
أ ّن الرضورة هي التي دفعت هذه األبنية للخروج
عن بعض األحكام الخاصة لألبنية الرصفية،أي
القاعدة القياسية التي وضعها األقدمون عىل
وفق احكام معينة والعدول عنها اىل احكام أخرى،
اقتضتها الرضورة أي الحاجة والحقيقة أ ّن لهذه
الرضورة اسباباً ع ّدة ،إذ ليست متامثلة ،إذ لكل
بناء خرج عن القاعدة األصلية له ما يس ّوغه ،وهذا
ما سنلمسه من خالل الذي سنفصله عن عدد
من هذه األبنية الرصفية التي دعتها الرضورة اىل
االبتعاد عن القاعدة األصلية من ذلك

مجيء مصدر الفعل املعتل العني من
.1
(فَ ِعل) الالزم عىل زنة (فَ َعال) :
إذا كان داالً عىل لون ،وذلك أ ّن الفعل الثاليث
إذا كان عىل زنة (فَ ِعل) ()10ولكن هذا القياس ال
يستقر يف الكالم عىل منط واحد ،إذ يُستثنى
ّ
مادل عىل حرفة فمصدره عىل ( ِف َعالة) نحو
منه
(وَليِ ِوالَية) وما ّ
دل عىل لون فقياس مصدره
ِب كَ ْهبَة)
عىل (فُ ْعلة) نحو (شَ هِب شُ ْهبَة وكَه َ
( ،)11هذا إذا مل يكن الفعل معتل العني ،أ ّما إذا
كان الفعل كذلك جاء مصدره عىل وزن (فَ َعال)

خروج بعض األبنية الرصفية عن القياس وارتباطه بالرضورة

وقد ع ّد سيبويه هذه الصيغة سامعية يف جميع
ما أتت عليه ،إذ قال (ا ّما األلوان فأنها تُبنى عىل
أفْ َعل ويكون الفعل (فَ ِعل يَ ْف َعل) واملصدر عىل
(فُ ْعلَة) أكرث ...وذلك قولك أَ ِدم يَأْ ُدم أُ ْد َمة ...
والس َواد كام قالوا الصباح واملساء
وقالوا  :ال َب َياض َّ
ألنّهام لونان مبنزلتهام أل ّن املساء سواد والصباح
بياض . )12( )..

وأرى أ ّن عدم مجيء الفعل املعتل
العني عىل وزن (فُ ْعلَة) يس ّوغه إذ يحدث اعالل
يف الصيغة وهذا اإلعالل يبعد الكلمة عن الصيغة
الصلية املرادة من ذلك وهي املصدر،إذ لو جعلنا
مادة (بيض) عىل وزن (فُ ْعلَة) لكانت (بُ ْيضَ ة) وإذا
كانت الياء ساكنة وكان ما قبلها مضموماً قلبت
واوا ً( ،)13فتصبح (بُ ْوضة) وهذا ما مل يُسمع عن
(سوِد) وإن مل
العرب ،واألمر نفسه يحدث مع َ
يحدث اعالل يف الكلمة فلو صغنا من الفعل
(سوِد) عىل زنة (فُ ْعلَة) لكانت املحصلة النهائية
َ
(س ْو َدة) وهذا غري وارد عن العرب ايضاً .
هي ُ
عدم مجيء مصادر األفعال املعتلة
.2
العني الالزمة عىل زنة (فُ ُعول) :

إ ّن قياس مصدر الفعل الالزم الصحيح
(فَ َعل) بفتح العني عىل زنة (فُ ُعول) ( ،)14ولك ّننا
وجدنا أ ّن هذا القياس ال يصدق عىل األفعال
املعتلة العني وبطبيعة الحال أن هذا الخروج كان
ألجل الرضورة ،فلو أخذنا الفعل (صام) وجعلناه
(ص ُو ْوم) وهو ثقيل
عىل زنة (فُ ُعول) لكانت النتيجة ُ
عىل اللسان ،وليك تتحقق الخفة الصوتية يف
نطق هذه األفعال حادت اىل أوزان أخرى تجعل
من هذه الكلامت أكرث مرونة وخفة عىل اللسان،
وصام
إذ قال سيبويه (قالوا  :قام يقوم قيامَ ،
صوم ِ
صيَاماً ،كراهية فُ ُعول ،وقالوا ابت الشامس
يَ ُ
ُ
إياباً وقال بعضهم أ ُؤوبا  ...وقالوا ..نَاح يَ ُنوح نِيَاحة
وعاف يَ ِع ْي ُف ِع َيافَةٌ ،وقَاف يَقُوف ِق َيافَة ،فرارا ً من
(ال ُف ُعوا) وصاح ِ
ص َياحاً وغابت الشمس ِغ َياباً
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ت
وصا َم ْ
كراهية لل ُف ُعول ..وقالوا َحاضَ ت َحيْضَ اً َ
ص ْوماً ،وحال َحوالً كراهية لل ُف ُعول ،وأل ّن له نظريا ً
َ
ُت َس ْكتَاً و َع َجز يَ ْع ِج ُز َع ْجزا ً ومثل
سك ُ
نحو َسكَت يَ ْ
()15
ذلك َمال يمَ ِ ْيل َم ْيالً ، )..نستخلص من كالم
سيبويه أن العرب قد لجأت اىل وزنيني هام (فُ ْعل
و ِف َعال) لتحقيق الخفة الصوتية ألجل نطق الفعل
املعتل العني الالزم ،واإلبتعاد عن صيغة (فُ ُعول)
التي تؤدي اىل ثقل يف نطق هذه االفعال .
فتح فاء (فَ ْعالل) يف مصدر الفعل
.3
الرباعي املضعف .

إن للفعل الرباعي املج ّرد يف اللغة العربية وزناً
واحدا ً هو (فَ ْعل ََل – يُ َف ْعلِ ُل) ويطرد يف هذا الوزن
مصدران( )16هام (فَ ْعلَلَة  :نحو َد ْح َر َج َد ْح َر َجة،
وقد يأيت مصدر هذا النوع من األفعال عىل زنة
( ِف ْع اَلل) مع صيغة (فَ ْعلَلَة) نحو ( َح ْوقَل َح ْوقَلَة
ِحيْقَاالً)( )17وقَلْقَل ،قَلْ َقلَة و َد ْح َر ْجتُ ُه َد ْح َر َجة
و ِد ْح َراجاً ،واليجوز لنا فتح فاء ( ِف ْعالل) إالّ إذا
كان املصدر من النوع املضعف الرباعي ،وذلك
قصدا ً للتخفيف أل ّن التضعيف ثقيل والكرسة
ثقيلة ،فاالنتقال من الكرسة اىل الفتحة هو
للرضورة وذلك لجعل الصيغة خفيفة عىل اللسان
عند نطقها ()18وإن جاء يف اللسان أ ّن الكرس يحد
الصيغة بـ (املصدرية) والفتح يجعلها من السامء)
 ..وقال أبو اسحق  ..وليس يف الكالم فَ ْعالَل بفتح
الصلصال وال َّزلزال
الفاء إالّ يف املضاعف نحو َّ
قال ال ِّزلزال بالكرس املصدر وال َّزلزال بالفتح االسم
ِس َواس املصدر وال َو ْسواس االسم)()19
وكذلك الو ْ
.نالحظ مام ذكرنا أ ّن التح ّول من الكرس اىل الفتح
لتحقيق مطلبني هام :
األول :الخفة الصوتية للمصدر املضعف إذ يبقى
مصدرا ً سواء أكان مفتوح أم مكسور يف أوله .

املطلب الثاين :هو تحديد هذه املصادر يف
حالة الفتح بـ (االسمية) أي إذا أردنا استعاملها
مصدرا ً فأن فتح لفاء ،أو كرسها سواء فيها،وإذا
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أردنا استعاملها اسامء امتنع الكرس وجاز لنا الفتح
فقط .

حذف عني مصدر الفعل املعتل العني
.4
املبدوء بهمزة قطع .
إذا كان الفعل عىل وزن (أَفْ َعل – يُ ْف ِعل) فإ ّن
قياس مصدره يكون بكرس أوله وزيادة الف قبل آخره
نحو  :أكْ َرم إكْ َراماً وأعفي إِ ْعفَاء( )20وهذا القياس
بطبيعة الحال ينطبق عىل هذه األفعال وال يؤدي
اىل تغيرّ يف امليزان الرصيف للمحصلة النهائية
للمصدر ولكن هذا ال يستمر ،إذ ال ينطبق عىل
االفعال املعتلة العني تطبيق هذه القاعدة يؤدي
اىل تغيرّ يف الوزن الرصيف لكلمة ،إذ ينتج من
جراء ذلك ميزان آخر وهذا ايضاً فيه اختالف بني
الرصفيني فلو أخذنا الفعل (أقام) وااللف يف أقام
منقلبة عن واو وأصل الفعل (أَقْ َوم) ومصدره هو
(إقْ َوا ْم) ثم يحصل يف املصدر إعالل بالتسكني
إذ نقلت الفتحة اىل الفاء ونقلت السكون اىل
الواو (إقَ ْوا ْام) ثم قُلِ َبت الواو اىل الف لتحركها
يف األصل وانفتاح ما قبلها (إِقَاْا ْم) ثم ُح ِذفَت
إحدى األلفني أللتقاء الساكنيني وع ّوض عنها
بــ(التاء) فكان املصدر هو (إِقَا َمة) وقد اختلف
اللغويني يف األلف املحذوفة ،فقد ذهب
الخليل إىل أن الف املصدر هي املحذوفة ألنها
زائدة ويكون املصدر عىل زنة (إِفَ ْعلَة) ويذهب
الف ّراء واألخفش والزمخرشي اىل أن االلف التي
متثل عني الفعل هي املحذوفة فيكون املصدر
عىل زنة (إِفَالَة))( . )21نالحظ من هذه التغيرّ ات
أ ّن حذف عني الفعل يف املصدر أو الف املصدر
وإ ْن ك ّنا نستبعده ألن الف املصدر لها خصوصية
معينة يف امليزان الرصيف ألنها من العنارص
الرئيسة التي جعلت الفعل يتحول اىل مصدر،
كان لغاية مهمة جدا ً هو لتحقيق الخفة الصوتية
من نطق هذا املصدر وامثاله ألنه لو بقي املصدر
عىل ما هو عليه (إِقْ َوام) ألدى ذلك ىل صعوبة
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االنتقال من الفتح اىل الكرس وبينهام السكون،
فتخلصنا من هذا الثقل عن طريق اإلعالل بـ
(التسكني)  .وأدى هذا بطبيعة الحال اىل حدوث
تغيرّ يف الوزن الرصيف أل ّن الوزن األصيل (إِفْ َعال)
أ ّما الوزن الجديد فهو (إِفَالة) .
مجيء الصيغ اآلتية ( ِف ّعال وتِ ِف ّعال
.5
و ِفيْ َعال) صيغاً سامعية يف األفعال الثالثية
املزيدة .
مام الشك فيه ا ّن مصدر األفعال غري الثالثية
قياسية ومحددة يف الكالم وهذا القياس قد اتفق
عليه اللغويون ( ،)22ويعزى ذلك اىل قلّة األفعال
غري الثالثية يف الكالم بعكس األفعال الثالثية فا ّن
املسموع منها يشغل حيزا ً كبريا ً ،وكرثة اليشء
رصف فيه إذ قال الصمريي
تؤدي اىل كرثة الت ّ
قل الترصف فيه) ولكن هذا الكالم
قل يف بابه ّ
(ما ّ
ال يعني أن املسألة قطعية ال تقبل غري ذلك،إذ
جاءت مصادر قليلة ع ّدت من قبيل املسموع
يف هذه األفعال ويقرب عدد هذه املصادر يف
الكالم من ( )14مصدراً( )23والذي لفت انتباهي
من هذه املصادر هي ( ِف ّعال وتِ ِف ّعال و ِف ْي َعال) إذ
وردت صيغة ( ِف ّعال) مسموعة يف ف َّعل – يُ َف ّعل
وصيغة (تِ ِف ّعال) مسموعة يف (ت َ َف ّعل – يَتَ َف ّعل)
وجاء صيغة ( ِف ْع َعال) مسموعة يف فَا َعل –
()24
يُفَا ِعل)
وقد وجدت أ ّن لهذا السامع رضورة ،إذ يُع ّد
لغة قامئة بح ّد ذاتها عند بعض العرب إذ قال
سيبويه (وقد قال ناس كلّمته كِالماً وحملّته
ِحماّ ال ،أرادوا أن يجيئوا به عىل األفعال ،فكرسوا
أولّه والحقوا األلف قبل آخره حرف فيه ومل يريدوا
أن يُبْ ِدلُوا حرفاً مكان حرف ،ومل يحذفوا ،كام أن
مصدر أفعلت واستفعلت جاء فيه جميع ما جاء
استَ ْف َعل وأَفْ َعل من الحروف ،ومل يُ ْحذَف
فيه ْ
ومل يُ ْب َدل منه يشء ،وقد قال الله ع ّز وجل
{وكّذبُوا بأياتِنا كِذَّاباْ}( . )26(.)25وقد ذكر صاحب

خروج بعض األبنية الرصفية عن القياس وارتباطه بالرضورة

اللسان نقالً عن الكسايئ أن هذا هو لغة ميانية
فصيحة نحو (ويف التنزيل العزيز {وكَ َّذبُوا بأياتنا
كِذّابا} ..وقال اللحياين قال الكسايئ :أهل
اليمن ..يجعلون مصدر (فَ ّعلت ِف ّعال وغريهم
من العرب ت َ ْف ِع ْيالً)( ،)27أما املصدران (تِ ِف ّعال
و ِف ْي َعال) فيعدان أيضاً لغة العب وهذا ما يُفهم
لت
من كالم سيبويه إ قال(وأ ّما الذين قالوا :تَ َح ّم ُ
تِ ِح اَمالً فأنهم يقولون قَاتَلت ِقيْتَاالً ،فريفرون
الحروف ويجيئون به عىل مثال أفعال وعىل مثال
()28
قولهم كلّمته كّالماً)

أ ّن كلمة ( ُر ْؤيَة) كانت عىل األصل أي بفتح الفاء
( َر ْؤيَة) أل ّدى ذلك أن تأخذ الهمزة شكل األلف
وتصبح الكلمة بعد ذلك ( ّرأْيَة) وهذا يبعد الكلمة
عن املقصود بها يف الكالم وهي داللتها عىل
املرة .
أ ّما كلمة ِ
(ح ّجة) فلو افرتضنا أنّها أتت عىل زنة
(ف ْعلَة) أي ( َح َّجة) أل ّدى ذلك اىل توايل فتحتني
وبينهام حرف ساكن ( َح ْج َجه) أ ّن هذا لحرف
الساكن يؤدي اىل وقف يف وسط الكلمة مام
يؤدي اىل ثقل يف نطقها .
 .7اسامء آلة عىل القياس ولك ّنها ليست مشتقة
من أفعال ثالثية :

مام الشك فيه أن اللغويني قد اتفقوا عىل قياس
مصدر امل ّرة من الفعل الثاليث وغري الثاليث،
إذ يكون من الثاليث عىل زنة (فَ ْعلَة) بفتح الفاء
ب ضرَ ْ بَة)
وسكون العني نحو (شرَ ِب شرَ ْ بة ،وضرََ َ
أ ّما من غري الثاليث فبزيادة تاء يف آخر املصدر
نحو (انْطَلَق ان ِْطالَقة واحدة)(.)29

ولكن هذا القياس ال يعني أنّها مل تشتق إالّ من
الفعل الثاليث ،فقد وجدت اسامء آلة أتت عىل
القياس ،لك ّنها مل تشتق من افعال ثالثية بل من
اسامء األجناس ومن هذه األسامء (املِخ ّدة فأنّها
مشتقة من الخ ّد وهو جانب الو جه ،جاء يف
اللسان (الخ ّد يف الوجه والخ ّدان جانبا الوجه)،
ِ
ص َدغة
ومنه اشتق اسم
املخخ ّدة بالكرس وهي املِ ْ
()32
أل ّن الخدذ يوضع عليها ، )..ومثلها املِ ْمطَر
واملمطرة فأنهام مشتقان من (املطر) وكذلك
(املِحْبرَ ة من الحرب واملِ ْقلَمة من القلم واملِ ْب رَئ من
()33
األبرة واملِ ْز َود من الزاد)

يل أن هذين املصدرين أيضاً من لغة أهل
ويخ ّيل إ ّ
اليمن والدليل عىل ذلك قول سيبويه ... ،عىل
مثال قولهم كلّمته كّالماً ،ونحن نعرف أ ّن ( ِف ّعال)
هي من لغة أهل اليمن كام جاء يف اللسان نقالً
عن الكسايئ.
 .6مجيء مصدر امل ّرة عىل زنة (فُ ْعلّة،و ِف ْعلَة) :

وقد شذّت عن هذا القيلس كلمتان هام ( ُر ْؤيَة) ‘ذ
جاءت عىل زنة (فُ ْعلَة) بضم الفاء وسكون العني،
واألخرى هي ِ
(ح ُجة) إذ جاءت عىل زنة ( ِف ْعلَة)
بكرس الفاء وسكون العني ،إذ قال ابن خالويه
(ليس يف كالم العرب املصدر للم ّرة الواحدة إالّ
عىل فَ ْعلَة نحو سجدت َس ْج َدة واحدة ،قمت
قَ ْو َمة واحدة إالّ حرفني حججت ِح َّجة واحدة،
ورأيت ُر ْؤيَة واحدة بالضم وسائر الكالم بالفتح،
فأ ّما الحال فمكسور ال غري ما أحسن ِهمته و ِركْ َبته،
وحدثني أبو عمر عن ابن االعرايب رأيته َرأْيَة واحدة
بالفتح  -فهذا عىل أًصل ما يجب (. )30
يل أ ّن هذا الخروج كان مقصودا ً ،وذلك لو
ويخيّل إ ّ
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إ ّن اسم اآللة يأيت قياساً يف الكالم عىل زنة
( ِم ْف َعال و ِم ْف َعل و ِم ْف َعلة) من الفعل الثاليث
املتعدي والالزم بصورة قليلة جدا ً واليُعد قياساً
من قبيل املسموع يف الكالم (.)31

إ ّن هذا األمر كان مقصودا ً والسبب يف ذلك أ ّن
العرب مل تتكلم بأفعالها الثالثية بهذا املعنى
ولذلك اشتقت من اسامء األجناس.

وكذلك أتت من الكالم اسامء آلة عىل القياس
ولك ّنها مل تشتق من افعال ثالثية بل كانت مشتقة
من افعال غري ثالثية ،والسبب ايضاً كام ذكرنا أ ّن
جملة كرياال
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العرب مل تتكلم بأفعالها الثالثية بهذا املعنى
ص َباح)
ولذلك اشتقت من افعال مزيدة نحو (املِ ْ
فقد اشتق من الفعل املزيد (استصبح) جاء يف
ص َباح السرِّ اج ،وهو قُ ْرطه الذي تراه
اللسان (واملِ ْ
يف القنديل وغريه وال ِق َراط لغة وهو قول الله عز
َب
وجل {املِ ْ
ص َباح يف زجاجة الز َجاجة كأنّها كَ ْوك ٌ
صبَح املِسرَْ َجة واستصبح به
ي}( ،)34واملِ ْ
ُد ّر ُّ
()35
ِ
استرسج )..وكذلك املسرَْ َجة فقد اشتقت
من الفعل (أرسج) جاء يف اللسان املِسرَْ َجة
ت السرِّ اج ارساجاً
التي فيها الفتيل وقد أسرَْ ْج ُ
وامل َسرَْجة بالفتح التي يجعل عليها املِسرَْجة
والشمس سرِ اج والنهار املِسرَْجة التي توضع فيها
()36
الفتيلة ...
 .8ما جاء مخالفاً للقياس من اسم الفاعل:

يأيت اسم الفاعل من الفعل الثاليث عىل زنة
ب ضَ ارِب) أ ّما
(فَا ِعل) نحو (كَتَب – كَاتِب وضرََ َ
من غري الثاليث فأنّه يكون بإبدال الحرف املضارعة
ميامً مضمومة وكرس ما قبل اآلخر (،)37ولكن هذا
القياس ال ينتهي عند ح ّد معني فقد وردت يف
اللغة أبنية تخالفه وهذه األبنية هي :

مجيء اسم الفاعل من (فَ َعل) الثاليث
.1
عىل زنة ( ُم ْف ِعل) وهذه الصيغة كام نعرف
قياسية يف (أَفْ َعل – يَ ْف ِعل) وهذه الكلامت هي
( َع ّم فهو ُمع ّم ،ولَ ّم فهو ُملِ ّم) والقياس فيهام
(عام والم) وحقيقة األمر أنهام ليستا من الشواذ
لحدوث الخطأ يف النقل والسمع (ألن العرب قد
تكلمت بــ«العام والالم» فقد جاء يف اللسان ويف
(الحديث بَا ِد ُروا باألعامل س ّناً كذا وكذا و ُخ َويّة
أحدكم العام)..أراد بالعا ّمة القيامة ألنها تع ّم
الناس باملوت أي بادروا باألعامل صوت أحدكم
والقيامة) ( ،)38وكذلك يرى االستاذ محمد بهجت
األثري أنّه وقع يف الكلمتني خطأ وتصحيف فقد
ض ّم أول اللفظتني وكرس ثانيهام( )39والصواب
فيهام هو ( ِم َع ّم و ِملَ ّم) بكرس األول وفتح الحرف
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الثاين منهام وهذا ما جاء عن األزهري ( ..والعرب
تقول :رجل ِم َع ّم ِم ْخ َول،إذا كان كريم األعامم
واأل ْخ َوال كثريهم  ...قال الليث  :ويقال فيه ِ :م َع ّم
ِم ْخ َول ،قال األزهري :ومل اسمعه لغري الليث ولكن
ربه وفضله
يقال ِم َع ّم ِملَ ّم،إذا كان يع ّم الناس ب ِّ
ويَلُ ُّمهم أي يصلح أمرهم ويجمعهم) (. )40
مجيء اسم الفاعل من (أفْ َعل) عىل زنة
.2
(فَا ِعل) والقياس ( ُم ْف ِعل) وهذه االسامء هي
(أبقل املكان فهو باقل ،وامت ُروا فهم تامرون،
وأحنط فهو حانط ،وأشوى السعف فهي شاوية،
وأغض الليل فهو
وأعشبت األرض فهي عاشبة
ّ
غاض وأغطب الشجرة فهي غاطبة ،وأقربوا فهم
قاربون وأمحل البلد فهو ماحل ،وأورس ال ّرمت
فهو وارس وأورق النبت فهو وارق ،وايفع فهو يافع
()41
وأينع فهو يانع )..
والحقيقة أن هذه األلفاظ ليست شاذة ،وقد
فصل الكالم عليها االستاذ بهجت األثري ،فأرجع
ّ
األمور اىل حقيقتها بعد أن وجد أن هناك علّة
مستكنة فيها( ،)42إذ رأى أنّه قد حصل خلط بني
اسامء الفاعلني من الثاليث ومن غري الثاليث،
إذ شاع اسم الفاعل من الثاليث عىل اساس أنّه
مشتق من غري الثاليث ،وهذه الحقيقة ال ميكن
اهاملها لورود ما يؤيد ذلك يف املعجم ،إذ
نطقت العرب بالفعل الثاليث وغري الثاليث ،ثم
حدث الخلط بينهام فيام بعد وسأختار مثالني من
ذلك لتوضيح هذه املسألة ميكن الرجوع اىل بقية
الكلامت يف املعجم تحت الجذر الثاليث لكل
مادة لتقصيّ ذلك،إذ جاء يف اللسان (وأبقلت
األرض خرج بقلها قال عامر بن جوين الطايئ :
َت َو ْدقَها
فال ُم ْزنَة َو َدق ْ

		

وال أرض أ ْبق ََل إ ْبقَالها

قال ابن جني ،مكان ُم ْب ِقل هو القياس ،وبأقل أكرث
س ُموع أيضاً ،األصمعي أبْقَل
يف السامع واألول َم ْ
َ
س الشجر
املكان فهو باقل من نبات البقل) وأ ْو َر َ
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فهو َوارِس إذا أ ْو َر َق ،وهو باأللف .الجوهري  :أبْقَل
الرمث إذا أديب ُخضرَْة ورقة فهو با ِقل ،قال ومل
يقولوا ُم ْب ِقل كام قالوا أ ْو َرس ومل يقولوا ُم ْورِس،
قال هو من النوادر قال ابن بري وقد جاء ُم ْب ِقل
قال أبو النجم :
حن من كل َغ ْميس ُم ْبقَل
يَل َم ْ
قال  :وقال ابن هرمة :
ح ّر ٌة
لَ ُر ْعت ب َ
السحال ِة ُ
ِصفْرا ِء ّ
ِ ()43
لها َم ْرت َُع بني ال ّنبِيطني ُم ْبقل

نَتُوج) و(أعقّت الفرس) فهي ( َعقُوق) وقد ذهب
ابن قتيبة اىل عدم القول ( ُم ِع ّق) ( ،)48ولو رجعنا
اىل املعجم لوجدنا كلمة ( ُم ِع ّق) واردة فيه فلامذا
ال نصري اليها إذ جاء فيه (وأعقّت الفرس واألتان
فهي ُم ِع ٌق و َعقُوق ،وذلك إذا نبتت العقيقة يف
بطنها عىل الولد الذي حملته ،وانشد لرؤبة :

جدَع بعد ّ
رق
وقد َع َت َق األ ْ
()49
ِ
ٍ
بقَادح أو َز ْولة ُمع ٌق..
		

نستنتج من هذا أن ( ُم ْب ِقل) هو القياس من أبقل
وقد جاء ذلك يف كالم العرب ولكن الذي شاع هو
املسموع الذي هو (باقل) .

وقالوا (أغىض الليل فهو غاض) جاء يف اللسان
(غَاض و ُمغ ِ
ْض للفعل أغْىض ،فقد جاء فيه،
وقال ابن بزرح ،ليل ُمغ ٍ
ْض وغاض ومقام فَاض
و ُمفْض ..وغىض الليل وأغْضىَ ألبس كل يشء
وأغىض الليل أظلم وليل ُمغ ٍ
ْض لغة قليلة وأكرث ما
يُقال ليل غ ٍ
َاض) ( ،)44ويرى االستاذ محمد بهجت
األثري أ ّن وجود (غىض) إىل جانب (أغىض) يف
ٍ
(غاض) بــ(غضا)
كالم العرب يقيض الحاق ويرى
و(مغض) بـ(أغىض) ويدفع دعوى مجيء (غاض)
()45
من (أغىض) عىل غري قياس

مجيء (فاعل) يف الفعل (اْت َ ْف َعل –
.3
ستَ ْف ِعل) إذ سمع عن
ستَ ْف ِعل) والقياس فيه ( ُم ْ
يَ ْ
العرب استودقت االتان وأودقت فهو وادق ومل
ستَ ْو ِدق) ( ،)46لو بحثنا هذا يف
يقولوا ( ُم ْو ِدق) و( ُم ْ
املعجم لوجدنا ما يخالف ذلك إذ جاء فيه وقد
َو َدقَت ت َِدق َو ْدقاً وو ُد ْوقاً وأ ْو َدقت وهي ُم ْو ِدق
واستودقت وهي َو ِديْق و َو ُد ْوق ،)47()...نستنتج
َ
أن ( ُم ْو َدق) قد سمعت عن العرب ملاذا ال نصري
إليها .
مجيء اسم الفاعل عىل زنة (فَ ْعول)
.4
ِ
ِ
من (أفْ َع َل – يُ ْفعل) والقياس ( ُم ْفعل) من ذلك
صوص) و(انْتَجت فهي
(اشصت الناقة فهي شَ ُ
ّ
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نالحظ أن (لغة َعقُوق) قد جاءت لغة
ثانية اىل جانب اللغة القياسية التي هي ( ُم ِع ٌّق)
فلامذا ال نعتمدها يف الكالم و(نصري اليها) .

وجاءت أيضاً كلامت يف العربية عىل زنة
.5
( ُم ْف َعل) يف (أفْ َعل – يَ ْف ِعل) والقياس فيها
ج َدع فهو ُم ْج َدع،
( ُم ْف ِعل) وهذه الكلامت هي (أ ْ
سهِب،
صن فهو ُم ْح َ
وأ ْح َ
وأس َهب فهو ُم ْ
صنِ ْ ،
سهِم وأفْ َع َم فهو ُم ْف َعم وأفْأم فهو
وأس َهم فهو ُم ْ
ْ
ُمفْأم وألْفَج فهو ُم ْفلَج ،ووأ ْهترََ فهو ُمهْترَ وأوقرت
فهي موقر ،)50()...وقد ارجع االستاذ محمد
بهجت األثري األمر اىل ما كان عليه وأزال ما أشكل
عن هذه الكلامت ،وسأختار مثاالً واحدا ً أوضّ ح
فيه ما عمله االستاذ محمد بهجت األثري وميكن
الرجوع اىل بقية الكلامت يف مظانها ( .)51من ذلك
س َهب) ويرى االستاذ
(أس َهب فهو ُم ْ
قالت العرب ْ
األثري أن ذلك غلط ألن العرب قد استعملت
كل معنى بصيغة
وخصوا ّ
هذه املادة ملعان ع ّدة
ُّ
أس َهب الرجل إذا شرَ ِه وطَ ِمع
معينة (فقد قالوا ْ :
حتى ال تنتهي نفسه عن يشء ،والصفة يف هذا
(أس َهب) عىل ما مل
سهِب بكرس الهاء ،وقالوا ْ
ُم ْ
يسم فاعله ،وللذاهب العقل من لدغ الحية أو
س َهب) بفتح الهاء وكذلك قالوا:
العقرب فهو ( ُم ْ
حب أو فزع أو مرض
أسهِب ملن تغيرّ لونه من
ْ
ّ
س َه َبة بفتح الهاء البعيدة القعر من قولهم،
م
...
ُ ْ
س َهب إذا َحفَر
م
فهو
ب
ه
أس
ثعلب
عن
وي
كام ُر
َ
ُ ْ
ْ َ
إسه َهاباً أهملوها ترعى
برشا ً ،فبلغ املاءْ ،
وأس َه ُبوا ْ
س َه َبة بالفتح ،وقال بعضهم من هذا قبيل
فهي ُم ْ
جملة كرياال
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س َهب بالفتح كأنه تُرِك والكالم يتكلم مبا
للمكثار ُم ْ
()52
شاء كأنه وسع عليه ما شاء) .

نستنتج من ذلك أن معاين املادة قد تعددت،
فأدى اىل تعدد استعاملها واىل تخ ّبط الناس مام
جعلهم يضيقون املسألة اىل أ ّن اسم الفاعل من
س َهب .
أس َهب هو ُم ْ
ْ
مجيء اسم الفاعل من (أفْ َعل َْل –
.6
لل) نحو ا ْج َرأَشَّ ت االبل
يَ ْف َعلِ ّل) عىل زنة ( ُم ْف َع ّ
فهي ُم ْج َرأشَ ة( . )53ولو عدنا اىل املعجم لوجدنا أن
اللفظة جاءت موافقة للقياس ،وهذا يدفعنا اىل
القول بأ ّن القصور واضح يف سامع هذه الصيغة
الجنب منتفحه،
جاء يف اللسان (ورجل ُم ْج َرئِشُ
ِ
قال :
ج ْهضم ما هي القلب
إنّك يا َ
ٍ
ج َرئ ُ
ج َنب
ج ٌ
اف َع ْر
		
ِش ال َ
يض ُم ْ
وامل ُ ْج َرئِش أيضاً املجتمع الجنب ،وقيل امل ُ ْج َرئِش
الغليظ الجايف ،وقال الليث هو املنتفخ من
أش إذا ثاب جسمه
ج َر ّ
ظاهر وباطن ،أو الهذيل  :أ ْ
بعد ْه َزال . )54(...
 .9مجيء صيغة ( َم ْف ُعول) من (أفْ َع َل) خالفاً
للقياس:
مام الشك فيه أ ّن صيغة (مفعول) يف الكالم
قياسية يف الفعل الثاليث ،نحو (كَتَب َم ْكتُوب،
َد َرس َم ْد ُروس) ،ومن غري الثاليث يصاغ بأبدال ياء
مضارعة ميامً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر نحو
(أكْ َرم ُم ْك َرم) ولكن جاءت كلامت مخالفة لهذا
القياس فقد جاءت عىل زنة ( َم ْف ُعول) من (أفْ َعل)
وهذه األلفاظ هي (أبّر الله ح ّج ُه فهو مربور ،وأبرزه
فهو مَبرْ وز وأح ّمه فهو َم ْح ُموم ،وأرضه فهو َمأ ُروض،
س ُعود ،وأسلّه
وأس َعده فهو َم ْ
وأ ْر َعقُه فهو َم ْز ُعوق ْ
سلُول ،وأضأ َده فهو َمضْ ُؤود وأضعفه فهو
فهو َم ْ
َمضْ ُعوف وأق ّره فهو مقرور ،وأكربه فهو َم ْك ُروب
وأك ّزه فهو َم ْك َزوز ،وأكمده فهو َم ْك ُمود وألقح فهو
َملْقُوح وأمأله فهو َم ْملُوء ،وأنبت فهو َم ْن ُبوت
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وأهمه فهو مهموم واه ّنه فهو َم ْه ُنون وأوجده فهو
َم ْو ُجود وأ ْو َدعه فهو َم ْو ُدع)(.)55
وهذه املسألة ليست شاذة بقدر ما فيها من
تداخل قدحصل بني األفعال الثالثية وغري الثالثية
لتشابه معانيها ،إذ يلتقي الفعل الثاليث وغري
الثاليث يف املعنى ،وقد بحث األستاذ األثري
هذه الحقيقة وأثبتها من خالل تتبعه للمسائل يف
كتب اللغة واملعاجم (.)56
وسأختار مثاالً واحدا ً من ذلك وميكن الرجوع
اىل بقية الكلامت يف مظانها قالوا (زكم فهو
َم ْزكُوم) جاء يف اللسان (و ُزكِم الرجل وأزكَ َمه الله
فهو َم ْزكُوم بني عىل زكم)( . )57نرى أن العرب قد
نطقت بالفعلني الثاليث املجرد واملزيد فهذا
يدل عىل أ ّن مزكوم مشتق من الفعل الثاليث
(زكم) لوروده عن العرب .

مام الشك فيه أنّه عند النسب اىل
.10
(فُ ِعيعلَة وفُ ْع َيلْة) هناك قاعدة قياسية واحدة
تؤدي اىل حذف التاء والياء نحو َح ِن ْيفَة = َح َن ِف ّي
و َم ِديْ َنة = َمدَنيِ ُّ ،ولكن هذه القاعدة ال تنطبق
احياناً عىل عدد من الكلامت أي ال ت ُحذف الياء
من الكلمة والسيام يف املضعف واملعتل العني
يل ( ،)58قال
يل وطَويلَة = طَوِي ّ
نحو َجلِيْلَة = َجلِيْ ّ
سيبويه وسألته عن شَ ِديْ َدة فقال  :ال أحذف
الستثقالهم التضعيف ،كأنهم تنكّروا التقاء ال ّدالني
وساء هذا الحروف ..قلت فكيف تقول يف بني
طويلة ؟ فقال  :ال أحذف لكراهيتهم تحريك هذه
الواو يف فَ َعل ،أال ترى أ ّن فَ َعل من هذا الباب
العني فيه ساكنة واأللف مبدلة ،فيكره هذا كام
يكره يف التضعيف وذلك قولهم يف حويزة،
ِي. )59()..
ُح َويْز ّ
والحقيقة أن هذا الخروج عن املألوف لكل ما
يس ّوغه ،ففي املضعف لو حذفت الياء يف نحو
يل) لكان اجتامع املثلني مع
(جليلة وقلنا) (جل ّ
الياء املشددة ثقيالً ولو حذفت فيام عينه حرف
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يل) ألدى اىل اعالل
علة  :نحو طويلة ،وقلنا طَ ِو ُّ
الواو ،لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصبح (طَاليِ ّ)
وهذا يبعد الكلمة عن صورة املنسوب اليه .

إ ّن جموع التكسري يف اللغة العربية
.11
تأيت عىل أوزان كثرية من هذه األوزان هي صيغة
(فُ ْعل) بضم الفاء وسكون العني ،ويط ّرد هذا الوزن
يف كل (وصف عىل زنة (أفْ َعل) الذي مؤنثه فَ ْعالَء
نحو :أ ْح َمر – َح ْمراء – ُح ْمر ،وأخْضرَ – خرضاء –
خُضرْ ) .

قال سيبويه  ...وأما (أفْ َعل إذا كان صفة يكسرّ
عىل (فُ ُعل) كام كسرّ وا فَ ُعوالً عىل فُ ًعلر ،أل ّن أفْ َعل
من الثالثة وفيه زائدة كام أ ّن فَ ُعوالً فيه زائدة وع ّدة
حروفه كع ّدة حروف فَ ُعول إالّ أنهم ال يثقلون يف
أفْ َعل يف الجمع العني إالّ أ ّن يضطر شاعر ،وذلك
وأس َود
أ ْح َمر و ُح ْمر وأخْضرَ وخُضرْ وأبيض و ِبيْض ْ
وس ْود ،وهو ما يكسرّ عىل (فُ ْعالن) وذلك ُح ْمران
ُ
وس ْمطان وأ ْد َمان  .واملؤنث من
وس ْودان و ِب ْيضان ُ
ُ
وصفْراء
هذا تجمع عىل فُ ْعل وذلك َ :ح ْمراء و ُح ْمر َ
وصفْر )60( )..نالحظ مام ذكره سيبويه إن صيغة
ُ
(فُ ْعل) مل تنطبق عىل الصفة املشبهة (أبْ َيض –
بَ ْيضَ اء) إذ كان جمعها عىل زنة ( ِب ْيض) ( ِف َعل) إذ
قلبت الضمة اىل كرسة وبطبيعة الحال إذا كان
هذا األمر مقصودا ً وذلك لو جعلنا (أبْيَض –
بَيْضَ اء) عىل زنة (فَ ْعل) لكانت املحصلة النهائية
للصيغة (بُ ْوض) وقد كرهت العرب ذلك لثقلها
عىل اللسان فقلبت الضمة اىل كرسة فكان
( ِب ْوض) وملا وقعت الواو متوسطة وساكنة وقبلها
كرسة قلبت ياء فتصبح ( ِب ْيض) ( ،)61قال الفراء
({ ..تلك إذا ً قسمة ِ
ض ْيزى }( )62والق ّراء جميعاً
مل يهمزوا ِ
ضيْ َزى ،ومن العرب من يقول قسمة
ضَ يْ َزى وبعضهم يقول قسمة ضَ أزى وضُ ْؤزَى
بالهمزة ،ومل يقرأ بها أحد نعلمه ِ
وضيْ َزى فُ ْعىل.
وإن رأيت أولها مكسورا ً هي مثل قولهم ِب ْيض و ِعينْ
كان اولها مضموماً فكرهوا أن يرتك عىل ضمته
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ض و ُع ْون .والواحدة بَيْضَ اء و َعيْ َناء
فيقال  :بُ ْؤ َ
فكرسوا أولهام ليكون بالياء ويتألف الجمع واالثنان
()63
والواحدة )..
نستنتج من ذلك أ ّن خروج صيغة جمع (أَبْ َيض –
بَ ْيضَ اء) عن الصيغة االصلية التي س ّنها اللغويون
له ما يس ّوغه،ألنها لو بقيت عىل ماهي عليه أي
عىل األصل كام الحظنا ذلك ألدى اىل وجود
صيغة ثقيلة عىل اللسان ألن الياء مضمومة ثم
تليهاا واو ساكنة ،وليك نتخلص من هذا الثقل
ابدلت الضمة كرسة ثم قلبت الواو ياء للسبب
الذي ذكرناه سابقاً .
خروج عدد من الفاظ من اسمي الزمان
.12
واملكان عن القياس

مام الشك فيه أ ّن الوصول اىل اسم الزمان واملكان
يف الكالم ،يكون قياسياً عىل وزنني هام األول عىل
كل
زنة ( َم ْف َعل) إذ تكون هذه الصيغة قياسية يف ّ
فعل ثاليث ،مفتح أو مضموم العني يف املضارع،
وليس معتل األول،أما الوزن اآلخر فهو ( َم ْف ِعل)
ويكون قياسياً يف كل فعل ثاليث صحيح اآلخر
مكسور العني يف املضارع أو كان مثاالًصحيح
اآلخر ( ،)64ولكن هذا القياس ال ينطبق عىل ميع
األفعال الثالثية إذ سمعت صيغة ( َم ْف ِعل) يف
الفاظ والقياس فيها الفتح من ذلك (املَطْلِع
وامل َشرَْق وامل َ ْغرِب وامل َْسجِد وامل َْس ِكن وامل َ ْن ِ
سك
 )..وجاءت ايضاً الفاظ بكرس امليم والقياس هو
الفتح (املِطْ َبخ املِ ْربَد واملِ ْرفَق) وهناك ايضاً
الفاظ جاءت عىل وزن ( َم ْف ُعلة) والقياس فيها
( َم ْف َعلة) نحو (امل َ ْقبرَ ة واملَشرْ ُ بَة واملَشرْ ُقَة).
والحقيقة أن هذا التغري الحريك لهذه الصيغ مل
يكن اعتباطاً،إذ له أهمية كبرية يف تغري داللة هذه
االلفاظ فلو أخذنا كل مجموعة من هذه االلفاظ
وفصلنا الكالم عليها التضح لنا ذلك ،ففي
املجموعة األوىل جاءت هذه األلفاظ بالكرس
( َم ْف ِعل) والقياس فيها الفتح ( َم ْف َعل) ،فقد
جملة كرياال
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ذهب سيبويه اىل أن ما كرس من هذه األلفاظ
املقصود به الزمان أو املوضع املخصص للفعل
رساء وقع فيه أم مل يقع ،وإن جاءت بالفتح فهي
عىل القياس ،والكرس الذي هو خالف القياس
عند سيبويه هي لغة لبني متيم ،إذ قال (وقد
كرسوا املصدر يف هذا كام كرسوا يف يَ ْف َعل
قالوا  :اتيتُك عند مطلع الشمس أي عند طلوع
الشمس ،وهذه لغة بني متيم وأ ّما أهل الحجاز
فيفتحون ،وقد كرسوا األماكن يف هذا أيضاً ،كأنهم
ادخلوا الفتح ،وذلك املنبت واملطلع ملكان
الطلوع وقالوا البرصة مسقط رأيس للموضع)
( ،)65وهذا ما ذهب اليه ايضاً ابن سيده ألنه ال
ي ّجوز ابطال قراءة الكسايئ { حتى َمطّلِع الفجر}
(،)66إذ قال ( ..والقول ما قاله سيبويه ألنه ال يجوز
أيضاً قراءة من قرأ بالكرس وال يحتمل إالّ الطلوع
أل ّن حتى أنمّ ا يقع بعدها يف التوقيت ما يحدث
والطُلُوع هو الذي يحدث واملطلع ليس بحادث
يف آخر الليل ألنه املوضع) (. )67

وقد ذهب ابن خالويه اىل أ ّن ( َم ْف ِعل) قد جاءت
يف معتل الالم كام يف مأوِي االبل مأقي العني
( . )68وقد رفض ابن القطّاع ذلك إذ قال ( َمأ ِقي
و َمأوِي فَ ْعلىَ ال ( َم ْف ِعل) والحق ب ــ( َم ْف ِعل) لعدم
النظري)( ،)69وقال فيها ابن سيدع (والذي ذكر
َمأ ِقي العني غالط عندي ،ألن امليم أصلية يف
قولنا َم ٌ
أق وأمئاق و ُم ْوق وأ ْم َواق)( ،)70ومهام يكن
من ذلِك فأن الفراء يرى أ ّن مجيء ( ِمأ َوى االبل
بكرس الواو ( َمأوِى) هو حالة نادرة ومل يجيء من
ذوات الياء والواو َم ْف ِعل بكرس العني اال ( َمأقي
العني و َمأوِي االبل) وهام من اللغات النادرة ألن
األصل فيها ( َمأ َوى و َمأقَى) (. )71
أما امل َْسجِد بالكرس فريى سيبويه أنه اسم للبيت
وليس موضع السجود وموضع جبهتك ولو أردنا
س َجد) ،أي أ ّن املسجِد بكرس الجيم
ذلك لقلنا ( َم ْ
يكون البيت املخصص للسجود أ ّما بالفتح فإنه
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يكون مطلقاً عاماً ملكان السجود أي موضع يف
االرض يكون هو (امل َْس َجد)( ،)72وقال الريض
( ..مل تذهب باملس ّج ِد مذهب الفعل ولكنك
جعلته اسامً لبيت ،يعني انك اخرجته كام يكون
عليه اسم الوضع ،وذلك ألنك تقول  :امل َ ْقتَل يف
موضع يقع فيه القتل ،وال تقصد به مكاناً دون
مكان ،كذلك املس َجد فإنك جعلته اسامً ملا
يقع فيه السجود برشط أن يكون بيتاً عىل هيئة
مخصوصة  ..ولو أردت موضع السجود وموقع
الجبهة من األرض سواء أكان يف املسجد أو غريه
فتحت العني لكونه إذا مبنياً عىل الفعل ويكون
مطلقاً كالفعل )73()..
نالحظ من هذا الذي ذكرناه أن لغة الكرس يف هذه
االلفاظ هي الفصيحة وإن كان القياس فيها هو
الفتح،وهذه املجازفة يف تغيرّ حركة بنية الكلمة
من الفتح الذي هو القياس اىل الكرس ،قد غيرّ ت
داللة الكلمة من العموم اىل الخصوص ،فالكلمة
بالفتح اصبحت تعني عموم املكان وبالكرس
اصبحت للكلمة خصوصية معينة ،إذ صارت
تطلق عىل مكان معني وهي مقيدة بذلك .
وسمعت الفاظ ايضاً عىل وزن ( َم ْف ُعلة) بضم
العني والقياس فيها فتح العني منها (امل َ ْقبرُ ة
واملَشرْ ُ بَة واملَشرْ ُقة وامل ُ ُدق وامل ُ ُدهن  )..وقد
ع ّدها سيبويه اماكن وأوعية مخصصة لوقوع
الفعل ( .)74جاء يف اللسان (فاملدهن  :نقرة يف
الجبل يستنقع فيه املاء ويف املحكم واملدهن
مستنقع املاء وقيل هو كل موضع حفره سيل أو
ماء واكف يف حجر  ..امل َ ْقبرََة بفتح الباء وضمها
موضع القبور ،قال سيبويه امل َ ْقبرُ ة ليس عىل
الفعل ولك ّنه اسم  . )75()..وقال الريض (فكل
ما جاء عىل ( َم ْف ِعل) بكرس العني فإن مضارعه
يَ ْف ُعل بالضم ،فهو شاذ من وجه وكذا ( َم ْف ِعلة) مع
فتح العني وكذا ( ِم ْف َعل) بكرس امليم وفتح العني
( ِم ْف ِعلة) كامل َِظ ّنة أش ّد و( َم ْف ُعلة) بضم العني

خروج بعض األبنية الرصفية عن القياس وارتباطه بالرضورة

كامل َ ْقبرُ ة أش\ّ إذ قياس املوضع أما فتح العني
وكرسها وكرسها وكذا كل ما جاء من (يَ ْف ِعل)
املكسور العني عىل ( َم ْف َعل) بالفتح شاذ من وجه
كذا ( َم ْف ِعلَة) بالتاء مع كرس ( َم ْف َعلة) بفتحها أشذ
لكل ما أتبت اختصاصه ببعض االشياء دون بعض
وخروجه عن طريقة الفعل فهو العذر يف خروجه
()76
عن القياس )..

وال تختلف االلفاظ التي جاءت بكرس امليم
والقياس فيها الفتح عن الذي ذكر سابقاً ،وهذا
التغيرّ يف الحركات مل يكن اعتباطاً بقدر ما يرمي
اىل تغيري يف داللة الكلمة وقد فس سيبويه هذه
االلفاظ عىل انها أماكن مخصصة لوقوع الفعل إذ
قال (ويجيء املِ ُف َعل اسامً كام جاء يف امل َْسجِد
وذلك قولك  :املِطْبَخ واملِ ْربَد وكل هذه االبنية
تقع اسامً للتي ذكرنا يف هذه الفصول ال ملصدر
وال ملوضع العمل ( )77أي أنها أماكن أو أوعية
محددة لوقوع الفعل جاء يف اللسان (املِطْبَخ :
املوضع الذي يطبخ فيه ويف التهذيب املَطْ َبخ
بيت الطباخ واملِطْ َبخ بكرس امليم ،قال سيبويه
ليس عىل الفعل مكاناً وال مصدرا ً ولكنه اسم
كاملِ ْربَد واملِطَ َبخ آلة الطبخ)( .)78وجاء ايضاً
(واملِ ْرفَق وامل َ ْرفَق ما استعني به  :ويف التنزيل {
ويُهيّيء لكم من امركم ِم ْرفَقا}( ،)79ومن قرأه ِم ْرفَقا
سجِد ويجوز َم ْرفَقاً أي ِرفْقاً
جعله اسامً مثل َم ْ
مثل َمطْلَ َع ومل يقرأ به ،التهذيب  :كرس الحسن
واألعمش امليم من ِم ْر ِفق ونصبها أهل املدينة
وعاصم ،فكأن الذين فتحوا امليم وكرسوا الفاء
أرادوا أن يفرقوا بني املِ ْرفَق من االنسان ،قال وأكرث
العرب عىل كرس امليم من األمر من ِم ْرفَق االنسان
قال  :والعرب ايضاً تفتح امليم من َم ْر ِفق االنسان
– لغتان يف هذا . )80()..
نالحظ من هذا أ ّن القياس والسامع يسريان جنباً
اىل جنب ،فالقياس كام نعرف له ضابطة يف ذلك
والسامع عىل اعتبار ما شاع بني العرب واصبح له
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خصوصية معينة تختلف عن لغة القياس ،ملا له
من أهمية من تحديد داللة الكلمة .

 .13ابنية مبالغة جاءت من (أفْ َعل – يُ ْف ِعل) :

ا ّن صيغ املبالغة تشتق من الفعل الثاليث يف
اللغة العربية ولكن االستاذ محمد الطنطاوي
ذهب اىل ان هناك ابنية مبالغة قد جاءت من
(أفْ َعل – يَ ْف ِعل) املزيد عىل صيغة (ف ّعال) منها
و(أحس) وعىل
و(حساس) من (أ ْد َرك)
(د ّراك)
ّ
ّ
و(سم ْيع) من
(فَع ْيل) نحو (نَذْير) من (أنْذَر)
َ
(أس َمع) ( ،)81والحقيقة ان املسألة قد فرست
ْ
عىل أنها علّة خاصة ازدواج وهي لغة قليلة يف
الكالم ولو تتبعنا اسبابها لوجدنا لكل مثال منها
علّة خاصة به ،إذ ليست االسباب متامثلة ،ويخيل
يل أن لهذا االمر ما يس ّوغه إذ هو مقصور يف
ا ّ
الكالم وان اختلفت اسبابه وهذا ما نلمسه من
خالل ما جاء يف لسان العرب عن هذه الكلامت
وهي عىل النحو اآليت :

جاء يف د ّراك (ورجل َد ّراك) ُم ْدرك كثري
.1
االدراك ،وقلّام يجيء (فَ ّعال من أفْ َعل) االدراك
من أ ْد َرك من اجربه عىل الحكم ،قال ابن بري  :جاء
َد َراك و َد ّراك وفَ َعال وفَ ّعال أمنا هو من فعل ثاليث
ومل يستعمل منه فعل ثاليث وأن كا قد استعمل
()82
منه ال ُّدرك)...
أما سميع من اسمع فقد جاء (قال
.2
االزهري  :والعجب من قوم فرسوا السميع مبعنى
امل ُْسمع قرارا ً من وصف الله بأن له َس ْمعاً وقد ذكر
الله الفعل يف غري موضع من كتابه فهو َسميع ذو
َس ْمع بال تكييف وال تشبيه بالسمع من خلقه وال
َس ْمعه كسمع خلقه ،ونحن نصف الله مبا وصف
به نفسه بال تحديد وال تكليف ،قال ولست انكر
يف كالم العرب أن يكون َسميع سامعاً ويكون
سمعاً  ..والظاهر األكرث يف كالم العرب أن يكون
ُم ْ
السميع مبعنى السامع مثل عليم وعامل وقدير
َّ
()83
وقادر )..
جملة كرياال
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أما النذير فقد جاء فيه (قال ابو منصور
.3
 ...والنذير يكون مبعنى امل ُ ْنذَر وكان االصل وفعله
السميع مبعنى امل ُْسمع
الثاليث أميت ،ومثله َّ
()84
وال َبديع مبعنى امل ُ ْب ِدع )..
نالحظ من الذي ذكرناه أن استعامل العرب
ابنية املبالغة من (أفْ َعل) املزيد له ما يس ّوغه،
إذ الحظنا أن (أ ْد َرك) أما سميع من (اسمع) فأ ّن
التداخل واضح جدا ً بني صيغة الثاليث (سمع)
(اسمع) (.)85
وغري الثاليث

أما النذير فرنى أن فعله الثاليث (نذر) قد أميت
وبقي الفعل املزيد (انْذَر)

تلخيصاً ملا ورد يف بحثنا هذا نقول  :اننا وجدنا
موضوع (الرضورة الرصفية) تعد نقطة ايجابية
حسنة تستحق الوقوف يف اللغة العربية وهي
ليست قرصا ً عىل املوضوعات التي ذكرناها سابقاً
بل من املمكن أن نجدها يف كل املوضوعات
الرصفية ،والذي لفت نظري من خالل استقرايئ
لها من خالل املوضوعات الرصفية أن ّها مل تكن
تتسم بالخصوصية ،إذ عالجها اللغويون من خالل
موضوعا اللغة ،وهذا االمر هو الذي دفعني
اىل اخراج بعضها اىل النور ،لنضعها بني يدي
القارئ الكريم ،والحقيقة التي التمستها من خالل
معالجتي لهذه املسألة اللغوية املهمة أن القاعدة
الرصفية هي قاعدة عامة وضعها اللغويون بعد
استقراء اللغة وهذا يعني أنّها تنطبق عىل أكرب
عدد من الكلامت يف اللغة ،وان حادت بعض
الكلامت عن هذه القاعدة نعتت بالشذوذ ،ثم
شاع األمر عىل أن لكل قاعدة شذوذا ً .
)1
)2
)3
)4
)5
)6
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لسان العرب  :رضر.
ينظر رشح ابن عقيل .493 /1 :
سورة التوبة .34:
ينظر تفسري النسقي .620 /1 :
سورة البقرة .45 :
ينظر تفسري النسفي.68 /1 :

ومن خالل هذا البحث املتواضع رأيت أن كلمة
(شذوذ) ميكن أن تفرس عىل أنها رضورة دفعت
العريب اىل التحايل بعقلية ذكية عىل الكلمة
بحيث يجعلها متوافقة مع ذوقه السليم ،ألن
الكلمة لو بقيت عىل ما هي عليه مع القاعدة
التي س ّنها اللغويون،ألصبحت الكلمة ثقيلة عىل
اللسان ،من هنا وليك يحقق العريب كلمة تتسم
بالسهولة الصوتية عىل لسانه ،تحايل قليالً عىل
القاعدة الرصفية عىل وفق اعتبارات معينة ومل
أجد هذه االعتبارات غريبة أو بعيدة عن قواعد
اللغة ،واملسألة األخرى أن الداللة كانت أحياناً
تُؤث ُر يف الصيغة الرصفية ليك تخرج عن القياس،
وهذا يعد خروجاً متعمدا ً ألن الداللة الرصفية لها
أهمية كبرية يف توجيه الكلامت ليك تأخذ حيزها
يف الكالم ألن الداللة الرصفية ظاهرة مستقلة ولها
اعتبارات معينة تستطيع أن تتحكم بكثري من األوزان
الرصفية وتجعلها محددة االستعامل يف الكالم .
واالمر اآلخر الذي نلمسه بهذا الخصوص أ ّن
تداخالً كبريا ً حصل بني األفعال الثالثية وغري
الثالثية لتشابه معانيها ،واحياناً اخرى أن الفعل
الثاليث ال تتكلم به العرب أو قد أميت فيضطر
العريب اىل اشتقاق صيغة أخرى من فعل غري
ثاليث ليك تغطى جانباً من كالمه .
وأخريا ً نقول أن الرضورة الرصفية مقصودة يف
الكالم وليست رضورة اعتباطية ليك تحقق
السهولة الصوتية للكلمة فتأخذ حيزها يف الكالم
ما عدا االسباب األخرى التي ذكرت سابقاً .
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االجتاهات النقدية يف كتاب
"الوزراء والكتاب" للجه�شياري(ت331هـ)
أ.د.فاطمة زبار عنيزان

مركز إحياء الرتاث العلمي العريب  ،جامعة بغداد

املقدمة

يأخذ هذا النوع من الدراسات أهميته يف مجال
ألكتابه التاريخية التي تنصب يف مجال دراسة
منهج املؤلف يف النقد الذي اعتمد عليه ،وهذا
النوع من الدراسات ميثل خالصة االمتزاج الفكري
بني منهجه واملوارد التي الميكن ألي باحث أن
يعرث عليها بني نصوص كتابه بصورة واضحة لذا
يستلزم هذا النوع من البحث ،دراسة دقيقه ووافيه
خالل البحث بني النصوص وموازنتها والطرق
التي بحثت فيها ،وتأيت صعوبة البحث يف هذه
املواضيع يف كيفية التعامل مع تلك النصوص
وأصولها وموقف الجهشياري من كل هذا .وقد تم
تقسيم البحث إىل مبحثني هام:
املبحث األول:الجهشياري السرية واملكانة

املبحث الثاين:االتجاه النقدي للجهشياري يف
كتاب (الوزراء والكتاب) .

إذ سار الجهشياري يف كتابه (الوزراء والكتاب)
عىل منهج اتسم نوعا ما بالشمولية واملوسوعية
يف إيراد رواياته التي حصل عليها وشكلت جزاء
هاما من موارده منها ،االقتباس املبارش ،وذكر
االسم بالطرق التي ورد فيها ،وإسناد الرواية
مشريا إىل األلفاظ الدالة عىل اقتباس مروياته
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من الشيوخ ،والصيغ التي استعملها يف مطابقة
رواياته مع الروايات األخرى التي حصل عليها
من املصادر األخرى ،كام أشار إىل الخطوط
التي كانت تشكل جزء من موارده بشكل مبارش
أو غري مبارش ،وكذلك اقتباساته التي كانت من
كتب الشعراء واألدباء ،وألفاظ السامع والرواية،
واملشافهة واأللفاظ العامة ،وال تخلو كل هذه
الدراسة من تدخالت الجهشياري يف تصحيح
بعض الروايات إذ كان ال يعتمد املصدر أو املورد
من غري أن يكون متأكدا من صحة املعلومات التي
يعتمدها او تصله عن طريق املصادر.
فكان لهذه الدراسة أهميتها يف دراسة منهجه
النقدي يف املوارد التي اعتمدها الجهشياري
يف كتابه التي كانت متنوعة ومتعددة إال انه كان
يشوبها نوع من الغموض فرناه يف بعض األحيان
يعتمد يف موارده عىل نفس النهج الذي سار عليه
من سبقه من املؤرخني.

املبحث الأول :اجله�شياري
ل�سرية واملكانة العلمية
 .1اسمه ونسبه

أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري(،)1
جملة كرياال

يوليو 2022

156

مؤرخ وأديب عراقي( ،)2واحد الكتاب اإلخباريني
املرتسلني( ،)3نشأ يف الكوفة( ،)4ونسبته إىل
جهشيار كون والده كان خادما عند أيب الحسن
عىل بن جهشيار( ،)5وقد أغفلت اغلب املصادر
التي تناولت سريته سنة والدته ،وأشاد به أكرث
من مؤرخ منهم ابن عساكر قائال (...من أهل
املعرفة ،)...وا شار ابن تغري بردي إىل مشاركته
يف كثري من العلوم (...كان رجال فاضال ،وكاتبا
مرتسال ،شارك يف كثري من العلوم والفنون ،كام
إلف كثري من الكتب والتصانيف منها كتاب الوزراء
والكتاب) (.)7

 .2وظائفه

شغل الجهشياري وظائف عده منها :خلف
والده يف حجابة الوزير عيل بن عيىس يف خالفة
املقتدر بالله سنة 301هـ( ،)8وتوىل الحجابة للوزير
حامد بن العباس وصاحبه الوزير ابن مقلة(،)9
وتقلد إمارة الحج العراقي سنة 317هـ(.)10

 .3مؤلفاته

صنف الحهشياري عددا من املؤلفات التي
جعلت منه مؤلفا يشار له بالبنان ،وقد وصفت
مؤلفاته بنها ذات طبيعة خاصة حملت بصامت
ثقافيه عالجت موضوعات عده ومتنوعة منها
 :كتاب الوزراء والكتاب (موضوع البحث) (،)11
الذي يأيت فيه عىل النظم االداريه والحسابية
وعىل الوزراء والعلامء منذ بداية اإلسالم وحتى
زمانه( ،)12وجمع فيه بني التاريخ والسرية وأصبح
يعرف بتاريخ ألشخاص الذي يعد أكرث مالمئة
لتواريخ الوزراء( ،)13وكتاب ميزان الشعر واالشتامل
عىل أنواع العروض( ،)14وكتاب أسامر العرب
والروم والعجم(.)15

 .4وفاته

تويف الجهشياري يف بغداد سنة 331هـ(.)16
157

املبحث الثاين :االجتاه النقدي للجه�شياري
يف كتاب (الوزراء والكتاب) .

سار الجهشياري يف كتابه (الوزراء والكتاب)
عىل منهج اتسم نوعا ما بالشمولية واملوسوعية
يف استعامل أنواع من الصيغ املنهجية يف إيراد
رواياته والتعامل معها من خالل نصوص كتابه
وشكلت جزءا مهام من منهجه يف موارد كتابه
التي مهدت اليه السبيل من اجل تعزيز منهجه
النقدي يف هذا املجال ،فكانت عىل التايل :

 .1طرق اقتباس الروايات أو النصوص

اعتمد الجهشياري يف كتابه عىل طرق عده
القتباس روايته أو نصوصه بشكل مبارش معتمدا
فيها عىل إيراد اسم املؤلف وكتابه عند اعتامده
عىل مصدره يف صياغة روايته ويسمى هذا النوع
من االتجاه املنهجي باالقتباس املبارش ،فرناه
تارة يذكر اسم املؤلف واملصدر كامال ،نحو قوله
(وذكر الحارث بن أيب أسامة يف كتابه املعروف
بكتاب الخلفاء يف إخبار املنصور ،)17( )...أو
بصيغة أخرى فيذكر االسم كامال إال انه يذكر اسم
الكتاب بشكل مخترص ،كقوله (وقد ذكر الحارث
بن أيب أسامة يف كتاب أخبار الخلفاء،)18( )...
أو يذكر اسم املؤلف مخترصا إال انه يذكر اسم
الكتاب كامال ،كقوله (وذكر الجاحظ يف “كتاب
البيان والتبني” ،)19( )...وقوله (ماحكاه محمد
بن داود بن الجراح يف كتابه املسمى الوزراء عن
محمد بن إبراهيم.)20( )...

 .2اإلشارة إىل اسم املؤلف فقط

ويف بعض األحيان يتخذ منهجا مغايرا للمنهج
أعاله يف ذكر اسم املؤلف ومورده ،فيشري إىل اسم
املؤلف غري كامل فقط دون كتابة مستعمال يف ذلك
ألفاظا وعبارات داله عىل منهجه هذا ،نحو قوله
(فقال سفيان ،)21( )...و (قال أبو أيوب ،)22( )...و
(قال محمد بن يزداد ،)23( )...و (قال أبو الحسن
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أملدائني ،)24( )...و (ذكر أبو املفضل العمري)...
( ،)25و (ذكر ابن دأب ،)26( )...و (وحيك يحيى بن
خاقان قال ،)27( )...و (وحيك مثامه ،)28( )...و
(ذكر أبو الفضل بن عبد الحميد ،)29( )...و (وذكر
مخلد بن ابك قال ،)30( )...و (قال الجاحظ)...
( ،)31و (ذكر إسحاق املوصيل.)32( )...

وعىل نفس منهجه هذا نجده يذكر اسم املؤلف
كامال دون مورده نحو قوله (وذكر عبد األعىل
بن عبد الله بن محمد بن صنوان الجمحي )...
(,)33و (قال إسحاق بن إبراهيم املوصيل)...
( ،)34و (ذكر أبو الفضل بن عبد الحميد)...
( ،)35و (قال الفضل بن محمد بن منصور بن
زياد.)36( )...

 .3تسلسل روايته باإلسناد

ويف بعض األحيان نجده يحيد عن منهجه السابق
يف إيراد موارده فيذكر روايته منقولة باإلسناد أي
بالتسلسل من شخص ألخر من اجل الوصول إىل
املصدر األصيل لتلك الرواية ،نحو قوله (فقال
أبو العباس أليب الجهم ،)37( )...و (وقوله (ومام
يحىك أيضا...ماذكر أبو القيناء...قال ،)38( )...
و (وذكر ابو سهل الرازي القايض عن منصور بن
أيب مزاحم ،قال ،)39( )...و (حيك عن عامرة بن
حمزة.)40( )...أو يسند روايته من أكرث من شخص
يدفعه يف ذلك منهجه الدقيق يف التعامل مع
النصوص التي يستعملها ،نحو قوله (قال محمد
بن عبد الله النوفيل.قال :قال يل أيب ؟ قال يل
يعقوب ،)41( )...و (ذكر إسحاق بن إبراهيم بن
املهدي قال:قال يل إبراهيم بن املهدي وفيه
يقول أبو نواس ،)42( )...أو يف بعض األحيان يذكر
اإلسناد بصيغة اإلخبار ،نحو قوله (قال إسحاق بن
سعد القطربيل:اخربنا عمر بن فرج) (.)43

 4ألفاظ السامع والحديث
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استعمل الجهشياري يف كتابه بعض األلفاظ
والتعابري الدالة عىل انه اقتبس من الشيوخ
مستعمال يف ذلك ألفاظا وعبارات داله عىل
ذلك من اجل تأكيد روايته التي تعزز من قيمة
مصدره ،فمنها ماذكره ثالثة رواة إلسناد روايته ،نحو
قوله (قال أبو العباس ثعلب حدثني محمد بن
سالم الجمحي حدثنا خالد بن يزيد قال،)44( )...
أو يسند روايته من شخصني ،نحو قوله (حدثني
عبد الواحد بن محمد قال حدثني أبو القينا،
قال ،)45( )...أو حدثنا نحو قوله (حدثنا محمد
بن يحيى املروزي ،قال:حدثنا أبو عثامن عمرو بن
بحر ،قال ،)46()...أو ينقل عن شخص واحد ،كام
يقول (قال ابن أيب سعيد الوراق حدثني محمد
بن إسامعيل الجعفري ،)47( )...و (قال الجاحظ
:وحدثني مثامه قال.)48( )...
ويف ضوء منهجه هذا نجده ينقل يف إسناده من
املحدثني من شخص واحد ،نحو قوله (وذكر خالد
بن يزيد بن وهب بن جرير إن أباه حدثه،)49( )...
و (قال عبد اله بن ياسني ،حدثني أيب ،قال)...
( ،)50و (وحيك عب الفضل بن الربيع انه قال)...
( ،)51و (قال الفضل بن مروان حدثني مرسور
الليث قال ،)52( )...و (حىك عن الفضل بن الربيع
انه قال ،)53( )...أو يكون إسناده لروايته اثنان ،نحو
قوله (وذكر احمد بن خالد ،قال:حدثني غزوان
بن إسامعيل ،)54( )...و (قال موىس بن نصري
الوصيف:حدثني أيب قال ،)55( )...و (ذكر محمد
بن العباس اليزيد بن أيب أخي الينبعي حدثه
قال ،)56( )...و (قال أبو العباس بن الفرات:حدثنا
هارون بن مسلم قال ،)57( )...أو ينقل روايته من
ثالثة أو أكرث ،نحو قوله (حدثني عبد الواحد بن
محمد ،قال حدثني ميمون بن هارون قال ،حدثني
إسحاق بن إبراهيم املوصيل ،عن أبيه ،قال)...
( ،)58و (حدثني أبو الفرج محمد بن جعفر بن
حفص ،قال حدثني أيب ،قال حدثني بختشيوع
بن جربيل ،قال:حدثني أيب ،)59( )...و (قال
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سليامن بن أيب شيخ ،حدثني يحيى بن املغرية
عن إسامعيل بن أيب بكر بن عياش ،قال،)60( )...
و (قال عبد الله بن عبد الله عن طاهر ،فحدثني
محمد بن منصور بن زياد قال:حدثني أيب ،قال)...
( ،)61و (حدث الحسن بن سهل ،قال:حدثني:عبد
الله بن برش فراية الفضل ،وكان يخصه ويؤنسه)..
(.)62

 5موازنة الروايات

ونراه يف كتابه (الوزراء والكتاب) يعمل عىل موازنة
ماورده من روايات مع الروايات األخرى مستعمال
يف ذلك ألفاظا وعبارات داله عىل منهجه هذا،
نحو قوله (وقال:إنا كام قال الكميت بن زيد)...
( ،)63و (كام قال خفاف بن نديه السلمي)...
( ،)64او يشبه ماورده من روايات مع غريها ،نحو
قوله (وهذا يشء يشبه حكاية غيالن بن خرسه
الصبي ،)65( )...أو يفضل راو عىل أخر من اجل
ألدقه يف عمله هذا ،نحو قوله (ومن حسن كالم
أيب عبيد الله مارواه عمرو بن بحر الجاحظ.)66( )...

 .6الخطوط

تشكل الخطوط جزء مهام من موارده يف لذا كان
لها دور مهم يف الصياغة املنهجية إليراد موارده
والتعامل معها بصوره أو بأخرى ،فقد أشار إليها
بشكل مبارش من غري أن يذكر اسم صاحب الخط،
نحو قوله (هذا خط كاتبي ،)67( )...أو (يوقع
خطه ،)68( )...ومرة أخرى نراه يعود إىل منهجه
العام الذي اختطه لكتابه هذا ذاكرا اسم صاحب
الخط ،نحو قوله (ووجدت بخط أيب عيل احمد بن
إسامعيل بن نطاحه ،)69( )...وكذلك يروي بالسند
املتواصل يف مثل هذا االتجاه املنهجي ،نحو
قوله (ووجدت بخط ميمون بن هارون :حدثني
إسحاق بن إبراهيم ،قال حدثني الفضل بن الربيع،
قال.)70( )...
ونراه لسبب أو ألخر يستعمل بشكل غري مبارش

159

ودون االشاره إىل كونه (خط) ألفاظا داله عىل
ذلك ،نحو قوله (فلام قال أبو جعفر ماقال ،كتب
به أبو الخطيب إىل سفيان ،)71( )...و ( ...وكتب
إليه.)72( )...

 .7الشعراء واألدباء

اقتبس الجهشياري بعض معلوماته من كتب
الشعراء واألدباء واستعمل ألجل ذلك بعض
التعابري واأللفاظ ألداله عىل ذلك التي أظهرت
لنا منهجه يف هذا االتجاه ،فرناه تارة يذكر اسم
الشاعر ،نحو قوله (وقد انشد أبو دالمه أبياته التي
يقول فيها ،)73( )...أو عندما ينقل من شاعر يقول
(وحيك عن األصمعي قال ،)74( )...و (وفيه يقول
أبو نؤاس) (.)75
أو يتجه إىل األسلوب العام الذي اليقترص عىل
شاعر واحد ،نحو قوله (فقال بعض الشعراء أبياتا
منها ،)76( )...و (فقال بعض الشعراء ،)77( )...و
(ومدح بعض الشعراء ،)78( )...او يكرس مورده
لشخص معني ،نحو قوله (وفيه يقول بعض
الشعراء ،)79( )...وكذلك يذكر الشخص الذي
قال عنه الشاعر ،نحو قوله (ويف الفضل يقول
التميمي الشاعر ،وهو عبد الله بن أيوب.)80( )...

 .8ألفاظ السامع والرواية

استعمل الجهشياري يف كتابه (الوزراء والكتاب)
ألفاظ السامع للروايات التي وصلته وتعامل معها
كموارد لكتابه وذكرها بشكل أو بآخر حسب ألصيغه
التي وردته زمنها ،نحو قوله بالنقل (قال عبد الله
بن الربيع:سمعت مجاهدا الشاعر يقول،)81( )...
أو يذكر سامع صاحب املورد الذي اعتمد عليه
وهذا عمال منه يف إيراد روايته بشكل دقيق ،نحو
قوله (وذكر يعقوب بن إسحاق الكندي انه سمع
يحيى بن خالد ،وذكر الفيض بن أيب صالح،
فقال ،)82( )...و (...وذكر أبو العالء املذاري انه
سمع الفضل بن سهل يقول ،)83( )...أو عكس
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ذلك يقول (واسمع سفيان ،)84( )...و (قال عبيد
الله بن الحسن بن سهل سمعت أيب يقول)...
( ،)85وغريها من األلفاظ ألداله عىل ذلك ،نحو
قوله (وسمعته يقول له ،)86( )...و (وقال سمعته
يقول ،)87( )...و (وتحدث) ( ،)88و (روى) ( ،)89و
(يروي ،)90( )...ويروي “اليوم”.)91( )...

 -11ألفاظ املشافهة والسامع

ويف نقل موارده استعمل الجهشياري يف كتابه
ألفاظا شفهية سواء كان الشخص الذي اخذ منه
معروف أو غري ذلك ،فإذا كان معروف ،نحو قوله
(...فقال له داود بن عيل ،)92( )...و (...فقال
له ابن املقفع ،)93( )...و (ففي ذلك يقول سلم
الخارس ،)94( )...و (ومن قول عبد الله بن عبد
الله بن يعقوب ،)95( )...و (ويف يحيى يقول مروان
بن أيب حفصة ،)96( )...و(0فلامرايته قلت)...
( ،)97و (فحيك انه قال له ،)98( )...وغريها من
األلفاظ ألداله عىل ذلك ،نذكر منها عىل سبيل
املثال ال الحرص:وقال( ،)99وكان يقول(،)100
وقلت( ،)101فقال يل( ،)102فقال( ،)103فقالوا،
وقال له( ،)105ويقول( ،)106وقال اآلخر( ،)107وقال فيه
أيضا( ،)108فقال واحد منهم ( ،)109فلام رايته(،)110
وحيك(.)111

 -12ألفاظ عامه

وهناك بعض األلفاظ ألعامه التي استعملها
الجهشياري يف كتابه (الوزراء والكتاب) ،وهي
ألفاظ غري معرفه بشخص ما ودون أن يرصح
باسم املصدر حرصا منه عىل إيراد روايته بشكل
مضبوط أو دقيق السيام انه ساريف منهجه هذا
عىل أساس الدقة يف إيراد تلك املوارد ،نحو
قوله (فقال قوم ،)112( )...و (قالت ألعامه)...
( ،)113و (فقال:سأرضب لكم مثال تقوله ألعامه...
يف ذلك يقول بعض زواره ،)114( )...و (فقال ملن
معه.)115( )...
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 -13أسلوبه النقدي لبعض الروايات

من االتجاهات النقدية التي كان الجهشياري
يسلكها اتجاه بعض النصوص أو الروايات التي كان
يتعامل معها كان اليعتمد عىل املصدر أو املورد
من غريان يكون متأكدا من صحة املعلومات
التي يعتمدها أو تصله عن طريق ذلك املصدر،
واستعمل يف ذلك صيغا وألفاظا داله عىل ذلك
منها ،نحو قوله (توهمه من العرب ،)116( )...و
(وهم) ( ،)117ويف بعض األحيان نراه يتدخل يف
تصحيح ماورده من معلومات ومتجنبا ماهو غري
صحيح ،نحو قوله (...ما حدثني عبد الواحد
ابن محمد الخصيبي قال:حدثني عبد الله بن
محمد بن احمد بن املدبر ،قال ،)118( )...أو تأكيد
املعلومات التي ترده ،نحو قوله (وذكرت لهذا
الحديث فأحىك ،)119( )...أو عكس ذلك يذكر
الرواية من غري تصحيح لكنه يعتمد إىل االشاره
بأنه يشك يف صحة روايتها مستعمال من اللفظ
مايدل عىل الشك ،نحو قوله (وكان سبب رضب
املأمون عبد الله بن مالك ،عىل ما حكاه فرج
ألسالمي ،قال ،)120( )...اواليشك يف أي يشء،
نحو قوله (وقد حيك مثل هذا الكالم عن محمد
بن عىل بن عبد الله بن عباس يف أل مروان:حد
عىل بن عيىس ،قال.)121( )...
ويف ضوء ذلك نراه يتدخل يف تصحيح اسم
صاحب الرواية تأكيدا منه يف إيراد موارده
بشكل صحيح ودقيق يدفعه إىل ذلك منهجه،
نحو قوله (وقال أبو األسد التميمي ،واسمه نباته
من بني جمعان ،)122( )...و (قال أبو النجم احد
الدعاة ،)123( )...و (ذكر عيىس بن يزد انريوذ ،وكان
احد كتابه,قال ،)124( )...و (قال جعفر بن احمد
النهرواين الكاتب ،)125( )...وكذلك يعمد إىل
اإلشارة إىل نوع املصدر الذي استقى منه بصورة
غري مبارشة ،نحو قوله (ويف جعفر يقول مسلم بن
الوليد يف قصيده طويلة ،)126( )...و (ويف جعفر
يقول أشجع السلمي ميدحه.)127( )...
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الخالصة

ومام تقدم نستخلص إن هذه الدراسة أخذت
أهميتها يف مجال النقد األديب من خالل
دراسة منهج املوارد والتأكيد عىل الصياغات
املنهجية لبعض الروايات مستعمال بعض
األلفاظ والعبارات ألداله عىل ذلك ،فقد اعتمد
الجهشياري يف كتابه (الوزراء والكتاب) عىل
موارد متعددة ومتنوعة االانها كان يشوبها نوع من
الغموض فرناه يف بعض األحيان يعتمد يف إيراد
تلك املوارد عىل نفس النهج الذي سار عليه من
سبقه من املؤرخني ومرات يشذ عن ذلك النهج
)1
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إذ يعتمد عىل االقتباس املبارش للنصوص أو
يتنوع يف منهجه يف ذكر اسم املؤلف وصاحبه
ويحاول أن يتعامل مع الرواية عىل أساس التنويع
يف اسنادها وأكد لنا انه تعامل مع الروايات التي
اقتبسها من شيوخه مستعمال ألفاظ املحدثني
يف ذلك ،وكجزء من جهده الشخيص يحاول أن
يطابق الروايات من خالل نقده لتلك الروايات
غايته يف ذلك جعلها صحيحة ودقيقه ،أما ألفاظ
املشافه فقد تعامل معها بشكل دقيق سواء كان
الشخص معروفا أو غري ذلك.

الهوامش

املسعودي:عىل بن الحسني(ت346هـ) ،التنبيه
واإلرشاف ،تحقيق عبد الله إسامعيل الصاوي،
(القاهرة  ،دار الصاوي1938 ،م) ،صـ298؛ابن
النديم:أبو الفرج محمد بن إسحاق(ت378هـ)،
الفهرست ،تحقيق رضا تجدد( ،طهران،
1350هـ1671/م)423/1 ،؛الصابئ:أبو الحسن
الهالل بن املحسن(ت448هـ) ،الوزراء أو تحفة األمراء
يف تاريخ الوزراء ،تحقيق عبد الستار احمد فراج،
(القاهرة1958 ،م) ،صـ4؛ياقوت الحموي:شهاب
الدين أيب عبد الله (ت627هـ) ،معجم البلدان،
(بريوت  ،دار ) ،ابن خلكان:شمس الدين احمد بن
محمد(ت681هـ) ،وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان
 ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد( ،القاهرة،
السعادة1367 ،هـ)228/6 ،؛الذهبي:شمس الدين
محمد بن احمد بن عثامن بن قامياز(ت748هـ) ،سري
أعالم النبالء ،تحقيق شعيب االرناؤوط ومحمد نعيم
العرقسويس( ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1412 ،هـ)،
128/13؛ألصفدي:خليل بن أيبك(ت764هـ)،
الوايف بالوفيات ،تحقيق محمد بن الحسن،
(دمشق1953 ،م) ،صـ205؛ابن العديم؛كامل الدين
عمر بن احمد بن أيب جراده ،بغية الطلب يف تاريخ
حلب ،تحقيق د.سهيل زكار ،ط(1بريوت ،دار الفكر،
1988م)؛البغدادي:إسامعيل باشا محمد الباباين،
هدية العارفني-أسامء املؤلفني وآثار املصنفني،

)2
)3
)4
)5

)6

)7

(استانبول ،وكالة املعارف1955 ،م)36/6 ،؛كحاله
:عمر رضا  ،معجم املؤلفني( ،بريوت ،دار الرتاث
العريب).245/1 ،
ابن النديم:م.ن423/1 ،؛موسوعة العلوم االسالميه
والعلامء املسلمني ،تحقيق بول غوليونجي وآخرين،
(القاهرة ،روز اليوسف).75/2 ،
ابن النديم:م.ن.423/1 ،
موسوعة العلوم:م.ن.75/2 ،
صاحب الدار املعروفة بالجهشياري -الصويل:أبو
بكر محمد بن يحيى(ت335هـ) ،أدب الكاتب ،عني
بتصحيحه محمد بهجة األثري( ،القاهرة ،السلفية،
1431هـ) ،صـ185؛وأخبار الرايض بالله واملقتفي
بالله أو تاريخ ألدوله العباسية من سنة (322اىل
337هـ)يف كتاب األوراق ،عني بنرشه هيورث،
(القاهرة ،الصاوي1935 ،م) ،صـ101؛التنوخي:أبو
عيل محسن بن عيل(ت384هـ) ،نشوار املحارضة
وإخبار املذاكرة أو جامع التواريخ ،تحقيق عبود
الشانجي( ،بريوت ،دار صادر1973 ،م) ،صـ,316
ابن عساكر:أبو القاسم عىل بن الحسن هبة الله
(ت571هـ) ،تاريخ مدينة دمشق الكبري ،تحقيق
صالح الدين املنجد( ،دمشق ،املجمع العلمي
العريب1951 ،م) ،صـ.239
ابن تغري بردي :جامل الدين أبو املحاسن يوسف
(ت874هـ) ،النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة،

االتجاهات النقدية يف كتاب "الوزراء والكتاب" للجهشياري(ت331هـ)

)8

)9
)10

)11

)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18

(القاهرة1348 ،هـ1929/م).279/3 ،
ألصفدي:م.ن ،صـ205؛سزكني:فؤاد ،تاريخ الرتاث
العريب ،ترجمة د.محمود فهمي حجازي وفهمي أبو
الفضل( ،القاهرة ،الهيئة املرصية ألعامه للكتاب،
1977م) ،مج.533/1
ألصفدي:م.ن ،صـ.205
الطربي:أبو جعفر محمد بن جرير(ت310هـ) ،تاريخ
الرسل وامللوك ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
(القاهرة ،دار املعارف1966 ،م)98 ،83/1 ،؛ ابن
األثري:عز الدين أيب الحسن عيل بن أيب الكرم محمد
بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين(ت630هـ)،
الكامل يف التاريخ ،تحقيق خليل مأمون شيحا،
(بريوت ،دار املعرفة).294/6 ،
عني بنرشه الدكتور هانس فون فريك مصورا
بالفوتوغراف عن نسخه محفوظة يف دار الكتب
الوطنية وله مقدمه باللغة االملانيه (-1936
1345هـ)نورقه .315رسكيس:يوسف آليان ،معجم
املطبوعات العربية واملعربة ( ،القاهرة ،رسكيس،
1346هـ1928/م) ،صصـ 719-718؛وحققه
مصطفى السقا وإبراهيم االبياري وعبد الحفيظ
شلبي1938( ،م) ،وجمع ميخائيل عواد القطع
املقتبسة عنه ،وذلك يف مجلة املجمع العلمي
العريب بدمشق 8م،442-435 ،332-318/1943
الجهشياري ،نصوص ضائعة من كتاب الوزراء
والكتاب ،جمعها وعلق عليها ميخائيل عواد،
(بريوت ،دار الكتاب اللبناين1964 ،م) ،وجمع
سورديل قطعا أخرى من مخطوطتني ،سزكني:م.ن،
مج.533/1
موسوعة العلامء املسلمني.75/2 ،
جب:هاملتون ،دراسات يف حضارة اإلسالم،
ط(2بريوت ،دار العلم للماليني1974 ،م) ،صـ.162
املسعودي:م.ن ،ص298؛
صـ1469؛كحاله:م .ن.275/10
ابن النديم:م.ن.141/2 ،
ألصفدي:م.ن ،صـ205؛ابن األثري:م .ن294/ 6؛ابن
تغري بردي:م,ن279/3 ،؛موسوعة العلامء
املسلمني.75/2 ،
الجهشياري:الوزراء والكتاب ،ط ،1تحقيق مصطفى

JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31
)32
)33
)34
)35
)36
)37
)38
)39
)40
)41
)42
)43
)44
)45
)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53

السقا وإبراهيم االبياري وعبد الحفيظ شلبي،
(القاهرة ،مصطفى ألبايب الحلبي1357 ،هـ
1938/م) ،صـ.136
م.ن ،ص.241
م.ن. 240 ،
م.ن.249 ،
م.ن.105 ،
م.ن.111 ،
م.ن.134 ،
م ،ن.141 ،
م.ن.159 ،
م.ن. 172 ،
م.ن.183 ،
م.ن. 314 ،
م.ن.233 ،
م.ن.266 ،
م.ن.210 ،
م.ن.212 ،
م.ن.144 ،
م.ن.175 ،
م.ن.233 ،
م.ن.268 ،
م.ن.93 ،
م.ن.121 ،
م.ن.144 ،
م.ن.147 ،
م.ن.159 ،
م.ن.212 ،
م.ن.216 ،
م.ن.102 ،
م.ن.118 ،
م.ن.239 ،
م.ن.141 ،
م.ن.150 ،
م.ن.158 ،
م.ن.197 ،
م.ن.233 ،
م.ن.242 ،
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م.ن.251 ،
م.ن.245 ،
م.ن.353 ،
م.ن.255 ،
م.ن.320 ،270 ،263 ،256 ،
م.ن.225 ،
م.ن.257 ،
م.ن.273 ،
م.ن.318 ،
م.ن.
م.ن.89 ،
م.ن.142 ،
م.ن.148 ،
م.ن.156 ،
م.ن.101 ،
م.ن.104 ،
م.ن.191 ،
م.ن.297 ،
م.ن.105 ،
م.ن.110 ،
م.ن.96 ،
م.ن.237 ،
م.ن.215 ،
م.ن.
م.ن.
م.ن.
م.ن.
م.ن.
م.ن.146 ،
م.ن.164 ،
م.ن.232 ،
م.ن.194 ،
م.ن.291 ،
م.ن.126 ،
م.ن.
م.ن.144 ،
م.ن.126 ،

 )91م.ن.194 ،
 )92م.ن.236 ،
 )93م.ن.91 ،90 ،
 )94م.ن.133 ،104 ،
 )95م.ن.267 ،155 ،
 )96م.ن.159 ،157 ،
 )97م.ن.179 ،
 )98م.ن.188 ،
 )99م.ن.120 ،
 )100م.ن.91 ،
 )101م.ن.
 )102م.ن.92 ،
 )103م.ن.
 )104م.ن.
 )105م.ن.96 ،
 )106م.ن.105 ،
 )107م.ن.155 ،
 )108م.ن.236 ،
 )109م.ن.169 ،149 ،36 ،
 )110م.ن.172 ،
 )111م.ن.92 ،
 )112م.ن.139 ،
 )113م.ن.92 ،
 )114م.ن.97 ،
 )115م.ن.150 ،
 )116م.ن.59 ،
 )117م.ن.89 ،
 )118م.ن.120 ،
 )119م.ن.199 ،
 )120م.ن.228 ،
 )121م.ن.315 ،
 )122م.ن.232 ،
 )123م.ن.164 ،
 )124م.ن.198 ،
 )125م.ن.260 ،
 )126م.ن.139 ،
 )127م.ن.209 ،
 )128م.ن.215 ،
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قامئة املصادر واملراجع

•ابن األثري:عز الدين أيب الحسن عيل بن أيب الكرم محمد
بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين(ت630هـ).
الكامل يف التاريخ ،تحقيق خليل مأمون شيحا،
(بريوت ،دار املعرفة).
•ابن تغري بردي :جامل الدين أبو املحاسن يوسف
(ت874هـ) .النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة،
(القاهرة1348 ،هـ1929/م).
•ابن خلكان:شمس الدين احمد بن محمد(ت681هـ).
وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان  ،تحقيق محمد محي
الدين عبد الحميد( ،القاهرة ،السعادة1367 ،هـ).
•ابن العديم؛كامل الدين عمر بن احمد بن أيب جراده.
بغية الطلب يف تاريخ حلب ،تحقيق د.سهيل زكار،
ط(1بريوت ،دار الفكر1988 ،م).
•ابن عساكر:أبو القاسم عىل بن الحسن هبة الله
(ت571هـ) .تاريخ مدينة دمشق الكبري ،تحقيق
صالح الدين املنجد( ،دمشق ،املجمع العلمي
العريب1951 ،م).
•ابن النديم:أبو الفرج محمد بن إسحاق(ت378هـ).
الفهرست ،تحقيق رضا تجدد( ،طهران،
1350هـ1671/م).
محمد
باشا
•البغدادي:إسامعيل
العارفني-أسامء
هدية
الباباين(ت1339هـ).
املؤلفني وآثار املصنفني( ،استانبول ،وكالة
املعارف1955 ،م).
•التنوخي:أبو عيل محسن بن عيل(ت384هـ) .نشوار
املحارضة وإخبار املذاكرة أو جامع التواريخ ،تحقيق
عبود الشانجي( ،بريوت ،دار صادر1973 ،م).
•جب:هاملتون .دراسات يف حضارة اإلسالم،
ط(2بريوت ،دار العلم للماليني1974 ،م).
بن
محمد
الله
عبد
•الجهشياري:أبو
عبدوس(ت331هـ) .الوزراء والكتاب ،ط ،1تحقيق
مصطفى السقا وإبراهيم االبياري وعبد الحفيظ
شلبي( ،القاهرة ،مصطفى ألبايب الحلبي1357 ،هـ
1938/م).
بن
محمد
الله
عبد
•الجهشياري:أبو
عبدوس(ت331هـ) .نصوص ضائعة من كتاب
الوزراء والكتاب ،جمعها وعلق عليها ميخائيل عواد،
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(بريوت ،دار الكتاب اللبناين1964 ،م).
•حاجي خليفة:مصطفى بن عبد الله
الكاتب(ت1067هـ) .كشف الظنون عن اسأمي
الكتب والفنون( ،بريوت).
•الذهبي:شمس الدين محمد بن احمد بن عثامن بن
قامياز(ت748هـ) .سري أعالم النبالء ،تحقيق شعيب
االرناؤوط ومحمد نعيم العرقسويس( ،بريوت،
مؤسسة الرسالة1412 ،هـ).
•رسكيس:يوسف آليان .معجم املطبوعات العربية
واملعربة ( ،القاهرة ،رسكيس1346 ،هـ1928/م).
•سزكني:فؤاد .تاريخ الرتاث العريب ،ترجمة د.محمود
فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل( ،القاهرة ،الهيئة
املرصية ألعامه للكتاب1977 ،م).
•الصابئ:أبو الحسن الهالل بن املحسن(ت448هـ).
الوزراء أو تحفة األمراء يف تاريخ الوزراء ،تحقيق عبد
الستار احمد فراج( ،القاهرة1958 ،م).
•ألصفدي:خليل بن أيبك(ت764هـ) .الوايف
بالوفيات ،تحقيق محمد بن الحسن( ،دمشق،
1953م).
•الصويل:أبو بكر محمد بن يحيى(ت335هـ) .أدب
الكاتب ،عني بتصحيحه محمد بهجة األثري،
(القاهرة ،السلفية1431 ،هـ)،
•الصويل:أبو بكر محمد بن يحيى(ت335هـ) .أخبار
الرايض بالله واملقتفي بالله أو تاريخ ألدوله العباسية
من سنة (322اىل 337هـ)يف كتاب األوراق ،عني
بنرشه هيورث( ،القاهرة ،الصاوي1935 ،م).
•الطربي:أبو جعفر محمد بن جرير(ت310هـ) .تاريخ
الرسل وامللوك ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
(القاهرة ،دار املعارف1966 ،م).
•كحاله :عمر رضا  .معجم املؤلفني( ،بريوت ،دار
الرتاث العريب).
•كحاله :عمر رضا .موسوعة العلوم االسالميه والعلامء
املسلمني ،تحقيق بول غوليونجي وآخرين( ،القاهرة،
روز اليوسف).
•ياقوت الحموي:شهاب الدين أيب عبد الله
(ت627هـ) .معجم البلدان( ،بريوت ،دار).
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الأيام لطه ح�سني يف ميزان النقد الإ�سالمي
د .يعقوب الحاج عبد الله

قسم اللغة العربية ،جامعة إلورن ،نيجرييا
abdullahi. ya@unilorin.edu.ng

امللخص

تأصل الفن الروايئ يف األدب العريب بعد اتصال األمم العربية بالغرب واالستفادة من أدبهم عن طريق
البعثات العلمية وترجمة األعامل الروائية إىل العربية ،وكان طه حسني من الذين سافروا إىل فرنسا
ودرسوا هناك ورجعوا إىل الوطن العريب وقد تزودوا من الفنون الغربية بحظ كبري .كتب طه حسني
روايات وقصصا كثرية ،ومن أشهرها روايته األيام التي تعالج سرية طفولته .وقد تناولها الباحثون بالدراسة
من جوانب مختلفة ،غري أنهم مل يحتفلوا بجانب الرؤى اإلسالمية يف الرواية .فهذه الدراسة محاولة
إلجالء املنظور اإلسالمي يف القضايا التي وردت يف الرواية .وقد استخدم الباحث املنهج النقدي
يف الدراسة ،حيث استطاع يف آخر املطاف أن يكشف أن الرواية عىل الرغم أنها أنتجت يف البيئة
اإلسالمية وكاتبها مسلم فقد روج فيها الكاتب بضائع سيئة ،مايفسد سلوك الناشئني واملتلقني.
الكلامت املفتاحية :األيام ،طه حسني ،النقد اإلسالمي.

مقدمة

يع ّد طه حسني من الرواد األولني يف فن الرواية
العربية ،وذلك بعد اتصال العرب بالغرب واألخذ
منهم بعض الفنون النرثية مثل القصة والرواية
واملرسحية الفنية .وكان األيام مام أنتجته قريحته
يف فن الرواية .وقد تناول الباحثون روايته هذه
بالدراسة منذ صدورها إىل اليوم من جوانب
متعددة .لكن قل من يتجه إىل دراستها من خالل
املنظور اإلسالمي مع ما ورد فيها من املواقف
التي ال تتفق مع الرؤية اإلسالمية الخالصة .فهذه
املقالة تسعى إىل دراسة أفكار الكاتب يف الجزء
األول من روايته «األيام» ونقدها عىل أساس منهج
165
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األدب اإلسالمي .ويتبع الباحث يف الدراسة
املنهج الوصفي واملنهج النقدي ،مستعينا بهام
إىل الوقوف عىل مواقف الكاتب تجاه بعض
مقدسات اإلسالمومدى صحة تلك املواقف
وعدمها .وتشمل الدراسة التعريف بالكتاب
ومفهوم النقد اإلسالمي واملواقف اإليجابية
والسلبية فيكتابه «األيام» الجزء األول منه.

التعريف بطه حسني

ولد طه حسني يف الخامس عرش من نوفرب يف
قرية الكيلو ،قرية من مغاغة ،وهى إحدى مدن
محافظة املينا بالصعيد األوسط املرصي 1.وقد
فقد برصه يف طفولته ،ودرس يف األزهر سنوات

ثم التحق بالجامعة املرصية ،ونال أول درجة
دكتوراه متنحها الجامعة عن رسالة يف أيب العالء
املعري ،ثم سافر إىل باريس ودرس يف السوربون
وحصل فيها عىل الدكتوراه .وعندما عاد إىل مرص
عني أستاذا يف الجامعة املرصية ،وقد أبعد عن
الجامعة بسبب ما جاء يف كتابه «يف الشعر
الجاهيل».2
ولقد أصدر طه نحو خمسني كتابا يف
النقد والدراسة األدبية والقصة والتاريخ ،ومن كتبه
يف قصة «األيام» و «حديث األربعاء» و «عىل
هامش السرية»و «من حديث الشعر والنرث» و
«الدعاء الكروان» و «أديب» و «مع املتنبي».

اشتغل طه يف مرحلة حياته بالنشاط
األديب ،حيثبدأ بالكتابة يف صحف «مرص الفتاة
« والجريدة» والعلم» و «الهداية»حتى اتصلت به
مجلة»السفور التي صدرت عام 1915م وتويف
يوم األحد  28من أكترب1973م.3

النقد اإلسالمي

هو نقد العمل األديب عل أساس التصور
اإلسالمي للكون واإلنسان والحياة ،يقبل كل
ماصدر عن تعاليم اإلسالم أو وافقه ،ويرفض كل
ما خالف نظرة اإلسالم للكون واإلنسان والحياة،
ويدعو إىل نبذه .4وهو اتجاه قديم ،صاحب نشأة
األدب اإلسالمي منذ صدر اإلسالم .فهذا عمر بن
الخطاب ممن عرفه النقد اإلسالمي تذوقا للشعر
وإدراكا لجامله يفضل الشاعر زهري بن أيب سلمى
عىل الشعراء جميعا ،وملا سئل عن سبب ذلك
قال « :ال يعاظل بني القول وال يتبع حويش الكالم
وال ميدح الرجل إال مبا فيه» كام يروى أن عبد
امللك بن مروان أنكر عىل األخطل بعض أشعاره
لخطورتها عىل املجتمع اإلسالمي بهتكه األعراض
وتزوير الحقائق.5
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املواقف اإليجابية يف الرواية
املوقف األول

اعتناء أرسة الكاتب بالدعاء والرجوع إىل الله
يف طلب قضاء الحوائج أو طلب دفع املصيبة
واملرض .فقد رأينا والد الصبي يترضع إىل الله
بالدعاء والصالة واالستخارة لطلب زيادة راتبه أو
طلب تقدم يف الدرجة أو االنتقال من عمل إىل
عمل آخر ،وأحيانا كان يطلب الوالد من ابنه الصبي
املكفوف الترضع إىل الله بقراءة سورة يس ،إذ أنه
صبي ومكفوف ،ويرى أنه بهاتني امليزتني أثري عند
الله ورفيع املكانة عنده ،وكانت حاجات الوالد
تقىض دامئا ،وكذلك رأينا يف الرواية ترضع األرسة
ودعائها حني أصيبت طفلة من البيت مبرض،
وبعدها فتى من فتيان البيت بالوباء ،فعكف
األب واألم عىل الدعاء والصالة والتوسل إىل الله
بآيات القرأن الكريم.6
فهذا خلق محمود وسلوك إسالمي ،يرجى من
كل مؤمن مخلص الترضع إىل الله واإلنابة إليه يف
جميع األحوال ،سواء يف الحالة امليرسة أو الحالة
العرسة ،كام رأينا يف سلوك والد الصبي وسلوك
األرسة بأجمعها حني أصيبت بالوباء والكوارث
وحينام تطلب قضاء الحوائج يف أوقات متعددة.
ومل يلجأ الوالد وال األرسة إىل الكهان وال العرافني
لطلب الشفاء وكشف البالء يف جميع األحوال
التي حلت بهم.

املوقف الثاين

يبدو من خالل األلفية التي عكف عليها الصبي
قراءة وحفظا أنه أدرك أن التواضع لله سبحانه
وتعاىل خلق عظيم ،يجب أن يتصف به كل
مسلم ،ألن من تواضع لله رفعه ومن تكرب وضعه،
وقد ظهرت هذه الخاصية فيام حكاه معلم الصبي
له :أن صاحب األلفية ملا ألف كتابه اغرت به وأخذه
الكرب فقال :فائقة ألفية ابن معطي ،فلام كان
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الليل رأى يف املنام أن ابن معطي قد أقبل يعاتبه
عتابا شديدا ،فلام أفاق من نومه تنبه من غروره،
وأصلح قوله بإقرار السبق البن معطي.7
وبهذا استطاع املعلم أن يؤثر يف نفس الصبي
وميأله تواضعا ،كام استطاع أن يؤثر يف نفوس
املتلقني والناشئني .واإلنسان مهام أويت منفضل
فال يغرت به ،إذ قد يوجد منهو فوقه وأفضل
منه،وأن فوق كل ذي علم عليم .وأن الفضل بيد
الله يؤتيه من يشاء .وبهذا يظهر فضل التواضع
ومدحه والحث عليه ،كام يظهر ذم الكرب وإمثه
والتنفري عنه يف جميع األحوال ،سواء فيام بني
اإلنسان وخالقه أو بينه وبني املخلوقني اآلخرين.

املوقف الثالث

ومام يعد من املواقف اإليجابية يف الرواية
ظهور كذب املنجمني ،حني زعموا أن نجام ذا
َب سيظهر يف السامء بعد أيام ،وأنه إذا ظهر
َذن ٍ
ستحدث الكارثة ويصيب األرض الدمار ،فصار
الناس يف الخوف ،ويتحاورون يف هذا الخرب ويف
وقوعه وعدم إمكانية وقوعه .ظل الناس يف الحال
حتى إذا جاء اليوم املوعود اجتمع الناس حلقا
أمام املسجد وأمام الدور ينتظرون ماذا سيحدث،
وجاءت الساعة املحتومة ،ومل يظهر يف السامء
َب ،ومل يصب األرض الدمار وال
نجم ذو َذن ٍ
الكارثة.8

وبهذا أجزم الصبي أن املنجمني كاذبون ومفرتون
فيام يقولون ،وإمنا يقتنصون الفرص ألكل أموال
الناس ظلام وبهتانا .وقد فضحت الحادثة تزوير
املنجمني وعدم علمهم باملغيبات والقدرة عىل
تغيري قضاء الله وقدره .وهذا ينفر الناس من
الذهاب إليهم والطلب منهم قضاء الحوائج،
ويؤكد إميانهم بالله وقضائه وقدره .وصدق
الرسول صىل الله عليه وسلم يف قوله« :كذب
املنجمون ولو صدقوا».
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املواقف السلبية يف الرواية
املوقف األول

من املواقف السلبية التي ظهرت يف الرواية كذب
سيدنا ،الذي أسند إليه أمانة تعليم الصبيان
القرآن يف الكتاب ومحفظه لهم ،املعلم الذي
يجب أن يكون قدوة يف األخالق ومثال يهتدى
به ،وقد تكررمنه الكذب واالفرتاء مرارا أمام تلميذه
ووالد تلميذه ،مع علمه أن التلميذ يعلم أنه كاذب
يف أقواله وإقراره للوالد بأنه مل ينس القرآن ،وأنه
كان يقرأه عليه يف كل يوم ستة أجزاء .واألفحش
من ذلك قسم سيدنا بالله ثالثا وتطليقه زوجته
ثالث تطليقات عىل هذا الزعم والكذب.9

وإذا كان هني عىل سيدنا مقرئ الصبيانللقرآن
أن يكذب أمام تلميذه الذي كان ينظر إليه نظرة
اإلجالل واملثل األعىل ،فسيكون أهون عىل
تالميذه أن يجربوا الكذب ويخوضوا فيه كلام
سولت لهم أنفسهم بذلك ،ألن املعلم يؤثر يف
تالميذه تأثريا كبريا ،سواء تأثريا حسنا أو سيئا .ثم
ال يقترص وباء هذه السيئة عىل التالميذ وحدهم،
بل يتعداهم إىل املجتعع بأجمعه.

املوقف الثاين

وال يكاد يطمنئ قلب املؤمن الخالص من موقف
الصبي تجاه القرآن الكريم حيث سئم من تردده
إىل الكتاب لحفظ القرآن عىل حساب ما جرى
بينه وبني سيدنا معلم القرآن يف الكتاب ،من
اإلهامل وأخذ الرشوة والتهمة واللعب .فلام
رجع أخوه األزهري من مرص وأهدى إليه نسخة
قذرة من األلفية وصار يذهب بها إىل القايض
يقرأ عليه األلفية ويحفظه ،وذلك كله استعدادا
للسفر إىل األزهر ،فانقلب الصبي يجد اللذة
واالطمئنان يف قراءة األلفية ويجد الضجر والسئم
تجاه قراءة القرآن وحفظه ،فام كان منه إال أن
رصح« :أن األلفية عىل ضآلتها وقذارتها ،تعدل
ّ

عنده خمسني مصحفا من هذه املصاحف التى
كان يحملها أترابه».ثم متادى يف غيه قائال عن
القرآن« :إنه حفظ مافيه فام أفاد من حفظه شيئا،
وكثريا من الشبان يحفظونه وال يحفل بهم أحد،
وال ينتخبون خلفاء يوم املولد النبوي .وأنه يبتهج
ببيت األلفية ابتهاجا مل يشعر مبثله أمام أي سورة
من سور القرآن».10
يبدو يف ترصيح الصبى وانطباعه تجاه القرآن
سوء األدب مع كتاب الله وعدم االكرثاث به
واالستخفاف مبقدسات اإلسالم وشعائره .وأين
أثر اإلميان يف تفضيل كتاب عىل القرآن الكريم؟
وقد يجره إقراره بعدم اإلفادة من حفظه بشيئ إىل
الخروج عن اإلسالم ،حيث يجب اإلميان بالقرآن
عىل أنه كالم الله وكتابه املقدس .والقول بعدم
اإلفادة به دليل عىل عدم اإلميان به ،وإال فال
يخفى عىل مسلم مخلص وجوه اإلفادة من القرآن
الكريم يف الحياة الدنيا واآلخرة.

املوقف الثالث

أخذه الرشوة سيئة أخرى ظهرت يف الكتاب بني
العريف والصبي ثم بني الصبي وصبيان آخرين،
فقد وكّل سيدنا الصبي بعد حفظه للقرآن إىل
العريفيقرأ عليه كل يوم ستة أجزاء ،لكن اتفق
اإلثنان عىل إهامل هذا الواجب وتعطيله ،وكان
الصبى يأيت إىل الكتاب يلعب ويلهو ،وال يقرأ
عىل العريف شيئا ،إال ويدفع إليه الرشوة من مال
أو طعام ،يشرتي بذلك صمته .وإذا أراد العريف
استغالله واستعباده نذره بأنه سيخرب سيدنا بأن
القرآن عنده متعتع ،فيدفع له ما استطاع من قرش
وطعام وفواكه رشوة وشفاعا .وما لبث األمر أن
صار الصبي ذا ثقة لدى العريف فأسند إليه بعض
الصبيان يستمع إىل قراءتهم وحفظهم ،فجعل
الصبى يسلك مع الصبيان مسلك العريف معه،
يأخذ منهم الرشوة من أنواع األطعمة واستامع إىل
القصص والحكايات والتعديدات.11
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فظاهرة الرشوة حرام يف جميع
املعامالت ،وحرام علىى كل مسلم .فوجدوها
يف أوساط الكتاب بني الصبيان ومعلمهم أو
وكيل املعلم أسوأ .وكان إهامل سيدنا الذي هو
صاحب الكتاب وتعطيله لواجبه مام مهد السبيل
إىل دخول الرشوة يف الكتاب وفيام بني الصبيان
واملعلمني .وإذا متارس الصبيان عىل أخذ الرشوة
والغش منذ نشأتهم ويف حالة تعلمهم فإنهم
سيتعودون عليها يف مستقبل حياتهم .وانظر إىل
آثار سلبية يف إهامل الواجبات بني املدرسني
واملربني وما يرتتب عىل ذلك من الفساد
واالنحالل الخلقي.

املوقف الرابع

تبني يف الرواية أن الصبي عني بالسحر
كام عني بالتصوف« ،وكان يتصوف ويتكلف
السحر ،يقرأ كتب السحر كام يقرأ كتب التصوف،
وال يرى التناقض بني اإلثنني بل يراهام شيئا
واحدا ،وهو واثق أنه سرييض الله بهام ،ويظفر
بأحب لذات الحياة».12

والصحيح أنه يوجد الفرق بني التصوف
والسحر ،فإذا أخذنا التصوف يف حقيقته فهو
التقرب إىل الله بنوافل العبادات بعد الحفظ
عىل املفروضات ،وترك غرور الحياة الدنيا بالتورع
فيها .وهو شيئ مرغب فيه .أما السحر فحرام يف
اإلسالم ومذموم .وقد أقر الصبيبهذا الفرق يف
قوله « :بأن الصويف يتصل باملالئكة والساحر
يتصل بالشياطني».13
لكن تعكف الصبي عىل السحر والسعي يف سبيله
لتحقيق رغباته ومطالبه مام يعد من السيئات
التي ال يجوز للمسلم الركون إليه .وهو بذلك يدعو
إىل ترويج بضاعة سوء بني الناشئني والدارسني،
األمر الذي ال يحمد لهم عاقبته يف الحال ويف
مستقبل حياتهم ،من هجرهم للدراسة واالنرصاف
إىل طلب متاع الحياة الدنيا،مام يجرهم أخريا إىل
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الشقاء والخرسان.

مقومات الرواية الفنية

فهي عنارص الرواية التي بها يحكم عىل نجاح
روايئ أوعدمه يف علمه الروايئ .14وإذا نظرنا
إىل مقومات هذه الرواية نجدها محكمة البناء
ومنطبقة عىل القوانني املعرتفة يف الفن الروايئ.
فالحدث يف الرواية يتسم بسمة البسط والطول
فيتفصيل جزئيات الحدث والتعمق يف رسد
الحوادث .يعرض للقاري تاريخا كامال أو حكاية
شاملة ،ال يبقى لها مجال للتساوالت أو الرتدد يف
قبول محتويات الحدث.
أما رسم الشخصيات يف الرواية
فيتميز باإلحاطة والشمولية من صفاتها وحركاتها
ولغاتها .فقد اعتنى الروايئ بوصف الشخصيات
وذكر مالمحها وصفاتها وانطباعاتها وخلفياتها
ومعامالتها .فوصف الشخصياتفي الرواية دقيق،
حيث يصل بالورايئ أحيانا إىل السخرية والنيل من
الشخصية املوصوفة ،إذ ال يرتك جانبا مهام منها
إال وصفه ورشحه .وكانت الشخصيات مأخوذة من
البيئة الروائية.

واملغزى هو الهدف الذي يسعى إليه الكاتب،
ويتوقع أن يكون ذا قيمة عالية.15فاملغزىفي
الرواية واضح ودقيق ،يرتكز عىل قص الروايئ سريته
الذاتية،وخاصة طفولته ومرحلة تحصيله ملبادئ
الدراسةاألولية ،وكانت اللغة يف الرواية متسمة

بالتكرار واإلطناب والتفصيل .يستغلها الروايئ
إلخراج ما يف ضامئر الشخصيات من االنطباعات
واألفكار.

الخامتة

عرضت رواية األيام الجزء األول طفولةحياة طه
حسني من نشأته وتحصيله عىل مبادئ الدراسة
األولية ،من تردده إىل الكتاب لحفظ القرآن وإىل
علامء آخرين لتحصيل العلوم .وقد تبني من خالل
دراسة الرواية عرب الفرتات التي مر بها الكاتب
والحوادث التي حدثث له وردوده نحو املواقف
املتعددة أن الرواية تتغلب عليها مواقف سلبية
من تلقاء الكاتب .وهو ما يظهر عدم التزامه
باإلسالم ،وعدم تعظيمه ملقدساته وشعائره .كام
تكتظ الرواية بالرؤى الإلسالمية يف سلوك سيدنا
والعريف يف الكتّاب من أخذ الرشوة وإهامل
الواجب ،وترويج السحر والعمل به الشايع يف
البيئة املرصية .يف الحني الذي نجد إىل جانب
هذه السلبيات مواقف أخرى إيجابية ،تتمثل يف
الحث عىل التواضع لله والترضع إليه بالدعاء يف
جميع األحوالوتفضيح كذب املنجمني .فيحسن
للباحثني والدارسني كشف النقاب عام يف الرواية
أو غريها من النصوص األدبية من الرؤى اإلسالمية
وغري اإلسالمية.حفاظا عىل األمانة العلمية يف
املعاملة مع النصوص األدبية التي يعترب تأثريها
عىل املتلقني والناشئني كبريا وعميقا.
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واغربي عني»
الإحالة يف ق�صيدة «خذيها ُ
ل�سعيد ال�صقالوي على �ضوء النظريات الل�سانية احلديثة
د .خالد بن سليامن بن مهنا الكندي

أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية بجامعة السلطان قابوس
&

نورة بنت سامل بن عبدالله الخليلية

طالبة دكتوراه يف قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية بجامعة السلطان قابوس

املقدمة

إن املفهوم املشرتَك لإلحالة  referringبني
النظريات اللسانية -وهو افتقار لفظ إىل ما
يُفسرِّ موضو َعه -its objectت َِضيق أنوا ُعه وتتسع
بحسب اآللية التي تشرتطها كل نظرية لسانية يف
الوصول إىل ذلك اليشء (املوضوع) املوجود
يف الكون أو املعدوم ،وهو اليشء الذي يُفسرِّ
لفظ اإلحالة .ففي النظرية السيميائية -وقد نشأت
يف نهاية القرن التاسع عرش -ارتبطت اإلحالة
بعالقة العالمة بغريها ،ويف النظرية السلوكية
وقد نشأت يف النصف األول من القرن العرشين-صارت اإلحالة مبعنى أن يأخذ املتلقي العالمة
بعني االعتبار ويستجيب لها بردة فعل سلوكية،
ويف اللسانيات النصية -وقد ظهرت يف ستينات
القرن العرشين -تعني اإلحالة العملي َة التي تحصل
إما بطريق العائد أو بطريق اإلشارة ،فأما العائد
فهو عالمة لغوية ال ت ُ ْف َهم إال مبفسرِّ يف النص ،وأما
اإلشارة فهي عالمة لغوية ال ت ُ ْف َهم إال مبفسرِّ خارج
وتوسعت التداولية العرفنية -وقد ظهرت
النص،
ّ
يف نهاية القرن العرشين -فرأت أن كل عالمة
مفتقرة يف إحالتها إىل السياق ،ويشمل السياق
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يف نظرية املناسبة -وهي من التداولية العرفنية-
ثالثة أمور عند املتلقي .1 :النظام املركزي ،أو
ا َ
لملَكَة التي ف ُِطر عليها العقل ليستطيع التخيل
واالستنتاج.2 .الظروف الخارجية التي أحاطت
بالخطاب عند إلقائه.3 .كل املعلومات السابقة
التي عند املتلقي ،سواء كانت معلومات أتته
من مصادر محسوسة أو من عمليات استنتاجية
سابقة.

والغاية من دراستنا تحقيق األهداف
التالية:

 .1جعل "اإلحالة" منوذ ًجا للمفاهيم العابرة يف
تاريخ اللسانيات الحديثة ،وبيان أنه ال يصح
تقديم مصطلح دون بيان خلفيته النظرية التي
تقف وراء مفهومه ،وذلك ألن مفهومه يتحدد
بتحديد النظرية اللسانية التي نَ ْد ُرسه يف
ضوئها.
 .2بيان القيمة النقدية التي ينالها النص األديب
حني نبحث فيه عن مفهوم معني وفق ُر َؤى
مختلفة تُ ِعني عىل تغذية هذا املفهوم
ِ
بآليات تحليلٍ مختلفة تؤدي إىل تأويل النص
تأويالت متعددة.
ت قابلة
 .3إثبات أن الظاهرة األدبية وإن ُدر َِس ْ
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إلعادة النظر فيها مادمنا نتسلح يف كل مرة
بآلية اشتغال جديدة؛ بل إن إعادة النظر فيها
وفق منهج مختلف واجب أحيانًا إلزالة أوهام
وقع فيها نُقّاد سابقون ،أوقَ َعهم فيها منهجهم
الذي اتّكؤوا عليه.
نص عامين؛
 .4تطبيق تلك األهداف عىل ّ
لتعزيز االهتامم باألدب ال ُعامين ،وإعطائه
قيمة نقدية مضافة بالنظر إليه وفق
مناهج مختلفة؛ إميانًا م ّنا بأهمية تضافر
التخصصات  yranilpicsidretnIوالعلوم
البنية ،ال إميانًا باملنهج التكاميل.

املبحث الأول :ال�شاعر �سعيد
ال�صقالويوق�صيدته

يُ َع ّد سعيد الصقالوي من رواد شعر التفعيلة
يف سلطنة عامن ،وقد أسهم يف تأسيس النادي
الثقايف (العامين) والجمعية العامنية ال ُكتّاب
واألدباء ،وحاز عىل منصب نائب األمني العام
لالتحاد العا ّم لل ُكتّاب واألدباء العرب ،وأصدر
الدواوين التالية:
)1

ترنيمة األمل (.)1975

)2

أنت يل قدر (.)1985

)4

نشيد املاء (.)2004

)6

ما تبقى من صحف الوجد (.)2020

)3

)5

أجنحة النهار (.)1999

وصايا قيد األرض (.)2016

وقُ ِّدمت يف شعره الدراسات واملقاالت التالية:
 )1التوجه الوطني يف شعر سعيد الصقالوي:
الرؤية ،األداة الفنية ،عبد الفتاح الشطي،
.7002
 )2بنية القصيدة عند سعيد الصقالوي :اللغة،
الصورة ،اإليقاع ،محمد عبد الرحمن محمد
سيد.7002 ،
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 )3أبنية من فريوز الكلامت :طواف عىل أجنحة،
عبد الرازق الربيعي.0102 ،
 )4تجليات الشعر العامين املعارص :سعيد
الصقالوي ،ترنيمة األمل ،نارص أبو عون،
.3102
 )5خطاطة القوة يف شعر سعيد الصقالوي،
مجلة منافذ ثقافية.6102 ،
 )6النقد النيص (مقاربات شعرية) :فاعلية
االستفهام يف "أجنحة النهار" للصقالوي،
إحسان بن صادق اللوايت.7102 ،
 )7عبق الرحيق :قراءات ونصوص مهداة إىل
الشاعر سعيد الصقالوي ،تنسيق جامل
بوطيب.7102 ،
 )8اإليقاع يف ديوان وصايا قيد األرض لسعيد
الصقالوي ،محمد نارص بوحجام.7102 ،
 )9االتساق واالنسجام يف ديوان وصايا
قيد األرض ،انرشاح سعدي.8102 ،
(وتتناول عنارص االتساق الخمسة :اإلحالة،
واالستبدال ،والحذف ،والوصل ،واالتساق
املعجمي).
 )01أوجه العدالة يف شعر سعيد الصقالوي،
نارميان محمد فتح الله عساف.8102 ،
 )11سعيد الصقالوي شاعر بحجم األمل :دراسة
بنيوية لديواين نشيد املاء وأجنحة النهار،
هشام مصطفى.8102 ،
 )12القصيدة العامنية وثقافة الحب :ديوان
وصايا قيد األرض للشاعر سعيد الصقالوي،
وجدان الصائغ.9102 ،
 )13املرجعية التاريخية وأبعادها األيديولوجية
يف ديوان وصايا قيد األرض للشاعر سعيد
الصقالوي ،رسول بالوي.0202 ،
 )14رمزية عبد الرحمن الداخل يف شعر سعيد
الصقالوي :قصيدة محارصون أمنوذ ًجا،
محمد عيل آذرشب ،رضا جليبي.0202 .
 )15ظواهر تركيبية يف ديوان "أجنحة النهار"
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للشاعر العامين سعيد الصقالوي ،فضل
يوسف زيد.0202 ،
 )16التعدد اللغوي والصويت يف دواوين سعيد
الصقالوي ،انرشاح سعدي.1202 ،
 )17استلهام التاريخ وتجليات األنا واآلخر يف
نصوص الشاعر العامين سعيد الصقالوي،
يوسف املعمري.1202 ،
 )18مرايا املعنى :من العتبات النصية إىل التعدد
اللغوي ،دراسة يف شعر سعيد الصقالوي،
.1202

وأما قصيدته "خ ُِذيها واغ ُريب ع ّني" فهي من ديوانه
ِ
"أنت يل قَ َدر( ، )1وهو يضم مثاين عرشة
الغزيل
قصيدة ،كلها يف الغزل عدا قصيدة يف حب
الوطن ومدح السلطان الراحل قابوس ،وثانية
يف فقري أعمى ،وثالثة يف الحرب األهلية بلبنان.
وقصائده يف هذا الديوان يغلب عليها شعر
التفعيلة ،ويكرث فيها الشعر العمودي ،وإحداها
موشحة .وهذا نص قصيدته "خذيها واغريب
عني":
خذيها واغريب عني

خذيها واغريب عني
***

ْ
ابتساماتك
الطفل أَ ْغ َر ُق يف
َ
أنا ما ُعدْتُ ذاك
ْ
وت َْس َح ُرين وت َْسبِيني ِظ ُ
رواياتك
الل الوهم يف شتى

أنا ما ُعدْتُ ذاك األبل َه املخبول أخْضَ ُع تحت
ْ
راياتك
ِ
الجميالت
وأقرأ فيك أيامي

وأحالمي ال َب ِ
س ِ
يامت

فأس ُ
تاف امل ُ َنى ِب َد ًعا
ْ

ْ
ذاتك
وأنت ال ِب ْد ُع يف
خذيها واغريب عني
***

َه َوانَا مل يَ ُع ْد طفال
ونه ًرا دافقًا طُ ْهرا

ونو ًرا يحمل البِشرْ ا
ربي ًعا كان ُمخْضل

فأضحى آ ِه ما أضحى

ِ
رسائلك التي ما عدتُ أذكرها

ص َحا َرى دومنا زر ِع
َ

وأحفظ كل ما فيها

خذيها واغريب عني

دقائقها ثوانيها قد انتحرت
وكم فيها الهوى ن ُِحرا

أيا وت ًرا بال لَ ْحنٍ

خذيها واغريب عني

وأفتحها

***

بها األيام واقف ٌة كتمثا ٍل من ال َج َز ِع

***

ويا شيئًا بال معنى

ِ
رسائلك التي كانت لروحي ال َخ ْم َر والسلوى

ويا روضً ا بال ز ْه ٍر
ويا أُفُقًا بال قم ٍر

فبئس الخم ُر والسلوى

ويا ُس ُح ًبا بال مط ٍر

يزغرد يف عيون الليل ،يا َو َه ًنا
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غدت َج ْم ًرا بها ت ُكوى

خذيها واغريب عني
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املبحث الثاين :الإحالة يف ق�صيدة ال�صقالوي
على �ضوء الل�سانيات الن�صية:

نحو ما يفعله املتلقي حني يعرف الفاعل يف
الجملة بقاعدة أنه اللفظ الذي أُ ْس ِن َد إليه فعل
عىل جهة من أ ْح َدثَهُ.

ق ّدمنا اللسانيات النصية Textual linguistics
عىل غريها -رغم أنها ليست املتقدمة زمانًا يف
دراسة اإلحالة -ألنها أكرث نظرية شُ ِغلَت باإلحالة،
ومبعث اهتاممها باإلحالة أنها تؤدي إىل الرتابط
النيص ،وهو أمر يُربز السامت الكلية للنص،
ويتعامل معه عىل أنه بنية كربى تحمل رسالة يريد
الكاتب إيصالها إىل املتلقي ،وال ميكن بلوغ هذه
الرسالة أو القضية املحورية عرب نَ ْحو ال ُج َمل الذي
يفككك النص إىلجمل ،ولذا يرفض علم لغة النص
أو اللسانيات النصية -الفصل بني املستوياتالصوتية والرصفية والرتكيبية والداللية ،ويسعى
إىل اإلجابة عن سؤال :ما القضية املحورية التي
يحملها النص وميكن اكتشافها عرب معرفة الرابط
بني أجزائه؟ وفوق ذلك كله فاإلحالة ظاهرة يف
اللغات كلها ،ودراستها خدمة لنحو اللغة العام.

وأما تعريف أحمد عفيفي اإلحالة بأنها عالقة
معنوية بني ألفاظ وما تشري إليه من أشياء أو معان
أو مواقف تدل عليها عبارات أخرى يف السياق
أو يدل عليها املقام ،ومن تلك األلفاظ امل ُِحيلة:
الضمري واسم اإلشارة واسم املوصول ...إلخ (. )5
فإنه تعريف يُو ِهم أن ألفاظ اإلحالة واأللفاظ الدالة
عليها كليهام يُ ِحيل إىل موضوعات يف الواقع
الطبيعي.

واإلحالة عند هاليدي ورقية حسن عالقة داللية
ال تخضع لقاعدة نحوية منتظمة ()3؛ ألنها عالقة
بني اسم إشارة ومشار إليه ،أو بني ضمري ومضمر،
أو بني اسم موصول وعائد عليه .واالعتامد يف
معرفتها يتكئ عىل ذكاء املتلقي ،وفطنته يف
البحث عام يحيل إليه اسم اإلشارة أو الضمري
أو االسم املوصول ،وال يتكئ عىل قاعدة نحوية
متلق أن يعرف
أي
ّ
حاسمة يستطيع من خاللها ّ
العالقة الوظيفية بني عنرصين يف الجملة عىل

ّ
للعائدأدق من قول رشيفة بلحوت ( -)7إن
وتعريفنا

ع ّرف جون لوين اإلحالة بأنها العالقة بني األسامء
واملسميات ( ،)2وتعني العالقة بني العالمة
اللغوية وموضوعها الذي هو خارج الذهن،
وهو بهذا التعريف يتجنب رصف األسامء إىل
تأويالت متعددة تختلف باختالف املتلقني،
وكأنه يقترص يف اإلحالة عىل العالقة الشائعة بني
اللفظ وموضوعه التي تفهم غالبًا قبل أي تأثريات
شخصية أو معرفة خاصة.
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ريهام
وما قصده هاليداي ورقية حسن عبرّ عنه غ ُ
بقولهم إن اإلحالة وظيفة يؤ ِّديها نوع من األلفاظ ال
ميلك داللة عىل مفهوم يف الذهن وال موضوع
يف الخارج الواقعي إال بعد العودة إىل لفظ آخر
هو الذي يُ ِحيل إليه ذلك اللفظ غري املستقل
بداللته (. )4

والذي نمَ ِيل إليه يف تعريف اإلحالة عند
علامء اللسانيات النصية أنها لفظ ال ت ُ ْع َرفُامهيته
إال بالبحث عنها خارج النص فتكون إحالة إشارية،
أو بالعودة إىل ماهي ِة ٍ
لفظ َو َر َد يف النص وإن
اختلف اللفظان يف املفهوم ويف املاهية،
فتكون إحالة عائدية .فأما اإلشارية فمثالها ضمري
املخاطبة يف "خذيها" وضمري املتكلم يف "ع ّني"
يف قصيدة الصقالوي؛ فإنهام يُ ِحيالن إىل ذاتني
رصح بهام يف القصيدة ،أوالهام
خارج النص مل يُ َّ
صاحبة الرسائل التي يبدو أنها حبيبة فقد الشاع ُر
الثقة بها ،وثانيهام ذات الشاعر .وهذا التعريف
استنبطناه من تقسيم معجم تحليل الخطاب
( )6اإلحالة املشرتكة co-referenceإىل عائد
وإشارية ،ونرى أنه تقسيم عىل أساس النظر يف
موقع امل ُحال إليه ،وإال فإن أقسام اإلحالة يف كل
مرة تختلف باختالف أساس التقسيم.
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العائد يعود عىل لفظ آخر يتفق معه يف املعنى،
فهو تعريف ُمل ِّبس ألن العائد ال يعود عىل لفظ بل
ري املعنى؛
يعود عىل مسمى ،ثم إن املسمى غ ُ
ألن املعنى مصطلح أوسع يشمل املوضوع
(املسمى) واملفهوم (صورة اللفظ يف الذهن)
والتأويل (القصد املستنتج أو املسكوت عنه).
ويُعبرَّ عن املاهية بالكائن (إن كان عاقلاً )
وباملوجود (إن كان حقيقة يف الكون) وباملوضوع
أو املسمى (إن كان حقيقة أو عد ًما) .والعائد
نوعان من حيث ترتيبه هو واملفسرِّ يف النص:
قَ ْبيل يحتاج إىل لفظ سابق ل ُيفسرِّ هذا اللفظ
ي يحتاج إىل
السابق ماهية العائد ،وعائد بَ ْع ِد ّ
مفسرِّ متأخر عنه .فمثال القبيل كاف الضمري يف
"رسائلك" فإنها تعود عىل املسمى نفسه الذي
ت ُِحيل إليه الياء يف "خذي" .وأما مثال العائد
البعدي فسنذكره عند الحديث عن اإلحالة يف
التداولية العرفنية.
ثم إن اإلحالة إن كانت عىل مستوى الجملة
الواحدة ُس ِّميت إحالة ذات مدى قريب كام
يف "أنا ما ُعدْتُ ذاك الطفل" ،وإن كانت عىل
مستوى جمل متعددة ُس ِّميت إحالة ذات مدى
بعيد كام هو شأن كاف املخاطبة يف جملة "أنا
ما ُعدْتُ ذاك الطفل الذي يغرق يف ابتساماتك"
فإنها تعود إىل املخاطبة نفسها يف الجملة
السابقة "خذيها واغريب "...التي افْتَتَ َح بها واختتم
مقطوعات قصيدته .وهذا التقسيم لإلحالة مبني
عىل أساس مدى قرب العائد من املفسرِّ عىل
مستوى الرتكيب.
وميكن تصنيف وسائل اإلحالة(العائدات) وفق
بابها الرصيف ،ونمُ ثِّل لها باألقسام اآلتية:
 .1الضامئر ،نحو ضمري التكلُّم يف "تسحرين"،
وضمري املخاطبة يف "رواياتك" ،وضمري
الغائبات نحو "وأفْتَ ُحها".
 .2أسامء اإلشارة نحو "ذاك الطفل".
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 .3األسامء الدالة عىل زمان أو اتجاه ،فإنها
إحاالت مفتقرة إىل بيان موقعها من تاريخ
البرشية أو الكون ،ومثلها قول الصقالوي
ِ
الجميالت" فإنها أيّام
"وأقرأ فيك أيامي
مفتقرة أولاً إىل تحديد تاريخ حياة الصقالوي
من تاريخ البرشية ،ثم تاريخ األيام الجميلة يف
حياته.
 .4وسائل املقارنة العا ّمةٌ :وهي التي ت ُِحيل
إىل املطابق  ،sameواملشابه ،similar
واملغاير  .otherويف قصيدة الصقالوي
تأيت كاف التشبيه إحالة تفتقر إىل املشبه
واملشبه به يف "بها األيام واقف ًة كتمثال من
ال َج َزعِ".
 .5وسائل املقارنة الخاصة :وهي أسامء
التفضيل الدالة عىل مفاضلة يف ك ّمية (أكرث،
أكرب) ،أو صفة وكيفية (أجمل ،أفضل) .ويف
قصيدة الصقالوي":األبله" ،وأصله صيغة
تفضيل ت ُد ّل عىل األكرث بالهة ،ومنه قولهم
(أبْلَ ُه ِمن فالن) ،ولكن ليس له اسم فاعل وال
صفة مشبهة من اشتقاقه ،ولذا نُ ِق َل (األبله)
إىل الصفة املشبهة.

وهذه األصناف الرصفية هي الشائعة يف
اللسانيات النصية؛ ألنها لسانيات مبنية عىل
اشرتاط أن يوجد مفسرِّ داخيل (قبيل أو بعدي)
رصح بهذا العائد؛
أو مفرس خارجي ،حتى لو مل يُ َّ
بل استُن ِتج كام هو شأن الضمري املسترت يف
"يزغرد"فإنه عائد ِ
ْري.
صف ّ
وأما من حيث الوظيفة فإن وسائل اإلحالة
باإلضافة إىل وظيفتها اإلحالية -تؤدي الوظائفاآلتية التي ال تحصل لها إال مبساعدة عنارص أخرى
يف السياق:
س َند
)1
الوظيفة الوجودية :وذلك حني يُ ْ
إىل مسمى اإلحالة أحداث ت َ ُد ّل عىل أنه ذاتٌ
يف الوجود ت ُِح ِدث أفعالاً  ،نحو إسناذ األخذ إىل
صاحبة الرسائل "خذيها".

اإلحالة يف قصيدة «خذيها واغ ُريب عني» لسعيد الصقالوي عىل ضوء النظريات اللسانية الحديثة

)2

)3

)4

)5

)6

االختصاص أو امللكية :فامللكية أن يُضاف
إىل مسمى اإلحالة ما ميكن أن يمَ ْلِ َك ُه ويُسخِّره
ملنفعته نحو (رسائلك) ،واالختصاص أن
يكون املسمى غري قادر عىل اإلمساك
باململوك واالستحواذ عليه مثل (أحالمي).
الرتابط النصيّ ّ  :فالعائد القبيل والبعدي
يربطان بني أجزاء النص ويُ ِحيالن غىل الرتابط
بينها يف املراجع؛ففي املقطوعة الرابعة
التي افتتحها الصقالوي بضمري الجمع (هوانا
مل يَ ُع ْد طفلاً ) من السهل معرفة مرجعه
وهو الشاعر واملخاطبة؛ ألن القصيدة تدور
حولهام.
التحييد :عندما نستطيع باستنتاجنا أو
مبعونة النص أن نعرف الجزيئ املقصود
بلفظ اإلحالة دون سائر جزئيات جنسه فإن
لفظ اإلحالة عندئذ يؤدي التعيني ،وهو
ما كان يس ّميه النحويون :العهد الذهني أو
الحيس أو الذكري ،ومثاله ضمري التكلم
(ع ّني) الذي ال يُ ِحيل إال إىل الشاعر ،وضمري
املخاطبة يف (راياتك) فإنه ال يعود إال عىل
املخاطبة املنبوذة ،وضمري الغائبة يف
(وأحفظ كل ما فيها) الذي ال يعود إال عىل
رسائل املخاطبة.
املقارنة العامة بطريق املطابقة نحو (ذاتك)
فإن الذات ال يُ ْدرك مرجعها إال باإلضافة ،أو
(رأيت غريك) ،أو بطريق
بطريق املغايرة نحو
ُ
املشابهة نحو (كتمثال).
املقارنة الخاصة بألفاظ املفاضلة للداللة
عىل الحجم نحو (أكرب من قلعة نزوى)،
أو الكمية نحو (أكرث مالاً ) ،أو األفضلية يف
الصفة نحو (أحسن حالاً ).

وتهتم اللسانيات النصية بإحصاء العائدات التي
تخص كل مرجع؛ للتنبيه عىل أن محور قضية
النص يدور حول ماهيات محددة ،ففي قصيدة
الصقالوي بلغت العائدات الضمريية والوصفية
التي تعود عىل املخاطبة املنبوذة  20عائ ًدا،
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ولو أضفنا إليها العائدات املعجمية (وت ًرا ،شيئًا،
سح ًبا ،روضً ا ،أفقًا ،وه ًنا) -يف نظر التداولية
العرفنية -لبلغت  26عائ ًدا للمخاطبة .وأما
عائدات الشاعر الضمريية والوصفية فهي ،17
وعائداته الصفرية  ،6باإلضافة إىل عائد معجمي
واحد هو الطفل.

املبحث الثالث :الإحالة يف ق�صيدة ال�صقالوي
على �ضوء النظرية ال�سيميائية:

إن أيرس تعريف ق ّدمه الفيلسوف الذرائعي
األمرييك تشارلز ساندرس بريس (ت)1914
"أي يش ٍء يمُ ثِّل
للعالمة  signهو قوله :إنها ُّ
()8
موضو ًعا [أي ينوب عنه] بأية طريقة  ،ولف ُ
(أي
ظ ُّ
يشء) يشمل العالمات اللغوية وغري اللغوية ،وأما
املوضوع  objectأو امل ُحال إليه the denoted
 thingفهو ينطبق عىل أي يشء ميكن الحديث
عنه أو التفكري فيه ،سواء كان له وجود يف العامل
أو ليس له وجود .وال ينبغي أن يُ ْف َه َم من متثيل
العالمة للموضوع أنها ت ُشري إليه وحده؛ بل لها
"ثالثة أدوار إشارية ،أولها أنها عالمة عىل فكرة
تفرس هذه العالمة؛ وثانيها أنها عالمة ملوضوع
معادل لتلك الفكرة؛ وثالثها أنها عالمة -يف بعض
الجوانب أو السامت امل ُميِّزة  -qualitiesتجعل
الفكرة عىل اتصال مع موضوعها" (. )9

ص َور ،ومع كل
وجعل بريس امل ُحال إليه عىل ثالث ُ
صورة تؤدي العالمة وظيفة إحالية ،وميكننا أن نعرب
عن وظائفها اإلحالية مع هذه الصور بقولنا (تنوب
رشا) ،و(تؤدي
عن موضوع) ،و(تحمل معنى مبا ً
إىل تأويل)(( :ذلك الذي تقوم العالمة مقامه
 stand forيسمى موضوعها ،وبعبارة أخرى:
ذلك الذي تَ ْح ِملُ ُه  conveyالعالم ُة هو معناها،
وبصيغة ثالثة :إن الفكرة التي تؤدي إليها give
 riseالعالم ُة هي تأويلُها)) (.)10
يف قول الصقالوي (يا وت ًرا بال لحنٍ ) نجد أن الوتر
جملة كرياال

يوليو 2022

176

عالمة تنوب عن موضوع هو الحبل املشدود يف
رشا هو تشبيه
ال ُعود للغناء ،وتحمل معنى مبا ً
ص ِدر لح ًنا ،وتؤدي إىل تأويل هو
املخاطبة بوتر ال يُ ْ
أن املخاطبة مل تعد لها منزلة يف قلب الشاعر.
ويُعبرِّ بريس يف أبحاثه عن وظائف العالمة باألفعال
اآلتية:
 )1يشري refer

 )2يقوم مقام stand for

 )3يحمل أو ينقل convey
 )4يؤدي إىل gives rise

 )5ينوب عن أو ميثّل represent
 )6يثري excites

 )7يشري إىل signify

جه إىل/يُ َح َّدد بوساطة \determine to
 )8يو ّ
by
 )9يستدعي/يستحرضbring

 )10يلفت االنتباه إىل أن point out that
 )11ترجع إىل (الخلف) back toward

 )12تتجه نحو (األمام) forward toward
 )13يشري indicate
 )14يُ ِحيل إىل denote
 )15يتطلب require
 )16يستلزم involve

 )17يقتيض implicate

وقد كان أكرثُها استعاملاً يف نصوصه يف الدرجة
األوىل :يقوم مقام  ،stand forينوب عن
 ،representيستلزم  ،involveويف الدرجة
الثانية :يشري  ،referينقل  ،conveyيشري إىل
.signify
وقسم العالمة إىل ثالثة أنواع بناء عىل أن للوجود
ّ
177

عامل ًا أ ّوالنيًّا (الحقائق املمكن تحقُّقها قبل أن
جد يف الكون) وثانيان ًّيا (ظهور الحقائق يف الكون
تُو َ
وعامل الحقيقة) وثالثان ًّيا (تص ّور اإلنسان للحقائق
وفق قدراته القارصة) ،وأُوىل هذه العالمات
الثالث :األيقونة  iconأو العالمة املرسومة the
،diagrammatic signوهي التي متاثل أو
تشابه املشار إليه؛ نحو صورة ترششل املعربة
عن ترششل.وثانيهن :اإلحالة  indexأو املؤشرِّ
،indicatorوهي التي ترتبط مع املحال إليه
بعالقة سببية أو عالقة مبنية عىل قانون طبيعي
نحو الدخان امل ُِحيل إىل النار ،وثالثهن :الرمز
 ،symbolوهو العالمة التي ترتبط مع املرموز
إليه بعالقة ُع ْرفية أو نفسية (. )11

ويُفهم من تشبيه الصقالوي األيام بأيقونة التمثال
يف (بها األيام واقف ٌة كتمثال من ال َج َزعِ) أنه أراد
إحالة املخاطب إىل الصورة الحسية املعهودة
عن التامثيل -وهي الجمود والسكون -ونقلها إىل
األيام .وقوله إن الربيع أضحى (صحارى دومنا زرعِ)
يحمل مؤشرِّ ًا ألنه يقتيض عالقة سببية طبيعية بني
ُمس ِّبب مق ّدر هو الجفاف الذي أث ّر يف الربيع
و ُمس َّبب هوالصحارى.
ويفرق الناقد واملفكر الفرنيس تزفيتان تودوروف
بني العالمة والرمز ،فيجعل العالمة دالاًّ لغويًّا
يَ ْف َه ُم منه املتلقي الداللة الحرفية التي ت ُِحيله
إليها ِو ْحدات النص الصوتية والرصفية والرتكيبية،
ويجعل الرمز دالاًّ لغويًّا أو غري لغوي يُ ِحيل إىل
املعنى (املسكوت عنه) لخطاب تتعاون فيه
الوحدات اللغوية مع أعراف املتخاطبني واملعرفة
املشرتكة التي بينهم وظروف املقام ( . )12وعىل
هذا فإن قول الصقالوي عن األيام (دقائقها
ثوانيها قد انتحرت) فإن الداللة الحرفية للعالمة
هي إسناد االنتحار إىل دقائق األيام وثوانيها ،وإن
معنى الرمز هو السرية التي كانت بني الشاعر
ٍ
موت ال ميكن معها إحياء
واملحبوبة انتهت نهاي َة
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العالقة الحميمة التي كانت بينهام.

وقريب من كالم تزفيتان ما سبقه به بريس إذ س ّمى
ٌ
الصورة الذهنية ور ّدة الفعل ممثِّلاً  ،وجعل له
ثالثة أنواع ،أولها املمثل املبارش Immediate
 Interpretantوهو الذي تقصده العالمة
التوصل إليه بالعالمة وحدها
بنفسها؛ أي ميكن
ُّ
( ،)13فهو عالقة مبارشة بني العالمة واملوضوع ال
تتأثر باختالف املؤولني ،وال يصنع وعيًا شخصيًّا،
و(املمثل
َ
وألجل ذلك ُس ِّمي (معنى العالمة)
املوضوعي) ،ومادام يقود إىل املوضوع فهو
يساعد عىل معرفة الغرض من كالم املتكلم
دون انتظار تأويل املؤ ِّول ،فهو يعطي قيمة ذاتية
للعالمة ،ثم املمثِّل الدينامييك Dynamical
 interpretantوهو الصورة الذهنية التي
متلق بعينه نتيجة ظروف معينة
تصعد إىل ذهن
ٍّ
م ّر بها .ثم املمثل النهايئ ultimate or final
 interpretantوهو املحصلة النهائية التي
سيقرتفها متلقي العالمة ،فلو كانت العالمة هي
(الجو عاصف) لرمبا كانت املحصلة النهائية
إلغاء النزهة (.)14

وقسم بريس املوضوع إىل موضوع مبارش
ّ
ِ
( Immediate Objectاملوضوع الذي تُحيل
إليه العالمة قبل أن ت ُقيَّد بتأويل متلقِّيها ،مثل
طقسا بعينه)،
موضوع الطقس قبل أن تُشا ِه َد
ً
وموضو ٍع دينامييك Dynamical Object
متلق بعينه حني تأتيه
(املوضوع الذي يفكر فيه
ِّ
العالمة ،وهو موضوع مقيد بظروف م ّر بها هذا
املتلقي مثل رؤيته للطقس الغائم قبل أن يذكر
له أحد كلمة الطقس) ( .)15وميكننا أن نلحظ أن
(الليل) يف قصيدة الصقالوي يُ ِحيل إىل موضوع
عام هو جنس الليل الذي ينطبق عىل أي ليل
صل ،يف حني أن (رسائلك) ت ُِحيل إىل موضوع
يَ ْح ُ
محدد هو رسائل املخاطبة.
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املبحث الرابع :الإحالة يف ق�صيدة ال�صقالوي
على �ضوء النظرية ال�سلوكية:

تحت تأثري النظرية السلوكية يح ّدثنا الفيلسوف
األمرييك تشارلز مورس (ت )1979عن العوامل
األربعة يف السيميوزيس (العملية التي تجعل من
يشء عالمة) ،فيقول:

((يستجيب كلب ( )16لصوت ما ( )Sفتتمثل
استجابته يف سلوك ( )Iلصيد السناجب (.)D

يُهيِّئ سائح نفسه ليتعامل تعاملاً مناسبًا ( )Iمع
منطقة جغرافية ( )Dبحكم رسالة مكتوبة ()S
استقبلها ِمن صديق.
يف هاتني الحالَينْ ِ نَ ُع ّد ( :)Sحاملاً للعالمة Sign
 )17( Vehicleو(عالم ًة أيضً ا ِب ُحكْم وظيفته)،
[ونَ ُع ّد] (ُ :)Dم َعيَّنا ، )18( Designatum
()19
خاص ًة
[ونَ ُع ّد] ( :)Iردة فعل Interpretant
ًّ
مبؤ ِّول .)20( Interpreter

والتوصيف األمثل للعالمة هو ما ييل )S( :عالمة
عىل ( )Dألجل [توليد] ردة فعل ( ،)Iإىل درجة أن
[ردة الفعل] ( )Iتأخذ ( )Dبعني االعتبار بسبب
وجود ( .)Sوهكذا نلحظ يف عملية السيميوزيس
أن هناك شيئًا يأخذ بعني االعتبار شيئًا ثان ًيا
ِ
بواسط ٍة -أي بوسيل ٍة -يصنعها يشء ثالث .ووفقًا
لذلك فعملية السيميوزيس هي :األخذ بعني
االعتبار من طريق واسطة mediated-taking-
ِ
فالواسطات  Mediatorsهي
.account-of
حامالت العالمات .واألخذ بعني االعتبار هو
ردود األفعال .والشخصيات (the agents )21
[املشاركة] يف العملية هي :املؤ ِّولون .وما يؤخذ
بعني االعتبار هو امل ُ ْنتَخَب .Designata

ينبغي أن يكون واض ًحا أن مصطلحات (العالمة)
و(املُعَينَّ ) و(ردة الفعل) و(امل َؤ ِّول) يقتيض
بعضُ ها بعضً ا؛ ألنها -ببساطةُ -س ُب ٌل تدل عىل
األركان التي تقوم عليها عملية السيميوزيس.
جملة كرياال
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واملوضوعات [ ]objectsليست مفتقرة [يف
األصل] إىل العالمة؛ [وعىل العكس من ذلك]
فإنه ال ميكن أن يوجد منتخَب Designata
إال إذا كانت هناك إشارة  ،referenceأي إن
اليشء ال يُ َع ّد عالمة إال إذا اتخذها مؤ ِّول عالمة
عىل يشء ما .و[بتعبري آخر] :ال يُ َع ّد أخذ يشء
بعني االعتبار ردة فعل إال إذا أُثِري بيشء يقوم بدور
العالمة .و[بصياغة أخرى] :ال يكون املوضوع
[ ]objectsمؤوِّلاً إال إذا أ َخ َذ شيئًا بعني االعتبار
ِ
بواسطة)) (. )22
خصوصا ويف بحثه عمو ًما
يف كالم مورس السابق
ً
ينبغي أن نبينِّ مفاهيم املصطلحات اآلتية:
 )1السيميوزيس (( :Semiosisإن العملية
- The processالتي يؤدي اليش ُء من
خاللها دو َر العالمة -ميكننا أن نسميها
ج ّل كلامت قصيدة
"السيميوزيس)) (. )23و ُ
الصقالوي تؤدي عملية السيموزيس.
 )2املوضوع  :objectهو املسند إليه عند
املناطقة ،ويعني عند مورس :كل ما ميكن
التفكري فيه سواء كانت له عالمة مثل الجزع؛
أو مل تكن له عالمة مثل بعض األوجاع التي ال
يوجد يف اللغة ما يعرب عنها ،وسواء كان له
وجود مثل الطفل؛ أو مل يكن له وجود مثل
الدقائق.
 )1ر ّدة الفعل  :interpretantمل يقصد مورس
بكلمة  interpretantمجرد تأويل العالمة
وال التصور الذهني؛ بل قصد ردة الفعل؛ ألنه
متأثر بالنظرية السلوكية ،ومن الواضح أن ر ّدة
فعل الشاعر نحو الرسائل التي بقيت عالمة
تذكّره مبحبوبته ثم انقلبت إىل عالمة أثارت
سخطه دفعته إىل نظم هذه القصيدة.
 )2املُعَينَّ  :Designatumهو الجنس الذي
متلق بعينه للعالمة
سينرصف إليه ذهن
ٍّ
حني يتلقى العالمة؛ ألن هذا املتلقي صنع
عالقة ارتباط يف عقله بني تلك العالمة
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وذلك الجنس ،وجعل لهذا الجنس تص ُّو ًرا
مبتلق معني يستحرضه كلام
خاصا
ذهنيًّا
ّ
ًّ
تلقّى العالمة ،فالجنس (املعني) تصور
ذهنيلموضوع تكررت أمثلته يف الطبيعة
حتى ك ّون عنه املتلقي تص ّو ًرا ذهن ًّيا يعرب
عن جنسه عمو ًما وال يخص مثالاً بعينه ،فهو
يتذكر هذا الجنس -بالتصور الذي انبنه عنه
يف ذهنه -عند ورود العالمة دون الحاجة
إىل وجود هذا الجنس .وقد فهمنا هذا من
الحكايتني اللتني ق ّدمهام مورس عن الكلب
الذي سمع عالمة لغوية فانرصف عقله إىل
جنس السناجب ،وعن السائح الذي هيّا
نفسه للرحيل -بسبب عالمة مكتوبة -إىل
منطقة جغرافية مل يصلها بعد؛ بل تخيلها
ألن عقله يحمل تص ُّو ًرا ذهن ًّيا عا ًّما يعرب عن
املناطق السياحية .وميكننا أن منثّل للمعينَّ
يف قصيدة الصقالوي مبوضوع الطفل،
فقد تبينّ أن موضوع الطفل املتكرر يف حياة
الصقالوي خلق يف ذهن الصقالوي صورة
عامة تنطبق عىل أي طفل ،هي صورة تخص
الصقالوي ،وهي أن الطفل يغرق يف حب
من يبتسم له ،نستشف هذا من قوله (أنا ما
الطفل أ غرق يف ابتساماتك)،
َ
ُعدْتُ ذاك
ونحن نقول إنها تصور الصقالوي للطفل
ألننا نعتقد أن الطفل ال يغرق يف حب كل
من يبتسم له إال إذا كان من املق ّربني الذين
يألفهم.
 )3امل ُ ْنتَخَب  :Designataميكننا أن نقول
إننا حني نتحدث عن املؤ ِّولني عمو ًما -دون
تحديد مؤ ِّول بعينه مثل الكلب والسائح -فإن
ما يفكر فيه املؤولون بعد تلقي العالمة-
يسمى :املنتخب ،فاملنتخب جنس ال
يخص مؤوِّلاً بعينه ،فإذا قصدنا منتخبًا عند
مؤول بعينه س ّميناهُ :م َع َّي ًنا .ومام يؤكد هذه
التفرق َة أن مورس ذكر املعني بعد حكاية
الكلب وحكاية السائح ،وقال :يف كلتا
الحكايتني يطلق عىل اليشء الذي تحيل إليه
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العالمة لوجود تصور ذهني يف دماغ الكلب
وعقل السائح ،Designatum :وما يؤكد
هذا أيضً ا أن مورس وضع رمز  Dإزاء صيد
السناجب ثم إزاء املنطقة الجغرافية ،فهام
منوذجان تطبيقيان ،وهكذا نقول إن لكل
خاصا به؛ ولكن حني نتحدث
مؤ ِّول معيَّ ًنا
ًّ
عن املعينات عمو ًما دون نسبة كل منها
إىل مؤول محدد نسمي هذه املعينات:
منتخبات .والدليل الثالث الذي يؤكد الفرق
الذي قلناه بني املعني واملنتخب أنه قال:
((والسؤال املطروح [اآلن] -حول [مسألة]
ما هو ُمعَينَّ ُ عالم ٍة ما يف مقام بعينه؟ -هو
السؤال [القائل] :ما السامت املميِّزة –
الخاصة باملوضوع أو املقام -التي تُؤخَذ حقًّا
بعني االعتبار يف ظل وجود حامل العالمة
وحده؟)) ( ، )24فقوله "معني العالمة يف
مقام بعينه" يدل عىل معني خاص مبؤ ِّول
ِ
لظروف
محدد يخضع يف تأويله للعالمة
مقامٍ محد ٍد فيؤ ِّو ُل العالمة إىل معينَّ محدد
دون سائر املنتخبات .ومن أمثلة املنتخب
"ربي ًعا كان مخضلاًّ " فإن الصورة النمطية
مخضل أي
ّ
للربيع يف عقول معظم البرش أنه
مرتطب بعد انسالخ الشتاء عنه.
واملثال
Denotatum
 )4املاثول
 :Denotataعندما تحدثنا عن الجنس
املعني والجنس املنتخب مل نشرتط فيهام
أن يكونا حارضين أو موجودين يف لحظة تلقي
العالمة ،وذلك ألن العالمة تثريهام لوجود
تصور ذهني سابق عنهام يف عقل املتلقي
دون الحاجة إىل أن يراهام وقت اشتغال
العالمة .ولكن املاثول يعني ُمثُول الجنس
بظهور أحد مصاديقه لحظة تلقي عالمته
سواء كنا نتحدث عن مؤ ِّول بعينه أو عن عموم
املؤولني ،ومادام الجنس صنفًا تندرج تحته
جزئيات  membersتشرتك يف الخصائص
التي متثل الجنس فإن كل جزيئ من هذه
الجزئيات يسميه مورس :مثالاً .Denotata
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وقد اخرتنا صيغة املبالغة (فا ُعول :ماث ُول)
من الفعل ( َمث َُل) أي (حَضرََ وبَ َر َز أمام غريِه)،
ألن للامثول حضو َريْنِ يف وقت واحد:
حضو ًرا نفسيًّا (يف ذهن املؤ ِّول) وحضو ًرا
حقيق ًّيا (يف الوجود) .ومن املواثيل التي
كانت مصاديقها حارضةلحظة إلقاء عالمتها
يف قصيدة الصقالوي" :هوانا" و"روحي".
 )5مثة أربعة مصطلحات يستعملها مورس
أحيانًا مبعنى واحد ،وهي :حامل العالمة
 sign Vehicleوالعالمة  signوالواسطة
 mediatorواإلشارة .Reference
(( )6انطالقًا من املصطلحات الثالثة املتالزمة
(العالمة ،املُعَينَّ  ،املؤ ِّول) للعالقة الثالثية
للسيميوزيس ،ميكننا أن نستخلص جملة
من العالقات املزدوجة األخرى للدراسة.
وميكن للشخص أن يدرس عالقة العالمات
باملوضوعات التي تتناسب معها العالماتُ .
س َّمى "ال ُبعد الداليل
وهذه العالقة ستُ َ
The
semantical
للسيميوزيس"
 dimension of semiosisويُ ْر َمز لها بالرمز
" ،"mes Dوتُس َّمى دراسة هذا البعد :علم
داللة األلفاظ  .Semanticsوميكن أن يكون
موضو ُع الدراس ِة عالق َة العالمات باملؤ ِّولني،
وتُس َّمى "البعد التداويل للسيميوزيس"
The pragmatical dimension of
 semiosisويُ ْر َمز لها بالرمز " "p Dوتُس َّمى
دراسة هذا البعد :التداوليةPragmatics
)) (. )25
 )7تع ّمد مورس أن يحافظ عىل بعض األسامء
ربا إياها
واألفعال يف كل مواضع بحثه؛ معت ً
مصطلحات ذات دالالت مخصوصة يف
نظرية العالمات ،فرتاه ال يغريها إىل ما هو
رصح بأنه يريد رشحها،
مرادف لها إال إذا ّ
وميكننا أن نستوعب غايته هذه يف قوله:
()26
(([فأ ّما الفعل] "تقتيض"Implicates
فسيكون من اختصاص '[ 'D synالبعد
جملة كرياال
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الرتكيبي] ،و[أما الفعل] يُعينِّ Designates
و[الفعل] يُ ِحيل إىل  Denotesفهام من
اختصاص "[ "D semعلم داللة األلفاظ]،
[وأ ّما الفعل] يُعبرِّ  Expressesفهو من
اختصاص "[ "p Dالتداولية])) (. )27

املبحث اخلام�س :الإحالة يف ق�صيدة ال�صقالوي
على �ضوء التداولية العرفنية:

مام كشفت عنه التداولية العرفنية أن دراسة
النصوص -ومنها قصيدة "خذيها واغريب عني"-
تُثْبِت أن وسائل اإلحالة ال ميكن حرصها يف أنواع
ثابتة كام تفعل اللسانيات النصية ،وذلك ألن كل
اسم جنس ميكن أن يكون عائ ًدا معجميًّا ،وأسامء
األجناس ال حرص لها ألن كل اسم يطلق عىل
مخلوق أو مخرتع قديم أو جديد هو اسم جنس.
ويف قصيدة الصقالوي جاء املنا َد ْو َن "أيا وت ًرا...
ويا شيئًا ...ويا ُس ُح ًبا ...ويا روضً ل ...ويا أُفُقًا...
ٍ
أجناستعود عىل ماهية املخاطبة
ويا وه ًنا" أسام َء
املنبوذة.
وتُص َّنف العالقة بني مفهوم العائد ومفهوم ُمفسرِّ ه
()28
عىل النحو اآليت :
 .1عالقة العموم والخصوص املطلقني ،نحو
العالقة بني اليشء يف "ويا شيئًا بال معنى"
والسحب يف "ويا ُس ُح ًبا بال مطر".
 .2عالقة العموم والخصوص من جهة نحو
العالقة بني "األبله املخبول" ،فهام يلتقيان
يف ضعف العقل ،ويختلفان يف أن البالهة
ناتجة عن سوء السلوك والترصف ،يف حني
أن الخبال ناتج عن نقص يف مادة الدماغ.
 .3عالقة املوصوف بالوصف نحو العالقة بني
(ذاك) و(األبله) يف "ذاك األبله".
 .4العالقة بني الكل والجزء مثل العالقة بني
الصقالوي وروحه "روحي" .وهذا يُسمى
العائد الرابطي.
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 .5العالقة املظروف والظارف نحو "ظالل
الوهم يف شتّى رواياتك" ،وهو ال يُس ّمى
يف التداولية العرفنية عائ ًدا رابطًا إال إذا
محسوسا احتوى مظروفًا
كان الظارف مكانًا
ً
محسوسا مثل احتواء القرية للمسجد.
ً
ويُصنف العائد املعجمي يف التداولية العرفنية
أيضً ا عىل أساس االتفاق بينه وبني ُمفسرِّ ه -الذي
يسميه بعضهم عائ ًدا عليه وال نُحبِّذها -يف
املاهية (املرجع) واملفهوم أو االختالف بينهام
()29
يف املفهوم أو املرجع أو كليهام إىل قسمني :
 .1العائد الرديف:وهو العائد الذي يتفق مع
املفرس يف املرجع (املاهية) ،مثل ضمري
الغائبة يف قول الصقالوي (رسائلك التي
ما ُعدْتُ أ ْذكُ ُرها) فإن ضمري الغائبة هنا مل
يصنع مفهو ًما مستقلاًّ كام يفعل العائد
املعجمي ،وسنجد أن ضمري الغائبة هو
والرسائل يُ ِحيالن إىل مرجع واحد.
 .2العائد امل ُ َبايِن أو غري املبارش أو العائد
بالغياب :وله ثالث صور:
•	 أن يختلف العائد واملفرس يف املرجع
واملفهوم م ًعا ،نحو نفي الصقالوي بقاءه
عىل شخصية الطفل (أنا ما ُعدْتُ ذاك
الطفل) فالضمري (أنا) مفسرِّ للطفل ،والطفل
من وجهة نظر املحبوبة املنبوذة عائد عىل
املرجع نفسه الذي ي ُدل عليه الضمري (أنا)؛
لك ّن الصقالوي ينفي اتفاقهام يف املرجع.
•	 أن يختلف العائد واملفسرِّ يف املفهوم ويتفقا
يف املرجع ،نحو قول الصقالوي (ويا روضً ا
بال َز ْهرٍ) فإن الروض يُفسرِّ ه ضمري املخاطبة
يف أول القصيدة (خذيها) ،فكالهام يعودان
عىل مرجع واحد هو املحبوبة املنبوذة؛ لكن
للروض معنى معجم ًّيا فمهومه مختلف عن
مفهوم ضمري املخاطبة يف (خذيها).
•	 أن يتفق العائد واملفسرِّ يف املفاهيم
املتعددة التي يحتملها لفظُهام؛ لكن
وجود املفسرِّ يعني عىل تحديد أحد هذه
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املفاهيم وجعله هو املفهوم املقصود ،ومن
أمثلة هذا يف قصيدة الصقالوي أن من يقرأ
قول الصقالوي "وأنت ال ِب ْد ُع يف ذاتك" يقع
يف ذهنه احتامالت متعددة لداللة ال ِب ْدع،
أيقصد الشاعر بالبدع اسم مصدر فيكون
املعنىِ :
ص َن ُع ك َُّل
نفسه الذي يَ ْ
أنت االبتداع ُ
بدعة سيئة؟ أم يقصد بالبدع اسم الجنس
أي اليشء املبتدع فهو يقول لها :أنت
الجنس املعروف بالبدعة؟ ولكن بالعودة
(فأس ُ
تاف امل ُ َنى ِب َد ًعا)
إىل مفسرِّ سابق هو
ْ
يوضح الشاعر أن األمنيات التي كانت تمُ ِّنيها
املخاطب ُة الشاع َر أضحى يَشُ ُّمها وهي يف
حالة ِب َد ٍع وأراجيف ال أساس لها من الصحة.
ِ
(وأنت
من هنا منيل إىل تفسري البدع يف
ال ِب ْد ُع يف ذاتك) إىل املصدر الذي يُ ْن ِت ُج
األكاذيب.

نتائج الدراسة

 .1قصيدة "خذيها واغريب عني" لسعيد
الصقالوي -رغم قرصها -غنية ج ًّدا بأنواع
اإلحالة وحاالتها وتقاناتها التي أفرزتها
النظريات اللسانية الحديثة إىل الح ّد الذي
جعلنا قادرين عىل التمثيل لكل نوع وحالة
وتقانة مبثال من القصيدة.
 .2تتفق النظريات اللسانية التي اخرتناها
النصية ،السيميائية ،السلوكية ،التداوليةالعرفنية -يف أن اإلحالة  gnirreferهي
افتقار لفظ إىل ما يُفسرِّ موضو َعه sti
 ،tcejboويف أن امل ُفسرِّ ميكن أن يكون داخل
النص أو خارجه ،وتختلف هذه النظريات يف
الغاية من دراسة اإلحالة ،ويف األساس الذي
يُبْ َنى عليه تقسيم العائدات ،ويف إمكان
توسعة مفهوم العائد ليشمل اسم الجنس،
ويف إمكان حذف أحد عنارص عملية اإلحالة
(العائد ،املفسرِّ  ،املرجع) بحيث يُكتفى
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بتقديره او استنتاجه ،كام تختلف كل نظرية
يف مدى تركيزها يف دراساتها عىل بعض
هذه العنارص دون غريها.
 .3استعانت دراستنا مبصطلحات ومفاهيم من
الرتاث ومن علم املنطق والفلسفة الحديثة
مثل املاهية واملوضوع والكائن واملوجود
والفرق بني االسم واملسمى ،وذلك لبلورة
تعريف دقيق لإلحالة يف مفهوم اللسانيات
النصية؛ متجنبة البلبلة التي وقع فيها باحثون
سابقون حاولوا تعريفها.
 .4وقع الباحثون يف الخلط بني أقسام اإلحالة
بسبب عدم تحديدهم لألساس الذي
ينبني عليه التقسيم ،واجتهدت دراستنا يف
تصحيح التصنيفات بناء عىل تحديد الزاوية
التي من خاللها ننظر إىل األقسام ،أي تحيد
األساس الذي ينبني عليه كل تقسيم ،ولذا
خرجت الدراسة بتقسيامت متعددة ،أحدها
عىل أساس مدى قرب العائد من املفرس
يف مستوى الجملة ،وآخر عىل أساس النظر
يف موقع امل ُحال إليه (املرجع أو املوضوع)،
وثالث عىل أساس ترتيب العائد واملفرس
داخل النص ،ورابع عىل أساس نوع البنية
الرصفية لكل عائد ،وخامس عىل أساس
الوظيفة األخرى غري اإلحالية التي يقدمها
العائد،
 .5أوضحت الدراسة تأثري املنطلقات الفلسفية
واإلبستمولوجية التي تقف خلف كل نظرية
يف تغيري رؤيتها لإلحالة وتوجيه بوصلة
اهتاممها إىل نواح مختلفة ،فاللسانيات
النصية عىل سبيل االهتامم مل تهتم باملعنى
غري املبارش ألنها شُ ِغلَت بالبنية الكلية
التي تتوجه إليها أجزاء النص ،عىل خالف
السيميائية والسلوكية والتداولية العرفنية
فقد أولت املعنى غري املبارش اهتاممها،
جهة
وق ّدمت اآللية التي تجعل اإلحالة متو ّ
إليه.
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ملخص البحث

إن القامر وامليرس مرتادفان أو متالزمان ،ويوجد ذلك من قديم الزمان ،وكان جائزا يف الهنود لكن
اليهود والنصارى منعوا عن ذلك .وامليرس انترش عرب اإلنرتنت أيضا فهو كل معاملة مالية يحصل بها
الصالة فهو من امليرس ومن أنواع امليرس
الغنم أو الغرم بال جهد ،وكذا ّ
كل ما أَلهى عن ذكر الله وعن ّ
الرند ،والشّ طرنج ،واللعب بالكرة عىل عوض ،والكعاب ،والجوز والضرّ ب بالقدح من امليرس وغري
ذلك ،وامليرس حرام بالكتاب والسنة واإلجامع والقياس وقد ح ّرم الله القامر ،وامليرس ،والخمر بعد
غزوة األَحزاب .والقامر يوجد يف بذل الحافز مرشوطا بالرشاء عند البعض ،ويف جوائز البيع ،ويف بيع
اليانصيب ،ويف التأمني ،ويف التعامل باألسهم ،ويف املسابقة ،ويف املسابقة يف لعب الشطرنج
ونحوه ،ويف القامر عرب اإلنرتنت ،والكازينو ( )Casinoوغري ذلك .وامليرس سحت باطل؛ ألَنّه اختطاف
ألموال ال ّناس عنهم معتمد عىل اتّباع جهل وحرص وأمنية باطلة وركوب غرر تبعثه هذه عىل الشرّ ط،
وليس له دخل يف التمدن والتعاون فمفسدة امليرس أعظم من مفسدة ال ّربا ألنّه يشتمل عىل مفسدتني:
الصالة ويوقع يف العداوة
مفسدة أكل املال بالحرام ،ومفسدة اللَّهو الحرام ،إذ يص ّد عن ذكر اللّه وعن ّ
والبغضاء ولهذا ح ّرم امليرس قبل تحريم ال ّربا .وهو سبب البغضاء ،وفيه إفساد الترّ بية بتعويد ال ّنفس
الكسل وانتظار ال ّرزق من األسباب الوهم ّية ،وإضعاف الق ّوة العقل ّية ،برتك األَعامل املفيدة يف طرق
الكسب الطَّبيعيّة ،وإهامل اليارسين املقامرين لل ّزراعة ِ
والصناعة والتّجارة الَّتي هي أركان العمران

التقديم

يعتقد أن القامر قد مورس حتى قبل العرص
الحجري قبل ما بني  3000سنة من والدة السيد
املسيح يف العراق ،سوريا ،تركيا ،وتم املراهنة
بأشياء صغرية مخروطية الشكل سداسية الجوانب
تُعرف اآلن باسم الرند .ما بني  1000عام قبل والدة
السيد املسيح ،كان الرهان عىل قتال الحيوانات
منترشا يف الصني ،وأقيم أول حدث للمقامرة يف
185

امليرس  :دراسة تحليلية

مدينة البندقية بإيطاليا عام .1838

تعترب املقامرة أيضا قدمية جدا يف إنجلرتا
وأمريكا ،كان سباق الخيل شائعا للمقامرة ،كان
امليرس من قامر العرب باألزالم وإنهم يقسمون
لحوم اإلبل باألزالم وكذلك لحوم غريه وذلك حرام،
ألنه يوجد فيه خطر وكل ما فيه خطر فهو حرام كام
كل يشء
قال ابن أيب شيبة :عن ابن سريين ،قالّ :

فيه خطر ،فهو من امليرس.

1

وقال صاحب مختار الصحاح :سهام امليرس وهي
عرشة :أ ّولها الف ُّذ ث ّم التّوأَم ث ّم ال ّرقيب ث ّم الحلس
ث ّم ال ّنافس ث ّم املسبل ث ّم املعلىَّ وثالثة ال أَنصباء
السفيح واملنيح والوغد 2.وبهذه األزالم
لها وهيّ :
يقسمون اللحوم وتكون ذلك عند خدام الكعبة
ومن ال يجد شيئا يؤدي مثن الحيوان ،وذلك
ظلم لغريه فلذا حرم الله ذلك ،وقال التويجري:
امليرس :هو القامر :وهو املال الذي يحصل عليه
اإلنسان بال جهد ،وقد حرمه الله ورسوله ،وهو من
3
عمل الشيطان ،ويسمى القامر.
وفقا ملا ذكره هندو ماهابهاراتا ،كانت املقامرة
شائعة جدا يف الهند القدمية.

كام تم النظر إىل القامر يف املجتمع اليهودي
القديم ،حتى شهادة املقامر مل تقبل يف املحكمة
والقضاء ،وأعلن بعض رجال الدين املسيحيني أن
املقامرة قانونية وبعضها غري قانوين .وهناك أنواع
مختلفة من املقامرة .متارس القامر اآلن داخل
وخارج الكازينوهات ،وميكن لعب بوكر الفيديو
واليانصيب وما إىل ذلك يف الكازينوهات إىل
جانب أوراق اللعب ،وميكن أيضا لعب رمي
العمالت املعدنية والرند وما إىل ذلك خارج
الكازينو.

أكرب صالة قامر حاليا هي الفناء الريايض ،ويراهن
الالعبون أيضا عىل كرة القدم والكريكيت وكرة
السلة وما إىل ذلك ،كام أنهم يقامرون مع بعضهم
البعض عىل ما إذا كان اليشء صحيحا أم خطأ،
وبحسب االستقراء ،فإن العديد من األشخاص
الذين بدأوا القامر ملجرد التسلية أصبحوا مدمنني
عليها ،وهذا اإلدمان يدفعهم نحو األفعال الرشيرة
املختلفة ،ويبدأون يف فعل أشياء سيئة لكسب
املال ،ويقامر الالعبون مرارا وتكرارا السرتداد
أموالهم ،بعد أن يكون للمقامرة تأثري مدمر عىل
الدماغ  ،يصبح الالعبون قلقون وعاجزون.
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تعارف امليرس

إن امليرس من املعروف قدميا وحديثا حتى
انترش عرب اإلنرتنت أيضا .وقال الرازي :امليرس
القامر ،وهو مصدر من يرس كاملوعد واملرجع
من فعلهام ،يقال يرسته إذا قمرته ،واختلفوا يف
اشتقاقه عىل وجوه:

األول :قال مقاتل :اشتقاقه من اليرس ألنه أخذ
ملال الرجل بيرس وسهولة من غري كد وال تعب،
وكانوا يقولون :يرسوا لنا مثن الجزور ،أو من اليسار
ألنه سبب يساره ،وعن ابن عباس :كان الرجل يف
الجاهلية يخاطر عىل أهله وماله وثانيها :قال ابن
قتيبة :امليرس من التجزئة واالقتسام ،يقال :يرسوا
اليشء ،أي اقتسموه ،فالجزور نفسه يسمى ميرسا
ألنه يجزأ أجزاء ،فكأنه موضع التجزئة ،واليارس
الجازر ،ألنه يجزئ لحم الجزور ،ثم يقال لضاربني
بالقدح واملتقاربني عىل الجزور :إنهم يارسون
ألنهم بسبب ذلك الفعل يجزءون لحم الجزور
وثالثها :قال الواحدي :إنه من قولهم :يرس يل
هذا اليشء ييرس يرسا وميرسا إذا وجب ،واليارس
الواجب بسبب القداح ،هذا هو الكالم يف
4
اشتقاق هذه اللفظة.

رشعا

وللميرس تعاريف شتى كل ذلك متقاربة:

 .1قال التويجري :القامر :هو كل معاملة مالية
5
يحصل بها الغُنم أو الغُرم بال جهد.
 .2قال الرازي :اختلفوا يف أن امليرس هل هو اسم
لذلك القامر املعني ،أو هو اسم لجميع أنواع
القامر ،وروي عن النبي صىل الله عليه وسلم:
6
«إياكم وهاتني الكعبتني فإنهام من ميرس العجم»

وعن ابن سريين ومجاهد وعطاء :كل يشء فيه
7
خطر فهو من امليرس ،حتى لعب الصبيان بالجوز.
وأما الشطرنج فروي عن عيل رضـ أنه قال :الرند
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والشطرنج من امليرس ،وقال الشافعي ريض الله
عنه :إذا خال الشطرنج عن الرهان ،واللسان عن
الطغيان والصالة عن النسيان ،مل يكن حراما،
وهو خارج عن امليرس ،ألن امليرس ما يوجب دفع
املال ،أو أخذ مال ،وهذا ليس كذلك ،فال يكون
قامرا وال ميرسا ،وأما السبق يف الخف والحافر
8
فباالتفاق ليس من امليرس.

 .3قال محمد رشيد :وقد اختلفوا :هل امليرس
كل
ذلك ال ّنوع من القامر بعينه ،أم يطلق عىل ّ
كل
مقامرة؟ ولكن ال خالف بني الفقهاء يف أ ّن ّ
السباق
قامر مح ّرم إلاَّ ما أباح الشرّ ع من ال ّرهان يف ّ
وال ّرماية ترغيبا فيهام لالستعداد للجهاد ،وليس
منها سباق الخيل املعروف يف عرصنا فإنّه من
رش القامر الَّذي ترجع جميع أنواعه إىل كونها من
ّ
9
َ
أكل أموال ال ّناس بالباطل.
 .4قال حسام الدين :امليرس :هو القامر الذي
10
يكون الداخل فيه بني غانم وغارم.

 .5قال ابن أيب شيبة :عن ابن سريين ،ق َ
َال :ك ُُّل
سرِ 11
شيَ ْ ٍء ِفي ِه ِق اَم ٌر فَ ُه َو ِم َن الْ َم ْي ِ.
 .6قال املجاهد :وامليرس هو القامر ،وإنمّ ا س ّمي
امليرس لقولهم :أيرسوا أي أجزروا كقوله :ضع كذا
وكذا” .وعن مجاهد ،قال« :امليرس كعاب فارس،
12
وقداح العرب ،والقامر كلُّه».
وقال الفارايب :امليرس وهو يشء كانت العرب
تفعله يف الجاهلية ،فنهوا عنه ،وهو رضب من
13
القامر.

 .7امليرس :عند الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة:
كل لعب عىل مال يأخذه الغالب من املغلوب
14
كائنا ما كان ،إال ما استثني يف باب السبق.
 .8قال صاحب املعجم األوسط :امليرس القامر
ح يف
وهو قامر العرب باألزالم أَو اللّعب بالقدا ِ
الصبيان
كل يشء وكل يشء فيه قامر حتَّى لعب ّ
بالجوز ويقال الشطرنج ميرس العجم والجزور الَّتي
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كانوا يتقامرون عليها.

15

وروى البيهقي يف شعب اإلميان :عن عبيد الله
فَم
بن عمر قال :قيل للقاسمَ :ه ِذ ِه النرَّ ْ ُد تَ ْك َر ُهونَ َها اَ
ال الشَّ طْ َرنْ ِج ،ق َ
بَ ُ
َال« :ك ُُّل َما أَلْ َهى َع ْن ِذكْ ِر الل ِه َو َعنِ
16
الص اَل ِة فَ ُه َو ِم َن الْ َميْسرَِ »
َّ
قال ابن أيب الدنياَ :ع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ ِ
سريِي َن أَنَّ ُه َرأَى
ِغل اَْمنًا يَتَقَا َم ُرو َن بِالْ ِم ْربَ ِد يَ ْو َم ِع ٍ
يد فَق َ
َال :لاَ تُقَا ِم ُروا
سرِ 17
فَ ِإ َّن الْ ِق اَم َر ِم َن الْ َميْ ِ»
ويف املوسوعة الفقهية :امليرس كل يشء فيه
18
الصبيان بالجوز.
قامر حتَّى لعب ّ

بأي
وأيضا قال ابن حجر املكيّ ّ :امليرس :القامر ّ
نو ٍع كان ،وقال املحليّ ّ  :صورة القامر املح ّرم
الترّ ّدد بني أن يغنم وأن يغرم.
وقال مالك :امليرس :ميرسان ،ميرس اللَّهو وميرس
القامر فمن ميرس اللَّهو النرّ د والشّ طرنج واملالهي
كلُّها ،وميرس القامر ما يتخاطر ال ّناس عليه ومبثل
19
ذلك قال ابن تيم ّية.

أقسام امليرس

امليرس له أنواع عديدة وذلك فيام ييل:

 .1الرند :قال ابن أيب شيبة :عن جعفر ،عن أَبيه،
20
يل :النرّ د ،أَو الشّ طرنج من امليرس.
قال :قال ع ّ
 .2الشّ طرنج :روى ابن أيب شيبة :عن ابن أيب ليىل،
عن الحكم يف الشّ طرنج ،قال :كانوا ينزلون ال ّناظر
إليها كال ّناظر إىل لحم الخنزير ،والَّذي يقلبها
21
كاَلّذي يقلب لحم الخنزير.
 .3اللعب بالكرة عىل عوض :قال القاسم :كل ما
ألهى عن ذكر الله ،وعن الصالة فهو ميرس ،وإذا
كان اللعب بالكرة عىل عوض فهو من امليرس بال
22
شك.
 .4الكعاب :قال ابن أيب شيبة :عن عبد الله،
وقصرّ به مسعر :إيّاكم وهذه الكعاب املوسومة
23
الَّتي تزجر زجرا ،فإنّها من امليرس.

 .5الجوز :قال ابن أيب شيبة :ح ّدثنا حماّ د بن
نجيح ،قال :رأَيت ابن سريين م ّر عىل غلامن يوم
العيد باملربد وهم يتقامرون بالجوز ،فقال :يا
24
غلامن ،ال تقامروا فإ ّن القامر من امليرس.

 .6الضرّ ب بالقدح من امليرس :عن ابن شهاب أيب
األعرج قال :امليرس الضرّ ب بالقدح عىل األَموال
25
والثامر.

قال الزمخرشي :كانت لهم عرشة أقداح ،وهي
األزالم واألقالم والفذ والتوأم والرقيب والحلس
والنافس واملسبل واملعىل واملنيح والسفيح
والوغد لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور
ينحرونها ويجزؤنها عرشة أجزاء وقيل مثانية
وعرشين إال لثالثة ،وهي املنيح والسفيح والوغد
ولبعضهم يل يف الدنيا سهام ليس فيهن ربيح
وأساميهن وغد وسفيح ومنيح للفذ سهم وللتوام
سهامن ،وللرقيب ثالثة وللحلس أربعة وللنافس
خمسة وللمسبل ستة وللمعىل سبعة يجعلونها
يف الربابة وهي خريطة ويضعونها عىل يدي عدل
ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل
قدحا منها فمن خرج له قدح من ذوات األنصباء
أخذ النصيب املوسوم به ذلك القدح ،ومن خرج
له قدح مام ال نصيب له مل يأخذ شيئا ،وغرم
مثن الجزور كله وكانوا يدفعون تلك األنصباء إىل
الفقراء وال يأكلون منها ،ويفتخرون بذلك ويذمون
26
من مل يدخل فيه ويسمونه الربم.
يف ذخرية العقبي :هو قداح امليرس ،وهي عرشة:
سبعة منها فيها حظوظ ،وثالثة أغفال ،وكانوا
يرضبون بها مقامرة ،لهوا ولعبا ،وكان عقالؤهم
يقصدون بها إطعام املساكني ،واملعدم يف زمن
27
الشتاء ،وكلب الربد وتعذر التّح ّرف.
 .7قال التويجري :كل بيع مجهول العاقبة كبيع
الطري يف السامء ،والسمك يف البحر ،فهذه
الصور من امليرس ،وكلها محرمة؛ ملا فيها من
28
الغرر والجهالة ،وأكل أموال الناس بالباطل.
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قسم عدد من الفقهاء
ويف املوسوعة الفقهيةّ :
امليرس إىل ميرس لهو ،وهو ما ليس فيه مال،
وميرس قامر ،وهو ما فيه مال ،وم ّمن اشتهر عنه
هذا التّقسيم من املتق ّدمني اإلمام مالك ومن
29
املتأَخّرين ابن تيميّة وابن القيّم.

 .8قال اإلمام مالك :امليرس ميرسان :ميرس اللَّهو
فمنه النرّ د والشّ طرنج واملالهي كلّها ،وميرس
القامر ،وهو ما يتخاطر ال ّناس عليه ،وسئل القاسم
بن مح ّمد بن أَيب بكر :ما امليرس؟ فقال :كل ما
30
الصالة فهو ميرس.
ألهى عن ذكر اللّه وعن ّ

حكم امليرس يف الرشع

امليرس حرام بالكتاب والسنة واإلجامع والقياس
وقد ح ّرم الله القامر ،وهو امليرس ،والخمر بعد
غزوة األَحزاب 31.والدليل عىل ذلك :أما الكتاب
فقد

 1ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
32
ﯼﯽﯾﯿﭼ
 .2ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
33
ﭟ ﭼﭼ.

 .3أما السنة فقد جاء يف الحديث الذي روى
اإلمام أبوداؤدَ :ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه بْنِ َع ْمرٍو ،أَ َّن نَب َِّي اللَّ ِه
صَلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :نَ َهى َعنِ الْ َخ ْم ِر َوالْ َم ْيسرِ ِ
س ِك ٍر َح َرا ٌم» ق َ
َوالْكُوبَ ِة َوالْغُبَيرَْا ِءَ ،وق َ
َال أَبُو
َال« :ك ُُّل ُم ْ
َدا ُو َد« :ق َ
الس ْك ُركَ ُة
َال ابْ ُن اَ
سَلمٍ أَبُو ُع َب ْي ٍد :الْغُبَيرَْا ُءُّ :
34
اب يَ ْع َملُ ُه الْ َح َبشَ ُة «.
تُ ْع َم ُل ِم َن ال ُّذ َر ِة ،شرََ ٌ
 .4روى اإلمام أبوداؤدَ :عنِ طريق ابْنِ َع َّب ٍ
اس ،أَ َّن
َوفْ َد َع ْب ِد الْ َق ْي ِ
س ،قَالُوا :يَا َر ُس َ
ب؟
ول اللَّ ِه ِفي َم نَشرَْ ُ
َال« :لاَ تَشرَْ بُوا فيِ ال ُّدبَّا ِء ،وَلاَ فيِ الْ ُم َزف ِ
ق َ
وَل
َّت ،اَ
فيِ ال َّن ِقريَِ ،وانْتَ ِبذُوا فيِ الأَْ ْس ِق َي ِة» قَالُوا :يَا َر ُس َ
ول
اللَّ ِه ،فَ ِإنِ اشْ تَ َّد فيِ الأَْ ْس ِق َي ِة؟ ق َ
َص ُّبوا َعلَ ْي ِه
َال« :ف ُ
ول اللَّ ِه ،فَق َ
ال اَْم َء» قَالُوا :يَا َر ُس َ
َال لَ ُه ْم فيِ الثَّالِثَ ِة أَ ِو
جملة كرياال
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ال َّرا ِب َع ِة «أَ ْهرِيقُو ُه» ث ُ َّم ق َ
َال« :إِ َّن اللَّ َه َح َّر َم عَليَ َّ  ،أَ ْو
ُح ِّر َم الْ َخ ْم ُرَ ،والْ َميْسرِ ُ َ ،والْكُوبَةُ» ق َ
س ِك ٍر
َالَ « :وك ُُّل ُم ْ
َح َرا ٌم» قَ َ
ْت عَليِ َّ بْ َن بَ ِذميَ َة َعنِ
سأَل ُ
ال ُس ْفيَانُ :فَ َ
35
الكُوبَ ِة ،ق َ
َال« :الطَّبْ ُل».

 .5روى الطرباين يف األوسطَ :عنِ ابْنِ َعبَّ ٍ
اس،
«أَ َّن ال َّنب َِّي صَلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َح َّر َم ِ
ستَّةً:
ريَ ،وال ُّد َّف،
الْ َخ ْم َرَ ،والْ َميْسرَِ َ ،والْ َم َعاز َِفَ ،والْ َم َزا ِم َ
36
َوالْكُوبَةَ».
 .6روى البيهقي يف السنن الصغريَ :ع ْن طريق
قَ ْي ِ
س بْنِ َس ْع ِد بْنِ ُع َبا َدةَ ،أَ َّن َر ُس َ
ول اللَّ ِه صَلىَّ الل ُه
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ال« :إِ َّن رَبيِّ َح َّر َم عَليَ َّ الْ َخ ْم َرَ ،واملَيْسرَِ
ني َوالْكُوبَةَ» ق َ
ني الْ ُعو ُد َو ُر ِّوي َنا
َال أَبُو َزكَ ِريَّا الْ ِق ِّن ُ
َوالْ ِق ِّن َ
37
َعنِ ابْنِ ُع َم َر ،أَنَّ ُه ق َ
َال :الْ َم ْيسرِ ُ  :الْ ِق اَم ُر.
 .7قال الشيخ العثيمني :فإن حقيقة امليرس هي
أنها معاملة تقع بني متغالبني ،يكون أحدهام
إما غانم وإما غارم ،فبيع الغرر إذن من امليرس،
والحكمة يف النهي عنه ظاهرة ج ّدا؛ ألنه إذا كان
غامنا أ ّداه ذلك إىل الجشع والطمع واالنسياق
وراء املادة والدنيا؛ ألنه كسب ،فرييد أن يستمر
هذا الكسب ،فتجده يلهو بدنياه عن دينه ،وإن
كان األمر بالعكس بأن كان غارما ألحقه من الندم
والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب
38
العداوة بينهام.
أما اإلجامع فقد قال اإلمام القرطبي« :أجمع
39
العلامء عىل أن القامر كله حرام»

صور من القامر وامليرس

القامر :هو امليرس ،وهو كل معاملة مالية يحصل
بها الغنم أو الغرم بال جهد .وللميرس والقامر صور
كثرية أهمها فيام ييل:

الصورة األوىل :أن يكون بذل الحافز
مرشوطا بالرشاء فعند البعص هو من
امليرس

وتفصيله تربط السلعة املبيعة بهدية ظاهرة لكل
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مشرت تقوم بعض املحالت التجارية بربط السلعة
بهدية ظاهرة للعيان ،بحيث يحصل كل مشرت لهذه
السلعة عىل هذه الهدية ،كأن يقول :من اشرتى
سيارة كذا وكذا ،فله جهاز كذا وكذا ،وتعرض عينة
من الهدية ،أو يذكرها مصفاتها املعروفة املتميزة
عن غريها .فمن أحرض خمسني كوبونا أو بطاقة أو
غطاء معينا فله كذا وكذا ،وقد تكون الهدية خدمة
معينة ،كأن يقال :من اشرتى كمية من البنزين
حصل عىل حق تغيري الزيت مجانا ،أو عىل حق
تغسيل سيارته ،ويف كال الحالني يكون املشرتي
موعودا بالهدية قبل الرشاء ،ويكون مقدار الهدية
معلوما ،وقد اختلف العلامء يف حكم هذه
املسألة عىل قولني:
القول األول :ذهب أكرث أهل العلم يف عرصنا إىل
القول بجواز هذه الهدايا والخدمات ،عىل رأسهم
شيخنا مح ّمد بن صالح العثيمني رحمه الله ،وبه
أفتت اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء يف
البالد السعودية.
ومستند القول بالجواز عىل ما ييل:

إن هذه الحوافز بالنسبة للمشرتي متحققة،
وليس مبناها عىل الحظ والرتدد بني الغنم
والغرم ،فخرجت عن كونها قامرا أو ميرسا ،وقد
قبل املشرتي الصفقه وهو يعلم ما سوف يأخذه
يف مقابل ما سوف يدفعه.
وأما بالنسبة للبائع فإن هذه الحوافز إما أن يكون
توصيفها عىل أنها هبة ،فيكون متربعا بها ،والهبة
جائزة .وإما أن يكون توصيفها عىل أنها جزء من
املبيع ،وهذا جائز؛ ألن املبيع معلوم ال جهالة
فيه.
القول الثاين:

ذهب جامعة إىل تحريم هذه الجوائز ،وممن قال
بهذا القول سامحة الشيخ مح ّمد بن إبراهيم،
وسامحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،وفضيلة الشيخ

عبد الله بن جربين .وجه القول بالتحريم :الوجه
األول :أن هذا العمل يغري بعض الناس عىل
الرشاء من هذا املحل دون غريه مام يؤدي إىل
ترويج سلعة وكساد سلعة اآلخرين.

فقد روى أحمد من طريق حامد بن سلمة ،عن
قتادة ،وثابت البناين ،عن أنس بن مالك ،قال:
غال السعر عىل عهد رسول الله صىل الله عليه
وسلم ،فقالوا :يا رسول الله لو سعرت .فقال :إن
الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق املسعر،
وإين ألرجو أن ألقى الله ،وال يطلبني أحد مبظلمة
40
ظلمتها إياه يف دم وال مال.
الوجه الثاين:

أن هذا الفعل يتسبب يف نرش العداوة والبغضاء
بني التجار ،فيكون من امليرس الذي أخرب الله عنه:
ﭽﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
41
ﭵﭼ.

الوجه الثالث :أنها تغري املشرتي يف رشاء سلع
ليس لهم فيها حاجة طمعا يف الحصول عىل
الجائزة.
واألرجح أن القول بالجواز هو أرجح القولني ،وميكن
أن يخرج ما وضع باسم الجائزة عىل أنه جزء من
املبيع ،ويكون مراد التاجر التخفيض من الثمن
42
للسلعة األصلية بزيادة املبيع.

الصورة الثانية :القامر يف جوائز البيع:

كام أن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غري
معلوم ،والهدية معلومة باملشاهدة ،كأن يضع
سيارة أمام املحل ،ومينح كل مشرت رقام أو بطاقة
تخوله الدخول يف السحب ،فإذا انتهت املدة
أجريت القرعة ،فمن خرج رقمه أو بطاقته فهو
الفائز ،وليس لغريه يشء ،وقد يجعل بعض التجار
بدل الجائزة الواحدة عدة جوائز تكون متفاوتة
يف القيمة ،فمن خرج اسمه أوال استحق الجائزة
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الكربى ،ومن خرج اسمه ثانيا استحق التي تليها،
وهكذا.
والحصول عىل الجائزة معلق عىل أمر احتاميل
تخفى عاقبته ،هذه الحوافز ال تخلو من حالني:

الحال األوىل أن يزاد يف قيم السلع من أجل
الهدية :إذا زاد التاجر يف قيم السلع عن مثن
مثلها من أجل الهدية فإن الدخول يف هذا النوع
من الجوائز يعترب من القامر املحرم؛ ألن املشارك
يبذل ماال زائدا عىل مثن السلعة رجاء حصوله
عىل الهدية ،فقد تحصل له ،وقد ال تحصل له،
فهو بني أن يفوز بالهدية فيكون غامنا ،وبني أال
يفوز بها ،فيكون غارما ،وهذا هو امليرس الذي
43
حرمه الله يف كتابه.

الحال الثانية أال يزاد يف قيم السلع من أجل
الهدية :إذا كان التاجر يبيع السلع بقيمة مثلها،
وقد وضع جائزة يجري السحب عليها عن طريق
القرعة.
اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل ثالثة
أقوال:

القول األول :القول بالتحريم ،وقد ذهب إىل هذا
سامحة الشيخ مح ّمد بن إبراهيم ،وسامحة الشيخ
عبد العزيز بن باز ،وفضيلة الشيخ عبد الله بن
جربين ،وبه أفتت اللجنة الدامئة للبحوث العلمية
واإلفتاء يف البالد السعودية ،وهو قول قديم
لفضيلة شيخنا محمد بن عثيمني.

وجه القول بالتحريم:

الوجه األول :أن كل عقد معلق عىل خطر الحدوث
من عدمه غري جائز رشعا ،وهو من القامر ،وإن
مل يكن من القامر فهو ذريعة ووسيلة قوية إليه،
وقد تقرر يف الرشيعة سد الذرائع املفضية إىل
املحرمات ،وهذا من أقوى األدلة عىل التحريم.
الوجه الثاين :أن استعامل القرعة يف املسابقات
التجارية لتحديد الفائز ال يجوز؛ ألنها من قبيل
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اليانصيب املحرمة التي تتضمن القامر ،فهي
تؤدي إىل حرص الفائزين يف فئة معينة ،وأما بقية
املشاركني فيخرسون ،وال يحصلون عىل فائدة.
44
َسا َه َم فَكَا َن ِم َن الْ ُم ْد َح ِ
ني}.
ض َ
قال تعاىل{ :ف َ
وقال تعاىل{ :إِ ْذ يُلْقُو َن أَق اَْل َم ُه ْم أَيُّ ُه ْم يَ ْكف ُُل
45
َم ْريَ َم}.
الوجه الثالث :أن وضع الجوائز الكبرية تغري الناس
يف الرشاء ،وترغبهم فيه ،فيكون ذلك داعية إىل
إرساف وضياع مال.
الوجه الرابع :أن ذلك يعود الناس عىل الكسل،
وانتظار املكاسب الوهمية.

القول الثاين :ذهب بعض أهل العلم إىل القول
بجواز هذه الحوافز لكن برشوط ،وهذا االختيار
هو آخر القولني لفضيلة شيخنا مح ّمد بن صالح
العثيمني ،والشيخ مح ّمد عثامن شبري ،وأفتى به
الدكتور يوسف القرضاوي ،ولجنة الفتوى .الرشط
األول :أن يعرف سعرها عن طريق السوق.
الرشط الثاين :رشط يعود عىل املشرتي ،وهو أن
يشرتي السلعة لحاجته إليها.

الرشط الثالث :رشط يعود عىل البائع ،وهو أن
يكون قصده من الهدية الرتويج للسلعة ،وليس
اإلرضار بغريه من التجار ،أو اإلرضار بالسوق،
لقوله صىل الله عليه وسلم :ال رضر وال رضار،
وهو حديث حسن .وملا رواه الشيخان من طريق
قتادة ،عن أنس مرفوعا :ال يؤمن أحدكم حتى
يحب ألخيه ما يحب لنفسه.
وقد استدل من قال بالجواز بالرشوط السابقة:

إن األصل يف املعامالت الحل واإلباحة ما مل يقم
دليل عىل التحريم ،وال دليل هنا يعتمد عليه يف
منع هذه الصورة من الجوائز ،وما ذكر من الرشوط
لإلباحة إمنا هو احرتاز من قيام أسباب التحريم من
القامر وإضاعة املال.
القول الثالث :ذهب الشيخ الزرقاء رحمه الله إىل
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التفريق بني الجوائز البسيطة املعتادة بني التجار
كقلم ،وساعة يد ،وبني الجوائز ذات القيمة الكبرية
كالسيارة ،والثالجة ،فأجاز الجوائز البسيطة؛ ألنها
تقدمة تعبريية عن تقديرات التاجر لذلك الزبون،
ومنع الجوائز ذات القيمة الكبرية؛ ألنها من قبيل
اليانصيب التجاري الذي هو اآلن يف نظر علامء
الرشيعة رضب من املقامرة محرم يأثم فيه الطرفان
التاجر والزبون ،وال يكون ما يستحقه بهذه الطريقة
حالال وال سيام أنه يرض اقتصاديا بالتجار الذين
ال ميلكون مثل هذه الوسائل القامرية املغرية،
فيرصف عنهم الناس ،ويخرجهم من السوق ،وهذا
رضر اقتصادي كبري.
الراجح :كل قول من هذه األقوال له ما يؤيده ،وإن
كنت أميل إىل القول األخري باعتبار أن مثل هذه
الهدايا ال تبعث املشرتي عىل الرشاء من أجل
الحصول عىل الهدية بخالف الهدايا ذات القيمة
46
الكبرية.

أما لو كان السحب عىل أموال املتربعني لجهة
خريية:

تقوم بعض اللجان الخريية تشجيعا للتربعات.
بتوزيع كوبونات (بطاقات تربع) وتحمل هذه
البطاقات أرقاما خاصة عىل كل من يتربع لها
مببلغ من املال ،ومن ثم يجري سحب عىل هذه
األرقام وصاحب الرقم الفائز سوف متنحه اللجنة
جائزة قيمة.
هذا العمل ال يجوز؛ ألن الحصول عىل الجائزة
مرشوط بالتربع ،ويخىش أن يكون املتربع إمنا تربع
من أجل الحصول عىل الجائزة ،ولوال الجائزة مل
يتربع ،فيأخذ التربع هنا حكم املعاوضة ،وليس
من قبيل التربع املحض ،وإذا أخذ حكم املعاوضة
صار الداخل يف هذه املعاملة مرتددا بني أن
يكون غامنا وذلك بالحصول عىل الجائزة ،وبني
أن يكون غارما بأن يخرس ماله الذي قدمه ،وهذا
حقيقة القامر وبهذا أفتت لجنة الفتوى يف وزارة

األوقاف والشؤون ا ِإلسالمية يف دولة الكويت.

47

وقال ابن باز :حكم السحب عىل بطاقات الدخول
يف بعض املعارض التجارية:
يجري يف بعض املعارض التجارية ،أو األلعاب
السياحية ،سحب عىل أرقام بطاقات الدخول،
حيث إن من أراد دخول املعرض يدفع مثن بطاقة
الدخول ،ويدخل ويشاهد ما يف املعرض ،أو
يشارك يف بعض األلعاب ،ومن فرتة ألخرى يجري
السحب عىل بطاقات الدخول ،وتوزع جوائز ،هذا
48
قامر وميرس ال يجوز وطريق أكل األموال بالباطل.

الصورة الثالثة :بيع اليانصيب

وهو أن تباع أوراق كثرية ،وكل واحدة تحمل رقام،
فتباع بثمن قليل كريال مثال ،ويف يوم السحب
يختار البائع بعض األوراق عشوائيا ،فيفوز من
اختري رقمه ،ويخرس الباقون ،وبذلك يكسب
البائع أو الرشكة املاليني ،ويدفع جوائز مبئة ألف
49
مثال.
قال ابن باز:

االشرتاء برجاء الظفر بالجوائز ،ال ريب أن هذه
املعامالت من امليرس ومن بيع الغرر؛ ألن
املشرتي يبذل ماله الكثري رجاء مال مجهول ال
يدري هل يظفر به أم ال ،وهذا من امليرس وبيع
الغرر الذي حذر الله ورسوله منه ،وهكذا بيع
البطاقات ذوات األرقام ليفوز مشرتيها ببعض
الجوائز إذا حصل عىل الرقم املطلوب ،وال شك
أن هذا العمل من امليرس الذي حرمه الله ملا فيه
50
من املخاطرة وأكل األموال بالباطل.

ومن املعلوم أن ترويج التجارة اليوم أصبح فنا
قامئا بذاته ،وصار التجار يتبعون أساليب كثرية،
ومختلفة من أجل تسويق بضائعهم ،وبعض هذه
األساليب غري مرشوع ،كالجوائز التي يعلن عنها
التجار بأن من اشرتى عندهم مببلغ ما يحصل
عىل كوبون ،ثم يدخل يف سحب عىل سيارة أو
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ثالجة أو نحو ذلك فهذا نوع من القامر املسمى
باليانصيب.

وال شك أن هذا األسلوب يدخل يف امليرس
املحرم والقامر .وقد قال الله سبحانه وتعاىل:
ﭽﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
51
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
الصورة الرابعة :كل بيع مجهول العاقبة كبيع الطري
يف السامء ،والسمك يف البحر ،فهذه الصور من
امليرس ،وكلها محرمة؛ ملا فيها من الغرر والجهالة،
52
وأكل أموال الناس بالباطل.

الصورة الخامسة :وجود امليرس يف
التأمني :والشهرة عىل أن التأمني عىل
ثالثة أقسام:

القسم األول :التأمني عىل الحياة
( :)Life Insuranceوهذا عقد يتم بني
الطرفني بوعد إلعطاء الضامن لتعويض الوارثني
يف حالة الوفاة العادية أو املفاجئة لإلنسان،
فيعطي الشخص أقساطا مليعاد لحصول ذلك.
وله صورتان األوىل :يكون الشخص حيا بعد ميض
املدة ،فريجع باألصل مع الربا.
الثانية :ميوت املستأمن قبل املدة فيعطى نائبه
جميع األقساط بدون الربا.

وكالهام غري جائز يف الرشع ،ألنه يف الصورة
األوىل يوجد الربا ،ويف الصورة الثانية أيضا زيادة
بواقي األقساط من الربا .وقد قال تعاىل :ﭽﭧ
53
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ

وأيضا فيه مقامرة حيث ميوت الشخص أو ال.
وتعليق امللك مع الخطر باطل حيث قال تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
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ﭵﭼ

54

وأيضا فيه بيع أعضاء اإلنسان ،وأيضا نقود األقساط
تكون قرضا مع الرشط ،وذلك غري جائز .وأيضا إذا
مل يقدر الشخص ألداء القسط ال يرجع نقده،
وذلك غري جائز .وأيضا تستثمر رشكة التأمني بالربا
وذلك حرام.

ومنه التأمني الصحي :هوعقد بني الطرفني يلتزم
به الطرف األول (املستشفى) بعالج الطرف الثاين
(فردا كان أو جامعة) من مرض معينّ أو الوقاية
من املرض عامة مقابل مبلغ مايل محدد يدفعه
55
إىل الطرف األول دفعة واحدة أو عىل أقساط.
وذلك أيضا ال يجوز للغرر وامليرس.

القسم الثاين :التأمني عىل املمتلكات
( Goods insuranceتأمني االشياء):

وهذا يكون مقابل الرثوة ويؤدي أقساطا مليعاد
بوعد أن املمتلكات إذا هلكت أو بعضها يف
امليعاد تعطي رشكة التأمني خسارتها ،وإن مل يكن
خسارة ال تعطي شيئا واملستأمن ال يحصل عىل
أي يشء.
وهذا أيضا ال يجوز ألن هناك القامر ،وألن رضر
املمتلكات غري مؤكد إذا مل يترضر يشء فال
يحصل أي يشء .ففيه احتيال ألنه هناك رضر
كبري جدا عىل املادة املؤمن عليها إذا مل يتم
التلف ،فإن الرشكة ستختلس املال كله .وكذلك
األرضار التي سبقت يف التأمني عىل الحياة .فلذا
قال نايف“ :وما بال أقوام يبيحون التأمني التجاري
56
مع اشتامله عىل الربا والغرر والجهالة”؟
وهذا يشمل عىل التأمني ضد الحريق عىل
البيوت والتأمني عىل السيارات والتأمني عىل
املحالت وغريها.

ويف دركات النار« :وكذلك عقود التأمني
سواء التأمني التجاري أو التأمني عىل الحياة أو
املمتلكات أو ضد الحريق عىل البيوت والسيارات
193
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واملحالت فهذه مقامرة محرمة ال تجوز رشعاً».

القسم الثالث :تأمني
(:)Third party insurance

57

املسئولة

وله صورتان :األوىل :إدراج مسؤولية تربية الطفل
والكتابة والقراءة والزواج إذا تم إيقاف املال قبل
انتهاء املدة ،فلن يتم اسرتداد الوديعة .وهذا
أيضا غري جائز .والثانية :التأمني من ملكية أي
ملكية ميتلكها املالك ،مثل حادث سيارة أو
وفاة شخص أو فقد اإلصابة الشخصية ،بسبب
التعويض الرضوري إذا مل يكن هناك حادث ،ال
يتم إرجاع أي أموال .وذلك أيضا غري جائز .لكن
هذه الصورة جائزة حالة اإلضطرار ،كام يكون ذلك
يف العامل الرسمي ،وكذلك يكون هذا التأمني
58
للسيارات وغريها إليجاب الحكومة.

وهذه الصور الثالث تسمى التأمني التجاري حيث
59
يحصل املبلغ ويربح بالربا.

الصورة السادسة :يوجد القامر يف التعامل
باألسهم:

أ .ال يجوز رشاء السهم بقرض ربوي يقدمه
السمسار أو غريه للمشرتي لقاء رهن السهم ملا
يف ذلك من املراباة وتوثيقها بالرهن وهام من
األعامل املحرمة بالنص عىل لعن آكل الربا ومؤكله
وكاتبه وشاهديه.
ب .ال يجوز أيضا بيع سهم ال ميلكه البائع ،وإمنا
يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم يف
موعد التسليم ألنه من بيع ما ال ميلك البائع.

 .2تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري
باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها
اإلسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها
حسام (خصام) لهذه السندات.
 .3تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها
قروضا اشرتط فيها نفع أو زيادة بالنسبة ملجموع
املقرضني أو لبعضهم ال عىل التعيني فضال عن

شبهة القامر.

60

فال يجوز رشعا تداول أسهم البنوك الربوية
ورشكات التأمني ،وكل رشكة تتعامل باملحرمات
كرشكات إنتاج الخمور ونحوها كام ال يجوز إجراء
عمليات البيع اآلجلة ألن هذا النوع من العمليات
ال يتم فيه تسليم املعقود عليه ال الثمن وال
املثمن ،بل يشرتط تأجيلها فهذه العملية ال تجوز
ألن رشط صحة العقود أن يتم تسليم العوضني أو
أحدهام وال يجوز تأجيل اإلثنني حيث إنها تدخل
يف معنى بيع الكالئ بالكالئ فهذه العمليات
تدخل يف القامر املمنوع ألن البائع يضارب عىل
هبوط السعر يف اليوم املحدد واملشرتي يضارب
61
عىل صعوده ومن يصدق توقعه يكسب الفرق.
قال التويجري :بيع ورشاء األسهم من حيث األصل
جائز ،فهي نوع من الرشكات والعروض والبيوع التي
األصل فيها الحل إذا توفرت فيها رشوط البيع ،وما
يجري يف سوق األسهم من البيع والرشاء ،والربح
والخسارة بشكل رسيع ،فيه مخاطرة ال مقامرة،
واملخاطرة من أ جل الكسب جائزة ،وهذا جار
يف جميع السلع ،وليس يف األدلة الرشعية ما
62
مينعها.
 .2العمليات التي تتم يف سوق األوراق املالية
نوعان :العمليات العاجلة الفورية ،والعمليات
اآلجلة.

 .1العمليات الفورية :يتم فيها بيع السهم وقبض
قيمته فورا ،وهو كالبيع املعروف لغري السهم من
السلع ،يجوز بيعه ورشاءه يف العمليات العادية
والفورية كعروض التجارة؛ ألن األصل جواز بيع
الرشيك حصته لرشيكه أو آلخر ،وهو حاصل يف
بيع األسهم.
 .2العمليات اآلجلة :يتم فيها عقد الصفقة اآلن،
ولكن الدفع والتسليم يتامن فيام بعد يف وقت
معلوم .فهذا البيع ال يجوز؛ ألنه من بيع الدين
بالدين ،ألن البائع لألسهم ال يسلمها للمشرتي،
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واملشرتي ال يدفع له الثمن ،فقد تأجل الثمن
واملثمن وهم غالبا ال يريدون البيع والرشاء
حقيقة ،بل املراد املضاربة عىل ارتفاع األسعار
وانخفاضها فقط ،وذلك من امليرس الذي حرمه
63
الله عز وجل.

الصورة السابعة :القامر يف املسابقة:

للمسابقة صور مختلفة ،بعضها مرشوع وبعضها
محرم ،فهذه الصور كلها فيام تيل:
الصورة األويل :أن يتسابق الطرفان ،ويقرر مال
معني للسابق منهام ،عىل أن يكون الدفع من
الحاكم ،أو من شخص آخر ،خارج عن االشرتاك
يف عملية السباق ،بأن يقول هذا الشخص :من
سبق منكام فله مني كذا ،ويجوز أن يقوم بالتسابق
أكرث من إثنني.
الصورة الثانية :أن يلتزم أحد املتسابقني دفع
املال لزميله إن هو سبقه ،وال يلتزم زميله شيئا عن
هو سبق ،بأن يقول األول :أن سبقتني فلك عىل
كذا ،أو سبقتك ،فال يشء يل عليك.

الصورة الثالثة :أن يلتزم كل منهام دفع مبلغ من
املال ملن سبقه ،فأيهام تخلف يلتزم بإعطاء
املبلغ املتفق عليه للسابق.

الصورة الرابعة :كالصورة الثالثة ،عىل أن يضاف
إليهام محلل ،وهو عنرص ثالث مسابق ،فرسه
كفء لفرسيهام .فإن سبقهام أخذ املالني من
كل منهام ،وإن سبقاه ،وجاءا معا ،فال يشء ألحد
عىل اآلخر ،ألن املرتاهنني وصال معا ،وألن املحلل
مل يلتزم شيئا عن التخلف ،وإن وصل املحلل مع
أحدهام أوال ،وتخلف الثاين عنهام ،فامل األول
منهام مع املحلل يبقي له ،ومال املتأخر منهام
64
يوزع بالتساوي بني املحلل والذي وصل معه.
قال عبد الله بن عبد الرحمن :األشياء التي يكون
فيها السباق منها ما هو الجائز واملحرم من هذه
األنواع:
جملة كرياال
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فمن هذه األنواع من املسابقة صورة واحدة
محرمة ،ولها حكم امليرس ،وهو القامر ،وهي
الصورة الثالثة ،أما الصور :األوىل والثانية والرابعة
فهي مرشوعة ال مانع منها .وإمنا سمي العنرص
الثالث يف الصورة الرابعة محلال ،ألنه إذا دخل
يف الصورة الثالثة مشرتكا بالشكل الذي ذكرناه
حولها من الحرمة إىل الحل ،فالصورة الرابعة هي
65
عني الثالثة مضافا إليها هذا املحلل.
ويف الفتاوى :إن الجوائز التي تكون عن طريق
املسابقات ،وذكر أ َّن هذا القسم يندرج تحته أنواع
ع ّدة:

النوع األ ّول :أن تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم
لل ُّدخول يف املسابق ،وهذا ال َّن ْوع من امليسرِ
املح َّرم.

النوع الثاين :أن تكون الجائزة عن طريق الشرِّ اء،
بحيث ال يشرتك فيها إلاَّ من يشرتي سلعة يبيعها
التاجر وهذه لها نوعان :أن تكون الجائزة مؤث ّرة يف
السعر ،فهذه مح َّرمة وال تجوز ،وهي من امليسرِ .
ِّ
السعر ويف هذه خالف،
ألاَّ يكون للجائزة أثر يف ِّ
جح أ ّن األقرب هو القول بالجواز.
ذكره املؤلِّف ،ور ّ
النوع الثالث :أن تكون الجائزة عن طريق
املسابقات التي يظهر منها تعليم الناس
وإرشادهم وذكر املؤلِّف أ َّن يف هذه املسألة
خالفا ينبني عىل خالف أهل ال ِعلم يف جواز
أخذ العوض عىل املسائل العلم َّية أو ال؟ و ُر ِّجح
66
الجواز.

الصورة الثامنة :القامر يف املسابقة يف
لعب الشطرنج ونحوه:
الشطرنج لفظ فاريس معرب مأخوذ من املشاطرة،
وهي املقاسمة ،ألن كال من الطرفني له شطر ما
يستحقه من اللعب وهو النصيب ،وهي لعبة
تلعب عىل رقعة ذات أربعة وستني مربعا ،ومتثل
يف دولتني متحاربتني بإثنتني وثالثني قطعة
195
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متثل امللكني والوزيرين والخيالة والقالع والفيلة
والجنود.

فإذا كان هذا اللعب بها عىل عوض فهو محرم،
ألنه من امليرس ،وإذا كان بدون عوض فإنه ال
ينبغي للمسلم أن يضيع وقته يف مثل ذلك
ملا يرتتب عىل هذا اللعب من خصام وعداوة
وبغضاء بني املسلمني ،وا ِإلسالم يحث عىل
املحبة والوئام ،ومينع كل ما يخالف ذلك ،قال
تعاىل:ﭽﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯﭰ
67
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼﭼ
وقد جاءت الفتوى رقم ( )2342من فتاوى اللجنة
الدامئة يف السعودية بتحريم هذه املسابقة
68
مطلقا ،سواء أكان بعوض أم بغري عوض.

الصورة التاسعة :القامر عرب اإلنرتنت:

أصبحت قاعات القامر تعج باستخدام األساليب
الرقمية من خالل هواتف  .Androidلقد تم
تسميته قاعة القامر عرب اإلنرتنت ،ويتم تشغيل
املقامرة عرب اإلنرتنت من خالل فتح تطبيقات
مختلفة ،ميكنك اللعب  24ساعة يف اليوم.
نتيجة لذلك ،يشارك طالب املدارس والكليات
والشباب العاطل عن العمل والطالب الشباب
يف هذه األلعاب ،ويصاب الكثري من الشباب
بالتسمم بعد بدء هذه اللعبة بدافع الفضول.
أظهرت األبحاث أن الطالب يقامرون أكرث عرب
اإلنرتنت .وفقا لقواعد التطبيق ،ويلزم وجود
بطاقة ائتامن أو بطاقة ديفيد لرشاء رقائق اللعبة.
اآلن بعد أن أصبح متاحا بسهولة ،مييل الكثري من
الناس نحو املقامرة عرب اإلنرتنت يف وقت من
األوقات أصبحوا مدمنني عىل هذه اللعبة.

وفقا للتحقيق ،ميكن املراهنة من خالل الرتكيز
عىل ألعاب الدوري املحلية واألجنبية املختلفة
وألعاب الهاتف املحمول ،وموقع عىل شبكة

اإلنرتنت يف دور املنظم .تُعرف املواقع باسم
«مواقع املراهنة» يف عامل اإلنرتنت .هناك
مواقع مراهنة بأسامء مختلفة يف الدولة وخارجها،
ويجب عليك فتح حساب والتسجيل يف تلك
املواقع أوال .ثم يتعني عىل الالعب املشاركة
يف املقامرة عن طريق إيداع مبلغ معني من املال
من خالل بطاقة مقبولة دوليًا أو أي وسيلة أخرى.
يف وقت الحق ،خالل دورة ،ويتم أخذ األموال من
خالل الخدمات املرصفية عرب الهاتف املحمول
وتحويلها إىل دوالرات وإيداعها يف حسابات
املقامرين .ويقوم املقامرون عرب اإلنرتنت بتبادل
األموال يف العديد من الخدمات املرصفية
عرب الهاتف املحمول مبا يف ذلك  bKashو
69
 Rocketو .Cash
الصورة العارشة :الكازينو ( :)Casinoوهي
ليست شيئا جديدا والكازينو كلمة إيطالية .ويشري
الكازينو إىل مزيج من املقامرة والرقص والغناء
والرياضات املختلفة .وفقا لتقارير مختلفة ،بدأ
عمل الكازينو األول يف البندقية بإيطاليا عام
70
1838م.

حكمة حرمة امليرس

إن امليرس سحت باطل؛ ألَنَّ ُه اختطاف ألموال
ال َّناس عنهم معتمد عىل اتّباع جهل وحرص وأمنية
باطلة وركوب غرر تبعثه هذه عىل الشرّ ط ،وليس
له دخل يف التمدن والتعاون ،فان سكت املغبون
سكت عىل غيظ وخيبة ،وإن خاصم خاصم
فيام التزمه بنفسه ،واقتحم فيه بقصده ،والغابن
يستلذه ،ويدعوه قليله إىل كثريه ،وال يدعه حرصه
أن يقلع عنه ،وعام قليل تكون الرتة عليه ،ويف
االعتياد بذلك إفساد لألموال ومناقشات طويلة
وإهامل لالرتفاقات املطلوبة وإعراض عن التعاون
املبني عليه التمدن ،واملعاينة تغنيك عن الخرب،
ّ
71
هل رأيْت من أهل القامر إلاَّ ما ذكر.
ويف املوسوعة الفقهية الكويتية :قال ابن تيم ّية:
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إ ّن مفسدة امليرس أعظم من مفسدة ال ّربا ألِنّه
يشتمل عىل مفسدتني :مفسدة أكل املال
بالحرام ،ومفسدة اللَّهو الحرام ،إذ يص ّد عن ذكر
الصالة ويوقع يف العداوة والبغضاء
اللّه وعن ّ
ولهذا ح ّرم امليرس قبل تحريم ال ّربا.
وقال ابن حجر املكيّ ّ :سبب ال ّنهي عن امليرس
وتعظيم أمره أَنّه من أكل أموال ال ّناس بالباطل
الَّذي نهى اللَّه عنه بقوله{ :الَ تَأْكُلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَيْ َن ُك ْم
72
بِالْبَ ِ
اطل}.

ث ّم ذكر حديث :من حلف فقال يف حلفه والالَّت
والع ّزى فليقل ال إله إالَّ الله ومن قال لصاحبه تعال
أقامرك فليتص ّدق .وقال :فإذا اقتىض مطلق
والصقة املنبئة عن عظيم ما
القول طلب ال َكفّارة
ّ
73
وجبت له أو س ّنت فام ظ ّنك بالفعل واملبارشة.

مرضات امليرس

ويف امليرس مرضات كثرية وذلك فيام ييل

 .1ال تقبل الصالة :عن موىس بن عبد ال ّرحمن
ب الْ ُق َر ِظ َّيَ ،و ُه َو
الخطمي ،أَنَّ ُه َس ِم َع ُم َح َّم َد بْ َن كَ ْع ٍ
ّ
َ
ِ
برِ
ت أَبَاك،
ع
م
س
ا
م
خ
أ
م
ح
ر
ال
د
ب
ع
ه
ا
سأَ ُل أَبَ ُ َ ْ َ َّ ْ َ نِ ْ ْنيِ َ َ ْ َ
يَ ْ
يُ َح ِّدثُ َع ْن َر ُسو ِل الل ِه صَلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم فيِ
شَ أْنِ الْ َميْسرِ ِ ،فَق َ
ت أَبيِ ،
َال َعبْ ُد ال َّر ْح َمنِ َ :س ِم ْع ُ
ت َر ُس َ
يَق ُ
ول الل ِه صَلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم،
ُولَ :س ِم ْع ُ
يَق ُ
ب بِالْ َم ْيسرِ ِ ،ث ُ َّم قَا َم يُصَليِّ فَ َمثَلُ ُه
ُولَ « :م ْن لَ ِع َ
كَ َمثَلِ ال َِّذي يَتَ َوضَّ أُ بِالْ َق ْي ِح َودَمِ ال ِْخ ْنزِيرِ»  ،فَتَق ُ
ُول:
74
صَلةً».
«الل ُه يَ ْق َب ُل لَ ُه اَ
 .2هو سبب البغضاء :قال عيل بن نايف :وامليرس
يثري البغضاء والشحناء بني الالعبني والحارضين،
وكثريا ما يف ّرط املقامر يف حقوق الوالدين وال ّزوج
75
كل واحد.
واألوالد ،حتّى يوشك أن ميقته ّ
 .3فيه أكل املال بالباطل :امليرس فاإلثم فيه أنّه
يفيض إىل العداوة ،وأيضا ملا يجري بينهم من
الشّ تم واملنازعة وأنّه أكل مال بالباطل وذلك أيضا
يورث العداوة ،أل ّن صاحبه إذا أخذ ماله م ّجانا
جملة كرياال
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أبغضه ج ّدا ،وهو أيضا يشغل عن ذكر اللّه وعن
76
الصالة.
ّ

رضات امليرس هو إفْساد الترّ بية بتعويد
 .4من م ّ
ال ّنفس الكسل وانتظار ال ّرزق من األسباب
الوهم ّية ،وإضعاف الق ّوة العقل ّية ،برتك األَعامل
املفيدة يف طرق الكسب الطَّبيعيّة ،وإهامل
ِ
والصناعة والتّجارة
اليارسين املقامرين لل ّزراعة
77
الَّتي هي أركان العمران.
 .5ومنها وهو أشهرها تخريب البيوت فجأَة
باالنتقال من الغنى إىل الفقر يف ساعة واحدة،
فكم من عشرية كبرية نشأت يف الغنى والع ّز،
وانحرصت ثروتها يف رجل أَضاعها عليها يف ليلة
واحدة فأصبحت غن ّية وأمست فقرية ال قدرة لها
السعة وال ما
عىل أن تعيش عىل ما تع ّودت من ّ
78
دون ذلك.

املسائل املهمة حول القامر

القامر من أمور الجاهلية وله مسائل مختلفة
وبعضها فيام ييل:

 .1عدم قبول الشهادة

وال تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج برشط:
بانضامم إحدى معاين ثالثة :إذا قامر عليه،
أو شغله عن الصلوات ،أو أكرث الحلف عليها
بالكذب والباطل؛ ألن القامر حرام ،وتفويت
الصالة من أعظم الكبائر ،واليمني الكاذبة من
جملة الكبائر ،فأما بدون انضامم إحدى معاين
ثالثة إليه ال تسقط العدالة؛ ألن العلامء اختلفوا
يف حرمة اللعب بالشطرنج وإباحته عند انعدام
هذه املعاين ،قال مالك والشافعي :يحل وأبو
زيد الحكيم كان يختار قولهام ذكره شمس األمئة
الرسخيس رحمه الله فخف حكمه ،فمبارشته عىل
79
االنفراد ال يصلح لسقوط العدالة.
و يف املوسوعة :شهادة العب امليرس :وهو
ميرس القامر ،وهو ما كان عىل مال فعله كبرية
197
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فرت ّد الشّ هادة به ،ولو بامل ّرة الواحدة.
أَ ّما ميرس اللَّهو ،فهو صغرية فال تر ّد الشّ هادة به إ َّال
مع اإلرصار.
ين :إن قامر بالشّ طرن ِج تسقط عدالته
قال املرغينا ّ
80
وإن مل يقامر ال تسقط ألنّه متأَ ّول فيه.

 .2رشاء وبيع أدوات امليس

ذهب جمهور الفقهاء املالكيّة والشّ افع ّية
والحنابلة وأبو يوسف ومح ّمد من الحنف ّية إىل أ ّن
بيع آالت اللَّهو باطل ال ينعقد ويف حكم آالت اللّهو
النرّ د والشّ طرن ِج واستدلُّوا لذلك بأحاديث منها:
بي صلىَّ
ما رواه ابن ع ّباس ريض اللَّه عنهام عن ال ّن ّ
البغي
اللَّه عليه وسلَّم قال :مثن الخمر حرام ،ومهر
ّ
حرام ،ومثن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك
صاحب الكلب يلتمس مثنه فامأل يديه ترابا،
يب:
والخمر وامليرس وكل مسكر حرام قال الخطَّا ّ
توصال
ويف هذا بيان بطالن كل حيلة يحتال بها ّ
إىل مح ّرم ،وذهب أبو حنيفة إىل أ ّن بيعها صحيح
81
مكروه تحرميا.

السالم عىل العب امليرس:
 .3حكم ّ

السالم عىل
ذهب جمهور الفقهاء إىل كراهة ّ
الفساق املجاهرين بفسقهم حني انشغالهم
ّ
بالفسق ،كالعب القامر .وذهب بعضهم إىل أَ ّن
السالم عليهم ال يكره إذا نوى أن يشغلهم عماّ هم
ّ
82
فيه.

ويف املوسوعة الفقهية :عقوبة العب امليرس
يل األْمر العمل عىل منعِ املعايص ،ومنها
عىل و ّ
امليرس ،وعليه تعزير من ثبت عليه ذلك ،أل ّن
التّعزير إنمّ ا يكون يف كل معصية ال ح ّد فيها ،وال
83
كفّارة.

 .4املعامالت املحرمة بسبب القامر

ال ميكن حرص املعامالت التي فيها قامر،
وذلك أن الناس يحدثون يف كل عرص أنواعا من

املعامالت املشتملة عىل القامر مام مل يكن
معروفا يف العصور السابقة ،ولذلك ميكن تقسيم
املعامالت التي يقع فيها القامر إىل قسمني:
القسم األول :القامر يف املسابقات واملغالبات.

القسم الثاين:

القامر يف املعامالت املالية ،وهذه املعامالت
منها ما هو متفق عىل منعه ،كبيع الحصاة،
واملنابذة ،واملالمسة ،واملزابنة ،وبيع حبل
الحبلة ،وبيع الثامر قبل أن تزهو أو قبل أن تحمر أو
تصفر برشط البقاء.

ومنها ما هو مختلف فيه :كبيع املعدوم ،وبيع
الغائب ،وبيع املغيبات يف األرض ،وبيع العبد
اآلبق ،والجمل الشارد ،ومعامالت التأمني،
84
وكالحوافز املالية.

 .5اللعب بالورق

يف فتاوى إسالمية :اللعب بالورق ال يحوز ولو كان
بدون عوض ألن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله
وعن الصالة وإن زعم أنه ال يصد عن ذلك ثم هو
ذريعة إىل امليرس املحرم بنص القرآن ،قال تعاىل
{إمنا الخمر وامليرس واألنصاب واألزمل رجس من
85
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}.

قانون بنغالديش بشأن املقامرة

املقامرة محظورة يف بنغالديش .وقانون املقامرة
العامة للبنغال الصادر يف 1867م ال يزال ساريًا
)1

)2

إذا تم العثور عىل شخص يلعب أو يلعب
بالبطاقات أو العدادات أو أي معدات أخرى
يف مثل هذا املنزل ،فقد يُعاقب بالسجن ملدة
تصل إىل شهر واحد أو غرامة قدرها  100روبية أو
كليهام.

ينص القانون أيضا عىل أنه ميكن للرشطة البحث
عن مواد املقامرة يف أي وقت حتى بالقوة .وقال
بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن أيضا أنه يجب
إيقاف جميع أنواع املقامرة العرقية يف هذا البلد
بينام أعلن أن ميدان سباق الخيل هو سهروردي
86
أوديان.

الختام

تأيت املقامرة بأشكال عديدة يف العامل عىل
سبيل املثال لعب الورق ،واملراهنة عىل
سباقات الخيول ،واملراهنة عىل الفريق الذي
سيفوز يف لعبة الكريكيت ،وكرة القدم ،وما إىل
ذلك ،واملقامرة يف الكازينوهات ،واملنازل ،وما
إىل ذلك .وجميع أنواع املقامرة املذكورة أعاله
محظورة مبوجب الرشع والقوانني السائدة يف
العامل.

الهوامش

املراجع واملصادر
ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد الله بن محمد العبيس
الكويف ( 159ـ  235هـ)ُ ،مصنف ابن أيب شيبة،
(د.ت) ،رقم الحديث.26695 :
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أيب بكر بن عبد القادر
الحنفي الرازي (املتوىف666 :هـ) ،مختار الصحاح،
(بريوت :املكتبة العرصية1420 ،هـ1999/م) ،ص:
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)3
)4

.235
التويجري ،محمد بن إبراهيم بن عبد الله ،موسوعة
الفقه اإلسالمي( ،النارش :بيت األفكار الدولية،
1430هـ  2009 -م( ،ج ،3ص .413
الرازي ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن
الحسني التيمي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب
الري (املتوىف606 :هـ) ،مفاتيح الغيب( ،بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :الثالثة 1420 -هـ)،
جملة كرياال
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198

)5

)6
)7
)8
)9

)10
)11
)12

)13

)14
)15

)16
)17

)18

199

ج ،6ص .400
التويجري ،محمد بن إبراهيم بن عبد الله ،مخترص
الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة( ،النارش:
دار أصداء املجتمع ،اململكة العربية السعودية،
1431هـ 2010 -م) ،ص.758
البيهقى ،أبو بكر أحمد بن الحسني ،شعب اإلميان،
(بريوت :دار الكتب العلمية1410،هـ) ،رقم
الحديث.6081 :
ابن أيب شيبة ،املرجع السابق ،رقم الحديث:
.26696
الرازي ،املرجع السابق ،ج ،6ص.400 :
محمد رشيد بن عيل رضا بن محمد شمس الدين
بن محمد بهاء الدين بن منال عيل خليفة القلموين
الحسيني (املتوىف1354 :هـ) ،تفسري املنار،
(النارش :الهيئة املرصية العامة للكتاب1990 ،م)،
ج ،2ص .259
حسام الدين بن موىس محمد بن عفانة ،فقه التاجر
املسلم( ،بيت املقدس :املكتبة العلمية ودار
الطيب1426 ،هـ 2005 -م) ،ص.198
ابن أيب شيبة ،املرجع السابق ،رقم الحديث:
.22779
مجاهد بن جرب التابعي امليك القريش املخزومي
(املتوىف104 :هـ) ،تفسري مجاهد( ،مرص :دار
الفكر اإلسالمي الحديثة 1410 ،هـ1989-م) ،ص:
.314 ،232
الفارايب ،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسني
( ،املتوىف350 :هـ) ،معجم ديوان األدب( ،القاهرة:
مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنرش ،عام
النرش1424 :هـ 2003 -م) ،ج ،3ص .226
سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا،
(دمشق :دار الفكر ،.الطبعة :تصوير 1993م الطبعة
الثانية 1408هـ = 1988م) ،ص .309
مجمع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم مصطفى /
أحمد الزيات  /حامد عبد القادر /محمد النجار)،
املعجم الوسيط( ،النارش :دار الدعوة) ،ج ،2ص
.1062
البيهقي ،املرجع السابق ،رقم الحديث.6098 :
ابن أيب الدنيا ،أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد
بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القريش
(املتوىف281 :هـ) ،ذم املالهي البن أيب الدنيا،
(القاهرة :مكتبة ابن تيمية 1416 ،هـ) ،ص .88
املوسوعة الفقهية الكويتية 45 ،جزءا ،الكويت :وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية ،من 1427 - 1404ﻫ)،
ج ،24ص .123
امليرس  :دراسة تحليلية

)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26

)27

)28
)29
)30
)31
)32
)33
)34
)35
)36
)37
)38
)39

ابن أيب الدنيا ،املرجع السابق ،ج ،39ص .404
ابن أيب شيبة ،املرجع السابق ،رقم الحديث:
.26674
ابن أيب شيبة ،املرجع السابق ،رقم الحديث:
.26684
التويجري ،حمود بن عبد الله بن حمود ،اإليضاح
والتبيني ملا وقع فيه األكرثون من مشابهة املرشكني،
(د.ت) ،ص.188
ابن أيب شيبة ،املرجع السابق ،رقم الحديث:
.26676
ابن أيب شيبة ،املرجع السابق ،رقم الحديث:
.26694
ابن أيب حاتم ،املرجع السابق ،ج ،4ص.1197
الزمخرشي ،أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي،
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
التأويل( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت)،
ج ،1ص.289
اإلثيويب الولَّوي ،محمد بن عيل بن آدم بن موىس،
ذخرية العقبى يف رشح املجتبى( ،النارش :دار
املعراج الدولية دار آل بروم جـ  ،)40 – 6ج،36
ص.311
التويجري ،املرجع السابق ،ج ،3ص.611
املوسوعة الفقهية الكويتية ،املرجع السابق ،ج،39
ص.407
املوسوعة الفقهية الكويتية ،املرجع السابق ،ج،39
ص.407
القريواين (املتوىف200:هـ) ،تفسري يحيى بن سالم،
(بريوت :دار الكتب العلمية1425 ،هـ2004 -م)،
ج ،2ص.644
القرآن الكريم ،البقرة ،اآلية.219 :
القرآن الكريم ،املائدة ،اآلية.91-90 :
السجستاين (املتوىف275 :هـ) ،سنن
أبو داودّ ،
أيب داود( ،بريوت :املكتبة العرصية ،د.ت) ،رقم
الحديث.3685 :
أبوداؤد ،املرجع السابق ،رقم الحديث.3696 :
الطرباين ،املرجع السابق ،رقم الحديث.7388 :
البيهقي (املتوىف458 :هـ) ،السنن الصغري،
(كراتيش :جامعة الدراسات اإلسالمية1989 ،م)،
رقم الحديث.3355 :
العثيمني ،محمد بن صالح ،فتح ذي الجالل واإلكرام
برشح بلوغ املرام( ،النارش :املكتبة اإلسالمية للنرش
والتوزيع1427 ،هـ 2006 -م) ،ج ،3ص.539
د .أسامة بن سعيد القحطاين وزمالءه ،موسوعة
اإلجامع يف الفقه اإلسالمي( ،الرياض :دار الفضيلة

)40
)41
)42

)43
)44
)45
)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53
)54
)55
)56
)57
)58
)59
)60
)61
)62
)63
)64
)65

للنرش والتوزيع1433 ،هـ 2012 -م) ،ج ،4ص.142
أحمد بن حنبل أسد الشيباين ،مسند أحمد بن
حنبل( ،بريوت :عامل الكتب1419 ،هـ ـ 1998م)،
رقم الحديث.14103 :
القرآن الكريم ،املائدة ،اآلية.91 :
أبو عمر دبيان بن محمد الدّبيان ،املعامالت املاليَّ ُة
أصالة ومعارصة( ،الرياض :مكتبة امللك فهد
الوطنية ،اململكة العربية السعودية1432 ،هـ) ،ج،4
ص.338
أبو عمر دبيان ،املرجع السابق ،ج ،4ص.351
القرآن الكريم ،الصافات ،اآلية.141 :
القرآن الكريم ،آل عمران ،اآلية.44 :
أبو عمر دبيان ،املرجع السابق ،ج ،4ص.358
أبو عمر دبيان ،املرجع السابق ،ج ،4ص.353
ابن باز ،املرجع السابق ،ج ،19ص.166
التويجري ،موسوعة الفقه ،املرجع السابق ،ج،3
ص.611
ابن باز ،املرجع السابق ،ج ،4ص.202
القرآن الكريم ،سورة املائدة ،اآلية.90 :
التويجري ،موسوعة الفقه ،املرجع السابق ،ج،3
ص.611
القرآن الكريم ،البقرة ،اآلية.275 :
القرآن الكريم ،املائدة ،اآلية.91-90 :
الشيخ الدكتور سعود الفنيسان ،املرجع السابق،
ص.2
عيل بن نايف الشحود ،الباحث يف القرآن والسنة،
موسوعة الرد عىل املذاهب الفكرية املعارصة
( ،29-1د.ت) ،ج ،31ص.273
أبوعبد امللك حاتم بن الرشبيني بن محمد
عاشوراألثري ،دركات النار من الكتاب وصحيح
األخبار( ،د.ت) ،ص.34
أبو عمر دبيان ،املرجع السابق ،ج ،4ص.131
التويجري ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،املرجع
السابق ،ج ،3ص.447
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،6ج  ،2ص1725
 .1726الدكتور حسام الدين بن موىس عفانة ،فتاوى
يسألونك( ،فلسطني :املكتبة العلمية ودار الطيب
للطباعة والنرش1430 - 1427 ،ﻫ) ،ج ،6ص.438
التويجري ،املرجع السابق ،ج ،3ص.577
التويجري ،املرجع السابق ،ج ،3ص.575
الدكتور مصطفى الخن ،املرجع السابق ،ج،8
ص.157
الدكتور مصطفى الخن ،املرجع السابق ،ج،8
ص.157
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)71
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)73
)74

)75
)76
)77
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)79

)80
)81
)82
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1697/https://dorar.net/article
القرآن الكريم ،املائدة ،اآلية.91 :
أ .دَ .عبد الله بن محمد الطيّار وزمالؤه ،فتاوى
اللجنة الدامئة ،ج ،10ص.95
https://w w w.dailyinqilab.com/
345800/article
https://bn.wikipedia.org/wiki
«الشاه ويل الله الدهلوي» (املتوىف1176 :هـ)،
حجة الله البالغة( ،بريوت :دار الجيل ،الطبعة:
األوىل ،سنة الطبع 1426 :هـ 2005 -م) ،ج ،2ص
.164
القرآن الكريم ،البقرة ،اآلية.188 :
املوسوعة الفقهية الكويتية ،املرجع السابق ،ج،39
ص .404
الطرباين ،سليامن بن أحمد بن أيوب بن مطري
اللخمي الشامي ،أبو القاسم (املتوىف360 :هـ)،
املعجم الكبري( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية1994 ،م)،
رقم الحديث.748 :
عيل بن نايف الشحود ،اإلميان بالجن بني الحقيقة
والتهويل( ،ماليزيا :دار املعمور ،الطبعة :األوىل،
 1432هـ 2010 -م) ،ص.145
الرازي ،املرجع السابق ،ج ،6ص.401
محمد رشيد بن عيل ،املرجع السابق ،ج ،2ص.263
محمد رشيد بن عيل ،املرجع السابق ،ج ،2ص.263
أبو املعايل برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد
العزيز بن عمر بن َما َز َة البخاري الحنفي (املتوىف:
616هـ) ،املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه
اإلمام أيب حنيفة ريض الله عنه( ،بريوت :دار الكتب
العلمية1424 ،هـ 2004 -م) ،ج ،8ص.316
املوسوعة الفقهية الكويتية ،املرجع السابق ،ج،39
ص.409
املوسوعة الفقهية الكويتية ،املرجع السابق ،ج،39
ص .408
املوسوعة الفقهية الكويتية ،املرجع السابق ،ج،39
ص .408
املوسوعة الفقهية الكويتية ،املرجع السابق ،ج،39
ص .408
املوسوعة الفقهية الكويتية ،املرجع السابق ،ج،4
ص .318
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (املتوىف1420 :هـ)
وزمالءه) ،فتاوى إسالمية( ،الرياض :دار الوطن
للنرش1414 ،هـ 1994 -م) ،ج ،4ص .435
com/ .https://www.banglanews24
details.741057/islam/news/bd
جملة كرياال
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قيام الدعوة �إىل الإميان على الإقناع ال على الإكراه
يف �ضوء ثالث �آيات ( )260-258من �سورة البقرة:
درا�سة تف�سريية حتليلية ا�ستنباطية
محمد معصوم بالله

قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة
امللك عبد العزيز بجدة ،اململكة العربية السعودية.

امللخص

تهدف هذه الدراسة بصورة أساسية إىل إبراز قيام الدعوة إىل اإلميان عىل اإلقناع ال عىل اإلكراه يف ضوء
ثالثة آيات ( )260-258من سورة البقرة مع بيان ما ينبغي للدعاة أن يفعلوا يف مجال الدعوة.
واعتمدت الدراسة عىل املنهج املوضوعي والتحلييل واالستنباطي ،حيث قام الباحث بجمع الشواهد
واملعلومات املتعلقة باملوضوع من تفاسري اآليات املذكورة ،وبعد االنتهاء من جمع املعلومات
املهمة ،اعتمد الباحث عىل املنهج االستنباطي يف استخراج املسائل املتعلقة بقيام الدعوة إىل
اإلميان عىل اإلقناع ال عىل اإلكراه.

وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو :إذا تسلح الدعاة بالحكمة يف محاجة الجاحدبن ،وزرع اليقني املطلق
بقدرة الله تعاىل يف نفوس الناس ،ودفع النفوس لإلميان ببيان قدرة الله تعاىل عىل إحياء املوىت كام
حدث يف سيدنا إبراهيم -عليه السالم -مع قومه ،فاملدعوون يستجيبون لدعوتهم إىل اإلميان بالقناعة.

وهذه الدراسة أيضا تويص الدعاة باألمور اآلتية :إبراز املعاين وإنشاء التصور الصحيح للمنهج الرباين يف
نفوس الناس ،وتثبيت فؤاد الدعاة يف كل العصور ،ببيان ما وجده أسالفهم من الجحود والنكران واالذى
من أقوامهم ،فصربوا وثبتوا ،حتى جاءت البرشى بنرص الله تعاىل؛ واستخدام أساليب اإلقناع الفكري
القائم عىل الحجج واألدلة من واقع الحال والبعد عن الجدل؛ واستخدام أسلوب التجربة العملية يف
الدعوة ،لرتسيخ املفاهيم؛ وينبغي للدعاة التصدي لكل من يثري الشبهات ويزرع األوهام والضالالت
يف نفوس البرش بإبراز الحجة البينة الواضحة التي ال تحتمل التأويل.
الكلامت املفتاحية :الدعوة ،اإلميان ،اإلقناع ،اإلكراه.

املقدمة

الحمد لله الذي جعلنا مسلمني ،وأنزل القرآن منارا
للعاملني ،واصطفى محم ًدا عىل الخلق أجمعني،
والصالة والسالم عليه يف كل آن وحني ،وعىل من
سار عىل دربه واقتفى أثره إىل يوم الدين ،أما بعد:
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فإ َّن اإلسالم دامئا يحرص عىل أن تكون الدعوة إليه
عن طريق الحوار املويد باملنطق والقدوة الحسنة،
وليس عن طريق القرس واإلكراه .وانتشار اإلسالم
كان باإلقناع والربهان وبالحجة والبيان ،ال بالقهر
واإلكراه واإلجبار .فلم يثبت يف تاريخ اإلسالم أ َّن
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أحدا من الناس أكره أحدا عىل دين اإلسالم ،وإمنا
كان الناس يدخلون يف دين الله أفواجا بحرية
وقناعة وطواعية واختيار .وباإلضافة ،أ َّن الله تعاىل
مل يجرب أحدا من الناس عىل اإلميان ،بل تركه عىل
حريتهم وإرادتهم ،فمن اهتدى فلنفسه ومن كفر
فال يَلو َم َّن إال نفسه .كام جاء يف القرآن الكريم:
﴿ َوقُلِ الْ َح ُّق ِم ْن َربِّ ُك ْم فَ َم ْن شَ ا َء فَلْيُ ْؤ ِم ْن َو َم ْن شَ ا َء
فَلْيَ ْك ُف ْر﴾ [سورة الكهف .]29:فقيام الدعوة إىل
اإلميان عىل اإلقناع ال عىل اإلكراه منهج رباين يف
عملية الدعوة .والتضاح هذا املنهج اخرتت عنوانا
لهذا البحث« :قيام الدعوة إىل اإلميان عىل
اإلقناع ال عىل اإلكراه يف ضوء ثالث آيات (-258
 )260من سورة البقرة .ونسأل الله تعاىل العون
والتوفيق والسداد.

أهمية املوضوع وأسباب اختياره

أوال :أهمية املوضوع
1 .1تعلق موضوع الدراسة بأرشف الكتب وأجلها،
وهو القرآن الكريم.
2 .2لعدم تعرف بعض الدعاة املنهج الرباين
بقيام الدعوة إىل اإلميان عىل اإلقناع ال عىل
اإلكراه ،يزيد أهمية كتابة البحث عن هذا
املوضوع.
3 .3إثراء املكتبات العلمية مبثل هذه الدراسات
القرآنية أو الدراسات التفسريية التحليلية.
ثانيا :أسباب اختيار املوضوع
1 .1رغب ًة يف تدبر آيات الله تعاىل وفهم مراده
تعاىل يف إنزالها ،وتطبيقه يف حيايت العملية.
2 .2إثراء املكتبات اإلسالمية بدراسات خاصة
بأهداف القرآن الكريم.
3 .3تشجيع أستاذي يف مسار الكتاب والسنة
عىل الدراسة املوضوعية للقرآن الكريم.

أسئلة البحث

يريد الباحث أن ببني «قيام الدعوة إىل اإلميان
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عىل اإلقناع ال عىل اإلكراه» بالتفسري املوضوعي
لآليات املطلوبة مجيب ًة عىل األسئلة اآلتية:
1 .1ما املراد باملصطلحات اآلتية :اإلميان،
واإلقناع ،واإلكراه؟
 2 .2مباذا يتسلح الدعاة يف محاجة الجاحدين؟

3 .3كيف يزرع الدعاة اليقني املطلق بقدرة الله
تعاىل يف نفوس املسلمني؟
 4 .4كيف يدفع الدعاة املسلمني لإلميان بقدرة
الله تعاىل عىل إحياء املوىت؟

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إىل تحقيق األمور اآلتية:

1 .1توضيح املراد بلفظ اإلميان ،واإلقناع ،واإلكراه.
2 .2بيان توجيه الدعاة للتسلح يف محاجة
الجاحدين.
3 .3توضيح كيفية زرع اليقني املطلق بقدرة الله
تعاىل يف النفوس.
 4 .4بيان دفع املسلمني لإلميان بقدرة الله
تعاىل عىل إحياء املوىت.

حدود البحث

يقترص البحث عىل ذكر «قيام الدعوة إىل اإلميان
عىل اإلقناع ال عىل اإلكراه» خالل ثالث آيات
( )260-258من سورة البقرة ،والتي سوف تتم
دراستها دراسة تفسريية موضوعية تحليلية.

الدراسات السابقة

بعد البحث يف مكتبة جامعة امللك عبد العزيز
واملكتبة الشاملة ،ومراكز البحوث األخرى يتضح
أن موضوع بحثي جديد ،ومل أقف عىل بحث أو
رسالة علمية بعنوان« :قيام الدعوة إىل اإلميان
عىل اإلقناع ال عىل اإلكراه :يف ضوء ثالث آيات
( )260-258من سورة البقرة :دراسة تفسريية
جملة كرياال
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موضوعية تحليلية.

منهجية البحث

اتبع الباحث يف الدراسة املنهج التفسريي
املوضوعي التحلييل االستنباطي حسب الحاجة
يف عملية البحث .وذلك عرب الخطواط اآلتية:
1 .1اآليات إىل مقاطع ،وعرضها ضمن الفصول،
من حيث تحمل كل فصل عنوانا يتضمن
الهدف الذي تحمله تلك اآلية.
2 .2اإلطالع عىل تفاسري تلك اآليات من أمهات
كتب التفسري ،ودراستها ،ونقل ما يتناسب
مع املوضوع.
3 .3االستعانة باألحاديث واآلثار الواردة ،وأقوال
العلامء ،والتي تدعم املوضوع بشكل واضح.
4 .4عزو اآليات القرآنية إىل سورها بذكر اسم
السورة ورقم اآلية ،والتزام بكتابة اآليات بالخط
اإلماليئ.
5 .5القيام بتحليل مضمون اآليات ببيان التفسري
بالرواية الذي يتضمن التفسري باملأثور،
وسبب النزول ،والقراءات يف اآلية ،والناسخ
واملنسوخ إن وجد ،وببيان التفسري بالدراية
املتضمن لوجه املناسبة ،واملعاىن اللغوية
للكلامت الغريبة ،وإبراز أوجه اإلعراب،
واألساليب البالغية ،واألحكام الفقهية،
واالستنباطات يف اآلية ،والتفسري اإلجاميل
وغريها.
6 .6رشح املعاين الغريبة من كتب املعاجم
واللغة.
7 .7القيام بتخريج األحاديث النبوية الرشيفة
بعزوها إىل مصادرها ،فإن كان الحديث يف
صحيحي البخاري ومسلم -رحمهام الله -أو
يف أحدهام اقترصت عىل إضافته إليهام وإن
كان يف غريهام فإين أخرجه مام تيرس يل،
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وأنقل حكم من حكم عليه من العلامء.

8 .8اتباع األسلوب العلمي يف توثيق املعلومات،
بحيث يتم التوثيق كامال عند أول ذكر
للمرجع ،ثم بعد ذلك االكتفاء بذكر شهرة
املؤلف واسم الكتاب والجزء والصفحة.
9 .9توثيق النصوص من كالم العلامء من مصادرها
األصلية إن أمكن ،وإال من املصادر الثنائية.

الهيكل العام للبحث

تتكون خطة البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة
فصول ،وخامتة ،وفهارس.

فأما املقدمة:

تشمل عىل أهمية املوضوع وأسباب اختياره،
وأهداف البحث ،أسئلة البحث ،وحدود البحث،
والدراسات السابقة ،والهيكل العام للبحث،
ومنهجية البحث.
التمهيد :التعريف باإلميان واإلقناع واإلكراه،
والعالقة بني اإلقناع واإلكراه.
الفصل األول :توجيه الدعاة للتسلح بالحكمة يف
محاجة الجاحدين.

وهو يشتمل عىل مبحثني:

•املبحث األول :التفسري بالرواية

•املبحث الثاين :التفسري بالدراية

•الفصل الثاين :زرع اليقني املطلق بقدرة الله
-تعاىل -يف نفوس الناس.

وهو يشتمل عىل مبحثني:

•املبحث األول :التفسري بالرواية

•املبحث الثاين :التفسري بالدراية

•الفصل الثالث :دفع النفوس لإلميان ببيان
قدرة الله -تعاىل -عىل إحياء املوىت.

وهو يشتمل عىل مبحثني:
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•املبحث األول :التفسري بالرواية

•املبحث الثاين :التفسري بالدراية

•الخامتة :فيها ذكر أهم النتائج والتوصيات.
•املصادر واملراجع
•الفهارس

التمهيد :التعريف باإلميان واإلقناع
واإلكراه والعالقة بني اإلقناع واإلكراه
أوال :التعريف باإلميان واإلقناع واإلكراه

التعريف باإلميان:

معنى اإلميان لغةً :اشتهر عند أهل اللغة :اإلميان
هو التصديق ،حتى ادعى بعضهم اإلجامع عىل
ذلك.
قال األزهري -رحمه الله« :-واتفق أهل العلم من
اللغويني وغريهم أن اإلميان معناه :التصديق»(.)1

وعند بعض أهل اللغة :اإلميان هو ما يتضمن
عمل القلب ،ومل يقرصه عىل التصديق.

قال ابن منظور :اإلميان إظهار الخضوع والقبول
للرشيعة وملا أىت به النبي -صىل الله عليه وسلم-
 ،واعتقاده وتصديقه بالقلب ،فمن كان عىل هذه
الصفة فهو مؤمن مسلم غري مرتاب وال شاك ،وهو
الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه ال يدخله
يف ذلك ريب .ويف التنزيل العزيز :وما أنت
ني﴾
مبؤمن لنا ﴿ َو َما أَن َ
صا ِد ِق َ
ْت بمِ ُ ْؤ ِمنٍ لَ َنا َولَ ْو كُ َّنا َ
2
[سورة يوسف ،]17:أي مبصدق»( ).
وقال أبو البقاء الحنفي« :اإلميان :الثقة ،وإظهار
الخضوع ،وقبول الرشيعة»(.)3

وأوىل ما يفرس به اإلميان يف اللغة أنه اإلقرار
الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده ،قال شيخ
اإلسالم -رحمة الله عليه« :-وإمنا يقال :آمن له،
كام يقال :أقررت له ،فكان تفسريه بلفظ اإلقرار
أقرب من تفسريه بلفظ التصديق مع أن بينهام
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فرقا ،...ومعلوم أن اإلميان هو اإلقرار ال مجرد
التصديق ،واإلقرار ضمن قول القلب الذي هو
التصديق ،وعمل القلب الذي هو االنقياد»)4(.

فاملعنى الراجح لإلميان هو اإلقرار ،كام قاله
الشيخ ابن عثيمني« :ولهذا لو فرس اإلميان باإلقرار
لكان أجود ،فنقول :اإلميان هو اإلقرار ،وال إقرار إال
بتصديق»)5( .

معنى اإلميان اصطال ًحا :قال ابن القيم -رحمه الله-
« :إن حقيقة اإلميان مركبة من قول وعمل ،والقول
قسامن :قول القلب وهو االعتقاد ،وقول اللسان
وهو التكلم بكلمة اإلسالم ،والعمل قسامن :عمل
القلب وهو نيته وإخالصه ،وعمل الجوارح»)6(.
وقال ابن تيمية عزوا إىل الشافعي -رحمه الله:-
«وكان اإلجامع من الصحابة والتابعني من بعدهم
ومن أدركناهم يقولون :إن اإلميان قول وعمل ونية
اليجزئ واحد من الثالثة إال باآلخر»)7(.

وقال ابن عبد الرب -رحمه الله« :-أجمع أهل الفقه
والحديث عىل أن اإلميان قول وعمل ،وال عمل
إال بنية ،واإلميان عندهم يزيد بالطاعة وينقص
باملعصية ،والطاعات كلها عندهم إميان ،إال ما
ذكر عن أيب حنيفة وأصحابه ،فإنهم ذهبوا إىل
أن الطاعات ال تسمى إميانا ،قالوا :إمنا اإلميان
التصديق واإلقرار ،ومنهم من زاد :املعرفة»(.)8

فاملراد باإلميان هنا «التصديق بالجنان واإلقرار
باللسان والعمل باألركان يف األمور الستة من الله
الساموية ،ورسل
تعاىل ،-واملالئكة ،والكتب ّرشه».
الله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه و ّ

التعريف باإلقناع

معنى اإلقناع لغةً :قال ابن فارس :أن الثاليث
(قنع) له أصالن صحيحان وثالث شاذ عىل النحو
اآليت:
األول :اإلقبال عىل اليشء والرضا به وهو اإلقناع.
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الثاين :يدل عىل استدارة يف يشء ،كقناع املرأة،
ألنها تديره عىل رأسها ،وهو ال ِقنع -بكرس القاف
وسكون النون -والقناع.
الثالث- :ويرى أنه شذ عن األصل( -اإلقناع)
مبعنى ارتفاع اليشء)9(.
واملعنى األول هو األقرب إىل مراد بحثنا هذا وهو
هدف الدعوة اإلسالمية وهو مقياس نجاحها.
وهذا األصل يف معنى هذه الكلمة هو»:القناعة:
الرضا بالقسم ،وبابه سلم فهو قنع وقنوع ،وأقنعه
اليشء أي أرضاه»)10(.

معنى اإلقناع اصطالحا :لفظ اإلقناع مشتق من
القناعة يف اللغة الرضا بالقسمة ،ويف اصطالح
أهل الحقيقة هي السكون عند عدم املألوفات،
واإلقناع هو عمليات فكرية شكلية ،يحاول كل من
الطرفني التأثري عىل اآلخر وإخضاعه لفكرة ما(.)11
قنع قنعا وقناعة رَضيِ بمَِا أ ْعطى فَ ُه َو قَانِع(.)12
واإلقناع هو رفع الرأس والنظر يف ذ ٍُّل وخشوع(.)13

فاإلقناع هو السكون عند عدم املألوفات ،كام
قاله الجرجاين يف كتابه التعريفات .وعمليات
فكرية وشكلية ،يحاول كل من الطرفني التأثري عىل
اآلخر وإخضاعه لفكرة ما.

التعريف باإلكراه

معنى اإلكراه لغةً :اإلكراه مصدر الفعل الرباعي
(أَكْ َرهَ ) من باب اإلفعال( ،أكره ،يكرِهُ إكراها) ،وهو
اإلجبار والحمل عىل عمل من االعامل قهرا من
ِق َبل الغري ،قال الرازي( :أكره عىل كذا ،حمله عليه
كرها)(.)14

فاإلكراه إذا هو :حمل اإلنسان عىل أمر يكرهه.

معنى اإلكراه اصطالحا :ع َّرف األصوليون والفقهاء
اإلكراه بتعريفات كثرية ،والتعريف الجامع املانع
لإلكراه هو ما ع َّرفه به ابن الهامم بقوله« :هو :حمل
الغري عىل ما ال يرضاه»( .)15وهو األقرب إىل مراد
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بحثنا هذا.

ثالثا :العالقة بني اإلقناع واإلكراه:

بعد االستقراء اللغوي ومعرفة املعنى االصطالحي
لكل من اإلقناع واإلكراه ،نالحظ أن هناك تباين
بينهام.
فاإلقناع :عمليات فكرية وشكلية ،يحاول كل من
الطرفني التأثري عىل اآلخر وإخضاعه لفكرة ما.

واإلكراه :هو حمل الغري عىل ما ال يرضاه.

الف�صل الأول :توجيه الدعاة للت�سلح باحلكمة
يف حماجة اجلاحدين

اج إِبْ َرا ِهي َم فيِ َربِّ ِه
قوله تعاىل﴿ :أَلَ ْم ت َ َر إِلىَ ال َِّذي َح َّ
ْك إِ ْذ ق َ
أَ ْن آت َا ُه اللَّ ُه الْ ُمل َ
َال إِبْ َرا ِهي ُم رَبيَِّ ال َِّذي يُ ْحيِي
يت ق َ
ِيت ق َ
َال إِبْ َرا ِهي ُم فَ ِإ َّن اللَّ َه
َال أَنَا أُ ْحيِي َوأُ ِم ُ
وَيمُ ُ
س ِم َن الْمَشرْ ِقِ فَأْ ِ
يَأْتيِ بِالشَّ ْم ِ
ِب
ت ِب َها ِم َن الْ َم ْغر ِ
ني﴾
فَ ُبه َ
ِت ال َِّذي كَ َف َر َواللَّ ُه لاَ يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم الظَّالِ ِم َ
[سورة البقرة.]258:

املبحث األول :التفسري بالرواية

املطلب األول :التفسري باملأثور لآلية:
اج إِبْ َرا ِهي َم
تفسري قوله تعاىل﴿ :أَلَ ْم تَ َر إِلىَ ال َِّذي َح َّ
فيِ َربِّ ِه  ...فَأْ ِ
ِب﴾.
ت ِب َها ِم َن الْ َم ْغر ِ

قال ابن عباس وعيل وقتادة والكلبي وعكرمة
ريض الله عنهم﴿ :-الذي حاج﴾ هو جبار اسمهمنروذ ،وهو أول من تجرب يف األرض ،فحاج إبراهيم
يف ربه أن آتاه امللك أي أن آىت الله الجبار امللك،
﴿إذ قال إبراهيم ريب الذي يحيي ومييت﴾ فقال
ذلك الجبار فأنا أحيي وأميت يقول أنا أقتل من
شئت وأحيي من شئت)16(.

الس ِّدي« :ملا خرج إِبْ َرا ِهيم من ال َّنار أدخلوه
وقال ُّ
عىل الْملك َومل يكن قبل َذلِك دخل َعلَ ْي ِه فَكَلم ُه
َال لَهُ :من َربك؟ ق َ
َوق َ
َال :رَبيِّ ال َِّذي يحيي وَيمُ ِيت،
ق َ
َال منْ ُروذ :أَنا أحيي وأميت ،أَنا أَدخل أَ ْربَ َعة نفر
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فَل يطْع ُمون وَلاَ يسقون َحتَّى ِإذا َهلَكُوا من
بَيْتا اَ
الْ ُجوع ،وأطعمت اث ْنَينْ ِ وسقيتهام فعاشاَ ،وتركت
اث ْنَينْ ِ فامتا فَعرف إِبْ َرا ِهيم أَنه يفعل َذلِك ،ق َ
َال لَهُ:
فَ ِإن رَبيِّ ال َِّذي يَأْتيِ بالشمس من الْمرشق فأت
ب َها من الْمغرب فبهت ال َِّذي كفر َوق َ
َال :إِن َهذَا
ج ُنونه اجرتأ
إِن َ
ْسان َم ْج ُنون فأخرجوه أَال ت َر ْو َن أَنه من ُ
عىل آلِ َهتكُم فَكَرس َها َوإِن ال َّنار مل تَأْكُله وخيش أَن
يفتضح فيِ قومه»)17(.
وقال مجاهد« :ملك األرض أربعة :مؤمنان
وكافران ،فأما املؤمنان :فسليامن وذو القرنني،
وأما الكافران :فنمرود وبختنرص»(.)18
ِت ال َِّذي كَ َف َر﴾.
ويف قوله تعاىل﴿ :فَ ُبه َ

قال سفيان الثوري :فسكت ،فلم يجبه بيشء.
()19

ويف قوله تعاىلَ ﴿ :واللَّ ُه لاَ يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم
ني﴾.
الظَّالِ ِم َ

قال ابن إسحاق :أي «ال يهديهم يف الحجة عند
الخصومة ،مبا هم عليه من الضاللة»(.)20
وقال السدي :أي «ال يهديهم إىل اإلميان»(.)21

قال مقاتل :ملا كرس إبراهيم األصنام سجنه منروذ،
ثم أخرجه ليحرقه بالنار ،فقال له :من ربك الذي
تدعونا إليه؟ فقال :ريب الذي يحيي ومييت(.)22
املطلب الثاين :القراءات يف اآلية الكرمية:

يف قوله تعاىل﴿ :ريب الذي يحيي ومييت﴾ :فيها
قراءتان متواترتان:

القراءة األوىل :بإسكان الياء (رَبيِّ ْ) ،وهي قراءة
حمزة.
القراءة الثانية :بفتح الياء (رَبيَِّ) وهي قراءة
الجمهور(.)23

ويف قوله تعاىل﴿ :أنا أحيي وأميت﴾ :وفيها
قراءتان:
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القراءة األوىل :قرأ أهل املدينة (نافع وأبو جعفر)
﴿أنا﴾ بإثبات األلف واملد يف الوصل إذا تلتها
ألف مفتوحة أو مضمومة )24(.والقراءة الثانية:
بحذف األلف ،ووقفوا جميعا باأللف( .)25وهي
قراءة الجمهور.
القراءات جميعها مبعنى واحد.

ِت ِ
ي كَ َف َر﴾ .وفيها
ويف قوله تعاىل ﴿فَبُه َ
الذ ْ
قراءتان:

القراءة األوىل :املتواترة ،وهي قراءة الجمهور ﴿
ِت ِ
ي كَ َف َر﴾( .)26هذا الفعل من جملة
فَ ُبه َ
الذ ْ
األفعال التي جاءت عىل صورة املبني للمفعول،
واملعنى فيها عىل البناء للفاعل ،والبهت االنقطاع
والحرية وهو مبهوت ال باهت وال بهيت(.)27
ت ِ
ي كَ َف َر﴾،
القراءة الثانية :الشاذة﴿ ،فَبَ َّه َ
الذ ْ
متعد كقراءة الجمهورة .واملعنى :فب َّهت الكاف ُر
إبراهي َم)28(.

املبحث الثاين :التفسري بالدراية

املطلب األول :مناسبة اآلية:

يظهر الرتابط والتناغم بني هذه اآلية وما سبقها من
حيث إنه «ملا ذكر تعاىل اإلميان بالله -تعاىل-
وصفاته القدسية العليَّة ،وذكر واليته للمؤمنني
ووالية الطاغوت للكافرين ،فذكر هاهنا منوزجا
عن تحكم الطغيان يف نفوس الكفرة املعاندين،
ومجادلتهم يف وحدانية الله -تعاىل ،)29(»-فذكر
هنا قصة إبراهيم -عليه السالم -مع النمروذ إلثبات
وجود الله -تعاىل -ومطلق قدرته وهدايته ألهل
الحق وطمس عناد وججود أهل الباطل.
املطلب الثاين :املعاين اللغوية:

ِت﴾ تحري ودهش
اج﴾ جادل وناظر(﴿ .)30بُه َ
﴿ َح َّ
31
وسكت( ).

املطلب الثالث :أوجه اإلعراب يف اآلية:
(قَ ْوله﴿ :أَن آتَا ُه الله﴾ أَن مفعول من أَجله.
جملة كرياال
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قَ ْوله﴿ :إِ ْذ ق َ
َال﴾ الْ َعا ِمل فيِ إِ ْذ ت َ َر َوالْ َهاء فيِ ربه
تعود عىل ال َِّذي َو ُه َو منروذ لَعنه الله كَذَا ق َ
َال
ُم َجا ِهد)(.)32
ِت ال َِّذي كَ َف َر﴾ «الذي» يف موضع
قوله﴿ :فَ ُبه َ
رفع اسم ما مل يس ّم فاعله .يقال :بهت الرجل
وبهت وبهت إذا انقطع وسكت متحيرّ ا( .)33ويقرأ
بفتح الباء وضم الهاء ،وبفتح الباء وكرس الهاء،
وهام لغتان ،والفعل فيهام الزم .ويقرأ بفتحهام،
فيجوز أن يكون الفاعل ضمري إبراهيم ،و (الذي)
مفعول ،ويجوز أن يكون الذي فاعال ،ويكون الفعل
الزما(.)34
املطلب الرابع :األساليب البالغية يف اآلية:
 .1يف قوله تعاىل﴿ :أَلَ ْم ت َ َر﴾ «االستفهام
للتعجب ،والرؤية قلبية»(.)35

ت﴾
 .2ويف قوله تعاىل﴿ :رَبيَِّ ال َِّذي يُ ْحي وَيمُ ِيْ ُ
عرف املبتدأ والخرب معرفني ليفيد القرص ،فال
ميتلك اإلحياء واإلماتة إال الله -تعاىل ،-وورود
الخرب بصيغة املضارع يفيد التجديد واالستمرار
(.)36
 .3إيراد الكفر يف حيز الصلة يف قوله تعاىل﴿ :
ِت ال َِّذي كَ َف َر﴾ يُشعر بأن سبب البهتان هو
فَبُه َ
الكفر ،ويُ َدلِّل عىل أن املحا َّجة واملجادلة يف
أصول العقيدة كفر(.)37
املطلب الخامس :التفسري اإلجاميل لآلية:

يرضب الله -تعاىل -املثل لتقريب املعنى
لألفهام ،وإلثبات واليته ألمر املؤمنني وإرشادهم،
ونرصهم عىل عدوهم ،فهذا النمروذ ملك بابل
الذي طبع الشيطان عىل قلبه ،وطمس هوى
امللك عىل عيونه ،فنيس أن ملكه واقع يف ملك
رصفه ،حتي وصل به
الله -تعاىل -وكائن تحت ت ُّ
الغرور أن ي َّدعي الربوبية ،وملا دعاه إبراهيم -عليه
السالم -لإلميان مذكرا إياه باملوت الذي سيلقاه
بعد انقضاء األجل الذي قضاه الله -تعاىل -له،
207

وحاج إبراهيم ،فا َّدعى أنه ميلك
َّ
طغى وتجَبرَّ
املوت والحياة ،فقام بقتل رجل وعفا عن رجل
محكوم عليه باإلعدام ،ليخادع إبراهيم -عليه
السالم -بذلك ،فهدى الله -تعاىل -إبراهيم
عليه السالم -لنور العلم ،واإلدراك للموقف ،فلمجه إلقامة الحجة عليه
يجادله يف سفاهته ،بل تو َّ
بأمر خارج عن ترصفه ،فذكَّره بالشمس التي يراها
كل يوم تخرج من املرشق ،وتحداه بأن يخرجها من
الغرب؛ ليثبت صحة دعواه ،فلام رأي األمر خارجا
رصفه بهت فلم يجد ما يجيب به عىل تحدي
عن ت ُّ
إبراهيم -عليه السالم ،-و يف تلك اللحظة الحرجة
رص عىل
انقطعت حجته وسقطت شبهته ،إال أنه أ َّ
الكفر فاختار لنفسه طريق الضالل فظلم نفسه
فلم ينل من الله -تعاىل -حبل الهدى والنجاة
فكان من املـُـهلكني)38(.
املطلب السادس :دالالت اآليات:

( )1هذه اآلية تدل عىل جواز تسمية الكافر ملكا
إذا آتاه الله امللك والع ّز وال ّرفعة يف الدنيا.
( )2تدل أيضا عىل جواز أن ينعم الله عىل
الكافرين يف الدنيا ،ثم يحرم منها يف اآلخرة ،وال
يجد إال النار.
( )3تدل عىل إثبات املناظرة وصحة املجادلة يف
الدين وإقامة الحجة.

( )4يستفاد من اآلية أيضا أن الله تعاىل ال يشبهه
يشء من خلقه ،وأن طريق معرفته :ما يف الكون
من الدالئل القاطعة عىل توحيده؛ ألن أنبياء الله
عليهم السالم -إمنا حاجوا الكفار مبثل ذلك،ومل يصفوا الله تعاىل بصفة توجب التشبيه ،وإمنا
وصفوه بأفعاله واستدلوا بها وبآثاره عليه)39(.
املطلب السابع :االستنباطات يف اآلية:

 .1تحقري شأن الطغاة واملتكبرِّ ين يف نفوس
املؤمنني ،فـ ــ»مل يذكر القرآن اسم اإلنسان املتم ِّرد
عىل الله -تعاىل ،-ومل يدل عليه؛ ألنه ساقط
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من حساب اإلنسانية ،إذ باع إنسانيته للشيطان،
وأسلمها للطاغوت ،ثم إنه ال رضورة لذكره ،حتى
ال يتع َّرف عليه أح ٌد ،فتصيبه عدواه ولو من بعيد،
كام تصيب الرائحة الخبيثة باألذى كل من مير به
حامل الج ِّيف»(.)40
 .2ترشيف أهل الحق ،الداعني لدين الله -تعاىل-
يف كل زمان ،بذكر اسم ممثِّلهم يف هذا املشهد،
حيث يقول تعاىل﴿ :أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم
يف ربه﴾ ومل يكتف بذكر اسمه ،بل زاده ترشيفا
بنسبته إليه بقوله﴿ :ربه﴾ ويف ذلك برشى لكل
من سار عىل دربه(.)41
 .3توجيه الدعاة لالستفادة من الحقائق الكونية
يف «إبراز املعاين وإنشاء التصور الصحيح للمنهج
الرباين يف نفوس الناس ،واستثارة ضامئرهم،
وتثبيت فؤاد الدعاة يف كل العصور ،ببيان ما
وجده أسالفهم من الجحود والنكران واالذى من
أقوامهم ،فصربوا وثبتوا ،حتى جاءت البرشي
بنرص الله -تعاىل.)42(»-

الف�صل الثاين :زرع اليقني املطلق بقدرة
اهلل -تعاىل -يف نفو�س النا�س

قوله تعاىل﴿ :أَ ْو كَال َِّذي َم َّر عَلىَ قَ ْريَ ٍة َو ِه َي خَا ِويَ ٌة
عَلىَ ُع ُر ِ
وش َها ق َ
َال أَنىَّ يُ ْحيِي َه ِذ ِه اللَّ ُه بَ ْع َد َم ْوتِ َها
ْت ق َ
فَأَ َماتَ ُه اللَّ ُه ِمائَ َة عَامٍ ث ُ َّم بَ َعثَ ُه ق َ
َال
َال كَ ْم لَ ِبث َ
ض يَ ْومٍ ق َ
ْت يَ ْو ًما أَ ْو بَ ْع َ
ْت ِمائَ َة عَامٍ
َال بَ ْل لَ ِبث َ
لَ ِبث ُ
ك وَشرََاب َ
فَانْظُ ْر إِلىَ طَ َعا ِم َ
س َّن ْه َوانْظُ ْر إِلىَ
ِك لَ ْم يَتَ َ
ك آيَ ًة لِل َّن ِ
ِح اَمر َِك َولِ َن ْج َعلَ َ
اس َوانْظُ ْر إِلىَ الْ ِعظَامِ
كَيْ َف نُ ْن ِ
ْسو َها لَحْماً فَلَماَّ تَبَينََّ لَ ُه
ش ُز َها ث ُ َّم نَك ُ
َ
ق َ
َال أَ ْعلَ ُم أ َّن اللَّ َه عَلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء ق َِدي ٌر﴾ [سورة
البقرة.]259:

املبحث األول :التفسري بالرواية

املطلب األول :التفسري باملأثور لآلية:

املراد بقوله تعاىل﴿ :كالذي مر عىل قرية:﴾..
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اختلف أقوال السلف عىل أقوال:

فالقول األول :هو عزير بن رشخيا ،وهو قول ابن
عباس ،وقتادة ،وعكرمة والضحاك ،ومقاتل
وغريهم.
القول الثاين :هو أورميا بن حلقيا ،وزعم محمد بن
إسحاق أن أورميا هو الخرض .وهو قول ابن إسحاق،
ووهب بن منبه .وجائز أن يكون ذلك عزيرا ،وجائز
أن يكون أورميا ،وال حاجة بنا إىل معرفة اسمه ،إذ
مل يكن املقصود باآلية تعريف الخلق اسم قائل
ذلك ،وإمنا املقصود بها تعريف املنكرين قدرة
الله عىل إحيائه خلقه بعد مامتهم ،وإعادتهم بعد
فنائهم ،وأنه الذي بيده الحياة واملوت)43(.
القول الثالث :هو كافر شك يف البعث( ،)44وهو
قول مجاهد ،ومل تثبت يف تعيينه يشء صحيح.

قوله تعاىل﴿ :قرية﴾ :اختلف السلف يف املراد
بالقرية عىل أقوال:

القول األول :هي قرية «سابور» عَلىَ شاطئ دجلة
بني واسط واملدائن ،قاله مقاتل(.)45
القول الثاين :هي بيت املقدس ،وهو قول عكرمة
ومجاهد بن جرب وقتادة والضحاك ووهب بن
منبه ،مر عليها بعد تخريب بختنرص لها ،وقتل
أهلها)46(.
القول الثالث :هي القرية التي كان الله أهلك فيها
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت،
فقال لهم الله موتوا ،وهو قول ابن زيد )47(.وقال
ابن عطية :هذا القول من ابن زيد كمتقض أللفاظ
اآلية؛ إذ اآلية إمنا تضمنت قرية خاوية قرية خاوية ال
أنيس فيها واإلشارة ب ـ (هذه) إمنا هي القرية(.)48

جائز أن تكون بيت املقدس ،وجائز أن تكون
سابورا وغريهام ،وال حاجة بنا إىل معرفة اسمها،
إذ مل يكن املقصود باآلية تعريف اسم القرية،
وإمنا املقصود بها تعريف املنكرين قدرة الله
عىل إحيائها بعد مامتها ،وإعادتها بعد فنائها،
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وأنه الذي بيده الحياة واملوت)49(.

تفسري قوله تعاىل﴿ :خاوية عىل عروشها﴾:

قال السدي :ساقطة عىل سقف أي :سقطت
السقف ثم سقط الحيطان عليها .واختاره الطربي.
وقال غري السدي :معناها خاوية من الناس
والبيوت قامئة)50(.
وقال الضحاك :خرابها ،وقال قتادة :ليس فيها
أحد)51(.
تفسري قوله تعاىل﴿ :ثم بعثه قال كم لبثت﴾:

قال قتادة :ذكر لنا أنه مات ضحى ،ثم بعثه قبل
غيوبة الشمس ،قال :لبثت يوما ،ثم التفت فرأى
بقيته والتمر ،فقال :أو بعض يوم ،فقال :بل لبثت
مائة عام .ونحوه قال الربيع ،وابن جريج)52(.
تفسري قوله تعاىل﴿ :إىل طعامك ورشابك﴾:

قال وهب بن منبه...( :حتى إذا كان ببعض
الطريق ومعه سلة من التني والعنب ،وكان معه
سقاء حديد ما غأله ماء ،)...وهو قول السدي.
وعن (رشابك) فيه ثالثة أقوال :أولها :قلة فيها
ماء ،وهو قول ابن منبه ،وثانيها :زق من عصري،
وهو قول قتادة ،وثالثها :زق خمر ،وهو قول
مجاهد)53( .
تفسري قوله تعاىل﴿ :مل يتسنه﴾:
قال ابن عباس :مل يتغري.

وقال مجاهد :مل يننت)54(.

وقال أبو عمرو بن العالء :لَ ْم تَأْ ِ
الس ُنونُ.
ت َعلَيْ ِه ُّ
()55
َال أَنىَّ يُ ْحيِي ...ق َ
تفسري قوله تعاىل﴿ :ق َ
َال أَ ْعلَ ُم
أَ َّن اللَّ َه عَلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء ق َِدي ٌر﴾.

ذكر مقاتل -رحمه الله -قصة طويلة يف تفسري
اآلية :وذلك أن امللك بخت نرص أهل بابل ،وكان
فيهم عزير بن رشحيا من علامء بني إرسائيل ،وأنه
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ارتحل ذات يوم عىل حامر أقمر ،فمر عىل قرية
سابور عىل شاطئ دجلة بني واسط واملدائن،
فلام رأى خراب القرية وهالك أهلها ،قال أىن
يحي هذه األرض؟ فلام تكلم بذلك عزير ،أراد
الله عز وجل أن يعلمه كيف يحييها بعد موتها،
فأماته الله -تعاىل -مائة عام فنودى يف السامء
قال :كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم ،قال
له :بل لبثت مائة عام ميتا ،ثم أخربه ليعترب كل
ما حدث ،ونظر إىل حامره ،وقد ابيضت عظامه،
وبليت وتفرقت أوصاله ،فنودي من السامء :أيتها
العظام البالية اجتمعي ،فإن الله عز وجل منزل
عليك روحا ،فقام الحامر ينهق عند رأسه ،فاعلم
كيف يبعث أهل هذه القبور بعد هالكهم وبعث
حامره بعد مائة عام كام مل يتغري طعامه ورشابه،
وبعث بعد طوال الدهر ليعترب بذلك ،ثم قال
أعلم أن الله عىل كل يشء قدير ،يعني من البعث
وغريه ،فرجع عزير إىل أهله ،وقد هلكوا ،وبيعت
داره وبنيت فردت عليه ،وانتسب عزير إىل أوالده،
فعرفوه وعرفهم ،وأعطى عزير العلم من بعد ما
بعث بعد مائة عام)56(.
املطلب الثاين :القراءات يف اآلية الكرمية.

القراءات يف قوله تعاىل﴿ :مل يتسنه﴾ :فيها
قراءتان متواترتان:
سن) بطرح الهاء .وهي قراءة حمزة
األوىل( :لَ ْم يَتَ َ
والكسايئ.
س َّنه) باثبات الهاء)57(،
والثانية :وقرأ الباقون( :لَ ْم يَتَ َ
58
وهي قراءة الجمهور ،كام قاله القرطبي( ).
فهتان القراءتان مبعنى واحد.

القراءات يف قوله تعاىل﴿ :نُ ْن ِ
ش ُز َها﴾ :وفيها
قراءتان متواترتان:

القراءة األوىل( :نُ ْنشرِ ُها) بالراء ،وهي قراءة نافع،
وابن كثري ،وأبو عمرو.
القراءة الثانية :وقرأ الباقون( :نُ ْن ِ
ش ُز َها) بالزاء)59(.
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املبحث الثاين :التفسري بالدراية

املطلب األول :مناسبة اآلية ملا قبلها:

بعدما أثبت يف اآليات السابقة وجود الله
تعاىل -وإحاطة علمه ،وقدرته عىل كل يشء،بَ ْر َه َن قدرته عىل إحياء املوىت مبثال يص ِّور مشهد
إعادة الخلق؛ ليزيل ال َّران عن قلوب ال تؤمن إال
مبا تدركه الحواس؛ وليك تؤمن مبا رأوه السابقون
عيانا فأخبتت له قلوبهم؛ ليكون بذلك حجة عىل
من تبعهم ،وفيها «بيان لوجه مغالطة الكافر ملن
استخفه من قومه يف املحاجة مع الخليل -عليه
السالام -بأن اإلحياء الذي يستحق به امللك
األلوهية هو هذا اإلحياء الحقيقي ،ال التخلية عمن
استحق القتل»)60(.
املطلب الثاين :املعاين اللغوية.

﴿خَا ِويَةٌ﴾ معناها خلية ،وأصل الخواء الخلو،
يقال :خوت الدار وخويت .يقال :خاوية خالية
وساقطة)61(.

﴿ ُع ُر ْوشُ َها﴾ الخيام وهي بيوت األعراب ،واملراد
بقوله تعاىل﴿ :خَا ِويَ ٌة َعىل ُع ُر ْو ِ
شها﴾ ساقطة
سقوفها )62(.ف ـ ـ ــ(خاوية عىل عروشها) أي :ال
ساكن فيها ،وتفسريها األقرب هو سقوط السقوف
وتراوي الجدران ،وهذا املعنى مالزم ملا قبله،
وهو يدل عىل خراب القرية)63(.
س َّنه﴾ يتغري مبرور السنني عليه)64( .
﴿يَتَ َ

﴿نُ ْن ِ
ش ُز َها﴾ نحركها ونرفع بعضها إىل بعض
65
للرتكيب) (.

املطلب الثالث :أوجه اإلعراب يف اآلية:
(أَ ْو كَال َِّذي) :الكاف إما زائدة ،وتقديره :أو الذي
مر عىل قرية عىل عروشها ،وهي خاوية .والذي:
يف موضع جر ،معطوف عىل قوله :إِلىَ ال َِّذي
اج ،وإما للتشبيه ،معطوفا عىل معنى ما تقدمه
َح َّ
اج ،وأمل
من الكالم؛ ألن معنى :أَلَ ْم تَ َر إِلىَ ال َِّذي َح َّ
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تر كالذي حاج :واحد.

ْت) :كم :يف موضع نصب عىل الظرفية
(كَ ْم لَ ِبث َ
الزمانية ،وتقديره :كم لبثت يوما.
س َّنهْ) :إما أصله :يتس ّنن ،من قولهَ :ح إَ ٍ
م
(لَ ْم يَتَ َ
س ُنونٍ أي متغري ،قلبت النون الثالثة ياء كراهية
َم ْ
اجتامع ثالث نونات ،ثم قلبت الياء ألفا لتحركها
وانفتاح ما قبلها ،فصار «يتس ّنى» ثم حذفت
األلف للجزم ،فصار :يتسن ،وأدخلت عليه هاء
السكت ،وإما مأخوذ من «تس ّنه وسانهت» تفعل
من السنة ،فيكون املعنى :مل يتغري مب ّر السنني،
وأصل سنة :سنهة)66(.
املطلب الرابع :األساليب البالغية يف اآلية:

(بَ ْع َد َم ْوتِها) أي :موت سكان القرية( ،مجاز
مرسل) من قبيل إطالق املحل وإرادة الحال.

ْسوها لَ ْحامً) :فيها استعارة الكسوة للحم
(ث ُ َّم نَك ُ
الذي غطى العظم ،كام يسرت الجسد باللباس،
ثم حذف املشبه به وهو الثوب ،وأىت بيشء من
لوازمه وهو الكسوة عىل سبيل االستعارة املكنية.
()67
املطلب الخامس :التفسري اإلجاميل لآلية:

رأيت الذي م ّر عىل قرية ،بعد
أيها النبي! هل
َ
تخريبها ،فصارت خاوية من السكان ،والبيوت
قامئة ،أو أن املساكن ساقطة عىل سقوفها
املدمرة ،فقال :كيف يحيى الله أهل هذه
القرية ،أو كيف تعود فيها الحياة بالبناء والعامرة
والسكان؟ فأماته الله بنفسه ،مائة سنة ،ثم بعثه
حيا بعد موته ،فقال له :كم مكثت هنا ميتا؟ قال
بحسب ظنه :مكثت يوما أو بعض يوم ،معتقدا
أنه نام وأفاق ،قال له ربه :بل مكثت ميتا مائة
سنة ،فانظر إىل ما كان معك من طعام ورشاب
مل يتغري مع طول املدة بقدرة الله ،وانظر إىل
حامرك الذي مات كيف نحييه بعد تفرق أجزائه،
ولنجعلك مثاال عىل البعث بعد املوت ،ودليال
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عىل قدرتنا ،وانظر إىل العظام ،كيف نرفع بعضها
من األرض ،ونضم أجزاءها ،ثم نردها إىل أماكنها،
ثم نسرتها باللحم ،فلام اتضح له ذلك عيانا ،بعد
تعجب ،قال :أعلم واطمنئ أن الله قادر عىل كل
يشء ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء.
()68
املطلب السادس :االستنباطات يف اآلية:

 .1إظهار براعة القرآن الكريم يف عرض األحداث،
وإظهار الغائب يف صورة الشاهد ،والغيبي يف
صورة املحسوس ،ف ُيقنع العقل وميتع العاطفة.
 .2دعوة السامع ألخذ العربة من القصص القرآين،
وعدم الخوض يف التفاصيل التي ال تُجدي نفعا،
فام الفائدة من معرفة اسم الرجل ،ونسبه ،وعمره!
وما «هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية عىل
عروشها؟ إن القرآن مل يفصح عنهام شيئا ،ولو شاء
الله -تعاىل -ألفصح ،ولو كانت حكمة النص ال
تتحقق إال بهذا اإلفصاح ما أهمله يف القرآن»()69
وهذا يدعونا إىل النظر والتفكر يف جوهر القضية،
واستشعار املعاين والرسائل التي آراد الله
تعاىل -إيصالها لنا. .3بيان اشتامل القرآن الكريم عىل املجاز(،)70
ودل عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :ق َ
َّ
َال أىن يُ ْحيِي هذه
الله بَ ْعد َم ْوتِ َها﴾ «وموت القرية هو موت السكان
فهو من قبيل إطالق املحل وإرادة الحال ،وكذلك
الحياة فليست الحياة هي حياة البناء والجدران؛
ألنه ال حياة لهام إمنا اإلحياء يكون ملن كانوا
يسكنون البناء والجدران»)71(.

 .4نزع الشك بالبعث والعودة للحياة مرة أخرى،
فالفطرة السليمة ،والعقل الحكيم يُق َّران بذلك
دون الحاجة للرؤيا العينية ليقينه بأن صانع اليشء
أول مرة ،يهون عليه إعادة صناعته عدة مرات ،إذ
يف األوىل يريد تحديد صفات املصنوع ،وعوامل
بقائه ،ثم تصميمه وإخراجه ،أما يف األخرى ،فهو
عامل مبا صنع ،ويتبقى عليه التنفيذ ،فكيف مبن
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أوجد هذا الكون وما فيه من العدم!.

 .5إثبات البعث بعد املوت ،ويرتتب عىل
التصديق بذلك اإلميان مبا بعده من أهوال يوم
القيامة ،والحساب ،والثواب والعقاب)72(.

 .6بيان أن «الحكمة تقتيض البعث بعد املوت
لتجازي كل نفس مبا كسبت ،ولوال ذلك لكان
خلق الناس عبثا ال قيمة له ،وال حكمة منه)73(.
فالله -تعاىل -أماته ثم أحياه ثم ذكَّره مبا قال قبل
موته.
 .7توجيه الدعاة إىل استخدام أساليب اإلقناع
الفكري ،القائم عىل الحجج ،واألدلة من واقع
الحال والبعد عن الجدل)74(.

الف�صل الثالث :دفع النفو�س للإميان ببيان
قدرة اهلل -تعاىل -على �إحياء املوتى

قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ ق َ
ب أَ ِرنيِ كَ ْي َف ت ُ ْح ِي
َال إِبْ َرا ِهي ُم َر ِّ
ال أَ َولَ ْم تُ ْؤ ِم ْن قَ َ
الْ َم ْوتىَ قَ َ
ال بَلىَ َولَ ِك ْن لِ َيطْمَئنِ َّ قَلْبِي
َال فَ ُخ ْذ أَ ْربَ َع ًة ِم َن الطَّيرْ ِ فَصرُ ْ ُه َّن إِلَ ْي َ
ق َ
ج َع ْل
ك ث ُ َّم ا ْ
ْ
عَلىَ ك ُِّل َج َبلٍ ِم ْن ُه َّن ُج ْز ًءا ث ُ َّم ا ْد ُع ُه َّن يَأتِي َن َ
ك َس ْع ًيا
َوا ْعلَ ْم أَ َّن اللَّ َه َعزِي ٌز َح ِكي ٌم﴾ [سورة البقرة.]260:

املبحث األول :التفسري بالرواية

املطلب األول :التفسري باملأثور لآلية:
تفسري قوله تعالَ ﴿ :و ِإ ْذ ق َ
ب أَ ِرنيِ كَ ْي َف
َال ِإبْ َرا ِهي ُم َر ِّ
ت ُ ْح ِي الْ َم ْوتىَ ﴾.
اختلف السلف يف سبب مسألة إبراهيم -عليه
السالم -ربَّه أن يريه كيف يحيي املوىت عىل أربعة
أقوال:
القول األول :بل كانت مسألته ذلك ربَّه عند
البشارة التي أتته من الله بأنه اتخذه خليال فسأل
ربه أن يريه عاجال من العالمة له عىل ذلك،
ليطمنئ قلبه بأنه قد اصطفاه لنفسه خليال ويكون
ذلك ملا عنده من اليقني مؤيِّ ًدا ،ذكره السدي
عن ابن مسعود وابن عباس -ريض الله عنه،-
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وروي عن سعيد بن جبري أنه ملا برش بذلك قال
ما عالمة ذلك قال أن يجيب الله دعاءك ويحيي
املوىت بسؤالك فسأل هذا السؤال(.)75
القول الثاين :كانت مسألته ذلك ربَّه ،أنه رأى
ري ،فسأل ربه أن يريه
دابة قد َّ
تقسمتها السبا ُع والط ُ
كيفية إحيائه إياها ،مع تفرق لحومها يف بطون طري
الهواء وسباع األرض لريى ذلك عيانًا ،فيزداد يقي ًنا
ربا ،فأراه الله ذلك
برؤيته ذلك عيانًا إىل علمه به خ ً
مثال مبا أخرب أنه أمره به ،وهو قول قتادة والضحاك
وابن جريج وابن زيد(.)76

القول الثالث :بل كان سبب مسألته ربَّه ذلك،
املناظر ُة واملحا َّجة التي جرت بينه وبني منرود يف
ذلك ،وهو قول محمد بن إسحاق)77(.
القول الرابع :أنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس
وهو قول عطاء ابن أيب رباح (.)78

القول الراجح :وأوىل هذه األقوال بتأويل اآلية هو
صح به الخرب عن رسول الله
القول الثاين ؛ ملا َّ
صىل الله عليه وسلم -أنه قال« :ليس الخربكاملعاينة»( ،)79وألنه قول الجمهور كام ذكره ابن
جزي يف تفسريه(.)80

وأما حديث النبي -صىل الله عليه وسلم« :-نَ ْح ُن
ك ِم ْن إِبْ َرا ِهي َم إِ ْذ ق َ
أَ َح ُّق بِالشَّ ِّ
ب أَ ِرنيِ
َالَ ﴿ :ر ِّ
َال أَ َولَ ْم ت ُ ْؤ ِم ْن ق َ
كَيْ َف تُ ْحيِي امل َ ْوتىَ ق َ
َال بَلىَ َولَ ِك ْن
لِ َيطْمَئنِ َّ قَلْبِي﴾( ،»)81قال الشَّ ا ِف ِعي َوغَريه يف
ستَ ِحيل فيِ حق
معنى هذا الحديث :أَن الشَّ ك ُم ْ
إِبْ َرا ِهيم -عليه السالمَ ،-ولَو كَا َن الشَّ ك متطرقاً إِلىَ
الس اَلم -لَ ُك ْنت أَنا أَ َحق ِب ِه
الأَْنْ ِب َياء َ -علَ ْيهِم َّ
الص اَلة َو َّ
من إِبْ َرا ِهيم -عليه السالمَ -وقد عل ْمتُم أَن إِبْ َرا ِهيم
َب فيِ الْ ُق ْد َرة
مل يشك ،فَ ِإذا مل أَشك أَنا َومل أ ْرت ْ
عل الإْ ِ ْحيَاء فإبراهيم أوىل بذلكَ ،وقيلَ :م ْع َنا ُه
س بشك ،فَلَو كَا َن
أَن َهذَا ال َِّذي تظنونه شكًّا فَلَيْ َ
س بشكَ ،ولكنه
شكًّا لَ ُك ْنت أَنا أوىل ِب ِه َولكنه لَ ْي َ
تطلب ملزيد الْ َي ِقني ( .)82فالحديث مبني عىل
نفي الشك عن إبراهيم.
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قوله تعاىل﴿ :لِيَطْمَئنِ َّ قَلْب ِْي﴾.

تنوعت أقوال السلف يف تفسري اآلية كام ييل:

قال سعيد بن جبري ،والضحاك ،وقتادة( :ليطمنئ
قلبي) يعني ليزداد يقيني أو إمياين)83(.
وقال ابن عباس( :ليطمنئ قلبي) أي :ألعلم أنك
تجيبني إذا دعوتك ،وتعطيني إذا سألتك)84(.

وقيل( :ليطمنئ قلبي) يعنى :بأين خليلك)85(.
قوله تعاىل﴿ :ق َ
َال أَ َو لَ ْم تُ ْؤ ِم ْن﴾.
جارت أقوال السلف كام ييل:

قال السدي ،وعبد الله بن جبري ،وابن زيد( :أومل
تؤمن) يعني :أومل تصدق بأين خليلك؟)86(.

قلب إبراهيم -عليه
وقال عطاء بن أيب رباح :دخل
َ
السالم -بعض ما يدخل قلوب الناس فمعناه من
حب املعاينة ،وذلك أن النفوس مسترشفة إىل
رؤية ما أخربت به ،ولهذا قال النبي -صىل الله
عليه وسلم« :-ليس الخرب كاملعاينة»(.)87

قوله تعاىل﴿ :ق َ
َال فَ ُخ ْذ أ ْربَ َعة ِم َن الطَّيرْ ِ﴾.

قال ابن عباس -ريض الله عنه :-أربعة من الطري
سَ ،وال ِّد ُ
ِه َي الْ ُغ ْرن ُ
ْحَم َمةُ)88(.
يكَ ،وال اَ
ُوقَ ،والطَّا ُو ُ

وقال مجاهد ،وعكرمة ،وابن جريج ،وابن زيد،
ومحمد ابن إسحاق :املراد بأربعة من الطري
طاووس ،وديك ،وغراب ،وحامم(.)89

والقول الراجح :قول ابن عباس -ريض الله عنه-
يعني :أربعة من الطري هي الغرنوق ،والطاوس،
والديك ،والحاممة.
ج َبلٍ ِم ْن ُه َّن
ج َع ْل عَلىَ ك ُِّل َ
تفسري قوله تعاىل﴿ :ث ُ َّم ا ْ
ُج ْز ًءا﴾.
اختلف السلف يف معنى قوله تعاىل( :ثم اجعل
عىل كل جبل منهن جز ًءا) عىل أقوال:
القول األول :عىل كل ربع من أرباع الدنيا جز ًءا
منهن وهو قول ابن عباس وقتادة وربيع وابن زيد
جملة كرياال
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وابن إسحاق(.)90

القول الثاين :ثم اجعل عىل كل جبل من األجبال،
التي كانت األطيار والسباع ،التي كانت تأكل من
لحم الدابة التي رآها إبراهيم ميتة ،فسأل إبراهيم
عند رؤيته إياها ،أن يريه كيف يحييها وسائر
األموات غريها .وقالوا :كانت سبعة أجبال وهو
قول ابن جريج والسدي(.)91
القول الثالث :أمره الله أن يجعل ذلك عىل كل
جبل وهو قول مجاهد والضحاك(.)92

وأوىل التفاسري باآلية ما قاله مجاهد ،وهو أن
الله تعاىل ذكره أم َر إبراهيم بتفريق أعضاء األطيار
األربعة بعد تقطيعه إياهن ،عىل جميع األجبال
التي كان يصل إبراهيم يف وقت تكليف الله إياه
تفريق ذلك وتبدي َدها عليها أجزاء؛ ألن الله تعاىل
َ
ذكره قال له﴿ :ثم اجعل عىل كل جبل منهن جز ًءا﴾
و»الكل» حرف يدل عىل اإلحاطة مبا أضيف إليه،
لفظه واحد ومعناه الجمع)93(.
تفسري قوله تعاىل﴿ :ث ُ َّم ا ْد ُع ُه َّن يَأْتِ ْي َن َ
ك َس ْع َيا﴾.

ج َّزأها سبعة أجزاء ،ووضعها عىل سبعة أجبل،
ففعل ذلك ،وأمسك رءوسهن عنده ،ثم دعاهن:
تعالني بإذن الله -تعاىل .-فجعلت كل قطرة من
دم تطري إىل القطرة األخرى ،وكل ريشة تطري إىل
الريشة األخرى ،وكل عظم يصري إىل اآلخر ،وكل
بضعة تصري إىل األخرى ،وإبراهيم -عليه السالم-
ينظر حتى لقيت كل جثة بعضها بعضً ا يف السامء
بغري رأس ،ثم أقبلن إىل رءوسهن ،فكلام جاء طائر
قال رأسه ،فإن كان رأسه دنا منه ،وإن مل يكن رأسه
تأخر حتى يلقى كل طائر برأسه وهو قول ابن جريج
والسدي)94(.
وقال ُم َجا ِهد والربيع :دعاهن باسم إِلَه إِبْ َرا ِهيم
تعالني ،ثم أتاه شدا ً عىل أرجلهن)95(.
تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْعلَ ْم أَ َّن اللَّ َه َعزِي ٌز َح ِكي ٌم﴾.
يعني واعلم يا إبراهيم ،أن الذي أحيا هذه األطيار
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بعد متزيقك إياهن ،وتفريقك أجزاءهن عىل
الجبال ،فجمعهن ور ّد إليهن الروح ،حتى أعادهن
كهيئته ّن قبل تفريق َك ُه ّن ،وهو عزيز يف بطشه إذا
بطش مبن بطش من الجبابرة واملتكربة ،الذين
خالفوا أم َره ،وعصوا ُرسله ،وعبدوا غريه ،ويف
نقمته حتى ينتقم منهم ،وهو تعاىل حكيم يف أمره
وهو قول ابن إسحاق والربيع)96(.
املطلب الثاين :القراءات يف اآلية الكرمية.

يف قوله تعاىل﴿ :فَصرُ ْ ُه َّن﴾ قراءتان متوترتان:
القراءة األوىل :قرأ حمزة ويعقوب( :فَصرِ ْ ُه َّن)
بكرس الصاد ،وعىل ذلك يكون املعنى قَطِّ ْع ُهن.
القراءة الثانية :وقرأ الباقون( :فَصرُ ْ ُه َّن) فضم
الصاد ،وعىل ذلك يكون املعنى أَ ْملِ ُه َّن)97(.

يف قوله تعاىل﴿ :ث ُ َّم ا ْج َع ْل َعىل ك ُِّل َجبَلٍ ِم ْن ُه َّن
ُج ْز ًءا﴾ ثالثة قراءات متواترات:
القراءة األوىل :قرأ عاصم برواية أيب بكر ( ُج َّز ًءا)
مثقال مهموزا.

القراءة الثانية :وقرأ أبو جعفر ( ُج ًّزا) مشددة الزاي
بال همز وأراد به بعض الجبال.

القراءة الثالثة :واآلخرون يقرؤون ( ُج ْز ًء) بالتخفيف
والهمز)98(.

املبحث الثاين :التفسري بالدراية

املطلب األول :مناسبة اآلية:

بعد إثبات قدرة الله تعاىل يف آية القريس
من خالل رضب األمثلة الواقعية واملحسوسة
عليها ،يزرع الله تعاىل اإلميان يف القلوب،
ببيان استطاعته عىل إحياء املوىت ،وملا تناول
قصة النمرود مع إبراهيم -عليه السالم-؛ لتوضيح
حقيقة إحياء املوىت ،وتدحيض التصورات الباطلة
لذلك ،جاءت قصة قصة عزير لكشف التصور
الصحيح ،وملا كانت الصورة األوىل تتحقق يف
إنكار قدرة الله تعاىل عىل ذلك ،متثلت الصورة

قيام الدعوة إىل اإلميان عىل اإلقناع ال عىل اإلكراه يف ضوء ثالث آيات ( )260-258من سورة البقرة

الثانية استغراب واستبعاد القدرة عىل تغيري
الوقائع ،ثم اإلميان املطلق بعد بيان الحق وثبات
الحجة ،فمناسبة هذه اآلية ملا سبقها هي مكملة
للمشهد بحيث أظهرت الصورة الثالثة ،وهم
املؤمنون بقدرة الله -تعاىل -املتفكرون يف خلقه؛
ليزداداوا إميانا مع أميانهم ولتطمنئ قلوبهم)99(.

وتظهر املناسبة بني فاصلة اآلية ومضمونها جلية،
فبعدما أثبتت اآلية قدرة الله -تعاىل -عىل إعادة
الخلق ،وجب اإلميان بالبعث بعد املوت،
فناسب ختام اآلية بإضافة صفتي العزة والحكمة
لله -تعاىل« ،-فالله -تعاىل -له مطلق القدرة يف
خلقه ،وهو الغالب يف ملكه ،وهو الحكيم يف
فعله وتقديره»( ،)100فلم يخلق اإلنسان عبثا ،بل
لحكمة بالغة ،ومل يجعل عمله يف حياته هباء؛ بل
اقتضت حكمته أن يبعثه بعد ذلك؛ ييحاسبه عىل
ما ق َّدم ،وأن ما بني خلقه ،وحياته ،وموته ،وبعثه
خاضع لقدرة الله -تعاىل -وكائن يف ملكه.
املطلب الثاين :املعاين اللغوية:

﴿فَصرُ ْ ُه َّن﴾ ضمهن أو قطعهن)101(.
﴿س ْع ًيا﴾ أي مشيا عىل أرجلهن)102(.
َ

املطلب الثالث :أوجه اإلعراب يف اآلية.

﴿كَيْ َف تُ ْح ِي﴾ كيف :يف موضع نصب بفعل
(يحيي) وهو سؤال عن الحال ،وتقديره :بأي حال
تحيي؟ وال يجوز أن يكون العامل فيه ﴿أَ ِرنيِ ﴾؛ ألن
كيف لالستفهام ،واالستفهام ال يعمل فيه ما قبله.
﴿أَ َولَ ْم﴾ دخلت همزة االستفهام عىل واو العطف،
وال يدخل يشء من حروف االستفهام عىل
حروف العطف إال الهمزة؛ ألنها األصل يف حروف
االستفهام.
﴿لِ َيطْمَئنِ َّ قَلْبِي﴾ الالم إما الم «يك» وهي متعلقة
بفعل مقدر ،وتقديره :ولكن سألتك ليطمنئ قلبي،
أو أرين ليطمنئ قلبي ،وإما الم األمر والدعاء ،كأنه
دعا لقلبه بالطأمنينة ،والوجه األول أوجه.
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﴿س ْعياً﴾ مصدر منصوب يف موضع الحال ،أي
َ
يأتينك ساعيات ،كقولهم :جاء زيد ركضا أي
راكضا)103(.
املطلب الرابع :التفسري اإلجاميل لآلية:

واذكر أيها النبي حني قال إبراهيم الخليل -عليه
السالم :-رب أرين رؤية عني ،ال رؤية قلب ،ليطمنئ
قلبي ،كيف تعيد املوىت أحياء ،فقال الله له :أومل
تصدق بقدريت عىل اإلحياء حتى ترى؟ قال :بىل
يا رب ،علمت وآمنت بقدرتك ،ولكن سألت ذلك
ليزداد يقيني باجتامع املعاينة إىل االستدالل عىل
اإلميان ،قال :فخذ أربعة طيور ،وضمهن واجمعهن
إليك ،ثم قطّعهن ،واجعل يف كل جبل من كل
واحد منهن جزءا ،ثم ناده ّن ،يجنئ إليك مرسعات
يف الطريان ،واعلم يا إبراهيم أن الله قوي غالب ال
يعجزه يشء ،حكيم يف صنعه وتدبريه)104(.
املطلب الخامس :االستنباطات يف اآلية.

 .1تعقيب من اآليات :واآليات الثالث هي عبارة
عن حوارات مختلفة املضامني واإلشكال ،ففي
اآلية األوىل :حوار بني رجليني :بني النبي إبراهيم
عليه السالم -والنمرود ،يقصد منه محاجةالخصم بالربهان والبينة ،ويف اآلية الثانية :حوار
بني الله تعاىل وبني رجل اشتهر أنه عزير نبي من
أنبياء الله( ،)105ومل يثبت ذلك يف قصة طويلة
مل يكن الحوار فيها مكتفيا باالستدالل العقيل بل
جرت فيها معجزة ربانية رآها ذلك الرجل تثبت ما
خطر يف قلبه من استبعاد أن يرجع امليت حيا.
ويف اآلية الثالثة :حوار بني إبراهيم -عليه السالم-
وربه جل يف عاله ،ومل يكن الحوار فيها يتطرق
الدليل العقيل لثبوته عند إبراهيم -عليه السالم،-
وإمنا أذن الله إلبراهيم -عليه السالم -أن يكون
طرفا يف دليل حيس ومعجزة ربانية(.)106
 .2إثبات قدرة الله -تعاىل -عىل إحياء املوىت،
«مهام تالشت أجزاؤها ،وتفتت د َّراتها ،وتطاول
الزمان عىل موتها»)107( .
جملة كرياال

يوليو 2022

214

 .3توجيه الدعاة الستخدام أسلوب التجربة
العملية يف عملية الدعوة؛ لرتسيخ املفاهيم ،وقد
أمر الله -تعاىل -إبراهيم -عليه السالم -بتقطيع
أوصال الطري وتوزيعها بنفسه؛ «ليثبت االعتقاد
بالتجربة الحسية أو الخرب واملعاينة ،وهذا يشري
إىل أهمية العلم التجريبي ،واالختبارات العملية،
ملعرفة كيفية تركيب األشياء»)108(.

 .4إثبات تحقق والية الله -تعاىل -لعباده بعد
استقرار اإلميان يف قلوبهم ،حيث جاء السؤال
عن اإلميان قبل إجراء اآلية عىل يديه( ،)109حيث
خاطبه تعاىل﴿ :أ َولَ ْم تُ ْؤ ِمن ق َ
َال بَىل َول ِك ْن لِّ َيطْمَئنِ َّ
قَلْب ِْي﴾.
 .5إثبات أن عني اليقني أقوى من علم اليقني،
وبيان ذلك أ ّن إبراهيم -عليه السالم -طلب رؤية
إحياء املوىت؛ «لريتقي بذلك من علم اليقني إىل
عني اليقني ،وأن يرى ذلك مشاهدة بعد أن رآه
إميانًا ويقينا»( )110وهذا ال يفرس إال يف اتجاه
واحد يتمثل يف «الشوق الروحي ،إىل مالبسة
الرس اإللهي ،يف أثناء وقوعه العميل»)111(.
فرأينا يف اآلية  ،258أ َّن سيدنا إبراهيم -عليه
السالم -يجيب بالحكمة دون نزاع عىل سؤال
مجرم كبري الذي زعم نفسه إلها .وحينام طرح
إبراهيم -عليه السالم -سؤاال إليه ،فلم يجد عليه
أي جواب ،بل قام جاهال وداهشا بال جواب.
وقد سجل الله تعاىل هذه الواقعة عربة للناس
الذين يأتون بعده -عليه السالم -إىل يوم القيامة،
ومن خاللها يحصل الدعاة عىل التوجيهات
الربانية لعمليتهم الدعوية .وأما يف اآلية ،259
صنع الله تعاىل الحادثة؛ ليخرب أهل الدنيا قدرته
تعاىل يف اإلحياء واإلماتة .وباإلضافة ،أشار بها
إىل أحد من املناهج الربانية للدعاة ،وهي :قيام
الدعوة إىل اإلميان بالله تعاىل عىل اإلقناع ال
عىل اإلكراه ،الذي يكون ببيان الواقعة املذكورة
أمام املدعويني .وأما يف اآلية  ،260أراد إبراهيم
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عليه السالم -أن يُري الناس قدرة الله تعاىل يفإحياء املوىت بأنه تعاىل كيف يقدر جميع شؤون
املخلوقات من الغيب .ويف هذه األحداث
الثالثة رسالة عظيمة للناس أنه الدعوة إىل اإلميان
والدين ال تحتاج إىل اإلكراه ،بل تكون باإلقناع.

الخامتة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبتوفيقه
تكمل الطاعات ،وبرحمته ترفع الدرجات ،وبإشارته
تكون الحياة واملامت ،والصالة والسالم عىل
من أكمل الله به الرساالت ،وعىل من نرشت بهم
النب َّوات يف سائر الكائنات ،سيدنا محمد وآله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما
بعد:
فبعد هذه الدراسة التفسريية التحليلية
االستنباطية لقيام الدعوة إىل اإلميان عىل اإلقناع
ال عىل اإلكراه ،ميكنني أن ألخص أهم النتائج
والتوصيات التي توصل إليها الباحث فيام ييل:
أوال :نتائج البحث:

تحقري شأن الطغاة واملتكبرِّ ين يف نفوس الناس،
فـ ــلم يذكر القرآن اسم اإلنسان املتم ِّرد عىل الله
تعاىل ،-ومل يدل عليه؛ ألنه ساقط من حساباإلنسانية ،إذ باع إنسانيته للشيطان ،وأسلمها
للطاغوت ،ثم إنه ال رضورة لذكره ،حتى ال يتع َّرف
عليه أح ٌد ،فتصيبه عدواه ولو من بعيد ،كام
تصيب الرائحة الخبيثة باألذى كل من مير به حامل
الج ِّيف.
إظهار براعة القرآن الكريم يف عرض األحداث،
وإظهار الغائب يف صورة الشاهد ،والغيبي يف
صورة املحسوس ،فيُقنع العقل وميتع العاطفة.
نزع الشك بالبعث والعودة للحياة مرة أخرى،
فالفطرة السليمة ،والعقل الحكيم يُق َّران بذلك
دون الحاجة للرؤيا العينية ليقينه بأن صانع اليشء
أول مرة ،يهون عليه إعادة صناعته عدة مرات ،إذ
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يف األوىل يريد تحديد صفات املصنوع ،وعوامل
بقائه ،ثم تصميمه وإخراجه ،أما يف األخرى ،فهو
عامل مبا صنع ،ويتبقى عليه التنفيذ ،فكيف مبن
أوجد هذا الكون وما فيه من العدم.
إثبات البعث بعد املوت ،ويرتتب عىل التصديق
بذلك اإلميان مبا بعده من أهوال يوم القيامة،
والحساب ،والثواب والعقاب .وإ ّن الحكمة
تقتيض البعث بعد املوت لتجازي كل نفس مبا
كسبت ،ولوال ذلك لكان خلق الناس عبثا ال قيمة
له ،وال حكمة منه .فالله -تعاىل -أماته ثم أحياه ثم
ذكَّره مبا قال قبل موته.

إ َّن عني اليقني أقوى من علم اليقني ،وبيان ذلك
أ ّن إبراهيم -عليه السالم -طلب رؤية إحياء املوىت؛
لريتقي بذلك من علم اليقني إىل عني اليقني ،وأن
يرى ذلك مشاهدة بعد أن رآه إميانًا ويقينا.
فإ َّن ال ُّدعا َة إذا تسلح بالحكمة يف محاجة
الجاحدبن ،وزرع اليقني املطلق بقدرة الله
تعاىل يف نفوس الناس أجمعني ،ودفع النفوس
لإلميان ببيان قدرة الله تعاىل عىل إحياء املوىت
كام حدث يف سيدنا إبراهيم -عليه السالم،-
فاملدعوون يستجيبون لدعوتهم إىل اإلميان عىل

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

ثانيا :التوصيات واملقرتحات:

فعىل الدعاة أن يدعو املنكرين واملشككني
والكافرين باتباع األمور اآلتية:

إبراز املعاين وإنشاء التصور الصحيح للمنهج
اإلسالمي يف نفوس املسلمني ،وتثبيت فؤاد
الدعاة يف كل العصور ،ببيان ما وجده أسالفهم
من الجحود والنكران واالذى من أقوامهم ،فصربوا
وثبتوا ،حتى جاءت البرشى بنرص الله تعاىل.
استخدام أساليب اإلقناع الفكري القائم عىل
الحجج واألدلة من واقع الحال والبعد عن الجدل.

استخدام أسلوب التجربة العملية يف الدعوة،
لرتسيخ املفاهيم.
ينبغي للدعاة التصدي لكل من يثري الشبهات
ويزرع األوهام والضالالت يف نفوس البرش بإبراز
الحجة البينة الواضحة التي ال تحتمل التأويل.

ونسأل الله -تعاىل -السداد والقبول ،وأن يرزقنا
فهم كتابه واالهتداء بهداه لنحيا حياة طيبة كام
وعدنا يف كتابه .والحمد لله والصالة والسالم
عىل رسول الله.

الھوامش

ينظر :أبو منصور األزهري ،تهذيب اللغة ،ج،15
ص ،367ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص.23
ينظر :ابن منظور ،لسان العرب( ،مادة :أمن) ،ج،13
ص.23
ينظر :أبو البقاء الحنفي ،كليات معجم يف
املصطلحات والفروق اللغوية ،ج ،1ص.212
ينظر :مجموع الفتاوى :ابن تيمية ،ج ،7ص.291
ينظر :صالح بن محمد العثيمن ،رشح العقيدة
الواسطية ،ج ،2ص.237
ينظر :ابن القيم الجوزية ،الصالة وأحكام تاركها ،ج،4
ص.37
ينظر :شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج،7
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ص.308
 )8ابن عبد الرب ،التمهيد ،ج ،9ص.238
 )9ابن فارس ابن زكريا ،معجم مقائيس اللغة ،مادة
(قنع) ،ج ،5ص ،26ابن منظور ،لسان العرب( ،باب:
ع) ،ج ،8ص.297
 )10ابن منصو األزهري ،تهذيب اللغة( ،باب العني
والنون مع القاف) ،ج ،1ص ،172الزبيدي ،تاج
العروس( ،باب :القاف) ،ج ،11ص ،407إبراهيم
مصطفى ،املعجم الوسيط ،ج ،2ص.763
 )11الجرجاين ،التعريفات ،ص ،229ابن املنظور
اإلفريقي ،لسان العرب ،مادة( :قنع) ،ج ،8ص.298
 )12إبراهيم مصطفى ،املعجم الوسيط ،ج ،2ص.763
جملة كرياال
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)13
)14

)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
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)26
)27
)28
)29
)30
)31
)32
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ابن املنظور اإلفريقي ،لسان العرب ،مادة( :قنع)،
ج ،8ص.299
محمد الرازي ،مختار الصحاح ،ص،586
الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،فصل (الكاف)،
ص ،1616إبراهمي مصطفى ،املعجم الوسيط،
ج ،2ص.785
ابن أمري الحاج ،التحبري عىل تحرير الكامل ابن
الهامم ،ج ،2ص.206
عبد الرزاق الصنعاين ،تفسري القرآن ،ج ،1ص،103
جالل الدين السيوطي ،الدر املنثور ،ج ،2ص.25
ابن أيب حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،2ص،499
جالل الدين السيوطي ،الدر املنثور ،ج ،2ص.26
ينظر :أبو محمد البغوي ،معامل التنزيل ،ج،1
ص ،351أبو جعفر الطربي ،جامع البيان ،ج،5
ص.433
ينظر :ابن أيب حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،ج،2
ص.499
ينظر :ابن أيب حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،ج،2
ص ،499أبو جعفر الطربي ،جامع البيان ،ج،5
ص.437
ينظر :جالل الدين السيوطي ،الدر املنثور ،ج،2
ص.26
ينظر :أبو الحسن مقاتل البلخي ،تفسريه ،ج،1
ص.138
ينظر :أحمد بن موىس التميمي ،السبعة يف
القراءات ،ص ،152شهاب الدين الدمياطي ،إتحاف
فضالء البرش ،ص.208
ينظر :ابن خالويه ،الحجة يف القراءات السبع،
ص ،99ابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص.142
ينظر :شمس الدين ابن الجزري ،تحبري التيسري يف
القراءات العرش ،ص ،308أبو محمد البغوي ،معامل
التنزيل ،ج ،1ص.351
ينظر :أبو الفتح عثامن بن جنى ،املحتسب يف تبيني
وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنه ،ج ،1ص.133
ينظر :أبو طيب ال َق َّنوجي ،فتح البيان ،ج ،2ص.103
ينظر :ابن جنى ،املحتسب يف تبيني وجوه شواذ
القراءات ،ج ،1ص.133
الصابوين ،صفوة التفاسري ،ج ،1ص.149
أبو جعفر النحاس ،معاين القرآن ،ج ،1ص.275
الزجاج ،معاين القرآن ،ج ،1ص.341
أبو محمد القييس ،مشكل إعراب القرآن ،ج،1

)33
)34
)35
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)39
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)50
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)54
)55
)56
)57
)58
)59
)60

ص ،137أبو يحيى األنصاري ،إعراب القرآن العظيم،
ص.194
أبو جعفر النحاس ،إعراب القرآن ،ج ،1ص.127
أبو البقاء العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ،ج،1
ص.207
ينظر :الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،1ص.305
ينظر :الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،1ص.306-305
أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،1ص.252
ينظر :السعدي ،تيسري الكريم الرحمن يف تفسري
كالم املنان ،ص.111
ينظر :الزمخرشي ،الكشاف ،ج ،1ص،307-305
الزحييل ،تفسري املنري ،ج ،3ص.31-30
عبد الكريم الخطيب ،التفسري القرآين للقرآن الكريم،
ج ،2ص .322
سيد الطنطاوي ،التفسري الوسيط ،ج ،1ص.477
سيد الطنطاوي ،التفسري الوسيط ،ج ،1ص.479
أخرجها الطربي يف تفسريه ،ج ،5ص.442-438
ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،1ص.133
ينظر :أبو الحسن مقاتل البلخي ،تفسري مقاتل،
.218/1
ينظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،1ص.527
ينظر :ابن عطية ،املحرر الوجيز ،ج ،1ص.347
أبو الحسن املاوردي ،النكت والعيون ،ج ،1ص.331
أبو جعفر الطربي ،جامع البيان ،ج ،5ص.444
ينظر :اإلمام القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج،3
ص.290
أبن أيب حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،2ص.501
ينظر :ابن أيب حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،ج،2
ص ،502السيوطي ،الدر املنثور ،ج ،2ص.30
ابن أيب حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،2ص،502
السيوطي ،الدر املنثور ،ج ،2ص.30
السيوطي ،الدر املنثور ،ج ،2ص.30
ابن أيب حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،2ص.502
ينظر :تفسري مقاتل.218/1 ،
ابن خالويه ،الحجة يف القراءات السبع ،ص ،100ابن
زنجلة ،حجة القراءات ،ص.142
ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،3ص.292
ينظر :األزهري ،معاين القراءات ،ج ،1ص ،222ابن
خالويه ،الحجة يف القراءات السبع ،ص.101
ينظر :البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،
ج ،4ص.60
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الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ج ،1ص.342
ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،ج ،1ص.172
الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ج ،1ص.342
ينظر :النحاس ،معاين القرآن ،ج ،1ص.280
الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ج ،1ص.344
أبو زكريا األنصاري ،إعراب القرآن العظيم،
(ت926:ه) ،ص.195
أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،1ص.254
ينظر :السعدي ،تيسري الكريم الرحمن ،ص.112
سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.299
حسب من يرى أنه يف القرآن مجاز يف غري أسامء الله
وصفاته.
أبو زهرة ،زهرة التفاسري ،ج ،2ص.921
أبو بكر الجزائري ،أيرس التفاسري ،ج ،1ص.251
عبد الكريم الخطيب ،التفسري القرآين للقرآن الكريم،
ج ،2ص.326
الدينوري ،غريب القرآن ،ج ،1ص.97
الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،7ص.194
أخرج الطربي أقوال السلف يف تفسريه ،ينظر :أبو
جعفر الطربي ،جامع البيان ،ج ،5ص.476-475
ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،1ص.528
جامل الدين الجوزي ،زاد املسري يف علم التفسري،
ج ،1ص.236
أخرجه أحمد يف مسنده عن ابن عباس -ريض الله
عنه ،-رقم الحديث.1842 :
ابن جزي ،التسهيل يف علوم القرآن ،ج ،1ص.132
متفق عليه :البخاري ( ،)3372مسلم (.)399
العيني ،عمدة القاري ،ج ،15ص.267
أبو جعفر الطربي ،جامع البيان ،ج ،5ص.492
السيوطي ،الدر املنثور ،ج ،2ص.33
أبو محمد األندليس ،املحرر الوجيز ،ج ،1ص.349

 )86أبو جعفر الطربي ،جامع اليان ،ج ،5ص.494
 )87أخرجه أحمد يف مسنده عن ابن عباس -ريض الله
عنه ،-رقم الحديث.1842 :
 )88ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،1ص.689
 )89أبو جعفر الطربي ،جامع البيان ،ج ،5ص.495
 )90جالء الدين السيوطي ،الدر املنثور ،ج  ،2ص.35
 )91ينظر :أبو محمد البغوي ،تفسري البغوي ،ج،1
ص.324
 )92الثعلبي ،الكشف البيان ،ج ،7ص.215
 )93ينظر :أبو جعفر الطربي ،جامع البيان ،ج ،5ص.509
 )94الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،7ص.217
 )95ينظر :السيوطي ،الدر املنثور ،ج  ،2ص.35
 )96أبو جعفر الطربي ،جامع البيان ،ج ،5ص.511
 )97ينظر :األزهري ،معاين القراءات ،ج ،1ص.225
 )98ينظر :أبو محمد البغوي ،معامل التنزيل ،ج،1
ص.324
 )99البقاعي ،نظم الدرر ،ج ،4ص.60
 )100الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،ج ،2ص.1142
 )101شهاب الدين ،التبيان يف تفسري غريب القرآن ،ج،1
ص.115
 )102الدينوري ،غريب القرآن ،ج ،1ص.97
 )103ينظر :الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ج ،1ص.346
 )104السعدي ،تيسري الكريم الرحمن ،ص.112
 )105ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،1ص.528
 )106فائز بن سعيد الزهراين ،ريب أرين كيف تحيي املوىت،
مجلة البيان ،العدد ،345 :التاريخ2016/7/2 :م.
 )107وهبة الزحييل ،التفسري املنري ،ج ،3ص.225
 )108وهبة الزحييل ،التفيس املنري ،ج ،3ص.225
 )109الجزائري ،أيرس التفاسري ،ج ،1ص.252
 )110سعيد ح َّوي ،األساس يف التفسري ،ج ،1ص.611
 )111سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.302

أهم املصادر واملراجع

•القرآن الكريم
•إبراهيم مصطفى وغريه ،املعجم الوسيط ،مرص :دار
الدعوة.
•ابن الجزري ،شمس الدين (1421ه2000-م) تحبري
التيسري ،تحقيق :د.أحمد محمد مفلح ،ط ،1األردن:
دار الفرقان.
•ابن العثيمني ،محمد بن صالح (1421ه) رشح
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العقيدة الواسطية ،تحقيق :سعد بن فواز الصميل،
ط ،6اململكة :دار ابن الجوزي.
•ابن الهامم (1403ه1983-م) التقرير والتحبري ،ط،2
بريوت :دار الكتب العلمية.
•ابن جني ،أبو الفتح عثامن (1420ه1999-م)
املحتسب يف تبيني وجوه ،وزارة األوقاف ،املجلس
األعىل للشئون اإلسالمية.
جملة كرياال

يوليو 2022

218

•ابن فارس ،ابن زكريا (1423ه2002-م) معجم
السالم محمد هَا ُرون،
مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد َّ
اململكة :اتحاد الكتاب العرب.
•أبو زرعة ،عبد الرحمن بن محمد (1402ه1982-م)
حجة القراءات ،تحقيق :سعيد األفغاين .ط.2
بريوت :مؤسسة الرسالة.
•أبو زهرة ،محمد ،زهرة التفاسري ،بريوت :دار الفكر
العريب.
•األزهري ،أبو منصور (1412ه1991-م) معاين
القراءات ،ط ،1الرياض :مركز البحوث يف كلية
اآلداب ،جامعة امللك سعود.
•األزهري ،أبو منصور (2001م) تهذيب اللغة ،تحقيق:
محمد عوض مرعب ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب.
•اإلفريقي ،ابن منظور (1414ه) لسان العرب ،ط،3
بريوت :دار صادر.
•البخاري ،أبو عبد الله محمد (1407ه1987-م)
صحيح البخاري ،تحقيق :مصطفى ديب ،ط،3
بريوت :دار ابن كثري.
•البغوي ،أبو محمد الحسني (1420ه) معامل التنزيل،
تحقيق :عبد الرزاق املهدي ،ط ،1بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب.
•البقاعي ،برهان الدين أبو الحسن (1415ه) نظم
الدرر  ،تحقيق :عبد الرزاق غالب املهدي .بريوت:
دار الكتب العلمية.
•البلخي ،أبو الحسن مقاتل (1423ه) تفسري مقاتل
بن سليامن ،تحقيق :عبد الله محمود شحاته ،ط،1
بريوت :دار أحياء الرتاث.
•التميمي ،أبو بكر أحمد (1400ه) السبعة يف
القراءات ،تحقيق :د.شوقي ضيف ،ط ،1القاهرة:
دار املعارف.
•التونيس ،محمد ابن عاشور (1420ه2000-م)
التحرير والتنوير ،ط ،1بريوت :مؤسسة التاريخ العريب.
•الجرجاين ،عبد القاهر ،أرسار البالغة ،تحقيق :محمود
محمد شاكر ،القاهرة :مطبعة املدين بالقاهرة.
•الجرجاين ،عيل بن محمد (1405ه) التعريفات،
تحقيق :إبراهيم األبياري ،ط ،1بريوت :دار الكتاب
العريب.
•الجزائري ،جابر بن موىس (1424ه2003-م) أيرس
التفاسري لكالم العيل الكبري ،ط .5املدينة املنورة:
مكتبة العلوم والحكم.
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•الجوزية ،ابن القيم (1422ه) مخترص الصواعق
املرسلة ،التحقيق :محمد ابن املوصيل ،ط،1
القاهرة :دار الحديث.
•الجوزية ،ابن القيم  ،الصالة وأحكام تاركها ،اململكة:
مكتبة الثقافة باملدينة املنورة.
•الحسني ،أبو عبد الله (1401ه) الحجة يف القراءات
السبع ،تحقيق :د .عبد العال سامل مكرم ،ط،4
بريوت :دار الرشوق.
•الحميدان ،د .إبراهيم بن صالح ،اإلقناع والتأثيري،
كلية الدعوة واإلعالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
•الحنفي ،أبو البقاء ،الكليات معجم يف املصطلحات
والفروق اللغوية ،تحقيق :عدنان درويش وغريه،
بريوت :مؤسسة الرسالة.
•الخطيب الرشبيني ،محمد بن أحمد ،تفسري الرساج
املنري ،بريوت :دار الكتب العلمية.
•الخطيب ،عبد الكريم يونس ،التفسري القرآين للقرآن،
القاهرة :دار الفكر العريب.
•الدارمي ،أبو محمد عبد الله (1407ه) سنن الدارمي،
تحقيق :فواز أحمد زميل ،ط ،1بريوت :دار الكتاب
العريب.
•الداين ،عثامن بن سعيد (1414ه) البيان يف ع ّد
آي القرآن ،تحقيق :غانم قدوري ،ط ،1الكويت :مركز
املخطوطات والرتاث.
•دعاس ،قاسم حميدان (1425ه) إعراب القرآن
الكريم ،دمشق :دار املنري.
•الدمشقي ،ابن كثري (1419ه) تفسري القرآن العظيم،
تحقيق :محمد حسني شمس الدين ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية.
•الدمياطي ،شهاب الدين أحمد (1419ه1998-م)
إتحاف فضالء البرش ،تحقيق :أنس مهرة ،ط،1
لبنان :دار الكتب العلمية.
•الدينوري ،أبو محمد عبد الله (1398ه1978-م)
غريب القرآن ،تحقيق  :أحمد صقر ،.ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية.
•الرازي ،عبد الرحمن بن أيب حاتم ،تفسري القرآن
العظيم ،دت ،تحقيق :أسعد محمد الطيب .صيدا:
املكتبة العرصية.
•الرازي ،فخر الدين (1420ه) مفاتيح الغيب ،ط،1
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
•الرازي ،محمد (1415ه1995-م) مختار الصحاح،

قيام الدعوة إىل اإلميان عىل اإلقناع ال عىل اإلكراه يف ضوء ثالث آيات ( )260-258من سورة البقرة

تحقيق :محمود خاطر ،ط ،1بريوت :مكتبة لبنان
نارشون.
•الزبيدي1414( ،ه) تاج العروس من جواهر القاموس،
ط ،1بريوت :دار الفكر.
•الزجاج ،أبو إسحاق (1408ه1988-م) معاين القرآن
وإعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي ،ط،1
بريوت:
•الزحييل ،وهبة بن مصطفى (1418ه) التفسري املنري،
ط ،2دمشق :دار الفكر املعارص.
•الزركيش ،أبو عبد الله (1391ه) الربهان يف علوم
القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم .بريوت:
دار املعرفة.
•السعدي ،عبد الرحمن (1420ه2000-م) تيسري
الكريم الرحمن ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال
اللويحق .بريوت :مؤسسة الرسالة.
•السمرقندب ،أبو الليث ،بحر العلوم ،دت ،تحقيق:
د .محمود مطرجي ،بريوت :دار الفكر.
•السندي ،محمد نور الدين (1406ه1986-م) حاشية
السندي عىل سنن النسايئ ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية.
•السيوطي ،جالل الدين (1394ه1974-م) اإلتقان،
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم .مرص :الهيئة
املرصية العامة للكتاب.
•السيوطي ،جالل الدين ،الدر املنثور ،دت ،بريوت:
دار الفكر.
•السيوطي ،جالل الدين ،لباب النقول يف أسباب
النزول ،تحقيق :االستاذ أحمد عبد الشايف ،بريوت:
دار الكتب العلمية.
•شهاب الدين ،أبو العباس (1423ه) التبيان يف
تفسري غريب القرآن ،تحقيق :د ضاحي عبد الباقي،
ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
•شيخ اإلسالم ،ابن تيمية (1416ه) مجموع الفتاوى،
تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،اململكة:
مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
املدينة النبوية.
•الصابوين ،محمد عيل (1417ه1997-م) صفوة
التفاسري ،ط ،1القاهرة :دار الصابوين للطباعة
والنرش.
•الصنعاين ،عبد الرزاق بن هامم (1410ه) تفسري
القرآن ،تحقيق :د .مصطفى مسلم محمد ،اململكة:
مكتبة الرشد.
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•الطربي ،ابن جرير (1420ه2000-م) جامع البيان
يف تأويل القرآن ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة.
•العسقالين ،أحمد بن عيل (1379ه) فتح الباري
رشح صحيح البخاري ،بريوت :دار املعرفة.
•العكربي ،أبو البقاء عبد الله ،التبيان يف إعراب
القرآن ،تحقيق :عيل محمد البجاوي .القاهرة :دار
إحياء الكتب العربية.
•العامدي ،أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب.
•العوشن ،عبد الله بن محمد (1413ه) كيف تقنع
اآلخرين ،ط ،1اململكة :دار العاصمة بالرياض.
•العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري رشح صحيح
البخاري ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
•الغرناطي ،أبو جعفر أحمد (1410ه1990-م) الربهان،
تحقيق :محمد شعباين ،ط ،2املغرب :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية.
•القرطبي ،أبو عبد الله محمد (1423ه2003-م)
الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :سمري البخاري،
رياض :دار عامل الكتاب.
•القزويني ،خطيب (1419ه1998-م) اإليضاح يف
علوم البالغة ،تحقيق :الشيخ بهيج غزاوي .بيورت:
دار إحياء العلوم.
•القييس ،أبو محمد ميك (1405ه) مشكل إعراب
القرآن ،تحقيق :د .حاتم صالح الضامن ،.ط،2
بريوت :مؤسسة الرسالة.
•الكلبي ،أبو القاسم ابن جزي (1416ه) التسهيل
لعلوم التنزيل ،تحقيق :الدكتور عبد الله الخالدي،
ط ،1بريوت :رشكة دار األرقم.
•الكواري ،كاملة بنت محمد (2008ه) تفسري غريب
القرآن ،الرياض :دار ابن حزم.
•املاليك ،القايض أبو بكر ابن العريب (1424ه) أحكام
القرآن ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،ط ،3بريوت:
دار الكتب العلمية.
•محمد الحبش (1419ه1999-م) القراءات املتواترة
وأثرها يف اللغة العربية ،دمشق :دار الفكر.
•محمد بن عز الدين (1433ه2012-م) رشح مصابيح
السنة ،تحقيق :نور الدين طالب ،ط ،1الكويت :إدارة
الثقافة اإلسالمية.
•املرصي ،ابن امللقن (1429ه) التوضيح لرشح
الجامع الصحيح ،تحقيق :دار الفالح للبحث العلمي،
جملة كرياال
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ط ،1دمشق :دار النوادر.
•املظهري ،حسني بن محمود ،املفاتيح يف رشح
املصابيح ،تحقيق :نور الدين طالب ،الكويت :دار
النوادر ،وزارة األوقاف الكويتية.
•املال عيل القاري ،أبو الحسن نور الدين
(1422ه2002-م) مرقاة املفاتيح رشح مشكاة
املصابيح ،ط ،1بريوت :دار الفكر.
•مناع القطان ،مباحث يف علوم القرآن ،ط ،7القاهرة:
مكتبة وهبة.
•النحاس ،أبو جعفر (1409ه) معاين القرآن ،تحقيق:
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محمد عيل الصابوين ،ط ،1النارش :جامعة أم القرى،
مكة املرمة.
•النيسابوري ،أبو الحسني مسلم ،الجامع الصحيح،
بريوت :دار الجيل.
•النيسابوري ،أبو عبد الله الحاكم (1411ه1990-م)
املستدرك ،تحقيق :مصطفى عبد القادر ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية.
•الواحدي ،أبو الحسن (1412ه1992-م) أسباب
نزول القرآن ،تحقيق :عصام بن عبد املحسن ،ط،2
الدمام :دار اإلصالح.
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تقريب وت�أليف الإ�سالم لأهل الكتاب
د .سيد محمد حمدي أيداه

أستاذ باملعهد العايل للدراسات والبحوث اإلسالمية
يف الجمهورية اإلسالمية املوريتانية (بالد شنقيط)

امللخص

يهدف اإلسالم إىل بناء مجتمع يتعايش فيه الكتايب واملسلم جنبا إىل جنب ،تقع بينهام شتى روابط
العالقات ،كل ذلك تأليفا ألهل الكتاب وتقريبا لهم من اإلسالم ليثوبوا إىل رشدهم ويدخلوا يف
اإلسالم ،وحاجة املسلمني اليوم ملحة إىل تحريك كافة املعارف املتعلقة بهذا املوضوع؛ ألنه أصبح
واقعا معيشا ،حيث يقطن يف بعض البالد اإلسالمية أفراد غري مسلمني إما بصفتهم مواطنني أصليني،
أو بصفتهم مهاجرين دخلوا تلك البالد فتجنسوا فيها ويف كلتا الحالتني ينبغي تقريبهم وتأليف قلوبهم
حتى يهتدوا إىل دين الحق .ثم إن وجود طائفتني عظيمتني من املسلمني:
أوالهام :ترى -وبحسن نية -إعالن الحرب عىل كل مخالف يف الدين ولو كان سلام للمسلمني.

واألخرى :ال تفرق بني املسلم وغري املسلم ،وتتبنى فكرة التقريب بني اإلسالم وغريه من األديان؛ فجاء
هذا البحث ليقدم املنهج اإلسالمي املعتدل الذي يتاحاىش اإلفراط والتفريط يف هذا املضامر،
وليسلط الضوء عىل محسان اإلسالم ،وإظهار نبله يف مجال التعايش مع غري املسلمني وقوفا يف
وجه الحملة املسعورة الرامية إىل الغض من شأن اإلسالم ،والتي تنبزه باأللقاب من أمثال :مصادرة
الحريات ،وكراهية اآلخر ..إلخ ،فيتعني عىل علامء األمة الربانيني ،ومفكريها املخلصني إعداد الفقه
املالئم للمرحلة القادمة من قيادة األمة اإلسالمية للركب العاملي ،وأخذها بزمام األمر؛ لتقود العامل
نحو األمن والرخاء .فمن خالل هذا البحث يتبني لنا أن الله تعاىل كام رشع اإلسالم ليكون نظاما للعالقة
بني املسلمني أنفسهم ،رشعه ليكون نظاما للعالقة بني املسلمني وغري املسلمني ،كام يتبني لنا أن
دين اإلسالم يعرتف بالخالف الذي جعله الله سنة كونية ،وبالتايل :فهو يتعامل مع غري املسلم عىل
أنه إنسان خلقه الله عليه حقوق وله واجبات ،وخاصة إذا كان ذميا ترسي عليه أحكام اإلسالم ،ويقبل ما
يحكم به عليه من أداء حق أو ترك محرم.
الكلامت املفتاحية :تقريب ،تأليف ،أهل الكتاب.

املقدمة

يهدف اإلسالم إىل بناء مجتمع يتعايش فيه الكتايب
واملسلم جنبا إىل جنب ،تقع بينهام شتى روابط
العالقات ،كل ذلك تأليفا ألهل الكتاب وتقريبا
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لهم من اإلسالم ليثوبوا إىل رشدهم ،ويدخلوا يف
اإلسالم ،وحاجة املسلمني اليوم ملحة إىل تحريك
كافة املعارف املتعلقة بهذا املوضوع؛ ألنه
أصبح واقعا معيشا حيث يقطن يف بعض البالد
جملة كرياال
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اإلسالمية أفرا ٌد غري مسلمني إما بصفتهم مواطنني
أصليني ،أو بصفتهم مهاجرين دخلوا تلك البالد
فتجنسوا فيها ويف كلتا الحالتني ينبغي تقريبهم،
وتأليف قلوبهم حتى يهتدوا إىل دين الحق .ثم إن
وجود طائفتني عظيمتني من املسلمني ،أوالهام
ترى ـ وبحسن نية ـ إعالن الحرب عىل كل مخالف
يف الدين ولو كان سلام للمسلمني:
رام نفعا فرض من غري قصد
ومن الرب ما يكون عـــــقوقا
		

واألخرى :ال تفرق بني املسلم وغري املسلم،
وتتبنى فكرة التقريب بني اإلسالم وغريه من األديان
عىل غرار ما نهى الله تعاىل عنهَ ( :و ُّدوا لَ ْو تُ ْد ِه ُن
فَ ُي ْد ِه ُنو َن)( )1مام حدى يب إىل كتابة هذا البحث
محاولة مني لتقديم املنهج اإلسالمي املعتدل،
الذي يتحاىش اإلفراط والتفريط يف هذا املضامر.

أضف إىل ذلك رضورة إشهار محاسن اإلسالم،
وإظهار نبله يف مجال التعايش مع غري املسلمني؛
وقوفا يف وجه الحملة املسعورة الرامية إىل الغض
من شأن اإلسالم ،والتي تنبزه باأللقاب من أمثال:
مصادرة الحريات ،وكراهية اآلخر...إلخ:
كرضائر الحسناء قلن لوجهها
حسدا وبغضا إنه لدمـــــيم
		

فيتعني عىل علامء األمة الربانيني ،ومفكريها
املخلصني ،إعداد الفقه املالئم للمرحلة القادمة
من قيادة األمة اإلسالمية للركب العاملي،
وأخذها بزمام األمر لتقود العامل نحو األمن والرخاء
( َوالْ َعا ِقبَ ُة لِلتَّ ْق َوى) ( )2وألهل الكتاب من غري
املسلمني منزلة خاصة يف املعاملة والترشيع.
واملراد بأهل الكتاب من قام دينهم يف األصل
عىل كتاب ساموي ،وإن حرف وبدل فيام بعد،
كاليهود والنصارى الذين قام دينهم عىل التوراة
واإلنجيل .فاإلسالم يبيح أكل ذبائح معتنقي هاتني
الديانتني ،ويجيز الزواج من نسائهم املحصنات
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العفيفات ،وهذا يف الواقع تسامح كبري حيث
أباح اإلسالم للمسلم أن تكون ربة بيته ،ورشيكة
حياته ،وأم أوالده غري مسلمة ،وأن يكون أخوال
أوالده من غري املسلمني ،كام ميزهم عن غريهم
من غري املسلمني بإباحة أكل ذبيحتهم ،وبذلك
يكون الشارع أباح ألهل ملة اإلسالم معاملة أهل
الكتاب ،ومخالطتهم من زاويتني كبريتني ،زاوية:
اجتامعية ،وزاوية اقتصادية ،تقريبا لهم ،وتأليفا
لقلوبهم ،فام حقيقة هذا التقريب والتأليف؟
ذلك ما سنتناول الكالم عنه بالتفصيل يف
املبحثني اآلتيني:

املبحث الأول :نكاح ن�ساء �أهل الكتاب

يجوز للمسلم تزوج الكتابية ،واألصل يف ذلك قوله
تعاىل( :الْ َي ْو َم أُ ِح َّل لَ ُك ُم الطَّ ِّي َباتُ َوطَ َعا ُم ال َِّذي َن أُوت ُوا
ص َناتُ
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم َوطَ َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم َوالْ ُم ْح َ
الْ ِكتَ َ
ِم َن الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
اب
ات َوالْ ُم ْح َ
ص َناتُ ِم َن ال َِّذي َن أُوت ُوا الْ ِكتَ َ
جو َر ُه َّن ُم ْح ِ
ص ِن َ
ِم ْن قَبْلِ ُك ْم إِ َذا آتَيْتُ ُمو ُه َّن أُ ُ
ني غَيرَْ
وَل ُمتَّ ِخ ِذي أَ ْخ َدانٍ َو َم ْن يَ ْك ُف ْر ِبالإْ ِميَانِ
ني اَ
سا ِف ِح َ
ُم َ
فَ َق ْد َح ِب َ
ط َع َملُ ُه َو ُه َو فيِ الآْ ِخ َر ِة ِم َن الْخَاسرِ ِي َن)
( )3وقد تزوج بعض الصحابة بنساء كتابيات،
فتزوج عثامن ريض الله عنه نائلة بنت الفرافصة
الكلبية ثم أسلمت عنده ،وتزوج حذيفة بن اليامن
ريض الله عنه يهودية من أهل املدائن ،وسئل
جابر ريض الله عنه عن نكاح املسلم اليهودية
والنرصانية فقال :تزوجنا بهن زمان الفتح مع سعد
()4
بن أيب وقاص.
وخالف عبد الله بن عمر ريض الله عنه سائر
األمة ،فمنع تزوج الكتابية ،فكان إذا سئل عن
تزوج املسلم بالنرصانية أو اليهودية قال :حرم الله
املرشكات عىل املؤمنني ،وال أعلم رشكا أعظم من
أن تقول املرأة :عيىس ربها ،وهو عبد من عباد
الله! وتحريم املرشكات عىل املؤمنني ثابت بقوله
()5
تعاىل( :وَلاَ تَ ْن ِك ُحوا الْ ُمشرْ ِك ِ
َات َحتَّى يُ ْؤ ِم َّن)

وهي اآلية التي احتج بها عبدالله بن عمر ريض الله
عنه ،وأجيب عنها بأن لفظ الرشك الوارد يف اآلية
ال يتناول أهل الكتاب ،فال يدخل أهل الكتاب يف
املرشكني ،ولذلك يُعطف املرشكون كثريا عىل
أهل الكتاب والعكس.

ووجه الداللة :أن العطف يقتيض املغايرة ،قال
وَل
اب اَ
تعاىلَ ( :ما يَ َو ُّد ال َِّذي َن كَ َف ُروا ِم ْن أَ ْهلِ الْ ِكتَ ِ
()6
ني أَ ْن يُ َن َّز َل َعلَيْ ُك ْم ِم ْن خَيرْ ٍ ِم ْن َربِّ ُك ْم)
الْ ُمشرْ ِكِ َ
َ
اب
وقال جل وعال( :إِ َّن ال َِّذي َن كَ َف ُروا ِم ْن أ ْهلِ الْ ِكتَ ِ
ني) ( )7وكذلك فإن اسم الرشك عموم
َوالْ ُمشرْ ِكِ َ
ص َناتُ ِم َن
وليس بنص ،فقوله تعاىلَ ( :والْ ُم ْح َ
ص َناتُ ِم َن
اب) بعد قولهَ ( :والْ ُم ْح َ
ال َِّذي َن أُوتُوا الْ ِكتَ َ
الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات) نص فال تعارض بني املحتمل وبني ما
ال يحتمل.
وال فرق عند الجمهور بني الذمية والحربية يف
إباحة النكاح ،وانفرد ابن عباس ريض الله عنه مبنع
نكاح الحربية ،واآلية املبيحة تقتيض العموم؛ إال أن
مالكا -رحمه الله تعاىل -كره نكاح الحربيات لعلة
()8
ترك الولد يف دار الحرب.

ويشرتط يف حل الكتابية للمسلم رشطان  :

الرشط األول :أن تكون حرة فتحرم األمة الكتابية
عىل املسلم -حرا كان أو عبدا -عند الجمهور ولو
خيش عىل نفسه العنت إن مل يتزوجها ،ولو عجز
عن صداق الحرة.

وخالف الحنفية فقالوا بجواز نكاح األمة الكتابية؛
قال ابن عبد الرب :وال أعلم لهم سلفا يف قولهم إال
أبا ميرسة عمرو بن رشحبيل فإنه قال :إمياء أهل
()9
الكتاب مبنزلة الحرائر منهن.

واحتجوا بأدلة منها:
قوله تعاىل( :وَلأََ َم ٌة ُم ْؤ ِم َن ٌة خَيرْ ٌ ِم ْن ُمشرْ ِكَ ٍة َولَ ْو
أَ ْع َج َبتْ ُك ْم) ( )10ووجه الدليل عندهم أن الله سبحانه
وتعاىل خاير بني نكاح األمة املؤمنة واملرشكة،
فلوال أن نكاح األمة جائز ملا خاير الله سبحانه
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وتعاىل بينهام؛ ألن املخايرة إمنا هي بني الجائز ال
بني جائز وممتنع وال بني متضادين.
سا ِء)
َاب لَ ُك ْم ِم َن ال ِّن َ
قوله تعاىل( :فَانْ ِك ُحوا َما ط َ
( )11فإذا طاب للمسلم األمة الكتابية فقد أذن له
يف نكاحها كام قال تعاىلَ ( :وأُ ِح َّل لَ ُك ْم َما َو َرا َء
َذلِ ُك ْم) ( )12وألنه تعاىل قالَ ( :وأَنْ ِك ُحوا الأَْيَا َمى
ني ِم ْن ِعبَا ِدكُ ْم َوإِ َمائِ ُك ْم) ( )13فقد
الصالِ ِح َ
ِم ْن ُك ْم َو َّ
أطلق األمر يف اآلية بتزوج اإلمياء مسلامت كن أو
()14
كافرات.

وأجيب عن األول :بأن املخايرة بني الضدين
تجوز لغة وقرآنا؛ ألن الله سبحانه وتعاىل يقول:
س ُن َم ِقيلاً )
(أَ ْ
ستَ َق ًّرا َوأَ ْح َ
اب الْ َج َّن ِة يَ ْو َم ِئ ٍذ خَيرْ ٌ ُم ْ
ص َح ُ
( )15وقال عمر ريض الله عنه يف رسالته أليب موىس
األشعري ريض الله عنه :الرجوع إىل الحق خري من
()16
التامدي يف الباطل.
وعن الثاين :بأن األصل يف الفروج التحريم ،وال
يباح منها إال ما أباحه الله ورسوله ،والله سبحانه
وتعاىل إمنا أباح نكاح األمة املؤمنة فيبقي ما
عداها عىل أصل التحريم.

والصحيح  -كام قال القرطبي  :-أنه ال يجوز للحر
املسلم أن ينكح أمة غري مسلمة بحال؛ ( )17ألن
ستَ ِط ْع ِم ْن ُك ْم
الله سبحانه وتعاىل يقولَ ( :و َم ْن لَ ْم يَ ْ
ات الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ص َن ِ
ات فَ ِم ْن َما
طَ ْولاً أَ ْن يَ ْن ِك َح الْ ُم ْح َ
َت أَيمَْانُ ُك ْم ِم ْن فَتَ َياتِ ُك ُم الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات) ( )18فلو
َملَك ْ
مل يكن اإلميان رشطا مل يكن يف ذكره فائدة ،بل
كان زيادة يف اللفظ ونقصانا من املعنى ،وتوهام
الختصاص الحل يف بعض محاله وكالم العقالء
 فضال عن كالم رب األرض والسامء -يصان عن()19
ذلك.
والرشط الثاين :أن تكون عفيفة غري زانية ،قال بن
عباس ريض الله عنهم :املحصنات العفائف من
()20
املسلمني ومن أهل الكتاب.
ويجمع هذين الرشطني كلمة« :املحصنات»
جملة كرياال

يوليو 2022
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فمعناها :الحرائر العفائف.

()21

وقد كره عمر بن الخطاب ريض الله عنه تزوج نساء
أهل الكتاب ،وأمر جامعة الصحابة أن يطلقوا نساء
كتابيات ففعلوا كلهم إال حذيفة فإنه امتنع ،وقال
لعمر :أحرام هي ؟ فقال عمر :ال ،ولكني أخاف أن
تواقعوا املومسات منهن ،وروي أنه كتب إليه أن
خل سبيلها ،فكتب إليه حذيفة أحرام هي؟ فقال
عمر :ال ،ولكن أخاف أن يقتدي بك املسلمون
فيختاروا نساء أهل الذمة لجاملهن فيكون ذلك
فتنة لنساء املسلمني )22( .ويتضح من هذا أن
كراهة نكاح نساء أهل الذمة مؤسس عند عمر
ريض الله عنه عىل أمرين:
األول :خشيته من عدم تحقيق رشط اإلباحة ،وهو:
العفة.

الثاين :خشية أن يكون تزوج الكتابيات سنة متبعة،
فيزهد املسلمون يف املسلامت ،وىف ذلك
مفسدة عظيمة.

وكذلك يكره عند مالك -رحمه الله تعاىل -تزوج
الذمية ،وكراهية الحربية أشد عنده؛ ( )23ووافقه
اإلمام أحمد يف األخرية فقال :أكره أن يتزوج الرجل
()24
أو يترسى يف دار الحرب من أجل ولده.

وقد علل مالك الكراهية بعلة غري التي نظر إليها
عمر ،وهي أنها :تتغذى بالخمر والخنزير وتغذي
ولده به ،وهو يقبل ويضاجع ،وليس له منعها من
ذلك وال من الكنيسة -عىل األصح -ولو ترضر بريح
()25
الخمر؛ لدخوله عىل ذلك.
والحكمة السامية من إباحة نساء أهل الكتاب هي:

إزالة الحواجز التي تحول دون نظرهم يف اإلسالم
بإنصاف واعتدال وروية ،فأباح اإلسالم هذه
العالقة االجتامعية ليتاح للذمية ولذويها الطالع
عىل حقائق اإلسالم ـ الذي هو أصل دينهم ( )26ـ
ومبادئه كام هي ،فرشع رشيعة الوفاق وقررها يف
العمل ،فأباح للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب،
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ومن املعلوم أن املصاهرة رسول املحبة ،وعقد
األلفة وإمنا تكون بعد التحاب بني الزوجني ،وأقل
ما فيها محبة الرجل لزوجته وهي عىل غري دينه،
كام قال تعاىلَ ( :خل ََق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْف ِ
ُس ُك ْم أَ ْز َوا ًجا
ج َع َل بَ ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إِ َّن فيِ
لِتَ ْ
س ُك ُنوا إِلَ ْي َها َو َ
()27
ك لآَ يَ ٍ
َذلِ َ
ات لِ َق ْومٍ يَتَ َف َّك ُرو َن) فيكون ذلك سبيال
قويا لدعوتها إىل اإلسالم.

وإذا كانت الحكمة فيام رشعه الله تعاىل من نكاح
نساء أهل الكتاب هي إزالة الجفوة التي تحجبهم
()28
عن محاسن اإلسالم بإظهار محاسنه لهم،
فينبغي لكل مسلم يريد الزواج منهم :أن يكون
مظهرا لهذه الحكمة وسالكا سبيلها ،وذلك بأن
يكون قدوة صالحة المرأته وألهلها يف الصالح
والتقوى ومكارم األخالق ،وعليه أن يجعل هذا
املقصد نصب عينيه يف حال تزوجه بالكتابية،
وأن يكون مثال أعىل وقدوة صالحة وأسوة حسنة
لزوجه ،وألهل زوجه ،ليكون بذلك داعيا إىل
اإلسالم بالحال واملقال ،ومبرشا به ال منفرا
()29
منه.
وهناك مسائل لها صلة بهذا املبحث ،سنتحدث
عنها يف ثالثة مطالب:

املطلب األول :نكاح نساء املجوس

منع جمهور العلامء ،وعامة الفقهاء من األمصار
تزوج املسلم املجوسية؛ ألنه مل يثبت أن املجوس
من أهل الكتاب؛ وقال أبو ثور بجواز تزوج نساء
املجوس؛ ألن املجوس يقرون عىل دينهم بالجزية
كاليهود )30( ،وبه قال ابن حزم أيضا ،فهو يرى أنهم
أهل كتاب؛ ألخذ النبي صىل الله عليه وسلم
الجزية منهم؛ وقد أمره الله تعاىل أن يأخذها من
أهل الكتاب ،قال :ومحال أن يخالف النبي صىل
الله عليه وسلم ما أمره به ربه ،إال لو بني لنا أنهم
غري أهل الكتاب فكنا ندري حينئذ أنه فعل ذلك
بوحي ،فإن احتجوا بكتاب رسول الله صىل الله
عليه وسلم إىل هجر يعرض عليهم اإلسالم ن فمن

أسلم قبل ،ومن أىب رضبت عليه الجزية عىل أن ال
تؤكل لهم ذبيحة ،وال تنكح لهم امرأة ،فهذا مرسل،
وال حجة يف مرسل ،وثانية :أنه ليس فيه أن قوله:
«ال تؤكل لهم ذبيحة وال تنكح لهم امرأة» هو من
كالم رسول الله صىل الله عليه وسلم ،وممن قال
()31
إنهم أهل كتاب :جامعة من السلف.

وجمهور الفقهاء عىل حرمة نساء املجوس ،وعىل
أنهم ليسوا من أهل الكتاب ،واستدلوا عىل
األول بقوله تعاىل( :وَلاَ تَ ْن ِك ُحوا الْ ُمشرْ ِك ِ
َات َحتَّى
ِ ()33
(وَل تمُ ِ
صمِ الْ َك َوافرِ)
يُ ْؤ ِم َّن) ( )32وقوله :اَ
ْسكُوا ِب ِع َ
فرخص من ذلك يف أهل الكتاب ،فمن عداهم
يبقى عىل العموم ،كام استدلوا بقوله صىل الله
()34
عليه وسلم« :سنوا بهم سنة أهل الكتاب».

واستدلوا عىل أنهم ليسوا أهل كتاب بقوله تعاىل:
اب عَلىَ طَائِ َفتَينْ ِ ِم ْن قَ ْبلِ َنا
(أَ ْن تَقُولُوا إِنمََّا أُنْز َِل الْ ِكتَ ُ
ني) ( )35أي :اليهود
اس ِت ِه ْم لَغَا ِفلِ َ
َوإِ ْن كُ َّنا َع ْن ِد َر َ
ص َناتُ ِم َن
والنصارى ،وقوله جل وعالَ ( :والْ ُم ْح َ
اب) ( )36قال ابن القيم :فعرف
ال َِّذي َن أُوتُوا الْ ِكتَ َ
القرآن من أوله إىل آخره يف الذين أتوا الكتاب
أنهم أهل الكتابني خاصة ،وعليه إجامع املفرسين
والفقهاء وأهل الحديث ،واستدلوا بقوله صىل
الله عليه وسلم« :سنوا بهم سنة أهل الكتاب»
()37
فهو يدل عىل أنهم ليسوا منهم.
كام منع جمهور العلامء نكاح األمة املجوسية
والوثنية ،أو وطئها مبلك اليمني ،قال ابن عبد الرب:
وعليه جامعة فقهاء األمصار وجمهور العلامء ،ومل
يبلغنا إباحة ذلك إال عن مجاهد ،وطاووس ،وهو
()38
قول شاذ مهجور.
وخالف ابن القيم والعالمة الشيخ محمد األمني
الشنقيطي  -رحمهام الله تعاىل  -الجمهور يف
هذه املسالة فقاال بجواز وطإ األمة مبلك اليمني،
وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية؛ وفاقا لطاووس
وعطاء وعمرو بن دينار ،واحتجوا مبا ييل:
 -1أن أكرث السبايا يف عهده صىل الله عليه وسلم
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من كفار العرب ،ومل ينقل عن النبي صىل الله
عليه وسلم أنه حرم وطأهن بامللك لكفرهن ولو
كان حراما لبينه ،بل قال صىل الله عليه وسلم:
«ال توطأ حامل حتى تضع ،وال غري ذات حمل حتى
تحيض حيضة» ( )39ومل يقل حتى يسلمن ،ولو كان
ذلك رشطا لقاله ،وقد أخذ الصحابة سبايا فارس
وهن مجوس ،ومل يُنقل أنهم اجتنبوهن حتى
()40
أسلمن.

قال ابن القيم :دل هذا القضاء النبوي عىل جواز
وطإ اإلماء الوثنيات مبلك اليمني ،فإن سبايا
أوطاس مل يكن كتابيات ،ومل يشرتط رسول الله
صىل الله عليه وسلم يف وطئهن إسالمهن،
ومل يجعل املانع منه إال االسترباء فقط .وتأخري
البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثوا
عهد باإلسالم ،ويخفى عليهم حكم هذه املسألة
وحصول اإلسالم من جميع السبايا ،وكن عدة
آالف ،بحيث مل يتخلف منهن عن اإلسالم جارية
واحدة مام يعلم أنه يف غاية البعد ،فإنهن مل
يُكرهن عىل اإلسالم ،ومل يكن لهن من البصرية
والرغبة واملحبة يف اإلسالم ما يقتيض مبادرتهن
إليه جميعا ،فمقتىض السنة وعمل الصحابة يف
عهد رسول الله صىل الله عليه وسلم وبعده جواز
وطء اململوكات عىل أي دين كن ،وهذا مذهب
()41
طاووس وغريه.
 -2قوله تعاىل( :وَلاَ ت َ ْن ِك ُحوا الْ ُمشرْ ِك ِ
َات َحتَّى
يُ ْؤ ِم َّن) ( )42ووجه االستدالل :أن اآلية عندهم دلت
عىل منع عقد النكاح ،ال عىل وطء األمة املشرتاة.
وأجيب عن األول :بأن حمل النكاح يف اآلية عىل
العقد فقط غري صحيح ،وذلك أن النكاح يف اللغة
(وَل
يقع عىل العقد وعىل الوطء فلام قال تعاىل :اَ
تَ ْن ِك ُحوا الْ ُمشرْ ِك ِ
َات َحتَّى يُ ْؤ ِم َّن) حرم كل نكاح يقع
()43
عىل املرشكات من نكاح ووطء.
وعن الثاين :بأنه يحتمل أن يكون اإلماء أسلمن
فجاز نكاحهن ،وتطرق االحتامل مينع االستدالل،
جملة كرياال
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قال بن عبد الرب :وقد أجمعوا أنه ال يجوز ملسلم
نكاح مجوسية وال وثنية ،وال خالف بني العلامء
يف ذلك ،وإذا كان حراما باإلجامع نكاحها،
فكذلك وطؤها مبلك اليمني قياسا ونظرا ،وقول
ابن شهاب -وهو أعلم الناس باملغازي والسري-
دليال عىل فساد قول من زعم أن سبي أوطاس
وطنئ ومل يسلمن ،وما روي عن طائفة منهم عطاء
وعمرو بن دينار مل يلتفت إليه أحد من الفقهاء
()44
باألمصار.

املطلب الثاين :رس التفرقة بني الكتابية
والوثنية

الفرق بني الكتابية التي أباح اإلسالم نكاحها وبني
الوثنية التي منع الزواج بها ،أن للكتابية دينا سامويا
وهو -عىل ما وقع فيه من تحريف وتبديل -يحل
الطيبات ويحرم الخبائث ،فالكتابية تشاطر زوجها
اإلميان بالله وباليوم اآلخر وبالجزاء عىل األعامل،
كام تشاطره االعرتاف بالقيم الفاضلة وبوجوب
األمانة وتحريم الخيانة ،فهي تدين بوجوب عمل
الخري وتحريم الرش؛ فبني املسلم وزحه الكتابية
نقاط تالق وقواسم عقدية مشرتكة )45( ،وهذا
خالف حال الوثنية التي ال تؤمن بالله وال تدين
بدين ،بل تتبع الهوى وتعتقد األباطيل ،فهي
موكولة إىل طبيعتها وما تربت عليه يف عشريتها،
وهو خرافات الوثنية وأوهامها ،وأماين الشياطني
وأحالمها ،فال يؤمن أن تخون زوجها وتريب ولده
عىل طبيعتها الفاسدة ،فبينها وبني املسلم
تباين كامل يف العقيدة وىف القيم ،فإن تزوجها
ومد إليها عينه ،فظل عىل إعجابه بجاملها كان
ذلك عونا لها عىل التوغل يف ضاللها وإضاللها،
وأوشكت أن تفتنه يف دينه ،وإن نبا طرفه عن حسن
الصورة وغلب عىل قلبه استقباح تلك الرسيرة،
وسكن يف نفسه ما هي عليه من سوء الحال؛ فكره
منها خلقها نغصت عليه حياته وحرمته اإلحساس
بالبهجة واملتعة واألنس ( .)46يقول الدكتور
227

تقريب وتأليف اإلسالم ألهل الكتاب

الزحييل :والسبب يف تحريم الزواج من باملرشكة
ونحوه عدم تحقق االنسجام واالطمئنان ،والتعاون
بني الزوجني؛ ألن تباين العقيدة يسبب القلق
واالضطراب والتنافر بني الزوجني ،فال تستقيم
الحياة الزوجية القامئة عىل دعائم املودة والرحمة
واملحبة وغايتها الهدوء واالستقرار ،ثم إن عدم
اإلميان بدين يس ِّهل عىل املرأة الخيانة الزوجية
والفساد والرش ،ويرفع عنها األمانة واالستقامة
والخري؛ ألنها تؤمن بالخرافات واألوهام ،وتتأثر
بالهواء والطبائع الذاتية غري املهذبة ،فال دين
يردعها وال رادع لها من إميان بالله وباليوم اآلخر
()47
وبالحساب والبعث.
والفرق الجوهري العظيم بينهام :هو اإلميان بنبوة
النبي صىل الله عليه وسلم ومزاياها يف التوحيد
والتعبد والتهذيب ،والذي يؤمن بالنبوة العامة
ال مينعه من اإلميان بنبوة خاتم النبيني إال الجهل
مبا جاء به ،أو املعاندة والجحود يف الظاهر مع
االعتقاد يف الباطن ،وهذا قليل والكثري األول،
ويوشك أن يظهر للمرأة من معارشة الرجل حقيقة
دينه وحسن رشيعة ،والوقوف عىل سرية من جاء
بها وما أيده الله تعاىل به من اآليات البينات
فيكمل إميانها ويصح إسالمها ،وتؤىت أجرها مرتني
()48
إن كانت من املحسنات يف الحالني.

املطلب الثالث :ملاذا يتزوج املسلم
الكتابية وال يتزوج الكتايب املسلمة؟

أباح اإلسالم للمسلم نكاح الكتابية ،ومل يبح
للمسلمة أن تتزوج بالكتايب باإلجامع لقوله تعاىل:
ني َحتَّى يُ ْؤ ِم ُنوا) ( )49وقوله
(وَلاَ تُ ْن ِك ُحوا الْ ُمشرْ ِكِ َ
تعاىل( :فَ ِإ ْن َعلِ ْمتُ ُمو ُه َّن ُم ْؤ ِم َن ٍ
فَل تَ ْر ِج ُعو ُه َّن
ات اَ
()50
وَل ُه ْم يَ ِحلُّو َن لَ ُه َّن)
إِلىَ الْ ُكفَّا ِر اَل ُه َّن ِح ٌّل لَ ُه ْم اَ
والحكمة البالغة يف هذه التفرقة أن اإلسالم يعطي
الرجل القوامة عىل املرأة ،ويجعله سيد األرسة وال
حيف يف جعل املسلم قيام عىل الذمية؛ ألنه إن
اتبع تعاليم دينه مينحها حقها الكامل يف إقرارها

عىل دينها وعدم إكراهها عىل اعتناق اإلسالم؛
ألن الله تعاىل يقول :اَ
(ل إِكْ َرا َه فيِ الدِّينِ قَ ْد تَبَينََّ
ال ُّرشْ ُد ِم َن الْغ َِّي) ( )51وألنه يرى وجوب معارشتها
باملعروف ،ووجوب إعطائها جميع حقوقها الزوجية
مبا يف ذلك التسوية بينها وبني زوجه املسلمة
يف الحقوق ،وعالوة عىل ذلك فهو مؤمن بنبيها،
ومصدق بكتابه جملة.

وعىل النقيض من ذلك الكتايب فهو ال يؤمن
بنبي املرأة املسلمة صىل الله عليه وسلم ،وال
بكتابها كام أنه غري مؤمتن عىل حقوقها مبا يف
ذلك إقامة شعائر دينها ،واملرأة رسيعة التأثر
واالنقياد لزوجها ،فحرم هذا الزواج خوف وقوع
املؤمنة يف الكفر؛ ألن الزوج يدعوها عادة إىل
دينه ،والنساء عادة يتبعن الرجال يف ما يؤثرون من
األفعال ،ويقلدونهم يف الدين فيخىش عليها أن
يفتنها يف دينها ،طوعا أو كرها وقد قال تعاىل:
(أُولَ ِئ َ
ك يَ ْد ُعو َن إِلىَ ال َّنا ِر َواللَّ ُه يَ ْد ُعو إِلىَ الْ َج َّن ِة
َوالْ َم ْغ ِف َر ِة ِب ِإ ْذنِ ِه) ( )52أي :يدعون املؤمنات إىل
الكفر ،والدعاء إىل الكفر دعاء إىل النار؛ ألن الكفر
()53
يوجبها.
فكان زواج الكافر من املسلمة سببا داعيا إىل
الحرام فكان حراما باطال ،واآلية وإن وردت يف
املرشكني لكن العلة وهي :الدعاء إىل النار يعم
()54
الكفرة أجمع ،فيتعمم الحكم بعموم العلة.

وعليه ال يجوز زواج الكتايب باملسلمة ،كام ال يجوز
زواج الوثني واملجويس من باب أحرى ،ألن الرشع
قطع والية الكافرين عىل املؤمنني ،وىف تزوج
الكتايب باملسلمة تبعية املسلم لغري املسلم،
فلو جاز تزوج الكافر املؤمنة لثبت له عليها سبيل،
وهذا ال يجوز فقد قال الله تعاىلَ ( :ولَ ْن يَ ْج َع َل
()55
ني َسبِيلاً )
اللَّ ُه لِلْكَا ِفرِي َن عَلىَ الْ ُم ْؤ ِم ِن َ

املبحث الثاين :حلية ذبائح �أهل الكتاب

اتفق فقهاء اإلسالم  -رحمهم الله -عىل إباحة
JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

ذبائح أهل الكتاب للمسلمني )56( ،واألصل يف
ذلك قوله تعاىل( :الْ َي ْو َم أُ ِح َّل لَ ُك ُم الطَّ ِّي َباتُ َوطَ َعا ُم
()57
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم َوطَ َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم)
ال َِّذي َن أُوتُوا الْ ِكتَ َ
()58
واملراد بطعام أهل الكتاب يف اآلية ذبائحهم.
والرشط يف إباحة ذبيحة الكتايب أن يذبح ما يحل
للمسلم أكله ،فلو ذبح الكتايب :الخنزير أو الحمر
األهلية مل يحل للمسلم أكلها؛ كام يشرتط عند
أكرث الفقهاء أن تكون الذبيحة حالال للكتايب ،فلو
ذبح اليهودي ذا الظفر (البعري النعام ،اإلوز الحامر
الوحيش) مل يجز للمسلم أكله؛ ألن ذكاة الكتايب
()59
له ال تكون ذكاة رشعية ما دام محرما عليه.
وقال ابن وهب وابن عبد الحكم من املالكية:
بجواز ذلك لدخوله يف عموم طعام أهل الكتاب،
( )60وهو رأي ابن بن حزم ،حيث يقول :فلو نحر
اليهودي بعريا أو أرنبا حل أكله ،وال نبايل مام حرم
()61
عليهم يف التوراة وما مل يحرم.

وإذا ذكر الكتايب اسم الله عىل ذبيحته فإنه تؤكل
اتفاقا )62( ،فإن ذكر عليها اسم عيىس أو اسم عزير،
فقد منعها جمهور الفقهاء؛ ألنها مام أهل به لغري
الله ،أي :ذكر عليها اسم غري الله ،وقد قال تعاىل:
س ٌق)
اس ُم اللَّ ِه َعلَيْ ِه َوإِنَّ ُه لَ ِف ْ
(وَلاَ تَأْكُلُوا ِمماَّ لَ ْم يُ ْذكَ ِر ْ
ِ ِ ()64
سقًا أُ ِه َّل لِغَيرْ ِ اللَّه ِبه)
( )63وقال تعاىل( :أَ ْو ِف ْ
ويرى املالكية كراهته من غري تحريم؛ لعموم اآلية:
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم) ( )65وألن الله
( َوطَ َعا ُم ال َِّذي َن أُوت ُوا الْ ِكتَ َ
تعاىل أباح ذبائحهم مع علمه أنهم يذكرون عليها
اسم غريه ،ونقل القايض أبو بكر بن العريب عن
شيخه التلمساين قوله :إن الله أذن يف طعامهم،
وقد علم أنهم يسمون غريه عىل ذبائحهم ،ولكنهم
ملا متسكوا بكتاب الله ،وتعلقوا بذيل نبي جعلت
()66
لهم حرمة عىل أهل األنصاب.
وللاملكية يف شحوم ما ذبحه اليهودي ثالثة أقوال:
املنع ،واإلباحة ،والكراهة )67( ،وذكر بن رشد أن
منشأ الخالف هو :الرتدد يف مدلول طعام أهل
الكتاب ،هل هو ذبائحهم فتحل الشحوم أو ما
جملة كرياال
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يأكلونه فال تحل الشحوم للمسلمني لتحرميها عىل
اليهود ( )68كام قال جل وعالَ ( :و ِم َن الْ َب َق ِر َوالْ َغ َنمِ
ت ظُ ُهو ُر ُه اَم أَ ِو
َح َّر ْم َنا َعلَ ْي ِه ْم شُ ُحو َم ُه اَم إِلاَّ َما َح َملَ ْ
الْ َح َوايَا أَ ْو َما ا ْختَلَ َ
ط ِب َعظْمٍ َذلِ َ
ك َج َزيْ َنا ُه ْم ِب َب ْغ ِي ِه ْم
()69
وقال الشافعي وأحمد وأبو
َصا ِدقُونَ)
َوإِنَّا ل َ
حنيفة :بالجواز ،وهو الصحيح ،فقد أخرج اإلمام
مسلم يف صحيحيه عن عبد الله ابن مغفل ريض
الله عنه قال« :أصبت جرابا من الشحم يوم خيرب
فالتزمته فقلت ال أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا،
فالتفت فإذا رسول الله صىل الله عليه وسلم
()70
مبتسام».
فهذا دليل عىل جواز األكل ،مام يعتقد أهل
الكتاب منعه من طعامهم للمسلمني ،ألن الجراب
الذي أخذه عبد الله بن مغفل كان كله من الشحم،
ولكن املالكية يقولون بأن هذه قضية عني ،وأن
الشحم يحتمل أن يكون مام حمل الظهر أو الحوايا
أو مام اختلط بعظم ،مام هو مباح استثناء عىل
اليهود ،وتطرق االحتامل مينع االستدالل.
وأبلغ منه داللة عند الجمهور :قصة زينب اليهودية
التي أهدت الرسول صىل الله عليه وسلم ( )71شاة
مصلية وقد سممت ذراعها ،وكان صىل الله عليه
وسلم يعجبه الذراع  ،فنهش منه نهشه فأخربه
الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك يف ثناياه وىف
أبهره صىل الله عليه وسلم؛ وألنها مسكوت عنها
يف رشعنا فتبقى عىل الرباءة األصلية.

ووجه االستدالل من القصة :أن الرسول صىل الله
عليه وسلم عزم عىل أكل الشاة ومن معه ،ومل
يسألوا اليهودية هل نزعت منها ما تعتقد تحرميه
عليها من الشحوم أم ال؟
والقصتان املذكورتان كلتاهام تعارضهام املالكية
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم)
بعموم اآلية ( َوطَ َعا ُم ال َِّذي َن أُوتُوا الْ ِكتَ َ
( )72فالظاهر أن املالكية :متسكوا بعموم اآلية
الدالة عىل إباحة طعام أهل الكتاب الذي يقتيض
ما أحل لهم يف دينهم ،ال ما أحلوه هم كام تقدم.
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ويشرتط يف حلية ذبيحة الكتايب للمسلم عند
املالكية :أن يذبح الكتايب مام ميلكه ،أما ما
وكله مسلم عىل ذبحه ففيه قوالن :قول باملنع؛
ألنه ليس من طعام أهل الكتاب وقول بالجواز،
قال الشيخ خليل يف مخترصه( :ويف ذبح كتايب
()73
ملسلم قوالن)

وإذا كان الكتايب ممن يستحل امليتة فإن الفقهاء
يشرتطون إلباحة ذبحته :أن يذبحها بحرضة مسلم
ثقة عارف بالذكاة الرشعية؛ فلو غاب الكتايب
والحالة هذه عىل ذبيحته مل تؤكل.

وكام تجوز ذبيحة الكتايب يجوز نحره وعقره وصيده
بالجوارح والسالح عند الجمهور؛ ألن العقر
ذكاة للصيد ،وكل ما ذكاه الكتايب حل لنا نحن
املسلمني ،وألن الله تعاىل يقولَ ( :وطَ َعا ُم ال َِّذي َن
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم) ( )74وخالف مالك وبن
أُوت ُوا الْ ِكتَ َ
القاسم يف حل صيد الكتايب ،وقاال إن الصيد
ليس مثل الذكاة )75( ،واستدال عىل قوليهام بقوله
تعاىل( :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا لَيَبْلُ َونَّ ُك ُم اللَّ ُه بِشيَ ْ ٍء
الصيْ ِد تَ َنالُ ُه أَيْ ِدي ُك ْم َو ِر َما ُح ُك ْم لِيَ ْعلَ َم اللَّ ُه َم ْن
ِم َن َّ
ب فَ َمنِ ا ْعتَ َدى بَ ْع َد َذلِ َ
اب
يَخَافُ ُه بِالْ َغ ْي ِ
ك فَلَ ُه َع َذ ٌ
أَلِي ٌم) ( )76فالله سبحانه وتعاىل خصص نيل الصيد
بأيدي ورماح املسلمني دون غريهم ،فعموم حلية
طعام أهل الكتاب ال تطال صيدهم؛ ألن الصيد
قرص نسله عىل املسلمني فقوله تعاىل( :ت َ َنالُ ُه
أَيْ ِدي ُك ْم َو ِر َما ُح ُك ْم) مخصص لعموم قولهَ ( :وطَ َعا ُم
()77
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم)
ال َِّذي َن أُوت ُوا الْ ِكتَ َ
ورجح الشيخ محمد األمني الشنقيطي -رحمه
الله -قول الجمهور فقال :والذي يظهر يل -والله
أعلم -أن هذا االحتجاج ال ينهض عىل الجمهور،
وأن الصواب مع الجمهور ،وقد وافق الجمهور
من املالكية :أشهب وابن هارون وابن يونس،
والباجي ،واللخمي ،وملالك يف املوازية كراهته،
قال بن بشري :وميكن حمل املدونة عىل الكراهة.
()78

ويدخل يف موضوع ذبائح أهل الكتاب عدة
مسائل ،نتعرض لها يف املطلبني اآلتيني:

املطلب األول :ذبيحة املجوس

منع جمهور الفقهاء -ومنهم األمئة األربعة-
أكل ذبيحة املجوس ،وهو قول جمهور السلف
الصالح ،فقد روي عن ابن عباس وابن مسعود
وجابر بن عبد الله ،وسعيد بن املسيب ،وعكرمة،
وعطاء ،ومجاهد وابن أيب ليىل ،وسعيد بن جبري،
والزهري ريض الله عنهم؛ ألن الراجح أنهم ليسوا
أهل كتاب كام تقدم ،وللخرب املتقدم« :سنوا
بهم سنة أهل الكتاب غري ناكحي نسائهم وال آكيل
ذبائحهم» ( )80وألن الله تعاىل يقولَ ( :وطَ َعا ُم
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم َوطَ َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم)
ال َِّذي َن أُوت ُوا الْ ِكتَ َ
( )81فمفهوم اآلية يقتيض أن طعام غري أهل الكتاب
ال يحل للمسلمني ،وقد روى البيهقي عن الحسن
عن محمد ابن الحنفية قال« :كتب رسول الله
صىل الله عليه وسلم إىل مجوس هجر يعرض
عليهم اإلسالم ،فمن أسلم قبل منه ،ومن أىب
رضبت عليه الجزية عىل أن ال تؤكل لهم ذبيحة،
وال تنكح لهم امرأة» ( )82قال البيهقي :هذا مرسل،
وإجامع أكرث األمة عليه يؤكده.
()79

ومذهب ابن حزم إباحة ذبائحهم بناء عىل رأيه
أنهم أهل كتاب؛ ألخذ النبي صىل الله عليه
وسلم منهم الجزية ،قال :وال يحل أكل ما ذكاه غري
اليهودي والنرصاين واملجويس ،وحديث الحسن
بن محمد مرسل ،وال حجة يف مرسل ،فإن ذكروا
اب عَلىَ
قول الله تعاىل( :أَ ْن تَقُولُوا إِنمََّا أُنْز َِل الْ ِكتَ ُ
طَائِفَتَينْ ِ ِم ْن قَ ْبلِ َنا) ( )83قلنا :إمنا قال الله تعاىل
هذا بنص اآلية نهيا عن هذا القول ال تصحيحا له،
( )84ونحى نحو الظاهرية يف هذا القول ،أبو ثور
فأباح ذبائح املجوس كام أباح نساءهم.
وقد انتصب ابن القيم  -رحمه الله -للدفاع عن
مذهب الجمهور ورد عىل املخالفني له بلهجة
شديدة ،فقال :وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم
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 يعني املجوس -فاتفاق من الصحابة ريض اللهعنهم؛ ولهذا أنكر اإلمام أحمد وغريه عىل أيب
ثور طرده القياس وإفتاؤه بحل ذبائحهم وجواز
مناكحتهم ،والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد
قياسا ورأيا ،فإنهم أخذوا يف الدماء بحقنها
موافقة لقول رسول الله صىل الله عليه وسلم
وفعله ،حيث أخذها -يعني الجزية -منهم وأخذوا
يف اإلبضاع ،والذبائح بتحرميها احتياطا وإبقاء لها
عىل األصل ،وإلحاقا لهم بعباد األوثان إذ ال فرق
()85
بينهم وبني عباد النار.
ورد الجمهور عىل قول ابن حزم املذكور آنفا يف
اب عَلىَ
قوله تعاىل( :أَ ْن تَقُولُوا إِنمََّا أُنْز َِل الْ ِكتَ ُ
طَائِفَتَينْ ِ ِم ْن قَ ْبلِ َنا) ( )86فقالوا :إن الله سبحانه
وتعاىل حىك هذا عنهم ومل ينكره عليهم ،ومل
يكذبهم فيه فدل عىل أن غريهم ليس من أهل
الكتاب.
وقد ذهب عامة أهل العلم إىل القول بتحريم
صيد املجويس عىل املسلم ،إذا كان الصيد
مام له ذكاة ،أما ما ليس له ذكاة كالسمك والجراد
فإنهم قالوا بحله ،وكذلك إذا اشرتك املجويس
مع من هو أهل للصيد  -املسلم أو الكتايب -فإن
الصيد حرام ال يؤكل ،فلو شارك مجويس مسلام
يف اصطياد أو ذبح أو اشرتكا يف إرسال كلبني أو
سهمني ،ومل يسبق كلب املسلم أو سهمه فجرحا
املصيد ،أو جهل الجارح مل يؤكل املصيد أو
املذبوح؛ ألنه اجتمع املبيح واملحرم فتغلب جهة
املحرم احتياطا ،مام يدل عىل أن مبدأ األطعمة
()87
يف املذاهب ألربعة هو تغليب التحريم.
وخالف أبو ثور فذهب إىل حل صيد املجويس،
كام قال بحل ذبيحته ،واستنكره بن قدامة وعده
()88
مخالفة لإلجامع.

املطلب الثاين :الحكمة من إباحة ذبائح
أهل الكتاب

الحكمة يف إباحة ذبائح أهل الكتاب تأليفهم بذلك
وتقريبهم من اإلسالم ،مبخالطتهم للمسلمني،
جملة كرياال
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وإزالة الجفوة التي تحجبهم عن رؤية محاسن
()89
اإلسالم.
أما الفرق بني ذبائح أهل الكتاب حيث أباحها الله
تعاىل ،وبني ذبائح املرشكني حيث حرمها الله فهو:
أن أهل الكتاب عىل دين يحرم الخبائث ويتقي
النجاسة ،ولهم يف شؤونهم أحكام مضبوطة ،ال
تظن بهم مخالفتها ،وهي مستندة للوحي اإللهي،
()90
بخالف املرشكني وعبدة األوثان.
وقد أحل الله تعاىل طعام أهل الكتاب دون
غريهم من الكافر لتمسكهم بذيل رشائع ساموية
جاءت من عند الله ،وإن حرفوا فيها وبدلوا ،قال
تعاىل( :الْيَ ْو َم أُ ِح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّبَاتُ َوطَ َعا ُم ال َِّذي َن
()91
اب ِح ٌّل لَ ُك ْم َوطَ َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم)
أُوتُوا الْ ِكتَ َ
قال القرطبي :ملا كان القياس أال تجوز ذبائح أهل
الكتاب؛ ألنه ال تقبل منهم صالة وال عبادة ،رخص
الله تعاىل يف ذبائحهم لهذه األمة ،وإمنا رشعت
()92
الذكاة لتطهري الحيوان ،وتيسري الطيبات.
واشرتط يف املذيك أن يكون مميزا ،إضافة إىل
كونه يناكح ليشمل املسلم والكتايب؛ ألنه تنكح
()93
أنثاه ،فأباح الله لنا طعامه رفعا للحرج عنا.

الخــــامتـــــة

من خالل ما تقدم يتبني لنا أن الله تعاىل كام

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
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رشع اإلسالم ليكون نظاما للعالقة بني املسلمني
أنفسهم ،رشعه ليكون نظاما للعالقة بني
املسلمني وغري املسلمني ،كام يتبني لنا أن دين
اإلسالم يعرتف بالخالف الذي جعله الله سنة
اس أُ َّم ًة َو ِ
كونية ( َولَ ْو شَ ا َء َربُّ َ
وَل
اح َد ًة اَ
ك لَ َج َع َل ال َّن َ
ك َولِ َذلِ َ
ني ( )118إِلاَّ َم ْن َر ِح َم َربُّ َ
ك
يَ َزالُو َن ُم ْختَلِ ِف َ
َخلَ َق ُه ْم)
وبالتايل فهو يتعامل مع غري املسلم عىل أنه
إنسان خلقه الله عليه حقوق وله واجبات ،وخاصة
إذا كان ذميا ترسي عليه أحكام اإلسالم ،ويقبل
ما يحكم به عليه من أداء حق أو ترك محرم ،وإن
عز وجوده يف زماننا ،رغم وجود هذا الصنف من
الكفار يف بعض الدول اإلسالمية.
وصفوة القول :إن اإلسالم يتدخل ليأخذ زمام
األمر وليكون موجها للمسرية اإلنسانية يف الحياة
ومهيمنا عليها ،وغايته توجيه البرشية إيل رشدها
وإعطاء كل ذي حق حقه ،واالنتصاف للقوي من
الضعيف ليسلك العامل بذلك سبيل النجاة إىل
الله تعاىل ويأتيه بقلب سليم.
وما توفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب ،وال
حول وال قوة إال بالله العيل العظيم.
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JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

)31
)32
)33
)34

)35
)36
)37
)38
)39

)40

)41
)42
)43
)44
)45
)46
)47

يف رشح مخترص الخرقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
الطبعة األوىل1405 :هـ1985/م ،ج.173/9 :
أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم ،املحىل
باآلثار ،دار الفكر  -بريوت ،بدون رقم طبعة ،وبدون
تاريخ نرش ،ج ،9 :ص18 :
سورة البقرة ،اآلية.221 :
سورة املمتحنة اآلية10 :
أخرجه مالك يف املوطأ ،دار الغرب اإلسالمي -
بريوت ،الطبعة :الثانية  1417 -هـ  1997م ،ج،1
ص .375 :والبيهقي يف السنن الكربى ،دار الكتب
العلمية -بريوت ،الطبعة :الثالثة1424 :ه2003/م.
كالهام من حديث عبد الرحمن بن عوف ريض الله
عنه.
سورة األنعام ،اآلية157 :
سبق تخريجها
محمد بن أيب بكر بن قيم الجوزية ،أحكام أهل الذمة،
مرجع سابق ،ج ،1 :ص.90 :
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الرب ،االستذكار
الجامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار،
مرجع سابق ج ،5 :ص.494 :
رواه أبو داود يف سننه ،كتاب النكاح ،دار الرسالة
العاملية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ  2009 -م ،ج:
 ،3ص ،486 :وأبو عبد الله الحاكم يف املستدرك،
كتاب النكاح ،دار الكتب العلمية ،بريوت – الطبعة
األوىل1411 :هـ1990/م ،ج ،2 :ص.212 :
الشيخ محمد األمني بن محمد املختار الشنقيطي،
أضواء البيان إليضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر -
لبنان ،سنة النرش1415 :ه1995/م ،ج ،1 :ص:
.239
محمد بن أيب بكر بن قيم الجوزية ،زاد امليعاد يف
هدي خري العباد ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة،27 :
سنة1415 :هـ1994/م ،ج.120/5
سورة البقرة ،اآلية.221 :
أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ألحكام
القرءان ،مرجع سابق ،ج ،3 :ص.71 :
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الرب ،االستذكار
الجامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار،
مرجع سابق ،ج ،5 :ص36 :
محمد رشيد بن عيل رضا ،تفسري املنار ،مرجع
سابق ،ج ،2 :ص.256 :
سيد سابق ،فقه السنة ،مرجع سابق ،ج ،2 :ص:
.103
د .وهبة بن مصطفى الزحييل ،الفقه اإلسالمي
وأدلته ،مرجع سابق ،ج ،7 :ص.153 :
جملة كرياال
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محمد رشيد بن عيل رضا ،تفسري املنار ،مرجع
سابق ،ج ،2 :ص.280 :
سورة البقرة ،اآلية221 :
سورة املمتحنة ،اآلية10 :
سورة البقرة ،اآلية.256 :
سورة البقرة ،اآلية.219 :
د .وهبة بن مصطفى الزحييل التفسري املنري ،دار
الفكر املعارص ،الطبعة  :الثانية 1418 :هـ ج،2 :
ص290 :
د .وهبة بن مصطفى الزحييل ،الفقه اإلسالمي
وأدلته ،مرجع سابق ،ج ،2 :ص.290 :
سورة النساء اآلية140 :
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ،املغني يف
رشح مخترص الخرقي ،مرجع سابق ،ج ،11 :ص36 :
سورة املائدة ،اآلية5 :
أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ألحكام
القرءان ،مرجع سابق ،ج ،6 :ص76 :
عثامن بن عمر ابن الحاجب ،جامع األمهات،
الياممة للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية:
1421ه2000/م ،ص223 :
محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ،القوانني
الفقهية ،املكتبة العرصية ،دار األندلس الجديدة
للنرش ،الطبعة األوىل1429 :ه2008/م ،ص.120 :
أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم ،املحىل
باآلثار ،مرجع سابق ،ج ،7 :ص.454 :
د .وهبة بن مصطفى الزحييل ،الفقه اإلسالمي
وأدلته ،مرجع سابق ،ج ،3 :ص.650 :
سورة األنعام ،اآلية121 :
سورة األنعام ،اآلية146 :
سورة املائدة ،اآلية5 :
أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العريب ،أحكام القرآن،
دار الكتب العلمية -بريوت ،الطبعة :الثالثة1424 :ه/
 2003م .ج ،2 :ص.42 :
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي،
دار الفكر ،بدون رقم طبعة ،وبدون تاريخ نرش ،ج،2 :
ص.16 :
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،بداية املجتهد
ونهاية املقتصد ،مطبعة مصطفى البايب الحلبي
وأوالده  -مرص ،الطبعة الرابعة1395 :هـ1975/م ،ج:
 ،2ص.450 :
سورة األنعام ،اآلية146 :
رواه مسلم بن الحجاج يف املسند الصحيح املخترص
بنقل العدل عن العدل إىل رسول الله صىل الله
عليه وسلم ر إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،بدون رقم
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طبعة ،وبدون تاريخ نرش ،ج ،3 :ص.1393 :
رواه أبو داود يف سننه من حديث يف كتاب الديات
من حديث جابر بن عبد الله ريض الله عنه ،مصدر
سابق ،ج ،6 :ص.564 :
سورة املائدة ،اآلية5 :
خليل بن إسحاق املاليك ،املخترص ،دار الحديث -
القاهرة ،الطبعة :األوىل1426 :هـ2005/م ،ص.78 :
سورة املائدة ،اآلية5 :
الشيخ محمد األمني الشنقيطي ،دفع إيهام الضطراب
عن آيات الكتاب ،مكتبة ابن تيمية -القاهرة ،الطبعة
األوىل 1417 :هـ1996 /م .ص.62 :
سورة املائدة ،اآلية.96 :
سورة املائدة ،اآلية5 :
الشيخ محمد األمني الشنقيطي دفع إيهام االضطراب
عن آيات الكتاب ،مرجع سابق ،ص.62 :
املوسوعة الفقهية ،مجموعة مؤلفني ،دار الصفوة -
مرص ،الطبعة األوىل1327 :هـ ،ج ،36 :ص.148 :
تقدم تخريجه
سبق تخريجها.
أحمد بن الحسني أبو بكر البيهقي السنن الكربى،
كتاب الضحايا ،ج ،9 :ص.478 :
سورة األنعام ،اآلية157 :
أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم ،املحىل
باآلثار ،مرجع سابق ،ج ،1 :ص.656 :
محمد بن أيب بكر بن قيم الجوزية ،أحكام أهل الذمة،
مرجع سابق ،ج ،1 :ص.15 :
سورة األنعام ،اآلية157 :
د .وهبة بن مصطفى الزحييل ،الفقه اإلسالمي
وأدلته ،مرجع سابق ،ج ،4 :ص338 :
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ،املغني يف
رشح مخترص الخرقي ،مرجع سابق ،ج ،11 :ص.39 :
محمد رشيد رضا ،تفسري املنار ،مرجع سابق ،ج،6 :
ص.156 :
الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن عاشور ،تحرير
املعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسري
الكتاب املجيد ،الدار التونسية للنرش  -تونس ،سنة:
1984م ،ج ،6 :ص. 20 :
سورة املائدة ،اآلية6 :
أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ألحكام
القرءان ،مرجع سابق ،ج ،3 :ص.5 :
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ،حاشية
الدسوقي ،ج ،2 :ص.99 :
سورة هود اآليتان.119 ،118 :

املصادر واملراجع

•أبو الفضل عياض بن موىس اليحصبي ،التنبيهات
املستنبطة عىل الكتب املدونة واملختلطة ،دار ابن
حزم – بريوت ،الطبعة األوىل ،سنة1432 :هـ2011/م.
•أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،بداية املجتهد
ونهاية املقتصد ،مطبعة مصطفى البايب الحلبي
وأوالده  -مرص ،الطبعة الرابعة1395 :هـ1975/م
•أبو جعفر محمد بن جرير الطربي ،جامع البيان
يف تأويل القرآن ،مؤسسة الرسالة ،ط،1 :
1420هـ2000/م .
•أبو حفص عمر ابن عيل النعامين ،اللباب يف علوم
الكتاب ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط ،1 :سنة
النرش1419 :هـ1998/م.
•أبو داود ،السنن ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة:
األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.
•أبو عبد الله أحمد بن حنبل ،املسائل ،دار الفاروق
الحديثة للطباعة والنرش – القاهرة ،الطبعة األوىل،
سنة1434 :هـ2013/م.
•أبو عبد الله الحاكم يف املستدرك ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – الطبعة األوىل ،سنة النرش:
1411هـ1990/م.
•أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الرب ،االستذكار
الجامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار دار
الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل- 1421 ،
 2000م.
•أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ،املغني
يف رشح مخترص الخرقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
الطبعة األوىل1405 :هـ1985/م.
•أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم ،املحىل
باآلثار ،دار الفكر  -بريوت ،بدون رقم طبعة ،وبدون
تاريخ نرش.
•أحمد بن عيل أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي،
أحكام القرءان ،دار إحياء الرتاث العريب ،سنة النرش:
1405هـ.
•اإلمام مالك ،املوطأ ،دار الغرب اإلسالمي  -بريوت،
ط ،2 :سنة 1417 - :هـ 1997م.
•أبوبكر البيهقي ،السنن الكربى ،دار الكتب
العلمية -بريوت ،الطبعة :الثالثة ،سنة النرش:
31424هـ2003/م.
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•أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العريب ،أحكام القرآن،
دار الكتب العلمية -بريوت ،الطبعة :الثالثة ،سنة
النرش1424 :هـ 2003 /م.
•خليل بن إسحاق املاليك ،التوضيح يف رشح
املخترص الفرعي البن الحاجب ،النارش :مركز نجيبويه
للمخطوطات ،الطبعة األوىل ،سنة النرش1429 :هـ -
2008م.
•خليل بن إسحاق املاليك ،املخترص ،دار
الحديث  -القاهرة ،الطبعة :األوىل ،سنة النرش:
1426هـ2005/م.
•الشيخ محمد األمني الشنقيطي ،دفع إيهام الضطراب
عن آيات الكتاب ،مكتبة ابن تيمية -القاهرة ،الطبعة
األوىل 1417 :هـ1996 /م
•الشيخ محمد األمني بن محمد املختار الشنقيطي،
أضواء البيان إليضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر  -لبنان،
سنة النرش1415 :هـ1995/م.
•عبد الرحامن بن نارص السعدي ،تيسري الكريم
الرحامن يف تفسري كالم املنان ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1420 ،هـ  2000-م.
•عثامن بن عمر ابن الحاجب ،جامع األمهات،
الياممة للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية:
1421هـ2000/م.
•عمر بن الخطاب  ،رسالة القضاء ألمري املؤمنني ،
طبعة :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية،
سنة النرش1412 :هـ1992 /م.
•سيد سابق ،فقه السنة ،دار الكتاب العريب ،بريوت
الطبعة :الثالثة 1397 ،هـ  1977 -م.
•محمد بن أيب بكر بن قيم الجوزية ،أحكام أهل
الذمة ،رمادى للنرش  -الدمام ،الطبعة األوىل ،سنة:
1418هـ1997/م.
•محمد بن أيب بكر بن قيم الجوزية ،زاد امليعاد يف
هدي خري العباد ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة،27 :
سنة1415 :هـ1994/م
•محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ،القوانني الفقهية،
املكتبة العرصية ،دار األندلس الجديدة للنرش،
الطبعة األوىل ،سنة1429 :هـ2008/م.
•محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي،
دار الفكر ،بدون رقم طبعة ،وبدون تاريخ نرش.
جملة كرياال
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•محمد بن محمد سامل املجليس ،لوامع الدرر يف
هتك أستار املخترص ،دار الرضوان  -انواكشوط،
الطبعة :األوىل ،سنة 1436 :هـ  2015 -م.
•محمد رشيد بن عيل رضا ،تفسري املنار ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،سنة النرش 1990 :م.
•مسلم بن الحجاج يف املسند الصحيح املخترص
بنقل العدل عن العدل إىل رسول الله صىل الله عليه
وسلم  ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،بدون رقم
طبعة ،وبدون تاريخ نرش         .
•املوسوعة الفقهية ،مجموعة مؤلفني ،دار الصفوة -
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مرص ،الطبعة األوىل1327 :هـ.
•الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن عاشور ،تحرير
املعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسري
الكتاب املجيد ،الدار التونسية للنرش  -تونس ،سنة:
1984م.
•وهبة بن مصطفى الزحييل التفسري املنري ،دار الفكر
املعارص ،الطبعة الثانية ،سنة النرش1418 :هـ.
•وهبة بن مصطفى الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته،
دار الفكر  -دمشق ،الطبعة :الرابعة.

الإمام ال�شافعي �شاعر ًا وحكيم ًا
د .تاج الدين املناين

رئيس قسم اللغة العربية بجامعة كرياال بالهندجامعة

اإلمام الشافعي أحد األمئة األربعة عند أهل
السنة والجامعة وإليه نسبة الشافعية كافة .هو
اإلمام الزاهد ،العامل العامل ،الفقيه املحدث،
األديب اللغوي ،ذو ورع وتقوى ،ومقول فيه عامل
قريش الذي ميأل طباق األرض علام )1(.اسمه أبو
عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثامن
بن شافع( ،)2فنسبته ’الشافعي‘ لجده الثالث
ويلتقي نسبه مع نسب رسول الله صىل الله عليه
وسلم يف عبد مناف الجد الثالث للنبي صىل
الله عليه وسلم ،والجد التاسع لإلمام الشافعي.
ولد اإلمام عام  150هـ 767 /م( )3يف غزة
بفلسطني ،وكان أبوه قد هاجر إليها من مكة بحثا
عن الرزق لكنه مات بعد والدة محمد مبدة قصرية
فنشأ محمد يتيام فقريا .وملا بلغ سنتني ،حملته
أمه إىل مكة املكرمة موطن آبائه ،فنشأ هناك
يتيام يف قلة عيش وضيق حال ،وحفظ القرآن
وعمره سبع سنني ،وكان يجالس العلامء ويقرأ
عليهم ويكتب عنهم.
ثم ذهب إىل قبيلة ’هذيل‘ بالبادية ليتعلم كالمهم
ألنهم من أفصح العرب فلبث فيهم سبع عرشة
سنة ثم رجع إىل مكة وقد حفظ الكثري من األشعار
واألخبار .وبعد ذلك ركّز فكره يف تعلم الفقه
فتلقى عن فقيه مكة ’مسلم بن خالد الزنجي‘
وحفظ كتاب املوطأ لإلمام مالك يف تسع ليال
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وق ّرر مالقاة اإلمام مالك بن أنس  -إمام دار الهجرة
– فذهب إليه وقرأ عليه املوطأ من الحفظ وأخذ
عنه العلم فأقام هناك إىل وفاة اإلمام مالك عام
 170هـ ،ثم ارتحل إىل اليمن والعراق والحجاز
ومرص راجيا العلوم وأخريا استقر يف مرص وفيها
تويف عام  204هـ وهو ابن أربع وخمسني سنة.

شعره

كان شعره شعرا مطبوعا تسيطر عليه السالسة
والعذوبة .لقد كان الشافعي ريض الله عنه فصيح
اللسان وبليغه وحجة يف لغة العرب ونحوهم،
واشتغل بالعربية عرشين سنة مع بالغتها
وفصاحتها ،ومع أنه عريب اللسان والدار والعرص
عاش فرتة من الزمن يف بني هذيل فكان لذلك
أثره الواضح عىل فصاحته وتضلعه يف اللغة
واألدب والنحو ،إضافة إىل دراسته املتواصلة
وإطالعه الواسع حتى يرجع الناس إليه يف اللغة
والنحو.

وال نرى كثريا من شعره ألنه قىض معظم حياته
يف تعلم الفقه واملسائل الرشعية ،وإليه أشار
صالح الشاعر يف كتابه ’ديوان اإلمام الشافعي مع
مختارات من روائع حكمه‘ ،فيقول« :وألن الشعر
ال ميثل من جوانب شخصية اإلمام الشافعي إال
قدرا يسريا ،وألنه مل يرصف همته إىل نظمه ،فإننا
جملة كرياال

يوليو 2022

236

ال نجد فيه الكثري من القصائد الطوال ،بل جلّه
مقطوعات ،وقد ساعد ذلك عىل انتشاره وسهولة
()4
حفظه وجريان بعضه مجرى األمثال»
وميزة شعر اإلمام الشافعي ريض الله عنه أنه
قريب من القلوب وذو لغة سهلة – إال فيام ندر
– وقد يربز فيه أحيانا أثر للفقه ومصطلحاته مثل
زكاة الجاه والنصاب والقياس .وهذا كله أمر ال
يستغرب فيه ألن الكاتب سواء كان ناظام أو ناثرا
يظهر يف أعامله ما كان مواظبا يف حياته.

ويربز يف أشعاره روح شاعر سخّره خدمة دين
اإلسالم وط ّوعها لبثّ األخالق والحكمة ،تصديقاً
لقول الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم« :إن
من الشعر لحكمة» .وشعره كان يصدر عن طبع
صادق ،ويظهر فيه مالمح شخصيته كتقواه وعل ّو
ه ّمّته وترفّعه عن الصغائر وتواضعه وعفوه ع ّمن
أساء إليه.
ويسلّط الضوء عىل أشعاره بعض الكتب القيمة
وأقوال األمئة الواردة فيها وهي:
1 .1إرشاد الطالبني (مناقب اإلمام الشافعي):
لإلمام فخر الدين الرازي
2 .2حلية األولياء :أليب نعيم األصبهاين
3 .3مناقب الشافعي :لإلمام البيهقي

4 .4ديوان الشافعي :للدكتور إحسان عباس

5 .5توايل التأسيس مبعايل ابن إدريس :ابن حجر
العسقالين

وأشعاره مليئة بالحكم واإلرشادات والنصائح
والوعظ والتعاليم .مل يقل اإلمام شعرا إال فيه مام
ذكر .وقد جهد اإلمام ابن حجر العسقالين كثريا
إلبراز روائع الحكم املنثورة يف أقواله الواردة يف
سائر الكتب.
وأما لغة اإلمام الشافعي سليمة من كل عيب
وأعالم اللغة والنحو يثنون عىل لغته فيقول أبو
()5
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عبيد القاسم بن سالم« :كان الشافعي م ّمن
يؤخذ عنه اللغة» )6(.وقال لغوي مشهور أبو عثامن
()7
املازين« :الشافعي عندنا حجة يف النحو».
وقال يحيى بن هشام النحوي« :طالت مجالستنا
ملحمد بن إدريس الشافعي ،فام سمعت منه
()8
لحنة قطّ ،وال كلمة غريها أحسن».

وأثنى عىل لغته اللغوي العظيم الزمخرشي
يف ’الكشاف‘( ،)9والكاتب املشهور الجاحظ،
واإلمام السيوطي يف ’اإلقرتاح‘ .بل ص ّنف اإلمام
أبو بكر أحمد بن الحسني البيهقي كتاب ’الرد
عىل اإلنتقاد عىل الشافعي يف اللغة‘ )10(.قال
األصمعي’ :صححت أشعار الهذليني عىل شاب
()11
من قريش مبكة يقال له محمد بن إدريس‘.
هذا ّ
يدل أن أقوال الناقدين عليه غري معتربة عند
العلامء الكبار النحويني واللغويني .ولغة اإلمام
الشافعي يف مؤلفاته أقوى وأجزل من لغته يف
شعره ولذلك قد صدرت عنها بحوث عديدة
ودراسة علمية مستقلة يف العامل العريب وغريه.

حكمه يف الشعر

وكان اإلمام شاعر الحكم الكثرية مع أنه كان إمام
املذهب املشهور .ويظهر يف أبياته الحكمة
والورع ويشري شعره إىل بساطة عقله وعمق نظره
وواسع فهمه .هذا خري مثال لحكمه التي تفيض
من هذا العامل الكبري ،إنه يقول يف شعر من
أشعاره:
		
ما يف املقام لذي عـقل وذي أدب
من راحة فدع األوطان واغتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب

سافر تجد عوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عمن تفارقــه
ب فإن لذيذ العيش يف ال َّنصب
وان َ
ْص ْ

		
إين رأيت ركـود الـامء يفسـده إن
ساح طاب وإن مل يجر مل يطب

واألسد لوال فراق الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ما افرتست
والسهم لوال فراق الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس مل يصب

		
والشمس لو وقفت يف الفلك دامئة
مللَّها الناس من عج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ومن عـرب

رب كالتُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ُملقى يف أماكنـه
والتِّ ُ
والعود يف أرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نوع من الحطـب

		
فإن تغ ّرب هـذا ع َـ ّز مطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــه
وإن تغرب ذاك عـ ّز كالذهـب

لقد بني يف هذه األبيات فائدة الزيارة والسفر
ويوجه دعوة إىل التنقل والرتحال .وملا ننظر إىل
هذه األبيات نفهم أنها مرآة لحياته الخريية مبا أنه
سافر كثريا منذ الطفولة .ويقول إنه وجد ما وجد
يف حياته من العلوم والشهرة وغري ذلك بسبب
أسفاره.

حكمه يف النظم

مدحه

ميدح اإلمام رسول الله صىل الله عليه وسلم
الحب فرضه الله عىل
وأهل بيته بل يؤمن أن هذا
ّ
املسلمني يف القرآن فقاله عند ذكر آل بيت رسول
الله (صىل الله عليه وسلم) يف أبيات:
			
يا آل بيت رسول الله حبـكم
فرض من الله يف القـرآن أنزله

يكفيكم من عظيم الشأن أنكم
من مل يصلِ عليكم ال صالة له

وهذه األبيات من بحر البسيط وقافية الالم ،يبني
فيها أن الصالة ال تتم بغري تشهد ،والتشهد ال يتم
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لو فتشوا قل ـ ـ ـ ـ ــبي أللفوا بــه
كاتب
سطــرين قد ُخطّا بال
ِ

		
		

جانب
العدل والتوح ـ ـ ـ ـ ـيـد يف
ٍ
جانب
وحب أهــل البيت يف
ِ

ثم أيضا يقول يف دعوته لحب آل بيت النبي
(صىل الله عليه وسلم):
		
يا راكباً قف باملحصـب( )14من منى
()15
ِ
واهتف بساكن خيفها
والناهض

سحـرا ً إذا فاض الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيج إىل منى		
فيضاً كملتطم الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات الفائــض

()16

ومن حكمه ما تشعر أنه شعر أو ما يليه يف بعض
أحب الدنيا كان عبدا
األحوال ،ومنها’ :من
ّ
ألهلها ،ومن ريض بالقنوع زال عنه الخضوع‘.
وأيضا قال’ :من استغضب فلم يغضب فهو
()12
حامر ،ومن اسرتيض ومل يرض فهو شيطان‘.
و’طالب العلم يحتاج إىل ثالث خصال :حسن
ذات اليد( ،)13والثانية طول العمر ،والثالثة يكون
له ذكاء‘.

		
		

بغري الصالة عىل النبي صىل الله عليه وسلم.
ويقول أيضا يف حب أهل بيت النبي (عليه
الصالة والسالم):

MAJALLA KAIRALA

		
ـب آل محمد
إن كان رفضـاً ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
فليشهد الث ـ ـ ـ ـ ـ ــقالن أين راف ــيض

وهي من البحر الكامل وقافية الضاد ،وعند ما
بينّ اإلمام عن الواقعة التي فيها قتل الحسني (ر)
سبط الرسول صىل الله عليه وسلم بني آالمه يف
أبياته .وأظهر فيها أن الحسني (ر) قتل بال جرم
ويسأل عمن يبلّغ رسالة من الشافعي إىل الحسني
(ر) فقال:
			

تأ ّوه قلبــي والفــؤاد كئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـب
عجيب
وأ ّرق نومي فالسهاد
ُ
ومام نفى نومي وشــيب لومتـي
		
ـوب
		
تصاريف أيامٍ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهن خط ُ

		
فمن مبلغ ٌ،عني الحسـني رســال ًة
ـوب
وإن ك ِر َهتْـها
أنفس وقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ٌ
ذبيح ،بال جـرمٍ كــأ ّن ق ـ ـ ـ ــميصـه
		
ٌ
صبيغ مباء األرجوان خـضيب
		
		
فللسيف إعــوال ولل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمـح رنّة
وللخيل من بعد الصهيل نحيب

		

تزلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزلت الدنيـا آلل مح ـمـ ٍـد
جملة كرياال
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وغارت نجوم واقشعـرت كواكـب
وهتك أستا ٍر وشـق ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوب

يُصلىّ عىل املبعوث مـن آ ِل هاشـمٍ 		
ويُغزى بنـوه إن ذا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعجيب!

ٍ
		
محمد
لئـن كـان ذنـبي حـب آل
فذلك ذنب لست عنه أتوب

هم شُ فعـايئ يوم حشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري وموقفي		
إذا ما بدت للناظرين خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطوب

وأخريا ً يقول اإلمام

وهم إليه وس ـ ـ ـ ــيلتي
آل النبي ذري ـ ـ ـ ـ ــعت ــي
()18
بيد اليمني صحيفتي
أرجو بهم أعطـى غدا
يشري اإلمام إىل قول الله سبحانه وتعاىل (فَأَ َّما َم ْن
سابًا يَ ِ
ريا
ب ِح َ
َس ْو َف يُ َح َ
أُوتيَِ كِتَابَ ُه ِبيَ ِمي ِن ِه ف َ
س ً
اس ُ
ب إِلىَ أَ ْهلِ ِه مَسرْ ُ و ًرا)( )19ويقول اإلمام عن
َويَ ْن َقلِ ُ
حب الفاطمية:
ّ
		
إذا يف مج ـ ـ ـ ــلس نذكر عليا
وسبطـيه( )20وف ـ ـ ـ ـ ــاطمة الزكية
()17

		
		

يقال :تجـ ـ ـ ـ ــاوزوا يا قـوم هذا		
فهـذا من حديث الرافضية

()21

برئت إىل املهيمن من أناس		
ـب الفاطمية
يرون الرفض ح ـ ـ ّ

الشعر يف مرض موته

وملا زار اإلمام املزين اإلمام الشافعي يف مرضه
الذي تويف فيه فسأله:كيف أصبحت يا أبا
)1
)2
)3
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عبدالله؟ فقال الشافعي :أصبحت من الدنيا
راحال ،ولإلخوان مفارقا ،ولسوء عميل مالقيا،
ولكأس املنية شاربا ،وعىل الله واردا ،وال أدري
أروحي تصري إىل الجنة فأهنيها ،أم إىل النار
فأعزيها ،ثم أنشأ يقول :

		
وملا قسـا قلبي وضاقـت مذاهبي
جعلت رجايئ نحـو عفـوك سلام

		

فام زلت ذا عفو عن الذنب مل تزل تجـود وتعفـو
منـة وتكـرمـا

الخامتة

كان اإلمام الشافعي شاعر الحكمة يف العرص
الذي كان الشعر فيه مرتبطا بالعلوم الرشعية
والدينية .وأعطى وجها جديدا للشعر العريب
بقرض الشعر يف الدراسات اإلسالمية .ومنحه
هذا الوجه مكانة موموقة يف الشعر العريب ألنه
قال الشعر يف املوضوع الذي كان بعض العلامء
يؤمنون أن قرض الشعر يف ذلك املوضوع هو
ذنب ال غفر له.
وإذا كان شعر التأمل ينزع إىل التجريد والتعميم،
فليس معنى ذلك أنه خال متاما من الصور
والتشبيهات الكالسيكية ،ولكنها تشبيهات عامة
ال تنم عن تجربة شعرية خاصة ،فشعر التأمل يبدل
من الصور الشعرية ذات الداللة الفردية ،ويفضل
الصور التي يستجيب لها الجميع .فالشافعي
يقدم لنا أقواال نصفها اليوم بأنها تقريرية.

الهوامش

كام ورد يف أثر الرسول صىل الله عليه وسلم.
وشافع بن السائب هو الذي ينتسب إليه الشافعي
لقي النبي صىل الله عليه وسلم ،وأرس ابوه السائب
يوم بدر يف جملة من أرس وفدى نفسه ثم أسلم.
هو نفس العام الذي توىف فيه أبو حنيفة.
اإلمام الشافعي شاعرا ً وحكيامً

تعاظمنـي ذنبـي فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام قرنتــه
بعفوك ربـي كان عفوك أعظـام

)4
)5

)6

صالح الشاعر’ :ديوان اإلمام الشافعي مع مختارات
من روائع حكمه‘ ،مكتبة اآلداب ،القاهرة2006 ،م،
ص.7 :
وال أنىس قول الشاعر :وعني الرضا عن كل عيب
قليلة ولكن عني السخط تبدي املساويا
آداب الشافعي ومناقبه :ص.137 :

)7
)8
)9

تهذيب األسامء واللغات ج /2ص.50 :
حلية األولياء ج.128 /9
ملا قال الزمخرشي يف كشافه عند تفيرس قوله تعاىل
(ذلك أدىن ألاّ تعولوا) (النساء “ :)3 :أال تعولوا :أن
ال تجوروا “ والذي يحىك عن الشافعي رحمه الله أنه
فرس ( أن ال تعولوا ) أن ال تكرث عيالكم .فوجهه أن
يجعل من قولك :عال الرجل عياله يعولهم ،كقولهم:
مانهم ميونهم ،إذا أنفق عليهم ،أل ّن من كرث عياله لزمه
أن يعولهم ،ويف ذلك ما يصعب عليه املحافظة
عىل حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحالل
والرزق الطيب .وكالم مثله من أعالم العلم وأمئة
الرشع ورؤوس املجتهدين ،حقيقي بالحمل عىل
الصحة والسداد ،وأن ال يظ ّن به تحريف تعيلوا إىل
تعولوا ،فقد روى عن عمر بن الخطاب ريض الله عنه:
ال تظنن بكلمة خرجت من فيِ أخيك سوءا ً وأنت تجد
لها يف الخري محمالً .وكفى بكتابنا املرتجم بكتاب
العي ،من كالم الشافعي‘ شاهدا ً بأنه كان
’شايف
ِّ
أعىل كعباً وأطول باعاً يف علم كالم العرب ،من أن
يخفى عليه مثل هذا ،ولكن للعلامء طرقاً وأساليب.
فسلك يف تفسري هذه الكلمة طريقة الكنايات .فإن
قلت :كيف يقل عيال من ترسى ،ويف الرسائر نحو ما
يف املهائر؟ قلت :ليس كذلك ،ألن الغرض بالتز ّوج
التوالد والتناسل بخالف الترسي ،ولذلك جاز العزل
عن الرساري بغري أذنهن ،فكان الترسي مظنة لقلة
الولد باإلضافة إىل التزوج ،كتز ّوج الواحدة باإلضافة
إىل تزوج األربع .وقرأ طاوس’ :أن ال تعيلوا‘ ،من أعال

)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21

الرجل إذا كرث عياله .وهذه القراءة تعضد تفسري
الشافعي رحمه الله من حيث املعنى الذي قصده.
ج /1ص.374 :
وقد طبع يف اململكة العربية السعودية ،عن دار
البخاري للنرش والتوزيع ،بتحقيق وتعليق الدكتور
عبد الكريم بكار.
مناقب البيهقي :ج /2ص.45 :
االنفعال والغرية غريزة إنسانية ،فمن مل ينفعل إلهانة
أو اعتداء فقد فقد إنسانيته.
أي يكون لديه ما يكفيه للمعيشة.
املكان الذي يكرث فيه الحىص ،وهو موضع رمي
الجمرات من منى.
ويف قول :واهتف بقاعد خيفها والناهض .الخيف
موصع مبنى .أي من جلس ومن قام واقفا.
أي إصا صار الحجاج لشدة الوحام كأنهم أمواج بحر
هائج.
الذريع هو الشفيع ،والوسيلة ما يتق ّرب به.
البيتان من مجزوء الكامل ،وقافية املتدارك .مناقب
البيهقي – ج /2ص.69 :
سورة االنشقاق.8 – 7 :
ويقتيض الواقع أن يقول :ابنيه ،لكنه قال (سبطيه)
لغلبة هذا اللقب عليهام ،والسبط ولد الولد ،فهام
سبطا الرسول صىل الله عليه وسلم.
الرافضة هم الذين يتشيعون آلل البيت ويذمون
الصحابة.

املصادر واملراجع

•ابن حجر العسقالين’ :آداب الشافعي ومناقبه‘
(تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق) ،مكتبة الرتاث
اإلسالمي ،حلب.
•ابن حجر العسقالين’ :توايل التأسيس مبعايل ابن
إدريس‘ ،مكتبة اآلداب ،القاهرة1994 ،م.
•أبو نعيم األصبهاين’ :حلية األولياء وطبقات األصفياء‘،
مطبعة السعادة ،القاهرة1974 ،م.
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مقدّ مة

يواجه تعليم اللغة العربية يف الجامعات النيجريية
عامة مشكالت خطرية منذ أمد بعيد ،والتي تعود
جذورها إىل االستعامر واالسترشاق الغاشم الذي
سلب حريتها وتطورها وأمجادها لفرتة طويلة،
ومن الـمعلوم أ ّن للغة العربية قواعدها وضوابطها
تراعي طريقة التّح ّدث بها وكتابتها وتحافظ عىل
أصالتها من خالل ما يعرتيها من تطورات مبواكبة
العرص ،فال ّنحو العريب يع ّد العمود الفقري
والهيكل العظمى للمحافظة عىل أصالة العربية
وفصاحتها ،وهو دعامة العلوم العربية وقانونها
الذي ترجع إليه يف صياغة مسائلها واستخالص
أرسارها ،وحقائقها ،وال يستغنى عنه أي علم من
العلوم العربية أو اإلسالمية.

ومن األسف الشّ ديد أ ّن واقع ال ّنحو العريب يف
الجامعات ال ّنيجريية تكابدت عليه األمراض
الشّ نيعة ،وكان له جوالت ومعارك حامية الوطيس
مع املسترشقني واملستعمرين ومع دعاة التّجديد
ال ّنحوي مستخدما قلام قويًّا ولسانًا الذ ًعا رصا ًحا
ونداء استرشاق ًّيا.
وهذه املقالة تلقي نظرة خاطفة عىل واقع
ال ّنحو العريب العريف واملشاكل التي تعاين يف
الجامعات ال ّنيجريية ،ولذلك تتمحور هذه املقالة
241

واقع ال ّنحو العريب يف الجامعات ال ّنيجريية

عىل املحاور اآلتية:
•تعليم ال ّنحو العريب يف نيجرييا قبل
االستعامر.
• النحو العريب بني االستعامر واالسترشاق.
•واقع النحو العريب يف الجامعات النيجريية.
•التوصيات واالقرتحات.
•الخامتة.

تعليم ال ّنحو العريب يف نيجرييا قبل
االستعامر

ّ
شك أ ّن مفهوم الرجل املثقف
مام ال يخامره
يف نيجرييا قبل احتالل املستعمرين هو ذلك
املثقّف بثقافة عربية إسالمية خالصة ،وكان هو
املسؤول عن التعليم والقضاء ،وتسجيل وقائع
ال ّدولة ،ومستشار امللك ،واألمني العام ،وما إىل
ذلك ،من مسؤوليات البالد امله ّمة( ،)1وكان منهج
اللغة العربية فيها وقتئذ هو املنهج نفسه يف
ال ّدولة العربية.
وعندما نتح ّدث عن العربية يف نيجرييا أنّـها نقصد
بذلك شامل البالد وغربها (أي بالد يوربا) ،وأما
رشقها فالعربية تكاد ال يُعرف فيها إالّ اسمها
والله كفيل باملستقبل ،وأما الشامل فالعربية
قبل االستعامر كانت لغة الثقافة والحضارة منذ
وخاصة يف اململكة
القرن السابع امليالدي،
ّ

الربناوية( ،)2أكّد املؤرخون أ ّن التبادل التجاري بني
شامل أفريقيا وغربها بدأ بالفينيقيني واإلغريقيني
وال ّرمانيني الذين وفدوا إىل شامل أفريقيا قرونًا قبل
انبثاق اإلسالم ،واندمجوا مع شعوبها األصليني ثـم
جاء العرب وافتتحوها واستولوا عىل تلك التجارة،
وكان أ ّول مملكة اتصل بها العرب للتجارة يف
نيجرييا هي اململكة الربناوية ،وعن طريق هذه
التجارة بدأ التّجار ينرش بذور اللغة العربية يف
أسواق اململكة الرئيسية ،ومبرور الزمان بلغت
اللغة العربية فيها مستوى رفيعا.

فيه واإلملام بأصوله وفروعه وخصائصه التي
فصلها العرب يف كتبهم املتطولة وكذلك جميع
الدراسات اإلسالمية ال ميكن أن يفهمها اإلنسان
ويحيط بها علماً ويعرف مقاصدها الرشيعية فيفرق
بني الرضوريات وبني الحاجيات والتحسينيات
أو املكمالت ،ويـميز بني الواجبات واملباحات
واملندوبات واملكروهات سواء كراهة تحريم أو
تنزيه ،واملحرمات وتقدميها أو تأخريها حسب
األولويات من غري أن يكون عاملا باللغة العربية(،)4
وخاصة النحو العريب الذي هو األساس والنقطة
لتعلم ال ّدراسات اإلسالمية فهو الهيكل العظمى
لجميع العلوم املكتوبة بالعربية والس<مل يوصل
إىل الدراسات اإلسالمية ومفاهيمها.

ومام يجدر بالذكر هنا أ ّن الدافع إىل تعليم اللغة
العربية قبل االستعامر كثرية ،ألنها يف تلك اآلونة
لغة الدين والعلم واإلدارة والحضارة والثقافة ،لذا
يتعلّمها الناس ألداء واجباتهم ال ّدينية والوظيفة
ألنها لغة رسمية ،ومن املفروض وجود الحامسة
املثرية عند علامء نيجرييا تجاه تعليم النحو العريب
منذ استسالمهم للدين اإلسالمي الحنيف ،إذ
ال ميكن أن يعرف املسلم معاين القرآن العظيم
الذي يتعبّد به ،ويتثقف عند فصاحته وإعجازه
ومعجزاته ليتذ ّوقها ويتمتع بـها متتعا يجعله يرتاح
باال ويستخرج منها الآليل النحوية كام ال ميكن
أن يقف عند معاين وأغراض األحاديث النبوية
ويعرف غريبها بدون تعلم النحو العريب والتّعمق

ال يجدر ختم القول عىل قضية تعليم النحو
العريب قبل االستعامر يف نيجرييا بدون ذكر
بعض العلامء القدامى الذين تضحوا تضحية
حسنة للنحو العريب وقدموا خدمة جليلة لهذا
العلم قبل االستعامر أمثال( :الشيخ محمد صالح
الصدي يف علم
الفاليت صاحب كتاب مروي ّ
ال ّنحو والرصف) الذي عاش بني قرين الناث عرش
والثالث عرش الـهجريني ،والثامن عرش والتاسع
عرش الـمالديني ،وكان من العلامء الذين عاشوا
بني القرنني الثاين عرش والثالث عرش الهجريني
والثامن عرش والتاسع عرش امليالديني(،)5
و(الشيخ طاهر إبراهيم فريم الربناوي صاحب
كتاب ال ّدرر اللوامع ومنار الجوامع يف علم ال ّنحو

ويف بالد هوسا أصبح انتشار العربية ملحوظًا نطقًا
خاصة بعد دخول
وكتاب ًة يف القرن الرابع عرش،
ّ
عدد كبري من الفالنيني والونغريني فيها ،وكان
أكرثهم علامء العربية يف بالد هوسا ،قد قام بدور
هام كذلك يف هذا الصدد زيارات بعض العلامء
األجالء إىل بالد أمثال عبد الكريم املغييل
وغريه ،بلغت اللغة العربية أوج مجدها يف بالد
هوسا ،ويف نيجرييا عا ّمة يف القرن التاسع عرش
امليالدي بفضل الخالفة السكوتية التي شجعت
التعليم تشجيعا بالغا ،واتخذتها لغة رسمية يف
الخالفة(.)3
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الصالح من علامء نيجرييا قبل
السلف ّ
لذلك كان ّ
االستعامر أقبل عىل تعليم ال ّنحو العريب وخدموا
هذا الدين ودونوا مبعرفة هذا التعلم الجليل
ولذلك نراهم لغويني قبل أن يكونوا رشعيّني أل ّن
هؤالء العلامء علموا أن تعلم النحو العريب وسيلة
وال ّدراسات اإلسالمية غاية ،فق ّدموا الوسيلة عىل
الغاية لتحقيق الغاية ،حيث ال غاية بال وسيلة إذا
ضيعت الوسيلة ضيعت الغاية.
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والصرّ ف) ،قيل تويف (1766م) وقيل بعض
أنّه توىف (1748م) ،وهو أكرب علامء كانم برنو
يف القرنني السابع والثامن عرش امليالديني(،)6
و(الشّ يخ موىس الطويل بن عبد الله) وهو من
عاملقة القرن الثاين والثالث الهجريني والقرن
الثامن عرش والتاسع عرش امليالديني وله مؤلفات
نحوية ،منها« :دليل طالب النحو والرصف والح ّ
ط
الشايف ،وكتاب الشامل وكتاب السائل يف رشح
الشامل»( ،)7و(الشيخ عبد الله بن فودي املتوىف
(1829م)( ،)8صاحب كتاب البحر املحيط) ،وهو
كتاب نظم جمع الجوامع يف النحو للسيوطي
(املتوىف 911هـ)( ،)9وكتاب (الحصن الرصني يف
علم الترصيف) وكتاب (ملع الربق فيام لذي تشابه
من الفرق) كلّها لعبد الله بن فودي( ،)10وكتاب
(نظم العوامل ال ّنحوية ملحمد بلو بن عثامن فودي
املتوىف (1353هـ)( ،)11وكتاب (املنظومة النحوية
األدبية) للشيخ تاج األدب (املتوىف 1922م وقيل
1923م)(.)12
وبإمعان النظر يف هؤالء العلامء القدامى
املذكورين وإنتاجاتهم النحوية والرصفية ّ
يدل داللة
واضحة أ ّن لنيجرييا علامء جدوا واجتهدوا يف
تعليم النحو العريب قبل أن تم االستعامر يف جميع
أرايض نيجرييا عام (1913م) ،وبلغوا بعلمهم
مبلغ التأليف والتصنيف يف علم النحو العريب،
ومن أعجب أنّـهم لـم يجاوزوا حدود نيجرييا كام
أ ّن بعضً ا لـم يتلقوا يف بالد العرب ،وإنّـام تعلّموا
النحو العريب يف أرضهم النيجريية بفضل جهدهم
وسعيهم املشكور( )13وتدريب شخصيتهم عىل
الكتب النحوية التي ألفها بعض العرب وغري
العرب املتناولة يف أيدي علامء نيجرييا.

النحو العريب بني االستعامر واالسترشاق

املستعمرون واملسترشقون طائفتان مختلفتان
لكل منهام هدفها وأهلها وبغيتها األصيلة ،بيد أ ّن
هناك هدفًا عا ًما يو ّحدهام ،فهدف املستعمرين
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األسايس هو االستغالل واالستعباد السيايس
واالقتصادي والثقايف ،املعريف والعلمي
وسيكون طرقًا مختلفة لتحقيق هدفهم وبغيتهم،
فعىل سبيل املثال أدركوا أنّه من العسري تحقيق
هدفهم بدون ترويج لغتهم اإلنجليزية وبدون إماتة
لغات األمم املستعمرة ،ومن هنا أصبح االستعامر
ُصو َم العربية ،ومن أشد أعدائها يف نيجرييا،
خ ُ
وأدركوا كذلك أ ّن الظفر يف امليدان الحريب
وحده ال يكفي للسيطرة الكلية عىل اقتصاد البالد
املستعمرة ،والتي هي غاية هدفهم ،بل ال بد أن
يت ّم كذلك الظفر يف الغزو الفكري للقضاء عىل
حضارة البالد وتقاليدها ،هذا وبالقضاء عىل
العربية فقد قضوا حتام عىل الحضارة والتقاليد
العربية أل ّن اللغة وعاء الحضارة وإذا انكرس الوعاء
خرس ما يف الوعاء ،ولتحقيق هدف إماتة العربية
يف نيجرييا أنفق االستعامر كل غال ونفيس ،ثـم
فرض بعد ذلك لغته عىل من يحبها ومن ال يحبّها.
وأما املسترشقون فهم جامعات من الغربيني
اهت ّمت بالشرّ ق ولغاته وعلومه مبا فيها اللغة
العربية بهذا املفهوم ،فاالسترشاق إذن أعامل
أكادميية خالصة ،ولكن يوجد بني املسترشقني
من يخدم االستعامر والحركة النرصية باسترشاقهم
بهذا نرى أ ّن لالسترشاق طريقة خاصة يتبعها يف
تدريس اللغة العربية مام ليس يف صالح تقدم
اللغة وازدرها( ،)14وقد لحظ الشيخ آدم عبد
الله اإللوري املتوىف (1992م)( ،)15أ ّن الغرض
األسايس من إنشاء مدارس االسترشاق هو
لدش
ّ
الوقوف عىل أرسار اإلسالم إ ّما للنيل منه أو
السموم فيه بقلب الحقائق إىل األباطيل وتصوير
اإلسالم بصورة مش ّوهة( ،)16وعىل سبيل املثال
تفطن املسترشقون أن النحو العريب هو الروح وماء
الحياة للغة العربية والحصن املانع من النيل منها،
وأن املقتل الحقيقي لها فصم عن نحوها ،مع
بغيتهم أ ّن اللغة العربية هي لغة اإلسالم الوحيدة
التي ال ميكن استغناؤه عنها ،وال يوصل إىل فهم

مصادره إال بها ،لذلك نرشوا عن ساعد الجد يف
محاربتها لطرق متعددة ووسائل متنوعة ،فدبرت
لها من حروب علمية باردة ،ومكائده األدبية من قبل
املسترشقني وأعوانهم الذين أظهروا اهتاممهم
باللغة العربية بافتتاح أقسام لها يف الجامعات
النيجريية ،وتخصيص منح دراستها لبعض أبناء
العامل اإلسالمي مسلمني وغري مسلمني ،غري
ربا يف تلك
أنهم هم أنفسهم الذين دبروا لقلتها ص ً
األقسام العلمية التي فتحوها أو شجعوا عىل فتح
أمثالها يف أقطار العامل اإلسالمي ،وعىل غرار ما
توجد من أقسام لها يف الجامعات النيجريية(.)17
ومن املعلوم أ ّن املستعمرين واملسترشقني لهام
اليد الطوىل يف تأسيس أ ّول جامعة نيجريية يف
مدينة إبادن بجنوب غريب البالد عام (1948م)(،)18
وأنشأت قسام إلعطاء اللغة العربية وال ّدراسات
اإلسالمية ال ّنصيب الكايف من حيث املنهج
واألسلوب يف تلك الجامعة منذ تأسيسها.

ومهام يكن من أمر ،فإ ّن النحو العريب من املواد
العربية املدروسة يف جامعة إبادن ،فالطريقة
املتبعة عند املسترشقني لتدريس اللغة العربية
هي عبارة عن إلقاء املحارضات العربية كلها
باللغة اإلنجليزية وأسئلة االمتحان واألجوبة وكتابة
البحوث وال ّرسائل كلها باللغة اإلنجليزية.
ومن األسف الشّ ديد أ ّن جامعة إبادن منذ تأسيس
قسم اللغة العربية فيها عام (1964م)( )19حتّى
اآلن ما زال طالب أقسامها يتلقون محارضة النحو
العريب باللغة اإلنجليزية ،ويكتبون بحوثهم باللغة
اإلنجليزية يف جميع مراحلهم التعليمية ،أو لـم يكن
هذا املنهج نو ًعا من االسترشاق وبـهذه الـمؤامرة
والطريقة أراد املسترشقون أن مييت اللغة
العربية وخاصة النحو العريب الذي هو الهيكل
العظمى لجميع العلوم الـمكتوبة بالعربية قد ًما ما
زال املسترشقون يكيدون كي ًدا عىل إماتة اللغة
العربية والسيام النحو العريب الذي هو عمدها
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ومن الذين نادوا برضورة التخيل من اإلعراب
املسترشق ماستبوس الذي يشكل صعوبة بالغة
يف اللغة العربية أل ّن إهامل اإلعراب ييرس تعلم
العربية عىل األجانب ويكون يف الوقت نفسه
تجديد الـموسسة املجتمع.

ثـ ّم أتبعه صديقه املسترشق وليام سبتا وكان
من أيّد أعداء العربية والنحو العريب فقد كرث عن
بيانه وكشف عن قناعه وجه النهار يف الـهجوم
عىل اللغة العربية الفصحى ،ودعا إىل رضورة
األخذ بالعامية وترك الفصحى أل ّن مصري العربية
حتام سيكون مثىل مصري اللغة الالتنية الرتباطها
بال ّدين ،وكان جادا يف طرحه ومستبسال يف حربه،
وبرهن ذلك عمالً ال قوالً ألّف كتابًا باللغة العربية
املوسوم بـ(العامية يف مرص)(.)20

عىل كل حال ،فإ ّن أعداء اللغة العربية
واملسترشقني والذين تلمذوا بأيديهم أو يؤمنون
بفلسفتهم الخطرية وقفوا يف وجه النحو العريب
باملرصاد.
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أطلقت كلمة الجامعة عىل منظمة تعاونية متثل
نقابة األستاذة والتالميذ الذين تجمعهم روح
البحث العلمي الدقيق وسائل الخطابة والكتابة
والتجارب العلمية الحرة ،اجتمعوا يف مكان
واحد ليكونوا ق ّوة تساعدهم عىل حامية حقوقهم
السلطات الحاكمة(.)21
واستقاللهم من هئية ّ
أسست أ ّول جامعة نيجريية يف مدينة إبادن
ّ
بجنوب غريب البالد عام (1947م) ،وكانت يف
بدايتها منفصلة عن املجتمع النيجريي حتى
نادى بعض املواطنني إىل إضافة نوع جديد من
التعليم أقرب إليهم وأنسب ألذواقهم وتقاليدهم،
فأجابت الحكومة الفيدرالية (املركزية) لهذا
الطلب ،بإدخال دراسات أفريقية لـها صلة
باملجتمع الوطني إىل املناهج ال ّدراسية ومن
جملة كرياال
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بينها اللغة العربية ألهميتها الثقافية والتاريخية
وال ّدينية عند مسلمي نيجرييا ،بيد أ ّن حالة العربية
بعد ذلك لـم تكن أحسن مام كانت عليه قبل
االستعامر( ،)22ويصف األستاذ غالدنث ذلك
خاصا للغة العربية
قائال :فأنشأت الجامعة قسام
ًّ
عام (1961م) ،عىل منط الدراسات العربية
واإلسالمية يف أوربا حيث تدور تلك الدراسة
حول تعليم اللغة العربية ،ال تعليم اللغة نفسها،
وتدرس فيها الدراسات العربية ال كام هي عىل
حقيقتها لكن كام يراها املسترشقون( ،)23وتوايل
أشياء الجامعات يف شامل نيجرييا وجنوبها،
فاليوم يفوق عدد الجامعات الفيدرالية والوالئية
والخصوصية يف البالد ( )110جامعة ،وتدرس
العربية يف حوايل ثالثني منها ،وهي :أكادميية
الدفاع النيجريي ،بكدونا ،والجامعة املفتوحة
يف أبوجا ،والجامعة الفيدرالية كشريى ،غومبى،
والجامعة الفيدرالية دوظى ،والية جغاوا،
والجامعة الفيدرالية غسو ،والية زنفرا ،والجامعة
الفيدرالية الفيا ،والجامعة الفيدرالية للجيش
النيجريي يبو ،والية برنو ،والجامعة إبادن وجامعة
إبراهيم بدماىص ببنغيدا ،اليب والية نيجر،
وجامعة أبوجا وجامعة أحمد بلو ،بزاريا ،وجامعة
الحكمة ،إلورن ،وجامعة العلم بكشنة ،وجامعة
إلورن ،وجامعة بايرو كنو ،وجامعة جوس ،وجامعة
عمر موىس يرادوا ،كشنة ،وجامعة جامعة أنصار
ال ّدين بأوفا والية كوارا ،وجامعة عثامن بن فودي
بصكتو ،وجامعة فننت ،بأشوبو ،والية أوسن،
وجامعة يويب ،دمرتو وجامعة ميدغري ،وجامعة
والية أوسن ،وجامعة والية بوتيش ،وجامعة والية
صكتو ،وجامعة والية كوارا مليتى ،وجامعة والية
نرصوا ،وجامعة املصطفى بكنو للشيعة ،وجامعة
مي تاما سيل بوالية كنو ،وجامعة سىل المطو
بوالية جغاوا ،وجامعة والية كدونا( ،)24وأمثالها من
الجامعات النيجريية التي ال تع ّد وال تحىص.
وبإمعان النظر إىل هذه الجامعات يعاين تدريس
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النحو العريب مشاكل عىل عديدة مام ّ
تدل أ ّن واقع
النحو العريب يف أقسام اللغة العربية لـم تتحسن
حاله ويجدر بنا أن نلخص طائفة من العقبات التي
تعرقل تقدم النحو العريب يف جامعتنا النيجريية
جملة وتفصيالً.
أ ّوالً :قلّة املتخصصني يف النحو العريب بني
أساتذة الجامعة:

ولو أحصينا الذين تخصصوا يف النحو العريب
يف أقسام اللغة العربية يف جامعتنا قاطبة
لوجدناهم أقالًّ عد ًدا بنسبة تخصص أخر ،والسيام
رضا واح ًدا من
بعض الجامعات لـم توجد محا ً
تخصص يف النحو العريب ،وعىل سبيل املثال:
ففي جامعة فيدرالية إلورن منذ تأسيسها (عام
1975م) ،ويبلغ عدد املحارضين يف قسم اللغة
العربية فيها نحو عرشين ،لـم يوجد واحد منهم من
تخصص يف ال ّنحو العريب ،وكذلك جامعة والية
كوارا ،مليتى ،بإلورن ،بلغ املحارضون نحو عرش
ولـم يوجد من تخصص يف النحو العريب ،وكذلك
جامعة الفيدرالية بدوظى جغاوا ،منذ تأسيسها
عام (2011م) ،بلغ أساتذتها نحو (تسعة) ولـم يكن
منهم من تخصص يف النحو العريب ،ويف الجامعة
الفيدرالية بالفيا يبلغ املحارضون نحو اثني عرش
ولـم يوجد واحد من تخصص يف النحو العريب،
ويف الجامعة الفيدرالية بكشريي ،والية غومبي
التي أسسها عام (2011م) بلغ املحارضون نحو
ثالثني ويوجد اثنان من تخصص يف النحو العريب،
ويف جامعة الحكمة بإلورن وجدنا شخصني من
تخصص يف النحو العريب ،ويف جامعة والية
بويش بلغ املحارضون نحو عرش ويوجد واحد
من تخصص يف النحو العريب ،ففي الجامعة
املفتوحة يف أبوجا ،والجامعة الفيدرالية بأبوجا
وجدنا واح ًدا من تخصص يف ال ّنحو العريب،
والسيام الجامعات القدمية التي تزداد محارضوها
أضعافا مضاعفة يف أقسام اللغة العربية أمثال:

جامعة أحمد بلو بزاريا ،وجامعة بايرو بكنو،
وجامعة عثامن بن فودي بصكتو ،وجامعة جوس
وجامعة ميدغري ،وجامعة إبادن ،ولو أحصينا
الذين تخصصوا يف النحو العريب لوجدناهم عىل
عدد أصابع اليد الواحدة.
ثانيا :إسناد تدريس النحو العريب إىل أساتذة غري
متخصصني:
الحظنا إسناد تدريس تلك املادة إىل بعض
املحارضين غري املتخصصني ،وهذا األمر ّ
يدل
يتحسن
أ ّن واقع النحو العريب يف جامعتنا لـم
ّ
ومن األسف الشّ ديد أن نرى من تخصص يف
األدب العريب أن يدرس طالب املاجستري
والدكتوراه النحو ،وال بأس يف مرحلة الليسانس
أن يسند هذه املا ّدة لغري املتخصص يف حالة
رضورية ،ولكن ليس من املعقول أن يدرس غري
املتخصص طالب الدراسات العليا ،والحرص
عىل تعيني أساتذة أكفاء لتدريس تلك املا ّدة
يجيدون توصيلها ألذهان الطالب وعرضها يف
صورة مشوقة ،ويكون لديهم من الزاد النحوي ما
يجعل الطالب يقبلون عىل دراسة تلك املادة(،)25
وفاقد اليشء ال يعطيه.
ثالثًا :ضعف مناهج ال ّنحو:

يع ّد املنهج من أعظم العقبات أمام تقدم النحو
العريب يف الجامعات النيجريية ،لقد الحظنا يف
الجامعات النيجريية القدمية والحديثة بعض
هفوات تتمثل يف فقدان بعض املوضوعات
املهمة يف النحو العريب ،والحظنا كذلك أن
بعض الجامعات لـم تفرق بعض موضوعات مرحلة
الليسانس واملجاستري والدكتوراه يف النحو
العريب ،األمر الذي أ ّدى بعض طالب املاجستري
يتعجبون عن املوضوعات التي ال تسمن وال
تغني وال تصلح لدارس النحو العريب وخاصة
يف الدراسات العليا ،وعىل سبيل املثال ففي
الجامعة الفيدرالية بإلورن يدرس طالب املاجستري
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هذه املوضوعات يف ما ّدة النحو العريب (RAL
« )659ممنوع من الرصف ،الرشط ،التصغري،
االستثناء ،الحال ،اإلغراء ،والتحذير التعجب،
النداء ،القسم والتفضيل» ،ففي مادة النحو أيضا
( )653 RALيد ّرس طالب املاجستري «نشأة
النحو العريب ،وحياة الخليل أحمد ويونس ابن
حبيب وسيبويه ومساهمتهم يف النحو العريب».
وإذا نظرنا إىل هتني املادتني يف النحو العريب
يف الدراسات العليا ،لـم تصلح مفردات املادة
للدراسات العليا(.)26
ففي الجامعة الفيدرالية كشريى ،غومبى ،أيضا
يوجد مفردات املنهج يف النحو العريب يف
مادة ( )4315 ARAونفس املفردات تعيد
بعضها يف مادة النحو ( )8309 ALAلطالب
املاجستري( ،)27وال شك أن» طالب املاجستري
كاد أن ال يزيد شيئًا من املوضوعات النحوية يف
الدراسات العليا ،وهناك املوضوعات املتنوعة
العديدة التي تصلح وتحسن للدراسة يف النحو
وخاصة لطالب املاجستري وال ّدكتوراه
العريب،
ّ
أمثال« :تأريخ النحو وأصوله» ،ففي هذه املا ّدة
عىل سبيل املثال تد ّرس «تعريف أصول النحو
والعالقة بني أصول ال ّنحو وأصول الفقه ،وال ّنحو
والصرّ ف ،ومناهج التأليف فيهام قبل سيبويه
حتّى عرص سيوطي ،املدارس ال ّنحوية ،وتحديد
مصطلح املدرسة ،وخالفات املحدثني يف ذلك،
نشأة علم أصول النحو فوائد علم أصول النحو،
املصادر القدمية والحديثة ،ونظرية العامل يف
ال ّنحو العريب ،مؤلّفات أدعياء التعقيد يف ال ّنحو
العريب ومؤلفات القدامى واملحدثني يف تيسري
ال ّنحو قدميًا وحديثًا ،عالقة ال ّنحو بالعلوم األخرى،
ال ّنحو القرآين نشأة وتطور ،مصادر إفادة النحو من
علم اللغة الحديث( ،املنافع واألرضار) التوازن
بني األصالة والتجديد ،ال ّنحو الوظيفي والتّحوييل
والتّوليدي وال ّنحو املضموين ،واالحتجاج يف
جملة كرياال
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اللغة وال ّنحو العريب» ،ومجهودات علامء بنيجرييا
يف ال ّنحو العريب وغريها من املوضوعات العديدة
تستحق لطالب املاجستري وال ّدكتوراه
التي
ّ
بدالً من املوضوعات السقيمة التي ال تناسب
مبستواهم.

راب ًعا :قلّة املصادر واملراجع ال ّنحوية الحديثة
والقدمية:

العلوم يف الكتب ،فأي تدريس بدون الكتب
ناقص وأبرت وعشوايئ ،ولذلك أثبت العلامء أ ّن
الكتاب هو الـمعلّم املقيم ال ّدائم مع الطالب يف
حاله وترحاله وأنيس وجدته ورفيق غربته ،يقول
الشاعر:
خري مكان يف ال ّدنيا س ـ ـ ـ ــابح
وخري جليس يف الزمان كتاب

		

فقال الجاحظ ،ليس يجد اإلنسان يف كل حني
إنسانًا يدربه ،والـمتعلّم يجد يف كل مكان الكتاب
عني ًدا(.)28

والحقيقة ال يشوبها الكذب أ ّن قامئة املراجع
النحوية باملكتبة العامة ببعض الجامعات
النيجريية يشري إىل أ ّن واقع ال ّنحو العريب يف
وخاصة جامعاتنا بجنويب غريب
جامعاتنا سقيم
ّ
البالد ،وعىل سبيل الـمثال :ففي جامعة كشريى
والية غومبى ،لـم نجد كتابًا واحدا من الكتب
القدمية التي ألفها علامء القدامى يف املكتبة،
تختل مكتبتها من
ّ
والسيام جامعة إلورن ،التي
رفف الكتب ال ّنحوية القدمية والحديثة ،لو كان
القسم العريب يف جامعة نيجرييا لـم يتمكّن عىل
تزويد الكتب ال ّنحوية املعتمدة عليها يف جميع
املراحل التعليمية وهل للغة العربية املصري؟
خامسا :قيام بعض األساتذة بتوزيع مذكّرات
ً
وملخصات عىل الطّالب:

مام نالحظ أ ّن بعض املحارضين اعتمد عىل
املذكرات وامللخصات يف إعداد ال ّنحو العريب
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يف الجامعة األمر الذي أ ّدى بعض الطّالب أن
السلف من ال ّنحاة حتّى لو سألنا
ال يعرفوا كتب ّ
بعض طلبة ال ّدراسات العليا عن أمهات الكتب
ال ّنحوية ال يعرف أكرث منها.
سادسا :دعوى صعوبة علم ال ّنحو أمام الطّالب:
ً

إ ّن ال ّنحو بال ّ
شك يحتاج إىل مذاكرة وأعامل ذهن
لكنه ليس أصعب من علم الطّب أو الرياضيات ،أو
العلوم اإللكرتوتية ،والحظنا أ ّن بعض املحارضين
يف جامعاتنا يخ ّوفون الطّالب وال يش ّجعونهم
عىل تخصص هذا العلم الجليل بيد أ ّن الكثري من
األساتذة ال يعلموا أ ّن للنحو جانبني:

األ ّول :جانب عميل تطبيقي؛ يحتاج إليه كل فرد
عريب حني كتابة أي مقال أو إلقاء أي كلمة أو خطبة
يك يسلم من اللّحن أو الوقوع يف الخطأ النحوي،
وهذا الجانب يتناول عد ًدا من األبواب النحوية
الـمه ّمة ،والتي يحتاج إليها كل متح ّدث يف هذه
األبواب سهلة الفهم قليلة العدد ،فيجب الرتكيز
عليها واإلكثار من مراجعتها.

الثاين :جانب علمي دقيق؛ الغرض منه التوسع
يف دراسة جميع األبواب النحوية ،وهذا امليدان
لكبار الباحثني واملتخصصني به( ،)29ويحسن هنا
أن نناقش عىل شبهة مفادها أ ّن صعوبة ال ّنحو
متكن سبب طوله كام يظنون بعض ال ّناس والذين
تلمذوا من أيدي املسترشقني وملسوا عقولهم
السيئة ،ونقلوا هذه األوهام إىل طلبتنا
باألفكار ّ
يف الجامعة ،فنقول ألولئك الذين يهتمون ال ّنحو
ريا من العلوم طويلة فهل تحذف؟
بالطول بأ ّن كث ً
علم الفقه طويل األبواب ومتع ّددة الخالفات فهل
نرتكه؟ فلم ال نرتك؟ كل اللغات العاملية كثرية
القواعد والرتاكيب ،وأ ّن جهود علامء القدامى
شاهدة عىل أ ّن علم النحو العريب ليس بصعب
ولو كان كذلك لـام رأينا أرفف املكتبات مليئة
بتلك الذّخائر النحوية ،وفيام نعلم والله أعلم ما
وجدنا علماً أكرث كتبا من ال ّنحو العريب.

ساب ًعا :مقررات اللغة العربية بنسبة ساعات علم
ال ّنحو منها مبعظم الجامعات ال ّنيجريية:

إذا تابعنا مقررات أكرث الجامعات ،وجدنا التقصري
يف واقع علم ال ّنحو من حيث قلّة عدد الساعات
املرصودة له بالنسبة لغريه من املواد العربية.

ففي جامعة أحمد بلو يف زاريا نجد أ ّن متطلبات
التخرج للحصول عىل الليسانس يف اللغة
العربية سبع وثالثون ومئة ساعة ( 137ساعة)،
وعدد ساعات علم ال ّنحو منها عرش ساعات (10
ساعات) ،وللرصف مثان ساعات ( 8ساعات)،
يف حني كان عدد ساعات األدب أربعا وأربعني
ساعة ( 44ساعة) ،وبقية الساعات موزعة بني
البالغة وال ّنقد ،والتدريبات اللغوية ،وفقه اللغة،
والثقافة اإلسالمية ،وطرق البحث ،ونحوها ،هكذا
تكون يف إحدى أقدم الجامعات الفيدرالية يف
نيجرييا( ،)30والاليت نتمنى أ ّن جذور اللغة العربية
وآدابها كانت وطيدة فيها.

ويف جامعة إلورن الفيدرالية مجموع ساعات
ست وخمسون ومئة،
الليسانس يف العربية
ّ
وعدد ساعات ال ّنحو تسع عرشة ،وللصرّ ف ست
ويحرز األدب سب ًعا وثالثني ساعة( ،)31وتلك
املشكلة عمت أقسام اللغة العربية يف جامعاتنا،
وال يستغنى الجامعات الجدد عنها أمثال الجامعة
الفدرالية بكشريى ،غومبى ،والجامعة الفيدرالية
بزمفرا ،والجامعة الفيا ،نرصوا ،والجامعة الفيدرالية
كشنة وغريها.

وبإمعان النظر إىل هذه اإلحصائية من قبل
الساعات كان النحو العريب من مقررات اللغة
العربية يف تلك الجامعات ّ
تدل عىل أ ّن لألدب
نصيب األسد وأضعاف ما لل ّنحو من النسبة
املئوية باإلضافة إىل ذلك فالج ّو العام للدراسات
العليا بأقسام العربية مييل لكفة األدب يف معظم
جامعاتنا وخاصة الجنوب ،وال يتخصص يف ال ّنحو
والصرّ ف إال القليل النادر من الطّالب الذين
حصلوا عىل الليسانس يف اللغة العربية من
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إحدى جامعات ال ّدول العربية ،وأرادوا مواصلة
دراساتهم العليا يف نيجرييا بجدهم وعزمهم ،وقد
تواجههم مشكلة تدور املرشف عليها يف بعض
الجامعات وكذلك عدم إدخال ال ّنحو والصرّ ف
يف مقررات الدكتوراه يف السنة املنهجية كام
يوجد يف معظم الجامعات النيجريية ،لذلك كرث
حملة املاجستري والدكتوراه يف األدب يف تلك
الجامعات.

التوصيات واإلقرتاحات

بعد هذه الجولة الطفيفة حول واقع علم ال ّنحو
وما يتّصل به من الصرّ ف يف أقسام اللغة العربية
بالجامعات التي توجد بـها يف نيجرييا ،والتي
تبني من خاللها تقصري تلك األقسام يف إعطاء
علم ال ّنحو حقّه من العناية الكافية ،نرى أ ّن نقدم
بعض التوصيات عىس الله أن يجعل يف اعتبارها
وتنفيذها خال جذريا لواقع ال ّنحو العريب يف
جامعاتنا.
1 .1رضورة إعالن التوظيف ملتخصيص ال ّنحو
العريب يف نيجرييا ،وإعطائهم الوظيفة ،إذا
سنحت الفرصة ألنّـهم أقليّة بنسبة غريهم يف
جامعاتنا النيجريية.
2 .2إدخال مواد النحو العريب وفروعها من مقررات
ال ّدكتوراه يف السنة املنهجية ،ويكون إجباريًّا.
3 .3تضمني ما ّدة النحو من مقررات السنة
الـمنهجية لطالب األدب يف ال ّدراسات العليا
ويكون إجباريًّا لـهم ال إضاف ًّيا.
4 .4تشجيع طالب الدراسات العليا يف اللغة
العربية بالجامعات النيجريية عىل التخصص
يف ال ّنحو والصرّ ف ،وعىل العناية بكتابة
بحوثهم العلمية فيهام.
5 .5تكوين اللجان املتخصصني بال ّنحو العريب
مبراجعة مقرر النحو العريب يف جامعاتنا
النيجريية.
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6 .6تكوين هيئة أكادميية أو لجنة مسؤوليتها
مراجعة مناهج اللغة العربية يف أقسامها
بالكليات والجامعات عرب العالـم ،إلعطاء
كل ف ّن من الفنون العلمية حقّه من عدد
ّ
الساعات الكافية الستيعاب مفرداته
ولـمساعدة الطالب يف تحسني أدائهم يف
الكتابة والتعبري الفصيح.
7 .7توفري املكتبة الجامعية باملراجع النحوية
الحديثة ،والسيام القدمية التي ألّفها رجال
النحو العريب منذ أمد بعيد.
8 .8إسناد البحوث النحوية للمرشفني
وخاصة يف
املتخصصني يف ال ّنحو العريب،
ّ
الدراسات العليا ،وإسناد األمر إىل غري أهله
ظلم.
بالسعي يف
9 .9العمل عىل إيجاد جهة مكلفة
ّ
تحصيل مراجع أساسية وكتابات مط ّورة يف
)1
)2
)3

)4

)5
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ال ّنحو والصرّ ف هدايا من املكتبات العربية
وأخرى مام تشرتى من تربعات املحسنني
والـمهت ّمني بإحياء اللغة العربية لتغذي بـها
مكتبات أقسام العربية بجامعات العامل
اإلسالمي غري العربية.

الخامتة

ناقشت هذه املقالة تعليم النحو العريب قبل
االستعامر ومكانه بني االستعامر واالسترشاق،
وتعليم ال ّنحو يف الجامعات النيجريية ،ثـم ركزنا
عىل واقع ال ّنحو العريب واملشكالت التي تعرقل
الجهود الرامية إىل تدريس ال ّنحو العريب يف
جامعاتنا النيجريية ،وحاولنا تحليل واقع ال ّنحو
ريا ،اقرتحنا له التوصيات
العريب تلو بعد تلو ،وأخ ً
التي نراها جذرية وناجعة ملستقبل ال ّنحو العريب
يف جامعتنا إذ أتـ ّم تطبيقها كام يجوز وينبغي.

الهوامش
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بلو بن عثامن تحقيق ورشح ،مطبعة األكادميية
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الجامعات ال ّنيجريية ،املرجع السابق ،ص.12:
قاسم بدمايص :ال ّنحو العريب وتحديات العرص يف
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الق�ضايا االجتماعية يف رواية �شيكاجو
د.توفيق رحمن وازكات

أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية ،كلية إم .إي .أس بفوناين

خالصة

إن رواية شيكاجو هي تدور حول ظاهرة الفساد يف
مرص والعنرصية التي تسود املجتمع األمرييك بعد
أحداث  11سبتمرب 2001م .وهي تقرتب كثريا من
األجواء الحقيقية للرسد الفني ملوضوعات شتى
كالثقافة األمريكية والجنس واملخدرات والطبيعة
الشعورية األنثوية والبحث العلمي الطبي والتناص
مع أقوال روائيني آخرين وزعامء عىل التقنية
الفنية الروائية بتعقيداتها ومشكالتها املتنوعة.
رواية شيكاجو هي رواية أفراد وليست أحداث،
وهؤالء األفراد ينتمون إىل ثقافتني وحضارتني
متناقضتني وكل ثقافة لها أبجديتها أو لكل حضارة
تجسد
شكلها وأسلوبها وطريقتها .رواية شيكاجو
ّ
الرصاع بني ثقافتني عظيمتني للمجتمعني ،
فاملجتمع األمرييك يف هذه الرواية ،هو مجتمع
متقدم علميا وتكنولجيا من جانب ،ويف جانب
آخر فهو يعاين من أمراض خطرية عسرية الشفاء
مثل العنرصية والتمييز الضد السود وسيطرة
االحتكارات الرأساملية والتفكك االجتامعي
والتحلل األرسي .أما املجتمع املرصي يف الرواية
فهو البعثة الدراسية التي أرسلت للدراسة العليا
إىل الجامعات األمركية يف مختلف الواليات
أو األشخاص الذين هاجروا إليها للمهن واملال
وهم نالوا جنسية أمريكية بالعالقات الزوجية أو
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مبختلف املناصب.

متتاز رواية شيكاجو بعدة خصائص وعوامل
مختلفة ألنها هي التجارب التي صادفها الكاتب
يف أيام دراسته وإقامته يف جامعة إلينوي يف
مدينة شيكاجو األمريكية .جذّبت هذه الرواية
جميع القراء من البالد العربية عامة والشعب
املرصي خاصة .ص ّور الكاتب عرب قصصه
وحكاياته عن عدة شخصيات مرصية وغريها من
األجانب ،والحوادث املثرية واقعة يف مدينة
شهرية يف أمريكا .يقول الكاتب جالل أمني:
‘فرحت عند انتهايئ من قراءة رواية شيكاجو ألكرث
ُ
من سبب ،فقد أكدت يل هذه القراءة أن لدينا
بالفعل أديبا كبريا وموهوبا ،وظهر أن الرواية عامرة
يعقوبيان ليست ظاهرة منفردة ال تتكرر ،بل إن من
املمكن أن تتكرر املرة بعد املرة’.1

يبدأ الكاتب عالء األسواين 2رسده بتمثيل تاريخ
مدينة شيكاجو وحوادث دامية نزيفة التي وقعت
يف خمسة قرون ماضية .تتشكل الرواية من
خالل عدة صيغ رسدية تنسجم مع ذلك الفضاء
املمتلئ ملشهد كوين إنساين حضاري .فهي
تجري أساسا عىل لسان سارد عىل كل يشء،
وهو األسلوب البانورامي والذي يعلو فيه صوت
السارد عىل الشخصيات مسجال كل ما يدور
داخلها من التوترات ومشاعر أو ما يدور خارجها.

تبدأ الكاتب روايته بإستعداد طالبة املعيدة من
كلية طب للقاهرة ،اسمها شيامء محمدي وهي
طالبة محافظة من مدينة طنطا العتيقة ،تسافر
لدراسة الدكتوراه يف جامعة إلينوي ،فتصدم
بحضارة مغايرة ،وتنجذب بحسها األنثوي الطبيعي
إىل زميلها طارق حسيب وهو طالب متفوق
يدرس الدكتوراه يف الجامعة ذاتها وعىل قدر
كبري من االلتزام واالنسجام مع ذاته وعامله القديم
والجديد ونظام بلده الحاكم.

حالة النساء يف املجتمع

يعالج عالء األسواين كثريا من املشكالت التي
تواجهها النساء يف املجتمع املرصي .فمعظم
الشخصيات النسائية هي البائسات املقهورات
التي يتحملن مشاكل عديدة حتى انكرست
حياتهن بالفقر والحرمان واملحنة .تتمحور
الشخصيات النسائية يف روايات عالء األسواين
مثل املهمشات واملطلقات واليتيامت واألرامل
والساقطات واملومسات ،وهن يتحملن اإلهامل
والسخرية واالضطهاد من الرجال ،بل هم استغلوا
النساء للجنس واملال .يئست النساء متاما من
استئناف حياتهن الطبيعية بأسبابها طمع الرجال
وحرمانهم عليهن حتى يخط عليها إطار صغري عىل
أن تعيش فيها إطعام األطفال وتربية أوالدها.
يرسم عالء األسواين ثالث قصص إضافية يف
روايته متعلقة بحياة النساء هن شيامء محمدي
ومروة نوفل وزوجة معتقل يف السجن .ويف
القصة األوىل ،أن شيامء محمدي عزمت الهجرة
إىل األمريكا حاولت أمه أن تنرصفها من إرادتها
عدة مرات ولكنها فشلت يف محاوالتها حتى
قالت األم البنتها شيامء« :الرجال يا شيامء ال
يريدون إال جسد املرأة ،وهم يفعلون كل يشء
من أجل الحصول عليه ،اعلمي يا شيامء أن الرجل
ال يتزوج أبدا من متنحه أي يشء من جسدها،
الرجل ال يحرتم املرأة السهلة وال ميكن أن يأمتنها
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عىل رشفه وأوالده» .3إن كلامت األم صدقت بعد
برهة إن حبيبها طارق حسيب خدعها واستغلها
جنسيا وجعلها حامال ثم رفض عليها أن ينكحها
وأجرب عليها اإلجهاض .وملا طلبت شيامء أن
ينكحها فر ّد عليها طارق حسيب« :لست عبيطا
حتى أقع يف الفخ ،عىل آخر زمن أتزوج شيامء؟
أصوم وأفطر عىل بصلة ! صحيح أنها معيدة يف
كلية الطب ،لكنها فالحة ،أنا ابن اللواء عبد القادر
حسيب ،مساعد مدير أمن القاهرة ،أنا رفضت
4
بنات األكابر ،أتزوج يف النهاية من فالحة؟»
أما يف القصة الثانية ،يعرض الكاتب شخصية
مروة نوفل وكيف يتعاملها زوجها أحمد دنانه.
يستخدم أحمد دنانه مختلف األساليب الخداع
عندما يتعامل زوجتها وأهمها التظاهر بالتدين
الشديد مع أن جميع ترصفاته ضدا عىل الدين.
يقول أحمد دنانه :إن النساء ناقصات عقل ودين،
والرجل الجدير بهذا االسم يجب أن يخضعها يف
الفراش ،يجب أن يسيطر عليها ويقودها ،ويف
نفس الوقت ال مينحها ثقته الكاملة أبدا .هناك
مأثورات عديدة من السلف مثل «استشريوا
النساء ثم خالفوهن» و»عالمات األحمق ثالث:
مالعبة السباع ،ورشب السم عىل سبيل التجربة،
وائتامن النساء عىل األرسار» و»تجنبوا رشار
النساء وكونوا من خيارهن عىل حذر» .5ويف نظر
أحمد دنانه أن زوجتها ليست إال وسيلة للحصول
عيل أموال أبيها ،بل وحتى الجنس ال وقت لديه
ملامرسته إال كحيوان جائع ،ال يلقي أي اعتبار
ملشاعر رشيكته فيه ،بل هو عىل استعداد تام
إذا لزم األمر تقديم زوجته قرباناً إىل صفوت شاكر
لتحقيق طموحاته .وملا اشتد النزاع بينهام يف
حياتهام الزوجية وهي رجعت إىل بيتها يف مرص
محتاجة معلنة إىل الطالق.
أما يف القصة الثالثة من الرواية ،يصور الكاتب
التحرشات الجنسية لصفوت شاكر عىل النساء
جملة كرياال
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برغم ببلوغه الخامسة والخمسني .معظم الرجال
يف أرسته جمعوا بني امرأتني أو أكرث من زوجات
وعشيقات ،ولذا حدثت مشاجرات كثرية بني أمه
وأبيه بسبب عالقاته النسائية .كانت له عالقة
بخادمة تعمل يف بيته واستغلها رسيا يف كل
خميس بينام حرض يف بيتهُ .عني صفوت ضابطا
يف مباحث أمن الدولة وجرب يف مبانيها غرائبا
يف طريقته يف مضاجعة النساء واستغلهن
وزوجات املعتقلني ،وهم الذين حبسوا يف
السجون سنوات من االعتقال بدون محاكمة.
غالبا يهدد ضباط األمن النساء التي يجمعن أمام
مبنى مباحث أمن الدولة باالعتقال والتعذيب،
إذا كانت زوجة املعتقل جميلة فعندئذ تختلف
املعاملة ،فيطلبون منها مقابلة صفوت شاكر.
وهي كانت مرأة فقرية عىل سيدات املجتمع
الراقي كام أنها بقبولها العالقة مع صفوت تؤمن
لزوجها ظروفا أفضل يف املعتقل .أحرض صفوت
هذه املرأة البائسة التي انكرست من الفقر
واملحنة إىل شقته واستغلها جنسيا عدة مرات
حتى صارت ساقطة بالفعل ،وخضعت لصفوت
بال تردد وال تفكري وال مقاومة ،ألن سقوطها يحقق
لها ما يشبه الراحة ألنه يخمد لألبد رصاعها
الداخيل.6

العالقات الشخصية يف الرواية

يقدم عالء األسواين صورة صادقة عن حالة
املجتمع املرصي يف جميع عالقة من العالقات
األساسية يف الرواية عامرة يعقوبيان ،وما حدث
له يف السنوات الثالثني املاضية ،وتأثريات ثورة
يوليو يف الستينيات وسياسات االنفتاح يف
السبعينيات ،وما أحدثته هذه السياسات من
تحديات وتصدعات يف مختلف أنواع العالقات
االجتامعية .أما رواية شيكاجو ،فالرابطة بني
العالقات األساسية فيها قد تكون أقل وضوحاً،
ولكنه يف أشد عمقاً وأبعد أثرا ً .كان األبطال يف
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الرواية مرصيني أو أمريكيني ،وأن املأساة تتعلق
فيها كلها بشكل من أشكال الضعف اإلنساين
وضعف الثقة بالنفس والشعور املضنية بالوحدة
والحاجة املتواصلة إىل الحب من شخص واحد
وإىل الرضا والقبول من اآلخرين .توجد يف الرواية
الرابطة القوية التي تربط كل القصص إذا كانت
القصص مرصياً أو أمريكياً ،يف مرص أو يف
الواليات املتحدة .استطاع الكاتب أن يحول كل
ما يصفه من عالقات هي إذن ،ما يسمي الحالة
اإلنسانية ،وهذا هو ما نجح عالء األسواين نجاحاً
باهرا ً يف إثارة تعاطف القراء معه.

الحب يف الرواية

يتناول عالء األسواين عن عالقات الحب أكرث من
خمس قصص متتالية ولكن عاقبة معظم الحب
صارت مأساوية ،ومن أهمها الحب بني طارق
حسيب وشيامء محمدي وبني محمد صالح
وزينب رضوان وبني جيف أندرسون وسارة رأفت
وبني ناجي عبد الصمد وويندي وبني جون جراهام
وكارول .يقدم الكاتب بعض اآلراء عن الحب كام
تقول شيامء محمدي يف محادثتها مع عشيقها
طارق حسيب« .اإلسالم مل يرتك صغرية وال كبرية
من شؤون الحياة ،وأن اإلسالم تحدث عن الحب،
اإلسالم يشجع عىل الحب ما دام ال يؤدي إىل
املعصية .لقد أفتى الشيخ الشعراوي بأن الشاب
والفتاة عندما يشعران بالحب ال يكون هذا حراما
ما دام ينويان الزواج ،يؤكد أن الحب ليس حراما ما
دام يؤدي إىل الزواج».7
كانت عالقة الحب بني طارق وشيامء مخلصة
عندما كانا طالبان يف نفس القسم يف جامعة
شيكاجو ورفع مدى عالقة حبهام إىل قمتها.
تقول شيامء عن حبها مع طارق :سبحان الله!
انتظرت نصيبها يف طنطا حتى أصابها اليأس ،ثم
جاءت لتعرث عليه هنا يف شيكاجو .عىل الجانب
اآلخر من العامل ربنا سبحانه وتعاىل دفع بالبعثة

يف طريقها وجعلها ترص عليها من أجل خريها،
هل حلمت بعريس أفضل من طارق حسيب؟
أستاذ يف طب مثلها ،إنها تحب طارقا ،ترعاه
وتحنو عليه و كأنها أمه .8بدأ طارق أن يسكن يف
شقة عشيقتها شيامء واستغلها جنسيا بوعد أن
ينكحها يف الفرصة املناسبة مع إذن أمه وأرسته.
وملا صارت شيامء حامال فخذلها طارق وأخلف
وعده فأجربت عليها اإلجهاض فينتهي هذا الحب
أيضا إىل املأساوية ،ولكن يوجد فيها تفاؤال للقراء
بظهور طارق حسيب لزيارة حبيبته شيامء إىل مركز
شيكاجو للمساعدة.

الدكتور محمد صالح طبيب وأكادميي ناجح جاء
من مرص واستقر يف الواليات املتحدة وتزوج
كريس امرأة أمريكية ومل ينجب منها .ويف فرتة
الزوجية األوىل عالقة صالح بزوجته تبدو طيبة
ومستقرة ،وليس لديهام أي مشكلة مذكورة وال
نية يف العودة إىل مرص .ولكن األمور كلها تغريت
وفشلت يف حياته الزوجية حتى املضاجعة مع
كريس يف الفراش وغري سكنه من بيته إىل قبو
العامرة وعاش مع ذكرياته املاضية بينه وبني
عشيقته زينب .ولكنه يف الحقيقة مل ينسها
قط منذ افرتاقه عن صديقته ومحبوبته املرصية
القدمية زينب رضوان ،وهي كانت فتاة ذكية
ونشطة سياسياً ومستعدة للمغامرة.
تعرضت زينب للرضب والسجن مع زمالئها يف
سبيل إنجاح الحركة السياسية الطالبية التي تنتمي
إليها ومل يكن لدي صالح الشجاعة لالشرتاك
معها يف نشاطها السيايس الخطر ،فاتهمته
بالجنب وانرصفت عنه إيل األبد .هاجر صالح بعد
ذلك إيل الواليات املتحدة ومرت سنوات كثرية
دون نسيان صالح تلك العبارة التي صدرت من
زينب قبيل فراقهام واتهمته فيها بالجنب ،وظل
محور حياته الذي يالزمه كظله مع كل نجاحه
كأكادميي وطبيب .قبل أن يجيئ إىل أمريكا كان
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محمد صالح يشكو من صعوبة الحياة يف مرص
واآلن يحلم بالعودة إليها .بينام كانت زينب أرملة
ال تستطيع أن يقبل صالح إىل حياتها يف بيئة
جديدة بأسبابها املختلفة فتنتهي حياة صالح
نهاية مأساوية .كذلك مل ينجح ناجي عبد الصمد
وجيف أندرسون يف العالقة مع عشيقتهام
ويدندي وسارة ثابت ،فأدت عالقتهام إىل نهايتها
بسوء أعاملهام أو بسوء حظوظهام حتى صارت
عالقتهام إىل الخسارة.

يصور الكاتب الصعوبة البالغة التي يقابلها
املرء الذي يحاول التخلص من هويته التي نشأ
بها أو تغيريها مهام كانت رغبته قوية يف ذلك،
إن هذا جانب من جوانب الرتا جيديا اإلغريقية
التي صادفها املرة بعد املرة يف أحداث الرواية،
شيامء املحمدي مل تنجح الحياة األمريكية يف
استئصال شعورها بالعار لدى أي مترد منها،
مهام كان بسيطا ،عىل ما نشأت عليه وترشبت به
يف حياتها األوىل يف طنطا وسط عائلة محافظة
ومتدينة.9
ومازال صديقها طارق خاضعا لنفس القواعد
التي ترسخت يف ذهنه يف مرص بالتمييز بني
الفتاة التي تصلح وتلك التي ال تصلح لالرتباط بها
بالزواج وال حتى رأفت ثابت رغم كل تظاهره بأنه
قد أصبح أمريكيا ومل يعد هناك ما يربطه مبرص.
استطاع أن يتحمل أن يرى ابنته وهي تترصف كام
تترصف البنات األمريكيات وأن تعامله كام يعامل
األبناء والبنات آباءهم وأمهاتهم يف أمريكا وكذلك
صالح فهو ال يستطيع أن ينىس مهام مرت به
السنوات أيام شبابه يف مرص ،وال يستطيع مهام
حاول أن يغفر لنفسه إحجامه عن االشرتاك يف
نشاط وطني للطالب قبل ثالثني أو أربعني عاما،
10
ما كل هذا التعلق بالذكريات والحب القديم؟
وملاذا كل هذه الجهود البائسة الستعادة أيام ال
ميكن أن تعود؟ والدكتور كرم دوس أخطأ رئيس
جملة كرياال
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القسم املرصي يف حقه ،منذ سنوات كثرية
عندما كان مدرسا صغريا يف الجامعة مبرص،
فاضطر إىل هجرة الواليات املتحدة فأصبح
من أكرب وأنجح جراحي القلب يف أمريكا ولكنه
ال يستطيع أن يجري أي عملية من عملياته يف
شيكاجو إال عىل أنغام أغاين أم كلثوم.

الرصاع يف العالقات الزوجية

يوجد الرصاع الدائم بني األزواج والذي يسود
إىل املشكالت واملشقات يف عالقات حياتهم
اليومية .يشري الكاتب إىل القضايا املختلفة التي
يواجهها شخصيات الرواية يف حياتهم الزوجية
مثل أحمد دنانه وزوجته مروة نوفل ،ومحمد صالح
وزوجته كريس األمريكية .وعىل سبيل املثال،
عندما يالحظ حياة أحمد دنانه ومروة نوفل،
واملفهوم إن السبب الرئييس يف الرصاع بينهام
هو اعتقادات أحمد دنانه املريضة وتقاليده العفنة
وطموحاته الكثرية وترصفاته الفاسدة مع الزوجة.
عندما ينكح أحمد دنانه زوجتها مروة كانت نظرته
إىل أموال أبيها الحاج نوفل ،بل استأجر دنانه شقة
جديدة متسعة بنفقة أبيها وأرسل له الحاج نوفل
مبلغا كبريا لنفقاته الشهرية حيث ينتظره أول كل
شهر ويتسلمه من زوجتها.
كانت مروة تكره طريقة زوجها يف كل ترصفاته ألنه
كان بخيال ويدخر ماله رسيا حتى ال يعرفها ،ويف
رأيه أن أمريكا من الناحية الرشعية تعترب دار الكفر
وليست دار اإلسالم ،وهناك قاعدة فقهية معروفة
أن الرضورات تبيح املحظورات .ويقول دنانه ملروة:
«ليس من حقك دينيا أن تعريف راتب زوجك،
وأستطيع أن أقدم لك الدليل الرشعي عىل ذلك،
أما مبلغ البسيط الذي يساعدنا به أبوك فأنا أراه
أمرا طبيعيا ،ألن ربنا أعطاه ماال كثريا ،أما نحن
فنبدأ حياتنا ويجب أن ندخر واإلدخار فضيلة كبرية
حثه عليها أرشف الخلق املصطفى(ص)» .11أما
مل تقتنع مروة بالطبع هذه املرة ،وتكشف لها بخله
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واضحا .الحقيقية ،إنه بخيل أناين ال يفكر إطالقا
إال يف نفسه ،بل هو بدأ اآلن يف استحالب ثروتها،
وال شك أن لديه خططا الستيالء إرثها بعد وفاة
والدها.
كان االجتامع دنانه بزوجتها مروة يف الفراش
كام يفعل املراهقون مع خادمات املنازل،
وقد سببت لها طريقته الفجة فزعا وتوترا نفسيا
وإحساسا باملهانة ،فأحست باإلحباط ألنه مل
يفهمها ،ومل يكن مبقدورها أن ترشح له أكرث .ذات
ليلة قال دنانه ملروة كانا يف الفراش« :اتقي الله يا
مروة ،أحذرك من عقاب الله سبحانه وتعاىل ،إن
ما تفعلينه حرام رشعا بإجامع جمهور العلامء...
لقد صح عن رسول الله (ص) قوله :إن املرأة
التي ترفض زوجها يف الفراش تبيت واملالئكة
تلعنها ،فأجابت مروة «وأن رسول الله (ص) قد
أمر بتطليق سيدة من زوجها ملجرد أنها ال تسرتيح
إليه» ،فبلغ بها الحنق درجة أن فكرت ألول مرة يف
الطالق ،حتى تحتاج إليه الطالق ،وهي تعتقد إن
الطالق هو أرحم من انتهاكها كل ليلة بهذه الطريقة
املقفزة.12

هزمت مروة أمام دنانه بالعجز واألمل يف معركة
الجنس حتى ظلت ترفض بإرصار فكرة اإلنجاب،
وكان يلح عليها حتى ينجبا طفال يف أمريكا ،إذا
أنجباهام اآلن طفال سيحصل الطفل عىل الجنسية
األمريكية ،وسيحصل عليهام الجنسية تلقائيا بعد
ذلك ،ولكنها منعت مروة جريئة محاوالته القذرة
لحصول الجنسية األمريكية ،وهي تقول « :ال أريد
أن أنجب طفال اآلن ،وال ميكن أن أنجب ملجرد أن
أحصل عىل جواز سفر أمرييك».13
ينتمي دنانه إىل النوع من الناس الذي ال يلوم
نفسه أبدا ،فهو يعترب نفسه دامئا عىل الحق،
أما األخطاء كلها فتصدر عن اآلخرين وهو يؤمن
بأن عيبه الوحيد طيبة قلبه الزائدة التي يستغلها
الخبثاء لتحقيق مصالحهم عىل حسابه .كان

مقتنعا متاما بأن مروة أخطأت يف حقه ،هي
التي تطاولت عليه فاضطرته إىل رضبها ،وصفعة
واحدة متوسطة القوة تعيدها إىل الصواب؟ أمل
يسمح الرشع الحنيف للرجل برضب زوجته بغرض
التأديب؟ وما العيب يف أن يقرتض ماال من أبيها؟
أليس من واجب الزوجة مساندة زوجها.14

عالقات خارج الزواج

توجد يف الرواية عالقات كثرية خارج زواج بني
شخصيات الرجال والنساء ولكن كل منها انتهت
بالفشل حتى ميكن أن يصفها باملأساة اإلغريقية،
أمثالها عالقات شيامء محمدي وطارق حسيب،
جون جراهام وكارول ،محمد صالح وكريس ،جيف
وسارة ثابت ،ناجي عبد الصمد وويندي وغريها،
ولكن تنتهي عالقة بني طارق وبني شيامء ببعض
من األمل يف نهاية سعيدة .يصور الكاتب بعض
هذه العالقات الشخصية يف روايته ألن يعكس
النظم االجتامعية والعوامل الواقعية والعادات
والتقاليد يف أمريكا.
وملا قضت شيامء محمدي بعض الشهور يف
شيكاجو جعلتها تفكر يف حياتها بطريقة مختلفة
وسألت يف نفسها بعض الشكوك عن عالقة
خارج الزواج وبدأت أن تحللها بتعاليم اإلسالم.
إذا كانت كل عالقة خارج الزواج عيبا وحراما وذنبا
عظيام تحيق اللعنة حتام مبرتكبيه ،فلامذا ال يلعن
الله هؤالء األمريكيني الذين يعيش معظمهم يف
الحرام؟ ملاذا ال يحيق سخط الله بهؤالء الفاسقني؟
سيحاسبنا الله نحن املسلمني بطريقة ويحاسب
األمريكيني بطريقة أخرى؟ هؤالء األمريكيون
يقرتفون الكبائر جميعا ويزنون وميارسون الشذوذ
بأنواعه ،ويلعبون القامر ويحنسون الخمور ،ولكن
ربنا سبحانه وتعاىل ال يبدو غاضبا عليهم ،بدال من
عقابهم عىل املعصية منحهم الله عز وجل الرثوة
والعلم والقوة حتى أصبحوا أكرب وأقوى دولة يف
العامل.15
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كانت فكرة ناجي عبد الصمد أن تنشأ عالقة حب
أو صداقة مستحيلة بني مرصي ويهودي ،وإذا
نشأت العالقة بالفعل فالبد أن ينتهي األمر بالخيانة
أي خيانة اليهودي بالطبع للمرصي .تعرف ناجي
فتاة يهودية اسمها ويندي ونشأ بينهام الحب،
وكانت ويندي فتاة جميلة ومستعدة ألن تفعل أي
يشء من أجله .قضت ويندي أجمل أيام عمرها
معه ولكن ينهار كل يشء يف لحظة واحدة عندما
يواجه ناجي محنة تنطوي عىل خيانة شخص له أو
نية شخص خبيث يف اإلرضار به فال يخطر بباله
أن يكون هذا الخائن الخبيث شخصا آخر غري
عشيقته اليهودية ويندي .تنهار العالقة انهيارا تاما
بنفس الرسعة التي بدأت بها وال يقول الكاتب أبدا
ما إذا كانت هذه الفتاة اليهودية خائنة حقا أو مل
تكن ،والكاتب محق يف عدم اإلفصاح ،إذ ليس
املهم يف الحقيقة يف هذا السياق من الذي
ارتكب الجرم بل من اعتقد ناجي أنه ارتكبه.16

الطالق املفرط يف املجتمع

يشري عالء األسواين يف روايته أن نسبة الطالق تزيد
يف املجتمع األمرييك واملرصي أيضا حيث تشهد
عليها ثالث حوادث التي وقعت بني الشخصيات
املرصية واألمريكية متعلقة بالطالق .إن بخل دنانة
وأنانيته وطمعه املؤكد يف ثروة زوجته وصفعته
عىل وجهها أل ّحت عليها الطالق لزوجها أحمد
دنانه كام أكدت أن بيوتها كلها حافلة باملشاكل.
ولكن األب واألم يرفضان بشدة فكرة الطالق ،ويف
رأيهام إنها أسوأ من خراب البيوت ،املطلقة هي
املرأة التي فشلت يف االحتفاظ بزوجها ،التي
تعاين الضياع والحرسة ،والعبء عىل أهلها
صديقاتها .ولكن سافرت مروة إىل مرص وأعدت
ورقة له أن يتصل والدها من أجل ترتيبات الطالق
وسيطلقها دنانه كام طلبت ولكنها يجب أن تدفع
مثن ما سببته له من تعاسة وقد تعمد دنانه أن
يستعمل كلمة «طلبات» حتى ميهد لفكرة أنه
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سيطلب ماال وإن حياته واسمه وسمعته ليست
ألعابا يف يد الست مروة تعبث بها كيف تشاء.
عقد العزم عىل أن يطلب من الحاج نوفل مليون
جنيه مقابل طالق ابنته.17
وملا اشتدت املصارعة بني صالح وكريس ،طلب
منها الطالق وصارح الدكتور صالح زوجته كريس
برغبته يف االنفصال وأحس بالراحة وانتهت
عالقتهام وترك زوجته يف حجرة النوم حتى
يتم االنفصال .ثم بدأت حياته الجديدة يف قبو
شقته مع ذكرياته القدمية يف مرص قبل السنوات
الثالثني .قد دفعت خربات رأفت ثابت مع
زوجتها األمريكية إىل رصاع دائم مرير حتى
انقبضت حياتهام وابنتهام الوحيدة سارة .عزم
رأفت أن يطلق زوجتها عدة مرات بسوء معاملتها
وعالقتها الفاحشة الرسية مع شخص يف مكتبها
ولكنه خاف أن يفقد حياته املريحة كجنيس
أمرييك وفوائدها .وقد حدث بني الزوجني نزاعا
كثريا متعلق مبوضوع ابنتها سارة رأفت ،ألن أمها
ميتشيل ساعدت أن يجعل رابطا وحبا بني ابنتها
وبني صديقها جيف ،بل أيدت أن ترتكها بيت
والديها وتبدأ حياة جديدة يف بيت جديد يف
أوكالندا.

تأثريات الخمر واملخدرات

عندما يالحظ إىل مشكالت العالقات اإلنسانية
يف املجتمع األمرييك يوجد فيه تأثري الخمر
واملخدرات حيث يتناولهام الرجال والنساء دون
خالف .تحولت الخمر أمرا رضوريا عىل موائدهم
يف جميع جلساتهم اليومية .يستخدم معظم
الشخصيات يف الرواية أنواعا مختلفة من الخمر
يف بيوتهم وليس بينهام أي فرق بني األمريكيني
واملرصيني مثل شخصيات جون جراهام وجورج
مايكل وكرم دوس ورأفت ثابت ومحمد صالح
وصفوت شاكر وناجي عبد الصمد وميتشيل
وكريس وكارول وويندي وغريهم .هناك شارع
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كبري يف أوكالندا قريبا من مدينة شيكاجو يعرف
باسم «رش سرتيت» وهو شارع مفضل للشباب
يف شيكاجو وتقع فيه أهم البارات واملطاعم
والديسكوتيك .ويف عطلة نهاية األسبوع يخرج
الشباب إىل الشارع يرقصون ويرشبون حتى الفجر
حتى يف ساعات الليل املتأخرة .عندما يشتد
السكر والصخب تبدأ املشاجرات بينهم فيلجأ
بوليس شيكاجو إىل الخيالة لتفريق السكارى.
وكذلك يتناول عالء األسواين تأثري املخدرات يف
حياة الشباب والرجال والنساء وطالب الجامعة.
يصور الكاتب حادثتان واقعتان بني شخصيات
جيف أندرسون وسارة ثابت وفرناندو وكارول.
ويف حادثة األوىل ،أحب جيف ابنة رأفت ثابت
مع مساعدة ودعم زوجته ميتشيل فنشأت عالقة
الحب بينهام حتى إىل أن هجرت سارة بيتها
ووالديها وسكنت مع جيف يف حي أوكالندا وبدا
الحبيبان يف منتهى السعادة .كان حي أوكالند
أفقر وأقذر حي يف شيكاجو ،ويعرف أوكالند
بأنه حي ال تنجب إال الرجال .هناك جامعات
من الزنوج الشباب وهم واقفون عىل النوايص
يدخنون املاريجوانا قريبا من مسكنهم.
كان جيف مدمنا للمخدر متاما ،أول مرة رأت سارة
يشم جيف املخدر فرددت عليه كل ما تلقته يف
املدرسة عن مخاطر املخدرات ،لكنه ضحك ،ثم
ظل يلح عليها حتى تشاركه الشم ،لكنها رفضت
بإرصار .وذات ليلة كانت معه يف الفراش فشدد
من إلحاحه ،أن املخدر ال يُغ ّيب وعيك وإمنا
يضيف إليك وعيا جديدا ،ما إن شمت املسحوق
حتى أحست أنها تطري ،تحلّق بني السحاب ،ال
أحزان وال قلق وال خوف من املستقبل ،سعادة
عارمة متألقة وصافية .18وملا زار رأفت ابنتها يف
بيتها بأوكالندا رأى أمام الحبيبني منضدة صغرية
عليها طفق أبيض ممتلئ مبا يشبه الرمل األبيض
الناعم ولف جيف قطعة من الورق املفضض

يف حجم سيجارة عىل هيئة قمع ،رفعه وأدخله
يف فتحة أنفه وجذب من املسحوق عدة مرات
متتابعة ،ثم أعطى القمع إىل سارة فجذبت
مرة واحدة وغاصت يف األريكة وبدا عليهام
االسرتخاء .اقتحم رأفت إىل بيت جيف بقوة،
فكان جيف يقف خلف سارة مخدرا متاما ،وانهال
الدكتور رأفت بالرضب عليها ،أنها مل تقاومه بل
رصخت مرة واحدة مع الصفعة األوىل .فقال
جيف لسارة :يجب أن نتحرك برسعة وسأخفي
املخدر عند صديق يف الشارع املجاور وبعد
ذلك نبلغ الرشطة .ومن إثر ذلك أدخلت سارة
إىل االختصاصية النفسية للعالج عىل شفاء من
املخدرات وأمراضه النفسية.
أما يف الحادثة الثانية ،يصور األسواين شخصية
فرناندو الذي يُجري وكالة لإلعالن يف عامرة
ميتشجن أفنيو .كان فرناندو رجل أربيعيني ويبدو
من حركاته وماكياجه عىل وجهه أنه شاذ جنسيا.
يدخن فرناندو دامئا سيجارة منتفخة انبعثت
منها رائحة ماريجوانا قوية ويستعمل ماريجوانا
يف كل أوقات عمله يف إستديو .وملا دخلت
إمييل وكارول إىل مكان عمله أنه يُحث صديقتيه
أن يتعاطى املخدرات ولكنهام رفضت ،فجلس
أمامهام وأشعل سيجارة ماريجوانا جديدة توهج
طرفها بشدة ومل تلبس أن أصدرت دخانا كثيفا.
هكذا شاع استخدام الخمر واملخدرات يف
املجمتع األمرييك كجميع األمم السائدة يف
العامل.

الجنس يف الرواية

اجتاز عالء األسواين يف تصوير العالقات الجنسية
ووصفها كل حد من الحدود حيث بالغت روايته
شيكاجو إىل ذروتها يف وصف مشاهد العالقة
الجنسية عىل نحو يزيد عىل الحد الالئق .قام
األسواين بوصف جسم املرأة والرجل بال حدود
وال نهاية ،ووصف األعامل التي يقوم بها الرجل
JULY 2022 ISSN No: 2277 - 2839

MAJALLA KAIRALA

واملرأة أثناء مامرسة الجنس .يقول صالح فضل:
«إن مناظر الجنس يف رواية شيكاجو كثرية حقاً،
ولكن كلها يف رأيي ينطبق عليها نفس الحكم
الذي ذكرته حاالً فيام يتعلق باملرأة التي ترضع
طفلها ،املهم ليس الجزء املكشوف من الجسم،
بل املشاعر غري املكشوفة والبد إذن يف هذا األمر
أن نحكم عىل كل حالة عىل حدة .وأعتقد اعتقادا ً
جازماً أن رواية شيكاجو تجتاز هذا االمتحان بنجاح
تام ودون أي شائبة».19

يصور األسواين مشاهد عالقات الجنسية
ووصفها يف جميع شخصيات التي متثلت يف
روايته مثل مشاهد عالقات الجنسية بني رأفت
وميتشيل ،وصالح وكريس وناجي وويندي ودنانه
ومروة وصفوت وزوجة معتقل حتى الشاب جيف
وحبيبته سارة .بينام يصور مامرسة الجنسية يصف
الكاتب مشاهد كلها دون حياء وال عفة .يصف
مشهد شابة اسمها سارة مع صديقها جيف يف
بيته ليالً ،وهام ميارسان الجنس ويتناوالن يف
نفس الوقت جرعات من الكوكايني ،فطرأ عىل
والدها رأفت ثابت من قلق شديد عىل ابنته التي
تركت بيت أمها وأبيها وهي غاضبة منذ أسابيع،
وانتقلت لإلقامة يف بيت صديقها ،األب يشعر
بأن شيئاً سيئاً جدا ً يحدث لها ولكنه ال يعرف
بالضبط ومل يكن يعلم بإدمانها املخدرات.
قرر األب أن يذهب للبحث عن بيته حتى وجده،
واكتشف أنه يف حي من أكرث أحياء شيكاجو،
فوصل رأفت إىل بيت صديق ابنته ورأي النور
ُمضاء ،ومل يكن أحد يتوقع وصوله ،فلام دق
الجرس ومل يستجب له أحد نظر من وراء الزجاج
فرأى ابنته وعشيقها ،وشاهد بعينيه ما يدور
بينهام من مامرسة الجنس وشم الكوكايني.
كان األب يف أشد بؤس وقلق عىل ابنته حينام رآها
يف تلك الحال ،واملؤلف ال يصف مجرد شاب
وشابة ميارسان الجنس ،بل يصف شاباً وشابة
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يف منتهى الضياع وسوء الحال وغائبني متاماً عن
الوعي بسبب املخدر .إن املؤلف يتوقع من قارئ
هذا الوصف لهذا املشهد أن يتوحد شعوره مع
شعور األب ،وهو شعور أبعد ما يكون ،بالطبع ،عن
الشعور بالتهيج الجنيس ،ومن ثم ال ميكن أن يعترب
هذا الوصف من قبيل أعامل اإلثارة الجنسية.

وكذلك استخدم الكاتب بعض املعلومات
وتاريخها إلثارة عواطف القراء يف أحداث متعلقة
بني محمد صالح وزوجتها كريس .وملا اتخذ
صالح االنفصام من كريس وترك منزله،ذهبت
كريس إىل محل مكسيم ألدوات البهجة إلشباع
دوافعا الداخلية ،فرأت فيها عرشات األنواع من
أدوات الجنس لكل األغراض للرجال والنساء
والشواذ والسحاقيات .أرادت أن تشرتي فيربيتور
تصلها إىل النشوة .ويف سنة 1950م ،استطاع
عامل أملاين عظيم يدعى ارنست جرافن برج أن
يكتشف نقطة جي .أن هذا االكتشاف نقطة جي
ساد إىل مساواة املرأة بالرجل وتحررها إىل األبد
من سيطرته وكل ذلك أدى إىل التفكري يف طريقة
متكن املرأة من االستمتاع بجسدها بنفسها.

لقد تحولت املرأة من مجرد أداة للذة الرجل
وتابعة جسدية له إىل إنسان مساو له يف الحقوق
ومن أهمها حق اإلشباع الجنيس ،مل يعد إشباع
املرأة الجسدي متوقفا عىل رغبة الرجل أو قوة
أدائه .وهذه هي وظيفة الفيربيتور بالتحديد،
وهناك زبونات كثريات يستعملن الفيربيتور مع
أزواجهن ليصلن إىل نشوة مضاعفة كام يوجد
أزواج يشرتون الفيربيتور لزوجاتهن ليستعملن
معهم أو أثناء سفرهم أو يف تلك الليايل التي
يكون الزوج فيها قد أرسف يف الرشاب فلم يعد
قادرا عىل االنتصاب .إن الفيربيتور قد غري من
السلوك الجنيس بحيث صارت هناك ما ميكن
تسميتها ثقافة الفيربيتور.20
إن مشاهد العالقة الجنسية أكرث مام توجد
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يف الروايات العربية ،ووصفها أكرث تفصيالً من
املعتاد .يحاول بعض الناقدين أن يصل إىل معيار
محدد ما هو املقبول وغري املقبول من وصف
املشاهد الجنسية يف األعامل األدبية ،بل أشاد
بعض النقاد بأعاملهم بشدة و يف رأيهم الوصف
غري مقبول للعالقة الجنسية ،فريفع بعضهم
سؤاال فام أساس هذا التمييز؟ إن مشاهد العالقة
الجنسية يف الروايات عالء األسواين ووصفها
أكرث تفصيالً أيضاً من املتوقع .ويحاول عندئذ
إثارة عواطف القراء كام يرى فيلام سينامئيا من
األصناف الجنيس.

الفقر والبطالة

ويف تصوير مدى ظاهرة الفقر والبطالة يف
املجتمع األمرييك يقدم الكاتب يف رسده حياة
امرأتني أمريكيتني هام دونا وكارول .يتحمل
األمريكيون كثريا من املعاناة بأسباب الفقر والفاقة
ويعاين الشباب والشيوخ والنساء معاناة الفقر
والحرمان ،والنساء البائسات تبيع أجسادهن
للنفقات اليومية وإطعام أطفالهن تربية أوالدهن.
يصور عالء األسواين عن حادثة حزينة مريرة التي
جرت بني ناجي عبد الصمد ودونا املومس .دعا
ناجي امرأة إىل شقته مبكاملة تليفونية للدعارة،
وإنه ال يعرفها واليراها من قبل واسمها دونا .اتفق
ناجي عقدا عليها مبائة وخمسني دوالر وملا أتت
دونا إىل شقتها رأى أمامه سيدة مسنة جاوزت
األربعني أو الخمسني .كانت دونا سوداء بدينة
فظل ناجي مذهوال وعاجزا عن التفكري .فحاول
ناجي أن يتخلص من حالته الخطرية ولكنها
هددت عليه باملشكالت التي يواجه الرجال املرأة
املواطنة يف أمريكا .وملا تراجع ناجي من اتفاقه
لطمت دونا أذنه ووجهه وقالت دونا عن حياتها:
«أنت ال تعرف كم أحتاج إىل هذا املال يا ناجي،
أنا أُطعم ثالثة أطفال من عميل هذا وأبوهم هرب
مع امرأة تصغره بعرشين عاما وتركني معهم .ال

أحب أن أكون مومسا ،لكنني ببساطة مل أجد
عمال آخر وحاولت كثريا ومل أجد .ادفع يل نصف
املبلغ وأنا فعال أحتاج املال ولقد ضاعت الليلة
فلن أجد زبونا آخر.»21
أما يف الحكاية الثانية يقدم األسواين شخصية
كارول وحياتها وأزماتها التي واجهت يف بحث
العمل .كانت كارول تبحث يف صفحات
الوظائف الخالية وتبدأ يف إعداد نفسها لإلتصال
وعىل مدى شهور ذهبت إىل معظم أنحاء
شيكاجو وأجرت مقابالت لوظائف متنوعة ولكنها
مل تحظ بالعمل قط .فهي رأت أن البطالة يف
أعىل معدالتها ،وأحيانا مئات األشخاص يتقدمون

للوظيفة الواحدة .ولكن أكرث ما آملها معاملة
بعض أصحاب العمل البيض لها برفضه تعيني
السود ألن ذلك مخالف للقانون .استأنفت
كارول بحثها للعمل وحاولت أن تتوىل عديدا
من الوظائف حتى رعاية الكالب يف بيت عجوز،
ولكن تركت العجوز كارول ألنها سوداء .ثم عملت
كارول وظيفة اإلعالنات يف وكالة فرناندو لإلعالن
وعملت فيها يف إعالن مشدات الصدر ونالت
منها أمواال باهضة .واستغل فرناندو كارول يف
حملة إعالنية جديدة ونالت رشكة دبل إكس أعىل
مبيعا يف ترويج مشدات الصدر بالذات .ويف
أواخر األيام تهيأت كارول أن تعمل أي عمل مقابل
املال حتى تجردت مالبسها أمام الكامريا.
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األستاذ املشارك ورئيس قسم البحوث والدراسات العربية،
كلية مهاراجاس الحكومية ،إرناكومل.

امللخص

تهدف هذه الدراسة معرفة علم املعاين وفوائده وأثره يف األدب العريب .ولعلم املعاين أصول وقواعد
تعرف بها أحوال الكالم العريب ويهتم بتوافق الكالم مع مقامه ومقتضاه .هو يرشدنا إىل اختيار الرتكيب
اللغوي املناسب للموقف ودراسة ما يستفاد من الكالم مبعونة القرائن.

ويكون هدفه الخاص هدفا دينيا يراد به إىل معرفة إعجاز كتاب الله ومعجزة رسوله .وهدفه العام فال
يتعلق به غرض ديني هو محاولة االطالع عىل أرسار البالغة والفصاحة يف األدب العريب وعىل فهم الفرق
بني جيد الكالم ورديئه وفهم جودة السبك وحسن الوصف وبراعة الرتاكيب وجزلة كلامته وعذوبة ألفاظه
الكلامت املفتاحية  :علم املعاين ،مطابقة الكالم ،املستفادة من الكالم ،الخرب واإلنشاء ،اإليجاز
واإلطناب ،أغراض الخرب ،أسلوب اإلنشاء.

علم املعاين  :تعريفه و دراسته

هو فرع من فروع علم البالغة الثالثة (علم البيان،
علم املعاين ،علم البديع) .علم املعاين هو
علم يعرف به أحوال اللفظ العريب التي يطابق
بهامقتىض الحال .هو يهتم بتوافق الكالم مع
مقامه ومقتضاه.

إن دراسة علم املعاين وأثره يف بالغة الكالم يف
أمرين اثنني :

األمر األول :وجوب مطابقة الكالم لحال السامعني
ومواطن القول
إن علم املعاين تبني لنا وجوب مطابقة الكالم
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لحال السامعني واملواطن التي يقال فيها والقول
يكون بليغا إذا كانت صوته مالمئا املقام الذي
قيل فيه ومناسبا حال السامع الذي ألقي عليه
وقدميا قال العرب لكل مقام مقال.

من أصول علم املعاين وجوب مطابقة الكالم
لحال السامع وأن يخاطب كل إنسان عىل قدر
استعداده يف الفهم وحظه من اللغة واألدب فال
يجوز أن يخاطب العامي مبا ينبغي أن يخاطب به
األديب.
يكون الخرب ثالث حاالت :وقد يلقى بغري توكيد أو
مبؤكد إذاكان املخاطب مرتددا أو مبؤكد مبؤكدين
إذا كان منكرا وقد يكون املخاطب خايل الذهن
جملة كرياال
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من الحكم وعندئذ تقتيض مطابقة الكالم عىل
حسب حال السامع من جهل مبضمون الخرب
فيلقي الخرب بغري تأكيد .وقد يكون املخاطب
عىل علم بالخرب ولكن علمه يختلط بالشك وله
يطلع إىل معرفة الحقيقة .ويف هذه الحالة يحسن
توكيد الخرب إلزالة الشك ومتكينا للخرب من نفسه.
وقد يكون املخاطب عىل علم بالخرب ولكنه منكر
وجاحد له وعندئذ يجب أن يلقي الخرب مؤكدا
مبؤكدأو أكرث تبعا لدرجة إنكاره قوة وضعفا.
يقول الله تعاىل ﴿ :إِ ْذ أَ ْر َسلْ َنا إِلَ ْي ِه ُم اث ْنَينْ ِ فَ َك َّذبُو ُه اَم
فَ َع َّز ْزنَا ِبثَالِ ٍ
ث فَقَالُوا إِنَّا إِلَ ْي ُك ْم ُم ْر َسلُو َن ( )14قَالُوا
َما أَنْتُ ْم إِلاَّ بَشرَ ٌ ِمثْلُ َنا َو َما أَنْ َز َل ال َّر ْح َٰم ُن ِم ْن شيَ ْ ٍء
إِ ْن أَنْتُ ْم إِلاَّ تَك ِْذبُو َن ( )15قَالُوا َربُّ َنا يَ ْعلَ ُم إِنَّا إِلَ ْي ُك ْم
لَ ُم ْر َسلُو َن ([ ﴾)16يس] .فإن الرسل حني أحسوا
إنكار الكافرين يلقى الخرب بتأكيد «إن» فقالوا إنا
إليكم مرسلون .وملا تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا
ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون فأكدوا بالقسم وإن
والالم.
ويف الخالصة تكون مطابقة حال السامع من حيث
خلو ذهنه ويكون الكالم خاليا من أدوات التوكيد
(سمي رضب الخرب ابتديئ) .مثال :أبوك قادم،و
قال تعاىل﴿ :املال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾.
ويكون الكالم مبؤكد واحد (سمي رضب الخرب
طلبي).

مثال :إن أباك قادم قال تعاىل  ﴿ :قَ ْد يَ ْعلَ ُم ٱللَّ ُه
ني لإِ ِ ْخ َٰونِ ِه ْم َهلُ َّم إِلَ ْي َنا وَلاَ
ني ِمن ُك ْم َوٱلْ َقآئِلِ َ
ٱلْ ُم َع ِّو ِق َ
يل﴾ [األحزاب] .إنكاره (منكر)
س إِلاَّ قَلِ ً
يَأْتُو َن ٱلْ َبأْ َ
يؤكد الكالم مبؤكدين أو أكرث (سمي رضب الخرب
إنكاري) .مثال :والله إن إباك لقادم والعرص ،إن
اإلنسان لفي خرس.
وتكون مطابقة الكالم ملقتىض الحال أيضا من
إيجاز وإطناب .لكل من اإليجاز واإلطناب مواطنه
ومواقفه التي تقتضيها حال السامع ومواطن
القول .فالذيك تكفيه اللمحة أو اإلشارة يحسن له
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اإليجاز ولكن الغبي أو املكابر ال تكفيه اإلشارة بل له
اإلطناب يف القول .هنا تقتيض البالغة استخدام
أسلوب اإليجاز مع الذيك اعتناء عىل رسعة فهمه
وقدرته عىل استيعاب ما تحمله األلفاظ القليلة
من املعاين الكثرية وكذلك أسلوب اإلطناب
يطلب اإلسهاب بالرشح واإليضاح لتمكني
املخاطب من الفهم إن كان غبيا أو املخاطب إن
كان قد تجاوز الحد يف املكابرة والعناد.

األمر الثاين :املعاين املستفادة من الكالم
ضمنا مبعونة القرائن
يبحث فيه علم املعاين فهو دراسة ما يستفاد من
الكالم ضمنا مبعونة القرائن .إن الكالم يفيد بأصل
وضعه معنى حقيقي أو أصيل ولكنه قد يؤدي
إلينا معنى جديدا يفهم من السياق وترشد إليه
الحال التي قيل فيها.
الغرض من إلقاء الخرب يف أصل الوضع إما إفادة
املخاطب بالحكم الذي تضمنه الخرب وإما إفادة
املخاطب أن املتكلم عامل بالحكم ولكن الخرب
قد يخرج عن هذين املعنيني األصليني ليؤدي
معنى يفهم من السياق .وإن الخرب قد يفيد
ألغراض أخرى تفهم من السياق ومنها االسرتحام
وإظهار التحرس والضعف والفخر والحث عىل
السعي والجد.
رب إين وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا –
إظهار الضعف.

قال عمرو بن كلثوم:

إذا بلغ الفطام لنا صبي 				
تخر له الجبابر ساجدينا -إظهار الفخر
قال إبراهيم بن املهدي:

		
أتيت جرما شنيعا
		
فإن عفوت فم ّن
-االسرتحام

وأنت للعفو أهل

وإن قتلت فعدل

قال أحد األعراب يثي ولده

		
ملا دعوت الصرب بـ ـ ـ ـ ـ ــعدك واألىس
أجاب األىس طوعا ومل يجب الصرب – التحرس

يف هذه األمثلة أن املتكلم ال يفيد فائدة الخرب وال
الزم الفائدة وإمنا يقصد إىل أشياء أخرى تفهم من
سياق الكالم.

وكذلك األمر والنهي واالستفهام والتمني والنداء
وقد يخرج كل منها عن معناىها األصيل لغرض
بالغي بديع  .واألمر :املقصود الحقيقي األصيل
هو طلب الفعل من األعىل إىل األدىن عىل وجه
اإللزام وقد تخرج صيغ األمر عن معناها األصيل
إىل معان أخرى تستفاد من سياق الكالم كاإلرشاد
والدعاء وااللتامس والتمني والتسوية وغريها.
وكلوا وارشبوا حتى بتبني لكم الخيط األبيض -....
اإلباحة
عش عزيزا أو مت وأنت كريم		
بني طعن القنا وخفق البنود – التسوية

قل متتعوا فإن مصريكم إىل النار  :متتعوا -
التهديد
دع من أعامل الرش ماال يصلح لك يف العالنية -
اإلرشاد

هنا أن صيغ األمر يف هذه األمثلة مل تأت للداللة
عىل املعنى األصيل وإمنا جاءت لإلباحة
والتسوية والتهديد واإلرشاد عىل الرتتيب.
والنهي الحقيقي هو طلب الكف عن الفعل عىل
وجه االستعالء واإللزام وقد يخرج النهي عن معناه
الحقيقي إىل معان أخرى تفهم من السياق .منها
الدعاء ،االلتامس ،التهديد ،االرشاد ،التحقري...

وال تجلس إىل أهل الدنايا فإن خالئق السفهاء
تعد ى– اإلرشاد
قال الله تعاىل﴿ :ال تعتذروا قد كفرتم بعد
إميانكم﴾ – التيئيس
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قال تعاىل﴿ :ال يسخر قوم من قوم عىس أن يكونوا
خريا منهم﴾ – التوبيخ

هنا أن النهي يف هذه األمثلة مل يستعمل يف
معناه الحقيقي وإمنا يدل عىل معان أخرى
كاإلرشاد والتيئيس والتوبيخ عىل الرتتيب.

واالستفهام :طلب العلم بيشء مل يكن معلوما
من قبل قد تخرج ألفاظ االستفام عن معناه
األصيل ملعان أخرى تستفاد من سياق الكالم
كالنفي واإلنكار والتقرير والتعظيم والتسوية
والتمني والتشويق
قال تعاىل﴿ :هل أدلكم عىل تجارة تنجيكم من
عذاب أليم﴾ – التشويق
قال تعاىل﴿ :فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا﴾
– التمني

قال تعاىل﴿ :سواء علينا أوعظت أم مل تكن من
الواعظني﴾  -التسوية
يب ِّم َن ٱلْ ُمل ِ
قال تعاىل ﴿ :أَ ْم لَ ُه ْم ن ِ
ْك فَ ِإذًا لاَّ
َص ٌ
ريا﴾  -اإلنكار
اس نَ ِق ً
يُ ْؤتُو َن ٱل َّن َ

وكذلك التمني والنداء وليس من غرضنا هنا
التفصيل بالرشح لكل أساليب املعاين وتوضيح
املعاين التي تستفاد من كل منها مبعونة القرائن.
التمني :التمنى تستعمل األداة ليت وقد يتمنى
بهل ولو ولعل لغرض بالغي.

			
التمني :واها أليام الصبا وزمانه
لو كان أس ـ ـ ـ ـ ــعف باملقام قليال
		
فهل إىل خروج من سبيل  :التمني هنا بلو وهل

النداء :يا ريب إين عظمت ذنويب كرثة
فلقد علمت بأن عفوك أعظم
		

أيا جامع الدنيا لغري بالغة 				
ملن تجمع الدنيا وأنت متوت
		

هنا يخرج النداء عن معناه األصيل إىل الزجر
واإلغراء
جملة كرياال
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فوائد علم املعاين

فهمنا يف هذه الدراسة أن لكل مقام مقاال وعلم
املعاين يرشدنا إىل اختيار الرتكيب اللغوي
املناسب للموقف الذي ال يناسبه غريه وعرفنا
متى نؤكد الخرب ومتى نلقيه مجردا عن التأكيد
ومتى يحسن اإليجاز واإلطناب.
عرفنا خروج الصيغة عن معانياها األصلية إىل
معاين كثرية متعددة ألغراض بالغية ونراها خاصة
يف أساليب اإلنشاء وتخرج صيغة األمر والنهي
واالستفهام والنفي والنداء عن معناها األصيل
إىل معان أخرى تستفاد من سياق الكالم.
علم املعاين يعلمنا كيف نركب الجملة العربية
وهو يتضمن شيئني اثنني :األول دراسة الكلمة

)1
)2

265

املفردة يف مختلف أحوالها والثاين مطابقة هذه
الكلمة مقتىض الحال
وتتخلص بالغة علم املعاين يف أمرين .

األمر األول :وجوب مطابقة الكالم لحال السامعني
ومواطن القول

األمر الثاين :دراسة ما يستفاد من الكالم ضمنا
مبعونة القرائن
إن دراسة علم املعاين تساعدنا إىل معرفة إعجاز
كتاب الله ومعرفة معجزة رسوله وإىل االطالع
عىل أرسار البالغة والفصاحة يف األدب العريب
شعرا ونرثا .ويهدينا علم املعاين إىل القرص
والفصل والوصل من األساليب البالغية التي
يقتضيها املقام ويدعو إليها حال املخاطب

املصادر واملراجع

جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،اإلتقان يف
علوم القرآن  ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،سنة
1975م
عبد القادر الجرجاين ،دالئل اإلعجاز ،مكتبة الخانجى

دراسة علم املعاين وأثره يف األدب العريب

)3
)4

بالقاهرة
عيل جارم ومصطفى أمني ،البالغة الواضحة
الدكتور فضل حسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها
(علم املعاين) دار الفرقان للنرش والتوزيع 1997م

			

included
			
in the frame and what are
the changes occurred when it takes in
original and metaphorical form. It can
be suggested that frame semantics have
wide implications in analysing Quranic
narrations.
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Conclusion
Fillmore’s Frame Semantic theory
explains on how meanings are structured
and associated to words in a semantic
structure, and how these provide access
to our conceptual system. By adopting
Fillmore’s
COMMERCIAL
EVENT
frame we can analyze the Quranic verses
in order to understand various aspects
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Don’t we already know that the faith
in Allah and living in accordance with
this faith are represented in a business
metaphorical concept? Apart from the
frame mentioned earlier, this frame put
forth another aspect which is profit / loss
factor. By introducing this aspect Quran
brings to the mind that trade becomes
satisfactory when it is this profitable.
Profit motive is the backbone of any
business Here we discuss this profit / loss
aspect through the following verses
Example-(1)

َ َ ْ َ َ ََّ ا
َ ْ َ َّ َ َٰ ُ
الضللة ِبال ُهد ٰى ف َما َرِب َحت
ين َ ُاشت َر ُو َا
ّأول ِئك ال ِذ
َ
َ
ُ
ْ
)61 ِت َج َارُت ُه ْم َوما كانوا مهت ِدين (البقرة

)Those are the ones who have purchased
error [in exchange] for guidance so their
transaction has brought no profit nor were
they guided(
Example (2)

َ ٰ َ َّ ْ ُ َ َ َ ََّّ َّ َ َ ْ ُ َ َٰ َ ه
ة
ِ ِ َإ َن َٱل ُ ِذ ْين يتل َو َن ْ َٰ ِكت ْب
َّ ً َ َٰ ٱلصلو
ً َ ٱلل َو اَأق
َام َوا ْ ُ ن
َ
َو أنفقوا ِم َّما رزقن ُهم ِس ًّرا وعل ِنية يرجو ِتجرة لن
)92 ت ُبور(فاطر

)Indeed those who recite the Book of
Allah and establish prayer and spend [in
His cause] out of what We have provided
them secretly and publicly [can] expect a
profit that will never perish(
Example(3)

ُ َّ ُ ّ َ ُ َ َ َٰ ْ ْ ين ُأ ُوت
ُ ََّوإ ْذ َأ َخ َذ ه
َ َّ َ ٱلل م َٰيث
ِ
َٓ َ َ ُ ُ ق َٱل َ ِ َذ
ْ ْ َ وا ٱل ُ ِ ُكتب لْت َب ِين ْن َهۥ
ُ َ ُ ُ ْ َ َل ِ َّلن َ ا
ور ِهم وٱشتروا
ِ اس ًو َل ت اًكتم َون ْهۥ َفن َبذ َوه ْ َو ُراء َظه
َِ ِ
		
ِب ِهۦ ث َمنا ق ِليل ۖ ف ِبئس ما يشترون
						
)781 (آل عمران
			

)And recall when Allah took a covenant
from those who were given the Book:
‹You shall explain it to men and not hide
it. Then they cast the Book behind their
backs, and sold it away for a trivial gain.
Evil indeed is their bargain.(
In the first example the trade frame is used
metaphorically to explain the exchange
of truth with error it asserts that this
transaction is failure due to less profit or
no profit
In the second example Quran takes the
real faith and the good deeds followed
by this faith as a profitable trade. If the
believer invests his wealth and time in
carrying out Allah›s command, he will not
only get his full rewards for it but Allah
will bless him with much more from his
bounty as well.
The third verse explains the reason for
the failure of the Jews as their hiding the
truth and the Scriptures and preferring
material gains to the rewards of this life
and hereafter
All these examples show that the Quran
explains faith in Allah and fulfillment
of responsibilities in accordance with it
through the framework of a trade. Its main
idea is that this business can be profitable
only when they perform duties assigned
by the God, otherwise it run at a loss. Here
the Quran put forth the aspect profit/loss
as the main component of any trade or
creates the conviction that the success of
a business lies in the point of profit. Here
the basic COMMERCIAL EVENT frame
takes another change as described follows.

Fillmore’s COMMERCIAL EVENT Frame in Quranic Narrations
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B) COMMERCIAL EVENT Frame: A
Metaphorical view
One of the most significant conceptual
metaphors used by The Holy Quran
is Trade Metaphor, in which Quran
describes Faith ( )إميانas a profitable trade.
This conceptual metaphor is represented
by the linguistic expression.

ُ ُّ ُ َ َ ُ َ َ َّ
َ ْ ّ
َ َ
)١٠ اب أ ِل ٍيم(الصف
ٍ نجيكم ِمن عذ
ِ ِتجار ٍة ت
ََ

َ َ

َ ُّ
Example-(1) وا ه ْل أدل َك ْم ع َل ٰى
ُ يا أيها ال ِذين ُآمن
)O you who have believed shall I guide you
to a transaction that will save you from a
painful punishment(
Example-(2)

َٰ َ
َ ْ َ ََّّ ه
ُ َ َ ْ ُ ْم
ٱلل ٱشت َر ٰى ِم ٰ َن ٱلؤ ِم ِنين أنف َس ُه ْم َوأ ْم َول ُهم
إن
َهَّ َ َ ْ ُ ُ ن
َِ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ َ ُ ن
َ
ٱلل فيقتلو
ِبأن لهم ٱلجنة ۚ يق ِتلو ِفى سبيل
ِْ ِ َّ ْ َ ٰ ِ َ إ
ًّ َ ْ َ َ ً ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ
يل
ِْ نج
ِ ٱل
ِْ َ َوي ْق ُتلون ۖ َوع ْدا َ َعلي ِه َ حقا ِفى َ ٱلت هَّورى ِ َة و
ْ وٱلق ْر َءان ۚ و َمن أ ْوف ٰى بع ْهدهۦ من ٱلل ۚ ف
ٱستب ِش ُروا
ِ
ِ ِِ
ِ
ُب َب ْيع ُك ُم َّٱلذى َب َاي ْع ُتم ِبهۦ ۚ َو َٰذل َك ُه َو ْٱل َف ْو ُز ْٱل َعظيم
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
)111 ( التوبة
)Indeed Allah has purchased from the
believers their lives and their properties
[in exchange] for that they will have
Paradise They fight in the cause of Allah
so they kill and are killed [It is] a true
promise [binding] upon Him in the Torah
and the Gospel and the Qur›an And who
is truer to his covenant than Allah So
rejoice in your transaction which you have
contracted And it is that which is the great
attainment.(

Buyer

Goods

Seller

Mony

Allah

Life
and
Posse
ssioins

Believers Gardens
of
Heaven

The participant roles mentioned in this
verse are the SELLER (Believer), the
GOODS (their life and wealth), the BUYER
(ALLAH) and the MONEY (Heavens).
As this is a metaphorical illustration,
there is no question of selling and buying
in the worldly sense. Even though it
is a metaphorical transaction these
words invoke an image of commercial
transaction, where GOODS and MONEY
are represented by human resource and
land. This observation shows that the
GOODS includes not only a traditionally
tradable things but also all valuable things
such as human resources, tangible or
intangible properties, services... etc. The
image shows a better frame that can cope
with this date.
		

Allah explains through these verses that
the faith in GOD is a contract by which
the servant sells his life and possessions to
Allah in return of the garden in the life &
hereafter. Let›s see the aspects of this trade
in the following Chart.

Picture -4 The Revised frame, GOODS
and MONEY
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As in the common transaction, here also
four participants have involved. When we
go to another example we can see that the
COMMERCIAL EVENT Frame deviates
from its basic structure into new structure.

َ ُ ْ َ َو َش َر ْو ُه ب َث َمن َب ْخس َد َر
Example (2) اه َم معدود ٍة
ٍ ُ َ ٍَ ِ
َ الزاهد
َّ َ ِ
)٢٠ ين (يوسف
ِ ِ وكانوا ِف ِيه ِمن
) And they sold him for a reduced price - a
few dirhams - and they were concerning
him of those content with little(
Here we understand that all the words at
first sight in a common trade frame where
`BUYER`, `SELLER` and `MONEY` are
in its original form, but the fourth aspect
«GOODS» is represented by a human
being. The meaning of the words can
only be clearly understood here when we
invoke some kind of SLAVE TRADE frame
in addition to the usual COMMERCIAL
frame. The changes in the basic frame
occur as follows:

Let’s look another example (3)

َ ) َق َال ْت إ ْح َد ُاه َما َيا َأ26 (القصص
ت
ب
ِ
َ
ْأ
َ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ
ُ
استأ َج ْرت الق ِو ُّي ال ِمين
استأ ِجره ۖ ِإن خيرم ِن

(One of the women said to her father,
«Dear father employ this man as a servant,
for the best man for you to employ as a
servant can be the one who is strong and
trustworthy».)

This verse illustrates the dealing with
prophet Moses (AS) and the father of
two women. They need to hire him
on wages or as a servant. The prophet
Moses (AS) was also in need of a shelter,
so he accepted the contract. As per this
agreement prophet Moses (AS) sold his
service against the shelter. Here the basic
COMMERCIAL EVENT frame enlarges
from its basic nature to another sub frame.
That is SERVICE PROVIDING frame,
where the seller sells his human resource
to the buyer and he gives him a shelter.
The participant roles mentioned in this
verse are the SELLER (prophet MOSA
(AS)), the BUYER (The Family), and the
GOODS (service) and MONEY. Here the
expansion made in the frame is as shown
below.

Picture 2 -Revised frame-GOODS/
HUMANBEING
Fillmore’s COMMERCIAL EVENT Frame in Quranic Narrations

Picture -3 Revised frame – PROVIDER
and SERVICE
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common and metaphorical structures of
commercial related words, the researcher
firstly collects verses containing trade
related usages and words such as buy, sell,
goal, exchange, money profit and loss,
etc. ... Secondly an analysis is done on the
basic of Fillmore’s CAMERCIAL EVENT
Frame.
After analysing the various
aspects of this frame, the researcher will
explain the major variants come in the
basic structure in detail.
Literature Review
Several studies have been conducted
based on Frame Semantics theories
especially in Fillmore’s Frame theory in
different languages
Nihal Nagi Abdel Latif Abu el Nagi (Ain
Shams university,2018) Published a paper
on “The Jihad Frame in Holy Quran and
NOW: A Contrastive Critical Analytic
Study”. The main objective of this study
was to find out the basic attributes and
their bound values of the frame of JIHAD
as represented in the selected verses of
Quran and in the electronics corpus of
news in the web.
Ansen C Y. Chan (The university of Hong
Kong, 2017) conducted a study on “Frame
Semantics: Fillmore’s COMMERCIAL
EVEN Frame” This paper collects date
from the British National Corpus (BNC)
and the internet and discusses several
differences between the traditional
conception of the frame and its usage in
really. He concludes that the corpus date
shows that the COMMERCIAL EVENT
frame needs several adjustments in order
to fit.
Dr. Sharif Nihan (Sulaimania University,
Iraq,2019) conducted a Study on “Frame
semantic theory and Quranic discourses
Analysis: Sura Alkahf as a model”. He
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suggests that the frame is a significant
basis in the discourse analysis which
works as an overarching concept of all
the elements and factors on which the
discourse is structured
This paper attempts to discover the
various attributes that included in the
COMMERCIAL EVEN frame from
the selected Quranic verses. Here the
researcher takes the Quranic verses that
contain the different elements of this
frame in real and metaphorical forms.
Analysis
A) Basic COMMERCIAL EVENT frame
in Qur’an
Fillmore suggests that there are four
participants in a commercial event,
BUYER, SELLER, GOODS and Money.
This is the basic frame that we can see in
Qur’an also, see the example below
Example-(1)

ُ َ
ُ َّ َ
ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ َّ ََ م
ولا جهزهم بجهاز ِهم ق
ال ائت َو ِني ِبأ ٍخ لكم ِّم ْن أ ِبيك ْم
َ ُ َْ اَ َ َ ْو َ َ ّ ِ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ م
نزلين(سورة
ِ ِ ۚ أل تر ن أ ِني أ ِوفي الكيل و أنا خير ال
)59- يوسف
)And when he had furnished them with
their supplies he said “Bring me a brother
of yours from your father, Do not you see
that I give full measure and that I am the
best of accommodators” (in this verse we
can see the four aspects of frame in its real
manner
Buyer

Seller

Goods

Mony

Brothers
of
Yousuf
(AS)

Yousuf
(As) /
King
AZIZ

Food

Money/
Merchandise
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Semantics 1982) Frame in this sense play
an important role in how people perceive,
remember, and reason about their
experience, how they form assumptions,
about the background and possible
concomitants of those experiences and
even n how one’s own life experiences
should be enacted (Fillmore 2004) in
contrast with the conventional semantic
theories, frame semantics put forth the
theory of word meaning which illustrates
every word Structures in cognitive frame,
may be called as Script, cultural model, or
cognitive model.
Frame Semantics introduced several
frames such as Competition frame
(In which elements like competition,
participants, place, prize, score, loss,
win etc...), Speech event frame (in which
elements like spoken language, speaker /
hearer? messages etc..) Fillmore introduced
another frame that we commonly
encounter is the COMMERCIAL EVENT
Frame. Evans & Green Say “The Semantic
frame is a knowledge structure required
in order to understand a particular word
or related set of words. Considering the
related group of words buys, sell, pay,
spend, cost, charge and change and so
on... Fillmore argues that in order to
understand these words we need an access
to a COMMERCIAL EVENT Frame, which
provides the background and motivation
for the categories which these words
represent. The COMMERCIAL EVENT
Frame includes a number of attributes
called “participant roles” which must, at
the very least include BUYER, SELLER,
GOODS and MONEY. Let’s illustrate with
following Skeleton.

				

Picture-1. Partial COMMERCIAL EVENT Frame
proposed by Fillmore

Objectives of the Study
This paper attempts to answer the
following questions
1. What are the basic attributes and
aspects of COMMERCIAL EVENT frame
as depicted in the Holly Quran?
2. What are the metaphorical aspects of
COMMERCIAL EVENT frame in Holy
Quran?
3. How the basic COMMERCIAL EVENT
Frame enlarge when it comes in different
verses?
Methodology
In order to understand the extent of
deviation of basic COMMERCIAL EVENT
Frame proposed by Fillmore both in
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INTRODUCTION
In modern psychology the basic unit of
knowledge is Concept. Every knowledge
represents an amalgamation of various
concepts related to that knowledge. So
the themes of knowledge representation
attempt to model the kind of concepts that
people appear to have access to including
the relationships between concepts
and the kinds of operation that people
use concepts for such a categorization,
Judgment and conceptualization of
meaning Construction (Vyvyan Evans and
Melanie Green)
Cognitive linguistic attempts to identify
the conceptual Structures that emerge in
the mind of a Speaker or hearer due to
the usage of lexical forms. Thus “meaning
“according to cognitive linguistics is not
only an encyclopedic description, but a
mental picture associated with thoughts,
feelings and ideas of a lexical form.
One of the most prominent principles
of Cognitive Semantics is “meaning
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construction is conceptualisation” i.e.
meaning is Constructed at the conceptual
level. Meaning construction is equaled
with conceptualisation - a dynamic process
whereby linguistic units serve as prompts
for an array of conceptual operation
and the recruitment of background
knowledge. Let’s look at an example that
illustrates this theory. The word CAR’ in
(The car hit Anna) has a range of features
or attributes associated with it. (The car
is running. car has a driver in It. The car
has four wheels. It requires fuel. Its color,
model...etc)
Frame Semantics
The famous American linguistic Charles
Fillmore Studied this idea in detailed and
developed a theory of ‘Frame’. According
to him Frames are detailed knowledge
Structure or schemas from our day to
day experience. In his view knowledge
of a word meaning is, in part, knowledge
of the individual frames with which a
word is associated (Fillmore - Frame
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mindedness and intolerance, and this is
applicable perfectly to literature.
Literature teaches us things related to the
hidden aspects of the human soul, related
to the complexity of human relationships,
related to our deepest and most intuitive
feelings, things related to human life in
times that we have not witnessed, places
we have never trampled, and about others
we have known and witnessed, or we
thought so, until the literature revealed
to us otherwise. Literature teaches us
the history that official subjects do not
teach, the history of human dreams, their
torments and their desires. We learn a
lot from the crazy love of Laila, and the
stingy Al Jahedh. We could smell the
seduced sandal in the North Apartment
of the Southern Immigrant during the
season of Thoyyib Saleh, and we sail with
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a sweetheart in the small boat between the
banks of a river in Kerala with Arundhati
Roy. We see how humans would dress, eat,
dream, study, fight, and die in times and
places where we were not born, if these
are the gifts of literature to us as readers,
then why do we suspect for a moment that
literature teaches us?
Literature should reveal to us vague parts
of our existence, not to confirm what has
been said or what must be said, literature
should ask questions and not answer them.
He has to illuminate our human existence.
We want literature that does not preach to
us but rather teach us. One of the most
important things he teaches us is to avoid
superficiality and direct judgments, and
to know that things are more complicated
than they appear.
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in Arab and eastern countries was not
different especially with the spread of
illiteracy among the general public and
the literature was somehow of elitists.
The precious books were sold at the most
expensive price and the joys of literary
reading were mostly restricted to specific
classes of princes, wealthy people, and
politicians who showed cultural interest
that allowed them to form libraries and
contain poets.
The literature was the epitome of elite
class people. The works of renowned
authors in all literature was limited to
upper classes. Marginalized people or
laymen couldn’t access it. Many of the
philosophies and major literary works
were limited in royal circles. In Malayalam
literature when Ulloor is considered as
poet and Moyeen Kutty Vaidyar’s verses
were considered as songs. National and
international literature didn’t represent
all sectors of the society living over there.
The literature was focusing on past and
classical works, like colonial invasion,
struggling of people and bhrahminic
dominations, not on contemporary works.
When all the sectors were permitted to
educational institutions, the perspectives
of people also changed.
However, literature is no longer elitist
today; the existence of newspapers and
magazines may have a role in changing
and modifying the roles, as well as the
broadening prospects for professional
publishing and marketing of books. But
the crucial role was due to the spread
of education and the transformation of
literature into school subjects. As the
literature has been brought from the
elitism to the study tables and the note
books of students who asked: Why do we
study literature?
Why is literature a necessity?

Why is literature a necessity? Poems,
stories, novels, and many literary works
are within our reach. Therefore, what is
their value in our lives? Why do we read
Mutanabbi, Shakespeare, or Tagore?
Does literature teach us anything?
Yes, of course, literature teaches us many
things. We may simply say that literature
helps us understand the world. But it
is really more than that, it is the real
field where various types of knowledge
intersects and overlaps. When Freud
wanted to name his psychological
discoveries that were considered modern
at that time, such as the complexity of
the attachment of the son to the mother
and the exclusion of the father, he did not
find better than literature that draw from,
and what Freud called, for example, the
Oedipus complex was what the Greek
legend writer Sophocles simplified
about the story of the king who married
his mother and killed his father. This
psychological node, which is a recent
discovery in the field of psychology, was
brought up by literature since ancient
times, and Freud intends to choose its
name after the name of Oedipus, the hero
of the immortal epic. Literature defined
these psychological complexities as well
as it did with the subconscious stream
before Freud, and stratified class struggle
before Marx.
Literature cannot be separated from
thought, nor can it be separated from
psychology, sociology, philosophy, history
and other sciences. Literature trains
our minds to be flexible, to understand
different perspectives on us, lead us to
realize the facts, and to interact creatively
in facing the complexities of life. Mark
Twain notes that travel eliminates narrow-
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Literature is the art of written work in
different forms, such as poetry, plays,
stories, prose, fiction etc., consisting of
information and imagination. Literature
helps us to learn about the world around. It
broadens our minds and our horizons. By
studying literature, we discover ourselves
and come to understand people who
are different from us. It takes us to new
places and different time periods. We
see ourselves and our lives reflected in
many characters. It is amazing that we
can see ourselves, glimpses of our own
experiences were written centuries before
our birth. Literature allows a person to
step back in time and learn about life on
Earth from the ones who walked before
us. We can attain a better understanding of
culture and have a greater appreciation of
them. We learn through the ways history
is recorded, in the forms of manuscripts
and through speech itself.
Academically, studying literature also
helps us to refine our own writing skills
and expand our vocabularies. We read
to benefit from the insights of others, to
open our minds to complexities of life
and ambiguities of meaning. We read
to explore and better understand other
cultures. Studying literature also fosters
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higher order thinking skills. We also
read literature for the same reason that
we watch movies and television. It is
entertaining and leading us to the peak of
self-actualization of our life.
Literature teaches us humanity, to be
sensitive and empathetic towards others. It
helps us see the world and others from the
perspectives of others who are unlike us,
and it helps us see ourselves in new ways.
Literature is a reflection of humanity and
a way for us to understand each other. The
reader can find echoes in his life that are
repeatedly found in one way or another.
A society is a group of people related to
each other through their continuous and
uninterrupted relations. It is also a group
of likeminded people largely governed
by their own norms and values. Human
society is characterized by the patterns
of relationship between individuals
who share cultures, traditions, beliefs,
life styles and values etc. Literary works
mirror society and allow us to better
understand the world we live in.
Literature in the Renaissance in Europe
was linked to the bourgeoisie and high-end
social and cultural saloons. The situation
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